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چند خاطرۀ كوتاه 
از استاد دكتر محمد معين

رضا سرلك
ادبيات  دانشكدۀ  كتابخانۀ  در  1338ش  سال  در  حقير 
معين  استاد  دارم  به ياد  شدم.  استخدام  تهران  دانشگاه 
در  كه  را  كتابهايی  اسامی  و  می آمدند  كتابخانه  به  اغلب 
كتابخانه نبود يادآور می شدند كه خريداری شوند و گاه 
توصيه می كردند بعضی كتب متون به مدت طوالنی برای 
شود.  داده  می كردند  معرفی  كه  دانشجويانی  به  تحقيق، 
از اين طريق بود كه استاد نسبت به حقير شناخت پيدا 
كردند و بنده نيز به ايشان ارادت. متأسفانه اين آشنايی 
ديری نپاييد و از اين سعادت برای هميشه محروم شدم.

كتابخانۀ استاد معين
همسر  كه  می گذشت  استاد  فوت  از  سال  چهار  يا  سه 
از  امير جاهد،  مهين پرنيان  خانم  سركار  ايشان،  محترم 
من درخواست ثبت كتب استاد را در يك دفتر فرمودند. 
يك  به  كه  بودم  خوشحال  و  پذيرفتم  افتخار  كمال  با 
مجموعۀ غنی از كتابهای منتخب متون و ادبيات فارسی 
هفت هزار  دارای  تقريباً  كتابخانه  می كنم.  پيدا  دسترسی 
جلد كتاب و مجالت جلد شده بود. تمام نشريات ارزشمند 
دست  در  و  روز  مجالت  و  داشت  كامل  را  ايران  فارسی 
انتشار را نيز همچنان بعد از استاد مشترک بودند. هنگام 
كه  بودند  حاشيه نويسی  دارای  كه  را  كتبی  كتابها،  ثبت 
رقم آنها به يك هزار جلد رسيد از ساير كتابها جدا كردم. 

در بين مجالت يك دورۀ كامل سالنامۀ پارس كه سردبير 
آن استاد اميرجاهد بود، وجود داشت كه چند جلد از اول 
يادداشتهای  برای  سفيد  صفحه  چند  دارای  يك  هر  آن 
مختلف بود و جلدهای بعدی را نيز خود استاد، هر جلد 
چند صفحه كاغذ سفيد چسبانده بودند و اين چند برگ 
سفيد را مخصوص «بيالن»1 زندگی خود قرار داده، آنها را 
به دو بخش تقسيم كرده بودند: در باالی صفحه، بخشی را 
«خوش آمدها» نوشته بودند و بخش ديگر را «بدآمدها»، و 
تمام حوادث خوش يا ناخوش زندگی خانوادگی خود را زير 
اين دو عنوان نوشته بودند: مثًال تحت عنوان خوش آمدها 
نوشته بودند: «امسال خداوند فرزندی (پسر يا دختر) عطا 
يا  رتبه  تأخير  سال  چند  از  بعد  «دانشكده  يا  فرمودند» 
پايۀ استادی مرا داد». و زير عنوان بدآمدها، مرگ كسی 
دانشكده  از  گله  يا  بود  آمده  پيش  كه  ناگوار  حوادثی  يا 
نتيجه گيری  ستون  دو  هر  پايان  در  و  بودند  نوشته  را 
كرده، اين جمله را نوشته بودند: «الحمدللـه خوش آمدها 
قناعت  و  طبع  مناعت  جمله  اين  می چربد.»  بدآمدها  بر 
ايشان را می رساند و نشانگر اين است كه استاد هميشه 

خوش بين و قانع بوده است.

نامه ای هم الی يك كتاب پيدا شد كه مضمونش تماماً 
اظهار ندامت از اين بود كه، هنگامی كه استاد احتماالً در 
دبيرستان تحصيل می كرده به خانمی كه گويا خدمتكار 
پرخاش  می كرده  فراهم  را  ايشان  رفاه  وسيلۀ  و  بوده  او 
خود  با  نامه  اين  در  و  می شود  پشيمان  بعد  و  می كند 
جدال دارد كه چرا به او تندی كردم و خود را سرزنش 
می كند. مايل بودم تصويری از اين نامه و همچنين بيالن 

1. كلمه بيالن را خود استاد به كار برده بودند.
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چندسالۀ زندگی استاد كه در فوق به آنها اشاره شد در 
اين نامه ارائه می شد. از سركار خانم دكتر مهدخت معين 
دختر فاضل و ارجمند ايشان درخواست شد كه زيراكس 
دو برگ از يادداشتها را در اختيارم بگذارند تا زيب اين 
يادبودنامه شود، فرمودند سالنامه ها در كارتنها بسته بندی 
شده و در دسترس نيستند. و حقير نتوانستم چند نمونه 

از يادداشتها را عيناً ارائه دهم.

