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 فهرست نسخه هاى خطى 
 مدرسه مصطفى خان سورتیج )سارى-ایران(

 بخش دوم

روش کار: پـس از سـتاره، بخشـی از عبـارت فهرسـت چـاپ شـده کـه مـد نظـر بـوده، بـا فونتـی 
یزتر، سـطر مطلب مذکور درج شـده  کمی آن سـوتر، با حروفی ر رده شـده اسـت.  مشـکی تر، آو

ری انگاشته شده، ارائه می گردد. است. سپس آنچه صحیح بنظر آمده یا توضیحی ضرو

ص14 سطر 5 از نسخه شناسی دّوم ى  کلیرو * وقفنامه .. از محّمد بن یوسف 
ى در وقـف نامـه تعبیـر بـه »مرحـوم رضـوان مـکان« شـده ،  کلیـردى بـا دال اسـت ، ثانیـًا از و اّواًل صحیـح 
محّمـد یوسـف، چطـور می توانـد واقـف باشـد؟ واقف، خود »علیجان« اسـت و ثـواب آن را به روح محّمد 

کرده است . یوسف و خدیجه خانم نثار 

ص14 سطر 6 از نسخه شناسی دّوم  1261  *
صحیح :  1269.

ص15 سطر 6 به آخر گل آقا به زوجه اش   * از ما 
توضیح :  .. زوجه اش مهر نساء.

ص15 سطر 5 به آخر   * دو مهر بیضوى ناخوانا 
گل آقا«. توضیح : یکی از آنها »عبده الراجی 

فهرست نسخه هاى خطى مدرسه مصطفى خان سورتیج 
)سارى - ایران(؛ نگارش : ابوالفضل حافظیان بابلى؛ نشر مجمع 

ذخائر اسالمى ، چاپ اّول 1398هـ .ش؛ 111 صفحه/ مشتمل بر 
معرفی 51 نسخه
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ص15 سطر 5 به آخر * وقف نامه با عبارات متفاوت 
توضیح : و مضمون واحد.

ص15 سطر 4 به آخر * مهر بیضوى ناخوانا 
گل آقا«. توضیح : سجع مهر خواناست: »عبده الراجی 

ص16 سطر 1 نسخه شناسی * بن محّمد صالح بختکی 
صحیح :  یخکشی ، منسوب به »یخکش« روستایی در بهشهر مازندران .

...  ص16 سطر 5 به آخر
ّ

* وقفنامه نسخه از ما
کلبابائـی مـرزرودى« . البتـه در نسـخه   

ّ
سـه نقطـه عامـت حـذف یـا ناخوانایـی اسـت . صحیـح : »مـا

»مرزودى« آمده بدون راء دّوم ، و مراد همان روستاى »مرزرود« فعلی، از توابع سارى است .

ص16 سطر 4 به آخر * مهر بیضوى »عبده فضل اهلل« 
ی وقف است .

ّ
توضیح : مهر متول

ص16 سـطر 3 به آخر * مهر مرّبع »عبده محّمد صادق« 
ی و مجرى تکرار شده است .

ّ
مهر مجرى و شاهد وقف است چنانچه در برگ 2 نیز مهر متول

ص17 سطر  1 د و وفات .. 
ّ
یخ تول  * و نیز تار

کاتـب یعنـی محّمـد صالـح یخکشـی در سـال 1202 هجـرى  یـخ ، سـال وفـات پـدر  توضیـح : یکـی از توار
است .

ص17 سطر 3 نسخه شناسی دّوم * وقفنامه نسخه از میر محّمد علی سارى 
ى )نه سارى( ابن میرعبدالمّطلب . صحیح :  سارو

ص17 سطر 4 نسخه شناسی دّوم * مهر بیضوى «»عبده محّمد علی ...« 
صحیح :  »عبده محّمد علی الحسینی«.

ص18 سطر 5 نسخه شناسی کاّفۀ مؤمنین و مؤمنات  * وقفنامه بر 
توضیح : از منافع یکدانگ قریه ملیک .

ص20 سطر 1 نسخه شناسی دّوم * خواجه مازندرانی 
صحیح :  خواجه محّمد مازندرانی .

ص20 سطر 1 نسخه شناسی دّوم * جمادى االّول 
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صحیح :  ربیع االّول .

ص20 سطر 2 نسخه شناسی دّوم * 993 )پایان جزء اّول( 
کاتب همان عبدالرحیم است . توضیح : جزء سّوم )برگ 348( در سال 1001 پایان یافته است . 

ص20 سطر 6 نسخه شناسی دّوم * عبده زمان ؟ 
صحیح :  عامت سؤال حذف شود، جاى تردید نیست .

ص21 سطر 1 نسخه شناسی اّول * )کاتب( محّمد بن زمان الموسوى 
ى محّمد بن زمان بن محّمد اشرف موسوى هزارجریبی است . پدرش محّمد زمان نسخه 5  توضیح : و

همین مجموعه )قوانین االصول( را نوشته است .

ص21 سطر 2 نسخه شناسی اّول * وقفنامۀ نسخه از حاج سّید محّمد 
صحیح : .. حاج سّید محّمد بنافتی .

ص21 سطر 2 و3 نسخه شناسی اّول کاتب نسخه باشد(  * حاج سّید محّمد )بنظرمی رسد 
که این حاج سّید محّمد باید همان  کاتب نسخه نیست . منظور فهرست نگار آن است  توضیح : حتمًا 
کاتـب معّرفـی شـده اسـت. اّواًل: در ادامـۀ شـهرتش در  کـه بـه عنـوان  »محّمـد بـن زمـان الموسـوى« باشـد 
نسـخه »حاج سـّید محّمد بنافتی« آمده ، پس بنافتی اسـت نه موسـوى. ثانیًا: هیچ اشـاره اى به سـیادت 
که شخص از علماء و رجال دین  او نیست. ثالثًا: تعبیر از واقف به »خیر الحاّج والعّمار« نشان می دهد 
کتاب هاى دیگرى را نوشته و  کاتب محّمد بن زمان الموسوى عاوه بر این نسخه،  نیست ، و حال آنکه 
ی بوده 

ّ
گاهـی موقوفاتـی بنامـش صـادر شـده و به اسـتناد کتاب هاى همین مجموعه از عالمـان مهّم محل

است .

ص21 سطر 5 نسخه شناسی اّول د 
ّ
یخ تول ى برگ اّول 9 تار * رو

یخ(. یخ وفات )جمعًا 9 تار د و یا تار
ّ
یخ تول صحیح :  هشت تار

* سجِع »... محّمد جعفر«  ص 22 سطر  1
صحیح :  سجِع »تابع دین احمدی جعفر«.

د در میان سال هاى 1228 الی 1250ق دیده می شود 
ّ
یخ تول کتاب هشت تار ى برگ بعد از انجام  * رو

ص24 سطر پایانی نسخه شناسی  
یخ ها به خّط کاتب نسـخه، سـّید زمان موسـوى اسـت و مربوط به اوالد خودش می باشـد  توضیح: این تار
دش به سـال 1228 

ّ
کتابخانه اسـت و تول کاتب بعضی از مجموعه هاى همین  که  از جمله سـّید محّمد 

بوده است .
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ص25 سطر 2 نسخه شناسی  * سنۀ  928 
صحیح :  سنۀ 982.

ص25 سطر 8 نسخه شناسی * وقف نامه نسخه از علی اصغر 
 محّمد امین ، چنانچه در وقف نامه به آن تصریح شده است .

ّ
صحیح : .. علی اصغر بن ما

ذیل تصویر انجامه پس از ص 25 ف( 
ّ
* 928ق )در حیات مؤل

ف .
ّ
صحیح :  982ق ، پس از وفات مؤل

ت غلط تایپی و عدم توجه به اصاح 
ّ
کامًا درنسخه واضح است . به عل یخ سال 982  توضیح آنکه تار

کتاب  کرکی ، نویسـندۀ  گاه هنگام ثبت تصویر با توجه به اینکه محّقق  آن ، 928 ثبت شـده اسـت . آن 
، در سـال 940 وفـات یافتـه ، فهرسـت نگار بـراى توجـه دادن بـه اهمّیـت نسـخه ، ذیـل تصویـر عبـارت )در 

ف( را افزوده است .
ّ
حیات مؤل

ص27 سطر 4 نسخه شناسی دّوم * مهر بیضوى »عبده ...« 
ى همـان سـّید محّمـد بـن زمان موسـوى هزارجریبی  صحیـح :  مهـر بیضـوى »عبـده محّمـد الموسـوى«. و

کتاب آمده است . که بارها نامش در  است 

ص28 سطر 1 نسخه شناسی دّوم  * نسخ 
توضیح : نسخ مخلوط .

ص28 سطر 1 نسخه شناسی دّوم  میرزا 
ّ

* آخوند ما
کرده اسـت ،   میرزا در سـارى حاشـیه نویسـی 

ّ
 میرزا بن محّمد حسـن . در برگ 18 ما

ّ
توضیح : آخوند ما

به سال 1236 هجرى .

ص30 سطر 5 نسخه شناسی دّوم * مهر بیضوى »عبدالراجی آقا خان« 
صحیح : .. »عبده الراجی آقا جان«.

ص31 سطر 1 نسخه شناسی * 4 ربیع االّول ...  1267 
صحیح :  سه نقطه زائد است .

ص32 سطر 2 به آخر * بنافی 
صحیح :  بنافتی .

ص32 سطر آخر * صادق 
ظاهرًا: صادقی .
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ص35 سطر 1 نسخه شناسی  * زمان الموسوى ؟ 
صحیح :  عامت سؤال زائد است .

ص35 سطر 2 نسخه شناسی * جمعه 
صحیح :  شنبه .

ص35 سطر 6 به آخر یخ  1222  * تار
یخ  یخ ، تار کتابت شـده اسـت . این تار صحیح :  1242. به تصریح فهرسـت نگار نسـخه در سـال 1223 

کتابت ، وقف شود؟! وقف است . چطور می شود یك سال قبل از 

ص35 سطر 3 و4 به آخر * مهر »الواقف باهلل .. الموسوى« 
کاتب نسخه و واقف مجموعه است . توضیح : این مهر 

* مهر بیضوى »مهدى الموسوى«  ص37 سطر  1
کاتب بعضی از دیگر نسخه هاى مجموعه و مالك همین  توضیح : او باید پسر محّمد بن زمان موسوى، 

نسخه باشد.

ص37 سطر 1 نسخه شناسی دّوم * محّمد زمان 
کـه در سـطور بعـد بـه آن  صحیـح :  محّمـد بـن زمـان . مهـر بیضـوى واقـف »عبـده محّمـد الموسـوى« نیـز 

کاتب است و هم واقف . کاتب است . یعنی هم  تصریح شده مربوط به همین 

ص40 سطر  1 * وقفنامه نسخه 
گل آبی است . توضیح : واقف خانم 

ص40 سطر 5 به آخر * بن عماد الدین 
صحیح :  بن میر عمادالدین .

ص43 سطر 3 به آخر م 
ّ
* محسن معل

م .
ّ
صحیح :  حسن معل

ص43 سطر 3 به آخر * روز چهارشنبه [؟] 1260ق 
صحیح :  روز چهارشنبه 21 محّرم 1260ق . ماه و روز آن را رمزى نوشته است . جایی براى عامت سؤال 

گر هم قابل تشخیص نباشد باید عینًا نقل شود. نیست . ا

ص47 سطر 1 نسخه شناسی * محّرم 
صحیح :  ذى الحّجه .
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ص47 سطر 4 به آخر نسخه شناسی * قوهپائی 
صحیح :  قهپائی . توضیح : هرچند هر دو درست است و در نسخه ها به هر دوصورت آمده ولی ما براى 
کـه بهتریـن  ى نسـخه هاى خطـی  شـناخت سـیر تحـّوالت واژگان جغرافیائـی ، در نقـل ضبـط واژگان از رو

اسناد براى بررسی سیر این تحّوالت هستند باید حّساس باشیم .

* مهر مستطیل : »... محّمد علی بن محّمد مؤمن القوهپائی«  ص47 سطر3 و 4 به آخر نسخه شناسی
صحیح :  سجع مهر چنین است : »محّمد نبّی اهلل علی ولّی اهلل«. اصًا اسم »محّمد علی« و »قوهپائی« 

کجا آمده و به عنوان سجع مهر ثبت شده ، نمی دانم . از 

* )مهر( دیگرى از محّمد قاسم بن محّمد علی مجد دامغانی با مهر مستطیل ناخوانا
ص47 سطر  2و 3به آخر نسخه شناسی  
صحیـح :  ناخوانـا نیسـت ، بلکـه سـجع چنیـن اسـت : »المعتصـم بـاهلل الغنـی العبـد محّمـد قاسـم مجد 

الدامغانی«.

ص51 سطر 1 نسخه شناسی  محّمد تقی 
ّ

* )کاتب( ما
کن پرکوه«. پرکوه از روستاهاى هزارجریب مازندران است . کاتب : »اسفار سا توضیح : ادامه نام 

ص52 سطر  6 * اّما شکلش با آن متفاوت است 
توضیح : احتمااًل چون هر دو جا، مهر خوِد »شیخ علی جان« هم آمده ، این مهر هم از آِن اوست .

ص55 سطر 4 و 5 * مهر بیضوى : »عبده زمان الموسوى« 
صحیح : .. زمان بن محّمد الموسوى .

ص58 سطر 3 نسخه شناسی * مهر بیضوى : »عبده محّمد هادى الموسوى« 
که بارها نامش تکرار شده . صحیح :  بدون »هادى«. همان سّید محّمد موسوى ابن سّید زمان است 

کنویـِس ایـن حاشـیه، مشـتمل بـر76 مـورد اصاحّیـه و توضیحّیـه تمـام شـد،  1399/7/1 هجـرى شمسـی پا
والحمد هّلل.

سّید صادق حسینبى اشکورى  
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 حکم کلمات کفر آمیز در فقه حنفی 
)از کتاب فتاوی الحسامیه(

کلمات فارسی در متون فقهی حنفیان نوشتم. نخست »ادبیات الفاظ  ده سال پیش، سه مقاله در باره 
که شامل فارسیات موجود در فتاوای تاتارخانیه بود. دیگری »یکصد و پنجاه و شش  کفر در فقه فارسی« 
کلمـه نوشـته علمـای بلـخ« و سـوم »تعابیـر فارسـی در الفـاظ سـوگند و طـاق در متون فقـه حنفی«. بخش 
اول که کفریات زبانی اسـت، شـامل شـماری از جمات فارسـی اسـت که در نگاه حنفیان، بوی کفر می 
کـه آیـا گفتـن آنهـا کفـر هسـت یـا خیـر، اظهار نظـر کرده انـد. همه این مقـاالت در  دهـد و علمـا در بـاره ایـن 
یخی )صص 527 ـ 658( ]تهران، نشر علم، 1391[ منتشر شد. امروز  دفتر نخست مقاالت و رساالت تار
ی الحسـامیه از عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن مازه )کشـته شـده در حمله  کتاب فتاو نسـخه ای خطی از 
غزها به بخارا در سال 536( دیدم. همچنین سابقا، به مناسبت لطائف االذکار، مقاله مفصلی در باره 
کـه اوج شهرتشـان در قـرن پنجـم و ششـم اسـت، نوشـته ام. در ایـن دو صفحـه، تعـدادی از  ایـن خانـواده 
تعابیـر فارسـی ضمـن ادبیـات »کفریـات زبانی« آمده بود که خواسـتم آنها را هـم در اینجا بیاورم. چنان که 
کتاب عربی است، اما جمات فارسی و مربوط به عامه مردم  از آن مقاالت و نیز موارد زیر آشکار است، 
اسـت. جمله آورده شـده، و گفته می شـود که آیا کفرآمیز اسـت یا خیر، و چرا. طبعا فارسـی قدیم اسـت و 

کلمات به شکل قدیم آن مانند »خذای« آمده است. لذا 

ه صد چون تو بَکَنم؛ إن اراد به علته لحما و دمًا یکفر. 
ّ
کل اذا قال عند الخصومة بالفارسیة: : من روزی از 

]همیـن عبـارت در منابـع دیگـر: اگر شـخصي در خصومت، شـخصي را گویذ: مـن روزي ده چون تو بکنم از 
ِکل، یا بگویذ: از ُکل، اگر مراد او خلقت باشد، کافر شوذ، و اگر مراد ضعف آنَکس بوذ، کافر نشوذ[.

