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جناب آقای دكتر ايرانی
ميراث،  گزارش  وزين  مجلۀ  چهلم  شمارۀ  وصول  از 
متضمن مقاالتی سودمند، مانند ديگر ارمغانهای ميراث 
آقای  جالب  مقالۀ  از  خاّصه  شدم؛  مستفيض  مكتوب، 
ميرزا  تبار  بودن  رشوندی  بارۀ  در  مجيدی  عنايت هللا 
پرسود  و  مفصل  تحقيقی  مقالۀ  از  نيز  و  كوچك خان. 
آقای سيدعبدالرضا موسوی طبری با عنوان «درنگی در 
ابيات مبهم ديوان مسعود سعد سلمان»، آن شاعر رنج 
و محنت جانفرسای هفت سالۀ زندان «سو» و «دهك» و 
سه سالۀ «قلعۀ نای» كشيده و جمعاً نوزده سال از عمر 
عزيز در زندان و دور از خويشان و بستگان گذرانيده. 

سعيشان مشكور باد!
اما در مقالۀ ممّتع اخير دو نكته به نظر رسيد كه نقل 
سودی  از  خالی  مقال،  اصل  از  نقص  رفع  قصد  به  را  آن 
رشتۀ  در  شده  كشيده  گردد  شبهی  كه  باشد  نديدم 

گوهرهای اصل مقاله.
 99 قصيدۀ  از   15 بيت  در  است  اصالحی  اول  مورد 
(از  نوريان  دكتر  آقای  چاپ   239 صفحۀ  در  مندرج 
انتشارات كمال اصفهان، 1364ش) و صفحۀ 148 ديوان 
(از  ياسمی  رشيد  مرحوم  مصحح  سلمان  سعد  مسعود 
اول،  چاپ  تهران  اميركبير،  مطبوعاتی  مؤسسۀ  انتشارات 

1339 و دوم 1364ش).
«َمی خور به نشاط و طرب و شاد همی زی

بگسار می لعل و غم دين بيكبار»
گذشته از بحثی كه منتقد محترم در بارۀ آن كرده اند 
با نقل صورتهای ديگر، بيت به صورت فوق جز كلمۀ آخر 
مصراع دوم صحيح است و كلمۀ آخر تحريف يا تصحيف 
و  نهی  ميم  و  تأكيد  باء  از  مركب  است.  «بَِمَينگار»  كلمۀ 
صيغۀ دوم شخص از مصدر انگاشتن يا انگاردن به معنی 

به حساب آوردن و نيز به معنی تصور كردن.
مورد دوم بيت 86 صفحۀ 794 چاپ دكتر نوريان و 

صفحۀ 566 چاپ ياسمی است چنين:
مست گردد چو پيل ماند پنج (؟)

نقل سازد ز نارسيده ترنج 
چاپ نوريان

مست گردد پو پيل با يك و پنج
نقل سازد ز نارسيده ترنج 

چاپ ياسمی
اما صورت صحيح مصراع اول اين است:

قدح  نوعی  «پيلپا»  و  پنج»  پيلپايك  به  گردد  «مست 
باده خواری است و پيلپايك نوع كوچك تر آن قدح.

ارمغان  چاپ  (شرفنامه،  می گويد  گنجوی  نظامی 
ص  1316ش،  اول،  چاپ  دستگردی،  وحيد  تصحيح  به 

:(112
چو در پيلپائی قدح می كنم

به يك پيلپا پيل را پی كنم
پيلپای مصراع دوم به معنی نوعی حربه و گرز آهنی 

است.
حكيم فردوسی نيز می فرمايد: «بدين پيلپا می خورای 

تو نيست.»
پس معنی مصراع اول بيت مسعود سعد اين می شود كه 
با نوشيدن پنج قدح شراب (پنج پيلپايك) مست می گردد. 
نقل به معنی آن چيزی  اضافه می نمايد كه اوالً  توضيحاً 
و  می خورده اند  شراب  با  سابقاً  كه  شيرينيها  نوع  از  است 
بعدها آن را «مزه» اصالح كردند. ثانياً «قدح» معنی امروزی 
را ندارد كه نوعی كاسۀ بزرگ است، قدح درگذشته پيالۀ 

