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 ابوالفتوح رازی
ّ
1. یک یادداشت قرائت تازچ یاب به خط

ابوالقتوحصحسینصبنصهیلصبنصمحّمدصخزاهلصراز ص)سدۀص5صوص6ف(ص

ارزشمندص فارسلص تقسیآص  احبص وص شیلعص نامدارص دانشمندص

ابوالقتوح(صشخصیتلص )تقسیآص الجنان  روح  و  الجنان  روض 

همچنینص وص تشیّعص تاریخص پژوهشگآانص بآا ص شناختعصشدهص

د ص
ّ
صمتلد

ً
پژوهشگآانصزبانصفارسلصاست.صباصاینکعصرثارصنسبتا

دربارۀصاوصنگاشتعصشدهصاّماصرگاهلصها صماصدربارۀصزندگلصو ص

فآاوانصنیست؛صزیآاصرنچعصدرصمنابعص دیمصدربارۀصو صنگاشتعصشدهص

است.ص تاریخلصسودمندص رگاهلصها ص فا دص وص مختصآص بسیارص

شیلعص رجالص تآاجمص درص کتابصهایلص کعص شاگآدشص دوص لص
ّ
حت

بعصتاریخصزادهصشدنصوص ابوالقتوحص نگاشتعصاند،صدرصذیلصتآجمۀص

درگذشتنصو صاشارهصنکآدهصاند.صبنابآاینصرگاهلصازصجزئیاتص

منابعص ازص کعص استص استوارص استنتاجاتلص پایۀص بآص و ص زندگلص

پآاکندهصدربارۀصو صبعصدستصرمدهصیاصخواهدصرمد.

خص545فصبعص درصاینصنوشتعصبعصشناسایلصیادداشتص آائتلصمورَّ

صابوالقتوحصخواهیمصپآداختصکعصبعصتازگلصیافتعصشدهصوصبآخلص
ّ
خط

اینص ملصدهد.ص دستص بعص ابوالقتوحص زندگلص دربارۀص رگاهلصهاص

یادداشتصدرصپشتصنسخعصا صازصکتابصالمستقصی فی امثال 

العربصاثآصابوالقاسمصمحمودبنصهمآصخوارزملصزمخشآ ص)467–

538ف(صدرجصشدهصاست.صنسخعصبعصشمارۀص1567صدرصکتابخانۀصمآادص

صنگهدار صملصشودصوصباصاینکعصکاملصاستصتاریخصکتابتصندارد.ص
ّ

مل

ع«صدرصدنبالۀصنامصزمخشآ ص
ّ
بعص آینۀصهبارتصدهایلص»حآسصهللاصظی

درصجایگاهصهنوانصوصنویسندهصملصتوانصگمانصبآدصکعصنسخعصپیشصازص

بنابآاینص است؛ص شدهص کتابتص )538ف(ص زمخشآ ص درگذشتص

راص یادداشتص اینص نسخعص کتابِتص ازص پسص سالص ابوالقتوحصچندص

نگاشتعصاست.صهباراتصابوالقتوحصچنینصخواندهصملصشود:

یخص
ّ
الش العربص امثال  فی  المستقصی  الکتابصوهوص  آأصهیّلصهذاص

ینصوجیعصاالسلمصابوالحسنصهیلصبنصابلصطالبصبنص
ّ
الآئیسصرشیدالد

صهنص
ً
صواستکشاف

ً
ابلصالقسمصالآاز صادامصهللاصتوفیقعص آاة1ًصتقّهًمصوصتبیّن

ثمص الآاز ص ابوالقتوحص محّمدص هیلصبنص الحسینصبنص کتبعص غوامضع؛ص

عص
ّ
صلی
ً
الخزاهلصفلصشهورصسنةصخمسصوصاربلینصوصخمسصمایعصحامدا

.
ً
ما

ِّ
بلصورلعصوُمسی

ّ
صهیلصالن

ً
تلاللصوصمصییا

صازصرو ص
ً
ازصاینصیادداشتصملصتوانصچندصنکتعصحا لصکآد.صمثل

آصنقلصشده،ص
ّ
بآخلصاجازاتصابوالقتوحصکعصدرصنسخعصها صمتأخ

ملصدانستیمصکعصاوصدستصکمصتاص552فصزندهصبودهصاستص)خزاهل،ص

مع،ص57–58؛صباهآ،ص1389:ص50-51(،صاّماصاینصرگاهلصازص
ّ
1371:صمقد

اسناد صباواسطعصوصدرجۀصدومصبعصدستصرمده،صهآچندصدلییلصبآا ص

صخودصابوالقتوحص
ّ
نپذیآفتنصرنهاصنداریم.صاینصیادداشتص آائتصبعصخط

درصزندهصبودنصو صتاصسالص545فصتآدید صبا لصنملصگذارد.

نکتۀصدیگآصاینکعصرموزشصمتنلصچونصالمستقصی نشانگآص

ماتصوصلوازمص
ّ
گآایشصادبلصابوالقتوحصاست،صگآایشلصکعصجزوصمقد

بدانص بودهصاستصوصهمدۀصمقّسآانص تقسیآص آرنص ضآور صهیمص

پآداختعصاندصوصدرصتقسیآصروض الجنان نیزصرشکاراصدیدهصملصشود.

باص ابوالقتوحصبعصتدریسصالمستقصلصپآداختعصشایدص اینکعص

شاگآد صو صنزدصزمخشآ صبلصارتباطصنباشد.صاوصدرصروض الجنان،ص

)باهآ،ص1389:ص31(؛ص استص دانستعص ازصشیوخصخودص راص زمخشآ ص

بنابآاینصمستبلدصنیستصکعصالمستقصیصراصنزدصخودصزمخشآ ص

تلصدرصشهآصر ص
ّ
خواندهصباشد.صازصسویلصملصدانیمصکعصزمخشآ صمد

مقیمصبودهصاست،صزیآاصابومحّمدصطاهآبنصاحمدبنصمحّمدص زوینلص

ملآوفصبعصنّجارص)د.ص580ف(صکعصکمابیشصملا آصابوالقتوحصبوده،ص

درصیکلصازصرثارشصاشارهصکآدهصکعصبآخلصکتابصها صزمخشآ صراص

درصشهآصر صبآصو صخواندهصاستص)همان:ص32(2.صبنابآاینصبلیدص

 علی صفری آق قلعه

alisafari_m@yahoo.com

هراررارچ

.
ً
امآوزهصخواندهصملصشود:ص آائة 1.ص

اینصشخصص احبصکتابصفارسلصیواقیت العلوم است.صجزصرنچعصباهآصنقلصکآده،ص 2.ص
خودصنّجارصدرصیواقیت العلوم هبارتلصروردهصکعصگویاصدرصمتنصچاپلصوصنسخعصها ص
موجودصتحآیفصشدهصوصدرص ورتصتأییدصاحتمالصما،صملصتواندصحاکلصازصدیدارصو ص
زمخشآ صراصدرصشهآصر صباشد:ص»اّماصشیخصامامصزمخشآ صراصرحمةصهللاصهییعصدرص
بعصاحتمالص اینجاص )]نّجار[،ص1345:ص162(.صدرص ازینصمسئیعصپآسیدند...«ص شهآ ص
نداردصکعص دلییلص باشد،صزیآاص بایدصتحآیفص»درصشهآصر «ص بسیارص»درصشهآ «ص

نویسندهصبلصهیچصهدفلصبعصیکصشهآصمجهولصاشارهصکند.
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نیستصکعصدیدارصابوالقتوحصوصزمخشآ صدرصشهآصر صبودهصباشدصوص

ابوالقتوحصالمستقصی را نیزصهمانجاصنزدصزمخشآ صرموختعصباشد.ص

باصاینصحالصچونصدرصیادداشِتص آائتصابوالقتوحصبعصاسنادصو ص

تصآیحصنشده،صنملصتوانصاینصگمانصراصباصاطمینانصطآحصکآد.

ینص
ّ
»رشیدالد نامص بعص یادداشتص اینص درص رنکعص دیگآص نکتۀص

ابلصالقسمص ابلصطالبصبنص هیلصبنص ابوالحسنص وجیعصاالسلمص

الآاز «صبآملصخوریمصکعصدرصمنابعصموردصرجوعصماصازصاوصدرصشمارص

یادداشتص اینص طبقص اّماص نشده،ص بآدهص نامص ابوالقتوحص شاگآدانص

ازص المستقصی  ملصتوانصدانستصکعصو صدستصکمصدرص آائتص

شاگآدانصابوالقتوحصبودهصاست.صاینکعصاینصشخصصدانشصهایلص

ابوالقتوحصرموختعصباشدصازص چونصحدیث،صتقسیآصو...صراصنزدص

منابعصکنونلصبعصدستصنملصرید.

هیلصبنص ینص
ّ
»رشیدالد همانص بایدص و ص منابع،ص بعص توّجعص باص

ابلصطالبصالخبّاز /صالخیار صالآاز «صباشد1صکعصدرصالفهرست 

ینصبعصنامصو صاشارهصشدهصوصدربارۀصاوصفقطصرمده:ص»فقیعص
ّ
منتجبصالد

فاضل،صلعصنظمصلطیف«ص)راز ،ص1366:ص89(.صاشارهصبعصخبّاز صدرص

ینصنقلصشدهصوصچیزصمهّملص
ّ
منابعصبلد صازصالفهرست منتجبصالد

بدانصافزودهصنشدهصاستص)نک.صحآصهامیل،ص1362:ص173/2؛صهبدهللاص

افند ،ص1401:ص335/3؛صرغابزرگ،صبلصتا:ص178/2(،صبنابآاینصدربارۀصاوص

چیزصبیشتآ صنملصدانیم.صرنچعصملصتوانصبعصرگاهلصها صپیشینصافزودص

رنصاستصکعصیادداشتصمالکیّتلصدرصسو صچپصازصباال صپشتص

نسخۀصالمستقصی بدینگونعصدرجصشدهصاست:

اللصرحمةصهللاصتلاللصهیلصبنص المحتاجص الققیآص المذنبص لیلبدص
ابلصطالبصالآاز صمتعصبعصطو...2

کعصبایدصمآبوطصبعصهمینصهیلصبنصابوطالبصراز صباشد.صدرصزیِآص

همانصیادداشتصنیزصیادداشتصفآوشصوصانتقالصنسخعصباصتاریخص

لصدیگآصدیدهصملصشودصوصنشانگآصرنصاستصکعصنسخعص
ّ
565فصبعصخط

کصهیلصبنصابوطالبصراز صخارجصشده:
ّ
درصاینصسالصازصتمی

ینص
ّ
 ارصالبلصزیدبنصهیلصالحماملصفلصشهورصسنةصخمص]صس[صوصست

وصخمسصمایةصبالشآ صالشآهل.

راص نسخعصهایلص چنینص دانشمندانص ص
ً
ملموال اینکعص بعص توّجعص باص

بعصرسانلصازصدستصنملصدادند،صشایدصبتوانصگمانصبآدصکعصهیلصبنص

ابوطالبصراز صدرصاینصسالصیاصاندکلصپیشصازصرنصدرگذشتعصوص

ـصازصجمیعصهمینصنسخعصصـصفآوختعصشدهصاست. ماتآکصو ص

رنچعصدربارۀصابوالقتوحصازصنسخۀصالمستقصی استنتاجصملصشودص

شاملصمواردصپیشصگقتعصاستصوصتاصجایلصکعصجستصوجوصکآدیمص

مطیبص ابلصاستقادۀصدیگآ صدرصنسخعصموجودصنیست.

منابع

ص ـیعه.ص م:صمؤسسـۀصـ
ّ
رغابـزرگصطهآانـلص)بلصتا(.صطبقات اعالم الش

مطبوهاتلصاسماهیییان.

ص باهـآ،صمحّمدص)1389(.صابوالفتوح رازی و تفسـیر روض الجنان.صـ

تهآان:صخانۀصکتاب.

