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كتابي در طب قديم
به  شيرازى،  خراسانى  عقيلى  محمدحسين  خالصةالحكمة، 
كوشش اسماعيل ناظم، انتشارات اسماعيليان، قم، 1385ش 
[تاريخ انتشار: 1386ش]؛ 2 ج (ج 3: فهارس، منتشر نشده)، 

+84 1474 ص.

كه  است  پژوهشى  طرحى  حاصل  كتاب  اين  چاپ 
مطالعات  «مؤسسة  ميان  1383ش  تيرماه  در  آن  قرارداد 
چنان كه  نه  (و  مكمل»  و  اسالمى  طب  پزشكى،  تاريخ 
روى جلد آمده است: طب مكمل و اسالمى) و مصحح 
است.  شده  منعقد  طوبى)  حكمت سراى  مؤسسة  (مدير 
مصحح  نگارش مقدمة كتاب را در شهريور 1384 به پايان 
رسانده، اما كار انتشار كتاب، به رغم آنكه در اطالعات 
فيپا و نيز شناسنامه، سال انتشار 1385 قيد شده، تا دى ماه 
1386 طول كشيده است و البته مجلد سوم آن، كه هم 

در برگة فيپا بدان اشاره شده و هم در مقدمة مصحح به 
هنوز  آمده،  ميان  به  سخن  آن  چگونگى  دربارة  تفصيل 

منتشر نشده است.
خراسانى  علوى  عقيلى  محمدحسين  كتاب،  مؤلف 
شيرازى، پزشك و داروشناس ايرانى سدة دوازدهم هجرى 
پزشكى  تاريخ  و  سنتى  پزشكى  پژوهشگران  همة  براى 
ايران آشناست. وى همچنان كه در مقدمة چهار اثر مهم 
خود ياد كرده است، همواره در انديشة نگارش دانشنامه اى 
باشد.  داشته  دربر  را  آن  فن  پنج  هر  كه  بود  پزشكى  در 
او سرانجام در 1185ق به توصية ميرمحمدعلى حسينى 
داروهاى  تركيب  فن  (قراباذين،  قرابادين  فن  در  كتابى 
را  آن  و  نوشت  داروسازى)  امروزى:  تعبير  به  يا  ساده 
ذخائر التراكيب ناميد (كه البته امروزه بيشتر به قراباذين 
درخواست  به  بعد  چندى  عقيلى  است).  مشهور  كبير 
همو، نخست كتاب بسيار مفصل مخزن االدوية را دربارة 
را  الحكمة  خالصة  كتاب  نيز  در 1195ق  و  مفرده  ادوية 
دربارة كليات علم پزشكى نوشت. او سپس كتابى دربارة 
«معالجات امراض مختصه از سر تا قدم در دوازده مقاله» 
نوشت كه اين چهار كتاب، چنان كه در مقدمة همين اثر 
به  موسوم  وى  بزرگ  دانشنامة  بخش  چهار  آمده،  اخير 
قرابادين  به  «مسمى  عبارت  البته  بوده اند.  مجمع الجوامع 
مجمع الجوامع و ذخائر التراكيب گردانيد» در مقدمة اين 
مخدوش «و آن قراباذين  قراباذين، و نيز عبارات ظاهراً 
ادوية  و  التراكيب  ذخائر  و  مجمع الجوامع  به  مسمى  را 
مفرده را به مخزن االدوية و تذكرة اولى النهى گردانيد» در 
مقدمة مخزن االدويه، ممكن است خواننده را به اين نتيجة 
نادرست رهنمون شود كه مجمع الجوامع نام ديگر ذخائر 
التراكيب بوده است؛ به ويژه از آن رو كه در عبارت اخير، 
كتاب ادوية مفرده دو نام خاص داشته است. اما «مجمع 
الجوامع» نام شايسته اى براى يك قراباذين نيست؛ بلكه 
پيداست كه اين عنوان به مجموعه اى از چند كتاب جامع 
(يعنى كليات پزشكى، قراباذين، ادوية مفرده، معالجات) 
اطالق مى شده است. از اين گذشته اگر «مجمع الجوامع» 
در  مذكور  عبارت  باشد،  بوده  عقيلى  قراباذين  ديگر  نام 
ديباچة خالصة الحكمة يعني عبارت «و اين را مسمى به 
خالصة الحكمة در كليات مجمع الجوامع گردانيد» درست 
نمى نمايد. پس عبارت «مسمى به قرابادين مجمع الجوامع 
و ذخائر التراكيب گردانيد» مندرج در مقدمة قراباذين را 
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چنين بايد تعبير كرد كه اين كتاب را قرابادين دانشنامة 
مجمع الجوامع قرار داد. 

خالصة الحكمة مشتمل است بر يك مقدمه، دو مقاله 
و يك خاتمه؛ زيرا طب را دو جزء است: نظرى و عملى. 
مقدمه در چهار فصل به اين موضوعات اختصاص دارد: 
1. موضوع و هدف علم پزشكى، 2. برترى آن بر علوم 
ديگر، 3. شرايط پزشك و آداب و اخالق طبابت، و 4. 
و  كند،  لحاظ  پزشك  انتخاب  در  بايد  بيمار  كه  نكاتى 
آدابى كه بيمار بايد در محضر وى و نيز پس از درمان 

بايد رعايت كند.
مقالة نخست در چهار 
مشتمل  يك  هر  و  ركن 
موارد  و  ابواب  فصول،  بر 
به  اول  ركن  است.  متعدد 
طبيعيه  امور  دربارة  بحث 
كيفيات،  عناصر،  همچون 
اخالط و امزجة چهارگانه، 
آن  جز  و  قوا  تقسيم 
ركن  دارد.  اختصاص 
اعضاء  تشريح  در  ــ  دوم 
مقدمه اى  داراى  خود  ــ 
علم  فايدة  (دربارة  مفصل 
كاربرد  ويژه  به  و  تشريح 

باب  است.  باب  دو  و  منافع االعضاء)  شناخت  در  آن 
جمجمه،  (همچون  مفرده  اعضاى  تشريح  در  نخست 
فّكين، دندان ها، استخوان هاى دست، گردن، غضروف ها، 
اعصاب، رباط ها، پوست، گوشت، مو، ناخن) و باب دوم 
در تشريح اعضاى مركبه مانند مغز، چشم، گوش، زبان، 
قلب، ريه، كبد و... . ركن سوم در بيان احوال بدن انسان، 
در  چهارم  ركن  و  دارد  فصل  چهار  آن  عالئم  و  اسباب 
پنج باب به ترتيب در بيان اين موارد است: نبض، تفسره 
(نمونة ادرار و چگونگى بررسى آن) بَراز (مدفوع)، عرق 
و نَْفْث (هر رطوبتى كه از ريه يا معده و مرى باشد و از 

