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آ. مقدمه

در کتابخان��ۀ دانش��گاه لی��دن در هلن��د، ش��ماری قابل توجه 

نس��خۀ خطی وجود دارد که تاریخ آنها به پیش از 600 ه� .ق. 

بازمی گردد. در دیدار دوش��نبه 28 فوریۀ 2011 با همبس��تگان 

موسسۀ پژوهش��ی میراث مکتوب در تهران، دکتر اکبر ایرانی 

پیش��نهاد کرد که این جانب طرحی برای چاپ عکسی یک یا 

چند نس��خه از این نس��خه ها ارائه دهم. چنین دریافته شد که 

این چاپ های عکس��ی با مقدمه  و، در صورت تمایل و امکان، 

فهرست های ضروری همراه باشند. آنچه در زیر می آید برآیند 

یک بررس��ی کوتاه در گنجینۀ نس��خه های خطی ش��رقی در 

دانشگاه لیدن اس��ت برای یافتن نسخه های خطی قابل چاپ 

و انتش��ار به صورت عکسی. برای آماده س��ازی این طرح پنج 

نسخۀ خطی ارزیابی شده اند. البته متن های مناسب دیگری 

هم قابل گنجاندن در این طرح هس��تند، اما در عمل بررس��ی 

بیش از پنج نس��خه میس��ر نش��د. در ادامه، نسخه ها به ترتیب 

قدمت خواهند آمد. به چاپ های آنها نیز، در صورتی که انتشار 

یافته باشند، اشاره خواهد شد. 

ب. وصفی کوتاه از نسخه ها 

1. نسخۀ  OR 437 لیدن1 

ُخلق النبی و َخلقه 

نمونۀ بی همتای متنی درخش��ان درب��ارۀ ویژگی های اخالقی 

و جس��مانی پیامبر )ص(. کتاب هایی از این دست -که برای 

خود رش��ته ای به ش��مار می آید - به طور معمول دربردارندۀ 

مجموع��ۀ مأث��وراِت گردآم��ده در موض��وع کتاب هس��تند. 

نسخه های خطی نادر متعلق به کتابخانۀ دانشگاه لیدن

پنج نمونۀ درخور چاپ عکسی )طرح پیشنهادی برای مرکز پژوهشی میراث مکتوب تهران( 

یوئپ لَمیر* 

ترجمه: منوچهر پزشک

*. Joep Lamieer. Leiden 2011. 
 ,P. Voorhoeve, Handlist of Arabic Manuscripts :1. بسنجید

را در کتابخانۀ دانشگاه لیدن و دیگر مجموعه های هلند )چاپ دوم، با اصطالحات و افزوده ها، الهه و شهرهای دیگر، 1980 ]چاپ نخست، 1957[، 162، با: 

J.J. Witkam, Inventory of the Oriental Manuscripts of the Library of the University of Leiden, 
)http://www.islamicmanuscripts.info فقط در اینترنت و به نشانی(

J.J. Witkam, Seven Specimens of Arabic Manuscripts 1/p.197 
موجود در کتابخانۀ دانشگاه لیدن )لیدن، 1978(، 4- 5.  
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کتاب الش��مائل ترمذی )د. 279 ه� .ق( معمواًل نمونۀ برجستۀ 

