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ایمه
یشـه ناختی زبـان فارسـی کـه بـا کوشـش های فـراوان و در درازای سـالیاِن بسـیار فراهـم آمـده  در فرهنـگ ر
گاهی های سودمند و درست فراوان است. البّته مطالبی که سزاوار بازنگری باشد نیز در آن دیده  است آ
می شود. از آن جمله مدخل »ایمه« را باید نام برد که مطابق با واژه نامه هایی چون برهان قاطع، معنای آن 

کنون« و »این دم« دانسته شده است )حسن دوست، ج 1، ص 341(. »ا

کنـون« با کاربردهای این واژه  ی کرد این اسـت که معنای »این دم« و »ا نخسـتین نکتـه ای کـه بایـد یـادآور
یاحـی در ویراسـت خـود  ی نـدارد. معنـای درسـت چنـان کـه شـادروان دکتـر ر در متن هـای کهـن سـازگار
ی )جمال  از  نزهةالمجالـس آورده  اسـت چیـزی نزدیـک بـه »ای بابـا« و »زکـی« اسـت در زبان گفتـار امروز

خلیل شروانی، ص 35، 702، مقّدمه و توضیحات مصّحح(. 

ک داشـته و برای رّد حکم قبلـی و مبالغه  بـرد نفی و اسـتدرا م اسـت ایـن اسـت کـه ایـن واژه کار
ّ
آنچـه مسـل

در حکم بعدی به کار می رفته:

فراقت ز  شــــــــد  شکســــــــته  عمــــــــرم  کدام شکســــــــته؟گوهر  ایمه به صد پاره شــــــــد! 

)خاقانی، دیوان، ص 660(.

کـه در دو شـاهد  کالم قیـد شـود؛ چیـزی  بـرد آن حتمـًا بایـد حکـم قبلـی در  کار پـس بـرای نشـان دادن 
یشه شناختی زبان فارسی )حسن دوست، ج 1، ص 341( دیده نمی شود: مطرح شده در فرهنگ ر

اســــــــت آسیمه ســــــــر  من  چو  ران  دو کنم؟ایمه  ران چــــــــه  بــــــــه دو نســــــــبت جــــــــور 

)خاقانی، دیوان، ص 251(
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ان شاء اهلل که ایمه آنرا دامن صفح درکشند

)خاقانی، منشآت، ص 245(.

وانگهی در شـاهد دوم اصاًل »ایمه« به کار نرفته اسـت. آنچه »ایمه« خوانده اند لغت عربی »ائّمه« اسـت 
به معنای »امامان«. »ائّمه« را در قدیم به صورت »اِیّمه« هم می نوشته اند و همین باعث اشتباه شده.

کـه بتواننـد در آینـده ای نـه  در پایـان بـر هّمـت بلنـد دکتـر حسن دوسـت درود می فرسـتم و آرزو می کنـم 
چندان دور ویراست  بهتر و کامل تری را از این اثر ارزشمند انتشار دهند.

منابع

جمال خلیل شروانی: نزهة المجالس، به تصحیح محّمدامین ریاحی، تهران، علمی، 1375.

حسن دوست، محّمد: فرهنگ ریشه شناخی زبان فارسی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1393.

.1382 ، خاقانی شروانی: دیوان، به تصحیح ضیاءالدین سّجادی، تهران، زّوار

کتاب فرزان، 1362. .................: منشآت، به تصحیح محّمد روشن، تهران، 
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بر وزن شعر عرب
یکی از زیباترین سروده های معّزی شاعر توانای سدٔه ششم قصیده ای است با مطلع زیر که به استقبال 

شعری از متنّبی شاعر بزرگ عرب سروده شده:
گاهی چو وعدٔه او گاهی چو پشــــــــت منیای زلــــــــف دلبر مــــــــن پربند و پرشــــــــکنی

)معّزی، 1318، ص 728(.

پایان بندی این قصیدٔه استوار چنین است:
زن شــــــــعر عرب نکنیگفتم ســــــــتایش تــــــــو بر و چنین   

ّ
اال عــــــــروض  بــــــــه  آن  تقطیع 

فعلن مســــــــتفعلن  فعلــــــــن  بدنیمســــــــتفعلن  النــــــــوی  یــــــــوَم  اســــــــفًا  الهوی  ابلی 

)همان، ص 730(.

« بعـد از »عـروض« دلیـل خاّصـی 
ّ

کـه آوردن »اال ممکـن اسـت برخـی از خواننـدگان دّقـت نکـرده باشـند 
داشته است و آن این که شاعر نمی خواسته است در هیچ کدام از نیم مصراع ها و مصراع ها حرفی افزون 
، نـزد امیر معّزی وزن این شـعر  بـر وزن بیـاورد و مسـتفعلن فعلـن را مسـتفعلن فعـالن کنـد. بـه سـخن دیگر
« امـکان درنـگ کـردن نداشـته و ناچـار بـوده حـرف پایانی 

ً
ی نبوده اسـت و او در میـان »عـروض« و »اال َدور

« ادغـام  کند و در نیم مصراع دوم به صورت 
ّ

»عـروض« را کـه در نیم مصـراع نخسـت نمی گنجـد با الِف »اال
( بخواند.

ّ
« )...ض اال

ّ
»ِضال

اّما قاعدٔه مورد نظر در یک بیت از این قصیده )خطاب به ماه( رعایت نشده است:
ل و لگن یی به مجلس او دیــــــــدی خال ل گاهی چنان لگنی.گو ین رو گهی چو خال ز

)همان، ص 729(.
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در این بیت حرف پایانی »خالل« با الگوی وزنی پیش گفته نمی خواند و امکان ادغام آن با کلمٔه بعدی 
« است  ی شده است. اشکال دیگر بیت کاربرد »رو ، دور هم وجود ندارد و وزن بر خالف بیت های دیگر
ی از شـاهدهای آن در شـعر کهن )به ویژه در شـعر شـاعران خراسـانی نیمٔه  بدون صامت »ی« که بسـیار

نخست سدٔه ششم به قبل( نااصیل و مخدوش است )عیدگاه طرقبهای، 1399، ص 240- 246(.

صورت درست بیت را در ُجنگ قدیمی حکیم اوغلو می یابیم:

ل و لگن یی به مجلس او دیــــــــدی خال لــــــــی گاه چون لگنیگو یرا کــــــــه گه چو خال ز

.) ، گ 381 ر )معّزی، نسخۀ حکیماوغلو

پیداست که شاعر به شیؤه عربان با صنعت مدّرج واپسین هجای »خاللی« یعنی »لی« را در نیم مصراع 
از  برخـی  ناآشـنایی  همچنیـن  شـده.  متأّخـر  کاتبـان  اشـتباه  باعـث  همیـن  و  اسـت  داده  جـای  دوم 
 » بـرد »زیـرا« در معنـای »بـه ایـن دلیـل اسـت« باعـث تحریـف آن بـه »زیـن رو نسخه نویسـان بعـدی بـا کار

شده است و بیت معّزی را از صورت اصیل خود دور کرده.

