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يادآوری: سال گذشته كه كشتی ميراث مكتوب دچار 
و  خشم  تندباد  كه  می رفت  آن  بيم  بود،  شده  حادثه 
آن  بر  بنشاند،  هبوط  الی  و  گل  بر  را  آن  رشك ورزی 
شديم كه يادگاری از وقايع اتفاقيۀ پانزده سال گذشته 
فراهم آوريم. دوستان و مشتاقان ميراث مكتوب هر يك 
از سر لطف، مكتوبی و گاه مقالتی ارسال فرموده اند كه 
درج  را  مطالب  و  نامه  دو  يكی  شماره  هر  در  زين پس 
آنها  يكجای  چاپ  به  آينده  در  ان شاءهللا  تا  می كنيم 
توفيق يابيم. در اين شماره دو نامه يكی از استاد دكتر 
احمد مهدوی دامغانی و ديگری از دكتر علی  الريجانی 

را تقديم می نماييم.

ميراِث ديرآشنا (بخش دوم)
(چند خاطره)

درست يادم نيست، سال 1378 بود يا 1379، سفری به ايران 
رفته بودم. از قبل، دورادور به گوشم رسيده بود كه در تهران 
كارش  كه  است  شده  بنياد  مكتوب  ميراث  نشر  نام  به  مركزی 
نشر متون خطی و فهرستهای نسخ خطی است. آدرس گرفتم 
و پرسان پرسان به دفترش رسيدم. آن موقع دفترش در تقاطع 
خيابان انقالب و فلسطين، در ساختمان مؤسسۀ نمايشگاه های 
فرهنگی بود. باال رفتم، در يك راهروی، نه چندان عريض، دو 
اتاقك بود. از مدير سؤال كردم، به اتاقی راهنمايی كردند و با 
جوانی قدبلند با نام «اكبر ايرانی قمی» رو به رو شدم كه روی 
ميزش و دور و برش پرونده ها و نسخه هايی از كتابهای منتشرشده 
كم  از  معارفه  رسم  مطابق  و  كردم  معرفی  را  خودم  بود.  چيده 
و كيف فعاليتهای مركز سؤال كردم كه برای من تعريف كرد. 
منظور من از اين ديدار چيزی ديگر بود. از كيفم دستنويسی را 
درآوردم و به دست آقای ايرانی دادم و پيشنهاد چاپش را دادم. 

گزيده ای بود از تذكرۀ شاعران مجمع النفايس تأليف سراج الدين 
علی خان آرزو كه به نام بزم آرزو تهيه كرده بودم. تورقی كرد و 
مؤدبانه به من پس داد و عذرش را خواست. گفت كه ما متن ها 
دفتر  از  را.  آنها  شدۀ  گزيده  نه  می كنيم  چاپ  كامل  طور  به  را 

مركز و ديدار با مديرش، با دست خالی بيرون آمدم.
را  ايرانشناسی  ملی  كنگرۀ  نخستين  ديگر،  سال  دو  يكی 
هم  من  كرد.  برگزار  تهران  در  مجلل  بسيار  ايرانشناسی  بنياد 
رفته بودم. مقالـۀ من دربارۀ يك نسخـۀ خطی سراج اللغة تأليف 
سراج الدين علی خان آرزو بود. مقاله را با تصاوير رنگی عرضه 
پيشنهاد  و  ديدم  هم  را  ايرانی  آقای  اتفاقاً  نمايشگاه،  در  كردم. 
دفعه  اين  دادم.  را  (سراج اللغة)  نسخه  اين  فاكسيميلـۀ  چاپ 
آقای ايرانی عذر آورد كه اگر اين نسخه تصحيح و مقابله شود، 
می توان چاپش كرد! حاال اين بداقبالی خان آرزو بود يا من! كه 
هردو بار پيشنهاد چاپ كتابهای او رد شد. ضمناً از آقای ايرانی 
پاكستان  به  من  برای  را  ميراث  آينـۀ  خود  نشريه  كه  خواستم 
ارسال كند، گفت كه نشريه آبونه دارد و اگر اين مقدار دالر به 

حساب ميراث ريخته شود، اقدام خواهد شد!
مكتوب  ميراث  نشر  مركز  با  من  ارتباط های  اولين  بود  اين 
چندان  نه  خاطره ای  و  شد  منجر  دافعه  به  جاذبه  جای  به  كه 
گوارا برای من به جای گذاشت! من كه همۀ كارهايم به تصحيح 
دنبال  به  تهران  در  برمی گشت،  خطی  نسخ  فهرست نويسی  يا 
مركزی بودم كه كارهايم را در آنجا عرضه كنم و تكيه گاه من 
روی  ديدم،  بسته  خود  بر  را  ميراث  نشر  مركز  دِر  چون  باشد. 
به مركز نشر دانشگاهی آوردم و دكتر نصر هللا پورجوادی مدير 
وقت مركز از كارهای من در حوزۀ عرفان استقبال كرد و ميدان 

