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 در کتابخانۀ دانشگاه لیدنر مجموعۀ وارناز  066نسخۀ شمارۀ  ، بررسی و تحلیلمعرفی
 

 1سلمان ساکت دکتر 

 2مارشک یگز حهیمل

 

 چکیده

از مجموعۀ وارنر در کتابخانۀ دانشگاه لیدن در گزارشی  کی   066مشخصات نسخۀ شمارۀ 

اند، ذکر شده اسی.  از نسخ خط  فارس  این کتابخان  نوشت پژوه دربارۀ برخ  استاد دانش

ق (، ب  این  565 -056) اثر ابوحامد محمّد غزال  زاد آخرتنگارندگان در جریان تصحیح 

انید کی  ب  نسیخ  و بررسی  دقیین آن دریافت  یاب دس.رجوع کرده و پس از  نویسدس.

از جملی  ایشیان   خطا برکنار نیس.از  ،اطلاعات آن مرحوم اگرچ  در نوع خود مفید اس.

  در این مقالی  انددر ذکر تاریخ نسخ  و ترتیب قرار گرفتن متون مختلف در آن اشتباه کرده

پژوه تکمیل و در مواردی اصلاح شیده ضمن معرف  کامل نسخۀ لیدن، اطلاعات استاد دانش

اثیر  رسالۀ ذکریی اس.  همچنین اطلاعات جامع  دربارۀ دو اثر مکتوب در این نسخ  یعن  

بیا میتن  اخییر ارائ  و متن چیاپ  اثیرزاد آخرت و   ( ق 480 -410) عل  همدان میر سید

های نحیوی و زبیان  و احتمالیاا کاربردهیای نسخۀ لیدن مقایس  شده اس. تا برخ  ویژگ 

 رسیالۀ ذکریی ترین اثر موجیود در ایین مجموعی ، کهن در نسخۀ لیدن شناسانده شود  مهم

ق ( ب  زمان حیات مؤلیف بسییار  811و تاریخ کتاب. آن ) اس. کامل ک  تقریباااس.، چرا 

شده از این اثیر اسی.  بیا ایین ترین نسخۀ شناخت ها گویا کهننزدیک و بر اساس فهرس.

 نویسدسی.منتشیر شیده، از ایین  رسالۀ ذکری های مختلف  ک  از در چاپ تا کنونوجود 

 اند استفاده نکرده

، زاد آخرت، رسالۀ ذکری شناس ، کتابخانۀ دانشگاه لیدن، نسخ  مجموعۀ وارنر ها:کلیدواژه

  الملوک ةذخیر

                                                             
 saket@um.ac.ir                                      ()نویسنده مسئولاستادیار زبان و ادبیات فارس  دانشگاه فردوس  مشهد  -1
 malihooman64@gmail.com                     زبان و ادبیات فارس  دانشگاه فردوس  مشهد   کارشناس ارشد  -2
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 مقدمه

بررس  و معرف  دقین هر نسخۀ خط  برای محققان و مصححان امری مهم، ضیروری و راهگشاسی.  

ن دارد  چندان آسان نیس.، ایین امیر اهمیتی  دو چنیدا هاآنب   یاب دس.های  ک  ویژه دربارۀ نسخ ب 

های  اسی. کی  از جملی  نسیخ  1مجموعۀ اهدای  وارنر در کتابخانۀ دانشیگاه لییدن 066نسخۀ شمارۀ 

ال  آن فیراهم کنیون اسیکن نشیده و صیورت دیجیتی ک  تا ب  آن ب  آسان  میسّر نیس. چرایاب  دس.

شیده اسی.  بررس  و گزارش دقین و کیامل  نییز از آن ارائی  و منتشیر ن تا کنوننشده اس.  همچنین 

ق ( ب  ایین نسیخ  رجیوع  565 اثر ابوحامد محمّد غزال  )م  زاد آخرتنگارندگان در جریان تصحیح 

ب  آن و بررس  دقین، بر آن شدند تا نتایج بررس  خود را در اختییار محقّقیان  یاب دس.کرده و پس از 

 ةذخییری کوتیاه  از هیاو بخش رسیالۀ ذکریی و مصحّحان قرار دهند  این نسخ  شامل س  اثر اس.: 
 اثر ابوحامد محمّد غزال   زاد آخرتک  هر دو نوشتۀ میر سیّد عل  همدان  اس. و  الملوک

لیدن در هلنید  سیس دانشگاهأم  تقریباا بلافاصل  پس از ت1545در حدود سال کتابخانۀ دانشگاه لیدن 

تیرین ک یکی  از بزر ای کی  دارد، مالیو در حال حاضر با قدم. چند صید سیال  شروع ب  کار کرد

زبیان شیرق  گونیاگون در  24نسخ  بی   20666های نسخ خط  شرق  در اروپاس.  بیش از مجموع 

های فارسی ، عربی  نسخ  ب  زبان 0666شود ک  از این میان حدود کتابخانۀ دانشگاه لیدن نگهداری م 

  از نسیخ خطی  شیرق  م ( یک  از افرادی اس. ک  مجموعۀ بزرگ1005و ترک  اس.  وارنر )متوف  

را ب  این کتابخان  اهدا نموده اس. امّا وی ن  یک فرد دانشگاه  ک  تاجری جوان بیود کی  بیا سیودای 

آوری کنید  او دو روز پییش از هزار نسخۀ خطی  جمی تجارت ب  شرق آمد و توانس. نزدیک ب  یک

نویس  این مجموعۀ بیزر  های خط  خود را ب  دانشگاه لیدن سپرد و کار فهرس.مر ، تمام  نسخ 

های ایین کتابخانی   ایین مجموعی  در زمیرۀ نویسدس.های متعدد عملاا سنگ بنای  شد برای فهرس.

(  در ایین مقالی  16-9: 1۹85های اهدای  ب  کتابخانۀ دانشگاه لیدن اس. )قاسملو، ترین مجموع بزر 

 از همین مجموع  مورد بررس  قرار گرفت  اس.  066نسخۀ شمارۀ 

هیای بسییاری نوشیت  ها و گزارشفهرسی. تا کنونهای خط  کتابخانۀ دانشگاه لیدن دربارۀ نسخ 

های خطی  پژوه گزارشی  دربیارۀ برخی  از نسیخ یاد محمّدتق  دانششده اس.، از جمل  استاد زنده

 2۹5 :1۹58) تهیرانهای خط  کتابخانۀ مرکزی دانشیگاه نشریۀ نسخ  فارس  این کتابخان  در دفتر دهم

های خطی  ایین کتابخانی  توسی  ارائ  داده اس.  همچنین جدیدترین ویرایش فهرس. نسخ  ب  بعد(
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یان یوس. ویتکام تنظیم شده اس. ک  در این تحقین ب  مشخصات نسخۀ لیدن در ایین منیاب  اشیاره و 

 ها تکمیل و اصلاح خواهد شد سپس  برخ  از اطلاعات موجود در آن

 جدیدترین فهرست این کتابخانهمشخصات نسخۀ لیدن در 

 در سیال ویتکیام یوسی. کی  توسی  ییان های کتابخانۀ دانشگاه لییدنجدیدترین ویرایش فهرس. در

 WWW.ISLAMICMANUSCRIPTS.INFO))های اسیلام  و در سای. دستنوشت  شده منتشر 2664

ات نسیخ  مشخصی 066، ذیل شمارۀ 252جلد نخس.، صفحۀ  در ،(19: 1۹91موجود اس. )قاسملو، 

 ب  شرح زیر آمده اس.:

 بر  شامل: 00ای ب  فارس  دارای مجموع 

 تنها بخش ابتدای  یک کتاب حاوی مطالب عرفان  ک  عنوان و نام نویسنده ندارد   1

غزالی  و  کیمیای سیعادتای از اثر ابوحامد غزال  ک  خلاص  زاد آخرتای ناقص از نسخ   2

 ق  اس.  811عرب  وی بوده و تاریخ کتاب. آن  یک  از آثار بدایة الهدایةنمونۀ فارس  

ق (  480  ( نوشتۀ السید علی  الهمیدان  )م۹6، 29، ۹5)بر   رسالۀ ذکری تنها بخش پایان    ۹

 ق  811مورخ 

 ق ( 480  الدّین الهمدان  )ماثر سید عل  بن شهاب الملوک ةذخیربخش  از   0

 پژوهمشخصات نسخۀ لیدن در گزارش مرحوم دانش

 گزارشی  کتابخانۀ مرکزی دانشیگاه تهیران های خط نسخ  نشریۀدر دفتر دهم  ،ک  گفت  شد طورهمان

در ایین   پیژوه وجیود داردب  قلیم مرحیوم دانش های فارس  این کتابخان نویسدس. از دربارۀ بعض 

 گزارش ب  نسخۀ مورد نظر ما نیز اشاره شده و در معرف  آن آمده اس.:

