نسخه خطي تازهياب مجمل التواريخ و القصص
سي د علي آل داود
ّ
مجمل التواريخ و القصص  ٬نسخه عکسي مورخ  ٬٧٥١نسخهبرگردانان :ايرج افشار و
محمود اميدساالر ٬تهران  ١٨٩ ٬ ١٣٧٩برگ ١٤+ـ+ـ ١٧صفحه.
مجمل التواريخ و القصص در زمره کتابهاي ارزنده تاريخي زبان فارسي است که در سال
 ٥٢٠ه بهدست مؤلفي ناشناس اهل اسدآباد همدان يا همدان به رشته نگارش درـآمده
است .اين مؤلف در عصر سالجقه ميزيسته و ظاهرًا در دربار آنان به مـنصب دبـيري
اشتغال داشته ٬او هرـچند به شهرهاي مختلف سفر کرده ليکن مقر دائمي او به احتمال
در شهر اصفهان بوده است .از احوال او بهجز اينها اطالع بيشتري درـدست نيست .مؤلف
محم د بن
در کتاب نام خود را نميآورد امّ ا ذـکري از يکي از اجدادش به نام مهلّب بن
ّ
شادي در ميان آورده است .ضمنًا او کتاب ديگري در تاريخ خاندان برمکي تأليف کرده

ـکه متأسفانه نسخه کتاب اخير او نيز درـدست نيست.
نويسنده مجمل التواريخ در نگارش اثر خود از آثار متعددي سود جسته و نام برخي را
ذـکر کرده و البته بسياري از منابع مورد استفاده او امروزه از ميان رفته است .انشاي اين
ـکتاب ساده و روان است و از نمونههاي خوب فارسينگاري در اوايل سده ششم بهشمار
ميرود .به گفته ملکالشعراي بهار اين کتاب به روزگـاري تأليـف شـده کـه هـنوز زبـان
فارسي دستنخورده و از سادگي و ايجاز برخوردار بوده است.
موضوع مجمل التواريخ و القصص  ٬تاريخ عمومي عالم و ٬بهطور اخص ٬تاريخ ايران از
آغاز تا سال ٥٢٠ـه است و فصلي را نيز به مباحث جغرافيايي اختصاص داده است .اين
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ـکتاب ّکًال در ٢٥باب به شرح زير تأليف شده است:
باب ّاو ل تا هشتم :تاريخ ملوک و خلفاي درگذشته با ايجاز کامل و همراه با جداول
متعدّ د؛ باب نهم و دهم :گزارش تاريخ ايران پيش از اسالم؛ باب يازدهم تا هجدهم :تاريخ
ترکان و هندوان و روم و بنياسرائيل و عرب و تاريخ پيامبران؛ باب نوزدهم :مفصلترين
بخش کتاب و حاوي تاريخ جهان اسالم از سال ّاول هجرت تا سال تأليف کتاب ٥٢٠ـه
است؛ باب بيستم :احوال پادشاهان دنياي اسالم که مخالف خلفا بودند؛ باب بيست و

