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۱۷۷-۱۵۷، ۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: پیاپی(۱، شمارۀ ۲۰، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

»دولرانی خضرخان«از منظومۀ رفتهغمایدو نسخۀ کهن به
به خط درویش محمد بن علی

مهدیه اسدی

بیژن ظهیری ناو

چکیده
۴۲۰۰که از آثار مهـم امیرخسـرو دهلـوی اسـت، ودولرانی خضرخاناز منظومۀ 

ق سـروده ۷۲۱-۷۲۰های بیـت آن در خـالل سـال۳۱۹ق و ۷۱۵بیت آن در سال 
ی بـه نـام درویـش به خط کـاتبق۹۱۷و ۹۰۳های شده، دو نسخۀ مکتوب به سال

های ایران و عثمانی از ایران خارج محمد بن علی در دست است که در زمان جنگ
. شـونداوغلـو پاشـا و ایاصـوفیه نگهـداری میهای حکیمشده و اکنون در کتابخانه

نامــۀ شــاه عبــاس صــفوی و مهــر وقــف آســتانۀ شــیخ ق دارای وقف۹۰۳نســخه 
از . هر شـاه طهماسـب صـفوی اسـتق دارای م۹۱۷الدین اردبیلی، و نسخۀ صفی

ق نیـز ۸۹۴ق و ۷۲۰های منظومه دولرانی دو نسخۀ خطی ناقص متعلـق بـه سـال
ترین نسـخۀ کامـل ایـن اثـر تـاکنون محسـوب قدیمی۹۰۳وجود دارد، اما نسخۀ 

در آن ۀدهنداز سـفارشادیبانـه یاوجود مقدمهق۹۱۷ۀ نسخبارز یژگیو. شودمی
شـناختی و های نسخهیـن مقالـه بـه بررسـی جنبـها. آغازین کتاب اسـتیهابرگ

.پردازدمینویسشناساندن این دو دست
هـای ایـران و ی، جنگمحمد بـن علـیشدرو، دولرانی خضرخانامیرخسرو دهلوی، : هاکلیدواژه

اوغلو پاشا، غارت نسخ خطی، بقعۀ شیخ صفیعثمانی، حکیم

۱۶/۵/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۴/۲/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی/asadimahdieh5@gmail.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی/zahirinav@gmail.com
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مقّدمه. ۱
های باقیمانده از یـک اثـر شناختی نسخهی و متنشناختشناسایی، گردآوری، و بررسی نسخه

را در دانـش نقـد متـون » مقدمـۀ واجـب«نخستین گام در جهت تصحیح آن است که حکم 
ای نیـز بـه این کار عالوه بر کمک به ارائۀ تصحیحی بهتر از یـک اثـر، معلومـات تـازه. دارد
.ندکشناسی اضافه میشناسی، و نسخههای تاریخ، ادبیات، زباندانش

شناســی بحــث انتقــال و مهــاجرت توجــه در دانــش نسخهیکــی از موضــوعات جالب
های یادداشـت. های خطی از جایی به جای دیگـر در طـول تـاریخ و دالیـل آن اسـتنسخه

های مربـوط بـه تمّلـک و نیزمهرهـای مختلفـی کـه ویژه یادداشـتها، بـهموجود در نسـخه
گی در افزایش اطالعات ما از تـاریخ یـک نسـخه و اند، سهم بزرها بر آن زدهدارندگان نسخه

های غارت نسـخه«در این میان، آنچه تا حد زیادی مغفول مانده موضوع . سرنوشت آن دارد
هـا بـوده کـه گـاه باعـث یکی از آنها، بروز جنگ. است که معلول عوامل بوده است» خطی

بـه انتقـال آن جنگـی از سـرزمینی بـه هـا بـه عنـوان غنیمـت نابودی نسخ خطی و گاه منجّر
).۶۶: ۱۴۰۱باغبانی، (سرزمین دیگر شده است 

های روشــنی از بــه های ترکیــه و روســیه نمونــههای ایرانــی موجــود در کتابخانــهنســخه
یممحمـد ابـراهیرالدینظههای بقعۀ شیخ صفی اردبیل و هایی از کتابخانهرفتن نسخهغارت
ۀکتابخانـ۱۴۶۱ر صـفحۀ نخسـت نسـخۀ شـمارۀ مثًال، ب. و نیز کتابخانۀ همدان استیزتبر

رساله اسـت، در کنـار یادداشـت وقـف ۱۰۴ای حاوی راغب پاشا در استانبول که مجموعه
:یغمارفتن این نسخه از تبریز وجود داردظهیرالدین محمدابراهیم، یادداشتی دال بر به

دست ه بیزالودیزحکمت از شهر تبریسعرائیدو عقد فریمتقمجموعه جواهر گراناین
یخکرد و بیرانکه فتح اـخلد الله خالفتهـ آمد در زمان حضرت سلطان احمدیغماگران

» ]۴۵: انعـام[دابـر القـوم الـذین ظلمـوا 1و قطـع«د آوریرونبیننازنینروافض از آن زم
).پ۲گ: مجموعۀ مؤلفین(

فُقطع: اصل آیهکذا؛. ١



۱٥۹/...»دولرانی خضرخان«از منظومۀ رفتهغمایدو نسخۀ کهن به

پاشاراغبۀکتابخان۱۴۶۱ۀنسخغارتادداشتیووقفادداشتی. ۱تصویر 

های موجـود در آماری در دست نیسـت کـه نشـان دهـد چـه تعـداد از نسـخهمتأسفانه 
هـای حاصـل غارتآنهـاهای ترکیه و روسیه و غیره، تبار ایرانی دارند و چه تعداد ازکتابخانه

تـوان بـا واهنـد گشـت، امـا میها دیگر به میهن باز نخآن نسخه. اندناشی از جنگ و اشغال
یغمارفته را دوباره بازسـازی های بهها، کتابخانهشناسایی، معرفی، و تهیۀ چاپ عکسی از آن

.کرد و برگی از تاریخ و فرهنگ این سرزمین را بازنوشت
امیرخسرو دولرانی خضرخانترین نسخ منظومۀ مقالۀ حاضر به بررسی دو نسخه از کهن

