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چهار بند گزارش
ايرج افشار

بند يكم
نوشتة  «كهن ترين  عنوان  با  آق قلعه  صفرى  على  گفتار 
شناخته شدة فارسى در آموزش شطرنج» مرا به ياد رسالة 
«گلزار شطرنج» انداخت كه نسخه اش در كتابخانة آيت اهللا 
مقدمه اى  با  و  كرده  استخراج  را  آن  و  است  قم  مرعشى 
براى چاپ در «ميراث ماندگار» بودم و در انتظار چند ساله 
مانده ام. نسخه منظوم است و در 785 به نام سلطان احمد 

جالير سروده شده و شاعر تخلصش حيران بوده است.
جز اين مناسب است گفته شود كه «گزارش شطرنج» 
آلمان  در  غيبى  پرويز  كه  است  پهلوى  زبان  به  متنى 
به  سرزمين  همان  در  تعليقات  با  و  كرده  ترجمه  را  آن 
پژوهشهاى  در  عينًا  فرمود  اجازه  چون  و  رسانيد  چاپ 

ايرانشناسى (جلد هفدهم) به چاپ رسيد.
كتابشناسى كوچكى هم از اطالعات قديم (نه كتابهايى 
درين هشتاد سال چاپ شده است) در جوانب مختلف 
مربوط به شطرنج گردآورى شده است كه چاپ خواهد 

شد و اميدوارم بدهم كه در گزارش ميراث چاپ شود.
بند دوم

فرنگ  با  ارتباط  كه  آق قوينلو  حكومت  ايام  حدود  از 
رسيد  ايران  به  اروپا  امتعة  و  شد  آغاز  ونيز)  (مخصوصًا 
لفظ  باشد.  شده  وارد  خواندن  براى  عينك  مى بايد  طبعًا 
امثال  و  فرنگ  شيشة  مانند  ديگرش  تعبيرات  و  عينك 
بود  شاعران  مضمون سازى  وسيلة  صفوى  عصر  در  آن 
و غالب آنها ابياتى دارند كه عينك در آنها ديده مى شود 

و در لغت نامة دهخدا تعدادى از آنها نقل شده است: از 
متون نثرى صفوى در گلستان هنر دو بار ذكر عينك ديده 

مى شود (ص 21، 89).
تصور مى كنم نخستين جا كه قدمت لفظ «عينك چشمى» 
مشخص مى شود ديوان حسابى است (طبع شادروان حسين 

محبوبى اردكانى، تهران، 1354ش) به اين صورت:
دو چشم ديگرم ار شيشة فرنگ افزود

به شيشه بازى1 آخر به شهر عشوه گرم
(ص 121)
در  مندرج  تحقيق  بنابر  شاعر  حسابى  حيات  زمان 
فهرست كتابخانة ملى پاريس (به شمارة 790) به اواخر 
درين  است.  شده  مشخص  دهم  قرن  اوايل  و  نهم  قرن 
مى شود.  ديده  شاه طهماسب  مدح  در  قصيده اى  ديوان 

نسخه مورخ 939 يا 979 است.
كه  هست  متعدد  نامه هاى  مجموعه ها  در  شعر  بجز 
كسى از كسى طلب عينك كرده است. البته آن نوشته ها 
از قرن دهم و يازدهم هجرى است (بطور مثال، فهرست 
كتابخانة مركزى، جلد 8: 613 و نامة ميرزا نصير در طلب 

عينك از مال شكوهى جلد 9: 1414).
و  كتاب خوانى  براى  تنها  صفوى  دورة  در  عينك 
نزديك بينى نبود زيرا واعظ قزوينى درين بيت به عينك 

دورنما اشارت كرده است:
عينك دورنما بايدش از قطع نظر

در نظر هر كه تماشاى جهانى دارد
(ص 153)

بند سوم
نام معرفت فالحت براى كتاب عبدالعلى بيرجندى برساخته 
نيست و از نخستين عبارت مؤلف برگرفته شده است. توجه 