مجلـۀ معارف را نيز به من داد.
در  آمد.  پيش  تهران  يك ماهۀ  سفر  دوباره  تابستان 1382 
دانشگاهی،  نشر  مركز  خود  عالقۀ  مورد  جای  همۀ  به  تهران 
مؤسسه نشر فهرستگان، خانۀ كتاب، كتابخانۀ مركزی دانشگاه 



73 دورة دوم، سال چهارم، شمارة 39، خرداد و تير 1389

تهران، دفتر نامـۀ بهارستان رفتم، اال مركز نشر ميراث مكتوب. 
كه يك روز شايد آقای رحيمی ريسه برای من پيغام آورد كه 
مركز ميراث مكتوب می خواهد برای نشريۀ خود آينۀ ميراث با 
من مصاحبه ای داشته باشد. دعوت را پذيرفتم. روزی از مردادماه 
بود كه به دفتر مركز رفتم. حاال دفتر مركز از جوار ساختمان 
فجر به ساختمان فروردين (در خيابان انقالب) منتقل شده بود، 
در همان طبقه ای كه ده سال پيش اينجا به سراغ آقای بابك 
افشار و كتابفروشی تاريخ آمده بودم. در مركز برای مصاحبه با 
من، پنلی از آقايان اكبر ايرانی، حسن انوشه، جمشيد كيانفر و 
احمدرضا رحيمی ريسه تشكيل شده بود كه در حول و حوش 
هند»  و  پاكستان  قارۀ  شبه  در  فارسی  متون  تصحيح  و  «احيا 

سؤال و جواب شد.
تهران  سفر  رخت  ديگر  بار  و  رسيد  راه  از  تابستان 1383 
بربستم. در واقع در اين سفر اولين بار با مركز نشر ميراث مراودۀ 

كامل داشتم و چندين امور بين ما پيش آمد.
خود  ساختمان  در  من  با  نشستی  مركز  تير،  روز 24  در  ـ 
برگزار كرد. برای اطالع نشست، پوستر رنگی چاپ كرد و پخش 
آقای  قول  به  و  بود  پُر  حضار  از  مركز  سالن  نشست  روز  كرد. 
ايرانی اين اولين بار بود كه اين قدر مهمان برای چنين نشستی 
گردانندۀ  انوشه  حسن  آقای  بودند.  كرده  پيدا  حضور  مركز  در 
استاد  ديگر،  دوستان  بر  عالوه  حضار  ميان  در  و  بود  نشست 
احمد منزوی، استاد اكبر ثبوت و دكتر سعيد بزرگ بيگدلی نيز 
تشريف داشتند كه در مركز تحقيقات فارسی ايران و پاكستان، 
«تاريخچـۀ  من  سخنرانی  موضوع  بوديم.  هم  با  آباد  اسالم 
متن  بود.  پاكستان»  در  متن پژوهی  مباحث  و  ايرانی  مطالعات 
سخنرانی و مصاحبه ای كه در سال گذشته با من شده بود، يكجا 

در ضميمـۀ آينۀ ميراث (شمارۀ 2، 1383 ش) منتشر شد.
حضور  با  كه  شد  تشكيل  نيز  ديگر  ميزگردی  مركز  در  ـ 
به  رحيمی ريسه  احمدرضا  و  ثبوت  اكبر  افشار،  ايرج  آقايان 
گفت وگو نشستيم كه پيرامون چه موضوعات و روی چه مالک ها 
متون خطی شبه قاره تصحيح شود و مركز به نشر آنها متعهد 
شود. مركز به من مسئوليتی داد كه مطابق معيارها و مالک های 
سنجيده، متون شبه قاره را به مركز معرفی كنم كه برازندۀ نشر 

باشد.
من  از  ميراث  آينه  مجلـۀ  مدير  كيانفر،  جمشيد  آقای  ـ 
و  باشم  مجله  علمی  مشاوران  هيأت  در  رسماً  كه  كرد  دعوتی 
دبير مهمان ويژه نامـۀ شبه قاره نيز باشم كه قرار بود آينـۀ ميراث 
منتشر كند. با آقای كيان فر نشستم و موضوعاتی را برگزيديم 

سراسری  دعوتنامه ای  می شد.  نوشته  مقاالتی  آن  پيرامون  كه 
تهيه شد و به دوستان در هند و پاكستان ارسال شد. متأسفانه 
به جز دو سه نفر كه به مقاله وعده داده بودند، كسی موضوع 
را جدی نگرفت و تا موعد حتی يك مقاله هم به دستم نرسيد! 
آقای جمشيد  و من از دبيری اين ويژه نامه عذر خواستم. بعداً 
كيان فر به تنهايی ويژه نامـۀ شبه قاره را منتشر كرد (شمارۀ 40، 

