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نامۀ پاكستان ـ 2
عارف نوشاهی

5. آزاد صدی يا صدۀ آزاد
اصطالح «آزاد صدی» به مراسمی داده شده است كه 
به مناسبت صدمين سال درگذشت شمس العلما موالنا 
محمدحسين آزاد (1830ـ1910م) در پاكستان برگزار 
الهور  در  ژانويۀ 1910  تاريخ 20  در  آزاد  است.  شده 
سالروز  صدمين  كه  ژانويه 2010  در 20  و  درگذشت 
دانشكدۀ  اردوی  ادبيات  و  زبان  گروه  بود،  او  وفات 
خاورشناسی دانشگاه پنجاب الهور سمينار بين المللی 
كتاب  چندين  مناسبت  بدين  و  كرد  برگزار  دوروزه ای 
تأليف  آزاد،  مخطوطات  فهرست  جمله  از  كرد،  چاپ 
مطبوعات  چغتايی،  اكرام  محمد  و  نوشاهی  عارف 
ذخيرۀ آزاد، تأليف محمد اكرام چغتايی (فهرست كتب 
آزاد)،  گنجينۀ  در  پنجابی  اردو،  عربی،  فارسی،  چاپی 
آزاد  تأليف  فارسی،  به  اردو  فرهنگ  يعنی  آزاد،  لغت 
مقاالت،  صدی  آزاد  نظامی،  معين الدين  كوشش  به 
آزاد  شهرت  مذكور.  سمينار  مقاالت  مجموعه  يعنی 
در شبه قاره و به طور عموم به عنوان انشاپرداز و نقاد 
ادبيات اردو است ولی او زبانشناس فارسی نيز بوده است 
و عاليق او به ادبيات فارسی كمتر از عاليق به ادبيات 
اردو نبوده است. او در سال 1885 مطابق با 1302ق 
سفری به ايران رفت و سفر خود را از جنوب ايران از 
بوشهر آغاز كرد و تا مشهد رفت و با اديبان و شاعران 
و دولتمردان وقت ديدار كرد. آزاد گزارش سفر را با نام 
سير ايران به اردو نوشت كه نگارنده به خواست استاد 
در  قسمت  دو  در  كه  برگرداند  فارسی  به  افشار  ايرج 
مجلۀ آينده منتشر شد (سال 1369، ش 16). آزاد در 
حين سفر ايران چندين نسخۀ خطی خريداری نمود و 
برخی رجال ايرانی كتابهای چاپی به او اهدا كردند. من 
در فهرست مخطوطات آزاد چنين نسخه های خطی را 
كتب  فهرست  در  نيز  چغتايی  دكتر  كرده ام.  مشخص 
ايرانی  رجال  امضادار  نسخه های  آزاد  گنجينۀ  چاپی 

حكمت  كتابهاست:  گونه  اين  از  است.  داده  نشان  را 
طبيعی اصول علم فيزيك تأليف مقرب الحضرت العليه 
عليخان معلم توپخانۀ مدرسه دارالفنون (طبع طهران 
بوبلر،  موسيو  تأليف  قلعه سازی،  در  رساله  و  1295ق) 
ترجمۀ ميرزا علی اكبر مهندس شيرازی كه مهدی قلی 

به آزاد اهدا كرده بود.

كتابخانۀ  يك  كتب  تعداد  ارقام  ضبط  در  غلو   .6
پاكستانی

شكيل  دكتر  خود  همشهری  و  دوست  مقالۀ  اخيراً 
كشمير  از  عرفانی  متنی  االعمی،  («هدايت  اسلم بيگ 
شمارۀ  تهران،  ميراث،  آينۀ  هجری»،  يازدهم  قرن  از 
پياپی 45، 1388ش) را می خواندم. در آن به مطلبی 
نوشته  ايشان  كردم.  تعجب  آن  خواندن  از  كه  رسيدم 
مقاله  اين  نگارندۀ  كه  هنگامی  سال 1987م  «در  بود: 
... با احمد حسين قلعه داری آشنا شد و از ... كتابخانۀ 
غنی وی بسيار بهره جست، كتابخانۀ آن عالم محقق و 
فاضل بی بدل در روستای قلعه دار 25 كيلومتری شهر 
گجرات در استان پنجاب واقع و دارای حدود دويست و 
پنجاه هزار كتاب است. حدود بيست هزار نسخۀ خطی 
به زبانهای عربی، پارسی، اردو، پنجابی و سنسكريت، 
ارزش و اهميت اين كتابخانه را بين كتابخانه های مهم 

