
  
  
  
  
  

  عشق آمدني بود نه آموختني

حاشيه نگاري بر کتاب «رباعي محبوب من» اثر شمس لنگرودي  
  
سيّدعلي ميرافضلي  
  
سرخوردگي، اولين حسي بود که بعد از بهدستگرفتن و تورق کتاب جديد شمس لنگرودي بـه 
سراغ من آمد. خبر اين کتاب را چندماه قبل سايتها و خبرگزاريها داده بودند و بـا اشـتياق منتظـر 
و  جنون شور گردباد چاپ آن بودم. با توجه به سوابق پژوهشي شمس لنگرودي، از جمله کتابهاي
نـو، بـا خـود مـيگفـتم او  شـعر تحليلي تاريخ و از همه مهمتر کتاب چهار جلدي بازگشت مکتب
صالحيت و اهليت و همت و حوصلة چنين کارهايي را دارد و کسـي نيسـت کـه کـار پـژوهش در 
ربـاعي رباعي فارسي را سرسري بگيرد و حاصل کار او حتماً از لوني ديگر خواهد بـود. امـا کتـاب
حسابي توي ذوق من زد. قضاوت نهايي من در مورد اين کتاب آن است که ما با کتـابي  من محبوب
خوشدست و عامه پسند سر و کار داريم که عليرغم داشتن عنوان پژوهش بر روي جلد، بـه هـيچ 
وجه انتظارات خوانندگان حرفهاي و پيگير شعر کهن فارسي را برآورده نميکند. با توجه به اينکـه 
شمس لنگرودي از شاعران سرشناس نوپرداز است، اين کتاب حتي از يـک نگـاه نـو و متفـاوت در 
گزينشگري هم بيبهره است و وجود پارهاي از رباعيات کلنگي در ميان رباعيـات محبـوب شـمس 
لنگرودي، خوانندهاي را که در رباعيهاي برگزيده دنبـال جلـوههـاي يـک ذوق برکشـيده و سـليقه 
فرهيخته ميگردد، دست خالي بازميگرداند. مقدمـة 40 صـفحهاي کتـاب هـم جـز دو سـه نکتـه و 
اشارت تازه، چيز چندان درخوري ندارد که ماية دلگرمي شود. کلمة «من» با چنان هيبتـي در عنـوان 
کتاب خودنمايي ميکند، که انتظار خواننده را ازين کتـاب و از گردآورنـدة آن بـاال مـيبـرد و از آن 

                                                 
مـن، پـژوهش و گـزينش محمـد شـمس محبـوب ربـاعي * الف؛ ش 41؛ فروردين 1389. اين مقاله، نقدي است بر کتـاب
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طرف، نااميدي او را در مواجهه با متن کتاب دو چندان ميکند.  
در پيش ـ سخن کتاب آمده است:  

«مجموعهاي که پيش روي شماست، با معيارهاي زيباييشناختي من، زيباترين رباعيات هزارساله 
در زبان فارسي است. شايد اشعاري زيباتر از اين شعرها هم، با همين معيارها، هست که نديدهام. اما 
تاريخ، هر پديدهيي را به سرانجام معموالً سر جاي خود قرار ميدهد. براي جمعآوري اين مجموعـه 
بيش از دههزار رباعي را ديده و خواندهام (فقط رباعيات موالنا و عطار و بوسعيد و بابا افضـل بـيش 
از پنج هزار رباعي است). رباعيات درخشان ناياب است. آنقدر که بسياري از رباعيات ناب عمومـاً 
به نام چند تن ثبت شده است. قصد اصلي در اين تأليف، جمعآوري بهترين رباعيات از يـک منظـر 
است، نه شرح «سير رباعي در شعر فارسي». اين مهم را دکتر سيروس شميسا به دقت تمام به انجـام 
رساندهاند، چنانکه همهمان را از تحقيقـي مجـدد بـينيـاز کـردهانـد. مـن در مقدمـه کوشـيدهام بـه 
فشردهترين وجه، صرفاً به چند نکته اشاره کنم که در تعهد تحقيق دکتر سيروس شميسـا نبـود و بـه 
گزينة ما برميگشت. کتاب حاضر، شامل رباعيات برگزيده، از آغاز شعر فارسي سنتي تا آغـاز شـعر 
اثـر جنـاب احمـد بهشـتي  رباعينامه نو در ايران است. از جمله منابع سودمند در اين عرصه، کتاب
است. از نيما به بعـد، رباعيـات نـاب فراوانـي نوشـته شـده اسـت کـه بـه فرصـت بيشـتري بـراي 
جستوجوي فراوان محتاج است. پارهاي از رباعيات فراگير، به سبب تأثيرگذاريشان، در تـذکرههـا 

به نام چند تن آمده است. در اينگونه موارد، نام هر چند تن را زير همان رباعي آوردهام».  
اسـت،  مـن محبوب رباعي بررسي و تحليل سطور باال، که چکيدة دواعي گردآورنده کتاب

مبناي نوشتار حاضر خواهد بود.  
ادعاي شمس لنگرودي آن است که با معيارهاي زيباشناختي خود، بهترين رباعيات فارسـي را از 
آغاز تا زمان نيما يوشيج ديده و بررسيده و نهايتاً انتخاب کرده است. فهرست مآخذ کتـاب، خـالف 
اين گفتار را به خوبي نشان ميدهد. دو منبع ارزشمند در شـناخت رباعيـات کهـن پارسـي در ايـن 
عوفي که اولين تذکرة موجـود در زبـان فارسـي و  االلباب لباب فهرست جاي ندارد: نخست، تذکرة
جمال خليل  المجالس نزهة دربردارندة بيش از 400 رباعي از شاعران قديم پارسي زبان است و دوم،
شرواني که در اواسط قرن هفتم هجري فراهم شده و رباعيات حـدود 300 شـاعر قـديمي را در 17 
باب گرد آورده است (حدود 4100 رباعي). چهار تن از شـاعران مهـم ربـاعيگـوي در قـرن هفـتم 
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هجري، يعني اوحدالدين کرماني (بـا 2200 ربـاعي)، کمـال اسـماعيل اصـفهاني (بـا حـدود 1000 
رباعي)، مجد همگر شيرازي (با 1000 رباعي) و فخرالدين عراقي (بـا حـدود 200 ربـاعي) در ايـن 
فهرست جايي ندارند. غير از اين، مؤلف در بررسي رباعيات دورة صفوي، هيچ اعتنايي بـه دو منبـع 
محمد صالح رضـوي  الخيال جواهر بسيار مهم در بررسي رباعيات اين دوران نداشته است: نخست،
که مجموعهاي است از 3600 رباعي از شاعران سبک هندي و در اوايل قرن دوازدهم هجري فراهم 
تقيالدين اوحدي بلياني، که بدون مراجعـه بـه آن  العاشقين عرفات شده است و ديگر، تذکرة عظيم
هيچ تحقيقي در حوزة شعر سبک هندي کامل نخواهد بود. از رباعيسرايان معروف ايـن دوره، جـز 
شـاعر  طالب آملي و بيدل دهلوي، و رباعيسراي متوسطي به اسم سعيد سرمد کاشـاني، آثـار هـيچ
رباعيگوي ديگري مورد مطالعه شمس لنگرودي قرار نگرفته است. از جمله، سحابي استرآبادي (بـا 
حدود 6000 رباعي)، فکري مشهدي (با 350 رباعي)، محـوي همـداني (بـا 400 ربـاعي) و مـؤمن 
يزدي (با 550 رباعي). از ذکر ساير شاعران سبک هندي که به رباعيگويي شـهرتي ندارنـد، امـا در 
ديوان آنها از 100 تا 300 رباعي موجود است، ميگذريم. در واقـع، شـمس لنگـرودي بسـياري از 
منابع مهم و دست اول تاريخ رباعي را ناديده گرفته است. همين امر باعـث شـده ربـاعي فارسـي از 
سدة هشتم تا نيما کمترين جايگاه را در کتاب مورد بحث داشته باشد. شايد گفتـه شـود مهـمتـرين 

رباعيات فارسي در قرن ششم و هفتم هجري گفته شـده و بعـد از آن، هـيچ ربـاعي مهمـي کـه بـا 
معيارهاي زيباييشناختي آقاي شمس لنگرودي هماهنگ باشد، توليد نشده است. اما وقتي در کتـاب 
به رباعيات متوسط يا ضعيفي از سعدي و اميرخسرو دهلـوي و سـعيد سـرمد و  من محبوب رباعي
سرآمد آنها نيما برميخوريم، اين ادعا پذيرفته نخواهد بود و توجيهي جـز نديـدن منـابع اصـلي و 
بسندهکردن به مآخذ دست دوم ندارد. در اين زمينه، رباعيات بيدل دهلوي مثال مناسبي خواهد بـود. 
از بيدل حدود 4000 رباعي به جاي مانده که رقم زيادي است و از جنبـة قيـاس، حـدود دو پـنجم 
تعداد رباعياتي است که جناب شمس لنگرودي براي گزينش رباعيات کتاب ديده است. امـا ايشـان 
آينـههـا شـاعر در انتخاب رباعيات بيدل، به رباعيات برگزيده توسط دکتر شفيعي کدکني در کتـاب
چشم پوشيدهاند.   دهلوي بيدل کليات و بر مبناي شيوة مرضية خود از مراجعه به اصل بسنده کرده

شمس لنگرودي مدعي است که بر اساس معيارهاي او، ممکن است رباعياتي باشد کـه بـه 
رؤيت ايشان نرسيده، اما تاريخ (و به تعبيري همـان شـمس لنگـرودي کـه در جايگـاه تـاريخ 
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نشسته) حق هر کسي را به اندازة خودش ميدهد و هرکسي را در جايگاه خودش مينشاند. آيا 
ميتوان گناه اينکه ايشان بسياري از منابع مهم را نديدهاند، به گردن تاريخ انداخت و گفت اگر 
تاريخ آنها را به دست با کفايت ما ميرساند! نيمـا يوشـيج بـا حـدود 2000  مهم بودند، حتما ً
رباعي ضعيف و متوسط و بد، چه ارزش زيباشناختي در تاريخ رباعي فارسي ايجـاد کـرده کـه 
اوحدالدين کرماني (متوفي 635 ق) با همين تعداد رباعي نکرده است؟ جز آنکه اولي به اعتبار 
تحولي که در شعر نوين فارسي ايجاد کرده (و نه در ربـاعي)، نـامش در ميـان ربـاعيسـرايان 
منتخب قرار گرفته است و دومي، به دليل آنکـه شـمس لنگـرودي رباعيـاتش را نديـده و بـه 
جايگاه او در تاريخ رباعي فارسي وقوف نداشته است، جـايي در ايـن کتـاب نيافتـه اسـت. از 
سوي ديگر، اگر ارزش تـاريخي يـک شـاعر را جـزو معيارهـاي زيباشـناختي مقبـول شـمس 

