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21.چندفهرستجدیدنسخههایخطیپاکستان

ــگاه پشاور، در 1955م. تأسیس  اکادمی پشتو، وابسته به دانش

ــتو  ــد و هدف اصلی آن ترویج و حمایت زبان و فرهنگ پش ش

ــت  بود. موالنا عبدالقادر مرحوم، اّولین مدیر اکادمی، برای دس

ــی، کتابخانهای نیز در کنار  ــن به اهداف اکادیمیک اکادم یافت

ــن کتابخانه پنجاه هزار جلد کتاب چاپی و  آن باز کرد. امروز ای

1440جلد نسخۀ خطی به زبانهای عربی، فارسی، اردو و پشتو 

ــغول تهیۀ فهرست  ــتاد احمد منزوی مش دارد. در زمانی که اس

ــتان بود، شادروان  ــخههای خطی فارسی پاکس ــترک نس مش

ــی اکادمی پشتو  ــخههای فارس ــتی از نس رضا همدانی فهرس

ــی ایران و پاکستان  تهیه کرده، در اختیار مرکز تحقیقات فارس

ــالم آباد قرار داده بود و استاد منزوی در فهرست مشترک از  اس

ــتفاده کرده بود. اکادمی  همان گزارشهای مرحوم همدانی اس

ــتی مستقل از نسخههای خود نداشت. اخیراً سه  تاکنون فهرس

ــخههای خطی اکادمی منتشر شده است. دو  جلد فهرست نس

ــه جلد دکتر  ــی و یک جلد به اردو. مؤلفان هر س جلد به انگلیس

ــتند و این کار را زیر نظر  ــیم و آقای عبدالحمید هس عارف نس

خانم دکتر َسلمی� شاهین انجام دادهاند. مشخصات فهرست به 
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ــاور یونیورستی، ناشر  ــت مخطوطات پشتو اکیدیمی پش فهرس

پشتو اکیدیمی، پشاور یونیورستی، 2011 م.، 876 ص.

ــت معّین معرفی کردهاند  ــخه را با یک فرم مؤلفان هر نس

ــمارۀ نسخه، عنوان،  ــرح زیر ارائه دادهاند: ش و اطالعاتی به ش

ــب، تاریخ کتابت، محل  ــم، موضوع، زبان، کات مؤلف یا مترج

ــطور، تعداد  ــد(، اندازۀ متن، تعداد س ــت، اندازۀ کتاب )جل کتاب

ــخه  ــات، نوع خط، نوع کاغذ، وضع فیزیکی نس اوراق و صفح

ــمت دربارۀ نسخه، کتاب، مؤلف و  و مالحظات؛ که در این قس

موضوع بیشتر پرداخته شده است. هر سه جلد به ترتیب الفبایی 

عناوین کتب تنظیم شده است. با این نظم و ترتیب، یافتن نام 

کتاب در دو جلد انگلیسی سخت تر و در جلد اردو آسان تر است. 

ــچ توضیح نداده اند. اگر در  ــان نظام آوانگاری التین را هی مؤلف

ــان داده می شد، هر سه  ــلیقه ای نش صفحه آرایی کتاب هم س

جلد با نصف حجم فعلی چاپ می شد. نسخه های کهن در این 

فهرست کم تر دیده می شود. بیش تر کتاب ها از مؤلفان پشتون 

است که برای تاریخ و فرهنگ منطقه بسیار مهم است.

ــتان3«، مدخل 15(  دکتر نبی بخش خان بلوچ )ر.ک: »نامۀ پاکس

ــخه های خطی خود، شامل حدود 961  ــخصی نس مجموعۀ ش

ــت. پیش تر دکتر  ــخه، را به آرشیو سند، کراچی سپرده اس نس

ــخۀ فارسی  ــخۀ عربی و 200 نس ــاهی برای 50 نس خضر نوش

ــت دست نویس های  ــتی تهیه کرده بود که با نام فهرس فهرس

ــی مجموعۀ دکتر نبی بخش خان بلوچ در آرشیو  عربی و فارس

ــند، کراچی )پاکستان(، زیر نظر نگارندۀ این سطور، به همت  س

مؤسسۀ نشر فهرستگان، )تهران 1383 خورشیدی( چاپ شده 

است. اکنون همان مجموعه به طور کامل به همت دکتر موالنا 

ــت برداری شده و تمام  ــومرو محمد ادریس سندهی فهرس س

ــخه به ترتیب موضوعی در فهرستی مجمل با عنوان  961 نس

ــت مخطوطات سنده آرکائیوز حصۀ اّول خزانۀ دکتر نبی  فهرس

بخش بلوچ معرفی شده است. این فهرست را ادارۀ اطالعات و 

ــند )2012 م.( در 570 صفحه منتشر کرده  آرکائیوز حکومت س

ــت. مؤلف در خاتمه با اضافه نمودن نمایه های هیجده گانه  اس

ــتفاده از این فهرست را گسترده تر کرده است. به گفتۀ دکتر  اس

نامـۀپاکستـان5
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ــومرو، قدیم ترین نسخه در مجموعۀ بلوچ از دیوان الولید بن  س

ــت. از  ــت که خط آن متعلق به قرن 6 یا 7 هجری اس یزید اس

ــخه های تاریخ دار، مثنوی دقایق الحقایق احمد رومی  میان نس

ــوق المصطفی قاضی  ــفا فی حق ــتۀ 727 هـ. و کتاب الش نوش

عیاض بن عیسی مالکی )ف: 544 هـ .( نوشتۀ 737 هـ . است.