ص حـّآصهامیـل،صمحّمدبـنصالحسـنص)1362(.صامـل اآلمـل. 2ج.صـ

تحقیقصالسیّدصاحمدصالحسینل.ص م:صدارالکتابصاالسلمل.

ص النیشـابور صـ خزاهـل،صحسـینصبنصهیلصبـنصمحّمدبـنصاحمـدص

)1371(.صروض الجنـان و روح الجنـان فی تفسـیر القرآن. ج1.ص

ـلصوصمحّمدمهد صنا ح.صمشـهد:ص
ّ
بعصکوشـشصمحّمدجلقآصیاحق

بنیادصپژوهشصها صاسلملصرستانص دسصرضو .

ص لص)1411ف(.صالمناقب.صـ
ّ
قصبنصاحمدبنصمحّمدصالمک

ّ
خوارزمل،صالموف

شآصاالسلمل.
ّ
تحقیقصمالکصالمحمود .ص م:صمؤّسسةصالن

ص الفهرسـت.صـ )1366(.ص بابویـعص هیلصبـنص یـنص
ّ
منتجبصالد راز ،ص

ثصارمو .ص ـم:صکتابخانۀصهموملص
ّ
ینصمحـد

ّ
تحقیقصسـیّدجللصالد

ریتصهللاصاللظملصمآهشلصنجقل.

ص هبـدهللاصافنـد صا قهانـلص)1401ف(.صریاض العلمـاء و حیاض ـ

الفضـالء.صتحقیقصسـیّدصاحمدصحسـینل.ص ـم:صکتابخانـۀصهموملص

ریتصهللاصاللظملصمآهشلصنجقل.

ص  زوینل،صمحّمدص)1362(.ص»شـآحصاحوالصشـیخصابوالقتوحصراز صوصـ

مـه قزوینـی.صگـآدرور ص
ّ
و ـفصتقسـیآصاو«.صدر:صمقـاالت عال

هبدالکآیمصجآبزهصدار.صتهآان:صاساطیآ،صج1،صص9ص–ص98.

ص ]نّجـار،صابومحّمدصطاهآبـنصاحمدبنصمحّمدص زوینـل[،ص)1345(.صـ

محّمدتقـلص بعصکوشـشص جـوم.ص
ّ
الن دراری  و  العلـوم  یواقیـت 

دانشصپژوه.صتهآان:صانتشاراتصبنیادصفآهنگصایآان.

درصاسنادصنخستینصحدیثصازصکتابصالمناقب خوارزملصازص»ابوالحسنصهیلصبنص 1.ص
ابلصطالبصالحسینلصالسییقل«صیادصشدهصاستص)خوارزمل،ص1411:ص31(.صباصاینکعصکنیع،ص
نامصوصنامصپدرصسییقلصباصشخصصموردصنظآصماصیکیست،صاّماصبعص آینۀصنسبتص»حسینل«ص
نملصتوانصاینصدوصنامصراصمآبوطصبعصیکصتنصدانست.صحدیثصمندرجصدرصالمناقب 
ینصمحّمدبنصهیلصبنصمحّمدصحسینل،صازصطآیقص

ّ
بعصواسطۀصنقیبصالنقباءصر ،صشآفصالد

هیلصبنصابلصطالبصالحسینلصالسییقلصبعصخوارزملصرسیدهصاست.صخودصسییقلصنیزص
حدیثصراصازصطآیقصمحّمدبنصهبدالوّهابصبنصهیسلصالسمانصالآاز صوصاوصازصابوسلیدص
راز ؛ص ابوالقتوحص نیا ص )یلنلص الخزاهلص النیسابور ص الحسینص احمدبنص محّمدبنص
دربارهصاشصنک.ص زوینل،ص1362:ص21-23(صاخذصکآدهصاستصوصازصاینجاصملصتوانصدانستص

کعصسییقلصنیزصملا آصابوالقتوحصبودهصاست.
بخشلصازصهبارتصدرصحاشیۀص قحعصافتادهصاست. 2.ص
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 2. دفتر روزنامه و قاعدچ ای فراموش شدچ از آن

در برخی نسخه های کرن

نوشتعصهایلصکعصدرصادوارصپیشینصدرصدواوینصوصامورصمآتبطصباصاستیقاص

 ادرصملصشدصدارا صگونعصها صفآاوانلصاست.صیکلصازصاینصگونعصهاص

صمهمصتآینصابزارصمستوفیانصبآا ص
ً
»دفاتآ«صاستیقاصاستصکعصهمل

ص ادرهصازصسو صدواوینصبودهص
ِ
ثبتصوصضبطصمسائلصماللصوصاحکام

لهاتصمالل،صاحکامصوصبآواتص ادرشدهص
ّ
است.صدرصاینصدفتآهاصاط

صبآصاساسصاینص
ً
وصموارد صازصاینصدستصراصثبتصملصکآدندصتاصبلدا

موادصبعصمحاسبۀصامورصماللصبپآدازند.

دفتآهاصانواهلصداشتعصکعصبستعصبعصمکتبصها صاستیقاصدرصادوارص

تاریخلصوصمکانصها صگوناگون،صاختلفاتلصدرصتلدادصوصکاربآدصرنهاص

وجودصداشتعصاست؛صاماصدرصاینصمیانعصچندصدفتآصهستندصکعصکاربآدص

صدرصهمۀصادوارصوصمکانصهاصرواجصداشتعصاست.صیکلصازص
ً
رنهاصتقآیبا

مهمصتآینصرنهاص»دفتآصروزنامع«ص)/صروزنامجع،صدفتآصتلییق(صاست.

روزنامعصدفتآ صبودهصاستصکعصدرصرنصتکصتکصجمعصوصخآجصها ص

روزانعصوصاحکامصوصمسائلصماللصراصبعصتآتیِبصرو صدادصهآصموردص

بعص ورتصپیاپلصثبتصملصکآدهصاند.صاینصدفتآصدروا عصا یلصبودصکعص

ازص بلد ص مآاحلص درص تاص ملصشدص ثبتص رنص درص لهاتص
ّ
اط همۀص

مندرجاتصرنصبآا صتدوینصدفاتآصدیگآصاستقادهصشود.صباصتوّجعصبعص

ساختارصاینصدفتآ،ص واهد صبآا صنگارشصرنصوجودصداشتصکعص

بیشتآصرنهاصدرصدستوراللملصها صاستیقاصتشآیحصشدهصاستصوصدرص

اینجاصنیاز صبعصیادکآدصرنهاصنیست.صاّماصدرصجزئیاِتصنگارِشصاینص

صدرصادوارصکهنص
ً
دفتآصنیزصرسومصوص واهد صوجودصداشتعصکعصبلضا

تصدرص
ّ
رواجصداشتعصاّماصبلدهاصفآاموشصشدهصاست.صبعصهمینصهی

نمونعصها صبازماندهصازصاینصدفاتآصـصکعصهمگلصمآبوطصبعصدورۀص اجارص

هستندصصـصاینگونعصرسومصوص واهدصمنلکسصنشدهصاست.

یکلصازصاینصرسمصهاصمآبوطصبعصرغازصدفتآصروزنامعصاست.صمطابقص

اینصرسم،صبآصرویۀصنخستینصبآگۀصروزنامعصدوصهبارتص»مبارکصاالبتدا«ص

صدرصسو ص
ً
ـصصاحتماال وص»میمونصاالنتها«صیکلصدرصباال ص قحعص

صسو صچپصصـص
ً
ـصصاحتماال راستصصـصوصدوملصدرصپایینصهمانص قحعص

نوشتعصملصشد.صدرصاینص قحعصجزصاینصدوصهبارتصچیز صنوشتعص

بیاضص راص بآگعص نخستینص (ص
ِ
دوم ) قحۀص پشتص سپسص نملصشد.ص

ملصنهادندصوصمتنصروزنامعصراصازصرویۀصبآگصدومصرغازصملصکآدند.

صتنهاصاثآصشناختعصشدهصکعصدرصرنصدربارۀصاینصموضوعص
ً
هجالتا

استص سیاقتص علم  در  فلکیه  رسالۀ  رمده،ص میانص بعص سخنلص

)مازندرانل،ص1952:ص82-83(.صچونصمتنصچاپلصاثآصازصرو صیکص

نسخعصتصحیحصشدهصوصمصّححصنیزصباصظآایفصمتونصفارسلصبعص

اندازۀصکافلصرشنایلصنداشتعصاست،صمواردصنقلصشدهصراصباصمقابیعصباص

]حدودصسدۀص بلصتاص کتابخانۀصمجیس،ص )نسخۀص6541ص اثآص نسخعصها ص

9ف[،صص74-75؛صنسخۀص2756صکتابخانۀصایا وفیا،صبلصتاص]حدودصسدۀص

9ف[،صگ49ر–50ر(صدرصزیآصیادصملصکنیم:

راستص دسِتص بآص اّولص ورِفص پشِت1ص بآص روزنامجعص درص وص

»مبارکصاالبتدا«صوصدرصرخِآصورفصبآصدسِتصچپ2صص»میمونصاالنتها«ص

بنویسدصفحسبصوصدیگآصچیز صدرصمابیِنصالقاظصننویسدصوصرنص

وص ورِتص تلالل.ص انصشاهللاص بگذاردص بیاضص همچنانص راص محلص

اِبصدیواِنصاهیلصچنینصنویسندصکعصالحالةصهذهصذکآص
ّ
کتابِتصرنصراصکت

کآدهصملصشود.ص]تصویآ1[

توّجعصشودصواژۀص»پشت«صکعصدرصمتنصرمدهصدروا عصبعصملنلصسطحصیاصرویعصاستصوص 1.ص
درصگذشتعصشواهدصکاربآدصبسیار صداشتعصاست.صبآا صنمونعصو تلص»پشتصنسخع«ص
گقتعصملصشدصمقصودصرویۀصنخستینصبآگۀصنسخعصاست.صیاصدرصمثل:ص»گهلصزینصبعص
است.ص زینص رو ص بعصملنلص زین«ص »پشِتص تلبیآص زین«،ص پشِتص گهلص وص پشتص
صگقتعصیاصنوشتعصملصشد:ص»بآصپشِتصزمینصبزرگلصچونص

ً
همینگونعصاستصهآگاهصمثل

اوصپدیدصنیامدهصاست«.
متنصچاپلصوصنسخۀصایا وفیا:ص-ص»بآصدسِتصچپ«.صازصنسخۀصمجیسصافزودهصشد. 2.ص

تصویر 1. فلکیه،صنسخۀصایا وفیا،صگ49پ.



85

جستار

رچ
را

ار
هر

لع
 ی
فص
 صر

قآ
 

لص
هی

دورۀ سوم، سال دوم

شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹6

نویسندۀصرسالۀ فلکیه پسصازصتو یفصچگونگلصرغازصنخستینص

 قحعصازصنخستینصبآِگصدفتآصروزنامع،صبعصشیوۀصنگارشصمطالبص

درصمآاحلصبلد صپآداختعصکعصهباراتشصچنینصاست:

چونصبعصمبارکلصبآصورِفصاّوِلصروزنامجعصازصجانِبصدسِتصراستص

ص
ِ
صأیمن،صلقِظص»مبارکصاالبتداء«صنوشتعصباشدصوصبآصضیع

ِ
بآصضیع

أیسآ،صلقِظص»میمونصاالنتهاء«،صبآصورِفصثانلصاینصدیباجۀصفآخندهص

راصبعصمبارکلصبنویسد:

ة1صبلونصهللاصتلاللصوصحسنصتوفیقعص
ّ
»الآوزنامجةصالمستجد

یوانیةصالوا لةصمنصمقّآرص
ّ
مشتمیةصهیلصالمهّماتصوصالمصالحصالد

االموالصوصاطل اتهاصوصتقویضاتصالحکوماتصوصالمنا بصوص

ینص
ّ
قآیآاتصوصسائآصاالمورصالوا لةصفلصسنةصخمسصوصست

ّ
کتابةصالت

وصسبلمائة.صابتداؤهاصغّآةصمحّآمصالحآامصاللصرخآصذ صالحّجة2.ص

ة«.
ّ
عصوالمن

ّ
والحمدصلی

صخطیآصفآمودهصاندصکعصاینصورفصکعص درالحساِبص
ِّ
وصاکابِآصاینصفن

روزنامجعصاستصبعصحاِلصخودصبگذاردصوصبآصور لصدیگآصابتداصبعص

صرنصماهصدرصزیِآصروزص
ِ
ماهصکندصوصبلدصازصماه،صروزصراصبکشدصوصتاریخ

ثبتصکآده،صهآص ضایایلصکعصوا عصشودصبنویسد.