لنگرودي قرار دهيم، علت نيامدن رباعياي از حافظ در اين کتاب، نامعلوم خواهد بود!  
تعداد رباعيات منتخب کتاب، 396 رباعي است که به گفتة شمس لنگرودي از بين 10 هزار 
رباعي انتخاب شدهاند. رقم 10 هزار رباعي کـه نيمـي از آنهـا را رباعيـات موالنـا و عطـار و 
بوسعيد و باباافضل تشکيل ميدهد، شايد در ذهن خوانندة ناآشنا به اين عرصه، رقم چشـمگير 
و قابل توجهي جلوه کند، اما با يک شـمارش سـر دسـتي، معلـوم مـيشـود کـه دامنـة بسـيار 
محدودي از رباعيات فارسي را شامل ميشود و به هيچ وجه نمايانگر جامعيت کتـاب نخواهـد 
بود. تنها بيدل دهلوي و سحابي استرآبادي، از ربـاعيسـرايان سـبک هنـدي، 10 هـزار ربـاعي 
دارند. رباعيات ساير شـاعران سـبک هنـدي حـداقل دو برابـر ايـن تعـداد اسـت. چهـارتن از 
رباعيسرايان مهم قرن هفتم که نام آثارشان در فهرست مآخذ کتـاب ديـده نمـيشـود (اوحـد 

کرماني، مجد همگر، کمال اسماعيل و عراقـي)، رباعيـاتشـان بـالغ بـر4500 عـدد اسـت. 68 
رباعياي که از اثير اخسيکتي به چاپ رسيده (و جزو منابع شمس لنگرودي است)، حدود يک 
دهم رباعيات اين شاعر قرن ششمي است و ديوان چاپي سنايي (از مآخـذ شـمس لنگـرودي)، 
ديـوان معـزي  فاقد 250 رباعي اين شـاعر تأثيرگـذار در تـاريخ ربـاعي فارسـي اسـت. ايضـا ً
نيشابوري، شاعر همعصر و همشهري خيام. از شرفالدين شفروه شاعر قرن ششـم و از اقـران 
اثير اخسيکتي و ظهير فاريابي، حدود 600 رباعي به جاي مانده که ديـده نشـده اسـت. شـمار 
رباعيات تعدادي از شاعران قرن ششم و هفتم هجري که ديوان آنها هنوز به چاپ نرسيده يـا 
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طبق اصول علمي تصحيح نشده است، رقم هنگفتي است و جز با بررسي ديـوانهـاي خطـي، 
ادعاي پژوهش در اين عرصه و انتخاب بهترين رباعيات تاريخ هزارسالة رباعي فارسي، ادعـاي 

بسيار گزاف و بيمعنايي خواهد بود.   
کاملپنداشتن تحقيقات پيشينيان و خود را بينياز از پژوهش مجدد دانستن، بزرگتـرين آفـت در 
عرصههاي پژوهشي است. آنها که با توسل به اين مثل که «سخن هرچه بوده همه گفتهاند»، از وارد 
شدن به مباحث جديد و در واقع، ايجاد دردسر براي خود پرهيز ميکنند، شايسته نيست بر آثار خود 
را (و  همه رباعي سير نام پژوهش نهند. اين تلقي شمس لنگرودي که دکتر سيروس شميسا در کتاب
در واقع ايشان را) از تحقيقي مجدد بينياز کـردهانـد، از نظـر مـن يکـي از مهـمتـرين برهـانهـاي 
و در اصـل، حجـت قـاطعي بـر  مـن محبوب رباعي آسانگيري مؤلف در ساخت و پرداخت کتاب
دست کم گرفتن مخاطب است. کسي که بعد از 70 ـ 80 سال، «ترانـههـاي خيـام» صـادق هـدايت 
«رباعيات خيام» محمد علي فروغي را اثري بسـنده در شـناخت رباعيـات خيـام مـيدانـد، چگونـه 
ميتواند در اين حيطه گامي مؤثر و قابل اعتماد بردارد و به مخاطـب ايـن اطمينـان را بدهـد کـه بـا 

پژوهشي اصيل سر و کار دارد و قرار است حرف جديدي بشنود؟  
اتکاي صرف به منابع پيشيني و عدم تتبع و تحقيق کافي، باعث بيـان مطالـب نادرسـتي در 
مقدمة کتاب و گزينش رباعيات شده است که مـن بـه چنـد فقـره آن اشـاره مـيکـنم. شـمس 
لنگرودي ازين نکتة بديهي غافل بوده که زمان حيات ابوسعيد ابوالخير (قرن چهارم و پنجم ق) 
با زمان گردآوري رباعيات او در مجموعههاي مستقل (قرن 12 و 13 هجري) حدود 800 سال 
فاصله دارد و در نتيجه مينويسد: «در آن روزگـاران، شـعر و بـهويـژه ربـاعي امـوال عمـومي 
محسوب ميشد و حذف نام شاعر طبيعي به نظر ميرسيد. بدين ترتيب، اشعاري کـه ابوسـعيد 
در مقامهاي مختلف خواند به نام او ثبت شد و نام ابوسعيد جاذب بهترين رباعيات قرن شـد و 
نخستين جنگd رباعي (شامل 726 شعر) بر گرد نام او فراهم گرديد» (ص 16). در اين دو سـه 
سطر چندين برداشت نادرست وجود دارد. تلقي خواننده از اين عبارات اين است که رباعيـات 
منسوب به ابوسعيد در همـان دوران زنـدگاني او فـراهم آمـده و شـامل بهتـرين رباعيـات آن 
روزگاران است. اين در حالي است که مجموعههاي مدون رباعيات ابوسعيد، محصول دو سـه 
قرن اخير و ترکيبي است از رباعيات شـاعران قـرن پـنجم تـا يـازدهم هجـري. در ثـاني، ايـن 
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مجموعهها، به هيچ وجه، نخستين جنگd رباعي تلقي نميشوند. در واقع، نخستين جنگd رباعي 
ازين دست، بر گرد نام خيام آن هم در اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجري فـراهم آمـده 
است، نه چنانکه شمس لنگرودي پنداشته صدسال بعد از ابوسعيد (ص 17). سديگر آنکه، آن 
سـخنان جنگd رباعي مورد نظر نويسنده که شامل 726 رباعي منسوب به ابوسعيد است، کتاب
فراهم آورده سعيد نفيسي است که نخستين بار در سال 1334 شمسـي  ابوالخير ابوسعيد منظوم
هاي رباعيات ابوسعيد که گفتيم در دو سه قرن اخير فراهم آمده، کمتـر  dچاپ شده است. جنگ
از 250 رباعي دارند و سعيد نفيسي همة آن را که درهم آميخته و در کتاب مذکور چاپ کـرده، 
جمعاش به 726 رباعي رسيده است. اين نکات کوچک، شايد در وهلة اول کماهميت بـه نظـر 
برسد، اما با يک ذهن پژوهنده بسيار فاصله دارد. نکتة جالب اينجاست آنچه باعث جـذابيت 
رباعيات ابوسعيد ابوالخير براي خوانندگان امروزي شـده، ورود رباعيـات تعـدادي از شـاعران 
گمنام دورة صفوي به مجموعههاي رباعيات ابوسعيد است. همان دورهاي که به زعم نويسـنده 
رباعي در آن به سير نزولي خود ادامه داده و نوع خيالبندي شاعران آن، با روح رباعي سنخيت 
نقل شـده  من محبوب رباعي چنداني ندارد (ص 34). به نام ابوسعيد رباعيات زيادي در کتاب

که اصلشان از شاعران قرن دهم و يازدهم هجري است:  
ـ از باده به روي شيخ رنگ آوردن (ص 52)  

از قاضي حسين ميبدي است.  
ـ از چهرة عاشقانهام زر بارد (ص 54)  
از ميرزا محمود کافري شيرازي است.  

ـ زآن درد نشان مده که در جان تو نيست (ص 55)  
از سحابي استرآبادي است.  

ـ اي خاکنشين درگه قدر تو ماه (ص 67)  
از ثنايي مشهدي است.  

ـ با عالم اگر عمل برابر گردد (ص 82)  
از ميرزا عرب ناصح تبريزي است  

ـ جانم به لب از لعل خموش تو رسيد (ص 99)  
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از قاسم بيگ حالتي است.  
ـ چون دايره ما ز پوستپوشان توايم (ص 105)  

از تصنيفي خوانساري است.  
ـ عشق آمد و خاک محنتم بر سر ريخت (ص 135)  

از فيضي دکني است. جالب اينجاست که رباعي صفحة 134 که به درستي به اسم فيضي دکني 
به اسم ابوسعيد است (ص 40). اينگونـه اسـت ربـاعي مرشـدي  منظوم سخنان قيد شده، در کتاب

منظوم، ص 17).   سخنان( زوارهاي (ص 159) که به خطا به ابوسعيد هم نسبت يافته است 
ـ گر عشق دل مرا خريدار افتد (ص 146)  

از قراري گيالني است.  
ـ گل از تو چراغ حسن در گلشن برد (ص 149)  

از فکري مشهدي است.  
ـ ميرفتم و خون دل به راهم ميريخت (ص 162)  

از نوعي خبوشاني است.  
ـ ميگفتم يار و ميندانستم کيست (ص 162)  

از وجهي کرد است.  
ـ ناقوس نواز اگر ز من دارد عار (ص 163)  

از عبدالباقي نهاوندي است.  
گفتني است از خواجه مرواريد کرمـاني مـتخلص بـه بيـاني کـه از شـاعران متوسـط دورة 
تيموري است، چندين رباعي به مجموعة رباعيات منسوب به ابوسعيد راه يافته که چهـار فقـرة 
آن را شمس لنگرودي جزو رباعيات منتخب خود به اسم ابوسعيد نقل کرده و اگـر پشـت سـر 
آنها نامي غير از ابوسعيد بود، هيچ شانسي براي راهيابي به جرگـه رباعيـات محبـوب شـمس 

لنگرودي نداشتند:  
ـ با ياد تو با ديده تر ميآيم (ص 84)  

ـ تا پاي تو رنجه گشت و با درد بساخت (ص 91)  
ـ زآن ناله که در بستر غم دوشم بود (ص 126)  
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ـ هجران ترا چو گرم شد هنگامه (ص 176)  
عطار را بـه معـاني عرفـاني آن مـيدانـد نـه  مختارنامه نويسنده در جايي از مقدمه، اهميت
بالغت و استواري و ايجاز رباعيات آن. و علت مهجوريت رباعيات عطار را خشونت و عتـاب 
و خطاب بيحد و حصر اين رباعيات در کنار زباني نااستوار ذکر مـيکنـد و معتقـد اسـت کـه 
هيچگاه محبوب مردم و حتي اهل ادب نبوده اسـت (ص 25).  الطير منطق بر خالف مختارنامه
اين داوريهاي شتابزده، ناشي از عدم درک درست از منظومة فکري و زباني عطار است. علت 
که واپسين اثر عطار محسوب ميشود نسبت به ساير آثار او، مرگ شـاعر  مختارنامه رواج کمتر
و آشفتگي اوضاع خراسان و نيشابور بر اثر حملة مغول بوده است، نه تباين اين کتاب با سـاير 
بعد از انقالب سه بار به چاپ رسـيده و حـداقل سـه گزيـدة مختلـف از  آثار عطار. مختارنامه
رباعيات آن فراهم آمده و از اقبال مخاطبـان خـاص و عـام برخـوردار بـوده اسـت. و جالـب 

