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پیکـرۀایـنگفتـاربردوبخشاسـتواراسـت؛بخـشاّول:

سرشـتکتابعرفات العاشقینوبخشدوم:جایگاهعرفات

درمیاندیگرتذکرهها.

سرشت  رفات

کـه اسـت ایـن میکنـم مطـرح کـه پرسشـی اّولیـن

عرفات العاشـقینآیاتذکرهاسـتیابیاضیاتاریخادبیات؟

چوناینسـهگونۀنوشـتاری،محلتأملهسـت.بهعبارتی

آیـاعرفـاتمیتوانـدبیـاضمحسـوبشـود؟چقـدراز

خصلتهـایتاریـخادبـیرادارد؟وچقدرتذکـرهمیتواند

محسوبشود؟

والهداغسـتانیکهدرمیانتذکرهنویسـانازکسانیاست

کهبیشـتریناسـتفادهراازعرفـات بـردهوجدیتریننقدرا

همبرعرفاتواردکردهاسـت،اینتذکرهراشاملهشتادهزار

بیـتمیداندکهایـنتعدادابیاتبراییـکتذکرهمیتواند

درواقـعمحملـیباشـدبرایاینکـهدرشـماربیاضهاقرار

گیـرد؛همـانایرادیکهخـودتقیالدیـناوحـدیبلیانیبر

خالصةاالشـعارتقیکاشـیداردومیگوید:»ازشعرقدما

هرچـهیافتـهدرتذکرۀمذکورسـاختهوالحقآنمجموعهاز

بسـیاریشـعرازلباسذکرشـعرابرآمده.«یعنیبراسـاس

ایـنمعیـاریکـهتقـیاوحدیبـرایتذکـرهذکـرمیکند،

بسـیارِیشـعرموجبمیشـودکهتذکرۀخالصةاالشعاراز

لبـاسذکرشـعرا)یعنیتذکرهبـودن(بربیایـد.ازاینروی

عرفاتهممیتواندمشـمولهمینقضیهبشـود؛بهخصوص

درباببعضیازشـعرا.بهسـخنی،گاهمیبینیمبهاینشیوه

»احوالشکماینبغیمعلوم
ً
ازبرخیشـاعرانیادشدهکهمثال

نیسـتوایـنبیـتازاوسـت«وبعدبیتراذکـرمیکند؛

اززاللی
ً
سـپسمیگویـد:البتـهازفالنیهمهسـتمثـال

خوانسـاریهمهسـت.بهعبارتی،شاعریکهمعلومنیست

کهکیسـت،بیتیهمهسـتکهبهناماوست.ازایننمونهها

زیـاداسـت،اگراینهـاراکنارهـمبگذاریمواکتفـاکنیمبه

شـعرایمشـهورومشـاهیرشـعرا،همـانقاعـدۀبرآمدنیا

بیـرونآمدنازذکرشـعرامشـمولحالعرفـاتهمخواهد

شد.

ـمعیارهابراسـاس دربـابهفت اقلیـمنیزنظریداردـ

رأیخـوداوحدیاسـتکههفتبـارازهفت اقلیمبهنیکی

یـادکردهاسـتــوآنچهبرایمؤلـفعرفاتدرهفت اقلیم

خیلـیاهمیـتدارد،ایـننکتـهاسـتکـه»همهکـسرابه

تقریـبدرآنجـامذکـورمیسـازدوازهمـهچیـزسـخن

میگوید،الحقکهآننسـخهرانیکونوشـته،قریبسیهزار

بیـتباشـد«.یعنیایـنویژگـیهفت اقلیم،کهبهنسـبت

حجمآنوحجمشعرا،سیهزار،حجمزیادیاست.