 

22.سفرمکهدشریفبرایدیدننسخۀخطی

ــلیمانی، مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و  آقای قهرمان س

ــالم آباد به بنده اظهار داشتند که برای تصحیح  ــتان، اس پاکس

بحرالفراسة شرح دیوان حافظ تألیف عبدهلل خویشگی قصوری 

ــود در کتابخانۀ موالنا مکهدی  ــخۀ آن موج نیاز به تصویر نس

ــور روز 9 ژوئن 2012  ــرای این منظ ــوم دارند. چنانچه ب مرح

ــدیم. مکهد روستایی  ــریف ش ــان راهی مکهد ش به اتفاق ایش

ــت در بخش اتک و در کنار رود سند، حدود 200 کیلومتری  اس

ــو گذارم  ــت 4000 نفر. پیش تر به آن س ــا جمعی ــالم آباد، ب اس

ــیر را هم بلد نبودم. اّول راه خطا رفتیم  و پس  نیفتاده بود و مس

ــفر 40 کیلومتر متوجه شدیم که »راهی که ما می رویم به  از س

ترکستان می رود«. زود به راه صواب آمدیم. مقداری سفر ما در 

وادی غیر ذرع و حتی در غیر ذی نفس بود. کنار جاده بوته های 

کاکتوس و حنظل فراوان بود. آقای سلیمانی بوتۀ حنظل ندیده 

بود. ماشین نگاه داشت و بوتۀ حنظل را از نزدیک دید که باری 

ــکی به آن »خربوزۀ ابوجهل«  ــت که در اصطالح پزش نیز داش

ــیبی  ــس از گذر از میان فرازها، یک مرتبه به نش ــد. پ می گوین

ــاه موالنا محمد  ــند و گنبد نیلی خانق ــیدیم و از دور رود س رس

علی مکهدی را دیدیم.موالنا فتح الّدین، متولی خانقاه، و فرزند 

ایشان، صاحب زاده ساجد نظامی، میزبان ما بودند. کنار خانقاه 

ــام محمد علی مکهدی  ــۀ علوم دینی و کتابخانه ای با ن مدرس

قرار دارد. کتیبه های خانقاه و سنگ نوشته های گورها و قطعات 

ــی بود. مثاًل سر گور شیخ احمد دین  تاریخ وفات تمامًا به فارس

چهار اطراف ابیات فارسی روی سنگ سفید کنده بود:

ــام ــه بیند روی پاکان صبح و ش هر ک

ــرام حـ وی  ــر  ب ــود  ب دوزخ  ــش  آت

ــا ــاک اولی ــن ز خ ــن ک ــم روش چش

ــا انتهـ ــا  ت ــدا  زابـتـ ــی  بـبـیـن ــا  ت

ــت ــد جّنـت اس ــان کلی ــّب درویش ح

ــت ــزای لعنت اس ــان س ــمن ایش دش

ــار اطراف آن،  ــود که به چه ــالنی ب ــدیم. س وارد کتابخانه ش

ــد. آقای نظامی  ــه های آهنی چیده بودن ــت به دیوار، قفس پش

ــخۀ خطی  ــح داد که این کتابخانه حدود 1200 جلد نس توضی

ــی  ــخه به عربی و بقیه به فارس ــه از آن میان 750 نس دارد ک

ــده و در قفسه های  ــخه های هر دو زبان تفکیک ش است. نس

ــال پیش  ــه چیده بود. آقای نذر صابری حدود چهل س جداگان

ــی کتابخانه را با نام مختصر فهرست  سیاهۀ نسخه های فارس

مخطوطات فارسی کتب خانۀ موالنا محمد علی مکهدی تهیه 

ــور، 1973م.( و خود آقای  ــاپ کیمبل پ ــرده بود )چ ــاپ ک و چ

ــخه ها را  ــخصات نس نظامی هم اکنون در دفتر ثبت دارد مش

ــایی کرده بود.  ــخه را شناس ــد می کند و تا آن روز 348 نس قی

ــیۀ  ــالۀ قدس ــور محمد اقبال ملک مصحح رس مرحوم پروفس

ــی( سالیانی  ــا )چاپ مرکز تحقیقات فارس خواجه محمد پارس

ــت مشترک  ــی را برای درج در فهرس ــخه های فارس پیش نس

ــتان تألیف احمد منزوی فهرست برداری کرده بود. دکتر  پاکس

احمد خان نیز از برخی نسخه های عربی فهرست برداری کرده 

که در فهرس المخطوطات العربیة االسالمیة فی باکستان جزء 

ــده است. دکتر محمدحسین  االّول )چاپ 1997م.( منعکس ش

ــال پیش، به این جا سر زده  ــی وپنج س ــبیحی نیز، حدود س تس

ــفر را در کتابخانه های پاکستان، )جلد اّول، صص  بود و گزارش س

67- 73( چاپ کرده است. خالصه، تالش های جسته و گریخته 

ــده است ولی فهرستی  ــی این کتابخانه ش برای فهرست نویس

ــة را  ــخۀ بحر الفراس جمع و جور و بین الدفتین ندارد. ما اّول نس

ــخه از  ــپس فال وار چند نس ــم و عکس برداری کردیم س دیدی

ــه درآوردیم و نگاهی کردیم. نسخه ای قدیم الخط قرن 8  قفس

ــعادت در آن جا موجود است.  هـ  ، ولی بدون تاریخ از کیمیای س

ــین خدیوجم  ــخه را ورق می زدم به یاد مرحوم حس ــی نس وقت

ــخۀ اخبار االخیار شیخ عبد الحق  بودم. در دفتر ثبت، جلوی نس

ــته بودند.  ــوی تاریخ کتابت آن را 1024 هـ. نوش محدث دهل

ــخه ارزش  ــیخ هنوز زنده بوده، دیدن نس چون در این تاریخ ش

ــت و فقط  ــخه اصاًل این تاریخ وجود نداش ــت؛ ولی در نس داش

ــم  ــنۀ 1237 هـ . به چش مهری کندۀ عبارت »رفیع الدین« با س

ــورد که ظاهراً همیـن تاریـخ را 1024 هـ . خوانده بودند. در  خ

ــته بود دیوان حافظ با تاریخ کتابت 791 هـ! که  دفتر ثبت نوش

ــخه را باز کردیم و فوراً به انجامه نگاه کردیم  با بی صبری نس

که به وضوح »یوم یکشنبه آخر شهر سفر ]کذا: صفر[ 1305هـ« 
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ــامل تألیف  ــر ثبت کتابی با نام فرهنگ ش ــته بود. در دفت نوش

ــنیده  محمد مراد مرا جلب نظر کرد. تاکنون چنین فرهنگی نش

ــن شد که فرهنگ  ــتم و ورق زدم. روش ــخه را خواس بودم. نس

ــت! این دو سه نمونه  مؤید الفضال تألیف محمد الد دهلوی اس

حکایت از این است که چه قدر الزم است یک نفر نسخه شناس 

ــناس نسخه ها را شناسایی کند وگرنه اطالعات دفتر  و کتاب ش

ثبت موجب گمراهی مراجعان خواهد شد.

23.نقشدومکتابخانۀجهندیر

ــتان3« )مدخل 12( اشک ریخته بودم که کتابخانۀ  در »نامۀ پاکس

ــت.در ژانویه  ــیم شده اس ــفناک تقس جهندیر با چه وضعی اس

ــتای  2012 به اتفاق دکتر عصمت دّرانی یک بار دیگر به روس

ــا عظمتی دیگر،  ــم و دیدم که بنای ب ــردار پور جهندیر رفت س

ــده و میان مسعود احمد دست  ــابق الذکر، برپا ش غیر از بنای س

ــین راه  ــته و کتابخانه ای جدا از کتابخانۀ پیش از کتاب برنداش

انداخته است. چهار سالن بزرگ برای کتابخانه طراحی شده که 

ــت از کتاب ها پر می شد.گفت که مجموعۀ پیشین  کم کم داش

کتب چاپی، که بین هر سه برادر مشترک بود، نخواست تقسیم 

ــاختمان مرکزی موجود است  ــود و آن مجموعه بحاله در س ش

ــت. آنچه در ساختمان  ــخه های خطی تقسیم شده اس ولی نس

ــت کاماًل خریدهای جدید است. پیش خود  جدید گرد آمده اس

ــنود کردن  ــعود احمد جز خوش فکر کردم که تالش میان مس

ــق کتاب نیست، اما حقیقت این است که مجموعۀ پیشین  عش

ــه برادر عاشق کتاب و تفسیر مصرع »تمتع  اندوختۀ زندگانی س

ــه برادر برای جمع آوری  ــه ای یافتم« بود، زیرا هر س ز هر گوش

کتاب ها سفر به داخل و خارج از کشور کرده بودند و کتاب های 

نایاب و کمیاب تهیه کرده بودند؛ ولی آنچه اکنون میان مسعود 

ــت است و دیگر عمر  احمد دارد جمع می کند کتاب های دم دس

ــکیل دهد که  ــت او کفاف نمی دهد که مجموعه ای تش و هم

جایگزین مجموعۀ پیشین شود. به ایشان پیشنهاد دادم به جای 

ــت کتابخانۀ جدید  این که از هر نوع کتاب تهیه کنند، بهتر اس

ــد و کتاب های تک موضوعی مثاًل در علوم  را تخصصی تر کنن

قرآنی یا سیرۀ نبوی گرد آورند؛ اما کسی که عاشق کتاب است 

ــق خود را منحصر  به یک موضوع نمی کند و هرجا کتاب  عش

خوب می بیند، به دست می آورد.