آنجاست که گزينهاي از رباعيات اين کتاب در قرن هشتم هجري نيـز فـراهم آمـده اسـت. نـا 
استوار خواندن زبان عطار در رباعياتش و زير سؤال بردن بالغت و ايجـاز آنهـا، بـدون ارايـة 
شواهد و ادلة کافي، از آن دست قضاوتهاي ژورناليستي است. در حـالي کـه حتـي رباعيـات 
متوسط عطار نيز از لحاظ سختگي و پختگي زبان بر بعضي از رباعيات منتخـب کتـاب برتـري 
دارند يا با آنها برابري ميکنند؛ فيالمثل بعضي رباعيات منسوب به باباافضل کاشاني و سـعيد 

سرمد و سعدي و حتي يکي دو فقره از رباعيات مولوي و اغلب رباعيات نيما.  
شمس لنگرودي، اوحدالدين مراغهاي را از مهمترين رباعيسرايان قرن نهم و دهـم دانسـته 
است (ص 33). اوحدي مراغي از غزلسرايان قرن هشتم هجري اسـت (متـوفي 738 ق) و در 
نويسنده او را با اوحدالدين کرماني که از رباعيسرايان معروف  رباعي، دستي نداشت و احتماال ً
قرن هفتم هجري است (متوفي 635 ق) اشتباه گرفته است. همچنين بابافغاني شيرازي و لساني 
و هاللي جغتايي و اهلي شيرازي و وحشي بافقي را از رباعيسرايان مشهور قرن دهـم هجـري 
ذکر کرده است (ص 34). بابافغاني و وحشي بافقي هيچکدام از رباعيسرايان مشـهور نبودنـد. 
در قرن دهم، فدايي الهيجي و فکري مشهدي (مير ربـاعي) و درويـش مقصـود تيرگـر (شـيخ 
رباعي) از رباعيسرايان معروف بودند. همچنـين آورده اسـت کـه سـحابي اسـترآبادي در هـر 
رباعي که موفق ميشد، ساية خيام را بر او ميديدي (ص 35). معلوم است که شمس لنگرودي 
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هيچ نسخهاي از رباعيات سحابي را مطالعه نکرده و بر مبنـاي چنـد ربـاعي معـدود دسـت بـه 
حکمتآميز و اخالقـي و عرفـاني اسـت و  قضاوت نااستوار زده است. رباعيات سحابي عمدتا ً

ساية خيام را کمتر ميتوان بر سر رباعيات او مشاهده کرد.  
بر خالف نظر شمس لنگرودي کـه گفتـه اسـت: «پـارهاي از رباعيـات فراگيـر، بـه سـبب 
تأثيرگذاريشان، در تذکرهها به نام چند تن آمده است. در اين گونه موارد، نـام هرچنـد تـن را 
زير همان رباعي آوردهام»، رباعياتي زيادي در متن هست که به نام شاعران ديگر شهرت دارد و 
مؤلف، از ذکر نام آنها غافل بوده است. تعداد زيادي از رباعيات ابوسعيد و مولوي و باباافضل 
و حتي خيام، در مجموعة رباعيات اوحدالدين کرماني وجـود دارد و گوينـدة بعضـي از آنهـا 
کرماني اوحد رباعيات ديوان اوست، نه شاعراني که ذکرشان رفت. از آنجا که شمس لنگرودي

را مطالعه نکرده، به هيچکدام ازين موارد در کتاب اشارهاي نرفته است. ذکر همة اين موارد کـه 
شمار زيادي رباعي هم هست، از حوصلة اين نوشتار خارج است. از رباعياتي که به نام مولوي 
ذکر شده، پارهاي در متون قرن ششم آمده و به هيچوجه انتساب آنها به مولوي صحيح نيست. 

از جمله دو رباعي زير:  
ـ آن را که غمي بود و بنتواند گفت (ص 45)  

ـ گر با دگري مجلس ميسازم و الغ (ص 142)  
(قرن ششم ق) نقل شده و امکان ندارد از مولوي باشـد.  همداني القضات عين نامههاي در

و رباعي ديگر منسوب به مولوي:  
ـ امشب ز غمت ميان خون خواهم خفت (ص 61)  

نيامده و مأخذ نويسنده مشخص نيست. ايـن ربـاعي در اصـل، از کمـال  شمس کليات در
اسماعيل اصفهاني است و به حافظ هم منسوب است. رباعي ديگر مولوي:  

ـ اي در طلب گرهگشايي مردهd (ص 68)  
از عطار نيشابوري است. و رباعي ديگر او:  

ـ اي روي تو از لطافت آيينه روح (ص 71)  
به شرفالدين بيلقاني و ظهير فاريابي هم منسوب است. و اين رباعي منسوي به او:  

ـ بر ما رقم خطاپرستي همه هست (ص 86)  
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ربـاعي زنانـه زيـر کـه بـه مهسـتي گنجـوي  موجود است. و ايضا ً اخسيکتي اثير ديوان در
منسوب است:  

ـ ما را به دم پير نگه نتوان داشت (ص 154)  
غير از رباعيات مولوي، رباعيات ديگري نيز در کتاب هست که مـدعي و معـارض جـدي 

دارد و به هيچکدام از آنها در متن اشارهاي نشده است:  
ـ از بس که شکستم و ببستم توبه (ص 53)  

از سلمان ساوجي است. و رباعي:  
ـ اسرار ازل را نه تو داني و نه من (ص 58)  

هم هست.   بخارايي ناصر ديوان در
ـ اي عشق به درد تو سري ميبايد (ص 73)  

که به نام سحابي استرآبادي قيد شده، در اصل از شاعري است به نـام عجـزي تبريـري. و 
البته به ابوسعيد هم منسوب است.  

ـ باشد که به انديشه و تدبير درست (ص 82)  
از مجد همگر شيرازي است.  

ـ پيوسته تو دل ربودهاي معذوري (ص 90)  
احمد غزالي نقل شده و به عايشه سمرقنديه هم منسوب است.   سوانح در

ـ چون نيست ز هرچه نيست، جز باد به دست (ص 108)  
به خيام هم نسبت يافته است.  

ـ در عشق تو کس پاي ندارد جز من (ص 112)  
به اسم مجد همگر هم ضبط شده است.  

ـ در مسلخ عشق جز نکو را نکشند (ص 113)  
به دليل ذکر شدن در متون قرن هفتم نميتواند از سـرمد کاشـاني باشـد. و انتسـاب آن بـه 

هم وارد نشده است.   شمس کليات مولوي نيز پايه درستي ندارد. رباعي مذکور در
در نقل رباعيات يا اسامي گويندگان آنها خطاهاي متعددي رخ داده که بـا مثبـت انديشـي 
زايد الوصفي آنها را به حساب غلط تايپي ميگذاريم. امـا يـادکرد آنهـا را بـراي اصـالح در 
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چاپهاي بعدي ضروري ميدانيم. بعضي ازيـن غلـطهـا، ناشـي از اتکـا بـه منـابع متـأخر يـا 
نسخههاي نامعتبر است:  

بتواند گفت.   ـ آن را که غمي بود و بنتواند گفت (ص 45)؛ درست: بود و َ
ـ غم از دل خود به گفت بتواند گفت (همان)؛ درست: بتواند رdفت.  

ـ بنشسته هميگفت: کوکو، کوکو؟ (ص 47)؛ درست: هميگفت که.  
ـ آتش به دلي زنيم که او سوخته نيست (ص 51)؛ درست: زنيم کو.  
ـ چيزي نگذاري که نميآيي باز (ص 54)؛ درست: تا هيچ نماني که.  
ـ وز صحبت خلق بيوفايي مانده است (ص 57)؛ درست: بيوفاقي.  

ـ اي روح تو از لطافت آيينه روح (ص 71)؛ درست: اي روي.  
ـ شاعري که با عنوان رازي ازو ياد شده (ص 80) بندار رازي است. بـا توجـه بـه ايـنکـه 

نسبت رازي يادآور نام چندين شاعر است، ذکر نام شاعر ضروري است.  
اي که به نام بخارايي ذکر شده (ص 84) و احتمال دادهاند از ناصـر بخـارايي  رباعي ـ ايضا ً
باشد، از مجد همگر شيرازي است. اين رباعي در بعضي منابع نامعتبر بنام عمعق بخارايي آمـده 
است که درست نيست. براي دانستن اينکه رباعي از ناصر بخارايي نيسـت، يـک مراجعـه بـه 

ديوان اين شاعر کافي بود و بس.  
ـ تا کاسه دوغ خويش باشد پيشم/ واهللا که ز انگبين کس ننديشم  

ور بيبرگي به مرگ مالد گوشم/ آزادي را به بندگي نفروشم (ص 95)  
همانطور که آشکار است، قافية مصراع سوم و چهارم با دو مصـراع اول ربـاعي هماهنـگ 
همينگونه است که آمد. ولي ترديدي نيست که کاتب اين رباعي،  شمس کليات نيست. البته در
بيت اول يک رباعي را با بيت دوم رباعي ديگري بهم آميخته اسـت. بيـت دوم در واقـع بيتـي 
است از يک رباعي سنايي غزنوي. در هر صورت، نقل اين دو بيـت ممـزوج در منتخبـات روا 
نبود. عين همين اختالط را شمس لنگرودي در مورد دو رباعي خيام مرتکب شده و از مجموع 

دو رباعي، يک رباعي ساخته است:  
ـ اين کوزه چو من عاشق زاري بوده است  

در بند سر زلف نگاري بوده است  
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گر نيک آمد، شکستن از بهر چه بود  
ور نيک نيامد اين بنا، عيب کراست؟ (ص 78).  

ـ از لعل خمdش باده نوش تو رسيد (ص 99)؛ درست: لعل خموش.  
ـ صد بوسه زدم بر لب عنبربويش (ص 110)؛ درست: عنبر پوشش.  

ـ هر ريش که هست بر زنخ، جارويي است (ص 115)؛ درست: جاروبي.  
ـ عطاء الدوله سمناني (ص 133)؛ درست: عالء الدوله.  