گلو خارج گردد). 
مقالة دوم (جزء عملى) دو فن دارد. فن نخست در 
حفظ صحت (بهداشت) در شانزده فصل است، از جمله 
در تدبير خوردنى و آشاميدنى، حركت و سكون بدنى، 
و  خواب  گرمابه رفتن،  ماساژ)،  (مالش،  َدلْك  ورزش، 

بيدارى، تدبيرهاى متناسب با آب و هوا شرايط اقليمى در 
فصول و مكان هاى مختلف؛ بهداشت زنان باردار و شيرده 

و كودكان؛ بهداشت جوانان، ميانساالن و كهنساالن. 
فن دوم از مقالة دوم در سه فصل به ترتيب به معالجات 
كهن  اصطالح  (معادل  يد  اعمال  كلى،  شكل  به  امراض 
فارسى دستكارى، مانند رگ زنى، حجامت، زالوانداختن، 
قِى، حقنه كردن و غيره) و سرانجام بهداشت و شيوه هاى 

درمانى ويژة مسافران. 
در خاتمة كتاب مشتمل بر هفت فصل برخى فوايد 
كه  نيكويى  نشانه هاى  جمله،  از  است.  شده  ذكر  متفرقه 
نشانه هاى  مى دهد؛  خبر  بيمارى  از  بيمار  نجات يافتن  از 
ابتال به بيمارى؛ نشانه هاى وخيم شدن حال بيمار؛ نُْكس يا 
بازگشت مجدد بيمارى، پيش از آنكه بيمار به طور كامل 
درمان گردد، داليل مرگ بر اثر بيمارى و نيز مرگ ناگهانى 
و بدون نشانة قبلى (سكته) و سرانجام افسانه هايى ذيل 

عنوان «ابتداى ظهور صناعت طب».
دربارة  تفصيل  به  مصحح،  57صفحه اى  مقدمة  در 
عقيلى خراسانى و نياكانش بحث شده است؛ اما به نظر 
مى رسد در بخش ده صفحه اى مربوط به خاندان عقيلى، 
نام  جمله  از  آنان،  آثار  دستنويس  كامل  مشخصات  ذكر 
غيره  و  دست نويس  سطرهاى  تعداد  خط،  نوع  كاتب، 
اطالة  موجب  تنها  «سى و هفت»)  و  «سى و سه»  (صفحات 
چندان  گهگاه  استدالل ها  ميان  اين  در  است.  شده  كالم 
استوار نمى نمايد: «...پسوند "علوى" كه همراه نام بسيارى 
از افراد اين خاندان است، سيادت وى را ثابت مى كند.» 
در حالى كه خود مصحح بى درنگ افزوده است: «حكيم 
خود  سيادت  از  صراحت  با  نيز  عقيلى  محمدحسين 
كبير،  قرابادين  در  عقيلى  سى و يك).  (ص  مى كند»  ياد 
سلسله اى براى استادان خود ياد كرده كه از پدر و دايى 
پدر وى آغاز و تا يكى از نياكانش، ميرزا مسيح، به طور 
پيوسته و معقول ادامه مى يابد. آنچه عقيلى در ادامة اين 
سلسله آورده است، براى آنان كه دستى در تاريخ پزشكى 
مصحح  اين همه  با  مى ماند.  افسانه  به  بيشتر  دارند،  كهن 
استنتاج  به  چنين  عقيلى،  دعوى  اين  درست انگاشتن  با 
پرداخته است: «بنابر نقل عقيلى در مقدمة كتاب ارزشمند 
قرابادين... وى سلسه و طريقى را براى اساتيد خود ذكر 
مى نمايد. در صدر اين سلسله پيامبر بزرگ الهى حضرت 
سليمان... قرار دارند. اين سخن ادعاى ما را در مقدمه، 
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مبنى بر الهى بودن اين علم تأييد مى كند. بعد از حضرت 
سليمان، اسقلينوس و پس از او بقراط قرار دارند. پس از 
بقراط، اطباى حران و پس از آنها اطباى خوز و طبرستان 
داراى  ناحيه،  دو  اين  كه  مى دهد  نشان  اين  دارند.  قرار 
اين  در  البته  بوده اند.  طب  در  علمى  و  اثرگذار  مكتبى 
ميان نام شخص خاصى مطرح نيست و شايد شهرت و 
تأثير اين دو مكتب، بسته به شخص خاصى نبوده است، 
فرهيختگان  علمى،  دانشگاه هاى  اين  پايه ريزى  در  بلكه 
به  تاريخ  گذر  در  متأسفانه  كه  داشته اند  نقش  بسيارى 
اين  از  بعدى  مرتبة  در  شده اند.  سپرده  فراموشى  دست 

سلسله، با ميرزا مسيح برمى خوريم.»

در اين سلسله اسقلينوس، احتماالً تصحيف اسقليبيوس 
نيمه افسانه اى  تاريخ  در  كه  است  اسكليپيادس)  (معرب 
پزشكى يونان از وى به عنوان پايه گذار حرفة پزشكى و 
نخستين پزشك از هشت پزشك نامدار روزگار باستان ياد 
كرده اند. بقراط كه عقيلى از وى ياد مى كند، هفتمين پزشك 
اين فهرست و جالينوس آخرين آنان است. از ميان مكاتب 
پزشكى مورد نظر عقيلى (حران، خوز، و طبرستان) شايد 
تاريخ  در  «جندى شاپوريان»  همان  يا  خوز»  «اطباى  تنها 
پزشكى به عنوان مكتبى متمايز مطرح باشند. مصحح در 
اين مورد كه چگونه ميرزا مسيح در سدة يازدهم هجري 
از دستاوردهاى اين «سه مكتب» بهره گرفته است، ترديدى 
به خود راه نمى دهد. در حالى كه تنها مكتب شناخته شده 
از اين ميان، حداكثر تا ميانة سدة پنجم هجري دوام داشته 
است. مصحح حتى پدر ميرزا مسيح را به عنوان يكى از 
وسائط كسب فيض در نظر نمى گيرد: «ميرزا مسيح، هر 
اطباى  از  خود  كه  مى باشد  مظفرالدين  سيد  فرزند  چند 
خراسان است، ولى نگاهى به اين سلسله، نشان مى دهد 
كه ميرزا مسيح دانش آموختة مكتب پدر نيست، بلكه وى 

اندوخته هاى علمى اش را مرهون اطباى خوز و طبرستان 
است.» وى در پايان آورده است: «ممكن است ذكر اين 
و  تأكيد  و  باشد  داشته  تشريفات  جنبة  بيشتر  سلسله، 
تصريحى باشد بر علمى و الهى بودن دانش طب و اينكه 
عقيلى در اين زمينه، مراتب دانش آموزى را رعايت كرده 
مشاهده  روايى  اجازات  در  را  سلسله  اين  نمونة  است. 