24.مجموعۀمقاالتتقدیمشدهبهدکترمحمودعابدی

کرسی هجویری در دانشگاه پنجاب الهور مجموعه ای مقاالت 

ــر ظهور احمد اظهر  ــارف هجویریه به گردآوری دکت با نام مع

منتشر کرده است )جون2012 م.،220 صفحه( که در واقع مجموعۀ 

ــا و چاپ های  ــمینار »ترجمه ه ــده در س 13 مقالۀ اردو ارائه ش

ــمینار در پنجم مارس 2012  ــف المحجوب« است. این س کش

ــگاه پنجاب برگزار شد. تمام مقاالت در حول و حوش  در دانش

ــۀ تراجم و چاپ های مختلف کشف  ــی، تحلیل و مقایس بررس

ــری )مدفون الهور(  ــوب تألیف علی بن عثمان هجوی المحج

است. این مجموعه را گردآورنده، در صفحه ای مستقل، به پاس 

زحمات دکتر محمود عابدی در تصحیح کشف المحجوب )چاپ 

سروش، تهران(، به ایشان تقدیم کرده است. در بیشتر مقاالت این 

ــف المحجوب چاپ دکتر عابدی استفاده شده  مجموعه از کش

ــتقل در نقد و معرفی چاپ ایشان است.  و حداقل دو مقالۀ مس

یکی »معرفی و بررسی کشف المحجوب چاپ عابدی« نوشتۀ 

دکتر معین نظامی و دیگری »تالش های دکتر محمود عابدی 

ــتۀ دکتر همایون  ــف المحجوب« نوش در تصحیح و تفهیم کش

ــمس. از آن جا که آرامگاه هجویری در الهور است و  عباس ش

دانشگاه این شهر، »دانشگاه پنجاب«، کرسی مخصوص برای 

مطالعات هجویری و کشف المحجوب دارد، این کوچک ترین 

ــی از زحمات فراوان دکتر محمود  ــوی این کرس قدردانی از س

ــت؛ این  ــالمی« اس ــح »صحیفۀ تصوف اس ــدی در تصحی عاب

ــف المحجوب  ــه گردآورندۀ مجموعه از کش ــت ک تعبیری اس

کرده است.

25.انتقالپیکرخاکیاستادخلیلیازپشاوربهکابل

چند روز پیش آقای جعفر رنجبر، مدیر کتابخانۀ استاد خلیل هلل 

ــتان،  ــی اکادمی علوم تاجیکس ــتیتو شرق شناس خلیلی در انس

ــدم که  پیکر  ــت: »باألخره موفق ش ــنبه( زنگ زد و گف )دوش

ــاور به کابل انتقال دهم.« با شنیدن این  ــتاد خلیلی را از پش اس

ــنایی با آقای رنجبر در  خبر اصاًل تعجب نکردم، زیرا از روز آش

ــاعر  مارس 2009 در الهور، از دغدغۀ او دربارۀ انتقال پیکر ش

ــتان باخبر بودم؛ اما فرزندان استاد  افغان از پاکستان به افغانس

ــعود خلیلی، مانع این کار بودند؛ زیرا از نظر  خلیلی، به ویژه مس

ــش قبر و درآوردن تابوت و  ــرعی تصمیم گیرندۀ نب قانونی و ش

ــال 2009 روزی  ــد خاکی او فرزندانش بودند. در س انتقال جس
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ــتورانت کابل« در اسالم آباد سر میز نهار با آقای رنجبر  در »رس

