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»ُمّکاء« و»َشباْن ِفریب«
که َدربارۀ خویْشَتن می آَوَرد، می گوَید:  َعَرب، َدر ِضْمِن أوصافی 

ْ
ة ال َشْنَفرٰی، َدر المّیَ

َســــــــَواَمُه  ــــــــی  ُیَعّشِ ِبِمْهَیــــــــاٍف،  ْســــــــُت 
َ
ــــــــلَُول ُبّهَ َوْهــــــــَي  ُســــــــْقَباُنَها،  َعــــــــًة 

ّ
ُمَجَد

ِبِعْرِســــــــِه  ُمــــــــِرّبٍ  ْکَهــــــــٰی 
َ
أ ــــــــٍأ  ُجّبَ  

َ
َیْفَعــــــــلَُوال َکْیــــــــَف  ِنِه 

ْ
َشــــــــأ ِفــــــــي  ُیَطاِلُعَهــــــــا 

ُفــــــــَؤاَدُه  ّنَ 
َ
َکأ َهْیــــــــٍق،  َخــــــــِرٍق   

َ
َیْســــــــُفلَُوال َو ــــــــو 

ُ
َیْعل اُء 

َ
ُمــــــــّک

ْ
ال ِبــــــــِه   

َیَظــــــــلُّ

کتور ِإمیل َبدیع َیْعقوب، 
ُ

َقُه و َشَرَحُه: الّد
َ

ْنَفرٰی- َعْمرو بن ماِلک/ ح: 70 ق.هـ. -، َجَمَعُه و َحّق
َ

)دیوان الّش
ِکتاب الَعَربّی، 1417 هـ.ق.، ص 61، ب 15 ـ 17(.

ْ
ط: 2، َبْیروت: دارال

کـه بسـیار بانـگ َزَند و َدر َزباِن پارسـی آن را »َشـباْن ِفریب«  »ُمـّکاء« نـاِم ُمرغـی اسـت کوَچـک و سـپیدَرنگ 
ِت َبرخاستن و َپریدن َنداَرد،  ِی َزمین نشیَند که َهرَکس او را ببیَند پنداَرد که ُقّوَ خواَنند؛ گوَیند: ُچنان َبر رو
َغْت نامۀ ِدْهُخـدا، ذْیِل 

ُ
ـر: ل

َ
ُکَنـد و بـاز ِبْنشـیَند. نگ کـه پیـِش او َرَونـد، َبرخاسـته انـَدْک راهـی پـرواز  و َهمیـن 

»ُمّکاء« و »شباْن فریب«.

َبْیِت 
ْ
ُتُهـْم ِعْنَد ال َکریَمـۀ ﴿َوما کاَن َصا ـریف -، ذْیـِل 

َ
ـی اهّلُل َمقاَمـُه الّش

َ
ْعل

َ
ُفتـوِح رازىـ  أ

ْ
بوال

َ
َدر َتْفسـیِر شـْیخ أ

 ُمکاًء َوَتْصِدَیًة﴾، می خوانیم:
َّ

ِإال

گوَینـد، و بـه  کـه بـه ِحجـاز باَشـد، آن را ُمـّکاء  حـِن ُمرغـی سـپید 
َ
»ُسـّدى گفـت: ُمـکاء، َصفیـرى باَشـد َبـر ل

 الّشاعر:
َ

پارسی آن را "شبان فریب" می گوَیند، قال

َد الُمــــــــّکاُء فــــــــی َغْیــــــــِر َروَضــــــــٍة الُحُمــــــــراِتِإَذا َغــــــــّرَ َو  ــــــــاِء  الّشَ ْهــــــــِل 
َ
أِل ْیــــــــٌل  َفَو
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ِکّی: اِئِر و َقد ُجِمَع َعلٰی َمکا  امُرُؤ الَقْیِس، فی َجْمِع ٰهذا الّطَ
َ

َو قال

ــــــــًة ُغَدّیَ الِجــــــــواِء  کــــــــّیَ  َمکا ّن 
َ
َفِل« َکأ

ْ
ُمَفل َرِحیــــــــٍق  ِمــــــــن  ُســــــــَاًفا  َصَبْحَن 

بوالُفتـوِح رازى، به کوِشـش و َتْصحیـِح: دکتـر 
َ
َجنـان فـی َتفسـیِر الُقـرآن ، شـْیخ أ

ْ
ِجنـان َو َروُح ال

ْ
) َرْوُض ال

دَمهدِى ناِصح، چ: 2، َمْشَهد: ُبْنیاِد ِپژوِهشهاِی ِإسامِی آستاِن ُقدِس  دَجعَفِر یاَحّقی ـ و ـ دکتر ُمَحّمَ ُمَحّمَ
َرَضوى ـ ع ـ، 1378 هـ.ش.، 9 / 108 و 109(.

قـۀ َمْشـهوِر او؛ ... و بـه خاِطـِر 
َّ
َقْیـس نیـز آَمـده؛ ... َدر َهمـان ُمَعل

ْ
کـه یـاِد »ُمـّکاء« َدر ِشـْعِر ِاْمُرُؤال می بینیـد 

َدبـاِی مـا بناچـار باَید ناِم ایـن ُمرغ و ُمعاِدِل فارسـِی آن را 
ُ
کـه باَشـد، أ َقْیـس و َشـْنَفرٰی َهـم 

ْ
ُسـروده هاِی ِاْمُرُؤال

بشناَسند.

کـه »ُمـّکاء« َدر َزبـاِن پارسـی نـاِم ویـژه داَرد  َدب، از ُبـن، َدر َمقـاِم إیضـاح و َترُجمانـی، از ایـن 
َ
هـِل أ

َ
َبْعـِض أ

مه 
َ

حَمِد ُترجانٖی   زاده، با ُمَقّد
َ
قاِت َسْبع، أ

َ
ر: َشرِح ُمَعّل

َ
َکرده اند )نمونه را، نگ ت 

َ
عٖنی: »َشباْن ِفریب«(، َغْفل

َ
)أ

و َتْعلیقـاِت: َجلیـِل َتجلیـل، چ: 1، ِتْهـران: ُسـروش، 1382 هــ.ش.، ص 52؛و: آینـۀ َخیـالـ  َشـرِح فارسـی و 
سۀ  میرٖی ِنژاد، چ: 1، ُقم: ُمَؤّسَ

َ
دَرضِی ُمْصَطَفوٖی نیا ـ و ـ ُمرَتضٰی أ د ُمَحّمَ َعَربِی َقصاِئِد َسبِع ِطوال ـ، دکتر َسّیِ

ِکتاب، 1389 هـ.ش.، ص 50(. بوستاِن 

َدبّیاِت َعَربی، ش 
َ
ر: َمَجّلۀ َانُجَمِن ایرانِی َزبان و أ

َ
فته اند )نگ

ُ
گ کوکو"  َبْعِض ُمعاِصراِن ما، »ُمّکاء« را "َپَرندۀ 

ـِم 
َ
َعـَرب«، بـه َقل

ْ
ـة ال ُگفتمـاِن ِانِتقـادِی المّیَ 21، زمسـتاِن 1390 هــ.ش.، ص 179 و 180/ از َمقالـۀ »َتحلیـِل 

ری است.
َ

واهِی َفرَهنگها، "کوکو" ُمرِغ دیگ
ُ
گ گویا ُچنین َنباَشد، و به  که  دِرضایی(؛  علی ِرضا ُمَحّمَ

یـا  بـه آن شـبان فریب  کـه در فارسـی  فته انـد: »نوعـی پرنـده 
ُ
گ َبْعـِض ُمعاِصـران نیـز، َدر توضیـِح »ُمـّکاء« 

 ، زدی، شـاِعِر ُصْعلوک، َشـْنَفرٰیـ 
َ ْ
وس األ

َ
َعَربـ  ُسـرودۀ ثاِبت بِن أ

ْ
ـة ال ـر: المّیَ

َ
ُدم جنبانـک می گوینـد ...« )نگ

ِکلِک سـیمین، 1388  حَمـِد ِإمـام زاده، چ: 1، ِتْهـران: 
َ
د أ ـ  دکتـر َسـّیِ ـِد ِدْزفولـیـ  و َترَجمـه و َشـرح: دکتـر ُمَحّمَ

هـ.ش.، ص 27(. 

یکی ِانگاْشـَتِن »ُمـّکاء« / »شـبان فریب« بـا »ُدم ُجنباَنـک«، بِجـد جاِی دَرنگ اسـت و ُدُرسـت َنمی نماَید. 
کاش قاِئل، ُمْسَتَنِد خود را َدر این یکی ِانگاْشَتن شناسانیده بود. ای 

َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »ُدم ُجنباَنک« می خوانیم: 
ُ
َدر ل

وک. 
َ

ه. َرفراف. ُدم َتک. ُعْصفورالّش
ّ
» دم جنبانک. ... َصفراغون. َطرَغلودیس. ُدم به آب َزَنک. خاِطف ِظل

کسـتری  گـروه دندانی نـوکان، خا کوچـک از راسـتۀ سـبکباالن جـزو  )یادداشـت مؤلـف(. پرنـده ای اسـت 
کنـار آب نشـیند و دم خـود را حرکـت دهـد. ُدمَتـک. ُدمَسـْنجه.  کـه غالًبـا در  گنجشـک  رنـگ بـه انـدازۀ 

وک.«.
َ

َطرَغلودیس. ُعْصفورالّش
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ـه« و »َرفـراف« و 
ّ
َغْت نامـۀ ِدْهُخـدا، ذْیـِل »َصفراغـون« و »َطرَغلودیـس« و »ُدم به آب َزَنـک« و »خاِطـف ِظل

ُ
ل

فتآَوْردهاِی َارَزنده ای ِاْشِتمال 
ُ
گ گاهی ها و  که َبر آ وک« و »ُدمَسْنجه« نیز دیده َشَود 

َ
»ُدم َتک« و »ُعْصفورالّش

داَرد.

میرَکبیر، 1375 هـ.ش.، 2 
َ
سـۀ ِاْنِتشـاراِت أ ِد ُمعین، چ: 9، ِتْهران: ُمَؤّسَ ر: َفرَهْنِگ فارسـی، دکتر ُمَحّمَ

َ
نیز نگ

/ 1559 و 2013.

»َنْفِس َزکّیه«ِی َمدفون َدر َبْغداد کیست؟
کـه َهمیـن یـک چکامـه را از  ِدْعِبـل بـن َعلـّیِ ُخزاعـی )148 ـ 246 هــ.ق.(، َدر چکامـۀ تائـِی ناْمُبـرداَرش ـ 
ـِر خـود را َبـر آوارگی و  ، آنـگاه کـه َتَحّسُ َدب َبَسـنده داِنسـته اند1ـ 

َ
هـِل أ

َ
َبـراِی ُخلـوِد ایـن شـاِعِر ُبـُزرگ َدر َخواِطـِر أ

گوَید:  گویه می ُکَند، از ُجْمله  گورجاْی هاشان وا ندگِی 
َ
گ د ـ ص ـ و َپرا سَتْمدیدگِی آِل ُمَحّمَ

ــــــــٍة، َزِکّیَ ِلَنْفــــــــٍس  ِبَبْغــــــــَداٍد2،  َقْبــــــــٌر  ــــــــاِت 3َو 
َ
ُغُرف

ْ
ال ِفــــــــي  ْحٰمــــــــُن  الّرَ َنَهــــــــا  َتَضّمَ

تی  ٍة« راـ  ُچنان که پْیداستـ  به َمثاَبِت َوْصفی عام و َدر توصیِف َشْخصّیَ َدر این بْیت، ِدْعِبل، »َنْفٍس َزِکّیَ
کیزه جان نیز، به َقرینۀ  ِت پا َقِب خاّص و پاْژنامۀ او. آن َشـْخصّیَ

َ
کار ُبرده اسـت، َنه چونان ل کیزه جان به  پا

ْیه.
َ
واُت اهّلِل َعل

َ
کاِظم ـ َصل َکسی نیست ُجز ِإماِم  ِت ُمسَتفاد از َمتِن ُسروده، 

َ
یخی4 و َدالل َبْعِض ِروایاِت تار

کـه َمْقصـود از آن َنْفـِس َزکّیۀ )/  ـْه داشـته اند5  زاَرنـدگاِن ُسـخِن ِدْعِبـل َهـم، بُدُرسـت َتَوّجُ
ُ
گ بیشـینۀ ُشـّراح و 

کنعان، ط: 1، َبْغداد: َمطَبعة الِهال، ص 9. 1 . َسْنج: ِدْعِبل الُخزاعّی، جرجس 
2 . َدر َبْعِض َمناِبع: ِبَبْغَداَد. و َهردو َوجْه، َوجیه است.

ِة بِدَمْشـق، 1403 هـ.ق.، ص  بّیَ َغِة الَعَر
ُّ
شـَتر، ط: 2، ِدَمْشـق: َمْجَمع الل

َ
ُخزاعّی، صنعة: الّدکتور َعبدالَکریم األ

ْ
3 . ِشـْعر ِدْعِبل بن َعلّیٍ ال

بـّی، 1414  َعَر
ْ
ِکتـاِب ال

ْ
81، ب 14،و ص 304، ب 59؛و: دیـوان ِدْعِبـل بـِن َعلـّیٍ الُخزاعـّی، َشـَرَحه: َحَسـن َحَمـد، ط: 1، َبْیـروت: دار ال

هـ.ق.، ص 42، ب 58.
نوار الجامعُة 

َ
ـام ـ َپس از شـنیَدِن این بْیِت ِدْعِبل َبر ِشـْعِر او َافزوَدند. َسـْنج: ِبحاُراأل ْیِه الّسَ

َ
فته می َشـَود ِإمام ِرضا ـ َعل

ُ
گ که  یژه آنچه  4 . بو

َوفاء، 1403 هـ.ق.، 49 
ْ
َسـة ال دباقر الَمْجِلسـّی، ط: 2، َبْیروت: ُمَؤّسَ ـام[، الَعّامة الَمولٰی ُمَحّمَ ِة األطهار ]َعَلیِهُم الّسَ ِئّمَ

َ
ِلُدَرِر أخباِر األ

/ 239 و 251.
ر:

َ
5 . نمونه را، نگ

ـد ُمعین الّدیـن ]الَفَسـوی[، َتحقیـق: َعبـداهّلل الحمـر، ط: 2، َبْیـروت:  ـد َکمال الّدیـن بـن ُمَحّمَ ـة، المیـرزا ُمَحّمَ َشـرح َقصیـَدِة ِدْعِبـل الّتائّیَ
هـِل بْیـت(، َتألیف: ضیاء ُحَسـْین 

َ
سـة الَبـاغ، 1436 هــ.ق.، ص 270؛و: َترَجَمـه و َشـرِح دیـواِن ِدْعِبـِل ُخزاعـی )شـاِعِر َبرَجسـتۀ أ ُمَؤّسَ

دِرضا هاِشـملو ـ و ـ فاِطمه َشـکوری، چ: 1، َرشـت: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه گیان، 1392 هـ.ش.، ص 69؛و:  مّی، َترَجمه: دکتر ُمَحّمَ
َ
عل

َ
األ

د  ـام ـ(، َسـّیِ هِل بْیت ـ َعَلْیِهُم الّسَ
َ
َمناِقب )َشـرِح َقصیدۀ َفَرزَدق و َقصیدۀ َغّراِء تائّیۀ ِدْعِبِل ُخزاعی، شـاِعراِن أ

ْ
َمصاِئب و ال

ْ
َمْجَمُع ال

ـی، 1387 هــ.ش.، ص 79؛و: َاز َنجـواِی َانـدوه ... )َترَجمـه و َشـرحی َبـر تائّیـۀ ِدْعِبـِل 
ّ
َمْهـدِی َمرَعشـِی َنَجفـی، چ: 1، ُقـم: ِاْنِتشـاراِت َتَول

رمارودی، چ: 1، َمْشـَهد: ُبْنیاِد ِپژوِهشـهاِی ِإسـامِی آسـتاِن ُقدِس َرَضوى ـ ع ـ، 1388 هـ.ش.، 
َ
گ د ُمرَتضٰی موَسـوِی  ُخزاعی(، دکتر َسـّیِ

ـد، چ:1، ِتْهران: ِپژوِهْشـگاِه ُعلوِم ِإْنسـانی و  ی َدر َحیـات و َاندیشـۀ سیاسـی(، َعلی رضـا میـرزا ُمَحّمَ ص 40؛و: ِدْعِبـِل ُخزاعـی )َکنـدوکاو
عـاِت َفرَهْنگـی، 1388 هــ.ش.، ص 93؛و: ِدْعِبـِل ُخزاعـی: شـاِعِر دارَبـردوش، ُمْصَطفـٰی ُقلـی زاده، َتهّیـه: ِپژوِهْشـَکدۀ باِقرالُعلومـ  

َ
ُمطال

مّیـۀ ُقم، 1380 هــ.ش.، ص 63؛و: ِقراَئِت َعَربی 4 )ِرشـتۀ 
ْ
، چ:2، ُقـم: َمرَکـِز ِاْنِتشـاراِت َدفَتـِر َتْبلیغـاِت ِإسـامِی حـوزۀ ِعل ـامـ  ْیـِه الّسَ

َ
َعل

کَبِر میرُحَسْینی، چ: 4، ِتْهران: داِنْشگاِه َپیاِم نور، 1392 هـ.ش.، ص 55.
َ
د َعلی أ َدبّیاِت فارسی(، دکتر َسّیِ

َ
بان و أ َز
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کیزه جـاِن( َمدفـون َدر َبغـداد، همانـا َحضـرِت ِإمـاِم کاِظم )موَسـی بـِن َجعَفر(ـ   ِت پا ِک / َشـْخصّیَ ِإنسـاِن پـا
ک ِسپارده  ْیهـ  است که َدر گوِرستاِن ُقَرْیش )/ َمقاِبر ُقَرْیش( َدر َبْغداِد آن روز به خا

