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طوسي  نصيرالدين  خواجه  بزرگداشت  ويژة  فرهنگ: 
تابستان  و  بهار   ،62 و   61 شماره هاي   ،20 سال   ،(2)

1386ش، 659+252 ص.

پژوهشگاه  انتشارات  از  فرهنگ،  فصلنامة  از  شماره  هر 
علوم انساني و مطالعات فرهنگي، اختصاص به موضوعي 
به  ويژه اي  توجه  كه  است  سالي  چند  و  دارد  خاص 
است.  كرده  علم  تاريخ  حوزة  دانشمندان  و  موضوعات 
ويژه نامه  دو  فصلنامه  اين  در  تاكنون  كه  دانشمنداني  از 
برايشان آماده شده است، خواجه نصيرالدين طوسي (د: 
672 ق) است. ويژه نامة نخست در سال 1381ـ1382ش 
سال  چهار  از  بيش  گذشت  از  پس  اكنون  شد.1  منتشر 
ويژه نامة دوم نيز منتشر شده است.2 در اين جا به معرفي 
پردازيم و نيم نگاهي هم به برخي  كلي ويژه نامة دوم مى 

مقاالت آن خواهيم افكند.
و  فارسي  زبان  به  مقاله   23 فرهنگ،  از  شماره  اين  در 
چاپ  به  فرانسوي  و  انگليسي  زبان هاي  به  مقاله  هشت 

و  انگليسي  از  ترجمه  فارسي  مقالة  هشت  است.  رسيده 
عربي است.

از ميان مقاالتي كه به فارسي ترجمه شده، يك مقاله، 
پيش از اين، به فارسي ترجمه شده است و اينك براي 

دومين بار است كه به فارسي ترجمه و چاپ مي شود.3
از آن جا كه خواجه نصيرالدين طوسي خود شخصيتي 
اين  در  كه  مقاالتي  موضوعي  دامنة  است،  چنددانشي 
نيز  پرداخته اند،  او  انديشه هاي  و  آرا  بررسي  به  شماره 
متنوع است: از رياضيات و نجوم گرفته تا منطق و فلسفه 
مسائل  و  اخالق  تا  گرفته  نظام  از  و  شناخت شناسي  و 
ديني و نيز مسائل زبان شناسي، از موضوعاتي هستند كه 
دبير محترم اين شماره توانسته است مقاالت سودمندي 
دربارة آن ها جمع آوري كند. بي گمان مطالعة اين مقاالت 
خواننده را با گوشه هاى مختلف انديشه هاي خواجه آشنا 
اين  ويرايش  و  ارائه  شيوة  در  متأسفانه  اما  كرد.  خواهد 
يك  حد  از  را  آن  كه  است  يافته  راه  مسائلي  مجموعه 
نشرية «آكادميك» تنزل داده است و نشان مي دهد كه همة 
تيزبين  و  واحد  ويراستار  يك  چشمان  زير  از  مجموعه 
باز  مجموعه  اين  اميدواريم  كه  آن جا  از  است.  نگذشته 
هم ادامه پيدا كند، نكاتي را كه جسته و گريخته در اين 
مجموعه ديده ام به يادداشت درمي آورم، تا اين موارد در 

شماره هاي بعدي تكرار نشود.
1. همان طور كه پيش از اين ذكر كردم، هشت مقاله از 
مقاالت فارسي، ترجمة نوشته هايي به انگليسي و عربي به 
فارسي است. اما متأسفانه نام اصلي مقاله و منبعي كه مقاله از 
آن برداشته شده، ذكر نشده است. همچنين خوانندة فارسي 
مقاالتي  شده،  ترجمه  نوشته هاي  اين  كه  نمي داند  زبان 
مستقل هستند يا بخش هايي از يك كتاب. چنان كه به نظر 
مي رسد مقاالت ترجمه شده از نعمان فرحات و عبداالمير 
االعسم، نه نوشته هايي مستقل بلكه فصل هايي باشند از 

كتاب هاي اين دو نفر دربارة خواجه نصيرالدين طوسي.

1. فرهنگ: ويژة بزرگداشت خواجه نصير الدين طوسي (1)، س15 (ش14)
ـ س16 (ش1)، پياپي 44ـ 45، زمستان 1381 و بهار 1382ش.

2. دبير ويژة هر دو ويژه نامه آقاي دكتر جعفر آقاياني چاوشي است.
3. مقالة «اخالق ناصري و نسبت آن با فلسفه، تشيع و تصوف» كه پيشتر با 
اين مشخصات به چاپ رسيده بود: ويلفرد مادلونگ، «جايگاه آثار اخالقي 
طوسي در فلسفه، تشيع و تصوف»، ترجمة پروانه عروج نيا، در: معارف، 

دورة 16، ش3، آذر ـ اسفند 1378ش، ص 85 ـ 102.
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2. مسئلة پيش گفته سبب يك نابساماني ديگر نيز شده 
ويراستاران  يا  كتاب  يك  نويسندگان  كه  مي دانيم  است. 
يك مجموعه مقاله، عمومًا برخي منابع پراستفادة خود را 
به صورت اختصار مي آورند و در انتهاي كتاب/ مجموعه 
حال  مي كنند.  ذكر  را  منابع  تفصيلي  كتاب شناسي  مقاله، 
شود،  ترجمه  فارسي  به  اين چنيني  كتابي  از  فصلي  اگر 
به  را  دقت  اين  بايد  مجموعه  دبير  ويراستار/  يا  مترجم 
خرج بدهد كه منابع اختصاري به كاررفته در اين فصل را 
استخراج كند و كتاب شناسي تفصيلي آن ها را در انتهاي 
سردرگمي  باعث  دقتي  چنين  عدم  دهد.  دست  به  مقاله 

خوانندة فارسي زبان خواهد شد.
اين مشكل متأسفانه در يكي از مقاالت ترجمه شده 
از  مطلقات  نقيض  و  «عكس  مقالة  يعني  مجموعه  اين 
ديدگاه ابن سينا و خواجه نصير طوسي» (ص 127ـ 145) 
رخ داده است. به عنوان نمونه مي توان از اين موارد نام برد:
Zimmerman 1981, Coichon 1951; Innati 1987; 

Thom 1996; Rescher 1964; Flannery 1995.  
نشده  ذكر  نيز  مقاله  اصل  مشخصات  كه  جا  آن  از  و 
اين  شناسى  كتاب  يافتن  براى  داند  نمى  خواننده  است، 

منابع به كجا مراجعه كند.
3. شماري از نام هاي خارجي، به هنگام برگردان به 
نمونه  عنوان  به  است.  شده  ضبط  نادرست  فارسي  خط 
يك  در  كه  كرده  اشاره   (N.Forget) فورژه  به  مي توان 
مقاله به دو ضبط نادرست آمده است: فورجه (ص 104، 
همين  در   .(5 پانويس  (ص 106،  فرگت  و   (1 پانويس 

مقاله نام شهر لكهنو به صورت «لوك نو»! آمده است.
4. شماري از مقاالت يا تكراري است يا ترجمة آن ها 
مقالة  ترجمة  مكرر  ترجمه اي  از  نمونه اي  است.  مكرر 
ويلفرد مادلونگ است كه پيش از اين به آن اشاره كردم. 
«پارادكس  مقالة  به  مي توان  مكرر  تأليفي  مقاله هاي  از 
نصيرالدين  خواجه  و  سراب  فاضل  حل  راه  و  دروغگو 
طوسي»، تأليف محمدعلي اژه اي اشاره كرد كه پيش از 
اين در مجموعه مقاالت «همايش اصفهان و صفويه» به 

چاپ رسيده است.
5. شماري از مقاالت به زبان هاي انگليسي و فرانسوى 

است. متأسفانه چكيدة فارسي اين مقاالت نيامده است.
(ص351ـ  مادلونگ  ويلفرد  مقالة  ترجمة  در   .6
بعد   f عالمت  كه  نشده اند  متوجه  محترم  مترجم   ،(376

از شمارة صفحه به معناي «و بعد» است مثًال .64f يعني 
«صفحة 64 و بعد». ويراستار و دبير مجموعه هم به اين 
عالمت  اين  از  استفاده  به راستي  نكرده اند.  توجه  نكته 
نك:  نمونه  (براي  است  نوبر  زبان  فارسي  نوشتة  يك  در 
ص368،  پانويس24؛  ص365،  پانويس21؛  ص364، 

پانويس28و29).
در  پرشمارى  غيرچاپى  و  چاپى  غلط هاى   .7
 (447 ـ   446) صفحه  دو  در  تنها  مى شود.  ديده  كتاب 
(گنابادى)،  گانابادى  مى كند:  توجه  جلب  غلط ها  اين 
(سعيد)،  سفيد  (ابواالعلى)،  ابوالعلى  (دمشقى)،  ومشقى 
ساختگيرايى (ساختگرايى)، يا (يان) ريپكا، اتاكاريحليما 
برخى  بچكا.  ايرژى)  (يرژى/  ايوژى  كليما)،  (اتاكار 
است:  ديدنى  نيز  صفحه  دو  همين  در  ارجاع  نمونه هاى 
سينا، ابوعلى حسين بن عبداهللا (به جاى: ابن سينا، حسين 
بن عبداهللا) و الحسين، غياث الدين بن همام الدين (به جاى: 
خواندمير، غياث الدين بن همام الدين. و دو غلط (چاپى!؟) 
هم تنها از يك سطر (ص 407): تبارشناس (تبارشناسى)، 

مطمع (مطمح) نظر.

