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هجري قمري و در  840اين تأليف را با الهام از اشارة جد خود در سال  - از نوادگان شيخ احمد جام - الملك جاميعالء

الملك در عالء. ، تأليف و به وي تقديم كرده است)هـ ق 850 الحجةذي - 776الثاني   ربي14( روزگار شاهرخ بهادر تيموري
: هاي از چهار مقامات به نام - كه آن هم شرحي از مقامات احمد جام است - زنويتأليف اين كتاب عالوه بر مقامات محمد غ

الدين  مقامات تاجو  علي بوزجانيدرويش مقامات، مقامات شيخ احمد ترخستاني، الدين الياس تايباديمقامات امام رضي
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السايرين، التّايبين، سراجانس(و ظاهراً ديوان چند تن از شعرا از جمله عطار نيشابوري و همچنين برخي تأليفات شيخ جام  اربعه
اين  ،عالوه به. ستبهره برده ا) مجموعه اشعار شيخ جامو همچنين  ةالحقيق بحار والنّجات ، مفتاحالحكمةكنوزالمذنبين، روضة

از . هاي خاص سبكي و زباني است كه در مقاله بدانها اشاره شده استكتاب داراي فوايد عرفاني، جغرافيايي، تاريخي و ويژگي
بخش الهور، نسخة خطي توان به نسخة خطي كتابخانة گنجموجود است، از جملة آنها مي چند نسخة خطي المقاماتخالصة

  . ها پرداختـه استاشاره كرد كه مقاله در جاي خود به معرفي آن مجلس شوراي اسالمي دانشكدة الهيات مشهد و نسخة
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شيخ احمد جام است كه در كنج فراموشي قرار داشت و با اين فرض به تصحيح اين نسخه، با  المقاماتخالصةها، از جملة اين كتاب   

  . ديدهاي نسخ خطي اقدام گرشناسي و فهرستاستفاده از منابع نسخه
تصحيح باشد؟ كه خوشبختانه  را دارد كه شايستةها و شرايطي بهترين سؤال تحقيق در اين زمينه، اين بود كه آيا نسخه چنان ويژگي   

چنان كه هرچه بيشتر دربارة آن پژوهش شد، انگيزة تصحيح نسخه در ذهن پژوهندگان فزوني يافت تا آنجا كه تمامي همت خود را آن
سخة برجسته باشد، به كار گرفتيم تا هم از يك سو به وظيفة پژوهشگري خويش تا حد وسع عمل كرده باشيم و از ديگر شايستة اين ن
  . جامة عمل پوشيده باشيم 1هاي خويش به الزمة تصحيح اين نسخه اشاره كرده بودند،هاي محقّقاني كه در نوشتهها و آرزوسو به آرمان

  
  )ژنده پيل(احمد جام 

الحسن جامي نامقي ترشيزي، معروف به شيخ احمد جام، صوفي بزرگ و عارف مشتاقي بود  كه در محرّم سال ابوبنالم احمداالسشيخ
. خراسان در خانداني اصيل كه از نژاد عرب بودند پا به عرصة هستي نهاد) ترشيز(هجري، در روزگار سلجوقيان، در روستاي نامق  440
  . رسدمي ، بجلي، صحابي معروف پيامبراهللابن عبدلسلة نسبش به جريرس
. الدين است الدين نصر نام بوده است و لقب مبارك وي معيننصر است، چه فرزند عزيز وي را برهانكنيت وي ابو«نامش احمد و    

  .)25 : 1345 ،الرّياحينروضة( »فيل استاز غيب بدان ملقب شده ژنده] كه[ لقب ديگر 
- اندامي شيخ جام يا روحية كين بااليي و زورمندي و درشت كالن است كه اشارتي است به بلند بزرگ و مهيب و لفظ ژنده به معناي    

  . جويي و سختگيرانة وي در مقابل مخالفانكشي و انتقام
: مناجات گفتم اند كه شبي در مقام انس وقتي بر آن داشت كه درفرمودهاالسالم ميچنين گويند كه شيخ«: پيلدر باب لقب ژنده    

خود خواندي، » مرغ«الخير را ابوسعيد ابو خواندي،» باز«ب بايزيد بسطامي را نام خواندي، لق هخداوندا هر بنده از بندگان خاص خود را ب
  !فيل ماييخدايا احمد را به درگاه تو چه نام است؟ هاتفي آواز داد كه يا احمد تو زنده

  
ــي     عشـق بـارد  كـه از نـام تـو مـي    ] تـو  [ آني  ــو مـ ــام تـ ــة پيغـ ــق وز نامـ ــارد عشـ  بـ

  )26: همان(                                                                                                                                          
در جام ] مي[جهت آنكه  ي در واليت جام بوده و بهكه مسكن وواسطة آن وي را احمد جامي گويند به«: در باب تخلّص به جامي   

  :اندنكه وي مست از جام عشق بود و چنانكه فرمودهتعالي، يا آوي عسل مصفّي شده بود به فرمان حق
  

 تـــا بگـــــويند احمـــد جـــامي اســـت       احمــــدا مســــت بــــاش در ره عشــــق

االصل بود، هم از طرف احمد عربي نيز گويند، زيرا كه وي عربي .والدت وي در نامق بوده: تخلّص به نامقي نيز از آن جهت است كه   
  .)26 :همان(» پدر و هم از طرف مادر

، ةالحقيقبحار ،النجاتمفتاح، انس التائبينهاي آثار احمد جام در حال حاضر يك رساله به نام رسالة سمرقنديه و شش كتاب به نام از   
  .و يك ديوان شعر موجود است ئرينسراج السا ،المذنبينروضة، ةالحكمكنوز
در خانقاه خود، ديده از جهان . هـ ق 536احمد جام پس از بازگشت از زيارت كعبه، در دهم محرّم سال : درگذشت شيخ جام   
مد آو يخ، جهت زيارت مرقد وي، محلّ رفتآباد پس از وفات شمعد. جام به خاك سپردند» معدآباد«پيكرش را نزديك دروازة . بستفرو
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مسافران و زائران شد و به قدري مشهور شد كه رفته رفته، جاي و نام جام را كه در كنارش بود گرفت و امروزه به يمن وجود مرقد  
  2.مشهور است» جامتربت«شيخ جام، به 

  الملك جامي الدين ابوالمكارم عالءشهاب
رسد، اما از سلسلة نسب او و  اسطه به شيخ احمد جام ميگويند نسبش به شش و. وي يكي از بزرگان خاندان شيخ احمد جام است

مير فضايل و خواندخوانده بوده دان و كتابوي مردي فاضل، آداب .چگونگي پيوندش با دودمان شيخ جام اطّالع دقيقي در دست نيست
بلكه از اكثر اكابر و صناديد » مشايخ جام«ير المكارم با وجود علو نسب به وفور فضل و ادب از ساخواجه ابو... «: شماردمياو را چنين بر

