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شـرح التعـرف لمذهب التصوف، ابوابراهیم اسـماعیـل بن 

محمـد مستمـلی بخـاری )ف. 434 هـ .(، نسخـه برگردان 

 N.M. 1959. 207 بـه قطع اصل نسـخۀ خطـی به شـمارۀ

موزۀ ملی پاکسـتـان )کراچـی(، کتابـت 473 هـ .، مقدمـه 

و یادداشت ها: نجیب مایل هروی، میراث مکتوب، 1392.

مرکز پژوهش��ی میراث مکتوب با همکاری مؤسسۀ مطالعات 

اس��المی دانش��گاه آزاد برلین، به تازگی نس��خه ای از ش��رح 

التعرف لمذهب التصوف نوشتۀ ابوابراهیم اسماعیل بن محمد 

مس��تملی بخاری را- که در قرن پنجم هجری قمری کتابت 

ش��ده و به لحاظ تاریخ نس��خه پردازی مؤلفات و نگارش های 

دیرینۀ پارس��ی، پس از نسخۀ منحصربه فرد االبنیة عن حقائق 

االدویه دومین نس��خۀ موجود کهن پارسی است- به صورت 

نس��خه برگردان در 195 صفحه با شمارگان 200 نسخه منتشر 

کرده است.

شرح التعرف یکی از مهم ترین متون عرفانی و کهن ترین 

متن صوفیانه به زبان فارس��ی است که تا کنون به دست آمده 

است. اس��ماعیل مس��تملی بخاری از زمرۀ ش��اگردان محمد 

کالبادی بخاری )ف.380 ه� ./ 990 م. یا 384 ه� ./ 994 م.(، 

مؤل��ف التعرف لمذهب التص��وف، و از عرفای نامی عصر خود 

بوده که بر اثر خواستاری اصحاب کالبادی، به گزارش و شرح 

اثر شیخش اهتمام کرده است. این نکته را مستملي بخاري در 

مقدمۀ شرح التعرف آورده است: 

آن کتاب را به ش��رح کردم تا به س��خن پی��ران متقدمان 

تبرك کرده باش��م و نیز مقتدي باشم نه مبتدي تا کس بر 

م��ن عیبي نکند و هرچه گفتم مؤکد کردم به آیتي از کتاب 

خداي عزوجل یا به خبري از رس��ول صلوات هلل علیه و آله 

و یا به مسئله اي از فقه.

 )روشن، 1363: 33 - 34(

ب��رای پی ب��ردن به ارزش واقعی و جایگاه علمی کتاب ش��رح 

التعرف بی مناسبت نیس��ت که بدانیم التعرف لمذهب التصوف 

نوش��ته ابوبکر محمد بن ابراهیم کالبادی، که ش��رح التعرف 

تفس��ی�ر آن اس��ت، بع�د از واقعۀ قتل حالج در سال 309 ه� . 

برای دفاع از صوفیان تألیف شده؛ یعنی در زمانی که عالمان و 

دینداران ظاهری به شدت با صوفیان مقابله و مبارزه می کردند و 

گویا مردم زمانه نیز به معرفت حقیقی و باطنی بی رغبتی نشان 

می دادن��د، به طوری که جنبه های اخالق��ی دین نیز کم رنگ 

و بس��اط حقیقت و معرفت الهی برچیده ش��ده بود. از یک سو 

دعوی های پوچ و بی اساس و آداب خرافی و ساختگی مدعیاِن 

تصوف آشکارا اوج می گرفت و بدعت های نادرستی در تصوف 

گذاشته ش��ده بود، و از سوی دیگر عده ای نسبت های ناروایی 

از روی جهل و بی دانش��ی به صوفیان و مذهب و مرام آنان در 

تصوف می دادند. لذا در چنین شرایطی بود که محمد کالبادی 

دس��ت به تألیف کتاب ارزش��مند خود می زند ت��ا بلکه حقیقت 

تص��وف و صوفی حقیق��ی را به مردمان عصر خ��ود به نیکی 

بنمایان��د. از آن رو که کالبادی اه��ل علم بود و عالوه بر علم 

حدیث، در تصوف و مسائل آن دستی داشت، کتاب او در طول 

تاری��خ همواره مرجع اهل تحقیق در باب تصوف و عرفان بوده 

اس��ت؛ تا بدان جا که درباره آن گفته ش��ده است: »لوال التعرف 

لما عرف التصوف« که اگر تعرف نبود تصوف شناخته نمی شد. 

