
 

 
 شناسیشناسی و ایرانرسانی در حوزة نقد و تصحیح متون، نسخهنامۀ اطالعفصل

 

 ]1398 بهار[انتشار:  1396 تابستان  ـبهار، )11 ه:ضمیم(پیاپی  79-78ضمیمۀ شمارة  دورة سوم،
 
 
 
 

ابیات فارسی در مجالس تفسیر قرآن در آغاز قرن ششم هجری 
 در نیشابور

 ق)521(د. ی نیشابور تألیف بیان الحق در کتاب خلق االنسان پژوهشی
 
 

 
 مقّدمه و تصحیح

 سّید محّمدحسین حکیم
 
 

 
 مکتوب میراث پژوهشی مؤسسۀ: امتیاز صاحب

 ایرانی اکبر: و سردبیر مسئول مدیر
 پورمسعود راستی: معاون سردبیر

 یونس تسلیمی پاك: داخلی مدیر
 

 نقرة آبیچاپ: 
 

 1182 ةشمار ابوریحان، و انشگاهد بین اسالمی، انقالب خیابان ،تهران
 1315693519  :پستی شناسۀ

 66406258: دورنگار ،   66490612: تلفن
 

www.mirasmaktoob.ir
gozaresh@mirasmaktoob.ir

 

ریال 150000: بها






 











































 


 
















 









فهرست مطالب

7 .............................................................................................................. مه
ّ

مقد

مؤلف .............................................................................................................. 9

ذکر خلق االنسان در دیگر آثار.............................................................................. 11

20 ............................................................................................................. کتاب

]اشاره های بیان الحق به آثار خودش:[

26 ...................................................................................... 1. التأثیرات الروحانیة

26 .......................................................................... 2. التفصیل بین التفسیر والتأویل

3. جمل الغرائب............................................................................................ 27

27 .................................. 4. کتاب فی ابطال مذهب فرقة التعلیمیة و ذکر فضایحهم و مخازیهم

27 ........................................................................................ 5. الرد علی الباطنیة

27 ........................................................................ 6. رساله ای در رّد شبهات اعتقادی

28 ...................................................................................... 7. کتابی در اصول فقه

8. اعالم العلوم.............................................................................................. 28

9. کتاب فی اآلداب......................................................................................... 28

]اشاره های بیان الحق به معاصرانش:[

28 .....................................................................  عبدالحمید بن احمد
ّ

1. الشیخ االجل

29 ................................................................. 2. الشیخ الفقیه ابی سعد القاینی الصوفی

3. الفقیه مسعود بن محمد الکوثری....................................................................... 29



 6 | گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ 11

30 ............................................................................................ 4. الفقیه نعم اهّٰلل

5. شیخ امام قاضی یوسف بن اسرائیل..................................................................... 30

6. قاضی القضاة خطیب ابوالفتح عبدالصمد............................................................. 31

7. قاضی القضاة عبدالصمد بن محمود................................................................... 32

8. شیخ مرید مروی......................................................................................... 32

33 ..................................................................... 9. ابواسحاق ابراهیم بن علی شیرازی

10. شیخ امام عبدالحمید بن عبدالجلیل.................................................................. 33

11. ابوبکر محمد بن اسحاق بن محمشاد کّرامی......................................................... 33

12. امامنا ابوبکر الشاشی.................................................................................. 34

37 .............................................................................................. فهرست مجالس

39 .............................................................................................. نسخه های کتاب

خ 6 ربیع الثانی 1074ق......................... 39 1. کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، ش10136، مورَّ

42 ............................................ خ 1052ق 2. کتابخانۀ آستان قدس رضوی، ش3526، مورَّ

44 ................................................. 3. دارالکتب قاهره، ش2445 ادب، کتابِت قرن یازدهم

45 ................................................................................ اشعار فارسی خلق االنسان 

فارسیات کتاب ................................................................................................ 64

67 ................................................................................................... منابع و مآخذ

79 .............................................................................................. تصاویر نسخه ها 



مقّدمه

در سالیان اخیر تحقیقات چندی دربارۀ بیان الحق محمود بن ابوالحسن بن حسین نیشابوری 

غزنوی )د. 521ق( انجام گرفته و چند کتابش به صورت انتقادی و شکیل تحقیق و نشر شده است. 

در این بین اما دربارۀ کتاب خلق االنسان او هنوز آنگونه که سزاوار و بایسته است پژوهشی صورت 

نپذیرفته است.

خلق االنسان از جهات مختلف حائز اهمیت است: نقل اقوال فراوان از صوفیه و زهاد که 

بعضی از آنها در دیگر منابع دیده نشده است؛ ذکر بعضی از حکایات تاریخی مربوط به زمان 

مؤلف یا روزگار نزدیک به او؛ اطالعاتی دربارۀ بعضی از هم روزگاران مؤلف یا کسانی که در 

زمانی نزدیک به او می زیسته اند و بیشترشان را نمی شناسیم؛ استشهاد فراوان به اشعار عربی، 

آنگونه که می توان کتاب را، پس از زدودن بخش های منثور، یک جنگ شعری موضوعی دانست؛ 

استفاده از منابع مختلف از جمله بعضی از کتاب هایی که امروز مفقودند، مانند ترجمۀ ابن مقفع 

می و البحث عن التأویالت ابوزید احمد بن سهل بلخی؛ 
ّ

از خدای نامه، اخبار والة خراسان سال

ذکر 97 بیت فارسی در البالی متن که همه از سروده های قرون چهارم و پنجم و ششم و پیش 

از سال 521ق است و در میان آنها اشعاری از منطقی رازی و قاضی صاعد و احمد بن حسن 

می و اخالقی شاهنامۀ فردوسی دیده می شود؛ 
ْ
میمندی وزیر و همچنین 54 بیت از ابیات ِحک

وی« که تا کنون نمونۀ دیگری از آن به دست نیامده است؛ و حفظ چند عبارت 
َ
ذکر دو بیت »الَسک

و نقل قول فارسی در میان حکایات عربی.

در این نوشتار، در دو بخش در پی آنیم که زوایایی از این کتاب را، که پیشتر نامکشوف بود، 
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روشن کنیم. در بخش نخست می کوشیم کتاب خلق االنسان را معرفی کنیم و این معرفی از 

جنبه های مختلفی مانند محتویات، ساختار کتاب، منقوالت از آن در متون بعدی، اشارات 

مؤلف به خودش و آثارش و هم روزگارانش و نسخه های برجای مانده از کتاب انجام شده است. 

بخش دوم مشتمل بر اشعار فارسی نقل شده در کتاب و همچنین عبارات فارسی ای است که 

ضمن دیگر مطالب ذکر شده است.

در اینجا ضروری است از دوستانی که هر یک به نحوی در آماده شدن این مقاله یاری رسان 

بودند سپاسگزاری کنم: آقای دکتر اکبر ایرانی برای انتشار آن ضمن ضمایم مجلۀ گزارش میراث، 

آقای بهروز ایمانی برای در اختیار گذاشتن تصویر نسخۀ گنج الگنج، آقای علی صفری آق قلعه 

فهرست  برای  غالمی  علی  آقای  یمینی،  بصائر  تفسیر  نسخه های  گذاشتن  اختیار  در  برای 

کتاب هایی که از شاهنامه ابیاتی نقل کرده اند، آقای سّید محمدمهدی جعفری بابت تذکری 

دربارۀ کتاب تاریخ والة خراسان، آقای سعید لیان برای تذکر نکاتی چند دربارۀ اشعار متن و آقای 

مسعود راستی پور که یک بار مقاله را با دقت خواندند و نکات مفیدی را متذکر شدند.

سّید محمدحسین حکیم

اردیبهشت 1398



ف
ّ
مؤل

دربارۀ زندگی بیان الحق محمود بن ابوالحسن1 بن حسین نیشابوری غزنوی )د. 521ق( که به نوشتۀ 

تاریخ مرو سمعانی از مشاهیر علمای زمان خود بود )الصفدی، 1420: 5 6(، اطالعات چندانی در 

منابع ذکر نشده و حتی بخشی از همان مقدار گفته شده هم استطرادی و در ذیِل عنوان پسرش 

است. یاقوت حموی )د. 626ق( و عوفی )زنده در 630ق( و خلیل بن ایبک صفدی )د. 764ق( 

مهم ترین اطالعات را دربارۀ او گفته اند و دیگران نیز همان ها را تکرار کرده اند.2 اطالعات بیشتری 

 به دست آمد همه از خالل گفته ها و نوشته های خود او در کتاب هایش بود. در سالیان 
ً
که بعدا

اخیر، کتاب های جمل الغرائب و باهر البیان فی معانی مشکالت القرآن و ایجاز البیان عن معانی 

القرآن از او به صورت انتقادی منتشر شده اند و در مقدمۀ آنها اشارات بیان الحق به دیگر کتاب ها 

ابوجعفر  پسرش،  است. همچنین  استخراج شده  زندگی اش  اتفاقات  و  معاصران  و  اساتید  و 

معین الدین محمد بن محمود نیشابوری، در کتاب بصائر یمینی اشارات چندی به او کرده و 

اطالعاتی دربارۀ او یاد کرده است.

 در غزنین سکنی 
ً
از مجموع این مطالب مشخص می شود که او اهل نیشابور بوده، اما بعدا

گزیده است. از این رو، یاقوت او را نیشابوری غزنوی خوانده است )یاقوت الحموی، 1993م: 6/ 

بیان الحق در مقدمۀ همۀ کتاب های موجودش نام پدر خود را تنها »ابوالحسن« خوانده است )النیسابوری، 1415ق: 1/ 55؛ همو،   .1
1419ق: 1/ 1؛ همو، 1429ق:1/ 3(، اما در منابع دیگر دربارۀ نام پدر او دو قول آمده است: در آغاز رسالۀ موسیقی فرزندش به صورت 
تبریز،  سفینۀ  در  رساله  این  از  دیگری  نسخۀ  در  داشت  توجه  باید  البته   .62  :1374 پورجوادی،  100؛   :1344 )دانش پژوه،  »محمد« 
خ722ق، نام مؤلف و در نتیجه نام جدش ذکر نشده است. رک. سفینۀ تبریز: نوزده، 632ـ633( و در لباب االلباب به صورت »احمد«  مورَّ

)عوفی، 1906: 1/ 281(.
مانند جالل الدین سیوطی )د.911ق( در بغیة الوعاة )2/ 277( و شمس الدین داودی )د. 945ق( در طبقات المفسرین )2/ 311(.  .2
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2686؛ نیز برای اشارتی به ایام اقامتش در غزنین رک. خلق االنسان: گ 268پ(. مدت اقامت بیان الحق 

 به نیشابور بازگشت و در 521ق در همانجا درگذشت )نک. 
ً
در غزنین مشخص نیست، اما او بعدا

بعد از این( و بنا بر گزارش محمد بن حسین خلیفۀ نیشابوری )قرن 8ق( در افزوده هایش بر تاریخ 

نیشابوِر حاکم نیشابوری )321ـ405ق(، در »جوار نمازگاِه عید در شهر شادیاخ« نیشابور به خاک 

سپرده شد )حاکم نیشابوری، 1375: 226(.

سلطان   
ً
مخصوصا و  غزنویان  دولت  فرمان«ِ  »خداوندان  از  بیان الحق  پسرش،  تعبیر  به 

اشارات  و   )412 تبریز:  بصائر،  )نیشابوری،  بود  511ـ552ق(  )حک  غزنوی  بهرامشاه  یمین الدوله 

چندی به او و دیگر سالطین دولت غزنوی در نوشته هایش دیده میشود )نک. بعد از این؛ نیز عوفی، 

1387: 256ـ257؛ النیسابوری، 1419ق: 3/ 1405(. او هم خودش قاضی بود )الصفدی، 1420: 25/ 

157؛ النیسابوری، 1419ق: 1/ 1؛ عوفی، 1390: 55؛ نیز برای شرح رفتار او هنگام قضاوت نک. نیشابوری، 

بصائر، مجلس: 107ر( و هم فرزندش ابوالعال محمد قضاوت غزنین را به عهده داشت )الصفدی، 

1420: 5/ 6(؛ از این روست که هر دوی آنها در نوشته هاشان مکرر از قاضیان هم روزگار خود 

سخن گفته یا مطالبی نقل کرده اند.3   

در مقدمۀ دو اثر بیان الحق، یعنی باهر البیان و ایجاز البیان عن معانی القرآن، تاریخ حیات 

او را تا بعد از 553ق دانسته و به سفرش به شام و تدریس در مدرسۀ حالویۀ حلب و مدرسۀ 

معینیۀ دمشق اشاره کرده اند )النیسابوری، 1415ق:1/ 18ـ19، 27؛ النیسابوری، 1419ق: 1/ 87ـ93(. 

اما همۀ این اطالعات نادرست است و بر اثر خلط میان بیان الحق و محمود بن عالء غزنوی 

برای مصححان آن دو کتاب روی داده است )االصالحی، 2007م: 33ـ36؛ انصاری، 1391؛ فوزی، 

1437ق: 12-11/1، 24(.4  

برای قاضیانی که در خلق االنسان از ایشان یاد شده نک. بعد از این. قضاتی که نامشان در بصائر یمینی ذکر شده از این قرارند:   .3
قاضی ابوالقاسم نصرآبادی )نیشابوری، 1359: 57(، قاضی القضاة ابوبکر بلخی )همان: 91(، قاضی القضاة زاهد )همان: 343(، 

قاضی القضاة مسعود )با قید »استاد ما«؛ نیشابوری، بصائر، تبریز: 134(.
همچنین گفتنی است اکنون مشخص شده است احتماِل جالل متینی مبنی بر آن که بیان الحق همان »خواجه امام«ِ مذکور در   .4
تفسیری بر عشری از قرآن مجید باشد )متینی، 1352: هیجده( درست نیست و آن تفسیر، معانی كتاب الله و تفسیره المنیر اثر 
ابونصر احمد بن محمد بن حمدان حدادی است که پیش از حیات بیان الحق، در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم، در غزنین 
نوشته شده است. از این کتاب حدادی در تفسیر بصائر یمینی چند جا نقل قول شده است. برای این نقل قول ها رک: نیشابوری، 

1359: 27، 81؛ همو، بصائر، مجلس: گ165ر )پیر اسالم خواجه امام حدادی رحمةاهّٰلل علیه(.
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بیان الحق، به تصریح خودش در مقدمۀ جمل الغرائب، دو فرزند به نام های محمد و قاسم 

داشته است )النیسابوری، 1437ق: 1/ 4(. از قاسم اطالع دیگری در دست نیست، اما محّمد همان 

نویسندۀ تفسیر بصائر یمینی است. 

ذکر خلق االنسان در دیگر آثار

نخستین و کهن ترین یادکرد این کتاب در تفسیر بصائر یمینی )پایان یافته در رمضان 545ق(5، تألیف 

ابوجعفر معین الدین محمد بن محمود نیشابوری6 یعنی فرزند بیان الحق دیده می شود. او پنج 

بار به این کتاب پدرش اشاره و اطالعات مهمی دربارۀ آن گزارش کرده است. عالقۀ معین الدین 

محمد به این کتاب از این تعداد ارجاع آشکار می شود، زیرا او در تمام تفسیرش به ندرت نام 

کتاب دیگری را ذکر کرده است.7 از جمله در ذیل تفسیر آیۀ »وفی انفسکم افال تبصرون« کتاب 

پدرش را با توضیحی روشنگر معرفی کرده است:

و خواجۀ ما بیان الحق اکرمه هللا بجواره اندر تفسير این یک آیت صد مجلس و هر 

د8 امال کرد9 چنانک بر آن نی یک حرف زیادت توان کرد و 
ّ
مجلس اندر یک مجل

 تألیف کتاب سالیان چندی 
ً
تاریخی که در باال ذکر شد، تاریخ ختم تألیف کتاب است )نیشابوری، بصائر، تبریز: 259ر( اما ظاهرا  .5

به درازا کشیده است، چه مؤلف جایی اشاره می کند که تفسیر سورۀ نحل در شب 27 رجب 540ق پایان یافته است )نیشابوری، 
بصائر، مجلس: گ244پ؛ در نسخۀ پاریس در اینجا نوشته شده: »شب بیست وهفتم رجب سنۀ اربعین...« و در ادامه به اندازه یک یا دو کلمه 
سفید مانده است(. در كشف الظنون تاریخ تألیف بصائر یمینی 577ق ذکر شده است )حاجی خلیفه، بی تا: 1/ 246(. محمد قزوینی 
پس ازنقل این تاریخ، آن را رد کرد و بر اساس شواهد تاریخی و نسخۀ نخجوانی، که اکنون در کتابخانۀ ملی تبریزنگهداری 
می شود، تاریخ درست ختم کتاب را ذکر کرد )قزوینی، 1906م:1/ 362؛ قزوینی، 1363: 4/ 36(. مهدی والئی نیز در تاریخ ذکرشده 
در كشف الظنون تردید کرده بود )والئی، 1344: 411(. همچنین به علت آنکه کتاب برای یمین الدوله بهرامشاه )حک. 511ـ552ق( 

نوشته و به اسم او نامگذاری شده است، باید قبل از مرگ او نوشته شده باشد )پورجوادی، 1374: 29(.
برای شرح حال و آثار او رک. عوفی، 1906: 1/ 281، 282.  .6

یکی دیگر از موارد ذکرشده هم تألیف دیگری از پدرش است، یعنی تفسیر مفصل سی جلدی او )نیشابوری، 1359: 23(. البته در متن   .7
چاپی بصائر نام مؤلف به اشتباه به جای محمود، »خواجه امام محمد نیشابوری رحمه اهّٰلل« ضبط شده، حال آنکه در همۀ دستنویس های 
کتاب که من دیده ام، صورت درست آن آمده است )نیشابوری، بصائر، مجلس: گ6پ؛ همان، روسیه: گ5ر؛ همان، چین: 17(. بر اثر این 

اشتباه، بعضی محققین گمان برده اند که این تفسیر سی جلدی نوشتۀ جد صاحب بصائر است )پورجوادی، 1374: 37ـ38(. 
در میان اعالم نیز وضعیت کتاب بصائر یمینی به همین صورت است و در جای جای کتاب مکرر به بیان الحق استناد یا از 
او نقل قول شده است )رک. نیشابوری، 1359: 11، 34، 183، 292،298، 312؛ همو، بصائر، مجلس: گ91پ، 105ر، 126پ، 177ر، 

197پ، 238پ؛ همان، تبریز: 28، 66، 71، 144،153، 190، 230، 264، 410، 415، 416، 422(.
تبریز: در هر مجلسی یک جزو امال کرده است.  .8

 خواهد آمد(، به 
ً
باید اشاره کرد مراد از »جلد« یا »جزو«، آنچنان که در نسخۀ دیگر کتاب آمده، یا »دفتر« )در گفتۀ عوفی که بعدا  .9
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نی یک کلمه کم توان کرد. و هرک به نوعی از انواع علوم متحلی باشد از آن خالی 

نتواند بود و اندر صدر آن تصنیف یاد کرده است کی قصد آن می داشتم که هزار 

مجلس انشا کنم اندرین یک آیت؛ اما از اندک هّمتی اهل زمانه بازاندیشيدم و آن را 

مانع این تطویل دانستم. )نيشابوری، بصائر، فاتح: گ38پـ  39ر؛ همان، روسيه: گ225پـ  

226ر؛ همان، تبریز: 351(

او در جای دیگر اشاره کرده که بیان الحق هنگام نوشتن خلق االنسان از مردم گوشه گرفته و مجاور 

مسجد عتیق نیشابور10 شده است:   

خواجۀ ما بیان الحق سالی از مردم عزلت گرفت و مجاور مسجد عتیق شد و این 

مجاهدت آنگاه بود که کتاب خلق االنسان تصنیف خواست کرد و مقصود او آن بود 

که عالیق خالیق ازو گسسته گردد و دل او صفایی و نوری یابد. او حکایت کرد که 

روزی پیری دیدم مغربی تازی زبان. نزدیک من درآمد و به من تبرک نمود و طرفی 

از حکایات بالد خود بازمی راند. در اثنای آن گفت وّراقی نیکوخط تیزقلم به شهر 

ما مصحفی بپرداخت در مدتی اندک. مردمان آن را بزرگ داشتند و ذکر آن فاش شد 

و در زبان ها افتاد. کسی او را پرسيد که به چند روز نوشته است؟ او جواب داد که 

ستة ایام وما مّسنا من لغوب. این پیر حکایت کرد که شومی این مزاح11 بدو رسيد، 

در حال هر دو دست او خشک شد مانند گیاهی خشک که ازو هیچ کار نیاید. 

)نيشابوری، بصائر، تبریز: 300ـ301؛ همان، روسيه: گ208رـ  208پ(12  

معنای مصطلح امروزی نیست، بلکه با توجه به اندازۀ مجالس کتاب و تعداد صفحات هر مجلس، محتمل ترین و قابل درک ترین 
معنایی که می توانیم برای آن در نظر بگیریم »کراسه/ جزو« است. نه تنها اینجا، بلکه در بسیاری از کتب قدما تنها همین معنا 
می تواند ما را به مفهوم مورد نظر آنها برساند، وگرنه در توصیف اندازه و مجلدات بعضی کتاب ها با اعداد بزرگی مواجه می شویم 
که با حجم نسخه های در دسترس از همان متن ها به هیچ وجه سازگاری ندارد. از منظری دیگر، اشکال مشابهی به آمارهای 
با واقیعت های فیزیکی  نیز وارد شده است، که بیشترشان اغراق آمیز است و  به تعداد کتاب های کتابخانه های قدیم  مربوط 
 باید مبنای محاسبه را کراسه بدانیم. برای بحث بیشتر در موضوع اخیر وبررسی های 

ً
سازگاری ندارد و در آن موارد نیز احتماال

آماری دربارۀ مبالغه در ارقام مجموعه های کتابخانه ها رک. کلبرگ، 1371: 127ـ129؛ هدایی، 1380: 183ـ187 )که برای نمونه 
گنجایش کتابخانۀ رصدخانۀ مراغه را بر اساس محوطۀ به جای مانده از آنجا محاسبه کرده و به نتایج جالبی دست یافته است(.

مسجد جامع عتیق، برای آنکه با دیگر جامع بزرگ شهر نیشابور، یعنی جامع منیعی ساختۀ ابوعلی حسان بن سعید منیعی   .10 
)د. 463ق(، اشتباه نشود، به این نام خوانده می شد. برای اشاراتی به این مسجد رک. الفارسی، 1384: 96، 134، 165، 287؛ 

همو، 1391: 129، 135، 137، 197، 229، 342، 373،380، 395، 422، 475، 489، 592، 663، 779.
روسیه: فراخ سخونی.  .11

این حکایت در مجلس 96 کتاب خلق االنسان ذکر شده است )گ 332پ نسخۀ مجلس؛ گفتنی است همۀ ارجاعات به کتاب خلق   .12
االنسان مربوط به نسخۀ کتابخانۀ مجلس از این کتاب است، مگر آن که خالفش اظهارشود(.
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و آنگاه که می خواهد شگفتی های آدمی را تشریح کند، پس از ذکر مطالب مختصری در این 

موضوع به کتاب خلق االنسان ارجاع می دهد:

و دیگر بدایع صنایع و لطایف ظرایف که در وی مودع است او را خازن انوار و اسرار 

خود گردانیده و هزار مجلد چنین به کشف آنها وفا نکند و کتاب خلق االنسان که تصنیف 

خواجۀ ما بیان الحق است در صد مجلس بر گوشه ای از این اغراض مشتمل و به طرفی 

از این مقاصد اشارت دارد. )نيشابوری، بصائر، تبریز: 493(

همچنین یک بار ضمن بحث دربارۀ حجاب کنیزان و زنان آزاد و اطفال می نویسد:

و خواجۀ ما بیان الحق رحمه هللا در ناپسندیدگی این باب مبالغتی هرچ تمام تر کردی 

و مجلسی از مجالس خلق االنسان به اخبار و حکایات و اشعار کی درین معنی 

آمده است ناطق است و یکی از الفاظ آن مجلس آنست که در درازی موی ها و نرمی 

پوست ها، ایشان را بر دیگران مرتبت است... )همان: 67(

دیگر اشارۀ مهم او در ذیل آیۀ 55 سورۀ آل عمران است، که به دقت پایان تألیف کتاب و سال 

درگذشت پدرش را ذکر کرده است:

خواجۀ ما رحمه هللا قاعده داشتی که در سالی دو نوبت یکی اول ماه محرم و دوم 

اول ماه رجب به زیارت خاک های بزرگان رضوان هللا علیهم رفتی. و در محرم سنۀ 

احدی و عشرین13 توقفی افتاد و عذری پيش آمد تا آن موسم درگذشت. آنگاه شبی 

در نسخۀ مجلس )گ81پ( و نسخۀ قونیه )ص 41ـ42( و همچنین متن چاپی که بر اساس نسخۀ مجلس است، تاریخ چنان است   .13
تاریخ درست همان 521ق است.  قراینی  به  در نسخۀ روسیه )گ52پ( »احدیوثلثین« ذکر شده است.  اما  که ذکر شد؛ 
معین الدین محمد نیشابوری در لشکرکشی سلطان سنجربه غزنین در 529ق به عنوان نمایندۀ بهرامشاه )حک. 511ـ552ق( با 
سنجر مالقات کرد )قزوینی، 1906م: 1/ 362؛ همو، 1328: 123ـ124؛ الصفدی، 1420: 5/ 6، که گفته این دیدار و پیام رسانی دو بار 
انجام شده است(. اگر در این سال پدرش، که خود از مقامات و »خداوندان فرمان« بود )نیشابوری، بصائر، تبریز: 412(، حیات 
 که پسر نیز در این تاریخ پیر بود و به نوشتۀ عوفی به واسطۀ 

ً
میداشت، فرستادن اوبه عنوان سفیر معقول تر نمینمود؟ مخصوصا

همین ِکَبر سّن و شیخوخیت در لشکر سنجر او را محترم می داشتند )عوفی، 1906: 1/ 281(. همچنین در سال 531ق، پسر، به 
این  تا  نیشابور،  نه   )6  /5 )الصفدی،1420:  بود  آن شهر  داشتن مسند قضاوت غزنین ساکن  اختیار  در  به دلیل  زیاد،  احتمال 
گفت وگوها بین او و سنجر رد و بدل بشود. بر این اساس، گفتۀ اسماعیل پاشا دربارۀ تاریخ تألیف کتاب ایجاز البیان عن معانی 

القرآن هم درست نیست. اوتألیف کتاب را در 553ق در خجند دانسته است )اسماعیل پاشا بغدادی، 1402ق: 1/ 403(.
 او همان کسی است که یک بار دیگر هم ذکرش در بصائر یمینی آمده است: »خواجه امام قاضی زاهد که استاد خواجگان 

ً
ظاهرا  .14

ما بوده است روایت کند از دعا و مناجات داود علیه السالم...« )نیشابوری، بصائر، تبریز: 244(.
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قاضی القضاة زاهد14 را که استاد او بود، در خواب دید که او را می گوید که امسال 

ترا نزدیک ما می باید بود، از ما فراموش کردی. آنگاه مقری محمود قالنسی را که 

خوش آوازتر بود از اهل روزگار خود و خواجۀ ما را بدان آسایشی بود و گفتی در دل 

آواز مقری محمود می گوید، گفت چنانک ترا فرموده اند بر وی بخوان و آنگاه او به 

خوش ترین آوازها بخواند: ﴿اذ قال هللا یا عيسی انی متوفیک و رافعک الّی﴾ اآلیة. و 

خواجۀ ما رحمه هللا گفت در اثنای آنک او ترجیع می کرد و آواز را بازمی گردانید، از 

جوانب خانه صوت های دلربای جانفزای می آمد و صورت ایشان دیده نمی شد. و 

دیگر روز خواجه به معذرتی زیارت ها را قضا کرد و چون بازآمد در مجلسی از 

مجالس خلق االنسان یک ورق بنوشت15 و این خواب و تعبیر آن و بشارتی که در 

ضمن آن بود اتباع و اصحاب او را ثبت کرد و مرا فرمود تا خوابگاه او بساختم و منتظر 

فرمان حق بنشست تا سر هفته از آن روز باز گذشته شد. رحمة هللا علیه رحمة واسعة. 

