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  اّول دفتر

دیرار    گرردم   برمر   «لنگرر اراق ساسرن انروار    »جام و ( خرجرد)گَردِ سفر دارم و از خرگرد نوروز است و من 
اراق ساسرن ضرر     بر آرامگراق   ودم تا در پایان کار تصحیح دیوانرفته ب. و گنگ و از یاد رفته غریب و گن

سراله    مأنوسن و این انس چندواعار و آثار اسال است که با  پنجچه بااد سریب به هرر  .ارادت  نماینادب و 
رسیدم همران ابتردا پیرادق     ها  کهن خرگرد جام این بار که بر ویرانه ر  .آورد مسلماً دلبستگ  و ارادت هن م 

  !فن استد «جام تربت»کیلومتر  اهر  واش ر این بیستادم  چقدر تاریخ د
ااضر بلند آوازة سرن نهن در اینجا بره دنیرا    «ام ضبدالرحمان ج»زمان  این ناحیه پررونق و بسامان بودق  

نام ضصر خرویش برودق    که از ااضران صاحب« ضبداهلل هاتف » دک  را بالیدق است، خواهرزادة اوآمدق و کو
و هرن رونرق و صرفا ز از    برردق،   آبراد  بره سرر    بلند و پرثمر خود را در این کهن در این ناحیه زیسته و ضمر

سرر  را بره ضر  ت     پیرانه ضمر وگیر نمودق تا  دلبسته و دامنرا  «ااق ساسن انوار»رفته یاد  رفتة این ناحیة از  دست
 .سامان و سرانجام برساند  لت در حلقة یارانز این سامان به و من

ترر گرام    آثرار و تراریخ سرب     این محمر ز بر تر بااد و  تر رفتن تا اندیشه و خیالن رهاتر و آسودق آهسته
 .بهرار  رسرد  مر  نرن نمر     اینر   و ستاندهد، طعن خوش پایان زم بهار م ست و بو  هوا خوب ا. بردارد
، خلروت  و برود ر آرامگاق آرام  «ضلی  سالمٌ! ااها»ساسن رسیدم ر  اندک به بنا  باستان  آرامگاق ااق  اندک

و  دداد، بنای  کره البتره از گ نرد برا     خشت بنا بو  تاریخ م  خشت. خواسته گشتن ساضت  در آن خلوتِ دل
گویرد کره  ایرن بنرا  پیرر روزگرار         به تو م اش  به هن ریختهدر و دیوار  باران و گذر ایّام مصون نبودق و

ت در سررن نهرن بره    بنای  که از سر اراد. ضروس معمار  این سامان بودق و جلوق و جالی  دگر دااته است
چرخانن، چقدر یادگرار  و   ر  م س. دقبنا گردی« امیر ضلیشیر نوای » امر امیرکبیر بافرهنگ ضصر تیموریان

 . دار و با نام و نشان و از اضصار دور غالباً تاریخ! بینن ها  بنا م نواته بر دیوار دل
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توانرد   د ر مر   نر که غالبراً ضبرارات  بلیر  و اارعار  زیبرا و اسرتوار دار      ر ها  بر دیوار   نواته مسلماً این دل
چره بسریار زاارران و مسرافران  کره      . به امار آید زمین نایرا( و مکتوم)بخش  از فرهنگ و میراث مکتوب 

بره راسرت  ایرن بنرا و خلروت      . انرد  دقسرر برر   روزان و ابان  را در این بنا  آرامگاه  و لنگرگاق ضرفان  بره 
  همران بر م محبّرت    اسرت  برودق  یراران  گررم  و محفر  کهف مسافران و مقصد زاارران   ،روزگاران  نه دور

در  «ااق اسماضی  صرفو  »نشان به آن نشان که  .«گدای  و ااه  مقاب  نشیند ،اآنج که» این سامان« نوای »
والیتر  و   ر راق به زیارت مرسرد ایرن سریّد هرن    بر س «ازب  خان ایب »هجر  پس از پیروز  بر  619ل سا
از درویرش و ویریو و     اش آمد و چند  را به ارادت در این آرامگاق و لنگرر گذرانیرد   ضشیرة خانقاه  نه

سراز برود کره     همرین بنرا  تراریخ    همان زمان و در در .دیدار سلطان رفتند و با و  مقاب  نشستنداریف به 
هررا و  و  رفررت و ضرر م سررلطان را از خصررومتفهرراتف  ارراضر، خررواهرزادة جررام  برره دیرردار سررلطان صرر 

حماسرة  » و «اهنشاق نامه»گردانید و با اض از و اکرام دستور یافت تا « جام »پندااتن « خام »ها و  خونری  
 .آورددرو  را به نظن  «ااه  فتوحات

هرا   هنوز هن پرس از سررن   !تپد چقدر به گرم  و مهر م مرز پرگهر  به راست  نبض تاریخ در این گواة
دل پرر احسراس مردمران     آیرد و برر سلرب و    ها  این دیار به امار م  بدی ز مُل  دل ب  ااقِ ،ااق ساسن انوار
 .کند ان  م دل این سامان حکمر زالل و صاحب