چنانکعصگقتیم،صشیوۀصنگارشصنخستینص قحاتصدفتآصروزنامعص

جزصفلکیهصدرصهیچصکدامصازصمتونصتألیقلصرموزشصاستیقا صادوارص

دیدهص بودهص سطورص اینص نویسندۀص بآرسلص موردص کعص گوناگونص

ازص کدامص هیچص ازص روزنامعص دفاتآص چونص سویلص ازص نملصشود.ص

دورهصها صپیشصازص اجارصبعصدستصماصنآسیده،صنملصتوانصدانستص

کعصاینصشیوهصتاصکدامصدورهصرایجصبودهصوصازصچعصزمانلصمنسوخص

شدهصاست.صتنهاصرگاهلصیقینلصماصدرصاینصزمینعصرنصاستصکعصاینص

شیوهصدرصدورۀص اجارصرایجصنبودهصاست،صزیآاصدرصهیچصکدامصازص

دفاتآصجمعصوصخآجصوصروزنامعصها صبازماندهصازصدورۀص اجارصکعص

نویسندۀصاینصسطورصبآرسلصکآده،صچنینصشیوهصا صرهایتصنشدهص

لص
ّ
است.صباصاینصحالصشیوۀصمذکورصدرصبآخلصازصنسخعصها صخط

دیدهصملصشودصوصوجودصاینصنمونعصهاصملصتواندصنشانگآصرنصباشدصکعص

رنچعصدرصرسالۀ فلکیه رمدهصدرستصاست.

کهنصتآینصنمونۀصیافتعصشدهصازصاینصشیوهصدرصدوصجا صدستنویسلص

لصفآانسع،ص
ّ
موسومصبعصکتاب الدریاق )نسخۀصArabe 2964صکتابخانۀصمی

موّرخص595ف،صبعص یمصکوفلصممتازصوصنسخصخوشصمحّمدبنصالّسلیدصابوالقتحص

هبدالواحدبنصابوالحسنصبنصابواللبّاسصاحمد(صدیدهصملصشود.صاینصنسخعص

ة؛صمتنصمطابقصنسخعصهاصاست.
ّ
چاپ:صالمستجی 1.ص

نسخۀصمجیس:صسائآصاالمورصالوا لةصسنةصسبلینصوصثمانمائةصفلصغّآةصمحّآم. 2.ص

صشاملصچندصمتنصکوتاهصپزشکلصیاصبخشصهایلصمنقآدص
ً
کعصاحتماال

بودهصاست،صدرصشکلصکنونلصبعص ورتصرشقتعص ّحافلصشدهصوصدوص

 قحۀصموردصنظآصماصاکنونصدرصمیانۀصنسخعص آارصگآفتعصاست.صیکلص

ازصرنهاصدرص قحۀص59صوصدیگآ صدرص قحۀص71صدیدهصملصشود.ص

هباراتصموردصنظآصماصدرص قحۀص71صبعص یمصکوفلصبعصرنگصسیاهصبآص

محیطصدایآۀصمیانلصنوشتعصشدهصاست.

هبارتص»میمونصاالبتدا«صدرصنیمۀصباالیِلصدایآهصوصهبارتص»مبارکص

االنتها«صدرصنیمۀصزیآیِنصدایآهصبعص ورتصملکوسصنوشتعصشدهص

است3.

نمونۀصدیگآصازصاینصشیوهصدرصرویۀصنخستینصبآگصدستنویسص

ابوجلقآص اثآص مفتاح المعامالت  فارسلص متنص منحصآبعصفآدص

بآ ص)نسخۀص2763صکتابخانۀصایا وفیع،ص
ّ
محّمدبنصایّوبصالحاسبصالط

موّرخص632فصبعصثیثصکتابتلصفضلصهللاصبنصابآهیمصبنصمحمودصالخلطل(ص

دیدهصملصشودص)نک.صتصویآ3(.

لصفآانسع،صص71.
ّ
تصویر 2. کتاب الدریاق، نسخۀصARABE-2964صکتابخانۀصمی

میمونصاالبتدا

مبارکصاالنتها

لصخواناصدرصادوارص دیمصدرص
ّ
3.ص ورتصبازخوانلصشدۀصهباراتصکوفلصاینصنسخعصبعصخط

کنارصهبارتصهاصنوشتعصشدهصاست.
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چنانکعصملصبینیمصبآصفآازص قحعصهبارتص»میمونصاالبتدا«صوصدرص

پایینصرنصهبارتص»وصمبارکصاالنتها«صنوشتعصشدهصاست.صمطابقص

هبارتلصکعصدرصهمینص قحعصدیدهصملصشود،صنسخعصدرصسیواسص

فصانتساخص
ّ
صمؤل

ّ
)شهآ صدرصتآکیۀصامآوزین(صازصرو صنسخعصا صبعصخط

یکلص کاتبص ص
ّ
باصخط اینص قحعص وصچونصخطوطص استص شدهص

ملصنماید،صملصتوانصدانستصکعصاینصشیوهصدرصسدۀصهقتمصدرصسآزمینص

رناطوللصنیزصرواجصداشتعصاست.

همینصهباراتصدرصرویۀصنخستینصبآگصدستنویسلصمتآجمصبعص

آصمحّمدبنصاحمدصابیورد ص)دص507ف؛ص
ّ
فارسلصازصنجدیات ابوالمظق

نسخۀص4327صکتابخانۀصایا وفیا،صموّرخص669ف،صبعصثیثصکتابتلصیونسصبنص

ابلصبکآ(صدیدهصملصشودص)نک.صتصویآص4(.صصدرصاینص قحعصنیزصهبارتص

»مسلودصاالبتداصوالقاتحع«صدرصباالصوص»محمودصاالنتهاصوالخاتمع«ص

صبعصشیوۀصمستوفیان.
ً
درصپایینصدرجصشدهصاست،صالبتعصنعصد یقا

تصویر 3. مفتاح المعامالت، نسخۀص2763صکتابخانۀصایا وفیع،صگ1ر.

نکتۀص ابلصتوّجعصاینصاستصکعصنمونعصها صیادشدهصازصسدهصها ص

ششمص)یکصمورد(صوصهقتمص)دوصمورد(صاستصوصاینصملصتواندصنشانگآص

رنصباشدصکعصاینصشیوهصدستصکمصتاصسدۀصهقتمصدرصبآخلصمناطقص

رواجصداشتعصاست1.صنکتۀصدیگآصرنکعصپایانصدادنصمتونصباصهباراتص

وصواژهصها صخجستعصنیزصدرصادوارص دیمصرواجصداشتعصکعصبلدهاص

منسوخصشدهصاست.صنمونعصهایلصازصرنصباصهباراتلصچونص»خجستعص

بادصبآصخداوندش«،ص»بعصفّآخلصوصپیآوز «صوصدرصهیأتصهباراتص

هآبلصباصهباراتلصچونص»بورکصلصاحبع«صدرصبآخلصنسخعصهاصدیدهص

ملصشودصوصگزارشصبآخلصنمونعصها صرنصدرصکتابصنسخه شناخت 

یادصشدهصاستص) قآ صرفص یلع،ص1390:ص105–108،ص117-109(.

منابع

ص تهـآان،صـ رفص یلـع،صهیـل،ص1390صخ:صنسخعصشـناخت،ص  قـآ ص

میآاثصمکتوب.

ص مازندرانـل،صهبـدهللاصبنصمحّمدصبـنصكیا:ص1952صم،صرسـالۀصفیكیعصدرصـ

هیـمصسـیا ت،صتصحیـحصوالتـآصهِینـس،صویسصبـادن،صانتشـاراتص

هیئتصمستشآ ینصدرصفآهنگستانصماینس.

تصویر 4. نجدیات،صنسخۀص4327صکتابخانۀصایا وفیا،صگ1ر.

تصاستصکعصشیوهصها صاستیقاص
ّ
اینکعصازصبآخلصمناطقصسخنصبعصمیانصروردیمصبدینصهی 1.ص

همیشعصوصهمعصجاصبعص ورتصیکسانلصرواجصنداشتعصاست.صبنابآاینصاگآصدرصبآخلص

صنشانگآصرنصاستص
ً
متونصرموزشصاستیقاصبعصاینصرسومصوصشیوهصهاصاشارهصنشده،صاحتماال

کعصاینصرسومصدرصدورهصوصمنطقۀصزندگلصنویسندگانصاینصمتونصرایجصنبودهصاست.
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 3. بخشی تازچ یاب از ذخایرالحکم اثر فارسی 

علی بن زید بیرقی

چند صپیشصتصویآ صازصمجموهۀص1452صکتابخانۀصحمیدیعص)بلصتاص

ص8ف[(صبعصدستصنویسندۀصاینصسطورصرسید.1ص
ً
]حدودصسدۀص7صیاصنهایتا

اثآص ازصیکص ازصمجموهعص)گ150ر–152ر(صرونویسلص درصجایلص

پنجص قحعصا صبعصزبانصفارسلصدرصموضوعصاحکامصنجومصدرجصشدهص

کعصدرصهنوانصرنصچنینصرمدهصاست:

فوائدصذخایآصالحکمةصتصنیفصاالمامصابلصالحسنصبنصابلصالقسمص

بصبقآیدصخآاسان.
ّ
البیهقّلصالمیق

باصتوّجعصبعصنامصوصبعصویژهصلقِبص احبصاثآصملصتوانصدانستصکعصو ص

همانصابوالحسنصهیلصبنصزیدبنصامیآکصمحّمدبنصهیلصبیهقلص

ملآوفصبعصابنصفندفص)حدودص490-565ف(صاست.2صازصهبارتصنیزص

صفوائد صگزینشصشدهصازص
ً
چنینصبآملصریدصکعصاینصچندصبآگص آفا

ذخایرالحکمة است.

جارب داشتعصکعصنسخعصا ص
ّ
ابنصفندفصاثآ صبعصنامصمشارب الت

ازصرنصتاصکنونصگزارشصنشده،صاّماصمنقوالتلصازصرنصراصیا وتصحمو ص

درصمعجم االدباء روردهصاستصوصازصجمیۀصاینصمنقوالت،صفهآستص

1759–ص 1993:ص )یا وت،ص استص ابنصفندفص احوالص شآحص وص رثارص

1768(.صدرصاینصفهآست،صازصاثآ صباصنامصذخائرالحکم درصشمارص

)یا وتصالحمو ،ص1993:ص1763(.ص ابنصفندفصیادصشدهصاستص رثارص

جوم، 
ّ
الن جوامع احکام  ابنصفندفصدرصرغازصکتابش،ص همچنینص

نامص بعص رنص خللص درص کعص روردهص خودص رثارص بآخلص ازص فهآستلص

میک،ص کتابخانۀص 3368ص )نسخۀص استص شدهص اشارهص ذخایرالحکم 

فهآسِتص دوص ازص کدامص هیچص درص چونص گ1پ(.ص 899ف،3ص موّرخص

یادشدهصناملصازصذخائرالحکمة )یلنلصشکلصاینصنامصدرصمجموهۀص

حمیدیع(صدیدهصنملصشود،صملصتوانصگمانصبآدصکعصبعصاحتمالصبسیارص

است.ص ذخائرالحکم  همینص تحآیفص ذخایرالحکمة  ضبطص

بناصصبآصصصاینصهمینصچندصبآگصراصملصتوانصتنهاصبخشصبآصصجا صصماندهص

ازصکتابصذخائرالحکمصابنصفندفصدانست.