و میکند نقل اوحدی تقی کهخود معیاری دو این

دلبستگیایکهدارد،کارشرابهبیاضنویسینزدیکمیکند؛

یعنیدرواقعمیتواندیکیازشاخصهایقضاوتدربارۀ

عرفاتباشدکهبهبیاضنزدیکاست.ضمناینکهوسواس

خاصیهمدراصلاشعارداشته،سعیمیکردهبهدیوانها

اشعاراثیرالدیناخسیکتییااثیرالدین
ً
مراجعهکند،مثال

دیوان
ً
اومانیرادردیوانخودشانببیندواگردیوانیمثال

عسجدیرادردستندارد،بنویسدکه»مندیواناورادر

جایگاه عرفات العاشقین در 
تذکره نویسی فارسی1

محمود فتوحی

1.متنسخنرانیاستبااندکاصالحات.
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هند،کهدراینروزهاهستم،نیافتموازرویمنابعدیگری

نوشتم«.ایناّولینوجهاینکتاباستکهبهلحاظسرشت

وماهیتکتابوبراساسمعیارهاییکهخوداووضع

میکندمیتوانددرزمرۀبیاضبهحسابآید.

دومیـنویژگـی،تذکرهاسـت.یعنیعرفاتیـکتذکرۀ

عمومیاسـت،بالغبرسـههزارشـاعررادرخـودشدارد،به

سـهبخشتقسـیمبندیشـده،ویژگیهاییکتذکـرهرادر

خوددارد،زندگینامهیاذکرشـعرابهتعریفخوداو،گزینش

درتذکرهنویسـیمرسوم
ً
اشـعار،فهرسـتالفباییکهمعموال

اسـتوآوردنشاعرانمشـهوردرکنارشاعرانگمنام.یعنی

درفهرسـتها،گاهیفهرستنامشـاعرانگمناموناشناخته

بهنامجاللکهمیرسـیم
ً
بیشـتراسـت،بهحدیکهمامثال

یـاجاللی،یکگروهمجهولـیرامعرفیمیکندکههمۀاینها

مشـهوربهجاللهسـتند،یابانامهایاسـیری،یاباتخلص

اسـیری،پنجاسـیریراناممیبرد،گاهیبعضیازاطالعات

مربـوطبـهزندگـیاینهـاحتـیمتداخـلمیشـود،یعنـی

وسواسـیدارد،مثـلوسـواساواخرقـرندوازدهـمدرهند،

وسـواستذکرهنویسـانکهفهرسـتیمثلفهرسـتمکانیکی

مؤلفـانکتـاب،رافراهـممیکردنـد،بیآنکههیـچتوضیحی

بدهندکهچهکسیبودهوکجابودهوچهکردهاست.

توجهبهذکرشـعراوالبتهزندگینامههایگاهخیلیدقیق

ودغدغـهبـرایذکـرنـامیاترجمـهایازهرشـاعریکهبه

گوشـشخوردهیاشـنیده،کاراورابهتذکرهنزدیکمیکند؛

یعنـیدرواقـعایـنوجـهدرعرفـاتبـروجهبیـاضبودن

غالباست.

اماسـومینوجهیکهبیشـتربایـددربابعرفـاتبهآن

پرداخـتودرآنتأمـلکـرد،عرفـاتبـهمنزلۀتاریـخادبی

است.

تاریـخادبیباتذکـرهدراّولیننگاهاینتفاوتراداردکه

خـطزماندرتاریخادبیلحاظمیشـود،یعنـیدرواقعذکر

نـامشـعرابراسـاستاریـخخطـیاسـتوازویژگیهای

تاریخادبیاتسـنتیایناسـت،یعنیمرحلۀگذارازتاریخ

خطـیبهتذکرهنویسـیهمینمرحلهاسـت،یعنیعنایتبه

زمانخطیدرذکرشـعرا.درتذکرۀعرفات دورهبندیبهاین

نحـواسـتکـهمـادرتقسـیمشـعراسـهگـروهمتقدمین،

متوسـطینومتأخریـنرامیبینیـم.درنظریـۀتاریخادبیات

یکـیازجنجالیتریـنبحثهـا،دورهبندیاسـتواینکه

مالکهایدورهبندیچیسـت؟مااّولیـندورهبندیهارادر

تذکرهنویسـیخودمان،درکتابلباب االلبابعوفیمیبینیم

کهبراسـاسیکتاریخسیاسـیدورهبندیرالحاظمیکند؛

شـعرایآلناصر،شـعرایآلسلجوق؛امادورهبندیکه
ً
مثال

درعرفاتمیبینیم،براسـاسزماناسـت.امااینخطمرز

زمانیدرعرفات مشـخصنیسـت،مبهماست،متوسطیناز

براساسمنابعیکهدردسترس
ً
کیشـروعمیشـوند؟ظاهرا

بالـغبـر270بـاربـهمجالس النفایس
ً
داشـتهاسـت؛مثـال

علیشـیرنوایـیارجـاعمیدهـدودراین270باربیشـتربه

متوسطینیکهدرآنتذکرههستند،نظردارد.

