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  سنايي کشف، تصحيح و تحشيه مکاتيب
  ∗عليم اشرف خان

کار  يفارس اتيه ادبنيکه در زم يمحقّقان انير احمد در ميخته نذيت استاد فرهيشخص
د يآ يشمار م به ر احمد از محقّقان مهم شبه قارهياستاد نذ. ستين يکنند، محتاج معرف يم

کشف، . ار ارزنده استيبس ينسخ خطّ ينه کشف و معرفيشان در زميقات ايو تحق
ن باره ياستاد در ا. اوست يادب ياز شاهکارها يکي ييبِ سنايه مکاتيح و تحشيتصح
  :ديگو ين ميچن
اران ي به ها را ن نامهيا ييسنا. مياطّالع دار يينامه سنا ١٧تاکنون ما از وجود «

فقط پنج  يول. نوشته است يشاه غزنو ن و بهراميدوستان، وزرا و صدور غزن
ن يا يکتاب حاضر براساس پنج نسخه خطّ. باشد ينسخه آن در دسترسِ ما م

  .»ه شده استيها ته نامه
ح قرار ير احمد آنها را اساسِ کار تصحيکه استاد نذ ييب سنايمکات يپنج نسخه خطّ

  :ن شرح استيا به داده،
 .نامه ١٥شامل ) ه ١٠٠٦ماه صفر  ١٧، ١١نسخه قرن (وان هند، لندن ينسخه د

ازدهم بدون ينسخه قرن ( ١٣٩٧درآباد، شماره نسخه يه حيدانشگاه عثمان ةخه کتابخاننس
 .نامه ١٥شامل ) خيتار

، بدون سال ١٤٥/٢١شماره  به ب گنج،يموالنا آزاد در مجموعه حب ةنسخه کتابخان
 .نامه است ١٤کتابت که شامل 

                                                      
  .يار بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهليانشد  ∗
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دهنده  شانآورده است که ن ين سه نسخه، عبارتير احمد پس از ذکر اياستاد نذ
  :شان استيق ايو مطالعه و تحق يخطّ يها ح، هنر کشف نسخهيتجربه تصح

ث کامالً يها، بلکه از هر ح ر نامهيم و تأخين هر سه نسخه نه فقط در تقديا«
طور  ن بهياست، بنابرا يکيهر سه  يها ها غلط در اغلب چاپ يمطابقت دارد حتّ

بوده است و آن هم از  يکيخه ن هر سه نسيتوان حدس زد که ا ين ميقيقطع و 
  )، مقدمه٢٨ص . (»س شده بوديطرف کاتب مغلوط رونو

شماره اول آمده  انايآرحات آن در مجلّه يا در کابل که توضيسرور گو ينسخه آقا
  .است

  .٥٣٧آکسفورد، شماره  ةدر کتابخان ييات سنايکلنسخه 
را از مجلّات و  ييناگر سيد يها ر احمد نامهين پنج نسخه، استاد نذيعالوه بر ا

  :مثال يکردند؛ برا يز گردآوريمختلف ن يها کتاب
  ).چهار نامه، سه بار( ارمغانمجلّه 
  .١)بار کيدو نامه، ( غمايمجلّه 

که  ينام بهرام غزنو ي بها عالوه نامه سه نامه به( يچاپ مدرس رضو ييوان سنايد
  ).باچه استنتاج شده استيدر د
  ).همان سه نامه(صفا چاپ مظاهر م ييوان سنايد

  ).شاه عالوه نامه بهرام ک نامه بهي( يلياهللا خل ليف استاد خليتأل ييم سنايکتاب حک
ک نامه منتشرشده در مجلّه ي(ن يمع محمدکوشش دکتر  به قات چهار مقالهيتعل

  ).غماي
) ننيمه ليضم( ٦٤/٢١٤شماره  به گرهيعل يدانشگاه اسالم ةدر کتابخان يجنگ فارس

  .ييهار نامه سناشامل چ
  .٥/١٦٧شماره  به ب گنجيحب ةنثر و نظم در کتابخان يها مجموعه

  ).ييشامل نامه دوم از سنا( ١٩٩٥شماره  به پور پتنه ينه بانکيدر گنج ياضيب

                                                      
.و سال چاپ مجلّه ارمغان و يغما را پيدا کنم متأسفانه با وجود تالش بسيار نتوانستم شماره  .١
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ن پنج نسخه و يرا با ا يين شانزده مکتوب سناير احمد تمام ايپس از آن استاد نذ
نوشته  يديحات مفيه و درباره همه آنها توضسه کرديگر مقايو مآخذ د يچاپ يها کتاب
. ت استيه، مطالب او حائز اهميح و تحشينه تصحيدر زم يو يسابقه طوالن به بنا. است
  :سدينو يم يو