نگهـداری در اسـتانبولیاصـوفیهاو اوغلو پاشـا یمحکهای در کتابخانهپردازد که دهلوی می
اند در زمـان ها که به فاصلۀ چهارده سال به دست یک کاتب نوشته شدهاین نسخه. شوندمی

هـایی هسـتند کـه در ایـن و هـر یـک دارای ویژگیاندرفتههای ایران و عثمانی به یغما جنگ
.پژوهش به آن خواهیم پرداخت
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»دولرانی خضرخان«نظومۀ م. ۲
یدولرانــامیرخســرو دهلـوی منظومــه جامانــده از بهبزمـی ـ تـاریخی هــایمثنوییکـی از
یه، عشیقه، عاشـقیه، عاشـیقه، آغـاز عشـق، عشقهای دیگری چون است که به نامن خضرخا

: ۱۹۷۵انصـاری، (شـود منشور شاهی، خضـرخان و دولرانـی، و ماننـد آن نیـز شـناخته می
منظومه از آثار دهۀ آخر عمر امیرخسرو و دوران پختگی او در شاعری اسـت کـه این). ۲۰۴
و یجـْلمحمـد َخینعالءالـدسـلطان ولیعهـد،عشـق خضـرخانیداسـتان واقعـیبر مبنا

القعـدۀ بیت تـا شـش ذی۴۲۰۰(بیت ۴۵۱۹در گجرات، ۀراجَکَرن، 1رایدختر »یِوْلدید«
ــین ماه۳۱۹ق و ۷۱۵ ــت ب ــای جمادیبی ــاه ــرم ۷۲۰نی الث ــا مح ــده ) ق۷۲۱ت ــروده ش س

و یکی از منابع بسیاری از تحقیقات تـاریخی پـس ) ۵۷۹-۵۲۸ابیات : ۱۹۷۵یرخسرو، ام(
.از خود است

خان شـروانی و تصـحیح م به اهتمام مقتـدی۱۹۱۷سال در این منظومه برای بار نخست 
م بـه ۱۹۷۵سـپس در سـال و چـاپ شـده هند رشید سالم انصاری در مطبعۀ انستیتو علیگر 

کادمی علوم تاجیکستان بـار . شوروی بـه طبـع رسـیده اسـتتصحیح محمدوفا بقایف در آ
افست چاپ اول هندم در ادارۀ ادبیات دهلی۱۹۸۸سال دردیگر نیز به چاپ رسیده که عینًا

هند است، با این تفاوت که مقدمۀ مصحح نخست از آن برداشته شده و مقدمه، تعلیقـات و 
می. د نظامی به آن اضافه گردیده استحواشی خلیق احم تـوان گفـت دربارۀ این آثار اجماًال

نسخ مورد استفادۀ آنها متعّلق به قـرن یـازدهم و اند و بسیار مغلوطناقصیحهر دو تصحکه 
2.های موجود در هندوستان و شوروی سابق بوده استهجری به بعد و منحصر به نسخه

از اصل سانسکریت راَجن، لقـب کسـی کـه در قسـمتی از هنـد حکومـت داشـته اسـت ). raje(راجه : رای، رایا.١
است؛ لقبی محترمانه بـه معنـی ملکـۀ بـزرگ کـه بـه همسـر پادشـاه و » رانی«مؤنث آن ). »راجه«ذیِل: دهخدا(

).»رای«ذیل : اردولغت(شد زادگان داده میشاهدخت
دولرانـی نگـاهی بـه منظومـۀ «ای بـا عنـوان مقالـه) ۱۳ش: ۱۴۰۱، نامۀ فرهنگسـتاننامۀهویژ(شبه قاره در مجلۀ . ٢

به قلم مهدیه اسدی، بیژن ظهیری نـاو و شـکرالله پورالخـاص، دربـارۀ » و اعتبارسنجی دو تصحیح آنخضرخان
.به چاپ رسیده استهای مختلف این مثنوی به نامچاپ



۱٦۱/...»دولرانی خضرخان«از منظومۀ رفتهغمایدو نسخۀ کهن به
ین نسخهکهن. ۳ های منظومهتر
ای از آن متعّلـق بـه زمـان حیـات تنها منظومۀ امیرخسرو است که نسـخهلرانی خضرخاندو

این نسخه متعّلق به کتابخانه ارگ جمهوری افغانستان است که در فهرست . شاعر وجود دارد
آمـده و تـاریخ کتابـت آن مـاه جمـادی سـال های ویترینینسخه۱۷۸بورکوی، ذیل شمارۀ 

قطع این نسـخه . ین ثبت شده استالدنجمنبیخشن احمدبمحمد یعلق و کاتب آن ۷۲۰
خط نسـخه نسـخ. سطر دارد۱۳است و هر صفحه ) ص۲۸۲(۱۴۱های آن و تعداد برگ۱۳×۱۸
.)(Beaurecueil, 1964: 164سرخ نوشته شده است رنگ هبآن یدین و کلمات کلویعناو

ررسی صحت این انتسـاب متاسفانه، تالش برای به دست آوردن تصویر این نسخه برای ب
به نتیجه نرسید و بورکوی و خیرخواه نیز که بعدها در کتاب خود از وجـود ایـن نسـخه خبـر 

، ولی از همین )۴۲۵: ۱۳۵۴خیرخواه، (دهند اند هیچ اطالع دیگری از آن به دست نمیداده
توان دانست که نسخه ناقص است، زیرا اگر همۀ صفحات آن مشتمل بـراطالعات اندک می

بیـت خواهـد ۳۶۶۶ابیات منظومه باشد و عنوانی نیز در آن نوشـته نشـده باشـد، مجموعـا 
با توجه به تاریخ کتابت، این نسـخه . بیت کمتر از عدد اصلی منظومه است۸۵۳داشت که 

بیت بـوده، استنسـاخ شـده ۴۲۰۰به احتمال زیاد از روی تحریر نخست منظومه که حاوی 
رخسرو در باب قتل خضرخان به گفتۀ خود او در آسـتانۀ هفتـاد است، زیرا ابیات الحاقی امی

