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سیدمحمد فاطمی قمی در مقام مترجم
درباره مرحوم سید محمد فاطمی قمی )1294 ق ـ 1324 ش( فراوان نوشته شده و بیشترین ستایش از او 
که غالبًا از آن به عنوان  که در تدوین قانون مدنی ایران داشـته اسـت، قانونی  به دلیل نقش مهمی اسـت 
ی نوشته شده، اشاره به خاطرات  که برای و یک شاهکار حقوقی یاد می شود. در بیشتر شرح حال هایی 
او شـده بود. بخشـی از این خاطرات ابتدا در پیام بهارسـتان و سـپس در سـال 89 زمانی که در کتابخانه 
مجلـس بـودم، بـه کوشـش آقـای احمدرضـا نائینی و دوسـت مـا آقای دکتـر زندیه تحت عنـوان »خاطرات 
ی آشنا شود، بهتر است  گر کسی دوست دارد تا با زندگی و کنون ا سید محمد فاطمی قمی« منتشر شد. ا
آن خاطـرات را بخوانـد. او البتـه صرفـًا دانـش فقهـیـ  حقوقـی نداشـت، بلکـه در عمل هـم، چندین دهه، 
در باالتریـن مقامـات قضایـی بـود. کتـاب درسـی او بـا عنـوان فقه فارسـی، برای مهروموم ها منتشـر شـده و 
که سـال 1311 برای  یس می شـد. دسـت کم دو نمونه از این فقه فارسـی می شناسـیم. یکی  در مدارس تدر
که برای دوره اول دبیرستان بوده است. رده های پنجم و ششم ابتدایی بوده و دیگری چاپ سال 1317 

کـه در مقدمـه کتابچـه دیگـر او با عنوان »فقه فارسـی« آمده گواه روش  یـک خاطـره از اسـتواری او در عمـل 
او است:

یاسـت شـعبه چهـارم دیـوان کشـور قرار داشـت، از طـرف داور به او ابالغ می شـود که  کـه در مقـام ر »زمانـی 
نظر شـاه در این پرونده چنین اسـت. آن مرحوم می گوید، آنچه حق اسـت رعایت خواهد شـد و مسـئول 
جوابگویی آن من هسـتم. ظاهرًا نظر شـاه در آن پرونده رعایت نمی شـود. روزی در مراسـم سـالم رسـمی، 
شـاه در برخـورد بـا مرحـوم فاطمـی، از او مواخـذه نمـوده، می گویـد: مگـر پیغـام مـرا داور بـه شـما نـداد؟ در 
پاسخ می گوید: چرا داد و من با اطمینانی که داشتم اعلی حضرت نظری جز اجرای عدالت ندارند، و به 
این وسیله خواسته اند مرا امتحان کنند که تا چه حد نفوذپذیر هستم، بنابراین، نظر قلبی اعلی حضرت 
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کـه همـان احقـاق حق بود، عمل شـد. رضاشـاه سـر خود را زیـر انداخته و 
رد می شود«.

کـه در  سـید محمـد فاطمـی قمـی، بـرای قمی هـا، بـه واسـط بیمارسـتانی 
ایـن شـهر سـاخت و بـه نـام خـود او شـهرت یافت، شـناخته شـده اسـت. 
کـه هـر دو فرزنـدش، پیش از درگذشـت خودش، از دنیا رفتند، دارایی  او 
کـرد. این بیمارسـتان که در 4  خـود را صـرف سـاختن همیـن بیمارسـتان 
فروردین 1310 در حضور مرحوم آیت اهّلل حاج شـیخ عبدالکریم حائری، 
یخ قم، شرح آن آمده  کلنگ شروع آن به زمین زده شد. طبعًا در منابع تار

است.

امـا وجـه دیگـر مرحوم فاطمـی که می خواهم در اینجا اشـاره کنم، ترجمه 
کـه دسـت کم یکـی از اینهـا از نظـر  کتـاب از عربـی بـه فارسـی اسـت  دو 
کارهـای منتشـره در ایـن زمینـه، از ناحیـه  گرفتـن در یـک سـبک از  قـرار 
کـه مـا ایرانیـان، چنان کـه همه  یخـی اهمیـت دارد. داسـتان از ایـن قـرار اسـت  دیـن داران، در آن مقطـع تار
پـا آمـده اسـت. امـا به طـور خـاص، بایـد از  گاهیـم، اندوخته هایمـان در بـاب تمـدن نویـن، از طریـق ارو آ
نقـش اسـتانبول، تفلیـس، بـالد عربـی، و شـبه قاره، در این زمینه یاد کنیم. در این انتقـال، طبعًا »ترجمه« 
اهمیت داشـت. صدها کتاب در دوره قاجار از زبان های فرنگی به ویژه فرانسـوی به فارسـی ترجمه شـد. 
یـخ و شـماری داسـتان و یـا سـفرنامه و نیـز کتـب علمـی و پزشـکی بـود. در اندیشـه های  اینهـا بیشـتر در تار
کـه  سیاسـی و حقوقـی و اسـالمی و تمدنـی هـم آثـاری ترجمـه شـد. در ایـن میـان، به خصـوص در دوره ای 
بـالد عربـی فعال تـر شـدند، آثـاری از عربـی بـه فارسـی درآمـد. برخـی از آنهـا، اصالتـًا از زبان هـای فرنگی به 
که در شماری از این آثار  یکردی  عربی درآمده و منتشر شده بود و برخی هم زبان اصلی آنها عربی بود. رو
یخ ما، یعنی سـال های بعد از مشـروطه و توجه شـماری از فرهیختگان  وجود داشـت، در این مقطع از تار
که قدری مدرن و بروز شـده  ایرانی را به خود جلب می کرد، نوشـته های نو در دفاع از اسـالم بود، اسـالمی 
کتاب یا مقاله، از مطبوعات و منشورات عربی  که  گفت، شمار این مترجمان در ایران  کل باید  بود. در 
بـه فارسـی درمی آورنـد و هدفشـان ارائـه تصویـری جدیـد از اسـالم بـود کـم نیسـت و زمانـی بایـد دراین باره، 
کـه درباره مزایای اسـالم  به صـورت مسـتقل مطلبـی تهیـه شـود. برخـی از ایـن آثـار، از چهره هـای غربـی بود 
نوشـته بودند. این قبیل آثار، تأثیر دوچندانی در میان مسـلمانان داشـت و مرتب به آنها ارجاع داده شـده 
کـه آنهـا هـم اعتـراف دارنـد که دیدگاه هـای اسـالم در زمینه های مختلف درسـت و عالی  و گفتـه می شـد 
گسـترش یافتـه و در مطبوعـات نوشـته ها و مقـاالت و  اسـت. ایـن ادبیـات در دوره پهلـوی اول به سـرعت 

گفته بودند، منتشر می شد. کوتاه و بلندی از آنچه آنها در تأیید اسالم  قطعات 
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مرحـوم فاطمـی، صرف نظـر از کارهـای حقوقـی خـود، دو کتـاب از عربی 
که یکی از آنها نمونه ای از همین جریان فکری اسـت.  به فارسـی درآورد 
کنـت هنـری دوکاسـتری، یکـی از  کتلاب اسلام، افلکار و اندیشله ها، از 
کـه توسـط احمـد فتحـی زغلول پاشـا بـه عربی ترجمه شـده  ایـن آثـار بـود 
و مرحوم آقا میرزا سید محمد قمی فاطمی )مستشار دیوان عالی تمیز( 
ترجمـه و بـه سـال 1309 خورشـیدی منتشـر شـد. احمـد فتحـی زغلـول 
پاشـا، مترجم شناخته شـده آثار فرنگی ها درباره اسـالم و تمدن اسـالمی 
اسـت. او مترجـم جوامـع الکلـم از گوسـتاولوبون و همیـن طور کتاب سـر 
التقدم االنگلیز )از ادمون دیموالن(، روح االجتماع، سیر تطور االمم )هر 

گوستاولوبون(، است. دو از 

کوتـاه بـر ایـن اثـر در حـد نیم صفحـه نوشـته  مرحـوم فاطمـی یـک مقدمـه 
و خواننـده را بـه مقدمـه مفصـل احمـد فتحـی زغلـول پاشـا ارجـاع داده 

کتـاب در ذهـن داشـته، توسـط زغلـول در مقدمـه عربـی پاسـخ داده  کـه در ترجمـه ایـن  گفتـه شـبهه ای  و 
کتاب از فرانسه به  شده است. زغلول در مقدمه، از اختالف نظر دوستانش درباره ترجمه یا عدم ترجمه 
گفته و دالیل ترجمه شدن اثر را بر عدم ترجمه آن، درست تر و بهتر دانسته است. مخالفان  عربی سخن 
می گفتنـد، درسـت اسـت کـه کتـاب علمـی و تحقیقـی اسـت، اما برخی از تشـنیعات و شـبهات قدیمی 
گوید، خود نویسـنده هم اینها را اوهامی  مسـیحیان نسـبت به اسـالم، در آن درج شـده اسـت. زغلول می 
که مسیحیان قرون وسطی نسبت به اسالم مطرح می کرده اند و طبعًا آنها را نادرست می داند. او  دانسته 
کرده است. نکته  که به پاسخ گویی به این شبهات پرداخته و آن را رد  از مؤلف فرانسوی ستایش می کند 
دیگر اینکه علمای قدیم هم نقل شـبهات و حرف های باطل را ایراد نمی دانسـتند، آنها مطالب باطل را 
کرده است.  می آورند و پاسخ می دادند. احمد فتحی، روش علمی مؤلف را ستوده و آن را عادالنه تلقی 
که نقلش  کتاب  که غرض مؤلف حقیقت است، هرچه باشد، و در بعضی از مواضع  »بر من معلوم شد 
کـه او ایـن کتاب  کـرد  بـا احـکام شـرعیه موافقـت نـدارد، او را مواخـذه نمی کنـم...« . در ضمـن بایـد توجـه 
که در میان ما مسـلمانان هم  را برای فرانسـوی ها نوشـته نه مسـلمانان. این مالحظه مهمی اسـت. بماند 
ی، بـه نظر می رسـد مقدمه زغلـول، مقدمه  کـه بایـد متوجـه آنهـا باشـیم. بـه هـر رو یـادی بـوده  بدعت هـای ز

جالبی است.

که به عنوان جوانی 25 سـاله ـ در زمان اسـتعمار الجزایر  و اما نویسـنده، داسـتان را از وقتی شـروع می کند 
توسط فرانسوی ها ـ در منطقه حوران، مابین زرقوم و سجیر، با شماری از اعراب حرکت می کرده، کسی از 
که برخی را می فهمیده و برخی را نه، در ستایش  آنها شعر می خوانده و بقیه هم آواز می شدند و اشعار هم 
که از دور نماز جماعت آنها را  ی بوده است. یک بار برای نماز عصر همه از اسب ها پیاده می شوند. او  و
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تماشا می کرده، شیفته آنها می شود. »چه قدر منظره آن جماعت خوش 
کـه در حال نماز داشـتند«. »من خود را در آن بیابان، تنها  بـود، بـا نظامـی 
و بـی وقـر مـی دیـدم«. »حس کردم که مجذوب حالوت اسـالم شـده ام«. 
کـردم بـه نوشـتن دربـاره اسـالم«. ایـن زمینـه ای بـرای تألیـف ایـن  »شـروع 

کتاب می شود.

نوشـته های مستشـرقین  از  اسـالم، هـم  بـرای معرفـی  نویسـنده می گویـد 
کـه در الجزایر مابین  کـرده، هـم مسـتغربین، یعنـی فرنگی هایی  اسـتفاده 
کرده انـد. البتـه مستشـرقین مـواد علمـی بیشـتری در  مسـلمانان زندگـی 
یـخ اسـالم در ایـن زمـان  کـه »به واسـطه آنهـا نوشـتن تار اختیـار می گذارنـد 
گاهـی  گـروه دوم از دل جماعـت مسـلمانان بیشـتر آ سـهل تر می شـود«. 
دارنـد، چـون میـان آنهـا زندگـی کرده انـد. همیـن شـروع نشـان می دهد که 
نـگاه مؤلـف بـه مسـئله اسـالم چگونه اسـت. او می گوید »مـن مدت های 
یـاد اشـتغال داشـته ام، و طریـق طریـق  کـرده ام، و بـه معرفـت طبایـع شـرقی ها ز یـاد بـا عرب هـا معاشـرت  ز
مسـتغربین الجزایـر اسـت و بـه ایـن جهـت از مستشـرقین محتـرم عفـو و اغمـاض می طلبـم«. او می گویـد، 
کـه »بـه عـرب متمایل انـد، و دربـاره اسـالم  کسـانی  بااین حـال مـرا متمایـل بـه عـرب ندانیـد، یعنـی ماننـد 
کلماتشان مبنی بر تخیل است«.  گرفته اند، می نویسند، و  که در اثنای سیاحت مختصر خود یاد  هرچه 
»مقصود من از این کتاب، تمجید اسـالم نیسـت، بلکه چون دیدم مسـئله اسـالم در این عصر از مسـائل 
یس  گردیده، و برای همین مسـئله یک مجله علمی در پار که ذهن محققین به آن مشـغول  بزرگی اسـت 
که بعضی از آنها اوالد  که مسـیحیین  گردیده به حدی  کار مسـلمین  که موجب پیشـرفت  تأسـیس شـده 
کـه مسـلمین در آنجـا عبـادت  کردنـد، بـرای بنـای مسـجدی  کمـک مالـی  اهـل صلیب انـد، بـا مسـلمین 
کنم بر بعضی از غلط ها  خداوند نمایند، من این رغبت مردم را غنیمت شمردم و درصدد برآمدم تنبیه 

گشته«. که راجع به پیغمبر عربی و دین اسالم در افکار ما مسیحیین راسخ 

کتاب در هفت فصل  گرفته است.  یخ صورت  کار در ظرف تار کتاب معرفی اسالم بوده، اما این  هدف 
تنظیـم شـده اسـت. فصـل اول: »صـدق محمـد ص«، فصـل دوم »اسـالم و فتوحات، اسـالم در شـرق، در 
اندلـس، ... نتایـج تسـامح دیـن اسـالم، فصـل سـوم: تعـدد زوجـات... »حشـمت و وقـار نـزد مسـلمین«، 
ی نزد مسـلمین، فصل پنجم قضا و قدر نزد مسـلمانان، فصل ششـم انتشـار  فصل چهارم سـعادت اخرو
اسالم در ایام فتوحات عربی، نقش تجار مسلمین، انتشار اسالم در افریقای وسطی، فصل هفتم، اسالم 

در الجزایر، امتناع مسلمین از نصرانی شدن، جمعیات دینی در اسالم و...

