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شرح حال خودنوشت شیخ علی اصغر بروجردی
در سال 1275ق
ایـن اواخـر فرصتـی دسـت داد و توفیـق نصیـب شـد تـا کتاب «ظلمت مظلمـه در رد بابیه» را منتشـر کنم
(قـم ،مـورخ .)1400 ،نویسـنده آن ملا علـی اصغـر بروجـردی (م  1231و متوفـای بعـد از  )1275از روحانیـون
بروجـردی اسـت کـه چنـدی در عتبـات نـزد علمای بـزرگ از جمله صاحب جواهر درس خوانده ،سـپس
بـه تهـران آمـده ،و در آنجـا رحـل اقامت افکنده اسـت .کار وی تألیف کتاب و تدریس بوده ،اما در منابع
آن دوره ،جـز اشـاراتی ،از او یـاد نشـده اسـت .برخـی از کارهایـش چـاپ سـنگی شـده کـه از آن جملـه نـور
االنوار  ،ضیاء النور  ،و عقاید الشـیعه اسـت .وی کتاب ظلمت مظلمه هم در سـال  1268ق  -سـال ترور
ناصرالدیـن شـاه توسـط بابیـه  -نوشـته و در آن از  -ادعاهـای سـید علـی محمـد بـاب و کتـاب بیـان او
انتقادهای تند کرده است .این کتاب حاوی نکات تازه ای هست.
و امـا در حوالـی  1275ق شـخصی بـه نـام محمـد حسـین فارسـی ،مریـد وی شـده و کار کتابت نـور االنوار
را برای چاپ سـنگی آن عهده دار شـده اسـت .وی در مؤخره این کتاب ،نحوه آشـنایی و ارادت خود را
به وی بیان کرده و آنگاه می نویسـد که در میان مسـودات وی ،شـرحال خود نوشـتی از او یافته اسـت که
در اینجـا مـی آورد .ایـن شـرح حـال خودنوشـت کـه بـه عر بـی اسـت ،شـامل شـرحی از تولـد او تـا اقامت در
تهـران ،تألیفـات ،و شـماری از خـواب هـای اوسـت کـه همیـن خوابهـا سـبب تألیف آثاری هم از سـوی او
شـده اسـت .متن آنچه محمد حسـین فارسـی نوشـته ،و نیز شـرح حال خودنوشـت این شیخ علی اصغر
بروجردی ،و خاتمه همین موخره که اشاره به چاپ نور االنوار است را در اینجا درج می کنیم:
بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین
ّ
سیدنا محمد وآله ّ
الحمدهلل ّ
وصلی اهلل علی ّ
الطاهرین
رب العالمین
ّ
و بعد؛ چنین گوید ّ
ذره بیمقدار محمد حسـین فارسـی کاتب کتاب نوراالنوار که مدتی متمادی بود که
الجاهلیة» در ّ
تفحص و ّ
ّ
تجسس احوال
به واسطه خبر مشهور «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة
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والزمـان  -علیـه السلام اهلل الملـک ّ
الرحمـن و صاحـب العصـر ّ
امـام زمـان خـود حضـرت ّ
حجـة ّ
المنـان -
ّ
محدثین اخیار  ،جویای احوال ّ
خیریت مآل آن حضرت بودم،
بودم ،و در هر بلد و دیار از علمای ابرار و
ّ
ّ
مصنفـه بـه فارسـی و عربـی در احـوال آن جنـاب مینمودم که عن
و سـر در بسـیاری از کتـب مؤلفـه و ُز ُبـر
بصیرة عارف به حق امام خود شده باشم ،تا آن که در این اوان سعادت اقتران ظفر به کتاب مستطاب
ٍ
نور االنوار یافته ،آن چه میخواستم در او یافتم ،و کشف غطا و رفع حجاب از او  ،از برایم شد.
ّ
در این هنگام که در دارالخالفة الباهره سکنا داشتم ،در تفتیش حال مؤلف او برآمده ،و بعد از زحمات
ّ
ّ
ّ
یشـمار دیـدم کـه ایـن کتـاب از مؤلفـات جنـاب مسـتطاب قدوسـی نسـاب ،زبدة
بسـیار و جـد و جهـد ب 
ّ
ّ
العلماء ّ
الرب ّ
انیین و قدوة الفقهاء والعارفین و عمدة الفضالء والمحدثین ،و فخر الحکماء و المحققین،
ّ
ّ
ّ
العلـی اال کبر الشـیخ علی
و ز یـن العرفـاء و المجتهدیـن ،رکـن الشـریعة و مهـدی الشـیعة المحـروس بـاهلل
اصغـر البروجـردی  -ادام اهلل افاضاتـه العالیـه  -بـود .چـون استفسـار و ّ
تتبـع بسـیار در احـوال آن جنـاب
ّ
ّ
ّ
مؤلفـات ایشـان در نشـر آثـار شـریعت ّ
غـرای محمدیه(ص) در
مصنفـات و
نمـودم ،چندیـن مجلـدات از
میـان مـردم منتشـر دیـدم در فنـون مختلفـه ،و سـی و یـک جلـد از کتـب او را مالحظه کردم که از بوسـتان
ّ
سواد به صفحه بیاض آمده بود ،به طریقی که در جداول متأخره فهرست مانند ،قلمزد میشود.
لهـذا ارادت قلبـی حاصـل آمـده بـه خدمـت ذی ّ
مسـرت آن جنـاب شـرفیاب شـده ،از حسـن اخلاق او
محظـوظ و معاشـر بـا او گردیـدم .الحـق او را سـالک مسـالک یقیـن و ناسـک شـرع مبیـن و هـادی مناهج
دیـن متیـن حضـرت ّ
سیدالمرسـلین(ص) دیـدم کـه در بـه روی اغیـار بسـته ،و در گوشـه خمـول و انـزوا به
جهـت ترو یـج شـریعت غ ّـرا و طریقـت بیضـا نشسـته ،خالـی از غـل و غـش ،و عـری و بـری از آ الیـش امـور
دنیوی ّ
دنیه؛ و شب و روز مشغول نشر آثار شرع است .نه با کسی راهی و نه از اهل دنیا کسی را به حال
او آ گاهی بود.
ّ
فلهذا قربة الی اهلل و طلبا لمرضاته ،دو کتاب از کتاب ّ
مصنفه و مؤلفه او را که نفع آنها عام البلوی بود،
عامـه عوام و ّ
بـه قلـم شکسـته قـدم خـود رقـم نمـودم کـه در مطبـع انطباع مطبـوع آید که ّ
خاصـه خواص در
هـر عصـر و اوان از او منتفـع شـوند ،و ذخیـره یـوم الینفـع مال و ال بنـون آید ،و ملتمس از ناظران و ناقالن و
ّ
مستمعان آن است که مؤلف و حقیر کاتب ،و بانی و ساعی و متطبع او را به فاتحة الکتابی یاد فرمایند.
و یکی از آنها کتاب نور االنوار و دیگری کتاب مثنوی ضیاء النور که از افکار ابکار و از خزینه سینه آن
ّ
مخـزن معـارف حقانیـه و عـوارف ّربانیـه متنابـع شـده ،در حاشـیه او ثبـت و ضبط و رقمزد خانه مشـکین
شمامه نمودم.
ّ
و نیز مایل بر آن شدم که شرحی از احوال خیریت مآل ایشان را در آخر همین دو کتاب ّ
مصنفه و مؤلفه
خودشـان ذکر نمایم ،زیرا که الحق مجهول القدر واقع شـدهاند .و در َظهر بعضی از ّ
مسـودهجات ایشـان
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دیـدم شـطری از احـوال خـود را مرقـوم فرمـوده بودنـد .حقیـر سـراپا تقصیر نیـز او را بعباراتـه در این جا ثبت
نمـودم کـه موجـب بصیـرت دیگـران بر احوال ایشـان شـود ،وفقه اهلل تعالی ،اگرچه فـی الحقیقه آن جناب
بـا ایـن جاللـت قـدر و س ّـمو منزلـت و عل ّـو رتبـت در ایـن عصـر مجهـول القـدر میباشـند ،ولیکـن بنابـر
ُ
ـارورة کسـرت فـی اإلسلام» ایـن جـوره اشـخاص از صـدر اول الـی االن بـه جهالت
عبـارت «لیسـت ب ّـأول ق ٍ
قدر موصوف بودهاند در میان اهل دنیا ،و همین اقوی دلیلی است بر نیکی ذات و پاکی فطرت ایشان
ّ
که آلوده به این انجاس امور و اعتبارات فانیه دنیای ّ
دنیه که محل لغزش اقدام بسیاری از اولواااللباب
است نیست.
و عباراتی که آن جناب در احوال خود نوشته بودند این است که حقیر کماهی مینویسد:
قـد ُولـد األحقـر علـی اصغـر فـی سـنه احـدی و ثال ثیـن و مأتیـن  1231بعـد األ لـف مـن الهجـرة
ّ
النبویـة(ص) فـی بلدتنـا المعروفـة ببروجـرد مـن بلاد عـراق العجـمّ ،
ثـم ارتحل والـدی الماجد
المبـرور منـه إلـی بلـدة همـدان ،و حملنـا معـه ،فتوقـف فـی تلـک البلـدة إلـی أن بلغـت أوان
ُ
حلمـی ،فشـرعت فـی ّ
التحصیـل فیـه برهة مـن ّ
خرجت منه قاصـدا نحو اإلصفهان
الزمان ،ثم
ّ
مـن طر یـق القاسـان ،فوقفـت فیـه أقـل من سـنة بشـهرین ،ثم خرجـت منه إلی نـراق ،و منه إلی
ّ
السـید ّ
أقل من سـنتین بس ّـتة أشـهر  ،و قرأت علی ّ
النبیل والعالم الجلیل
بروجرد ،فظلت فیه
المولـی ّ
التقـی میـرزا علـی نقـی ابـن اخ الس ّـید ّ
السـند و الحبـر المعتمـد بحرالعلـوم النجفـی
ّ
ّ
الطباطبائـی ،ث ّـم علـی العالـم العامـل واألسـتاد الکامـل المولـی االوتـاد الحـاج ملا اسـداهلل