مى كنيم» (ص چهل و پنج).
نيازمند  نظر  به  آمده  عقيلى  براى  كه  آثارى  سياهة 
اصالح است. از جمله اثرى با عنوان قراباذين صغير جزو 
مصحح،  نظر  به  پنجاه).  (ص  است  شده  ذكر  وى  آثار 
عقيلى در اين عبارت به تأليف چنين كتابى تصريح دارد: 
«وصف شراب حالل... در قراباذين كبير در حرف الزاء 
در زبيب، و در قراباذين صغير، مفردات در حرف الشين 
مقدمة  در  عقيلى  حالى كه  در  شده.»  مذكور  اشربه  در 
خالصة الحكمة گويد: «و نيز براى آن ادوية مفرده (يعنى 
كتاب مخزن األدوية)، قرابادينى به ترتيب حروف تهجى، 
كه  مى رسد  نظر  به  نمود.»  [كبير]  قرابادين  از  انتخاب 
همين قراباذين مختصر، در قياس با قراباذين مستقلى كه 
عقيلى پيشتر نوشته بود، قراباذين صغير نام گرفته است 
را  ويرگول  عالمت  باشد  بهتر  شايد  صورت  اين  در  و 
است،  افزوده  مفردات»  صغير،  «قراباذين  به  مصحح  كه 
صغيِر  «قراباذين  خواند  چنين  را  عبارت  و  كرد  حذف 
مفردات» يعنى همان قراباذين منضم به مخزن األدوية. البته 
بايد به خاطر داشت كه به رغم تأكيد عقيلى، در هيچ يك 
مختصر  قراباذين  اين  مخزن األدوية  موجود  چاپ هاى  از 
كه  بوده  آن  علت  نگارنده  گمان  به  نمى خورد.  چشم  به 
يك  در  و  داشته  بسيار  رواج  خود  عقيلى  كبير  قراباذين 
مورد همراه با مخزن االدوية به چاپ رسيده بوده، و در 

چنين حالتى نياز به تكرار گزيدة آن نبوده است. 
مصحح در موارد متعدد يك يا چند واژه و گاه عناوينى 
را در ميان [] به متن اثر افزوده كه در پاره اى موارد، نه تنها 
كمكى به خواننده نمى كند بلكه وى را به اشتباه مى اندازد 

و گاه نيز به نثر كتاب لطمه مى زند. از جملة آنهاست: 
[قرشى]  اعتراض  اين  جواب  در  صادق  ابى  ابن  ـ 
گفته كه ... (ص 814). به گمان نگارنده، ابن ابى صادق 
قاعدتًا  460ق،  از  پس  درگذشتة  و  385ق  حدود  زادة 
نمى توانسته اعتراض ابن نفيس قرشى (ح 607ق ـ 687ق) 

را پاسخ گويد. 
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ـ و اما شرف و فضيلت عارضى او بر دو قسم است: 
نوعى و شخصى: اما نوعى ... و اما «عارضى و شخصى» 
آن بر دو قسم است: يا محتاج به كسب تعليم نيست از 
ديگرى؛ مانند [علوم] انبياء و اوصياء آنها ــ صلوات اهللا 

عليم ــ كه علوم و معارف آنها لدنى ذهنى است...

در  باشد،  درست  موضع  اين  در  [علوم]  افزودن  اگر 
اين صورت مرجع ضمير «آنها» [علوم] انبياء خواهد بود و 
عبارت اخير چنين معنى مى شود: علوم و معارف «علوم 
و  «عارضى  عبارت  اينكه  ضمن  آنها».  اوصياء  و  انبياء 

شخصى» بايد «عارضِى شخصى» باشد. 
تدبير  كلى]  [اصول  بيان  در  اول:  مطلب  ص806:  ـ 

حفظ صّحت [غذاخوردن]. 
طرح  داراى  الحكمة  خالصة  كتاب  از  حاضر  چاپ 
جلدى زيبا و مناسب است، اما ديگر مشخصات ظاهرى 
شباهت  به كار رفته،  قلم  نوع  و  صفحه آرايى  به ويژه  آن، 
يادآور  بيشتر  و  ندارد  حرفه اى  كار  يك  به  چنداني 
پايان نامه هاى دانشجويى است. به دليل مشكالت نرم افزار 
حروفنگاري آن، در صفحاتى كه شمار پانويس ها بسيار 
صفحه  از  توجهى  قابل  بخش  بوده،  كوتاه  آنها  متن  و 
سفيد است (مانند صفحة پنجاه و شش مقدمه كه چهارده 
پانويس دارد كه هيچ يك بيش از سه كلمه نيست و در 

نتيجه نزديك به نيمى از صفحه سفيد مانده است). 
آذر آقاميرزا

مرقع خوشنويسان
كلك مسيحا، آثار خوشنويسان بزرگ ايران (قرن 10 ـ 14)، 

به كوشش مجمع ذخائر اسالمي، 1386ش، 147ص.

قزويني،  پيله چي  احمد  شخصي  مجموعة  مسيحا  كلك 
خوشنويس معاصر است و بايسته است از سخاوت جناب 
به  اسالمي  ذخاير  مجمع  اهتمام  و  آثار  ارائة  در  پيله چي 

چاپ نفيس قطعات تشكر و قدرداني شود.
كتاب به صورت نفيس تمام گالسه و رنگي در 147 
صفحه به چاپ رسيده است و آثار در سه بخش نستعليق 
(41 قطعه)، شكسته نستعليق (شانزده قطعه، كه البته يك 
قطعه)   22) ثلث  و  نسخ  و  است)،  تعليق  خط  به  اثر 

دسته بندي شده اند.
در  و  يك صفحه در ميان  آثار  نستعليق  بخش  در 
بخش هاي ديگر پشت سرهم آمده اند كه شايد اگر وحدت 
رويه در صفحه بندي رعايت مي شد حاصل بهتر مي بود. 
(در  بار  دو  آثار  از  يكي  نستعليق  بخش  در  اينكه  ديگر 
صفحات 31 و 85) چاپ شده و يك سطر شكسته نستعليق 

ميرزا غالمرضا هم وارد اين بخش شده است.
است  كتاب  گالينگور  جلد  مورد  در  ديگر  مطلب 
است.  شده  انتخاب  نازك  مقواي  جنس  از  متأسفانه  كه 
ورقه ها  سنگيني  علت  به  كتاب ها  گونه  اين  صحافي  در 
بهتر است از مقوايي مقاوم تر استفاده شود. كيفيت چاپ 
به راحتي  امروزي  وسايل  با  و  است  متوسط  هم  قطعات 
اين  از  اما  يافت.  دست  اين  از  باالتر  كيفيتي  به  مي توان 
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نوشتار  اين  ادامة  در  بگذريم،  كه  صوري  مشخصه هاي 
سعي بر آن است كه به بررسي برخي از قطعات بخش 
نستعليق اين كتاب پرداخته و نكاتي چند از باب تكميل، 

تصحيح و يا رد توضيحات زير قطعه ها آورده شود.
قبل از ورود به اين بحث متذكر مي شوم كه قضاوت 
آثار  اصل  كه  است  موجه  آنگاه  آثار  اين گونه  مورد  در 
ديده شود. اما در اينجا سعي بر آن بوده كه از مواردي 
كه محتاج رؤيت اصل اثر است چشم پوشي شود و تنها 

