
  
  
  
  
  

  
 

  هاي آن العاقلين مالميرقاري گيالني و نسخه انيس
  نازيال ابويي مهريزي    

  
   چكيده

قاري گيالني است كه به تقليد از گلستان سعدي  مير از جمله آثار مال العاقلين انيس
مؤلف در مقدمة كتاب . ده استشق به موالنا اسحاق تقديم  1005نگاشته و در سال 

. اي از ستمكاري جهان خراب نامد و گله زگار پر شتاب ميآن را شرح بي وفايي رو
ها از خود اوست  سروده، آميخته به نظمبه نثر و اخالقي هايي است كتاب شامل حكايت
  . اما به دور از دشواريهاي لفظي است ،مسجع و آهنگينآن نثر . و سعدي و ديگران

يكي متعلق به  ،كتاباين  ةدر اين گفتار نگارنده با استفاده از تصوير دو نسخ  
مجلس شوراي ملي كه در  ةق به كتابخانآستان قدس رضوي و ديگري متعل ةكتابخان

  . پرداخته استها  تيار دارد به معرفي اين نسخهاخ
  

  . نثر مسجع، خطي ةنسخ، العاقلين انيس، قاري گيالني مير مال: كليدي هاي هواژ
  

                                                 
 ارشد زبان و ادبيات فارسي كارشناس  
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   مقدمه

. خورد و نثر بسياري به چشم ميدر تاريخ ادب پارسي آثار شكوهمند نظم 
رو  از همين، فكر و انديشه مردم پيوندي نزديك برقرار كرده، آثاري كه با زندگي

مقبوليت همگاني و جاودانگي نام آثار بزرگ ادبي و نويسندگان . اند جاودانه شده
ها آثاري به ويسندگان به تقليد از آنتا ديگر ناست سبب شده  ،سبك صاحب

كه هيچ خزاني  ــ گلستانــ سعدي  ةر فن نثر نيز اثر جاوداند. وجود آورند
سان نوعروسان  هانگيزش نگشوده و چهره دالرايش ب دست تتاول بر بهار دل

هاي مختلف مورد تقليد بوده و نويسندگان بسياري طبع و  در دوره، خلل مانده بي
  . اند ودهها افزاند و بر دفتر زرنگار ادب كتاب هذوق خويش را چون او آزمود

از  )1385كـارگري  (. درسـ  اثـر مـي   65هاي شناخته شده به  واره تعداد گلستان
 ،جـامي  بهارسـتان ، الـدين جـويني   معـين  نگارسـتان  جمله برترين ايـن آثـار بـه   

، قـاآني  پريشـان ،  زاكـاني عبيـداهللا  االشـراف  اخالق، الدين رامي شرف العشاق انيس
خرمـي   العشـاق ةضـ رو و ،ن گورانيالدي شجاع سنبلستان، مجد خواني خلد  ةروض

؛ عبـداللهي  3/155: 1380؛ بهـار  3/1160: 1373صـفا  ( اشاره كرد توان تبريزي، مي
  .)55 ،43ـ42: 1369ـ1368

قاري  مير مال العاقلين انيس بايد به شمار آيد،ها  واره گلستان اثر ديگري كه جزو
 هايقرن ةنويسند و ،شاعر، منجم، حكيم، اديب ،قاري گيالني مير مال. گيالني است

و كتب  ها يك از تذكره در هيچ ش،با وجود تعدد آثار كه دهم و يازدهم هجري است
 مير ترين مأخذي كه از مال قديم. صفوي به نام وي اشاره نشده است ةتاريخ دور

است كه  )پ 8اوحدي، گ (ي الدين اوحدي بليان تقي العاشقين عرفات ،قاري نام برده
ضمن شرح  ،اوحدي ،در اين كتاب. گردد مي ق باز 1022سال تاريخ كتابت آن به 
زاد پدر و همسر عمة خود  قاري گيالني نام برده و او را عمه مير احوال خود از مال

  ).همانجا( خود را مفتخر دانسته است ،معرفي كرده و به شاگردي و دامادي وي
ده و او را قاري را ستو مير به صراحت علم مال ،العاشقين عرفاتدر اوحدي 

به قدرت او  ؛خوانده است )همانجا(» جامع مجامع علوم و حاوي سهاوي رسوم«
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كه و كشف رموز اشاره كرده و از اين مشكالت اش بر حل در نجوم و احاطه

  . اش گذرانده با غرور ياد كرده است سال جواني را به خدمت و شاگردي چهار
علما و ، به خدمت عرفا و ظرفا تا چهار سال ،اما بنده چون به شيراز در رسيدم

قين الخاص صاحب علوم ارضي و سمائي شمع جمع محققين و مدق، شعرا
قاري كه جامع مجامع علوم  رهنمايي كامل از لباس التباس عاري موالنا مير

زاد  وت و قربت عمهصاحب حكمت و شريعت داعي دع، حاوي سهاوي رسوم
وامض نمودم و غرموز در حل ه كمينه بود كسب كمال و كشف پدر و همسر عم

به مفاتيح توجه كامل وي طلسمات كنوز رموز برگشودم و چون مشاراليه را 
پرورد و رقم صهارت و دامادي خود بر اين بنده  پسري نبود مرا فرزندوار مي

   ).همانجا( زده در اين امر مجد بود
  

احمـد   اروان هنـد كيكي  ،اند قاري گيالني نام برده مير دو منبع ديگري كه از مال
معاني ذيل احوال  گلچين. صفااهللا  ذبيح تاريخ ادبياتاست و ديگري  معاني گلچين
  :استالدين اوحدي بلياني آورده  تقي

سالگي مادرش نيز درگذشت و وي به شيراز رفت و از محضر موالنا  در دوازده
ـ   ،و او چون پسري نداشت، قاري كسب كمال نمود مير ه تقي را به فرزنـدي و ب