[التسـتری] ،وانتقلـت منـه إلـی همـدان ،و منـه إلـی کربلاء ،فقـرأت فیـه علـی ّ
السـید الکظیـم
ّ
والمؤیـد العظیـم موالنـا آقـا س ّـید إبراهیـم القزوینـی صاحـب الضوابـط والنتایـج فـی األصـول،
ّ
ّ
ث ّـم قـرأت علـی المولـی األعظـم والنحر یـر المعظم المب ّرء من کل شـین الشـیخ محمد حسـین
صاحـب فصـول األصـول ،ث ّـم انتقلـت منـه إلـی ّ
النجف األشـرف ووصلـت إلی خدمـة المولی
ّ
ّ
ّ
الشـیخ جعفـر ّ
المؤتمـن وفر یـد ّ
النجفی،
الزمـن الشـیخ حسـن ابن الشـیخ المشـهور فی اآلفاق
ّ
و إلـی خدمـت ابـن ابنـه المولـی المجـد الشـیخ محمـد بـن الشـیخ علـی ابـن الشـیخ جعفر -
ّ
رحمهـم اهلل تعالـی ،ث ّـم قـرأت علی شـیخ المشـایخ والجبل الشـامخ أفقه الفقهاء أسـتاد الکل
ّ
ّ
ّ
ـکل وهـادی المناهـج ّ
والسـبل مولـی أهـل الزمـن الشـیخ محمـد حسـن بـن الشـیخ باقـر
فـی ال
صاحـب کتـاب جواهـر الـکالم ،و وصلـت إلـی صحبـة کثیـر مـن العلمـاء األخیـار والفقهـاء
ّ
ّ
والمفسـرین المختـار  -علیهم رحمة
األبـرار والعرفـاء والحکمـاء االظهـار والمحدثیـن الخیـار
ّ
ّ
ّ
ُ
فأخذت من کل واحد منهم نصیبی بقدر المقدر والمقدور .
اهلل الملک الغفار -
ث ّـم انتقلـت إلـی همـدان لعـدم مسـاعدة ّ
الزمـان ،و منـه إلـی سـنقر الکلیائـی ،و منـه إلـی طهـران مـن طریق
القزو یـن ،ناو ی ًـا لز یـارة مشـهد المق ّـدس ،وظلـت فیـه لمضایقـة ّ
الزمـان ّ
علـی ،إلـی أن انقضـت سـنة احـدی
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وسـبعین والمأتیـن بعـد األ لـف ،ثـم تشـرفت بزیـارت ثامـن األئمـة( ع) ورجعت منهـا ،و ظلت فـی ّ
الطهران
ً
ً
إلی اآلن ،وقد وصل عمری إلی أربعة وأربعینّ ،
حامال ّ
للسیئات.
مسودة الوجه ،خالیا عن الحسنات،
الزمـان کنـت مشـغوال ّامـا ّ
ولکـن فـی أغلـب هـذه األوقـات وأ کثـر ّ
بالتحصیـل أو البحـث أو التألیـف
ّ
ّ
ّ
والتصنیـف ،وبقاعـدة «المیسـور ال یسـقط بالمعسـور » ومـن بـاب «مـا ال یـدرک کلـه ال یتـرک کلـه» أتحفـت
تحفا کتحفة النملة و هی رجل  -جراد ،فاشتغلت بالتألیف ّ
والتصنیف بقدر ّ
القوة واإلستطاعة ،بعد ما
ٌّ
ّ
ّ
جل من األساتید من العلماء ّ
الراسخین شکر اهلل سعیهم فی العالمین ،و صدقونی علی حصول
أجازنی
ّ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّقوة اإلستنباط لی فی األحکام التکلیفیة ،فوصلت عدة مصنفاتی ومؤلفاتی إلی احدی و ثالثین فی نشر
ّ
ّ
ّ
وعجمیـة ،منظومـة ومنثورة ،مختصـرة ّ
ّ
الشـرع األنـور المتیـنّ ،
ومفصلة؛ ففی کل مـکان تمکنت
عربیـة
آثـار
ً
ً
ُ
ّ
فیه کتبت کتابا فی حالة ضیق وبأس ویأس من الناس ،من عوامهم وخواصهم و أوساطهم ،رجاال ونساء
ً
فـی أسـوء ّ
عامال َیعمل هّلل ویرشـد إلی اهلل ،وقـد انقطع ّ
الرجاء من
الزمـان و أفتـن األوان ،بحیـث لـم نجد فیه
للر یاء ّ
الرجـال ،و کانت األعمال ّ
دون اهلل ،و قـد س ّـد بـاب الفـرج ،وس ّـدت أبـواب الفـرح ،و قحط ّ
والسـمعة
ّ
والشـهرة مـن دون رضـی اهلل تعالـی ،مـن األعالـی واألدانـی ،و العبیـد واألحـرار فـی جمیـع األحـوال واألقـوال
ّ
ّ
سدت أبواب وجوه ّ
البر وحقوق اهلل و کأنها نسخت مطلقا أو لنا.
واألعمال ،و قد
ّ
ّ
وقـد رأی ُ
ّ
المصنفـات والمؤلفـات رؤیـا صادقـة ظهـر أثرهـا ،وهـی بمنزلـة المبشـرات،
ـت فـی تألیـف هـذه
ُ
کتبت الکتـب المزبورة بهذا
وسـیظهر فیمـا بعـد إن شـاء اهلل تعالـی فـی حیاتـی ومماتی ما بقـی منها ،و قد
التفصیل ّ
والترتیب:

فکتبت کتاب معدن الحکمة ،وکتاب ّ
در مکنون ،و رسـالة کفر وایمان فی بروجرد ،و ّزبرت
کتـاب مشـکوة األنـوار و کتـاب لؤلـؤ منثـور و رسـالة ّ
تیممیـة فـی همـدان ،وکتبـت کتاب آل لی
مهمـات األصـول فـی الکربلاء ّ
الـکالم و کتـاب ّ
والنجـف األشـرف ،و کتبـت کتـاب صلات

ّ
الجمعـة ّ
والطهـارات فـی سـنقر ،و کتبـت کتـاب نـور األنـوار و کتـاب عقایـد الشـیعة و کتـاب
ّ
ّ
محجـة بیضـاء و کتاب فراید الشـیعة و کتاب شـرح منظومه ،و کتاب
مخـزن األسـرار وکتـاب
سـیف المجاهدیـن و کتـاب ظلمـت ُمظلمـه ،وکتـاب فـارق الحـق ،ورسـالة رضاعیـة فـی
ّ
الطهران.

ً
ُ
ً ّ
بنة ،و قد قعد أمیرالمؤمنین  -روحی له الفداه  -فی
و رأیت لیال کأنی صعدت سطحا ُبنیت فیه ق ّبة من ِل ٍ
ّ
یحتـج علی ّ
ُ
تلـک ّ
صحة
القبـة وحولـه أصحـاب رسـول اهلل (ص) ،و کأنـه کان مجلـس شـوری ،و کان( ع)

حتـی انج ّـر األمـر إلـی أن یبایـع ّ
خالفتـه ّ
النـاس بـه ،و کنـت أنـا وموالنـا سـلمان الفارسـی  -رضـی اهلل عنه -
َّ
القبة فقال لی :نمشی نبایع علیا( ع) ،فقدمنا إلی باب ّ
خارج ّ
القبة ،فقال لی :قدم .قلت :ال یکون ذلک،
ّ
ّ
فقـال :البـد لـک مـن التقـدم ،فقدمـت لالطاعـة و دخلـت و قعـدت بیـن یـدی ّ
سـیدنا أمیرالمؤمنیـن( ع)
ّ
وقبلـت یـده المبارکـة ومسـحتها علـی عینـی و جبینـی و بایعتـه و قمـت ورجعـت قهقـری ،وعلـی أثـری
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سلمان(رضی) ففعل ما فعلت فقال( ع) بالفارسی« :بیعت این دو نفر از روی حقیقت و صدق است».
ّ
فکتبت کتاب سیف الشیعة.
ّ
ّ
ثـم رأی ُ
ـت أخـری کأنـی مسـلح بجمیـع أدوات الحـرب وفـی یـدی ذوالفقـار المعـروف ،فـإذا أقبـل الـی رجـل
ّ
ُ
فضربته بذی الفقار
جسـیم ضخیـم طو یـل کأنـه یر یـد محاربتـی ،فقلت :من هـذا؟ قیل :عمرو بن عبـدود،
ّ
فخـر ّ ،
وتعجبـت أنـا مـن ّ
قـوت عضـدی ،و وقـوع ذی الفقـار بیـدی ،و ّان
علـی ّأم رأسـه ،فانفلـق إلـی صـدره
ً
رسـول اهلل(ص) قـال :ضر بـة علـی یـوم الخنـدق أفضـل مـن عبـادة ّ
الثقلیـن فـی قتلـه ،و إذا قـد أقبـل رجـل