برخي يادآوري هاي كلي در مورد قطعات بيان شود.
غالمرضا  ميرزا  مثل  خوشنويساني  مورد  در  اصوالً 
هستند  استادي  مقام  و  شأن  صاحب  خط  عالم  در  كه 
داراست،  را  خود  منحصر به فرد  ويژگي هاي  خطشان  و 
و  نشانه ها  شناسايي  طريق  از  ابتدا  اثر  اصالت  تشخيص 
يا  رقم دار  طريق  از  بعد  مرحلة  در  و  خط،  ويژگي هاي 
فاقد رقم  بودن قطعه است. چه بسا قطعه نام و رقم ميرزا 
را داشته باشد و از او نباشد. در مورد ويژگي هاي خط 
ميرزا غالمرضا، به ويژه از سال 1280ق به بعد، مدارك و 
نشانه هاي خوبي در دست داريم و آثار نسبتًا فراواني كه 
تاكنون به چاپ رسيده اند، درك و دريافت نسبتًا خوبي 
مي گذارند.  ما  اختيار  در  غالمرضا  ميرزا  خط  به  نسبت 
به  مربوط  مي شناسيم  خطش  و  ميرزا  از  ما  آنچه  اصوالً 
بعد از 1280ق است، يعني سال هايي كه ميرزا به استادي 
مي رسد و به همراه تتبع خط ميرعماد و ديگران در مسير 
تكاملي خود پيش  مي رود، تا جايي كه از سال 1295ق به 
بعد خط او يكسره با آنچه پيش از او نوشته اند، متفاوت 

مي شود و دگرگون.
البته واضح است كه حتي در خط هايي از اوايل كار او 
هم كه به ندرت چاپ شده اند، حال و هواي خطوط اواخر 
آن مايه ويژگي ها  اما  مي شود.  ديده  حدودي،  تا  او،  كار 
كه ما امروزه به عنوان ويژگي هاي خط ميرزا مي شناسيم، 
اوست  از 1288ق  بعد  سال هاي  سياه مشق هاي  محصول 
بندگان  ما  «گرچه  معروف  سياه مشق  با  آغازش  شايد  و 

پادشهيم» به سال 1288ق باشد.
يا  بي رقم  خط  كه  آنگاه  نگاه  اين  با  و  منظر  اين  از 
رقم داري فاقد ويژگي هاي نوشته هاي ميرزا غالمرضا به 
نظر  در  را  احتمال  دو  مي توان  مي شود،  داده  نسبت  او 
گرفت: يكي آنكه آن خط از ميرزا نيست و دو ديگر آنكه 
قطعه متعلق به سال هاي اوايل كار اوست و البته بجاست 

كه تحقيق و تتبع بيشتري، به خصوص در مورد قطعات 
ميرزا قبل از دهة هشتاد، انجام شود و دارندگان آن آثار به 

طبع آنها سخاوتمندي نشان دهند.1 
با  حاضر،  كتاب   15 صفحة  سياه مشق  نگاه  اين  با 
وجود داشتن رقم غالمرضا، از آنجا كه به سبك و سياق 
معروف و مألوف ميرزا نه در كيفيت خط و نه در تركيب 
سياه مشق مانسته نيست، يا از او نيست و يا متعلق است 
به كارهاي اوايل او، و هم چنين اند قطعات صفحات 13، 
توضيحي  اينك  و   .87  ،49 ،47 ،37 ،31 ،27 ،25 ،19

مجزا در مورد بعضي قطعات:

1. ص 13 تك سطري با مطلب «يكجام مي  به سلطنت 
ماية  آن  قطعه  اين  در  فردا».  تتمه  نمي دهند  جم 
ميرزا  آثار  در  كه  چرب دستي  و  دور  و  پيچش 
ديده  داريم  سراغ  سطرنويسي هايش  ويژه  به  و 
نمي شود. در صفحة 87 اين كتاب سياه مشقي از 
ميرزا حسين قلي آورده شده كه كلمات اين سطر 
را در انتهاي آن نوشته است و بين كلمات شباهت 
ملموسي ديده مي شود. البته غرض انتساب سطر 
نمونه هايي از اين گونه آثار در مجموعة اسطوره هاي سيامشق و   .1
نمونه اي ديگر در كتاب زميني و آسماني به چاپ رسيده است 
(اسطوره هاي سيامشق: مجموعه آثار ميرزا غالمرضا و ميرحسين، 
عظيمي،  انتشارات  ترابي،  رامين  و  حجازي  بابك  اهتمام  به 
به  نگاهي  آسماني،  و  زميني  همچنين  و  1383ش؛  اول،  چاپ 
خوشنويسي ايراني از آغاز تا امروز، آيدين آغداشلو، نشر فرزان 
به  الزم  1386ش).  تهران،  كرمان،  باهنر  شهيد  دانشگاه  و  روز 
غالمرضا  ميرزا  شخصيت  و  زندگي  مورد  در  كه  است  توضيح 

مي توان به منابع زير مراجعه كرد:
كتابخانة  در  نفيس  نسخه اي  «بازشناخت   ،1375 مظفر،  بختيار،   -
دانشكدة ادبيات مشهد»، مجلة دانشكدة الهيات و معارف اسالمي 

مشهد، شمارة 32و 34.
معيري، محمدعلي، 1375، «قلمساالر قلمرو خط»، كلك، 80 ـ   -

83، تهران.
مرقع نگارستان.  -
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به ميرزا حسين قلي نيست، بلكه نشان دادن تفاوت 
آن با خط ميرزا غالمرضاست.

2. ص 19 سياه مشق، رقم قطعه 1292 است. مي دانيم 
از سال 1288ق تا 1295ق نسبت به ديگر دوره ها 
خطوط كمتري از ميرزا غالمرضا ديده شده است 
داريم،  دست  در  خطوط  گونه  اين  از  آنچه  از  و 
(با  علي(ع)  حضرت  منظوم  مناجات  به  مي توان 
صورت  به  يك بار  كه  كرد  اشاره   (1293 رقم 
سياه و سفيد در مجموعة مرقعات خط (يساولي، 
است.  رسيده  چاپ  به   (121 صفحة  1359ش، 
1295ق)  ـ   1288) فترت  تقريبًا  دورة  همين  و 
دگرگوني  و  برجستگي  نوعي  سرآغاز  كه  است 
در كارهاي ميرزا مي شود، يعني خطوط سال هاي 

1295ق به بعد.
3. ص 21. تك سطري با مطلب «حديث عشق چه  داند 
كسي  كه در همه  عمر تمه». به  لحاظ ويژگي هاي 
تا  است  شبيه  كاظم  ميرزا  خطوط  به   بيشتر  خط، 
كفة   مدات  كم دوربودن  اندكي  غالمرضا.  ميرزا 
ترازو را بيشتر به  سمت ميرزاكاظم سوق مي دهد.

