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تصحیحی دیگر از نزهة العاشقین 
تألیف علی بن محمود بن الحاج

2 .2نزهة العاشقین تألیف «محمد زنگی بخاری» :این رساله
تألیف «محمد بن محمود زنگی  بخاری»ست که در
۷۱۳ق زنده بود هاست .این رساله جزو شش رساله و
مناظره و مقامۀ محمد زنگی  بخاری به ّ
همت ایرج
افشار به چاپ رسید هاست (زنگی بخاری .)۱۳۷۲ ،احمد
بهنامی  در مقالهای زیر عنوان «عشق ،همای دولت
است» به بررسی  و نقد این رساله و چاپ آن
پرداختهاست (بهنامی.)۱۳۹۶ ،

ی
علی کاملی
دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تربیت دبیر سنندج
alikamli1360@gmail.com

مروری اجمالی بر رساالت عشق
ّ
تا  امروز رساالت متعددی درخصوص مقولۀ عشق در
ّ
تصوف به رشتۀ تحریر درآمد هاست که
زمینۀ عرفان و
تمامی این رساالت به چیستی ،چرایی و چگونگی عشق
پرداختهاند .برخی  از این رسالهها  به ّ
همت اهل ادب
تصحیح شد هاند و برخی  دیگر همچنان در قالب نسخ
ّ
خطی  در انتظار تصحیح و انتشار ماند هاند .از جملۀ
رساالت منتشرشده میتوان به رسالة العشق تألیف شیخ
الرئیس بوعلی سینا (د۴۲۸ .ق) ،سوانح فی العشق از احمد
ّ
غزالی  (د ۵۱۷ .یا  ۵۲۰ق) ،فی حقیقة العشق تألیف شیخ
یحیی  سهروردی (د۵۸۷ .ق) و رساله در عشق نوشتۀ
ّ
سیفالدین باخرزی (د ۶۵۹ق؟) اشاره کرد.

3 .3نزهة العاشقین تألیف «عبدالکریم بن محمد الحاج النکری»:

ّ
افشار ،محمدتقی  دانشپژوه نسخۀ این
بهگفتۀ ایرج
رساله را در کتابخانۀ دانشگاه پرینستون دید هاست.
احمد منزوی ( )1455 /1.2 :1342نیز به نسخۀ این رساله
اشاره کردهاست .این رساله گویا تا کنون به تصحیح و
انتشار نرسید هاست.

 .4نزهة العاشقین تألیف «علی بن محمود بن الحاج» :در
ادامۀ مطلب دربارۀ این رساله توضیح خواهم داد.
ُ
نزهة العاشقین نوشتۀ علی بن محمود بن الحاج
ّ
این رساله را مؤلف ،آنچنان که خود در ابتدای رساله آورده،
در پنج قاعده و یک خاتمه تحریر نمود هاست ،اگرچه بخش
نخست این رساله به دیباجه میماند (همان بخشی که افشار در
ّ
چاپ خود بدان نام «خطبه» دادهاست) و مؤلف رساله نیز قاعدۀ
ّ
(که مصحح با  ّ
ّ
پنجم را مشخص نکرده است
توجه به سیاق
ّ
ّ
ا مشخص نمودهاست) .خود مؤلف نزهة
عبارات رساله آن ر
ّ
العاشقین را بر رسالۀ خود نهاده و خوشبختانه در مقدمۀ
(خطبۀ) رساله نام خود را نیز آوردهاست .همانگونه که افشار
اشاره کردهاست ،سیاق عبارات رساله و ذکر نامهای مشایخ

ّ
رساالت مسمی به نزهة العاشقین
نگاهی به
تا کنون چهار رساله با عنوان «نزهة العاشقین» شناسایی 
شده که اوصافشان به شرح زیر است:
1 .1نزهة العاشقین تألیف  «عثمان بن  حاجی بُله تبریزی»:

این رساله که در قرن هشتم تألیف شده ،نزهة العشاق
نیز نام دارد .احمد منزوی ( )1455 /1.2 :1342سه
نسخه از این رساله را برشمردهاست .بهنوشتۀ سیّد
ّ
ّ
علی میرافضلی ،مؤلف این رساله که اطالع چندانی 
ً
از احوال وی در دست نیست احتماال فرزند
«امینالدین ابوالقاسم حاجی  بُله (بالله) تبریزی»
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عاشـقی گر ز ین سـر و گر زآن سـر اسـت
عاقبـت مـا را بـدان سـر رهبـر اسـت

جاحلا نب دومحم نب یلع فیلأت نیقشاعلا ةهزن زا رگید یحیحصت

است که از عالمان اواخر سدۀ هفتم و اوایل سدۀ
هشتم به شمار میرود .نسخهای از این رساله در
کتابخانۀ شهید علی  پاشای ترکیه به شمارۀ ۲۷۰۳
وجود دارد که به سال ۷۸۹ق کتابت شد هاست
(میرافضلی .)72-73 :1379 ،طبق نوشتۀ منزوی ،نسخۀ
َّ
دیگر مورخ ۹۴۰ق در کتابخانۀ ملک نگهداری
میشود .این رساله به ّ
همت فاطمه شاملو در میراث
بهارستان به چاپ رسید هاست (عثمان حاج بله.)1388 ،
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بهنادرست ،بخشی از قاعدۀ چهارم ،یعنی شرط سوم این
قاعده ،دانستهاست ،حال آنکه این بخش قاعده کامل
است و افتادگی نسخه از آخر قاعدۀ سوم تا اواسط قاعدۀ
چهارم است ،که شروط ّ
اول و دوم قاعدۀ چهارم را ندارد.
در اینجا بهکمک نسخۀ مجلس آن را کامل کردهام .نشانۀ
اختصاری این نسخه در تصحیح حاضر «و» است.

عرفان چون «اوحدالدین کرمانی» و «سیفالدین باخرزی»
ّ
در آن میرساند که مؤلف رساله عارفمشرب بود هاست.
تاریخ حد ودی تألیف رساله را بهقرینه میتوان حدس
ّ
ّ
جا که مصحح یافتهاست،
زد .متأخرترین شاعر رساله ،تا آن
جامی (د۸۷۱ .ق) است ،یا بر اساس یک رباعی که در متن
آمده و به دو سراینده منسوب گشته (هست آتش عشق از دو
طرف ،)...یکی از این دو شاعر :فکری مشهدی (د ۹۷۲ .یا 
۹۷۳ق) و فدایی الهیجی  (د۹۷۷ .ق) .از آنجا که تاریخ
تحریر نسخۀ وین سال ۹۸۷ق است ،اگر نسخۀ وین را
کهنترین نسخه بدانیم تاریخ تألیف  رساله بین سالهای
 ۸۷۱تا ( ۹۸۷اگر جامی را آخرین شاعر بدانیم) یا ۹۷7-۹۷۲
تا ( ۹۸۷اگر فکری یا فدایی  را آخرین شاعر بدانیم) بوده و نیز
ّ
تاریخ زندگانی مؤلف رساله ،قرن نهم یا دهم بود هاست.
ّ
و معرفی نسخهها
وضعیت تصحیح رساله

ـ ـب .نسخۀ مجلس شورای اسالمی
این نسخه که در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به
شمارۀ  ۶۵۴۳نگهداری میشود ،به تاریخ ۱۳۰۱ق و به
ّ
خط نسخ کتابت ،و همراه با مجموعۀ اصطالحات علم
ّ
(فن تحریری محاسبات) ّ
صحافی شد هاست .کاتب
سیاق
ّ
«عبدالرحیم بن محمدعلی فیروزکوهی» آن
این نسخه
را در  ۸۹برگ و هر برگ  ۱۵سطر کتابت کردهاست .این
ّ
و مکملی است
نسخه البته بهتنهایی رسا و گویا نیست
برای کاستیهایی که نسخۀ وین دارد .قطع این نسخه
 ۲۰.۵×۱۲.۵و جلد آن تیماج قهوهای مجد ول ضربی 
است .رسالۀ نزهة العاشقین در صفحات  ۶۷الی ۷۷
این نسخه کتابت شد هاست .این نسخه را در متن با 
«م» نشان داد هام.