ــمارۀ  ــن گفت و گو بود. تلفن همراه را از جیب در آورد و ش همی

ــعود خلیلی را گرفت که آن موقع سفیر افغانستان در آنکارا  مس

ــتان آمده است که جسد  بود و با او صحبت کرد که او به پاکس

ــتان ببرد. مسعود خلیلی باز هم بنا بر  ــتاد خلیلی را به افغانس اس

ــت، این کار را موکول به وقتی  مالحظاتی که خودش می دانس

ــت این کار در همان سفر  دیگر کرد، اما رنجبر  دلش می خواس

انجام شود. رنجبر به من گفت که استاد خلیلی دو بار به رؤیای 

ــته که استخوان های وی را از پاکستان به  او آمده و از او خواس

ــتان انتقال دهد و آقای رنجبر حاضر بود استخوان های  افغانس

استاد را شبانه کوله بار و از مرز عبور کند! اما این اتفاق در 2009 

ــفر، به اتفاق، از اسالم آباد برای دیدن  نیفتاد. ما هر دو در آن س

ــتاد خلیلی به گورستان رحمان بابا در پشاور رفتیم.  آرامگاه اس

ــق و عالقه آرامگاه استاد خلیلی را با آب شست و  رنجبر با عش

ــت و ریخت را مرمت کرد. شرح این سفر و عکس های  شکس

ــوی خلیل )چاپ  ــتاد خلیلی را در کتاب در ک ــتۀ اس گور شکس

ــنبه،2010( داده ام. آقای رنجبر را دوباره در ماه مه 2012 در  دوش

اسالم آباد دیدم. چند ساعت با هم بودیم، بعد گفت که به پشاور 

ــتاد خلیلی اطعام دهد و قرآن  ــر گور اس می رود و می خواهد س

خواند. بعدش از او خبر نشد تا این که در ماه جوالی 2012  از 

ــفر جسد استاد  ــنبه به من زنگ زد و گفت که در همان س دوش

ــوری که خودش تعریف کرد وی  ــی را انتقال داده بود. ط خلیل

ــتاد  ــن کار را بدون اطالع قبلی به هیچ کس و حتی ورثۀ اس ای

خلیلی، به طور مخفیانه، انجام داده و یک شب جنازۀ او را سوار 

ــانید!  ــتان عبور داده، به کابل رس آمبوالنس کرده، از مرز پاکس

خاکسپاری دوبارۀ جسد او در تاریخ 9 خرداد 1391، مطابق 29 

مه 2012، در محوطۀ دانشگاه کابل به عمل آمد.

استاد خلیل هلل خلیلی، شاعر مبارز افغانستان، پس از حملۀ 

نظامی شوروی به کشورش، به صفوف مجاهدین در پاکستان 

ــرودهایی برای رهایی وطنش سرود.  او واپسین  ــت و س پیوس

نفس خود را در تاریخ 14 اردیبهشت 1366 در اسالم آباد کشید. 

ــته بود که پس از مرگ نیز در کنار هموطنان آواره، در  او خواس

گورستان رحمان بابا، پشاور، به خاک سپرده شود که فرزندانش 

به وصیت او عمل کردند.

از روزگاری که استاد در اسالم آباد زندگی می کرد خاطراتی 

ــا را در کوی خلیل آورده ام. حضور  ــدگار دارم که همۀ آن ه مان

این آخرین شاعر کالسیک زبان دری در پاکستان، چه در حین 

ــتان افتخار بود.  ــور پاکس ــات و چه پس از وفات، برای کش حی

ــتان حدود پنج سال میزبان خوب او  دولت و مردم نجیب پاکس

بودند و پس از رحلت او خاک پاک پاکستان تا 25 سال امانتدار 

پیکرش بوده است. این نکته ای است که برخی دوستان افغانی 

در باب خلیلی فراموش کرده اند.

26.اسرارالخط:اثریفارسیدرزمینۀخوشنویسی

ــناس  ــفق خواجه نسخه ش ــین روزهای زندگانی مش در واپس

ــتانی، )ف: 2005 م.( سه نسخۀ خطی از او امانت گرفتم  پاکس

ــیار کمیاب است و  ــی، بس ــه در حوزۀ هنر خوشنویس که هر س

ــی خواهم کرد. یکی  ــا را در این صفحات معرف به تدریج آن ه

ــرار الخط، تألیف محمد فضل هلل انصاری فاروقی  از این ها اس

اورنگ آبادی به سال 1102 هـ  ، است. مؤلف در این رساله تقلید 

ــاتذۀ سلف را کافی ندانسته و اصول و نمونه هایی از  خطوط اس

خود برای آموزش خطوط سّته ارائه کرده است. تقسیم مطالب 

این رساله به شرح زیر است:

ــان و امتیاز خط  لوحهدرفضیلتخط؛ ضرورت خط برای انس

خوب و نیکو.

قطعۀاّول:در بیان احکام خطوط، مشتمل بر بیست و یک کلمه. 

کلمۀاّول:در ایراد چهل حدیث در استحباب خط.

کلمۀدوم: در بیان آن که وضع خط از کیست؟

کلمۀسوم:در بیان حقیقت و ماهیت خطوط و وجه تسمیۀ آن.

کلمۀچهارم:در بیان اسمای اساتذۀ سلف و بیان مراتب ایشان. 

کلمۀپنجم:در بیان اصول خطوط.

ــروع نماید  کلمۀششـم: در بیان آن که مبتدی به کدام نوع ش

تا فتح باب در آن بیند. 

ــربه چه تناول  کلمۀهفتم: در بیان آن که خطاط از اغذیه و اش

کند و از کدام اجتناب ورزد. 

کلمۀهشتم: در بیان آداب خط.