البتـه بـه دلیـل نامتعـارف بـودن کاربرد»که« در این ضبط، می توان نویسـش »زیرا گهی چو هاللی...« را نیز 
احتمال داد.

منابع

. عیدگاه طرقبه ای، وحید: 1399: تلّفظ در شعر کهن فارسی، تهران، انتشارات دکتر محمود افشار

کتابفروشی اسالمیه. معّزی، محّمد بن عبدالملک، 1318: دیوان، به تصحیح عّباس اقبال آشتیانی، تهران، 

کتابخانۀ حکیم اوغلو علی پاشا، مجموعۀ شمارۀ  ...............................، دیوان ملک المتکلّمین معّزی، نسخۀ خّطی 
. 669، گگ 343 پ ـ 384 ر
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واقعه هائله کشته شدن فرزند آیت اهل العظمی سید ابوالحسن 
اصفهانی در صف نماز جماعت پدر

داستان کشتن سید حسن فرزند مرجع بزرگ آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی، یکی از استثنایی ترین 
حوادثـی اسـت کـه در نجـف در ایـن سـطح رخ داد. حادثـه مزبـور در 15 صفـر سـال 1349 ق )21 تیرمـاه 
یـادی در بـاره آن نوشـته شـده و در اینجـا قصد مـرور بر آنها را  1309( اتفـاق افتـاد، حادثـه ای کـه مطالـب ز
یـم. در کتـاب درج عقیـق، شـخصی کـه خـودش آن وقـت در نجـف بـوده، مطالبـی در ایـن بـاره آورده  ندار
است )http://safdari.org/post/sayed-abul-hasan(.مسلما روزنامه های وقت هم اطالعاتی در این 

باره داده اند.

و اما به تازگی رساله ای در شکل چاپ سنگی یافتم که گزارشی دو سه صفحه ای از این واقعه بدست 
داده و جزئیـات آن را گـزارش کـرده اسـت. کتابچـه شـگفتی بـود. پیش از این هم، نامه ای از مرحوم سـید 
ی نـکات مهمی  ابوالحسـن اصفهانـی منتشـر کـرده بـودم که در پاسـخ تسـلیت به شـخصی نوشـته و حاو
بـود. هـر دو را در اینجـا مـی آورم. تـا آنجـا کـه مـی دانـم قاتـل، از خانـواده ای قمـی بـوده و در حقیقـت عدم 
تعـادل روحـی سـبب شـده تـا او دسـت بـه ایـن اقـدام بزنـد. چنـان کـه مـی دانیـم و در نامـه ی ضمیمه هم 
ی تمام او را بخشـید و با صبر و متانت  خواهد آمد، مرحوم آیت اهلل سـید ابوالحسـن اصفهانی با بزرگوار

خود همه را شگفت زده کرد.

تفصیل واقعه قتل پسر بزرگ آقای آقاسّید ابوالحسن آیة اهلل اصفهانی
در یوم 15 ماه صفر در صحن مطّهر نجف اشرف در نماز جماعت حضرت آیة اهلل اصفهانی مابین نماز 
مغرب و عشا، شیخ محمد علی قمی می رود نزد سّیدحسن پسر بزرگ آیة اهلل اصفهانی که، مکتوب مرا 
بـه پـدرت دادی یـا نـه؟ او جـواب می دهـد کـه خـودت بـرو نـزد آقـا. شـیخ مذکـور مراجعـت می کنـد. پس از 
انقضـای یـک دقیقـه مجـّددًا برمی گـردد در حالتـی کـه نمـاز جماعت منعقد بوده، ولی سـّید حسـن مزبور 
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چـون نمـاز خـود را انفـرادی بـه جـای آورده بـوده، مشـغول تعقیـب نمـاز 
ی سـر سـّید حسن  می شـود. شـیخ مذکور بدون مقّدمه دسـت خود را رو
می گـذارد و بـا قـّوت تمـام گردن او را به طرف چـپ برمی گرداند و با کارد 
پهـن کـه قبـاًل تهّیـه نمـوده بوده فرو می برد با قّوت به طرف راسـت که سـرِ 
کارد از طرف چپ خارج و با یک حرکت عنیف گلو و شرایین آقا سّید 
حسـن را قطـع می نمایـد. سـّید مقتـول داد می زنـد، آخ آخ، سـّید محمـد 
کـه در جنـِب سـّیِد مقتـول بـوده و در سـجود بـوده،  معـروف بـه پیغمبـر 
می بینـد یـک نفـر بـا نهایـت عجلـه از بـاالی سـر او فـرار می کنـد فی الفـور 
دامن او را می گیرد. قاتل می گوید رهایم کن. سـّید محمد پیغمبر دامن 
ی  او را از دست نمی دهد. قاتل با کارد به دسِت او می زند که خون جار
می شـود. سـّید محمـِد پیغمبـر بی حـال شـده و قاتـل را رهـا می نمایـد، 
گلـوی خـود را بـا دسـت سـخت می گیـرد، و چنـد  سـّید حسـِن مقتـول 
یـاد می زنـد که زخم را با دسـتم ببندید، پس از اندکی  قدمـی مـی دود و فر
خون مثل فّواره جسـتن می نماید فورًا به زمین می نشـیند و می گوید: ای خدا، ای وای دیدید کشـتنم. به 
قّوت زخم خود را با دست خود می گیرد، یک دقیقه نمی گذرد که می افتد خون جریان پیدا می کند و به 
ی او را به مریض خانـه حمل می نمایند نرسـیده به مقبره  قـدر گوسـفند خـون از گلـوی مقتـول مـی رود، فـور

مرحوم آیة اهلل خراسانی حرکتی کرده و روح از بدنش خارج می شود. 

و اّمـا قاتـل بعـد از آن کـه هفـت نفـر را زخمـی می کنـد دسـتگیر می گردد. بـه مجّرد این که ایـن خبر موحش 
بـه طـرف مریض خانـه حرکـت می فرماینـد. اطـراف  زاده خراسـانی می رسـد. سـواره  آیـة اهلل  بـه حضـرت 

مریض خانه جمعّیت و ازدحاِم مردم فوق العاده می شود. 

