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ــاخه هاي ارزشمند تاریخ  ــي یکي از ش متون کهن فقهي فارس

ــي به شمار مي آیند که شماري از کهن ترین  نگارش هاي فارس

ــت وجو کرد.  ــان را باید در میان آن ها جس ــته هاي این زب نوش

عمدۀ آنچه از این نوشته ها بر جاي مانده مربوط به نویسندگان 

ــت که بیشتر در حوزۀ زباني و فرهنگي ماوراءالنهر و  حنفي اس

ــن آثار را مي توان به  ــان پدید آمده اند. به همین دلیل ای خراس

ــي زبان و فرهنگ این مناطق مورد  عنوان یکي از منابع بررس

توّجه قرار داد.

ــطرها پیش از این مقاله اي دربارۀ یکي از  نویسندۀ این س

این متون- یعني صلوة مسعودي- نگاشته است و در این جا 

نیز به شناسایي اثري دیگر از این شاخۀ نگارش هاي فارسي با 

ــت. مبناي نگارنده  نام حیرة  الفقها و خجلة  الفصحا پرداخته اس

در بررسي کنوني، دست نویسي از این اثر موّرخ 880 ق در 306 

ــمارۀ 264 در کتابخانۀ دانشگاه میشیگان  ــت که به ش ص اس

نگهداري مي شود.

***

در میان آثار پژوهشي منتشرشده در ایران گویا نخستین بار در 

ــت  وارۀ فقه هزار و چهارصدسالۀ اسالمي )ص 58( نوشتۀ  فهرس

ــرة  الفقها و خجلة الفصحا  مرحوم محمدتقي دانش پژوه به حی

به اختصار اشاره شده است. در اثِر یاد شده آمده :

ــتاد فقه  ــت اس ــن عمر مفتي بخارایي که از بیس عالءالّدی

آموخته و از ده استاد اجازه داشته است و به نام نصرةالّدین 

ــازي نوروزبیک خان پس از 690 و گویا در 695  )1295  غ

ــاخته و در  ــس از 710 در بخارا حیرة   الفقها س ــا پ ]م[( و ی

دیباچۀ آن از منابع خود یاد کرده است که به 180 پاره دفتر 

فقهي مي رسد و در آن دویست و پنجاه هزار مسأله گذارده 

ــت و نکته هاي تاریخي و اجتماعي از  ــي اس و آن به فارس

خراسان بزرگ در آن دیده مي شود.

ــت که  ــپس مرحوم دانش پژوه به یک چاپ و نیز چند فهرس س

بدین اثر اشاره دارند ارجاع داده است. از نوشتۀ ایشان برمي آید 

که نسخه اي از این اثر را ندیده اند و آگاهي هاي ایشان مبني بر 

مندرجات فهارس بوده است. بنابراین در سطرهاي سپسین به 

ــاي مندرج در این متن و ویژگي هاي آن با ارجاع  درج آگاهي ه

به صفحات نسخۀ میشیگان خواهیم پرداخت.

1.مشـخصاتاثرومؤلـفآن: نام کتاب چنان  که در دیباجۀ 

ــود "حیرة  الفقها ]و[ خجلة  الفصحا"  مؤلف )ص 7( دیده مي ش

است و به تصریح همو )صص 2 و 290( کتاب در نهم شعبان سال 

695 ق نگاشته شده است.

ــي  ــنده در دیباجۀ کتاب )ص 6( و همچنین در بخش نویس

ــاب )ص 273( از خود با نام "عالء مفتي بخاري" یاد  از اواخر کت

ــعري که از خود در متن درج کرده )ص  ــت. وي در ش کرده اس

214( یادآور شده که نامش "عمر" و لقبش "عال" است : »لقب 

ــت«. نیز چنان که در جایي  ــت مر او را و نام او عمر اس عالس

ــده پدر وي صدرالّدین لقب داشته و در  دیگر )ص 63( یادآور ش

ــرادرش ملّقب به بدرالّدین- که در  ــا )صص 64 و 177( از ب دو ج

زمان نگارش متن زنده بود- یاد کرده است.

آن گونه که عالء مفتي بخاري در جایي از کتاب )ص 8( یاد 

مي کند، از دوازده استاد بزرگ بخارا اجازۀ فتوا گرفته است. وي 

ــي قطعًا و دیگري نیز  ــان که یک در خالل کتاب از دو نفر ایش

گویا خراساني بود یاد کرده است. یکي از ایشان که به نام وي 

ــده قاضي القضاتي با لقب "صدرالّدین" بوده که  تصریحي نش

حیرةالفقهاوخجلتالفصحا

متنفقهیفارسینوشتۀ695ق.ازعالءمفتیبخاری

علیصفریآققلعه*

* نسخه شناس و پژوهشگر متون ادبی، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب.
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ــلّمه هلل" براي او مي توان گفت در  با توّجه به عبارت دعایي "س

ــت. افزون بر لقب این شخص اشاره شده  695 ق زنده بوده اس

که وي عمویي با نام عمادالّدین جندي داشته است. اشارۀ عالء 

مفتي بخاري دربارۀ او )ص 177( چنین است:

ــهر نیشابور رسیدم از خدمت موالناء  پیش ازین چون به ش

اعظم سلطان القضاة في العالم صدرالملّة و الّدین سلّمه هلل 

اجازت فتوي نوشتن خراسان را التماس کردم و موالنا گفت 

ــن جندي رحمه هلل  ــئله اي از عّم خود موالنا عمادالّدی مس

ــئله را نمي داند. از  ــماع دارم و در خراسان کس این مس س

ــؤال کنم اگر بداني چهار شهر خراسان را تو را اجازت  تو س

بنویسم. و این مسئله پرسید؛ به خاك پاي مخدوم که درین 

ــلّمه هلل نمودم و چهار شهر  ــئله سه روایت به موالنا س مس

خراسان را اجازت ید خود بنوشت.

