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مقال���ه در موضوعات ادبی، عرفانی، فلسف���ی و حدیثی است. از جمله 
که به اهتمام و تالش ستودنی آن استاد فرزانه از سوی یکی  زنده  آث���ار ار
پساال در سوئد  پایی، یعنی دانشگاه او از دانشگاه ه���ای مهّم و معتبر ارو
منتش���ر شده است، می توان به سه مجموع���ه نفیس مورد گفتگو، اشاره 
نم���ود. است���اد محّدث، نسخه ه���ای خّط���ی رساله ه���ای درون این سه 
مجموع���ه را  ک���ه بالغ بر پنج���اه رسالۀ کهن به نظم و نث���ر در موضوعات، 
ادب���ی، عرفان���ی و فلسف���ی است، با تحّم���ل مشّقات و زحم���ات فراوان، 
ینشی عالمانه، تهی���ه و با ظرافتی  ب���ا سفر ب���ه کشورهای مختلف، ب���ا گز
ک���ه در ادامه  یده است  مثال زدن���ی، به تصحی���ح آن رساله ها دس���ت یاز
ین اثر ایشان فهرست  ک���رد. باید افزود آخر گزارش���ی از آن ها ارائه خواهیم 
که در سال  پساال اس���ت  کتابخان���ه دانشگاه او نسخه ه���ای خطی فارسی 

جاري )2012( به چاپ رسیده است.

□ □ □
- پان���زده منظوم���ه ادبی - عرفانی به فارسی و عرب���ی: سروده پانزده شاعر 
پارسی، هندی، رومی و تازی؛ تدوین، تصحیح و توضیح: علی محّدث؛ 

انتشارات دانشگاه اوپساال، 294+17ص، 2004م، وزیری.

بان های  کت���اب، مشتمل ب���ر پانزده منظوم���ۀ ادب���ی و عرفانی ب���ه ز ای���ن 
ب���ی )3 منظومه(، سروده پانزده شاعر پارسی،  فارسی )12 منظومه( و عر
که در این دفتر، تصحیح شده، انتشاراِت  بی است  هندی، رومی و عر
کرده اس���ت. باید افزود استاد،  پساال در سوئد، آن را منتشر  دانشگ���اه او
بارۀ  پی���ش از شروع هر متن تصحیحی خود، توضیح���اِت مستوفایی در
کتابشناخت���ی و نسخه شناخت���ی و نیز  پدی���دآور، خود اث���ر و داده ه���ای 
احیان���ًا مشک���الت ف���راروی خ���ود در روند تصحی���ح متون، ارائ���ه نموده 
اس���ت. مصّح���ح دانشمند م���ا، همچنی���ن در برخ���ی مقدّمه های خود، 

مقدمه
مصّح���ح دانشمن���ِد این سه مجموع���ۀ نفیس ادبی، عرفان���ی و فلسفی، 
است���اد عل���ی مح���ّدث، فرزن���د دانشمن���د و فرهیخت���ۀ ش���ادروان دکت���ر 
ک���ه سال هاست  جالل الدی���ن مح���ّدث ارم���وی )د. 1358ش( اس���ت 
ی���س و تحقیق در حوزه  در کش���ور سوئ���د، رحل اقامت افکن���ده و به تدر
مطالع���ات اسالمی و ایرانی، اشتغ���ال دارد. ایشان دارای ده ها تألیف و 

 ناگیه به سه دفرتنفیس
 ادیب، عرفاین 
و فلسفی

چکی��ده: نویس��نده در نوش��تار حارض به معریف س��ه 
جمموع��ه ادیب، عرفاین و فلس��فی تصحیح اس��تاد علی حمدث 
اقدام نموده اس��ت. اولنی جمموعه ش��امل پان��زده منظومه 
ادیب � عرفاین به فاریس و عریب، س��روده پانزده شاعر پاریس، 
هن��دی، رویم و ت��ازی اس��ت. جمموع��ه بع��دی بیس��ت منت 
ف��اریس � عرفاین به پ��اریس و تازی نام دارد و جمموعه س��وم 
نزی مش��مل بر مناظ��ره مس��ت و فقیه و ص��ویف همراه با 
ش��انزده منت نظ��م و نرث دیگر در مناظ��ره، وحدت وجود و 
غ��ر آن، یم باش��د. نویس��نده در ابت��دای نوش��تار خویش 
خاطر نش��ان س��اخته که اس��تاد حمدث پیش از شروع هر 
م��نت تصحییح، توضیحایت درباره پدیدآور، خود اثر و داده 
های کتابش��ناخیت و نس��خه ش��نایس و نزی احیانًا مشکالت 
فراروی خ��ود در روند تصحیح متون، ارائه نموده اس��ت. 
همچننی در بریخ مقدمه های خود، اطالعایت پرامون فضای 
فکری و تاریخی اثر و پدیدآور به قلم آورده که نویس��نده در 
نوش��تار حارض به تفصیل از آن ناکت تاریخی و عملی س��خن 

گفته است.

کلیدواژه:کت��اب پان��زده منظومه ادیب � عرف��این به فاریس و 
عریب، کتاب بیس��ت م��نت فاریس � عرفاین به پ��اریس و تازی، 
کت��اب مناظ��ره مس��ت و فقیه و ص��ویف، عل��ی حمدث،معریف 

کتاب.

حسنی متقی نق�د و ب��رریس ک�ت�اب

 پانزده منظومه ادبی - عرفانی به فارسی و عربی
 سروده پانزده شاعر پارسی، هندی، رومی و تازی؛ تدوین، تصحیح 
و توضیح: علی محّدث؛ انتشارات دانشگاه اوپساال، 294+17ص، 

2004م، وزیری.

بیست متن فلسفی - عرفانی به پارسی و تازی؛
 تدوین، تصحیح و توضیح: علی محّدث؛ انتشارات دانشگاه اوپساال، 

360+22ص، 2008م، وزیری.

- مناظره مست و فقیه و صوفی همراه با شانزده متن نظم و نثر دیگر در 
 مناظره، وحدت وجود و غیر آن؛

 تدوین، تصحیح و توضیح: علی محّدث؛ انتشارات دانشگاه اوپساال، 
504+14ص، 2011م، وزیری.
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منتسب بوده است، اما با نظر در برخی ابیات این منظومه، به خصوص 
در مسائل���ی همچون اعتق���اد به وحدت وج���ود )بند6(، اعتق���اد به روز 
ج���زا )بن���د 6 و 8(، تبعیت از سلسله علی ثانی )بن���د6(، تحذیر دیگران 
از تقلی���د )بند8(، تقید به شرع پیامبر )بن���د11( و جز آنها، این انتساب، 
گاهی های  اندکی محّل تأّمل است! در همین راستا مصّحح، در آغاز، آ
یان ب���ه دست داده  زن���ده ای از عقای���د پسیخانی���ان، حروفی���ان و دروز ار
است که با اندکی تلخیص و تصّرف، به بخشی از آنها نظری می افکنیم. 

عقاید نعیمی و حروفیه، مستقیمًا در اعتقادات پسیخانیان و بکتاشیان 
وارد شده است. شاید بتوان گفت هیچ فرقه ای از صوفیان مسلمان، به 
اندازۀ حروفیه از مسیحی���ت متأثر نبوده است. اثر مسیحیت در اصول 
اعتق���ادی و مناس���ک و آداب ایش���ان، همچون مسئله تثلی���ث و اقانیم 
کاماًل  گن���اه نزد باباه���ا و مانند آنه���ا،  بان���ی، اعتراف به  ث���ه، عش���ای ر ثال
عیان اس���ت. برای یافتن سرچشمه اعتق���اداِت حروفیان، نظر به باورها 
ی���ه« )فرق���ه ای منشع���ب از اسماعیلی���ه( و رّد]پای[  و معَتق���داِت »دروز
ی���ه، از اهمیت بسزایی برخوردار است.  آنه���ا در باورهای حروفیه و نقطو
یه« که با اعتقاد و تمّسک به اصل »تقیه« توانسته اند در طول هزار  »دروز
یه و لبنان حفظ  کوهستان های سور گذشته موجودیت خود را در  سال 
کن���ار اعتقادات خود به مبانی اس���الم، تشیع و اسماعیلیه،  نمایند، در 
الیه ه���ای مختلفی از افک���ار و عقاید ادیان و نحله ه���ای دیگر، از جمله 
فلسفه یونان )خاّصه افالطونی قدیم(، مسیحیت، بودا و مصر باستان را 
به آسانی می توان در باورهای آنان مشاهده نمود. البته تأثیر مسیحیت 
را بای���د یادگاه چند قرن تاخت وتاز صلیبی���ون در سرزمین های پیرامون 
که اعتقاد به الوهیت خلیفه  بیت  المقدس به شمار آورد. گفتنی است 
کم بأمراهلل )375-411ق(، اعتقاد به تناسخ، بی اعتقادی  فاطمی، الحا
ب���ه روز جزا و بی اعتق���ادی به ادیان گذشته و انبی���ا از اصول معَتقداِت 
یان است. غرض اینکه افکار حروفیه سابقه طوالنی دارد و حداقل  دروز

گرفت. یشۀ آنها را  در اسماعیلیه می توان سراغ  ر

که پی���روی محمود  بای���د دانس���ت پسیخانی���ان، فرق���ه ای از صوفیه ان���د 
یدان فضل اهلل نعیمی )د. 796ق(  پسیخان���ی گیالنی )د. 831ق( از مر
را می کرده ان���د. پسیخان���ی که به سبب اختالف نظر ب���ا نعیمی از همان 
ابت���دا به »محمود مطرود« شهرت یافت، پ���س از به قتل رسیدن نعیمی، 
در سرزمین ه���ای اسالمی، ب���ه م���وزات اندیشه های حروفیه، ب���ه انتشار 
عقای���د خ���ود پرداخ���ت و در ای���ن راست���ا کتاب ه���ا و رسای���ل )نامه ها و 
مق���االت( متع���ددی نوشت؛ اما در س���ال 830ق همزمان ب���ا سوءقصِد 
ر به جان شاه���رخ تیموری، 

ُ
نافرج���ام ف���ردی از حروفیان، به نام احم���د ل

گونه ای  گرفتن���د؛ به  حروفی���ان و پسیخانیان، تح���ت تعقیب و قتل قرار 
ک���ه برخی ناپدیدشدن پسیخانی در سال 831ق و احتمااًل کشته شدن 
وی را، بخشی از امواج تصفیۀ سیاسی آن روز به شمار آورده اند. باری، 
یکردی مسلحانه  که هم���واره رو ی���ن تصفیۀ خونین پسیخانیان را -  آخر

یخی اثر و پدیدآور به قلم  باره فضای فکری و تار زنده ای در اطالعات ار
یخی و علمی  که در مداخل ذیل به تفصیل از آن نکاِت تار آورده است 

گفته ایم. سخن 

- محبت نامه، ابن نصوح شیرازی )ص86-7(
خواجه فضل اهلل  بن  نصوح شیرازی، شاعری از قرن هشتم هجری است. 
وی محبت  نام���ه را در سنی���ن پی���ری در شوال 788ق س���رود؛ آن گاه که 
چه���ار س���ال از قتل سلطان حسی���ن جالیر می گذش���ت. در آستانه سال 
788ق حکوم���ت تبریز در دست امیرولی از گماشتگان سلطان احمد 
جالیر ب���ود. تیم���ور، پس���ر خود، 
میرانشاه را پیش از خود به تبریز 
گسی���ل داش���ت و او بالمنازع بر 
آنج���ا دست یاف���ت. ابن نصوح 
گذش���ت  در آن س���ال، پ���س از 
هم���ه آن ح���وادث، محبت نامه 
خ���ود را ب���ه پای���ان می رساند. آیا 
محبت نام���ه پاس���خ و بازت���اب 
ح���وادث  آن  ب���ه  ابن نص���وح 
اس���ت؟ بای���د دانس���ت وی در 
سرودن آن منظومه از گل و نوروز 
همشه���ری  734ق(  )سرای���ش 
خ���ود، ج���الل طبیب شی���رازی 
متأثر بوده است. این منظومه مشتمل بر 1392 بیت شعر به زبان فارسی 
با مضامینی عاشقانه، بر اساس نسخه نورعثمانیه - استانبول به شماره 
3783، ب���ا کتابت س���ال 835ق، تصحیح گردی���ده و در این مجموعه 

منتشر شده است.

- قلندر نامه، امیر حسینی هروی )ص92-87(
امیر رکن الدین حسین بن عالم حسینی هروی، از شعرای قرن هفتم و نیمۀ 
کارنامه  نخسِت سده هشتم هجری )د. 718ق در هرات( است. وی در 
علمی خود آثاری همچون نزه���ة االرواح، طرب المجالس، زادالمسافرین و 
کنزالرموز دارد. این منظومۀ صوفیانه، دارای 63 بیت به زبان فارسی است 
که بر اساس دو نسخه ایاصوفیا - استانبول به شماره های 2032 و 3977 

تصحیح و در این مجموعه منتشر شده است.

- قلندرنامه، موالنا محمد صوفی آملی پسیخانی )ص124-93(
یف و شع���رای سده یازدهم هجری و نیمۀ  موالن���ا محمد صوفی، از معار
نخس���ِت سده یازدهم هج���ری )د. 1035ق( است. ای���ن منظومۀ نفیس 
در 22 بن���د س���روده شده است و بر اساس نسخ���ه ایاصوفیا - استانبول، 
شم���اره 2873 تصحی���ح و در ای���ن مجموعه منتشر ش���ده است. شاعر 
یان«،  م���ورد گفتگو به لحاظ اعتقادی، به »پسیخانی���ان« یا همان »نقطو
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ی���ا در خ���وِر نقل نبود، ل���ذا تنها 1026 بیت آن قاب���ل تصحیح بوده که در 
این مجموع���ه، منتشر شده است. باید افزود ب���ه مناسبتی )ص186(، 
ک���ه با عنوان بیست مت���ن فلسفی -  در مجموع���ه دیگ���ر مصّحح محترم 
پساال، 2011( معرّفی خواهد شد، یادداشتی  عرفانی به پارسی و ت���ازی )او

ق به این منظومه، ارائه شده است.
ّ
در توضیح واژه »هارونی« متعل

- مخّمس، سروده پیر محمد نوشهری رومی )ص200-195(
منظومه ای )= مخّمسی( در دوازده بند است. شاعر )نوشهری(، مانند 
بسی���اری، از جمل���ه شیخ بهای���ی )د. 1031ق( که هّم���ت گماشته و در 
استقب���ال یا تخمیس ی���ا تضمیِن غزل مشه���وِر خیال���ی بخارائی )شاعر 

سده 9ق(، با مطلع:
نشان���ه عّش���اق  دل  را  غم���ت  تی���ر  ای 
خلق���ی ب���ه ت���و مشغ���ول و ت���و غای���ب ز میانه

ابیات���ی، سروده ان���د، وی نی���ز، اشع���اری در دوازده بن���ده س���روده است. 
ک���ه مصّحح محت���رم در تصحیح اث���ر، از آن بهره ب���رده است،  نسخ���ه ای 
کتابخانه جام���ع ایاصوفی���ا در استانبول  ضم���ن مجموعه ای نفی���س در 
ک���ه بین سال ه���ای 813-816ق بخط نسخ  به شم���اره 4792 قرار دارد 
اسعدبن احمدبن محم���د الکات���ب در شی���راز، استنس���اخ ش���ده اس���ت. 
اّم���ا منظوم���ۀ مورد گفتگ���و در ب���رگ 796 آن، به خّط شکست���ه نستعلیق 
یخ تقریبی اواخر سده یازده یا اوایل سده دوازده هجری  سراین���ده، با تار
نگارش یافته است. طبق نوشته مصّحح، شاعر از صوفیان سلسله علی 

ثانی )میرعلی همدانی( است.