ابیـات : ۱۹۷۵امیرخسـرو، (» بنا در خانۀ هفتاد پیوست«: اش بدان افزوده شده استسالگی
اول (الـدین مبارکشــاه چنـین پیداسـت کـه امیرخسـرو پـس از مـرگ قطب. )۴۴۳۱-۴۴۳۲
کـرده، تـا محـرم تهدیـد نمیکه دیگر خطری او را از ناحیه حکومت) ق۷۲۰الثانی یجماد
کم یک مـاه بعـد از تـاریخ اتمـام به این کار دست زده که دست) اشهفتاد سالگی(ق۷۲۱

ایـن نسـخه، از صـحت ۀ، هرگونه سـخنی دربـاردرهرصورت. کتابت نسخۀ افغانستان است
.تر استدرج تاریخ تا تعداد ابیات، نیازمند به بررسی دقیق

ای کهـن در ق، دیگـر گزارشـی از نسـخه۸۹۴تـا سـال ق افغانسـتان ۷۲۰پس از نسخۀ 
کـه بـا ق۸۹۴نسخۀ مکتـوب بـه سـال . ها نیستهای موجود نسخ خطی کتابخانهفهرست
شامل کلیـات امیرخسـرو و دارای شود،در کتابخانه سلطنتی ایران نگهداری می۳۹۲شمارۀ 
ایـن نسـخه دو .شـودآن آغاز می۵۱۶برگ ازخضرخانیدولرانبرگ است که منظومه ۶۹۹

را دولرانـینام کاتب نخست که بخش اعظم کتاب و بخش کوچکی از منظومـۀ : کاتب دارد



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۱٦۲

و بخشی دولرانینوشته معلوم نیست، اما کاتب دوم که بخش اعظم منظومۀ ق۸۹۴در سال 
.نام دارد» قطب شیرازی«کتابت کرده ق۹۰۸از دیوان امیرخسرو را در سال 

ۀکتابخانـق متعلـق بـه ۹۰۳سـخۀ کامـل مکتـوب بـه سـال ین دو نسـخه، بـه ناازبعد
متعلق بـه کتابخانـۀ ق۹۱۷و نسخه مکتوب به سال ) ۶۶۱ش(پاشا در استانبول اوغلویمحک

نوشته شده » درویش محمد بن علی«رسیم که هر دو به خط کاتبی واحد به نام ایاصوفیه می
.ندااز ایران خارج شدههای ایران و عثمانی،و در خالل جنگ

علی پاشااوغلویمحکهای ایران و عثمانی و جنگ. ۴
روابط دو ی،طوالنیانسالبرای یران،در ایتانقالب مشروطۀتا آغاز دورعهد صفوی از آغاز 
هـای فراوانـی میـان دو کشـور و در طی این مدت جنگخصمانه بودی،و عثمانیراندولت ا
های خطـی و دیگـر اشـیاء فرهنگـی از نسـخهساز انتقال بخشی ها زمینهاین جنگ. واقع شد

هـا نخسـت مشـهورترین ایـن غارت. ایران به عنوان غنیمت جنگی به امپراتوری عثمانی بود
است که جنـگ چالـدران در ) ق۹۲۸-۹۱۶حک(مربوط به دوره حکومت سلطان سلیم اول 

اوغلو است که دو ها مربوط به یکی از وزیران عثمانی به نام حکیمدورۀ او رخ داد و دومین آن
.اندنسخۀ مذکور در این مقاله در زمان او به قلمرو عثمانی منتقل شده

ــ ــدیعل ــوح افن ــن ن ــه حکی،ب ــروف ب ــویممع ــاوغل ــا یعل ـ م ۱۶۸۹/ق۱۱۰۰(پاش
در صـفر او. عثمانی خـدمت کـردیاعظم امپراتورارتوزمقامدرسه بار ) م۱۷۵۸/ق۱۱۷۱
داشـت و شـرکت یرانحلب، در حمله به ایپاشا، والهمراه با کوپرولو عبداللهق۱۱۳۷سال 

پـس او . شـدیزتبریو والرسید یسرعسگرمقام ق به ۱۱۳۸صفر سوم در یز،پس از فتح تبر
در جنـگ ، ولـیبه کار مشغول شدیواسو س1یزورشهریالتهمدان، در اۀعهدنامانعقاد از 
را یـزو تبریـهارومدوبـاره ودگردیـمنصوب ) سردار(نگجیفرماندهمقام به یرانبا ایدجد

موقوفـات و بـه دسـت آوردیریابسـیمغنـاهاجنگیناخالل غلو در وایمحک.تصرف کرد
الدین اردبیـل ویصـفیخشـۀآسـتان بقعـیـز،تبریهاچـون کتابخانـهیبزرگـیهاکتابخانه

شده خوانده می» شهرزور«و در منابع متأخرتر » شهریزور«م فارسی و عثمانی کنونی، در منابع متقّد» مهاباد«شهر . ١
.است



۱٦۳/...»دولرانی خضرخان«از منظومۀ رفتهغمایدو نسخۀ کهن به
یـراناینسـخ خطـهـایییجاهجابـینتـراز بزرگیکیهمدان را با خود به استانبول برد که 

در سـال پـس از بازگشـت بـه اسـتانبول، او.آیدبه شمار میاول یمسلسلطان یورشپس از 
ــه۱۱۴۷ ــاخت مجموع ــتور س ــهیاق دس ــامع، کتابخان ــجد ج ــر مس ــتمل ب دادرا... ومش

)Encyclopedia of Ottomans, 1999: Ali Paşa (Hekimoğlu)(.
سـالدرکـه ۀ ایـن مجموعـهنامـوقـفنویس این کتابخانه، بر اساس به گزارش فهرست

و۳یو بـّواب روزیندمجِلّو آقچه، ۱۰یروزیک، سه حافظ کتب، هرتدوین شدهق۱۱۵۱
بـه در کتابخانه مشغول یزناظر کتاب نیتعدادعالوهبه. اندکردهیمیافتدرستمزدآقچه د۴

امـا ئـه نشـده،اراینامه از تعداد نسخ موجـود در کتابخانـه گزارشـوقفیندر ا. نداهکار بود
نسـخ، هنگـام بیشـتر ایـنشکیب.کتابخانه استینایغناۀمور، نشانأتعداد میناحضور

