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پله پله تا مالقات خدا

اخيراً كتاب معروف پله پله تا مالقات خدا، نوشتۀ شادروان 
عبدالحسين زرين كوب (1301 ـ 1378ش) به اهتمام بنياد 
ميراث ايران به انگليسی ترجمه (به قلم مجدالدين كيوانی) 
و به طرز پاكيزه و چشم نوازی در آمريكا نشر شده است. 

عنوانهای اصلی و فرعی كتاب چنين است:
Step by step up to Union with God
Life, Thought  and  Spiritual  Journey  of  Jalal-al-
Din Rumi, translated by M.Keyvani1

دفتر  در  موالنا  ابيات  از  يكی  از  برگرفته  عنوان  اين 
چنين  آن  كامل  شكل  و  بيت  اصل  است.  مثنوی  سوم 

است: از مقامات تبتُّل تا فنا// پايه پايه تا مالقات خدا.
داده  «پله پله»  به  را  «پايه پايه»  جای  زرين كوب  واقع  در 
است، كه البته با كيفيت و روال زندگی جالل الدين محمد 
محور  گرد  هم  كتاب  اصلی  مطالب  دارد.  مناسبت  بسيار 
اينكه  است:  شده  بيان  بيت  اين  در  كه  می چرخد  مفهومی 
چگونه سالك راه حق از مقام ترک عالئق مادی و دنيوی 
تا  می كند  سير  (فنا)  خويشتن  خود  ترک  مقام  به  (تبتُّل) 
عبد  ميان  اتحاد  نوعی  و  برسد  خداوند  وصال  به  سرانجام 

و معبود تحقق پذيرد. اين حركت در حقيقت سير معنوی 
خود موالناست كه از دوران كودكی او در بلخ آغاز می شود 
و تا پايان حياتش در قونيه (17 دسامبر 1273) ادامه می يابد. 
شمسی  سال   64 و  قمری  سال   68 موالنا  پربار  عمر  طول 
بود. به هنگام مرگ، او نه تنها از اميال مادی بلكه از خودی 
خويش تهی و از حق آكنده شده بود. موالنا آنچه را كه طی 
سالهای پايانی عمر در قالب مثنوی به مريدانش آموخته بود، 
خود عمًال انجام داد و از مقام تبتُّل قدم به قدم به مقام فنا 

نزديك شد و نی وجودش به نيستان سرمدی بازگشت.
داخل  در  كه  كسانی  برای  زرين كوب  عبدالحسين 
عرفان  با  ويژه،  به  و  ادب  و  تاريخ  با  ايران  خارج  و 
پژوهشگری  كمتر  آشناست.  نامی  دارند  انسی  اسالمی 
در  خود  تحقيقات  در  كه  می شود  پيدا  جهان  سراسر  در 
حوزۀ تصوف و عرفان، علی الخصوص آثار و انديشه های 
موالنا جالل الدين، به نوشته های زرين كوب ارجاع نداده 
باشد. بی گمان او در موالناشناسی، همطراز بزرگانی چون 
بديع الزمان فروزانفر و جالل الدين همايی قرار می گيرد، با 
اين تفاوت كه حجم تتبعات و آثار قلمی او دربارۀ موالنا 

بيش از آن دو استاد موالناشناس است.
روانشاد زرين كوب پيش از نگارش پله پله تا مالقات 
دربارۀ  را  كوزه  در  بحر  و  نی  سّر  چون  كتابهايی  خدا، 
جالل الدين  دوستداران  بود.  نوشته  موالنا  آثار  و  زندگی 
راحتی  به  را  او  نوشته های  كه  زرين كوب  ارادتمندان  و 
درنمی يافتند، ولی مطمئن بودند كه استاد حرفهای زدنی 
از او درخواست می كردند كه كتابی  زيادی دارد، مكرراً 
ساده تر و در حّد فهم غير متخصصها دربارۀ موالنا بنويسد، 
و  متعدد  رقمهای  و  عدد  و  پی در پی  ارجاعات  بدون 
پانويسهای دست و پاگير. زرين كوب پله پله را در پاسخ به 
اين گروه از خوانندگانش نوشت. ديری نپاييد كه چاپهای 

اين كتاب از بيست و شش درگذشت.
خواندن  و  نيست  ساده ای  نثر  اصوالً  زرين كوب  نثر 
كه  آنهايی  مخصوصًا  نيست،  ميسر  سهولت  به  آثارش 
چاشنی تحقيقی اش سنگين تر است. بايد با سبك نگارش 
دريای  در  چنان  نوشتن  هنگام  به  او  گرفت.  خو  وی 
انديشه، فرو می رود كه در جای جای كار، حرف و نطق 
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را بر هم می زند و پنداری جانب خواننده اش را يكسره 
رها می كند. در نتيجه، مفردات و تركيباتی نه چندان آشنا 
به ذهن امروزيها به كار می برد، جمالتش از حّد متعارف 

طوالنی تر و مفاهيمش تو در تو از آب در می آيد.
می گيرد  فرا  را  او  چنان  ذهنی  تراوشهای  و  افكار  سيل 
كه فرصتی برای اين كلمه و اين جمله به جای آن كلمه و 
آن جمله نمی يابد. همۀ كلمات در آن حالت برايش يكسان 
ذهنش  به  الهام گونه  نگارش  لحظات  در  هرچه  می نمايد. 
او  حالت  می ريزد.  كاغذ  روی  به  يكراست  می كند  خطور 
به شاعری می ماند كه اگر لحظه ای مكث كند مضمونی كه 
اين گونه  البته  می رود.  ميان  از  به كلی  رسيده  خاطرش  به 
انديشيدن و كاربردی اين چنين از كلمات، برخاسته از ذهنی 
است كه سالهای سال در بستر ادبيات و تاريخ ايران پرورش 
شده  آن پر  از  تاريخی كه بندبند وجودش  ادبيات و  يافته، 
كهن  ادبيات  از  عناصری  كه  است  طبيعی  بنابراين،  است. 
فارسی و حال و هوای آن در نوشته های او بازتاب پيدا كند؛ 

عناصری كه ممكن است برای نسل امروز آشنا نباشد.
زرين كوب در پله پله تا اندازه ای بر شكل ياد شده غلبه 
كرده، چون مخاطبان خاصی را در پيش روی داشته است. 
می كند،  اذعان  كتاب  اين  مقدمۀ  در  خود  چنانكه  مع ذلك، 
نمی تواند از سنت نگارش كه سالها بدان عادت كرده، كامًال 
ببرد. از اين رو مفردات و تركيبات كهنه و جمالت طوالنی 
ــ گاه به اندازۀ پاراگرافی ده سطری ــ در پله پله كم نيست. 
از ديگر سوی، چون استاد خود را مكلف كرده كه از افزودن 
به  را  مطالب  پاره ای  كند،  خودداری  صفحات  در  پانويس 
گونه های مختلف تكرار كرده است. مترجم پله پله كوشيده كه 
به قدر مقدور و تا آنجا كه به مفاهيم و نيات اصلی نويسنده 
جمالت  كند،  ماليم تر  را  كتاب  نثر  نياورد،  وارد  خدشه ای 
از  مقداری  و  تبديل،  كوتاه تری  اجزای  به  را  طوالنی  بسيار 
تكرارها را كم كند. بسياری از تركيبات ادبی و كهنۀ كتاب 
هم به طور طبيعی در ترجمه جای خود را عمومًا به معادلهای 
معمولی و زودياب انگليسی داده اند. با اين همه، در برگردان 
انگليسی، بنا به داليلی كه استاد زرين كوب در مقدمۀ خود 
ذكر كرده و در باال نيز بدان اشاره شد، به اقتضای ضرورت، 
بسياری از تكرارها و بازگفتهای متن اصلی ابقا شده است، 
حفظ  و  مطالب  تداعی  به  خود  جای  در  آنها  كدام  هر  زيرا 

رشتۀ سخن به دست خواننده كمك می كند.
زرين كوب با توجه به زمينه ای كه در داستان نويسی 

داشته ــ و به قول دكتر قدمعلی سّرامی در يادنامۀ استاد، 
اگر به تحقيق روی نمی آورد، حتمًا داستان نويسی سرآمد 
و  روايی  فضايی  خود  كتابهای  از  بسياری  به  می شد ــ 
از  حكايت  وی  آثار  اكثر  عناوين  است.  داده  داستانوار 
ذوق و قريحۀ داستانپردازی استاد دارد. پله پله تا مالقات 
خدا نيز در واقع «داستانی» از زندگی موالنا، از بدو تولد تا 
لحظۀ سفر به دياری ديگر و رويدادهای پس از آن است، 
النهايه داستانی كه خيالپردازيهای تهی از حقيقت ندارد. 
حالت داستانی و روايی پله پله است كه ــ به رغم بعضی 
«گير و گور»های نگارش ــ طی حدود چهل سال اخير 

هزاران خوانندۀ ايرانی را مجذوب خود كرده است.
حداقل  و  همه  چكيدۀ  شامل  خدا  مالقات  تا  پله پله 
موالنا  جامع االطراف  شناسايی  برای  كه  است  اطالعاتی 
جالل الدين محمد بايسته است. كتاب مركب از يك مقدمه، 
ده فصل، تعليقات، كتابشناسی و يك نمايه است. هر فصل 
را  موالنا  شصت و هشت سالۀ  زندگی  از  مرحله ای  كتاب، 
وصف می كند. فصل اول به شرح اوضاع خانوادگی او در 
بلخ تا سيزده سالگی اش می پردازد، يعنی زمانی كه بهاءالدين 
از  مهاجرت  قصد  جالل الدين،  و نخستين مربی  پدر  ولد، 
شرق به غرب ايران می كند. قدرت زرين كوب در ترسيم 
عوالم روحانی و تجربه های ذهنی كودكی خردسال در اين 
فصل ستودنی است. فصل دوم گزارش هجرتی است كه 
قونيه  به  سرانجام  را  او  مريدان  و  خاندان  ولد،  بهاءالدين 
می رساند، شهری كه پس از چندی وطن دوم جالل الدين 
مرشد  ترمذی،  محقق  برهان الدين  از  سوم  فصل  می شود. 
از  و  می گويد  سخن  پدر،  مرگ  از  پس  موالنا  راهنمای  و 
تأثيری كه آن پير روحانی بر ساختن شخصيت اخالقی و 
فكری جالل الدين گذارد. در فصل چهارم با چهرۀ پر رمز 
يكسره  ميانسالی  در  را  موالنا  كه  می شويم  آشنا  رازی  و 
دگرگون كرد و مسير او را از شريعت خشك به طريقت 
پرشور و حالی كشانيد، شمس تبريزی، درويش يك القبای 
گمنامی كه آتشها افروخت و پرنده وار ناپديد شد. اين فصل 
پر حادثه ترين و پر جاذبه ترين بخشهای كتاب است كه غم 
و شادی و ديدار و دوری را در كنار هم دارد. فصل پنجم 
از  از زمان ناپديدشدن شمس تا آن زمان كه موالنا ظاهراً 
بازگشت محبوبش ديگر نوميد می شود، سخن ساز می كند 
و از روزها و شبهايی كه موالنای پای كوب دست افشان به 
افسردگی و سكوت می گرايد. فصل ششم قصۀ شكوفايی 
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و  می گويد  سخن  بازار  ميانۀ  در  او  رقص  و  موالنا  مجدد 
از صالح الدين زركوب قونوی كه موالنا او را به خليفگی 
خود برمی گزيند. فصل هفتم به حسام الدين چلبی، خليفۀ 
دارد:  اختصاص  صالح الدين،  درگذشت  از  پس  موالنا 
او  به  ــ  موالنا  از  پس  ــ  را  معنوی  مثنوی  كه  شخصيتی 
مديونيم. فصلهای هشتم و نهم شرحی است از مراتب سير 
مقامات  از  مقصود  كه  فصولی  موالنا،  روحانی  سلوک  و 
تبتّل و فنا بر ما روشن تر می شود. موالنا، مخصوصًا پس از 
غروب شمس، در واپسين سالهای زندگی اش، در عوالمی 
سير می كرد كه برای احدی جز خود او قابل لمس نبود؛ 
تنها جرقه هايی از آن در سروده هايش به چشم می خورد. 
از  شمس،  غزليات  در  ويژه  به  سخنانش،  از  بعضی  در  او 
تجربه هايی می گويد كه با نوعی ابهام مسحوركننده، و نه 
گيج كننده، همراه است. ما از آن لذت می بريم بدون آنكه 
لزومًا بدانيم حقيقت مقصود او چيست. اين سنخ سخنان 
كه  می شود  مربوط  فراتجربی  و  روحانی  عوالم  همان  به 
برای ناآشنايان راه تبتُّل تا فنا ــ كه ما باشيم ــ قابل درک 
كامل نيست. دانش ما از چنان عوالمی حداكثر علم اليقين 
است، حال آنكه از آن موالنا حق اليقين است. فصل پايانی 
موالناست،  عمر  پايانی  روزهای  و  ماهها  حكايت  پله  پله 
زمانی كه قونيه در دلشوره و اضطراب می زيست و نگران 
از دست دادن وجود ارجمند موالنای شهر بود، در حالی 
كه موالنای فرسوده و تكيده در كمال شادمانی چنان رفتنی 

را نه هجران كه عين وصال می ديد:
هر طرف آواز عشق می رسد از چپ و راست

مـا به فلك مـی رويـم عــزم تماشا كـراست؟
مـا بـه فـلك بـوده ايـم، يـار مـلك بـوده ايـم

بـاز همانجـا رويـم جمله كه آن شهـر ماست
خـود ز فـلك برتـريم وز مـلك افـزون تريـم

زيـن دو چــرا نگـذريم؟ منـزل ما كبـرياست
گوهــر پـاک از كـجا؟ عالـم خـاک از كـجا

بر چه فرود آمديت؟ بار كنيد اين چه جاست؟
برای  مخصوصًا  خدا  مالقات  تا  پله پله  انگليسی  ترجمۀ 
به  يا  وطن  از  دوری  سبب  به  كه  ايرانيانی  و  انگليسی زبانها 
هر علت ديگری با متون فارسی ــ به ويژه متون تحقيقی ــ 
چندان راحت نيستند، بی شك می تواند منبعی از لذت معنوی 

