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يا اثري  حيدري ةتكملة حمل ،غزوات ةمنظوم

  ؟مستقل
                 

  عليرضا عبدالهي كچوسنگي                                             

  
  

  چكيده
شاعر و عالم  ،از آثار ميرزا ابوطالب فندرسكي» غزوات« ةمنظوم معرفياين مقاله 
 اثري مستقل و كه اين منظومه اينمهم و قابل ذكر  ةنكت ليو، است؛ يهدورة صفو

» حيدري ةتكملة حمل«به عنوان  فارسي تمام منابع تاريخ ادبياتدر  كهگانه بوده جدا
بودن نتكمله  اليلدر اين مقاله د. معرفي شده است ،اثر باذل مشهدي ةكنند تكميليعني 
  .شده استبيان  آن

 
  حيدري ، حملةطالب فندرسكي، ميرزا ابوواتغز: يهاي كليد واژه
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  معرفي اثـر

 ،و بحر متقارب شاهنامهوزن  يت درب هزار در حدود پنجي است ا مثنوي غزوات
هاي جمل، جنگ در دوران خالفت ايشان، يعني) ع( يهاي امام علبارة جنگ در

 ،عرخود شا .رسدو با شهادت ايشان در مسجد كوفه به پايان مي ،صفين، نهروان
ا نسخ ما 1.استياد كرده همين عنوان  ها از آن باناميده و بار غزواتاين منظومه را 
 ةحرب«يا  »حيدري ةجذب«، »غزوات حيدري« ويني مختلف مانندامختلف با عن

  .تفصيل بدان پرداخته خواهد شد بهكه متعاقباً  اندبرده از آن نام »حيدري
  

  معرفي شاعر
معاصر شاه سليمان صفوي ، بوطالب موسوي فندرسكيشاعر اين منظومه، ميرزا ا

به  را ،از جمله همين منظومه ،بيشتر آثار خود بوده كه) ق 1105ـ1077: حك(
  .او تقديم كرده است

در روشني صفويه اطالع چندان  ةاز اخبار و احوال اين شاعر و عالم دور 
ال نظري رج تراجم و كتب ،هااگر به تذكره .موجود نيست جعامنابع و مر

اتي متفاوت و عبار صفويه و آثار او، اقوال و ةدر معرفي اين عالم دور ،بيفكنيم
  .بينيممي گاه متناقض

ي ميرزا عبداهللا افندي العلمارياضمعرفي اين شخصيت، كتاب ترين منبع قديم
) ق 1050: م( او را نوة ميرزا ابوالقاسم فندرسكي است كه )ق 1130ـ1066(

، افندي( كندعصر شاه عباس صفوي معرفي ميشهور همفيلسوف و حكيم م
از علي  الكالمصةخال ةدر تذكر ،پس از آن .)501ـ499، ص 5ج  ،رياض العلما

 :آمده است ،متخلص به خليل )ق 1198(ابراهيم خان بنارسي، 

فاضــل الباذل ميرزا ابوالقاسم فندرسكي است  ةزاد سيد ابوطالب فندرسكي اصفهاني، همشيره
المتقين شاه  داستان خالفت حضرت اميرالمؤمنين امام .ها مذكور نيستحوالش در تذكرهكه ا
  .)91، ص 1 ه، جتذكرخليل، ( را به سلك نظم درآوردــ عليه السالم ــ اوليا 
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مانند گلچين معاني در  ؛اندرا مطرح كرده الكالمصةخال، بعضي نظر آنو بعد از 

گلچين ( ب خطي آستان قدس رضويفهرست كت در و )35 ص( تذكرة پيمانه
، ج طبقات اعالم الشيعه(آقا بزرگ ، و بعضي هم مانند )314/ 7: 1366معاني 

 العلما رياضنظر  )4/360: 1369مدرس ( االدبريحانة و صاحب )391، ص 6
 ةدور نامدارحكيم  ،را نوة ميرزا ابوالقاسم فندرسكي ميرزا ابوطالب ورا پذيرفته 

  .نداصفويه، معرفي كرده
چرا كه صاحب  ؛تر استقابل اعتمادالعلما  رياض، سخن دو قولاين از ميان 

 ةتذكركه صاحب  حال آن ؛شهري ميرزا ابوطالب است همعصر و همآن، 
 زميني بسيار دور از اصفهان، يعنيبا فاصلة بيش از نيم قرن و در سر الكالمصةخال