)نيشابوری، 1359: 343ـ344(16  

پس از او، سدیدالدین محمد بن محمد بن یحیی عوفی )زنده در 630ق( در سه کتاب خود از خلق 

االنسان یاد کرده است. او در لباب االلباب ضمن شرح حال پسرش، محمد، به این کتاب پدر 

اشاره می کند و می نویسد:

پدر او، امام بیان الحق محمود نيشابوری، رحمه هللا، از افراد عالم بوده است و لطایف 

و غرایب و تصانیف او در انواع علوم در اطراف جهان مشهورست و جمله مقبول. و 

چون به سمع او رسيد که در بالد مغرب تفسيری ساخته اند پنجاه مجلد، او در معنی 

یک آیت که آفریدگار می فرماید ﴿و فی انفسکم افال تبصرون﴾ صد دفتر تألیف کرد: 

ق انسان. )عوفی، 1906: 1/ 281(
ْ
ل
ُ
ق و پنجاه در خ

ْ
ل
َ
پنجاه در خ

عوفی همچنین در دو کتابش از داستان ها و حکایات خلق االنسان استفاده کرده است. نخست 

نزهة العقول فی لطائف الفصول که متنی تازه یاب از عوفی است شامل چهل فصل در مفاهیم 
لنینگراد: بپیوست.  .15

نخستین شخصی که برای ذکر تاریخ صحیح فوت بیان الحق به این قطعه اشاره کرد امیرحسین پورجوادی بود. البته او به نادرست   .16
 .)38 الساعة« است )پورجوادی، 1374:  از عبارت »خلق  این متن صورت »خلق االنسان« اشتباه و تحریفی  حدس زد در 
 به سبب منتشر نشدن 

ً
پورجوادی به بقیۀ منقوالت بصائر یمینی دربارۀ بیان الحق وخلق االنسان اشاره ای نکرده، که این امر احتماال

آن بخش ها است.
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اخالقی و دینی و عرفانی، که به سبب تشابهات فراوانش با کتاب دیگر مؤلف، جوامع الحکایات، 

 
ً
گمان می رود پیش از جوامع الحکایات نوشته شده باشد و مؤلف بعدها بخش هایی از آن را عینا

در میان آن متن گنجانده باشد.17  

 ذکری از منابع خود نکرده و در سرتاسر متن تنها به نام چهار 
ً
عوفی در نزهة العقول معموال

یا پنج کتاب تصریح کرده است )افشار، 1390: شانزده( که یکی از آنها خلق االنسان است. او در 

فصل هشتم کتاب خود )در امانت( حکایت مفصلی از کتاب خلق االنسان فی خلق االنسان 

ـ  رحمة اهّٰلل علیه  ـ که از افراد عهد و اوتاد وقت بوده  تألیف »قاضی محمود محمد نیسابوری 

است« نقل کرده است )عوفی، 1390: 55-59(. اما بیشتر از نزهة العقول، عوفی در کتاب کالن 

خود، جوامع الحکایات، به خلق االنسان توجه نشان داده است و در آن هشت بار، با تصریح بر 

اسم، از خلق االنسان حکایاتی را نقل کرده است،18 بدین تفصیل:

حکایت وّراقی در مغرب زمین که تمام قرآن را در شش روز نوشت و تمسخر او در باب آیات   .1

قرآن. در باب اول از قسم اول، حکایت 29 )عوفی،1340: 89(. ذکر این حکایت پیشتر به 

نقل از بصائر یمینی گذشت )نک. ص12 همین مقاله(.

حکایت هارون و جعفر برمکی دربارۀ کشتن یحیی بن عبداهّٰلل و سرانجام برمکیان. باب   .2

پنجم، »در ذکر تاریخ خلفا و بیان مآثر ایشان« از قسم اول )عوفی، 1366: 127-126(.

ه و عیسی بن جعفر امیر لشکر و صاحب جیش در عهد هارون الرشید. 
ّ
حکایت قاضی رق  .3

باب ششم از قسم اول )همو، 1394: 38-40. مصّحح در آنجا مأخذ حکایت را که در دو نسخه، از 

جمله نسخۀ اساسش، آمده بوده بدون توجیه خاصی به حاشیه برده است(.

رؤیای قاضی امام بیان الحق محمود نیشابوری که سلطان یمین الدوله بهرامشاه را در حال   .4

گوی باختن در بیابان کوه جبال در خواب دید و تعبیر آن مبنی بر پیروزی او بر رقبایش. در 

باب 21، »در لطایف اقوال معّبران و عجایب خواب ها که دیده اند« از قسم اول، حکایت 14 

)عوفی، 1387: 257-256(.

در مقدمۀ این کتاب مصحح به این نتیجه نرسیده که مؤلف همان عوفی صاحب جوامع الحکایات است. برای مشابهت های این   .17
متن با جوامع الحکایات و قرائنی دربارۀ یکیبودن مؤلف آنها رک. صفری آق قلعه، 1390: 13ـ14.

18. Nizamud-din, 1929: 66.
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حکایت بازرگان و پیرمردی که می خواست وارثش را از ارث محروم کند اما به واسطۀ امانت داری   .5

وارث و بازرگان سهم االرث به صاحبش رسید. در باب بیست و دوم از قسم دوم )همو، 1386: 

564-567(. این حکایت همان حکایتی است که عوفی در نزهة العقول از خلق االنسان نقل 

کرده است و ذکرش گذشت. اگرچه در هر دو کتاب مأخذ حکایت یکی است و در هر دو بدان 

تصریح شده، اما فارغ از ساختار اصلی داستان، تفاوت هایی با هم دارند. متن نزهة العقول 

فانه است و عبارت پردازانه و در نتیجه مفصل تر. حتی در جزئیات داستان هم با جوامع 
ّ
متکل

الحکایات اختالفاتی دارد، که از مقایسۀ آنها با هم و نیز با متن اصلی در خلق االنسان، می توان 

به نوع روایت پردازی عوفی و دخل و تصرف های او و همچنین تفاوت دو کتابش پی برد. این نیز 

گفتنی است که در هر دو کتاب حکایت در باب امانت گنجانده شده است.19 

حکایت مرد حسودی که از شدت حسد برای متهم کردن همسایه اش به غالمش امر کرد تا   .6

او را بکشد. باب دوم از قسم سوم، »در مذمت حقد و حسد«، حکایت پنجم )عوفی، 1352: 

.)43-41

حکایت مرد بخیلی که با درم ها سخن می گفت. در باب نهم از قسم سوم، »در مذمت بخل   .7

و حکایت بخیالن«، حکایت 13 )عوفی، 1352: 270(.

حکایت محمد مهلبی وزیر و جماعتی از دوستانش که به مزاح بندی بر پای یکی نهادند و   .8

آهنگری را برای بازکردن کلید طلبیدند اما در این اثنا مشخص شد که او کسی را کشته است 

و شحنه او را قصاص کرد. آخرین حکایت باب سیزدهم از قسم چهارم کتاب )عوفی، جوامع، 

فرانسه: گ267پ-268ر(.20  

 عالقۀ عوفی به این کتاب از آنجا ناشی شده است که خود در جوانی در »فن تذکیر 
ً
احتماال

شهرتی« پیدا کرده بود )عوفی، 1390: 3( و خلق االنسان نیز نمونۀ مناسب و متنوعی از اینگونه 

فصل هشتم نزهة العقول »فی االمانة« و باب بیست ودوم از قسم دوم جوامع الحکایات »در فضیلت امانت وفواید آن«.  .19
امیربانو کریمی منقوالت جوامع الحکایات از خلق االنسان را تنها سه مورد دانسته است )کریمی، 1386: 577(. با این توضیح   .20
که آدرس سوم او )ص287( نادرست و مربوط به کتاب شجرة العقالست. او همچنین چون خود کتاب را ندیده بوده، درباره فارسی 

یا عربی بودن زبان آن با تردید سخن گفته است )همو، 1354: 41(.
ت که محمد نظام الدین نسخه ای از کتاب خلق االنسان به دست نیاورده و آن را مفقود تلقیکرده بود، در تک نگاری 

ّ
به آن عل  .21

مفصل خود دربارۀ جوامع الحکایات، بر اساس منقوالت عوفی آن را کتابیتاریخی تصور کرده و در کنار تاریخ بیهقی )ناصری(
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مجالس است.21   گفتنی است عوفی یک بار هم از یکی از کتاب های فرزند بیان الحق، یعنی 

محمد بن محمود نیشابوری، در جوامع الحکایات یاد کرده است: کتاب رای آرای ترجمۀ غرر 

اخبار ملوک الفرس و سیرهم تألیف ابومنصور عبدالملک ثعالبی نیشابوری.22  

از عبارات شهاب الدین ابوعبداهّٰلل یاقوت بن عبداهّٰلل حموی )د. 626ق( و صالح الدین خلیل بن 

ایبک صفدی )د. 764ق( هنگام ذکر این کتاب )یاقوت الحموی، 1993م: 6/ 2686؛ الصفدی، 1420ق: 

5/ 6، 25/ 156( برمی آید که خود نسخه ای از آن را ندیده اند و بدین جهت اسم کتاب را بدون هیچ 

توضیحی ضمن شرح حال مؤلفش درج کرده اند. البته در سخن یاقوت اشارتی هست که می تواند 

به خلق االنسان بازگردد. او در کنار خلق االنسان از دو کتاب دیگر بیان الحق، یعنی جمل الغرائب 

و ایجاز البیان، یاد کرده و گفته او در تألیف بعضی از کتاب هایش ادعای اعجاز کرده است. با توجه 

به گستردگی خلق االنسان و سخن عوفی دربارۀ هم آوردی بیان الحق در تألیف خلق االنسان با تفسیر 

نوشته شده در بالد مغرب، بسیار محتمل است این ادعا به کتاب خلق االنسان بازگردد.23  

سّید مجدالدین محمد بن ابوطالب حسینی، متخلص به مجدی، در کتاب زینة المجالس، 

  Nizamud-din, .و تاریخ یمینی، یکی از سه منبع مهم عوفی در ذکر وقایع مربوط به تاریخ غزنویان برشمرده است؛ رک  
24 :1929. البته در خلق االنسان، در کنار مطالب و حکایات فراوان و متنوع، داستان های چندی از سالطین غزنویهم ذکر 
شده است و این مقدار، به علت صاحب منصب بودن بیان الحق در آن دولت، عجیب نیست؛ اما بر پایۀ آن نمیتوان کتاب را 
منبعی مهم درباب تاریخ غزنویان دانست. برای نمونه رک. حکایت ابوالفتح بستی ازخیمه گاه سلطان محمود در بیرون شهر 
نیشابور )3پ(، گفت وگوی ابوریحان بیرونی و سلطان محمود دربارۀ پیش بینی منجمان از زمان مرگ او )30رـ  30پ(، اشاره به 
کشتن بعضی از هندوها به دست سلطان محمود )58ر(، اشعار بستی در ستایش یمین الدوله السلطان الماضی )91ر(، عالقۀ 
سلطان محمود به ایاز )150پ(.از اینگونه اشارات در بصائر یمینی هم هست. برای نمونه ذکر حکایت صله دادن محمود غزنوی 

به عنصری که از لحاظ تاریخی قابل توجه است و چون این بخش کتاب هنوز منتشر نشده، به نقل آن مبادرت میشود:
گویند سلطان ماضی محمود غزنوی رحمه اهّٰلل وقتی ده هزار دینار صلتی فرمود عنصری شاعر را، و درمجلس بدو 
تسلیم افتاد و قراضه ای که از آن خردتر نباشد از آن جمله بیفتاد و در زیر فرش متواری شد. عنصری در طلب آن ایستاد 
تا آن را بیرون آورد و به جای خود بازنهاد. سلطان محمود او را گفت این چه بخلست؟ ده هزار دینار کم جوی بایستی 
ایثار نشاید و ستاننده دهنده نباشد.  ناالفغده  گرفت؟ عنصری گفت هیهات بر یک بساط یک کریم بس باشد و 

)نیشابوری، بصائر، تبریز: 70(
 
ً
دربارۀ این کتاب و موضوعش و همچنین نوع استفادۀ عوفی از آن رک. عوفی، 1906: 1/ 281؛ Nizamud-din, 1929: 68. ظاهرا  .22
این کتاب افزون بر داستان های پادشاهان ایران قدیم، شامل قصص انبیاء نیز بوده است. مؤلف این کتاب در نوشتۀ دیگرش، بصائر 
یمینی، در ذیل آیات مربوط به استدالل ابلیس در برتری آتش از خاک و آفریده شدن او از آتش چنین نوشته است: »و تفصیل تفضیل 
ی 

ّ
دی که بر قصص انبیا مشتمل است، یاد کرده ایم. و اهل اشارت و عبارت را در آن حظ

َّ
خاک بر آتش در کتاب رای آرای، در مجل

است« )نیشابوری، بصائر، مجلس:گ147ر؛ همان، روسیه: گ109ر(. از این گفته همچنین مفصل بودن آن کتاب آشکار میشود.
هرچند با قراینی کتاب جمل الغرائب هم میتواند در این ادعا مورد نظر او باشد. برای توضیح این نکته رک. االصالحی، 2007م: 59.  .23
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تألیف شده در 1004ق، سه حکایت از خلق االنسان نقل کرده است )مجدی، 1342: 261-260، 

461، 753(. اما به یقین او اصل کتاب را در دست نداشته و به واسطۀ جوامع الحکایات به این کار 

دست یازیده است. مجدی تنها همان حکایاتی را نقل کرده که در جوامع الحکایات آمده اند و 

پیشتر آنها را در شمار منقوالت این کتاب یاد کردیم )حکایات 3، 4 و 8(. افزون بر شباهت متن 

زینت المجالس با جوامع و همچنین با در نظر داشتن این نکته که زینة المجالس به شیوۀ جوامع 

الحکایات و متأثر از آن نوشته شده )صفا، 1370: 1728( و مؤلف در مقدمه از جوامع به عنوان 

نخستین منبع خود یاد کرده است )مجدی، 1342: 10(، اشتباهات فاحش مجدی در ذکر یکی از 

این حکایات مؤید این نظر است که او خود کتاب خلق االنسان را ندیده بوده است. او ضمن 

نقل رؤیای قاضی بیان الحق، به اشتباه رؤیایی را که بر سلطان یمین الدوله بهرامشاه غزنوی )حک. 

511-552ق( تعبیر شده بود به سلطان یمین الدوله محمود غزنوی )حک. 388-421ق( نسبت 

می دهد و زمان رؤیا را به زمان امارت سبکتکین از جانب امیر نوح سامانی بر خراسان، یعنی 

حدود 366ق، می رساند که در آن زمان بیان الحق هنوز به دنیا نیامده بود )همان: 461(.

از نحوۀ یادکرد حاجی خلیفه )د. 1067ق( در كشف الظنون برمی آید کتاب در دسترس او هم 

 آنکه به اشتباه خلق االنسان را یک بار به پدر، یعنی قاضی بیان الحق 
ً
نبوده است، مخصوصا

محمود بن ابی الحسن )/ ابی الحسین( نیسابوری، و بار دیگر به پسر، یعنی ابوالقاسم محمد بن 

محمود نیسابوری، نسبت داده است )حاجی خلیفه، بی تا: 1/ 722(.

اما بیشترین استفاده از خلق االنسان را سّید علی خان بن احمد مدنی شیرازی )1052-1120ق( 

در تألیفاتش کرده است. او نسخه ای از این کتاب را در تملک داشته که بعدتر به خصوصیات آن 

می پردازیم و یادداشت هایی بر حاشیۀ اوراق نسخۀ خود نوشته است. تا جایی که من جست وجو 

کردم، سّید علی خان مدنی در پنج کتابش به خلق االنسان اشاره و بخش هایی از آن را با ذکر نام یاد 

کرده است: در التذكرة حکایت مرگ اسماعیل فرزند امام صادقع و همچنین صالح بن عبداهّٰلل بن 

موسی بن صادقع را از مجلس 53 خلق االنسان نقل کرده است )المدنی، 1394: 432-433. قس. 

بنا بر نوشتۀ مصحح آن کتاب، سخن امام صادقع دربارۀ این مصیبت و همچنین حکایت بعدی ذکرشده در آنجا، در منابع دیگر   .24
در دسترس او پیدا نشده است )المدنی، 1394: 433(.
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بیان الحق، خلق االنسان: گ19ر-19پ(.24 در انوار الربیع فی انواع البدیع اشعاری از امام حسینع را 

روایت کرده است که ایشان بسیار آنها را می خواند )همو، 1388ق: 2/ 333(. در ریاض السالکین فی 

شرح صحیفة سّید الساجدین چهار بار به مطالب خلق االنسان استناد )همو، بی تا: 3/ 277-276، 

306؛ 4/ 288-289 از مجلس 56؛ 7/ 302(25 و در الطراز االول والکناز لما علیه من لغة العرب المعّول 

یک بار به آن استشهاد )همو، 1433ق: 7/ 171( و سه بار هم در سفرنامه اش، با نام سلوة الغریب و اسوة 

االریب، از آن استفاده کرده است )همو، 1426ق: 156، 171، 239(. البته مواردی که او بدون ذکر نام 

از این کتاب استفاده کرده به یقین بیشتر است. برای نمونه باید به تعریف ابوجعفر شاشی از کلمۀ 

»غریب« )گ153ر(، خاصیت »حجر الباهت« و تفاوت تأثیر آن نزد اهالی تّبت و دیگران و در ادامه 

داستان متوکل و بختیشوع )گ187ر- 188ر(، داستان اسحاق بن ضحاک خبیصی و جاریه اش و 

به فارس )گ320ر(، شعرخوانی عبدالحمید بن احمد در خواب )گ273ر( و داستان  سفرش 

 و با همان الفاظ، ولی بدون ذکر 
ً
ابوعثمان حیری و مرد مجوسی )گ82ر-82پ( اشاره کرد که عینا

منبع، به ترتیب در ریاض السالکین )همو، بی تا: 1/ 357( و سلوة الغریب )همو، 1426ق: 143-144( و 

التذكرة )المدنی، 1394: 86-87، 108، 337-338( نقل شده اند.

آخرین فردی که می دانیم این کتاب را در اختیار داشته محمد بن علی بن محمد بن عبداهّٰلل 

شوکانی یمنی )1173-1250ق( است. او در تفسیر خود، فتح القدیر الجامع بین فّنی الروایة والدرایة 

لق انسان می گوید اگر کسی بخواهد شگفتی های آفرینش 
َ

من علم التفسیر، به مناسبت ذکر بدایع خ

انسان را بداند، به العبر واالعتبار جاحظ و کتاب کالنی که نیشابوری در همین موضوع در دو جلد 

در تفسیر آیۀ ﴿وفی انفسکم افال تبصرون﴾ نوشته مراجعه کند )الشوکانی، 1414ق:5/ 567(.26 هر چند 

سّید علی خان مدنی در تنظیم خطبه های ریاض السالکین به احتمال بسیار به خلق االنسان نظر داشته است. او ریاض السالکین   .25
را به 54 روضه )به تعداد ادعیۀ صحیفۀ سجادیه( تقسیم کرده و هر روضه را با خطبه ای بلیغ و مفصل و متناسب با موضوع دعا آغاز 
 همانند خلق االنسان که هر مجلس خطبه ای جداگانه دارد. این کار او در آن زمان به اندازه ای تازگی و غرابت 

ً
کرده است، دقیقا

داشت که میرزا عبداهّٰلل افندی درشرح حال او به این نکته اشاره کرده است )افندی، 1360: 3/ 366(.
 همین مطلب را به عین عبارات نقل کرده 

ً
محّمد صدیق خان قّنوجی )1248ـ1307ق( در تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن دقیقا  .26

است )القّنوجی، 1412: 15/ 302( به نحوی که با اطمینان میتوان گفت او خلق االنسان را ندیده بوده و تنها مطلب شوکانی را 
بدون ذکر نام او نقل کرده است، کاری که در جاهای متعدد دیگری از تفسیر خود نیز بدان دست یازیده است. دربارۀ تأثیرپذیری 
فراوان او از تفسیر شوکانی مطالب چندینوشته شده است، از جمله رک. پایان نامه ای با عنوان: صدیق حسن خان و منهجه فی 

كتابه فتح البیان فی مقاصدالقرآن، محمود محمد محمد الحنطور، جامعة االسکندریة، 1995م.
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شوکانی در این اشاره، مطلبی از خلق االنسان نقل نکرده است، اما نحوۀ ارجاع او به خلق االنسان 

برای تفصیل بیشتر مطلب، و نیز اشارۀ مشخصش به دوجلدی بودن کتاب، این گمان را که دست کم 

یکی از مجلدات کتاب در دسترس او بوده است به یقین بدل می کند.

به نظر می رسد در طول قریب به نهصد سالی که از تألیف خلق االنسان گذشته است، جز 

فرزند مؤلف، تنها همین سه نفر به متن این کتاب دسترسی داشته اند و از آن با ذکر منبع مطالبی 

نقل کرده اند: سدیدالدین محّمد عوفی و سّید علی خان مدنی با فاصله ای قریب پنج قرن از 

یکدیگر، و دو قرن بعدتر نیز شوکانی.

کتاب

نوشتن »خلق االنسان« و برشمردن نام های مختلف اندام های انسان نزد نویسندگان کهن امری 

لق را معادل مجموعۀ اندام های انسان یا حیوان به کار برده اند.27   
َ

متداول بوده است و آنان کلمۀ خ

اما خلق االنسان بیان الحق را، علی رغم تشابه اسم، نمی توان به این نوع ادبی )و گاه پزشکی( مرتبط 

کرد. این کتاب، اگر چه در اصل بر همان مبنا طرح ریزی شده، اما از آن حدود گذشته و تبدیل 

به کتابی بسیار معظم و کالن و البته خاص در نوع خود شده است.

خلق االنسان تفسیر درازدامن آیۀ ﴿وفی انفسکم افال تبصرون﴾ )ذاریات، 21( است که در صد 

لق 
ُ

لق انسان و پنجاه مجلس دوم دربارۀ خ
َ

مجلس تنظیم شده است: پنجاه مجلس اّول دربارۀ خ

ف، چنان که گذشت، این کتاب را در اواخر عمر هنگام مجاورِت مسجد عتیق نیشابور 
ّ
او. مؤل

به رشتۀ تحریر کشیده است و هفته ای بعد از نوشتن یکی از مجالسش فوت کرده است.

ف تدّبر و تعّمق در آیۀ مذکور را وظیفه ای الهی برای شناخت انسان می داند و به مناسبت 
ّ
مؤل

می نویسد:

واخبار العّشاق ومحنة الطّراف کثیرة والتصانیف فیها معروفة مشهورة وليست مجالسنا 

لها ویکفینا ان ننبّه علی حقیقة العشق فانه امر موجود فی االنفس وهذه المجالس فی 

 وعّز 
ّ
ذکر ما فی انفس االنسان مما امر هللا تعالی بالمعرفة له والتنبّه علیه فی قوله جل

برای فهرستی از این کتاب ها رک. حاجی خلیفه، بی تا: 1/ 722-723؛ النص، 1419ق.  .27
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ب فیها وربط بها کمال قدرته ورحمته 
ّ
 لیُعرف بما رک

ّ
﴿وفی انفسکم افال تبصرون﴾ اال

وحکمته والعشق فی االنفس من خلق هللا عزوجل... )180پ(

 مقدمۀ کتاب هم 
ً
از پنجاه ویک مجلس نخست کتاب تا کنون اثری به دست نیامده است و طبعا

در دست نیست، اما بیان الحق نیشابوری در بعضی از مجالس نیمۀ دوم به مجالس پیشین کتاب 

اشاراتی کرده است. از جمله در میانۀ مجلس شصتم می گوید:

 من ذلک فی مجلس من مجالس خلق االنسان الخمسين االّول مقصور 
ً
کما وصفنا شيئا

علی خلق االنسان علی هذه البنیة المؤاتیة الفعال الصلوة المفروضة وليست هذه 

الخصایص لشیء من صلوات سایر االدیان... )68ر(

و همینطور در مجلس هفتادوششم:

فاذن الموجد لالنسان علی افضل البنیة واکمل الصورة واحسن التقویم واعدل الترکیب 

کما شرحناه فی مجالسنا الخمسين االولی فی ذکر خلق االنسان. )197ر(

و نیز:

وعلی انا قد ذکرنا فی بعض المجالس المتقدمة ان االنسان فی االرض نبات سماوی 

وهو اشارة الی انه جامع خصایص ما علی االرض وما فی السماء من شهوة البهائم 

وعقل المالئکة وصورة االجساد ولطافة االرواح. )80پ(

در مجلسی هم دربارۀ اخذ کلمۀ انسان از انس سخن رانده است:

فان االنسان مأخذه من االنس علی ما شرحناه28 وانشدنا علیه من االشعار الحسان 

فی بعض مجالس هذا الکتاب فی صدره واوائله. )324پ(

او مجلسی از مجالس بخش اول را به شناخت خداوند از طریق تأمل انسان در خودش و سایر 

موجودات و دیدن آثار بزرگی و حکمت خداوند در آنها اختصاص داده بود )251پ( و آخرین 

مجلس کتاب را هم به ابواب مختلف موعظه منحصر کرده است.29  

اصل: حشرحناه.  .28
همچنین رک. 335ر، 336پ.  .29
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هر مجلس خطبه ای مفصل دارد و برای هر کدام تحمیدیه و صلواتیۀ جداگانه ای انشاء شده 

است. خطبه ها بسیار بلیغند و آشکارا با بقیۀ متن متفاوت. پیداست که متن مجالس به خاطر 

ماهیت وعظ گونه شان ساده تر پرداخته شده و از این لحاظ با دیگر نوشته های بیان الحق متفاوت 

است. خطبه ها براعت استهاللی بر هر مجلسند و با مفاهیم و اصطالحات عنوان مجلس آراسته 

 به تقسیم بندی هایی 
ً
ف شرحی دربارۀ موضوع مجلس بیان می کند و معموال

ّ
شده اند.30 پس از آن مؤل

 تقسیمات او چهارتایی است 
ً
در آن باب می پردازد و هر کدام را به تفکیک تشریح میکند. عموما

و این عالقۀ شگفت به عدد چهار در سرتاسر متن دیده می شود.31 او پس از ذکر کلیات و مطالب 

نظری درباب موضوع هر مجلس، به ذکر احادیث و روایات و حکایات و اشعار و اقوالی از 

پیامبران و صحابه و صوفیه و حکما و سالطین و وزرا و ادبا می پردازد.32 از این رو کتاب به صورت 

منبع مهمی برای اقوال صوفیه و عرفا و زّهاد و اشعار عربی و بعضی حکایات و داستان ها درآمده 

است. تعداد اشعار نقل شده به قدری زیاد است که اگر این اشعار را از متن بیرون بکشیم، خود 

زیرا  نیست،  این عجیب  البته  است.33  توجه  درخور  مهمی  موضوعِی  مدّون  اندازۀ جنگ  به 

او همین اسلوب را در خطبه های ابواب چهارده گانۀ کتاب دیگرش، جمل الغرائب، هم اعمال و حتی درآغاز کتاب به این   .30
ِمُع بفوائد ذلك الکتاب، کما 

ْ
ل
ُ
، یفتّر کل کتاب عن خطبة غراء. ت

ً
خصوصیتش اشاره کرده است: »وخّرجت علی اربعة عشر کتابا

م الصباح شروق الشمس، والریاح طلوع السحاب« )النیسابوری،1437ق: 1/ 5؛ نیز االصالحی، 2007م: 57-58(. چون 
ّ

یتقد
ری را در آغاز این کتاب هم آورده است یا خیر.

ّ
مقدمۀ خلق االنسان در دست ما نیست نمیدانیم بیان الحق چنین تذک

تنها برای نمونه رک. گ2پ، 36ر، 39پ، 43ر، 47پ، 52ر، 56پ، 63پ، 75ر، 83ر، 132ر، 138پ،140پ، 158پ،   .31
176پ، 184ر، 192ر، 196پ، 249ر، 269ر، 294ر، 328پ، 331پ، 332ر، 333ر،335پ، 343ر.

در متن چند جا به مطالبی که ذکر شده اشاراتی شده است؛ از جمله: »فهذا من منظوم ما قیل فی کبر النفس وعظم الهمة فاما ما   .32
دنا 

ّ
صدر عن ذلک فی منثور الکالم ومأثور الحکایات« )231پ(؛ »وهذه الحکایات وهذه االشعار علی وصف الشجاع الذی حد

ه وبیّنا احواله« )246پ(؛ »فنذکرها من بعض االحادیث النبویة ویتبعها بکلمات العلماء الزّهاد ومخاطبات الزاهدین العّباد 
ّ

حد
ثم یختمها بحکایات الدهاة ذوی التجارب والرأی« )252ر(؛ »ولکن اخبارهما فی ذلک شایعة ذایعة والکتب بذکرها ناطقة وهذا 
المجموع اکثره لما لم یقتض سایر الکتب غدرته ولم یتداول شمامته« )310ر-310پ. در حاشیۀ این سخن، سّید علی خان به رنگ 

سرخ نوشته: »انظر مزیة هذا الکتاب«(.
و این نباید مایۀ تعجب باشد، زیرا میدانیم بیان الحق کتابی هم به نام شوارد الشواهد و قالئد القصائد درگزینش بهترین قصائد   .33
عربی تدوین کرده بوده که خود در مقدمۀ ایجاز البیان عن معانی القرآن به آن اشاره کرده است )النیسابوری، 1415ق: 1/ 56(. 
دات فی علم العربیة اشاره کرده که محتمل است همان 

ّ
صفدی، در شرح حال او، افزون بر آن کتاب به کتاب دیگری با نام المقل

کتاب پیشین باشد. او کتاب سومی هم در همین موضوع برای بیان الحق برشمرده است، با نام کتاب المقّرطات، که مشتمل بر 
قصائد ممتاز محدثین بوده است )الصفدی، 1420: 25/ 156(. متأسفانه اثری از هیچ یک از این کتاب ها بر جای نمانده است.
همینطور فرزندش، محمد، در کتاب سّر السرور گزیده ای از اشعار شعرای تازی زبان جمع کرده که اکنون مفقود است. برای 

بازمانده های این کتاب رک. دانش پژوه، 1338: 289-291؛ عبدالرزاق سلطان، 1434ق.
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بیان الحق معتقد بود که بعضی از معانی در نظم دلنشین تر از نثر است:

وهذه المعانی اجمع فی سلک النظم منها فی النثر، ومحاضرتها بالشعر اعذب 

واعجب. )175پ(

طول مجالس به یک اندازه نیست و بعضی از مجالس طوالنی تر است، به صورتی که خود 

ف هم به آن اذعان کرده است )وقد طال ذیل هذا المجلس وحق ان ُیطوی بساطه... 40ر(. در عوض 
ّ
مؤل

مجلس نودوپنجم به صورتی بی تناسب با بقیۀ مجالس بسیار کوتاه است و تنها شامل سه صفحه 

و  کتاب است  از همۀ مجالس  به عشق طوالنی تر  مربوط  می شود )323پ-325ر(. مجلس 

اشعارش هم بسیار بیشتر از دیگر مجالس )176پ-186پ(. گاهی که به مناسبتی سخن در 

موضوعی فرعی به درازا می کشد، بیان الحق خود متذکر این مطلب می شود و دامن سخن را 

برمی چیند و به بحث اصلی بازمی گردد.34 چند مورد تکرار هم در کتاب به چشم می خورد که 

این موارد در حاشیۀ نسخۀ مجلس تذکر داده شده است )مانند 5ر، 34ر، 328پ(. بعضی از 

مجالس فصولی هم دارند )7ر، 13ر، 19پ، 31ر، 31پ، 34پ، 255پ(.