و دانش موثق دربارۀ موالنا جالل الدين بلخی رومی باشد.
م. زحل

معرفی اجمالی تاريخ ادبيات فارسی
 A History of تاريخ ادبيات فارسی»، با عنوان انگليسی»
تازه ترين   ،HPL اختصاری  نام  و   Persian Literature
كتاب در سرگذشت دوازده قرنی شعر و ادب غنی فارسی 
است كه به اهتمام «بنياد فرهنگ ايرانی» و «مركز مطالعات 
محققان  گروهی  شركت  با  كلمبيا،  دانشگاه  ايرانشناسی» 
سرويراستار  می شود.  نوشته  ايرانی  معدودی  و  فرنگی 
احسان  دكتر  سترگ  كار  اين  سلسله جنبان  واقع،  در  و، 
يارشاطر، رئيس بنياد و مركز يادشده و نيز سرويراستار 

دانشنامۀ ايرانيكا است.
اجازه بدهيد ما نيز برای خودمان معادل فارسی عنوان 
اين تاريخ را به صورت «تاف» باب كنيم؛ صرفه جويی در 

وقت و نگارش خواهد بود.
«تاف» طرحی هجده مجلدی است كه تاكنون دو مجلد 

آن منتشر شده است. عناوين مجلدات هجده گانه اينهاست:
مجلد اول: مقدمه ای كلی بر ادب فارسی

مجلد دوم: شعر فارسی در عصر كالسيك؛ سدۀ دوم تا 
سدۀ نهم هجری؛ شامل قصيده، غزل، رباعی

دوم  سدۀ  كالسيك؛  عصر  در  فارسی  شعر  سوم:  مجلد 
تا سدۀ نهم هجری؛ شامل مثنوی؛ انواع مسمطات و 

تركيب بندها، قطعه؛ طنز و هجو؛ شهرآشوب
مجلد چهارم: حماسۀ پهلوانی، شاهنامه و ميراث آن

مجلد پنجم: نثر فارسی
مجلد ششم: ادبيات دينی و عرفانی

مجلد هفتم: شعر فارسی از سدۀ نهم تا سيزدهم هجری؛ 
از صفويه تا آغاز نهضت مشروطه

مجلد هشتم: شعر فارسی بيرون از ايران؛ شبه قارۀ هند، 
آناطولی، آسيای مركزی پس از تيمور

هند،  شبه قارۀ  ايران؛  از  بيرون  فارسی  نثر  نهم:  مجلد 
آناطولی، آسيای مركزی پس از تيمور

مجلد دهم: تاريخ نگاری ايرانی
دورۀ  از  چهاردهم؛  سدۀ  اوايل  ادبيات  يازدهم:  مجلد 

مشروطيت تا عهد رضاشاه
ايران،  تا   1320 از  امروز،  فارسِی  شعر  دوازدهم:  مجلد 

افغانستان و تاجيكستاِن عصر حاضر
مجلد سيزدهم: قصه و نمايشنامۀ امروزی

مجلد چهاردهم: زندگينامۀ شاعران و نويسندگان دوران 
كالسيك
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دوران  نويسندگان  و  شاعران  زندگينامۀ  پانزدهم:  مجلد 
جديد؛ اصطالحات ادبی
مجلد شانزدهم: نمايۀ جامع

مجلد هفدهم: مجلد همراه 1: ادبيات ايران پيش از اسالم
مجلد هجدهم: مجلد همراه 2: ادبيات در زبانهای ايرانِی 
غيرفارسی، كردی، پشتو، بلوچی، آسی؛ ادبيات فارسی 

شفاهی و تاجيك
معنای  به  فارسی  ادب  تاريخ  می شود،  مالحظه  چنانكه 
اخص (يعنی آن فارسی كه امروز هم بدان تكلم می كنيم) در 
جامع  نمايۀ  شانزدهم  مجلد  است.  شده  نوشته  مجلد  پانزده 
كل كتاب و مجلدات هفدهم و هجدهم در واقع، نه بخشهای 
الينفكی از اصل «تاف» بلكه دو كتاب همراه است و به همين 

سبب نيز عنوان فرعی آنها «همراه 1» و «همراه 2» است.
تاكنون مجلد اول (مقدمه ای كلی بر ادب فارسی) و 
مجلد «همراه 1» منتشر شده است؛ اين مجلد اخير تمامًا 
مربوط به ايران پيش از اسالم (ادبيات اوستايی، ادبيات 
فارسی ميانه، ادبيات مانوی، ختنی، بودايی و مطالبی از 
اين دست) است. اجازۀ ترجمه و نشر اين اثر رسمًا و 
است.  شده  واگذار  تهران  در  سخن  انتشارات  به  كتبًا 
دست  در  و  پذيرفته  پايان  همراه 1  مجلد  ترجمۀ  گويا 
چاپ و طی مراحل بعدی است. نگارنده سررشته ای در 
برگرداِن  دست اندركاراِن  مسلمًا  و  ندارد،  آن  مندرجات 
كنند.  معرفی  را  آن  می توانند  بهتر  و  بيشتر  آن  فارسی 
و  ساختار  دربارۀ  است  اطالعاتی  می آيد  زير  در  آنچه 
ارجمند  خوانندگان  آگاهی  به  كه  اول  مجلد  محتوای 

گزارش ميراث می رسد.
چنين می نمايد كه هر مجلد يا احتماالً هر چند مجلد 
گرفته  قرار  ايرانشناسان  از  يكی  مستقيم  مسئوليت  در 
است. تنظيم موضوعات، انتخاب نويسندگان و مسئوليت 
دوبروين،  آقای  عهدۀ  بر  اول  مجلد  ويراستاری  اصلی 
پژوهشگر پركار هلندی و استاد بازنشستۀ دانشگاه اليدن 
در  او  بسيار  آثار  با  ايرانی  ادب دوستان  كه  است  بوده 
كه  آنجا  تا  دارند.  آشنايی  فارسی  ادبيات  و  زبان  قلمرو 
نگارنده خبر دارد، تاكنون الاقل دو كتاب از آثار دوبروين،

Piety and  Poetry و Persian Sufi Poetry به فارسی 
دعوت،  ايران  به  پيش  سال  چند  است.  شده  برگردانده 
از  يكی  شد.  اهدا  وی  به  افشار  موقوفات  بنياد  جايزۀ  و 
جنبش  و  غزنوی  سنايی  آثار  او  عالقۀ  مورد  حوزه های 

مالمتيه و قلندريه است. او يكی از همكاران موثر دانشنامۀ 
اسالم (EI2) و دانشنامۀ ايرانيكا (EIr) است. دو فصل اول 
و سيزده از مجلد اول به قلم خود دوبروين است. «تاف» 
و  آن  مؤلفان  اجمال  معرفی  مندرجات،  فهرست  با  كه 
پيشگفتار سرويراستار، احسان يارشاطر (در بيست و شش 
 (Tauris) صفحه) آغاز می شود، توسط انتشارات توريس
پيشگفتار  بجز  كتاب  است.  يافته  انتشار   2009 سال  در 
كلی سرويراستار، به هفده فصل، دو ضميمه، كتابشناسی 
و نمايۀ كتاب تقسيم شده است. عناوين هفده گانۀ كتاب، 
اسامی نويسندگان و وابستگی دانشگاهی آنها ــ به هنگام 

نگارش فصلها ــ به شرح زير است:
فصل 1: ادبيات كالسيك فارسی، ميراثی از گذشته/ 

يوهانس توماس پيتر دو بروين1، دانشگاه اليدن؛
پِری2،  جان  ادبی/  فارسی  تكامل  و  منشأ   :2 فصل 

دانشگاه شيكاگو؛
دانشگاه  َهنوی3،  ويليام  ادبيات/  تاريخ   :3 فصل 

پنسيلوانيا؛
فصل 4: عروض: وزن و قافيه/ بو اوتاس4، دانشگاه 

اوپساال، سوئد؛
فصل 5: نظريۀ ادبی سنتی: زمينۀ عربی/ گريت ِخلدر5، 

دانشگاه گرونينگن هلند، و اكسفرد؛
فصل 6: بالغت فارسی: علم بديع و علم بيان/ ناتاليا 

چاليسووا6، دانشگاه دولتی روسی، مسكو؛
زيپولی7،  ريكاردو  شعری/  خيال  صور   :7 فصل 

دانشگاه ونيز؛ 
فصل 8: انواع ادبيات درباری/ جولی اسكات ميثمی8، 

تهران، بركلی و اكسفرد؛
پورجوادی،  نصراهللا  دينی/  ادبيات  انواع   :9 فصل 

دانشگاه تهران؛
دانشگاه  ويندفوهر9،  گرنوت  معميات/   :10 فصل 

ميشيگان؛
1. Johannes Thomas Pieter de Bruijn
2. John Perry
3. William Hanaway
4. Bo Utas
5. Greet Gelder
6. Natalia Chalisova
7. Riccardo Zipoli
8. Julie Scott Meisami

9. Gernot Windfuher
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بر  اسالم  از  پيش  هنِد  و  ايران  تأثيراِت   :11 فصل 
ادبيات فارسی/ فرانسوا دوبلوا1، مدرسۀ مطالعات شرقی 

و آفريقايی، لندن؛
كالسيك  ادبيات  در  ِهلنيستی  نفوذهای   :12 فصل 
بروكسل  دانشگاههای  رويمبكه2،  َفن  كريستين  فارسی/ 

و كمبريج؛
ت.  ی.  فارسی/  ادبيات  بر  عربی  تأثيرات  فصل 13: 

پ. دو بروين؛
كتاب/  به  مربوط  هنرهای  و  فارسی  ادب  فصل 14: 

پريسيال سوِچك3، دانشگاه نيويورک؛
زبان  عرصه های  در  خطی  نسخه های   :15 فصل 

فارسی/ ايرج افشار، دانشگاه تهران؛
فصل 16: چاپ و نشر/ ايرج افشار؛

فصل 17: كتابخانه و كتابداری/ ايرج افشار؛
ضميمۀ 1: نشر در ايران پس از انقالب

ضميمۀ 2: نشر برون مرزِی كتابهای فارسی
مفصل ترين فصل كتاب، فصل هفتم (62 ص) و پس 
از آن، فصل اول (42 ص)، و كوتاه ترين آنها فصل يازدهم 
(12ص) است. مجلد اول «تاف» در حقيقت مطالبی را 
موضوع بحثهای خود برگزيده كه وجوه مشترک بسياری 
مجلدات  تمامی  مشترک فيه  قهراً  و  ادبی،  حوزه های  از 
مندرجات  برای  را  پيش زمينه  نقش  عمًال  و  است  بعدی 
آن مجلدات ايفا می كند. اين شيوه ای سودمند و از جهاتی 

تازه است.
نخستين  از  يكی  تأليف  از  سال  يكصد  از  بيش 
تاريخهای ادبيات فارسی به شيوه ای نظام مند و مستند 
توسط هرمان اتۀ آلمانی، و چندسالی كمتر نيز از زمان 
همت  به  جلد)  چهار  (در  ايران  ادبی  تاريخ  نگارش 
ايرانی  ادبيات  تاريخ  می گذرد.  انگليسی  براون  ادوارد 
يان ريپكای چك هم نيم قرنی از عمرش گذشته است. 
فارسی  ادبيات  دربارۀ  كه  مفصلی  و  جامع  كار  تنها 
تاريخ  درآمده،  نگارش  به  ايرانی  دانشمندی  همت  به 
از  كه  است  صفا  ذبيح  هللا  شادروان  ايران  در  ادبيات 
بسياری جهات بر سه كار اساسی ياد شده تفوق دارد. 
با اين حال، كار هيچ يك از آنها در زمان حاضر كامل 
و كافی به نظر نمی رسد چون در اين فاصله پژوهشهای 
و  تك نگاريها  و  گرفته  صورت  فراوانی  پراكندۀ 
رساالت كوتاه و بلند بی شماری در حوزه های مختلف 

مدارک  مخصوصًا  و  شده،  نگاشته  فارسی  ادب  شعر 
پژوهشگران  برای  كه  آمده  دست  به  تازه ای  اسناد  و 
نامبرده ناشناخته بوده است. روی همين اصل، به نظر 
گروهی از عالقه مندان به ادبيات فارسی، در خارج از 
ايران آمد كه زمان كاری جديد و روزآمد در اين زمينه 
فرا رسيده است. اين احساس ضرورت منجر شد به 
پژوهشگر  شمار  از  مركب  تحريريه ای  هيئت  تشكيل 
ايرانشناس، و برگزاری جلسه ای در كمبريج انگلستان 
در 1995. در ابتدا هيئت مذكور تصميم گرفت چهارده 
مجلد اصل كتاب و دو مجلد همراه به نگارش درآيد، 
ولی بعداً قرار شد دو جلد ديگر (مجلدات نهم و دهم) 

بر آن افزوده شود.
چون ما هنوز تمامی كار را پيش روی نداريم، داوری 
و اظهار نظر قطعی دربارۀ اين اثر بزرگ ناممكن و دور از 
احتياط علمی است. مع ذلك، بر اساس آنچه در پيشگفتار 
قلم  به  كتاب  اول  فصل  به  توجه  با  و  آمده  سرويراستار 
طراح و ويراستار اصلی اين مجلد و سرفصلهای مجلدات 
پانزده گانۀ اصلی، می توان چند نكتۀ كلی را دربارۀ «تاف» 

بيان كرد:
بررسی  در  تاف  همزمانی  زمانی/  در  شيوۀ  اول  نكتۀ   .1
مطالب ادبی است كه از اين لحاظ با شيوۀ براون، از 
صفا،  و  بديع الزمان  امثال  با  و  خارجی،  پژوهشگران 
از دانشمندان ايرانی كه توالی زمانی را در ارائۀ مواد 
ادبی خود دقيقًا رعايت كرده اند، تفاوت قابل مالحظه 
عين  دوگانه  شيوۀ  اين  دربارۀ  باشد  بهتر  شايد  دارد. 
عبارات سرويراستار در اينجا نقل شود تا مقصود از 
درزمانی/ همزمانی در تاف روشن تر شود: «همچنانكه 
رويكرد  برمی آيد،  وضوح  به  مجلدات  عناوين  از 
تاريخ ادبيات فارسی نه يكسره و بالاستثنا تاريخی و 
نه كامًال موضوعی است. تحوالت در بستر زمان رخ 
می دهند و برای فهم يك نوع ادبی مقتضی است كه 
سير پيشرفت آن بر حسب توالی تاريخی دنبال شود. 
از سوی ديگر، صور خيال، موضوعات و درونمايه ها 
تنها  نه  بايد  و  دارند  را  خود  خاص  زندگی  يك  هر 
 (diachronically) در طول زمان و به طور درزمانی
1. Francois de Blois.

