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 انتقاد از اوضاع زمانه زیر سایه ستایش نامه ها 
برای حضرت مهدی )ع(

تی 1307 - 1358 ق /  1268 -  1318ش( مروری بر اشعار مسکین محال

تی با نام آقا شـیخ عبدالحسـین کبیر شـاعری اسـت از دوره رضاشـاه، و محّصل حوزه تازه   مسـکین محال
ی دیوان کوچکی شـامل  73 صفحه دارد که به کوشـش یکی از  تأسـیس شـده حاج شـیخ عبدالکریم. و
تی، در سـال 1375ق در چاپخانه نوین قم منتشـر شـده  هم والیتی های او، با نام اسـماعیل صدر محال
که دیوان او، هفده سـال  اسـت. شـاعر ما  در سـال 1358ق / 1318ش درگذشـته و معنایش این اسـت 
یال است و  مقدمه ای  یال اما داخل آن 15 ر ی جلد 18 ر کتاب رو ی منتشر شده است. قیمت  پس از و

ی منحصر به فرد است:  که در شناخت او بسیار مغتنم و در باره و کوتاه به قلم ناشر در باره شاعر آمده 

»در سـنه 1307ق در محـالت تولـد یافـت، در طفولیـت نزد پدرش مشـهدی علی محمـد که معلم اطفال 
کـرد، و بعـد مشـغول فـرا گرفتـن درس عربـی شـده، مقدمـات و سـطح را تا  بـود، اشـتغال بـه تحصیـل پیـدا 
کرد. از همان  که وسـیله در محالت فراهم بود، تحصیل  کمال جدیت تا آنجایی  مکاسـب و رسـائل، با 
یاضت و مخالفت با هوای نفس و تحصیل  اوان جوانی حال زهد و تقوا در او بروز کرد، و توجه تاّمش در ر
ملکات حسنه و صفای قلب بود. برای مجاهده با نفس عموما به گرسنگی بسر می برد، و غالب اوقات 
روزه دار بـود. حتـی سـه سـال متوالـی روزه گرفـت بـدون غـذای سـحر. تـا سـن چهـل سـالگی ازدواج نکرد، 
گردیـد. عالجـش را در زناشـویی دانسـته، وادار بـه ازدواجـش  بعـد از آن مبتـال بـه امـراض داخلـی و فکـری 
کردنـد. از دو همسـر، چهـار اوالد بـه ایشـان مرحمـت شـد. از سـه فرزنـد پسـر، فرزنـد بـزرگ، آقـا شـیخ احمـد 
از محصلیـن جـدی و فاضـل حـوزه علمیـه قـم هسـتند، و نصیبـی از ملکات حسـنه پدر عالـی مقامش را 
کبیـر سـعایت در ارشـاد و تعلیـم اصـول  کار هـای مرحـوم آقـا شـیخ عبدالحسـین  داراسـت. دیگـر از مهـام 
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عقایـد، و بیـان مسـائل بـود. یـک قسـمت از اوقـات روزانه اش رفتن در معابر و بـازار برای وعظ و نصیحت 
کرد، و از  کرده، هشـیارش می  کرد، شـنونده را متأثر  کش می  که حکایت از قلب پا بود. با آن لسـان سـاده 
کبیر نامیده شد. در حدود پنجاه سالگی مریض شده، عموما رنجور  این جهت مورد عالقه شده، شیخ 
کـه حالـش بهتـر مـی شـد، این اشـعار که یـک دوره اصـول اخالق و  در گوشـه خانـه غنـوده، در ایـن اوقـات 
کند، از منجالب عالم طبیعت به فضای روشن عالم ملکوت هدایت می  گوشزد می  ملکات حسنه را 
یست. در سنه 1358 هجری رحلت  کند، سروده. مراجعه در این اشعار و تدّبر در آن موجب تنبه و بیدار

گرداند بمحمد و آله الطاهرین«. کرد. مقامش عالی است، خدایش متعالی 

ی جلد با این تعبیر آمده است: یک بیت شعر رو
گوشدّر اســــــــت و لؤلؤ و مرجان نصایح مسکین  کن  گر تو راســــــــت تعقل بگوِش دل  ا

کتاب آمده است: ی صفحه اول  بیتی هم رو
در حقیقت حکمت و دستور استشفاستینظم مسکین می دهد دلهای عالم را نظام

یخ 25 رجب 1375   تی در تار کتاب، مطلبی تحت عنوان سپاسگزاری، اسماعیل صدر محال در پایان 
کـه از رجال و دانشـمندان  کـه گویـا سـال نشـر کتـاب باشـد - نوشـته و در ادامـه گفتـه اسـت: نظـر به این   -
یادی  محالت نام و نشانی در دست نبود، برای زنده کردن نام و فضیلت ارباب دانش، پس از زحمات ز
کتاب  یک قسمت از شرح حال و مزایای زندگانی شان جمع آوری شده، بعون اهلل تعالی، جلد اول این 

که در این عجاله، نشانی از این اثر نیافتم.  گذارده می شود«. بنده  به زودی در دسترس عالقه مندان 

کبیر،  یخ و مشاهیر محالت )ص 110 - 111 »تهران، 1380«، ذیل عنوان شیخ عبدالحسین  کتاب تار در 
همان باال به عالوه یک نکته شـگفت که ایشـان »هفت بار پیاده به مشـهد مقدس مشـرف شـده«!. آمده 

است.

شرح محتوای دیوان
که دیوانی صرفا مشتمل بر اشعار دینی و آیینی است، و اما به دلیل زمانه ای  کوچک برغم آن  این دیوان 
یخـی بـرای مذهـب اسـت.  یسـته، مشـتمل بـر مضامینـی در بـاره ایـن دوره مهـم تار کـه شـاعر در آن مـی ز
که تحوالت مذهبی ایران از حوالی مشروطه و بیشتر از پس سال 1300 خورشیدی آغاز شد. این  گاهیم  آ
کردند و از نظر متدینین، منکرات  که زنان چندی بی حجاب در تهران رفت و آمد می  زمان، سـالها بود 
در حـال اوج گرفتـن بـود. از سـوی دیگـر مـدارس جدید، بشـدت توسـعه پیدا کرده و به دنبـال آن با تربیت 
که رضا شاه  گرفته بود. در این اوضاع بود  نسل جدید، منازعات فکری میان متدینین و روشنفکران باال 
و دوسـتان متجدد او، به آسـانی سـوار امواج ناشـی از رواج تجدد شـدند. طبعا مقاومت از سوی مخالفان 
کلی مخالف این تغییرات بودند، و اما برخی  دیگر از منتقدان، از افراد  یه ادامه داشت. برخی به  این رو
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کـه بـه رغـم  انتقـاد از وضـع موجـود، از وضـع قدیـم هم  میانه رویـی بودنـد 
چندان خشنود نبوده و راه حل هایی برای ایجاد سازگاری و همزیستی 

کردند. کهنه ارائه می  میان نو و 

تی در این دیوان تا اندازه ای منعکس کننده نگاه مخالفان  مسکین محال
اسـت. اشـعار او دو الیـه دارد. الیـه نخسـت بـه طور کامـل اخالقی، دینی 
و از منظـر یـک محصـل علـوم دینـی و واعظ، مطالبی ارائه شـده اسـت. و 
امـا در الیـه دوم اشـعارش و بویـژه در برخـی از قصایـد، انتقادهایی جدی 
نسـبت به اوضاع و احوال جاری دارد. در واقع، الیه اول قصاید او، شـعر 
مذهبـی، شـامل حکمـت و انـدرز و وصـف امامـان اسـت، امـا الیـه دوم، 
که زیر پوسـته آن اشـعار نسـبت به شـرایط زمانه  اشـارات انتقادی اسـت 
یخ ندارد، اما از نوع انتقادها می  مطرح می شود. متاسفانه اشعار وی تار

که تمرکز او روی چه مسائلی است. توان حدس زد 

در آغاز اشـعاری عنوان حکمت و اندرز سـروده )4 - 11(، سـپس باز نصحیت و مدح امام علی )ع( )12 
ی  -  19(، باز نصحیت و اندرز همراه به »توسل به امام رضا« علیه السالم )20 - 31( که در غالب اینها رو
کید  یـده اسـت. در ایـن قصایـد، تحقیـر دنیـا و فاصلـه گرفتـن از آن مـورد تأ کیـد ورز تربیـت دینـی و زهـد تأ
ی زهد مذهبی رایج میان افرادی با ویژگی آنچه شاعر ما به آن تمایل  که اشاره شد، رو گرفته و چنان  قرار 
کید شـده اسـت. اشـعار بعدی باز در مدح امام علی )ع( )31  داشـته و در شـرح حال مختصرش آمد، تأ

- 38( و در ادامه در نصیحت و مرثیه، و ایضا در حکمت و  اندرز، )39 - 44( است.

از این جا به بعد، مسـکین، اشـعاری در باره امام زمان )ع( و وصف آن حضرت دارد. اولین آن با عنوان 
»نصحیت و توسل به قائم آل محمد )ع(« است. 

که برای جامعه شـیعه، از نظر زبان انتقادی نسـبت به اوضاع اجتماعی  در اینجا این توضیح الزم اسـت 
کـه زیـر سـایر  و سیاسـی، دو مـورد بسـیار مهـم اسـت. نخسـت عاشـورا و دیگـری امـام زمـان. توضیـح ایـن 
کـرد. نقطـه مقابـل آن، قیـام امام حسـین )ع( علیـه ظلم و  ایـن دو مـورد، مـی شـود بـه آسـانی از ظلـم انتقـاد 
کـم و عبور از  کـه دو پایـه انتقـاد از وضعیت حا برپایـی حکومـت عـدل توسـط حضـرت مهـدی )ع( اسـت 
یت  که بحث مهدو تی از سوژه دوم  آن به سمت نور توضیح داده می شود. شاعر ما، یعنی مسکین محال
کـه در  اسـت، اسـتفاده فـراوان بـرده و آنچـه را از انتقـادات دینـی و اجتماعـی خواسـته، زیـر سـایه اشـعاری 

کرده است: ستایش امام مهدی )ع( عرضه 
ز همچون شام ظلمانی شده را رو ر ملحدین و حزب شــــــــیطانی شدهشیعیان  ر دو دو

فلک ما ای ناخدای فلک، طوفانی شــــــــدهکهنه اندر عمر ما رســــــــم مســــــــلمانی شده
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تا به کی این قلب ها مجروح از تیر و خدنگدســــــــت ما بر دامنت ای خسرو دنیا و دین

نار حرب و جنگ آفاق  تا چند در  گــــــــرد و زنگمشتعل  کی آیینه اســــــــالم پر از  تا به 

اهل باطل چند شاد و اهل ایمان دل غمینشــــــــد بدل آیــــــــات قرآنی به قانــــــــون فرنگ

یش ها برون از آستین کن دست خو
ّ
یشای یدالل چند از جور و ستم باشم دل افکار و ر

کیش کفر  بر خرمن عمر جنود  گرگ و میششــــــــعله زن  که از الفت بیاسایند با هم  تا 

کین )47( گردد به عدل و داد، ظلم و جور و  تا بدل 
ازدیادپر شــــــــده آفاق ای مولی الموالی از فســــــــاد و  اشــــــــتعال  اندر  ظلمســــــــت  آتش 

طلعت نورانیــــــــت ظاهر کن ای باب المراددیــــــــن و آیین و طریقت خلــــــــق را رفته بباد

گردد تــــــــوده غبرا ُچه فــــــــردوس برین که  تا 
گوید:  باز در شعری زیر عنوان »در توسل به حضرت قائم )ع(« به ستایش آن حضرت پرداخته و در پایان 

)ص 51(
ک را چون جّنت المأوی نما نمااین سرای خا له حمرا  را چهره همچون ال شــــــــیعیان 

ید بیضا نما بر مردم  یــــــــا نماهمچه موســــــــی باش  زمــــــــره فرعونیــــــــان را غــــــــرق در در

کیحملهور تا چند خصمان از یمین و از یسار خالی از اسالمیان محراب و منبر تا به 

کی کفر افســــــــر تــــــــا به  کی بر ســــــــر اهل نفاق و  چون غریبان بی معین شرع پیمبر تا به 

کی گرگ ســــــــتمگر تا به  گلها از جفای خار خوارگوسفندان طعمه  کی باشــــــــند  تا به 

ی در ادامـه زمـان حـال را عصـر »جاهلیـت« مـی خوانـد و »گـردش دنیـا« را بـه »کام کفـر کیشـان« می داند  و
)52(. او همچنیـن قصیـده ای بـا عنـوان »مـدح و توسـل بـه قائـم آل محمـد« سـروده، بـا اسـتفاده از تعابیـر 
کنـار  کـه »پنـاه و ملجـأ بیچـارگان« اسـت از او مـی خواهـد صبـر را  رایـج در سـتایش آن حضـرت، و ایـن 
گذاشته، و وضع حاضر را که »مردم خونخوار« به ستم و جور بر دیگران می پردازند، را خاتمه دهد. )53(.