ّ
اللحیـة ،فقلـت ومـن هـذا؟ فقیلُ :مـرع بن الخطبـا ،فقلت :أنت یابن فلان و ضربت
طو یـل أسـود خفیـف
ّ
ُ
علی صفحة عنقه بذی الفقار  ،فوقع علی نحو بعد عشرة أذرع ،فإذا أقبل فوجان من االفرنجی و مقدمهم
ّ
ّ
رجـل أفرنجـی مسـلح بجمیـع أدوات الحـرب ،فقلـت أعطنـی برنوسـک! فأعطانـی فکأنه کالقطـن العتیق
ّ
ً
ً
ّ
الهندیـة فی کربلاء ،و قد
المتالشـی ،فقلـت اف لـک! هذاالـذی کنـت تعبـده ،فـإذا کنـت واقفـا عنـد نهـر
ّ
ّ
النهر  ،و دخلت أنـا فی ّ
المؤلفـة بأجمعهـا فـی خرقـة ،فالقیت فـی ّ
النهر ألخرجهـا فأردت أن
شـدت کتبـی
الیمنـی نحـو المـاء ،فـإذا ارتفع بعضـه علی بعـض ّ
أمنـع المـاء مـن الجر یـان ،فوضعـت یـدی ُ
حتی صارت
ً
ً
ً
ّ
الفالة الواقعة نحو غرب ّ
النهر بحرا مواجا ،فأخرجت مشدودة الکتب کانها لم ُتبل اصال .فکتبت کتاب
ّ
بوارق اللمعة.
ّ
و رأیـت أخـری کأنـه کانـت عمـارة وبسـتان مشـحونین من األشـجار واألطیار واألنهـار  ،و فیهما حوض کبیر
متروس من الماء ّ
الصافی الفرات ،فأقبل موالنا أمیرالمؤمنین( ع) و أنا منی [ کذا .شاید :فأقبل  ...اناملی]
ً
ً
ّ
وص ّ
صـب من ماء ذلک الحـوض علی فمی،
ـب علـی فمـی مـن فمـه المبـارک مـاء کثیرا ،ثـم أخذ جاما و
بحیث خرج الماء الکثیر من أطراف فمی.
الرضـاّ ،
و رأیـت فـی مشـهد المق ّـدس أیض ًـا رؤ ی ًـا کثیـرة ،فکتبـت فیـه کتـاب فیـض ّ
ثـم رجعـت فـی طهران،
الرضویة ،و کتاب ضیاء ّ
ّ
النور مثنوی ،و کتاب أجوبة شیخ أحمد الفاروقی و
فکتبت فیه کتاب افاضات
کتاب طرایف وغیرها ّ
مما کتبة ،و إن أردت أن أشرح تفصیل أحوالی ورؤیای ،لیطول بها الکالم ویضخم
ّ
ّ
صلـی اهلل علی محمد وآلـه ّ
الطاهرین[ .متن
بهـا الکتـاب ،وهلل الحمـد والشـکر علـی مـا أوالنـا و مـا ابالنا ،و
خودنوشت تمام شد].
[ادامـه عبـارت محمـد حسـین فارسـی ]:و ّامـا تألیـف و انطبـاع ایـن نسـخه شـریفه [نـور االنـوار ] ،در زمـان
ّ
انجالی شعاع شمس مشرقه مشرق سلطنت ،و در اوان تجلی نور بدر جهانبانی و معدلت شاهنشاهی
که از نفخات ّ
همتش سحاب مرکوم ظلمات بعضها فوق بعض پراکنده و بیپاست ،و دل آ گهی که از
اشـعه ضیـاء شعشـعهی قلـب انـورش ،خفایـا و مکاید مظلمه و خیاالت کاسـده اهـل جهالت و ضاللت
برمالسـت ،و دیـن پـرور و پناهـی کـه از قلـزم قهـرش ارواح بیدینـان بـر بـاد فناسـت ،و از ّ
همـت متعالیـه
ّ
ملـت بیضاء احمدی و دولت ّ
غرای محمدی(ص) در بحار شـریعت
اش فلـک المشـحون آل لـی منثـوره
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مصطفوی و انهار طریقت مرتضوی جاری است ،و به حکم جهان مطاعش احکام دین مبین حضرت
س ّـید المرسـلین بر همه ادیان و ملل و مذاهب و نحل سـاری اسـت ،و سـحاب کف جودش ابحر ابحر
ّ
امطار اقطار فیوضات متکثره را بر اراضی وجود هر موجودی کماء ثجاج ریزنده ،و بر فرق فرقدان سایش
دیهیـم شاهنشـاهی زیبنـده عدالـت گسـتری کـه از عـدل و داد امینـش نـور انـور صبـح صـادق از شـب
دیجـور طالـع ،و ابنـای زمـان از دادخواهـی معتمـد دربـارش در مهـد امـن و امـان غنـوده ،و از حسـام آتـش
بـار سپهسـاالرش شـرر قهـر در خرمـن هسـتی مرتدیـن افروخته که وجـود ناپا ک هرگونه ملحـد و بیباکی را
سـوخته ،ملـک ملـوک عالـم ز بـده و مختـار اوالد آدم قهرمـان المـاء ّ
والطیـن ،قالـع بنیـان ظالمیـن ،و قاطـع
ّ
ّ
السـلطان ابن ّ
السـلطان العادل والقاآن الباذل و الخاقان الکافلّ ،
مضلینّ ،
السـلطان ابن
برهان ضالین و
ّ
ّ
السـلطان ،والخاقـان بـن الخاقـان بـن الخاقـان ّ
ّ
السـلطان الغـازی ناصرالدیـن شـاه قاجـار  -خلـداهلل ملکـه
ّ
و ّایـد اهّلل عمـره و دولتـه و شـوکته  -بـه خواهـش و بـذل عالیجـاه معلـی جایـگاه نتیجـة االمـراء العظـام ،و

ّ
تحیـة الخوانیـن الفخـام ،مقـرب الخاقان تاج الحاج حاجی موسـی خـان  -زاد اهلل توفیقه  -خلف صدق
ّ
جنت مکان ابراهیم خان بادکوبهای ،به سعی و اهتمام عالیجاه اهلل قلی خان قاجار در کارخانه منطبعه
دارالخالفـه طهـران  -صانهـا اهلل عـن جمیـع الحدثـان در مطبـع مشـار الیـه انطبـاع یافـت ،فـی شـهر صفـر
ّ
المظفر سنه 1275
غـ ـ ـ ــرض این ُبـ ـ ـ ــد کـ ـ ـ ــه نقش یـ ـ ـ ــادگاری

بمانــــــــد بعــــــــد مــــــــا در روزگاری

در صفحه بعد هم این یادداشـت ،پس از سـتایش کتاب ضیاء النور که در ادامه نور االنوار چاپ شـده،
آمده اسـت :و هر کس از اعالی و ادانی و عالم و جاهل بخواهد این کتاب را اسـتکتاب کند ،یا باسـمه
یا چاپ کند ،اگر به همین سـیاق از صفحه اول تا این صفحه آخر از متن و حاشـیه و ملحقات به آنها
نوشت ،خدا خیر دهد ،و آخرت به او عطا فرماید ،و اگر یک کلمه یا کالم یا صفحه یا سطری یا ورقی از
او بیندازد ،به لعنت خدا و رسول و ائمه و مالئکه گرفتار شود.


رسول جعفریان
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نکاتی از آثار استاد عالمه جالل الدین همایی()7
ویژگیهای ّ
تصوف()1

ّ
تفکـر بشـر احاطـه داشـتیم مـی توانسـتیم منشـأ و سرچشـمة اصلـی ّ
تصـوف را پیـدا کنیـم و
ا گـر در تار یـخ
ّ
بگوییـم کـه ایـن فکـر نخسـتین بـار از دمـاغ کـدام ملـت تـراوش کـرده و چـه عواملـی در رشـد و ّ
نمـو آن اثـر
داشته است ،اما متأسفانه این احاطه را نداریم و نتوانیم داشت.
ّ
پشـ ـ ـ ــه کی داند که این باغ از کی اســــــــت

کاو بهــــــــاران زاد و مرگــــــــش دردی اســــــــت

کـ ـ ـ ــرم کاندر چـ ـ ـ ــوب زاییده اسـ ـ ـ ــت حال

کــــــــی بدانــــــــد چــــــــوب را وقــــــــت نهــــــــال

جایـی کـه در تار یـخ نظامـی و ادبـی بـه کوچه های بن بسـت و بیابانهای بی سـر و تـه برمیخوریم که راه به
ّ
جایی نتوانیم برد ،در تاریخ نامحدود تفکر بشر  ،از اندیشه های محدود چه انتظار توانیم داشت.
کس ز آغاز و ز انجام جهان آ گه نیســــــــت

اول و آخر این کهنه کتاب افتاده اســــــــت

چکیـده افـکار و عقایـدی کـه در مـرور دهـور و در ّ
طـی هـزاران قـرن بـه صـورت خصایـص فطـری در روح
ایرانیـان موجـود بـوده و در نهضـت هـای سیاسـی و مذهبـی و علمـی و ادبی ایشـان جلوه گر شـده اسـت
انـکار نمـی تـوان کـرد ،و ایـن معنـی که ّ
تصوف اسلامی با روح ایرانی و عصاره و شـیرة همین قسـم افکار و

عقاید پرورش یافته است هم قابل انکار نیست ولیکن ّ
تصوف اسالمی مولود تعلیمات اسالم است.