جودت طبع نقّاد و حدت ذهن وقّاد موصوف بوده به قلم بالغت رقم ابيات و منشĤت فصاحت آيات بر آن ايام امتياز تمام داشت و به 
/  4السير حبيب(» ...واه مذكور جود و سخاوت مشهور بود و به محاسن اخالق و كرايم اطوار بر السنه و اف به. نگاشتاوراق روزگار مي

1333 :11  ،12(.  
تر و  كدام كه كاملو از اوالد امجاد هر... مقام بوده خانقاه قائماالسالم بوده و به آمد اوالد شيخدر زمانة خود سر ...«: و به گفتة بوزجاني   

»  ...اند داشته االسالم را در ميان مريدان مسلوك ميطريقة شيخ مقام بوده و همانرسيده و قائم مي وي بهاند سلسله بودهتر ميفاضل
  .)110 :1345 ،الرّياحينروضة(

الدين محمد كوسوي، شيخ االسالم را به صورت خواجه در ادامه به داستان در واقعه ديدن خواجه شمس الرّياحينروضةمؤلّف    
الدين و اين داستان را نور. دانداالسالم به ابوالمكارم و نيز كمال مرتبة وي ميت شيخالتفا دهندة كند و آن را نشانارم، اشاره ميابوالمك
 چنين نقل كرده - جام و وارث خرقة او بودهار شيخ كه از اوالد بزرگو - الدين محمد كوسويالرّحمن جامي، از زبان  خواجه شمسعبد
بر من ظاهر شد و   ـكه از اوالد بزرگوار وي بود  ـ المكارمخواجه ابو در صورت - سرّهقدس - االسالم احمدحضرت شيخ... «: است

 ،االنسنفحات(» الحال به هوش باز آمدم و از وقت نماز پرسيدم و به قضاي فوايت مشغول شدمفي. نفس مبارك خود در من دميد
1370: 497(.  

كه ضمن  استشاه چنين چند نامه كه صادره از ديوان شاهرخالملك ثبت شده و همدر كتاب فرائد غياثي چند مكتوب به قلم عالء   
االسالمي عطا نموده و در ضمن سه مكتوب ديگر در الملك را به توليت اوقاف جام منصوب كرده و به وي لقب شيخها، عالءيكي از نامه

در كمال احترام با شيخ برخورد نموده  باب رسالت وي به هندوستان شرح داده و به حكّام و اميران و مأموران سفارش اكيد كرده كه
  .كار گيرندنصايح او را به 

ها مأموريت و رسالتي به الملك صادر شده و در آنهايي كه از جانب حاكمان و فرمانروايان وقت در مورد عالءها و فرمانمضامين نامه   
ه در بين اقشار مختلف مردم و خصوصاً مشايخ جام داشته، ، نشان از اين دارد كه وي عالوه بر محبوبيت و نفوذي كاست شدهوي داده 

  .)81 - 79: 1383 ،كارنامة احمد جام .رك(خور توجه بوده است احترامي در شاه نيز داراي اعتبار ونزد شاهرخ
اين عبارات ذكر  در مجمل فصيحي در باب تولّد او  فقط. الملك اطّالع دقيق و موثّقي در دست نيستاز تاريخ تولد و وفات عالء   

- الدين ابوالمعالي عالءاالسالم خواجه عالءالشيخبنالمكارم اسماعيلالدين ابواالكابر خواجه شهاباالعظم ساللةاالسالموالدت شيخ«: شده

مجمل فصيحي . (»همذكورالاالولي سنة والدته في غرة جمادياالسالم احمد، از فرزندان شيخ الدين محمداالسالم خواجه قطبشيخبن الملك
كه  - الملكشاه در باب عالءهاي شاهرخنامه الملك را بايد با توجه به اينكه تاريخ صدورالبته سال وفات عالء .)138/  41  -  1339/ 1

قامت ، مدت سفر و ا111 :1345، الرّياحينروضةهجري، و اينكه درويش علي بوزجاني در  845رمضان  - در فرائد غياثي موجود است
  . هجري دانست 847وي در هندوستان را دو سال ذكر نموده است، در حدود سال 
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   المقاماتخالصة
كه » پيلژنده«اي است خطي در مقامات و احوال عارف معروف و صوفي نامي شيخ احمد جامي ملقّب به نسخه المقاماتخالصة

اين . است كردهآن را تأليف  840م بوده، در زمان سلطنت شاهرخ در سال الملك جامي كه از نوادگان شيخ احمد جاعالء بن ابوالمكارم
پيداست، تلخيصي است از چند  گونه كه از نامشآورد و همانميرا به ياد  آنشده و سبك و سياق نوشته  التّوحيداسراركتاب به سبك 

 .كتاب مقامات كه در عهد شيخ جام نگارش يافته است

هاي هاي شخصيتشود، كه در بيان حاالت و كرامات و بزرگوارييا مي است شدههايي گفته مير به نوشتهبنابراين مقامات بيشت   
كه در زمان اين گردد؛ چراال زياد به زمان شيخ احمد جام برميآمده است و از قضا پيشينة اين كار، به احتمخاص، به نگارش در مي

كه به آن اشاره خواهد شد و ما بر اين باوريم كه آثاري از اين دست  است ت نوشته شدهشخصيت يا بعداً در حاالت او چند كتاب مقاما
نويسي عصر احمد جام باشد و التّوحيد در حاالت ابوسعيد، بايد تحت تأثير مقاماتها به نگارش در آمده، از جمله اسراركه بعد
  . ضوع استاي از تأليفات پيشين با اين موحاصل يا برگزيده المقامات خالصة

علي مقامات درويش، مقامات شيخ احمد ترخستاني، الدين الياس تايباديمقامات امام رضيعالوه بر  ،الملك در تأليف خودعالء   
و مسانيد اربعه و  صحاح ستّه، بعضي از االصولجامع، تاريخ خواجه محمد هيصم، از الدين محمود بوزجانيمقامات تاجو  بوزجاني
روضة المذنبين، التّائبين، سراج السائرين، انس(ان چند تن از شعرا از جمله عطار نيشابوري و همچنين برخي تأليفات شيخ جام ظاهراً ديو

 .ده استكراستفاده ) مجموعه اشعار شيخ جامو همچنين  قةالنّجات و بحارالحقيالحكمه، مفتاحكنوز

  :شودهايي را به قرار ذيل شامل ميها بابو هر يك از مقالهاست اساس مطالب كتاب بر سه مقاله بنا نهاده شده    
ذكر : خرقه و ذكر پيران؛ باب سوم: نسب شيخ؛ باب دوم: باب اول: در انساب شيخ است و در پنج باب نوشته شده است: مقالة اول   