این رساله را ایرج افشار در سال  ۱۳۷۸از روی نسخۀ
آرشیو دولتی  وین تصحیح کرد و در پژوهشهای
ّ
با توجه
ایرانشناسی منتشر ساخت (علی بن محمود.)1378 ،
به نواقص و کاستیهای نسخۀ در دسترس افشار و بهتبع
تصحیح او ،نگارنده با استفاده از نسخۀ دیگر رساله که در
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی  نگهداری میشود
ّ
(مشخصات این نسخه در ادامه خواهد آمد) اقدام به تصحیح
دوبارۀ این رساله نمود.
ّ
در اینجا ابتدا مشخصات نسخۀ وین را طبق نوشتۀ
ّ
ایرج افشار میآورم و سپس مشخصات نسخۀ مجلس
شورای اسالمی را ذکر میکنم.
ـ ـالف .نسخۀ وین (بر اساس نوشتۀ ایرج افشار)
ّ
«محب علی» نام دارد و این نسخه را
کاتب این نسخه
در ۹۸۷ق نگاشتهاست .نسخۀ رسالۀ نزهة العاشقین با 
رسالۀ «تحفة الوزرای چهل بابی» که به تاریخ ۹۷۲ق
توسط «شاه محمد مشهدی» استنساخ شده همراه
است .بهگفتۀ ایرج افشار نوع کاغذ و آرایههای کتابت
دو رساله با هم تفاوت دارد و از قضای روزگار با هم
صحافی و همراه شد هاند.
نسخۀ در دسترس افشار ،همانگونه که خود
ّ
گفتهاست ،دارای افتادگی است ،اما او محل افتادگی را

نکاتی دربارۀ این تصحیح
ّ
مصحح پس از تصحیح نسخۀ مجلس ،آنرا با تصحیح افشار
مطابقت داد و اختالفات را در پاورقی ذکر نمود .همچنین
تا آنجا که امکان داشت شاعران اشعاری را که در رساله
ّ
شناسایی و معرفی کرد .صورت کامل و صحیح
آمد هاند
اشعار نیز از دواوین شاعران ذکر گردید .گفتنی است که در
این رساله ،تنها نام یک شاعر آمد هاست :شیخ اوحدالدین
کرمانی .عالوه بر اشعار ذکرشده در رساله ،مأخذ اکثر
حکایات از دیگر منابع صوفیه یافته شد و مأخذ احادیث و
تمثیالت نیز ذکر شد.
سپاسگزاری از آقایان سیّد علی میرافضلی ،جلیل
طاهری (سروش نژند؛ که ایشان با مهربانی کم نظیر پیش از تهیۀ جلد
چهاردهم ناموارۀ دکتر محمود افشار ،لطف کردند و تصاویر رساله را

از این جلد نامواره در اختیار نگارنده قرار دادند) و مسعود
راستیپور بر من واجب است.
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[خطبه (دیباجه)]
حمد و سپاس ،آفریدگاری را که سینۀ بیدالن مستمند را
ّ
خزینۀ اسرار عشق ساخت و ستایش بیحد و قیاس،
پروردگاری را که دل عاشقان نیازمند [را] 2آیینۀ انوار محبّت
پرداخت و صلوات نامیات بر خاتم انبیا و سرور اوصیا 
ّ
ّ
محمد مصطفی  ـ صلی  هللا علیه و آله ـ 3که در محافل
فصاحت و معارض مالحت دم «أنا  أفصح»[ ]1میزد و
دعوی «أنا أملح»[ ]2میکرد.
ّ
اما بعد ،چنین گوید فقیر بیبضاعت محتاج ،4علی بن
ّ
محمود بن الحاج ،کلمهای 5چند شکستهبسته ،چون مرقع
ّ
اشعار متفرقه و از حکایات،
درویشان درهمپیوسته ،از
ُ
مشتمل 6بر 7بیان محبّت و نیاز عاشق و حسن و ناز معشوق،
ّ
از خاطر پریشان به عبارت بیتکلف درویشان ،زبان حال
بهر دفع مالل امال کرد تا از مطالعۀ آن دِماغ را تقویتی و دل
را تربیتی حاصل شود و 8این رساله مشتمل است بر پنج
قاعده و یک خاتمه و موسوم است به «نزهة العاشقین».

به محنت 10دنیا گرفتار .باید که دل 11به سودای عشق نگاری
گرفتار باشد و از هرچه غیر اوست 13بیزار .رباعی:

1

12

هــر دل کــه در او مهــر نــگاری َ
نبــود
ُمــرده شمرش که زنــده ،بــاری! َ
نبود

آن دل کــه در او نباشــد از عشــق ،اثــر
َ []3
14
ّ
حسـابی و شـماری نبـود
در هیـچ

بدان که خلعت عشق هر کسی را نپوشانند و الیق عشق هر
خسی را ندانند .شعر:15
آفـت عاشـقی  همیـن نـه ز ماسـت
16
کـه نخسـت ایـن ز انبیـا  برخاسـت
یافـت بـر یوسـف از زلیخـا  دسـت
ْ
در جهان خود ز دست عشق که َرست؟  

[]4

َ َ
ّ
ٌ
جمیل [ 17و]  18یُ ُّ
الجمال»[ .]5چون حضرت
حب
«إن هللا
ّ
حق ـ تعالی  و تقدس ـ  19با  خوبرویان ابرار و مطیعان
ُ
َ
شوق  21االَبرار ٰ
احرار عشقبازی  20میکند که «أال طال
إلی
ِ
َ َ َ ُّ
شد شوقي ٰ 22
إلی لقائِهم»[ ،]6پس چون حضرت
لقائی و أنا ا
ّ
ّ
23
عزت از پی  حب نیکوان ،عود شوق میسوزد ،اگر
ب نقطۀ دل را در ُ
عاشقان مجازی  24نیز َ
ح ّ
ح ّ
ب جانان

ّ
قاعدۀ اول :در بیان عشق
بدان که هر جزوی از اجزاء آدمی بهر کاریست ،تا آن
نبود ،بیکار َ
َ
بود .چشم را کار دیدنست و گوش را کار
ْ
نبود بیکار َ
شنیدن و کار دل عاشقی  9است ،تا عشق َ
بود و

 .10م :بمحبّت.
 .11م :دل را.
 .12م :بکاری.
 .13م :بی اوست.
 .14م - :نقطه.
[ .]3از اوحدالدین کرمانی (کرمانی.)211 :1366 ،
 .15م - :شعر.
 .16م :برخواست.
ّ
[ .]4از «عشاقنامه»ی عراقی ،با اندکی تفاوت (عراقی.)338 :1375 ،
 .17و - :جمیل.
 .18و ،م - :و؛ متن= تصحیح قیاسی.
[ .]5کلینی ،بیتا.438 /6 :
 .19م :حضرت حق سبحانه.
 .20م :عشق یاری.
 .21م :شوقی.
 .22م :شوق.
[	.]6عین القضات( 335 :1370 ،با اختالف).
 .23و :خود.
 .24م :ناخوانا.