چند نكتة فني
1. استفاده از قلم هاي فانتزي براي نشريه اي آكادميك 
به هيچ وجه مناسب نيست و آن را شبيه بعضي رنگين نامه ها 

مي كند (مثًال قلم تيتر در صI، 237 و 249).
 word نرم افزار  با  فارسي  مقاالت  برخي   .2
تايپ  مناسب  نرم افزار  اين  است.  شده  حروف نگاري 
چيده  چپ  به  راست  از  (كه  زبان  فارسي  به  مطالب 
مي شود) نيست. در همين شماره از اين نشريه مشكالتي 

به بار آمده كه ناشي از استفاده از اين نرم افزار است.
حال  در  كه  «دستي  گرافيكي  عالمت  از  استفاده   .3
نوشتن است»! براي ابتداي بخش  نامه ها نيز در شأن چنين 
نشريه اي نيست و اصوالً آوردن شمار كثيري از اين نامه ها 
كه فقط تعريف و تمجيد از جناب دبير مجموعه است 
ويژه آنكه بيشتر آن ها ترجمة  چه لزومي داشته است؛ به 

همان نامه هايي كه در بخش انگليسي آمده است.
به رغم همة مسائل پيش گفته، مقاالت مناسبي در اين 
مجموعه گرد آمده است و بي گمان عالقه مندان به خواجه 

نصيرالدين طوسي بيشترين فوايد را از آن خواهند برد.
احمدرضا رحيمى ريسه
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سوم  كتاب  ژاپنى  ترجمة  از  گزارشى 
دينَكرد

دينكرد كه دانش نامة دين زردشتي لقب گرفته، از مهم ترين 
چون  بزرگانى  پرتوان  دستان  به  كه  است  پهلوى  متون 
خزادان، موبدان موبد فارس و رهبر زردشتيان  آَذرَفرنبَغ َفرُّ
در سدة سوم هجرى، و آَذرباد اُميدان، كه به روايتي پشت 
ششم آذرفرنبغ فّرخزادان بود، تدوين نهايى يافته است. 
دينكرد در اصل نه كتاب را شامل مي شده، اما كتاب هاي 
اول و دوم و بخشي از كتاب سوم آن از ميان رفته است. 
دينكرد  باقيماندة  هاى  بخش  در  شده  مطرح  موضوعات 

(كتاب  زردشتي  عقائد  اصول  از:  عبارت اند  به اختصار 
هاي سوم و چهارم)، پاسخ هاي آذرفرنبغ به پرسش هاي 
پنجم)،  (كتاب  مسيحي  بُخت ماري  و  خالد  بن  يعقوب 
از  پيش  پيامبران  سرگذشت  ششم)،  (كتاب  اندرزنامه 
زردشت، زندگي زردشت و ظهور اوشيَدر، اوشيَدرماه و 
سوشيانت در پايان جهان (كتاب هفتم)، خالصة مطالب 
اوستاي دورة ساساني (كتاب هشتم) و شرح سه نَسك (= 

كتاب) از بين رفتة اوستاي دورة ساساني (كتاب نهم). 

كتاب سوم مفصل ترين كتاب دينكرد است و حدود 
بخش  بيش تر  مى گيرد.  دربر  را  كنونى  دينكرد  از  نيمى 
فلسفي  و  كالمي  جدلي،  جنبة  دينكرد  سوم  كتاب  هاي 
دارد. محور اصلي اين كتاب اثبات اصول عقايد زردشتي 
است.  اديان  ديگر  پيروان  اعتقادات  برخي از  به  انتقاد  و 
در البه الي مباحث اصلي كتاب، مباحثي نيز در زمينه هاي 

اساطير،  اخالقيات،  نزديكان،  با  ازدواج  چون  مختلفى 
پزشكي، داروشناسي و كيهان شناسي مطرح شده است. 

متن پهلوى دينكرد تاكنون دوبار در بمبئى چاپ شده 
است: يك بار به كوشش َسنجانا در 19 جلد با ترجمة 
انگليسى (ج1 تا 8 از سال 1869 تا 1897 در زمان حيات 
سنجانا و ج9 تا 19 توسط پسرش داراب تا سال 1928)، 
و بار ديگر به كوشش َمَدن در دو جلد در سال 1911. 
عكسى  چاپى  ويسبادِن  در   1966 سال  در  نيز  درِسِدن 
شرقى  مؤسسة  در  كه   B اختصارى  نشانة  با  نسخه اى  از 
نگهدارى  بمبئى  در   (Cama Oriental Institute) كاما 
سه  اين  كتاب شناختى  مشخصات  كرد.  منتشر  مى شود، 

اثر چنين است:
1. Sanjana, P. D. B., The Dinkard, 19 vols., 

Bombay, 1869-1928. 

2. Madan, D. M., The Complete Text of the Pahlavi 

Dinkard, 2 Parts, Bombay, 1911. 

3. Dresden, M. J., Dēnkart: A Pahlavi Text, 

Wiesbaden, 1966. 

ترجمة  سوم،  دينكرد  از  موجود  ترجمة  قديم ترين 
انگليسى َسنجانا است كه در جلدهاى 1 تا 9 از دينكرد 
چاپ وى آمده است. با وجود اين، معروف  ترين ترجمة 
فرانسه  زبان  به  دومِناش  ترجمة  سوم  دينكرد  از  موجود 
است كه در سال 1973 در پاريس منتشر شد. فضيلت هم 
دينكرد سوم را به زبان فارسى برگردانده است. مشخصات 

كتاب شناختى دو اثر اخير چنين است:   
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1. De Menasce, J. P., Le troisième livre du 

Dēnkart, Paris, 1973.

2ج،  تهران،  دين كرد،  سومِ  كتاِب  فريدون،  فضيلت،   .2
  .1384 ،1381

شايد كمتر كسى از ايران شناسان بداند كه ايران شناس 
برجستة ژاپنى، گيكيو ايتو ــ كه مطابق سنت ژاپنى بايد 
ايتو گيكيو (Itō Gikyō/伊藤義教) ناميده شود ــ همة 
كتاب سوم دينكرد را بر اساس چاپ َمَدن آوانويسى و 
به زبان ژاپنى ترجمه كرده بود، اما افسوس كه تا زمان 
هرگز  سالگى،   87 سن  در   1996 سال  به  درگذشتش 
نتوانست حتى بخشى از كارش را تكميل و منتشر سازد. 
با وجود اين، اخيراً يكى از شاگردانش به نام تاكِشى آاُكى 
(Aoki Takeshi/青 تاكِشى  آاُكى  ژاپنيها  قول  به  يا  ــ 
(木健 ــ آستين هّمت باال زده و كار ناتمام استاد را به 
شايستگى به سامان رسانده و به چاپ سپرده است. آاُكى 
در چاپ كتاب سوم دينكرد، يادداشت هاى زبان شناختى 
و  جامع  توضيحات  و  ايتو  هاى  آوانوشت  بر  ارزشمندى 
ژاپنى  ترجمة  بر  ژاپنى زبان  خوانندگان  براى  سودمندى 
وى افزوده است. پژوهشگاه فرهنگ شرق دانشگاه توكيو 
(東京大学東洋文化研究所) تا كنون شش بخش از 
فرهنگ  پژوهشگاه  مجلة  در  را  ارزشمند  مجموعة  اين 
شرق (東洋文化研究所紀要) منتشر كرده است. اين 
را  دينكرد  سوم  كتاب   70 تا   6 هاى  فصل  بخش  شش 

