نظري مجمل به حساب جمل
محسن ذاـکر الحسيني )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسي(
حساب جمل در ادب فارسي موضوعي است که تا کنون تحقيق علمي جامعي درباره آن
مفص ل به نام حساب جمل در شعر فارسي و فرهنگ
صورت نگرفته است .اخيرًا کتابي نسبتًا ّ

ف آن است.در
تعبيرات رمزي ١منتشر شده که حاصل بيستوپنج سال تالش و
تحقيق مؤلّ ِ
ِ

اين کتاب عالوه بر مقدمه مؤلف ٬يادداشتي از عبدالحسين نوائي آمده است.
در مقدّ مه کتاب به انگيزه مؤلّ ف ٬ما ّد هتاريخسازي ٬پيشينه ما ّد هتاريخ ٬شيوه محاسبه
ما ّد هـتاريخ و منابع مورد استفاده مؤلّ ف اشاره شده است .در اين مقدمه آمده است» :در
محاسبات حساب جمل ٬نام جالله »الله« را با دو الم آن به حساب ميآورند ...؛ زيرا دو
تعج ب است که در نسخ خطّي و
حرف الم آن نوشته ميشود و بدون تشديد است .جاي ّ
چاپي قرآن و در هر کتاب ديگر که نام جالله »الله« آمده است ٬تشديدي هم بر آن قرار
دادهاند که به نظر نگـارنده زايـد است« )ص يب( .ايـن نـظر را داعـياالسـالم نـيز ٬در
اعتراض به رسم ّ
الخط اين کلمه ٬نوشته است ٬با اين تفاوت که او اعتقاد دارد يکي از دو
الم »الله« زايد است و کلمه را بايد به صورت »الّ ه« نوشت

)Ä

فرهنگ نظام  ٬ذيل »الّ ه«(.

امّ ا ٬هيچيک از اين دو وجه معتبر نيست؛ زيرا لفظ جالله »اهلل« مرکّب است از »ال« )نشانه
تعريف( و »اله« )قس :الهوت( که الم حرف تعريف در مواجهه با حرف شـمسي )الم
»اله«( از تلفّظ )نه از کتابت( ساقط و حرف بعد مشدّ د شده و لذا تشـديد و حـرف الم
١ـ(ــمهدي صدري ٬مرکز دانشگاهي ٬تهران  ٤٣٣ + ٢١ + ٥ ٬١٣٧٨صفحه.

