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اكبر  دكتر  خود،  ارجمند  دوست  به  را  سال 1388  آغاز 
ميراث  پژوهشى  مركز  در  همكاران،  كلية  و  ايرانى 
آرزوهايم،  از  يكى  هميشه  مى گويم.  تبريك  مكتوب، 
موفقيت روزافزون شما در كار بزرگ و مهمى است كه 

آغاز كرده ايد و بخوبى آن را به پيش برده ايد.
به  راجع  مقاله اى  كه  داده ايد  دستور  جانب  اين  به 
نكته اى منحصر به فرد، از كتاب تحفة الملوك كه در سال 
82 در آن مركز به چاپ رسيده است، بنويسم (در يك 
صفحه!). «جانا! سخن از زبان ما مى گويى» بندة حقير كه 
توانايى و بضاعت نگارش مقاله هاى پر و پيمان چند ده 
به  و  آمدم  وجد  به  شما  پيشنهاد  از  ندارم،  را  صفحه اى 
فكر افتادم، مطلبى راجع به قطعه شعرى از رودكى را كه 

اندكى بيش از يك صفحه! است، تقديم كنم.
كه  شما  چون  كسى  كاش  اى  ايرانى،  دكتر  جناب 
تجربه هاى  مجالت  و  نشريه ها  چاپ  در  سالهاست، 
چونان  دوست داشتنى  همكار  (به ويژه  دارد؛  ارزشمند 
كيان فر، كه آينة ميراث را به آنجا رسانده است كه رسانده 
است)، در كنار نشريه ها و مجالت ديگر، دست به انتشار 
مجله اى مى زديد كه كامًال راهى متفاوت از آنچه امروز 
در مجله ها و نشريات مى گذرد، بپيمايد. خود مى دانيد و 
احتياج به تصديع اين جانب نيست و درد دل خيلى از 
محققان و دانشجويان و اهل قلم است كه اگر شما مطلبى 
و  باشيد  داشته  مقاله اى  قالب  در  نوشتن  و  گفتن  براى 
بخواهيد آن را در جايى به چاپ برسانيد، آنقدر درگير 
چكيده و خالصه و ... خواهيد شد كه از نوشتن منصرف 
و  معقول  چهارچوبه هاى  منكر  بنده،  اين  البته  مى شويد. 
نيستم؛ بلكه سخنم  پذيرفته شده در نشريه هاى امروزى 
چاپ  ما  نشريات  در  امروز  آنچه  است.  ديگرى  چيز 
مى شود و آنچه دست اندر كاران و ارباب نشريات و به 