َ
واُت اهّلِل و َساُمُه َعل

َ
َصل

ُشَدند6؛ لیک َبْعِض طاِبعاِن دیواِن ِدْعِبل َدر َفْهِم ُمراِد َسراَینده به َخطا َرفته و َدر توضیِح این بْیت َمرقوم 
داشـته اند: »الملّقب بالنفس الزکّیة هو محمد بن عبداهّلل بن الحسـن« ) دیوان ِدْعِبل بِن َعلّیٍ الُخزاعّی، 
َعَربـّی، 1414 هــ.ق.، ص 42، هاِمـش(؛ یـا: »النفـس 

ْ
ِکتـاِب ال

ْ
َشـَرَحه: َحَسـن َحَمـد، ط: 1، َبْیـروت: دار ال

ُخزاعـّی، صنعة: الّدکتـور َعبدالَکریم 
ْ
الزکیـة: محمـد بـن عبـداهّلل الحسـن ]کـذا![« ) ِشـْعر ِدْعِبل بن َعلـّیٍ ال

ِة بِدَمْشق، 1403 هـ.ق.، ص 81، هاِمش(.  َغِة الَعَربّیَ
ُّ
شَتر، ط: 2، ِدَمْشق: َمْجَمع الل

َ
األ

بنـان َپرداخته انـد، َهمیـن َخطـا ُرخ 
ُ
کـه َنصـاراِی ل َدِب َعـَرب 

َ
َهمُچنیـن َدر َبْعـِض َدرسـنامه هاِی َمْشـهوِر أ

نمـوده اسـت و َدر َمقـاِم إیضـاِح ُسـَخِن ِدْعِبـل نوشـته اند: »النفـس الزکیـة: لقـب محمـد بـن عبـداهّلل بـن 
ْجَنٌة ِمَن 

َ
َدها ِاْختیاًرا و َدْرًسا و َشْرًحا و َتْبویًبا ل

َ
ب شْیخو، َجّد

َ ْ
َحدیَثة َعن َمجاِنی األ

ْ
َمجانی ال

ْ
الحسن« ) ال

َمشـِرق، 1968 م.، ص 68، هاِمـش(. 
ْ
ُبْسـتانی، ج 3، ط : 3، َبْیـروت: دار ال

ْ
ة بـِإداَرة: ُفـؤاد افـرام ال

َ
سـاِتذ

َ ْ
األ

ُگزیدۀ  ر: 
َ

َکرده انـد )نگ ر  زاَرنـدگاِن ایـن َدرسـنامه ها َدر ایـران نیـز َهمین َخطـا را ُمَکّرَ
ُ
گ َبْعـِض بازَپرداَزنـدگان و 

د َحمیِد َطبیبیان، چ: 2، ِتْهران: ِپژوِهْشـگاِه ُعلوِم  َحدیَثة ـ دورۀ َعّباسـی ـ، دکتر َسـّیِ
ْ
ُمتوِن َنْظم از َمجاِنی ال

َحدیَثة ـ َهمراه 
ْ
َمجانی ال

ْ
عاِت فرَهنگی، 1390 هـ.ش.، ص 36؛و: َترَجَمۀ ُمتوِن َنظم و َنْثِر ال

َ
ِإْنسانی و ُمطال

د موَسـوِی َبْفرویی، ج 2، چ: 2،  د ُمَحّمَ ، َسـّیِ َغـوی ]و[ َباغـی و َصرفـی و َنحـویـ 
ُ
بـا َشـرِح َبرخـی ُنکته هـاِی ل

ِسْمنان: ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه ِسْمنان، 1394 هـ.ش.، ص 129(.

َکرده  زاَرندگان راْهَزنی 
ُ
گ ذهاِن این 

َ
ْغِزش انگیزی را باِعث آَمده است و از أ

َ
ٍة«، َتداعِی ل گویا َتْعبیِر »َنْفٍس َزِکّیَ

ْفس  ب به »الّنَ
َ

ّق
َ
بی طاِلب ُمل

َ
َحَسن بن َعلّی بن أ

ْ
َحَسن بِن ال

ْ
د بِن َعبِداهّلل بِن ال و یکَسره آنان را به یاِد ُمَحّمَ

ر َحّتٰی 
َ

زاَرنـدگان، دیگ
ُ
گ ٍة«، او نیسـت. این  کـه َدر ایـن بْیـت، ُمـراد از »َنْفـٍس َزِکّیَ ـة« َانداختـه؛ َدر حالـی  کّیَ الّزَ

ة«، َدر َبْغدادـ  و َحّتٰی  کّیَ ْفس الّزَ ب به »الّنَ
َ

ّق
َ
َحَسن ُمل

ْ
د بِن َعبِداهّلل بِن ال ْه َنَکرده اند که گوْرجاِی آن ُمَحّمَ َتَوّجُ

ْی به ُچنان ِعباَرتی یاد آَرد.  ِعراق ـ َنبوده است تا ِدْعِبل یا َسراَینده ای ُجز ِدْعِبل بخواَهد از و

بی، َدر ناحیۀ  ة«، به سـاِل 145 هــ.ق. َدر َمدینة الّنَ کّیَ ْفس الّزَ ب به »الّنَ
َ

ّق
َ
َحَسـن ُمل

ْ
ـد بـِن َعبـِداهّلل بـِن ال ُمَحّمَ

ْحَجاِر 
َ
ْی، گاه، »َقِتیُل أ ْیت" که از َنواحِی َمدینه بوده است، ُکشته ُشده7 و از َهمین رو حجار الّزَ

َ
موسوم به "أ

ْی  ْکجاِی و ک ِسپارَدند و خا س به خا
َ

ْیت« َهم خوانده ُشده است8. پْیَکَرش را نیز َدر َهمان َشْهِر ُمَقّد الّزَ
َدر َمدینـه، َمْعـروف و از َمـزاراِت شناخته ُشـده بـوده اسـت. ایـن َمـکان تـا َهمیـن روزگاِر مـا نیـز، بَرغِم َسـعِی 

ْیِهَما 
َ
کاِظم و ِإماِم َجواد ـ َعل ِر ِإماِم  ز به ُحرمِت َمرَقِد ُمَطّهَ زگاران َبْخشی از َبْغداد بود، ِامرو 6 . گوِرستاِن قریش )/ َمقاِبر ُقَریش( که َدر آن رو

گانه به ِحساب می آَید. ام ـ، "کاِظمّیه" یا "کاِظَمْین" خوانده می َشَود و َشْهری ُجدا الّسَ
َسة  دباقر الَمْجِلسّی، ط: 2، َبْیروت: ُمَؤّسَ ام[، الَعّامة الَمولٰی ُمَحّمَ ِة األطهار ]َعَلیِهُم الّسَ ِئّمَ

َ
ر: ِبحاُراألنوار الجامعُة ِلُدَرِر أخباِر األ

َ
7 . نگ

َوفاء، 1403 هـ.ق.، 46 / 269، و 47 / .131 
ْ
ال

بیـدّی  ُحَسـْینّی الواِسـطّی الّزَ
ْ
ـد ُمرَتَضـی ال د ُمَحّمَ ـّیِ ـ[ــَفْیض الّسَ

ْ
بو]ال

َ
قامـوس، ُمِحّبُ الّدیـن أ

ْ
َعـروس ِمـْن َجواِهـر ال

ْ
ـر: تـاُج ال

َ
8 . نمونـه را، نگ

یع، 1414 هـ.ق.، 6 / 248. وز شر َو الّتَ الَحَنفّی، ِدراَسة َو َتْحقیق: َعلی شیری، َبْیروت: داُر الِفْکر ِللّطباعة َو الّنَ
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َثِر ُقبور، شناخته ُشده است و از یادها َنَرفته. 
َ
َوّهابیان َدر َهْدِم َمزارات و ِإْمحاِء عْین و أ

ردی هـاِی خویـش 
َ
ـزاِرِش َمدینه گ

ُ
گ ُاسـتاد َرسـوِل َجعَفریـان، َدر َسـَفرنامۀ ُعْمـرۀ 1390 هــ.ش.، یـک جـا َدر 

نوشته اند:

کنون پل زیرگذر از آنجا درمی آید، درست در آغاز شارع، سمت راست، دو  »... در آغاز شارع سلطانه که ا
که میان آنها یک فضای خالی است و یک نخل  هتل به نامـ]ــهاِی[ دارالسعاده و لؤلؤة العاصمه هست 
پاسـتیگی ]کـذا[ و چهارچوبـی در اطـراف خودنمایـی می کنـد. اینجـا قبـر نفـس زکیـه اسـت. سالهاسـت 

ی آن نداده اند. ...«  صورت قبر را برداشته اند اما اجازه]ی[ ساختمان هم رو

یخی ـ، َرسوِل َجعَفریان، چ: 1، ِتْهران:  یخی ـ ج 1: بیست وَهفت َمقاله و ِرسالۀ تار ) َمقاالت و ِرساالِت تار
م، 1392 هـ.ش.، ص 316(.

ْ
َنْشِر ِعل

َکرَدنـد  کـه بـه َمآِثـر و آثـاِر ِإسـامی  یانـه ای  ری هـاِی َوّهابیـان و درازَدسـتی هاِی َشـرم آَوِر َبَدو
َ

پیـش از ویراْنگ
کـه َوصـِف آن َدر َبعـِض نوشـتارهاِی سـاِبقان َمسـطور  ـ و می ُکَننـد ـ، ایـن َمدَفـن َهـم ُقّبـه ای داشـته اسـت 
َغنّی ْبن ِإسـماعیل 

ْ
ِحجـاز، َعبدال

ْ
ِمصِر و ال

ْ
َمجـاز ِفـی الّرحَلـِة ِإلـٰی ِبـاِد الّشـاِم و ال

ْ
َحقیَقـة و ال

ْ
ـر: ال

َ
ُافتـاده )نگ

ة ِللِکتـاب، 1986 م.،  حَمـد َعبدالَمجیـد هریـدی، الهیئـة الِمصرّیـة العاّمَ
َ
سـّی، َتقدیـم و ِإعـداد: د. أ

ُ
الّناُبل

َسة ِفی 
َ

ُمَقّد
ْ
ِکن ال ما

َ ْ
م الَحرام 1437 هـ.ق.، ص 231 / از: »األ ص 415، و: میقات الَحّج، الَعَدد 44، ُمَحّرَ

حَمد خامه یارـ و این 
َ
َقندهارّی«، َتحقیق: أ

ْ
قاِسم ال

ْ
بی ال

َ
ِة الَحّج أل

َ
َرة)1( / ُمقَتَطفات ِمن رحل ُمَنّوَ

ْ
َمدیَنِة ال

ْ
ال

سی را رونویس می ُکَند! ـ(.
ُ
َقندهارِی ماِتن، پْیدا و پْنهان َبیاناِت ناُبل

ک  ـة« را َدر َبقیـع بـه خا کّیَ ْفـس الّزَ ـب بـه »الّنَ
َ

ّق
َ
َحَسـن ُمل

ْ
ـد بـِن َعبـِداهّلل بـِن ال الَبّتـه، بـه قولـی َهـم، پیَکـِر ُمَحّمَ

قـر،  حَمـد الّصَ
َ
د أ ـّیِ ْصَفهانـّی، َشـرح و َتحقیـق: الّسَ

َ ْ
َفـَرج األ

ْ
بوال

َ
ـر: َمقاِتـل الّطاِلبّییـن، أ

َ
سـپارده بوده انـد )نگ

ـد  بوَجعَفـر ُمَحّمَ
َ
ُملـوك، أ

ْ
َمـم َو ال

ُ ْ
یـخ األ قاِهـَرة: دار ِإحیـاِء الُکتـِب الَعَربّیـة، 1368 هــ.ق.، ص 275؛و: تار

ْ
ال

بعـُة علـی  ـْت هـذه الّطَ
َ
ء ـ قوِبل

ّ
ِجـا

َ
مـاِء األ

َ
حـه َو َضَبَطـُه: نخبـٌة ِمـَن الُعل َبـرّی، راَجَعـه َو َصّحَ بـن َجریـر الّطَ

مّی 
َ
عل

َ
سة األ یِدن فی سنة 1879 م. ـ، َبْیروت: َمْنشورات ُمَؤّسَ

َ
سخِة المطبوعِة بمطبعة "بریل" بمدینِة ل الّنُ

َمطبوعات، 6 / 222(.
ْ
ِلل

ـه«ِی َحَسـنی، َدر َمدینـه بوده اسـت، َنـه َدر َبْغداد؛ و آن َمرَقـِد َبْغدادی  کّیَ ْفـس الّزَ ْی، گورجـاِی »الّنَ بـه َهـر رو
ٍة« را َدر تائّیۀ ِدْعِبل با  ْی نیسـت و بیهوده نباَید »َنْفٍس َزِکّیَ که ِدْعِبِل ُخزاعی از آن نشـانی می ِدَهد، از آِن و

ِگِرفت.  ه«ِی َحَسنی َبراَبر  کّیَ ْفس الّزَ »الّنَ

که: یم  ذار
ُ

فته نگ
ُ
گ یم و نا ر

َ
ُبگذ

َح اهّلُل ُروَحـُه  دباِقـِر َمْجِلسـی ـ َرّوَ سـام موالنـا ُمَحّمَ ِ
ْ

مـه شْیُخ ال
ّ

یکـی از ُمعاِصـران، َدر بازنویسـِی َترَجمـۀ َعا
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کـه در بغـداد اسـت ...« ) َقصیـدۀ تائّیـۀ  َعزیـز ـ از َهمیـن بْیـِت ِدْعِبـل، نوشـته اسـت: »و مـزار َنفـس زکّیـه 
ْ
ال

ِدْعِبـِل ُخزاعـی، نـگاِرش و َترَجمـه: َعزیـزاهّلِل حاجی َمشـَهدی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َنَبـأ، 1397 هـ.ش.، 
ی الّظاِهـر از این 

َ
هـ  َعل َس اهّلُل ِسـّرَ

َ
دباِقـِر َمجِلسـیـ  َقـّد مـه ُمَحّمَ

ّ
صـِل ِعبـاَرِت خـوِد َعا

َ
کـه أ ص 52(؛ حـال آن 

راِن َقدیم، "ای" 
َ

کیزه ای«؛ لیک چون غاِلِب رونویسـگ که َدر َبغداد اسـت َبراِی َنْفِس پا َقرار اسـت: »و َقبری 
یخـِت »ء« می نوشـَتند یـا از ُبـن نمی نوشـَتند، َبعـِض طاِبعـاِن َشـرِح  کیـزه ای« بـه ر َکِلَمـه ای ماَننـِد »پا را َدر 
کافی به سـیاَقِت ُسـَخن و نوِع ُمتاَبَعِت َدسـتورِی َترُجماناِن آن روزگار از َنّصِ َعَربی9،  ِه  َمجِلسـی، بی َتَوّجُ
دباِقِر  مـه ُمَحّمَ

ّ
کیزه« ) َشـرِح تائّیۀ ِدْعِبـِل ُخزاعی، َعا َکرده انـد: »َنْفِس پا کیـزه ای«، َضْبـط  بـه جـاِی »َنْفـِس پا

ث، چ: 1، ِتْهـران: بی نـا، 1359 هــ.ش.، ص 55؛و: َشـرح و َترَجمـۀ  َمْجِلسـی، بـه َتْصحیـِح: َعلـِی ُمَحـّدِ
طـْف زاده، چ: 

ُ
ـد ل دباِقـِر َمجِلسـی، َتصحیـح ]و[ َتحقیـق و َتعلیـق: ُمَحّمَ مـه ُمَحّمَ

ّ
َقصیـَدۀ تائّیـۀ ِدْعِبـل، َعا

ذاشـته 
ُ
گ ُمجَتبٰی، 1395 هـ.ش.، ص 153(؛ بازنویس َهم َدر َدسـْتکاری بیکباره َسـْنِگ َتمام 

ْ
1، ُقم: دارال

است! 

ْدر بودی ...
َ

ر َشْبها َهمه ق
َ

گ
َ
ا

ر َشـْبها َهمه 
َ
گ که می َفرماَید: »َا فتۀ َسـْعدی َدر باِب َهْشـتِم ُگِلسـتان 

ُ
گ َکِلمه َبر این  هِل 

َ
دوسـتی ِمْفضال از أ

که باِب َهْشـتِم ُگِلسـتان، َدر َارِزِش  فت: ُجدا از آن 
ُ
گ َکرد و  َقْدر بودی، َشـِب َقْدر بی َقْدر بودی!«10، عْیب 

بواِب پیشـین َنمی َرَسـد، ایـن "ِحکَمت"، خود، َچندان 
َ
خاقـی به پاِی أ

َ
ـذارِی أ

ُ
َثرگ

َ
َدبـی و َحّتـٰی از حْیـِث أ

َ
أ

َقدری َنداَرد!