نقد و بررسي

نامه فرهنگستان ١/ ٥
نظري مجمل به حساب جمل

١٤١

کتابت کلمه ٬همان صورت متداول »اهلل« است.
هيچيک زايد نيست و صحيحترين شکل
ِ
ـکتاب شامل دو بخش است .مؤلف در بخش اول ٬با عنوان »حساب جمل در دانش و
فرهنگ فارسي« ٬پس از مروري ٬کمتر از حدّ انتظار ٬بر تاريخچه حساب جمل ٬بيشتر به
ما ّد هتاريخهايي پرداخته است که به نحوي با موضوع تناسب دارد .وي کسايي مروزي را
آغازگر ما ّد هتاريخهايي دانسته که اعداد رياضي را به صورت ارقـام فـارسي بـيان کـرده
است و مسعود سعد سلمان را آغازگر ما ّد هتاريخهاي ابجدي ساده و خواجوي کرماني را
معر في کرده که درستي مورد اخير جاي ترديد
آغازگر ما ّد هتاريخهاي ابجدي معنيدار ّ
است.
قسمتي از اين بخش به تعميه و انواع آن )لغز ٬معما و تعميه جملي( اختصاص دارد و
معما سروده مير حيدر کـاشاني ٬در سـال  ٩٨٠هـجري ٬آمـده
در ضمن آن ٬رساله منظوم ّ
مفصلترين مبحث اين بخش »تعميه جملي« است که اقسام آن به تفصيل آورده
استّ .
نام اصطالحات حساب جمل و با حداقل توضيحات و
شده است و بهتر بود همه آنها ٬با ِ
امثله ٬در فصلي جداـگانه قرار ميگرفت .در بخشهاي ديگر ٬چند صنعت از صنايع لفظي
شعري )عقد ٬طرد و عکس ٬قلبمربع ٬ر ّد المطلع و توشيح( و کاربرد اين صنايع در فن
ما ّد هتاريخسازي بيان شده است .سپس ٬مؤلف شکلهاي مـتعدد سـاختن مـادهتاريخ٬
سرودههاي تما ْمتاريخ )قصيده ٬قطعه ٬مثنوي ٬رباعي و ترکيببند( ٬نمونههاي برجسته
مادهتاريخ و نثر جملي را ٬با ذـکر نمونه ٬بررسي کرده است.
در بخش دوم» ٬فرهنگ تعبيرات رمزي« ٬مؤلف تعبيرهاي رمزآمـيز مـا ّد هتاريخها را
مباحث مفصل بخش اول ٬وجـود ايـن
ـگردآوري کرده امّ ا ٬به نظر ميرسد ٬با توجه به
ِ
فرهنگ دويست صفحهاي حشو باشد ٬زيرا:
 .١اـکثر مدخلها را ميتوان ذيل يک مدخل اصلي قرار داد .مثًال مدخلهاي »آب از
چشم اهل مجلس کم«» ٬آب برداشتن«» ٬آب حيات برداشتن«» ٬آب کوثر بـرداشـتن«٬
»آفتاب از سر کاله افکندن«» ٬ارمغان الجواب«» ٬ازپا افتادن اجتهاد«» ٬از جاي جستن خرد
من«» ٬از جمع رفتن«» ٬از جمع يکي برون آمدن«» ٬از چراغ انجمن دود برـآمـدن«» ٬از
ميان رفتن ظلم«» ٬افتادن«» ٬افزون ديدن«» ٬افسر انداختن آفتاب«» ٬افسر سروش بر زمين
زدن«» ٬افسر شرع افتادن«» ٬افسر فضل افتادن«» ٬افکندن«» ٬الف بردن«» ٬الف کشيدن«٬
مدخل »اخراج« قرار داد.
ذيل
»انداختن«ّ ٬
ِ
»او ل«) ٬از حرف آــالف( ٬را ميتوان در ِ
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همچنين ٬در ذيل برخي از مدخلها چند يا چندين عنوان فرعي ثبت شده ٬که حرف
اول آنها جز حرف اول مدخل است ٬و اـگر همه آنها ذيل يک مدخل اصلي قرار گيرد٬
شمار کثيري از مدخلها حذف خواهد شد.
بيشتر تعريفها ٬شواهد و شرح آنها ٬در ذيل مدخلها ٬تکراري است و همه آنها
.٢
ِ
مکرر را نيز مـيتوان بـه هـمان
در بخش اول به تفصيل آمده است .معدود شواهد غير ّ
بخش افزود.
يکي از ويژگيهاي اين کتاب ٬درـبرـداشتن شواهـد فـراوان است کـه غـالبًا در مـوا ّد
التّواريخ هم آمده است .بسياري از آنها زيبا و خواندني است و برخي همانند سرودههاي

تما ْم تـاريخ و شش ربـاعي مـحتشم در جـلوس شـاهـاسـماعيل دوم صـفوي کـه ١١٢٨

ما ّد هتاريخ از آن بهدستميآيد ٬حيرتانگيز است .البته در بين اين شواهد مـنظوم کـه
بيشتر آنها از آثار شاعران کاشان انتخاب شده ٬نمونههاي سست و کمارزش هم ديـده
ميشود که بعضًا از اختالل وزن و قافيه نيز عاري نيست؛ مانند اين ما ّد هتاريخ:
يـحيي خان
جــان مـنصوري مـا
ٰ

