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نامـۀ پاکستـان ـ 4

عـارف نوشاهـی*

 17. رسالۀ جلد سازی

ــتۀ.آن.مؤلفان. ــازی.و.فنون.وابس در.هنر.کتاب.آرایی.و.کتاب.س

ــوع.خود. ــه.تاکنون.در.ن ــد.ک ــد.آورده.ان ــاری.پدی ــبه.قاره.آث ش

منحصربه.فرد.به.شمار.می.آیند._ از.جمله.کنزاالکتساب،.سرودۀ.

ــش.عارف.نوشاهی،.با.همکاری.اقصی. رحمتی.)چاپ:.به.کوش

ــتان،.تهران:.1387ش(.که.یگانه. ــۀ.1،.نامۀ.بهارس ازور،.ضمیم

اثر.به.دست.آمده.در.فن.ُمهرکنی.و.ُمهرسازی.و.هنرهای.وابستۀ.

ــرودۀ.سید.یوسف.حسین.هندی. آن.است..رسالۀ.جلدسازی.س

ــائلی.است.که.در.توصیف.فن.صحافی.تألیف. نیز.ازین.گونه.رس

ــراغ.نداریم.. ــا.کنون.اثری.دیگر.در.این.موضوع.س گردیده.و.ت

شاید.به.دلیل.ندرت.موضوع،.محققانی.نظیر.مرحوم.ایرج.افشار.

و.آقای.نجیب.مایل.هروی.مکرر.به.چاپ.آن.پرداخته.اند.و.یک.

ــین.الحسینی.الجاللی،.در. ــاله..با.مقدمۀ.محمدحس بار.این.رس

ــت..تازه.ترین.چاپ.آن.با. ــیگاگو.)1420ق(.نیز.نشر.شده.اس ش

ــح.علی.صفری.آق.قلعه.)میراث. ــار.و.به.تصحی مقدمۀ.ایرج.افش

ــیار.شکیل.و.ظریف. ــت.که.بس مکتوب،.تهران:.1390ش(.اس

ــت؛.مخصوصًا.به.مناسبت.موضوع.رساله،.ناشر. عرضه.شده.اس

ــلیقگی.به.خرج.داده.و.جلد.سلیفون.آن. در.صحافی.آن.خوش.س

جلد.کهن.چرمی.می.نماید..دوست.فاضلم.آقای.صفری.آق.قلعه.

در.تهّیه.و.تصحیح.متن.و.تعلیقات.نویسی.وسواس.و.دقت.خاص.

خود.را.نشان.داده.است..ازین.رو.چاپ.حاضر.را.می.توان.در.میان.

دیگر.چاپ.ها،.چاپ.برتر.قرار.داد.

ــالۀ.جلدسازی..که.در.دست. ــخۀ.خطی.رس چون.هر.دو.نس

ــوز.برخی.از.ضبط.ها.به.صواب. ــت،.هن مصّحح.بوده،.مغلوط.اس

ــتند.و.این.موضوع.را.مصّحح.محترم.در.جای.جای. نزدیک.نیس

نسخه.بدل.ها.و.تعلیقات.اشاره.کرده.است.

در.سفری.که.در.آذر.ماه.1390ش.به..تهران.داشتم،.آقای.

ــف.کردند..که.چند. ــخه.ای.از.چاپ.خود.به.بنده.لط صفری.نس

ــرای.فرهنگستان.زبان.و.ادب.فارسی. شب.در.تنهایی.مهمانس

ــک،.مونس.و.جلیس.من.بود..درحین.مطالعه.به.نکاتی. در.ولنج

ــاید.برای.مصّحح.فاضل.در.چاپ. ــاره.به.آنها.ش برخوردم.که.اش

آتی.مفید.باشد.

الف. مقدمه

ــوی...؛.ضبط. ــرف.کچهچ ــید.وحید.اش صفحۀ.پانزده:.دکتر.س

ــت.و.کچهوچهوی.درست.است؛.منسوب.به. کچهچوی.نادرس

کهچوچهه.در.هند.