معـاني   گلچـين ( ات عاليه و علوم غريبه آموخـت و به وي رياضي، دامادي گزيد
1369 :237.(  

  
دو كتاب  از العاقلين انيس جزو  پردازد ميقاري گيالني  مير صفا نيز به معرفي مال

كتـاب   ةو قسمتي از متن مقدم كند ميياد  ،اسرارالقرآنو  مطالب العشاق ،ديگر او
ـ  «: آورد ، ميكه شرح موضوع استرا  اخالقـي يافتـه و    ةبدين منوال كتـاب جنب

اما در همان حـال دور   ...نثر كتاب مسجع است. نامي شده است كه دارد ةشايست
صفا تنها از . )1488 ،5/1731: 1370صفا ( »هاي لفظي استز صعوبت و دشواريا

محفـوظ در   ةكنـد و بـه نسـخ    ملي مجلـس يـاد مـي    ةمحفوظ در كتابخان ةنسخ
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  . اي ندارد تان قدس رضوي اشارهآس ةكتابخان

معرفي ) كوكي، كوكبي(قاري گيالني كاشاني  مير وي را مال، احمد منزوي
قاري به كاشان و اينكه  مير اما در انتساب مال .)343: 1352منزوي ( تكرده اس

قاري در بيشتر  مير مال. جاي ترديد است، زادگاه وي اين شهر بوده است
 جا به پسوند كاشاني اشاره نكرده است يده و در هيچخود را گيالني نام، آثارش

 مير احتمال دارد محل سكونت مال: توان گفت كوكي مي ةبار اما در .)1387ابويي (
يا كوكه روستاي كوچكي از توابع گيلكان و  كوكي. باشد بوده قاري گيالني

مي، قاضي احمد ق(ت بدان اشاره كرده اس التواريخ ةصخالديلمان بوده كه مؤلف 
كوكبي خواندن وي نيز احتماالً از آن روست كه در   .)474ص التواريخ، صةخال

علم نجوم صاحب تأليف و سرآمد بوده؛ چرا كه از وي رساالتي در باب نجوم 
  .)444ـ223، گ شرح نصابمال مير قاري، ( باقي مانده است

، نشـده ميرقاري گيالني در هيچ كتابي اشـاره   مال كه به تاريخ والدت همچنان
ابهام است و تنها با توجه به آخـرين اثـر شـناخته     ةتاريخ درگذشتش نيز در پرد

مال مير قـاري،  ( ق در قيد حيات بوده است 1046توان گفت تا سال  وي مي ةشد
  .)دستورنامه

اي ضـروري بـه نظـر     اشاره به نكته العاقلين انيس متن ةبار قبل از توضيح در
اي مطالب و نيز امتناع از تكرار برخي  شدن پارهكه نگارنده براي روشن  رسد  مي
  : از عالئم اختصاري استفاده كرده است ها هواژ
ـ   العاقلين انيس ةاي از نسخ نمايانگر صفحه ] [اعداد داخل . 1  ةمتعلق بـه كتابخان

 . آستان قدس رضوي است كه مطلب از آن صفحه نقل شده است
  . است» پشت«نشانه » a«حرف . 2
  . است» رو«نشانه » b«حرف . 3
  

   متن
به  گلستانق به تقليد از  1005قاري گيالني به سال  را مير العاقلين انيسكتاب 
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ب نامبو العاقلين انيس. تحرير درآورده و به موالنا اسحاق اهدا كرده است ةرشت

  . در يك مقدمه و هشت باب نيست گلستاناست و چون 
تـرين بخـش    نوشته شده و مصنوع نثري آميخته به نظم هكه ب ،كتاب ةدر مقدم
مؤلف به ) ع( و حضرت علي ،)ص( پيامبر، پس از حمد و ثناي خدا ،كتاب است
  : كند و هدف از تحرير آن اشاره مي، نام خود، اسم كتاب

از مؤلفـات سرگشـتة بيابـان     العـاقلين  انـيس مسمي به ، اي است هذا اين رساله
قاري گيالني مشـعر بـه عـدم     مير پريشاني و مقيم زندان حرمان و ناتواني مال

آزاري  ام شباب بسيار شتاب و مخبر از غايت ستمكاري و نهايت مـردم وفاي اي
  .)الف 4العاقلين، گ  انيس( جهان خراب و ماكان من هذا الباب

  
  : گويد سپس به طريق ايجاز و اختصار از محتواي كتاب مي

ي دلگشـا از كـالم   هـا كايتهـاي زيبـا و ح  ممزوج است بـه روايت و اين محرره 
فرجام انبياي عظام و اولياي كرم و ابرار نيكوكردار و احرار  انجام خجسته هدايت

  .)همانجا( همايون اطوار و حكماي نامدار و ساير اكابر شيرين گفتار

  
   العاقلين موجود از انيس ةمعرفي دو نسخ

. اسـت  خطـي در ايـران موجـود    ةقاري گيالني دو نسخ مير مال العاقلين انيساز 
خطـي   ةيكي مجموع :نگارنده با جستجو در فهرست خطي به دو مجموعه رسيد

اثـر و يـك    دوشـامل  (آستان قدس رضوي  ةمحفوظ در كتابخان 618 ةبه شمار
و ديگـري  ، )العاقلين انيساي از مؤلف و  نامه، مطالب العشاق. نامه از مؤلف است

  . راي مليمجلس شو ةمحفوظ در كتابخان 2224 ةخطي به شمار ةنسخ
آستان قدس  ةمحفوظ در كتابخان 618 ةشمار ةموجود در مجموع ةنسخ

اي از  نامه .2، )71ـ1گ (مطالب العشاق  .1: قسمت استسه رضوي شامل 
  .)برگ 130(العاقلين  انيس .3، )برگ 8(مولف 
تنهـا همـين   ، ملي مجلس ةمحفوظ در كتابخان 2224 ةموجود به شمار ةاما نسخ
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  .برداردلف را در ؤاثر م

