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ــته است که  ــفینه«، شایس پیش از بحث در باب گونۀ ادبی »س

ــطی در نظر بگیریم،  ــتردۀ ادبیات قرون وس آن را در منظر گس

نسخه  ای که در آن آثار چند نفر یا چند اثر از یک نفر استنساخ 

می شد. مجموعه های دست نویس، اعم از سفینه، ُجنگ، بیاض 

ــنت نسخه نویسی، در آغاز قرن بیستم،  یا مجموعه، تا پایان س

ــوم بود. از بدو رواج  ــر دنیای فارسی زبان بسیار مرس در سراس

ــژه از زمانی که »مصرف  کنندۀ  ــای خصوصی، به  وی کتابخانه ه

ــته یا حکمرانـی محلی،  ــط«، مثل استادی برجس طبقۀ متوس

ــد، »مجموعه« ها،  ــت کتابخانه ای بزرگ داشته باش می  توانس

ــیار یافتند؛ به  طوری  که گاه تشخیص آن ها از یکدیگر  تنوع بس

ــت. عالوه بر »دیوا ن« ها و »کلیات« های سنتی تر که  دشوار اس

ــدگان آن ها را گردآوری می کردند و مجموعۀ  اغلب خوِد گوین

ــاعر بود، چندین گونه  و گونه های تلفیقی  ــروده  های یک ش س

ــد. »مجموعه« ها از نظر کیفیت و  ــوم ش از »مجموعه« ها مرس

ــیار کوچک، شامـل  اندازه متفاوت بودند؛ از مجموعـه های بس

نگاشته  های دو یا سه مؤلف، اثر ادبی یا رساله، تا مجموعه هایی 

مانند سفینۀ تبریز که شامل ده  ها برگ از آثار صدها مؤلف است. 

ــی یک مؤلف یا آثاری در  ــت آثار علم »مجموعه« ها ممکن اس

یک موضوع، از مؤلفان متفاوت، را دربرگیرند؛ مثاًل رساله ای از 

یک شیخ صوفی که به اهتمام شاگردانش رونویسی و تعلیقاتی 

بر آن افزوده شده است. گاه رشتۀ پیوند آثار مختلفی که در یک 

»مجموعه« آمده  اند مشخص نیست. چنین مواردی را می توان 

به ُمَرقَّع2 تشبیه کرد که معمواًل اوراق جدا از هم )مانند قطعات 

ــت که به  طرزی  ــی با موضوعات مختلف( اس خطاطی یا نقاش

هنرمندانه گردآوری شده و اشعار معروف یا رویدادهای مذهبی 

را تصویر کرده  اند. حتی کتابی جدی در علم  الشعر مانند المعجم 

ــمس الدین محمد بن قیس  فی معاییر اش��عار العجم، نوشتۀ ش

ــاخـتـاری  ــدۀ 7 هـ ./ 13 م.( را که مطالـب آن با س رازی )س

ــت، می توان مجموعه ای از قطعات  حساب  شده نظم یافته اس

شعری دانست که با الگویی خاص مرتب شده  اند.

ــا باید  ــن گونه  ه ــن ای ــری از درهم  آمیخت ــرای جلوگی ب

ــر یک از آن  ها با یکدیگر  ــات اصلی و وجوه تفاوت ه خصوصی

را بشناسیم. 

مجموعه )Collection( به شماری از آثار نظم، نثر یا تلفیقی از 

هر دو اطالق می شود. »مجموعه« ها برای استفاده های شخصی 

ــتفادۀ خود کتابت  ــمندان برای اس ــول بوده  اند، چه دانش معم

ــا کتابخانه های  ــان حرفه  ای در بازار ی ــد و چه خطاط می کردن

بزرگ سفارش استنساخ آن را می  گرفتند. »مجموعه« ها گاهی 

ــخه برداری و به طرز هنرمندانه ای مزین  ــم به تعداد زیاد نس ه

می شدند. این نسخه ها عموماً به نثر و موضوع آن  ها غالبًا علمی 

بود: فلسفه، الهیات، حقوق، ریاضیات، طالع  بینی/ نجوم و تاریخ 

ــا. »مجموعه« ها و گاه  ــاء، و درحّد کمتری، تاریخ و جغرافی انبی

سفـیـنـهچیـسـت؟1
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1. این نوشته ترجمه  ای است از مقالۀ زیر:

 A.Seyed-  Firuza Abdullaeva, “What’s in a Safina?”, The Treasury of Tabriz. The Great Il-Khanid Compendium,
Gohrab and S.McGlinn, eds, Amsterdam and West Lafayette, 2007, pp. 59-76.

از آقایان دکتر مجدالدین کیوانی و الوند بهاری که این ترجمه را پیش از چاپ خواندند و برخی موارد را اصالح کردند بسیار سپاسگزارم.

2. برای دیدن نقاشی های نمونۀ دو مرقّع از موسسۀ مطالعات شرقی سنت  پترزبورگ E 14 ر.ک:

Islamic paintings and calligraphy from the Russian Academy of Sciences, ed. Yu.Petrossyan et al., 1995, Lugano,228 
and the National Library of Russia, Dorn 849, in О.Васильева. Чей альбом? – Восточная коллекция, 2 (17) (2004), 
28-41.
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»جُنگ« ها، در مقایسه با دیگر گلچین  های ادبی، همۀ اشکـال 

و انـواع آثار ادبـی، در اندازه هـای مختلف، را دربرمی  گیرد که 

عالوه بر غزلیات، قصاید یا رباعیات معروف، شامل مثنوی  های 

ــعار حماسی، لطایف و  ــجع، پاره  هایی از اش کوتاه، قطعاتی مس

داستان  های کوتاه تعلیمی یا تاریخی هم می  شود.

ــعری3  »ُجنگ« و »بیاض« تا حّد زیادی با »ُجنگ« های ش

ــت که بفهمیم تفاوت روش مندی  ــیار دشوار اس پیوند دارند. بس

میان اصطالحاتی که به این مجموعه ها اطالق می شده وجود 

ــت یا نه. با این حال، به نظر می رسد که »ُجنگ« یا  ــته اس داش

ــتمل بر  ــاض«، در مقابل »مجموعه«، به مجموعه های مش »بی

ــت. این هر سه معمواًل از یک  ــده اس متون نظم اطالق می  ش

اصل ساختاری پیروی می کنند و آن این که گزینش بر اساس 

ــعری، دورۀ تاریخی، و جز این  ها  ــنده، حلقۀ ش موضوع، نویس

انجام می  گیرد.

ــی )به معنای  ــفینۀ« عرب ُجنـگ)Jung( که معادلی برای »س

»کشتی بزرگ«( است، شاید همین منظور را داشته باشد. به هر 

حال مشکل است که »ُجنگ« را همچون دایرة المعارفی کوچک 

یا هر نوع مجموعۀ کشکول  گونه مشابه بدانیم. »ُجنگ« معمواًل 

مجموعه ای ساده از چند متن غالبًا منظوم، با موضوعات مشابه 

ــت بدانیم که محمدحسین بن خلف   تبریزی  ــت. جالب اس اس

در برهان قاطع، »ُجنگ« را »بیاض بزرگ« )همچنین »کشتی«، 

ــند« و »جهاز«(4  ــیده باش ــتری که هنوز او را به زیر بار نکش »ش

ــفانه وی در معنای »بیاض«، »سفینه« و  معنا کرده است. متأس

»تذکره« چیزی ننوشته است.