ـ گفتم به فراق مدتي بگزارم (ص 147)؛ درست: بگذارم.  
ـ گويي که ترا عذاب خواهم فرمود (ص 152). تکرار عبارت «کجا خواهد بود» در مصراع 

2 و 4، خالف قاعده است.  
ـ جان و دل و ديده هر سه را باختهايـم (ص 155). در «کليـات شـمس»: سـوختهايـم کـه 
موجب تکرار قافيه ميشود. تصحيح قياسي شمس لنگرودي بـا توجـه بـه حرکـت قافيـه، بـه 

هيچوجه درست نيست. شايد: جان و دل و ديده هر سه بفروختهايم.  
ـ معشوقه که عمرش چو غمـم بـاد دراز (ص 157). ايـن ربـاعي کـه از عثمـان مختـاري 
پنداشته شده است و در ديوان اين شاعر هم نيست، در «لباب االلبـاب» عـوفي بـه نـام عثمـان 

هروي ثبت شده است. عوفي در نيشابور با اين شخص همصحبت بود.  
ـ من خاک درش به ديده خواهم سفتن (ص 158). رباعي بسيار متوسطي است که به اسـم 

سعدي آمده و حرکت روي در قوافي آن رعايت نشده است: رdفتن/ گفتن/ رَفتن.  
چيدمان رباعيات متن بر اساس حروف آغازين اولين کلمه رباعي صورت گرفته است. اين 
نحوة تنظيم، گرچه امر نامعمولي است، بر آن خردهُ نتوان گرفت. اما براي يافتن يک ربـاعي در 
ميان 396 رباعي متن، جوينده را به تعب مـيانـدازد. در چنـين وضـعيتي الزم اسـت فهرسـت 
رباعيات کتاب بر مبناي حروف الفبايي قافيهها نيز به انتهاي کتاب افزوده شود. همچنين، نمايـة 

نامها يکي از بايستههايي است که در چاپهاي بعدي بايد براي آن فکري کرد.  
چاپ شده در:  

همشهري)، شماره 41، فروردين 1389، ص 26 ـ 29  خردنامه کتاب الف (ويژهنامة -



  
  
  
  
  

  تقويمالتواريخ و کشفالظّنون کاتب چلبي (2)

  
محسن ذاکرالحسيني  

  
الفنـون، مشـهورترين و مهـمتـرين اثـر کاتـب چلبـي، و و اساميالکتـب عن کشفالظنونّ
نافعترين و جامعترين و مفصّلترين کتاب تخصّصي است که تا قرن يازدهم هجري، به يکي از 
آثـار شـرقي زبانهاي اسالمي در حوزة کتابشناسي تأليف شده است. در ايـن کتـاب، عمـدتا ً
عربي و فارسي و ترکي گزارش شدهاست، و از مهمترين منابع شـناخت کتـابهـاي ايرانـي و

فارسي به شمار ميآيد.  
کاتب چلبي، از سال 1043 هجري (يعني ايّامي که در حلب اقامت داشت)، بـه گـردآوري
ميزانالحق، بخشي از اطالعاتّ مـورد نيـاز موادّ اين کتاب پرداخت1؛ و بنا بر نوشتة خود او در
بود، و کتابهـايي کـه در حلـب و خود را مستقيماً از کتابهايي که در طول زمان گرد آورده
بود، و خصوصاً از مصنفاتّ ارزشمندي کـه در خزانـههـاي استانبول از وجود آنها مطّلع شده
عمومي دارالسّلطنه نگهداري ميشد، به دست آورد، و بقيّه را از کتابهاي طبقـات و تـراجم و
ترتيبالعلـوم في االبواب و اجمالالفصول جز آنها استخراج کرد2؛ و حاصل کارش را نخست
نام داد3، کـه معمـوالً از آن بـه الفنون و اساميالکتب عن کشفالظنونّ اسماءالکتاب، و سپس و
شـهرت اسـماءالکتب ياد ميشود، و در ميان فضال و کاتبان به الظنونّ کشفِ صورت اختصاري

 1062 داشتهاست. مؤلف،ّ براي ساماندادن اين کتاب، بيست سال وقت صرفکرد4، و در سـال
هجري، تأليف آن را به پايان رسانيد.  

                                                 
* نامه فرهنگستان؛ ش 42؛ تابستان 1389. بخش اول اين مقاله در شمارة 41 نامة فرهنگستان (بهار 1389)، ص 81ـ 100 

چاپ و منتشر شده است. 
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در اهمّيّت دانـش و طبقـهبنـدي العبر کاتب چلبي، با استفاده از مقدمة ابنخلدون بر تاريخ
علوم گوناگون، ديباچة مفصّلي پرداخت، و سپس حدود سيصد علم و فـن5، و 14501 عنـوان
کتاب و رساله (مطابق شمارهگذاري فلوگل، با احتساب عناوين علوم و فنـون) 6 ، و 9513 تـن
مؤلّفان آنها (مطابق فهرست فلوگل) را، با نظام سادة الفبايي(بر اساس نام علوم و کتابهـا) در

اين فرهنگ عظيم کتابشناسي، به زبان عربي معرّفي کرد، که دستکم تا زمان او بيسابقه بود.  
  

دنبالهها  
را دريافت، و دانشـمندان بسـيار، از کشفالظنونّ جامعة علمي، خيلي زود ارزش و اهمّيّت
همان روزگار تأليف، به تذييل و تحشيه و تعليق و استدراک بر اين اثر بيمانند پرداختند، و اين 

استقبال تا عصر حاضر نيز ادامه يافتهاست.  
ـ تا آنجا که من شناختم ـ عبارت است از:   کشفالظنونّ دنبالههاي

1. تأليفي در اسماءالکتب، از مالّعبداللّطيف بن محمدّ بنمصطفيٰ، معروف به «رياضـيزاده» 
مذکور نيست، آمدهاست,7   کشفالظنونّ (وفات: 1078ق)، که در آن بعضي از کتابهايي که در
، تأليف محمّد عزّتيافندي، مشهور به «وشنهزاده» (وفات: 1092ق)، که  کشفالظنونّ 2. ذيل

به صورت چرکنويس مانده است. 8  
لآلثار، تأليف سيدحسينّ عبّاسي نبهاني (وفات: 1096ق). نبهاني، عبـارات الجامع 3. التذکارّ

را تلخيص کرد، و معرّفي کتابهاي بسياري را که حاجيخليفه از قلم انداخته، يا  کشفالظنونّ
پس از وي تأليف شدهبود، بر آن افزود. 9  

جامع، به شمارة 815 موجود  متن کامل دستنويس اين کتاب، در استانبول، کتابخانة يکي10
است؛11 امّا در دفتر کتابخانه، بهغلط به محمّد بناسحاق، مشهور به «ابننديم» نسبت داده شـده 

است,12  
4. ذيل حسينافندي بنجعفر هزارفن (وفات: 1103ق). 13  

، تأليف ابراهيمافندي بنعلي، مشهور به «عَرَبهچي پاشا» (وفات:  کشفالظنونّ عليٰ 5. الذيلّ
1189 يا 1190ق) 14. عربهچي پاشا، تاريخ وفياتي را که حاجيخليفه از قلم انداخته بود، آورد، 
بعضي لغزشهاي او را اصالح کرد، و عناوين بسيار بر کتاب افزود. 15 آوردهاند که افزودههـاي
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او به 14500 عنوان کتاب ميرسد،16 ولي اين قول ممکن است برداشـت نادرسـتي از عبـارت
آقابزرگ تهراني17 باشد.  

اين ذيل، در چاپخانة سعادت (گويا استانبول) به چـاپ رسـيده؛18 و فلوگـل نيـز، عنـاوين
است (نک: همين گفتار، ذيل «چاپهاي کتاب»).   افزودة عربهچي پاشا را فهرست کرده

مصـطفي المتون، تأليف کمالالدينّ ابوالفتوح محمّد بن و اسماءالشروحّ في 6. کشفالظنونّ
صديقيّ بکري (وفات: 1196ق). 19 او، در اين تأليف، اسامي کتابها را به شيوة تازهاي تـدوين

کردهاست. 20  
اثر صديقي بکري ياد کـرده،21 کـه ظـاهراً شرحالمتون في تحقيقالظنونّ خالصة فلوگل، از

وي باشد، و معلوم ميشود که از اصل آن  المتون و الشروحّ اسماء في کشفالظنونّ تلخيصي از
نيز ياد ميشدهاست.   شرحالمتون في تحقيقالظنونّ با عنوان

337 فهرسـت، ، در کتابخانة حافظ احمدپاشـا، بـا شـمارة تحقيقالظنونّ دستنويسي به نام
موجود است،22 که بايد نسخهاي از همين کتاب صديقي بکري باشد.  

7. ذيل نوعيافندي (وفات: 1201ق). 23  
نو، تأليف احمدطاهر افندي، مشهور به «حنيفزاده»24 (وفات: 1217ق). حنيفزاده،  8. آثار
تأليف اين کتاب را از سال 1172 آغاز کـرد،25 و پانصدوشـش عنـوان (مطـابق شـمارهگـذاري

نيامدهاست. 27  کشفالظنونّ فلوگل) 26 کتاب عربي و فارسي و ترکي را در آن گرد آورد، که در
مؤلف،ّ متن کتاب را به عربي، و ديباچة آن را به ترکي نوشت.  

، در پايان جلد ششـم بـه کشفالظنونّ نو، به کوشش گوستاو فلوگل، جزو پيوستهاي آثار
چاپ رسيدهاست (نک: همين گفتار، ذيل «چاپهاي کتاب»).  

9. ذيل شيخاالسالم عارفحکمتبيگ (وفات: 1275ق). در اين ذيـل، اسـامي کتـابهـا تـا
حرف «جيم» آمده، و سپس ناتمام ماندهاست. 28  

، تـأليف حسـين بـنرضـا بـن سـيّد بحرالعلـوم (وفـات: کشفالظنونّ 10. تعليقه بر کتاب
1315ق). 29  

11. ذيل فرانسيسکو ثدين (وفات: 1916م). اين ذيل، در 1858 ميالدي(؟)، در اليپزيگ بـه
چاپ رسيدهاست. 30  
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الفنـون، تـأليف و اسـاميالکتـب عـن کشـفالظنـونّ علـيٰ الـذيلّ فـي 12. ايضاحالمکنون
1296ق تـأليف ايـن اسماعيلپاشا بن محمدّ بغدادي (وفات: 1339ق). اسماعيلپاشـا، از سـال
کتاب را آغاز کرد31، و در سال 1330ق آن را به انجام رسانيد. 32 وي، در طـيّ زمـاني بـيش از
سي سال، تقريباً نوزدههزار عنوان کتاب و رسالة خطّي و چـاپي را در دو جلـد قطـور معرّفـي

الظنـونّ کشـفِ مذکور نبود؛ و از اينرو کتاب او را جامعتـرينِ ذيـول کشفالظنونّ کرد، که در
دانستهاند.33  

را از خانوادة اسماعيلپاشا خريد34، و با همکاري  ايضاحالمکنون شرفالدينّ يالتقايا، نسخة
1366ق، در  باي رفعتبيلگة کليسي، جلد نخست آن را در 1364ق، و جلـد دوم آن را در معلمّ
) به طبـع رسـيد  کشفالظنونّ استانبول به چاپ رسانيد، و پس از آن نيز بارها (معموالً همراه با

کشفالظّنون»).   (نک: همين گفتار، ذيل «چاپهاي
کشفالظنونّ را در معرّفي مؤلفانّ و مصنفانّ مذکور در هديّةالعارفين اسماعيلپاشا، همچنين

و ذکر آثار ايشان در چهار جلد بزرگ (نسخة چاپي: دو جلد) تأليف کرد، که آن نيز چند بار به 
چاپ رسيده است (نک: همين گفتار، ذيل «چاپهاي کتاب»).  