از فتنه ی دّجال این عالم خراب کی  کی روی زمین پر از فســــــــاد و انقالبتا به  تا به 

کتاب آیات  و  کی منسوخ حکم شرع  به  نقابتا  رخ  از  حــــــــق  کبرای  آیت  ای  برفکن 

کی در پرده عیســــــــی دمی بیرون خرام محو شــــــــد نام خــــــــدا از دفتــــــــر و طومارها تا به 
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کی فحشــــــــا و منکر فــــــــاش در بازارها کین خارهاتا به  کینه و  تا به یکی بر پای مــــــــا از 

کــــــــی اطوارها ذوالفقار حیدری تا چند شاها در نیام )54(.چون زمــــــــان جاهلیت تا به 

کنایات  مسکین، بار دیگر شعری در توسل به حضرت مهدی )ع( سروده )59( و ضمن آن نیز اشارات و 
یه دید خود دارد: خود را نسبت به وضع زمانه خویش و طبعا از زاو

در ســــــــینه نفســــــــها به محبان تو شد تنگای خســــــــرو گیتی شــــــــده آفاق پر از جنگ

اســــــــالم خورد سنگآیینــــــــه شــــــــرع نبوی چنــــــــد پــــــــر از زنگ بر شیشه  که  مپسند 

نگونسار اســــــــالم  رایت  شــــــــود  مپســــــــند 
یـای بلیـات و فتـن شـد  کـه »در مسـگین، بـا تعابیـری چـون »گلـزار دیانـت ز جفـا رو بـه خـزان اسـت، و ایـن 
متالطـم / روبـه صفتـان گشـته بـه شـیران متهاجـم« در انتقاد از رواج منکرات و ایـن که »دجال صفت ها 

گوید: به خر خویش سوارند« می 
صالح  شده چون ناقه صالح به زمانه )61(منکر شــــــــده معروف در ایــــــــن عصر و زمانه 

در دل ایـن اشـعار، از نمادهـای بـد و خـوب دیگـر هـم اسـتفاده مـی شـود. فرعـون، نمـرود، دجـال و حتـی 
که در مقابل، موسی و مهدی قرار دارند.  چنگیزاز نمادهای ظلم و ستم هستند 

کـه ضمـن آن،ماننـد مـوارد دیگـر، پـس از ابیاتـی در  قصیـده بعـدی بـاز »در مـدح مهـدی موعـود« اسـت  
سـتایش آن حضـرت، بـاز بـه وصـف  اوضـاع خـراب شـیعیان پرداخـت از حضـرت  مـی خواهـد دادرس 

کفر« ناپدید شده و »فرقه ظلم و جور« به تب و تاب بیفتند )63(: که از »شمشیر تو  آنان باشد، چندان 
گلزار دین خزان شــــــــده العجل زان شــــــــده العجلگلشــــــــن و  بــــــــاد جفــــــــا و ســــــــتم و

خرابپر شــــــــده روی زمیــــــــن ز فتنــــــــه و انقالب ســــــــلیمان  ملک  اهریمنان  ز  چند 

آســــــــتین از  کن  برون  یداللهیت  گــــــــرد و زنگدســــــــت  آینه شــــــــرع و دین چند پر از 

گــــــــرگ و پلنگ کــــــــی طمعه  ک چند پر از حرب و جنگغزالهــــــــا تا به  کشور اقلیم خا

کمیـنچند به دلها خورد ز دست دشمن خدنگ در  دشـمن و بدخـواه دیـن چنـد بود 
  )ص 65(.

سـه قصیده پایانی مانند اشـعار نخسـتین در حکمت و اندرز اسـت و پرونده کتاب در صفحه 75 بسـته 
می شود.

رسول جعفریان  
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قیه!
َ

رَدِن ناِشر اْنَدر ف
َ

ْه ک
َ

ِنگ
ِکتاِب پارسه"( ُکّلّیاِت َسعدِی چاِپ "ُبْنگاِه َترَجمه و َنْشِر  یاَرْت نامۀ  )»ز

ُکّلّیاِت َسـعدی َدر  کـه َهـرگاه چـاِپ تـازه ای از  ْت هاِی َفرَهْنگـِی راِقـِم ایـن َسـْطرها، آَنسـت  یکـی از َمْشـغولّیَ
ر فاِئَدتی َافزون َبر آنچه َدر چاپهاِی ُمَتداَوِل 

َ
گ ت و حوَصله آن را َبرَرَسد تا َا ِکتابُفروشی ها  ببیَند، به َقدِر ِهّمَ

پیشـین دیده ایم َدر آن َهسـت، از آن فاِئَدت َمحروم َنماَند. غاِلِب چاپها الَبّته ـ ُچنان که داَنم و دانید ـ به 
ْنحاْء، َنَسب 

َ
ن است و به َنحوی از أ دَعلِی ُفروغی" یا َنظاِئِر این ِعباَرت ُمَزّیَ ساِس چاِپ ُمَحّمَ

َ
ِعباَرِت "َبر أ

دَعلِی ُفروغـی )1254ـ  1321 هـ.ش.( که به  ِک ثانـی ُمَحّمَ
ْ
ُمل

ْ
می َرسـاَند بـه َهمـان ویراسـِت زنده یـاد ُذکاُءال

ْیِهَما ـ سامان یافته است.
َ
َدسْتیارِی ُاستاِد َفقید َحبیِب َیْغمائی ـ َرْحَمُة اهلِل َعل

سـاِس چـاِپ ُفروغـی" َهـم از تازگی هائـی خالـی نیسـت. َدر 
َ
ُکّلّیاتهـاِی َبـر أ بـا ایْن َهمـه، َبرخـی از َهمیـن " 

ِک دارا، َدسْتخوِش 
ْ
یِث َفرَهنگِی ُمل ر َموار

َ
واِقع، چون ُکّلّیاِت َسعدِی ویراستۀ ُفروغی نیز، راسْت ماَننِد دیگ

کـه َنَتواَند ویراسـِت ُفروغی  فـراِد ذی َحـّق و بی َحـّق اسـت، و چـون ناِدر َکسـی از ما َهسـت 
َ
ِف أ َهرگونـه َتَصـّرُ

ُکنـون چاپهـاِی  ْی، َمْن َبنـده تا ُکَنـد!، ... آری! َدقیًقـا از َهمیـن رو را بَمراِتـب ِبْهَتـر از خـوِد ُفروغـی َعرضـه 
صـِل چـاِپ ُفروغـی، 

َ
کـه َدر ُمقایسـه بـا أ سـاِس چـاِپ ُفروغـی دیـده ام 

َ
ُکّلّیاتهـاِی َبـر أ دی از َهمیـن   ُمَتَعـّدِ

َتفاُوت ها و َتماُیزهاِی َچْشمگیر و َمْعنٖی دار داَرند!

دَعلـِی ُفروغـی« که   »به َتصحیـِح: ُمَحّمَ
ً

َمَثـل، ِاْنِتشـاراِت ِهرِمـس َدر ُنسـخه ای از ُکّلّیـاِت َسـعدِی َمَثـال
ْ
ِفی ال

دَعلِی ُفروغی، ]به ِاهِتماِم:  ُکّلّیاِت َسعدی، ُمصِلُح الّدیِن َسعدی، به َتصحیِح: ُمَحّمَ ِاْنِتشار داده است ): 
هوَشـنِگ َرْهنما[، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ِهرِمس ]با َهمکارِی: َمرَکِز َسعدٖی شناسـی؟[، 1385 هـ.ش.(، 
کاردانـی و ُوقـوِف َبصیرانـه بـر  َکـرده؛ از ُجملـه، طاِبعـاِن ایـن َطْبـع، از غاَیـِت  کاِر ُفروغـی را َدسـْتکاری هائی 
َحت در آن دیده اند تا »غزل«هاِی ُمْنَدِرج َدر َبخِش »ُملَحقاِت« ویراسِت 

َ
قساِم ِشعِر فارسی، َمْصل

َ
نواع و أ

َ
أ
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ِت ِشعِر  که َدر ُسّنَ َکس می داَند  ُفروغی را َدر َبخِش »قطعه«ها بیاَوَرند!  ... َیعنی: َغَزل در ِقطَعه! ... همه 
َدِب َمْنظوِم ما، َهم َدر ساختار، َهم 

َ
گونۀ أ ر، و این دو 

َ
فارسی، "َغَزل" چیزی بوده است و "ِقطعه" چیِز دیگ

ـر ُمَتمایـز بـوده اسـت. ... بـاری، طاِبعـاِن ایـن َطْبـع، مْیلشـان َکشـیده اسـت و َدسـِت 
َ

َدر ُمحَتـوا، از یکدیگ
َکرده اند. ...  شـوده اند و »غزل«هاِی ُمْنَدِرج َدر َبخِش »ُملَحقاِت« را َدر َبخِش »قطعه«ها ِإْقحام 

ُ
گ ف  َتَصّرُ

یـخ خوانده ایـم و َقدری  می ُپرسـید: آِخـر بـه چـه ُمناَسـَبت؟!... ُمناَسـَبت َنمی خواَهـد! ... َهمـه َقـدری تار
َکـرَدْن ها،  شـت َرنجـه 

ُ
کـه ُچنیـن ُهَنرنمایی هـا و َانگ یـم  ـرِم روزگار چشـیده ایم؛  َپـس بـه یـاد دار

َ
گ َهـم َسـرد و 

َدر ایـن َمماِلـِک َمحروسـه، هیـچ ُمناَسـَبت َنمی خواَهـد، و داشـَتن یـا َحّتـٰی َنداشـتِن ُخـرده هوشـّی و َسـِر 
ـر" باشـیم 

َ
کافـی اسـت! ... بیاییـد "ُمثَبْت نگ سـوزْن ذوقـی، از َبـراِی َهرگونـه ِإْقـدام و َعَملـی از ایـن َدسـت 

