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چکیده
محققـان حـوزة تصحیح متن، مقدمه نویسـى بر آثار تصحیح شـده را بخشـى از فراینـد کار تصحیح 
دانسـته اند. مقدمـۀ آثـار تصحیحـى معمـوالً دربردارندة شـرحى در باب احـوال و آثار مؤلـف، افکار 
و اندیشـه ها و سـبک نوشـتار او و توضیحاتـى در بـاب نسـخه هاى به دسـت آمده از اثـر و روش کار 
مصّحـح اسـت و مصّحـِح مقدمه نویـس در نـگارش آن ، بسـته بـه موضـوع اثـر از منابـع گوناگون و 
به ویـژه آثـار خـود مؤلـف بهره مى بـرد. ایـن مقاله به نقد و بررسـى مقدمۀ نگاشته شـده بر رسـائل 
طغـراى مشـهدى کـه بـه همت سـیدمحمد صاحبـى تصحیح و منتشـر شـده، مى پـردازد و برخى 
اشـتباهات و کاسـتى هاى آن را نشـان مى دهـد. بـراى ایـن کار بیـش از هـر چیـز، از آثـار خـود 
طغـرا و سـپس تذکره هـاى نوشته شـده در شـبه قاره بهـره گرفتـه شده اسـت. بخـش پایانـى مقاله 
نیـز بـه ذکـر اجمالـى برخـى اشـکاالت موجـود در اسـتفاده از منابع در مقدمـه و تعلیقـات کتاب 

دارد. اختصاص 

کلیدواژه: رسائل طغرا، سیدمحمد صاحبى، طغراى مشهدى، کلیات طغرا، مقدمه نویسى

مقدمه 
طغـراى مشـهدى، شـاعر و نویسـندة سـدة 11ق، از جملـۀ ادیبانـى اسـت کـه در روزگار 
صفـوى، راه دیـار هندوسـتان در پیـش گرفـت و بـا توانایـى و چیره دسـتى اى کـه به ویژه 
در نثرنویسـى از خـود نشـان داد، رسـائلش بـه عنـوان یکـى از آثار درسـى شـبه قارة هند 
شـهرتى بسـزا یافـت (نـک. گلچیـن معانـى، 1369، ج1، ص. 813) و بارهـا بـه چـاپ 
سـنگى رسـید. اغلـب تذکره نویسـان شـبه قاره طـرز انشانویسـى طغـرا را سـتوده اند و او 
را در نثـر، صاحـب «طـور نـو» (آزاد بلگرامـى، 1393، ص. 208) و «طـرز خـاص خـود» 
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(خوشـگو، 1389، ص. 418) دانسـته اند (نیـز نـک. آرزو، 1383، ج2، ص. 976؛ خلیـل، 
ذیـل «مالطغـراى مشـهدى»؛ صدیـق حسـن، 1386: 433). او خود نیز بارها رسـائلش را 
نمونـۀ انشـا خوانده اسـت (بـراى نمونـه، نـک. طغـراى مشـهدى، 1397، ص ص. 45، 97، 

 .(259 ،230 ،137 ،132
پیش از چاپ اخیر از مجموعۀ رسـائل طغراى مشـهدى به کوشـش دکتر سـیدمحمد 
صاحبـى کـه نوشـتار پیـش رو دربـارة آن اسـت، برخى رسـائل طغـرا به صـورت پراکنده 
در ایـران تصحیـح و منتشـر شـده بودنـد، از جملـه «تجلیـات» به کوشـش محمـد ریاض 
(دانـش،  تسـبیحى  محمدحسـین  کوشـش  بـه  مـردم، 1354)، «آشـوب نامه»  و  (هنـر 
1376)، «پریخانـه» بـه کوشـش ایـرج افشـار (نامۀ بهارسـتان، 1382)، «تعداد نـوادر» به 
کوشـش موسـى الرضا باشـتنى (مجموعـه رسـائل فارسـى آسـتان قدس رضـوى، 1385)، 
«معیاراالدراك» به کوشـش سـیدمحمد صاحبى (گزارش میـراث، 1388)، و «مرتفعات»، 
«تحقیقـات»، «معراج الفصاحـه»، «مشـابهات ربیعـى»، «مجمع الغرایـب» و «کنزالمعانى» 
به کوشـش سـیدرضا صداقت حسـینى (گزارش میـراث، 93-1392). از میـان آثار منظوم 
طغـرا نیـز دو گزیـده بـه کوشـش محمـد قهرمـان، یکـى بـا نـام تجلى امـام علـى (ع) در 
شـعر طغـراى مشـهدى (مشـهد، 1383) و دیگرى با نام ارغوان زار شـفق (تهـران، 1384) 

منتشـر شـده و هنـوز چـاپ کاملى از دیوان اشـعار طغرا در دسـت نیسـت.
در چـاپ حاضـر از رسـائل طغراى مشـهدى کـه در سلسـله انتشـارات کتابخانه، موزه 
و مرکـز اسـناد مجلـس شـوراى اسـالمى منتشـر شـده (تهـران، 1397)، صاحبـى از سـه 
دسـتنویس، نسـخۀ کتابخانـۀ دیوان هند و نسـخه و ُجنگـى از کتابخانۀ مجلس بیشـترین 
اسـتفاده را کـرده و گاه، بـراى «تصحیـح اغـالط مسـلم آن هـا» از نسـخه هاى دیگـرى 
کـه آن هـا را نیـز شناسـانده، بهـره برده اسـت (نـک. صاحبـى، 1397، ص. پنجاه وهفـت 
ـ شـصت ونه). همچنیـن در بخـش تعلیقـات، بـه چـاپ سـنگى رسـائل مالطغـرا (کانپور، 

■ صاحبى، ســیّد محمد (1397 ). رســائل طغراى 
مشهدى، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 

شوراى اسالمى.
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1266ق) کـه بـه تصحیـح خواجـه محمدمرتضـى، متخلـص بـه لقـا رسـیده و مشـتمل 
بـر شـرح پـاره اى از دشـوارى هاى متـن، بـه قلـم یکـى از ادب شناسـان شـبه قاره بـه نـام 
مولـوى رفعتعلـى اسـت، مراجعـه کـرده و البتـه از همین چـاپ در تصحیح متـن نیز بهره 
برده اسـت (ص ص شـصت و هفت ـ شصت وهشـت). بـه نظـر مى رسـد بهره گیـرى از چـاپ 
سـنگى کانپـور و نسـخۀ کتابخانـۀ دیـوان هنـد کـه صاحبـى، خـود بـه اعتبـار و امتیـاز 
آنـ  همچـون مشـکول بـودن واژه هـاى دشـوار و اسـتفاده از عالئمـى بـراى سـجاوندىـ   
اشـاره کـرده (نـک. ص شـصت)، در ارائـۀ متنى پیراسـته از رسـائل طغـرا، تأثیر بسـزایى 
داشته اسـت. نوشـتار پیـش رو نیـز نـه بـر نقد متـن تصحیح شـده، بلکـه بر نقـد تصویرى 
متمرکـز خواهـد بـود کـه مصحح در مقدمـۀ اثر از طغراى مشـهدى به دسـت داده اسـت.