ــار.احتمال.داده.که.سراینده.دارای.گرایش.های. استاد.افش

ــراینده.سّنی.مذهب.اما.از. ــیعی.بوده.است.ولی.به.نظر.من.س ش

ــت.و.این.محبت. محّبان.حضرت..علی.)ع(.و.خاندان.او.بوده.اس

جزو.ایمان.هر.سّنی.مذهب.است..آوردن.نام.عثمان.بن.عفان.با.

anaushahi_2000@yahoo.com ./مصحح،.متن.پژوه.و.فهرستنگار.*
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ــت22(،.گفتن.»رضی.اهلل.عنهم«.)بیت.72(. لقب.»ذی.النورین«.)بی

ــنت. ــرات.عثمان.و.علی.و.ذکر.کتب.حدیث.اهل.س برای.حض

)بیت800.و.811(.قراینی.بر.تسنن.اوست.

ــار.و.نه.در.مقدمۀ.مصّحح،.روزگار. ــتاد.افش نه.در.مقدمۀ.اس

ــت..از.زبان.اشعار.و. ــخص.نشده.اس ــاله.مش مؤلف.یا.تألیف.رس

ــن.منظومه.در.اوایل.قرن.13. ــبک.منظومه.یقین.دارم.که.ای س

هجری.سروده.شده.است.

ب. متن

بیت.49:.

هم.ایشان.گفتم:.اینجا.یک.کسی.هست

ــت ــی.هس بکن.تعلیم.ازو.کین.فن.بس

ــت..قافیۀ.هردو.مصراع. ــاید.»هم.ایشان.گفت«.درست.تر.اس ش

ــت«.ضبط.شده.است..نسخۀ.م.»نیست«.دارد.و.به.نظر.من. »هس

ــت..اگر.به.سیاق.اتفاقی.توجه.شود.که.مؤلف. همین.درست.اس

بیان.کرده..است،.دراینجا.محل.»نیست«.است.که.آن.درویش.به.

ــهر.یک.نفر.هم.نیست.که.ازو.تعلیم. مؤلف.گفت.که.آیا.درین.ش

جلدسازی.بگیری.که.دیگر.این.فن.باقی.نمانده.است.

بیت.59:.

ــر.ابتر....الخ ــم.آرم.کنون.این.نث به.نظ

ــاله. ــود.که.مضمون.این.رس ــتفاد.می.ش ازین.مصراع.چنین.مس

ــتر.به.نثر..بوده.و.مؤلف.به.نظم.آورده.است..مصّحح.به.این. پیش

نکته.توجه.نکرده.است.

بیت..328:

»پورۀ.کاغذ«.و.عنوان.ماقبل.بیت.367..»پورۀ.مقوا«

در.هر.دو.مورد.ضبط.»بوره«.مطابق.تلفظ.محلی.درست.تر.است..

بوره.به.معنی.براده.است.

بیت.598:.

ــت..َکنِْیر.نام. ــت.اس ضبط.»کنیر«.که.مصّحح.اختیار.کرده،.درس

درختی.است.

بیت.665:.کستبی

.بیت.753:.کسبنی

شاید.هر.دو.کلمه.یکی.است.اما.فعاًل.معلوم.نشد.که.کدام.یکی.

ازین.ضبط.ها.درست.است.و.به.چه.مفهوم.است.

بیت.699:.

ــکین ــاگردان.مس ــاگرِد.ش ــی.؟.ش من

ضبط.درست:.مِن.شاگرد.شاگردان.مسکین

بیت.711:

ــؤال.ضبط.کرده.است..ضبط. ــی«.را.با.عالمت.س مصحح.»الس

اَلِْسی.درست.است..السی.نوعی.از.حبوبات.است.

بیت798:.به.نظرم.ضبط.»دانش«.اّصح.است.

بیت.800:

به.دست.آیند.چون.مشکات.و.مصحف

ــرف ــرش.ح ــد.اکث ــی.مجل ــی.دان نم

اگرچه.درنسخه.ها.»نمی.دانی«.بوده،.ولی.آیا.در.اینجا.»نمی.داند«.

ــت؟.یعنی.اگرچه.صحاف.مصحف.)قرآن(.و.کتاب. صوابتر.نیس

مشکوة.]المصابیح[.را.صحافی.می.کند.اما.از.حروف.)مضمون(.

