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مجموعه ای در موسيقی
ايرج افشار
دراز  ساليانی  كه  ستوده  هوشنگ  آقای  گرامی  دوست 
در  خطی  مجموعه ای  بود،  عهده دار  را  موسيقی  تدريس 
منوچهر  دكتر  لطف  به  روزی  چند  كه  داشت  موسيقی 
ستوده در دسترس من بود و اين يادداشتها از آن برداشته 
دائرة المعارف  مركز  كتابخانۀ  به  اكنون  نسخه  اين  شد. 

بزرگ اسالمی تعلق دارد.

قسمت اول
آغاز: الحمدهللا رب العالمين والصلوة و السالم علی 

سيدنا محمد و آله اجمعين
اما بعد فقد امرنی من يجب علی امتثال و امره ... ان 
اصنع له مختصراً فی معرفة النغم و نسب ابعاد و ادوارها 

و ادوار االيقاع علی نهج يفيد العلم و العمل...
الفصل االول: فی تعريف النغم و بيان الحدة والثقل...

فصل 15: فی مباشرة العمل...
انجام: تمت الرسالة بعون الملك المتعال فی يوم االثنين 
الرابع و العشرين من شهر... محروسة اصفهان صانها هللا 
سنة  نيم آورد  المسماة  المدرسة  فی  الحدثان  طوارق  عن 

1271، العبد بديع الموسوی الدرب االمامی1
با جداول و دواير دورنگ سياه و سرخ، ولی در اواخر 
جای اشكال سفيد مانده. اين رساله در هجده ورق كاغذ 

خط دار است به خط نسخ.

قسمت دوم          
و  فارسی  مخلوط  ــ  خط  همان  به  متنی  از  ورق  چهار 

عربی
آغاز: حاصل تقسيم الوتر مجمًال علی ما استقر عليه 

رای الجمهور... 
در آن ذكر خواجه عبدالقادر و شرح فارسی ادوار او 
همان  و  نويسنده  همان  شكستۀ  خط  به  حواشی  با  شده 
تاريخ 1271 (چندين بار). مقداری از حواشی اين اوراق 

منظومات شعری است بطور مثال:
به نام خالـق ارض [و] سمـوات   [1] 

كنــم تعـــداد اسمــاء مقــامـات
ز من بشنـو دمی  ای مرد باهوش   [2]

چو بشنيـدی نكـن ديگـر فراموش

نخستيـن می كنـم از راست بنيـاد   [3] 
كه مـرد از راستـی شد از غـم آزاد

حسينـی و عـراق آن گه صفاهـان   [4]
پس زنگــوله، عشــاق و نــوا دان

حجاز و بوسليك است و رهاوی   [5]
كه دارم يـــاد از تقـريــــر راوی

دگـر می دان بزرگ آن گاه كوچك   [6]
بگفتـم جمله را، بشمــار يك يك

مقـام راست را دل گنج گاه است   [7]
مبـرقــع الزمش با پنجگــاه است

حسينی كـز مقـامـات است برتر   [8]
دوگاه آمـــد قـــرينش با محيــر

عراق عشـرت افزايست مطلـوب   [9]
گهـی روی عــراق و گاه مغلـوب

در اصفاهان كسی كـو گردد آگاه   [10]
به نيــريــز و نشابــورک بـرد راه

1. اين سيد بديع ابن مصطفی موسوی اصفهانی درب امامی نسخه ای 
كرده  كتابت  كرمان  در  سال 1282  در  را  منوچهری  ديوان  از 
دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  خطی  نسخه های  (فهرست  است 

اصفهان، دفتر دوم، چاپ قم، 1388ش، ج 2، ص 421).
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پس از زنگـوله انـدر نغمـه قّوال   [11]
نمايـــد چـــارگاه آن گاه عـــزال

چـو سازی پـردۀ عشـاق را سـاز   [12]
نغــم در زابــل و در اوج پــرداز

حجـاز آمـد يكـی نخـل ثمـردار   [13]
سه گاه است و حصاران نخل را بار

لــوازم بوسليــك آن پــردۀ راز   [14]
عشيــــران و صبــــا را داده آواز

نـوا آمــد كـه افتــد در جهـان شــور   [15]
بـــود نــوروزِ خــارا فــرع ماهــور

بـزرگ آمــد چـو چنـگ سـاز كــرده   [16]
همايــون و نهفـت از وی دو پـــرده

نغمات است
مطرب برسد چو نغمه را ساز كند   [17]