تصوف نمودارها از عقاید ّ
در ّ
مانویه و مزدکی و مسیحی و زردشتی و بودائی و تعلیمات حکمای ایرانی
و هنـدی بـی شـک وجـود دارد ،امـا مسـلکی کـه در دنیـا بـه نـام ّ
تصـوف خوانـده میشـود بـی شـبهه مولـود
ً
تعلیمـات قـرآن و پیغمبـر اسلام و صحابـه مخصوصـا حضـرت مولـی الموالـی علـی بـن ابیطالـب علیـه
السلام اسـت .پیـش گفتیـم کـه اسـاس و ریشـة تصـوف اسلامی از آغـاز ظهـور اسلام در تحـت تربیـت و
تعلیمات پیغمبر اکرم و صحابه مایه گرفت ،اما در آن عصر نه مسلکی ّ
خاص بنام ّ
تصوف و نه طایفه و
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فرقه یی مخصوص به نام صوفی وجود نداشت جماعتی که بواسطة زهد و قناعت و مواظبت بر طاعت
و عبـادت و آشـنایی بـه اسـرار دیـن در مقابـل دنیـا پرسـتان جاهـل طبقـة ممتـازی را تشـکیل میدادنـد در
ً
ّ
عباد و ّ
بعدا به نام صحابی و تابعی و عنوان ّ
زهاد و ّنسـا ک شـناخته
آغاز اسلام به نام اصحاب صفه و
میشـدند .امـا کلمـة تص ّـوف و صوفـی در معنـی مسـلک و فرقـة ّ
خـاص در قـرن دوم یـا در اواخـر سـدة اول

هجری ظهور کرد ،و ّ
تصوف در آغاز امر مانند دیگر احزاب و مسالک ساده و بی پیرایه بود ولیکن بعد از
ً
رواج فلسفه مخصوصا طریقة حکمای اشراقی و رواقی و پهلوی ،و اختالط و آمیزش عقاید و آداب ملل
بـا یکدیگـر بـه مـرور ّایـام رنگـی تازه به خود گرفت که ّ
مملو از دقایق و اسـرار اسـت .افـکار و عقاید موروثی
ً
ملـل و اقـوام مخصوصـا ایرانیـان قطـره قطـره بـا تعلیمات پردامنة اسلام بهم آمیخت و دریـای بیکرانی به
وجود آورد که از آن به ّ
تصوف اسالمی عبارت می کنیم.
ا گـر تص ّـوف را بـه در یـای بیکـران و آراء و عقایـد و مذاهـب را بجـوی هـا و نهرهـا کـه بـه دریـای عظیـم مـی
پیوندد مانند کنیم ،تشـبیه شـاعرانه نکرده بلکه حقیقتی را برای تقریب به ذهن به صورت مثل توضیح
اولیة این همه اسرار و رموز که در ّ
داده ایم .راه یافتن به سرچشمه های اصلی و پیدا کردن منابع ّ
تصوف
ّ
صوفیه
نهفتـه مـی باشـد کار آسـانی نیسـت ،فقـط از روی تراوشـهای فکـری و گفتارهـا و رفتارهای بـزرگان
میتوان پی برد که این چشمه ها راه به دریای عظیمی بی نهایت دارد.
تصوف اسالمی در خط سیر و ّ
ّ
تحوالت ظاهری و باطنی و به عبارت دیگر از مرتبة حدود و قیود تا مقام
ّ
ال حـدی و بـی قیـدی ،رشـتة بسـیار طوالنـی را ط ّـی میکنـد کـه یک سـر رشـته جمـود بر عبـادات ظاهری و
ً
سـر دیگرش عالم اسـتغراق و مقام اسـقاط همة تکالیف اسـت که احیانا از آن به عالم سـعه و رخصت
تعبیر می کنند.
ّ
ّ
صوفیه مظاهر مختلف دارد که جمع
تصوف در ادوار و اطوار و همچنین نسبت به اشخاص و طوایف
کردن همة آنها در تحت یک عنوان و یک مرام به حسـب ظاهر خیلی دشـوار می نمایدّ ،اما کسـی که با
تصوف آشـنا شـد میداند که اختالف این مظاهر مانند اختالف در تعریف ّ
رموز ّ
تصوف اسـت که پیش

گفتیم.
ّ
محمدی عبارت کنند با ّ
ّ
تصوف سلبی یا فقر عیسوی ،زیرکی و هوشیاری
تصوف اثباتی که از آن به فقر
بـا حیـرت و بـی هوشـی ،علـوم و آداب فـرا گرفتـن بـا نقـش هرگونـه دانـش از دل شسـتن و دفتـر صوفـی را از
ّ
سواد حرف ستردن ،زهد و ریاضت و خلوت و به ترک لذات و حظوظ گفتن و پشت پا به همه اسباب
دنیـوی زدن بـا رعایـت وظایـف اجتماعـی و آداب معاشـرت و داخـل اجتمـاع شـدن و از زندگانـی بهـره
گرفتن و جهان را به خوشـی و شـادکامی گذراندن ،مواظبت بر طاعت و عبادت و اوراد و اذکار با رقص
و سماع و وجد و قول و غزل ساختن و پای کوفتن و دست افشاندن ،زردی و الغری و رنجوری و گریه و
زاری و ّ
تضرع و تن کاستن با دالوری و نشاط و خنده و شادی و جوانی کردن و ورزش و شناوری و خود
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آراسـتنّ ،
تحمـل سـتم و آزار از هـر کسـی کـردن و بـا همـة ملـل و مذاهـب در صلـح و صفا بودن بـا انتقام و
خونخواهی و مشق تیراندازی و شمشیر بازی ،و امثال این اضداد همه در خانقاه صوفی تعلیم میشود.
در کتـاب اشـجار و اثمـار علیشـاه بـن ّ
محمـد خوارزمـی معـروف به بخـاری که از کتب نجـوم معروف قرن
ّ
صوفیـة معـروف آن زمـان بـه نـام
هفتـم هجـری اسـت 1در ثمـرة ششـم در احـکام قاسـم از یکـی از مشـایخ
شـیخ حسـام الدین اسـم می برد که در خانقاه سـمرقند «جوانان را علم سلاح و مبارزت آموختی» و خود
علیشاه از خدمت او علم تیر و کمان و اسلحة دیگر و طریق کشتی گرفتن آموخته است.
ّ
ش ّـکی نیسـت که ظهور ّ
تصوف واکنش جمود و تقشـفات ظاهر پرسـتان مذهبی بود و این نهضت برای
ّ
حتمی الوقوع ،و شـاید در بعض فرقه ها در باطن نهضتی وجود
تعدیل مذهب اسلام هم الزم بود و هم
داشت که رنگ مذهب به او می دادند و کم کم طالبان و مریدان را طوری تربیت می کردند که بی رنگی
ّ
صوفیه منظور نبوده بلکه در بسـیاری
و بـی قیـدی بـه مذهـب نتیجـه مـی دادّ ،اما این معنی در همة فرق
از این طوایف مقصود واقعی تهذیب و آرایش اخالق و پیراستن مذهب از اوهام و خرافات بوده است.
همانطور که در فقه و اصول عقاید ،در مقابل داود ظاهری مذهب باطنی و در برابر اهل حدیث اشعری
تصـوف نمودار گردیـد .اگر ّ
فرقـة معتزلـی ظهـور کـرد ،در مقابـل مذهـب خشـک جامد نیز مسـلک ّ
تصوف
هیچ هنری نداشته باشد باری وجود این خصایص را در آن انکار نتوان کرد.