و  ها نزدیک ب  یک خ  نسخ نزدیک بی  نسیتعلیندر لیدن، همۀ شمارهوارنر  066مجموع  شماره »

افتاده اس.  در آغیاز دو بیر  اسی. بی  خی   21-26، 1۹-12، 4-0 باشد  میان صفحۀ 9باید از سدۀ 

و من قدماء العلماء الأمیون قول بعض روی البارح حین ذهیب و ررسیل  احید انیاب » :گون  دیگر بدین

ص( بیا شیعر  ۹صوفیان  اس. و دربیارۀ برناپرسیت  )در    «  بباب السعاده  اللیس و لعب سع  القابج 

 س  21   00آمده اس. و شعر فارس  و عبارت  ترک   « خداوندی»عرب  ک  در آن کلمۀ 

 پ(0 -1سید عل  همدان  ) رسالۀ ذکریّ :  1
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بی  آغاز: حمد و سپاس پروردگاری را ک  حقاین اثمار قدس  در خلاین اشجار اشباح انس    2

کمال رسانید     اما بعد بدان ای عزیز ک  ایزد تعال  چون خواس. )آغاز ذکریۀ همدان  اسی.(  

اسی. )فهرسی. « ای عزیز»های در آن از ارادت و محب. و توحید بحث شده اس. و با عنوان

 ( 2۹12ش  00: 5

اسی.  در آن آمیده« و احوال هرکس »پ( آغاز و انجام افتاده:  28 -ر4: غزال  )زاد آخرت  ۹

: 0ر( )فهرسی.  4) "پس این مختصر کتاب تصنیف کردیم و وی را زاد آخیرت نیام نهیادیم"

 ( 20۹0ش  ۹۹0

ق  بی   821رجیب  16نوشیتۀ  ۹5پ و ۹6 -ر29: سید علی  همیدان  )رسالۀ ذکریّ  دنبالۀ  0

 ( 2۹16ش  05: 5( )فهرس. 2همان خ  شمارۀ 

هیا و . بیا فهرسی. بابپ(، آغیازش هسی00 -ر۹0پ و ۹0 -ر۹1: همو )الملوک ةذخیر  5

انجام افتاده: )گف. ای رسول خدای مرا بیاموز رسول علیی  السیلام فرمیود کی  چیون بی  نمیاز 

  2«(201-206: 1۹58پژوه، )دانش(« 1906شمارۀ  226: 0برخاست ( )فهرس. 

تر از اطلاعیات موجیود در فهرسی. ییان پیژوه انیدک  کامیلشده توس  اسیتاد دانشاطلاعات ذکر

.  در فهرس. ویتکام اولین اثر موجود در مجموع ، اثری بدون عنوان و بدون نیام نویسینده ویتکام اس

نویس آن را شناسیای  اسی. و فهرسی. رسیالۀ ذکریی معرف  شده ک  در واق  این اثر بخیش ابتیدای  

در نسخ  وجود دارد کی  در  الملوک ةذخیرنکرده اس.  همچنین در فهرس. ویتکام آمده ک  بخش  از 

بی  طیور پراکنیده در  الملوک ةذخیرهای  از ن  فق  بخش ، بلک  بخش م شدن بررس  نسخ  معلوجریا

ق  ذکیر شیده کی  در فهرسی. ویتکیام  821پژوه نسخ  وجود دارد  تاریخ مجموع  توس  استاد دانش

پیژوه بی  خطیا اسیتاد دانش ،زاد آخیرتهیای تعداد بر  دربارۀهمچنین   آمده اس.ق   811درست  ب 

 12در ظهیر بیر   زاد آخیرتاند ک  در واق  دانست  زاد آخرتپ را 28ر تا 4ک  ایشان از  چرااند  ت رف

 ةذخییردو بخیش از  ،آمیده 28تا پایان بیر   1۹شود و متن  ک  از روی بر  ب  صورت ناتمام رها م 
و در برخی  میوارد  را تکمییل پژوهیاد دانشزندهاند اطلاعات نگارندگان کوشیدهدر ادام   اس.  الملوک

    اصلاح کنند
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 دقیق آن مشخصات نسخۀ لیدن پس از بررسی

ییاد نویس خطیای  رخ داده و زنیدهشماری نسخ  توس  فهرسی.بر  اس.  در بر  04نسخ  دارای 

بیر  ذکیر  00هیای نسیخ  اند  در هر دو گزارش قبل  شمار بر پژوه نیز همان را مبنا قرار دادهدانش

  ۹اندک  بر  اوّل نسخ  را در شمارش ب  حساب نیاورده اس.، چراشده ک  اشتباه 

متنی   ،جلد نسخ  دارای طرح ابری اس. و روی آن چیزی نوشت  نشده اس.  در پش. روی جلد

آغیاز و بیا:  « و من قدماء العلمیاء الیأمیون قیول بعیض ذوی التیاریخ     »عرب  نوشت  شده اس. ک  با: 

بیر روی بیر  «   عل  سیدنا محمّد و عل  آل  و صحب  و سلم قال لسان الحیالالحمد للّ  و صل  اللّ»   

 یابد و در ادام  یک رباع  نیز دارد ک  مفهوم آن چندان واضح نیس.:اوّل پایان م 

 قییرم ) ( خشیی. در کلییام  در بهشیی.

 میین نوشییتم قصیید وعظیی  خییالق 
 

 ایییییزدی نییییوری دعییییای  در بهشیییی. 

 رازقییییی  معلیییییوم اربیییییاب سرشییییی.
 

 م  چند بی. عرب  ب  شرح زیر آمده اس.:در ادا

 الالبییاب امییا قالیی  اولییوقصةةة کتبیی. 

 تعالیییییا و تنییییاه  مصییییلیا و علیییی 

 و کییان فییی  دلیییل علیی  الکتییاب مبییین

 فییان یکییون میین الییاعجمین صییورت 

 یقیییوم کیییل کلیییام بییی  الخداونیییدی

 لیی ی کییل و فییوق مقییام خیییر بیی  ) (
 

 لیییاخروا مکیییان السییینین فییی  الیییاکواب 

 لیییو مییین الیییاکوابالیییدلیل کیییل محلّییی  

 بصیواب بةصلوت  و     )یک کلم  ناخوانا( مثیو

 فخییییر مقدمیییی  خبییییرت بیییی  الالبییییاب

 لیطیییرفن مییین الفیییاو صیییاحب الیییأکواب

 و لیییم اکییین     ) ( علییی  حصیییول منیییاب
 

در پایین این صفح  ب  موازات عطف نسخ ، چند سطر ب  زبان عرب  نوشیت  شیده اسی.  در ایین 

سیورۀ  00سورۀ غافر و آییۀ  ۹9سورۀ رعد، آیۀ  ۹4و  ۹0مل  آیات بین چند آی  از قرآن هم هس. از ج

های  از آیات قرآن ذکیر شیده اسی.  و مثال دربارۀ علایم وقف سجاوندی مطالب ل.  در این متن،فصّ

های  ب  زبان ترک  و عرب  آمده و بیر روی بیر  دوم ابییات و جملیات  بی  در پش. این بر  نوشت 

ده ب  صورت عمودی و افق  یا مورّب بی  زبیان عربی  و فارسی  نوشیت  هم ریخت  و پراکن  صورت ب

 شده اس.  از جمل  این رباع  ک  شاعر آن را نیافتیم:

 پیمییییییان محبیییییی. از السیییییی. آوردم  جییان را ز شییراب وصییل مسیی. آوردم
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 من عشین تیو را بی  هیر دو کیونش نیدهم
 

 زیییرا کیی  بیی  خییون دل بیی  دسیی. آوردم
 

پیاک شیده ییا از بیین رفتی   آنهیای  از مولانا نوشت  شده ک  بخش همچنین ابیات غزل  مشهور از

 اس.:

 ک  شیکر شیازد ای دوس. شکر خوشتر یا آن

 ای باغ تو خوش باش  یا گلشن ]گیل در تیو 

 ای عقل تو ب  باش  در ]در دانش و در بیینش 

 ای عشیین اگرچیی  تییو آشییفت  ]و پییر تییاب  

 آنییم سرگشییت  ]و حیییرانم  خییود شییدۀبیی 

 ز لطفش ]پر خسرو و پیر شییرین دریای دل ا

 شمس الحن تبرییزی چیون شیمس دل میا را
 

 کی  قمیر شیازد خوب  قمیر خوشیتر ییا آن 

 ک  برآرد گیل صید نیرگس تیر شیازد یا آن

 ک  ب  هر لحظ  صد عقل و نظیر شیازد یا آن

 س. ک  از آتش بر عشن کمر شیازدا چیزی

 وزد پیر گیاه  سیر و پیر شیازدگاهیم بسی

 نی  گهیر ]سیازد اندیشی  صید گو وز قطرۀ

 4در فعییل کنیید تیریی  در ذات سییپر شییازد
 

، مولیویالزمان فروزانفر وجیود دارد )، تصحیح استاد بدی کلیات شمسدر  065این غزل ب  شمارۀ 