     نوروز و گوشت و سلمك آغاز كند
گفتـم صنمـا نمـای گـردانيـه را   [18]

پس مايـه بگـردانـد و شهنـاز كنـد

در بيان شعب بيست و چهارگانه و دوازده مقام
ز راه راست گر آهنگ می كنی به حجاز   [19]

ز اصفهـان نظـری جانـب عـراق انداز
به ناقــه زنگلـه در پـردۀ رهــاوی  بنـد   [20]

به بوسليك و حسينـی صفت بر آر آواز
مشـو بـزرگ ز راه نيــاز كوچـك شـو   [21]

در آن ميــانه به عشــاق بينـوا انــداز
گِوشـت گـردانيــه چــو برخــوانــی   [22]

نـواز پردۀ نـوروز و سلمـك و شهنـاز
به گوش دل شنو از كوكبی كه كرد بيان   [23]

به چار بيت1 ده و دو مقام و شش آواز

فی بيان كيفيۀ وجدان كل نغمه من مقامين
شش آواز است: در جائی است هر يك   [24]

در اصفاهـان و زنـوله است و سلمـك
چــو با عشـاق گــردد راست يـك دل   [25]

شــود گردانيــه زيـن هـر دو حاصـل
دو عينــم بوسليــك است و حسينــی   [26]

بــود نــوروز اصلـم زيـن دو عينــی

حجــاز آمــد كه همــدم شــو نـوا را   [27]
گــوشت از هــر دو گــرديد آشكـارا

عــراق و كوچــك آمــد اصــل مايـه   [28]
چــه روح افزاست يا رّب اصــل پايـه

شــدم با خـامشـی مــن بعــد دمسـاز   [29]
بــزرگ است و رهـاوی اصـل شهنـاز

فی بحوراالصول
چـون شــوی از اصــول پـرده گشـای   [30]

فاختــه ضــرب، تـرک ضـرب نمـای
مأتيــــن است دور و نيــــم ثقيــــل   [31]

هــزج و اوســط و رمــل مــا قيــل
شاه نامــه است اصــل2 و هـــم فــرع   [32]

پـس روان آمــده طويـــل از شـــرع
يــا بــر افشــان مــخمــس چنبـــر   [33]

بــا ثقيــــل و خفيـــف دان اوفـــر
در يــك و چارضــرب ضـرب الفتـح   [34]

...3 گفتــم در آنچـــه قطعــًا قــدح
روی ديگــــر سمــــاع و دور روان   [35]

جملــه را يادگيــر و نيــك بخــوان

اسامی مقامات
عشاق مرا قد حسينی است چو راست   [36]

... در پردۀ بوسلـی4 رهاوی و نواست
چون گشت بزرگ در صفاهان و عراق   [37]

زنگوله، حجاز، كوچك اندر بر ماست
o

 ملحقات منسوبه به زوج اثنی عشر
ـ  نوا  ـ  رهاوی  ـ  بوسليك  ـ  راست  ـ  حسينی  ـ  عشاق 
كوچك،  ـ  حجاز  ـ  زنگوله  عراق ـ  ـ  صفاهان  ـ  بزرگ 

آيات (بر باالی آن رأس) ـ ركب (بر باالی آن زنب)

قسمت سوم    
المفاخر  ابی  بنی  عبدالمؤمن  صفی الدين  ادوار  ترجمۀ 

1. قطعه پنج بيت است.
2. اصل: شبيه: اكل
3. يك كلمۀ ناخوانا
4. به جای بوسليك
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ارموی توسط لطف هللا بن محمدبن محمود سمرقندی به 
سال 798.

هذه رسالة فی علم الموسيقی نظمتها تذكرة لالحباب 
بل تبصرة ألولی االلباب

در دوازده ورق، خط بديع الموسوی، الدرب االمامی 
مورَّخ 1271

محمدتقی دانش پژوه در كتابشناسی ممتاز خود مربوط 
به معرفی موسيقی نامه ها اين رساله را شناسانده و گفته 
است كه محمدعلی تربيت در دانشمندان آذربايجان (ص 
236) از آن ياد كرده و از دو نسخۀ موجود در كتابخانۀ 
ملی ملك (ش 1647) و مجموعۀ دكتر عبدالوهاب نورانی 
وصال مورَّخ 954 را نام برده است و نيز از مجلۀ هنر و 

مردم (ش 94، ص 32).
برای صّحت اصطالحات موسيقی در موارد اشكال به 
فرهنگ موسيقی ايران تأليف نصرت هللا حدادی (تهران، 

1376) مراجعه شد.