ماه رمضان در منزل استاد معين
در مدتی كه ثبت كتب استاد ادامه داشت روزهای تعطيل 
مشغول  ايشان  منزل  در  شب  تا  صبح  از  كامل  به طور  را 
ثبت كتابها بودم و همسر استاد افتخار می دادند كه ناهار 
را كنار افراد خانواده صرف كنم. اولين جمعۀ ماه رمضان 
كه از صبح به منزل استاد رفته بودم ساعت دوازده خانم 
محترمی كه خدمۀ منزل ايشان بود ناهار مرا به طبقه باال 
محل كارم آورد و روی ميز گذاشت. تعجب كردم، به او 
گفتم: «اوالً ماه رمضان است و من روزه ام ثانياً چرا از من 
بچه ها  و  «خانم  گفت:  افتاديد؟»  زحمت  به  و  نپرسيديد 
همه روزه اند، من به خانم گفتم كه از اين آقا بپرسم كه 
نباشد  روزه  و  بپرسی  اگر  گفتند  خانم  نه،  يا  است  روزه 
خواهد گفت روزه ام و گرسنه می ماند و ما مديون  حتماً 
او می شويم؛ تو غذايت را بپز و ناهار او را باال ببر.» گفتم: 
«ممنون، غذا را ببريد اگر تا شب ماندم افطار در خدمت 
خواهم بود.» در دل، اين نيك انديشی و ظرافت فكر و افكار 

انسانی را ستايش كردم.

فرهنگ فارسی دوازده جلدی معين
هنگامی كه مشغول ثبت كتابها بودم، متوجه شدم فرهنگ 
با  جلد  دوازده  در  می شناختم  من  كه  شش جلدی  معين 
همان قطع و قطر و شكل و شمايل در قفسه موجود است، 
يك جلد آن را باز كردم معلوم شد در برابر هر برگ چاپ 
شده، يك برگ سفيد قرار داده و صحافی كرده بودند و 
بخشی از اوراق سفيد را هم واژه های جديد كه در فرهنگ 

شش جلدی وجود نداشت نوشته بودند.
از همسر استاد سوال كردم: «آيا اين فرهنگ دوازده 
دخترم  تصميم  «به  فرمودند:  می شود؟»  چاپ  هم  جلدی 
بستگی دارد و اگر سرنوشت دورۀ شش جلدی را پيدا نكند.» 
و ادامه دادند: «فرهنگ شش جلدی را هر بار چندين هزار 

نسخه چاپ می كنند و پنج دوره از آن را جلوی در خانۀ 
ما می گذارند و می روند.» از اين بی مهری كه از طرف ناشر 
به خانوادۀ استاد می شد متأثر شدم. هنگامی كه از خانۀ 
استاد بيرون می رفتم يك دوره از آن پنج دوره را به حقير 
لغوی  مشكالت  حّالل  و  كتابخانه  زينت  كه  كردند  هديه 

اين جانب و خانواده ام شد.

خانۀ مسكونی استاد معين
ژاله  ميدان  شرق  در  دستگاه  چهارصد  در  استاد  منزل 
خانه هايی  اولين  و  ارزان ترين  بود،  فعلی)  (شهدای 
باب  چهارصد  به  آنها  تعداد  چون  و  ساخت  دولت  كه 
قيمت  بود.  شده  ناميده  دستگاه  چهارصد  می رسيد، 
خانه های يك طبقه آن طور كه به ياد دارم چهارهزار تومان 
و دوطبقه ها شش هزار تومان بوده است. استاد يك خانۀ 
تا پايان عمر در همين خانه زندگی  دو طبقه داشتند و 
می كردند و اينك آن خانه توسط شهرداری بازسازی شده 

و به موزۀ دكتر معين تبديل و نامگذاری شده است.
سال  شش  كه  استاد،  همسر  اميرجاهد،  خانم  سركار 
شمع  كم پرتو  شعله های  آخرين  گرد  پروانه  چون  تمام 
وجود استاد كه به خاموشی می گراييد گشته بود و تمام 
جواب  و  استاد  دوستان  از  پذيرايی  صرف  را  خود  وقت 
دادن به احوالپرسيها كرده بود، هنوز هم سرگرم گردآوری 
نامه ها و يادداشتهای پراكندۀ وی و كامل كردن يا مشترک 

شدن مجالت روز و مورد عالقۀ او بود.
تمام اتاقهای طبقۀ باالی خانه به كتابخانه اختصاص يافته 
بود و راهروها و كنار پله ها تماماً كتاب چيده شده بود. وسط 
كرده  قفسه بندی  رديف  چندين  را  اتاقها  از  يكی  اطراف  و 
بودند و در تمام طبقات آنها جعبه هايی شبيه به جعبه های 
يك  بودند.  چيده  معين  فرهنگ  فيشهای  از  پر  كفش  جای 
روز پيرمرد محترمی آمد و از خانم معين خواهش كرد كه 
الزم  را  آنها  گذاشته ام،  امانت  به  استاد  نزد  كتاب  جلد  «دو 
دارم.» خانم معين فرمودند: «من در جريان نيستم به عهدۀ 
آقای سرلك است كه آنها را بيابد و به شما بدهد.» مشخصات 
كتابها را پرسيدم و آنها را بعد از چند روز يافتم، كتابها را با 
نگران بود كه  خط خود به استاد هديه كرده بود و احتماالً 
مبادا كتابها به دست كسی برسد كه برای او مزاحمت ايجاد 
شود. كتابها را به او دادم و در مورد اينكه آنها را به خط و 

امضای خود هديه كرده بود چيزی نگفتم.
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يادداشتهای مهربانانه ز بهِر مهربانان
ن. مايل

می آغازم با حكايه ای، تا ز دوستی ياد آرم و نيز يادداشت 
نخستين را توجيه كرده باشم:

كه  آمد  پديد  قبول  چندانم  است:  گفته  «ابوسعيد 
َهم  و  می كردند  توبه  و  می آمدند  پديد  مريدان  خلق،  از 
آن  و  نخوردند.  خمر  ديگر  ما  حرمت  از  نيز  َسرايگان1 
دست  از  ما  كه  خربزه  پوسِت  كه  رسيد  جايی  به  قبول 