آن.بی.خبر.است.و.به.همین.قیاس.در.بیت.801.به.جای.ندانی،.

ــتاند.درست.تر.باشد.و. ــتانی،.س نداند.و.در.بیت.802.به.جای.س

ــت.ماندی.بهر.تقلید،.بیت. دراینجا.مخاطب.»دل«.)دال.در.پوس

796(.نیست.بلکه.مجلّد.است.

ج. تعلیقات

ص.73.در.توضیح.بیت.510:

ــل ــاز.حاص ــی.س ــر.م ــر.دگ ــوا.بُ مق

قوی.هیکل.به.عرض.و.طول.چون.ِصّل

ــته.است..به.نظرم.این.توضیح. مصحح.»ِصّل:.مار.باریک«.نوش

ــا.متن.جور.در.می.آید..مار.باریک.چگونه.قوی.هیکل.با.عرض. ب

ــد؟.و.آنگهی.مار.عرض.ندارد!.شاید.منظور. و.طول.می.تواند.باش
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ــل. ــت.که.به.هندی.آن.را.س ــنگ.تختۀ.کالن.اس ــل«.س از.»ص

می.گویند.)فرهنگ.آصفیه(.

ــت،.ضبط.آن.در.نمایۀ.جانوران.از. ضمنًا.اگر.صّل.نوعی.مار.اس

قلم.افتاده.است.

ــیندور،.نوعی.رنگ.زرد.است،.همین.کلمه.را.مصحح. ص74:.س

محترم.در.ص.75.»سیندر«.ضبط.کرده.که.درست.نیست.

ــبه.قاره.صواب.تر.و. ــه«.به.تلفظ.محلی.ش ــط.»ریته ص.75:.ضب

دقیق.تر.است.

ــت.که. ــود.و.لوک.به.زبان.هندی.لوده.نام.گیاهی.اس ص76:.ل

برای.رنگ.کردن.استفاده.می.شود.)فرهنگ.آصفی(.پس.ضبط.

لودیا.لوده.مرجح.است.

ــه.در.ص.62.توضیح.داده. ــت.ک ص80:.تولچه،.همان.توله.اس

شده.است.

د. نمایه ها

ــتیر.نیز. ــیر«.س ص98،.در.نمایۀ.اندازه.ها.)معیارها(.مترادف.»س

ــت؟.ضمنًا.مصحح.برای. ــده،.مأخذ.این.کلمه.چیس ــته.ش نوش

ــت..بیت.مذکور.بدین.گونه. ــیر«.به.ش..659.ارجاع.داده.اس »س

است:

به.سیری.نیم.من.کن.آب.شیرین....الخ

اگر.دراینجا.سیر.را.واحد.وزن.بگیریم،.نیم.من.را.چه.کار.خواهیم.

کرد؟

در.بیت.807.نام.پیر.سّید.عالم.آمده.است:

ــنیــدم ــم.ش ــّیـــد.عــال ــر.س ز.پی

ــت..جا.داشت.مصحح. ــم.اشاره.نشده.اس در.نمایه.ها.به.این.اس

نمایه.ای.نیز.برای.الفاظ.محلی.استخراج.می.کرد.

ــیلۀ.چهار.مصّحح،.تصحیح. ــالۀ.صحافی.که.تا.کنون.به.وس رس

ــده.است،.هنوز.ضبط.های.کور.زیاد.دارد.که.یک.نسخۀ.سالم. ش

و.مضبوط.اگر.پیدا.شود،.می.تواند.در.رفع.کوری.متن.مفید.باشد.

و.البته.در.حّل.و.فصل.ضبط.های.الفاظ.محلی.و.کمک.گرفتن.از.

صحافان.یا.محققان.شبه.قاره.نیز.بی.اثر.نخواهد.بود.

18. نسخۀ عوارف المعارف

ــخه.ای.متأخر.از. ــت.هایم.کاغذی.دیدم.متعلق.به.نس در.یادداش

عوارف.المعارف.سهروردی.که.شاید.برای.دوستان.هراتی.جالب.

