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نامه ای در

پوزن  خواهی از دیرکرد 

استنساه یی نسخه

 لی صفری آ  قلعه
نسخهشناسوپژوهشگرمتونادبی
alisafari_m@yahoo.com

مانندبسـیاریازآدابنسـخهپردازی،آگاهیهـایمادربارۀ

شـیوۀسـفارشکتابتنسـخههااندکاسـت.نوشـتهایکه

پـسازاینخواهیمدید،یکیازنامههاییاسـتکهشـاید

آگاهیهاییدراینزمینهدردسترسماقراردهد.

نامـۀمـوردگفتوگـودریکمجموعـهازآثـارمرتبطبا

ترّسـل)نسخۀ194وقفیمرحومعلیاصغرحکمتبهکتابخانۀدانشکدۀ

ادبیاتدانشـگاهتهران،ص95پ(درجشـدهاسـت.درفهرسـت 

نسـخه های خطی کتابخانۀ دانشـکدۀ ادبیات)دانشپـژوه،51(

تاریـخکتابتاینمجموعهسـال656قیادشـدهاسـتاما

نگارنـدهبـاتوجهبـهقرایننسخهشناسـی،عـدد856رادر

سـال656قارزش
ً
انجامۀنسـخهمحتملتـرمیداند.طبعا

نامۀموردگفتوگورابیشـترخواهدکـرداماکتابتمجموعه

بهسـال856قبیشترمحتملاسـتوایننیـزبهنوبۀخود

ارزشـمنداسـت.همۀمجموعهبهقلمزکریابنعوضکاتب

درشـهرانقـره)/انگوریه/آنـکارا(کتابـتشـدهودارای

بخشهـایپایانـیازاثریباناممفتاح االنشـاء ازمحمدبن

حاجـیونیزاثریبـاناممجموعۀ جاللیـهازمحمدبنعلی

النامـوسالخواریاسـت.1همچنیـننامههایـیپراکندهاز

نویسـندگانآناطولـیدرپایاننسـخهنگاشـتهشـدهکهنامۀ

ناسالمیتوّسطآقای
ّ
1.تصحیحایناثربهعنوانپایاننامۀدكتریرشتۀتاریخوتمد

قنبرعلیرودگربهسال1383شدردانشكدۀالهیّاتدانشگاهتهراندفاعشده

است.گزیدهایازبخشنخستایناثردرمقالۀ»آالتكتابتوبیانآدابو

عاداتدبیریبرگرفتهازنسخۀتحفۀجاللیه«توّسطآقایرودگرمنتشرشدهاست.

نیزاثریازنویسندۀمجموعۀجاللیهبانام»حدائقالوثائق«پیشازاینمنتشرشده

است)نک:منابع(.

موردنظرمانیزدرهمینمیانهاست.

نامـهبـرایپوزشخواهـیازدیرکردکتابتنسـخهایاز

شـرحمشارقنوشتهشدهاستونویسـندۀنامهاینتأخیررا

بهدلیلسـهلانگاریکاتبدانسـتهاسـت.ازفحـواینامه

برمیآیدکهنویسـنده،نقشواسـطهیاسـفارشگیرندهرابرای

کتابتنسـخهبرعهدهداشـتهوازاینجاشـایدبتوانگمان

بـردکـهاووّراقبودهاسـت.نیزچوننسـخهدرانقرهکتابت

شدهونامههاییازنویسندگانآناطولیدرآنهست،میتوان

گمانبردکهنویسـندۀنامهدرهمانمناطقمیزیسـتهاسـت؛

بهویـژهکهدرمتـننامهازواحدپول»اقجه«)آقچه(سـخن

رفتهکهمیدانیمدرسـرزمینهایآناطولیوارانرواجداشـته

اسـت.ازنکاتجالـبتوجهدرایننامهاشـارهبدیننکته

اسـتکهنویسـندۀنامه،جزوههاییراکهتـاآنزمانکتابت

شـدهبودبرایسـفارشدهندهفرستادهاستواشـارهداردکه

دیگـرجزوههـاراپـسازنـگارشخواهدفرسـتاد.روشـن

اسـتکـهایـنکارپیـشازتجلیـدنسـخهانجاممیشـده

است.