ــل خطاط به کدام طرح باید، تا  کلمـۀنهم:در بیان آن که مح

موجب فرح او باشد.

کلمۀدهم:در بیان قراطیس واقسام آن.

کلمۀیازدهم: در بیان الوان قراطیس.

کلمۀدوازدهم:در بیان طبخ آهار و ترتیب وصالی.

کلمۀسیزدهم: در بیان قلم تراش. 
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کلمۀچهاردهم: در بیان خامه و انواع آن. 

کلمۀپانزدهم: در بیان تراش خامه به دستور خطوط. 

کلمۀشانزدهم: در بیان مداد.

کلمۀهفدهم: در بیان حل طال.

کلمۀهژدهم: در بیان ساخت شنگرف.

کلمۀنوزدهم: در ترتیب الجورد. 

کلمۀبیستم:در بیان ترتیب زنگار.

ــوی بر نوزده حرف:  ــان ارکان خطوط، محت قطعـۀدوم: در بی

حرف االلف، حرف الباء، حرف الجیم، حرف الدال، حرف الراء، 

حرف السین، حرف الصاد، حرف الطاء، حرف العین، حرف الفاء، 

ــرف المیم، حرف  ــکاف، حرف الالم، ح ــرف القاف، حرف ال ح

النون، حرف الواو، حرف الهاء، حرف الالم و االلف، حرف الیاء. 

)32a -41b(

قطعۀسوم:در مرکبات خطوط سبعه متضمن بر دوازده سطر: 

ــت، سطر صاصت، سطر  ــطر بابت، سطر جاجت، سطر ساس س

ــطر اللت، سطر مامت،  ــطر فافت، سطر کاکت، س طاطت، س

سطر هاهت، سطر قواعد خواص نسخ در ضوابط خطوط.

ــحون از نوزده  ــتعلیق مش قطعـۀچهارم: در بیان مفردات نس

شکل، چنان که سابق در قطعۀ دوم ایراد یافت. 

ــح از یازده نکته،  ــتعلیق موش قطعۀپنجم:در بیان مرکبات نس

چنان که گذشت در قطعۀ سیوم.

ــق و مرکباتش، مزّین از  ــان مفردات تعلی قطعۀششـم: در بی

نوزده تصویر، چنان که در قطعۀ دویم ذکر کرده شد. 

ــی و تصویر آن و در  ــت الفاظ عرب قطعـۀهفتـم: دربیان کیفی

استحباب کتابت قرآن و آدابش و سبب جمع و نزولش و اعرابش. 

خاتمه:]در بیان کیفیت تألیف رساله و مناجات مؤلف[.

ــفق خواجه 1142هـ . است که از دو نسخۀ  ــخۀ مش تاریخ نس

دیگر این رساله، یکی در موزۀ دهلی و دیگری در کتابخانۀ رضا 

رامپور، اقدم است. این اثر تاکنون چاپ نشده است.نگارندۀ این 

سطور مقاله ای گسترده در معرفی آن نوشته است که به زودی 

با تصاویر چاپ خواهد شد.

27.کتابینفیسدربارۀصحافیاسالمی

ــع در جادۀ  ــا جمعیت 9000 نفر واق ــت ب »دارنده« قصبه ای س

ــه خاطر خانقاه  ــهرت دارنده ب ــه و قیصری )ترکیه(. ش مالطی

ــید عثمان  ــت. س صمونچو بابا و بنیاد وقف خلوصی افندی اس

ــبندیه  افندی خلوصی )1914-1990( از روحانیان طریقۀ نقش

و صاحب آثار متعدد به نثر و نظم ترکی عثمانی بود. تأثیر زبان 

ــعر ترکی او کاماًل مشهود است.وقف سید عثمان  فارسی بر ش

ــتان ها  افندی، عالوه بر انجام امور خیریه مانند احداث بیمارس

ــور نیز در  ــه در ترکیه، در خارج از کش ــای دختران و خوابگاه ه

حین بالیای طبیعی به رفاه و کمک مردم مصیبت دیده فعالیت 

ــمپوزیم  دارد. بنیاد وقف خلوصی افندی در ماه جون 2012 س

بین المللی صمونچو بابا و خلوصی افندی در موضوعات مختلف 

ــه شهر مختلف ترکیه  ــبندیه در س عرفانی به ویژه عرفان نقش

استانبول، بورسه و دارنده برگزار کرد و من توفیق داشتم که در 

جلسۀ 23 جون 2012 سمپوزیم بین المللی، در دارنده، شرکت 

کنم. یکی از مهمانان خارجی این جلسه، دانشمند بوسنیایی با 

نام کاظم بود که در دست او کتابی نفیس توجهم را جلب کرد. 