وابس��تگی و ارتباط ش��رح التعرف با تألیف محمد بخاری، قدر 

نسخۀ چاپ شده را چند برابر می کند.

ش��رح التعرف که همانند خود التع��رف، از اقلیم فرهنگی 

بخارا برخاسته است، آن را نیز نمایانگر فکر و فرهنگ عرفانی 

در سده های چهار و پنج هجری ساخته است. این اثر افزون بر 

ارزش های محتوایی که دارد، از دید گونه شناس��ی زبان فارسی 

خراسانی و تاریخ نسخه پردازی نگارش های کهن پارسی حائز 

شرح التعرف لمذهب التصوف

سهیال یوسفـی*

soheilayosefi@yahoo.com /کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی *
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اهمیت اس��ت، از این رو چاپ آن گامی مثبت و مؤثر در زمینۀ 

شناس��ایی فرهنگ گذشته به ویژه تصوف در ایران قدیم است 

و کم��ک می کند تا بتوانیم به وس��یلۀ آن گونۀ زبان فارس��ی 

ماوراءالنهر را دریافته و جایگاه فکر و فرهنگ عرفانی و تصوف 

آن خطه را در نخس��تین س��ده های هجری، زمانی که تصوف 

در س��رزمین فرارود و دیگر سرزمین های خراسان چون طوس 

و نش��ابور و مرو و... روزبه روز گس��ترش می یافت، به درستی و 

مستند به اسناد مکتوب کهن نشان دهیم. 

کتاب با مقدمۀ کامل و نس��بتًا مفصل اس��تاد نجیب مایل 

هروی، نسخه ش��ناس محقق، آغاز می شود. وی در 35 صفحه 

به بررسی ویژگی های نسخه شناختی این اثر و نیز ویژگی های 

اقلیمی س��رزمین پدیدآورندۀ آن، پرداخته اس��ت. مایل هروی 

در یادداش��ت خود نسخۀ به دست آمده را گرانبها و چاپ آن را 

از جهات گونه شناس��ی تاریخی و متن شناس��ی سودمند و حائز 

اهمیت دانسته است: 

این نس��خه از شرح التعرف، نسخه ای است بسیار ارزشمند، 

که نه تنها به لحاظ متن شناس��ی شرح التعرف از ارجحیت و 

اهمیت بسیار برخوردار است ... به لحاظ اعتبار گونه شناسی 

نس��خه های کهن عرفانی )خانقاهی( و آداب نسخه پردازی 

در میان عارفان قرن پنجم قمری و به جهت گونه شناس��ی 

گونه های فارس��ی خراسانی سزاوار تأمل جدی و اجتهادی 

اس��ت. این اثر همچنین ب��ه منظور دریافت اش��تراکات و 

همس��انی ها و دگرس��انی ها و افتراق��ات در گونه شناس��ی 

تاریخی گونه های نس��خ خطی فارسی از اهمیتی بسیار در 

قلمرو تحقیقات نسخه شناس��ی و پیوند آن با متن شناس��ی 

برخوردار است.