  .ختاريخ والدت و وفات و توبة شي: ذكر تصانيف؛ باب پنجم: اوالد و ازواج ايشان؛ باب چهارم
در كراماتي كه از شيخ در سرخس : در كرامات و توبه؛ باب دوم: باب اول: در كرامات شيخ و در پنج باب و يك فصل است: مقالة دوم   

در كراماتي از شيخ كه پس از وفات وي : در كرامات بلدة هرات؛ باب پنجم: در واقعات جام و نيشابور؛ باب چهارم: ظاهر شده؛ باب سوم
- روضة( كه بنا بر اظهار درويش علي بوزجاني - الدين مطهرو همچنين يك فصل در كرامات فرزند وي، شمس. ستمشاهده شده ا

  .استشده  نوشته  - االسالم احمد جام استاشرف اوالد شيخ) 72: 1345 ،الرّياحين
وچهار  اين فصل شامل بيست. استبرگرفته  اي را دربه سخنان شيخ اختصاص يافته، كه نكات بسيار مهم و قابل استفاده: مقالة سوم   

  :قرار ذيل است باب به
در : در فضيلت نماز؛ باب پنجم: در توبه و انابت؛ باب چهارم: در سنّت و جماعت؛ باب سوم: در توحيد و معرفت؛ باب دوم: باب اول   

در فضيلت : ري دل و طلب طالبان؛ باب نهمدر بيدا: در علم لدنّي؛ باب هشتم: در مطلق علم؛ باب هفتم: صفت عقل؛ باب ششم
در اخالص؛ باب : در عشق و محبت؛ باب سيزدهم: در اسرار محققّان؛ باب دوازدهم: در فقر؛ باب يازدهم: گناهكاران مخلص؛ باب دهم

در ذم سؤال؛ : هجدهم در ذم دنيا؛ باب: در صفت زهد؛ باب هفدهم: باب شانزدهم در قناعت؛: در توكّل و رضا؛ باب پانزدهم: چهاردهم
در : ؛ باب بيست و دومدر سيرت پيران و اوليا: ست و يكمدر شرح روح و نفس؛ باب بي: در ذم حسد؛ باب بيستم: باب نوزدهم

  ).ص( در فضايل پيامبر: در تفسير بعضي آيات؛ باب بيست و چهارم: داري و سماع؛ باب بيست و سوم زاويه
چهارم را كه به نقل فضايل و ف انتخاب شده و گويا باب بيست سوم، مطالب با سليقه و نظر شخصي مؤلّذكر است كه در مقالة  شايان   

  .اختصاص دارد از جايي نقل نكرده و سخنان خود اوست و آن را به عنوان حسن ختام دلنشيني براي كتاب قرار داده است) ص(پيامبر 
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  3غزنويو رجحان آن بر مقامات محمد  المقاماتخالصةارزش 

هاي ديگري با عنوان  الملك عالوه بر مقامات محمد غزنوي، به نسخهتوان اين موضوع را مطرح كرد كه عالءاز امتيازات اين نسخه مي
مقامات دسترسي داشته كه همه در زمان احمد جام و به وسيلة طرفداران او نوشته شده و هر كدام از ارزش خاصي برخوردار است و 

الملك از چهار مانده، عالءجا هاي بهنويسي از اين زمان باشد؛ چرا كه بر اساس يادداشت احتمال را داد كه شروع مقاماتين توان امي
مقامات و  مقامات درويش علي بوزجاني، مقامات شيخ احمد ترخستاني، الدين الياس تايباديمقامات امام رضيهاي مقامات به نام

نسخة ( المقاماتخالصة امروزه اطّالعي از آنها در دست نيست، استفاده كرده و اين نكته بر ارزش، كه الدين محمود بوزجاني تاج
  .)5: 1340 ،پيلمقدمة مقامات ژنده .رك( افزايدبيش از پيش مي) شده تصحيح

تري تر و مفصلهمچنين به بعضي از آثار جد خويش دسترسي داشته و در مقايسه با مقامات محمد غزنوي حاوي مطالب دقيق   
  . تر استباشد، كاملباشد و روايات و اطّالعاتي كه در مورد خاندان و اعقاب شيخ مي مي
  

  المقاماتخالصةفوايد كتاب 
اند و با شيخ به طريقي در عهده داشتهها نقشي برهاي اين تأليف ذكر نام مرداني است كه در هر يك از داستان از ارزش: فوايد عرفاني - 1

تواند حكم آوري شود، ميها گرد؛ به طوري كه اگر فهرستي مشروح از آناند داشته يك در زمان خود صاحب نام و مقامه و هرط بودارتبا
مختصات عرفاني از قبيل آداب و تعاليم شيخ و . نمودي باشد از فوايد ارزشمند اين كتاباي مفيد از عرفاي آن ديار را داشته و بازتذكره

اي را به خود اختصاص داده، بر ارزش آن افزوده مغز شيخ كه مقالههايي از سخنان پرصنّفات و نمونهفيانة موجود، ذكر ماصطالحات صو
  . است

داده و هاي معنوي شيخ جام در آن رخ ميهاي بسياري كه ماجراها و فعاليتها و آبادينام ده: فوايد جغرافيايي، تاريخي و سياسي - 2
مند به شناخت اوضاع جغرافيايي و ضمن شرح حال وي بيان شده است، براي كساني كه عالقه هاي عارفانة وي بودهفعاليتقلمرو 
سناتور ثابتي در مقالة . جغرافيايي بسيار مفيدي دارد المعارفدايرة، حكم اند هايي از خراسان بزرگ كه بسياري هنوز ناشناخته ماندهبخش
را كه در حوزة جام و باخرز بوده، با نام كنوني  المقاماتخالصةبعضي اعالم جغرافيايي ) ش1338، ، دورة دهم6مجلة سخن، ش (خود 
. دارداطّالعات تاريخي و سياسي كه در اين كتاب نهفته است نيز از بسياري رازهاي تاريخ آن زمان پرده برمي. ها مقايسه كرده استآن

بينيم ان به مرو و كارد نهادن در زير بالين سلطان سنجر توسط اسماعيليان كه در ادامه ميمثال داستان آمدن مرد اسماعيلي از قُهست براي
آن جمله مخالفت هاي تاريخي كه در اين داستان مشهود است و ازكند و چه بسيار نكتهچطور شيخ دست آنان را از خراسان كوتاه مي

 .رك(گيريـم برادرش و ارتبـاط وي بـا اسماعيـليان را نتيجـه مـي به 4)بركيارق(شيخ جام با اسماعيليان و همچنين خيانت بيك بارق 
  .)ش1339مقـالة تقي بينش، مجلـة آستـان قـدس رضـوي، ش اول، تيـرماه 