کتاب را از دست او گرفتم و، به کمک مترجمی، از چون و چند 

ــدم؛ دربارۀ نمونه های صحافی اسالمی بر اساس  کتاب آگاه ش

مخطوطات کتابخانۀ غازی خسرو بیگ در سراجیو است که به 

زبان بوسنیایی تألیف گردیده و یکی از نمونه های نفیس چاپ 

ــخصات  ــه با تصاویر  رنگی است.مش کتاب روی کاغذ گالس

کتاب بدین شرح است:

Cazim Hodzimejlic
Umjetnost Islamskoga Knjigovestva  
Unikati Gazi Husrev- begove biblioteke u 
Sarajevo
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Sedan, Sarajevo, 2011

28.نقوشجاویدان:مهرهاییازجهاناسالم

ــالمی مالزی، با همکاری کتابخانۀ بریتانیا و  موزۀ هنرهای اس

موزۀ بریتانیا، به مناسبت نمایشگاهی دربارۀ مهرهای اسالمی 

ــۀ 2013 در کواالالمپور  ــپتامبر 2012 تا 27 ژانوی که از 27 س

برگزارشد، کتابی نفیس با مشخصات زیر چاپ کرده است:

Lasting Impressions:Seals from the Islamic 
World, by Annabel The Gallop and Venetia 
Porter, with contribution from Heba Nayel 
Barakat, Nurul Iman Rusli, Ros Mahwati, 
Ahmad Zakaria, Fariba Roomi, Arif Naushahi 
and Jan van der Putten; Kuala Lumpur,Islamic 
Arts Museum Malaysia, 2012,199 pp.
ــت و هر بخش  ــده اس ــیم ش ــش عمده تقس ــاب در 5 بخ کت

موضوعات فرعی نیز دارد:

1.مهرهایی از جهان اسالم؛2.قالب های مهر؛3. نقوش مهر؛ 

ــت  ــپس فهرس 4. خطاطی و کنده کاری؛ 5.طرح و آرایش. س

بلندباالی منابع دارد. کتاب مزین به تصاویر رنگی مهرها است. 

اکثر نمونه ها از روی نسخه های خطی و اسنادی برگرفته شده 

ــالمی  که در کتابخانۀ بریتانیا، موزۀ بریتانیا و موزۀ هنرهای اس

ــی  ــجع های فارس ــود. اغلب مهرها س مالزی نگهداری می ش

ــش اّول، مهرهای قباله های نکاح در عصر قاجار  دارند. در بخ

ــت. در بخش دوم نگارندۀ این سطور  مورد بحث قرار گرفته اس

ــی  ــاب دارد که یگانه منبع فارس ــه ای راجع به کنزاالکتس مقال

ــان در خواندن  ــت. در برخی موارد مؤلف ــر مهرکنی اس در هن

ــده اند یا نتوانسته اند مهر را بخوانند و  عبارت مهر دچار خطا ش

ــاه  نقطه گذاری کرده اند؛ مثاًل: در یکی از مهرهای فتحعلی ش

قاجار مصراع »قرار در کف شاه زمانه فتحعلی« مؤلفان زمانه را 

»زمان« خوانده اند )ص25(.

مهری را که به طور واضح عبارت کندۀ »مهر مفتی عدالت 

ــلطنت لکهنو سنه 1258 هجری« دارد  العالیه دیوانی بیت الس

)ص781( مؤلفان به طور ناقص چنین خوانده اند:

“…al-’aliyat sultan …sanat 1258”
       ⁄ ـــد ز فضـل مبیـن ـــرع ش ــجــع »قـاضــی ش مهـری با س

سید احمد بن عین الدین« )ص35( را مؤلفان بدین گونه خوانده اند:

”ze fadl-I Mubin qad shara’…radi sayyid 
ahmad ibn ‘Ain al-Din”

مهر سلیمان بن عبدهلل را که دور آن این بیت کنده است:

لنا افتح الهی باب رحمت ⁄  به مهر خاتم مهر نبوت 

مؤلفان چنین قرائت کرده اند:

افتح لنا الهی باب رحمت ⁄  به محمد خاتم مهر نبوت

)ص 80(

ــاه قاجار مصراع »تا که دست  در یکی از مهرهای ناصرالدین ش

ــاهی گرفت« را مؤلفان »... حاتم شاهی....«  ناصر الدین خاتم ش

خوانده اند )ص157، 158(.

29.جنونالمجانین

جامی در نفحات االنس، در شرح احوال امیر قوام الدین سنجانی 

ــی دارد بدین الفاظ: »وی را  ــی )734- 820 هـ .(، عبارت خـواف

ــعار بسیار است  و بعض غزلیات موالنا جالل الدین رومی را  اش

جواب گفته است و کتابی تصنیف کرده، جنون المجانین نام، و 

ــخنان غریب درج کرده.« )چاپ عابدی، ص 495(. دکتر  در آن جا س

ــات، در بخش تعلیقات می گوید  ــود عابدی، مصحح نفح محم

ــانه ای به دست نیامد )ص880(. دکتر محمد  که از این کتاب نش

بشیر حسین در فهرست مخطوطات شیرانی )الهور، 1969م.، ج2، 

ــخه ای با نام کتاب در فقه و تصوف )شمارۀ 1528  ص 298( نس

ــن مرید عماد )با  ــن ابوطاهر قوام الدی ــحاق ب ⁄ 4578( از ابواس
تاریخ های از 776 تا 798 هـ( در دانشگاه پنجاب معرفی کرده 