2. Christine van Ruymbeke

3. Priscilla P. Soucek
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صرف نظر   ،(synchronically) همزمان  نحو  به  بلكه 
منظور  به  بنابراين،  شود.  مطالعه  نيز  زمان،  عنصر  از 
رسيدن به يك تحقيق همه جانبۀ بهتر، تركيبی از اين 
رو،  اين  از  است».  شده  گرفته  كار  به  رويكرد  دو 
چون  محققانی  ادبی  تاريخهای  با  كه  خوانندگانی 
براون، بديع الزمان و صفا خو گرفته اند، احتماالً متوجه 
تفاوتهايی از لحاظ ساختار و آرايش مطالب ميان آن 

تاريخها و «تاف» خواهند شد.
2. نكتۀ ديگر گستردگی زمانی و جامعيت محتوايی «تاف» 
است كه بی گمان از تاريخهای ادبی قبل از اين پيشی 
كه  آوريم  نظر  در  كه  است  كافی  فقط  است.  گرفته 
مجلد «همراه 1» با بيش از پانصد صفحه مطلب تمامًا 
است.  مربوط  اسالم  از  پيش  ايرانی  زبان  و  ادب  به 
همين طور، مجلد «همراه 2» به موضوعاتی می پردازد 
پرداخته  آنها  به  تقريبًا  ديگر  مشابه  تاريخهای  در  كه 
نشده است. اگرچه تاريخ ادبيات ايرانی يان ريپكا و 
همكارانش به ادبيات خارج از مرزهای ايران امروزی 
است،  پرداخته  نيز  هند)  و  افغانستان  (تاجيكستان، 
قلمرو  اين  در  يقين «تاف»  به  قريب  احتمال  به  ولی 
ديگر،  سوی  از  داشت.  برخواهد  بلندتری  گامهای 
خود  نيمای  تا  صبا  از  در  آرين پور،  يحيی  اينكه  با 
سلسله وقايع ادبی را از عصر مشروطيت درگذرانده و 
به عهد نيما يوشيج رسانده است، باز مسلمًا جاهای 
خالی و نكاويده حتی در اين فاصلۀ نسبتًا كوتاه كم 
تحوالت  ما  عصر  يا  نيما  زمان  از  عالوه،  به  نيست. 
داده  رخ  كيفی،  چه  كّمی  چه  زيادی  فوق العاده  ادبی 
كه هنوز آن طور كه شايد و بايد بدانها پرداخته نشده، 
يا فرصت پرداختن به آنها دست نداده است. رساله ها 
و تك نگاريهای فراوانی اينجا و آنجا به چاپ رسيده، 
اما هنوز در قالب كتابی به نام تاريخ ادبيات درنيامده 
دارد  تصميم  «تاف»  كه  می آيد  بر  قرائن  از  است. 
ناگفته  گفتنيهای  و  پركند  را  خالی  جاهای  اين  همۀ 
كه  بيابد  را  آن  مجال  كتاب  اين  چنانچه  بگويد.  را 
برآيد،  مجلدات)  (عناوين  تعهداتش  تمامی  عهدۀ  از 
ادبيات  و  زبان  برای  ادبی  تاريخ  جامع ترين  بی شك 

فارسی خواهد بود.
3. در مجلد اول «تاف» كه نگارنده مطالعه كرده، نويسندگان 
به ذكر حداقل نمونه و مثال بسنده كرده اند و در بعضی 

جاها كه خواننده به كمك نمونه ای سخت نياز دارد، 
اين كمك از او دريغ داشته شده است. به هر حال، 
نشود  دنبال  شيوه ای  چنين  بعدی  مجلدات  در  شايد 
كه اگر بشود نقص كتاب خواهد بود. باری، بايد صبر 
كرد و ديد مجلدات آتی چگونه به مسئلۀ نمونه های 

نظم و نثر خواهند پرداخت.
4. آخرين نكته مربوط می شود به درصِد همكاران ايرانی 
در اين طرح فرهنگی سترگ. در مجلد نخست تنها دو 
دانشمند ايرانی، ايرج افشار (كه خدايش نگه داراد!) 
و نصرهللا پورجوادی، سهمی دارند ــ كه البته بدون 
فعًال  كه  ــ  يارشاطر  دكتر  ــ  سرويراستار  احتساب 
عرضه  يافته،  نشر  مجلد  دو  در  او  از  مستقلی  مقالۀ 
سنگينی  مسئوليت  عوض  در  اگرچه  است،  نشده 
و  دانشمند  هيچ   «1 «همراه  مجلد  در  دارد.  عهده  بر 
و  كی  تا  ندارد.  شركت  ايرانی  نسل  از  پژوهشگری 
چند بايد دربارۀ ايران كهن چشمهايمان را به گفته ها 
پژوهشهای  بدوزيم؟  امروزين  فرنگيان  نوشته های  و 
و  مفيد  همه  ايرانی  ادب  و  فرهنگ  دربارۀ  فرنگيها 
درخور ستايش است، ولی اين نگرانی هميشه وجود 
كه  كنيم  عادت  كم كم  ايرانی  خوانندگان  ما  كه  دارد 

ادبياتمان را از پشت عينك فرنگی ببينيم!
مجدالدين كيوانی

توضيحی  فهرستگان  بِيِسمبَيِف،   ک.  تيمور 
رويدادنامه های خوقند، توكيو، بنياد پژوهشی زبانها 

و فرهنگهای آسيا و آفريقا، 2008، 874ص. 
Timur K. Beisembief, Annotated Indices to the 
Kokand Chronicles, Tokyo, Research Institute 
for Languages and Cultures of Asia and Africa 
(ILCAA), 2008, 874pp.

واال  جايگاه  اسالمی  فرهنگ  در  ديرباز  از  فهرست نگاری 
آمده اند  نويسنده   و  دانشمند  دهها  است.  داشته  ويژه ای  و 
نگاشته هايشان  و  آنها  از  بسياری  نام  بسا  چه  و  رفته اند  و 
نه بر زبان مانده است و نه در زمان، ولی نام محمد النديم 
پاييده  جاودانه  پيوسته  الفهرست  شاهكارش  و  نديم)  (ابن 
پايگاه  كتاب  به  بنگريد  الفهرست  از  آگاهی  (برای  است. 
محمدالنديم در كتابشناسی، از محمدحسين ساكت، مشهد، 

انتشارات جاويد، چاپ اول، 1368ش).



57
دورة دوم، سال سوم، شمارة 34، مرداد و شهريور 1388

روزبه روز  فهرست نگاری،  و  نسخه شناسی  پيوند 
ادبيات  و  فهرست نگار  كار  ارزش  و  برجستگی 
فهرست نگاری را نشان داده است. اكنون، فهرست نگاری 
دانش  دارد،  كه  گوناگونی  رشته های  و  شاخه ها  با 
شناخته شده و بهامندی است كه در درون دانش كتابداری 
به پژوهش درمی آيد. در كار پژوهش، فهرست نگاشته ها 

ياريهای شايان نگرشی به پژوهشگران می دهد.

كوشش  خوقند  رويدادنامه های  توضيحی  فهرستگان 
ستايش انگيزی است كه به دست آقای تيمور ک. بِيِسمبَيِف 
فرهنگهای  و  زبانها  پژوهشی  بنياد  و  است  گرفته  انجام 
آسيا و آفريقا، وابسته به مطالعات خارجی دانشگاه توكيو 
(ILCAA) در سال 2008م آن را به چاپ رسانده است.

سه  در  (اختصارات)  كوتاهه ها  از  سياهه ای  با  كتاب 
صفحه آغاز می شود و با سپاسنامه ای در يك صفحه ادامه 
می يابد. نويسندۀ قزاقستانی، به پيشنهاد استادش ونيامين 
پترويچ يودين (1928ـ1983) كار فهرست نويسی را در 
كار  و  كرد  آغاز  شاهرخی  تاريخ  پايۀ  بر  نخست   1974
اصلی آن را در 1984ـ1996 به عنوان طرحی پژوهشی 
به پايان رساند و در دسامبر 2004 و تابستان 2005 برای 

چاپ به دانشگاه توكيو پيشنهاد داد.
فهرستگان توضيحی دارای ديباچه ای است در سيزده 
نامها.  خواندن  و  رسم الخط  راهنمای  با  همراه  صفحه 
كتاب دارای پنج فهرست توضيحی برای 35 رويدادنامۀ 

خوقندی است:

1. نام كسان، كه نام جانداران و حيوانهای خانگی و اهلی 
را نيز در برمی گيرد؛

2. فهرست جغرافيايی و اخترشناسی؛ 
3. اصطالح شناسی؛

4. نامهای اقوام و زبانها؛
5. عنوان كتابها.

پوشش  را  رويدادنامه ها  متنهای  همگی  فهرستگان، 
تاريخ  جهان نمای،  تاريخ  منتخب التواريخ،  بجز  می دهد 
جديدۀ تاشكند و تاريخ محيی خوقندی، كه تنها بخشهای 
اصلی وابسته به تاريخ خاندانی خوقند و بخارا فهرست 
دربارۀ  آنها  نگاشته شدۀ  فصلهای  اينجا  در  و  شده اند؛ 
در  است.  نبوده  نظر  مورد  آغازی  اسالمی  سلسله های 
اندک موارد، تنها بخشی از واژگان پربسامد  مانند خان، 

شاه يا پادشاه فهرست شده اند.
اين  مدخل،  است.  مدخلهايی  شامل  فهرست  هر 
به  لقب  يا  اصطالح  نام،  الف.  می گيرد:  بر  در  را  پاره ها 
خط تازی، همان گونه كه در دست نگاشتهای اصلی آمده 
است، يا تلفظهای گوناگون؛ ب. رسم الخطهای آنها با نگاه 
به تلفظهای گوناگون؛ پ. سياهۀ رويدادنامه ها (به ترتيب 
الفبا و حروف كوتاهه) و شمارۀ برگها/ صفحه هايی كه 
آن نام، اصطالح يا لقب و عنوان آمده است؛ ت: شرحها 
زيست نامه ای،  ريشه شناختی،  تاريخی،  توضيحهای  و 
برای  زبانشناختی  و  اصطالح شناختی  جغرافيايی، 

مدخلهای گوناگون در دوكمان نگاشته آمده است.  
خان/  ابوالقاسم  (سلطان)  مدخل  در  نمونه،  برای 

سلطان كوچك/ شاه ابوالقاسم/ شاه كوچك می خوانيم:
شاه  كوچك/  سلطان  خان/  ابوالقاسم  [سلطان] 
(أنساب  كوچك  شاه  فرغانه)/  تاريخ  (مكمَّل  ابوالقاسم 

السالطين و تواريخ الخواقين (نبيرۀ آلتون بيشيك))
أنساب السالطين و تواريخ الخواقين 12آ، 64بـ  65 آ؛ 
12ب؛  فرغانه  تاريخ  مكمَّل  آ؛   26 ب،   3 انُجم التواريخ 
جديدۀ  تاريخ  36ب؛  آ،   44 ـ  43ب  عمرخانی  شهنامۀ 
تاشكند 333آ، 338ب؛ تاريخ محيی خوقندی 13ب (در 
و  لقب «سلطان  شاهی نشست،  اورنگ  سالگی بر  هفت 
شاه كوچك» از آنجا آمده است)، 23آ؛ تاريخ شاهرخی 
16؛ تاريخ جهان نمای 19 ب ـ 20 آ (در هشت سالگی او 
را از هند به فرغانه آوردند و بر تخت نشاندند؛ ده سال 
فرمان راند و در هجده سالگی به علت بيماری آبله جان 
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سپرد) 62 ب، 165آ، 341ب؛ خالصة التواريخ 2 آ.
همان گونه كه می بينيم، در اين مدخل هر نام و عنوان 
و توضيحی كه آمده است نام و نشانی منبع آن هم نگاشته 
منبع  هر  كتابشناختی  آگاهی  برای  خواننده  است.  آمده 
می تواند به صفحه های آغازين كتاب (7 ـ 10) مراجعه 
التين  به  كه  رساله،  يا  كتاب  نام  كوتاهۀ  ديدن  با  و  كند 
كتاب  نشانۀ   MTF نمونه  برای  بيابد.  را  آن  است،  آمده 
دست نگاشت  بيك،  فاضل  از  است  فرغانه  تاريخ  مكمَّل 
شمارۀ 5971، فرهنگستان علوم (IVAN) ازبكستان، 89 

برگ (به تركی). 
نمونه  برای  كه  ابوالقاسم خان  مدخل  در  بدين سان، 
آورديم، عنوان شاه ابوالقاسم در مكّمل فاضل بيٰگ، شاه 
كوچك در أنساب السالطين ميرزا عالم تاشكندی، و اين 
توضيح كه در هشت سالگی او را از هند به فرغانه آوردند 
مّال  نوشتۀ  جهان نمای  تاريخ  در  مرد  هجده سالگی  در  و 
تحفة التواريخ  نخست  (نسخۀ  خوقندی  محمد  اَعوض 

خوقندی) به فارسی آمده است.
شخص  اين  از  كه  می كند  پيدا  آسانی  به  خواننده 
و  خالصة التواريخ  مانند  ديگر  دست نگاشت های  در 
است.  شده  ياد  برگها  ترتيب  به  خانی  تحفة التواريخ 

.(p. 25)
خويش  سودمند  ديباچۀ  در  كتاب  اين  پديد آورندۀ 
شهر  سياسی  و  جغرافيايی  وضع  خوقند،  خانات  دربارۀ 
آسيای  در   1876 تا  هجدهم  سدۀ  آغاز  از  كه  خوقند، 
است  نگاشته  داشت،  قرار  فرغانه  درۀ  در  و  مركزی 

.(pp. 12-19)
بهتر  يا  خوقند،  خانات  رويدادنامه های  چهره گيری 
گسترده ای  گروه  دست  به  خوقند،  تاريخ نگاری  بگوييم 
در  كه  گرفت  انجام  اثر)  چهل  از  (بيش  تاريخی  آثار  از 
بخش  از  و  بيستم  آغاز  و  نوزدهم  سده های  راستای 
آسيای  رويدادهای  به  معروف  نگاشته های  مجموعۀ 
آسيای  در  نخست  آثار،  اين  است.  آمده  فراهم  مركزی 
مركزی به فارسی ولی همچنين به تركی جغتايی نگاشته 
خوقند  خانات  تاريخ  به  آنها  بخش  بيشترين  و  شده اند 
ويژگی يافته اند. تمامی جلد مربوط به خوقند در حدود 
شش هزار برگ (دوازده هزار صفحه) است كه بر روی 
هم، بيش از رويدادنامه های شناخته شدۀ بخارا و خيوه 
توصيفهای  نيز  خوقند  رويدادنامه های  از  شماری  است. 