مجلس یکصدم کتاب گزیده و منتخب دیگر مجالس است، آنگونه که در ابتدای آن آمده:

قد طالت مجالس الکتاب فی شرح ما فی انفس االنسان من عجائب الخلق وخصائص 

لق واآلن اذ بلغ الکتاب موضع االختتام افردنا هذا المجلس فی مواعظ تدعو االنفس 
ُ
الخ

یها 
ّ
الی التقوی والدعة والرغبة فی الدار اآلخرة الباقیة والزهد فی هذه الحاضرة الفانیة وتحل

یها عن الشّر والفساد ونختار لها من الخطب ما سيق لنا ذخرها 
ّ
بالخیر والرشاد وتخل

ومن الحکایات ما یحضرنا ذکرها وباهّٰلل  التوفیق. )347پ(

بیان الحق ادیبی برجسته و بلیغ بود، لذا دور از انتظار نیست که نظر خود را نیز ضمن نقل بعضی 

 دربارۀ شعرای محدثین، ضمن 
ً
از اشعار منعکس کرده و به نقد آن اشعار پرداخته باشد. مثال

توضیح کوتاهی، نوشته است:

»فهذا مما قالوه فی هذه التأثیرات وصلنا به جناح هذا المجلس لحاجة فی نفس بعض اخواننا الی ذلک ثم رجعنا الی کالمنا علی ما   .34
 

ٍ
 الکالم فی المجلس واستوفی القول ما یتعلق بالدعاء واحواله فلنختم المجلس بدعاٍء جامع

ّ
فی نسخة االصل« )93پ(؛ »قد امتد

 للدعوات« )98پ(؛ »وقد طال القول وانبسط فی اصول هذا المجلس 
ً
 ورکنا

ً
مستخرج من ادعیة النبی صلی اهّٰلل علیه وغیرها ُیصلح ِوْردا

فلنرجع الی المقصود« )279ر(؛ نیز رک. 39ر، 142پ، 224ر.
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واشعار المحدثین مع قربه من طباعنا ال یخلو من التجّعد وال یسلم من الکسور 

واالسترخاء وانما الکالم المبسوط والشعر المطبوع للعرب کما یقول جمیل لبثینة فی هذا 

المعنی... )189پ(

فان را ذکر کرده است )مانند 
ّ
او کمتر به منابع مکتوب خود اشاره کرده و بیشتر نام راویان و گاه مؤل

ابوبکر محمد بن اسحاق کالبادی که از التعرف لمذهب التصوف او بندی نقل کرده است، 73پ؛ یا ابن اسحاق 

و نقل از سیرۀ او، 190ر؛35 همچنین ابن مقفع با نام »فصل فی السیرة الفاضلة من کالم ابن المقفع«، 31ر؛ نیز 

واقدی، 38ر(. از این رو ذکر نام کتاب قوت القلوب ابوطالب مکی )5پ( و مجامع السیاسة 

)5پ(36 و رسالۀ اوقات دعاء بر اساس احکام نجوم از یعقوب بن اسحق کندی )90پ-91ر(37 و 

ف محسوب می شود. 
ّ
آداب الصحبة ابوعبدالرحمن سلمی )175پ(38 استثناهایی در روش مؤل

همچنین از ترجمۀ آثار جالینوس به صورت کلی و بدون توضیح بیشتر حکایتی آورده است 

)گ320ر(. او یک بار هم نوشته که به خاطر شهرت کتاب الحیوان صاحب المنطق )ارسطو( و 

جاحظ از آنها مطلبی دربارۀ میل و حّب در طبع ها نقل نکرده است )188پ(. البته از جاحظ در 

جایی دیگر دربارۀ خیر و شر مطلبی مفصل ذکر کرده است )33پ-35پ؛ همچنین دربارۀ موضوعی 

 
ً
دیگر در 152پ(. بعضی از منقوالت بیان الحق هم بدون اشاره به مأخذ است، مانند بخش تقریبا

مفصلی که از االمتاع والمؤانسة ابی حیان توحیدی )د. حدود 400ق( نقل کرده است )310پ- 

312پ؛ ابی حیان التوحیدی، بی تا: 3/ 85-95؛ و مورد دیگری از آن کتاب بدون ذکر اسم در 353ر-353پ، 

برابِر 2/ 157-160 چاپی و مورد سوم در 214ر-214پ، برابِر 1/ 18-16(39.

دسترسی به کتاب هایی که امروز مفقود است و نقل سخنانی از آنها، از خصوصیات مهم 

کتاب خلق االنسان است. مؤلف به ترجمۀ ابن مقفع از خداینامه دسترسی داشته است. او سبب 

مقایسه شود با سیرۀ ابن هشام )بی تا: 2/ 434-433(.  .35
از این کتاب نشانی به دست نیامد.  .36

نک. کندی، 1976م. برای نسخه های رساله رک. سزگین، 1989م: 7/ 132، که با دو عنوان، چهار نسخه از آن را معرفی کرده است:   .37
»رسالة فی بیان وقت االجابة للدعاء« و »رسالة فی تحری وقت یرتجی فیه اجابة الدعاء والتضرع الی اهّٰلل«.

منتشرشده با نام »آداب الصحبة وحسن العشرة« در سلمی، 1372: 2/ 132-31.  .38
به گمان من با جست وجوی بیشتر استفاده های دیگر بیان الحق از االمتاع مشخص میشود و منقوالت او را نباید به همین چند مورد   .39

محدود دانست.
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دوام هزارسالۀ حکومت فارس، از دورۀ آفریدون تا قتل یزدجرد بن شهریار، را علی رغم دین 

مجوسِی موهوم و باطلشان، عدلی که بر پا داشته و تدبیر درستی که در کار اتخاذ کرده بودند 

می داند و در ادامه می نویسد: 

ده ابن المقفع من 
ّ
کما عرف ذلک فی الِسيَر المنقولة المترجمة عنهم وخاصة ما خل

ذلک. )گ240پ( 

می نقل قول کرده که یک بار آن بی شک مأخوذ از کتاب مفقود 
ّ

همچنین دست کم دو بار از سال

اخبار والة خراسان اوست؛ یعنی آنجایی که حکایتی دربارۀ ابوالحسن محمد بن ابراهیم بن 

می نمی توان اطمینان 
ّ

سیمجور، امیر خراسان، می آورد )گ5ر(.40 دربارۀ دومین نقل قول او از سال

کامل داشت از آن کتاب اخذ شده باشد )دربارۀ اسحاق بن ضحاک خبیصی، در گ320ر(.41  

مأخذ مهم دیگری که بیان الحق از آن استفاده کرده، کتاب البحث عن التأویالت ابوزید42   

احمد بن سهل بلخی )د. 322ق( است )گ239ر(. روزگاری اهمیت این کتاب در حدی پنداشته 

می شد که ابوبکِر فقیه معتقد بود کتابی در اسالم سودبخش تر از آن نوشته نشده است )یاقوت 

الحموی، 1993م: 1/ 280(.

بیان الحق جایی دیگر از قول یکی از حکماء به کتاب های كلیله و دمنه و سندبادنامه و هزار افسان 

و كتاب شاناق الهندی اشاره می کند و دیگران را از اکتفای به این کتاب ها بر حذر می دارد )52ر(.

اما بالعکس در موارد بیشتری به نوشته های خودش اشاره کرده است که با مرور متن به این 

نام ها برمی خوریم:
این حکایت بار دیگر در مجلس نودوششم کتاب تکرار شده، با این تفاوت که در آنجا ذکر مأخذ نشده است )331پ(.  .40

سّید علی خان مدنی این حکایت را به عین الفاظ در التذكرۀ خود نقل کرده است؛ رک. المدنی، 1394: 86-87. هر دوی این موارد   .41
در بازسازی کتاب اخبار والة خراسان مغفول مانده اند؛ رک. کاظم بیگی، 1390. البته در تاریخ گردیزی به نقل از کتاب اخبار والة 
خراسان شحنگِی ابوالحسن محمد بن ابراهیم بن سیمجور در نیشابور و عزل او از سپهساالری خراسان درجمادیاآلخر 349ق آمده 

است؛ رک. همان: 220-219. 
گفتنی است با جست وجو در متون قدیمی به منقوالت دیگری از اخبار والة خراسان میتوان دست یافت که درکتاب مذکور از 
آنها نشانی نیست. از جمله در کتاب مکارم اخالق رضیالدین ابوجعفر محمد نیشابوری )د. 598ق( که سه بار با تصریح به اسم 
کتاب و مؤلف از آن مطالبی اخذ شده است؛ رک. نیشابوری، 1341: 60-62، 107-108، 203-204.ذکر داستان ها و حکایات 
اخبار والة خراسان در کتب اخالقیای مانند مکارم اخالق و مجالس تفسیریای مانندخلق االنسان نشان میدهد این کتاب غیر از 

 تأثیرگذاربوده است.
ّ

کتب تاریخ و تراجم در علوم و فنون دیگر هم تا چه حد
در دو نسخۀ مجلس و مشهد نام او با تصحیف به صورت »ابویزید« نقل شده است. نسخۀ قاهره این بخش را ندارد و چند برگ از   .42
انتهای مجلس هشتادویکم آن )بعد از برگ 194( افتاده است: »ومما قالهابویزید هذا فی کتاب البحث عن التأویالت قال ان من مطاعنی 

المالحید فی قوله تعالی...«.
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1. التأثیرات الروحانیة

در احکام نجوم، چنانکه خود می نویسد:

 بالتأثیرات الروحانیة ولما طلبناه اآلن 
ً
 معنونا

ً
وقد کنّا کتبنا فی سالف االیام کتابا

 الینا، عّز واعوز، فقضینا بعض ما فی نفسه من 
ً
العز اخواننا علینا، واشدهم میال

ق به 
ّ
الحاجة الی ذلک الکتاب، بایراد ما حضر فی هذا المجلس علی حسب ما تعل

من کالم الحکماء المتقدمین، ثم صرفنا وجه القول الی تحقیق امر الدعاء وعجیب 

تأثیراته. )91ر(

2. التفصیل بین التفسیر والتأویل

 که آن را دست کم سه بار کتابی بزرگ خوانده است:

وقد شرحنا ذلک باجمع قول واصح شرح فی تفسيرنا الکبیر الموسوم بکتاب  ـ 

التفصیل بین التفسير والتأویل. )97پ(

کما رویناها بتفاسيرها ومعانیها مع ما قالته العلماء الراسخون فیها وشرحنا جمیعها  ـ 

بألخص شرح فی التفسير الکبیر المعنون بالتفصیل للتفسير والتأویل. )249پ(

وقد ذکرنا فی التفسير الکبیر المعنون بالتفصیل والتأویل فی غیر موضع ما فی الکبر  ـ 

 والهالک وما فی التواضع والخشوع من الخیر والصالح والفوز 
ّ
والعجب من الذل

والنجاح. )284ر(

این کتاب به احتمال زیاد همان تفسیر بزرگی باشد که در آغاز بصائر یمینی )در ذیل حروف مقطعۀ 

الم در سورۀ بقره( به آن اشاره شده است:

و خواجه امام محمود43 نيسابوری، رحمه هللا، در تفسير بزرگ که در سی مجلد 

کرده است، جملۀ این اقاویل را بر چهار اصل مرتب کرده است. پس از آنچه 

انصاف را حکم کرده شود و حکم راستی به رعایت پیوندد معلوم شود که بر آن 

ضبط متن چاپی »محمد« است؛ با توجه به نسخۀ مجلس )گ6پ(، که اساس مصحح بوده است، و نسخۀ روسیه )5ر( و ضبط   .43
نسخۀ چین »و خواجه ما بیان الحق اکرمه اهّٰلل بجواره« اصالح شد.
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مزید نتواند بود و این مقدار مستخلص کرده شد از آن جمله برای این مجموع را. 

)نيشابوری، 1359: 24-23(

3. جمل الغرائب )57ر، 94ر، 97پ، 269ر، و 335ر(

شامل غریب الحدیث و شرح مشکالت آن که به صورت موضوعی در چهارده باب تنظیم شده 

است. تألیف شده در 516ق )فوزی، 1437ق: 24/1؛ النیسابوری، 1437ق: 2/ 683(. از این کتاب 

خ 589ق؛ کتابخانۀ  چهار نسخه در دست است: کتابخانۀ ایوب حاجی بشیر آغا، ش79، مورَّ

خ 654ق؛ کتابخانۀ اسکوریال، ش1604،  احمد ثالث در کاخ توپقاپوسرای، ش2334، مورَّ

خ 851ق؛ کتابخانۀ ملک، ش1595، قرن 8ه  .44   مورَّ

و دو بار تصحیح شده است: 1. پایان نامۀ دکتری خالد بن احمد بن اسماعیل اکوع، در 

دارالکتب  قاهره،  عثمان،  احمد محمد  به تحقیق خالد   .2 مکه، 1429ق؛  ام القری  دانشگاه 

والوثائق القومیة، 2016م، 2ج.

در کتاب فضایل بلخ، نوشتۀ صفی الدین ابوبکر عبداهّٰلل بن عمر واعظ بلخی در 610ق در بلخ 

و ترجمه شده در 676ق در همانجا، از این کتاب مطلبی نقل شده است )واعظ بلخی، 1350: 195(.

4. کتاب فی ابطال مذهب فرقة التعلیمیة وذکر فضایحهم ومخازیهم )62ر(

تعلیمیه عنوانی است برای اسماعیلیان نزاری ایران در دوران دعوت جدید )483-654ق(.45  

5. الرد علی الباطنیة  

که آن را ظرف یک روز نوشته است:

... وهو من 
ً
 مبسوطا

ً
وقد کنّا صنّفنا فی الرّد علیهم وذکر احکامهم فی الشرع کتابا

الکتب الیومیة التی صنّفناه فی یوم واحد من وقت استواء الشمس فی کبد السماء 
الی مثله فی الغد. )331پ(46

برای نسخه های این کتاب رک. افشار و دانش پژوه، 1352: 203 )با نام جمل الغرائب وفصل العجائب و بدون نام مؤلف(؛ ششن، 1997م:   .44
336؛ قره بلوط و قره بلوط، 2001م: 5/ 3598.

برای آگاهی بیشتر دربارۀ این عنوان و نظریۀ تعلیم رک. تاره، 1387.  .45
احتمال دارد هر دوی این عنوان ها )ردیف های 4 و 5( در واقع یک کتاب باشد.  .46
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6. رساله ای در رد شبهات اعتقادی

 که آن را قریب بیست سال قبل در پاسخ نامۀ دوستی تحریر کرده بوده است:

فلنتکلم فی هذا المجلس فی اآلفات االعتقادیة، وکیف تنفی عن النفس، وتقدم فیه 

رسالة، کتبها الینا بعض اخواننا منذ عشرین سنة، تشتمل علی معظم الشبه فی هذا 

 فیما نقضنا به شبهات الباطنیة 
ً
الباب، وقد استقصینا القول فی جوابها، وذکرنا ایضا

لعنهم هللا ما یغنی عن تکلف ایرادها فی هذا المجلس، فالکتاب والرسالة کالهما فی 

ایدی الناس. )326ر(

7. کتابی در اصول فقه )62پ(

از این کتاب در جمل الغرائب نیز یاد شده است:

ساع والتوکید، 
ّ
وقد رددت فی اصول الفقه من تصنیفی جملة انواع المجاز، الی االت

والتمثیل، وتنتظم المعانی الثالثة اصل واحد، وهو تفّهم المعقول المعلوم بصفات 

ق هذه التأویالت فعلیه بذلک الکتاب. )النيسابوری، 1437ق: 
ّ
المحسوس، فمن اراد تحق

)25 /1

8. اعالم العلوم )335ر(

9. کتاب فی اآلداب )335ر(47  

 بیان الحق در ذکر نام افراد معاصر خود نیز همین روش را در پیش گرفته است. از میان هم روزگاران 

او یا کسانی که در زمانی نزدیک به او زندگی می کردند، به این افراد می توان اشاره کرد، که البته 

بیشترشان را نمی شناسیم:

الشیخ االجل عبدالحمید بن احمد نضر اهّٰلل وجهه. 1

 دو بار داستان ابیاتی که در خواب برای شیخ ابوسهل جنبذی48 خوانده بود، با مختصر تفاوتی، نقل 

برای دیگر مصنفات او رک. النیسابوری، 1415ق: 1/ 20-26؛ همو، 1419ق: 97-106؛ فوزی، 1437ق: 1/ 23-18.  .47
در نسخه نام او بدون نقطه نوشته شده است. ابوسهل حسین بن علی جنبذِی کاتب متولی دیوان رسائل در دربار غزنویان در شهر   .48
غزنه بود )برای شرح حال او نک. الثعالبی، 1403ق: 287/5-288؛ ابن الفوطی، 1416ق: 214/2(. مدرسه ای نیز به او منسوب بود 

)نیشابوری، بصائر، روسیه: گ172ر(.
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شده است )19پ، 273ر( و باری حکایت برخورد او با شاگرداِن دیوان ادب که در کاْر تساهل ورزیده 

بودند )330پ(. همچنین در مجلس پنجاه ودوم، دو بیت از سروده های او نقل شده است )5پ(.

به نظر می رسد او همان عبدالحمید بن احمد بن عبدالصمد شیرازی باشد که در دستگاه 

سلطان ابراهیم غزنوی )حک. 451-492ق( و پسرش مسعود سوم غزنوی )حک. 492-508ق( در 

مجموع سی وهشت سال وزارت کرد و عاقبت در ابتدای عهد بهرامشاه بن مسعود )حک. 511-

552ق( کشته شد. مسعود سعد سلمان و ابوالفرج رونی او را مدح گفته و فصاحت و خط و ادبش 

را ستوده اند )نوریان، 1375: 12-11(.

ابوالمعالی نصراهّٰلل بن محمد بن عبدالحمید منشی، نوۀ او، در مقدمۀ كلیله و دمنه به مجلسی 

اشاره می کند که محل تجمع ادبا و فضالی روزگار بود. او نام 16 نفر از حاضران در این مجلس را، 

 در خانۀ پدرش تشکیل می شده، برشمرده است. آخرین فرد فهرست او »امام محمود 
ً
که احتماال

نیشابوری« است که بعضی اوقات در جلسات شرکت می کرد. عباس اقبال آشتیانی این احتمال را 

مطرح کرده است که او همین بیان الحق محمود بن ابوالحسن نیشابوری، نویسندۀ خلق االنسان 

باشد، و محمد قزوینی نیز آن را در یادداشت هایش نقل کرده است )قزوینی، 1363: 37(. اکنون، با 

 ابوالمعالی نصراهّٰلل منشی، و نیز درنظر گرفتن ارتباط هر دو نفر 
ّ

توجه به این نقل قول بیان الحق از جد

آنها با سلطان بهرامشاه غزنوی، به نظر می رسد می توانیم با اطمینان شخص مورد گفت وگو در 

مقدمۀ كلیله را همین بیان الحق بدانیم. نصراهّٰلل منشی ترجمۀ كلیله و دمنه را بین سال های 538-

540ق نوشته و به بهرامشاه تقدیم کرده است. در این زمان بیان الحق زنده نبود. حتی محتمل است 

»محمد نیسابوری« مذکور در آنجا نویسندۀ بصائر یمینی، یعنی فرزند بیان الحق، باشد.49  

سمعتها من الشیخ الفقیه ابی سعد القاینی الصوفی رحمه اهّٰلل )115پ(. 2

در تفسیر بصائر یمینی از او چنین یاد شده است:

مصنّف کتاب رحمه هللا گوید از آن گاه باز که این خبر از خواجه امام مقری بوسعد 

قاینی رحمه هللا که پیر صوفیان بود و در علم حدیث اِسنادهای عالی داشت و در 

گفتنی است هنوز بقیۀ اشخاص ذکرشده در مقدمۀ كلیله به صورت قطعی شناسایی نشده اند.  .49
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علم قرائت ُمقتََدی بود بشنیدم دیگر هیچ میان این سورت ها در خواندن جدا نکردم 

و بر نيّت هیچ کار نخواندم که نه آن کار تمام شد پيش از آنک خواندن تمام شدی. 

)نيشابوری، بصائر، تبریز: 253(

حدثنی الفقیه مسعود بن محمد الکوثری اخی فی اهّٰلل عن االمام عبدالرحمن بن علی رحمه . 3

اهّٰلل )209ر(

الفقیه نعم اهّٰلل. 4

وحدثنی الفقیه نعم هللا من اصحابنا المختلفة للفقه فی مدرسة الشيخ ریحان البربری 

قال کان فی بعض تُنّاء البلد من القوم الماوردیة الذین یسکنون بعض مجالس 

طاهرآباد ولیمة وکان بعض فقراء الصوفیة اصابته مخمصة فدخل الدار مع الداخلین 

فصّوب رب الدار وصّعد نظره فیه وقال اما من انت من القوم فقال انا الذی ال آکل 

ل ببعض االلبان والفواکه. )295پ(
ّ
 وکان یتعل

ً
طعامک واموت وال آکل خبزا

شیخ امام قاضی یوسف بن اسرائیل )117پ(. 5

که ذکر او چنین به میان آمده است: 

ووجدت بخط الشيخ االمام القاضی یوسف بن اسرائیل لقاضی القضاة عالی بن 

علی... 

سپس پنج بیت شعر از او نقل شده است. در شمار مشایخ ابویعقوب یوسف بن احمد بن عبداهّٰلل 

لجامی غزنوی، به یکی از اساتیدش، ابایعقوب یوسف بن اسرائیل القاضی، اشاره شده که همین 

شخص است. متأسفانه سمعانی به چیزی بیشتر از این نکته اشاره نکرده و این تنها اطالعی است 

که دربارۀ او به دست آمد )السمعانی، 1395ق:2/ 386؛ همو، 1417ق:3/ 1855(. ذهبی هم عین این 

عبارات را نقل کرده است )ذهبی، 1415ق: 35/ 580(.

»قاضی القضات عالی بن علی« نیز باید همان قاضی عالی علی عبداهّٰلل شیرازی باشد، که 

ثعالبی )د. 429ق( ادبش را ستوده و او را از جملۀ نزدیکان به سلطان محمود غزنوی برشمرده 

است. او در هنگام تألیف کتاب تتمة یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر زنده بوده و ثعالبی با 
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او ارتباط داشته است )الثعالبی، 1403، 268(.

بیان الحق در جمل الغرائب دو بیت از مدح او در حق شیخ احمد بن عبدالصمد را ذکر کرده 

است )النیسابوری، 1437ق: 2/ 627(. همچنین در جریان حکایت بنای مسجد صّرافان غزنین 

به دست بوالخیر حّماد، در تفسیر بصائر یمینی ذکر این قاضی به میان آمده است:

ترسایی  دین  از  است  بوده  ماضی  که طبيب سلطان  بوالخیر حّماد  که  گویند 

بازنمی گشت و خاطر سلطان بدو نگران می بود. تا وقتی از خانۀ قاضی عالی علی 

عبدهللا الشيرازی که آنجا به معالجتی رفته بود، بیرون می آمد. کودکی دید تخته ای 

به دست از مکتب می آمد. بوالخیر تخته از دست او بستد و این کلمه بخواند که ﴿

خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب﴾. گفت من بیقینم که محمد 

عربی مانند ما علم تشریح نخوانده بود و تکوین جنین در رحم مادر نشنیده باشد 

و این کلمه حق است و به گزاف نتوان گفت. البد بوجهی گفته باشد. این معنی 

سبب هدایت او شد و بدین واسطه سعادت اسالم یافت و اسالم او نیکو شد و 

مسجد َصّرافان غزنین که ذکر آن به آفاق عالم رسيده است او بنا نهاد. )نيشابوری، 

بصائر، تبریز: 479-478(

قاضی القضاة خطیب ابوالفتح عبدالصمد، فرزند قاضی یوسف بن اسرائیل )نک. پیشین(. . 6

که به نقل او از پدرش، حکایتی را از سفر پدرش )قاضی یوسف بن اسرائیل( به بلخ نقل کرده است:

وحدثنی بمثل هذا الشيخ االمام قاضی القضاة الخطیب ابوالفتح عبدالصمد عن والده 

الشيخ االمام قاضی القضاة یوسف بن اسرائیل رحمهم هللا انه فی توّجهه نحو بلخ کان 

حین دخله یختلف الی بعض المحدثین لسماع االحادیث. فقال بعض فقهاء المتفقهة 

 علی الُهَوینا فان 
ً
ب الحدیث ویمشون الیه امشوا رویدا

ّ
 وهم فی جماعةٍ من طال

ً
یوما

طالب العلم یمشی علی اجنحة المالئکة ما دام فی طلب العلم حتی ال تتکسر اجنحتهم 

 فبينا نحن نمشی وهو معنا اذ عثر عثرة انکسرت رجله فکان بعد 
ً
 ضاحکا

ً
 هازال

ً
هازیا

زماٍن مدید یحمل فی االسواق یُستطعم له فجری مثل هذا الحدیث فی مالٍء من 

در هر دو نسخه چنین است. آیا این تعبیر نشانگر آن است که نوۀ یوسف بن اسرائیل در روایت بصائر یمینی دخیل بوده و در متن اینگونه   .50
به خود اشاره کرده است؟ یا آنکه کلمات حاکی از نقل قول از ابتدایکالم افتاده اند؟
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الصوفیة والغرباء الجّوالین فی اآلفاق الجّوابین للبالد الحافظین للعبر المقتبسين 

لالدب. )332پ؛ 282ر قاهره(

همین حکایت با مختصر تغییراتی در تفسیر بصائر یمینی نیز ذکر شده است )تفسیر آیات 14-10 

سورۀ زخرف(:

جّد ما،50 قاضی القضاة یوسف اسرائیل رحمه هللا روایت کرد که در سفر دوم کی به 

بلخ رفته بودم پیری محّدث را یافتم. به خدمت وی اختالف پیوستم و احادیث و 

تفاسير می شنیدم. تنی چند از طلبۀ علم موافقت کردند تا روزی این پیر حدیثی 

روایت کرد کی پیغامبر علیه السالم گفته است کی فریشتگان پّر تواضع بگسترند زیر 

قدم کسی که وی طالب علم باشد. دیگر روز که به درس می رفتم یکی از یاران ما 

پای بر زمین زد و بخندید. از وی پرسيدند که چرا پای به زمین میزنی؟ از سِر بی باکی 

گفت تا پر فریشتگان نشکند یعنی که من به طلب علم می روم و او پر به زیر پای 

من گسترده است. قاضی گفت در حال بیخود بر زمین افتاد بی آنک در گذر خالبی 

بودی یا در زمین ناهمواری بودی یا آسيب کسی بدو رسيدی و هر دو ساق او مانند 

خیار بشکست و هنوز من به بلخ بودم که حال او بدینجا رسيد که او را در گاهواره ای 

نهادند و حماالن او را برداشته بود و گرد دکان ها می گردانیدند و نانی از بهر او حاصل 

می کردند. )نيشابوری، بصائر، تبریز: 300؛ همان، روسيه: 208ر(

ذکر این نکته نیز گفتنی است که معین الدین محمد در این بخش، سه داستانی را که پدرش در 

فارسی  به  تفاوت هایی،  با  البته  و  ترتیب،  به همان  بود،  دنبال هم ذکر کرده  به  خلق االنسان 

برگردانده و در تفسیر خود گنجانده است )خلق االنسان، 332ر )سطر آخر(-332پ؛ قس. نیشابوری، 

بصائر، تبریز: 300(.

قاضی القضاة عبدالصمد بن محمود. 7

ال شیء فی ادب صحبة الناس کحسن الحدیث اذا حدثت، وحسن االستماع اذا 

ُحّدثت، ولم ار فی احد من الناس کمال هذین الوصفین من غیر ان مال احدهما 

باآلخر کما رأیت فی قاضی القضاة امام االئمة عبدالصمد بن محمود رحمة هللا علیه. 

