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  هدايتة نامـشناخت
  *پوردابراهيم ايرجمحم

  
  چكيده

اين مقاله به شرح احوال و آثار رضاقلي خان هـدايت، اديـب و مـورخ بـزرگ عصـر      
در اين . دهدزندگينامة منقح و دقيقي از وي ارائه ميپردازد و براي اولين بار قاجار مي

چاپي و خطي بـه نحـوي شايسـته معرفـي     از  عمثار او اآنوشتار سعي شده است كلية 
  .گردد

  .، اميرالشعرا، ستّة ضروريهلَله باشيرضاقلي خان هدايت، قاجار،  :هاكليدواژه
  

  پيشگفتار
مغول با آثار ادبي پس از ايـن دوره  شك تنوع، اصالت و استحكام ادبيات پيش از بي

ـ    ةقابل قياس و همسري نيستند و اين دور  ةـبارور و شكوفا نياز بـه تحقيـق و مطالع
ما در ادبيات پيش از مغـول،   ةـسويسره و يكبسيار دارد؛ ولي توجه و پژوهش يك

هاي فرهنگي و بـه طـور   متأسفانه دچار چنان افـراطي شده كه توجه ما را از داشته
ي مطالعه و تحقيق در بخشي از تاريخ و ادبيات اين سرزمين باز داشته اسـت و از  كل
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بسياري از ادبا و نويسندگان دوران زند و  ةهمين رو گرد گمنامي و ناشناختگي، چهر
  .و آثار آنان را پوشانيده است قاجار

 ،الفصـحا  مجمـع او غالبـاً بـا   . خـان هـدايت اسـت    اي از اين افراد رضاقلينمونه
شود، در حـالي  و يكي دو اثر ديگر شناخته مي ناصري يالصفاروضة ،العارفين ياضر

دارد كـه بـه بـيش از    اي و عرفان تأليفات عديده ،تاريخ ،ادبيات ةـكه او در سه زمين
مشـاغل مهـم    ،نيـز دارنـد   زياديرسد و عالوه بر اين آثار كه اكثراً حجم سي اثر مي

الفنـون،   دار ةـدولتي را نيز به عهده داشته است، مانند هجـده سـال مـديريت مدرسـ    
شـاهزادگاني   )لَلگـي (و تربيت و آموزش  ،مأموريت به خوارزم به عنوان سفير ايران

   .الدين ميرزا آرا و مظفر چون عباس ميرزاي ملك
كوشيم تا به نحوي شايسـته، شـرحي كامـل از احـوال و آثـار      مي در اين فرصت
  . هدايت ارائه نماييم

  
  والدت و والدين هدايت

الحرام تخميناً ساعتي قبـل از طلـوع    والدت هدايت در شب پانزدهم شهر محرم«
ـ  ةفجر در سن  ،هـدايت (» تهـران واقـع گرديـد    ةهزار و دويست و پانزده در دارالخالف

به زمان  ،العارفين رياضجز  ،هدايت در چندين كتاب ديگر خود .)601 :العـارفين  رياض
. )335 :التـواريخ فهـرس ، همـو  ؛6/1209 :الفصـحا مجمـع ، مـو ه(كند دقيق تولدش اشاره مي
از اراضي هزارجريب دامغان و سمنان و نامش هـادي   1كالته پدرش از بزرگان چارده

چون آبا و اجـداد هـدايت نسـب خـود را بـه كمـال       . پسر اسماعيل كمال بوده است
ــدي ــي خجن ــاندندم ــاق « رس ــال الح ــه كم ــامي آن طايف ــي در اس ــدهم ــوه(» ش   ، م

ـ     )6/1209 :الفصحامجمع از ايـن   ،الـمـ ـل كـو چنان كه ديـديم جـد هـدايت، اسماعي
ـ  ريش ،پدر هدايت ،آقا هـادي. رخوردار بوده استب »كمال« خلـوت و   ةسفيدي عمل

ه داشته است و پس از قتل آقـا  قاجار را بر عهد ناخدداري اجناس آقا محم صندوق
سفيدي  شود و منصب پيشين خود يعني ريشمي شاه وارد دخان به دربار فتحعليمحم
 1215سـال   وقـايع  هـدايت در . آوردمـي  داري را به دسـت خلوت و صندوق ةعمل
  : نويسد مي