َدبـی و بـا َتْشـخیِص داهیانـۀ 
َ
ِر ایـن َتْخلیـِط أ

َ
ـذ

ُ
ُکنیـم: طاِبعـاِن ایـن چـاپ، از َرْهگ زارانه ِاعِتـراف 

ُ
و سپاْسـگ

َدبّیـات و َفرَهْنگ را به ِقْسـِم نویافته ای از ِشـْعِر فارسـی 
َ
ـزوِم َدْرَهْمَکـرِد »َغـَزِل« َمْشـکوک و »قطعـه«، َجهـاِن أ

ُ
ل

کـه می َتـوان آن را »َقَطـل« یـا »ِغز۟عـه« نامیـد، و تـا نامـی از َزباِن فارسـی و َسـعدِی شـیرازی  َرْهنمـون ُشـده اند 
َکثیر  باقی است، ِاْفِتخاِر سُترِگ این نوآَورِی ُبُزرگ، از آِن این طاِبعان خواَهد بود و َبس! ... ُخدایشان خْیِر 
که َبر این چاپ نوشـته اند، َتکلیِف خواَننده را بیش وَکم روَشـن َفرموده اند؛ چه، آن  مه ای 

َ
که َدر ُمَقّد ِدهاد 

َکم این سـود را  گرفته اسـت، َدسـِت  ِکتاِب یادُشـده جاْی  که در آغاِز  ُمَقّدمۀ َنه  َچندان ُپخته و ُاسـتواری 
ِر َسـْخْتگیر، با َخیالی آسـوده بداَنند َدر ُکّلّیاِت َسـعدِی ِاْنِتشاراِت 

َ
داَرد که خواَنندگاِن روَشـْن وٖیِر َسْنِجشـگ

ْی نیسَتند! یارو مین و ُمْعَتَمدی از ویراسِت ُفروغی رو
َ
ِهرِمس، با ُنسخۀ أ

َکرده اسـت ):  سـاِس چاِپ ُفروغی" را ِاْنِتشـاراِت َزّوار َروانۀ بازار 
َ
ُکّلّیاتهـاِی ُمَتماِیـِز "َبـر أ ـر از ایـن 

َ
یکـی دیگ

دَعلـِی ُفروغـی ]؟![، چ: 3، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت  ، بـه ِاهِتمـاِم ُمَحّمَ ُکّلّیـاِت َسـعدیـ  ] شـاِمِل [ ... و َهزلّیـات ـ 
واهِی 

ُ
گ د و ... َهمان َتْصحیِح ُفروغی است، باز به 

ْ
ِی ِجل واهِی رو

ُ
گ َزّوار، 1385 هـ.ش.(. این ُنسخه که به 

که زنده یاد  خاِلق! ... َهمه می دانیم 
ْ
 ال

َ
د شـاِمِل َهزلّیاِت َسـعدی نیز َهسـت! ... َجّل

ْ
د و توِی ِجل

ْ
ِی ِجل رو

ـر 
َ

ُفروغـی، َهزلّیـاِت َسـعدی را َتْصحیـح و َطْبـع نَکـرد و از ُبـْن آنگونـه َمطاِلـب را ـ َبرِخـالِف بسـیاری از دیگ
َجل! ـ خوش نیز َنمی داشت؛ َپس چگونه ُممِکن است بازچاِپ ُکّلّیاِت َسعدِی 

َ
َهمَوَطناِن ُمحَتَرِم شْیِخ أ

ویراستۀ ُفروغی بر »َهزلّیات« ِاْشِتمال داشته باَشد ؟!! ... پاُسخ را از ناِشر باَید خواست.

ساِس چاِپ 
َ
ُکّلّیاتهاِی َبر أ ر از این 

َ
یاَرِت« یکی دیگ َالِقّصه، این روزها )پایاِن َبهاِر 1400 هـ.ش.( َشَرِف »ز

َکرده اسـت ): ُکّلّیاِت َسـعدی،  ِکتـاِب پارسـه" َروانۀ بازار  کـه "ُبْنـگاِه َترَجمـه و َنْشـِر  َکـرَدم  ُفروغـی را حاِصـل 
دَعلِی ُفروغی،  چ: 6، ِتْهران: ُبْنگاِه َترَجمه و َنْشِر  ساِس  َتْصحیِح ُمَحّمَ

َ
ُمصِلُح الّدیِن َسعدِی شیرازی، َبر أ

ِکتـاِب پارسـه، 1398 هــ.ش.( و گویـا زیـْن پیـش نیـز َچْنـد بـار َطْبع را به زیَوِر خود آراسـته بوده اسـت لیک 
مثاِل داعی!(. 

َ
یاَرت« و »سیاَحتـ«ـش بی َبهره مانده )و چه بسیار است بی توفیقی هاِی أ داعی از توفیِق »ز

ِکتاِب َمذکور، کاَغذ و َتْجلیدی خوشآَیند داَرد و چاپ و آراِیِش َصَفحاتش َهم بسیار َچشْم نواز است.    ...
یم. ... باری، این ُکّلّیاِت  کار دار ِکتاب ِبشاَرت می ِدَهد که با ناِشری خوْش َسلیقه َسر و  َبر َسِر َهم َشماِیِل 
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کـه از ُجملـه َدر  فته، َدر َهمـان آغـاز، یـک »توضیـِح ناِشـر« َهـم الَبّتـه داَرد 
ُ

ِکنـاِر َمحاِسـِن پیْشـگ َسـعدی، َدر 
آن آَمده است:

کار متخصصـان و فقیهـان می آیـد،   بـه 
ً
کـه صرفـا »... ناشـر از آوردن توضیحـات پاورقی هـای مرحـوم فروغـی 

خـودداری ورزیـده اسـت تـا خواننـدۀ محتـرم بـدون توجـه بـه پاورقی هـا، کـه چنـدان ضـروری نمی نمایـد، بـه 
که توضیحاتی در باب نسخه های متعدد  راحتی به خواندن متن بپردازد. چند مقدمۀ مرحوم فروغی ]را[ نیز 
گاهـی و همچنیـن توجـه بـه نثـر فاخـر و زیبـای آن فرهیختـۀ فقیـد در ایـن چـاپ   جهـت آ

ً
کلیـات اسـت صرفـا

آورده ایم«.

گرامـی از َنَظـِر خواَننـدۀ  نیـِق ناِشـِر 
َ
چـون ُممِکـن اسـت َبعـِض َدقاِئـِق ُمْنـَدِرج َدر َبیانـاِت َعمیـق و َدقیـق و أ

سـاِس چـاِپ ُفروغـی را َوَرق َنـَزده اسـت فـوت َشـَود، ِإجـازه 
َ
کـه بـه انـدازۀ ُمْخِلـص ُکّلّیاتهـاِی َبـر أ َعزیـزی 

ُکَنم  ْختی إیضاح 
َ
ِکتاِب پارسـه" را َتکـرار و ل  ایـن ِإفـاداِت "ُبْنگاِه َترَجمه و َنْشـِر 

ْ
می خواَهـم َهرَچنـد بِإْجمـال

ردد"!(:
َ
گ شتگان، "فاِئَدِت آن عام 

َ
ذ

ُ
گ )تا به َتعبیِر 

، ناِشـر "از آوردن توضیحـات پاورقی هـای مرحـوم فروغی" که می دانیم خیلی َهم "توضیِح" ِاصِطالحی 
ً

ال ّوَ
َ
أ

که  یده است  یده است". ... بسیار خوب؛ َورز نیست، َبل غاِلًبا َقلیلی ُنسخه َبَدل است، "خودداری ورز
 آن چهارتـا ُنسـخه َبَدل ِفـداِی َسـَرش! ... ُفروغـی بـا آن یال 

ً
صـال

َ
َکـرده! ... أ یـده اسـت! ... خـوب کاری  َورز

 
ً

َکـرده تـا َمَثال و کوپـال،ـ  بـه قـوِل مـا َعـوام الّنـاس:ـ  "َسـَرش َنُشـده" و اینجـا و آنجـا َمعـدودی ُنسـخه َبَدل ِذْکـر 
الِت َبعدی را َهمُچنان َمْفتوح داشته  ّمُ

َ
زارده و باِب َتأ

ُ
گ رسانی هاِی ُمهّمِ ُنَسخ 

َ
زاِرِش ِدگ

ُ
گ مانت را َدر 

َ
َشرِط أ

ـالِت َبعـدی؟!  ّمُ
َ
کـو َتأ َکـرده بـوده اسـت! ...  کاِر لـوس و ُخَنکـی  کـه آن َمرحـوم ِإْنصاًفـا  باَشـد! ... می بینیـد 

ر َنباَید َخْبط 
َ

یافته اسـت این ُسـطوِر زاِئد "چندان ضروری نمی نماید"، دیگ که نیک در کاردانی  .... ناِشـِر 
یخـت! ... ُفروغی َنریخـت؛ تو بریز! ...  یخَتنـی را بایـد دور ر ُکَنـد! ... دورر مثـاِل ُفروغـی را َتکـرار 

َ
و َخطـاِی أ

َدسَتت ُدُرست!!!

َکـرد تـا "خواننـدۀ محترم  یافتـه اسـت بایـد کاری  َوْصـف َدر
ْ
ثانًیـا، ناِشـر بـه ِفراَسـتی َعظیـم و کیاَسـتی زاِئدال

ـر، َبرِخـالِف پنـداِر 
َ

بـدون توجـه بـه پاورقی هـا، ... بـه راحتـی بـه خوانـدن متـن بپـردازد". ... بـه عبـاَرِت دیگ
ِکتـاب، َنه َتنهـا داِئـرۀ  َکج اندیـِش ُفروغـٖی َزده نیـز میراْثَبـِر آنیـم! ـ، پاَوَرقـِی  کـه مـا َنْسـِل  مثـاِل ُفروغـی ـ 

َ
باِطـِل أ

ب می ُکَند. 
ْ
 "راحتِی" او را َسـل

ً
صـال

َ
گاهـی و َدسـتَرِس ِعلمـِی خواَننـدۀ الَبّتـه ُمحَتـَرم را توسـعه َنمی ِدَهـد، أ آ

که ُعْنُصری َرهائی َبخش به ناِم "ناِشر" وارِد مْیدان می َشَود و با َحذِف "پاورقی"، َهمگان و  ... اینجاست 
تهاِی ما، ِاحِتراَمش به َنحِو َغریبی بر ناِشر واِجب ُشده است  که ِبنا َبر ُسّنَ ِمْن ُجمله "خواَنندۀ ُمحَتَرم" را ـ 
مـان می َکرَدند و می ُکَننـد پاَوَرقی هاِی 

ُ
گ ـم بـوده و َهسـَتند که 

َ
مانـی َدر عال ـ "راحـت" می ُکَنـد! ... چـه ُمَتَوّهِ

کاِر خواَننده  غات و ِعباراِت ُدشوار، یا ِإرائۀ ِإرجاعات و َعرضۀ َمطالِب مناِبِع َجْنبی، 
ُ
ِکتاب، با توضیِح ل

ِب جوَینده را َتْیسـیر و َفهِم َمْتنی ِمثِل ُکّلّیاِت َسـعدی را آسـان و َفواِئِد ُمطالعه را دوَچندان 
َ
را َتسـهیل و َطل
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کـه روشـنِی یـک َمتـن بـه سـیاهِی  می ُکَنـد! ... پیـِش خودمـان بماَنـد!: َبعـِض ُقَدمـا َحّتـٰی ُمعَتِقـد بوَدنـد 
یک اندیشـی هاِی ُقروِن ُوسطائِی ُمْشتی  َحواشـی و َهواِمِش آن َمنوط اسـت. ... خوشـَبختانه دوراِن این تار
ّیِ حال، به َنَظِر الَبّته صاِئِب ناِشِر ما، این طور نیست 

َ
ی َدر به َسرآَمَدن داَرد؛ و َعلٰی أ ُمَحّشِی ِحرفه ای، رو

که غاِلًبا َدر قالِب  ِکتابها، آِش َدهاْن سـوزی باَشـد. ... حواشـِی ُمتون را  َقل: ـ براِی ُچنین 
َ
که "پاَوَرقی"، ـ الأ

یـد و دور بریزیـد تـا "خواننـدۀ محترم بدون توجه بـه پاورقی ها، ... به راحتی  "پاَوَرقـی" َعرضـه می َشـَود َبردار
ت!!!