کـه مـرور بـر همـه آنهـا، خـارج از حوصلـه  یابی هـا و قضاوت هـای فراوانـی دارد  کتـاب، ارز مؤلـف در ایـن 
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کوتـاه اسـت. بـدون شـک، ایـن اثـر می توانـد مدلـی از نـگاه  گـزارش  ایـن 
پایی هـا را بـه اسـالم در اواخـر قـرن نوزدهـم نشـان دهـد. بی مناسـبت  ارو
کتـاب را از زبـان اصلـی فرانسـوی آن  گـر کسـی یک بـار دیگـر ایـن  نیسـت ا
کتاب در سال 1896  گفته مترجم عربی، اصل  کند. به  ترجمه و منتشر 
میـالدی منتشـر شـده اسـت. ترجمـه فارسـی در دی ـ اسـفند مـاه 1309 

توسط چاپخانه خاور طهران، منتشر شده است.

ترجمه تحفه االریب اثر دیگری از مرحوم فاطمی
مرحوم فاطمی کتاب دیگری را نیز از عربی به فارسی درآورده که با چاپ 
بی اطالعـم،  آن  از چـاپ نخسـت عربـی  اسـت.  منتشـر شـده  سـنگی، 
گرفته است تا ترجمه  که به احتمال در اختیار مرحوم فاطمی قرار  چاپی 
کـه تصویـرش را مالحظـه می کنیـد، سـال 1992 منتشـر  کنـد، امـا چاپـی 
شـده اسـت. ترجمـه ایـن کتـاب توسـط مرحـوم فاطمـی، به دنبـال هجوم 

که پس از اوج گیری جریان استعمار در قرن نوزدهم، و اوایل قرن  مبلغان مسیحی در جهان اسالم است 
بیستم، به شکل تندتری نسبت به قبل، مطرح شد. 

گذاشـته، به  که نامش را عبداهّلل  یب در سـال 823 توسـط یک مسـیحی مسـلمان شـده  کتاب تحفه االر
یخ ادیان منتشـر شـده اسـت. ترجمه  عربی نوشـته شـده، در سـال 1885 به فرانسـه ترجمه و در مجله تار
گرفتـه و آنچنان که در پایان کتـاب آمده ترجمه  فارسـی ایـن کتـاب، توسـط سـید محمـد فاطمی صورت 

یـا انتشـار در سـا ل 1333 ق )1294 ش( بـه انجـام رسـیده و طـی 222 
صفحه منتشر است.

یـک صفحـه مقدمـه توسـط »سـید محمدحسـین حجت االسـالم زاده 
اصفهانی« در معرفی این اثر نوشـته شـده که به این شـرح است: »... اما 
بعـد مؤلـف ایـن کتـاب مسـتطاب، یک نفـر از علما و کشیشـان معروف 
جلیل القدر نصارا باشـد که پس از کتب مقدماتی، مدت بیسـت سـال 
کتـب  از  اقتبـاس معلومـات مذهبـی  و  مشـغول تحصیـل علـوم دینـی 
آسمانی بود، تا آنکه اخیرًا به هدایت اوستاد خود کشیش بزرگ و رئیس 
کتب تورات و انجیل و صحف  که اولین عالم به  کل مذهبی نصارا ... 
ی اسـت، حقانیت مذهب اسـالم و نسـخ و بطالن مذهب نصارا  سـماو
یافتـه، و ایـن امـر را مکتـوم داشـته تـا از شـهر نبونیـه ... مهاجـرت  را در
کـرده، و بعـد از یـازده مـاه بـه شـهر تونـس )دارالسـلطنه مسـلمین( ]آمـده[ 
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شـرف  بـه  احمـد  ابوالعبـاس  سـلطان  خدمـت  در  و 
دین اسـالم مشـرف گشـته، و نام خود را شـیخ عبداهّلل 
گذارده، و پس از چندی در سنه 823 هجری )پانصد 
و بیست و یک سال قبل( این کتاب را تألیف نموده، 
و هرچنـد مبنـای کتـاب را اختصـار اسـت، ولـی چون 
کـه از  ی بصیـرت و اطـالع نوشـته شـده، و آنچـه  از رو
کنـد،  کتـب آنهـا نقـل مـی  عملیـات علمـای نصـارا و 
کـرده، بلکـه همـان اعمـال را  بـه چشـم خـود مشـاهده 
کـه  کتـب دیگـران  مرتکـب بـوده اسـت، لـذا بیشـتر از 
و  عامـه  اسـتفاده  قابـل  داشـته اند،  مرقـوم  به تفصیـل 
محـل توجـه می باشـد، و چـون اصـل نسـخه آن عربـی 
کنـون  و خیلـی هـم عزیـز الوجـود و بـه لسـان فارسـی تا
ترجمـه نگشـته بـود، لهـذا حسـب الخواهـش جمعـی 
از مؤمنین حضرت حجت االسالم آقایی آقا میر سید 
محمـد قمـی ـ دامـت برکاتـه ـ به فارسـی ترجمـه فرموده 
گردیـدم. االحقر  و ایـن عاصـی متکفـل طبـع و نشـر آن 
سـید محمـد حسـین حجت االسـالم زاده اصفهانـی 

غفرله.

یب  کتاب، یعنـی تحفه االر جالـب اسـت بدانیم این 
که سال  فی الرد علی اهل الصلیب یک بار دیگر هم توسط آقای سید محمدتقی صدر االشراف تبریزی 
1372ق هنـوز زنـده بـوده ]دام ظلـه الـوارف[ توسـط چـاپ بوذرجمهـری مصطفـی، در 114 صفحـه منتشـر 

کرد. شده است. یک وقتی باید این دو ترجمه را مقایسه 

رسول جعفریان  
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ْنَفرٰی ْعَدٰی ِمَن الشَّ
َ
أ

َغْت نامۀ ِدْهُخدا ذْیِل »َشـنَفرٰی« می خوانیم: »نام شـاعری اسـت ازدی از حد درگذرنده و منه المثل: 
ُ
َدر ل

اعدی من الشنفری. )منتهی االرب(. ... .«.

َکریِم َصفٖی پوری، 
ْ
حیم بِن َعْبدال َعَرب، َعْبدالّرَ

ْ
غاِت ال

ُ
َرب فی ل

َ ْ
َرب ) ُمْنَتَهی األ

َ ْ
َدر َمتِن ِپژوهیدۀ ُمْنَتَهی األ

ُمَقّدمه، َتْصحیح، َتْعلیقات و َفهاِرس: دکتر َعلیِرضا حاجیاْن نژاد، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1397 
هــ.ش.، 2 / 1657(، در مـاّدۀ »ش ف ر« آَمـده اسـت: »َشلْنَفَری: نـاِم شـاعری، و ِفـی المثـل: "أعـدی ِمـَن 

الّشنفری" و هو من العّدایین.«.

َرب فـی 
َ ْ
ـر: ُمْنَتَهـی األ

َ
کـه َدر َدسـْتَرِس َمـن بـود، ِعبـاَرت َهمیـن اسـت )نگ َدر َبْعـِض چاپهـاِی َسـْنگی َهـم 

َعَرب، َتصحیح: َفَرُج اهّلل بن هاِشـم الُحَسـْینّی القاسـانّی و ...، چاِپ َسـنگی، طهران: دارالّطباعۀ 
ْ
غاِت ال

ُ
ل

دُحَسیِن طهرانی، 1296 ـ 1298هـ.ق.، ص 638(. ئی ُمَحّمَ َکربال

حیِم َصفٖی پوری است یا َنه.  ِکتاِب َعْبدالّرَ َغْتنامۀ ِدْهُخدا، َهمین عباَرِت 
ُ
ْفتآورِد ل

ُ
گ َنمی داَنم َمْنَبِع 

مـان َمـردی "از حـد 
ُ
ْعٖنـی: َشـْنَفرٰی ـ بی گ

َ
أ ـ  بـاری، َهرچـه باَشـد، و َهرَچنـد ایـن شـاِعِر ُصعلـوِک جاِهلـی 

ـْنَفرٰی«، بـه ایـن "از حـد 
َ

ْعـَدٰی ِمـَن الّش
َ
ی و بُخصـوص َمَثـِل »أ درگذرنـده" بـوده اسـت، آن »َعّداء«بـوَدِن و

پـا بـوده اسـت، و َدر َفرَهْنـِگ َعَربـی به  درگذرنده"بوَدَنـش ُپـر ِارِتباطـی َنـداَرد؛ َبلکـه َشـْنَفرٰی، از َدَونـدگاِن تیْز
ْی َمَثل می َزده اند. مثاِل و

َ
ْی و أ َدَوندگِی و

ْنَفرٰی« َیعنی: َدَونده َتر.
َ

ْعَدٰی ِمَن الّش
َ
ْعَدٰی« َهم َدر »أ

َ
»َعّداء« َیعنی: بسیار تیْزدو. »أ

ْعَدٰی«، از ُجمله آَمده است: 
َ
َغْتنامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »أ

ُ
َدر خوِد ل
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»|| بهتر دونده. )ناظم االطباء(. دونده تر. )یادداشت بخط مؤلف(: و سلیک بن سلکة کان اعدی الناس 
حتی ان الفرس الیدرکه. )صبح االعشی ج ١ ص ٤٥٢(. 

- امثال: 
*اعدی من الحیة. 

*اعدی من الذئب. 
*اعدی من السلیک. 
*اعدی من الشنفری. 

*اعدی من الظلیم. )یادداشت بخط مؤلف(.«.    

ِم َمْحجوب دُّ
َ

تَق
َحکیم ِفردوسی َدر دیباجۀ شاهنامه َفرموده است:

رده انــــــــد َبرآَو گیتــــــــی  دو  از  رده انــــــــدُتــــــــرا  بَپرَو میاْنجــــــــی  َچندیــــــــن  بــــــــه 

ُشــــــــمار َپســــــــیِن  ِفْکــــــــَرت،  َمدارنُخســــــــتیِن  ى  بــــــــاز بــــــــه  را  یشــــــــَتن  خو یــــــــی  تو

) شاهنامۀ ِفردوسی، َتْصحیِح ِاْنِتقادی، ُمَقّدمۀ َتْحلیلی، ُنْکته هاِی نویافته از: ُمْصَطفٰی جْیحونی، چ: 2، 
ِاْصَفهان: ِاْنِتشاراِت شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، 1 / 4، ب 65 و 66(.