شامل مى شود. مشخصات اين شش بخش چنين است:
1) ゾロアスター教書籍パフラヴィー語文献

『デーンカルド』第3巻訳注・その1

(ادبيات پهلوى كتابى زردشتى، دينكرد سوم، ترجمه و شرح، 
(شامل   .72-41 ص   ،2004 دسامبر   ،146 ش  در:   ،(1 ش 

فصل هاى 6 تا 9)
2) ゾロアスター教書籍パフラヴィー語文献

デーンカルド』第3巻訳注・その2

(ادبيات پهلوى كتابى زردشتى، دينكرد سوم، ترجمه و شرح، 
(شامل  ص 192-141.  مارس 2005،  ش 147،  در:  ش 2)، 

فصل هاى 10 تا 26)
3) 故・伊藤義教氏転写＆翻訳: ゾロアスタ

ー教書籍パフラヴィー語文献『デーンカル

ド』第3巻訳注・その3

(آوانوشت و ترجمة مرحوم گيكيو ايتو: ادبيات پهلوى كتابى 

زردشتى، دينكرد سوم، ترجمه و شرح، ش 3)، در: ش 148، 
دسامبر 2005، ص 178-236. (شامل فصل هاى 27 تا 41)

4) 故・伊藤義教氏転写＆翻訳: ゾロアスタ

ー教書籍パフラヴィー語文献『デーンカル

ド』第3巻訳注・その4

(آوانوشت و ترجمة مرحوم گيكيو ايتو: ادبيات پهلوى كتابى 
زردشتى، دينكرد سوم، ترجمه و شرح، ش 4)، در: ش 149، 

مارس 2006، ص 157-204. (شامل فصل هاى 42 تا 52)
5) 故・伊藤義教氏転写＆翻訳: ゾロアスタ

ー教書籍パフラヴィー語文献『デーンカル

ド』第3巻訳注・その5

(آوانوشت و ترجمة مرحوم گيكيو ايتو: ادبيات پهلوى كتابى 
زردشتى، دينكرد سوم، ترجمه و شرح، ش 5)، در: ش 150، 
16 مارس 2007، ص123-150. (شامل فصل هاى 53 تا 61)
6) 故・伊藤義教氏転写＆翻訳: ゾロアスタ

ー教書籍パフラヴィー語文献『デーンカル

ド』第3巻訳注・その6

(آوانوشت و ترجمة مرحوم گيكيو ايتو: ادبيات پهلوى كتابى 
زردشتى، دينكرد سوم، ترجمه و شرح، ش 6)، در: ش 151، 
23 مارس 2007، ص220-270. (شامل فصل هاى 62 تا 70)
صبرانه   براى آقاى آاُكى آرزوى موفقيت داشته و بى 

منتظر چاپ ديگر فصل هاى كتاب سوم دينكرد هستيم.
حسن رضائى باغ بيدى
(دانشگاه اوساكا)
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ايرج  كوشش  به  يزدي،  علي  شرف الدين  منظومات 
ايران زمين]،  فرهنگ  [و  ثريا  انتشارات  تهران،  افشار، 

1386ش.

شرف الدين علي يزدي (مرگ در 858 ق) در تاريخ  نامِ 
ظفرنامة  وي  معروف  تاريخ  نامِ  با  معموالً  ايران  ادبيات 
تيموري (تأليف در 828ق) همراه است؛ اما زندگي اين 
اديب برجستة سدة نهم هجري، از ديدگاه هاي ديگري نيز 

قابل بررسي است.
و  آشنا  شخص  يك  عنوان  به  او  شخصيت  نمونه،  براي 
آن  بزرگان  از  بسياري  مانند  كه  ــ  ديواني  امور  در  متبحر 
روزگار به مدارج باالي حكومتي و سياسي رسيد ــ جاي 
وي  زندگي  علمي  ابعاد  همچنين  دارد.  بيشتري  بررسي 
بخصوص در زمينة علوم دقيق، از جمله رياضيات و نجوم. 
مورد  بايد  وي  زندگي  بررسي  در  كه  است  مواردي  اينها 
كه  ــ  وي  زندگي  از  مهم  جنبة  يك  اما  گيرد،  قرار  بررسي 
كمتر مورد توجه قرار گرفته ــ ارتباط او با دربار تيموريان و 

بخصوص ابراهيم سلطان (فرزند شاهرخ تيموري) است.
شاهد  تيموري،  هنردوست  شاهزادة  اين  دورة  در  ما 
شكل گيـــري مكتب جديــدي در كتاب آرايي اسالمــي 
شيراز»  تيموري  «مكتب  را  آن  مى توان  كه  هستيم 
توجـــه او  كتاب و  سلطان به  ابراهيـم  عالقة  ناميـــد. 
و  آشنايي  همين طور  و  كتاب آرايي  هنري  جنبه هـاي  به 
تبحر او در برخي از اين زمينه ها ــ همچــون تبحـــر 
در كتابت خط ثلث ــ باعث شد تا در دورة حكمراني 
شده  وارد  اسالمي  كتاب آرايي  در  جديدي  مباحث  وي، 
در  درست  شود.  افزوده  بدان  و  ابداع  تازه اي  عناصر  و 
همين زمان بود كه شرف الدين علي يزدي در دربار او به 
تدوين تاريخ ظفرنامة تيموري اشتغال داشته و در دستگاه 

حكومتــي وي از مقام مهمي برخوردار بوده است. 
به نظر مي رسد كه يكي از داليل نزديكي شرف الدين 
علي يزدي به دستگاه ابراهيم سلطان، همين عالقة مشترك 
آنها به كتاب و مباحث كتاب آرايي است. اين عالقه در 
مورد شرف الدين گويا از دورة جواني وجود داشته است 
چنانكه در همين منظومات وي (ص32) قطعه اي آمده كه 
در عنوان آن چنين مي خوانيم: «جهت دفع طمع عزيزي 
كه در صغر سّن كرده بود در خمسة نظامي ايشان و مفيد 
منظومات  جاي جاي  در  مي توانيم  را  عالقه  اين  آمده.»1 
(منظومات،  قطعه اي  در  وي  كنيم.  مشاهده  شرف الدين 
ص34) ــ با رديف «خط» ــ به مدح «اميرزاده ابراهيم 
سلطان» پرداخته  و اشاراتي ظريف ــ و البته با ايهام ــ 

به خط وي دارد.
نثر  و  نظم  تاريخ  كتاب  در  نفيسي  سعيد  زنده ياد 
ضمن  در  ص249)  (ج1،  فارسي  زبان  در  و  ايران  در 
برشمردن آثار شرف الدين، از منظومه اي در بحر متقارب 
با نام تيمورنامه ياد مي كند. استاد افشار، نامِ اين اثر را ــ 
به درستي ــ در ميان آثار شرف الدين ياد نكرده اند. به نظر 
مي رسد كه زنده ياد نفيسي، منظومة تيمورنامة عبداهللا نوعي 
جامي خبوشاني را ــ كه بر اساس ظفرنامة شرف الدين 
به نظم درآمده ــ به اشتباه، يكي از آثار يزدي محسوب 
جلوه هاي  نك:  تيمورنامه،  نسخة  دو  (براي  است  كرده 
هنر پارسي، صص 103 و 192). اگر چنين نباشد، بايد 
گفت كه تاكنون نسخه اي از اثر مورد نظر مرحوم نفيسي 
شناسايي نشده است. اما از سروده هاي ديگر شرف الدين، 
كتاب  اين  چاپ  در  كه  رسيده  ما  روزگار  به  نسخه  دو 

توسط استاد ايرج افشار مورد استفاده قرار گرفته است.
علي  شرف الدين  منظومات  كه  است  بار  نخستين  اين 
سال  به  اين  از  پيش  مي رسد.  چاپ  كامل  صورت  به  يزدي 
1354ش استاد افشار بخشي از اين سروده ها را كه مرتبط 
با جلِد يكي از نسخه هاي شاهنامه بود، در يادنامة فردوسي 
منتشر كرده بودند. همچنين ايشان تعدادي از اين سروده ها 
را در مقاله اي مرتبط با موضوع كتابة جلدها منتشر كرده اند 
(«كتابه سازي بر جلد نسخة خطي»، نامة بهارستان، س2، 
ش1، صص21ـ44) و اينك تمامي اين اشعار در كتاب 
1. در عنواِن شعر بعدي نيز آمده: «اين قطعه نيز قريحة خاطر همان سن 
يزدي  خود  به  مربوط  سن»  به «صغر  اشاره  كه  مي دهد  نشان  اين  است.» 