به سفر خراسـان بـود، در   ] فتح عليشاه[مĤب خاقان صاحبقران والدم در ركاب نصرت
بـدان   ،داشـت ) ع(رضـوي   ةـتهران متولد شدم و چون پدر عزيمت روض ةـدارالخالف
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   .)335 :التواريخفهرس، موه( گذاشترضاقلي غالم آن حضرت را  مناسبت نام
   و توضيح اينكه

 اليه را قبل از مضافمضاف ،همانا قلي در زبان تركي به معني غالم است و آن جماعت
  .)2/541ـ1 :1342آبادي  حبيب(باشد  )غالم رضا(رضاقلي آورند پس معني  مي

شود و سـرانجام در  مي داري واليت فارس مأمور آقا هادي پس از دو سال به خزانه
. گويـد  ساله بود، دار فـاني را وداع مـي  در حالي كه هدايت طفلي سه  ،ق1218سال 

  :سرايدمي هدايت در مورد رحلت پدر چنين
 سالچون سهسرمبه طفلي برفت از«

  

 »پــدر كــردم از ايــن جهــان ارتحــال 
 

 )421 :خرّم بهشتهدايت، ( 
در  .رودپس از فوت پدر، هدايت همراه مادر خود به بارفروش نزد اقوام مادري مـي 

  :نيز به اين سكونت چندساله در مازندران اشاره دارد الحقايق بحر ةـمنظوم
 گاه خـردي بـه حكـم نسـبت مـام«

  

 بودم آنجـا چـو چنــد ســال مقـيم
  

ــرا آرام     ـــدران م ـــه مـازن ـــد ب  ش
ــديم    ــد ق ــي ز عه ــد هم ــادم آي  »ي

  

  )73 :الحقايق بحرهدايت، ( 
آيـد و در آنجـا   مي خدا به شيراز ةـاما بعد از چند سال مادرش به قصد زيارت خان

 مخبرالسـلطنه  2.كنـد مي ازدواج ،ابتدا با محمدمهدي خان شحنه كه پسر عمويش بود
 ساله بوده، خـودش را در حـوض   هفتخان   قليرضا« :نويسدمي اين ازدواج ةدربار
گفتـيم كـه هـدايت در     .)هشـت  و بيسـت  :خـاطرات و خطـرات   ،السلطنه مخبر( 3»افـكندمي

 سـاله  متولد شد و مخبرالسلطنه هنگام ازدواج مادرش با شـحنه او را هفـت   ق1215
ـ . ق رخ داده باشد1222حدود سال داند كه با اين حساب اين ازدواج بايد در مي ا ام

  : نويسد مي ق1224ة ـدر ذيل حوادث سن التواريخ فهرسهدايت خود در 
با آنكه در آن ... دث گشتحاو در زمستان اين سال در دارالمرز مازندران زلزله عظيم 

ف در بارفروش ساكن و زيـاده از هــشت و نـه سـال نداشــت و اكنـون در       سال مؤل
: التـواريخ فهـرس همـو،  ( باشم هنوز دهشت آن واقعه فراموش نيامـده مي سالگي پنجاه
357.(   

. سالگي هنوز در بارفروش ساكن بوده و به شيراز نرفته است بينيم كه هدايت در نهمي
. يعني در اواخر آن سالاست، ق اتفاق افتاده 1224ضمن اينكه اين زلزله در زمستان 

اين بنده «: نويسدمي يت در ذكـر بـارفـروشهـدا خوارزم ةـسفارتنامـهمچـنين در 
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 :سفارتنامة خوارزم، موه(» ام قريب به هشت سال در ايام صباوت در آن شهر زيسته
رود و بـا احتسـاب   مـي  سالگي همراه مادر به مازندران گفتيم كه هدايت در سه. )22

  . بايد تا سن يازده سالگي را در آن ديار سپري كرده باشد ،هشت سال سكونت
 ةـعزيمت سفر خاننيت به  دمهدي خان شحنه،مادر هدايت پس از ازدواج با محم

بقيـع   ةطيبه وفـات يافـت و در مقبـر    ةـدر مدين«ليكن  ،پوشاندمي عمل ةـخدا جام
كـه از   خرّم بهشت ةـهدايت در اواخر منظوم. )601:العارفين رياض ،هدايت( »مدفون شد

 ةدهـد و دربـار   مـي  اوست، شرح حال مختصري از خود بـه دســت   ةضروري ةـستّ
  :سرايدمي رحلت مادرش چنين