  
   ها مشخصات نسخه

  آستان قدس رضوي ةنسخ. يك
ـ  618 ةخطي به شمار ةاين نسخه يك مجموع آسـتان قـدس    ةمحفوظ در كتابخان

و نـام واقـف آن    618ثبـت آن   ةشـمار . اسـت ) ايران(رضوي واقع در شهر مشهد 
: 1350؛ شـيرواني  2/1547: 1349منـزوي  ( سـيدعلي اكبـر دسـتمالچي اسـت     حاج

جلد و عطف آن مقوايي با تيماج . كتابت اين نسخه مشخص نيست تاريخ .)2/526
 عبـارات عربـي و  ، عنوانهـا ، متن اصلي با مركب سياه نوشـته شـده  ، آلبالويي است

بـرگ دارد و   130ايـن نسـخه    .)2/1547: 1349منـزوي  ( ها شنگرف اسـت  نشانه
در هـر   .متر است سانتي 5/14×5/7متن  ةانداز. متر است سانتي 24×13آن  ةانداز

  . اين نسخه سرلوح ندارد و مجدول نيست. سطر دارد پانزدهصفحه به طور يكسان 
نسـخه  . خط متن نستعليق و خط عبارات عربي نسخ جلـي و يكدسـت اسـت   

  . مگر چند مورد به خط كاتب و جز او، هامش سفيد و نانوشته است، ترقيمه ندارد
بـه خـط كاتـب و     ر 64بـرگ  هامش . نشان مهري ناخوانا دارد پ 15برگ 

. اسـت  به خطي غير از خـط كاتـب  ر  260 وپ  115 وپ  53 برگهايهامش 
  . نشان مهري ناخوانا و نيز تاريخي ناخوانا دارد ر 260 هامش

دو سطر كه تاريخ تأليف اسـت  پ  257 مخصوصاً در ؛نسخه تراشيدگي دارد
مـده  ابيات نسخه هم به حالت سطري و هم سـتوني آ . از متن تراشيده شده است

  . اوراق به صورت منظم صحافي شده است و اوراق سفيد مانده ندارد. است
ــفحات  ــر دارد در ص ــان مه ــاوت  ر 260 و پ15 دو نش ــه متف ــر دوك  و ه

  . دنشماري از برگها پوسيدگي و پارگي دار. نسخه تصوير ندارد. يندناخوانا
 ،ياكبـر دسـتمالچ   حاج سـيدعلي  ةنسخ ةنام اهدا كنند ر 260برگ در باالي 

اي نيـز   نشـان مهـر و نوشـته   . است نوشته شده ق211تاريخ  مده و كنار صفحهآ
  . ناخوانا شده است و هست كه در اثر آبديدگي محو
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   آستان قدس رضوي ةديگر مشخصات نسخ

و افتادگيهـا   اي از مـتن اصـلي افتـاده اسـت     توان گفت كمتر كلمه تقريباً ميـ 
  . جايشان كامالً سفيد است

  . گذاري آمده است براي نشانه و فاصله سه نقطه بين ابيات ـ 
ها ت دو ستوني كتابت شـده و بـين مصـرع   به صور، اگر ابيات طوالني بودهـ 
  . آمده است و يا سه نقطه در ابتدا و انتهاي مصرع دوم ه ةنشان

  ). پ 245 گ( بعضي كلمات در اثر آبديدگي ناخواناستـ 
هـا  ولـي بيشـتر اعراب  ، گـذاري شـده   و آيات قرآنـي اعـراب  ت عربي اعبارـ 
  . اند و بعضي كلمات اشتباه كتابت شده يندجابجا
كلمـه يـا كلمـات    . خـوردگي دارد  متن خـط ، تصحيح درون متن زياد داردـ 

از ... «: نمونه. گويي متن بازخواني و تصحيح شده است. اند  هتكراري خط خورد
  ).ر 184گ ( گويم مي نق رمز و ايماروي محبت و خيرخواهي به طري

  ).ر 42گ ( اَطالل: مثل، گذاري شده بعضي از كلمات اعرابـ 
 .در باالي جملـه مشـخص شـده اسـت    » الي» «زايد«هاي زايد با بعضي از قسمت ـ
  .)پ 43گ ( اوقات و شادماني صرف اوقات اليصرف  زايدو شادماني : مثل: نمونه
با جـوهر  » خبر«و » اند كه آورده«، »نظم«، »بيت«، »حكايت« ها مثلعنوانـ 

گذاري آمـده   گاه مطلبي با شماره. هستندتر از متن  شنگرف نوشته شده و كمرنگ
  . اند ها نيز با جوهر شنگرف نوشته شده شماره .است
ها بر روي كلمه يا كلماتي جوهر ريخته و كاتب براي خوانـا  در برخي قسمتـ 

  ).پ 53گ ( رده استتر ك بودن متن آن كلمات را پررنگ
ها با خطي غير از خط كاتب در حاشـيه آمـده اسـت و در    برخي از افتادگيـ 

  ).پ 73برگ ( باالي كلمه مشخص شده است Y متن با نشانه
كشيده شده يا آنكه كلمه خط خـورده   لشك اي ـ دور كلمات اضافي خطي دايره

  .)پ 207گ (هرگاه خواهي كه بداني ) پ 85گ ( ايمثل جامه. است
به خطي غير از خـط كاتـب مطـالبي بـه نسـخه       پ 115برگ  در حاشيه ـ 
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  . افزوده شده است

 جـوهر بـر روي كلمـات    )ر 122گ پ،  121، بـرگ  120گ ( چند جـا ـ 
  . ريخته و كامالً ناخواناست