جوم )نسخۀص
ّ
مۀصجوامع احکام الن

ّ
ابنصفندفصدرصجا صدیگآ صازصمقد

میک،صگ2ر(صبازصهبارتلصروردهصکعصنشانصملصدهدصذخائرالحکم درص

موضوعصاحکامصنجومصبودهصاست:

بسیارصدوستانصازصمنصالتماسصکآدندصکعصاگآچعصملآفتصاحکامص

نجومصدرصمیانصخیقصمشهورصاست...صحکماصمتابلتصشآیلتص

کآدهصاندصدرینصبابصوصدرصکتابصشفاصوصنجاةصبآصتزییفصاحکامص

نجومصبآاهینصتقآیآصکآدهصوصابونصآصفاریابلص]کذا[صرسالتلصخاصص

هیانصاینصنوعصوصتوص)ابنصفندف(صدرصکتابص
ّ
کآدصدرصتهجینصمد

نجومص احکامص ابطالص درص فایسص
ّ
عرایس الن وص ذخایرالحکمص

سخنها] [صدرستصوصبآاهینصروردهصا ص...4

ازصسویلصچونصموضوعصبآگصها صبازماندهصازصذخائرالحکم درص

اختآگویلص)تنجیم/صنجومصاحکامل(صاست،صملصتوانصنتیجعصگآفتصکعص

اینصاثآصبعصزبانصفارسلصوصهمعصیاصدستصکمصبخشلصازصرنصدرصزمینۀص

اختآگویلصبودهصاست.

ابن فندق و اخترگویی

وص مطاللاتص مهّمص وجوهص ازص یکلص کعص ملصدهدص نشانص شواهدص

نگارشصها صابنصفندفصاحکامصنجومصبودهصاست.صبآا صنمونع،صو ص

درصشآحصاحوالشصاشارهصکآدهصکعصدرصسالصها ص526ص–527فصکعص

درصشهآصر صبعصسآصملصبآده،صبعصمطاللۀصجبآصوصمقابیعصوصاحکامصنجومص

پآداختع5صوصپسصازصبازگشتصبعصخآاسان،صدانشصاحکامصراصنزدص

عصباصنامص»هثمانصبنصجادوکار«صتکمیلصکآدهص
ّ
یکلصازصاستادانصرنصخط

وصکتابصها صدیگآ صراصنیزصدرصاینصزمینعصمطاللعصکآدهصاست؛ص

چندانکعصدرصاینصدانشصنامصورصشده:

اینصهمانصمجموهعصا صاستصکعصتنهاصرونویسصشناختعصشدهصازصشرح قصیدۀ فارسی  1.ص

ابوالهیثم احمدبن حسن جرجانیصاثآصمحّمدبنصسآخصدرصرنصمندرجص خواجه 

دانستعصاندص هقتم«ص درص آنص مکتوبص ص
ً
»ظاهآا راص نسخعص نیزص ملینص استادص است.ص

مع(. )نیشاپور ،ص1334:ص11صمقدّ

بآا صشآحصحالصو صنک.ص زوینل،ص1332؛صالهاد ،ص1383. 2.ص

3.صدرصفهآستصکتابخانع،صاینصنسخعصازصحدودصسدۀصنهمص مآ صباص51صبآگصنونویسص

موّرخص1251فصیادصشدهصاستص)افشارصوصدیگآان،ص1352:ص190ص-ص191(.صسالص899فص

صکاتبصبعصهنوانصتاریخصرغازصکتابتصنقلصشدهصاستصوصبدینص
ّ
درصرغازصنسخعصبعصخط

صصاستصکعصاینصنسخعصا دمصنسخصتاریخصدارصاثآصاست.
ّ
تآتیبصمشخ

صشآهل،صمنکآصاحکامصبوده،صاماصچنانکعصملصبینیمص
ً
باصاینکعصابنصفندفصبعصهییل،صهمدتا 4.ص

بدینصدانشصپآداختعصوصچندصاثآصدرصرنصزمینعصنگاشتعصاست.صگقتنلصاینکعصدرصهبارتص

قایس«صدرصدنبالۀص»ذخایآالحکم«،صبخشلصازصنامصرنصاثآصنیست،ص
ّ
باال،صنامص»هآایسصالن

معص)نسخۀص
ّ
بیکعصهنوانصیکلصدیگآصازصکتبصابنصفندفصاستصکعصپیشصتآصدرصهمانصمقد

قایسصفلصا نافصاللیومصیکص
ّ
میک،صگ1پ(صبدینگونعصتو یفصشده:ص»هآایسصالن

د«.صدرصنوشتۀصیا وتصنیزصبعصنامصاثآصوصیکصجید صبودنشصاشارهصشدهصاستص
ّ
مجی

بعصکتابص تتمة صوان الحکمة  )یا وت،ص1993:ص1763(.صابنصفندفصدرصچندصجا ص

آصشدهص
ّ
فایس اشارهصکآدهصوصنوشتعصکعصفلنصمطیبصراصدرصاینصکتابصمتذک

ّ
عرایس الن

صدرصمباحثصفیسقلص
ً
استص)بیهقل،ص1935:ص114،ص124،ص147،ص172(.صاینصمواردصهموما

ص
ً
فایس متنلصچنددانشلصوصاحتماال

ّ
هستندصوصلذاصملصتوانصاحتمالصدادصکعصعرایس الن

باصبنیانصها صفیسقلصبودهصاست.

جزصاینصدانشصها،صاوصدرصشهآصر صازصهمسایعصاش،صهیلصبنصمحّمدبنصنصآبنصمهد ص 5.ص

ینصابوهاشمصالمجتبلصبنصحمزةصبنصزیدبنصمهد صالحسینلص
ّ
الحسینل،صوصنیزصمجدالد

درصدانشصانسابصبهآهصبآدهصوصدرصیادکآدصدومینصنقآ،صبعصحضورصدرصمجیسصوصمذاکآهص

باصو صدرصسالص526فصدرصر صتصآیحصکآدهصاستص)بیهقل،ص1410:ص631،ص635(.
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ةصأنظآصفلصالحسابصوصالجبآصوصالمقابیةص
ّ
...صوصکنتصفلصتیکصالمد

صتیکص
ُ
صاللصخآاسانصاتممت

ُ
صمنصاألحکام.صفیماصرجلت

ً
وصطآفا

استاذصخآاسانصهثمانصبنصجاذوکارصوص الحکیمص الّصناهةصهیلص

ص
ً
صفلصتیکصالّصناهة1صمشارا

ُ
صمنصاألحکامصوص آت

ً
صکتبا

ُ
حّصیت

الّل...ص)یا وت،ص1993:ص1761(

درصمیانصتألیقاتصو صهمصچندصاثآصدرصاحکامصنجومصدیدهصملصشود؛ص

جوم کعصاثآ صفارسلصدرصاینص
ّ
ازجمیعصکتابصجوامع احکام الن

زمینعصاستص)دربارۀصاینصاثآصوصنسخعصهایشصنک.صمنزو ،ص1382:ص2905؛ص

نوشاهل،ص1379(.صهمچنینصباصتوّجعصبعصهنوانصبآخلصکتابصها ص

ص
ً
احتماال وص القرانات  احکام  -مانندص ابنصفندفص ناموجودص

همینص درص نیزص رثارص رنص کعص دادص احتمالص ملصتوانص اسرارالحکم-ص
موضوهاتصبودهصاست.2

تاریخ نگارش ذخائرالحکم

خوشبختانعصدرصجایلصازصهمینصچندصبآگصبازماندۀصذخائرالحکم 

اشارهصشدهصکع:ص»درصسالصپانصدصوصدوازدهصیزدجآد صکعصاینص

صمصادفصباصسالص
ً
قافصافتادهصبود...«.صاینصتاریخصتقآیبا

ّ
تصنیفصات

صصاست،صوصاینکعص
ّ
537فصاستصوصلذارصتاریخصنگارشصاثآصمشخ

ابنصفندفصکمابیشصدهصسالصپسصازصرغازصرموختنصاحکامصنجومص

جوامع  نگارشص تاریخص چونص است.ص نگاشتعص راص ذخائرالحکم 

جومصدرصمیانصسالصها ص553ص–ص565فصوصبعصاحتماللص
ّ
احکام الن

548فصبودهص)منزو ،ص1382:ص2905(،صروشنصاستصکعصذخائرالحکم 

جوم نگاشتعصشدهصبودهصاست.
ّ
پیشصازصجوامع احکام الن

  

اینصنکتعصراصبیقزاییمصکعصدرصفهآستصمندرجصدرصمعجم االدبا وص

جوم گقتعصشدهصکعصذخائرالحکم 
ّ
فهآستصرغازصجوامع احکام الن

دصبودهصاست.صنیزصتوّجعصشودصکعصدرصهیچصکدامصازصدوص
ّ
درصیکصمجی

فهآستصرثارصابنصفندف،صبعصفارسلصبودنصذخائرالحکم اشارهصا ص

نشدهصاست،صاماصاینصموضوعصنملصتواندصدرصموضوعصموردصگقتصوگوص

بآخلصپژوهشگآان،صازصجمیعصدانشصپژوه،صاینصهبارتصراصچنینصتقسیآصکآدهصاندصکعص 1.ص

»استادصریاضلصاوصدرصخآاسانصهثمانصجادوکارصخآاسانلصبودصوصاوصرنصراصنزدصو صبعص

مۀصدانشصپژوه(،صدرحاللصکعصهباراتصنشانصملصدهدص
ّ
کمالصرساند«ص)بیهقل،ص1409:ص62صمقد

کعصمقصودصبیهقلصازص» ناهة«صهمانصاحکامصنجومصاست،صبعصویژهصکعصلقظص» ناهة«ص

درصگذشتعصبآا صنامیدنصدانشصهایلصچونصحیلصوصبعصویژهصکیمیاصبعصکارصملصرفت.

هستندصکعص جومیة 
ّ
الن االعمال  امثلة  وص الزیجة  خالصة  رثار صچونص اینصهاصجزص 2.ص

صبایدصمآتبطصباصهیمصهیأتصباشند،صنعصاحکامصنجوم.
ً
هناوینشانصنشانصملصدهدصاحتماال

رثارصابنصفندفصکعص خدشعصا صواردصکندصزیآاصدرصهمانصفهآستص

جوم3صنیزص
ّ
یا وتصنقلصکآده،صبعصفارسلصبودنصجوامع احکام الن

اشارهصنشدهصاستص)یا وت،ص1993:ص1763(.

بناصبآصرنچعصگقتعصشد،صذخائرالحکم راصملصتوانصدرصشمارصرثارص

فارسلصبیهقلصبآشمآدصوصباصاینصحسابصاگآصدوصاثآصفارسلصموجودص

جوم راصبآصاینصجمیعص
ّ
و ،صیلنلصتاریخ بیهق وصجوامع احکام الن

بیقزاییمصوصاگآصچهارصاثآصناموجودصدیگآصکعصدرصمعجم االدبا بعص

صصملصشودص
ّ
فارسلصبودنشانصتصآیحصشده4صدرصنظآصبگیآیم،صمشخ

کعصدستصکمصهقتصاثآصابنصفندفصفارسلصبودهصاست.

درصسطورصزیآین،صمتنصبازنویسلصشدۀصپنجصبآگصبازماندهصازص

ذخایرالحکم/صذخایرالحکمة درجصشدهصاست.صاینکعصچعصاندازهص

جوم ارتباطصداردصمطیبلصاستصکعص
ّ
ازصاینصمتنصباصجوامع احکام الن

جوامع  کعص بعصویژهص شود،ص روشنص بلد ص پژوهشصها ص درص بایدص

اینص بازخوانلص درص است.ص نشدهص چاپص هنوزص جومص
ّ
الن احکام 

صنسخعصپیآو صشدهصاستص)نمونع:ص
ّ
صازصرسمصالخط

ً
 قحات،صهمدتا

راس/صرأس،صوسطصالّسما/صوسطصالّسماء(.