ل ير و تبديياز تغ يفارس يخطّ يها ن رساله مانند اغلب کتابيا يها چون نسخه«
ست نگارنده است، ها که در د ن نسخهيک از اي چيفانه همصون نمانده و متأس

توان  يک را نسخه اساس نمي چين هيست؛ بنابراين يو معتبر يمينسخه قد
ام که نسخه بهتر و معتبر در متن بگذارم و  کرده يسع يا بنده تا اندازه. داد قرار

کلمات تا  يسم؛ اما بعضيبنو يبدل را در پاورق يها اختالفات نسخ و نسخه
شده است که با وصف کوشش فراوان آن پاشکسته نوشته  و غلط و دست يحد
ه چون نسخه بهتر و يدوارم که در آتيها روشن نشده است و بنده ام واژه
ح، مقدمه مصح(» چاپ رسد به تر حيها صح ن نامهيد، ايدست آ به تر حيصح
  ).٣٥  ص
ادآور شده است که او سه نسخه ير احمد در مقدمه يان ذکر است که استاد نذيشا

 ة، کتابخانييات سنايکل -٢، ١٠٠٦، کتابت سال ٩٢٧، شماره ن هندوايد - ١ يعني
ب گنج، را از نظر متن يحب ةدر کتابخان ييم سنايمکتوبات حک - ٣درآباد و يه، حيعثمان
سرور بعدها او نسخه . داند و هر سه آنها از اصل نسخه استنساخ شده است يم يکي

ره ي، جنگ در ذخ٥٣٧آکسفورد، شماره  )نيبادل( ييات سنايکل، )کابل، افغانستان( ايگو
ب يره حبيدر ذخ ي، جنگ فارس٢١٤/٦٤گره شماره يعل يدانشگاه اسالم ةنن در کتابخانيل

را  ١٩٩٥پور شماره  يگره، جنگ در بانکيعل ياسالم ةدر کتابخان ١٦٧/٥٠شماره  به گنج
که  يت علمسه کرده است و همه مجلّايرا با آنها مقا ييبِ سنايمکاتکشف کرده و متن 

قات و يجه خود را در تعليکرده است و نت يابياند را ارز را چاپ کرده ييسنا يها نامه
  .آورده است يحواش

ها تالش کرده است  ن نسخهيوجود اغالط فراوان در ا به ر احمد با توجهياستاد نذ
نابع را با م ياالمثال و اشعار عرب ، اقوال بزرگان، ضربيث نبوي، احاديات قرآنيکه آ

فقرات و محاورات  يحتّ. ن کار موفّق شده استيدر ا يتا حد يو. معتبر بسنجد
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ح کرده يسه و آنها را تصحيمقا ييقه سنايحدوان و يها را با د ن نامهيموجود در ا يفارس
  .است
  :ق استاديتحق به بنا
ب معتبر همان است که در يافته و ترتين ين بار تدويچند ييسنا يها نامه«

. »ت شده استيب گنج رعايوان هند و حبيه و ديدانشگاه عثمان يها نسخه
  )٣٦ ص مقدمه مصحح،(

 خيالتّوار منتخبو  ييقه سنايحد يها از نسخه ياستاد نامه شانزدهم را که در بعض
سه کرده يگر مقايح و با چند نسخه ديآن را تصح يمدرس رضو يجلد اول آمده و آقا

سه و يگر مقايبا سه نسخه د ،يشاه غزنو نام بهرام به نامهل صحت انتساب آن يدل به است،
  .کرده است ييسنا يها شامل نامه

ل يدل به دا کرد ويب گنج پيحب ةکتابخان يها از جنگ يکياستاد نامه هفدهم را در 
  .داشت، آن را در کتاب خود آورده است ييسنا يها ن نامه با نامهيکه ا يشباهت

ن يح ايکار برده شده در تصح ي بهم اختصارياحمد عالر يمحقّق نامدار استاد نذ
نجا نقل يرا در ا يياز نامه هفدهم سنا ييها بخش. کرده است يدقّت بررس کتاب را به

  :شتر آشنا شونديب ييم سنايکنم تا محقّقان با روش نگارش حک يم
له را ين مشرف گشته نه مخيحد سبع به ن گذشته وين عمر از ستيبا آنکه سن«
ليت تخئقول تأمدان يخته و ميسبحه نثر از هم ر. ل مانده و نه مفکّره را تحم
ده ساز سجع از آهنگ افتاده، طبع نفور است و نفس در يه و نظم تنگ گرديقاف

دامن هرچه . يکارم قرار چيو نه بر ه يکسم کار چينه با ه. کشاکش امور ناصبور
زم و يگر يرم، مياز آنچه ناگز. يگردم گذشت يراهن هرچه ميو پ يرم گذاشتنيگ يم