ــعار  ــوان دفتری برای جمع آوری اش بیـاض)Bayaz( را می ت

ــی به آن   ــت. در انگـلـیـــس ــج دانـس ــدار و رایــ پـرطـرفـ

ــد. بعدها »بیاض« ویژگی  Commonplace book می گوین
خاص خود را از دست داد و با »ُجنگ« خلط شد.

ــعرا یا افراد  ــت از زندگی نامه های ش ــه ای اس تذکـره مجموع

ــعار آن ها  ــتۀ دیگر، به نثر، که اغلب با نمونه  هایی از اش برجس

ـــی آن  ها  ــت. اغلب مجموعـه هایـی که در انگلیس همراه اس

ــوالً »تذکره« اند؛ اگرچه این  ــد، معم را anthologies می  نامن
اصطالح به »جُنگ« ها و »بیاض« ها نیز اطالق می شود. بعضی 

ــده  اند؛ از مهـم تـرین  ــون تاریخی نیز »تذکره« نامیده ش از مت

ــال پایان تألیف:  آن  ها تذکرۀ مقیم خانی یا تاریخ مقیم خانی )س

1704م.(، نوشتۀ محمدیوسف منشی بن خواجه بقاء  5/1116ـ 

ــی ابوالمظفر مقیم  خان، است که به مقیم  خان اهدا  بلخی، منش

شده است.

»تذکره« ظاهراً در دربارها و پیش از انواع دیگر مجموعه ها 

ــامل می شده و  ــتری را ش ظهور یافته و اطالعات عمومی بیش

غرض از تدوین آن بیشتر سرگرمی بوده است تا اهداف علمی؛ 

ــه مهم تر این که »تذکره«، که چیزی بین گلچین ادبی و  از هم

فرهنگ کتاب شناختی است، چه از نظر تعداد نویسندگان و چه 

تعداد آثار به گستردگی »ُجنگ« و »سفینه« نبوده است.

ــه بر طبق  ــفینـه«کاًل می توان گفت ک ــورد »س ــا در م ام

ــیع  تری دارد تا آن جا که گاه هیچ  قرائن، گسترۀ موضوعی وس

ــزای آن وجود ندارد. به  ــهودی میان اج ارتباط موضوعیِ مش

ــت که در آن اوراق  ــفینه« به مرقّع نزدیک  تر اس این لحاظ، »س

ــًا در کنار هم و در یک مجلّد قرار گرفته اند،  یا بخش  هایی عین

ــظ کنند، نه که  ــون جالبی را حف ــن منظور که مت ــًا به ای صرف

ــخص پدید آورند. از مهم  ترین  ــاختاری مش مجموعه  ای با س

ــای ادبی مثل »ُجنگ«،  ــفینه« با دیگر گونه ه وجوه تفاوت »س

ــت که  ــره«، حضور کمرنگ  تِر گردآورنده اس ــاض« و »تذک »بی

ــینۀ او  ــلیقه، اصلیت و پیش ــط آثار موجود در آن می تواند س فق

ــتین بار که »سفینه«  ـــوار بتوان گفت نخس را منعکس کند. دش

ــه کار رفته چه معنایی  ــای ادبی یا علمی ب ــرای مجموعـه ه ب

ــته است. به نظر می رسد که در اصـل، »سفیـنـۀ نجـات«  داش

ــفینۀ اهـل بیـت« عنـوانی رایـج برای آثـار دینـی بـوده  یا »س

3. برای دیدن نمونه ر.ک: 

О.Акимушкин. Описание персидских и таджикских рукописей Института Востоковедения. Поэтические 
сборники, альбомы, 10, М., 1993. 

و  »بیاض«  و  »سفینه«  »ُجنگ«،  شعری  آثار  تنها  کتاب  این  در  آکی موشکین  تاجیک(.  و  فارسی  آلبوم های  و  شعری  مجموعه های  خطی  نسخه های  )توضیح 

»مجموعه« ها را توضیح داده است.

4. محمدحسین بن خلف  تبریزی، برهان قاطع، به کوشش محمد سعیدی پور.
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ــت. اما در قرن  های 17 و 18، این اصطالح را برای تفاسیر  اس

ــابه5 استفاده می کرده - یا مجموعه ای از آثار با موضوعات مش

ــاید در انگلیسی بتوان آن  اند. از این  که این اصطالح- که ش

ــرد- چه زمانی به قطعات ادبی  ــه ک  را Ship of Faith ترجم

منتقل شده، اطالع دقیقی در دست نیست. شاید این اصطالح 

از »کشتِی« دیگری در آثار ادبی اثر پذیرفته، مثل »سفینة النوح« 

ــد حداقل یک نمونه  ــوح« که در آن از هر چیز بای ــتی ن یا »کش

موجود باشد.

بدیهی است مجموعه هایی که اصطالح »سفینه« در عنوان 

ــت، ولی در واقع از گونه  ای دیگر هستند، توأمان  آن  ها آمده اس

وجود داشته اند. مبهم بودن این اصطالح به گردآورندگان آن، 

ــف و متفاوت را یک  جا جمع  ــن اجازه را می داد که آثار مختل ای

کنند و دایرة المعارفی واقعی را پدید آورند. هرچند همیشه این -

طور نبود. برای مثال، نسخه های سفینۀ صائب6 نشان می دهد 

ــفینه« ها شاید تنها شامل آثار ادبی می شده و در ساختار  که »س

با »بیاض« و »جُنگ« تفاوتی نداشته  اند.

ــفینه«، نسخه ای از مخزن  یکی از بارزترین نمونه های »س

ــۀ مطالعات شرقی سنت پترزبورگ7،  نسخه های خطی مؤسس

ــت که محمدکاظم  بن  ــخۀ گلشن )E-12(، اس ــوم به نس موس

ــۀ دوم قرن هجدهم  ــه »مهجور« در نیم ــا معروف ب محمدرض

آن را گردآورده و کامل کرده است. این نسخه همچون نسخۀ 

سفینۀ تبریز در قطعی بزرگ )45 × 70 سانتی  متر(، شامل 459 

ــی مینیاتور است و مشتمل بر 200 اثر شعر و  برگ و صد نقاش

نثر، در اندازه ها و گونه های مختلف، از 116 نویسنده/ شاعر به 

11 زبان )فارسی، آذری، جغتایی، کردی، گورانی، الری، پشتو، 

گیلکی، هندی، گرجی و ارمنی( است.

در این جا مسائل دیگری هم پیش می آید؛ از جمله این  که 

از چه زمانی »سفینه« در دنیای غیرعرب رایج شد و چرا؟ اولین 

ــع اصلی آن چه بود؟  ــر این چنینی چه زمانی پدید آمد و منب اث

ــفانه اظهارنظر قاطع در این باب تقریبًا غیرممکن است؛  متأس

اما حدس  هایی می  توان زد.