ـکــرد پــرواز بــه گــلزار جـنان
پــــدر مــــؤمن او عــبّ اسخان

مــــادر اربـــابي تــورانـخــانم
چون که پرسيد »موفّ ق« ز خـرد

سال رحلت به جنانش ز جـهان

ـگفت بـا »واي« جـوابش بـپريد

يـحيي خان«
»جان منصوري مـا
ٰ

با توجه به غناي نسبي کتاب از شواهد ٬ما ّد هـتاريخهاي مهم و زيباي ديگري نيز در
موا ّدـالتّواريخ  ٬زنبيل  ٬هديةـالعارفين  ٬دانشمندان و سخنسرايان فارس آمده است که ميتوان به اين
مجموعه افـزود؛ از جـمله ٬تـاريخهاي والدت عـليبن مـوسيالرضـا)ع( ٬والدت امـام
حال ج ٬خروج حسن صباح در قـلعه المـوت قـزوين٬
عصر)ع( ٬کشتن حسينبن منصور ّ
اعدام لطفي رومي ٬عزل ميرز اـتقيـخان اميرنظام ٬صـدور فـرمان مشـروطيّت بـه دست

مــظفرالديــنشاه و افـتتاح مـجلس )»عـدل مـظفر« =  ١٣٢٤هـجري( ٬وزارت حـاجي
ميرز اـآقاسي ٬درگذشت فصيحالملک شـوريده شـيرازي .ضـمنًا عـنوان بـرخـي از آثـار
مصرحةـاالسـماء ) = ٨٧٢
مادهتاريخ تأليف آنهاست؛ مانند نثارـالملک ) =  ٨٧٢هجري( و ّ
هجري( از قاضي لطفاهلل حـليمي و مـجموعه مـترادفـات ) =  ١٢٩١هـجري و = ١٨٧٥
ميالدي( از محمد پادشاه.
مؤ ّل ف در مقدمه کتاب تصريح کرده کهموا ّدـال ّتواريخ  ٬تأليف مرحوم حسين نخجوانـي
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)تبريز  (١٣٤٣و تذکره نصرآبادي  ٬به تصحيح مرحوم وحيد دسـتگردي )تـهران ٬(١٣١٧
مطبعي اين دو کتاب شکايت کرده است .وي از
منابع اصلي وي بوده و از کثرت غلطهاي
ِ
مـيرسي د شـريف راقـم
نسخه خ ّط ي تاريخ راقم سمرقندي معروف بـه تـاريخ کـثيره  ٬تأليـف
ّ
سمرقندي ٬به سال  ١١١٣هجري )تاشکند ١٣٣٢ ٬قمري ٬در حاشيه تحفةاالحباب واضح

بخاري( ٬به عنوان منبع سوم خود ياد کرده است .در کتابنامه نيز ٬هشتاد و هفت منبع
چاپي و بعضًا خ ّط ي ذـکر شده است که از آن ميان ٬مؤلف ٬بهـجز منابع سهـگانه مذکور٬
معما سروده ميرـرفيعالدّ ين حـيدر
بيش از همه از خالصةـاالشعار تقي الدّ ين کاشي؛ دستور ّ
محم د اصلحـميرزا؛ ديوان نجيب کاشاني ؛ ديـوان سـنا
طباطبايي کاشاني؛ تذکره شعراي کشمير
ّ
)جاللالدّ ين همايي( و نغمههاي قدسي سرودههاي شادروان غالمرضا قدسي ٬سود جسته

است.
فن ما ّد هتاريخگويي ٬منابع متعدّ د ديگري هم وجود دارد که بيشتر آنها نسخههاي
در ّ
خطّ ي نادر است و دستيافتن به آنها چندان آسان نيست ٬امّا اطّ الع از آنها سودمند تواند
تخص صي ذيل اشاره ميتوان کرد :حساب جـمل و جـدول
بود .از اين منابع به رسالههاي ّ