سـنت مقدمه نویسـى بـر متـون تصحیح شـده، تاریخى همپـاى تصحیح متن به شـیوة 
حـان متقـدم و طـراز اول، عالوه بـر آن که به دسـت دادن متنى منّقح  انتقـادى دارد. مصحِّ
و پیراسـته را وجهـۀ همـت خویـش قـرار مى دادنـد، اغلب با نگاشـتن مقدمه هـاى مفصل 
و مسـتند بـه اهـّم منابـع کـه نقـش آثـار صاحـِب متـن در آن هـا اساسـى تلقى مى شـد، 
مى کوشـیدند عـالوه بـر اثـر، شـخص مؤلـف را نیـز بشناسـانند و نمایى روشـن از حوادث 
و سـوانح مهـم زندگانـى او ترسـیم کننـد و احیانـاً جنبه هاى ناشـناخته یا کمتر شـناختۀ 
زندگـى، اندیشـه و آثـار او را بنمایاننـد. چنیـن اسـت کـه در مـوارد بسـیار، مقدمه هـاى 
نگاشته شـده بـه قلـم مصّححـان بـر دواوین و کتـب تصحیحـى، تحقیقات دسـِت اولى در 
بـاب شـرح احوال شـاعران و نویسـندگان هسـتند کـه با گـردآورى همۀ آثار در دسـترس 
مرتبـط بـا ایشـان، اعـم از تذکره ها و کتب رجال و زندگى نامه ها و تواریخ، نوشـته  شـده اند 
و مصّحِح مقدمه نویس با اشـرافى که بر آثار شـاعر یا نویسـندة مورد بحث خود و مسـائل 
جنبـى و حاشـیه اى تحقیـق داشـته، گاه اطالعـات منـدرج در منابـع را نقـد نیـز کـرده و 
بـا نشـان دادن نادرسـتى ها و تحریفات و اشـتباهات، توانسـته اسـت شـرح حالـى جامع و 
انتقـادى در بـاب او بنویسـد. این گونـه تک نگارى هـا بـا توجه به وسـعت دامنـۀ تحقیق در 
بـاب همـۀ وجوه زندگانى شـخص شـاعر یا نویسـنده، گاه بـه بهترین مرجـعـ  در مواردى 
بـه تنهـا مرجـع ـ تحقیقـى دربـارة شـاعران و نویسـندگان تبدیـل شـده اند و نمونه هـاى 
درخشـان آن ها که به قلم مصّححان نامى معاصر نوشـته شـده اند، کم شـمار نیسـتند. این 
مقدمه هـا در دهه هـاى بعـد، به الگـوى کار مصّححان نسـل هاى جدیدتر تبدیل شـد و در 
موارد بسـیارى به عنوان روشـى از پیش  معّین، در دسـتور کار ایشـان قرار مى گرفت (براى 
نمونـه، نـک. نجیـب مایل هـروى، 1369، ص ص . 348-347؛ سـتوده، 1378، ص. 452).

امـروز هـم کمتـر پیـش مى آید کـه اثر تصحیح شـده اى منتشـر شـود و در مقدمـۀ آن، با 
سـرفصل هاى موضوعـى در بـاب شـرح احـوال مؤلـف مواجـه نباشـیم. غـرض از درج این 
مقدمـات آن اسـت کـه بگویـم مصحـح رسـائل طغراى مشـهدى نیـز چنان که از سـاختار 
مقدمـه اش بـر کتـاب برمى آیـد، به همیـن راه رفته اسـت. سـرفصل هاى موضوعـى مقدمۀ 
او از ایـن قـرار اسـت: 1. زندگانـى و احـوال طغـراى مشـهدى، 2. افکار طغراى مشـهدى،
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3. نقد ادبى در آثار طغراى مشهدى، 4. اشعار طغراى مشهدى، 5. رسائل طغراى مشهدى،
6. سـبک رسـائل طغـراى مشـهدى، 7. سـاختار رسـائل طغـراى مشـهدى، 8. معرفـى 
نسـخه ها و 9. شـیوة تصحیـح و تعلیـق رسـائل طغـراى مشـهدى. البتـه، برخـى از ایـن 
سـرفصل ها، خـود بـه بخش هـاى کوچک تـر مجّزایـى تقسـیم شـده اند. پیش از هـر چیز، 
بـه بخـش نخسـت این مقدمـه، «زندگانى و احوال طغـراى مشـهدى» مى پردازیم و برخى 

کاسـتى ها و اشـتباهات آن را نشـان مى دهیـم. 

شرح حال شاعر 
مصّحـح ایـن بخـش را با اسـتفاده از تذکره هـا و برخى اطالعات مسـتخرج از متن رسـائل 
خـود طغـرا نوشته اسـت. در ابتـداى ایـن بخـش، چنیـن آمـده: «از تاریـخ والدت و بدایت 
احوالـش... اطالعـى در دسـت نیسـت» (ص نـه). ایـن درسـت اسـت کـه اطالعات بسـیار 
اندکـى در بـاب زندگانـى طغـرا پیش از سـفر به هندوسـتان موجود اسـت، امـا از مطالعۀ 
برخـى آثـار طغـرا مى تـوان اندکـى در بـاب زندگانـى او پیـش از سـفر بـه هنـد دریافـت. 
یکـى از ایـن آثـار، سـاقى نامۀ مفصـل طغراسـت کـه شـاعر در برخـى مواضـع آن، در باب 
خـود اطالعاتـى بـه دسـت داده و بـه نظـر مى رسـد، مصّحح رسـائل طغـرا بـدون مراجعه 
بـه آن شـرح احـوال و زندگانـى او را نوشته اسـت، هـر چنـد در موضـع دیگـرى از مقدمۀ 
خـود (ص بیسـت) در برشـمردن اشـعار طغـرا با ذکـر برخى جزئیـات از سـاقى نامۀ او نیز 
سـخن گفته اسـت. طغـرا در ایـن سـاقى نامه بـه آغاز سـفر خود به هنـد و مبدأ این سـفر، 
«طـوس»، اشـاره کرده اسـت (نـک. طغـراى مشـهدى، ش70. گ 93ر). احتمـاالً در طول 
همیـن سـفر بـه مقصـد هندوسـتان اسـت کـه در ناحیـۀ کیـچ (دربـارة آن، نـک. یاقـوت 
حمـوى، 1995، ج4، ص. 497) بـه یکـى از بـزرگان آن دیـار بـه نام محمود صـدر گرفتار 
مى شـود (طغـراى مشـهدى، ش70. گ 58ر) و ایـن محمود صـدر، کتابـى از او را در باب 