قرایننشـانمیدهدکهاستنساخنسخههاهموارهدرپی

سـفارشانجـاممیشـدهاسـتوچنیننبـودکهاثـریرااز

پیـشبنویسـانندوسـپسدرپـیمشـتریباشـند.بنابراین

میتوانپنداشـتکهیکیازکارهایوّراقان،گرفتنسفارش

استنسـاخازمشـتریانوارجـاعآنبـهکاتبانبودهاسـت.به

عبارتـیوراقـان،نقشمیانجـیرامیانمشـتریانوکاتبانبر

عهدهداشتند.


ً
نکتهایکهبایدبدانتوجهداشـتآنکهمشـتریانمعموال

ازوّراقـانچنـداندورنبودندتانیازبـهنامهنگاریمیانآنان

باشـد.ازهمینرویاسـتکهدرمیاننامههـایبازماندهاز

ادوارپیشـین،چنیـننامههاییبسـیارکمیاباسـت.اینکه

چرانامهایبااینمضموننگاشـتهشـدهواکنونبهدسـتما

رسـیدهروشـننیسـت.شـایدازآنرویبـودهاسـتکـه

نویسـندۀنامهازشرمسـارینخواسـتهبامشـتریرویاروی

شودولذاماوقعرابانامهبرایمشترینوشتهاست.

چنانکـهخواهیـمدید،درنامهازاستنسـاخنسـخهایبا

نامشـرح مشـارقگفتوگوشدهاسـت.گویاایننام،شکل

چندیناثربا
ِ
مختصـرشـدۀناماصلیاثراسـتوچوننـام
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جـزء»مشـارق«آغازمیشـود،نمیتوانبااطمینـانگفتکه

مقصودکدامیکازآنهابودهاسـت.شـایدیکیازشـروح

مشـارق االنـوار النبویة مـن صحاح االخبـار المصطفویةمد

نظربودهاسـت)برایاینشـروح،ر.ک:دست نوشـت های ایران،ج6،

ص1058(.البتهگماننویسـندۀاینسـطوربرآناستکهواژۀ

»شـرح«جزونامکتابنبودهودرواقععبارتیتوصیفیبرای

اثـراسـتودراینصـورتمیتوانگمانبردکهنسـخهای

ازمتنفارسـی مشـارق الدراری سعیدالدینسعیدفرغانیدر

نظـربـودهکهشـرحیبـرتائیـۀ ابن فـارضاسـت؛بهویژهکه 

مشـارق الدراریدرآناطولینگاشـتهشدهومجموعۀموردنظر

مـانیـزدرانقرهکتابتشـدهاسـتوگفتیمکـهنامههاییاز

نویسندگانآنسرزمیندرآنهست.

چونازایننامهتاکنونیکنسـخهشـناختهشده،مالک

دیگریبرایحلنادرسـتیهایآندردستنداشتیم.بهویژه

کهنثِربخشهایپایانِینامهنشـانمیدهدکهنویسـندهاش

تبحـرچندانیدرنگارشنداشـتهوجزاشـتباهاتکتابتی،

نثریچنداناصولینداردتاباقراینسـبکیبتواننادرستیها

رادریافت.البتهخطبۀنامهنثریاسـتوارترداردکهبهاحتمال

بسـیار،نویسـندهآنراازنمونههـاینامهنـگاریالگوبرداری

کردهاسـت.بههـرحالتالشبراینبودکهازروینسـخۀ

درستاستخراجشود.اینکمتننامه:
ً
موجود،متنینسبتا

وحاِتالطـاِفنامتناهیکه
َ
نفحاِتاعطـاِفالهیوف

ِ
روایـح

کماالِترحمانیومعدِنسـعاداِت1سـبحانیدمیدن
ِ
ازمنبع

ووزیـدنگیرد،بـهجناِبافتخارالموالی،شـرفاالعاظمو

ةوالفرض،الذی
ّ
االعالی،حّجةهللافیاالرض،محییالّسـن

عریـفوخلتمآثـرهعنطوق
ّ
غنـت2اسـمهعنرسـمالت

التوصیف:

ـــه ـــطبوصف ـــکالموالیحی ـــیال یفن

ـــد ـــاالینف ـــیبم ـــایفن ـــطم أیحی

الزالـتمیامـنانفاسـهفرقالمسترشـدینواصلةواسـنان

والباطلفاصلةموصولباد.
ّ
یراعه3بینالحق

بعـدالدعـواتالمسـکیّةالنفحـاتوالتحیـاتالوردیة

1.نسخه:»سعادت«؛بهقرینۀ»کماالت«تغییردادهشد.