، مردم  رییس نظمیه و رییس محکمه جلو آمده اظهار می دارند که سّید مرحوم شد. از استماع این خبر
بنای گریه و ضّجه را می گذارند. حضرت آیة اهلل زاده خراسانی به منزل آیة اهلل اصفهانی تشریف می برند 
کامـش می نماینـد. مجـّددًا بـه مریض خانـه مراجعـت، آقـای جواهـری و  و او را مسـتحضر از فـوت پسـرِ نا
آقـای بحرالعلـوم و سـایر اعیـان و اشـرف شـهر را اّطـالع می دهنـد، همگـی حاضـر شـده جنـازه را حمـل 
 می کنند. شـیَون از مرد و زن بلند می گردد و این وضعّیت تا به صبح ادامه داشـته اسـت، و روز 15 صفر 
تشـییع مفّصلـی عمـوم طبقـات از جنـازه می کننـد، و برحسـب تقاضـای آیـة اهلل اصفهانـی از آقـای آیة اهلل 

زاده خراسانی جنازه را در مقبره ملصق به مقبره مرحوم آیة اهلل خراسانی دفن می نمایند. 

از اطراف دستجات سینه زن به نجف برای تعزیت در آن روز و فردای آن روز آمده و تلگرافات عدیده از 
اطراف تسلیت برای آیة اهلل اصفهانی می رسد و در همان روز آیة اهلل اصفهانی تشریف می آورند به منزل 
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آیـة اهلل زاده خراسـانی و بـه موجـب مکتـوب وارده تا چهار روز 
پـس از واقعـه در منـزل ایشـان تشـریف داشـتند و بی نهایـت 
ی می نماینـد آثـار شکسـتگی در ایـن چنـد روزه در  یـه و زار گر
ایشان هویدا می گردد مأموریِن حکومت عراقی از کربال برای 
تعزیـت و تحقیقـات بـه نجـف می آینـد و سـفیر دولـت علیـه 
ایران هم به عنوان تعزیت و تسـلیت از بغداد به نجف آمده 

و در منزل آیة اهلل زاده خراسانی وارد می شوند.

بـرای حفـظ انتظامـات  را  حکومـت عراقـی نهایـت مراقبـت 
آیـة اهلل اصفهانـی حرکـت  کـه  بـه هـر طـرف  و  شـهر می کنـد 
می کنـد پلیـس در اطـراف ایشـان در حرکـت اسـت فعاًل شـهر 
در هـم و برهـم اسـت و قاتـل تـا بـه حـال گویـا اعتـراف نکـرده 
اسـت در اغلـب بـالد عراق فاتحـه منعقد و آیة اهلل نایینی نیز 

فاتحه گرفته اند.

هوّیت قاتل
شیخ محمدعلی قمی قاتل در پنج سال قبل از قم به طرف 
عتبـات حرکـت می کنـد. دو سـالی در سـامرا بـرای تحصیـل 
مدرسـه  در  و  مـی رود،  اشـرف  نجـف  بـه  آن  از  پـس  توّقـف؛ 
مرحوم آیة اهلل خراسـانی حجره می گیرد، و عنوان او تحصیل 
علـوم فقـه و اصـول بـوده، و اغلـب اوقـات مسـافرت بـه کربـال 
کاظمیـن و سـامّرا می نمـوده، و در سـامّرا یـک مرتبـه چاقـو  و 

ی آقـا میـرزا محمـد کـه یکـی از فضـالی اهـل علـم سامّراسـت کشـیده و قصـد قتـل او را داشـته، و در  بـه رو
یک سال قبل در مدرسه به یک نفر طلبه حمله می کند که او را بزند و در پنج، شش ماه قبل یک شبی 
می رود منزل آیة اهلل اصفهانی و تقاضای مالقات می نماید. مسـتخدم اظهار می دارد که تشـریف ندارند 
ی شـیخ محمدعلـی قمـی دسـت می بـرد فانـوس را برمـی دارد  بـه سـرِ  و فعـاًل در حـرم مشـّرف هسـتند. فـور
مسـتخدم می زنـد و فانـوس خـورد می شـود. حضـرت آیـة اهلل اصفهانـی کـه از قضّیه مسـتحضر می گردند. 
ب همیشـه از او خـوف داشـتند و ابـدًا بـا او 

ّ
کننـد. و در مدرسـه طـال کـه او را مجـازات  مانـع می شـوند 

ی می نمودنـد، و حّتـی خـادم مدرسـه از شـّدت خوف اغلـب اوقات در عقب  صحبـت نمی کردنـد و دور
سر او حرکت می کرده. 

و شیخ قاتل دارایی نداشته، و تمام زندگانی او از آیة اهلل اصفهانی بوده و شهریه داشته، به عالوه هروقت 
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مسـافرت می کـرده خـرج سـفر هـم می گرفتـه، و بـرای گرفتن عیال از آیة اهلل اصفهانی پـول اخذ و بعد از آن 
نفقه عیال و مخارج او به عهده آیة اهلل اصفهانی بوده است.

یم. این بود خالصه واقعه قتل و ما مخصوصًا به حضرت آیة اهلل اصفهانی تسلیت خود را اظهار می دار

این است واقعه قاتل و مقتول در نجف اشرف
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نامه مرحوم آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی در پاسخ تسلیت به حادثه قتل فرزندش
چنان که گذشـت در سـال 1349 قمری در حالی که مرحوم آیت اهلل العظمی سـید ابوالحسـن اصفهانی 
، فرزنـدش سـید حسـن موسـوی، همراه مـردم در صف  مشـغول اقامـه نمـاز جماعـت بـود، در پشـت سـر او
گهـان شـخصی بـه نـام شـیخ علـی قمـی، با چاقو به سـید حسـن حمله کـرده، با یک  نمـاز ایسـتاده بـود. نا

ی را به شهادت رساند. ضربت و

یخـت. اندکـی بعـد سـید از ایـن ماجرا خبـردارو متأثر  گردید. شـیخ علـی قمی هم  اوضـاع جماعـت بهـم  ر
دستگیر شد. فرزند کفن و دفن شد و سید از خون فرزند گذشت و درسی شگرف به همگان داد.

کرده انـد.  گذشـت او از قاتـل بـه نیکـی یـاد  منابـع موجـود از تحمـل او در ایـن مصیبـت خبـر داده و از 
خاطراتی هم در این باره نقل شده است که می توان در منابع مالحظه کرد.

کـه یکـی از  آنچـه در اینجـا ارائـه شـده نامـه ای اسـت از مرحـوم سـید ابوالحسـن در پاسـخ نامـه تسـلیتی 
علمای اصفهان مرحوم آیت اهلل چهارسوقی اصفهانی به ایشان نوشته بود.

