
 Journal of Librarianship كتابداري مجله
 Vol. 43, No. 49, Autumn &Winter پنجاهمدفترسوم،وچهل سال

 PP.133‐158 ,2009 133-158ص،1388پاييز و زمستان
 

  ها نبشته دست ةشمار گاه يِپذير دگرگون
  

  پور صفي  علي
   danesh@gmail.com.1978پژوهشگر آزاد؛ 

  
  21/3/1389:پذيرشتاريخ      13/10/88: تاريخ دريافت

  
  چكيده

 .نبشته است نگارش آن دست اي وجود دارد كه گوياي زمان شماره نبشته، گاه در انجامة هر دست :هدف 
شـوند، هـدف از ايـن مقالـه      شـمارة ديگـر دگرگـون مـي     ها بنا به داليلي به گـاه  شماره برخي از اين گاه

   .هاست نبشته شمارة دست پذيري در گاه دگرگون  شناساندن اين ويژگي
ــه :روش ــوع كتابخان ــژوهش از ن ــه اي پ ــوردي  اســت كــه ب ــاگون بررســي م ــاي گون و توصــيف زواي
هـاي شـناخته    نمونـه استناد بـه  نيز در برخي موارد و  شود پرداخته ميشماره  پذيري در يك گاه گوندگر
   .شود مي ،شده
بـر   ؛ يـا با اندك دستبردييا : ها اين ويژگي را دارند كه شماره دهند برخي از گاه ها نشان مي يافته :ها يافته

شـوند و   مـي شمارة ديگر دگرگون  به گاه ،اتبك ؛ و يا شيوة نگارشِنبشته و پريشاني دست اثر گذر زمان
ـ   نگاران، كتابداران و مصححين را مشـكل مـي   اين مسأله كارِ فهرست آنـان بـه برداشـتي     دنكنـد و خوان

هنگام . 1: آيد مي  شماره در سه دورة زماني پيش پذيري يك گاه دگرگون .انجامد شماره مي نادرست از گاه
  . نبشته نگاري و يا تصحيح دست در هنگام فهرست. 3؛ پس از كاتب. 2نگارش از سوي كاتب؛ 

هـاي   شـماره  برخـي از گـاه  . شـود  هاي عددي و هم حروفـي ديـده مـي    شماره پذيري هم در گاه دگرگون
و ) 3(=سيم  و) 30(=سيئمعربي، » ينْ«و نيز نشانة جمع سته، سبعه، تسعه، : پذير از اين قراراند دگرگون

هـا هماننـد دگرگـوني     شده بعد از سال هزار هجري و يا حذف برخي نقطههاي كوتاه نويسي  شماره گاه
  .ششصد به سيصد

  .شماره نويسي گاه كوتاهبرداشت نادرست، برساخته، پذيري،  شماره، دگرگون گاه: هاي كليدي واژه
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   مقدمه

كه نشانگر زمان نگارش و يا گزارشگر  دارد جود، تاريخي ونبشته در هر دست
اصطالحاً به . است نبشته در پيوند با آن دستدر بيشتر موارد  كه استرويدادي 

هايي كه گزارشگر زمان نگارش يك  شماره گاه 1.گوييم مي »شماره گاه«اين تاريخ 
و  دهي سامان اي برخوردارند، زيرا آنها در نبشته هستند از اهميت ويژه دست
ها  نبشته دسته زماني يافتن جايگا .ها بسيار كاربرد دارند نبشته گذاري دست ارزش

مندي از  دهد كه براي دسترسي و بهره با توجه به تاريخ آنها اين امكان را به ما مي
ها مراجعه كنيم و هر چه  ترين تاريخ هاي يك كتاب، بايد به كهن بهترين نوشته

نبشته ارزشمندتر  تر باشد، آن دست اي به زمان نگارش كتاب نزديك نبشته دست
شمارة  شود كه برخي تنها با دست بردن در گاه گاه ديده مياز اين رو . است
نبشته را  به دنبال اين هستند كه دست ،نبشته و كهنه نشان دادن آن دست

تا به اين وسيله به هدف مادي يا هر هدف ديگر دست ارزشمندتر نشان دهند 
  .يابند

پـيش  ايـن ضـرورت    ،هـا  نبشـته  دست ةشمار با توجه به احتمال دستبرد در گاه
ها بيش از پيش به ايـن بخـش از    نبشته دست نگارانِ د كه كتابداران و فهرستآي مي

اگـر بـا پـيش    . است، توجه و دقت كنند آننبشته كه در حكم شناسنامة  هر دست
پيشـĤمد را  تـوان دو   ها پيش برويم، آنگاه مي شماره فرض برساخته بودن برخي گاه

بـه دليـل نزديكـي بـه     ساخته اسـت و يـا   شماره به كل بر در نظر آورد؛ يا يك گاه
  .برساخته شده است ا اندك دگرگونية ديگر بشمار گاه

مد نخست بيرون از اين گفتار است، اما روي سخن اين مقاله بـا  اسخن از پيش
آيد اين است كه آيا اين  از اين رو نخستين پرسشي كه پيش مي. مد دوم استاپيش

شـمارة   دليل همانندي و يا نزديكي بـه گـاه  شماره به  امكان وجود دارد كه يك گاه
شـمارة ديگـر را بـا     اي بـه گـاه   شـماره  اين دگرگوني از گـاه  ديگر دگرگون شود؟

اگرچه از اين اصطالح معاني ديگري نيـز  ( كنيم، ياد مي» يپذير دگرگون«اصطالح 
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در ايـن صـورت   ) كنـيم  مد نظر داريم، اما در اينجا بـه همـين مقـدار بسـنده مـي     
هاي حروفي وجود دارد، يا عددي، و يـا هـر دو    شماره ر گاهدتنها ي يرپذ دگرگون

شـمارة   شماره را به گـاه  تواند يك گاه آيا تنها برساختگي مي ها؟ شماره گروه از گاه
» ب«اي كـه كاتـب نگاشـته اسـت را در آغـاز       شماره ديگر دگرگون كند؟ اگر گاه

شـود را در   هـا گـزارش مـي    هنبشت دست  اي كه در فهرست شماره گمان بريم و گاه
پـيش آمـده تـا بـه     » ب«شـمارة   بدانيم، حال هر دگرگوني را كه بر گاه» پ«پايان 
پـذيري بـدانيم، در ايـن     دگرگون شده است را در گسترة دگرگون» پ«شمارة  گاه

توان احتمال داد كه برداشت ما ـ به دليل شيوة نگـارش و نزديكـي     صورت آيا مي
   ـ نادرست است؟نگارش ميان آن دو حرف 

و يـا دانـش    شناسـي  عرصة نسـخه  پژوهشگرانِبايد يادآور شد كه در اين باره 
، از اين رو اين مقالـه در  ندا ها توجه نكرده شماره به چنين ويژگي در گاهكتابداري 

 نبررسي و شناسـاند تالش است تا به روش تحقيق توصيفي و بررسي موردي به 
شماره بپردازد تا به اين وسيله دانـش   يك گاه ي درپذير دگرگونزواياي گوناگون 
بـيش از پـيش    ،آنهـاي وابسـته    هـا و دانـش   نبشته شمارة دست موجود دربارة گاه

  .گسترش يابد
از روش در برخـي مـوارد   نگارنده براي اثبـات درسـتي مباحـث ايـن گفتـار      