ــخص دیگري با لقب و  ــي در همانجا )ص 177( از ش عالء مفت

ــبت "اقضي القضاة فخرالملّة و الّدین السّیاري" یاد کرده و  نس

گفته که از وي نیز اجازۀ فتوي گرفته است.

ــته باید بگوییم  ــا وجود آنچه عالء مفتي دربارۀ خود نوش ب

ــا و خجلة الفصحا برمي آید که  ــاختار کتاب حیرة الفقه که از س

ــوده ؛ یعني به  ــخصي فقیه به معناي عام کلمه ب ــنده ش نویس

ــت که او را از  ــوار اس ــي دش ــائل فقهي مي پرداخته اّما بس مس

ــتة فقه حنفي بدانیم. به عبارتي مي توان او  ــمندان برجس دانش

ــیاري از فقیهان روزگار  ــت که همانند بس را خطیبي فقیه دانس

خود به یادکرد مسائل فقهي براي مردم مي پرداخته است. این 

ــي صدرالّدین براي عالء  ــدۀ باال، قاض که مطابق عبارت یادش

ــته مؤّیدي بر این  ــهر را نوش ــي فقط اجازۀ فتواي چهار ش مفت

ــت؛ چرا که اگر او شخصي با پایۀ علمي بلند بود اجازۀ  گفته اس

او اینچنین محدود صادر نمي شد.

ــتگاه  چنان که از نام "عالء مفتي بخاري" برمي آید، خاس

ــت. خود وي در جایي از کتابش )صص  وي شهر بخارا بوده اس

171 – 172( به خواجه ابوحفص سفکردري بخاري- از شاگردان 

ــرده و مي گوید که مزار او را  ــاره ک خواجه ابوحفص کبیر- اش

در دیه سفکر- که کالته اي از کالته هاي بخارا بود- زیارت 

کرده است.

از اشارات او روشن است که وي روزگار جواني را در بخارا 

ــت؛ چنان که در همانجا )ص 171( به روزگاري  سپري کرده اس

اشاره دارد که در بخارا به سر مي برده:

در روزگاري که ما دیدیم، به سبب تربیت و دلدارِي مختوِم 

ــتور اعظم... امیر عادل مسعودبیگ طاب  ]کذا[ بحّق ، دس

ــد چنانک به سمع هر  مثواه در بخارا عّزتي تمام حاصل ش

کس رسیده باشد.

ــهور به  ــد محمود خوارزمي )مش ــعودبیگ فرزن ــن امیر مس ای

ــاآن )616 - 639 ق( بود  که  ــاي ق ــراي اوگت ــواج( از ام َیـلَـ

ادارۀ ماوراءالنهر و ترکستان از سوي اوگتاي قاآن به پدر و پسر 

ــول، ص 147(. مسعودبیگ مّدت ها  ــده بود )نک: تاریخ مغ محّول ش

پس از مرگ اوگتاي بر سر کار بود چنان که در حدود سال 651 

ق که هوالگو عازم تسخیر ایران شد لشکرگاهش را در بیرون 

ــعودبیگ از او و لشکریانش  ــتقر کرد و مس ــهر سمرقند مس ش

ــپس تر نیز مسعودبیگ به سال  پذیرایي کرد )همان ، ص 174(. س

666 ق از سوي براق خان- حاکم الوس چغتاي- نزد اباقاآن 

ــان، ص 205(. آن گونه که  ــفارت آمد )هم )حکـ 663 – 680 ق( به س

ــه آباداني  ــعودبیگ حکمراني بود که ب ــده مس ــع یادش در مناب

سرزمین هاي زیر فرمان خود پرداخته و از دانشمندان پشتیباني 

مي کرد )همان، ص 563(. عالء مفتي در جاي دیگر )ص 202( نیز از 

ــعودبیگ یاد کرده و مي گوید که از لفظ او شنیدم که چنین  مس

و چنان مي گفت.

ــر  ــان به س عالء مفتي بخاري در زمان نگارش کتاب در خراس

مي برده چنان که در جایي )ص 79( آورده:

ــم حمیدالّدین ضریري   ــاء اعظ ــاب نماز عید از موالن در ب

ــئلۀ امتحاني نوشته ام که این مسئله را کسي  رحمةهلل مس

ــلماني که درین مّدت که در خراسان  نمي داند و به حّق مس

آمده ام به کسي ننموده ام از آن که حسد مي کنند...

وي بیست و دو سال پیش از تاریخ نگارش حیرة الفقها از بخارا 

به خراسان کوچیده است چنان که در جایي )ص 177( مي نویسد:

ــا دوازده  ــا این ضعیف ب ــت ت ــال اس ــت و دو س مّدت بیس

ــرادر بنده موالنا  ــان و ب ــده زادگان و متعلّق ــواره از بن نان خ

ــان و جامۀ مخدوم امیر  ــاگرد و غالم، ن بدرالّدین با پنج ش

بزرگ عالم عادل نیکوسیرت خراسان بر سیر ملوك -زید 

ــیم و به حمایت و عنایت او در  عدله- مي خوریم و مي پوش

ــر مي بریم و به دعاگویي مخدومان  این غربت روزگار به س

مشغول بوده ایم و امروز هر دو خانه دان را یکي مي دانیم.