« .1خطبه» عنوانی  است که ایرج افشار به این قسمت داد هاست .عنوان
ّ
«دیباجه» نیز در هیچ یک از نسخ نیست و ّ
ط مصحح اضافه شد هاست.
توس
تصحیح قیاسی.
 .2و ،م - :را؛ متن=
ّ
 .3م - :جملۀ معترضه (صلی هللا.)...
ّ
ّ
[ .]1حدیث نبوی :أنا أفصح من نطق بالضاد بید أنی من قریش (مازندرانی ،بیتا:
 )۳۳۲ /۹ابنکثیر (1419ق )۳۲ /۱ :و صالحی  شامی  (1414ق)۱۰۳ /۲ :
گفتهاند که این حدیث اصل و سند معتبری ندارد .حدیث دیگری نیز مشابه
این روایت شده که :أنا أفصح العرب.
ّ
[ .]2حدیث نبوی :یوسف أصبح منی و أنا أملح منه (حائری مازندرانی/۱ :1383 ،
.)۴۰۸
 .4و - :محتاج.
 .5م :کلمه.
 .6م :مشتمله.
 .7م - :بر.
 .8و - :و.
 .9م :عاشق.
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جاحلا نب دومحم نب یلع فیلأت نیقشاعلا ةهزن زا رگید یحیحصت

{متن رساله}

یلماک یلع

جاحلا نب دومحم نب یلع فیلأت نیقشاعلا ةهزن زا رگید یحیحصت

جستار

بسوزند چه عجب باشد؟  25عشق همای دولت 26است که
جز 27در هوای فضای سینۀ صاحبدالن پرواز نکند[ ]7و به
َ
خود م َ
حرم و همراز
جز 28خیال معشوق هیچ کس را به
ُ
ّ
نسازد .از آن است که هر کس مستحق ادراک کنه او
نیست .عشق را دلی  باید سوخته و دیده[ای] 29از غیر
دوست بردوخته.

در خانه جای رخت بود یا مجال 40دوست

[]9

در کیفیت عشق
بدان که لفظ و استعارۀ عشق را معنی بسیار است  ،اگر
جمله را یاد کنیم به تطویل میانجامد .42باری ،ارباب
َ َ
از عشقه گرفتهاند و
دانش اینقدر 43گفتهاند که عشق را
َ
َعشقه گیاهیست که در وقت بهار از زمین سر برزند 44و
در هر درخت که پیچد 45چنانش 46در شکنجه کشد که نم
َ
در او 47نماند و هر غذایی 48که بهواسطۀ آب و هوا یافته
باشد به تاراج دهد .عشق نیز با دل مرد همان کند که 49ناگاه
از درونش سر برزند و چنانش 50در هم کشد که نم
َ
[]10
بشریّت 51در او نماند.
41

حکایت  
روزی سلطان محمود با ایاز در بارگاه نشسته بود  30و در
به روی اغیار بسته .شخصی  بیامد طبقی  نمک بر سر،
فریاد میکرد که :نمک که میخرد؟  31سلطان فرمود تا او را
بخواندند 32 .چون به خلوت بنشست گفت :این چه
گستاخی  بود که کردی؟ بارگاه سلطان چه جای نمک
فروختن  33است؟ گفت  :34مرا با ایاز کار است و دل به
دام  35عشق او گرفتار؛ نمک فروختن بهانه بود .گفت :ای
گدا! تو که باشی که با محمود دست در یک کاسه کنی؟
ُ
جهانی مطیع 36و تو را
مرا در امور سلطنت پانصد پیل و
یکشبه 37نان نه .گفتّ :
قصه دراز مکن که آنچه تو داری
ساز وصال است نه ساز عشق .عشق را دل بریان و دیدۀ
گریان باید 38و این هر دو ما را به کمال است .بدان که ما 
ْ
را دل سوختۀ عشق ایاز است و اسباب ما نامرادی و عجز
و نیاز ،نه اندیشۀ پیل و جهانداری .مصراع:39
[]8

قاعدۀ دوم
بدان که اهل لطف خالف کردهاند در آنکه دیده سابق است
در عشق یا  دل .بعضی  گفتهاند که عشق از دیده به دل
میآید ،چنانکه شیخ ّ
ربانی 52اوحدالدین کرمانی فرموده:
هرچند که دل را غم عشق آیین است
[]11
چشم است که آفت دل مسکین است
 .40م :بدون نقطه.
[ .]9به اندک تفاوت از غزلیات سعدی است (سعدی:)۴۲۳ :1387 ،
از دل برون شو ای غم دنیا و آخرت     یا خانه جای رخت بود یا مجال دوست
 .41و :بدان که در استعارۀ لفظ عشق معانی بسیار گفتهاند.
 .42و :انجامد.
 .43م :آنقدر.
 .44و :سر از زمین برزند.
 .45و :به هر درخت که بپیچد.
 .46م :جنانش.
 .47و ،م :درو.
 .48م :مرغزاری (؟).
 .49و- :که.
 .50م :جنانش.
 .51م :بشربت.
[ .]10این تمثیل را تا آنجا که جستهام ،در سه رساله یافتهام؛ یکی رساله فی
حقیقة العشق از یحیی سهروردی ( ،)66-65 :1375دیگری رسالۀ عشق
ّ
سیفالدین باخرزی ( )۹۹ :1385و نیز رسالۀ نزهة العاشقین محمد زنگی 
بخاری ( .)۱۳۸ :1372در ادامه نقل سهروردی را که کهنتر است میآورم:

 .25م :نیز از ّ
حب جانان بسوزند چه عجب.
 .26و :عشق همای دوستی است.
 .27م :خیر(؟).
[ .]7این تمثیل در دیگر رسالۀ نزهة العاشقین نیز آمدهاست (رک .زنگی بخاری،
.)۱۲۶ :1372
 .28م :خیر(؟).
 .29و ،م :دیده.
ّ
ّ
ّ
[	.]8مأخذ این حکایت گویا سوانح العشاق احمد غزالی است (غزالی:1385 ،
.)۴۶-۴۵
 .30م - :بود.
 .31م ... :که نمک میخرد.
 .32م :بخوانند.
 .33م :خریدن.
 .34و :مرد گفت.
 .35م :مدام.
 .36م :مطاع.
 .37م :یکته (؟).
 .38م :عشق دل بریان و دیدۀ گریان.
 .39م - :مصراع.

َ َ
«عشقه» گرفتهاند .و «عشقه» آن گیاه است که در باغ پدید آید،
عشق را از
ّ
در بُن درخت .اول بیخ در زمین سخت کند ،پس سر برآرد و خود را در
درخت میپیچد و همچنان میرود تا جملۀ درخت را فرا گیرد و چنانش
َ
در شکنجه کشد که نم در میان رگ درخت نماند و هر غذا که بهواسطۀ آب
و هوا به درخت میرسد به تاراج میبرد ،تا آنگاه که درخت خشک شود.