ستّيني )خطّ ي( ٬تحرير  ٧٨٠هجري ٬تبريز ٬کتابخانه ملّ ي ٬ش) ٣٦٤٢منزوي(١٦٧/١ ٬؛
حساب جمل و جدول ستّيني )خطّ ي( ٬تحرير سده  ٬١١تهران ٬کتابخانه ملک ٬ش٬٣٢٠٧/٥
ـگــويا مــتفاوت بــا رسـاله قـبل )هـمانجا(؛ تـنقيح االعـداد و تـرفيه االضـداد )خـطّ ي( ٬از
محم ديوسف رزمي رومي ٬به نام امير شايستهخان ٬تحرير سده  ٬١١همانجا ٬ش٨٧٣
ّ
مـحم دامـين پسـر مـيرز اـزمـان بـخاري )اشـاره
)همان(١٥٤ ٬؛ تاريخ ترکستان )خطّ ي( ٬از
ّ

محم د معظم بهادرـشاه )١١٢٤-١١١٩
صدري در مقدّ مه(؛ گلشن خيال )خطّ ي( ٬در زمان ّ
هجري( ٬الهور ٬مجموعه شيراني دانشگاه ٬ش) ٤٢٦٢/١٢٠٩فهرست مخطوطات شيراني ٬
(٥٤١/٣؛ صحايف
مـحم دصالح چـرتهاولي ٬تأليـف ١١٢٦
المورخين )خطّ ي( ٬از شريف
ّ
ّ

هجري ٬شکـارپور ٬گـرهي يـاسين ٬گـوشه ادب ٬صـالحالدّ يـن  ) ٢١١فـهرست مشـترک ٬
مـحم د رحـيم ٬تأليـف سـده ٬١٢
(٧٢/١٠؛ زبدةالتّواريخ يا خـالصةالتّـواريـخ )خـطّ ي( ٬از
ّ
اسالمآباد ٬کتابخانه گنجبخش ٬ش) ٣١١٣همانجا(؛ تواريخ بـيبديل )خـطّ ي( ٬از سـناته
سنگه »بيدار« ٬بخش عمده آن گردآوري  ١١٧١هجري ٬کراچي ٬انجمن تـرقّ ي ٬ش٣ق
ف) ٢٩٥همان(١١٢٣/٨ ٬؛ منتخباالعداد )خـطّ ي( ٬از نـوازش عـليخان شـيدا ٬تأليـف
 ١٢١٢هجري ٬پاـکستان ٬موزه ملّ ي ٬ش١٩٦٨-١٩٦

N. M.

)فهرست موزه ملّي پاـکستان ٬
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(٤٥٦؛ رساله در بيان تاريخ )خ ّط ي( ٬تأليـف  ١٢٣٧هـجري ٬الهـور ٬مـجموعه شـيرانـي٬
ش) ٣٣٦٦/٣٦٢/٢فهرست مخطوطات شيراني  ٥٤٠/٣و (٦٦٥/٣؛ ميزان تاريخ )خ ّط ي( ٬از
موهن الل جايسي کايسته ٬تأليف  ١٢٦١هجري ٬پاـکستان ٬موزه مـلّ ي ش١٩٧١-١٩٣
 N.ـ) M.فهرست موزه ملّي پاـکستان (٤٥٦ ٬؛ مجمعالتّواريخ )خ ّط ي( ٬از حافظ غالم محييالدين
محم دصالح ٬تأليف پيش از  ١٢٨٤هجري ٬الهور ٬يکي در چاه ميران٬
ـکنجاهي فرزند
ّ

ـکتابخانه
محم د اقبال مجدّ دي ٬ديگري در کتابخانه دکتر وحيد قريشي )فهرست مشترک ٬
ّ
(٧٦/١٠؛ مفتاحالتّواريخ )سنگي( ٬از تـامس وليـم بـيل ١٢٨٤ ٬هـجري ٬کـانپور )اشـاره
صدري در مقدّ مه(؛ جدول التّاريخ )خ ّط ي( ٬از منوالل راقم ٬تأليف  ١٢٨٥هجري ٬الهور٬
مجوعه شيراني ٬ش) ٦٣٢٢فهرست مخطوطات شيرانـي (٥٤٠/٣ ٬؛ ّامالتّـواريـخ )خـطّ ي( ٬از