 الجـرمده و دو چو شـد سال من«
 تـربت بمـاندلخـتي در آن پاك چو

  

 ز شـيـراز شـد مــادرم زي حــرم   
 »شـاند برف به جان و جهـان آسـتين   

 

 )422 :خرّم بهشتهدايت، (
  .شودمي و بدين ترتيب او در دوازده سالگي از نعمت مادر نيز محروم

  
  نوجواني و جواني هدايت

 ،اصلي او بـود  ةپرورندخان شحنه كه  دمهديهدايت پس از درگذشت مادر نزد محم 
شت و همـين  مدتي داروغگي و شحنگي شيراز را دا 4اين شحنه. تربيت و رشد يافت

شـحنه در اواخـر   . را براي خود انتخـاب كنـد   »شحنه«ص امر موجب شد تا او تخل
عمر، داروغگي اصفهان را بر عهده داشت و در همين شهر نيز چشـم از جهـان فـرو    

   :كندمي ا از او چنين يادهدايت با بزرگداشتي بسز. بست
نيـز بـه هـم     5پروردگار ظاهري فقير نيز اوست و عالوه بر نسبت قديم، نسبت جديـد 

 :العـارفين  ريـاض  ،هـدايت (رسيد الحق فقير كمال تربيت و نهايت مرحمت از او ديـده  
433( .  

هدايت سپس به تحصيل و تكميل معلومات خود پرداخت و توانسـت بـه خـدمت و    
شـاه درآيـد و در خـدمت او و     علي ميرزا فرزند فتحعلي فارس حسينمالزمت والي 

همـو،  (» زيست و مناصـب مناسـب داشـت   مي معزّز و مكرّم«ميرزا رضاقلي پسرش 
در همين اوان اسـت كـه    دلگشا ةتذكربسمل شيرازي صاحب . )6/1209 :الفصـحا مجمع
  : نويسدمي هدايت ةدربار

رضـاقلي  حال در خدمت فلك رفعت نـواب   ،نظم گذاشته ةدر عنفوان شباب پا بر داير
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تذكرة نواب، (مقرّبان  ةـمـيرزا كه يكي از دراري عـمان فـرمان فرمايي اسـت از جمل
  .)419 :دلگشا

  
  »الشعرايي امير«، و لقب »هدايت«، »چاكر« تخلّص
 »چاكر« ص ابتدايي خود رااين پدر و پسر بود كه هدايت تخل خدمات به ةـبه واسط
كرد و شرح مسـتوفاي ايـن تغييـر    بدل  »هدايت«ص را به ا بعدها اين تخلام. برگزيد

هـدايت نيـز تـا     6توان از ارادت قلبي و مشـرب تصـوفي  مي ص كه در خالل آنتخل
، الحقايق طرائقعلي شيرازي در  آمده است و معصوم الفصول اصولحدي آگاه شد، در 

، همان مطالب را عينـاً از  پردازدمين شيرواني العابدي آنجا كه به شرح حال حاج زين
  : شودمي ص هدايـت بر ما روشنگـونه راز تغيير تخلكند و اينمي نقل الفصول اصول

حـاج  [حضور آن جنـابم   اينكه شبي در واقعه ديده شد كه در] هدايت[سبب اين لقب 
در ميـان   و حرف اسمي و نقـش خـاتمي  ] عليشاه العابدين شيرواني ملقب به مست زين

چون روز ديگـر شـرفياب شـدم،    . نمايندمي است و مرا به قبول آن اسم با خاتم تأكيد
ص خود را تبديل كـن بـه اسـم    گويم تخلمي فرمودند در شب به خواب ديدم كه به تو

كنم در ايـن باب مثل كسـي كه از كسـي بزرگ بــه ايـن امــر    مي و اصرار »هدايت«
طـرفين   ةـاء تنزل من السماء، چون صدق رؤياي صالحگويم االسممي مـأمور باشد و
را منظوم كردم  هنام هدايتص شدم بعدها مثنوي ملقب و متخل »هدايت«ثابت شد و به 

  .)3/285 :الحقايقطرائق ،شيرازي؛ 792 :الفصول اصولهدايت، (
دتقي و در آن شهر ميرزا محم 7كندمي ق فتحعلي شاه عزم سفر فارس1245در سال  