 .52مّ - :
ربانی.
ّ
[ .]11این بیت در دیوان اوحدالدین کرمانی وجود ندارد .سید علی میرافضلی 
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عشــق ،پوشــیده چنــد دارم ،چنــد؟
[]14
عاشـقم ،عاشـقم ،بـه بانـگ بلنـد   
حکایت  
ّ 67
ّ
ّ
شیخ سیفالدین باخرزی ـ قدس سره ـ روزی وعظ
میگفت و به آیات و احادیث مردم را داللت به راه راست
میفرمود 68.ناگاه شخصی  از در درآمد[ 69و] 70از او
پرسید 71که :ای شیخ! بنده را درازگوشی  بود ،غایب
شده ،72ازین جماعت 73بپرس که درازگوش مرا که دیده؟
شیخ فرمود 74که :لحظهای بنشین .در اثنای وعظ ،روی به
مجلسیان کرد و گفت :در میان شما  هیچ کس باشد که
هرگز عاشق نشده باشد؟ شخصی  برخاست 75و گفت
که :76من هرگز عاشق نشد هام .بیت:
[]15

َ
نبــود دیــدۀ شــهوتگرای
گــر
64
چیست بِه از دیــدن صنع خــدای؟

دیـده کـه در وی نظـر پـاک نیسـت
سرمۀ آن دیــده به جز خــاک نیست
در مقالۀ «رباعیات اوحدالدین کرمانی در منابع کهن» (میرافضلی)1379 ،
به آمدن این بیت به همین صورت به نام اوحدالدین در رسالۀ نزهة
العاشقین «عثمان بن حاجی بُله» (دستنویس قرن هشتم هجری ،محفوظ در
کتابخانۀ شهید علی پاشای ترکیه به شمارۀ  )۲۷۰۳اشاره کردهاست .این بیت
ضمن یک رباعی در بخش رباعیات دیوان عراقی نیز وارد شده (عراقی،
 )۳۰۹ :1375که صورت کامل آن چنین است:

77

خــردار!

شــیخ فرمــود :خیــز ای
هـــان! 78خــرت یافتم ،بیار افسار!

[ .]13از مطلع االنوار امیرخسرودهلوی (دهلوی.)۷۸-۷۷ :1362 ،
 .65م :نگفتهاند.
 .66م :نظم.
[ .]14از هفت پیکر نظامی (نظامی.)۷۲۶ :1391 ،
ّ
[ .]15این حکایت با تفصیل بیشتر و بهصورت  منظوم ،در عشاقنامۀ عراقی 
ّ
ّ
آمد هاست (آن شنیدی که عاشقی جانباز /وعظ گفتی به خطۀ شیراز؟ .)...البته
ّ
در روایت عراقی ،نام سیفالدین باخرزی نیامد هاست (عراقی:1375 ،
.)۳۴۸ -۳۴۷
 .67م :باحرزی.
 .68م - :و به آیات ...میفرمود.
 .69م - :از در درآمد.
 .70و ،م - :و؛ متن= تصحیح قیاسی.
 .71و :و گفت.
 .72م :غایت تند (؟).
 .73م :مردم.
 .74م :فرموده.
 .75م :برخواست.
 .76و - :که.
 .77و :هان.
 .78و :که.

هرچند که دل را غم عشق آیین است     چشم است که آفت دل مسکین است
من معترفم که شاهد دل معنیست    اما چه کنم که چشم ،صورتبین است
این رباعی در نزهۀ المجالس بهنام «نجیب گنجهای» آمد هاست (جمال
خلیل شروانی.)۵۲۲ :۱۳۷۵ ،
 .53و :بدانند.
 .54م :سرزند.

 .55م :دهد.
 .56م - :چون.
 .57م :بنده را خواهد که.
 .58م :و اینست.
ّ
اما متأسفانه منبعی 
[ .]12از احادیث روایتشده در متون عرفانی است
برایش نیافتم.
 .59م :صاحبدل ...اعتبار نکنید و مردنرا ...نجوئید.
 .60م :هر دیده بغرض الود.
 .61م :جسم.
 .62م - :راه.
 .63م :بدانند.
 .64و - :بیت؛ م... :دیدۀ شهوت گوای؛ متن= تصحیح قیاسی  بر
اساس منبع شعر.
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یلماک یلع

بعضی گفتهاند که عاشق باید اظهار عشق نکند ،از بهر آنکه
65
صاحبدالن عشق را نهفتهاند و اسرار آن به هر کس نگفته
و بعضی دیگر برآنند که عشق مجازی را ممکن نیست
پوشیدن و در اِخفای آن کوشیدن .بیت:66

جاحلا نب دومحم نب یلع فیلأت نیقشاعلا ةهزن زا رگید یحیحصت

ّ
اما بیشتر برآنند 53که عشق از دل سر برزند 54از بهر آنکه
ْ
ّ
محل عشق دل است و تخم محبّت در زمین دل پاشند ،اما 
آبش از دیده دهند 55.بدان که چون 56حضرت حق ـ سبحانه
ّ
و تعالی ـ خواهد که بند های راّ 57
 مشرف و معزز گرداند به
عشق حقیقی ،نخست او را به عشق مجازی گرفتار کند تا 
رسوم عشقبازی بیاموزد .ازین است 58که َسرور موجودات
ُ َ ُ
ـ علیه أفضل ّ
الصلوات ـ فرموده« :المجاز قنطرة الحقیقةِ»[]12؛
یعنی عشق مجازی وسیلۀ عشق حقیقی است .صاحبدالن
کسانی را که به عشق مجازی گرفتار نشد هاند اعتبار نکنند
و درد مردی را از باطن او نجویند 59.شیوۀ عشقبازی از آن
َ
رفیعتر است که دست هر تردامن بدان تواند رسید و دیدۀ
ُ
هر به غرض آلوده 60این کحل الجواهر به چشم 61جان تواند
کشید .درین داستان ّ
سریست که جز راستان راه 62عشق و
پاکنظران آگاه عشق ندانند:63

گــر نگــری پــاک ،رخ اللهفــام
ِ
[]13
نیست گل و الله به دیــدن حــرام  

جستار

طرفــه دون ّ
همتــی  و بیخبــری
[]16
کــه نــدارد ز عاشــقی  اثــری  

آتش دل ،شمعصفت سوزم و گدازم؟ فریاد من رس 93که مرا
بیش ازین طاقت دوری 94و تاب مهجوری نمانده .95شعر:

خوبان ،جمال خود به هر بیخبر 79و کجنظر ننمایند و جز
دل باخبران 80و پاکنظران نربایند.81

طاقت دوری نماند و تاب مهجوری مرا
ُ
[]20
میکشد درد فراق و محنت دوری مرا  

یلماک یلع

جاحلا نب دومحم نب یلع فیلأت نیقشاعلا ةهزن زا رگید یحیحصت

جستار

ّ
القصه ،آن دوست برخاست 96تا 97معشوق آن دلداده 98را
از حال وی آگاه کند .چون 99بدان 100مقام رسید ،ناگاه او
را 101از دور بدید .نزدیک رفت و او را از حالت آن عاشق
نامراد خبر داد .بر پریشانحالی او ّ
ترحم 102آورد و از راه
دلنوازی به جانب او گذر کرد .چون چشم عاشق بر جمال
معشوق افتاد ،روی به معشوق آورد 103گفتا :104ای مونس
جان خستهدالن و مستمندان 105و ای مرهم جراحت
سینهریشان :106