نمايۀ رساله
24 ،23 آواز (شش)  

اصفاهان = صفاهان
30 اصول   
31 اوسط   

37 ،29 ،21 ،16 ،6 بزرگ  
5، 14، 20، 26،  36 (بوسلی) بوسيلك  

36  ،22  ،20 ،16 ،14 ،12 پرده  
8 دوگاه  

11 چارگاه  
13 سه گاه  
34 خفيف  
7 پنجگاه  

33 ،31 ثقيل  
33 چنبر  
16 چنگ   

37 ،27 ،19 ،13 ،5 حجاز  
36 ،26 ،20 ،8 ،4 حسينی  

13 حصاران  
31 دور   

36 ،25 ،19 ،7 ،3 راست  

31 رمل  
36 ،29 ،20 ،5 رهاوی  

12 زابل  
37 ،20،24 ،11 ،4 زنگوله  

24 ،22 ،17 سلمك  
32 شاه نامه  

29 ،22 ،18 شهناز  
14 صبا  

37  ،24 ،19 ،10 ،4 صفاهان  
30 ضرب   
32 طويل  

37 ،28 ،19 ،9 ،4 عراق  
11 عزال  
14 عشيران  

36 ،25 ،21 ،12 ،4 عشاق  
30 فاخته  
11 قوال  

37 ،28 ،21 ،6 كوچك  
25 ،22 ،18 گردانيه  
27 ،22 ،17 گوشت  

15 ماهور   
28 ،18 مايه  

8 مبرقع  
8 محيّر  

17 مطرب  
9 مغلوب  

23 مقام (دوازده) 
36 ،8 ،1 مقامات  

20 ناقه  
11 نشابورک  

17 ،11 نغمه  
36 ،27 ،15 ،4 نوا  

26 ،22 ،15 ،17 نوروز  
15 نوروز خارا 
16 نهفت  
10 نيريز  
31 هزج  
16 همايون  
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غّرةااللفاظ و نزهةااللحاظ 
اثري از ظهيري سمرقندي و بيتي تازه ياب 

از محمد عبداه (عبده)
علي صفري آق قلعه
در  مكتوب  ميراث  پژوهشي  مركز  كوششهاي  از  بخشي 
از  ديجيتالي  تصاوير  و  عكس  گردآوري  به  ساليان  اين 
ايران  از  خارج  و  ايران  كتابخانه هاي  خطي  نسخه هاي 
اختصاص يافته است. دستيابي به برخي از اين نسخه ها 
به راستي مايۀ شادماني است و وجود نوشته هايي را براي 
گمان  يا  و  نداشتيم  آگاهي  آنها  از  كه  مي كند  آشكار  ما 
اثري  نوشته ها  اين  از  يكي  رفته اند.  دست  از  مي برديم 
به  اينجا  در  كه  نزهةااللحاظ  و  غّرةااللفاظ  نام  با  است 

شناسايي آن خواهيم پرداخت.
اثر مورد گفتگوي ما در مجموعه اي به شمارۀ 3785 
مجموعه  اين  مي شود.  نگهداري  چستربيتي  كتابخانۀ  در 
رساله اي  اثر،  نخستين  است.  شده  تشكيل  نوشته  دو  از 
به زبان عربي در زمينۀ علم بالغت است. از نام اين اثر 
و نويسندۀ آن آگاهي نداريم و هيچگونه قرينه و آگاهي 
نمي شود  ديده  آن  متِن  در  اثر  شناسايي  براي  سودمندي 
(نك: فهرس المخطوطات المصّورة في االدب و البالغة 
شده از موضوع گفتگوي ما  و النّقد، ص 492). اثر ياد 
بيرون است و لذا از آن مي گذريم. اما اثر دوم نوشته اي 
است به زبان فارسي با نام غّرةااللفاظ و نزهةااللحاظ كه 
در آن به آموزش يكي از شگردهاي شاخۀ ترّسل از دانش 
دبيري پرداخته شده است. عبارتهاي آغازين نسخه چنين 
مناكب  كي  جالله  جل  را  ايزد  ستايش  و  «حمد  است: 
گردون را به حليۀ كواكب بياراست و سرو قامت آدمي 
را در باغ وجود ــ كه مثمرتر درختي است ــ به دسِت 
قدرة بپيراست و پيرايۀ دانش بربست ... چنين مي گويد 
محّمد بن علي بن محّمد الكاتب السمرقندي ــ احسن 
هللا توفيقه و جعل التّسديد رفيقه ــ كي صنعت كتابت 
ركني وثيق است از اركان دولت و حليه[اي] نفيس است 