هاي دلكش و خواندني  اين نسخه بسيار چشمگير بوده و سبك ساده فوايد لغوي و ادبي و همچنين داستان: فوايد دستوري و زباني - 3
  ).ديباچه كه نثري متكلّف و مصنوع دارد يبه استثنا( است 6و  5هاي نويسي در قرنآور سادهان آن يادو رو

  
  المقاماتخالصةهاي دستوري برخي از ويژگي

  كه نه عارف است، از معرفت چه خبر دارد؟ هر: و فعل» نه«فاصله افتادن يك يا چند كلمه ميان حرف نفي  - 1
  .       افتددر هر عبادتي نيز بدعت  نه   .شودو داند كافر چنين گويد  نهكس كه هر
    :»اما«كاربرد حرف تأكيد و تفصيل  - 2
  است يا بسته؟دانستي كه آن در بر تو گشاده اما 
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  .تر از توبة مفسدان نيستهيچ توبه، آسان اما
  :، شك و ترديد و استفهامناجهت افادة معني استث» مگر« - 3

  )استفهام(اند؟ ز احمد بازستانيدهواليت قلب جنس ا مگر
  )استثناء( .نكردندهجده تن كه توبه  مگركردند  همه از الحاد رجوع

  )شك و ترديد( .از رستگاران باشيم مگرتا ... كنيمما ركوع و سجود مي
  :العجب، بسسخت، عظيم، عجب، نيك، بو: قيد كيفيت و تأكيد - 4
  .شودند كه هالك ميا انبنگري همه جويندگان و نيازمند نيكچون  

  .رنجانيدممي سختگوش را دراز
  .متحير شدند عظيمايشان 
  .گرفتدر سختباران 

  !كاري است العجببو اند وقومي العجببو
  :»براي«در معناي » را«كاربرد  - 5

  ...معلوم شد كه راو همة اهل درس  راامام 
  .دو واقعه افتاد مرامن، پيش از توبة 

  :المخرج، افتادن يك يا دو حرف از كلمه و نزديك شدن به زبان محاورهيكي از دو حرف مكرّر يا قريب تخفيف و حذف - 6
  .است دوسترتعالي از جملة خاليق و تائب حقيقي به نزديك حق سبحانه 

  .آرمن فرود دست بر سينة ! اهللاگفتم يا رسول
  .نياريرضا ندهم تا او را از خانقاه بيرون : پس گفت

  امت چه پيش آيد؟ سخترازين : گفت - سلّمو عليه اهللا صلي - رسول 
  .است بترآن مرد از من و از تو 

  :جاي مصدر تامكاربرد مصدر مرخّم به - 7
  .  و از اين كرامت و از اين شربت نصيب دارند نواختهمه از اين 

  .فضل و عنايت خويش دهدما، بلكه به كردو  گفتنه به  
  :به بن زمان مضارع و غالباً به دوم شخص حاضر» ش«هاي مصدر با الحاق پسوند ني و ساختن اسمهاي مصدر شياسم - 8
  .او را مجاز باشد نه تحقيقدانش  و نام.. باشد و نمايشچه نه اين باشد هر

  .          خواهيد از من تا شما را بيامرزم آمرزش
  : با اينكاربرد بازان، بازو، بازين در معناي با آن، با او،  - 9

  .   يار گردد بازان چون خشوع
  .برخواهي خاستبازان پرستي فردا هرچه مي

  .همه نياز از جمله مخلوقات بيزار گشتم بازينو من 
  :توالي صفات/ تتابع اضافات - 10

 اسراف اوقاتاشراف .                                          جهانسالطينِ سلطانِ اعني حضرت.  
  .اسالم و دينآرايِ شرايعِپرورِ شرعخسروِ دين         .                           گشايگيرِ كشورد عالمخداون
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  .و از واقعات عزيزانِ معتمد صاحبِ كشف.                                  دين و دولتمحلِ فنايِ اعدايِ 
  :به فعل امر براي افادة معني تأكيد» مي«الحاق  - 11

  .روميبر پي اين 
  .  گذرميچه نداني از سر آن فرا  و هر خوانميداني، چه مي اما تو هر

  ...نگرمياكنون 
  :جانداركاربرد ضماير خاص جاندار براي غير - 12

  .رفتمي ايشانآب از چشمان ... داشتند وهمة اسبان دهان از علف باز
  .جام گويندوك شيب را بل او و او از واليت ترخستانه بود كه حاال

  .گيردهاي ديگر بررا از كتاب اوكس كه كتابي كند و هر
  .هاي ديگر را نباشدبويي باشد كه كتابو را رنگ  او و هر كتابي كه چنين باشد

  :يا پروردگار) العقولذوي(جان براي جاندار كاربرد ضماير خاص بي - 13
  .از خزانة فضل و كرم خود روزي دهدفرضان تو را  صاحب آنتوكّل بر كرم حق كن تا 

  .خوانرا باز آناي برفت در دل شيخ آمد كه چون پاره
  چيست انكار از دل بيرون كني؟ اواگر بگويم كه چه خواب ديدي و تعبير 

  .عبادت كني او تو درخت انار كشتي بر سر آن چشمه تا در ساية
  : »به«به جاي » با«استفاده از  - 14

  . خود آمدبا  چون
  .هم كشيد باهر دو پاي مبارك 

  .جاي خويش شد باكس هر
  .قول او كرد باچون حواله 

  :براي افادة معني استمرار» همي«و » مي«الحاق ياء مجهول به افعال به جاي  - 15
  ...         برخاستنديفرضان مرا، چون بامداد  صاحب
  .كرد نتوانستيوجه حركت  و به هيچ

  .بوديبه شرب خمر مشغول  وداشتي  پيوسته با هم صحبت
  :براي تأكيد و افادة معني كثرت» ها«استفاده از عالمت جمع  - 16

  .خواست هامرا بيرون آورد و از من عذر
  .كشيدند هاشيخ در كوه رياضت

  .نمودند هااعزاز تمام در شهر بردند و او را ارادت شيخ را به
  .گرفتممي هاداشت و از او فايدهبا من در خلوت محبت مي

  :استفاده از افعال پيشاوندي - 17
  . دادنددرهمه با او در مناظره به عجز و قصور تن 

  . خواستمميدررا از حضرت حق ) ص(امت محمد 
  .برخاستندخواجه مودود و ياران او 
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  . جا مقام خواهم كرد؛ من سه روز اينگرديدبازاكنون  

  :وعدر معناي افعال شر» گرفتن«كاربرد فعل  - 18
  .گرفتمها شكستن خم

  .گرفتند آن مرد و زن خود را در ميان خانقاه بر زمين زدن
  .گرفتندزدن كوفتند و نعرهطبل و دمامه فرو... 
  :عربي هاي مطابق با اوزان جمع در زبانجمع - 19