ــخه.را.حدود.هشت.سال.پیش.نزد.مرحوم. ــد..این.نس توجه.باش

خلیل.الرحمان.داودی.)درگذشتۀ.2002م.(.در.الهور.دیده.بودم..

ــخه.های.خطی.ای.که.نزد.خود. عادت.مرحوم.داودی.بود.که.نس

ــتانش. ــروش.گرد.می.آورد،.اگر.می.دید.که.به.درد.دوس برای.ف

ــخه.را. ــان.این.نس ــید،.چنانکه.ایش می.خورد.،.به.آنان.می.بخش

ــهروردی.مدیر.مجلۀ.سهرورد.الهور. ــتم.اویس.علی.س به.دوس

بخشید..نسخه.ای.بوده.متعلق.به.هرات.که.بعد.از.جنگ.داخلی.

از.افغانستان.خارج.شد.و.به.پاکستان.رسیده.بود..ترقیمۀ.نسخه.

را.یادداشت.کردم:

ــر.الملک.الوهاب،.علی.یدی.العبد.الضعیف. تّم.الکتاب.تیس

ــؤل.و. ــی.رحمه.اهلل.تعالی.وهو.اغیر؟.مس ــر.المفتقر.ال الفقی

ــری.الهرات.صینت. ــی.قریة.دیوانچه.من.ق ــرم.مامول.ف اک

ــن.یوم.االربعا.بخمس.لیال. ــن.اآلفات،.فی.وقت.العصر.م ع

ــهر.ربیع.الثانی.بسنة.1235.حامداً.لولّیه.و.مصلیًا. بقی.من.ش

علی.نبیه

ــخ.بود.و.در.ظهریۀ.آن.یادداشت.تملک.نیز. ــخه.به.خط.نس نس

داشت:

ــه.ضیاءالدین. ــارف.من.متملکات.خواج ــاب.عوارف.المع کت

ــتر. محمود.الجامی.االحمدی.ثم.الهروی.غفر.له.عیوبه.و.س

ذنوبه.بحرمت.محمد.و.آل.محمد.]و.آله[

1۹. چاپ منهج الرشاد لنفع العباد

ــتان.آقای.نذر.صابری.اخیراً.متن.منهج. ــال.پاکس محقق.کهنس

ــی.هروی. ــیخ.زین.الدین.خواف ــاد.تألیف.ش ــع.العب ــاد.لنف الرش

)درگذشتۀ.838.هـ(.را.تصحیح.و.چاپ.کرده.است.]ناشر:.مجلس.

ــامل.32. ــتان،.2012.میالدی..ش ــوادرات.علمی،.اتک،.پاکس ن

ــاس. ــۀ.اردو،.متن.120ص[.چاپ.صابری.بر.اس ــه.مقدم صفح

ــت.که.در.حین.حیات.مؤلف.کتابت.شده.و.در. تک.نسخه.ای.اس

ــمارۀ. کتابخانۀ.خانقاه.موالنا.محمد.علی.مکی،.بخش.اتک.)ش

4115(.قرار.دارد..معّرف.این.نسخه.هم.خود.آقای.صابری.است..

ــود.مؤلف.بوده.اندکی.تصرف. ــب.در»خاتمۀ.کتاب«.که.از.خ کات

ــت،.احتمال.دارد.وی. کرده،.نام.وی.را.با.القاب.بلندباال.آورده.اس

یکی.از.مریدان.زین.الدین.خوافی.باشد..خاتمه.و..انجامۀ.نسخه.

بدین.عبارت.است:

خاتمۀ.کتاب:

.قد.تّم.منهج.الّرشاد.نفع.اهلل.به.الل.الوداد.فی.قریة.زیارتگاه.

ــعبان. من.نواحی.بلدۀ.هرات.صینت.عن.اآلفات،.فی.اواخر.ش

ــنۀ.احدی.و.ثلثین.و.ثمانمائه،.بانشا.شیخنا.شیخ.االسالم. بس

قطب.االنام.معدن.االسرار.االلهی.منهج.االنوار.النبویه.سیدنا.