شیود  در اختلافات  در ضب  برخ  کلمیات و عبیارات دییده م  ،( و با مقایسۀ این دو00: 2 ، ج1۹0۹

« بهتیر»بی  جیای « خوشتر»ب  کار رفت  و در مصراع اوّل و دوم « دساز»ب  جای « شازد»همۀ ابیات کلمۀ 

در چاپ فروزانفر بدین صورت اس.: ای بیاغ تیوی  خوشیتر ییا  نیز آمده اس.  مصراع اول بی. دوم

 گلشن گل در تو 

 همچنین بی. ماقبل آخر غزل نیز افتاده اس.: 

 آن جمل  گهرهیا را انیدر شیکند در عشین
 

 چیییز دگییر سییازدوان عشیین عجایییب را هییم  
 

 متن نسخه

 رسالۀ ذکریه

 خی ّمیتن بیا  شیود  خی ّبا ذکر بسم اللّ  الرّحمن الرّحیم آغیاز م  نویسدس.متن  ،از ظهر بر  دوم

یا عنوان رسال  وجیود نیدارد،  صفحات پیشین متفاوت اس.  در صفحات ابتدای  متن نام  از نویسنده

عنوان و بدون نام نویسینده معرفی  شیده س. متن  بدون ک  در فهرس. یان ویتکام نیز رسالۀ نخ چنان

 ق ( و آغاز آن چنین اس.: 480 -410اثر میر سید عل  همدان  ) رسالۀ ذکریّ اس.  امّا این متن، 
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کمیال رسیانید   حمد و سپاس پروردگاری را ک  حقاین اثمار ارواح و حداین اشجار اشباح انس  ب»

غایی. و آثیار احضیار حکمی. ل  چون خواس. ک  اظهار قیدرت ب اما بعد بدان ای عزیز ک  ایزد تعا

نهای. کند ب  مقتضای جود نفوس وجود انسان  ک  از ظلم. آباد نابود لیم یکین شییئاا می کورا بی  ب 

     «س. ا صحرای وجود آورد و بر گ رگاه عالم ارواح ک  برزخ وجود و عدم

ها ثب. شده امّیا ناتمیام  یابد و تمام  رکابدام  م این متن تا پایان بر  هفتم نسخ ، بدون افتادگ  ا

اند و هیر قسیم  را ای عزیز بدان ک  سالکان راه طریق. بیر اقسیام»    ماند و در پایان بر  هفتم با: م 

هیر مقیام  را آییات  از    را مشرب  از اشارت ربان  و حظّدر مطالعۀ انوار توحید مقام  و اهل هر مقام

شود  در حاشیۀ ظهر بیر  ششیم آغاز م  زاد آخرتیابد و پس از آن پایان م « حآیات مجید چون صب

و روی بر  هفتم متن  عرب  ب  خط  متفاوت با متن نوشت  شیده کی  چنیدان خوانیا نیسی. و گوییا 

رها شیده بیود، بیا حیدود ییک بیر   4ک  در ظهر بر   رسالۀ ذکری مطلب  مرتب  با متن اس.  ادامۀ 

فرمود ک  کیل »با  ۹0  ادامۀ رسال  بر روی بر  آمده اس. ۹0و  ۹1، ۹6های در بر  افتادگ  ب  ترتیب

آغیاز و در    « الا اشهادت لا إل  الا الل  فانها لا توض  فی  المییزان  مةیعلمها الرّجل توازن یوم القیا حسنة

المیاء و  صةةل یس خلاالعین المصطفوی افتخار آ ةتمّ. رسال  ذکری  سلال  نبوی قر»   با:  ۹1پایان بر  

و الرضیوان و اسیکن  محمیود حمة الطین العارف اسرار الصمدان  امیر سید عل  الهمدان  فرمده اللّ  بالر

تصیویر شیمارۀ یابید  پاییان م « الجنان ف  العاشر رجب المرجب عم. یمن  سن  احدی عشر ثمانمائ 

 دهد را نشان م رسالۀ ذکری  یک و دو در پیوس. مقال  صفحات ابتدا و انتهای 

چندین بار تصحیح و چاپ شده اس.  از جمل  آقیای دکتیر محمید رییا  در  تا کنوناین رسال  

رسیال  ، احوال و آثار و اشعار میر سید عل  همیدان  بیا شیش رسیال  از ویضمن کتاب مفصل  با نام 
( پییش از آن 114: 1۹00ب  گفتۀ رییا  )ش  منتشر کرده اس.   1۹00را نیز تصحیح و در سال  ذکری 

اثیر خواجی   فصل الخطاب بوصل الحبیابیک بار در تاشکند و در حواش  جلد نخس. رسالۀ ذکری  

الدین طیارم  منتشیر ب  اهتمام مولانا نجم ت کرۀ شیخ کجج ابوالفتح محمّد پارسا و بار دوم ب  ضمیمۀ 

د بیدین صیورت معرفی  های خط  این رسال  را ک  تا آن زمان شناسیای  شیده بیواو نسخ شده بود  

 کند:م 

)فرهنگسیتان تاشیکند:  2۹۹2و  2۹۹1)تاجیکسیتان(  ۹840کتابخانیۀ مرکیزی،  ۹915نسخ خطی  »

 (۹ فهرس. جلد
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طور عکس  ک  از فییلم شیمارۀ  )کتابخانۀ مرکزی دانشگاه( همین 1000، 469نسخ عکس : شماره 

اصیلا قسیمت  از «( رسال  در سیلوک»)از نسخۀ آستان قدس رضوی مشهد( گرفت  شده )و با نام  26۹6

 )همان(  « اس. ک  جداگان  نوشت  شده اس. )کتابخانۀ مرکزی(« ذکری »همین رسالۀ 

 ةذخییرهای خطی  هنگیام معرفی  نسیخ  کتاب خود و ب  98دکتر ریا  در صفحۀ  ک  آنجالب 
ۀ لیدن اشیاره کیرده در این نسخ  آمده اس.، ب  نسخ هم های  از آناثر دیگر همدان  ک  بخش الملوک،

 نام  از نسخۀ لیدن نیاورده اس.  رسالۀ ذکری های امّا در معرف  نسخ 

هیا تیرین آنکهنکی   های این اثر شناسای  شدهنویسدس.نسخ  از  24 دس. کم امروزه در ایران

 ق  کتاب. شیده و از پاییان 808در سال  این نسخ   کتابخانۀ مرعش  در قم اس. 0/825۹نسخۀ شمارۀ 

ایین   0 کامیل اسی. در نسخۀ لیدن متعلین بی  اواییل سیدۀ نهیم و تقریبیاا رسالۀ ذکری   5افتادگ  دارد

( بسیار نزدییک و از ایین ق  480 -410ق  کتاب. شده ک  ب  زمان حیات مؤلف ) 811در  نویسدس.

 رو بسیار مهم و قابل توج  اس. 

و بیا  4بخش ک  مورخ قیرن دهیم اسی.را بر اساس نسخۀ کتابخانۀ گنجرسالۀ ذکری  محمّد ریا  

ترین نسیخۀ شیناخت  بخش را قیدیم در نظر داشتن چاپ تاشکند تصحیح کرده اس.  او نسیخۀ گینج

شده از این اثر دانست  و از این رو استفاده از این نسخ  را برای تصحیح خود بسیار مهیم قلمیداد کیرده 

از روی نسیخۀ میورخ قیرن ده  ود راخ چاپ ک  گویداس.  ریا  در توضیح روش تصحیح خود م 

با این هم  در مواردی )و البت  ن  خیل  زیاد( کی  احتمیال قیوی »اما  فراهم آوردهبخش در کتابخانۀ گنج

کاری کاتب شیده باشید، ضیب  یکی  از دو نسیخۀ رف. نسخۀ مزبور نیز دستخوش تصرف و غل م 

هر آنچ  را هم از آنجا گرفتی  بیودیم در چاپ  )چاپ تاشکند در حاشیۀ فصل الخطاب( را برگزیدیم و 

(  ذکر این نکت  ضروری اس. ک  در اکثیر قرییب بی  اتفیاق 52۹: 1۹00)ریا ، « میان دو قلاب نهادیم

  8موارد، ضب  نسخۀ لیدن با آنچ  دکتر ریا  میان دو قلاب نهاده، همخوان اس.