  .آمدندي بد و ابليس با حشم خود گرد او دراقربا 
  ... اشجارو  انهارو  قصوربهشت بيارند و حور و  نعيم اگر همة

  .من پر است خزاينبايد، هر چه شما را مي
  :قيدي دري و ساختن اسم، ضمير، فعل، تركيب، از مختصات زبان »فرا«پيشوند  - 20

  .   آييگفتن مي فرااگر گويد بگوي 
  .پرواز آيد فراچون با زهد محبت باشد از راز 

  .شما نمايم كه كار واليت چون استفرا فردا 
  .گذارد از كسي كه بر وي ظلم كندفرا 
  :»فرو«كاربرد پيشوند  - 21

  .جاي خواهد بود شوند و آن بر فروديگران 
  .بودندكوفته  فروگرد او شد و گرداهر ساعت نور زيادت مي

  :»فرود«كاربرد پيشوند  - 22
  .بنشست فروداعتذار نمود و به جاي 

  . آمدمي فرودچشمة آبي بود كه از باالي كوه  
  .آرندمي فرودچون مجلس گفت، او را 

  :بر سر افعال براي افادة تأكيد» ب«آوردن  - 23
   .ببوسيدامام تنگ  بستد و 
  .             و به خدمت شيخ فرستاد ببافتدختر بند ازار پاي 

  . بباشد ،بباش ، گويمبباشدچون خواهم كه كاري 
  :مفيد معناي اندازه و مقدار» به« - 24
  .باال، بلند به .               ، برابرلفظ و معني به

  ):از مختصات نثر كهن(بر سر افعال منفي » به« - 25
  ...           بندانيم هاي اواگر ما شكر نعمت

  .    كه مرد از سر پي بيفتد بنگذاردهرگز ... 
  :در معني استعانت و ياري رساني» به« - 26

  .هدايت حق توان شناخت به - جاللهجلّ  - حق را 
  .پرست استتعليم غير شناسد، بت به كه حق راهر
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  .هدايت او نتوان شناخت به حق را جز
  :ياستفاده از اوزان ثالثي مزيد در عرب - 27
  .كردند استخفاف الحسن پارسي را بسيارو بو

  ...و ريا و نفاق و طمع و عجب باشد تفاخر و تكاثرو ...  در هر دلي كه 
  :        »مر«كار بردن لفظ  به - 28
  .تو را و ايشان را مر بشارت باد  
  

 المقاماتخالصة هاي سبكيويژگي

خطبة آغازي كتاب انشايي بالنّسبه مصنوع و منشيانه دارد و در ضمن احاطه و «: كنيمما دو شيوه مشاهده مي المقاماتخالصةدر سبك 
خوبي  جري بوده، بهو نكات اسلوبي كه ابزار كار مترسالن كار آمد و ورزيدة قرن نهم ه الملك جامي را بر دقايقتسلّط ابوالمكارم عالء

  .)85 :1383 ،كارنامة احمد جام( »سازدروشن مي
ها تحت تأثير شيوة پيشينيان پيروي از سبك روز و زمان خود نگاشته و در ديگر قسمتالمكارم به توان گفت ديباچة كتاب را ابومي«   

طور كه در ديباچة كتاب به تعميه اشارتي كرده است، ابتدا كتاب را فراهم آورده و بعد آن را به نام شاهرخ ه است يا اينكه همانواقع شد
مقالة تقي بينش، مجلة آستان قدس، (» خوبي آشكار است هرچه هست آثار سبك قديم در آن به. اي مصدر كرده استدرآورده و به مقدمه
  .)1339شماره اول، تيرماه 

يا در  كندآنكه از لغات عربي فراوان استفاده بي ،توان گفت سبك نويسنده ساده و روشن استحال جدا از ديباچة مصنوع آن، ميبه هر   
الملك سخنان و مقامات گرچه عالء. آوردپي صنايع لفظي و آراستن جمالت به سجع و قافيه باشد و لغات مترادف و زايد را در پي هم 

هايي كه از خود چيزي افزوده، مانند باب سوم كه در ذكر اوالد و ، ولي در قسمتاست كرده نقل و جانب امانت را رعايت مي شيخ را
ندرت  ادگي و رواني نوشته شده است و بهحكايات كتاب هم در كمال س .كنيمنويسي مشاهده ميازواج شيخ است، پايبندي او را به ساده

به  .استده كربخش شود، ضمن اينكه جمالت كوتاه و زيبا، خواندن كتاب را بسيار لذّتفايده در آن يافت مييكلمه يا عبارتي زايد و ب
 تر و بههاي پيشينيان است، قديمهاي آن كه منقول از نوشتهاي از قسمتجور نيست و پارهيك المقاماتخالصةهمة  ،نظر مؤيد ثابتي
  .)همان .رك(مانند است  7و  6سبك نثر قرن 

  
  المقاماتخالصةهاي ادبي ويژگي

ها استفاده پردازي انگيز در جمله نويسنده از عناصر خيال - آن گذشت كه ذكر - الخطيهاي سبكي و رسمعالوه بر ويژگي ،در اين تأليف
  . كرده، خصوصاً تضمين و تلميح كه به اقتضاي نوع اثر، بارزترين جلوه را دارد

  : گذرانيمها را از نظر ميرايههايي از اين آاينك نمونه
  » ...به گوشِ هوش«: جناس

   »درود نامعدود و صلوات نامحدود«
   »مبشّرِ مستبشران؛ اسراف اشراف«
  »ر كنج محنت پاي بر سر گنج محبتد«
   »چون نافة ختا ماند مركب هوا از ميدان خطا راند و سودا زده«
  »حشم حشمت سكندر سليمان«
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  »ار او كه راويان كتاب و اخبارنداند و اصحاب اخيراه عاقبت و مĤلماي شاهآل او كه راهن«: سجع
كه هفت آسمان معلّق عالمتي است از بخار بحار كمال او و هفت زمين مطبق كفي است از درياي جالل او؛ آدم به حمايت صفاي او آن«

  »ر، خليل به رعايت والي او مسرورمغفو
   »آمرزمآمرزم و ميو من گناه مي كنيمي كني وتو گناه مي«: تكرار و عكس

  . ملك، ملك من و خزينه، خزينة من«
   »كنندكنند و در پيش شيخ ميو ميرقص نبايد كرد «
  »نشور كمال آفرينش و آفرينش كمالم«
  

عدل او دستگير  مرافق نثار،وهاب او در معادن جود و سخا جوهر اناملفياض او در بحار لطف و كرم گوهربار و  دست«: مراعات نظير
  »فضل او كارساز مستعينان لواحقمستغيثان و 

او برخورد و كار خدا را اخالص  ميوةاو بنشيند و از  سايةكند كه جهان در  بال وشاخ از دست او بيفتد، چندان  ايدانهكس باشد كه «
  »تا به زيان نيايد كاشتنبه جايگاه تخم بايد و 