ــس از خروج از بخارا در  ــتي نمي دانیم که عالء مفتي پ به درس

ــهرهاي خراسان جاي گیر شده است اّما از اشارۀ  کدام  یک از ش



89 
ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

ــي از متن )ص 72( روشن مي شود که دو سال پس  وي در بخش

ــر مي برده چنان که  ــابور به س ــان در نیش از کوچیدن به خراس

مي نویسد:

ــال در شهر نیشاپور  ــت س پیش از این تاریخ به مّدت بیس

ــاء بزرگ  ــه خدمت موالن ــا هلل تعالي ب ــه "پ"[ عّمره ]ب

ــة و الّدین،  ــلطان المناظرین... ضیاءالحّق و الملّ ــم، س عال

بهاءاالسالم و المسلمین -زیدت برکته- رسیدم و ازین 

خادم مسئله]اي[ چند پرسید...

ــارۀ او در جاي دیگر )ص 190( برمي آید که وي پس از  نیز از اش

مّدتي اقامت در نیشابور از راه کوهپایۀ طرق ]؟[ به سوي ترشیز 

رهسپار شده است:

ــابور به کوهپایۀ  در آن وقت که این دعاگوي دولت از نیس

ــید. نماز دیگري بود به ده  خردله رسیدم کوفته و  طرق رس

مانده. خواجه مردي را دیدم نزدیک حصار بنشسته... گفت: 

ــمس الّدین  مرا مهده خردله گویند. وکیل خواجۀ مرحوم ش

ــیز  ــیار کرد و به جانب ترش صاحب دیوانم... مرا دلداري بس

روانه شدیم.

ــیز« نزد  ــه اقامتش در »ترش ــر )ص 174( ب ــو در جایي دیگ هم

بهاءالّدین مزیناني اشاره کرده است:

ــئله مفتیان والیت ترشیز غلط کردند این  وقتي در این مس

ــالم ،  ضعیف در خدمت ملک معظم عالم عادل ملک االس

ــي -زیدة معالیه- این تقریر  ــة و الّدین المزینان بهاءالّدول

ــي کسي بغیر  بکرد؛ حکم فرمود که تا تو درین والیت باش

تو جواب فتوي ننویسد.

نیز در جاي دیگر )ص 206( آورده:

ــیز دانشمندي ترك از اترار  پیش از آمدن ما به والیت ترش

به خدمت امیر مرحوم شهید طوغان بیگ آمده است... چون 

به خدمت امیر مرحوم رسیدم همین مسئله را پرسید.

اشارات دیگر مؤلف نشان مي دهد که وي اهل سفر بوده و گویا 

ــاِن بزرگ به شهرهاي گوناگون آن  در مّدت اقامتش در خراس

ایالت سفر کرده چنان که در جایي )ص 127( به بودنش در شهر 

بلخ اشاره دارد:

و از شیخ االسالم بلخ چنین شنودم بر باالء منبر که...

ــاره مي کند که روزگاري  نیز در جاي دیگر )صص 176 و 182( اش

در قصبۀ سنجاِن خواف بوده است.

ــنده کتابش را به نام  2.مهديالیـهوزماننگارشاثر:نویس

ــان و عراق به نام "نوروزبیک"  ــپهداران ترك خراس یکي از س

ــي  ــت )صص 3 و 6 و 273(. این نوروزبیک کس ــاخته اس مصّدر س

نمي تواند باشد جز امیر نوروز بن ارغون آقا. چنان که در تواریخ 

ثبت شده، ایلخان مغول ارغون خان در دورۀ ایلخاني خود )683 

ــان را به فرزندش غازان خان )694  - 690 ق( حکومت خراس

– 703 ق( سپرده، نیابت حکومت را به امیر نوروز بن ارغون آقا 
ــخصي با قدرت و  محّول کرده بود. امیر نوروز در این زمان ش

ــمار مي آمد چنان که در همان دورۀ نیابت حکومت  متنّفذ به ش

خراسان با غازان درگیر شده، او را منهزم ساخت. البته بعدها از 

ــد و پس از سال 694 ق که غازان به  ــوي غازان بخشوده ش س

ــید، امیرنوروز را منصب امیراالمرایي داد )نک: تاریخ  ایلخاني رس

مغول، ص 261(. قدرت امیر نوروز پس از ایلخاني غازان تا بدان جا 

ــید که صدرالّدین احمد خالدي زنجاني را که سمت وزارت  رس

ــتۀ کارها را  ــت از صدارت عزل کرد و خود سررش غازان را داش

ــتي وي  ــت گرفت )همان، ص 261(. حّتي بعدها به همدس به دس

نقشه اي براي قتل صدرالّدین زنجاني کشیدند که نافرجام ماند 

ــد تا اندکي بعد در سال  و البته همین کاِر نوروزبیگ موجب ش

696 ق به سعي صدرالّدین به قتل رسانیده شود.