 يينايده و من از نابينه و داخل ديمقصود درون س. زميآو يزم، ميگر ياز آنچه م
 .ان جان و من در طلب آن سرگردانيمطلوب در کنار دل و م. دهيهر گوشه گرد

 يقيمقصود حق به رستن و يک ساعت از وجود مجازيجالل ذوالجالل که  به
همه سعادات  به تر و از وصول فيشر يويوستن از حصول همه مرادات دنيپ

. »چ فروختيه به ده ويچ خريه به ن همه رايتر و ا فيتر و لط خوش ياخرو
  )۱۲۲ ص(
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  :اند آورده يدر پاورق يادداشتين نامه يح اياستاد ضمن تصح
ن هم يتر است که ا مرجح ين روينظرم مفکّره از ا به اصل نسخه متفکّره اما«

  .»له و متفکّره باشندين هم درست است که هر دو متخيکن ايله است وليوزن مخ
ملحقات آمده است و استاد طبق نسخه آکسفورد آن را  ييپس از نامه هفدهم سنا

  .ذکر کرده است که تحت نامه پنجم ثبت بود
بخش . آمده است و آن هم در دو بخش است يقات و حواشيپس از آن تعل

 يشان نامه نوشته و در بخش دوم بعضيبد ييم سناياست که حک ياره کسانن دربينخست
  :ر استيقرار ز يي بهسنا يها حات نامهيتوض. ح داده شده استياز مطالب متن توض

. ستيک ييم سنايست که مخاطب نامه حکين نامه عنوان ندارد و معلوم نيا :لاو ةنام
ن بود و عالقه يغزن ياز رؤساد که مخاطب نامه آي يمبرن ينامه چن ياز محتوا

  .داشت ييم سنايحک ي بهاديز
توان حدس زد  يکار برده شده م به ز عنوان ندارد؛ البتّه از القابين نامه نيا :دوم ةنام

  .ن بوده استيبلندمرتبه غزن ياز سادات و رؤسا يکين شخص يکه ا
د احمد يعمبا خواجه  ييسنا. نام خواجه احمد مسعود است به :سوم و چهارم ةنام

از بزرگان وقت و دوست  يکيخواجه . داشت يخصوص يا بن مسعود رابطه
  .بوده است ييم سنايق حکيق صديمخلص و رف

ن در ين ابوالقاسم ناصر بن حسيالد نام قوام به :هاي پنجم و ششم و چهاردهم نامه
سنجر بن  يعني ير سه پادشاه سلجوقين وزيالد قوام. است يآباد انس ينيگز
و طغرل ) ق ۵۱۱- ۵۲۵(شاه  بن ملک محمد، محمود بن )ق ۵۱۱-۵۵۲(شاه  کمل

شمار  يي بهم سنايبود و از دوستان حک) ق ۵۲۶-۲۷(شاه  بن ملک محمدبن 
  .رفت يم
 ةالقضا يوسف و پدرش قاضياحمد بن  يابوالمعال ةالقضا ينام قاض به :هفتم ةنام

اديعقوب ين ابويعالءالداست يوسف بن احمد حد.  
 يام براينام خ ي بهدر جواب بازرگان، دوم يکيها  ن نامهيا :هشتم، نهم و دهم ةنام

 يدزد به شابور نوشته شده است که آن هم متعلّقيو نامه سوم از ن يه دزديقض
  .است
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  .وسف استينام خواجه  به ن نامهيا :يازدهم ةنام
بود و  ييوح سناممد يو. است يبيخط محمدنام سرهنگ  به ن نامهيا :دوازدهم ةنام

و ) ق ۵۱۵: م(مسعود سعد سلمان . نام او سروده است به دهين قصيچند ييسنا
را  يبيخط محمدز سرهنگ ين يياز معاصران سنا) ق ۵۴۴: م( يغزنو يمختار

  .اند مدح کرده
  .نام خواجه عبدالصمد است يي بهاز دوستان سنا يکينام  به ن نامهيا :سيزدهم ةنام
  .بن طاهر است يد ابوالمعالير سينام ام به نامه نيا :پانزدهم ةنام
  .است) ق ٥١٢-٥٤٧( يشاه غزنو نام بهرام به ن نامهيا :شانزدهم ةنام
ب گنج مندرج يحب ةکتابخان يگرانبها يها از جنگ يکين نامه در يا :هفدهم ةنام

  .است
و  يقات و حواشيصفحه تعل ٩١، حدود ييهفده مکتوب سنا ير احمد براياستاد نذ

 نقل کرده است را از منابع و مآخذ گوناگون يمختلف يها استاد مثال. مقدمه نوشته است
د صدها کتاب را يک جمله بايک واژه و ي يبرا. طلبد يت دقّت را مين کار نهايو ا