ــر ادبی مونس االح��رار فی دقائق االش��عار8  ــف اث با کش

نوشتۀ محمد بن بدرالدین جاجرمی )که نگارش آن در رمضان      

ــت(، در ابتدای  ــیده اس 741 ق./ مارس 1341م. به پایان رس

ــتم سریعًا توجه جامعۀ ادبی به آن جلب شد و از زمان  قرن بیس

ــار آن با همت میرصالح طبیبی9 تا این اواخر قدیمی  ترین  انتش

گلچینِ ادبیِ شناخته  شده به زبان فارسی، به شمار می  رفت. این 

 LNS( ــخه اکنون در تصرف دار  اآلثار االسالمیة در کویت نس

ــت و شامل 257 برگ از گلچین بزرگ شعر فارسی  MS 9( اس
ــی فصل، بعضًا نه تمامًا، بر این اساس تقسیم  ــود و به س می ش

5. مثالً سفینةالنجاة )پایان یافته به سال 1072هـ ./ 1662م.(  نوشتۀ محمدمقیم  بن محمدعلی  بن قاسم علی  بن تاج الدین یزدی، تفسیر نیمۀ دوم قرآن از سورۀ 

78 تا 114، یا سفینۀ اهل بیت )قرن 16 و 17م.(.

(Ч.Стори Персидская литература. Био-библиографический обзор в трех частях. Перев., перераб., и дополн 
Ю.Э.Брегель. Ч.1, Кораническая литература. Всеобщая история. История пророков и ранний ислам. М. 1972, 
с. 1346, 689)

6. سفینۀ صائب که نسخه های زیادی از آن موجود است )تهران، کتابخانۀ سلطنتی، سنت  پترزبورگ، مؤسسۀ مطالعات شرقی و دیگر مؤسسات(، گردآوردۀ شاعر 

opisanie. .معروف دربار شاه عباس دوم صفوی )1642 ـ 1666 م.( شامل 25هزار بیت از اشعار 800 شاعر که پنج  هزار بیت آن  را گردآورنده نوشته است

]cit,40; M Bayani فهرست ناتمام تعدادی از کتابهای کتابخانه سلطنتی، مهدی بیانی، بی تا، تهران، 1970م./1350ش.[.
7. O.Akimushkin. An entire library in a single binding. Manuscripta Orientalia. Vol.4, No 3, September 1998, pp.62-
69.

8. این نسخه، نخستین بار، وقتی یکی از اوراق مصّور آن در موزه هنرهای دکوراتیوز (Musee des Arts Decoratifs) پاریس در سال 1912 به نمایش 

گذاشته شد به متخصصان تاریخ هنر شناسانده و خود نسخه در سال 1914 در گالری چارلز (galleries of Charles) در لندن به معرض دید گذاشته شد. 

برای توضیحات بیشتر در مورد اوراق مصور این نسخه و چاپ آن ر.ک:

S.Carboni. The illustrations in the Mu’nis al-ahrar. Illustrated Poetry and Epic images. Persian painting of the 1330s 
and 1340s. New York, 1994, pp. 9-47.

و برای خواندن توضیح متن و مفاهیم تاریخی ر.ک:

A.H.Morton. The Mu’nis al-Ahrar and its twenty-ninth chapter. Illustrated Poetry and Epic images. Persian painting 
of the 1330s and 1340s. New York, 1994,  pp.49-66.

9. محمدبن  بدرالدین جاجرمی، مونس االحرار فی دقائق االشعار، به تصحیح و اهتمام دکتر میرصالح طبیبی، تهران، جلد اول سال 1958م./ 1337ش.، جلد دوم، 

سال 1971م./1351ش.
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ــت. بعضی فصل  ها به گونه های مختلف ادبی، اشعار  ــده اس ش

ــش و پاسخ  های شعری، شکایات، ماده  تاریخ ها و  پندآموز، پرس

ــاص مانند رباعی ، غزل و  ــعری خ بعضی دیگر به قالب  های ش

مسّمط اختصاص دارد.

ــوطی از ش��اهنامۀ فردوسی،  کاتب همچنین بخش  های مبس

ــمت  هایی از ترجمان البالغة، و حدائق السحر )نوشتۀ  و نیز قس

ــعر، در آن  ــیدالدین وطواط( را، به عنوان نوعی راهنمای ش رش

ــامل نویافته  های زیادی است  گنجانده است. این مجموعه ش

که از مهم  ترین آن ها رباعیاتی است منسوب به عمرخیام.10 

ــتگـی یکی از  ــن مجموعه، آراس ــر ویژگی ممتاز ای دیگ

ــت.11 که عجیب می  نماید؛  فصل  های آن به چندین تصویر اس

چون در اوراقی از ش��اهنامه که این  چنین مورد توجه هنرمندان 

است حتی یک نقاشی هم دیده نمی شود. توجه خاص به تزئین 

ــت از این روی بوده باشد که سه شعر اول  این فصل ممکن اس

این فصل، سرودۀ استاد محمد راوندی در ستایش سلیمان شاه 

ــلجوقی است.12شهرت راوندی به تنها کتاب باقی مانده از او،  س

راحةالصدور )در تاریخ آل  سلجوق( است.

ــر قدیمی ترین  ــار تا همین اواخ مونس  االح��رار را از بدو انتش

گلچین ادبی به زبان فارسی می دانستند. اکنون از سفینۀ تبریز، 

ــال  های 721 ق./ 1321م.- 736 ق./  ــتۀ ابوالمجد در س نوش

1335 م. چنین برمی  آید که قدیمی ترین »سفینه« موجود  باشد؛ 

ــابقۀ تدوین »سفینه« را قدمت  اما شواهد دیگری هست که س

بیشتری می  دهد.

ــواهد در مورد ادیبان یا  از چهارمقاله اغلب قدیمی ترین ش

علمای برجسته ) همچون فردوسی، خیام، ابوعلی سینا و فرخی( 

ــت می  آید. نظامی عروضی سمرقندی، تألیف چهارمقاله  به  دس

ــت. از نوشتۀ او چنین  ــال 1157م. به اتمام رسانده اس را به س

ــفینه«، با ذکر نام شاعر، و خواندن اشعار  برمی  آید که تدوین »س

ــاعران  ــمی رایج و باالترین افتخار ش او در مجامع عمومی رس

بوده است. عبارت کوتاه اما روشن  کنندۀ زیر در آغاز فصل دوم 

این کتاب آمده است:

... و شاعر باید که در مجلس محاورت خوش گوی بَُود و در 

ــروی. و باید که شعر او بدان درجه  ــرت خوش مجلس معاش

ــتور باشد و ]...[ بر  ــیده باشد که در صحیفۀ روزگار مس رس

ــفائن بنویسند و در مدائن بخوانند ]...[ و چون شعر بدین  س

درجه نباشد تأثیر او را اثر نُبَود و پیش از خداوند خود بمیرد 

نگـارۀمونساالحـراردرمجموعـهآرتورسکلر

حاویشعـریازمحمدراونـدی

مونساالحرار،مجلسآغازکتاب،»مجلسشکارشاهزادگان«و

»مجلسبزمشاهزادگان«،داراآلثاراالسالمیة

10. الکساندر مورتون، همان، ص 49.

