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ق فرسوده و کهنه نسخههای خطی نکتههایی وجود دارد که گاه از فرط
در البهالی اورا 
بداهت نادیده انگاشته میشود .این نکات که گاهی بهصورت یک واژه یا اصطالح خاص
در نسخهها نمود مییابد میتواند انعکاسدهنده زمینههای گوناگون مذهبی ،فرهنگی،
آموزشی ،اجتماعی و مانند آن در یک دوره کوتاه یا بلند تاریخی باشد .جدا از محتوای اصلی
نسخههاَ ،ظهر و حواشیُ ،مهرها ،تصاویر و نگارهها ،تزیینات و تذهیبات و دهها مورد دیگر
در نسخههای خطی یافت میشود که پژوهش و بررسی هر کدام از آنها میتواند کلیدی برای
فهم بخشهای ناشناخته فرهنگ و تمدن گذشته باشد.
یکی از قسمتهای اصلی نسخ خطی ،ترقیمه یا انجامه نسخه است .انجامهها که بيشتر
در پایان نسخهها و کتب خطی توسط کاتبان به نگارش درمیآمده است ،عمری به درازای
سنّت نسخهنویسی دارد .انجامه نسخههاي خطي دربردارنده نکات بسیار مهم و ارزشمندی
است ،بهگونهای که اگر انجامه نسخهای ساقط شده باشد یا به هر دلیلی قابل خواندن نباشد
نسخه دچار نوعی بیهویتی میشود؛ زيرا از طریق آنها میتوان به مواردی از جمله نام کاتب،
تاریخ دقیق کتابت ،نوع کتابت ،و مکان کتابت دست یافت.
بحث اصلی این مقاله بررسی یکی از انواع کتابت است .چنانکه اشاره شد یکی از مواردی
که در انجامه نسخ ه بهصورت مشخص بیان میشود نوع کتابت نسخه است ،بدین معنی که
کاتب با استفاده از عباراتی نظیر" :تمت تحریر" ،"...تمت تسوید" ،"...تمت تبییض" ،"...وافق الفراغ
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من تنمیق ،"...و "اتفق الفراغ من تعلیق "...نوع نگارش نسخه را متذکر میشود .براساس عباراتی
که کاتبان فاضل و بادقت در انجامه نسخه بهکار بردهاند میتوان به پرسشهاي گوناگونی که
درباره نوع نگارش نسخه كه در ذهن پژوهشگر نقش میبندد پاسخ گفت؛ از جمله اینکه آیا
نسخه خطی صورت اولیه متن است یا صورت پاکنویسشده آن؟ آیا نسخه مکتوب عنهی
وجود داشته است ،یا کاتب ،نویسنده اثر است و یا اینکه مطلبی را شنیده و کتابت کرده است؟
آیا نسخه ،سماع و مقابله و تصحیح شده است یا خیر.
یکی از اصطالحاتی که برخی کاتبان برای بیان نوع نگارش خود در انجامه پارهای
از نسخ خطی بهکار بردهاند ،اصطالح "تعلیق" است .نمونه بسیار برجستهای از کاربرد این
اصطالح را میتوان در تعدادی از انجامههای سفینه تبریز مشاهده کرد .سفینه تبریز نسخه
خطی منحصر بهفردی است که دربردارنده  209عنوان رساله و منتخب کتاب است که جز
سه رساله ،بقیه در فاصله سالهای  723 -721هجری توسط یکی از ادیبان و فاضال ِن تبریز
بهنام ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی گردآوری و کتابت شده است (تبریزی ،1381 ،پنج).
ِ
کاتب سفینه تبریز در انجامه رسالهها و منتخباتی که در اين اثر آورده ،نوع نگارش خود
را با عباراتی از قبیل" :تمت النسخه" ،"...تم الکتاب" ،"...فرغ من تحریره" ،"...اتفق الفراغ من
تحریره" ،"...فرغ من تسویده "...بیان کرده است .در انجامه  19رساله و منتخب کتاب که در
این سفینه درج شده ،کاتب از عباراتی استفاده کرده که در همه آنها نوع نگارش خویش را
"تعلیق" معرفی کرده است .از آنجا که ابوالمجد تبریزی کاتبی دقیق و فاضلی ادیب بوده ،این
واژهها در نظر اوبایست معنای خاصی داشته باشد؛ معنایی که بیانگر نوعی اشتراک در ميان
اين  19رساله و منتخب است .برای بررسی این ویژگیهای مشترک و کشف معنای خاص
"تعلیق" ،نخست موارد نوزدهگانه کاربرد این اصطالح در انجامههای سفینه تبریز ذکر میشود.