جهان آشكار می سازد» (ص 33).
از لحن نويسندۀ مقاله چنان بر می آيد كه وی شخصاً 
اين كتابخانه را ديده و آماری كه به دست خوانندگان 
اين  طبعاً  است.  ايشان  شدۀ  تأييد  و  شده  ديده  داده، 
ارقام اگر درست باشد، به گفتۀ نويسنده، اين كتابخانه 
ولی  می دهد.  جلوه  جهان  مهم  كتابخانه های  بين  را 
نيز  سطور  اين  نگارندۀ  است.  قضيه  برعكس  حقيقت 
پرفسور قلعه داری را از چهل سال می شناسم و چندبار 
از كتابخانۀ او ديدن كردم و گزارش ديدارهايی با وی را 
در كتاب خود، سيه بر سفيد (زير چاپ از سوی مركز 

پژوهشی ميراث مكتوب، تهران) داده ام.
نه  و  است  گجرات  شهر  در  ايشان  كتابخانۀ  اوالً 
خطی  و  چاپی  كتب  تعداد  ثانياً  قلعه دار.  روستای  در 
نمی رسد  ارقامی  و  اعداد  آن  به  هرگز  ايشان  كتابخانۀ 
كه دكتر بيگ نوشته است. فهرست نسخه های خطی 
كتابخانۀ قلعه داری كه خود صاحب كتابخانه تهيه كرده 
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شمارۀ  اسالم آباد،  كتابدوست،  نشريۀ  ويژه نامۀ  در  بود، 
خود  آن،  در  است.  رسيده  چاپ  به  سال 1406ق   ،2
را  خود  مجموعۀ  نسخه های  تعداد  قلعه داری  پروفسور 
متناقض بيان كرده، در جايی سه هزار نسخه، در جايی 
فهرست 1700  اين  در  كه  نوشته  جايی  در  و   1500
نسخه معرفی شده است. حاال بماند كه در ميان اين 
و  است  طلبگی  و  تكراری  نسخه های  چقدر  نسخه ها 
كتب  تعداد  چيست.  جهان  نسخه های  بين  آن  مقام 
چاپی را هم خود پرفسور قلعه داری دو برابر نسخه های 
همين  و  است  نوشته  مجلد،  هزار  سه  يعنی  خطی، 
از  كه  باری  آخرين  سطور  اين  نگارندۀ  است.  درست 
سال 2008  دسامبر  كردم،  ديدن  قلعه داری  كتابخانۀ 
بود. آن را نمی توان به مفهوم آكادميك كتابخانه گفت. 
در واقع قفسه ها و كارتنهای كتاب است كه در سه اتاق 
ندارد.  را  كتابخانه  حالت  و  شده  چيده  شخصی  منزل 
برای  نظر  مورد  كتاب  يا  نسخه  يك  كردن  پيدا  حتی 
مراجعه كننده سخت است، زيرا هيچ نظمی ندارد، مگر 
به  نزديك  او  سن  اكنون  كه  كتابخانه  صاحب  اينكه 
هشتاد سال رسيده، خود جای كتاب را بداند و كتاب 
را به دست مراجعه كننده بدهد كه البته من نتوانستم 
می تواند  مقاله  خوانندۀ  كنم.  پيدا  را  نظر  مورد  نسخۀ 
تصور كند كه برای يك مجموعۀ 270000 مجلد كتاب 
دارد.  الزم  جا  و  سرمايه  وقت،  چقدر  خطی  و  چاپی 
كتابخانۀ دانشگاه پنجاب الهور كه بزرگ ترين كتابخانۀ 
تعداد  چنين  است،  سال  صد  از  بيش  سابقۀ  با  كشور 
شده  تعريف  قلعه داری  كتابخانۀ  برای  كه  ندارد  كتاب 
امروز  تا  پنجاب  دانشگاه  كتابخانۀ  آمار  (آخرين  است 

