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تناسب متن با قطر و قوارة نسخه
ايرج افشار
چاپ  انتشار  مناسبت  به  مكتوب  ميراث  در  كه  شبى 
حضور  با  ادبى  مجمعى  هرات  تاريخ  نسخه برگردان 
تنى چند از فضالى افغانستان برپا بود خوشبختانه ميان 
گفتارها اشارتى دربارة بخشهاى گمشدة آن پيش آمد و 
چون به مناسبت اهميت تاريخى متن تصورى در اذهان 
متن بايد مفصل بوده باشد توضيحى  پيش آمده بود كه 
ميراث  گزارش  سردبير  درخواست  به  كه  كردم  عرض 

صورت مكتوبش را تقديم مى كنم.

تازه ياب  نسخة  در  كه  متن  از  مقدار  آن  گفتم:  آنجا 
ديده مى شود عبارت است از قسمت عمدة باب چهارم 
اين  و  كتاب  ششم  باب  از  بخشى  و  پنجم  بابهاى  و 
هر  چون  و  است  اصلى  نسخة  از  برگ  هشتاد  قسمت 

صفحه سيزده سطر كم پهنا است و در هر سطرى به طور 
متوسط ده كلمه نوشته شده بنابراين به قول قدما يكهزار 
و چهل بيت نويس دارد. پس بايد توجه داشته باشيم كه 
با  متناسب  متن  كتابت  براى  را  كاغذ  قطع  كاتبان  قطعًا 
خوش قواره  كتاب  تا  مى كردند  انتخاب  آن  نوشتة  مقدار 
درآيد. پس متن آنچه به نام تاريخ هرات به چاپ رسيده 
مانند  به  كه  باشد  مفصلى  چندان  كتاب  نمى تواند  است 
تاريخ بغداد چند جلد بوده باشد. جز آن معمول نبود كه 
اوراق  با  نسخه  همين  مانند  را  كوچك  قطع  به  كتابهاى 
زياد قطور كنند بطورى كه در دست جا نگيرد. پس بايد 
به حدى كلفت باشد كه تناسبى با درازا و پهناى نسخه 
قبضة  حلقة  ميان  آسانى  به  حتى المقدور  و  باشد  داشته 

دست قرار گيرد.

بنابراين تصور نمى توان كرد كه اين متن بيش از سه 
برابر از آنچه هست بوده باشد. يعنى حدود دويست و پنجاه 
برگ  يكصد و پنجاه  كه  گفت  مى توان  تصور  بدين  ورق. 
ازين نسخه مفقود شده و به عبارت ديگر متن مؤلف در 

حدود سه هزار و دويست و سيصد بيت بوده است.
اين نكته را بايد مسلم دانست كه چون متن كتاب كم 
بوده (اصطالحًا صغير) كاتب قطع كوچك (چيزى نظير 
جيبى كنونى) را انتخاب كرده بود و حتى متن نوشته را 
در همين اوراق با جدول بندى كوچكتر از كاغذ كتابت 
كرده است بطورى كه حاشيه ها نسبتًا پهن است. قطع اين 
كتب  در  كه  است  قطعى  كوچكترين  حقيقت  در  كتاب 
خطى قديم ديده مى شود. مگر در مورد مصاحف و ادعيه 
و بياضهايى كه افراد مى خواسته اند در ملبوس خود قرار 

دهند.