اين روش كـه بـراي نخسـتين بـار از سـوي      . برد بهره مي ها شماره برابرسنجي گاه
است، روشي كامالً علمي و دقيق شناسي بكار گرفته شده  نگارنده در دانش نسخه

شـماري   مطرح در دانـش گـاه  است، زيرا يافته برپاية محاسبات رياضي و نجومي 
گذارد، الزم بـه يـادآوري اسـت     است و جايي براي اظهار نظرهاي غير علمي نمي

با  2نابرابرياندازه رنده يافتن شمارانه و برابرسنجي براي نگا هاي گاه كه در بررسي
كند، زيرا هدف از اين برابرسنجي تنها نشان  دو روز تا دو سده چندان تفاوتي نمي

  .هاست شماره ي گاهپذير دگرگوندادن و اثبات مبحث 
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  اه تهـافـي
  اي گزينش شده است خواهيم ديد كه نبشته در تصوير زير كه از انجامة دست

   .استپذيري  دگرگونبراي مستعد شمارة  يك گاهاز اي  نمونهة آن شمار گاه 
د، نسخ عنوان و نشان شـنگرف، مهـر بنـدة آل علـي محمـد      142 مجموعه؛ـ 

الرسـاله  . 2. ،كاغذ فرنگي ـ جلد تيماج مشـكي مقـوايي   5/20×15گ 154) 9721(
، نوشتة محمد بن صالح 817علي بن عبدالعالي كركي، به عربي، ساختة : الجعفريه

 )1133و  245، 1345حجتي، (.2/965ع13رشنبه در روز چها

  
  »علي بن عبدالعالي كركي:الرساله الجعفريه.2مجموعه؛«

اين قابليت را  »965«شود عدد  ين انجامه ديده ميشمارة ا همان گونه كه در گاه
همرنـگ   باشد، يعني بـا انـدك دگرگـوني و افـزودن مركـبِ     » 969«دارد كه عدد 

هـايي كـه در زيـر خواهـد آمـد       در نمونـه . را پديد آورد توان چنين دگرگوني مي
شمارانه بررسي  ي را به كمك برابرسنجي گاهپذير دگرگونهاي با قابليت  شماره گاه

    .ايم تا نتايج آن مورد اعتماد خوانندگان گرامي قرار گيرد و ارزيابي كرده
   



  137__________________________________________ها نبشته شمارة دست پذيريِ گاه دگرگون

  سته  به تسعهشمارة  پذيري گاه دگرگون

 ـ عوارف المعـارف 
ــهاب ــر   از ش ــدين عم ال

ســــــــــــــهروردي 
. هـــــ632درگذشــــت(

در گزارش ايـن  .) قمري
ــت ــين  دسـ ــته چنـ نبشـ

  : خوانيم مي
»AI24  ــخ روز نســـ

ــنبه  ــب  9پنجشــ رجــ
تســــع عشــــره و (619

ــعمائه ــازة ) تسـ ــا اجـ بـ
ــه    ــف بـ ــت مولـ روايـ

الـــدين ابـــوعلي  كمـــال
ــن    ــي ب ــن عل ــين ب حس
حســـين بـــن الحســـين 
حميــدي و بــا مناولــة   

الدين همـين   لهمين كما
ــونس در   ــاب را در ت كت

ــن   649 ــد بـ ــه محمـ بـ
عبدالرحمن نويسندة همين يادداشت، در ص ع كه پاك هم شده و به آساني نتوان 

الـدين از دسـت    با اجازة لبس خرقه به همـان كمـال  . خواند، كه آن را روايت كند
، 1362  ،و حـاكمي  دانش پژوه(».است. س19گ  273خود مؤلف در پايان نسخة، 

   )294 ص

 
 »AI24عوارف المعارف«
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شـك   919و  619نگـار نيـز ميـان سـال      شود فهرسـت  همان گونه كه ديده مي
 9كنـيم، خـواهيم ديـد كـه روز      و هنگامي كه آن را برابرسـنجي مـي  . داشته است
برابر با شنبه اسـت،   919برابر است با آدينه و اين تاريخ در سال  619رجب سال 

شـمارة   در گـاه  »سـتمائه «عـدد   3 .دانست تر را درست 619توان سال  از اين رو مي
  :توان در نمايي بزرگتر ديد  مورد بررسي را مي

  
 

شمارة  پذيري گاه دگرگون
  تسعه به سبعه 

ـ نهـج الحـق و كشـف    
ــدق؛ ــي   الصـ ــه حلـ عالمـ

ــخ ): 635درگذشــــت ( نســ
عبدالمنعم بن محمـدبن علـي   

غريبان در ه بن ابراهيم شهير ب
 12روز يكشــــنبه چاشــــت 

ــعبان  ــژوه، ( .704ش ــش پ  دان
 505، 1896، ش 8، ج1339

  )506و 
يكشـنبه  ه را شـمار  گاهاگر 

بـــــدانيم،  704شـــــعبان 12
ــابرابري آن  امــا  4 .اســت -3ن
ــر آن را  ــدانيم، 904اگ روز  ب

آن سال برابرست با دوشنبه كه اين تـاريخ بـا يـك روز كمتـر،      شعبان 12يكشنبه 
   5.پذيرفتني است

  
 »انجامة نهج الحق و كشف الصدق«
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از در كتابخانـة مركـزي دانشـگاه تهـران     نبشته را نگارنده  ه اين دستشمار گاه
شماره خواهيم ديد كه باالي دندانة نخسـت   ديده گذراند، با كمي دقت در اين گاه

ن  كه به احتمال جاي تراشيدگي است و بـر روي آ  است كمي پريشاني» سبعمايه«
تـر از ديگـر    رنـگ پـر  » سـبع «نشانه زبر گذاشته شده و نيـز رنـگ مركـب نقطـة     

كنـد كـه    موارد ياد شده، اين احتمال را تقويت مي. شماره است هاي اين گاه بخش
  .بوده است» تسعمائه«شماره  اصل گاه

 
  تر در نمايي بزرگ»تسعمأيه«

تسعمائه به ثمانمائه را استاد نجيب مايل هروي  دگرگونياي از  نمونههمچنين 
 )57، 1380 مايـل هـروي،  ( .انـد  ش كـرده گـزار اي از كتاب حافظ  نبشته در دست

در  مائهسـبع اي ديگر را اسـتاد شـفيعي كـدكني از دگرگـوني تسـعمائه بـه        نمونه
بـردن در   دسـت  دربـارة اسـتاد شـفيعي   . انـد  آورده الطير منطقشناسي كتاب  نسخه
  : دگوين نبشتة كتاب ياد شده مي ة دستشمار گاه

كسي كه ايـن  . 705عمائه يعني نسخه دايره المعارف اسالمي؛ مورخ خمس و سب«
دانسته  تاريخ را در انجامة اين نسخه جعل كرده است چندان بي خبر بوده است كه نمي

. خط نستعليق بدين كمال و زيبـايي و پختگـي امكـان پـذير نبـوده اسـت       705در سنة 
و به عمد نـام كاتـب را كـه احتمـاالً      اند انجامة كتاب طبيعي است اما در آن دست برده

آنچـه از  . انـد  و پارگي در آن نقطه ايجاد كرده اند ي شناخته شده بوده است تراشيدهمرد
تم الكتاب بعون اهللا و حسن توفيقه علي يـد  «: اين انجامه قابل خواندن است اين است