حدود پانصد هزار كتاب چاپی است).
در قديم تذكره نويسان وقتی شرح حال يك شاعر 
بزرگ را می نوشتند، گاهی برای بيان علّو شأن او يك 
جمله را در عين بی خيالی اضافه می كردند كه ديوان 
او صدهزار بيت دارد، بدون اينكه حجم صدهزار بيت 
ديوان  ابيات  تعداد  محقق  يك  وقتی  امروز  بدانند.  را 
فالن شاعر را محاسبه می كند، می بيند كه بيست هزار 
بيت بيشتر نيست. معلوم است كه دكتر بيگ كتابخانۀ 
پرفسور قلعه داری را با چشم خود نديده و ارقامی را كه 

نوشته است گزاف محض است و حقيقتی ندارد.

7. چاپ جديد نظام التواريخ
دكتر انجم رحمانی، مدير اسبق موزۀ الهور، نظام التواريخ 
نسخۀ  اساس  بر  را  بيضاوی  عبدهللا  ناصرالدين  قاضی 
ديگر  نسخۀ  دو  كمك  با  و  695ق  مورخ  الهور  موزۀ 
(نسخۀ بادليان و نسخه ای ديگر در موزۀ الهور) و سه 
ميرزا  بهمن  قادری،  شمس هللا  (حكيم  پيشين  چاپ 
كريمی و مير هاشم محدث) تصحيح كرده و با مقدمه ای 
بسيار مفصل و تحقيقی به فارسی و ترجمۀ كامل متن 
ادارۀ  (ناشر  است  رسانيده  چاپ  به  انگليسی  به  كتاب 
ثقافت اسالميه، الهور، 2010 م). دكتر رحمانی به اين 
نتيجه رسيده است كه امام بيضاوی بين سالهای 703 
در  را  نظام التواريخ  تحرير  اولين  و  كرده  فوت  و 705 
نظر  تجديد  بدان   703 سال  تا  بعداً  و  بنگاشت   674
می كرده است. نويسندۀ اين سطور پيشگفتاری بر اين 
چاپ نوشته است و در آن ثابت كرده كه ادعای مير 
هاشم محدث كه چاپ او بر اساس نسخۀ بادليان است، 
صحت ندارد. نسخۀ موزۀ الهور با شمارۀ  ام اس 933 
كهن ترين نسخۀ نظام التواريخ است و حدود 44 مجلس 
تصوير به سبك سلجوقی دارد. اين يگانه نسخۀ مصور 

اين كتاب است و ارزش چاپ فاكسيميله را دارد.

8. ديوان مير قمرالدين منت دهلوی
از  (1157ـ1208ق)  دهلوی  منت  قمرالدين  مير 
دورۀ  سعدی  مقلدان  و  فارسی نويسان  و  فارسی گويان 
گلستان  از  تقليد  به  شكرستان  است.  شبه قاره  متأخر 
آن  بر  عالوه  دارد.  بوستان  از  تقليد  به  چمنستان  و 
مثنويات هير و رانجها، مرآت آصفی در سيرت رسول، 
مثنوی  هاتفی،  حالل  سحر  جواب  در  الكمال  معجز 
كه  او  ديوان  اوست.  سروده های  از  نيز  هانس  چندر 
شامل غزليات (719 غزل)، مخمسات، قطعات، قصايد، 
مثنويات كوتاه مانند سراپای معشوق و عاشق و مثنوی 
در كيفيت شراب، تركيب بند و ترجيح بند، واسوخت و 
مرثيه هاست به تصحيح و مقدمۀ فارسی دكتر شعيب 
احمد، استاد دانشگاه پنجاب الهور، از سوی گروه زبان 
و ادبيات فارسی دانشكدۀ خاورشناسی دانشگاه پنجاب، 
الهور، 2010م، در 568 صفحه چاپ شده است. اين 

