
  
  
  
  
  

  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)؛  



378   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هشتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

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.  



تقويمالتواريخ و کشفالظنون کاتب چلبي/ محسن ذاکرالحسيني     □   381  
 

 

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
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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.  
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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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