سبز  شهر  چين،  تركستان،  بخارا،  رويدادهای  از  مفّصلی 
دربارۀ  نويسنده  می گيرند.  بر  در  را  افغانستان  و  (َكش) 
تاريخچۀ رويدادنگاری خوقند نكته های درخور نگرشی 

.(p. 20) آورده است
پيداست كه تاريخ نگاری خوقند يكی از منابع برجستۀ 
تاريخ آسيای ميانه در سده های هجدهم و نوزدهم است. 
آگاهيهای  دارای  دوره  اين  دربارۀ  تنها  مجموعه  اين 
كه  است  رخداده  ششصد  تقريبًا  دربارۀ  رويدادی 
دربرگيرندۀ اطالعاتی در باب 1600 شخص و داده های 
تبارشناسی (از آن ميان 230 عضو خاندان مينگ حاكم بر 
 (prosopographical) خوقند)؛ اسناد و مدارک آمارنگاری
شامل نهصد حاكم، استاندار و فرماندهان لشكر در 180 
مكان جغرافيايی، و نيز 1700 كارگزار و مأمور دولتی و 
اشخاص برجسته كه 150 رده، مشاغل و لقبها و درجه های 
گوناگون داشتند و از البالی اين نگاشته ها بيرون می آيد. 
از درون همين رويدادنامه هاست كه با چيزی نزديك به 
ششصد اصطالح مهم رايج در آسيای مركزی از سده های 

هجدهم/ نوزدهم آشنا می شويم.
خيوه،  و  بخارا  اخير  رويدادنامه های  با  همگام 
در  را  پيوندها  واپسين  از  يكی  خوقند  تاريخ نگاری 
مركزی  آسيای  در  هزارساله  اسالمی  تاريخ نگاری  سنت  

.(p. 23) پايه گذاری می كند
گذشته از سيماهای تاريخی، جغرافيايی و اجتماعی 
چشمگير  و  سرشار  سود  خوقند،  رويدادنامه های 
زبانشناختی اين دست  نگاشته ها بر كسی پوشيده نيست. 
پيداست كه برای آگاهی از روند تكامل زبان فارسی در 
آسيای مركزی (سده های شانزدهم ـ نوزدهم) ــ فرايند 
پيوند  و  فرارودی  فارسی  تكامل  در  برجسته  و  ويژه 
آن با زبان دوران تدوين (سده های دهم ـ پانزدهم) و 
زبان امروز تاجيك، به بررسی اين رويدادنامه ها سخت 

.(pp. 23-24) نيازمنديم
پرنگی  مانند  اصطالحهايی  يا  واژگان  به  كه  هنگامی 
بر  اوزبكی)  (زبان  اوزبك چه  و  فرنگستانی  (فرنگی)، 
دربارۀ  چيزهايی   ،(pp.  840  ,845  ,858) می خوريم 
می آوريم.  دست  به  سيما  و  چهره  اين  با  آنها  كاربرد 
اميرنصرهللا  وزير  دالل بچه،  عبدالخالق  نام  زير  در 
 son) سهام  كارگزار  فرزند  دالل بچه،  (1842م)،  بخاری 
of Stockbroker) معرفی شده است. (p. 2, 5). پيداست 
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كه ترجمۀ انگليسی Stockbroker برای دالل در اين متن، 
درست نيست، زيرا سهم و شركت در خريد و فروش يا 
ميانجی گری (داللی) سهم در فرارود آن هم در 1842م 
 dealer هنوز باب نبود. در اينجا می بايست واژۀ دالل به
اشتباه  به  (كالهخود)   helmet واژۀ  يا  می شد.  ترجمه 

helmit چاپ شده است، كه البته غلط چاپی است.
و  خوب  كار  ارزش  از  ناچيز  و  خرد  لغزش  چند 
ابتكاری نويسنده نمی كاهد. برای نمونه، نام كتاب موالنا 
هم  و  عربی  ضبط  در  هم  اخالق المحسن  واعظ  حسين 
انگليسی اخالق المحسين و به جای ناصرالدين شاه قاجار 
سياهه های  در   .(p.  495) است  شده  نوشته  نصرالدين 
است  آمده  (ميوه)  شفتالو  واژۀ  شگفتی  با  اصطالحات، 
اينجا  در  اصطالح  عنوان  به  نمی بايست  كه   (p.  785)

نگاشته می آمد.
دست نگاشتهای  از  تصويرهايی  كه  است  گفتنی 
كتابخانۀ  در  ويژه  (به  تاشكند  در  خوقند  رويدادهای 
ازبكستان)،  علوم  فرهنگستان  شرقی  مطالعات  موسسۀ 
پيترزبورگ  سن  و  تاجيك)  علوم  (فرهنگستان  دوشنبه 
سن  دانشگاه  كتابخانۀ  شرقی،  مطالعات  (كتابخانۀ 
پيترزبورگ و كتابخانۀ ملی روسيه) نگاهداری می شوند. 
مجموعه های شرقی كتابخانۀ دانشگاه استانبول، كتابخانۀ 
دانشگاه  كتابخانۀ  نيز  و  فرانسه،  ملی  كتابخانۀ  بريتانيا، 
قزاقستان و كتابخانۀ ملی قزاقستان، همگی دست كم يك 

تصوير از اين رويدادنامه ها را دارند.
C.A. Storey,  Persian Literature. A Bio-
bibliographical Survey, vol. I, Pt. I, London, 
Luzac & Company Ltd., 1970, pp. 388-392.
خود  نوع  در  كه  فهرست  اين  تدوين  در  بِيِسمبَيِف 
فراوانی  نگاشته های  و  دست نگاشتها  از  است،  ابتكاری 
آمده  «كوتاهه ها»  بخش  در  آنها  فهرست  كه  گرفته  بهره  

است. 
از سياهۀ 38 دستنگاشتی كه در صفحه های 7 ـ 10 
كتاب همراه با كوتاهۀ آنها آمده است، پانزده دستنگاشت 
به فارسی، يك نسخه به فارسی/ تركی و بقيه به تركی 
جغتايی است. دستنگاشت رديف 17 در فهرست تنظيمی 
(تاريخ عليقلی اميرلشكر، نوشتۀ مال يونس جان شغاول 
چهرۀ  به  است)  محلی  تاريخ  كه  تاشكندی،  دادخواه 
دست  به  انگليسی  تعليق  و  ترجمه  با  نسخه برگردان، 

تيمور ک. بِيِسمبَيِف در لندن و نيويورک (2003) به چاپ 
رسيده است.

نيازی  مال  از  فرغانه،  واليت  تاريخ  شاهرخی،  تاريخ 
در  است،  تركی  و  فارسی  كه  محمد،  عاشور  محمدبن 

قزاقستان به سال 1885 چاپ شده است.
محمدحسين ساكت

فرهنگ نگاری فارسی در سده های نخست
Baevski, S., Early Persian Lexicography, 2007.
فرهنگ نگاری و واژه نويسی يكی از حفره های غنی فرهنگ 
همپای  تقريبًا  قدمتی  كه  است  بوده  دنيا  فارسی زبانان 
ادبيات فارسی دارد. تاريخ هزارسالۀ فرهنگ نويسی ايرانی 
ــ كه از همتايان اروپايی اش به مراتب كهن تر است ــ 
دوره های مختلف و محصوالت متفاوتی را ارائه می كند 
ناشناخته  زيادی  حد  تا  هم  ايرانيان  خود  برای  حتی  كه 
و درک ناشده بوده و هست. فرهنگهای كهن فارسی نه 
تنها گنجينۀ اطالعات واژگانی ما فارسی زبانان را تشكيل 
می دهند، بلكه به عنوان كتب مرجع، گاه تنها منابع مستند 
برای اثبات استناد واژه ای به ديار مشخص و يا شعری به 

شاعری مشخص محسوب می شوند.
فرهنگ نگاری  تاريخ  اينكه  است  تأسف  باعث  آنچه 
فارسی تا همين اواخر ثبت و ضبط نشده بود و تطور و 
شناخته  دليل  همين  به  هم  فارسی  فرهنگ نويسی  تحول 
نفيسی  سعيد  چون  استادانی  نوشته های  البته  نبود.  شده 
كتابی  اما  داريم،  خاطر  به  را  دبيرسياقی  محمد  دكتر  يا 
دهد  ارائه  را  ايرانی  فرهنگ نويسی  دقيق  تاريخ  اوالً  كه 
نشان  را  ايرانی  فرهنگ نويسی  الگوی  تحول  سير  ثانيًا  و 
به  نگاهی  است.  نداشته  وجود  اواخر  همين  تا  دهد، 
نوشته های موجود تا اوايل قرن بيست ويكم نشان می دهد 
كه مقاالت مربوط به فرهنگ نويسی ايرانی عمدتًا مربوط 
پنجم  و  چهارم  قرون  در  فارسی  فرهنگهای  نخستين  به 
عمده  و  معتبر  فرهنگهای  به  بيشتر  نيز  بقيه  و  است، 
تأليف  هند  شبه قارۀ  در  كه  می پردازند  فارسی 
كه  ــ   Early Persian Lexicography كتاب  شده اند. 
اجازه می خواهم با توجه به مضمونش آن را «فرهنگ نويسی 
فارسی در سده های نخست» ترجمه كنم ــ اثری است از 
بازنشستۀ  پژوهشگر  و  بايفسكی (متولد 1923  سالومون 
رسالۀ  مؤسسۀ شرق شناسی سنت پيترزبورگ) كه ظاهراً 
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فرهنگ نويسی  سير  كتاب  اين  است.  بوده  او  دكترای 
دوزبانه  و  يك زبانه  فرهنگهای  ساحت  دو  در  را  فارسی 
از قرون يازدهم تا پانزدهم ميالدی (قرون پنجم تا نهم 
هجری) ارائه می كند و ويژگيهای فرهنگهای هر دوره را 

معرفی می كند.
اول  فصل  است:  شده  تنظيم  فصل  هشت  در  كتاب 
در  كه  است،  فارسی  فرهنگ نويسی  مطالعات  تاريخچۀ 
آن عالوه بر اين تاريخچه، مروری بر سير واژگان نگاری 
است.  آمده  هم  اروپاييان  توسط  فارسی  برای  دو زبانه 
فرهنگ نويسی  گامهای  عنوان «نخستين  در فصل دوم با 
شده  بررسی  ميالدی  قرن نهم  فرهنگها از  سير  فارسی»، 
است، تا به فصل سوم می رسيم كه اطالعاتی ذی قيمت 
«فرهنگهای  عنوان  با  فصلی  می كند؛  ارائه  ارزنده  و 
لغت  فرهنگ  چهار  آن  در  كه  اول»،  دوران  كالسيك 
فرس، صحاح الفرس، معيار جمالی و مفتاح ابواسحاقی و 
معجم الفرس معرفی و تحليل شده اند. در فصل چهارم كه 
مفصل ترين فصل كتاب است، سير فرهنگ نويسی فارسی 
در شبه قارۀ هند مطالعه شده است و اين ده فرهنگ مورد 
دستوراالفاضل،  قّواس،  فرهنگ  گرفته اند:  قرار  بررسی 
و  زفان گويا  فرهنگ  ادات الفضالء،  َقَدرخان،  دانشنامۀ 
مفتاح الفضالء،  عمان المعانی،  بحراالفاضل،  پويا،  جهان 
شرفنامۀ منيری و مجمل العجم، كه همگی در دورۀ نخست 

فرهنگ نويسی فارسی در هند دسته بندی می شوند.
نخستين  از  است  كوتاهی  بررسی  كتاب  پنجم  فصل 
فرهنگهای دوزبانۀ عربی ـ فارسی كه در جای خود اطالعات 
ارزنده ای را شامل می شود. اما فصل ششم كتاب كه به نظر 
اين جانب اهميت ويژه ای دارد به واژگان فرهنگهای اوليه 
قرار  بررسی  مورد  را  آنها  زير  حوزه های  در  و  می پردازد 
می دهد: ساختار مدخل واژه ها، نمونه ها و شواهد، واژگان 

گويشی و ويژگيهای دستوری موجود در هر مدخل.
در فصل هفتم با عنوان «ساختار و شيوۀ ارائۀ فرهنگها»، 
به الگوی ارائۀ تلفظ كلمات در اين فرهنگها پرداخته شده 
حوزۀ  در  سازماندهی شده  تالشهای  نخستين  كه  است، 
ارائۀ شيوۀ مناسب توليد كلمات را عرضه می دارد. شيوۀ 
از  فرهنگ،  هر  واژه های  پوششی  حوزۀ  و  مدخل نگاری 

مباحث بعدی اين فصل است.
فصل پايانی كتاب (فصل هشتم) به فرهنگهای فارسی 
به عنوان منابعی برای مطالعات تاريخ فرهنگ فارسی زبانان 

می پردازد؛ به اين شكل كه با ارائۀ دسته بنديهای مختلف 
واژگانی نشان می دهد كه اطالعات موجود در اين فرهنگها 
تا چه حد می توانند چشم اندازی از ويژگيهای فرهنگی و 
آداب و رسوم فارسی زبانان ارائه دهند. بايفسكی اين بخش 
را در يازده قسمت ساماندهی كرده است كه عبارت اند 
از: خانه و ابزار آن، وسايل كار، مشاغل،  پوشاک، تحصيل 
و  جنگ  آيين،  و  سنت  و  دين  ادبيات،  و  هنر  تفرج،  و 
نهايتًا  و  صلب  و  بيماری  نوشيدنی،  و  خوراک  سياست، 
كتاب   همچنين  اجتماعی.  درجات  و  خانوادگی  روابط 
حاوی يك ضميمه است كه فهرست كاملی از فرهنگهای 
می گذارد؛  اختيار  در  هجری  سيزدهم  قرن  تا  را  فارسی 
فهرستی صدتايی، كه نام برخی از منابع آن حتی ممكن 

