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60. لزوم بررسی سلوک السلطنه،متنی به فارسی پیش از سده نهم
چن���دی پیش ب���ه دلیلی، به میکروفیلم کتاب س���لوک الس���لطنه در 

ک���ردم و خواس���تم از هویت آن و  کوتاه  دانش���گاه ته���ران مراجعه ای 

نویسنده اش سر در بیاورم. اینک فیش نوشته شده در این راستا را 

به طور خام نشر می دهم تا اسبابی شود برای بررسی دقیق تِر کسی 

که خواهان است.

نام اثر: سلوك السلطنه )احتماال(

پدیدآور: محمدبن احمد غزالی

ق)حکمت عملی(- نثر فنی ترجمه ای موضوع: اخال

یخ نگارش:سده هشتم قمری) به گزارش ریو در فهرست بریتانیا( تار

كتابت: سده نهم قمری )گرچه ریو از سده هشتم تشخیص  یخ  تار

داده است(

تعداد اوراق: 76 برگ 15 سطری

Or.254  کتابخانه موزه بریتانیا شماره ی:  محل نگهدار

گاهی پیشینه آ
از این اثر یك نس���خه خّطی در جهان شناس���ایی شده است که در 

کتابخانه موزه بریتانیا نگهداری می شود و خوشبختانه میکروفیلم 

آن برای دانش���گاه تهران تهیه ش���ده و به ش���ماره 1462 در کتابخانه 

گزارش  مرک���زی موجود اس���ت. به اصل ای���ن میکروفیلم مراجع���ه و 

ق عملی اس���ت  کت���اب در اخال حاض���ر از روی آن تهی���ه ش���د. این 

و بر اس���اس پندنامه ارس���طو به اسکندر – که بس���یار در عالِم اسالم 

شهرت داشته و به عربی برگردانده شده -تهیه شده است. به این 

ترتیب که مترجمی ناش���ناس به نام محمدبن احمد غزالی - هیچ 

ربطی به برادران غزالی ندارد - آن را به نثری فنی، دیریاب و آراسته 

به ش���عر، به فارس���ی تحریر می کند و پس از دیباچ���ه و پیش از ورود 

ب���ه آغاز ن���گارش مت���ن اصلی، فصل���ی در احوال اس���کندر و حکیم 

ارس���طاطالیس م���ی آورد. این غزالی اث���ر خود را با ن���ام غیاث الدین 

امیر س���لطان حسین پرداخته است که به گمانم از تیموریان اول یا 

ش���اید امیران و ش���اهزادگان پیش از عهد تیموری باشد. دربارۀ ریو 

در فهرست بریتانیا ) ج2 ص447( نام مترجم را اسالم بن احمدبن 

ک���ه از جمله ای که نام  محم���د غزال���ی ثبت کرده اس���ت؛ در حال���ی 

نگارنده از آن به دست می آید، اصاًل چنین خوانشی برنخواهد آمد 

: » ... بنده قلیل البضاعه عدیم االستطاعه المعتصم بحبل الملك 

الوالی اس���الم، بن احمد بن محمد الغزالی1 را به اش���ارت ... و مثاِل 

واجب االمتثال از اقران و امثال ممتاز و مخصوص گردانید« )15ر(. 

با بررسی عکس نسخه، همچنین اندکی از دیباچه کتاب نقل می شود:

1. در این موضع احتماال جای یک محمد دیگر خالی است و یا واژه »بن« دوم زاید است.

کتاب پژوه ـی:  کتاب و 
پابرگ 9
جواد بشری

چکیده: نویسنده در این نوشتار به نکات زیر اشاره کرده است:

کتاب سلوک السلطنه  ▪ توصیف و بررس���ی مختصر نسخه میکروفیلم 
که در دانشگاه تهران وجود دارد. 

▪ بحث دربارۀ مقبرة الش���عرای کوی سرخاب در تبریز. نویسنده مطلب 
کربالی���ی صاحب روض���ات الجن���ات و مرحوم  خوی���ش را ب���ا بی���ان ابن 
کرده، سپس  سجادی راجع به این مقبره و محله/کوی سرخاب، آغاز 
بح���ث را به س���مت مح���ل دقیق قب���ر خاقانی که موضوع نوش���ته اش 

است سوق می دهد. 

▪ معرفی مختصر نس���خه جدیدی از منظومه عاش���قانه سعد و همایون 
که شامل ده نامه عاشقانه است که در سده هشتم توسط شخصی به 

نام عبدالرحیم سروده شده است. 

کتابی درباره  که  کتاب آداب اهل اهلل اثر قرامانی  ▪ معرفی نسخه ای از 
تصوف و به زبان عربی اس���ت و با استفاده از اقوال بزرگان اهل عرفان 
و ب���ا استش���هاد به آیات و روای���ات و نیز نقل ابیات فارس���ی و عربی، در 

تطبیق سه مفهوم طریقت، شریعت و حقیقت، نوشته شده است.

که در  کاتب نس���خه ای عربی در ص���رف و نحو  ▪ برجس���ته تر کردن ن���ام 
کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی نجفی نگهداری می شود.

کفایه التعلیم فی  ▪ معرفی و تش���ریح ارزش وجودی کهن ترین نس���خه 
صناعه التنجیم نگاش���ته ظهیرالدین غزنوی که اثری متداول در ادوار 

مختلف تاریخ تمدن ایرانی است.

▪ معرفی و بررسی محتوای سفینه 720، موجود در خانقاه نعمت اللهی 
که منبعی برای تدوین شعرای بی دیوان متقدم است.

▪ معرف���ی محمدب���ن علی حکیم ترمذی با بیان ترجیع بندی عرفانی از 
این شاعر سده هشتم.

نـــقــــــــد و بـــــــــــرریس کــــتــــاب
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»بعد از تمهید قواعد و تحمید و تشییِد مبانیِ  درود بر رای 

ارب���اب بین���ش و ضمیر اصح���اب دانش، روش���ن و هویدا و 

ظاهر و پیداس���ت كه مقصود اصلی و غرض اوفی از ایجاد 

كتم عدم به صحرای وجود درین  و خلق آدم و اخراج او از 

عالم ... س���ر ربوبیت و انش���ای اس���رار عبودیت ]اس���ت[... و 

چون ارواح مقدس���ه و اش���باح مطه���ره  ]= مالیكه[ الیق این 

س���عادت و قاب���ل این دولت ج���ز مج���اوران جوامع مجامع 

انس هیچ موجودی را نمی پسندیدند الجرم زبان طعن دراز 

كردند و بیان لعن آغاز نهاده ...

ب���رآَرد س���ر  خ���اك  ز  چ���و  کج���ا درآی���د؟آدم  در مع���رض م���ا 

نب���ود چ���و کند بس���ی خالفتشایس���ته ای���ن چنین خالفت

تقدیس تو جز دثار ما نیست...«تسبیح تو جز شعار ما نیست

مؤلف س���پس حکم���ت آوردنِ  الهی بر اینکه آدم اس���مائی می داند 

ک���ه ش���ما نمی دانید را م���ی آورد و بعد می افزاید: »پ���س آدمی که نزد 

کبری،  جمع���ی عبارت از عالم صغری اس���ت و پیش بعضی عالم 

کماالت  که مس���تجمع صف���ات و آث���ار و اس���رار  خ���ود اوس���ت باید 

کم���االت -، متن پندنامۀ  باش���د...«. او ب���رای طّی این راه - کس���ب 

ارس���طو )ارس���طاطالیس( را به اس���کندر محملی قرار می دهد برای 

نگارش اثری در حکمت عملی.

من���زوی از ای���ن اث���ر در فهرس���تواره کتابه���ای فارس���ی )ج6 ص497( 

کرده است. نام اثر را در دیباچه نسخه  همین یك نسخه را معرفی 

نیافتم، بلکه با خط درش���ت جدید روی برگ عنوان نوش���ته ش���ده 

کتاب تلقی شده است. بود و همان نیز از سوی نام 

61. اش���اره ای به مقبره خاقانی در ُس���رخاب )مقبرة الش���عراء( از 
سده یازدهم قمری