ریاضیـات بـه حیلـه تصاحـب مى کنـد. طغـرا در این موضـع چنین سروده اسـت:
نجــوممــرا یـافــت چــون آشــناى عـلــوم عــلم  نسـق بنــد  اى  بگفــت 
بـه مـن ده کـه حـق از تـو راضــى بودکـتـابــى گــرت در ریــاضـــى بــود
تــو گـفـتــى چــو علـم کتابـم ندیـدکتـاب از کفـم چون به افسـون کشـید

(همانجا)
مصّحـح در ادامـۀ مطلـب نوشته اسـت کـه «از میزان تحصیـالت مالطغـرا اطالعى در 
دسـت نیسـت، ولـى از متـن رسـائل وى مى تـوان اسـتنباط کـرد کـه بـا کتـب علمـى و 
فلسـفى و ادبـى عصـر خـود آشـنا بوده اسـت»، سـپس بـه برخـى از مضمون پردازى هـاى 
ادبـى طغـرا بـا اسـتفاده از نـام کتاب هایى همچون شمسـیه، مطـول، قانـون، حکمة العین 
و کیمیـاى سـعادت در تعـدادى از رسـائل او ارجـاع داده اسـت (نـک. ص یـازده)؛ بـه نظر 
مى رسـد اطـالع مأخوذ از سـاقى نامه کـه فـارغ از مراعات نظیرهـا و انشـاپردازى هاى ادبى 
طغـرا در رسـائل، در زمینـۀ شـرح اتفاقـات سـفر طرح شـده، مى توانـد قرینه اى سـودمند 
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در بـاب آشـنایى او بـا علـوم روزگارش از جملـه ریاضیـات به دسـت دهد. 
مصّحـح در همیـن بخـش، در شـرح احـوال طغرا آورده اسـت: [طغرا پـس از اقامت در 
هندوسـتان] «بـراى مدتـى هـم بـه ایـران آمـد و ازدواج کرد، امـا پس از فوت همسـرش، 
دوبـاره بـه هنـد بازگشـت» (ص ده). پرداختـن بـه ایـن مطلـب، مصّحـح را در این موضع 
گرفتـار خطـا کرده اسـت. ارجاع صاحبى در باب ایـن اطالع، به تذکرة نصرآبادى اسـت. در 
فهرسـت منابـع پایان کتاب، هـر چند نام مصّحح تذکـرة نصرآبادى از قلم افتـاده، با توجه 
بـه نام ناشـر و سـال نشـر (اسـاطیر، 1378)، بایـد چنین پنداشـت از تذکرة تصحیح شـدة 
ناجـى نصرآبـادى اسـتفاده شده اسـت، امـا با مراجعـه به این چـاپ از تذکـره، ذیل مدخل 
«مالطغـرا تبریـزى» (نصرآبـادى، 1378، ج1، ص. 482؛ نیـز: صاحبى، همـان: ده) چنین 
اطالعى دیده نمى شـود. در همین موضع، ناجى نصرآبادى در نسـخه بدلها نشـان داده است 
کـه یکـى از نسـخه هاى در دسـترس او بـا نشـان اختصـارى D، ایـن چند سـطر را افزون 
بـر متـن دارد: «D + در کمـال پاکـى و کالمـش مرغـوب و خیاالتـش محبـوب. بـا وجود 
آرام وحشـت تخلـص دارد. مدتـى در هنـد بـه اعتبـار قرابت بـا میرمحمدسـعید میرجمله 
بـود، بنـا بـر حـّب وطـن مراجعـت نمـوده، به بـالى کدخدایـى مبتال شـده، بعـد از مدت 
طالعـش مـدد نمـوده، زوجـه اش فـوت شـده، باز بى عالج یک سـال قبـل از حالـت تحریر 
بـه هنـد رفـت. امید کـه سـالمت مراجعت نمایـد. این اشـعار از منشـآت اوسـت...» (نک. 
D نصرآبـادى، 1378، ج1، ص. 482). در واقـع، صاحبـى یـا اطالع مندرج در نسـخه بدل

را بـه متـن آورده (بـدون این کـه در ایـن بـاره توضیحـى دهـد)، یـا متـن تذکـره را از 
چـاپ مرحـوم وحیـد دسـتگردى برداشـته (نـک. نصرآبـادى، 1361، ص ص. 339-340)

و ارجـاع را بـه چـاپ ناجـى داده، امـا دقـت نکـرده کـه اطالعى که بـه دسـت داده، اصوالً 
دربـارة طغـرا نیسـت و دربارة شـاعرى اسـت کـه «با وجود آرام وحشـت تخلـص دارد.» 
همچنیـن بایـد اشـاره کـرد کـه در چـاپ دیگـرى از تذکـرة نصرآبـادى، تصحیـح احمـد 
مدّقـق یـزدى، در ذکـر «مالطغـرا تبریـزى»، در پانویـس اشـاره شـده کـه در یکـى از 
نسـخه ها «شـرح حـال میرجمال الدیـن محمـد را ذیـل نـام این شـاعر آورده اسـت» (نک. 
مدّقـق یـزدى، 1378، ص. 517، حاشـیه). ناگفتـه پیداسـت کـه نـه موضـوع خطـا ـ که 
ممکـن اسـت در نـگاه نخسـت کم اهمیـت تلقـى شـودـ  بلکـه جنـس خطـا کـه بـه نـوع 
برخـورد بـا متـن و دقـت در کار تصحیـح ارتبـاط دارد، اهمیـت آن را در چشـم خواننـدة 
منتقـد مى افزایـد.1 جالـب آن اسـت کـه ایـن اشـتباه، بـه مدخـل طغـراى مشـهدى در 
دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـى کـه به قلم صاحبى نوشـته شـده نیـز راه یافته اسـت (نک. 