گـون، راِی  گونا قـواِل 
َ
فت وگوهـا َرفتـه اسـت. َدر میـاِن أ

ُ
گ َبـر َسـِر ایـن دو بْیـِت ِفردوسـی و خاصـه بْیـِت ُدُوم، 

َعَمِل« ناِظر اسـت 
ْ
ِفْکِر، آِخُر ال

ْ
 ال

ُ
ل ّوَ

َ
ُمْختار آَنسـت که »نُخسلتیِن ِفْکَرت، َپسلیِن ُشلمار«، به ِعباَرِت ِحْکمِی »أ

ُکَهِن فارسـی چون َکلیلۀ َبْهرامشـاهی و  ر َمْتنهاِی 
َ

قـواِل زباْنـَزِد َفرزانـگاِن باسـتان بـوده و َدر َبْعِض دیگ
َ
کـه از أ

فظ یا َمْضمون آَمده است.
َ
جاِم َجِم أوَحدِی َمراغی و ... نیز به عْیِن ل

ِفْکِر، آِخُر 
ْ
 ال

ُ
ل ّوَ

َ
ِه بسـیاری از ُفَضالِی ُمعاِصر به پْیَونِد »نُخسلتیِن ِفْکَرت، َپسلیِن ُشلمار« با »أ ِب َتَنّبُ

ْ
باری، َجل

َقُه اهّلُل ِلُکّلِ َخْیٍر!
َ
یان، است ـ َوّف َدب، آقاِی دکتر َمْهدِی نور

َ
َعَمِل«، َرهیِن ِإشاَرت و ِإفاَدِت ُاستاِد أ

ْ
ال

فتـآَورد از َبیانـاِت 
ُ
گ ه! ـ، َدر  یـَد ِعـّزُ سـالها پیـش شاهنامه شـناِس َارجَمنـد، ُاسـتاد ُمْصَطفـٰی جْیحونـی ـ ز

، س 3، ش 18، ُمرداد  ـهـ 
ّ
ـر: آشـناـ  َمَجل

َ
َکردنـد )نگ یـان بدیـن پْیَونـد َتْصریـح  ِشـفاهِی آقـاِی دکتـر َمْهـدِی نور

ل« بـه قلـِم  ّوَ
َ
و َشـهریَوِر 1373 هــ.ش.، ص 38 و 39 / از َمقالـۀ »بررسـِی بیت هایـی از شـاهنامه / َبخـِش أ

ْت 
َ
فتاری َعلٰی ِحَده َپرداخَتند و َدر آن َمقال

ُ
گ یان  ُاسـتاد ُمصَطفٰی جْیحونی( و َپسـاْن َتر خوِد آقاِی دکتر نور

ُکَهِن فارسی چون َکلیلۀ َبْهرامشاهی و جاِم َجِم  واجویی به َمْتنهاِی 
ُ
گ م َفرسوَدند و با 

َ
بَشرح َدر این باره َقل
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، ش 93، پاییِز 1378 هـ.ش.،  هـ 
ّ
ر: َنْشِر داِنشـ  َمَجل

َ
أوَحدی این پْیَوند را بیش از پیش إیضاح َفرموَدند )نگ

یان(. صص 29 ـ 35: َمقالۀ »نُخستیِن ِفْکَرت، َپسیِن ُشمار« به قلِم دکتر َمْهدِی نور

ْصِل ایـن پْیَوند 
َ
یـان َدر إیضـاح و َشـرِح آن َمْعنـی، الَبّتـه َمْشـکور اسـت؛ لیـک َدر َتنبیـْه به أ َسـْعِی ُاسـتاد نور

ر که 
َ

م از آِن ُاستادی است دیگ
ُ

َعَمِل«، َفْضِل َتَقّد
ْ
ِفْکِر، آِخُر ال

ْ
 ال

ُ
ل ّوَ

َ
میاِن »نُخستیِن ِفْکَرت، َپسیِن ُشمار« و»أ

َکسـی نیسـت ُجز َانوشـه یاد ُاسـتاد »دکتر  َرندگان َمْحجوب ماْنده اسـت و او، 
َ

َکثیری از نگ ِم او از دیدۀ 
ُ

َتَقّد
َدُه اهّلُل ِبُغْفراِنِه. دَجعَفِر َمْحجوب« ـ َتَغّمَ ُمَحّمَ

فاِئَدِة َسْبِک ُخراسانی َدر ِشْعِر فارسی 
ْ
َکثیرال ِکتاِب  دَجعَفِر َمْحجوب، َدر  ُاستاِد َفقید، زنده نام دکتر ُمَحّمَ

َدب و خاّصه 
َ
َعِت ُعموِم اوسـتاداِن أ

َ
َرد و الُبـد بـه قْیـِد ُمطال

َ
ـذ

ُ
کـه از چـاِپ َنُخسـِت آن بیـش از نیْم َقـرن می گ

که این  َکرده  کارآزموده َانَدرآَمده اسـت، بْیِت مورِد َبْحِث شـاهنامه را آَورده اسـت و َتْصریح  َمتْن شناسـاِن 
ـر: َسـْبِک ُخراسـانی َدر ِشـْعِر فارسـی ـ َبرَرسـِی ُمخَتّصـاِت َسـبکِی ِشـْعِر 

َ
بْیـت ناِظـر اسـت بـدان ِعبـاَرت )نگ

دَجعَفِر َمْحجوب، چ: 1ـ  از َبراِی این ناِشـران  ، دکتـر ُمَحّمَ فارسـی از آغـاِز ُظهـور تـا پایـاِن َقـرِن َپنُجـِم ِهجریـ 
ـ، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ِفردوس ـ و ـ ِاْنِتشـاراِت جامی، بی تا، ص 425 و 426(. الَبّته آن َمرِد داِنشـَوِر اوسـتاد را 
حادیث یا َترَجمه 

َ
که پْیَونِد آن بْیت و آن ِعباَرت را از َمقولۀ "ِإشاره به أ ْغِزشی نیز ُافتاده، و آن، این است 

َ
ل

َعَمـِل« را َحدیـث 
ْ
ِفْکـِر، آِخـُر ال

ْ
 ال

ُ
ل ّوَ

َ
کـه »أ ـم داده اسـت؛ و پیداسـت 

َ
و َدرج و َحـّل و َتضمیـِن آن َدر ِشـعر" َقل

هِل ِحکَمت است.
َ
قواِل أ

َ
که بظاِهْر "حدیث" نیست و از أ پْنداشته؛ حال آن 

ِکتاِب َسْبِک ُخراسانی َدر ِشْعِر فارسی که نویَسندۀ َفقیدش َهفت ساِل َتمام را َمْصروِف »ِگردآَورِی  باری، 
َکرده و َقریِب سه سال َدر »کاِر َتصحیح و َطبِع این تألیف« به َسر ُبرده است، َدر ُزمرۀ  َشواِهد و َمداِرِک آن« 
َکرده اسـت و  َفواِئِد بی ُشـماَرش بدین بْیِت َحکیم ِفردوسـی نیز َپرداخته و َفحواِی آن را ناُزْک بینانه َتْبیین 
که بَصراَحت َمنَشِإ َتْعبیِر  َثری است 

َ
گویا َدر َمکتوباِت ُاستادان و َمتْن شناساِن روزگاِر ما، این قدیْم ترین أ

م.
َ
ْعل

َ
ٰی ـ أ

َ
ِفردوسِی ُبُزرگ را نشان داده است؛ َواهّلُل ـ ُسْبَحاَنُه َو َتَعال

ْشته ُشدْند!
ُ

داِنْشَورانی که به َضْرِب َسْرنْیزه ک
ِد َفرزان  د ُمَحّمَ مه َسّیِ

ّ
د ُغالمِرضا ِتهامِی بیرَجْندی )َبراَدرزادۀ َمرحوْم َعال َعَربٖی داِن فاِضِل َفقید، ُاستاد َسّیِ

که:  ْیِهَما ـ( ِحکاَیت می َفرمود 
َ
ـ ِرْضواُن اهّلِل َعل

کـه از َعَربـی بـه  ِکتابـی َفراخوانـده ُشـَدم  َزمانـی از سـوِی یکـی از ناِشـران بـه "ویراسـتاری" یـا "نمونه خوانـِی"1 

که َپس از سالها این خاِطره را َنْقل به َمْضمون می ُکَند. یا َجهانَبخش ـ َعَفا اهّلُل َعنه ـ، است  1 . َتردید از َمْن َبندۀ ناِقل، جو



آینۀ پژوهش  186
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

  
370| نکته  | حاشیه  | یادداشت

فارسی َترَجمه ُشده بود و َبر َشرِح حاِل ُشماری از ناْمداران و داِنْشَوراِن َقدیم ِاْشِتمال داشت. َدر آن ِکتاب 
که نوشـته  َکس به واِسـطۀ َزخِم َسـرنْیزه از جهان َرفت. َقدری پیْشـَتر َرفَتم؛ دیَدم  که ُفالن  یک جا خوانَدم 
ری َهم به واِسطۀ 

َ
َبْهمان َکس َهم به واِسطۀ َزخِم َسرنْیزه از جهان َرفت. باز پیْشَتر َرفَتم؛ و دیَدم َکساِن دیگ

َزخِم َسرنْیزه از جهان َرفته اند. ُمَعّمائی ُشد: چرا َهمۀ این ناْمداران و داِنْشَوران را با َسرنْیزه می ُکشته اند؟! 
ردیده اسـت 

َ
گ ْمر َبر ُمَترِجم ُمْشـَتِبْه 

َ
که أ ردید 

َ
گ َکردیم. ُمْشـِکل َحل ُشـد. َمْعلوممان  ... به َمتِن َعَربی ُرجوع 

رَدد.
َ
و ِإْشکال به َترَجمۀ »طعن« بازمی گ

ٌن« َیْعنـی: "ُفالنـی به َضرِب نْیزه / َسـرنْیزه / ِسـنان َمْجروح 
َ

فتـه می َشـَود: »ُطِعـَن  ُفـال
ُ
گ َدر َزبـاِن َعَربـی َوقتـی 

گیر ُشـد" نیز َهسـت.2 واژۀ »َمْطعون«  ردیـد". َدر عْیـِن حـال »ُطِعـَن « بـه َمْعناِی "ُدچاِر طاعون / بیمارِی َفرا
َ
گ

ردیـده و َهم بـه َمْعنـاِی طاعـوْن َزده و ُمْبَتال به 
َ
گ کـه بـه َزخـِم ِسـنان َمْجروح  نیـز، َهـم بـه َمْعنـاِی َکسـی اسـت 

کار َرفته.  گیر به  بیمارِی َفرا

گیـری آَمـده بـوده اسـت و ُشـماری از ناْمـداران و داِنْشـَوران بـدان  َدر آن سـالهاِی مـورِد َبحـث، بیمـارِی َفرا
َغـوِی "طعن" 

ُ
ِکتـاب نیـز َهمیـن َمْعنی بـا کارُبرِد ماّدۀ ل ُدچـار ُشـده و از جهـان َرفتـه بوده انـد. َدر َمتـِن َعَربـِی 

َکم َمّدِ َنَظر قرار َنداده بوده،  که این َمْعنی را َنمی شـناخته یا َدسـِت  ردیده بوده اسـت؛ لیک ُمَترِجم 
َ
گ َبیان 

ُکْشته اند!!!!  عالم را به َضرِب َسرنْیزه 
َ
که َهمۀ این أ َکرده بوده است  َخیال 

جویا جهانبخش  

َعَرب، 13 / 267(.
ْ
اُعون« ) ِلساُن ال صاَبه  الّطَ

َ
 و البعیُر، فهو َمْطعون  و َطِعین : أ

ُ
ُجل 2 . »ُطِعَن  الّرَ
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نکاتی از آثار استاد جالل الدین همایی )4(

کشف الوجوه الغّر لمعانی نظم الدّر نویسندۀ 
کاماًل ادیبانه  شـرح قصیدۀ تائّیه ابن فارض به عربی...که از شـروح بسـیار معروف و ممتاز تائّیه اسـت و 
کامل شارح در فنون ادبّیه و فلسفه و عرفان حکایت می کند... .  و عالمانه شرح شده است و از احاطۀ 
کمال الدین عبدالرزاق  این شـرح در تهران به سـال 1319 هجری قمری چاپ شـده اّما به اشـتباه آن را به 
کاشـانی نسـبت داده اند. ازجمله دالیل اینکه شـرح مطبوع از عّز الدین محمود )کاشـانی( می باشد، این 
کاماًل مطابق اسـت، جامی در نفحات  که با کتاب چاپ شـده،  که قسـمتی از عبارات آن شـرح را  اسـت 
کـرده و از ایـن رهگـذر دلیلـی بـرای معّرفی کتاب و انتسـاب آن به عّز الدین محمود به دسـت  األنـس نقـل 

داده است.