فوائد ذخایرالحکمة تصنیف االمام ابی الحسن بن 

ب بفرید خراسان
ّ
ابی القسم البیرقّی الملق

از جرت استجابة دعا:صاهلصیونانصچونصخواهندصکعصدهاصکنند،ص

طالللصاختیارصکنندصکعصمشتآ صوصراسصبعصمقارنعصدرصوسطصالّسماص

باشندصوصزهآهصدرصنقسصطالع.صوصبلضلصازیشانصزهآهصدرصطالعص

بنهندصوصمشتآ صوصراسصدرصرابع،صزیآاصکلصیکلصدلیِلصابتداست،ص

دیگآصدلیِلصها بت.صوصبلضلصمشتآ صوصراسصدرصتاسعصبنهندصوص

زهآهصدرصرابعصبلدصازانکصوضعصاینصهآصدوصسلدصنیکوصباشدصوص

صایشانصسا طصباشندصوص مآص
ِ
نحوسصازصمقابیعصوصمقارنعصوصتآبیع

صلصوصمسلود.صچعصاگآصیکلصازینصشآائطصباطلص
ّ
بدیشانصمت

شود،صحکمصضلیفصشود.صوصبهتآینصو تلصرنصباشدصکعصمشتآ ص

باصراسص آانصکندصوصمشتآ صراجعصبَُودصیاصدرصسیآصباصراسصموافق،ص

یا وتصنامصاینصاثآصراص»جوامعصاالحکام«صضبطصکآدهصاست،صاماصنوشاهلصبعصدالییل،صازص 3.ص

جمیعصاینکعصدرصرنجاصبعصفارسلصبودنصاثآصاشارهصنشده،صبآصاینصباورصاستصکعص»جوامعص

جوم«صباشدص)نوشاهل،ص1379:ص52(؛صاماصدالیلص
ّ
االحکام«صنبایدصهمانص»جوامعصاحکامصالن

اوصچندانصمحکمصنیست.

هناوینصچهارصاثآصبدینصص آارصاست:ص1.صکتابصالآسائلص)کعصگویاصنامعصها صفارسلصو ص 4.ص

بودهصاست(؛ص2.صهقودصالمضاحک؛ص3.صنصائحصالکبآاء؛ص4.صحصصصاال قیاءصفلص

 صصصاالنبیاءصهیلصطآیقصالبیغاء.
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اینصاثآصبیشتآصبَُود.

تصموسلصهییعص
ّ
اماص وملصازصجهودانصچنینصگویندصکعصدرصمی

الّسیمصو ِتصدهاءصمستجابصرنصبودصکعص مآصازصاستقبالصبازصخواهدص

گشتصوصبعصسلد صپیوندد.صوصبهتآینصاستقباللصرنصبَُودصکعص مآصدرص

میزانصبَُودصوصرفتابصدرصحمل.صوصاینصاستقبالصازصبیستصوصیکص

درجعءصحملص|150پ|صوصمیزانصافتد.

اّماصنصار صبغدادصچنینصگقتعصاندصکعصو تلصکعص مآصازصمشتآ ص

بآگآددصوصبعصراسصپیوندد،صهمصدهاصمستجابصباشد.صاگآص مآصدرصاسدص

صلصبعص
ّ
بَُودصوصرفتابصدرصحملصیاص مآصدرصحملصوصرفتابصدرصاسدصمت

یکدیگآ،صبزرگلصوصرفلتصخواستنصراصنیکصبَُود.

اگآص مآصازصخانعءصزهآهصبعصمشتآ صپیونددصوصمشتآ صدرصخانعص

ص مآصازصمیزانصبعصمشتآ صپیونددصدرص
ً
یاصدرصشآِفصخویشصبَُود،صمثل

حوتصیاصسآطان،صدهاءصماللصمستجابصشود.

وصدرصبیشصتآصازصاو اِتصدها،ص مآصازصخانعءصمشتآ صبایدصکعصبعص

ص مآصدرص وسصوصزهآهصدرصمیزانصیاص مآصدرصحوتص
ً
زهآهصپیوندد.صمثل

وصزهآهصدرصثورصیاص مآصدرصحوتصوصزهآهصدرصسآطان،صاینصدهاصبغایةص

مقبولصبَُود،صهیلصالخصوصصدرصتأّهلصوصتزویجصساختن.

وصدرصضیاعصوصمساکنصوصابنیعص مآصبایدصکعصبعصزحلصپیوندد،ص

چنانکصزحلصدرصمیزانصبَُودصوص مآصدرصدلوصیاص مآصدرصمیزانصبَُودصوص

زحلصدرصدلو.

صاِلص مآصبعصمّآیخصگوشصبایدصداشت،ص
ّ
ریاستصوصاستیلصراصات

و تلصکعصمّآیخصدرصحملصبودصوص مآصدرصاسدصبعصتثییِثصیکدیگآ.

هیمصوصاشغالصدیوانلصراصهطاردصبایدصکعصدرصپانزدهصدرجعءصسنبیعص

بَُودصوص مآصدرصپانزدهصدرجۀصسآطانصیاصدرصپانزدهصدرجۀصثور؛صیاص

هطاردصدرصجوزاصباید،ص مآصبآصدرجۀصشآفصرفتابصیاصدرصاسدصبعص

تسدیِسصهطارد.

صلصبایدصبعصمشتآ ؛صچنانکص
ّ
درص ضاصوصاهمالصدینلص مآصمت

 مآصدرصسآطانصبَُودصوصمشتآ صدرصثورصیاصمشتآ صدرصسآطانصبَُودصوص

صاِلص مآصباجآامصوصشلاعصوص
ّ
 مآصدرصثور.صوصبایدصکعصپآهیزدصازصات

تآبیعصوصمقابیۀصنحوسصدرصو ِتصدهاصکآدن.

کّفصالخضیبص راص رنص حملص درص استص ثابتعص ستارۀص فصل:ص

اینص کعص یزدجآد ص دوازدهص وص پانصدص |151ر|ص سالص درص خوانند.ص

صکجصصکدصصبعصزیجصکوشیارصسالصشلص قافصافتادهصبودص
ّ
تصنیفصات

]=ص331[صیزدجآد صکعصتاریخصزیجصاستصبیستصوصپنجصدرجعصوص

ةص دصوصهشتادصوصیکصسالص
ّ
بیستصوصدوصد یقعصبودهصاستصدرصمد

اینصمقدارصسیآصاوصبودهصاست.صگقتعصاندصکعصمشتآ صدرصبیستصوص

یکصدرجعصیاصبیستصوصدوصدرجعصیاصبیستصوصسعصدرجۀصحملص

بودصبعصمقارنۀصاینصستارهصوصبعصمقارنۀصراسصوص مآصبازیشانصمقارنص

صل.صاینصهظیمصتآینصو تلصباشدصاجابتصدهاص
ّ
بودصیاصبدیشانصمت

راصوصممکنصبودصکعصبزود صانچصمطیوبصبودصایزدصتلاللصمیّسآص

گآداند.

صدهاصکآدنصنوزدهصدرجۀصسآطانصبایدصنهادصتاصسعصدرجۀص
ِ
اّماصطالع

حملصهاشآصبودصوصاگآصسآطانصبیستصوصنعصدرجعصنهدصپانزدهصدرجعص

وصد یقۀصچندصازصحملصهاشآصبَُود.صوصچونصسعصدرجۀصاسدصطالعصبَُود،ص

رنصبیستصوصیکصدرجۀصحملصبآصوسطصالّسماصبَُودصوصاینصهظیمصتآینص

و تلصبَُودصاجابتصدهاصرا؛صچعصازصنوزدهصدرجۀصسآطانصرغازصکندصدهاص

کآدنصوصتضّآعصوصخشوعصنمودنصتاصاینصو تصبعصدهاصرسدصوصچونص

هقتصدرجۀصاسدصبآریدصبایدصکعص طعصکند.

وصاگآصو تلصاجتماعصنیّآینصباشدصبآینصدرجۀصکّفصالخضیبص

کعصگقتیم،صدهاصهظیمصمستجابصبَُود.

هآصکوکبصکعصباصرفتابصبعصهمصبآینصدرجۀصکوکبصبَُود،صهمصو تص

دهاصکآدنصراصهیلصالخصوصصزهآهصوصهطاردص]و[صزحلصوصمّآیخص

نباید1صوصاگآصهطاردصوصراسصدرینصموضعص آانصکنند،صهمصبغایتص

مآجوصبَُودصاجابتصدهاصرا.

وصهمچنینصهطاردصوصمشتآ صهیلصالجمیعصهآصکوکبصکعصبآینص

درجۀصاینصکواکبص آانصکند،صاینصطالعصکعصگقتیمص|151پ|صبنهد،صهمص

مآجوصبَُودصاجابتصدهاصرا.

وصاگآصراسصبازینصکوکِبصثابتصمقارنصشودصهمصمآجوصبَُودص

درینصو تصاجابتصدهاصرا.صوصاگآصزحلصوصمشتآ صبازینصکوکبص

مقارنصشوندصوصراسصدرصجد صبَُودصدرصهاشآ،صدهاصمستجابصبَُود.

فصل اندر انفراد ستارگان و احکام ایشان که بازین کوکب 

مقارن شوند:صاینصکوکبصشماللصاستصازصهظمصسومصبآصمزاجص

زحلصوصزهآهصاحتآازصبایدصکآدصازصمقارنعءصزهآهصوصزحلصباصو ص

درصو تصدها.

اگآصهطاردصبعصدرجعصوصد یقعصبازینصکوکِبصثابتصمتساو ص

وص صحالص
ِ
وص لح رُمآزیدن2ص درص بَُودص مآجوص دهاص اجابِتص شود،ص

تنصدرستل.

وصاگآصرفتابصمقارنصشودصدهاصبعصفآمانصوصتقدیِآصخدا صتلاللص

گویا:صبباید. 1.ص

درصنسخعصبعصضّمصمیمصاست. 2.ص
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مستجابصشودصدرصتوانگآ صوصشجاهتصوصیافِتصدرجۀصبیندصوص

اجابتصدرصمیانۀصهمآصافتد.

وصاگآصزحلصمقارنصافتدصوصمسلودصبَُود،صهآصدهایلصکعصکندصازصاّولص

صاینصبَُود.
ّ
همآصتاصرخآصهمآصبآانصبماندصوصاگآصمنحوسصبَُودصبآصضد

اگآصمشتآ صبازینصکوکبصمقارنصشود،صدهاکنندهصبآصظالملصکعص

بآصو صظیمصکندصنصآتصیابدصوصاینصظیمصازصو صدفعصشود.

وصاگآصمّآیخصمقارنصشود،صدهاکنندهصدرصانچصدهاصملصکندصبآصحقص

صتمامصوص
ِ
نبَُودصوصظالمصبَُودصوصرنصمقصودصکعصاوصراصحا لصرید،صبعصظیم

ناهموار صحا لصرید.

وصاگآص مآصمقارنصشود،صکسلصکعصدهاصکندص ّحتصوصسلمتصیابد.

وصاگآصزهآهصمقارنصشودصوصدهاصکند،صمالصیابدصاّماصچندانکصدرص

مالصزیادتصملصشودصازصهمآصنقصانصافتد.

هیلصالجمیعصاحتآازصبایدصکآدصدر1صمقابیعءصزهآهصوصزحلصازصدها.ص

وصدرصمقارنۀصزهآهصوصزحلصاینصکوکبص|152ر|صراصازصدهاصکلصمحصلص

...2صبسصفائدهصندهد.صوصاگآصراسصباصو صمقارنصشود،صسلادةص]و[ص

هافیِتصرنصجهانل3صنیکوصبَُودصخواستن.

چونصرفتابصدرصنوزدهصدرجۀصحملصبَُودصوص مآصدرصسعصدرجۀصثورص

بَُودصدهاصبایدصکآدصچیزها] [صگمصشدهصرا.

چونصرفتابصدرصحوتصباشدصوص مآصدرصسآطان،صدهاصکآدنصازص

بآا صجاهصوصحآمتصنیکوصبَُود.