ابيات از اوست:
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صفـاهان شد سواد دهلی از شعر ترم منت
ز روی هنـد شـويـد آب، ايـن گـوهر سياهی را

هـــر گــهــر را دگــر بــود كـــانـــی
مــنــت از دهـــلـــی، اهـــلــی از شــيــراز

سوی ايران می كنم انفاس خود منت روان
اصفهان زين جنس هندوستان هبا خواهد شدن

9. فهرست مقاالت فارسی، جلد هفتم
مركز  در  بود،   1389 مردادماه  روزهای  از  يكی 
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، با حضور آقايان عنايت هللا 
مجيدی و اكبر ايرانی با استاد ايرج افشار در بارۀ يكی از 
كارهايم در زمينۀ كتابشناسی جلسۀ مشورتی داشتيم. 
بحث داشت به نتيجه ای مطلوب می رسيد كه خانمی 
وارد اتاق جلسه شد، صندلی را جلو كشيد و كنار استاد 
افشار نشست. در دستش چند تا برگه يا كاغذ بود، به 
ايشان نشان داد، ناچار استاد افشار توجه از موضوع من 
منحرف كرده با آن خانم به بحث پرداخت. خانم اصرار 
می كرد كه مدخلی در بارۀ فالن شخص بايد در فالن 
بخش قرار گيرد و استاد با داليل و نگرش علمی خود 
پندگونه هدايت می كرد كه بايد در فالن بخش جا داده 
شود. خانم قانع شد و اتاق جلسه را ترک كرد و ما هم 
كه سر نخ موضوع خود را از دست داده بوديم، با استاد 

افشار خداحافظی كرده از آنجا بيرون آمديم.
ايران ناز  شده،  جلسه  اتاق  وارد  روز  آن  كه  خانمی 
كاشيان بود و مشورت او در بارۀ يكی از مدخلهای جلد 
هفتم فهرست مقاالت فارسی زير نظر استاد ايرج افشار 
بود. اين موضوع را كسی به من نگفت، بلكه با فراست 
مقاالت  فهرست  هفتم  جلد  كه  فهميدم  وقتی  خود 
رئيس  بجنوردی  سيدكاظم  جناب  لطف  به  فارسی 
جلد  اين  ناشر  كه  اسالمی،  بزرگ  دائرةالمعارف  مركز 

نيز است، به دستم در اسالم آباد رسيد.
عرضه شدن جلد هفتم به اين شكل و شمايل زيبا و 
با اين محتوای كارآرا را به گردآورنده تبريك می گويم. 
من يكی از بهره بردگان قديمی فهرست مقاالت فارسی 
پژوهشی،  كارهای  برای  هميشه  و  هستم  افشار  استاد 
اول به شش جلد آن مراجعه می كنم. استاد افشار كه 
وجود ايشان هميشه برای كسانی كه در زمينۀ ادبيات 
موجب  می كنند،  كار  كتابداری  و  ايرانشناسی  فارسی، 

دلگرمی است و قوۀ كار می دهد، فراموش نمی كنم كه 
دو بار نوشته های ايشان مرا بسيار نوميد كرد: يكی وقتی 
توان  ديگر  كه  نوشتند  آينده  مجلۀ  شمارۀ  آخرين  در 
انتشار آن را ندارند و مجله را من بعد تعطيل می كنند؛ 
و ديگری در مقدمۀ جلد ششم فهرست مقاالت فارسی 
بسته شدن آن دفتر را اعالم كردند. اما ديری نگذشت 
كه استاد با چاپ كردن (نكته ها و پاره های ايرانشناسی) 
در مجالت كلك و بخارا، تعطيل آينده را جبران كردند 
و اكنون با ديدن جلد هفتم فهرست مقاالت فارسی به 
همان شيوۀ پسنديده و برگزيدۀ استاد افشار، نااميدی 
است.  شده  اميد  و  شادمانی  به  تبديل  من  مأيوسی  و 
چه  و  گرفته اند  دوش  به  سترگ  كاری  كاشيان  خانم 
انجام  افشار  استاد  نظر  زير  را  كار  كه  دارند  نصيبی 
داده اند كه خود بنيادگذار اين سلسله اند. خداوند تعالی 
به استاد افشار صحت و سالمت عنايت فرمايد (شنيدم 
كاشيان  خانم  به  و  دارند)  رنجوری  اندک  امروزها  كه 
جلدهای  شاهد  ما  و  دارد  ارزانی  مزيد  توفيق  و  همت 

آتی باشيم.