كوچك بوده است نظير ماست خوری امروزی.
سيدمحمد دبيرسياقی
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جناب آقای دكتر ايرانی
مدير محترم مركز پژوهشی ميراث مكتوب

با سالم و احترام، در شمارۀ 39 گزارش ميراث نامه ای از 
پژوهشگر كوشا و دانشمند، جناب آقای كازوئو موريموتو 
انتشار داده ايد كه جالب و خواندنی بود. البته نام وی برای 
فرصت  نزديك  از  تاكنون  هرچند  و  آشناست  نامی  بنده 
ديدار فراهم نشده است، اما با آثار و زمينه های پژوهشی 
ايشان، آشنايی كامل دارم، به ويژه آنكه يكی از مقاالت وی 
با نام «شكل گيری علم انساب آل ابی طالب (ع) در قرون 
چهارم و پنجم» در سال 1375 در مجلۀ دانشكدۀ ادبيات 
و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (سال 29) منتشر 
شده است و من كه تمام دوران تحصيل خود را در اين 
دانشگاه گذرانده و می گذرانم، سالها پيش آن را ديده و 
خوانده بودم. در آن مقاله يكی از كتابهايی كه ايشان بدان 
فراوان مراجعه كرده بود، كتاب لباب االنساب بيهقی بود. 
بعدها كه برای پايان نامۀ كارشناسی ارشد، تصحيح تاريخ 
بيهق را برگزيدم، اين مقاله را بار ديگر خواندم و از آن 

بهره بردم.
می دهد  نشان  موريموتو  آقای  دقيق  و  دلنشين  نامۀ 
گسترده  پژوهشهای  بيهقی  آثار  و  زندگی  بارۀ  در  او  كه 
تك نگاری  كه  داده  وعده  او  است.  داده  انجام  عميقی  و 
انگليسی  زبان  به  صفحه)   150 تا   100 (حدود  مفصلی 
داد  خواهد  انتشار  بيهقی  علمی  زندگی نامۀ  پيرامون  در 
كه از هم اكنون آمادگی خود را برای ترجمۀ آن به زبان 
فارسی اعالم می دارم. گفتنی است پيش از اين تك نگاری 
منتشر نشده، چندين اثر در اين باره وجود دارد كه جناب 

موريموتو به احتمال زياد از آنها اطالع دارد:
1. «ابوالحسن بيهقی، فريد خراسان و شرح نهج البالغه»، 
محمود مهدوی دامغانی، نشريۀ دانشكدۀ علوم معقول 

و منقول مشهد، اسفندماه 1347.
آينده،  دانش پژوه،  محمدتقی  نهج البالغه»،  «معارج   .2

1358ش، ش 10ـ12.
محمدتقی  فيلسوف»،  مورخ  بيهقی  از  ديگر  «يادی   .3

دانش پژوه، آينده، 1360ش، ش 3 و 4. 
4. “Life & Works of Zahiru’d-Din Al-Bayhaqi, 

The Author of the Tarikh-i-Bayhaq,” Q.S. 
Kalimullah Husaini, Islamic Culture, 1954.

5. “The Tarikh-i-Bayhaq of Zahiru’d-Din Abul 

Hasan ‘Ali b. Abil Qasim Zayd Al-Bayhaqi,” 
Q.S. Kalimullah Husaini, Islamic Culture, 
1959.

6. “Contribution of Zahiru’d-Din Al-Bayhaqi to 
Arabic & Persian Literature”, Q.S. Kalimullah 
Husaini, Islamic Culture, 1960.