مصطفي بن محمّد  ،35 تأليف جميل بن کشفالظنونّ عليٰ السّرّالمصونَ و المکنون 13. اللّؤلؤ
1309ق، تـأليف ايـن » (وفات: 1352ق). ابنعظـم، از سـال حافظ بيروتي، معروف به «ابنعَظمْ
نيامـده، يـا پـس از کشـفالظنـونّ کتاب را آغاز کرد، و معرّفي کتابها و رسالههايي را که در
روزگار کاتب چلبي تا زمان او به يکي از زبانهاي شرقي تأليف شده بود، در اين کتـاب گـرد

قرار داد. 36   کشفالظنونّ آورد، و فصول و ابواب آن را به همان ترتيب
ـ ذيـل او ده مجلّـد بـودهاسـت؛37 امـاّ ـ که از معاصران ابنعظم بـوده بر طبق خبر بجاوي

متأسفانهّ امروز از اين اثر مفصّل و مهم، به غير از جزء اوّل آن، اطالعيّ به دست نيست.  
اصل دستنويس جزء اوّل کتاب، در دارالکتب الظّاهريّه (قاهره)، به شمارة 4754 آداب، در 
208 صفحة پانزدهسطري، با ابعاد 19×28 سانتيمتر، به خطّ مؤلّف موجود است، که گويا نسخة 

منحصربهفرد باشد، و تصوير آن در مکتبةاالسد(دمشق) نگهداري ميشود. 38  

اين جزء، در سال 1314ق به انجام رسيده، و انجامة نسخة مذکور چنين است:  
، علٰي يـد مؤلفـهّ الفقيـر، جميـل کشفالظنونّ عليٰ السّرّالمصون ... الجزءاالوّل من کتاب «تمّ
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بنمصطفيٰبک، المعروف بـ«ابنالعظم»، ضحوة نهـارالخميس الرابـعّ مـن شـهر ربيـعاالوّل سـنة 

  39 «. ...1314
جزء اوّل ذيل ابنعظم، شامل دو حرف «الف» و «ب»، از روي تصوير همين نسخة يگانـه،

السّرالمصـونّ به کوشش شيخ سليميوسف تصحيح شده، و در سال 1423ق/ 2002م، با عنـوان
است.   )، در 296 (32+227+37) صفحه، در بيروت به چاپ رسيده کشفالظنونّ (ذيل عليٰ

مطابق بررسي نگارنده، اين چاپ، با مقدمة مصحّح و ديباچة مؤلّف آغاز شده؛ و سپس متن 
المساحة و الحساب علمي في اباحةالباحة اصلي کتاب، مشتمل بر معرّفي 1039 عنوان اثر40، از
آمده؛ و در پايان فهرستهاي مفيد منابع، قوافي، اعالم، بلـدان و امـاکن، آيـات، آفتاب بيض تا

اطرافاالحاديث، و فهرست عامّ مندرجات قرار گرفتهاست.  
14. ذيل اسماعيل صائبسنجر (وفات: 1360ق)، مدير کتابخانة عمومي آستانه (اسـتانبول)؛
که ناتمام مانده، و يالتقايا آن را دو سال پيش از درگذشت مؤلف،ّ از وي خريـده، و در ضـمن

ـ با نشانههايي براي تمييز از متن اصلي ـ چاپ کردهاست. 41   کشفالظنونّ
، تأليف آيتاهللا شـيخ آقـابزرگ تهرانـي (وفـات: 1389ق). آقـابزرگ کشفالظنونّ 15. ذيل

(ترکيه،ّ 1310ق) را خريد، تا اواخر عمـر  کشفالظنونّ تهراني، از سال 1325ق که نسخة چاپي
(دستکم تا سال 1386ق)، يادداشتهاي خود را در خصوص اصالح لغزشهاي کاتب چلبـي

و برخي موارد از قلم افتاده، بر حواشي نسخة مذکور نوشت. 42  
ب و مهـذّب کـرد، و همـراه بـا محمّدمهدي موسوي آلخرسان، اين يادداشـتهـا را مرتـّ
هديّةالعارفين، به سال 1387ق/ 1967م، در تهـران بـه افزودههايي از خود، بهپيوست جلد دوم

طبع رسانيد.  
(مؤلفينّ عثماني)، تأليف محمّدافندي ارزرومي43، که در آن تأليفـات مؤلفلريّ 16. عثمانلي

علماي دولت عثماني را ظاهراً به زبان ترکي آورده است. 44  
، تأليف سيدحسنّ حسني عبـدالوهّاب45، در سـه االفريقيينّ من الّف عمّن 17. دليلالباحثين
مجلد،ّ مشتمل بر معرّفي هزاران عنوان کتاب و رساله از مؤلفانّ آفريقايي، و شرح حـال حـدود

800 مؤلّف. 46  
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ترجمهها   
، به لحاظ اهمّيّت موضوع، چند بار و به چند زبان ترجمه شدهاست؛ از جمله:   کشفالظنونّ
1682م/ 1093ق، در  1. ترجمة فرانسوي، به قلم آنتـوان گـاالن (1646-1715م)، بـه سـال

استانبول. 47  
2. ترجمة فرانسـوي، بـه قلـم پتـي دال کـروا48 (1622-1695م)، ظـاهراً پـيش از ترجمـة

فلوگل49.  
3. ترجمة التيني50، به قلـم گوسـتاو فلوگـل (1802-1870م). فلوگـل، ايـن ترجمـه را در
همـين سالهاي 1835 تا 1858 ميالدي، همراه با متن عربـي، در اليپزيـگ منتشـر کـرد (نـک:

گفتار، ذيل «چاپهاي کتاب»).  
4. ترجمة فارسي، به قلم کريمالدينّ محمدّ بنعالمّ بنعبدالسالم،ّ که در ماه رجب 1220ق، 

اين ترجمه را آغاز کرده و در ماه صفر همان سال به انجام رسانيدهاست.  
دستنويسي از اين ترجمه، به شمارة 2702، در 643 برگ، به خطّ نسـتعليق، در کتابخانـة
2230، بـا عنـوان ديوان هند (لندن) نگهداري ميشود، که در فهرست آن کتابخانه، ذيل شـمارة

معرّفي شدهاست. آغاز نسخه چنين است:   الفنون و اساميالکتب عن کشفالظنونّ ترجمة
«بهترين نطق که ظاهر ميشود، انوارِ الطافِ آن از مطالعِ کتـب و صـحايف، و خـوبتـرين

علوم و معارف...» 51   کالم که بوي خوش ميدهد، غنچههاي اعطافِ آن بر صفحات ِ
دستنويس ديگري از ترجمة فارسي کتاب (بدون نام مترجم)، به شمارة 70 عبدالسالم،ّ در 
445 برگ، به خطّ شکستةنستعليق، در کتابخانة موالنا آزاد (عليگره) موجود است (ميکـروفيلم
آن، به شمارة 244/1، در مرکز ميکروفيلم نور نگهداري ميشود)52، که يقيناً نسـخة ديگـري از

همين ترجمة کريمالدينّ است.  
از ترجمههاي ديگري هم ياد شده است، که آنها را نميشناسم؛ از جمله:  

- ترجمهاي چاپ شده، از خاورشناسي هلندي؛53  
- ترجمهاي چاپ شده، از خاورشناسي آلماني54 (گويا کسي جز فلوگل)؛  
- ترجمهاي چاپ شده، از خاورشناسي بريتانيايي55 (احتماالً به انگليسي)؛  

- ترجمه يا ترجمههايي به برخي از زبانهاي سامي. 56  
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نسخههاي خطيّ  
، نسخههايي معتبر موجود است. آنچه از آنها اطالعيّ يافتهام، از اين قـرار کشفالظنونّ از

است:  
2059 مخــزن روانکوشــکو(قراتاي، ش 6566)،  1. مـوزة توپقاپوسراي(اســتانبول)، شـمارة

نسخة اصل پاکنويس مؤلف،ّ به خطّ مؤلف،ّ از آغاز کتاب تا مدخل «دروس».  
ة کتـاب (از «دروس» تـا آخـر) کاتب چلبي، پس از نوشتن ايـن نسـخه درگذشـت، و بقيـّ

پاکنويسنشده باقي ماند. بعدها، شش تن از فضال، نيمة پاکنويسناشده را از روي پيشنويس 
مؤلّف پاکنويس کردند، امّا چونان که شايسته ميبود، از عهـدة انجـام ايـن کـار برنيامدنـد، و

حواشي و منقوالت افزودة مؤلّف را در آن نياوردند. 57  
1619، نسـخة 2. کتابخانة فاتح ملّت (استانبول)، مخزن جاراهللا وليالـدينّ افنـدي، شـمارة
«دروس» تـا پايـان کتـاب، داراي حواشـي و ف،ّ از مـدخل اصل پيشنويس مؤلف،ّ به خط مؤلّ
منقوالتي در ميان سطور، همه به خطّ مؤلّف. براي کاملشـدن ايـن نسـخه، در آغـاز آن، ذيـل

است. 58   نبهاني (از حرف «الف» تا مدخل «دروس») به خطّ ديگري نونويس شده
3.کتابخانة فيضاهللاافندي (استانبول)، نسخة اصـل بـه خـطّ مؤلّـف. ميرزاحسـن شـفيعزادة 
شبستري، نزد آقابزرگ تهراني حکايت کرده، که اين نسخه را به رأيالعين در کتابخانة مـذکور
ديده است. 59 محتمل است که اين نسخه، نيمة نخسـتين پـيشنـويس مؤلّـف باشـد، و در هـر

است.   صورت نسخة بسيار مهميّ است که تاکنون در هيچ چاپ از آن استفاده نشده
4. کتابخانة عارفحکمت (مدينه)، شمارة 184تاريخ، 1162 صفحه، مورّخ 1175ق,60  
5. کتابخانة عارفحکمت (مدينه)، شمارة 183تاريخ، 1068 صفحه، مورّخ 1176ق61.  