ایـن نامـه را در میـان نامه هایـی یافتـم که اسـتاد عزیزم حضرت آیت اهلل حاج سـید محمد علی روضاتیـ  
نواده دختری مرحوم آقای چهارسوقی ـ در اختیارم گذاشت. ]خداوند ایشان را رحمت کناد[ از آنجایی 
کـه ایـن نامـه تجربـه برخـورد یـک عالـم بزرگ شـیعه در مقابل یک مصیبت بسـیار سـنگین اسـت، ترجیح 

دادم عینا آن را برای خوانندگان عزیز نقل کنم.

 به عرض می رساند:
کم اهلل  ی تعزیت و اظهار تأثر از این مصیبت بود واصل، موجب تشکر گردید. جزا مرقومه شریفه که حاو
خیـرا. غیـر از صبـر و شـکیبایی چـاره ای نیسـت. به اجداد طاهرینش تأسـی و تسـلیت خاطـر می دهیم. 

رضًا بقضاء اهلل و تسلیما المره. 
البتـه دعـا کنیـد از بـرای ایـن ضعیـف صبر و برای این جوان مظلوم رحمـت و مغفرت را که اعظم چیزی 

است که به آن تسلیت خاطر می دهم.
همیـن کـه ایـن جـوان کـه بـه منزلـه روح من بـود، به بحار رحمت هـای غیر متناهی مسـتغرق و به مقامات 

عالیه فائز باشد،برای ما سهل است.
انا هلل و انا الیه راجعون و ال حول و ال قوة اال باهلل العلّی العظیم.

در خاتمه تأیید و تسدید آن جناب را مسألت دارم. و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
االحقر سید ابوالحسن الموسوی االصفهانی

رسول جعفریان  
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یک دو بیتی و چند یادداشت فارسی از سال 419 هجری: قرآن 
وقفی محمد بن محمد ابوالقاسم حداد ابغازی بر مسجد 

جامع ابغاز
ی  جزءهـای قرآنـی بـه شـماره های 3041، 3042، 3043، و 3044 در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی، حاو
گانه به خط  یادداشت هایی کهن به فارسی و عربی از کاتب و واقف اند. اصل این قرآن در 30 جزء جدا
نسـخ اولیه، آمیخته با عناصری از خط کوفی مشـرقی کتابت شـده اسـت. دسـتخط کاتب بسـیار سـاده 
و ابتدایی اسـت و از هیچ ظرافتی برخوردار نیسـت. از اینجا می توان نتیجه گرفت که این نسـخۀ قرآنی 
از نمونه هـای عـادی بـوده کـه بـرای اسـتفادۀ شـخصی یـا عمومی فراهم آمـده، و کاتـِب آن از مهارت و هنر 

خوشنویسی باالیی برخوردار نبوده است.

با آنکه این نسخه ها از حیث خط و خوشنویسی، از درجۀ باالیی برخوردار نیستند، متن قرآن در آنها که 
ی شـده اسـت، می تواند  با شـیوۀ کهن ابواالسـودی )با اسـتفاده از نقطه های رنگی شـنگرف( اعراب گذار
منبـع خوبـی بـرای تحقیـق در رسـم، امـال، عـّد اآلی، و قرائـت رایـج در آغـاز قـرن پنجم هجری در خراسـان 
بزرگ باشـد. در این میان، نام کاتب و واقف این نسـخه در آغاز و انجام این جزوات قرآنی ذکر شـده که 
ی نکاتـی جالـب توجـه اسـت. کاتـب کـه همـان واقـف نسـخه ها اسـت، آن را در محـّرم سـال 419 بـه  حـاو
یـح کـرده که این سـی پاره  پایـان رسـانیده )انتهـای جـزوۀ 3043(، در جایـی دیگـر )آغـاز جـزوۀ 3041( تصر
« کـرده، و در آغـاز جزوۀ 3044 آورده اسـت که این سـی پاره را وقف »مسـجد  را وقـف »مسـجد جامـع ابغـاز
ی در انجامـه و وقف نامۀ هر  « کـرده اسـت. از آنجـا کـه دسـتخط کاتـب در متـن قرآن با خـط و سـرده ابغـاز
یخ این وقف نامه ها و سـایر  چهار نسـخه باقی مانده از این قرآن یکسـان اسـت، می توان حکم کرد که تار

یادداشت ها هم در حوالی سال 419 هجری قمری است.

ی دو بیت فارسی است که از ُحسن  و سرانجام یادداشت پایانی کاتب در انتهای نسخۀ ش 3041 حاو
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وزن و قافیه بی بهره اسـت، اما می توان آن را یکی از کهن ترین نمونه های دوبیتی دانسـت که از میان آثار 
مکتوب فارسی در آغاز قرن پنجم هجری عینًا به دست ما رسیده است.

ی که نه شادی و نه شیون ماَند[ ی که نی شادی نی شون ماند ]روز روز
نی دست خط نی جان بر تن ماند ]نی دست خط و نه جان بر تن ماند[

در خاطر دوستا دهم یاد ]در خاطر دوستان دهدم یاد[
خطی که ز من بیادگار ماند ]خطی که ز من بیادگار ماند[

مرتضی کریمی نیا  

یخ محرم  انجامۀ جزوۀ 3043: »غفر اهّلل له | وکتب محمد بن محمد بلقاسم حداد | االبغازی بتار
سنة | تسع وعشر وأربع مایة«
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آغاز جزوۀ 3044: »أربع عشر چهاردهم | وقف کرد محمد بن 
بلقاسم حداد ابغازی | این سی پاره بر مسجد سرده | ابغاز تقبل 

اهّلل عنه وقف | درست بیع نکند و بمیراث | نگیرد«

انجامۀ جزوۀ 3041: »غفر اهّلل له وکتب محمد بن محمد بلقاسم حداد ابغازی | و کتب محمد بن محمد بلقاسم حداد 
زی که نی شادی نی شور ماند | نی دست خط نی جان بر تن ماند | در خاطر دوستا دهم یاد خطی  ابغازی | بیت/ رو

که | ز من بیادگار ماند«

آغاز جزوۀ 3041: »وقف کرد این سیپاره | قرآن بر مسجد جامع 
ابغاز محمد بن محمد بلقاسم | وقف صحیح و درست و شرعی 

تقبل | اهّلل عنه بیع نکند و بمیراث | نگیرد تقبل اهّلل عنه«
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چند نکته درباره مقاله »شأن نزول عارف نامه« نوشته »سعید 
پورعظیمی«