می بنداختيم2، به بيست دينار می بخريدند.
و يك روزی ما می شديم ــ بر ستوری نشسته ــ آن 
ستور نجاست افكند، مردمان فرار آمدند و آن را بر سر و روی 
نبوديم،  ما  كه  نمودند  ما  به  ازان  پس  چون  می ماليدند. 
آواز آمد از گوشۀ مسجد: أََولَم يَكِف بِربّك (43/53). نور 
در سينۀ ما پديد آمد. بيشترين حجابها برخاست. هر كه 
ما را قبول كرده بود از خلق، رّد كرد، تا بدانجا كه به قاضی 
زمينی  هر  به  و  دادند.  گواهی  ما  بر  كافری  به  و  شدند 
كه ما بگذشتيمی، گفتند: «از شومِی آن مرد درين زمين 
نبات نرويد!» تا روزی در مسجد نشسته بوديم، زنان بر بام 
آمدند و نجاست بر ما پاشيدند. آواز آمد: أََولَم يَكِف بِربَّك 
ايستادند،  باز  مسجد  جماعِت  از  جماعتيان  تا  (41/53)؛ 
می گفتند: «اين مرِد ديوانه در مسجد است، ما در جماعت 

نمی رويم.» و ما گفتيم:
تا شير بَُدم، شكاِر ما بـود پلنگ

ساالر بَُدم به هـر كه كردم آهنگ
تا عشِق تُرا3 به بر درآوردم تنگ

از بيشه برون كرد مرا ُروبَه لنگ».

يك
از ديرباز كه اين بنده متن ارزشمند روح االرواح فی شرح 
أسماء الملك الفتاح تأليف شهاب الدين ابوالقاسم احمدبن 
معانی را بر پايۀ نسخه های موجود  ابی المظفر منصور السَّ
استادان  از  يكی  كردم،  اهتمام  اثر  آن  شدۀ  شناخته  و 
مراجعه  موازات  به  پيوسته  منطقه،  نامبردار  متن شناس 
به متِن (نه كامًال) مصحح بنده و نيز نسخۀ توبينگن به 
را  شده  چاپ  متن  هم  گاهی  و  داده اند  ارجاع  كتاب  آن 
در كتابنامۀ آثار مصحح خود مجال طرح نداده اند و فقط 
 1008 u/Tubingen) مراجعات خود را به نسخۀ توبينگن

gu 1907) نشان داده اند. به اين گونه، گويا نسخۀ مذكور 
از كتاب مزبور را، نسخۀ معتبرتر از نسخۀ اساس مورد نظر 

بنده دانسته اند.1
از  توبينگن  نسخۀ  كه  كرد  يادآوری  بايد  نخست 
كتاب روح االرواح، به داليل نسخه شناسی و متن شناسی، 
بود؛  نمی تواند  محسوب  روح االرواح  از  معتبر  نسخه ای 
زيرا به لحاظ متن شناسی، كاتب با بحث اسماء حسنی از 
ديدگاه عارفان، به هيچ روی آشنايی نداشته است. نسخۀ 

مذكور دارای آغاز و انجامی به اين گونه است:
االمام  الشيخ  قال  بسمله؛  توبينگن:  نسخۀ  كاتب  آغاز 
ــ  الّسمعانی  المظفر  عبدهللا بن  ابوالقاسم  شهاب الدين 

رحمةهللا عليه ــ فی شرح أسماء هللا تعالی. 
آغاز متن: و ُهَو الَحفيُظ، حفيظ بمعنی حافظ بَُوذ چون 

عليم بمعنی عالم2...
انجام متن (نسخۀ توبينگن): ای بنده! تو آِن َمنی و من 
آِن تو. فضولی را گو: ما هذا الضجر الرأس و الحجر؛ فضولی 
را گوی، و انك ديوار، والسالم و الحمدللـه ربّ العالمين و 

الصلوة علی محّمد و آله أجمعين.3

1. هر چند تاريخ نسخۀ اساس روح االرواح با سال كتابت نسخۀ توبينگن 
نسخه های  دگرنمونی  و  مقدمه  در  كه  همچنان  وليكن  دارد  فرق 
از  يكی  توبينگن  نسخۀ  كرده ام،  يادآوری  مكرراً  روح االرواح 
ناقص ترين، پرافتاده ترين و غلط اندازترين نسخه هايی است كه اگر 
كسی حوصله كند و نكته های ضعف آن نسخه را در مقدمه و در 
پای برگها بررسد، حيرت می كند از نسخه شناسی، نسخ روح االرواح 
و برخی از معاصران! شايد اين استادان فاضل، خط نسخۀ توبينگن 
و  خوش خوان  را  اساس  نسخۀ  خط  و  ديده اند  دشوارخوان  را 
آسان خوان تشخيص داده اند. اين نكته را به صراحت مطرح می كنم 
كه خط نسخۀ توبينگن، تعليقی است مايل به نسخ و نستعليق، و 
بافت طبيعی و منبسط آن به نسبت خط نسخۀ اساس ــ كه آن 
هم به همان گونۀ خط است ــ به دليل شكسته آميز بودن پاره ای 
از حروف و نيز به جهت بافت فشردۀ آن، بسيار خواناتر می نمايد 
و تشخيص آواها و واژه ها سهل تر و آسان تر (بنگريد به عكس يك 

برِگ هر دو نسخه در همين گفتار).
دانسته  طرح  خور  در  بنده  اين  را  جمله ها  و  واژه ها  به  دادن  شكل   .2