ر در ضـدر حـال حا. ده اسـتشمنتقل استانبولده و به مدست آه بیرانایاشغال مناطق غرب
: ۱۳۹۳حسـینی، (موجود اسـتیچاپ سنگ۱۵و یخطۀنسخ۹۲۸غلو وایمحکتابخانۀک
).۱: ۱۳۹۶یان، جعفر. ؛ نیز نک۶

را بـه شـده غارتنسـخ ازبخشیاوغلودهد حکیمشواهدی در دست است که نشان می
، مکتوب تحفة المؤمنینبرای نمونه، در نسخۀ کتاب . استعثمانی هدیه کردهدولتبزرگان 
یادداشتی به زبان ترکی وجود دارد ) ۱۴۵۶ش(متعلق به کتابخانۀ راغب پاشا ق۱۱۲۵به سال 

).ر۱: حکیم مؤمن(تصریح شده است علی پاشا این نسخه را از ایران آورده است که در آن 

).پ۱: مؤمنحکیم(کتابخانۀ راغب پاشا تحفة المومنینیادداشت موجود در نسخۀ . ۲تصویر 



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۱٦٤

پاشا در استانبولاوغلویمکتابخانه حکمتعلق به ق۹۰۳نسخۀ مکتوب به سال . ۵
تـرین نسـخۀ در حال حاضر دربردارندۀ کهنات امیرخسروکلیاز )۶۶۱شمارۀ به(این نسخه 

. اسـتحاشیه کتابت شـدهمتن ودراست که دولرانی خضرخاناز منظومۀ جاماندهبهکامل 
های ای که نام آثار موجود در متن، در دایرۀ میـانی و نـام منظومـهشمسهاین نسخه بر اساس

الصغر، وسط الحیاة، غّرة الکمال، بقیه موجود، در حاشیۀ بیرونی آن نوشته شده شامل تحفة 
سـپهر، دولرانـی هـای قـران السـعدین، ُنهنقیه، دیوان غزلیـات و رباعیـات در مـتن، و مثنوی

خضرخان، مطلع االنوار، شیرین و خسرو، مجنون و لیلی، آینۀ اسـکندری، هشـت بهشـت، 
شـود کـه م مـیفرس الفرس، و فتح الفتوح در حاشیه است؛ اما از بررسی متن نسـخه معلـو

. مثنوی فرس الفرس در حاشیه نوشته نشده و فتح الفتـوح نیـز مثنـوی دهـم حاشـیه نیسـت
.اند، مگر در دو برگ انتهایی نسخهرباعیات نیز در متن نیستند، بلکه در حاشیه نوشته شده

متعلق به کتابخانۀ آستانه شیخ صفی اردبیل بوده اسـت و مهـر وقـف آن  این نسخه اصْال
آیـد های مختلف این نسخه زده شده است؛ از ظاهر نسخه برمیبار بر برگ۳۰دود آستانه ح

وقف نشان . ها سعی شده که اثر ُمهر محو گرددکه در برخی برگ مهِر تاریخ مندرج در سجِع
مهـر وقـف . ق بـه بقعـۀ شـیخ صـفی منتقـل شـده اسـت۱۱۱۲دهد که نسـخه در سـال می

.هددق را نشان می۱۱۴۷اوغلو تاریخ حکیم
یادداشت وقف اصلی این نسخه را که در صفحۀ نخسـت درج شـده، در یـک محـدوده 

۵۷۰های شایـن وضـعیت در نسـخه. اند، بـا مرّکـب سـیاه پوشـاندهماننـداالضالعیمتواز
شـود کـه هـر دو مهـر آن کتابخانه نیز دیـده می) کلیات امیرخسرو(۶۵۱و ) رازیالحاوی(

، نسـخۀ کلیـات؛ امیرخسرو، ۱: اوغلورازی، حکیم(رند وقف آستانۀ شیخ صفی را بر خود دا
).۱: اوغلوحکیم۶۵۱ش 



۱٦٥/...»دولرانی خضرخان«از منظومۀ رفتهغمایدو نسخۀ کهن به

اوغلومیحکۀکتابخان۶۶۱و ۶۵۱و ۵۷۰های ش نسخهبریصفوعباسشاهنامهوقفمتن. ۳تصویر 

افزارهای گرافیکی نامه که بخشی از آن پیداست و مابقی را نیز با کمک نرممتن این وقف
:ادی بازخوانی کرد چنین استتوان تا حد زیمی

مقبره [...] الصفوی ] س[عباوقف نمود این کتاب را کلب آستانه علی بن ابیطالب 
آنکه از کتابخانه بیرون نبرند و [...] منوره صفویه که هر کس خواهد بخواند و شرط 

امیرخسرو، (السالم ـ بوده باشد یهعلهر که بیرون برد شریک خون امام حسین ـ 
).ر۱گ: اوغلوحکیم۶۶۱نسخۀ ش،کلیات
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شناسیاطالعات نسخه. ۵-۱
توضیحاتموضوع
امیرخسرو دهلویکلیاتنام نسخه
نستعلیق قدیمنوع خط

خوبکیفیت خط
)االولربیع۱۰صفر و دیگری ۲۸یکی : دو ترقیمه دارد(ق ۹۰۳تاریخ کتابت

درویش محمد بن علیکاتب
: پ۳۲۱؛ »یوةتمت الکتاب وسط الح«: پ۱۲۹؛ »یوةوسط الحجةیباتمة الد«: ر۵۷گیمۀ کاتبترق

من کالم افصح الشعرا یتمت الکتاب خضرخان«: پ۳۱۱؛ »یهو نقیهبقیباجةدةتم«
تمت کتاب «: ر۳۳۰؛ »ینرب العالمیناللهم الغفر لکاتبه و صاحبه آم. یخسرو دهلو

ن کالم ملک م1تمت کتاب گنج پنج«: ر۷۸۷؛ »فتح الفتوح بعون الملک السبوح
یاضعف عباد الله الملک الوفیدینور الله مرقده، علیدهلویرخسروالشعرا ام