1387 ش).
ـ در همين سفر، دو قرارداد تأليف و تصحيح كتاب با مركز 
امضا شد: يكی تصحيح كتاب ارشاد و ديگری تأليف كتابشناسی 
آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره. از اتفاق برای چاپ هر دو 
كتاب، از پيش، به ترتيب با مركز نشر دانشگاهی و مؤسسه نشر 
فهرستگان قرارداد داشتم، اما ناشران به دالئلی عذر خواستند و 
انتشار اين دو كتاب به مركز نشر ميراث مكتوب انتقال پيدا كرد. 
مركز، ارشاد را درسال 1385ش منتشر كرد و كتابشناسی آثار 

فارسی چاپ شده در شبه قاره را برای چاپ آماده كرده است.
طرح  شد.  آغاز  ميراث  با  واقعی  همكاری  سفر،  اين  از  بعد 
«ميراث مكتوب شبه قاره» را به مركز دادم و حدود بيست متن 
برخی  با  است.  چاپ  و  تصحيح  شايستۀ  كه  كردم  معرفی  را 
اولين  سری  اين  از  شد.  امضا  نيز  تصحيح  قرارداد  مصححان 
كتاب، مجالس جهانگيری تأليف عبدالستار الهوری به تصحيح 
دكتر معين نظامی و اينجانب، را مركز در 1385ش منتشر نمود 
و دومين كتاب، زادالمتقين تأليف شيخ عبدالحق محّدث دهلوی 

به تصحيح محمد نذير رانجها به زودی منتشر خواهد شد.
بعداً به تدريج قرارداد تأليف و تصحيح چندين كتاب ديگر 
با مركز امضا كردم. از آن جمله است: تصحيح ثواقب المناقب 
جالل الدين  حال  شرح  در  همدانی،  عبدالوهاب  تأليف  هللا  اوليا 
محمد مشهور به مولوی و وابستگان او؛ و تأليف سيه بر سفيد، 
در خاطرات فرهنگی و نسخه پژوهی من؛ و فهرست نسخه های 
خطی فارسی دانشگاه پنجاب الهور و فهرست نسخه های خطی 
فارسی آرشيو ملی پاكستان (گنجينـۀ مفتی). وقتی يك روز از 
سر شادمانی از اين همه همكاری با مركز، به استاد احمد منزوی 
خبر دادم، از سر نصيحت فرمود: «همه تخمها را در يك سبد 

نگذار!» اما راستش اين است كه: 
همه را بيازمودم ز تو خوشترم نيامد

با  می كنم،  احساس  مركز  با  كه  خودمانی  و  صميميت  آن 
ديگران نبوده است.

با نشريات مركز، آينۀ ميراث و گزارش ميراث نيز همكاری 
دارم. آقای كيان فر از سر لطف مقاالت بنده را در آينه ميراث 
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درج می كند و اگر مقاله ای از من به ايشان نرسد، مقاالت بنده 
را از اردو به فارسی ترجمه می كنند و در نشريه چاپ می كنند. 
هم چنين دو ضميمـۀ آينه ميراث را به كارهای من اختصاص 
دادند. يكی ضميمـۀ 2 را كه مصاحبه و سخنرانی من در مركز 
را در برگيرد و ضميمـۀ 3، كه حزين نامه بود در چند مطلب تازه 

از شيخ حزين الهيجی و دربارۀ او.
در  مكتوب،  ميراث  پژوهشی  مركز  سالـۀ  پانزده  زندگی  در 
بوده  ثمر  به  مثمر  بسيار  مركز  با  من  همكاری  اخير  سال  پنج 
است. در اين مدت مركز برای من و من برای مركز افتخارآفرينی 
كه  ارشاد)  و  جهانگيری  (مجالس  مرا  كار  دو  چنانكه  كرده ايم. 
مركز چاپ كرده است، در مراسم آئين بزرگداشت حاميان نسخ 
سال  پنج  وقتی  كردند.  اعالم  تقدير  شايستۀ  تهران  در  خطی، 
پيش مركز بزرگداشت ده سال تأسيس خود را گرفته بود و قرار 
بود هيأتی از داوران، بهترين مقالـۀ چاپ شده در نشريـۀ آينـۀ 
ميراث در طول ده سال گذشته را انتخاب كند، «قرعـۀ فال به 
عبيدهللا  خواجه  «نامه های  من  مقالـۀ  و  زدند»  ديوانه  مِن  ناِم 
را  (1383ش)   25 شمارۀ  در  شده  چاپ  او»  بستگاِن  و  احرار 