)165ر(
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شیخ مرید مرورودی. 8

 او 
ً
فیکون هذا االنسان المستکمل قوة النفس االنسانیة وصفاء الخیال الکامل اما نبیا

، وقد شاهدنا هذا فی هذا المکان علی قرب من هذا الزمان فی الشيخ المرید 
ً
ولیا

المرورودی فقد بلغت من قّوة نفسه بهذه الخاصیة انه کان فی صبارة الشتوة الکالحة 

یدخل عند السبرات الباردة فی انهار وادی غزنة واالرض کلها قواریر والسماء زمهریر 

 دون سّرته علی مذهب الشفعویة بازار 
ً
فیغوص فیها ما شاء ثم یخرج منها عریان متزرا

 وبیده طاقة نرجس وهو 
ً
فيسيل ماء وال یجمد فیدور فی الممّرات وجبينه یتفّصد عرقا

 وربما کان یدخل حمام المحرورین فی الصیف الصایف وهو 
ً
یصبح وینعر وجدا

 علی سواء 
ً
 معظم نهاره قائما

ّ
ر عباد هللا عن حّر جهنم فیظل

ّ
النهایة فی الحرارة والمذک

رأسه ورجاله فی اسراره الی السماء ال یتحرک وال ینبس وذلک فی الموضع الذی 

 
ً
ینتشر منه الوقود الی اقاصی الحمام وبلغ من صدق حبسه وقوة خیاله انه کان محدثا

بحدیث عن القلوب ویخبر عن الغیوب. )268ر-268پ(

ابواسحاق ابراهیم بن علی شیرازی )393-476ق(. 9

وکان ابواسحق الشيرازی الصوفی الفقیه علی عهدنا مع عظم قدره فی الناس یلبس 

 ودخل 
ً
 کثیرا

ً
 یکفی عددا

ً
 کثیرا

ً
االطمار ویغّب فی االکل وکان اذا اراد االکل اشتری طعاما

فی بعض مساجد بغداد او اطالل ابنيتها فيستوفی منه حاجته ویترک الباقی علی من 

اراده. هذا کان دأبه فی طعامه الی انقضاء اکله وانتهاء اجله. )گ 295ر-295پ(

شیخ امام عبدالحمید بن عبدالجلیل. 10

لق فی الیوم فی 
ُ
 فی امر غیره ولو کان هذا الخ

ً
وقیل الفتوة... هی ان یکون العبد ابدا

احد من الناس لکان فی الشيخ االمام عبدالحمید بن عبدالجلیل حافد)؟( ذلک الشيخ 

در نسخه های مجلس و قاهره کلمۀ »البکر« به اشتباه تکرار شده است.  .51
داوری مؤلف بصائر یمینی دربارۀ کرامیه نیز جالب توجه است، که آنها را هم ردیف معتزله برمیشمرد و رد میکند:   .52

در اصول دین گمان را مجالی نیست و جز به یقین نشاید و بدین سبب خالف در اصول کفر باشد یا بدعت. به خالف فروع 
کی اگر در فروع احکام خالف رود دو کس یکدیگر را خالف کنند نه کافر شوند و نه مبتدع،چون بوحنیفه و شافعی. و باز 
اگر در اصول اختالف افتد یکی ازیشان یا کافر باشد یا مبتدع، چون معتزلی وکرامی با اهل سنت و جماعت؛ زیرا که علم 

اصول قطعی است و معرفت آن یقینی )نیشابوری، بصائر، روسیه: گ129پ؛ همان، مجلس: گ193پ(.
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ی مراد االصدقاء 
ّ
الکبیر عبدالملک الزاهد فانه الذی ال یهدأ لیله ونهاره عن توخ

وادخال الموافق علی الضعفاء. )210پ(

ابوبکر محمد بن اسحاق بن محمشاد کّرامی )د. 421ق( . 11

پیشوای کرامیۀ نیشابور در روزگار خود که بیان الحق دربارۀ او چنین داوری کرده است:

فقد ظهر ان االوساخ البدنیة واالفعال الدینیة مهما انتفت عن االخالق االنسانیة 

بتغلیب العقل علی الهوی ومرابطة الشهوة فی ثغر النهی، اوجبت الفوز بالکرامات 

االلهیة المتصلة الدایمة الباقیة واالعتباط باشراق نور الحق علیه علی الدوام من غیر 

 الی ان یری من نور عقله ما لم یخطر بباله وال یقدر علیه احد مثله 
ٍ
فتوٍر وانقطاع

من غیر تعلیم وتفهیم وتوطین وتمرین کما کان علیه امر الزاهد ابی بکر51 کرامی 

رحمة هللا علیه فکان کأنه ألهم الحکمة وزّق العلم دفعة واوتی البیان جملة یتکلم 

عن القلوب ونصیب سهمه فی العلوم وهو عامی لم یتفقه وعجمی لم یتأدب. 

)302پ(52  

امامنا ابوبکر الشاشی رحمه اهّٰلل. 12

متوفی 507ق )145پ(.53  

***

اشارۀ بیان الحق به سلطان محمود غزنوی و عالقۀ او به غالمش، ایاز، هم جالب توجه است:

وکان السلطان الماضی محمود بن ناصرالدین تغمده هللا برحمته یفرط فی اختصاص 

ایاز الترکی بنفسه وتقدیمه علی غیره لحسن مراقبته االحوال فی خدمته... )گ150پ(

و در کنار روح االرواح سمعانی )تألیف پیش از 500ق( و احمد غزالی )د. 520ق( و عین القضات 

همدانی )د. 525ق( و سنایی )د. 545ق( از نخستین اشاره ها به این مطلب به شمار می رود.

در مقدمۀ باهر البیان )ص96( حسن بن علی دامغانی جزو معاصران بیان الحق برشمرده شده است. اما گفتۀ منقول از او در خلق   .53
االنسان )گ149پ( در اللمع سراج طوسی )تألیف شده بین340-360ق( نیز ذکر شده ولذا او دست کم دو قرن با بیان الحق فاصلۀ 

زمانی دارد.
اصل: الصادق.  .54
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وجه کالمی شخصیت بیان الحق هم قابل توجه است و در بخش هایی در جایگاه یک متکلم 

سخن می گوید. از جمله برای نمونه به رّد نصاری و ثنویه می پردازد )249پ-250پ( و در مجلس 

نودوششم، چهار فرقۀ فالسفه و مالمتیه و معتزله و جبریه را رد می کند )گ332ر(. او دشمن سرسخت 

باطنیه است، آنها را اهل ضالل می داند و به تندی بر ایشان می تازد. از جمله جایی می نویسد:

واما الضالل فهو ان زاغ به بعض الغواة عن الحق الی االضالیل المزخرفة المنّمقة 

قة فصارت اعتقاداته فی هللا ومالئکته وکتبه ورسله والیوم اآلخر 
ّ
واالباطیل المحّرفة الملف

ممّوهة مدخولة کهذه الفرقة المالعین الناشئین باطراف العراق وقیل خراسان وعالجهم 

شاق عسير لخروجهم عن عصمة االدیان کلها اال ان یتدارکهم هللا برحمته فیبدلهم ممن 

یستهویهم من الشيطان المضلین بمعاشرة الفقهاء الحافظین حدود الدین وقد کنّا صنّفنا 

 بحاجة اآلفة الی االمتناع فی 
ً
 مبسوطا

ً
فی الرّد علیهم وذکر احکامهم فی الشرع، کتابا

العالج المثبت للمؤمن المؤمن علی هدایته، الصاد54 الضال الغوی عن غوایته، وهو من 

الکتب الیومیة التی صنّفناه فی یوم واحد من وقت استواء الشمس فی کبد السماء الی 

مثله من الغد. فهذه الطایفة هنا مذاهبهم فی ذلک الکتاب واوضحنا ابطالها هم الضالون 

ون واما سایر فرق الزیغ واالهواء فهم الی الجهالة اقرب منهم الی الضاللة. واما 
ّ
المضل

الشرارة فالن ال تکون فی نفسه دواعی اهتمام بصالح معاده ومعاشه بل تمادی الخالعة 

 وال یعلم ان الحق من الباطل 
ً
 الشّر صرارة لدیه فال یعاف قبیحا

ّ
برکوبه رأسه فی هواه وحل

وال یعلم صالحه اال بفساد غیره ونفعه اال من قبل مضرة من سواه وعّزه اال بهوان الناس 

ومثله ال مطمع فی عالجه کالضال الذی ذکرناه ولهذا تری الفرقة الملعونة الباطنیة جامعة 

بينهما ومن حق اولئک ان یعاملوا بما یعامل به السباع الضاریة والهوام العادیة وکل من 

فی استبقائه من فساد العالم وفی استحیائه هالک الحق. )گ331پ-332ر(

فرزند او، معین الدین محمد، نیز حنفی بود و بارها در خالل تفسیرش به فتاوی و آرای ابوحنیفه استنادکرده است )نیشابوری، 1359:   .55
8، 86، 99، 181، 230، 231، 250، 267، 307؛ همو، بصائر، مجلس: گ95پ، 96ر، 97ر، 100ر، 124ر، 125ر، 165پ، 169پ، 181ر، 
246پ؛ همان، تبریز: 39، 103، 324، 410، 476، 497(. بنابراین، سخن کسانی که او را با وحیدالدین محمد بن محمود مرورودییکی 
میدانند درست نیست، زیرا افزون بر لقب و نسبت ناهماهنگ او، مذهب این دو نفر نیز متفاوت است. این شخص، ابوالفتح 
غیاث الدین محمد بن سام غوری )حک. 558-599ق( را از مذهب کّرامی به مذهب شافعی راهنمایی کرد )اسماعیل پاشا بغدادی، 

1402ق:2/ 105؛ معینی، 1386: 25(.
برای شاهدی دیگر مبنی بر احترام عاشورا در نیشابور آن روزگار باید به کتاب منتهی االدراک فی تقاسیم االفالک از ابومحمد عبدالجبار   .56
خرقی )د.553ق( اشاره کرد. خرقی در آنجا تصریح کرده است که مردم در روز عاشورا در بالدی مانند بغداد و نیشابور نوحه و گریه 

میکنند )حائری، 1381: 445(.
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دربارۀ مسئلۀ جبر و اختیار می گوید:

صّح الجادة المستقیمة بین الغلو والتقصیر علی ما علیه رأی ابی حنیفة والیه ذهب فقهاء 

خراسان و علماء هذه الحضرة رحمهم هللا منهم الماضین واطال بقاء الباقین. )333پ(

و خود نیز همین قول را اختیار می کند. او، در فقه، حنفی مذهب است )50ر، 57پ، 64پ(.55  

بیان الحق از سخنان و سیره و حتی اشعار امیرالمؤمنین علیع بسیار یاد کرده است )برای نمونه 

رک. گ17ر، 17پ، 39ر، 92پ، 111پ، 122ر، 132پ، 143ر، 144ر، 167ر، 167پ، 168ر، 168پ، 

189ر، 192پ، 210پ، 214ر، 215پ، 244پ، 259پ، 260ر، 279ر، 279پ، 297ر، 297پ، 328ر، 

و...(. او عالوه بر اینکه کالم امیرالمؤمنین را بلیغ ترین سخنان می داند، روافض را به خاطر انتساب 

ف و تعّسف به ایشان مالمت می کند )143پ(. با این همه، 
ّ
سخنان نادرست و غلّوآمیِز همراه با تکل

منقوالت او از امامان شیعۀ اثنی عشری پرشمار و درخور توجه است که ذکر همۀ آنها سخن را 
 درازدامن می کند. برای نمونه باید یادآور شد که او چند بار به جنبه های مختلف واقعۀ عاشورا56

و شهادت امام حسینع اشاره )41ر، 148پ، 247پ، 271ر، 318پ، 353ر( و جاللت شأن او را بر 

سایر شهدا مستدل کرده است )245ر(:

وحدیث سيدالشهداء ابی عبدهللا الحسين علیه السالم فی هذا الباب اجل من سایر 

االحادیث جاللته علی سایر الشهداء فانه لما عزم االمر امر... فهذا الذی حکیناه ورویناه 

هو الشجاع علی الحّد الذی حددناه.

امام  )17پ، 144ر، 213پ، 214ر، 309ر، 348ر(،  امام حسنع  اقوال  و  احادیث  ذکر  همچنین 

زین العابدینع )168ر، 345پ(، امام باقرع )17پ، 275ر(، امام صادقع )17پ، 19ر، 68پ، 94ر، 

103پ، 144پ، 212پ، 271ر، 295ر، 296پ، 309ر، 333ر؛ قال سّید العلماء جعفر بن محمد الصادق(، 

امام کاظمع )110ر، 182ر(، امام رضاع )17پ، 144پ، 251ر، 279پ، 333پ(، امام جوادع و اشاره 

به مردن متوکل به خاطر غضب بر پسر فاطمه دختر پیامبرص )236ر( و دیگر علویان مانند زید بن 

)213ر( و ابراهیم بن عبداهّٰلل بن الحسنع  )50ر، 212پ، 290ر( و فاطمه بنت الحسینع  علیع 

 )244پ( و حسن بن زید علوی )91ر( و علی بن محمد بن عبداهّٰلل بن حسن بن علی )354ر( 
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 و علی بن محمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب )133پ( 

و عباس بن حسن بن عبداهّٰلل بن عباس بن علی بن ابی طالبع )222پ( درخور توجه است.

او گرایشات صوفیانۀ عمیقی دارد و افزون بر ذکر متعدد اقوال مشایخ، مجلس شصت ویکم 

را به تصوف اختصاص داده است، تا از آن انفاس پاک بهره مند شود )72پ، نیز 146ر(. همچنین 

مجالس نودوهفتم و نودوهشتم به صورت خاص حاوی اقوال صوفیه دربارۀ احوال و آداب نفس 

است. با دسته بندی و بررسی اقوال مشایخ صوفیه در مجالس خلق االنسان، میزان اهمیت کتاب، 

از این جنبه، بهتر مشخص می شود.

بیان الحق به مناسبت موضوع هر مجلس داستان ها و حکایات متعددی هم نقل می کند. از 

جمله در بیشتر مجلس هشتادوپنجم به ذکر حکایاتی درباب خواب های غریب و تعبیرهای 

عجیب پرداخته است )271ر-282ر(. در مجلس پنجاه ونهم هم بخشی مشبع را به بحث درباب 

انواع علوم و شرف هر کدام و مزیت هر یک و خاصیت و موضوع و رتبه بندی آنها اختصاص داده 

است )57پ-62پ(.

فهرست مجالس

مجلد دوم که در دست است شامل مجالس پنجاه ودوم تا یکصدم کتاب است، با این عناوین:

المجلس الثانی والخمسون: فی تهذیب االخالق. ـ

المجلس الثالث والخمسون: فی بیان مواّد المکارم من االخالق. ـ

المجلس الرابع والخمسون: فی معرفة فضائل االنفس واقسامها وذکر السیرة الفاضلة منها. ـ

المجلس الخامس والخمسون: فی بیان ما فی االنفس من الخیر والشر وسبب قضائهما فی العالم مع  ـ

التمکین من تحلیة النفس بالخیرات وتخلیتها عن الشرور من السیئات.

المجلس السادس والخمسون: فی وصف المنزلة عند اهّٰلل ونیل الزلفی لدیه. ـ

رة الملکیة والتوّحد بفضائلها  ـ
َ

المجلس السابع والخمسون: یتضمن بیان استصالح نفس االنسان للَبش

واستحقاق طاعة الناس الجلها.

المجلس الثامن والخمسون: فی اتصال االسباب المرضیة باالفعال الطوعیة االختیاریة واستکمال االنفس  ـ

در نسخه های موجود خلق االنسان، مجلس شصت وسوم در حقیقت تکرار مجلس پنجاه وششم کتاب است.  .57
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الناحیة بالمباحث العالیة.

المجلس التاسع والخمسون: فی موقع العلم من العمل فی انفس االنسان. ـ

المجلس الستون: فس ترتیب حال االنفس فی العلم والمعرفة. ـ

المجلس الحادی والستون: فی تصوف االنفس وتنّسکها والتعّرف عن غایتها. ـ

المجلس الثانی والستون: فی بیان اقصی ما ینتهی الیه حال االنفس من نیل السعادة الحقیقیة. ـ

المجلس الثالث والستون: فی وصف المنزلة عند اهّٰلل ونیل الزلفی لدیه جل جالله.57   ـ

المجلس الرابع والستون: فی اخالص االنفس وابتهالها وصدق مناجاتها ودعائها وما یتصل بذلک من  ـ

شرح حال التأثیرات الروحانیة.

المجلس الخامس والستون: فی صدق االنفس ویقینها وما تعتاده من اضدادهما. ـ

المجلس السادس والستون: فی توکل االنفس وتفویضها. ـ

المجلس السابع والستون: فی صبر االنفس ورضاها وقناعتها. ـ

المجلس الثامن والستون: فی شکر االنفس نعم اهّٰلل عزوجل. ـ

المجلس التاسع والستون: فی انابة االنفس وتوبتها. ـ

المجلس السبعون: فی عفة االنفس وتقویها وزهدها وورعها. ـ

المجلس الحادی والسبعون: فی مراقبة االنفس واستقامتها. ـ

المجلس الثانی والسبعون: فی الخلوة والعزلة. ـ

المجلس الثالث والسبعون: فی صحبة االنفس ومعاشرتها ومعایشتها ومخالطتها. ـ

المجلس الرابع والسبعون: فی میل االنفس وحّبها وهواها وعشقها. ـ

المجلس الخامس والسبعون: فی انقسام المحّبات وافتنان االنفس فی الموّدات. ـ

المجلس السادس والسبعون: فی بیان محبة االنفس باریها تبارک وتعالی. ـ

المجلس السابع والسبعون: فی االرادة والسکینة والوالیة. ـ

المجلس الثامن والسبعون: فی مرّوة االنسان وفتّوته. ـ

المجلس التاسع والسبعون: فی شرح حال االنفس عند اقتناء المال واشرافها علی الطمع والسؤال والبخل  ـ

والجود وما یتصل بذلک.

المجلس الثمانون: فی کبر النفس وعلّو همتها. ـ

المجلس الحادی والثمانون: فی عدل االنفس وانصافها. ـ

المجلس الثانی والثمانون: فی شجاعة االنفس ونجدتها. ـ
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المجلس الثالث والثمانون: فی نصیحة االنفس وامانتها. ـ

المجلس الرابع والثمانون: فی ظّن االنفس وفراستها. ـ

المجلس الخامس والثمانون: فی نوم االنفس ورؤیاها. ـ

المجلس السادس والثمانون: فی تواضع االنفس وتکبرها. ـ

المجلس السابع والثمانون: فی ما فی االنفس من الحیاء والوفاء. ـ

المجلس الثامن والثمانون: فی بیان ما خلقه اهّٰلل عزوجل فی االنفس من الخوف والرجاء. ـ

المجلس التاسع والثمانون: فی بیان ما فی االنفس من احوال الفقر والجوع. ـ

ب فیها من اسباب االمل. ـ
ّ
المجلس التسعون: فی ذکر ما خلق فی االنفس من دواعی الحرص ورک

المجلس الحادی والتسعون: فی قمع االنفس ومخالفتها فی شهواتها. ـ

المجلس الثانی والتسعون: فی غضب االنفس والحکمة فی وضعه فیها والسعی فی توهینه واستعمال  ـ

الحلم مکانه.

المجلس الثالث والتسعون: فی ذکر حسد االنفس والمعاجلة الی معالجته. ـ

المجلس الرابع والتسعون: فی ما یعرض االنفس من الغموم واالحزان وذکر ما یدفع به اذاها عنها. ـ

المجلس الخامس والتسعون: فی ذکر وساوس الصدور فی االنفس. ـ

المجلس السادس والتسعون: فی نفی اآلفات المطیفة باالخالق المنیفة عن االنفس الشریفة. ـ

المجلس السابع والتسعون: فی آداب االنفس علی سیر الصوفیة. ـ

المجلس الثامن والتسعون: فی آداب االنفس فی السفر. ـ

المجلس التاسع والتسعون: فی احوال االنفس علی لسان الصوفیة. ـ

المجلس المائة: فی مواعظ تدعو االنفس الی التقوی والرغبة فی الدار االخرة والزهد فی هذه الفانیة والی  ـ

خوف الجزاء ومراقبة العواقب.

نسخه های کتاب

به خط همین کاتب نسخه ای از سالفة العصر تألیف سّید علی خان مدنی میشناسیم که در 1082ق کتابت شده است )موجود در   .58
کتابخانۀ دانشگاه اسالمی علیگر هندوستان، شمارۀ Univ. Coll. Arabic Supp. 5؛ رک. فهرست میکروفیلم نسخه های خطی فارسی و عربی 
كتابخانه دانشگاه اسالمی علیگر هند: 23(. کتابت تألیفی از سّید علی خان و تملک او روی نسخه خلق االنسان نشانگر ارتباط 
چندین سالۀ این کاتب با اوست. همچنین نسخه ای از كشف الوجوه الغر لمعانی نظم الدر کتابت شده در 1084ق به خط او گزارش 
شده است. این نسخه در کتابخانۀ شیخ محمد سماوی در نجف نگهداری میشده است )آقا بزرگ الطهرانی، بی تا: 18/ 67(. محتمل 

است او فرزند جواد بن سعد بن جواد کاظمی )1065ق( شاگرد شیخ بهایی و مؤلف شرح الدروس الشرعیة باشد.
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تا کنون سه نسخه از این کتاب شناسایی شده که متأسفانه هر سۀ آنها مشتمل بر جلد دوم کتابند 

و هنوز دستنویسی از جلد اول به دست نیامده است. آنگونه که در ادامه توضیح داده می شود از 

متن یادداشت تملک او در آغاز نسخه چنین است:   .59
 وتحصیال، مالکه الفقیر الی 

ً
هو. سبحان ربی وبه ثقتی. طالع فیه اجماال وتفصیال ونظر فیه بکرًة واصیال، وتأّمله رغبة

 الناس عمال، الکثیر فیرحمة مواله امال، ابوالحسن علی الصدر المدنی بن ابیالعباس احمد 
ّ

ربه، المقّر بذنبه، اقل
نظام الدین بن محمدمعصوم بن احمد بن ابرهیم بن سالم اهّٰلل بن مسعود بن محمد صدر الحقیقة بن غیاث الدین منصور 
هم وآله الطاهرین صلوات اهّٰلل 

ّ
 رحمهم اهّٰلل تعالی اجمعین وحشرهم تحت لواء جد

ً
الحسینی الحسنی الزیدی نسبا

علیهم آمین. وحرر لیلة السبت الربع عشرة ان بقیت من شعبان المعظم من سنة 1077.
سّید علی خان مدنی کتابخانۀ معظم و معتبری در اختیار داشت. برای تقریب به ذهن فهرست منابع و مصادرسه کتابش میتواند 
این وسعت را پیش چشم بیاورد. او در كتاب التذكرة که جنگی است از مطالب پراکنده درعلوم گوناگون، از 82 کتاب نقل قول کرده 
است )المدنی، 1394: 60-64( و در کتاب الدرجات الرفیعة، که شرح حال دانشمندان است، از 147 کتاب )المدنی، 1395: 77-
84(. همچنین، بنا بریادداشتی روی دستنویس كتاب الطراز )مرعشی، ش12396( او از 167 کتاب لغت و ادب در تألیف آن کتاب 
استفاده کرده است )مرعشی نجفی، 1382: 340(. بررسی منابع دیگر کتاب های او بر این فهرست میافزاید و در کنار هم قرار دادن 

آنها شناخت بهتری نسبت به کتابخانۀ او به ما میدهد.
نخستین کسی که از نفاست کتابخانۀ سّید علی خان سخن گفت عبدالعزیز جواهرکالم بود، که کتابی از آن کتابخانه را نیز 
برای نمونه نام برد )جواهرکالم، 1307: 174؛ همو، 1311: 99-100؛ نیز برای لیست مفصل تری از کتاب هایی که در تملک او بوده و اکنون 
نسخۀ آنها موجود است رک. الواثقی، 1395: 368-371(. البته بعد از رؤیت نسخه های مذکور در آنجا مشخص شد دو نسخه از آنها 
ارتباطی با سّید علی خان ندارد و نباید آنها را جزو کتابخانۀ او دانست: یکی نسخۀ شمارۀ 8096 کتابخانۀ مجلس، که كلیله و دمنه 
خوانده شده اما در حقیقت نتائج الفطنة فی نظم كلیلة ودمنة سرودۀ ابن هّباریه )د. 509ق( است و نام »سّید علیخان«ِ نوشته شده 
در گوشۀ باالی برگ نخست آن ارتباطی با سّید علی خان مدنیمورد نظر ما ندارد؛ دیگری الموشح شمارۀ 1654 همان کتابخانه، 

که مورخ 1253ق است و با زمان زندگیسّید علی خان تفاوت فاحشی دارد. در عوض به آن لیست این کتاب ها را باید افزود:
دیوان االدب، تألیف اسحاق بن ابراهیم فارابی )350ق(، کتابت قرن 6ق، با دستخط سّید علی خان مدنی در 6ذی قعدۀ 1094ق.  ـ 

.)Arberry, 1955: 50( 3125 کتابخانۀ چستربیتی ایرلند، شمارۀ
الطراز االول والکناز لما علیه من لغة العرب المعّول، از تألیفات خودش که نسخه ای از مجلد اول آن با تملک او در دست است.  ـ 

او در آغاز نسخه یادداشت تملک خود را چنین ثبت کرده است: 
دة االولی من الطراز االول والکناز لما علیه من لغة العرب المعّول والجامع للصریح منها والمأّول والمغنی 

ّ
هو. المجل

عن کل مختصر فیها ومطّول من کتب مؤلفه العبد علی الصدر الحسینی اوتی کتابه بیمینه. آمین. )مرعشی نجفی، 1382: 
340-341؛ رؤیت نسخه(

ـ  عیون اخبار الرضاع، کتابت شده به خط حسن بن حسین حسینی مازندرانی در 1046ق در مکه، از روی خط علی بن عبداهّٰلل بن 
بختیار در 594ق، با تملک سّید علی خان مدنی و فرزندش محمدجواد. او چند سطر درصفحۀ عنوان دربارۀ شرح حال مؤلف 
کتاب به خط خود نوشته است. کتابخانۀ ملی ایران، ش3527. درفهرست کتابخانۀ ملی )16/ 53-54( اشاره ای به تملک او نشده 

است. همچنین تاریخ های ذکرشده در آنجا نادرست است.
خ 200ق، که به گفتۀ میرزا عبداهّٰلل افندی در زمرۀ کتاب های سّید علی خان درطائف مکه موجود  فقه الرضاع به خط ایشان مورَّ ـ 
 با مهاجرت »اوالد سّید علیخان هندی حیدرآبادی« به شیراز منتقل 

ً
بوده است )افندی، 1360: 3/ 364-365(. این نسخه بعدا

 تا قرن سیزدهم در آنجا بوده است )یادداشت شخصی ناشناخته روی نسخۀ ترجمۀ رسالۀ میراث، محمدکاظم تبریزی، 
ً
شد و احتماال

آستان قدس، ش 2770، 1033ق، گ 1ر(.
الکشف عن مشکالت الکشاف، تألیف سراج الدین عمر بن عبدالرحمن فارسی قزوینی )د. 745ق(، کتابِت سه شنبه 8 رجب  ـ 
1032ق، با تملک او در 7 رجب 1096ق. مرکز احیاء میراث اسالمی قم، شمارۀ 5657 )حسینی اشکوری، 1395:  137-133(.
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این سه نسخه یکی در هند کتابت شده است و دیگری در مکه. بنا بر این با کنکاش در گنجینه های 

این دو منطقه امکان دارد به نسخۀ کهن تری برسیم که اساس کتابت این نسخه ها بوده است.

مشخصات این نسخه ها چنین است:

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، ش10136. نوشته شده به خط نسخ زیبای محمدتقی بن   .1

جواد کاظمی58 در روز چهارشنبه 6 ربیع الثانی 1074ق. با اینکه کاتب در ابتدای انجامۀ خود 

تصریح کرده که کتابت جلد دوم کتاب »خلق االنسان وخلقه« را به انجام رسانده، اما در انتهای 

انجامه اش مطلبی را از نسخۀ اصلی خود نقل کرده که بر اساس آن کتاب در ده مجلد تدوین 

شده بوده است: 

نقلها من نسخة مکتوب فی آخرها: نقلت من النسخة االخیرة المقروة المکتوبة عن 

آخرها فی عشر مجلدات بخط الشيخ االمام بیان الحق ابی القسم محمود بن ابی الحسن 

النيسابوری مصنفه تغمده هللا برحمته ورزقه لقائه.

کشکول خانوادگی او که شامل یادداشت های متعددی از اشخاص مختلف این خاندان از سال 1006-1125ق است. دانشکدۀ  ـ 
الهیات تهران، شمارۀ 129ج. برای گزارش مطالب آن رک. حجتی، 1345: 641-644؛ دانش پژوه، 1348: 369-365. 