4. ص 27 تك سطري با مطلب «اي سخا را مسبب 
«دال»  و  «ي»  حروف  قطعه  اين  در  االسباب». 
بسيار فروتر از حد ميرزا غالمرضا نوشته شده اند 

و تركيبات «اال» و «سبا» مطابق شيوة او نيست.
5. ص 31. قطعه به داليلي از ميرزا غالمرضا نيست:

كه  قطعاتي  تمام  در  ميرزاغالمرضا  قطعه.  رقم  اول، 
نام خود را به صورت غالمرضا نوشته، هيچ گاه نام خود 
هم  بهتر  اي بساكه  و  نكرده  كتابت  اثر  بقية  از  فروتر  را 
و  بي توجهي  حالت  با  رقم  قطعه  اين  در  است.  نوشته 
سست نويسي كه در خط ميرزا سابقه ندارد، نوشته شده 
است. دوم، اتصال «هـ» به كشيده و اتصال كشيدة «ص» به 
«ب» تا حدي متكلف به نظر مي آيد. سوم، كلمة «هم» (در 
غير حالت كشيده) خارج از اصول نوشته شده است و 
نوعي دستكاري و تكلف در آن به چشم مي آيد (همچنان 
آثار  در  كه  است  درست  چهارم،  «ص»).  كشيدة  در  كه 
ميرزا تركيبات غيرمعمول به چشم مي خورد، اما همة آنها 
خواندن اند؛  قابل  و  مأنوس  و  معني دار  عبارات  قبيل  از 
چند  تركيباتي كه از سرهم نوشتن  ابجد يا  مانند حروف 
كلمه به دست مي آيند، مثل كلمة «هم چشمي»، اما كلمة 

«صحگا هم» در اين قطعه كامًال بي معني است. و نهايتًا 
عصر  سليقة  با  متفاوت  هم  قطعه  ساختار  و  فرم  اينكه 

ميرزاست. 
در  شاهدي  «يكي  مطلب  با  تك سطري   37 ص   .6
ميرزا  از  به هيچ روي  قطعه  اين  داشت».  سمرقند 
نيست. حدس من آن است كه از آن ملك محمد 
قزويني باشد؛ چرا كه نقطه گذاري زير كشيده به 
صورت تعليمي در خط او ديده شده است، ولي 
به  (بنگريد  نيست  چنين  غالمرضا  ميرزا  خط  در 
نقطة زير كشيدة «سمر») و ديگر اينكه مفردات و 
مركبات سطر هيچ كدام به خط ميرزا مانسته نيست 

و بيشتر به خط ملك محمد شبيه است.

بهرجا  ضعف  «از  مطلب  با  تك سطري   .41 ص   .7
شد».  تحرير  پنجشنبه  شد  وطن  نشستيم  كه 
انجام  خط  قسمت هاي  همة  در  كه  دستكاري اي 
كلمة  در  «و»  مثل  ضعيف  كلمات  وجود  و  شده 
وطن يا كلمات «نشستيم» و «بهر» انتساب خط را 

به ميرزا رد مي كند.
شوخ  آن  «مي رود  مطلب  با  سياه مشق   .43 ص   .8
شهيدان عشق مژده شما را كه قيامت رسيد». اين 
برخوردار  خوبي  تركيب  از  به خودي خود  قطعه 
معموالً  غالمرضا  ميرزا  روش  و  منش  اما  است، 
حدود  از  كه  قطعاتي  بر  كه  است  بوده  اين  بر 
است.  نمي زده  رقم  مي شده  خارج  پاكيزه نويسي 
از   35 صفحة  سياه مشق  به  بنگريد  نمونه  براي 
به  قطعه،  اين  از  خط  لحاظ  به  كه  كتاب  همين 
گمان نگارنده، باالتر است، اما طبع ميرزا حاضر 

به رقم زدن نشده است.
ص 49 تك سطري با مطلب «ببر ز خلق و ز عنقا   .9
قياس كار بگير روز شنبه چهارم ذي القعد تحرير 
ميرزا  كرسي  مطابق  سطر  كرسي،  لحاظ  به  شد» 
نقطه گذاري  و  ضعيف  مفردات  وجود  اما  است، 
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شد»  «تحرير  عبارت  و  ميرزا  شيوة  با  متفاوت 
غيرپاكنويسي  و  قلمي  صورت  به  سطر  آخر  در 

انتساب قطعه را به ميرزا مشكل مي كند.
10. ص 79. اين سياه مشق از ميرحسين دانسته شده، 
و  است  آمده   1303 رقم  قطعه  در  آنكه  حال 
مي دانيم كه ميرحسين به سال 1297ق درگذشته 
است در احوال و آثار خوشنويسان (مهدي بياني، 
دانشگاه تهران، 1348ش، ج 1، ص 151) وفات 
ميرحسين سال 1300ق دانسته شده است. اما بر 
طبق صفحه اي از بياض ميرزا غالمرضا كه در آن 
تاريخ ميرحسين را نوشته است، اين تاريخ همان 
مرقع  به  بنگريد  مورد  اين  براي  است.  1297ق 
نگارستان  (مرقع نگارستان احوال و قطعاتي از آثار 
ميرزا غالمرضا اصفهاني، احمد سهيلي خوانساري، 
پاژنگ، 1369). كه در مقدمة آن چنين آمده است: 
حسين  سيد  استادزاده اي  مغفور  مرحوم  «وفات 
عليه  دولت  وليعهد  حضرت  خوشنويس باشي 
ايران شنبه سيزدهم نوروز سال 1297 ياعلي مدد 
است.» به لحاظ ويژگي هاي خطي و سبكي قطعه 
را شايد بتوان به ميرزا غالمرضا منسوب كرد. در 
قطاعان  از  شريف  مهدي  ميرزا  مهر  قطعه  باالي 

دورة قاجار هم نقش بسته است.

11. ص 87. دو سطري با مطلب «چاك خواهم زدن 
ناجنس  صحبت  را  روح  چكنم  زيايي  دلق  اين 
شأن  از  پايين تر  بسيار  قطعه  اين  اليم.»  عذابست 
و حد ميرزا غالمرضاست و حتي انتساب آن به 

سال هاي جواني او هم بعيد است، مگر اينكه قرينة 
ديگري در كار باشد و ما از آن بي خبر باشيم.

در پايان اين بررسي كه بيشينة آن به ميرزا غالمرضا 
اختصاص پيدا كرد، شايسته است بار ديگر از اهتمام به 
چاپ اين كتاب قدرداني شود و البته بايد دريغ و افسوس 
خورد كه در روزگار ما نمونه هايي منحصربه فرد از آثار 
ميرزا و كتيبه نويسي خط نستعليق در حال نابودي است 
و از جملة آنها هم كتيبه هاي فاخر و ارزشمند و بي بديل 
مدرسة سپهساالر (مدرسة عالي شهيد مطهري) است كه 
نشود،  مرمت  اگر  هم  باقي  و  فروريخته  آن  از  مقداري 

فروخواهد ريخت. 