حکایت  

[]17

جوانی  بود ظاهر و باطنش به علم و عقل آراسته و
هرگز از زمین دلش گیاهی از عشق نخاسته ،84منکر این
ّ ً
لطایف 85بود .اتفاقا روزی به راهی میگذشت .نظرش بر
منظری افتاد .جمالی  دید فهرست دیباجۀ زیبایی  و
رخسارهای 86در غایت خوبی و رعنایی .نرگس شوخش
هزار دل به تاراج برده و زلف دلآویزش از برای صید دلها 
کمین کرده .بیت:
83

82

107

گفته بودم غم دل با  تو بگویم چو
غم دل چون تو بیایی برود ،با تو چه گویم؟

چــون دیــد 87پریرخــی بدینســان
ْ
[]18
در صــورت او 88بماند حــیــران  

بیایی

]21[ 108

معشوق از حال او پرسید که :چونی؟ 109گفت:110

بعد از چند روز 89که از درد عشق ،ضعفش به غایت رسید،
راز 90با یار َم َ
حرم اظهار 91کرد و او را از درد نهان خود
خبردار ساخت؛ به حکم آنکه ،مصراع:

111

افسوس که یارای سخن نیست زبان را
[]22
وصل تو فروبست 112ره نطق و بیان را  

چون عزم مراجعت کرد ،روان آن بیدل نامراد دست در

]19[  92

یار کارافتاده را یاری هم از یاران رسد

 .93و :به فریاد من برس.
 .94م - :دوری.
 .95م :نماند.
[	.]20مأخذ و شاعر این بیت معلوم نشد.
 .96م :برخواست.
 .97م :که تا.
 .98م :آن دلدار.
 .99م - :چون.
 .100و :آن.
 .101و - :او را.
 .102م :ترهم.
 .103و - :آورد.
 .104م :گفت.
 .105و - :و مستمندان.
 .106م :سینه ولسان (؟).
 .107م :چه.
 .108م :برود از یادم (کذا؛ وزن ندارد).
[ .]21با تفاوتهایی ،از غزلیات سعدی (سعدی )۶۰۵ :1387 ،است.
 .109و :معشوق از حال او پرسید؛ م :معشوق پرسید که چونی  (عبارت  متن
تلفیق این دو عبارت است).
 .110م + :نظم.
 .111م :یاری.
 .112م :فزونست.
[	.]22مأخذ و شاعر این بیت معلوم نشد.

گفت :ای دوست عزیز! نمیدانم چه چاره سازم .تا کی از
ّ

[ .]16این دو بیت با اندکی تفاوت در عشاقنامۀ عراقی  (عراقی)۳۴۸ :1375 ،

آمد هاست.
 .79م - :نقطه.
 .80م :باخبر.
 .81م :ب نقطه ندارد.
ّ
ّ
[	.]17مأخذ این حکایت با اجمال و تفاوتهایی ،رسالۀ سوانح العشاق غزالی 
ّ
(غزالی.)۵۲ :1385 ،
است
 .82م :به (بهجای «و»).
 .83و :عقل و علم.
 .84م :نرسته.
 .85م :اینطایفه.
 .86و :رخساری.
 .87م :دیده.
 .88و :صورت  ماه او (کذا؛ وزن ندارد).
[	.]18مأخذ و شاعر این بیت معلوم نشد.
 .89م :بعد از آن چند روزی.
 .90و :راز خود.
 .91م :آغاز.
ّ
[ .]19این مصراع مثلگونه در جامع التمثیل حبلهرودی ( )۱۳۵ :1399آمده و
دهخدا ( )۲۰۳۰ /۴ :1370نیز آن را از همانجا آوردهاست.
 .92مَ :
بود.
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َ
بــود عزیــز
جــان از بــرای تحفــۀ جانــان
]23[ 116
غافل 114گمان َب َرد 115که بدین مختصر خوشیم !

قاعدۀ سیُم
ّ 118
بدان چنانکه 117عاشق ،جهت حظ روحانی ،آرزومند
جمال معشوق است معشوق نیز 119برای آنکه کمال ُ
حسن
خود را در آئینۀ دل عاشق مشاهده کند ،آرزومند وی است.
َُ
ْ
«متعاشقان»
پس مناسب چنان بود که عاشق و معشوق را
گویند و درین معنی گفتهاند ،رباعی:

نـه دوری دلیـل صبـوری َ
بـود
[]26
که بسیار دوری ضروری بود    

اکنون نمیدانم که 127با تو چه گویم و تدبیری که موافق رای
128
تو باشد از که جویم .اگر ناله و زاری کند از روی ناز و
عتاب گویی که ازینجاش دور کنند 129و اگر شبی با خیالت
ّ
آرام گرفته باشد اینچنین متألم و مضطربحال گردی.
گفت :ای دایه !130مصراع:

هست آتش 120عشق از 121دو طرف مهرافروز
معشـوقهگداز 122و خرمـن عاشـق سـوز
ْ
شمع سوزان همه شب
پروانه ز 123عشق

[]27

تـو عشـق نیازمـودهای معـذوری    

[]24

آخر نه مرا ازو ماللت 131میافزاید ،132یا 133ناله و فریاد
ازو 134خوش نمیآید ،اما این است که:135

شمع از غم پروانه گــدازان تا روز  

ولیکن فرق آن است که عشق عاشق اقتضای افتادگی و نیاز
میکند و عشق معشوق اقتضای 124سرکشی و ناز .اما بدان
که ناز و سرکشی معشوق با عاشق از غایت محبّت باشد
ْ
از ماللت خاطر ،چنانکه اگر یک روز ،معشوق عاشق
نه
ِ
خود را نبیند ،آن روزش آرام نباشد ،اما اظهار آن نکند.

[]28

(ناز از سر معشوق برون نتوان کرد    

قاعدۀ چهارم

بدان که عاشق را در عشق هفت شرطست؛ ّاول :باید که

خود را از جستوجوی و تکوپوی بازندارد به ناامیدی
از مطلوب ،که وظیفۀ طالب به جز طلب نیست .نظم:

حکایت
چنین گویند که مجنون هر شب ِگرد قصر لیلی ناله و فریاد
کردی؛ لیلی اظهار خشم نمودی و فرمودی که ازینجاش
ّ ً
دور کنند .اتفاقا مگر شبی آواز 125مجنون نمیآمد .مشهور
[]25

 .126م :پس.
[ .]26از بوستان (سعدی )۲۶۲ :1386 ،است.
 .127و - :که.
 .128م - :و.
 .129م :کنی.
 .130م :ایدایه.
 .131م :مالمت.
ّ
ّ
[ .]27با اندکی تفاوت گویا از رباعیای است که در رسالۀ سوانح العشاق غزالی 
ّ
(غزالی:)۴۹ :1385 ،
بد ون نام گوینده آمد هاست
همواره تو دل ربود های معذ وری          غم هیچ نیازمود های معذ وری
من بی تو هزار شب به خون در بودم        تو بی تو شبی نبودهای معذوری
این رباعی در کتاب رباعیات ابوسعید نیز وارد شد ه  (ابوسعید ابوالخیر،
ّ
ّ
بیتا )۹۳ :و در تذکرۀ مجمع النفایس ،به خود شیخ احمد غزالی ،مؤلف
سوانح ،منسوب گشتهاست (آرزو.)۷۲ /۱ :1383 ،
 .132و< :می>افزاید.
 .133م :با.
 .134م - :ازو.
 .135و :از اینجا تا پایان پرانتز را ندارد.
[	.]28مصراعی از یک رباعی است ،اما صورت کامل رباعی ،نام شاعر و مأخذ
ّ
آن مشخص نشد.