و لو قال له: اعطی حقی و ااّل آلخذّنک یوم القیامة؛ فقال بالفارسیة: مرا در آن انبوهی کجا یابی؟ الیکفر، 
النه الیجده بل اهلل یظفره.
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ی بگروندی، یکفر، الّنه قصد انـکار امر مفروض من  گـر فـان پیغامبـر بودی، من بـه و و لـو قـال بالفارسـیة: ا
أوامر اهلل تعالی فیکفر من ساعته.

ی الیها، او 
ّ
لـو قـال: لـو أمرنـی اهلل بعشـرة صلـوات ال أفعـل، و لو قـال: لو کانت القبلة من هذه الجهة لـم أصل

گردی، قال: یکفر  کی تو  کار  کفر به: از این  قال لرجل 

و لـو قـال لرجـل اسـمه »محّمـد«: یـا بـن الزانیة و هرچـه خذا ترا چنین نامسـت، الیکفر، الّنـه الیتبادر أوهام 
الناس الرسول و ال ینصرف الیه. 

گوید:  کافر شوم. و فی التخبیر: یا  کافر شوی، قال: یکفر ]در منابع دیگر: و لو قال:  هر زمان  لو قال: هر زمان 
کافر شوم، یکفر[. نزدیک است 

کّل من اسـتخف بمحارم  کی بسـیار سـوذ چه از حال و چه از حرام، قال:  و لو قال بالفارسـیة: حال باید 
گـر گویـذ: مـال بایذ بدسـت، چـه حال و چه  اهلل یخـاف علیـه الکفـر و ال یحکـم بکفـره. ]در منابـع دیگـر: ا

کفر است[. حرام. خطر 

گرد حال نگردم، الیکفر هذا و هو  عاص.  رجل قال: تا حرام یابم 

گر او خذا استی من ازو بستانم، یکفر، النه اعتقد انه یقهر اهلل تعالی. و لو قال: ا

گر پیغامبر است! ال یکفر و لو قال: ا

و قد ارتّد رجل وقع بینه و بین آخر خصومة، فقال له رجل: حکم خذا بود. فقال: من حکم چه دانم، فهذا 
استخفاف منه بحکم اهلل فیکفر.

کم نشاید، فهو مرتد. کم بیننا، فقال ذلک االخر: خذای حا و لو قال عند المشاجرة : اهلل حا

رجل قال لرجل بالفارسیة: بار خذای من! الشک انه یأثم، اما یکفر؟ إن کان الیعرف معناه و اراد به یکفر، 
و معناه: بزرگ خذای. 

گر بروم، و هذه  امـرأة أرادت أن یخـرج مـن بیتهـا، و کان الـزوج منعهـا عن ذلک، فقالت بالفارسـیة: کافرم ا
یمین فی عرف دیارنا. امرأة اخذت بولدها فقالت: همین یکی داذی و باز استندی، الیکفر، النه وصفت 

اهلل باالخذ و االعطاء.

کنم، و هذا تنجیز مطلق فی الحال. کار  کی فان  رجل قال المرأته: ترا طاق 

گویذ؟ ال یکفر، ]النه[ ألنزه اهلل عن الکذب. ]در منابع  گوییم خدا دروغ  گر ما دروغ  رجال قال بالفارسیة: ا
گویذ: من دروغ مي گویم، خذاي دروغ نمي گویذ ]خطر عظیمست[[ گر  دیگر: ا

کـی سـر دانـی؟ فقـال: نعـم، یکفـر، النـه ادعـا علـم الغیـب الن السـر  المـرأة اذا قـال لزوجهـا: تـو نیـز خـدای، 
بمعنی الغیب، و مدعی علم الغیب یکفر.
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رجـل قـال الخـر: ای بـار خـذای مـن. قـال ابوالقاسـم الصفـار: یکفـر و قـال ابونصـر الدبوسـی الیکفـر و هـو 
الصحیح. 

کن، و انه یکفر أثبت اهلل مکانا  رجل قال آلخر عند المشاجرة: نردوان بنه تا آسمان َبرای با خذای جنگ 
و أثبت له قوة مقابلة علی اهلل تعالی و اهلل منزه عن المکان، و العبد عاجز عن مقاتلته. 

قـال االمـام ابومنصـور الماتریـدی: مـن قـال فی هذا الزمان السـلطان عادل، فانه یکفر النـه یعلم انه جایر، و 
من اعتقد الجور عدل، یکفر. 

لـو قـال: الخوارزمـی ]ای[ یـا مـغ! فقـال: مجیبـا لـه: مـغ. ثـم قـال: اردت بذلـک الجـواب، إن لـم یعتقدهـا ال 
کفر.  یکفر، و ان اعتقد 

گوا نهاذیم، لم یکفر، النه اعتقد أن الرسول  رجل تزوج امرأة و لم یحضره شهود، قال: خذای را و پیغامبر را 
یعلم الغیب. 

کتابخانه مالچلبی کتاب الفتاوی الحسامیه ابن مازه از 



آینۀ پژوهش  185
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

  
294| نکته  | حاشیه  | یادداشت

بعضی از کتب کتابخانه طهران
یـع آن  کـردم. محـل توز کـه در سـال 1308 شمسـی منتشـر شـده، ماحظـه مـی  کتابـی را  کـه  چنـدی قبـل 
و حتـی نشـر، کتابخانـه طهـران اسـت. ایـن ناشـر و کتابفروشـی، فهرسـتی از کتابهـای منتخـب خـود را بـه 

کرده است. به نظرم از جنبه های مختلف ارزش یک مرور دارد: مشتریان معرفی 
کـه بـه عربـی تألیـف و بـه فارسـی  1.  کتـاب آثـار الشـیعة االمامّیـه، تألیـف شـیخ عبدالعزیـز جواهـر الـکام 
ی  کـه بهترین اطاعـات را در ایـن موضوع حاو ترجمـه شـده، راجـع بـه شـرح حـال صـدور وزرای اسـام 

کاغذ سّیار اعا جلدی 8 قران. است؛ به اندازه وزیری در 230 صفحه طبع مطبعه مجلس با 

2.  قسـمت سـوم آثار الّشـیعه به عربی، در احوال سـاطین شـیعه در ایران و عراق و موصل و شـام و مصر 
کاغذ اعلی جلدی 6 قران. و هند تا اواسط قرن سوم هجری، به قطع وزیری در 156 صفحه با طبع و 

ینگ  که از انگلیسـی تألیف واشـنگتن اور یخ مقّدس در احواالت حضرت ختمی مرتبت  کتاب تار   .3
کوچـک 328  کتابخانـه مجلـس در انـدازه وزیـری  کاغـذ اعلـی و چـاپ  امریکایـی ترجمـه شـده، بـا 

صفحه، جلدی 8 قرآن.

4.  مدینـة االسـام روح التمـّدن، تألیـف آقـا شـیخ احمـد شـاهرودی، طبع مطبعه علوّیه نجف اشـرف به 
کوچک در 363 صفحه، به قیمت 7 قران. قطع وزیری 

کـه از متـن روسـی، آقـای حمـزه خـان سـردادور ترجمـه نموده، تألیـف بارتلد  یخـی ایـران  5.  جغرافیـای تار
روسـی مستشـرق شـهیر روس بـه انـدازه پنـج صفحـه بـزرگ در 295 صفحه، کتابی اسـت بسـیار مفید و 

جامع، جلدی 12 قران.

6.  رهنمـای شـوهر جـوان، مربـوط بـه مرحلـه ازدواج، تألیـف دکتـر اسـتال، ترجمـه یـاور هدایـت اهلل خـان 
سهراب، به قطع  صفحه بزرگ، در 203 صفحه مطبعه مجلس، جلدی 5 قران.

7.  شاهزاده خانم بعلبک، جلد اول و دوم تألیف رایدرهگارد شامل وقایع جنگ های صلیب و احوال 
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امیر  ترجمه  اّیوبی،  الّدین  صاح  سلطان 
 415 در  بختیاری،  ایلخانی  خان  حسین 

صفحه، دو جلد 7 قران.

8.  کتـاب تربیـت اطفـال در خانـه و مدرسـه، 
رسـول  محمودخـان  تألیـف  جلـد  دو 
 5 انـدازه  بـه  صفحـه،   270 در  نخشـبی، 

صفحه، 5 قران.

کتاب نسیم شمال، به اندازه 5 صفحه با    .9
جلد به قیمت جلدی 9 قران.

بـه  و  ناصـر خسـرو  اشـعار حکیـم  دیـوان    .10
ضمیمـه شـرح حـال حکیـم و سـعادتنامه 
و روشـنایی نامه و رسـاله نثری طبع مطبعه 
مجلـس در 810 صفحـه، بـه انـدازه وزیـری 
بـزرگ بـا جلـد معمولـی 3 تومـان و بـا جلـد 
از  کـه  کتـاب  ایـن  تومـان.  اعـا 4  کاغـذ  و 
کتابخانـه طهـران اسـت، دارای  انتشـارات 
و  بیـت قصایـد حکیـم اسـت،  هـزار  یـازده 
و  نظافـت  ایـن  بـه  فارسـی  کتابـی  کنـون  تا

دّقت در ایران به طبع نرسیده است.

که به خّط عماد الکتاب به چاپ عکسـی سـه رنگ  11.  اوصاف االشـراف، خواجه نصیر الّدین طوسـی 
در مطبعـه دولتـی آلمـان رسـیده بـا کاغـذ و صحافـی بسـیار ممتـاز مذهـب و بـا کمنـد طـا به انـدازه 16 

صفحه، جلدی 5 قران.

کتـاب بی نـام رمـان شـیرین فارسـی فصیحـی اسـت بـه قلـم سـّید فخرالّدیـن شـادمان بـه انـدازه 16    .12
صفحه، جلدی 2 قران.

یدان دو جلد 6 قران. 13.  ملکه اسام ترجمه ای از شجرة الدر جرجی ز

یـدری منشـی جـال  14.  نفثـة المصـدور فـی فتـور زمـان الصـدور و زمـان صـدور الفتـور، تألیـف محمـد ز
الّدین منکبرتی در انقراض سلسله خوارزمشاهیان و حمله مغول به ایران، با مقّدمه ای به قلم مرحوم 

رضا قلیخان هدایت، به اندازه 5 صفحه در 105 صفحه، جلدی 3 قران.
رسول جعفریان  
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َعَرب!
ْ
 ال

َ
ة میَّ

َ
ْم ال

ُ
ْوالَدک

َ
ُموا أ

ِّ
َعل

ـَط  ّبَ
َ
ـِت َعـَرب و ُمعاِصـِر شـاِعِر جاِهلـِی َمْعـروف، »َتأ ِبنـا َبـر قـوِل َمْشـهور، »َشـْنَفرٰی«، از ُشـَعراِی َعْصـِر جاِهلّیَ

ندآوازه َتریـن ُسـرودۀ 
َ
یسـته. ُبل واِئـِل َسـدۀ شُشـِم میـادی می ز

َ
واِخـِر َسـدۀ َپْنُجـم و أ

َ
َشـّرا«، بـوده اسـت و َدر أ

ـي، ُصـُدوَر  ّمِ
ُ
ِقیُمـوا َبِنـي أ

َ
َعـَرب« اسـت بـه آغـازۀ »أ

ْ
ـة ال َمْنقـول از ایـن َمـرِد ُصْعلـوک1، چکامـۀ ُمَسـّمٰی بـه »المّیَ

ِگداِی  رد و 
َ
گ

ْ
1.  َشـْنَفرٰی، از »َصعالیِک« َعَرب بُشـمار اسـت. واژۀ »َصعالیک«، َجمِع "ُصْعلوک" اسـت؛ و »ُصْعلوک« به َمْعناِی َفقیِر ِول

ـت،  یـژه َدر َعْصـِر جاِهلّیَ یخـِی آن نیـز، بو ـر و راْهـَزن اسـت. ِمْصـداِق عْینـی و تار
َ
ـْک َزده و نیـز ُدْزِد غاَرْتگ

َ
ْک ِنشـیِن َفل یـِش خا َدربـه َدر و َدرو

یست، َدر  ر از ِنظاِم َقباِئلی و َدر نوعی ِاْنِزواِی ُمْعَتِرضانه، به صوَرتی بسیار َبَدوی و َدر میاِن جانَوراِن َدَرنده و َرَمنده می ز َکسی بود که بدو
یِگستان ها به َسر می ُبرد، و غاِلًبا پیاده و گاه َسواره به ُدْزدی و راْهَزنی و درازَدستی به کاروانهاِی ِتجاری و  ِنهاْنگاْههاِی کوِهستان ها و ر
ید. پْیدائِی ُصْعلوکان، این راْهزناِن َفقیر و ُدْزداِن بی چیز، َتْنها خاستگاِه ِاْقِتصادی َنداشت؛ َبل، شالودۀ  َمناِطِق َمْسکون َدست می یاز
یانه َبر سـیاَدِت ِاْنِحصارِی َبرخی  یَدِن َپرخاْشـجو ُکِنِش ِاْعِتراض آمیِز ِاْجِتماعی به ِنظاماِت َقبیله ای و شـور پْیدائِی ُصْعلوکان، نوعی وا
که َقبیله، او را رانده و خوار داشته و  ب، َکسی بود 

َ
غل

َ
از خاْندان ها و نژادها و پاره ای از َارِزشهاِی جاِمعۀ َعَرِب آن َزمان بود. ُصْعلوک، أ

ردانیـده بـود، و ایَنـک، وْی، با این شـیوۀ تازۀ زندگـی، َقواِعِد َحیاتِی آن جاِمعه و ُبنیاْنهاِی َحیاِت َقباِئل 
َ
از پـاره ای از ِاْمتیـازات َمْحـروم گ

، به واَبسـتگِی ماَدرانشـان به نژاد یا  ـ  از ُجْمله: َهمین َشـْنَفرٰیـ  حـواِل ُصْعلـوکاِن ناْمـدار
َ
را بـه چاِلـش می َکشـید. َتصاُدفـی نیسـت کـه َدر أ

َرگه"ها، َدر َدسـتگاِه َتباْرِمحَوِر  یم که از دیِد َقبیله، نژاد یا َنَسـِب َپسـتی بوده اسـت و َهمین َسـَبب می ُشـده تا این "دو َنَسـبی بازمی خور
خـواْه َنداشـته باَشـند. از َبرخـی از ُصْعلـوکان، َرفتارهـاِی جواْنَمردانـه و ُبُزرْگ َمِنشـانه ای ِحکاَیـت ُشـده اسـت. 