موارد کاربرد "تعلیق" در سفینه تربیز

 .1کتابالعقود و هو قصیده منظومه فی علم النحو /سراینده :نامشخص /کتابت :سهشنبه 26
ذیالقعده  /722انجامه" :فرغ من تعلیق هذه القیود عشوه لیله الثلثا( "...تبریزی ،1381 ،ص
.)152
 .2فی محبه الحقیقه (مختصری است از رساله قشیریه) /مؤلف :ابوالقاسم قشیری (م
 /)465کتابت :دوشنبه  3ذیالحجه  /722انجامه" :اتفق تعلیق الرساله هذه من المطلع الی
المقطع فی جوف لیله( "...تبریزی ،1381 ،ص .)233
 .3اصول فقه (بخشهای پایانی کتابی در اصول فقه) /مؤلف :نامشخص /کتابت :شنبه
نیمه ذیالحجه  /722انجامه" :فرغ من تعلیقه رواح یوم السبت( "...تبریزی ،1381 ،ص .)248
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 .4الشمسیه فی قواعد المنطقیه /مؤلف :نجم الدین دبیران کاتبی قزوینی (م  /)675کتابت:
یکشنبه  23ذیالحجه  /722انجامه" :اتفق الفراغ من تعلیقه ضحوه یوم( "...تبریزی،1381 ،
ص .)260
 .5تحصیل الحق فی مذاهب الخلق /مؤلف :فخر رازی (م  /)606کتابت :سهشنبه22
صفر /723انجامه" :اتفق الفراغ من تعلیق هذه الرساله( "...تبریزی ،1381 ،ص .)314
 .6خطبه التوحید /مؤلف :ابن سینا (م  /)428کتابت :شنبه  26صفر /723انجامه :اتفق
الفراغ من تعلیق هذه الخطبه( "...تبریزی ،1381 ،ص .)323
 .7کتاب ابوعلیسینا در جواب شیخ ابوسعید ابوالخیر /مؤلف :ابن سینا /کتابت :پنجشنبه 2
ربیعاالول  /723انجامه" :تم التعلیق اول یوم الثانی من ربیع االول( "...تبریزی ،1381 ،ص .)345
 .8تفسیر سوره اخالص و معوذتین /مؤلف :ابن سینا /کتابت :پنجشنبه  2ربیعاالول /723
انجامه" :اتفق الفراغ من تعلیق هذه النسخه( "...تبریزی ،1381 ،ص .)348
 .9الزبده فی الهیئه /مؤلف :خواجه نصیرالدین طوسی (م  /)672کتابت :شنبه 11
ربیعاالول  /723انجامه" :فرغ من تعلیقه( "...تبریزی ،1381 ،ص .)381
 .10بیست باب در اسطرالب /مؤلف :نصیرالدین عبیدی /کتابت :سهشنبه  14ربیعاالول
 /723انجامه" :اتفق الفراغ من تعلیقه لیله الثلثا( "...تبریزی ،1381 ،ص .)395
 .11التحفه فی علم الرمل /مؤلف :سعدالدین مسعودبن احمدبن عبداهلل خاصبکی/
کتابت :یکشنبه  19ربیعاالول  /723انجامه" :اتفق الفراغ من تعلیقه بحمداهلل و حسن توفیقه"...
(تبریزی ،1381 ،ص .)404
 .12لطایف شرفی /مؤلف :عبداهلل بن علیبن محمد تبریزی /کتابت :یکشنبه 26
ربیعاالول  /723انجامه" :فرغ من تعلیقه بحمداهلل و منه( "...تبریزی ،1381 ،ص .)434
 .13الخطبه و المدح بغیر نقطه /مؤلف :نامشخص /کتابت :سهشنبه  5ذیالقعده /722
انجامه" :اتفق الفراغ من تعلیق هذه الرساله( "...تبریزی ،1381 ،ص .)630
 .14رساله در موسیقی /عجبالزمان محمدبن محمود نیشابوری /کتابت :دوشنبه 24
ذیالحجه  /722انجامه" :اتفق الفراغ من تعلیقه جوف لیله( "...تبریزی ،1381 ،ص .)633
 .15خواص معادن کانی /مؤلف :نامشخص /کتابت :سهشنبه  3محرم  /723انجامه:
"اتفق الفراغ من تعلیقه" (تبریزی ،1381 ،ص .)656