ــی.بکر.بن.محمد.بن. ــیخ.زین.الحق.والدین.اب و.موالنا.الش
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محمد.اصلح.اهلل.تعالی.باله.و.ختم.بالخیر.و.الحسنی.اعمال،.
امین.یا.رّب.العالمین.

انجامه:

ــه.الفقیر.الحقیر.الطالب،.علی.بن.صدرالدین.الجاجرمی،. کتب

ــن.والمؤمنات. ــدی.و.لجمیع.المؤمنی ــم.اغفرلی.و.الوال الله

والمسلمین.والمسلمات.و.کان.تمام.هذه.الکتابة.یوم.االربعا.

الثامن.عشر.فی.المحرم.ثمان.و.ثلثین..و.ثمانمائه.

ــاد.را.پیشتر.آقای.نجیب.مایل.هروی.نیز.تصحیح.و. منهج.الرش

چاپ.کرده.بود.)در:.این.برگ.های.پیر،.تهران،.نشر.نی،.1381ش،.ص475-

ــخۀ.خطی.)گنج.بخش،.اسالم.آباد،. ــاس.کار.ایشان..دو.نس 579(.و.اس

ــخه.ای.دیگر.مورخ..1283.هـ.که.محل. ــمارۀ.8767،.با.تاریخ.1096هـ.و.نس ش

ــت.»خاتمۀ.کتاب«. ــخص.نکرده!(.بوده.اس ــداری.آن.را.مصحح.مش نگه

ــخۀ.مکهدط.کمی.متفاوت.و.بدین. ــخۀ.گنج.بخش.با.نس در.نس

عبارت.است:

قد.تّم.منهج.الّرشاد.نفع.اهلل.به.اهل.الوداد.فی.قریة.زیارتگاه.

ــط.شهر. من.نواحی.بلدة.هرات.صینت.عن.اآلفات،.فی.اواس

ــنة.احدی.و.ثلثین.و.ثمانمائه،. اهلل.االصم.رجب.المرجب..لس

بانشا.الفقیر.الی.کرم.اهلل.الوافی.أبی.بکر.بن.محمد.بن.محمد.

ــی.باله.و.ختم.بالخیر. ــو.بزین.الخوافی.اصلح.اهلل.تعال المدع
والحسنی.اعماله.

ــت.و.آن.این.که.پیشتر. ــابهی.جالب.خالی.از.لطف.نیس ذکر.تش

ــکان.فی.درایة. ــالۀ.غایة.االم ــر..رس ــای.نذر.صابری.در.نش آق

ــوادرات.علمیه،. ــر:.مجلس.ن ــنوی.)ناش ــکان.تألیف.تاج.الدین.اش االم

ــگام..بوده.و.بعداً.آقای. ــتان،1401(.پیش کیمبل.پور.)اتک.کنونی(،.پاکس

ــاله.را.در.مجموعه.آثار.فارسی.تاج.الدین. مایل.هروی.همین.رس

اشنوی،.کتابخانۀ.طهوری،.تهران،.1368ش.نشر.کرد.

20. آسیب اشتباهات فهرست نویسان

ــتین.کنگرۀ.بین.المللی. ــال.1996.برای.شرکت.در.»نخس درس

ــه.رفته. ــبورگ.فرانس ــگاه.استراس تاریخ.علم.در.ایران«.به.دانش

ــیۀ.کنگره،.روزی.به.بخش.نسخ.خطی.کتابخانۀ. بودم..در.حاش

ــگاه.سرزدم..مسؤول.بخش.فردی.مهربان.بود..مرا.با.خود. دانش

ــدم.که.برای. ــرد..اولین.بار.در.آنجا.دی ــخ.خطی.ب به.مخزن.نس

حفاظت.نسخ.خطی.از.چه.وسایلی.استفاده.شده.است..نسخه.ها.

ــه.بود.و.دِر.ورودی.مخزن. ــوز.قرار.گرفت در.گاوصندوق.های.نس

ــت.که.فقط.راهنمای.من.بلد.بود..جنس.و.نوع. قفل.رمزدار.داش

ــا.بود..هنگام. ــل.درهای.مخزن.پول.بانک.ه ــزن.هم.مث دِر.مخ

بدرقه،.مسؤول.بخش.فهرست.نسخه.های.خطی.کتابخانۀ.ملی.