بر گردن عروس مملكت...»
چنانكه مي بينيم، نام نويسندۀ اين اثر ــ يعني «محمدبن 

علي بن محمد الكاتب السمرقندي»ــ با نام صاحب سندبادنامه 
شبيه است. خود ظهيري در خطبۀ هر دو اثر بازمانده اش ــ 
صورت  به  را  نامش  اغراض الّسياسةــ  و  سندبادنامه  يعني 
«محّمدبن علي بن محّمد الّظهيري الكاتب السمرقندي» ضبط 
يكديگر  با  مورد  پنج  در  نام  دو  هر  بنابراين،  است.  كرده 
تطابق دارد: 1. نام نويسنده، 2. نام پدر نويسنده، 3. نام نياي 
او، 4. شغلش (كاتب)، 5. نسبتش (سمرقندي)؛ و فقط جزءِ 

«ظهيري» در اين دو مشترك نيست.
يادكرد  مهم ترين  و  كهن ترين  اينكه  ذكر  شايان  نكتۀ 
از ظهيري و آثارش در لباب االلباب محمد عوفي (ج 1، 
ديده  نفيسي)   87 ـ   86 صص  براون؛   92 ـ   91 صص 
است.  شده  تأليف  ق   618 از  پيش  كه  اثري  مي شود؛ 
«الصدر  مي برد:  نام  چنين  ظهيري  از  خود  اثر  در  عوفي 
االجل ظهيرالّدين [و] الكتّاب محّمدبن علي السمرقندي 
الكاتب»؛ و چنانكه مي بينيم، عوفي نيز جزء «ظهيري» را 

در اين نام نياورده است.
عوفي در كتابش سه اثر را از ظهيري برشمرده است: 
اعراض الّسياسة، في  اغراض الّسياسة  سندبادنامه، 2.   .1

اثر  دو  ميان،  اين  از  الّظهير.  جمع  في  الظهير  سمع   .3
نخستين در دست بوده و چاپ شده است اما از نوشتۀ 
سوم نسخه اي به دست نمي باشد. اينك با پيدا شدن نسخۀ 
چستربيتي و با پذيرش اين احتمال قوی كه غّرة االلفاظ 
نيز از آثار قلمی ظهيری است، آنگاه می توان گفت كه يك 

اثر ديگر به فهرست آثار وی افزوده شده است.
في  الظهير  سمع  نام  به  عوفي  تصريح  به  توجه  با 
غّرةااللفاظ  با   اثر  اين  كه  مي رود  گمان  الّظهير  جمع 
و  غّرةااللفاظ  نام  كه  بويژه  نباشد؛  يكي  نزهةااللحاظ  و 
نزهةااللحاظ در متِن اثر (ص 9 نسخه) درج شده و در 
درستي اين نام ترديدي نداريم: «... ايزد تعالي توفيق رفيق 
كناد و اين مجموع را غّرةااللفاظ و نزهةااللحاظ نام نهاده 

شد...»
دربارۀ تاريخ نگارش اين اثر هيچ مطلب و قرينه اي 
در متِن آن ديده نمي شود. تنها نكته اي كه به دست مي آيد 
اينكه ظهيري اين اثر را براي فرزند يكي از مخدومانش 
يعني «عمر بن محمد بن ابي نصر» نگاشته است. نام اين 
شخص را عجالتًا در منابعي كه در دسترسمان بود نيافتيم 
و لذا نام او را با تمام القابي كه ظهيري براي وي ياد كرده 
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(در ص 3 نسخه) درج مي كنيم تا شايد ديگران بتوانند به 
شناسايي اين شخص بپردازند:

«... اين علم از جهت مطالعت مخدوم زادۀ خويش امير 
المسلمين  و  جمال االسالم  شرف الّدين  افضل  اكرم  اجل 
افتخارالمّله  اختيارالّدوله  الّسالطين  و  ظهيرالملوك 
مشيرالملك عميدالممالك ملك الكتّاب عمر بن محّمد بن 
سامية  البنيان  عالية  دولة  في  عمره  هللا  مّد  ــ  ابي نصر 

االركان ــ نبشتم و پيش خدمت آوردم...»