توان گفت كه اصل خمس و  با اطمينان مي. »العبد شير مرشد في سنه خمس و سبعمائه
در آن چنـين تصـريفي   . تـر خمسـين و تسـعمائه    ل قويتسعمائه بوده است و به احتما

 تا كتابت نسخه را به دويست يا دويست و پنجاه سال قبل از تحرير آن برسانند اند كرده
   .)215، 1384، عطار(
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  شمارة سبعه به سته  پذيري گاه دگرگون
برده و عدد سبع را به سـته دگرگـون    اي برسازندگان دست شماره گاهي در گاه

ــه مــي .كننــد مــي ــراي نمون ــوان از دســت ب ــردن برســازندگان در گــاه ت شــمارة  ب
رسالة ياد شده . الدين اُرموي ياد كرد نوشتة صفي» االدوار«اي از رسالة  نبشته دست

رفت كه به خط خود نويسنده رساله است، پس از بررسـي مشـخص    كه گمان مي
روش برسـازنده  . دگرگون شده است» ستمائه«به  »سبعمائه«شد كه تاريخ رساله از

ــ بـه دو   » مائـه «ـ در » م«نزديك به به دليل را » سبع«در » ع«كه چنين بوده است 
 .تر نشـان داده اسـت   نبشته را صد سال كهن بازگردانده و با اين روش دست  نقطه

توان  همچنين نمونه ديگري از اين دستبرد را مي )77و  76، 1379محمدي، : نك(
نگارش خواجه نصير توسـي  » ل مشكالت االشاراتح«اي از كتاب  نبشته دستدر 

: نـك ( .اي تاريخ سـبعمائه را بـه سـتمائه دگرگـون كـرده اسـت       ديد كه برسازنده
   )50، 1383سودآور، 

و » سبعين«را » ستين«نگاري عدد  گاهي نيز اين احتمال وجود دارد كه فهرست
ايـن مـورد   بـه   تـوان  مي نبشتة زير شمارة انجامة دست اهدر گ. يا عكس آن بخواند

  :خوانده است» سبعين«، »ستين«بجاي نگار  فهرستاشاره كرد كه 
   )1202و  676، 1345حجتي، (. ق . ه 972مورخ ؛ يحيي بن حسن، المناقب ـ

  »انجامة المناقب، دانشكده الهيات«
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نخواهـد  » سـبعين «گمان عدد  بي »ستين«با وجود بودن دو نقطه در باالي عدد 
دو بار نقطه گذاري در زير عدد نياز اسـت در حـالي   » سبعين«راي از سويي ب .بود

نزديك » ستين«شود و از اين جهت نيز به عدد  كه در تصوير تنها يك بار ديده مي
گيرد كـه از ايـن    قوت مي» تسعين«و » ستين«دو پيشامد » سبعين«با رد نظر . است
و «: ه چنين آمـده اسـت  در نتيجه در انجام. تر است نزديك  به درستي» ستين«ميان 

  .»...كتب في اخر شهر شوال المبارك من شهور سنه اثنين و ستين و تسعمائه

 
  

   »من«و حرف جر » ينْ«نشانة جمع عربي پذيري  دگرگون
در (» يـنْ «ميان نشـانة جمـع   همانا  ،ها شماره گاه  يپذير دگرگونيكي از نمونه 

هاي نگارش يافته بـه   شماره در گاه» از«به معني » من«حرف جر و ) عشرين/ عشر
  : آيد هايي از اين دست مي در زير نمونه. عربي است

  )251، 1345حجتي، ( .د168مج1عالمه حلي، ششرح واجب االعتقاد؛ ـ 
 ابرابرين= +3 934رجب15چهارشنبه
بـدانيم، در ايـن   » خـامس عشـرين  «را » خـامس عشـر  «شماره اگـر   در اين گاه

بـدخط نوشـتن   شود و قابل پذيرش اسـت، البتـه    ، صفر مي»+3«صورت نابرابري 
   :تنها يك احتمال استكاتب 

  »شرح واجب االعتقاد.1مجموعه؛«
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  . 1/890ج 19دوشنبه با تاريخ . Wam 465ليدنابن بزار،  صفوه الصفا؛ ـ
  1ج 19 ≠دوشنبه 1ج19=آدينه نابرابري+ =3

مـن يـوم دوشـنبه التاسـع     ...«: ستة ياد شده، چنين آمده انبشت دستدر انجامة 
   6.»االول من شهور سنه تسعين ثمانمائه عشر من شهر جمادي

برابر با روز آدينه است و نه  890/ 1ج19يابيم كه  پس از برابرسنجي در مي
اگر برساخته بودنِ اين . روز دوشنبه به هيچ وجه پذيرفته نيست. روز دوشنبه

توان دو احتمال در نظر  اين نابرابري مي نبشته را كنار بگذاريم، براي حل دست
  :گرفت
يوم دوشنبه التاسع عشرين شهر جمـادي االول مـن شـهور سـنه تسـعين       .1

  .ثمانمائه
يوم دوشنبه التاسع عشر من شـهر جمـادي االول مـن شـهور سـنه تسـع        .2

برابرسـت بـا دوشـنبه، و نگارنـده گزينـة       احتمـال روز هفتة هر دو .ثمانمائه
  .داند يتر م نخست را درست

  
شايد برآمده از همين گونـه  

هاسـت كـه بـراي تـاريخ      اشتباه
ــاري ــوعلي رودب  7درگذشــت اب

اخــتالف اســت، چنــان كــه در 
سـال   ليـدن  اپتاريخ گزيده چ

 310درگذشت ابوعلي را سـال  
مسـتوفي،  ( نوشته است،هجري 

در حالي كـه   )778، 1، ج1328
ــوايي   ــين ن ــاپ عبدالحس در چ

في، مستو( .ده استآم 320سال 
ــاهي)651، 1381 ــز نشــان   گ ني

ــي  جمــع  ــْن«عرب در برخــي » ي  
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يـاد  » فصـل  شرح سي«نبشتة  توان از دست ها ناخواناست، براي نمونه مي شماره گاه
اي آورده شده كه پـس از   شماره گاه» شرح سي فصل«ة نبشت دستدر گزارش . كرد

نبشـته   اين دست بريم، در گزارش شمارانة آن پي به نابرابري آن مي برابرسنجي گاه
  :چنين آمده است

آن را تهـذيب و   710محمد بن محمـد كاشـغري كـه در     فصل؛  شرح سيـ 
حـد و نهايـت و    شكر بي: آغاز. است 704تحرير كرده است ولي نسخة ما مورخ 

عد و غايب نثار بارگاه جالل درگاه كمال پادشاهي بـاد كـه مبـدع دل و     سپاس بي
  .جانست
  )36، 7، ج1353دانش پژوه و افشار، ( .واهللا اعلم. هاو آهسته شدن كار: انجام

، عنوان و نشـان  704شوال  5نسخ تحريري حسين بن حسن در روز سه شنبه 
  )52و  39 همان،( .شنگرف، با تملك اوحد بن اسعد بن بهرام مستوفي

 
  »فصلشرح سي«

ه شـنب  نبشـته روز سـه   برابر با روز شنبه است ولي در دسـت  704شوال  5روز 
شـماره   بايد در اين گـاه  آمده است، اين اندازه از نابرابري پذيرفتني نيست، پس مي
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ها چندان  شود، نوشته همان گونه كه در تصوير انجامه ديده مي. دقت بيشتري كرد
  .خوانا نيستند