چنان که یاد کردیم، در دیباجۀ حیرة الفقها و خجلة الفصحا 

ــال 695 ق- یعني یک سال پس  ــده که اثر در س تصریح ش

ــک به امیراالمرایي- به  ــي غازان و انتصاب نوروزبی از ایلخان

ــن دوره مصادف با  ــت. ای ــته آمده اس نام امیر نوروزبیگ نگاش

ــان است که در  هجوم گروهي از مغوالن ماوراءالنهر به خراس

ــد تا خراسان را از دست آنان برهاند.  پي آن امیرنوروز مأمور ش

ــتخالص  ــده و پس از اس امیر نوروز در این مأموریت پیروز ش

ــان، به دارالحکومه-یعني تبریز- بازگشت؛ اّما از آن جا  خراس

که ترتیب دادن امور خراسان نیاز به کفایت او داشت دوباره به 

ــان راهي شد )نک: تاریخ مغول، ص 261(. بنابراین، مندرجات  خراس

ــي هم خواني و  ــن رویدادهاي تاریخ ــۀ حیرة الفقها با ای دیباج

هم زماني دارد.

3.پندهايخواجهعبدهللانصاريدرحیرةالفقها

ــت  ــي اس ــدرج در حیرةالفقها بخش ــّم من ــاي مه از بخش ه

ــده و در آن به  ــل" در پایان کتاب افزوده ش ــه به عنوان "ذی ک

ــه خواجه عبدهلل  ــوب ب ــي از پندنامه هاي منس ــي یک رونویس
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انصاري پرداخته شده است. این بخش- که صفحات 274 تا 

ــخۀ میشیگان را تشکیل داده- همان متني است که  290 نس

نسخه هایي مستقّل از آن موجود است و با عنوان »من مقاالته 

في الموعظة« در کتاب مجموعۀ رسائل فارسي خواجه عبدهلل 

انصاري )ج 2، صص 461 - 472( به چاپ رسیده است. از آن جا که 

نسخه هاي شناخته شده از متن مستقّل این رساله همه مربوط 

ــوان گفت کهن ترین  ــت مي ت ــدۀ نهم هجري اس به پس از س

ــاله را به نام خواجه عبدهلل انصاري ثبت کرده  متني که این رس

همین کتاب حیرةالفقها )نوشتۀ 695 ق( است.

ــي کرده است،  ــطرها بررس ــندۀ این س تا جایي که نویس

ــخه بدلي،  متن مندرج در حیرةالفقها جز برخي اختالف هاي نس

ــراي نمونه در جایي  ــي افزون بر متن چاپي دارد. ب عبارت های

ــي( پس از عبارت: »توفیق دعا نبود«  ــر با ص 471 چاپ )ص 187؛ براب

ــت و زبان  این عبارت را افزون بر متن چاپي دارد: »یقین درس

ــوش نه این جا گوي نه آن جا فروش«. یا در جاي دیگر )ص  خام

ــارت: »و از آدم و حّوا بریده  ــا ص 472 چاپ( پس از عب ــر ب 289 ؛ براب

است« این عبارت را افزون دارد: »و دوزخ به حّبه اي نه اندیشیده 

ــت«. یا در جایي )ص 290 ؛ برابر با ص 472 چاپي( پس از عبارت:  اس

»کعبه پیش خواص آید« افزوده دارد: »اي عزیزان هر سري که 

در وي سجود نیست سفجه ست و هر دستي که در وي مرّوت 

و جود نیست کفجه ست«.

ــز در حیرة الفقها دیده  ــاي کهن برخي از واژه ها نی ضبط ه

ــود که در متن چاپي دیده نمي شود. براي نمونه در جایي  مي ش

)ص 187؛ برابر با ص 471 چاپي( آمده: »نه خوردن پیدا و نه خوابم؛ در 

میان دریا جشنۀ آبم« که در متن چاپي به  جاي "جشنه" ، واژۀ 

"تشنه" ضبط شده است )براي "جشنه" نک: ذیل فرهنگ هاي فارسي، 
ــتاخي همگنان  ص 121(. یا در جاي دیگر )ص 289( آمده: »در اس

آن کنند که او را باید« که در متن چاپي به جاي "همگنان" )= 

همگان( واژۀ "همه" ضبط شده است.

با توّجه به این گونه ویژگي ها مي توان گفت که متن رسالۀ 

ــخه هاي  ــدرج در حیرة الفقها مي تواند به عنوان یکي از نس من

پندنامۀ خواجه عبدهلل در تصحیح اثر به کار برده شود.

ویژگيهايزبانيورسمالخّطي

ــاختار زباني  ــا این که عالء مفتي از مردمان بخارا بوده، اّما س ب

حیرة الفقها نشان مي دهد که زبان، آن چه از دیدگاه دستوري و 

چه از دیدگاه کاربرد مفردات، با آثار ماوراءالنهر شباهت چنداني 

ــتر به آثار  ــي آن را مي توان بیش ــاختار زبان ندارد؛ چنان که س

ــالۀ  ــت. این نکته با اقامت بیست و دوس ــان نزدیک دانس خراس

مؤلف در خراسان نمي تواند بي ارتباط باشد؛ با این حال برخي از 

ویژگي هاي زباني ماوراءالّنهر- به ویژه بخارا- در این نوشته 

دیده مي شود. این موارد عمدتًا در مفردات و واژه هاي اثر دیده 

مي شود و گاهي که مؤلف بدین موضوع تصریح مي کند داراي 

ــت. براي نمونه در جایي )ص 141( به واژۀ  ــتري اس ارزش بیش

»تالك« چنین اشاره شده است:

ــتاد خود چنین خواندم که وقتي ترکي به بخارا آمد و  بر اس

ــت. او چنین گفت که: "تو را  گفت زن از وي طالق خواس

تالك" و تالك سپرز را مي گویند علماء بخارا این تأویل را 

از وي قبول نکردند و گفتند طالق برافتاده است.