  
  »هرة كمال او از غبار زوال مصونست و پاية جالل او از مراتب اهل كمال، افزونآن اليزال كه چ«: آرايي واج

  »باشند، نمك بر ريش دلريش نپاشنداگر در بند خالص درويشي ن«
هاي زرد از دهان او بيرون  آلود و پشت خميده و سبلت سفيد دميده و دندانصورت سياه كبود، جامه و چادر كهنه و خون«: توصيف

  »...چكانك دست عصاي و در ديگر دست، كارد خونآمده و در ي
  

     :تلميح
ــازده    جبرئيلـت گـر بپرسـد حـاجتي داري بـه مــا      ــق بـ ــل از الي مطلـ ــواب جبرئيـ  رو جـ

               
  »القرنين كه به طلب آب حيوان رفت هم از اين نوع چيزي بودو آن ذي«
  

  )استناد به آيات و احاديث(: تضمين
 كــي جــواب پــور عمــران آمــدي» لــن ترانــي«   نبــودي در ازل گــر خــروش غيــرت مــردان

  )143سوره اعراف، آية (                                                                                                              
ـــراج او  ــده در معـــ ــل وامان ـــل ك  داده يـــــزدان تـــــاج او » لعمـــــرك«از    عقــ

  )72سورة حجر، آيه (                                                                                                                 
  .؛ خُلوله؛ تشوير خوردن؛ درباقي كردن؛ هراس خوردن)نوعي خار( اسكيل: كار بردن تركيبات و واژگان نامأنوسبه
  

  هامعرّفي نسخه
  :پردازيمچند نسخة خطي موجود است كه به معرفي اجمالي برخي از آنها مي مقاماتالخالصةاز 
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  )دانشكده ادبيات مشهد(نسخة چاپ سنگي الهور  - 1

كتب هذه «: در پايان كتاب نوشته شده است. 7/17× 12سطري به ابعاد  19صفحة  184اين تأليف، كتابي است به خط نستعليق خوش در 
شكر و سپاس آن خداي را كه پروردگار  - الطّبعتمت خاتمة - بن مقري محمد چرنگي، اللّهم اغفر له و لوالديه آمينالواحدالمباركة عبدالرسالة

  »1335شهر رجب المرجب، سنةتاريخ يوم پنج شنبه، صرف زر و كوشش طبع گرديد، به عالم است كه كتاب هذا بار اول به 
  :استبدين شرح   - كه بر برخي از آنان اشكاالت اماليي وارد است - نسخه الخطّي اينهاي رسماي از ويژگيپاره

  :در سراسر متن به چشم مي خورد  - شودهاي ديگر را هم شامل ميكه مختص اين نسخه نيست و نسخه  - نويسي سرهم - 1
  مقداررفيع ←كه        رفيعمقدار درستيبه  ←واسطة           بدرستيكه  به  ←بواسطة 

      

  :صورتي كه امروزه معمول نيست ، به»همزه«استفاده از  - 2
 پايمال ←نتايج              پائمال  ←ارتقاي          نتائج  ←ناي            ارتقائي ث ←ثنائي 

  :نكره» اي«جاي به » همزه«كاربرد  - 3
                                                                                         اي   معشوقه ←اي              معشوقة شمه ←اي            شمة قبيله ←قبيلة 

  .»اعال«صورت به » اعلي«و » هوا«صورت در معني هوس، به » هوي«كتابت كلمة  - 4
 :خوردچشم ميهاي ديگر هم به كه در نسخه  ،»خوا«شكل به » خا«كتابت  - 5
 خاست و نشست ←خواست  وخاطر        نشست  ←در معني مفرد » خواطر«

  :در كتابت لغاتي چون   - سه نسخه در هر  - شيوة قديمبه » و«حفظ  - 6
 خرسند ←خشنودي          خورسند  ←خُرد        خوشنودي  ←به معني كوچك » خورد«

  :هااكثر موارد در همة نسخه در» گ«جاي  به» ك«كاربرد  - 7
 بانگ ←سنگي                        بانك  ←رنگ                              سنكي  ←رنك 

  :از فعل پس از خود» نه«و همچنين » به«گاه، جدا نوشتن  - 8
                      نيايد                      ←آيد ندهد                  نه ←دهد نكشند       نه  ←كشند نمانده باشد     نه  ←مانده باشد نه 

  كسهيچ ←كس هيچ   هيج ←هيج :     سه نسخهدر چند مورد و در هر »چ« جايبه » ج«كاربرد   - 9
 دوم ←هجده    دويم ←هژده: همين صورت است ها، كه در سه نسخه بهگونة قديمي آنضبط اعداد به   - 10

 سر؛ خسران؛ راسخ؛ سه   تفسير؛  :»3«همراه با » س«در برخي موارد، نوشتن حرف   - 11

علم        بي ←علم پي:  هاي ديگر نيز مشاهده شدشده و اين مورد در نسخهنوشته » پي«صورت به » بي«پيشوند در بسياري موارد،  - 12
 هدايتبي ←هدايت تقوا               پيبي ←تقوا پي

  تقواي  و  فتواي: به صورت» فتوا«و » تقوا«كتابت كلمات  - 13
 گيانگان ؛ نظارهگار؛  جويندهروزه: در كلماتي چون» ه«حفظ   - 14

 تردوست ←تر     دوستربد ←هفتصد        بتر  ←هفصد :  تخفيف، كه در همة نسخ كاربرد داشته  - 15

 : سه نسخه بدين صورت استو در هر» هاي جمع«در اتّصال به » ملفوظي غيرها«حذف   - 16

 هاگنجينه ←ها        گنجينها تراشه ←ها       تراشها نشانه ←نشانها   ها   خزانه ←خزانها 

  : »است«در مواردي، حذف همزة   - 17
 است آن  ←است           آنست كجا  ←است                      كجاست سلطاني  ←سلطانيست 
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  درين، دران و ازان: تصور ، به» آن از«و » آندر «، » ايندر «: كتابت كلماتي چون  - 18
 :»كسرة اضافه«جاي اي منسوخ به هبه شيو» همزه«با همراه » ي نكره«كاربرد  - 19

 ارتقاي ←دواي     ارتقائي  ←دوائي 

 

  نسخة خطي دانشكدة الهيات مشهد. 2
داراي  10/ 1×  16/  2طري نستعليق سيزده س«: خوانيمدر فهرست نسخ خطي دانشكدة الهيات مشهد در باب معرّفي اين نسخه چنين مي