است برای حرفه ايها هم جديد باشد.
نخست»  سده های  در  فارسی  «فرهنگ نويسی  كتاب 
واژه نامه های  دربارۀ  موجود  متون  به  ارزشمندی  افزودۀ 
عنوان كسی كه بدون ترديد  است. بايفسكی به  فارسی 
از شايسته ترين افراد برای نگارشی اين كتاب بوده است، 
انصافًا حق مطلب را بسيار خوب ادا كرده و جنبه های 
مختلف فرهنگهای فارسی را با دقت معرفی كرده است. 
اين دقت و كاميابی نتيجه پژوهشها و مطالعات دنباله داری 
است كه او از سال 1959 (سال انتشار نخستين مقاله اش 
دربارۀ فرهنگها) تاكنون دنبال كرده است. واژه نامۀ انتهايی 
كتاب 65 مقالۀ بايفسكی را در اين زمينه معرفی می كند 
چهارده  و  شده اند  منتشر  نشريات  در  آن  مقالۀ   31 كه 
مقالۀ ديگر در دانشنامۀ ايرانيكا آمده اند: «دستوراالفاضل» 
ابراهيمی»،  «فرهنگ  آنندراج»،  «فرهنگ   ،7 جلد  در 
«فرهنگ  قواس»،  «فرهنگ  جهانگيری»،  «فرهنگ 
رشيدی» و «فرهنگ سروری» در جلد 9، «مداراالفاضل»، 
«غياث اللغات»،  وفايی»،  «فرهنگ  جمالی»،  «معيار 
به  كه  «تحفه السعاده»  و  «تحفة االحباب»  «كشف اللغات»، 
دسترس اند.  قابل  ايرانيكا  پايگاه  از  الكترونيكی  صورت 
اين كتاب در اصل به زبان روسی بوده است كه توسط 
ن. كيليان (N.Killian) به انگليسی ترجمه شده و توسط 
شيكاگو)  دانشگاه  بازنشستۀ  (استاد  پری  جان  پرفسور 
هرچه  كتاب  انشاءهللا  است.  شده  روزآمد  و  تصحيح 
حوزه  اين  عالقه مندان  اختيار  در  و  شود  ترجمه  زودتر 

قرار گيرد.
بهروز محمودی بختياری
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ترجمه و تحليل مفاتيح االسرار شهرستانی

Shahrastani, M. b.’A., Keys to the Arcana 
(Shahrastani’s esoteric commentary on the 
Qur’an), Translated by Toby Mayer, Oxford, 
London, Oxford University & The Institute of 
Ismaili Studies, 2009, XVX+267+122.
مفاتيح االسرار و مصابيح االبرار تفسيری است بر قرآن كريم 
شهرستانی (467  عبدالكريم  به زبان عربی تأليف محمدبن 
يا 469 ـ 548ق)، مشتمل بر تفسير سوره های فاتحه و بقره. 
تفسير شهرستانی بر اساس يگانه نسخۀ خطی موجود كه در 
كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی (تهران) نگهداری می شود، 
پژوهشی  مركز  سوی  از  آذرشب،  محمدعلی  تصحيح  با 
مؤسسۀ  و  تهران  دانشگاه  همكاری  با  مكتوب،  ميراث 
مطالعات اسماعيلی، در دو مجلد به سال 1386ش در تهران 
منتشر شد (جلد نخست اين اثر پيشتر نيز در سال 1375ش 
از سوی ميراث مكتوب منتشر شده بود). در پايان جلد دوم 
مفاتيح االسرار، مقدمه ای به زبان انگليسی از توبی ماير درج 
شده كه وی در آن دربارۀ مفاتيح االسرار و نظام تأويلی ای كه 
شهرستانی آن را در تفسير خود مطرح كرده سخن گفته و با 
بررسی تفسير سورۀ فاتحه از مفاتيح االسرار، چگونگی به كار 
بستن آن نظام تأويلی توسط شهرستانی را نشان داده است. 
افزون بر اين مقدمه كه در پايان جلد دوم مفاتيح  االسرار به 
چاپ رسيده (pp. 5-34)، اينك توبی ماير مقدمه و تفسير 
سورۀ فاتحه از مفاتيح االسرار را به انگليسی ترجمه كرده و 
 Keys to با مقدمه ای تفصيلی دربارۀ مفاتيح االسرار، با عنوان
دانشگاه  انتشارات  سلسلۀ  در  سال 2009م  به   the Arcana
منتشر  اسماعيلی  مطالعات  مؤسسۀ  همكاری  با  و  آكسفورد 
بخشهای  از  آذرشب  ويراستۀ  عربی  متن  ماير  است.  نموده 
ترجمه شده را نيز به پيوست ترجمۀ خود به چاپ رسانده 

است.
در  مقدمه ای  با  همراه  شهرستانی  تفسير  گفتيم،  چنانكه 
باب علوم قرآن و روش تفسير و تأويل آيات قرآنی است. 
اين مقدمه، كه در خور توجه بسيار است، از دوازده فصل 
أوائل  فی  األول:  الفصل  است:  شده  تشكيل  زير  ترتيب  به 
7ـ8)؛  صص   ،1 (ج  نزوله  والء  و  أواخره  و  نزول القرآن 
9ـ15)؛  (صص  جمع القرآن  كيفية  ذكر  فی  الفصل الثانی: 
نزول  ترتيب  فی  الرواة  اختالف  ذكر  فی  الثالث:  الفصل 

سورالقرآن مثل مقاتل عن رجاله و مقاتل عن علی والكلبی 
عن ابن عباس و ابن واقد بإسناده و جعفربن محمدالصادق 
(صص 16ـ30)؛ الفصل الرابع: فی القرائات (صص 31ـ37)؛ 
له  يُكره  و  القرآن  لقاریء  يُستحب  ما  فی  الخامس:  الفصل 
أعداد  فی  السادس:  الفصل  38ـ40)؛  (صص  االستعاذة  فی 
فيه  اختلفوا  ما  علی  حروفه  و  كلماته  و  آياته  و  سورالقرآن 
تعديد  فی  السابع:  الفصل  41ـ42)؛  (صص  عليه  واتّفقوا 
المفسرين من الصحابة و غيرهم و تعديد التفاسير المصنّفة و 
المعانی و أصحابها (صص 43ـ45)؛ الفصل الثامن: فی معنی 
التفسير و التأويل (صص 46ـ49)؛ الفصل التاسع: فی العموم 
المنسوخ  و  الناسخ  و  المتشابه  و  المحكم  و  الخصوص  و 
و  المفروغ  حكمی  فی  العاشر:  الفصل  50ـ53)؛  (صص 
المستأنف و طرفی التضاد و الترتّب علی قاعدتی الخلق و 
األمر (صص 54ـ58)؛ الفصل الحادی عشر: فی أعجاز القران 
نظمًا و فصاحًة و جزالًة و بالغًة و هدايًة (صص 59ـ62)؛ 
الفصل الثانی عشر: فی شرائط تفسير القرآن (صص 63ـ67). 
كه  را  تأويلی ای  نظام  شهرستانی  دهم،  و  نهم  فصول  در 

سراسر تفسير وی بر آن استوار است شرح می دهد.
شرح  مفاتيح االسرار  ديباچۀ  در  شهرستانی  كه  آنگونه 
می دهد، اين نظام دوگانۀ تأويلی را يكی از استادان شهرستانی 
به وی آموخته بود. شهرستانی با احترام بسيار از اين استاد 
خود ياد می كند، اما از او نام نمی برد و تنها با عنوان «عبداً من 
دوگانۀ  نظام  اين  در  می كند.  اشاره  او  به  الصالحين»  عبادهللا 
تأويلی، اسرار باطنی قرآن با بررسی جفتهای مكمل در تفسير 
يك آيه كشف می شوند. اين جفتهای مكمل عبارت اند از: خلق 
و امر، ترتّب و تضاد، مفروغ و مستأنف، عموم و خصوص، 

ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، تنزيل و تأويل.
همين  اساس  بر  را  آيات  خود،  تفسير  در  شهرستانی 
جفت های مكمل تفسير و تأويل می كند. او در تفسير هر آيه، 
نظم،  از  سپس  می كند،  نقل  كامل  طور  به  را  آيه  هر  نخست 
شأن نزول، لغت، تفسير و معانی سخن می گويد و در واپسين 
می پردازد.  قرآنی  اسرار  كشف  به  «اسرار»  عنوان  با  مرحله 
نظام  كه  است  توجه  خور  در  جهت  آن  از  مفاتيح االسرار 
خاصی را در تفسير و تأويل بر اساس جفتهای مكمل طرح 
می كند كه پيش و پس از وی بدين شكل سابقه ندارد. ترجمۀ 
انگليسی اين اثر را كه بی ترديد در عمق بخشيدن به مطالعات 

اسالمی در غرب مؤثر است بايد به فال نيك گرفت.
هاشم آشتيانی
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مفتاح التواريخ
گنجينۀ ماده تاريخهای ادب و تاريخ ايران و شبه قاره 

مهم  كتابهای  از  بيل  ويليام  توماس  تأليف  مفتاح التواريخ 
دربارۀ ماده تاريخهايی است كه شاعران در باب والدت، 
ذكر  با  گفته اند،  بزرگان  و  پادشاهان  وفات  يا  جلوس، 
وقايع و سوانح از سال اول هجری قمری تا 1264ق، و 
تراجم علما و عرفا و شعرا و ماده تاريخهايی كه در فوت 
ابنيۀ  و  مساجد  تواريخ  همچنين  است،  شده  گفته  ايشان 
تاريخی و بقاع و اماكن مقدسه و كتيبه های تاريخی هر 

مكان.  
اشتباه پذير  و  فّرار  ارقام  مقيدكردن  يعنی  «ماده تاريخ» 
رياضی به حروف دری و بيان سالهای تاريخی در قالب 
كلمات و عبارات و جّمل به منظور حفظ ضبط صحيح 
و  فتح  و  ازدواج  و  مرگ  و  تولد  مختلف  وقايع  تاريخ 
شكست و جلوس و تأسيس  بناهای مذهبی يا عام المنفعه 
به  واقعه.  اصل  با   عبارات  و  كلمات  تناسب  حفظ  با 
كه  است  سخنی  بديع،  علم  در  ماده تاريخ  ديگر،  عبارت 
دربارۀ پيشامدی ــ چون مرگ كسی يا ساختن  بنايی و 
جز اينها ــ در مصراعی يا  بيتی چنان پردازند كه چون 
مجموع حروف آن را به حساب جّمل شماره كند، سال 
چهارم  قرن  حدود  از  كار  اين  گردد.  پديدار  پيشامد  آن 
هجری آغاز شد و تا امروز به شكل بسيار كم رنگ تر و 

تقريبًا از رونق افتاده ادامه يافته است.

نجوم،  رياضی،  علوم  در  جّمل  حساب  گذشته  در 
موسيقی، جغرافيا، تاريخ و به ويژه در شعر فارسی كاربرد 
داشت، اما امروزه تنها در شعر فارسی به شكل محدود 
و اندک كاربرد دارد. رياضی دانان، منجمان، و دانشمندان 
استفاده  جمل  حروف  از  اعداد  ثبت  برای  علوم،  ساير 
می كردند. ساختن ماده تاريخ در ابتدا ساده بود و از ذكر 
سادۀ سال و ماه و روز به زبان حروف تجاوز نمی كرد و 
در بين برخی سرايندگان بسيار رايج و متداول بود و برای 
هر موضوع مهم يا غيرمهم با سرودن ماده تاريخ، تاريخ آن 
واقعه را ثبت و ضبط می كردند. به  طور كلی ماده تاريخ به 

سه شيوه به كار می رفت:
1. ماده تاريخ به شيوۀ ذكر تاريخ به عدد فارسی 
2. ماده تاريخ به شيوۀ ذكر تاريخ به حروف ابجد

3. ماده تاريخ به شيوۀ ذكر تاريخ در جمله ها و واژه های 
معنی دار

قديم ترين تاريخی كه در قالب عدد فارسی به حروف 
سالروز  مروزی  كسايی  كه  است  نامه ای  آمده،  شعر  در 
تولد خود را به سال سيصد و چهل و يك هجری قمری، 

در قصيده ای بيان كرده است.
به سيصد و چهل و يك رسيد نوبت سال

 چهـارشنبـه و سه روز باقــی از شــوال
بيامدم به جهـان تا چه گويـم و چه كنـم

 سرود گويم و شادی كنم به نعمت و مال
مسعود سعد سلمان نيز قديم ترين تاريخ ساخته شده 
به حروف ابجد را دربارۀ تاريخ منصوب شدن سيف الدوله 
(469ق)  هند  حكومت  به  غزنوی  ابراهيم  محمودبن 

سروده است.
كه پادشاهی صاحبقران شود به جهان

چو سال هجرت بگذشت «تی»، و «سين» و سه «جيم»
(نك: ديوان، ص 505)  
ماده تاريخ سازی  شيوۀ  سومين  در  كرمانی  خواجوی 
پيشگام است. او در مثنوی گل و نوروز و مثنوی همای 
و همايون تاريخ مورد نظر خود را در عبارت يا واژه ای 
موافق  نظر  مورد  سال  با  جّمل  حساب  به  كه  معنی دار 

است، در شعر بيان كرده است. 
ماده تاريخ سازی  هجری،  هشتم  قرن  اوايل  از  اما 
به تدريج جنبۀ فنی به خود گرفت و در قالب واژه ها و 
اواسط  از  و  شد  پديدار  سروده ها  در  معنی دار  عبارات 
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همين قرن سير كمال خود را طی كرد. اين ماده تاريخها 
به صورت رمز و كنايه و ايهام بود. اين تحول و تغيير تا 
آنجا پيش رفت كه از اوايل عصر صفويه ماده تاريخ سازی 
به اوج خود رسيد و با تعميه درآميخت و ماده تاريخ سازی 
و  شد  همراه  معماپردازی  و  معماگويی  و  معماسازی  با 
سرانجام ماده تاريخهايی ساخته شد كه پيچيدگی و تكلف 
از وجوه غالب و مبّرز آن بود. اين پيچيدگی و دشواری 
معماها  آن  بتوانند  خواص  از  گروهی  فقط  تا  شد  سبب 
بودند.   عاجز  آنها  درک  از  عادی  مردم  و  كنند  حل  را 
نظر  صرف  شاعر،  يك  برای  ماده تاريخ سازی  بنابراين 
دارای  را  سراينده  آن  كه  بود  هنری  شاعری اش،  كار  از 

ويژگی خاصی می كرد. 
نيز  فارسی  نثر  در  شعر،  بر  عالوه  جّمل،  حساب 
نقش پيدا كرد. نويسندگان برای مقصود و منظور خاصی 
اقدام به نوشتن نامه هايی می كردند كه از هر جمله و يا 
دست  به  يكسان  تاريخی  جّمل،  حساب  به  آن،  عبارت 
از نيمۀ دوم قرن يازدهم  می آمد. شيوۀ نثر جملی ظاهراً 
هجری قمری آغاز شد و لطف هللا بن عبدالكريم كاشانی 
كتاب تحفةالدستور خود را در سال 1070ق به اين شيوه 

نگاشت.
برای  عريضه ای  يا  نامه  كاشانی  نجيب  او،  از  پس 
حسين  سلطان  به  سال1110ق  در  خود  تيول  برقراری 
نظر  مورد  ماده تاريخ  سراينده  نيز  گاه  نوشت.  صفوی 
است.  سروده  جّمل  حساب  به  بيت  يك  در  را  خود 
در اين گونه موارد بايد دو مصراع بيت را با هم جمع 
كرد و سال مورد نظر را به دست آورد. كليم كاشانی 
را  هند،  امرای  از  خان،  آصف  نواب  درگذشت  تاريخ 
در سال 1051ق به چنين شيوه ای سروده است (برای 
اطالعات بيشتر، نك: مهدی صدری، حساب جمل در 
شعر فارسی و فرهنگ تعبيرات رمزی، تهران، مركز نشر 

دانشگاهی، 1378ش).
چنانكه اشاره شد، مفتاح التواريخ از كتابهايی است 
مختلف  ماده تاريخهای  دربارۀ  زيادی  اطالعات  كه 
در  چندانی  اطالع  مؤلف  حال  شرح  دربارۀ  دربردارد. 
دست نيست، همين قدر می دانيم كه از مستوفيان مالياتی 
در استانهای شمال باختری هند بوده و در سال 1292ق 
در شهر آگره درگذشته است. «فرهنگ بيوگرافی شرقی» 

ديگر اثر اوست كه در سال 1298ق در كلكته به چاپ 
رسيده است. 