ْ
َقبیلـه ای، جایگاهـی ِدل

ردیده اسـت تا 
َ
یا َهمین نیز َسـَبب گ ـراِن ُفرومایـه می سـتاْنَدند و بـه بیَنوایـاِن َدرمانده می َرسـاْنَدند. گو

َ
َبْعـِض ایشـان، از دارائی هـاِی توانگ

ُکَنند؛ لیک َحق آَنست که این دو َمْفهوم، َعلٰی َرغِم  هِل َفْضْل، َمْفهوِم »ُصْعلوک« را با »َعّیار« َدر َفرَهنِگ ایرانی ُمقایسه 
َ
گاْه، َبرخی از أ

ِاْشِتراکات و َهْمپوشانی هاِی ُمْعَتناِبْه، َتفاُوتهاِی ِجّدی و نمایان نیز داَرْند. 
ماْنـَزِد َبْعـِض راْیَمْندان، تازٖی ُشـدۀ واژۀ پارسـِی »سـالوک« )به َمعنـاِی: ُدْزد و راْهـَزن و نیز َفقیر 

ُ
فتـه َنماَنـد کـه خـوِد واژۀ »ُصْعلـوک«، بـه گ

ُ
گ نا

گدا( است. و 
َدربارۀ َنْقِش ِاْجِتماعِی "َصعالیک" َدر جاِمَعۀ َعَربی و میراثهاِی َفرَهْنگی و ِاجِتماعِی"َصعالیک"، ُسَخن بسیار است و ِکتابها و َمقاالِت 
ْند«.

َ
که ُسَخن می َشَود ُبل َرم 

َ
ذ

ْ
ٖین ِقّصه ُبگ فتیم، ُجز ِإشاَرتی َدرخوِر َمقام نیست؛ »ز

ُ
گ َکرده اند. آنچه َدر اینجا  ین  لیف و َتدو

ْ
ُمسَتِقل َتأ

ر:
َ
فتیم، نمونه را، نگ

ُ
فتیم و َنگ

ُ
گ َتْفصیِل آنچه را َدر این باره 

عالیـک: َمْنَهُجـُه و  َجاِهلـّی، الّدکتـور یوُسـف خلیـف، ط: 3، الَقاِهـَرة: دار الَمعـاِرف؛و: ِشـْعُر الّصَ
ْ
َعصـِر ال

ْ
عالیـک ِفـی ال ـَعراء الّصَ

ُ
 الّش

ْیک بـِن 
َ
ـل ـْنَفرٰی ـ و َیلیـِه: دیوانـا الّسُ

َ
ِکتـاب، 1987م.؛و: دیـوان الّش

ْ
ـة ِلل ـة الَعاّمَ ّیَ َهیَئـة الِمصر

ْ
حلیـم حفنـی، ال

ْ
َخصاِئُصـه، دکتـور عبدال

یخ  جاِهلّی )تار
ْ
َعصر ال

ْ
َکة و َعمرو بن براق ـ، ِإْعداد و َتْقدیم: َطالل َحرب، ط: 1، َبْیروت: دار صاِدر، 1996 م.، صص 5 ـ 22؛و: ال

َ
ـل الّسُ

َدِب َعَربـی، 
َ
أ از  ُنکته چینی هـا  َمعـاِرف، صـص 375 ـ 387؛و: 

ْ
قاِهـَرة: دارال

ْ
ال کتـور َشـْوقی َضْیـف، ط: 22، 

ُ
الّد َعَربـّی 1(، 

ْ
ال َدب 

َ ْ
األ
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َعَرب« 
ْ
ـة ال کـْی و چـرا و چه سـان بـه ناِم »المّیَ کـه ایـن چکامـه از  ْمَیـُل«. آن 

َ َ
ُکْم أل ـٰی َقـْوٍم ِسـَوا

َ
ـي ِإل ِإّنِ

َ
ُکـْم / ف َمِطّیِ

خواْنده ُشـده اسـت، بروَشـنی داِنسـته نیسـت. َبرخی َهم از َهمان َقدیم َدر ُدُرسـتی ِاْنِتسـاِب این چکامه 
واِئِل َعْصِر َعّباسی، 

َ
َکم از أ َعَرب َدسِت 

ْ
ة ال م آَورده اند. باری، َهرچه باَشد، َمْتِن المّیَ ِ

ّ
به َشْنَفرٰی ِلم و الُنَسل

َعـَرب را از َبرسـاخته هاِی ایـن ِشْعرشـناِس ُنکته َسـنج و ُسـَخْنَور 
ْ
ـة ال کـه َبرخـی المّیَ ْحَمـر 

َ
ـِف أ

َ
و روزگاِر َخل

که این چکامه، نمونۀ راستیِن  َدب، َهماَنست 
َ
هِل أ

َ
داِنسته اند2، تازه َتر نیست؛ َهرَچند قوِل َمْشهور میاِن أ

ِشْعِر جاِهلی و براستی ُسرودۀ َهمان »َشْنَفرٰی «ِی ُصْعلوک است.

ْفته اسـت: 
ُ
گ َکرده اند که  َعـَرب، از قوِل ُعَمر ْبِن َخّطاب َنقل 

ْ
ة ال ـِت جاِهلـِی المّیَ

َ
صال

َ
ْی، بـا َفـرِض أ بـه َهـر رو

َعَجم، 
ْ
ِة ال َغْیث الُمْسـَجم فی َشـْرِح المّیَ

ْ
ْخاِق« ) ال

َ ْ
ُمُهـْم َمَکاِرَم األ ِ

ّ
َهـا ُتَعل

َ
َعـَرِب، َفِإّن

ْ
ـَة ال مّیَ

َ
ْوالَدُکـْم ال

َ
ُمـوا أ ِ

ّ
»َعل

ـة، 1411 هــ.ق.، 1 / 27(؛  ِعلمّیَ
ْ
ُکتـِب ال

ْ
َفـدّی، ط: 2، َبْیـروت: دار ال ْیَبـک الّصَ

َ
َصاح الّدیـن َخلیـل بـن أ

ِة  َعَجب فی َشـْرِح المّیَ
ْ
ْعَجـب ال

َ
ْخـاِق« ) أ

َ ْ
ُمُهـْم َمـَکاِرَم األ ِ

ّ
َهـا ُتَعل

َ
ـْنَفَرٰی، َفِإّن

َ
ْوالَدُکـْم َقِصیـَدَة الّش

َ
ُمـوا أ ِ

ّ
یـا: »َعل

َمْخَشـرّی الخوارزمـّیـ  و َیلیـِه: َتفریُج  بوالقاِسـم جـاراهلل[ َمحمـود بـن ُعَمـر الّزَ
َ
َمـة ]أ

ّ
َعـَرب، َفْخـر خـواَرزم الَعا

ْ
ال

کور الَمغِربّی؛و: ِنهاَیة  د بن قاِسم بن زا َمة ُمَحّمَ
ّ

َعَرب ِللَعا
ْ
ِة ال َرب فی َمعِرَفِة المّیَ

َ ْ
هِل األ

َ
ُکَرب َعن ُقلوِب أ

ْ
ال

 ، حَمد الِمْصـرّی ُثـّمَ الَمّکّیـ 
َ
حَمـد بـن َعطـاِءاهلِل بـن أ

َ
َمـة َعطـاِءاهلِل بـن أ

ّ
َعـَرب ِللَعا

ْ
ـِة ال َرب  فـی َشـْرِح المّیَ

َ
األ

ة  ُکّلّیَ خیـه، 1328 هـ.ق.، ص 93؛و: حولّیات 
َ
میـن الخانجی و أ

َ
ـد أ حَمـد ناجـی الجمالـی و ُمَحّمَ

َ
ط: 3، أ

َرب 
َ
ة 74، ص 37 / از: ِنهاَیـُة األ

َ
اآلداب ـ جاِمَعـة الکوْیـت ـ، الحولّیـة الّثانیـة َعَشـرة، 1412 هــ.ق.، الّرِسـال

زَهرّی، َتْحقیق 
َ
حَمد الِمْصرّی األ

َ
لیف: َعطاءاهلل بن أ

ْ
ْزدّی، َتأ

َ
ْنَفَری بن ماِلک األ

َ
ة الَعَرِب للّش فی َشرِح المّیَ

َغْت نامـۀ ِدْهُخـدا، ذْیـِل »ُصْعلـوک« و 
ُ
زلـو، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َطـرِح نـو، 1382 هــ.ش.، صـص 13 ـ 30؛و: ل

ُ
گ َعلی ِرضـا َذکاَوتـی َقرا

َسـۀ  ـِد ُمعیـن، چ: 5، ِتْهـران: ُمَؤّسَ ـِف َتبریـزی، به ِاهِتمـاِم: دکتـر ُمَحّمَ
َ
دُحَسـْین بـِن َخل »َصعالیـک« و »سـالوک«؛و: ُبرهـاِن قاِطـع، ُمَحّمَ

میرَکبیر، 1376 هـ.ش.، 2 / 1074، هاِمش.
َ
ِاْنِتشاراِت أ

ر: َمَجّلۀ 
َ
ز« قاِبـِل ُمقایسـه دیده انـد! )نگ ر را بـا »کارتن خواب هـاِی امـرو زگاراِن دو َدر یکـی از َمْطبوعـاِت داِنْشـگاهی، َمْفهـوِم »َصعالیـِک« رو

َعَرب«(؛ 
ْ
ة ال فتماِن ِانِتقـادِی المّیَ

ُ
َدبّیـاِت َعَربـی، ش 21، زمسـتاِن 1390 هــ.ش.، ص 187/ از َمقالـۀ »َتحلیِل گ

َ
َانُجَمـِن ایرانـِی َزبـان و أ

که َصد الَبّته قیاِس ناَسْنجیده و بیجایی است.
ر:

َ
ت و ُسْقِم ِاْنِتساِب "المّیه" به َشْنَفرٰی، نگ ْحَمر و ِصّحَ

َ
ِف أ

َ
2.  َدربارۀ َخل

ُمْنَتَخب فی 
ْ
َجاِهلـّی، الّدکتور یوُسـف خلیف، ط: 3، الَقاِهَرة: دار الَمعـاِرف، صص 174ـ  181؛و: ال

ْ
َعصـِر ال

ْ
عالیـک ِفـی ال ـَعراء الّصَ

ُ
 الّش

ِمْنهـاج، 1437 هـ.ق.، صص 53ـ  
ْ
د الَبْطشـان، ط: 1، َبْیروت: دار ال بی َطـّی، ِاْعَتنـٰی ِبـِه: د. ِإبراهیـم بن ُمَحّمَ

َ
َعـَرب، اْبـِن أ

ْ
ـِة ال َشـْرِح المّیَ

ِبی 
َ
ة الَعَرِب الَمنسوب أل ة داِر الُعلوم )جاِمَعة القاِهَرة(،  َصَفر 1419 هـ.ق. / 1998 م.، صص 72ـ  75 / از  َشرح المّیَ ُکّلّیَ ة 

َ
56؛و: َمَجّل

َعَدد 196،  صص 111 ـ 124 
ْ
د العامودی؛و: الَمْعِرَفة، یونیو 1976 م.، ال د بِن َیزید الُمَبّرد َتْوثیق و ِنْسَبة، د. َمحمود ُمَحّمَ الَعّباِس ُمَحّمَ

می ـ ِپژوِهشـی(، س 4، ش 4، زمسـتاِن 1391 
ْ
ۀ ِعل

ّ
َدِب َعَربی )َمَجل

َ
ْوثیق« از عادل الفریجات؛و: أ َعَرِب َبیَن الّنحل و الّتَ

ْ
ُة ال / از »المّیَ

ـ  ُغالْم َعّباِس  دِرضا هاِشْملوـ  و ِم ُمَحّمَ
َ
َعَرب به َشْنَفرٰی ُدُرست است؟«، به َقل

ْ
ة ال هـ.ش.، صص 231ـ  243 / َمقالۀ »آیا ِاْنِتساِب المّیَ

رۀ َجدید ـ،  می ـ ِپژوِهشی(، س 4 ـ دو
ْ
ۀ ِعل

ّ
َدِب َعَربی / َمَجل

َ
یی؛و: َفْصلنامۀ ِلساِن ُمبین )ِپژوِهِش أ ِرضایِی َهفتاُدر ـ و ـ فاِطمه َحَسنلو

َعَرب به َشـْنَفرٰی با تکیه َبر َرِوِش 
ْ
ة ال ِت ِاْنِتسـاِب َقصیدۀ المّیَ ش 12، تاِبسـتاِن 1392 هـ.ش.، صص 166 ـ 192 / َمقالۀ »َبرَرسـِی ِصّحَ

ة محّکمة(، َخریف  ة َو آداِبهـا )َفصلّیَ َعَربّیَ
ْ
َغِة ال

ُ
ة ِدراسـات ِفـی الّل

َ
ـ  حاِمِد ِصدقی؛و: َمَجّل هـه َمسـیْح خواهـ  و

ٰ
ـِم ِإل

َ
آمـارِی کیوسـام«، بـه َقل

َعَرب« 
ْ
ـِة ال ـة فـی َتسـمَیِة المّیَ حـادی َعَشـر، صـص 138ـ  140 / از َمقالـۀ »دراَسـٌة َنقدّیَ

ْ
َعـَدد ال

ْ
ـَنة الّثاِلَثـة، ال 1391 هــ.ش. / 2012 م.، الّسَ

ة 
َ
سـال ْیت(،  الحولّیة الّثانیة َعَشـرة، 1412 هـ.ق.، الّرِ ة اآلداب )جاِمَعة الکو ُکّلّیَ یی؛ و: حولّیات  ِد موَسـوِی بفرو د ُمَحّمَ ِم دکتر َسـّیِ

َ
به َقل

زَهرّی، 
َ
حَمد الِمْصرّی األ

َ
لیف: َعطاءاهلل بن أ

ْ
ْزدّی، َتأ

َ
ْنَفَری بن ماِلک األ

َ
ة الَعَرِب للّش َرب فی َشرِح المّیَ

َ
74، ص 15 و 16 / از ِنهاَیُة األ

ل 1402 هـ.ق.، الَعَدد 39، صص 208 ـ  ّوَ
َ
بیع األ ِعراقّی، َر

ْ
ِعْلمّی ال

ْ
َمجَمِع ال

ْ
ة ال

َ
َغٰزالی؛و: َمَجّل

ْ
د عیَسـی ال َتْحقیق و َتقدیم: َعْبداهلل ُمَحّمَ

د خْیر الحلوانی. کتور ُمَحّمَ
ُ

ُعْکَبری، َتْحقیق و َتْقدیم: الّد
ْ
ُحَسْیِن ال

ْ
َبَقاء َعبُداهلِل بن ال

ْ
بوال

َ
َعَرب، أ

ْ
ة ال 210 / از َشرح المّیَ
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َضـوّی، َشـْرح و  د ِإْبراهیـم الّرَ ـّیِ َعـَرب، الّسَ
ْ
ـِة ال ـر: َشـرح المّیَ

َ
َغٰزالی()نیـز نگ

ْ
ـد عیَسـی ال و َتقدیـم: َعْبـداهلل ُمَحّمَ

َمعاِرف، 1430 هـ.ق.، ص 
ْ
فارابی ِلل

ْ
د َحَسـن هیتو، ط: 1، ِدَمْشـق: دار ال سـماء ُمَحّمَ

َ
َتْحقیق و َتْعلیق: د. أ

15 و 39(.

می آن را از  که می دانیم هیچ َمْنَبِع موثوِق ُمَتَقّدِ ِنْسـَبِت این ُسـَخن به ُعَمر، الَبّته ُاسـُتوار نیسـت، و تا آنجا 
ر ناْمَوراِن َصدِر ِإسام، َنْقل َنَکرده است.

َ
قوِل ُعَمر، یا از قوِل دیگ

ْخـاِق« را َحدیـِث َنَبـوی 
َ
ُمُهـْم َمـَکاِرَم األ ِ

ّ
َهـا ُتَعل

َ
َعـَرِب، َفِإّن

ْ
ـَة ال ْوالَدُکـْم المّیَ

َ
ُمـوا أ ِ

ّ
َبرخـی َفراَتـر َرفتـه و ُجْملـۀ »َعل

َقـُه و َشـَرَحُه: 
َ

ـْنَفرٰی ـ َعْمـرو بـن ماِلـک/ ح: 70 ق.هــ. ـ، َجَمَعـُه و َحّق
َ

ـر: دیـوان الّش
َ

شـُمرده اند )نمونـه را، نگ
ِکتـاِب الَعَربـّی، 1417 هــ.ق.، ص 18. نیـز َسـْنج: نامـۀ 

ْ
کتـور ِإمیـل َبدیـع َیْعقـوب، ط: 2، َبْیـروت: دارال

ُ
الّد

ِر َبختیار، به کوِشـِش: َحمیِد 
َ

، دکتـر ُمَظّف ـ  ـِر َبختیـار
َ

َبختیـارـ  َمقـاالت، َترَجمه هـا و یادداشـت هاِی دکتـر ُمَظّف
 ، ـ  با َهْمکارِی: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخنـ  ِرضایـی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ]ُبْنیـاِد موقوفـاِت[ دکتـر َمحمـوِد َافشـار

1399 هـ.ش.، ص 173(.