   .  رجال اصفهان داشته باشداطالع دقيقي از است توانسته بنارسِ هندوستان، نمي
ميرزا  »سادات فندرسك چةنام نسب«در  جالب توجه اين است كه ةاما نكت
  : چنين معرفي شده استابوطالب 

الدين  ابن جالل  ابن ميرزا شرف  الدين ميرزا بيك بن جالل ا ميرزا ابوطالب
م واسطه به اين اما 28الكاظم و خود را با  ابن امام موسي.. .ميرزا بيك
  .)10: 1388جعفريان  ؛278ص  ،سادات فندرسك( رساندهمام مي

  
توان از گفتة ميرزا اما چطور مي ؛نيست »ابوالقاسم«بينيم كه نام پدربزرگ او مي

همدرس و همشهري ابوطالب بوده و هر دو در اصفهان پاي «عبداهللا افندي كه 
و  گذشت حتيرا به )4/360: 1369مدرس ( »اندنشستهمي درس عالمه مجلسي

در ذيل معرفي ميرزا ابوالقاسم  العلما رياضاو در . انگاشتآن را نادرست 
  :دنويسفندرسكي مي

 بطي است كه نام او ميرزا ابوطالبدر عصر ما س] ابوالقاسم فندرسكي[براي اين سيد  
افندي، ( ...او هم از جمله ارباب فضل است بن ميرزا بيك فندرسكي است و 

  .)500، ص 5ج  ،العلما رياض
در ولي  ؛داندرا نوة ابوالقاسم فندرسكي مي او رياضبينيم كه صاحب مي
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اين  .شده استذكر » ميرزا شرف« بزرگشنام پدر، سادات فندرسك ةنامچ نسب
   ؟  توان توجيه كردانگي را چگونه ميدوگ

: اسـت   شايد بهترين جواب همان است كه استاد عبدالحسين حـائري بيـان كـرده   
: 1350 حــائري( »اســم فندرســكي اســتميــرزا ابوالق ةزادابوطالــب، دختــرميــرزا «

  . است قاسم فندرسكيلنوة دختري ميرزا ابوااو  ،يعني به احتمال بسيار زياد ؛)19/274
هاي صفويه آثار متعدد و گوناگوني در زمينهعصر اين شاعر و عالم پركار 

  2:است طبع آراسته شدهتا كنون دو اثر به زينت از ميان آنها كه مختلف دارد 
ليف شده تأ ق 1107لطان حسين صفوي كه در سال در احوال شاه س العالم تحفة .1
اين كتاب به  .گيرد در بر مي را طنت شاه سلطان حسينلل سدو سال اوتاريخ يعني  ؛است

  3.چاپ شده است 1388كوشش رسول جعفريان در بهار 
 و علم بديع) تعاره و كنايهاس ،تشبيه( در مورد علم بيان ان بديعيب .2

اين كتاب به تصحيح سيده مريم روضاتيان، در سال . است) ات كالممحسن(
  4.چاپ شده است 1381

  

  ؟تكملة حملة حيدري اثري مستقل يا غزوات
 قبل از اثري مستقل بوده كه ميرزا ابوطالب سالها الزم به ذكر است كه اين منظومه

: حك( ه و به شاه سليمان صفويباذل مشهدي آن را سرود حملة حيدري
ا نكتة جالب و قابل توجه اين است كه در ام .تقديم كرده است) ق 1105ـ1077

 ــ ها، تراجم و فهارسِ نسخ خطيتذكره مانند ــ فارسي تمام منابع تاريخ ادبيات
تهراني ( معرفي شده است 5باذل حيدري ةحملومه به عنوان اولين تكمله بر اين منظ
 ؛314: 1346 ؛ گلچين معاني376: 1374صفا ؛ 843: 1362 استوري ؛92: 1408

مهدوي ؛ 1629 :1376و  2774 :1351 منزوي ؛485: 1376 صدرايي خويي
ري كه همچون خود او عمدتاً البته كار ناتمام باذل را شاعران ديگ .)288 :1386
ين ولي ا آن تكمله نوشتند؛ هندوستان بودند، به اتمام رساندند و بر ةاز خط

 .ندارد ،غزوات يعني ،هيچ ربطي به اثر ابوطالب ،موضوع، به داليل زير
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ا قبل از اثر باذل سروده شده هكتابي مستقل بوده است كه سال اين منظومه. 1

 1105ـ1077: حك( چرا كه خطبة اين كتاب به نام شاه سليمان صفوي ،است
  :به او تقديم شده است اثراست و اين ) ق