ِکتاِب ُمسَتطاب َهسَتم؛  ر بابهاِی آن 
َ

ِه َتفاُوِت ساختار و ساماِن باِب َهْشتِم ُگِلستان با دیگ َمن الَبّته ُمَتَوّجِ
خاقـِی آن را ناچیـز. از َقضـا َبْعـِض َمْشـهورَترین 

َ
ثیـِر أ

ْ
َدبـِی آن را َپسـت می داَنـم و َنـه َتأ

َ
زوًمـا َنـه َقـدِر أ

ُ
لیـک ل

و َزباْنَزدَتریـن و َفرَهنگ آَفریْن َتریـن ُسـَخناِن َسـْعدی، َاز َهمیـن بـاِب َهْشـتِم ُگِلسـتان َبرخاسـته و َدر میـاِن 
َرد. ... باری، َدربارۀ این ِحکَمِت 

َ
فارسـٖی َزبانان پذیُرفتگی و َروائی یافته اسـت. ... َهرکه خواَهد خود بْنگ

فتم: 
ُ
گ شْیخ نیز از َدِر ناَهْمرایی با آن دوسِت َعزیز َدرآَمَدم و 

ایـن ِحْکَمـِت َسـْعدی، نمونـه ای اسـت نمایـان از واقْع بینـِی او َدربـارۀ آَدمـی و نمـوداری از َصواب اندیشـی 
ْت هـاِی مـا آَدمیان. ِنکاتـی چونان این ُنکتۀ َقریـب به َبداَهت که  ـرِی شـْیِخ شـیراز َدربـارۀ َظرفّیَ

َ
یْک نگ و بار

ّیِ 
َ
گاه: ِإْفراطی! ـ داشَتند؛ و ـ َعلٰی أ ِه بسیار ـ و  َکِلمات َتَوّجُ تی َدستوری از َقبیِل َتعریف و َتْنکیِر  شتگان، َدر َمقاِم َترَجمه، به َمقوال

َ
ذ

ُ
گ  . 9

یان ِإْهمال َنمی َکرَدند. ز حاٍل ـ به اندازۀ َبْعِض ما ِامرو
ٍة« َدر ُسـرودۀ ِدْعِبل، نوشـته اسـت: »آن مرد  زگاراِن مـا َدر َترَجمـۀ َهمین ِفْقرۀ »َنْفٍس َزِکّیَ َنمی داَنـم چگونـه اسـت کـهـ  نمونـه راـ  یکـی از َهمـرو
مین ُفروغـی، چ: 1، ِتْهران: َدفَتِر 

َ
، َتحقیق و َترَجمه: َمهدِی أ َدبّیـاِت َعـَربـ 

َ
زیـده ای از میـراِث شـیعِی أ

ُ
ک نهـاد« ) فْیـِض روُح الُقـُدسـ  گ پا

داِت َتْعریف َدر این پارۀ ُسَخن دیده باَشد!
َ
یی أ گو که  َنْشِر َفرَهنِگ ِإسامی، 1394 هـ.ش.، ص 111(؛ آنسان 

ْمشـاهی[، چ: 15،  یِر َنَظِر: َبهاءالّدیِن ُخّرَ دَعلـِی ُفروغـی ]بـا َهمکارِی: َحبیِب َیْغمائی[، ]باْزچاپ ز ُکّلّیـاِت َسـعدی، به ِاهِتمـاِم: ُمَحّمَ  . 10
میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 179.

َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ ِتْهران: ُمَؤّسَ
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کـه مایـۀ َحیـات و َسـرمایۀ زندگـی اسـت، ای َبسـا َخَفگـی آَور باَشـد"، َدقاِئـِق َحیاتـی و  "َحّتـٰی بسـیارِی آب 
ر َشْبها َهمه َقْدر 

َ
گ ند و َدر َمقاِم َعَمل نابوده شان می ِانگاَرند. »َا

َ
َکسان از آنها غاِفل که بسیار  ُمِهّمی َهسَتند 

ْفِظ "َقدر". َبیاِن ُهَنرَمندانه 
َ
بودی، َشِب َقْدر بی َقْدر بودی!«، چیزی است َفراَتر از یک بازِی َزبانِی ساده با ل

ْکثاِر آن را َروا َنمی داَرد و ای َبسا که  و ِذْهن آویِز این َحقیَقِت َسرنوشْت ساز است که ِصرِف خوبِی چیزی، ِإ
وه بَیْنداَزد. 

ْ
ْکثاِر َمعانِی َارجَمند، از َارِج آنها بکاَهد و َقدرشان را از ِجل ِإ

سَتری 
ُ
ک ُشده بود، نمونه را،  شاِهِد ایْن همه ماَتم گ کوتاه و ِدلخواِه َسْعدی خوب ِإدرا ر َهمین ِحْکَمِت 

َ
گ َا

به ناِم دین و َدهه سازی هاِی آیینی و ... َدر جامعۀ خودمان َنبودیم. 

ـوۀ 
ْ
َکْثـَرت، ِجل ـر ُمناَسـَبْتهاِی مذهبـی، از غاَیـِت 

َ
طرافمـان کافـی اسـت تـا بروشـنی ببینیـم دیگ

َ
نگاهـی بـه أ

ینه ُشده اند. ْختی "عادی" و َهرروز
َ
ُمَتماِیز و نموِد َچشْمگیِر پیشین را َنداَرند و ل

م یـا بیسـت و یکـِم مـاِه  پیـش از ایـن، َتفـاُوِت نمایـاِن ُمناَسـَبتهاِی آیینـِی ُمِهّمـی چـون عاشـورا و َدهـۀ ُمَحـّرَ
ِت َکسانی که از َبراِی سیاْهپوشی و روضه خوانی  ر روزهاِی سال به َچْشم می آَمد؛ َولی به ِهّمَ

َ
َرَمضان با دیگ

و سـوْکوارِی آیینی َمرزی و َاندازه ای َنمی شناَسـند و از آن واقْع بینِی َسـعدٖی وار َبهره ای َنداَرند، آن َتفاُوِت 
نمایان َرنگ باخته است.

موِر آیینی، از َبراِی ما به "عاداِت" روزَمّره َبَدل ُشده است؛ و این خوب نیست. با این أوضاع، 
ُ
بسیاری از أ

به َتعبیِر َطْنزآمیِز یکی از ُمعاِصران، »آن ِإحساِس إیمانی َدر ما نیست« و »مصرِف بسیار باالِی َمذَهب َدر 
َکرده است!«11. کسینه  ایران، ما را َدر ُمقابِل ُخداَوند وا

َهبـی را َمْحکوم و َمْغلـوِب ُعْنُصِر 
ْ

تهـا و ُمناَسـَبتهاِی َمذ کـه مـا از یک سـوْی َسـراپاِی َظرفّیَ ایـن َمعانـی و ایـن 
ر َدر آنچه "ِإقامۀ َشـعاِئر" نامیده می َشـَود ِإفراط می ُکنیم، َشـرح و توضیِح 

َ
کرده ایم و از سـوِی دیگ سـوْکواری 

چیزهائـی  َدربـاره اش  بیـگاه  و  گاه  َهـم  ـران 
َ

دیگ نیسـت.  اینجـا  گویه َکرَدنـش  وا جـاِی  کـه  داَرد  َمْبسـوطی 
فته اند.12

ُ
گ

ر َدر َمقاِم ِإحصا َبرآییم، نمونه ها بسیار است. 
َ
گ باری، آنچه به َعرض َرسید، َتنها یک نمونه بود. َا

ر َشـْبها َهمه َقْدر 
َ
گ ریـم َدرخواهیم یافت که َسـْعدی َحق داشـت بگوَیـد: »َا

َ
حـواِل خویـش نیـک بنگ

َ
ـر بـه أ

َ
گ َا

بودی، َشِب َقْدر بی َقْدر بودی!« و باز بگوَید:

بودی َبَدْخشــــــــان  ْعِل 
َ
ل َهمه  َســــــــْنگ  ر 

َ
بودی«13»گ یْکسان  َسْنگ  و  ْعل 

َ
ل قیَمِت  َپس 

د ِإبراهیِم َنَبوی، چ: 2، ِتْهران: جاِمعۀ ایرانیان، 1379 هـ.ش.، ص 41.  11 . َسَفر به خانۀ آزادُشده، َسّیِ
ر: َهمان، ص 40 و 41 و 113 و 115.

َ
12 . نمونه را، نگ

ُکّلّیاِت َسعدی، َهمان چاپ، همان ص.   . 13
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تی خوْبرویان را
ْ

به زیَورها بیاراَیند َوق
کشـَور، ایـن بْیـِت َسـْعدی را دو بـار َدر َبرنامـه ای نماِیشـی  ـراِن بنـاِم 

َ
یگ َچْنـدی پیـش یکـی از ُمْجریـان و باز

خواْند:

یان را یَورها بیاراَینــــــــد َوْقتــــــــی خوْبرو یورها بیاراییبــــــــه ز تو سیمیْن َتن ُچنان خوبی که ز

گرفتـه  کـه"  کـه نشـان مـی داد »َوْقتـی« را بـه َمْعنـاِی "َهنگامـی  کیـدی خواْنـد 
ْ
و َهربـار بْیـت را بـا آَهنگـی و َتأ

است و ِشْعِر َسْعدی را اینگونه َفهم می ُکَند:

کـه زیورهـا را  یـان را بـه زیَورهـا بیاراَینـد، تـو سـیمیْن َتن ُچنـان خوبـی  کـه خوْبرو کـه / َدر آن َهنـگام  "َوْقتـی 
می آرایی".

ـر از داِنش آموختـگاِن دوسـتداِر 
َ

کـه َبْعـِض دیگ خواِنـِش او ازَبراَیـم َغریـب بـود. ... ُپرس وجوَیـم نشـان داد 
کـه او خواْند و َهمین گونه َفْهـم می ُکَنند که  َدبّیـاِت فارسـی نیـز ایـن ِشـْعِر َسـْعدی را َهمین طـور می خواَنْند 

َ
أ

َکرد. او 

ِگِرفتـه  بـوَدم. بـه پـاره ای از ُشـروح  کـه"  َمـن َهمـاره »َوْقتـی« را، َدر ایـن بْیـت، بـه َمعنـاِی "گاه، َوْقـت باَشـد 
یید می َکرَدند.

ْ
ریسَتم. خواِنِش َمرا َتأ

َ
َدرنگ

زاَرندگاِن َغَزلهاِی َسْعدی، َیْعنی: »گاهی براِی 
ُ
گ یان را«، ِبنا َبر روَشْنداشِت  »به زیَورها بیاراَیند َوْقتی خوْبرو

ینت و جواهرات می آراَیند« )َغَزلّیاِت َسـعدی،  یـان را دوچنـدان کننـد، آنان را با ز کـه زیبارویـِی زیبارو آن 
ـذاری، َتصحیح، 

ُ
دَعلـِی ُفروغـی ]و[ َحبیـِب َیْغمایـی، ُمقابله، ِإعراْبگ سـاِس چاپهـاِی شـادَروانان ُمَحّمَ

َ
َبـر أ

کاِظِم َبرْگ َنْیسـی، ویراسـِت 2،  ْبیـات و َترَجمـۀ ِشـعرهاِی َعَربـی: 
َ
توضیـِح واژه هـا و ِاْصِطاحـات، َمعنـاِی أ

یـان را بـرای افزایـش  چ: 1، ِتْهـران: شـرَکِت ِاْنِتشـاراتِی ِفْکـِر روز، 1386 هــ.ش.، 2 / 694(؛ »گاهـی نیکورو
ینـت آرایـش می دهنـد« ) دیـواِن َغَزلّیـاِت ُاسـتاِد ُسـَخن َسـْعدِی شـیرازی، بـا َمْعنـِی واژه هـا و  زیبایـی بـه ز
مثال و ِحَکم به کوشـِش: دکتر 

َ
َدبـی و أ

َ
ْبیـات و ِذْکـِر َوزن و َبْحـِر َغَزلهـا و َبرخـی ُنکته هـاِی َدسـتوری و أ

َ
َشـرِح أ

یـان را  د[ َخلیـِل َخطیـب َرْهَبـر، چ: 10، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َمْهتـاب، بی تـا، 2 / 734(؛ »گاهـی زیبارو ]َسـّیِ
ینت و جواهرات می آرایند« ) َشـرِح َغَزلّیاِت َسـْعدی، َفَرِح نیازکار، چ: 1، ِتْهران:  برای جلوه گری بیشـتر با ز

ِاْنِتشاراِت ِهرِمس ـ با َهْمکارِی: َمرَکِز َسعدٖی شناسی ـ، 1390 هـ.ش.، ص 1126(.

َبهاءالّدیـِن  َشـرح:  و  مـه 
َ

ُمَقّد َسـعدی،  شـیراز  شـْیخ  )َغَزلّیـاِت  »گاهـی«  َیعنـی:  اینجـا،  َدر  َهـم،  »َوْقتـی« 
سۀ ِاْنِتشاراِت َقْدیانی، 1386 هـ.ش.، ص 584(.14 ِاسَکنَدری، چ: 6، ِتْهران: ُمَؤّسَ

ـر: َغَزلهاِی َسـعدی، به کوشـِش: نـوراهّلِل ایزدَپَرسـت، چ: 2، 
َ
َکـرده اسـت. نگ 14.  زنده یـاد نـوراهّلِل ایزدَپَرسـت، »وقتـی« را »یـک زمـان« َمْعنـی 

ِتهران: داِنش، ج2: 1369 هـ.ش.، ص 431.
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ی  کـه بْیِت َسـْعدی را چونان و ـِر نامـی و َکسـانی 
َ

یگ َکذائـِی ُمْجـری و باز بـاری، بـه َنَظـر می َرَسـد آن خواِنـِش 
سـالیِب فارسـِی ِامروز و بیگانه با ِلسـاِن ُقَدما َشـْکل 

َ
لـوف به أ

ْ
می خواَننـد، بیْشـَتَرک َبـر پایـۀ ِذْهـن و َزبانـی َمأ

َدبِی شْیِخ شیراز و َهْمروزگاراَنش.
َ
ِگِرفته باَشد تا ذاِئقۀ َزبانی و أ

رآن ...
ُ

ُمراد از ُنزوِل ق
فتۀ شْیخ َسْعدی َدر باِب َهْشتِم ُگِلستان َمجاِل َطرح 

ُ
گ م، این 

َ
رباِب َقل

َ
هِل َفْضل و أ

َ
َدر َجْمِع ُشماری از أ
که می َفرماَید: یافت 

»ُمراد از ُنزوِل ُقرآن، َتْحصیِل سیَرِت خوَبست، َنه َترتیِل سوَرِت َمْکتوب.«15. 

که:  ْند 
َ

َکِلمه ِبساِط ِاْعِتراض اْفگ هِل 
َ
َبرفور یکی از أ

دوگانه سازِی ناُدُرستی است: َهردو ُمراد اند و بیش از آن دو!

که:  فَتن َدرآَمَدم 
ُ
گ ِخطاَبش با َمن بود و ِعتاَبش َنه َسزاِی این ُسَخن. بناچار َمْن َبنده نیز به 

ِق َوْجِه 
َ
ْعلـٰی؛ نه َنْفـِی ُمْطل

َ
َهـّم و َمقَصِد أ

َ
صلـی و َمْقصوِد أ

َ
کیـد اسـت َبـر ُمـراِد أ

ْ
َمْنظـوِر َسـْعدی، َدر اینجـا، َتأ

ـر؛ ... و َنظیـِر ُچنیـن َتْعبیرهـا از َبـراِی َبیـاِن ُچنـان َمْقصودها َدر َزباِن فارسـی و نیز َعَربی، َفراوان اسـت. 
َ

دیگ
کـه َمْقصـود،  ـٌر«16. پیداسـت  ْیـَس ِفیَهـا َتَدّبُ

َ
 َخْیـَر ِفـی ِقـَراَءٍة ل

َ
ـوی می خوانیـم: »ال

َ
... َدر َحدیـِث َشـریِف َعل

ر،  که از ِقراَئِت عاری از َتَدّبُ ر" َدر َهْنگاِم ِقراَئِت ُقرآن؛ َنه این  عادۀ "َتَدّبُ
ْ
ِت فوَق ال َهّمّیَ

َ
کید است َبر أ

ْ
َهرآینه َتأ

ِعیـاُذ باهّللـ  روخوانـِی ِصرِف َکام اهّلل،ـ  بـه ِاْصِطاِح عاّمه:ـ  
ْ
ـ  ال براسـتی هیـچ خْیـر و فاِئَدتـی حاِصـل َنَشـَود، و

"َکشک" باَشد!

َتْحسـین  و  ِوفـاق  ِی  بـازو بـه  را  پیشـین  ِخطـاِب  و  ِعتـاب  ِبسـاِط  و  َپَسـْندید  را  ُسـَخَنم  ُمْعَتـِرض  فاِضـِل 
َدرَنَوردید.»َوقِت والَدت«

تـی زیـِر عنـواِن ِفردوسـِی سـاختگی و 
َ
ـٰی ِبُغْفَراِنـه ـ، َدر َمقال

َ
ـَدُه اهّلُل َتَعال ُاسـتاِد زنده یـاد ُمْجَتبـٰی میُنـوی ـ َتَغّمَ

مان  فتـاِر ُمَتَقّدِ
ُ
گ ـران بـه َحّک و ِإصـاِح  ّخِ

َ
کـه َدر بـاِب َرْغَبـِت َبْعـِض ُمَتأ شـعاِر ُقَدمـا، آنجـا 

َ
ُجنـوِن ِإصـاِح أ

ِظ واژه هاِی ُدشوار، ُدُرسْت خوانی 
ُ

ّف
َ
هاِی َسعدیـ  َهمراه با ُمَقّدمه، َتل

ْ
ی »َوقتی« را از َنَظر انداخته اند! ... َسْنج: َشرِح َغَزل

ّ
َبْعِض ُشّراح، بُکل

ـ  دکتـر تـوَرِج َعْقدایـی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت َزّوار، 1386 هـ.ش.،  ـِر خاِلقـیـ  و
َ
درضـا َبرزگ یباشناسـِی بْیتهـاـ، به کوِشـِش: دکتـر ُمَحّمَ و ز

.1316 / 2
ْمشـاهی[، چ: 15،  یِر َنَظِر: َبهاءالّدیِن ُخّرَ دَعلِی ُفروغی ]با َهمکارِی: َحبیِب َیْغمائی[، ]باْزچاپ ز ُکّلّیاِت َسـعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ  . 15

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 186.
َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ ِتْهران: ُمَؤّسَ

کَبر الَغّفاری، 
َ
ْیه: َعلی أ

َ
َق َعل

َّ
َحه َو َعل ْینّی الّرازی، َصّحَ

َ
د ْبن َیعقوب ْبن ِإسحاق الُکل بوَجعَفر ُمَحّمَ

َ
صول ِمَن الکافی، ِثَقُةاإِلسام أ

ُ
16 . األ

ة، 1365 هـ.ش.، 1 / 36. ط: 4، طهران: دار الُکتب اإِلسامّیَ
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ُسَخن می راَند، از ُجمله می گوَید: 

که َدر آنها َجمًعا نوزده  لفاظ و َمعانی ... 
َ
د ضیاء َهشترودی دو مقاله داَرد َتحِت عنواِن أ »... َمرحوم ُمَحّمَ

صِل آنهـا به صوَرتی 
َ
شـعاِر ُشـَعراِی َقدیـم ... و ِعبـاراِت َمشـهور را گرفتـه و َتغییـر داده و گفتـه اسـت: أ

َ
مـوِرد أ

گر  ط است. ِمْن ُجمله ... َدر ِشْعِر َسعدی: زناِن باردار ای مرِد هشیار / ا
َ
که به َدسِت ما رسیده است، َغل

َکرده است به "هنگاِم زاَدن" تا فارسِی خاِلص باَشد! ...«  وقِت والدت مار زاَیند، "وقِت والدت" را َبَدل 

، چ: 1، ِتْهـران: ُبْنیاِد شـاهنامۀ  )میُنـوی و شـاهنامهـ  َمجموعۀ َمقـاالت بـه ُمناَسـَبِت ِسـُومین َجشـِن طـوسـ 
ِفردوسی، 1356 هـ.ش.، ص 86(.