اینابهامدرمرزبندِیزمانی،گاهیباعثشـدهاستکه

شـعرایمتوسـطینرادرعهـدمتقدمینوشـاعرعهدشـاه

طهماسـبرادرمیـانمتقدمینبینیم.خـودتقیاوحدیهم

درنسـخههایبعـدیودرویرایشهایبعدی
ً
گاهیظاهرا

کارشبهایننکتهوقوفداشـتهاسـتکهاشـتباهاتیازاین

دقیق
ً
دادهوچـونذکـرسـنواتدرکارشبعضـا دسـترخ

نیسـت،اینمرزبندیهایزمانیلحاظنشـدهاسـت،ولیبه

هرحـالبخشغالبتراجمدریکدورۀدایرۀزمانیروشـن

است.

نکتـۀاّولدورهبندیبـود.نکتۀدوماطالعـاتتاریخی،

ادبـیواجتماعـیکـهدراینتذکرههسـتودرتذکرههای


ً
دیگرکمتردیدهمیشـود:یعنیمادریکتاریخادبیمعموال

وضعیـتاجتماعیشـاعرانوجامعۀادبـیرامیبینیم،مثل

محافلادبی،نهادهایحامیادبیاتومشـاغلشـعراکهاز

چیزهایـیاسـتکـهدرتواریخادبیـاتموردتوجـهمورخان

ادبی درکارمورخ
ً
هسـتوارزیابیوردهبندیشعرامعموال

ادبیمیرودکـهچنینکاری اسـتوایـنانتظارازمـورخ

داشـتهباشـد.پرداختـنبـهسـبکهاوفردیـتهنرمندانو

نمایـشذوقزمانـهومعاصرگراییبـازازویژگیهایتاریخ

ادبیاستکهدرعرفاتدیدهمیشود.

اگـربخواهـمبـهتکتـکاینهـابپـردازموبـهآنویژگی

خاصـیکـهعرفاتدرقلمروآندارد،ازبحثدورمیشـوم.

ولـیایـننکتهرابیشـترمیخواهمموردتأملقـراربدهمکه
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اهمیـتعرفـاتدرمیـانتذکرههـادرسـتدرهمیـننقطه