صاحبـى، 1391، ص. 501).
از دیگـر مـوارد قابـل اشـاره در ایـن بخـش، آن جاسـت کـه به سـال هاى پایانـى عمر 
طغـرا در کشـمیر پرداختـه مى شـود. مصّحـح در این جـا آورده اسـت کـه «در سـال هاى 
پایانـى عمـر به تشـویق میرزا ابوالقاسـم قاضـى زاده، حاکم کشـمیر، به کشـمیر رفت و در 
آنجـا عزلـت اختیار کرد» (ص ده). هر چند این سـخن نادرسـت نیسـت (نک. محمداعظم 
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دیده مـرى، ص. 188)، امـا از برخـى قرائـن موجـود در آثـار طغـرا، چنیـن برمى آیـد کـه 
موجـب ایـن عزلت گزینـى، تیـره شـدن روابـط طغـرا با دربـار گورکانـى بوده اسـت، چه او 
در رقعـه اى بـه شـاهزاده شـجاع (د. 1070ق)، بـرادر مرادبخـش2 (د. 1072ق) کـه طغـرا 
مدتـى سـمت منشـى گرى او را بـر عهـده داشـت، خواسـت از «تقصیـرات» او درگذرنـد 
و نـام او در «سـلک خطـاکاران» نمانـد (طغـراى مشـهدى، 1397، ص. 352)؛ طغـرا در 
مـدت اقامـت در کشـمیر، اشـعارى نیـز در مـدح شـاه و شـاهزادگان گورکانى سـرود، اما 
گویـا بایـد چنیـن پنداشـت کـه با کشـته شـدن داراشـکوه (د. 1069ق؛ براى مـدح او در 
آثـار طغـرا، نـک. طغـراى مشـهدى، ش70. گ147ر)، مرادبخش و شـجاع در نزاع بر سـر 
قـدرت، دربـار اورنگ زیب مسـاعد بازگشـت طغـرا نبوده اسـت. بنابراین، ناچار در کشـمیر 
مانـد و روزگار خـود را بـه درویشـى گذرانـد. قرینـۀ دیگـر در این بـاب، موضعى از رسـالۀ 
«الهامیـۀ» اوسـت، آنجـا که از ابتدا، از فکر سـفر به هند و پیشـکش کـردن کتابى منظوم 
بـه شـاه مى گویـد و از دغـاکارى «وزیر ناراسـت» که «منصوبـۀ چاکرى» او را بـر هم زده، 
شـکوه مى کنـد (نـک. همـو، 1397، ص ص. 60-59). بـه نظـر مى رسـد کنـکاش بیشـتر 
در بـاب چنیـن اطالعاتـى که در رسـائل، رقعات و اشـعار طغرا مندرج اسـت، مى توانسـت 
گوشـه هایى از احـواالت طغـرا را کـه در تذکره  هـا چنـدان بدان ها پرداخته نشـده، روشـن 

سازد.
نکتـۀ دیگـرى کـه در مقدمـۀ مصّحح مغفـول مانده، آن اسـت که طغرا در طـول اقامت 
در هندوسـتان، تنهـا وابسـتۀ دربار گورکانیـان نبود. او مدتـى نیز در حیدرآبـاد دکن اقامت 
گزیـد و مصـدر خدماتـى بـه دربـار عبـداهللا قطب شـاه (د. 1083ق)، از حاکمـان دکن شـد 
(بـراى قطعـه اى از طغـرا در مـدح او، نـک. طغـراى مشـهدى، ش70، گ144ر)، امـا چـون 
از شـیخ محمـد خاتـون کـه از بـزرگان دولت قطب شـاهى بود (نـک. اسـکندربیگ ترکمان، 
1382، ج3، ص. 941؛ حسـینى عاملـى، 1383، ج1، ص. 291)، چنان کـه انتظـار داشـت 

نـوازش نیافـت، او را هجـو گفت (نـک. طغـراى مشـهدى، 1397، ص ص. 439، 449). 
صاحبـى در ادامـه، بـا اشـاره بـه تاریـخ درگذشـت طغـرا کـه بـه روشـنى دانسـته 
نیسـت، آورده: «وفـات وى را پیـش از سـال 1078ق دانسـته اند» و در ایـن موضع به ریو، 
فهرسـت نگار کتابخانـۀ مـوزه بریتانیـا و هرمـان اتـه، نگارندة تاریـخ ادبیات فارسـى ارجاع 
داده اسـت (ص یـازده)، بـدون این که اشـاره کند ریو بـه صراحـت (1966، ج2، ص. 742) 
و بـه احتمـال بسـیار اتـه (1356، ص. 242) نیـز همچـون او بـا ارجاع به منبـع دیگرى و 
بـا برداشـت از لحـن نوشـتار آن چنیـن اسـتنباطى کرده اند. آن منبـع دیگـر، مرآت العالم 
در تاریـخ اورنگ زیـب اسـت، نگاشته شـده بـه سـال 1078ق بـه قلـم نویسـنده اى بـه نام 
بختاورخـان کـه در اثـر خـود، از طغـرا همچـون درگذشـتگان یـاد کرده اسـت: «طبـع 
دقیقه یـاب و فطـرت بلند داشـت، در زمان شـاهجهان پادشـاه به هندوسـتان آمده، کمال 
بى تعلقـى داشـت...» (بختاورخـان، 1979، ج2، ص. 616)؛ صاحبـى در ادامه افزوده اسـت: 
«امـا آقابـزرگ تهرانـى سـال 1100ق را بـه عنـوان تاریخ وفـات او ثبت کرده اسـت» (ص 
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یـازده؛ نیـز: آقابـزرگ طهرانـى، 1338، ج9(2)، ص. 649) کـه درسـت اسـت، امـا اصـول 
تحقیـق ایجـاب مى کـرد او در ایـن موضـع، بـه منابـع مقدم بـر الذریعـه که ایـن تاریخ را 
ثبـت کرده انـد، اشـاره کنـد. گوپامـوى در تذکـرة نتایج االفـکار (ص441) بـه ایـن تاریـخ 
اشـاره کـرده و هـر چنـد ایـن تذکـره از جمله منابـع صاحبـى در بخش هاى دیگـر بوده،3 