سراین���دۀ  از  ساقی نام���ه،   -
نظم العقاید )ص204-201(

ای���ن ساقی نامه س���رودۀ ادیبی 
ک���ه  اس���ت  بخ���ارا  ح���دود  از 
ب���ر  نی���ز  منظ���وم  هم���و شرح���ی 
نجم الدی���ن  مشه���ور  عقای���د 
بن محم���د  عمر ابوحف���ص 
ن���ام  ب���ا  537ق(،  )د.  نسف���ی 
را در  آن  ک���ه  نظم العقای���د دارد 
س���ال 1188ق به نظ���م درآورده 
که به تعبیر  و ای���ن ساقی نامه را 
دقیق تر سوگندنامه اوست، در 

ین آن درج نموده است. بنابر نظر مصّحح، ناظم منظومه را  ابی���ات آغاز
کارش روی هم رفته در حّد اعتناست.  به نیِت تعلیم مبتدیان سروده و 
کتابخانه دانشگاه   ONov437 مصّح���ح این منظومه را ب���ر پایۀ نسخ���ه
پساال )کتاب���ت 1238ق(، تصحیح و در این مجموعۀ نفیس ادبی -  او

عرفانی، درج نموده است.

داشته ان���د - بای���د در روزگار ش���اه عباس اول صف���وی )996-1038ق( 
یشه کن و ناب���ود ساخت.  گفت���ه شده شاه عب���اس آنه���ا را ر که  دانس���ت 
ام���ا به نظر می رسد افک���ار پیسخانیان هرگز از بین نرف���ت و بلکه امروزه 
رگه های���ی از آنها را می توان در عقاید بابیه و بهائیه جستجو نمود؛ حّتی 
یه بر همین  عقیده اند، اما اندیشه های خود  کسار یش خا یند دراو می گو
کار  را آشک���ار نمی نمایند! ب���ه هر تقدیر، باید افزود در ب���اب پسیخانیان 
نشده هنوز فراوان است؛ از جملۀ آنها، بررسی اسئله و اجوبه مجلسی و 
دیگر فقهای عهد صف���وی، خصوصًا دوره شاه عباس )996-1038ق( 
تا شاه سلطان حسین )1105-1135ق(، یعنی شیخ بهایی )د. 1031ق( 
ی���را به یقین در آثار  ت���ا ]عالمه[ محمدباقر مجلس���ی )د. 1110ق( است؛ ز
گ���ر چنین فتوایی  باره پسیخانی���ان می توان یافت و ا ایش���ان فتاوایی در

یآفت شود، آغازی برای پژوهش های بعدی خواهد بود.

گزیده ای از دیوان حیدر هروی )ص142-125(  -
کلوچه پ���ژ، از شاع���ران اواخر سده نه���م و نیمه  حی���در هروی مشه���ور به 
یس���ان وی را عامی  نخس���ِت سده دهم هج���ری است. غال���ب تذکره نو
که معنی اشعار خود را نمی فهمیده است! اّما  لقب داده ان���د؛ تا حّدی 
یده غزل های  گز که ب���ا نظر به  مصح���ّح این اثر منظوم بر این باور است 
وی در ای���ن مجموعه، مالحظه خواهد شد که شاعری با چنین لطف و 
بی���ان، بسیار بعید می نماید بی س���واد بوده و معنی اشعار خود را نفهمد 
...؛ مصّحح محت���رم سپس برای یافتن سرچشمۀ این نسبت یا اتهام از 
که درخ���ور توّجه و بررسی  مجالس النفائ���س نوایی مطلب���ی نقل می کند 
اس���ت. گفتن���ی اس���ت در این منظومه، چه���ل غزل و ی���ک قطعه شامل 
پساال،  کتابخانه دانشگاه او  ONov389 240 بیت با استفاده از نسخ���ه

انتخاب، تصحیح و در این مجموعه نفیس منتشر شده است.

هن���د  نوس���اری  قصب���ۀ  از  صوف���ی  شاع���ری  س���رودۀ  راز،  هدی���ه    -
)ص194-143(

ای���ن منظومه در وصف مشای���خ تصّوف در هند، معاب���د و مراقد ایشان 
که به ش���ّدت بیمار بوده، ن���ذر می کند  که شاع���ر آن را هنگام���ی  اس���ت 
کان بسراید و چون  چنان که از آن بهبودی یابد، منظومه ای در وصِف پا
بهب���ودی یافت���ه است، هدیه راز را طی سه تا چه���ار سال، بین سال های 
1132-1135ق س���روده اس���ت. باید اف���زود ناظم اثر، به سب���ب افتادگی 
آغ���از و انج���ام نسخ���ه، دقیق���ًا م���ورد شناسای���ی ق���رار نگرفت، ام���ا بنابر 
ح���دس مصّحح محت���رم )ص180( باید نام���ش »محمدصالح« باشد. 
که یادآور  ب���ر پایۀ داده های برخی ابیات، شاعر، اهل نوس���اِر هند است 
ی���ح مصّحح،  رتشتی اس���ت. بنابر تصر نخستی���ن هجرتگ���اه ایرانی���ان ز
تع���داد ابیاِت این منظومه در اصل، شاید بالغ بر 2000 بیت بوده است، 
کتابخانه   ONov523 اّما ب���ه سبب افتادگی های آغ���از و انجام نسخ���ه
پس���اال، به ح���دود 1474 بیت کاهش یافته اس���ت و از آنجا  دانشگ���اه او
ک���ه به سب���ب آفت های شدی���ِد نسخه، برخ���ی ابیات نی���ز قابل خوانش 
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گیالنی و نظم جالل سافر شاه  کنز نامه، تألیِف بایزید   -
)ص244-242(

ی���د گیالنی، یک���ی از دانشمندان قرن یازده���م هجری حروفی است  بایز
بی المسل���ک المحمدی الفضل  ک���ه دارای تألیفات���ی، از جمله رساله عر
بی ترجمه نموده است  که ابتدا آن را به فارسی سپس به عر اللهی است 
یخ تألیِف و دع���ای ذیل آن »الزال ارشاده علی الطالبین الواهلین  و تار
السالکی���ن الناسکی���ن فائضًا إلی ی���وم الدین«، نش���ان می دهد وی در 
س���ال 994ق در قید حیات و بر مسند ارشاد ب���وده است. اثر دیگر وی 
که در آن بحث هایی در اعداد و رموز آنها بر  کنزنامه است  کتاِب نثری 
که  اساس مذهب حروفی آمده است. این اثر همزمان از سوی فردی - 
وی نی���ز باید حروفی معاص���ِر ماتن بوده باشد - با نام جالل سافرشاه در 
107 بی���ت انتخاب و به نظم درآم���ده است و البته کاتِب نسخه )پایدار 
گرایش حروف���ی وی نیز محتمل است، شان���زده بیت نیز  که  همدان���ی( 
در انج���ام نسخه، بر آن افزوده است. باید اف���زود نسخه ای از دو تألیِف 
گیالنی، در ضمن مجموع���ه پیش گفته )شماره 1644  ی���د  یادشده بایز
گاهی خوانن���ده از متن اثر  م���وزه موالن���ا( موجود است. مصّح���ح، برای آ
و نی���ز آشنایی با سب���ک شعری ناظم )سافرشاه( شان���زده بیت از ابیات 
مذک���ور را ب���رای نمونه، به انضم���ام چند بیتی از اشع���ار پایدار همدانی، 

کتاب منتشر ساخته است. کرده، در این  تصحیح 

- القصی���دة التائیة فی تبیین اعتق���ادات الحروفیة، سروده ناشناخته 
)ص256-245( 

بی در تبیی���ن باورهای حروفیه، از  بان عر قصی���ده ای نسبت���ًا مفّصل به ز
که ناظم آن را به پیروی از تائیه  شاعری ناشناخته )زنده 994ق( است 
)= نظ���م السل���وک( ابن ف���ارض )د. 632ق( س���روده و به یک���ی از بزرگان 
گیالنی )زن���ده 994ق( تقدیم داشته است.  یم  حروفی���ه به نام عبدالکر
باید دانست بخشی از این قصیده مفّصل، مشتمل بر 280بیت، ضمن 
مجموع���ه پیش گفت���ه )شماره 1644 موزه موالن���ا در قونیه( آمده است و 
یاد از انجام نسخ���ه، بخش های قابل توجهی  به سبب افتادگی ه���ای ز
بختان���ه، ب���ه دست م���ا نرسیده اس���ت و مصّحح  از ای���ن قصی���ده، شور
146 بی���ت قصی���ده را که قاب���ِل خوانش بوده، تصحیح نم���وده و در این 

زشمند به چاپ رسانده است. مجموعه ار

کمال پاشا زاده رومی )ص270-257( - تخمیس الخمریة، از 
که  ی���ه ابن ف���ارض مص���ری )د. 632ق( اس���ت  تخمی���س قصی���ده خمر
شیخ االس���الم ابن کمال پاش���ا )د. 940ق( در 41 بند آن را سروده است و 
بی،  یه است. این شرح عر آن، یکی از ده ها ش���روح قصیده مشهور خمر
پساال و  کتابخانه دانشگ���اه او  O Onov548 ب���ر اس���اس نسخ���ه شم���اره
کتابخان���ه سلیمانیه  نسخ���ه شم���اره 339 مجموعه حالت افن���دی در 
زن���ده مصّحح  - استانب���ول، تصحی���ح و هم���راه توضیح���ات و نکاِت ار
در هام���ش، منتشر شده اس���ت. مصّحح محترم به مناسب���ِت اشاره به 

- پند افالطون به ارسطو، سروده مجد خوافی )ص210-205(
پندنام���ه افالطون از قدی���م بسیار معروف ب���وده و در آخر اخالق ناصری 
که از  خواج���ه نصیرالدی���ن طوس���ی ه���م آمده اس���ت. مج���د  خواف���ی - 
یا اص���ل دیگ���ری در اختیار  گو واعظ���ان س���ده هشتم هج���ری اس���ت - 
داشت���ه، و از مقایس���ه دو متن می ت���وان اذعان داش���ت وی متن موجود 
در اخ���الق ناصری را منظوم نساخت���ه است. این منظومه در 23 بیت با 
استفاده از نسخه عاطف افندی در استانبول به شماره 2257 )کتابت 

سده 11ق(، تصحیح شده است.

پندنامه انوشیروان، از سراینده ای ناشناخته )ص222-211(
پندنامه انوشیروان، از جمله انبوه پندنامه های ایران باستان است که به 
بی و فارسی ترجمه  ن���ام انوشیروان یا بزرگمهر تألیف شده و بعدها به عر
گشته است. این پندنامه در 101 پند و 108 بیت سروده شده است. نیز  
بر اساس نسخه جامع ایاصوفیا در استانبول به شماره 3780 تصحیح 

و در این مجموعه منتشر شده است.

- پند نامه اللهیار صوفی سمرقندی )ص230-223(
اص���ِل الهی���ار صوف���ی )د. 1133ق( را از میان ک���ان، از تواب���ع سمرقن���د 
ک���ه پس از مّدتی خدم���ِت شاهان عصر در بخ���ارا، به جرگه  دانسته ان���د 
نقشبندی���ان پیوست���ه، دسِت بیعت ب���ه شیخ نوروز مرش���د داده است. 
که به سبب  گفتگ���و، مشتمل بر ششصد بیت بوده است  منظومه مورد 
پس���اال به شماره  وج���ود اغ���الط و مشک���الِت خوانش نسخ���ه دانشگاه او
یا تنه���ا 61 بیت آن قابل تصحیح  گو Onov395 )کتاب���ت سده 13ق(، 
و انتش���ار بوده است. طب���ق توضیح مصّحح، در آغ���از نسخه یادشده، 
یخ  ص ب���ه »شیدا« در ماده تار

ّ
قصی���ده ای در 25 بیت از شاعری متخل

شه���ادت یکی از عرف���ا در سال 1151ق بوده است که مصّحح، آن را نیز 
کرده است.  در آغاز منظومه )ص226-227( ذکر 

- مخزن رموز، نصر اهلل  بن حسن نافجی ]حروفی[ )ص241-231(
نص���راهلل نافج���ی، از اصحاب فض���ل اهلل نعیم���ی، مؤسس فرق���ه حروفیه 
ک���ه افزون بر این رسال���ه، کتابی نیز به ن���ام »خواب نامه« نوشته و  اس���ت 
در آن ب���ه جزئیات���ی از زندگی و اح���وال نعیمی پرداخت���ه است. منظومه 
گفتگو )مخ���زن رموز( نیز ی���ک مأخذ مهّم و دس���ت اول در تفسیر  م���ورد 
که مطال���ب آن با تمثیل درآمیخته  عقای���د و اندیشه های حروفیه است 
و ب���ا خطاب به ساقی، رمزی از رموِز حروفیه را آشکار ساخته است. این 
منظوم���ه که در قالب مثنوی در سال 825ق سروده شده است، دارای 
ی���ب و فصل بندی مشّخص اس���ت که مصّحح  2074 بی���ت، ب���دون تبو
ب���رای آشنایی خواننده با اشعار و سبک شعری نافجی، 172 بیت آن را 
از روی نسخه 1644 )کتابت 993ق( موجود در کتابخانه موزه موالنا در 

قونیه - ترکیه، تصحیح و منتشر ساخته است.
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از سق���وط فاطمیان در مصر قدرت را به چنگ گرفتند. وسعِت 
انتش���ار اعتقاد به »مهدی« - که آن روی سکه گسترش انتشار 
که  یقا  ظلم بود - در همه اقطار اسالمی، خصوصًا در شمال افر
گاه مّدعی یا سلسله جدیدی به نام »مهدی« ظهوری  هرچند 
می ک���رد و مورد استقبال مردم نیز ق���رار می گرفت، به عالوه خود 
فاطمیان که با نام »مهدی« آغاز کردند و از آن ملموس تر دولت 
موّحدی���ن که درست بی���خ گوش مصر ]در اندل���س و سواحلی 
یقا[ توس���ط ]ابوعب���داهلل[ محّمدبن توم���رت با لقب  شمال���ی افر
»مه���دی« )د. 522ق( در س���ال 515ق بنیادگ���ذاری شده و تا 
پا بوده اس���ت و یک خطر جّدی و واقعی برای  س���ال 667ق سر
دولت ه���ای مص���ر محسوب می ش���ده اس���ت ]و ای���ن مسئله[ 
حکای���ت از آن می کن���د که زمین���ه استقبال از شه���ور »مهدی« 
کلمه »مه���دی« تهدیدی برای  در مص���ر فراهم بوده ]اس���ت[ و 
کم بر مصر ب���ه شمار می رفته است.  موجودی���ت دولت های حا
ین���ی، سراین���ده قصیده حاظر، ب���رای پرهی���ز از عواقب  پ���س دیر
که نام »مهدی« را در قصیده نیاورد و به  سیاسی، ترجیح داده 