تبع آن داوران مقاله ها، مى پسندند، حجم يك مقاله است. 
كميت  مقابل  در  كيفيت  كه  است  جايى  همان  جا  اين 
رنگ مى بازد. شما اگر مقاله اى (به قول شما پيمايشى) در 
كمتر از بيست صفحه يا دست كم پانزده صفحه بنويسيد، 
با هيچ قدرت فيزيكى و متافيزيكى قادر به چاپ كردن 
آن نيستيد؛ اما اگر همين مقالة چند صفحه اى را ترجمه 
كنيد و براى مجله اى در خارج از كشور بفرستيد، شايد 
از شما بخواهند كه از حجم مقاله بكاهيد تا آن را چاپ 
چاپ  مقاله هاى  از  برخى  به  اگر  كه  است  جالب  كنند. 
شده، بنگريم بيشتر از دو سوم آنها، به جرأت مى گويم: 
دو سوم آنها را نقل قولهايى از اين و آن تشكيل مى دهد 
كه به اسم مستندسازى و در واقع، براى افزودن حجم، به 
مقاله تزريق كرده اند. جناب ايرانى، هميشه اين طرح در 
ذهنم وجود دارد و گاهى اوقات آن را با دوستانى چون 
زمينة  در  مجله اى  كاش  اى  كه  مى گذارم  ميان  در  شما، 
نكته هايى كه در متون وجود دارد و در قالب مقاله هاى 
آنچنانى نمى گنجد، به چاپ مى رسيد كه حجم مقاله هاى 
آن، بيشتر از پنج صفحه نبود، شايد هم يك صفحه و البته 
مستند و در بردارندة يك نكته از متون. تمام كسانى كه 
با متون سرو كار دارند، حتمًا به نكته هايى رسيده اند كه 
يا تعبير  از يك بيت يا مصراع است  ضبط بهترى  شايد 
ارائه  عبارت  يك  يا  بيت  يك  معناى  از  بايسته تر  و  بهتر 
تركيبى  يا  واژه  يك  براى  دقيق  معنايى  حتى  يا  مى كند 
است كه تاكنون به آن توجهى نكرده ايم. چيزى شبيه به 
يادداشتهايى كه عالمه قزوينى در مجالتى چون يادگار و 
ديگر مجله ها چاپ مى كرد، آن مرحوم يادداشت كوچكى 
دربارة  است،  رسيده  چاپ  به  يادگار  مجلة  در  كه  دارد 
معناى كلمة «ُجنگ» و اينكه اين كلمه از كجا آمده است، 
به  معنوى  حّظى  كوچك،  يادداشت  همين  بفرماييد  باور 
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مقاله هاى  خواندن  از  هيچگاه  كه  است  داده  بنده  امثال 
است.  نشده  حاصل  امروزى  محققان  از  برخى  كذايى 
يادداشتهاى آن مرحوم كه شايد يك فيش يا برگه  يا به 
تعبير خودشان «وريقه» بيشتر نيست، امروز مرجع مطمئن 
بنده  نظر  مورد  آنچه  است.  محققان  براى  گرانبهايى  و 
است،  چيزى  داريد،  توجه  آن  به  حّدى  تا  شما  و  است 
شبيه به آنچه شما در گزارش ميراث به قلم و تحقيق آقاى 
على صفرى آق قلعه و برخى ديگران منتشر مى كنيد. آقاى 
آق قلعه  را نديده ام (البته اگر اسم مستعار نباشد)؛ ولى به 
هر حال بنده از ارادتمندان ايشان و كسانى چونان اويم 
كه براى وقت و ذهن خوانندگانشان احترام قائل است و 
از طرف ديگر در متون هم توّغل مى كنند و نكته هايى با 
ارزش از متون به ما مى آموزند. اگر چنين مقاله هايى در 
قالب مجله اى جداگانه چاپ شود؛ ضمن آگاهى رسانى 
به همة عالقه مندان، بعد از مدتى گنجينه اى از يافته هاى 

ارزشمند دربارة متون را گرد آورده ايم...
جناب دكتر ايرانى، در انتقاد از پرگويى ديگران، خود 
نيز دچار پرگويى و پررويى شدم، از آنجا كه از وسعت 

مشرب و بزرگوارى شما مى سزد، بر من ببخشيد.
به زخم خورده حكايت كنم ز دست جراحت

كه تندرست مالمت كند چو من بخروشم
ارادتمند: على اكبر احمدى دارانى
بيست وچهارم فروردين ماه 1388، اصفهان

مدير محترم مركز پژوهشى ميراث مكتوب
با سالم و احترام و تبريك فرارسيدن سال نو خورشيدى، 
كوششهاى  از  كه  مى دانم  خود  وظيفة  هرچيز  از  پيش 
بى نظير شما و همكارانتان كه در اين شوره زار فرهنگى، 
توجهى در خور و شايسته به ميراث كهن ايران و اسالم 

مبذول داشته ايد، سپاسگزارى مى كنم. 
ارزشمند  نوشته اى  ميراث  گزارش  اخير  شمارة  در 
از استاد احمد مهدوى دامغانى ــ دير زياد آن بزرگوار 
كافى  داليل  با  آن  در  كه  بوديد  كرده  منتشر  ــ  خداوند 
االدويه  حقايق  عن  االبنيه  كتاب  نام  تصحيف  احتمال 
مثال زدنى  ژرف نگرى  و  دقت  با  ايشان  بود.  شده  مطرح 
نشان  داده اند كه واژة «االبنيه» همه جا يا به تنهايى يا با 
حرف جّر «فى» به كار رفته است، بنابراين مى توان گمان 

برد كه اصل واژه «االنبئه» بوده چرا كه حرف جّر «عن» 
براى مصدر إنباء فراوان به كار رفته است. 