ی اهلُل 
َّ
کـَرمـ  َصل

َ
ُکَهنـی ُچنیـن ُسـَخنی به َنبـّیِ أ کـه مْن َبْنـده َبرَرسـیده ام، َدر هیـچ َحدیْثنامـۀ ُمْعَتَبـِر  تـا آنجـا 

ْیِه َو آِله ـ ِنسَبت داده َنُشده است. 
َ
َعل

ْیِه 
َ
ی اهلُل َعل

َّ
َکرم ـ َصل

َ
َعَرب« را َمْنقول از َنبّیِ أ

ْ
َة ال ْوالَدُکْم الِمّیَ

َ
ُموا أ ِ

ّ
هِل َفْضْل ـ َرِحَمُه اهلُل َتعالٰی ـ، »َعل

َ
یکی از أ

بید 
َ
َعـَرب، َهمانـا چکامـۀ المـِی ل

ْ
کـه َمْقصـود از آن َقصیـدۀ المّیـة ال َو آِلـهـ  شـُمرده لیـک پـاْی َفُشـرده  اسـت 

 َنعیـٍم 
ُ

ُکّل  اهلَل باِطـُل / َو 
َ

 َشـْیٍء مـا َخـا
ُ

ُکّل  
َ

ال
َ
کـه ُمْشـَتِمل اسـت َبـر بْیـِت َمْشـهوِر »أ بیعـۀ عاِمـرى اسـت  بـِن َر

د َتقِی َجْعَفـرى، چ: 1، ِتْهران:  ـر:  َترَجَمـه و َتْفسـیِر َنْهج الَباَغه، ُمَحّمَ
َ

ـَة زاِئـُل«؛ َنـه المّیـۀ َشـْنَفرٰی )نگ
َ
 َمَحال

َ
ال

عا َفراَننموده اند.
َ

َدفَتِر َنْشِر َفرَهْنِگ ِإْسامی، 1378 هـ.ش.، 27 / 109(. الَبّته َمْنَبعی َهم از َبراِی این ُمّد

ُمْنَتَخب 
ْ
هی که َدر کتاِب ُمْعَتَبر و بی َهماِل  ال زاِرشهاِی بسیار َنفیس و ُمْغَتَنم و شایاِن َتَوّجُ

ُ
َبر ُبْنیاِد َبْعِض گ

ْیه ـ، ِسـَمِت 
َ
ٰی َعل

َ
بی ـ ِرْضواُن اهلِل َتَعال

َ
بی َطّیِ َحل

َ
َعَرب، نوشـتۀ عاِلِم ِإمامِی واالَمقام، اْبِن أ

ْ
ِة ال فی َشـْرِح المّیَ

د  بی َطّی، ِاْعَتنٰی ِبِه: د. ِإبراهیم بن ُمَحّمَ
َ
َعَرب، اْبِن أ

ْ
ِة ال ُمْنَتَخب فی َشْرِح المّیَ

ْ
ر: ال

َ
ِاْنِدراج یافته است )نگ

و با 
َ
گویـا ایـن ُسـَخِن مـورِد َبْحث، َول ِمْنهـاج، 1437 هــ.ق.، ص 59 و 60(، 

ْ
الَبْطشـان، ط: 1، َبْیـروت: دار ال

ثوِر ُعَمری.
ْ
ْصَمعی باَشد، و َنه َحدیِث َنَبوی، و َنه َمأ

َ
َتفاوتی، ُسَخِن أ

ِط ِذْهنِی آن با َکامی دیگر باَشد که از ُعَمر 
ْ
یشۀ مْنسوْب ُشَدِن این َکام به ُعَمر ْبِن َخّطاب نیز، َخل شاَید ر

َسـِب َمـا ُتواَصلوَن  ْحَسـَنُه، َوِمَن الّنَ
َ
َحِدیِث أ

ْ
ـُه، َوِمَن ال

َ
َعّف

َ
ـْعِر أ َمْنقـول اسـت؛ و آن، ایـن اسـت: »ِارووا ِمـَن الّشِ

ْخاِق، 
َ ْ
 َعلٰی َمـکاِرِم األ

ُّ
ـْعِر َتـُدل ْیـِه، َوُتْعَرُفـون ِبـِه؛ َفـُرّبَ َرِحـٍم َمْجُهولـٍة َقـْد ُعِرَفْت َفُوِصلْت؛ َوَمحاِسـُن الّشِ

َ
َعل

َخّطـاب 
ْ
بی ال

َ
ـد بـن أ ْیـد ُمَحّمَ بوَز

َ
سـاِم، أ ِ

ْ
ـِة َو اإل جاِهلّیَ

ْ
َعـَرِب ِفـی ال

ْ
ْشـعاِر ال

َ
َوَتْنَهـٰی َعـن َمَسـاِویها.« )َجْمَهـَرُة أ

یع،  وز شِر و الّتَ باَعِة و الّنَ ی، َنْهَضة ِمصر ِللّطِ بجاو
ْ
د ال َقُه َو َضَبَطُه َو زاَد فی َشرِحِه: َعلی ُمَحّمَ

َ
الُقَرشّی، َحّق



185  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

  
| نکته  | حاشیه  | یادداشت 299

َکـة 
َ
َمْمل

ْ
هاِشـمی، ال

ْ
ـد َعلـی ال کتـور ُمَحّمَ

ُ
ْیـِه َو زاَد فـی َشـرِحِه: الّد

َ
ـَق َعل

َّ
َقـُه َو َعل

َ
ص 41؛و: َهمـان َمتـن، َحّق

ْختـی 
َ
ة، 1401 هــ.ق.، 1 / 158 و 159، بـا ل ـد ْبـن ُسـعود اإِلسـامّیَ ـعودّیة: جاِمَعـة اإِلمـام ُمَحّمَ ـة الّسُ َعَربّیَ

ْ
ال

رسانی َدر َضْبط(.
َ
ِدگ

خاقـی«ِی ُشـماری از 
َ
ّقـِی »أ

َ
َتل گـون، آنچـه جـاِی َتردیـد نیسـت،  گونا بـاری، َدر َهْنگامـۀ ایـن ِنسـَبتهاِی 

ْیَکـرِد خویش بدین  کـه َبعـِض ُشـّراِح ِسَپسـیِن المّیـه َهـم َسـرلوحۀ رو َعـَرب؛ َبرداْشـتی 
ْ
ـة ال ُقَدماسـت از  المّیَ

کـه  چکامـۀ مانـدگار َقـرار داده انـد و تـا روزگاِر مـا نیـز ایـن َبرداشـت ِإدامـه یافتـه اسـت. الَبّتـه مـا می دانیـم 
قیِن ِحْکَمت و َاْنَدرز و َموِعَظْت ِشـْعر 

ْ
ر براسـتی َهمان َشـْنَفرٰی باَشـد، به َقصِد َتل

َ
گ َعَرب، َا

ْ
ة ال َسـراَیندۀ المّیَ

َنُسروده؛ لیک ُسرودۀ خویش را آینۀ َضمیری ساخته است که َتجاِرِب َحیاتِی َعمیِق او را َمْخزون می داَرد 
رَدْن َفـرازی َدر تار و پوِد آن ِسِرشـته اسـت؛ و این، 

َ
گ کـه نوعـی ِإبـاء و ِاْمِتنـاع و  و بازمی تاباَنـد؛ آن َهـم َحیاتـی 

گو باش! قیِن ِحْکَمت است. َسراَیندۀ آن، َهرکه باَشد، 
ْ
خود، عْیِن َتل

مة 
ّ

َعَرب، َسـراَیندۀ آن را »العا
ْ
ِة ال که َدر َبْعِض چاپهاِی َقدیِم المّیَ ِم ِطباَعت اسـت 

َ
از خوْشـَمزگی هاِی عال

ْعام« پنداشته اند! )َسْنج: َشرح و ِدراَسة 
َ
ماِی أ

َ
پاِی جاِهلی را از »ُعل الّشنفرٰی« نامیده و ُصْعلوِک بی َسرو

داب، 1429 هــ.ق.، ص 
ْ

قاِهـَرة: َمْکَتَبـة اآل
ْ
َحلیـم ِحفنـی، ط: 1، ال

ْ
کتـور َعبدال

ُ
ـْنَفرٰی، الّد

َ
َعـَرب ِللّش

ْ
ـِة ال المّیَ

م و جوَیندگاِن ِحکَمت می ُافَتد، خود از 
ْ
که ُسـَخَنش اینگونه َمرغوِب طاِلباِن ِعل َکسـی  که عاَدًة  7(؛ چرا 

مه« ای است!!! 
ّ

ما، َبل »َعا
َ
ُعل

َعـَرب، ُعْمـَدًة در َارِزِش 
ْ
ـة ال ْهـِل َنَظـر، ِسـّرِ ِإقبـاِل َفـراواِن ُقَدمـاِی َشـرقی و ُمْسَتْشـِرقاِن َغربـی را بـه المّیَ

َ
َبْعـِض أ

که: فته اند 
ُ
گ َکرده و  یخی اش ُخاصه  َزبانِی آن و َجْنبۀ َسَندِی تار

َغوِی نیکو 
ُ
شته، این چکامه را مورِد ِإْقبال و ِاْهِتمام َقرار داَدْند، چون ماّدۀ ل

َ
ذ

ُ
گ شاِرحاِن تازی و تازٖی داناِن 

َکرَدْند و َدر َهمین مْیدان به ُمناَفَست َپرداخَتند.  و َسرشاری َدر آن می دیَدْند. َپسینیان نیز از ایشان َتقلید 
خاَورشناسـان َهـم چـون ایـن چکامـه را َتصویـری ُمْعَتَبر و َسـَندی ُمْتَقن از َحیاِت َعَربهاِی بیاباْن ِنشـین َدر 
َجاِهلـّی، 

ْ
َعصـِر ال

ْ
عالیـک ِفـی ال ـَعراء الّصَ

ُ
ـر:  الّش

َ
َکرَدنـد )نگ ِشـْبِه َجزیـره می ِاْنگاشـتند، بـه َترَجَمـۀ آن ِإْقبـال 

الّدکتور یوُسف خلیف، ط: 3، الَقاِهَرة: دار الَمعاِرف، ص 181(.

َغویـ  َزبانی 
ُ
کناِر آن دو َغَرِض ل اینها، َدر جاِی خود، الَبّته ُدُرست است؛ لیک َهمۀ ماَجرا این نیست. َدر 

ِت  ّیَ
ّ
ُکل ِکم َبر  ت و َمِنِش حا گیرائِی ِذْهنّیَ ْخاقِی چکامه و 

َ
ِت ُمحَتوائی و أ ابّیَ

ّ
یخی ـ ِاجِتماعی، از َجذ و تار

َعَرب، 
ْ
ـة ال َکرد. َدر المّیَ ت 

َ
َکذائـی َنباَیـد َغْفل ثـورۀ 

ْ
خـاِق« مـوِرِد ِإشـاَرت َدر آن َمأ

َ
ایـن ِشـْعر و َهمـان »َمـکاِرِم أ

ر 
َ
کارگ رمِی بازاِر این چکامۀ َغریب نیک 

َ
گ که آَدمی را به خود می َکَشد و َدر  چیزی، »آنـ«ـی، َمزه ای َهست 

می ُافَتد.

که بناخواسـِت ما َبر َحیاتمان  گرانی َهسـتیم  ِت َنْفس و َسـرافرازی و ُخروج از ُقیوِد  ما، َهمه، دوسـتداِر ِعّزَ



آینۀ پژوهش  185
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

  
300| نکته  | حاشیه  | یادداشت

ِکنـاِر آن  کـه َدر  َتْحمیـل می َشـَود و المّیـۀ َشـْنَفرٰی از ایـن َمعانـی ُسـَخن مـی داَرد3. َهمیـن َدروْنمایـه اسـت 
رداَند.

َ
گیرا و خواْنَدنی می گ َعَرب را 

ْ
ة ال یخی، المّیَ َارِزشهاِی َزبانی و تار

َعَرِب جاِهلِی ژِْل َزده و ِفمینییسم!
َدِب َصعالیـِک َعْصِر 

َ
َدبـ  نمونـۀ ُمْمتـازی از أ

َ
هـِل أ

َ
کـهـ  ِبنـا َبـر قـوِل َمشـهور میـاِن أ َعـَرب 

ْ
ـة ال َشـْنَفرٰی َدر المّیَ

که َدربارۀ خویْشَتن می آَوَرد، می گوَید:  جاِهلی است، َدر ِضْمِن أوصافی 
ٍل، ُمَتَغــــــــّزِ ــــــــٍة4،  ّیَ َداِر َخاِلــــــــٍف   

َ
َوال ــــــــلُ...  َیَتَکّحَ َداِهًنــــــــا،  َیْغــــــــُدو،  َو َیــــــــُروُح 

کتور ِإمیل َبدیع َیْعقوب، 
ُ

َقُه و َشـَرَحُه: الّد
َ

ـْنَفرٰی ـ َعْمرو بن ماِلک/ ح: 70 ق.هـ. ـ، َجَمَعُه و َحّق
َ

)دیوان الّش
ِکتاب الَعَربّی، 1417 هـ.ق.، ص 61، ب 18(.

ْ
ط: 2، َبْیروت: دارال

کاِر  که یکَسـره َدر  گوِل َتَبْه روزگاِر خانه ِنشـینی نیسـَتم  که: »و َمن  حاِصِل َمْعناِی بْیت، َقریب اسـت بدین 
د و ُسرمه  به  َچْشِم خویْشَتن می َکَشد«.

َ
ت با َزنان است و بام تا شام روَغْن  به  َسِر خود می مال

َ
ُمغاَزل

َکرده اند: »مشـغول واکس مو«! ) َمَجّلۀ َانُجَمِن  یکـی از ُمعاِصـراِن مـا، »َداِهًنـا« را َدر ایـن بْیـت ُچنین َترَجمه 
ُگفتماِن  َدبّیـاِت َعَربـی، ش 21، زمسـتاِن 1390 هــ.ش.، ص 179 و 183/ از َمقالۀ »َتحلیِل 

َ
ایرانـِی َزبـان و أ

دِرضایی(. ِم: علی ِرضا ُمَحّمَ
َ
َعَرب«، به َقل

ْ
ة ال ِانِتقادِی المّیَ

ْهِن« 
ُ

که َبر المّیه ِی َشْنَفرٰی َمرقوم داشته اند، »َمّسِ الّد َبْعِض دیگر از ُمعاِصراِن ما، َدر َشرحی َدْرْسنامه گون 
ـر: َشـرح و َتْحلیـِل َقصیـدۀ 

َ
َکرده انـد! )نگ را َدر َهمیـن چکامـه، َافـزون َبـر »روغن مالـی«، »ژل مالیـدن« َمْعنـی 

د موَسـوِی َبْفرویی ـ و ـ دکتر َمحموِد خورَسـندی، چ: 1، ِسـْمنان: ِاْنِتشـاراِت  د ُمَحّمَ َعَرب، دکتر َسـّیِ
ْ
ِة ال المّیَ

داِنْشگاِه ِسْمنان، 1392 هـ.ش.، ص 184(.