کند. ذکر نام »عیسی« و »دجال« بسنده 

زنده پان���زده منظومه ادب���ی - عرفانی به  پای���ان سخ���ن در معّرفی کت���اب ار
بی، سروده پانزده شاعر پارس���ی، هندی، رومی و تازی، اینکه:  فارس���ی و عر
ی���ن انتشاراِت  برگیرن���ده فهرست آخر کتاب، پ���س از برگ���ی، در در آغ���اِز 
 Ulf( گؤرانس���ون پس���اال )ت���ا س���ال 2004م(، نگ���ارِش اول���ف  دانشگ���اه او
کت���اب )ص1(، تشّکر از فرزند مصّحح )جالل  Göranson(، شناسنامه 
محدث( ب���ه سبب حّل مشک���الت رایانه ای در رون���د تصحیح )ص2( 
و فهرس���ت منظومه ه���ا )ص3( آم���ده است؛ سپس مصّح���ح دانشمند 
کتابخانه آن  پس���اال و  کوتاه، ب���ه معّرفی دانشگاه او اث���ر، در پیش گفتاری 
زشمن���د تراثی پرداخته  گنجینه ار و همچنی���ن نسخ خطی فارسی ای���ن 
اس���ت. ایشان ضمن وعده انتش���ار دفتر دوم همی���ن مجموعه، مشتمل 
ب���ر تصحیح چند رساله منث���ور، همچنین وعده ای به اث���ِر دیگِر در حال 
تنظی���م و نگ���ارِش خ���ود داده که به زودی ب���ا عنوان فهرس���ت نسخه های 

پساال در سوئد، منتشر خواهد شد. کتابخانه دانشگاه او خطی فارسی 

کلی  کت���اب، چند نمای���ه با عن���وان  بای���د اف���زود: در صفح���اِت پایان���ی 
ک���ه شام���ل پن���ج نمای���ه:  »فهرست ه���ا« )ص281-289( آم���ده اس���ت 
و  امث���ال  نمای���ه   .2 )ص281-287(؛  ترکیب���ات  و  لغ���ات  نمای���ه   .1
اصطالحات )ص287-288(؛ 3. نمایه آیات قرآن )ص288-289(؛ 
4. نمای���ه احادی���ث )ص289(؛ 5. نمایه کلم���ات و شطحات صوفیان 
که  )ص289( اس���ت. فهرست منابع نیز در »ص291-294« درج شده 
بان های  کتابشناخت���ی حدود نود منبع و مص���در، به ز در آن داده ه���ای 
بی، ترک���ی )عثمانی(، انگلیسی، ترکی )استانبولی(، آلمانی  فارسی، عر
ک���ه در تصحیح ای���ن مجموعه از آنه���ا استفاده شده  و سوئ���دی، آم���ده 

نسخ���ه ای دیگر از ای���ن تخمیس در موزه ملی ع���راق در بغداد، در ذیل 
آن، اش���اره ای عبرت افزا به حوادِث سیاسی روز )ایام تصحیح این متن 
که به نظ���ر می رسد نقل آن در ای���ن نوشتار، خالی از  1382( داشته ان���د 

لطف نبوده باشد: 

یان است،  ام���ا بر حسب اخب���ار و حوادثی که این روزه���ا در جر
ین  یکایی و انگلیسی بی���ش از دو هفته، پیشرفته تر سرب���ازان آمر
یختند  بمب ه���ا و موشک های مرگبار خود را بر سر مردم عراق ر
کتابخانه  کشت���ار بی رحمان���ه م���ردم ع���راق و بغ���داد،  و پ���س از 
���ی بغ���داد را آتش زدند و موزه آن شهر را ب���ه باد غارت دادند. 

ّ
مل

یون ها حدود ده روز نشان  یز آتش سوزی و چپاول یادشده را تلو
گ���ر نسخه یاده ش���ده پس از این ح���وادث در  دادن���د؛ بنابرای���ن ا
بغ���داد نباشد، عجب نیست )شروع حمل���ه به عراق 21 مارس 

2003/ اّول فروردین 1382(.

- قالدة الدّر المنثور، از عبدالعزیز دیرینی مصری )ص280-271(
ینی، از دانشمندان صوفی شافعی )د. 694ق( است که  یز دیر عبدالعز
کجایش مصر است. بنابر عباراِت مصّحح دانشمنِد این  زادگاهش و خا
قصیده در مقّدمه متن تصحیحی این قصیده لطیف اساسًا برگرفته از 
یف است و در این مجموعه تنها، نظر به  یم و احادیث شر کر آیات قرآن 
یخی و جنبه های ادبی آن، تصحیح شده است؛ نه به لحاِظ  فوای���د تار
نق���ِد احادیث آن. هرچند وج���وِد روایاِت مجعول���ی همچون »أصحابی 
کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیت���م«، مذکور در بیت 5 قصیده، در سده 
یز  هفتم هجری ب���ه دیده قبول و اغماض ساده اندیشانی چون عبدالعز
گمان نمی رود امروزه پژوهشگری در وضوح بطالن  ینی بوده است،  دیر
آنها تردیدی نماید. همو در ادامه به نکته ای نغز، پراهمیت و قابل تأّمل 

کرده، با نگاهی تحلیلی می افزاید:  در این قصیده اشاره 

آن���ان که با مت���ون کهن اسالمی و مآخذ دین���ی )سّنی و شیعی( 
آشنای���ی دارن���د، می دانن���د ک���ه هر گ���اه در کالم قدم���ا بحث از 
آخرالزم���ان پیش آمده، حلق���ه اصلی سخن »مه���دی« است و 
که در  ک���ه او خواهد گست���رد و قراین و عالیم دیگ���ری  عدالت���ی 
آن باب یاد شده، همه مقّدمات یا توابع همان است. چنان که 
ینی سراین���ده قصیده حاض���ر ادیبی  ی���ز دیر می دانی���م عبدالعز
ط داشته 

ّ
گ���اه از دانش های دینی بوده و ب���ر کتب حدیث تسل آ

است؛ با این حال عجیب است که در قصیده حاضر، سخنی 
کرده است.  کامل برگذار  از »مهدی« نگفته و به سکوت 

همو ادامه می دهد: 

ج���واب را باید از اوضاع سیاسی زمان جستجو کرد. زندگی 82 
ینی در مصر، همزمان بود با حکومت ایوبیان )564- ساله دیر
648 ق( و ممالی���ک بح���ری )648-784 ق( که درست پس 



50

ناگیه به سه دفرت نفیس ادیب، عرفاین و فلسفی

سال بیست و سوم،مشارۀسوم و چهارم، مرداد- آبان 1391 135 و 136

نقد و برریسکتاب

بان های فارسی   در ای���ن اثر نفی���س بیست متن فلسف���ی و عرفانی ب���ه ز
بی )نه متن( به نظم و نثر با تصحیح استاد دکتر علی  )یازده متن( و عر
مح���ّدث، در ای���ن مجموعه نفیس ب���ه چاپ رسیده اس���ت. البته بنا به 
کت���اب تنها، به  د از 

ّ
که این مجل نوشت���ۀ مصّح���ح، ابتدا قرار بر این ب���ود 

متون نث���ری اختصاص یابد، اما به دالیلی، چن���د دفتر منظوم جامانده 
یح  د گنجانده شده اس���ت. بنا به تصر

ّ
از دفت���ر پیشین نی���ز در این مجل

گرچه موضوعات این رسایل خطی، عرفان، فلسفه یا حدیث  مصّحح، 
اس���ت، اما آنچ���ه در انتخاِب این مت���ون، مّد نظر مصّحح ب���وده، بیشتر 
به لح���اِظ »جنبه ه���ای ادبی آنها« ب���وده است. باید دانس���ت بر اساس 
یادداش���ت مصّحح برخی رساله های این دفت���ر )ص198(، قرار بود در 
یت  که ب���ه سبب مأمور گردد  مرک���ز خراسان شناسی در مشه���د، منتشر 
استاد محمدجعفر یاحقی، وعده انتشار آنها در ایران با تغییر سیاسِت 

مدیران جدید مرکز، به محاق افتاد!

- فتوت نامه خواجه عبد اهلل انصاری )ص34-7(
خواج���ه عبداهلل انصاری ه���روی، فقی���ه، دانشمند و ادی���ب صوفی )د. 
گروه���ی صوفی در هرات بوده  یقتی  481ق( مقت���دای مذهبی و پیر طر
ک���ردار او در هرات آن روزگار منشأ جزر  گفتار و  اس���ت و طبیعتًا افکار و 
و مدهای���ی نی���ز می ش���ده اس���ت. بهره مندی گست���رده از دان���ش دین و 
یخ  ک���ه او را به شخصیتی مانا در تار فراست ه���ای وی، هنرهایی بودند 
و تم���دن ایرانی بدل ساخت. خواجه مرشدی بود که امور ماّدی زندگی 
ک���ه بیشتر مرجع  روزم���ره معاصران را رفع و رج���وع می نمود. شخصیتی 
حّل و فص���ل امور مردم باشد، هر قدر هم دانشمن���د بزرگی باشد، غالبًا 
ب���رای تألیف و تصنی���ف، نمی تواند فرصتی مهیا س���ازد؛ لذا بسیاری از 
یدان وی  ک���ه مر آث���ار خواج���ه در اصل امال���ی یا مجالس او ب���وده است 
کرده  ان���د؛ از آن جمله تفسی���ر کشف االس���رار، طبقات الصوفیة  گ���ردآوری 
خواج���ه،  آث���ار  می���ان  در  دانس���ت  بای���د  اس���ت.  فتوت نام���ه  همی���ن  و 
ی���ن توفی���ق و شهرت را یاف���ت و در رمز شهرت آن  ی���ن بیشتر منازل السائر
همی���ن بس که زم���ره ای از دانشمندان و عرفا از روزگاران پس از خواجه، 
کرده ان���د. بی تردید  ب���ی و فارس���ی آن را ش���رح  ب���ه نحو متع���ددی، به عر
بخش اعظمی از شهرت و نفود اندیشه و کالم خواجه را باید در اثر کالم 
ی���ن، ج���ذاب و منطق نیرومند او جستجو نم���ود. نثر شیوای او، چه  شیر
ب���ان رانده و چه آنچ���ه در رسائل و کتب خود  در آنچ���ه در مجال���س به ز
یژگی برخوردار است. برخ���ی در صّحت نسبِت  نوشت���ه است، از ای���ن و
کرده اند؛ اّما مقایسه آن با متن  گفتگو به خواجه، تردید  فتّوت نامه مورد 
ی���ر و سبک انشائی آن با  ی���ن و نی���ز مطابقت روش امالء، تقر منازل السائر
طبقات الصوفیه وی، راه هرگونه شک و شبهه را در انتساب قطعی اثر به 
خواج���ه عبداهلل انصاری می بندد. گفتن���ی است تصحیح اثر بر اساس 
نسخه کهن شماره 2049 کتابخانه جامع ایاصوفیا در استانبول صورت 

زشمند منتشر شده است. گرفته و در این مجموعه ار

تین نیز، پ���س از درج سلسل���ه انتش���ارات دانشگاه  اس���ت. در بخ���ش ال
پس���اال با عن���وان س���ی و نهمی���ن مجل���د )Vol. XXXIX( منتشرشده  او
از س���وی ای���ن ناش���ر )ص1(، شناسنام���ه اث���ر )ص3( و فهرس���ت متون 
تصحیح ش���ده در ای���ن مجموع���ه )ص5( آمده اس���ت. مصحح ضمن 
 0Cels1 درج مینیات���وری از نسخ���ه ای از شاهنام���ه فردوس���ی ب���ه شم���اره
گؤرانسون  پس���اال )ص 6-7(، از پروفسور اول���ف  کتابخان���ه دانشگ���اه او
یوه سا هالدین  کتابخان���ه یادش���ده و دکت���ر و )Ulf Göranson(، رئی���س 
ب���رگ )Viveca Haldin Norberg(، رئی���س دپارتم���ان نس���خ خط���ی و  نور
پساال و همکارانشان در بخش های تابعه  کتابخانه دانشگاه او موسیقی 
یژه نموده است. مصّحح در ادامه یک مقّدمه به  )ص7( نیز قدردانی و
 .pp( بارۀ منظومه های تصحیح شده در این مجموعه بان انگلیسی در ز

کرده است. 9-15(، درج 
تین )ص17( نیز به نکاِت توضیحی  باید افزود: صفحۀ پایانی بخش ال
آن  در  ک���ه  دارد  اختص���اص   )Judith Josephson( یوزفس���ون  یودی���ث 
بان پهلوی( مندرج  باره دو پندنامه ب���ا اصل ایران باستان )ز نوشتار، در

گزارش مختصری آمده است. در این مجموعه نفیس، 

□ □ □
- بیس���ت مت���ن فلسفی - عرفانی ب���ه پارسی و تازی؛ تدوی���ن، تصحیح و 
توضیح: علی محّدث؛ سوئد: انتشارات دانشگاه اوپساال، 360+22ص، 

2008م، وزیری.
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گزارشی از ابوالمفاخر باخرزی و مآخذ وی در  خود بر اثر )ص78-74( 
بارۀ  کنار آن، احیانًا به چند نکته اصالحی در تألیف اثر ارائه نموده  و در 
نسخ خطی و چاپی آن اثر نیز پرداخته است و در انجام اثر نیز فهرستی 

از اصطالحات صوفیانه شرح شده در اثر را آورده است.

خبوشان���ی  محم���د  حاج���ی  کمال الدی���ن  از  درویش���ی،  آداب   -
)ص120-101(

ص 
ّ
شیخ حاج���ی محّمد خبوشان���ی، مشهور به مخدوم اعظ���م و متخل

کن  ی���ه ذهبیه( سا ب���ه »حاج���ی« )د. 938ق(، از مشای���خ صوفیه )کبرو
زم( اس���ت و برخ���ی وی را از مشایخ  ماوراء النه���ر )بیشت���ر منطق���ه خ���وار
یق���ت وی با چهار واسط���ه به میرعلی  که طر بخشی���ه نی���ز دانسته اند  نور
همدانی می رسد. باید دانست از خبوشانی سه اثر می شناسیم: دیوان 
یشی. اثر  شع���ر او به فارس���ی، دو مکتوب و رساله مورد گفتگو آداب درو
اخی���ر متن���ی منثور در تص���ّوف است که طی دو فص���ل، در سال 914ق 
ال  کتابخانه ال تألی���ف شده است. این اثر بر اس���اس یگانه نسخه خطی 
اسماعی���ل به شم���اره 139 در استانب���ول تصحیح ش���ده و در مجموعه 

نفیس بیست متن فلسفی - عرفانی، به چاپ رسیده است.

کازرونی )ص124-121( - مکتوب امین الدین 
رون(  کاز رونی از عرفای سده 8ه� )د. 745ق در  کاز شی���خ امین الدین 

اس���ت که در زمان شاه شجاع، 
منص���ب شیخ االسالمی فارس 
را عهده دار ب���وده است. رساله 
گفتگ���و، عن���وان مکتوبی  مورد 
ک���ه شی���خ  ب���ه فارس���ی اس���ت 
ی���ش  امین الدی���ن آن را ب���ه درو
در  رشی���د  علی بن حاج���ی 
موض���وع تص���ّوف نوشته است. 
این اثر بر اس���اس نسخه خطی 
شماره 4792 )کتابت 816ق( 
کتابخان���ه ایاصوفیا  موج���ود در 
در استانب���ول تصحی���ح ش���ده 
و ضم���ن این مجموع���ۀ نفیس 

گشته است. منتشر 

- اندرز نامه محمودبن فضل )ص132-125(
ی���اد از دانشمندان و عارفان سده هشتم  محمودبن فض���ل، به احتمال ز
که بر اساس شواه���د بایستی پی���ش از 816ق درگذشته  هجری اس���ت 
زنام���ه وی، یکی از نمونه ه���ای خوب نثر فارس���ی در حدود  باش���د. اندر
سده هشتم هجری و ی���ادآور نوشته های خواجه عبداهلل انصاری است 
که به نظر می رسد از آنها نیز به سبب ادبی بلیغ تر و به لحاظ محتوایی 

- دیوان حسن شمشیری )ص44-35(
موالن���ا حسن شمشی���ری از مشای���خ صوفیه س���ده هشتم اس���ت. از وی 
در تذکره ه���ا و دیگ���ر مناب���ع، گزارشی از احوال وی منتش���ر نشده است، 
گ���ردش عید عاشق خوشاب���ی با عنوان  ام���ا از برخ���ی عباراِت کتاِب شا
ک���ه او در سال تألیف  بالغة الم���راد )تألی���ف 719ق در نهاوند( برمی آید 
یخ کتابِت  ک���ه در تار اث���ر )719ق( در قی���د حیات ب���وده است و از آنجا 
کات���ب از شمشمی���ری ب���ا »ترّح���م« ی���اد می کند،  نسخ���ه )738ق( نی���ز 
که وی پیش از سال 738ق درگذشته است. آنچه از  دانست���ه می شود 
که وی  اشعار وی در مورد شمشیری می توان استنباط نمود، این است 
که  ب���ه وحدت وجود معتق���د و طرفدار سماع بوده اس���ت. باید دانست 
که بر اس���اس 665 ُحسنی پاشا )مجموعه(  ای���ن منظومه 102 بیت دارد 
کتابخانه سلیمانیه - استانبول، تصحیح و در این مجموعه  موجود در 

منتشر شده است.