همچنین برای کشکول او رک. آقا بزرگ تهرانی، بی تا: 20/ 101 که مشخصات نسخه ایاز آن در بغداد را گزارش کرده است.
مجیب النداء الی شرح قطر النداء، تألیف عبداهّٰلل بن احمد فاکهی مکی )د. 972ق(، کتابت شده به خط جالل الدین بن شریف  ـ 
حسن نجفی عباسی شهیر به آل ظفر در پیش از ظهر روز شنبه 12 روز باقی مانده از محرم 1076ق. با تملک سّید علی خان 
 افزون بر مجیب النداء، 

ً
مدنی در صفحۀ عنوان. بنا بر فهرست رساله های مجموعه، نوشته شده پشت صفحۀ الحاقی آغاز، قبال

کتاب شرح الحدود النحویة هم در این نسخه بوده، اما اکنون در نسخه نیست و از آن جدا شده است. نسخه سرلوح و کتیبه و 
تشعیر و جدول کشی مذهب و مرصع دارد. این نسخه در مجموعۀ آقای سّید محمدحسین غیاث علوی در قم نگهداری میشود 

و به لطف ایشان من آن را دیده ام.
المحیط فی اللغة، تألیف صاحب بن عباد )د. 385ق(. که آن را در اصفهان در 1117ق سفارش داده بود تا کتابت کنند. این نسخۀ  ـ 
برجای مانده از بقایای کتابخانۀ موقوفۀ شیخ عبدالحسین طهرانی را شیخ آقا بزرگ تهرانیدیده و مشخصات آن را گزارش کرده 

است )آقا بزرگ تهرانی، بی تا: 4/ 9، 159(.
علت برشمردن این فهرست به عنوان تألیفی مستقل برای سّید علی خان دانسته نیست )رک. الواثقی، 1395: 359/1(.  .60

او در ربیع االول 1067ق وارد حیدرآباد شد و تا زمان فوت پدرش در 1086ق به مدت 19 سال در آن شهر اقامت داشت   .61
)همان: 1/ 352(.

متولد 1105ق در حیدرآباد دکن و متوفی 1181ق در قریۀ رونیز فسا. برای شرح حال او رک. فسائی:2/ 924-925 و 1049.  .62
به گفتۀ آقا بزرگ تهرانی، سّید علی خان مدنی در 1117ق، سال ورودش به اصفهان، سفارش کتابت نسخه ای از فرج المهموم   .63
 به تملک همین فرزندش مجدالدین محمد درآمد و نشان مهر او روی آن نقش بسته بود: »مجدالدین 

ً
ابن طاووس را داد که بعدا

بن سّید علیخان« )آقا بزرگ تهرانی، بی تا: 16/ 157(.
مت 

ّ
برای نمونه: »اعاد هذا الخبر فیما سیأتی فی المجلس 96« )گ5ر(؛ »اعاد هذا الخبر فی المجلس 96« )گ34ر(؛ »تقد  .64

هذه الحکایة فی المجلس 55« )گ328پ(.
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این نسخه در شعبان 1077ق در تملک دانشمند و ادیب مشهور شیعه، سّید علی خان بن احمد 

مدنی شیرازی )1052-1120ق( قرار داشته59 و او در شب شنبه 3 صفر 1081ق فهرستی برای 

مجالس کتاب در سه صفحه در آغاز نسخه تهیه کرده است.60 او در این سال ها ساکن حیدرآباد 

هندوستان بود و همراه پدرش، میرزا احمد، در دربار سلطان عبداهّٰلل قطبشاه )حک 1035-1083ق( 

به سر می برد.61 نسخه بعدتر در تملک مجدالدین محمد62 فرزند سّید علی خان مدنی قرار 

 بر این مطلب در صفحۀ عنوان به خط خود نوشت.63  
ّ

گرفت و او یادداشتی دال

از حواشی و یادداشت های متعدد سّید علی خان بر نسخه و نیز منقوالتش از این کتاب در سایر 

تألیفاتش برمی آید که او نسخه را به دقت در مطالعه گرفته بوده است. پیشتر به استفاده های او از این 

 یک جا سرایندۀ بیتی 
ً
کتاب در تألیفاتش اشاره شد. حواشی او بیشتر مربوط به اشعار است. مثال

مجهول در متن را شناسایی کرده است )گ71پ( یا جای دیگر انتساب اشتباه سروده ای را اصالح 

کرده است )78پ(. در جایی به ابیاتی دیگر در همان موضوع از متنبی و شیخ حسین طبیب اشاره 

کرده )186پ، 192ر( یا گاهی بیتی از سروده های خودش نقل کرده است )210ر(. او حتی تکرارهای 

کتاب را نیز در هامش اوراق برشمرده است.64 در حاشیۀ برگ 328ر هم یادداشت مفصلی در دفاع 

از شیعه و رد نظر مؤلف کتاب نوشته است. به جز اینها، حواشی و نشانه های مطالعۀ او در برگ های 

دیگری از نسخه نیز دیده می شود )برای نمونه رک. گ69ر، 71پ، 87ر، 110ر، 119پ، 161پ، 166پ، 

173ر، 178پ، 195پ، 205پ، 211پ، 219ر، 220پ، 240پ، 312پ(. صفحات الحاقی آغاز و 

انجام نسخه نیز مشتمل بر ابیات متفرقه ای به خط اوست که بعضی از سروده های خودش است 

)یکی از آنها سرودۀ شب دوشنبه 19 ربیع ]بقیۀ کلمه در لبۀ نسخه پاره شده است[ 1077ق( و بعضی دیگر از 

اشعار دیگران، مانند ابن سناءالملک و ابن هانی اندلسی و ابن طباطبا و شریف رضی و ابن معتز.

نسخه تصحیح شده و در این فرآیند از نشانۀ سه نقطۀ شک نیز در آن استفاده شده است )برای 

نمونه گ62ر(، اما هنوز اغالطی در متن و ضبط اعالم وجود دارد.

دو صفحۀ آغاز نسخه با سرلوح و نقوش گل و بوتۀ زرین در حواشی تزئین شده است. این 

اوراق و بقیۀ اوراق نیز با طالی محرر و شنگرف و الجورد جدول کشی شده اند. نسخه در مجموع  

برای معرفی مختصر نسخه رک. نظری، 1388: 174-168.  .65
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354 برگ )به همراه شش برگ الحاقی در آغاز و نه برگ الحاقی در انجام( و هر صفحه 27 سطر دارد و در 

مجموع مشتمل بر 27000 بیْت کتابت است )یادداشت باالی برگ الحاقی آغاز نسخه(. کراسه های 

نسخه 8 برگی است و برگ وسط هر کراسه به سبک مرسوم نسخه های تهیه شده در هند، دو نشانۀ 

صحاف در دو سوی خود )گوشۀ باالی سمت راست و گوشۀ پایین سمت چپ( دارد. با توجه به این 

نشانه ها و نیز تملک نسخه در هند از سوی سّید علی خان مدنی، بسیار محتمل است که این 

نسخه در هندوستان کتابت شده باشد.65  

سّید محمد مشکوة در صفحات الحاقی آغاز یادداشتی در معرفی کتاب نوشته است. این 

نسخه پیشتر در تملک او بود تا اینکه کتابخانۀ مجلس در خرداد 1344ش آن را به همراه دیگر 

کتاب های مرحوم مشکوة از او خریداری کرد. 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی، شمارۀ 3526. این نسخه به سفارش و درخواست احمد بن   .2

مکی شهیدی شامی در سال 1052ق در مکه کتابت شده است. متن یادداشت او در صفحۀ 

عنوان چنین است:

هو المالک وال سواه.

 ،
ً
هم عمال

ّ
، واقل

ً
، واکبرهم ُجرما

ً
استکتبه لنفسه ولمن شاء هللا سبحانه احقر العباد ِجرما

، الذی ان حضر لم یُحَسب، وان غاب لم یُطلب، وان مات لم یُندب، احمد بن 
ً
واجلهم زلال

ته فی اّم القری ومأمن الوری 
ّ

مکی الشهیدی الشامی، تجاوز هللا عن سيئاته وعفی عن زال

 فی شهور سنة 52 من هجرة سيد البشر وشفیع المحشر علیه وعلی آله صلوات 
ً
زادها هللا شرفا

ه وحده.66  
ّ
هللا الملک االکبر والحمد لل

او دانشمندی فاضل و ادیب و شاعر از احفاد محّمد بن مکی عاملی، شهید اول )د. 786ق(، بود 

که بخشی از زندگی خود را در هند گذراند و سالیانی نیز مجاور مکه بود. او در 1042ق کشکول 

 برسول یأتی من بعدی اسمه احمد 1044«.
ً
همراه با مهر مدور او به نقش: »ومبشرا  .66

برای شرح حال او رک. الحر العاملی، بی تا: 1/ 35؛ آقا بزرگ تهرانی، بیتا: 11/ 25؛ امین، 1406ق: 3/ 155؛الواثقی، 1395:   .67
.49-44 /1

در این عرض مشخصات نسخه چنین نوشته شده است: »کتاب خلق االنسان، قطع وزیری طوالنی، خط نسخ... سطری،   .68
سرسخن ها به سرخی نوشته، کاغذ... سوراخ... جلد مقوی ابره سختیان جگری، آستر سرخ« )بخش هایی از آن از بین رفته است(.
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شیخ بهایی را به فارسی برگرداند.67 احمد شامی در 1051ق که سفارش استنساخ کتاب زهر 

الریاض و زالل الحیاض ابن شدقم مدنی را می داد )نسخۀ کتابخانۀ ممتازالعلماء لکهنو، شمارۀ 131( 

مقیم مکه بود. خلق االنسان نیز یک سال بعد در همان شهر به دست کاتب سپرده شده است. 

افزون بر مکان کتابت یکسان، خط این دو نسخه بسیار شبیه هم است؛ لذا دور نیست که هر دو 

به دست یک نفر نوشته شده باشند.

دو حاشیۀ انتقادی در دفاع از تشیع و رّد عقیدۀ نویسنده دربارۀ آنها در نسخه دیده می شود 

)ص279 و 297( که بسیار شبیه خط احمد بن مکی است و محتمل است نوشتۀ او باشد.

این نسخه از جملۀ 366 کتاب موقوفه ای است که فاضل خان، ملقب به عالءالملک تونی، 

بانی مدرسۀ فاضلیۀ مشهد در حدود 1060ق بر طالب آن مدرسه وقف کرد. او از ایرانیانی بود 

که مدت ها در هند زیست و پس از اندوختن ثروتی در دربار تیموریان هند به ایران بازگشت )مدیر 

شانه چی، 1374: 178(. عرض دیدهای متعددی مربوط به آن مدرسه از سال های 1090، 1092،  

بدون  هم  یکی  و   1320 ،1300 ،1297 ،1293 ،1287 ،1276 ،1270 ،1107 ،1094

تاریخ68 در صفحۀ عنوان و برگ های اول و دوم نسخه نوشته شده است.

مدرسۀ فاضلیۀ مشهد در سال 1310ش در طرح خیابان کشی اطراف حرم تخریب شد و همۀ 

کتاب هایش به مدرسۀ میرزا جعفر و از آنجا به مدرسۀ نواب منتقل شد )مدیر شانه چی، 1374: 

179(. بار دیگر در سال 1363ش این کتاب ها به کتابخانۀ آستان قدس رضوی انتقال یافت و 

اکنون نیز در همان کتابخانه جای دارد.

ربیع الثانی  در  تهیه شده  فاضلیه،  بار در صورت عرض کتب مدرسۀ  این نسخه نخستین 

1300ق، در زمرۀ کتاب های حکمت و کالم به اختصار معرفی شده است )صورت عرض کتب 

موقوفۀ مدرسۀ فاضلیۀ مشهد: 264(. بار دیگر در فهرست آن کتابخانه کتاب به اشتباه به ابوالعباس 

احمد بن عمار المهدوی التمیمی )د. پس از 430ق( نسبت داده شده )فهرست کتب کتابخانۀ مدرسۀ 

فاضلیه: 11-12( و این اشتباه از آنجا به الذریعة الی تصانیف الشیعة هم منتقل شده است )آقا بزرگ 

تهرانی، بی تا: 7/ 244(.69 و سرانجام مهدی والئی در فهرست کتابخانۀ آستان قدس رضوی آن را 

 بالموضوع است.
ً
البته با توجه به حنفیمذهب بودن مؤلف، ذکر این کتاب در ذریعه کامال  .69
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به دقت و با شناسایی درست مؤلف معرفی کرد )والئی، 1344: 414-410(.

در این نسخه در موارد متعددی بین اشعار و متن تمایزی ایجاد نشده و ابیات در پی هم نوشته 

شده اند. این نسخه به خط دو کاتب در 377 برِگ 29 سطری نوشته شده است.

دارالکتب قاهره، شمارۀ 2445 ادب، کتابت قرن یازدهم هجری که با کمی افتادگی از وسط   .3

مجلس 52 آغاز می شود. همچنین برگ هایی از مجالس هفتادوهفتم و هفتادوهشتم )بعد از برگ 

170( و چند برگ از انتهای مجلس هشتادویکم آن )بعد از برگ 194( از نسخه افتاده است.

میکروفیلم این نسخه در معهد المخطوطات العربیة قاهره، شمارۀ 215 ادب )فؤاد سید، 

1988م: 447( و تصویری از آن میکروفیلم در مرکز البحث العلمی واحیاء التراث االسالمی 

دانشگاه ام القری مکه )ش394-395( نگهداری می شود )فهرس المصورات المیکروفیلمیة الموجودة 

بمکتبة المیکروفیلم بمركز البحث العلمی و احیاء التراث االسالمی: 105-104(.

با آنکه متن به نسخ نوشته شده، اما ابیات و عبارات فارسی با خط نستعلیق از متن اصلی 

متمایز شده اند. نسخه جدول کشی شده و حواشی چندی دارد. از جمله چند جا معنای ابیات 

فارسی در حاشیه به عربی نوشته شده است. نسخه 304 برگ و هر صفحۀ آن 33 سطر دارد. 

اشعار فارسی خلق االنسان

هرچند از سروده های بیان الحق نیشابوری چیز چندانی در دست نیست70 اما نوشته هایش به 

ادیب بودن و ادب شناس بودن او گواهی می دهد، لذا بخش مهمی از خلق االنسان هم به ذکر 

از سروده های او دو بیت مشهور است که فرزندش آنها را به مناسبت در تفسیر سورۀ قدر نقل کرده است:  .70
و خواجۀ ما بیان الحق اکرمه اهّٰلل بجواره درین معنی این دو بیت گوید:

ـه
ّ
عل النـاس  مـن   

ً
خلقـا تحقـرن  تـدریفـال  وال  العالمیـن  الـه  ولـی 

القـدرفـذو القـدر عنـد اهّٰلل خـاٍف علـی الـوری لیلـة  علمهـم  عـن  خفیـت  کمـا 

معنی بیت ها آنست که حقیر مدار هیچ کس را از خلق که شاید او باشد ولی خدای و تو ندانی. چه هر کرا نزدیک خداوند 
تعالی قدری باشد، او بر مردمان پوشیده باشد؛ چنانک از علم ایشان شب قدر پوشیده است. )نیشابوری، بصائر، تبریز: 

497؛ همان، روسیه: 277پ( 
 فقط همین دوبیت را از سروده های بیان الحق نقل کرده است )یاقوت الحموی، 1993م: 6/ 

ً
یاقوت حموی هم در معجم االدباء اتفاقا

ف 
ّ
2686(. اما صفدی افزون بر این دو بیت، هشت بیت دیگر از یک قصیدۀ طوالنی او را نقل کرده، هرچند آنها را نپسندیده ومتکل

و بارد دانسته است. این ابیات از سروده های پایان عمر او بوده است )الصفدی،1420م:25/ 158-157(.
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سروده های زیادی از شاعران تازی سرا در موضوعات مختلف اختصاص یافته است. اما این امر 

محدود به اشعار عربی نشده و او به مناسبت سخن خود از سروده های فارسی هم بهره برده است. 

از سال 521ق  به پیش  بالغ بر 97 بیت می شود، همه  ابیات که  این  تاریخ سرایش مجموع 

بازمی گردد و از این رو شایان توجه ویژه اند.

پاره ای از این ابیات در هیچ مصدر و منبع دیگری پیشتر نشان داده نشده اند و برای نخستین 

بار از طریق کتاب خلق االنسان به دست ما رسیده اند. اما برای پاره ای دیگر که در منابع یا دواوین 

موجودند خلق االنسان ضبط دیگری به دست می دهد، یا نام سرایندۀ آنها را مشخص می کند. 

بیان الحق خود را ملزم به ذکر نام سراینده ندانسته و لذا بیشتر موارد بدون ذکر شاعر است، اما همان 

چند موردی که ذکر شده نشان از اهمیت این ابیات دارد؛ یعنی ابیاتی از منصور بن علی منطقی 

رازی )د. بین 367-380ق(، قاضی صاعد )د. 431-432ق(، که پیشتر شعری از او نمی شناختیم، و 

ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی وزیر )د. 424ق(. همچنین 54 بیت نقل شده از شاهنامه در 

می و اخالقی از بخش های مختلف شاهنامه است و 
ْ
حقیقت خود منتخبی از برترین ابیات ِحک

نشان دهندۀ تسلط بیان الحق بر شاهنامه، که توانسته دست به چنین انتخابی بزند.

در میان متون فارسی چند متن می شناسیم که پیش از خلق االنسان یا مقارن آن تألیف شده اند و 

منقوالتی از شاهنامه دارند: لغت فرس اسدی طوسی، احتماال تألیف شده بین 465-475ق؛ دستور 

الملوک یا گنج الگنج، تألیف ابوالقاسم شاذانی نیشابوری بین سال های 503-509ق؛71   رسالۀ عینیۀ 

احمد غزالی )د. 520ق(؛ مجمل التواریخ و القصص، تألیف شده در 520ق؛ و نامه های عین القضات 

همدانی )د. 525ق(. تعداد ابیات منقول در خلق االنسان در مقایسه با این کتاب ها چشمگیر است.

همچنین از سوی دیگر خلق االنسان نه تنها در شمار معدود منابع تازی زبان، بلکه قدیم ترین 

کتاب به این زبان است که ابیاتی از شاهنامه در آن نقل شده؛ هرچند این منقوالت بدون ذکر نام 

وی« نیز اهمیت زیادی دارد، چه تاکنون نمونه ای از این نوع 
َ
کتاب باشد. ذکر دو بیت »الَسک

اشعار در دست نداشتیم. ابیات ذکرشده از سنایی )د. 545ق( هم مربوط به زمان حیات اوست 

و از این حیث درخور توجه است. در مجموع، ابیات نقل شده در خلق االنسان شناخت ما از 

در بخش های مختلف این متِن هنوْز منتشر نشده، ابیاتی از شاهنامه آمده است )برای معرفی این کتاب رک. ایمانی، 1394(. برای نمونه ای   .71
از این اشعار و نه از باب استقصای کامل، نک. شاذانی نیشابوری، 5پ، 7ر، 8پ، 14ر، 21ر، 24ر، 48ر، 146ر، 163ر، 178ر.
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سروده های فارسی قرون چهارم تا ششم را بیشتر و دقیق تر می کند.

نخستین کسی که توجهش به ابیات فارسی خلق االنسان جلب شد مرحوم مهدی والئی بود. او 

در معرفی نسخۀ آستان قدس به دقت بخشی از ابیات فارسی ذکرشده در متن را گزارش کرد. البته 

چون آن نسخه چندان دقیق نیست، در گزارش او کلماتی مغلوط ضبط شده اند. جز آن، چند شعر 

نیز از قلم او افتاده است. والئی همچنین متن پنجاه وچهار بیِت مجلس صدم را نیاورده است )والئی، 

1344: 412(. علی رغم معرفی مفصل والئی، توجه هیچ یک از ادب پژوهان، جز محمدامین ریاحی، 

به این اشعار جلب نشد، اما او هم نتوانست از آنها در تحقیقات شاهنامه پژوهی خود بهره ببرد. 

ریاحی در کتاب فردوسی یادآور شد ابیاتی از شاهنامه در متون کهنی هست که پیش از کهن ترین 

دستنویس های موجود شاهنامه تألیف و کتابت شده اند، از آن جمله در فرائد السلوک فی فضائل 

الملوک و راحة الصدور راوندی و جهانگشای جوینی و نیز در یک متن عربی در کتابخانۀ آستان 

قدس رضوی ابیات فراوانی از شاهنامه آمده است )ریاحی، 1380: 369( و در ادامه در پاورقی نوشت:

 از قرن پنجم است در یکی از مجلدات فهرست نسخ خطی 
ً
آن نسخه که ظاهرا

تألیف آقای احمد گلچین معانی شناسانیده شده و اشعار فردوسی نقل گردیده و 

متأسفم که اینک شماره و مشخصات آن کتاب را در دسترس ندارم. )همانجا(

نام  در  اشتباه  به سبب  او  و  است  االنسان  خلق  کتاب  ریاحی همین  منظور  بسیار  احتمال  به 

 به آن دسترسی پیدا کند.
ً
فهرست نگار، نتوانسته است مجددا

با توجه به این که متن کتاب عربی است، و چون به احتمال زیاد دست کم دو نسخه از کتاب 

)آستان قدس و قاهره( در محیطی غیر فارسی زبان و به دست کاتبی فارسی ندان نوشته شده، ضبط 

ابیات فارسی در این نسخه ها دقیق نیست؛ چه از حیث نقطه گذاری، که در بسیاری موارد بدون 

نقطه رها شده، و چه از حیث انتقال درست واژه ها و نیز چه در رعایت فاصلۀ مناسب بین کلمات 

و حروف. کار کاتبان بیشتر نقاشی کردن عبارات از متن اصلی بوده است.

همچنین با توجه به اغالط مشترک و ضبط های همسان نسخه ها، باید گفت بی تردید نسخه های 

اصل مورد استفادۀ کاتبان، از یک خانواده بوده اند. در مورد دو نسخۀ آستان قدس و مجلس این 
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نزدیکی به اندازه ای زیاد است که می توان احتمال داد از روی نسخه ای واحد کتابت شده باشند.

از باب مثال در مجلس 78 در نسخۀ مجلس )گ211ر( و آستان قدس )ص426( جای یک مصراع 

در شعری پنج بیتی سفید و نانوشته مانده است. کاتب نسخۀ آستان قدس در حاشیه متذکر شده که 

این عیب مربوط به نسخۀ اصل است. البته این شعر در نسخۀ قاهره به صورت کامل و بدون نقص 

نوشته شده است )گ171پ(. اما در موردی دیگر در هر سه نسخه جای یک یا دو کلمه در متن سفید 

مانده است )بعد از عبارت »کما قال الحصین بن...« در مجلس 78( که نشانگر نقصان نسخۀ اصلی مورد 

استفادۀ کاتبان همۀ آنهاست )مجلس: گ216پ؛ قاهره: گ176ر؛ آستان قدس: ص437(. همین حالت 

در عبارتی در مجلس 97 نیز دیده می شود )بعد از عبارت »فی الطاعات عند وجود...«؛ مجلس: گ339ر؛ 

قاهره: گ288پ؛ آستان قدس: ص720(. همچنین دو نسخۀ مجلس و قاهره متضّمن یادداشت مفصل 

یکسانی در دفاع از شیعه در حاشیه یکی از عبارات مجلس نودوششم کتابند )مجلس: گ328ر؛ قاهره: 

گ278ر(. مهم تر از همۀ این موارد، یکسانی مجالس پنجاه وششم و شصت وسوم در هر سه نسخه 

 و به اشتباه به صورت مکرر کتابت 
ً
است. با کمال شگفتی دو مجلس مذکور در هر سه نسخه عینا

شده اند. حتی عنوان این مجالس نیز در همۀ نسخه ها شبیه هم است، به این معنی که نسخه های 

موجود خلق االنسان یکی از دو مجلس مذکور را ندارند و کاتبان به اشتباه مطالب یکی از مجالس را 

 در ذیل دیگری نیز استنساخ کرده اند و این اشتباه بی شک ناشی از نسخۀ اصلی نادرستی است 
ً
عینا

که باواسطه یا بی واسطه در اختیار آنها قرار داشته است )برای مقایسۀ این دو مجلس رک. گ42پ-47پ 

با 82پ-87پ(. سّید علی خان مدنی نیز در حاشیۀ فهرستی که برای نسخۀ خود تهیه کرده به این نکته 

اشاره کرده است: »هذا هو المجلس 56 بعینه وقد یکرر فی هذا الکتاب هکذا« )برگ الحاقی آغاز(. 

همچنین خوانندۀ نسخۀ قاهره در حاشیۀ صفحه )گ70ر( چنین نوشته است: »تقدمت هذه الخطبة 

بلفظها فی المجلس السادس والخمسین. بل تقدم المجلس جمیعه الی آخره«.

با این مقدمات ناگفته پیداست که ضبط بعضی کلمات و ابیات همچنان مبهم باقی مانده و 

آنچه ذکر می شود صورتی است که از همین نسخه های متأخر و هم خانواده به دست می آید.

نسخۀ کتابخانۀ مجلس ارجاع داده شده اند. قاهره و مشهد: اندکی. اشعار همه به   .72
دربارۀ سال وفات سنایی در مآخذ تاریخ های 525 و 529 نیز ذکر شده است، که اگر هر یک از آنها را هم بپذیریم باز در سال 521ق   .73

زنده بوده است.
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***

)1(

وفی اشعار الفرس

ــد ــت ب ــه صحب ــین ک ــم نش ــدان ک ــا ب کنــدب پلیــد  تــرا  پاکــی  گرچــه 

را او  بــزرگ  بــس  ارچــه  کنــدآفتــاب  ناپدیــد  ابــر  انــدِک72 

)مجلس 52، گ5پ(

این شعر از سروده های سنایی است و با تفاوت هایی در دیوان او آمده است:

کنــدمنشــین بــا بــدان کــه صحبــت بــد پلیــد  تــرا  پاکــی  گرچــه 

را او  روشنســت  ارچــه  کنــدآفتــاب  ناپدیــد  ابــر  پــاره ای 

)سنایی، 1336: 695(

همچنین در روضة العقول به این ابیات، به همان صورتی که در دیوان سنایی آمده اما بدون ذکر 

نام شاعر، استشهاد شده است )ملطیوی، 1383: 558(. صورت ذکرشده در ترجمۀ االدب الوجیز 

للولد الصغیر منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی تفاوت های قابل توجهی با متن ما و نیز دیوان 

سنایی دارد )خواجه نصیرالدین طوسی، 1361: 505(.

خلق االنسان  نکتۀ جالب توجه این است که سنایی )د. 545ق(73 در زمان تألیف کتاب 

)521ق( زنده بوده و این استشهاد به شعر او در زمان حیاتش انجام پذیرفته است.74  

گفتنی است این شعر به شمس طبسی )د. 626ق( نیز نسبت داده شده که با توجه به نقلش در 

خلق االنسان، نادرستی این انتساب اثبات می شود )بینش، 1343: نه؛ طبسی، 1343: 128، 373(.

)2(

وفی منظوم الفرس :
برای متون منثوری که در فاصلۀ قرن ششم تا دهم هجری در آنها به اشعار سنایی استشهاد شده رک. علی حوری فیض آبادی، 1389؛   .74

زرقانی و دیگران، 1391.
مشهد: بو نک.  .75

اصل: همداستان.  .76
در فرائد السلوک: »میازار موری که دانه کشست«.  .77

برای توضیحی دربارۀ ضبط این بیت در شاهنامه رک. خالقی مطلق، 1364؛ همو، 1393: 1/ 151-150.  .78
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نــگاه را  دل  زآزار  دار  راهچنــان  بــه  تــو  از  نیــازارد  مــوری  کــه 

نادلکشســت و  مورســت  کــه  آن  بــدان بیــن کــه جــان دارد و جــان خوشســتمبیــن 

کنــی همداســتانی76  جونــک75  دل  کنــیز  جان ســتانی  و  داری  جــان  کــی 

کــه هــر یــک چــو تــو دوســت دارنــد جــانمبــر )ظ: منــه( دل بجــان دادن ایــن و آن

        )مجلس 55، گ33ر(

ابیات دوم و سوم با تفاوت هایی در ضبط در شاهنامه )فردوسی، 1387: 1/ 120( و به نقل از آن در 

فرائد السلوک ذکر شده است )شمس سجاسی، 1368/ 166(:

کنــی همداســتانی  و  کنــیپســندی  جان ســتانی  و  داری  جــان  کــی 

ــت78مکــش مورکــی را کــه روزی کشســت77 ــان خوشس ــان دارد و ج ــز ج ــی او نی ک

اما ابیات اول و چهارم در هیچ یک از نسخه های شاهنامه در این موضع نیامده است.