برترين مقاله اعالم كردند.
مركز در پانزده سال گذشته، موفقيتهای چشمگير به دست 
كشور  داخل  در  فقط  نه  را  خود  وجود  توانسته  و  است  آورده 
اين  كند.  مطرح  بين المللی  پژوهشی  و  علمی  مجامع  در  بلكه 
پيروزی ها ميسر نمی شد مگر با تالشهای خستگی ناپذير شخص 
مجمع های  در  شوق  و  شور  با  كه  ايرانی  اكبر  دكتر  شخيص 
مرام  و  می شوند  حاضر  متون  پژوهش  و  خطی  نسخ  به  مربوط 
و  می رسانند  همه  به  را  مكتوب  ميراث  پژوهشی  مركز  پيغام  و 
در محل مركز خود (تهران) از محققان خارجی و خاورشناسان 
استقبال و پذيرايی می كنند. و البته همكاران صديق و صميم كه 
دكتر ايرانی در كنار خود دارد، در پيروزی های به دست آمده نيز 
سهيم بوده اند. با وجود دوری مكان از مركز، همكاری پيوستۀ 
من با مركز، درون من اين احساس را ايجاد كرده كه گويی من 
من  جغرافيايی  وطن  اسالم آباد  اگر  هستم.  مركز  از  عضوی  هم 
است، ولی تهران و مركز، مأمن و مأوای فرهنگی من است. توجه 
جدی مركز به شبه قاره و نشر آثار اينجا، كشش بيشتری برای 

من به مركز دارد.
تا پنج سال ديگر ما شاهد بيستمين، سال تأسيس مركز نيز 
خواهيم بود. ان شاء هللا مركز از لحاظ اسم و معنی به يك «مركز 

پژوهشی» تبديل شده باشد.
دكتر عارف نوشاهی (پاكستان)

ابن  آثار  انتشار  اهميت  شخصی:  درخواست 
فندق در زمينۀ ادبيات عربی

زمينۀ  در  كس  هر  متوالی.  علمی  تالش  سال  پانزده 
تحقيقات و تتبعات علمی اشتغال دارد، خوب می داند كه 
اين عبارت كوتاه داللت بر چه نوع برنامه ريزی، تدبيرات 
را  فرصت  اين  می خواهم  همه  از  قبل  دارد.  شكيبايی  و 
مغتنم شمرده، از جناب آقای ايرانی و ديگر كاركنان مركز 
ميراث مكتوب از بابت همۀ كارهای ارزشمندی كه برای 
انجام  جهان  ايرانشناسی  و  اسالم شناسی  پژوهشگران  ما 
داده اند، صميمانه تشكر نمايم. به همان اندازه كه متوجه 
هستم چه كمكهای بزرگی از فعاليتهای آن مركز محترم 
گرفتم، انتظار من از كارهای آتی مركز باالست. اميد است 
كه به همين منوال جاری به كارهای مفيد ادامه دهند و 
متون قابل اعتماد انتشار كنند تا سالهای بيستم و سی ام 

و چهلم را، اگر زنده ماندم، شاهد باشم.
با  نيست.»  بی طمع  ژاپنی  «سالم  می گويند:  بعد  اما 
اجازه خوانندگان محترم از اين فرصت سوء استفاده نمايم 
و از پيشگاه همكاران مركز ميراث مكتوب التماس عنايت 

و مرحمت كنم.
يكی از كارهايی كه من در يك دو سال اخير سرگرم 
آن هستم، نوشتن زندگی نامۀ علمی ابن فندق (ظهيرالدين 
اين  در  است.  565ق)  ت  بيهقی،  زيد  علی بن  ابوالحسن 
تا  صد  تك نگاری  شكل  به  هستم  درصدد  كه  پژوهش 
صدوپنجاه صفحۀ انگليسی زبان انتشار دهم، سعی من بر 
اين است كه بر اساس مورد ابن فندق، اهميت فرهنگی و 
دورۀ  اواخر  خراسان  در  را  عربی  ادبيات  دانش  اجتماعی 
سلجوقی روشن سازم. ممكن است در ايران ابن فندق را 
بيشتر به عنوان مؤلف تاريخ بيهق يك تاريخ محلی به زبان 
فارسی بشناسند. اما نبايد فراموش كرد كه نه فقط اكثر 
كتابهايی كه اآلن از وی باقی مانده به زبان عربی نوشته 
شده است، بلكه اكثر آقاری كه وی اصًال تأليف نموده به 
همان زبان بوده است. حتی می توانيم از محتويات خود 
تاريخ بيهق تكرار می كنم كه اثری است به زبان فارسی نيز 