 جنابجهان پادشاه ثريا
 قران ثمين گوهر درج صاحب

 به آن سان كه جستم ز تاريخ و فال
 كه دوران گيتي ازو  كام يافت

  

 سپهر برين تخت و تاج آفتاب  
 ستانسليمان شهنشاه كشور

 به شاهي بماند صد و بيست سال
 ...نگين سليمان ازو نام يافت

 
اتمام مانده رش نگذشته است و اثدر ق 1124ر حالي كه باذل مشهدي در تاريخ د

. ة سوم سرود و درگذشتوقايع صدر اسالم را تا پايان مرگ خليفاو  يعني است؛
؟اثر سروده شده باشدآن  پس چگونه ممكن است كه تكملة اثري سالها قبل از خود   

ملك موجود است  ةدر كتابخانبديع  بيانِاي از كتاب كه نسخه دليل ديگر آن .2
از  در اين كتاب، ابوطالب. باشدمي ق 1099ن كه سال تحرير آ 1685 ةبه شمار
آورد بيت به عنوان شاهد مثال مي 48برد و بار نام مي 39خود  غزواتمنظومة 

ق  1099پيش از سال  غزواتتاريخ تحرير اين كتاب، مطمئناً  با توجه بهكه 
اين  ،سالها قبل از اثر باذلكه دهد نشان ميمطلب  و اين، است سروده شده

  .آمده استبه نظم درمنظومه 
ريخ ادبيات ما صورت پذيرفته است؟ تامنابع ا چرا چنين اشتباه فاحشي در ام

شخصي به نام  ق 1135 سالدر  !دليل آن را در جاي ديگر بايد جستشايد 
 آرزويو  در نجف اشرف بود) ع(ظاهراً از خادمان حرم حضرت علي نجف كه 

به  غزوات اي از كتابنسخه ،را در سر داشت باذل ملة حيدريحكامل كردن 
يعني زمان بعد ) ع(امام علي و از آنجا كه اين كتاب وقايع خالفت  افتاددستش 

از همان جايي كه باذل كارش ناتمام دقيقاً ( شدرا شامل مي خليفة سوماز مرگ 
وصلة « شبراي مقصودكه نجف و  شدمقدمات كار فراهم پس  ،)مانده بود
را به  غزواتمنظومة  يعني ؛ق بخشيدتحقخود را آرزوي  ،يافته بود »جوري
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و خطبة ابتداي كتاب را كه به نام شاه سليمان  كردباذل ملحق  حيدري حملة

و بعد از آن افزود ابياتي از خود به ابتداي اين اثر  كرد وحذف  ،صفوي بود
ابياتي از  و اينك شدشناخته  حيدري ةحملاين منظومه به عنوان تكملة  ،تاريخ
  :نجف هاي دهافزو

 كه بادش به محشر محمد، شفيع  در بحر دانش محمد رفيع
 ...چو او يافت از حملة حيدري  به توفيق حق رتبة برتري
 كه دائم بود طالب اين شرف  نجف آنكه خاكش بود در نجف

 كه اين نسخه گردد تمام آشكار  خواست از كردگارشب و روز مي
 ...يكي نسخه چون حمله بي شك و ريب  ز غيبكه ناگاه آمد به دستش

 كشيده به نظم، آن در شاهوار  كه سيد ابوطالب نامدار
 كه گفته ز باذل بسي پيشتر  كه در اصفهان بود آن نامور
 ...رقم كرده و رفته سوي جنان  ز جايي كه باذل به هندوستان
 گنج اين طرفه غيب نجف يافت از  به سال هزار و صد و سي و پنج
 ...رسيده است اي دوستان داستان  كنون گوش داريد اي سامعان

  
ذل اين منظومه را سروده، سالها پيش از با سيد ابوطالب اذعان كردهخود نجف  .3
و  گذارد ميها بعد باذل ناتمام وده است كه سالاتفاق، درست از جايي سر از اام

در كه  »نجف« ةان و محققان به اين گفتپژوه عجيب اين است كه هيچ يك از ادب
 عنايتسيد ابوطالب سالها پيش از باذل اين منظومه را سروده،  گويدمياشعارش 

  .اندباذل معرفي كرده حيدري ةحمل ةكنند اولين كامل به عنواننكرده، و همه او را 
ميرزا ابوطالب درست از  منظومةيعني  ؛شايد تنها دليل همان است كه گفتيم