در تک نگاری معروف و مفیِد مرحوم دکتر س���ّجادی، دربارۀ مقبرة 

ه 
ّ
الش���عرای کوی ُسرخاب در تبریز که بخشی از گورستان این محل

ش���هر بوده اس���ت، دربارۀ س���رخاب به تفصیل س���خن رفت���ه و اقواِل 

 س���ّنتی به دنب���ال هم آمده 
ً
نگارن���دگاِن کالس���یک، ب���ه ش���یوه کامال

اس���ت. ش���اید بد نباشد پیش از عرضه یافته تازه ام در این موضوع، 

ک���ه جامع نگری دارد، راجع به  ای���ن قوِل صاحِب روضات الجّنات 

ه/کوی ُسرخاب نقل شود:
ّ
این مقبره شاعران و محل

بدان... كه س���رخاب مزاری اس���ت از مزارات مش���هور تبریز 

بر جانب ش���مال آن ش���هر در پای كوه سرخاب واقع است، 

 قبور اكابر اولیاء 
ّ

بسیار بسیار مزار مرّوح و پرصفاست و محل

گورس���تان را از اینجا قیاس  ی مكان آن  رفعت ش���أن. اعتال

ل الدین محّمد بلخِی  می ت���وان نمود كه حضرت موالنا جال

روم���ی... می فرمودن���د كه ه���ر كه از تبریز می آی���د و به جانب 

م���ا می���ل می نماید تحفه او می باید كه خاک پاک س���رخاب 

باش���د؛ و در فضایل و خصایل مدفونین س���رخاب س���خناِن 

غریب و معارف عجیب بیان می فرموده اند... چنین مروی 

كه در وقت نقل و ارتحال آن قدوه اهل حال بس���یار  اس���ت 

از ُتراِب س���رخاب جمع ش���ده بوده. وصّی���ت فرموده اند كه 

ك���ه من نیز در خاِک  ای���ن خاک ها را در قبِر من پهن س���ازید 
سرخاب مدفون باشم.2

گویا پس  ب���ه نظ���ر مرحوم س���ّجادی »ن���ام مقبرة الش���عراء س���رخاب 

از دفن ش���دن ش���اعراِن معروف قرن شش���م مانند خاقان���ی و ظهیر و 

کت���ب تاریخ و  ک���ه بع���د از آنها در آنجا دفن ش���ده اند، در  ش���اعرانی 

تذکره آمده و رفته رفته معروف شده است«3.

ک���ه در تبری���ِز زلزله خیز در  ب���ا در نظرگرفت���ِن زمین لرزه ه���ای عجیبی 

ه و گورس���تاِن مشهورش و نیز 
ّ
قرون مختلف اتفاق افتاده، این محل

مقبرة الشعرا - که بخشی از همین گورستان بوده و فصیح خوافی 

از آن با عنوان حظیرة الش���عرا نیز یاد کرده - نابود ش���ده و به تدریج 

 دقیِق دفن مشاهیرش از یادها رفته است.
ّ

محل

اینک بحث را به سمت محل دقیق قبر خاقانی که موضوع نوشته 

حاضر اس���ت، س���وق می دهیم. دولتش���اه س���مرقندی در سده نهم 

هجری با یادکرد از قبر ش���اعِر ش���روان، از ش���هرت آن در روزگار خود 

که ای���ن مقبره و  س���خن می گوید. بر این اس���اس، مش���ّخص اس���ت 

احتماال تمامی بخِش مقبرة الش���عرا / حظیرة الش���عرا تا اواخر عصر 

تیموری، یعنی اواخر سده نهم و اوایل سده دهم پابرجا بوده است:

لَیْوم مش���هور 
َ
»]خاقانی[ در س���رخاب تبریز آس���وده اس���ت و مرقد او ا

و مقّرر اس���ت. قبِر ظهیرالدین طاهربن محّمد فاریابی و ش���اهفوربن 

محّمد نیشابوری هر دو در پهلوی خاقانی است«4.

س���پس ب���ه اّط���الع ارزن���ده ابن کربالی���ی، صاح���ِب روض���ات  الجّنات 

 دقیق قبِر خاقانی را - ک���ه در عصِر او )نیمه دوم 
ّ

می رس���یم ک���ه محل

قرن دهم هجری( مندرس و منطوی و تقریبا نابود بوده - ذکر می کند:

»مرقد و مزاِر ]خاقانی[ ... نزدیک به مزاِر حضرت باباحس���ن 

اس���ت، راهی به باغ بیگم می روند و به جانب دس���ت چپ 

مدفون است. خواجه ظهیر و شاهفور نیشابوری... هم آنجا 

مدفون ان���د؛ آن مح���ل را مقبرة الش���عرا می گفته ان���د... جای 

مش���ّخص و معّی���ن بوده، حاال مندرس و منطوی اس���ت، نه 

2. س���یدضیاء الدین س���جادی؛ كوی س���رخاب تبریز و مقبرة الشعراء؛ چ 2، تهران، انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگی و ویرایش، 1375، ص57.

3. همان، ص134 
4.همان، صص136 و 292.
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اثر از آنجا ماند و نه آثار؛ به واسطه استیقاظ اولواالبصار...«5.

 آخرین نق���ل دقیق و 
ً
ک���ه ای���ن اّط���الع، احتم���اال س���ّجادی می گوی���د 

درس���تی اس���ت که او بدان دست پیدا کرده است و به زعم او گویا 

آنچه صاحب روضه اطهار - حشری تبریزی - در اوایل قرن یازدهم 

گورس���تاِن  هج���ری، مبنی بر اظهرمن الش���مس بودِن مزار خاقانی در 

ُس���رخاب بیان کرده، نادرست اس���ت. طبق اعالم سّجادی، پس از 

آن نیز، دیگر اّطالع دقیقی از مقبرةالشعرا و محل دقیق دفن خاقانی 

در اختیار نیست. در عصر قاجار)1272ق( هم که خانیکوِف روس 

ک���رد به  گورس���تان، تفّح���ص و کاوش  در مح���دوده احتمال���ِی ای���ن 

چیزی دست نیافت. البته خانیکوف از دو مرِد سالخورده تبریزی 

- که البد حوالِی س���ال 1200ق را به یاد داش���ته اند - مّطلع ش���د که 

ک���ه تا پیش از زلزل���ه بزرگی که  آن���ان مقب���ره خاقانی را ب���ه یاد دارند 

بس���یاری از آث���اِر این گورس���تان را وی���ران کرد، هنوز برپا ب���ود6. مؤّید 

نظر خانیکوف، مطلِب عرضه شده توّسِط نادرمیرزا قاجار است که 

وضعیِت قبرستان را در قرن سیزدهم نشان می هد:

كوچک  گورس���تان ها باشد  كوی ]س���رخاب[  »اكنون بدین 

كدام باش���د، مگر آنكه در این  كه این مقبره  و بزرگ. ندانیم 

كوی ب���ه جنِب بقعه س���ّید حمزه، ]ش���اهزاده عباس میرزا[ 

كرده  برای مدفن میرزا عیسی فراهانی...؛  مقبره ای عمارت 

و به س���وی مش���رِق آن مقبره، قبرستانی است بس كهنه. از 

كه مقبرة الشعرا آنجا باشد«7. بعضی شنیده ام 

کالم اینکه طبق نظِر س���ّجادی، مقبرة الش���عرای سرخاب  ص 
َ
َمخل

از س���ده  یازدهم به بعد دیگر بازسازی نشده، رفته رفته مقابر بزرگان 

ادب فارس���ی به خص���وص خاقان���ی و ظهی���ر در آن فرام���وش ش���ده 

 دقی���ق آن را بیان نکرده اس���ت. 
ّ

و کس���ی از ای���ن ق���رن به بع���د محل

که در نوش���ته سّجادی دیده می شود مربوط به بی توّجهی  تناقضی 

او به نظر حش���ری تبریزی اس���ت که البته این مس���ئله در میان اهل 

تحقیق، مس���بوق به س���ابقه اس���ت؛ زیرا بس���یاری، نظرات صاحب 

گرته ب���رداری از  روض���ه اطه���ار را دارای اصال���ت نمی دانن���د و آن را 

منقوالت ابن کربالیی می شمارند. 

در این نوشته ثابت خواهد شد که نوشته حشری تبریزی دست کم 

در این مورِد بخصوص، دقیق و دارای اصالت اس���ت؛ زیرا در سده 

یازدهم، ش���خص دیگری نیز از قب���ر خاقانی به وضوح خبر می دهد. 

این امر نش���انگِر آن اس���ت که در س���ده یازدهم، این گور، بازس���ازی 

که آن دو پیرمرِد سالخورده آن را  ش���ده و ش���اید تا حوالِی 1200ق - 

کودکی خود به یاد  در آن سال ها و پیش از زلزله بزرِگ تبریز در سن 

5.همان، صص 137-138 و 293-292.
6.همان، ص142.
7.همان، ص141.

داشته اند - آثاِر این بازسازی، یکسره سالم و تشخیص دادنی بوده 

اس���ت. این س���ند جدید به همراِه نقل صاحب روضه اطهار ما را به 

کتاب  کرده اس���ت و بای���د آن را تکمله ای بر  ای���ن نظِر تازه رهنمون 

کرد. ارزنده سّجادی تلقی 

ص به عزلتی، 
ّ
و اّم���ا منب���ع نویافتۀ تازه: ادهم خلخال���ِی واعظ، متخل

واع���ظ متش���ّرع و صوفی مس���لِک س���ده یازده���م که از محضِر ش���یخ 

بهای���ی نی���ز به���ره ب���رده و در ش���هرهای آذربایج���ان و اردبیل س���ال ها 

به وعظ اش���تغال داش���ته اس���ت8، در یک���ی از آثار ارزنده خ���ود به نام 

س���بحات االن���وار ، هنگام ذکر نام یکی از صوفی���ان معاصرش، موالنا 

 تبریزی یا مش���هدی، مری���ِد درویش 
ً
اِک احتماال

ّ
محمدحس���ین ح���ک

محّمِد پاالن دوِز جوینی و اس���تاد صحبِت خ���ودش، از محل دفن او 

اک در 1037ق به 
ّ
ت یاد می کند. به نوش���ته ادهم خلخالی،حک

ّ
به دق

مرض اسهال درگذشته است و جنب مرقد خاقانی دفن شده است. 