كند و از آنجا  يم كه سمت صاحب ديواني داشته، هدايت را به شاه معرفي ،آبادي علي
رحلت كـرده و شـاه لياقـت و كفايـت هـدايت را       ،الشعرا ملك ،خان صبا كه فتحعلي

بـدين منصـب   «و او را  8دهدمي دريافته بود، لقب خاني و اميرالشعرايي را به هدايت
هنگام حركت موكب اعـال از ركـاب    بيماري صعب در ةـمنظور داشت ولي به واسط

ورود هدايت به پايتخت و دربار . )6/1209 :الفصحامجمعهدايت، (» همايون محروم ماند
در . گيـرد مـي  شاه و به سلطنت رسيدن محمد شاه صـورت پس از درگذشت فتحعلي

رات پايـان داد و بـه تهـران    هـ  ةـنتيجـ بـي  ةكه محمد شاه به محاصر ،ق1255سال 
 هدايت با تحف و پيشكشهايي از جانب فريدون ميـرزا مـأمور بـه تهـران     9،بازگشت

 ةـميرزا آقاسي كه سمت صدراعظمي داشته و ضـمناً دختـر عمـ    ةـشود و در خانمي
 كه خــود هدايــت اشـاره    چنـان. كندمي منزل 10را به زني گرفته بودرضاقلي خان 
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عيال را از فـارس بـه تهـران آورده توقـف      ،االمر حسب« 11در هـمين سـال ،كندمي
رضاقلي  .)452ـ451 :التواريخفهرس، موه(» گزيد و به خدمت عباس ميرزا مأمور گرديد

 »باشـي لــله «منصوب شـد بـه    از اين تاريخ كه به تربيت عباس ميرزا مأمور وخان 
و انعام شد و اكرام  مي مقام و مرتبت هدايت هر روز در درگاه افزون. شهرت پيدا كرد
ق به حكمراني فيروزكوه نيز منصـوب  1263او حتي در سال . ديدمي درخور خويش

  : گويد خوارزم ةـسفارتنامكه خود در شرح فيروزكوه از كتاب شد؛ چنان
چندي  ـنور اهللا مضجعه   ـمغفور خاقان سعيد محمد شاه قاجار  در اواخر دولت پادشاه 
سـفارتنامة  ، مـو ه(با اين غالم صداقت فرجام بـوده  ] فيروزكوه[ضبط و حكومت آنجا 

  .)14 :خوارزم
  

  هدايت در زمان ناصرالدين شاه
نت تكيـه  سـلط  ةـد شاه در گذشت و ناصرالدين شاه بر اريكـ محم ق1264در سال  

جانشـين  مقـام و   د شاه در اواخر عمر قصد داشـت عبـاس ميـرزا را قـائم    محم. كرد
الدين شاه پس از جلـوس   رو ناصرخويش سازد ولي دست اجل مانع او شد و از اين

ـ    . او هـدايت، دل خوشـي نداشـت    ةـبر تخت شاهي از عباس ميرزا و بـه تبـع آن لل
 آنجا كه ناصرالدين شاه از تبريز به تهران و مــقرّ پادشـاهي   ،الفصحا مجمعهدايت در 

   :اي داردضوع اشارهآيد به طـور سر بسته به اين مومي
در يك منزلي دارالخالفه به ركاب بوسي شرفياب گشته به خدمت مقرّره مأمور آمـدم،  

 :الفصـحا مجمـع ، همو(به سببي چند از آن خدمت استعفا نمودم و به كنج عزلت افتادم 
1210.(  

پسـر هـدايت   خـان    قلـي فرجع »به كنج عزلت افتادن«و  »استعفا نمودن«اين  ةدربار
   :دهدمي تري به ماروشنتصوير 

ت مأموريتي كه اميركبيـر در اوان  كبير و مرحوم هدايت به علمابين ميرزا تقي خان امير
صدارت خود به هدايت داده و او از قبول آن استنكاف كرده بود، صفايي وجود نداشت 

 نشـين و بـه سـختي و پريشـاني روزگـار      ت مرحوم هـدايت مـدتها خانـه   عل به همين
اقبـال  (كـرد  مـي  منـزل خـود زنـدگاني    ةـو فروش اثاث از راه استقراض گذاشت و مي

1326 :9(.  
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  وارزم و مديريت دارالفنون تا رحلتاز سفر خ
يابد و سرانجام با انتخـاب هـدايت بـه    مي ق ادامه1267اين تنگي و عسرت تا سال 