است. دوست دانشمندم دکتر معین نظامی به سراغ این نسخه 

ــانی هایی که در داخل متن بوده احتمال قریب به  رفته و با نش

ــت. و بعد نتیجۀ  ــن داده که این کتاب جنون المجانین اس یقی

ــخ 28 فوریه  2009 در  ــّی مقاله ای در تاری ــق خود را ط تحقی

ــد،  ــی که در الهور برگزار ش ــس جوامع مطالعات فارس کنفران

ــتانی و ملل دیگر  ارائه کرد  ــمندان ایرانی و پاکس حضور دانش

ــیله اّولین بار نشانه ای از نسخۀ جنون المجانین به  و بدین وس

ــد. بعداً این اطالع به دکتر محمود عابدی  جامعۀ علمی داده ش

ــان نیز با عالقه مندی پیگیر نسخۀ الهور  ــد و ایش نیز داده ش

ــراغ دکتر  ــفری که به ایران می روم از من س بودند و در هر س

ــان پیرامون جنون المجانین را  ــن نظامی و کار موعود ایش معی

ــعار قوام بر  ــر نظامی تا چندی پیش گزیدۀ اش ــد. دکت می گیرن

ــخۀ الهور را برای چاپ آماده کرده بود و گزیدۀ نثر  اساس نس
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ــت آماده می کرد که در اواسط سال 2012 باخبر شد از  نیز داش

ــت، هر دو در ایاصوفیا  ــخه در ترکیه اس جنون المجانین دو نس

ــلیمانیه، به شماره های 1749 و 1750. ایشان تصویر هر دو  س

ــون به دست آورده اند. با  ــخه را به یاری دکتر نجدت طوس نس

ــت آمدن این دو نسخه یقین واثق حاصل شد که نسخۀ  به دس

الهور همان جنون المجانین است. اکنون دکتر نظامی، با توجه 

ــخه های ایاصوفیا، مشغول به تجدید نظر در نوشته های  به نس

ــت و به زودی شاهد چاپ تحقیق  خود و گزیده های مذکور اس

ــعار و  ــان خواهیم بود و اهل ادب و عرفان اّولین بار با اش ایش

گفتارهای نغز امیر قوام الدین سنجانی آشنا خواهند شد.

30.نمونهایازسِرهمنویسی

ــئول بخش مخطوطات  ــید، مس چندی پیش دکتر عطا خورش

ــخه ای  ــری از انجامۀ نس ــالمی علی گره، تصوی ــگاه اس دانش

ــته  ــر هم نوش ــتادند که در آن کاتب دو مورد کلمات را س فرس

ــتند که این کلمات را برای  ــت. دکتر خورشید از من خواس اس

ــی کنم. به تصویر نگاه کردم دیدم، مورد اّول  ایشان جدانویس

ــته بود »کج مج نویس«، اما معمای  ــتم بخوانم که نوش را توانس

نام کاتب را نتوانستم حل کنم. اینک تصویر انجامه برای تفنن 

طبع دوستان تقدیم می شود؛ اگر کمک کنند فبها.               ■

مفتـاح التفـاسیـر

تألیف:رشیدالدین فضلاهلل همدانی

مقدمه،تحقیقوتصحیح:هاشم رجب زاده

سوای جامع التواریخ و کتاب ها و مقاله های علمی رشیدالدین فضلاهلل، رساله های او 

در مباحث کالم الهی که عمدتاً در مجموعۀ رشیدیه و کتاب بیان الحقایق)تصنیف 

سال های 711- 707( گردآورده شده، گنجینه ای سرشار از معارف ایرانی و اسالمی و 

حاوی مباحث فراوان در علوم قرآنی و کالمی است.

مفتاح التفاسیر کتاب دوم مجموعۀ رشیدیه، به دو بخش »اصل« و »ذیل« تقسیم شده 

است. اصل مشتمل است بر دیباچه و دو قسم. قسم اول دارای دو رساله است: یکی 

در بیان اعجاز و فصاحت قرآن و معانی بی نهایت آن، و دیگر در بیان حال مفسران و 

اصولی که آن ها باید رعایت کنند. قسم دوم این کتاب، در شش رساله به مباحث خیر و 

شر، اجر اعمال حسنه و سیئه و صبر، درازی و کوتاهی عمر، جبر و قدر، تناسخ و حشر، 

و بیان استعداد و سعادت و طالع نیک و اقبال دولت و توفیق می پردازد. این کتاب یک 

ذیل هم با عنوان رسالۀ نفایس االفکار دارد.