ــارۀ مؤلف دربارۀ واژۀ "تالك" درست است چنان که دکتر  اش

ــتي دربارۀ  احمدعلي رجائي در فرهنگنامۀ پایان کتاب یادداش

لهجۀ بخارائي )ص 353( آورده: »تالق ]talâq[ : طحال ، سپرز«.

یا در جاي دیگر حیرةالفقها )ص 174( به واژۀ "تانه" چنین اشاره 

شده است:

ــن والیت »فرت«  ــماِن تنیده را- که دری ــخصي ریس ش

مي خوانند و در بخارا »تانه«- نزدیک جوالهه برد و گفت: 

''این فرت سي گز است ، به یک دینار مي بافي؟''.
ــیدن« به  یا در جاي دیگر )ص 12( فعل »دوختن« را براي »دوش

کار مي برد.

نسخۀ مورد استفادۀ ما داراي ضبط برخي واژه هاي داراي 

ــب توّجه مي نماید.  ــت که جال ــي )گ چ پ ژ( اس حروف فارس

ــراي نمونه واژۀ »تباه« تقریبًا در همه جا به صورت "تپاه" )به  ب

ــت  ــه برابر با تلّفظ آن در زبان پهلوي اس ــده ک "پ"( ضبط ش
ــار؛ ص 105 ده بار؛ ص 106  ــه: ص 104 چهار ب ــراي نمون )ب

ــار؛ 109 یک بار؛ ص 305  ــک بار؛ 107 یک بار؛ 108 یک ب ی

یک بار(. از دیگر نمونه ها مي توان بدین موارد اشاره کرد : واژۀ 

ــه نقطه )ص 81(. کاغد با  ــه نقطه )ص 169(. »ژنده« با س پناه با س

ــه نقطه )ص 115 ؛ ص  ــص 84 و 176 و 240(. کژ با س دال )ص

185 دو بار(. کژدم به سه نقطه )ص 203 سه بار(. هژده به سه نقطه        

)ص 205(.

ــم الخّطي  ــدگاه زباني و گاه رس ــر واژه ها که از دی از دیگ

ــاره کرد: اسـتار  جالب توّجه مي نماید مي توان بدین موارد اش
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]واحد وزن[ )239(. اسباهي ]سپاهي[ )ص 158(. اولبه با تصریح 

بدان که نوعي غذاي ترکان است و در فرهنگ ها "البه" ضبط 

ــده )صص 193 و 194(. بینو با "ب" )ص 168(. پایگاه ]به معني  ش

طویله[ )ص 180(. تركوتازیک)ص 156(. خالشه )ص 89 ، 107(. 

درازدنبـال )صص 186 و 188 و 194 و 201(. دربایسـت )ص 174(. 

ــا تصریح به معادل آن یعني  ــتین ب َدَره ]به فتح دو حرف نخس

شکنبه[ )ص 187(. شبخون )ص 166 و 167(. شغار که همان 

ــخار است )ص 212(. عیدششه )ص 104(. فرت به معني تار  ش

عنکبوت )ص 219(. کالته ]دیه کوچک[ )ص 172(. گاوارهبان 

)صص 171 و 306(. اللکوجورب )ص 42(. نوبتران )ص 170(.

ــه برخي از تفکیک هاي معنایي را باید از بافت عبارات  البت

ــراي نمونه در یکي از عبارات )ص 170( دو واژۀ  متن دریافت. ب

گله و گاواره در جایگاه دقیق خود به کار رفته است:

اگر اسبي در گله یا گوسفندي یا چهارپایي در گاواره ضایع 

شد بر نگاه دارنده تاوان الزم شود یا ني؟.

آگاهيهايتاریخيواجتماعي

ــاره کرده اند، آگاهي هاي  ــوم دانش پژوه نیز اش چنان که مرح

تاریخي اجتماعي این متن از ویژگي هاي سودمند اثر است. در 

این جا به شماري از مهم ترین این موارد اشاره مي کنیم.

ــر روي هم در خوارزم  ــیدن دو موزه ب در جایي )ص 44( به پوش

اشاره شده است:

ــد- چنانک  ــیده باش ــردي دو موزه بر زبِر هم پوش اگر م

ــد و باز  ــح کش ــند- و بر موزۀ باال مس خوارزمیان مي پوش

ــح باید کشیدن  ــیب مس موزۀ باال را بیرون کند، بر موزۀ ش

تا نماز روا باشد.

ــت که  گمان مي رود که در این جا مقصود نوعي از پاي پوش اس

ــحي" خوانده مي شد و دکتر احمدعلي رجائي در  در بخارا "مس

ــارۀ لهجۀ بخارائي )ص  ــتي درب فرهنگنامۀ پایان کتاب یادداش

443( دربارۀ آن آورده:

مسحي ]mas-hi[: پاي پوشي به هیأت جوراب ساق بلند 

که از تیماج سازند و پاي را با آن در کفش کنند.