  .يابدمي عنوان سفير خوارزم از سوي اميركبير پايان
جانب امير در سه روز قبـل از عيـد نـوروز بـود، روز بعـد      احضار مرحوم هدايت از 

كند مي رسد و مرحوم هدايت روز سيزده عيد به دوالب نقل مكانمي دستور سفر به او
  ).11 :همان(

 »زياده از يك ماه در خيوق معطّـل نشـود  «: در فرمان اميركبير به هدايت آمده است
انجامد و سرانجام او موفـق و  مي ولي اين سفر بيش از هشت ماه به طول .)13 :همان(

هدايت شرح سفر و وقايع آن را در كتابي با نام  .گرددمي سربلند از اين مأموريت باز
با نثر مسجع و پختـه نگاشـته    ،سعدي گلستانبه سبك و سياق  ،خوارزم ةـسفارتنام

  . است
ميركبير مغضوب ناصرالدين شـاه واقـع و   در هنگام بازگشت هدايت از خوارزم، ا

  : آمده است خوارزم ةـسفارتنامدر . شودمي عزل
در اين شهور كه من بنده به سفارت خوارزم و استمالت خان خيوه رفته بودم، حضرت 

. به يورش و تماشاي بـالد عـراق فرمـوده بـود    ــ اهللا بالفتح و النصر   ايدهــ شاهنشاه 
مراقبـت اميـر نظـام ميـرزا تقـي خـان        ةـمالزمت و طريق ةشيوهمانا در اين اسفار از 
ضمير حضرت خاقـاني بـر نشسـته، او را در مقـام وزارت و      ةـفراهاني غباري بر آيين

امارت جسور و غالي يافته و به مدلول السلطان كاالسد بـر وي برآشـفته و در    ةـمرتب
هـدايت،  ( حـالش كشـيد   ةـق رقـم عـزل بـر صفحـ    1268نوزدهم شهر محرم الحرام 

  .)163: خوارزمسفارتنامة 
ق دارالفنـون  1268الثـاني   ربيـع  5ام و بـه طـور مشـخص در تـاريخ     مصادف اين اي

ايـن مدرسـه را مـديري مجـرّب و مهـذّب نيـاز بـود، پـس          ةگشايش يافـت و ادار 
  . دانسترضاقلي خان  ناصرالدين شاه بهترين گزينه را

   :نگاردمي اين انتصاب را مخبرالسلطنه چنين هايناگفته
ناظمي براي دارالفنون در نظر بايد گرفـت و   :گويدمي ناصرالدين شاه به ميرزا آقا خان

صـورتي از   .خوش نبودهرضاقلي خان  برد، ميرزا آقاخان باميرضاقلي خان  اسمي از
. نويسـد  مـي  را هـم در قلمهـاي نعـال   رضاقلي خان  دهد، اسممي بعضي رجال ترتيب

 كند، ميرزا آقاخان تمجمجيمي رضاقلي خان را اختيار ،مطالعهناصرالدين شاه پس از 
خواهيم شاهزادگان اشراف و اعيان را در دارالفنون بگـذاريم  مي ما: فرمايندمي .كندمي

امــين نبــود پـدرم    رضاقلي خـان   درس بخوانند، بايد به مرد اميني سپرده شود، اگر
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  . )61ـ 60 :خاطرات و خطرات ،مخبرالسلطنه(سپرد عباس ميـرزا را به او نـمي
 لــين نـاظم دارالــفنون انــتخاب    هدايت بـه عــنوان او  رضاقلي خان  به اين ترتيب

، اعتمادالسلــطنه (شود و تـا هـجـده سال اين سمت را بر عـهــده داشــته اســت     مي
  .)154 :1379 هاشميان ؛2/1081 :تاريخ منتظم ناصري

ـ  او در حين انجام وظيفه با سمت ناظم  ف دارالفنون از جانب ناصرالدين شـاه مكلّ
همچنين او در ايـن اوان بـه عنـوان    . شودمي مـيرخواند يالصفاروضة به اتمام تاريخ

شـود؛ توضـيح   مـي  انتخابخانه نيز  مجلس مصلحت ةنفر  سه و يكي از اعضاي بيست
  اينكه