2.نسخه:»+من«؛دراینجا»غنت«نیزازدیدگاهصرفینادرستمینماید.

3.نسخه:»یراعة«.

ذاِتشـریفوعنصـِرلطیفگـرددکه
ِ
الصفحـات،معلـوم

دعاگـویمخلـصراازجهـِتشـرح مشـار بینهایـت

خجالـتوشـرمندگیحاصلشـد،اماخـدایتعالیعالم

اسـتکـهاندرایـنقضیـهتقصیـرازجهِتایـنمخلص

نیفتاد؛هرچهافتادازجانِبکاتببود.

ازبـرایترغیِبتعجیـِلکتابت،چهارصـداقجهنقددر

تمام
ِّ
اّوِلشـروعبهکتابتباویتسـلیمکردهشـدکهبهجد

بنویسـد؛تأخیرکنـانتأخیرکناندعاگویرابهاینشـرمندگی

انداخت.حاصِلکالم:بیسـتجزونوشـتهشـد؛اجزاءرابه

دسـِتبرندۀ4ورقۀمحبّتدادیم]و[بهخدمتارسـالکردیم

تادروقِتاحتیاجبهشـرِفمطالعهمشـّرفشود.باقیرانیز

درنوشـتناسـت،اگرآنهاهمدربایستشـداعالمفرمایند

ی5کفایتشـود.بیادبیراازحد
ّ
فرسـتادهشـود.ازانمابتأن

گذراندیـم.الطـاففرمودهوعفـووتجاوزکننـد6کهالعذر

عندکرامالناسمقبول.
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شـفیعیکدکنـی،محمدرضـا،1386،قلندریـه در تاریـخ،تهـران:

سخن.

دانشپـژوه،محمدتقی،1341،فهرسـت نسـخه های خطی کتابخانۀ 

دانشـکدۀ ادبیـات)مجموعـۀوقفـیجنـابآقـایعلیاصغـر

حکمت(،تهران،ضمیمۀس10،مجلۀدانشکدۀ ادبیات.

فهرسـتوارۀ دست نوشـت های ایـران،بـهکوشـشمصطفـیدرایتی،

تهـران:کتابخانـه،موزهومرکزاسـنادمجلسشـورایاسـالمی،

1389ش.

فرغانـی،سـعیدالدینسـعید،مشـارق الدراری)شـرحتائیـۀابـن

فارض(،بهکوشـشسـیدجاللالدینآشـتیانی،مشـهد:انجمن

فلسفهوعرفاناسالمی،1357ش.

نامـوسخـواری،محمدبـنعلـی،»آالتکتابـتوبیـانآدابو

عـاداتدبیـریبرگرفتـهازنسـخۀتحفـۀجاللیـه«،بـهکوشـش

قنبرعلیرودگر،نامۀ بهارسـتان،پیاپـی13ـ1386،14ـ1387ش،

ص13ـ22.

نامـوسخـواری،محمدبـنعلـی،»حدائقالوثائـق«،بـهکوشـش

مصطفـیگوهـریفخرآبـادوحمیدرضـاثنایـی،نامۀ بهارسـتان،

پیاپی15،آبان1388ش،ص67ـ101.

4.درحاشیۀنسخهبهخطیدیگر:»دارنده«درجشدهاست.اینتعبیررواجداشته

درقلندریه در تاریخ)شفیعی وبراینمونهدریکیازنامههایقلندریانمندرج

کدکنی،370،س2(دیدهمیشود.

5.کذا.

6.اینتعبیرنادرستنیستاماچندانهمفصاحتندارد.اگرشخصیخوشقلم

مینوشت:»ازتقصیریکهرفتتجاوزکنند«.
ً
بودمثال