مرحمت آميز آقاى فريد قاسملو موجب سپاسگزارى است.
بند چهارم

مجموعة خطى دهة نخستين قرن نهم كه چهل و سه غزل 
حافظ در آن كتابت شده است در تاجيكستان نگاه دارى 
آن  در  كه  تواريخى  طبق  و  است  رقعى  قطعش  مى شود. 
ميان سالهاى 805 تا 807 به تفاريق در متن و حاشيه به 
كتابت درآمده است. غزليات حافظ در حاشيه است و آنها 
را نخست خانم گلثـوم (كذا) گليمـوا در دوشنبـه به سال 
1971 در قطـع تقويمـى بغلـى به چاپ رسانيـد و اينك 

1. اين اصطالح در يزد در مورد قّوادها گفته مى شد.
ع
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بنـا بـه مقالـة دكتـر سليـم نيسـارى تجـديـد طبعـى از 
آن در تهـران انجـام شـده است. فهـرست منـدرجات اين 
مجموعه را كه سالها قبل استخراج كرده بودم عالقه مندان 
در جلد سوم المحقق الطباطبايى فى ذكراه السنوية االولى 

(قم 1417ق) صفحات 1345 ـ 1372 مى توانند ببينند. آن 
مقاله «مجموعة 555 دوشنبه» عنوان دارد.

براى مالحظة عكس چهار صفحه از آن درين جا به 
چاپ رسانيده مى شود.
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فقيه ابوالقسم برادر خواجه نظام الملك طوسي 
تكمله اي بر «وصيت نامة خواجه نظام الملك طوسي»

علي صفري آق قلعه
در نشرية گزارش ميراث (27 و 28 [آذر و دي 1387]، صص 
نظام الملك  خواجه  «وصيت نامة  عنوان  با  مطلبى  22ـ26) 
طوسى» به قلم نويسندة  اين سطور به چاپ رسيد. در آنجا 
اشاره كرديم كه در يكي از دو دستنويس مورد استفاده در 
ياد  بدين گونه  نظام الملك  خواجه  وصي  نام  تصحيح،  آن 
شده است: «و برادر خويش را ــ فقيه ابوالقسم عبداهللا  بن 
اين  به  منابع  برخي  در  اخيراً   .«... كردم  وصي  ــ  را  علي 
نام برخورديم كه الزم ديديم اين نوشته را در تكميل مقالة 

پيشين بياوريم.
آن گونه كه از منابع بر  آيد، فقيه عبداهللا  بن علي  بن 
اسحق، برادر واقعي نظام الملك بوده است. در تاريخ بيهق 
بهمنيار،  احمد  تصحيح  بيهقي،  زيد  علي بن  (ابوالحسن 
تهران، فروغي، [بي تا]، ص 73) دربارة پدر نظام الملك ــ 
يعني ابوالحسن علي بن اسحق ــ آمده: «و اين ابوالحسن 
را سه پسر بود: يكي نظام الملك الحسن ابوعلي و ديگر 
اسمعيل.»  ابونصر  ديگر  و  عبداهللا  ابوالقاسم  اجل  فقيه 
بيهقي پس از آن، هنگام اشاره به فقيه عبداهللا و فرزندان 
اين  كه  مى كند  تصريح  نيز   (75 ص  بيهق،  (تاريخ  وي 
از  «عقب  است:  بوده  نظام الملك  خواجه  برادر  شخص 
فقيه اجل ابوالقاسم عبداهللا ــ كه برادر نظام الملك بودــ 
: امام وزير شهاب االسالم عبدالرّزاق بود و امير ابوالحسن 

طاهر و حّره[اي] كه در حبالة ... [فالن بود].»
آگاهي ما از اين «فقيه عبداهللا» اندك است، اما شواهد 
نشان مي دهد كه وي برخالف برادرش ــ نظام الملك ــ 
البته  است.  نشده  سياست  عرصة  وارد  جدي  به صورت 
از شواهد برمي آيد كه ارتباط ميان دو برادر نزديك بوده 
است؛ چنانكه نظام الملك او را به عنوان وصي خود معرفي 
كرده؛ و يكي از دختران نظام الملك نيز به همسري يكي 
از دو پسر «فقيه عبداهللا» ــ يعني امير ابوالحسن طاهر ــ 