11. شش برگی که توضیحات این فصل را ارائه کرده اند اکنون در مجموعه های عمومی ایاالت متحده نگهداری می شوند: موزۀ آرتور. م. سکلر، کمبریج؛ موزۀ 

هنر کلیولند؛ کتابخانۀ دانشگاه پرینستون، مجموعۀ رابرت گرت؛ دو نسخه در موزۀ هنر متروپلیتن، نیویورک و گالری هنر فریر، واشنگتن دی سی.

12. در هرحال دست  کم سه نسخه از آن وجود دارد که به طغرل، سلیمان شاه و کیخسرو پیشکش شده است )الکساندر مورتون، همان، ص 51(.
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ــاعر بدین درجه نرسد اال که در عنفوان شباب و  ]...[ اما ش

در روزگار جوانی بیست  هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد 

و ده  هزار کلمه از آثار متأخران پیش چشم ُکند... 13

ــعار  ــفینه« را صرفاً مجموعه  ای از اش به هر روی، این متن »س

ــاعری متبحر )یا  ــنایی با آن برای ش ــف می کند که آش توصی

درس  خواندگان( ضروری بوده است. ذکر این نکته جالب است 

که محمد معین، در حواشی خود بر چهارمقاله، »سفائن« را جمع 

»سفینه« به معنی »دفتر و بیاض« نوشته است.14 

»سفینه« در مطلع غزلی از حافظ، در حد معنای »مجموعه« 

آمده است:

ــت ــه رفیقی که خالی از ِخلَل اس ــن زمان در ای

ــت ــزل اس ــفینۀ غ ــاب و س ــی ن ــی ِم ُصراح

ــد که این اثر نیز  حال که از چهارمقاله نام بردیم، باید متذکر ش

ــت؛ مجموعۀ گفتارهایی در باب مشاهیر در  نوعی مجموعه اس

ــه یکی از چهار حرفۀ اصلی درباری  چهار بخش که هرکدام ب

ــت.  ــب( اختصـاص یافته اس ــاعری، نجـوم و ط ــری، ش )دبی

ــان و طبیبان دربردارندۀ  ــای مربوط به دبیران، ُمنجم بخش  ه

ــخاص  ــع نادر و عجیب از زندگی و مرگ اش ــی از وقای حکایات

ــی(  ــد رویدادهایی از زندگی عمرخیام و فردوس ــروف )مانن مع

ــاعران، مملو از قطعات  ــت. حال آن  که فصل مربوط به ش اس

ــت. طبیعی و قابل درک است  ــعر و نمونه  های آثار آنان اس ش

که نظامی خودش شاعر بوده و سعی کرده حرفه  اش را متعالی 

جلوه دهد.15

ــت: چنین  ــی اس ــألۀ دیگر قابل بررس ــا چند مس در این ج

ــانی و برای چه مخاطبانی پدید آورده  اند،  کتاب  هایی را چه کس

ــانی در آن  ها منعکس شده است؛ همان  طور  ــلیقۀ چه کس و س

ــور عمومًا برای تحقیق  ــد، مجموعۀ  آثار علمی منث که ذکر ش

ــا مخاطب گلچین  های ادبی  ــدند؛ ام و مطالعه گردآوری می ش

ــاعران(  ــاغل درباری از جمله دبیران، ش افراد متخصص )مش

ــتان، برای نیازهای شخصی خود، بوده  اند. جذابیت  و هنردوس

ــت که  ــاظ اصولی بوده اس ــی به  ویژه از لح ــای ادب گلچین  ه

ــت. این  ــود در آن  ها به  کار می  رفته اس ــعار موج در انتخاب اش

مجموعه  ها، که با نظر شخصی و تحت تأثیر سالیق و تمایالت 

ــت، ممکن است معّرف پسند عمومی  گردآورنده پدید آمده اس

زمانۀ خود باشد یا نباشد. توجه به تفاوت میان ترتیبی که برای 

ــت، و در  ــان طبقات مختلف اجتماعی به  کار می  رفته اس صاحب

ــردآوردۀ )یا مخصوص(  ــۀ کتاب  های گ صورت امکان، مقایس

مردان و زنان، فوق العاده جالب است.

ــه، از اوایل قرون  ــوادی ک با توجه به تعداد زیاد زنان باس

وسطی، در مراحل تولید کتاب شرکت داشته  اند،16 ممکن است 

ــان فراهم آمده  ــه همت زنان یا برای زن ــی هم ب مجموعه های

ــد؛ اما از ظواهر امر چنین برنمی  آید. از نمونه  های احتمالی  باش

ــت که در مخزن کتابخانۀ شرقی  این مجموعه  ها »ُجنگی« اس

ــنت  پترزبورگ )Ms 382( نگهداری می شود. این  ــگاه س دانش

ــت  ــعری دوزبانه اس ــاب نمونه ای قدیمی از یک گلچین ش کت

که آثار بسیاری سرایندگان، از سعدی گرفته تا شاعران ابتدای 

ــان می دهد که  ــاختار کتاب نش ــرن نوزدهم، را در بردارد. س ق

ــت آن زمان زیادی برده و  ــده و احتمااًل کتاب یک باره کتابت نش

مرتبًا قطعات جدید به آن اضافه می شده است. بدیهی است که 

ــر بوده؛ زیرا اوراق خالی  ــن طرح از آغاز تدوین کتاب مّد نظ ای

13. نظامی عروضی سمرقندی، چهارمقاله، با تصحیح مجدد و شرح لغات و عبارات و توضیح نکات ادبی به اهتمام دکتر محمد معین، تهران، 1995م./1375ش.، 

ص 47.

14. همان جا.

15. نظامی، در یکی از داستان  هایش، به  اجمال ذکر می کند که او و دخترش منجمان خوبی هستند. او مطمئنًا دانش و تحصیالت گسترده ای داشته است. اما اگر 

نظامی جایی برای ذکر جزئیات ریاضیات، نجوم و طب می گذاشت، خوانندۀ اصلِی آثار و حامِی خود، شاهزاده فیروزکوه، پسر عالءالدین حسین غوری مخوف، 

معروف به جهانسوز، را از خود می رنجاند. اگر این شاعر نمی توانست شاهزاده را سرگرم کند باید منتظر همان عاقبتی می  بود که بر استادان بزرگ پیشین رفته 

بوده است؛ چنان  که در مقالۀ کوتاهش در مورد بیرونی و ابوعلی  سینا آورده است.

16. توجه به شاهدی از کتاب جواهر االخبار بوداق قزوینی )ف. 984 هـ ./ 1576م.(. دربارۀ تقسیم ماهرانۀ کارها در یک خانوادۀ معمولی شیرازی که اشتغال به 

تولید کتاب داشته  اند کافی است. در این خانواده  ها، زن معمواًل خطاط، شوهر اغلب نقاش، دخترها نگارگر و پسرها طالکوب و صحاف بودند )بوداق قزوینی، 288 

Ms، کتابخانۀ ملی روسیه، برگ rv 109(، همچنین ر.ک:
О.Акимушкин. Персидская рукописная книга, – Рукописная книга в культуре народов Востока, М., 
1987, с. 374. 