می نویَسم:

بـا خوانـَدِن آنچـه ُاسـتاد میُنـوی نوشـته اند، از خـود ُپرسـیَدم: آیـا براسـتی َهشـترودِی َمرحـوِم َمذکـور َبـراِی 
فـی را پیـش ِنهـاده بـوده و "وقـِت والدت" را به "هنـگاِم زاَدن" َبَدل  فتـاِر َسـعدی ُچنیـن َتَصّرُ

ُ
گ خاِلْص َکـرَدِن 

کـه بـا خاِلْص َکـرَدن و  ْی  َکـرده اسـت؟! ... ... َتبدیـِل َعجیـب و پیشـِنهاِد َغریبـی اسـت. ... بویـژه از آن رو
ر َدر ُگِلستاِن شْیخ َبرجاْی می بوده است!

َ
ردانِی این بْیت، َهنوز َصدها بْیت و َسْطِر "ناخاِلِص" دیگ

َ
َسره گ

ب را ُچنین یافتم:
َ
َکرَدم و َمطل صِل َمقالۀ آن َمرِد فاِضل را ُجستم و به َمَحّلِ َبحث ُرجوع 

َ
أ

َکـرده َنَظرّیاتـی َدر میـان  عاتـی  شـعاِر ُقَدمـاء َتَتّبُ
َ
هـِل ذوق. گاهـی َدر أ

َ
»َمـرا دوسـتی بـود ُخراسـانی، فاِضـل و أ

ِه این  فت که: ای ُفـان! آیا َدر ُگِلسـتان ُمَتَوّجِ
ُ
گ ـب َهـم َمنِطقـی بـود. از ُجملـه روزی بـه َمن 

َ
غل

َ
کـه أ مـی آَوْرد 

دو بیت ُشده ای؟:

هشــــــــیار! َمــــــــرِد  ای  بــــــــاردار  زاَینــــــــد َزنــــــــاِن  مــــــــار  والَدت  َوقــــــــِت  گــــــــر  ا

ِخَردَمنــــــــد بَنزدیــــــــِک  ِبهَتــــــــر  زاَینــــــــدازآن  ناَهمــــــــوار  َفرَزنــــــــداِن  کــــــــه 

لفـاِظ ایـن دو بیـت ُجـز َترکیـِب "وقـِت والدت" َهمـه فارسـِی 
َ
فـت: َتمـاِم أ

ُ
گ ُپرسـیَدم: َمقصـود چیسـت؟ 

فظ را با َترکیِب "هنگاِم زاَدن" َتبدیل 
َ
ر َمن به جاِی َسـعدی بوَدم، این دو ل

َ
گ خاِلص و بسـیار شیواسـت. َا

فِظ 
َ
تی َهم َبر ِشـعر می َافزود، َیعنـی دو ل لفـاظ فارسـِی صاف می ُشـد، َمزّیَ

َ
کـه َهمـۀ أ می َکـرَدم. ِعـاوه بـر ایـن 

َدبی َحق با ُشماسـت 
َ
فَتم: از َنَظِر أ

ُ
گ که یک َصنَعِت َبدیعی اسـت.  "زادن" و "زاَیند" ِاشـِتقاق پیدا می َکرد 

فَتِن ِشـعر به َنَظِر ُشـما َبرخورد َنَکرده اسـت 
ُ
گ َولی از َنَظِر َطبیعی َحق با َسـعدی اسـت زیرا َسـعدی در موقِع 

فته هـاِی 
ُ
گ گـر َمجالـی در َدسـت می َکـرد و َدر َتزئیـِن17  ًما ا

َّ
و بـه َهمـان َتـراِوِش َطبیعـی ِشـعر را ُسـروده و ُمَسـل

ـۀ داِنش، 
ّ
زیبـاِی خویـش بیشـَتر می اندیشـید، َیقیًنـا ُشـما َمجـاِل ُچنیـن إیـرادی را پیـدا َنمی کردید.« )َمَجل

اسفنِد 1329 هـ.ش.، ش 16، ص 231(.

17 . ُچنین است َدر مأَخِذ چاپی.
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شت؛ لیک َمن َحْدس 
َ

ذ
ُ
آنچه َهشترودِی َمرحوم نوشته است، این بود، و َانگیزۀ آن پیشِنهاد، چیزی که گ

ف و ِاْقِتراِح آن دوسـِت  ِک ُبنیادیِن این َتَصّرُ صلـی و ُمحّرِ
َ
کـه َانگیـزۀ أ می َزَنـمـ  و الَبّتـه َفَقـط َحـْدس می َزَنـمـ  

ِق ما را َدر میان َصدها واژه و َتعبیِر َعَربِی َرنگاَرنگ َدر ُسَخناِن َسْعدی  ّوِ
َ

ُخراسانی و َدر واِقْع آنچه ناِقِد ُمَتذ
که از ِنهاْنخانۀ َضمیَرش َبر ِذْهن و َزباِن او  ری بوده 

َ
َکرده است، چیِز دیگ به َهمین »وقِت والَدت« َحّساس 

ری َطْبِع 
َ

یارویی با ناَهموارِی دیگ ر ُسَخن، ای َبسا رو
َ

ر افتاده لیک بدان َتْصریحی َنَرفته است. به دیگ
َ
کارگ

ر سـوق داده 
َ

فاِضِل ُخراسـانی را از َتعبیِر »وقِت والَدت« َرمانیده و آنگاه به توجیهات و ِاْسِتْحسـاناِت دیگ
کـه َنحـوۀ ِاْسـِتْعماِل واژۀ »والَدت« مایـۀ ایـن َتْشـویش بوده اسـت؛ چه، واژۀ  باَشـد. َمْظنـوِن داعـی آن اسـت 
ـران آن را بـه َمْعنـاِی »زاده ُشـَدن« )»زاَدِن« الزم( بـه کار می َبَرنـد،  ّخِ

َ
کـه بیشـینۀ ُقَدمـا و ُمَتأ آشـناِی »والدت« 

َدر ایـن بْیـِت ُگِلسـتاِن َسـْعدی، بـه َمْعنـاِی »زاییـَدن و َوْضـِع َحْمـل« )»زاَدِن« ُمَتَعـّدی( بـه کار َرفتـه اسـت. 
گران آَمده است و می آَید،  که َبر ِطباِع َسْهْل جوی و آساْن َپَسنِد َبْعِض ُمخاَطبان  کارُبرد  ماَنم َهمین 

ُ
گ  ...

ف را از آسـتیِن دوسـِت ُخراسـانِی زنده نام َهشـترودی بَدر آَورده و ُچنین َتبدیل و پیشـِنهادی  َدسـِت َتَصّرُ
را َمجاِل َطرح داده است!

کـه َدر بْیـِت ُگِلسـتان  گونـه  واژۀ »والدت« بـه َمعنـاِی »زاییـَدن و َوْضـِع َحْمـل« )»زاَدِن« ُمَتَعـّدی( ـ بدیـن 
ِد ُمعین و َفرَهْنِگ  ، َدر َزباِن فارسـی َتداُوِل بسـیار َنداَرد؛ آْنسـان که َدر َفرَهنِگ فارسـِی دکتر ُمَحّمَ می بینیمـ 
کارُبرد به َدسـت داده ُشـده اسـت،  که از َبراِی این  واهی 

ُ
گ که این َمْعنٰی را آَورده اند نیز، َتنها  ُبُزرِگ ُسـَخن 

ِد ُمعین، چ: 9،  ر: َفرَهنِگ فارسـی، دکتر ُمَحّمَ
َ

مین َسـْعدِی شـیرازی اسـت )نگ ِ
ّ
ْفَصُح الُمَتَکل

َ
َهمین بْیِت أ

میرَکبیر، 1375 هـ.ش.، 4 / 5053؛و: َفرَهْنِگ ُبُزرِگ ُسَخن، به َسرَپَرستِی: دکتر 
َ
سۀ ِاْنِتشاراِت أ ِتهران: ُمَؤّسَ

ْنَوری، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1381 هـ.ش.، 8 / 8279(.
َ
َحَسِن أ

کـه به ِدلخواِه  َغراَبْت ُزدایـی، یکـی از َتماُیـاِت ِذْهنـِی غاِلـِب مـا، و یکی از عاداِت ناخوِش َکسـانی اسـت 
ف می ُکَنند. ... َپس ناَبیوسیده نیست که بدین َترتیب و با  خویش َدر نگاِرشهاِی پیشینیان َدخل و َتَصّرُ
َغراَبِت ِاْسِتْعماِل واژۀ »والَدت« َدر َمْعناِی "زاییَدن و َوْضِع َحْمل"، "َوقِت والَدت"، بَشَود: "َهنگاِم زاَدن"!

ف  کـه دوسـِت ُخراسـانِی زنده نـام َهشـترودی َدر آن َدسـِت َتَصـّرُ بـاری، َدر َهمیـن موِضـِع »َوقـِت والَدت« 
لـی  ّمُ

َ
رسـانِی قاِبـِل َتأ

َ
شـوده، َدر َبْعـِض ُنَسـِخ ُگِلسـتاِن َسـْعدی، ِدگ

ُ
گ شـاده بـوده اسـت و بـاِب َتجدیـِد َنَظـر 

ُ
گ

که از َقضا َدر "َشـرِح ُنسـخه َبَدل ها"ِی چاِپ َانوشـه یاد ُاسـتاد دکتر ُغاْمُحَسـْیِن یوُسـفی َهم َمذکور  َهسـت 
َنُیْفتـاده اسـت )َسـْنج: ُگِلسـتاِن َسـعدی، َتْصحیـح و توضیـح: دکتـر ُغاْمُحَسـْیِن یوُسـفی، چ: 10، ِتْهـران: 
رسـانی، َهمانـا نویسـِش 

َ
شـرَکِت ِسـهامِی ِاْنِتشـاراِت خواَرزمـی، 1391 هــ.ش.، ص 158 و 675(؛ و آن ِدگ

َگـر َوقِت 
َ
ـر َوقـِت والَدت مـار زاَینـد«، آَمـده اسـت: »ا

َ
گ ـل« اسـت بـه جـاِی »والَدت«؛ َیعنـی: بـه جـاِی »َا »َتَحّمُ

تحّمل مار زاَیند«.

ر: 
َ

َرکانی آَمده اسـت )نگ
َ
گ َعظیم خاِن َقریِب 

ْ
ایـن َضْبـِط َغریـب، َدر ُگِلسـتاِن ویراسـتۀ شـادَروان میـرزا َعْبدال
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ْعدی الفارسی،  بوَعْبداهّلل ُمشّرف بن ُمْصِلح الَسّ
َ
ِحکایات، أ

ْ
عِر َو ال مثاِل َو الّشِ

َ ْ
واِدِر َو األ ِکتاِب ُگِلستان ِفی الّنَ

َرکانی، طْهران: َمطَبعـۀ َمجِلس، 1310 هـ.ش.، 
َ
گ َعظیم خـاِن 

ْ
بـه  ِاْهِتمـام و َتْصحیـح و َحواشـی: میـرزا َعْبدال

َعظیم خـاِن 
ْ
َعْبدال میـرزا  َحواشـی:  و  َتْصحیـح  و  ُمَقّدمـه  َسـعدِی شـیرازی،  ُگِلسـتان،  ِکتـاِب  171؛و:  ص 

کـه بـه  َرکانـی18، به کوِشـِش: َنقـِی َافشـاری، َقزویـن: ِاْنِتشـاراِت َحدیـِث ِامـروز، 1387 هــ.ش.، ص 228(؛ 
َ
گ

نوبۀ خود ُنسخۀ َچندان َغریب و دور از َتداُولی َهم نیست.

ُکَهـِن  َمْن َبنـده َدر َمقـاِم َفْحـِص َمناِبـِع موجـود ِاْسـِتْقصاِی تـام َنَکـرده ام َولـی َدر ُشـماِر ُمْعَتناِبهـی از ُنَسـِخ 
کـه بـه َهمیـن ُمناَسـَبت بدانهـا  ِکتـاِب ُمسـَتطاب  ُگِلسـتان و چاپهـاِی َسـْنگی و ُحروفـی و ُشـروِح َقدیـِم آن 
ْی َضْبِط َغریِب ُنسـخۀ َقریب را َندیَدم. َپس َهرچه َهسـت، این اندازه پیداسـت  ریسـَتم، به هیچ رو

َ
ُفروِنگ

ل« به جاِی »والَدت« ُشیوع و َروائی َنداشته است. که َدر بْیِت موِرِد َبحث، َضْبِط »َتَحّمُ

َرکانی 
َ
گ َعظیم خاِن َقریِب 

ْ
ل« َدر اینجا به چه َمْعناست؟ ... شادَروان میرزا َعْبدال هی، از ُبْن واژۀ »َتَحّمُ

َ
واْنگ

ل« دیده ام، ُپر ُمناَسـَبتی  که َدر َبْعِض َفرَهْنگها از َبراِی »َتَحّمُ که توضیحی َنداده اسـت. ... آن َمعانی َهم 
ـل« َدر اینجـا، بـه َمْعنـاِی بارَبرِگِرفَتـن و بـارداری و  کـه واژۀ »َتَحّمُ بـا َمقـام َنـداَرد. ... ِاْحِتمـال می َتـوان داد 
که َزناِن بادار، "َبعد از  کار َرْفته باَشـد. َدر این صوَرت نیز الَبّته راِجح آن می بود  ردیده و به 

َ
گ ّقی 

َ
آِبسـَتنی َتل

ل".  ل"( بزاَیند، َنه "َوقِت َتَحّمُ ل" )و َدر واِقع، َدر پایاِن دورۀ "َتَحّمُ َتَحّمُ

َکـرده اسـت، بـا َهمـان »والدت« بـه  زیـِن »والَدت« 
ُ

ـل« را جاْیگ کـه »َتَحّمُ َکسـی   
ْ

ّیِ حـال، ِبِاْحِتمـال
َ
َعلـٰی أ

َمْعنـاِی »زاییـَدن و َوْضـِع َحْمـل« )»زاَدِن« ُمَتَعـّدی( ُمْشـِکل داشـته اسـت و ایـن َوْجـِه »والدت« را بـه نوعی 
م.