 خانه بـراي امـور دولـت    االمر مجلس مصلحت عالوه بر مجلس شوراي دولتي، حسب
خان اعتمادالدوله را به رياست آن مجلس برقرار و مقرّر فرمودنـد   ترتيب يافته، عيسي

كه همه روزه از صبح تا چهار ساعت به غروب مانده، در مجلـس مخصـوص اجـزاي    
ة امور و گو در مهام كشور و لشكر نمايند و انتظام كلي و مسطوره در ذيل بنشينند و گفت

ــادآســايش رعيــ نظــر داشـــته باشنـــد  قــي دولـــت را مــدي مملكــت و ترت و آب
  . )1081 /2 :منتظم ناصري ختاري، السلـطنه اعتماد(

شاه به وزارت علوم منصـوب   علي همچنين در همين سال كه اعتضادالسلطنه پسر فتح
» دارالفنون به نيابت وزارت علـوم برقـرار گرديـد    ةـناظم مدرسخان   قليرضا«شد 

  .)1822 :همان(
  هنگامي كه ناصرالدين شاه، مظفرالدين ميـرزا را بـه عنـوان وليعهـد تعيـين كـرد،       

. خان همراه با وليعهد به تبريز رفت  گونه رضاقليلـلگي او را به هدايت سپرد و بدين
  :اهي ناصرالدين شاه آمده استدر شرح ش التواريخ اجملدر پايان كتاب 

ت مـدت نـوزده سـال اسـت كـه بـه       اكنون كه يك هزار و دويست و هشتاد و سه اس
و شاهزاده معظم سلطان مظفرالدين  ــخلّد اهللا سلطانه  ــقالل شاهنشاه ايران است تاس

خـر  ابد مهد است پنج سال است كه به حكمرانـي آذربايجـان مفت   ميرزا كه وليعهد دولت
همال  ين چند سال به امر خسرو بيا در ،ص به هدايتاست و بنده درگاه رضاقلي متخل

  ). 160ـ159 :التواريخاجمل، هدايت(به خدمت لـلگي آن حضرت مفاخرت دارد 
ق بـه  1279تـوان دريافـت كـه مظفرالـدين شـاه از سـال       مي ت در متن حاضربا دق

   12.حكومت آذربايجان رسيده و از آن تاريخ هدايت لـلگي او را بر عهده داشته است

خـاطرات و  تـوان در كتـاب   مـي  اهمچنين سند معتبر ديگر بر تأييد ايـن سـال ر  
  : گويد طنه از مرگ هدايت سخن ميآنجا كه مخبرالسل ؛ديد خطرات
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در نوشتجات پدرم يافتم، آن نسخه را به دكتر ] هدايت[ يادداشتي به خط ايشان ةـورق
از نـوادر واقعـات   : كند رونويس آن ضبط شدمي غني دادم كه خطوط معاريف را جمع

بـه   1279ص به هـدايت در سـال   متخلرضاقلي اين تحرير  ةاين است كه فقير نگارند
تهران به تربيت  ةدارالخالفالسلطان ناصرالدين شاه از   حكم اعلي حضرت پادشاه ايران

 13...شــاهزاده معظــم مظفرالــدين كــه در ســن يــازده ســالگي اســت مــأمور گرديــدم
  .)2 :خاطرات و خطرات، مخبرالسلطنه(

و ذيــل   آراي ناصــري  انجمـن ةـدر لغـتنامدر اين سالها نشاني ديگر از هدايت را  
   :نويسدمي تـوان يافـت كـهمي »تـبريـز« ةواژ

هـاي مكـرّر ويرانـي يافتـه، اكنـون      محاربات سپاه ايراني و عثماني و زلزله ةـبه واسط
 هشتاد و دويست ودر سال گذشته كه يك هزار و . دويست هزار خلق در آن موجودند

و مـا بـه جانـب سـراب و      14سه بود به مرض وباي عام صد هزار خلق هالكت يافتند
  . )256 :انجمن آراي ناصري، هدايت(اردبيل فرار نموديم 

ـ مي ق از دنيا1288دختر شحنه، در سال  ،همسر هدايت پيشـگويي   ارود و هدايت ب
سرايد كه مي در وفات خود ايدهد و حتي قطعهمي وفات خود را در همان سال خبر