سال گذشته كه براي تفحص امر به مدرسه رفته بودم 
مسئوالن ميراث وجود بودجه اي هفتاد يا هشتاد ميليوني 
را براي ترميم درست و شايستة كتيبه ها كافي  مي دانستند. 
اكنون در ايران اسالمي بجاست كه به وضعيت اين كتيبه ها 

بيشتر رسيدگي شود.
امين حق پرست
دانشجوي ادبيات دانشگاه تهران
Aminhnima@gmail.com
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اندر بيان
طبع انتقادي كتاب جوامع الحكايات

جوامع الحكايات و لوامع الروايات (جزو دوم از قسم دوم)، 
اميربانو مصفا و مظاهر مصفا، تهران، پژوهشگاه علوم انساني 

و مطالعات فرهنگي، 1386ش.

كتاب جوامع الحكايات و لوامع الروايات يكي از مهم ترين 
كتب فارسي است كه اگر بگوييم در ميان كتب نثر فارسي 
با ارزش و جامعيت و پرفايدگي اين كتاب، كتابي نتوان 

يافت، نبايد بر اغراق حمل گردد (ملك الشعراي بهار).
اگر حمل بر خرافه پرستي نشود، بايد گفت كه تصحيح 
بعضي از متون فارسي همواره با نوعي طلسم همراه بوده 
و در اين ميان، جوامع الحكايات و لوامع الروايات عوفي 

طلسمي ديرگشاتر داشته است.
پيش از ورود به مطلب، الزم است متذكر شويم كه 
بخش بندي جوامع الحكايات بدين گونه است كه كل كتاب 
به چهار قسم و هر قسم به 25 باب تقسيم شده است؛ 

بنابراين كتاب روي هم يكصد باب دارد.
از سال 1324ش كه ملك الشعراي بهار كتاب منتخب 
جوامع الحكايات و لوامع الروايات را منتشر كرد، بيش از 
نيم قرن گذشته است، ولي هنوز چشم دوستداران ادبيات 
فارسي به پايان تصحيح اين متن روشن نشده است. بهار 
دشوار  خدمت  «اين  است:  آورده  چاپ  آن  ديباچة  در 
(تصحيح كتاب) از روي چند نسخة خطي به مدت دو 
سال و اندي به انجام آمد و آن مجموعه چهار مجلد شد 
و اينك مجلد نخستين به سعي و اهتمام وزارت فرهنگ 

از چاپ بيرون آمده است.»

و  بهار  تصحيح  دستنوشتة  از  سال ها،  اين  طول  در 
و  نيامده  دست  به  خبري  وي  توسط  فراهم آمده  متن 
سرنوشت اين متن حتي به اندازة ترجمة تاريخ طبري (بنا 
به استدالل صحيح محمد روشن: تاريخنامة طبري) او با 
به  باالخره  آن  برگه هاي  كه  نشد  مصادف  اقبال  و  بخت 
دست آيد؛ به همين دليل دكتر محمد معين درصدد برآمد 

تا تصحيح متن را از نو شروع كند.
معين، بخش اول متن را كه شامل باب اول از قسم 
پايان  به  نيز  را  دوم  بخش  چاپ  و  كرد  منتشر  بود  اول 
اين  انتشار  آستانة  در  و  1338ش  سال  در  اما  رسانيد، 
بخش ــ كه باب دوم و سوم از قسم اول را دربرداشت 
ــ چاپخانة دانشگاه تهران دچار حادثة آتش سوزي شد 
براي  حادثه  آن  كه  هم  بعد  گشت.  متوقف  آن  انتشار  و 
به  عمًال  وي  توسط  كتاب  چاپ  كار  و  آمد  پيش  معين 
پايان رسيد. البته مدت ها پس از آن حادثه يعني به سال 
1355ش مشخص شد كه بخش چاپ شدة مذكور هيچ 
آسيبي نديده و در گوشة انباري به دست آمده است كه 

منتشر هم شد، اما....
معين،   كار  از  پيش  كه  است  يادآوري  به  الزم 
نسخه برگردان نسخه اي كهن ــ اما ناقص كه فقط شامل 
پانزده باب از يكصد باب كتاب بود ــ به سال 1335ش 

به همت محمد رمضاني منتشر شد.
تقريبًا مصادف با مرگ معين، دكتر جعفر شعار بخش 
باب  شامل  كه  را  كتاب  اين  از  ايران  تاريخ  به  مربوط 
حقيقت  در  و  ــ  است  كتاب  اين  اول  قسم  از  چهارم 
1350ش  سال  در  ــ  مي شود  محسوب  معين  كار  ادامة 
منتشر كرد، اما اين كار را به صورت جدي دنبال نكرد و 
فقط مدت ها بعد، به سال 1366ش، باب پنجم از قسم 
اول كتاب را منتشر كرد و البته گزيده اي هم از باب هاي 

تمامي متن كه در سال 1363ش منتشر شد.
اميربانو  دكتر  بعد  اندكي  را  كتاب  اين  تصحيح  كار 
مصفا (كريمي) پيگيري كرد. او كار تصحيح را از قسم 
شامل  ــ  وي  تصحيح  اول  كرد. بخش  آغاز  كتاب  سوم 
نيمة اول از قسم سوم كتاب ــ در سال 1352ش و بخش 
دوم كه با همكاري دكتر مظاهر مصفا انجام شده بود ــ تا 

پايان قسم سوم ــ در سال 1353ش منتشر شد.
همزمان با انتشار جزء اخير، تصحيح كتاب موقتًا از 
سوي اميربانو مصفا رها و ادامة آن به مظاهر مصفا محول 
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گشت؛ ولي از بخش هايي كه بعداً منتشر شد برمي آيد كه 
تصحيح قسمت هايي از بخش هاي بعدي را نيز همچنان 
اميربانو مصفا انجام داده است؛ چنان كه جزو اول از قسم 
دوم كتاب كه در سال 1359ش منتشر شد، توسط ايشان 

تصحيح شده است.
اين  چاپ  و  تصحيح  كار  بخش،  اين  انتشار  از  پس 
اول  باب  ده  فقط  و  شد  سپرده  فراموشي  به  تقريبًا  متن 
سال 1370ش  چهارم كتاب را مظاهر مصّفا در  از قسم 
منتشر كرد و چاپ بخش هاي ديگر تا سال (1386ش) 
عمًال متوقف ماند. در اين سال بخش دوم از قسم دوم 
كتاب منتشر شد كه با انتشار آن، قسم دوم كتاب به تمامي 