نفحات األنس در ترجمۀ عّز الدین محمود می نویسد:
»وی صاحـب ترجمـۀ عـوارف اسـت و شـارح قصیـدۀ تائیـۀ فارضّیـه و بسـی حقائـق بلنـد و 
کـرده اسـت و قصیـده را شـرح مختصـر مفیـد نوشـته  کتـاب درج  معـارف ارجمنـد در ایـن دو 
کـرده اسـت، بـه مقتضـاِی علـم و عرفـان و  کشـف معضـالت و حـلّ مشـکالت آن  اسـت و 
یـد:  کنـد بـه شـرح دیگـر، چنانکـه در دیباچـۀ آن می گو ذوق و وجـدان خـود بی آنکـه مراجعـت 
» و لـم أرجـع فـی إمالئـه إلـی مطالعـة شـرح لکیـال یرتسـم منـه فـی قلبـی رسـوم و آثـار تسـّد باب 

الفتوح......«

کـه بـر خـود نگارنـده در طـّی مطالعـه و ممارسـت متمـادی در مصبـاح الهدایـة و شـرح تائّیـه و  دلیـل دیگـر 
آشـنا شـدن با سـبک فکر و تعبیرات مؤلف آنها عّز الدین محمود معلوم شـده و انتسـاب شـرح مزبور را به 
کـه دو کتاب مزبور با اینکه یکی فارسـی و دیگری عربی اسـت، در  عـّز الدیـن محّقـق سـاخته، ایـن اسـت 
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که احیانًا یکی ترجمۀ دیگر  سبک عرفانی و طرز فکر و اسلوب تعبیرات و استعارات طوری موافق است 
یختـۀ یـک قلـم و سـاخته و پرداختـۀ یـک ذوق و اندیشـه  کـه هـر دو ر می نمایـد و به خوبـی نشـان می دهـد 
است. محض نمونه یک سطر از فصل سوم قسم دوم مقدمۀ شرح تائّیه را »فی الوجد و الوجود« با عبارت 

مصباح الهدایه فصل چهارم از باب چهارم به عنوان »فصل چهارم در وجد و وجود« نقل می کنم:

مصباح الهدایه: »مراد از وجد واردی است که از حّق تعالی بر دل آید و باطن را از هیأت خود 
بگرداند، به احداث وصف غالب چون حزنی یا فرحی. جنید رحمه اهّلل گفته است: »الوجد 
ر« و ابـو العّباس عطـا گفته اسـت: »الوجد انقطاع  انقطـاع األوصـاف عنـد سـمة الـذات بالسـرو

األوصاف عند سمة الذات بالحزن«

را و حزنا و یغّیره عن  شـرح تائیة: الوجد مصادفة الباطن من اهّلل سـبحانه واردا یورث فیه سـرو
هیأتـه و یغیبـه عـن أوصافـه بشـهود الحـّق. قـال الجنیـد: »الوجـد انقطـاع األوصاف عند سـمة 

ر« و قال ابن عطا: »هو انقطاع األوصاف عند سمة الذات بالحزن« الذات بالسرو

از این قبیل توافق ما بین دو کتاب فراوان است و احتمال اقتباس یا شائبۀ انتحال هم نسبت به این گونه 
مؤلفان پرمایه شایسته و سزاوار نیست.1

اشتقاق کلمۀ صوفی
کلمـۀ صوفـی عقایـد و آرا مختلـف اسـت. نگارنـده عقایـد و احتمـاالت مختلـف را تـا  دربـارۀ اشـتقاق 
کـرده اسـت و اینـک خالصۀ تتّبع خود را در تحت ده عنـوان با آنچه صحیح تر و  حـدود بیسـت قـول تّتبـع 

مناسب تر به نظر می رسد؛ به اختصار ذکر می کند:

ـف رسـالۀ قشـیریه و پیـروان او بـرای کلمـۀ صوفـی اشـتقاق عربـی قائـل نشـده اّمـا 
ّ
1ـ  ابوالقاسـم قشـیری مؤل

که این  یشۀ اشتقاق آن را در غیرعربی هم معّین نکرده اند...در رسالۀ قشیریۀ می گوید: »ظاهر آن است  ر
که به طائفه و فرقۀ مخصوص اختصاص یافته است2. کلمه اشتقاق عربی ندارد و به منزلۀ لقبی است 

که او نیز مانند قشیری می فرماید صوفی اشتقاق ندارد، اّما  یحان بیرونی )م 440 ق(  2ـ عقیدۀ استاد ابور
که اصل  کرده است  کلمات یونانی معّین و وجه مناسبت و سبب تسمیه را بیان  یشۀ اشتقاق آن را در  ر
که لفظ فیلسوف مرّکب از فیال و سوفیا به  کلمه از »سوف« یونانی به معنای حکمت و دانش است  این 

1. مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة )مقدمه(، ص 16ـ 18
2. همان، ص 64



186  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

  
| نکته  | حاشیه  | یادداشت 373

که  کردند  گروهی ظهور  گرفته شـده اسـت و چون در اسـالم  یشـه  معنی محّب و دوسـتداِر حکمت از آن ر
در عقیده نزدیک به دانشمندان یونانی بودند به نام »سوفیه« یا »صوفیه« خوانده شده اند.3

کلمۀ صوفی مشتّق از »ُصّفه« به مناسبت مشابهت احوال صوفیه به اهل صّفه  که  3ـ جمعی می گویند 
یعنی فقرا و زّهاد و عّباد صدر اسالم...4 ایرادی ... بر اشتقاق صوفی از صّفه ... به حسب قواعد صرف 
و اشـتقاق ظاهـرًا وارد اسـت، زیـرا نسـبت بـه صّفـه، »ُصّفـی« گفتـه می شـود و نـه صوفی، اّما زمخشـری در 
که یکی از دو فاء را برای تخفیف به واو تبدیل  اساس البالغه این نسبت را به این وجه تصحیح می کند 

گفته اند.5 کرده اند و به جای »صّفّیه«، »صوفّیه« 

کـه از کلمـۀ »صوفـه« مشـتق باشـد و این عقیـده در حقیقت به چهـار وجه یا  4ـ عقیـده چهـارم ایـن اسـت 
چهار قول برمی گردد:

کـه در روزگار قدیم خادمان کعبـه و رهبران  الـف( آنکـه از صوفـه و بنـی صوفـه مأخـوذ باشـد، نـام قبیله ای 
حـاج و خـود اهـل خدمـت و عبـادت بودنـد، بـه ایـن مناسـبت کـه صوفی دلیـل و راهنمای طالبـان کعبۀ 

مراد و خود اهل خدمت و عبادت است.6

یخته در گوداِل پس گردن  ب( آنکه از صوفه یا صوف در »صوفة الرقبة« و »صوف القفا« به معنای موی آو
مشـتق شـده باشـد... خالصـۀ وجـه مناسـبت ایـن اسـت کـه صوفـی مقهـور قبضـۀ الهـی اسـت و به جـای 
یشـان هم با صـوف اقفا خالی از  یختۀ درو یختگـی ندارد. گیسـوی از پشـت سـر آو ـق و آو

ّ
دیگـر جـز حـّق تعل

مشابهت نیست.7

که دور می ریزند، مأخوذ باشد و صوفیه این لغت را محض  ج( آنکه از صوفه به معنای پرز و پاره پشمی 
کرده باشند. 8 ل و تواضع برای خود انتخاب 

ّ
تذل

کـه از یـک قبیلـه و یـک نـژاد نباشـند و  گروهـی  د( آنکـه مأخـوذ از صوفـه باشـند بـه معنـی افنـاء قبائـل و 
گـرد هم آینـد و چنان  گـروه و هـر طایفه  کـه صوفیـان از هـر  نسبشـان بـه یـک نفـر نپیونـدد، بـه ایـن مناسـبت 

که از قبیله ها و طایفه های مختلف بدون حفظ نسب و نژاد به هم پیوسته اند. باشد 

اشـتقاق صوفـی از صوفـه در هـر چهـار احتمـال مذکـور بـه حسـب لفـظ و قواعـد عیبی ندارد ولـی از حیث 
معنـی آن انـدازه مناسـب نیسـت و این گونـه مناسـبات بعـد از وقـوع را نمی تـوان اسـاس تسـمیه و لقـب 

3. همان، ص 65ـ 66.
4. همان، ص 67
5. همان، ص 68
6. همان، ص 68.

7. همان، ص 69
8. همان، ص 69
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کـه نخسـتین بـار کلمـۀ صوفـی در مـورد فرقـۀ مخصـوص بـه این مناسـبت ها  اّول قـرار داد و به یقیـن گفـت 
استعمال شده است.9

5ـ آنکه مشـتق از »صوفان« باشـد که هیأتی دیگر از صوفه و بنی صوفه خدمتگزاران کعبه اسـت. نسـبت 
صوفـی بـه »صوفـان« هـر چنـد بـه حسـب معنی ماننـد صوفه و بنی صوفه مناسـب باشـد، از حیـث قواعد 
گفته می شـود و نه صوفی. شـاید  که در نسـبت به »صوفان«، »صوفانی«  صرفی خالف قیاس اسـت، چرا

کثرت استعمال به این صورت درآمده است.10 که به واسطۀ  در جواب بگویند 

که از مادۀ »صفا« و »صفوت« مشتق  کلمه صوفی و تصّوف آن است  6ـ ازجمله اقوال مشهور در اشتقاق 
باشد... در اشتقاق صوفی از ماده »صفا« پنج وجه مشهور است:

الف( آنکه منسوب باشد به »ُصفوة« به معنی برگزیده و صافی هر چیز به مناسبت اینکه صوفی برگزیده 
افراد بشر است11

ب( آنکه منسوب به »َصفو« باشد، مرادف ُصفوة به معنای برگزیده و نخبۀ هر چیز و نیز به معنی اخالص 
در موّدت. 12

ج( منسوب به »َصِفّی« به معنای برگزیده و اهل صفا و دوست صافی دل. 13

ب 
ّ
ید، به مناسبت تصل د( منسوب به »صفا« جمع:ِ »صفاة« به معنی سنگ سخت که گیاه از آن نمی رو

صوفی در ایمان یا به واسطۀ فقر و بی چیزی14.

کلمۀ صوفی، به صیغۀ فعل مجهول ماضی از  که اصل  هـ( آنکه مشتق از »مصافاة« باشد، به این طریق 
کثرت استعمال به صورت »یاء نسبت« درآمده است. باب مفاعله بوده و به 

به هر حال اشتقاق صوفی از مادۀ صفا... از قواعد اشتقاق دور است.15

کـه از »صوفانـه« بـه معنـی گیاه ناچیز مشـتق باشـد،  7ـ از جملـه اقـوال در اشـتقاق کلمـۀ صوفـی آن اسـت 
کـه صوفیان مرتاض در معیشـت به سـاخته های  ـل و تواضـع صوفـی و نیـز بـه ایـن جهت 

ّ
بـه مناسـبت تذل

9. همان، ص 70
10. همان، ص 70ـ 71
11. همان، ص 71.
12. همان، ص 73.
13. همان، ص 73.

14. همان، ص 73ـ 74.
ـف آمیـز چون 

ّ
گـون بیـان کرده انـد کـه ایـن اشـتقاق مسـتلزم تصّرفاتـی تکل 15. همـان، ص 74. اسـتاد همایـی بارهـا ذیـل احتمـاالت گونا

کلمه، حذف و...است. قلب، تغییر حرکات 
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گیاه و برگ درختان قناعت و از مصنوعات خلق حّتی اال مکان اجتناب می کنند. طبیعی از قبیل 

کـه در نسـبت بـه »صوفانـه« بایـد  ایـن احتمـال هـم از حیـث قواعـد لفظـی دور از حقیقـت اسـت، چرا
علی القاعـده »صوفانـی« بگوینـد و نـه صوفی. نسـبت سـماعی نیـز محتاج به دلیل اسـت و چنین دلیلی 
کار نیسـت. مناسـبت معنوی و وجه تسـمیه نیز چندان دلچسـب نیسـت تا برای آن خود را به زحمت  در 

یم. 16 ف اشتقاقات حدسی بینداز
ّ
و تکل

کـه از »صـّف« بـه معنـی رسـته و رده مأخـوذ باشـد، بـه ایـن  8ـ عقیـدۀ هشـتم در اشـتقاق صوفـی آن اسـت 
کبریا بیش از همه خلق تقّرب دارند. که صوفیان در صف  مناسبت 

این احتمال نیز به حسب قواعد اشتقاق درست نیست، زیرا که نسبت به »صّف« علی القاعده »صّفی« 
فی 

ّ
ف بگوییم تغییـر و تبدیل در آن راه یافته و بـرای ارتکاب چنین تکل

ّ
اسـت نـه صوفـی مگـر آنکـه بـه تکل

کار نیست17 ضرورت در 

کـه از »ِصفـة« مأخوذ باشـد...این احتمال به حّدی سسـت و  9ـ عقیـدۀ نهـم در اشـتقاق صوفـی آن اسـت 
گـر مراد »ِصّفة« باشـد، اصـاًل در لغت  کـه احتیاجـی بـه شـرح و تفصیل نـدارد، زیرا ا واهـی بـه نظـر می رسـد 
ی از »وصف«...باشـد، اشـتقاق صوفـی از آن نـه  گـر مقصـود... مصـدر مثـال واو عربـی نیامـده اسـت و ا
مشـابهت لفظـی دارد و نـه مناسـبت معنـوی و اشـتقاق کبیـر هم که صرفیان در امثـال نجاه »و نوجه« می 

گویند، بر فرض قبول محتاج دلیل است.18

که منسـوب به »صوف« به معنی  کلمۀ صوفی آن اسـت  10ـ مشـهورترین و صحیح ترین اقوال در اشـتقاق 
کـه مرسـوم صوفیـان بوده و این عـادت از قدیم مابیـن زّهاد و فقرا  پشـم باشـد، بـه مناسـبت پشمینه پوشـی 

معمول بوده است.19

روح اهل شهیدی  

16. همان، ص 74ـ 75.
17. همان، ص 75

18. همان، ص 75ـ 76.
19. همان، ص 76.
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جغرافیای واقدی یا مسالک و ممالک اصطخری؟
 Ms.or.3177 کتابخانـه دولتـی برلیـن، نسـخه ای خطـی از یـک متـن جغرافیایـی فارسـی بـه شـماره در 
کتابخانه برلین با عنوان »جغرافیای واقدی )؟(«، با قید عالمت سؤال ـ  که در سایت  نگهداری می شود 
کتاب را نشان می دهد ـ معرفی شده است. ویژگی های ظاهری این نسخه به وضوح  که تردید در عنوان 
ق آن را به حوزه شـبه قاره نشـان می دهد و از نظر هنری، نسـخه ای نفیس و ارزشـمند به شـمار می آید. 