- دیوان عید عاشق خوشانی )ص70-45(
ک���ه در اواخر سده  عی���د عاش���ق، عارفی دانشمن���د و شاعر ب���وده است 
یسته و تخلص شعری  هفت���م و نیمه نخست سده هشتم هج���ری می ز
یق  وی نی���ز جشنی ب���وده اس���ت. تألیفاتی همچ���ون بالغة الم���راد فی طر
األوراد در تص���ّوف ب���ه نث���ر فارسی همراه ب���ا اشعار ف���راوان در ده باب که 
در س���ال 719ق در شهر نهاوند تألی���ف شده است و نسخه ای از آن در 
کنون چاپ نشده  کتابخان���ه سلیمانی���ه در استانبول موجود است و ت���ا 
ک���ه در میان اثر مورد گفتگو )برگ 31ب( به آن  اس���ت و کفایة السالکین 
اش���اره داشته است، از جمل���ه آثار اوست. سومین اث���ر وی، دیوان شعر 
که ب���ر اساس همان نسخ���ه پیش گفته )665  اوست ب���ا 189 بیت شعر 
ُحسن���ی پاشا( تصحیح و در همین مجموعه نفیس منتشر شده است. 
بای���د افزود از اشعار وی، اعتقاد به وحدت وجود و طرفداری از سماع و 

مذهب اهل سنت وی قابل فهم است.

- منتخ���ب آداب سماع، از یحی���ی باخرزی، انتخ���اب ادیبی دیگر 
)ص100-71(

سیف الدی���ن  نوادگ���ان  از  736ق(  )د.  باخ���رزی  یحی���ی  ابوالمفاخ���ر 
باخرزی، صوفی نامدار سده هفت���م هجری بخارا است. ابوالمفاخر نیز 
کرمان  که مدت���ی در شهر  همانن���د جّدش، از صوفی���ان دانشمند است 
ی���ده اس���ت. از جمله آث���ار وی می توان به  گز و سپ���س در بخ���ارا اقامت 
ب���ارۀ اذک���ار و اوراد  که در أوراداألحب���اب و فص���وص اآلداب اش���اره نم���ود 
ی���ده ای از فّص  گز صوفیان���ه نوشت���ه ش���ده است. رسال���ه مورد گفتگ���و، 
که فردی  کت���اب أوراد األحب���اب باخرزی اس���ت  آداب السم���اع همی���ن 
ناشن���اس آنه���ا را انتخ���اب کرده است. ای���ن اثر، بر اس���اس نسخه کهن 
منحصر به فرد شماره 4792 کتابخانه ایاصوفیا در استانبول )برگ های 
628-634( تصحیح شده و در این مجموعه نفیس با عنوان منتخب 
آداب سم���اع منتشر ش���ده است. باید افزود مصح���ح محترم در مقدمه 
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یه پیوست���ه است. وی همچنین مؤّسس  یقه قادر ورود ب���ه تصّوف به طر
یقت،  گفت���ه شده به سبب اعت���دال در طر که  نعمت اللهی���ه نیز هست 
که متن آن  ت���ا به امروز باق���ی است. مصّحح محت���رم این اعتقادنام���ه - 
نشان می دهد شاه نعمت اهلل ولی سّنی و حنفی مذهب بوده است - در 
مقّدمه، دالیلی وافی و کافی در تسنن وی آورده و نیز به نکاتی مهّم در راز 
بق���ای فرقه نعمت اللهیه اشاره کرده اند که در خور توّجه و بررسی است. 

یش در سبِب بقای این فرقه آورده اند:  ایشان در بخشی از عبارات خو

نعمة اهلل ولی مؤّسس فرقه، خود شخصی فاضل و درس خوانده 
و ... استاددی���ده ب���وده است؛ پس فرقه خ���ود را بر اساس دانش 
کرده اس���ت... . نعمت اهلل میانه روی را در سلوک  بنیادگذاری 
خ���ود، چه در اندیش���ه و چه در عمل رعایت می ک���رده است ... 
ین عل���ل بقای فرقه دیدگ���اه سیاسی آن  و شای���د یک���ی از مهم تر
بوده است ]همچنان که[ در آخر همین رساله... سخن از امر به 
ید شرط امر به معروف آن  مع���روف به میان آورده، در آنجا می گو
است که »مؤّدی نشود به فتنه ای«، و ]به نظر می رسد[ راز بقای 
ای���ن فرقه همین است؛ معن���ی آن اینکه پی���روان نعمة اهلل اجازه 
ندارن���د بر ضّد ظلمه و حکومت ه���ا و دولت ها، هرچند ظالم و 
کردار؛  گفتار و چه به  کنند؛ چه به  ستم پیشه باشند، مخالفت 
ی���را "مؤّدی به فتن���ه" خواهد شد و این دیدگ���اه چیزی نیست  ز
که اطاعت از اولواألمر را واجب می داند.  جز اعتقاد یک حنفی 
زند و ای بسا  پس حکومت ها مخالفتی با چنین فرقه ای نمی ور

کوششی هم به عمل آورند.  در پروارکردن آن 

بای���د افزود: از وی تألیفات پرشماری برج���ای مانده است که از آن جمله 
همی���ن اعتقادنامه مورد گفتگوی اوست که در مناب���ع و فهارس گاه از آن 
ب���ا ن���ام راه اهل ّسن���ت گاهی نیز با عن���وان تحقیق االسالم ی���اد شده است. 
مصحح این متن را تنها بر اساس دستنویس نفیس شماره 4792 )کتابت 
ف( موجود در کتابخانه ایاصوفیا در استانبول 

ّ
816ق در زمان حیات مؤل

تصحیح نموده و در این مجموعه ارزنده به چاپ رسانده است.

- فرقه ه���ای متصوفه )فارس���ی(، نجم الدی���ن عمربن محمد نسفی 
)ص188-179(

- ف���رق المتصوف���ة )عرب���ی(، نجم الدی���ن عمربن محم���د النسف���ی 
)ص194-189(

نجم الدی���ن عم���ر نسف���ی از دانشمن���دان پرک���ار سده ششم هج���ری )د. 
537ق( اه���ل سّن���ت اس���ت و در مصادر ت���ا 550 تألیف ب���رای وی ذکر 
گفتگ���و، یعنی رسالة  نموده ان���د. یک���ی از مؤلف���ات وی، همین اثر م���ورد 
که  التصّوف ی���ا فرق المتصّوفه با عنوان فارسی فرقه ه���ای متصّوفه است 
در انتق���اد از برخی فرق صوفیه زمان نسفی نوشته شده است. البته باید 
توّجه داشت این اثر در برخی مصادر ما به محقق اردبیلی )د. 993ق( و 
حّتی به شیخ بهائی )د. 1031ق( نیز نسبت داده شده است! از عبارات 

یس شم���اره 4792  عمیق ت���ر بوده باش���د. این اث���ر نیز بر اس���اس دستنو
)کتاب���ت 816ق( موج���ود در کتابخانه ایاصوفی���ا در استانبول تصحیح 

شده و در این مجموعه به چاپ رسیده است.

معَتَقد، از ابوعبد اهلل محمدبن الخفیف شیرازی )ص150-133(
کبیر  ابوعب���داهلل محّمدبن الخفی���ف شافعی شی���رازی مشهور ب���ه شیخ 
یق���ه خفیفیه بوده است. از  )د. 371ق( از مشای���خ صوفیه و مؤّسس طر
یدین و  ک���ه از آن جمله آداب المر وی تألیف���ات متعددی برجای مانده 
ک���ه در  رسال���ه معتَق���د اوس���ت 
چهار فصل تنظیم شده است. 
ین الدی���ن نائین���ی،   از اح���وال ز
گاهی  مترج���م همین معتَق���د، آ
بیشت���ری در دست نیست، جز 
ی���ا وی از ادبای سده  گو اینک���ه 
ششم هجری ب���وده است. باید 
افزود ای���ن اعتقادنامه صوفیانه 
بر اس���اس نسخه شماره 4792 
موج���ود  816ق(  )کتاب���ت 
در  ایاصوفی���ا  کتابخان���ه  در 
گردیده و  استانب���ول تصحی���ح 
در ضم���ن این مجموعه منتشر 

شده است.

- معتَقد، از ابواسحاق ابراهیم بن محمد اسفراینی )ص178-151(
ابواسح���اق اسفراین���ی مشهور ب���ه است���اد )د. 418ق( از متکلمان سده 
گفته ش���ده صاحب بن عباد،  پنج���م هج���ری در خراسان ب���وده اس���ت. 
ی���ر مع���روف دیالم���ه، ب���رای وی اهمی���ت خاص���ی قائل ب���وده است.  وز
کت���اب نورالعین فی  که از آن جمله  اسفراین���ی تألیفات متع���ددی دارد 
که حاج���ی خلیفه در  گفتگوس���ت  مشه���د الحسی���ن )ع( و رسال���ه مورد 
کشف الظن���ون )ج2، ص1157( از آن با عنوان عقیدة االستاذ أبی اسحاق 
ی���اد نم���وده اس���ت. این رسال���ه در س���ه فصل تنظی���م ش���ده و مترجمی 
ناشناس، ترجیح���ًا بین قرن شش تا نیمه نخست قرن هشتم هجری آن 
را ب���ه فارسی برگردانده است. اعتقادنامه حاضر بر اساس نسخه شماره 
2703 )برگ ه���ای 26-28( کتابخان���ه شهی���د عل���ی پاش���ا در استانبول 
گردیده و در ضمن ای���ن مجموعه نفیس  )کتاب���ت 789ق(، تصحی���ح 

منتشر شده است.

- معتَقد، از شاه نعمة اهلل ولی )ص178-165(
کرمانی  کوه بنان���ی ماهانی  سی���د نورالدین نعمت اهلل بن عب���داهلل، حلبی 
مشه���ور ب���ه ش���اه نعم���ت اهلل ول���ی )د. 834ق( از صوفیان نام���دار نیمه 
ک���ه پس از  دوم س���ده هشت���م و نیم���ه نخست س���ده نهم هج���ری است 
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مصّح���ح آن را بر اساس نسخه خطی شم���اره 1458 )کتابت 1236ق( 
کتابخانه مرکزی دانشگاه استانبول )برگ های 6-7( تصحیح و منتشر 

نموده است.

-  ش���رح القصی���دة الروحانی���ة، شمس الدی���ن محم���د السمرقندی 
)ص226-203(

یاضیدان، ستاره شناس و  شمس الدین محّمد سمرقندی، فیلسوف، ر
منطق���ی شهیر نیمۀ دوم سده هفتم و نیمه نخست سده هشتم هجری 
یسان، در  کتابشناس���ان و تراجم نو یح  که بنا به تصر )د. 722ق( اس���ت 
کارنام���ۀ علم���ی وی آث���ار متعددی در عل���وم و فنون مختل���ف مشاهده 
گزارشی از  یش )ص210-207(  می شود. مصّح���ح محترم در مقدّمه خو
تألیفات سمرقن���دی آورده است. از جمله تألیفات منظوم سمرقندی، 
باره نفس، و به  که در قصیده قافیه او با عنوان القصیدة الروحانیة است 
کامل سروده  پی���روی از قصیده عینیه ابن سینا در بیست بیت، در بحر 
ش���ده است. مصّحح برای اینکه ابی���ات ابن سینا با ابیات سمرقندی، 
ب���رای خواننده جهت مقایس���ه در دسترس بوده باش���د، در مقدّمه خود 
گزارش���ی از محتوای آن  )ص210-212( ه���م متن ابی���ات ابن سینا و هم 
گفتگو  به دست داده است. باید دانست شارح ناشناس قصیده مورد 
ین ش���رح، بایستی معاصر سمرقندی بوده  نی���ز - که بر پایه عبارات آغاز
که اثری با عن���وان الصحائف و األنوار نیز  باش���د - فردی دانشمند است 
گردیده، در شرح بیت  که در بیست بند شرح  دارد. وی در همین شرح 
یت  باره »کرو 11، ب���ه مناسبت ضمن بیان خلقت آسمان ه���ا و زمین، در
یخ علم«،  که به نظر می رسد به لحاظ »تار گفته است  زمین« نیز سخن 
اهمیت دارد. مستنِد تصحیح رساله حاضر، نسخه خطی شماره 4072 
گفته نماند در مجموعه  کتابخان���ه ایاصوفیا در استانبول ب���وده است. نا
که با عنوان بیست متن فلسفی - عرفانی به پارسی  دیگر مصّحح محترم 
یس از یک  پساال، 2011( معرّفی خواهد شد، نسخه ای دستنو و ت���ازی )او
یل فرحات به دست  معارضه دیگر برای قصی���ده نفس ابن سینا از جبر
که بخشی از آن را مصحح برای محققان  مصّحح محترم رسیده است 

کرده است. در آن مجموعه )ص202(، منتشر 

کمال الدین عبد ال���رزق الکاشانی )ص227- - رسالة فی الفت���وة، 
)234

ابوالغنائ���م عبدالرزاق کاشان���ی )د. 736ق(، از بزرگ���ان صوفیه و مشایخ 
یق���ه سهروردیه است. در منابع کتابشناخت���ی تألیفاتی چند برای وی  طر
ب���ی وی با عناوین شرح  ثب���ت نموده اند ک���ه از آن جمله می توان به آثار عر
فصوص الحکم، ش���رح منازل السائرین، اصطالحات الصوفیه، تحفة اإلخوان 
ف���ی خصائص الفتی���ان، رسالة الفتّوة )مورد گفتگ���و( و فتوت نامه به فارسی 
اشاره نمود. مستنِد رسالة الفتّوه نسخه شماره 4875 کتابخانه ایاصوفیا 
در استانب���ول اس���ت که در واق���ع مجموعه ای نفیس )ب���ا کتابت754ق( 
مشتم���ل بر برخی رسایل کاشانی و دیگ���ران می باشد که مصّحح محترم 

که فردی  که اصل این اثر به فارسی بوده است  مصّحح محترم برمی آید 
ید:  ف در مقّدمه اثر خود می گو

ّ
کرده است. مؤل یب  ناشناس آن را تعر

کیزه ک���ردن دل است از دوست���ی غیرحّق  که تص���ّوف پا »ب���دان 
 و آراست���ن آن است ب���ه سّنت های خت���م پیغمبران 

ّ
ع���ّز و ج���ل

کن���ون بدان که اهل  م. ا
ّ
ی اهلل علیه و سل

ّ
محّم���د رس���ول اهلل صل

 و روندگ���ان 
ّ

یدگ���ان حض���رت خداون���د ع���ّز و ج���ل تص���ّوف برگز
که  ���م؛ مگر در زم���ان ما 

ّ
���ی اهلل علی���ه و سل

ّ
راه مصطفی ان���د صل

ک���ه در راه بدعت و  یق  یق گشته ان���د؛ یازده فر ایش���ان دوازده فر
لت می روند، نام های ایشان این است: حبیبیه، اولیائیه،  ضال
یه، واقفیه، متجاهلیه،  شمراخیه، اباحیه، حالیه، حلولیه، حور

متکاسلیه و الهامیه«. 