 .113و - :بیت.
 .114م :غاقل.
 .115م :کند.
 .116م :خوشم.
[	.]23مأخذ و شاعر این بیت معلوم نشد.
 .117م :بدانکه.
 .118م :جهة.
 .119م :از.
 .120م :هست از بس.
 .121م - :از.
 .122م :گدازد.
 .123م - :ز.
[ .]24از فدایی الهیجی (نک .اوحدی بلیانی )3204/5 :1389 ،یا فکری مشهدی
(همان.)3317/5 :
 .124م - :اقتضای.
[	.]25مأخذ این حکایت یافت نشد.
 .125م :شبی مکر اواز.
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دامنش زد و جان بداد؛ چنانکه گفتهاند ،بیت:113

جاحلا نب دومحم نب یلع فیلأت نیقشاعلا ةهزن زا رگید یحیحصت

است که آن شب ،چهل نوبت بر بام قصر رفت و به زیر آمد
تا باشد که آواز او بشنود .چون اثرش ندید پیش دایه رفت،
بس 126پریشان حال ،و گفت :آواز مجنون نمیآید ،نمیدانم
که حالش چیست .دایه گفت ،بیت:

جستار

گــر 136نشــاید بــه دوســت ره بــردن
[]29
شـرط یاریسـت در طلـب مـردن    

یلماک یلع

جاحلا نب دومحم نب یلع فیلأت نیقشاعلا ةهزن زا رگید یحیحصت

جستار

حکایت
ُ
َ
ُ
149
چنین گویند که شخصی در بغداد ،که لم یخلق ِ مثلها في
البالد ،از آن طرف دجله با صاحب جمالی که چهرهاش
َُ
رشک گل و سمن  150بود و طرهاش غیرت مشک ختن،
152
دلگرم بود .چنین آوردهاند  151که چون خواستی به نزد
معشوق َرود  ،153پای در دجله نهادی و روان بگذشتی و
ّ ً
154
هیچ آسیبی به او نرسیدی .اتفاقا روزی پیش معشوق
157
نشسته بود و  155در وی نگاه میکرد .نشانی  156در رویش
بدید .پرسید که این نشان چیست؟ گفتا :این نشان آن
است  158که دگر بار  159تو را از پیش  160دجله به احتیاط
باید گذشت .عاشق درنیافت که چه  161گفت .چون عزم
163
مراجعت  162کرد ،دگر بار اعاده نمود که :از دجله به
مالحظه گذر کن که بیم هالکست .چون به کنار دجله
رسید ،بر  164عادت معهود ،پای در دجله نهاد و  165غرق
شد .پس معلوم شد  166که نظر بر عیب دوست داشتن نشان
هشیاریست و تسکین شوق و بیقراری.
ششم :باید که محبّتش به غایتی باشد که سگان کوی
دوست را دوست دارد ،از بهر آنکه محبّت سگ نیز از 167آثار
محبّت اوست ،رباعی:

دوم :باید که هر چیز معشوق دوست دارد ،عاشق نیز همان
دوست دارد ،اگر همه هجر باشد):

[]34

137

َ
ُ
ُ
ُ
اریــد وصالــه و یُریــد هجــري
ُ
ٔ
ُ
ُ ]30[ 138
فــاتــرک ما اریـــد لما یُــریــد   

بیت:139

َ
بــود مــراد دلبــر
هجــری کــه
[]31
وصل است و ز وصل نیز خوشتر  

سیُم :140باید که از کعبۀ کوی جانان ،به طعنۀ بدگویان
ّ
روی نگرداند که این مدعیان تیرهدل نه از آتش در دل
افسرده شرری دارند و نه 141از کمال ُ
142
حسن معشوقه
ّ
ً َ
خبری ،ال ﴿ َر ج�ا ب�لغیب ﴾ [ .]32عیب 143صاحبدالن کنند
و سخنهای باطل و 144پریشان گویند .بیت:145
دیــدۀ پــاک مــرا دشــمن اگــر طعــن زنــد
[]33
دامن دوست بحمدهللا از آن پاکتر است

چهارم :باید که پراکند هنظر نباشند که اثر آن 146به معشوق
147
منعکس شود و این شیوه در معشوق مذموم میشمرند
و در عاشق به طریق ٰ
اولی .پنجم :باید که نظرش بر عیب
دوست نیاید ،بلکه عیب در چشم او هنر نماید.148

مجنون روزی سگی بدید اندر دشت
نانش 168میداد و گرد آن سگ میگشت

 .136م :که.
[ .]29از باب پنجم گلستان (سعدی.)107 :1398 ،
 .137م :همان نیز؛ متن= تصحیح قیاسی.
 .138و -َ :مصرع دوم.
[ .]30در ل َمعات فخرالدین عراقی ،لمعۀ ( ۲۲عراقی )۴۰۲ :1375 ،و نیز شرح
تمهیدات (گیسودراز35 :1324 ،؛ به نقل از عسیران)377 :1370 ،
آمد هاست.
 .139م :نظم.
[ .]31از لیلی و مجنون جامی (جامی.)۸۰۰ :1366 ،
 .140افشار افتادگی نسخه را از اینجا گمان بردهاست.
 .141م - :نه.
 .142و :معشوق.
[ .]32کهف (.۲۲ /)18
 .143و :غیبت.
 .144م - :باطل و.
 .145م :چهارم (!).
[ .]33به اندک تفاوت از غزلیات سعدی (سعدی )۴۱۱ :1387 ،است.
 .146م :انرال (؟).
 .147م :شمرند.
 .148م :باشد.

ّ
ّ
(غزالی )52 :1385 ،آمد هاست.
[ .]34با تفصیل بیشتر در سوانح احمد غزالی 
 .149م - :فی.
 .150م :گل دشمن (؟).
 .151م :آورده.
 .152م :بنرد.
 .153مَ - :ر َود.
 .154و :معشوقه.
 .155م - :و.
 .156م :نشان.
 .157م :درویش (؟).
 .158م :گفت این نشان <آن است>.
 .159م :یار.
 .160و :در (بهجای «از پیش»).
 .161م - :چه.
 .162م - :مراجعت.
 .163م - :به.
 .164و :به.
 .165م - :و.
 .166م - :پس معلوم شد.
 .167و :آن محبت میزان (شاید :آن محبّت نیز از).
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هفتم :169باید که هر محنت 170که بهواسطۀ محبّت معشوق
به عاشق رسد عین 171راحت شمارد و هر خار که در
َ
جستجوی دلدار در پا خلد عزیزتر از گل دارد.
حکایت
 عنان دل 172از دست داده بود و مجنونصفت
وقتی فقیری ِ
173
سر در کوه و بیابان نهاده .بعد از مدتی مدید و عهدی
بعید ،لحظهای 174آن بیدل از پا افتاده را دولت وصال دست
داد .معشوق ازو پرسید که در طلب من اگر 175این راه
پیمود های ،176بگو از برای من چه تحفه آوردهای177؟ گفت:
منکران عشق تو ،جاه و حرمتم را بدل به 178بیحرمتی 
کردند 179و مالمتگران قبیلۀ تو خزینۀ عقل و حشمتم را به
غارت 180بردند .دیگر چه باشد که جهت 181تحفۀ چون
تویی الیق َ
بود و طبع لطیف تو 182را موافق افتد؟ نیم جانی 
که مانده بهجای تحفه در قدمت 183فشانم و شرف روزگار
خود دانم .معشوق گفت :عذر مسموع نیست و به این
مقاالت بیفائده رجوع نی .عاشق بیچاره سوزنی داشت
به او داد و 184گفت :مرا 185چیزی به جز این سوزن نبود که
[]36