 زاد آخرت

 ابوحامیداثیر  زاد آخیرتهشتم نسخ ، رسالۀ از روی بر   رسالۀ ذکری پس از  ،طور ک  گفت  شدهمان

ای کوتیاه و مختصیر اسی. امیا اگرچی  رسیال  زاد آخیرتشود  ق ( آغاز م  565-056) غزال  محمّد

ک  یک  از معدود آثار فارس  غزال  اس.  غزال  تألیفات متعدّد و مهمّی  بی   ای دارد، چرااهمیّ. ویژه
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ارس  غزال  حت  کمتیر فب  زبان عرب ، شمار آثار  وی ها اثرده برابردر  دو زبان پارس  و عرب  دارد اما

 در واقی  ایین رسیال   خیور توجی  اسی.درو ب  همین دلیل بسیار مهیم و از شمار انگشتان دو دس. 

 کی  یةةالهیدا یةةبیداکتاب دیگر غزال  ب  زبان عرب  ب  نیام ای اس. ب  فارس  از گون ترجم  یا ترجم 

در نویسینده  رود اق  و عرفان  اس. و از آثار اواخر عمر غزال  ب  شمار می دارای مطالب فقه  و اخل

پیس میا ایین کتیاب مختصیر : »گوییدابتدای کتاب ب  ارتباط بین این دو اثر خویش اشاره کیرده و م 

ک  گروه  از اهل دین درخواسیتند، بیرای  نام کردیم ب  سبب آن «زاد آخرت»تصنیف کردیم و وی را 

 یةةبیداقدر کی  در  لیکن آن ،رسند کیمیای سعادتت آن نبود ک  ب  کتاب ک  ایشان را قوّقوم  از عوام 

بشناسیند و زاد تقیوی بیدان  یةةبیداایم ب  تازی ایشان را کاف  بود، خواستند تا پارس  کتاب گفت  ةایهد

یین ا در بدانند و نخواستیم ک  این کتاب از فایدۀ نو خال  بود و اعتقادی ک  ایمیان بیدان درسی. شیود

 «علم و عمل و ایمان و تقوی و تمام  زاد آخیرت بیدان حاصیل آیید ۀکتاب بیاوردیم تا جام  بود میان

بیا  ما را بی  ارتبیاط آن یةالهدا یةبدابا  زاد آخرتارتباط  علاوه براین بخش محتوای   (۹: 1۹52)غزال ، 

 سازد  م رهنمون  نیز کیمیای سعادت

 1240ق  و  1208های دو بیار در هنید در سیال ؛اپ رسیده اسی.س  بار ب  چ تا کنونزاد آخرت 

بی  صیورت  ش 1۹52در سیال ( و بیار دیگیر 24۹: 1 ، ج1۹96ب  روش چاپ سنگ  )نوشیاه ،  9ق 

از روی نسیخۀ  آن را تنهیا اورنیگحروف  توس  مراد اورنگ در تهران چیاپ و منتشیر شیده اسی.  

تنهیا ییک نسیخ  اس. ول  چون  منتشر کرده و تصحیح کتابخانۀ مجلس شورای اسلام  5552شمارۀ 

او راه چیاپ  ، اشتباهات  بی نویسدس.های  از ب  دلیل نادرست  یا ناخوانا بودن بخش ،در اختیار داشت 

ها و سیهوهای  از جانیب مصیحّح رخ داده کی  بیر همچنین در برخ  از میوارد بیدخوان  اس.  یافت 

های دیگیری از ایین کتیاب و همچنیین با پیدا شدن نسخ  اینک ابهامات و اشکالات متن افزوده اس. 

نماید ک  نگارنیدگان میدت  ضروری م  زاد آخرت تصحیح دوبارۀ ،ابهامات و اشکالات این با توج  ب 

ای دیگیر و ب  ضیرورت تصیحیح دوبیارۀ ایین اثیر در مقالی  اس. مقابل  و تصحیح آن را شروع کرده

 ن و پژوهشگران قرار خواهد گرف. اند ک  در اختیار علاقمنداپرداخت 

منتشیر کیرد و در آن بی  معرفی   زاد آخرتای دربارۀ ش  احمد افشار شیرازی مقال 1۹50در سال 

گوید کی  پیانزده سیال پییش از شناسای  شده از آن پرداخ.  او در آغاز مقال  م  این اثر و نسخ خط 
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های مجموعی لسیل  کتیب و رس  ییک سدر حین بر 61ش 1۹۹5تاریخ نگارش مقال  یعن  حدود سال 

ق  ب  خ  کیاتب  بی  نیام میردامیاد 1681برخورد کرده ک  در سال  زاد آخرتاز   نویسدس. ب  خط 

های دیگر این اثر پرداختی  و در ادامی  فهرسیت  از و پس از آن ب  جستجوی نسخ  11کتاب. شده اس.

 ها ب  شرح زیر ارائ  داده اس.:آن

 « 21ۀ مجلس شورای اسلام ای در کتابخاننسخ  

  ۹5ای ناقص در کتابخانۀ وزارت مطبوعات کابل در افرانستان ک  در مجموعۀ شیمارۀ نسخ 

 این کتابخان  قرار گرفت  

  از مجموعۀ روان کشکو  526ای در توپقاپو سرای در شماره نسخ 

  کتابخانۀ ایاصوفی  در استانبول  0492نسخۀ موجود در مجموعۀ شمارۀ 

 در کتابخانۀ سلطنت  سابن برلین  ۹۹09رۀ نسخۀ شما 

 افشیار شییرازی،« مجموعۀ وارنر در کتابخانیۀ دانشیگاه لییدن در هلنید 066سخۀ شماره ن( 

1۹50 :1-5 ) 

چیاپ ،  های نسیخ خطی  وهای شرح احوال و آثار غزال  و فهرس.نگارندگان با مراجع  ب  کتاب 

لییل تعیدّد آید )بی  دوار م صورت فهرس. در ادام  ب اند ک  شناسای  کردهنسخ دیگری هم از این اثر 

اییم و از ذکیر نسیخ بیا اند آوردهکتابی. شیده 16تر را ک  تا حیدود پاییان قیرن ها، تنها نسخ کهننسخ 

 ایم(:های زیاد خوددداری کردهافتادگ 

 :Richard, 1989و 199: 1۹86زاده، کتابخانیۀ ملی  پیاریس )سیید حسیین 280نسخۀ شیمارۀ   1

ق  ب  دس. مسافر بن علی  بین جمیال تبرییزی در دمشین کتابی.  405 (  این نسخ  در1/299

 شده 

 :Witkam, 2007)ق   811وارنر در کتابخانۀ دانشگاه لیدن در هلنید میورخ  066نسخۀ شمارۀ   2

 )افشار شیرازی ب  این نسخ  اشاره کرده بود(  (2/252

ق  کی   961سیرای اسیتانبول بی  تیاریخ از مجموعۀ روان کشیکو در توپقیاپو  526نسخۀ شمارۀ   ۹

اطلاعات دقیق  دربارۀ کامل یا ناقص بودن نسخ  در فهرسی. نیامیده  امیا آغیاز آن در فهرسی. 

  (Karatay, 1961: 14)آمده و از ابتدا افتادگ  ندارد 
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 ،1۹08)حیائری، ۹1مجلس شورای اسلام  ک  احتمالاا مربوط ب  قرن ده اسی. 5552نسخۀ شمارۀ   0

  (26: 14ج

معصومیۀ قم  این نسخ  کامل بوده و کاتب و تاریخ کتاب. ایین نسیخ   کتابخانۀ 90شماره نسخ    5

 ( 026: 14 ، ج1۹96سخ  بسیار کهن اس. )درایت ، مشخص نیس. اما ظاهراا ن

کتابخانۀ گنج بخش در پاکستان  این نسیخ  در ییک مجموعی  قیرار دارد و  16092نسخۀ شمارۀ   0

(  تیاریخ کتابی. ۹00: 1۹80قیرن ده ذکیر شیده اسی. )تسیبیح ،  تاریخ کتاب. آن در فهرسی.

 ق  ذکر شده اس.  1669مجموع  در پایان آن 

ق  در کلکتی  1615کتابخانۀ آی. الل  مرعش  در قم  این نسیخ  در تیاریخ  10686نسخۀ شماره   4

 های مختلف رسال  در این نسیخ  جیاب  دس. فردی ب  نام هدای. اللّ  نوشت  شده اس.  قسم.