ــکر.حقوقی.،چاپ. ــگاهی.استرازبورگ.تالیف.دکتر.عس و.دانش

ــترازبورگ،.1343ش.را.به.من.بخشید.که.باخود.به.پاکستان. اس

ــردم..درصفحۀ.74. ــت.را.مطالعه.ک ــر.فرصت.فهرس آوردم..س

ــارک.هندی.)وزیر. ــام.کجکول.ابوالفضل.بن.مب ــخه.ای.با.ن نس

ــا(..به.چشمم.خورد..چون.عالمی.ابوالفضل.اعتباری. اکبر.پادش

ــبه.قاره.دارد،.نام.این.اثر.برای.من. در.تاریخ.علمی.و.فرهنگی.ش

من.هم.جلوه.کرد..البته.تا.آنجایی.که.حافظه.ام.یاری.کرد.کتابی.

ــنیده.بودم..به.منابع.دم. ــم.جزو.تألیفات.ابوالفضل.نش بدین.اس

ــاب.دکتر.ظهورالدین.احمد. ــت.نیز.رجوع.کردم،.ازجمله.کت دس

ــدم.که.اثر. ــا.این.نام.را.نیافتم..مطمئن.ش ــارۀ.ابوالفضل،.ام درب

تازه.یافت.و.مهم.ابوالفضل.است..به.مسؤول.بخش.نسخ.خطی.

ــت.میکروفیلم. ــبورگ.نامه.نوشتم.و.درخواس ــگاه.استراس دانش

کجکول.کردم..هزینۀ.آن.حدود.600.روپیه.شد.که.پرداخت.آن.

نیز.مکافاتی.داشت.و.آخرکار.توسط.دکتر.سیما.ساجد.اورسینی.

ــردم.و.میکروفیلم.به. ــل.هزینه.را.پرداخت.ک یا.خانم.ژیوا.ویس

ــتان. ــید..فیلم.را.به.تحویل.کتابخانۀ.ملی.پاکس ــالم.آباد.رس اس

ــا.مطالعۀ.پرینت.بی.نهایت. ــت.گرفتم..ب دادم.و.در.ازای.آن.پرین

ــدم..وقتی.دیدم.نسخه.ای.که.فهرست.نویس.آن.را.با. دلواپس.ش

ــای. نام.کجکول.ابوالفضل.ثبت.کرده.بود،.درواقع.دفتر.دوم.انش

ــخه.ها.و.چاپ.هایش.در.شبه.قاره.فراوان. ــت.و.نس ابوالفضل.اس

ــتیاق. ــت.و.اصاًل.چیز.جالب.و.نوی.نبود.که.من.این.همه.اش اس

آن.را.داشتم!

ــد.وقتی.دراین. ــبتی.دیگر.تازه.ش این.خاطرۀ.تلخ.به.مناس

ــرارالخط. ــی.اس ــام.مقاله.ای.در.بارۀ.اثری.مهم.در.خوشنویس ای

تألیف.فضالهلل.بن.عطااهلل.اورنگ.آبادی.می.نگاشتم.و.دیدم.که.

مؤلف.اسرارالخط.نیز.از.کجکول.ابوالفضل.استفاده.کرده.است..

ــم..در.دائرةالمعارف.بزرگ. ــراغ.این.کتاب.رفت یک.بار.دیگر.س

ــالمی.زیر.مدخل.»ابوالفضل«.دیدم.که.مقاله.نویس.کجکول. اس

ــت. ــت.و.ارجاع.به.فهرس ــمرده.اس ابوالفضل.را.جزو.آثار.او.برش

ــتباه.فهرست.نویس. ــبورگ.داده.است..یعنی.آسیب.اش استراس

ــد.بلکه. ــبورگ.فقط.به.جیب.من.منحصر.نش ــگاه.استراس دانش

ــیده.است.و.البته.آسیب.علمی.بدتر.از. به.دائرةالمعارف.ها.نیز.رس

آسیب.مالی.است.

■