مّؤل���ف سپ���س یک به ی���ک به اعتق���ادات ای���ن فرقه ها اش���اره می نماید. 
یژگی های فرقه حّق���ه صوفیه )=  نسف���ی در پایان ای���ن رساله موجز، ب���ه و

یسد:  مذهب اهل حّق( پرداخته، می نو

یق که بر حّقند، این است که ایشان متابعت  اما مذهب این فر
یضه ه���ا را در وقت  کنن���د سنت های رس���ول را علیه السالم و فر
بگزارن���د و از عش���رت و رق���ص و سماع و ش���رب و شاهد احتراز 
کسب مشغ���ول باشند. زندگان���ی و صحبت با اهل  کنن���د و به 
سّنت و جماعت دارند؛ از لقمه حرام پرهیز کنند و از صحبت 
یزن���د و در میان خلق خ���ود را با ایش���ان مانند کنند و  ب���دان بگر
گ���ر خلق ایشان را  ب���ار خلق کشند و بر کس���ی بار خود ننهند و ا
یزان باشند و بر مسلمانان شفقت کنند و با ایشان  شناسند، گر
گناهان ایشان را از خدای تعالی عفو  کنن���د و  مدارا و مواسات 
یند و  خواهن���د. مسلمانان را غیبت نکنن���د و آرایش دنیا را نجو

سیرت نیکمردان و صالحان و صحابه و تابعین روند. 

همو در ادامه آورده است: 

»بدان این قوم بر حقند و دوستی ایشان دوستی خدای عّز و جّل 
و رسول علیه السالم است... . چون از حال متصّوفه معلوم کردی 
باید که آن فریق را که بر حقند، تعظیم و متابعت کنی و با ایشان 
لت و  م���دام صحب���ت داری و از آن یازده فریق دیگر که اهل ضال

بدعتند، پرهیز کنی و در اهانت ایشان سعی بلیغ نمایی ...«. 

یس متأّخر، یکی نسخه  گفتنی است ای���ن دو متن، بر اساس دو دستنو
پساال به شماره Onov404 و دیگری نسخه  کتابخانه دانشگاه او فارسی 
گردیده است و در  یه در مصر، تصحیح  کتابخانه بلدیه اسکندر بی  عر

دو بخش مجزا در این مجموعه نفیس، به چاپ رسیده است.

- تفسیر آیة النور، شیخ الرئیس ابن سینا )ص202-195(
که  از جمل���ه رساله های موجز ابن سینا تفسیر آیة  النور از سوره نور است 
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ُکشتی گرفتن  ب���ارۀ  ب( المسارع���ة إل���ی المصارع���ة: رساله ای اس���ت در
پیامبر )ص( با رکانه! بعد احادیثی در کشتی گرفتن بعضی از اصحاب 
ب���ا جّن  و شیطان و در پایان نیز دو حدیث در کشتی گرفتن و زورمندی 
یسد:  یه! مصّحح ذیل آن اثر، همچنین در عباراتی انتقادی می نو معاو

گم���ان نمی کردم سیوطی هم بتوان���د مطالبی به این جفنگی به 
ن���ام حدیث گردآوری کند! در حقیق���ت این کتاب را نمی توان 
که  کتاب حدیث شم���رد، بلکه نوعی افسانه ی���ا داستان است 
یان در لب���اس حدیث بافان در این  ی���ان و این قصه گو از قصه گو
رسال���ه ظاه���ر می شون���د و داستان هاشان را سیوط���ی گردآوری 
زشی ندارد،  ک���رده است؛ بنابراین رساله حاضر از نظر حدیثی ار
یخ و چگونگی  اّم���ا از نظر داست���ان و افسانه و از نظر بررس���ی تار

جعل حدیث، خود رساله جالبی است!

ج( الظفر بقلم الظفر )مقّدمة لطیفة فی تقلیم األظفار(، رساله ای در باب 
ناخن گرفتن است.

- افادة الخبر بنصه فی زیادة العمر و نقصه، از جالل الدین سیوطی 
)ص270-263(

رسال���ه ای در طول عمر است که مانن���د رساله پیشین، مستنِد مصّحح 
کتابخانه  در تصحی���ح آن نسخه Ost. 99 )برگ ه���ای 56ب - 57 ب( 

پساال بوده است. دانشگاه او

- الباحة فی السباحة، از جالل الدین سیوطی )ص282-271(
که مانند دو رساله پیشین مستنِد مصّحح  گری است  رساله ای در شنا
کتابخانه  در تصحی���ح نسخه Ost. 99 )برگ های 58 ال���ف - 60 الف( 
پساال بوده اس���ت. باید افزود مصّحح در پایان تصحیحاِت  دانشگاه او
ای���ن س���ه رسال���ه، نوشت���اری نسبتًا انتق���ادی با عن���وان »چن���د کلمه ای 
که ضمن آن عالم���ه محمدباقر مجلسی  ب���ارۀ سیوطی« آورده اس���ت  در
ی���ه ب���ا جایگ���اه اجتماع���ی  )د. 1110ق( و جایگ���اه سیاس���ی او در صفو
جالل الدی���ن سیوط���ی )د. 911ق( مقایسه شده اس���ت که صرف نظر از 
تأیی���د یا عدم تأیی���د مطالب مذکور، به نظر می رس���د، دست کم، نفِس 

این مقایسه، امری مطلوب و شایستۀ تأّمل باشد.

- نسی���م السح���ر فی مدح من بّش���ر و أن���ذر، از مجد الدین بغدادی 
)ص298-283(

ی���ات مجدالدین  گزارش تخمیس���ی از شاعری ناشن���اس بر دیوان الوتر
ابوعب���داهلل بغدادی مشهور به وتری )د. 662ق در بغداد( است. دیوان 
یات، مشتمل بر 29 قصیده در مدح پیامبر )ص( است که به تعداد  وتر
ح���روف الفبا و قوافی آنها نی���ز مرّتب بر حسب حروف الفبا است؛ بدین 
معنی که قصیده اول با قافیه الف و بعدی با قافیه ب تا آخر و همچنین 
که نخستین حرف هر بیت همان حرف  ه���ر قصیده هم دارای 21 بیت 
قافی���ه نیز هست. بنا به نوشته مصّحح محترم: »شاعر در این دیوان، از 

گاهی پژوهشگ���ران، به عناوین آن رسائ���ل اشاره نموده  در مقّدم���ه برای آ
یاد عن الحقیقة، ]رسالة[  است: »شرح کالم علی بن ابی طالب لکمیل بن  ز
فی حقیقة الذات االلهیة،  ]رسالة[ فی الفتّوة، فصل فی الوجود، رسالة فی 

المحّبة و  ]رسالة[ فی القضاء و القدر«.

 فی طلب العل���م و تعظیم العلماء، دهقان غازی 
ً
- األربع���ون حدیثا

سمرقندی )ص250-235(
یسنده رساله، محمد بن محمد بن محّمد غازی سمرقندی مشهور به  از نو
گاهی بیشتری در دست نیست؛ جز اینکه در  دهقان )د. پس از 913ق( آ
کفار بر  که  ید این رساله را زمانی )913ق( نوشته است  آغاز نسخه می  گو
کنان شهر  سمرقند مستولی بودند و شهر و پیرامون آن را ویران کردند و سا
ی���ر ان���واع عذاب گرفتند و زنان و فرزندانشان را اسیر کردند و ما از شهر  را ز
یخ مفّصل ایران، اثر  یخته، به کوه ها پناه جستیم. مصّحح سپس از تار گر
یخی مذکور را رّدیابی نموده، گزارشی از  مرح���وم اقبال آشتیانی حادثۀ تار
آن آورده اس���ت که همان حمله شیبک خان به خراسان در سال 913ق، 
سپ���س حمل���ه شاه اسماعیل صف���وی در سال 916ه� به خراس���ان و مرو و 
تعقیب ازبکان بوده است؛ و مصّحح محترم نتیجه می گیرند که مطالب 
مقدم���ه کتاب دهقان سمرقن���دی با حمله شیبک خان ب���ه سمرقند در 
س���ال 913ه� منطب���ق است. رساله م���ورد گفتگو، چه���ل حدیث اخالقی 
که البته بنا به نوشته مصّحح »حداق���ل بعضی از آنها یقینًا  نب���وی است 
از پیامبر نیست. بعضی بیشتر به پندهای مذکور در کتب اخالقی شبیه 
است«. باید افزود مستنِد مصّحح در تصحیح این رساله، نسخه خطی 
ی���خ کتابت 913ق به  پساال )تار شم���اره Onov196 کتابخان���ه دانشگاه او

خط شیخ محمودبن محمد هروی( است.

- فضل القیام بالسلطنة، از جالل الدین سیوطی )ص263-251(
رسال���ه ای در سلطنت، ُمل���ک داری و آداب حکومت است. مصّحح در 
ادام���ه سلسله رسایل سیوط���ی )ص280( در خص���وص کلمه »سلطان« 
توضیح���ی ارزنده داده اند که نش���ان می دهد در احادیثی موضوعه مانند 
»السلطان ظّل اهلل فی األرض«، کلمه ای که به معنی »دلیل، حّجت، قهر و 
غلبه« در صدر اسالم بود، چطور بعدها برای کارسازی دستگاه سالطین، 
این کلمه به »شاه« و »َمِلک« تغییر معنی داد. باید افزود مستنِد این رساله 
در تصحی���ح مت���ن آن، نسخ���ه خّط���ی Ost. 99 )برگ ه���ای 54 الف - 56 
پساال بوده اس���ت. گفتنی است این نسخه،  کتابخان���ه دانشگاه او الف( 
رسایل چندی دارد که در ادامه همین گفتار، به سه رساله منتشر شدۀ آن 
خواهیم پرداخت؛ اّما مصّحح، جز سه رساله مطبوع در این کتاب نفیس، 
از س���ه رساله دیگر سیوطی در این مجموعه، گزارشی نیاورده که اشاره به 

بخش هایی از آن در این نوشتار کوتاه، خالی از لطف نیست.

گردآوری  الف( تشنی���ف السمع بتعدید السبع: در این رسال���ه احادیثی 
که عدد هفت در آنها آمده است. شده 
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گفتگوست. این مثنوی  مثنوی جمال و جمال که منظوم���ه نفیس مورد 
کتابخان���ه دانشگاه  که به تعبی���ر استاد مح���ّدث »شاه نسخ���ه«  نفی���س 
پساال ]به شم���اره Onov2 دارای 34 مجل���س مینیاتور مکتب مغولی  او
کتاب���ت 908ق ب���ه خ���ّط نستعلی���ق عالی سلط���ان علی  و 110ب���رگ، ب���ا 
گفته نسخه شناسان بین الملل���ی، یکی از ده نسخه خطی  قاین���ی[ و به 
نفیس موج���ود در جهان است، منظومه  ای عاشقان���ه با مفاهیم عرفانی 
که ماج���رای داست���ان دراز عشق شاه���زاده ای به نام  و صوفیان���ه اس���ت 
جم���ال با شاهزاده خانمی موسوم به جم���ال را حکایت می کند و استاد 
یش به جزئیات آن پرداخته است )ص312-309(.  به تفصیل در اثر خو
زشمند از محتوای 34 مجلس نگارۀ نفیس  گزارشی ار ایشان همچنین 

به  دست داده است )ص333-317(.

زنده بیست متن  فلسف���ی - عرفانی به  کت���اب ار  پای���ان سخن در معّرفی 
کتاب )ص1(، تشّکر  کتاب، پ���س از شناسنامه  پارس���ی و تازی، در آغاِز 
از فرزن���د مصّح���ح )جالل محدث( ب���ه سبب حّل مشک���الت رایانه ای 
در رون���د تصحیح )ص2( و فهرس���ت متون )ص3( آمده است؛ سپس 
کوتاه،  مصّحح دانشمند اثر، استاد دکتر علی محّدث در پیش گفتاری 
کتابخان���ه آن و همچنی���ن نسخ خطی  پس���اال و  ب���ه معّرف���ی دانشگ���اه او
زشمند تراثی پرداخته است. ایشان ضمن وعده  گنجینه ار فارسی این 
انتش���ار دفتر س���وم همی���ن مجموعه، مشتم���ل بر تصحیح چن���د رساله 
دیگ���ر، همچنین وعده  مجّدد انتشار فهرس���ت نسخه های خطی فارسی 
پس���اال در سوئ���د را نی���ز داده اس���ت. همان طور که  کتابخان���ه دانشگ���اه او
پیشت���ر نیز اش���اره شد، با اینکه ق���رار مصّحح، در آغاز دفت���ر اّول، بر این 
یسند: » بود که این دفتر، تنها مشتمل بر »متون نثری« خواهد بود، می نو

ک���ه دگر می  نخ���ورم در همه عمر کردم  عهد 
مگ���ر از امش���ب و فردا ش���ب و شبه���ای دگر

برگیرندۀ  برگیرنده حاض���ر در پیم���ان کرده ب���ودم که مجموعه حاض���ر در
متون نثر باشد، اّما پیمان شکستم و چند دفتر شعر نیز در آن گنجاندم. 

گشته است«. کار در آغاز هر یک از آنها روشن  دلیل این 

کرده، شعرش سهل و معنی آن زودیاب،  یب دوری  کلمات غر الفاظ و 
ین و رایحه ا ش صوفیانه و لطی���ف است«. مصّحح سپس  لفظ���ش شیر
گزارشی از س���ه تخمیس دیگر این دیوان با برخی اصالحات، به دست 

داده است )ص286-287(. همو می افزاید: 
دانشگ���اه  کتابخان���ه  )1998م(  پی���ش  س���ال  هف���ت  ح���دود 
ک���رد )شماره  ی���داری  کت���اب را خر پس���اال نسخ���ه خط���ی این  او
کتابت حدودی س���ده نهم هجری(.  Onov743، 61ب���رگ، ب���ا 
یرا نسخه  از هم���ان زمان پیوست���ه ... در اندیشه نشر آن ب���ودم؛ ز
یب���ا و هنری و شع���ر نفیس و قدیمی بود؛ اّم���ا از آنجا که آغاز و  ز
انج���ام و بسی���اری از برگ های نسخه افت���اده است و نام کتاب 
بور جام���ه عمل نپوشید.  ین���ده آن مشّخ���ص نبود، نیت مز و گو
ت���ا آنکه سرانجام ب���رای شناختن آن به جست و ج���و در فهارس 
پرداخت���م. خوشبختانه نتیجه رضایت بخش بود و نام کتاب و 
زوی من جامه عمل نپوشید؛ یعنی  ینده به دست آمد، اّما آر گو
فراهم آوردن نسخه ه���ای دیگر از این اثر برای تصحیح ...؛ بنابر 
ه« به شناساندن 

ّ
کل ه الیت���رک 

ّ
کل بی »ما الیدرک  مث���ل مشهور عر

ای���ن نسخه پرداختم؛ باشد تا این نسخۀ نفیس در منظر ادیبان 
گیرد و یقین که این شعر پرشکوه روزی توّسط ادیبی  عرب قرار 

صاحب نظر منتشر خواهد شد! 

ی���ر رنگی هشت ب���رگ از این نسخ���ه نفیس )ص290- بای���د افزود تصاو
297( در انجام این نوشتار درج شده است.