 ( 026: 14، ج 1۹96نسخ  افتاده اس. )درایت ،  ب  جا صحاف  شده و از میان  حدود نیم  از

ق  )همیان(  )افشیار  1681کتابخانۀ علام  طباطبای  شیراز بیا تیاریخ کتابی.  1065نسخ  شماره   8

 شیرازی ب  این نسخ  اشاره کرده بود(

نمود چراک  از ییک سیو بیا ری م ضرو زاد آخرتب  نسخۀ لیدن برای تصحیح  یاب دس.در آغاز 

ترین نسخ شناسای  شده از آن اس. و از سیوی دیگیر کهن ق ( یک  از 811  تاریخ کتاب. آن )توج  ب

غزال  را بر حسب تیاریخ  هاینگاشت و فهرس. موریس بویچ ک   مؤلفات الرزال در مناب  مهم  چون 

بی  ایین نسیخ   یاب دسی.اس.  امیا پیس از  ها تنظیم کرده، ب  اهمی. این نسخ  اشاره شدهتألیف آن

، اهمیی. معلوم شد بر خلاف آنچ  دربارۀ اهمی. آن در مناب  مختلف آمده اس.، ب  دلیل افتادگ  زییاد

طور ک  گفت  شید افشیار شییرازی در مقالیۀ خیود بی  ایین ندارد  همان زاد آخرتدر تصحیح  چندان 

گویید در بیوده اسی.  او م  مؤلفیات الرزالی و نسخ  اشاره کرده و مرج  او فهرس. موریس بیویچ 

ذکیر شیده اسی. و  زاد آخیرتمیتن کتیاب،  10سطر  0۹فهرس. موریس بویچ نام رسال  در صفحۀ 

مرج  بویچ فهرس. لیدن تألیف وارن بوده و یادآور شده ک  نسخۀ لیدن نام مؤلف ندارد چیون ابتیدای 

 ( ۹: 1۹50 آن افتاده اس. )افشار شیرازی،

معرف  شده اس.: یکی  نسیخۀ کتابخانیۀ وزارت  زاد آخرتدو نسخۀ خط  از  مؤلّفات الرزال در 

بدوی قسیمت  از آغیاز  صفح  اس. و دیگر نسخۀ لیدن  4مطبوعات کابل ک  تاریخ کتاب. ندارد و تنها 

ای ک  دارد نقل و آن را ب  عربی  ترجمی  کیرده اسی.  همچنیین تیاریخ نسخۀ لیدن را پس از افتادگ 
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ق  نوشت  و گفت  اس. ک  این نسخ  ن  تنها از ابتدا ک  در مواضی  متعیدد از میانی   811تاب. نسخ  را ک

از میانی  زاد آخرت خلاف گفتۀ بدوی  (  اما باید گف. ک  بر189-188: 1944دارد )بدوی،  هم افتادگ 

درسیت  سیخۀ لییدن ب در ن زاد آخیرتگیرد کی  محیدودۀ . م   ندارد و این اشتباه از آنجا نشئافتادگ

در این نسخ  پس از افتادگ  از ابتدا از روی بیر  هشیتم آغیاز  زاد آخرتتشخیص داده نشده اس.  

پیژوه نییز در گیزارش خیود اسیتاد دانش یابید شود و تا پایان بر  سیزدهم بدون افتادگ  ادامی  م م 

در  زاد آخیرت، امیا در واقی  01یابیدادامی  م  تا انتهای بر  بیس. و هشتم زاد آخرتآورده اس. ک  

بر  از کل مجموع  را در بر گرفتی  اسی.  آنچی  از  0ب  صورت ناقص رها شده و تنها  1۹پایان بر  

اثر دیگر مییر سیید  الملوک ةذخیرآمده اس.، دو بخش از کتاب  29روی بر  چهاردهم تا پش. بر  

هرس. او مشخصات نسیخ  را ذکیر نویس  ک  بدوی هم از روی فعل  همدان  اس.  احتمالاا فهرس.

ادام  دارد و ب  همین خیاطر گفتی  اسی.  29تا انتهای بر   زاد آخرتنموده تصور کرده اس. ک  متن 

تصاویر شمارۀ سی  و چهیار در پیوسی. مقالی ، ابتیدا و انتهیای ایین  « فی  خرومٌ من مواض  متعدد»ک  

 دهد رسال  را در نسخۀ لیدن نشان م 

، حدود یک صیفح  از ابتیدای رسیال  زاد آخرتای در دسترس ما و متن چاپ  هبا توج  ب  نسخ 

س. هرچ  مقدر و متناه  بود برسیده گیر کیار آخیرت ابیدی ا تا بمرده اس. این»افتاده اس.  متن با: 

  مریرب چیون بی  دارد ک  نهای. بنرسد و اگر کس  را مملک. دنیا صاف  مسلم شود از مشیرق تیا بی

ة کتابیک و کثیر ةاللّهیم رعنی  علی  تلیاو»   آغاز و با:    «   تخم حسرت باشد هم وق. مر  رسد آن

 ئحةةانگش. چپ و بگو اللّهم ررحنی  را  ذکرک و س  بار بنفس ب  بین  برکش و درون بین  پاک کن ب

 آغاز متن را یک صفح  بعد در نظر گرفت  و ب  عربی  نییز مؤلفات الرزال  یابد  بدوی درپایان م « الجنة

ششیم صفح  از متن چاپ  اس.، یعنی  حیدود ییک 11حدوداا  رجم  کرده اس. )همان(  این بخشت

  زاد آخرتکل متن 

 خیور توجی درشیود کی  ها و نحوهای خاص و کهن در این نسخ  دییده م برخ  ترکیبات، واژه

لییدن را از های خاص و مهم نسخۀ های  از ضب آید ک  در ستون اوّل نمون   در ادام  جدول  م اس.

ایم و در ستون دوم و سوم ب  ترتییب، همیان عبیارات را در نسیخۀ چیاپ  بی  ها و نحو آوردهنظر واژه

ق ( ک  اساس کار ما در تصحیح این اثیر اسی.، درج  405تصحیح مراد اورنگ و نسخۀ پاریس )مورخ 
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آشینا شیوند  شیایان ذکیر های نحوی و زبان  نسخۀ لییدن ایم تا خوانندگان بهتر و بیشتر با ویژگ کرده

ایم امیا بی  منظیور پرهییز از اطنیاب تنهیا اس. ک  نسخۀ لیدن و متن چاپ  را ب  طور کامل مقابل  کرده

 ایم موارد مهم و قابل توج  را در جدول زیر آورده
 

 پاریس نسخۀ نسخۀ چاپی نسخۀ لیدن

تاا بمارده ]و پنج هزار سیال اسی.  

 ر( 4) است

 دنیا برفته که ازپنج هزار سال اس. 

(2) 

تاا از دنیاا و پنج هزار سیال اسی. 

 پ(44) برفته است

 برسیده گیرمتناه  بیود  و مقدرهرچ  

 ر( 4)

دراز  اگرچهمتناه  بود  مقدارهرچ  

 (2) پرسیده گیربود 

دراز بیود  اگرچندهرچ  متناه  بود 

 پ(44)برسیده گیر 

فانیس. و آخرت  سفالپس چون دنیا 

 ر( 4باق  ) زر

فانیسی. و  سافالیندنییا  پس چون

 (2باق  ) زرینآخرت 

فیان  اسی. و  سفالپس چون دنییا 

 پ( 48)باق   زرّآخرت 

برای مساافران ایزد تعال  آفریده اس. 

 ر( 4) الهیتبحضرت  را

ایزد سبحان  و تعیال  آفرییده اسی. 

قصید بحضیرت  برای مسافرانی که

 (2دارند ) الوهیت

ایییزد تعییال  آفریییده اسیی. بییرای 

 پ( 48) الهیّتب  حضرت  مسافران

آن کلمۀ الا إلی  الیا اللّی       ترجمانک  

 پ( 4اس. )

آن کلمۀ الا إل  الیا اللّی       ترجمۀک  

 (2اس. )

آن کلمۀ لا إل  الّیا اللّی       ترجمۀک  

 ر( 49اس. )

بیی ات خودسیی.      خااودشهسییت  

 ر( 8وی ب ات خودس. ) قوامبلک 

بی  ذات خیود اسی.      ویهست  

وی بی  ذات خیود اسی.  قیام  بلک

(۹) 

 بی  ذات خیود اسی.      ویهست  

 اس.  او ب  ذات او قیامبلک  

ن  چنانک  جسم  فوق جسیم  باشید 

 ر( 8وی جسم نیس. ) بل لا

ن  چنانکی  جسیم  فیوق جسیم  

 (0وی جسم نیس. ) کهباشد 

کی  جسیم  فیوق جسیم  نن  چنا

 او خود جسم نیس. که بل لاباشد 

 درسااتییمییاری و رنییج و راحیی. و ب

 ر(9)

 تندرستیرنج و راح. و بیمیاری و 

(5) 

 تندرستیرنج و راح. و بیمیاری و 

 ر( 8۹)

در  خواسات نشااودبلکی  جیز آنکیی  

 ر( 9وجود نیاید )

در وجود  خواهدبلک  جز آنک  وی 

 (5نیاید )

در وجود  خواهدبلک  جز آنک  وی 

 ر( 8۹) نیاید

 8۹) بود الثری تحتکرم  ک  در      (5بود ) تحت الثری  کرم  ک  در    ر( 9بود  ) تحت زمین    کرم  ک  در 

   پ(

ک  سخن در دل آدمی  بیود  و چنانو چنانکیی  در دل آدمیی  حییرف و و چنانییک سییخن در دل آدمیی  بییود 
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آواز حرف و صوت نیس. یعنی  کی  

 ترپاا نیس. سخن حن تعال   برنده

 ر( 9ترس. )و منزه

صوت نیس. سیخن خیدای تعیال  

 (5تر اس. )و منزه پاکیزه

ز حرف و صوت نیس. یعنی  کی  ا

تعیال   سیخن حین نیس. او بریده

 تر اس. از این صف. تر و منزّهپاک

قرآن و توری. و انجیل و زبور و همی  

 پ( 9) پیغامبران گفت

قرآن و توریی. و انجییل و زبیور و 

 (5) پیغمبران کتبهم  

قرآن و توریی. و انجییل و زبیور و 

 ر( 80) غامبرانکتب پیهم  

در  بینادو هرکس  کردارهاء خیویش 

هماه را و هرچ  کرده باشد  نبشتهنام  

 ر(16) با یاد او دهند

 بیندو هرکس  را کردارهای خویش 

همه را ک  کرده باشید  نوشتهدر نام  

 (4) یاد وی دهند

در  بیننادو هرکس  کردار خیویش 

 همه را با یاد وی دهندنام  نبشت  و 

 ر( 80)

  درییین عییالم بصییراط مسییتقیم هرکیی

    و هرکی   باشد بایستاده بودهراس. 