 اي از متن اصلي جا افتاده كه با خط كاتب باالي جمله آمده اسـت  گاه كلمهـ 
  ).پ 17گ (

د عالمت مـد بلنـد   نشو ارات عربي كه نقل قول محسوب ميباالي بيشتر عبـ 
  . آمده است )~(

  . دو سطر كامل پاك شده است )پ 257گ (در ـ 
در باالي كلمـه و خـط    »ز« زائد بودن آن با، اي تكرار شده است گاه كلمهـ 

  ).ر 60گ ( واليت :نمونه. خوردگي بر روي كلمه نشان داده شده است
  .)ر 68گ ( طي غير از خط كاتب در حاشيه آمده استمعني برخي كلمات به خـ 
 »ه« ةابيات ابتدا و انتهـاي آن از نشـان   ةبراي مشخص كردن شروع و خاتمـ 

 . استفاده شده است
 
  آستان قدس رضوي ةكتابخان ةالخطي نسخ هاي نگارشي و رسمويژگي
  .)ر 2گ ( يمن يمن: نمونه. اند مشكول هاي هشماري از واژ ـ
نيز گـاه  » ش«با يك نقطه كتابت و » چ«و » پ«و » ك«ورت به ص» گ« ـ

  . بدون نقطه نوشته شده است
» ه«بـا  ) نويسـند  مي» ت«كه امروزه به صورت (» ه«لغات عربي مختوم به  ـ

  .)ر 68گ (» صلواه« :نمونه ؛نوشته شده است
» منيناميرالمـو «همانند  ؛نوشته نشده است» ء«ولي خود » ء«بيشتر كرسي  ـ

  .)پ 65گ (
همچنين در . غالباً حذف شده است» از، اين، جااين، است«هاي  الف در واژه ـ

: ؛ نمونـه بعد از حـرف اضـافه نيـز حـذف شـده اسـت      » اين، ايشان، او«ضماير 
  .)ر 10گ ( »ازيشان«
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نوشـته نشـده    ...و» اصالً«، »اتفاقاً«، »احياناً«هاي  در واژه( ً) تنوين نصب  ـ
  .)ر 16گ ( »اصال«: نمونه. است
» اسـت «جزء اول فعل و الف » ه«در سوم شخص مفرد ماضي نقلي و بعيد  ـ

  . حذف شده است
 »ةفرسـتاد « مثل ؛فعل ةشناس .2، حرف همزه .1: پنج نوع كاربرد دارد» ء« ـ

همـزه   .4، )پ 79گ (» خانة«مثل ؛ yeعالمت اضافه با صداي  .3، )پ 31گ (
  .)ر 162گ (» مبدء« مثل؛ بدون كرسي الف

گاه همزه در كلمات دخيل در ، پ 191گ (، »نفسهاء« مثل، »ي«ه جاي ب ــ 
، )پ 157گ (» عاليشـان « مثـل  ؛حذف شده است، فارسي و نيز تركيبات عربي

  .)ر 162گ (» نمؤكال« مثل ؛گاه همزه اضافي است
نـه  « مثـل ؛ نون نفي را پيش از فعل به صورت نون و هاي جدا نوشته استـ 
  .)ر 208گ (» دپذير
» ه«الخط متصـل كتابـت شـده و     ي جمع در رسم»ها«/ » ها«انه جمع نش ـ

 ،»هـاي  اللـه «به جـاي   )ر 8گ ( »اللهاي« مثل ؛غير ملفوظ از كلمه افتاده است
  .»گان  رسيده«مثل ، حذف نشده است» ه«، »ان«ولي در جمع با 

  »ا«ت كوتاه را در آغاز كلمات به مصو )ā(» آ«مصوت بلند : )~(مد  ةنشان ـ
)a( ادمي« :تبديل و كتابت كرده است «) اضافه گاه كلمات نشانة مد  ).ر 34گ

  .)پ 157گ (» مير آدب«و ، )ر 174گ (» هآراد« مثل ؛دارد
چـه  ، كلمه اسم باشـد چه آن ، كلمه چسبيده كتابت شده استاضافه به  ي با ـ
گ ( به سـاعت : و چه نازيبا خوان شوددشوار، لمه با چسبيدن باءو چه ك، صفت

  .)پ 23گ ( بباد، )پ 23
 مثـل ؛ نگـارش شـده اسـت   » ي«و » ء«به هر دو صورت با كرسـي  » ي« ـ

  .)ر 130گ ( »لخصائ«
آيـد بـه كـار نرفتـه      نكره مـي » ي« كه امروز پيش از» ي«صامت ميانجي  ـ

  .)»خوبرويي«به جاي  »خوبروي« مثلاست؛ 
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ـ  ؛كسـره آمـده اسـت   » ي«بـه جـاي   » ي«و » ن«در كلمات مختوم به  ـ  لمث

  . و گاه عالمت كسره نيز حذف شده است )پ 237گ (» شمعي«به جاي  »شمعِ«
  .)پ 215گ (» لحا خوش« مثلاند؛  كلمات مركب جدا از هم كتابت شده ـ
كاتب در ايـن   ةگويا لهج. نوشته شده است و بالعكس» ق«به صورت » غ« ـ

 و )پ 149گ ( »بالغاسـت «، )پ 227گ (» مشقول« مثل ؛امر دخيل بوده است
  .مغرور، استقبال، به جاي مشغولبه ترتيب  )ر 254گ (» رمقرو«

  .)پ 225گ (» به بخشي« مثل ،جدا نوشته شده است پيشوند ب در افعال ساده ـ
 مثـل  ؛با متمم يا مفعول با واسطه متصل نوشته شده است »به« ةحرف اضاف ـ

  .)ر 30گ ( »رسد تا بسر حد ذبول و خشكي مي«
  . كتابت شده است »فرو«جا  همه »فرود«پيشوند  ـ
بـه   »اريسـت ست« مثـل ؛ حذف شده اسـت  »است«پيش از ملفوظ » ايه« ـ