مقدمه
عارف نامه یکی از منظومه های درخشان  و در عین حال مناقشه برانگیز دورة معاصر است. این مثنوی 
کنـون در اوج اعتبـار و مقبولیـت بوده اسـت. ایـرج میـرزا در ایـن اثـر با زبانی  515 بیتـی از روزگار سـرایش تا
ینی را هجو کرده است. چاپ های متعدد و مستقِل این منظومه،  هزل آمیز شاعر هم عصرِ خود عارف قزو
نشان از شهرت چشم گیر آن در میان مخاطبان و جایگاه واالیش در آثار ایرج میرزا دارد. شفیعی کدکنی 
کرده اسـت. )شـفیعی کدکنی،  پاره هایـی از ایـن شـعر را در سـادگی و طبیعی بـودن اعجازگونـه توصیـف 
کنده یادداشـت های فراوانی  1390: 368(  دربارة زبان، سـاختار و ابعاد جمال شـناختی آن به صورت پرا

نوشته شده است اما هنوز جا دارد که مقاالتی به شکِل ویژه در این زمینه ها تألیف گردد.

بحث و بررسی
   در شـماره 140 مجلـه بخـارا پژوهشـگر فاضـل، دکتـر سـعید پورعظیمـی مقاله نسـبتًا مفصلـی را با عنوان 
، یعنی  »شـأن نـزول عارف نامـه« نگاشـته و در آن، تنهـا بـه یکـی از حوزه هـای مـورد بحـث درباب این شـعر
دالیـل و انگیزه هـای ایـرج میـرزا در سـرودن آن پرداخته اسـت. از پورعظیمـی پیـش از ایـن، دو کتـاِب »بام 
بلنـد هم چراغـی« و »مـن بامـدادم سـرانجام« دربـاره شـاملو منتشـر شده اسـت. ایـن دو کتـاِب ارزشـمند، 
ی از دقـت نظـر و اهتمـام پورعظیمـی بـه پژوهـش در شـعر معاصـر اسـت. پورعظیمـی پایان نامـه  نمـودار
ی  ینی نوشـته اسـت و مطمئنًا بعد از این شـاهد مقاالت موشـکافانه بسیار دکتری اش را درباره عارف قزو
درباره این شاعر پرآوازه مشروطه از ایشان خواهیم بود. مقاله »شأن نزول عارف نامه« نیز در زمره تألیفاِت 
ارزشـمندی اسـت کـه احتمـااًل از پایان نامـه پربـرگ و بارشـان برچیـده شده اسـت. ایـن مقالـه نکته هـای 
فراوانـی را در اختیـار متخصصـان قـرار می دهـد کـه برخـی از آنهـا تـازه اسـت. نوشـته مذکـور از دو جهـت 
کیـزه ای دارد و لحن روایی و دلکـش آن نیز خوانندگان  ممتـاز اسـت. یکـی آن کـه نثـر پختـه و سـخته و پا
را بـه مطالعـة مقالـه تـا پایـاِن آن ترغیـب می کنـد. دوم آن کـه ایـن موضوع را بعد از گذشـت یـک قرن دوباره 
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کنـون کـه زمانـه عـوض گشـته و غوغـا و جنجال بر سـر این شـعر  در معـرض نقـد و توجـه قـرار داده اسـت. ا
فرونشسته و حساسیت های پیرامونی اش اندکی رنگ باخته است، مجال مناسبی فراهم آمده  تا جوانب 
، ذکـر چنـد  گـون آن بـه شـیوه ای علمـی بررسـی شـود. نگارنـده ایـن سـطور پـس از مطالعـه مقالـه مزبـور گونا

مسأله را خالی از فایده ندید که در ادامه به تفصیل بیان خواهدشد.

یخی/ برون متنی سـامان داده اسـت. از زوایای درون متنی  -  پورعظیمی مقاله خود را صرفًا از منظری تار
نیز به انگیزه های سرایش عارف نامه می توان نگریست. برای نمونه جعفری جزی در پشت پردة عارف نامه 
تصویـری از جـداِل بوطیقایـِی ایـرج میـرزا را بـا بوطیقـای شـاعران نوگـراِی مشـروطه ماننـد نسـیم شـمال، 
عشـقی و عـارف ارائـه داده اسـت. »ایـرج میـرزا بیـش از آن کـه بـه حـق و حقیقـت یـا سـنجش شـعر و هنـر 
عارف یا مسـائلی از این دسـت بیندیشـد درصدد بی اعتبار کردن بوطیقای رقیب اسـت که اتفاقًا بسـیار 
هم محبوب و پرطرفدار بوده است. زیرا شعر عارف با موسیقی و آواز همراه می شده است و به سیاست 
روز و سـتایش میهـن و ... می پرداخته اسـت« )جعفری جـزی، 1396: 68( گفتنـی اسـت کـه قدمایی هـا 
یـح  ی را بـه جهـت اشـارات صر در آن دوره، عـارف را اصـاًل در جرگـه شـاعران وارد نمی دانسـتند و شـعر و
اجتماعی، نزدیِک به شـعار تلقی می کردند. عبرت نایینی در »تذکره مدینه االدب« در ذیل ترجمه حال 
ایـرج میـرزا بـا لحنـی طنزآمیـز درباره عـارف می گوید که »عامیان او را شـاعر می پندارنـد!« )عبرت نایینی، 
1376: 404(. طبیعتـًا شـاعرانی امثـال عـارف در آن سـال های ملتهـب و طوفانـی فرصت حّک و اصالح 
ی مورد انتقاد و هجمه باورمنداِن به مبانی زیبایی شـناختی سـّنتی  اشـعار خود را نمی یافتند و از این رو

ی، 1367: 110( . ک: ادیب نیشابور قرار می گرفتند. )برای نمونه ر

یخی مربوط به عارف نامه را از نظرگذرانده است و از این حیث  - پور عظیمی تقریبًا همه اسناد و مدارک تار
مقاله یادشده به منزله مرجعی برای تحقیقات بعدی  قرار خواهدگرفت. با این همه، جای یک منبع مهم در 
این پژوهش خالی به نظرمی رسد. کتاب »از صبا تا نیما« جزو منابع کالسیک در شناخت ادبیات معاصر 
است. آرین پور در نگارش این کتاب از منابع ارزشمنِد بسیاری بهره برده است که شاید برخی از آنها دیگر 
در ایـن زمانـه دسـت یاب نباشـد. در جلـد دوم ایـن کتـاب، در بخـش ایـرج میـرزا از دالیـل مؤثـر بـر پیدایـش 
منظومه عارف نامه سخن رفته است. اطالعات آرین پور در این باره ذی قیمت است و محققان را از رجوع 
تی نایاب بی نیاز می سازد. آرین پور در این مجلد خاطراتی را از سعید نفیسی، ملک الشعرا بهار و  به مجال
 ، محمود فرخ شاعر خراسانی درباره راز ساخته شدن عارف نامه، آن هم از زبان ایرج نقل می کند )آرین پور

1372: 392( که هیچ کدام از این مطالب دست اول در مقاله پورعظیمی به چشم نمی خورد. 