 .16خواص معطرات /مؤلف :نامشخص /کتابت :سهشنبه  3محرم  /723انجامه" :اتفق
الفراغ من تعلیقه( "...تبریزی ،1381 ،ص .)656
 .17دالیل برف و باران(آثار علوی /کائنات ج ّوی) /مؤلف :نامشخص /کتابت :چهارشنبه
 4محرم  /723انجامه" :اتفق الفراغ من تعلیق هذه الرساله( "...تبریزی ،1381 ،ص .)660
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 .18رساله القوسيه /مؤلف :کمالالدین اسماعیل اصفهانی /کتابت :سهشنبه نیمه صفر
 /723انجامه" :اتفق الفراغ من تعلیق رساله القوسيه( "...تبریزی ،1381 ،ص .)710
 .19بدایع الصاحبیه فی بعض اخبار النبویه /مؤلف :ابوالمجد محمدبن صدرالدین ملک
مسعود(کاتب سفینه تبریز) /کتابت :چهارشنبه  22رجب  /723انجامه" :اتفق الفراغ من تسویده
و تعلیقه بحمداهلل و حسن توفیقه( "...تبریزی ،1381 ،ص .)733
عالوه بر موارد باال ،در یک جای دیگر نیز کاتب سفینه تبریز واژه "تعلیق" را در معنای
اصطالحی خود بهکار برده است و آن در پایان رساله منتخب الشواهد و الشوارد است .در حاشیه
حت بقدر الوسع و االمکان" بهخط کاتب قید
انجامه این رساله عبارت
صح ُ
ُ
"قابلت مع تعلیقه و ّ
شده است (تبریزی ،1381 ،ص  .)232ایرج افشار ( )1389-1304این عبارت را بهصورت
"قابلت مع خلیفه و صححت بقدر الوسع و االمکان" خوانده است ،اما بهدلیل تجارب ارزشمند
ُ
ناشی از دهها سال تتبع در نسخههای خطی ،چون به صحت قرائت خود اطمینان نداشته ،تصویر
همین حاشیه را در ضمن مقاله خود چاپ کرده است (افشار 1386 ،و  ،1387ص .)292
در عبارت مذکور ،بيگمان واژة "تعلیقه" سهوا ً "خلیفه" خوانده شده و شاید منشأ اصلی
این غلطخوانی نقطهگذاری بد کاتب بوده است .اما به چند دلیل" ،خلیفه" در این عبارت
اشتباه و "تعلیقه" درست است .نخست اينكه "خلیفه" از حیث نحوی درست نیست وبایست
الاقل "خلیفته" میبود .ثانی ًا عبارت بهصورتی که ایرج افشار خوانده است معنای ُم َح َّصلی
نخواهد داشت .ثالث ًا نباید از کمدقتی کاتب در نقطهگذاری برخی واژهها چشمپوشی کرد؛
زیرا در همه  19موردی که واژه "تعلیق" در انجامههای سفینه تبریز قید شده فقط در سه مورد
نقطههای واژه تعلیق بهصورت کامل گذاشته شده است (تبریزی ،1381 ،صص ،381 ،314
 .)656در ساير موارد ،این واژه يا بدون نقطه نوشته شده و یا در گذاشتن نقطههای برخی
از حروف سهلانگاری شده است .با مقایسه موارد کتابت این واژه در سفینه تبریز میتوان
بهروشنی دریافت که قرائت صحیح واژه" ،تعلیق" است نه "خلیفه".
بنابراین ،کاتب سفینه تبریز در مجموع 20 ،بار از واژه "تعلیق" در معنای اصطالحی
خود که بیانگر نوع خاصی از کتابت بوده ،استفاده کرده است .برای فهم معنای اصطالحی
تعلیق ،نخست باید معانی لغوی و کاربردی این واژه را در میان کاتبان و نویسندگان و بهويژه
نویسندگان فارسیزبان بررسی کرد و سپس با توجه به شواهد و دالیلی که در سفینه تبریز و
سایر متون و نسخ خطی وجود دارد به واکاوی معنای اصطالحی این واژه پرداخت.