مـحم د شـفيع (٣٣٨ ٬؛
حســينعلي فــرحت ٬تأليـف  ١٢٨٩هـجري ) فـهرست مـخطوطات
ّ
الصنايع )خ ّط ي( ٬گويا از فـيضاهلل خـان دهـلوي ٬تأليـف سـده  ١٢يـا  ٬١٣الهـور٬
مرآت ّ
ـکـتابخانه عـمومي پـنجاب ٬ش ٩٠٢فـيضــ  ٤٧٠فـيض )فـهرست مشـترک(٧٨/١٠ ٬؛
بديعالتّواريخ )خطّ ي( ٬از ميرزا محمود خان بن زينالعابدين مشهور به »نـعمت فسـايي«٬

تحرير مؤلّ ف ٬تهران ٬کتابخانه مجلس ٬ش ) ٨٦٧٥١رؤيت نگارنده(؛ گلبن تاريخ  ٬تأليف
 ١٣١٣قمري )نشر دانش  ٬ش ٬٩٣ص(٧١؛ گـنجينه تـاريخ )خـطّ ي( ٬نـاشناخته ٬مـجموعه
٣٨٧
محم د شفيع (٣٣٧ ٬؛ کان تاريخ )نشر دانش  ٬همانجا(؛
ّ
محم دشفيع ٬ش ــــــ )فهرست مخطوطات ّ
٣٢٦

افادة التّاريخ )همانجا(؛ آيينه تواريخ )هـمانجا(؛ مساوي االعداد )هـمانجا(؛ نـخبة التّـواريـخ

)بينشان( ٬از ميرزا اسماعيل خان دبيرـتفرشي ٬درگذشته  ١٣٢٢قمري )موا ّد التـواريـخ ٬

محم دهاشم خراساني )هـمان(١٦٥ ٬؛
ي(؛ منتخب التّواريخ )ـگويا در همين فن( ٬از حاج
ّ

محم دابراهيم خليلاالحمد جامي ١٣٣٧ ٬شـمسي ٬کـابل
استخراج تاريخ نظم )چاپي( ٬از
ّ

)نشر دانش  ٬همانجا(؛ کشفالمواد  ٬از شوريده شـيرازي ) دانشـمندان و سـخنسرايـان فـارس ٬
محم دابراهيم ناظم ياسيني شکارپوري ٬تأليف پيش از
(٣٣١/٣؛ تواريخ ناظم )خطّ ي( ٬از
ّ

 ١٣٨٤قمري ٬شکارپور ٬گرهي ياسين ٬موالنا
محم دابراهيم )فهرست مشترک (٧٩/١٠ ٬؛
ّ
اعجاز التّواريخ )خطّ ي( ٬از سيّ د شـريفاحـمد شـرافت نـوشاهي ٬تأليـف  ١٣٨٦قـمري٬
ـگجرات ٬کتابخانه نوشاهيّ ه ساهنپال )همانجا(؛ اعداد التّاريخ )خطّ ي( ٬از همو ٬همانجا٬
ش ٢و ش) ٣همان.(٨٠/١٠ ٬

همچنين يواقيت العلوم و دراري ال ّنجوم ؛ رسالههاي منظوم و منثور ميرـحسين نيشابوري٬
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فـن
عبدالر حمان جامي ٬شرفالدّ ين علي يزدي ٬شهابالدّ ين احمد حقيري هروي در ّ
ّ
معم ا؛ بياض صغير بلگرامي )ـکراچي ٬شرفآباد ٬ولياحمد بلگر امي(؛ تجربة االحرار و تسلية
ّ

االبرار عبدالر ّزاق بيگ دنبلي »مفتون«؛ مکارم االۤثار ميرزا محمدعلي معلم حبيبـآبـادي؛
سي د مصلحـالدّ ين مهدوي؛ »ما ّد هتاريخسازي« ٬ابوالقاسم سحاب ) يادگار  ٬سال
تذکرة القبور ّ
 ٬٤ش(٥؛ تذکره دويست سخنور علي نظمي و ديوان گلچين )احمد گلچين معاني( که در هر
يک فصلي درباره حساب جمل يا نمونههايي ارزنده آمده است.