به نوشتۀ بوداق قزوینی، اگر زن خانواده بی سواد بود، نوشته ها را نقاشی می کرده است.
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ــیاری در انتهای هر فصل آن تعبیه شده بوده است تا اشعار  بس

جدید در آن  ها نوشته شود. نقل بی  ترتیب سروده  های شاعران 

ــت بر این  که تدوین  ــف در این مجموعه نیز تأییدی اس مختل

ــعرهای جدید را  ــت. ظاهراً ش آن به مرور زمان انجام یافته اس

خوش نویس به انتهای هر فصل می  افزوده است؛ فصل  هایی که 

ــخیص آن  ها از یکدیگر نمی  توان یافت. متن  معیاری برای تش

ــروده  های سعدی، حافظ و بیدل را در  کامل یا بخش  هایی از س

ــاب را یک نفر، به  ــوان یافت. این که تمام کت ــر بخش می  ت ه

خط تعلیق، نوشته است، نشان می دهد که خطاط خود صاحب 

ــت از  ــبیه یک دفتر یادداش ــت که چیزی ش مجموعه بوده اس

ــته تا در آن اشعار محبوب و مشهور زمان خود را  صحاف خواس

بنویسد. دیگر نشانۀ شخصی بودن این دفتر یادداشت، تزئینات 

ــیار خاص آن است، که در هر برگ، حتی هر صفحه، طرح  بس

ــیۀ مُذهّب، به چشم می  خورد؛  متفاوتی از کاغذ ابروباد، با حاش

به  ویژه که محل نوشتن متن در مرکز صفحه )اغلب به صورت 

ــت. از آن جالب  تر  ــده اس ــخص ش مورب( برای خطاطی مش

ــت که ظاهراً هم زمان با خطاطی و در نیمۀ  صحافی کتاب اس

ــت. صحافی این مجموعه  ــرن نوزدهم صورت یافته اس اّول ق

ــده، اما تزئینات اصلی پشت و روی جلد حفظ  در اروپا مرمت ش

شده است؛ برای محافظت مقواهای پشت و روی جلد، رویه  ای 

ــی و گل و  ــه  ای روی کاغذ رنگی مزین به نقوش هندس شیش

بلبل طالکوب و رنگارنگ کشیده شده است.

ــت و روی جلد تزئینی اضافی و بسیار نا معمول  داخل پش

ــاخته شده است که  ــکلی س ــتطیل ش دارد که از آینه های مس

ــکال هندسی و طالکوب ثابت  ــی مزین به اش با قاب  های مس

شده اند. تزئینات قاب همان طرح گل و گیاه پشت و روی جلد 

کتاب را دارد. 

ــلیقۀ بانویی  ــگاه اوّل چنین می  نماید که کتاب به س در ن

جوان فراهم شده است که می  تواند تأییدی باشد بر این فرض 

ــم داشتن آلبوم  های خانوادگی17  که تا پیش از قرن نوزدهم رس

ــت. این نسخه صفحۀ  از اروپا به مکان  های دیگر رفته بوده اس

ــت.  ــر ندارد و هیچ یک از فصل های آن نیز پایان نیافته اس آخ

ــنویس آن ظاهراً قصد داشته است این اثر را تا  صاحب یا خوش 

ــی اش، ادامه دهد. اگرچه  ــرگ دفتر، یا تا پایان زندگ آخرین ب

ــخه، که  ــی در اولین برگ افزوده بر آغاز نس ــۀ کوتاه از مقدم

نویسنده  اش ناشناخته است، درمی  یابیم کتاب را شاعری به نام 

ــردآوری کرده که خود  ــعدالدین، با تخلص »ماهر« گ محمد س

ــت. عالوه بر این  ها، او آثار  ــندۀ بسیاری از اشعار بوده اس نویس

ــته تا روزگار خود  ــندۀ فارس و ترک از گذش بیش از 150 نویس

ــال   ــت. این مقدمـه به س را در این »مجموعـه« گنجانـده اس

1231  هـ ./ 1815م. نگاشته شده است. 

ــعری زنان در آن دوره  ــخه، اگرچه وجود آلبوم  های ش این نس

ــه تدوین »جُنگ«  و  ــان می  دهد ک ــات نمی کند، ولی نش را اثب

ــخه  برداری آنان از این  ــعر، و نس ــتداران ش »بیاض« نزد دوس

»مجموعه« ها، برای مطالعۀ شخصی، امری متداول بوده است 

ــلیقۀ خاص و حتی  و از طریق این »مجموعه« ها می  توان با س

افراطی گردآورندگان و خوانندگان آن  ها آشنا شد.

ارزشمجموعهها

ــیار  مواد ادبی در گونه های مختلف این »مجموعه« ها منابع بس

ــمندی است که می تواند در شناخت سالیق و سبک های  ارزش

ادبی دورۀ نگارش آن  ها کمک کنند. این »مجموعه« ها ممکن 

ــوند که در هیچ جای  ــامل ش ــت آثار ادبی دیگری را نیز ش اس

ــود، مثالً اثری منحصربه  فرد، یک تکه  ای یا  دیگری یافت نش

ــه در آخرین گردآوری  ــتادی مجرب ک کارهایی قدیمی از اس

ــت. وجه اخیر زمانی رخ  ــده اس »دیوان« یا »کلیات« او وارد نش

ــفینه« یا »ُجنگی« راه  می  دهد که صاحبان آثاری که قباًل به »س

ــه کنند. برای نمونه  ــر دیگری از آن آثار عرض یافته  اند، تحری

می توان از دیوان جامی )1492ـ  1414م.( یاد کرد. در کتابخانۀ 

 )Ms 365( شرقی دانشگاه سنت پترزبورگ نسخۀ بسیار جالبی

محفوظ است که در صفر 898/ نوامبر 1492، یعنی چند روزی 

پیش یا پس از تاریخ مرگ شاعر )که روز هشتم نوامبر 1492م. 

ــخه برداری شده است. مشخص است که این نسخه  بوده( نس

برای بازبینی شاعر آماده شده و ظاهراً او نتوانسته است بازبینی 

ــخه را خطاط معروف دربار سلطان  را به پایان برساند. این نس

حسین بایقرا، میرعلی تبریزی، ظاهراً در هرات، نوشته است.

آلبوم  ها  بانوان نوعی کتاب برای میهمان بودند که در آن از وی خواسته می شد یادداشتی برای میزبان بنویسد. این  آلبوم  یا  آلبوم های خانوادگی  17. چنین 

گنجینه های واقعی برای پژوهشگران ادبی هستند. شاهکارهایی در این آلبوم  ها یافت شده است به طور مثال از شعرای بزرگ روسیه در قرن نوزدهم.
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ــگـاه  ــخـۀ دانش ــتۀ اعالخان افصح زاد18، که نس به نوش