ّ
تعل

نسخه دارای 449 برگ و هر صفحه آن دارای هفت سطر و جدول کشی شده است. جلد نسخه از بیرون 
کشمیری است. گل و بوته به سبک  کی و دارای نقاشی  و درون آن ال

ی نقشـه های جغرافیایی زیبا با رنگ هـای متنّوع، به  از میـان صفحـات نسـخه، چهـارده صفحـه آن حـاو
سـبک نقشـه های موجود در نسـخه های خطی مسـالک و ممالک اصطخری اسـت. موضوع نقشـه های 
یای محیط و دیـار افریقیه و مغرب و اندلس )برگ  ایـن نسـخه عبارت انـد از: دیـار جزیـره )بـرگ 15پ(، در
کرمـان )211ر(، بـالد سـند و هنـد )230پ(، عـراق  16ر(، دیـار مصـر )41پ(، خوزسـتان )118پ(، دیـار 
یـای خزر )302پ(، خراسـان )367پ و 368ر(  عجـم )269پ(، دیـار طبرسـتان و دیلمـان )284ر(، در

و ماوراء النهر )421پ و 422ر(.

کامـل  در بسـیاری از صفحـات نسـخه، جـای برخـی از کلمـات خالـی، و صفحاتـی از نسـخه نیـز بـه طـور 
سفید است که نشان می دهد نسخه اصلی دارای افتادگی ها یا پوسیدگی هایی بوده که خوانش کلماتی 
کن جغرافیایی به شـنگرف کتابت شده  از آن را سـخت و ناممکن سـاخته اسـت. بسـیاری از اعالم و اما
که از سوی  کتاب )برگ 8پ(، دیباچه ای در برگ های 2پ تا 7پ وجود دارد  است. پیش از آغاز متن 
کاتـب، بـه متـن اصلـی افـزوده شـده اسـت. صفحـه آغازیـن دیباچـه و صفحه نخسـت متن کتـاب، با دو 

کرده ایم: ینت یافته است. متن دیباچه را به شرح زیر بازخوانی  کتیبه مذّهب و مرّصع ز سرلوح و 
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کـه ایـن کتاب مملـو از زواهـِر آثاِر غرایب و مشـحون  »صـد شـکر و هـزار سـپاس بـه جـان آفریـِن جـّن و نـاس 
معدلت شـعاِر  دربـان،  دارا  داوِر  گیتی سـتان،  خسـرو  امان مهـد،  عهـد  در  عجایـب  اخبـاِر  جواهـِر  از 
د ملکه وشوکته 

ّ
سخاوت دثار، مهراجه ده راج »مهاراجه صاحب مهاراجه رنبر سینگ صاحب بهادر« ـ خل

ـی القـاب رفعـت و عوالـی 
ّ
وضاعـف اجاللـه وحشـمته ـ حسـب فرمایـش بنـدگان جنـاب مسـتطاب معل

کل سـلطنت جزورس)؟( مملکت محروسـه و محفوظه  مرتبت مناعت و ابّهت منزلت، مختار جزو ]و[ 
و مقبوضه به دیانت مدارا الهام فیض بخِش فیض سرشـِت فیض انجاِم حاجت برار خالیق از خواص 
کـه  کرپلارام صاحلب بهلادر« ـ زاَد َمجـُده و داَم اعِتـالُه ـ از اصـل نسـخه]ای[  و عـوام »دیلوان صاحلب دیلوان 
کـه اصـل نسـخه در خزائن  یـخ حـال، نهصـد و یـک سـال گذشـته بـود و یقیـن آن اسـت  از نوشـتن آن تـا تار
پادشاهان عظیم الشان مانده بود، و ظاهر چنان می شود که تألیف اول این کتاب، سلطان العلماء سند 
ت کرده 

ّ
المخبریـن »امـام واقـدی«ـ  علیـه الرحمـةـ  نمـوده اسـت و نقـل از کتـب یونانیـان و از هـر زبـان و مل

است، بعده »فضِل رشیِد وزیر« ترجمه آن را از زبان عربی به فارسی اصل نموده، واهّلل اعلم بالصواب.

و شـیخ االسـالم عالمـة الزمـان موللوی خیرالدیلن در اوقاتـی که از جانب سـرکار گردون مـدار، والی الهور به 
خدمت نبیله و منصب جلیله صدر الصدور اولکاء پیشاور ممتاز و سرافراز بود، به هزار سعی ]و[ تالش 
که پای تخت سـلطان السـالطین سـلطان محمود غزنوی اسـت، بعد صرف  کتاب را از غزنین  اصل این 

اموال بسیار به دست آورد.

ت غائیه از تحریر این کتاب، رضامندی طبع مقّدس 
ّ
و چون غرض اصلی و محط بالفایده از تسطیر و عل

و خوشـنودی خاطر عاطر جناب مسـتطاب واال القاب صاحب عالیشـأن افالطون عنوان ارسـطوی زمان 
کمشنر قسمت الهور ـ ضاعف قدره ـ است، امید محکم و رجای مستحکم  جناب کوپر صاحب بهادر، 
که این فقیر حقیر مولوی خیرالدین در تحقیق و  گشـت  که البته خورسـند و خوشـنود خواهند  چنان دارم 

کشیده؛ ع: به دست آوردن هر لفظ از اصل نسخه چقدر محنت و مشّقت 

گر قبول افتد زهی عّز و شرف

َوَقد َوَقَع هنا فی شهور سنة 1281 هجری و سنة 1921 هندی و سنة 1863 عیسوی.«

***

ی  که اثر مشهور و محمد بن عمر واقدی )د. 207ق(، موّرخ و سیره نویس برجسته سده دوم هجری است 
یخـی کهن در سـیره رسـول خدا )ص( به شـمار می آیـد. آثار دیگری نیز  »المغـازی«، از مهم تریـن منابـع تار
عمدتـًا در موضـوع فتوحـات صـدر اسـالم همچون فتوح الشـام و فتوح الجزیرة والخابـور ودیاربکر والعراق 
گاه اثری در جغرافیا به  ی تردید وجود دارد. اما هیچ  که در انتساب این آثار به و به واقدی منسوب است 
ی نسـبت داده نشـده اسـت و نگارش متون جغرافیایی با مشـّخصات و ویژگی هایی که در این نسـخه  و
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بـا آن روبـه رو هسـتیم، تقریبـًا حـدود یـک سـده پـس از دوره حیـات واقـدی آغاز گشـته و از این رو انتسـاب 
ی قابل پذیرش نیست. این متن به و

کهن تری  ی نسـخه  چنانکه از دیباچه این نسـخه برمی آید، آن را شـخصی به نام مولوی خیرالدین، از رو
ی، اصـل عربـی آن از تألیفـات امـام واقـدی بـوده و بعدًا »فضِل رشـیِد  کـه بـه ادعـای و کـرده اسـت  کتابـت 
وزیـر«، یـا در واقـع خواجـه رشـید الدین فضـل اهّلل همدانـی )د. 717ق(، آن را بـه فارسـی برگردانـده اسـت. 
یخ  یـخ تألیـف یـا کتابـت نسـخه اصـل، 901 سـال پیـش از تار کـه تار همچنیـن در ایـن دیباچـه ادعـا شـده 
یخ کتابت نسخه )1281( کسر کنیم، سال 380 به دست  گر این رقم را از تار نسخه حاضر بوده است که ا
یخ، انتساب آن به واقدی نقض می گردد. ق اصل عربی این متن به این تار

ّ
می آید و بر فرض درستی تعل

کـه متن پیش رو، نسـخه ای از ترجمه فارسـی  بررسـی و مطالعـه متـن ایـن نسـخه تردیـدی به جـا نمی گذارد 
کتـاب مسـالک الممالـک، اثـر ابـو اسـحاق ابراهیـم بـن محّمد فارسـی معروف بـه اصطخـری )د. 346ق( 
کـه از مهم تریـن متـون جغرافیایـی اسـالمی بـه شـمار می آیـد؛ کما اینکـه نقشـه های جغرافیایی این  اسـت 

کاماًل به سبک نقشه های سایر نسخه های خطی همین اثر ترسیم شده است. نسخه نیز 

که هر دو به کوشش زنده یاد استاد ایرج  می دانیم از مسالک و ممالک الاقل دو ترجمه فارسی وجود دارد 
کـه از آن تنها  افشـار )د. 1389ش( تصحیـح و منتشـر شـده اسـت. یکـی از دو ترجمـه فارسـی ایـن کتـاب 
کسـفورد شـناخته شـده، ترجمـه محمـد بـن اسـعد  یـک نسـخه خطـی در کتابخانـه بادلیـان در دانشـگاه آ
که آن را به درخواسـت سـلطان مجاهدالدین قزان بن امیر توکلتمور انجام داده  بن عبداهّلل تسـتری اسـت 

کوشش مرحوم افشار، با عنوان ممالک و مسالک منتشر شده است.2 است.1 این ترجمه به 

کوشـش  که به  که رایج تر اسـت و از آن نسـخه های متعّددی وجود دارد، ترجمه ای اسـت  اما ترجمه دیگر 
اسـتاد افشـار، با عنوان مسـالک و ممالک منتشـر شده اسـت.3 چنانکه مرحوم افشار در مقدمه تصحیح 
کرده، این ترجمه در یکی از نسخه های خطی آن به خواجه نصیرالدین طوسی )د. 672ق(،  خود اشاره 
کهن  گشـته اسـت. در حالی که شـیوه نثر  و در نسـخه دیگری به ابن سـاوجی )زنده در 732ق( منسـوب 
ـق آن را بـه سـده پنجـم یـا ششـم هجری می رسـاند.4 نسـخه حاضـر، منطبق بر همیـن ترجمه از 

ّ
کتـاب، تعل

مسالک و ممالک است.

مقایسـه متـن نسـخه حاضـر بـا متـن چاپـی ترجمـه مسـالک و ممالـک، نشـان دهنده وجـود افتادگی هـا و 
کتاب از »ذکر مسـافت دیار جزیره« )برگ  جابه جایی های متعّدد در متن آن اسـت. در این نسـخه، متن 

1 اصطخری )1373(، ممالک و مسالک، ص2.
2 تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1373.

کتاب، 1340. 3 تهران: بنیاد ترجمه و نشر 
4 اصطخری )1340(، مسالک و ممالک، ص13 )مقدمه تصحیح(.
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9ر ـ 12پ( تا »مالطیه و ثغر« آغاز می شود.5 سپس در ادامه، تقریبًا به مقدار دو صفحه از متن نسخه )دو 
سـطر پایانـی بـرگ 12پ تـا نیمـه بـرگ 13پ(، بخشـی از مطالـب پایانـی فصـل »بحـر روم« نقـل شـده6، و در 
ادامه نیز )تا پایان برگ 14پ(، بخش آغازین »دیار جزیره« آمده اسـت.7 به همین ترتیب متن نسـخه در 

بخش های دیگری از آن نیز بسیار آشفته است.

ی نیز فاقد  کاتب و ناسخ این نسخه، شناختی از متن نداشته و احتمااًل نسخه اصل و که  واضح است 
ی حدس و گمان خود، اصل نگارش عربی آن  عنوان و نام مؤلف کتاب بوده است. از این رو، صرفًا از رو

را به واقدی، و ترجمه فارسی آن را به خواجه رشیدالدین فضل اهّلل همدانی نسبت داده است.

ی افتادگی هایی در  ی آن استنساخ شده، حاو که این نسخه از رو که نسخه ای  همچنین به نظر می رسد 
کـه متن کتاب را در این نسـخه بر هم زده اسـت.  متـن و جابه جایی هـای متعـّددی در صفحـات آن بـوده 
از این رو، این نسخه از مسالک و ممالک، هرچند ممکن است از نظر هنری نسخه ای ارزشمند به شمار 

کم ارزش به نظر می رسد. آید، اما از نظر متن، نسخه ای 

احمدخامه یار  

5 اصطخری، همان چاپ )1340(، ص77-76.
6 همان، ص74-73.