است و نه صرفًا دربارة آن شخص طامع.
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منظومات شرف الدين علي يزدي به چاپ رسيده است.
كرده اند،  اشاره  كتاب  مقدمة  در  افشار  استاد  چنانكه 
سرايندگان  از  نمي توان  را  يزدي  علي  شرف الدين 
چيره دست شعر فارسي به شمار آورد و اطالِق نامِ «نظم»، 
با سروده هاي وي همخواني بيشتري دارد تا «شعر»؛ اما از 
اين خصيصه كه بگذريم، برخي ويژگي هاي جالب توجه 
در سروده هاي او وجود دارد كه اهميت اين متن را براي 

ما دوچندان مي سازد.
از  فراوان  استفادة  سروده ها،  اين  ويژگي  مهم ترين 
اصطالحات «كتاب آرايي» است. برخي از اين اصطالحات 
ــ مانند «چهارلوح»ــ گويا در زبان فارسي، نخستين بار 
توسط شرف الدين به كار گرفته شده است. عالوه بر اينها، 
ابيات متعددي كه شرف الدين براي كتابة بناهاي مختلف 
اطالعات  همچنين  و  تاريخ»ها  «ماده  اضافة  به  سروده، 
وي  سروده هاي  دل  از  كه  جغرافيايي  و  تاريخي  متعدد 
به دست مي آيد و نيز ارتباطات وسيعي كه شرف الدين با 
بسياري از رجال و هنرمندان آن روزگار داشته است، اين 
متن را از بسياري ديدگاه ها حائز اهميت جلوه مي دهد. 
جهت  آمده: «هديه  عنوان  اين  كتاب،  ص71  در  نمونه،  براي 

عبدالقادر گوينده در حسن معارضه به استاد قطب نائي.»
و در ذيل آن دو بيت ذيل نقل شده است:

اي وصل تو شاهان جهان را مقصود         
آشفته مشو ز ژاژخائّي حسود

چون مجمرة تجربه آيد به ميان               
ني پارة خشك كي دهد نكهت عود

كه  گوينده»  «عبدالقادر  اين  زياد،  بسيار  احتمال  به 
در اين دو بيت از او ياد شده، موسيقيدان فارسي نويس 
كه  است  مراغي  عبدالقادر  روزگاران،  همان  مشهور 
مي دانيم به دليل ارتباطاتش با احمد جالير، درگيري هايي 
با تيمور پيدا كرد و البته مورد بخشش واقع شد و به دربار 
ظفرنامه  در  شرف الدين  خود  پيوست.  فرزندانش  و  وي 
(ج2، ص12 چاپ عباسي) به يكي از مجالس عروسي 
عبدالقادر  را  آن  گويندگي  كه  مي كند  اشاره  تيموريان 
از  شيرين زبان  نغمه سراياِن  و   ...» است:  داشته  عهده  بر 
جملة ايشان عبدالقادرِ ماهر ــ كه از نوادرِ زمان و يگانة 
دورانست ــ به آهنِگ عود و چنگ، زمزمة عاشقانة اين 

ترانه در عالم انداخته...»
براون)  (ص330  تذكرةالشعراء  در  سمرقندي  دولتشاه 

به قتل همان «قطب الدين نائي» ــ مذكور در بيت فوق الذكر 
ـ اشاره كرده است كه در سال 795ق  منظومات شرف الدينـ 
در  گوينده»  «عبدالمؤمن  جمله  از  ديگر  تن  چند  همراه  به 
قزوين اتفاق افتاد. پس اين ارتباط شرف الدين و عبدالقادر 
پيش  زماني  به  بايد  عبدالقادر،  دربارة  نائي  قطب  سعايت  و 
ديگر،  متعدد  نمونه هاي  و  نمونه  اين  بازگردد.  تاريخ  اين  از 
به  پرمضمون  اما  كوچك  كتاب  اين  از  كه  است  فوايدي 

دست مي آيد.
در آغاز كتاب، مقدمه اي به قلم استاد افشار در شناخت 
پژوهش  همچنين منابع اصلي  شرف الدين علي يزدي و 
در زندگي وي مندرج است و پس از آن، متِن سرود ها 
آغاز مي شود. در ادامه نيز بخشي با عنوان «پيوست» ديده 
مي شود كه در آن، سروده هاي يزدي مندرج در متن كتاب 
و  استخراج  862ق)  از  پس  (تأليف  يزد  جديد  تاريخ 

منتشر شده است.1
كتابخانة  نسخة  اختالفات  نقل  به  بعدي،  بخش  در 
كوتاهيه با نسخة روان كوشكو پرداخته شده و در نهايت، 
نمايه هايي چون «فهرست واژگاني»، «فهرست نام كسان»، 
«فهرست  و  كتاب ها»  نام  «فهرست  جاها»،  نام  «فهرست 
سنوات كتابه ها» به چاپ رسيده است كه خواننده را در  
بازيابي اطالعات متن كمك مي كند. چنانكه ذكر شد، اين 
تصحيح بر اساس دو نسخة موجود از سروده هاي يزدي 
به انجام رسيده است. دو نسخة مورد نظر عبارت است از:

(مورخ  تركيه  كوشكو  روان  كتابخانة   1019 نسخة   .1
867ق) كه به عنوان نسخة اساس در متن قرار گرفته است.

2. نسخة 621 كتابخانة كوتاهية تركيه (مورخ 868ق) كه 
جداگانه  بخشي  در  روان كوشكو  نسخة  با  آن  اختالفات 

نقل شده است.
و  متون  «سلسلة  از  كتاب  چهارمين  و  چهل  متن،  اين 
تحقيقات» انتشارات فرهنگ ايران زمين و دهمين كتاب 
و  فرهنگ  در  پژوهش  براي  بشارت  حسين  گنجينة  از 
تاريخ يزد به شمار مي آيد كه زير نظر استاد ايرج افشار 

منتشر شده است.
على صفرى آق قلعه

1. اين كتاب به سال 1345ش به تصحيح استاد افشار به چاپ رسيده و 
پس از آن نيز دو بار توسط انتشارات اميركبير منتشر شده است. مشخصات 
چاپ سوم آن بدين قرار است: تاريخ جديد يزد، تأليف احمدبن حسين بن 

علي كاتب، به كوشش ايرج افشار، تهران، اميركبير، 1386ش.
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عبدالحسين  كوشش  به  عثماني،  سليم  سلطان  ديوان 
اسماعيل نسب، تهران، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد 

اسالمي، 1386ش.

در ميان ديوان هاي شعر فارسي، گاهي عالوه بر معيارهاي 
زيباشناسانه، مالك هاي ديگري را مي توان ــ و بايد ــ در 
نظر گرفت كه مقولة ميراث مشترك ايران و همسايگانش 

از جملة اين معيارهاست.
ويژه اى  اهميت  از  آناطولي  شعبة  ميان،  اين  در 
كه  است  سرزمين هايي  معدود  از  زيرا  است،  برخوردار 
روزگاراني دراز در آنجا به فارسي نوشته و گفتگو مي شد 
حساب،  اين  با  نيست.  آنگونه  ديگر  امروزه  متأسفانه  و 
بررسي و پيگيرِي تاريخچة فارسي نويسي در اين سرزمين 
براي ما اهميت زيادي دارد؛ ضمن اينكه مي تواند زمينه اي 
ملت  دو  ميان  فرهنگي  مناسبات  ايجاد  براي  بهانه اي  و 
باشد. از جملة اين موارد مي توان به شعرهاي بازمانده از 
سلطان سليم اول عثماني (ح: 918ق، ف: 926ق) اشاره 
سده  چند  فارسي تا  زبان  مي دهد  نشان  كه  ديواني  كرد؛ 
پيش از اين، همچنان زبان علمي و ادبي سرزمين آناطولي 

(عثماني/ تركيه) بوده است.
«سليمي»  و  «سليم»  تخلص  دو  از  شعرش  در  سليم 
مهم ترين  شايد  وي  شعر  مورد  در  است.  كرده  استفاده 
دغدغــــه  يك  وى  براى  كار  اين  كه  باشد  اين  نكته 
حال،  اين  با  و  است  نبــوده  دائمــى  اشتغـــال  و 
سروده هايش سست و سرشار از مشكالت وزنــــي و 
مضمونــي نمــي نمايد. برعكس، نوعي پختگـي نيز در 
آن ديده مي شــود كه نشان مي دهـــد سراينــده با زبان 
فارســي چنـــدان هم بيگانـــه نبــوده و اين موضــوع 

بر  نباشد.  نبوده  بي ارتباط  موسيقي  با  او  آشنايي  با  شايد 
منتشر  ديوان  اين  از  تصحيحي  تا  بود  الزم  اساس  اين 
عبدالحسين  آقاي  كوشش  به  آن  از  چاپي  اكنون  و  شود 

اسماعيل نسب راهي بازار نشر شده است.