سنت  پترزبورگ را با نسخه های شناخته  شدۀ موجود از این متن 

در »مجموعه« های دیگر مقایسه کرده، این نسخه قدیمی ترین 

دیوان جامی است که شاعر در سال 1464م. در پنجاه  سالگی، 

ــه به دیوان قدیم��ی جامی معروف  ــانده ک ــه پایان رس آن را ب

ــه تنها از اّولین  ــس از آن، قصیده ها و غزل  هایی، ن ــت.19 پ اس

ــا، ترجیع بندها، یک غزل و  ــی بلکه همۀ قصیده ه دیوان جام

ــده و یک ترکیب بند از  ــی از دومین دیوان او، دو قصی دو رباع

ــالۀ وی در مورد  ــومین دیوان و نیز هجده معما از چهار رس س

معماها آمده است. این نسخه شامل مقدمۀ اصلی اّولین دیوان 

ــاعر در هنگام سرودن آن  ــت که در آن ذکر شده است ش اوس

ــت. ترتیب قرار گرفتن این آثار در کتاب با  ــاله بوده اس پنجاه س

همۀ نسخه  های معروف دیگر متفاوت است و بسیاری غزل  ها 

و قصیده ها در آن نیست؛ و در نسخه های متأخرتر هست. برای 

مثال، دومین شعر از دیوان آخر با این بیت شروع می  شود: 

ــا ــم کـج ــا نمـی گـوی ــقـم ام عـاش

ــرا ــم چـ ــن نمـی دان ــودم لیـک بیـخ

و غزلی از اولین دیوان او با این مطلع:

خطت گرد لب آن مشکین نبات است

ــت ــب آب حیات اس ــر ل ــته ب که رس

این نمونه، گواِه نگاِه دقیِق نویسنده در انتخاب آثار خود است. در 

بعضی موارد، مجموعه های بزرگ شعری مانند دیوان یا کلیات 

ــده  اند، مانند دیوان نظامی )ف. 606 هـ .(. نمونۀ  کالً مفقود ش

ــاعری نتواند گردآوری دیوان  ــابه دیگر زمانی است که ش مش

خود را در طول زندگی اش به پایان برساند و بعدها شاگردانش 

آن  را جمع  آوری کنند؛ مانند دیوان حافظ )ف. 791 هـ .( که از 

مجموعۀ »بیاض« او پدید آمده است. مجموعه های قدیمی در 

این  گونه موارد بسیار ارزشمندند. از بهترین این نمونه ها نسخۀ 

ــمارۀ 555 از مجموعۀ موسسۀ مطالعات شرقی تاجیکستان،  ش

مشتمل بر 25 اثر فارسی و عربی در موضوعات گوناگون )شعر، 

ــندگان مختلفی از قرن دوازدهم تا  تصوف، طب(، به قلم نویس

چهاردهم میالدی است. که به نظر می رسد قدیمی ترین نسخه 

ــد. تاریخ اتمام بعضی از این آثار ذکر شده  ــعار حافظ باش از اش

که از شوال 805 / آوریل 1403 تا 11 شوال 807 / 12 آوریل 

ــت. حواشی اوراِق 145رـ 151پ و 136ر - 140ر از این  1405 اس

ــخه شامل 41 غزل و دو قطعه از اشعار حافظ است؛ به خط  نس

ــیار زیبا. فضاهای خالی در حواشی اوراق  45رـ  46ر،  ــخ بس نس

ــخ و  139پ، 140پ، 141پ، 152پ، 154پ با 34 غزل به خط نس

ــت. ترتیب خاصی در نوشتن غزل ها دیده  شکسته ُپر شده اس

نمی شود که نشان دهد نسخه  ای که این غزل  ها را از روی آن 

ــته  اند در چه زمانی نوشته شده است؛ مثاًل 15 یا 16 سال  نوش

ــعار وی که اساس  ــت شاعر. نسخه هایی از اش پس از درگذش

ــکل نهایی دیوان را نداشته  ــخه قرار گرفته، ش کتابت این نس

است.20

ــیر مخالف گسترش یافته  با این  همه، غالبًا این روند در مس

است: منابع اصلی آثاری از قبیل »ُجنگ«، »بیاض«، »سفینه« و 

»مجموعه« مطمئناً »دیوان« ها، »کلیات«ها و بعدها »تذکره« ها 

ــلیقه،  ــد. اما در گلچین  ها بوده که عقاید گردآورنده- س بوده ان

ــود.  ــت حفظ ش ــته اس ذوق و پیش از همه نام او- می  توانس

ــاهـانه گرد  ــه به فرامیـن ش ــی ک ــیاری از مجموعـه  هـای بس

ــاعران بود و به  ــت حاوی اطالعاتی گوناگون از ش می  آمده اس

ــکش می  شده است. مؤلفان چنین  پادشاهان حامی آنان، پیش

آثاری می  بایست تمایالت پادشاهان حامی خود را پیش  بینی و 

ــرآورده کنند. تولید چنین کتاب هایی منحصر به ثروتمندان و  ب

نجیب زادگان نبود؛ اشخاص تحصیل  کرده نیز این آثار را برای 

ــای فراوانی از این نوع  ــخه برداری می کردند. نمونه  ه خود نس

ــر جهان موجود است. اعم  مجموعه  ها در کتابخانه های سراس

اغلب »سفینه« های موجود می  توانند سبک ادبی و دیدگاه های 

18. ا . افصح زاد، استاد تاجیک، این نسخه را در فهرست قدیمی  ترین و معتبرترین نسخه  های دیوان جامی )که تصحیح انتقادی آن را در سال 1978ـ1980م. 

به چاپ رسانده( آورده است: 

 Абдаррахман Джами. Фатихат аш-Шабаб. Критический текст и предисловие, М., 1978; Васитат ал-‘Икд и 
Хатимат ал-Хаййат. Критический текст и предисловие. М., 1980.

)این تصحیح را مرکز پژوهشی میراث مکتوب در سال 1387 به چاپ رسانده است. م(.

19. جامی پیش از آن که اولین دیوان رسمی خود فاتحةالشباب )1479 م.(، سپس دومین آن، واسطةالعقد )1489 م.(، و سومین دیوان، خاتمةالحیات )1491 م.( 

را منتشر کند، در طول سالیان متمادی، مرتباً آن را اصالح و شعرهایی به آن اضافه می  کرده است.

20 .Г.Галимова. Старейшая рукопись стихов Хафиза. – Проблемы востоковедения, № 4, 1959, 105-112.
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فلسفی جامعه در دوره  ای خاص را منعکس کنند. 

داستانپادشاهان

ــتۀ ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی، ما را  سفینۀ تبریز، نوش

ــیع و بی نظیری از موضوعات و نویسندگان  ــیار وس با طیف بس

ــتقل یا اجزائی از  ــنا می کند. این کتاب شامل 209 اثر مس آش

متون مختلف، از تفسیرهای قرآنی تا موسیقی و معدن شناسی، 

ــعر و تاریخ تا مکتوبات شخصی و  ــی، حقوق، ش و از واژه شناس

فلسفی، است. 

ــی بود که این اثر فوق العاده  ــتاد ایرج افشار، اولین کس اس

ــن همه دلیل  ــان معرفی کرد.21 ای ــمند را به ایران شناس ارزش

ــه پدیده  ای  ــت و کتاب را ب ــودن گردآورنده اس ــاخص ب بر ش

ــطر آن برای پژوهشگران  منحصربه  فرد بدل می  کند که هر س

ــیار مهم است و چنان که در مقالۀ دکتر  معاصر متون کهن بس

اصغر سید غراب22 آمده است، باید به دقت بررسی شود. 