ــوش در دنباله  ــواهدي از متون را دربارۀ این پاي پ ــان ش ایش

ــي مي کنیم. در  آورده اند که در این جا از یادکرد آن ها چشم پوش

ــش دادن زخم ها با زهرۀ  جاي دیگر حیرةالفقها )ص 47( به پوش

گوسفند اشاره شده:

ــخت باشد  ــت خود را بریده بود و زخم س اگر مردي انگش

ــت کرده بود و بر این زهره مسح  و زهرۀ گوسفند در انگش

کشید روا باشد و این مسئله ترکان را به کار است.

ــمرقند  ــهر س ــاي دیگر )ص 165( به "بیع وفا" در ش در ج

ــه آگاهي از آن  ــده ک ــا مطلبي یاد ش ــاره اي دارد و در آن ج اش

مي تواند در پژوهش هاي سندشناسي به کار آید:

ــا مي خوانند و این عادت اهل  ــت که آن را بیع وف بیعي اس

ــمرقند است و صورت وي آن است که صد دینار از یکي  س

ــرار مي دهد که هر  ــد و ق مي گیرد و زري به وي مي فروش

ــد دینار بدهي بیع زر اقالت کنم. فاّما این لفظ  وقت این ص

را در حّجت نمي نویسند. در حّجت، بیِع صحیح مي نویسند. 

وبعضـيازنیمدانشـمندانکهاکنوندررسـیدهاند

باالياینحّجتیادرشـیب،حرِف"ف" ميکشـند

یعنيکهعالمتبیعوفااست...

همچنین در جایي از متن )ص 100( آمده:

ــي رحمه هلل  ــان نظام الملک طوس ــات خواجۀ جه در مقام

ــیخ  ــهر اصپهان ]با "پ"[ به مهنه ش خواندم که چون از ش

ــعید قّدس هلل روحه العزیز برسید و خدمت او  بزرگوار ابوس

ــک این ترك  ــیخ مرا بگوي که مل ــت، گفت: اي ش دریاف

ــلطان سنجر- رحمة هلل علیه تا به کي بردارد؟  -یعني س

شیخ سر به خرقه فرو برد زماني و باز سر برآورد و گفت: تا 

ــایخ و ادرارخواران را ادرار بدهد و داد  ــادات و مش علما و س

ــد ملک برقرار و جهان در زیر  مظلومان و بیوه زنان مي ده

ــر وي هم در بندند. و  ــد و هر وقت در بندد ب ــن او بمان نگی

گفت چون به شهر مرو رسي او را بگوي که؛ بیت:

ــا تو کند ــدا آنچه نکو ب ــه خ ــي ک  خواه

ــد ــو کن ــا ت ــه رو ب ــک را هم ارواح مل

ــت بکن ــاء او در آن اس ــه رض ــا هرچ ی

ــو به هرچه او با تو کند ... الخ. یا راضي ش

مي دانیم که روزگار سنجر از روزگار نظام الملک و ابوسعید 

ــت و لذا این حکایت داراي ارزش تاریخي  ابوالخیر دور بوده اس

ــي این که  ــت. یک ــا دو نکته دربارۀ آن گفتني اس ــت؛ اّم نیس

ــه در حکایتي مندرج در  ــت ک محتواي این حکایت همان اس

ــرارالتوحید )ج 1 ، صص 177 – 180( درج شده با این تفاوت که  اس

ــق نظام الملک در برقراري ادرار  ــع اخیرالّذکر، عدم توفی در منب

ــده است.  ــانه هاي پایان عمر وي یاد ش ــایخ از نش علما و مش
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ــت کرد که  ــتۀ عالء مفتي مي توان برداش دیگر این که از نوش

ــته اي دربارۀ مقامات نظام الملک وجود داشته و اتّفاقًا  گویا نوش

ــعید اشاره شده  ــته نیز به ارتباط نظام الملک با ابوس در آن نوش

ــاط براي هر دو  ــورت باید گفت که این ارتب ــت. در این ص اس

ــعید- خوشایند بوده  گروه -یعني پیروان نظام الملک و ابوس

است. ارتباط صوفیان با منابع مالي و سیاسي و همچنین ارتباط 

ــتمداران با نهادهایي که در جلب نظر مردم دستي دارند،  سیاس

ــت که جاي خالي پژوهشي تاریخي دربارۀ  دو موضوع مهم اس

آن ها احساس مي شود.

ــه متدّین بودن  ــاره ب ــاي دیگر )ص 173( مؤلف هنگام اش در ج

ــاره کرده و  ــودش به عادت »بنگ خوردن« در آن روزگار اش خ

مي نویسد:

ــردي طالب علمم و هرگز بازي نکرده ام و خمر و بنگ  ... م

نخورده ام؛ رنگ خمر را درین والیت دیده ام  و موالنا حافظ 

ــالم عهد است   الملّة و الّدین بخاري رحمة هلل که شیخ االس

این ضعیف را گفته است که تو را دعاها کرده ام ...

ــان مي دهد بنگ خوردن در آن روزگار ، فراگیر  این عبارت نش

ــت. نیز در صفحۀ 247 مطلبي با این عنوان درج شده:  بوده اس

ــاجد و  ــوال في المس ــي اکل البنج و الّطین و الّس ــوع آخر ف »ن

القیلولة« و در خالل آن به مباحث مرتبط با بنگ خوردن اشاره 

شده است. از عبارت هاي جالب توّجه آن مي توان بدین روایت 

اشاره کرد:

ابوهریره رضي هلل عنه روایت کرده است که بر شما باد که 

پرهیز کنید از آن گیاه- یعني بنگ- که او خمِر عجمیان 

است و شرم را ببرد...