توج ه خاص به موضوع و تالش مؤلف در
حساب جمل در شعر فارسي اـگرچه به لحاظ ّ
ـگردآوري شواهد و ّ
حل و محاسبه مادهـتاريخها و گاه اصالح آنها شايان تحسين استّ ٬اما

از لحاظ تدوين قواعد و مفاهيم اين فن کمبودهايي دارد و نياز پژوهنده را کامًال برـآورده
مهم »جمل صغير« و »جمل کبير« و تعريف آنها را در
نميکند .به عنوان مثال اصطالحات ّ
»ج َّم ل« و وجوه تلفّظ
»ج َم ل« يا ُ
هيچ جاي اين تأليف نميتوان يافت و حتّ ي معناي کلمه ُ

آن در اين کـتاب نـيامده است؛ حـال آنکـه پـيشينيان بـراي هـريک از حـروف ابـجد و
مـقرر کـردهانـد کـه خـود
ترکيبهاي آنها )ابجد ٬هوز ٬حطّ ي (...نيز معاني و تفاسيري ّ
خاستگاه نوعي بينش کالمي بوده است و پرداختن بـه آنـها در چـنين کـتابي ضـرورت

داشت.
تجديدنظر کلّ ي در سازماندهي فصول اين تأليف ٬حذف بخش دوم و ادغام مباحث
مکرر در فصول پيشين ٬تکميل و تفصيل تاريخچه حساب جمل ٬ ٢استفاده از ديگر
غير ّ

تخص صي ٬توسعه شواهد و اجتماع آنها با نظمي تاريخي يا الفبايي٬
تخص صي و غير ّ
منابع ّ
فن ما ّد ه تاريخ٬
تفکيک شرح و محاسبه شواهد از متن ٬افزودن فصلي براي اصطالحات ّ

توج ه به تواريخ غير منظوم و تواريخ غير فارسي ٬اصـالح خـطاهاي مـطبعي و افـزودن
ّ

فهرست اشعار ضرورتي انکارناپذير است که البتّ ه ارزش فوايد حاصله از کـتاب و ارج
همت مؤلّ ف را نفي نميکند.
نهادن به ّ

در تقريظ عبدالحسين نوايي آمده است» :آنچه کار آقاي مهدي صدري را دشوارتر

ميکند ٬اين است که ايشان پيشاهنگ اين طريقاند و معموًال پيشاهنگان دچار مشکالت
تصو ر خواهند شد و زحمت فراوان خواهند برد تا راه را براي ديگران هموار کنند.
دور از ّ
مصطفي ذاـکري ) معارف ٬شماره
٢ـ(ــمقاله فاضالنه »تاريخچه ابجد و حساب جمل در فرهنگ اسالمي« ٬به قلم
ٰ
پياپي  ٬(٥٠بخش عمدهاي از اين نقيصه را جبران ميکند.

١٤٦
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به همين جهت دشواريهاي کار ايشان بيشتر بوده ٬زيرا نمونهاي و رهنمودي نداشتهاند
و پيش از اين کسي در اين وادي گام ننهاده و کتاب موا ّدالتّواريخ حاجـحسينـآقا نخجواني
معم اها و مـا ّد هتاريخها و
مشوش از ما ّد هتاريخهاست نه بيان مشکالت ّ
هم مجموعهاي ّ

ازـآنـگذشته هيچ مرجعي و سندي هم در کتاب مرحوم نخجواني به دست داده نشـده

است« .بيمهري مشهود در اين کالم نسبت به اثر نفيس شادروان حسين نخجواني ٬مرا بر
معر في موا ّدالتّواريخ بيفزايم.
آن داشت که در پايان فصلي کوتاه در ّ
موا ّد ـالتّواريخ