  .»ها است هاست به جاي مزبلهمزبل« و» اي است ستاره«جاي 
الخط متصل كتابت شده  در رسم يدر صفات تفضيلي و عال »ترين«و  »تر« ـ

بـه جـاي    »سـتر دو« مثـل  ؛الخط امروزي ابدال شده است است و گاه چون رسم
  . »تر دوست«

، هاي قديم به صورت كـي  هرچه مانند نسخه، بدان كه، آن چه، هاي كه واژه ـ
  . هرچ نيامده است، بدانك، آنچ
  . متصل كتابت شده است» همانجا، همچنين، همچنان«هاي  پيشوند هم در واژه ـ
و گـاه بعضـي    )پ 63گ ( تسـلّي : مثل؛ كلمات مشدد به ندرت تشديد دارند ـ

  .)پ 251گ (» ههمساي« مثلاند؛  مشدد به كار رفته، دكلمات كه نبايد تشديد بياي
هاي صـفت ، »بـي «پيشوند نفي ، »مي«عالمت استمراري ، »به«حرف اضافه  ـ

 »بسـنگ «ماننـد   ،ها متصل اسـت غالباً به حروف پس از آن» آن«و  »اين«اشاره 
 ،)ر 23گ ( »آنهمـه «، )ر 182 گ(» اينهمه« ،)ر 18گ (» ميرفت«، )پ 11گ (
  .)ر 22گ (» بيكجاي«

  .)ر 174گ ( ،)پ 191گ (؛ نمونه در آمده است »رينش«همه جا  »شيرين« ةكلمـ 
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  .تغير، تعين مثل اند؛ آمده» ي«روند تنها با يك  به كار مي» ي«كلماتي كه با دو  ـ
 113گ ( »خـاري «به صورت » مرحمت«، »شصت«، »خواري«هاي  واژه ـ
نوشــته شــده و مصــادر  )پ 163گ ( »مرهمــت«و  )ر 68گ ( »شســت« ،)پ

 »گـذاري  حـق «، )ر 54گ ( »شـكرگذاري «مثل . اند گذارن و گزاردن خلط شده
  .)پ 19گ (

» ء«ها حذف شده و به جاي آن كسره بـه صـورت    نكره از آخر اسم» اي« ـ
  .»اي رسيده«به جاي  ،)ر 10گ (» رسيدة« مثل ؛آمده است

اضـافي   ةگاه نوشته نشده است و گاه بعضي از كلمات نقطف وهاي حر نقطه ـ
  ).پ 235گ (» هـــح« ؛ مثلدندار

 .2 ،ها محذوف بون واژه. 1: وجود دارددر كتابت آيات قرآن پنج نوع خطا  ـ
 .5 ،دگرگون بودن حروف .4 ،اضافي بودن حروف .3 ،ها جابجا بودن واژه

  . دگرگون بودن اعراب حروف
  .)پ 41گ (» ربيكقرا« مثل اند، مه مجزا سر هم نوشته شدهگاه حتي تا سه كل ـ
  .)ر 78گ (» صلواها«مثل  اند، آمده» ل«گاه با حذف ، »لا«كلمات عربي با  ـ
پس در عقب اين سخن خـود بـه   «: به معني به دنبال» در عقب«استفاده از  ـ

  .ر 133برگ  »روغن آورد، حرم رفته
كه آن چـه از رعايـا جهـه    «: مثل. هبرخي كلمات با ه تانيث عربي نوشته شد

  .)پ 181گ ( »...تهيه اسباب سفر
گ ( »واپس فرستاد« مثل ؛به عنوان پيشوند» باز«به جاي » وا«استفاده از  ـ
  .»بازپس فرستاد«به جاي  )ر 222
 ؛آيد اين كرسي حـذف شـده اسـت    كلماتي كه كرسي همزه در وسط مي در ـ
 .)ر 54گ ( »دناءت« مثل

  
   هاافتادگي

 .داردصفحه افتادگي  پ كلي 171 گ
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 . يك صفحه افتادگي دارددو خط مانده به پايان صفحه ر  212گ 
ركابه دارد و نشان  همان برگ پايان .افتادگي دارد) پايان نسخه(ر  264گ 
 . دهد كه متن ادامه داشته است مي

تاريخي قيد شده كه در آن اما  ؛آستان قدس رضوي ظهريه ندارد ةنسخ
؛ زيرا در باالي العاقلين انيسمؤلف است يا متن  ةت مربوط به ناممشخص نيس

 . مؤلف آمده است ةدو خط پاياني نام صفحه
تاريخ و محل كتابت آن ، لذا نام كاتب، داردآستان قدس رضوي ترقيمه ن ةنسخ

مطالب ، انيس العاقلين (توان اظهار كرد كه كل اين مجموعه  نامعلوم است و تنها مي
  . احتماالً به دست يك شخص كتابت شده است) اي از مؤلف امهو ن العشاق

توان گفت تمام  و مي هستندها به فواصل مختلف از لبه پايين برگها  ركابه
  . دنصفحات ركابه دار

  
  مجلس شوراي ملي ةمشخصات نسخ

مجلس شوراي ملي واقع در شهر  ةمحفوظ در كتابخان 2224 ةاين نسخه به شمار
  .)181/ 6: 1344 ينفيس( است 14101ثبت آن  ةشمار و تهران است

 115جلد و عطف اين نسخه كه به خط نسخ تعليق متوسط نگاشته شده و 
رنگ رگدار  مقوا و كاغذ آن فرنگي آبي كم ميشن ترياكي ضربي بي، برگ دارد

در هر صفحه به طور يكسان . متر است سانتي 5/20× 5/14نسخه  ةانداز. است
ها جوهر عنوان، جوهر متن سياه. مجدول نيست و وح نداردسرل. سطر دارد شانزده