تعلیق در آثار کهن فارسی

واژه مصدری تعلیق از ریشه "علق" بهمعنی درآویختن و نصب کردن است (جوهری،1410 ،
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ج  ،4ص 1532؛ فراهیدی ،1410 ،ج  ،1ص  .)163خود واژه " َع َلق" بهمعنی خون لختهای
است که هنوز خشک نشده است و بههمین معنی در قرآن کریم نیز استعمال شده است (قرآن
 2 :96ر.ك .فراهیدی ،1410 ،ج  ،1ص  .)161این واژه بهمرور زمان معانی ثانویهای پیدا
کرده است از جمله :بند کردن در ،عاشق گردانیدن ،ترک نکردن کار ،و انداختن مهار شتر بر
گردن آن .عالوه بر این ،اصطالح "تعلیق" در علوم مختلف اسالمی نیز بر معانی خاصی داللت
میکند .بهطور مثال ،در خوشنویسی ،بهخطی که حاصل امتزاج خطوط رقاع و توقیع است و
ریشه خط نستعلیق فعلی بهشمار میآید ،تعلیق گویند .در اصطالح شعرا تعلیق عبارت است
از مرتب کردن حکمی بر ثبوت یا نفی حکم دیگر .نزد نحویان ،باطل ساختن عمل افعال
قلوب را تعلیق گویند و محدثان نیز خالف یک راوی یا بیشتر از اوایل اسناد حدیث را تعلیق
میخوانند (برای معانی بیشتر تعلیق ر.ک :دهخدا ذیل :تعلیق).
این واژه در تداول فارسیزبانان معانی دیگری نیز پیدا کرده است که بیارتباط با ریشه
کلمه نیست .از میان معانی گوناگون تعلیق ،آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد
معانیای از آن در آثار کهن فارسی است که ناظر بر بیان نوعی خاص از کتابت باشد .تا آنجا
که جستجو کردهاند یکی از کهنترین آثار منثور فارسی که واژه تعلیق در آن بهمعنی نوعی
خاص از نوشتن بهکار رفته سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی است .در بخشی از این سفرنامه
آمده است" :این معنی در جامع بیتالمقدس دیده بودم و تصویر کرده و همانجا بر روزنامهای
که داشتم تعلیق زده( "...ناصرخسرو ،1381 ،ص  .)56ناصرخسرو در این عبارت ،تعلیق را
بهمعنی یادداشتبرداری و ثبت توأم با شتاب بهکار برده است .تعلیق بهمعنی ثبت و یادداشت
در سایر متون کهن از جمله تاریخ بیهقی مکرر بهکار رفته است که بهعنوان نمونه میتوان
به این موارد اشاره کرد" :و بیامدم و نامه نبشته آمد برین نسخت که تعلیق کرده آمده است"
(بیهقی ،1388 ،ج  ،1ص )76؛ "آنچه گویم از معاینه گویم و از تعلیق که دارم" (بیهقی،1388 ،
ص )145؛ "و مرا که بوالفضلم این روز نوبت بود ،این همه دیدم و بر تقویم این سال تعلیق
کردم" (بیهقی ،1388 ،ج  ،1ص 714 ،606 ،220 ،192؛ منشی ،1384 ،ص .)132
از نمونههای باال مشخص میشود که یکی از معانی تعلیق در متون کهن فارسی
"یادداشت و ثبت کردن" است .این یادداشتها گاه از مشاهدات یا شنیدهها و گاه از طریق
استنساخ از روی نامه یا نسخهای از یک اثر نوشته میشده است .عالوه بر این ،تعلیق بهمعنی
ت کردن
دیگری نیز در متون کهن فارسی بهکار رفته است که تا حدی با همین معنی یادداش 
قرابت داشته است ،لیکن تفاوتهایی نیز میان این معنی با یادداشتکردن ِ
صرف وجود دارد.
در اسرارالتوحید آمده است" :پس شیخ ما ابوسعید -قدساهلل روحة العزیزُ -م َّت َفق و ُمختَ َلف،
در مدت پنج سال بر امام ابوعبداهلل خضری خواند .چون شیخ تعلیق تمام کرد ،امام ابوعبداهلل
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بهرحمت حق -سبحانه تعالی -پیوست" (منور ،1386 ،ج  ،1ص  .)23تعلیق ،در این عبارت،
هرچند میتواند بهمعنی یادداشت و استمالء نیز باشد ،لیکن معنای دقیقتر آن همان است که
محمدرضا شفیعی کدکنی بدان اشاره کرده است" :یادداشتهایی که شاگرد از سر درس استاد
برمیداشته است و مطلق یادداشت را هم تعلیق میگفتهاند ...و رسم بر این بوده است که
تعلیق را شاگرد به استاد نشان میداده و گاه استاد درستی آن را بهخط خویش امضا میکرده
است" (منور ،1386 ،ج  ،1ص .)478
تعلیق بهمعنی یادداشتکردن شاگرد از درس استاد در سایر متون فارسی نیز بهکار رفته
است .سنایی غزنوی در باب تاسع حدیقه ،ذیل مثالب علوی زرمدی میگوید:
صبر کن بر ادای جان ُک ِ
دل منه بر غذای ناخــوش او
ش او
شست تعلیقهای عمرش پاک
کآب رویش ز تخته افـــالک
(سنایی ،1374 ،ص )682
در بیت دوم ،با توجه به واژه تخته که بهمعنی لوح بهکار رفته است و طبیعت ًا معنای
مکتب و درس و استاد را به ذهن متبادر میکند ،این احتمال وجود دارد که تعلیق بهمعنی
یادداشتهای شاگرد از درس استاد بهکار رفته باشد .نظامی گنجوی در مثنوی اقبالنامه ذیل
"اغانی ساختن افالطون" میگوید:
دل تنــگ را داد میـدان فــــراخ
به اندیشه بنشست در کنج کاخ
که نقشی عجب بود و نقدی نفیس
به تعلیق آن درس پنهان نویس
(نظامی گنجوی ،1388 ،ص )996
ِ
عبارت نظامی نیز تعلیق با درس و مکتبخانه مرتبط شده است.
در این
پس از نظامی ،عطار نیشابوری نیز در چند موضع تعلیق را به هر دو معنی مطلق
یادداشت و یادداشت شاگرد از درس استاد بهکار برده است ،در الهینامه میگوید:
چو محمودت دهد توفیق یاری
سر وفا تعلیق داری
گر از ّ
(عطار ،1388 ،ص )315
ِ
مطلق یادداشتکردن بهکار رفته است .اما در جاهایی نیز
در این بیت ،تعلیق بهمعنی
مشخص ًا کلمات درس و استاد و مکتب همراه با تعلیق بهکار رفته است که نشان میدهد در
این موارد عطار تعلیق را بهمعنی یادداشتبرداری شاگرد از درس استاد بهکار برده است .برای
نمونه چند مورد از این کاربرد در مصیبتنامه ذکر میشود:
درس "ما أوحی" بگفت ادریس را
بعد از آن در صدر شد تدریس را
ِ
شوق حــقش تــعلیق کرد
نوحه
در مـصیبت نوح را تصـدیق کرد
(عطار ،1388 ،ص )136
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پیش او تعلیق کن درس وفا