حال به بخش بسیار کوچکی از سفینۀ تبریز اشاره می کنیم 

ــفینه«ها، عمومًا و س��فینۀ تبریز، خصوصًا  تا ببینیم چگونه »س

می تواند پژوهشگران را در مطالعۀ متون دیگر یاری کند. چون 

من تقریبًا سه سال برای پروژۀ شاهنامۀ کمبریج23 وقت صرف 

کرده ام، طبیعی است، پیش از هر چیز، گزیده  هایی از شاهنامه 

ــعر فردوسی است، توجهم را جلب کند؛ سه گزیده  که نمونۀ ش

ــتان رستم و اکوان دیو« و  ــتان رستم و سهراب«، »داس از »داس

ــتم و اسفندیار«. حتی با بخش نسبتًا  بخش کوتاهی از »رزم رس

ــتان رستـم و سهـراب« درمی  یابیم  کوچکـی )5 برگ( از »داس

چه ابیاتی در زمان ابوالمجد به متن شاهنامه اضافه شده است. 

هر شاهنامه پژوهی با مشکل ضبط  های متعدد ابیات و دشواری 

عظیم تشخیص نزدیک ترین صورت به اصل سرودۀ فردوسی 

مواجه است.

بخش مورد نظر از سفینه، که شامل 5 برگ )صفحات 568 

ـ 576 از چاپ عکسی( است، 596 بیت دارد. از مقایسۀ آن ها با 

ــیاقی24 و خالقی مطلق25، درمی یابیم  تصحیح های معیار دبیرس

که 27 بیت در س��فینه نیست؛ اما متن سفینه 21 بیت اضافه بر 

ــۀ متن س��فینه با دومین تصحیح  همان دو چاپ دارد. با مقایس

انتقادی روسی26 شاهنامه، مبتنی بر چهار نسخۀ نویافته که در 

ــناختـه بود، از جمله قدیمی ترین  زمان تصحیـح نخـست ناش

(M.C. III.106-  .آن  ها، نسخۀ فلورانس27 614 هـ ./ 1217م

ــم می  خورد.  ــم به چش ــتری ه ــای بیش (II.III.12 ،تفاوت  ه

نسخـۀسفینـۀتبریـز،»آغـازداستـان«شاهنامه،

کتابخانۀمجلسشورایاسالمی

21. ایرج افشار، »چاپ عکسی سفینۀ تبریز )گردآوری و نسخه  برداری در 720- 723 هـ./ 1320- 1323 م.(«، تهران، 1381ش./ 2002م.: نامۀ بهارستان، سال 

3، شمارۀ 2، زمستان 2002/3، صص 342 ـ 354.

 A treasury from Tabriz: a fourteenth century manuscript containing 209 works in Persian and” 22. علی اصغر سید غراب، 

Persica XIX ، ” Arabic (2003)، ص 125ـ164.
23. http:// shahnama.caret.cam.ac.uk

24. شاهنامه، تصحیح دبیرسیاقی، تهران، 1355/ 1374.

25. شاهنامۀ فردوسی، تصحیح جالل خالقی مطلق، جلد Bibliotheca persica ،2، انتشارات مزدا، کاستا ِمسا و نیویورک، 1990.

26.  Фирдоуси. Шах-наме. Т.2. Научно-критический текст, разночтения, примечания и приложения М.-Н.
Османова. М., 1992, 115-119.
27. A.M.Piemontese. Nuova luce su Firdausi “Shahnama”. Data to 614/1217 a Firenza. Estrato da Annali dell’Instituto 
Orientale di Napoli. Vol.40 (N.S.XXX). Napoli, 1980.
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بنابراین، قطعات موجود در سفینه، به لحاظ قدمت، در سومین 

مرتبه بعد از نسخۀ فلورانس و شاهنامۀ لندن28 و قبل از نسخۀ 

29 مورخ 
 )Dorn 329( ــیه ــروف کتابخانۀ ملی روس مصور مع

ــی صفحه  ای از  733هـ ./ 1333م. قـرار می گیرد. نمودار بررس

متن شاهنامه در سفینۀ تبریز چنین است:

هجده بیت از چاپ عثمان  اف در متن س��فینه وجود ندارد، 

حال آن  که چهار بیت از س��فینه در متن عثمان  اف نیست؛ 

ــخه  های دیگری که  یعنی این چهار بیت در هیچ  یک از نس

مبنای گردآوری این چاپ انتقادی بوده  اند نیامده است.

جالب توجه است که ابوالمجد متن کتاب فردوسی را آن قدری 

که برخی انتظار دارند خالصه نکرده است تا بتواند داستانی 

ابیات  تعداد  بگنجاند.  خود  عظیم  مجموعۀ  در  را  کامل 

محذوف هم کم است )27 از 123(؛ به  ویژه که این نسخه از 

قدیمی ترین نسخه  ها است و انتظار می  رود فاقد ابیات الحاقی 

موجود در سایر نسخه  ها باشد.

مقایسۀ اولیه، با نسخه های دبیرسیاقی و خالقی  مطلق، نیز 

ــیار کم ابیات الحاقی )تقریبًا 4٪(، و مقایسۀ دوم،  ــمار بس به ش

ــم کم تر )چهار بیت در  ــا متن عثمان اف، به درصدی از آن ه ب

ــام، به  ویژه در قیاس با آنچه از اغلب  ــه( انجامید. این ارق صفح

نسخه  های متأخر )تا قرن هفدهم میالدی( به دست می  آید، و 

ــخه  های متعلق به جنوب ایران یا هند، که سهم  مخصوصاً نس

ابیات الحاقی آن  ها به 50 - 60 درصد هم می  رسد )مثاًل نسخۀ 

ــگاه کمبریج30، نسخۀ  )Or. 1354 )15 کتابخانۀ مرکزی دانش

Ms. Or. fol. 209 متعلق به کتابخانۀ دولتی برلین،31 یا نسخۀ  
ــیه که الحاقیاتش  ــوظ در کتابخانۀ ملی روس Dorn 333  محف

مصور هم هست(، ناچیز است. 32

بخشی ]از شاهنامه[ که در نسخۀ ابوالمجد محفوظ است، 

ــیاری از بیت هایی  ــور که تا حدی انتظار می رود، فاقد بس آن ط

است که در تصحیح های انتقادی متداول )برتلس، دبیرسیاقی، 

ــیِ حتی عجیب  تر  ــان اف( آمده  اند. ویژگ ــی مطلق و عثم خالق

ــت که در هیچ نسخۀ  ــخه  وجود چندین بیت در آن اس این نس

قدیمی دیگری که مبنای این تصحیح های انتقادی بوده است، 

ــدد قابل توجهی  ــار بیت در هر صفحه، ع ــود. چه دیده نمی ش

ــت. که می تواند گواه محبوبیت ش��اهنامه در طول سه قرن  اس

ــد، از زمانی که فردوسی آن را به پایان رسانید تا آغاز قرن  باش

ــخه  های  چهاردهم میالدی، که زمان کتابت قدیمی  ترین نس

ــت. در طول آن سه قرن، ش��اهنامه را خوشنویسان  موجود اس

گوناگون )و نویسندگان مشترک( بارها نوشتند و چندین نسخه 

ــت. طرح کمرنگی از یکی  ــد که از بین رفته اس از آن فراهم ش

از این نخستیـن نسخه  های ناپدیدشده که در دوران معماگونۀ 

»نابودگی صورت مکتوب«33 ش��اهنامه از میان رفته، در سفینۀ 

ابوالمجد بازتاب می  یابد.