  .ذل از آنجا ناتمام مانده استبا اثرشود كه ي شروع ميجاي
 ةتذكرنيز در ) ق 1198( ي، متخلص به خليلعلي ابراهيم خان بنارس

  :كندبه عجيب بودن اين مطلب اشاره مي الكالمةصخال
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اذل ميرزا ابوالقاسم الب فاضــلِ ةزاد سيد ابوطالب فندرسكي اصفهاني، همشيره

داستان خالفت حضرت  .ها مذكور نيستتذكره كه احوالش در فندرسكي است
 لك نظم درآورده ورا به ســ عليه السالم ــ المتقين شاه اوليا  اميرالمؤمنين امام

 ،شعار روي داده بود آثار بغاوت محاربات آن حضرت را كه با قوم شقاوت
نامي از  بالجمله نجف ؛در آن مذكور كرده ،التفصيل تا عهد شهادت آن جناب علي

يي از جا ،شهرت نرسيده بود عليه السالم آن نسخه را كه به حدمواليان اهل بيت 
كه  حيدري حملةة پنج هجري در خاتم و  به دست آورده و در سال يكهزاروسي

ارتباط و  ،ميرزا باذل هندوستاني به سلك نظم درآورده و ناتمام گذاشته بود
خليل، ( مĤب است اب واليتغريب از معجزات جن الحق كه اين امرِ. انضمام داد

  .)91 ، صالكالمصةخال ةتذكر

     
  جع غزواتمنابع و مرا

، »حمالت حيدري«و به عبارت بهتر در بين  ،هاي دينيشايد در بين حماسه
ت مطالب و رعايت اسناد و مدارك تاريخي از نظر دقت و صح غزواتمنظومة 

 كند ميروايت بيان  ت مطلب، يك واقعه را به دوگاه براي صح. نظير باشد بي
و از اين جهت ) شهادت عمار ياسر و همچنين خبر دادن امام علي از شهادت خود(

حالي كه معموالً  در ؛توان به آن به عنوان يك كتاب تاريخي معتبر نگريستمي
 ملة حيدريححسام خوسفي و   ابن نامة خاوران، مانند آثار ديگر از اين نوع
و باورهاي عاميانه  سرايي پردازي و افسانه هقص به سويبمانعلي راجي، تمايل 

در زمان  غزواتعاملي بوده است كه منظومة  ،و شايد خود اين موضوع دارند
 ةحملها به عنوان تكملة ه واقع نشده و بعدخودش چندان مورد توجه عام

  .  باذل معرفي شده است حيدري
  :است ز آنها نام بردهخود ا ،ا مراجعي كه ميرزا ابوطالب در سرودن اين اثرام

از جمله كتب تاريخي كه  ،اين كتاب .)ق 314: م(اثر ابن اعثم كوفي  .الفتوح. 1
شود، در قرن ششم توسط هجري محسوب مي ةو منابع شيعي در قرون اولي
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 ترين مهم الفتوح. ي هروي به فارسي ترجمه شده استبن احمد مستوف محمد

و در چند ا .است به آن نظر داشته غزواتمنبعي است كه ابوطالب در سرودن 
به ( ملي كتابخانةمثالً در يكي از عناوين نسخة . دكنبه اين اثر اشاره مي موضع
ار ياسر رضي اهللا عنه ة شهادت فايز شدن عمبه درج« :گويدمي )2/4893 ةشمار

  : گويدو در جاي ديگر مي ».موافق تاريخ  ابن اعثم كوفي
  كزان رزم در روز سي بامداد               اد      ريخ كوفي چنين گشته يبه تا

    3329ب
  .همان تاريخ ابن اعثم كوفي است ،كه منظور از تاريخ كوفي

ين اومثالً در يكي از عن .شودمتذكر ميآن را در چند جا  مصنف .البالغه نهج .2
البالغه واقع  تقرير جواب آن حضرت ايشان را مطابق آنچه در نهج« :گويد مي

اين معني چيست كه آن  الحقيقة في البالغه كه عبارت نهج و اشاره به حلاست 
   .)97ة خطب :نك( »آن است كه امير باشم اگر وزير باشم بهتر از :حضرت فرمود

ث بزرگ شيعه، يكي از محد فقيه و بن يعقوب كليني، اثر محمد. اصول كافي .3 
ت شيعه در آن جمع مذهب شيعه است كه روايا ةكتب چهارگانه يا اصول اربع

 : گويددر اين مورد مي. گشته است
  چنين در اصول كليني رقم      نموده محدث به مشكين قلم           