2

روح لاهل شهیدی

 1به طوری که نگارنده از مطالعة خود کتاب استنباط کرده ام والدت علیشاه در سال  623و تار یخ تألیف کتاب  688هجری است.
 .2مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة ،ص96ـ99
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اشعاری نویافته از استاد جاللالدین همایی (سنا)
.1مقدمه
اسـتاد جاللالدیـن همایـی در سـیزدهم دی مـاه  ۱۲۷۸ه.ش در محلـۀ «پاقلعـه» اصفهـان دیده به جهان
گشـود .مقدمـات فارسـیو عر بـی را در منـزل آموخـت و تحصیالت خـود را از مکتبخانههای اصفهان،
آغـاز کـرد .در سـال  ۱۳۲۶ه.ق بـه مدرسـۀ «حقایـق» رفـت و یـک سـال بعـد وارد مدرسـه «قدسـیه» شـد و
ریاضیات و هندسه و نجوم را فراگرفت .در اواخر سال  ۱۳۲۸ه.ق بهجهت عالقهای که به علوم اسالمی
نشـان داد ،وارد مدرسـه «نیمـاورد» شـد و بـه مـدت بیسـت سـال بـه فراگیری ایـن علوم پرداخـت (نصری،
یتـوان بـه شـیخ علـی یـزدی ،سـید محمدکاظـم کروندی،
 .)۷ :۱۳۶۷از جملـه اسـتادان او در ایـن دوره م 
ملا عبدالکر یـم گـزی و  ...اشـاره کـرد .بعـد از تحصیلات عالـی در زمینههـای فقه و اصول ،بـه اخذ چند
فقره اجازه روایت از مشـاهیری نظیر آیتاهلل حاج شـیخ مرتضی آشـتیانی ،آیتاهلل شـیخ محمدحسـین
فشـارکی و آیـتاهلل سـید محمـد نجفآبـادی ،نایـل آمـد (همـان )۱۳ :و علاوه بـر آموختن علـوم نقلی ،به
تحصیل در فلسـفه و طب قدیم نیز همت گماشـت .در سـال  ۱۳۴۷قمری به اسـتخدام وزارت معارف
درآمد و به تدریس ادبیات و فلسـفه در دبیرسـتانها پرداخت .سـپس به تدریس در دانشـگاه روی آورد
و در دانشـکدههای حقـوق و ادبیـات مشـغول بـه تدر یـس در موضوعـات فقـه اسلامی و صناعـات ادبی
شـد (همایی :۱۳۶۴ ،نوزده) .در سـال  ۱۳۴۵ه.ش از دانشـگاه تقاضای بازنشسـتگی کرد .اسـتاد همایی
«پس از یک کسالت کوتاه» در بیست و هشتم تیرماه  ۱۳۵۹ه.ش دار فانی را وداع گفت (همان :بیست
ی به یادگار مانده است که از جملۀ آنها میتوان به عناوینی نظیر
و هشت) .از ایشان تألیفات گرانسنگ 
غزالی نامه  ،خیامی نامه ،تصوف در اسلام ،فنون بالغت و صناعات ادبی و  ...اشـاره کرد (برای کتاب
شناسـی همایی نک :نصری .)۱۵۳-۱۰۷ :۱۳۶۷ ،اسـتاد همایی افزون بر تحقیق در حوزههای گوناگون
ادبـی ،بـه سـرودن شـعر نیـز میپرداخـت و دیـوان اشـعار او بـه همـت یکـی از فرزندانـش (ماهدختبانـو
همایـی) و از سـوی نشـر همـا در سـال  ۱۳۶۴منتشـر شـد .چنـد شـعر از همایـی در دیـوان او درج نشـده
است که در این جستار  ،مطمح نظر قرار خواهیم داد.
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.2معرفی منابع مورد نظر ما:
الف .نامۀ سخنوران
ی است مجمل و مختصر که به احوال و آثار شاعران پس از مشروطیت
این مجموعه در حقیقت ،تذکرها 
اختصاص یافته .نامۀ سخنوران در سال  ۱۳۱۶در تهران و از سوی کتابخانه فردوسی منتشر شده است.
مؤلف آن ،اسداهلل ایزدگشسب ملقب به «درویش ناصرعلی» و متخلص به «شمس» است .وی در سال
 ۱۲۶۲ه.ش در گلپایگان متولد شد و در زادگاه خود و همچنین در خراسان ،تهران و نجف به تحصیل
علوم دینی پرداخت .سـپس به تدریس در مدارس اشـتغال یافت و مدتی مدیریت دبسـتان «حکمت»
در اصفهان را عهدهدار بود (ایزدگشسب .)۹۵ :۱۳۱۶ ،نیز مجلهای به نام عنقا تأسیس کرد که نخستین
شـمارۀ آن در اول فروردیـن  ۱۳۰۵منتشـر شـد و حـاوی مطالـب گوناگـون علمـی ،ادبـی ،اجتماعـی و ...
نمـاه  ۱۳۲۶درگذشـت و در تخـت فـوالد اصفهـان بـه خـا ک سـپرده شـد .از او
بـود .ایزدگشسـب در فروردی 
تألیفات متعددی به یادگار مانده است که برخی از آنها عبارتاند از :
شـمسالتواریخ ،مظاهراالنـوار (در اصـول عقایـد) ،گلـزار اسـرار ،حیوةاالنسـان فـی تسـبیحاالعیان،
رشحاتاالسرار (در شرح حدیث) ،جنةالنفوس (در احکام روزه) و ( ...مهدوی.)۲۸۰ :۱۳۳۴ ،
همچنـان کـه اشـاره شـد نامـۀ سـخنوران ،تذکـرهای اسـت پیرامون زندگی و شـعر شـاعران پس از مشـروطه
تـا زمـان حیـات مؤلـف .مهمتر یـن منابـع ایزدگشسـب در جمـعآوری این مجموعـه« ،جراید تهران و سـایر
والیـات و مجلات ماننـد آینـده و ایرانشـهر و تعلیـم و تربیـت و علـم و هنـر و ارمغـان و دانشـکده تهـران
و اصفهـان و مجلـه حقوقـی» بودهانـد (ایزدگشسـب .)۳ :۱۳۱۶ ،ایـن نکتـه نیـز گفتنـی اسـت کـه مؤلـف
در مقدمـه ،نو یـد یـک «انقلاب کلـی» در «ادب» را داده اسـت ،چراکـه بـه زعـم او «تمـام دنیـا دسـتخوش
انقلاب و تغییـر اوضـاع اسـت ...سیاسـتها و پولتیـک دول رنگـی دیگـر گرفتـه [و ] همیـن قسـم در طـرز
ادای مقاصـد و احساسـات شـاعرانه طریـق دیگـر گرفتهانـد» (همانجا) .ایزدگشسـب همچنیـن بحـث
کوتاهی با عنوان «شعر و تأثیر آن در هیئت اجتماعیه» ترتیب داده که پیرامون تعریف و تاریخچه شعر
در ایـران و جهـان اسـت .مؤلـف بـرآن اسـت کـه بیـن محتـوای شـعر و شـرایط سیاسـی و اجتماعـی رابطـۀ
معنـاداری وجـود دارد و همچنیـن «خصوصیـت آب و هـوای هـر اقلیـم و محیـط» بـر «روح و افـکار شـاعر
تأثیر کلی» میگذارد (همان .)6 :به همین خاطر است که «شعرای ترکستانی» دارای «خشونت بیان»اند
اما شـاعران هندی ،سـبکی «بسـیار مالیم» دارند (همانجا) .ایزدگشسـب نقش شـعر را «در بیداری ملل
و نکوهـش عـادات ذمیمـه و یادداشـت معایـب و مفاسـد اجتماعـی» مهم میداند و بیـداری ایرانیان در
انقالب مشروطه را تحت تأثیر همین عامل قلمداد کرده است (همان.)7 :
شاعران بسیاری در این تذکره مورد توجه قرار گرفتهاند که از آن جمله میتوان به ادیب نیشابوری ،بهار ،
پروین اعتصامی ،جال لالدین همایی و  ...اشاره کرد.
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ب .سخنوران ایران در عصر حاضر :
ایـن مجموعـۀ دو جلـدی نیـز در عصـر پهلـوی اول ،در هنـد انتشـار یافتـه اسـت .گردآورنـده پـس از ذکـر
مختصـری از تار یـخ ادبیـات قدیـم ایـران (از عصـر سـامانیان تـا انقلاب مشـروطه) به ویژگیهـای ادبیات
جدیـد ایـران ،خصوصـا «افـکار آزادیخواهی و اصالحطلبی» اشـاره میکند .محمد اسـحاق به فراگیری
زبانهای بیگانه در ایران نیز توجه دارد و در این باره مینویسد« :کتب و مقاالت مختلفهای که در ایران
یشـود و گذشـته از این که الفاظ خارجی در خالل هر
به طبع میرسـد ،عموما از السـنۀ بیگانه ترجمه م 
سـطری نمایـان اسـت؛ چـه بسـا ترکیـب جملات و عبـارات نیـز اروپایی اسـت و کمتـر نویسـندهای دیده
یشـود کـه از ایـن طـرز نـگارش اجتنـاب جو یـد» (اسـحاق :1351 ،یـه) .مؤلـف بـه رواج گونههـای ادبـی
م 
نبـاره آورده« :نـگارش «رومـان» و موضوعـات نمایشـات اخالقـی و
جدیـد در ایـران نیـز پرداختـه و در ای 
اجتماعی (تیآتر ) و سـاختن تصانیف و سـرودها امروزه در ایران رواجی یافته و تا حدی ادبیات ایران را
به شـکل ادبیات اروپا درآورده اسـت» (همان :یو ) .اسـحاق –به گفتهی خودش« -در انتخاب اشـعار »
در ایـن مجموعـه« ،نهایـت دقـت» را داشـته؛ تـا جایـی کـه «ایـن کتاب شـامل بهترین اشـعار و آثـار ادبای
حاضـر ایـران اسـت» (همـان :یـح) .رباعیاتـی کـه اسـحاق از اسـتاد همایـی درج کـرده ،در دیـوان ایشـان
نیامده است.

.3متن اشعار نویافته از همایی:
 .1دل همچو عاشقان همه خون است جام را

*

تـ ــــــا کی ببوســــــــد آن لــــــــب یاقوتفــــــــام را

روزی لب تو جام ببوسـ ـ ـ ــید و میکشـ ـ ـ ــان

هر شــــــــب به یاد لعل تو بوســــــــند جام را

پیوسته ترک چشـ ـ ـ ــم تو ز ابرو کشیده تیغ

دارد بــــــــه ســــــــر مگر هــــــــوس قتل عــــــــام را

ای شـ ـ ـ ــیخ چنـ ـ ـ ــد از ره تزو یـ ـ ـ ــر بهر صید

گســــــــتردهای ز ســــــــبحۀ صددانــــــــه دام را

ای لعبـ ـ ـ ــت بدیـ ـ ـ ــع ،بیـ ـ ـ ــان «سـ ـ ـ ــنا» نگر

ت ـ ـــــا بنگــــــــری به حســــــــن معانــــــــی کالم را
(ایزد گشسب)82 :1316 ،



.2
غافل ز چشـ ـ ـ ــمم آن مه نامهربان گذشت

عمر عزیز بین که بهغفلت چهسان گذشت

از بس گریست چشمۀ چشمم به هجر یار

سیل سرشک من ز ســــــــر آسمان گذشت

ای دوست ،دست گیر که جانم ب ه لب رسید

ای دل ،به چاره کوش که کار از توان گذشت
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مـ ـ ـ ــرغ دلم اگرچه بـ ـ ـ ــه تن داشـ ـ ـ ــت الفتی