  : خوانيممي هدايت ةن را از قلم نونقل آ
باد سختي وزيد، گرد سرخي در هوا منتشر شد كه چند قدم جلـو   1288 ةـدر سن
ـ  دختر محم. جده شد ةـهمان باد سبب سكت. شد ديدپا را نمي ؟ [ ةـدمهدي خـان شهن

دارالفـنون  الدوله ناظم د حسين خان اديبشيراز از آن سكته درگذشت از محم ]ةـشحن
خـان عمـو    كـه در بـاغ بيرونـي جعفرقلـي    رضـاقلي خـان    شنيدم كه فوت جده را به

رضـاقلي خـان    بردند، مي جنازه را كه از كنار باغ. منزل داشت نگفته بودند )نيرالملك(
آيـم و در همـان سـال بـه     مـي  خانم رفتي من هم عنقريب: به در اطاق آمده گفته بود

  :اندپيوسته، چنان كه در قطعه گفتهرحمت ايزدي 
جهان سپنج سرايي است ني سراي مقيم
هزار سال اگر بـود كـس درو بـه مـراد    

نزيست ثواب طاعت آنكه داشت بسي هم
گرنـد سان يكده جوان و پير به حسرت ب

كسي به عقل و كفايت به روزگار نمانـد 
سـالهزارودوصدوهشتادوهشت رفته ز

  

 رفـت  نهايـت  درچه بسـي زيسـت  مقيمش ار
 رفـت بـا شـكايت رفـت    مـي  گه رحيل كـه 

 س جنايت رفتب و آنكه داشت بسي جرم هم
 رفـت  ناكام از اين واليـت  كه رفت به كه هر

ــت   ــت رف ــل و باكفاي ــرك و باعق ــزار زي  ه
 جهـان دگـر هـدايت رفـت     از اين جهان بـه 

 

  )2 :خطراتخاطرات و ، مخبر السلطنه(
اي از عمـر خـود را ضـايع و مهمـل     دقيقه«كه  هدايت مرديرضاقلي خان  جامسران

ق چشـم از  1288ربيـع الثـاني    10در  )2/542ــ 1: آثارمكارم ، آبادي حبيب(» نگذاشت
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شـود سـبب مـرگ او بيمـاري استسـقاء بـوده اسـت        مـي  گفتـه . جهان فـرو بسـت  
  . )57 :تاريخ منتظم ناصريالسلطنه،  اعتماد(

  
 آثار و تأليفات هدايت

ابتدا كتابهاي چـاپ شـده و سـپس كتـب خطـي او را       آثار هدايتما در بازشناسي 
اند خود از از آنجا كه كتابهايي كه به زيور طبع آراسته شده. كنيممي معرفي و بررسي

نـد بـود از تفصـيل و    نسويي داراي مقدمه و از ديگر سو در دسترس اهل مطالعه توا
  :هدايت ةشد ار چاپاينك آث. كنيممي تطويل و معرفي نسخ خطي آنها خودداري

  
  الفصحا مجمع .1

احـوال و   او در ايـن اثـر  . هدايت استرضاقلي خان  ترين اثرترين و شناختهمعروف
ـ  . ترين ايام تا زمان خود جمع كـرده اسـت   شاعر را از قديم 867آثار   ةـطبـق مقدم
آوري ايـن تـذكره    هدايت نزديك به سي سال به جمـع  ،استاد مظاهر مصفا ةـقانمحق
  ل بار او. ق بوده است1258گمارده و تاريخ شروع او به اين امر سترگ سال ت هم

ت گماشته شد و ميـرزا آقـاي   وزير تلگراف به طبع اين كتاب هم مخبرالدوله ةبه اشار
يي آن را به خط نستعليق نوشت و ميرزا محمدصادق سپاهاني متخلص به گلشـن  كمره

در تهران به طبع  1295مير محمدباقر در  ةـتصحيح آن را بر عهده گرفت و در كارخان
  .)»مقدمه« غ /1 :الفصحامجمع، هدايت(رسيد 

چاپ دوم كه چاپ منقح و شايسـته ايـن اثـر اسـت بـه تصـحيح مظـاهر مصـفا در         
چـاپ حاضـر در   . صورت گرفته است 1340ـ1336سالهاي  انتشارات اميركبير طي

 )و كتب ،امكنه ،اعالم(گانه جلد با حواشي بسيار مغتنم و مستوفي و فهارس سه شش
ـ  چنـان . به طبع رسيد ، طبـع اول  اسـاس كـار مصـحح    ،تـذكره آمـده   ةـكـه در مقدم