  291ب
  شناسي غزوات نسخه

سه نسخه از  حيدري ةحملدر ذيل ي فارسي ها فهرست نسخهاحمد منزوي در 
  :دكن مياين اثر را معرفي 

 ةجذب«، با عنوان 2873 ةدانشگاه تهران به شمارمركزي  ةكتابخان نسخة .1
  .دوازدهم ةتحرير سد» حيدري

علي مير وزير ةنوشت» حيدري ةحرب« وان، با عن1713 ةآصفيه به شمار ةنسخ .2
 .ق 1281واسطي بلگرامي، تاريخ تحرير 

الدين  ن، نسعليق محمد امي212 ةشخصي دكتر مفتاح، به شمار ةكتابخان ةنسخ .3
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 .ق 1292باذل، تاريخ تحرير  حيدري ةحملي به دنبال حسين اصفهان
به همراه اثر را باذل  حيدري ةحملدر ادامه، خبر چاپ سنگي  منزوي
يك از  كه البته اين چاپ در هيچ دهدن ميدر هند و سپس در ايرا ،ابوطالب
  . نشد يتؤرهاي ايران كتابخانه
هاي  نسخه ،يدريح ةحملدر ذيل عنوان  ،تأليف استوري ادبيات فارسيدر 
هاي جهان معرفي شده است هاي آن در كتابخانهتكمله باذل و حيدري ةحملموجود 

تكملة نجف همان منظور از  و است» تكملة نجف«يا » لة آزادتكم« كه اغلب آنها
  . است كه قبالً داستان آن بيان شدميرزا ابوطالب  غزواتمنظومة 

اســت،  غــزواتملــة نجــف هــايي را كــه منضــم بــه تكمــا در اينجــا نســخه
  : كنيممعرفي مي

  .ق 1153 ، نوشتة»تكملة نجف«همراه  1921، 36بلوشه،  .1
 .»تكملة نجف«، همراه 631ديوان هند،  .2
 .م 18ة الف، انجام اندكي افتاده، از سد 704، 2بريتانيا، ريو،  ةموز .3
 .م 17 ةسد ةترديد نوشت بي» تكملة نجف«، همراه 277ـ276، 6تاشكند،  .4
آغاز و انجام » آزاد تكملة نجف و«، همراه 4562مانجا، تاشكند، ه .5

 .م 19 ةافتاده، از سد
 ةسد ،»تكملة نجف«، همراه 165 ة، شمار347ـ346، ص4سپهساالر،  .6

 .اتوريمين 26م با  19/ق 13
آغاز  ،»تكملة نجف«، همراه 367ة شمار ،440ـ437، ص1 تبريز، ملي. 10

  .و انجام افتاده
 ةنوشت ،»تكملة نجف«، همراه 368 ة، شمارتبريز، ملي، همانجا. 11

 .ق 1177ـ1175
  :ندبدين قرار ،است نيامده ديگر كه در اين فهرست ةو همچنين سه نسخ

   .»حيدري ةجذب«با عنوان  ،7998 ةمجلس، شمار ،تهران. 12
 باذل، عنوان حيدري ةحمل، همراه 2/4893 ةتهران، ملي، شمار. 13
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  .ق 1192 وشتةن ،»يرغزوات حيد«

اي ديگر، آغاز و انجام  »حمله«، همراه 15368 ةتهران، ملي، شمار .14
  .افتاده و ناقص است

  
  :توان به دو دسته تقسيم كردهاي مذكور را مينسخه
اين  .آغازين آنها به نام شاه سليمان صفوي است ةهايي كه خطبنسخه .1

  :با اين سرآغاز .تر هستندتر و قديمها اصيلنسخه
  كنم حمد ادا           چه نام بزرگ است نام خدا  يمبه نام خدا  

  :آغازبا اين سر. را دارند كه معموالً متأخرترند» نجف«آغازهايي كه سرنسخه .2
 ر بحر دانش محمد رفيـع           كه بادش به محشر محمد شفيـعد  

  
 ةو نسخة مجلس به شمار 2873 ةاز اين ميان نسخة دانشگاه تهران، به شمار

داراي خطبه به نام شاه سليمان  15368 ةو نسخة كتابخانة ملي به شمار 7998
  .ها سرآغاز نجف را داردصفوي است، و ساير نسخه

هايي كه پس  نقد و تصحيح نگاشته«: گويدهروي مي همان طور كه نجيب مايل
هاي حان جميع نسخهكند كه مصحالتزام نمي ،اند هشتم هجري تأليف شده ةاز سد