تصويرى از نسخه چاپى آلمان
در اين تصحيح، از چهار دستنويس و همچنين چاپ 
نفيس پاول ُهرن (برلين، 1904م) استفاده شده است. در 
شايد  كه  است  شده  برگزيده  روشي  نيز  تصحيح  شيوة 

براي گردآوري چنين ديوان هايي بهترين شيوه باشد.
به  ديوان  اين  نسخه هاي  كه  است  يادآوري  به  الزم 
صورت الفبايي مرتب شده است، اما اين ترتيب، گاهي 
داراي دقت الزم نيست و لذا مصحح، شعرها را مجدداً 
نسخه ها  مقابلة  ضمن  و  كرده  تنظيم  الفبايى  صورت  به 
نشاني  پايان هر شعر،  اختالف ها در  يكديگر و ضبط  با 
هركدام را ــ اعم از قصيده، غزل و... ــ در نسخه هاي 
در  شيوه  اين  است.  داده  دست  به  خود  استفادة  مورد 
ديوان هايي كه ترتيب غيرالفبايي آنها از ديدگاه شناسايي 
اثر و زندگي سراينده اهميتي ندارد، بهترين شيوه به شمار 

مي آيد و دربارة ديوان سليم نيز مصداق دارد.
بخش  در  بخصوص  و  اشعار  تصحيح  در  مصحح 
غزل ها خوب عمل كرده است و استفاده از چند نسخه 
نكته  يك  فقط  است؛  بوده  كار  اين  براي  خوبي  كمك 
وارد  لطمه  كار  تماميت  به  كه  مي خورد  چشم  به  آن  در 
اين  در  موجود  شعرهاي  برخي  اينكه  آن  و  است  كرده 
است  «سليمي»  تخلص  با  ديگر  شاعري  از  گويا  چاپ 
كه فقط در بخش دوم از نسخة 13392 كتابخانة مجلس 
موجود بوده است. بخش اول اين دستنويس حاوي ديوان 
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سلطان سليم و مانند ديگر نسخه ها با تنظيم الفبايي بوده 
و بخش دوم كه به صورت جداگانه در نسخه قرار داشته، 
به صورت غيرالفبايي بوده است. مصحح اشاره كرده است 
كه در ابتداي كار مردد بوده كه آيا اين اشعار از سليم است 
يا نه ولي پس از بررسي مشخص شده است كه برخي از 
اين منظومات در نسخه هاي ديگر نيز موجود است و لذا 
اين اشعار را هم در چاپ حاضر وارد كرده  است. البته در 
اين مورد احتياط الزم به كار رفته و بخش غزل هاي اين 

نسخـه به صـورت جداگانه به چاپ رسيـده است.
مأخذ اين شعرها ــ چنانكه ذكر شد ــ همان نسخة 
مجلس است و به دليل منحصر بودن به يك نسخه، بيشتر 
لغزش هاي تصحيحي اين چاپ نيز در اين بخش ها ديده 
مي شود. ضمن اينكه قرائني وجود دارد كه انتساب برخي 
از اين شعرها را به سلطان سليم مورد ترديد قرار مي دهد. 
مثًال در تعدادي از اشعار، سراينده به مدح پادشاهي به نام 
«احمد» پرداخته است. براي نمونه در بيت 15 از قصيدة 

5 (ص43) آمده است:
شاه احمد آنكه هست بِه از عدل ظلم او
شوخي كه تيغ غمزة او راست كار عدل

و در بيت 31 همان قصيده (ص44) آمده است:
يارب بدان كه ظلم به دشمن روا نداشت 

صدري كه مانده است ازو يادگار عدل
كآفاق را تو پادشه كامران شوي 

ظلم هر غالم تو را باد كار عدل بي 
يا در بيت 57 از قصيدة 8 آمده است:
گر اين قصيده را ندهي جايزه به من 
بيزار شاعري شوم و هر شعار؟ هم

عالوه بر نكتة فوق الذكر، لغزش هايي در ضبط برخي 
از ابيات ديده مي شود كه در زير به تعدادي از آنها اشاره 
مي شود. با اين توضيح كه تعدادي از اين موارد، پس از 
مركز  در  موجود  ــ  سليم  ديوان  نسخة  تصوير  با  مقابله 
نيز  است.  شده  مشخص  ــ  مكتوب  ميراث  پژوهشي 
توجه شود كه نشانة «چ» مشخص كنندة ضبط هاي چاپ 

مورد گفتگوي ماست:
ص35 (صفحة آغاز متن)، بيت2:

همچو دارا به درت بنده هزاران خسرو 
اي تو دارنده و زيبنده ترا دارايي [چ: زيبنده تر از دارايي]

ص35، بيت10: 

مثل موسي به سِر طور تو را صد عاشق 
بر زبان ال، نه و بيُهش شده در اّاليي [چ: آاليي]

ص36، ق2، ب5: 
اگر عاصي ام من تو رحمت مكن كم  

چو كس نيست در دعوِي [چ: دعويئي] بي گناهي
وزني  اشكال  داراي  دوم  مصرع  ب1:  ق3،  ص36، 

عمده است.
ص37، ق3، ب31: 

دلت [چ: دل] از كين من اين عيد اگر درگذرد 
يك غالمي است كه آزاد ز زندان سازد

ص38، ق5، ب3: 
پس از فراقم چو وصل بنمايي [چ: پيمايي]

ص39، ق5، ب15: 
قدش ز غايت خوبي نهالي از رضوان 

شبي [ظ: لبش] ز رحمت و پاكي زاللي از كوثر
ص39، ق5، ب31: 

بدان دو ابروي مشكين كه صورت طاقش 
به كلك مو نتوان بست صورتگر

كه مصرع دوم گويا چنين بايد باشد: 
به كلك مو نتوان بست دست صورتگر

ص40، ق5، ب49: 
به من هميشه جفا گر كني نمي رنجم  

كه ديده ام ز تو الطاف بي حد و بي مر [چ: بي حد و مر]
ص41، ق6، ب9: 

شوِخ ايازسيرت و محمودصورت، آن [چ: محمودصورتان]
واژة  و  دارد  چاپي  غلط   ،24 بيت  صفحه،  همان 

«نگريده» گويا بايد «نگرديده» باشد.
ص42، ق6، ب41: 

سوگند گر دهيم به دادارِ داورش 
ضبطي كه نقل كرديم مطابق نسخه است، اما در چاپ 
به صورت: «دادار و داورش» ضبط شده است. توجه شود 
كه «دادارِ داور» به همين شكل ده ها بار در كتاب سمك 

عيار در مواضع سوگند نقل شده است.
و  «شبير  بايد  شپّرش»  و  «شپّير  ب43:  ق6،  ص42، 

شبّرش» باشد.
ص42، ق6، ب53: بدينگونه نقل شده است:

گر نور حسن ماه رخت آن چنان شود 
كايينه كي كند به سحر مهر انورش
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و گويا بايد بدين گونه باشد:
كز نورِ حسن، ماهِ رخت آنچنان شود 

كآيينگي [يا: كآيينه گي] كند به سحر مهِر انورش
ص43، ق7، ب3: مصرع اّول داراي مشكل وزني است.

ص44، ق8، ب1: مصرع دوم بايد چنين باشد: 
نتوان نمود سوختِن خود به يار هم [چ: سوختن خود را]

ص45، ق8، ب7: مصرع اول چنين بايد باشد: 
درد و غم خود از دل بدنام مي كشم [چ: صد درد و غم خود]

ص45، ق8، ب27: 
شاهان روزگار كنند ارچه قتل خلق
هم حكمشان ... به صغار و كبار هم

نقطه چين از ماست و گويا واژة « بَُود» بايد در اينجا 
باشد و مصحح، اين نقص را درنيافته است.