کم نهای از مرغکی ای بینوا
(عطار ،1388 ،ص )204
سال تا سالش دو شب تعطیل بود
از َش َره پیوسته در تحصـیل بـود
کار جـز تعلیق و تکراری نداشت
با همه خلق جهان کاری نداشت
(عطار ،1388 ،ص )330
این بحث را با اشاره به بیتی از مثنوی موالنا به پایان میبریم که در اینجا هم واژه تعلیق
بهمعنی یادداشتبرداری از درس استاد بهکار رفته است:
چون به دانش متصل شد گشت طی
مدرسه و تعلیق و صورتهای وی
(مولوی ،1385 ،ص )920

اصطالح تعلیق در نسخ خطی

چنانکه بيان شد در آثار کهن منظوم و منثور فارسی واژه تعلیق بهنوعی از کتابت اطالق میشده
که دارای دو ویژگی خاص بوده است :نخست اینکه عموم ًا این یادداشتها علیالعجاله و
فوری نوشته میشد .ثانی ًا در مواردی که یادداشت مربوط به درس و مکتب بوده ،در حضور
استاد یا با نوشته سایر افراد مقابله و حک و اصالح میشده است .با توجه به این نکات دوباره
با رجوع به انجامههای سفینه تبریز به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
با بررسی  19رسالهای که در انجامة آنها کاتب نوع کتابت خود را "تعلیق" معرفی کرده به
این نتیجه میرسیم که اوالً هیچیک از این رسائل و منتخبات ،برخالف عموم رسائل موجود
در سفینه ،تصحیح و مقابله نشده و نشانههای تصحیح در حاشیه این رسائل وجود ندارد .ثانی ًا
بسیاری از این منتخبات و رسائل نوزدهگانه پشت سر هم و با فواصل زمانی اندک بهنگارش
درآمده است .بهعنوان نمونه کتاب ابوعلی سینا در جواب شیخ ابوسعید ،تفسیر سوره اخالص
و معوذتین ،الزبده فی الهیئه ،بیست باب در اسطرالب ،التحفه فی علم الرمل و لطایف شرفی
که در مجموع حدود  48صفحه از محتویات سفینه تبریز را دربرمیگیرد ،همگی در فاصله
دوم تا بیست و ششم ربیعاالول سال  723هجری کتابت شده است.
از مجموع قرائنی که بیان شد میتوان دریافت که کاتب سفینه تبریز که خود از فاضالن
و دانشمردان روزگار خویش بوده و در کاربرد کلمات ،بهويژه در انجامه رسائل ،دقت خاصی
داشته ،واژه تعلیق را در مواردی بهعنوان نوع کتابت بيان کرده است .در مواردي نيز كه كاتب از
روی نسخهای مطلبی را بهسرعت استنساخ کرده و نسبت به صحت و سقم استنساخ خود شک
و تردید داشته از واژه تعلیق در انجامه رساله استفاده کرده است تا بعدها بتواند این نوع نوشتهها
و رسائل را بهصورت مشخص دوباره با اصل نسخه یا نسخه معتبر دیگری مقابله و تصحیح کند.
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بنابراین،کاربردواژةتعلیقدرانجامههاینسخهسفینهتبریزنهصرف ًابهمعنییادداشتبرداری
است و نه بهمعنی یادداشتهایی که از درس استاد برداشته میشود .زیرا اوالً رسالههایی مانند
الزبده فی علم الهیئه که حدود 16صفحه است و نوع کتابتش تعلیق معرفی شده ،یادداشت صرف
نبوده است ،چون حجم این رساله از یادداشتبرداری عادی بسیار بیشتر است .یادداشتبرداری
فوری مربوط به مواردی است که حجم مطلب اندک باشد .عالوه بر این ،کاربرد تعلیق بهمعنای
یادداشتهایی که ِ
طالبعلم از درس استاد برمیداشته نیز منتفی است ،زیرا مؤلفان عموم رسائلی
که در انجامه آنها از واژه تعلیق استفاده شده است سالها و بلکه قرنها پیش از کاتب سفینه
زندگی میکردهاند و او نمیتوانسته س ِر درس این افراد حضور یابد تا مطلبی را یادداشت کند؛
ضمن اینکه بسیاری از این رسائل از روی آثار و کتب مدون استنساخ شدهاند نه از سخنان یا
مسموعات افراد و استادان مربوط.
نسخههایی که بهسرعت از روی نسخهای دیگر استنساخ میشد و نیاز به مقابله و
تصحیح داشت اگر توسط کاتبان فاضل نوشته میشد ،در انجامه نسخه با واژه تعلیق متمایز
میگردید .بنابراین ،تعلیق نوعی از کتابت بوده که تقریب ًا مترادف "تسوید" بهکار میرفته است،
با این تفاوت که اصطالح "تسوید" عموم ًا زمانی بهکار میرفته که نسخه برای نخستین بار
توسط مؤلف یا یکی از شاگردان وی کتابت میشده است و احتمال داشته که مؤلف بعدها
ف نماید .تسویدها در صورت پاکنویس شدن و تنقیح نهایی "بیاض"
در آن دخل و تصر 
نامیده میشده است و نوع نگارش نسخه را "تبییض" میگفتهاند .ترادف معنایی "تعلیق" و
"تسوید" را میتوان از انجامه دویست و ششمین رساله سفینه تبریز یعنی بدایع الصاحبیه فی
بعض اخبار النبویه نیز دریافت .انجامه این رساله که تألیف و کتابتش توسط کاتب سفینه تبریز
یعنی ابوالمجد تبریزی انجام گرفته ،چنین است" :اتفق الفراغ من تسویده و تعلیقه بحمداهلل و
حسن توفیقه ( "...تبریزی ،1381 ،ص  .)733بنابراین ،باید پذیرفت که مقصود کاتب سفینه
تبریز از واژه تعلیق همان صورت نخست کتابت بوده است که بعد بایست بهزیور مقابله و
تصحیح آراسته شود.
نسخههایی که بهصورت تعلیق ،یعنی کتابت اولیه ،نوشته میشدند معموالً در اولین
فرصت مناسب و یا بهمحض یافتن نسخهای معتبر ،توسط برخی از کاتبان و فاضالن مقابله
و تصحیح میشد .کاتب سفینه تبریز نیز یکبار فرصت مقابله یکی از تعلیقهای خویش را
پیدا کرد و این مطلب را در حاشیه انجامه رساله مذکور یعنی الشواهد و الشوارد ذکر نموده
صححت بقدر الوسع و االمکان" قید شده است
"قابلت مع تعلیقه و
و بهخط کاتب عبارت
ُ
ُ
"قابلت مع خلیفه"...
(تبریزی ،1381 ،ص  .)232این همان عبارتی است که ایرج افشار آن را
ُ
خوانده است و پیشتر بدان اشاره شد .این یادداشت کاتب نشان میدهد که وی قب ً
ال یادداشتی
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ِ
"تعلیق"
از منتخب الشواهد و الشوارد داشته و سپس رساله مذکور را با آن یادداشت اولیه یا
نسخه ،مقابله و تصحیح کرده است.