ً
اسـت،یعنیدرمنطقۀنزدیکشـدنآنبهتاریـخادبی.مثال

شـایددربقیـۀتذکرههـادرذیـلنـامیکشـاعر،اطالعات

زندگینامـهایاورابـهطورکافینتواندیـد،امااگربخواهیم

ازبابافغانـیوتأثیـراودرروزگاربعـدازخـودشاطـالع

حاصـلکنیم،دریازدهجایاینتذکرهازبابافغانییادشـده

اسـت:اینکـهبابافغانـیکـهدر925قفوتکردهاسـت،در

حوالـی990قتـاسـالهای1000قدرچـهشـهرهاییچه

موقعیتیازخوانشادبیداشـتهاسـت،چهکسـانیدیواناو

رامیخواندنـد،چگونـهمیخواندنـدوچگونهاشـعارشرا

طـرحمیکردنـدوغزلهـایطرحـیاورادرمیافکندنـدو

چنـدبـارازدیوانـشتقلیـدشـدهاسـت.ایـناطالعـات

دیدگاهـینسـبتبـهبابافغانی)شـعراووقرائتشـعراو

هفتادسـالبعداززندگیاش(میدهـدکهدرکمترتذکرهای

میتـوانایـناطالعـاتراحاصـلکـرد.یادربارۀمحتشـم

بسـیاریازخوانندگان
ً
کاشـیدرذیلناممحتشـم؛احتماال

دیدگاههـاواطالعـاتخوبومکفیدربارۀمحتشـمدارند،

اماوقتیمحتشـمرادرسراسـرتذکرهکهبهمناسبتهاییاز

اویـادیرفتهاسـت،بررسـیمیکنـد،زندگینامهایبسـیار

کاملتـرواطالعاتـیجزئیتـراززندگـیاورامیبینـد.که

دروفـاتضمیریاصفهانیبهاصفهانرفتهاسـتوبه
ً
مثـال

ضمیـریراکـرده،چطوردوسـتانو
ً
دلیـلهجـویکهقبـال

هـوادارانضمیریعرصهرابرمحتشـمتنگسـاختندواورا

طـردکردنـدوچـهاتفاقاتـیافتـاد،کـهدرذیلناممحتشـم

نمیشـودپیـداکـرد.همچنیـنبقیـۀدیدگاههاییکـهدربارۀ

محتشـمیاهرشـاعردیگریمیشـودپیداکرد.بهاینجهت

بـرخـالفتذکرهنویسـیکـهسـعیمیکنـددرفهرسـت

الفبایـی،درذیـلنامشـاعرتمـاماطالعاتمربوطبـهاورا

بیـاورد،درعرفاتمثلیکتاریخادبیبهتناسـبمسـائلو

موضوعاتتاریخی،مطالبرامیتوانیافت.

درمبحـثسبکشناسـیاطالعاتیکـهصاحبعرفات 

ارائـهمیکند،تاامروزهمجزوبهترینوموفقترینهاسـت

ـوهممؤثرترین ــازلحاظنوعدادههایسبکشـناختیـ

دربـابمحتشـمقضاوتیدارد.
ً
درتاریـخادبیـاتمـا.مثال

البتـهقضاوتشممکناسـتمغرضانهباشـد،چونسـبک

محتشـمرادرآغازخوبقلمدادمیکندودراواخرمیگوید

کـهنوشـتارشموجـبپسـندعـوامشـدومنازسـبکاو

چنـدانلذتـینمیبرمویاسـبکشتنزلیافتهاسـت.حاال

سبکمحتشم
ً
شـایددالیلیداشتهباشـد،امااینکهآیاواقعا

دردورانپیریتفاوتیبادورانشـبابشدارد،بایدتأملشود.

ـمعلوماسـتکهرسالۀ جاللیهخیلی حداقلدررسـائلاوـ

ـبـههردو قل عشـاقـ
ُ
قـلیـان

َ
پختهتـراسـتازرسـالۀن

روایتنقلکردهاند.

رویارویـیدوسـبکقدیمو
ً
دربـاببابـافغانـیمثـال

جدیـدرادرهـراتمتذکـرمیشـودکـهوقتیبابـافغانیبه

هـراترفـت،شـعرایهـراتاوراتـرککردنـدوگفتندکه

فغانیانـهمیگویدیعنیازنوعشـعرهایمسـلوبالمعانییا

شـعریکهتزریقیاسـتکهاغلبمصححانهمتزریقیرا

باعنوان»ذیق/شـعرذیق«آوردهاند،ازجملهدرهمینچاپ

ازتذکـره،البتـهنتوانسـتندآنرابخواننـد،چـوندرنسـخۀ

کتابخانۀملکهمیکمقدارمخدوشاست.

قضاوتهاییازایندسـت،خیلیدرتذکرهزیادهست

نشـان
ً
ونزدیکشـدنشرابهیکقلمروتاریخادبیاتکامال

میدهـد.مثـالدیگـرقضاوتـشدربـارۀازرقـیهـرویو

کمالالدیناسـماعیلاصفهانیاسـتکهنشانمیدهدیک

تاریخرایاتاریخادبیاتراازمنظرزمان
ً
ادبیمعمـوال مـورخ

خویـشوذوقزمـانخویـشبازخوانـیمیکنـد،یعنیهر

نسلیتاریخادبیاتخاصخویشرامینویسد.

تـاوقتیکهازمنظـرتقیاوحدیبهازرقـیهروینگاه

میکنیـم،شـعرازرقـیجایگاهخاصـیپیدامیکنـد،نهآن

جایگاهکهدردیدگاهرشـیدوطواطدارد،بلکهجایگاهخیلی

بلنـدی،چـراکهنازکخیالـیایکهدرسـخنارزقیهروی

اسـت،دلپسـندزمانـۀاوحـدیاسـت.یـادرکمالالدیـن

اسماعیلاصفهانیویاحتیسختیهاودشوارپسندیهایی

کـهآنهـادربابشـعرخاقانیدارند.اینهـادربحثنمایش

ذوقزمانـهدرعرفات العاشـقین محلتأملاسـت؛همچنین

وقوعگوییوهجوگویی.