ابی در همین 
ّ

بیان الحق پیش از ذکر این شعر یک مثل فارسی و دو بیت عربی از ابوسلیم خط

موضوع نقل کرده است:

وفی امثال الفرس: ضع یدک علی قلبک، ما لم ترضه لنفسک فال تفعله لغیرک. وفیه 

ابی:
ّ
یقول ابوسلیم الخط

 منــک مــا ترضی لنفســک
ً
ــکارض للنــاس جمیعــا ــاء جنس ــم ابن  کله

ً
ــا ــاس جمیع ــا الن انم

ولهــم نفــس کنفســک ولهــم حــّس کحّســکغیــر عــدل ان ترحــی وحشــة النــاس النســک

)3(

ــد ــو مانن ــه ت ــر ب ــا مگ ــد ت ــه کردن بــر دو بناگــوش خــود بتــان ســراییغالی

  صنعــت مخلــوق همچــو صنــع خدایــینامــد چــون خطــت ای نــگار و کــی آیــد

)مجلس 59، گ58ر(

اصل: بنذیری.  .79
نسخه ها: رسد.  .80
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این شعر با تفاوتی در بیت اول )به تو ماَند/ زیر بناگوش خود بتان خطایی( در کتاب بیان الحقایق 

خواجه رشیدالدین فضل اهّٰلل همدانی )د. 718ق( بدون نام گوینده ذکر شده است )رشیدالدین 

فضل اهّٰلل، 1386: 82(.

 

)4(

ــدمدر کعبــۀ وصــل تــو طوافــی رســدم ــی رس ــو مصاف ــر ت ــکر هج ــا لش ب
ــری79 ــقی نپذی ــه عاش ــرا ب ــه م ــرم ک ــدمگی ــی رس ــقانت الف ــف عاش ــدر ص ان

وز موکــب وصــل تــو غبــاری رســدماز روضــۀ حســن تــو نــگاری رســدم

ــد ــارم ندهن ــو ب ــک ت ــه نزدی ــه ب ــرم ک رســدمگی بــاری  تــو  نظــارۀ  دور  از 

رســدم کویــی  هــزار شــهر  ز  آخــر ز هــزار بحــر جویــی رســدمآخــر 

ــدمگیــرم کــه مــرا بــه وصــل مهمــان نکنــی ــی رس ــگ و بوی ــل رن ــه طفی ــر ب آخ

رســدماز دوســت بــه صــد رقعــه جوابــی رســدم شــرابی  او  وصــال  جــام  از 

چـون جـان بـه لبـم رسـید80 آبـی رسـدمانــدر غــم او رســید بــر لــب جانــم

)مجلس62، گ80پ(

رباعی دوم در الستین الجامع للطائف البساتین )طوسی، 2536: 236( به این صورت آمده است:

ــدمدر هــر طوبــی دســت گزاری رســدم ــاری رس ــو خ ــزار ت ــی ز گل ــو ک ــا ب ت

رسـدمگیــرم کــی مــرا دســت بــه وصلــت نرســد بـاری  دور  ز  تـو  خـوردن  غـم 

)5(

منقــار در آب شــور دارد همــه ســالمرغــی81 کــه خبــر نــدارد از آب زالل

مشهد: مرغا.  .81
مصحح نامه ها در پاورقی اشاره کرده بیتی دیگر هم وزن و هم قافیۀ این بیت در جای دیگر نامه هایعین القضات )ج2، ص321( ذکر   .82

شده است )عین القضات همدانی، 1377: 3/ 331(.
این شعر در یک حکایت مشترک بین دو کتاب جوامع الحکایات و نزهة العقول ذکر شده است؛ رک.عوفی، سدیدالدین محمد :1359   .83

15؛ همو :1390 39.
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)مجلس70، گ138پ(

به این بیت در متون مختلفی استشهاد شده است، از جمله در تفسیر بصائر یمینی )نسخۀ مجلس، 

گ220ر(. همچنین بنا بر کتاب اشعار فارسی پراكنده در متون، تا سال 700ق در این کتاب ها از 

آن استفاده شده است: فضائل االنام من رسائل حجة االسالم غزالی، نامه های عین القضات 

همدانی82، روضة المذنبین و جنة المشتاقین شیخ احمد جام )440-536ق( تنها شامل مصراع 

اول )احمد جام، 1372: 13(؛ مکارم اخالق تألیف رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری؛ قرة 

العین؛ جوامع الحکایات و لوامع الروایات؛ نزهة العقول فی لطائف الفصول83؛ معارف محقق 

ترمذی؛ مکتوبات موالنا جالل الدین رومی؛ و مجالس سبعۀ همو )صفری آق قلعه، 1396: 2/ 858(. 

)6(

 تــا خلــق ]در ایــن[ بمانــد وی را یلــه کــردیـک شـاخ ز زلف خویشـتن سلسـله کرد

)مجلس70، گ138پ(

و  دیگر  بیتی  با  همراه  533ق،  در  تألیف شده  جام،  احمد  شیخ  الحکمة  كنوز  در  بیت  این 

تفاوت هایی، از جمله اشکال وزنی در مصراع سوم، ذکر شده است )احمد جام نامقی، 1387: 80(.

تــا شــهر پــر از خــروش و پــر مشــغله کــردیـک تـا سـر زلف خویـش تا سلسـله کرد

تـا خلـق در ایـن بمانـد او را یلـه کـردایــن ز اســتادی و بــه جلــد تلــه کــرد )؟(

)7(

الفقیه ابوالحسن المیمی وکان الشیخ:

زیـت روغـن  و  باقلـی  البیــتآبـک  لــزوم  علــی  واصطبــار 

بـاد شـادی  نیسـت  یـار  از  ولیـتخوشـتر   
ّ

لعـل  
ً
راشـدا انصـرف 

)مجلس 72، گ 155پ(

از این شخص که او را نمی شناسیم سروده ای هم به عربی در کتاب ذکر شده است )گ162ر(. 

 منسوب به »میمه« والیتی از نواحی اصفهان باشد که به روزگار یاقوت حموی 
ً
میمی احتماال

مجلس: گر.  .84
در هر سه نسخه چنین است.  .86

مجلس: آبی.   .85
مجلس و قاهره: بکشفت.  .87
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چندین قریه داشته است )یاقوت الحموی، 1399م: 5/ 245(. 

)8(

تـو یـا  بایـم  رسـول  میـان  بـه  مـن  تنهــا ز همــه جهــان مــن و تنهــا تــویـا 

تـوخورشــید نخواهــم کــه84   بــر آیــد، تــا تــو بـا  نباشـد  سـایه  مـن  بـر  آیـی85 

)مجلس72، گ158پ(

عین القضات همدانی در تمهیدات )عین القضات همدانی، 1373: 131( و مجموعۀ نامه های خود 

)همو، 1377: 1/ 334 و 369( این ابیات را نقل کرده است. صورت نقل شده در تمهیدات قافیه 

ندارد و مصراع دوم بیت اول آن نیز از لحاظ وزن درست نیست. همچنین بیت دوم این شعر در 

فرائد السلوک با اندک تفاوتی به این صورت ذکر شده است:

تـو بـا  برآیـذ  کـی  نخواهـم  تــوخورشـید  بــا  نیایــذ  ســایه  آئــی  تنهــا 
)شمس سجاسی، 1368: 396(

)9(

قول المنطقی :
)کـذا(86 بتبـت  اری  مـرد  ــه بــاغ انــدر گلــی بشــکفت87  خنــداننشـانی  ب

)مجلس75، گ187پ(

در هر سه نسخۀ خلق االنسان مصراع اول نادرست ضبط شده، ولی صورت درست بیت را 

می توان در جوامع الحکایات عوفی بازجست: »بسان مرد ایرانی به تّبت«.

این شعر و شعر بعدی منطقی در پی سخن دربارۀ »حجر الباهت« آمده است. به گفتۀ عوفی، 

در یکی از مجالس سلطان نصرةالدین قلج ارسالن خاقان عثمان بن ابراهیم )حک. 600-609ق 

در سمرقند( یکی از ندما این شعر منطقی را خواند. سلطان از معنای بیت و علت اختصاص خنده 

برای شرح حال او رک. عوفی، 1906م: 1/ 181-179.  .88
ذکرشده در باب بیستم از قسم چهارم جوامع الحکایات. این بخش کتاب هنوز منتشر نشده است. متن برگرفته از نقل داستان در   .89
ـ  یز؛ نیز عوفی، جوامع  مقدمۀ لباب االلباب است که بر اساس سه نسخۀ موزۀ بریتانیا منتشر شده است؛ رک. قزوینی، 1906م: 1/ یو

الحکایات، ملی فرانسه، sup.pers.95: گ280پ؛ همان، ملی فرانسه، sup.pers.906: گ346پ-347ر.
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به مرد ایرانی در تبت سؤال کرد. عوفی نیز به نقل از کتاب »خواص اشیاء« دایی اش، مجدالدین 

تی88، خاصیت حجر الباهت را چنین بازگو می کند که اگر 
َ
ک

َ
محمد بن ضیاءالدین عدنان ُسْرخ

کسی جز مردم منطقۀ تّبت به آن نگاه کند، به خنده می افتد و چندان می خندد تا بر اثر آن بمیرد:

بنده اگرچه به خدمت قریب العهد بود، اما کتابی در خواّص اشياء خال او، مجدالدین 

عدنان، تألیف کرده بوده، آن را در قلم آورده بود و معانی آن ضبط کرده، گفت معنی بيت 

مقصود آنست که در والیت تبت سنگی است از انواع مغناطيس که آن را حجر الباهت 

خوانند. و آن سنگی است در غایت لون و صفا و روشنی و ضیا. و خاصیت او آن که هر 

که او را بيند در خنده آید و البته خندۀ خود را نگاه نتواند داشت، تا آن گاه که بمیرد، و اگرچه 

او را محجوب شود، همچنان می خندد... و چنین گوید که اگر مردمان تبتی آن سنگ را بینند 

البته آن خنده در ایشان حادث نشود، و اگر غریبی بيند برو خنده افتد. و این خاصیت او 

را جز با غریبان نيست و منصور تقریر این معنی کرده است و متعرض آن شده. چون بنده 

این فصل تقریر کرد، آن را بپسندید و سبب مکانت مؤلف کتاب شد.89  

همین مضمون با عباراتی نزدیک به گفتۀ عوفی پیش از نقل شعر در متن خلق االنسان ذکر شده و 

این شعر به عنوان شاهد آن سخن آمده است. هرچند عوفی مأخذ خود را کتاب خواص اشیاء 

دایی اش ذکر کرده، اما شباهت بسیار هر دو تعریف و شاهد یکسان آنها جالب توجه است. تا کنون 

جوامع الحکایات تنها منبع این بیت منطقی بود )نفیسی، 1319: 1145-1146؛ مدّبری، 1370: 203(. 

)10(

وقال المنطقی :

مـرا ُربایـی90  گـر  شـدم  کاهـی  لبــانچـو  آن  بیجــادۀ  بــه  نــگارا91 

تـواندرآویــزم از تــو چــو آتــش بــه شــمع کشـتن  بـه  وی  از  کـردن  جـدا 

)مجلس75، گ187پ(

قاهره: ز مائی.  .90
در نسخۀ مجلس و مشهد این کلمه نامفهوم است؛ چیزی شبیه »بکابا« یا »بکانا« که آشکارا هر دو غلط است. متن برگرفته از نسخۀ   .91

قاهره )گ154پ- 155ر( است.
در هیچ یک از نسخه ها نقطه گذاری دقیق نیست.  .92
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از ابومحمد منصور بن علی منطقی رازی )میان سال های 367-380ق( تا کنون هشتادوچهار بیت 

 با دو بیتی که عوفی 
ً
شناسایی شده بود )مدّبری، 1370: 199-204(. این دو بیت تازه یاب احتماال

در لباب االلباب نقل کرده از یک قصیده باشند )عوفی، 1906م: 2/ 17(.
 

)11(

تـو نایـی92  ار  سـزد  تماشـا  بـه  مـا  ــوبـا  ــایی ت ــش در تماش ــی خوی ــز خوب ک
)مجلس75، گ193پ(

 

)12(

وکان القاضی صاعد ینشد:

گل و  نرگـس  چـو  خواسـته  و  هــمدانـش  بــه  نشــکفند  بــاغ  در  دو  هــر 

نــی دانشســت خواســته  ـمهــر کجــا 
َ
ک دانـش  خواستسـت  کجـا  هـر 

)مجلس 79، گ219ر(

این شعر در منابع دیگر با اختالف آمده است:

گل و  نرگـس  اسـت  خواسـته  و  ــمدانـش  ــه ه ــکفند ب ــای نش ــک ج ــه ی ــه ب ک

دانـش کـمهــر کــرا دانــش اســت خواســته نیســت اسـت  را خواسـته  آن کـه  و 

این قطعه در لباب االلباب )عوفی، 1906: 2/ 4( و تذكرۀ هفت اقلیم )امین احمد رازی، 1378: 574( 

و فرهنگ جهانگیری )انجو شیرازی، 1351: 1974؛ با اختالف »خواهش« به جای »خواسته«( و مجمع 

الفصحاء )هدایت، 1382: 1103( به نام شهید بلخی )د. 325ق( آمده،93 اما در کتاب خلق االنسان 

سراینده اش قاضی صاعد معرفی شده است.

ابوالعالء صاعد بن محمد بن احمد بن عبیداهّٰلل، معروف به قاضی صاعد )343-431ق(، 

بیش از چهل سال پیشوای حنفیان نیشابور بود و بیشتر این دوران قاضی القضات آن شهر نیز بود. 

او در دوران محمود غزنوی در خراسان اقتدار بسیار داشت و آوازۀ دانشش در بیشتر سرزمین های 

اسالمی پیچیده بود، به نحوی که سلطان محمود برای مدتی آموزش دو فرزندش، مسعود و 

همچنین رک. الزار، 1361: 31، که در زمرۀ منابع این بیت به فرهنگ شعوری و سفینۀ خوشگو هم اشاره کرده است.  .93
مجلس: غّمها )با تشدید(.  .94
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محمد غزنوی، را بر عهدۀ او گذاشت. دو کتاب به قاضی صاعد نسبت داده اند: كتاب االعتقاد 

و مختصر صاعدی، که از هیچ یک نسخه ای بر جای نمانده است )آل داود، 1367: 41-39(.

 

)13(

بندگــی زاد مــرامـن بنـده نباشـم آیـد از داد مـرا )؟( بــرای  نــه  مــادر 
)مجلس90، گ297پ(

این بیت در نامه های عین القضات همدانی به این صورت آمده است:

مــرا آزاد  آیــد  نباشــم  بنــده  بندگــی زاد مــراگــر  بــرای  نــه  مــادر 
)عین القضات همدانی، 1377: 177/2(

)14(

همانـم نیـم  دیگـر  شدسـتی  دگـر  از گونـه گونـه غمهـا94 در چشـم تـو جـز آنمگفتـی 
)مجلس 94، گ317ر(

 

)15(

فرمودسـت صبـر  عقـل  کـن  بودسـتصبـر  همچنیـن  بـود  جهـان  تـا 
)مجلس 94، گ318پ(

 

مجلس: گدرد.  .95
در نسخۀ قاهره )گ270ر( دو مصراع این شعر و نام سراینده از قلم افتاده بوده که کاتب آن را در حاشیه افزوده است.  .96

در تفسیر بصائر یمینی هم حکایتی دربارۀ او نقل شده که حاکی از نکته سنجی او و تسلطش بر ادب است:  .97
رد 

َ
احمد ینالتکین که از صنایع دولت ناصری بود و بیشتر اعمال هندوستان بدو تفویض افتاده بود، تمّردی کرد و چون گ

ادبار ِگرد او برآمد، پشیمان شد. خواست که دِر عتاب بر روی او باز شود، مفاتحتی کرد و به خواجه احمد حسن میمندی 
که وزیر بود، رقعه ای نوشت مشتمل بر ابواب استمالت و استعطاف و آن خواجۀ روشن رای چون بر مضمون نبشته وقوف 

یافت، جواب آن بر ظهر نبشته بدین بیت کرد و بر آن زیادتی روا ندید:

عتـاب عمـرو  وبیـن  بینـی   غیـر طعـن الکلـی وضـرب الرقـابلیـس 

و بدین یک صرامت عزیمت که از آن خواجه دولت معلوم شد ماّدت آن فتنه برافتاد و اصل آن منقطع شد. )نیشابوری، 
بصائر، روسیه: گ202پ؛ همان، تبریز: 285(

قاهره: الشکویات.  .98
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)16(

وفی مثنویات احمد بن الحسن الوزیر:

مـدار تیمـار  هیـچ  گذشـته  کار  مـداراز  بیمـار  خویـش  جـان  نامـده  َوز 

مـدار دشـوار  تـو  کار  گـذرد95  یـک سـاعت عمـر خویـش را خـوار مدارآسـان 

)مجلس 94، گ319پ(96  

ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی )د. 424ق(، وزیر مشهور سلطان محمود و مسعود غزنوی، 

در شعر دستی داشت و به پارسی و عربی شعر می سرود. به گفتۀ عوفی، اشعار عربی اش در یتیمة 

الدهر ذکر شده است. خود او نیز سه بیت عربی و سه بیت فارسی از میمندی نقل کرده است 

)عوفی، 1906: 1/ 64-63(.97  

 تألیف شده در حدود قرن ششم هجری( بدون نام سراینده و 
ً
این دو بیت در تحفة الملوک )احتماال

با دو تغییر کوچک )»رنج« به جای »کار« در مصراع اول و »عمر« به جای »کار« در مصراع سوم( ذکر شده 

است )االصفهانی، 1382: 40(.

 

)17(

وفی السکوّیات98 الفرس:

تیمـارانـدخ مبـر )ظ: بُبـر( ز دل بـه کام رسـد یـار بـر  کسـی  بـه  نمانـد  جاویـد 

ویچـارابهـو99 شـده بـود جوک شـد یکی یـار )؟( را  بنـده]ای[  نبهیلـه  ایـزد 

)مجلس 94، گ319پ؛ مشهد: ص670؛ قاهره: 270ر(

وی« هم اشاره کرده و 
َ
خواجه نصیرالدین طوسی در معیار االشعار همراه »خسروانی« به »الَسک

خصوصیت اوزانشان را تاّم نبودن تناسب )نزدیک بودن به تاّم( در هر دو دانسته است )طوسی، 1389: 

5؛ نیز شرح کتاب خواجه در مرادآبادی، 1389: 159-160(.100 خسروانی لحنی از الحان موسیقی و 

مشهد: آهو. قاهره: ایهو.  .99
همچنین این عبارت مقایسه شود با دو رسالۀ مختصر فی علم العروض والقوافی از حاج امین الدین ابوالقاسم بله و الکافیة فی   .100
العروض والقافیة از ابوالمجد محمد بن ملک مسعود تبریزی که هر دو در تألیف ازمعیار االشعار خواجه تأثیر چشمگیری گرفته اند 

)رک. سفینۀ تبریز: 169، 173(.
قاهره: ترسی )بدون نقطه(.  .101
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نوعی شعر هجائی کهن بوده است و با توجه به همنشینی السکوی و خسروانی در کالم خواجه، 

محتمل است که السکوی هم نوعی شعر موزون غیرتاّم یا قول )تصنیف( هجائی بوده باشد، یا 

نام یکی از الحان موسیقی )امید، 1339: 504-505؛ ماهیار، 1389: 46-52(. از نوع استعمال این 

کلمه در سمک عیار برمی آید که این شعرها با لحن و آواز خاصی هم خوانده می شده است:

از این سازها، هر یکی پرده ای چون پردۀ ماوراءالنهری و کوهی و السکوی و 

خسروانی و پردۀ شاهی و پردۀ بسکنه و پردۀ چینی و تازی و عسی و سراهنگی و 

پردۀ عشاق و نهاوندی و موصلی و سلمکی و اشکنه... از این چنین سازها پرده ها 

و نواها بزدندی. )االّرجانی، 1353: 5/ 209(

منوچهری نیز این کلمه را در بیتی به کار برده است:

از درختـی بـه درختـی شـود و گویـد آهخـول طنبـوره تو گویی زند و السـکوی

)منوچهری دامغانی، 1356: 187(

السکوِی ذکرشده در کتاب خلق االنسان تا کنون تنها مورد شناخته شده از نوع خود است. 

)18(

نجویـم آب  آن  از  مـن  حیوتـی  آب  گـر مشـک تبـت گـردی آن مشـک نبویـمگـر 

نگویـمآنگـه بترسـتی101 کـه جهـان بـی بدلسـتی بیـش  زیـن  یابـم  مـن  یابـی  تـو 

نبـریغـم تـو چنـد خـورم انـده102 تـو چنـد بـرم تـا  نبـرم  و  نخـوری  تـا  نخـورم 

شـمع ناسـوخته بینـی کـه بـه مـن درنگریشـمع افروختـه بینـم کـه بـه تـو در نگـرم

مجلس و مشهد: اندو؛ قاهره: انده.  .102
مجلس و قاهره: باید.  .104

هر سه نسخه: میباید.  .106
همۀ ابیات با تصحیح جالل خالقی مطلق تطبیق و به آن ارجاع شده است. همچنین متون دیگری که به ابیات استشهاد کرده اند،   .107
عمدًة بر مبنای کتاب اشعار فارسی پراكنده در متون نشان داده شده است. از این تطبیق مشخص میشود تعداد 27 بیت از این 
ابیات در راحة الصدور مورد استشهاد قرار گرفته است، که بیشترین تشابه را دارد. گفتنی است در راحة الصدور در مجموع 

594 بیت از شاهنامه نقل شده است.
اصل: آزمید. نقل شده در ترجمۀ الفتوح ابن اعثم کوفی، برگردان محمد بن احمد مستوفی هروی در 596ق در تایباد خراسان، با   .108

تفاوتی کوچک در آغاز بیت: »جهان چون...« )مستوفی هروی، 1372: 531(.

مجلس: نگارا؛ قاهره: نگاری.   .103
مجلس: بیشی؛ قاهره: نیشی.  .105
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ز مـن پرسـی ز تـو پرسـم ز من گویـی ز تو گویممـرا خواهـی تـرا خواهـم مـرا جویـی تـرا جویم

نه تو مشکی نه من خاکم نه تو زّری نه من رویمنـه مـن با خار در دشـتم نه من با خـاک در کویم

خراسـان را خداوندیسـت و مـن مدحتگر اویم

)مجلس 94، ص 320ر(

)19(

شـاید کاری103  بـه  کنـم  سـفری  باشـد کـه غـم عشـق تـو بـا مـن نایـد104گفتـم 

می پایـد106ای جـان و جهـان عشـق تـو در هـر منـزل مـرا  و  باشـد  شـده  پیشـی105 

)مجلس 98، گ341ر(

)20(

در آخرین مجلس کتاب 54 بیت از شاهنامه نقل شده است. این اشعار از داستان های مختلف 

شاهنامه انتخاب شده و مضمون همۀ آنها پندهای اخالقی و حکمی است.107  

ســخن مغــز  خریــدار  ای  اال  دلــت برگســل زیــن ســرای کهــنـ 

ــد108کـه او چـون مـن و چـون تـو بسـیار دید ــی آرمی ــا کس ــی ب ــد هم نخواه

پیشــکار وگــر  شــهریاری  اگــر  پایــدارـ  او  و  ناپایــداری  فردوسی، 1387: 6/ 229-230؛ نقل شده در راحة الصدور )راوندی، 1364: 363(.تــو   .109
فردوسی، 1387: 6/ 237.  .110

همان:  8/ 405، با بیتی بین آنها؛ نقل شده در راحة الصدور )راوندی، 1364: 262(.  .111
حرف »د« در چهار باری که این فعل استفاده شده، بی نقطه است.  .112

فردوسی، 1387: 8/ 295؛ دو بیت اخیر دو بار در راحة الصدور نقل شده است )راوندی، 1364: 101، 139(.  .113
فردوسی، 1387:  7/ 628؛ نقل شده در راحة الصدور )راوندی، 1364: 144(.  .114

نقل شده در راحة الصدور )همان: 256(.  .115
فردوسی، 1387: 8/ 405، با بیتی بین آنها. نقل شده در راحة الصدور )راوندی، 1364: 262(.  .116

فردوسی، 1387: 8/ 409 )آغاز پادشاهی یزدگرد(. مصراع دوم در متن خالقی چنین ضبط شده است: »ندارد کسیآلت داوری«.   .117
خ796ق( با متن ما یکسان است.این  بنا بر نسخه بدل های خالقی مطلق، تنها ضبط نسخۀ دارالکتب قاهره )ش 73 تاریخ فارسی، مورَّ

بیت با اشاره به نام فردوسی و شاهنامه در تاریخ طبرستان، تألیف شده در 613ق، نقل شده است )ابن اسفندیار، بی تا:1/ 155(.
فردوسی، 1387: 8/ 409 )آغاز پادشاهی یزدگرد(.  .118

فردوسی، 1387: 8/ 409 )آغاز پادشاهی یزدگرد(. »حدیثی درازست« در دو نسخۀ کتابخانۀ توپقاپوسرایاستانبول )شماره های  .119 
 H. 1479 و H. 1510( ضبط شده است.

همان: 8/ 463.  .120
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ــت109چـه بـا رنـج باشـی چه بـا تـاج و تخت ــام رخ ــه فرج ــتن ب ــدت بس ببای

ندیــد بزرگــی  انوشــه کســی کــو  ــد110ـ  ــد ناپدی ــت ش ــتش از تخ نبایس

َرْو111 و  آی  ُپــر  ســرای سپنجســت  تــو گــردی کهــن دیگــر آرنــد نــوـ 

بگــدرد112 یکــی  اندرآیــد  ــرد113یکــی  ــا چ ــد ی ــزل چم ــه من ــی ب زمان

یکــی را همــی تــاج شــاهی دهــد ــد114ـ  ــی ده ــه ماه ــا ب ــه دری ــی را ب یک

ــه فــردا مپــای بخــور هــر چــه یابــی ب ــدش رای115ـ  ــر آی ــر دیگ ــردا مگ ــه ف ک

بخــور هرچــه داری، فزونــی بــده ــه116ـ  ــمن من ــر دش ــده ای، به ــو رنجی ت

بنگــری چــون  زمانیســت  زمانــه  بدیــن مایــه بــا او مکــن داوری117ـ 

دلــت را بــه تیمــار چندیــن مبنــد ــد118ـ  ــپهر بلن ــر س ــو ب ــن مش ــو ایم ت

تــو بی جــان شــوی او بمانــد دراز ــاز119ـ  ــن مس ــت چندی ــی درازس حدیث

ــازه نیســت ــود و آن ت ــا ب ــود ت ــن ب چنی ــت120ـ  ــدازه نیس ــر ان ــه ب ــزاف زمان گ

جهانــا مپــرور چــو خواهــی ُدرود وگــر بــدروی پروریــذن121 چه ســود؟122ـ 

جهانــدار پیــش از تــو بســیار بــود  کــه تخــت مهــی را ســزاوار بــودـ 
در اصل به همین صورت و با ِاعمال قاعدۀ ذال فارسی نوشته شده است.  .121

فردوسی، 1387: 1/ 37. نقل شده در فرائد السلوک )شمس سجاسی، 1368: 231(.  .122
فردوسی، 1387: 1/ 61. سه بیت اخیر نقل شده در راحة الصدور )راوندی، 1368: 228(.  .123

ری/ بسپری«.
َ
فردوسی، 1387: 1/ 85، »که خود پرورانی و خود بشک  .124

همان: 1/ 114. نقل شده در راحة الصدور با تفاوت در مصراع اول: »که تاج و کمر چون تو بیند بسی« )راوندی، 1364: 382(.  .125
فردوسی، 1387: 1/ 115.  .126

همان: 1/ 120؛ نقل شده در راحة الصدور )راوندی، 1364: 337(.  .127
اصل: تر.  .128

دو کلمۀ »قضا« و »نیابد« بی نقطه نوشته شده اند. کلمۀ »هم« نیز از قلم افتاده است.  .129
فردوسی، 1387: 1/ 129؛ نقل شده در راحة الصدور )راوندی، 1364: 340(.  .130

دو بیت اخیر نقل شده در راحة الصدور )همان: 263(.  .131
نقل شده در راحة الصدور )همان: 61( و تاریخ شاهی قراختائیان، تألیف حوالی 690ق )تاریخ شاهیقراختائیان: 170(.  .132
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شـمرد شـادمانی  و  غـم  برفــت و جهــان دیگــری را ســپردفـراوان 

بجـای آهنینـی  بـارۀ(  )ظ:  پـارۀ  بپــای123اگـر  نمانــی  بســاید  ســپهرت 

بدگوهــری و  بدمهــر  کــه  جهانــا  کــه خــود پرورانــی و خــود بســتری124ـ 

جهــان چــون شــما دیــد و بینــد بســی ــی125ـ  ــر کس ــا ه ــدن رام ب ــد ش نخواه

چــو پژمــرده شــد روی رنگیــن تــو نگــردد کســی گــرد بالیــن تــو126ـ 

بزرگــی کــه فرجــام زو تیرگیســت ــت127ـ  ــد گریس ــر ببای ــری ب ــر آن برت ب

اژدهــا نــر128  و  جهانســوز  هزبــر  ز دام قضــا ]هــم[ نیابــد129 رهــا130ـ 

بــود نیکنامــی  توشــه مان  اگــر  بــودـ  گرامــی  ســر  بــدان  روانهــا 

شـویم پیچـان  َوْرزیـم  آز  پدیــد آنگــه آیــد کــه بیجــان شــویم131وگـر 

گــر ایــوان مــا ســر بــه کیــوان برســت ــت132ـ  ــی چادرس ــا یک ــرۀ م ــن به ازی

تیــزداس بــا  مــرد  آن  و  بیابــان  گیــا133 خشــک و تــر زو دل انــدر هــراسـ 

از نسخه های مورد استفادۀ خالقی مطلق تنها نسخه های س و لى »گیا« دارد و ضبط باقی »کجا« است.  .133
»همی« در نسخه های ل2 و ب آمده است.  .134

اصل: کر.  .135
نقل شده در راحة الصدور با تفاوت در مصراع اول: تو ای پیر پردخت کن سر ز باد )راوندی، 1364: 228(.  .136

نسخۀ س چنین است، باقی »درآید«.  .137
فردوسی، 1387: 1/ 252-253 )با ابیاتی بین آنها(.  .138

همان: 1/ 299 )با تفاوت هایی(.  .140
همان: 1/ 307-306.  .142

همان: 2/ 194.  .144
همان: 2/ 195. اصل: رباید چو ز کٰساه )!(. دو بیت اخیر در تاریخ شاهی قراختائیان )ص160( نیز نقل شده است.  .145

فردوسی، 1387: 2/ 419 »که ایدر نمانی«؛ نقل شده در راحة الصدور »ایدر« )راوندی، 1364: 61(.  .146
همان: 2/ 469؛ نقل شده در راحة الصدور )راوندی، 1364: 101، 140( و مرموزات اسدی در مزمورات داودی،تألیف شده در   .147

621ق در ارزنجان )نجم الدین رازی، 1381: 102(.