   دکتر شـفیعی کدکنی نیز در پاورقِی جسـتاری درباره ایرج میرزا از مقاله  بسـیار مهمی در شـرح حال ایرج 
کنـون مغفول مانـده ای باشـد.  یـاد می کنـد کـه هـر چنـد اندک یـاب اسـت امـا شـاید حـاوی مطالـب نـو و تا
شفیعی کدکنی می نویسد: »این مقاله )مجله فرهنگ، چاپ رشت، شماره 12، بهمن 1304( متن سخنرانی 
شـادروان اسـتاد فخرایـی اسـت بـه مناسـبت درگذشـت ایـرج میـرزا کـه نـکات دقیقـی دربـاره او دارد. جـای 
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دیگری آن اطالعات را ندیده ام و ظاهرًا دیگران هم به نقل آن نپرداخته اند« )شفیعی کدکنی، 1390: 372(

- در گام بعـدِی پژوهش هـای مربـوط بـه عارف نامـه بایـد بـه دامنـة اشـتهار ایـن منظومـه در زمـان سـرایش 
کـردن و خوانـدن آن در محافـل  و پـس از آن پرداخـت. ظاهـرًا مـردم در نبـوِد رسـانه های مـدرن بـا حفـظ 
و گفت وگوهـای دوسـتانه وقـت خـود را خـوش می کردنـد. )بـرای نمونـه دکتـر نصـرت اهلل باسـتان از اولیـن 
یس،  دانشـجویان اعزام شـده به فرانسـه، شـش سـال پس از سـروده شـدن عارف نامه )1306 ه. ش( در پار
بنـا بـه مناسـبتی خنـده دار ابیاتـی از ایـن منظومـه را از حفـظ، برای دوسـِت موقعیت نشـناس خـود قرائت 

. ک: باستان، 1349: 665(  می کند. ر

، نقـِل ایـن مطلـب از کتـاب »از صبـا تـا نیمـا« نیـز نهایـت اشـتیاق مـردم را بـرای  در پیونـد بـا موضـوع اخیـر
خوانـدن منظومـه عارف نامـه در زمـاِن سـرایِش آن آشـکار می سـازد: »عبـاس فـرات گویـد: مرحـوم میـرزای 
عبـرت ]نایینـی[ می گفـت: در خراسـان پیـش از طبـع و نشـر عارف نامـه بیـش از صـد نسـخه از آن را بـه 

 )391 :1372 ، دستور بزرگان ادب نوشتم« )آرین پور

کتـاب »اسـرار سـقوط  کـه رحیـم زاده صفـوی در  کتـه پراهمیـت دیگـر در ایـن ارتبـاط، خاطـره ای اسـت 
احمدشـاه« آن را آورده اسـت. علی اصغـر رحیـم زاده صفـوی )مشـهد 1273ـ تهـران 1338( سیاسـتمدار و 
روزنامه نـگاری اسـت کـه در سـال 1303 از طـرف جنـاح اقلیـِت مجلـس پنجـم مأمـور می شـود تا به فرانسـه 
یـت او موفـق می شـود کـه بـا  بـرود و احمدشـاه را بـرای بازگشـت بـه کشـور ترغیـب کنـد. در اثنـای ایـن مأمور
آناتـول فرانـس )1844 - ا924 م.( مالقـات کنـد. ایـن مالقـات در آخریـن سـال حیـات آناتـول فرانـس انجام 
گون فکری، سیاسی و ادبی بحث درمی گیرد که جزئیات آن  ، درباره مسائل گونا شده است. در این دیدار
را در کتاِب نام برده می توان مطالعه کرد. در قسمتی از این گفتگو آناتول فرانس از رحیم زاده صفوی درباره 
شاعران و نویسندگان معاصر ایران می پرسد. »من از ملک الشعرای بهار و عارف که هنوز زنده بود و عشقی 
که تازه کشـته شـده بود و ادیب الممالک نام بردم. در آن زمان »عارف نامه« ایرج تازه دو سـه سـالی بود که 
گل کـرده ولـی چـاپ نشـده بـود. فقط ایرج خـودش در روزی که خدمت شـاهزاده یمین الدوله بودیم، تمام 
»عارف نامه« را برای من خوانده بود و چند بیت آن را شـاهزاده یمین الدوله که انصافًا خوش قریحه ترین و 
باروح ترین فرزندان ناصرالدین شاه می باشد، مطبوع یافته به قلم خود در دفتر یادداشت من نوشته بودند 
و همان ها را تا جایی که میسر بود برای شاعر فرانسوی ترجمه کردم به نوعی که لطافتش حتی االمکان گم 
نشـود و از دیگـران نیـز هـر کـدام یک فکر لطیف نقل کردم« )رحیم زاده صفوی، 1362: 60(. شـگفت انگیز 
اسـت. اعتبار عارف نامه به اندازه ای بوده  که سـه سـال پس از سـرایش به عنوان نماینده شـعر آن دوره در 
یـس بـرای آناتـول فرانـس خوانـده می شـود. دو مـورد دیگـر را نیـز از ایـن گـزارش می تـوان اسـتنباط نمـود.  پار
نخسـت آن کـه دودمـان قاجـاری بـه فحـوای ایـن شـعر عالقـه داشـتند. ایرج میرزا از شـاه زادگان قجـری بود 
و چنـان کـه گفتـه شده اسـت یکـی از دالیـل خصومـت ایـرج میـرزا بـا عـارف، شـعری بود کـه عـارف آن را در 
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کنسـرت خویش، در اهانت به فتح علی شـاه قاجار خوانده بود. ثانیًا چنین برمی آید که ایرج میرزا تا پایان 
عمر خود جرأت آن را پیدا نکرده که عارف نامه را به نام خود در کتابی یا روزنامه ای به چاپ برساند. »این 
منظومه مخالفت های فراوانی را در پی داشت. در مشهد طرفداران قوام السلطنه در پی اخذ فتوای تکفیر 
و تبعید ایرج میرزا بودند، اما نظام السـلطنه مافی، والی خراسـان برای نجات وی چنین وانمود کرد که آن 
اشـعار را مخالفـان ایـرج میـرزا بـه قصـد دشـمنی، به وی نسـبت داده اند )محیـط طباطبایـی، 1326: 15به 
کرالحسینی، 1395: 647(. شاید باور کردنش دشوار باشد اما عارف نامه در عرض دو سه سال  نقل از ذا
به اوج معروفیت دست می یابد، بی  آن که در جایی چاپ شود. عارف نامه را همچون کاغذ زر دست به 
دسـت می برده اند. ایرج میرزا نسـخه های متعددی از عارف نامه را با دسـتخط خویش مرقوم داشـته و به 

. ک: ایرج میرزا، 1334: 453(.  دوستان و آشنایان هدیه کرده است )برای مثال ر

   پرونده پژوهش درباره عارف نامه همچنان گشوده است. مقاله پورعظیمی می تواند پیشگام تحقیقات 
نوینی در خصوص عارف نامه باشد.