وصهمچنینصچونصزهآهصدرصبیستصوصهشتصدرجۀصحوتصبَُودص

وصمشتآ صازصثورصیاصازصسآطانصناظآصبَُود،صدهاصکآدنصراصنیکصبَُودصبآا ص

موافقتصوصالقتصوصازصجهتصمیوکصوصسلطین.

چونصزحلصباصحملصدرصکّفصالخضیبصبعصهمصبَُودصوصرفتابصدرص

درجۀصشآفصخویشصبَُود،صدهاصکآدنصنیکصبَُودصزواِلصرنجصوصخوفص

را.صوصهللاصاهیم.

منابع

ص ی ـ
ّ
افشـار،صایـآجصوصدیگـآانص)1352(.صفهرسـت کتاب هـای خط

تهـآان:ص فارسـل(.ص کتابصهـا ص )ج2:ص ملـکص ـی 
ّ
مل کتابخانـۀ 

لصمیک.
ّ
انتشاراتصکتابخانۀصمی

ص بیهقـل،صهیلصبـنصزیـدص)ص1935م(.صتتمـة صوان الحکمة.صتصحیحصـ

محّمدصشقیع.صالهور:صبلصنا.

ص بعصکوششصـ نهج البالغه.ص معارج  )1409ف(.ص ـــــــــــص

محّمدتقلصدانشصپژوه.ص م:صکتابخانۀصریةصهللاصاللظملصمآهشلصنجقل.

ص سـیّدصـ بعصکوشـشص لباب االنسـاب.ص )1410ف(.ص ــــــــــــص

مهد صرجائل.ص م:صکتابخانۀصریةصهللاصاللظملصمآهشلصنجقل.

ص  زوینـل،صمحّمدبـنصهبدالوّهـابص)1332(.ص»تاریـخصبیهق«.صدر:صـ

بیسـت مقالـۀ قزوینـی.صبعصکوشـشصهبّـاسصا بـالصوصابآاهیـمص

پورداود.صتهآان،صدنیا صکتاب:ص117-104/2.

ص منـزو ،صاحمـدص)1382(.صفهرسـتوارۀ کتابهـای فارسـی )ج4:صـ

ریاضیـات،صدفتـآدار ،صستارهصشناسـلصوصاختآبینـل(.صتهـآان:ص

مآکزصدائآةالملارفصبزرگصاسلمل.

ص نوشـاهل،صهـارفص)1379(.ص»جوامـعصاحـکامصالنجـومصبیهقلص)د.صـ

565ف(صکتابـلصمهـمصدرصاحکامصنجـومصوصجاملعصشناسـلصایآان«.ص

نامۀ بهارستان،صس1،صش1،صپیاپل1ص]بهارصوصتابستان[:ص51ص–ص58.

ص نیشـاپور ،صمحّمدبـنصسـآخص)1334(.صشـرح قصیـدۀ فارسـی ـ

خواجـه ابوالهیثـم احمدبن حسـن جرجانی.صبعصکوشـشصهنآ ص

کآبینصوصمحّمدصملین.صتهآان:صانستیتوصایآانصوصفآانسع.

ص الهـاد ،صیوسـفص)1383(.ص»بیهقـل،صابوالحسـنصهیلصبنصزیدبنصـ

محّمد«.صدایرةالمعارف بزرگ اسالمی:ص13/ص482ص–ص485.

ص یا ـوتصالحمـو صالآومـلص)1993م(.صمعجـم االدبـاء.صتحقیـقصـ

الدکتورصاحسانصهبّاس.صبیآوت:صدارالغآبصاالسلمل.

نسخع:صکآدر. 1.ص

ـصسعصواژهصبیاضصنهادهصشدهصاست. درصنسخعصبعصاندازۀصدو 2.ص

3.صنسخع:صازصجهانل.
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4. کرن ترین ترجمۀ فارسی کتاب الشطرنج لجالج

پیشتآصنویسندۀصاینصسطورصدرصمقالعصا صباصهنوانص»کهنصتآینص

نوشتۀصشناختعصشدۀصفارسلصدرصرموزشصشطآنج«صبعصشناساندنص

فارسلص متنص کهنصتآینص کنونص تاص کعص پآداختص دستنویسلص

شناختعصشدهصدرصزمینۀصشطآنجصوصمنصوبعصها صرنصاستص) قآ ص

رفص یلع،ص1388(.صتنهاصدستنویسصشناختعصشدهصازصاثآصبعصشمارۀص

2866صدرصکتابخانۀصاسلدصافند صنگهدار صملصشودصوصچنانکعص

درصرنصمقالعصاشارهصشده،صحاو صچهارصاثآصکهنصفارسلصدرصزمینۀص

شطآنجصاست.

لهاتصمتنصشناسانعصا ص
ّ
چونصدرصنسخۀصشطآنجصفارسلصهیچصاط

درجصنشده،صشناسایلصرنصدرصزمانصنگارشصمقالعصممکنصنشدصوص

فقطصهمینصاندازهصدانستعصشدصکعصباصرثارصشطآنجصچاپصشدهصتاصرنص

طرنج 
ّ
زمانصارتباطلصنداردص)کتاب فی الشطرنج و منصوباته و ملحه؛صالش

صصشدصکعصبآوکیمانص
ّ
صمشخ

ً
مّما الفه العدلی و الصولی و غیرهما(.صبلدا

طرنج لجلجص)شمارۀص1858ص
ّ
بعصنسخعصا صازصمتنصهآبلصکتاب الش

کتابخانۀصاسلدافند (صاشارهصکآدهصوصگقتعصکعصتآجمۀصفارسلصرنصنیزص

درصهمانصکتابخانعصموجودصاستص)اذکایل،ص1384:ص39(.صبنابآاینص

طرنج 
ّ
بآوکیمانصنسخۀصشطآنجصفارسلصراصتآجمۀصهمانصکتاب الش

صتصویآصنسخۀصهآبلصدستیابصشدصوص
ً
لجلجصدانستعصاست.صاخیآا

بآرسلصرنصنشانصدادصکعصفقطصنخستینصاثآصازصچهارصاثآصمندرجصدرص

طرنجصلجلجصاستصوص
ّ
نسخۀصشطآنجصفارسل،صتآجمۀصکتاب الش

چنانکعصخواهیمصدیدصاینصتآجمعصبآصخلفصرسمصغالبصرنصدوره،ص

صتآجمعصا صد یقصوصمطابقصباصا لصهآبلصاست.صدرصاینص
ً
همدتا

لهاتصتکمییِلصدیگآصدربارۀص
ّ
نوشتعصبعصهمینصموضوعصوصبآخلصاط

مجموهۀصشطآنجصفارسلصخواهیمصپآداخت.

  

بعصهیتصافتادگلصپایانصنسخۀصهآبل،صمتأّسقانعصتاریخصکتابتصوصنامص

کاتبصراصنملصدانیمصاّماصانتساخصرنصبایدصدرصحدودصسدۀصهشتمص مآ ص

لهاتصمتنصشناسانۀصاثآصدرصپشتصنسخعصاینگونعص
ّ
بودهصباشد.صاط

ثبتصشدهصاست:ص

آبنصسلیدصهآفصبالیجلج.ص
ّ
طآنجصتألیفصابلصالمظق

ّ
کتابصالش

بنابآاینصنسخۀصموردصنظآصرونویسلصازصاثآصشطآنجصبازصنامصرورصسدۀص

چهارمصهجآ ص»لجلج«صاست.

الفهرست  کتابص درص 380ف(ص )دص الندیمص اسحقص محّمدبنص

بخشلصراصبعص»شطآنجصبازانلصکعصدربارۀصباز صشطآنجصکتابصهایلص

نگاشتعصاند«1صاختصاصصدادهصاست.صندیمصدرصرنجاصبعصلجلجصنیزص

اشارهصکآدهصوصنوشتعصکعصاوصراصدیدهصبودهصاست،صوصاینکعصلجلجصبعص

ولۀصبویلص)حکصص338–372ف(صرفتعصوصدرصحدودص
ّ
شیآازصنزدصهضدالد

سالصسیصدصوصشصتصوصاند صدرصهمانصشهآصدرگذشتعصاست:

الیجلج:صوصهوصابوالقآجصمحّمدبنصهبیدهللا؛صوصرأیتعصوصخآجصإللص

ولة.صوصبشیآازصماتصفلصسنةصنیفصوص
ّ
شیآازصإللصالمیکصهضدالد

ستینصوصثیثمائة.صوصکانصفیهاصبارهاصوصلعصمنصالکتبصفیهاصکتابص

طآنج.
ّ
منصوباتصالش

لجلجص درگذشتص تقآیبلص تاریخص وص زندگلص دورۀص بنابآاینص

روشنصاستصوصباصتوّجعصبعصاینکعصندیمصلجلجصراصدیدهصبوده،ص

نیا ص ص
ِ
نام وص نامص کنیع،ص دربارۀص و ص نوشتۀص کعص استص صص

ّ
مشخ

اطمینانص هبیدهللا«،ص ابلص محّمدبنص »ابوالقآجص یلنلص لجلج،ص

استصوصلذاصکنیعصوصنامصمندرجصدرصنسخۀص1858صاسلدصافند ،ص

همچنینص است.ص نادرستص سلید«،ص آبنص
ّ
»ابلصالمظق یلنلص

داستانصهایلصکعصدرصمنابللصچونصنفائس الفنون دربارۀصلجلجص

رمدهصشایستۀصاهتناصنیست:

گویندصواضعصشطآنجص هصةصبنصداهآصاستصکعصیکلصازصحکما ص

هندصبودهصوصاظهاِرصرن،صلجلجصکعصازصفآزندانصاوصبودهصاستص

کآده...ص)رمیل،ص1381:ص3/ص561(

باصاینکعصشطآنجیاِنصبسیار صدرصطولصتاریخصبعصتبّحآصدرصاینصباز ص

ص
ّ
نامصرورصشدهصبودند2صاّماصنامصلجلجصدرصادبیاتصفارسلصدرصاینصفن

مثلصشدهصاست.صبآا صنمونعصدرصمرموزات اسدی در مزمورات 

داودی )نجمصدایع،ص1381:ص33(صرمدهصاست:

خواستمصتاصپیشصشاهصبید لصفآاکنمصوصانواعصهنآصپیداصکنم؛صهنوزص

ص
ِ
دستصبعصیکصللبصنبآدمصکعصازصللبتصبازانلصکعصدرصلجاج،صلجلج

و تصبودند،ص دصزخمصخوردم؛صهزارصگونعصمنصوبعصباختندصتاص

مهآهصدرصششصدرصوصشاهصدرصهآاصانداختند.

خا انلصنیزصدرصبخشلصازصتحفةالعراقین هنگامصخطابصباصکلبع 

درصمضمونصپآداز صازصا طلحاتصشطآنجصبهآهصبآدهص)خا انلص

شآوانل،ص1387:ص142(صوصبعصنامصلجلجصنیزصاشارهصکآدهصاست:

ص)الندیم،ص1381:ص172–173(.
ً
قواصفلصالیلبصبالشطآنجصکتبا

ّ
ذینصأل

ّ
الشطآنجیونصال 1.ص

جزصافآاد صمانندصهدلل،ص وللصو...صکعصندیمصازصرنهاصیادصکآدهصملصتوانصازص قلصکاملص 2.ص

)ازص دهقانصهیلصشطآنجلص ص
ً
احتماال وص البالد  زوینل(ص آثار  درص )یادشدهص شطآنجلص

فارسلصسآایانص دیم(صیادصکآد.
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ــع ــنصنط ــنصکه ــآصای ــخنصب ــلج1صس لج

هیلصالقطع ــآص شــم راص ــلص ــان ــا  خ

درصلغتنامۀ دهخداصشواهدصشلآ صدیگآ صدرصذیلص»لجلج«صیادص

صا یِلص
ِ
شدهصکعصنیاز صبعصبازگویلصرنهاصنیست،صوصلذاصبعصموضوع

اینصنوشتعصبازملصگآدیم.