 )مایل هروی، 1392: مقدمه 13(

در مقدمۀ کتاب آمده است: در ظهر نسخۀ چاپ شده، یادداشتی 

به خطی جز خط کاتب وجود دارد که بر پایۀ آن )نسخۀ حاضر( 

شرح التعرف می بایست به چهار ُربع یا مجلد بخش بندی شده 

باشد، در حالی که خود شارح هرگز به چنین تقسیماتی در شرح 

خود بر التعرف اش��اره نکرده و نخستین نسخه ای که سخن از 

چهار جلد بودن ش��رح التعرف به می��ان آورده محمد بن علی 

ساوی در سدۀ ششم بوده و پس از او کاتبان برخی نَسخ به این 

چهارپارگی اهمیت داده اند. اصل این نس��خه، که از میانۀ باب 

هژدهم آغاز می ش��ود و در کتابخانۀ موزۀ ملی پاکستان موجود 

است، در نیمروز بیست و چهارم شوال سال چهارصدوهفتادوسه 

از روی نس��خه ای کتابت ش��ده و با نسخۀ ش��یخ امام ابی نعیم 

عبدالملک البزدوی مقابله ش��ده بوده اس��ت. از این روی این 

نس��خه بدون واسطه به نس��خه ای از نسخه های روزگار شارح 

التعرف می رسد؛ نس��خه ای که به لحاظ نسخه شناسی وابسته 

به اقلیم جغرافیای متْن س��خت درخور توجه اس��ت. افزون که 

انجام��ۀ کاتب عالوه بر توانمندی وی، نش��ان از یگانگی او با 

اقلیم و ذهن جغرافیای زبان ش��ارح دارد و آشنایی او را با آداب 

نسخه نویس��ی در س��دۀ پنجم هجری و نیز درک دقیق او را از 

مفاهیم عرفانی می نمایاند.

این نسخه نخستین تجربه های نسخه پردازی آثار عرفانی 

را در مش��رق ایران نش��ان می ده��د که نه تنها ب��ه لحاظ نقد 

و تصحیح ش��رح التع��رف حائز اهمیت فراوان اس��ت، بلکه از 

ادب گزاره نویس��ی مْزجی متون تازی عرفانی در ش��رق ایران 

نیز حکایت می کند. نش��انه های نسخه پردازی در این نسخه از 

وجهی هنوز پیچیدگی های نشانه های نسخه نویسی سده های 

پس��ین را نمی نماید. خط کاتْب نسخ اس��ت، اما نسخی با ثلث 

آمیخته، ت��ا جایی که در مواردی پیچش ه��ای ثلث، خط او را 

به س��وی خط مسلس��ل، که در نواحی ب��االرود معمول بوده و 

فرهنگ نویس��ان آن نواحی معادل فارس��ی آن را »خط پیوسته 

نبش��ته« ضبط کرده اند، سوق داده اس��ت. در نقطه گذاری هم 

کاتب، گاه به س��وی خّط کم نَُقط و بی نق��ط میل می نماید که 

در میان خوشنویس��ان به خط ُغْفل شهرت داشته است. نمونۀ 

پیوس��تاری حروف در خط کاتب بیش��تر در واژه ه��ای »اندر« 

و »ورا« دی��ده می ش��ود. کاتب با آداب کتابت حروف متش��ابه، 

مطابق قواعد روزگارش، آشناس��ت و ب��ر طبق آن عمل کرده 

و ب��ا گ��ذاردن یک نقط��ه در زیر حروف مش��ابه: ک/  )/ گ(؛ 

د / ذ؛ ر/ ز؛ ح��رف دال را از ذال؛ گاف را از کاف و ر را از ز 

متمایز کرده اس��ت. و حروف ح، س، و شین را گاه با خط تیرۀ 

کوچک و یا س��ه نقطه در زیر س��ین و دو نقطۀ چسبیده بر زبَر 

ش��ین از تش��ابه ممانعت می کند. البته کاتب، از آن جا که رفتار 

او در نظ��ام کتابت با قلم موی نش��ان می دهد، به س��وی خط 

کم نق��ط تمایل دارد و قواعد مش��خص و همگون را در زمینۀ 

نقطه گذاری و نش��انه گذاری به لحاظ رفع مانندگی تام و تمام 

از حروف متش��ابه در کتابت مرعی نمی دارد. با این همه کاتب 

.
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از دقت فوق العاده در کتابت متن و شرح التعرف برخوردار بوده 

اس��ت و با ساختارهای زبانی-  اعم از نظام آوایی و واژگانی و 

س��اختارهای نحوی آن- آشنا و مسلط است که خوانندۀ آشنا 

با متون کهن فارس��ی، این نسخۀ کم نقط را از تمام نسخه های 

تمام منقوط قرن هش��ت و نه هج��ری از همین متن، روان تر 

می خواند. 

از آن ج��ا که زب��ان همانن��د گوین��دۀ آن در ادوار و اطوار 

تاریخ��ی دگرگونی می یابد و خ��ط نیز به تبع آن این دگرگونی 

را می پذیرد، خط نَس��خ کهن و دیرینه سال فارسی شأن زبانی 

)linguisticality( عصر تألیفش��ان را آینه داری می کنند. حد 

فاصل و شکاف در میانۀ رسم خط و گونۀ کاربردی زبان مؤلف 

ب��ه قدری ناچیز بوده که اگر مث��اًل متن دورۀ چهارم و پنجم را 

بر پایۀ نس��خ س��ده های نهم و پس از آن بخوانیم، بسیاری از 

 )emotive Lunguage(  زمینه های آوایی، وجوه زبان عاطفی

و صور مج��ازی زبان )The Language figurative( متون 

دیرینه س��ال و کهن را از دست می دهیم و متن کهن را مطابق 

با پس��ندهای زبانی و خطی روزگار خودمان تصحیح می کنیم 

و می فهمیم.