ز امرو بنــــــــده  کــــــــه شــــــــــــعرِ  تــــــــو  پسنده ســــــــتبینــــــــی  جهانیــــــــان  طــــــــــبع  بــــــــر 
یده ســــــــت هــــــــر طالــــــــب شــــــــعر و صاحــــــــب ذوق افــــــــکار مــــــــرا بــــــــه جــــــــان خر

)ایرج میرزا، 1356: 170(
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محیط طباطبایی، محمد )1326( تحشیه بر »ایرج میرزا« نوشته محمدعلی عبرت نایینی، مجله محیط، دوره جدید، 
شماره 9، تهران.

سعید کریمی قره بابا  
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مواهب الهی
یخ تالیف: 757- )تار یخ آل مظفر معین الدین بن جالل الدین محمد معلم یزدی، مواهب الهی در تار

767 ه.ق(، تصحیح احمد بهنامی. انتشارات نشر ادبیات. قم. 433 صفحه. 1400.

یـخ ایـران آغـاز شـد که بـا برآمدن و تسـلط تیمور بر این  بـا مـرگ ابوسـعید ایلخانـی دوره ای  پرآشـوب در تار
منطقـه پایـان یافـت. در ایـن دوره سلسـله هـای کوچکـی در هـر نقطـه علـم اسـتقالل برافراشـتند و ملـوک 
الطوایفـی بـر عرصـه سیاسـی چیـره شـد. یکـی از خانـدان هایـی کـه بـر جنـوب ایـران به خصـوص فارس و 

کرمان حکم می راند  مظفریان بود.1 

یـخ ایـن سلسـله کتـاب مواهـب الهـی نوشـته معیـن الدیـن معلـم یزدی سـت.  از منابـع معاصـر و مهـم تار
کتاب را معلم یزدی در طی ده سال بین 757تا 767 به تفاریق نوشته است. کتاب دیباچه ای مفصل 
آغاز می شـود ، و سـپس نویسـنده به ذکر احوال اجداد مبارزالدین محمد  می پردازد، پس ازشـرح دوران 
کـه میـان شـاه شـجاع و بـرادرش شـاه  گـزارش نبـردی  کتـاب بـا  مبارزالدیـن محمـد )718–759 هـ .ق ( 
ی داد، پایـان می پذیـرد.2 نویسـنده کـه مقـرب درگاه خانـدان مظفـری بـود  محمـود در سـال 767 ه. ق رو
ی نکـرده سـت. جـز مواهـب الهـی، معلـم یـزدی کتـاب  در کتابـش از ثنـای و مـدح آنهـا ذره ای فروگـذار
رشـف النصایح االیمانیه و کشـف الفضایح الیونانیه تالیف شـهاب الدین ابوحفص سـهروردی را که رد 
و مخالفـت فلسـفه  بـه عربـی نوشـته سـده بـود به فارسـی ترجمه کرده اسـت. از مقدمه مترجـم بر متن می 

ی فردی متعصب  و خشکه مذهب بوده است.3  توان دید که و

،کتابهای نبئی و پزشـک و برای  یمر برت رو یج جلد 6 مقاله هانس رو یخ کمبر ید به  تار یخ ایران در قرن هشـتم هجری بنگر باره تار 1 در
یخ جامع ایران جلد 10، مدخل  یان از پزشـک در تار ره  آل مظفـر کتـاب دوجلـدی سـتوده، عصـر حافـظ از غنی، فصل مظفر یـخ دو تار

ینگ در دائره المعارف ایرانیکا.  " در دائره المعارف بزرگ اسالمی نوشته آل داود و مقاله و "آل مظفر
ز بیست وچهارم ذیقعده سنه سبع و ستین و سبعمائه« است.)معلم یزدی،  یخی که در این کتاب به چشم می خورد، »رو 2 آخرین تار

)385 ،1400
ید به مقدمه بهنامی، صص9-6 و مقدمه مایل هروی بر رشف النصایح، صص  باره اطالع بیشتر از زندگی و آثار معلم یزدی بنگر 3 در
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پایه نسـخ نه چنـدان معتبر  بخـش نخسـت کتـاب مواهـب الهـی سـالها پیـش بـه همـت سـعید نفیسـی بر
پایه چندین نسخه قدیمی و معتبر ویراسته  منتشر شده بود. اینک به همت جناب بهنامی کل کتاب بر
و به صورتی شکیل به زیور طبع آراسته شده است.4 مصحح کتاب،احمد بهنامی، پیشترکتاب مناهج 
یـخ عمومـی سـت از آغـاز خلقـت تـا زمـان آل مظفـر  ینـی را تصحیـح کـرده کـه تار الطالبیـن از هاللـی قزو
کـه نوشـتن آن در سـال 779 ه.ق بـه پایـان رسـیده اسـت.5 مهمتریـن بخـش کتـاب مواهـب الهـی گـزارش 
نویسنده  از دوره مظفریان به خصوص هشت سال اول حکومت شاه شجاع )759-786 ه.ق( است.  
مصحح در مقدمه پس از معرفی نویسنده و آثارش به معرفی نسخه های استفاده شده و شناخته شده 
پرداختـه سـپس بـه شـیوه تصحیـح کتـاب را توضیـح مـی دهـد. کتـاب برمبنـای چندیـن نسـخه قدیمـی 
تصحیح شـده به خصوص نسـخه اسـاس که به احتمال بسـیار در زمان حیات نویسـنده رونویسـی شده 
است. بعد از متن مواهب الهی  مصصح فهرست های چندگانه تهیه شده  برای متن  را ارائه می دهد. 