 ر(16) نداشته بودراه راس. 

و هرک  درین عالم بر صراط مستقیم 

    و هرکی  راه  ایستاده باشدراس. 

 (4) نداشته باشدراس. 

هرک  در این عالم بر صراط مسیتقیم 

     و هرک  راه  بایستاده باشدراس. 

 ر( 80) نداشته باشدراس. 

 پ( 80) با بهشت برندو ب  آخر  (4) ببهشت برند بازو ب  آخر  پ(16) رسانند ببهشت بازو آخر 

حین سیبحان  و  لحظتایو بدان  هیر 

 ر(11تعال  مطلعس. )

حیین  لحظااهو بییدان  کیی  در هییر 

 (9سبحان  و تعال  مطلعس. )

حیین  ایلحظااهو بیدان کیی  در هیر 

   ر( 89)تعال  مطّل  اس. 

 با جامۀ خاواب شاویتا آنگاه ک   (9) باز بخواب شویتا آنگاه ک   پ(11) با خواب شوی  تا آنگاه ک

 پ( 89)

صاب  جهد کن کی  بییداری پییش از 

 پ(11بود ) صادق

جهد آن کین کی  بییداری پییش از 

 (9بود ) صب 

 صاب جهد کن تا بییداری پییش از 

 پ( 89بود )

اسیی.  پگاااه خاسااتنکیی  برکیی. در 

 پ(11)

هداشااتن پگاااه نگاکیی  برکییات در 

 (9اس. ) خاستن

اسی.  در پگاه خاساتنک  برکیات 

 پ( 89)

بجاای نی. کن ک  فرمان خدای تعال  

 پ(11) میکردم

نی. کن ک  فرمان خیدای تعیال  را 

 (9) آوریبجای می

 بی نیّ. کن ک  فرمان خدای تعیال  

 ر( 96) آورمجای می

چون جام  پوشیدی و قصید طهیارت 

در  کردی پای چپ پییش نی  و چیون

قوت به پای چا  نشسیت   51جاقدم

 پ(11) کن

چیییون جامییی  پوشییییدی قصییید 

جای کن  نیم  چیپ از تین طهارت

خویش فراپیش داری تا پیای چیپ 

 (9نه  ) جایطهارتبنشستن در 

چییون جامیی  پوشیییدی و قصیید 

جای کردی نیمۀ چپ از تن طهارت

خویش فراپیش داری تا پیای چیپ 

 96نهیی  ) جااایطهارت پیشییتر در

 پ(

و  گامی چند برگیریو پس از بیول و سی   سه گام برگیارو پس از بول و سی   سه گام برگیاریپس از بول  و
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 ر( 91) بخفیس  بار  (16) تنحن  کنبار  ر(12) بسرفیبار 

دهان و سی  بیار در  یک آب برگیرو 

 بروزه باشی مگر کن و تا کام برسان

 پ(12)

و س  بیار در  یک کف آب برگیرو 

مگار کاه روزه  کنتا کام اف دهان

 (11) باشی

در و یک کف آب برگیر و سی  بیار 

دهان کن و با کام افگن مگار کاه 

 ر( 92) روزه داری

 الملو ة ذخیر

ترین اثیر تیرین و مفصیلمهم الملیوک، ةذخیرپ آمده دو بخش از 29ر تا 10های متن  ک  در بر 

سی.  آغیاز ایین کتیاب نییز در میر سید عل  همدان  اس. ک  موضوع آن علم اخلاق و سیاس. مدن ا

شیمار حضیرت حمید بسییار و ثنیاء ب »اسی.:  آمیده ۹2بر روی بر  امّا با جابجای  همین مجموع  

و الرفیران  حمةةملک  را ک      اما بعد یقول شیخ الکامل المحقن الصمدان  سید عل  الهمدان  علی  الیر

اشراف نوع انام کی  در استصیلاح امیور  ک  مدت  بود ک  جمع  از ملوک و حکام اهل اسلام و اماجد و

تیا آخیرین  الملیوک ةذخییرمتن .    «زدودند دین اهتمام م  نمودند و آیینۀ دل را از غبار ادناس آثام م 

گف. ای رسول خدای مرا بییاموز رسیول علیی  السیلام »    یابد و با: بر  نسخ  بدون افتادگ  ادام  م 

 یابد با افتادگ  زیادی از انجام، پایان م  04تهای بر  در ان« فرمود ک  چون بنماز برخاست 

 مربیوط بی  ایین ۹0اسی.، بیر  شیمارۀ  الملوک ةذخیرک  شامل متن  04تا  ۹2های در میان بر 

کی  گفتی  شید جایگیاه  جا صحاف  شده اسی.  چنیان های  این متن جابکتاب نیس. و در میان بر 

از  الملیوک ةذخییراسی.   رسالۀ ذکریی و مربوط ب  ادامۀ  ۹6قبل از بر  شمارۀ  ۹0اصل  بر  شمارۀ 

های کوتاه  از این کتاب مفصل در نسخۀ لیدن گنجانده شده اسی.  بیا پایان افتادگ  دارد و تنها بخش

صیفح   000ش ، تبرییز( کی  حیدود  1۹58) الملیوک ةذخییرتوج  ب  تصحیح سید محمود انواری از 

صیفح  از  55یابید، تنهیا شود و تیا پاییان نسیخ  ادامی  م ز م ر نسخ  آغا ۹2اس.، متن  ک  از بر  

کتابی.  21ر تیا انتهیای بیر   10کی  از بیر   الملوکة ذخیرشود  آن بخش از ابتدای آن را شامل م 

 ،پ کتابی. شیده 29ر تیا  22کتاب بوده و آن بخش ک  از بیر   169تا  8۹شده، مربوط ب  صفحات 

هیای  کی  تصیور اس.  بنابرین بر  194تا  104بوط ب  صفحات مر و الملوک ةذخیربخش دیگری از 

 بوده اس.  الملوک ةذخیرهای  از اس.، در واق  بخش زاد آخرتشده بود مربوط ب  
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در جدول زییر نشیان  ،گفت  شد نویسدس.چکیدۀ آنچ  دربارۀ ترتیب آمدن متون مختلف در این 

 داده شده اس.:
 

 وف (چاپ حر 5۹4-524)صص  ذکری  سالةر پ 4پ تا  2از 

 وف (چاپ حر 11-1)صص  زاد آخرت پ 1۹ر تا  8از 

 وف (چاپ حر 169-8۹)صص  الملوک ةذخیر پ 21ر تا  10از 

 وف (چاپ حر 194 -104)صص  الملوک ةذخیر پ 29ر تا  22از 

 وف (چاپ حر 505 -5۹9)صص  رسالۀ ذکری دنبالۀ  ۹1، ۹6، ۹0بر  

 وف (چاپ حر 10 -1)صص  کالملو ةذخیر پ ۹5ر تا  ۹2از 

 وف (چاپ حر 55-10)صص  الملوک ةذخیر پ 04تا  ر ۹4از 

 

کیردن افتیادگ  اسی.  اوت و نونویس و احتمالاا بیرای پرنسخ  متف ۹9و  ۹8های نوع خ  در بر 

نیسی. و شیامل ییک ربیاع   الملیوک ةذخییرابیات  کتاب. شده ک  مربوط ب  میتن   ۹9در ظهر بر   

اللّی   حمةةعلی  سیینا رع  فارس  اس. ک  بالای یک  از آن دو نوشت  شده اس.: لیابو فهلوی و دو ربا

 علی ، رباع :