درخــت گل جفــای خــار بینــد
[]37
به ّامیدی که گل بــر 193بار بیند

[قاعدۀ پنجم]
همچنانکه عاشق را در عشق شرایط است ،معشوق را نیز
ّ
ّ
شرایط استّ .اول :باید که محقق را 195از مقلد بازشناسد و
ّ
عشاق از ّ
زراق 196فرق کند ،که اکثر مردم درین روزگار
راه 197تقلید 198میسپرند و پی به طریق تحقیق نمیبرند .نه
از گلشن عشق بویی شنید هاند و نه از جام محبّت شربتی 
چشیده .199دوم :باید که به طعنۀ 200بدگویان و عیبجویان
طایفه عیب نابوده 201بجویند و غیبت
التفات نکند که این
ِ
194

 .168م :بد ون نقطه.
ّ
[ .]35شاعر این رباعی شناخته نشد .در تمهیدات (همدانی )۱۳۹ :1392 ،البته
با مختصر تفاوتی آمد هاست .همچنین با تفاوتهایی در زنگینامۀ محمد
زنگی بخاری ( )۱۴۰-۱۳۹ :1372نیز آمد هاست.
 .169م + :رباعی.
 .170م :محبّت.
 .171م :چنین.
ّ
این حکایت در الهینامۀ عطار ( )۳۴۸-۳۴۷ :1388آمد هاست .البته
[ّ .]36
عطار نام عاشقان را لیلی و مجنون ذکر کردهاست.
 .172م - :دل.
 .173م :مدت مدیدی.
 .174م :لحظه.
 .175م - :اگر.
 .176م :پیموده.
 .177م :آورده.
 .178م :بدلی بدلی (؟).
 .179م :کردهاند.
 .180م :عاریت.
 .181م :جهة.
 .182م -  :تو.
 .183م :خدمت.
 .184م - :و.
 .185و - :مرا.

 .186م - :که.
 .187و :سوزن.
 .188م - :واو.
 .189م :مرا.
 .190م :عشق.
 .191م :بکشد.
 .192و :وصال.
 .193و :پر.
[ .]37شبیه به این بیت با تفاوت در منظومۀ ویس و رامین (گرگانی)۲۶۸ :1395 ،
آمد هاست:
به ّ
امید ،آن همه تیمار بیند     که تا روزی بر او گل بار بیند
البته بیت به صورتی که در رساله هست در منبعی یافت نشد.
ّ
ّ
 .194در هیچ یک از دو نسخه نیست و ّ
با توجه به
ط مصحح اضافه شد،
توس
ّ
مقدمۀ رساله.
 .195م - :را.
 .196م :عاشق از زاق.
 .197م :را.
 .198و :تقلیدی.
 .199م :چشید هاند.
 .200م :بطبقۀ.
 .201م :بد ون نقطه.
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گفتند :بگو مهر تو با این سگ چیست؟
[]35
گفتا :روزی به کوی لیلی  بگذشت

جاحلا نب دومحم نب یلع فیلأت نیقشاعلا ةهزن زا رگید یحیحصت

هرگاه روی طلب به گلشن کوی تو آوردمی ،خاری که در
قدمم شکستی بدین سوزن بیرون کردمی .معشوق گفت:
186
دعوی عشق از سر بگذار و دل را ازین اندیشه بازدار که
187
اگر تو را سودای عشق من در سر بودی ،محافظت سوزنی
کجا الیق و 188درخور بودی؟ خاری که در طلب من تو را
در پا شکند عزیز نداری و به سوزن بیرون آری ،تو را در
َ
ّ
َ
قان عشق چه قدر و منزلت ماند و نام تو را 189به
نظر محق
ِ
َ
عنوان عاشق ،190که بر زبان راند؟ نبینی که درخت گل تا 
همه عمر زحمت خار نکشد 191وقت بهار از وصل 192گل
برخوردار نشود؟ بیت:
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ناشنوده 202بگویند .سیُم :باید که آمیزش با مردم ،کم کند که
عاشق بیچاره از هیچ 203چنان متغیّر و خستهخاطر نمیشود
که از اختالط معشوق به غیر و غیرت عاشق به جایی میرسد
که نمیخواهد که در ُ
حسن معشوق چیزی بیفزاید از بیم آنکه
مبادا 204در نظر غیر جلوه 205نماید ،بیت:206

ترقیمۀ دو نسخه

1 .1نسخۀ م:
کالم العشق ال تطوی و ال ترمی [؟]
السبت ّ
فی نهار یوم ّ
حرر ۱۳]۰[۱

نخواهم 207که افزون 208شود ُ
حسن رویت
[]38
که ترسم کشد غیر را دل 209به سویت

2 .2نسخۀ و:
کالم العشاق یطوی و الیروی
کتبه العبد المذنب الراجی ،محب علی ،غفر ذنوبه و ستر
عیوبه ،فی سنة ۹۷۸

خاتمه
بدان که شرح شرط عشق را بیانی و فسانۀ اهل شوق را
ْ
پایانی نیست .و ُ
حکما گفتهاند عشق بازی 210است که از
هوای نظر درآید و در فضای 211سینۀ صاحبدالن پرواز
کند ،و عشق را آثار است ،212بعضی از آثار او ُ
حسن و
ّ
ُ
بعضی قبح .آنچه از آثار ُ
حسن اوست چون لطف و رقت
ُ
ذوق دل و آنچه از آثار قبح اوست چون 213غم و رنج و
و ِ
214
فکر بیهوده .و دیگر از عالمت  عشق آن است که چون
َ
مرد 215به بالی او درماند ،پند 216ناصحان و قول نیکخواهان
ّ
نشنود .و 217توقع از الطاف صاحبنظران آن است که این
رساله را به نظر لطف 218مطالعه فرمایند و اگر قصوری
بینند اصالح نمایند.219