است.
3. همين چند عبارت از انجامۀ نسخۀ توبينگن غلطات دارد و سقطات 
نيز هم. اين انجامۀ مؤلف در همۀ نسخه های معتبر روح االرواح، در 
پايان نام العلی الكبير به اين گونه آمده است: «ای بنده! تو آِن َمنی 
و من آِن تَوم. فضولی را گوی: ما هذا الّضجر الرأس و الحجر؛ اينك 

سرو آنك سنگ. و صلی هللا علی محمد و آله.»
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روح االرواح  كتاب  من  األولی  المجلدة  تمت  كاتب:  انجام 
بحمدهللا و منه، و وقع الفراغ من تحريره يو[م] الخميس 
و  ثلثين  و  خمس  سنه 735  المعظم  الشعبان  من  الرابع 

سبعمايه، حامداً و مصلّياً و مسلّماً.
م
،،،

باری نسخۀ توبينگن، كمتر از نصفی از متن روح االرواح 
را در بر دارد. نگارنده چون اكنون به نسخه های كهن تر 
و  يافته ام  دست  روح االرواح  موجود  نسخه های  همۀ  از 
ويرايش دوم آن متن ارزشمند را در دست مقابله و نشر 
دارم، با آنكه نسخۀ توبينگن را از روح األرواح واژ به واژ و 
واژه به واژه ــ همچنان كه در ويرايش نخست سنجيده 
بودم ــ با نسخۀ مصحح ويرايش دوم هم سنجيده ام، با 
محققانه  نظرهای  از  برخی  شدن  روشن  برای  همه،  اين 
بر  را  (الحافظ)  الحفيظ  مبارک  اسم  معاصر،  روزگار  در 
اساس عكسهای دو نسخۀ 1. اساس و 2. نسخۀ توبينگن، 
در معرض سنجش محققان قرار می دهم، زيرا انباشتگی 
آن  مصحح  متن  در  روح االرواح  نسخه های  دگرنمونی 
كتاب، جايگاه نسخۀ توبينگن را از افتادگيها و ... شاخص 

و برجسته نمی كند.

و  كم شناخته  متن  اوالً  كه  است  يادآوری  به  الزم 
َسَبِق  كه  متونی  نسبت  به  روح االرواح  چون  ناخوانده ای 
رحمت هم در خوانش و هم در شناخت نسخه ها داشته 
است و هم رای و نظرهای چند و چندين مصحح توانمند 
اين  نبود  و  می كند  آسان  را  متون  تصحيح  از  مقدار  چه 
همه، چه اندازه تصحيح متون كهن را دشوار می سازد. با 

اين همه اين بنده هماره كاری كه يك بدست (وجب) به 
پيش می رود، اگر چند تصحيح چندمين باشد، بها می نهد 
و در نسخه شناسی، متن مصحح مجدد را چنان بر می رسد 
و وقع می گذارد كه گويی مصحح برای نخستين بار است 

كه متن را مجال طرح داده است.
متأسفانه روح االرواح به داليل چندين گانه، آن چنان 
كه تصحيح آن التزام دارد، هرگز مجال ويرايش مجدد را 
باز نيافت. ناشر محترم اين متن بی بديل نيز در نشر دوم، 
هرگز فرصت نداشت كه بنده يافته ها و تأمالت يك دهه 
و نيم خود را به حيث افزوده های ويرايش دوم آن متن 
مطرح كنم (!). البته اين هم، حكمتی داشته و ضرورتی 
بوده است؛ زيرا دو سال پيش به خبر فراهم شدۀ آن متن 
اوراق  البالی  در  ــ  بود  شده  محترم  ناشر  تحويل  كه  ــ 
نسخه ها  دگرنمونی  بنده  يافتم.  دست  ناتمامم  كارهای 
سهولت  به  محقق  خوانندۀ  تا  آورده ام  پای برگها  در  را 
با  را  آيات  نشانی  نسخه ها ببيند.  در  را  ضبطها  تفاوتهای 
و  آيات  نيز  و  بودم  كرده  مشخص  متن  داخل  در  مداد 
احاديث، موضوعات و گفتارهای عربی متن را به درستی 
اعراب كرده بودم و واژه های مشكول متن را مطابق نسخۀ 
اساس ــ كه گونۀ فارسی كاتب (و شايد، بعضاً: مؤلف) را 
نشان می دهد ــ بر پايۀ قانون تصحيح متن در آن سالها 
محل طرح داده بودم. ولی به هر روی، نشر روح االرواح را 
به جهت آن كه نظريۀ متن شناسی و نسخه شناسی بنده 
و  اطالعات  و  است  شده  دگرگون  خورشيدی   1367 از 
آگاهيهای تاريخی و مؤيدات متن مذكور بيش از دفتری 
گرديده است، بر آن شدم تا متن روح االرواح را به دو روش 

جداگانه عرضه بدارم.
همگانی»  متون  تاريخی  «تصحيح  را  آن  كه  روشی  الف. 
و  تدوين  دست  در  كتابی  روش  اين  دربارۀ  و  می خوانم 
شاهكارهای  ديگر  چون  اگرچه،  روح االرواح  دارم.  تأليف 
ـ شاهنامه، مثنوی منطق الطير، تذكرةاالولياء  ادبی فارسیـ 
و مثنوی شريف موالنا و ديوان حافظ و ... ــ نسخه پردازی 
نشده است وليكن حضور بافت و ساخت نثر آن و نيز تفكر 
عرفانی آن تا سده های يازدهم و دوازدهم در البه الی ديگر 
متون فارسی ديده می شود. اين روش تصحيح روح االرواح 
برای محققانی كه امروزه سخن از پيوند نسخه/ متن دارند، 
با توجه به قواعد و همۀ قوانين تصحيح صورت پذيرفته و 

می پذيرد ــ گر خدای خواهد.