او این اطالع را در س���ال 1043ق که چند س���طر پیش از این مطلب، 

بدان تصریح کرده بود، نگاشته است. عین نوشته او چنین است:

ت اسهال در بلده 
ّ
ثین و الف از هجرت، به عل »در س���نه س���بع و ثال

تبریز از دنیا به عقبی راهی ش���د. مدفن ش���ریفش در خاک ُسرخاب 

تبریز در جنب مرقد خاقانی علیهما الرحمه است«9.

62. نس���خه ای دیگ���ر از منظوم���ه عاش���قانه »س���عد و همای���ون« 
سروده سده هشتم 

در کتابخانه مرکزی دانش���گاه تهران نس���خه  ای ارزنده از منظومه     ای 

عاش���قانه از نوِع ده نامه ها هست که در سده هشتم هجری، توسط 

ش���اعری عام���ی از اهال���ی اصفه���ان و زیس���ته در ش���یراز موس���وم به 

عبدالرحیم سروده شده است. عبدالرحیم با اینکه جز این منظومۀ 

کوت���اه، اثر دیگری ن���دارد و از احواالتش چیز زیادی نمی دانیم، خود 

در خالل اثر، اندکی از سرگذشت خویش و نیز محل و زمان سرایش 

مثنوی اش س���خن گفته اس���ت. بر این اس���اس، اکنون می دانیم که 

س���عد و همایون منظومه ای عاش���قانه اس���ت که در ذیحّجه 779ق 

در ش���یراز س���روده ش���ده و شامل ده نامه عاش���قانه است که بین دو 

قهرمان داس���تان رد و بدل ش���ده اس���ت. س���راینده منظومه، مدرسه 

ندی���ده اس���ت و ان���دک ذوقی داش���ته که ب���ا دیدن عیش و عش���رت 

مردم ش���یراز، هوای عش���قبازی به س���رش می زند و ای���ن منظومه را 

8.درباره او به بخش���ی از مقّدمه تصحیح دیوان اش���عار فارسی شیخ بهایی كه سال ها است 
مش���غول تدوین آنم و به امید خدا به زودی نش���ر خواهد یافت مراجعه ش���ود. گفتنی اس���ت 
تصحیح عبداهلل نورانی از آثار او هیچ گونه مقدمۀ انتقادی و تحلیلی ندارد. در مقابل جویا 
گفته و  جهانبخش در مقدمۀ تصحیح رس���اله عقاید ش���یخ بهایی به تفصیل از او س���خن 

كرد. كه می توان بدان رجوع  گرد آورده است  اطالعات خوبی را 
9. عبداهلل نورانی؛ رس���ائل فارس���ی ادهم خلخالی، مش���تمل بر چهارده رس���اله در عقاید و اخالق و 
عرف���ان؛ ته���ران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دانش���گاه تهران و مرك���ز بین المللی گفتگوی 

تمدنها، 1381، ج1 ص317.
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-که البته از نظر زبانی و ش���عری، قّوتی ندارد- می س���ازد. ارزشی که 

از نظر تاریخ اجتماعی بر این منظومه مترّتب اس���ت، اش���اره ش���اعر 

در آن به جش���ن »آب مرغان« در سه ش���نبه های ماه رجب است که 

نش���ان می دهد در ش���یراِز سده هش���تم زنده بوده است. عبدالرحیم 

سپاهانی شیرازی، به عشرت دوستی مردم شیراز به صراحت اشاره 

که هنوز هم در شهر شاعران بزرگ ایران زنده  قرار می کند؛ نکته ای 

است و آن فضا را در پنجشنبه ها و جمعه های هر هفته  به وضوح 

کرد. می توان در باغ های شهر و تفّرجگاه های اطراف آن مشاهده 

نس���خه یگانه این منظومه کوتاه به شماره 3075 در دانشگاِه تهران 

نگهداری می ش���ود. این نس���خه مجموعه ای است، موّرخ 847ق، 

کتابت شده به دست محّمدبن حاجی طالب که از صفحه 1 تا 35 

کتابت شده است10. آن، بخش مورد نظر ما 

خوش���بختانه منظوم���ه س���عد و همای���ون تصحی���ح ش���ده و ش���کل 

چاپ شده آن در اختیار محّققان قرار دارد. البته بنده تا این لحظه 

ص���ورت چاپ���ِی آن را ندیده  ام اّما مش���خصات چاپی اثر برای مزید 

فایده عرضه می شود:

سعد و همایون؛ تصحیح حسن ذوالفقاری؛ چاپ شده در پژوهش های 

ایران شناسی )نامواره دکتر محمود افشار(،ج11، ص 68 به بعد.

از اینک���ه از مت���ن موجود، همین یک نس���خه شناس���ایی ش���ده و در 

تصحیِح اشاره ش���ده نیز همان یک نس���خه اس���تفاده ش���ده است، 

 اطمین���ان دارم. اینک نس���خه دیگری از همی���ن منظومه که 
ً
تقریب���ا

به تازگی شناس���ایی شده، معرفی می شود. از آنجا که متن مزبور، بر 

تی از   دارای مشکال
ً
اس���اس نس���خه ای واحد تصحیح ش���ده و یقینا

نوع خود اس���ت، وجود این نس���خه دوم می تواند به بهبود تصحیح 

ک���ه از منظر نسخه شناس���ی،  آن کم���ک کن���د. همچنی���ن می دانی���م 

یافته ش���دِن نس���خۀ دوم از متن���ی کمیاب که دستنویس���ی منحصر 

به فرد از آن شناس���ایی ش���ده باش���د، بر اصالت و صّحت انتس���اب 

کتابخانه آیت اهلل  اثر می افزاید. این نس���خه در فهرس���ت تازه چ���اپ 

گلپایگانی قم، معّرفی ش���ده اس���ت. نس���خه م���ورد بحث  العظم���ی 

گلپایگانی نگهداری  ب���ه ش���ماره 7542/1-38/162 در کتابخان���ه 

کتابت���ی جدید را  می ش���ود و دوازده ب���رِگ ابتدای���ی مجموع���ه ای با 
تشکیل می دهد.11

10.منزوی، احمد؛ فهرست نسخه های خطی فارسی؛ ج4، ص2911.
كتابخانه  11. صدرای���ی خویی، عل���ی، حافظیان بابلی، ابوالفضل؛ فهرس���ت نس���خه های خطی 
كتابخانه، موزه و مركز  كوش���ش مصطفی درایتی؛ تهران:  گلپایگانی )قم(؛ به  عمومی آیت اهلل 

اس���ناد كتابخانه مجلس ش���ورای اس���المی و مؤسس���ه فرهنگی پژوهش���ی الجواد )مشهد(؛ 
1388، ج3و4، ص2308.

63. آداب اه���ل اهلِل قرامان���ی، نش���انگر پیون���د تص���ّوف ای���ران و 
عثمانی در سده نهم هجری

در فهرس���ت کتابخان���ه گلپایگانِی قم، نس���خه ای ارزش���مند از کتابی 

ک���ه با وجود جس���تجو در  در تص���ّوف به عربی معّرفی ش���ده اس���ت 

که یکی از آنها معجم التاریخ التراث   جامع، - 
ً
چند فهرست نسبتا

االس���المی، چاپ ترکیه اس���ت - دس���تنویس دیگری از آن نیافتم و 

دری باش���د. این نس���خه، کتابی است موسوم 
َ
باید اثر کمیاب و ُپرق

به آداب اه���ل اهلل اثر لطف اهلل بن عبداهلل قرامانی/ قره مانی)متوفای 

894ق( که با اس���تفاده از اقوال بزرگان اهل عرفان و با استشهاد به 

آیات، روایات و نیز نقل ابیات فارسی و عربی، در تطبیق سه مفهوم 

گ���زارِش  طریق���ت، ش���ریعت و حقیقت نوش���ته ش���ده اس���ت. طبق 

کت���اب، به تفصیل  کتابخان���ه، در یکی از فصل های  فهرس���تنگاران 

درباره غنا و س���ماع بحث ش���ده اس���ت که باید در نوع خود جالب 

خواندنی و دارای اطالعاتی ارزنده باشد.

���ف، فق���ط کتابی با ن���ام جناح الس���الکین فی 
ّ
از دیگ���ر آث���ار ای���ن مؤل

التصّوف را می دانیم که بغدادی در ایضاح المکنون )ج1، ص368( 

و نی���ز کّحال���ة به نق���ل از او در معجم المؤلفی���ن )ج8، ص155( از آن 

یاد کرده اند و مؤلف آن را درگذش���ته در 894ق و ش���یِخ زاویه »امیر 

سلطان« در شهر بروسه، واقع در آسیای صغیر معرفی نموده اند.