جریـانهجوسـراییوهجوگوییدراینسـالها
ً
اصـال

بسـیارموردتوجهاسـتوتقیاوحدی،بالغبرچهلشـاعر

الوهزلگـویـادکـردهونمونههای
ّ
اح،هـز

ّ
رابـهعنـوانمـز
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کثیریهمازآنهاآوردهاسـت،ازجملهسـوزنیسمرقندیکه

سـختمـوردتوجهقرارگرفتـهوبالغبردهصفحـهازابیات

اودرعرفات العاشقینهست.

نکتۀآخردربـابوجهتاریخادبیعرفات،معاصرگرایی

اینبخشاسـت.بهنظرمناهمیتبخشمتأخرینعرفات

بیشازدوبخشپیشـین)متقدمینومتوسـطین(است؛چرا

کـهاوازفاصلـۀسـالهای990تـا1024قوبـهتعبیـری

1040قمشـغولنگارشعرفات بوده)چونآخرینیادداشتی

کهدرمتنهسـتبهتاریخ1040قاسـتوپیوسـتهدراین

متندسـتکاریهاییمیکرده(واینمعاصرگراییبازخودش

بـهتنهاییویژگیهایخاصـیداردکهمؤلفغالبصاحبان

تراجمرادیده،باآنهاحشـرونشـرداشـتهوذوقیـاتآنهارا

)شـامل را روزگارخـودش آورده،سـبکهایشـخصی

سـبکهایگروهـیوعمومی(جریانشناسـیکـردهوتطور

سبکشـاعراندریکشاعرشخصیمثلمحتشمودیگران

رالحاظکردهکهاینوجهخیلیقویاست.

وجـهدیگـرازوجوهتاریـخادبـی،رویکـردانتقادیای

اسـتکهدراینتذکرههسـتودرتذکرههایدیگرنیست.