ورند؛ زيرا نسخ اين دسته از يك اثر را به لحاظ تصحيح آن فراهم آموجود از 
قرب و  تنويسان نيست، و نيز به عل هاي زباني نسخههاي فارسي متأثر از گونهكتاب

ف و به جهت تضييع نشدن نسخ نگارشهاي مزبور، بر اثر نزديكي روزگار مؤل
ها با نسخة اصل پيوندي هاي موجود از آناي از نسخهسياسي پاره ـ  فترات تاريخي

تصحيح انتقادي از آثار  ،با اين همه. سازددارد كه نقد و تصحيح آنها را آسان مي
كند كه مصحح دو تا چهار نسخة معتبر و نهم تا سيزدهم اقتضا مي ةف بين سدمؤل

   .)429: 1380هروي مايل( موثق از آنها را به دست آورد
دو . مذكور سه نسخه را انتخاب كرديمهاي اين ما نيز از ميان نسخهبنابر

 2873 ةدانشگاه تهران به شمار ةيعني نسخ يك،هاي گروه نسخه از ميان نسخه
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يعني نسخة  دو،و يك نسخه از ميان گروه  7998 ةو نسخة مجلس به شمار

اي ممتاز و نفيس و داراي كه نسخه را برگزيديم 2/4893ة كتابخانة ملي به شمار
  .مهر و تاريخ بود

  
 ها معرفي نسخه 
» مل«با عالمت تصحيح كه در اين  2/4893 ةبه شمار :ملي ةكتابخان ةنسخ. 1

 .معرفي شده است
ا ام ،است شدهمعرفي  غزوات حيدريبه عنوان در كتابخانة ملي اين نسخه 

   .بردنام مي غزواتايان نسخه، كاتب از آن به عنوان در پ
  :آغاز نسخه

 ه بادش به محشر محمد، شفيـعك  در بحر دانش محمد رفيـع
  :انجام نسخه

 نبوده جز او هيچ بيدار كس          چو روزي كه مخلوق او بود و بس
افضل الفضالء و افصح البلغا السيد النجيب الحسيب ميرزا  من كالم الغزواتتمت 

  .ابوطالب فندرسكي طيب اهللا روحه و حشره مع اجداده الطيبين
باذل كه از آغاز  حملة حيدريل اثر او: اثر است اب نفيس شامل دواين كت

الدين حسين  عليق محمد امينتبه خط نس، شودرا شامل مي 283 كتاب تا برگ
تحرير آن  1192شنبه سنة   المعظم به روز سه اصفهاني و به تاريخ دويم شعبان

تا  284است كه از پشت برگ  غزواتو اثر دوم منظومة . پذيرفته است پايان
  .شودرا شامل مي 334گ پشت بر

  
  مشخصات ظاهري اثر

مقوايي، مجدول، اندرون جلد  اي روشن، تيماج قهوه: فرنگي نخودي، جلد :كاغذ
  .آستر كاغذي
 ب به زر، نارنجي، زرد، سبز، آبي، بنفش وكتيبه مذه لوح وسر :تزئينات متن
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منقوش به ) 285 پ و284 برگ( حاشيه ،)پ284 برگ( مشكي با گل و بوته

هايي به رنگ زرد، شنگرف و آبي و جدول خارجي نيز به آبي و عناوين به گل
  .شنگرف نوشته شده است

ين مهر و همچن) 322 برگ( ]راكب علي[مهر چهارگوش كوچك  :هامهرها و تملك
 برگ(در چند جاي نسخه ] 1118 افزون غالم شاه نجف دولت[گوش  چهار
اي بسيار زياد، همان نسخه به احتمال ،اين نسخة نفيس .)پ334 برگپ و 283

فقط سال . يت كرده استؤشخصي دكتر مفتاح ر ةكتابخان است كه منزوي در
چاپ شده  )ق 1292(اشتباه به ، در فهرست منزوي )ق 1192( تحرير نسخه

   .)دكتر مفتاح ةنسخ ←( .است
اي كامل ستوني در هر صفحه و در مجموع نسخهاين نسخه داراي جداول چهار

  . خط بوده است سواد و خوشو نقص است كه  داراي كاتبي با ببو بدون ع
 

» مج«با عالمت  تصحيحكه در اين   7998 ةبه شمار :مجلس ةكتابخان ةنسخ. 2
  .معرفي شده است