سال  در  را  التواريخ  مفتاح  كتاب  بيل  ويليام  توماس 
1264ق به رشتۀ نگارش درآورده است و در سبب تأليف 
آن نوشته است: «پوشيده مباد كه چون مؤلف را در اثنای 
سير كتب تواريخ متقدمين و متأخرين تاريخهای منظومه 
و غيره كه مورخان صاحب فصاحت و بالغت در باب 
والدت و جلوس و وفات پادشاهان بلنداقبال و بزرگان 
سلف و حال و هم به جهت  بنای و اهتمام مساجد و امكنۀ 
عظيمه و سوانح و حاالت عجيبه و غريبه نظم فرموده اند، 
به نظر می افتاد به لحاظ اينكه چنين تاريخهای خوب و 
مرغوب هر وقت به سهولت ميسر نمی آيند، و نيز برای 
رفع شك و شبهاتی كه نويسندگان كتب تواريخ در ضبط 
از  بهتر  انداخته اند،  سوانح  و  وقايع  بعضی  سال  و  سنه 
می گرفت،  نقش  كاغذ  پارچه های  بر  نيست،  سندی  اين 
چون بعد چند مدت از هر نوع تاريخهای دلچسب دلپذير 
اجتماعی به هم رسيد، در انتظام آن كمر سعی بربست و 
هر يكی را كه جابجا متفرق و پراكنده افتاده بود، فراهم 
آورده بر تواتر ايام از آغاز سال هجرت تا سنۀ حال كه 
يكهزار و دوصد و شصت و چهار هجری مطابق يكهزار 
و هشتصد و چهل و هشت عيسويست، به رشتۀ ترتيب 
كشيد، و سپس شمه ای از احوال هر كس كه تاريخ او در 
اين كتاب مندرج گشته با بعضی حاالت عجيبۀ صاحب 
كماالت و كرامات غريبۀ درويشان كه اهل اسالم را بر 
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مقاالت آنها اعتماد تمامست، از كتب معتبره چيده به قيد 
قلم و ضبط رقم درآورد، تا خواننده را حظی حاصل آيد 

و از مؤلف يادگاری بماند.» 
مؤلف از آنجا كه در سيزدهمين مأت از هجرت به 
تأليف كتاب پرداخته، از اين رو اثر خود را  به سيزده 
اقسام  بيان  بر  مشتمل  ديباچه ای  و  كرده  تقسيم  مأت 
تولد  و  (ع)  آدم  حضرت  تولد  آفرينش،  ذكر  تواريخ، 
مأت  سيزده  است.  افزوده  آن  بر  (ع)  مسيح  حضرت 

كتاب مشتمل است بر:  
(ص)،  محمد  حضرت  تولد  ذكر  در  اول:  مأت 
غزوات رسول اكرم (ص)، امير حمزه، فاطمۀ زهرا (ع)، 
خالفت ابوبكر، عمر، عثمان و علی (ع)، ذكر حضرت 
عباس (ع)، اويس قرنی، امام حسن (ع)، امام حسين (ع) 
و امام زين  العابدين (ع)، ذكر كيفيت خلفای بنی اميه، ذكر  

بنای كعبه.   
امام  بصری،  حسن  كيفيت  بنی اميه،  تتمۀ  دوم:  مأت 
محمد باقر (ع)، امام جعفر صادق (ع)، ابوحنيفه نعمان 
ثوری،  سفيان  خلفای  بنی عباس،  خالفت  ذكر  كوفی، 
داود طائی، شقيق بلخی، امام مالك، امام ابويوسف، امام 

موسی كاظم (ع)، امام محمد، شيخ معروف كرخی.
پادشاهان   ذكر  عباسی،  خلفای  ذكر  سوم:  مأت 
خواجه  (ع)،  محمدتقی  امام   (ع)،  رضا  امام  بنی ليث، 
احمدبن  خضرويه،  احمد  اصم،  حاتم  بسطامی،  بايزيد 
حنبل، ذوالنون مصری، محمد اسماعيل صاحب صحيح 
(ع)،  عسكری  حسن  امام  (ع)،  نقی  علی  امام  بخاری، 
صحيح  صاحب  ابومسلم  عبدهللا  (ع)،  مهدی  حضرت 
مسلم، ابراهيم ابن ادهم، ابو عبدهللا مغربی، شيخ جنيد 

بغدادی. 
مأت چهارم: ذكر خلفای عباسی كه در مأت چهارم 
در بغداد خالفت نموده اند، ذكر سالطين آل سامان، شيخ 
حسين بن منصور حالج، حكيم كسايی، رودكی، دقيقی، 

ابونصر اسمعيل. 
پنجم  مأت  در  كه  عباسی  خلفای  ذكر  پنجم:  مأت 
در بغداد خالفت كرده اند، فردوسی، ذكر پادشاهان آل 
ناصر، سلطان محمود غزنوی، مسعود غزنوی، ابوالحسن 
مرتضی  مير  عنصری،  سينا،  ابوعلی  حكيم  جرجانی، 
دارالعجايب  در  مزاری  لوح  ذكر  علم الهدی،  به  المدعو 
سالطين  ذكر  هروی،  انصاری  عبدهللا  خواجه  كلكته، 

سلجوقيه، قلعۀ الموت.
ششم  مأت  در  كه  عباسی  خلفای  ذكر  ششم:  مأت 
در بغداد خالفت نموده اند، تتمۀ كيفيت آل ناصر يعنی 
مودود  خواجه  غزالی،  محمد  امام  غزنوی،  سالطين 
يوسف  جام،  احمد  شيخ  سنايی،  زمخشری،  چشتی، 
همدانی، سلطان سنجر سلجوقی، شيخ عبدالقادر گيالنی، 
كردن  قران  ذكر  سمرقندی،  رشيدی  مزار  لوح  ذكر 
شاه  طغرل  ارزنی،  حكيم  اقصی،  مسجد  سياره،  هفت 
ثانی سلجوقی، فريد كاتب، اوحدالدين انوری، خاقانی 
جوزی،  ابن  گنجوی،  نظامی  سبحان،   شاه  شروانی، 

ظهيرالدين فاريابی. 
سلطان  عباسی،  خلفای  احوال  بقيۀ  هفتم:  مأت 
شهاب الدين غوری، شيخ روزبهان، امام فخرالدين محمد 
رازی، سلطان قطب الدين ايبك، شيخ مجدالدين بغدادی، 
شيخ نجم الدين كبری، چنگيزخان، شيخ فريدالدين عطار، 
سهروردی،  شهاب الدين  شيخ  ولد،  بهاءالدين  موالنا 
بختيار  قطب الدين  خواجه  چشتی،  معين الدين  خواجه 
شمس الدين  موالنا  عربی،  ابن  محيی الدين  شيخ  كاكی، 
پسر  جغتا   محقق،  برهان الدين  سيد  تبريزی،  محمد 
خليفۀ  بالـّله  مستعصم  حمويه،  سعدالدين  چنگيزخان، 
بهاءالدين  شيخ  چنگيزخان،  نبيرۀ  هالكوخان  بغداد، 
نصيرالدين  خواجه  رومی،  جالل الدين  موالنا  زكريا، 
اباقاخان بن  سلطان  كرت،  شمس الدين  ملك  طوسی، 
شمس الدين  خواجه  تگودار،  احمد  سلطان  هالكوخان، 
شيخ  شيراز،  اتابكان  احوال  صاحب ديوان،  محمد 
فخرالدين عراقی، سلطان ارغون خان، ناصرالدين قاضی 
هروی،  امامی  موالنا  شيرازی،  سعدی  شيخ  بيضاوی، 
سلطان جالل الدين فيروز شاه خلجی، قاضی حميدالدين 

ناگوری، شاه كرک.
كهين،  شمس الدين  ملك  غازان خان،  هشتم:  مأت 
عالمه،  قطب الدين  موالنا  بهين،  فخرالدين  ملك 
عالءالدين  سلطان  الجايتو،  تبريزی،  همام الدين  خواجه 
خلجی،  مبارک شاه  قطب الدين  ثانی،  سكندر  خلجی 
شرف االولياء شيخ ابوعلی قلندر، شيخ نظام الدين اولياء، 
دهلوی،  خسرو  امير  شاه،   تغلق  غياث الدين  سلطان 
ملك شمس الدين كرت، شيخ صفی الدين اردبيلی، شيخ 
فهرست  خان،  ابوسعيد  سلطان  سمنانی،  عالءالدوله 
سالطين مغول، شيخ اوحدالدين اصفهانی، شيخ حسن 
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كوچك، بدر چاچی ملقب به فخر زمان، سلطان محمد 
تغلق شاه، شيخ نصيرالدين چراغ دهلی، خواجه قوام الدين 
حسن، طغاتيمور خان، امام يافعی مشهور به قطب مكه، 
قاضی شيخ مجدالدين اسماعيل شيرازی، احوال ايلكانيه 
و شيخ حسن بزرگ، شاه شيخ ابواسحاق شيرازی، ملك 
كيومرث، خواجه قوام الدين صاحب عيار، مير سيد علی 
همدانی، ابن يمين، ملك معزالدين حسين كرت، تاريخ 
سلطان اويس جالير، تاريخ عمارت در  وفات بزرگی، 
دهلی، قاضی بهاءالدين شيرازی، خواجه عمادالدين فقيه 
شيخ  جهانيان،  مخدوم  به  مشهور  جالل  شيخ  كرمانی، 
شعبان اسحق بيابانی، سالطين آل مظفر، ابوالفوارس شاه 
شجاع  بن محمد مظفر، خواجه جالل الدين توران شاه، 
سربداران سبزوار، كالی مسجد در دهلی، سلطان فيروز 
بهاءالدين  خواجه  ابوبكر،  زين الدين  موالنا  باربك،  شاه 
شيرازی،  حافظ  خواجه  محمد  شمس الدين  نقشبند، 

موالنا سعدالدين تفتازانی، شاه منصوربن محمد مظفر.
لودی  شاه  محمود  سلطان  ناصرالدين  نهم:  مأت 
پادشاه دهلی، نصرت شاه لودی پادشاه دهلی، شيخ كمال 
خجندی، امير تيمور گوركان ملقب به صاحبقران، شيخ 
ميران  دهلی،  پادشاه  لودی  خان  اقبال  عالم،  قطب  نور 
شاه، سلطان احمد جالير، قرا يوسف تركمان، احمدآباد 
مسجد  شاه،  ميران  فرزند  خليل  هللا  سلطان  گجرات، 
دولت  لودی،  شاه  محمود  سلطان  ناصرالدين  گجرات، 
خان لودی پادشاه دهلی، امير قوام الدين سبحانی، سلطان 
خضر خان، شيخ محمد گيسودراز، سيد شاه نعمت هللا 
ولی، سيد قاسم انوار، سلطان مبارک شاه پادشاه دهلی، 
ولد  تركمان  اسكندر  شاهرخ،  ميرزا  بايسنقربن  ميرزا 
قرا يوسف تركمان، سلطان محمد بن ميران شاه، شيخ 
وجيه الدين احمد، سلطان محمد شاه پادشاه دهلی، ميرزا 
شاهرخ  بن امير تيمور صاحبقران، جامع مسجد جونپور، 
الغ  ميرزا  عبداللطيف بن  ميرزا  گوركان،  الغ بيگ  ميرزا 
بابر بن  سلطان  اسحاق،  موالنا  عالءالدين،  سلطان  بيگ، 
نعمت  هللا  سيد  احفاد  از  حبيب  هللا  مير  بايسنقر،  ميرزا 
موالنا  آذری،  شيخ  بهمنی،  شاه  همايون  سلطان  ولی، 
طوسی، خواجه ساالر، جهان شاه بن قرا يوسف تركمان، 
خلجی  شاه  محمود  سلطان  مالوه،  پادشاهان  احوال 
پادشاه مالوه، سلطان ابوسعيد ميرزا از اوالد امير تيمور، 
ميرزا يادگار محمد از اوالد امير تيمور، ذكر شهر قنوج، 

ذكر گنبد شهر قنوج، سالطين آق قويونلو، ذكر سالطين 
دكن، خواجه محمود گاوان گيالنی، سلطان محمد شاه 
بهمنی، ذكر سالطين عثمانيۀ روم و فتح قسطنطنيه و غير 
آن، سلطان جنيد اردبيلی، ذكر پادشاهان شروان، سلطان 
بهلول لودی، خواجه عبيد هللا احرار نقشبند، ميرزا عمر 
عبدالرحمان  نورالدين  موالنا  ميرزا،  ابوسعيد  شيخ  بن 
مشهور به جامی، پهلوان محمد مشهدی، ذكر سالطين 