در كنار اين نظر بديع، خود شما هم در بخش سخن 
شفيعى  دكتر  استاد  و  افشار  ايرج  استاد  نظرات  سردبير 
را  احتمال  اين  افشار  استاد  فرموده ايد.  مرقوم  را  كدكنى 
بعيد دانسته و دكتر شفيعى كدكنى گفته اند كه آن را سالها 

پيش از زبان زنده ياد على اكبر فياض شنيده بودند.
اخيراً بنده در جستجوى نسخه هاى كيمياى سعادت به 
مقاله اى از مرحوم سعيد نفيسى مراجعه كردم كه در سال 
1334 در شمارة سوم فرهنگ ايران زمين به چاپ رسيده 
قديمى ترين  از  برخى  نفيسى  استاد  مقاله  آن  در  است. 
نسخه هاى خطى ايران را بر شمرده اند و وقتى از كتاب 
موفق الدين ابومنصور هروى ياد كرده اند، پس از «االنبيه» 

داخل كمانك (پرانتز) نوشته اند: «يا االنبئه». 
اشارة زنده ياد نفيسى نشان مى دهد كه ايشان هم اين 

احتمال را كامًال موجه و قابل تأمل مى دانسته اند.
با آرزوى سالمتى و بهروزى
سلمان ساكت

رئيس محترم مركز پژوهشى ميراث مكتوب
و  جنابعالى  پرثمر  و  سازنده  تالش  شدن  پانزده ساله 
همكاران شايسته و دانشورتان در مركز پژوهشى ميراث 
مكتوب را تبريك مى گويم. كارنامة درخشان اين مركز در 
راه دشوارى كه پيموده شده و ارمغانى كه با احياى بخشى 
از گنجينة معارف ايران و اسالم در دسترس اهل علم و 
ادب ايران زمين و نيز ايران شناسان جهان درآمده سزاوار 
شكرگزارى و تحسين است. با امتنان براى حسن نظرى 
كه مبذول داشته و نوشته اى از اين ناچيز براى يادگارنامة 
پانزده سال تالش و بالندگى خواسته اند، نظر به اين كه 
در اين سالها نزديك به همة تالش و توانم را در آماده 
ساختن رساله هاى رشيدالدين فضل اهللا همدانى براى طبع 
آن، كه گوشة كوچكى از فعاليتهاى آن مركز ارجمند نيز 
مقاله اى  بدانند  مناسب  هرگاه  كرده ام،  متمركز  هست، 
دربارة «رشيدالدين فضل اهللا همدانى و تفسير قرآن مجيد» 

براى اين يادگارنامه تقديم خواهد شد.
با امتنان و احترام
هاشم رجب زاده
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جناب آقاى دكتر اكبر ايرانى
با درود و تحيت معروض مى دارد در شمارة 42 فصلنامة 
با  جعفرى مذهب  محسن  آقاى  از  مقاله اى  ميراث  آينة 
كه  گرديده  درج  متون»  تصحيح  و  «سكه شناسى  عنوان 
نجيب  كليات  با  مرتبط  مشاراليه  استناد  مورد  از  بخشى 
در  است.  دادبه  اصغر  آقاى  و  نگارنده  تصحيح  كاشانى 
حسين  سلطان  شاه  سكه زدن  براى  نجيب  كليات،  اين 
دو قطعه سروده كه يكى قطعة شمارة 34 است كه هيچ 
اشاره اى بدان ننموده اند و ديگر قطعة شمارة 32 كه هم 
در برگيرندة سال جلوس شاه سلطان حسين صفوى به 

سال 1106 هـ. ق است و هم سكه زدن وى.
مشاراليه با ابراز نظرية غير عالمانه اى در صفحة 104 
فصلنامة مذكور چنين مرقوم نموده اند: «در كليات نجيب 
كاشانى، و در قطعات او، قطعه اى با عنوان تصحيح شدة 

"در تاريخ جلوس و سكه زدن شاه سلطان حسين" آمده:
سكة نـو زد ز اقبـال امـام المشرقيـن