درتاریخادبییکوجهانتقادیهممسـتورومرکوز
ً
معموال

اسـت.نقـدصریحـیازشـاعرانوشـعرایشـانمیبینیم

)همانطورکهدربارۀمحتشـمعرضکـردمودیگران(مندر

حدودنهصداصطالحنقدادبیازعرفاتاسـتخراجکردهام؛

اصطالحاتـیکـهدرسـال1024)اگردراینسـالنگارش

یافتـهباشـد(تـا1300درتذکرههـاشـیوعیافتهاسـت.به

عنـوانمثال،اگردرتذکرههاییچونهفت اقلیم،کهبیسـت

سـالقبلازعرفات تألیفیافتهاسـت،یاخالصةاالشـعار،

نگاهکنیم،ایناصطالحـاترانخواهیمیافت؛اصطالحات

کلیـدینقـدادبیکهبوطیقایسـبکهنـدیراازخاللاین

اصطالحاتمیشـوداسـتخراجکرد.ایناصطالحاتنقش

که
ً
خیلیمهمیدربازشناسـیبوطیقایایـندورهدارند:اوال

معیارهایارزشـگذاریبرایشـعررانشـانمیدهندکهچه

کافیاسـتنگاهکنیدبهصفتهای
ً
معیارهاییاسـت)مثال

»سـلیم«،راسـتو»مسـتقیم«کهبهطبعوذوقدادهمیشود

وبسـامدآماریشـانکـهدیدگاهمؤلـفرابهآنچهماسـبک

اصفهانـیمیگوییم،نزدیکمیکند؛یعنیسـبکیکهمفهوم

مشـترکبیناالذهانـیاسـت،طـرزییاطبعیکهسـخنش

قابلفهمبرایهمگاناسـت.ولـیدرتذکرههایهندیاین

ویژگیهـارانمیتـواندیـد.بیشـترادابنـدیوخیالبندیو

دورخیالـیوغریبخیالـیکههمینجامرزمیاندوسـبِک

طرزخیالازطرزاصفهانیجدامیشـودوایناصطالحات

میتوانـدپایـهایباشـد.تحلیـلمحتواینهصـداصطالح

سـبکادبـیکمکشـایانیبـهبازشناسـیبوطیقایسـبک

هنـدیمیکند.تـااینلحظهمامحققـینداریمکهبوطیقای

سـبکهنـدیرابراسـاسمصطلحاتخودآنهـاتبیینکرده

باشـد.هرچهگفتیمکلیاتاسـت.درپاسـخبهاینپرسـش

که»آیاشـعرعصرهندیالهاماسـتیاشـعرکوشش«،هر

کـسازماچیزیخواهدگفت.عـدهایخواهندگفتالهام

اسـت،عدهایخواهنـدگفتنیمیالهاموبـهقولمعروف:

»نیمیـشزترکسـتان،نیمیـشزفرغانه.«وسـخنموثقیدر

ایـنبـابنخواهیـمداشـت.امـااگـربـرآنافعالـیکهدر

اصطالحاتنقدیدرعرفاتبهکاررفتهاسـت.تمرکزکنیم،

ازفعلبستن»ادابندی«،و»مضمونبندی«،
ً
میبینیمکهمثال

تراشـیدن فعـل از و »خیالبنـدی« و »معنیبنـدی«

»معنیتراشـی«،»مضمونتراشـی«،»خیالتراشی«هستو

یازدهفعلازایننوعتراشـیدنهسـت.نمونۀدیگر:
ً
حدودا

رسـیدن:»معنارسـیدن«،»مضمونرسـی«و»نکتهرس«.اگر

درمیان
ً
ایـناصطالحـاتراکنارهمجمـعکنیم،مجموعـا

اینافعالفعلینمیبینیمکهشـاعرکنشپذیرباشـد.افعال

محرزاسـتوبه
ً
متعدیانـد،فاعلیـتشـاعردرآنهاکامال

تعبیریشـاعرکنشـگراسـتنهکنشپذیر.برخالفشعر

عراقیکهدرآنجاشاعرکنشپذیراست:

پیمانــهایاســتایــنجــان،پیمانهایچــهداند

ــرشمیفشــاند ــرف ازعــرشمیســتاندب

ایـنوضعیـتواسـطگییـاواسـطهبـودندرشـاعریدر

دیوانهـایموالنـاودرآثارشـاعرانصوفیبـهوضوحدیده

میشـود،امادرشاعرسـبکهندیغلبهباتالش،کوششو

معنیتالشـیاسـت.ازِقبَلایناصطالحات،نوعبوطیقای

شـعریحاصلمیشـودواینجاسـتکهمیتوانیممرزمیان

سـبکهنـدیرابـاسـبکعراقیویـاسـبکهایمیانیبر
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اساسبوطیقاییکهخودشاندارند،مشخصبکنیم.

 رفات در میان تککره های پیش و پس از آن

ازمنابعپیشـینعرفات،اوحدیازحدودهشـتتذکرهیاد

میکنـد:لباب االلبـاب)37بـار(،مجالس النفایـسازامیر

علیشـیر)248بار(،حبیب السـیر)کهازبخشرجالشبهره

ه
ُ
بـرده،27بـار(،روضةالصفا)هشـتبـار(،هفـت اقلیم)ن

بار(،خالصةاالشـعار)یکبار(،تذکرةالشـعرا)27بار(که

البتـهمیگویـدمؤلفشچنـداناهلتتبعدرذکرشـعرانبوده

استوبرآنایرادمیگیرد.

بیشـترمنابـععرفـاتدربخـشمتقدمیـنومتوسـطین

همینهـاهسـتند.امادرتذکرههایپسـینمابـایکبحران

تذکرههایپسازعرفات،
ً
مواجههسـتیموآناینکهمعموال

کسـیمثـلنصرآبادیکـهدرمرکز
ً
آنرانمیشناسـند.مثـال

مـراوداتوتعامـالتادبیدراصفهانهسـتبهاینجمله

بسـندهمیکندکه»شـخصینقلمیکندکهتقـیاوحدیرا

درحیدرآبـادیاگجراتدیدم،شـعربسـیارامـاهموارگفته،

تذکرهاینوشتهبسیارسهل«.