دالنر  کره از دور و    به یادگار دارد  چه بسریار اکسرته   آرامگاق او هنوز هن ضیار و گرم  ب م محبّت را
رسرند و گرهر     دل م  بار   آیند و در خلوت امو و دضا و نیاز به سبُ م « سیّد ساسن»ن دی  به زیارت 

برا دل زالل  و بندنرد   آرامگراق مر   وچر   کبه نشان کار فروبستة خود بر پنجرة از سر ارادت و دلبستگ  و 
از اارعار   سراسرر ارور و غر ل     نندانند که سیّد ساسن دیروا  و درست  راست  ااید خیل  از آنها به. روند م 

تررین اراضرانز    ترین و ااخص از بنام «سیّد» و سنگ به یادگار نهادق و گران های  مغتنن دارد و رساله پراور
ااید بسیار  از آنان از احوال و سوانح زندگ  سیّد چیر   نداننرد    .رود  ضارف ضصر تیموریان به امار م

اجبرار  که غالبراً بره ناچرار و بره      است، آفتاب  بودق« ل  معن مُ آفتابز»و ندانند که سیّد در روزگار خویش 
 (08العارفین،  انیس: ف.ر). و انکار زندگ  را گذرانیدق است« می  منکران اندر حجابز»

حق با این بسیاران است  زیرا در ضرصة ادب و تحقیق معموالً بیشتر به چند اراضر و ضرارف اراخص و    
اندک امار توجه ادق و کمتر به احوال و ااعار و آثار ااضران و ضارفران  همورون ساسرن انروار پرداختره      

ا همرین دیروان   گرواق مر  . رمرق اسرت   ها  ما دربارة اینان اندک و کن هو دانش و کواش و دانستاست ادق 
 هرا پریش   ها  بسیار و اسبال پیشینیان به ااعار ااق ساسن انروار، کلیّرات و  سرال    با وجود نسخه. پیش روست

ر به همّت دانشمند کواا، روانشاد سعید نفیس  نشر یافت که نشان از ضر م و کوارش   امس    1331ر سال  



3  اوّل دفتر

 اف ون دربرارة ایرن   ن سرن ر توجه وکواش  به بیش از نیآن روزگاران دارد و از آن روزگاران ر به درازنای   
دانین ااعار و آثار و  بخش  ارجمند از میراث ضرفران    که م  در حال  .ااضر صورت نگرفته است ضارفِ

آید و زندگ  و احوال و  نیر  روایتر  روارن از     ها  هشتن و نهن به امار م  و خانقاه  خراسان در سرن
 .نظام خانقاه  ضصر تیموریان است ا  و تنازضات منازضات فکر  و فرسه

هرا ر بره ارمار      تواند ی  ااخص ر برا همرة وییگر      انوار در این ضرصه و سلمرو م  ااق ساسن ،رو از این
اکنرون بسریار  از مطالعرات مرا     . داردهرا  بسریار  دربرارة و  وجرود      ها و نکتره  آید، ااخص  که ناگفته

ها  خانقاه  که آنها نی  ضموماً مطلروب و   نحصر است به معدود روایاتِ مکر ر تاریخ  و ااارات تذکرقم
ها و سوانح زنردگ  انروار    اند و کمتر به اندیشه مقهور نظام مسل ط دربار  و خانقاه  ضصر ر نقشبندیّه ر بودق  

 .اند ها  ضصر پرداخته فارغ از سایة تمایالت و گرایش
و خواننردة   و آثرار اارارق ارود    در زنردگ  هرا   نکتره سع  گردیدق اسرت بره مهمتررین     همدر مجالز مقد

از ایرن سلرن مراجعره    « بررس  احوال و آثار ااق ساسن انوار»بررس  مبسوط به کتاب تواند برا   خواهندق م 
و  ن و مسرتندترین ترری  نفیسر  ر کهرن   در تصحیح دیوان نیر  ر برا احتررام بره کوارش روانشراد سرعید          .نماید
هرا  بایسرته ر  امیردوارم ر       ها  نویافته و مقابله ها پیش رو بودق تا این کواش با توجه به نسخه نسخه ترین متنوع

 .فراخور نگاق و نیاز ضلم  و انتقاد  امروز ما بااد
أمان از غرن  نگرم احساس  تو ها  گذاته م  رفته و سال برم و بر راقِ را به پایان م  نواتهاکنون که این 

و ااد  دارم  اندوق اینکه مبادا ر و نباید ر این تصحیح و کواش چندساله و پرنسخه که با سع  و بضراضت    
ق و پریوهش دربرارة ایرن ضرارف     این سلن همراق بود باز هن گام  و سدم  را بر اناخت و رغبت  را بر تحقی

تحقیق و ثمر اناخت ننشیند  و براز خوارحالن   ها  جوان و پر امید به بار  یف اید و این اوراق و برگااضر ن
العارفین ر بره    جوار  و اُنس چند ساله ر به لطف خدا ر تصحیح دیوان و نی  مثنو  انیس   که پس از سالها هن

ارادت و  رویرن و اراید ایرن نشرانز     گذرد و ما م  انضمام پنج رساله ر به پایان و سرانجام رسید، که ضمر م  
    .دک  بیشتر بپاید و بر یادها بماندجوار  به یادگار ان هن
 

.... 
 و حوّل حالنا إلی أحسن الحال                                                               
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