نسخۀ حاضر با اينكه داراي انجامه ــ اگر بتوان آن 
نام  به  نه  كاتب  كه  دريغا  اما  مي باشد  ــ  ناميد  چنين  را 
است.  كرده  ياد  را  كتابت  تاريخ  نه  و  نموده  اشاره  خود 
عبارت هاي پاياني نسخه چنين است: «... ال زالت عّزها 
رفيعًا مشيّداً منيعًا؛ ال زالت مشيّدة االركان موّطدة البنيان. 

تّم الكتاب بحمد هللا و منّه.»
داوري دربارۀ تاريخ كتابت نسخه ها از روي تصاوير 
سياه و سفيد دشوار است اما دربارۀ قلِم اين نسخه بايد 

شكل 1

1. نك: سلسله هاي اسالمي جديد، ص 351؛ بايستۀ يادكرد اينكه 
قلج طمغاج خان از ممدوحان رضي الّدين نيشابوري و سوزني 

سمرقندي نيز بوده است.

بگوييم كه شيوۀ تحرير آن ثلث كهن ايراني مي باشد كه 
كم و بيش تا پايان سدۀ ششم هجري رايج بوده است. قلم 
نسخه، بسيار شبيه به قلِم نسخۀ ختم الغرايب (دستنويس 
در  است.  ق)   593 موّرخ  اتريش،  ملي  كتابخانۀ   845
تصوير 1 صفحه ای از نسخۀ غّرةااللفاظ و در تصوير 2 

صفحه ای از دستنويس ختم الغرايب را مي بينيم.
الزم به يادآوري اينكه تصويري از نسخۀ مورد گفتگوي 
شمارۀ  به  (قم)  مرعشي  آيت هللا  حضرت  كتابخانۀ  در  ما 

وي  اينكه  جز  نداريم  چنداني  آگاهي  ظهيري  زندگي  از 
مسعودبن  طمغاج خان  قلج  انشاي  ديوان  صاحب  مدتي 
حسن (حكـ 558 ـ 566ق)1 از ملوك خاقانيۀ (/ ايلك خانيه) 
ماوراءالنهر بوده و ظهيري سندبادنامه و  اغراض الّسياسة را به 
نام او نگاشته است. بنابراين، دورۀ باروري هنري ظهيري را 
مي توان در ميانۀ سدۀ ششم هجري دانست. از شواهد برمي آيد 
كه گويا ظهيري سدۀ هفتم را درك نكرده است چنانكه عوفي 
ياد  درگذشته  شخصي  به عنوان  وي  از  لباب االلباب  در  نيز 
مي كند. با اين توضيحات مي توان گفت كه اثر مورد گفتگوي 
ـ و يا حداكثر در سالهاي آغازين سدۀ  ما در حدود سدۀ ششمـ 

هفتم ــ هجري نگاشته شده است.
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1364 نگهداري مي شود و در نشريۀ همان كتابخانه شناسانده 
شده است1 («نسخه هاي عكسي»، ابوالفضل حافظيان بابلي، 
ميراث شهاب، س12، ش 3 و 4 [پاييز و زمستان 1385ش]، 
صص 140ـ142). آقاي حافظيان دربارۀ نويسندۀ غّرةااللفاظ 
سدۀ  نويسندگان  از  بايد  است: «مؤلّف  نوشته  نزهةااللحاظ  و 
كرده  نقل  عنصري  از  را  مواردي  چنانكه  باشد؛  هجري  ششم 
تقديم  ابي نصر  محّمدبن  عمربن  الكتّاب  ملك  به  را  كتاب  و 
داشته است.» و احتمال داده است كه مهدي اليه همان عمربن 

آغاز اثر ما نحن فيه است. بنابراين تاكنون دو نسخه از 
اين اثر شناسايي شده است.

موضوع اثر
مؤلف در آغاز اثر يادآور شده كه مقصود اصلي وي از 
كتب  در  مستعمل  الفاظ  گردآوري  رساله،  اين  نگارش 
فارسي است؛ الفاظي كه به كار دبيران مي آيد. خود وي 
دربارۀ اين موضوع نوشته (در صفحۀ 4 نسخه): «و درين 

1. با سپاس از فاضل گرامي آقاي بهروز ايماني كه ما را از اين نكته 
آگاهانيدند. اين نسخه در فهرست تازه منتشرۀ كتابخانه (ج 4 
عكسی ها، ص 129ـ132) شناسانده شده و حاوی مطالب مقاله 

پيش گفته است.