نبشـتة   نخست اين كه دست. نبشته چند نكته قابل توجه است دربارة اين دست
نگاران با توجه به بـرگ   نيست، فهرست» سي فصل شرح«گزارش شده تنها كتاب 

اند كه همة ايـن   گمان برده» فصل كاشغري شرح سي«نخست كه نوشته شده است 
نبشـته كـه در    فصل اسـت، در صـورتي كـه در ايـن دسـت      نبشته شرح سي دست

مجموع شامل سه رساله است، شرح سي فصل نخسـتين رسـاله اسـت و آخـرين     
  . است »تلخيص ابومعشر احكام مواليد«آنها رسالة 

خـود ايشـان    ، اين است كـه اند نگاران به آن دقت نكرده نكتة ديگر كه فهرست
نبشـته   شرح را نوشته، در حـالي كـه ايـن دسـت     710گويند كاشغري در سال  مي

تـوان تـاريخ    فصل بـه روشـني مـي    در انجامة شرح سي. است 704متعلق به سال 
  . را ديد 736كتابت شوال 

 
 »56فصل، صشرح سي«

رسالة دوم نيز همان شوال هفتصد و سي و شش به عدد در آغاز رسـاله آمـده   
احكام مواليد تلخـيص  «اما سومين رساله كه . است و انجامة آن بدون تاريخ است

توان خواند، با توجه به دو تـاريخ در   است، تاريخ كتابت به روشني نمي» ابومعشر
رسد، تاريخ درست رسالة  نجام يافته به نظر ميدو رسالة پيشين و نيز برابرسنجي ا

ي تـر  در زير نماي بزرگ. است» هجري 740شوال سال  5شنبه  سه«مورد بررسي، 
  :شود ديده مي هانجامشمارة  گاهاز 
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  اربعين و سبعمائه هجريهالثلثا الخامس من شوال سنه

ه كه پيش از گون همانشنبه است و اين تاريخ  برابر با سه 740پنجم شوال سال 
اسـت، از ايـن رو   تـر   مجموعـه نزديـك  در ايـن  به دو تاريخ ديگـر  اين گفته شد 

  . دانستتر  درستتوان آن را  مي
  
  سوم/ ام ؛ سي»سيئم«

هـاي عربـي صـورت     شـماره  ي تنها در نگارش اعداد عربي و گاهپذير دگرگون
و يـا  برداشـت نادرسـت    هـاي فارسـي احتمـال    شـماره  در گاه گيرد، بلكه گاه نمي

. تـوان از دو انجامـة شـاهنامه يـاد كـرد      آيد، براي نمونـه مـي   برساختگي پيش مي
هجري مهي است و دومين  614انجامة شاهنامة به تاريخ  شماره از آنِ نخستين گاه

نبشتة ديگري از كتاب شاهنامه كتابـت بـه تـاريخ     انجامة دست شماره نيز از آنِ گاه
  .استمهي هجري  689

از كتـابِ شـاهنامه بـه     هنبشـت  دسـت ترين  كهنهاي فارسي،  هنبشت در بين دست
نبشـته در بـين    شـمارة ايـن دسـت    امـروزه گـاه  است كـه   هيمجري  ه 614تاريخ 

هاي موجـود در انجامـة    شماره ترين گاه پژوهشگران و مصححين، يكي از جنجالي
نبشته بـا دو برداشـت متفـاوت از     شمارة اين دست گاه. ها مطرح است نبشته دست

  :اين قرار است
  614 محرم 3≠شنبه سه  محرم3=شنبهچهار ابرابرين=-1

  614 محرم 30=شنبه  سه  ابرابرين=0



 1388، پاييز و زمستان كتابداري، دفتر پنجاهم    __ ________________________________   146

پـذيرفتني  پـس از برابرسـنجي   شـماره   د، هر دو گـاه وش ديده ميكه  همانگونه
   .هستند

نبشـته   محمد روشن نخستين كسي است كه درباره برساخته بودن ايـن دسـت  
داليلــي در برســاخته بــودن ايــن  وي)257، 1374وشــن، ر( .اســت  ســخن گفتــه

ي پـذير  دگرگـون آن داليل كه در پيونـد بـا گفتـار     آورد كه يكي از نبشته مي دست
شـماره   دربـارة شـيوة نگـارش گـاه     روشـن .آوريم را در اينجا ميست ها شماره گاه
ديگر روز سه شنبه سيئم است كه اين سـيئم چنـان نگاشـته شـده      ةنكت«: گويد مي
ام تا در جدول تطبيقي برابري سال  شود و هم سي خوانده مي» ئمسي«ت كه هم اس

  .»و ماه برابر يكسان باشد
  

  
  »، پشت جلد1381انجامة شاهنامه؛ به نقل از نامه بهارستان،«

كاتـب عـدد   است كـه    اند و دريافته كه روشن انجام دادهاي  دربارة برابر سنجي
» سـوم «چنان نوشته است تا در جداول تطبيقي هم  شمارة مورد نظر روز را در گاه

اين نخستين باري است كـه  خوانده شود بايد اين توضيح را داد كه » ام سي«و هم 
اش دقـت در   شـمارة بكـار بـرده    كند كه او در گاه اي گزارش مي كسي از برسازنده

شـكار  كرده است تا مبادا كسي پيدا شود و نادرسـتي آن را آ  ،شماره ي گاهده برابر
  .كند
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هنگامي درست است كه برسازنده در زماني نزديك بـه همـان دورة    اوسخن  
ايـن تـرس   تـوان گمـان بـرد     كه مي راچ .چنين كاري كرده باشد 614دود سال ح

ن و بدانـدآ آن زمـان را در حافظـه داشـته باشـد      ،براي برسازنده بوده كه خريـدار 
البته اگر اين فرض درسـت باشـد، بـاز ايـن     (ر چه روزي از هفته است تاريخ براب

شـود،   شود براي نادرستي سخن آقاي روشن چـه آنكـه ثابـت مـي     خود دليلي مي
اگـر  ). نگـارش يافتـه اسـت    614نبشته در حـدود همـان سـالهاي پـس از      دست

چنـين برسـازندة هوشـياري     است امروزه اين كار را انجام دهـد؛ خو برسازنده مي
نمود كه به  تر مي اي از سوي نسخه شناسان پيش نيايد آسان ههبراي آنكه چنين شب
نمود تا آنكه به طـور   تر مي مراجعه كند و اين معقول شماري گاهجدولهاي تطبيقي 

   .باشدتصادفي تاريخي را گزينش كند كه هر دو تاريخ درست 
از سويي، روشـن  
از كجــا دانســتند كــه 

براي » سيئم«نگارش 
م كـردن بـوده،   رد گـ 

ــن راه  ــا از ايـــ تـــ
برسازنده بتواند يكي 
ــاريخ را  از دو تـــــ
درســت حــدس زده 

شــايد هــر دو . باشــد
ــه   ــد؟ چ ــتباه باش اش
كســي بــه برســازنده 
گفته است اگر چنين 
كند، حداقل يكـي از  
آنهــــا درســــت در 

همــان  .خواهــد آمــد
  

  ديوان قطران تبريزي به خط انوري
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شود، به درصد شانس نادرستي نيـز   درست گفتن بيشتر مي انسگونه كه درصد ش
  .شود افزوده مي