همچنين:  
- نسخههايي که در مقدمة فلوگل از آنها ياد شده؛  

- نسخهاي که شش تن از فضال، از روي خطّ مؤلّف پاکنويس کردند؛  
- و نيز نسخههاي ديگري که از روي آن استنساخ شدهاست. 62  
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چاپهاي کتاب  
، تا کنون بارها به چاپ رسيدهاست. قديمترين و مهمترين آنها عبارت است از:   کشفالظنونّ

يکم. در اليپزيگ و لندن63، به کوشش گوستاو فلوگل، در هفت مجلدّ (مجلّد هفـتم، داراي
 1835 دو جزء)، و 5166 (550+680+673+624+672+688+563+716) صفحه، در سالهـاي
تــا 1858 مــيالدي64 (ج1: 1835م، ج2: 1837م، ج3: 1842م، ج4: 1845م، ج5: 1850م، ج6: 
1852م، ج7: 1858م)، همراه با مقدمهّ و ترجمـة التينـي در ذيـل صـفحات، و بـا ملحقـات و

فهرستهاي مفصّل.  
اين چاپ، به چندين لحاظ ارزش و اهمّيّت خاص دارد. اوّل آنکه، نخستين کوشش جدّي 

است براي احياي اثري بسيار نفيس. دوم آنکه، روش علمي دارد، و عالوه بر صـحّت و دقـتّ
نسبي، با مقدمهّ و فهرستهاي ضروري و سودمند همراه است. سوم آنکـه، همـراه بـا ترجمـة
است (اين امتياز، براي محققانّ کشورهاي غربي حائز اهمّيّت بيشـتر اسـت) .   التيني چاپ شده
اسـت؛ و چـون بـهرغـم چهارم آنکه، در آخر اين چاپ، فهرستها و ملحقاتي ارزشمند آمده
فوايد و بعضاً اطالعاتّ منحصربهفردي که اين ملحقات دارد، تا کنون چندان طرف توجّه قـرار

است، فهرستي از آنها ذکر کرده ميشود:   نگرفته
) (ج6، از ص525)؛   کشفالظنونّ (ذيل حنيفزاده بر نو 1. آثار

مغرب(آفريقا) (همان، از ص647)؛   در متداول کتابهاي 2. فهرست
سيوطي، به قلم مؤلّف (همان، از ص665)؛   عبدالرّحمان جاللالدينّ تأليفات 3. فهرست

مدرسـة ابوذهـب، محمدبيگّ مدرسة االزهر، دانشگاه کتابخانة خطّي نسخههاي 4. فهرست
(ج7، بخش نخست، از ص3)؛   قاهره علمي مدارس ديگر و شيخون،

(يا عظامزاده) در دمشق (همان، از ص22)؛   عظمزاده عبداهللاپاشا مدرسة خطيّ نسخههاي 5. فهرست
«پطـرزاده»، در مدرسـة  بـه مشـهور حاجاحمدافنـدي، موقوفة خطيّ نسخههاي فهرست .6

احمدية حلب (همان، از ص30)؛  
(همان، از ص38)؛   ردوس جزيرة کتابخانة خطّي نسخههاي 7. فهرست
در استانبول (همان، از ص49)؛   دوم سلطانمحمّد کتابخانة 8. فهرست

سليمانيّه (همان، از ص76)؛   کتابخانة کتابهاي 9. فهرست
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در طوپخانه (استانبول) (همان، از ص93)؛   پاشا قليچعلي مدرسة کتابخانة 10. فهرست
(همان، از ص106)؛   احمدپاشا حافظ کتابخانة 11. فهرست

(همان، از ص113)؛   کوپريليزاده کتابخانة 12. فهرست
(نخستوزير) در استانبول (همان، از ص137)؛   عليپاشا داماد کتابخانة 13. فهرست

(وزير) در استانبول (همان، از ص173)؛   ابراهيمپاشا کتابخانة 14. فهرست
(همان، از ص186)؛   والدهسلطان کتابخانة فهرست .15

در استانبول (همان، از ص198)؛   بشيرآغا کتابخانة 16. فهرست
(همان، از ص207)؛   عاطفافندي کتابخانة 17. فهرست

(همان، از ص232)؛   اياصوفيه کتابخانة 18. فهرست
(همان، از ص256)؛   غَلطهَ کتابخانة 19. فهرست

(همان، از ص265)؛   سوم سلطانعثمان کتابخانة 20. فهرست
(وزير) (همان، از ص304)؛   راغبپاشا محمّد کتابخانة 21. فهرست

اللهلي، دفتر اوّل (همان، از ص332)؛   کتابخانة 22. فهرست
اللهلي، دفتر دوم (همان، از ص352)؛   کتابخانة 23. فهرست

(همان، از ص389)؛   پادشاهي درونسراي کتابخانة 24. فهرست
(همان، از ص405)؛   افندي وليالدينّ شيخاالسالم کتابخانة فهرست .25

(همان، از ص439)؛   افندي عاشر کتابخانة 26. فهرست
(همان، از ص481)؛   افندي مراد محمّد دامادزاده کتابخانة 27. فهرست

(همان، از ص503)؛   سلطانعبدالحميد کتابخانة 28. فهرست
(همان، از ص528)؛   حالتافندي کتابخانة 29. فهرست

(همان، از ص540). 65   اندلسي بنخليفة بنخير محمّد ابوبکر تآليف و کتابها 30. فهرست
31. تعليقات و نسخهبدلهاي جلد يکم، به التيني (ج 7، بخش دوم، از ص549)؛  

32. تعليقات و نسخهبدلهاي جلد دوم، به التيني (همان، از ص639)؛  
33. تعليقات و نسخهبدلهاي جلد سوم، به التيني (همان، از ص704)؛  

34. تعليقات و نسخهبدلهاي جلد چهارم، به التيني (همان، از ص764)؛  
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35. تعليقات و نسخهبدلهاي جلد پنجم، به التيني (همان، از ص843)؛  
36. تعليقات و نسخهبدلهاي جلد ششم، به التيني (همان، از ص891)؛  

37. فهرست الفبايي افزودههاي عربهچي پاشا و حنيفزاده، به عربي (همان، از ص947)؛  
38. فهرست الفبايي نامهاي مؤلفان،ّ به التيني (همان، از ص1001).  

فلوگل، اصالحات و افزودههاي عربهچي پاشا را در ضمن اين چاپ آورده، امّا آنهـا را بـا
است66. وي، همچنين مدخل مربوط به علـم فقـه و اسـامي نشانهاي از متن اصلي متمايز کرده
ـ عينـاً از بـوده ـ که ظاهراً از نسخههاي مورد استفادهاش ساقط شده کتابهاي اين موضوع را
968ق)  ة، اثر عصامالدينّ احمـد طـاشکـوپريزاده (وفـات: مصباحالسيادّ و ة مفتاحالسعادّ کتاب

کاتب چلبي جاي داده است. 67 در چـاپ کشفالظنونّ برگرفته، و براي جبران نقيصه در ضمن
فلوگل، تصحيفات و اشتباهاتي نيز راه يافته، که در پانوشتههاي چـاپ مـنقّح يالتقايـا، بـا ذکـر

است. 68   شمارة جلد و صفحه و سطر به آنها اشاره شده
 70 دوم. در بوالق (نزديک قاهره)، به سال 1274ق69، در دو مجلّـد، از روي چـاپ فلوگـل .   
اين چاپ، اشتباهات بسيار دارد، و عالوه بر داخلشدن عبارات طاشکوپريزاده در مادة «فقـه» 
(به تبع چاپ فلوگل)، افزودههاي عربهچي پاشـا نيـز بـدون هـيچ نشـانة مميـزهّ در مـتن وارد

شدهاست، که برخي بر آن اعتراض کردهاند. 71  
سوم. در استانبول، به سال 1310-1311ق72، در دو مجلّد73، از روي چاپ بوالق، با همـان

اشتباهات و نقايصي که مذکور شد. 74  
چهارم. در استانبول، به سال 1320ق، گويا تجديد چاپ قبلي75.  

پنجم. در استانبول، به کوشش محمّد شرفالدينّ يالتقايا و رفعتبيلگة کليسي (با همکـاري
اسماعيل صائبسنجر، در بخشي از جلد اوّل76)، به همّت وزارت معارف، در دو مجلّـد؛ جلـد

نخست: 546 صفحه (4ص +    16 ستون +  58 ستون +  940 ستون +  6 ستون + 6 ص +1 
ــد دوم: 563 صــفحه (4ص +  ص + 19 ســتون + 20 ســتون + 5 ص)، 1360ق/1941م؛ جل
1112 ستون +2 ستون + 2ص)، 1362ق/1943م. همراه با يادداشت وزير معارف، مقدمة عربي 

و مقدمة ترکي يالتقايا، و ترجمة ترکي مقدمة فلوگل.  
مصحّحان، اين چاپ را بر اساس دو نسخة پاکنويس و پـيشنـويس خـطّ مؤلّـف فـراهم
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کرده، اوراق ساقطشدة مربوط به علم فقه و معرّفي کتابهاي اين موضوع را نيز، به قلم کاتـب
چلبي، از ميان کتابهاي مرحوم صائبسنجر يافته، در جـاي خـود قـرار دادهانـد. هـمچنـين،
حواشي و منقوالت افزودة مؤلّف را، که در چاپهاي قبل نيامدهبود، با نشانة خـاص، بـه مـتن
منضمم کرده؛ و کتاب را از ديگر کتب و رسائل مستقل (ظاهراً ملحقـات چـاپ فلوگـل)، و از
افزودههاي عربهچي پاشا و زوايد ديگـر پيراسـتهانـد؛ و زوايـد چـاپهـاي مصـر و اسـتانبول،

افزودههاي اسماعيلپاشا، افزودههاي صائبسنجر، و افزودههاي خود را، هر يـک بـا نشـانهاي 
مخصوص، از متن جدا ساخته، و در ذيل صفحات به تصـحيفات و اشـتباهات چـاپ فلوگـل

اشاره کردهاند77.  
را وعـده داده78؛ در  ايشان، در مقدمه،ّ تصحيح و طبع ذيلهاي سهگانـة (؟) کشـفالظنـونّ
ــد دوم: 1366ق/1947م)  ــد اوّل: 1364ق/1945م، جل (جل ــون المکن ايضــاح ــد، ســالهــاي بع
به چاپ رساندهانـد؛ و پـس از آن کشفالظنونّ اسماعيلپاشا را، در مجلّدات جداگانه، به دنبال
1370ق/1951م، بـه کوشـش رفعـتبيلگـه و ابـناالمـين محمـود (جلـد اوّل: هديّـةالعـارفين

کمــالاينــال؛ جلــد دوم: 1374ق/1955م، بــه کوشــش محمــود کمــالاينــال و عــوني آقتــوچ) 
اسماعيلپاشا نيز به همان سياق به چاپ رسيد.  