کاربرد اصطالحی تعلیق در سایر آثار و نسخ خطی

کاربرد اصطالح تعلیق بهمعنای استنساخ اولیه و فوری از یک اثر که بایست بعدها با سایر
نسخ معتبر آن اثر مقابله و تصحیح گردد ،صرف ًا مربوط به سفینه تبریز نیست ،بلکه در آثار و
تألیفات برخی از معاصران ابوالمجد تبریزی نیز بهچشم میخورد .ابوالقاسم قاشانی (م )738
مؤلف تاریخ اولجایتو مینویسد" :و اگر فارغدل باشد که همت و نیت بر استقصای احوال
آنجا مستغرق گرداند و از معتبران و مجتازان اخبار بازداند و روزگار به تعلیق و تلفیق و تسوید
متقصی نتواند شد"
و تبییض صرف کند از ایراد عجایب و ادای غرایب یک طرف از آن دیار ّ
(قاشانی ،1384 ،ص  .)182از فحوای کالم نویسنده و نیز ترادف معنایی "تعلیق" و "تسوید"
میتوان دریافت که تعلیق در این عبارت بهمعنای رونویسی اولیه از آثار و نسخ بهکار رفته
است (حسینی قزوینی ،1383 ،ص .)311
در انجامه پارهای از نسخ خطی نیز اصطالح تعلیق دقیق ًا رساننده این مطلب است که
نسخه مزبور استنساخ اولیه و فوری بوده و نیازمند مقابله و تصحیح است .در نسخه ظفرنامه
مصح ِح وی نیز کتابت شده ،واژه تعلیق بهمعنای
حمداهلل مستوفی که در حاشیه آن شاهنامه
َّ
اصطالحی آن توسط کاتب بهکار رفته است .عبارت ترقیمه شاهنامه در این نسخه که به سال
 807هجری در شیراز کتابت شده چنین است:
"ع ّلقه علی سبیل االستعجال اضعف عباداهلل و احقر خلقاهلل تعالی و احوجهم الی
عفوه و غفرانه محمود الحسینی غفراهلل له و لوالدیه و لجمیع امه محمد صلیاهلل علیه وس ّلم
فی العشراآلخر رمضان المبارک ،افاضاهلل برکاتها سنه سبع و ثمانمائه بمدینة األمان شیراز"
(مستوفی ،1377 ،ج  ،2ص .)1559
چنانکه مالحظه میشود در عبارت نخست ترقیمه فعل "ع ّلق" دقیق ًا بهمعنای استنساخ
اولیه و فوری نسخه بهکار رفته و عبارت "علی سبیل االستعجال" تأکیدی بر این مدعاست .با
ذکر سه نمونه دیگر از انجامههای نسخ خطی به این بحث پایان میدهیم:
 .1التهذیب ،تفسیر قرآن بهزبان عربی ،تألیف ابوسعید جشمی بیهقی (م  )494که
نسخهای از آن بهشماره  3746در کتابخانه آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی بهخط نسخ
حسینبن عبداهلل خوالنی مورخ دوشنبه جمادیاآلخر سال  678هجری موجود است .این
نسخه که در واقع جلد نهم تفسیر را شامل میشود ،هیچگونه نشانه تصحیح و مقابله نداشته
و از عبارت کاتب در انجامه نسخه بهخوبی میتوان دریافت که استنساخ اولیه تفسیر بوده و