از خ���الل این رس���اله تازه یاب که نس���خه اش در ایران یافت ش���ده، 

اینک می توان تصویر روشن تری از احوال این شیخ صوفِی قرامانی 

و نی���ز وضعی���ت تصّوِف بالد عثمانی در س���دۀ نهم به دس���ت آورد. 

کرده  که وی در رس���اله آداب اه���ل اهلل نقل  وه بر ابیاِت فارس���ی  عال

و نش���انگِر آش���نایی وی با زبان فارس���ی اس���ت - نکت���ه ای که برای 

کید بر آن ضرری ندارد  اهل فن البته طبیعی به نظر می رسد، اّما تأ

- ، محل کتابِت نس���خه نیز آش���کارکننده ارتب���اط جّدی قرامانی با 

تص���ّوف ای���ران، به ویژه تصّوف ناحیه ش���مال غرب ای���ران و عرفان 

خاندان ش���یخ صف���ی اردبیلی، جّد بزرِگ ش���اهاِن صفوی، اس���ت. 

نس���خه حاضر در 971ق به دس���ت کاتبی ناشناس در خانقاِه شیخ 

صف���ی - ثبت ش���ده ب���ه صورِت »ش���یخ صاف���ی« - در اردبی���ل - با 

که این  کتابت ش���ده اس���ت. جالب اینجاس���ت  ضبِط »اردویل« - 

دس���تنویس، با نس���خه ای ک���ه در 850ق بر مؤل���ف در همان خانقاِه 

ش���یخ صافِی اردویل قرائت گردیده، مقابله ش���ده است. این نکته 

نش���ان می ده���د، وی در آن س���الیان و پ���س از آنک���ه ب���ه مرحله ای از 

کمال رسیده بوده که در آن نسخه دست به نگارش بزند، با خانقاه 

گواه���ِی قرائت،  ش���یخ صف���ی اردبیلی، ارتباط داش���ته اس���ت. این 

همچنی���ن حاکی از س���ال های دراز زندگی این صوفی ترک اس���ت؛ 

زیرا اگر او دس���ت کم در س���ی یا چهل س���الگی این اثر را نگاش���ته و 

که س���الکان به او در اردبیل  در 850ق به مرحله ای رس���یده باش���د 
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مراجعه کنند، پس در 890ق که س���ال درگذشتش ثبت شده، باید 

هش���تاد یا نود س���ال داشته باشد. بررسی جزئی نگر این اثر به وسیلۀ 

کرد.  پژوهش���گراِن متخص���ص، نکات بس���یاری را روش���ن خواه���د 

گلپایگانی، 1048-6/138 است12. کتابخانه  شماره این نسخه در 

كاتبی از نیمه قرن هشتم در شنب  غازان 64. ثبت اسم 
کتابخان���ه آی���ت اهلل العظم���ی مرعش���ی نجف���ی)ره(  نس���خه ای  در 

کم حج���م ب���ه ش���ماره 2026، ش���امل اوراِق پراکن���ده ای ب���ا موض���وِع 

یادداش���ت هایی ب���ه زبان عرب���ی در صرف و نح���و و گاهی لغت که 

کتابخان���ه با عن���واِن جعل/ وضع ش���ده »ُجنگ ادبی«  در فهرس���ت 

شناس���ایی شده وجود دارد. خط نسخه نستعلیق )!( دانسته و نام 

کاتب و تاریخ کتابت آن نیز ثبت ش���ده اس���ت13. در پایان فهرست 

کیفیت���ی نامطلوب قرار  مرعش���ی، عک���س صفحه رقم داِر نس���خه با 

گرفت���ه که خوانن���دگاِن فاضل از این طریق نمونه خط نس���خه را در 

که خط نس���خه، نس���خ تحریرِی  اختیار دارند، و مش���اهده می کنند 

 فلّزی 
ً
که با قلِم ریز - احتماال رایج در س���ده هفتم و هش���تم اس���ت 

- کتابت می ش���ده اس���ت. پس از مراجعه به کتابخانه، با ورق زدِن 

س���ریِع نس���خه، اّطالِع کارآمد و ویژه ای، جز اینکه نام و نشاِن کاتب 

نس���خه را باِر دیگر ثبت و از این طریق آن را برجسته تر کنم، نیافتم. 

ک���ه از برِگ 3پ، رس���اله ای نحوی به عربی  همچنی���ن باید بیفزایم 

آغاز می ش���ود که شایس���ته بررس���ی و پیگیری اس���ت. این رساله، از 

نگارش های استاِد کاتِب مجموعه، موسوم به شمس الدین محّمد 

که از وی ب���ا القابی چ���ون المول���ی المعّظم، ملک  قاضی���ان اس���ت 

االمجد و االفاضل یاد شده است. رساله مزبور چنین آغاز می شود:

ئ���ی و مخدومی المول���ی المعّظم مل���ک األمجد و  »ِم���ن انش���اء موال

���ة و الّدین محّمد قاضی���ان، دامت فضایله و 
ّ
األفاضل ش���مس المل

مّتع اهلل الّطالبین بفواید انفاسه«. و اینک رقِم پایانِی کاتب که نشان 

کرده اس���ت و س���ندی برای  کتابت  می دهد آن را در ش���نب غازان 

ِی علمِی این مرکز فرهنگ در عهِد مغول )ایلخانان(  اثب���اِت پایدار

در س���ال 725ق اس���ت: »فرغ من إنتساخه یوم الّس���بت العاشر ِمن 

شعبان سنه خمس و عشرین و سبعمایه وقت الضحی، حسین بن 

احمد الفتی أحس���ن اهلُل عواقَب أحواله فی البقعة المبارکة ش���نب 

غازانی عّمرها اهلل تعالٰی أمد الّدهر«.

كهن ترین نسخۀ كفایة التعلیِم غزنوی در اصفهان  .65
ظهیرالدی���ن  نگاش���تۀ  التنجی���م،  صناع���ة  ف���ی  التعلی���م  کفای���ة  از 

ابوالمحامد محّمدبن محمودبن مسعود غزنوی در ساِل 542ق که 

12، همان، ج1و2، ص21-20.
كتابخانه عمومی حضرت آیت اهلل العظمی  13. حسینی، سیداحمد: فهرست نسخه های خطی 

نجفی مرعشی؛ قم: 1357، ج6، ص31.

اث���ری مت���داول و پرخوانن���ده در ادوار مختلف تاریخ تم���دن ایرانی 

ب���وده، نس���خه های فراوانی باقی مانده اس���ت که یک���ی از کهن ترین 

ک���ه منزوی بدان اش���اره  آنه���ا، نس���خۀ بریتانیا موّرخ 854ق اس���ت 

کرده اس���ت14. همچنین دو نس���خۀ سدۀ هشتمی در کتابخانه های 

کتاب وجود دارد  بغدادلی وهبِی ترکیه و چس���تربیتِی ایرلند از این 

که به ترتیب متعلق به 740ق و نیز س���ده هش���تم )بی تاریخ( است. 

میکروفیلم این دو نس���خه در کتابخانۀ پژوهش���گاه علوم انس���انی و 

مطالعات فرهنگی موجود است و می توان از آنها بهره برد15.

 پیش از معرفی کهن ترین نس���خۀ این اثر در جهان، بجاس���ت که به 

جدایی این دانشمند از شرف الدین مسعودی غزنوی اشاره و گفته 

ش���ود که این دو همش���هری و همعصر یکدیگر بوده اند. شرف الدین 

مسعودی صاحب آثار مشهوری چون آثار علوی )چاپ دانش پژوه( 

و ش���رح اش���ارات ابن س���ینا )چاپ عکس���ی محم���د برک���ت( و غیره 

اس���ت؛ اما ظهیرالدین با همان کفایة التعلیم ش���ناخته می ش���ود که 

البته بس���یاری فهرس���تنگاران این دو را با هم خلط کرده اند. در این 

ب���اره مرح���وم دانش پژوه اش���اراتی در دیباچۀ تبصرۀ س���اوی دارد که 

می توان بدان نگریست. این مشکل در برخی آثار استاد منزوی بروز 

کرده و او این دو را با هم آمیخته اس���ت.برخی از این آثار عبارتند از: 

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی )ج1، ص292( و فهرستوارۀ 

که  کتابهای فارس���ی )ج4، ص 3023-3024(. این در حالی اس���ت 

کتابخانۀ دایرةالمعارف بزرگ و نیز فهرس���ت نسخه های  در فهرس���ت 

خطی فارسی چاپ 1350 چنین مشکلی وجود ندارد.