بنــدة شاه نجف، پيـر و بحق، سلـطان حسين
بهر زّوار امام انس و جان در مشرقين

سكة خيرات چون خورشيد زد سلطان حسين
اميد است بيت نخست:

سكـة نـو زد ز اقبـال امـام المشرقيـن
بنــدة شاه نجـف، پيـرو حـق، سلطان حسين

هرگز سجع آن سكه قرار نگيرد. علت بيان اين آرزو آن 
است كه به نوشتة مصححان، پيشتر، كاتبى مرتكب اين 

اشتباه شده بود.»
نويسنده بايد اين عنايت و توجه را داشته باشند كه 
متضمن  نيز  و  است  سكه  سجع  نوادر  از  نجيب  سرودة 
در  كه  هست  هم  سلطان حسين  شاه  جلوس  تاريخ  ماده 
مطلب  مى دهد.  نشان  را  آن  سرايندة  دوگانة  هنر  اينجا 
ديگر اينكه اگر نويسنده زحمت محاسبة مصراعهاى بيت 
ماّده تاريخ را به حساب ُجمل برخود هموار مى نمودند 
دچار چنين تحريف و خطايى نمى شدند ضمن اينكه به 
وضوح تمام هر دو مصراع بيت اول در گيومه قرار داده 
شده و سال جلوس ــ كه همان سال 1106ق است   ــ 
از هر مصراع به حساب جمل به دست مى آيد در زير هر 
يك از مصراعها نوشته شده و جاى هيچ ابهام و خطايى 

را به جا نمى گذارد. چه خوب بود مشاراليه رعايت امانت 
آمده  كليات  در  كه  وجه  همان  به  بيت  عين  نقل  در  را 
است  مستدعى  لذا  نگردد.  گمراه  خواننده  تا  مى نمودند 
دستور فرمايند مطلب مزبور در گزارش ميراث درج گردد 
مبذول  علمى  دقيق  نكات  اين گونه  به  بيشترى  دقت  تا 

شود.
با تقديم احترام و تشكر
مهدى صدرى

جناب آقاى ايرانى
سردبير محترم نشرية گزارش ميراث

با عرض سالم و آرزوى موفقيت براى شما و همكاران و 
نويسندگان نشرية ارزشمندتان، در شمارة 23ـ24 گزارش 
ميراث (مردادـ  شهريور 1387) نوشته اى از استاد ارجمند 
مهندس  استادِ  «فرهاد،  عنوان  با  تاجبخش  حسن  دكتر 
كه  است  رسيده  چاپ  به  شيررسانى»  صنعت  و  ايران 
كه  نوشته اى  در  كيوانى  مجدالدين  دكتر  گرانمايه  استاد 
در شمارة 27ـ28 (آذر ـ دى 1387) چاپ شده، آن را 
را  جويى  چنين  تاريخى  وجود  و  دانسته  صرف  داستان 
نپذيرفته اند. ضمن اداى احترام به هر دو بزرگوار، توجه 
خوانندگان محترم را به مطلبى جلب مى كنم كه در يكى 

از منابع مهم جغرافيايى آمده است.
جغرافيانويس  مقدسى،  احمد  محمدبن  ابوعبداهللا 
معرفة االقاليم  فى  احسن التقاسيم  در  هجرى  چهارم  سدة 
كه ترجمة فارسى آن به قلم استاد علينقى منزوى انتشار 
يافته، در ذكر سرزمين جبال (در ص596) مى نويسد: «من 
زيارتگاهى در آنجا نمى شناسم، ولى از آثار شگفت انگيز 
خسروان و جايگاه فرعونان بسيار دارد، مانند قصر شيرين 
و خانة خسرو كاخهاى كسرا و كاريزى كه از نزديك يك 
فرسنگ راه در سنگ تراشيده شده است و مى و شير و 

مانند آن در آن روان سازند.»
البته اين را هم بايد بيفزايم كه در چند اثر جغرافيايى 
حوقل  ابن  صورة االرض  و  اشكال العالم  جمله  از  ديگر، 

ذكرى از اين كاريز يا جوى نيافته ام.
پيروز باشيد
بهرام سپاهى    