نوعی عربی زدگی يا عربی پرستی ابن فندق را دربيابيم.
طبيعتاً آثاری كه خود ابن فندق در زمينۀ ادبيات عربی 
به جا گذاشته است كمك شايانی می كند تا روشن كنم 
ابن فندق از چه كتابهايی استفاده می كرده و به كدام از آن 
كتابها ارجاع می داده است. مثًال انتشار مجدد شرح وی بر 
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نهج البالغه با عنوان معراج نهج البالغه كه در سال 1380 
خورشيدی به تصحيح آقای اسعدالطيب و توسط بوستان 
مكتوب  ميراث  مركز  برای  را  رقيبها  چنين  (خدا  كتاب 
است)  تشويق كننده  بهترين  خوب  رقيب  كناد!  حفظ 
مصحح  است.1  كرده  بزرگی  كمك  من  به  گرفت  انجام 
محترم كتاب برای هر بيتی كه در متن اقتباس شده است 
هويت سراينده را از منابع ديگر مشخص كرده، در پاورقی 
ذكر می كند. در بعضی موارد قسمتهايی را كه ابن فندق 
بدون ذكر منبع از كتابهای پيشين رونويسی كرده است 
وانمود  ظاهر  در  كه  تكه ای  مثًال،  كه،  می كند  شناسايی 
ابوعبيد  گوناگون  نوشته های  از  ابن فندق  خود  می كند 
واقع  در  می كند  اقتباس  دانشمندان  ديگر  و  اصمعی  در 
برای  است.  شده  برگرفته  جوهری  صحاح  كتاب  از  تماماً 
يك اجنبی مثل من كه به هيچ وجه شريك فرهيختگان 
ايرانی و عربی در معلومات ادبيات عربی نيستم و نخواهم 
توانست باشم، اين گونه ريشه يابی موشكافانه حتی با وجود 
بانكهای اطالعات بسيار قوی امروزه نيز كاری بسيار دشوار 
بلكه غيرممكن است. و البته آقای الطيب اين متن را بر 
اساس نسخۀ منحصر به فرد تصحيح كرده است كه اين 
كافی  اندازۀ  به  عربی  ادبيات  با  كه  اجنبی  يك  برای  هم 

خوی نگرفته كاری ناشدنی به نظر می رسد.
حاال نگوييد كه اين ژاپنی ديوانه شده در نوشته ای كه 
ستايش  را  كتاب  بوستان  كار  می دهد  مكتوب  ميراث  به 

می كند. كًال، مقصود من چيز ديگر است.
از ابن فندق، دو متن ديگر نيز در زمينۀ ادبيات عربی 
از  يكی  است.2  خطی  هنوز  دو  هر  كه  است  مانده  جا  به 
اين دو ازاهير الرياض المريعة و تفاسير الفاظ الشريعه؛ و 
كوتاه  عربی  عربی  لغات  فرهنگ  اثر،  اين  است.  المحاورة 
و مختصری است كه ابن فندق در سالهای بعد از شورش 
غز و اسارت سنجر به دست آنان برای ديوانساالر بلندرتبۀ 
دربار سنجری (كه البته از بين رفته بود) نوشته است. ابن 
فندق در مقدمۀ اين اثر می گويد از كتابهای ابن انباری، 
زجازی، ابوحاتم رازی، ميدانی (استاد خودش)، جوهری، 
و  خطابی  خودش)،  استاد  هم  (باز  بيهقی  جعفرک  بو 
اسكافی استفاده نموده. به اضافه، مقايسۀ واژه ها در بعضی 
از  وی  كه  می دهد  نشان  ديوانی،  امور  خصوصاً  زمينه ها، 
از  است.  كرده  اقتباس  زياد  نيز  خوارزمی  مفاتيح العلوم 
انتخاب  كوتاه  كتاب  اين  در  درج  برای  وی  كه  واژه هايی 

كرده می توانيم دريابيم چه چيزهايی برای وی و احتماالً 
برای مهدا اليه كتاب اهميت داشت. مثًال برای من بسيار 
جالب توجه است كه يكی از طوالنی ترين مطالب در متن 
اين كتاب توضيح واژۀ «الحماسة» است كه بديهی است 
نه به خاطر اهميت خود واژه بلكه به سبب اهميت ديوان 
الحماسة به عنوان اثر كالسيك، صورت گرفته است (ابن 
حفظ  را  اشعار  مجموعه  اين  هفت سالگی  از  قبل  فندق 
برای  مختصر،  و  كوتاه  گرچه  اثر،  اين  خالصه،  كرد). 
جستجويی كه اآلن دارم انجام می دهم بسيار مفيد و مهم 