هر كسی، از هر اثری استفاده می كند، ناقد آن هم 
است. نقد هم به محاسن كتاب است و هم به معايبش. 
بنده در عين حال كه از بهره بردگان فهرست مقاالت 
از  برخی  به  مكرر،  مراجعات  حين  در  هستم،  فارسی 
جلد  بر  من  نقد  می خورم.  بر  نيز  اشتباهات  و  نواقص 
چهارم را كه در مجلۀ معارف چاپ شده بود، استاد با 
بود  نقدی  زيرا  بودند،  پذيرفته  خوشدلی  و  بزرگواری 
سازنده. امروز هم كه جلد هفتم به دستم رسيد، شايد 
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مدخل  كرده  مراجعه  نمايه ها  به  خودخواهی  روی  از 
«نوشاهی، عارف» را يافتم و تمام ارجاعات را يكی يكی 
مراجعه كرده، بررسی كردم، ديدم كه زير همان يك 
بدين  كه  دارد  قلم  سهو  و  اشتباه  مورد  چند  مدخل 

وسيله اصالح می شود.
76ـ77  دانش  به  ارجاع  فقط  مدخل  اين  در   ،761
و  است  من  مقالۀ  به  متعلق  137ـ142  صفحات 
همين درست است، بقيه ارجاعات متعلق به مقالۀ 

من نيست.
2282، جای اين مدخل در بخش متون است، زيرا در 
اين مقاله، متن «حوراييه» چاپ شده است. در بخش 

متون بايد زير نام «احرار، عبيدهللا» ثبت شود.
چه  به  كمانك  داخل  در  كپی  كلمۀ  اضافۀ   ،2285

مفهومی است؟
2299، جای اين مدخل نيز در بخش متون است، زيرا 
بخشی از متن فضايل بلخ در اين مقاله چاپ شده 

است يا الاقل ارجاع در بخش متون الزم بود.
4704، عبارت «تأليف موالنا شيخ» در اين مدخل زايد 

و اشتباه است.
2534 و 5503، دو مدخل در يك موضوع است و بايد 

كنار هم در يك بخش تنظيم می شد.
10125، نام كامل نويسنده «امرتسری، محمد موسی» 
اين مقاله با همكاری خانم چاندبی بی  است. ضمناً 
شده  حذف  او  نام  مدخل  در  ولی  شده،  ترجمه 

است.

10. ديوان منسوب به يكتا خوشابی
ديوان  چاپ  از  گزارشی  پاكستان]  [نامۀ   2 مدخل  در 
از  پس  اكنون  بودم.  داده  خوشابی  يكتا  خان  احمديار 
مطالعۀ ديوان متوجه شدم كه اين ديوان متعلق به يكتا 
احمديار  او،  همنام  شاعری  آن  از  بلكه  نيست،  خوشابی 
اوچی است كه نامش تخلص نيز بوده است و هيچ ربطی 
بزرگی  اشتباه  دچار  ما  مصحح  دوستان  و  ندارد  يكتا  به 
شده اند. اين امر موجب شد كه بنده مقاله ای مفصل در 
اين موضوع نوشتم و در كتابی در شرح حال احمديار خان 
يكتا خوشابی با نام گوهر يكتا قرار دادم كه به زودی چاپ 
خواهد شد. بديهی است نمونۀ غزلی كه در مدخل 2 به 

يكتا منسوب داشتم نيز از آن از احمديار اوچی است.