ص48، ق10، ب1: 
ابروان جنگ جو [چ: جنگ چو] بينند و زلف پرشكن 

مصرع دوم از بيت 18 همين قصيده نيز مشكل دارد.
ص49، ق10، ب31: 

اي سليمي درد چندين [چ: چند] بردهي جانانه را؟ 
دست بردار و بگو يارّب به حّق ذوالمنن

بيت آخر اين قصيده نيز داراي مشكل وزني است.
ص51، ق11، ب 21: واژة «ايستاده» بايد به «استاده» 

بدل شود.
ص51، ق11، ب 28: 

سر پيش چرا داشته گر [چ: كز] تيِر غمت را 
نبود به سِر خويش خريدار، بنفشه؟

ص63، تركيب بند1، ب7: 
جاِن صبا ز طرِف چمن تازه گشت و گفت
كين بوي جان ز سنبل گلبوي مصطفي است

كه مصرع اّول در چاپ بدين گونه است: 
جان ز طوف جهان تازه گشت و گفت

ص106: 
دلم خون مي شود [چ: مي شد] از رشك هر گه آن كمان ابرو

خدنگ غمزه بر جان ستم پرورد مي بارد
كرديم،  اشاره  باال  در  كه  مواردي  از  صرف نظر 
كه  ــ  غزل ها  بخش  در  بخصوص  ديوان  اين  تصحيح 
اتفاقًا مهم ترين بخش اين ديوان است ــ كاري مطلوب 

محسوب مي شود.
علي صفري آق قلعه

فهرست توصيفي مقاالت جشن نامه ها و يادنامه، تأليف 
و تدوين محمد گلبن و احمد شكيب آذر، انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگي، 1385ش، سه مجلد، 1678 صفحة 

متن و فهارس كتاب.

در  تحقيقي  و  پژوهشي  مقاالت  مجموعة  بار  نخستين 
حوزه مطالعات ايراني، تاريخ و ادبيات سرزمين ايران با 
همت و پي گيري استاد ايرج افشار تدوين و انتشار يافت. 
جلد اول آن در سال 1340ش در انتشارات دانشگاه تهران 
متضمن  كه  ديگر  مجلد  پس پنج  رسيد و از آن  طبع  به 
مقاالت نشريات جدي زبان فارسي است به تفاريق انتشار 
يافته، در اين شش مجلد اكثر قريب به اتفاق مندرجات 
مطبوعات و مجلدات فارسي زبان ايران و ساير كشورها 
تأليف  در  هرچند  است،  شده  معرفي  1376ش  سال  تا 
استاد افشار مندرجات تعدادي از مجموعه ها و يادنامه ها 
قبيل  اين  تعداد  ليكن  شده،  معرفي  و  گرديده  وارد  نيز 
مجموعه ها فراوان است و طبعًا ضرورتي به ادغام مطالب 

مندرج در آنها در فهرست مقاالت فارسي نبوده است.
با  گلبن،  محمد  صاحب نظر،  و  پركار  محقق  اكنون 
و  يازيده  دست  مهم  اين  به  شكيب آذر،  احمد  همكاري 
جشن نامه ها  و  يادنامه ها  از  مجلد  سيصد  اول  نوبت  در 
و كتاب هاي مشابه و خالصه كلية آثاري را كه به منظور 
آمده   فراهم  ايران  فرهنگ  بزرگان  يادبود  و  بزرگداشت 
را  آنها  در  مندرج  مقاله   7141 مجلد  سه  در  و  بررسي 
معرفي و خالصه نويسي كرده است. روش مؤلفان چنين 
است كه نخست نشانى دقيق اثر،  نام گردآورنده و سال 
چاپ، نام نشريه شماره و سال و صفحة آن را به دست 
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داده و سپس محتواي هر مقاله را ضمن چند سطر خالصه 
چه  در  مقاله  كه  شود  رهنمايي  اوالً  خواننده  تا  كرده اند 
مقوله اي است و به چه نكاتي توجه شده و ثانيًا اگر به 
اصل آن دست نيابند، باري بر مباحث كلي آن آگاهي پيدا 
كه  پژوهشگراني  و  محققان  و  خوبي  است  روش  كنند. 
مي خواهند در باب موضوعي به تحقيق بپردازند، نخست 
مورد  مطلبي  چنانچه  و  كرده  پيدا  وقوف  خالصه ها  بر 

احتياج آنان باشد به جستجوي آن مي پردازند.
طبق تحقيقاتــي كه مــؤلفان انجــام داده اند، اوليــن 
نامة زبان فارسي را مجلة علوم اقتصادي و ماليه به  ويژه 
ضميمة  صورت  به  قزويني  عالمه  بزرگداشت  مناسبت 
داده  انتشار  خود  نشريه   2 سال  شماره هاي  از  يكي 
است. از آن پس روزنامة ايران باستان به مناسبت هزارة 
يادگارنامه اي تدوين و همراه دويست تصوير  فردوسي، 
از شركت كنندگان كنگرة هزارة فردوسي، در آلمان به طبع 
رساند. سومين و چهارمين مجموعه هم به مناسبت هزارة 
پيدا  انتشار  ايران  و  هند  در  سال 1314ش  در  فردوسي 
كرد. منظور آن است كه محمد گلبن با شوق و دلبستگي 
شخصي  مجموعة  از  استفاده  با  و  فراوان  تجسس  با  و 
خالصة  و  معرفي  را  متعدد  مجموعه هاي  خود،  كم نظير 
امروزه بسياري از آنها  مقاالت آنها را به دست داده كه 
حتي  و  ندارد،  قرار  پژوهش  و  تحقيق  اهل  دسترس  در 
كشور  بزرگ  كتابخانه هاي  در  محتمًال  آنها  از  تعدادي 
چون كتابخانة ملي، مجلس و دانشگاه هم موجود نيست 
و جوينده ناگزير بايد براي دستيابي به آنها به مجموعة 
شخصي استاد گلبن كه هم اكنون در كتابخانة آستان قدس 

رضوي نگهداري مي شود مراجعه نمايد.
شيوة تقسيم بندي كتاب براساس رده بندي ديوئى و نظام 
گسترش يافتة ايراني آن است كه كتابخانة ملي آن را پيشنهاد 
جلد  سه  مندرجات  سرفصل هاي  ترتيب  اين  به  است.  داده 
روانشناسي،  و  فلسفه  كليات،  است:  شرح  بدين  كتاب  اين 
علوم  (نظري)،  خالص  علوم  زبان،  اجتماعي،  علوم   دين، 
كاربردي، هنر، ادبيات، تاريخ و جغرافيا، سرگذشت نامه هاي 
فردي، تصاوير و فهرست منابع و نمايه ها؛ و طبعًا هر بخش 

به فصول كوتاه تر منقسم شده است.
الزم به ذكر است كه چون مؤلفان تمامي مندرجات 
اين مجوعه ها را شناسانده اند، گاه اثري در بين آنها پيدا 
ايرانشناسي  موضوعات  و  ايران  با  ارتباطي  كه  مي شود 

ندارد از جمله مي توان به اثري از «ژان پل سارتر» اشاره 
كرد كه در مجموعة نقد آگاه درج شده است.