تصحيح و منتشر شده است.
جز آنچه ذكر شد ــ و تا جايي كه نگارندة اين سطور 
همچنان  جوامع الحكايات  ديگر  قسمت هاي  مي داند ــ 
چاپ نشده باقي مانده است و با اين حساب، بيست باب 
ـ كًال  از پايان قسم اول و پانزده باب از پايان قسم چهارمـ 
35 باب ــ هنوز منتشر نشده است و اين در حالي است 
كه تصحيح بخش  هاي منتشرشده را افراد گوناگون و بر 

اساس نسخه ها و سليقه هاي متفاوت انجام داده اند.
نكته اي كه در مورد چاپ اين بخش از كتاب جلب نظر 
مي كند، نوع حروفچيني آن است كه با حروفچيني دستي 
ـ كه بنياد فرهنگ ايران منتشر كرده بود  چاپ هاي پيشينـ 

ــ كامًال يكسان است.
انساني  علوم  پژوهشگاه  را  كار  اين  نيست  معلوم 
همان  عين  كه  داده  انجام  چگونه  فرهنگي  مطالعات  و 
حروف قديمي را در چاپ اخير استفاده كرده يا اينكه اين 
ـ البته  حروفچيني در همان سال ها انجام شده و چاپ آنـ 

به صورت افست ــ تا امروز به تعويق افتاده است.
اين  كه  گفت  بايد  باشد،  درست  اخير  احتمال  اگر 
حاضر  كتاب  مختص  ــ  فراوان  تأسف  با  ــ  موضوع 
در  كه  هم  بالخالص  المسّمي  دستوراللغة  كتاب  و  نيست 
سال 1380ش ــ پس از مرگ مصحح آن ــ منتشر شد 
سال 1375ش  در  كه  تاج المصادر  دوم  جلد  همچنين  و 
ــ پس از گذشت پانزده سال از ارائة متن تصحيح شده 
طوالني  تأخيري  با  و  همين گونه  شد،  پخش  ــ  ناشر  به 

منتشر شده اند.
جوامع الحكايات  حاضِر  چاپ  مصححان  متأسفانه 

دربارة  ما  اطالعات  لذا  ننوشته اند،  كتاب  بر  مقدمه اي 
آيا  بود.  خواهد  ناقص  كتاب  اين  منتشرنشدة  بخش هاي 
اين بخش ها هم ــ احتماالً مانند جلد حاضرــ از سال ها 
پس  اينكه  يا  نشده اند  منتشر  تاكنون  و  بوده  آماده  پيش 
روي  كاري  هيچ  همچنان  سال  سي  از  بيش  گذشت  از 
سرنوشت  كه  است  اين  پرسش  است؟  نشده  انجام  آنها 

جوامع الحكايات چه مي شود؟
متن  اين  از  كه  را  چاپ هايي  مشخصات  اينجا  در 
مي شناسيم نقل مي كنيم بسا كه محققان را سودمند باشد:

(براي  لوامع الروايات  و  جوامع الحكايات  منتخب 
دبيرستان ها ـ بخش نخست)، ملك الشعراي بهار، تهران، 

بنگاه علمي (و وزارت فرهنگ)، 1324ش.
پانزده باب جوامع الحكايات (چاپ عكسي)، به اهتمام 

محمد رمضاني، تهران، كاللة خاور، 1335ش.
جوامع الحكايات و لوامع الروايات (بخش اول)، محمد 

معين، تهران، كتابخانة ابن سينا، چ2، 1340ش.
دانشگاه  تهران،  معين،  محمد  دوم)،  (بخش   -----

تهران، 1355ش.
شعار،  جعفر  اول)،  قسم  از  چهارم  (باب   -----

تهران، دانشسراي عالي، 1350ش.
متن انتقادي جوامع الحكايات و لوامع الروايات (جلد 
اول از قسم سوم)، بانو مصفا، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 

1352ش.
و  مصفا  اميربانو  سوم)،  قسم  از  دوم  (جزو   -----

مظاهر مصفا، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1353ش.
----- (جزو اول از قسم دوم)، اميربانو مصفا، تهران، 

بنياد فرهنگ ايران، 1359ش.
جوامع الحكايات و لوامع الروايات (گزيده)، جعفر شعار، 

تهران، انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، 1363ش.
----- (باب پنجم از قسم اول)، جعفر شعار، تهران، 

مركز نشر دانشگاهي، 1366ش.
مصفا،  مظاهر  چهارم)،  قسم  از  اول  (جزو   -----
تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1370ش.

و  مصفا  اميربانو  دوم)،  قسم  از  دوم  (جزو   -----
مظاهر مصفا، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي، 1386ش.
علي صفري آق قلعه
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اين ره كه تو مي روي به تركستان 
نيست

سيويليزاسيون  انتشار  و  مركزي  آسياي  شرح  كستنكو، 
و  تصحيح  داودخانف،  مادروس  ترجمة  آن،  در  روسي 
تحشية غالمحسين زرگري نژاد، تهران، مؤسسة تحقيقات و 

توسعة علوم انساني، 1383ش.

آسياي مركزي يا همان فرارود كهن و ماوراءالنهر اسالمي 
و تركستان بعدي، پس از فروپاشي اتحاد شوروي مورد 
از  ديرتر  كه  ايرانيان  ما  و  گرفته  قرار  جهان  همة  توجه 
همه به فكر اين منطقه افتاده و اتفاقًا بيشتر از بقيه ادعاي 
برادري بزرگتري نيز داريم، هنوز در آغاز راه بازشناسي 

اين ميراث ازدست رفته هستيم.
دانش  يا  مركزي  آسياي  در  پژوهش  و  مطالعه 
مصحح  تصريح  به  كه  توران شناسي  يا  تركستان شناسي 
شايسته  سطحي  در  ما  در كشور  حاضر «متأسفانه  كتاب 
قرار ندارد و نسبت به دورة ناصري نازل تر است» پس از 
فروپاشي اتحاد شوروي آغاز شد و هم اكنون در ابتداي 
و  مي كند  صدق  پژوهش  دربارة  آغاز  اين  اما  است.  كار 
نه دربارة تصحيح متون كهن فارسي كه دربارة آن مناطق 

نوشته شده است.
كتاب  از  قاجاري  ترجمه اي  تصحيح  حاضر،  كتاب 
روسي كاپيتان اتاماژور كستنكو است كه نسخه اي از آن 
در كتابخانة ملي ايران موجود و ظاهراً منبع تصحيح كتاب 
حاضر نيز همان بوده است. طبق معموِل مصحح كتاب، 

نك: «قانون  نمونه  سابقش (براي  آثار  در  معمول  مطابق 
شمارة 4،  تهران،  دانشگاه  تاريخ  مجلة  ايران»،  حكومت 
مورد  رسالة  يا  كتاب  مشخصات  ارائة  به  نيازي   ،(1382
آنها  آوردن  به دست  طرز  و  وجود  محل  و  تصحيح 
احساس نمي كند و انگار همه متعلق به مجموعة شخصي 
خود اوست (كه به آن هم اشاره نمي كند) و شايد هم همه 

به قلم خود اوست.
«آسياي  روسي  زبان  به  كتاب  عنوان  دقيق  ترجمة 
مركزي و ورود تمدن روسي در آن» است كه به توسط 
انتشار  و  مركزي  آسياي  «شرح  به  قاجاريه  دورة  مترجم 
سيويليزاسيون روسي در آن» (و به روايت مصحح «شرح 
آسياي مركزي و انتشار سيويليزاسيون روسي در آنجا»، 
مشخصات  است.  درست  كه  شده  برگردانده   (23 ص 
كتاب به روسي (كه مصحح از ما دريغ كرده و نمي توانسته 
از نظر او پنهان بوده باشد، زيرا يكي از دانشجويانش در 

پايان نامة خود به آن اشاره كرده است) چنين است:
L. Kostenko, Sredni Azia I Vadvorenie v Nei 

Russkoi Grazhdanstvenosti, St.Petersburg:1870.