این زمینه محس��وب می شود. محتوای نس��خۀ خطی حاضر، 

هرچند ن��ه با همان معیارهای کتاب ترم��ذی، در زمرۀ همین 

آثار قرار می گیرد.2 

فورهوِوه )Voorhoeve( نس��خه را به پیش از س��ال 421 

ه��� .ق. تاریخگذاری کرده اس��ت اما من در خود نس��خه هیچ 

تاریخی نیافت��م. محتماًل تاریخ گذاری فوره��وِوه نیز، به مانند 

تاریخ گ��ذاری وایس�وایلر،3 بر مبنای این گمان بوده اس��ت که 

نسخه برای سلطان محمود غزنوی، پور سبکتگین،4 کتابت شده، 

بنابر این تاریخ کتابت آن می بایست پیش از سال درگذشت او 

)421 ه� .ق( بوده باشد. هرچند که ما اکنون، برپایۀ شاهدهایی 

که اشترن با مالحظۀ مهر مالک نسخه فراهم آورده، می دانیم 

که این نس��خه برای عبدالرشید پسر محمود نوشته شده که در 

440 ه� .ق، پ��س از مرگ برادرزاده اش )متن: برادرش( مودود 

به قدرت رسید و به دست طغرل )کشته در 443 ه�  .ق( حاجب 

سابق پدرش در سال 443 ه� .ق. کشته شد.5 این می رساند که 

این نسخه می بایستی در فاصلۀ سال های 440 و 443 پرداخته 

ش��ده باشد. محل نگارش نسخه غزنه و کاتب آن به طور قطع 

شخصی به نام ابوبکر محمد بن ابی6  رافع  الوراق7 بوده است. 

نس��خه 194 برگ دارد. سراس��ر تذهیب شده، هرچند به 

نظر اشترن کیفیت آن نسبت به آداب الفرس مسکویه )د. 421 

ه� .ق( محفوظ در کتابخانۀ بودلیان آکس��فورد و دست نوش��تۀ 

قرآن به خط ابن  بّواب )د. 413 ه�  .ق( موجود در دوبلین �� که 

همچنان از نخستین نمونه های به کارگیری خط نسخ در کتابت 

و پردازش نسخه های نفیس به شمار می آیند �� از سطح بسیار 

پائین تری برخوردار است.8 

دو برگ تذهیب ش��دۀ آغازین نسخه، عالوه بر مهر شلوغ 

و پر�طمط��راق مالک، عنوان کتاب، بنده��ای آغازین آن و نام 

مؤل��ف، ابوبکر محمد بن عبدهلل ب��ن عبدالعزیز )برگ 1b(، را 

بر خ��ود دارند. با آگاه��ی از اینکه مؤلف، هم روزگار ابوس��عید 

عثم��ان، فرزند ابوعمر محمد بن احمد بن محمد بن س��لیمان 

سجس��تانی )زنده در 38 ه� .ق(، دانش��وری نسبتًا مشهور اهل 

نوقات )نوها(9 نزدیک زرنج سیس��تان بوده10، اثر می بایستی در 

س��ال های پایانی س��دۀ چهارم یا آغازین سال های سدۀ پنجم 

هجری تألیف ش��ده باشد. محتمل اس��ت که این نسخه پس 

از مرگ مؤلف استنس��اخ شده باشد.11 استرن بر پایۀ شواهدی 

دربارۀ اس��تادان ابوبکر بن عبدالعزیز، به این نتیجه می رسد که 

او می بایست از سیستان یا جایی در پیرامون آن برآمده باشد.12 

ای��ن نس��خۀ خطی، با آنکه اس��ترن در مقالۀ یادش��ده به 

تفصیل به آن پرداخته، تا آنجا که من می دانم، تاکنون تصحیح 

یا چاپ عکس��ی نشده اس��ت؛ با این حال از چند جهت نسخۀ 

مهمی به شمار می آید: 

آ. نسخه برای نوۀ سبکتگین مشهور )د. 387 ه�  .ق(، بنیانگذار 

سلسلۀ غزنویان پرداخته شده و به ملکیت همو درآمده است.13

ب. این نس��خه نمون��ه ای کهن از به کارگیری خط نس��خ در 

فراهم س��ازی نسخه های نفیس به ش��مار می آید، اما با شیوۀ 

نگارش��ی کاماًل منحصربه فرد که نش��ان می ده��د در زمان 

استنساخ آن، شیوۀ ابن بّواب هنوز چونان شیوه ای تثبیت شده 

جا نیفتاده بوده است.14 

ج. مؤلف تالش��ی فراتر از کوش��ش نویس��ندگان پیش��ین در 

2.S.M. Stern, «A Manuscript from the Library of the Ghaznavid Amir ،Abd al-Rashid»
به چاپ رسیده در:

R. Pinder- Wilson,(ed.) Paintings from Islamic Lands(Oxford,1969،7-131), 7
این مقاله ای ست تمام عیار و پر از آگاهی دربارۀ جنبه های گوناگون ظاهر و پیشینۀ تاریخی این نسخه.