نسخۀ آ (آستانه) از روح االرواح
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ب. روشی از تصحيح متن كه نسل امروز انتظار دارند كه 
بدانند چه می خوانند. متون فارسی نمادهايی در البه الی 
خويش دارند كه نسل جوان از آن نمادها بهره ور نيستند. 
مذكور  نسل  چشم  از  فارسی  زبان  متون  دليل  همين  به 
را  مذكور  متون  منظوم  ُصَوِر  است  ممكن  است.  افتاده 
بيشتر استقبال كنند؛ زيرا نمادهای مورد بحث در البه الی 
تصاوير و ُصَوِر تعابير فارسی شده اند. به هر حال اين روش 
از  روح االرواح  تصحيح  در  نخستين بار  برای  نگارنده  را 
بهر جوانان عرضه خواهم داشت. اما آنچه كه از آن دور 
روح االرواح  از  توبينگن  نسخۀ  كه  بود  نكته  اين  افتادم، 
بنده  استفادۀ  مورد  كتاب،  آن  نخست  ويرايش  در  دقيقاً 
(با رمز مخفف «تو») بوده است وليكن هرگز به اين نسخ، 
به جهاتی كه در مقدمۀ نشر نخست گفته ام، اعتبار نسخۀ 
پايه و مضبوط و قانونمند را نداده ام و باز هم در ويرايش 
نسخه ای  سوی،  يك  از  زيرا  نكرده ام؛  كاری  چنين  دوم، 
از روح االرواح دستياب شده است كه تاريخ كتابت آن به 
نيمۀ نخست قرن هفتم می رسد، يعنی يك قرن از همۀ 

نسخه های موجود آن اثر، زودتر كتابت شده است.1

چنين می پندارم كه در پايان اين يادداشت ياد كنم 
از اينكه نسخه شناسی روح االرواح پيوندی شگرف دارد به 

نسخه شناسی الّتحبير فی الّتذكير از عبدالكريم ُقَشيری. 
بنده در مقدمۀ ويرايش نخست از روح االرواح به پيوستگی 
خراسان،  اقليم  از  برخاسته  عربی  و  فارسی  متن  دو  اين 
اشاراتی كرده ام. آنچه نگفته ام اين است كه التحبير دارای 
نسخه های دوگونه و دوگانه است. يك گونه از نسخه های 
التحبير فشرده است و كوتاه شده. هر چند همين نسخۀ 
آن اثر قشيری نام الحفيظ را در ميانۀ تأليف گرفته است 
كه اگر قشيری كارش را به دو «جزء» قسمت می كرد از 
ضبط «الحفيظ» تا پايان تأليف قشيری می شد: الجزءالثانی، 
به عكس نسخۀ توبينگن كه كاتب از «الحفيظ» آغاز كرده، 
و همچنان كه ديديم، در انجامه اش آورده است: المجلّدة 

األولی.
اسماء  بحث  كاتب  كه  دارد  آن  از  حكايت  نكته  اين 
متكلمان  نظرگاه  از  نه  و  محّدثان  ديدگاه  نَز  را  حسنی 
و نيز هم نه از ديد عارفان و حكيمان نمی دانسته است. 
وابستگی  (صحوی)  هوشمندانه  عرفان  به  كه  ــ  قشيری 
دارد، اسماء حسنی را از «ّهللا» می آغازد و به الصبور پايان 
با  دارد  سمعانی  شهاب الدين  را  روش  همين  می دهد. 
می انجاماند؛  الصبور  به  و  می آغازد  هو  از  كه  تفاوت  اين 
در  كه  اشعاری  نيز  و  سمعانی  حكايتهای  و  اشارتها  زيرا 
البه الی متن به آنها استشهاد می كند، حاكی از آن است 
كه وی عرفان مستانه (شكرآميز) را لحاظ می كرده است. 
با اين همه نسخه های مفصل التحبير فی التذكير همچنان 
و  تصحيح  و  می كند  تأييد  را  بنده  اساس  نسخۀ  اعتبار 
نشر آقای دكتر ابراهيم بسيونی ــ كه بر پايۀ نسخه های 
بر  هم  باز  ــ  است!2  گرفته  صورت  شده  كوتاه  و  فشرده 

1. در فراهم شدن عكس اين نسخه، يارانی به معنای دقيق «يار»، 
با بنده كمك كرده اند. نام عزيز و ُخلق نادرشان را به داليلی، 
فرهنگی  عظيم  ُخلق  از  دوم  ويرايش  مقدمۀ  در  نمی برم.  فعًال 
آنان و خدمتهای ارزشمندی كه در اقليم خموشی به فرهنگ 
ايشان  بر  را  راه  خداوندا  كرد.  خواهم  ياد  تفصيل  به  كرده اند، 

بوستان فرما!
2. التحبير فی التذكير، عبدالكريم قشيری، حققه و قدم له و علق 
عليه الدكتور ابراهيم بسيونی، قاهره، 1967. (زيراكس اين نشر 
نسخۀ كوتاه شده به همت دوست دانشمند ــ عمرشان دراز باد 
ــ آقای عنايت هللا مجيدی فراهم شد به هنگام تأليف مدخل 
مراتب  كه  اسالمی  بزرگ  دائرةالمعارف  برای  «اسماءحسنی» 
تشكر و قدردانی خود را از ايشان و از سرپرستی دانشمند آن 

مركز، آقای بجنوردی، به ياد می آورم.