َ
ُکنید!...به َهمین ُسهول به خواندن متن بپردازد". ... باَور 

کلیات  که از َنَظِر ناِشر »توضیحاتی در باب نسخه های متعدد  ثاِلًثا، »چند مقدمۀ مرحوم فروغی ]را[ نیز« 
گرفته اند!(، »صرفًا جهت  که َانَدک نیز نیست نادیده  َرش را 

َ
ر )و ظاهًرا چیزهاِی دیگ

َ
است« و َنه چیِز دیگ

گـر  گاهـی و همچنیـن توجـه بـه نثـر فاخـر و زیبـای آن فرهیختـۀ فقیـد در ایـن چـاپ« آَورده انـد. ... َیعنـی ا آ
ـح نیـز، بـه خـودِی خود، َچنـدان َضرورتی  َنثـِر خوْشـخوان و َبیـاِن زیبـاِی ُفروغـی َنبـود، آَورَدِن ُمَقّدمـۀ ُمَصّحِ
ـح، ِمْثـِل ُنْسـخه َبَدل، چیـزی اسـت قاِبـِل َحـذف و "َنـه َچنـدان َضـرور". ... حاال  َنداشـت، و ُمَقّدمـۀ ُمَصّحِ
العـ"ــی!، چیِز ُمِهّمی َهم نیسـت  موِر "ِصرًفا جهِت اّطِ

ُ
الع" آَورده اند و الُبد ِمثِل سـایِر أ َهم "ِصرًفا جهِت اّطِ

ُکْفر نیسـت؛ تا چه َرَسـد به  ُکْفـر َهـم   َنْقـِل 
ً

صـال
َ
تش را َبـر ُعهـده بگیـَرد! .... أ  َکسـی بخواَهـد َمسـؤولّیَ

ً
کـه َمَثـال

ِکتاِب َهر   ِمْثـِل ُنْسـخه َبَدل َدر 
ًّ

ُکال ـر َضـرور نیسـت، َضـرری َهم َنـداَرد، و گویا 
َ
گ ـح! )کـه َا َنقـِل ُمَقّدمـۀ ُمَصّحِ

ْغـو و بیخود!!! 
َ
خواَننـدۀ ُمحَتـَرم، و چه َبسـا ِمثـِل آپاندیـس َدر َبـَدِن َهمـان خواَنندۀ ُمحَتَرم!، چیزی اسـت ل

... یا به َبیاِن ُدُرسْت تر و "ناِشر"انه َتر: "چندان ضروری نمی نماید"!؛ ... ُخالصه، خواستید داشته باشید، 
َنخواستید َنداشته باشید!(.

فاقـش  کَثـِر َقریـب بـه ِاّتِ
َ
فتیـم أ

ُ
گ کـه  راِبًعـا ـ و از َهمـه ُمِهْم تـر! ـ، »توضیحـات پاورقی هـای مرحـوم فروغـی« 

کار متخصصان  ِکتاِب پارسـه"، »صرفًا به  ُنسـخه َبَدل اسـت و َبس، ِبنا بر َتشـخیِص "ُبْنگاِه َترَجمه و َنْشـِر 
و فقیهان می آید«!

صـان غاِلًبـا با ُنسـخه َبَدل و ِاخِتالِف ُنَسـِخ یک َمتـن کاری َنداَرند  کـه غْیِرُمَتَخّصِ پیـش از ایـن َهـم، ایـن را 
گاهی هـا َهسـَتند، شـنیده بودیـم؛ لیـک َخیـال می َکردیـم قاِطَبـۀ  صـان" طاِلـِب ایـن نـوع آ و ُعمـَدًة "ُمَتَخّصِ
َدبـی انـد. ... زهـی َخیـاِل باِطل و أوهـاِم بی حاِصل! 

َ
صـاِن ُمطالعـاِت أ صـاِن َمذکـور، َهمانـا ُمَتَخّصِ ُمَتَخّصِ

ِکتاِب پارسـه"، بُوضوح  رِی َبصیَرت افزاِی "ُبْنگاِه َترَجمه و َنْشـِر 
َ

... ایَنک، به َمَدِد »توضیِح ناِشـر« و روَشـنگ
قیهان« 

َ
صان" نیز می آَید که »ف ر از "ُمَتَخّصِ

َ
روهی دیگ

ُ
گ می دانیم که ُنسخه َبَدل هاِی َتْصحیِح ُفروغی به کاِر 

انـد و الُبـد ِاْخِتالفـاِت ُنَسـِخ بوسـتان و ُگِلسـتان و َغَزلهـاِی َسـعدی، بایـد مـورِد ُمّداقـۀ ِفْقهـی و َتدقیقـاِت 
مان می ُکَنمـ  

ُ
گ کـهـ   ِی َیجوز و الَیجوز َسـنجیده َشـَود!1 ... این َدقیقه ای اسـت  صولـی قـرار گیـَرد و بـه َتـرازو

ُ
أ

 ، ِم َتکالیِف َشـرعی" اسـتـ 
ْ
1 . دوسـتی َعزیـز ِاحِتمـال مـی داد ناِشـِر ُمحَتـَرم، واژۀ "َفقیـه" را، َنـه َدر َمعنـاِی ِاْصِطالحِی آنـ  که "عاِلم به ِعل

َغت، به 
ُ
ماِن َمن، َمقبول نیسـت. ... آری! »ِفْقه«، َدر ل

ُ
گ صلـِی َقدیَمـش بـه کار ُبـرده باَشـد. ... ایـن ِاحِتمال، به 

َ
َغـوِی أ

ُ
َبـل َدر َمعنـاِی ل

ُکنونِی ما، َنه "ُمَتباِدر" اسـت، و َنه "ُمَتداَول"؛ و  صـل، َیعنـی َفهیـم و دانـا؛ لیـک این َمعنٰی، َدر َزبـاِن 
َ
َمعنـاِی َفْهـم اسـت، و »َفقیـه«، َدر أ
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العی َنداشـته اند و ُوقـوف َبر آن، ُجز به َبَرَکـِت َهمان »توضیِح  خـوِد »َفقیهـان« َهـم تـا بـه ِامـروز از آن هیـچ ِاّطِ
َکرَدِن ناِشر اْنَدر َفقیه" ُشَدنی َنبوده است و نیست! ْه 

َ
ر از َرهگذِر "ِنگ

َ
ناِشر« و َمگ

بر َهمین ُبْنیاد، پیشِنهاد می ُکنیم: 

بـی هیچگونـه  ـ  ُنسـخه َبَدل ها،  ِذکـِر  بـا  ُفروغـی  َتْصحیـِح  میـِن 
َ
أ و  پَدرومـاَدردار  َهرگونـه چـاِپ  َپـس،  زیـْن 

مّیـۀ ُقـم"!؛ ... و َصـد الَبّتـه 
ْ
سـیِن حـوزۀ ِعل َچک وچانـه َزَدن ـ ِاْخِتصـاص یاَبـد بـه "ِاْنِتشـاراِت جاِمَعـۀ ُمَدّرِ

ِکتابهائی  ت و َبصیَرِت خود را به َنْشـِر  ِکتاِب پارسـه"، ِهّمَ ناِشـراِن دوراندیشـی ماَننِد "ُبْنگاِه َترَجمه و َنْشـِر 
که "خوانندۀ محترم بدون توجه به پاورقی ها، ... به راحتی به خواندن متِن ]آن[ بپردازد".  َمْعطوف داَرند 
ُکّلّیـاِت  از  ِبْهَتـر و َسـزاَمندَتر  کارداِن َحّسـاِس ُمخاَطْب ِشـناس،  َبـراِی ُچنیـن ناِشـراِن  ... از ایـن بـاب، و 
ِکتـاِب َرنگاَرنِگ َعواْم َپَسـنِد کوچه بازاری اسـت  ـوی، ُمْشـتی 

َ
َسـعدی و شـاهنامه ی ِفردوسـی و َمثَنـوِی مول

ْسم ُنسخه َبَدل َهم َنداَرد و عاِرف و عامی َدر غاَیِت "راَحتی" به خوانَدِن آن می َپرداَزند! ... ...  ی الّرَ
َ
که َعل

... . فـاِرغ از َهرگونـه ِمـزاح یـا َتْعریـض، "ِکتاِب َعواْم َپَسـنِد کوچه بازاری"، به خودِی خود چیِز َبدی نیسـت. 
هِل کوچه و  بازار بسـیار الِزم َهم َهسـت. َافزون َبر 

َ
ِکتابهـا، َدر جـاِی خـود، و از َبـراِی َعوام و أ از َقضـا، ُچنیـن 

کـه َهنـوز َدر "ِشـش و ِبِش"  اینهـا،ـ  بـی َتعـاُرف بگوَیـم:ـ  "ِکتـاِب َعواْم َپَسـنِد کوچه بـازاری"، َبـراِی ناِشـری نیـز 
ردان مانده اسـت، َدرِدَسـر ُدُرست َنمی ُکَند 

َ
چیسـتِی جایگاِه "پاَوَرقی" یا کیسـتی و پایگاِه "ُمخاَطب" َسـرگ

و ُرسوائی به بار َنمی آَوَرد! ... َپس از َهر َنَظر خوب است.

ـزارِد َحـّقِ 
ُ
گ ماَنـت" اسـت. 

َ
کارهائـی از َقبیـِل باْزچـاِپ َتْصحیـِح ُفروغـی از ُکّلّیـاِت َسـعدی، "أ َشـرِط الِزِم 

ُکَنْنده  کار، َبر  زاری َدر 
ُ

ماَنْتداری و َحْقگ
َ
کافی و َبصیَرِت وافی می خواَهد؛ َورَنه، ُحدوِد أ ماَنت" نیز ُوقوِف 

َ
"أ

ُمْشَتِبْه خواَهد ُشد.

ُکَند سـود که  آری، بـه َفرمـودۀ حاِفـظ: »َرفَتـن آسـان ُبـَود ار واِقـِف َمْنـِزل باشـی«! ... و الَبّتـه: »َوْعَظـت آنگاه 
قاِبل باشی«! 

  ِاْصَفهان / پایاِن َبهاِر 1400 هـ.ش.