گرایشعالءمفتيبخاريبهتصّوف

ــي که عالء مفتي در کتابش یاد کرده مي توان دریافت  از فقرات

ــته است ؛ هرچند نمي توان او را از  که او به تصّوف گرایش داش

ــمار آورد. این گرایش او شاید به دلیل عالقه اي  صوفیان به ش

ــانیان همواره به تصّوف داشته اند و مخالفت با  ــت که خراس اس

ــش مردمان به یک  ــت یکي از دالیل عدم گرای آن مي توانس

خطیب باشد.

ــّوف یک گرایش  ــر گونه چه گرایش او به تص به ه  

ــرایط اجتماعي ، برخي آگاهي ها  دروني بوده و چه محصول ش

ــتۀ او به دست مي آید که اگرچه در پژوهش هاي مرتبط  از نوش

ــي  با محتواي تصّوف کارکرد چنداني ندارد اّما از دیدگاه بررس

ــت. نمونه اي از آن را  ــودمند اس ــان س تاریخچۀ تصّوف خراس

ــن دربارۀ ارتباط  ــي جعلي مي نماید- پیش از ای -که حکایت

ــیخ ابوسعید ابوالخیر یاد کردیم. براي  نظام الملک طوسي با ش

ــالم اسحاق  ــارۀ مؤلّف به شیخ االس نمونۀ دیگر مي توان از اش

ــاب معاني اخبار وي در جایي از متن )صص 33 -  کالبادي و کت

34( یاد کرد:

از استاد خود شنودم که چون شیخ االسالم اسحق کالبادي 

ــت احادیث رسول را  ــرح تعّرف اس رحمة هلل که مصّنف ش

ــالم را ]گرد آورد[ و آن کتاب را حقایق االخبار نام  علیه الّس

ــالم به خواب دید... شیخ االسالم  ــول را علیه الّس کرد رس

گفت: یا رسول هلل! پس این مجموعه را چه نام کنم؟ رسول 

علیه الّسالم فرمود که من این معاني االخبار نام کردم.

ــود )نک:  ــن حکایت در ملفوظات خواجه احرار نیز دیده مي ش ای

ــه(. عالء مفتي باز در جاي  ــرح التعّرف لمذهب التصّوف ، ص 4 مقّدم ش

دیگر )ص 203( از کالبادي و شرح تعّرف یاد کرده است.

یا در جایي دیگر )صص 81 – 82( آورده:

ــر دمي دو عید  ــت گفته اند که صوفیان در ه ــل طریق و اه

ــه فرموده...  ــیخ ابراهیم ادهم قّدس هلل روح ــد1... و ش کنن

ــطامي، قّدس هلل روحه   ــیخم سلطان العارفین، بایزید بس ش

العزیز بر من بازخواست کرد که...

ــش در مزید به حّق  ــر )ص 112( آورده: »دولت ــز در جاي دیگ نی

بایزید«.

ــف همداني یاد کرده )ص  ــیخ یوس مؤلف در متن خود از ش

ــهر به سرکه  ــهري مي رفت همۀ خمر آن ش 151( که به هر ش

ــد. این شخص باید همان خواجه یوسف همداني )د  بدل مي ش

535 ق( یادشده در نفحات االنس )ص 380 چاپ دکتر عابدي( باشد. 

ــعید بن المطّهر  ــیف الّدین س نیز در دو جا )صص 193 و 292( از س

ــبلي یاد  ــعید الباخرزي و در یک جا )ص 222( از ابوبکر ش بن س

کرده است.

شعرهايمندرجدرحیرةالفقها

ــده،  ــاخته ش از آن جا که متن مورد گفت وگوي ما در 695 ق س

ــن است که شعرهاي مندرج در آن مربوط به زماني پیش  روش

1. یادآور این بیت از حدیقۀ سنائی است:   صوفیان در دمی دو عید کنند || عنکبوتـان مگـس قدید کننـد
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ــعرها داراي ارزش  ــت. از این میان برخي از ش از این تاریخ اس

ویژه هستند. براي نمونه در جایي از متن )ص 119( هنگام اشاره 

ــتي  به الفاظ طالق به یادکرد حکایتي جالب توّجه دربارۀ مهس

دبیر پرداخته است:

در وقتي که پسر قاضي اوقه مي خواست که مهستي دبیریرا 

ــد، او را ]گفت:[ این بیت را بگوي؛  بخواهد و زن او نمي ش

ــق ما مي گفتي | وز دیده به جاي  نظم: اي آنکه حدیث عش

ــفتي || از روي حقیقتي به سیصد دینار | خود  آب ُدر مي س

را به تو دادم و تواَم پذرفتي. موالنا به حضور گواهان گفت: 

ــت و در این معني  ــان مقاالت رف قبول کردم. و میان ایش

ــواب گفتند که این  ــارا آوردند؛ علماء بخارا ج فتوي به بخ

نکاح درست است.