گجرات. 
مأت دهم: شمس الدين محمد روحی، امير كمال الدين 
حسين، موالنا حسين واعظ، امير نظام الدين عليشير، شيخ 
بن  ميرزا   محمود  سلطان  عبدالجليل،  موالنا  سماء الدين 
يونس خان، ذكر مسجد موسهه، ابوالغازی سلطان حسين 
ميرزا، سلطان سكندر شاه لودی عرف نظام خان، سلطان 
بايزيد پادشاه روم، مير افضل خواب بين، تاريخ حوض 
سلطان  نعمت  هللا،  خواجه  ولد  آصفی  خواجه  چارسو، 
سليم بن سلطان بايزيد رومی، موالنا عبد هللا هاتفی، مير 
غياث الدين محمد، موالنا اميدی، شاه اسماعيل صفوی، 
عبدالوهاب  حاجی  شيخ  لودی،  حسين  ابراهيم  سلطان 
بخاری، موالنا هاللی استرآبادی، ظهيرالدين محمد بابر، 
شهر مكه معظمه، تاريخ حوض لطيف، امير نوشيروان، 
شيخ  شيرازی،  اهلی  موالنا  معمايی،  شهاب الدين  موالنا 
جمالی دهلوی، سلطان بهادر شاه گجراتی، سيد حسين 
شهيد، مابقی احوال پادشاهان شروان، فتح شروان از شاه 
ذكر  هجری،  شريف  محمد  خواجه  صفوی،  طهماسب 
تربت بيگم، سلطان نصيرالدين محمد همايون پادشاه، شير 
عالءالدين مجذوب،  دكنی، شاه  پادشاه، شاه طاهر  شاه 
ذكر عمارت چهل زينه در قندهار، شيخ محمدرفيع الدين 
محدث، موالنا حسن، موالنا ابوالخير خوارزمی، سلطان 
فيروز  سلطان  گجراتی،  شاه  محمود  سلطان  شاه،  سليم 
شاه پسر سليم شاه، سلطان محمودشاه عادل، ميرزا شرف 
سور،  شاه  سكندر  سلطان  سور،  ابراهيم  سلطان  جهان، 
همايون  برادر  هندال  ميرزا  پادشاه،  همايون  سرگذشت 
پادشاه، ميرزا محمد عسكری برادر همايون پادشاه، ميرزا 
بيگ،  شاهم  ايران،  از  پادشاه  همايون  مراجعت  كامران، 
جالل الدين اكبر پادشاه گوركانی، ذكر وضع تاريخ الهی، 
فتح اكبر شاه بر سيموبقال، عيسی خان ولد لوند گرجی، 
بيرم خان خان خانان، سلطان احمد شاه گجراتی، تاريخ 
مدرسه  شاه،  اكبر  مراجعت  تاريخ  شاه،  ملوک  صلح، 



دورة دوم، سال سوم، شمارة 34، مرداد و شهريور 661388

امير  محمديوسف،  اعظم،  خان  بيگم،  ماهم  مسجد  و 
تقی الدين محمد صدر، سيد محمد گوالياری، فتح قلعه 
تهنپور، راجه رام راج بيجانگری، صبوحی شاعر، مير سيد 
سليمان  سلطان  گجراتی،  علی  شاه  حضرت  جامه باف، 
عبدالعزيز  شيخ  خان،  علی قلی  زمان  خان  روم،  پادشاه 
دهلوی، فتح قلعۀ چتور،  بنای پل جونپور، حضرت شيخ 
علی متقی، فتح قلعۀ تنهپور دفعۀ ثانی،  بنياد قلعۀ اكبرآباد، 
در تاريخ وفات الچين، فتح بروج،  بنياد نهر شيخونی، 
والدت جهانگير پادشاه، والدت سلطان شاه مراد، مسجد 
شيخ  سيكری،  فتحپور  كالن  دروازۀ  سيكری،  فتحپور 
عبدالغفور  شاه  پيرزاده،  نوای  فتحپوری،  چشتی  سليم 
عرف باباكپور، فتح گجرات، والدت سلطان دانيال، فتح 
قلعۀ سورت، حاجی افضل بلگرامی، ملك الشعرا موالنا 
غزالی مشهدی، مال علی محدث طاری تخلص، سلطان 
سليم پادشاه روم، باغ فرح بخش، داود شاه پادشاه بنگاله، 
شاه طهماسب صفوی، شاه اسماعيل صفوی ثانی، امير 
عبدالقادر ولد قاضی مسعود، موالنا قاسم كاهی، سلطان 
علی عادلشاه بيجاپوری، مال حسين نقشی، شيخ جالل 
تهانسيری، خواجه منصور شيرازی، شاه قاسم كدخدايی، 
همايون  ميرزا  بن  محمدحكيم  سليم،  سلطان  شاهزاده 
پادشاه، شيخ ابراهيم، تاريخ رسالۀ مناجات، سلطان محمد 
صفوی، ميرزا سليمان بدخشی، شيخ سليمان بلگرامی، 
امير فتح  هللا شيرازی، راجه نوذر مل، راجه بهگون داس، 
خواجه  عرفی،  موالنا  گجراتی،  علوی  وجيه الدين  شيخ 

محمد بختی،  بنياد قلعۀ اله آباد.
خواجه  بلگرامی،  ابوالفتح  قاضی  يازدهم:  مأت 
هفت  كتاب  تاريخ  كوكه،  عزيز  ميرزا  حسين،  ابراهيم 
اقليم، سلطان مراد پادشاه روم، موالنا شيخ نظام بلگرامی، 
مسجد  جامع  ابوالفيضی،  شيخ  بداؤنی،  عبدالقادر  شيخ 
بيهار، دروازۀ محل سرای رهتاس، موالنا حاجی محمد 
شيخ  مراد،  شاه  سلطان  ازبك،  خان  عبد هللا  كشميری، 
الر،  واليت  فتح  شاعر،  رفيع الدين  موسی،  شاه  ناگه، 
تخت  بلگرام،  مسجد  جامع  عالمی،  ابوالفضل  شيخ 
فاروقی،  عبدالواحد  شيخ  باقی،  خواجه  موسی،  سنگ 
حميده بانو بيگم، سلطان دانيال، وفات محمد اكبر شاه، 
جلوس جهانگير پادشاه، نورجهان بيگم، مسمات زوجه 
شيخ عبد هللا، مسمات نهانی، مسمات بزرگی، مسمات 
مسمات  سبزواری،  قيام  درويش  دختر  سمرقندی، 

يادگار،  امير  دختر  مسمات  عصمتی،  مسمات  حجايی، 
مسمات همدمی، مسمات آقايی، مير عبدالواحد شاهدی، 
شيخ علی احمد، سيد كبير، مير نور هللا شستری، حوض 
دهلی،  پل  تاريخ  ازبك،  خان  محمد  ولی  جهانگيری، 
سليمه  خان،  آصف  به  المخاطب  قزوينی  جعفر  ميرزا 
مان  راجه  يوسف،  مال  كتابخانۀ  تاريخ  بيگم،  سلطان 
سنگه، آقا رضی اصفهانی، قدسی انصاری سهارن پوری، 
ايروان،  قلعۀ  محاصرۀ  قمی،  ملك  مال  ابوالعال،  قاضی 
يلنكتوش  خانقاه  بی،  يلنكتوش  مدرسۀ  دم دار،  ستارۀ 
بهادر، ذكر افتادن شهاب از آسمان و ساختن شمشير از 
آن، شيخ بهاءالدين آملی، عمارت اوجين، مسجد  بنگاله، 
حمام  هللا وردی خان، زاللی خوانساری، سلطان خسرو 
پسر جهانگير پادشاه، پل قلعۀ سليم گده، رفتن شاه عباس 
صفوی به زيارت خطۀ نجف و تسخير قلعۀ بغداد، نلسی 
عبدهللا  مير  سرهندی،  احمد  شيخ  هندی،  شاعر  داس 
ترمذی، سلطان پرويز پسر جهانگير پادشاه، ملك الشعرا 
عبدالرحيم  سلطانپوری،  عبداللطيف  مال  آملی،  طالب 
خان خانان، وفات جهانگير پادشاه، شهاب الدين محمد 
صفوی،  عباس  شاه  پادشاه،  شاهجهان  صاحبقران، 
بيگم  بانو  ارجمند  داماد،  محمدباقر  مير  آباد،  اكبر  قلعۀ 
مخاطب به ممتاز محل، قندهاری بيگم، شيخ بديع الدين 
تاريخ  شاهجهان،  محل  خاص  عمارت  سهانپوری، 
آوردن نهری از آب فرات به نجف، كدخدايی شاهزاده 
محمد داراشكوه، كدخدايی شاهزاده محمد شجاع، تولد 
الهوری،  مير  شيخ  خان،  مهابت  نواب  شكوه  سليمان 
مسجد اجمير، نواب افضل خان عالمی، باقر خان نجم 
اكبرآبادی،  بخاری  عبدالقادر  سيد  خان،  غيرت  ثانی، 
محمدصادق  شيخ  دهلوی،  محدث  عبدالحق  شيخ 
كنكوهی، شاه صفی صفوی، شيدا شاعر، جهان آرا بيگم، 
و  بلخ  فتح  جالل آباد،  قلعۀ  خان،  علی مردان  پل  تاريخ 
مسجد  جامع  بيهار،  عيدگاه  و  حوض  تاريخ  بدخشان، 
اله آباد، حاجی محمد جان قدسی، شيخ كبير عرف باال 
پير، حكيم ركنا كاشی، مولوی عبدالقدوس ولد رشيد، 
سيد جالل بخاری، شيخ ناصر اكبرآبادی، احوال دهلی 
مابقی  قديم، قلعۀ شاهجهان آباد، مسجد جامع اكبرآباد، 
احوال سالطين روم، اعظم خان، فتح قلعۀ قندهار، شيخ 
صالح  مير  اكبرآبادی،  نعمان  مير  اله آبادی،  محب  هللا 
ملقب به كشفی، مسجد اكبرآباد، امير ابوالعال اكبرآبادی، 
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ملك الشعرا ابوطالب كليم، شيخ فيض  هللا، موتی مسجد، 
شيخ عبداالحد، مير الهی، مير يحيی كاشی، حضرت سيد 
باقی، شيخ عبداللطيف برهانپوری، شيخ اسمعيل چشتی 
علی مردان  نواب  وزير،  خان  سعد هللا  نواب  اكبرآبادی، 
جلوس  و  والدت  آباد،  شاهجهان  جامع  مسجد  خان، 
عالمگير پادشاه، شكل مهر عالمگير پادشاه، فتح عالمگير 
پادشاه، شهادت شاهزاده محمد داراشكوه، مسجد قنوج، 
مال شاه بدخشی، موتی مسجد، مسجد سهانپور، نواب 
اسالم خان وزير اعظم، نواب نجابت خان خان خانان، 
مرادآباد،  باغ  خان،  غضنفر  پادشاه،  شاهجهان  وفات 
غنی  محمدمعصوم،  شيخ  نظرهللا،  شيخ  حسن بن  شيخ 
شيخ  صائب،  ميرزا  نارتولی،  نعمت هللا  سيد  كشميری، 
محمدحسن فانی، خواجه عبدالرؤف، باغ حسين، تاريخ 
سرای بختاورنگر، كدخدايی شاهزاده محمداكبر، قاضی 
محمديوسف بلگرامی، مال مفيد بلخی، مسجد عالمگير 
پادشاه، سكندر شاه، شاهزاده سلطان محمد، سعيد خان 
اسمعيل،  مير  باالپير،  كبير  شيخ  مهدی بن  شيخ  قريشی، 
و  چاه  تاريخ  كبير،  علی  سيد  ماهر،  محمدعلی  ميرزا 
حيدرآباد،  چارمحل  بنای  تاريخ  چاه،  تاريخ  حوض، 
شكر هللا  نواب  يافتن  فتح  خان،  بختاور  ميران،  سرای 
خان بر راجپورتان ميوات، در فتح بعضی ممالك دكن، 
در فتح بيجاپور، در فتح گلكنده و حيدرآباد، فتح قلعۀ 
اودنی، مسجد جانپور، محمدعلی خان، شاه پير محمد 

سلونی، نواب شكرهللا خان.
كدخدايی  محمد،  معزالدين  ميرزا  دوازدهم:  مأت 
عنايت هللا خان، شيخ سليمان، فتح قلعۀ سهتر، روح  هللا 
خان ميربخشی، شاه نور درويش، حافظ سيد ضياءهللا 
شايسته  نواب  اكبرآباد،  در  گنج  عالم  مسجد  بلگرامی، 
شيخ  فدک،  باغ  بلگرامی،  سعيد  محمد  قاضی  خان، 
محمداسحاق بلگرامی، مير محمدزمان راسخ، مال ناصر 
علی، نواب شاكر خان، شيخ عبدالرقيب كاكوری، فتح 
برولی،  قلعه  فتح  ستاره،  قلعۀ  فتح  گده،  سنت  به  قلعۀ 
شيخ  بيگم،  زيب النسا  خان،  شكرهللا  پسر  والدت 
محمد  شاه،  بهادر  عالم  شاه  هللا آبادی،  محمدافضل 
جهاندار شاه، اميراالمرا ذوالفقار خان، محمد فرخ سير 
خان  عبد هللا  سيد  شاه،  محمد  ثانی،  شاهجهان  پادشاه، 
وزير و سيد حسين علی خان، مولوی شيخ محمد، مير 
عبدالواحد بلگرامی، مسجد سنهری، مسجد شرف الدوله، 