البته مصحح محترم تأكيد مي كند كه «هيچ اشاره اي به 
نام و نشان كتاب و نويسنده نيافت».

تاريخ  و  1287ق)  (1870م/  كتاب  چاپ  زمان  بين 
ترجمة آن (1295 ق/ 1878م) هفت سال فاصله است كه 
اين زمان اندك عالقة ناصرالدين شاه به آگاهي از منطقه 

را نشان مي دهد.
ما از مترجم دورة قاجار انتظار نداشتيم كه براي درك 
درست اسامي جغرافيايي به نقشه مراجعه كند، اما در سدة 
بيست و يكم اين، انتظار بي جايي نيست، كه مصحح در 
آن نيز كم كاري كرده است. بهره گيري مصحح از نقشه هاي 
كهن و نوين تركستان، بسياري از مشكالت متن را حل 
مي كرد، اما دريغ از يك نقشه براي درك مسائل نظامي 
«نورآتا  مي آورد  حاشيه  در  مصحح  دقتي  جغرافيايي.  و 
(ص 39) در شمال غربي بخارا در تاجيكستان!» در حالي 
داشتن  قرار  از  نشان  منطقه  سادة  نقشه  يك  به  نگاه  كه 
تاجيكستان در شرق بخارا دارد، يا دربارة بالكاش (ص 
43) مي نويسد «اين درياچه كه اكنون در خاك قزاقستان 
جبال  سلسله  شمال  در  و  شرقي  تركستان  جنوب  در  و 
آلتون واقع است» مصداق كامل «خسن و خسين هر سه 

دختران معاويه ...» است.
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تركي  و  روسي  كلمات  التيني  آوانويسي  از  مصحح 
نيز دريغ كرده است. در برخي زيرنويس ها آگاهي هايي 
به ما مي دهد كه اهميت چنداني ندارد. مثًال دربارة ختن 
(ص 229) توضيحي مي دهد كه انگار عينًا از متن كهني 

گرفته شده است:
ياركند  كه  ختا  مضافات  و  تركستان  از  «قسمتي 
دارالملك آنجاست.» و دربارة تنگه (ص 244) مي نويسد: 
توضيح  كه  است»  قزاقستان  پول  واحد  حاضر  حال  «در 
قانع كننده اي نيست. يا شهر تاليخان (ص 56) را كه همان 
طالقان مشهور است بدون زيرنويس گذاشته است. دربارة 
ميمنه (ص 39) مي نويسد: «از توابع بخارا» در حالي كه 
از شهرهاي افغانستان است. يا آبخوي؟ (ص 39) براي 
اندخوي مشهور و بدون شرح. يا آلتاو (ص 40) كه همان 
مشهور  كوهستان هاي  «از  توضيح  با  باشد  آلتايي  جبال 

مغولستان»!
توجه  قابل  نيز  اسالم  صدر  تاريخ  از  مصحح  آگاهي 
است؛ مثًال دربارة حضرت علي و حنفي زوجة او (ص 
301) مي نويسد: «مراد اُم حنفيه، همسر حضرت علي كه 

محمد بن حنفيه پسر او و امام علي است»!
بيست و يكم  سدة  ساخته هاي  از  هم  اُم حنفيه  اين 

مصحح است.
مثًال:  است  توجه  قابل  هم  مصحح  جغرافيايي  دقت 
الي (ص 69) شهر الي در حدود تركستان و چين! تنها در 

ميان چند هزار كيلومتر مربع.
نام ابن سينا هم در اين كتاب پيدا مي شود با عنوان 
«ابوالحسن عبداهللا ابن سين (اوسن)» كه مقصود عبداهللا 
قرار  مصحح  شناسايي  مورد  و  است  (اَِوسينا)  سينا  ابن 

نگرفته و همين گونه هم نمايه شده است.
براي درك جغرافيايي مصحح نگاهي به نمايه كافي 
است و مصحح (يا تهيه كنندة نماية كتاب) در كمانك هاي 
مقابل اسامي، آنها را توصيف كرده است، مثل شهر و رود 
و قلعة و ....و البته بعضي بدون توصيف آمده است (كه 

حتمًا قابل توصيف نبوده) و برخي هم با توصيف غلط 
در اينجا فقط چند نمونه از بخش «آ» و «الف» مي آيد:

آبخوي: همان اندخوي مشهور.
همراه  كه  است  ابوت  همان  درست  (شهر):  آبوت 

شكسپير اسير و سپس به روسيه گريخت.
آنگرن (رودخانه): همان آهنگران است.

سكايي  يا  سيت  يا  اسكيت  همان  (طايفه):  اسيت 
است.

اگينچي [زارعين قرقيز]: همان اكينچي تركي به معني 
زارع است و به مدخل اكنچي در دائرةالمعارف ها مراجعه 

گردد.
ام البالد؟!

اورمسي (در متن ص 302 ارومسي): همان ارومچي 
است.

اورنبورگ  قلعة  همان  كه  (قلعه):  اورينبورگسكي 
است.

اوكس (رودخانه): همان آمودريا است.
به مصحح آيندة اين متن و متون مشابه پيشنهاد مي كنم 
كه در تصحيح چنين متوني، به نقشة كنوني منطقه، نقشة 
 1870 و   1860 سال هاي  از  منطقه  انگليسي  و  روسي 
روسي  افغاني،  ازبكي،  جغرافيايي  دانشنامه هاي  ميالدي، 
و انگليسي، مراجعه كند و دربارة نام هاي تركي، روسي و 

چيني منطقه بيشتر بينديشد و مشورت بخواهد.
مصحح  با  سطور  اين  نگارنده  اين  كه  بخشي  تنها 
آنجاست  نمي كند،  آن  در  جدالي  و  است  موافق  محترم 

كه مي نويسد:
در  ما  كشور  در  متأسفانه  (توران شناسي)  «دانش 
ناصري  دورة  به  نسبت  و  ندارد  قرار  شايسته  سطحي 

نازل تر است.»
ترسم نرسي به مقصد اي اعرابي  

اين ره كه تو مي روي به تركستان نيست
محمد تقي نيا