ل و جمال، از امیر امین الدین نزل آبادی سبزواری )ص333-299( ضمیمه: مثنوی جال

ص به امین، 
ّ
امی���ر امین الدین محّمد نزل آبادی بیهقی سب���زواری متخل

از شاع���ران و ادیب���ان شیعی نیمۀ نخست سده نه���م هجری )د. حدود 
ین مثنوی  ک���ه تألیفات و آث���اری به نظ���م و نثر ب���ا عناو 855ق( اس���ت 
پروان���ه(،  و  گل ان���دام، عّدة الطالبی���ن، مصباح القل���وب )شم���ع  و  به���رام 
کاتبی و شهاب و  سلوة الطالبین )عقل و عشق(، فتح الفتوح، مناظرات با 
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بی،  ک���ه روشنفکران جوامع فارس���ی و عر چرا چن���د نسل است 
گورست���ان می شناسن���د؟ آی���ا ادبیات  گذشت���ه را  مت���ون ادب���ی 
گذشت���ه ما، هم���ه گورستان اس���ت و مرگ؟ بسی���اری از آنان که 
یند »آری«  ادبی���ات حرفه و پیشه ایش���ان نیست، پاس���خ می گو
گذشته ما جز آن نیس���ت! اّما دست اندرکاران ادبیات  ادبیات 
و آشنای���ان به متون و دوران های گذشت���ه ادبی با چنین نظری 
چن���دان موافق نیستند. در ادبی���ات گذشته »رگه زندگی« را نیز 
دیده ان���د و می شناسند. پس ای آشنایان ب���ه ادبیات و متون و 
گذشته  ی���خ ادبیات! بیایی���م و آن بخش از ادبی���ات و متون  تار
را ب���ه چ���اپ برسانیم ک���ه رایحه »زندگ���ی« را به مش���ام زندگان و 

عاشقان »زندگی« می رساند«.

- مناظ���ره مس���ت و فقی���ه و صوف���ی، س���روده شاع���ری از نیم���ه دوره 
صفویه )ص60-9(

بنا ب���ه نوشته مصّحح دانشمن���د در مقّدمه، مثن���وی حاضر منظومه ای 
ایران���ی و شیع���ی خ���وش ذوق  یخت���ه شاع���ری  ر ابتک���اری،  و  ی���ن  شیر
ناشن���اس، اّم���ا مقی���م )مهاجر به( هند اس���ت که تخمین���ًا آن را در نیمۀ 
یه، یعنی پیرامون سال های 950-1050ق در 865  کمیِت صفو دوره حا
بیت سروده است. مصّحح احتمال داده است: »شخصیِت شاعر در 
منظوم���ه حاض���ر می تواند بر شاع���ری مثل غزالی مشه���دی )د. 980ق( 
ت دسترسی نداشت���ن به اشعار این 

ّ
ی���ا امثال او منطبق باش���د«؛ اّما بعل

گفت���ه وی: »مصّح���ح نتوانست برای یافت���ن شاعر بیش از  شاع���ران، به 
زشمند،  ای���ن پیش رود«. به نظر می رسد تأّمل در زوای���ای این مناظرۀ ار
یخی بتوان���د دورنمایی از نوع نگ���رش طوایف اجتماعی و  ب���ه لحاظ تار
سیاسی، به خصوص بین صوفیان و فقیهان جامعه متکّثر هندوستان 
را ف���راروی پژوهشگران قرار دهد. باید دانست مصّحح در مقّدمه خود، 
ب���ارۀ محتوای این مناظ���ره )ص14-16(، بح���ث مستوفایی با عنوان  در
ک���ه در خور بررسی است. وی در بخشی  ب���اره فقیه و صوفی« نموده  »در

یسد:  از عبارات آن می نو
کمه کشیدن فقیه ]=  »هدف شاع���ر در منظومه حاضر ب���ه محا
مجته���د حنفی[ و صوفی ]نوربخش���ی[ است، و دو شخصیت 
یر تیغ برده است: »قاضی ومفتی«.  دیگ���ر را نیز به تبع ]آن، به[ ز
در آخ���ر کت���اب که کیفر هر ی���ک را تعیین می کن���د، خواننده به 
راحت���ی می توان���د بداند که شاعر کدام ی���ک از چهار شخص را 

کیفر سخت تری، می دیده است!  تبهکارتر و شایستۀ 

 Persan 325 باید اف���زود مستنِد تصحیح اثر، تنها نسخه خط���ی شماره
یس )کتابت 1070ق( بوده است. ی فرانسه در پار

ّ
کتابخانه مل

- مناظره آسمان و زمین، سروده حیرانی همدانی )ص90-61(
ک���ه شاعری با  مناظ���ره ای تمثیل���ی - ادب���ی بی���ن آسمان و زمی���ن است 

کلی  کت���اب، چند نمای���ه با عن���وان  بای���د اف���زود: در صفح���اِت پایان���ی 
ک���ه شامل هف���ت نمایه:  »فهرست ه���ا« )ص335-360( آم���ده اس���ت 
1.نمای���ه لغات و اصطالحات )ص337-340(؛ 2. نمایه اشعار فارسی 
ب���ی )ص346(؛ 4. نمایه امثال  )ص341-345(؛ 3. نمای���ه اشع���ار عر
)ص347(؛ 5. نمای���ه اقوال و شطحات صوفیان )ص347(؛ 6. نمایه 
کلم���ات صحابه و مشاهیر )ص348( و 7. نمایه احادیث نبوی ]ص[ 

)ص349-354( است. 

فهرس���ِت مناب���ع و مآخذ تصحیح نی���ز در صفح���اِت »355-360« درج 
که در آن داده های کتاب شناختی ح���دود 140 منبع و مصدر، به  ش���ده 
بی، ترکی )عثمانی(، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی  زبان های فارس���ی، عر
ک���ه در تصحیح رساله های ای���ن مجموعه نفیس، مورد  و سوئ���دی آمده 
تین نیز، پس از  گرفته است. در بخ���ش ال استف���اده مصّحح محترم ق���رار 
پساال با عنوان چهل و یکمین مجلد  درج سلسل���ه انتشارات دانشگاه او
)Vol. XLI( منتشرش���ده از سوی این ناش���ر )ص1(، شناسنامه اثر )ص 
3( و فهرست متون تصحیحشده در این مجموعه )ص 5( آمده است. 
مصّحح از پروفسور اولف گؤرانسون )Ulf Göranson(، رئیس کتابخانه، 
رئی���س   ،)Viveca Haldin Norberg( ب���رگ نور دکت���ر ویوه س���ا هالدی���ن 
پس���اال و آقای ِپر  دپارتم���ان نسخ خط���ی و موسیقی کتابخانه دانشگاه او
پساال )ص 7(  سوله���د رئیس گروه میراث فرهنگی کتابخانه دانشگاه او
قدردان���ی و تشکر نم���وده است و همچنین همو قدردان���ی ویژه ای نیز از 
 )Judith Josephson( دوس���ت فاضل و دانشمند خود یودیث یوزفس���ون
که در برگردان زبان انگلیسی مقدّم���ه اثر، مصّحح را یاری  نموده اس���ت 
رسانده است. باید افزود مقّدمه مصّحح به انگلیسی )pp. 9-22( که در 
کتابخانه دانشگاه  گزارش���ی از  س���ال 2005م نگارش یافته است، حاوی 
یس های آن و همچنین چکیده ای از بیست  پساال و مجموعه دستنو او
متن فلسفی و عرفانی منتشرشده در این اثر است که به گزارشی عالمانه 

گشته است. از نسخه نفیس و هنری مثنوی جالل و جمال ختم 

□ □ □
- مناظره مست و فقیه و صوفی همراه با شانزده متن نظم و نثر دیگر 
در مناظ���ره، وح���دت وجود و غی���ر آن؛ تدوین، تصحی���ح و توضیح: 
علی محّدث؛ سوئ���د: انتشارات دانشگاه اوپس���اال، 504+14ص، 

2011م، وزیری.
بان ه���ای فارسی )14 متن( و  در ای���ن اثر هفده مت���ن ادبی و عرفانی به ز
ب���ی )3 متن( به نظم و نثر همراه با مقّدمه، توضیح و تصحیح استاد  عر
دکت���ر علی محّدث، در این مجموعه، ب���ا قالبی نفیس به چاپ رسیده 
است. مصّحح محترم در مقّدمه اثر، خطاب به عالقه مندان ادبیات و 
یخ ادبیات، سؤال و جوابی لطیف مطرح ساخته که  آشنایان متون و تار

شایسته توّجه و بررسی است: 
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کتاب میخان���ه،  انش���ای نظام الدین احم���د هّمت خانی  - خطب���ه 
)ص186-173(

میرنظام الدی���ن احمدبن ُحسام الدی���ن ق���ادری مشهور ب���ه »هّمت خانی« 
)د. پ���س از 1087ق( منش���ی میرعیس���ی )هّمت خ���ان( ب���ن ضیا الدی���ن 
حسی���ن )اسالم خ���ان( بدخش���ی متخل���ص ب���ه »می���َرن« )د. 1092ق(، از 
یب عالمگیر )ح���ک- 1068-1118ق( است. هّمت خان  ام���رای اورنگ ز
ک���ه در تذکره ها به  بدخش���ی، تألیف���ی ادبی ب���ا نام میخان���ه داشته اس���ت 
خمخان���ه شه���رت یافته اس���ت و در آن نزدی���ک ب���ه 120 ساقی نامه مندرج 
ب���وده اس���ت و تألیف آن حدود 1087ق یعنی پنج���اه سال پس از نگارش 
ین���ی، صورت پذیرفته است ک���ه هفتاد ساقی نامه  میخان���ه عبدالنبی قزو
یح و تتّبع مصّحح محترم، شوربختانه، نسخه ای  داشته است. بنا بر تصر
از اص���ل آن اث���ر در کتابخانه ها یافت نشده است، جز خطبه و دیباچه آن 
ک���ه با نثری منشیان���ه، موزون و مسّجع به خام���ه نظام الدین احمد منشی 
هّمت خان���ی نگارش یافته و در آن انواع صناع���ات ادبی در قالب سبک 
هن���دی )عبارات و جمالت بلند( به کار گرفته شده است. این دیباچه، 
یظی )و نه مّقدمه( بر میخانه هّمت خان است. این رساله  در حقیقت تقر
از چهار بخش تشکیل شده است: تحمید خداوند، نعت پیامبر )ص(، 
ی���ب و ستایش هّمت خان و میخانۀ تألی���ف او. باید افزود:  ثن���ای اورنگ ز
مستن���ِد مصّحح محت���رم در تصحیح ای���ن دیباچه، دستنوی���س شماره 

پساال بوده است. ONov537 موجود در کتابخانه دانشگاه او

- قواعد خط نستعلیق، از میرعلی تبریزی )ص192-187(
ی���س  ی���زی )د. 850ق(، ادی���ب، شاع���ر و خوشنو میرعل���ی سلطان���ی تبر
نام���دار دورۀ تیم���ور و شاهرخ می���رزا بوده اس���ت. باید دانس���ت میرعلی 
سلطان���ی از استادان برجسته خّط نستعلی���ق )عروس خطوط اسالمی( 
که وی  است و البته پیش از وی نیز این متداول بوده است؛ اّما از آنجا 
ای���ن خّط را ب���ه کمال رسان���ده، در مصادر، وی را مخت���رع و مبتکر خط 
یسان )ج2-1،  نستعلیق شمرده اند. مرحوم بیانی در احوال و آثار خوشنو
ص441-446( به تفصی���ل از نمونه ه���ای خطی وی سخن گفته است. 
کوتاه از میرعلی در خط نستعلیق و  باید افزود: رساله مورد گفتگو، اثری 
  ONov534قواع���د آن خّط است که بر اساس تنها نسخۀ خطی شماره
پساال، تصحیح ش���ده و در این مجموعه به چاپ  کتابخان���ه دانشگاه او

رسیده است.

 - در تعریف حّمام، انشای محمدخلیل مکّرم خانی

 )ص202-193(
یر گردیده،  ب���ارۀ نگارنده ای���ن رسالۀ ادبی که به سب���ِک منشیانه تحر در
مصّح���ح محت���رم ح���دس زده ان���د وی بایست���ی محّمدخلی���ل منش���ی 
که همزمان ب���ا ساخت حمامی  مکّرم خ���ان )زن���ده 1108ق( بوده باش���د 
باشک���وه از س���وی مکّرم خ���ان، هم���و از وی خواسته اس���ت رساله ای در 
وص���ف آن حّم���ام بپردازد. مستن���ِد این تصحیح، نسخ���ه خّطی شماره 

اصال���ِت قّم���ی، مشهور به حیران���ی همدان���ی )د. 903ق( در 475 بیت 
ب���ه سال 884ق در قالب مثنوی س���روده است و به سلطان یعقوب آق 
گفتۀ  کرده است. بنا به  یز تقدیم  قویونلو )حک- 884-896ق( در تبر
است���اد محّدث، پیش از حیرانی نمونه های دیگ���ری از »مناظره آسمان 
یم که نمون���ه اش از شاعری گمنام است که منتخبی  و زمی���ن« سراغ دار
ی���ز )نسخه کتابخانه مجلس با کتابت 721ق به  از آن نی���ز در سفینه تبر
یزی( آمده اس���ت. باید افزود: این  خ���ّط ابوالمج���د محّمدبن مسعود تبر
ی فرانسه در 

ّ
کتابخانه مل  Persan 349 اثر بر اساس نسخۀ خطی شماره

گردیده و در  ی���س )کتاب���ت 902ق در زمان حیات شاعر(، تصحی���ح  پار
این مجموعه، منتشر شده است.

- مناظره عق���ل و بخت و دولت )گلشن لطافت(، سروده ساغرجی 
سمرقندی )ص141-91(

ص ب���ه منش���ی و انشایی )د. 
ّ
می���رزا قاس���م ساغرچ���ی سمرقن���دی متخل

ب���ار عبداهلل خان وال���ی سمرقند بوده  1005ق(، از شاع���ران و منشی���ان در
یسان، قصای���د و غزلی���ات نیکویی به  که بنا ب���ه نوشت���ۀ تذکره نو اس���ت 
ین و  فارس���ی و ترکی سروده اس���ت که از آن جمله، داستان خسرو و شیر
گلش���ن لطافت )مورد گفتگو( می باشد. گلشن لطافت، در واقع داستان 
مناظ���ره ای رم���زی بین عق���ل، بخت و دول���ت در سرگذش���ت بخشی از 
که  زندگی اسف انگی���ِز خود شاعر در افول قدرت و تاراج اموالش است 
در آن به صراحت اظهار می دارد: »عقل است که سرنوشت انسان را رقم 
می زن���د، نه افول بخت و هبوط دول���ت«. باید افزود: شاعر، این منظومه 
یخ دقیق سرایش آن  فارسی 932 بیتی را طی یک هفته سروده است. تار
دانسته نیست، اّما بایست���ی آن را در زمان حکمرانی جوانمرد علی خان 
شیبانی در سمرقند )حک- 979-986ق( سروده شده باشد. مستنِد 
کتابخانه بودلیان در  این تصحیح نسخه خطی شماره 1036 )41 برگ( 
کتابت آن به طور تخمینی  یخ  که تار کسف���ورد - انگلستان بوده است  آ

1100ق می باشد.