84

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ،25شامره(4زمستان)1393

واکاویاصطالح"تعلیق"درنسخهشناسی
براساسانجامههاینسخخطیسفینه
تبریز و چند نسخه دیگر

بایست بعدها مقابله و تصحیح میشده است .عبارت انجامه نسخه چنین است" :وافق الفراغ
من تعلیقه یوم( "...كتابخانه عمومي حضرت آيتاهلل مرعشي نجفي ،بيتا ،ج  ،10صص
142 -141؛ تصویر انجامه نسخه در پایان جلد دهم فهرست نسخ خطی کتابخانه آیتاهلل
مرعشینجفی).
 .2شرح مختصر االصول ،کتابی است فقهی بهزبان عربی از قاضی عضدالدین ایجی (م
 )756که نسخهای از این اثر بهشماره  823در کتابخانه آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی بهخط
نسخ عبدالرحمن بن عمر تربتی مورخ روز جمعه  26رمضان سال  757موجود است .کتابت
این نسخه چنانکه مشخص است یک سال پس از فوت مؤلف بوده و بهاحتمال قوی از روی
نسخه مؤلف استنساخ شده ،اما مقابله و تصحیح نسخه انجام نپذیرفته است .عبارت انجامه
نسخه چنین است" :و وافق الفراغ من تعلیقه یوم الجمعه( "...كتابخانه عمومي حضرت آیتاهلل
مرعشي نجفي  ،بیتا ،ج  ،3ص 24؛ تصویر انجامه نسخه نسخه در پایان جلد سوم فهرست
نسخ خطی کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی).
 .3النجم الثاقب فی اشرف المناقب ،کتابی است در سیره پیامبر اکرم (ص) بهزبان عربی،
اثر بدرالدین حسنبن عمر حلبی (م  .)779نسخهای از آن بهشماره  2532در کتابخانه آیتاهلل
العظمی مرعشی نجفی بهخط نسخ علیبن احمد قصیف موجود است که در سال  875در
مکه از روی نسخهای که به سال  768کتابت شده ،نوشته شده است .عبارت انجامه نسخه
این است" :انتهی مسیر [کذا] نجم الثاقب ...فی رجب الحرام سنه ثمان و ستین و سبعمائه ،کذا
هو فی النسخة المنقول عنها؛ ع ّلقه لنفسه و لمن شاء من بعده فراجی عفو ربه اللطیف علیبن
احمدبن القصیف بمکه المشرفه عام خمس و سبعبن و ثمانمائه" (كتابخانه عمومي حضرت
آیتاهلل مرعشي نجفي  ،بیتا ،ج  ،7صص 119 -118؛ تصویر انجامه نسخه در پایان جلد
هفتم فهرست نسخ خطی کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی) .عبارت "ع ّلقه لنفسه" در انجامه
این نسخه بهروشنی نشان میدهد که تعلیق نسخه عبارت از یادداشتبرداری و استنساخ اولیه
افراد و کاتبان از روی یک اثر بوده است.

نتیجهگیری

واژه "تعلیق" در زبان عربی و بهتبَع آن در زبان فارسی برای بیان معانی گوناگون بهکار رفته
است .به نظر میرسد پیشینه معنایی واژه تعلیق ،از مهمترین علل استفاده از این واژه برای بیان
نوعی خاص از کتابت در نسخهشناسی بوده است .این اصطالح که از حدود قرن پنجم یا
پیش از آن در متون اسالمی و ازجمله در متون فارسی در دو معنای یادداشت همراه با تعجیل،
و یادداشت از درس استاد بهکار میرفته در قرون ششم تا نهم هجری در بین نسخهنویسان
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و کاتبان مسلمان و ایرانی متداول بوده است .بهتدریج کاتبان فاضل که میکوشیدند کتابت را
در قالب قواعدی مشخص و دقیق درآورند ،به استفاده از این اصطالح برای بیان نوع نگارش
نسخ خطی پرداختند و آن را رواج دادند.
اصطالح تعلیق در انجامه نسخههای خطی عموم ًا بیانگر نوع خاصی از کتابت است،
بدین معنا که کاتبا ِن فاضل زمانی که با سرعت از روی یک نسخه به استنساخ میپرداختند
و مجالی برای مقابله و تصحیح آن پیدا نمیکردند ،با ذکر واژه تعلیق در انجامه نسخه متذکر
مطلب میشدند .این روش باعث میشد که بعدها نسخههایی که مقابله و تصحیح نشده بود
از سایر نسخهها متمایز باشد و این تمایز سبب میشد در اولین فرصتی که نسخهای معتبر
ِ
تعلیق خویش کند .معموالً نسخههایی
از آن اثر پیدا میشد ،کاتب اقدام به مقابله و تصحیح
که بعدها مقابله و تصحیح میشد با ذکر عبارات و گواهیهای مقابله و تصحیح در حواشی
یا ذیل انجامه نسخ مشخص میگردید .بنابراين ،مصححان باید توجه داشته باشند که در
تصحیح متون از نسخی که در انجامه آنها اصطالح تعلیق بهکار رفته است با نهایت احتیاط
استفادهکنند.