تا جايي كه ديده شده اسـت برسـازندگان از چنـان هـوش بـااليي برخـوردار       
نيستند ـ يا بهتر بگوييم، تا كنون چنان برسازندة هوشياري ديده نشـده اسـت ـ و     

شـانس   بر پايهاند، تنها و تنها  شماره انجام داده آنچه برسازندگان در بكارگيري گاه
امـا  . داردوجـود  احتمال درستي يا نادرستي ده هر دو ة گفته ششمار گاهو در  بوده

هـاي   شماره توان گاه ست و از اين رو بهتر ميكمتر اشماره  درستي يك گاهاحتمال 
توان بـه   براي نمونه مي .برساخته كه قابليت برابرسنجي دارند را به آساني شناخت

ديـوان قطـران    اي از نبشـته  شـمارة دسـت   نابرابري سنجة هفته با روز مـاه در گـاه  
يـوم  «: اش چنـين آمـده اسـت    شـماره  اشاره كرد كه در گـاه  تبريزي به خط انوري

عشـره ليلـه خلـت مـن ربيـع االول مـن سـنه تسـع و عشـرين و          الجمعه الحـدي  
   )184، 1381مينوي، (»مائه خمس

  :از بد شانسي برسازنده اين تاريخ نادرست است، زيرا
  529 1ع 11 ≠ آدينه 1529ع11=يكشنبه نابرابري=  -2

: اسـت  شود و آن اين كه گفتـه  در گفتة روشن يك تناقض آشكار نيز ديده مي
ام تـا   شود و هم سي خوانده مي» سيئم«اين سيئم چنان نگاشته شده است كه هم «

هاي  ؛ اگر برسازنده جدول»در جدول تطبيقي برابري سال و ماه برابر يكسان باشد
جـدول تطبيقـي   «تاريخي را برگزيده اسـت كـه بـا    تطبيقي در كنار خود داشته و 

ديگر چرا بخواهد طوري با ابهـام صـحبت   » برابري سال و ماه برابر يكسان باشد
نمايـد كـه وي    شك كند، بلكه معقول مي »سيئم«كند كه بعداً كسي به برساختگي 

. گزيـد  هاي تطبيقي برمـي  يك تاريخ شفاف و خالي از ابهام و درست را از جدول
درست اسـت، ديگـر   ) 30و  3(هر دو زمان  614شماره شاهنامة  يي، در گاهاز سو

نبشـته را دو   نيازي به اين نيست كه بخواهيم توجيه كنيم كه برسازنده زمان دست
  . پهلو نگاشته است تا الاقل يكي درست از آب در آيد
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بـا توجـه بـه    ، و اسـت  شماره توجه كـرده  برات زنجاني به زمان اين گاهدكتر 
 )355، 1383زنجـاني،  ( .انـد  شمارانه به ايرادهاي روشـن پاسـخ گفتـه    حث گاهمبا

م ماه كه مورد ادعاي روشـن اسـت،   ا روز سوم و سي تدربارة مطابق وي همچنين
بـه داليـل   » ام سـي «و » سـيئم «در مـورد  : ...گويد به نكتة خوبي اشاره دارند كه مي
شـنبه   نبه سوم محرم باشد، سهش زيرا اگر روز سه: رياضي اين ايراد پذيرفته نيست

و يك روزه ديده نشـده اسـت و    خواهد بود و ماه قمري سي» و يكم سي«آخر ماه 
ماه محرم باشد، در ايـن صـورت دوشـنبه سـوم مـاه محـرم       » ام سي«شنبه  اگر سه

شنبه، چهارم خواهد بود و باطـل بـودن ايـن ايـراد روشـن       خواهد بود و روز سه
   )46، 1379نامة بهارستان، ( .است
  

  پذيري و دگرگون شماره ويسي گاهن كوتاه
نبشته و يا دسـتبرد در يـك    برساختگي بودنِ يك دست گفتار احتمالجداي از 

 نگـار  برداشت ما و يا گـزارش فهرسـت  شماره، اين احتمال نيز وجود دارد كه  گاه
ي در پـذير  دگرگـون شـماره و   اي از برداشـت نادرسـت گـاه    نمونـه . باشـد اشتباه 

اي ديگـر از   نبشـته  تـوان در دسـت   هاي نگارش يافته بـه فارسـي را مـي    ارهشم گاه
  .هجري ديد 689كتابت به سال  ،شاهنامه

چـارلز ريـو   هـاي   ، بـه نـام  شناس اروپـايي  دو شرق سوي برداشت نادرست از
و ديگري شارل شـفر ناشـر سـفر نامـة     ) بريتيش ميوزيوم(كتابدار موزة انگلستان 

در  اي از شاهنامه را كـه  نبشته اين دو شرق شناس دست .ناصر خسرو انجام يافت
ديگـري   نبشتة دستهجري از روي  841كتابخانه موزة بريتانيا موجود است و در 

 نبشـتة  نگـارش يافتـه ازدسـت   هم نبشته  دستنقل شده، و آن  779مورخ به سال 
 تري بوده كه تاريخ آن ششصد و هشتاد و نه بوده است، به نادرست به سـال  كهن

  .اند سيصد و هشتاد و نه خوانده
، كـه زمـاني   كاتب آن در خان لنجان بـوده  ؛نبشته با توجه به گزارش اين دست

خان لنجـان   ،كه پسر حاكم فتد، و نزديك به غرق شدن بودا در آب زاينده رود مي
اي  او هم چون خطاط بود، نسـخه  .كشد ميو از آب بيرون  يردگ مياو را سر موي 
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د و چند ماهي از نك ميخود كتابت  هوسي را براي پدر نجات دهنداز شاهنامه فرد
كـه  از اين گزارش چنـين برداشـت شـده    . دوش ميور  خوان نعمت اين حاكم بهره

 كاتـبِ بـراي  حكايـت  رويـداد و  درحالي كـه ايـن   . بودفردوسي به اصفهان رفته 
برداشـت  البتـه ايـن    )19ـ 16، 1324مينوي، ( .بودپيش آمده نبشتة شاهنامه  دست

را اســتاد مينــوي از راه ســبك شناســي و نبشــته  شــمارة دســت از گــاهنادرســت 
   )همان(. اند شناسانه پاسخ گفته هاي نسخه بررسي

» ششصـد «عـدد  نبشتة شاهنامه كه در اينجا از آن ياد شـد،   شمارة دست در گاه
دومـين  ه نبشـت  زارشگرانِ دستو گنگارش يافته بود » سسصد«بدون نقطه گذاري 

 شـته را نگذا» يا«هاي  اند و اين كه گويا كاتب نقطه را با يك دندانه گمان برده سين
هـا چيـزي شـگفت     نبشته ها از سوي كاتبان دست شماره حذف نقطه در گاه. است

شـمارة   د به گاهاين گمان كه خواننده خو اآور نيست، بلكه اين كار از سوي آنان ب
  . استشده  د برد، انجام ميمورد نظر پي خواه

قابـل درك  براي مخاطب اين پيش فرض از سوي كاتبان كه شيوة نگارش آنها 
بـويژه  . شده اسـت  ساز ميمشكل بعدي هاي  دوران خوانندگانِبراي گاهي  است،

هـا را بايـد بـا عنـوان      شـماره  از گـاه  تعددي بوده، اين حال ةشمار هنگامي كه گاه
  . نويسي شده بشناسيم هاي كوتاه شماره گاه