بــــــــر یاد دام زلف تو از آشــــــــیان گذشــــــــت

بسـ ـ ـ ــیار کس بیامد و بگذشت از او جهان

ای من غالم همت آن کز جهان گذشــــــــت

بر لب مبـ ـ ـ ــاد بگذردت راز دل که شــــــــمع

ســــــــوزد از آنکه راز دلش بر زبان گذشــــــــت

کم کن «سـ ـ ـ ــنا» به نیک و بد دهر اعتماد

مینوشو غممخور کههمینو همان گذشت
(همانجا)



.3
آنکـ ـ ـ ــه منعم ز غـ ـ ـ ــم و نالۀ شـ ـ ـ ــبگیر کند

کاش انــــــــدر خم زلف تو شــــــــبی گیر کند

جز تو کز زلف به رخ ،سلسـ ـ ـ ــله انداختهای

مه که دیده است که خورشید به زنجیر کند

تیـ ـ ـ ــر آهـ ـ ـ ــم گـ ـ ـ ــذرد از دل پـ ـ ـ ــوالد ،ولــــــــی

نتوانــــــــد بــــــــه دل ســــــــخت تو تأثیــــــــر کند

چشم بد دور  ،که صد شیر به یک چشمزدن

آهوی چشــــــــم خطاکار تــــــــو نخجیر کند

دولتش یـ ـ ـ ــار هرآنکس که غبار ره عشــــــــق

از کــــــــف باد صبــــــــا گیرد و اکســــــــیر کند

چارۀ عشـ ـ ـ ــق به دسـ ـ ـ ــتان نتوان کرد «سنا»

زانکه تدبیــــــــر کجا پنجه بــــــــه تقدیر کند
(همانجا)



.4
گر کـ ـ ـ ــس به دهـ ـ ـ ــان مار  ،انگشـ ـ ـ ــت کند

بــــــــه ،تــــــــا زر مهر خلــــــــق در مشــــــــت کند

جز سـ ـ ـ ــایه نیایـ ـ ـ ــدت کسـ ـ ـ ــی در دنبال

ُ
آن هم چــــــــو کنی روی بر او  ،پشــــــــت کند
(اسحاق)219 :1355 ،



.5



ای سـ ـ ـ ــنبل تـ ـ ـ ــو رهـ ـ ـ ــزن دل ،فتنۀ هوش

تا چند نشســــــــتهای چــــــــو غنچه خاموش

برخیـ ـ ـ ــز و ببیـ ـ ـ ــن که بـ ـ ـ ــر نشـ ـ ـ ــاط بلبل

نرگس همه چشــــــــم گشته و گل همه گوش
(همانجا)
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.6
تا مسـ ـ ـ ــت از آن لعـ ـ ـ ــل میآلوده شـ ـ ـ ــدیم

از جــــــــام مــــــــی عقیقی آســــــــوده شــــــــدیم

تـ ـ ـ ــا از دهـ ـ ـ ــن تنـ ـ ـ ــگ تـ ـ ـ ــو یابیم نشـ ـ ـ ــان

چندی به عبــــــــث در پی نابوده شــــــــدیم
(همانجا)


*این غزل در دیگر منبع ما (سخنوران ایران در عصر حاضر) نیز آمده.
منابع:
اسحاق ،محمد؛ سخنوران ایران در عصر حاضر؛ ج 1و ،2دهلی :جامعه.1351-1355 ،
ایزدگشسب ،اسداهلل؛ نامۀ سخنوران؛ تهران :فردوسی.1316 ،
مهدوی ،مصلحالدین؛ تذکره شعرای معاصر اصفهان؛ ج ،2اصفهان :تأیید.1334 ،
نصری ،عبداهلل؛ کارنامۀ همایی؛ تهران :دانشگاه عالمه طباطبائی.1367 ،
همایی ،جاللالدین؛ دیوان سنا؛ به اهتمام ماهدختبانو همایی ،تهران :موسسۀ نشر هما.1364 ،



رحیم پاکنژاد
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میان و کرانه
روششناختی کنار گذاشتن
یکی از بیتهای شاهنامه که در ویراست دکتر خالقی مطلق بر اثر خطای
ِ

اجماع دستنویسها دچار تحریف شدهاست بیت زیر است:
ز بر بـ ـ ـ ــر بیامـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــوی خوز یــــــــان


یکــــــــی لشــــــــکری پیکــــــــر از رومیــــــــان
(فردوسی ،1386 ،ج ،2ص .)92

پیشـتر در جایـی یـادآور شـده بـودم کـه چـه «خوزیـان» کـه ضبـط هیـچ نسـخهای نیسـت ،چـه «سـوریان»
کـه ضبـط اغلـب نسخههاسـت بـا «رومیـان» قافیـه نمیشـود و «پیکـر از رومیـان» ،چنـان کـه برخـی از
ٔ
دگرگشـته «بیکران و میان» اسـت (عیدگاه طرقبهای،
پژوهشـگران دریافتهاند (نقوی ،1384 ،ص )136
 ،1392ص .)245 -244
ّ
مصحح ارجمند نپسـندیدند و قافیه را بیاشـکال دانسـتند و بر ضبط نااسـتوار «پیکر از رومیان» که
ّاما
خالف اغلب سندهاست پای فشردند و کران و میان نداشتن لشکر را با منطق سازگار ندیدند (خالقی
مطلق ،1392 ،ص .)251
ّ
مصحح در متن جای بگیرد.
ّاما الزم نیست که سخنان فردوسی به شرط سازگار بودن با منطق مورد نظر
مهـم ایـن اسـت کـه نویسـش اختیارشـده مبتنـی بـر اغلـب سـندهای کهـن باشـد ،کـه «پیکـر از رومیـان»
چنین نیست و تنها با دستنویس کاما مطابق است (فردوسی ،1386 ،ج  ،2ص  ،92نسخهبدلها).
وانگهی ،کران و میان نداشتن لشکر که کنایه از بزرگ بودن آن است در شاهنامه باز هم دیده میشود:
سـ ـ ـ ــپه را میـ ـ ـ ــان و کرانـ ـ ـ ــه نبــــــــود


همــــــــان بخــــــــت نــــــــوذر جوانــــــــه نبــــــــود
(فردوسی ،1386 ،ج  ،1ص )293
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همــــــــان بخــــــــت دارا جوانــــــــه نبــــــــود
(همان ،ج  ،5ص .)546



پس دلیلی برای نپذیرفتن آن نمیماند .اینک صورت درست بیت مورد بحث ،مطابق با اغلب نسخهها،
بدون غلط قافیه:
ز بر بـ ـ ـ ــر بیامـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــوی سـ ـ ـ ــوریان

یکــــــــی لشــــــــکری بــــــــی کــــــــران و میان.

منابع

خالقی مطلق ،جالل« :1392 ،یاری قافیه در پیرایش برخی از بیتهای شاهنامه» ،آینۀ میراث ،شمارۀ  ،53صص -245
.262
عیدگاه طرقبهای ،وحید« :1392 ،تصحیح بیتهایی از شاهنامه به یاری قافیه» ،آینۀ میراث ،شمارۀ  ،52صص .260 -239
فردوسی :1386 ،شاهنامه ،به تصحیح جالل خالقی مطلق ،تهران ،مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.
نقوی ،نقیب :1384 ،شکوه سرودن ،مشهد ،داشگاه فردوسی.

یک نام جغرافیایی
در قصیدهای از ّفرخی سیستانی در مدح حاکم غرجستان بیت زیر بدین گونه آمدهاست:
زمین ز عدل تو بغداد دیگر اسـ ـ ـ ــت امروز

ٔ
خلیفه بغــــــــداد نایــــــــب یزدان
تو چــــــــون
ّ
(فرخی ،1388 ،ص .)328



ـخه م (= مجمـع القصایـد کـه بهتر یـن نس ٔ
در نس ٔ
ـخه سـرودههای شـاعر اسـت) بـه جـای «زمیـن» نویسـش
ّ
ّ
متوجـه شدهاسـت کـه «نشـین» باید نام
مصحـح نیـز
«نشـین» دیـده میشـود (همـان جـا ،نسـخهبدلها).
جایی باشد ّاما نویسش بیاصالت «زمین» را در متن قرار داده (همانجا).

صورت درست «بشین» یا «پشین» است که نام قصبهای بودهاست در غرجستان که حاکم آن را «شار »
مینامیدند .نام «شار » در همین قصیده آمده است:
همی ندید که بر گاه شـ ـ ـ ــار شیردلیسـ ـ ـ ــت


به تیغ شهرگشــــــــای و به تیر قلعهســــــــتان.
ّ
(فرخی ،1388 ،ص .)328
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«بشـین» کـه بـا ّ
توجـه بـه وجـود صـورت «افشـین» (دهخـدا ،1377 ،حاشـیۀ مدخـل «شـار ») میتـوان آن را
ّ
مصححان به صورت
«پشـین» خواند در شـعر ناصر خسـرو نیز به کار رفتهاسـت ّاما با بدخوانی کاتبان و
«بشیر » نگاشته شده:
اسـ ـ ـ ــتاده بـ ـ ـ ــدی بـ ـ ـ ــه بامیـ ـ ـ ــان شــــــــیری

ّ
عــــــــز در بشــــــــیر شــــــــاری
بنشســــــــته بــــــــه
(ناصر خسرو  :1357 ،ص .)350



ّ
عبدالحـی حبیبـی در توضیحات
صـورت درسـت بیـت اخیـر را سـالها پیـش ،ایرانسـتیز فارسـینویس،
ّ
ویراست خود از زین األخبار یافته بود (گردیزی ،1363 ،ص  ،658تعلیقات مصحح).