7. مقدمۀ مفصل قاری سيد كليم هللا حسينی بر تصحيح 
تاريخ بيهق، 1968 (در اصل مجموع سه مقالۀ پيشين 

است).
8. مقدمۀ اسعدالطيب بر چاپ جديد معارج نهج البالغه، 
كرده  ياد  چاپ  اين  از  خود  موريموتو  (آقای   1380

است).
9. مقدمۀ محققانۀ يوسف الهادی بر ترجمۀ عربی تاريخ 
اين  قلم  به  آن  (ترجمۀ  2004م  1425ق/  بيهق، 

اين جانب در مزدک نامه 3  به چاپ رسيده است).
10. «نهج البالغه عبرالقرون»، عبدالعزيز طباطبايی، تراثنا، 

سال 9، ش 4 (37)، 1414ق.
11. «بيهقی، ابوالحسن»، علی بهراميان، دانشنامۀ زبان و 

ادب فارسی، ج 2، 1386ش.
فعًال  اما  است،  گسترش  قابل  فهرست  اين  بی ترديد 

تنها آنچه را در ذهن داشتم، به كاغذ منتقل كردم.
انجمن  در  1386ش  سال  در  موريموتو  آقای  جناب 
عنوان  با  جالبی  سخنرانی  ايران،  در  فرانسه  ايرانشناسی 
«ابن فندق و ادبيات عربی» و زير عنوان «نگرشی به اوضاع 
سلجوقی»  دورۀ  اواخر  در  خراسان  اجتماعی  ـ  فرهنگی 
ايراد كرده است كه نامۀ منتشر شده نشان می دهد، ايشان 
را  خود  پژوهشهای  و  گرفته  پی  را  موضوع  اين  همچنان 
بر آن متمركز ساخته اند و از اين رهگذر تصحيح و انتشار 
دو كتاب ازاهير الرياض المريعه و غرراالمثال بيهقی را به 
مركز ميراث مكتوب پيشنهاد داده اند. بايد عرض كنم كه 
بيهق  تاريخ  كتاب  تصحيح  كه  هنگام  همان  از  اين جانب 
در  بودم.  نيز  بيهقی  آثار  ديگر  دنبال  به  كردم،  آغاز  را 
اين ميان حدود يك سال پيش، نسخۀ غرراالمثال را به 
دست آوردم و از همان هنگام تصحيح آن را با همكاری 
و همياری يكی از دوستان فاضل عربی دان، آقای عليرضا 
كاظمی، آغاز كردم. البته از آنجا كه نسخه منحصر به فرد 

است، تصحيح آن به كندی پيش می رود.
جناب موريموتو از چاپ قسمت حرف الف اين كتاب 
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توسط دكتر حسن الصغير در فرانكفورت ياد كرده اند. بايد 
يادآوری كرد كه چاپ عكسی كل كتاب نيز به كوشش 
سيد محمدحسين حسينی جاللی در شيكاگو منتشر شده 
به  را  آن  از  نسخه ای  نتوانسته  تاكنون  نگارنده  كه  است 
دست آورد. بی ترديد پيش روی داشتن اين نسخه برگردان 
می تواند نگارنده و جناب كاظمی را در امر تصحيح ياری 
رودولف  مقالۀ  از  پانوشت نامه  در  ايشان  همچنين  دهد. 
بايد  فارسی زبان  خوانندگان  برای  كه  كرده اند  ياد  زلهايم 
خاطرنشان نمود كه ترجمۀ اين مقالۀ سودمند، به صورت 
پيوست هفتم در كتاب امثال كهن عربی، ترجمۀ احمد 

از  است  ترجمه ای  اثر  اين  است.  شده  منتشر  شفيعيها 
كتاب زلهايم و مقاالت او در زمينۀ امثال و امثال نامه ها كه 
در سال 1381ش از سوی مركز نشر دانشگاهی به زيور 

طبع آراسته شده است.
را  موريموتو  جناب  كاميابی  و  موفقيت  پايان  در 
خواستارم و پژوهشهای دقيق و عميق ايشان را به ويژه در 
همچنين  انتظارم.  چشم  آثارش،  و  بيهقی  ابوالحسن  بارۀ 
را  مكتوب  ميراث  پژوهشی  مركز  جوشندگی  و  پايندگی 

نيز آرزومندم.
سلمان ساكت