سنجش متن عربی و ترجمۀ فارسی

طرنج 
ّ
صتآجمۀصد یقلصازصکتاب الش

ً
اشارهصشدصکعصمتنصفارسل،صهموما

لجلجصاست.صملصدانیمصکعصبخشصهمدهصا صازصمتونصکهنصشطآنجص

بعصیادکآدصمنصوبعصها صاینصباز صاختصاصصدارندصوصلذاصممکنص

استصکعصیکصمنصوبعصدرصچندینصمتنصیادصشدهصباشدصوصازصاینصراه،ص

اشتآاکاتصوصشباهتصهایلصمیانصاینصرثارصدیدهصشود.صبنابآاینص

بهتآینصراهصبآرسلصاینصموضوع،صسنجشصهباراتصدوصمتنصاست.ص

درصدنبالۀصمقالعصچندصبخشصازصرغازصتاصپایانصا لصوصتآجمعصراصیادص

صصشودصکعصتآجمعصتاصچعصاندازهصد یقصوص
ّ
خواهیمصکآدصتاصمشخ

مطابقصا لصهآبلصاست.صاماصپیشصازصیادکآدصنمونعصهاصبایدصبدینص

نکتعصاشارهصکنیمصکعصازصبآرسلصدوصمتنصهآبلصوصفارسلصملصتوانص

صکتابصلجلجصاست،ص
ّ
دانستصکعصتآجمۀصفارسل،صدربآگیآندۀصکل

اماصمتأسقانعصنسخۀصهآبلصموردصاستقادۀصماصازصپایانصدرصحدودص9ص

بآگصافتادگلصدارد.صاگآصازصا لصهآبلصنسخۀصدیگآ صموجودص

ازص اطلعص منبعص تنهاص فارسلص تآجمۀص مندرجاتص ص
ً
همل نباشد،ص

بخشص است.ص هآبلص ا لص ازدستصرفتۀص بخشص رنص محتویاتص

بازماندهصازصپایانصا لصهآبلص)80ر–81پ(صشاملصهباراتصزیآصاست:

اهصفیلحمآص
ّ
الضآبصاالّولصانصیخآجصاالسودصفآسعصاللصثانلصالش

اهصببیذفصالقیل...ص
ّ
ضآبانصمنصالیلب؛صاحدهماصانصیأخذصبیذفصالش

الضآبصالثانلصانصیخآجصاالسودصفآسعصاألیمنصمنصبیتعصاللصثالثص

الآخصاالسود؛صفیلحمآصضآبان...ص]افتادگلصنسخع[ص...

کعصبآابآصباصبخشلصاستصکعصرغازشصدرصتآجمۀصفارسلص)78پ(ص

چنینصاست:

صشاهصراند،صسآخصراصدوص
ِ
نوعصاّولصرنستصکلصسیاْهصاسبصبعصدوم

ضآبصشود:صضآبصاّولصانکصپیادهءصشاهصراصبعصپیادهءصفیلصبگیآد...ص

»لجلج«صدرصلغتصبعصملنلصکسلصکعصدرصسخنصزبانشصبچسبدصوصنیزصشخصصالکنص 1.ص

ـصکعصنقضصغآضصاستصصـص رمدهصوصروشنصاستصکعصخا انلصدرصاینجاصملنا صلغو صراص

صمقصودشصتبّحآصدرصشطآنجصـصصبعصمناسبتصیادکآدصا طلحاتص
ً
درصنظآصنداشتعصوص اهدتا

شطآنجصصـصبودهصاست.

صرخصرید؛ص
ِ
نوعصدومصرنستصکلصسیاْهصاسِبصدسِتصراستصدرصسیم

سآخصراصدوصباز صبَُود...

درصدنبالعصبعصسنجشصنمونعصهایلصازصدوصمتنصهآبلصوصتآجمۀصفارسلص

ملصپآدازیم.صنخستینص»دست«صکعصدرصنسخۀصفارسلص)3ر(صرمدهص

حصبدینصهباراتصاست:
ّ
دستصمجن

حصباصمانندصاوصبهم؛صازصجهتصانصکعص
ّ
ابتداصکنیمصبعصدستصمجن

راستصتآصوصبهتآصاینستصوصبنا صاوصبآص ایمصاستصوصباز صکنندگانص

درصاختیارصاوصسخنصگقتعصاندصوصهیچصدستصنیستصکلصجمیعءص

وازدهصباز صدرصحآکتصریدصمگآصاینصدستصوصهذهص
ُ
دوابصاوصبد

 ورتع.3صاّماصباز صدرینصتلبیعصازصَسعصوجعصاست:صوجعصاّول:ص

راندنصپیادۀصحاشیعصوصراندنصپیادۀصاسبصازصجانبصشاهصوصاینص

نیکوتآست.صوجعصدوم:صراندنصپیادۀصفآزینصوصبیآونصرمدنصفآزینص

درصَسیُمصفآزین؛صوصاینصمیانعصاستصوصباز صدرینصبسیارستصوص

منصجمیعصبیانصکنمصبلدصازین.

اینصبخش،صتآجمۀصد یقلصازصرغازصمتنصهآبلص)گ2ر(صبدینصهباراتص

است:

عصاهدلصاالخآاجاتصوص
ّ
حصمعصمثیعصالن

ّ
نبدأصباسمصهللاصبیدصالمجن

مصفلصاختیارهصجماهةص
ّ
ا ّححاصوصبناؤهصهیلصالقایمصوص دصتکی

هاصفلصاثنلصهشآةص
ّ
وابصکی

ّ
اصماصیتحّآکصالد

َ
الیّلابصوصلیسصمنصاالْبد

تلصُرسمتصفلصکتبهم...2صالیلبصفلص
ّ
ضآبةصغیآهصوصهذهص ورتعصال

بیذفص دفعص االوللص الجهةص وص ثیثصجهات.ص منص االخآاجص هذاص

الحاشیةصوصدفعصبیذفصالقآسصمماصییلصالشاهصوصهوصخیآها.صوصالجهةص

الثانیةصدفعصبیذفصالقآزانصاللصثالثةصوصهوصاوسطهاصوصالیلبصفیعص

کثیآصوصنحنصنبینصاکثآصذلکصبلدصهذاصالو ت...

اشارهصشدصکعصدستصهاصوصمنصوبعصهاصدرصبسیار صازصمتونصکهنص

شطآنجصیکسانصاست.صجالبصتوّجعصرنکعصاینصدستصدرصکتاب فی 

الشطرنج و منصوباته و ملحهص)ص19(صنیزصبعصهنوانصنخستینصموردص

ازصتلبیعصهاص)تلابل(صیادصشدهصاست؛صباصتصآیحصبعصاینکعصلجلجصرنص

راصبآگزیدهصبود:

لبیةصوص الص
ّ
فاالوللصا طلحصالیجلجصوصهوصانعصاختارصهذهصالت

انهاصاجودصمنصغیآهاصلکونصالقطعصتخآجصهنصبیوتهاصفلصاثنلص

هشآصضآبة...

دستصبلد صدرصنسخۀصفارسلص)6ر(صچنینصاست:

درصاینجاصمتنصهآبلصحدودصدوصسطآصتوضیحاتصافزونصبآصفارسلصداردصوصسپسصدوبارهص 2.ص

دوصمتنصبآابآصملصشوند.

3.صدرصنسخعص ورتصاینصدستصدرجصشدهصاست.
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وصیادصکآدیمصراندنصپیادهص صشاهصسیاهصدرصچهارمصوصگآفتنصسآخصاوص

راصبعصپیادهءصفیلصوصگآفتنصسیاهصاوصراصپیادۀصفآزینصوصراندنصسآخص

پیادهءصفآزینصدرصچهارمصفآزین...

همینصدستصدرصنسخۀصهآبلص)5ر(صیادصشدهصاست:

 دصذکآناصدفقصبیذفصالشاهصاالسودصاللصرابلعصوصاخذهصاالحمآص

ببیذفصالقیلصوصاخذهصاالسودصببیذفصفآزانعصوصدفعصاالحمآصبیذفص

فآزانعصاللصرابلع...

بازصبآا صنمونعصبخشلصازصمیانۀصمتنصراصازصتآجمۀصفارسلص)65پ(ص

نقلصملصکنیم:

بازگآدیمصدرصو تلصکلصسیاهصپیادهءصفآزینصدوصبارصبآاندصوصپیادهءص

صفیلصبآاندص
ِ
فیلصیکصبار؛صسآخصپیادهءصفیِلصدسِتصراستصدرصچهارم

وصپیادهءصاسِبصدسِتصراستصدرصسیمصبود،صاگآصسیاهصبآاندصپیادهءص

صفیلص
ِ
صاسِبصدسِتصچپصدرصسیم

ْ
صفآزین؛صسآخ

ِ
فآزینصدرصچهارم

شود،صسیاهصبآاندصپیادۀصفیلصدستصچپصتاصنگاهصداردصبدوصپیادهءص

صاوصبآاند.صاگآص
ِ
صپیادهءصاسِبصدسِتصراستصدرصچهارم

ْ
فآزین؛صسآخ

بگیآدصسیاهصازصپیادهءصفیل،صسآخصپیادهءصفآزینصازصاسبصبزندصوص

سآخصراص آفعصشدهصباشد...

همینصبخشصدرصمتنصهآبلص)56پ(صچنینصاست:

رجعصالیلبصاللصو تصدفعصاالسودصبیذفصفآزانعصدفلتینصوصبیذفص

فآسعص بیذفص وص األیمنص فییعص بیذفص االحمآص دفعص وص ص
ً
دفلة فییعص

األیمنصوصالیلبصللحمآ،صیدفعصاالحمآصبیذفصالقیلصاألیمنص

فانصدفعصاالسودصبیذفصفآزانعصاللصرابعصفآزانصاالحمآصاخآجص

االحمآصفآسعصاألیسآصاللصثالثصالقیلصاألیسآ،صفیدفعصاالسودص

بیذفصالقیلصاألیسآصوصیحقظصبیذفصفآزانعصفیدفعصاالحمآصبیذفص

القآسصاألیمنصاللصرابلع.صفانصاخذهصاالسودصببیذفصفییع،صاخذص

االحمآصبیذفصالقآزانصبالقآسصوصیکونصاالحمآص دص آفصهیلص

االسودصالبیاذفص...

اینصمطابقتصهموملصا لصباصتآجمعصتاصپایانصمتنصوجودصداردصوص

لذاصملصتوانصدانستصکعصا لصهآبلصشطآنجصفارسلصاکنونصبآا صماص

شناختعصشدهصاست.

زبانصتآجمعصدارا صویژگلصها صگویشلصنیستصوصچنینصگمانص

ملصبآمصکعصتآجمعصدرصخآاسانصانجامصشدهصباشد.

طرنج(
ّ
برای مررچ های شطرنج )قیمة دواب الش

درصنسخۀصفارسلصشطآنجصبخشلصباصهنوانص»المسایلصفلصاوضاعص

طآنجصوصاختلفهاصفلصالغالبصوصلیقایم«صهستص)رغازشصدرص
ّ
الش

گ91ر(صکعصجداصازصبخِشصتآجمۀصشطآنجصلجلجصاستصوصچنینص

رغازصملصشود:

شناختنص یمتصکاالئها صشطآنجصچنانکصاستادانصاینص نلتص

رمل1،صوصرخصپنجصدنگ2،صاسبصَچهار3صدنگ،ص
َ
گقتعصاند:صشاهصد

فآزینصنیمصدینار،صفیلصدوصدنگ...

اینصبخشصکعصدروا عصنوهلصبهاگذار صمهآهصهاصبعصشمارصملصرید،ص

طرنج مّما الفه العدلی و الصولیصو غیرهماصص)گ14پ(ص
ّ
درصکتاب الش

فلص غنایهاص حسبص هیلص طآنجص
ّ
الش دوابص » یمتص هنوانص باص

مواضلها«صدرجصشده،صاّماصبها صمهآهصهاصدرصرنصبعصگونۀصدیگآصاست:

ص
ً
اهصیجلصهنصالقیمةصوصهوصفیهاصبمنزلةصالآئیس.صوصاکثآهاص یمة

ّ
الش

.صوص
ٍ
َآسصثیثاصدرهم

َ
خ،صوص یمتعصدرهم.صوص یمتصالق اهصالآُّ

ّ
بلدصالش

 یمةصالقآزانصثیثصدرهمصوص الص ومٌصربعصوصثمنصدرهم.صوص یمةص

القیلصربعصدرهمص...