3.M. Weisweiler, Der islamische Bucheinband des Mittelalters, Nach Handschriften aus deutschen, holländischen und 
türkischen Bibliotheken (Wiesbaden, 1962), 183-184

4. نک: 

C.E. Bosworth, «Sebüktigin», in: C.E. Bosworthet al. (ed.), Encyclopédie de l’Islam. Nouvele Édition, vol. 9 (Leiden, 
1998), 125b- 126a.

5. استرن، همان مأخذ، 12-14. نیز، برای دیدن تاریخ های درست، نک:

J. Sourdel- Thomine, «Ghaznawides», in: B. Lewis et al. (eds), Encyclopédie de l’Islam. Nouvele Édition, vol. 2
 (Leiden, 1965), 1074b -1079b; 1075b-1076a.

 .194a 6. استرن »ابی« را انداخته است. قس: استرن، همان مأخذ، 12.      7. برای نام کاتب و محل نگارش، نک: برگ

8. استرن، همان مأخذ، 17- 21.      9. نُه؛ شهری در سیستان کهن. مترجم.     10.همان، 8.      11.همان، 9- 10.      12.همان، 9. 

13. بسنجید با:  Sourdel-Thomine در مأخذ پیشین.      14. استرن، همان مأخذ، 17، 20. 
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روشن ساختن واژه ها و جمله های دشوار به کار برده است.15 

د. از م��واردی که ویتکم بر آن انگش��ت می نهد ش��یوۀ خاص 

کاتب در نگارش تشدید و زیر و زبر و به کار گیری نشانۀ »ˇ« 

بر روی »س« و »ر« برای تمییز آنها از »ش« و »ز« است.16

هــ . از ریختگ���ی اندودهای زر مهره��ای مالک که بگذریم، 

نسخه سالم است. 

و. مؤلف اهل همان منطقه ای اس��ت که نس��خه در آن کتابت 

شده است.

ز. نسخه منحصربه فرد است. 

اینک تصاویری چند از این نسخه: 

تصویر 1. نسخۀ OR437 لیدن، برگ 1a. مهر مالک به نام عبدالرشید با عبور از سطرهای 2 و 3. در این باره، نک: 

استرن، همان مأخذ، 12- 13. 

 15. همان، 8، یادداشت 3. 
 16. Witkam, Seven Specimens…, 5.
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تصویر 2. نسخۀ OR437 لیدن، برگ 1b. بخش نخست عنوان، نام نویسنده، خطبۀ آغازین. 
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تصویر 3. نسخۀOR437  لیدن، برگ 2a. بخش دوم عنوان، ادامۀ خطبۀ آغازین. 
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تصویر 4. نسخۀ OR437 لیدن، برگ 5a. یک صفحۀ نمونه از نسخه. 
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تصویر 5. نسخۀ OR437 لیدن، برگ 194a. انجامه. 
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2. نسخۀ OR 597 لیدن 17

تهذیب االلفاظ 

نس��خه ای منحصربه ف��رد از ش��رح خطیب تبری��زی )د. 502 

ه� .ق( بر کتاب االلفاظ ابن س��ّکیت )د. 243 ه� .ق(. 277 برگ. 

استنساخ ش��ده در بغداد به تاریخ 489 ه� .ق. کاتب: هبة هلل بن 

محمد بن ابراهیم، پس��ر کوهیار فارسی، که به گواهی صفحۀ 

عنوان این نس��خه، ش��اگرد تبریزی هم بوده. در ادامه به این 

نکته خواهیم پرداخت.18 این کتاب پیش تر به کوش��ش شیخو 

به چاپ رس��یده است.19 اش��کال عمدۀ این چاپ آن است که 

متن ابن س��ّکیت را، آن گونه که در نس��خۀ لیدن وجود دارد، از 

ش��رح خطیب تبریزی جدا کرده، شرح را به حاشیه می برد و به 

نظ��ر می آید در این تفکیک مقداری از ش��رح تبریزی را حذف 

کرده باش��د؛20 قصد شیخو به دست دادن چاپی از کتاب االلفاظ 

ابن سّکیت بوده است و از همین رو شرح تبریزی را فرع بر متن 

کتاب به ش��مار آورده اس��ت.21  در نتیجه، حاصل کار او چیزی 

است که در به دست دادن شکل و محتوای دقیق تهذیب االلفاظ 

تبریزی نیز خرسندکننده نیست. 