و الظفر سنة ثلث و یرصفر ختم بالخینثمان و عشریختاریفیمحمد بن علیشدرو
ثلث و ةاالول سنیععاشر ربیفةقد فرغ الکتاب«: پ۸۳۶؛ »م. یةالهجریةتسعما
.»یةهجریةتسعما

ق۹۰۳در نسخۀ منظومهسهیانتهایهامهیترق.۴تصویر 

.پنج گنج: کذا؛ ظ. ١



۱٦۷/...»دولرانی خضرخان«از منظومۀ رفتهغمایدو نسخۀ کهن به
نامعلوممحل کتابت
های موجود در ـ یک شمسۀ زیبا که نام آثار موجود در متن در دایرۀ میانی و نام منظومهتزئینات

.حاشیه در دایرۀ بیرونی نوشته شده است
ها و ع ممتاز است که نام مثنویب مرّصسرفصل مذّههفت سرلوح و ُنهدارای ـ نسخه 
.نوشته شدهزر در آن با نسخبه خط اغلب عناوین 

.مشکی استبا تحریر کمند زرینو دارای ،مجدولنسخه صفحات ـ 
.کتابت شده استشنگرفعناوین اشعار به خط نسخ و به آب زر و الجورد وـ 
.دو مصرع تقسیم شده استه جداول بندزرین طولی ببااشعارـ 
یاسرخیاها به قلم ثلث و به آب زر ان اشعار در پیشانی آنها اوزدر بعضی از بخش-

.شده استنوشتهالجورد 

ق۹۰۳نسخهیابتداۀشمس. ۵تصویر 



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۱٦۸

ق۹۰۳، نسخۀ خضرخانیدولرانۀمنظومآغازصفحۀ . ۶تصویر 

.ص۱۶۷۲/ گ۸۳۶صفحه/ برگ
.نداردرکابه
.اعداد انگلیسی نوشته شده استشمارۀ برگه در گوشۀ سمت چپ صفحات فرد باشماربرگ

.های مربوط به نشان دادن اندازۀ صفحه وجود نداردکشدر تصویر خطمتن/ ابعاد نسخه
.سطر در حاشیه است۴۰ومتندرسطر۲۱دربردارندۀ صفحههراندازه سطرها/تعداد

نخودی نوع و رنگ کاغذ .اصفهانیاحتماًال
.یه چهل سطریسطری با حاش۲۱آراییشیوه صفحه

.در تصویر نسخه موجود نیستنوع جلد و آستر
.که روی آن مرّکب گرفته شده استعباسشاهـ یادداشت وقف هایادداشت

.های مختلف نسخه نوشته شده استکه بارها در برگ» وقف«ـ کلمۀ 
، ۲،۱۸، ۱های که در برگ» ۱۱۱۲وقف آستانه متبرکه صفیه صفویه «ـ مهری با سجع مهرها

پاک(۸۸، ۷۴، )دوبار(۵۸، ۳۸ ، ۳۲۲، ۳۱۲، ۱۳۰، )دوبار(۱۰۱، )شدهتقریبًا
۳۳۱ ،۳۹۴ ،۴۱۸ ،۵۲۵ ،۵۷۵ ،۵۹۹ ،۶۵۴ ،۶۸۶ ،۷۱۳ ،۷۵۳ ،۷۷۷ ،۸۰۱ ،
محل قرار گرفتن این مهر اغلب در حاشیۀ . شوددیده می) دوبار(۸۳۶، ۸۳۰، ۸۱۷

. راست زده شده استگاه نیز در لچکی . سمت چپ و میان لچکی وسط نسخه است
هاست و در صفحۀ در صفحات دارای سرلوح و سرفصل، مهر در کنار یا باالی آن

.پایانی نیز در انتهای ترقیمه زده شده است
» ۱۱۴۷وقف الوزیر االعظم علی پاشا ابن المرحوم نوح افندی «ـ مهر دوم با سجع 

.شوددر برگ اول و آخر نسخه دیده می



۱٦۹/...»دولرانی خضرخان«از منظومۀ رفتهغمایدو نسخۀ کهن به

ق۹۰۳ۀسخنیمهرها. ۷تصویر 

و برای برخی ابیات نیز ضبط نوشته یا ابیات را در حاشیه کلمات کاتب برخینشان عرض و مقابله
.بدل را یادداشت کرده استنسخه

.های خطی در این نسخه نیز هستعالئم مرسوم در نسخهعالئم
.ها و عناوین خالی استـ جای برخی سرلوحتوضیحات

.ترمیم شده است۶۶۸و ۶۶۷های ـ ظاهرا برگ

).شودکلمۀ وقف روی مهر لچکی سمت چپ دیده می(ق۹۰۳ۀنسخیانیپاونخستصفحات. ۸تصویر 



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۱۷۰

ایاصوفیه استانبولۀمتعّلق به کتابخانق۹۱۷نسخه مکتوب به سال . ۶
مـتن و کـه درو دو اثر از جامی اسـت کلیات امیرخسروشامل ) ۲۹۱۲شمارۀ به(این نسخه 

یادداشتی کـه نسخه بر اساس. اندکتابت شدهمشخص یبت جداگانه و با ترتصوربهیهحاش
شود، شامل مطلع االنـوار، شـیرین و خسـرو، مجنـون و لیلـی، هشـت در برگ دوم دیده می

نامـه، سـپهر، فـتح الفتـوح، فرسبهشت، سکندرنامه، دولرانی خضرخان، قران السـعدین، ُنه
.نامه استجامی، آیینۀ اسکندری، و فراقتحفة االحرار و سبحة االبرارمقطعات، 

ق است کـه نشـان ۹۰۳نخستین ویژگی این نسخه یکسان بودن کاتب آن با کاتب نسخۀ 
یک اثر خاص را دوبار یا مکّرر کتابت میدهد دستمی کـه انـد، چنانکردهکم برخی کاتباْن

: ن، کتابتف، کتابخانۀ ملی ایرا/۱۳۳۳ش(تفسیر کاشفیخط همین کاتب در نسخۀ خطی 
۱۲۱۶۵دیگری که بـه شـمارۀ تفسیر کاشفیشود و ممکن است کاتب نیز دیده می) ق۹۰۵