ک���ه در اصفه���ان نگهداری  اّم���ا وص���ف نس���خۀ تازه ی���اب و کهن���ی 

می ش���ود: این نس���خه در فهرس���ت تازه ای که س���یدجعفر حس���ینی 

اش���کوری ب���رای نس���خه های دانش���گاه اصفه���ان نگاش���ته و ب���رادر 

س���خت کوش ایش���ان، س���یدصادق حس���ینی اش���کوری در مجمع 

ذخایر اس���المی به چاپ رس���انده، معرفی ش���ده اس���ت16. نسخه ای 

 وزی���ری - قط���ع نس���خه در 
ً
ب���ه ش���مارۀ 119038 در قط���ِع احتم���اال

فهرس���ت، نانوش���ته مانده اس���ت - که تاری���ِخ کتابت ن���دارد؛ اّما بر 

اس���اس ویژگی های بسیار کهنۀ کتابتی اش، به یقین در سدۀ هفتم 

ف - کتابت شده 
ّ
یا حّتی در س���دۀ شش���م - شاید عصر حیات مؤل

اس���ت. اول و آخر نس���خه افتاده است و باید آن را با نسخه ای دیگر 

14. منزوی،احمد؛ فهرس���ت نس���خه های خطی فارس���ی، ج1، ص 339-340. همان، فهرس���ت 
نسخههای خطی مركز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی؛ ج1، ص 203-202.

15.دانش پژوه، محمدتقی، افشار، ایرج؛ فهرستوارۀ كتابخانۀ مینوی و كتابخانه مركزی پژوهشگاه؛ 
چ 1، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1374، ص 176و 182.

16. حس���ینی اش���كوری، سید جعفر؛ فهرس���ت نس���خه های خطی كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد 
دانشگاه اصفهان؛ چ 1، قم: مجمع ذخائر اسالمی، 1389، ج3، ص 932-933. اشكالی كه 

دربارۀ خلط ش���خصیت دو دانش���منِد غزنوی معاصِر یكدیگر مطرح شد، ، در این فهرست 
كه در دو اثر استاد منزوی دیده  كه البته ناشی از اشكالی است  نیز مسئله ساز شده است 

كرده است. می شود و فهرستنگار اصفهان به آنها استناد 



43سال بیست و دوم،مشاره یکم، فروردین و اردیهبشت 1390 

کتاب و کتاب پژویه: پابرگ 9 نقد و برریسکتاب

س���نجید تا مقدار این افتادگی مش���خص ش���ود. هرچه هست، این 

نس���خه 131برِگ بیس���ت س���طری دارد و اگر بنا بر چ���اپ جدیدی17 

از اثِر ظهیرالدین غزنوی باش���د، باید این دس���تنویس را بس���یار ارج 

کرد. نمونۀ تصویر  نه���اد و در تصحیح، به ضبط های آن توّجه ویژه 

نس���خه، در فهرس���ت کتابخانۀ اصفهان آمده اس���ت که همان را در 

اینج���ا نی���ز می آورم. در این نمونه، دیده می ش���ود که خط نس���خه از 

نوِع َنس���ِخ بس���یار کهنه و دارای عناصِر کوفِی غزنوِی ایرانی اس���ت 

که کمیاب اس���ت و برای خط شناس���ان نیز س���وژۀ مغتنمی اس���ت. 

کشیده شده - ویژگی ای  ُدِم حرِف الِف پایانی، به وضوح به پایین 

که در ش���ماره های پیش���یِن پابرگ به اجمال بررس���ی ش���د - و سایر 

ویژگی های خط کوفی ایرانی، در نسخه با بسامِد باال قابل مالحظه 

اس���ت. این نسخۀ حتی شایس���تۀ چاپ به صورت عکسی در تیراژ 

کس���ی از دیدگاه زبانی بر روی  که  محدود نیز هس���ت و ارزش دارد 

ه کن���د و خصایص کتابتی اش را ارزیابی نماید 
ّ
ضبط ه���ای آن مداق

و در مقالت���ی مس���تقل، به همراه عکس های بس���یار، انعکاس دهد. 

این دستنویس، ارتباِط نسخه های متن را با عصر مؤلف، تا حدود 

کمی نیست. یکی دو قرن عقب می برد و این ارزِش 

17. چاپ سنگی ای از كفایةالتعلیم در دست است كه فهارِس پیش گفته بدان اشاره كرده اند.

66. س���فینۀ 720 خانقاه نعمةالله���ی، منبعی مهم برای تدوین 
شاعران بی دیوان متقّدم

ک���ه س���ال ها پیش اس���تاد عبدالحس���ین حائ���ری )دام  در فهرس���تی 

کتابخان���ۀ خانقاه  ع���ّزه العال���ی( ب���رای نس���خه های فهرست نش���دۀ 

ک���رد و پ���س از س���ال ها تأخیر، باالخ���ره چندی  نعمةالله���ی تدوی���ن 

قبل به هّمت دکتر س���یدمنصور طباطبایی منتش���ر ش���د، نسخه ای 

که برای شعرشناسان بسیار  از سفینه ای شعری معّرفی شده است 

اهمیت دارد18. این سفینه، به گواِه فهرست، در سدۀ یازدهم کتابت 

شده و دارای 190 برگ19 است. این نسخه را در فهرست، بنابر رسم 

نادرست فهرستنگاران، »ُجنگ« خوانده اند؛ حال آنکه بیش از آنکه 

ُجنگ باشد و مطالب مختلف، اعم از نظم و نثر در آن یافت شود، 

مطلق���ا در آن ش���عر دیده می ش���ود و بای���د آن را س���فینه خواند. خط 

نس���خه، نس���تعلیق و قطِع آن، وزیرِی کوچک اس���ت. با بررس���ی نام 

ش���اعراِن نس���خه که در فهرست منعکس ش���ده، می توان حدس زد 

که گردآورندۀ سفینه، به منابع کهن شعری که در هند موجود بوده، 

تی اصفهانی  دسترسی داشته است؛ منابعی چون مونس االحرار کال

ک���ه ب���ا اینکه در س���دۀ هش���تم در ای���ران تدوین ش���ده، نس���خه های 

موج���ودش مطلق���ا در هن���د یافت می ش���ود؛ و ی���ا عرفات العاش���قیِن 

که اصال در هند نگارش یافته و تمام نس���خه هایش  اوحدی بلیانی 

یا در هند است یا در هند کتابت شده است. نمی توان بدون دیدن 

کرد، اّما اشعار برخی  نس���خۀ این س���فینه، نظری نس���نجیده عرضه 

از ش���اعران کم نام ونشان تِر این س���فینه، فقط در دو منبِع پیش گفته 

قابل بازیابی اس���ت و هر سفینۀ شعری هم که اشعار آنها را دارد، به 

گمان من بر اساس این دو منبع تدوین شده اند. 

گردآورندۀ این س���فینه از مونس االحرار و عرفات  می���زاِن بهره برداری 

وه بر ای���ن دو منبع  مش���خص نیس���ت؛ ام���ا هرچه هس���ت، وی ع���ال

احتمال���ی و یا دس���ت کم یک���ی از آنه���ا، از منابع جدیدت���ر و عصرِی 

خ���ود نی���ز در خصوص ش���اعران متأّخ���ر بهره گرفته اس���ت که البته 

کیِد نوشتۀ حاضر نیستند. متأخرین، مورد تأ

که شعرشان در این سفینه آمده و ارزش  شاعران متقّدِم بی دیوانی 

بررس���ی دارند از این قرارند )مواردی ذکر می ش���ود که دیوان مدّونی 

از آنها باقی نمانده است(:

کرمانی، بدیع س���یفی،  عس���جدی، حکی���م بخ���اری، افضل الدی���ن 

جوه���ری زرگ���ر، نظام���ی، رفیع ابهری، فرخاری، س���عید ه���روی )در 

فهرس���ت راج���ع به او نوش���ته: » منتخب دیوان اوس���ت«(، ش���مس 

18. حائری، عبدالحس���ین، فهرس���ت كتاب های خطی كتابخانۀ خانق���اه نوربخش )نعمةاللهی( 
نس���خه های خط���ی، ب���ه كوش���ش س���یدمحمد طباطبای���ی بهبهان���ی )منص���ور(، چ 1، تهران: 

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران، 1387، دفتر13، ص 98- 100.
19. به اشتباه 19 برگ تایپ شده است.
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جاسبی/ جاس���تی، تاج الدین بخاری، بدر جاَجرمی، جمال الدین 

اش���هری، ابوالمعالی رازی، موالنا علی فتح���ی، ابوالمعالی نّحاس، 

تی« اصفهانی باش���د که در  عبدالق���ادر نایینی،  کالمی )ش���اید »کال

نس���خه ها نامش به صورت »کالمی« هم ثبت ش���ده اس���ت(، موالنا 

���م، صائن الدین ش���یرازی، ضیاء نخش���بی، عبید 
ّ
حس���ن علی متکل

کرمان���ی، حکی���م طرطری، ادی���ب نطن���زی، ابونصِر رافعی، ش���مالی 

دهستانی، ادیب ششدری، رابعه و خواجه نصیر.