که  ری َعجیب؛  این که یک َعَرِب جاِهلی موهاَیش را »واْکس« یا »ِژل« َبَزَند، َتْصویری است َغریب و َتَصّوُ
ُکَهِن َعَربی َدر ایران، ُچنین چیزها ُپر َغراَبتی َنداَرد! َدِب 

َ
گویا َدر آموِزِش داِنْشگاهِی أ الَبّته 

باَمزه َتر این است که َدر میانۀ این َبرداشتهاِی ناموزون، ُچنین َبیاناِت »َشْنَفرٰی« ِی ُصْعلوِک َعْصِر جاِهلی 
«، ِمْصداِق »نفی روحیه ی فمنیستی 

ُ
ل َیْغُدو، َداِهًنا، َیَتَکّحَ ٍل، / َیُروُح َو ٍة، ُمَتَغّزِ ّیَ  َخاِلٍف َداِر

َ
را که می گوَید: »َول

گفت وگو بسیارست. 3.  َدربارۀ َمضامیِن َفرَهنگِی این المّیه و خوب و َبِد آن، جاِی 
بوَحْمدة، ط: 2، عمان: دار َعّمار 

َ
د َعلی أ ٌة(، الّدکتور ُمَحّمَ ٌة ِإبداعّیَ ـْنَفرٰی )ِدراَسـٌة َنقدّیَ

َ
ِة الَعَرب للّش ر: ِفی الُعبوِر الَحضاری ِلامّیَ

َ
نیز نگ

یع، 1422 هـ.ق.، صص 33 ـ 77. وز شِر و الّتَ ِللّنَ
که خانه را َترک َنمی ُکَند. َکسی  ة: خانه نشین،  ّیَ 4.  َداِر

ـْیخ َحْمزة َفْتـح اهلل، ط: 1، ِمصر: 
َ

ة، الّش َعَربّیَ
ْ
َغِة ال

ُ
ـة فـی ُعلوِم الّل َفتحّیَ

ْ
َمواِهـب ال

ْ
َیـة" و "َنّسـاَبة"« ) ال َغـِة َنْحـو: "راو

َ
ـٍة" ِللُمبال ّیَ »و الّتـاُء فـی "دار

ة، 1312 و 1326هـ.ق.، 1 / 175(. ّیَ میر
َ
َمْطَبَعة األ

ْ
ال
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َدبّیاِت َعَربی، 
َ
م داده اند! ) َمَجّلۀ َانُجَمِن ایرانِی َزبان و أ

َ
و نفی اصالت بخشیدن به خانم ها« و ... و ... َقل

ـِم: 
َ
َعـَرب«، بـه َقل

ْ
ـة ال ُگفتمـاِن ِانِتقـادِی المّیَ ش 21، زمسـتاِن 1390 هــ.ش.، ص 180 / از َمقالـۀ »َتحلیـِل 

دِرضایی(.  علی ِرضا ُمَحّمَ

سـَتراَنْندگاِن 
ُ
گ کـه  کاِدمیـک و َسـخاَوتی  ری هاِی آ

َ
کنـون مـا بـه َبَرَکـِت ایـن روَشـنگ ُکَنـم؟! ... َا چـه َعـرض 

گاهـی بـه َخـرج داده انـد، می دانیم که »َشـْنَفرٰی« ِی ُصْعلوِک جاِهلی،  َنه »فمنیسـت« بوده و َنه  ایـن خـواِن آ
قمۀ از حوَصله بیش!« ... .

ُ
موهاَیش را »واْکس« و »ِژل« می َزده است! ... ... »چون به َدست آَمدی؟ ای ل

فت:
ُ
که می گ یاد باد ایَرِج شیریْن ُسَخن 

ُشــــــــد وا  د 
ُ

َتَجــــــــّد و  َتْجدیــــــــد  ُشــــــــد!َدِر  ْم شــــــــوربا« 
َ
»َشل َدبّیــــــــاْت 

َ
أ

»ِسْمع« و »َسِگ َوْحشِی ِافریقائی«

که َدربارۀ خویْشَتن می آَوَرد، می گوَید:  َعَرب، َدر ِضْمِن أوصافی 
ْ
ة ال َشْنَفرٰی، َدر المّیَ

ُه  َبّزَ ْجَتــــــــاُب 
َ
أ ْبــــــــِر،  الّصَ ــــــــی 

َ
َمْول

َ
ل ــــــــي  َعلُ َفِإّنِ

ْ
ف

َ
َحــــــــْزَم أ

ْ
ــــــــْمِع، َوال ِب الّسِ

ْ
ــــــــٰی ِمْثِل َقل

َ
َعل

کتور ِإمیل َبدیع َیْعقوب، 
ُ

َقُه و َشـَرَحُه: الّد
َ

ـْنَفرٰی ـ َعْمرو بن ماِلک/ ح: 70 ق.هـ. ـ، َجَمَعُه و َحّق
َ

)دیوان الّش
ِکتاب الَعَربّی، 1417 هـ.ق.، ص 69، ب 51(.

ْ
ط: 2، َبْیروت: دارال

ئـب مـن  ِ
ّ

ـمع: ولـد الذ دکتـر ِإمیـل َبدیـع َیْعقـوب، َدر حاشـیۀ خـود َبـر ایـن بْیـِت َشـْنَفرٰی نوشـته اسـت: »الّسِ
الضبع« )َهمان، َهمان ص(.

کـه آنـان از واژۀ »ِسـْمع«  تی اسـت و َمْعنائـی اسـت  َغویـاِن ُسـّنَ
ُ
ایـن، َهمـان َبرداشـِت َمْشـهور بْیـِن ُشـّراح و ل

ِکر،  د شـا َدرمی یافته انـد و از ایشـان بـه َپسـینیان بـه میـراث َرسـیده اسـت )نیـز َسـْنج: ُمْعَجـم َمْحمـود ُمَحّمَ
َمْکَتب اإِلسامّی، 1428 هـ.ق.، ص 160(.

ْ
ـ  َعّمان: ال بوَشعر، ط: 2، َبْیروتـ  و

َ
د َسعید أ ِإْعداد: ُمْنِذر ُمَحّمَ

ب شـْیخو، 
َ ْ
َحدیَثـة َعـن َمجاِنـی األ

ْ
َمجانـی ال

ْ
ـر: ال

َ
فته انـد )نگ

ُ
گ ئـب« 

ّ
الَبّتـه َبرخـی »ِسـْمع« را َتنهـا »ولـد الذ

ُبْسـتانی، ج 1، ط : 4، 
ْ
ة بـِإداَرة: ُفـؤاد افـرام ال

َ
سـاِتذ

َ ْ
ْجَنـٌة ِمـَن األ

َ
َدهـا ِاْختیـاًرا و َدْرًسـا و َشـْرًحا و َتْبویًبـا ل

َ
َجّد

ـْنَفرٰی، َبْیـروت: 
َ

ْزد الّش
َ
ْحـراء ِلشـاِعِر األ َعـَرب َنشـید الّصَ

ْ
ـة ال َمشـِرق، 1987 م.، ص 10؛و: المّیَ

ْ
َبْیـروت: دار ال

َحدیَثـة ـ 
ْ
َمجانـی ال

ْ
ْشـعاِر ال

َ
گـرگ« ) َترَجَمـۀ أ َحیـاة، 1974 م.، ص 66( و »بّچـه 

ْ
َمْنشـورات دار َمْکَتَبـة ال

د موَسوِی َبْفرویی، ج 1، چ: 2، ِسْمنان:  د ُمَحّمَ َغوی و َباغی ـ، ُمَترِجم: دکتر َسّیِ
ُ
َهمراه با َشرِح ُنکته هاِی ل

که َدقیق نیست. ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه ِسْمنان، 1392 هـ.ش.، ص 9(؛ 

گـرگ« را َوقتـی بـه َمْتـِن َترَجمـه ُبرده انـد،  کـه ایـن »بّچـه  ناَدقیْق َتـر، نوشـتۀ َبْعـِض ُشـروِح داِنْشـگاهی اسـت 
َحدیَثةـ  َهمراه با َشرِح ُنکته هاِی 

ْ
َمجانی ال

ْ
ْشعاِر ال

َ
ر:  َترَجَمۀ أ

َ
هان »گرگ« ُشده و از َبّچگی َدرآَمده! )نگ

َ
گ بنا

ـد موَسـوِی َبْفرویـی، ج 1، چ: 2، ِسـْمنان: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه  د ُمَحّمَ َغـوی و َباغـی ـ، ُمَترِجـم: دکتـر َسـّیِ
ُ
ل



آینۀ پژوهش  185
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

  
302| نکته  | حاشیه  | یادداشت

گرگ«، از َقبیِل »آَدمی زاد« است  َکرده اند َتْعبیِر »بّچۀ   َخیال 
ً

ِسْمنان، 1392 هـ.ش.، ص 9(. ... ِاحِتماال
ْی »آَدمی« است! که خوَدش َهم به َهر رو

د  ـّیِ َعَرب، الّسَ
ْ
ِة ال ر: َشـرح المّیَ

َ
َنظیِر این َسـْهل انگاری َدر َبْعِض ُشـروِح فاِضانۀ المّیه َهم دیده می َشـَود )نگ

د َحَسن هیتو، ط: 1، ص 181(.  سماء ُمَحّمَ
َ
َضوّی، َشْرح و َتْحقیق و َتْعلیق: د. أ ِإْبراهیم الّرَ

که:  ْه باَید داشت  باری، َتَوّجُ
ِی ُقَدمـا َدربـارۀ »ِسـْمع« ِإْصـراری َنداَرنـد )نمونـه را، َسـْنج:  

ْ
فـِت آن رأ

ُ
َبْعـِض َفرَهنْگ نویسـاِن َجدیـد، َبـر باْزگ

ْشـِر ِلجاِمَعـِة  باَعـِة و الّنَ َسـة الّطِ دَعلـی َبّقـال،  ط: 1، طْهـران: ُمَؤّسَ ُحَسـین ُمَحّمَ
ْ
َمْجَمعـّی، َعْبدال

ْ
ُمْعَجـم ال

ْ
ال

خیـر 
َ
عـاِن أ طْهـران، 1416 ـ 1418 ه ــ.ق. / 1375 ـ 1376 هــ.ش.، 4 / 450 و 451(؛ َبـْل َنَظـِر َبعـِض ُمَتَتّبِ

 Lycaon / ک است موسوم به لیکائون پیکتوس نده و َخَطرنا آَنست که َمْقصود از »ِسْمع«، نوعی جانَوِر َدّرَ
ـِم ُفـؤاد 

َ
َعـَرب، بـه َقل

ْ
ـة ال قاَفـة، 18 ذی القْعـَدة 1362 هــ.ق.، الَعـَدد 255، ص 13 از المّیَ

َ
ـر: الّث

َ
pictus )نگ

سـانان، و َدر َزبـاِن پارسـِی ِامـروز، آن را »َسـِگ َوْحشـِی 
ْ

گوْشـْتخوار از َسگ کـه ِپْسـتاْنداری اسـت  َحَسـَنْین( 
گوَیند. ِافریقائی« 

د و َتناُسـلی ُرخ 
ُ
َکْفتـار چـه خواَهـد بود و آیـا ُچنین َتوال ـرگ و 

ُ
گ ـد و َتناُسـل میـاِن 

ُ
کـه از ُبـْن، حاِصـِل َتوال ایـن 

که باَید از جانَورشناسان ُپرسید. می ِدَهد یا َنه، چیزی است 

َشْمس و ُزَحل
ِإْسماعیل  بو

َ
ّیدالّدین أ جوقیان، ُاستاد، ُمَؤ

ْ
دیِب ِنْحریِر شیعی و دیواْنساالر و کیمیاداِن َبرَجستۀ روزگاِر َسل

َ
أ

َمـِد ِاْصَفهانـی، َمْعـروف بـه: »ُطْغرائـی« )453ـ  515 هــ.ق.5(، َدر  ـد ْبـِن َعْبدالّصَ ُحَسـْین ْبـِن َعلـّی ْبـِن ُمَحّمَ
ـت و 

َ
کـه َمال ردیـده اسـت، آنـگاه 

َ
گ َعَجـم ناْمُبـردار 

ْ
ـُة ال کـه بـه نـاِم المّیَ چکامـۀ َسـْخته و ُسـْتوار و ِبآییَنـش 

گویه می ُکَند و  باِت َدْهر، به َزبانی شیوا و َبیانی ُبّرا وا
ّ
َرْنجیدگِی خاِطِر خود را از ناپایداری هاِی روزگار و َتَقل

رِی خویش می سـاَزد، و با 
َ

راِن ناالِیق و َحْق ناِشـناس را آماِج ِعتاب و ِنکوِهْشـگ ویح و َتْصریْح، ُمَتَصّدِ
ْ
به َتل

که ایَنک آنان  ع می ُکَند و از این یاد می آَرد 
ُ
ندی می جوَید و َتَرّف

َ
نوعی بی َپروائی و خوارداْشت، َبر ایشان ُبل

گوَید:  ندی و َبرَتری ُجسته اند، از ُجْمله 
َ
ی ُبل شته و بناَروا َبر و

َ
گ ی بوده اند َفراَدست  که روزی ُفروَدسِت و

ِإْن َعاَلِنــــــــَي َمــــــــْن ُدوِنــــــــي َفــــــــاَل َعَجٌب ُزَحِلَو ــــــــْمِس َعْن  الّشَ ِباْنِحَطاِط  ْســــــــَوٌة 
ُ
أ ِلي 

کتور َیْحَیی الجبورّی، ط: 2، الّدوَحة ـ َقَطر ـ: 
ُ

کتور َعلی َجواد الّطاِهر ـ و ـ الّد
ُ

ْغرائّی، َتْحقیق: الّد ) دیوان الّطُ

رَدْند و َدربارۀ سـاِل به َقْتل آَمَدِن ُطْغرائی، َمناِبِع َقدیم، َهْمداسـتان نیسـَتند؛ و  َکشـهاِی سیاسـی به َقْتل آَو 5.  ُطْغرائِی سـپاهانی را َدر َکشا
َکرده اند: 513، 514، 518 )که این آِخری، یْکَسره ناُدُرست می نماَید(. ری را نیز براِی َقتِل او ِذْکر 

َ
یْخهاِی دیگ تار
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َحدیَثة، 1406 هـ.ق. / 1986 م.، ص 307(.
ْ
وَحِة ال

َ
َمطاِبع الّد

ۀ »ُزَحل« 
َ
شته را به َمْنِزل

َ
ۀ »َشْمس« و آن ُفروَدستاِن َفراَدسْت گ

َ
ِانگاری ُطْغرائی، َدر این بْیت، خود را به َمْنِزل

شـتگان َدر 
َ

ذ
ُ
گ ـم می ِدَهـد و َفراَدسـتِی ایـن دونـان را ِنسـَبت بـه خـود، چونان باالنشـینِی ُزَحـلـ  که به باَوِر 

َ
َقل

که جایگاَهش را َدر آسماِن چهاُرم می پنداشَتند ـ می ُشماَرد. آسماِن َهفُتم بود ـ ِنسَبت به َشمس ـ 

ْندی و 
َ
َدِب َقدیم به دو چیز ِاْشـِتهار داشـت: یکی، دوری و ُبل

َ
که ناِم پارسـیش »کیوان« اسـت، َدر أ »ُزَحل« 

ک را بدان ِمثال  ْند و ِرْفَعْتنا
َ
ْی، َبسی چیزهاِی ُبل که ِنْسَبت به َزمین و َحّتٰی خورشید داَرد؛ و زٖیْن رو ّوی 

ُ
ُعل

َکت آَوری. می َزَدند و تْشبیه می َکرَدند. ُدُوم، ُنحوَست و ناَمْیمونی و َفا

حَمه ـ، َدر بوستان، این َهر دو َخصیصۀ »ُزَحل« را َمّدِ َنَظر داشته است و َفرموده:  ْیِه الّرَ
َ
شْیخ َسْعدی ـ َعل

َمَحــــــــل  باَیــــــــد  ُجســــــــت  ُهَنــــــــر  ُزَحلبَقــــــــدِر  چــــــــون  َمُکن  َنْحســــــــی  و  نــــــــدّی 
َ
ُبل

)بوسـتاِن َسـْعدی ـ َسـْعدی نامه ـ، َتْصحیـح و توضیـح: دکتـر ُغاْمُحَسـْیِن یوُسـفی، چ: 11، ِتْهـران: شـرَکِت 
ِسهامِی ِاْنِتشاراِت خواَرزمی، 1392 هـ.ش.، ص 120، ب 2105(.