ایـن نسـخه در . نام همین کاتب است نیز خود او باشـددر کتابخانۀ مجلس وجود دارد و هم
.و با خط نسخ کتابت شده استق۸۹۰سال 

دانیم یشین است، ولی نمـییغمارفتن آن از ایران مانند نسخۀ پدومین ویژگی این نسخه به
بر اساس مهرهای موجـود در نسـخه . که این اثر در اصل متعلق به کدام کتابخانه بوده است

.تعلق داشته است) ق۹۸۴–۹۳۰حـک(روشن است که نسخه به شاه طهماسب صفوی 
پاک شده و جز برخی کلمـات ماننـد وقـف،  یادداشت وقف موجود در این نسخه کامًال

آید که وقف دوم با عباراتی شبیه به نظر می. شریفین، چیزی از آن مشهود نیست، و»غفر له«
کلمات وقف نامۀ وقف» شریفین«و » غفر له«نامۀ اصلی نوشته شده است، چون در آن دقیقًا

نامۀ دوم را کاتبی به نام وقف. نامه نخست قرار دارددوم کمی باالتر از همین کلمات در وقف
حـک(عثمـانینامه متعلـق بـه سـلطان محمـود یکـم شته و متن وقفنگا» مصطفی طاهر«

بـا توجـه بـه . پسـر سـلطان مصـطفی دوم اسـت، معروف بـه گوژپشـت، )ق۱۱۴۳-۱۱۶۸
های حکومت این سلطان، به احتمال زیاد، نسخۀ حاضر نیـز در همـان ایـامی از ایـران سال

.آن سلطان هدیه شده استخارج شده که نسخه پیشین به غارت رفته و جزو غنائم دیگر به 
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.شدۀ دیگری نوشته شده استنامۀ پاککه روی وقفیعثمانمحمودخانسلطانوقفادداشتی. ۹تصویر 

ای از مقدمـهشـود، وجـود ای دیـده میترین ویژگی این نسخه کـه در کمتـر نسـخهمهم
شـته مـتن نو. های نخست است که در یک سـرلوح مـزدوج قـرار دارددهنده در برگسفارش
یزنـدگانیـامتا در ا«، آن را بدین منظور فراهم کرده »جامع و ناظم مقدمه«دهد که نشان می

ۀجماعت اوالد و احبـاب و زمـر«او و یادگاری برای » روح و روانیسدل و جان و جلیسان
مقدمه خود را معرفی نکرده، ولی بر اساس سجع مهر تملیک . باشد» احفاد و اصحاب ناظِم

طـرز انشـاء . بوده اسـت» خانعلی«ق را بر خود دارد، نامش ۹۱۷تاب که سال موجود در ک
دهندۀ ذوق نویسـنده و ارادتـش بـه این متن با براعت استهاللی که در آن به کـار رفتـه نشـان

:شخص امیرخسرو و آثار او است
گفتار، از آثار اسرار توحید پروردگار و اسـرار آثـار نعـتمطلع انوار خمسه خسرو شیرین

عزت و عال و رونق و بها یافته که نوعروس نظم بـدیعش بـر منـوال ] ای[بمرتبهسید ابرار، 
عرصۀ بالغت و فصاحت را مجنون جمال باکمـال خـود حسن لیلی، عقول سخن پردازاِن

قصور هشت بهشت بمسـاعدت قـران سـعدین شـرف و گردانیده و رایت رفعت قصور بی
سلطنت ذوالقرنین است تمثال سنجق آمـال و امـانی تاریخ ] ؟[اقبال سکندرنامه که نارنج 

الجرم غواصان بحار زخـار اشـعار همـواره کمـر . سپهر رسانیدهبقمۀ قبۀ ُنه1خضرخوانی
طلبکاری بر میان جان بسته و بصدق تمام و اخالص بانظام جان کمـروار بـر میـان بسـته 

روز و شـب سـازند و شـب و روز وسلسلۀ جمع و نظـم آن آللـی منظومـه مسـتحکم می

خضرخانی:اصل. ١
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بمالحظۀ نکات سحرآمیز و مطالعۀ کلمات شورانگیز آن بقیۀ نقیۀ شعرا و نقیۀ بقیـۀ فضـال 
که غرة الکمال دواوین متکلمان روی زمین از حسن مطلـع وسـط الحیـوة و یمـن مقطـع 

بنابر تحقق مقدمۀ سـابقه، جـامع ایـن مسـطور و . پردازندتحفة الصغرش اقتباس رفته می
وفیق تأیید ربانی و توثیق تسدید سبحانی مثنویـات سـلطان المـدققین و ناظم این مزبور بت

معنویات برهان العاشقین امیرخسـرو دهلـوی ـ روح اللـه روحـه و کثـر مـن الفیوضـات 
الرحیمیة فتوحه ـ درین مجموعۀ نفیسه منتظم ساخت تا در ایام زندگانی انـیس دل و جـان 

انقضـاء روزگـار حیـوة جماعـت اوالد و و روان این نـاتوان باشـد و بعـد ازو جلیس روح 
دلی روزی برحمت، کنـد در اصحاب را یادگار ماند، مگر صاحباحباب و زمرۀ احفاد و 
...: امیرخسرو، دیوان(انه رؤف بالعبادومن الله االعانة و االسعاد،. کار این مسکین دعایی

).ر۳-پ۲گ

ق۹۱۷سرلوح مزدوج و دیباچۀ ناظم و جامع نسخۀ. ۱۰تصویر 
شناسیاطالعات نسخه. ۶-۱

توضیحاتموضوع
دیوان امیرخسرو دهلوینام نسخه
.نستعلیق قدیمنوع خط

.خوبکیفیت خط
.ق۹۱۷جمادی الثانی سال ۱۹روز جمعه تاریخ کتابت



۱۷۳/...»دولرانی خضرخان«از منظومۀ رفتهغمایدو نسخۀ کهن به
درویش محمد بن علیکاتب
ملک قد فرغ من تسوید النسخة الشریفة موسوم بقران السعدین من کالم «: ۳۶۰گیمهترق