 در پییرده سییخن نیسیی. کیی  معلییوم نشیید

 در معرفتییی. چیییون نییییک فکیییری کیییردم
 

 کیییم مانییید ز اسیییرار کییی  مفهیییوم نشییید 

 معلییومم شییید کییی  هییییچ معلیییوم نشییید
 

ب  همین صیورت بی  ابیوعل   ( دقیقاا910-91۹: 1۹5۹اج الدّین احمد وزیر )این رباع  در بیا  ت

آمیده « للشییخ الیرئیس»( بیا عنیوان 065 سینا نسب. یافت  اس.  بی. دوم آن نیز در همان کتیاب )ص

 ب  خیام منسوب شده و بدین صورت آمده اس.: المجالس هةنزاس.  افزون بر این در 

 هرگیییز دل مییین ز علیییم محیییروم نشییید

 بییا اییین همیی  چییون بنگییری از روی خییرد
 

 کیییم مانییید ز اسیییرار کییی  مفهیییوم نشییید 

 عمیییرم بگ شییی. و هییییچ معلیییوم نشییید
 

 (111: 1۹00)خلیل شروان ، 

 ( 14: 1۹42این رباع  ب  فخرالدین رازی نیز منسوب اس. )امیرافضل ، 

 دیگر رباع  فارس  این اس.:
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 در رفیی  حجییب کییوش نیی  در جمیی  کتییب

 در طییی ّ کتیییب کجیییا بیییود نشیییئۀ حیییب
 

 جییبشییود رفیی  حکییز جمیی  کتییب نم  

 طیی  کیین همیی  را و عیید الیی  اللّیی  و تییب
 

این رباع  از ابوسعید ابوالخیر اس. ک  در چاپ سعید نفیس  وجود نیدارد  در کتیاب دیگیری بیا 

کی  بی  تصیحیح جهیانگیر منصیور  های معتبراز نسخ  رباعیات ابوسعید ابوالخیر، خیام، بابا طاهرعنوان 

آخر آن بدین صورت اس.: طی  کین همی  را بگیو  منتشر شده اس.، این رباع  وجود دارد و مصراع

  (۹۹: 1۹85ال  اللّ  اتب )منصور، 

 اما رباع  فهلوی چنین اس.:

 کییی  او گییییری نیییو ابیییرو سیییاوم اوسیییر

 شیییییهرم اج در براننییییید بتیییییو آییییییم
   

 ازان میییویم کییی  گییییری آوم اوسیییر 

 تیییو چیییم اژ در برانییی  لیییاوم اوسیییر
 

نظر چنین معنای  دارد: اگر همیۀ شیهر میرا از در  معنای بی. اوّل چندان واضح نیس.  بی. دوم ب 

)نجیم رازی،  مرصاد العبیادکنم  در آیم و اگر تو مرا از خود بران ، نال  و زاری م برانند، ب  سوی تو م 

( رباع  دیگری ک  بسیار شبی  ب  این رباع  اس. و شاید صورت دیگیری از همیین ربیاع  95: 1۹52

  01شده اس.باشد، از زبان حضرت آدم نقل 

 ( آمده اس.  5در پیوس. )عکس شمارۀ  ۹9تصویر ظهر بر  

 گیرینتیجه

از مجموعۀ اهدای  وارنر در کتابخانۀ دانشگاه لیدن ب  دقی. بررسی   066در این مقال  نسخۀ شمارۀ 

 یاب دسی.صورت دیجیتال  آن فراهم نشده اسی. و  تا کنونو تحلیل شد  معرف  کامل این نسخ  ک  

دان آسان نیس.، برای مصححان و محققان موضوع  جالیب توجی  و قابیل اسیتفاده خواهید ب  آن چن

ییک کامیل و جیام  نیسی. و های گوناگون دربارۀ این نسخ ، هیچبود، چراک  با وجود انتشار گزارش

ها راه یافت  اس.  نگارندگان در حین بررسی  ایین نسیخ  بی  میوارد و گاه اطلاعات خطا و اشتباه بدان

 عبارت اس. از: هاآناند ک  چکیدۀ قابل توجه  دس. یافت  نکات

باشید، معرفی   حیائز اهمیی.تواند برای محققان و مصححان در ایین مقالی  آنچ  بیش از هم  م 

 -410حییات مؤلیف ) ق  کی  بی  دورۀ 811اس. با تاریخ کتابی.  رسالۀ ذکری ای قابل توج  از نسخ 

های ایین اثیر از نسیخۀ لییدن بهیره در تصحیح و چاپ تا کنون اس.  از آنجا ک  بسیار نزدیک ق(480
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  علی  رغیم اینکی  در مواضی  اسی.بسییار مهیم  رسالۀ ذکری اند، اینک این نسخ  برای تصحیح نبرده

اند، ایین نسیخ  در و ایین نسیخ  را مهیم دانسیت  کیردهب  نسخۀ لیدن اشیاره  زاد آخرتمتعدد دربارۀ 

  بسیار زیاد چندان اهمیتی  نیدارد  در هییچ کجیا از جملی  در گیزارش تصحیح این اثر ب  دلیل افتادگ

در نسخۀ لییدن زاد آخرت ب  این مهم اشاره نشده ک   مؤلفات الرزال پژوه و همچنین کتاب استاد دانش

درسیت  ها بی آخرت در این فهرس.زاد شود چرا ک  محدودۀ تنها بخش کوتاه  از این اثر را شامل م 

نویسیان آن را آمده اسی. و تمیام  فهرسی. زاد آخرتده اس.  بخش  ک  در ادامۀ تشخیص داده نش

 اثر دیگر میر سید علی  همیدان  اسی.  الملوک ةذخیراند، در واق  دو بخش از دانست زاد آخرت دنبالۀ 

و دو جنیگ خطی  دیگیر  مرصاد العباددو صورت از آن در  ای از یک رباع  فهلوی ک  قبلااشکل تازه

شناسیان تیاریخ  جالیب توانید بیرای زباننسخ  کتاب. شیده کی  م  ۹9ده بود، در ظهر بر  یاف. ش

 توج  باشد 
 

 
 )ظهر برگ دوم( رسالۀ ذکریهآغاز  -1تصویر شمارۀ 
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 (11انجام رسالۀ ذکریه )ظهر برگ  -2تصویر شمارۀ 

 
 

 
 آغاز زاد آخرت )روی برگ هشتم(-1تصویر شمارۀ 
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 (11انجام زاد آخرت )ظهر برگ  -4تصویر شمارۀ 

 

 
 13ظهر برگ  -5 تصویر شمارۀ



    151                        وارنر ۀاز مجموع 066 ۀشمار ۀنسخ لیو تحل  بررس ، معرف          پنجاهم       سال 

 

 هایادداشت

 نامیم م « نسخۀ لیدن»را در ادام   نویسدس.این   1
های خط  نشریۀ نسخ ، ب  نسخۀ لیدن اشاره و ب  همین دفتر دهم های فارس فهرستوارۀ کتابدر   2

 ( 048: 1۹82ی، ارجاع داده شده اس. )منزو کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران

 ایم های صحیح آن بیان کردهها را طبن شمارهما در این جستار شمارۀ بر   ۹

 های ابیات از روی چاپ فروزانفر تکمیل شده اس. افتادگ   0
های فهرستگان نسخ ( و 1152: (1) 2، ج1۹09)منزوی،  های خط  فارس فهرس. نسخ بر اساس   5

)منزوی، بخشهای خط  کتابخانۀ گنجنسخ  هرس.ف( و 106 :10، ج1۹96)درایت ،  خط  ایران

ترین نسخ  از این اثر متعلن ب  پیش از قرن دهم اس. ک  مشخصات قدیم 0تعداد  (026: 2، ج1۹54

 در متن ذکر شد  هاآن

 در نسخۀ لیدن با توج  ب  نسخۀ چاپ  دکتر محمّد ریا  تنها یک بر  افتادگ  دارد رسالۀ ذکری    0
  (026: 2، ج1۹54)منزوی، بخشهای خط  کتابخانۀ گنجفهرس. نسخ ک: برای مشخصات نسخ  ر  4

اند و در مقالۀ نگارندگان نسخۀ لیدن را با نسخۀ چاپ  دکتر محمد ریا  ب  طور کامل مقابل  نموده  8

 دیگری منتشر خواهند کرد 
انجام  ق 1294ق  و  1208های ، این دو چاپ در هند در سالهای چاپ  فارس فهرس. کتاببر طبن   9

 شناس  آثار فارس  چاپکتاب(  اما طبن آنچ  عارف نوشاه  در 1815: 1۹51شده اس. )مشار، 

های  ک  ذکر شد صورت گرفت  اس.  تصویر هر دوی آورده این دو چاپ در سال شده در شب  قاره

د ، سخن نوشاه  را تأییهاآنهای سنگ  اینک در اختیار نگارندگان اس. و تاریخ چاپ این چاپ

 های فارس فهرستوارۀ کتابکند  اشتباه در ذکر تاریخ این دو چاپ سنگ  از فهرس. مشار ب  م 