دو پاره
علي صفري آق قلعه

1. رديِف «نشكند»
در لباب االلباب (محّمد عوفي، تصحيح ادوارد برون، ليدن، 
بريل، 1906 م، ج 1، صص 164ـ 169) از «شرف الّدين 
حسام األئّمه محّمدبن ابي بكر الّنسفي» به عنوان نخستين 
سراينده از سرايندگان ماوراءالّنهر ياد شده و در آنجا (ص 
165) قصيده اي از وي را با رديف «نشكند» درج شده كه 

نخستين بيت آن چنين است:
هرگز نگار طّره به هنجار نشكند

تا بار عشق، پشِت خرد زار نشكند
عوفي همانجا (ص 168) اشاره مي كند كه شرف الّدين 
حسام هنگام سفِر حّج در ري با خاقاني و عمر نوقاني 
ديداري داشته و در ضمن اين مالقات، خاقاني از عمر 
نوقاني لقب شرف الّدين حسام را پرسيده و در جواب: 
«عمر نوقاني گفت: موالنا شرف الّدين حسام كه به حساِم 
[خاقاني]  كند.  شرحه  را  باطل  و  شرح  را  حق  بيان، 
گفت: صاحِب "نشكند"؟ ... [شرف الّدين] گفت: آري. در 
اوايل ايّام جواني و عهد شباب ــ كه مظّنۀ ناداني باشد 

ــ خاطر بدان شيوه بيرون شده است...».
با توّجه به اينكه شرف الّدين حسام معاصر خاقاني بوده 
در  مّدتي  اينكه  به  عوفي  تصريح  به  توّجه  با  سويي  از  و 
شهر سمرقند شاگرد شرف الّدين حسام بوده است (نك: 
همانجا، ص 165) مي توان گفت كه وي در نيمۀ دوم سدۀ 
ششم مي زيسته است. نيز از آنجا كه به گفتۀ خودش آن 
قصيده را در جواني سروده، زمان سرايش آن به دهه هاي 

مياني سدۀ ششم بازمي گردد.
شيوۀ سخن خاقاني در عبارِت ياد شده و اشارۀ او به 
رديِف «نشكند» مي تواند بيانگر معروفّيت قصيدۀ ياد شده 
باشد و چنين نيز هست. آنگونه كه از شواهد برمي آيد تني 
چند از سرايندگان آن دوره و ادوار سپسين، اشعاري را 
چنانكه  سروده اند؛  حسام  شرف الّدين  قصيدۀ  استقبال  به 
قصيده اي  ص 389)  لباب االلباب (ج 2،  همان  در  عوفي 
را از عجبي خجندي ياد كرده و گفته كه: «جواب موالنا 
شرف الّدين حسام گفته است و نشكند رديف آن گردانيده؛ 

قصيده:
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يك آرزوي من ز گل يار نشكند
تا در جگر مرا غم او خار نشكند...».

همچنين در لباب االلباب (ج 1، صص 188ـ189) قطعه ای 
از بهاءالدين محمد االوشی درج شده كه وزن و قافيۀ آن 
مطابق با قصيدۀ شرف الّدين حسام است با اين تفاوت كه 

رديف آن از «نشكند» به «بشكند» تبديل شده است.
اوشی در يكی از بيتهای همين قطعه به رديف «نشكند» 
نيز اشاره كرده كه روشن است مقصودش همان قصيدۀ 

شرف الّدين حسام بوده است. بيت چنين است:
از نشكند رديف نكردم ز بهر آن 

تا ياد شعر طّره به هنجار نشكند
دكتر  (تصحيح  فاريابي  ظهيرالّدين  ديوان  در  نيز 
ش،   1381 قطره،  نشر  تهران،  يزدگردي،  اميرحسن 
صص 75ـ 76) قصيده اي درج شده است كه با همان 
وزن و رديف و قافيه ها سروده شده و نخستين بيت آن 

بدينقرار است:
هرگز صبا ز زلف تو يك تار نشكند

تا قدر چين و قيمت تاتار نشكند
همچنين از سرايندگان ادوار سپسين در ديوان اميرخسرو 
دهلوي (به كوشش محّمد روشن، تهران، انتشارات نگاه، 
1387ش، ص 409؛ نيز ص 280 چاپ م. درويش) غزلي 