امـا در ایـن موضـع از آن بهـره اى برده نشده اسـت.  
نکتـۀ آخـر در بـاب بخـش «زندگانى و احـوال طغراى مشـهدى»، اظهارنظـر صاحبى 
در بـاب خلق وخـوى طغـرا بـا اسـتناد به دو سـطر از یکـى از رقعات اوسـت: «از رسـائل و 
اشـعار طغـرا مى تـوان دریافت که فـردى متکبر بوده» (ص دوازده)؛ مسـتند ایـن ادعا هم 
از ایـن قـرار اسـت: «او تفاخـر خـود را ایـن گونه ابراز داشـته: اگـر طبعـم را از پیش بینى 
شـطرنج سـخن به پـس نشـانیدن حریفـان مدح گوى سـرى مى بود، بـه زور فیـل قصیده 
و اسـب غـزل و پیـادة رباعـى هـر یـک را صد دسـت مـات مى توانسـتم نمـود» (همانجا). 
نخسـتین اعتـراض آن اسـت کـه آیا مى توان شـاعر یا نویسـنده اى را به سـبب آن که مثًال 
بـه «سـنت مفاخـره» اقبالـى نشـان داده، متکبر دانسـت؟ ُددیگـر آن که آیا بـا همین یک 
دو سـطر مى تـوان ویژگـى  اخالقـى شـاعرى را تشـخیص داد؟ حـال آن کـه اغلـب منابـع 
بـه افتاده حالـى و درویش مسـلکى او اشـاره کرده انـد؟ و اصـًال خـودش بـه طـور مثـال، 
در سـاقى نامۀ خـود کـه پیش تـر ذکـرى از آن بـه میـان آوردم، ذیـل فصلـى بـا عنـوان 
«ناشایسـتگى خـود» در چندیـن بیـت خویشـتن را نکوهیـده و نقـد کرده اسـت (طغـراى 
مشـهدى، ش70. گ61پ). غرضـم البتـه آن نیسـت که نظرى خالف نظر مصحح رسـائل 
طغـرا ایـراد کنـم و در مقابـل او، شـاعر را مبـّرا از کبـر و خودپسـندى بشناسـانم، بلکـه 
اصـوالً بـر آنـم کـه بدیـن شـکل و شـیوه و روش نمى تـوان چنیـن نظراتـى ابـراز کـرد و 
از متـن چنیـن برداشـت هایى داشـت. از همیـن رنـگ اسـت آن چـه در بخـش دیگرى از 
مقدمـه، «نقـد ادبـى در آثار طغراى مشـهدى و نظر او در باب سـرقات ادبـى» (ص هفده) 
دربـارة انتقادناپذیـرى طغـرا آمـده، یـا کمـى بعدتـر آنجا که مصّحـح به اعتبار چند سـطر 
انشـاپردازى طغـرا در رقعـه اى (نـک. طغـراى مشـهدى، 1397، ص ص. 401-400)، تنفر 
وى را از سـرقت ادبـى تـا بـدان حد دانسـته کـه او را «خواهان شـکنجه و اعدام سـارقین 

ادبـى» خوانده اسـت (ص هجده- نـوزده).  
 

اندیشۀ شاعر 
در بخـش دوم مقدمـۀ مصّحـح کـه دربـارة «افـکار طغراى مشـهدى» اسـت، صاحبى 
نوشته اسـت کـه «طغرا به تصوف اسـالمى گرایش داشـت و به درویشـى بـه نام عصمت اهللا 
ولـى ارادت مى ورزیـد...» (ص سـیزده)، اما اشـاره نکـرده که او دربارة ارادت خود به شـیخ 
احمـد جـام (د. 536ق) و قاسـم انـوار (د. 837ق) نیـز سـخن گفته و مزار این دو و شـهر 
جـام را چنـان وصـف کـرده که بسـیار بعید به نظر مى رسـد خود بـه زیارت ایشـان نرفته 
باشـد (نـک. طغـراى مشـهدى، ش70. گ52، 53پ، 145پ). نکتـۀ مهـم آن اسـت کـه 
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طغـرا هنـگام اشـاره بـه شـیخ عصمـت اهللا ولـى، از جام و شـیخ احمد جـام نیز چنـان یاد 
کـرده که گویـى میان ایشـان ارتباطى برقرار اسـت: 

رتبۀ میـناى گردون پیـش میـخواران عشقعصـمت اهللا ولى کز نسـبت او جــام یافت
نیست چون او شیرمردى بر سر میدان عشقزنده پیل احمد نیندازد چسان پیشش سپر

(نک. همو، 1397، ص. 419)
دربـارة ایـن عصمـت اهللا  ولـى اطـالع متقنـى بـه دسـت نیـاورده ام. راقـم سـمرقندى 
در تاریـخ خـود، تاریـخ راقـم، از یکـى از مشـایخ نامـدار و صاحب تألیـف سـمرقند بـه نام 
عصمـت اهللا ولـى سـخن گفتـه و خـود را بـه چنـد واسـطه فرزنـد او دانسته اسـت (راقـم 
سـمرقندى، 1380، ص. 176)، امـا از آن جا که تاریخ درگذشـت ایـن عصمت اهللا 1006ق 
(همانجـا) یـا 1009ق (همـو، ش14429، ص. 452) اسـت، بعیـد بـه نظر مى رسـد بتوان 

او را مخاطـب رقعـۀ طغرا دانسـت. 

سبک شاعر
صاحبـى در بخـش دیگـرى بـا عنـوان «سـبک رسـائل طغـراى مشـهدى» که بیشـترین 
تعـداد صفحـات مقدمـۀ او را بـه خـود اختصاص داده، رسـائل طغـرا را در دو سـطح زبانى 
و ادبـى بررسـى کرده اسـت. شـیوة او در ایـن بخـش، اغلب چنین اسـت که قواعد سـبکى 
مسـتخرج خـود را در قالـب یـک جملـه یا عبـارت ذکـر مى کنـد و در ادامه، شـواهدى از 
رسـائل طغـرا بـر آن مى افزایـد. ایـن شـیوة بسـیار موجـز او در بیـان قواعد مـورد نظرش، 
در برخـى مواضـع قابـل فهـم اسـت و در برخـى مواضـع مبهـم و نادقیـق. مثـًال صاحبـى 
کاربـرد مصـدر «اِسـتادن» و افعـال مشـتق از آن را از ویژگى هـاى زبان طغرا دانسته اسـت 
(ص سـى ویک) و مـن درنیافتـم بـا توجـه بـه آن کـه «اِسـتادن» بـه جـاى «ایسـتادن» 
در دوره هـاى مختلـف تـداول داشـته، اشـاره بـدان نشـان دهندة چـه تمایـزى در سـبک 
طغراسـت. چنانچـه مصّحـح از اشـاره بدیـن مـورد و برخـى مـوارد دیگـر، نکتـۀ خاصى را 
در نظـر داشـته، متأسـفانه آن را بـا مخاطـب در میان نگذاشـته و تنها به ذکـر مثال براى 

