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 سمرقندیای نویافته از تذکرۀ الشعراء دولتشاه نسخه
 محمود ندیمی هرندی

 نوراستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام

 

  :چکیده

های موجود از نوشتهشناسایی دست. تذکرۀ الشعراء دولتشاه سمرقندی تاکنون چند بار در هند، هلند و ایران چاپ شده است

ی فراوانی از تذکرۀ الشعراء در دست است، از آن جمله نسخۀ های خطنسخه. ضرورتهای اولیۀ تصحیح مجدّد این کتاب ارزشمند است

 .های نسخ خطی به آن اشاره نشده است، محفوظ در کتابخانۀ وزیری یزد که تا کنون در فهرست2614نویافته به شمارۀ 

 .دولتشاه سمرقندی، تذکرۀ الشعراء، نسخ خطی، کتابخانۀ وزیری: هاکلیدواژه

 

نخستین بار . قمری تألیف کرد 432له بختیشاه الغازی السمرقندی کتاب تذکرۀ الشعرا را در امیر دولتشاه بن عالءالدو

قمری ادوارد براون در  4944پس از او در . چاپ کرد( هندوستان)الکُتّاب آن را در بمبئی قمری میرزامحمد مَلِکُ 4913در 

تصحیح انتقادی این متن را خانم . اندنتشر کردهشمسی محمد رمضانی در تهران تصحیح و م 4993و سپس در ( هلند)لیدن 

 .شمسی در تهران با مقدّمه و تعلیقات منتشر  کرد 4943فاطمه عالقه در 

 2614یکی از نسخ خطی این کتاب که در تصحیحات مختلف آن استفاده نشده، در کتابخانۀ وزیری یزد به شمارۀ 

د برگ از آغاز نسخه افتاده است و بعداً ظاهراً در صحافی یک برگ یک یا چن. برگ است 499نسخۀ حاضر دارای . محفوظ است

این نسخه مجدول و خط آن . به ابتدای آن چسبانده شده که بر پشت آن نام کتاب بدون ذکر نام نویسندۀ آن کتابت شده است

ها بر اثر پارگی ابهشماری از رک. نستعلیق است، ولی یکدست نیست، به طوری که در چند برگ چهرۀ آن دگرگون شده است

-برگها از بین رفته است و جاهایی که وجود دارد، گاه با برگ پس از خود هماهنگی ندارد که ظاهراً نتیجۀ پراکندگی و بی

این نسخه بدون ترقیمه است و در هیچ جای آن به نام کاتب و محل و تاریخ کتابت . ترتیبی برگها یا کاستی و افتادگی آنهاست

نام مالکان آن هم . رود در اوایل قرن دهم کتابت شده باشدبا توجه به ویژگیهای ظاهری نسخه، احتمال می. تاشاره نشده اس

ای همچنین متن به دست خواننده. پ نقش مهری وجود دارد که نوشتۀ آن ناخواناست11در برگ . نامعلوم باقی مانده است

. و گاه کلماتی در هامش به خطی جز خط کاتب نوشته شده است هایی خط کشیده شدهتصحیح شده، چنانکه گاه بر روی واژه

در هر صفحه به . سانتیمتر است 42*44سانتیمتر و اندازۀ جدول  41*3/29برگها از جنس کاغذ اصفهانی است که اندازۀ آنها 

آغازین و پایانی  هایی بر روی بعضی از برگها پیدا شده و در برگهایبر اثر رطوبت لکه. سطر وجود دارد 24طور یکسان 

جلد این نسخه مقوایی با روکش کاغذی . هایی از آن ریخته شده استای که گاه پارهپوسیدگی شدیدی نمایان است، به گونه

 .سیاه رنگ است که عطف آن نیز تیماج قرمز است

نام نویسندۀ آن های خطی این کتابخانه که مرحوم محمّد شیروانی نوشته، در معرّفی این نسخه به در فهرست نسخه

های و ظاهراً به همین سبب، استاد احمد منزوی در کتاب( 4964-4/4961: 2393شیروانی، )یعنی دولتشاه اشاره نشده است 

و ( 2112-2114/ 42و  192-123/ 44: 4911-4963منزوی، )« های خطی فارسی پاکستانفهرست مشترک نسخه»

-و همچنین محقّق ارجمند مصطفی درایتی در فهرست( 4416-4414/ 9 :4916همو، )« های خطی فارسیفهرستوارۀ نسخه»

های تذکرۀ الشعراء دولتشاه از این نوشتهدر میان دست( 4112-4163/ 2: 4943درایتی، ( )دنا)های ایران نوشتوارۀ دست

غیر »شناخته ذیل عنوان کتابخانۀ وزیری در فهرستوارۀ دنا از جمله نسخ نا 2614بلکه نسخۀ شمارۀ . اندنسخه نام نبرده

 (4113/ 2: همان: رک. )آمده است« همانند

ص )های آن را با نسخۀ چاپی دکتر فاطمه عالقه کنیم و اختالفای از متن این نسخه را نقل میاینک برای نمونه پاره

 : دهیمنشان می[ با نشان اختصاری ع( ]134
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داشته و در منقبت  9کونهاد و اهل دل بوده و در شاعری طبع قویمرد سلیم و نی: قبره 2نوّر -4ذکر موالنا حسن سلیمی»

 3نامهوالیت. 4غرّا دارد 1ائمۀ معصومین قصیده 6و 3طالب علیه الصالۀ و السالمعلی بن ابی 4حضرت امیرالمؤمنین و امام المتقین

 (پ24برگ )« ....41را چون او کسی از جمله مدّاحان نگفته

: ع-1اوالد بزرگوار او و، : + ع-6رضی اهلل عنه، : ع-3و امام المتقین،  -: ع-4مستقیم، : ع-9 اهلل،: + ع-2السلیمی، : ع-4

 مدّاحان خاندان طیّبین و طاهرین نظم نکرده: ع-41ها، نامهوالیت: ع-3و، : + ع-4قصاید، 

 

 منابع

نه، موزه و مرکز اسناد مجلس کتابخا: ، تهران(دنا)های ایران نوشتوارۀ دستفهرست(: 4943)درایتی، مصطفی،   -4

 .شورای اسالمی

تذکرۀ الشعراء، نسخۀ خطی محفوظ در کتابخانۀ وزیری یزد، : سمرقندی، امیر دولتشاه بن عالء الدوله بختیشاه الغازی-2

 .2614به شمارۀ 

شارات انت: تذکرۀ الشعراء، مقدّمه، تصحیح و توضیح دکتر فاطمه عالقه، چاپ اول، تهران(: 4943)، ______-9

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .انجمن ملی: های خطی کتابخانۀ وزیری یزد، تهرانفهرست نسخه[: 4933( ]= 2393)شیروانی، محمد، -4

مرکز تحقیقات فارسی ایران و : آبادهای خطی پاکستان، اسالمفهرست مشترک نسخه(: 4911-4963)منزوی، احمد، -3

 .پاکستان

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: فهرستوارۀ کتابهای فارسی، تهران(: 4916)حمد، منزوی، ا-6
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