منابع

ـ ـآرزو ،سـراجالدین علیخـان ( .)۱۳۸۳تذکـرۀ مجمع النفایس.
بهکوشـش زیبالنسـاء علیخـان (سـلطانعلی) .اسلامآباد:
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
ـ ـابنکثیر دمشـقی ،اسـماعیل بـن عمر (۱۴۱۹ق) .تفسـیر القرآن
ّ
العظیـم .تحقیـق محمدحسـین شـمسالدین .بیـروت:
دارالکتب العلمیه ،منشورات محمدعلی بیضون.
ـ ـابوسـعید ابوالخیـر (بی تا) .سـخنان منظوم .بهکوشـش سـعید
نفیسی .تهران :سنایی.
ـ ـافشـار ،ایـرج و کریـم اصفهانیـان (بـه کوشـش) (.)۱۳۸۱
نامـوارۀ دکتـر محمـود افشـار (پژوهشهـای ایرانشناسـی).
ج .۱۴تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
ـ ـاوحـدی بلیانـی ،تقیالدیـن ( .)1389عرفـات العاشـقین و
عرصـات العارفیـن .بهتصحیـح ذبیـح هللا صاحبـکاری ،آمنـه
ّ
بـا نظارت علمـی محمـد قهرمان .تهـران :میراث
فخـر احمد.
مکتوب.
ّ
ـ ـباخرزی ،سیفالدین ( ← )1385غزالی1385 ،
ـ ـبهنامـی ،احمـد (« .)1396عشـق همـای دولـت اسـت».
فصلنامـۀ نقـد کتـاب ادبیـات ،سـال سـوم ،پیاپـی ( ۱۰بهار و
تابستان).200-195 :
ـ ـجامـی ،نورالدیـن عبدالرحمـن ( .)۱۳۶۶هفـت اورنـگ.
ّ
تصحیح مرتضی مدرس گیالنی .تهران :سعدی.
به
ـ ـجمـال خلیل شـروانی ( .)۱۳۷۵نزهـة المجالس .بـه تصحیح
ّ
محمدامین ریاحی .تهران :علمی
ـ ـحائری مازندرانی ،مهدی ( .)۱۳۸۳معالی السبطین فی احوال
السبطین االمامین الحسن و الحسین .بیجا :صبح صادق.

***
 .202م :ناستوده.
 .203م + :چیز.
 .204م + :که.
 .205و :نیکو.
 .206م :نظم.
 .207م :نخواهد.
 .208م :افرون.
 .209م :غیر دلرا.
[	.]38مأخذ و شاعر این بیت معلوم نشد.
 .210و :بازیی؛ م :باری؛ متن= تصحیح قیاسی.
 .211م - :فضای.
 .212م + :و.
 .213م - :چون.
 .214م :عالمات.
 .215و - :مرد.
 .216م - :پند.
 .217و - :و.
 .218م :لطیف.
 .219م :کنند.
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ّ
ّ
رودی ،محمدعلـی ( .)۱۳۹۹جامع التمثیـل .بهتصحیح
ـ ـحبلـه
ّ
محمدعلـی اجتهادیـان .تهـران :بنیـاد موقوفات دکتـر محمود
افشار -سخن.
ـ ـدهخدا ،علیاکبر ( .)۱۳۷۰امثال و حکم .تهران :امیرکبیر.
ـ ـدهلـوی ،امیرخسـرو ( .)۱۳۶۲خمسـه .بهتصحیـح امیراحمد
اشرفی .تهران :شقایق.
ّ
زنگـی بخـاری ،محمـد بـن محمـود ( .)۱۳۷۲زنگینامـه.
ــ
بهکوشش ایرج افشار .تهران :توس.
ـ ـسـعدی شـیرازی ،مصلحالدین ( .)۱۳۸۶بوسـتان .بهتصحیح
ّ
محمدعلی فروغی .تهران :ققنوس.
ّ
تصحیـح محمدعلی 
ـ ــــــــــــــــ  ( .)۱۳۸۷غزلیـات .به
فروغی .تهران :ققنوس.
ّ
ـ ــــــــــــــــ ( .)۱۳۹۸گلسـتان .بهتصحیـح محمدعلـی 
فروغی .تهران :ققنوس.
ـ ـسـهروردی ،شـیخ شـهابالدین یحیـی ( .)۱۳۷۵قصههـای
ّ
جعفر مدرس صادقی .تهران :مرکز.
شیخ اشراق .ویرایش
ّ
ـ ـصالحـی شـامی ،محمد بن یوسـف (۱۴۱۴ق) .سـبل الهدی و
ّ
تحقیـق علی محمـد معوض
الرشـاد فـی سـیرة خیر العبـاد .به
و عـادل احمـد عبدالموجـود .بیـروت :دارالکتـب العلمیـه،
ّ
ات محمدعلی بیضون.
منشور
ـ ـحاجبُلـه ،عثمـان (« .)1388نزهـة العشـاق» .بهتصحیـح
فاطمـه شـاملو .میـراث بهارسـتان ( ،)2تهـران :کتابخانه ،موزه
و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.314-163 :
ّ
ـ ـعراقـی  همدانـی ،فخرالدیـن ( .)۱۳۷۵کلیـات اشـعار.
بهکوشش سعید نفیسی .تهران :سنایی
ـ ـعسـیران ،عفیـف ( ← .)1370عینالقضـات1370 ،
(تعلیقات)
ّ
ّ
ـ ـعطـار نیشـابوری ،فریدالدیـن محمـد ( .)۱۳۸۸الهینامـه.
ّ
تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی .تهران :سخن  .
به
ـ ـعینالقضـات همدانـی  ( .)1370تمهیـدات .بهتصحصـح
عفیف عسیران .تهران :منوچهری.
ّ
ّ
ـ ـغزالـی ،احمـد و سـیفالدین باخـرزی ( .)۱۳۸۵دو رسـالۀ
عرفانی در عشق .بهکوشش ایرج افشار .تهران :منوچهری.
ـ ـکرمانـی ،اوحدالدیـن ( .)۱۳۶۶دیـوان رباعیـات .بهکوشـش
احمد ابومحبوب .تهران :سروش.
ـ ـکلینـی رازی ،ابیجعفـر محمـد بـن یعقـوب (بـی تـا) .کتاب
کافـی .با ترجمه و شـرح سـیّد جـواد مصطفوی .تهـران :دفتر

نشر فرهنگ اهلبیت.
ـ ـگیسـودراز ( .)1324شـرح تمهیـدات .بهتصحیـح حافـظ
سیّد عطاحسین صاحب .حیدرآباد دکن.۱۳۲۴ :
ّ
ـ ـمازندرانـی ،ملا صالـح (بی تـا) .شـرح اصول کافـی .تهران:
المکتبة االسالمیة.
ـ ـعلـی بـن محمـود بـن الحـاج (« .)1378نزهـة العاشـقین».
بهتصحیـح ایـرج افشـار .پژوهشهـای ایرانشناسـی (ناموارۀ
دکتر محمود افشار) .ج.۵۷۱-۵۶۰ :14
ـ ـگرگانـی ،فخرالدیـن اسـعد ( .)۱۳۹۵ویـس و رامیـن.
ّ
تصحیح محمد روشن .تهران :صدای معاصر.
به
ـ ـمنـزوی ،احمد ( .)۱۳۴۲فهرسـت نسـخ خطی فارسـی .ج.2
تهران :مؤسسۀ فرهنگی منطقهای.
ـ ـمیرافضلـی ،سـیّد علـی  (« .)۱۳۷۹رباعیـات اوحدالدیـن
کرمانـی در کهنتریـن منابـع» .معـارف ،دورۀ هفدهـم ،ش۱
(فروردین و تیر).89-53 :
ـ ـنظامـی  گنجـهای ،الیـاس بـن یوسـف ( .)۱۳۹۱کلیـات.
بهتصحیح کاظم عابدینی مطلق .تهران :آدینۀ سبز.
ـ ـهمدانـی ،عینالقضـاة ( .)۱۳۹۲تمهیـدات .بهتصحیح عفیف
عسیران .تهران :منوچهری.
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