نسخۀ تو (توبينگن) از روح االرواح
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ناشناختگيهای كاتب نسخۀ توبينگن تأكيد دارد.
اين يادداشت را به پايان می برم با ذكر اين نكته كه 
نازک بينی،  پايۀ  بر  و  دقيق  بسيار  سمعانی،  شهاب الدين 
آنچه از التحبير اخذ و نقل كرده است، بوی خوش عرفان 
در  دلنشين  و  شيرين  تعبيرهای  با  را  خراسان  مستانۀ 
تفصيل  است.  فروپاشانيده  خويش  مأخوذات  و  منقوالت 
اين بحث را در نشری كه از التحبير قشيری خواهم داشت 

ــ گر خدا خواهد ــ خواهم آورد.

دو
تّجاِر نظم از َعَجم آمد بسی به روم

ليكن كسی نداشت چو اين بنده باِر لعِل
نهم  سدۀ  كم شناختۀ  شاعر  هروی،  قبولی  از  است  بيتی 
هجری، كه پيش از حملۀ حيدريان به خراسان به روم (ُرم، 
آسيای صغير، تركيۀ كنونی) مهاجرت كرد و به گونه های 
مختلف كوشيد تا به ديوان عثمانی وابستگی يافت. بنده 
بر آن نيستم كه از توش و توان شعر و شاعری او بحث 
كنم و جايگاه ديوان او را در شناخت تاريخ اجتماعی ايران 
آن روزگار بنمايانم. اين بحثها را از وجوهی معاصران مانند 
شادروانان دكتر ذبيح هللا صفا در تاريخ ادبيات در ايران، 
دكتر محمدامين رياحی در زبان و ادب فارسی در قلمرو 
مقدمۀ  در  اِرتايالن  حكمت  اسماعيل  پروفسور  عثمانی، 
چاپ عكسی ديوان او1 و هم آقای يحيی خان محمد آذری 

در مقدمۀ چاپ حروفی ديوان وی انجام داده اند.2
ديوان قبولی هروی مانند بسياری از آثار منظوم فارسی، 
آيينۀ تمام نمای تاريخ اجتماعی، سياسی و اقتصادی است. 
نكته هايی كه از آثار منظوم فارسی در مورد مسايل مذكور 
به حاصل می آيد، به جرأت می توان گفت كه از آثار منثور 
فارسی به دست نمی آيد. اين موضوع، خاصه در آثار منظوم 
تأمل  خوِر  در  است  نكته ای  بعد،  به  هجری  هشتم  سدۀ 
فراوان؛ زيرا شاعران سده های هشتم و نهم و پس از آن، 
از طرح مباحث و مسايل جاری ــ چه شخصی بوده باشد 
و چه عمومی و مردمی ــ اِبا نداشتند و امتناع نمی كردند. 
آن،  مشهور  اورنگ  خاصه  جامی،  اورنگ  هفت  در  مثًال 
سلسلةالّذهب، به اندازه ای مسايل عصری ديده می شود ــ 
اعّم از نكته های اجتماعی و تصوف عصری و ... ــ كه آن 
همه مسايل را نمی توان در دهها اثر رسمی و قاعده مند 

اجتماعی و عرفانی مشاهده و مطالعه كرد.

باری، ديوان قبولی هروی نيز يكی از چنين آثاری است. 
به نكته هايی از مسايل در مقدمۀ ناشر (چاپ عكسی) و 
افزوده های ناشر (چاپ حروفی) اشارت رفته است، وليكن 
ديوان  همين  در  تيموری  عصر  نازک  مسايل  از  بسياری 
چندين  از  نمی توان  روی  هيچ  به  كه  است  شده  مطرح 
مجلد آثار رسمی همان عصر، آن نكته های نازک را درک 
كرد و استدراک. متأسفانه آقای خان محمد آذری، از بخش 
هزليات ديوان، بيش از پنجاه بيت را حذف كرده اند، چه 
به  هزليات  مخاطب  نشاِن  و  نام  از  مذكور  ابيات  كه  بسا 
صورتی پوشيده يا آشكار اخبار می كرد و اين چيز كمی 
عجوزانه،  ماجراجويی های  و  خرده گيری  بهِر  از  نه  نبود، 
بل به جهت شناخت تاريخ اجتماعی و نيز به اعتبار عدم 

گنجايی قبولی و ...
بنده قصد ندارم دربارۀ اين ديوان بيش از اين سخن 
گويم. بسياری از آنان كه تذكرۀ شاعران را نوشته اند، به 
شنيده ها و مأخوذات خويش دربارۀ قبولی استناد كرده اند 
كه اهميت چندانی ندارد (از جمله: واله، رياض الشعراء، ص 
1784؛ اوحدی بليانی، عرفات العاشقين، ص 3035. هر دو 
تذكرۀ مذكور، به كوشش محسن ناجی نصرآبادی، توسط 
انتشارات اساطير، در سالهای 1384 و 1388 چاپ شده 
است). وليكن تذكره های شاعران ــ كه محلی است و يا 
ذيلواره ای است بر تذكره های بومی، متضمن نكته هايی اند 
برخی  دربارۀ  را  شناختگی  كور  گره های  گاه  كه  مفيد، 
احباب  مذكر  است  جمله  آن  از  می گشايند.  شاعران  از 
عرفانی  اجتماعی،  فارسی،  ادب  و  فرهنگ  به درستی  كه 
و تاريخی قرن دهم را نشان می دهد.3 در تذكرۀ مذكور 
يكی  است:  رفته  سخن  شاعر  حيث  به  قبولی  نفر  دو  از 
از  پس  و  است  بوده  اميرزاده  كه  جغتايی،  قبولی  ميرزا 
كرمينه  واليت  در  فتوا»  «منصب  به  دينی  علوم  تحصيل 
1. نسخۀ برگردان (عكسی) ديوان قبولی، در تركيه به همت آقای 