، هامش سفيد و نانوشته است. است) شنگرف( خسر ها و عبارات عربي و نشانه
كه در حين  1مصرعي 14 برگدر . مگر در چند مورد به خط كاتب و جز او

مصرعي از  25 ةدر صفح. كتابت از قلم افتاده به خط كاتب در هامش آمده است
ابياتي به  35 ةدر صفح. تاده به خطي غير از كاتب در هامش آمده استقلم اف

   .غير از خط كاتب در هامش آمده است
به خطي غير از خط كاتب مصرعي كه از قلم افتاده در هامش  38 گدر 
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  . آمده است

  . به خط كاتب قسمتي از حديث كه از قلم افتاده در هامش آمده است 53 گدر 
  . ارتباط با متن آمده است از خط كاتب دو بيت بي به خطي غير 56 گدر 
  . به خط كاتب مصرعي كه از قلم افتاده در هامش آمده است 58 گدر 
  . به خطي غير از خط كاتب بخشي از متن كه از قلم افتاده آمده است 59 گدر 
  . به خطي غير از خط كاتب بخشي از متن كه از قلم افتاده آمده است 74 گدر 
  . به خطي غير از خط كاتب ابياتي در هامش آمده است 74 گدر 
بدهي  ةبار به خطي غير از خط كاتب در هامش چند سطري در 108گ در 

  . پولي با نام شخص و تاريخ آمده است
  . به خط كاتب چند كلمه متن كه از قلم افتاده در هامش آمده است 122 گدر 
متن كه از قلم افتاده در به خطي غير از خط كاتب چهار سطر از  195 گدر 

  . هامش آمده است
  . چند سطر از متن از قلم افتاده ولي در هامش نيامده است 200 گدر 
  2.به خطي غير از خط كاتب توضيحاتي در هامش آمده است 222 گدر 
  . به خطي غير از خط كاتب توضيحاتي در هامش آمده است 223 گدر 

ابيات به صورت سطري و . داردولي خط خوردگي  ،راشيدگي نداردنسخه ت
اوراق به صورت منظم صحافي شده است و اوراق . پيوسته به متن نثر آمده است

  . تصوير ندارد ونشان مهر . سفيد مانده ندارد
رسد از متن  به نظر نمي. ها سفيد استجاي عنوان 172 گتا  111 گاز 

آن سفيد رها  احتماالً براي نوشتن با جوهري ديگر جاي. تراشيده شده باشد
يا ، »بيت«، »حكايت«، »خبر«عناويني چون . شده و بعد از قلم افتاده است

  . كلماتي از اين قبيل
ها با خطي غير از خط خورد كه در آن اي نسخه به چشم ميدو صفحه در انته

  : است باالي صفحه نوشته شده هاييمطالبي نوشته شده و همچنين تاريخكاتب 
  ن خان رسيده است اين استآنچه پول از ميرزاحسي«
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  دفعه عليقلي خان پوزباشي«  دفعه پنزده«  »بيست تومان... «

  ]ناخوانا[ ...آورده  »تومان          
  »رسيده است            

  »آورده ...دفعه ديوان«
  1271االول در سنه  شنبه پونزدهم شهر ربيع 4بتاريخ يوم «   ...دادم ...

  حسب بر  ]ناخوانا[يم لطيف تمباك تهل ]ناخوانا[مقدار و   رسيده است
  كاري شده است از قرار ماهي دو نيم تا چهارماه اال    
  »پونزدهم شهر رجب المرجب همين سنه بايد بتماكو بگيرد    

  . سمت چپ نيز جمالتي آمده و ناخوانا است ةدر حاشي
  : بعد ةاما صفح
 ...تماكو... «: آمده و در حاشيه سمت راست ق 116صفحه تاريخ  ةدر ميان

: است سمت چپ آمده ةو در حاشي» محرم 204بتاريخ شب سه شنبه  ]ناخوانا[
  ».كتاب انيس العاقلين من كالم مال ميرقاري گيالني«

   كه بيتصفحه جمالتي ناخواناست و دو  ةدر ميان
  دوشينه كه برد بر دوشم بود«
  »سرما چه نگار بر در آغوشم بود 

  : است هسمت راست در دو رديف نوشته شد ةدر حاشي
قال عبهر از قرار  ]ناخوانا[ ...شهر شعبان اياز آمده 209بتاريخ روز يكشنبه «

  »ماهي سه قران نقد و نيم فان و جواز ميرزا سلمان كرفته صد شب
  : است در پايين اين صفحه هم در سه رديف آمده

  روز جمعه ماه مبارك«
  »سمند رفت صحرا تاوبيان

  ماه مبارك  201روز دوشنبه «
  »ك بردهمدم حسين ب اسب

  )ناخواناست(...«
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  مبارك شده .......................

  : به خطي غير از خط كاتب آمده 108ص  ةدر حاشي
  حواله سيد عابد

  مالحسن ]ناخوانا[ ............بتاريخ يوم چهارشنبه بيست پنجم ذالقعده حساب
انده چهارده قران مالحسن كاخ م ................با آقا مفروق شده و تتمه طلب

  شش پول نيم
  

  مجلس شوراي ملي ةديگر مشخصات نسخ
گاه حتي يك يا دو . افتادگي بسيار دارد آستان قدس رضوي ةنسبت به نسخـ 

  . صفحه از متن افتاده است
و كنار صفحه گاه با همين نشانه آمده  Y ةافتادگيها در متن باالي كلمه با نشانـ 

 .)38 گ: مثال(است 
 . اند از هم جدا شده  ةابيات با نشان هايمصرعـ 
 . بعضي كلمات در اثر آبديدگي ناخواناستـ 
 . و اكثراً اعراب آن صحيح است اند گذاري شده عبارات عربي و آيات قرآني اعرابـ 
اي  مگر در مواردي كه كلمه، خورد خوردگي در متن زياد به چشم نمي  خطـ 