جویا َجهانَ�خش  

َکذائی، چاِپ پاَوَرقی دار را ُمناِسِب  باز َنه ُمناِسِب َمقام است و َنه َدرخوِر َمقاِل ناِشِر ُمحَتَرم؛ چه، ِبنا َبر این َفرض، ناِشر، َدر آن َتعبیِر 
که  ر" ُمخاَطبان، 

َ
م داده اسـت و این چاِپ بی پاَوَرقی را ُمناِسـِب ُعموِم "دیگ

َ
هیم و دانا" َقل

َ
ص و ف خواَهندگان و خواَنندگاِن "ُمَتَخّصِ

که ناِشِر ُمحَتَرم به خواَنندۀ  ص و َنَفهم و نادان"!!! ... ُپر واِضح است  َبْع می َشَوند: خواَهندگان و خواَنندگاِن "ناُمَتَخّصِ ْبع و ِبالّتَ ِبالّطَ
َقل: َنباَید بُکَند!   

َ
ُمحَتَرمش ُچنین ِإهاَنتی َنمی ُکَند! ... یا الأ
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اشاره ای به موالنا در یک متن عربی متقّدم
گاه کمتر  یخی نگاشته شده در قلمرو پادشاهی مملوک، منابعی مهم اما  تراجم نگاری ها و دیگر متون تار
مـورد توجـه قـرار گرفتـه در زمینه ایران شناسـی به شـمار می آیند. با جسـت وجویی در ایـن متون می توان با 
کن مصر و شام و دیگر حوزه های  حجم باالیی از شرح حال رجال و دانشمندان ایرانی و فارسی زبان سا
گاهی هـای سـودمند و درجـه اول و گاه حتـی منحصر به فردی دربـاره آنان به  کـه آ جغرافیایـی مواجـه شـد 

دست می دهد.

بیشـتر  کـه  اسـت  زبـان  فارسـی  شـخصیت های  مشـهورترین  از  672ق(  )د.  رومـی  جالل الدیـن  موالنـا 
کـرده و سـفرهای چنـدی نیـز بـه حلـب و دمشـق داشـته  سـال های زندگـی خـود را در روم )آناتولـی( سـپری 
که  که برخالف بسیاری از دیگران رجال ایرانی و خراسانی  است. با این حال بسیار جای شگفتی دارد 
ی داشـته اند، شـرح حالـش در منابـع تراجم نـگاری جامـع و پرحجمی که در  شـاید اهمیت تـر کمتـری از و

طول دو سده هفتم و هشتم در حوزه جغرافیایی شام پدید آمده، بازتاب چندانی نیافته است.

که دوری شـهر قونیه از مواطن مورخان عرب )به ویژه دمشـق  کرد  این مسـئله را شـاید بتوان چنین توجیه 
ی همچون صدرالدین  و قاهره( مانع از آشنایی آنها با مولوی بوده است؛ و برخالف دیگر اقران معاصر و
قونوی )د. 673ق( و قطب الدین شیرازی )د. 710ق(، آثار مهمی نیز به عربی نداشته است تا به واسطه 
کـه  کرده انـد، ایـن اسـت  ایـن آثـار شـهرت یابـد. توجیـه دیگـر نیـز، چنانکـه برخـی پژوهشـگران تـرک ادعـا 
کتاب مثنوی و سـروده های  کمی برخوردار بوده و در واقع بعدها به برکت  موالنا در زمان خود، از شـهرت 

فارسی اش، جایگاه امروزین خود را یافته است.

ی شـرح حال مبسـوطی از موالنا، کتاب الجواهـر الُمضّیة فی  از نخسـتین منابـع تراجم نـگاری عربـی حاو
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که حدود یکصدسال  طبقات الحنفّیة اثر محیی الدین عبدالقادر بن محّمد ُقَرشی )د. 775هـ( است1 
پـس از مولـوی از دنیـا رفتـه. شـرح حـال موالنـا در ایـن اثـر، منبـع مهمـی بـرای نویسـندگان بعـدی و واسـطه 
ی بـوده و در تحقیقـات جدیـد نیـز مـورد اسـتناد  آشـنایی شـماری از تراجم نـگاران حـوزه مصـر و شـام بـا و

گرفته است. پژوهشگران قرار 

ی اشـاره ای نسـبتًا زود هنگام به مولوی اسـت و به نظر می رسـد تا  کـه حاو بـا ایـن حـال، منبـع قدیمی تـری 
کتاب تشـویق االرواح والقلوب الی  کنون مورد توجه پژوهشـگران و نویسـندگان فارسـی زبان قرار نگرفته، 
ذکر َعاّلم الغیوب اثر عّزالدین محمد بن علی بن عبدالرحمن دمشقی شافعی، معروف به ابن َسّراج )د. 
747ق( اسـت. نام برده قاضی، صوفی و ادیب اهل شـام در نیمه دوم سـده هفتم و نیمه نخسـت سـده 

هشتم و دارای آثاری در تصّوف و فنون دیگر بوده است.

موضوع کتاب تشویق االرواح، »ذکر« در عرفان و تصّوف و مباحث مربوط به آن همچون آداب و مجالس 
ی حجم قابل توجهی از کتاب، به شماره 272 در گنجینه عموجه زاده  ذکر است که امروزه نسخه ای حاو
کتاب، متن  کتابخانه سـلیمانیه اسـتانبول باقی مانده اسـت. ابن سـّراج در البه الی این  حسین پاشـا در 
چندیـن رسـاله و تألیـف دیگـر خـود را بـه صـورت معترضـه گنجانیـده اسـت کـه حجیم ترین آنهـا، کتاب 
کرامات و مناقب مشـایخ صوفیه شـام، عراق و جزیره بوده و متن نیمه  تّفاح االرواح و مفتاح االرباح، در 

اول آن، در نسخه های خطی مستقلی از نسخه موجود تشویق االرواح، به دست ما رسیده است.2

ابـن سـّراج در تصـّوف، پیـرو طریقـت رفاعیـه بـوده و در تّفـاح االرواح، متـن اجازه نامـه خرقـه خـود در ایـن 
کـرده و در آثـار خـود، بیشـترین توجـه را بـه مشـایخ رفاعیـه نشـان داده اسـت. او سـال های  طریقـت را نقـل 
کرده و مدت ها عهده دار منصب قضاوت در برخی  طوالنی از عمر خود را در نواحی شمالی شام سپری 
شهرهای این منطقه همچون َبَهسنا و ِالبیره )در جنوب ترکیه امروزی( بوده است. از این رو با شماری از 

کرده است. مشایخ این دیار آشنا بوده و در تشویق االرواح و تّفاح االرواح، از شماری از آنان یاد 

کمتر شـناخته  گمنام و  با اینکه ابن سـّراج در تّفاح االرواح، شـرح حال مسـتقلی برای شـماری از مشـایخ 
شـده حوزه هـای شـام و جزیـره فراتیـه و روم )آناتولـی کنونی( و حتی شـخصیتی همچـون صاری صلطوق 
کتاب، یا الاقل  که در این  )صوفی مشهور ترک( اختصاص داده است، با این حال جای شگفتی است 

1 تحقیق عبدالفّتاح الحلو، ج3، ص345-343.
کنـون مدخـل نسـبتًا مختصـری بـه نـام  2 ابـن سـّراج و آثـارش، بیشـتر محـل توجـه پژوهشـگران تـرک قـرار گرفتـه اسـت. در زبـان فارسـی، تا
»ابـن سـّراج« در دائرةالمعـارف بـزرگ اسـالمی )ج3، ص674، بـه قلـم حسـین الشـیء( و ترجمـه مقالـه ای از میکائیـل بایـرام دربـاره 
یـخ سـالجقه آناتولـی«، ترجمـه:  یـخ آناتولـی )»منبعـی جدیـد در مـورد تار یق االرواح در مطالعـه تار کتـاب تشـو اهمیـت وجـوه اهمیـت 
یـخ و جغرافیـا، شـماره 182، ص42-48( منتشـر شـده اسـت. نگارنده این سـطور نیـز در مقاله ای  زهـرا علیمحمـدی، کتـاب مـاه تار
به عنوان: »تّفاح االرواح ابن سـّراج دمشـقی و اهمیت آن در شـناخت صوفیان شـام« )آینه میراث، شـماره 66، بهار و تابسـتان 1399، 

کتاب تّفاح االرواح وی پرداخته است. یخی  ص73-93(، به بررسی احوال و آثار ابن سّراج و برخی ارزش های تار
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در بخـش موجـود آن، شـرح حـال مسـتقلی از موالنـا به چشـم نمی خـورد و تنها، در جایـی در البه الی متن 
ی اشاره شده است. تشویق االرواح، به و

ی به نام »شیخ  که ابن سّراج در ضمن آن، از و ی است  کرامات و ی حکایتی از  این اشاره به موالنا، حاو
کـه مقیـم قونیـه از بـالد روم بـوده و مقبره اش در بیرون آن شـهر قرار داشـته،  جالل الدیـن معـروف بـه موالنـا« 
کم نظیر ستوده است.  کراماتی  کابر قوم ]صوفیه[ برشمرده و به داشتن احوال و  ی را از ا کرده است و و یاد 
در اینجـا متـن ایـن حکایـت را از تنهـا نسـخه خطـی شـناخته شـده تشـویق االرواح والقلـوب بـه شـرح زیـر 

کرده ایم:3 بازخوانی 

کان بقونیـا مـن اقلیـم الـروم، وتربتـه الن ظاهـر قونیـا  »إن الشـیخ جـالل الدیـن المعـروف بموالنـا، المقیـم 
ایضـًا، رحمـة اهلل علیـه، وکان ذا احـواٍل عظیمـٍة وخـوارق قـّل نظیرهـا. واّتفـق أّن جماعـة مـن تالمذته صنع 
یة فقال:  یة، قیل: اربعون، وقیل: احد عشر. فرأی الشیخ االدو یًة فی فصل استعمال االدو لهم طبیٌب ادو
کبیر  انا محتاٌج الیها. فشـرب الجمیع من غیر اسـتعداٍد، فبلغ الطبیب فجعل هّمه وکأّن بینهما شـنئاٌن 
کان یشـتغل علیـه  ـذی 

ّ
کمـل الدیـن الرجـل الفاضـل ال یقدحـه. وهـذا الطبیـب هـو ا کان یصـّده و بحیـث 

رهـم الطبیب من دخول الشـیخ 
ّ

اصحـاب قاضـی القضـاة سـراج الدیـن االرمـوی، رحمـة اهلل علیهم. فحذ
الحّمـام، فبلـغ الشـیخ فقـال: قومـوا بنـا الـی الحّمـام، فبلـغ الطبیـب فقـال: احـذروا علیه مـن الجلید، ألنه 
بقونیـا وبـالد الـروم عـوض الثلـج بالشـام. فقـال الشـیخ: هاتـوا الجلیـد، ثـّم دخـل بأصحابه الحّمـام، وصار 
یصیـر مالطـه الجلیـد فـی عنـق الشـیخ طوقـًا،  یضـع الجلیـد علـی رأسـه مـن غیـر حائـٍل إلـی أن یـذوب، و
ثة أیـام بلیالیها. وفی تلک  یشـرب هـو وأصحابـه اللبـن المخیـض .....4 بالجلیـد، إلـی أن أتّم کذلک ثال و
األیـام أتـی البروانـاه مقـّدم الـروم وأشـرف علی الشـیخ من سـطح الحّمام مستسـرقًا، وذلک ألنه سـلک ادبًا 
کالمًا معناه بالعربّیة:  یحسـبه، فلم یدخل علی الفقراء الحّمام، ولکن أخطأ بما فعل ایضًا. فقال الشـیخ 
یضربـوا عنقـه.« ففعل  یطعمـوه إّیـاه و ـع علینـا؛ ال بـّد أن یقطعـوا لحمـه و