7 همان، ص75.
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2. صفحه پایانی دیباچه نسخه برلین )برگ 7پ( ین دیباچه نسخه برلین )برگ 2پ(  1. صفحه آغاز
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کرمان در نسخه برلین )برگ 211ر(                                          4. نقشه بحر خزر در نسخه مسالک و ممالک اصطخری در  3. نقشه دیار 
گلستان، ش2154 کاخ  کتابخانه 
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6. نقشه عراق عجم در نسخه مسالک و ممالک اصطخری در  5. نقشه عراق عجم در نسخه برلین )برگ 269پ(                              
کتابخانه ملی ملک، ش5990
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8. نقشه دیار طبرستان و دیلمان در نسخه مسالک و ممالک  7. نقشه دیار طبرستان و دیلمان در نسخه برلین )برگ 284ر( 
گلستان، ش2154 کاخ  کتابخانه  اصطخری در 
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 تقویمی ایرانی/یزدگردی 
 در انجامۀ قرآنی کهن در آستان قدس رضوی:

خ 415 هجری درباب قرآِن ابوالوفاء حسن بن صلح مورَّ
که در  یکی از قدیم ترین مصاحف خراسانی به خط نسخ از اوایل قرن پنجم هجری، نسخۀ قرآنی است 
کتابت، و بعدها احتمااًل در قرن پنجم یا ششم هجری،  14 بخش )یا 14 نیم ُسُبع( در سال 415 هجری 
از سوی فردی به نام حسن بن صلح مکّنی به ابوالوفاء بر آستان حرم رضوی در مشهد وقف شده است. 
انجامه ها همگی در آخر نسخه  ها، و وقف نامه ها همگی در آغاز هر جزء آمده است، نام کاتب نسخه در 
یـخ وقـف در هیچ یـک از جزوات باقی مانده از این قرآن ذکر نشـده، اما می توان حدس  انجامه هـا، و نیـز تار
که همانند برخی دیگر از  یم  کتابت، وقف شده باشد. دور نیست بپندار که این نسخه اندکی پس از  زد 
کاتب و  جزوات قرآنی وقف شده طی قرون چهارم تا ششم هجری در آستان قدس رضوی، در اینجا هم 
واقف فرد واحدی بوده است. نمونۀ دیگر ابوالبرکات حسینی است که تک تک جزوات قرآنی اش را پس 
یـخ کتابت امضا  از کتابـت بـا عنـوان کاتـب )کتبـه ابوالبـرکات علـی بن الحسـین الحسـینی(، و بدون تار

کرده است.1 یخ سال 421 قمری ذکر  کرده، اما در آغاز تمامی آنها وقف نامه ای با نام خود و تار

کـه  کرده انـد  کتابـت و تدویـن  کهـن ایـن مصحـف را در چهـارده بخـش یـا چهـاره نیم ُسـْبع  بنـا بـه رسـمی 
کـم از قـرن دوم هجـری شـناخته شـده بـوده، و طی قرون سـوم تـا پنجم هجری در خراسـان  ایـن امـر دسـت 
بسـیار متـداول بـوده اسـت.2 در آغـاز هـر یـک از 6 پـارۀ باقـی مانـده از ایـن قـرآن، کاتـب بـه شـمارۀ آن پـاره و 

1. دربـارۀ او و قرآنـش نـک.: مرتضـی کریمی نیـا، »نسخه شناسـی مصاحـف قرآنـی )9(. یـک عالـم گمنـام شـیعی در قـرن چهـارم و پنجـم 
کتابـت قرآنـی در 421 هجـری در نیشـابور«، آینـه پژوهـش، سـال 31، ش 3/ پیاپـی 183،  هجـری: ابوالبـرکات الحسـینی الجـوری و 

مرداد و شهریور 1399، ص 121ـ170.
2. دربارۀ این تقسیم بندی و فهرستی از قرآن های کهن کتابت شده بر این اساس، نک.: مرتضی کریمی نیا، »نسخه شناسی مصاحف 
قرآنـی )10(. قـرآن کوفـی 4289 در مـوزۀ ملـی ایـران، ودیگـر پـارۀ مسـروقة آن در مـوزۀ پـارس )شـیراز(: طغیـان علیـه "کتابـت پیوسـته" در 
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تعـداد کل اجـزای قرآنـش اشـاره می کنـد. مثـاًل در آغـاز نسـخۀ 3318 می نویسـد: »الجـزء الثانـی من اجزاء 
کنـون تنهـا 6 پاره در آسـتان قـدس رضوی باقی مانده اسـت:  اربعـة عشـر ...« از 14 جـزء کامـل ایـن قـرآن، ا
بـه شـماره های 3318، 3319، 3320، 3321، 3322، 3323. امـا آخریـن جـزوه، یعنـی شـمارۀ 3323 
ی تکـه ای ُمنَضـّم شـده از آخریـن بخـش این قرآن )یعنی پارۀ چهاردهم( نیز هسـت که به سـورۀ ناس  حـاو
کنون من  گانه رده بندی و فهرسـت نویسـی می شـد؛ لذا ا ختم می شـود. این بخش باید در شـماره ای جدا
جـزوۀ قرآنـی 3323 را بـه دو بخـش الـف و ب تقسـیم می کنم: بخش الـف از مومن، 40 آغاز و به فتح، 29 

ختم می شود. بخش ب از آیۀ تکاثر، 4 آغاز و به انتهای سورۀ ناس ختم می شود.

کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی، از سـایر اجـزای ایـن قـرآن  بـه جـز ایـن شـش/هفت پـاره باقـی مانـده در 
یم. با این همه، من در جسـتجوهایم به چند برگ از پارۀ ششـم این قرآن  کنون اطالعی ندار چهارده پاره ا
کتابخانۀ  کنون در  که سال ها پیش در حراج ساتبیز )لندن، 1986 و 1990( فروخته شده، و/یا ا برخوردم 
کنگـرۀ آمریـکا نگـه داری می شـود. اطالعـات تمـام اجـزای شـناخته شـده از این قـرآن در کتابخانۀ آسـتان 

قدس رضوی و سایر مناطق در دنیا را در جدول زیر آورده ام:

محل نگهداری
 شمارۀ جزوه

 شمارۀ نسخه
شمارۀ نیم ُسْبع 

قرآن
انتهای نسخهآغاز نسخهوضعیت نیم ُسْبع

نساء، آیۀ 61 بقرة، آیۀ 267 کامل )86برگ(دوم3318آستان قدس رضوی

کهف، آیۀ 74ابراهیم، آیۀ 26کامل )91برگ(هفتم3319آستان قدس رضوی

مؤمنون، آیۀ 55 کهف، آیۀ 75 کامل )91برگ(هشتم3320آستان قدس رضوی

قصص، آیۀ 50 مؤمنون، آیۀ 56 کامل )97برگ(نهم3321آستان قدس رضوی

سباء آیۀ 20 قصص، آیۀ 51 کامل )81برگ(دهم3322آستان قدس رضوی

فتح، آیۀ 29 مؤمن، آیۀ 40کامل )91برگ(دوازدهم3323 الفآستان قدس رضوی

ناس، آیۀ 5تکاثر، آیۀ 4ناقص )5برگ(چهاردهم3323بآستان قدس رضوی

کاالی ش 287حراج ساتبیز1986 رعد، 16رعد، 10ناقص )2برگ(ششم20 نوامبر، 

کاالی ش 142حراج ساتبیز1990 یل،  ر رعد، 5رعد، 4ناقص )2برگ(ششم26 آو

کنگره ابراهیم، آیۀ 7ابراهیم، آیۀ 1ناقص )2برگ(ششم1-84-154.24کتابخانۀ 

تمامـی اجـزای ایـن نسـخه را فـردی به نام حسـن بـن صلح )/ صالح( بر حرم امام رضا علیه السـالم وقف 
کرده است. متن وقف نامه ها به ترتیب چنین است:

جزوۀ 3318: وقف علی المشهد المقدس بطوس وقفه الحسن بن صلح المکنی بأبی الوفاء طالبا ثواب 
اهّلل و غفرانه

کوفی«، آینه پژوهش، سال 31، ش 4/ پیاپی 184، مهر و آبان 1399، ص 150ـ151. یسی  قرآن نو
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جزوۀ 3320: وقف علی المشهد بطوس وقفه الحسن بن صالح طالبًا ثواب اهّلل و رحمته

جزوه هـای 3319 و 3321 تـا 3323: وقـف علـی المشـهد بطـوس وقفـه الحسـن بن صلـح طالبا ثواب اهّلل 
تعالی و غفرانه

خـط ایـن قـرآن را بایـد یکـی از قدیم تریـن کتابت هـای نسـخ دانسـت که تقریبـًا همزمان بـا دوران ابن بواب 
)درگذشـتۀ 413 ق(، امـا در ایـران کتابـت شـده اسـت. متـن قـرآن هـم َنْقـط دارد و هـم ِاعـراب، امـا ِاعراب 
کامـاًل از نظـام شـناخته شـدۀ امـروزی و منسـوب  آن نـه از نظـام ابواالسـودی )نقطه هـای شـنگرف(، بلکـه 
کـه بدانیـم به کارگیری  بـه خلیـل بـن احمـد تبعیـت می کنـد. اهمیـت ایـن امـر وقتی بیشـتر روشـن می شـود 
کوفـی متأخـر حتـی تـا اوایـل قـرن  گـذاری قـرآن در بسـیاری از نسـخه های  نقطه هـای شـنگرف در اعـراب 

ششم هجری متداول بوده است.

وقف نامۀ ابوالوفاء حسن بن صلح )جزوۀ 3318( وقف نامۀ ابوالوفاء حسن بن صلح )جزوۀ 3323( 
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برگ پایانی از قرآن وقفی حسن بن صلح بر حرم رضوی )اکنون در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، به شمارۀ 3323الف(
کتابخانۀ آستان قدس رضوی، به شمارۀ 3320( برگی از قرآن وقفی حسن بن صلح بر حرم رضوی )اکنون در 
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کنگره، به شمارۀ 154.24-84-1( کتابخانۀ  برگی از قرآن وقفی حسن بن صلح بر حرم رضوی )اکنون در 
کاالی ش 142( یل 1990،  ر برگی از قرآن وقفی حسن بن صلح بر حرم رضوی )عرضه شده در حراج ساتبیز، 26 آو
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تقویم ایرانی/ یزدگردی در وقف نامۀ قرآن حسن بن صلح

یخ کتابت آن اشـاره دارد،  کـه در مجمـوع پاره هـای باقی مانـده از قرآن حسـن بن صلـح به تار تنهـا عبارتـی 
کاتب پس از اتمام آیۀ 29  که در انتهای نسخۀ 3323الف باقی مانده است: در اینجا  انجامه ای است 
سـورۀ فتـح می نویسـد: »فلرغ ملن کتبتله یلوم الثلثلاء السلابع ملن ذی الحجلة للل روز بهملن ملن مای اسلفندارمذ لل 
یخ قمری، به معادل  سنة خمس عشر وأربع مایه وهلل الحمد والشکر.« در این عبارت، عالوه بر اشاره به تار

شمسی آن در تقویم ایرانی/یزدگردی، و با زبان و خط فارسی نیز اشاره شده است.

یخ  کتابخانۀ آستان قدس رضوی، وقف حسن بن صلح، حاوی اشاره به تار انجامۀ پایانی نسخۀ ش 3323الف در 
ایرانی/یزدگردی

کنونی؛ ب( روز پنجم از هر ماه شمسـی،  اسـفندارمذ چند معنا دارد: الف( ماه اسـفند در تقویم شمسـی 
مقالـه  )نـک.  اهوره مزداسـت  فروتنـی  و  بردبـاری  نمـاد  کـه  زرتشـتی  آییـن  امشاسـپند  از 7  یکـی  نـام  ج( 
کلمۀ »مای« در  اسفندارمذ از پرویز رجبی در دانشنامه ایران، 43/3(. به قرینۀ مقامی و نیز اضافه شدن 
که در تقویم ایرانی، هر  که مراد از آن ماه دوازدهم سال است. از سوی دیگر می دانیم  اینجا، روشن است 
یک از روزهای ماه )که همواره 30 روز تمام اسـت(، نامی خاص دارند. »روز بهمن« نیز بنا به رسـم تقویم 

ساسانی و زرتشتی، به روز دوم در این ماه اشاره دارد.3 

کار رفتـه اسـت، چنانچـه در شـعر  »روز بهمـن« یـا روز بهمنجنـه در شـعر و ادب پارسـی قدیـم مکـررًا بـه 
منوچهری دامغانی در مدح منوچهر بن قابوس آمده است:

مشــــــــرقین  ســــــــید  ای  یــــــــم  گو نامــــــــرانتــــــــرا  تــــــــو  و  مراننــــــــد  مــــــــردم  کــــــــه   

بهمنجنــــــــه  ز  رو تــــــــرا  آمــــــــد  بگــــــــذراندر  را  ز  رو ایــــــــن  زی  فیــــــــرو بــــــــه 

انوری هم در وصف فیروز شـاه عادل و وصف الحال رفتن به ترمد، و سـتایش سـلطان السـادة سـید ترمد 

یـم ایرانـی، نـک. احسـن التقاسـیم فـی معرفـة االقالیـم، نگاشـتۀ أبوعبـداهّلل محمـد بـن أحمـد  زهـای مـاه در تقو 3. دربـارۀ اسـامی نـام رو
یه، لیدن: بریل، 1877 میالدی، 441/1ـ442. الَمقدسی )336ـ380 ق(، چاپ دخو



آینۀ پژوهش  186
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

  
390| نکته  | حاشیه  | یادداشت

چنین سروده است:

ماهانــــــــدر آمــــــــد ز در حجرۀ مــــــــن صبحدمی  بهمن  از  دوم  یعنــــــــی  بهمنجنــــــــه  ز  رو