منابع
دهخدا ،علیا کبر و همکاران :1377 ،لغتنامه ،دورۀ جدید ،تهران ،داشگاه تهران.
فرخی سیستانی :1388 ،دیوان ،به تصحیح ّ
ّ
محمد دبیرسیاقی ،تهرانّ ،زوار.
ّ
عبدالحی حبیبی ،تهران ،دنیای کتاب.
گردیزی :1363 ،تاریخ گردیزی (زیناألخبار) ،به تصحیح
ّ
ناصر خسرو :1357 ،دیوان ،به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق ،تهران ،دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه
مکگیل.



وحید عیدگاه طرقبهای
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ّ
الحجاج در مجموعه خلیلی
نسخه خطی انیس
نسخهای مسروقه از هند؟

الح ّجـاج ،اثـر صفـی بـن ولـی قزوینـی (زنـده در 1090ق) ،رسـاله فارسـی نـه چنـدان ّ
انیـس ُ
مفصلـی اسـت
کـه موضـوع آن ،شـرح سـفر دریایـی حـج از شـبه قـاره هنـد و بیـان آداب و اعمـال حج و توصیـف حرمین
شـریفین و اما کـن مقدسـه آن اسـت .ایـن اثـر بـه جهـت آنکـه از نخسـتین نمونههـای شـناخته شـده از
سفرنامههای حج از هند به شمار میآید ،از ارزش تاریخی ویژهای در تاریخ حجگزاری مسلمانان شبه
قاره برخوردار است.

1

مؤلـف ایـن اثـر  ،صفـی بـن ولـی قزوینی ،معاصـر اورنگز یـب (حکومـت1118-1067 :ق) پادشـاه گورکانی
هند و از اعضای حلقه علمی و ادبی زیبالنساء (د1114 .ق) ،دختر دانشور اورنگزیب بوده است .او
صاحب آثار و تألیفاتی بوده که برخی از آنها ،از جمله زیبالتفاسیر (ترجمه فارسی تفسیر مفاتیحالغیب
ّ
2
الحجاج را به درخواست زیبالنساء نگاشته است.
یا تفسیر کبیر امام فخر رازی) و انیس
قزوینی سفر حج خود را در رمضان 1087ق آغاز کرد و حدود یک سال بعد ،در 1088ق به هند بازگشت.
انیـس ُ
الحجـاج بیـش از آنکـه یـک سـفرنامه بـه معنـی مصطلـح ،و بیشـتر دربـر دارنده شـرح مشـاهدات و
خاطـرات روزانـه مؤلـف در طـول سـفر باشـد ،یـک کتاب راهنمای سـفر حج اسـت کـه در آن به اختصار ،
مسیر سفر و آداب و مناسک حج و توصیف اماکن مقدس حرمین ،شرح داده شده است.
از ایـن اثـر نسـخههای خطـی اندکـی در هنـد ،بریتانیـا و ایـران شـناخته شـده اسـت کـه از میـان همیـن
 1ایـن سـفرنامه اخی ًـرا اینجـا تصحیـح و منتشـر شـده اسـت« :انیـس ُ
الح ّجـاج؛ سـفرنامه حـج از سـال  ،»1088-1087بـه کوشـش :رسـول
جعفر یـان ،نشـریه کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه تهـران ،دفتـر  ،15ز یـر نظـر  :رسـول جعفریان ،قم :نشـر مورخ بـا همـکاری کتابخانه مرکزی
دانشگاه تهران ،1398 ،ص.709-627
 2بـرای آ گاهـی بیشـتر در بـاره قزوینـی و آثـار وی بنگر یـد« :تفسـیر زیبالتفاسـیر از صفـی بـن ولـی قزوینـی به نـام ز یبالنسـاء بیگم دختر
اورنگزیب» ،رسول جعفریان ،پیام بهارستان ،دوره جدید ،ش.1389 ،10
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نسـخههای انـدک ،شـماری از آنهـا ،از جملـه نسـخه شـماره  Mss. 1025در مجموعـه هنـر اسلامی ناصـر
خلیلـی در لنـدن و نسـخه شـماره  58.22در مـوزه Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
در بمبئی ،نسخههایی ّ
مصور با نگارههایی زیبا و نفیس به سبک گجراتی هستند.
من پیش از این در مقاله ّ
ّ
الحجاج نوشتهام ،با بررسی محتوای متنی و تصویری
مفصلی که درباره انیس
نسـخههای خطـی ایـن اثـر  ،و بـا تأ کید بـر نگارههای هنری نسـخه مجموعه خلیلی لنـدن ،چنین نتیجه
گرفتم که انیس ُ
الحجاج ،برخالف اثر راهنماگونه ّ
مصور دیگری همچون فتوح الحرمین محیی الری که
ً
3
مورد استقبال عموم بوده ،اثر راهنماگونهای تقریبا مخصوص دربار بوده است.
مـن در همـان مقالـه ،در جایـی کـه بـه معرفـی نسـخههای خطـی ایـن اثـر پرداختـم ،اشـاره کـردم بـه اینکـه
ّ
ّ
الحجـاج وجـود داشـته کـه
دارالمصنفیـن آ کادمـی شـبلی در اعظمگـره ،نسـخهای از انیـس
در کتابخانـه
در نگارش دانشـنامه زبان و ادب فارسـی در شـبه قاره به آن اسـتناد شـده ،4اما در فهرسـت منتشـر شـده
نسخههای خطی فارسی این کتابخانه ،نشانی از این نسخه به چشم نمیخورد.

5

پـس از انتشـار مقالـه فـوق ،خانـم دکتـر لیلا عبـدی خجسـته مـن را از وجـود مقالـهای قدیمی به زبـان اردو
ّ
ّ
دارالمصنفین آ کادمی شبلی مطلع ساختند که به
الحجاج در کتابخانه
در معرفی نسخه خطی انیس
قلم شـاه معینالدین ندوی ( ،)1974-1903از صوفیان معاصر شـبه قاره ،در یکی از شـمارههای مجله
معارف (چاپ هند) منتشر شده است.

6

با مراجعه به این مقاله ،متوجه شـدم که شـماری از مشـخصات نسـخه متعلق به کتابخانه یاد شـده ،از
جملـه نگارههـای هنـری آن ،منطبـق بـر مشـخصات نسـخه مجموعه خلیلی لندن اسـت .بـه ویژه تعداد
ً
نگارههای نسـخه و زیرنویسهای آنها ،که مرحوم ندوی در مقاله خود آنها را شـرح داده ،کامال منطبق بر
نگارههای نسخه لندن است.
بدین ترتیب نتیجه بررسـی خودم و این احتمال که نسـخه مجموعه خلیلی لندن ،نسـخهای مسـروقه از
ّ
دارالمصنفین باشد را به اطالع سرکار خانم عبدی رساندم و ایشان تصمیم به پیگیری مسئله
کتابخانه
از مدیـران کتابخانـه یـاد شـده گرفتنـد .بـا تعطیلی چند ماهـه کتابخانه به علت فراگیـری جهانی ویروس
ّ
ـاج صفـی بـن ولـی قزوینـی :راهنمـای ّ
مصـو ر سـفر در یایی حج از هند» ،احمـد خامهیار  ،میقات حج ،شـماره  ،107بهار
« 3انیـس الحج ِ
 ،1398ص.60-29
« 4انیس الحجاج» ،ظفر االسالم ،دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،چاپ ،1384 ،1
ج ،1ص.671
ّ
المصنفین شـبلی اکادمی ـ اعظمگره (اتراپرادش)
 5مشـخصات این فهرسـت به شـرح زیر اسـت :فهرسـت نسـخ خطی کتابخانه دار
ّ
المصنفین شـبلی اکادمی
ینـو  :مرکـز تحقیقـات فارسـی رایزنـی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با همکاری کتابخانه دار
هنـد ،دهل 
اعظمگره ،چاپ2011/1390 ،1م.
« 6انیس ُ
الح ّجاج» ،شاه معینالدین احمد ندوی ،معارف ،جلد  ،93عدد  ،1شعبان 1383ق  /ژانویه  ،1964ص.24-5
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 ،Covid-19نتیجه این پیگیری چندی به تأخیر افتاد.
ّ
دارالمصنفیـن ،خانم دکتر عبدی مسـئله را پیگیری کردند .پاسـخ
سـرانجام پـس از بازگشـایی کتابخانـه
مسـئولین آنجـا چنیـن بـود کـه :حـدود  30سـال پیـش چنـد مـدال ،فرمـان و نسـخه خطـی از کتابخانـه بـه
ً
ّ
الحجاج نیز بود .بعدا همه اشیای مسروقه پیدا شدند،
سرقت رفت که در میان آنها نسخه خطی انیس

ّ
الحجاج.
بهجز نسخه انیس

ً
بر اسـاس نتیجه این بررسـی و پیگیریها ،نگارنده معتقد اسـت که نسـخه مجموعه خلیلی لندن ،ظاهرا
ّ
دارالمصنفین آ کادمی شبلی است که پس از سرقت از کتابخانه ،به طریقی نامعلوم
همان نسخه کتابخانه
سـر از لنـدن درآورده و بـه مجموعـه خلیلـی راه یافتـه .ایـن مسـئله تفسـیرگر آن اسـت کـه چـرا در فهرسـت
ّ
الحجاج در آنجا نیست.
نسخههای خطی فارسی این کتابخانه ،هیچ اشارهای به وجود نسخه انیس