ّ
اب جـاء یتطل

ّ
»إّن هـذا األمیـر الکـذ

کبر محّبیه وزائری ضریحه بعد موته.  کو ملک التتار، فصار الطبیب بعد ذلک من أ ذلک به ابغا بن هوال
 عالیـة وآثـاٌر غالیـة، وأظّنـه لـم یفعـل ذلـک إال طلبـًا 

ٌ
کابـر القـوم، ولـه أحـوال وهـذا موالنـا جـالل الدیـن مـن أ

ة الطبیب الموجبة لبغضه له ولمثله ورحمًة له.«
ّ
إلصالح عل

کرامت  کمل الدین طبیب و  کرامت اول در ارتباط با ا که  کرامت از موالنا اسـت  ی دو  حکایت فوق حاو
دوم در ارتبـاط بـا معین الدیـن پروانـه )مقتـول در 676ق( رخ داده اسـت. شـبیه بخـش اول ایـن حکایـت 
کمل الدیـن طبیـب( را، بـا اختالفاتـی در برخـی جزئیـات آن، فریـدون سپهسـاالر )د.  )کرامـت مربـوط بـه ا
کـی )د. 745ق( در  حـدود 719ق( در نگاشـته خـود در شـرح حـال موالنـا5، و بـه تفصیـل بیشـتری، افال

یق االرواح والقلوب، برگ 283ر. 3 تشو
کلمه ناخوانا.  4

5 تصحیح سعید نفیسی، ص82-81.
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مناقـب العارفیـن خـود6 نقـل کرده انـد. شـرح ایـن حکایـت را از رسـاله سپهسـاالر، بـرای مقایسـه با تشـویق 
االرواح ابن سّراج، نقل می کنیم:

که در عهد  کمل الدین طبیب،  »یک نوبت هشـت ده نفر را از اصحاب ما احتیاج مسـهلی شـد. موالنا ا
خویـش در طـب نظیـر نداشـت و اسـتاد همـه اطبـای روم بـود، آنجـا حاضـر شـد و هجـده شـربت مطبـوخ 
کـه اصحـاب از تجـرع آن نفرتـی  ترتیـب فرمـود. حضـرت خداونـدگار صبحـی نـزد اصحـاب آمـد، دیـد 
یخـت و بـه یـک جملـه تمامـت را تناول فرمـود. بعد از  می کننـد. در حـال تمامـت اشـربه را در یـک کاسـه ر
زمانی فرمود که قواالن چیزی بگویند. در اثنای آن سماع برداشت و تا آخر روز سماع و حرکت فرمود. بعد 
که یخ آوردند و می تراشـیدند، تا تناول  از سـماع به حمام رفت و زمانی بسـیار بنشسـت. بعد از آن فرمود 
که: ای خداوندگارم این چه  کمل الدین را خبر شد، در حال به حمام آمد و فغان برآورد  می فرمود. موالنا ا
کـه بـر نفـس مبـارک روا مـی داری؟ فی الجملـه بـا وجـود چندین حرکت و سـماع و حمـام قطعًا  قصدسـت 
گزندی بر ذات شـریفش نرسـید و هم چنان مزاج شـریفش برقرار بود. تمامت طبیبان به یک بار زّنار انکار 

گسستند و مرید حضرتش شدند.« از میان 

در بخـش دوم حکایـت ابـن سـّراج، قتـل معین الدیـن پروانه و خوردن گوشـت او به دسـت اباقاخان فرزند 
کرامات  ی در حق موالنا تفسیر شده است )نظیر آنچه در حکایت  کو، به نوعی، نتیجه سوء ادب و هوال
کـه ابن سـّراج درباره  بسـیاری از دیگـر مشـایخ صوفیـه نقـل کرده انـد(. به هـر حـال، از عبـارت و توصیفاتـی 
گرچه آوازه موالنا به گوش ابن سّراج رسیده بود، اما  که ا گرفت  موالنا به کاربرده، شاید بتوان چنین نتیجه 
گاهی هـای بیشـتری درباره موالنـا همچون نام و  ی نداشـته و از ایـن رو، آ او احتمـااًل شـناخت عمیقـی از و

کرده است. کتفا  کرامتی برایش ا ی به دست نداده و تنها به نقل  یخ وفات و نسب و تار

احمد خامه یار  

یجی، ج1، ص124-122. 6 تصحیح تحسین یاز
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کرامت موالنا در نسخه خطی تشویق االرواح والقلوب اثر ابن  شرح حال و حکایت 
سّراج دمشقی )برگ 283ر(
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 به بهانۀ تصحیح چند ارجاِع به تورات 
در ترجمۀ کتاب واژه های دخیل در قرآن

درآمد
کتاب آرتور جفری1 با عنوان واژه های دخیل در قرآن2،  در میان منابع مرتبط با زبان شناسِی واژگان قرآن، 
در جامعه علمی ما در مقایسه با آثار مشابه، از شهرت بیشتری برخوردار است. بی تردید ترجمۀ عالمانۀ 
آقای فریدون بدره ای در این شهرت نقش داشته است. به همین سان، در مطالعات قرآنی به زبان های 
کان مورد ارجاع قرار می گیـرد. البته هم در دوران  پایـی نیـز دیدگاه هـای آرتـور جفـری در ایـن کتاب کمـا ارو
کـه  حیـات نویسـنده و هـم بعدهـا، بـا نقدهایـی جـدی  نیـز روبـه رو بـوده اسـت. اجمـااًل اینکـه همان طـور 
کـرده، در قلـم آرتـور جفـری نوعـی اصـرار بـرای یافتـن منبع سـریانی دیده می شـود،  مرحـوم برگ نیسـی بیـان 
کـه گویـی در رقابـت بـا کسـانی اسـت کـه خاسـتگاه عبـری بـرای آن قایل انـد.3 عـالوه بـر ایـن، نویسـنده در 
کرده و بسـان ردیه نویسـان قرن نوزدهم  کالمی اتخاذ  یکرد  گهان رو ذیل برخی مدخل ها به طور شـگرفی نا
گونه  کامال جدلی در تحلیل سـاختمان واژه های قرآنی اسـتفاده می کند. لحن نویسـنده در این  از تعابیر 
کـه مترجـم محتـرم از ترجمـۀ آنهـا صرف نظـر کرده اسـت.  مـوارد، البتـه نـادر، بـه حـدی گزنـده و تنـد اسـت 
)بـه طـور مثـال نـک. مدخـل جالوت، ص 163، قس. با متن اصلی کتاب ص 98(. با این اوصاف، این 
موارد معدود نمی توانند اصل کتاب را تحت الشعاء قرار دهند؛ استفاده از حدود 140 مرجع به زبان های 
گسـتره دانـش آرتـور  کـه در پاورقـی بـه آنهـا ارجـاع داده شـده، بـه روشـنی  مختلـف، عـالوه بـر ده هـا منبعـی 

جفری را ترسیم و جایگاه علمی او را تثبیت می کند. 

کتاب در زبان اصلی به سال 1938م. انتشار یافته، و ترجمۀ فارسی آن ابتدا در 1372، سپس در 1386 
از سوی انتشارات توس تجدید چاپ شد. در این مقاله تمام ارجاعات به همین نسخۀ اخیر می باشد. 

1 . Arthur Jeffery, 1892-1959. 

2 . The Foreign Vocabulary of the Qurʿān, Orental Institute Baroda, 1938. 

رۀ دوازدهم، ش 1ـ2،  3 . برای دیدن تحلیل کلی تر این موضوع، نک. کاظم برگ نیسی، »واژه های دخیل قرآن و دیدگاه ها«، معارف، دو
ردین ـ آبان 1374، ص 93ـ 119 )به طور خاص توضیحات ص 99ـ 100(. فرو
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متـن کتـاب پـس از چهـار مقدمـه، بـه ترتیـب از ناشـر، کاظم برگ نیسـی، 
مترجم و نویسـنده آغاز می شـود. در این میان، مقدمۀ آقای برگ نیسـی4 
کتاب پرداخته، به روشـنی موجب  که به طور روشـمند و فنی به تحلیل 
غنای مباحث آرتور جفری شـده، لذا مطالعۀ آن برای مخاطب فارسـی 
زبان ضروری و مغتنم است.5 در انتهای کتاب، دو مقاله تحت عنوان 
»نگاهی به واژه هاى دخیل در قرآن مجید« اثر محمدهادى مؤذن جامی 
کتـاب واژه هـاى دخیـل در قـرآن مجیـد« نوشـته محمدحسـین  و »نقـد 
روحانـی بـه عنـوان پیوسـت درج شـده اسـت. بـاری، مباحـث نویسـنده 
کتاب بر تحلیل زبان شناسی 323 واژه به ترتیب الفبایی متمرکز است. 
حجم مباحث هر مدخل به طور میانگین یک صفحه می باشند، البته 
برخـی از واژگان مثـل حنیـف، حـور، دینـار و فرقـان بـا تفصیـل بیشـتری 

طرح شدند. 

کتـاب بـه طـور برجسـته  بـه نظـر راقـم ایـن سـطور، جفـری در سراسـر ایـن 
کتـاب بررسـی های قرآنـی7 متأثـر بـوده  یتـس6 در بخـش دوم  از دیدگاه هـای پژوهشـگر آلمانـی یـوزف هوروو
یخـی قرآن و پیشـینۀ آن  یتـس در قالـب چنـد فصـل بـه بررسـی روایـات تار اسـت. بخـش اول کتـاب هوروو
یشه شناسِی حدود 100 اسم خاص  کتاب مقدس می پردازد )ص 1- 77(؛ و بخش دوم، دربردارندۀ ر در 
یتـس را  ی نظـر هورو کتـاب از منابـع پرارجـاع آرتـور جفری سـت و در بیشـتر واژگاِن مشـترک، و اسـت. ایـن 
پذیرفته است )نک. مدخل های ابراهیم، األعراف، انجیل، جبرئیل، حکمة، حور، داوود، ربانی، زکریا، 

صحف، عدن، عمران، عیسی، لوح، مثانی، ملة، مّن(. 

یتـس در ایـن کتاب برای نخسـتین بـار از کتیبه های صفایی8 اسـتفاده کرده  کـه هوروو بایدتوجـه داشـت 
که  کتیبه ها به زبان عربی شـمالی هسـتند  اسـت و این از امتیازهای پژوهش او محسـوب می شـود. این 
یخـی بـه 1000 قبـل میـالد تـا 400  کشـف شـدند و بـه لحـاظ تار یه  در نیمـۀ دوم قـرن نوزدهـم در اطـراف سـور
کـه تحقیقات  یتـس در مقدمـه از آقـای ِانـو لیتمان9 تشـکر کرده  میـالدی تعلـق دارنـد. جالـب آنکـه، هوروو
گونـه  منتشـر نشـده خـود در دانشـگاه پرینسـتون در مـورد ایـن متـون را در اختیـار او قـرار داده اسـت )ایـن 

یسنده، دوباره  که این مقدمۀ پیشتر به صورت مقالۀ مجزا منتشر شده بوده، ناشر محترم به جهت اهمیت تحلیل نو گفته نماند  4 . نا
ردینـ  آبان 1374، ص  رۀ دوازدهم، ش 1ـ2، فرو رده اسـت؛ نـک. »واژه هـای دخیـل قـرآن و دیدگاه ها«، معارف، دو در ابتـدای کتـاب آو

93ـ 119. 
که این پژوهشگر توانا )1335-1389( زودهنگام و در اوج پختگی علمی در اثر سقوط آسانسور درگذشت.   یغ  5 . در

6 . Josef Horovitz, 1874-1931. 

