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ییامکحل خیش نیّدلادامع

خ
هخیشملا یّطخ ۀسن یاهرهم

جستار

اّ
«داعــی الخلــق عابــد الخــ ق
ســالک بــن  محمّ ــ ِد اســحاق»

مهرهای نسخۀ خطّی المشیخه
ّ
عمادالدین شیخ الحکمایین
پژوهشگر مؤسسۀ باستانشناسی دانشگاه تهران
Emad_hokamaii@yahoo.com

نسخۀ خطّی شمارۀ   2143کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران
موسوم بهی المشیخه است .این  کتاب حاوی مجموعهای
از یادداشتهای علمای حدیث و اجازات و برخی 
یادداشتهای دیگر است که در میان سالهای  845تا
 1022نوشته و گردآوری شد هاست .محل زدن مهرها در
ّ ً
نسخه و متن آنها مستقل مورد بررسی قرار نگرفتهاست و
تنها در دو نسخۀ عکسی و حروفی این اثر ارزشمند ،که
بههمّ ت دوست دانشمند آقای محمّد  طباطبایی منصور و
توسط ّ
ّ
مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده 1،اشارتی 
مختصر به برخی از آنها شد هاست .در این یادداشت کوتاه
برآنیم تا ضمن ارائۀ گزارشی جزئی و بازخوانی متن مهرها،
ّ
فواید مترتب بر این بررسی را یادآوری کنیم.
***
عالوه بر مهر «کتابخانۀ مرکزی دانشگاه [تهران] ،»1328
پنج اثر اصیل مهر در برگهای این نسخه دید همیشود که
بهترتیب بدانها اشارهمیشود:

Scanned by CamScanner

با شناختی که از صاحب نسخه و نام دیگر منسوبین خاندان
ّ
حمّ ویی داریم ،روشن است که این مهر متعلق به سالکالدین 
محمّد بن نجمالدین محمّد بن نظامالدین اسحاق حمّ ویی 
ّ
الدین اول و پدیدآور این مجموعۀ ارزشمند 
یزدی یا سالک
ّ
ً
است و طبیعتا این کتاب در ابتدا متعلق به خود او بود هاست.
اثر مهر او در دو جای نسخه دید همیشود .صفحۀ آخر

یکم
در پایین  صفحۀ  84و   باالی آخرین  برگ المشیخه در
 .1المشیخه؛ کنز السالکین ،نسخهبرگردان دستنوشت شمارۀ  2143کتابخانۀ
دّ
مرکزی دانشگاه تهران ،با مق مۀ سیّد  محمّد  طباطبایی  بهبهانی  (منصور)
(تهران :میراث مکتوب و کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.)1395 ،
دّ
المشیخه؛ کنز السالکین  ،با مق مه و تصحیح سیّد محمّد طباطبایی بهبهانی 
(منصور) (تهران :میراث مکتوب.)1399 ،

 .2نگارنده موضوع مهر میانی نسخههای خطّی و استفاده از آن برای بازیابی 
میزان افتادگی  را پیشتر دربارۀ نسخۀ سفینۀ تبریز مطرح کردهاست .رک.
شیخالحکمایی« ،مهرهای سفینۀ تبریز» ،نامۀ بهارستان ،سال ششم ،ش 11و
 ،12ص173ـ.178

دورۀ سوم ،سال پنجم

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401

30

00

20

01

24

02

26

04

41

05

43

08

235

11

238

10

241

12

242

13

122

14

128

18

130

21

132

20

135

21

138

22

142

22

152

23

156

24

162

25

164

25

167

3

01

26

167

5

06

27

168

6

10

28

170

7

11

31

176

8

15

30

186

01

18

نسخه ،مکانی عادی برای زدن مهر و اثبات ملکیّت یک
ً
نسخۀ خطّی است .اما صاحبان نسخهها معموال عالوه بر
صفحۀ نخست و پایان نسخه ،در صفحۀ میانی و یا یکی از
صفحات انتخابی خود ،بهعنوان رمز کتابخانه ،اثر مهر خود 
ّ
را باقی میگذاشتهاند 2،سنتی که هنوز در کتابخانهها رعایت
میشود .بیتردید صفحۀ  84همان صفحۀ انتخابی است.
بهویژه آنکه مهر دیگری نیز در این برگ دید همیشود .صفحۀ
موجود البته در حال حاضر صفحۀ میانی نسخه نیست ،اما
به دالیل زیر میتواند در ترتیب صفحات کتاب تغییراتی 
رخ  داد هباشد و در واقع این صفحه ،صفحۀ میانی نسخۀ
المشیخه باشد  .
با ّ
توجه به بریده شدن بخشی از شمارهگذاریهای
پیشین برخی از برگهای این نسخه ،میتوان حکم کرد که
ِ
حّ
اندازۀ اصلی  کاغذ نسخه در یک مرحله ص افی  برش
خورده و کمی  کوچکتر شد هاست .عالوه بر شمارۀ
صفحات کتاب که قدیمی نیست ،نوعی شمارهگذاری دیگر
در کتاب دید همیشود که تا کنون بدان ّ
توجهی نشد هاست.
این شمارهگذاری نه شمارۀ صفحه و برگ ،که در واقع نوعی 
شمارهگذاری مطالب و یادداشتهای کتاب است و از عدد 
 4در ص 10شروع می شود و تا  16در ص( 54تا 24 ،)57
در ص 233و سپس تا عدد  45در ص( 325و تکرار عدد 
 )33ادامه مییابد .اما پس از آن مجدّد از عدد   19در
ص 346شروع میشود و تا  23در ص 353ادامه مییابد.
در این میان افتادگیهایی نیز دید همیشود .اما در عین حال،
از ص 58تا ص 232خبری از این شمارهها نیست.
ش رساله ش صفحه