دو م :در مقابر و نواويس معروف؛ باب بيست و
يکم :در القاب پادشاهان؛ باب بيست و ّ

سوم و چهارم :در مسالک و ممالک و وصف شهرها و رودهاي معروف؛ باب بيست و
پنجم :مطالب متفرقه )همه نسخههاي موجود اين کتاب فاقد اين باب است ٬ليکـن در
مقدمه کتاب به آن اشاره شده است(.
از مجمل التواريخ و القصص تا چندي پيش يک نسخه خطي شناخته شده بود .اين نسخه
همان است که به شماره ٦٢ـف در کتابخانه ملي پاريس نگهداري ميشود و در سـال
٨١٣ـه کتابت شده است .از نسخه پاريس ٬روانشاد عالمه محمد قزويني ٬هنگام اقامت
در آن شهر ٬عکسي تدارک ديد و براي وزارت معارف وقت ارسال کرد بخشي از آن را
ژول مول در ١٨٤٣ـم در مجله آسيايي به چاپ رساند که پس از آن ملکالشـعراي بـهار٬
شاعر نامي ايران ٬بر اساس همان نسخه عکسـي آن را تـصحيح و هـمراه بـا مـقدمهاي
مفصل در سال ١٣١٧ـش در تهران به چاپ رساند .نسخه پاريس در قطع بزرگ و حاوي
 ٦٩٨صفحه است .کاتب آن ٬علي بن محمود بن علي نجيب الرودباري ٬کار نگارش و
تحرير را در  ٢٨جمادياالول سال  ٨١٣ه به انجام رسانده است.
تا مدتها چنين تصور ميرفت که از اين کتاب گرانقدر تنها همين دستنويس بـر
جاي مانده؛ ليکن ٬در سالهاي بعد ٬محققان ايراني و اير انشناسان اروپايي نسخههاي
ديگر آن را به شرح زير کشف کردند .١ :نسخه کتابخانه محمدفؤاد کوپرلو در استانبول٬
ـکهنترين نسخه موجود اين کتاب است و کاتب تحرير آن را در  ٤شوال سال ٧٥١ـه به
پايان برده است .اين نسخه را نخستبار ٬بارتولد ٬خـاورشناس روس ٬در سـال ١٩٢٦
مالحظه و مقالهاي در باب آن نوشت .و چند فصل آن را در کتاب ترکستاننامه خود آورد.
نسخه در سال  ١٩٦٦در ترکيه به معرض فروش گذارده شد و کتابخانه ملي برلين آن را
خريداري کرد.
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 .٢نسخه ناقص کتابخانه چستربيتي ٬نوشته سال ٨٢٣ـ/ـ.١٤٢٠
 .٣نسخه هايدلبرگ ٬داراي  ١١٨برگ و در حدود سال ٩٠٦ـ/ـ ١٥٠٠کتابت شـده و
داراي چند مينياتور است.
اينک نسخه کتابخانه برلينـــ کهنترين دستنويس موجود مجملالتواريخ و القصصـــ
به اهتمام ايرج افشار و محمود اميدساالر بهصورت عکسي منتشر شده است .اين نسخه
ـکامل و خوانا و داراي  ١٨٩ورق ٢١سطري مجدول است و هشت تصوير در آن آمده که
بهجز معدودي جدول و تصوير نانوشته و سفيد ٬نقص عمدهاي در آن بهنظر نميرسد و
تاـکنون کهنترين دستنويس کتاب شـمرده مـيشود .کـاتب دستنـويس ٬مـحمد بـن
طايکوي بن تموجن يحيي شادقدخويي ٬تـحرير آن را در روز يکشـنبه  ٤شـوال ٧٥١
هجري به پايان رسانيده و مهر سلطان بايزيد دوم ٬پادشاه عثماني ) (٩١٦-٨٨٦در آن
ديده ميشود .اين دستنويس ٬پيش از اين ٬به کتابخانه محمدفؤاد کوپرلو تعلق داشته
و فيلم آن به شماره  ٩٥١در دانشگاه تهران موجود است.
ـکتاب با مقدمهاي کوتاه از ايرج افشار به فارسي ٬حاوي معرفي مهمترين منابع فارسي
و خارجي درباره اين اثر ٬و مقدّ مه مفصلتري به انگليسي از دکـتر مـحمود امـيدساالر
همراه است .در اين مقدمهها مطالبي در باب نسخ کتاب ٬چاپ بهار و مؤلف آن ذـکر شده
مصح حان براي استفاده بيشتر خوانندگان ٬شماره صفحات چاپ بهار را در حاشيه
است.
ّ
آوردهاند .اشتباه عجيبي که رخ داده ٬تفاوت سال کتابت کتاب در پشت و عطف جلد با
صفحات داخلي کتاب است .در پشت جلد ٬سال کتابت نسخه  ٧٥٢و در داخل  ٧٥١ذـکر
شده و صـحيح روايت اخـير است .ايـن اشـتباه کـه البـته مـمکن است هـمه مـؤلفان و
نويسندگان و مصححان کتب با آن مواجه شوند از آنجا صـورت مـيگيرد کـه مـعموًال
آخرين مراحل آمادهسازي و جلدسازي کتاب بيرون از مـراقـبت صـاحب اثـر صـورت
ميگيرد و ناشر يا صحاف خود آخرين کنترلها را انجام ميدهند .اين اشتباه که در وهله
ّاول نکــتهاي کــوچک بــه نـظر مـيآيد بـهتدريج و بـا ورود کـتاب در کـتابخانهها و
ـکتابشناسيها اثر خود را بر جاي نهاده و ذهن همه کساني را که بعدها قصد ارجاع به آن

را دارند مغشوش خواهد کرد.
چاپ فاـکسيميله فعلي داراي فوايد بسيار است .در اين نسخه چند تصوير و از جمله
دورنماي خانه کعبه و حرم حضرت رسول )ص( به چشم ميخورد .اين تصاوير در چاپ
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ملکالشعراي بهار هم ديده ميشود؛ ليکن ٬در آنجا ٬به صورتي ابتدايي و ساده و شامل
چند شکل هندسي منظم است و ويژگي هنري خاص در آن مشاهده نميگردد .ليکـن
تصاوير اين نسخه بالنسبه هنرمندانه است و شايد بتوان به نسبت سال کتابت نسخه آنها
را يکي از قديمترين تصاوير کامل خانه کعبه بهشمار آورد.
به هر حال ٬چاپ نسخه تازهياب مـجمل التـواريـخ بـهصورت عکسـي ٬کـه بـا يـاري
هموطنان خارج از کشور منتشر شده ٬قدمي مؤثر و مفيد در راه ارائه يکي از کهنترين
متون تاريخي زبان فارسي است .اين چاپ عکسي عنوان شماره » ١ـگنجينه نسخهبرگردان
ـ

متون فارسي« زير نظر ايرج افشار و محمود اميدساالر معرفي شده و ٬بدينسان ٬انتشار
عناوين ديگر بشارت داده شده است .اينک راه براي محققي که بخواهد با مقايسه اين دو
نسخه نسبت به تصحيح جديدي از اين اثر مهم اقدام کند باز است و اميد است يکي از
پژوهشگران جوان و فاضل و باـحوصله بدين مهم اقدام ورزد و متني پاـکيزه و صحيح و
منقّح با مقايسه اين دو نسخه فراهم آورده و انتشار دهـد .البـته کـوششهاي ارزنـده و
خستگيناپذير استاد ايرج افشار در راه ارائه متون کهن تاريخي و ادبي زبان فارسي بـه
وجوه مختلف قابل ستايش و براي نسل جوان شايسته تقليد است .نامه فرهنگستان مزيد
بانيان اين خدمت پرـارزش علمي را از باريـتعالي مسئلت دارد.
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