َ
ْعل

َ
ل ِاْنگاشته؛ َواهّلُل أ غْیِرقاِبِل َتَحّمُ

جویا جهانبخش  

َخِذ چاپی: "گرگانی"!!!
ْ
18 . َدر َمأ
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نامه ای از یکی از سالطین ایوبی به ابن طاوس حلی 
مدتی قبل، تصویر نسخه ای زیبا با عنوان »مجموعة رسائل الملک الناصر« و با نام »الفوائد الجلیة فی 
الفرائد الناصریه« در میان تصاویر نسـخه خطی ترکیه، از سـوی دوسـت عزیز جناب اسـتاد علی فاضلی 
بدسـت آمـد. پـس از تأمـل، روشـن شـد ایـن نسـخه، بـا عنـوان الفرائـد الجلیـة در سـال 1992 در عـراق بـه 
کوشـش ناظم رشـید منتشـر شـده اسـت. آن لحظه متن چاپی دسـتیاب نبود، لذا نامهای از آن مجموعه 
را کـه خطـاب بـه ابـن طـاووس )م 664( عالـم برجسـته شـیعه در زمـان حملـه مغـول در حلـه و بغـداد بـود، 

کردم.  بازنویسی 

کـه از او بـا عنـوان  ایـن مجموعـه از نامـه هـای ادبـی در اصـل از ملـک ناصـر داود بـن عیسـی ایوبـی اسـت 
که عالمی  »منقذ القدس« یاد شده است. ناصر داود در سال 603 در دمشق بدنیا آمد، و زیر نظر پدرش 
گرد فخـر  نحـوی بـود، الملـک عیسـی، پـرورش یافـت. فلسـفه را از شـیخ عبدالحمیـد خسروشـاهی ]شـا
رازی[ و ادبیات را از ابن بصاقه، و حدیث را از موید بن محمد طوسی و ... فرا گرفت. پس از مرگ پدرش 
که اهل ادب بود، عالمان  ی  گرفت، و از آن رو ی قرار  عیسی در سال 624، سلطنت دمشق در اختیار و
گرد خویش فراهم آورد. فشـارهای داخلی خاندان ایوبی، سـبب شـد دمشـق را به عموهایش  و ادیبان را 
کـم آنجا شـود، اما مزاحمت ها ادامه داشـت. در گیرودار منازعاتش با  کـرده و بـه »کـرک« بـرود و حا گـذار  وا
عموهـا، در سـال 633 بـه بغـداد آمـد تـا از خلیفـه عباسـی کمـک بگیـرد در ضمـن اموالـش را بـه امانت به 
او سـپرد. ناصـر داود، همزمـان، اهـل سیاسـت و علـم بویـژه فلسـفه بـود و در بغـداد هـم بـا عالمان نشسـت 
هـا و مناظراتـی داشـت. اختـاف ایوبیـان پـس از مرگ صاح الدین، بار دیگر صلیبیـان را تحریک کرده، 
کردند و در این میان، ملک ناصر داود با تحریض مردم از نواحی مختلف، بار دیگر آنان  قدس را اشغال 
را از قدس بیرون راند. این رخداد در سال 637 بود. اختاف ایوبیان بر سر قدرت، ادامه یافت و عموی 
که او قصیده ای هم در این باره سـرود.  کرد  کرک حمله  ی در  ملک ناصر داود، در سـال 644 بر اراضی و
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ی سـه سـال بـه زنـدان افتـاد و سـپس بـا میانجیگـری مسـتعصم عباسـی، آزاد شـد. چندیـن سـال پیـش  و
از آن، اموالـش را بـه امانـت نـزد مسـتعصم گذاشـته بـود، و حـاال که می خواسـت در سـالهای پایـان عمر با 
ی مسترد نشد. سفری به عراق آمد، و زمانی را هم در کربا  آسایش و بدور از سلطنت باشد، آن اموال به و
کرد، اما خلیفه عباسـی، امانات او را تحویل نداد. سـفری به حج رفت و با شـرفای مکه و مدینه  اقامت 
کـرد و بـاز بـه عـراق برگشـت. دوباره قصیده ای برای مسـتعصم فرسـتاد و این بار اموال بسـیار کمی  دیـدار 
ی بازگرداندنـد . ایـن بـار بـه منطقه طور سـینا رفـت و در جای دور افتاده ای اقامت کرد، و باز هم از  را بـه و
گرفتند. مسـتعصم در  دسـت امیران ایوبی و عمزادگان آسـایش نیافت. سـال 656 شـد و مغوالن عراق را 
حین محاصره، از ایوبیان و از همین ملک ناصر داود کمک خواست. او به دمشق رفت و در صدد جمع 
کـرد که خبـر مرگ مسـتعصم را شـنید. داود به قریه  آوری سـپاه شـد و همـراه آنـان بـه سـمت عـراق حرکـت 

کوه قاسیون دفن شد.  البوضیاء نزدیک دمشق برگشت و همانجا در طاعون درگذشت و پای 

این شرح حالی است که به اختصار از مقدمه نسبتا مفصل الفرائد الجلیه آوردیم تا جایگاه این شاهزاده 
ایوبی و ارتباطش با شـام و عراق روشـن باشـد. بدین  شـکل اهمیت نامه ها و مکاتبات او نیز روشـن می 

که آن بسیار با ارزش و خواندنی است. گفته  شود. مصحح در ادامه از زندگی ادبی او سخن 

نامـه ایـن شـاهزاده ایوبـی بـه ابـن طـاوس، بسـیار احتـرام آمیـز اسـت و از حیـث نسـب و علـم و تقـوا از او 
کـرد،  یـخ دقیقـش را مشـخص  کـه بشـود تار یـخ یـا اشـاره ای  کـرده اسـت. در متـن نامـه، تار سـتایش فـراوان 
نیامـده، امـا بـه هـر حـال رفـت و آمد او به عراق، باید سـبب آشـنایی او با نقیب طالبیان وقت عراق شـده 
که در شرح حال او در  باشد.  در متن نامه، از احمدبن هارون بن احمد نقری شاطبی )م 669( یاد شده 
که »کان زاهدا سلفیا معففا«. از نام دقیق خود  العبر ذهبی )31/5( ، از حافظه عجیبش یاد شده و این 

کتاب هم در متن نامه یاد شده است.

ی توسـط فرزنـدش الملـک االمجـد حسـن )م 670(  فراهـم آمده و  مجموعـه رسـائل حاضـر، پـس از مـرگ و
کتاب تصریح شده است:  ی صفحات اول  این مطلب رو

»کتـاب مجموعـة رسـائل الملـک الناصـر )صـاح الدین داود بـن الملک ایوب(، قد جمعـه ولده، لباغة 
نظمه و نثره فی امور السلطنة«.

گردآورنده  رسائل، حسن فرزند ناصر داود، ابتدا توضیحی در باره تدوین رسائل آورده و سپس دو مقدمه 
کـه در آن اقـوال مختلـف را آورده، و  تحـت عنـوان دو فصـل آورده اسـت: »الفصـل االول فـی ذکـر نسـبه« 
کرده است. سپس با  که در باره مقامات پدر صحبت  کرم جاله«  مقدمه دوم »الفصل الثانی من مآثره و 
کدام ارزش  کرده است. نامه ها سیاسی و ادبی است و هر  تقسیم بندی نامه ها، شروع به ارائه رسائل او 

یخی و ادبی ویژه خویش را دارد.  تار
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نامه به ابن طاوس در نسخه خطی )ایاصوفیا، 
ش 4823(، فریم 53ـ  54 نامه او به سید ابن 
کـه ذیا ماحظـه خواهید  طـاوس آمده اسـت 
کرد. این نسـخه در سـال 719 کتابت شده، و 
کاتب آن شادی بن محمد بن شادی بن داود 
که آن را در  بن عیسی بن ابی بکر ایوب است 
روز نهـم ذی حجـه، روز عرفـه سـال یـاد شـده 
کـرده اسـت. بـدون شـک ایـن مجموعه  تمـام 
یـخ  کـه اهـل تار کـه دوسـتانی  ارزش آن را دارد 
کار بکننـد. عاقه  ی آن  ایـن دوره هسـتند، رو
مندان به ادب عربی هم می توانند بهره های 

یادی از آن بگیرند و در باره اش بنویسند. ز

اسـاس  بـر  را  نامـه  رفـت،  اشـارت  کـه  چنـان 
کردم، پس از آن با جسـتجو  نسـخه بازنویسـی 
معلـوم شـد نسـخه چاپـی آن یکـی در مشـهد 
کـه جنـاب آقـای  گـرگان هسـت  و دیگـری در 
تصویـر  را  آن  و  کشـید  زحمـت  کمالـی  بنـی 
مقابلـه  هـم  آن  بـا  فرسـتاد.طبعا  برایـم  گرفتـه 
متـن   144 ص  در  مـا،  نظـر  مـورد  نامـه  کـردم. 
چاپی آمده اسـت. متن انتقادی بر اسـاس دو 
نسخه، یکی همان نسخه ایاصوفیا و دیگری 

کـه متفـاوت بـود، یـا  نسـخه مـوزه بریتانـا مقابلـه و تصحیـح شـده اسـت، بـا ایـن حـال بنـده، چنـد مـوردی 
کـه انـدک تفاوتـی دارد را بـا تکـرار و گذاشـتن / معین کردم. به هر حال، نامه ای اسـت  حـدس مـن آن بـود 
از یک شـخصیت سیاسـی به عالم بزرگ شـیعه ابن طاوس می تواند به عنوان یک سـند برای مناسـبات 

کنند، مهم باشد.  که در این دوره ها تحقیق می  کسانی  میان او این خاندان حکومتگر مهم برای 

و کتـب جـزاه اهّلل عـن ُحسـن موّدتـه لـذوی القربـی، و آتـاه مـن الکرامـة مـا زاد علـی األولیـاء و أربـی، إلـی السـید 
کریمة وداده،  رضی الدین بن طاوس، رئیس الشرفاء بمشهد امیر المؤمنین علی ـ رضی اهّلل عنه ـ یخطب فیه 

و یصف والءه البائه و اجداده، و اّدخاره ذلک ِلیوم َمعاده

و هو
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وامـع آالئـه، و أراهـم بنـور اصِطفائـه منـازل أصفیائـه، و 
َ
ـی لقلـوب أولیائـه بل

ّ
ـذی تجل

ّ
امـا بعـد: َحمـدًا هّلل ال

الصـاة علـی نبّیـه ُمحّمـد خاتـم أنبیائـه، و َصفـوة أحّبائه، و علی آله الذین َشـهدوا معـه مواقف هیجائه و 
ذیـن عاهدوه، فأقاموا علی وفائـه، َو قاموا معه بحمایة 

ّ
شـاَهدوا مـا َنـَزل علیـه مـن َوحی َسـمائه، و َصحِبِه ال

َحوزة الدین و حوبائه، فاّنه قد ُنِقل إلّی ـ أدام اهّلل استقامة الحال للمولی السید الشریف الحسیب رضی 
الدیـن هـادی ُهـداة العارفیـن المتنقـل بفکـره فـی صفـات َرّبـه بخطـوات الیقیـن، وّفقـه اهّلل للقیـام علـی 
لُفـت إ لی ما قطَعه من درجات السـالکین، و حّدق بصیرته إلی الّنظر فی  صراطـه الُمبیـن و حمـاُه عـن الّتَ
حـال / جـال رّب العالمیـن، و أتـاه فـی ضمـن ذلـک مرتبة جّده سـّید المرسـلین و اماُم أئمـة الّنبیین، و 
الدلیل الّمرشـُد إلی َحضرة رّب األولین و االِخرین صلی اهّلل علیه و علی آله و صحبه أجمعین، و الّنقل 
ّکـد ذلـک بمـا ذکـره الشـیخ الصالـح  ـة المسـلمین، ثـّم تأ

ّ
ـة فـی الّدیـن و نـّص ُتبنـی علیـه أدل المتواتـر حّجَ

المتقـی المجتهـد احمـد بـن هـرون، فاّنـه أنشـأ مـن ذکـره ما یتعّطـر / تتعّطر بـه المجالس، و ُتعاُد بـه نضارُة 
 علی علّو ِهّمتک و محض آبائک، و أحییَت 

ّ
ک اهّلل ـ رکبَت سننًا یدل الّسَیر النبویة الدوارس، بأنک ـ ابقا

ُسـننًا ُامیَتـت مـن بعـد آبائـک فـی تـرِک الّدنیـا و أهلها و اسـتحقار ما تسـتعظمه  الناُس من نیلهـا، و َتفریق 
مـا بیـن َیدیـک مـن ُحطامهـا علـی ُقّصـاد حضرتـک و خّدامهـا، و ذلک لعمـری عین الِحجـی و الجالة، و 
کیف الیّتصف بالّنزاهة و الجمالة من اّتصف جّده قبله بالّنزاهة و الجمالة،  دلیُل الّشرف و األصالة، و 
و أّرثـه أوصـاف الرسـالة، و إن لـم یوّرثـه عیـن الرسـالة، و لم یزل لهذا البیت الکریم مـن یقوم فیه إّما ظاهرًا و 
إّمـا َخفیـًا، و ُینـادی هـذه االّمـة عـن جـّده نداًء خفّیا، و ُیسـمُع القلـوب فتصغی إلی مقالـة حاله، و یعظهم 
ال بما ُیزخرفه من َتنمیق أقواله، و لذلک لم یزل خاِدُمه العبد الفقیر إلی رحمة رّبه داود بن عیسی بن ابی 
بکـر یصطفـی لنفسـه مـن هـذا البیـت الکریم من َیّتصُف بهذه الصفات، و َیّتسـم بهذه  الّسـمات، لیکوَن 
کید وداده، و لما  ه من أ

ُ
له شفیعًا عند جّده فی یوم معاده، و ُیخّفف عن کاهله أعباء الذنوب بما یتحّمل

سـمعُت أوصـاف سـّیدنا اشـتاقت عینـی إلی 
ُاذنـی بطیـب  َذت 

َّ
ـدَدت / تلـذ

ّ
تل کمـا  َنظـره، 

 
ّ

خبـره، فاّنـه ـ أبقـاه اهّلل ـ یعلـم أّن ااُلذن لها حٌظ
کمـا للعیـن حّظ، و لکل واحـدة منهما اعتباٌر 
کمـا أّن  و َوعـظ، و أّن االذن تحـّبُ و ُتبغـض 
علـی  تبـرم  اّنهـا  و  تبغـض،  و  تحـّب  العیـن 
کمـا أن تلـک َتبـرُم علیـه و  القلـب و تنقـص، 
تنقـص، فلذلـک تمّکَنـت عنـد قلبـی َمحّبـُة 
بترجیـع  ُوّدی  لسـان  ترّنـم  و  الرضّیـة،  أخاقـه 
أوصافـه الرضویـة، و أنشـد لسـاُن حالـی و هـو 
ق، و شـرع و هـو إن شـاءاهّلل فـی 

ّ
صـادٌق مصـَد

ذلک الشروع الفائز الموّفق.
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لمــــــــکارٍم  أحببتکــــــــم  امــــــــرٌء  إّنــــــــی  و  کالعین َتعشــــــــق   ســــــــمعُت بهــــــــا و االذن 

مِهرهـا سـویداء قلـب وّدی، و اعتـّد القبـول صنیعـًة مـن 
ُ
کریمـة ُوّده و ان أ فحدانـی ذلـک أن اخُطـَب منـه 

عنـده، و ذلـک البیـت الکریـم لـم ُیعـَرف منـه ااّل محـض الجـود و صریـُح الکـرم، و هـم الذیـن توارُثـوا عـن 
جّدهـم مـکارم االخـاق و محاسـن الّشـیم، فهـم یسـتقبحون رّد خطـاب وداِدهم و یقتفون فی ذلک سـیرة 
أجدادهـم، و اهّلُل سـبحانه یـرزُق الخـاِدم منـه قبـوال َیجعله له شـفیعًا، و ودادًا یکون لوعظـه النبوی مطیعًا، 
کبر صنیعًا، فیکون جارعا / جازعا قطر جهّنم و ال  و مقـًة یجعلـه مصطنعـًا، لیصّیـر بهـا لجّده یوم الَفَزع اال

َکَرمه، إن شاَء اهّلل.  من لهیبها جزوعًا، بمّنه و 

رسول جعفریان  
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وقف قرآنی سی پاره بر قاریان نوقان مشهد در سال 401 هجری، 
به دست یکی از مشایخ گمنام شیخ صدوق: دربارۀ ابوالحسن 

محمد بن علی بن الشاه المروزی
کـه  ابوالحسـن محمـد بـن علـی بـن الشـاه از مشـایخ )احتمـااًل( سـّنی شـیخ صـدوق )م 381 ق( اسـت 
ی را بایـد ابوالحسـن محمـد بـن علـی بـن  یسـته اسـت. نـام کامـل و دقیـق و در منطقـۀ خراسـان بـزرگ می ز
کتاب خصال خود، بیش از 20 روایت، و در التوحید  الشـاه التمیمی المروزی بدانیم. شـیخ صدوق در 
ی در  خـود، روایاتـی چنـد از جملـه حدیـث »سلسـلة الذهـب« را از او نقـل می کنـد. روایـات صـدوق از و
کمـال الدیـن و عیـون اخبـار الرضـا، نیـز فـراوان اسـت. مرحوم آیـة اهّلل خویـی در معجم  دیگـر آثـارش چـون ا
ی را چنین معرفی می کند: »محمد بن علی الشاه.  رجال الحدیث )ج 17/ ص 352، شمارۀ 11329( و
کنیۀ او در بسـیاری از آثار چاپ شـدۀ  الفقیه، أبوالحسـن المروزی: من مشـایخ الصدوق )قدس سـره(.« 

که به نظر می رسد تصحیفی از ابوالحسن باشد. ابن بابویه، »ابوالحسین« آمده است 

کهـن در ادامـۀ نـام ابوالحسـن محمـد بـن  یخـی و حدیثـی  کـه در برخـی آثـار تار لقـب مـروزی و مـرورودی 
گاه تصریح  کن مرو بوده اسـت. اتفاقًا شـیخ صدوق  که او سـا علی بن الشـاه آمده اسـت، نشـان می دهد 
کرده اسـت. سـمعانی )م 562 ق( در االنسـاب )چاپ حیدآباد،  که روایتی از او را در مرو سـماع  می کند 
کتاب الفوائد والموائد  ج 12/ص 200( او و نوه اش، ابونصر أحمد بن محمد بن علی بن الشاه، صاحب 
ی در  کـه و وذ( می شـمارد. بـا ایـن همـه، شـواهدی در دسـت اسـت  را در شـمار مشـاهیر اهـل مـرو )مرَوالـّرُ
کنونـی( و مصـر نیـز تـردد  کیـه )در ترکیـۀ  شـهرهای مختلـف خراسـان بـزرگ، شـامات، صـور، و حتـی انطا
ُبـو 

َ
یـخ بغـداد می نویسـد: »أنبأنـا أ و سـماع حدیـث داشـته اسـت. مثـا ابن النجـار )م 643 ق( در ذیـل تار

کیة« و دانی )م 444  ُد ْبُن َعِلی ْبِن الشاه، حّدثنا أبو بکر محمد بن إبراهیم البغدادی بأنطا ُحَسیِن ُمَحّمَ
ْ
ال

ی  که نشـان می دهد و ق( در السـنن الواردة فی الفتن )ج 6/ص 1284( از او با یک واسـطه نقل می کند 
ـاِه 

َ
ُد ْبُن َعِلی ْبِن الّش َثَنا ُمَحّمَ

َ
ْحَمـِن ْبُن َخاِلٍد، َحّد َثَنا َعْبُد الّرَ

َ
در مصـر سـماع حدیـث می کـرده اسـت: »َحّد
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َخاِلِق، ِبِمْصَر، ...«. 
ْ
َعِزیِز ْبِن َعْبِد ال

ْ
َثَنا َعْبُد ال

َ
َمْرَوِزی، ِبَها، َحّد

ْ
ال

به جز شیخ صدوق در اواخر قرن چهارم هجری، برخی منابع قرآنی، تفسیری، و حدیثی در قرن پنجم از او 
مستقیمًا یا با واسطه روایاتی نقل می کنند. برخی از این روایات، عجیب و غریب اند و از سوی منتقدان 
که مستغفری )م 432 ق( در فضائل القرآن  کسی است  بعدی مردود شمرده شده اند. او احتماال همان 
َثنـا أبـو الحسـین محمـد بن 

َ
ی روایتـی نقـل می کنـد: »قـال أبـو عبـد اهّلل الحافـظ:، َحّد )ج 2/ص 437( از و

َثنا أبو إسـحاق إبراهیم بن محمد الخواص بآمد ...« مفسـر بزرگ 
َ

علـی بـن الشـاه بـن جنـاح التمیمـی، َحّد
نیشـابور، ابواسـحاق ثعلبی )م 438 ق( نیز با یک واسـطه از او روایتی نقل می کند: »وسـمعت أبا القاسـم 
بن حبیب یقول: سمعت أبا الحسن محمد بن علی بن الشاه یقول: سمعت أبا عبد اهّلل محمد بن علی 
بـن حمـدان یقـول: سـمعت الحجـاج بـن عبـد الکریـم یقـول: خرجت من بلخ فـی طلب إبراهیـم بن أدهم 
مت علیـه وسـألته عن حالـه، فرّد علی السـام وسـألنی عن حالی 

ّ
فرأیتـه بحمـص فـی أتـون یسـّجرها فسـل

وحال أقربائه، ... « )الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، ج 7/ص 167(.