درصکتاب فی الشطرنج و منصوباته و ملحهص)ص18(صنیزصبدینص

موضوعصپآداختعصشدهصاستصوصبها صمهآهصهاصدرصرنصهمانندصاثآص

پیشصگقتعصاستصوصباصرنچعصدرصنسخۀصشطآنجصفارسلصیادصشدهص

تقاوتصدارد:

اهصالص یمةصلع،صوص یمةص
ّ
واب:صفالش

ّ
صانصتلآفص یمتصالد

ً
وصیجبصایضا

الّآخصدرهم،صوصالقآسصثیثاصدرهم،صوصالقآزانصثیثصدرهم،صوصالقیلص

ربعصدرهم...

نیزصبابصچهارمصازصرسالۀصشطآنجصناشناختعصا صکعصدرصحدودصنیمۀص

دومصسدۀصنهمصنگاشتعصشده4ص)بعصنشانلصMs. or. oct. 2311صدرصکتابخانۀص

حآفصدالصدرصنسخعصمشکولصاست.صضبطص»درم«صباصدالصمقتوحصدرصبآخلصمتونصدیدهص 1.ص

ملصشودص) قآ صرفص یلع،ص1397:ص60؛صصحیدرپورصنجفصرباد صوص قآ صرفص یلع،ص1396:ص85(.

نسخع:صدنک.صحذفصالفصپسصازصدالصجالبصتوّجعصاستصوصشایدصنشانگآصرنصباشدص 2.ص

ظصامآوزین،صالفصبعصضّمعصتبدیلصشدهصبودهصاست.ص
ّ
کعصازصهمانصادوارصدور،صهمانندصتیق

ضبطصموردصبلد صنیزصچنینصاست.صالبتعصدرصفرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی 

فص»دانگ«صدرصتداولصهوامصدانستعصشدهصاستص)حسنصدوست،ص
ّ
نگ«صمخق

ُ
 ورت »د

1393:ص1258-1257(.

3.صنسخع:صَحهارص)بعصفتحصنخست(.

معصوصهمچنینصازصپایانص
ّ
تنهاصنسخۀصشناختعصشدۀصاینصاثآصدرصبخشلصازصاواسطصمقد 4.ص

افتادگلصداردصوصلذاصازصنامصنویسندهصوصدورۀصنگارشصرنصرگاهلصنداریم.صدرص»خاتمع« ص

ینص
ّ
اثآصباصهنوانص»درصاشلار صکعصمشلآصبعصتلآیفصشطآنجصاست«صشلآ صازصشآفصالد

هیلصیزد ص)دص858ف(صرمدهصوصچنینصهنوانصدارد:ص»اینصمثنو صازصجمیۀصمقوالتصموالناص

ینصهیلصیزدیستصهییعصالّآحمةصوصالآضوانصکعصازصبآا صحاشیۀصهآ ۀص
ّ
ةصوصالد

ّ
شآفصالمی

شطآنجصفآمودهصاند«ص)گ46پ(.صبآصمبنا صاینصهبارِتصدهایلصملصتوانصنتیجعصگآفتص

صتألیفصاثآ(صپسصازصدرگذشتصیزد صبعصسالص585فصبودهص
ً
کعصکتابتصنسخعص)وصاحتماال

است.صاینصشلآهاصهمانصدوصمثنو صاستصکعصبآا صکتابةصدوصرویۀصهآ ۀصشطآنجصکبیآص

ینصهیلص
ّ
بعصامآصامیآزادهصابآاهیمصسیطانصتیمور صسآودهصشدهصوصدرصمنظوماتصشآفصالد

یزد صنیزصبعصچاپصرسیدهصاستص)یزد ،ص1386:ص44-43(.
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هموملصبآلین؛صگ8پ(صهنوانشصچنینصاست:ص»درصاشتقافصالقاظصوص

اسماءصشطآنجصوص یمتصهآصیکصازصدوابصرن«.صدرصجایلصازصاینص

بابص)گ10پ(صدربارۀص یمتصدوابصشطآنجصسخنصراندهصشدهصکعص

بازصباصنسخۀصکهنصاسلدصافند صتقاوتصدارد:

ص
ِ
وصهآیکصازصدوابصشطآنجصکعصوضعصکآدهصاند،صحآکتصوصمقام

صشاهص
ّ

اوصمناسِبصاوصنهادهصاندصوصهآیکصراص یمتلصملیّنصکآدهصاال

راصکعصاوصبزرگصتآصاستصازصانکصاوصراص یمتصتوانصکآد.صاّماص یمِتص

دانگصوص یمِتص دینارصاستصوص یمِتصاسبصچهارص رخصیکص

فآزینصدوصدانگصوص یمِتصفیلصدانگنیمصوصبیذِفصشاهصوصبیذِفص

فآزینصهآیکصدانگنیمصوصبیذِفصاسبصوصفیلصهآصیکصدانگلصوص

بیذِفصرخصسعصتسوصوصدرصرنصخلفصاستصکعصبیذِفصاسبصبهتآص

باشدص شاهص فیِلص ازص بهتآص فآزینص فیِلص اّماص فیلص بیذِفص یاص استص

قافصوصرنصراصفیلص ایمصخوانند...ص
ّ
بعصات

گویاصاینصرسمصبهاگذار صمهآهصهاصتاص آونصاخیآصرایجصبوده،صچنانکعص

درصرسالۀ شطرنج سیطانصسنگهصصبنصکییانصسنگع ص)تألیفص1283ف/ص

اشارتلصگذراصشدهصاستص مهآهصهاص بها ص بعصهمینص نیزص 1866م(ص

)سیطانصسنگهص،ص1283:ص18(صوصبازصباصمنابعصپیشصگقتعصتقاوتصدارد:

صشاهصراصکعصاوصبزرگصاستص
ّ

وصهآصیکصراص یمتلصملیّنصکآدهصاندصاال

ازصرنکعصاوصراص یمتصتوانصکآد.صاّماص یمتصفآزینصچهارصدینارصاستص

وص یمتصرخصچهارصدانگصوص یمتصاسپصوصفیلصدوصدانگصوص یمِتص

بیذِفصشاهصوصفآزینصدانگصوصنیمصوص یمِتصبیذِفصرخصدانگل...

اکنونصبآا صنویسندۀصاینصسطورصبعصدرستلصروشنصنیستصکعصاینص

بها صمهآهصهاصچعصنقشلصدرصباز صشطآنجصیاصداور صنهایلصمیانص

اّماصاشارهصبعصرنصدرصمتونصشطآنجصادوارص حآیقانصداشتعصاست،ص

صیکصرسمص
ً
نبایدص آفا باشدصکعص رنص گوناگونصملصتواندصنشانگآص

پژوهشصها ص درص تاص استص بنابآاینصالزمص باشد.ص بودهص بلصهدفص

مآتبطصباصتاریخچۀصشطآنجصبعصاینصموضوعصنیزصتوّجعصشود.

منابع

ص ینصمحّمدبنصمحمـودص)1381(.صنفائـس الفنون ـ
ّ
رمیـل،صشـمسصالد

فـی عرایـس العیـون.صبعصتصحیـحصابوالحسـنصشـلآانل.صتهآان:ص

انتشاراتصاسلمیع.

ص اذکایـل،صپآویـزص)1384(.ص»گزارشـلصدربـارۀصشـطآنج«.صآینـۀ ـ

میراث،صپیاپلص30-31:ص44-14.

ص حسنصدوسـت،صمحّمـدص)1393(.صفرهنـگ ریشه شـناختی زبان ـ

فارسی.صتهآان:صفآهنگستانصزبانصوصادبصفارسل.

ص حیدرپـورصنجفصربـاد ،صنـداصوصهیلص قـآ صرفص یلـعص)1396(.صـ

»واژهصها صفارسـلصدرصدستنویسلصمشـکولصازصتقسیآصسوررباد «.ص

آینۀ میراث،صپیاپلص61:ص100-71.

ص خا انـلصشـآوانل،صبدیلصبـنصهیـلص)1387(.صتحفةالعراقیـن.صـ

بعصكوششصهیلص قآ صرفص یلع.صتهآان:صمیآاثصمكتوب.

ص میکروفیلم هـای ـ فهرسـت  دانشصپـژوه،صمحّمدتقـلص)1363(.ص

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانص)ج3(.صتهآان:صدانشگاهصتهآان.

ص سیطانصسـنگهص،صفآزنـدصکییانصسـنگهصصص)1283ف/ص1866م(.صرسـالۀ ـ

َور:صمطبلۀصراجصسوائل.
ْ
ل
َ
شطرنج.صا

ص  قآ صرفص یلع،صهیلص)1388(.ص»کهنصتآینصنوشـتۀصشناختعصشـدۀصـ

فارسـلصدرصرمـوزشصشـطآنج«.صگـزارش میراث،صپیاپـلص31صوص32ص

)فآوردینصوصاردیبهشت(:ص27–29.

ص ینصامـامصزادهصوصابیاتلصـ
ّ
ــــــــــــص)1397(.ص»مجالـسصرکنصالد

ازصبـادصجـو صمولیـانصرودکل«.صگـزارش میراث،صپیاپـلص76صوص77ص

)بهار(:ص53–63.

فه العدلی و الصولـی و غیرهماص)1986م/ص ـ
ّ
ـطرنج مّما ال

ّ
کتـاب الش

1406ف(.صطبـعصبالتصویـآصهـنصمخطوطـةصالالاسـماهیلصافند ص

560صمکتبـةصالّسـییمانیةصفلصاسـتانبول.1 یصدرهاصفؤادصسـزکین.ص

فآانکقورت:صملهدصتاریخصاللیومصاللآبیةصوصاالسلمیة.

کتـاب فـی الشـطرنج و منصوباته و ملحـه )1935م(.صازصمؤلقلص ـ

 Felix Pareja(ناشـناس.2صتحقیقصاالبصفیییسصباریخاصالیسـوهلص

 Imprenta de(صمطبلةصما صسـتآ ص:)Madrid(صمجآیـطص.)Casanas

.)E. Maestre

ص ینصابوبکـآصهبدهللاصبنصمحّمـدصراز ص)1381(.صـ
ّ
نجـمصدایـع،صنجمصالد

مرمـوزات اسـدی در مزمـورات داودی.صبعصکوشـشصمحّمدرضـاص

شقیللصکدکنل.صتهآان:صسخن.

ص الندیـم،صمحّمدبـنصاسـحقص)1381(.صالفهرسـت.صتحقیـقصرضـاصـ

د.صتهآان:صاساطیآ.
ّ
تجد

ص ینصهیـلص)1386(.صمنظومات.صبعصکوشـشصایآجصـ
ّ
یزد ،صشـآفصالد

افشار.صتهآان:صثآیّا.

صازصرثارصهدللصوص وللصبآگزیدهص
ً
اینصنسخعصکعصتاریخصکتابتصرنص535فصاستصهمدتا 1.ص

شدهصاستصوصدرصرن،صمطالبصمشتآکصدوصنویسندهصبعص ورتصادغامصشدهصوصمطالبص

منقآدصهآصکدامصجداگانعصروردهصشدهصاست.

درصفهرست میکروفیلم های کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهرانصنسخعصا ص 2.ص

طرنج للبصریص
ّ
طرنج و منصوباته و ملحمهصیاصکتاب الش

ّ
باصهنوانصکتاب فی الش

شناساندهصشدهصاستص)دانشصپژوه،ص1363:ص45(صکعصبایدصنسخعصا صازصهمینصاثآصباشدصوص

لذاصنویسندۀصرنص»بصآ «صخواهدصبود؛صاّماصچونصنسخعصموردصبآرسلص آارصنگآفت،صدرص

صاتصاینصچاپصافزودهصنشد.
ّ
مشخ