مشخصات كتاب ها و منابع مورد استفاده و يادنامه ها 
در پايان كتاب و پيش از شروع بخش  نمايه ها آورده شده 
است، اي كاش اين قسمت به اول كتاب و پس از مقدمه 
كه  دريابند  ابتدا  همان  از  خوانندگان  تا  مي يافت  انتقال 
مندرجات چه مجموعه هايي معرفي شده است. ذكر اين 
كتاب ها به عنوان مآخذ چندان صحيح به نظر نمي رسد. 
و  يادنامه ها  شمار  در  نمي توان  را  آنها  از  برخي  ضمنًا 
خواجه  آثار  و  احوال  چون:  كرد  محسوب  جشن نامه ها 
آثار  و  احوال  طبري،  آثار  و  احوال  طوسي،   نصيرالدين 
نوع  اين  مقاالت  معرفي  هرحال  به  حسين.  ميرعماد 

كتاب ها هم خالي از فوايدي نيست.
مؤلفان قول داده اند كه فهرست بقية مجموعه ها را به 
تدريج در مجلدات ديگري معرفي نمايند. در اينجا صرفًا 
به چند اثر از اين مقوله اشاره مي شود كه از ديد آنان دور 
مانده و اميد است در  مجلدات ديگر به آنها نيز بپردازند. 
1. درخت معرفت، يادنامة دكتر زرين كوب، 2. مهدوي نامه، 
جشن نامه دكتر يحيي مهدوي، 3. يادنامة سالروز شادروان 
فضل اهللا شرقي، 4. شرف نامه، يادنامة دكتر شرف خراساني، 
زرياب، دكتر  يادنامة  اسالمي،  تحقيقات  نشرية   .5
6. سايه سار مهرباني، جشن نامة دكتر منصوره اتحاديه، 7. 
ستوده نامه، جشن نامة دكتر منوچهر ستوده، 8. نسخة خطي 
ريشار،  فرانسيس  جشن نامة  ايران،  در  فهرست نگاري  و 
جلدي  دو  مجموعة  فهرست  گلبن  آقاي  آنكه  تر  جالب 

اردستان نامة تأليف خود را نيز در كتاب نياورده است.
بخش آخر نمايه عام و مفصل كتاب است كه در 245 
صفحه تدوين شده و ضمن آن نام مؤلفان  و اشخاص، 
كار  مفصل  فهرست  است.  اين  آمده  كتاب ها  و  اماكن 
استفاده از سه جلد كتاب فوق را آسان ساخته است. در 
اين قسمت هم اشكالي به چشم آمد، و آن اينكه قبل از 
نام كتاب ها «واژة كتاب» در آغاز هر يك اضافه شده و 
بدين ترتيب اسامي كلية كتاب هاي مندرج در اين كتاب 
به حرف «ك» انتقال پيدا كرده است. آرزومنديم مؤلفان 
گرانقدر  فهرست  اين  تدوين  پيگير  زودتر  هرچه  گرامي 
بوده و آن را براي استفاده بيشتر اهل كتاب و پژوهش به 

معرض انتشار درآورند.
سيدعلى آل داود
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كتابشناسي و مقاله شناسي موسيقي ايراني، سيد عليرضا 
ميرعلى نقى، تهران، سورة مهر، 1386ش، جلد اول، با 

ويرايش و مقدمة عبدالحسين آذرنگ، 648ص.

فهرست مستند مقاالت و پژوهش هاى موسيقى شناسى و 
هاى گوناگون و فرعى آن تأليف پژوهشگر جوان  شاخه 
ميرعلينقى  عليرضا  سيد  حوزه،  اين  پرتالش  و  فعال  و 
ــ ويژگى خاص تدوينگر اين مجموعه مفيد چنانكه در 
بيشتر  برخالف  كه  است  اين  ــ  ام  گفته  نيز  ديگر  جاى 
و  مختلف  هاى  حوزه  در  قلمزنى  از  قلم  اهل  هموطنان 
مورد  رشتة  در  اختصاصًا  و  ورزيده  خوددارى  متفاوت 

عالقه خود يعنى موسيقى به پژوهش مى پردازد.
فهرست  باب  در  توصيفى  است  اثرى  كتاب  اين 
هاى انتشاريافته در حوزة موسيقى ايران. پيش از اين  مقاله 
يكى دو فهرست ناتمام در اين مقوله تدوين و منتشر شده 
محمدتقى  استاد  مقاالت  سلسله  به  بايد  جمله  از  است. 
دانش پژوه اشاره كرده كه وى آنها را دربارة نسخه هاى خطى 
و  رسانيد  چاپ  به  مردم  و  هنر  مجلة  در  و  تأليف  موسيقى 

سپس چند سال بعد به صورت كتابى مستقل عرضه كرد.
و  بندى  طبقه  خاصى  روش  با  موسيقى  كتابشناسى 
مرتب شده و قلمرو وسيعى از مطالعات موسيقى شناسى 
راهنماى  ها،  مقدمه  از  غير  كتاب  گيرد.  مى  دربر  را  ايران 
مدخل و نمايه مشتمل بر چند بخش است: 1. كتابشناسى 
كلى، 2. تعاريف  اصطالحات، 3. تاريخ موسيقى ايران، 
شناسى،  جامعه   .6 نظرى،  مبانى   .5 منتقد،  و  نقد   .4
7. آمـــوزش و فراگيــرى، 8. انجمــن ها، سازمان ها و 

برنامه هاى موسيقى، 9. فيزيك، 10. پراكنده ها.

بخش آخر كتاب مشتمل بر نمايه هاست، كه نخست 
نماية نشريات و سپس نماية كتاب هايى كه مالحظه شده 
و در آخر فهرست پديدآورندگان مقاالت و عناوين آنها 
آورده شده است. اين كتابشناسى توصيفى است؛ بر خالف 
به  مقاله  هر  افشار،  ايرج  استاد  فارسى  مقاالت  فهرست 
اختصار معرفى و چند سطر آن تلخيص شده است. البته 
مقاالت  حجم  سبب  به  روش  اين  مقاالت  فهرست  در 

امكان پذير نبوده و شايد ضرورت هم نداشته است. 
اين كتابشناسى به قرار گفتة مؤلف چند جلد خواهد 
بود. در مجلد اول كه اكنون انتشار يافته مقاالت و كتابهاى 
اطالعات  و  معرفى  تا 1375  سال 1298ش  زمانى  دورة 
مقاله  كًال 2623  جلد  اين  در  است.  شده  استخراج  آنها 
اكثر  المقدور  حتى  مؤلف  است،  شده  تلخيص  و  معرفى 
هاى  دوره  همة  ليكن  ديده  را  دوران  اين  معتبر  نشريات 
تأكيد  آنها  بر  فهرست  در  آنكه  رغم  به  مجلدات  برخى 
راهنماى  كامل  دورة  جمله  از  است؛  نشده  ديده  شده، 
ديده  دوره  بيست  كتاب  در  و  است  سال   21 كه  كتاب 
 1357 سال  در  سخن  مجلة  شمارة  آخرين  است.  شده 
 28 نه  است  31ساله  يغما  دورة  1356؛  نه  شده  منتشر 
سال و از اين قبيل كاستى ها در كتاب به چشم مى خورد. 
برخى نشريات هم مطلقًا مورد توجه مؤلف قرار نگرفته 
از جمله مجلة آينده كه گه گاه مطالب مربوط به موسيقى 

در شماره هاى آن درج شده است.
موسيقى،  مجلدات  و  نشريات  جز  به  محترم  مؤلف 
مجموعه هاى اختصاصى و يادنامه ها را نيز فهرست كرده 
باب  در  مستقل  آثار  مندرجات  درج  اما  است،  مفيد  كه 
غيرمتداول  و  الزم  غير  كارى  ها  مجموعه  نه  و  موسيقى 
است. اگر چنين ضرورتى وجود دارد بهتر است در اثرى 
بود،  بهتر  آنكه  ديگر  نكتة  شود.  پرداخته  آن  به  مستقل 
مقدمة  در  مى دهند  تشكيل  را  مؤلف  منابع  كه  مجلداتى 
كتاب و پس از گفتار مؤلف با تفصيل و ذكر شماره هاى 
ديده شده هر سال معرفى شوند، تا جوينده به مشخصات 

هر يك به آسانى پى ببرد. 
اما از ميان كتابها هم مواردى از قلم افتاده و مثًال دو 
كتاب  مشهور اين حوزه به ترجمة بهزاد باشى فهرست 

نشده است: 
ايران  در  موسيقى  و  خنياگرى  دربارة  گفتار  دو 
بويس  مرى  از  يكى  مقاله،  دو  دربردارندة  (1368ش) 
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تاريخ  كتاب  دوم،  فارمر.  جرج  هنرى  نوشتة  ديگرى  و 
موسيقى خاورزمين (1366ش) اثر فارمر. 

اكبر  از  كتاب  سه  هنرى  حوزة  انتشارات  همچنين 
ايرانى (سردبير و مدير مسئول همين نشريه) منتشر كرده 
كه آنها نيز از قلم افتاده اند: هشت گفتار پيرامون حقيقت 
موسيقى غنائى (1370ش)، ديدگاه پنجم (1373ش)، و 
موسيقى در سير تالقى انديشه ها (1374ش). اين كتابها 
موسيقى  و  فقه  بخش  در  مى بايستى  موضوعشان  به  بنا 

(ص 465) فهرست مى شدند.