احمد خامهیار
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وقف قرآن  150پارۀ محمد بن محمد بن ابی الحسن کبریتی به
دست یرنقش قاری فخری بر خانقاه مجاور مسجد َمنیعی در
نیشابور در سال  530هجری
یکی از نسخههای کهن موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،قرآنی  150پاره است که تمامی آن را محمد
ً
ُ
بن محمد بن ابی الحسن کبریتی در سال  528هجری احتماال در نیشابور کتابت کرده است .خط نسخه
َ
نسخ زیبای ایرانی است و تذهیب و تزیینات آن نیز بسیار چشمگیر  .اندازۀ اوراق  10*15سانتی متر است
و هر صفحه ،تنها  4سـطر دارد .کتابت نسـخههای قرآن در 150پاره ،در قطع کوچک و با چهار سـطر در هر
صفحه ،امری متداول در سـدۀ ششـم هجری بوده که نمونههای متعددی از آن اکنون در کتابخانۀ آسـتان
ً
قدس رضوی (مثال در جزوات قرآنی  3777تا  )3791برجای مانده است .حدود نیمی از  150پاره قرآنهای
ً
کبریتی در کتابخانۀ آستان قدس رضوی (مثال در جزوات قرآنی  3478تا  )3536باقی مانده است .کاتب
در پایان تمام اجزای این قرآن نوشته است :کاتبه الکبریتی یا کتبه الکبریتی .تنها در انتهای یکی از جزوات
باقی مانده از این قرآن ،انجامۀ کاملی از کبریتی چنین آمده اسـت« :وقع الفراغ عن کتابته علی یدی | العبد
الفقیـر الراجـی رحمـة اهلل تعالـی | محمـد بـن محمـد بـن أبی الحسـن الکبریتی فی | الرابع والعشـرین من شـهر اهلل
األصم رجب | سنة ثمان وعشرین وخمسمائة» (کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،جزوۀ .)3533
دو سـال پـس از ایـن تار یـخ ،در سـال 530هجـری ،فـردی بـه نـام یرنقـش قـاری فخـری (القـاری الفخری)،
مجمـوع ایـن اجـزاء 150تایـی را برخانقـاه خودسـاختهاش در کنـار مسـجد منیعـی در شـهر نیشـابور وقـف
کرده و در آغاز آن نوشته است« :وقف کردم | این صد و پنجاه پاره قرآن مجید از بهر رضای خدای تعالی
| بـر شـهر نیشـابور در جـوار مسـجد منیعـی عمرهـا اهلل بـر سـر | تربـت خویـش در گنبدخانـه و خانقـاه کـی بنـا
کـرده منسـت | تـا سـکان آن نفقـت و خواننـدگان قـرآن میخواننـد | و مـا را بدعـای خیـر یـاد میدارند بشـرطی
کـه نفروشـند و گـرو نکننـد و بعار یـت ندهنـد وهـذا خط | الواقف العبـد المذنب الفقیر الحقیـر المحتاج إلی |
رحمة اهلل یرنقش القاری الفخری بخطه تقبل اهلل منه | بتاریخ شـهور سـنة ثلثین وخمس مائة الحمد هلل رب
العالمین | وشکرا» (کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،جزوۀ .)3514
و سـرانجام ،حـدود پنجـاه سـال بعـد ،در مـاه رمضـان  584هجری ،فـردی نامعلوم آن را بـر حرم رضوی در
مشـهد مقـدس وقـف کـرده و در آغـاز نوشـته اسـت« :وقـف | هـذا الجزو تمـام المائة والخمسـین بصندوقها
ً
| علـی مشـهد موالنـا الرضـا صلـوات اهلل علیـه | ابتغـاء وجـه اهلل وطلبـا لثوابه وحـذرا من عقابه یـوم ال | ینفع مال
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ً
ً
ً
وال بنـون إال مـن أتـی اهلل بقلـب سـلیم وقفـا | صحیحـا مؤبـدا ال یباع وال یوهب وال یورث إلی أن یرث | اهلل األرض
ومن علیها وهو خیر الوارثین تقبل اهلل | منه وذلك فی شهر رمضان سنة أربع وثمانین وخمسمائة» (کتابخانۀ
آستان قدس رضوی ،جزوۀ .)3595

دو نکته درباب جامع منیعی و یرنقش قاری فخری
جامـع منیعـی ،یکـی از مسـاجد بسـیار کهـن و تاریخـی در شـهر نیشـابور بـوده اسـت .در میانـۀ قـرن پنجم
هجـری ،ابوعلـی ّ
حسـان بـن سـعید مخزومـی منیعـی آن را بنـا کرد که تا حدود دو سـده بعـد ،یکی از مراکز
مهـم دینـی و تعلیمـی در نیشـابور بـه شـمار میآمـد .بـه گفتـۀ یاقـوت حمـوی (معجـم البلـدان ،ج ،5ص
 ،)217ابوعلـی ّ
حسـان بـن سـعید منیعـی بسـیار ثروتمنـد ،قدرتمنـدّ ،
خیـر و در عیـن حـال ،فـردی زاهـد و
اهـل علـم و سـماع حدیـث بـود کـه جـز ایـن بنـا ،مـدارس علمـی و رباطهـای مرزبانـی ،و مسـاجدی دیگـر
نیـز سـاخته بـود .وی در  27ذیقعـده  463در مـرو درگذشـت .بـا آنکـه مشـهور اسـت این مسـجد در میانۀ
قـرن ششـم بـر اثـر حملـۀ قـوم «غـز » ،تخر یـب و بـه آتـش کشـیده شـد ،شـواهدی در اسـناد و وقفنامههای
کتابخانۀ آستان قدس رضوی هست که نشان میدهد این مسجد تا پیش از حملۀ مغول ،در اوایل قرن
هفتم ،همچنان معمور و برجا بوده است.
نکتۀ دوم راجع به واقف این نسخه در سال  ،530یعنی یرنقش القاری الفخری است .از اینکه وی این
نسخۀ قرآن را در مکانی در مجاورت مسجد منیعی وقف کرده و آنجا را مقبرۀ خود و خانقاه و گنبدخانه
نامیده ،میتوان دریافت که فردی عادی نبوده و از سـرداران و امیران وقت به شـمار میآمده اسـت .نام
پرتکـرار «یرنقـش» کـه در متـون کهـن ایرانـی و اسلامی از سـدههای پنجـم و ششـم هجـری بـر افـراد زیادی
از نـامآوران سـلجوقی ،از جملـه یرنقـش زکوی (الکامـل ،ابن اثیر ) ،یرنقش بازدار  ،حاکم قزوین (المضاف
الی بدایع االزمان ،حمیدالدین کرمانی؛ الکامل ،ابن اثیر ) ،یرنقش هریوه (چهار مقاله ،نظامی عروضی)
ً
اطالق شـده ،احتماال ریشـهای ترکی دارد .اما کسـی که نامش در این وقفنامه با عنوان «یرنقش القاری
الفخری» آمده ،یکی از گماشتگان و امرای سلطان سنجر ( 552-472ق) بوده که از او با همین نام در
برخـی آثـار تاریخـی ایـن دوره یاد شـده اسـت .از باب نمونه ،ابنالعمرانـی (م  580ق) در اإلنباء فی تاریخ
الخلفـاء (تحقیـق قاسـم السـامرائی ،قاهـره :دار اآلفـاق العربیـة 1421 ،ق 2001 /م ،ص 220ـ )221از او بـا
عنوان یرنقش الفخری یاد میکند ،و میگوید وی حامل نامۀ معروف سلطان سنجر به خلیفۀ عباسی،
المسترشـد بـاهلل در بغـداد بـه سـال  527هجـری بـوده اسـت .همچنیـن عمادالدیـن کاتـب اصفهانـی (م
 597ق) در کتـاب تار یـخ دولـة آل سـلجوق (تحقیـق یحیـی مراد ،بیروت :دار الکتـب العلمية1425 ،ق،
ص  )300در ضمـن رویدادهـای ذیقعـدۀ  ،529از او بـا عنـوان یرنقـش قـرآن خـوان [= قـاری] یـاد میکنـد.
َُ
َْ
َْ
ُْ
ّ
مصححان عرب این نام را به صورتهای مختلفی چون ُیرنقشَ ،ی َرنقشَ ،ی ْرنقشَ ،ی ْرنقش،
گفتنی است
َ َُْ
ُْ
ُُ
َی ْرنقـشَ ،ی َرنقـش ،و یرنقـش ضبـط کردهانـد .جالـب توجـه آنکـه در نسـخه مـا ایـن نـام با غیـن و به صورت
«یرنغش» ضبط شده است.

مرتضی کریمینیا
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قرآن کبریتی که بعدها وقف بر حرم رضوی شده است
جزوۀ قرآنی  3514آستان قدس رضوی :دو لوح آغازین ِ
قرآن کبریتی در تاریخ  24رجب  528هجری
جزوۀ قرآنی  3533آستان قدس رضوی :انجامۀ ِ
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جزوۀ قرآنی  :3514وقفنامۀ نخست قرآن
کبریتی در سال  530هجری به قلم قاری
فخری بر خانقاه مجاور مسجد منیعی

جزوۀ قرآنی  3495کتابخانۀ آستان قدس
رضوی :وقفنامۀ دوم قرآن کبریتی در سال
 584هجری بر حرم رضوی