فن ما ّد هـتاريخ نگارش يافته ٬موا ّدـالتّواريخ تأليف
يکي از بهترين و ّ
مفصلترين آثاري که در ّ
شادروان حاجـحسين نخجواني ٬از اديبان و نسخهشناسان بنام خ ّط ه تبريز ٬است که نام
ـکتاب ٬سال آغـاز تأليـف آن را ) =  ١٢٩٩شـمسي( نشـان مـيدهد و عـليرضا وقـايعي
الس فينة« ) =  ١٣٢١شمسي( يافته
»رضايي« مادهتاريخ اتمام آن را در عبارت »سفينة في ّ
است .مؤلّ ف حدود بيستوسه سال و به قول شادروان مينوي سي سال در گـردآوري
مندرجات کتاب کوشيده است .وي در ديباچه کتاب به انگيزه تأليف و روش کار خـود
اشاره کرده و آنـگاه از تاريخچه حساب ابجد ٬سير تکامل آن ٬نحوه محاسبه ما ّد هـتاريخ و
دقايق مربوط به آن موجز و فشرده سخن گفته و تاريخ آغاز اين فن را بـه اوايـل عـصر
اسالمي رسانيده است.
فن
متن کتاب به چهارده سفينه تقسيم شده و هر سفينه به يکي از موضوعات عمده ّ
ما ّد هـتاريخ اختصاص دارد .سفينه ّاول در والدت بزرگان و مشاهير ٬سفينه دوم در جلوس

و ظهور سالطين و اميران و وزيران ٬سفينه سوم در جـلوس سـالطين هـند و عـثماني٬
سفينه چهارم در ورود سالطين و مهمانان ٬سفينه پنجم در جشنهاي عروسي ٬سـفينه
ششم در تسخير ممالک و فتوحات بالد ٬سفينه هفتم در رحلت بزرگان و مشاهير ٬سفينه
هشتم در وفات سالطين و اميران و وزيران ٬سفينه نهم در وفـات شـاعران و عـارفان و
خوشنويسان و هنرمندان ٬سفينه دهم در حوادث روزگار ٬سفينه يازدهم در تأليف کتب و
طبع آنها ٬سفينه دوازدهم در بناي امکنه و عمارات مذهبي و تاريخي و علمي ٬سـفينه
متفر قه.
سيزدهم در بناي امکنه و عمارات دولتي و عمومي ٬سفينه چهاردهم در وقايع ّ

در هر سفينه صدها نمونه زيبا ٬تقريبًا با نظمي تاريخي ٬از قديم تا زمان تأليف کتاب
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ـگردآوري شده و موارد دشوار شرح داده شده و بعضًا به م ۤا خذ مؤلّ ف نيز اشاره شـده
است .خواننده موا ّدـالتّواريخ هزاران ما ّد هـتاريخ خواندني و مهم را يکجا در اختيار دارد که

ـگاه از آنها فوايد تاريخي منحصري حاصل ميشود.

بنابر آنچه گفته شد ٬موا ّدـالتّواريخ  ٬بهرغم فحواي تقريظ حسـاب جـمل در شـعر فـارسي ٬

مـعم اها و
مشو ش نيست زيرا با نظام موضوعي ويژهاي تنظيم شده و در آن مشکـالت
ّ
ّ
ما ّد هـتاريخها بيان شده است .قواعد کلّ ي اين فن در ديباچه مؤ ّل ف ذـکـر شـده و مـوارد
ضمن متن شرح شده است.
دشوار نيز ٬با ذـکر مرجع و سند ٬در
ِ

درباره خطاهاي مطبعي موا ّدـالتّواريخ و بعضًا اشتباه در محاسبه تواريخ ٬شکوه مؤلّ ف

حساب جمل در شعر فارسي کامًال بجاست و مرحوم نخجواني هم برآن اذعان داشته است.

چاپ سربي اين کتاب در  ١٣٤٣شمسي ٬در  ٨٣٦+١٨صفحه ٬به قطع وزيري ٬در
مجتبي مينوي مقدّ مهاي کوتاه بر
ادبي ه تبريز ٬به چاپ رسيده است .شادروان
ـکتابفروشي ّ
ٰ

اين کتاب نگاشته و شادروان جاللـالدّ ين همايي »سنا« ما ّد هـتاريخ طبع آن را ) = ١٣٨٤
قمري( در ضمن قطعهاي چنين گفته است:
سال طبعش را طلب کردم »سنا« تاريخ گفتا
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