مآخذ

افشار ،ایرج ( .)1387-1386انجامههای سفینه تبریز .نامه بهارستان 8 ،و 13( 9و.330 -285 :)14
بیهقی ،ابوالفضل محمدبن حسین ( .)1388تاریخ بیهقی (محمدجعفر یاحقی و مهدی سیّدی ،مقدمهنويسان،
مصححان و تعليقنويسان) ( 2ج) .تهران :سخن.

تبریزی ،ابوالمجد محمدبن مسعود ( .)1381سفینه تبریز :چاپ عکسی از روی نسخه مجلس شورای
اسالمی (نصراهلل پورجوادی و عبدالحسین حائری ،مقدمهنويسان) .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
جوهری ،اسماعیلبن حماد ( .)1410تاج اللغه و صحاح العربیه (احمد عبدالغفور عطار ،مصحح) ( 6ج).
بیروت :دارالعلم للمالیین.

كتابخانه عمومي حضرت آيتاهلل مرعشي نجفي (بیتا) .فهرست نسخههای خطی کتابخانه عمومی حضرت
آیتاهلل العظمی نجفی مرعشی (احمد حسيني ،نگارنده) .قم  :بينا.
حسینی قزوینی ،شرفالدین فضلاهلل ( .)1383المعجم فی آثار ملوک العجم (احمد فتوحینسب ،بهكوشش).
تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

دهخدا ،علیاکبر( .)1377لغتنامه .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
سنایی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ( .)1374حدیقهالحقیقهو شریعه الطریقه (محمدتقی مدرس رضوی ،مصحح
و توشيحگر) .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

عطار نیشابوری ،فریدالدین محمد ( .)1388الهینامه (محمدرضا شفیعی کدکنی ،مقدمهنويس ،مصحح و
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واکاویاصطالح"تعلیق"درنسخهشناسی
براساسانجامههاینسخخطیسفینه
تبریز و چند نسخه دیگر
تعليقنويس) .تهران :سخن.
 .)1388( ----------مصیبتنامه (محمدرضا شفیعی کدکنی ،مقدمهنويس ،مصحح و تعليقنويس).تهران :سخن.

فراهیدی ،خلیلبن احمد ( .)1410کتاب العین (مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی ،محققان) ( 8ج) .قم:
نشر هجرت.

قاشانی ،ابوالقاسمبن محمد ( .)1384تاریخ اولجایتو (مهین همبلی ،بهكوشش) .تهران :انتشارات علمی
فرهنگی.

مستوفی ،حمداهلل ( ،)1377ظفرنامه به انضمام شاهنامه (حمداهلل مستوفی ،مصحح؛ نصراهلل پورجوادی و
نصرتاهلل رستگار ،زير نظر) ( 2ج) .تهران :مرکز نشر دانشگاهي؛ وين :آکادمی علوم اتریش.

منشی ،ابوالمعالی نصراهلل ( .)1384ترجمه کلیله و دمنه (مجتبی مینوی طهرانی ،مصحح توضيحگر) .تهران:
امیرکبیر.

منور ،محمدبن منورمیهنی ( .)1386اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ( 2ج( ).محمدرضا شفیعی
کدکنی ،مقدمه نويس ،مصحح و تعليقنويس) .تهران :آگه.

مولوی ،جاللالدین محمد ( .)1385مثنوی معنوی بر اساس نسخه نیکلسن (سعید حمیدیان ،بهکوشش).
تهران :قطره.

ناصرخسرو قبادیانی مروزی ( .)1381سفرنامه (محمد دبیرسیاقی ،بهکوشش) .تهران :زوار.
مایل هروی ،نجیب ( .)1380تاریخ نسخهپردازی و تصحیح انتقادی نسخههای خطی .تهران :وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی.

نظامی گنجوی ،الیاسبن یوسف ( .)1388خمسه نظامی :بر اساس نسخه سعدلو (سامیه بصیرمژدهی،
مقدمهنويس و مصحح) .تهران :دوستان.
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