7 . Koranische Untersuchungen, Leipyig,1926

8 . Safaitic Inscriptions;

9 . Enno Littmann, 1875 – 1958. 
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محسـوب  جـوان  پژوهشـگران  بـرای  الگوهایـی  قدردانی هـا  و  رفتارهـا 
ی نقل هـای خـود از ایـن متـون منتشـر نشـده را بـا عالمـت  می شـوند!(. و
کـرده اسـت. پس از ایـن مقدمه، که البته از  اختصـاری Safa L II معّیـن 
ذی المقدمه بلندتر بود، مناسـب دیدم چند ارجاع نادرسـت در نسـخۀ 
ک گـذارم )به جهت ادای بخشـی  ترجمـه را بـا مخاطبـان فهیـم بـه اشـترا
که برخی از  از ِدین خود هم به نویسـنده و هم به مترجم!(. روشـن اسـت 
اینها اشتباه چاپی بوده، و اساسا یادداشت حاضر در درجۀ نخست با 

کتاب آرتور جفری بوده است.  هدف توجه دادن به اهمیت 

تصحیح چند ارجاع در نسخۀ ترجمه
از مـوارد مذکـور در جـدول ذیـل، تنهـا مـورد سـوم ارجـاع بـه عهـد جدیـد 

است. 

آدرسآدرس در نسخۀ ترجمهصفحه
مزامیر 78: 43مزامیر 78: 113442
خروج 3: 12خروج 4: 213412
متیانجیل متی باب 254: 32161
پیدایش باب های 39 و 40پیدایش باب 39: 424040
پیدایش 6: 17پیدایش 6: 52977
دانیال باب 10: 13، 21دانیال باب 13: 637621

* این دو مورد قطعا ناشی از اشتباه چاپی بوده است. 
** در شـکل حاضر برداشـت مخاطب باب 39 پاسـوق 40 می باشـد، اما منظور نویسـنده باب های 39 و 
40 می باشد. توضیح آنکه، شاهد مثال نویسنده یعنی عبارتרהסה תיב  دو بار در باب 39: 20، 22 و دو 

مرتبه در باب 40: 3، 5 تکرار شده است. 
کال متضمن 12 باب است. نویسنده به دو آیه از باب دهم ارجاع داده است.   کتاب دانیال   ***

جمع بندی
یم با فراهم شـدن زیرسـاخت های الزم در جامعۀ علمی ما )راه اندازی رشـته زبان های سـامی در  امیدوار

گردد. دانشگده های علوم قرآنی( زمینه نقادی فنی این اثر، به جای نقد الهیاتی10، فراهم 

حیدرعیوضی  

یـت واژگان عبری«، محمدرضا آرام و محمدصادق بیاتی  10 . از جملـه نـک. »بررسـی کتـاب واژگان دخیـل در قـرآن آرتور جفری با محور
رشناسان، سال سیزدهم، ش 24، بهار و تابستان 1397ش، ص 93ـ 128. یجی قرآن پژوهی خاو صداقت، دوفصلنامۀ علمی ـ ترو
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سندی از یک عالم شیعی قمی، موّرخ 427 هجری در حرم 
رضوی: دربارۀ قرآن ابوالحسن احمد بن علی سادوکه عراقی

کتابخانۀ آستان قدس رضوی یکی از مهم ترین منابع دست  کهن بجا مانده در  وقف نامه های قرآن های 
اول در شناسـایی برخـی رجـال ادبـی و دینـی ایـران در قـرون چهـارم تـا هفتـم هجـری اسـت. برخـی نام هـا 
کـه بـه عنـوان کاتـب، مقـری، یـا واقف در آغاز و انجام این نسـخه های نفیس قرآنی ثبت شـده، اطالعاتی 
بسیار ارزشمند و منحصر به فرد از زندگی و احواالت برخی عالمان شیعه و سنی در خراسان، قم، ری، 
کهـن در اختیـار مـا می نهـد.1 یکـی از ایـن نسـخه های  قزویـن، نیشـابور، بیهـق، و اصفهـان در سـده های 
ارزشمند، جزئی از یک قرآن 30پاره است که بنا به اطالع من، تنها همین بخش از آن به شمارۀ 4352 در 
کتابخانۀ آستان قدس رضوی باقی مانده است. واقف این نسخه ابوالحسن احمد  بخش جزوا ت قرآنی 

بن علی سادوکه عراقی است2 و متن وقف نامۀ او در آغاز این اثر چنین آمده است )نک. تصویر 1(:

»وقف أبو الحسـن محمد بن أحمد سـادوکه العراقي علی مشـهد اإلمام | أبي الحسـن علي بن 
یه ابتغاء | لوجه اهلل عّز وجلّ في شـهور سـنة  ر کنیه ومجاو موسـی الرضا علیه | السـلم علی سـا

سبع | وعشرین وأربع مایة«

لقـب یـا شـهرت »سـادوکه« غریـب و ناآشـنا اسـت و بنـا بـر جسـتجوی مـن در متـون کهـن اسـالمی فارسـی 

گمنـام یـا مشـهور چـون  کوتـاه یـا بلنـدی در بـاب برخـی آثـار قرآنـی برجـا مانـده از افـراد  یسـنده پیشـتر در همیـن مجلـه، معرفی هـای  1. نو
زی، سـارة دختر آلپ  ابوالبـرکات حسـینی جـوری، ابوجعفـر محمـد بـن موسـی الموسـوی، ابوالحسـن محمـد بـن علی بن الشـاه المـرو
ـغ جانداربـک ُقلُچـق سـلطانی، ابوالحسـن زنگـی بـن محمـد بـن علـی الِجُشـمی، و ابونعیـم احمد بن حمـزة البیهقی 

ُ
ـغ ُقْتل

ُ
ارسـالن، ُال

منتشر ساخته است.
2. در سـامانۀ سـیمرغ کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی، ایـن نـام »سـادرکه« ضبـط شـده اسـت کـه صحیـح نیسـت. این ضبـط برگرفته از 
ین همین نسخۀ قرآن ضمیمه شده است )نک.  راق آغاز یری از آن بر روی او یسی کتابخانه است که تصو صورت جلسۀ فهرست نو

یر 2(. تصو
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یم. تنها سـرنخ ما  یـادی در اختیار ندار و عربـی بسـیار انـدک ذکـر شـده اسـت. از خانـدان سـادوکة اطـالع ز
یـخ الـوزراء )ص 105-106( یـا همـان ذیـل نفثـة المصـدور  جملـه ای از نجـم الدیـن ابوالرجـای قمـی در تار
کـه نشـان می دهـد ایـن خانـدان از اوایـل قـرن پنجـم هجـری در قـم بسـیار پرنفـوذ  )ص 146-147( اسـت 

ی می نویسد:  بوده اند. و

بـن  محمـود  بـن  مسـعود  سـلطان  دولـت  ابتـداى  از  عراقیـان،  بـه  معروفنـد  سـادوکه  »اوالد 
گرفتند، و ثریا را چون شـمامۀ گل  سـبکتکین خورشـید و ماه دولت را چون نرگس در دسـتی 
ى انزعاج بـود. در این  در دسـت دیگـر. سـید مرتضـی را بـه سـبب خصومت ایشـان، از قـم به ر
حـال نزهتـگاه ایشـان و قلعـه اى در شـهر کـه معقـل و ملجأ ایشـان بود، هم ملك اعقاب سـید 
مرتضی اسـت. دولت عراقیان ممتد گشـت. دیوار قم و عمارت مسـجد جامع بیرون شـهر، و 

کردند.«3 منارها آنجا، ایشان 

یخی که در میانۀ قرن ششـم هجری نوشـته شـده اسـت، نشـان می دهد که "سادوکه" لقب  این گزارش تار
یکـی از خانـدان شـیعه در قـم بـوده و ایشـان از اوایـل قـرن پنجـم هجری، در دولت سـلطان مسـعود غزنوی 
امـور دیوانـی و اداری در شـهر قـم را برعهـده داشـته اند. بعدهـا و در عهـد سـلجوقیان نیـز، ایشـان همچنان 
در شـهر قـم و اطـراف آن بسـیار متنفـذ بوده انـد. شـهرت اصلـی آنـان »عراقـی« بـوده اسـت. سـید مرتضـی، 
گردان شـیخ طوسـی و نقیب  شـرف الدین ذوالفخرین ابوالحسـن مطّهر بن علی )متوفای 492 ق(، از شـا

شیعیان در قم و ری، بر اثر خصومت و مخالفت ایشان، مجبور به مهاجرت از قم به ری شده است.

کتـاب ابوالرجـای قمـی، نـام  گفتنـی اسـت اسـتاد سـید حسـین مدرسـی طباطبایـی در تصحیـح خـود از 
سادوکه را به صورت سادو+که )حرف ربط( خوانده اند ولذا این خاندان را »اوالد سادو« معرفی کرده اند؛4 
که به دستخط ابوالحسن احمد  کتابخانۀ آستان قدس رضوی  اما متن وقف نامۀ جزوۀ قرآنی 4352 در 
کهن تری از شهرت این  کتابت شده است، ضبط دقیق و  بن علی سادوکه عراقی در سال 427 هجری 

خاندان در شهر قم به دست می دهد.

قرآن وقفی ابوالحسن علی بن احمد سادوکه عراقی
نسخۀ قرآنی وقف شده از سوی ابوالحسن علی بن احمد سادوکه عراقی )به شمارۀ جزوۀ 4352( را باید از 
قدیمی ترین نسخه های تاریخ دار و بسیار ارزشمند موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمار آورد. 
این نسخۀ قرآنی مشتمل بر جزء دهم قرآن مجید )انفال، 41ـ  توبة، 93( است که در 65 برگ، در اندازۀ 11×9 

یـخ الـوزراء، بـه کوشـش محمدتقـی دانـش پـژوه، تهـران: مؤسسـۀ مطالعـات و تحقیقـات فرهنگـی،  3. ابـو الرجـاء قمـی ، نجـم  الدیـن. تار
1363 ش، ص 105ـ106.

ر، تصحیح سـید حسـین مدرسـی طباطبایی، تهـران: کتابخانه، موزه و مرکز اسـناد  4. ابـو الرجـاء قمـی ، نجـم  الدیـن.  ذیـل نفثة المصدو
مجلس شورای اسالمی، 1388ش، ص 146.
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سـانتی متـر )مسـطر: 6×5 سـانتی متـر( بـا خطـی کهن و غیرکوفی شـده اسـت. این خـط را بایـد از قدیم ترین 
که در آن  نمونه های برجا مانده از خطوط مدّور در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری به شمار آورد 
گونه تذهیب و عالمت گذاری تزیینی خالی  ترکیبی محقق و ریحان به چشم می خورد. متن نسخه از هر 
ئم تخمیس و تعشـیر و سـجده، و نشـانه های  اسـت؛ نشـانه ای برای تعیین انتهای آیات در آن نیسـت؛ عال
تقسیم قرآن به ُسبع و نیم ُسبع و مانند آن در این نسخه به چشم نمی خورد. تنها در آغاز سورۀ توبة )در برگ 

18رو(، نام سوره با قلمی متفاوت و احتمااًل در زمانی متأخر کتابت و افزوده شده است. 