دست  به را ييجه نهايتوان نت ياز آنها را استخراج کرد و پس از آن م يمطالعه و مطالب
، ١٠٩ ص. (»بود ياندام يو نام آنجا ب«در جمله  ياندام يد واژه بمثال استا يبرا. آورد

  :دهد يح مين توضيه چني، از نامه پانزدهم را در حاش)٣سطر 
  .٣٣٠، ص يقات و حواشيبخش دوم تعل

  :ن آمده استيچن) ٤٨-٤٩ص ( قهيمقدمه حددر » ياندام يب«
 ياندام يگذاشتن بشان از هم فرويا ياجزا …باشد يشان را فرو گذاشتن خاميا«

  .»باشد
  :ن جمله درج استيا) ١٥٩ص ( چهار مقالهو در 

  .»اندام يد بيد يرا سگز يو فرخ«
  :گونه شرح داده شده است نياندام بد يواژه ب) ٢/٣٠١( يشناس سبکدر 
قاعده و  يب يمعن به ن لغت در اصليده و ايده و بشولياب، شورينا يعنياندام  يب«

ي فوق آمده و نظام يمعان به م ضد آن است و مجازاًنامتناسب است و باندا
  .»ن آورده استين و دومينخست يمعن به
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  :است) ٣٤٧ص (، ياسد لغت فرسدر 
  عدن است و کار ما بانـداما   يهـان بخواجـه عنـدان    يگ

  :گفت ير معزّيام
  رديـ صحبت تو کار من انـدام نگ  يب  رديـ وصل تو دل در بـرم آرام نگ  يب

  :آمده است) ٩٧٢ص ( يريفرهنگ جهانگدر 
نظام آمده  يمعن به دارد، اول معروف است دوم يل فتح چهار معناو به اندام«

  »…چون سخن در نظر از لطف تو اندام گرفت: راست يم سوزنيچنانچه حک
  :دين عبدالرزاق فرمايالد جمال. سوم ادب و روش بود

  شش انـدام  ي بهقآرند بدان سر سه طال  تــو يانـدام کنــد بنــدگ  بــه نــه سـر کــو 
  )٣٣٠-٣١ص (  

ها،  ها، فرهنگ وانيد يفهرست مآخذ آمده که شامل نسخ خطّ ٣٤٥تا  ٣٤٠از صفحه 
  .است يفارس يها ها و جنگ اضيها، مجلّات، ب تذکره

فهرست کتب و از  ٣٧٢تا  ٣٦٤فهرست اعالم، از صفحه  ٣٦٣تا  ٣٤٧از صفحه 
  .فهرست اماکن آمده است ٣٧٦تا  ٣٧٣صفحه 
کار برده شده در  به ن استاد در آخر کتاب فهرست کلمات مخصوصيالوه بر اع

 يکه برا يکسان يآورده است که برا ٣٨٢تا  ٣٧٧ها را در شش صفحه از  متن نامه
  .است يخوانند، فهرست سودمند يها را م ن نامهين بار اينخست

افت کردند و ين دررايز از ايرا ن االبرارةعدو  االسرار کشفر احمد کتاب ياستاد نذ
  :سدينو ين مين باره چنياستاد در ا. سه کردنديز مقاين کتاب نيق خود را با ايکار تحق
ف يتأل ير خواجه عبداهللا انصاريتفس به معروف االبرارةعدو  االسرار کشفراً ياخ«

مورد ) ش ١٣٣٩، ١٣٣٠چاپ دانشگاه تهران، (در ده جلد  يبديابوالفضل م
بوده  يغزنو ييم سنايمعاصر حک يبديم. سطور قرار گرفت نياستفاده نگارنده ا

رش، اشعار يم نوشته و تحت تأثيحک يق در زندگان ٥٢٠ر را در سال ين تفسيو ا
جاها الفاظ،  يبعض يکار برده است و حتّ به شتر مواردير را در بين شاعر شهيا

و  يمطالب لغو ين بعضيبنابرا. است يکيسنده يبات هر دو نويفقرات و ترک
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گر واضح ير و دو کتاب دين تفسيا يکتاب حاضر از رو يخيو تار يادب
  )٣٨و  ٣٠ص . (»شود يم

، )٣٩٢تا  ٣٨٢صفحه (حات و اضافات را در ده صفحه ير احمد تصحياستاد نذ
و  ٣٩٥(و در آخر استدراکات را دو صفحه ) ٣٩٤و  ٣٩٣(نامه را در دو صفحه  غلط
  .آورده است) ٣٩٦

ر ين استاد نذيح و تدويرا با تصح ييب سنايمکاتگره يعل ياسالمانتشارات دانشگاه 
همه محقّقان و  يبرا ين اثر استاد سرمشقيا. چاپ کرد م ١٩٦٢احمد در سال 
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