کر )م 571 ق( بدانیـم که  گـزارش ابن عسـا ی را بایـد  احتمـااًل دقیق تریـن و مفصل تریـن روایـت از حیـات و
نشـان می دهـد فرزنـدش أبوالقاسـم إبراهیـم بـن محمـد بـن علـی، و نـوه اش أبـو نصـر أحمـد بـن الحسـن بـن 
ی بوده اند و او خـود در مناطق مختلف جهان  یـان و گردان و راو محمـد بـن علـی المـروروذی در شـمار شـا
ی می نویسد: » محمد بن علی بن  کرده است. و اسام از جمله شهرهای شامات و مصر سماع حدیث 
الشـاه بـن جنـاح أبـو الحسـن التمیمـی المـروروذی سـمع أبـا الفضـل محمـد بن عبـد اهّلل بن أحمـد القصار 
بصور وأبا الحسن داود بن سلیمان بن مصحح العسقانی بعسقان وأبا طالب عمر بن الربیع الخشاب 
ى عنـه ابنه أبو  بمصـر وأحمـد ابـن محمـد بـن عمـر القرشـی وأبا الحسـن خیثمة بن سـلیمان بأطرابلس. رو
القاسـم إبراهیـم بـن محمـد بـن علـی وابـن ابنـه أبـو نصـر أحمـد بن الحسـن بـن محمد بـن علی المـروروذی 
أخبرنـا أبـو صالـح ذکـوان بـن سـیار بـن محمـد بن أبی محمد بن أبی القاسـم الدهـان بهراة أنبأنـا أبو عاصم 
الفضیل بن یحیی بن الفضیل الفضیلی أنبأنا أبو القاسـم إبراهیم بن محمد بن علی بن الشـاه بن جناح 
التمیمی المروروذی قدم علینا هراة ثنا الشـیخ الوالد أبو الحسـین محمد بن علی بن الشـاه التمیمی ثنا 
أبـو الفضـل محمـد بـن عبـد اهّلل بـن أحمد القصـار بصور ثنا مقدام بن داود بن تلیـد الرعینی ثنا عثمان بن 
صالـح السـهمی ثنـا عبـد اهّلل بـن لهیعـة عـن عمـرو بـن شـعیب عن أبیـه عن جـده أن رسـول اهّلل )صلی اهّلل 
یخ دمشق،  کر، تار علیه وسلم( قال إّن اهّلل عّز وجّل یحب الفصل فی کل شئ حتی فی الصاة« )ابن عسا

ج 54/ ص 318(.

وقف قرآنی در سال ۴۰1 قمری بر قاریان نوقان در مشهد
یم، اما وقف نامۀ  از سـال وفات ابوالحسـن محمد بن علی بن الشـاه التمیمی المروزی اطاع دقیقی ندار
ی در سـال 401 هجری زنده بوده اسـت. در  کـه و قرآنـی در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی نشـان می دهـد 
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ی  کرده است: متن وقف نامۀ و یان نوقان مشهد وقف  کامل در سی پارۀ مجزا را بر قار ی قرآنی  این سال و
کتابخانۀ آستان قدس رضوی باقی مانده، چنین است: کنون در  که تنها یک جزء ا

»هـذا الجامـع و هـو ثلثـون جـزوا وقـف علـی قّراء القـرآن بالنوقان وقفه ابوالحسـن بـن ابی علی بن 
الشاه تقبل اهلل ذلک منه وقف ال یباع و ال یوهب و ال یورث الی ان یرث اهلل االرض و من علیها 

و هو خیر الوارثین و ذلک فی شهور سنة احدی و اربع مایة«. 

ی 34 برگ از آغاز قرآن تا  این تنها بخش باقی مانده از آن قرآن سـی پارۀ موقوفه، جزء نخسـت قرآن، حاو
کلمات در آن  میانۀ آیۀ 136 بقره اسـت. این قرآن به خط َنسـخی قدیمی و اولیه اسـت. اغلب حروف و 
نقطه گذاری شـده، و ِاعراب آیات به شـیوۀ موسـوم به ابواالسـودی با نقاط رنگی شـنگرف مشـخص شـده 
ی برخی حروف، دوایری سبزرنگ، در اشاره به برخی موارد اختاف قرائت  گاه بر رو است. افزون بر این، 
کـردن انتهـای آیـات خالی اسـت،  قـرار داده شـده اسـت. متـن نسـخه از هـر گونـه عامـت بـرای مشـخص 
اما دسـته بندی ده تایی آیات )اصطاحًا تعشـیر( در حاشـیۀ صفحه با درج شمسـه ای سـاده )یک دایره 
کاتب و نیز  ی برخی سـهوهای  توپر در وسـط و ُنه دایره در اطراف آن( مشـخص شـده اسـت. نسـخه حاو
که اغلب اصاح و تدارک شده اند. برخی دستکاری ها برای تغییر قرائت متن  افتادگی های متنی است 

نسخه نیز در جای جای نسخه به چشم می خورد.

گـذاری ابتدایـی بـرای نشـان دادن مواضـع وقـف بـا بکارگیـری دوایـری آبـی رنـگ در ایـن  گونـه ای عامـت 
کـه ایـن دوایـر در چـه زمانـی بـه متـن نسـخه افـزوده شـده  نسـخه دیـده می شـود. به درسـتی معلـوم نیسـت 
اسـت، امـا مشـابه ایـن امـر را در سـایر قرآن هـای موجـود در خراسـان و وقفیـات کهـن آسـتان قـدس رضـوی 
می تـوان یافـت. در ایـن شـیوۀ ابتدایـی، دوایـر آبی رنـگ در پایـان اغلـب آیـات و نیـز در میانـۀ آیـات بلنـد، 

کاملی می یابد، قرار داده شده است. که معنا استقال  جایی 

ی قـرآن خـود را بـر مـکان خاصـی چـون مسـاجد شـهر یـا  بـر خـاف بسـیاری از واقفـان قدیـم در خراسـان، و
یـان قـرآن در منطقۀ نوقـان )در مشـهد کنونی(  مرقـد امـام رضـا علیـه السـام وقـف نکـرده، بلکـه آن را بـر قار
کوچک از باد خراسان بوده و مرقد امام رضا علیه السام  که در قدیم قصبه ای  کرده است. نوقان  وقف 
کنـون تنهـا نـام محلـه و خیابانـی قدیمـی در مشـهد اسـت. نکتۀ جالب آنکـه در میان  در آن قـرار داشـته، ا
یخـی برای این مـکان )از جمله نوقان، نوغان، نـوکان و ُنْوکان( آمده  کـه در منابـع تار ضبط هـای مختلفـی 
کـه ضبـط نوقـان را در پایـان قـرن چهـارم تأییـد  اسـت، وقف نامـۀ یادشـده قدیم تریـن سـند مکتـوب اسـت 

می کند.

خاسـتگاه کتابـت نسـخه کجاسـت؟ نمی تـوان گفـت ابوالحسـن محمد بـن علی بن شـاه تمیمی مروزی 
کرده،  این نسخۀ قرآنی را طی سفرهای خود از مناطق دیگر جهان اسام به خراسان آورده و سپس وقف 
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کـه سـبک کتابـت حـروف در ایـن نسـخه کامـًا ایرانـی اسـت. بنابراین بایـد آن را مکتوب در خراسـان  چرا
کاتب نسـخه همانند قرآن نویسـان ایرانی در قرون چهارم تا ششـم هجری، در زیر حروفی چون  دانسـت. 
ی می کند.  کاتب وقف نامه نیز از آن پیرو که  گاه سین نقطه می گذارد. این همان شیوه ای است  ر، ط و 

یـخ وفـات ابوالحسـن محمـد بـن علـی بـن الشـاه در  یـخ حیـات واقـف اسـت. از تار نکتـۀ پایانـی دربـارۀ تار
کـه او از مشـایخ صـدوق )متوفای 381ق( اسـت و قرآنی را بیسـت سـال  کنـون  جایـی نشـانی نیافته ایـم. ا
کـرده اسـت، دو احتمال را می توان مطرح کرد: یا بایـد او از معّمرین بدانیم  گردش وقـف  پـس از وفـات شـا
کـه دیرزمانـی تـا اوایـل قـرن پنجـم هجـری در قیـد حیات بوده اسـت، یا آنکه بگوییم این نسـخه را سـال ها 
پس از وفات او و بنا به وصیتش به مشهد آورده و وقف کرده اند که این امری باسابقه در میان نسخه های 

ق واقف نیست.
ّ
وقفی آستان قدس رضوی است. در این صورت دوم، دستخط وقف نامه دیگر متعل

مرتضی کریمی نیا  

کتابخانۀ آستان قدس رضوی، وقف شده از سوی ابوالحسن محمد بن علی  ین از جزوۀ قرآنی ش 4403 در  برگ آغاز
یان قرآن در نوقان مشهد در سال 401 هجری بن الشاه بر قار
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زی  وقف نامۀ ابوالحسن محمد بن علی بن الشاه مرو
در آغاز جزوۀ قرآنی ش 4403

برگ آخر باقی مانده از جزوۀ قرآنی ش 4403
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چند تصحیف در سفرنامه ناصر خسرو
سفرنامه ناصر خسرو، کهن ترین و مهم ترین سفرنامه فارسی است و درباره اهمیت آن، نیازی به سخن گفتن 
بیش از این نیست. پس از انتشار نخست سفرنامه به تصحیح شارل شفر، خاورشناس فرانسوی، شماری از 
پژوهشگران ایرانی همچون محمود غنی زاده، محمد دبیرسیاقی و نادر وزین پور، عمدتًا بر اساس دو نسخه 
خطی بسیار متأخر آن در پاریس و نسخه متأخر دیگری در لندن )کتابت شده در اواخر سده سیزدهم قمری( 
و بـدون تـاش چندانـی بـرای شناسـایی یا دسـتیابی به نسـخه های کهن تری از این سـفرنامه، به تصحیح و 
چاپ چند باره آن اقدام کردند. ناشناختگی نسخه های قدیمی تر این سفرنامه، حتی برخی از نویسندگان 

را به تشکیک در اصالت و ادعای جعلی بودن آن واداشت.

با این حال، آقای محمدرضا توکلی صابری، که پیش تر نیز سفرنامه خود را بر مبنای پیمودن مسیر سفرهای 
ناصر خسرو سفرنامه ای به عنوان سفر برگذشتنی )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1397(، منتشر کرده 
بود، به تازگی چاپ و تصحیح جدیدی از سـفرنامه ناصر خسـرو، بر اسـاس دو نسـخه خطی قدیمی تر، یکی 
کتابخانه بریتانیا، مورخ سال 1102ق،  در مدرسه ندوة العلماء شهر لکنهو، مورخ سال 1006ق، و دیگری در 
منتشـر کرده اسـت. این چاپ، چنانکه مصّحح نیز در مقدمه خود به طور مبسـوط نشـان داده، بسـیاری از 
اشتباهات چاپ های قبلی را برطرف ساخته است؛ از این رو باید آن را بهترین چاپ از سفرنامه ناصر خسرو  

به شمار آورد؛ هرچند خالی از هر گونه نسخه بدل در پاورقی است.

نگارنده این سطور، پیش از انتشار تصحیح جدید سفرنامه، نگارش یادداشتی را درباره برخی از تصحیفات 
کن در چاپ های قبلی آن آغاز کرده بود که موّفق به تکمیل آن نشده بود. اما انتشار چاپ  اسامی اعام و اما
جدید سفرنامه، بهانه ای را دست داد تا با مقایسه و تطبیق آن با چاپ های قبلی، این یادداشت را تکمیل 

کند.
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کویمات
در دو تصحیح غنی زاده )ص16( و دبیرسـیاقی )ص19( از سـفرنامه ناصر خسـرو، در بیان شـهرهای واقع 
در طول مسیر در منطقه شام آمده است: »... از آنجا ]معرة النعمان[ به کویمات شدیم و از آنجا به شهر 
َحمـاة شـدیم.« در نسـخه بـدل نیـز بـه جـای کویمـات، کلمـه »کومـاب« ضبط شـده اسـت. بـرای نگارنده 
کـه کویمـات یـا کومـاب، بایـد تصحیـف »َکَفرطـاب« باشـد که شـهری کهـن در شـمال حماه،  واضـح بـود 
در حـد فاصـل میـان ایـن شـهر معـرة النعمـان بـوده و امـروزه جـز ویرانه هایـی از آن باقـی نمانـده اسـت. در 

تصحیح آقای توکلی صابری )ص165(، نام این شهر به صورت »کفرتاب«، تصحیح شده است.

باب السطوی / باب الطوی
بـه  توکلـی صابـری )ص303(  و  کـه در دو تصحیـح غنـی زاده )ص106(  از دروازه هـای مسـجدالحرام، 
صـورت بـاب السـطوی، و در تصحیـح دبیرسـیاقی )ص128( بـه صـورت باب الطوی ضبط شـده. با این 
حال صورت درسـت نام این دروازه باید »باب الشـطوی« باشـد. شـاهد بر این ادعا آنکه بّشـاری مقدسـی 
گزارشـی مربوط به حج گزاری  کرده1 و در  )زنده در 375ق(، از همین در به نام »باب زقاق الشـطوی« یاد 
کـه ابـن جـوزی )د. 597ق( در شـماری از آثـار خود نقل کرده، از »زقاق الشـطوی« در مکه  هـارون الرشـید 

نام برده شده است.2

نوشتکین غوری
در نسـخه های چاپـی سـفرنامه ناصـر خسـرو )تصحیـح غنـی زاده، ص44-45؛ تصحیـح دبیرسـیاقی، 
پیرامـون  مرتفـع  سـکوی  و  دّکان  توصیـف  در  ص225-224(  صابـری،  توکلـی  تصحیـح  ص54-55؛ 
کـه طبـق کتیبـه ای موجـود در آنجـا، به دسـتور  قّبـة الصخـره، از جایگاهـی بـه نـام »مقـام غـوری« یـاد شـده 
شـخصی به نام »امیر لیث الدوله نوشـتکین / نوشـتگین غوری« سـاخته شـده بود. ناصر خسرو در ادامه، 

این شخص را بنده سلطان مصر و بانی راه ها و پله های اطراف دّکان قبة الصخره شناسانده است.

یخی، شخصیتی به نام »نوشتکین غوری« شناسایی نشد؛ اما به باور نگارنده، این شخص  در منابع تار
کـه در آغـاز  می توانـد منطبـق بـر نوشـتکین بـن عبـداهّلل دزَبـری )د. 433ق(، از امـرای دوره فاطمـی باشـد 
ی بـود. سـپس از سـال 414ق منصـب  مملـوک دزبـر دیلمـی )از فرماندهـان نظامـی فاطمیـان( و مملـوک و
امیرالجیـوش را عهـده دار شـد و چنـدی نیـز والـی و نایـب المسـتنصر بـاهّلل )حکومـت: 427-487ق( در 
که در دوره والیت خود بر فلسـطین، به سـاخت و سـاز  کامًا محتمل اسـت  فلسـطین بود. با این اوصاف 

یده باشد. در مسجداالقصی اهتمام ورز

1. مقدسی، احسن التقاسیم، چاپ لیدن، ص73.
کـن، ج2، ص158؛ صفـة الصفـوة، چاپ بیـروت، ج2، ص182؛ چـاپ مصر، ج1،  کن الـی اشـرف االما 2. ابـن جـوزی، مثیـر العـزم السـا

کلمه »زقاق« به »رواق« تصحیف شده. که در نسخه چاپی آن،  یخ الملوک واألمم، ج9، ص99،  ص336؛ المنتظم فی تار
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کامًا  بر این اساس باید نسبت »غوری« را تصحیف »دزبری« دانست؛ و آنچه احتمال این تصحیف را 
یخ  یخی است. چنانکه مصّحح تار محتمل می سازد، تصحیفات دیگر همین نسبت در سایر منابع تار
یخـی، شـامل »بریـدی«،  کـی در پاورقـی، تصحیفـات دیگـری از نسـبت »دزبـری« را در سـایر منابـع تار انطا
ی  یخی، لقب و که در منابع تار یدی«، »وزیری« و »ثوبری« برشـمرده اسـت.3 البته باید توجه داشـت  »در
ی  کاربرد لقب »لیث الدوله« را برای و را منتخـب )منتجـب؟( الدولـه و عضدالدولـه گفته اند و نگارنده، 

نیافته است.