در میان سروده هایي که عالء مفتي بخاري در متن حیرةالفقها 

ــد )ص 214( که درواقع  ــاد کرده، چند بیت از خود وي مي باش ی

حکمي فقهي را به نظم کشیده است. چنان که پیش تر گفتیم، 

نام وي تنها از بیت پایاني همین سروده دانسته مي شود:

بدان که صاحب شرع قویم ملّت و دین

ــع فرماید ــارق نه قط ــزاي گربۀ س س

ــو را زیان افتد ــک چون درمي زو ت ولی

به دست خویش سر گربه را بُري شاید

رواست قتل مسلمان چو قصد مال کند

ــون او بیاالید ــو از خ ــت ت وگرچه دس

چه جاي گربه و سگ باشد از ره تحقیق

علي الخصوص به وقتي که مال برباید

ــریعت به سان صیقل دان مثال علم ش

ــاء مرده بزداید ــه زنگ جهل ز دل ه ک

ــي که ناظم و مفتي بود شریعت را کس

رواست حکمش در دین به هرچه فرماید

ــواب این فتوي ــر دانش ج بگفت از س

ــر همي زاید ــي که ز طبعش هن بخاری

لقب عالست مر او را و نام او عمر است

ــي دگر ناید ــه چو او مفت ــن زمان  در ای

ــرودۀ امامی هروی است: محیط بحر مرّوت مدار  یادآور این س

ــرا فاضل عالم در این چه فرماید || که گربه ای  مرکز دین | س

سر ده قمری و کبوتر را | به قرب هفته ای از تن به قهر برباید... 

ــعر به همراه پاسخ آن سرودۀ »عمادالدین اکرم« در  الخ. این ش

نمونۀ نظم و نثر از آثار اساتید متقّدم )صص 189ـ190(  درج شده 

است.

ــطرهاي سپسین به یادکرد همۀ شعرهاي مندرج در متن  در س

پرداخته ایم؛ با این توضیح که بیشتر آن ها بي  نام سراینده نقل 

شده اند و فقط یک مصراع و دو بیت از شخصي به نام »خواجه 

سنجان« و همچنین مصراعي از سنائي و نیز بیتي از فرید الّدین 

عّطار با تصریح به نام سراینده درج شده است.

- ص 5 : 

ــید ــتن رس ــر دلم به آرزوي خویش آخ

وآنچ از خداي خواسته بودم به من رسید

- ص 22 : 

ــردم م ــن  ت از  ــت  اس ــز  ــت چی هف

ــت ــنون اس ــول، مس ــن آن از رس دف

ــدر وي ــودك ان ــه ک ــي ک آن غالف

ــت ــه در ختنه کردن افزون اس و آنچ

ــس از آن ــي پ ــض وآنگه ــۀ حی خرق

ــت ــدان و ناخن و خون اس موي و دن

- ص 60 : 

ــد ــزرگ مي دان ــود را ب ــه خ ــر ک ه

ــد ــي باش ــل و دن ــن جـاه ــه یقـی ب

ــم ــود دای ــي ب ــدر کـم ــي ان بـیـش

ـــد ــي بـاش ــي در فــروتـن بــرتــن

- ص 66 : 

ــه جــام و  ــاي  جـ و  ــت  اس آب 

ــه کـعــب و  ــزم  ع و  ــت  اس ــت  وق

ــت قــرائ و  ــام  قـیـ و  ــر  تکـبـی

ــده1 قـع ]و[  ــجــده  س ــوع  ]و[  رک

- ص 73 ]مصراعي از خواجه سنجان[: 

ــند گویند ــد، چنانک باش ــا نگرن در م

- ص 96 ]شعري از سلطان العارفین خواجه سنجان[:

ــم راه ــد نبودي ه ــر حس ــم اگ ــا عال ب

ــاه ــرم ش ــدي مح ــار او بُ ــۀ ب  در صّف

2. شعر در نسخه چنین ضبط شده است.
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ــوزد یکراه ــد چنان بس ــت ز حس طاع

ــد یک کاه ــش نمان ــز خرمن طاعت ک

- ص 128:

ــب ــن مطل ــه از م ــوال درون خان  اح

ــن و مپرس ــتانه مي بی خون بر در آس

- ص 152: 

ــي ــل را بینای ــرع و عق ــدۀ ش اي دی

ــي ــو دریای ــره و ت ــا قط ــر علم دیگ

ــوگند خورد ــراب تلخ س شخصي ز ش

ــه مي فرمایي؟ ــورم خورد چ گوید نخ

پاسخ سرودۀ پیشین:

ــد ــن گناه آثم باش ــه بدی ــس ک آن ک

ــد بـاش الزم  ــش  بـنــده یـی آزادي 

ــت  مسکیـن طعام یا جامه دهد یا شس

ــد ــم بـاش ــه روز صـای ــد س ور نتـوان

- ص 103 ]شعري از فریدالّدین عّطار[: 

هر عضو را بدان که به تحقیق روزه است 

ــردگار«. ــود نزد ک ــو روزه ب ــا روزۀ ت ت

- ص 157 : 

ــع دارم ــا طـم ــد دع ــه خـوان هـرک

ــارم گـنـه کـ ــدۀ  بـن ــس  ب ــه  زآن ک

- ص 219 ]مصراع سنائي[ : 

اندر این ملک چو طاووس به کار است مگس.

- ص 262: 

ــس ک ــد  نــدانـ ــزا  س را  ــا  عـلـم

ــس ب و  ــد  دان ــداء  خ ــم  عـال ــدر  ق

ــل دارد ــود عم ــم خ ــا عل ــک ب وآن

دارد ــل  زحـ ــارك  تـ ــر  ب ــاي  پـ
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