که بررس���ی ضبط اشعارش���ان در  ش���اعران متقّدِم دارای دیوان هم 

این س���فینۀ ارزنده، به هر حال مهم اس���ت و شاید حتی بر گنجینۀ 

اشعارشان چیزی افزوده شود، اینها هستند:

عنصری، عبدالواسع ]جبلی[، فّرخی، مسعود سعد، ابوالفرج رونی، 

عمادی غزنوی و عمادی ش���هریاری این دو، در دو مدخل آمده اند 

و شعرش���ان از یکدیگر احتماال تفکیک ش���ده است(، ادیب صابر، 

مجیر بیلقانی، س���یف اس���فرنگی، اثیر اخس���یکتی، اثیر اومانی، بدر 

گرگانی، س���وزنی،  چاچ���ی، ناص���ر بخارایی، ش���مس طب���س، المعی 

قطران، فرید احول، تاج الدین پوربهای جامی و عمید لویکی. 

اینها تمامِی نام های ذکرش���ده در فهرس���ِت کتابخانۀ پیش گفته، در 

که برای تمامی آنها، می توان به  ذیل معّرفی این س���فینه نبود، بلکه 

فهرس���ت مورد گفتگو مراجعه کرد. ش���اید با به دست آمدن تصویر 

نس���خه و بررس���ی آن بت���وان مطال���ب مهم���ی از آن دریاف���ت کرد که 

قدمی به پیش در بازسازی دواوین متقّدمین باشد. نسخه ای که از 

 وجود عکسی از آن در کتابخانه های مشهور 
ً
سرنوش���ت آن و احیانا

کشور، اّطالعی ندارم.

67. ترجیع بن���ِد محّمدبن علی حکیم ترمذی، ش���اعری ناآش���نا 
از سدۀ هشتم

س���ال ها قب���ل مرح���وم س���عید نفیس���ی، در کتابچۀ  کوچک���ی که به 

مناس���بِت معرفی چند منبِع فرعی و قدیمی، برای تصحیح دیوان 

حاف���ظ منتش���ر کرد و آن را در پیرامون اش���عار و اح���وال حافظ نامید، 

که ش���امل  کرد  س���فینه ای از اوایل س���دۀ نهم، موّرخ 836ق معرفی 

63 غزل از حافظ و تعدادی از سرایندگان مشهور پیش از سده نهم 

ق به خود نفیس���ی بوده؛ زیرا او در معرفی آن 
ّ
بود20. این نس���خه متعل

به صراحت نوش���ته اس���ت: »سفینه ای اس���ت متعلق به من...«. اما 

گویا بعدها این نس���خه از تملک او خارج ش���ده؛ زیرا چنین نس���خۀ 

نفیس���ی نه جزء مجموعۀ منتقل ش���دۀ او به دانش���گاه تهران –که به 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه  پایمردی اس���تاد مرحوم ایرج افشار برای 

خریداری ش���د- قرار داش���ت، و نه در زمرۀ نسخه هایی بود که او در 

كتابفروش���ی و چاپخانۀ اقبال،  20. نفیس���ی، س���عید؛ در پیرامون اش���عار و احوال حافظ؛ طهران: 
1321، ص98-12. 

که البته  اواخر عمر برای خود نگه داش���ت و به دانش���گاه نفروخت 

لیست آن  موارد را هم مرحوم استاد افشار نشر داد. از این رو، اکنون 

که نمی دانیم این سفینۀ گرانقدر در کدام کتابخانه یا نزد چه کسی 

نگهداری می ش���ود، به ناچار از اطالعات عرضۀ ش���ده توس���ط خوِد 

نفیس���ی در معرف���ی آن اس���تفاده می کنیم و اندکی راج���ع به یکی از 

گفتگو می کنیم و ترجیع بندی عرفانی از وی را  گمناِم آن  ش���اعران 

بر اساس منبعی دیگر، به شکِل تصحیح شده عرضه می نماییم.

سفینۀ 836 قمری به نوشتۀ نفیسی »شامل منتخباتی از اشعار و آثاِر 

یازده تن از شعرای ایران است بدین گونه: غزلیات خسرو دهلوی، 

غزلیات حافظ، اش���عار سلمان ساوجی، دیوان بساطی سمرقندی، 

اش���عار فخرالدین عراق���ی، لمعات فخرالدین عراق���ی، ترکیب بند و 

اش���عار دیگ���ر از عراق���ی، مقطعات ابنیمین، اش���عار ش���اعری گمنام 

در ق���رن هش���تم که حکی���م یا حکیم���ی تخلص می ک���رده و ترمذی 

بوده اس���ت، مناظرۀ اطعمۀ ابواس���حاق شیرازی معروف به بسحق 

اطعم���ه، منتخ���ب مثنویات خس���رو دهلوی و نظام���ی گنجوی. در 

کرده است: کاتب چنین رقم  پایان لمعات عراقی، 

قد تّم اللمعات ظهر یوم الخمیس غرة شهر المبارک محرم الحرام21 

علی یدی اضعف عباد اهلل الغنّی، علی بن حکیم الترمذی لس���نة 

سّت و ثلثین و ثمانمائة الهجریه«22.

کات���ب مجموعه،  چنان که نفیس���ی به درس���تی حدس زده اس���ت، 

که شعرش در مجموعه دیده  فرزنِد همان حکیم ترمذی ای اس���ت 

می ش���ود و در ش���عر »حکیم« یا »حکیمی« تخلص می کرده اس���ت. 

ک���ه این حکیم ترم���ذی را نباید ب���ا حکیم ترمذی،  پرواضح اس���ت 

عارف س���دۀ س���وم و صاحب نظریۀ والیت که مطلقا ش���عر فارس���ی 

از او نمانده درآمیخت. به هر حال آنچه از این ش���اعر س���دۀ هش���تم 

که البته امروز دیدیم  می دانیم، فعال مبتنی بر همین س���ندی است 

از دسترس���مان دور اس���ت23؛ اما چنان که در نوشتۀ نفیسی توضیح 

21. ب���ه یاد مرحوم اس���تاد افش���ار، كه برای اثب���ات صحت رقم ش���اهنامۀ فلورانس –كه در آن، 
گروهی از ناش���یان  كرده بود و همین مس���ئله،  كاتبش از محرم الحرام تعبیر به ماه »مبارک« 
عرصۀ تحقیق را در خصوص درستی این نسخه دچار تردید نموده بود- هر جا در رقم های 
كاتب���ان قدی���م، این تعبی���ر را مالحظه می كرد آن را ثبت می نمود. ب���ه گمانم آخرین باری كه 
كه در 705ق  كاتب یک مجموعه طبی فارسی بود  چیزی در این باره یافت و نشر داد رقم 
كتابت ش���ده بود و در س���فرش به قم در 1388، نزد استاد دكتر مرعشی)دام عزه العالی( آن 
را بررس���ی و در »تازه ها و پاره های ایرانشناس���ی« )چاپ مجلۀ بخارا( این اطالع را منعكس 
كرد. در همان س���فر بنا ش���د عكس نسخۀ مزبور را جناب استاد مرعشی به بنده بسپارند تا 
برای استاد ببرم و در گنجینۀ نسخه برگردان به شكل فاكسیمیله منتشر شود. چنین شد و 
نسخه را برای ایشان بردم، اما از آنجا كه حجم رساله ای كه برای این كار در نظر گرفته شد 
كمتر از حجم یک كتاب بود، این نس���خه از طرح نس���خه برگردان خارج ش���د و بی اس���تفاده 

ماند. شاید بعدها اسباب نشر آن در مجموعه های دیگر مانند متون ایرانی فراهم شود.
22. در پیرامون اشعار و احوال حافظ، ص13-12.