ویژگی ها: 

أ . نس��خه ای منحصربه ف��رد از ش��رحی ب��ر یک اث��ر مهم از 

ابن سّکیت. 

ب . نویس��نده از تبریز است، بخش��ی از ایران زمین با فرهنگ 

ایرانی.* 

ج . قدمت نسخه )489 ه� .ق(. 

د. نس��خه در زمان حیات و مؤلف، تحت اش��راف و به احتمال 

بسیار از روی دستخط او استنساخ شده است )که در اجازه نامۀ 

تبریزی بر روی برگ به طور ضمنی به آن اش��اره شده است 

و در بند زیرین خواهد آمد(. 

هـ . مؤلف، در اج�ازه نامه ای که بر صفحۀ عنوان نگاشته تاریخ 

489 ه�.ق. را دارد، نیز ناس��خ را شاگرد خویش نامیده است. 

مؤل��ف در زیر اجازه نامۀ نخس��تین، اج��ازۀ دیگری هم، البته 

فقط برای قرائت بخشی از متن، برای شخصی به نام ابوعلی 

حسن بن علی نگاشته است که تاریخ 492 ه�.ق.iii را دارد.22 

و. وضعیت نسخه عالی است. 

اینک چند تصویر از نسخه: 

17. نک: 

Voorhoeve, op.cit., 10; Witkam, Inventory…, vol. 1, 252; Idem, Seven Specimens…, 6- 7; F. Sezgin, Geschichte des 
Arabischen Schrifttums, vol. 8 (Leiden, 1982), 133. 

 18. تأیید بیشتر برای این موضوع در یک اجازه در پایان نسخۀ OR403 لیدن آمده است که سپس تر در تصویر 13 خواهد آمد. 

19. لوییز ش��یخو )L. Cheikho( )روحانی مس��یحی، مصحح پرکار کتاب های عربی در دانش��گاه آمریکایی بیروت در س��دۀ بیس��تم میالدی. مترجم(، مصحح: 

کنزالحّفاظ فی کتاب تهذیب االلفاظ، بیروت، 1895. تجدید چاپ، بیروت، 1976. 

.IV-I ،پایین صفحۀ 7.                                21. شیخو، همان مأخذ، مقدمه Witkam, Seven Specimens... :20. نک

*. »part of the Persianate cultural area«؛ که به معنی »بخش��ی از / منطقه ای در گس��ترۀ دارای فرهنگ ایرانی« اس��ت. مقصود نویسندۀ مقاله تکیه بر 

ایرانی بودن محل برآمدن خطیب تبریزی است و می خواهد پیوندی میان چاپ این متن عربی با محل چاپ یعنی مرکز نشر میراث مکتوب در ایران، چونان امتیازی 

برای نسخه، برقرار سازد. اما عبارت او تعبیر مناسبی به شمار نمی آید و از این رو، در اینجا, نیز در دو جای دیگر، به صورتی که در متن آمد ترجمه شد. مترجم.

**. در تصویر شمارۀ 6 که حاوی مطلب باالست، به نظر می رسد که سال، 498 باشد )ثمان و تسعین و اربع مائه( نه 492. مترجم.

22 . برای این اجازه ها، تصویر 6 را ببینید.

تصویر 6. نسخۀ OR597 لیدن، برگ 1a. صفحۀ عنوان، شامل نام های 

ابن سّکیت، خطیب تبریزی و دو گزارش قرائت از تبریزی برای  هبة هلل 

فاِرسی و ابوعلی بن علی.
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تصویر 7. نسخۀ OR597 لیدن، برگ.1b آغاز تهذیب االلفاظ. 
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تصویر 8. نسخۀ OR597 لیدن، برگ 2a تهذیب االلفاظ، ادامۀ صفحۀ پیشین. 
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تصویر 9. نسخۀ OR597 لیدن، برگ 277b. انجامه، حاوی نام کاتب و تاریخ 489 ه�.ق. 