خاتون
در چاپ های قبلی سفرنامه )تصحیح غنی زاده، ص 28؛ تصحیح دبیرسیاقی، ص33(، نام روستایی که 
ناصر خسـرو در مسـیر خود از رمله به سـمت بیت المقدس از آن یاد کرده، به صورت »خاتون« ضبط شـده. 
نگارنده پیش تر با توجه به نامأنوس بودن این نام با سـاختار اسـامی رایج برای شـهرها و روسـتاهای سـرزمین 
شام و فلسطین، به تصحیف نام این روستا اطمینان یافته، اما موفق به شناسایی صورت درست آن نشده 
که تا به امروز به همین  بود. در تصحیح آقای توکلی صابری )ص192(، نام این روستا »الترون« ضبط شده 

نام )لطرون(، میان دو شهر رمله و بیت المقدس در فلسطین اشغالی باقی مانده است.

قرول
که در بیشـتر چاپ های  ناصر خسـرو در سـفر خود، در میانه دو شـهر حّران و سـروج، به شـهری وارد شـده 
سفرنامه )تصحیح غنی زاده، ص13؛ تصحیح دبیرسیاقی، ص15؛ تصحیح توکلی صابری، ص158(، 
یس، به صورت »فرول« ضبط شـده اسـت. حّران و سـروج در  به صورت »قرول« و در یکی از دو نسـخه پار
یه قـرار دارنـد. امـروزه  گذشـته از شـهرهای شـمال شـام بوده انـد و امـروزه در جنـوب ترکیـه، نزدیـک مـرز سـور
میان این دو شـهر، هیچ شـهر و یا حتی روسـتایی به این اسـم وجود ندارد و نگارنده نیز در جسـت وجوی 
یخـی و جغرافیایـی حوزه شـام، نشـانی از شـهری به این نـام نیافت. از این رو  خـود در بسـیاری از منابـع تار

به نظر می رسد »قرول« )یا فرول( را باید صورت تصحیف شده نام شهری در شمال شام به شمار آورد.

احمد خامه یار  

کی، تصحیح عمر عبدالسام تدمری، ص391. یخ االنطا 3. تار
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صراحی می کشم، اما نه بر دفتر
گر آتش این زرق در دفتر نمی گیرد« »صراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند/ عجب 

یان طریقی برنمی گیرد« که نویسـندۀ  ایـن بیـت مربـوط بـه غزلی اسـت از حافـظ با مطلع »دلم جز مهر مهرو
گزارش آن چنین آورده است: کتاب شرح شوق در 

کشـیدن )رسـم و نقش کـردن( اسـت. می گویـد:  ی فعـل  بیتـی اسـت طنزآمیـز ... بـار ایـن طنـز بیشـتر بـر رو
ی دفتـر رسـم می کنـم، و آنـان  مـن، بـه دلیـل میـل بـه بـاده، شـکل صراحـی را بـه دور از چشـم دیگـران بـر رو
گمـان می کننـد مـن مطالـب معمـول مثـل موضوعـات علمی، دینی، شـعر و غیره را بر آن می نویسـم. به هر 
یـا بـا خلـق اسـت، امـا در شـگفتم کـه چرا آتـش این نیرنگ و سالوسـی،  حـال ایـن کار، خـود مکـر و زرق و ر
یا خرمن  دفتـر را نمی سـوزاند. )یعنـی قاعدتـًا بایـد بسـوزاند، چـه بـه قـول خـود او و به طـور کلی »آتش زهـد ر
دیـن خواهـد سـوخت«( ... بـه گمانـم اینکـه »مردم دفتـر انگارند« بیش از هر چیز به وضعیت کسـی که به 
که مردم از دور  ی صفحۀ دفتر می کشد، در حالی  اصطاح یواشکی شکل شیء مورد عاقۀ خود را بر رو
فقـط دفتـر را می بیننـد، نزدیک تـر اسـت تـا اینکـه بگوییـم در زیر دلـق آن را حمل می کنـد. وانگهی در مورد 
دفتـر، چـه دلیلـی بـرای حمـل آن در زیـر دلـق یـا بـه هر حال به صورت پنهانی هسـت؟ و یا چـه دلیلی دارد 
که یک شیء پنهان در زیر دلق را فقط دفتر، و نه چیز دیگر، بینگارند؟ تازه شیء پنهان در زیر دلق یا هر 
چیز دیگر اصًا دیده نمی شود تا دیگران بتوانند حدسی درباره اش بزنند، و اصواًل وقتی چیزی را مخفی 
گر دفتری به رأی العین در میان نباشد، آتش گرفتن موضوعیتی  که نخواهند به چشم بیاید. نیز ا می کنند 
نخواهـد داشـت، و بایـد پرسـید: آتـش در کـدام دفتـر می گیـرد؟ دفتـر موهـوم؟ آری بیشـترین جـان و جوهـر 
که ذکر شد. و اما به نظر می رسد در اینجا هم طعن و نقدی دارد بر »دفتر دانش« به  طنز در معنایی است 
که به جای چنین  ی چیزی به جز علم ظاهر و مکتسب نیست، و چه بهتر  معنای مرسوم. این دفتر، حاو
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ی آن شـکل صراحی و سـبو و سـاغر کشـیده شـود. در هر حال، این خود هنری اسـت که همۀ  علومی بر رو
این معانی را در ظرفی چنین تنگ و بیتی این سان فشرده جای دهند. )ص 2080 و 2081(

مطلـب فـوق عبـارت اسـت از نقـل کلمـه بـه کلمـۀ آنچه شـارح برای بیت مـورد بحث نوشـته و در کتابش 
آورده اسـت. در ادامـه نیـز توضیحـات بنـده خواهـد آمـد تـا خواننـدگان پـس از خوانـدن آن شـرح و از نظـر 
گذرانـدن ایـن جـرح، بـه قضـاوت و نتیجه گیـری بپردازنـد. در ایـن مقالـه کوشـش شـده بررسـی مطالـب بـا 

رعایت اصول علمی و پرهیز از بیان عقاید شخصی و اعمال سلیقه فردی انجام شود.

1. گزارشـگر در ایـن بیـت، واژۀ کشـیدن را بـه معنـای رسـم و نقش کـردن پنداشـته و البتـه بـه گواهـی دیـوان 
حافـظ ایـن برداشـت اشـتباه اسـت و دالیـل نگارنـده در ادامـه آورده می شـود تـا خواننـدگان را نیـز شـبهتی 
کـه در حالـت کلـی از مصـدر کشـیدن بـه ذهـن هـر شـنونده ای می رسـد، حمل کردن  نمانـد. معنـای اّولیـه 
کـه بـرای ایـن واژه آورده ، معادل یا مشـابه  یـا منتقل کـردن اسـت. لغت نامـۀ دهخـدا نیـز معانـی نخسـتینی 
برداشـت عرف اسـت. پس به حکم اصل عدم نقل )پایداری واژه(، تصور خوانندۀ اشـعار حافظ هم این 
گـر قـرار باشـد از معنـای قـراردادی و  کـه او نیـز چنیـن معنایـی را از کاربـرد آن مصـدر اراده می کنـد و ا اسـت 
آشـنا برگردیـم، گوینـده بایـد دلیـل و نشـانه ای در کامـش بـه مخاطـب بدهـد یـا اینکـه در مـوارد مشـابه که 
جاهـای دیگـر آورده، معنـای ثانویـه را بـه صورت قابل اعتنایی به کار گرفته باشـد تا اینکه دسـت کم برای 
کنـد و بـه  گاه بـه زبـاِن شـاعر، تردیـد ایجـاد شـود و ذهـن او را از معنـای ابتدایـی کلمـه منصـرف  خواننـدۀ آ
گرایـش دهـد. از آنجـا  کـه هیـچ قرینـۀ صارفـه ای در ایـن بیـت نیسـت، پـس خواننـده بایـد  معانـی دیگـر آن 
کـه  یـم  گـواه از حافـظ می آور کنـون دو  کنـد. ا همـان معنـای حقیقـی، یعنـی حمل کـردن را در بیـت جـاری 
کـرده بـرای فعل کشـیدن و تصویـری می سـازد شـبیه آنچـه در بیـت مـورد  قطعـًا معنـای حمل کـردن را اراده 

بررسی آمده است؛ یعنی حمل کردن پنهانی باده.

می کشــــــــیم ز  امرو نه  خرقه  یــــــــر  ز باده  ما  صدبــــــــار پیر میکــــــــده این ماجرا شــــــــنید* 

کشــــــــی کی  یر خرقه قدح تا به  کارت برافکنم* حافظ به ز در بــــــــزم خواجــــــــه پــــــــرده ز 

گرچـه در ایـن دو مثـال معنـای نوشـیدن هـم قابـل برداشـت اسـت، امـا فعـًا موضـوع بحـث مـا  یـادآوری: ا
کشیدن یقینًا معنای رسم و نقش کردن نمی دهد. که در این مواضع،  نیست؛ چون می دانیم 

کاغـذ سـفید یـا خـط داِر  گزارشـگر واژۀ دفتـر را مـرادف معنـای امـروزی اش پنداشـته؛ یعنـی تعـدادی   .2
کـه آمـاده اسـت بـرای نقاشـی کردن یـا ثبـت و یادداشـت اطاعـات و داده هـا. در  صحافی شـده و مجلـد 
صورتی که دفتر از جمله کلماتی است که دارای چند معناست و به اصطاح اهل اصول، مشترک لفظی 
کتاب  که مرادف با  که در باال آوردیم، نقل داده و معنای دیگرش  که شـاید عرف آن را به معنایی  اسـت 
که حافظ لغت دفتر را آورده، صرفًا  کاربرد افتاده اسـت. در بیشـتر مواردی  در روزگار ماسـت، از بسـامد و 
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کـه مـا امـروز از کتـاب می گیریم، مورد نظرش بوده اسـت و چـون نزد اهل علم منطق و لغت، این  مفهومـی 
امـر بدیهـی اسـت، تنهـا بـه آوردن دو شـاهد از حافـظ اقتصـار می کنـم کـه در آن آشـکارا مدعای مـا  اثبات 

می شود:

کن و نــــــــام دوا مپرس* در دفتر طبیب خرد »باب« عشق نیست ای دل بــــــــه درد خو 

نیامده ست که در دل دفتر  دانشــــــــی  دارد چــــــــو آب، خامــــــــۀ تــــــــو بر ســــــــر زبان* هر 

کلمـه، سـه جملـه و یـک شـبه  پانـزده  از  ایـن یادداشـت اسـت، مجموعـًا  کـه موضـوع  بیـِت حافـظ   .۳
کـه حافـظ در ایـن بیـت می گویـد، عبـارت اسـت از  گزارشـگر معتقـد اسـت  جملـه تشـکیل شـده و آنچـه 
که در تبدیل و  کلمه و شـش جمله. مسـلم اسـت با هیچ روش علمی توجیه پذیر نیسـت  شـصت وچهار 
برگـردان بیتـی از نظـم بـه نثـر، گزارشـگر بـدون مبنـای منطقی حتی یک حرف به سـخن گویندۀ نخسـتین 
کـه در تعـارض بـا دانـش یـا بـه دور از  کار علمـی انجـام شـود، هـر روشـی  گـر قـرار اسـت  کنـد؛ چـون ا اضافـه 
آن باشـد، از آنجـا کـه موجـب توالـی فاسـد می شـود، ممنـوع اسـت. در ادامۀ مطلب این اضافـات بی مبنا 
کـه هـر یـک از جمـات بیـت حافـظ بـا توضیحـات  و مفسـده هایش را برخواهیـم رسـید؛ بـه ایـن صـورت 

گزارشگر مقایسه و به دور از اعمال سلیقۀ شخصی صرفًا خطاهای علمی استخراج و بیان می شود.

بررسـی جملۀ اّول: »صراحی می کشـم پنهان« به این جمله تبدیل شـده اسـت: »من به دلیل میل به باده، 
ی دفتر رسـم می کنم«، نخسـت می گوییم عبارت »به دلیل  شـکل صراحی را به دور از چشـم دیگران بر رو
گره گشـایی اسـت، این  گرچه می دانیم وظیفۀ مفسـر، ایضاح و  میل به باده« اضافی و باطل اسـت؛ چون ا
کمکی به فهمیدن متن می کند، در حالی  که درک مطلب دشـوار اسـت و  کار در جایی باید انجام شـود 
کید نیازی ندارد. دوم اینکه واژۀ »شـکل« را  کـه میـل بـه بـاده در سرتاسـر سـخن خواجـه موج می زند و بـه تأ
ی  یم، ولی بی هیچ منطقی میان شـرح بیت افزوده شـده اسـت. سـوم هم اینکه جملۀ »بر رو در بیت ندار
دفتـر رسـم می کنـم« نتیجـۀ ترکیـِب می کشـم در جملـۀ »صراحـی می کشـم پنهـان« و دفتـر از جملـۀ »مـردم 
دفتـر انگارنـد« حافـظ اسـت. در واقـع ایشـان در مصـراع نخسـت، »دفتـر« را دو جـا خـرج کرده انـد. عبارت 
ی« نیز بدون بیان هیچ دلیل و توجیهی توسط شارح الحاق شده است. باید توجه داشت یکی از  »بر رو
که حتی  عوامل اساسی تحریفات پیش آمده در معنای بیت، همین عبارت است. باید در نظر داشت 
کـه پیـش از ایـن آمـد ندانیم و با تصورمان از دفتر نقاشـی امروزی شـعر حافظ را  گـر معنـای کهـن »دفتـر« را  ا
بخوانیـم، بـاز هـم قواعـد زبانـی و اصـول تفسـیر کـه پیش تر بیان و تشـریح شـد، به ما اجازۀ چنین برداشـت 
غلطی از فعل »می کشم« نخواهد داد تا به آن استنتاج های نادرست بینجامد. نیک است بدانید فرض 
یم، معنای مصراع  کشـیدن را هم رسـم و نقش کردن بپندار که دفتر را مرادف دفتر نقاشـی بدانیم و  محال 
کـه مـن دفتر ترسـیم  اّول چنیـن خواهـد شـد: »مـن پنهانـی صراحـی ترسـیم می کنـم، ولـی مـردم می انگارنـد 
می کنـم« و بـاز در ایـن حالـت هـم بـا آنچـه در شـرح بیت آمده سـازگار نمی شـود؛ چون نتیجه این می شـود 
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کلیتی به نام دفتر را طراحی نمی کند، بلکه شکل صراحی را طراحی می کند،  که شخص نقاش، شکل 
کرده تا بتواند  ی« را اضافه  گزارشـگر این جمله را خالی از لطف دیده، از جانب خودش »بر رو ولی چون 
گـزارش ابیات و عبـاراِت دیگران مـا هرگز اجازه  معنـای توجیه پذیـری ارائـه کنـد. یادمـان باشـد در شـرح و 

کنیم. کم  یم با شوق خود مطالبی اضافه یا جزئی را  ندار

گمـان می کننـد مـن مطالـب  بررسـی جملـۀ دوم: »مـردم دفتـر انگارنـد« بـه ایـن جملـه تبدیـل شـده: »آنـان 
معمـول مثـل موضوعـات علمـی، دینـی، شـعر و غیـره را بـر آن می نویسـم«. به راسـتی چگونـه می تـوان از آن 
کـه معادل »آنان« اسـت، »دفتـر« هم بـه »آن« برمی گـردد، »انگارند«  جملـه بـه ایـن نتیجـه رسـید!؟ »مـردم« 
را نیـز مـرادف »گمـان می کننـد« قـرار داده، ولـی تکلیـف باقـی کلمـات چـه می شـود؟ حافـظ یـک جمله با 
تی که  سـه کلمـه سـاخته، ولـی شـارح بـه ازای آن، دو جملـه بـا هفـده کلمه پرداخته اسـت! بررسـی جما

گزارشگر در برگردان مصراع اّول آورده است، در همین جا پایان می یابد.

که خود شـارح نیز متوجه غریب و شـاذبودن روایتش از سـخن حافظ شـده، پس از تبدیل و بیان  از آنجا 
که  که بهره ای نیز از مغالطه دارد، مطالبی را می آورد  بیت به نثر با استفاده از زبان تحکم و طرح سؤاالتی 
پیداسـت قصـد دفـع دخـل مقـدر و دادن پاسـخ بـه ایرادهای احتمالـی خوانندگان دارد، ولـی این ایرادها 

یم. که در ادامه به آن می پرداز همچنان به قوت خود باقی است 

گزارشگر می گوید:    .1

بـه گمانـم این  کـه »مـردم دفتـر انگارنـد« بیـش از هـر چیز به وضعیت کسـی که به اصطاح یواشـکی شـکل 
کـه مـردم از دور فقـط دفتـر را می بیننـد،  ی صفحـۀ دفتـر می کشـد در حالـی  شـیء مـورد عاقـۀ خـود را بـر رو

نزدیکتر است. 