در حين كتابت اشتباه نگارش شده يا دوبار و به صورت تكرار  زائد است و يا
مانند اين  ؛البته در مورد اخير بعضي از تكرارها خط نخورده است. آمده است

ص ( »...آنكه بد كرداران و ناهمواران را بدكرداران و ناهمواران را«: ها نمونه
دانم سايل  ميندانم سايل گفت  نمي«، )99ص (» وفا ريا و بي دوست بي«، )71

  .)97ص (»  ...از گفتنگفت 
به معناي مؤخر و مقدم در باالي » م«و » خ«جابجايي كلمات با حروف ـ 

و اگر ايشان « ؛)94ص (» محاصل  خشود «مثل  ؛كلمات مشخص شده است
  .)167ص (» ...يعني مسست  خ گذارم سخت بكشند من مي

وسعت « ،)2ص ( »ن يمنيم« مثل اند؛ گذاري شده بعضي از كلمات اعرابـ 
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تعس149ص ( »و(. 

: مثلاند؛  معني برخي كلمات زير كلمه و با خطي غير از كلمه كاتب آمدهـ 
  گناه )93ص ( »عثرات«
و گاه بسيار ريز و  اند ها با جوهر شنگرف نوشته شده ها و نشانه شماره، هاعنوانـ 

نگارش متن آنها را با رود كاتب پس از  به طوري كه گمان مي هستند ناخوانا
  . جوهري ديگر به متن افزوده است

 . حد چند كلمه بر روي متن جوهر ريخته است در تنها يكي دو مورد وـ 
  
   مجلس شوراي ملي ةالخطي نسخ هاي نگارشي و رسمويژگي

با هر سه نقطه كتابت شده » ش«و » چ«و » پ«آستان قدس  ةبرخالف نسخـ 
  . ته شده استنوش» ك«به صورت » گ«و تنها 

 .)4ص ( »اميرالمؤمنين« مثل ؛در كلماتي كه با كرسي بوده قيد شده است» ء«ـ 
 . آمده است» از«، »اين«، »اينجا«، »است«هاي  الف در واژهـ 
شوند يكي به صورت كرسي همزه آمده  ختم مي» ي«در كلماتي كه به دو ـ 

 .)44ص ( »توانائي«، »برنائي« مثل ؛است
 ،)4ص ( »خزانة كرم عام« مثل ؛آمده است» ء«ات به صورت كسره بين كلمـ 
 .)5ص ( »ميوه مراد«
 . نوشته شده است ...و» اصالً«، »اتفاقاً«، »احياناً«هاي  در واژه( ً) تنوين نصب ـ 
 .)8ص (» لربائيجايي د« مثل ؛آمده است» ...«در پايان كلمات » ي«زير ـ 
اتصال به كلمه صامت ميانجي الخط امروزي در محل  نكره مثل رسم» ي«ـ 
 .)6ص ( »خوبروئي« مثل ؛دارد» ي«
 »غناء« مثل ؛شود به همان صورت آمده است كلمات عربي كه به همزه ختم ميـ 
 .)16ص ( »مقتضاء« ،)14ص (

 مثل اند؛ ، با كرسي همزه قيد شدهآيد كلماتي كه كرسي همزه در وسط كلمه ميـ 
 .)44ص ( »دنائت«
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، )44ص ( »پي انصاف« مثل ،كتابت شده با سه نقطه »پ«به صورت » ب«ـ 
 .)44ص ( »پي نصيب«
بعد از حروف اضافه تنها در شعر حذف » اين«، »ايشان«، »او«الف در ضماير ـ 

 .)34ص ( »از او« مثل ،شده و در نثر آمده است
 . آمده است» چه«، »چو«همه جا به جاي ـ 
 ؛د از كلمات حذف شده استملفوظ كه حكم كسره اضافه را دارغير» ايه«ـ 
 .)87ص ( »چهرشان« مثل
ص ( »فرود آمد« مثل ؛به همان صورت امروزي آمده است» فرود«پيشوند ـ 

128(. 
 . آمده است» گريكد«و » دگر«به صورت » يكديگر«و » ديگر«ـ 

 .)204ص ( »خوشحال« مثل اند؛ ـ كلمات مركب سر هم كتابت شده
  . آستان قدس رضوي يكسان است الخط نسخة الخط با رسم در بقية موارد رسم

  
   هاافتادگي

 ).20ص ( يك بيت افتاده است .1
 ).32ص ( دو بيت افتاده است .2
 ).38ص ( يك بيت افتاده است .3
 ).55ص ( يك سطر افتاده است .4
 ).69ص ( دو سطر افتاده است .5
 ).71ص ( يك بيت افتاده است .6
 ).93ص ( دو سطر افتاده است .7
 ).97ص ( يك بيت افتاده است .8
 ).109ص ( يك بيت افتاده است .9

 ).111ص ( يك سطر افتاده است .10
 ).171ص ( دو سطر افتاده است .11
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 ).187ص ( يك سطر افتاده است .12
 ).190ص ( يك سطر افتاده است .13
 ).200ص ( پنج سطر افتاده است .14
 ).210و  209ص ( افتاده است) يك برگ(دو صفحه  .15
 ).212ص ( دگي دارديك سطر افتا .16
  ).222و 221مابين صفحات ( دو صفحه افتادگي دارد .17
آن آغاز شده  ، اما پس از دعا ترقيمةمجلس شوراي ملي ظهريه ندارد ةنسخ

  : و چنين است
تمت الكتاب الموسوم بانيس العاقلين بعون الملك العالمين بتاريخ شهر «

جمادي الثاني بنا بر حسب الخواهش عاليشان معلي مكان عزت و سعادت 
محمد دائي ام قلمي و  االعيان صاحب ميرزايي ميرزاهمعنان سالته االعاظم و 