ُطْغرائـِی ِاْصَفهانـی َهـم َدر المّیـه اش بـه َهـر دو َخصیصـۀ »ُزَحل« ِعناَیت داشـته و آن را َنْحـس و ُفرومایه ای 
ْم تاِب َفرُخنده آثار باالِنشین ُشده است.

َ
که ِنسَبت به خورشیِد عال َکرده  ِلحاظ 

ِکَبِر ِجرِم خورشید و »ُخردی« و ِصَغِر ُزَحل بوده است  َبعِض ُشّراح َخیال َکرده اند َمْبناِی قیاس، »ُبُزرگی« و 
ْجَنـٌة ِمـَن 

َ
َدهـا ِاْختیـاًرا و َدْرًسـا و َشـْرًحا و َتْبویًبـا ل

َ
ب شـْیخو، َجّد

َ ْ
َحدیَثـة َعـن َمجاِنـی األ

ْ
َمجانـی ال

ْ
ـر: ال

َ
)نگ

َمشـِرق، 1968 م.، ص 341، هاِمش؛و: 
ْ
ُبْسـتانی، ج 3، ط : 3، َبْیروت: دار ال

ْ
ة بِإداَرة: ُفؤاد افرام ال

َ
سـاِتذ

َ ْ
األ

د َحمیِد َطبیبیان، چ: 2، ِتْهران: ِپژوِهْشگاِه  َحدیَثة ـ دورۀ َعّباسی ـ، دکتر َسّیِ
ْ
ُگزیدۀ ُمتوِن َنْظم از َمجاِنی ال

که ُچنین نیست. عاِت فرَهنگی، 1390 هـ.ش.، ص 238(؛ 
َ
ُعلوِم ِإْنسانی و ُمطال

جویا جهانبخش  
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منتخب الفتوحات المکیة: تألیفی جدید از فیض کاشانی
گروهی به سـائقه باورها و  کاشـانی از روزگار خود او محل بحث و ایراد بود و هر  گرایشـات صوفیانه فیض 
کرده اند. بعضی به جّد معتقدند او در سالهای واپسین عمر از این  عقائد خود درباره او به نحوی داوری 
باورهـا دسـت شسـت و از حکمـت و عرفـان روگـردان شـد. امـا گروهـی دیگـر او را صوفـی و عارفـی حقیقی 

که در این راه به مقاماتی واال رسید و تا آخر عمر بر این طریق استوار بود. برمی شمرند 

منتقـدان فیـض ایـن موضـوع و چنـد موضـوع دیگـر ماننـد فتـوای فیض درباره نمـاز جمعه و غنـا را در خور 
طعـن و مامـت می دانسـتند و در ایـن راه از هیـچ انتقـادی فروگـذار نمی کردنـد، تـا جایی که در این مسـیر 
بعضـی از ایشـان تـا مـرز تکفیـر او نیـز پیـش رفتند. صرف نظر از اصل گرایشـات عارفانه فیـض، توجه او به 

ابن عربی و مسأله وحدت وجود هم به صورت خاص سبب مجادالت بسیار شده است.

کـه ثبـات رأی نـدارد.  علیرضـا تجلـی شـیرازی، فاضـل سـراب )1085ق( فیـض را متهـم می کنـد بـه آن 
گاه مواضعش را تغییر می دهد؛ »گاهی مرید تصوف محی الدین عربی«  گاه به  نگرشش التقاطی است و 
می شـود و »زمانی همداسـتان وعظ محمد غزالی«. وقتی به حکمای مشـاء ارادت می ورزد و وقتی دیگر 
گروههـا را بـه نـام خـود در  کـذب، سـخنان همـه ایـن  بـه عارفـان اشـراقی مشـرب. و بی ماحظـه صحـت و 

کتابهایش وارد می کند.1

یوســف بــن احمــد بحرانــی )1107-1186ق( فیــض را بــه خاطــر نقــل اقــوال ابــن عربــی و اعتقــاد بــه وحــدت 
کفــر می دانــد. او در رّدیــه خــود بــر صوفیــه  وجــود بــه ســختی نکوهــش می کنــد و ایــن اعتقــادات را موجــب 

بــه نــام النفحــات الملکوتیــة فــی الــرد علــی الصوفیــة بــه رّد موضــع فیــض در قبــال ابــن عربــی پرداخــت.2

یان، 1381، ص 403. کوشش رسول جعفریان، قم، انصار 1. دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوی، به 
ق علیه: السـید 

ّ
2. لؤلـؤة البحریـن فـی االجـازات و تراجـم رجـال الحدیـث، یوسـف بـن احمـد البحرانـی صاحـب الحدائق، حّققـه و عل

محمدصادق بحرالعلوم، المنامة بحرین، مکتبة فخراوی، 1429ق، ص 117-116.



185  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

  
| نکته  | حاشیه  | یادداشت 305

در قـرون نزدیـک بـه روزگار مـا هـم محمـد بـن سـلیمان تنکابنـی )1302ق( در قصـص العلمـاء از اعتقـاد 
کنایه یاد می کند.3 فیض درباره ابن عربی با طعنه و 

از سوی دیگر متمایان به تصوف سعی در توجیه سخنان فیض و تبرئه او از اتهامات داشتند. محمدکریم 
کتاب تحفة االخیار محمدطاهر قمی است و بین  که رد  شریف قمی )بعد از 1100ق( در تحفة العشاق، 
سـالهای 1078-1097ق نوشـته شـده، توجه فیض به متصوفه را نشـانه محّق بودن آنها قلمداد می کند. او 
گر این طایفه اهل منکر بودند، عالم بزرگی چون فیض ایشان را نمی ستود.4 محدث قمی هم  می نویسد ا

ضمن بیان شرح حال فیض به تفصیل از موضع فیض در قبال صوفیه دفاع می کند.5

دامنـه مخالفتهـا و اعتراضـات بـه فیـض دربـاره تصـوف تـا هنـد هـم کشـیده شـد. احمـد بـن محمدعلـی 
کـه علمـای آن دیـار، فیـض و دیگـر بـزرگان شـیعه ماننـد  بهبهانـی )1191-1235ق( در لکهنـو مطلـع شـد 
خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ بهایی، ابن میثم بحرانی و ابن ابی جمهور احسایی را به دلیل اعتقاد 
بـه وحـدت وجـود لعـن و طعـن می کنند و ایشـان را از دایره شـریعت بیـرون می دانند. بهبهانـی در 1221ق 
که بعضی از تمثیات فیض و علمای  کتاب تنبیه الغافلین را برای رّد این داوریها نوشت. او معتقد بود 
مذکـور در بـاب وجـود و ارتبـاط خالـق و مخلـوق از سـوی ناقص علمـان بدفهمیده شـده اسـت. آنها ظاهر 
کرده انـد. و از ایـن رو بـدون تعّمـق و تأّمـل فیـض را بـه تصـوف و  گرفتـه و معنـی اصلـی را رهـا  کلمـات را 

کرده اند.6 وحدت وجود متهم 

کاشـانی بخشـی از عمـر خـود را در راه  کـدام از ایـن مدعاهـا را درسـت بدانیـم، فیـض  بـه هـر صـورت هـر 
کـرد و تألیفاتـی نیز در این موضوع به قلم آورد. یکی از این کتابها منتخب  مطالعـه متـون صوفیانـه صـرف 
الفتوحات المکیة فی معرفة اسرار المالکیة و الملکیة تألیف صوفی مشهور ابن عربی )638ق( است.

کتاب ابن عربی به دو جنبه از شـخصیت فیض مرتبط اسـت: توجه او به اندیشـه های  گزیده ای از  تهیه 
ابن عربی، عاقه او به تلخیص آثار مختلف.

کسـانی چون ابن عربی و قونوی از طریق ماصدرا به فیض رسـید و او از راه اندیشـه های اسـتادش  افکار 
کـه فیـض حسـن نظر کامل اسـتادش دربـاره این گروه را نداشـت.  از ایشـان تأثیـر پذیرفـت. بـا ایـن تفـاوت 

3. قصـص العلمـاء، محمـد بـن سـلیمان تنکابنـی، بـه کوشـش: محمدرضـا برزگـر خالقـی و عفت کرباسـی، تهـران، انتشـارات علمی و 
فرهنگی، 1383، ص 418.

4. تحفة العشاق، محمدکریم شریف قمی، تصحیح: حسین رسولی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1398، ص 105-104، 238.
5. الفوائـد الرضویـة فـی احـوال علمـاء المذهـب الجعفریـة، شـیخ عبـاس قمـی، تحقیـق: ناصر باقـری بیدهندی، قم، بوسـتان کتاب، 

1385، ج 2، ص 982-978.
6.  تنبیـه الغافلیـن، بهبهانـی، کتابخانـه ممتازالعلمـاء لکهنـو، ش 892، گ 7پ – 8ر. البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه مظالـب کتـاب 
یها اختصاص  تنبیـه الغافلیـن منحصـر در موضـوع فـوق نیسـت و بخـش عمده ای از کتاب بـه رّد مال محمدامین اسـترآبادی و اخبار

دارد. 
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بـا  او  کـه سـخنان  از اهـل تحقیـق و دقـت نظـر می دانسـت؛ امـا در مـواردی  ابـن عربـی را  گرچـه  فیـض ا
اعتقـادات شـیعه مغایـرت داشـت، در رّد آن تردیـد نمی کـرد. ماننـد رّد سـخن ابـن عربـی دربـاره امـام در 
کـه از ابن عربـی به عظمت یـاد می کرد  کتـاب بشـارة الشـیعة کـه سـخت بـر آن تاخـت. برعکـس ماصـدرا 
گـر در مـوردی سـخن او را نمی پسـندید، سـعی در توجیـه آن می کـرد و حتـی شـیعه  بـودن او را محتمـل  و ا

می شـمرد.7

فیض در کتابها و رسائل متعددی از جمله اصول العقائد الدینیة )تألیف 1036ق(8، عین الیقین )تألیف 
گزیـده آن بـه نـام انـوار الحکمـة )تألیـف  1036ق(9، علـم الیقیـن فـی اصـول الدیـن )تألیـف 1042ق(10، و 
گزیـده آن بـه نـام اللئالـی  1043ق(11، مـرآة اآلخـرة )تألیـف 1044ق(12، الکلمـات المکنونـة )1057ق(13، و 
)تألیـف 1059ق(14 از فتوحـات ابـن عربـی مطالبـی نقـل کـرده اسـت. تاریخ تألیف این آثار نشـان می دهد 
بیشـتر آنهـا مربـوط بـه آثـار جوانـی و میانسـالی فیـض اسـت و در نوشـته های پایـان عمـر او عجالـًة نامـی از 
فتوحات و ابن عربی دیده نشد. البته هنوز رّد پای اندیشه های او در آن نوشته ها هست؛ اما بدون تصریح 
به نام او. مثًا کتاب المعارف تلخیص کتاب علم الیقین فیض اسـت و در 1083ق نوشـته شـده اسـت. 
که قبًا فیض در علم الیقین با ذکر نام از ابن عربی آورده بود، بدون اشـاره به نام  در این تلخیص مطلبی 
که حاوی حمات تند علیه ابن عربی و فتوحات مکیه در  کتاب بشـارة الشـیعة  او نقل شـده اسـت.15 یا 
موضوع امامت و جانشینی پیامبر است، در سال 1081ق نوشته شده است.16 با این توضیحات منتخب 
فتوحات هم به احتمال بسـیار در سـنین جوانی یا میانسـالی فیض تهیه شـده اسـت. محسـن بیدارفر به 
گرچه عقایدش در سالهای آخر عمر عوض نشده بود، اما عقاید خود را  خوبی نشان داده است که فیض ا
دیگر به مراجع مختلف فکری مانند متصوفه و فاسفه و متکلمان نسبت نمی داد. با اصطاحات ایشان 

7. برای این سخن و نیز توضیحات بیشتر درباره اعتقاد فیض درباره ابن عربی و صدرالدین قونوی رک: مقدمه علم الیقین فی اصول 
کاشانی، تحقیق و تعلیق: محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدار، 1377ش، ص 41-40. الدین، فیض 

کاشانی، تصحیح و تحقیق: حسن قاسمی، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، 1387، ج 4، ص 140. 8. مجموعه رسائل فیض 
9. عین الیقین الملقب باالنوار و االسرار، فیض کاشانی، تصحیح: فالح عبدالرزاق عبیدی، بیروت، دارالحوراء، 1428ق، ج 1، ص 
52، 90-91، 272، 277، 287، 296، 301، 303، 307، 315-316، 364، 382، 408، ج 2، ص 350، 358-354، 365-

 ،462 ،460 ،456-455 ،434-432 ،422-421 ،404-400 ،367
10. علم الیقین فی اصول الدین، ج 2، ص 1324.

11. انـوار الحکمـة، فیـض کاشـانی، تحقیـق و تعلیـق: محسـن بیدارفـر، قـم، انتشـارات بیـدار، 1425ق، ص 26، 46، 49، 197، 310-
.410-408 ،369 ،366-365 ،361 ،350 ،348 ،311

12. مجموعه رسـائل فیض کاشـانی، تصحیح و تحقیق: حسـن قاسـمی، تهران، مدرسـه عالی شـهید مطهری، 1387، ج 4، ص 62، 
.125-121 ،98-97 ،88-87 ،84 ،74-73 ،65

13. الکلمـات المکنونـة، فیـض کاشـانی، تصحیـح و تحقیـق: علیرضـا اصغـری، تهـران، مدرسـه عالـی شـهید مطهـری، 1387، ص 
.236

14. مجموعـه رسـائل فیـض کاشـانی، تصحیـح و تحقیـق: علیرضـا اصغـری و مهـدی حاجیـان، تهـران، مدرسـه عالی شـهید مطهری، 
1387، ج 3، ص 140، 159.