اِرتالن در 1948 ميالدی صورت گرفته است.
سوی  از  آذری  خان محمد  آقای  كوشش  به  ديوان  حروفی  متن   .2
عرضه   (1386) افشار  محمود  دكتر  موقوفات  بنياد  انتشارات 

شده است.
3. اين تذكره را نگارنده در 1377خورشيدی، در تهران (نشر مركز) به 
ذيلی  دارای  مذكور  مفيد  و  ارزشمند  تذكرۀ  است.  رسانيده  چاپ 
است كه برآنم تا در نشر دوم مذكر احباب، آن را همراه با ذيل آن 
ــ كه به جهت ادب زبان فارسی و آداب نقش بندی بسيار سودمند 

می نمايد، ــ تجديد چاپ كنم ــ گر خدای خواهد.
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صاحب  هروی،  قبولی  موالنا  ديگری  است.  بوده  رسيده 
ديوان مورد بحث، كه گويا پس از آن كه در آسيای صغير 
بازگشته  زادگاهش  به  برسد،  نتيجه ای  به  است  نتوانسته 
و در هرات درگذشته است. نثاری بخاری ــ كه هم دورۀ 
قبولی هروی بوده است ــ می نويسد: «چون موالنا قبولی 
اعيان  با  [نوايی]  عليشير  امير  جناب  كرده،  نقل  هروی 
جهت  به  مال  ديوان  و  فرموده اند  نزل  او  منزل  به  َهِری 

حسب حال گشوده اند، اين مقطع آمده:
اگر قبول تو باشم، قبوليم، َور نَه

به هر دو كون چو من ناقبول نتوان يافت»1

اين بيت قبولی هروی ــ كه مورد توجه خود عليشير 
در  ــ  است  بوده   (216 (ص  مجالس النفايس  در  نوايی 
ندارد.  وجود  بحث،  مورد  نسخۀ  هروی،  قبولی  ديوان 
مذكر  در  و  مجالس النفايس  در  مذكور  هروی  قبولی  آيا 
احباب، با قبولی هروی ــ كه در ديوان عثمانی بوده است 
و نسخۀ تركيه از ديوان او نشان می دهد كه به هر حال، 
شده  سپری  (ُرم)  صغير  آسيای  در  نبايد  وی  عمر  پايان 
ديگری  نسخۀ  كه  می دارد  روشن  هم  را  نكته  اين  باشد، 
از ديوان قبولی هروی، در اختيار شاعر بوده است كه با 
خود به هرات آورده بوده و در اين نسخه، اشعاری ديگر 
هم از شاعر ضبط شده، كه در نسخۀ مكتوب غياث مجلد 

اصفهانی ديده نمی شود. اميد است، روزی اين نسخه به 
دست آيد و پايان عمر شاعر روشن شود.

سه
چاپ عكسی تحفةالغرائب (تحفةالعراقين) خاقانی شروانی 
845ق  شمارۀ  به  (وين)  اتريش  ملی  كتابخانۀ  (نسخۀ 
پی  در  بحثهايی  افشار)  ايرج  استاد  اهتمام  و  كوشش  به 
داشت كه باری، گويا در مجلۀ آينۀ ميراث و نامۀ بهارستان 
صورت مكتوب پاره ای از آن مباحث مجال طرح يافت. اين 
نسخه، با شتاب درخور، دوبار به صورت حروفی تصحيح 

و تعليق شد:
نام  به  ــ  تعليقات)  و  تصحيح  (مقدمه،  كوشش  به  الف. 
ختم الغرائب ــ آقای دكتر يوسف عالی عباس آباد، كه به 
هيچ روی، رقم كاتب را مصحح نخوانده است! (نشر سخن، 

.(1386
نام  به  آق قلعه،  صفری  علی  آقای  كوشش  به  ب. 
نام  وليكن  است  خوانده  را  كاتب  رقم  كه  تحفةالعراقين، 
تصور  وی  آنچه  نه  پيمان،  است:  گونه  اين  به  كاتب  پدر 
پيوسته  دعايی  جملۀ  به  «و»  صورت  به  را  «ن»  و  كرده 
يادداشت   ،228 ص   ،1387 مكتوب،  ميراث  (نشر  است 

؟ حاشيه).
نگارنده دربارۀ روند پردازش اين نسخه مطالبی دارد كه 
گر خدای بخواهد و از رنجوريهای روحی و جسمی نجات 
دهاد و نيز از كارهای بسيار فوری و مهم فراغت حاصل 
شود، به آن خواهم پرداخت. فقط به اين اشارت بسنده 
جدول  را  نسخه  كاغذ  آن  توسط  كه  مسطری  می كنم: 
انداخته اند و سپس جدول كشيده اند، دگرگونيهايی نشان 
می نمايد.  چنين  نسخه برگردان  نشر  در  (الاقل  می دهد 
بنگريد: 150 تا 169. نيز تأمل كنيد بر پايانۀ جدول در 
و  نسخه)  (ظهر  خزانه»  «برسم  صفحۀ  جدول  و   81 ص 
جدول انجامۀ متن و انجامۀ كاتب، كه گويا درخور تأمل 

می نمايد.2

1. مذكر احباب، پيشين، ص 270.
2. تصحيح و تعليقات دقيق و ارزشمند آقای صفری آق قلعه محتاج 
مقالتی است جداگانه، كه در اين مورد بنده يادداشتهای خود را 

عرضه خواهم داشت ـ گر خدای خواهد.
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ختم الغرائب يا تحفةالعراقين: 
نكته ای شايد مغفول

كوشيار گيل
چند  و  شده  شناخته  تحفةالعراقين  به نام  پيشتر  كه  كتابی 
بار مورد تصحيح و انتشار گرفته بود، پس از شناسانده شدن 
نسخه كهن كه تاريخ 593 را بر خود دارد، موضوع جديدی 
در ادبيات متن شناسی و نسخه شناسی فارسی به وجود آورد. 