هرچند اليق نيست ليكن چو فرمان عزيزي شد نوشتم اميد كه  تحرير شد خطم
  چشم از عيوب اين سفينه پوشيده موقع قبول يابد و اهللا اعلم

  بالصواب
  م م م 

  م  م
  م  
  العبد الخاطي محمد رفيع 

  ابن محمد االشتياني
  

 بينم بقائي كه هستي را نمي  باز ماندست كز مايغرض نقش
 »كند در حق اين مسكين دعائي  دلي روزي ز رحمتمگر صاحب

  )230، گ 2224ن  ،العاقلين انيس(
توان گفت تمام  و مي اند ين برگها بودهيپا ةها به فواصل معين و يكسان از لب ركابه

  . هم رسيده استگاه تعداد كلمات ركابه به سه كلمه . دنصفحات ركابه دار
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كتاب حاوي ، كند اشاره مي) ديباچه(گونه كه خود مؤلف در آغاز كتاب  آن

ها از حكايت بيشترقيقت در ح. است )الف 4، گ العاقلين انيس( »هاي دلگشاحكايت«
ديگران است و مؤلف تنها با عوض كردن چند كلمه يا جمله آن را در متن خود 

ها از كتب حكايت. آورده است ،اي ي كلمهحت تغيير ده يا گاه حكايتي را بيگنجان
تاريخي و عرفاني پيش از زمان مؤلف برگرفته شده است و بيشتر از 

. نجم رازي است العبادمرصادهجويري و  المحجوب كشف، عطار االولياء ةتذكر
أييد سخن چيني و در بيشتر موارد براي تكميل و ت گفتني است مؤلف با مقدمه

 حكايات گاه كوتاه و گاه بسيار طوالني. ل شده استتوسخود به ذكر حكايات م
  : شود هاي اين كتاب نقل مياي از حكايت اكنون نمونه. اند بيان شده
زا برداشت و طفلي و كيسة  گويند شخصي رخت رحيل از دنياي فتنه: حكايت

از وصي آن ، الع يافتن حاكم وقت از حقيقت اين صورت اطچو. زري بگذاشت
 ]و[ دپيش حاكم بر، وصي زر را در كنار طفل كرده. طلب كردمرد مرده زر 

ستاني از او بستان كه در  اگر مي. از اين طفل است، اين زر از من نيست: گفت
حاكم به واسطة استماع اين سخن زار زار . روز قيامت هم به او باز دهي

و من در قيامت طاقت اين مطالبه : گفت، بگريست و سر و چشم طفل را بوسيده
مه تا وقت ات طفل از نان و جازر را به وصي سپرد و ضروري. مكالمه ندارم

  :بيت. تها در فكر آن سخن كثيراالثر بودبلوغ از سلسلة خود مقرر فرمود و مد
  متاع جهان را نجويد بسي  جهان را چو نيكو شناسد كسي
   كه پيوند او نيست جز با خسان    مكن ميل اين خاك چون ناكسان

 )پ 221برگ (
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  يآستان قدس رضو ةنخست نسخ ةتصوير صفح
  

  
  

  
  
 
 
  
  



  25/ هاي آن العاقلين مالمير قاري گيالني و نسخه انيس

 
  آستان قدس رضوي ةتصوير صفحة آخر نسخ
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 نوشتها پي

 . گذاري شده است شماره 230تا ص  1از ص  و دارد شمار مجلس شوراي ملي صفحه ةنسخ .1
: است دهآم )2224 ةذيل شمار( مجلس شوراي ملي ةكتب خطي كتابخان هاي نسخه فهرستدر . 2

 ةيك ورق افتاده و مطالب آن را به خط ديگري در حاشي 222ـ221در ميان صحايف «
اين صفحه  ةلب اشتباه است و مطالبي كه در حاشياين مط» .اند نوشته 223و  222يف صحا

  .بلكه توضيحاتي اضافه بر متن و تقريباً مرتبط با متن است ،افتادگي متن نيست، نوشته شده
  

  : منابع
تاريخ كتابت ، 230 ةخدابخش هند به شماركتابخانة ، هند، العاشقين عرفات، الدين تقي، ياوحد

 .ق 1050
آستان  ةوزيري وابسته به كتابخانة كتابخان هاي خطي فهرست نسخه، 1350، دمحم، شيرواني

  .تهران، 2ج ، قدس رضوي
 .تهران، 5ج ، تاريخ ادبيات ايران در قلمرو زبان پارسي ،1370 ،اهللا ذبيح، صفا
 . 1359، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، احسان اشراقي به كوشش، التواريخ ةصخال ،قاضي احمد، قمي

 . 1369، مشهد، كاروان هند، احمد، گلچين معاني
 . خرداد، 3 ش، 11 ةدور، وحيد ةمجل، »ع در گلستان سعديتتب«، 1352، احمد، منزوي

 ةانتشارات مؤسس، تهران، 2ج ، ي فارسيهاي خط فهرست نسخه ،1349،ـــــــــــ
 . اي فرهنگي منطقه

 . 618 ةآستان قدس رضوي به شمار ةكتابخان، مشهد، انيس العاقلين، مير قاري گيالني مال
 . 2224 ةمجلس شوراي ملي به شمار ةكتابخان، تهران، انيس العاقلين، مير قاري گيالني مال
 ةبه شمار، دانشگاه تهران ةمحفوظ در كتابخان، تهران ،نگاري نامه دستور، مير قاري گيالني مال

 . ق 1046 تتاريخ كتاب، 4183
، تهران، 6ج ، مجلس شوراي ملي ةهاي خطي كتابخان فهرست نسخه، 1344، سعيد، نفيسي

  .مجلس شوراي ملي ةانتشارات كتابخان