برای روشن شدن جایگاه ارزشمند نسخۀ حاضر و ضرورت 

مس��لم نشر نس��خۀ برگردان آن، یادآور می شوم که پیوستگی 

و قراب��ت تلفظ واژه ها و س��اختارهای نحوی در این نس��خه با 

ص��ور مکتوب و وجوه نبش��تۀ آن، پدیده ای اس��ت که اگر جز 

موارد اندک نادیده گرفته ش��ود، بار عاطفی و مجازی زبان این 

متن- همچنان که در نسخه های متأخر و معاصر آن از دست 

رفته اس��ت- در تحقیقات متن شناسی فراموش می شود و هم 

وجه آهنگین و موسیقایی پاره ای عبارت های سخت زیبای آن 

نادیده و ناش��ناخته می ماند. از زمرۀ ضبط ه��ای گونه ای زبان 

 Texts( که در نس��خۀ حاضر به لحاظ گونه شناسی زبان متون

Language( درخور تأمل است و به لحاظ تاریخ گونه شناسی 
سزاوار نگاهداری است، می توان موارد زیر را نام برد:

1. ُچن ]con[ / در سرتاسر این نسخْه مؤلف )/ کاتب( کوشیده 

اس��ت که از مصرع های بلند و کوتاه زبان فارسی بهره بگیرد. 

در م��ورد چون هرگز به مصوت بلند توجه نداش��ته و هرجا که 

این واژه را یافته به صورت جن )/ ُچن( به کار برده اس��ت. این 

کاربرد در نس��خه های متأخر شرح التعرف به چون تبدیل شده 

است. 

2. وی ]vi[/ از جمله کاربردهای گونه ای و دیرینۀ خراسانی به 

جای )ای iy و یی yi( است. این کاربرد گونه ای تا سدۀ هشتم 

هجری معمول بوده است.

3. نش��انۀ همزه ]ء[/ یک��ی از نکته های س��زاوار تأمل در این 

نسخه عدم کاربرد همزه است؛ حتی در مواردی که نویسه های 

دو جزئی را در زبان فارسی یا واژه های مأخوذ از عربی تشکیل 

می دهد. عدم کاربرد نش��انۀ همزه در این نسخه، مقولۀ مربوط 

به خط نیست بلکه نکته ای است از مباحث گونۀ زبان.

4. کس��رۀ اضافی ] ِ- [/ از مسایل تاریخ زبان فارسی است که 

در این نسخه بس��یار مورد توجه کاتب بوده است. اهمیت این 

ضبط در گونه شناس��ی تاریخی زبان فارسی به این جهت است 

که امروزه در گونه های فارس��ی باالرود، ه��رات و کابل از زبَر 

) َ- ( و از پیش ) ُ- ( به حیث نش��انۀ اضافی در گفتار اس��تفاده 

می شود. مثاًل گفته می شود: امانَت نگاه داشَت. 

5. همارا hamārā/ وجهی اس��ت از هماره و همواره، که وجه 

این نس��خه هماره، »همارا« اس��ت و به هیچ روی کاتب از این 

وجه عدول نکرده است.

6. بدادر badādar/ وجهی اس��ت گفتاری از واژۀ برادر، که در 

مت��ون به صَور ب��رادر، دادر، و دادا و همین صورت مضبوط در 

نسخۀ حاضر به کار رفته است.

7. خی��دره )xidara)e/ جرق�ه های آتش؛ این واژه از واژه های 

کهن و گونه ای فارس��ی بخارا و حوال��ی آن اقلیم بوده و دو بار 

در یک تمثیل مس��تملی بخاری آمده است. تا کنون واژۀ خیدر 

را ن��ه در فرهنگ نامه های کهن و ادوار میانه و متأخر و معاصر 

و ام��روزی دیده ام و ن��ه در متون مورد نظر که در اقلیم ذهن و 

زبان شارح و گزارندۀ التعرف کالبادی می گنجد.