- مناظره روز و شب، انشای منیر الهوری )ص154-142(
- مناظره سیف و قلم، انشای منیر الهوری )ص172-155(

ابوالبرک���ات منیربن عبدالحمی���د ملتانی اله���وری )د. 1054ق(، در عصر 
خویش از بزرگ ترین نویسندگان و شاعران پارسی سرای شبه قاره بوده است 
که آثار متعددی از خود برجای نهاده است. ساقی نامه، دوازده مثنوی، دو 
مناظ���ره منث���ور »روز و شب« و »سیف و قلم« از جمل���ه آثار منظوم و منثور 
اوس���ت. مصّحح محترم، تصحیح و انتشاِر مناظره روز و شب را با چاِپ 
رقع���ه جالبی با عنوان رقعه درخواست شمشی���ر از نّواب سیف خان انشای 
منی���ر الهوری )ص147( آغاز نم���وده است. مستنِد مصّحح در تصحیِح 
ای���ن دو مناظ���ره ادب���ی، تنها نسخ���ه خط���ی شم���اره ONo534 کتابخانه 
ک���ه ب���ه خ���ّط سیدمحّمد بن عبدالوهاب  پس���اال ب���وده است  دانشگ���اه او

حسینی در سال 1114ق در شبه قاره کتابت شده است.
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منش���ی او، اسعدی مشهور به شیخ سعداهلل سروده شده است. مستنِد 
مصح���ح در تصحی���ح ای���ن مکتوبات نی���ز، مانند چند رسال���ۀ پیشین، 

پساال بوده است. کتابخانه دانشگاه او  ONov534 نسخه شماره

گون )ص238-231( گونا - شهرآشوب سروده شاعران 
یند که در توصیف پیشه وران یک شهر  شهرآش���وب به نوعی شعر می گو
ی���ف حرفه و صنع���ت ایشان سروده شده  باش���د. بر اساس نسخه  و تعر
پس���اال، مصّحح ابیاتی  کتابخانه دانشگاه او  ONov534 خطی شم���اره
ک���رده و در این مجموعه  در شهرآش���وب از شاع���ران مختل���ف تصحیح 
ادب���ی نفیس به چاپ رسانده است. باید افزود: در ادامه همین نوشتار 
)ص239-242( ابی���ات لطی���ف دیگری نیز برای استف���اده اهل ادب، 

درج شده است.

 - رساله ای در تعلیم و تربیت، تألیف ادیبی
 هندی )ص250-243(

یسندۀ  ناشناس، در  که نو رسال���ه ای در اخالق و حکمت عملی اس���ت 
بیت فرزندان ایشان و دیگر عرصه های اخالقی  آن، ط���رز زندگی و نوع تر
بیت���ی مسلمان���ان هن���د را از ق���رن یازدهم هجری نش���ان داده است.  و تر
یسنده که خود ادیبی هندی و منشی بوده است، وظایف و تکالیف  نو
فرزند را در اوقات شبانه روز ترسیم کرده، از رفتن به مدرسه، سبق گرفتن، 
خور و خواب، بیداری و نماز، مشق خّط و مشق سپاهیگری و زور بازو و 
بیتی  گری و هر آنچه از نکته های اخالقی و تر زش ت���ا تیراندازی و شنا ور
ک���ه فرزند باید انج���ام دهد تا شخص���ی مفید در جامعه بش���ود، در این 
رسال���ه، به قل���م آورده است. مستنِد این رسال���ه نیز نسخه خطی شماره 

پساال بوده است. کتابخانه دانشگاه او  ONov534

- تائیة العارف محیی الدین ابن عربی )ص326-267(
که  مصّحح دانشمند، پیش از ورود به مبحث سه منظومه تائیه ذیل - 
جملگ���ی به دنبال تائیه ابن فارض سروده ش���ده است - مقّدمتًا بحث 
یخ آثار منظ���وم مرتبط با آن،  باره »وحدت وج���ود« و سیر تار مفی���دی در
ای���راد نم���وده اس���ت )ص253-255(. وی سپ���س به تفصیل ب���ا دّقتی 
عالمانه »ابن فارض و تائیه او« را مورد مداّقه قرار داده است )ص256-

ک���ه در ادامه تائی���ه ابن   فارض  266(. از جمل���ه قصیده ه���ای مشه���وری 
بی است؛ گرچه فصوص الحکم  سروده شده است، قصیده تائیه ابن عر
یه »وحدت وجود« نگارش یافته است. این  او نیز در اثب���ات همین نظر
یس شم���اره 7953  منظوم���ه، بر اس���اس دو نسخه خّط���ی، یکی دستنو
کار تصحیح از آغاز تا بیت 358 تائیه( و  کتابخانه ملی تونس )مبنای 
کادمی لوگدونو - باتافیا در لیدن  کتابخانه شرقی آ یس  دیگ���ری دستنو
کار تصحیح از بیت 359 تا آخر تائیه( بوده است. باید افزود:  )مبن���ای 
بی برای آشنای���ی پژوهشگران  ی���ن اب���واب هجده گانه تائی���ه ابن عر عناو
موض���وع تصّوف و عرفان، عبارت اس���ت از: 1. فی التوحید )33 بیت(؛ 

پساال است. کتابخانه دانشگاه او  ONov534

- ِشک���وه از فرم���ان من���ع شرابخ���واری، انش���ای نصی���رای همدان���ی 
)ص208-203(

- رقعه ای در طلب آب، انشای نصیرای همدانی )ص212-209(
بن خواجه محمود بروج���ردی همدانی، مشهور به »نصیرا«  خواجه نصیر
)د. 1030ق( از شاعران شهیر سده یازده هجری است. در این بخش دو 
رقع���ه از وی، یکی در باب قدغن ک���ردن شرابخواری از سوی شاه عباس 
اّول صفوی )د. 1038ق( است که وی در آن از این اقدام، لب به شکوه 

ید: یش می گو گشاده است؛ چنان که در پایان رقعه خو و شکایت 
بگشاین���د میکده ه���ا  ک���ه  دل  ای  باش���د 
بگشاین���د! م���ا  بست���ه  ف���رو  ک���ار  از  گ���ره   

که  انش���ای دوم نیز رقعه ای در طل���ب آب به سبب باغ یاسمن زار است 
یر اصفهانی نوشته است و البته این رقعه  نصی���را آن را به میرزا، یعنی وز
یر اصفهانی در آخر آن نوشته است: »به  لطی���ف اثر خود را بخشید و وز
چش���م، آب دهم«. باید افزود: مستنِد ای���ن دو رقعه موجز، نسخه خطی 
ک���ه مصّحح  پس���اال اس���ت  کتابخان���ه دانشگ���اه او  ONov534 شم���اره
ک���رده و در ای���ن مجموع���ۀ نفی���س به چاپ  دانشمن���د، آن را تصحی���ح 

رسانده است.

- در صفت تنباکو و حّقه، انشای صائب تبریزی )ص220-213(
ب���ه  ���ص 

ّ
متخل اصفهان���ی،  ی���زی  تبر محمدعلی بن عبدالرحی���م  می���رزا 

»صائ���ب« )د. 1081ق(، از شاع���ران نام���دار عه���د صف���وی و از مشاهیر 
سرایندگان سبِک هندی است. از جمله آثار صائب، رقعه ای است در 
ک���ه در آن از نوشیدن شراب  گفتگو( است  کو و حّقه )مورد  صف���ت تنبا

کشیده، به قلیان و دوِد آن روی آورده است: دست 
تل���خ ش���راب  ح���رف  ز  پیال���ه  ل���ب  شست���م 
تل���خ آب  ز  قناع���ت  تل���خ  دوِد  ب���ه  ک���ردم 

ک���ه از آغ���از رسال���ه نیز دانست���ه می شود، ای���ن ادبار ب���ه شراب و  آنگون���ه 
ت تجویز 

ّ
یا به عل گو اقب���ال به قلیان، نه از سِر توبه یا انگیزه دینی، بلکه 

پزشکان بوده است! باید دانست: مستنِد مصّحح محترم در تصحیح 
کتابخانه   ONov534 ای���ن رسال���ه موج���ز، تنه���ا نسخ���ه خط���ی شم���اره

پساال بوده است. دانشگاه او

- مکاتبه منظ���وم منّورخان و جانی خان، انش���ای دولتمردان هندی 
)ص230-221(

بارۀ طغیان  مکاتب���ه ای منظوم مشتمل بر پنج رقعه یا مکتوب منظوم در
رودخان���ه ای بی���ن منّورخ���ان )س���ه رقع���ه( و جانی خ���ان )دو رقع���ه(، از 
دولتم���ردان هند در سده ی���ازده هجری است که مجموعًا در 76 بیت، 
ک���ه توّسط  مشتم���ل ب���ر 19 بی���ت از منّورخ���ان و 57 بی���ت از جانی خان 
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المنسوب���ة إل���ی األنبی���اء )53 بی���ت(؛ 6. فی ذک���ر المب���دأ و المعاد )17 
یز )53 بی���ت(؛ 8. تغیر  بی���ت(؛ 7. معان���ی رموز دقیق���ة فی الق���رآن العز
الزم���ان و انح���راف م���زاج أحوال���ه و ظه���ور فس���اد األرض )41 بی���ت(؛ 9. 
ئ���م ظهوره و وقت���ه )19 بی���ت(؛ 10. فی خصائص  صاح���ب الوقت و عال
النفس التمام الذی هو القطب الحقیقی )10 بیت(؛ 11. القیامة الکبری 
و ما یکون من أحوالها )13 بیت(؛ 12. اآلداب النفیسة و حسن األخالق 

)71 بیت(؛ 13. طرف من أحوال الناظم )77 بیت(. 

ب���ارۀ  ی���ش در مصّح���ح دانشمن���د ای���ن منظوم���ۀ نفی���س، در مقّدم���ه خو
شخصی���ِت عام���ر بصری و تائی���ه وی در چند موض���وع مستقل پرداخته 
که عناوین آنها عبارت اس���ت از: عامر بصری )ص329-334(؛  است 
ف 

ّ
یخ م���رگ مؤل معن���ی اوشی���در )ص335(؛ س���ال تألی���ف تائی���ه و تار

ب���ه  اش���اره ای  )ص336(؛ 
اوض���اع سیاس���ی و اجتماع���ی 
)ص337-340(؛ عامر بصری 
اسماعیلی مذه���ب بوده است 
)ص340-345(؛ عامر بصری 
مهدورال���دم  و  واجب القت���ل 
)ص345-346(؛ شرابخواری 
در بین مسلمان���ان )ص346-
349(؛ آی���ا عامر بص���ری شراب 
می نوشیده است؟ )ص349-

اوشی���در  فلسف���ه  350(؛ 
تص���ّوف  )ص350-351(؛ 
)ص352-356(؛  اوشی���در 
)ص356- اوشی���در  بالغ���ت 

360(؛ مقایسه ای بین تائیه اوشیدر و تائیه ابن فارض )ص364-360(. 

هم���و در پایان تائی���ه  )ص432-434( مدخلی با عن���وان »ایضاحات« 
ب���از نم���وده، به شرح و بس���ط سه مطلب »األغی���ار« )بی���ت 2(، »قّصة رّد 
الشم���س« )بی���ت 188( و »التناس���خ« )بی���ت 213( پرداخت���ه اس���ت. 
مصح���ح محترم همچنین در ادام���ه، اشاره ای نیز ب���ه نسخه های مورد 
یش  کتابخانه ملی اتر یس شماره 481  بارۀ دستنو استناِد خود دارد و در

یسد:  ین می نو در و

ین، شاه نسخه ای است پری پیکری، مهوشی، لعبتی  »نسخه و
است؛ چنین نسخه ای کمتر نصیب پژوهشگران می شود. لب 
یش  ب���ر لب آن نهادم و سراپ���ای  آن را غرق بوسه کردم و کام خو
را از آن برگرفت���م؛ چنین نسخ���ه ای نور چشم را افزون و اندوه دل 
کاتب آنکه چنین فرشته ای آراسته  را بیرون می کند. ناز شست 
یبا ... این نسخه را در  است! به خّط تعلیق پخته جلی شیوای ز
یز  شعب���ان 715ق با اصل مقابله کرده اند ... نسخه ای است عز

2. ف���ی خل���ق آدم )19 بیت(؛ 3. فی ذکر ن���وح و الرسل بعده )13 بیت(؛ 
4. ف���ی ذکر ابراهی���م و األنبیاء من بعده )14 بی���ت(؛ 5. فی ذکر موسی و 
یم )10 بیت(؛ 7. فی  عجائب أحواله )56 بیت(؛ 6. فی ذکر عیسی بن مر
ذک���ر محّمد و أّنه أعطی ل���واء الحمد )21 بیت(؛ 8. ف���ی تعمیم الوحدة 
إل���ی عالم الحیوان و النبات )13 بیت(؛ 9. فی ذکر الخمرة )56 بیت(؛ 
10. فی تجدید اإلیمان و االستغاثة بالرحمن )16 بیت(؛ 11. فی الترغیب 
یاض���ة )59 بی���ت(؛ 12. فی ذک���ر الصالة )10  إل���ی تهذی���ب النف���س و الر
بیت(؛ 13. فی ذکر الحّج و العمرة )7 بیت(؛ 14. مخاطبًا روضة رسول 
اهلل ص )16 بی���ت(؛ 15. ف���ی ذکر الزکاة )15 بی���ت(؛ 16. فی ذکر الجهاد 
و الم���وت )8 بیت(؛ 17. ف���ی عجائب أحوال النف���س )32 بیت(؛ 18. 
کسیر الحیاة )38 بیت(. یض علی تطهیر القلب و تحصیل إ فی التحر

- تائیة الحکیم عامربن عامر البصری )ص436-327(
بن عامر بص���ری، مشهور به اوشیدر )د.  حکی���م عزالدین ابوالفضل عامر
حدود سال های 712-715ق(، از دانشمندان اسماعیلی مذهب نیمه 
دوم س���ده هفت���م و سال های نخسِت نیمه س���ده هشتم هجری است. 
مصّح���ح محت���رم در مقّدمه تائیه 761 بیت���ی )در 13 باب( عامر بصری 
که در س���ال 700ق در برابر تائیه ابن فارض س���روده شده است، تحقیق 
زن���ده و مستوفایی از زندگی، احوال، آثار و افکار وی به دست  جامع، ار
داده که در خور بررسی دقیق و توّجه عمیق است و البته از آنجا که وی 
ین بوده است، شاید بررسی  سال ه���ا مقیم شهر سیواس در ترکی���ه امروز
پذیری  ابیاِت تائیه عامر بصری بتواند بخش هایی از حلقه مفقوده تأثیر
ی���ان شه���ر سی���واس - از اسماعیلیه  ی���ان ترکی���ه - ب���ه خصوص علو علو
ک���ه کسانی همچون  کام���ل نماید. نبای���د از نظر دور داشت  را تبیی���ن و 
شهی���د قاضی ن���وراهلل تستری، عامر بصری را از ادب���ای شیعه اثناعشری 
پنداشته ان���د و ب���ه تیّمن دوازده ب���اب، آن را به عدد ائم���ه اثنا عشر )ع( 
و فص���ول را ب���ه »ن���ور« نامیده و کل قصی���ده تائیه عامر را ب���ه ذات األنوار 
گذاشته اند )در  موس���وم ساخته اند؛ اّما بخ���ش سیزدهم را »لمعه« ن���ام 

یسند:  نسخه مرعشی 13 اشاره(. استاد محّدث در این باره می نو

ین، آن  »برداش���ت نهای���ی راقم ای���ن سطور بر اس���اس نسخ���ه و
اس���ت ک���ه شاعر خود کت���اب را به سی���زده بخ���ش تقسیم کرده 
و ه���ر بخش را اشاره نامی���ده است و نام خاّص���ی برای قصیده 
یة  نگذاشت���ه، بلکه آن را در برابر قصی���ده فارضیه، قصیده عامر
ک���ه پنداشته اند عامر  خوان���ده اس���ت؛ ]اّما[ بعدًا ادب���ای شیعه 
]شیعه[ اثناعشری اس���ت، تغییرات یاد شده را در نام فصول و 