مجلس و مشهد: مرگ ما جان ره.   .139
اصل: بی نقطه.  .141
اصل: چرخی.  .143
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بـدرود ــنودتـر و خشـک یکسـان همـی  ــی134 نش ــازی هم ــه س ــر الب وگ

نهـاد و  سـاز  چنینسـت  را  کــه135 جــز مــرگ را کــس ز مــادر نــزاد136جهـان 

بگـدرد بـدان  بیایـد137  در  بشــمرد138ازیـن  همــی  دم  بــرو  زمانــه 

بکوشــیم وز مرگمــان چــاره139 نیســت زمیـن را جـز از خاک گهواره نیسـت140ـ 

اگــر بــا تــو گــردون نشــیند بــه راز جــوازـ  نیابــی  او  گــردش  از  هــم 

دهـد بلنـدی  تخـت  و  تـاج  او  او تیرگــی و نژنــدی141 دهــدهـم  هــم 

ــت142بـه دشـمن همی مانـد و هم به دوسـت  ــی ازو گاه پوس ــز یاب ــی مغ گه

ــد ــرخ143 بلن ــردار چ ــت ک ــن اس چنی بـه دسـتی کاله و بـه دیگـر کمنـد144ـ 

ــا کاله ــی ب ــیند کس ــادان نش ــو ش چ گاه145ـ  ز  ربایـد  کمنـدش  خـم  بـه 

چــو دانــی کــه انــدر نمانــی دراز آز146ـ  تـاج  نهـی  بـر  چـرا  تـارک  بـه 

ــاد ــاز و نه ــت س ــن اس ــان را چنی جه بـه یک دسـت بسـتد، بـه دیگر بـداد147ـ 

فردوسی، 1387: 3/ 241.  .148
همان: 3/ 288؛ دو بیت اخیر نقل شده در راحة الصدور با یک بیت میان آنها )راوندی، 1364: 243(.  .149

فردوسی، 1387: 3/ 300؛ نقل شده در تاریخ جهانگشای جوینی )جوینی، 1370: 2/ 189(.  .150
فردوسی، 1387: 4/ 3.  .151

همان: 4/ 4؛ نقل شده در راحة الصدور )راوندی، 1364: 42، 285(.  .152
فردوسی، 1387: 4/ 53؛ نقل شده در راحة الصدور )راوندی، 1364: 128(.  .153

فردوسی، 1387: 4/ 349؛ مصراع اول در آنجا چنین است: »جز از نام ازیشان به گیتی نماند«. نقل شده در راحة الصدور )راوندی،   .154
1364: 130( و االوامر العالئیه فی االمور العالئیه تألیف شده در حدود 679ق )ابن بیبی، 1390: 90( که مصراع اول در هر دو منبع 

مانند شاهنامه ضبط شده است.
اصل: پرش.  .155

فردوسی، 1387: 7/ 151. بیت اول در آنجا چنین آمده است: زمین گر گشاده کند راز خویش/ بپیماید اندازۀ کاز خویش.   .156
نسخه بدل های متفاوتی برای مصراع دوم این بیت در آنجا ذکر شده است. دو بیت اخیر نقل شده در راحة الصدور با ضبط بیت اول 
مطابق شاهنامه )راوندی، 1364: 92-93( و مرموزات اسدی با جابه جایی مصراع اول و دوِم بیت دوم )نجم الدین رازی، 1381: 102(.

فردوسی، 1387: 4/ 371؛ نقل شده در راحة الصدور )راوندی، 1364: 204(.  .157
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بگــدرد بی گمــان  دل  کام  و  غــم  بشـمرد148ـ  همـی  مـا  دم  زمانـه 

بــه یــک دم زدن رســتی از جــان و تــن همـی بـس بـزرگ آیـدت خویشـتن149ـ 

ــر ــرخ پی ــی چ ــردد هم ــه گ ــن گون بری گهـی چون کمانسـت و گاهی چو تیر150ـ 

بــه یــک روی جســتن بلنــدی سزاســت اژدهاســتـ  دم  میــان  در  اگــر 

درنـگ نـدارد  گیتـی  کـه  سـرای سـپنجی چـه پهن و چـه تنگ151ودیگـر 

بن ناپدیــد دریاســت  ژرف  یکــی  کلیـد152ـ  نـدارد  رازش  گنـج  در 

جهــان را نمایــش چــو کــردار نیســت نیسـت153ـ  سـزاوار  سـپردن  دل  بـدو 

برفتنــد و جــز نــام ازیشــان نمانــد برنخوانـد154ـ  رفتـگان  نامـۀ  کسـی 

ــش ــد راز خوی ــه کن ــر برهن ــن گ زمی پدیــد آرد انجــام و آغــاز خویــشـ 

بـود تاجـداران  از  پـر  بـود156کنـارش  پـر ز خـون سـواران  بـرش155 

برکشــد ســیه  خــاک  ز  را  یکــی  درکشـد157ـ  کیـان  تخـت  ز  را  یکـی 

ــت ــد و خش ــاک دارن ــه خ ــی هم نهال خنـک آن که جز تخم نیکی نکشـت158ـ 

ــت ــاه و هش ــام پنج ــتم ج ــو برداش چ نگیــرم مگــر یــاد تابــوت و دشــتـ 

تـذرو نسـرین  گـرد  همـی  گل پارسـی خواهـد و شـاخ سـرو159نگـردد 

فردوسی، 1387: 6/ 225؛ نقل شده در راحة الصدور )راوندی، 1364: 66(.   .158
 ،Add.18188 فردوسی، 1387: 2/ 379-380، با بیتی وسط آنها. تعبیر »گل پارسی« تنها در نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا )به شمارۀ  .159

خ 891ق( ذکر شده و بقیۀ نسخه ها »گل نارون« است. مورَّ
فردوسی، 1387: 6/ 133. همچنین نقل شده در اغراض السیاسة فی اعراض الریاسة، تألیف قرن ششم هجری، به صورت: »جوان   .160

بودمی برترم داشتی/ به پیری مرا خوار بگذاشتی« )ظهیری کاتب سمرقندی، 1349: 210(.
 »نوزادی« گشتۀ »نوزآبادی« است؛ رک. یاقوت الحموی، 1399ق: 38-37/2، 310/5.

ً
در نسخه ها چنین است، ولی احتماال  .161
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بلنــد چــرخ  دل آرای  ای  اال  چــه داری بــه پیــری مــرا ُمســتمندـ 

داشـتی بـرم  بـر  جـوان  بـودم  بگداشـتی؟160چـو  خـوار  چـرا  پیـری  بـه 

)مجلس یک صدم، گ350پ-351پ(

بیان الحق بعد از ذکر این ابیات چنین نوشته است:

هذا تعلل واجمام للطبع ببعض ما یعظ من کالم الفرس یتصل بما اوردناه. ثم عدنا 

الی ما کنّا فیه من اجتناء ازاهیر المواعظ والحکم من تلک الخطب علی لغات العرب 

التی خیطت علی شواکله اقراب هذا الکتاب. 

***

برای تکمیل ابیات فارسی ای که می دانیم بیان الحق با آنها آشنا بوده، مناسب است به این داستان 

نیز اشاره کنیم که فرزندش در تفسیر بصائر یمینی از قول پدر نقل کرده است:

خواجۀ ما بیان الحق رحمه هللا حکایت کرد که قاضی کثیر نوزادی161 یکی از 

. و او ساکن مدرسۀ خواجه بوسهل 
ٌ
 کثیٍر فی الرجال قلیل

ُ
استادان وی بود و مثل

گنبدی بود. و خانه ای کی نشست جای او بود، روی او در باغی گشاده بود کی آن 

باغ را در آن وقت مثال نمونه بهشت توانستی گفت. و او پشت بدان باغ داشتی و 

به هیچ وقت سوی آن التفات نکردی و روی به کتب خود داشتی و بدان مستغرق 

بودی. روزی گفتم کی این عروس خود را نیک آراسته است و از قبول و اقبال تو 

بی بهره مانده است. در روی من تبّسم کرد و این بيت بر من خواند:

ایـن نقـش بهارسـت قرارش نبـود دیر ون162 ماست کی آن دیرقرارست 
ُ
نقش ُسخ

)نيشابوری، بصائر، روسيه: گ172ر؛ همان، مجلس: گ253ر(

مجلس: سخن.  .162
همچنین است موردی که در داستان افشین و بابك خرمدین مؤلف عبارت فارسی را نیاورده، ولی به فارسی حرف زدن آنها اشاره   .163

کرده است: »قال له بالفارسیة ایها الرجل الصالح کیف انت واخرج یده...« )گ241پ(.
هر سه نسخه: الحمیری.  .164

اصل: حضرویه.   .165
قاهره: یا بیش بنهان و میهمان ای پس رو قبران باشی. دوست گرامی، آقای مسعود راستی پور، این جمله را چنین قرائت می کنند: پا   .166

پیش بنهان )= بنه )؟(( و میهمان آی، پس رو بقران باشی )به قرآن قسمت می دهم )؟((.
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فارسیات کتاب

مواردی که در اینجا ذکر می شود تنها اختصاص به عباراتی دارد که به زبان فارسی در میان متن آمده اند 

و منقوالت و حکایات مربوط به پادشاهان عجم مانند کیخسرو و کیقباد و بهرام و... )مانند 8ر، 10پ، 

11ر، 40ر، 135پ، 150پ، 163پ، 167ر، 181پ، 182ر، 245پ، 249ر، 305ر، 308پ( و اشارات به 

امثال فرس )مانند 5ر، 32پ( و گفته های حکمت آمیز بزرگمهر )4ر، 319پ( و دیگران که به عربی ذکر 

 نظر نبوده است که البته مقدار آنها هم کم نیست و بایستۀ پژوهشی جداگانه.163  
ّ

شده اند، مد

سأل بعض اصحاب ابی عثمان الحیری164 ان یخرج باصحابه الی نيسابور، وقد کان  ـ 

تلک  بعض  من حیطان  مائلتین  بشجرتین  هم  فاذا  ابن خضرویه165،  علیه  قّدم 

البساتین فی الشارع ملتفتین کما یتعانق الحبيبان ویتالزم العشيقان قد نّورتا هذه 

 علی الرؤوس کما نثرت 
ً
بیضاء واالخری حمراء، والریح یتطایر بانوارهما نثارا

م بها 
ّ
الدراهم فوق العروس. فوقفوا متنّزهین متعّجبین، وصاحوا علی ابیات یترن

قّوالهم متواجدین، اذ خرج علیهم مجوسی من بستانه، فعرف فیما بينهم اباحفص 

استاد ابی عثمن. فتقّدم الیه وقال »یا پيش بنهان و میهمان ای پسرو بتران باشی«166. 

. قد نّجدت 
ً
 وُحسنا

ً
 غنّاء، لم یروا مثلها نظافة

ً
 قوراء، وروضة

ً
فدخلوا فرأوا دارا

یّنت بانواع االثاث، واذا فی وسط البستان مجلس من 
ُ
مجالسها بانواع الثیاب وز

رخام، یخترقها نهر یتسلسل کانسياب الحیّات فی صفاء ماء الحیوة، وعن حفافی 

الدکان من االزاهیر والریاحین ما تحار فیها االعین وال تصفها االلسن. فلما اخذت 

الدار وآالتها بمجامع قلوب االصحاب، خاف ابوحفص علیهم الفتنة فقال لبعضهم 

اصل: المحال.  .167
اصل: فرایضه.  .168

سّید علی خان این حکایت را به نقل از خلق االنسان، اما بدون ذکر منبع، در کتاب خود التذكرة نقل کرده است. در آنجا یک سطر   .169
از متن از قلم افتاده که مشخص نیست مربوط به اصل تألیف است یا تصحیح کتاب )المدنی، 1394: 338-337(.

خطاب عام سهل بن عبداهّٰلل تستری )203-283ق(، هنگام سخن گفتن با دوستان و یارانش، »ای دوست« بوده است. نمونه هایی   .170
مع سّراج و حلیة االولیاء 

ّ
ی و الل

ّ
از این نوع پارسی گویی سهل با همین لفظ در منابع قدیم تصوف، نظیر قوت القلوب ابوطالب مک

ابونعیم اصفهانی نقل شده است. برای شرح بیشتر نک. پورجوادی، 1396: 51-50.
مشابه سخنی که ابن عباس دربارۀ فارسی سخن گفتن پیامبرص نقل کرده است. بنا بر نوشتۀ قلقشندی )د. 821ق( پیامبر در   .171
ْمَیل گفته است که گمان می برم این کلمات به معنای مرحبا 

َ
خوش آمدگویی به سلمان فارسی فرمود: »درستیه و سادته«. محمد بن ا

و اهال است. بنا بر حدس محمد معین این عبارت باید تصحیف »درستیه و شادیه« باشد )قلقشندی، 1922: 166/1؛ صادقی، 1357: 
61-62(. این تعبیر به همین معنا در داراب نامۀ طرسوسی نیز ذکر شده است )طرسوسی، 1344: 1/ 87(.
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اقرأ: »کم ترکوا من جنّات وعیون وزروع ومقام کریم«. واخذ ابوحفص فی الکالم 

فی معنی البقاء والفناء، وطاب المقال وصدق المجال167 والمجوسی قائم ناحیة 

یتغیّر لونه، ویتفّصد جبينه، ویرتعد فرائصه168، فرمق ابوحفص ببصره الی السماء 

ورفع یدیه ورفعوا ایدیهم، ثم قام هو واصحابه خارجین، فتقّدم المجوسی وقال: 

ما فیها 
ّ
ها مآتم ومنادب. وکان

ّ
. إنی انظر الی داری هذه بما فیها وکان

ً
وهللا ال افارقک ابدا

حیّات وعقارب، ووجدت للکلمات التی قربت فی قلبی حالوة ال استطیع وصفها. ثم 

 من اهله فهم واعقابه الی الیوم من ازهد زّهاد نيسابور. 
ً
 اسلم فی بضعة عشر نفرا

)پایان مجلس 62، گ82ر-82پ(169  

ومن خصایص المحبة ان المحّب کما ال یشکو البالء من الحبيب ال یُذهله البالء عن ذکر  ـ 

الحبيب. عوتب سهل بن عبدهللا فی العلة التی کان به فکان یداوی الناس منها وال یداوی 

االمتاع: سنجان.  .172



 ابیات فارسی در مجالس تفسير قرآن در آغاز قرن ششم هجری در نيشابور | 67 

نفسه. فقال »ای دوست« ضرب الحبيب ال یوجع. )مجلس76، گ200پ(170

سالم العجم »روزگار نیک باد« و قولهم »شادی باد«171 فانه دعاء باللذة والمسرة وصفاء  ـ 

العيش فقط والعيش قد یصفو لسالم الدین وغیر سالمه وصحیح العرض وغیر صحیحه 

و... )مجلس86، گ278ر(

»قوی الدست« فی الشطرنج، حسن اللعب بالنرد. )مجلس 78، گ214پ( ـ 

 فی بغداد عشية یوم علی زنبریة 
ً
وحّدث ابوحیّان بن محمد بن العباس قال کنت قائما ـ 

الجسر فی الشرقی والحاّج یدخلون، وِجمالهم قد سّدت عرض الجسر، انتظر جوازها 

 من اهل خراسان ذکر لی انه من اهل سبیجاب172 
ً
ة الطریق منها. فرأیت شخصا

ّ
وخف

 خلف الجمال یسوقها، ویحفظ الرحال التی علیها، حتی نظر الی الجانب الغربی 
ً
واقفا

فرأی الجذع علیه ابن بقیّة. فقال »آن چيست؟« ای اّی شیء هذا؟ فقیل له ذاک ابن بقیّة 

 هللا، ما اعجب امور 
ّ

 صلبه الملک عضدالدولة لذنوٍب کانت له. فقال ال اله اال
ً
وکان وزیرا

الدنیا وما اقل التفکر فی عبرها. عضدالدولة تحت االرض وعدّوه فوق االرض! 

)مجلس100، گ353ر(

بیان الحق این حکایت را از االمتاع والمؤانسة ابوحیان توحیدی )د. حدود 400ق( نقل کرده است، 

با این تفاوت که در نسخه های چاپی آن کتاب جملۀ فارسی و ترجمه اش به عربی نیامده است 

)ابی حیان التوحیدی، بی تا: 1/ 42-41(. 

منابع و مآخذ
آقا بزرگ تهرانی )بی تا(. الذریعة الی تصانیف الشیعة. 26ج. بیروت: داراألضواء.ـ 

ــــــــــــ )بی تـا(. طبقـات اعـام الشـیعة. تحقیـق: علی نقـی منـزوی. چـاپ دوم. قـم: ـ 

انتشارات اسماعیلیان.

آل داود، سـيّد علـی )1367(. »آل صاعـد«. در: دائرةالمعـارف بزرگ اسـامی. زیر نظر کاظم ـ 

موسوی بجنوردی. تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ فارسی: 2/ 46-39.

ابن اعثـم کوفـی، محمد بـن علـی )1372(. الفتوح. ترجمـۀ محمد بن احمد مسـتوفی هروی. ـ 

مصحح غالمرضا طباطبائی مجد. تهران: انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
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ابن بی بـی المنجمـة، امیـر ناصرالدین حسـين بن محمد بن علـی الجعفری الرغـدی )1390(. ـ 

االوامـر العائیـة فـی االمور العائیـة معروف بـه تاریخ ابن بی بـی. به تصحیح ژالـه متحدین. 

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ابن الفوطـی )1416ق(. مجمـع اآلداب فـی معجـم االلقـاب. تحقیـق: محمد الکاظـم. تهران: ـ 

مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة واالرشاد االسالمی.

قها وضبطها وشـرحها ووضع فهارسـها: مصطفی السـقا، ـ 
ّ
ابن هشـام )بی تا(. السـیرة النبویة. حق

ابراهیم االبیاری، عبدالحفیظ شلبی. بیروت: دارالمعرفة.

ابی حیـان التوحیـدی )بی تا(. االمتاع والمؤانسـة. صححه وضبطه وشـرح غریبـه: احمد امین و ـ 

احمد الزین. بیروتـ  صیدا: المکتبة العصریة.

احمد جام نامقی، شيخ االسالم ابونصر )1372(. روضة المذنبین وجنة المشتاقین. مقابله، تصحیح، ـ 

مقدمه، تحقیق و توضیح علی فاضل. چ2. تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی )پژوهشگاه(. 

ـــــــــــ )1387(. کنوز الحکمة. پژوهنده: علی فاضل. تهران: پژوهشـگاه علوم انسـانی و ـ 

مطالعات فرهنگی.

االّرجانـی، فرامـرز بن خداداد بن عبدهللا الکاتب )1353(. سـمک عیّار. به تصحیح پرویز ناتل ـ 

خانلری. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

اسماعیل پاشا بغدادی )1402ق(. هدیة العارفین. بیروت: دار احیاء التراث العربی.ـ 

االصفهانـی، علـی بـن ابی حفص بن فقیـه محمـود )1382(. تحفة الملوک. تصحیـح علی اکبر ـ 

احمدی دارانی. تهران: میراث مکتوب.

االصالحی، محمداجمل ایوب )2007(. بحوث ومقاالت فی اللغة واالدب وتقویم النصوص. ـ 

بیروت: دارالغرب االسالمی.

ــــــــــــ )بی تـا(. کتاب جمـل الغرائب للنیسـابوری واهّمیّتـه فی علم غریـب الحدیث. ـ 

مدینه: مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف.

افشـار، ایـرج و محمدتقی دانش پـژوه )1352(. فهرسـت کتابهای خطی کتابخانـۀ ملک. ج1. ـ 

تهران: کتابخانۀ ملک.

افشار، ایرج )1390(؛ مقدمۀ نزهة العقول فی لطائف الفصول ← عوفی، 1390ـ 

افنـدی، میـرزا عبـدهللا )1360(. ریاض العلماء وحیاض الفضاء. تحقیق سـيّد احمد حسـينی. ـ 

به اهتمام سيّد محمود مرعشی نجفی. 7ج. قم: کتابخانۀ آیت هللا مرعشی نجفی. 
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امیـد، م. ]مهدی اخوان ثالث[ )1339(. »خسـروانی و السـکوی«. یغمـا، س13، ش10 )پیاپی ـ 

150، دی(: 505-499.

امیـن احمـد رازی )1378(. تذکـرۀ هفـت اقلیـم. ج2. تصحیـح، تعلیقـات و حواشـی سـيّد ـ 

محمدرضا طاهری حسرت. تهران: سروش.

امیـن، سـيّد محسـن )1406ق(. اعیـان الشـیعة. بـا مقدمـه و تخریـج: حسـن امیـن. بیروت: ـ 

دارالتعارف للمطبوعات.

انجو شـيرازی، میرجمال الدین حسين بن فخرالدین حسن )1351(. فرهنگ جهانگیری.  چ2. ـ 

ویراستۀ رحیم عفیفی. مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.

انصاری، حسـن )1391(. »تازه هایی درباره نویسندۀ تفسير بصائر یمینی و پدرش بیان الحق«. ـ 

در وب سایت: http://ansari.kateban.com/1956. تاریخ بازدید: 28 دی 1391.

ایمانی، بهروز )1394(. »دستور الملوک، گنجی پارسيانه از روزگار غزنوی«. در: اوراق عتیق: ـ 

مجموعـۀ مطالعات متن پژوهی، نسخه شناسـی و فهرسـت نگاری. به کوشـش محمدحسـين 

حکیم. تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی: 4/ 30-13.

بینـش، تقـی )1343(. مقدمـۀ دیـوان قاضـی شـمس الدین محمد بـن عبدالکریم طبسـی ← ـ 

شمس الدین طبسی، 1343

ابن اسـفندیار کاتـب، بهاءالدین محمد بن حسـن )بی تا(. تاریخ طبرسـتان. به تصحیح عباس ـ 

اقبال، به اهتمام محمد رمضانی. تهران: کاللۀ خاور.

پورجوادی، امیرحسـين )مقدمه و تصحیح( )1374(. »رسـالۀ موسـيقی محمد بن محمود بن ـ 

محمد نيشابوری«. معارف، س12، ش1-2)پیاپی 34-35، فروردینـ  آبان(: 70-32.

پورجوادی، نصرهللا )1396(. پارسی گویی در تصوّف. تهران: سوفیا.ـ 

تاره، مسـعود )1387(. »تعلیمیه«. در: دائرةالمعارف بزرگ اسـامی. زیر نظر کاظم موسـوی ـ 

بجنوردی. تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی: 15/ 635-632.

تاریـخ شـاهی قراختائیـان )2535(. از مؤلفـی ناشـناخته در قـرن هفتم. به اهتمـام و تصحیح  ـ

محمدابراهیم باستانی پاریزی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

تفسیری بر عشری از قرآن مجید )1352(. به تصحیح جالل متينی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ـ

الثعالبـی، ابی منصـور عبدالملـک )1403(. تتمة یتیمة الدهر فی محاسـن اهل العصر. شـرح و ـ 

تحقیق: مفید محمد قمیحة. بیروت: دارالکتب العلمیة.
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جواهـرکالم، عبدالعزیـز )1307(. آثار الشـیعة االمامیة. ج4. ترجمۀ علـی جواهرکالم. تهران: ـ 

مطبعۀ مجلس.

ــــــــــــ )1311(. کتابخانه هـای ایـران: از مـا قبـل از اسـام تا عصر حاضـر در داخله و ـ 

خارجه و ذکر برخی از نفایس کتب خطی و نسخ نایاب. تهران: چاپخانۀ فردوسی.

حائری، عبدالحسـين )1381(. »نسـخه ای کهن در هیأت و گاه شـماری از نیمۀ نخسـت سدۀ ـ 

ششم هجری«. نامۀ بهارستان، س3، ش2، دفتر 6 )پاییزـ  زمستان(: 446-437.

حاجـی خلیفـه، مصطفـی بـن عبـدهللا قسـطنطینی )بی تا(. کشـف الظنـون عن اسـامی الکتب ـ 

والفنون. 2ج. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

حاکم نيشـابوری )1375(. تاریخ نیشـابور. ترجمۀ محمد بن حسين خلیفۀ نيشابوری. مقدمه، ـ 

تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: آگه.

حجتی، سيّد محمدباقر )1345(. فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف ـ 

اسامی دانشگاه تهران. با تحقیق و نظارت محمدتقی دانش پژوه. تهران: دانشگاه تهران.

الحـر العاملـی، محمـد بن الحسـن )بی تا(. امـل اآلمل. تحقیق السـيد احمد الحسـينی. بغداد: ـ 

مکتبة االندلس.

حسـينی اشـکوری، سـيّد احمـد )1395(. فهرسـت نسـخه های خطـی مرکـز احیـاء میراث ـ 

اسامی. ج13. قم: مرکز احیاء التراث االسالمی.

خالقی مطلق، جالل )1364(. »نفوذ بوسـتان در شـاهنامه«. ایران نامه، س3، ش4 )پیاپی 12، ـ 

تابستان(: 626-624.

ـــــــــــ )1393(. یادداشـت های شـاهنامه )با اصالحات و افزوده ها(. چ3. تهران: مرکز ـ 

دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.

خواجه نصیرالدین طوسـی )1361(. اخاق محتشـمی، با سـه رسـالۀ دیگر منسـوب به او )از ـ 

جملـه ترجمـۀ االدب الوجیز للولد الصغیـر(. با دیباچه و تصحیح محمدتقـی دانش پژوه. چ2. 

تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

دانش پـژوه، محمدتقـی )مقدمـه و تصحیـح( )1338(. »مختصـر فی ذکر الحکمـاء الیونانيین ـ 

والملیین«. در: فرهنگ ایران زمین. ش7. تهران، چاپخانۀ دانشگاه: 331-283.

ـــــــــــ )تصحیح( )1344(. »رساله در موسيقی از محمد بن محمود بن محمد بن محمد ـ 

نيشابوری«، در: هفتاد سالگی فرخ: بمناسبت هفتادمین سالگرد والدت سيد محمود فّرخ. زیر 
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نظر مجتبی مینوی. تهران: انتشارات مجلۀ یغما.

ــــــــــــ )1348(. فهرسـت میکروفیلمهای کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه تهـران. ج1. تهران: ـ 

انتشارات دانشگاه تهران.

داوودی، شمس الدین )1392ق(. طبقات المفّسرین. تحقیق علی محمد عمر. القاهرة: مکتبة وهبة.ـ 

الذهبی، شـمس الدین محمد بن احمد بن عثمان )1415ق(. تاریخ االسـام ووفیات المشـاهیر ـ 

واالعام. تحقیق عمر عبدالسالم تدمری. بیروت: دارالکتاب العربی.

راوندی، محمد بن علی بن سلیمان )1364(. راحة الصدور و آیة السرور در تاریخ آل سلجوق. ـ 

به سعی و تصحیح محمد اقبال، با تصحیحات الزم مجتبی مینوی. چ2. تهران: امیرکبیر.

رشـيدالدین فضل هللا همدانی )1386(. بیان الحقایق: مجموعۀ هفده رسـاله. مقدمه، تحقیق و ـ 

تصحیح هاشم رجب زاده. تهران: میراث مکتوب.

ریاحی، محمدامین )1380(. فردوسی. چ3. تهران: طرح نو.ـ 

)1391(. ـ  فیض آبـادی  علـی حـوری  محبوبـه  یاحقـی،  محمدجعفـر  مهـدی،  زرقانـی، 

»مخاطب شناسـی سـنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری«. پژوهش های ادب عرفانی 

)گوهر گویا(، س6، ش3 )پیاپی23، پاییز و زمستان(: 34-1.

سـزگین، فؤاد )1989م(. تاریخ التراث العربی. ج7: احکام النجوم واآلثار العلویه وما شـابهها. ـ 

ترجمة عبدهللا بن عبدهللا حجازی. الریاض: جامعة الملک سعود. 