اینقضاوتیاسـتکهشـنیدهاماندیدهاست.اینکهچرا

بیشترازشنیدهنقلمیکندنهدیده،بازخودشنقلیدارد.

صاحـبسـفینۀ خوشـگو)نـگارش1170ق(میگوید:

»تقـیاوحدیازبلیاناسـت،تذکرهاینوشـته،امااشـتهار

نیافتهاسـت.«ویدرروزگارخودششـاگردبیدلبودهوباز

ـکهحداقـلاگربگوییم درمرکـزتعامـالتادبیدرهنـدـ

تذکـرهدرعصـراوحدیازهندبهایـراننیامده،بایددرهند

ــوصاحبآتشـکدۀآذرمینویسـد: موجـودبـودهباشـدـ

»اسـمشتقیالدیناسـت،سـوایایندوشـعرازاوهیچ

دیـدهنشـدهاسـت.«کـهدیوانهـایاوحـدی،بـهاعتمـاد

فهرسـتهایموجود،مشـخصاسـتکهچقدرشعرداشته

وحتیکسـانیبودهاندکهشعرهایشـانرامیسرقتیدهاست.

امـادربیـنتذکرههایپسازعرفات ریاض الشـعراجایگاه

خاصـیداردوبعدازآن،تذکرۀرضاقلیخانهدایت،یعنی

ریاض العارفین.

درریاض الشـعرا171بـارازعرفاتواوحدییادشـده

اسـت.والـه38بـارازاوایـرادمیگیرد.البتهبـهوجهیاو

عرفاترارونویسـیکرده؛اماخواسـتهمثـلمؤلفانامروزما

نشـاندهـدکـهخـودشهـمکاریکـرده،شـروعکـردهدر

جایجـاینوشـتاربـدوبیراهگفتـنبهولینعمـتخودش.

ایرادهایـیکـهازعرفـاتمیگیـرد،دودسـتهاند:یکـیدر

انتسـابابیاتاسـتکهاینجاخیلیبرایاهـلتتبعواهل

نسـخهقابلتوجهاسـت.البتـهکاریکهکردهایناسـتکه

آنرابـاتذکـرۀ نصرآبـادیوتحفۀ سـامیومجالس النفایس

تطبیقداده،کهدراینجاقابلاسـتناداسـت.بعضیجاهاهم

ایرادهایـیگرفتـهکـهواردنیسـت،یعنـیبهدقـتنخوانده

اسـت.ایـرادیگرفتـه،امـاوقتـینسـخهرانـگاهمیکنید،

میبینیـدکهاگـربادقتمیخوانـدآنایرادواردنمیشـد.با

شـتابخواندهویاازسـرغرض،پیشچشمشعینکیبود

کـهکبودمیدیدهاسـت.بخشدومهمزندگینامههاسـتکه

ایراداتـیهمآنجابرعرفاتواردکردهاسـت؛ازجملهایرادی

کـهنابخشـودنیاسـتبـرصاحبعرفـات،ایناسـتکه

نوشـتهفردوسیبههندرفتهاسـتوبعدازماجرایبیناوو

سـلطانمحمود،مدتیدرآنجابودهوبعدازمسـیریبرگشته

اسـت.اینسـخن،والهداغسـتانیراخیلیعصبانیکردهو

بـههمینجهتاوراکثیرالغلط،شـعردزد،وکسـیکهاهل

دقـتوتتبـعنیسـتوکممایـهوغیـرقابلاعتماددانسـته

است.

درپایاننمونهایازشـعردزدیاشراکهالبتهآنرامسـتند

کرده،ازبابتوجهبهمتننقدوالهمیخوانم.میگوید:

راقـمایـنحـروفرااعتمادبهقـولتقیالدیـناوحدی

نیسـت؛چـهمیـرمزبوربسـیارکممایـهوکمتتبـعبوده،

چنانکـهبعضـیرباعیـاتشـیخبوسـعیدوبابـاافضل

کاشـیرابـهنـامشـیخبایزیـدنقـلکـردهوحـالآنکه

هیچکـسازمتقدمینومتأخرینواربابخبرتازاهل

تحقیـقچنیـنذکـرنکردهانـدکـهشـیخبایزیـدشـعر

میفرموده.تقیالدیناوحدیرانسـیانبسـیارینیزبوده،

چنانکـهگاههسـتکـهیـکشـعررابهنامسـهکسو

چهـارکـسنقلکـردهاسـت،سـوایآنچهبرخـودوی

مشـتبهبودهاسـت.درحالـتتحریراینکتـابدواوین

اینهمهاوسـتاداندرنظرنبودکهتحقیقآنحسبالواقع

تواندشـدلهذابهمضمونالعهدةعلیالراویعملنموده

وصحتوسـقماقوالراحوالۀلسـانناقدانمطلعنموده

چنانچهدردیباچهاشارهبدانرفتهاست.
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ایـنچکیـدهایازیافتههـایمـندرعرفـاتومنابعقبل

وبعدازآناست.

سخن آخر 

عرفـاتتذکرۀقابلتوجهیاسـت؛اگرنگوییـمقابلاعتماد.

البتـهخالـیازخطـاوتعصبنیسـت؛ولیایـنخطاهابه

نسـبتحجـمزیـادمطالـب،انـدکاسـتودلیلشـهرت

نیافتـنعرفاتدرقرنیازدهمحجیمبودنمتناسـتوقلت

نسـخهها،کهنسـبتبهدیگرتذکرههاییکصدیادویسـت

یاپانصدصفحهای،قابلدسـترسنبودهاسـتودرروزگار

ماهماسـتادگلچینمعانیآنراهمباکاروان هندوهمذیل

تذکرۀ میخانهبـرایاّولینباراحیاکردواطالعاتذیقیمتی

راازعرفاتدرآنجانقلکردهاست.

زادالمسافر )ویراست دوم(

زادالمسافرفلسفیتریناثرناصرخسرو

موفیلسوف
ّ
قبادیانی،نویسـنده،متکل

نامداراسـماعیلیاستکهنزدیکبه

هـزارسـالپیـشازایـن)453ق(

تألیفشـدهاسـت.ایـنکتابیکی

ازمهمترینآثارفلسـفیاسـماعیلی

اسـتکـهباتوجـهبهزمـانتألیفو

جایگاهدینـیمؤلفبایدآنراحاوی

واپسـینآموزههـاوباورهاِیرسـمی

و جهانشـناختی االهیاتـی،

دورۀ در فاطمیـان انسانشـناختی

انسـجامدسـتگاهدینیآنانبهشـمار

آورد.زادالمسافرازنمونههایبرجسته

وکهنمتونفلسـفیبهزبانفارسـی

اسـتولغاتکمیابواصطالحات

فلسـفیایکـهدرآنبـهکاررفتـهاز

اهمیتبسیاریبرخورداراست.

مرکـزپژوهشـیمیـراثمکتوب

ویراسـتاّولاینکتابارزشمندرا

درسـال1384بـههمتپژوهشـگر

دانشـمندسـیدمحمدعمادیحائری

منتشـرنمود.درآنچاپازپایاننامه

سیداسـماعیلعمادیحائـری)پدر

مصحـح(نیـزکـهبـهسـال1342

و لغـات شـرح در خورشـیدی

اصطالحاتزادالمسـافردردانشگاه

تهـرانتدویـنشـدهبـود،بهـرهبرده

شد.

درویراسـتدوماینکتابکهبه

تازگیمنتشـرشـدهاست،مصححبه

نسـخهایکهـنوتازهیـابدسـت

یافتـهوآنرابامتنکتابمقابلهواثر

رابیـشازپیـشبـهمتـنمؤلـف

نزدیکتـرسـاختهاسـت.دوبخش

مفصـلنیزبهمقدمهکتـابافزودهو

پیرامـون سـودمند آگاهیهایـی

اندیشـههای و کتـاب محتویـات

ناصرخسـروقبادیانـیرادراختیـار

خوانندگانقراردادهاست.

زادالمسافر )ویراست دوم( 

مؤلف:ناصرخسروقبادیانیبلخی

شـرح لغـات و اصطالحات:سـید

اسماعیلعمادیحائری

تصحیـح و تحقیـع:سـیدمحمـد

عمادیحائری

تعداد صفحات:573صفحه

شمارگان:1000نسخه

قطع:وزیری

بها:320000ریال