. هـ ق 1328الثاني شنبه پانزدهم جمادياهللا در يوم پنجاهللا ولد مرحوم مال خواجه رحمت، كاتب خواجه عصمت18×  22برگ  153
ختيار بن ميرزا محمد ابراهيم خان نوشته، خط با  مركب آبي و مشكي نوشته شده، نسخه قبالً در اكاتب آن را براي ميرزا سليمان خان

، فهرست نسخ 1ج (» جلد مقوا. كاغذ فرنگي. فكري سلجوقي بوده و در صفحة عنوان اين كتاب يادداشتي به خط و امضاء او هست
    .)205، ش نسخه 107: 1376 ،خطي دانشكدة الهيات مشهد

. اي محترم مولوي بزرگوار نمودحضور حضرت استاد معظّم، جناب آقاهدا به «: است شدهدر صفحة عنوان كتاب اين عبارت نوشته    
  .»دانشكدة الهيات مشهدالحميد مولوي به هدية عبد«: و بعد» اهللا لهالسلجوقي غفرالعباد فكرياحقر

  - فهرست كتابخانة سپهساالر - ضميمه - فهرست چاپي ريو: هاي بزرگ مانندهاي خطي اين كتاب در بسياري از كتابخانهاز نسخه   
مقالة تقي بينش، مجلة آستان  .رك( نويس كتابخانة ملك،  نشاني نيستتابخانة آستان قدس رضوي و فهرست دستك - كتابخانة تربيت

ها در آن بيشتر تر بوده و حفظ صورت اصيل و كهن واژه اين نسخه در مقايسه با نسخ ديگر، كهنه. )1339قدس، شماره اول، تيرماه 
الخط كاتب و همچنين شيوة نگارش برخي از كلمات، رسم. هاي اين نسخه استاز ويژگيداشتن ركابه نيز يكي ديگر . استرعايت شده
شده، گاه كه در خواندن و فهم عبارتي دچار مشكل ميتري در اختيار داشته و هرگويا وي نسخة كهنه. سوادي كاتب داردنشان از كم

آورد كه فردي وجود مياي است كه اين گمان را بهاغالط به گونه گاهي. ساخته استمتأسفانه سليقه و پنداشت خود را در آن وارد مي
  .استه كردشنيده، ضبط ميبه اشتباه ميخوانده و او بدون دقّّت هر آنچه متن را براي وي مي

  زهر ←عظيم      زر  ←الهام        ازين  ←كرم عميم       امهام  ←كرم امين :  مثال 
به طوري كه گاه مطلبي در ميانه رها  .هاي مختلف متن استجايي قسمتنسخه وارد است، آشفتگي و جابه ايناز ديگر ايراداتي كه بر 

  .شود شده و پس از چند سطر، درون مطلب ديگر تكميل مي
  : مثال. شودوفور ديده مياغالط اماليي نيز در سراسر متن به 

  حاضر ←انذار     حاظر  ←قدح       انظار  ←فتوت      قده  ←فطّوت   : يك حرف اغالط ناشي از ضبط
  ورد ←اصناف          درو  ←انصاف :   جايي حروفالط ناشي از جابهاغ

  متبرّك ←مار     متحرّك  ←زهر      ماه  ←جام      زر  ←جاه :  اغالط ناشي از اشتباه شنيدن كاتب
همان  يافته، آن را بهسوي خواندن درست كلمات نميجا كه راهي به هر آيد، كاتبميگونه كه از ظاهر لغات برهمچنين در مواردي، آن

توجه در اين نسخه اين است كه در خط كتابت  از ديگر موارد قابل. شي كرده استشكل ناخوانا وارد متن نموده و در اصل آن را نقّا
شت و ريز شده كه مشخّص نيست نتيجة عوض و خط آن در) 22و كل برگ  11قسمتي از برگ (خورد گانگي به چشم مينسخه، دو

هايي همچنين در ترقيمة نسخه عباراتي نوشته شده كه قسمت .اين نسخه افتاده است 115و  36در ضمن برگ ! شدن كاتب است يا خير
  .. .خان بن ميرزا محمد ابراهيم خان شنبه ميرزا سليمان اين كتاب را پنج«: بدين شرح است عبارات. ناخواناستاز آن 
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ــردان ســــخن   پيش ارباب خرد نامة ايمـان خـرد اســــت     دان ادب اســتالجــرم پيشــة م

 در سماوات لقا منـزل مــــردان ادب اســـت      ادب را به ســماوات لقا منـزل نيســت  بـي

 آدم و حيـــوان ادب اســتفـرق در جــنس بنــي    ادب اســـت آدم نيســـت  زاده اگر بيآدمي

 عقل در گوش دلم گفت كـه ايمـان ادب اسـت      كه بگو ايمـان چيسـت  كـردم از عقل سؤال 

ــاني  ــن مهم ــرده در غالــب ت ..............................................................................   دو ســه روز ك

اد نبوده و اغلب با امالي نادرست و افتادگي كلمه و گاه اعتم وجه قابل هيچر و احاديث در اين نسخه به كتابت آيات شريف قرآني و اخبا
  .اي همراه استكلمات يا جمله

  :دشوبراي مثال ذكر مي) پوشي از اغالط امالييبا چشم(ترين اغالط نسخه اكنون تعدادي از فاحش
خبر        تلخ  ←عرش    خير  ← اطّالع    غزي ←طال     امغان    ←زهر    افغان  ←رزاق    زر  ←زرات   اعتذار  ←اهتزاز 
 ←نمد          تمام  ←جام      نهد  ←يگانه    جاه  ←كتب    بيگانه  ←فسخ    گفت  ←متبرّك     فتح  ←ملخ     متحرّك  ←
  مقام

  
  الهيات  الخط نسخةرسم

ذكر شد، مواردي ديگري كه مختص سه نسخه الخطي كه ذيل معرفي نسخة چاپ سنگي مربوط به هرهاي رسماكنون عالوه بر ويژگي
  :گرددباشد، بيان مينسخة الهيات مي

  خواستي ←كه نداديم » خاستي«و تو از ما چه :  »خوا«جاي به » خا«كتابت  - 1
 ادب    بي ←ادب اوباش    پي ←اسب    اوپاش  ←اسپ : در چند مورد » پ«صورت  به» ب«كتابت  - 2

 اختيار بي ←اختيار نصيب             پيبي ←نصيب پي       نيابي         در ←نياپي در  

  .    بود... مردي جلد و  ←. بود... جلد و  مرد:  نكره به كسرة اضافه»  ي«شدن بدل  - 3
 رسول خدايي دانستم كه تو ← دانستم كه تو رسول خداي

  قرار داده شده است )1(يك الف كوچك » ينس«صورتي كه زير  به» دوست«و » دست«كتابت  - 4
 خدمت ←» خذمت«در كلمة » د«جاي به » ذ«كتابت  - 5

 چگونه ←گونه پيشاني      چه ←شاني پي:    جز فعل گاهي موارد، جدا نويسي لغاتي به - 6