یخ عجم  که از شــــــــهر برون شــــــــد همراهسال بر پانصد و ســــــــی و سه ز تار گفت برخیز 

از  بایـد یکـی  را  یـخ هجـری اسـالمی  تار کنـار  یـخ زرتشـتی در  تار ثبـت  الذکـر در  فـوق  یادداشـت فارسـی 
کتابت و ثبت  که با حروف عربی  قدیم ترین مکتوبات فارسـی باقی مانده از سـده های نخسـت دانسـت 
یخ هجری اسـالمی و ایرانی یزدگردی  شـده اسـت.4 تنها یک سـوال و ابهام دربارۀ این انجامه و ذکر دو تار
کـه همچنـان نیازمنـد پژوهـش بیشـتر اسـت: روز هفتـم مـاه ذی الحّجـه سـال 415  در آن برجـای می مانـد 
هجـری، سـه شـنبه )یـوم الثلثـاء( اسـت، امـا برابـر با روز 26 بهمن مصادف می شـود نه دوم اسـفند. علت 
این تفاوت را احتمااًل باید ناشی از محاسبۀ پنج روز اضافه )پنجه یا اندرگاه( در تقویم یزدگردی دانست 
گر این  که عمومًا آن را به آخر آبان می افزودند، و بعدها برخی آن را در انتهای اسفند محاسبه می کردند.5 ا

کاماًل حل می شود. کبیسه )366 روز( بدانیم، این تفاوت 6 روزه،  سال را 

نمونۀ باال در ذکر دو تقویم ایرانی و اسالمی قدیم ترین شاهد یافت شده در نسخه های مکتوب کاغذی از 
که این امر، یعنی ذکر روز و ماه، بنا به تقویم ایرانی،  اوایل قرن پنجم است. با این همه باید توجه داشت 
در کنـار یادکـرِد سـال بـه تقویـم اسـالمی، تـا اواخـر سـدۀ هفتـم هجـری اینجـا و آنجـا، و بـه ویـژه در کتیبه ها 
و سـنگ نوشـته ها ادامـه یافتـه اسـت. از کهن تریـن کتیبه هـای شـناخته شـده، عبارت »بسـم اهّلل الرحمن 
الرحیـم هـذا القصـر العالـی االمیر شـمس المعالی االمیر ابن االمیر قابوس بن وشـمگیر امر ببنائه فی حیاته 
گنبـد کاووس  سـنة سـبع و تسـعین و ثلثمائـة قمریـة و سـنة خمـس و سـبعین و ثلثمائـة شمسـیة« در بـرج 
یـخ 397 قمـری و 375 شمسـی را در کنـار هـم آورده اسـت. محقـق گرامـی جنـاب آقـای  اسـت کـه دو تار
عمادالدیـن شـیخ الحکمایـی در یادداشـتی کوتـاه، بـه سـنگ قبـری با مضمون »في ماه دی سـنة خمس 
وثمانیـن و أربـع مائـة« اشـاره کـرده اسـت.6 در گفتگـوی شـفاهی بـا ایشـان از سـنگ نبشـته هایی قدیمی تر 
یـخ 281 و 309 قمـری، همـراه بـا اشـاره بـه روز و ماه در تقویم ایرانی مطلع شـدم که  در قلعـۀ سـمیرم، بـه تار

خوشبختانه ایشان اطالعات تفصیلی آنها را در آیندۀ نزدیک در مقاالتی منتشر خواهند ساخت.

مرتضی کریمی نیا  

یخ دار فارسی: دست نوشتی فارسی از احمد بن  4. در این باره و اهمیت آن، بنگرید به مقالۀ دیگر من با عنوان: »کهن ترین مکتوب تار
رۀ 15، ش 61، پاییز و زمستان 1396، ص 9ـ26. ابی القاسم خیقانی در قرن سوم«، آینۀ میراث، دو

ز اندرگاه می شده است. برای  زه + پنج رو زه اند. بر این اساس، سال متشکل از 12 ماه سی رو یم یزدگردی 30 رو 5. تمامی ماه ها در تقو
یم«، دانشنامۀ جهان اسالم، ج 11، تهران، 1386، ص 827ـ828. تفصیل، نک. فرید قاسملو، مقالۀ »تقو

یـخ 498 ق(،« بخـارا، ش 107، مـرداد و  کوفـی و تار 6. عمادالدیـن شـیخ الحکمایـی، »گورنبشـته مسـجد سـاباط اسـتهبان )بـه خـط 
شهریور 1394، ص 415ـ417.
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فتوحات ابن عربی و تفسیر ثمانیۀ خواجه محّمد پارسا
محّمد بن محّمد بن محمود الحافظّی البخاری )پارسا، 2 پ؛ جامی، 1390: 397(، معروف به خواجه  
محّمد پارسا، از َمشایخ فرقه نقشبندیه و صوفیاِن نام دار عصر تیموری و از جانشینان خواجه  بهاءالّدین 
گفته،  ُکنیة او، آن چنان که در مقّدمة تفسـیر فاتحة  الکتاب  محّمد نقشـبند )متوّفای 791 هـ. ق( اسـت. 
»أبوالفتح« است )پارسا، 1354: 6(. او زادة بخاراست )همان: 66(. به زادروز او در منابع اشاره ای نشده 
ی را سـال 822 هـ. ق. نوشـته اند،  که سـّن او را هنگام وفات 73 سـال و درگذشـت و  اسـت، ولی از آن جا
کـه از پیشـروان  گفته انـد  ی »خواجـه«  می بایـد حـدود سـال 749 هــ. ق. بـه دنیـا باشـد1. بـه آن سـبب بـه و
ى داده بود2  نقشـبندیه بـوده اسـت. لقـب »پارسـا« را نیـز پیـر و مرشـدش، خواجه َبهاءالّدیـن نقشـبند، بـه و
کتابخانۀ َاسعد افندِی تفسیر ثمانیه آمده و اّدعا  )صفا، 1378: ج 482/4(، اّما آن چه در ترقیمۀ نسخۀ 
که  شـده کـه خواجه پارسـا نبیـرۀ کسـی بـه نـام پارسـای بخارایی اسـت، ممکن اسـت نادرسـت باشـد؛ چرا
کـه پارسـا از اجـداد او بـوده اسـت. همچنیـن نسـبت »حافظـی« بـه  در نسب شناسـی خواجـه قیـد نشـده 
که  ماى بخاراست )پارسا، 1354: 66(. نوشته اند 

َ
سبب َجِدّ َاعالیش، موالنا حافظ الّدین بخارى، از ُعل

خواجه محّمد پارسـا در میان سـفر دوم خود به مّکه بیمار شـد و سـرانجام روز پنجشـنبه، 24 محّرم سـال 
822 هـ. ق. در بازگشت از مکه و هنگام اقامت در مدینه درگذشت. شمس الّدین َفناری )834-751 
ک سـپرده  ِلب به خا ی نماز خواند و سـپس همان جا در جوار ُقّبۀ عّباس بن عبدالُمّطَ هـ. ق.( بر جسـد و

شد )جامی، 1390: 399(.

د او را به خطا، 756 هـ .ق. نوشته اند )صفا، 1378: ج482/4(.
ّ
1. برخی از معاصران تول

یاضات به دِر خانۀ حضرت  خواجه آمده بودند و بیروِن در منتظر  ى در َاثناى مجاهدات و ر ز 2. دربارۀ لقب پارسا چنین نوشته اند: »رو
گفته  ى  کیست؟ و که بیرون  ى پرسیده اند  کنیزکی از خادمات حضرت خواجه بیروِن در آمده، حضرت خواجه از و ایستاده، اّتفاقًا 
کـه شـما پارسـا  کـه بـر در منتظـر ایسـتاده، حضـرت خواجـه بیـرون آمده انـد و خواجه  محّمـد را دیده انـد، فرموده انـد  جوانـی  اسـت پارسلا 
ز بـاز کـه ایـن لفـظ بـر زبـان مبـارک ایشـان  گذشـته  در َالِسـنه و َافواه افتـاده و خدمت  خواجه محّمد به این لقب مشـهور  بوده ایـد. از آن رو

شده اند.« )کاشفی، 1356: ج111/1(
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کـه شـماری از آن ها چون فصـل الخطاب، ُقدسـیه و...  خواجـه محّمـد پارسـا، دارای آثـار بسـیاری اسـت 
ی هنـوز چـاپ نشـده  اسـت. یکی از آثار منتشرنشـدة او، تفسـیری  چـاپ شـده و تعـدادی دیگـر از کتـب و
کـه آن را تفسـیر َثمانیـه نامیده انـد  بـر هشـت سـوره از سـَور جـزء سـی ام قـرآن؛ یعنـی از َقـدر تـا ُهَمـزه اسـت 
)بخارایی، 1354: 71(. او در تفسیر هریک از هشت سورۀ مذکور، نخست  توضیحاتی دربارۀ سَور، مانند 
کلمـات آن و احیانـًا خـواّصِ سـَور مـی آورد. سـپس دربـارۀ »بسـم اهّلل«  مّکـی و مدنـی بـودن، شـمار آیـات و 
ی در تفسـیر لطائـف الشـارات اسـت( و برخـی  از قـول »األسـتاذ« )کـه منظـور ابوالقاسـم ُقَشـیری و آرای و
گاه چند صفحه ای سخن می راند و در ادامه، به شرح لغات و بیان برخی نکات صرفی  صحابه و ُعَرفا، 
و نحـوی می پـردازد. همچنیـن بـه نقـل از ابوعبـداهّلل ِترِمـذی، حّجـة السـالم )یعنـی غّزالـی(، ُمسـَتملی 
کاشانی )بدون ذکر نام سه تن اخیر( و شماری از صحابه، تابعان و صوفیه، سخنانی  بخاری، عّزالّدین 
کاشـانی بـه تأویـل  یـالت عبدالـّرّزاق  کلیـدی ُسـَور مـی آورد و در پایـان بـه نقـل از تأو دربـارة برخـی مفاهیـم 
گرفتـه، محیـی الّدین ابن  ی بهـره  کـه خواجه پارسـا بارهـا از مطالـب و سـوره ها می پـردازد. یکـی از بزرگانـی 

عربی )560-638(، از عافاران نامدار و جریان ساز، است.

گونـی  گونا گاه بـا عناویـن  کـرده اسـت:  ی اسـتفاده  گونـه از ابـن عربـی و فتوحـات و خواجه پارسـا بـه دو 
ُکَبراء«)6  ی مطالبی آورده است: »بعضی از  همچون موارد ذیل از ابن عربی یاد کرده و از فتوحات مّکّیة و
ر(؛ »بعُض الُکَبراء«)25 پ-26 ر، 189 پ(. »بعُض الُمکاِشلفین« )51 پ(؛ »بعُض العارفین« )76 ر، 96 
گاهی هم بدون اشـاره  به منبع خویش، مطالبی از فتوحات مّکّیه در تفسـیر  ر-99 پ، 102 ر-103 پ( و 

گویی آن  سخنان از خود خواجه پارساست. که  گنجانده و این امر موِهم این می شود  خویش 

کـه چـرا خواجـه پارسـا، علی رغـم نـام بـردن از ده هـا تـن از عرفـا و  پرسـش درخـوِر درنـگ و تأّمـل ایـن اسـت 
کـرده اسـت؟ پاسـخ ایـن اسـت  ی بـا عناویـن فـوق یـاد  صوفیـان، نـام صریحـی از ابـن عربـی نیـاورده و از و
کـه »بخـارا... در نیمـة اول قـرن نهـم تحـت تأثیـر مخالفـان ابـن عربـی قـرار داشـت. عارفانـی همچـون زیـن 
گردانش مثـل شـمس الّدین تبادکانـی... قائـالن بـه وحـدت وجـود را تکفیر می کردنـد و از ابن  خوافـی و شـا
یـج می دادنـد  کـه افـکار ابـن عربـی را ترو عربـی و تابعیـن او بـه وجودیـة ملحدیـه یـاد می کردنـد و بـا کسـانی 
بـا سـخت ترین وجـه برخـورد می کردنـد چنانکـه زین الّدیـن خوافـی وقتـی خبـردار می شـود برتریـن مریـد و 
جانشـینش احمـد سـمرقندی از ابـن عربـی و نظـرات او را در مجالسـش سـخن می رانـد او را از جانشـینی 
خـود عـزل و تکفیـر می کنـد. خواجـه پارسـا تحـت تدثیـر چنیـن شـرایطی زندگی می کـرد و از همین روسـت 
کرده  که نام دیگر عارفان را با تعظیم ذکر  که در آثار خود نامی از ابن عربی نمی برد... این درحالی اسـت 

است... .« )راشدی نیا، 1395: 72-71(

که خواجه پارسا بدون اشاره به نام منبع خود، از آن در  باری، در ذیل بخش هایی از فتوحات ابن عربی 
کرده است، آورده می شود: نیمة نخست تفسیر ثمانیه استفاده 
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ذیـَن 
َّ
ـٍۀ أِلهِلـِه ال ـُه َموجـوٌد ِمـن َهِدّیَ

َ
کاَن ل ـُه إذا 

َ
 ل

َ
َکمـا ُیسـَتقَبُل القـاِدُم إذا جـاَء ِمـن َسـَفٍر و الُبـّد ها 

َ
- »ِلَنسـَتقِبل

- و 
َ

ـِه -َعّزَ و َجّل ّبِ ُتُه ِلقاَء َر یِهـم و ِبذِلـَک َفلَیفَرحـوا و ِمنُهم َمن َیکوُن َهِدّیَ
َ
َیسـَتقِبلوَنُه َفـإذا اجَتَمعـوا ِبـِه َدَفـَع إل

ما 
َ
ُر أن َیَهَبـُه و ُیعطَیُه؛ و إّن وفیـَق اللهـّیَ و العِتصـاَم َعلـی َحَسـِب ما أراَد الُمَقـّدِ ُتـُه الّتَ ِمنُهـم َمـن َیکـوُن َهِدّیَ

هاَر َزماُن ُظهوِر  یَل َزماُن إتیاِنهـا و الّنَ
َّ
 الل

َ
ِتها إعالمًا ِبـأّن

َ
یل

َ
ـمِس فـی َصبیَحِۀ ل

َ
ـمِس ِمـن ِجرِم الّش

َ
َمحـُو نـوِر الّش

أحکاِمها« )26 ر(3. رک: ابن عربی، 1994: ج 439-437/9.