 و شـود  آورده مـي  ،دهشـ يسي نو كوتاههاي  شماره گاههايي چند از  نمونهدر زير 
اي  شـماره  ي از گـاه پذير دگرگون ويژگيِها افزون بر  شماره خواهيم ديد كه اين گاه

كـرد و بـه     برابرسنجيرا ها آن دارند كه بتوان نيز اين ويژگي را  ،شمارة ديگر به گاه
  . شماره پي برد تاريخ درست آن گاه

شمس الـدين محمـد بـن محمـود آملـي       ؛فايس الفنون في عرايس العيوننـ 
   )52، 16ج، 1348، منزوي( .5220ـ مجلس 6431حنفي، ش 

 ابرابرين=-3 809شوال27يكشنبه
  : )، انجام809آملي، (شمارة اين انجامه در نمايي بزرگتر چنين است گاه 
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و اسـتاد حـائري و اسـتاد    از ديـدة نگارنـده   شـمارة آن   نبشته و گـاه  اين دست
الحكمايي گذشته است و استاد حائري با اطمينان گفتند كه اين تـاريخ يعنـي    شيخ

  . اند اشتباه است نگاران گفته كه فهرست» 809«
بـا  (» 1089«يـا  ) با نابرابري صـفر (»890«شماره سال  اما تاريخ درست اين گاه

. اسـت   شتر به درستي نزديكبي» 890«است كه به باور نگارنده سال +) 1نابرابري 
بجـاي  » 89«كاتب با نگـارش  نوشته شده است، » 89سنه «شماره در اصل  اين گاه

كرده كه خريدار كتاب نفايس در همان دوران كامالً منظور  اين را گمان مي» 890«
، كنـد  دقتي در نگـارش آن نمـي  ، از اين رو چندان بديا در مي» 89«وي را از عدد 
توان چنـين داد كـه كاتـب     را مي بينانه است، احتمال ديگر خوش البته اين احتمال

» 809«از آن سـال  را در جايي قرار داده كه خريدار به اشتباه بيفتـد، و  » سنه«نقطة 
او در صورت پي بردن به زمان درست، كاتب چنين توجيه كند كه برداشت كند و 

اسـت،  » 890«ه كـ او را منظـور  را نوشـته بـا ايـن گمـان كـه خريـدار       » 89«عدد 
    .يابد درمي

شـماره را بـه عـدد     شمارة حروفي، همان گـاه  در نمونه زير كاتب در باالي گاه
هـاي   نگار نيز تـاريخ  نويسي كرده است، و جاي بسي شگفتي اين كه فهرست كوتاه

  . كند گزارش ميرا شمارة كوتاه نويسي شده  نادرستي از اين گاه
  )387، 1345تي، حج( .د758مج به شمارة  ؛مجموعهـ 

هاي آنها را  شماره نگار گاه نبشته دو انجامه وجود دارد كه فهرست در اين دست
هايي جـز   ، در حالي كه با اندكي دقت تاريخنادرست گزارش كردهشتابزده و البته 
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ترتيـب چنـين   بـه  نگـار آنهـا را    فهرست .را خواهيم ديدآنچه گزارش شده است 
هـا   شماره و هر دو گاه» 2/909ع 9دوشنبه «و » 1/909ع 25دوشنبه «: است خوانده

شـماره را   نگار هـر دو گـاه   شناخته شده، در صورتي كه فهرست» + 1«با نابرابري 
بــه اصــل  پــس از مراجعــة نگارنــدهتــاريخ درســت آن  8.اشــتباه خوانــده اســت

  .دانسته شد 990سال  ها، نبشته دست

   
  »909، مجموعه« »909مجموعه،«

، 1345حجتي، ( .د304حسن بن غياث استرآبادي، ش عفريه؛ترجمه الجـ 
28(  

 ابرابرين=-2 1083ذق20شنبه سه
تاريخ درست اين شماره كوتاه نويسي شده است، از سويي  سال اين گاه

 24شنبه  يعني؛ سه» 183القعده الحرام سنه  الثلثا رابع عشرين شهر ذي«شماره  گاه
خوانده است، در اين را ن) رابع(=ر عدد چها نگار فهرستاست،  1083ذق 

اين مقدار از نابرابري  و كند ميتغيير » +1«به » ـ2«صورت نابرابري آن از 
توان  مي» يپذير دگرگون«شماره را با توجه به ويژگي  اين گاه .پذيرفتني است

   .تر است درست» 1083«رسد همان سال  نيز خواند، اما به نظر مي» 1183«

 »، انجامه1083،يهترجمة الجعفر«
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 ،1345حجتي، ( .20مجدالدين يعقوب فيروز آبادي، ش القاموس المحيط؛  ـ
790(  

 ن=  - 3 904شعبان1دوشنبه
نبشــته همانــا برداشــت نادرســت  علــت نــابرابري پديــد آمــده در ايــن دســت

ضـحي األثنـين غـره شـهر     «: چنين آمـده اسـت   هدر اين انجام. نگار است فهرست
   .»بع و تسعين من الهجرة النبويه المصطفويهشعبان سنة ار

  

  
  »، انجامه904،القاموس المحيط«

 شمارة كوتاه نويسـي شـدة   گاه نگار چگونه اكنون پرسش اين است كه فهرست
شمارة مورد نظر به هيچ وجه واژة  خوانده است، در صورتي كه در گاه 904را  94

هجـري نگاشـته    94بشـته در سـال   ن نيامده است، احتمال اين كه اين دست» مائه«
 1094شـماره اشـاره بـه سـال      بايد دانست كه اين گاه 9.شده باشد نيز محال است

پس . صفر است» 1094شعبان  1دوشنبه «شمارة جديد با تاريخ  نابرابري گاه. دارد
  . است 1094تاريخ درست 

  
  گيري نتيجه

شود، براي اين منظـور   مي هاي دستبرد نبشته شمارة دست در گاه كه اين گمانبا 
كــه يــك يم و در پيشــامد دوم چنــين در نظــر گــرفت 10،يممد گمــان بــردادو پيشــ

. شـود  مـي شمارة نزديك به خود از نظر شيوة نگـارش، برسـاخته    شماره به گاه گاه
هـايي   شـماره  گاه دهد بود كه نشان ميهاي آورده شده پاسخ پرسش نخست  نمونه

شمارة  با گاهشوند و يا به دليل همانندي  ون ميدگرگشمارة ديگر  كه به گاههستند 
 ؛شـماره  از يك گـاه  يهمچنين گاهي بخش .شود مياز آنها برداشت نادرستي ديگر 
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شـماره   شود و يا به بخشـي از يـك گـاه    شماره دگرگون مي اي جز گاه به نوشتهيا 
ــي  ــة آن را م ــود، نمون ــون ش ــوني  دگرگ ــوان در دگرگ ــع ت ــانة جم ــنْ«نش در » ي

   .لعكس ديدايا ب» منْ«هايي همانند عشرين به حرف جر  رهشما گاه
 وحروفـي  هاي  شماره در هر دو گروه گاه» يپذير دگرگون«همچنين ديديم كه 

آيـا تنهـا برسـاختگي    كـه  پژوهش و در پاسخ به پرسش ديگر . وجود دارد عددي
تنهـا   ،خيـر گفت بايد  شمارة ديگر دگرگون كند؟ شماره را به گاه تواند يك گاه مي

شـماره را از حالـت    چنين نيست، بلكه عوامل ديگري نيز وجود دارد كه يك گـاه 
» پ«بـه  » ب«يعنـي تنهـا بـا افـزودن دو نقطـه      سـازد،   دگرگون مـي » پ«به » ب«