که برای چنین استنباطی از بیت آوردم، این گمان شارح را در صورتی  صرف نظر از تمام ایرادهای زبانی 
که حافظ دانش آموز مدرسه است و در روز امتحان  که مثًا پیش فرضمان چنین باشد  می توان پذیرفت 
یگوشی و شیطنت یا آماده نبودن برای آزمون ، غافانه در حال  که باید به سؤاالت پاسخ دهد، به دلیل باز
کـه مثـل مراقبـان جلسـه از دور  ی برگـه اسـت و البتـه مـردم هـم  نقاشـی کردن شـیء مـورد عاقـۀ خـود بـه رو

که او سرگرم پاسخ دادن به پرسش هایش است.  رصدش می کنند، در این تصور باطل اند 

کرده از این قرار است:  که شارح مطرح  2. ایراد دیگری 

در مورد دفتر، چه دلیلی برای حمل آن در زیر دلق یا به هر حال به صورت پنهانی هست؟ 

گاهی و شـناخت مخاطب از شـکل ظاهری  گرِو آ نخسـت باید در نظر داشـت درک معنای این بیت در 
که از جملۀ البسـه و پوشـش های قشـری خاص در عصر حافظ بوده اسـت.  دلق و پوشـندگان آن اسـت 
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دزی، خاورشناس هلندی در معرفی دلق چنین می آورد: 

یشان و داعیه داران مقام والیت است. به قول سیوطی قضات و علما دلقی فراخ  دلق لباس فقیران، درو
گرد و چرخی، به رنگ  ی شانه قرار داشت و خطبا یک دلق  که مدخل آن بر رو و جلو بسته می پوشیدند 

سیاه، رنگ مخصوص سلسلۀ عباسیان را به تن می کردند.1 

کـه سـندی دیگر اسـت بر بسـته بودن  یایـی«  ک خواهـم زدن ایـن دلـق ر حضـرت حافـظ نیـز می گویـد: »چـا
کوته آسـتینان بین«. پس  کمندها دارند/ درازدسـتی این  جلوی دلق. جای دیگر دارد: »به زیر دلق ملمع 
که از این بیت فهمیده می شود، آستین کوتاه آن است. بنابراین دست دلق پوش درون  ویژگی دیگر دلق 
گرد و بسته  با  که فراخ،  که روپوشی بر جامه های دگرش دارد  کسی  آن قرار می گرفته؛ چون طبیعی است 
گر چیزی با خودش حمل کند، خواسته یا ناخواسته،  آستین کوتاه است، دست از آستین بیرون نکند و ا
کـه اوصافـش گذشـت، مخفـی شـود و در نظر نیاید. حال از بیان تمـام این مقدمات می توان  درون دلقـی 
که صاحب  که ناخواسـته دفتر یا هر شـیء دیگری  گرفت ویژگی های شـکلی دلق باعث می شـود  نتیجه 
گاه است  دلق با خود دارد، در زیر آن پنهان شود و البته دلق پوِش فرصت طلب از این امتیاز لباس خود آ
گمـان بـد ندارنـد، در زیـر ایـن حجـاب، بـدون تـرس و دلهـره شیشـۀ  و چـون می پنـدارد دیگـران در حـق او 

شرابش را نیز همراه می برد.

۳. در ادامه شارح ایراد می کند: 

که یک شیء پنهان در زیر دلق را فقط دفتر و نه چیز دیگر، بینگارند؟  چه دلیلی دارد 

بـه نظـر آشـکار و بی نیـاز از توضیـح می رسـد، امـا چـاره ای جـز پاسـخ نیسـت؛ چـون بـرای ایشـان بی جواب 
مانده است. همان گونه که از قول دزی نقل شد، در جامعۀ اسامی طبقات دلق پوش عبارتند از: فقیران، 
گـروه، دفتر  کـه حلقۀ اتصال همۀ این شـش  یشـان، داعیـه داران مقـام والیـت، قضـات، علمـا و خطبـا  درو
یشـه و هسـتی معنوی خود را از آن می گیرند و با توجه به اینکه ابزاری شناخته شـده تر  اسـت و به اتفاق، ر
گر همراه خود چیزی داشته  از دفتر ندارند، به ضرورت از ایشان جدایی ناپذیر است. پس از باب غلبه، ا

که دفتر است. باشند، المحاله این گونه فرض می شود 

۴. ایشان به دنبال ایرادهای خود چنین آورده اند: 

شیء پنهان در زیر دلق یا هر چیز دیگر اصًا دیده نمی شود تا دیگران بتوانند حدسی درباره اش بزنند. 

مایـۀ شـگفتی اینجاسـت کـه در بیـت مطلقـًا صحبتـی از حـدس زدن به میان نیامده اسـت و قرار نیسـت 
کـه  کـرده  یـدن اسـتفاده  حدسـی زده شـود. بایـد توجـه داشـته باشـیم حافـظ از مصـدر انـگاردن یـا انگار

1. فرهنگ البسه مسلمانان، ص 174.
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و  فرض کـردن  گمان بـردن،  پنداشـتن،  »تصورکـردن،  اسـت:  آمـده  معانـی  ایـن  بـه  دهخـدا  لغت نامـۀ  در 
که همگی این افعاِل مترادف، در فکر ما رخ می دهد و اتفاق می افتد  اندیشـه بردن«. الزم به دقت اسـت 

کرده است:  و عامه دهخدا فکر را چنین تعریف 

حرکت ذهن از مطلوب به مبادی و باز از مبادی به مطلوب و مراد از مبادی معلومات است. 

اما تهانوی در تعریف حدس می گوید: 

متمثل شدن مبادی فکر است در ذهن دفعتًا و بدون اختیار و قصد، خواه پس از جستجو و خواه بدون 
گرفتـه شـده و لـذا در عـرف آن را سـرعت انتقـال از مبـادی بـه  کـه از حـدس بـه معنـی ]لغـوی[ سـرعت  آن 

مطلوب نامند، ولیکن در این مسامحت است، چه در حدس، حرکتی نیست و در مقابل فکر است.2

کـه دیگـران بـا توجـه بـه انـگارۀ  حـال بـا ایـن توضیحـات روشـن می شـود مـراد و مقصـود حافـظ ایـن اسـت 
پیشین خود فکر می کنند که من همراه خود دفتر می برم؛ چون می دانند حافظ قرآنم و تصور نمی کنند که 
کارم ندارند و من از این خوش باوری سوءاستفاده می کنم و به عمل  کاری به  اهل باده نوشی باشم. پس 
حـرام می پـردازم. بنابرایـن بـا توجـه بـه ظاهـر بیـت و مقدمـات یادشـده، عمومًا دربـارۀ حافظ مطلقًا شـکی 
برای کسـی ایجاد نشـده که به دنبال آن مجبور شـود دسـت در دامان حدس بزند و به شـیء پنهان در زیر 
گرامی انگاردن را به معنای حدس زدن  دلق او بپردازد، فارغ از اینکه دیده شود یا نشود. پس اینکه شارح 
گرفته اند، اشتباه و ناشی از سهل انگاری و بی دقتی ایشان بوده که از لحاظ منطقی این مقدمات فاسد، 

سبب شده خواسته یا ناخواسته در معنای واقعی شعر توسط آن بزرگوار مغالطه ایجاد شود.

۵. شارح در پایان ایرادهایش برای تحکیم باور غلط خود دربارۀ این بیت، یعنی تصور دفتر نقاشی برای 
گفته:  حافظ و اینکه او مشغول نقاشی کردن است، چنین 

گـر دفتـری بـه رأی العیـن در میـان نباشـد، آتش گرفتن موضوعیتی نخواهد داشـت و باید پرسـید: آتش در  ا
کدام دفتر می گیرد؟ دفتر موهوم؟ 

که آتشی هم به صورت  گر دفتری به صورت مادی در میان نیست، البته  که باید توجه داشت ا در حالی 
کمـال تحّیـر و  خارجـی وجـود نـدارد. اصـًا شـاعر در پـی آتش گیرانـدن و دفتـر سـوزاندن نیسـت، بلکـه در 
گزارشـگر( می گویـد: چـرا آتـش نمی گیـرد. در واقـع خواجـه بـا بهره گیـری از ایـن  شـگفتی )بـر خـاف تصـور 
کسـتر و فانی کـردن اسـت تـا  کـه مظهـر و نمـادی بـرای سـوزاندن و خا تعبیـر، زرق را همچـون آتـش دانسـته 
یانبار زرق را به صاحبان دفتر و دیوان نشـان دهد، مگر بتواند  بتواند هر چه بیشـتر خطرات و آثار سـوء و ز

این جماعت را از زرق بر حذر دارد.

کشاف اصطاحات الفنون، به نقل از لغت نامه.  .2
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نکاتی از آثار استاد عالمه جالل الدین همایی)5(

]اشتقاق واژۀ  صوفی از صوف[
مشـهورترین و صحیـح تریـن اقـوال در اشـتقاق کلمـۀ صوفـی آن اسـت کـه منسـوب بـه »صـوف« بـه معنـی 
که مرسـوم صوفیان بوده و این عادت از قدیم ما بین زّهاد و فقرا  پشـم باشـد، به مناسـبت پشـمینه پوشـی 
کـه بـر اشـتقاق کلمـۀ صوفـی از صـوف به معنی پشـم گرفته اند  معمـول بـوده اسـت1...اعتراض عمـده ای 
که پشمینه پوشی اختصاص به فرقۀ موسوم به صوفیه ندارد. اّما جواب این اعتراض این  همانست.... 
کـه در وجـه تسـمیه جامعّیـت و مانعّیـت شـرط نیسـت و ممکن اسـت کلمـه ای را به مناسـبتی در  اسـت 

کلمه به آن مورد اختصاص نداشته باشد. که معنی  کنند در صورتی  یک مورد به خصوص اصطاح 

کـه دیگـران متعـّرض نشـده انـد به این قـرار که  اّمـا بـه نظـر نگارنـده اعتـراض دیگـری در ایـن بـاره مـی رسـد 
در زبـان عربـی یـاء نسـبت در مـورد انتسـاب بـه شـکل و هیـأت در جامـه و لبـاس نظیـر نـدارد و مثـًا کلمـۀ 
کنـد و »اطلسـی« بـه معنـی اطلـس پـوش در اسـتعمال  کـه لبـاس پنبـه در بـر مـی  »قطنـی« بـه معنـی کسـی 
فصیـح عربـی صحیـح نیسـت، بـر خـاف فارسـی که ایـن نوع اسـتعمال در آن صحیح و متداول اسـت و 
لفظ صوفی را در عربی علی القاعده به معنی تاجر پشـم یا لباس پشـمینه یا منسـوب به محّل و شـخص 
گفت، نه در مورد مردم پشمینه پوش چنانکه ظاهرا در مورد عبد الرحمن صوفی  صوف و صوفه نام باید 
که شـعار فرقۀ صوفیه می باشـد و  منّجم معرف به مناسـبت شـغل پشـم فروشـی اسـت نه پشـمینه پوشـی 
حـّل ایـن اشـکال نگارنـده را بـه ایـن عقیده هدایت کرده که ظاهرًا اصطاح صوفی در مورد زّهاد پشـمینه 
کـه دربارۀ  کـه در زبـان عربـی داخـل شـده و از ایـن جهت اسـت  پـوش از کلمـات سـاختۀ فارسـیان اسـت 
گفته و نوشته اند... و محتمل  کلمه آن همه قیل و قالها و بحث و جدالهای ال طائل  اشتقاق عربی این 
کرده باشـند و از آنجا به دیگر باد اسـامی  کوفه وضع  که اّول با راین لقب را ایرانی نژادان بصره و  اسـت 

کرده باشد2 سرایت 

1 . مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة )مقدمه(، ، ص76.
2 . همان، ص81ـ82.
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] تعریف تصّوف و اختالف در آن[
سـخنان مشـایخ ]در تعریـف تصـّوف[ هـر چنـد بـه ظاهـر مختلـف اسـت، اّما اختـاف در تعبیرات ناشـی 
از اختـاف در احـوال و مقامـات و مراتـب و درجـات و اوقـات و اشـخاص اسـت، چـه اّواًل هـر سـخنی از 
یافـت گوینـده حکایـت م کند و هر کسـی از منزل خویش نشـانی می دهد  مرتبـه و مقـام و درجـۀ فهـم و در
و از مقـام و پایـه ای کـه در آن واقـع اسـت، عبـارت مـی آورد. ثانیـًا سـیر و سـلوک روحانـی را از درجۀ انقطاع 
گون اسـت و سـالک در هر  گونا و طلب تا مقام فناء فی اهّلل مراتب و مقامات و درجات و احوال و اوقات 
مرحله حال و مقامی خاص دارد...ثالثًا تصّوف از نظر فّنی و علمی جهات و جنبه های مختلف دارد و 
گونه  که در امثال این  کرد و در هر حال باید دانست  ممکن است نظر به هر جنبه ای، تعریفی از تصّوف 

تعریفات به اصطاح علمای منطق تعریفات لفظی و مفاهیم عرفی است3

]احادیث موضوعه پیرامون تصّوف[
کـه فرمود »الصوفی مـن لبس الصوف  اینکـه بعضـی بـه حضـرت امیـر المؤمنیـن علی)ع( نسـبت داده اند 
کتـب معتبـر  علـی الصفـا و جعـل الدنیـا تحـت القفـا« ظاهـرا از موضوعـات و سـند صحیـح نـدارد و در 
صوفیه هم این عبارت را به جنید و ابو علی رودباری نسبت می دهند نه به حضرت علی)ع(. همچنین 
ی و کتمان المعانـی« و امثال  کـه فرمود: »التصـّوف ترک الدعـاو آنچـه بـه پیغمبـر)ص( نسـبت مـی دهنـد 
که هر دو فرقه  که در کتب معتبر حدیث، روایت نشده است و با مبانی  علم درایت و روایت  این روایات 

شیعه و سّنی دارند نمی توان آنها را از احادیث مأثوره شمرد و منشأ آثار قرار داد.4

کاشانی صاحب مصباح الهدایة[ ]مکتب یا طریقۀ تصّوف عّز الدین محمود 
کـه دورۀ ظهـور مؤلـف اسـت در مکتـب مهـّم یـا دو طریقـۀ بـزرگ در تصـّوف وجـود  در قـرن هفتـم و هشـتم 
داشت، یکی طریقۀ عطار و مولوی که آن را تصّوف عاشقانه می نامیم و دیگر مکتب سهروردی و محیی 
الدین عربی و ابن فارض که از ان به تصّوف عابدانه عبارت توان کرد. مولوی تا وقتی به صحبت شمس 
کـرد، در مرحلۀ تصّوف  الدیـن تبریـزی نپیوسـته بـود و در مکتـب سـّید بهـاء الدین محّقـق ترمذی کار می 
ی را از این مدرسه به مدرسۀ عالی تر و از این پایه به پایه ای برتر برد  عابدانه بود اّما اّتصال او به شمس و

کردیم. که از آن به تصّوف عاشقانه عبارت 

کـه سلسـله مشـایخ سـهروردیه را تشـکیل مـی دهنـد از قبیـل نـور  ...صوفیـان قـرن هفتـم و هشـتم هجـری 
الدیـن عبـد الصمـد اصفهانـی نطنـزی و اسـتادش نجیب الدین علی بزغش شـیرازی در تحت تعلیم دو 
کتـاب یـا دو مکتـب بـوده انـد، یکـی مکتـب علمـی محیـی الدیـن ابـن عربی و ابـن فارض و دیگـر مکتب 
علمـی عـوارف المعـارف سـهروردی، بـه ایـن طریق کـه علوم عرفانی را از کتب محیی الدین و اشـعار ابن 

3 همان، ص83.. 
4. همان، 90ـ91. 
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کتاب  که  گرفتند. از این جهت است  فارض و اعمال طریقت و رسوم خانقاه را از عوارف المعارف می 
فتوحات و فصوص محیی الدین و تائیۀ این فارض ما بیِن ایشان بسیار اهمّیت داشته و ظاهرا در جزِو 
کتابها نوشته شده از مشایخ بزرگ این  که بر این  کتب درسی ایشان بوده و بیشتر شروح و تعلیقات مهّم 
کاشـانی و عّز الدین محمود و ظهیر الدین  کمال الدین عبد الرزاق  سلسـله مثل سـعید الدین فرغانی و 

عبد الرحمن است...

... در مکتـب سـهروردی علـوم عرفانـی بـا تشـّرع و تزّهـد آمیختـه و تصـّوف عبارتسـت از زهـد و عبـادت و 
مجاهـدت و رعایـت فرایـض و مداومـت بـر آداب و سـنن و اوراد و اذکار اّمـا تصـّوف مولوی در مرحلۀ اخیر 
گردان مولـوی، حدیقـۀ سـنایی و الهـی نامۀ عطار  وجـد اسـت و سـماع و قـول و ترانـه و اشـعار. در حـوزۀ شـا
و مثنـوی موالنـا خوانـده مـی شـد و در مجمـع مشـایخ سـهروردیه و رسـالۀ قشـیریه و احیـاء العلـوم غزالـی و 

عوارف سهروردی و فتوحات مکیه و فصوص محیی الدین.

بالجمله عّز الدین محمود یک نفر صوفی عارف متشّرع زاهد و عابد است، نه قلندر وارسته، و از جنس 
کـه کتاب  کـرد  سـهروردی و ابوطالـب مّکـی اسـت نـه از نـوع مولـوی و حافـظ شـیرازی. پـس تعّجـب نبایـد 
کتاب تصّوف و عرفان. کتاب فقه و ادعیه و اعمال سنوی شبیه تر است تا به  گاهی به  مصباح الهدایة 

عّز الدین محمود شرط اساسی تصّوف و حقیقت عشق را، وجوب طاعت و عبادت و مازمت شریعت 
ک می شـمارند و مـی گویند که صوفیان  مـی دانـد و بـر کسـانی کـه عبـادت و طاعـت را وظیفۀ عّباد و نّسـا
صاحبـدل و اربـاب منـازالت و مواصـات چنـدان احتیـاج بـه آداب شـریعت ندارنـد، سـرزنش می کند و 

کوتاه نظری و بی بصیرتی می شمارد... این اعتقاد را ناشی از جهل و 

یخی و سـیر معنوی و اسـرار باطنی  گـر در موضـوع تصـّوف از نظـر تار نوشـته هـای عـّز الدیـن در ایـن کتـاب ا
کامًا جامع و  این مسـلک اطاعات عمیق نهد، برای شـناختن یک نفر صوفی دیندار و عابد خانقاهی 
کـه تمـام عقایـد متصّوفه معروف قرن هفتم و هشـتم بلکه دوره هـای ما قبل و ما بعد  رساسـت، بـه طـوری 

کتاب می توان به دست آورد...5 آن را از این 

روح اهل شهیدی  

5. همان، 45ـ47 