 آبا ←آنجا     ابا  ←كه     انجا آن ←كه ان: »ا«روي مصوت بلند » مد«در مواردي، خذف عالمت  - 7

 وثاق ←وتاق :     در كلمة» ث«به جاي » ت«كتابت  - 8

 گرفتنتوانستند ←گرفت بنشاند        نتوانستن ←بنشان :    لاز پايان افعا» د«در چند مورد، حذف  - 9

 به» و«اين  - ديگر هايبا توجه به وجود آن در نسخه - ربط دارند» و«اي موارد، ميان جمالتي كه در پاره اين است كه نكتة قابل توجه 
  .است ربط،  به صورت گفتاري، به ضمه در بين جمالت بدل شده» و«توان نتيجه گرفت طوري كه مي به خورد؛چشم نمي

 



   1393پاييز و زمستان) 11پياپي(، 2ششم، شمارهفنون ادبي، سال   /   118
 
  نسخه مجلس شوراي اسالمي . 3

عكس اين نسخه در كتابخانه ديجيتال مجلس . نوشته شده است، كاتب و تاريخ كتابت آن مشخّص نيست» نسخ«اين نسخه كه به خط 
كتاب كه متن . »قمري 1365ي، تبريز القرايسلطانجعفر «: بر روي صفحة اول آن نوشته شده است. موجود است 10067سخة شماره نبه

  . تا پايان نسخه افتادگي دارد 145همچنين از برگ . شودآغاز مي» هذا كتاب گنجينة حكمت« فاقد مقدمه است با عبارت
. ه استمتن افزوده شد و به ت تكميل و تصريح متن بسيار مفيد بودههود دارد كه جهاين نسخه نسبت به دو نسخه ديگر اضافاتي مش   

در . ، در حاشية صفحه آورده شده استنيست خواندن ز متن كه پاك يا ساقط شده است و قابلهايي انسخه داراي ركابه بوده و قسمت
و » دگر«ها و الفاظ فصل بابسر .استبوط به خود كاتب خورد كه گويا مرها يا بيت شعري به چشم مي حواشي نسخه، گاه يادداشت

هاي شعر، مثل نقطه يا واژة بيت، نظم يا شعر با شنگرف كتابت سازد، همچنين مشخصهها را از هم جدا ميكه مباحث و داستان» گفت«
ترقيمه كه حكم شناسنامة نسخه را و در نتيجه ما از دسترسي به  يستمتأسفانه همان طور كه بيان شد پايان نسخه موجود ن. شده است

در خصوص ضبط آيات و . تيار ما قرار دهد، محروم مانديمتوانست در باب تاريخ كتابت و كاتب آن اطّالعاتي را در اخداشته و مي
ك آن را سهولت موارد فهم و در بيشترگذاري در تر بوده و اعرابتر و مستندتوان گفت كه نسبت به نسخة الهيات بسيار دقيقاحاديث مي

  .بخشيد مي
  

  الخط نسخة مجلس شوراي اسالميرسم
 : نشد، بدين قرار استهاي ديگر ديده باشد و در نسخهالخطي كه مختص اين نسخه ميهاي رسمبرخي از ويژگي
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  نتيجه

دارد كه به نسخه هاي بعضاً ازيادرفته، اين مزيت را ها و گنجينهالي فهرستبدون ترديد پرداختن به نسخ خطي و چشم چرخاندن در البه
وق و ذكار يا جواني باها در انزوايي غريب، چشم به راه پژوهشگري كهنههايي كه سالهاي نفيس دست پيدا كنيم؛ نسخه يا نسخهيا نسخه

هاي تصحيح همين است و يكي ار ويژگي ،به هر حال. اند تا بتوانند با آرايشي نو، در پيش چشم و ذهن ديگران قرار گيرند حوصلهبا
  .دلخوشي مصحح نيز همين

ه كه ياد شد از نمايي نيافته بود و همانگونرغم اهميت آن تاكنون فرصت خود بههاي نفيسي است كه شمار نسخهاز بي المقاماتخالصة   
سبك و سياقي كه در زمان شيخ احمد جام پيش گرفته شد و . نويسي است آوري پيشينة تحرير مقاماتهاي مهم اين نسخه، يادويژگي

 حيدالتواسراركه برجستگي  ،ندها ديگران از اين شيوه بهره بردنويسي تجربه شد و بعدهايي از مقاماتهمزمان با شيخ يا بعد از او، نمونه
  .خود گواه بر اين مطلب است

اند و چون نكتة مهم ديگري كه اين نسخه گوياي آن است حاالت و مقاماتي است كه بر شيخ گذشته و مريدان شيخ در زمان او نگاشته   
نوان يك نسخة ت، به عكه به واقع عصارة آن مقامات اس خالصةالمقاماتهمه از بين رفته، » مقامات محمد غزنوي«ها به جز آن نگاشته

  .تواند مهمترين تأليف در بيان حاالت و كرامات شيخ جام به حساب آيدتوجه مي نفيس و قابل



  119/    هاي سبكي و زباني آنالمقامات و ويژگيخالصةمعرفي نسخة خطي 
  
در واقع شناسايي، معرفي و تصحيح اين نسخه گامي مؤثر و مفيد در شناخت بيشتر شيخ احمد جام و اوضاع و احوال و كرامات وي و    

و اميد  دارداهميت  نويسي بسيارهاي مقاماتو شيوه ي پژوهشگران از مقام و مرتبة شيخكه براي آگاه ،نويسي خواهد بودشيوة مقامات
  . اي نه چندان دور، توفيق رونمايي نيز پيدا كنداست در آينده

  
  ها نوشت پي
حليل شرح احوال و نقد و ت .، رككرده استاز جمله مرحوم دكتر فاضل كه تمامي سعي خود را صرف پژوهش دربارة شيخ جام  - 1

  . 182  - 181 :1373 ،آثار  احمد جام
- ؛ نفحات673: 1336  ،؛ تاريخ گزيده 1262 :مقالة فريتز ماير/  1360/ 10نامة ايران و اسالم دانش .كدر باب احوال شيخ جام نيز ر - 2

مقدمة مصحح؛ شرح / 1340 ،پيل؛ مقامات ژنده177 –173: 1343 ،الهراتمدينةالجنّات في اوصاف ؛ روضات371 – 363 :1370 ،االنس
  .1383 ،)پيلژنده(؛  و نيز كارنامة احمد جام نامقي 1373 ،احوال و نقد و تحليل آثار احمد جام

به همت حشمت  1340مانده در احوال شيخ احمد جام است كه در سال جا تنها مقامات به) پيلمقامات ژنده(مقامات محمد غزنوي  - 3
  . شده است مؤيد سنندجي، تصحيح و چاپ
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