ستارۀ دم دار، اعظم الدين خان، مسجد روشن الدوله، شاه 
مردان، مير عبدالجليل بلگرامی، ميرزا عبدالغنی كشميری، 
باغ ناظر روزافزون، شيخ سعد هللا دهلوی، فخرالمساجد، 
شيخ  خان،  جان نثار  نواب  شيخ  هللا يار،  بركت هللا،  سيد 
شاذ  تاريخ  خوب هللا،  شيخ  به  معروف  يحيی  محمد 
سيد  مولوی  يكتا،  به  متخلص  خان  احمديار  نادر،  و 
عبدالغنی، حكيم محمدحسين شيرازی، مير محمدافضل 
مير  گنگ،  شهر  قلعۀ  خان،  عبدالصمد  نواب  اله آبادی، 
طفيل محمد بلگرامی، ذكر نادر شاه، نواب برهان الملك 
جعفر  سيد  بلگرامی،  روح االمين  شيخ  خان،  سعادت 
نواب  دنباله دار،  ستارۀ  پوری،  زبير  روجی  به  متخلص 
اسدالدوله و اسديار خان، قزلباش خان متخلص به اميد، 
ابدالی،  شاه  احمد  ذكر  شاه،  نادر  قتل  خان،  امير  نواب 
وفات محمد شاه، جلوس احمد شاه، نواب نظام الملك 
راجه نول  رای، مير  حكيم،  خان  علوی  سيد  آصف جاه، 
غالم نبی بلگرامی، شيخ محمدناصر متخلص به افضلی، 
چوبی،  مسجد  زائر،  به  متخلص  فاخر  محمد  شيخ 
حافظ  جنگ،  ناصر  الدوله  نظام  نواب  مسجد،  سنهری 
اسعد مكی، سيد غالم نبی متخلص به محب، نواب بهادر 
جاويد خان، نواب مجدالدوله عبدالمجيد خان، مسجد 
شاه،  احمد  وفات  و  عزل  اورنگ آباد،  در  شريف  شاه 
اشرف  پير  شاه  جنگ،  صفدر  خان  علی  منصور  نواب 
شريف  شاه  فقير،  به  متخلص  نوازش علی  مير  سلونی، 
نواب  رسول،  قدم  حوضی،  تعمير  تاريخ  اورنگ آبادی، 
علی وردی خان مهابت جنگ، نواب سراج الدوله ناظم 
بنگاله، سيد كريم  هللا متخلص به غريب، سيد قطب الدين 
عرف منجلی، سراج الدين علی خان متخلص به آرزو، 
حضرت  روضۀ  شاهنوازخان،  صمصام الدوله  نواب 
عالمگير  محمد  عزيز الدين  محمديوسف،  مير  سلون، 
به  سوم  مرتبۀ  ابدالی  شاه  احمد  آمدن  پادشاه،  ثانی 
بيگم،كشته  زيب النسا  عالم،  شاه  جلوس  شاهجهان آباد، 
مرتبۀ  ابدالی  شاه  احمد  آمدن  و  مل جات  سورج  شدن 
چهارم، نواب صالبت جنگ حيدرآبادی، نواب نظام علی 
خان حيدرآبادی، فتح يافتن انگريز بر نواب شجاع الدوله 
در بكسر، شيخ محمدعلی حزين، مسجد سلون، مسجد 
خان  احمد  نواب  خان،  محمدبيگ  ميرزا  اله آباد،  تاريخ 
فرخ آبادی، وفات احمد شاه ابدالی، شاه غالم قطب الدين 
اله آبادی، وفات نجيب الدوله و روانه شدن شاه عالم از 
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اله آباد به سمت دهلی، فتح يافتن نواب شجاع الدوله بر 
كردن  جنگ  شجاع الدوله،  نواب  خان،  رحمت  حافظ 
سيد  بهادر،  خان  بيگ  عيوض  با   خان  نجف  نواب 
محمدپناه  پير  شاه  مختارالدوله،  به  ملقب  خان  مرتضی 
سلونی، فتح قلعۀ گواليار، ميرزا جان جانان، وفات نواب 
نجف خان، شه نظر خان، سوانحی كه بعد از وفات نواب 

نجف خان به ظهور آمد، موالنا فخر الدين.
مسجد   ، عالم  شاه  شدن  كور  ذكر  سيزدهم:  مأت 
بهور، مسجد جعفر گنج، ميرزا زين العابدين خان، تاريخ 
نواب  وفات  فتحپور،  مسجد  خان،  ذكا  حكيم  مسجد، 
آصف الدوله، نواب وزير علی خان، فتح كردن بوناپارته 
پادشاه فرانس واليت مصر را، تيپو سلطان والی سرنگ 
مدرسۀ  كشميری،  خان  حسين  خان،  بقا  حكيم  پتن، 
كمپنی  به  خان  سعادت علی  نواب  ملك  سپردن  كلكته، 
نواب  وفات  لكهنو،  در  عباس  حضرت  روضۀ  انگريز، 
ابوطالب  اكبرآباد،  قلعۀ  فتح  حيدرآبادی،  خان  نظام علی 
شاه  محمداكبر  جلوس  عالم،  شاه  وفات  لندنی،  خان 
ثانی، مجلس خانه، امام الدين خان حكيم، وفات نواب 
سعادت علی خان، قاضی محمد نجم الدين خان كاكوری، 
پل نوبسته، مولوی فهيم الدين، ميرزا محمدحسين قتيل، 
پادشاه  جورج  وفات  خان،  علی  وزير  نواب  وفات 
شاه  وفات  جهانگير،  ميرزا  شاهزاده  وفات  انگلستان، 
محمد اجمل اله آبادی، دروازۀ نقارخانه، شاه عبدالعزيز 
دهلوی، فتح قلعۀ تهنپور، نواب غازی الدين حيدر، موالنا 
تاريخ  اغامير،  به  مشهور  معتمدالدوله  نواب  غالم علی، 
نصيرالدين  جاه  سليمان  خان،  فضل علی  شدن  نائب 
مستر  عبدالرحمان،  مولوی  امام،  فضل  مولوی  حيدر، 
معتمدالدوله  نواب  وفات  مؤلف،  پسر  بيل  ويليم  جان 
اغامير، شاه پير كريم عطا، حكيم مهدی علی خان، سيد 
ناصر علی متخلص به سحر، ميرزا كاظم علی خان، موالنا 
شاه ابوسعيد، از حلق آويخته شدن نواب، شمس الدين 
وفات  ذكر  انگلستان،  ملكه  جلوس  آفاق،  محمد  شاه 
سليمان جاه، جلوس محمدعلی شاه سلطان اوده، وفات 
محمداكبر شاه ثانی، جلوس محمد بهادر شاه، شاهزاده 
مقتدای سكمان و  شاه  ميرزا سليمان شكوه، ذكر نانك 
وفات راجه رنجيت سنگه والی پنجاب، فتح قلعۀ غزنه و 
كابل، وفات محمدعلی شاه سلطان اوده، عليشاه سلطان 
اوده، مير نصير خان والی سند، ذكر تسخير نمودن انگريز 

پنجاب را از سكهان و باز سپردن آن واليت به ايشان، 
فتح قلعۀ ملتان و قيد شدن تاراج ديوان. 

مؤلف در پايان مقدمه كتاب چنين يادآور شده است: 
«اگر ناظران اين نسخه خواهند كه بر صحت حروف و نام 
مؤلف اين سواد واقف شوند، بر اين رباعی عمل فرمايند.

قلب كن لفظ سماط و بعد از آن ای بی نظير    
چار حـرف اولين را از ولـی محمود گير

باز چون گيری سه حرف آخرين از سلسبيل
 ميشوی ای جان من آگه ز نام اين حقير»

 مؤلف همچنين فهرستی از مطالب  هر سده را در 
جدولی با ذكر شمارۀ صفحه در آغاز كتاب آورده است. 
پس از اتمام نگارش كتاب، آن را  به نظر مستر  ظاهراً 
هنری ميرس اليت صاحب سكرتری گورنمنت ممالك 
هند گذرانيده و چون مورد پسند وی افتاده، بر آن شده 
از  پس  سال  بيست  سرانجام  و  كند  منتشر  را   آن  تا 
نگارش كتاب آن را به چاپ رسانده است. او طی اين 
مدت، تواريخی را كه برای وقايع و سوانح گفته می شده 
در كتاب خود ثبت كرده و افزوده است.  بنابراين آخرين 
تاريخی كه در كتاب خود ارائه می كند، «فتح ملتان» به 
است  1849م/1266ق  سال  در  انگلستان  قوای  دست 
(گلچين معانی، احمد، تاريخ تذكره های فارسی، تهران، 

سنايی، 1363ش، ج 2، 790 ـ 791).
مفتاح التواريخ نخستين بار در سال 1849م در آگره به 
چاپ رسيد و بار ديگر در سال 1867م/1284ق در 406 
صفحه به قطع رحلی به طبع سنگی رسيد كه متأسفانه 

بسيار مغلوط كتابت شده است در كانپور.
نادرۀ جاللی

هيروگليف در قرآن (تفسيری نوين از حروف مقطعه)، 
تأليف سعد عبدالمطلب عدل، ترجمۀ حامد صدقی و 

حبيب هللا عباسی، تهران، سخن، 1388ش.
مترجمان  مبسوط  مقدمۀ  با  كريم  قرآن  در  هيروگليف 
شروع  آغاز  در  كوتاه  اشاره ای  و  مقطعه  حروف  دربارۀ 
در  نويسنده  مقدمۀ  با  كتاب  متن  آن  از  پس  و  می شود 
اصلی  موضوع  است.  آمده  كتاب  چون  و  چند  باب 
كتاب تفسير حروف مقطعه است از متشابهات قرآن كه 
قر نها ذهن مفسران و دانشمندان علوم انسانی را به خود 
معطوف كرده است، به گونه ای كه خوانشهای متفاوتی از 
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آن به دست داده اند. اين تفسيرها و تأويلها گاه تنها برای 
حل كردن اين سّر در قرآن بوده و عمًال كمكی به معنای 
آيات نكرده است؛ در واقع گاه آن سخنان توجيهی بوده 
كه از سوی مفسران صورت گرفته و اين در حالی است 
كه بر همگان روشن است كه خدا سخن باطل و بيهوده 

نمی گويد.
قرآن پژوه فرهيختۀ مصری، سعد عبدالمطلب عدل، از 
ديدگاهی تازه به قرآن نگريسته و با ذكر آرای پيشينيان 
به  خويش  دانش  بر  تكيه  با  مقطعه،  حروف  دربارۀ 
خصوص تخصصش كه در مصرشناسی، سعی كرده است 
پرده از اين رموز قرآنی بردارد و اين در حالی است كه به 
رّد آرای پيشين نمی پردازد و بر آن است كه می توان همۀ 
آنها را در يكجا جمع كرد؛ اما آنچه در اين كتاب آشكار 
می نمايد اين است كه حل اين رموز با روش وی كمك 
بسياری به معنا و فهم آيات كرده است و در بعضی موارد 

مشكالت تاريخی، دينی و... را حل نموده است.
شيوۀ نگارش كتاب به اين گونه است كه ابتدا به شأن 
نزول سورۀ مورد بحث می پردازد و معموالً با ذكر سؤاالتی 
در  اين  وامی دارد.  تفكر  به  را  خواننده  سوره،  آن  دربارۀ 
دربارۀ  سخنانش  تمام  از  بعد  نويسنده  كه  است  حالی 
سورۀ مورد بحث به پاسخی منطقی و علمی سؤالهايش 
می پردازد. نوشتار با نص آيات ادامه می يابد و بعد از آن، 
مؤلف با آوردن صورت نگارشی مصری قديم نمادهای 
قرآن به تفسير آيات بعدی می پردازد و ارتباط آن را با 
ديگر آيات و در نهايت با پايان سوره تبيين می نمايد. بعد 
از آن، عمومًا نتيجه گيری ای از گفته های خود دارد يا آنكه 

به دقايق حاصل شده از اين نوع نگرش می پردازد.
كتاب به مناسبت رموز قرآنی، در بخشهای مجزا و در 
عين حال مرتبط با هم نگارش يافته است. فصل نخستين 
كتاب به تحول و تطور زبان مصری و تأثير آن بر زبانهای 
زبان  معتبر  منابع  بر  تكيه  با  مؤلف  می پردازد.  همسايه 
مصری، به اثبات به كارگيری برخی مفردات اين زبان در 
زمان بعثت پيامبر اكرم (ص) اشاره می كند و بيان می دارد 
عربی  زبان  ويژه  به  سامی  زبانهای  همۀ  بر  زبان  اين  كه 
تأثير نهاده به گونه ای كه حروف مقطعه برگرفته از اين 

زبان و دارای معنايی همگون با آيه های بعدی است.
فصل دوم تا هشتم كتاب، دسته بندی حروف مقطعۀ 
قرآن با تكيه بر روش علمی ای است كه در فصل نخست 

از آن ياد شده است. اين فصول عبارت اند از: كهيعص؛ ن، 
ق، ص؛ طه؛ يس؛ حم عسق، حم؛ طس، طسم؛ المص، الم؛ 
المر، الر كه هر يك از اين فصلها شامل زيرمجموعه هايی 
است كه به بررسی حروف مقطعه در سوره هايی كه با آن 
حروف آغاز شده اند، می پردازد. مؤلف در هر فصل ابتدا 
با استناد به فرهنگ زبان مصری كهن، صورت نگارشی 
اصلی آن را ارائه می دهد و آنگاه معانی مختلف هر يك از 
اجزای اين حروف را نقل می نمايد و برای تأييد درستی 
كتابهای  از  سياق،  و  بافت  اين  در  مقطعه  حروف  معانی 

سيره و سنت رسول هللا (ص) بهره می جويد.
هيروگليف  زبان  به كارگيری  در  كتاب  اهميت 
با  كه  است  رو  آن  از  سوره ها  آغاز  نمادهای  تفسير  در 
گذشت قرنهای مديدی كه از تأويل و تفسيرهای مختلف 
ارائه  عقل  با  سازگار  و  منطقی  نسبتًا  تفسير  می گذرد  آن 
می دهد و بيان می دارد كه نماد آغاز هر سوره، دربرگيرندۀ 
ايجاز معنايی ای است كه آيات ديگر سوره آن را شرح 

می دهد و ابهام و پيچيدگی آن را از بين می برد.
اثبات به كارگيری نمادهای غيرعربی در آغاز سوره ها و 
هماهنگی آنها با بافت و سياق آيات بعدی درهای ديگری 
اين  می گشايد.  خواندگان  روی  بر  را  متن  اين  اعجاز  از 
استداللی  كه  است  گونه ای  به  قرآن  بالغی  ادبی ـ  اعجاز 
ديگر در برابر بسياری از مدعيان پيامبر اكرم (ص) ــ كه 
قرآن را ساخته و پرداختۀ ذهن او می دانستند ــ محسوب 
می شود. مؤلف در بخش پايانی كتاب با ذكر داليلی برگرفته 
از تحقيقش اين امر را اثبات كرده است و از اين ديدگاه نيز 
قرآن را معجزه می داند؛ معجزه ای در برابر معاندان قرآن كه 

در اصالت و از طرف خدابودن آن شك می كنند.
ويژگی ديگر كتاب ترجمۀ روان و روشن آن است. 
اصل  به  نسبت  امانتداری  از  كه  حال  عين  در  مترجمان 
كتاب غافل نبوده اند، سعی كرده اند متنی روان با اسلوبهای 
زبان فارسی ارائه دهند تا خواننده را به ماللت نكشند. 
و  پاورقی  در  متن  اعالم  ذكر  ترجمه،  اين  ديگر  برتری 
مختصری توضيح دربارۀ آنها برای فهم بهتر خوانندگان 
است. از طرفی بايد يادآور شد كه آيات ذكرشده در كتاب 
همگی ترجمه شده اند تا نياز تمامی خوانندگان در سطوح 
آسانی  برای  مترجمان  همچنين  كند.  برطرف  را  مختلف 

كار خوانندگان در پايان كتاب نمايه ای ارائه داده اند.
صديقه پوراكبر كسمايی