شيوة نگارش كاتب، پريشاني  همانند يشود، بلكه شايد عوامل ديگر دگرگون نمي
  . ش داشته باشددر آن نقنگار  نبشته و برداشت نادرست فهرست دست

را بايـد  و شيوة برخورد با اين ويژگـي  ي پذير دگرگونِ  ويژگيعلل پديد آمدن 
اتب كشماره از سوي  دورة نخست به زمان آغاز نگارش يك گاه: ديددر سه دوره 

اي را بـد خـط    شماره گاهيا زند؛  سر ميكاتب دو كار از در اين زمان . گردد باز مي
شـود از   كه منظور وي از سوي خوانندگان دريافت مـي ، يا به گمان اين يسدنو مي

  . برد شماره بهره مي نويسي گاه شيوة كوتاه
شماره از سوي كاتـب دانسـت، در    دورة دوم را بايد زماني پس از نگارش گاه

نبشـته بـر    دسـت  ةشمار پيشامد وجود دارد؛ يا گاهشماره دو  اين زمان براي هر گاه
شود يـا   شمارة ديگر برداشت مي شود و از آن گاه ياثر گذر زمان كهنه و پريشان م

در حالـت نخسـت عمـدي در    . شود دگرگون ميشمارة ديگر  بر اثر دستبرد به گاه
  . گيرد كار نيست، اما در حالت دوم دگرگوني به عمد صورت مي

را بايـد در زمـان فهرسـت كـردن و يـا      شـماره   گـاه  يپذير دگرگوندورة سوم 
نگار و  اشت نادرست فهرستبرد هدر اين دور. گرفت نبشته در نظر تصحيح دست

  . پذيري است يا مصحح، علت پديد آمدن دگرگون
موجب برداشت نادرست و نيـز از  كه ها  شماره گاه  ويژگيترين  عمدهدر نتيجه 

ويژگـي  اسـت، همانـا   با كمترين سختي برد و برساختگي  سويي راهي براي دست
بـه  تـوان   جة هفته ابزار خوبي است كه مـي برابرسنجي سن. است» يپذير دگرگون«
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هاي برساخته و يا  شماره و برخي گاه. ها پي برد شماره گاهبرخي اصل آن به كمك 
 .يافـت شـمارة درسـت دسـت     گاهداراي ابهام را شناخت و پس از برابرسنجي به 

ــين  ــاه نويســي« هــاي شــماره گــاههمچن ــة شــده» كوت  هــاي شــماره گــاه، از جمل
نگـاران   نادرسـت فهرسـت  به برداشـت  در برخي موارد كه  ندهستي پذير دگرگون

هـا   شمارة برخي انجامه در اين بخش به كمك برابرسنجي توانستيم گاه. انجامد مي
نگـاران را بدسـت    هـاي فهرسـت   را دوباره بازخواني كنيم، و به اين وسيله اشـتباه 

  .آوريم
هـاي   شـماره  تـوان برخـي گـاه    هـاي يـاد شـده در مقالـه مـي      با توجه به نمونه

بـه سـيم   ) 30(=، سـيئم 12، تسـعه 11سته، سبعه: پذير را از اين قرار دانست دگرگون
هاي كوتاه نويسي شده بعد از سـال هـزار هجـري و يـا حـذف       شماره و گاه) 3(=

. عربـي » يـنْ «و نيز نشانة جمع . ها همانند دگرگوني ششصد به سيصد برخي نقطه
بيني كـرد كـه    توان پيش ي آورده نشد اما ميا نهبراي موارد ديگري نيز اگر چه نمو

، مانند ثامن به خامس، حادي بـه ثـاني، سـوم بـه     باشند پذير دگرگوناي  شماره گاه
  . ها همانند اين دوم، چهل به چهار و

هـا و ويژگـي    نبشـته  شمارة دست عالقمند به گفتار گاه به پژوهشگرانِدر پايان 
كـه   اي آمـاري بررسـي شـود    پژوهشـي ، تـا در  شود شنهاد مييپ» يپذير دگرگون«

هايي است و درصد بسـامد   شماره اين ويژگي در چه گاهبيشترين و كمترين نمود 
هـاي   شـماره  پذيري در كـدام گـروه از گـاه    همچنين دگرگون. آنها چه اندازه است
هايي ديگـر را از   بيشتر است، همچنين اگر پژوهشگراني نمونه عددي و يا حروفي

هــا ديدنــد بــه شناســاندن آن همــت گمارنــد تــا دانــش  مارهشــ گــاه ايــن ويژگــيِ
ــاگون ويژگــي    فهرســت ــاي گون ــارة زواي ــداران و مصــححين درب نگــاران و كتاب
  .ي بيش از پيش شودپذير دگرگون

  
  ها نوشت پي

اگر چـه كـه اصـطالح    . شود كه از رويدادي در يك زمان گزارش كند به عددي گفته مي :شماره گاه .1
بطـور  ( است اما بايد دانست كه اين واژه معاني ديگري نيـز دارد  معني بكار رفتهگاه در اين » تاريخ«
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، مبـدأ  )Chronique(، شـرح وقـايع تـاريخى   )Annales(، سـالنامه،  )Histoire(مطلق بمعنى تاريخ
با توجه به احتمال پيچيـدگي   )).Date(، سالماه)Computation(، حساب تخمينى زمان)ere(تاريخ

را  )Date(برابـر بـا    »شـماره  گـاه «ن با ديگـر معـاني ايـن واژه، از ايـن رو لفـظ      گفتار و اشتباه شد
 .برگزيديم

شـماره،   شماره، مقدار زمان نادرستي است كه در يـك گـزارش گـاه    نابرابري در برابرسنجي يك گاه .2
 .شود پس از برابرسنجي ديده مي

 .ن چنين برداشتي كرده استشمارة آ البته نگارنده تنها بر پاية برابرسنجي و شيوة نگارش گاه .3
يعني سه روز از اندازة مورد انتظار در يك هفته كمتر است كـه ايـن انـدازه از نـابرابري پـذيرفتني       .4

است، اما در گزارش كاتـب يكشـنبه    چهارشنبهبرابر با  704شعبان سال  12به سخني ديگر . نيست
» ــ 3«ن مقـدار بـا زبـان رياضـي     آمده است، از اين رو سه روز از تاريخ حقيقي به دور است كه اي

 .گوييم مي
ـ كه زير چاپ اسـت، و بـه زودي در اختيـار خواننـدگان     » شماري كاربردي گاه«نگارنده در كتاب  .5

گـذاري در پيونـد بـا سـنجة هفتـه و انـدازة        گيرد ـ مفصالً به علّت اين گونـه ارزش   گرامي قرار مي
در اينجا بايد اين نكتـه را افـزود كـه    . استشماره پرداخته  هاي موجود در يك گاه اختالف گزارش

 .شمارانه قابل پذيرش است هاي گاه هايي كه يك روز و يا دو شب باشد از نظر بررسي تنها نابرابري
) 137، 1348دانش پژوه، : نك). (2639ش 231: 5فهرست(890مورخ  Warn465، ليدن 1303ف   .6

  .110، 1383شفيعي كدكني، : نك، نبشته دستو نيز براي ديدن عكس از انجام اين 
/ 310از مشايخ و بزرگان صوفيه، كه در سال » ابوعلى رودباري«محمدبن احمد رودبارى نامبردار به  .7