  :آغاز
 چه نام بزرگ است نام خـدا  كنم حمد ادا            ميبـه نـام خـدا  

 :انجام
  تويي مظهر هر چه دارد نمودتويي مصدر هرچه دارد وجود             

كاتب است كه عناوين آن به اي است به خط نستعليق، بدون تاريخ و بينسخه
سطري  پانزدهبرگ  173داراي  ،با جلد تيماج مشكي. شنگرف نوشته شده است

  .سانتيمتر است 21×15در ابعاد 
 »د«دانشگاه تهران، با عالمت  ةاين نسخه از جهت متن، بسيار شبيه نسخ

يا هر دو از يك نسخة  ،استنساخ شده است از روي آن نسخه الًست كه احتماا
  . اندمادر استنساخ شده

ا از نظر دقت كتابت و ما ،اي كامل و بدون نقص استاين نسخه نيز نسخه
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الزم به ذكر . رسدديگر نمي ةگذاري به پاي دو نسخ درست نوشتن حروف و نقطه

در بعضي از مشابه اشي و توضيحاتي داراي حو مج و د هاي هاست كه نسخ
  .تر استعيبكمتر و كامل  نسبت به مج د ةصفحات متن هستند كه نسخ

  
با  تصحيحكه در اين  2873 ةبه شمار: مركزي دانشگاه تهران ةكتابخان نسخة. 3

  . ه استشد هبرگزيد نسخة اساسمعرفي شده و به عنوان  عالمت د
  :  آغاز

 چه نام بزرگ است نام خـدا  اداكنم حمدبـه نـام خـدا مي
  :  انجام

 تويي مظهر هر چه دارد نمود  تويي مصدر هرچه دارد وجود
   :است  نگار محترم، نسخه را چنين توصيف كرده فهرست

در  ،21×13فرنگي در ابعاد  :كاغذشنگرف،  :عنوان و نشان، 12 ةنسخ سد :خط
  . مشكي ضربي مقواييتيماج  :جلد .سطري هفدهصفحة  304برگ و  153

و دقت  استدر بين اين نسخ  هانسخه ترينِعيبكمترين و اين نسخه كامل
گذاري بيش از ساير  كاتب آن در درست نوشتن كلمات و حروف و نقطه

تر از ساير و همچنين از نظر قدمت نيز، خط نسخِ اين نسخه قديم. ستها نسخه
  .رسدها به نظر مينسخه

  
تصحيح مذكور  ةنسخسه  مقابلة پس از» غزوات«منظومة كه  الزم به ذكر است

اسالمي به شوراي به اهتمام كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس  زودي به و شد
  .  زينت طبع آراسته خواهد شد
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   پيوستها  

  
  
  د دانشگاه تهران با عالمت ةاول نسخ ةصفح 
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  دانشگاه تهران با عالمت د ةآخر نسخ ةصفح            
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  مج با عالمت مجلس ةاول نسخ ةصفح
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 مجلس با عالمت مج ةآخر نسخ ةصفح
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  مل با عالمت ملي ةكتابخان ةاول نسخ ةصفح
  )است» سرآغاز نجف«ابيات اين صفحه همان (
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  مل با عالمت ملي ةكتابخان ةآخر نسخ ةصفح
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  هاوشتنپي

بـه تصـحيح سـيده مـريم      ،اثـر ميـرزا ابوطالـب فندرسـكي    » بيان بديع« به رسالة بنگريد .1
  .روضاتيان

ميرزا ابوطالـب فندرسـكي،   «ة به مقال بنگريد، اين شاعر از آثار و احوال اطالع بيشتربراي  .2
  .10، ش پيام بهارستان ةناملدر فص فاثر مؤل» كار صفويهعالم و اديب پر

  .اسناد مجلس شوراي اسالمي ايران ابخانه، موزه و مركزكت: ناشر .3
 .اصفهان ةدفتر تبليغات اسالمي، شعب: ناشر .4
از بعثت ، )ع( هاي امام عليهزار بيت است در مورد جنگ 28باذل حدود  حملة حيدريمنظومة  .5

  .رسدميو به دوران خالفت حضرت علي ن گيرد مي پيامبر اسالم تا پايان خالفت عثمان را در بر
  :شود ميباذل با اين بيت آغاز  ةمنظوم

 بخشبخش و دينار خردبخش و دين  بخشبه نام خداوند بسيار
به  دلگشانامهاست كه پس از نظم  )ق 1134 متوفي(از ميرزا ارجمند آزاد كشميري  هتكمل