قاعـد ة خود بسـنده کرده اسـت. 
 صاحبى در جایى در همین بخش، در بررسـى سـبک طغرا در سطح زبانى، «بهره گیرى 
از لغاتـى کـه در آثـار سـخنوران پیـش از عهـد صفـوى یافـت نمى شـود و یـا بـه نـدرت به 
چشـم مى خـورد» را جـزء ویژگى هـاى سـبکى رسـائل او برشمرده اسـت. برخـى مثال هـاى 
او در این بـاره عبارت انـد از: موشـک، مهتابـى، تفنـگ و گلولـه. توضیحـات صاحبـى در این 
موضـع، دربـارة واژة تفنـگ و اسـتناد به شـواهد لغتنامـۀ دهخـدا، این گونه به ذهـن متبادر 
مى کنـد کـه گویـى وى واژة تفـک/ تفنـگ را کـه در متن هـا بـه کار رفتـه، تنهـا در اشـاره 
بـه یـک مصـداق در نظـر آورده اسـت. دهخـدا خود به نقـل از فرهنگ رشـیدى آورده اسـت 
کـه تفنـگ «در کالم متقدمیـن تفـک واقع اسـت» (لغتنامۀ دهخـدا: ذیل «تفنـگ») و این 
تفـک بـه روایـت دهخدا از فرهنگ هاى پیشـین، «چوبى باشـد میان تهى بـه درازى نیزه که 



35097

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

گلولـه اى از گل سـاخته در آن نهنـد و پـف کننـد تـا بـه زور نفـس، آن بیرون آیـد و جانور 
کوچـک ماننـد گنجشـک به آن زننـد و بندق را به مشـابهت آن تفک گوینـد» (همان: ذیل 
«تفـک»). شـواهدى کـه یحیـى ذکاء (1346، ص ص. 288-287، 282) از برخى نگاره هاى 
ایرانـى و شـعر انـورى و ابن یمیـن در بـاب اسـتفاده از تفـک بـراى شـکار پرنـدگان کوچک 
آورده اسـت، تأیید همین مطلب اسـت. اسـتفاده از تفک/ تفنگ در اشـاره به سـالح آتشـین، 
بعـد از دورة صفـوى رواج یافته اسـت و به عنـوان نمونه، یکى از معاصران طغرا در شـبه قاره، 

بیـدل دهلـوى، در اشـاره به تفنـگ به دودزایى آن هنگام شـلیک اشـاره کرده اسـت: 
قدم  به آهنگ  کین فشردن ز عافیت نیست صرفه بردن

تفنـگ قالب تهى نماید دمـى که دود از دهـن برآرد
(بیدل، 1376، ج2، ص. 159)

یا:
درین  جنون زار فتنه سامان  به شعله  کاران  کذب و بهتان

مجوش چندان  که عالمى را نفس به دود تفنگ  گیرد
(همان، ج1، ص. 801)

یا: 
از حــدیــث کیـنه جـو ایــمـن نبـایــد زیـســتـن

هـر کــجــا دم مـى زنــد دود دگــر دارد تـفـنـگ
(همان، ج2، ص. 384)

حتمـاً صاحبـى کـه بـه کار فرهنگ نویسـى نیـز اشـتغال دارد، بدیـن نکتـه آگاه بوده، 
امـا شـیوة نـگارش نادقیـق و مبهـم او در ایـن موضـع غلط انداز اسـت. همچنین اشـارة او 
در بـاب آن کـه دهخـدا بـراى کلمـۀ «گلوله» شـاهدى ذکر نکـرده، اطالع دقیقى نیسـت، 
زیـرا گرچـه مدخـل «گلولـه» در لغتنامـه بى شـاهد اسـت، اما همیـن مدخل بـا ارجاع به 
مدخـل «غلوله»، از شـرف الدین پنجدهى، شـاعر دربار آل سـلجوق (دربـارة او، نک. عوفى، 

1389، ص. 497)، شـاهدى آورده اسـت (نیـز نـک. همان: 498): 
برگیـــرد دیـــده  روى  از  بـــه غلولـــه کـــه چشـــم نـــازاردســـبل 

(لغتنامۀ دهخدا: ذیل «غلوله») 
کـه نشـان مى دهـد «غلولـه» در سـدة 6ق، در اشـاره بـه آن چـه (بـا وسـیله اى) پرتـاب 
مى شـده، بـه کار مى رفته اسـت و البتـه بـراى معنـاى وسـیع تر آن (جسـم گـرد و مـدّور) 
نیـز از ذخیـرة خوارزمشـاهى (اوایل سـدة 6ق) شـاهدى در لغتنامه موجود اسـت. بـه غیر از 
این هـا نیـز مى تـوان بـراى لفـظ «گلولـه» در دیگر متـون پیش از صفویـه شـواهدى یافت.4 
البتـه، نیـازى بـه گفتن نیسـت که بـراى «گلوله» بـه معناى آن چه با سـالح آتشـین پرتاب 
مى شـود، در متن هـاى صفـوى و به ویـژه تواریـخ ایـن دوره، شـاهد فراوان اسـت، گذشـته از 
این هـا، اصـوالً این کـه طغـرا در آثـارش بـه چیزهایـىـ  به طـور دقیق تر به اشـیایىـ  اشـاره 
کـرده کـه در دوره هـاى پیشـین وجـود یـا رواج نداشـته اند را مى توان یک ویژگى سـبکى به 
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شـمار آورد؟ البتـه بـه گمـان من چنین نیسـت. 
از دیگـر نـکات مهـم امـا مسـکوت مانده در بخـش «سـبک رسـائل طغراى مشـهدى»، 
کـردم،  اشـاره  پیش تـر  چنان کـه  چنـد،  هـر  اسـت.  دیگـران  از  او  تأثیرپذیـرى  مسـئلۀ 
تذکره نویسـان شـبه قاره طغـرا را داراى طـرز خـاص خـود دانسـته اند، اما بـه تأثیرپذیرى او 
از ظهـورى ترشـیزى (د. 1025ق) نیـز اشـاره کرده انـد؛ بـراى نمونه، خوشـگو (1389، ص. 
418) در تذکـرة خـود او را «متّتبـع مالظهـورى» دانسته اسـت. عظیم آبـادى (1983، ج3، 
ص. 949) در نشـتر عشـق در بـاب او گفتـه: «در نثرنویسـى پهلـو بـه پهلـو و قـدم بـه قدم 
مالظهـورى مـى رود» و خلیل، صاحب تذکرة صحـف ابراهیم (ذیل «مالطغراى مشـهدى») 
دربـارة او نوشـته: «در بعضـى رسـائل خـود قدم بر قدم مالظهـورى راه مـى رود» و در ادامه، 
ظهـورى را بـر طغـرا برتـرى داده: «امـا سخن شناسـان آگاه مى داننـد کـه نزاکـت بیـان و 
شـیرینى ادا خلعتـى اسـت کـه بـر قامت فکـر مالظهـورى دوخته انـد» (همانجـا). هر چند 
بخشـى که به سـبک رسـائل طغرا اختصاص دارد، بخش نسـبتاً مفصلى اسـت، اما صاحبى 
متعـّرض چنیـن اطالعاتـى نشـده و اصـوالً مراجعـۀ او به تذکره هاى شـبه قاره بـراى نگارش 
بخش هـاى مختلـف مقدمـه بـه چند تذکرة مشـهورتر محـدود مى شـود و جامعّیتـى ندارد. 