کرده اند«.  کتاب ایجاد  نام 

ی���ن سیزده »اش���اره« این تائیه چنی���ن است: 1. ف���ی التوحید )109  عناو
بی���ت(؛ 2. ف���ی معرفة ال���روح )23 بی���ت(؛ 3. معرفة النف���س الناطقة )6 
یف رم���وز المعجزات  بی���ت(؛ 4. الق���ول فی الهیول���ی )14 بیت(؛ 5. تعر
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که شاعر در این چکامه لب  کنم این است  گوشزد  که اینجا می خواهم 
گشوده است )بیت 43(: گفتن »أنا اهلل«  به 

مطّه���رًا الش���راب  أسقان���ی  اهلل  أن���ا 
یرت���ی سر ف���ی  م���ا  و  مکنون���ی  فأبدی���ت 

که���ن معَتَقِد  ک���ه از روزگ���اران  ... اص���ل وح���دت وج���ود، اصل���ی است 
انبوه���ی از عرف���ا و صوفی���ان در جه���ان اس���الم ب���وده اس���ت. در وادی 
وح���دت، لب گشودن "أن���ا اهلل" امری ع���ادی است و غرابتی ن���دارد؛ اّما 
گ���رم روزگار چشیده، هرگ���ز در بین مردم  عرف���ای ب���زرگ و مشایخ سرد و 
و عاّم���ه لب به چنین سخنان���ی نگشوده و اسرار عرفان را حفظ می کرده 
گر  ب���ان طعن و سرزنش م���ردم نمی انداخته اند. ا و خ���ود را بی جهت بر ز
گفتن  که کسی مث���ل حسین بن منصور ح���الج به  گاه���ی دیده می ش���ود 
یخته شده، باید  "أن���ا الحق" مشهور شده و در نتیج���ه به دار مجازات آو
آن را در مقول���ه ای در عالم سیاست محسوب داش���ت...؛ ]اّما عجیب 
ای���ن اس���ت[ در منابع دسترس خ���ود نمی بینم کسی ابن  تغ���ری بردی را 
ک���رده باشد؛ عجیب اینکه در  گفتن "أنا اهلل" تکفیر یا تخطئه  ب���ه سبب 
همین منابع حّتی کسی به صوفی بودن او یا اعتقاد داشتن او به تصّوف 
گفته نماند مستنِد  یح یا حّتی اشاره ای نکرده است!« نا و وح���دت تصر
ی تونس 

ّ
کتابخانه مل تصحیح این منظومه، نسخه خطی شماره 7935 

)کتابت 967ق( بوده است.

کت���اب، پس از برگی،  پای���ان سخ���ن در معّرفی این دفتر اینک���ه: در آغاِز 
پساال )تا سال 2011م(،  ین انتشاراِت دانشگاه او مشتمل بر فهرست آخر
نگارِش اولف گؤرانسون )Ulf Göranson(، شناسنامه کتاب و نام اثر از 
باب تسمیه »مجازی کّل به جزء« )ص1(، تشّکر از فرزند مصّحح )جالل 
مح���دث( به سبب حّل مشکالت رایان���ه ای در روند تصحیح )ص2(، 
پساال است، اّما در آسمان ادب  یادم���ان اثر: »طلوع این سفینه از افق او
پارس���ی و تازی ن���ور خواهد افشان���د ...« )ص3( و فهرس���ت هفده متن 
بی مندرج در این دفتر )ص5( آمده است، سپس مصّحح  فارسی و عر
کوتاه، از ادب  دانشمند اثر، استاد دکتر علی محّدث، در پیش گفتاری 

گفته است. کهن و دغدغه های تصحیح آنها، سخن  فارسی و متون 

کلی  کت���اب، چند نمای���ه با عن���وان  بای���د اف���زود: در صفح���اِت پایان���ی 
که شام���ل دوازده نمایه:  »فهرست ه���ا« )ص457-494( آم���ده اس���ت 
اصطالح���اِت  و  امث���ال  نمای���ه   .2 )ص459-470(؛  لغ���ات  نمای���ه   .1
فارس���ی )ص471(؛ 3. نمایه آیات ق���رآن )ص472(؛ 4. نمایه سخنان 
صوفی���ان )ص472(؛ 5. نمای���ه احادی���ث )ص473(؛ 6. نمای���ه امثال 
فه���رس   .8 )ص474-478(؛  اع���الم  نمای���ه   .7 )ص473(؛  ب���ی  عر
المف���ردات )ص479-489(؛ 9. فه���رس اآلی���ات )ص490-492(؛ 10. 
)ص493- األمث���ال  فه���رس   .11 )ص492-493(؛  فهرس األحادی���ث 

494(؛ 12. عبارت أخری )ص494( است. 

قه مند  یسنده هر که ب���وده از نزدیکان و عال و قاب���ل اعتماد ... نو
شاعر، و خود  ادیب و صوفی بوده است«. 

که  بای���د دانس���ت دو مستنِد دیگر مصّح���ح در تصحیح ای���ن چکامه، 
وی از آن ب���ه شاهک���ار اندیشه و شعر و هنر یاد نموده - یکی نسخه موزه 
یتانیا در لن���دن )با نام ذات األنوار( و دیگری نسخه شماره 11528/4  بر
که به  کتابخان���ه آیت اهلل العظمی مرعشی نجف���ی )ره( در قم بوده است 
یش  ی اتر

ّ
کتابخانه مل هر حال نسخه اساس ایشان در تصحیح، نسخه 

بی )دمشق  گفتنی است ای���ن اثر را پیشتر عبدالق���ادر مغر ب���وده است. 
1948م( ب���ر اس���اس ی���ک نسخ���ه مغل���وط، دوم ع���ارف تام���ر )1952م( 
و دیگ���ری ای���ف مارکی���ه، هم���راه ترجم���ه و ش���رح فرانسوی آن ب���ر اساس 
بی  ین، لی���دن و برلین و نیز نسخه چاپ���ی عبدالقادر مغر نسخه ه���ای و
یس، ب���ه چاپ رسانده اند. است���اد محّدث، در  در س���ال 1985م در پار
بارۀ ضعف  ادامه به تفصیل، در
بی  و کاستی های دو چاپ مغر
و مارکی���ه )صص367-369 و 
435( و نی���ز سبب چاپ تائیه 
و روش تصحی���ح خ���ود در این 
سخ���ن  )ص371-369(  اث���ر 

گفته است.

- تائی���ة الم���ؤّرخ ابن َتغ���ردی 
بردی )ص456-437(

ابوالمحاس���ن  جمال الدی���ن 
یوسف بن َتغری ِبردی ظاهری، 
ب���ردی«  »ابن تغری  ب���ه  مشه���ور 
سپهس���االران  از  815ق(  )د. 
کتاِب المنهل الصاف���ی و المستوفی  کم���ان شامات و مصر اس���ت.  و حا
بع���د الوافی، کتاِب النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، دیوان عرفانی 
السکر الفاضح  العطر الفائح و نیز تائیه مورد گفتگو، از جمله آثار متعّدِد 
یبًا دارای هزار  منثور و منظوم اوست. چکامه عرفانی ابن تغری بردی تقر
که وی آن را در سال 860ق در برابر تائیه ابن فارض، سروده  بیت است 
اس���ت و است���اد محّدث نیز ب���ه دالیلی که اظهار داشت���ه )ص439(، از 
یده ای از آن ابیات را شامل  گز کّل قصیده منص���رف شده و تنها  چاپ 
242 بی���ت هم���راه دیباچه منثور فصی���ح آن، تصحیح نم���وده و در این 
دفت���ر منتش���ر ساخته اس���ت. باید اف���زود: مصّح���ح در مقّدمه ای���ن اثر، 
ضمن درج شرح حال مختصر شاعر )ص438-440(، به آرای عرفانی 
ابن تغری بردی )ص440-442( می پردازد. همو در جایی از این بخش 
یس���د: »... هدف او از س���رودن این قصیده بیان "وحدت وجود" و  می نو
یب و بازگویی این  نی���ز اغراض عرفانی است؛ شبیه تائیه ابن فارض. تبو
گان���ه ای می طلبد...؛ اّما تنها نکته ای  افک���ار و اغراض خود تألیف جدا
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کن���ون به یقین رسیده  گروه را دیده است، ا یافت���ه و نی���ز کتاب های این 
گروه چاپ می شود، غالبًا  بی که توّسط این  است که متون فارسی یا عر
از نظ���ر علمی اعتماد برانگیز نبوده و متولیات آنها فاقد بضاعِت علمی  
ت است که ای���ن گروه در درجه 

ّ
در خ���ور و شایسته ان���د، و این ب���دان عل

ب���ی ی���ا فارسی را درس���ت نمی دانن���د و البت���ه از خواندن خطوط  اّول عر
بی ناتوانن���د. از شناخت نسخه و خط و ترجیح این بر آن و  فارس���ی و عر
ای���ن گونه موارد عاجزند و این همه باعث می شود که محصول کارشان 
ی���ر در کارشان  غالب���ًا »غی���ر قابل اعتم���اد« از آب درمی آید؛ ترفندهای ز

یاد دیده می شود: ز

که قباًل حداقّل یک بار چاپ  - بعض���ی دست به چاپ متونی می زنند 
ش���ده باش���د؛ یعنی بتوانند متن را از روی آن چ���اپ بخوانند و بفهمند؛ 
گر ن���ه، می کوشند الاقل یک���ی دو نسخه خّطی خیل���ی خوش خّط مثل  ا

کتاب چاپی به چنگ آورند. یک 

که در در نظر دارند به چاپ رسانند، ده پانزده نسخه خطی  - از متن���ی 
از جابلقا و جابلسا تهی���ه می کنند؛ نسخه ها را رده بندی، شاخه بندی، 
یخچ���ه ترسی���م و نقاش���ی، جدول بندی  شجره بن���دی ]نم���وده[ و ب���ا تار
گر درست انجام  می کنن���د، با ظاهری شی���ک و قبوالننده! همه اینه���ا، ا
ش���ود، خ���وب و قاب���ل ستایش، ولی محص���ول کار چیس���ت؟ کلمات و 
که می فهمند، یا از روی چاپ سابق یا آن نسخه های بسیار  تی را  جمال
خوش خ���ط ای بسا جدید یا با تلفیق ای���ن و آن، همان ها را در متن قرار 
می دهند و آنها را که نمی فهمند به صورت نسخه بدل در هامش ردیف 
گونه ای نادرست و به غیر روش  می کنند و این نسخه بدل ها ای بسا به 
که خوانن���ده حّق مطلب را به دست  علم���ی نقل شده است؛ به طوری 
ین نسخه بدل ها ب���ه وضوح رخ می نماید،  نم���ی آورد؛ تنه���ا مطلبی که از

»حیرانی« مصّحح است! 

ک���ه با متون فارسی و  ب���ر پژوهشگ���ران جوان پارسی و عرب، فرض است 
ب���ی چاپ شده توّسط این زمره از - به اصط���الح - استادان, سخت  عر
محتاطان���ه برخورد کنند. نخست آن متن و حواشی را به دقت بخوانند 
کاف���ی ناتوان���ی و حیران���ی مصّحح را  و ب���ه مح���ض آنک���ه از روی قرای���ن 
زشمن���د و بدرد خور باشد، متن  که اصل متن ار شناختن���د، در صورتی 
ب���ور را از روی نسخه ه���ای خّطی دوب���اره به روشی انتق���ادی و علمی  مز
بی ب���ه صورت درستی  کنن���د تا میراث فرهنگ���ی فارسی و عر تصحی���ح 
ب���ه دس���ت مردم برس���د و آث���ار فرهنگی ما بی���ش از این توّس���ط »آنان که 

نمی دانند« ُمثله نشود.

که  فهرس���ِت منابع تصحی���ح نی���ز در صفح���اِت »495-500« درج شده 
در آن داده ه���ای کتابشناخت���ی حدود 130 منبع و مص���در، به زبان های 
بی آم���ده که در تصحیح رساله ه���ای این مجموعه نفیس،  فارس���ی و عر
گرفته اس���ت. باید توج���ه داشت  م���ورد استف���اده مصّحح محت���رم ق���رار 
ای���ن فهرست، اف���زون بر فهارس و مناب���ع انگلیسی، فرانس���وی، آلمانی و 
سوئ���دی است که در هامش صفحاِت ای���ن دفتر به مناسبت قید شده 
اس���ت. همچنین در ادام���ه )ص501-504( پنچ اثِر استاد محدث - که 
ک���رده است – به اختصار  پساال منتشر  انتش���ارات کتابخانه دانشگ���اه او
گزارشی از محتوا و فهرست مطال���ب آنها آمده است. در  معّرف���ی شده و 
پساال با عنوان  تین نیز، پس از درج سلسله انتشارات دانشگاه او بخش ال
چه���ل و چهارمی���ن مجل���د )Vol. XLIV( منتشرشده از س���وی این ناشر 
)ص1(، شناسنام���ه اث���ر )ص 3( و فهرست مت���ون تصحیح شده در این 
 Ulf( گؤرانسون مجموعه )ص 5( آمده است. مصّحح از پروفسور اولف 
 ،)Andres Edling( کتابخانه، دکتر آندرس ادلینگ Göranson(، رئیس 
پساال و  کتابخانه دانشگ���اه او رئی���س دپارتمان نس���خ خطی و موسیق���ی 
کتابخانه  گروه می���راث فرهنگی  آقای ِپ���ر سوله���د )Per Cullhed( رئیس 
پساال )ص 7( قدردانی و تشکر نموده است و همچنین همو  دانشگاه او
قدردان���ی ویژه ای نیز از دوست فاضل و دانشمند خود یودیث یوزفسون 
)Judith Josephson( نم���وده اس���ت که در برگ���ردان انگلیسی مقدّمه اثر، 
به مصّحح یاری رسانده است. باید افزود: مقّدمه مصّحح به انگلیسی 
ک���ه در س���ال 2011م نگارش یافته اس���ت، حاوی گزارشی از   )pp. 9-13(
یس ه���ای آن و همچنین  پساال و مجموعه دستنو کتابخان���ه دانشگ���اه او
چکی���ده ای از هفده متن ادبی و عرفان���ی منتشرشده در این دفتر است 
تینی و سوئدی )ص14(  ک���ه به معّرفی یازده منبع انگلیسی، آلمان���ی، ال

استفاده شده در تصحیح و مقدّمه، ختم گشته است. 

□ □ □
کهن توصیه استاد محّدث به پژوهشگران جواِن متون 

بیش از پنجاه رساله نفیِس تصحیح شده در این سه دفتر، با توصیه ای 
نغز و عالمانه با عن���وان »هشدار به پژوهشگران پارسی و عرب« در بیان 
نقاط ضعِف نوع تصحیحاِت مغرب زمینیان، از سوی استاد محّدث، 
که به عنوان حسن ختام این نوشتار، برای استفاده و  بدرقه شده است 

یاِن جوان، درج می گردد: عبرِت محققان و دانشجو

یکایی(  پایی و امر بی���ان )اعم از ارو که توّسط غر بی  »مت���ون فارسی و عر
تصحی���ح و چ���اپ می ش���ود، بای���د سخت ب���ه دی���ده احتی���اط و تردید 
یس���ت و این هشدار خصوصًا خطاب ب���ه پژوهشگران جوان  بدانها نگر
که بیست و اند سال است  ب���ان است. راقم سطور  بان و عرب ز فارسی ز
ک���رده و در این مّدت ب���ا بسیاری از  پ���ا زندگی  ک���ه در ب���الد مختلف ارو
ب���ی هستند، آشنایی  ک���ه دست اندرکار ادبیات فارسی و عر پایی���ان  ارو