می باشد.
اما متأسفانه، هرچه بيشتر از اين متن استفاده می كنم 
غصۀ من نيز عميق تر می شود كه چرا عربی من و دانش 
ادبيات عربی من اينقدر ضعيف و ناچيز است كه نتوانم 
آن طوری كه شايد و بايد از اين منبع مفيد استفاده كنم. 
آقای  كه  بياورم  خاطر  به  را  تسهيالتی  وقتی  مخصوصاً 
الطيب جهت استفاده از معارج نهج البالغه تدارک ديده اند، 
اين احساس قوت هرچه قوی تر می گردد. ای كاش كه به 
اضافه نسخه های خطی فاقد حواشی متن تصحيح شده با 

همۀ پاورقيهای مفيدی وجود داشته می بود.
حاال متوجه هستيد من چه دارم می گويم. بله، آرزوی 
اين بی بضاعت آن است كه يكی از مصححان كارآزمودۀ 
ميراث مكتوب به تصحيح اين متن بپردازد و با شناسايی 
منابع ابن فندق و ديگر نكات متن شناسانۀ قابل تحقيق 
به اين اجنبی دست كمكی بدهد. البته اين كار منفعت 

1. همين متن قبًال نيز به تصحيح مرحوم استاد محمدتقی دانش پژوه 
و توسط كتابخانۀ مرعشی نجفی در سال 1409ق منتشر شده 
بود. گرچه محتوای كتاب به اصطالح دائرة المعارفی است آنچه 
بيشترين حجم كتاب را گرفته است توضيحات ادبی، مخصوصاً 
اين  نوشته،  اين  قرينه  در  مناسبت،  اين  به  است.  لغات،  شرح 

كتاب را اثری در زمينۀ ادبيات عربی می شناسم.
بعضی  و  می شود  نگهداری  تركيه  بورسه  در  كه  نسخه ای  آن   .2
پژوهشگران حدس زده اند كه حاوی وشاح دميةالقصر ابن فندق 
است به عقيدۀ من در واقع نسخۀ خريدةالقصر عماد كاتب است 
(با اينكه با متن چاپی تفاوتهای چشمگيری دارد). همچنين باور 
بعضی پژوهشگران كه گفتند در كتابخانۀ چستربيتی «مختاری» 
از طرائق الوسائل الی حدائق الرسائل ابن فندق موجود است بعد 
از بررسی خودم در نسخه مورد نظر بايد بی اساس شناخته شود. 
برای توضيحات بيشتر، رجوع كنيد به همان تك نگاری كه در 

صدد انتشار آن هستم (ان شاءهللا تعالی).
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است  ممكن  اگرچه  كه  دارم  يقين  دارد.  نيز  عمومی 
آنچنانی  مزيت  از  عربی  عربی  لغات  فرهنگ  عنوان  به 
برخوردار نباشد، اين متن به عنوان منبع تاريخی جهت 
آن  تأليف  زمان  اجتماعی  و  فرهنگی  اوضاع  شناخت 

دارای اهميت غيرقابل چشم پوشی است.
در  يكی  ديدم.  را  اثر  اين  از  نسخه  دو  تاكنون  من 
 Ali Paşa 2589) است  استانبول  سليمانيه  كتابخانۀ 
نگهداری  قاهره  دارالكتب  در  نيز  ديگری  و   (Şehid
متن  ازای  در   1.(424 لغة  التيمورية،  (الخزانة  می شود 
و  برگ   84 شامل  سليمانيه  نسخۀ  نيست.  چندان  نيز 
نسخۀ قاهره 87. اگر حجمش برای يك كتاب تمام عيار 
كافی نباشد (البته فكر نمی كنم چنين باشد چون متن 
شد!)،  خواهد  ارائه  مفصل  حواشی  همراه  شده  تصحيح 
موجود  نيز  ميراث  آينۀ  ضميمۀ  سری  همان  كه  اآلن 
است كه بسيار مناسب به نظر می رسد. آيا من می توانم 
آينده  در  را  متن  اين  انتشار  خبر  باشم  داشته  انتظار 

نزديك بشنوم؟
ممكن است جواب دوستان، خدا نكند، منفی باشد. 
اگر چنين باشد، پس، اثر دوم، يعنی غرراالمثال و درر 
االقوال چطور است؟ اين كتاب كه در واقع فرهنگ امثال 
عرب است، از حجم بيشتری برخوردار است و چون بيش 
از يك نسخه هم باقی نمانده است، مصحح فرضی محترم 
درست  داشت.  خواهد  وسيع تری  هنرنمايی  ميدان  ما 
است كه قسمت حرف الف اين كتاب توسط آقای دكتر
Hussam El-Saghir تصحيح و منتشر گرديده است،2 اما 
حجم قسمت مزبور به يك هشتم كل كتاب هم نمی رسد. 
چطور است كسی داوطلب نمی شود اين ميراث مكتوب 
پر ارج اما كم شناخته شده را كه يك دانشمند ايرانی به 
جا گذاشته است با تالش خود احيا كند و به استفادۀ 
جميع عالقه مندان بگذارد؟ البته با همان حواشی مفصل 
و مفيد. نسخۀ منحصر به فرد نيز در كتابخانۀ دانشگاه 
ليدن هلند با شمارۀ Or.1044 نگهداری می شود (252 

برگ).
در  متن  اينكه  مثل  است.  غنی  نيز  كتاب  محتوای 
متأسفانه  كه  است  توجه  شايان  نيز  امثال  خود  زمينۀ 
كنم  تضمين  می توانم  من  كه  آنچه  نمی فهمم.3  من 
غنای اطالعات تاريخی است كه اين كتاب در بر دارد. 