8. موکدی ]movakkedi[/ استواری، محکم بودن. این واژه 

در فرهنگ های معاصر ضبط نشده است.

به معنای  »بودن« است  استعمال فعل مضارع   /[id] اید  .9

»است«.

10. هی ]hi[/ از مصدر هس��تن به جای هس��تی به کار رفته 

است.

11. َ– ش ]aš[/ کاربرد ضمیر س��وم ش��خص برای جاندار و 

بی جان در پایان فعل.

12. نِه ]ne[/ ضبط کتابت نِه از مؤلف یا کاتب اس��ت به جای 

ــ
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نیس��ت. در فارسی نَه )/ na( داریم و نی )/ ney( که به معنای 

نیست هنوز در گفتار به کار می بریم. صیغۀ امر است از نهادن؛ 

که در این نسخه، »نه« ربطی به مشتقات »نِهادن« ندارد.

13. آری کردن/ مانند »بلی گفتن« در فارسی امروز.

14. آمد ... آمد/ با لحن گفتار، »آمِد« دوم به معنای »آمده بود« 

)برای کس��ب اطالعات کامل در این زمینه ر.ک: مایل هروی، 

1392: مقدمه(.

پ��س از مقدمه، تصویر متن کتاب به قطع اصلی نس��خۀ 

خطی، که بخش عمدۀ اثر چاپ ش��ده را تشکیل می دهد، آمده 

و سپس پیوس��ت با عنوان »نگاهی به تصحیح شرح التعرف و 

برگ های بدرقۀ نسخۀ کراچی«، سه صفحه از کتاب را به خود 

اختصاص داده است. مایل هروی در این بخش به برخی نکات 

در زمینۀ تصحیح متون و نیز فهرست های نسخ خطی پرداخته 

و در انتقاد از شیوۀ فهرست نویسی رایج می گوید:

من در ایران معاصر در نیم قرن اخیر دریافتم که متأس��فانه 

برخی از فهرست های نسخ خطی به اهتمام کتاب ناشناسان 

فراهم آمده است. فهرست نویسی نسخ خطی می بایست در 

چند مرحله توصیفی، تطبیقی، ارجاعی و... فراهم آید و این 

همه بر اساس علم نسخه شناسی و کتاب شناسی، که رؤیت 

نسخه ها را التزام می کند، میسر می شود.

)همان، 111(

مایل ه��روی در ادامۀ این بحث به تصحیح محمد روش��ن از 

کتاب شرح التعرف نگاهی گذرا کرده است و معتقد است:

 کوشش آقای محمد روشن در زمینۀ شرح التعرف می تواند 

به لحاظ تبویب مجدد کتاب و مقابلۀ مجدد با نسخۀ کراچی 

و حروفچینی مجدد و تهیۀ نمایه های دقیْق به چاپی درخور 

محققان متون تلقی ش��ود و سعی و تالش فراوان مصحح 

دانشمند این متن کهن تضییع نشود. 

)همان، 112(

بخش آخر پیوس��ت به یادداشت هایی که بر ظهر نسخه کتابت 

ش��ده، اختصاص یافته که در مقدم��ۀ کتاب به مهم ترین آن ها 

اشاره ش��ده است. این کتاب همچنین ش��امل نمایۀ کاملی از 

فهرست آیات قرآن، فهرست احادیث و اخبار، فهرست سخنان 

پیامبران پیش��ین، پیران عارف، مثل ها و مثلواره ها، فهرس��ت 

بیت های ت��ازی، فهرس��ت تعریفات اصطالح��ات و مفاهیم، 

فهرست اصطالحات عرفانی، کالمی و مدنی، فهرست واژه ها 

و س��اختارهای زبان و فهرست های اعالم است، که استفاده از 

کتاب را آسان تر ساخته است.

در پای��ان ضمن قدردان��ی از زحمات اس��تاد نجیب مایل 

هروی، که برای نش��ر این اثر کوش��یده اند، از مرکز پژوهشی 

میراث مکتوب، سپاسگزاریم که در راستای حفظ میراث کهن 

ُمجدانه می کوش��د و با چاپ های عکس��ی نسخ خطی امکان 

دسترسی آس��ان عالقه مندان به آن را فراهم می کند. امید که 

همۀ آثار باقی مانده از گذشتۀ علمی و فرهنگی مان یک به یک 

چاپ شده و از بالی خمولی و گم بودگی در امان بمانند. 
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