کاشانی، تحقیق و تصحیح: حسن القاسمی، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، 1387، ص 387. 15. المعارف، فیض 
16. بشـارة الشـیعة، فیض کاشـانی، تحقیق: احمد عبدالوهاب الخزاعی، کربالء، العتبة الحسـینیة المقدسـة قسـم الشـؤون الفکریة و 

الثقافیة، 1439ق، ص 104، 114-113، 262-260.
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نمی نوشـت و تـا حـّد امـکان از اسـتعمال آنهـا پرهیـز می کـرد. برخـاف کتابهـای دوره قبـل در کمتـر موردی 
کتفا می کـرد. و در یـک داوری کلی او همان  نصـوص اهـل عرفـان را مـی آورد و بیشـتر بـه نقـل مضمـون آنها ا

مباحث را تا جای ممکن با زبان حدیث و قرآن مجددًا تقریر می کرد.17

کاشــانی بــود. او هــم انتخابهــای  گزیده نویســی آثــار مختلــف یکــی از عایــق جــدی فیــض  تلخیــص  و 
کــرده اســت. اهتمــام  گزیده هایــی تهیــه  متعــددی از آثــار خــود بــه دســت داده و هــم از تألیفــات دیگــران 
کــرده اســت. تعــداد  گزیــده تهیــه  کتــاب  گاه تــا ســه بــار هــم از یــک  کــه حتــی  او در ایــن امــر تــا جایــی بــود 
کاشــانی بــر ترجمــه یــا  گــر بگوییــم بخــش عمــده روش و شــیوه فیــض  کــه ا کتابهــا بــه انــدازه ای اســت  ایــن 
گــزاف ســخن نگفته ایــم.18 او در رســاله االنصــاف بــه ایــن  تلخیــص آثــار خــود یــا دیگــران اســتوار بــود، بــه 
کتــب و رســائل متعــددی در تلخیــص ســخنان فقهــاء و فاســفه و  شــیوه خــود اشــاره می کنــد و می گویــد 

متکلمــان و صوفیــان نوشــته اســت.19

کـرده  کـرده، از منتخـب الفتوحـات المکیـة یـاد  کـه بـرای تألیفـات خـود تهیـه  فیـض در هـر سـه فهرسـتی 
کـه در حـدود سـال 1067ق بـه رشـته تحریـر درآمـده،20 در  اسـت. او در دو فهرسـت اول و دوم تألیفاتـش 
کرده است: رسائل اخوان الصفا،  کتاب یاد  گزیده  فصل »گزیده ها از کتب علما و اهل معرفت« از شش 
گزیـده اشـعار اهـل عرفـان در توحیـد و »المنتـزع مـن  مکاتیـب قطـب محیـی، مثنـوی، دیـوان شـمس، 

الفتوحات المکیة البن العربی فی اربعة آالف بیتًا تقریبًا«.21

در فهرسـت سـوم آثـار مربـوط بـه سـال 1089ق هـم بـا کمـی تغییـر در عبـارات همـان اطاعـات دربـاره این 
کتـاب بـه دسـت داده شـده اسـت: »منتخـب بعض ابـواب الفتوحات المکیـة لمحیی الدین بـن العربی 

فی اربعة آالف«.22 

به جز نوشته خود فیض توضیح بیشتری درباره این کتاب ثبت نشده و همه تراجم نگاران و کتابشناسان 

17.  مقدمه علم الیقین، ص 35-26.
یادی از این تلخیصها و گزیده ها رک: »بررسـی محتوایی تألیفات فیض کاشـانی«، سـعید انواری و سـید  18. برای دسـته بندی شـمار ز
یان، در فیض پژوهی: مجموعه مقاالتی در بررسـی آرا احوال و آثار فیض کاشـانی، به کوشـش: شـهناز شایان فر، تهران،  حسـین موسـو

کتاب، 1392، ص 50-57 )شامل معرفی 57 اثر ترجمه ای، تلخیصی و اقتباسی(. خانه 
19. االنصـاف، ص 184. منتشرشـده در ده رسـاله للحکیـم العـارف الکامـل الفاضـل محمدمحسـن المشـتهر بالفیـض الکاشـانی، 

اصفهان، انتشارات مرکز تحقیقات علمی و دینی امام امیرالمؤمنین علی علیه السالم، 1371ش.
یخ مذکور در متن مربوط به زمان تألیف فهرست اول آثار اوست. یخ تألیف فهرست دوم مشخص نیست و تار 20.  تار

21. کتابشناسـی فیـض کاشـانی، محسـن ناجـی نصرآبـادی، مشـهد: بنیـاد پژوهشـهای اسـالمی، تهـران: مدرسـه عالی شـهید مطهری، 
1387، ص 109.

22. همان، ص 118. در نظرگرفتن این نکته قابل تأمل اسـت که فهرسـت سـوم آثار فیض دو سـال پیش از فوت او نوشـته شـده اسـت و 
گر فیض از انتخاب خود از فتوحات به هر دلیلی ناراضی بود، می توانست آن را حذف کند، یا توضیح و توجیهی درباره آن بیفزاید.  ا
 در آثارش ثبت می کرد؛ اما او درباره 

ً
که می دانیم فیض تغییرات فکری خود را معموال یت می شـود  گمان از آن جا تقو مخصوصًا این 

کرده است. کتاب به تکرار همان اطالعات سی سال قبل بسنده  این 
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از قبیل آزاد کشمیری23 و ثقةاالسام تبریزی24 و شیخ عباس قمی25 و شیخ آقا بزرگ تهرانی26 و... همان 
سـخنان فیـض در فهرسـت تألیفاتـش را تکـرار کرده انـد. در فهرسـتهای نسـخ خطـی نیز هیچ نسـخه ای از 
ایـن کتـاب معرفـی نشـده اسـت و ایـن کتـاب مفقـود تلقی می شـد. این در حالی اسـت که نسـخه اصلی 
کتابخانه  کتابخانه عمومی محفوظ مانده اسـت. نسـخه شـماره 2650  کتاب به خط مؤلف در یک  این 
که به سبب عدم معرفی صحیح در فهرست نسخه های خطی آن  مسجد اعظم قم همان نسخه است 
کنون مجهول و مغفول باقی مانده بود. در هر دو فهرسـت قدیمی و جدید نسـخه های خطی  کتابخانه تا
کتابخانـه مسـجد اعظـم بـه ایـن نکتـه توجـه نشـده و اثـر فیض بدون شناسـایی مؤلـف با عنوان بخشـی از 
کاتب  یخ )یک بار از سده دهم و بار دیگر از سده یازدهم( و نام  فتوحات یا منتخب فتوحات و بدون تار

معرفی شده است.27

کتاب از خود نام نبرده؛ اما به دالیل متعدد این نسـخه  کاشـانی در هیچ بخشـی از  که فیض  با وجود آن 
بی تردید همان منتخب الفتوحات المکیة اوست.

کتابخانـه مسـجد اعظـم بـه خـط مؤلـف اسـت و خـط آن بـا دیگـر  نسـخه منتخـب فتوحـات موجـود در 
کمرنـگ فرزنـد فیـض، علم الهـدی بـه سـجع:  کامـًا تطابـق دارد.28 مهـر  کاشـانی  نمونه هـای خـط فیـض 
ـُم الهـدی 1072« در پشـت صفحه آخر نسـخه هم شـاهد دیگری بر 

َ
ـِم الهـدی َعِلـَم الهـدی َعل

َ
»بمحمـد َعل

صّحت این مدعاست و نشان می دهد نسخه در خاندان او باقی مانده بود.

افزون بر اینها نسخه کامًا مطابق با توصیف فیض کاشانی است. فیض حجم منتخب خود از فتوحات 
کرده است. در نظام نسخه نویسی و عرف خوشنویسان هر »بیت« معادل  گزارش  را تقریبًا چهار هزار بیت 
کـه بـه طـور متوسـط در یـک سـطر  چهـل حـرف یـا بـه قولـی دیگـر پنجـاه حـرف اسـت و ایـن مقـداری اسـت 

23. نجـوم السـماء فـی تراجـم العلمـاء، آزاد کشـمیری، تصحیـح: میـر هاشـم محـدث، تهـران، شـرکت چـاپ و نشـر بین الملـل سـازمان 
تبلیغات اسالمی، 1387، ص 128.

24. مرآة الکتب، علی بن موسی بن محمدشفیع ثقةاالسالم تبریزی، تحقیق: علی الصدرائی الخوئی، قم، کتابخانه آیت اهلل مرعشی 
نجفی، 1390، ج 6، ص 612-611.

25. الفوائد الرضویة فی احوال علماء المذهب الجعفریة، ج 2، ص975.
یعة الی تصانیف الشیعة، ج 22، ص 418. 26. الذر

کتابخانه مسجد اعظم قم، رضا استادی، قم، کتابخانه مسجد اعظم قم، 1365، ص 301؛ فهرست  27. فهرست نسخه های خطی 
کتابخانه مسـجد اعظم قم، رضا اسـتادی، قم، دفتر نشـر برگزیده، 1388، ج 1، ص 396-397. در مقدمه علم  نسـخه های خطی 
الیقین، ص 79 سهوًا نشانی نسخه اصل کتاب منتخب الفتوحات المکیة فیض در یک کتابخانه خصوصی داده شده است؛ اما 

کنون شناسایی نشده است. کتاب تا که این نسبت صحت ندارد و نسخه دیگری از این  با پیگیری مشخص شد 
که خطوط بسیاری از او به یادگار باقی مانده است. دلیل عمده این امر توجه و اهتمام جدی  28.  فیض در شمار دانشمندانی است 
کتاب علم الیقین فی  فرزندش علم الهدی و نوادگان او به حفظ این میراث بود. برای مقایسه خط این نسخه، تصویر صفحه ای از 
اصول الدین به خط خود فیض در انتهای مقاله آمده است )نسخه دانشگاه تهران، ش 244(. همچنین برای تصویر خطوط متعدد 
فیض کاشانی در کتابخانه آیت اهلل مرعشی رک: فهرست نسخه های خطی آثار علمی فیض کاشانی در گنجینه جهانی مخطوطات 
اسامی کتابخانه بزرگ حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی، به کوشش: سید محمود مرعشی نجفی و محمدحسین امینی، قم، 

کتابخانه آیت اهلل مرعشی، 1387، 421، 434-432، 444، 448، 462، 478، 484-482، 491-489، 501.
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گر تعداد صفحات این کتاب )236( را در تعداد  می گنجد.29 این نسخه نیز تقریبًا به همین مقدار است. ا
سطور هر صفحه )18 سطر( ضرب کنیم، به عدد 4248 سطر می رسیم که به تخمین فیض نزدیک است.

همچنیـن فیـض تصریـح کـرده اسـت کـه انتخـاب او شـامل بعضی از ابواب فتوحات اسـت. این نسـخه 
گاهـی تنهـا عنـوان و موضـوع یـک بـاب را در حاشـیه توضیـح داده  نیـز همـه ابـواب را در بـر نمی گیـرد و او 
گذشته است. مثًا از ابواب  گ 6پ( و یا از آنها بدون هیچ توضیحی  )مانند ابواب 26 و 29 در حاشیه 
 ،501-471 ،469-459 ،457-448 ،441-435 ،420-412 ،338-332 ،330-323 ،283-241

504-532، 539-557 فتوحات هیچ بخشی انتخاب نشده است.

نسـخه مـورد اسـتفاده فیـض بـرای ایـن انتخـاب خالـی از خطـا و خلـل نبـود. زیـرا او در ضبـط بعضـی از 
کلمات شـک داشـته و برای ثبت این شـک از عامت سـه نقطه شـک اسـتفاده کرده اسـت )برگ 15پ، 
44ر(. همچنیـن آن نسـخه چهـل بـاب را نداشـت. زیـرا بعـد از بـاب 345 نصـف صفحـه خالـی مانـده و 

که »سقط هنا 40 بابًا لم ینتخب«.  فیض در حاشیه برگ 102پ نوشته است 

در حالـی کـه جـای عناویـن در متـن خالـی مانـده، شـماره ابـواب در حاشـیه نوشـته شـده اسـت. احتمااًل 
فیـض قصـد داشـت تـا بعـدًا عناویـن را بـا مرکـب سـرخ در جـای خـود بنویسـد؛ اما موفـق به انجـام این کار 
نشـد. موضـوع بعضـی از بابهـا و بندهـا در حاشـیه نوشـته شـده اسـت. نسـخه تصحیحـات مختصری به 

کلمه ملّخص را نوشته است. خط خود فیض دارد. او در حاشیه بعضی از ابواب 

کاشـانی هیـچ مقدمـه و مؤّخـره ای نـدارد و او تنهـا در صفحـه عنـوان  منتخـب الفتوحـات المکیـة فیـض 
توضیـح مختصـری بـدون امضاء درباره کتاب نوشـته اسـت: »هو هو. نبذة مـن کتاب الفتوحات المکیة 

للشیخ محیی الدین العربی الطائی االندلسی و االرقام البواب االصل و مجموع ابوابه 565«.

نسـخه در مجمـوع 122 بـرگ اسـت کـه 119 بـرگ آن شـامل انتخـاب فتوحـات اسـت. سـه بـرگ آخر نسـخه 
ی نقل قولی از النفحات االلهیة تألیف صدرالدین محمد بن اسحاق قونوی )673ق( )گ 120ر –  حاو
کتاب دیگر قونوی یعنی الفکوک فی اسرار مستندات  120پ( و بخشهایی از فکوک شعیبی و عزیری از 

که همه این اوراق هم به خط خود فیض است. حکم الفصوص )گ 120پ – 122ر( است 

کتاب فتوحات نوشته است: او در باالی صفحه عنوان این ابیات را به نقل از آغاز باب 396 
االمــــــــور تصیــــــــر  اهلل  الــــــــی  راال  غــــــــرو اال  دنیــــــــای  یــــــــا  انــــــــت  مــــــــا 

کیدهــــــــا یأمنــــــــوا  لــــــــم  التقــــــــی  مــــــــع التقــــــــی فکیــــــــف اهــــــــل النحــــــــوراهــــــــل 

مکرهــــــــا فــــــــی  الحــــــــق  صفــــــــات  و مــــــــا لنــــــــا فــــــــی مکــــــــره مــــــــن شــــــــعورلهــــــــا 

29. کتاب آرایی در تمدن اسامی، نجیب مایل هروی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، 1372، ص 588.
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گوشه همان صفحه این بیت به خط او آمده است: و در 
کارم نکو نخواهد شــــــــد کــــــــه  گو مشو چه خواهد شد30نیــــــــم ملول  شود شود، نشود، 

فیض در پشت صفحه آخر نسخه هم این دو بیت را از یکی از غزلیات موالنا نوشته است:
که ساقی عشق شــــــــراب خاره31 رسید که چاره رســــــــیدبیا  خبر ببــــــــر بر بیچــــــــارگان 

ازو شد  روان  شــــــــکر  و  شــــــــیر  چشمه  شــــــــکاف کرد و به طفالن گاهواره رســــــــیدهزار 

متأسفانه بخشهایی از نسخه آسیب دیده و مخصوصًا از برگ 113 به بعد بخشی از متن طعمه حشرات 
شده است. 

| سید محمد حسین حکیم  

30. بنـا بـر سـخن امیـر علیشـیر نوایـی ایـن ابیـات از آِن موالنـا ولـی قلنـدر اسـت. رک: مجالـس النفائـس، امیـر علیشـیر نوایـی، بـه سـعی و 
اهتمام: علی اصغر حکمت، تهران، منوچهری، 1363، ص 40.

کلمه را به همین صورت نوشته است. 31.  فیض این 

کتابخانه مسجد اعظم قم، ش 2650، کاشانی،   منتخب الفتوحات المکیة، تألیف و خط فیض 
 یادداشت های صفحه عنوان.
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گ 1پ. کتاب،  همان نسخه، آغاز 
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گ 2پ. همان نسخه، 
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گ 1پ. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ش 244،  کاشانی،  علم الیقین فی اصول الدین، تألیف و خط فیض 
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نکاتی از آثار استاد عالمه جالل الدین همایی)3(

]قیاس در شیعه[
گوید: »لیس من مذهبنا  کردن به قیاس موافق فقه اهل سّنت و جماعت است و شیعۀ امامی می  عمل 
گر چه به  که بعض علمای اصولی شـیعه ا کنم  گوشـزد  القیاس«. خوب اسـت این نکته را برای اهل علم 
حسـب ظاهـر منکـر قیـاس شـده، امـا در واقـع عمـل به نوعـی از قیاس را جایز شـمرده اند. واضـح تر بگویم 

کرده و آن را در لباس تنقیح مناط از در دیگر داخل ساخته اند1. قیاس را از یک دربیرون 

]علم سحر و جادو و نرد و شطرنج و موسیقی و...[
گـر بـرای تمییـز حـق از باطـل باشـد،  کـه ا گویـد علـم سـحر و جـادو آموختـن حـرام نیسـت بـل  مولـوی مـی 

مستحسن است اما عمل آن حرام است

و ممتهــــــــنپــــــــس از ایــــــــن رو علــــــــم ســــــــحر آموختن و حــــــــرام  نیســــــــت ممنــــــــوع 

نکوســــــــت باطل  از  تمییــــــــز حــــــــق  کردن شــــــــد حرام ای مرد دوستبهــــــــر  ســــــــحر 

گفتـه، مطابـق مذهـب مختـار هـر دو فرقـۀ شـیعی و سـّنی  آنچـه مولـوی دربـارۀ علـم و عمـل سـحر و جـادو 
که در خدمت مرحوم استاد عامه سّید الفقهاء و األصولیین حاج  است. حقیر خود در درس خارج فقه 
میر محّمد صادق خاتون آبادی اصفهانی )متوفی 1348ق( افتخار تلمذ داشتم، در مبحث »مکاسب 
کـه مذهـب اسـامی بـا هیچ علمـی حّتی علـم نرد و شـطرنج و  محرمـه« ایـن مسـأله بـه خوبـی وارسـی شـد 
موسـیقی و امثـال آن مخالـف نیسـت، فقـط پـاره ای از اعمـال و حرفه ها و پیشـه های پسـت نـاروا را حرام 

1. مولوی نامه، ج1، ص66.
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یا مکروه شمرده است2.