السـالمی، ابی علـی حسـين بـن احمـد )1390(. اخبـار والة خراسـان. پژوهش و بازسـازی ـ 

محمدعلی كاظم بیگی. تهران: میراث مكتوب.

سـلمی، ابوعبدالرحمـن )1372(. مجموعـۀ آثـار ابوعبدالرحمـن سـلمی. گـردآوری نصـرهللا ـ 

پورجوادی. تهران: مركز نشر دانشگاهی.

السـمعانی، عبدالکریـم بـن محمـد )1395ق(. التحبیر فـی المعجم الکبیر. تحقیـق منیرة ناجی ـ 

سالم. بغداد: رئاسة دیوان االوقاف.

ــــــــــــ )1417ق(. المنتخـب مـن معجم شـیوخ االمـام الحافظ ابی سـعد عبدالکریم بن ـ 

محمـد بـن منصور السـمعانی التمیمی المتوفی سـنة 562ه . دراسـة و تحقیـق: موفق بن عبدهللا 

بن عبدالقادر. ریاض: جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة.

سـنائی غزنـوی، ابوالمجـد مجـدود بـن آدم )1336(. دیوان حکیم سـنائی. به کوشـش مظاهر ـ 

مصفا. تهران: امیرکبیر.



 72 | گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ 11

سـيوطی، جالل الدیـن )1399ق(. بغیـة الوعـاة فـی طبقات اللغوییـن والنحـاة. تحقیق محمد ـ 

ابوالفضل ابراهیم. بیروت: دارالفکر.

شـاذانی نيشـابوری، ابوالقاسم نصر بن احمد. گنج الگنج. نسخۀ شمارۀ 50698 کتابخانۀ آستان ـ 

قدس رضوی. مورَّخ 939ق. به خط پیرعلی بن عبدالرحمن جامی.

ششن، رمضان )1997م(. مختارات من المخطوطات العربیة النادرة فی مکتبات ترکیا. تقدیم: ـ 

اکمل الدین احسان اوغلی. استانبول: منشورات ایسار.

شـمس سجاسـی )1368(. فرائـد السـلوک ]فی فضائل الملـوک[. به تصحیح و تحشـيۀ نورانی ـ 

وصال و غالمرضا افراسيابی. تهران: انتشارات پاژنگ.

ی الروایة ـ 
ّ
الشـوکانی، محمـد بن علی بن محمـد بن عبدهللا )1414ق(. فتح القدیـر الجامع بین فن

والدرایة من علم التفسیر. دمشق: دار ابن کثیر و دارالکلم الطیب.

صادقی، علی اشرف )1357(. تکوین زبان فارسی. تهران: دانشگاه آزاد ایران.ـ 

صفا، ذبیح هللا )1370(. تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی. تهران: فردوسی.ـ 

الصفـدی، صالح الدیـن خلیـل بـن ایبـک )1420(. الوافی بالوفیـات. تحقیق و اعتنـاء: احمد ـ 

االرناؤوط و ترکی مصطفی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

صفری آق قلعه، علی )1390(. »نزهة العقول: اثری دیگر از مؤلف جوامع الحکایات«. گزارش ـ 

میراث، دورۀ دوم، س5، ش46 )مرداد و شهریور(: 14-13.

ــــــــــــ )1396(. اشـعار فارسـی پراکنـده در متون )تا سـال 700 هجـری(. تهران: بنیاد ـ 

موقوفات دکتر محمود افشار، با همکاری نشر سخن.

»صورت عرض کتب موقوفۀ مدرسۀ فاضلیۀ مشهد« )1384(. تألیف یکی از کتابداران مدرسۀ ـ 

فاضلیه در سال 1300ه . به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی. در: نسخه پژوهی. به کوشش ابوالفضل 

حافظیان بابلی.  ج2. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

طرسوسـی، ابوطاهـر محمد بن حسـن بن علـی بن موسـی )1344(. داراب نامۀ طرسوسـی. ـ 

به کوشش ذبیح هللا صفا. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

طوسـی، احمـد بن محمد بن زید )2536(. تفسـیر سـورۀ یوسـف )السـتین الجامـع للطائف ـ 

البساتین(. به اهتمام محمد روشن. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

طوسـی، نصیرالدیـن محمـد بن محمـد )1389(. معیـار االشـعار )در علم عـروض و قافیه(. ـ 

تصحیح محمد فشارکی. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
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ظهیـری کاتب سـمرقندی، محمـد بن علـی )1349(. اغراض السیاسـة فی اعراض الریاسـة. ـ 

به تصحیح و اهتمام جعفر شعار. تهران: دانشگاه تهران.

عبدالرزاق سـلطان، نوال )1434ق(. »كتاب سـّر السرور وتصحیح نسبته الی القاضی ابی العالء ـ 

محمـد بـن محمود النيسـابوری الغزنوی المتوفـی بعد 560ه «. آفـاق الثقافة والتـراث، س21، 

ش83 )ذوالقعدة(: 183-163.

 عطاملـک بـن محمـد جوینـی )1370(. تاریـخ جهانگشـای. بـه سـعی و اهتمـام و تصحیح ـ 

محمد بن عبدالوهاب قزوینی. تهران: انتشارات ارغوان )افست از: لیدن، مطبعۀ بریل، 1911م(.

علی حوری فیض آبادی، محبوبه )1389(. »بررسی و تحلیل كاربرد اشعار سنایی در متون نثر ـ 

تا پایان قرن دهم هجری«. پایان نامۀ كارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

عوفـی، ابوطاهـر محمـد بـن محمد بـن یحیـی )1390(. نزهـة العقول فـی لطائـف الفصول. ـ 

به کوشش ایرج افشار، با یاری جواد بشری. تهران: انتشارات دکتر محمود افشار یزدی.

عوفی، سـدیدالدین محمد )1906(. لباب االلباب. به سـعی و اهتمام و تصحیح ادوارد برون.  با ـ 

مقدمه و تعلیقات محمد قزوینی. 2ج. لیدن: مطبعۀ بریل.

ــــــــــــ )1340(. جوامـع الحکایات و لوامـع الروایات. به تصحیح و اهتمام محمد معین. ـ 

چ2. تهران: کتابفروشی ابن سينا.

ــــــــــــ )1352(. جوامـع الحکایات و لوامع الروایات. با مقابله و تصحیح امیر بانو مصفا ـ 

)کریمی(. جزء اول از قسم سوم. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. 

ــــــــــــ )1359(. جوامـع الحکایات و لوامع الروایات. با مقابله و تصحیح امیر بانو مصفا ـ 

)کریمی(. جزء اول از قسم دوم. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

ــــــــــــ )1366(. جوامع الحکایات و لوامع الروایات. به تصحیح و شـرح جعفر شـعار. ـ 

باب پنجم از قسم اول در ذکر تاریخ خلفا و بیان مآثر ایشان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ـــــــــــ )1386(. جوامع الحکایات و لوامع الروایات. با مقابله و تصحیح امیربانو مصفا ـ 

)کریمی( و مظاهر مصفا. جزء دوم از قسم دوم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ــــــــــــ )1387(. جوامـع الحکایـات و لوامـع الروایـات. بـا مقابله و تصحیـح امیربانو ـ 

کریمی. جزء دوم از قسم اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ـــــــــــ )1394(. جوامع الحکایات و لوامع الروایات. با مقابله و تصحیح امیربانو مصفا ـ 

)کریمی(. قسم اول: باب ششم تا پایان یازدهم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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ــــــــــــ. جوامـع الحکایات و لوامـع الروایـات. نسـخۀ ش sup.pers.95 کتابخانۀ ملی ـ 

خ  15 جمادی اآلخر 717ق. فرانسه. مورَّ

ــــــــــــ. جوامـع الحکایات و لوامع الروایـات. نسـخۀ ش sup.pers.906 کتابخانۀ ملی ـ 

فرانسه. کتابت قرن هشتم هجری.

عین القضات همدانی )1373(. تمهیدات. با مقدمه، تصحیح، تحشـيه و تعلیق عفیف عسـيران. ـ 

چ4. تهران: کتابخانۀ منوچهری.

ــــــــــــ )1377(. نامه هـای عین القضـات همدانـی. به اهتمـام علینقی منـزوی و عفیف ـ 

عسيران. 3ج. تهران: اساطیر.

غزالی،  ابوحامد محمد )1363(. مکاتیب فارسـی غزالی به نام فضائل االنام من رسـائل حجة ـ 

االسام. به تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشتیانی. تهران: کتابخانۀ سنائی و کتابخانۀ طهوری.

الفارسـی، ابوالحسـن )1391(. المنتخـب مـن السـیاق لتاریـخ نیسـابور. انتخـاب: ابراهیم بن ـ 

ق علیه: محمدکاظم المحمـودی. تهران: کتابخانه، موزه و 
ّ
محمـد االزهر الصریفینی. حققه وعل

مرکز اسناد مجلس شورای اسالمیـ  سفیر اردهال.

ــــــــــــ )1384(. المنتخـب مـن کتـاب السـیاق لتاریـخ نیسـابور. تحقیـق محمدکاظم ـ 

المحمودی. تهران: میراث مکتوب. 

فردوسـی، ابوالقاسـم )1387(. شـاهنامه. به کوشـش جـالل خالقـی مطلـق. تهـران: مرکـز ـ 

دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.

فسـائی، حاج میرزا حسـن حسـينی )1382(. فارسـنامۀ ناصری. تصحیح و تحشـيۀ منصور ـ 

رستگار فسائی. چ3. تهران: امیرکبیر.

فهـرس المصـورات المیکروفیلمیة الموجودة بمکتبة المیکروفیلم بمرکـز البحث العلمی و احیاء  ـ

التـراث االسـامی )1406ق(. اللغـة العربیة. الجـزء االول. مکة: جامعة ام القری کلیة الشـریعة 

والدراسات االسالمیة.

فهرست کتب کتابخانۀ مدرسۀ فاضلیه )1309(. مطبعۀ خراسان. ـ

فهرسـت میکروفیلم نسـخه های خطی فارسی و عربی کتابخانۀ دانشـگاه اسامی علیگر هند  ـ

)1379(. ج2. ]دهلی[: مرکز میکروفیلم نور ایرانـ  هند، با همکاری دانشگاه اسالمی علیگر.

فؤاد سيد )1988م(. فهرس المخطوطات المصورة. قاهرة: معهد المخطوطات العربیة.ـ 

فوزی، رفعت )1437(. مقدمۀ جمل الغرائب فی تفسیر غریب الحدیث ← النيسابوری، 1437ـ 
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قاضی شـمس الدین محمد بن عبدالکریم طبسـی )1343(، دیوان، به اهتمام تقی بینش، مشهد، ـ 

کتابفروشی زّوار.

قره بلـوط، علیرضـا و احمـد طـوران قره بلوط )2001م(. معجـم التاریخ التراث االسـامی فی ـ 

مکتبات العالم )المخطوطات والمطبوعات(. قیصری ترکیه: دارالعقبة.

قزوینی، محمد )1906(. مقدمه و تعلیقات لباب االلباب ← عوفی، 1906ـ 

ـــــــــــ )1363(. یادداشتهای قزوینی. به کوشش ایرج افشار. چ3. تهران: علمی.ـ 

قلقشـندی، احمـد بـن علـی )1922م(. صبح االعشـی فـی صناعة االنشـا. قاهـرة: دارالکتب ـ 

المصریة.

القنّوجـی، ابوالطیـب محمـد صدیق خـان )1412ق(. فتـح البیان فـی مقاصد القـرآن. بیروت: ـ 

المکتبة العصریة للطباعة والنشر.

کریمی، امیربانو )1386(. »جوامع الحکایات«. در: دانشنامۀ زبان و ادب فارسی. به سرپرستی ـ 

اسماعیل سعادت. ج2. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

ــــــــــــ )1354(. »منابـع گمشـدۀ جوامـع الحکایـات«. گوهـر، س3، ش1 )پیاپی 25، ـ 

فروردین(: 45-38.

کلبـرگ، اتـان )1371(. کتابخانـه ابن طـاووس و احـوال و آثـار او. ترجمۀ سـيّد علـی قرائی و ـ 

رسول جعفریان. قم: کتابخانۀ آیت هللا مرعشی نجفی.

کنـدی، یعقوب بن اسـحق )1976م(. تحقیق محسـن مهـدی. در: نصوص فلسـفیة مهداة الی ـ 

الدكتـور ابراهیـم مدكور. اشـراف وتصدیر عثمان امیـن. قاهرة، الهیئة المصریـة العامة للكتاب: 

.68-65

الزار، ژیلبـر )1361(. اشـعار پراکندۀ قدیم ترین شـعرای فارسـی زبان از حنظلۀ بادغیسـی تا ـ 

دقیقی )بغیر رودکی(. چ2. تهران: انجمن ایرانشناسی فرانسه.

ماهیار، عباس؛ شهروز جمالی )1389(. »معرفی و بررسی دو رسالۀ عروض فارسی در سفینۀ ـ 

تبریز«. بهارستان سخن، س6، ش16)پائیز و زمستان(: 58-39.

مجدی، مجدالدین محمد حسينی )1342(. زینت المجالس. تهران: انتشارات کتابخانۀ سنائی.ـ 

مدبری، محمود )1370(. شـرح احوال و اشـعار شـاعران بی دیوان در قرنهای 3ـ4ـ5 هجری ـ 

قمری. تهران: نشر پانوس.

قه ـ 
ّ
المدنـی، صدرالدیـن علی بن احمد الحسـينی )1388ق(. انـوار الربیع فی انـواع البدیع. حق
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وترجم لشعرائه شاکر هادی شکر. نجف: مطبعة النعمان.

ــــــــــــ )1426ق(. رحلـة ابن معصـوم المدنی او سـلوة الغریب و اسـوة االریب. تحقیق ـ 

شاکر هادی شکر. بیروت: الدار العربیة للموسوعات.

ـــــــــــ )1433ق(. الطراز االول والکناز لما علیه من لغة العرب المعوّل. مشـهد: مؤسسـة ـ 

آل البيت الحیاء التراث.

ـــــــــــ  )1394(. التذکرة. تحقیق محمدکاظم المحمودی. قم: پژوهشکدۀ باقرالعلوم.ـ 

ــــــــــــ  )1395(. الدرجـات الرفیعة فی طبقات االمامیة من الشـیعة. تحقیق محمدجواد ـ 

المحمودی، تعلیق السيّد عبدالستّار الحسنی. قم: مؤسسة تراث الشيعة.

ـــــــــــ  )بی تا(. ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین. محقق: السيد محسن ـ 

الحسينی االمینی. قم: مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة.

مدیر شـانه چی، کاظم )1374(. کتاب و کتابخانه در اسـام )مجموعه مقاالت(. مشـهد: بنیاد ـ 

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی.

مرادآبادی، محمد سـعدهللا مفتی )1389(. میزان االفکار فی شـرح معیار االشـعار. منتشرشـده ـ 

به ضمیمۀ معیار االشعار ← طوسی، 1389

مرعشـی نجفی، سـيّد محمود )1382(. فهرسـت نسـخه های خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت ـ 

آیت هللا العظمی مرعشـی نجفی. ج31. با همکاری گروه فهرست نگاران کتابخانه. قم: کتابخانۀ 

بزرگ حضرت آیت هللا العظمی مرعشی نجفی.

معینی، محسـن )1386(، »بصائر یمینی«. در: دانشـنامۀ زبان و ادب فارسـی.  به سرپرسـتی ـ 

اسماعیل سعادت. تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی: 26-25/2.

ملطیـوی، محمد غازی )1383(. روضة العقـول )تحریر دیگر مرزبان نامه(. تصحیح و توضیح ـ 

جلیل نظری، ویراستار اکبر نحوی. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی.

منوچهری دامغانی، احمد بن قوص )1356(. دیوان. به تصحیح محمد دبیرسياقی. تهران: زوار.ـ 

نجم الدیـن رازی )1381(. مرموزات اسـدی در مزمورات داودی. مقدمه تصحیح و تعلیقات ـ 

محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن.

ات اللغوییـن العرب فی خلق االنسـان«. مجلة مجمع اللغة ـ 
ّ
النـص، احسـان )1419ق(. »مصنف

العربیة بدمشق، س73، ش2 )ذوالحجة(: 236-219.

نظری، محمود )1388(. فهرسـت نسـخه های خطی کتابخانۀ مجلس شـورای اسامی. ج32. ـ 
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تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

نفيسـی، سـعید )1319(. احـوال و اشـعار ابوعبدهللا جعفر بـن محمد رودکی سـمرقندی. ج3. ـ 

تهران: شرکت کتابفروشی ادب.

نوریان، مهدی )1375-1376(. »از شـيراز تا بخارا و غزنین«. مجلۀ دانشـکدۀ ادبیات و علوم ـ 

انسانی دانشگاه خوارزمی. دورۀ جدید، س4-5، ش12-19 )بهارـ  زمستان(: 20-5.

النيسـابوری، محمود بن ابی الحسـن بن الحسـين الملقب ببیـان الحـق )1415ق(. ایجاز البیان ـ 

عن معانی القرآن. بیروت: دارالغرب االسالمی.

ـــــــــــ  )1419ق(. باهر البیان فی معانی مشـکات القرآن. دراسـة وتحقیق: سـعاد بنت ـ 

صالح بن سعید بابقی. مکة: جامعة ام القری معهد البحوث العلمیة واحیاء التراث االسالمی.

ـــــــــــ  )1429ق(. جمل الغرائب. تحقیق ودراسـة خالد بن احمد بن اسـماعیل االکوع. ـ 

رسالۀ دکتری، جامعة ام القری، کلیة اللغة العربیة.

ـــــــــــ  )1437ق(. جمل الغرائب فی تفسـیر غریب الحدیث. تحقیق و تخریج و شـرح: ـ 

خالـد احمـد محمد عثمـان. راجع الکتـاب وقّدم لـه: رفعت فـوزی. 2ج. القاهـرة: دارالکتب 

والوثائق القومیة.

نيشـابوری، رضی الدین ابوجعفـر محمد )1341(. مکارم اخاق. در: دو رسـاله در اخاق: 1. ـ 

مـکارم اخـاق از رضی الدین ابوجعفر محمد نيشـابوری 2. گشایشـنامه منسـوب به خواجه 

نصیرالدین طوسی. به کوشش محمدتقی دانش پژوه. تهران: دانشکدۀ علوم معقول و منقول.

نيشـابوری، معین الدیـن محمـد بن محمـود )1359(. تفسـیر بصائـر یمینـی. به تصحیح علی ـ 

رواقی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

ـــــــــــــ. بصائــر یمینــی، دســتنویس ش301 کتابخانــۀ ســلیمانیه )مجموعــۀ فاتــح(. ـ 

خ 630ق. بــه خــط عمیدالدیــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد الخطــاط. از ســورۀ  مــورَّ

حجرات تا سورۀ تغابن.

خ ـ  ـــــــــــ. بصائر یمینی. دسـتنویس ش12251 کتابخانۀ مجلس شـورای اسـالمی. مورَّ

اّول محـرم 681ق. بـه خـط ابی الخیر محمد بن ابی بکر محمد خراسـانی تفتازانی. از آغاز قرآن 

تا ابتدای سورۀ طه.

خ پنجشنبه 4 جمادی االول ـ  ـــــــــــ. بصائر یمینی. دستنویس ش3584 کتابخانۀ ملی تبریز. مورَّ

680ق. به خط ابی الخیر محمد بن ابی بکر خراسانی تفتازانی. از آیۀ 13 سورۀ طه تا پایان قرآن.  
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ــــــــــــ. بصائر یمینی. دسـتنویس شC1409 کتابخانۀ انسـتیتو دسـتنویس های شـرقی ـ 

فرهنگستان علوم روسيه. کتابت سدۀ 6-7ه .

ـــــــــــ. بصائر یمینی. دستنویس ش sup.pers.57 کتابخانۀ ملی فرانسه. کتابت سدۀ 7ه .ـ 

ـــــــــــ. بصائر یمینی. دستنویس ش17 کتابخانۀ موزۀ مزار موالنا، قونیه. عکس ش3958 ـ 

دانشگاه تهران. کتابت سدۀ 7ه .

ـــــــــــ. بصائر یمینی. کتابخانه ای در چین. سدۀ 11ه .ـ 

مة. ج 1. قم: مؤلف.ـ 
ّ
ة المعظ

ّ
الواثقی، حسين )1395(. اعام المجاورین بمک

واعـظ بلخـی، شيخ االسـالم صفـی الملـة والدیـن ابوبکـر عبدهللا بن عمـر بن محمد بـن داود ـ 

)1350(. فضائل بلخ. ترجمۀ فارسـی عبدهللا ]بن[ محمد بن حسـين حسينی بلخی. به تصحیح 

و تحشيۀ عبدالحی حبيبی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

والئی، مهدی )1344(. فهرست کتابخانۀ آستان قدس رضوی. ج6. مشهد: چاپخانۀ طوس.ـ 

هدایت، رضاقلی خان )1382(. مجمع الفصحاء. به کوشش مظاهر مصفا، چ2. تهران: امیرکبیر.ـ 

هدایـی، محمـد )1380(. »نقد تاریخ نگاری عمومـی کتابخانه های ایـران«. کتابداری، ش37 ـ 

)بهار(: 204-157.

یاقوت الحموی الرومی )1399ق(. معجم البلدان. بیروت: دار احیاء التراث العربی.ـ 

ــــــــــــ )1993م(. معجـم االدبـاء: ارشـاد االریـب الـی معرفة االدیب. تحقیق احسـان ـ 

عباس. بیروت: دارالغرب االسالمی.

مه قزوینی« )1328(. نشـریۀ دانشـکدۀ ادبیات تبریـز. س2، ش2-3 ـ 
ّ

»یـک نامه از اسـتاد عال

)مهر و آبان(: 126-119.
 ARBERRY, Arthur (1955). The Chester Beatty library: A Handlist of the arabic ـ

manuscripts. Vol. I. Dublin: E. Walker.
 NIZAMUD-DIN, muhammad (1929). Introduction to the Jawami'u'l-hikayat wa lawami ـ

'u'rriwayat of Sadidu'd-Din Muhammad al-'Awfi. london: Luzac & Co.



تصاویر نسخه ها
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کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، ش10136، تملک سّید علی خان مدنی شیرازی در شعبان 1077ق و اشعار مختلفی به خط او. صفحۀ 
الحاقی آغاز نسخه.
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همان نسخه، پایان فهرست مطالب کتاب به خط سّید علی خان مدنی در 1081ق و زیر آن دستخط سّید محمد مشکوة.
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همان نسخه، آغاز کتاب، گ1پ.
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همان نسخه، آغاز کتاب، گ2ر.
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همان نسخه، گ33ر.
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همان نسخه، گ219ر.
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همان نسخه، گ319پ.
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همان نسخه، گ350پ.



 ابیات فارسی در مجالس تفسير قرآن در آغاز قرن ششم هجری در نيشابور | 89 

همان نسخه، گ351ر.
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همان نسخه، انجامۀ محمدتقی بن جواد کاظمی در ربیع الثانی 1074ق، صفحۀ خاتمه.
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کتابخانۀ آستان قدس رضوی، ش3526، نوشته شده به سفارش احمد بن مکی شهیدی شامی در 1052ق در مکه، صفحۀ عنوان.
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همان نسخه، گ1پ.
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دارالکتب قاهره، ش2445 ادب، گ1ر.
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همان نسخه، گ4ر.
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همان نسخه، صفحۀ خاتمه.
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which verse quotations from the Shahnameh can be found. The quo-
tation of two lāsacawī bayts is also important because no lāscuwī 
verse has been available till now. Lāsacawī, like khusravānī, was a 
kind of syllabic poem or a musical mode. 

Access to lost books and quotes from them is another feature of 
Khalq al-Insān, quotes from lost books like Ibn Muqaffa’s 
Khudāynāmah, Sallāmī’s Akhbār Wulāti Khurāsān, and Abūzayd 
Aḥmad b. Sahl Balkhī’s Al-Baḥth ʽan al-Taʽwīlāt. 

Despite the importance of Khalq al-Insān, the book was not widely 
circulated and after around 900 years since its writing, except the au-
thor’s son, only three other writers have had access to the text and have 
quoted from it with citations: Sadīd al-Dīn Muḥammad b. Muḥammad 
‘Ufī (alive in 630/1233) in two of his books namely Nuzhah al-ʽUqūl fī 
Laṭāʽif al-Fuṣūl and Jawāmiʽ al-Ḥikāyāt wa Lawāmiʽ al-Riwāyāt, Si-
yyid ̔ Alī Khān b. Aḥmad Madanī Shīrāzī (d. 1120/1708), with an interval 
of 5 centuries, and 2 centuries later Muḥammad b. ʽAlī Showkānī 
Yamanī (d. 1250/1834).

In the present article, Persian verses quoted in Khalq al-Insān are 
collected, edited, and collated with other sources. Persian phrases are 
also extracted from the book and reported at the end of the article. 

Three extant copies of Khalq al-Insān are available: MS no. 10136 
of the Islamic Consultative Assembly Library, MS no. 3526 kept in the 
Central Library of Astan Guds Razavi, and MS no. 2445 possessed by 
Dar al-Kutub of Cairo. The three copies consist, unfortunately, of the 
second book of Khalq al-Insān only, so the first fifty sessions of the book 
are not yet available.  
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(conventional invocation and praise of God) and ṣalawātīyah (conventional 
salutation upon the prophet of Islam). In each session, the author first 
discusses generalities and theoretical considerations of the matter at 
hand followed by relevant hadiths, traditions, anecdotes, verses and 
sayings of Prophets, Companions, Sufis, philosophers, kings, viziers 
and literary scholars. The book is thus turned into a rich source of 
sayings from Sufis, mystics, pious men, together with Arabic verse 
quotations and anecdotes. Verse quotations are so numerous that they 
can form an important thematic collection in their own right. 

Although no poetry has come down to us from Bayān al-Ḥaq, his 
writings testify to the fact that he was a man of letters and a literary 
scholar. That is perhaps why a great part of Khalq al-Insān is dedi-
cated to poetry written by Arabic-language poets on different sub-
jects. The author does not, however, limit himself to Arabic verses 
and avails himself of Persian verses as well when the occasion aris-
es. The Persian verses, amounting to 97 bayts, were all written be-
fore 521/1127 which make them significant as literary fragments. 
Several of the verse lines have not been recorded in other sources, 
and different readings of verses already extant in other sources are 
sometimes provided or their writers identified. Bayān al-Ḥaq does 
not seem to be bound to mention the name of the poets from whom 
he quotes, but the few names he mentions indicate the importance of 
the verse lines, namely lines from Manṣūr b. ʽAlī Mantiqī Rāzī 
(d. around 367/978 to 380/990), Qāz̤ī Ṣāʽid (d. 431/1040) and Abu al-Qāsim 
Aḥmad b. Ḥasan Maymandī the Vizier (d. 424/1033). There are also 54 
moral and wisdom verse quotations from the Shahnameh which 
shows Bayān al-Ḥaq’s mastery of the work. There are five other 
contemporary or earlier works in which verse lines from the 
Shahnameh are quoted (while quotations in Khalq al-Insān are much more 
significant). Khalq al-Insān is, however, the oldest Arabic source in 



Preface

Bayān al-Ḥaq Maḥmūd b. Abū al-Ḥassan b. Ḥusayn Nayshābūrī 
Ghaznavī (d. 521/1127) was a celebrated scholar and judge of his time and 
a Ghaznavid statesman, importantly during the reign of Sultan Yamīn 
al-Dawlah Bahrāmshāh (511-552/1117-1157) and the father of Abū Jaʽfar 
Muʽīn al-Dīn Muḥammad b. Maḥmūd Nayshābūrī, the author of Tafsīr 
Baṣāʽir Yamīnī. His extant works include Ījāz al-Bayān ̔ an Maʽānī al-
Qurʽān, Bāhir al-Bayān fī Maʽānī Mushkilāt al-Qurʽān, and Jumal al-
Gharāʽib fī Tafsīr Gharīb al-Ḥadīth wa Khalq al-Insān. In the present 
article, a detailed study of Jumal al-Gharāʽib will follow a brief biog-
raphy of Nayshābūrī, and then Persian verse quotations in the commen-
tary will be dealt with.

Khalq al-Insān (Creation of the Human Being) is a detailed commentary 
on the Quranic verse “and within your souls [are signs for those pos-
sessing certainty] Do you not then behold?” (al-Dhārīyāt, verse 21). The 
commentary is arranged in 100 sessions, the first fifty sessions dealing 
with human organs (khalq al-Insān) and the second fifty sessions dealing 
with human temperament and character. Writing books of the khalq 
al-Insān type and enumerating different names of human organs were 
commonplace among early writers who used the word khalq as an 
equivalent of human or animal organs. However, the commentary Khalq 
al-Insān by Bayān al-Ḥaq, despite the title, cannot belong to this literary 
(and sometimes medical) genre. Although based on the same tradition, the 
book goes beyond the limits of the genre and begins to take on a life of 
its own. The author fuses this literary type with majlis nevīsī (session 
writing) into a new genre. We know that session writing was popular in 
the greater Khurāsān and other parts of the Islamic world in the middle 
centuries, and many literary, mystical, and exegetical sessions were 
written at the time.

Every session consists of a literary essay with its own taḥmīdīyah 
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