شكل 2
ق)  شافعي (449ـ529  سرخسي  شيرزي  ابي نصر  محمدبن 
باشد كه از استادان عبدالكريم بن محمد سمعاني بوده است 

(االنساب، ج 3، ص 496 [ذيل «شيرزي»]).
نكتۀ جالب توجه در نوشتۀ آقاي حافظيان اشاره به 
آستان  كتابخانۀ  در  كه  است  اثر  اين  از  ديگري  نسخۀ 
قدس حضرت رضا (ع) نگهداري مي شود (نك: فهرست 
ص  ج 25،  رضوي،  قدس  آستان  كتابخانۀ  خطي  كتب 
14). اين اثر در فهرست مذكور (احتماالً از سدۀ يازدهم 
نقل  آن  آغاز  از  كه  عبارتي  ولي  شده  دانسته  هجری) 
كرده اند ــ صرفنظر از اختالفات نسخه بدلي ــ برابر با 

مجموع، الفاظ عذب و مستعمالت كتب فارس اوردم و 
از غريب و وحشي احتراز نمودم... اّول بيان صنعتها كي 
اوردم. باز در الفاظ شروع كردم؛  ائّمۀ اين علم كرده اند 
نخست دو حرف منفصل كي معني يكي بَود يا نزديك 
زواجر“؛  و  ”موانع  و  نصايح“  و  ”مواعظ  چون  معني  به 
باز دو حرفي متّصل چون ”فضاء واسع“... باز دو حرفي 
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متضاد و منفصل چون ”قليل و كثير“ و ”خير و شر“؛ باز 
سه حرفي مرّكب چون ”وسايل عالم اجسام“... باز چهار 
حرفي و پنج حرفي چون ”منبع افاضت اجرام آسمان“ و 

”مرجع افادت تأثير اختران“...»
يادكرد  از  پيش  وي  شده،  يادآور  نويسنده  چنانكه 
الفاِظ مذكور، برخي صنايع ادبي را به اختصار توصيف 
كرده است (صص 5 ـ 9). اين اصطالحات عبارت است 
از: سجع، مجاز، استعارت، تشبيه، ترصيع، اغراق، تنسيق 
صفات، مراعات نظير، مراعات اضداد، استعمال آيات و 

اخبار.
كتاب  در  سطرها  اين  نويسندۀ  كه  مطلبي  مهم ترين 
ــ  عبده  محمد  خواجه  از  بيتي  است،  ديده  فيه  نحن  ما 
اديب و سرايندۀ چيره دست سدۀ چهارم و پنجم هجري 
ــ مي باشد.1 در نسخه (ص 2) آمده: «و خواجه محّمد 
قصيده:  در  مي گويد  است  صنعت  اين  استاد  كي  عبداه 
بَيك بدمستي كلك آن كنم كجا نكند || هزار تيغ يماني 

و رمح هژده گزي.»
چنانكه مي بينيم، بخش دوم اين نام بصورت «عبداه» 
با  را  نام  اين  هم  باز  كه  ديگری  جای  است.  شده  ضبط 
همين شكل می بينيم، نزهةالمجالس (ص 685) است كه 
در آنجا يك رباعي به نام «شيخ عبداه» درج شده است. 
زنده ياد دكتر محمدامين رياحي در ديباجۀ كتاب (ص 109) 
يادآور شده اند كه: «اين شيخ را با محمد َعبده ــ شاعر و 

از دبيران خانيۀ ماوراءالنّهر ــ نبايد اشتباه كرد...»
با توجه به يكسان بودن ضبط اين نام در هر دو منبع 
و با توّجه به اينكه از فحواي نوشتۀ ظهيري برمي آيد كه 
گمان  دارد،  مّدنظر  را  مشهور  دبير  عبده»  «محّمد  همان 
و  نباشد  صواب  به  مقرون  رياحي  دكتر  نظر  كه  مي رود 
نام  اين  ضبط  از  ديگري  گونۀ  مي توان  را  «عبداه»  ضبط 
دانست. بنابراين، رباعي مندرج در نزهةالمجالس را نيز 
در  عبده  محّمد  از  بازمانده  شعرهاي  ميان  در  مي توان 

شمار آورد.
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