درآمده بود (تاريخ بيهق، ص 74).
بايد يادآور شد كه بر خالف «فقيه عبداهللا»، گويا فرزندان 
او به كارهاي سياسي اشتغال داشته اند، چنانكه يكي از دو 
پسر او ــ يعني شهاب االسالم عبدالرزاق ــ در سال 511 
ق به وزارت سنجر رسيد و تا پايان زندگي يعني سال 515 

ق در همين سمت باقي ماند (نك: وزارت در عهد سالطين 
بزرگ سلجوقي، تأليف عباس اقبال، به كوشش محمدتقي 
دانش پژوه و يحيي ذكاء، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 
1384 ش [چ2]، ص 243). عبدالرزاق پيش از اين دوره 
نيز داراي فعاليت سياسي بوده چنانكه بيهقي در تاريخ بيهق 
(ص 77) هنگام يادكرد مرگ فقيه عبداهللا، از زنداني شدن 
وي نيز ياد كرده است: «وفات فقيه اجل ابوالقاسم عبداهللا  
بن علي  بن اسحق بود در شهر سرخس در آن مدت كه 
في...  بود  محبوس  ترمد  قلعة  در  شهاب االسالم  پسرش 

ذي القعدة سنة تسع و تسعين و اربعمائة.»
ابوالقاسم  فقيه  مرگ  مي شود،  ديده  باال  عبارت  در  چنانكه 
عبداهللا به سال 499ق در سرخس بوده است و اينها آگاهي هايي 

است كه عجالتًا از زندگي اين شخص به دست داريم.
كتاب  از  بود  آمده  مقاله  آن  در  اينكه  ديگر  نكتة 
دست  در  نسخه اي  نظام الملك  به  منسوب  دستورالوزارة 
نيست؛ اما پس از بررسي دريافتيم كه نسخه هايي از اين 
اثر موجود است كه برخي از آنها به عبدالوهاب امامي ــ 
نويسندة سدة هشتم ــ منسوب شده است (نك: فهرست 

نسخه هاي خطي فارسي، ج 2/ 2، ص 1607).
«وصيت  چون  عناويني  با  رساله هايي  كه  است  گفتنى 
كتابخانه ها  برخي  خطي  نسخه هاي  فهارس  در  نظام الملك» 
ديده مي شود كه هيچكدام با متن ويراستة ما يكى نيست. اين 
نامه هايي  شامل  ــ  كرديم  بررسي  ما  كه  جايي  تا  ــ  نمونه ها 
است كه نظام الملك به عنوان سفارش و نصيحت (وصيت) براي 
فرزندانش نوشته است. مشهورترين آنها همان نامه اي است كه 
نظام الملك براي فرزندش فخرالملك نوشته و در كتاب اسناد 
تهران،  ثابتي،  مؤيد  سيدعلي  (گردآوري  تاريخي  نامه هاي  و 

طهوري، 1346 ش، صص 19) به چاپ رسيده است. 
نافذپاشا  نسخة 328  دربارة  كه  گفتاري  در  مينوي  مرحوم 
نوشته  («خردنامه و غيره»، مجلة دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران، 
س 4، ش 2، صص 58 ـ 60؛ بازچاپ در: خردنامه، به كوشش 
مى گويد:  ص32)،  1367ش،  اميركبير،  تهران،  ثروت،  منصور 
تاريخ  تحرير  و  نظام الملك  احوال  شرح  دربارة  سال  «چندين 
دوران او كار و كوشش و جستجو كرده ام، يادم نيست كه نسخة 

وصيت نامة او را پيش ازين در جائي ديده باشم.»
اين  از  ديگري  نسخه  هاي  كه  نيست  مستبعد  البته 
در  ما  را  آن  مورد  يك  چنانكه  شود،  يافت  وصيت نامه 

مقالة پيشين خود يافته و به كار برديم.