اين چاپ، بيهيچ ترديد، تا کنـون صـحيحتـرين، مـنقّحتـرين، کامـلتـرين، و معتبرتـرين
به شمار ميآيد، و ظاهراً به جز غفلت از فهرستهاي ضروري سهگانـه  کشفالظنونّ چاپهاي

(کسان، کتابها، جايها) نقيصهاي ندارد.  
ششم. در تهران، به همّت دو کتابفروشي اسالميّه و جعفري تبريزي، در دو جلـد، بـه سـال
ايضاحالمکنـون 1387ق/1967م، به صورت افست از روي چاپ يالقايا و رفعتبيلگه، همراه با
ــد دوم ــر جل ــي (در آخ ــابزرگ تهران ــل آق ــد) و ذي (دو جل ــارفين ــةالع ــديّ ه ــد) و (دو جل

هديّةالعارفين).79  
هفتم. در بيروت، به مباشرت انتشارات دارصادر، به صورت افست از روي چـاپ فلوگـل،

با همان ترکيب، در سالهاي اخير (بيتا).  
، پس از آن به کراتّ (معموالً به صـورت افسـت، از روي چـاپ يالتقايـا و کشفالظنونّ ٭
عـرب، و احتمـاالً ترکيـهّ و رفعتبيلگه)، در قم، بغداد، بيروت، و ديگر مراکز فرهنگـي جهـان
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هديّةالعارفين، از چاپ آن در وينه نيز اطالعّ داده80، کـه  است. صاحب شبهقارّه به چاپ رسيده
است.   يقيناً پيش از 1339ق (سال درگذشت بغدادي) صورت گرفته

٭٭٭  
، اين کتاب، هماکنون در ايران جزو کتـابهـاي نايـاب کشفالظنونّ بهرغم تعدّد چاپهاي
محسوب ميشود، و سخت شايسته بلکه ضروري است که يکي از مراکز پژوهشي، چاپ آن را 

در ضمن مجموعهاي بر عهده گيرد، که شامل موارد ذيل باشد؛  
: در صورت دستيابي بر نسخة اصيل کتابخانـة فـيضاهللاافنـدي  کشفالظنونّ 1. متن عربي
ديگـر، تصـحيح مجـدّد (نک: همين گفتار، ذيل «نسخههاي خطّي») يا نسخههاي خاص و مهم ّ

متن عربي مرجّح است؛ وگرنه بهتر است همان چاپ منقّح يالتقايا و رفعتبيلگه را تجديد کرد، 
و تواريخ نانوشتة متن را در ميـان دو قـالّب [...]، اِعـراب و شـکل کلمـات را در مـوارد الزم،
هاي مهمّ فلوگل و نيز مقدمـة مهـمّ يالتقايـا را در آغـاز، و فهرسـتهـاي ترجمة فارسي مقدمهّ

ضروري سهگانه (کسان، کتابها، جايها) را در پايان افزود.  
، با استفاده از دو نسخة خطيّ که معرّفي کـردم (همـين کشفالظنونّ 2. متن ترجمة فارسي

  .(« گفتار، ذيل «نسخههاي خطيّ
(به ترتيب تاريخ تأليف)، مشتمل بر: ذيـل رياضـيزاده، ذيـل کشفالظنونّ 3. متن ذيلهاي
وشنهزاده، ذيل نبهاني، ذيل هزارفن، ذيل عربهچي پاشا، ذيل بکـري، ذيـل نـوعيافنـدي، ذيـل
حنيفزاده، ذيل عارفحکمت،تعليقة بحرالعلوم، ذيل ثدين، ذيل بغدادي، ذيل ابـنعظـم، ذيـل
حسني عبدالوهّاب (نک: همـين گفتـار، ذيـل الباحثين دليل صائبسنجر، ذيل آقابزرگ تهراني،

«دنبالهها»).  
طبقاتالفحول: اين کتاب نيز عربي اسـت، و در معرفـت رجـال نوشـته اليٰ الوصول سلمّ 4. متن
شمرده ميشود؛ چه، شرح حال اجماليِ مؤلفـانّ کتـب کشفالظنونّ شده، و در حقيقت متمّمي براي
، و محتمالً ذکر برخي از ديگر آثـار ايشـان را در ايـن کتـاب تـوان جسـت؛ کشفالظنونّ مذکور در
را نوشت. چلبي، تـأليف و العارفين هديةّ چنانکه اسماعيلپاشا نيز به تأليف چنين متمّمي نياز ديد، و
را در سالهاي 1061 و 1062ق انجام داد، و با استفاده از بـيش الوصول سلمّ پاکنويس جلد نخست

از يکصد منبع، تأليف همة کتاب را در 1063ق81 به پايان رسانيد82.  
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الوصول، با ترتيب حروف الفبا نظام يافته، و پس از مقدمه،ّ مندرجات اصلي مـتن، در سلمّ
دو قسم تبويب شده، و به خاتمهاي خاتمه يافته است. در قسـم اوّل (فـي اعـالماالشـخاص و

اآلباء)، زندگينامة بزرگان بر اساس اسـامي حقيقـي ايشـان، و در قسـم دوم (فـي االنسـاب و 
است83؛ و خاتمه، مشتمل بر فوايـد متفرقـة االلقاب)، بر اساس نسبتها و لقبهاي ايشان آمده

تاريخي است. 84  
زيبـاي مؤلـف،ّ در طبقـاتالفحـول، در 568 بـرگ، بـه خـط ّ اليٰ الوصول سلمّ نسخة اصل
کتابخانة شهيد عليپاشا (استانبول)، ظاهراً به شمارة 188785 نگهداري ميشود، و فـيلم آن، بـه
شمارة «ف283تاريخ»، در معهدالمخطوطات العربيّة (قاهره) موجـود اسـت86. بنـا بـه گـزارش

است. 87   برخي از منابع، اين اثر چلبي به طبع رسيده
منتشرة89: مجموعهاي اسـت از يادداشـتهـاي پراکنـدة چلبـي، غُرَر و منتثرة88 دdرَر 5. متن
مشتمل بر فوايد فقهي و تاريخي و برخي تراجم احوال و جز آن، که مؤلّف بـه هنگـام مطالعـة
کتبِ وفيات و طبقات، از البهالي آنها برميگزيده، و بيشتر آن به منزلة ذيل و استدراکي اسـت

طبقاتالفحول.   اليٰ الوصول سلمّ بر کتاب
دستنويس اصل و منحصربهفرد اين اثـر، بـه خـطّ مؤلّـف موجـود اسـت، و در کتابخانـة

نورعثمانيّه (استانبول)، به شمارة 4949 نگهداري ميشود. ابعاد نسخه 9×16 سانتيمتر، و شمار 
است.91   برگهاي آن 24390 باشد، که نيمي از آن سفيد مانده

همچنين، در مطاوي ديگر آثار کاتب چلبي، فوايد رجالي و کتابشناسي بسيار توان يافـت؛
که شايد از آن جمله باشد:  

االشعار92، مشتمل بر فقراتـي بـه ترتيـب الفبـا، و االمثال و مَ الحکِ في تحفةاالخيار - کتاب
دربارة ادبيّات و فلسفه، نوادر کتب تاريخي، تدبير منزل و سياست مـدن، عجايـبالمخلوقـات،
حکايات، محاضرات، اشعار، امثال، و جز آنها که از منابع عربي و فارسـي و ترکـي اسـتخراج

شده است؛93  
المزارات، مشتمل بر ذکر قبور اولياء و صالحان مدفون در شهرهاي ترکيّه؛   کتاب -

- و کتابي در سفرهاي مؤلّف به سرزمينهاي سوريه،ّ لبنـان، مصـر، حجـاز، عـراق، ايـران،
افغانستان، ماوراءالنّهر، و جز آنها94.  
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از اين روي، به نظر ميرسد که چاپ مجموعة کامل آثار چلبي نيز، در سلسلهاي جداگانـه
يا در پي همين مجموعه، پسنديده و سودمند باشد. افسوس، کـه تـا کنـون، چونـانکـه شـايد، 
بدانها عنايتي نشده است؛ پس سخن خود را با عين عبارات دلنشـين کتـابشـناس دانشـمند،
مرحوم آيتاهللا العظمٰي شهابالدينّ مرعشينجفـي(ره)، دربـارة آثـار کاتـب چلبـي، بـه انجـام

ميرسانم؛ باشد کز آن ثمري نيکو برآيد:  
. وَ مِنَ المَأسوفِعَليه،َ اَنَّ اَکثَرَهـا ةَ ةِ کُتُبٍنفيسَ َّ ال،ّ بِتَرصيفِ عدِ وَ dهالجd ّال، وَ يراعَ يَّ dالس dجادَ قَلَمه»

الهَوام.»ّ 95   و َ dثَّة ِ بَقِيَت في رَوازينِ خَزائِنِالکُتب،ُ مَأکولَةالعُ َرْ، و َ َلمْتنشُ ْ و َ ْتُطبعَ لمَ

(کلکِ روانش و خامة پويانش، بس نامة پربها که خوش در سلکِ انتظـام درآورد؛ و دريـغ،
که بيشتري از آن، به طبع نرسيده و انتشار نيافته، و در خرانههاي کتاب، در شکاف ديوارهـا بـر 

جاي ماندهاست، و مائدة کرم و بيد شده.)  
 

پينوشتها  
1. ابياري، ص405.  

2. نک: سرکيس، ج1، ستون733.  
(نـک: يالتقايـا، الفنـون و الکتب اسماء عن کشفالظّنون 3. يالتقايا، ستون7. نبهاني، از کتاب بهصورت
(نک: بجـاوي، ج2، ص457) نـام الفنون و الکتب اسماء في کشفالظّنون ستون9)، و بجاوي، بهصورت

بردهاند.  
4. نک: سرکيس، همانجا.  

5. يالتقايا، ستون7.  
Gokyay .6، همانجا. بعضي از منابع، حدود 15000 آوردهانـد (نـک: يالتقايـا، همـانجـا؛ بعلبکـي،
18550 (بجـاوي، همانجا؛ منزوي، علينقي، ص49)، که ظاهراً با محاسبة ذيل حنيفزاده است؛ بعضـي

همانجا)، و بعضي حدود 20000 (مرعشينجفي، شهابالدّين، ص«د» و «ه»)، که ظاهراً هيچيک درست 
نيست.  

االماميّة، ج1، ص15.   مؤلفيّ موسوعة .7

، همـانجـا؛ مرعشـينجفـي، شـهابالـدّين، ص«و»؛  االمـاميـةّ مؤلفيّ موسوعة 8. يالتقايا، ستون9-10؛

آقابزرگ تهراني، همانجا؛ ابياري، ص412؛ سبحاني، ص20؛ منزوي، علينقـي، همـانجـا.  برخـي ذيـل
دانستهاند(نک: يالتقايا، ستون9؛ آقابزرگ تهراني، همانجا؛ ابياري،  کشفالظّنون وشنهزاده را نخستين ذيل



تقويمالتواريخ و کشفالظنون کاتب چلبي/ محسن ذاکرالحسيني     □   383  
 

 

همانجا؛ رسولي، «کشفالظّنون»، ص686)، امّا ذيل رياضيزاده ظاهراً پيش از آن تأليف شدهاست.  
االماميّة، همانجا؛ مرعشينجفي، شهابالدّين، همانجا.   مؤلفيّ موسوعة 9. يالتقايا، ستون8-9؛

10. يکي (با کافي که سه نقطه بر روي آن است) نوشته ميشود، و يني(با نون) خوانده مـيشـود؛ و آن
کلمهاي است ترکياستامبولي، به معناي «نو»( مرعشينجفي، شهابالدّين، همانجا).  

11. يالتقايا، ستون9؛ مرعشينجفي، شهابالدّين، همانجا؛ منزوي، علينقي، همانجا.  
12. يالتقايا، همانجا.  