الشعرا امیرخسرو دهلوی فی یوم الجمعة تسع عشر شهر جمادی اآلخر سنة سبع 
عشر تسعمایة علی ید الضعیف النحیف المحتاج علی رحمة الملک الغنی درویش 

. اللهم اغفر لصاحبه و لکاتبه و لقاریه بحرمة النبی و الوصی و آله. محمد بن علی
.»تم

درویش محمد بن علیق به خط۹۱۷ترقیمۀ نسخۀ . ۱۱تصویر 
نامعلوممحل کتابت
یک سرلوح مزدوج مذهب و الجورد حاوی مقدمه ناظم کتاب که در محل دارایـ تزئینات

های چهارگانه آن در باال و پایین به خط کوفی و به رنگ سفید نوشته شده عنوان
.»لله و ال سواه«: است

و گاه ها و عناوین م مثنویسرفصل مذهب مرصع ممتاز که نا۸سرلوح و ۴ـ دارای
ها در آنتحریر الوان یا زر بابه خط کوفی تزئینی با سفیداب »لله و ال سواه«عبارت 

.استنوشته شده
رنگ کتابت شده و سرخشکیمو به آب زر و الجورد وثلثعناوین اشعار به خط ـ 

.است
.مشکی استبا تحریر زرین ، و دارای کمندصفحات مجدولـ 
.دو مصرع تقسیم شده استه وسیله جداول بندزرین طولی به براشعاـ 

.ص۱۰۹۴/ گ۵۴۷صفحه/ برگ
افزوده نشده استرکابه .اصلی است و بعدًا
.شماره برگه در گوشه سمت چپ صفحات فرد نوشته شدهشماربرگ

.های مربوط به نشان دادن اندازه صفحه وجود نداردکشدر تصویر خطمتن/ ابعاد نسخه
.سطر در حاشیه۳۶ومتندرسطر۱۷اندازۀ سطرها/ تعداد

نخودی نوع و رنگ کاغذ .اصفهانیاحتماًال
سطری۳۶سطری با حاشیه ۱۷آراییشیوۀ صفحه

.در تصویر نسخه موجود نبودنوع جلد و آستر
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آیاصوفیه «: در سطر بعد. »اودادن چقان فارسی«: به ترکی نوشته است: آستربدرقهگ هایادداشت
. »فهرست کتاب«: در میان صفحه نوشته شده: ر۲؛ »۵۴۳درور «: پ۱؛ »۲۹۱۲

و زیر آن دو یادداشت وقف است که اولی را پاک کرده و ۲۹۱۲زیر فهرست عدد 
بیاالدالسلطانوقف«: ی نوشته شده استعثمانمحمودسلطاننامۀ روی آن وقف

علمبالقهراالعداءعلمیالذشجاعالبیالنسبیالحسالخاقان] ؟[تخلیدوبیاالر
السلطانبن السلطانبنالسلطانغلبتهمیعلوالنصرةبمقاماتفازواالدب

سلطانه و انار لله اخلدخانیمصطفالسلطانبنمحمودخانیالمغازوابوالفتوح
] ؟[المفلسطاهریمصطفیسبحانه و تعالللهیربرهانه و انا الفقینالعالمیف

.غفرلهینالمحترمیفینالشرینبالحرم
ناخوانا که فقط این ۲شکل تاجدار در گـ یک مهر گرد گالبیمهر ر با سجعی نسبتًا

.»...اسمعیل ... راستی آور که شوی رستگار... «: عبارات آن خوانده شد
ر به ۲در گ) ق۹۸۴- ۹۳۰(شکل تاجدار از شاه طهماسب اول ـ یک مهر گالبی

از [از تو ظفر از کردگارراستی/ رستگاریآور که شویسترا. الله محمد علی«سجع 
.»۹۳۰. طهماسب بن اسمعیل]. نظامی گنجوی

الحمد لله «متعلق به سلطان محمود اول به سجع ۲ـ یک مهر گرد بزرگ در برگ 
وقف محمودخان ]. به خط ثلث[الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لوال ان هدانا الله

.»]ه خط طغراب... [خان بن مصطفی
ناد «: پ نیز دوبار زده شده با این سجع۵۴۷ـ یک مهر گرد به خط نسخ که در برگ 

س/الّنوائبیتجده عونا لک ف/مظهر العجائبّیاعل و هّم غّم یایتکبوال/ ینجلیکّل
با توجه به یکسان بودن تاریخ کتابت و . »۹۱۷. خانالعبد علی. یعلیاّیعلیاّیعل

.دهندۀ نسخه همین شخص بوده استر این مهر، مالک و سفارشتاریخ موجود د
۲که دوبار در برگ ] ؟[۱۰۴۳خاک پای فخر عالم مصطفی «ـ مهر بیضی به سجع 

توان افزار میها کمرنگ و ناخواناست و با استفاده از نرمزده شده است که یکی از آن
.خطوط مشابه مهر قبلی را در آن مالحظه کرد

ق۹۱۷سالبهمکتوبنسخهیرهامه. ۱۲شکل 

.استمقابلهنشانۀ که احتماًالنوشته یا ابیات را در حاشیه کلمات کاتب برخینشان عرض و مقابله
: پ۱۲۶اند؛ در وسط صفحه روی مهر یا یاداشت وقف را با مرکب پوشانده: ر۲گتوضیحات

/ بی سر و بنسرورا زین فلک «سپهر خالی است و تا بیت صفحۀ آخر منظومۀ ُنه
حاشیۀ نسخه : پ۱۹۹-ر۱۹۰نوشته شده است؛ » پیش از این بود کسادی به سخن

به ناخن کرده حک روی / زن آن سبق راچو بر کف کرده دف«ر و بیت ۱۹۰از برگ 
چه بیند گر دلش جای / عروس نازکش گرچه ِبَبر بود«پ و بیت ۱۹۹تا برگ » ورق را
.حاشیه خالی مانده است: پ۵۴۷-ر۵۳۶نانوشته باقی مانده است؛ » دگر بود



۱۷٥/...»دولرانی خضرخان«از منظومۀ رفتهغمایدو نسخۀ کهن به

)ق۹۱۷نسخۀ (خضرخانیدولرانیمثنواز و آخرنخستۀصفح. ۱۳شکل 

گردد این است کـه ایـن ق معلوم می۹۱۷ق و ۹۰۳های ای که از مقایسۀ متن نسخهنکته
تـوان ها مادر واحد ندارند و از این رو، در فرایند تصـحیح، ضـبط هـر دو نسـخه را مینسخه