]ضمان یا عدم ضمان قاضی در صورت مرگ شخص، هنگام اجرای حکم[
مرد کــــــــه  هر  قاضــــــــی  تعزیــــــــر  و  حــــــــد  کــــــــو نیســــــــت خردبر  بــــــــر قاضی  نیســــــــت 

آینه ی حق اســــــــت و باشــــــــد مســــــــتحقنایب حق اســــــــت و ســــــــایه ی عدل حق

ز آجله اســــــــت گــــــــر خطایی شــــــــد دیت بر عاقله اســــــــتچــــــــون بــــــــرای حــــــــق و رو

کیســــــــت دانی، هســــــــت حق رقعاقله ی او  و برگــــــــردان  المــــــــال  بیــــــــت  ســــــــوی 

که  کم شـرع  که هرگاه حد و تعزیر امام یا قاضی و حا گفته، تفصیلش این اسـت  که مولوی  مسـأله فقهی 
کـت شـخص مجرم شـده باشـد، مطابـق مذهب حنفیـه خون آن  نایـب امـام اسـت، منجـر بـه مـوت و ها
کتاب بدایة المبتدی  گیرد. در متن  ق نمی 

ّ
کدا بدان تعل شـخص هدر اسـت، یعنی دیه و خونبها هیچ 

َرُه فماَت َفَدُمُه  ُه اإلماُم أو َعّزَ
َ

گوید: »َمن َحّد کتاب است، می  که هدایة مرغینانی شرح ان  در فقه حنفی 
کـه دیـۀ مقتـول را از بیـت المـال  کـه در ایـن مـورد الزم اسـت  َهـَدٌر«. امـا شـیعۀ امامیـه و شـافعیه معتقدنـد 
 الشافعی رحمه اهلل تجُب 

َ
گوید: »و قال بدهند. در همان هدایة مرغینانی پس از تفسیر عبارت فوق می 

که از متون معتبر فقه شـیعۀ امامی اسـت، می  ی 
ّ
الدیُة فی بیِت الماِل«. در متن مختصر نافع محقق حل

ِکـِم فـی القتـل و الجـرح علـی بیـِت المال«، که می توان آن را شـامل مورد حـد و تعزیر نیز   الحا
ُ
گویـد: »خطـأ

قرار داد..

گویـد دیـه بـر عاقلـه اسـت و عاقله در  کـه مـی  مولـوی در ایـن مسـأله موافـق موافـق شـیعه و شـافعیه اسـت3 
ایـن مـورد بیـت المـال اسـت، یعنـی خونبهـای مقتـول را از بیـت المـال باید داد، امـا فتوای ابـو حنیفه این 
کم شـرع نیز می شـود، اصـا دیه و خونبهـا به هیچ کس  کـه شـامل قاضی و حا کـه در مـورد حکـم امـام  بـود 

گیرد. ق نمی 
ّ
تعل

که این  که اختاف فقها بر سـر ضمان و عدم ضمان قاضی و امام اصًا در صورتی اسـت  حقیر معتقدم 
که مرگ شخص مجرم در اثر اجرای حد و تعزیر اتفاق افتاده باشد. چه بسا ممکن است  گردد  امر محرز 

3. اسـتاد همایـی در جایـی دیگـر دربـارۀ مذهـب و عقیـدۀ مولـوی نوشـته انـد: »دربـارۀ مذهـب و عقیـدۀ مولـوی گفتـه انـد سـنی حنفـی 
مذهـب اشـعری مسـلک بـود، امـا آنچـه از تتبـع احـوال و آثـار موالنا مخصوصًا در نتیجه غوررسـی و تأمل و تعمق و ممارسـت متمادی 
در مثنوی بر این حقیر مسـلم و معلوم شـده، این اسـت که هر چند خانواده و پدران مولوی ظاهرا سـنی حنفی بوده اند و خود او نیز در 
گرفته  زگار جوانی و ایام طالب علمی فقه حنفی را مخصوصًا خوب خوانده و خوب فرا رش یافته و در رو دامن این مذهب موروثی پرو
بود و لیکن بعد از انکه در تحصیل فنون فقه و اصول و حدیث و تفسیر قرآن و دیگر دانشها که برای رسیدن به درجۀ اجتهاد و اهلیت 
کم و فروع بر اصول نائل آمد....دیگر بر فقه حنفی جمود  کافی رسـید و به مقام اجتهاد و اسـتنباط احا فتوا در بایسـت اسـت، به حّد 
ین شرعی موافق تر می آمد،  نداشت، بلکه در هر مسأله ای آنچه را مطابق اجتهاد خود او بود و بر حسب استنباط و نظر خود او با مواز

گزید، خواه مطابق فقه حنفی باشد یا شافعی یا شیعۀ امامی.«)همان، ص38ـ39( همان را بر می 
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گر حد و تعزیری هم نبود او را  که ا که در اثنای اجرای حّد به سکتۀ قلبی یا دماغی مرده باشد، به طوری 
مرض سکته عارض و منجر به مرگ او می شد.

 بالّشـبهات« نمـی تـوان ضمـان دیـه را بـر بیـت المـال نیز 
ُ
و چـون ایـن شـبهه در کار هسـت »و الحـدوُد ُتـدَرأ

که مرگ مجرم مسلمًا معلول اجرای حد باشد. مسلم شمرد، مگر در صورتی 

کـه هـر چنـد در عبارت متـن هدایة مرغینانی فقـط کلمۀ امام آمده، امـا آن طور که  ضمنـًا عـاوه مـی کنـم 
کـه منصـوب از طـرف امام باشـند، نیز می شـود، چـرا که در  کـم شـرع  اشـاره شـد ظاهـرا شـامل قاضـی و حا
که شخص امام ضامن دیه نیست،  حقیقت جانشین و نایب مناب امام شمرده می شوند و همان طور 

قائم مقام او نیز ضامن دیه نباشد. و اهلل العالم بحقائق األمور و األحوال4

روح اهل شهیدی  

4.  همان، ص70ـ72. 



185  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

  
| نکته  | حاشیه  | یادداشت 317

وقف نامه ای از ساره، دختر آلپ ارسالن )420ـ 465 ق(: وقف 
قرآنی از قرن پنجم در مسجد جامع فرهادجرد

ـْب َاْرَسـان، یـا الـپ ارسـان، محمـد بـن چغـری بیـك داوود بـن میکائیل بن سـلجوق بن ُدقـاق )محرم 
ْ
َال

420-ربیع االول 465 ق(، دومین سلطان از خاندان سلجوقی، ملقب به عضدالدوله، تاج الملة، یمین 
امیرالمؤمنین و ابوشـجاع اسـت. نام خود را پس از اسـام آوردن به محمد تغییر داد، و لقب الب ارسـان 
)در ترکـی بـه معنـای: شـیر شـجاع( را بـه سـبب شـجاعت و جنـگاوری بـه او دادنـد. او پـس از عمویـش، 
کـرده  طغـرل )نخسـت فرمانـروای سـلجوقی( در فاصلـۀ سـالهای 455 تـا 465 هجـری قمـری فرمانروایـی 
گسترۀ فرمانروایی اش از خراسان بزرگ تا عراق و شامات و آناتولی را دربر می گرفت. معروف ترین  است و 
رخـداد حکومتـش، پیـروزی بـر امپراتـوری بیزانس در نبرد مازگرد بود که طی آن توانسـت قلمرو امپراتوری 

گسترش دهد. گرجستان، ارمنستان و آناتولی  سلجوقی را با فتح 

منابع کهن فرزندان چندی برای الپ ارسان برشمرده اند؛ از جمله دخترانی با نام های عزت الدین ارسان 
ارغو، ساره، عایشه، و زلیخا. از سرگذشت و سرنوشت این دختران در منابع تاریخی کمتر اطاعی به میان 
که  کتابخانۀ آستان قدس رضوی به سندی برخوردم  آمده است. من در میان نسخه های قرآنی موجود در 
اطاعـی در خصـوص یکـی از دختـران الـب ارسـان بـه مـا می دهد. جزوۀ قرآنـی شـمارۀ 4466 در کتابخانۀ 
آستان قدس رضوی حاوی یادداشت و وقف نامه ای است که انتساب آن را به یکی از دختران آلب ارسان 
اثبـات می کنـد. بـا آنکـه این وقف نامه تاریخ نـدارد، می توان حدس زد که در قرن پنجم هجری، اندکی پس 
از درگذشت ساره دختر الب ارسان نوشته شده باشد. این قرآن بر مسجد جامع شهر فرهادجرد در ناحیۀ 
کهن َاشفنذ/ َاشفند / َاسفند )نام کنونی: فرهادگرد، در نزدیکی فریمان مشهد( وقف شده بود تا در مسجد 

یا در سر مزار مؤمنان در قبرستان شهر خوانده شود. متن وقف نامه چنین است:
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السبیل سبلته الخاتون الجلیلة السیدة الزاهدة السارة | بنت ملك االسالم الب ارسالن رضي 
اهلل عنهـا | علـی جمیـع قـراء المسـلمین لیوضـع فـي المسـجد الجامـع بفرهادجـرد | مـن ناحیـة 
یقـرأ علـی رؤس المقابـر بهـا ابتغـاء وجـه | اهلل وطلب ثوابه ال یبـاع وال یوهب وال  أشـفنذ ]أسـفند[ و
یملـك | وال یرهـن وال یـورث إلـی أن یـرث اهلل األرض ومن | علیها وهو خیر الوارثین؛ اهلل تقبل منها 

یه ولمن نظر فیه ولجمیع المسلمین والمسلمات | وهو أرحم الراحمین یغفر | لکاتبه وقار و

کـه  یـخ دار از سـال های 676 و 708 هجـری اسـت  ی دو یادداشـت تار بـرگ پیـش از وقف نامـه نیـز حـاو
اطاعـات بیشـتری دربـاب سرگذشـت ایـن قـرآن می دهـد. یادداشـت اول بـه خـط یکـی از علویـان نشـان 
کرده و  که ابوالقاسـم بن الحسـن بن محمد العلوی در ذی الحجه سـال 676 این قرآن را قرائت  می دهد 
که در شـعبان سـال 708 هجری،  سـپس از فرهادجرد بیرون رفته اسـت. یادداشـت دوم، نشـان می دهد 
این نسـخه به شـهر مشـهد منتقل شـده بوده و در آنجا قرائت شـده اسـت. نکتۀ جالب در یادداشـت دوم 
کنـون گویـا تنهـا همین یـک جزء از  ایـن اسـت کـه در ایـن سـال، تمـام سـی جـزء قـرآن در مشـهد بـوده، امـا ا

وقفیات ساره دختر الب ارسان باقی مانده است.

]بتار[یخ الخامس من ذ]ی[الحجة حجة ستة و سبعین؟ وستمائة | این خوانده شد و فرهادجرد را وداع 
کتبه أبو القاسم بن الحسن بن محمد العلوي بخطه کرده شد | 

این سی پاره را خوانده شد در مشهد | مقدس بطوس در غّره شعبان المعظم | سنة ثمان وسبعمائة العبد 
الضعیف ...؟
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فرهادجرد، فرگرد یا فرهادگرد شـهری بسـیار کهن از خراسـان قدیم اسـت که قصبه یا مرکز اشـفند به شـمار 
آمـده اسـت. َاشـفند )کـه بـا تلفظ هـای دیگـری چـون َازفنـد، َاشـپند، َاشـقند، َاسـفند، َاسـپند و َاسـفنذ نیز 
خواند شده( یکی از والیات اصلی نیشابور بوده، و در مسیر نیشابور به مرو قرار داشته است. ذکر این نام 
ی در قـرن پنجم هجری در  کـه دختـر الب ارسـان و چه بسـا دیگـر فرزندان و در وقف نامـه، نشـان می دهـد 

این منطقه سکونت داشته اند.

تعبیـر »علـی رؤوس المقابـر« کـه در وقف نامـۀ ایـن نسـخه آمـده، و بوی گرته برداری از عبارت فارسـِی »بر سـر 
ک« می دهد، اصطاحی بسـیار رایج در وقف نامه های قرون پنجم تا ششـم هجری به ویژه  قبر« و »بر سـر خا
در خراسان بوده است. مثًا در وقف نامۀ الحسن بن ابی العباس بن سعید در سال 529 قمری بر گورستان 
روسـتای َرش، و وقـف ضیـاء الدیـن یوسـف المعـروف باالشـاه بـر گورسـتان فهلوی از روسـتاهای مرودشـت 
در قرن ششـم هجری، همین تعبیر آمده اسـت. در همین سـده ها، مکررًا عبارِت »علی رأس تربة ...« برای 
کار رفته اسـت. از جمله در وقف نامۀ الشـیخ علی  وقف بر مزار بزرگان، به ویژه بر حرم رضوی در مشـهد به 
بن الحسین | المشرف النیسابوری در سال 540 هجری؛ خدیجه بنت محمد بن ابی بکر البلخی در سال 
552 هجری؛ عایشة الحوال بنت عبداهلل بن عبدالرحمن التاجر در سال 554 هجری؛ ابوالقاسم بن محمد 

بن الحسن الحسینی در سال 581 هجری؛ و عمر بن ابی بکر النائب در سال 611 هجری.

ایـن تنهـا جـزوۀ باقـی مانـده از وقفیـات سـاره دختـر الـب ارسـان، در 52 بـرگ از کاغذ حنایـی )13.8*12 
کهن ترین  ی جزء نوزدهم قرآن از آیۀ 21 فرقان تا 51 نمل اسـت. دسـتخط آن یکی از  سـانتی متری(، حاو
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کاتب بنا به سنت قدیم ایرانی، در  نمونه های نسخ ایرانی و مخلوط به ثلث در قرن پنجم هجری است. 
زیر سین، سه نقطه، و در زیر حروف ر، د، ص و ط، یک نقطه می گذارد تا آنها را از حروف مشابه تفاوت 
ـب نسـخه بـا شمسـه هایی در حاشـیه )کـه  ی پایـان هیـچ آیـه ای را مشـخص نمی کنـد، امـا ُمذّهِ بخشـد. و
ی حـروف ابجدنـد( بـه پایـان هـر ده آیه اشـاره می کند. رسـم و امـای کلمات مطابق با رسـم امایی و  حـاو
کـه متن قرآن در این نسـخه بـه قرائت  کوتـاه زیـر نشـان می دهد  قیاسـی )نـه رسـم عثمانـی( اسـت. جـدول 
یان بصری )ابوعمرو و یعقوب( نزدیک است.  حفص از عاصم نیست، بلکه از همه بیشتر به قرائت قار

فهرستی از اختالف قرائات مذکور در قرآن ساره دختر الب ارسالن
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