شايد مهم ترين مناقشه در اين موضوع نام كتاب باشد. 
استاد ايرج افشار در تصحيح دستنويس موجود در وين 
پنج  خاقانی»  حج  سفر  منظومۀ  «نام  عنوان  تحت  كتاب، 
دوگانۀ  نامگذاری  شواهد  و  علل  به  را  صفحه  يك چهارم  و 
را  فرضهايی  و  پرداخته  «تحفةالعراقين»  و  «ختم الغرائب» 
برای اين دوگانگی مطرح نموده اند كه فعًال مورد نظر من 
نيست. ايشان اين كتاب را با عنوان اصلی «ختم الغرائب» و 
عنوان فرعی «تحفةالعراقين» در سال 1385 توسط مركز 
سال،  دو  از  پس  است.  كرده  منتشر  مكتوب  ميراث  نشر 
آقای صفری آق قلعه نسخه وين را تصحيح و با عنوان اصلی 
همان  توسط  «ختم الغرائب»  فرعی  عنوان  و  تحفةالعراقين 
كتاب  مقدمه  در  نيز  ايشان  است.  كرده  منتشر  مؤسسه 
و  دو  در  ختم الغرائب»  يا  «تحفةالعراقين  عنوان  تحت  و 

يك چهارم صفحه به تحليل اين دوگانگی پرداخته است. 
اگر بگذريم كه در عنوان انتخابی استاد افشار ــ «نام 
ـ هيچ پيش داوری نيست و در  منظومه سفر حج خاقانی»ـ 
عنوان آقای صفری ــ «تحفةالعراقين يا ختم الغرائب» ــ 
از ابتدا معلوم است كه حق تقدم با كدام نام است، ايشان 
«تحفةالعراقين»  به  تصحيحی  كتاب  نامگذاری  علت  در 
«ختم الغرائب»  نام  آشكارا  نسخه  كهن ترين  كه  حالی  در 
پنج  نوشتۀ  به  چهل وسه  صفحۀ  حاشيۀ  در  تنها  دارد،  را 
كه  می كند  اشاره  افشار  استاد  صفحه ای  يك چهارم  و 
«استاد ايرج افشار داليلی را در تأييد اين موضوع در آغاز 
چاپ عكسی دستنويس وين گرد آورده اند و عالقه مندان 
آن  عمده  داليل  كاش  كنند».  رجوع  آنجا  به  می توانند 
پنج و يك چهارم صفحه آورده می شد. ايشان برای علت 

نامگذاری خود دو دليل عمده آورده است:
بر ساخته  هم  تحفةالعراقين  كه  نداريم  دليلی  هنوز   .1

خاقانی نباشد.

2. اين همه تكرار نمی تواند بی دليل باشد.
و به قول عوام «بيهوده سخن بدين درازی نبود». مقايسۀ 
خوانندگان  به  را  صفری  آقای  و  افشار  استاد  استدالالت 
اين  توجه  مورد  كه  اصلی  نكتۀ  اما  می سپارم.  منصف 
نگارنده قرار گرفت و از نظر اين دو پژوهشگر متن شناسی 
و نسخه شناسی (و البته نويسندگان و مصححان پيشين 

نيز) مغفول مانده، شباهت ظاهری دو عبارت است:

قابليت  «تحفةالعراقين»  و  «ختم الغرائب»  عبارات 
اين  فرض  دارد.  را  نويسی  جابجا  و  بدنويسی  و  بدخوانی 
در  و  بوده  ختم الغرائب  كتاب  نام  كه  است  آن  نگارنده 
يا  خاقانی  پيشنويس  يا  اصلی  دستنويس  (مثًال  جايی 
المسمی  الكتاب  «تم  بود:  شده  نوشته  كهن)  نسخه ای 
الكتاب  «تم  شده  خوانده  نادرستی  به  و  بختم الغرائب» 
المسمی بتحفةالعراقين» (مانند ابتدای نسخه اياصوفيه)، 
شايد  بود.  عراقين  وصف  و  درباره  آن  موضوع  كه  به ويژه 
نوشته  دو  ظاهری  شكل  باشد.  افتاده  اتفاق  بالعكس  هم 
اين  نقطه،  و  مشابه  حروف  جابجايی  و  تبديل  امكان  و 
نگارنده را به اين فرض رساند. آقای صفری پذيرفته است 
از  آنقدر  الاقل  يا  نبوده  فاضلی  شخص  «قطعاً  كاتب  كه 
كماالت بهره ور نبوده كه از پس متنی چون تحفةالعراقين 
آقای  و  افشار  استاد  سويی  از  نه).  و  چهل  (ص  برآيد» 
صفری پذيرفته اند كه خاقانی احتماالً دو يا چند تحرير از 
كتاب كرده است كه می تواند مايۀ تقويت فرض ما بوده 

باشد. اميدوارم اين فرض نيز مورد توجه قرار گيرد.