یک اطالع سودمند 
به عنوان آخرین نکته در باب مقدمه، باید به اطالعى اشاره کنم که در مقدمۀ کتاب نشانى 
از آن نیست، اما به نظر مى رسد نقل آن در این بخش مى توانست سودمند باشد و آن هم یاد 
کردن از چاپ 1244ق کلکته است. درست است که صاحبى به قصد بهره بردن از حواشى 
رفعتعلى، حاشیه نویس چاپ کانپور، از چاپ سنگى 1266ق استفاده کرده که بیشتِر چاپ هاى 
بعدى شبه قاره، از روى آن صورت گرفته اند (نک. نوشاهى، 1391، ج2، ص. 1249-1250)، 
اما چاپ 1244ق کلکته، به کوشش اثیرالدین احمد از آن رو مهم است که نخستین تالش 
ثبت شده براى تصحیح رسائل طغرا به شمار مى رود. اثیرالدین احمد چنان که خود توضیح داده، 
10 نسخه از رسائل طغرا را گرد آورده و به یارى دو تن از ادب شناسان هم روزگارش «اختالف 
عبارت و آشفتگى مضمون و تصرف هاى جابجاى کاتبان و ناظران ایام» را از آن ها زدوده است: 
«عاصى پرمعاصى، شیخ اثیرالدین احمد [...] آن رسائل مذکوره را از جابجا به صد کد و کاوش 
تالش نموده قریب ده نسخه به هم رسانیده، به استعانت نواظر مولوى ریاض على صاحب، 
شارح گلستان شیخ سعدى و [...] جناب مولوى محمد نوروز حسین المعروف به سیدجان 
بلگرامى متخلص به نوروز [...] خارهاى شکوك و خاشاك اشتباه و حشو زواید از این چمنستان 
فردوس نشان صاف گردیده و خلعت صحت و لباس بى خللى و دقت بر قامت زیباش راست 

آمده» (اثیرالدین احمد، 1244ق، ص ص. 227-228).
در مجمـوع گمـان مى کنـم چنانچـه مصّحح در منابـع موجود دربارة طغرا جسـتجوى 
بیشـترى مى کـرد و اطالعـات گـردآوردة خـود را بـا دقـت و انسـجام بیشـترى بـه کار 
مى گرفـت، مقدمـۀ او مى توانسـت اثـر تحقیقـى درخـورى در بـاب طغـرا در شـمار آیـد. 
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روش ارجاع دهى
آنچـه در ادامـه خواهـم آورد، چنـد نکتـه دربـارة روش ارجاع دهـى مصّحـح در مقدمـه و 
تعلیقه نویسـى بـر رسـائل طغراسـت و گرچـه مى گویـم «روش ارجاع دهى مصّحـح...»، اما 
شایسـته اسـت همین جـا بـه این نکتـه اشـاره کنم کـه در نهایت، هـر کتاِب منتشرشـده 
محصـول همـکارى پدیـدآور و ناشـر اسـت. بنابرایـن، پیشـاپیش مى تـوان پرسـید آیـا 
انتشـارات کتابخانـۀ مجلـس کـه اساسـاً در کار انتشـار متـن کهن اسـت، به اقتضـاى کار 
خـود، بـراى ارجـاع بـه منابع کهـن و جدید به شـیوه اى اندیشیده اسـت؟ یا کار را یکسـره 
بـه پدیـدآوران محّول سـاخته؟ و اگر چنین اسـت، آیـا در حد برطرف سـاختن افتادگى ها 
و اغـالط واضـح نیـز بر کار نظارتـى ندارد؟ در میـان نکته هایى که خواهـم گرفت، مواردى 
هسـتند کـه بـه زعـم من، ناشـر مى توانسـت با نظـارت خـود آن ها را بـه صالح بـاز آورد.

و  واژه هـا  دربـارة  تعلیقـات  در  هفتـاد)،  (ص.  آورده  مقدمـه  در  چنان کـه  صاحبـى 
ترکیبـات و عبـارات و کنایـات دشـوار، همچنیـن اعـالم تاریخـى و جغرافیایـى، نکته هـا 
و آگاهى هایـى بـه دسـت داده اسـت. شـیوة او در ایـن بخـش، بـه درسـتى بهـره بـردن از 
برخـى فرهنگ هـاى تألیف شـده در شـبه قاره در کنـار آثـار عمومى تر اسـت، فرهنگ هایى 
همچـون برهـان قاطـع، آننـدراج، غیاث اللغـات، بهـار عجـم و زیب اللغـات (فرهنـگ اردو- 
فارسـى). وى همچنیـن کوشیده اسـت در هـر حـوزة موضوعـى، بـه منابـع تخصصـى آن 
حـوزه ارجـاع دهـد، امـا گاه از روش خـود عـدول کـرده و در حالى کـه در مواضـع مشـابه 
دیگـر از منابـع طبـى و فرهنگ هـاى مرتبط تـر یـا معتبرتـرى بهـره بـرده - مثـًال گرچـه 
بیشـتر جاهـا در بـاب گیاهـان و اصطالحـات پزشـکى بـه األبنیـه عـن حقایـق األدویـه و 
برخـى رسـاالت طبـى (نـک. دنبالـۀ مقالـه) مراجعـه کـرده - امـا در بـاب برخـى مداخل 
مربـوط بـه ایـن حوزه ها، بـه فرهنگ عمیـد ارجاع داده اسـت (براى نمونه، نـک. ص 473، 
502، 507). تعـدادى از رسـاله هاى طبـى مـورد اسـتفادة صاحبى در بخـش تعلیقات، در 
یکـى از شـماره هاى گنجینـۀ بهارسـتان منتشـر شـده اند (علـوم و فنـون 1، پزشـکى 1)، 
امـا صاحبـى بـه جـاى آن کـه هـر رسـاله را بـه نـام مؤلـف آن ارجاع دهـد و در فهرسـت 
منابـع مشـخصات کتابشناسـى هـر رسـاله را بـه طـور کامـل ذکـر کنـد، در همـۀ مـوارد 
بـه «نجم الدیـن محمـود شـیرازى و همـکاران» ارجـاع داده (بـراى نمونه، نـک. ص498، 
500، 516، 522) و نـام خـود رسـاله ها و مصّححـان آن هـا را از قلـم انداختـه و بـه ایـن 
ترتیـب، تنهـا اطـالع کتابشـناختى دربـارة ایـن رسـاله ها از ایـن قـرار اسـت: «گنجینـۀ 
بهارسـتان، بـه کوشـش مرکـز پژوهش هـاى کتابخانـۀ مجلـس شـوراى اسـالمى...» (نک. 
ص599). بـه عبـارت بهتـر، در هیـچ یـک از اشـارات صاحبـى روشـن نیسـت کـه اثر این 
نجم الدیـن محمـود شـیرازى، رسـاله اى اسـت به نـام غیاثیـه؛ صاحبى حتى جایـى که به 
رسـالۀ دیگـرى بـا نام زبـدة قوانیـن العالج فـى جمیـع األمـراض از محمد بـن عالءالدین 
سـبزوارى ارجـاع داده، بـاز هـم از نـام نجم الدیـن محمـود شـیرازى و همـکاران اسـتفاده 
کرده اسـت (نـک. ص519)؛ همچنین اسـت ارجاعـات او در باب موضوعـات جغرافیایى به 
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دو رسـالۀ جغرافیایى منتشرشـده در شـمارة دیگرى از گنجینۀ بهارسـتان (تاریخ 3، تاریخ 
و جغرافیاى شـبه قاره)، هر دو ترجمۀ سیدحسـین حسـینى شـیرازى در روزگار قاجار که 
اغلـب مطالـب آن هـا را از روزنامه هـاى شـبه قاره جمـع آورده، یکـى بـه تصحیح جمشـید 
کیانفـر و دیگـرى بـه تصحیـح پرویـن اسـتخرى، اما صاحبـى در باب هـر دو رسـاله، تنها 
بـه نـام کیانفـر ارجـاع داده و چنانچـه مخاطب به اصـل مجموعـه مراجعه نکنـد، نخواهد 
دانسـت کـه نـام ایـن رسـاالت چیسـت و چـه کسـى آن ها را بـه فارسـى ترجمه کـرده و 
گردآورنـده و مصّححـان آن ها چه کسـانى هسـتند، بلکـه احتماالً چنین خواهد پنداشـت 
کـه جمشـید کیانفـر در بـاب جغرافیـاى شـبه قاره صاحب اثرى تألیفى اسـت. مشـابه این 
بى دقتـى در مواضـع دیگرى نیز روى داده اسـت؛ مثـًال صاحبى از تعلیقـات محمد قهرمان 
بـر دیـوان کلیـم همدانـى و مقدمۀ سـعید شـفیعیون بر دیـوان زاللى اسـتفاده کـرده، اما 
بـه جـاى ارجـاع بـه قهرمـان و شـفیعیون، بـه کلیـم همدانـى و زاللـى خوانسـارى ارجاع 