ـو َعَرَفها و 
َ
ِة ل

َ
یل

َّ
 َدعـا ِبمـا کاَن َیدعـو ِبِه ِفـی الل

َ
ـمَس، َفـإذا َرآی الَعالَمـۀ

َ
یـاًل َفلَیرُقـِب الّش

َ
ُکهـا ل - »َفَمـن فاَتـُه إدرا

َکما ُهَو  ُه ُشعاٌع 
َ
کاَن ل

َ
کاَن نوُر الَقَمِر ِمن ذاِتِه ل و 

َ
مِس َظَهَر فی ِجرِم الَقَمِر، َفل

َ
ما ُهَو نوُر الّش

َ
 نوَر الَقَمِر إّن

َ
َکما أّن

ِۀ الَقدِر نوَرها 
َ
یل

َ
مُس إذا َمَحی نوُر ل

َ
َکذِلَک الّش ُه ُشعاٌع، 

َ
م َیُکن ل

َ
مِس ل

َ
کاَن ُمسَتعارًا ِمَن الّش ّما 

َ
مِس و ل

َ
ِللّش

ـمُس َقیَد ُرمٍح 
َ

و الّش
ُ
ـِۀ الَقدِر َحّتـی َتعل

َ
یل

َ
هـا َضـوٌء ِبَغیـِر ُشـعاٍع، َفذِلـَک الّضـوُء نوُر ل

َ
َکالَقَمـِر ل ـمُس 

َ
َبِقَیـِت الّش

ِۀ الَقدِر، 
َ
یل

َ
َم ِبأّیِ نوٍر َتسـَتنیُر فی َصبیَحِۀ ل

َ
َک ِلَتعل

َ
ما َذَکرُت ذِلَک ل

َ
یهـا نوُرهـا.و إّن

َ
، َفحیَنئـٍذ َیرِجـُع إل

َ
أو أَقـّل

ُه 
َ
َم أّن

َ
ٍۀ و َتعل ی مـاّدَ

َ
 األنواَر مـا َیفَتِقُر إل

َ
نـَزل

َ
ـماواِت و األرَض و أ َر الّسَ هـا ِلَمـن َنـّوَ ِ

ّ
ُکل  الُحکـَم ِفـی األنـواِر 

َ
ـَم أّن

َ
َفَتعل

 ِبـاهّلِل -َعّزَ و 
ّ

یَس ِلَشـیٍء ُظهوٌر إال
َ
ـُه إظهـاُر األشـیاِء و ُهـَو الّظاِهُر ِبَنفِسـِه و ل

َ
 الّنـوَر ل

َ
ُکّلِ نـوٍر أِلّن -سـبحاَنه- نـوُر 

: »و اجَعلنی 
ُ

َم- َیقـول
َّ
یِه و َسـل

َ
ـی اهّلُل َعل

َّ
َفـِة، َفکاَن -َصل ـُب هـِذِه الّصِ

َ
نـا َطل

َ
- ِمـِن اسـِمِه الّنـوُر، و ُشـِرَع ل

َ
َجـّل

کاَن َسـَببًا فـی   و إن 
َ

ـۀ
َ
یل

َّ
 الل

َ
یالـی أِلّن

َّ
ـت فـی أوتـاِر الل

َ
َم-. و ُجِعل

َّ
یـِه و َسـل

َ
ـی اهّلُل َعل

َّ
کاَن -َصل َکذِلـَک  نـورًا« و 

ـی َغیـِر اهّلِل َمـَع ُثبـوِت 
َ
ُحصـوِل الَبـَرکاِت و الَخیـِر و لِکـن عیـُن ُشـهوِد الَوتـِر َیحَفـُظ الَعبـَد ِمـن ِنسـَبِة الَخیـِر إل

ٌر  ّخِ
َ
هاُر َمَتأ هاِر و الّنَ ِۀ الّنَ

َ
ها نوٌر و الّنوُر َشهاَدٌۀ و ُظهوٌر، َفِهَی ِبَمنِزل

َ
ّن

َ
ت ِفی الَعشِر اآلِخِر أِل

َ
َبِب ِعنَدُه و ُجِعل الّسَ

ِل َفکاَن ُظهوُرها و الِتماُسـها ِفی  ٌر َعِن الَعشـِر الَوَسـِط و األّوَ ّخِ
َ
ـُه َمسـلوٌخ ِمنـُه و الَعشـُر اآلِخـُر ُمَتأ

َ
یـِل أِلّن

َّ
َعـِن الل

ِل. یُت أَحدًا َرآها ِفی الَعشِر األّوَ
َ
الُمناِسِب األقَرِب أقَوی و ما َرأ

یِل.« 
َّ
وَسِط و اآلِخِر ِمَن الل

َ
لِث األ

ُ
ی ِفی الّث

َّ
ی- َیَتَجل

َ
 اهّلَل -َتعال

َ
: »إّن َبوّیِ حیِح الّنَ و َقد َوَرَد ِفی الَحدیِث الّصَ

ی 
َ
ـهِر، و الباِعـُث َعل

َ
وَسـِط و اآلِخِر ِمَن الّش

َ
لـِث األ

ُ
ـی إلهـّیٍ َفکاَنـت ِفـی الّث

ّ
مـا ِهـَی ُحکـُم َتَجل

َ
ـُة الَقـدِر إّن

َ
یل

َ
و ل

هـا و ِحقـاَرُة َمـِن الَتَمَسـها ِعنـَد َنفِسـِه ِبالِتماِسـها ِبافِتقـاٍر َعظیٍم 
َ
نَزل

َ
مـوٌر ِعَظـُم َقدِرهـا و ِعَظـُم َمـن أ

ُ
الِتماِسـها أ

ـی أن ُیلِحَقها 
َ
ـَر َقـدَر َنفِسـِه إل

َ
ِتـِه -سـبحاَنه- َحّق ـَق ِبُعبوِدّیَ

َ
مـا أراَد أن َیَتَحّق

َّ
ُکل ُیقاِبـُل الَخیـَر الَعظیـَم، و الَعبـُد 

 الَقـدِر ِلَمعِرَفِة 
ُ

ۀ
َ
یل

َ
َی أیضًا ل حَقـُر ِمن َنفِس الَمخلوِق َفُسـّمِ

َ
حَقـُر ِمـَن الَعـَدِم َفال أ

َ
ـُه و ال أ

ُ
صل

َ
ـذی ُهـَو أ

َّ
ِبالَعـَدِم ال

عنـی ِبِحقاَرِتها« )26 ر-27 پ(. رک: ابـن عربی، 1994: ج 440/9، 446-
َ
أهـِل الُحضـوِر فیهـا ِبأقداِرِهـم أ

447 و 450.

.« )27 پ(.  ـرعّیِ
َ

یِل ِفی الُعرِف الّش
َّ
ـالِۀ فیـِه. هذا ُهـَو الَمعروُف ِمن ِقیاِم الل یـِل ِعبـاَرٌۀ َعـِن الّصَ

َّ
- »و ِقیـاُم الل

بیع األّول سـال 848هـ .ق.  یخ ر 3- ارجاعات براسـاس نسـخه ای از تفسـیر ثمانیه به خّط عبدالّرحمان جامی اسـت. این نسـخه به تار
نگاشـته شـده  اسـت و بـه شـمارۀ 72 در کتابخانـۀ مرادمـاّلی ترکیـه نگهـداری می شـود. میکروفیلمـی از ایـن نسـخه بـه شـمارۀ 149 در 
یس کاماًل مضبوط و بدون افتادگی اسـت. تمامی  کتابخانۀ دانشـگاه تهران موجود اسـت )ِدرایتی، 1391: ج538/8(. این دسـت نو
مطالبی که از متن تفسیر ثمانیه در این مقاله می آید در سه نسخة دیگر این اثر هم -که در دسترس نگارندگان هست- دیده می شود. 
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رک: ابن عربی، 1994: ج 424/9.

ِة الَقدِر و 
َ
یل

َ
، و ِمنُهُم القائُم ِلل - »و القائموَن فی َشهِر َرَمضاَن َعلی خاِطَریِن: ِمنُهُم القاِئُم ِلَرَمضاَن و ُهَو أَتّمُ

ِة الَقدِر َفَقد 
َ
یل

َ
ی- ال ِلَنفِسِه و َمن قاَم ِمن أجِل ل

َ
 ُشِرَع، َفَمن قاَم ِلَرَمضاَن َفقیاُمُه هّلِلِّ -َتعال

ُ
الِتماِسها و الُکّل

 ِلَحّظٍ 
ّ

ها ِمن َخیِرها فی داِر الَبقاِء َفَما الَتَمسناها ِللِعباَدِۀ إال
ُ
ما ُهَو ِلَمن َینال

َ
ها إّن

َ
 الِتماَسنا ل

َ
قاَم ِلَنفِسِه، َفإّن

َنفسّیٍ َتبَقی ِفی الّداِر اآلِخَرِة.« )28 ر(. رک: ابن عربی، 1994: ج 430/9-433 و 444.

 َبیـَن أعالهـا 
َ

َی أّن کاَنـت َبعیـَدَة الَقعـِر.« ُرِو : »ِبئـٌر ِجِهّنـاُم، إذا 
ُ

ـَم ِلُبعـِد َقعِرهـا. ُیقـال ـُم َجَهّنَ ت َجَهّنَ - »ُسـِمّیَ
ـی َحـروٍر و َزمهَریـٍر. الَبـرُد فیهـا َعلی أقَصـی َدَرجاِتِه 

َ
ـنیَن. ُتحـَوی َعل  ِمـَن الّسِ

ً
و َقعِرهـا َخمـٌس و َسـبعوَن ِماَئـۀ

ِة 
َ

َخـذ هـا ِسـوی َبنـی آَدَم و األحجـاِر الُمّتَ
َ
و الَحـّرُ فیهـا َعلـی أقَصـی َدَرجاِتـِه، َحروُرهـا َهـواٌء ُمحَتـِرٌق ال َجمـَر ل

 
ّ

ـُق فیهـا ِمـَن اآلالِم َفِمـن ِصَفـِة الَغَضـِب اللهـّیِ و ال َیکـوُن ذِلـَک إال
َ
َهُبهـا. و َجمیـُع مـا ُیخل

َ
آِلَهـًة، و الِجـّنُ ل

َم فیها 
َ
ل

َ
م َیُکن فیها أَحٌد ِمن أهِلها َفال أ

َ
ِعنَد ُدخوِل الَخلِق فیها ِمَن الِجّنِ و النِس َمتی َدَخلوها، و إّما إذا ل

- ُمنَغِمسـوَن 
َ

ئَکِتهـا َبـل ِهـَی و َمـن فیهـا ِمـن َزبانَیِتهـا فـی َرحَمِة اهّلِل -َعـّزَ و َجّل فـی َنفِسـها و ال فـی َنفـِس َمال
َکَرُجـٍل أراَد أن َیبنَی  هلاَر الَیفُتروَن﴾]األنبیـاء/20[. َفِهـَی َمخلوَقـٌة َغیـُر َمخلوَقٍة  یللَ و الّنَ

َّ
حوَن الل وَن ﴿ُیَسلّبِ

ّ
ُملَتـذ

: »َقد َبَنی دارًا ُثـّمَ َبعَد ذِلَک 
ُ

َیـَة َعلـی سـاَحِتَها الّدائـَرِة َعلـی َفضاِئها، َفُیقـال َهـا الحاِو
َّ
ُکل دارًا َفأقـاَم حیطاَنهـا 

تـی َینَبغـی أن َتکـوَن 
َّ
ِکنیَن فیهـا و َیجَعـُل ِفـی الُبیـوِت ِمـن اآلالِت ال ُینِشـُئ ُبیوتـًا َعلـی َحَسـِب أحـواِل الّسـا

فیها.«)50 ر-51 پ(. رک: ابن عربی، 1994: ج 370-367/4.
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