در استقبال شعر شرف الّدين حسام ديده مي شود:
تا چين زلف بر رخ دلدار نشكند

بازار حسن و رونق تاتار نشكند
در پايان يادآور شويم كه در ديوان خاقاني (تصحيح دكتر 
 (612 ص  1357ش،  زّوار،  تهران،  سّجادي،  ضياءالّدين 
وزن  با  آن  وزن  كه  «نشكند»  رديف  با  هست  قطعه اي 
قطعه  آن  مطلع  دارد.  تفاوت  حسام  شرف الّدين  قصيدۀ 

بدينگونه است:
صورت نمي بندد مرا، كآن شوخ پيمان نشكند

كام من اندر دل شكست، اّميد در جان نشكند

2. دو نكته دربارۀ «الرسالة في المطايبة»
24ـ  (صص  ميراث  گزارش  نشريۀ   37 پياپي  شمارۀ  در 
سطرها  اين  نويسندۀ  كوشش  به  طنزآميز  رساله اي   (25

چاپ شد. در آنجا بيتي را چنين ضبط كرديم:

سيذكرني اذا جربت غيري
و تندم حين التغني الّندامة

پس از چاپ مقاله، اين بيت را در دو جاي سندبادنامه 
 335 و   126 صص  ميراث؛  چاپ   234 و   93 (صص 
به  آنجا  در  بيت  واژۀ  نخستين  كه  يافتيم  آتش)  چاپ 
هويّت  است.  شده  ضبط  «ستذكرني»  بصورت  درستي 
گويندۀ اين بيت همچنان بر ما پوشيده مانده اّما كل 
سرايندگان  از  برخي  توّسط  آن  مصراع هاي  يا  بيت 
دوم  مصراع  از  بخشي  نمونه  برای  است؛  شده  تضمين 
در خالل يك عبارت منثور در نفثةالمصدور (تصحيح 
1381ش،  توس،  تهران،  يزدگردي،  اميرحسن  دكتر 
ص 10) به كار گرفته شده است. همچنين در مطلوب 
كّل طالب (تصحيح دكتر محمود عابدي، تهران، بنياد 
الموا  و   ...» آمده:  ص 66)  [چ 3]،  نهج البالغه، 1386 
انفسهم علي ما قصروا في شكر رازقهم ولكن حين ال 

يعيُنـُهـُم الّندامة و ال ينفعهم المالمة».
در پاورقي همان صفحۀ مطلوب كّل طالب براي ضبط 
«ال يعيُنـُهـُم» نسخه بدل «ال يغنيهم» نيز ياد شده و دكتر 
عابدي به درستي يادآور شده اند كه اين صورت نيز صحيح 
است. با توّجه به بيت پيش گفته مي توان احتمال داد كه 
رشيد وطواط در پرداختن اين عبارت به بيت پيش گفته 
نسخه بدل  در  مندرج  ضبط  صورت  آن  در  و  داشته  نظر 

درست تر است.
المطايبة  في  الرسالة  متن  همان  در  همچنين 
و  خياطة  نصفها  «الّتصّوف  هست:  بدينگونه  عبارتي 
نصفها لواطة». با جستجويي كه آن هنگام انجام داديم 
گويندۀ اين عبارت شناخته نشد ــ چنانكه هنوز هم ــ 
اّما پس از آن هنگام خواندن مثنوي معنوي جالل الّدين 
اين  به  اتّفاقي  بصورت  بيت 364)  پنجم،  بلخي (دفتر 

بيت برخورديم:
صوفيي گشته به پيش اين لئام

الخياطة و اللواطة و الّسالم
به  مثنوي  تمثيالت  و  قصص  مآخذ  در  فروزانفر  مرحوم 
شده  ياد  عبارِت  لذا  نكرده اند؛  اشارتي  بيت  اين  مأخذ 
در  معنوي  مثنوي  بيت  مضمون  گشودن  در  مي تواند 

جستجوهاي بعدي سودمند افتد.