به  هر روى، وجود كاستيهايى چند از ارزشهاى اين 
كلــــى،  به طــــور  و  نمـى كاهـــد  ارزشمنــد  اثـــر 
پژوهش  بـــراى  را  راه  موسيقــى،  كتابشناســى  انتشار 
آسان تر محققان اين رشته هموارتر ساخته و پژوهشگران 
رشتة  در  را  خود  تحصيلى  نامه هاى  پايان  كه  كسانى  و 
مــى كنند  انتخــــاب  آن  شاخــــه هاى  و  موسيقـــى 
مـــى توانند با سهولت بيشتر و زحمت كمتر مآخذ خود 

را به دست آورند.
انتظار دارد مؤلف گرامى دامنة كار را رها نكرده و با 
اينكه اين قبيل آثار از حيث استقبال عامه كتابخوانان قابل 
مقايسه با آثار پژوهشى ديگر نيست و صرفًا محققان به 
زودى  به  و  تكميل  را  خود  پژوهش  آورند  مى  روى  آن 
مجلدات ديگر را آماده و در معرض انتشار براى استفادة 

عموم درآورند.
سيدعلى آل داود

تصحيح  به  هدايت،  رضاقلي خان  خوارزم،  سفارتنامة 
جمشيد كيان فر، تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب، 

چاپ اول، 1385ش، 342 ص.

سفارتنامة خوارزم، شرح مأموريت رضاقلي خان هدايت 
مركز  توسط  كه  خوارزم  به  است  1288ق)  (1215ـ 
جمشيد  آقاي  كوشش  به  و  مكتوب  ميراث  پژوهشي 
كيان فر بر اساس نسخة كاخ گلستان و نسخة خاورشناس 
فرانسوي، شارل شفر، به چاپ رسيده است. اين سفر به 
دستور ميرزا تقي خان اميركبير در جمادي الثاني 1267ق 
آغاز مي شود و در محرم 1268ق، درست چند روز بعد 

از عزل امير، به پايان مي رسد.
اهداف اصلي مأموريت رضاقلي خان هدايت عبارت 
بوده است از: اطالع از اوضاع و احوال ماوراءالنهر از نظر 
سوق الجيشي، آزادي اسراي مسلمان و ممانعت از بيع و 
شراي آنان، و در نهايت شناسايي مشكالت راه و شناخت 

ايالت و سركردگان هر ايل.
سفارتنامة خوارزم از ابعاد مختلفي قابل توجه و ارزش 
است. اين سفير دانشمند و فرهيخته، به مصداق «ذكر هر 
اطالعات  و  دانش  از  استفاده  با  و  خاصيتي»  دهد  چيز 
وسيع خود، با دقت و صداقت به روايت و گزارش امور 
تحقيق  منبع  اثر  اين  كه  گونه اي  به  مي پردازد  وقايع  و 

بعضي از مؤلفان و مورخان معاصر قرار گرفته است.
خيوه،  تا  تهران  از  خود  مسير  طول  در  رضا قلي خان 
جزئيات،  ذكر  با  و  باريك بيني  و  دقت  با  خوارزم،  مركز 
ديده ها و شنيده هاي خود را با نثري دل انگيز بيان مي كند. 
از جملة اين موارد يكي ذكر موقعيت جغرافيايي شهرها 
و آبادي هايي است چون زمخشر، اموي، سيحون، بخارا، 
تاشكند،  خجند،  اخسيكت،  فرقانه،  توز،  سمرقند،  ترمذ، 
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و  دقيق  ترسيم   .  ... و  باميان  و  چاچ  و  توران  و  كاشغر، 
وضع  و  اجتماعي  و  سياسي  اوضاع  از  دلنشين  توصيف 
اثر  اين  ويژگي هاي  ديگر  از  زمان  آن  مردم  معيشت 
خواندني است: «ميداني و بازاري [وسيع] ديگر است كه 
اسب فروشند، هم در جايي معين اشتر فروشند، هم در 
واليت  بازار آن  معامله و  فروشند. و  اسير  معين  بازاري 
(خيوه) در روز دوشنبه و جمعه است، و در ساير ايام هفته 
بيشتر كسبه به باغ ها روند و در خانه ها نشينند و عشرت 
گزينند .... و در آن شهر بنگ و چرس توده توده بر دكان 
عيبي  و  ممانعت  كشد،  و  خرد  خواهد  كس  هر  و  نهاده 
در آن نيست» (ص 98). در جايي ديگر در مورد مركز 
خوارزم مي نويسد: «و در تمام اين شهر گرمابه نيست و 
اكثر در تابستان به آب شهر تن غسل دهند، و عقل سليم 
گواه است كه همه را ممكن نباشد كه در زمستان در خانة 

خود آب گرم كرده غسل جنابت گذارند» (ص 99).
اما چاي نوشيدن مردم خيوه هم خواندني است: «چاي 
سياه پختة تلخ بي شيريني نوشند، گاه باشد كه نمك در آن 
روغن  وانگهي  ريزند،  روغن  گاه  خورند،  ريزند و شور 
كنجد كه در نزد ايشان در حيّز تعريف و تحسين نگنجد» 

(ص 101).
آنچه جذابيت اين اثر را بيشتر مي سازد، نثر رضاقلي خان 
بعضي  و  سجع  از  استفاده  بر  عالوه  او  است.  هدايت 
آرايه هاي ادبي، با ذكر اشعار خود و برخي شاعران ديگر، 
سفارتنامة  نثر  سياق  و  سبك  مي بخشد.  كالم  به  تنوعي 
خوارزم با توجه به نثر دورة قاجار بسيار ساده و روان و 
برجستيم  «سحرگاه  سجع:  به  آراسته  گاه  و  است  فصيح 
و به دوگانة رّب يگانه ميان بستيم و بر اسبان برنشستيم 
و نرد صحبت باختيم و به قصد منزل آئينه ورزان تاختيم. 

آئينة فلك را رنگ ابر فروگرفت» (ص 8).
محنت ياران  باران و  كثرت  ديگر: «و از  و در جاي 

ستوه  به  دراز  و  پست  كوه هاي  و  فراز  و  نشيب  قطع  و 
آمديم» (ص 9).

تا آنجا كه با صنعتگري و استفاده از آرايه هاي ادبي 
كالم را به اوج زيبايي مي رساند: «آتش وار يكي به سرانجام 
نان برفت و يكي به آوردن آب از باد سبق برد، درختان 
خشك و تر به تبر و اره بريدند و بره و تره از راغ و باغ 

بياوردند» (ص 10).
اما نثر كتاب زماني به ارزش واقعي خود مي رسد كه 
نويسنده در نهايت ايجاز و رواني، با دقت و سادگي، به 
توصيف امور مي پردازد: «دشتي شوره زار و كوهي سفيد از 
گچ قطع كرديم و از زمين پست به صحراي بلند رسيديم، 
مذكور شد كه از اين دشت به جانب روس راهي است 
شب  مي كنند،  عبور  برداشته  آذوقه  و  آب  خوارزميان  و 
همة  در  ريگ  و  رمل  هرچه  و  كرد  وزيدن  تند  بادهاي 
صحرا بود بر سر ما ريخت، و طناب خيمه ها گسيخت 
اين  نام  گفتم:  شكست.  ستون ها  و  فرونشست  چراغ  و 
صحرا چه خواهد بود؟ گفتند: سقرچكه. تصديق كرديم 

كه در سقر بهتر از اين نخواهد گذشت» (ص 51).
را  خود  سفرنامة  اين كه  براي  هدايت  خان  رضاقلي 
تقديم ناصرالدين شاه كند، به دستور ميرزا آقاخان نوري 
صداعظم خاتمه اي بر آن مي افزايد در مذمت اميركبير و 

مدح ناصرالدين شاه و آقاخان نوري.
ذكر  بر  عالوه  كه  است  تذكر  به  الزم  پايان  در 
حواشي  كيان فر  آقاي  توسط  پاورقي  در  نسخ  اختالف 
و يادداشت هاي ارزنده ايشان بر ارزش اثر افزوده است 
و  رضاقلي خان  آثار  و  زندگي  مورد  در  كه  اطالعاتي  و 
مقدمة  در  فرانسوي  خاورشناس  شفر  شارل  همچنين 

كتاب ذكر شده بسيار سودمند و قابل استفاده است.
محسن الهامى
مدرس دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ري