خيلی چيزها دارد كه برای كسی كه عالقه مند به محيط 
فرهنگی و اجتماعی خراسان قديم پنجم و ششم باشد 
مؤلف  كه  محيطی  دربارۀ  مخصوصاً  است.  توجه  جالب 
بيهق،  و  نيشابور  جامعۀ  يعنی  می كرده،  زندگی  آن  در 
می دانيد  (آيا  گرفت  ياد  می توان  زياد  خيلی  چيزهای 
معنی  چه  عيد»  روز  در  نيشابوری  «بدهكار  ضرب المثل 
مكرراً  متن  در  كه  نيز  علوی  هلوف  كارهای  می دهد؟). 
به او اشاره می شود و كردار و گفتار احمقانه و خنده آور 
او كتاب را به مراتب جالب تر ساخته است وضع جامعه 
را منعكس می كند كه هم هلوف و هم ابن فندق در آن 
زندگی می كرده است (گرچه احتمال می رود خود اين 
شخصيت ساختگی باشد). و البته ناگفته معلوم است اين 
كتاب برای جستار من دربارۀ عربی زدگی ابن فندق نيز 
فوق العاده مفيد است. حاال، اگر اين توضيحات مختصر 
رونويس نسخه را به دست بگيريد و  كفايت نكند لطفاً 

خودتان شاهد اهميت اين متن بشويد.
می خواستم  خودخواهی  سر  از  كه  چيزهايی  خوب، 
مكتوب  ميراث  كه  كتابی  در  آيا  شد.  نوشته  بنويسم 
انتشار  خود  سالگرد  سی امين  يا  بيستمين  مناسبت  به 
شده  تصحيح  متن  نقد  در  توانست  خواهم  كرد  خواهد 
اين دو اثر مطلبی بنويسم و به همكاران آن مركز محترم 
چه  ببينيم  باشم؟  داشته  ابراز  را  خود  قدردانی  مراتب 

می شود!
كازوئو موريموتو
دانشگاه توكيوی ژاپن

1 بعضيها گفته اند كه نسخۀ شمارۀ 3331 «المكتبةالمركزية لجامعة 
استانبول» حاوی اين اثر است. اما اين داده واقعيت ندارد. من 
از استاد عثمان غازی تشكر می كنم كه اين نسخه را برای من 

بررسی كردند.
2  .Hussam  El-Saghir, Abu  al-Hasan  al-Baihaqi  und  seine 

Sprichwortersammlug  Gurar  al-amsal  wa-durar  al-

aqwal, Diss .Phil .Frankfurt am Main,1984. 

3. در اين بابت نك:
Rudolf  Sellheim,”Eine  unbekannte  Sprichwortersammlung 

des  Abu al-Hassan  al-Baihaqi”, Der  Islam,  39  (1964)  pp . 

226-232.
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چندی است كه صالی عام فاضل مفضال فعال خدوم 
مركز  مدبر  مدير  توفيقاً  زاده هللا  ايرانی  دكتر  آقای 
پژوهشی ميراث مكتوب، مشعر به نشر «كارنامۀ پانزده 
آمده  واصل  نيز  بنده  من  با  خود»  كوشش  و  كار  سال 
گزيده،  دفتر  آن  بهر  كه  گردانيده  متحتم  و  است 
خامه ای بر نامه چرخانم و ايدونا كه بحمد هللا توانسته ام 
كه بدان مقام برآيم به ارتجال با ياد می آورم كه سرور و 
ساالر مراد آزادۀ ما، مير جليل نبيل، آسيد جالل الدين 
خاصۀ  رحمت  باران  ريزش  از  پاكش  خاک  اآلشتيانی 
رحيميه سيراب است و يا رب سيراب تر باد كه الاقل 
بهر امثال ما جماعت مسلم است كه بر خالف آنچه كه 
دارای  می گذرد،  نيز  اصحاب  برخی  زبان  بر  حتی  گاه 
بسی كتب و رسايل مفرده می بود كه خود به تصنيف 
البته  و  رسانيده،  تأليف  به  الاقل  يا  و  بود  آورده  اندر 
جز مجلدی چند اندک از آن، همچون «هستی از نظر 
فلسفه و عرفان» و «شرح حال فلسفی مالصدرا» آن هم 
واحد  فارد  هّم  است،  نياز  طبع  حليت  به  كار،  آغاز  به 
خويش كه مصداق قول قائل می آمد آن هم به حمل 