کاتب نسخه تمام کلمات قرآن را با شیوۀ نوین )خلیل بن احمد( اعراب گذاری می کند و نشانه های مّد 
کاتبان ایرانی، در زیر راء و دال یک نقطه و  کهن  و تشـدید و همزه را به دقت معین می سـازد. نیز به شـیوۀ 
ی همچنین برای تشّخص  در زیر سین، سه نقطه می گذارد تا آنها را از حروف مشابه شان تمایز بخشد. و
ئمی ثابت در زیر این حروف قرار می دهد. متن قرآن در این نسخه  حروف حاء و عین از جیم و غین، عال
کهن تا قرن ششم، به قرائت عاصم )و روایت حفص از او( نوشته نشده  نیز مانند تمامی مصاحف قرآنی 
است، بلکه در آن ترکیبی از قرائات مختلف، موسوم به »اختیار القراءة« به چشم می خورد )نک. تصویر 

3(. جدول زیر برخی از موارد مخالفت این نسخه قرآنی با قرائت حفص از عاصم را نشان می دهد.

آیهسورهبرگ
روایت حفص از 

عاصم
قرائت در نسخۀ 

4352
مطابق با قرائِت

َو ال َتحسَبّنََو ال َیحسَبّن59َانفال10رو
ِکسائی، خلف، شعبة، ابوعمرو، یعقوب، 

ابن کثیر، نافع

ُضْعفًاَضْعفًا66انفال13پشت
ِکسائی، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، نافع، 

ابن عامر

ِان ُیْعَفِان َنْعُف66توبة51رو
ِکسائی، خلف، ابوعمرو، یعقوب،  حمزة، 

ابن کثیر، نافع، ابوجعفر، ابن عامر

ْب طاِئَفًة66توبة51رو
ّ

ْب طاِئَفٌة ُنَعِذ
َّ

عاصم الجحدریُیَعذ

نتیجه آنکه ابوالحسن احمد بن علی سادوکه عراقی یکی از عالمان شیعه در قم و نواحی اطراف آن بوده 
ــ در دو دولـت غزنـوی و سـلجوقی دارای مناصب دیوانـی و اداری در قم و  ـ  ــ و شـاید خـود او ـ  کـه خانـدان او
ی در سـال 427 قمری و دوران حکومت سـلطان مسـعود غزنوی، نسـخه ای از قرآن  اطراف آن بوده اند. و
کرده است  کهن را بر حرم امام رضا علیه السالم در مشهد وقف مجاوران و زائران آن امام همام  به خطی 
ق 

َ
کنـون تنهـا یـک جـزء آن در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی بر جـای مانده اسـت. خط نسـخه محّق کـه ا

ــ مطابـق بـا روایـت حفص از  ـ  ــ هماننـد رسـم رایـج آن روزگار یحـان بسـیار کهـن اسـت، و قرائـت نسـخهـ  یـا ر
عاصم نیست.

مرتضی کریمی نیا  
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ین نسخۀ  یر 1: وقف نامۀ آغاز تصو
4352 به قلم ابوالحسن علی بن احمد 

سادوکه عراقی در سال 427 هجری

کتابخانۀ  یسی  یر 2: فهرست نو تصو
آستان قدس رضوی در آغاز نسخۀ 

4352
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یر 3: نمونه ای از خط نسخۀ 4352 و قرائت متفاوت آن در آیۀ 66 سورۀ توبة تصو
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 پیشکش به استاِد رباعی شناس 
جناب آقای میرافضلی گرامی

گل بــــــــاِد صبــــــــا دایۀ  بــــــــاغ چو شــــــــد  گلدر  پیرایــــــــۀ  مشــــــــاطه وار  برَبســــــــت 

گل.از ســــــــایه به خورشــــــــید اگرت هست امان و ســــــــایۀ  ُکن  ب 
َ
َطل خورشــــــــیدُرخی 

ی  این رباعی را از آِن حضرت لسـان الغیب حافِظ شـیرازی می دانند و در دیوان های تصحیح شـده از  و
ینی( به همین صورت  مه قزو

ّ
) استاد فرزاد، استاد نیساری، استاد خانلری و استاد انجوی شیرازی و عال

آمده است.

که این رباعی را از نسخه های شادروان خلخالی به نشانی خ،  روانشاد دکتر سلیم نیساری، متذکر شده 
ی بـه نشـانی سـو و کتابخانـه مرکزی تهران به نشـانی عز آورده و در نسـخه کتابخانـه بادلیان به  دکتـر مهـدو

نشانی مج نیامده است.

یاحـی مقالـه ای خواندنی باعنـواِن "این رباعی ها از حافظ نیسـت" دارند که  اسـتاِد روانشـاد محمدامیـن ر
بـه بررسـی بیسـت رباعـی از رباعی هـای منسـوب بـه حافـظ پرداختـه و گوینـدگان آنهـا را بـرای خوانندگان 
شناسـانده اسـت ولی رباعی باال در بین رباعی های بررسـی شـده نیسـت و تا آنجایی که نگارنده بررسـی 
کرده  کسی به آن نپرداخته است و در همٔه نسخه ها و چاپهای دیوان حافظ به همین صورت بدون هیچ 

که از آن خود حافظ است. نسخه بدلی آمده و تقریبًا مسجل شده 

در کتابخانٔه انجمن آسیایی کلکته نسخٔه دستنویسی به شماره III.584.P دارای 134 برگ از منتخِب 
گردآوری شـده  کنده بوده و یکجا  گفتٔه نویسـندٔه مقالٔه "گفتاِر غزالی" بصورت پرا که به  اشـعار و منشـآت 
یخ نسـخه آن موجود  کاتب و تار کتاب و  کتاب افتادگی هایی دارد و نام  اسـت و شـوربختانه از دو سـوی 



188  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀدوم، خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

                                                               
| نکته  | حاشیه  | یادداشت 383

کاِن دانشـمند و شـاعِر خـود را معرفی  نیسـت. ولـی خوشـبختانه در برگهایـی از نسـخه مولـف خـود را و نیـا
کـرده اسـت. مولـف بـه دو زبـاِن فارسـی و تـازی مسـلط بوده و سـروده هایی از خـود آورده اسـت. آنگونه که 
گمان برده، مولف  گفته شـده در باال  جناِب ابومحفوظ الکریم معصومی معرِف نسـخه و نگارندۀ مقالٔه 
که چند  به ظِن غالب در سـدٔه هشـتم هجری زندگی می کرده اسـت و نامش غیاث الملک بوده و آنگونه 
کـه او غیاث الملک بـن نظام الملـک ابرقویـی  بیتـی در مـدِح شـخصی بـا نـام بهائیـه نیـز دارد، حـدس زده 
کتـاِب تحفـۀ بهائیـه اسـت و ایـن نسـخه نیـز همـان کتاب اسـت که روانشـاد اسـتاد جالل الّدین  نگارنـدۀ 
که مولف را برادری  کتاِب غزالی نامه نیز نامی آن برده اسـت. در ادامه ایشـان متذکر شـده اند  همایی در 
کـه در بـارگاه سـلطان ابوالفـوارس شاه شـجاعخدمت می کـرده و در سـال 763 ه.ق*  اسـماعیل نـام بـوده 
کتابـی مهـم در خوابگـزاری بـه نـام »تعبیـر سـلطانی« بـرای آن سـلطان نگاشـته اسـت. ولـی ایشـان بـه خطا 
رفته اند، چون این اسـماعیِل نامبرده شـده برادِر او نیسـت بلکه نام اصلی خود نویسـندٔه "تحفة البهاییه 
و تعبیـراِت سـلطانی" اسـت و در نسـخ باقـی مانـده از او، خـود را اسـماعیل بن نظام الملـک مشـتهر بـه 
کتاِب تحفة البهاییه چندین نسخه در ایران موجود است، از  کرده. از  غیاث الملک آورده اند، یا معرفی 
که از شادروان سلطان القرایی بودهبه شماره 8850، نسخٔه شادروان حاج حسین  جمله نسخٔه مجلس 
بیانـی، نسـخٔه شـماره 4996 آسـتان قـدس، نسـخٔه 238 دانشـکده  نخجوانـی، نسـخٔه شـادروان دکتـر 
کـه بـر اسـاس ایـن نسـخ، خانم طاهره  ادبیـات، نسـخٔه 1/2001 مدرسـٔه فیضیـه و نسـخٔه 2/3831 ملـک، 
جعفرقلیان در سـال 86 بعنوان پایان نامٔه دکتری آن را مقابله و تصحیح نموده اسـت. متاسـفانه ایشـان 
گاهی نداشـته اسـت. ایشـان هیچ  از وجود نسـخه های خارج از ایران هیچ خبری بدسـت نداده و هیچ آ
گـه گاه در نسـخه از آنها شـعری نیز  کـه  توضیـح و تعلیقـه ای بـرای معرفـی درسـتی از نویسـنده و خانـدان او 

ی را معرفی نکرده است. اما آن رباعی، آورده و یا ممدوِح و

غیاث الملک رباعی باال را از آِن پدر خود، نظام الملک ابرقویی می داند و چنین آورده:

ایضًا لوالِد المؤلف:
گل بــــــــاِد صبــــــــا دایۀ  بــــــــاغ چو شــــــــد  گلدر  پیرایــــــــۀ  بســــــــت  پرنــــــــد  و  لعــــــــل  ز  و

امان هست  اگرت  بخورشــــــــید  ســــــــایه  گل.از  و ســــــــایۀ  ُکن  ب 
َ
َطل خورشــــــــیدُرخی 

گرامی با جابجایی مصرع دوم و سوم آورده و توجهی به قافیه و... نکرده است. این رباعی را نیز مصحِح 

کتاب به اشارِت استاد میرافضلی است. *پ.ن: سال و ناِم 

اصالـت و توالـی ابیـات در اشـعار غیـر غـزل حافـظ؛ مسـعود فـرزاد؛ دانشـگاه پهلوی؛ 2535 شاهنشـاهی: 
2287، رباعی24.
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دیوان حافظ؛ براسـاِس نسـخه های خطی سـدۀ 9؛ تصحیح و تدویِن دکتر سـلیِم نیسـاری؛ سـخن؛ 87: 
560، رباعی12.

شـرح تحقیقـی دیـوان حافـظ؛ براسـاس تصحیـح خانلـری؛ منصـور رسـتگار فسـایی؛ دوره پنـج جلـدی؛ 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 94؛ ج6: 275.

یدان؛ 61: 302. دیوان حافظ؛ به اهتمام سید ابوالقاسم انجوی شیرازی؛ جاو

و  481تـا493   :79 سـخن؛  یاحـی؛  ر محمدامیـن  دکتـر  ایـران؛  فرهنـگ  و  یـخ  تار و  ادب  در  چهل گفتـار 
حافظ شناسی؛ ج8: 13تا24.

گفتـار غزالـی دربـارگاه سـنجر سـلجوقی؛ ابومحفـوظ الکریـم معصومـی؛ پژوهشـهای ایران شناسـی؛ ناموارۀ 
دکتـر محمـود افشـار، جلـد11، گردآورنـده ایـرج افشـار با همکاری کریـم اصفهانیان؛ موقوفات افشـار؛ 78: 

17تا37.

تحفه بهایی؛ تصحیح طاهره جعفرقلیان؛ پایان نامه دکتری دانشگاه تهران؛1386
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