.کردلحاظ 

گیرینتیجه. ۷
هـا یکی از عوامل جا به جایی نسخ خطی از کشوری به کشور دیگـر، بـه غـارت رفـتن آن●
ها، بـه معنـای گردآوری، شناسایی و معرفـی ایـن نسـخه. عنوان غنیمت جنگی بوده استبه

های تـاراج شـده و داشـتن کتابخانـهها به وطن و راهی بـرای زنـده نگاهبازگرداندن معنوی آن
هـا را گیری از مـتن و محتـوای آنکه بهرهضمن این. احیای برگی از تاریخ این سرزمین است

.کندبرای پژوهشگران آسان می
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که به خط درویش محمد بن علی کلیات امیرخسرو دهلویق از ۹۱۷ق و ۹۰۳دو نسخۀ ●
شوند، اری میاوغلو و ایاصوفیه استانبول نگهدهای حکیماند و اکنون در کتابخانهکتابت شده

وجود مهر وقف بقعۀ شیخ صفی . اندهای ایران و عثمانی از ایران خارج شدهدر خالل جنگ
نامۀ شاه عباس صفوی در نسخۀ نخست و مهر شاه طهماسب صفوی بـر نسـخۀ دوم و وقف

.کنداین موضوع را اثبات می
یس کامـل از نوترین دست، در حال حاضر دربردارندۀ کهنق۹۰۳نسخۀ مکتوب به سال ●

.امیرخسرو دهلوی استدولرانی خضرخانمنظومۀ 
دهندۀ نسـخه در صـفحات ای از سـفارشق، دارای مقدمـه۹۱۷نسخه مکتـوب بـه سـال ●

سـجع مهـر مالکیـت و تـاریخ موجـود در آن . نظیـر اسـتآغازین است که در نوع خود کم
بوده » خانعلی«م دهنده نسخه و مالک آن شخصی به نادهد که سفارش، نشان می)ق۹۱۷(

.است

منابع
: کتابخانـه سـلطنتی، کتابـت۳۹۲نسـخۀ خطـی شـمارۀ . کلیات امیرخسـرو. ـ امیرخسرو دهلوی

.ق۸۹۴
اوغلـو، کتابخانـۀ حکیم۶۶۱نسـخۀ خطـی شـمارۀ . کلیـات امیرخسـرو دهلـوی. ـ ــــــــــــــ 

.ق۹۰۳: استانبول، کتابت
کتابخانۀ ایاصوفیه، اسـتانبول، ۲۹۱۲سخۀ خطی شمارۀ ن.دیوان امیرخسرو دهلوی. ـ ـــــــــــــ 

.ق۹۱۷: کتابت
اوغلـو، اسـتانبول، کتابخانـۀ حکیم۶۵۱نسـخۀ خطـی شـمارۀ . کلیات امیرخسرو. ـ ـــــــــــــ 

.قرن دهم: کتابت
: دوشـنبه. تصحیح محمـدوفا بقـایف. متن انتقادی دولرانی و خضرخان).م۱۹۷۵(ـ ـــــــــــــ 
.نشریات دانش

].چاپریز[روزید: تهران. یدانش نقد متنینظریدر مبانیشیبازاند). ۱۴۰۱(محسن ی،باغبانـ 
.۱۳۹۶دی ۱۳روزنامۀ اطالعات، . »شدۀ ایرانیهای غارتکتاب«). ۱۳۹۶(ـ جعفریان، رسول 

: تهـران. غلـووایمحکۀکتابخانیفارسهاییسفهرست دستنو).۱۳۹۳(ی محّمدتقّیدسینی،حسـ 
.یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمیبا همکاراد شکوهی بنی
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: کتابخانۀ راغب پاشا، اسـتانبول، کتابـت۱۴۵۶نسخۀ خطی شمارۀ . تحفة المومنین. ـ حکیم مؤمن

.ق۱۱۲۵
: کابـل). مجلـسیرخسـروامیدبلخـ(یبلخـیرخسرومجلس ام). ۱۳۵۴(محمد یرفقیرخواه،خـ 
.سسهؤمیرولوکتاب خیهقیب

.تهراننشگاهدا:تهران.لغتنامه). ۱۳۷۷(اکبر ـ دهخدا، علی
اوغلـو، کتابخانـۀ حکیم۵۷۰نسـخۀ خطـی شـمارۀ . الحاوی فـی الطـب. ـ رازی، محمد بن زکریا

.ق۹۶۶: استانبول، کتابت
ۀکتابخانـ۱۲۱۶۵نسخۀ خطی شمارۀ . )جواهر التفسیر(تفسیر کاشفی . ـ کاشفی سبزواری، حسین

.یمحمد بن علیشدروخط ق، به ۸۹۰: مجلس شورا، کتابت
ی ایران، ملۀف کتابخان/۱۳۳۳نسخۀ خطی شمارۀ . )جواهر التفسیر(تفسیر کاشفی . ـ ـــــــــــــ 

.یمحمد بن علیشدروق، به خط ۹۰۵: کتابت
پاشـای کتابخانـۀ راغب۱۴۶۱نسـخۀ خطـی شـمارۀ . )رسـاله۱۰۴مجموعـۀ (مجموعـۀ مـؤلفینـ 

.ق۷۶۴: استانبول، کتابت
.ه دویژنورثیوادبیختاریقوم:کراچی. ۱۰، ج)م۱۹۸۹()تاریخی اصول پر(غتاردو لـ 
.کوه نور پریس: هلید. امیرخسرو، احوال و آثار). م۱۹۷۵(ن نور الحسی،انصارـ 

- Beaurecueil, Serge de. (1964). Manuscrits d'Afghanistan.  Le  Caire:
Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale.

- Encyclopedia of Ottomans (1999). “Ali Paşa (Hekimoğlu)”. İstanbul: Yapı
Kredi Culture and Arts Publishing A.Ş. C.1 p. 226-227.
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