 .در مصر درگذشت. ق . ه 320
دوباره تكرار شده است و در غلط نامـة پايـان   فهرست كتابخانه الهيات  921اين اشتباه حتي در ص .8

 .ستكتاب نيز اين اشتباه رفع نشده ا
بن عمر، ابوطاهر، مجدالـدين   بن ابراهيم فيروزآبادى؛ محمدبن يعقوب(نگارندة قاموس المحيط زيرا  .9

توان گفـت   زيسته و نمي هجري مي 817ـ   729كه از بزرگان لغت و ادب، در ) شيرازي فيروزآبادى
كتـاب  ) نبشتة قاموس المحيط آمده كه در انجامة دست 94با توجه به تاريخ (كه وي در قرن نخست

 )19تا،  زركلي، بي: نك. (را نوشته است
شمارة ديگر بـا انـدك دگرگـوني     شماره به كل برساخته است و يا به دليل نزديكي به گاه يا يك گاه .10

 .برساخته شده است
 .اي سابع خوانده شود در حالي رابع بوده است شماره گاهي نيز شايد گاه .11
  .ابع يا رابع باشديافتة به س  گاهي به جاي تسعه، تاسع دگرگون .12

  منابع
  .د304شنبشتة دانشكده الهيات،  دستترجمه الجعفريه،  ،)1083(استرآبادي، حسن بن غياث
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كتابخانـة   نبشـتة  دسـت  فـي عـرائس العيـون،    الفنون نفايس، )809(دمحمو محمد بن الدين شمس، آملي
  .5220 ش). 890گويا (809كتابت به سال  مجلس،

هاي خطي كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه  ت نسخهفهرس ).1345(محمدباقر ،حجتي
 .1345ـدانشگاه تهران : تهران ،پژوه با تحقيق و نظارت محمدتقي دانش، تهران

، 1339دانشـگاه تهـران،   : فهرست كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، تهران ).1339(دانش پژوه، محمد تقي
  .8ج
انتشارات : هاي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، تهران فهرست ميكروفيلم ).1348(ــ ــــــــــــــــــ

  .1348دانشگاه تهران، 
هاي خطـي؛ نشـرية كتابخانـة مركـزي و مركـز       نسخه). 1362(و اسماعيل حاكمي ــــــــــــــــــــ

فهرسـت   .ده، دفتر يازده و دواز1362انتشارات دانشگاه تهران ـ خرداد  : اسناد دانشگاه تهران، تهران
  .آنجلس هاي خطي كتابخانة دانشگاه لس نسخه

دفتر هفتم، نشرية كتابخانة مركزي و مركز : هاي خطي نسخه). 1353(و ايرج افشار ــــــــــــــــــــ
 .7ج.1353انتشارات دانشگاه تهران ـ خرداد : اسناد دانشگاه تهران، تهران

نميرم از اين پس كه من زنده ام، بـه  : ، درفلورانس ةفردوسي كتاب خان ةشاه نام). 1374(روشن، محمد
 . 1374دانشگاه تهران، : كوشش دكتر غالمرضا ستوده، تهران

اعالم قـاموس تـراجم الشـهر الرجـال و النسـاء مـن العـرب و المسـتعربين و         ). تا بي(الدين زركلي، خير
 ].تا بي[المستشرقين، الطبعه الثالثه، الجزء الثامن، 

مجلة  :، نامة بهارستان)ق614مورخ (هاي ديگر در اصالت شاهنامة فلورانس نشانه). 1383(زنجاني، برات
، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسـالمي : تهرانهاي خطي،  مطالعات و تحقيقات نسخه

  .10ـ 9، دفتر 1383سال پنجم، شمارة اول ـ دوم، بهارـ زمستان 
نيمـه  «و مشـكل مـدارك   » يقـين سـابق  «و » االقـدم اصـح  «عيارهاي كاربرد م). 1383(سودآور، ابوالعالء

   .10ـ  9، دفتر 1383نامه بهارستان، سال پنجم، شمارة اول و دوم ـ زمستان ، »جعلي
ها، نامه بهارستان، سال پـنجم، شـمارة    نقش ايدئولوژيك نسخه بدل). 1383(شفيعي كدكني، محمد رضا
    .10ـ 9، دفتر 1383اول و دوم ـ زمستان 

: منطق الطير، تصحيح محمد رضـا شـفيعي كـدكني، تهـران    ). 1384(عطار نيشابوري، محمد بن ابراهيم 
  .1384سخن ـ 

  . د168مج1شنبشتة دانشكده الهيات،  دست ،عالمه حلي، شرح واجب االعتقاد
 704 نبشتة كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، كتابت بـه سـال   الحق و كشف الصدق، دست نهج ،ــ ـــــــ

  .1896ش ، )740تاريخ درست(
نبشتة دانشكده الهيات، كتابـت بـه سـال     دست ،القاموس المحيط ،)904(فيروز آبادي، مجدالدين يعقوب

  .، آل آقا20ش ، )1094تاريخ درست(1094
نبشتة كتابخانه مركزي دانشگاه تهـران، بـه    ميكروفيلم دستفصل،   كاشغري، محمد بن محمد، شرح سي

  . 3544لم شماره ميكروفي
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كتابخانـه   :تهـران  ،هاي خطـي  پردازي و تصحيح انتقادي نسخه تاريخ نسخه). 1380(نجيب مايل هروي،
    .1380 ، چاپ اول ـموزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي

، بـه  )هجري 990تاريخ درست(هجري 909نبشتة دانشكده الهيات، كتابت به سال  دست). 909(مجموعه
   .د758مج شمارة 

، 2، تهـران، سـال اول، ش  بهارسـتان  ةنامـ الدين اُرموي،  اي به خط صفي رساله). 1379(دي، محسنمحم
   .1379پاييز ـ زمستان 

 1328تاريخ گزيده؛ ادوارد بـراون، دارالسـلطنه لنـدن ـ     ). 1328(مستوفي، حمداهللا بن ابي بكر مستوفي 
 .م1910مطابق با 

ـ  اميركبيـر، چـاپ چهـارم   : تمام عبدالحسين نـوايي، تهـران  تاريخ گزيده، به اه). 1381( ـــــــــــــــ
1381.  
نبشتة كتابخانه دانشكده الهيات دانشگاه تهـران، كتابـت بـه سـال      كتابت يحيي بن حسن، دستالمناقب، 
  . ب187به شماره ) 962تاريخ درست(هجري 972

، محمـد  يـرج افشـار  ا: كتب خطي كتابخانة مجلس شوراي ملي، زير نظرفهرست   ).1348(منزوي، احمد
چاپخانـه  : احمد منزوي، تهـران : نقي منزوي، تحرير و چاپ و فهرست توسط تقي دانش پژوه، علي

  . 16ج، 1348 -مجلس
بـه فردوسـي، مجلـه    » يوسف و زليخـا «و بطالن انتساب »هزارة فردوسي«كتاب ). 1324(مينوي، مجتبي

  .1324فروردين  22:روزگار نو، لندن
سال سوم، شمارة  ؛بهارستان ةفراي، تمريني در فن تزوير شناسي، نام ةكاپوس نام). 1381(ـ ـــــــــــ

  .1381، بهار و تابستان دفتر پنجمنخست، 
 .1ش ، دفتر اول،1379سال اول، تابستان ). 1379(نامة بهارستان