ميراث، ص44.   آينة 13. گلشني،
14. يالتقايا، ستون10؛ بجاوي، ج2، ص458-459؛ سرکيس، ج1، ستون734؛ آقابزرگ تهراني، همانجا؛ 

موسوي آلخرسان، ص2؛ ابياري، ص412؛ منزوي، علينقي، همانجا.  
Brockelmann .15، ص635؛ سرکيس، همانجا؛ ابياري، همانجا.  

16. موسوي آلخرسان، همانجا.  
17. نک: آقابزرگ تهراني، همانجا.  

18. سبحاني، ص20.  
ايضاحالمکنون، ج2، ستون361؛ بجاوي، ج2، ص459.   19. بغدادي،

20. بجاوي، همانجا.  
المتـون و الشّـرح فـي تحقيـقالظنـونّ خالصـة 21. نک: فلوگل، ص37. بروکلمان(ص635)، نام آن را

خواندهاست.  
کشفالظّنون، ج7، بخش نخست،ص112.   22. پيوستهاي

23. مرعشينجفي، شهابالدّين، همانجا.  
«ه»، «و»؛ رسـولي، 24. حنفيزاده کـه در بعضـي منـابع آمـده(نک: مرعشـينجفـي، شـهابالـدّين، ص

همانجا)، سهو است.  
کشفالظّنون، ج6، ص646.   25. پيوستهاي

26. برخي، پنجهزار عنوان ياد کردهاند (نک: يالتقايا، همانجا؛ منزوي، علينقي، همـانجـا)، کـه ظـاهراً
درست نيست.  

27. يالتقايا، همانجا؛ سرکيس، ج1، ستون734؛ ابياري، همانجا؛ منزوي، علينقي، همانجا.  
28. يالتقايا، همانجا؛ مرعشينجفي، شهابالدّين، ص «و»؛ آقابزرگ تهراني، همانجا؛ ابياري، همانجا.  

29. بحرالعلوم، ج1، ص175.  
30. رسولي، همان، ص687.  
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ايضاحالمکنون، ج1، ستون158.   31. بغدادي،
32. مرعشينجفي، شهابالدّين، همانجا. برخي، تاريخ فراغت از تأليف را 1323ق يـاد کـردهانـد(نک:
آقابزرگ تهراني، همانجـا)، امّـا بـه تصـريح مؤلّـف، وي در ايـن سـال هنـوز مشـغول تکميـل کتـاب

بودهاست(نک: بغدادي، همانجا).  
33. يالتقايا، همانجا؛ ابياري، همانجا؛ سبحاني، ص20؛ منزوي، علينقي، همانجا.  

34. يالتقايا، همانجا.  
35. مؤلّف، در متن کتاب، به تصريح گفته که اين نام را بر آن نهادم (نک: ابنعظم، ص38)؛ امّا همو در 
خوانده (نک: همو، ص33 و 35، تصـوير خـطّ کشفالظّنون علي السّرالمصونّ آغاز و انجام کتاب، آن را

شناخته شدهاست.   السّرالمصونّ مؤلّف)، و از اين رو بيشتر با عنوان اختصاري
36. ابنعظم، ص33، 35، 37، 38.  

37. نک: بجاوي، همانجا.  
38. سليميوسف، ص4، 19، 28، 29.  

39. ابنعظم، ص35.  
40. تعداد کتابهاي مذکور در اين جزء، در انجام آن، 1026 ياد شدهاست (نک: ص259)، امّا آخـرين

آفتاب) شمارة 1039 دارد (نک: همانجا).   بيض کتاب متن (يعني
41. يالتقايا، همانجا؛ مرعشينجفي، شهابالدّين، همانجا؛ آقابزرگ تهراني، همانجا؛ ابياري، همانجا.  

42. آقابزرگ تهراني، همانجا؛ موسوي آلخرسان، ص2.  
43. سال وفات او را نيافتم، از اين رو پس از ديگران آوردم.  

44. مرعشينجفي، شهابالدّين، همانجا.  
45. نک: پانوشت ش176.  

46. بجاوي، همانجا.  
اسالم، ص870.   جهان دانشنامة ميراث، ص44؛ همو، آينة 47. گلشني،

48. Pétis de La Croix. 
49. يالتقايا، ستون10-11؛ منزوي، علينقي، همانجا.  

50. برخي، اين ترجمه را فرانسوي پنداشتهاند (نک: مرعشـينجفـي، شـهابالـدّين، ص«ه»)، و برخـي
آلماني(نک: مشار، ستون740؛ سبحاني، ص20)، که درست نيست.  

51. Ethé, vol.1, clm.1219. 
عربي، ج1، بخش نخست، ص336؛ مرعشـينجفـي، و فارسي خطّي نسخههاي ميکروفيلم فهرست .52

محمود، «سفرنامة هند»، ص113.  



تقويمالتواريخ و کشفالظنون کاتب چلبي/ محسن ذاکرالحسيني     □   385  
 

 

مـؤلفيّ موسـوعة ، ج1، ص18؛ مرعشينجفي، شهابالـدّين، همـانجـا. در االماميةّ مؤلفيّ موسوعة .53
1200ق(؟!)، در  ، مذکور است که اين ترجمه نيز، به کوشش فلوگـل، در هفـت مجلّـد، بـه سـال االماميةّ

اليپزيگ چاپ شدهاست؛ که ظاهراً آن را با ترجمة فلوگل اشتباه گرفتهاند.  
54. مرعشينجفي، شهابالدّين، ص«ه»-«و».  

55. همو، ص«و».  
56. همو، ص«ه».  

57. يالتقايا، ستون9-7.  
58. همانجا. نيز نک: سبحاني، ص19.  

59. نک: آقابزرگ تهراني، همانجا.  

60. کحاله،ّ «المنتخب من مخطوطات المدينةالمنوّرة»، ص607.  

61. همو، همان، ص606.  
62. يالتقايا، همانجا.  

63. برخي، محلّ چاپ را ليدن ذکر کردهاند (نک: سرکيس، ج1، ستون733؛ مشار، همانجا)، که درست 
نيست.  

-1251 1835م (مطلـق)  (مشـار، همـانجـا)، 64. رقمهاي ديگري که در مورد تاريخ چاپ ذکر شـده؛

االماميّة، همانجـا؛ مرعشـينجفـي، شـهابالـدّين، مؤلفيّ عة موسو( 1275ق (ابياري، همانجا)، 1299ق 
همانجا)، 1300ق (همانجا)؛ هيچيک خالي از سهو نيست.  

65. سرکيس، شمار کتابخانهها را بيستوچهار ذکر کرده، و فهرست کتابخانة سـلطانسـليم (آسـتانه) را
نيز از آن جمله دانسته است (ج1، ستون734)، که درست نيست.  

66. سرکيس، همانجا؛ آقابزرگ تهراني، همانجا؛ ابياري، همانجا.  
67. يالتقايا، ستون8.  
68. همو، ستون11.  

است (نک: ابياري، همانجا)، که درست نيست.   69. در برخي منابع، 1273ق آمده
70. فنديک، ص7؛ مورتمان، ص237. نيز نک: سرکيس، ج1، ستون733؛ مرعشينجفي، شـهابالـدّين،

همانجا؛ دهخدا، ذيل «حاجيخليفه».  
71. نــک: بجــاوي، ج2، ص458؛ يالتقايــا، ســتون8،11؛ ســرکيس، ج1، ســتون734؛ آقــابزرگ تهرانــي، 

همانجا؛ ابياري، همانجا.  
72. برخي، تاريخ چاپ را 1313ق ياد کردهاند (نک: مرعشينجفي، شهابالدّين، همانجا)، کـه ظـاهراً
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سهو باشد.  
73. برخي، ده مجلّد آوردهاند (نک: رسولي، «کشفالظّنون»، ص687)، که ظاهراً خطاي چاپي است.  

74. نک: فنديک، ص366؛ يالتقايا، همانجا؛ سرکيس، ج1، ستون733، 734؛ دهخدا، همانجا؛ مورتمان، 
همانجا؛ آقابزرگ تهراني، همانجا؛ ابياري، همانجا.  

75. مرعشينجفي، شهابالدّين، همانجا.  
76. مرگ صائبسنجر، موجب قطع اين همکاري شد.  

77. نک: يالتقايا، ستون11،19-7.  
78. همو، ستون19.  

79. مرعشينجفي، شهابالدّين، همانجا؛ منزوي، علينقي، ص50.  

هديّةالعارفين، ج2، ستون441.   80. بغدادي،

81. گوکياي، تاريخ اتمام تأليف را 1058ق/1649م آورده(Gokyay، ص761)، که به نظر مـيرسـد بـا
يکي ديگر از آثار چلبي اشتباه کردهباشد.  

82. مرعشينجفي، شهابالدّين، ص «ز». برخي، تـأليف کتـاب را ناتمـام پنداشـتهانـد (نـک: رسـولي،
«حاجيخليفه»، ص299)، که ظاهراً مستند نيست.  

83. يالتقايا، سـتون13، 16؛ مورتمـان، ص237؛ Gokyay، همـانجـا؛ مرعشـينجفـي، شـهابالـدّين،
»، ص75.   همانجا؛ ابياري، ص403؛ مرعشينجفي، محمود، «طلوع مجدّد آفتاب از ساحل اسکندريهّ

84. سبحاني، ص16.  
85. در برخي منابع 1877 آمده (Gokyay، همانجا)، و در برخي7781 (يالتقايا، ستون13) که بـه نظـر

ميرسد ارقام واژگونه خوانده شدهاست.  
Gokyay .86، همانجا؛ يالتقايا، همانجا؛ زرکليٰ، ج7، ص237؛ سـبحاني، همـانجـا؛ مرعشـينجفـي،

محمود، همانجا.  
87. ابياري، ص403.  

فارسي، منتسره آمده (نک: رسولي، همانجا)، کـه برگـردان نادرسـت از صـورت ادب دانشنامة 88. در
انگليسي کلمه است.  

89. اين عنوان، از عبارتي در مقدمهّ مؤلّف اقتباس شدهاست.  
است (نک: آقابزرگ تهراني، همانجا).   کشفالظّنون، 242 برگ ياد شده 90. در ذيل

91. يالتقايا، ستون18؛ Gokyay، ص762؛ سبحاني، ص 17.  
«15م ادب»، موجـود 92. نسخة اصل اين اثر، به خطّ مؤلّف، در دارالکتبالمصريهّ (قـاهره)، بـه نشـاني
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است (نک: زرکليٰ، همانجا)؛ و دستنويس ديگري از آن در کتابخانة اسعدافندي (استانبول)، به شـمارة
2599؛ و نسخة ديگر در کتابخانة خديويهّ (قاهره)، به شمارة 7219 نگهداري مـيشـود (نـک: سـبحاني،

همانجا)، که ممکن است نسخة اوّل و سوم يکي باشد.  
Gokyay .93، ص761-762؛ مدرّس تبريزي، ج3، ص332.  

94. مرعشينجفي، شهابالدّين، ص«ز».  
  95. همانجا.
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