ــم »دگربودگی«35  ــی«34 یا بهتر بگوی ــدۀ »نابودگ کاًل پدی

ش��اهنامه برای سه قرن، به توجه ویژه  می ارزد. شاهنامه اّولین 

ــی دری بعد از دو قرن »دگربودگِی« این  اثر مهم در زبان فارس

ــت؛ دوره  ای که در آن زبان ادبیاتْ »عربی« بوده است.  زبان اس

ــیزدهم میالدی ]هفتم  ــی را، که تا قرن س ــای الحاق بخش  ه

ــد، نباید صرفًا  ــی افزوده  ان هجری[ بر حجم ش��اهنامه فردوس

ــه قلم گرفت،  ــت و بی رحمان ــات جعلی و بی ارزش دانس اضاف

ــناختی و لغوی ارزشمندی شمرد  بلکه باید آن  ها را مواد زبان ش

ــت حاوی اطالعاتی از ویژگی های زبان  شناختی  که ممکن اس

ــروده  ها به قلمرو آن  ها رفته و  ــرزمین  هایی باشند که این س س

فربه شده است.

در خاتمه، می خواهم بر بعضی نکات این مقاله تأکید کنم:

28. شاهنامۀ موزۀ بریتانیا، مورخ 675 هـ./ 1276 م. را مدت ها قدیمی  ترین نسخۀ این متن می  دانستند.

29. متأسفانه متن شاهنامۀ مصور موزۀ توپقاپی سرای، مورخ 1331 م. (Hazine 1479) برای مقایسه در دسترس نبود.

30. استنساخ در سیالکوت در 1800، حاوی 66 نگاره.

31 . استنساخ در اصفهان در 1666، حاوی 167 نگاره.

32 . این نسخه نه تنها به سبب به تصویر کشیدن داستان  های رایج مثل برزونامه یا گرشاسب نامه، بلکه به علت تصویرگری داستان های کوتاه آن مورد توجه 

و جالب است.

33. ”non-existence in written form”
34. “non-existence”.

other-existence” .35“. اصطالح (инобытие) را به  کار می  گیریم که م. زند آن  را برای دورۀ »دو قرن سکوت« فارسی دری زرین کوب پیشنهاد 

کرده است:

М.И.Занд. Шесть веков славы. Очерки персидско-таджикской литературы. М., 1964, 27-39.
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ـ اسفند ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة پنجم و ششم، آذر 

ــا انواع مختلفی دارند و اصطالحات گوناگونی  1. »مجموعه« ه

برای آن ها وضع شده است؛ از جمله »سفینه«، »ُجنگ«، »بیاض«، 

ــخیص آن  ها از  »مجموعه« و حتی »تذکره« که اغلب تقریباً تش

ــت. اصطالح »سفینه«، که از عربی گرفته  یکدیگر ممکن نیس

ــده، به کتابی اطالق می  شود که شامل آثاری در موضوعات  ش

ــت. این می تواند منشأ و خصوصیات ویژۀ این  گونه  مختلف اس

ــد که از گونه  ای  ــکار کن مجموعه های ادبی و/ یا علمی را آش

ــار دیگر، غیرمذهبی،  ــامل آث مطلقًا مذهبی به مجموعه ای ش

ــده  ــرانجام به نوعی دایرة المعارف مبدل ش ــعر( و س )نثر و ش

ــی »ُجنگ«، که به  ــایان ذکر است که اصطالح فارس است. ش

ــفینـه« باشد، در دنیـای  ــد گرته  برداری همان »س نظر می رس

فارسی  زبان جای آن را نگرفت، بلکه یکی از چندین اصطالحی 

شد که عموماً به مجموعه های شعری اطالق می  شود. 

ــن مجموعه هایی فقط در حفظ آثاری که زمانی  2.ارزش چنی

ــده اند، یا در حفظ  ــون کاماًل فراموش ش ــروف بوده اما اکن مع

ــان دادن  ــت، بلکه در نش ــهور نیس ــی از متون مش بخش های

ــت که در آن، آثار شناخته شده در زمان تهیۀ  موقعیتی  هم هس

این مجموعه ها، منتقل و به آن ها وقوف حاصل شد.

ــفینه«ها این است که حتی یک  مهمترین مزیت کار با »س

ــط می تواند بسیار به کار  ــعری متوس ــیار کوچک از ش تکۀ بس

ــی از تاریخچۀ متن، تحول  ــد و اطالعات فراوان ــگر آی پژوهش

ــت دهد.  ــخۀ احتمالی آن به  دس آن در طول قرون، و حتی نس

ــفینه«ها در پیگیری تحول نگاه نویسنده و ارزیابی او از آثار  »س

خودش راه گشایند؛ مانند دیوان جامی دانشگاه سنت  پترزبورگ. 

3. در مورد متن ش��اهنامه، کشف ابیات نویافته، حائز منتهای 

ــت؛ زیرا هر بیت اصیِل فردوسی به منزلۀ اثر هنری  اهمیت اس

ــیار ارزشمندی است که از پس یک هزاره باقی مانده است.  بس

ــتثنایی برای کشف  چنین متن خارق  العاده و نادری فرصتی اس

ــات بلکه برای  ــرای محققان ادبی ــد، نه  تنها ب ــای جدی یافته  ه

ــد. بیت  های نویافته  ــگران تاریخ هنر نیز فراهم می کن پژوهش

ــخه های خود  ــی هایی را که از نس ــت مفهوم نقاش ممکن اس

ــر  ــده اند و اکنون در مجموعه هایی در سراس جدا و پراکنده ش

ــوند، روشن سازد. این  ها از قدیمی ترین  جهان نگهداری می ش

ــی در کتاب های فارسی اوایل قرن چهاردهم  نمونه های نقاش

ــی های یتیم  مانده  ای، که تصاویری از  میالدی  اند. چنین نقاش

ــت هویت خود را به  واسطۀ آثاری  متون ناموجودند، ممکن اس

مانند »سفینه« بازیابند.

■

 انتشار دوفصلنامۀ میراث علمی اسالم و ایران

ــالم و ایران- ویژۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسالمی - به صاحب امتیازی مرکزپژوهشی  دوفصلنامه میراث علمی اس

میراث مکتوب، مدیرمسئولی دکتر اکبر ایرانی و سردبیری دکتر محمد باقری منتشر می شود.

ــی میراث مکتوب، پس از دوفصلنامۀ آینۀ میراث و دوماهنامۀ  ــومین نشریۀ مرکز پژوهش ــالم و ایران، س میراث علمی اس

گزارش میراث است که با ضمائمی چاپ و منتشر می شود. 

ــت تا با ارائۀ گزارش ها، مقاالت و تحقیقات  ــالمی اس این دو فصلنامه ویژۀ پژوهش های تاریخ علم و فناوری در دورۀ اس

انجام شده، سهم ایران و اسالم را در گسترۀ دانش بشری و تأثیراتی که تا قرون اخیر بر آن به جای گذاشته بازنمایاند.