شايع صناعی كه می گويد:
له ِهَمـم الُمنتهی لكبارها

و همّته الّصغری اجّل من الّدهر
نهان  و  آشكارا  به  و  بن  و  بيخ  از  و  يكدل  و  يكسر 
بر آن نهاد و بر آن گمارد و به حصر اندر آورد كه هر 
نسخه ای بی نام و نشان باالخص از يادگاران متأخرين 
به  كه  نشان  مينوی  ايران  عظام  حكماء  و  فخام  عرفاء 
گوشه ای در پردۀ فراموشی پوشيده است و مشقت فرا 
افتاد،  نتواند  شناخته  تجربت  به  جز  آن  آوری  دست 
تصحيح  و  استنساخ  پی  از  می آورد  ودست  ديده  به 
اين  و  گرداند  مزين  طبع  زينت  به  تقديم،  و  تعليق  و 
كار واال كه سختيهای آن فقط مما يدرک است و به 
هيچ روی مما يوصف نيست، شغل شاغل خويش نهد؛ 
چنان  از  كه  چندان  هم  آن  و  بالصراحة  كه  حالی  به 
بزرگی جز آن نيايد به راستی و درستی تام و تمام، كرًة 
بعد مّرًة ببر زبان و خامه می آورد كه تصنيف مستأنف 
و  است  آسان  بس  او  هر  جديد  عرفانی  و  حكمی  آثار 
دل  آن  دل  ولكن  مشكل!  بس  ديگران  آثار  تصحيح 
دريامدار عنقاشكاری كه چون اويی را می بود او را رها 

زيت  سوختن  كه  طاقت فرسا  كار  آن  از  كه  نمی كند 
تار  گنجينه های  روشنايی  بهر  باشد  افروز  عالم  فكرت 
يادگار گذشتگان، نفس نفيس، باز دارد و يا الاقل گوشۀ 
چشمی نيز با ريختگان خامۀ پرمايه و افروختگان خاطر 
عاطر شخص شخيص خويش درافكند؛ قوله تعالی: «و 
يؤثرون علی الفغرهم ولو كان بهم خصاصة و من يوق 

شّح نفسه فاؤلئك هم المفلحون».
باری هرچند كه دامن سخن و شايد هم ناخواسته 
درازا يافت ولكن بحمد هللا و المّنه با ياد آن سيد راد 
آزاده، آن مردی كه بزرگارمردا كه او بود آراسته گرديد 
باز  و  گردانيد  افزون  درد  نيز  را  دردمند  دل  البته  و 
اصًال  و  می گويم  بايستگی  به  بسوخت،  فراق  آتش  به 
البته  خطی  نسخ  طبع  كه  بگويم  می خواستم  اساساً  و 
مشروطاً بالشروط الواجبة بانواع الدالالت! و از آن ميان 
اتباع حكم محكم مستحكم قاعدۀ االهّم فاالهّم چه به 
حوزۀ مختار و چه به متن منتخب آن هم به دست اهل 
لزوم  كه  متعدد  جماتی  بر  افزون  فنی،  هر  به  صناعت 
آن را با مساحت ضرورت می رساند و البته بر همگان از 
جماعت مفيد و مستفيد آشكار است، متصف است به 
وصفی عاطفی و اين است آن كه چگونه می تواند بود كه 
اهل صناعتی كه دلی دردمند نيز می دارد با گنج نهان 
رايگان يادگاران گذشتگان آن صناعت كه دست از دنيا 
و دنيائيان و نترس و بگو كه دنياپرستان فروهشته اند 
و ندای قدسی خطاب فذرهم فی خوضهم يلعبون با ما 
بنديان در داده اند، رسد و دست تهی بازآيد و با خويش 

و جز خويش نگويد و نسرايد كه:
لمع البرق من الطور و آنست به

ولعلی لك آتٍی بشهاب قبس
كه  تجريد!  ياران  ای  شما  بر  آياد  فرود  ايزدی  فّرۀ 
خويش  اشراف  اسالف  از  برخی  شريف  آثار  برخی 
اثر  زنده گردانی  كه  می دانيد  نيك  و  می گردانيد  زنده 
زنده گردانی دارندۀ اثر است و هم زنده گردانی نفسی 
قوله  است؛  مردمان  جمله  زنده گردانی  توگويی  يگانه 

تعالی: و من احياها فكأنّما احيی الّناس جميعاً.
وكتب الالشئ سها
عفی عنه ربه بصبيحة
منوچهر صدوقی سها