یاب و پرکـردن کتـاب از اشـعار فارسـی و عربـی و اطنـاب ممـل در بیـان  اسـتفاده از لغـات عربـی دشـوار
مطالـب بـه خصـوص توصیفـات از جملـه مـواردی هسـتند کـه باعث می شـوند تا حوصلـه و صبرفراوانی 
کـه نویسـنده تمـام  ، نثـر کتـاب فنـی وثقیـل اسـت، چرا بـرای خوانـدن کتـاب الزم شـود.6 بـه سـخن دیگـر
کتـاب بـرای خواننـده  بـه  گام بـردارد از ایـن رو فهـم  کـرده تـا در امتـداد راه جوینـی و وصـاف  تالشـش را 

ی دشوار شده است. خصوص خواننده امروز

یخی شان را به خصوص از نیمه دوم قرن ششم هجری به بعد با چنین  دلیل اینکه چرا مورخان کتب تار
یـخ  ی مـدرن در ایـران  دارد  کـه تار یـخ نـگار یشـه در تصورعـام در دوره قبـل از ورود تار نثـری مـی نوشـتند ر
و قصـه را هماننـد مـی پنداشـتند و فرقـی میانشـان قائـل نبودند. 7  به همین خاطر نـه تنها در روایت وقایع 
یخ چون قصه گویی  عمل می شـد یعنی به عوض روایت امر واقع شـده هر جا که  در متن مجال می  تار
یخنگارانـی چـون معلـم یـزدی  نیـز بـه ماننـد نثر داسـتان  یافتنـد بـه تخیـل میـدان مـی دادنـد بلکـه نثـر تار

ینی ادیبانه و پر از آرایه های ادبی ست.8  پردازانی چون نصراهلل منشی و سعدالدین وراو

ی پسـندیده نیسـت اما در گذشـته اینگونه نوشـتن محبوب و  یخنگار البته چنین شـیوه ای امروزه در تار

  .26-29
ید به ستوده صص 1-74.  یخ آل مظفر بنگر باره منابع تار 4 در

5 عالوه بر چاپ کامل کتاب توسط بهنامی تصحیح دیگری که فقط شامل قسم سوم کتاب که در اصل مهم ترین بخش آن محسوب 
است به همت میرهاشم محدث در سال 1397 و توسط انتشارات سفیر اردهال منتشر شده است.

باره نثر فنی در  یـد بـه مقدمـه بهنامی بر مواهب صص 17-12. و مقدمه نفیسـی بر مواهب صـص6-1. در بـاره نثـر معلـم یـزدی بنگر 6 در
ید مقاله پولیکووا. یخ نگاری فارسی بنگر تار

یخ و قصص است  7 مثال در عالم آرای امینی چنین آمده است: " پس علم به وقایع امم سالفه و حوادث ماضیه که عبارت از علم تار
ری است". )ص 78(. از جمله علومی باشد که در تذکیر امت ضرو

یسـی ایران" در موحد، 1395،  یخ نو ید به مقاله " مالحظاتی آسـیب شناسـانه در تار یخنگاری در ایران بنگر 8  برای آسـیب شناسـی تار
صص 95-83.  
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یخ نامه به سـبب همین نثر آراسـته و رنگین  ممـدوح بـوده اسـت. بنابرایـن تعجـب آور نیسـت کـه ایـن تار
اش بسـیار مشـهور بوده اسـت چنانکه برای نمونه خنجی در کتاب عالم آرای امینی که از مواهب الهی 

به نام »همایون نامه معینی« یاد می کند زبان به ستایشش می گشاید.9

یخ ایران به خصوص  یخی و از اهم منابع برای تار با وجود چنین نثر دیرفهمی چون کتاب متنی ست تار
. مصحح  گزیر جنوب ایران در قرن هشـتم هجری به شـمار اسـت مراجعه به آن برای مورخ  امری سـت نا
یخ کمک شـایانی کرده اسـت. اما چون مراجعـه کنندگان  محتـرم بـا ویرایـش ایـن متـن بـه پژوهشـگران تار
گر کتـاب در آینده  یـخ اینجـا دو پیشـنهاد ارائـه مـی شـود تا ا یـخ خوانـان و تار و خواننـدگان ایـن کتـاب تار

یخ سهل تر گردد: بازچاپ شد انجام آنها باعث گردد تا استفاده از این کتاب برای اهل تار

امـا بـا توجـه بـه نثـر ثقیـل و بـه کاربردن لغات مهجـور و اشـعار و گفتاوردهای عربی بهتر مـی بود مصحح 
در پابرگهـا ایـن مـوارد را معنـی و ترجمـه مـی کـرد تـا اسـتفاده از آن برای خواننده راحت تـر می بود و طیف 

بیشتری از کتاب می توانستند بهره مند شوند.

کار نیک دیگری که مصحح محترم می توانست انجام دهد ارائه مطالب کتاب به فارسی ساده و روان 
گر در درک متن و نثر آراسـته و پیچیده کتاب سـردرگم ماند دسـتگیراو باشـد.  می بود تا  مراجع کننده ا
یخ آن عصـر مغتنم و  بـی شـک چنیـن متنـی از 30-40 صفحـه بیشـتر نمـی شـود 10 ولـی بـرای محققـان تار

بسی مفید است.

در هـر صـورت بایـد بـه مصحـح گرامی برای تصحیح این متن دشـوارخوان و ناشـر برای چاپ شـکیل آن 
یخی بیشـتری از کنج کتابخانـه ها درآمده و به  دسـت مریـزاد گفـت و امیـد داشـت کـه در آینده منابع تار

زیور طبع آراسته شوند. 
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بهـان خنجـی از ایـن کتـاب بـه نـام "همایـون نامـه یـزدی" یـاد مـی کند اشـاره دارد بـه جمله ای از  ز 9 عالـم آرای امینـی، ص 88. اینکـه رو
مقدمـه یـزدی بـر کتـاب مواهـب الهـی: "و نام این همایون نامه بر حسـب اشـارت مبارک شـیخ سـالک ربانی عزالملـه و الدین ابراهیم 

الرزقانی...مواهب الهی نهاده شد")مواهب الهی، ص 50(
یـم میرشمسـی در  10 چنیـن کار مفیـدی را پیشـتر زنـده یـاد جعفـر شـهیدی در کتـاب دره نـادره انجـام داده اسـت . اخیـرا نیـز خانـم مر
یـخ العراضـه فـی الحکایـه السـلجوقیه و  سـمط العلی للحضـره العلیا در کنار متن اصلی گزارشـی از  تصحیـح جدبـد از دو کتـاب تار

زی عرضه کرده است.  مطالب  کتابها را  نیز به نثر امرو
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