 ردبه نظم آو حيدري ةحملاي بر  تكمله ،عم باذل پسر ،الدين محمد خانتشويق و ترغيب فخر
  .)316: 1346گلچين معاني  (

 1143در سال ) 60ص (هرمان اته ة مت كه بنا به گفتعلي خان حك ديگر از محب ةتكمل
ب خاص ، با تعصپسنديد ميكر را نالذ ة دو شاعر سابقچون تكمل آن را به انجام رساند و ق

هاي عتزندگاني و شجا اي در وصف د و منظومهششيعي خود، دست به كار تكميل شعر باذل 
      .)جاهمان( نام نهاد صولت حيدريساخت و آن را  ) ع(حضرت علي 

 ةحمل اي بر تكمله او. ق است 1144ديگر از عبدالعلي خان احسن بنگالي  در سال  ةتكمل
 ،پس از اتمام اين كتاب. به كار خود پايان داد ق 1151باذل آغاز كرد و به سال  حيدري

وي را ديده و  ة، تكملگذشت ميجف اشرف از بنگاله كوثرنامي كه به قصد زيارت ن شاه
هزار بيت منضم به  اي از اين كتاب شامل هشت نسخه. ناميده است جذبة حيدريپسنديده و 

شخصي آقاي عبدالحسين بيات  در كتابخانة ه،نوشته شد ق 1202ه در باذل ك حيدري ةحمل
   .)جاهمان(موجود است 

، متخلص به كريم يا كرم ،علي بيگ خصي به نام كرماز ش حيدرية حربديگر به نام  ةتكمل
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  :است باذل گفته ةبار او در .تكميل كرده استق  1135كه كار باذل را در سال  است

   ام والسالم سخن مختصر كرده       به يك مصرع باذل خوش كالم           
                            )1617: 1376منزوي  (           

 حيدري ةحمل ةكه متمم او نيز به نام تكمل )ق 1183( علي بلگراميديگر از سيد پسند تكملة
  .)844: 1362استوري  ( است

                                                                           

  منابع
   .قم ،7 ج ،الي التصانيف الشيعه الذريعه ،1408 ،محسنهراني، محمدتبزرگ  اقآ

 .تهران ،6ج  ،)الكواكب المنتشره( طبقات اعالم الشيعه، 1372 ،ــــــــــــــــــــــــ
يحيي  ترجمة ،)برگل. ا .يو ةرجمت( ليف استوريأادبيات فارسي بر مبناي ت، 1362 استوري،

  .احمد منزوي، تهران ريرپور و همكاران، تح آرين
   .ق 1403 ،قم ،السيد احمد الحسيني تحقيق ،رياض العلما ،الميرزا عبداهللا ،افندي االصبهاني

 ةفيلم دانشـگاه تهـران از شـمار   ، ميكـرو 1ج  ،الكالم ةخالص ةتذكر ،هيم خانعلي ابرا ،خليل
 .1839 ةبه شمار) آكسفورد(بادليان  ةاز روي نسخ ،2536 تا   2527

 .، تهران10ج، فهرست كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، 1340تقي، پژوه، محمد دانش
  .، قم26 ج، مجلس هاي خطي كتابخانةفهرست نسخه، 1376صدرايي خوئي، علي، 

  .تهران، سرايي در ايران حماسه، 1374،اهللا ذبيح ،صفا
  .1381 ،اصفهان ،سيده مريم روضاتيان كوششبه  ،بيان بديع رسالةميرزا ابوطالب،  ،فندرسكي

   .1388، تهران، به كوشش رسول جعفريان، العالمتحفة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .تهران ،تذكرة پيمانه، 1368احمد،  ،معاني گلچين

 )هاي دينيحماسه( فهرست كتب خطي كتابخانة آستان قدس رضوي ،1346 ،ـــــــــــــ
  .، مشهد7 ج
  .تهران ،يي خطها پردازي و تصحيح انتقادي نسخه يخ نسخهتار ،1380نجيب، هروي، مايل
   .4 ج ،االدبنةريحا، 1369، عليمحمد ،س تبريزيمدر

  .تهران ،4 ، جي خطي فارسيها ، فهرست نسخه1351منزوي، احمد، 
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  .تهران ،3 ج ،هاي فارسيفهرستوارة كتاب، 1376 ،ــــــــــــ

  .اصفهان، اعالم اصفهان ،1386 ،الدين سيد مصلح ،مهدوي
 