جستار

یک رساله شماره ندارد.

رباعیات شماره ندارد.

دو یادداشت بیشماره.

مالحظه

دوـ سه یادداشت بیشماره.
بهاشتباه دو بار آمدهاست.

 63بهاشتباه دو بار آمدهاست.

چند رسالۀ بیشماره.
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رباعیات شماره ندارد.
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جستار

ّ
بر این اساس ،دقت در محلّ ضرب مهر و بهویژه مهرهای
میان نسخه میتواند به کشف میزان افتادگی و جابهجایی 
اوراق نسخه ،بهویژه در مجموعهها ،کمک کند و ما را به
وضعیّت اصیل نسخه و ترتیب نگارش مطالب در شکل
اصلی نزدیکتر کند.

نوشته شده که کار تشخیص متن  را دشوارتر میکند.
مراجعه به اصل نسخه نیز کمکی به خواندن متن نکرد.

دوم
مهر دوم تنها در باالی همان صفحۀ  84زده شد هاست.
اندازۀ این مهر بیضیشکل  1/5در2سم است .متن در سه
سطر نوشته شده و به روال رایج در نوشتن  متن  مهر،
عبارت  از پایین به باال خواند همیشود:
ّ
ّ
«الصبر /مطیّة  /الظفر»

چهارم
در صفحۀ  342مهر گرد دیگری با تاریخ  988ق
ً
دید همیشود  که متن  کامال خوانایی دارد .در زمینۀ مهر
تزیینات پیچکی نیز دید همیشود .متن مهر از پایین به باال
عبارت  است از:
«العبد ،عمادالدّین علی القاری»
دّ
در مق مۀ چاپ عکسی این مهر خوانده شده و به عمادالدین 
علی  شریف قاری استرآبادی مازندرانی ،معاصر شاه
تهماسب (955-930ق) نسبت داده شدهاست .اما این نکته
دّ
قابل ذکر است که کتاب محمّدباقر مق م  3نام و لقب او و
پدرش را یکی دانسته و نام جدّ او را  نجمالدین  محمود 
استرآبادی ذکر کرده و آثار متعدّدی در تجوید و قرائت از این 
پدر و پسر دانسته شدهاست  .با ّ
توجه به تاریخ 988ق در
انتهای نوشته ،این شخص باید عمادالدین پدر باشد.

معنی این عبارت« ،صبر وسیلۀ ظفر» یا به تعبیر حافظ «بر
اثر صبر نوبت ظفر آید» است .عبارت  عربی  مذکور از
کلمات قصار منسوب به علی بن ابیطالبع است .چنانکه
ً
پیداست ،رسما حاوی نام نیست ،اما این دست از سجعها
که اصل عبارت قرآن ،حدیث ،ذکر و یا عبارات مشهور
است ،همیشه اشارهای به نام یا لقب صاحب مهر دارد .با
ّ
توجه به کلمۀ ظفر ،صاحب مهر میتواند ملقب به ظفرالدین 
باشد .این مهر زمانی بهعنوان مهر مالکیّت بر نسخه زده شده
که نسخه در وضعیّت اصلی  بوده و صفحۀ  84فعلی،
صفحۀ میانی کتاب بود هاست.
سوم
مهری گرد در پایین  صفحۀ  226دید همیشود .این  مهر
بسیار کمرنگ است و شاید  بهعمد  پاک شد هباشد .در
فهرست و نسخۀ عکسی  به وجود این  مهر اشاره
نشد هاست .کلماتی از حاشیۀ کتاب نیز روی اثر مهر  

دّ
 .3محمّدباقر مق م ،اثرآفرینان استرآباد و جرجان (استان گلستان) (تهران :نهاد 
كتابخانههای عمومی كشور ،مؤسسۀ انتشارات كتاب نشر.301/2 :)۱۳۹۲ ،
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