داده اسـت (نـک. ص ص. 465، 475، 478، 506، 512). 
نکتـۀ دیگـر آن اسـت کـه صاحبـى در مقدمـۀ خـود بـه یکـى از تذکره هـاى مهـم 
بـه قلـم یکـى از ادیبـان نامـدار شـبه قاره ارجـاع داده، آن تذکـره مجمع النفائـس و آن 
ادیـب، سـراج الدین  على خـان  آرزوسـت کـه در منابـع شـبه قاره اى از او بـا نـام «آرزو» یـا 
«خـان آرزو» یـاد مى شـود، امـا صاحبى بـراى ارجاع بـه او، نـه تخلـص «آرزو» را که بدان 
شـهرت دارد، بلکـه نـام «على خـان» را برگزیـده (بـراى نمونـه، نـک. ص نـه، هجـده) که 
خـالف روش ارجاع دهـِى مقبـوِل محققـان اسـت و حتـى بـراى پژوهشـگران حـوزة ادب 
فارسـى در شـبه قاره نیـز یـادآور شـخص آرزو نیسـت. وقتـى موضـوع بحث دربـارة ادیبى 

بالیـده در شـبه قارة هنـد باشـد، چنیـن خـرده اى کم اهمیـت نمى نمایـد.  
عـالوه بـر این هـا و بـه عنوان نکتـۀ پایانى بایـد گفت کـه صاحبى در بخـش تعلیقات، 
گاه از آثـارى اسـتفاده کـرده کـه در فهرسـت منابـع کتـاب نشـانى از آن ها نیسـت5 و در 
مـوارد قابـل مالحظـه اى نیـز توضیحـات خـود را بدون ارجـاع باقـىگذاشته اسـت (براى 

نمونـه، نـک. ص ص. 463، 465، 466، 476، 523، 526، 527). 

پى نوشت 
1. در این جـا شـاید ایـن پرسـش نیـز بـه ذهن خطـور کند که در متنـى که مصّحح به اشـتباه بدان اسـتناد 
کـرده، آگاهى هـاى مهـم دیگـرى هـم بـوده کـه او از دقـت در آن هـا صرف نظـر کـرده، مثل قرابت شـاعر 
بـا میرمحمدسـعید میرجملـه، یـا ایـن اطـالع کـه «یک سـال قبـل از حالـت تحریر بـه هند رفـت»، زیرا 
فى المثـل مى شـد بـا در نظـر گرفتـن تاریـخ تألیـف تذکـرة نصرآبـادى (1083-1090ق؛ نـک. گلچیـن 
معانـى، 1348، ج1، ص ص. 400-397)، تاریـخ سـفر شـاعر بـه هنـد را بـه دسـت آورد، امـا مصّحـح بـه 
بهایـى کمتـر از این هـا، یعنى اشـاره به ازدواج و درگذشـت همسـر شـاعر، دچـار چنین خطایى شده اسـت.
2. طغرا پس از پیوسـتن به دربار گورکانیان، به سـمت منشـى گرى شـاهزاده مرادبخش، فرزند شـاهجهان، 
گمـارده شـد. هنگامـى کـه مرادبخش از سـوى شـاهجهان به صوبـه دارى کشـمیر منصوب شـد، طغرا نیز 
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همـراه او بـه کشـمیر رفـت و در چنـد سـال بعـد، در فتـح بلـخ و بدخشـان وى را همراهـى کـرد (بـراى 
تفصیـل دربارة ایـن فتح، نـک. کنبـو، 1967، ج2، ص. 389-405).

3. مصّحح هم در متن و هم در کتابنامه، نام «گوپاموى» را «گوپاماى» نوشته که نادرست است.
4. از جمله در دیوان شمس: 

عبیـر و  مشـک  بـراى  ببایـد  پـاك  جّاللـه دمـاغ  بـراى  پلیــدى  گلـولــه هاى 
(مولوى، 1375، ج2، ص. 432)

5. مثـل منبـع اخوینـى در صفحـۀ 480 تعلیقات که بایـد ابوبکر اخوینى بخـارى، صاحـب هدایةالمتعلمین 
فى الطب باشـد.

از جناب آقاى دکتر صاحبى که تصویر نسخۀ  کلیات طغرا را در اختیارم قرار دادند، سپاسگزارم.
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