 ( نیز راه یافت  اس. 048: 1۹82)منزوی، 
اس.،  با توج  ب  این سخن، در زمان  ک  مراد اورنگ مشرول تصحیح کتاب از روی یک نسخ  بوده  16

 بهره نبرده اس.  هاآنو دستیاب بوده، اما او از های دیگری نیز از این رسال  شناسای  شده نسخ 
شود و نگارندگان نگهداری م  1065این نسخ  اکنون در کتابخانۀ علام  طباطبای  شیراز با شمارۀ   11

 اند از آن استفاده کرده زاد آخرتدر تصحیح 

ها نسخۀ شود و تندر کتابخانۀ مجلس شورای اسلام  نگهداری م  5552این نسخ  اکنون ب  شمارۀ   12

مورد استفادۀ مراد اورنگ بوده اس.  نسخ  تاریخ ندارد و نویسندۀ مقال  احتمال داده ک  متعلن ب  

 باشد  12یا  11سدۀ 
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 اس.  دانست  12یا  11پیش از این گفتیم ک  آقای افشار شیرازی نسخ  را متعلن ب  قرن   1۹
واق  منظور او تا پایان ظهر  های  اس. ک  اشتباه شمارش شده اس.، درطبن شماره بر  28بر    10

 بوده اس.  29بر   

ب  کار رفت  اس.  وگرن  در باق  موارد در تمام  « جاقدم« »طهارت جای»تنها در این موض  ب  جای   15

 آمده اس. « جاطهارت»نسخ و نیز در نسخۀ لیدن 

 رباع  بدین صورت آمده اس.: مرصاد العباد در   10
 رو سییییام  او سییییرکَرتَیییی  وَایکیییییری ای

رَم  اَرْتَییییییم اج وَرْ ب رَانییییییی  وَرْ ببسیییییی 
 

 اَنَنییید م یییوی م کییی  کیییییر و لیییام  او سیییر 

 « مییَییییان ایهْنَامَیییی  داران خَییییام  او سییییر
 

ایین دوبیتی  بی  لهجیۀ قیدیم رازی اسی.  ری بی  »دکتر محمّد امین ریاح  دربارۀ آن نوشت  اس.:   14

ترین شعب پهلوی داشیت  کی  نزدییک ای ازهای دری و پهلوی، لهج مناسب. واق  بودن در مرز زبان

ها ب  زبان دری بوده اس.  آنچ  از سنجش این دوبیت  با سایر آثیار بازمانیده از لهجیۀ رازی بی  لهج 

تر بودن این دوبیت  و فاصلۀ بیشتر آن بیا زبیان دری اسی.  و شیاید از ایین بابی. رسد، کهن نظر م 

ق  روی کاغی   026ر اس. و این دوبیتی  کی  در تتر و نوساخت خوردهاس. ک  اشعار دیگران دس.

شیدۀ لهجیۀ بیا بقاییای منتشررود و بیش از آنچ  ترین روایت  از آثار این لهج  ب  شمار م آمده، قدیم

 ( 591-596: 1۹52)نجم رازی، « رازی شبی  باشد ب  آثار بازمانده از آذری قدیم مانندگ  دارد

تفاوت  از رباع  را ب  نقیل از دو جنیگ خطی  دیگیر کتاب صورت م 098همچنین ایشان در صفحۀ 

 آورده:

 ییییر او گییییری تیییو ای رو سیییایم اج سیییر

 ورم اج بیییییر برانییییی  واکییییییان شیییییم
 

 یقیییین زانیییم کییی  لیییاوم گییییری او سیییر 

 داران خیییییاکم او سیییییرمییییییان اهنامییییی 
 

این دوبیت  را نخس. کسروی تبریزی ب  نقل از یک جنگ خط  ک  در تیالش پییدا »و افزوده اس.: 

در جاهای دیگر ب  نام باباطیاهر همیدان  روایی.  هاآنده بود، جزو فهلویات دیگری )ک  برخ  از ش

( ذکیر کیرده اسی.  در سیفینۀ 00شده( در رسالۀ آذری یا زبان باسیتان آذربایگیان )چیاپ دوم، ص 

ق  پاییان یافتی  و شیادروان  1125دیگری هم این دوبیت  آمده و آن جنگ  اس. ک  رونویس آن در 

( معرفی  254 -206: 1۹۹5، پیاییز ۹، ش 8دیب طوس  آن را در نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز )سال ا

 ( 098)همان: « و فهلویات آن را نقل و شرح کرده اس.
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 کتابنامه

ۀ بخش پژوهشنام«  معرف  یک متن فارس ؛ زاد آخرت از غزال » ( 1۹50افشار شیرازی، احمد  )
  15-1صص   2   شآسیای  ۀسسؤشناس  مزبان

 المطبوعات  لةکوی.: وکا  مؤلفات الرزال (  1944بدوی، عبدالرحمن  )

الزمان فروزانفر  تهران:   تصحیح بدی کلیات دیوان شمس تبریزی(  1۹51الدین محمد  )مولوی، جلال

 امیرکبیر 
: مرکز آباد  اسلامبخشهای خط  کتابخانۀ گنجفهرس. الفبای  نسخ (  1۹80تسبیح ، محمدحسین  )

 تحقیقات فارس  ایران و پاکستان 
  جلد هفدهم  تهران: کتابخانۀ فهرس. کتابخانۀ مجلس شورای اسلام (  1۹08حائری، عبدالحسین  )

 مجلس شورای اسلام  
  تصحیح و مقدم  از محمد امین ریاح   تهران: المجالس هةنز(  1۹00خلیل شروان ، جمال الدین  )

 زوار 

های نسخ  ۀنشری«  دانشگاه لیدن های خط  کتابخانۀفهرس. نسخ (  »1۹58   )پژوه، محمّدتقدانش
  240-2۹5  صص 24   ش16  ج مرکزی دانشگاه تهران ۀخط  کتابخان

مجلس  ۀتهران: سازمان اسناد و کتابخان )دنا(  های ایراندستنوشت  فهرستوارۀ(  1۹88درایت ، مصطف   )

 شورای اسلام  
تهران: سازمان اسناد و کتابخان   )فنخا(  های خط  ایرانفهرستگان نسخ (  1۹96درایت ، مصطف   )

 مجلس شورای اسلام  
آباد: اسلام سیدعل  همدان  )با شش رسال  از وی(  احوال و آثار و اشعار میر(  1۹00ریا ، محمد  )

 مرکز تحقیقات فارس  ایران و پاکستان 

های خط  فارس  کتابخانۀ مل  پاریس، اثر فهرس. نسخ نگاه  ب  (  »1۹86زاده، هدی  )سید حسین

  265-196  صص 2  سال پنجم  ش فرهنگستان ۀنام«  فرانسیس ریشار

  نام مزدک«  دانشگاه لیدن، هلند های خط  شرق  کتابخانۀبعض  نسخ  دربارۀ(  »1۹91قاسملو، فرید  )

  26-9  تهران: اساطیر  صص 5 ج

   تصحیح مراد اورنگ  تهران زاد آخرت(  1۹52غزال ، ابوحامد محمد  )
   تهران: مهرآیین های چاپ  فارس فهرس. کتاب(  1۹51مشار، خان بابا  )
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 المعارف بزر  اسلام  ة  تهران: مرکز دائرهای فارس کتاب فهرستوارۀ(  1۹82منزوی، احمد  )
آباد: مرکز تحقیقات فارس    اسلامبخشهای خط  کتابخانۀ گنجفهرس. نسخ   (1۹54)  __________ 

 ایران و پاکستان 
 ای فرهنگ  منطق    تهران: مؤسسۀهای خط  فارس فهرس. نسخ (  1۹09منزوی، احمد  )

   تهران: ناهید  های معتبررباعیات ابوسعید ابوالخیر، خیام، بابا طاهر از نسخ (  1۹85منصور، جهانگیر  )
، ۹و  2، ش 16  دورۀ معارف«  در شش جنگ کهن فارس رباعیات خیام (  »1۹42میرافضل ، عل   )

  26-۹صص 

  ب  اهتمام محمّد امین ریاح   چاپ اوّل  تهران: مرصاد العباد(  1۹52نجم رازی، عبداللّ  بن محمّد  )

 علم  و فرهنگ  
  قاره )هند، پاکستان، بنگلادش( شناس  آثار فارس  چاپ شده در شب کتاب(  1۹91نوشاه ، عارف  )

 تهران: مرکز پژوهش  میراث مکتوب 

)فاکسیمیل (  ب  کوشش ایرج افشار و  الدین احمد وزیربیا  تاج(  1۹5۹الدین احمد وزیر  )تاج

 مرتض  تیموری  اصفهان: دانشگاه اصفهان 
تاریخ و  صحیح سید محمود انواری  تبریز: مؤسسۀ  تالملوک ةذخیر(  1۹58همدان ، میر سید عل    )

 ان فرهنگ ایر
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