23. ت���ا جای���ی كه اطالع داریم تنهایک نفر دیگر از این س���فینه بهره برده كه آن هم احتماال به 
واسطۀ امانت گرفتن از سعید نفیسی بوده است. او كسی نیست جز استاد یارشاطر در این 

منبع : یارشاطر، احسان؛ شعر فارسی در عهد شاهرخ؛ چ 1، تهران: 1334، ص15. . 
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ک���ه در س���فینه 836ق  داده ش���ده، ش���عری از ای���ن حکی���م ترمذی 

که در  وجود داش���ته، در سفینۀ دیگری ش���امل مجموعۀ ترجیعاتی 

کهنه ای رونویسی شده، نیز دیده  سده س���یزدهم، از روی مجموعۀ 

می شود. عین نوشتۀ او درباره منبع مورد اشاره چنین است:

ک���ه یافت���ه ام این  »از ای���ن حکی���م ی���ا حکیم���ی ترمذی، اث���ری دیگر 

اس���ت که وقتی یک تن از دوس���تان سفینه ای به من امانت داد که 

مجموعۀ بس���یار س���ودمندی است از ترجیعات ش���اعران متصوف 

ک���ه گردآورندۀ آن، نام آن را ترجیعات العرفا گذاش���ته اس���ت  ای���ران 

و آن نس���خه تاری���خ ذیحج���ۀ 1267 دارد ول���ی پیداس���ت که از روی 

نس���خۀ کهن تر نوشته شده و درآن ترجیعاتی از امیر حسینی و سید 

نس���یمی و سیدحس���ین اخالط���ی و امی���ر مخدوم و اوح���دی و ناصر 

بخ���اری و خواجه ش���مال بخاری و خواجه کمال غیاث ش���یرازی 

و خواج���ه ابوالوفای خوارزمی و س���ید ابوالمظفر و عراقی و نعیمی و 

ش���مس الدین نامی که در آن نس���خه به خطا به جالل الدین مولوی 

کرده اس���ت و عطار و  نس���بت داده ش���ده و در آن ش���مس  تخلص 

نزاری و ذری ]؟[ و شاه نعمةاهلل ولی و هاتف هست و چون به جز 

که درین مجموعه، ترجیعاِت ایشان هست  هاتف شعرای دیگری 

که  و معروف اند هیچ یک از قرن هشتم به بعد نبود ه اند، پیداست 

اصل نس���خه را در قرن هش���تم فراهم کرده اند و سپس در زمان های 

بع���د ترجیع بند هاتف را هم به آن افزوده اند و از این قرار ش���اعرانی 

که آثار ایش���ان در این س���فینه هست و در تذکره ها معروف نیستند، 

در ق���رن هش���تم بوده ان���د و از جمل���ه ترجیع بن���دی از همی���ن حکیم 

که بیت مطلع آن این است: ترمذی هست 

ه���وی���ار برداش���ت پ���رده را از رو اال  ال���ه  ال  عاش���قان 

که در س���فینۀ خط پسرش هم هس���ت، منتها هفده بیت اول آن در 

که از میان رفته«24.  ورقی بوده است 

با این حساب شعری در قالب ترجیع بند از این حکیم ترمذی، در 

دو منبع خطی وجود داشته که هر دو در اختیار سعید نفیسی بوده 

اس���ت. از نس���خۀ 836ق که اطالعی اکنون در دس���ت نیس���ت. اما 

از آن مجموعۀ ترجیعات کتابت ش���ده در س���ده س���یزدهم، اطالعی 

در دس���ت اس���ت و می دانیم که آن نس���خه بعد از ن���گارش مطالب 

نقل شده از آن مرحوم، به کتابخانۀ شخصی او وارد شد و در تملک 

او درآم���د. ای���ن نس���خۀ ترجیعات همان اس���ت که ام���روز آن را جزء 

که  مجموعۀ منتقل ش���دۀ او به دانش���گاِه تهران می یابیم؛ نسخه ای 

به ش���مارۀ 6527 در مخزن نس���خه های خّطی محفوظ اس���ت25. با 

24. همان، ص15-13..
كتابخانۀ مركزی و مركز اس���ناد دانشگاه  25. دانش پژوه، محمدتقی؛ فهرس���ت نس���خه های خطی 
ته���ران؛ دانش���گاه ته���ران، 1357، ج16، ص285. ن���ام »مغرب���ی« و »كمال الدی���ن ابوالوف���ای 

خوارزم���ی« در فهرس���ت دانش���گاه ب���ه اش���تباه و ب���ه ص���ورت تصحی���ف ش���ده – مقرب���ی و 

که نس���خه پیش از این از آِن، ضیاء  مراجعه به این نس���خه دریافتم 

لش���کر تقی دانش، بوده و یادداش���ت و ُمهر او و نیز شمارۀ نسخه در 

کتابخانۀ ش���خصی اش - نمره 71 - و تمبری ش���امل مش���خصات 

کتابخان���ۀ وی در ب���رگ بدرقۀ آغاز نس���خه دیده می ش���ود. جز ش���عر 

که نقل خواهد ش���د، اشعار امیرحسینی هروی، تاج  حکیم ترمذی 

عراقی26، میرمخدوم نیش���ابوری و س���ید مظف���ر - با تخلص »مظفر« 

- نی���ز در این نس���خه، اهمی���ت دارد. در اینجا بنای نش���ر ترجیع بند 

عرفان���ِی حکی���م ترمذی از س���دۀ هش���تم را بر اس���اس همان نس���خۀ 

ترجیعات دانش���گاه داریم که هرگونه تصرف در متن آن نس���خه، در 

پای صفحات به اطالع خوانندگان خواهد رسید.

شمس  فلک الطریقة، محمد بن علی الحکیم

از را  پ���رده  برداش���ت  ه���وی���ار  اال  ال���ه  ال  روعاش���قان 

ب���اد مب���ارک  اب���روعاش���قان عیدت���ان  گوش���ۀ  بنم���ود  ی���ار 
بلکه غیر از تو نیست، ای همه تو27

زان���وبی���دالن از ت���و مس���ت و حیرانند ب���ر  نه���اده  حی���رت  س���ِر 

عک���س روی ت���و بین���م از هر س���وب���وی زل���ِف ت���و یاب���م از هم���ه جا
که بین���د دو28 چش���م احَول ُب���َود 

خ���ود یقی���ن   29...  ... غی���ر 

ک���رد حکیم کرد، دی���د خ���ود را اودل چ���و آئین���ه پاک  چ���ون نظ���ر 

یقی���ن راِه  ز  او  معل���وِم  که برداشت او نقاب از رو،گش���ت  چون 

دایم او بود و هست و خواهد بودکه جز او نیس���ت در سرای وجود

***
گش���ت از آئین���ه ظاه���ر آن ان���وارخواست اظهاِر ُحسِن خویش آن یار

آئین���ه نیس���ت  بی���ش  ی���ارقابل���ی  را  خ���ود  جم���اِل  ببین���د  ت���ا 

بنم���ود خ���ود  کم���اِل  ب���ر  ک���ه ب���ه صح���را نه���اد این اس���رارق���درِت 

...30 دری���ا چنانک���ه بود نخس���ت

کنند اش���کال االس���تارروی پوش���ی همه  التحجبّن���ل  قی���ل 

کرد ک���ه ندارن���د دوس���ت ج���ز آن ی���ارغی���رت عش���ق اقتض���ا ای���ن 

ک���رد در جمله لط���ف خود اظهارالج���رم ُحس���ِن آن ن���گاِر لطی���ف

ک���ه رو آرد کج���ا  دل���دارت���ا مح���ّب ه���ر  رِخ  از  یاب���د  پرت���وی 

كه باید اصالح ش���ود. همچنین در این باره ر.ک  كمال الدین ابوالرضا- ثبت ش���ده اس���ت 
ب���ه: بش���ری، جواد؛ »درب���ارۀ ترجی���ع موالنا اش���رف در مجموع���ۀ ترجیعات س���ركاری«؛ نامه 

بهارستان، سال 11،  1389، دفتر 16، ص256.
26. بیت تخلص ترجیع بند او چنین است:

كجا و زهد و طامات؟ رو تاِج عراقی و قدح نوش  زندان ز   
كه در شعر قدیم نمونه های بسیار دارد. كهنی از »تو« )هم وزِن "او"(  27. تلفظ 

كشیده تلفظ می شده است. 28. این واژه هم، مانند »تو« در پاورقی قبل، با مصّوت "و" 
29.اصل: مثابن جز )؟(.

30. اصل: نامشت

راست بین باش و جز یکی منگر           

برکن از چشم خویش این سِر مو

همه آفاق عکس طلعت توست

انه���ار او  م���وج  ز  پی���دا  گش���ته 
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بین���د او  روی  وج���ِه  هم���ه  کنم تکرار؟از  تا به کی این س���خن 

اغی���ارچند پنهان کنی حکیم این ِس���ر مب���ر  گم���ان  ���م 
َ
عال در دو 

دایم او بود ]و[ هست ]و[ خواهد بودکه جز او نیس���ت در سرای وجود

***
ن���اکاممتح���ّرک ُب���َود چ���و دس���ت مدام ُب���َود  جنبش���ی  را  س���ایه 

آرامچون شود دست ساکِن حرکت ه���م  س���ایه  لحظ���ه  از  یاب���د 

اجس���امآفتاب اس���ت دوس���ت در معنی ای���ن  ش���دند  او  س���ایۀ 

ک���ه او را ب���ه ح���ق قی���ام ِب���َود نیس���ت او را وج���ود غی���ر از ن���امآن 

گر تو گویی که هست باشد خامآنچه او را به خود وجودی نیست

ظاه���ر در  ش���دیم  م���ا  ِب���دو  گرف���ت نظ���امم���ا  کار م���ا ُجمل���ه زو 

بالواِج���ب الُممکن���اُت  ک���المقاَم���ِت  َت���ّمَ  الحدی���َث  َعَرف���َت  إذ 

ب���ود او  ازل  در  نبودی���م  ب���دوامم���ا  ُب���َود  او  و  نمانی���م  ه���م 

جمله را روی سوی اوست مدامگ���ر بدانی���د ور ن���ه، خل���ق جه���ان

چونک���ه م���ی یافت���ی بیفکن جامغرض از جاِم این حکیم می است

دایم او بود ]و[ هست و خواهد بودکه جز او نیس���ت در سرای وجود

***
األزه���ار  و  الّربی���ِع   

ُ
فص���ل ِبِعق���ارج���اء  آِتن���ا  الّس���اقی  أّیه���ا 

آث���ارهم���ه آث���ار رحمت اس���ت به باغ إل���ی  فانظ���رو]ا[  عاش���قان! 

دّی���ارغیِر او نیس���ت در جهان به یقین غی���ره  ال���ّدار  ف���ی  لی���َس 

کن���ی َمنع���م از رِخ دل���دار؟ُحس���ِن خوبان ز پرتِو رِخ اوس���ت چ���ه 

دی���وارج���ز یکی نیس���ت آفت���اب ولیک و  در  ب���ر  اوس���ت  پرت���ِو 
می کنم من به جرم خویش اقرار31

کث���رت ک���ه وح���دت ازو ش���ود ب���رکاربه���ِر آن ب���ود ای���ن هم���ه  ت���ا 

بیش ازی���ن من نمی کن���م اظهار، شّمه ای گفتم ای حکیم از عشق

دایم او بود و هست و خواهد بودکه جز او نیس���ت در سرای وجود 

***
افت���اد می���ان  در  عش���ق  شورش���ی در هم���ه جه���ان افت���ادس���خِن 

فرم���ود ادا  خ���ود  ُحس���ِن  افت���ادقّص���ۀ  زب���ان  ه���ر  ب���ه  گفتگوی���ی 

افت���اده���ر َدم از صورت���ی جم���ال نم���ود ب���رای آن  از  ای���ن خ���الف 

ک���رد من���ّور  جه���ان  روی���ش  افت���ادن���وِر  آس���مان  ش���مِع  ب���ر  ن���ام 

شور و غوغا در انس و جان افتادگاه خود را به چشِم خویش بدید

افت���ادگاه خود را ز چش���ِم خود پوشید می���ان  در  قه���ر  پ���ردۀ 

گ���ر ب���ر ای���ن و آن افت���ادهمه خ���ود می کند چ���و درنگری تهمت���ی 

كالِم اش���اعره و عرف���ای وحدت وج���ودی دارد و حافظ آن را  ك���ه ریش���ه در  31. مضمون���ی 
چنی���ن گفت���ه:

گناِه من است گو  تو در طریِق ادب باش،  گناه اگر چه نبود اختیاِر ما حافظ 

ب���ر ج���اِن عاش���قان افت���ادخود ش���ده بر جماِل خود نگران  ُج���رم 

گر چه هر کس به هر گمان افتاد،این شد اندر جهان یقیِن حکیم

دایم او بود و هست و خواهد بودکه جز او نیس���ت در سرای وجود

***
ج���اللروی او خواست چون ظهوِر جمال ب���ارگاِه  گون���ه  ازی���ن  زد 

ت���ا ببینن���د در32 کم���ال و جم���ال

گرچه می گوی���د او علی اإلجمالخواست تا بیند او علی التفصیل

عاش���ِق روی خویش شد فی الحالُحسِن خود چون از او مطالعه کرد

آم���د ک���ه الی���زال  او چ���ون  زوالروی  رس���ید  را  آئین���ه  الب���د 

شکالفاع���ِل مطل���ق اوس���ت در معنی
َ
روی پوش است این همه ا

ب���وِد ما نیس���ت غیِر ب���ود و خیالهر چه هست اوست، هر چه بود او بود

دری���ا او  و  روان  آِب  چ���و  مث���الم���ا  راه  ]و[  او  جوی���اِن  هم���ه 

اح���والهم���ه را رو ِبدوس���ت در معن���ی در  ش���وند  پریش���ان  گ���ر 

بگذر از عق���ل و از عقول و عقالاز مِی عش���ق مست باش حكیم

دایم او بود ]و[ هست و خواهد بودکه جز او نیس���ت در سرای وجود

***
عاش���قم عاش���قم به بان���ِگ بلندعشق پوش���یده چند بازم چند؟

بن���د می بای���دم، چه س���ود از بندزاه���د! از عاش���قی مک���ن َمنع���م

گنه کاری است به سِر دوس���ت می خورم سوگندتوبه از عاش���قی 

نُب���َود روا  عاش���قی  عش���ق از خ���ود نمی ت���وان افکندتوب���ۀ 

ر و قندِگِل م���ا را سرش���ته اند ب���ه عش���ق
ّ
در هم آمیخته س���ت ش���ک

برکن���ددر دلم چون نهاِل عشق نشست نمی ت���وان  را  او  بی���ِخ 

گ���ردد آش���نا  عش���ق  ب���ا  کی به بیگانه می ش���ود خرسند؟هرک���ه 

خ���ود از  بریدن���ش  ببای���د  ک���ه با عش���ق می کن���د پیونددل  ه���ر 

    بگذر33 از خود به عشِق دوست حکیم

دایم او بود و هست و خواهد بودکه جز او نیس���ت در سرای وجود

***
ما چو آبیم و اوس���ت عیِن حیاتذاِت او راست ممکنات صفات

آم���د صف���ات  ای���ن  قّی���وِم  نیس���ت یک دم جدا صفات از ذاتذات 

���ِی ذات و جام صفاتدر هم آمیخته س���ت م���ی با جام
ّ
م���ی تجل

ثب���اتفیِض قدسی همیشه آینده ست گرف���ت  ازو  مق���ّدس  ک���ه 

که دانس���ت معن���ِی وحدت ش���رک ناَورد و یاف���ت راِه نجاته���ر 

خویش را چون همی کند اثبات؟غیر را چون وجود ثابت نیس���ت

كاربرِد رایجی از  كردن به...«، س���اخت و  32. »دیدن در...« به معنی خاّص »نگریس���تن و نگاه 
گذشته بوده است. این فعل در 

33. اصل: مگذر

ادب ز  ول���ی  می کن���د  او  هم���ه 

ح������ّوا و  آدم  ز  آئین������ه  ک���رد 

چند در بنِد خویش باشی چند؟
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گر تو غی���ِر خود بینی التدوس���ت را  همی پرس���تی  و  ُمش���رکی 

پ���اک بای���د همیش���ه ای���ن مرآتدِل خ���ود ص���اف ک���ن چ���و آئینه

چون شود حاصل ای حکیم صفاتخود ببینی به چشِم خویش یقین

دایم او بود و هست ]و[ خواهد بودکه جز او نیس���ت در سرای وجود

***
ش���ور در جاِن عاش���قان انداختُحس���ِن تو نور در جهان انداخت

ُرخ���ت آفت���اِب  ان���واِر  پرتوی ب���ر همه جه���ان انداختت���اِب 

ناِم هس���تی بر این و آن انداختهمه هستی ِوراست لیک اینجا

شور و افغان در ِانس و جان انداخت یک کرشمه چو عشق با خود کرد

آئین���ه ه���ر  در  بنم���ود  زو ه���ر آئینه یک نش���ان انداختروی 

تهمتی است این که بر کسان انداختعشق و معشوق ]و[ عاشق اوست همه

که در بیان انداختنیس���ت مقصود جز ظهوِر جمال زین معانی 

بنم���ود آئین���ه روی خ���ود  ن���اِم آدم دری���ن می���ان انداخ���تت���ا در 

گش���ت یقی���ن  پرده از روی چون عیان انداخت،ب���ر حکی���ِم حقی���ر 

دایم او بود و هست و خواهد بودکه جز او نیس���ت در سرای وجود

***
بن���وازد س���از  عش���ق  ت���ازدمط���رِب  ب���رون  روان  ���ب 

َ
َمرک عق���ل 

دل چه باشد، که جان روان بازدعاشِق خس���ته چون صدا شنود

گردد ���ی ز خود فن���ا 
ّ
کل بن���وازدچون ب���ه  ِمه���ر  ب���ه  را  او  عش���ق 

کن���د روش���ن بگ���دازددِل او را ب���ه خ���ود  ش���مع  چ���و  را  او  ت���ِن 

ب���ا خود آن لحظه عش���ق می بازدچ���ون نمان���د از وج���وِد او اث���ری

نپ���ردازدخویش را چون شناسد آن ساعت کس���ی  ب���ا  ازآن  بع���د 

گفت]و[گ���و آن دم چونکه عش���قش به لطف بنوازدلب ببن���دد ز 

آغ���ازدخوی���ش را در کنار گیرد ُچس���ت بوس���ه  خوی���ش  رِخ  ب���ر 

گی���رد دگ���ر  ش���یوۀ  نف���س  س���ازده���ر  دگ���ر  غم���زۀ  زم���ان  ه���ر 

در زبان���ش ای���ن حدیث ان���دازد:مس���ت س���ازد حكی���م را زان می
دایم او بود و هست و خواهد بود34

34. ُجنگ ترجیعات؛ نسخۀ 6527 دانشگاه تهران، ص63-56.

که جز او نیست در سرای وجود