انتشارات اميركبير چـاپ سـوم   . ق بوده است1295يعني چاپ سنگي  ،الفصحا مجمع
منتشر كرد كه با كمال تأسـف و تعجـب در ايـن چـاپ      1382ل اين كتاب را در سا

نيز فهـارس مهـم و كارآمـد    و يتي همپاي متن داشت، حواشي كه ارزش و اهم ةـيكل
  . كتاب را حذف و به نوعي آن را ابتر و از اعتبار سابق ساقط نمود

در ايـن  «ده اين است كـه  ات مطرح شكرّ  حاضر به ةاي كه در مورد تذكر ا نكتهام
گلچـين  (» سـت ا كتاب بزرگ اشتباهات تاريخي به خصوص در مورد وفيـات بسـيار  
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و روانشاد گلچين معاني تعداد قابل توجهي از آنها را در كتاب . )148 /2 :1363 معـاني 
در حواشـي   الفصحا مجمعهمچنين مصحح . متذكر شده است هاي فارسيتاريخ تذكره

جا دارد در اينجا بدون . دهدمي ارزشمند خود تعداد ديگري از اين موارد را به دست
توجه را در اين زمينـه خـاطر نشـان    دليل، نكاتي قابل هيچ تعصب و جانـبداري بي

  :كنيم
نويسي گذشتگان را بـه  حالروش ثبت تواريخ و به طور كلي شرح اينكه نخست 

بـاره نبايـد   هيچ روي با مطالعات دقيق و موشـكافانه و رويكردهـاي نـوين در ايـن    
مقايسه كرد؛ زيرا از سويي نه گذشتگان و اسالف دوردست ما به سـان امـروز بـراي    

تواريخ اعتباري چندان قايل بودند و نه از سوي ديگر منابع و مراجع بسـيار  سالها و 
روست كه والدت و وفات و سنين عمر شـعرا  اند؛ از همينامروزي را در دست داشته

غيـر قابـل قبـول و     ،تـر بـا تفاوتهـاي چشـمگير    هـاي قـديم  و نويسندگان را تذكره
  .اندباورنكردني ثبت و ضبط كرده

   چنـين  الفصـحا  مجمـع ل طبـع او  ةخـود دربـار   ةمصفا در مقدم هرمظا اينكه دوم 
  : دنگارمي

بـه  . در اين طبع غلطهاي فاحش اماليي و تكرار و تقديم و تأخير و سقط بسيار اسـت 
شود كه گـاهي سـبب گمراهـي و    مي شماري در آن ديدهخصوص غلطهاي اماليي بي

از اين طبـع اسـتفاده    الفصحا مجمعد گردد، اگر چه ما در طبع مجدمي انحراف خواننده
انگـاري  دقتي و غفلت و سهلا بايد يادآور شويم كه در تحرير و تنظيم آن بيكرديم ام

 ها ديـده بسيار روي داده است و شايد بعضي اختالفها و لغزشها كه در مورد بعضي سنه
ـ دقتي و سهلهمين بي ةشود در نتيجمي ايـن  ف مرحـوم  انگاري روي داده باشد و مؤلّ

  ).»مقدمه« غ/ 1 :الفصحامجمع، هدايت: در(ا باشد كتاب از ارتكاب آنها مبر
خـان   اهللا سرعت بخشي از اشعاري را كه فتح  كند بهمي مطالبي كه مصفا به آنها اشاره 

  :آورد مي و اشتباهات آن سروده است فراياد الفصحامجمع ةشيباني دربار
 گمان بنـده كـه اينهـا بـه وقـت طبـع كتـاب
 خداي هر چه تـوانــد بــدان حســود كنـاد

  

 يكي حـسود بد انـديش بد گــمان كردسـت  
 تـوان كردسـت  مي كه او ز روي حسد هر چه

 

 )2/148: 1363 گلچين معاني(
خصوص بايد توجه داشت تنها متني كه اساس تصحيح مصفا قرار گرفتـه، همـين     به 

  دقتــي و غفلــت و  بــي«نگي اســت كــه بــه قــول ايشــان پــر از      طبــع ســ 
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يعنـي  رضاقلي خـان   ةنو ةـدر اينجا بايد به بخشي از نوشت. بوده است» انگاريسهل
ل از اي چاپ اوبر الفصحامجمعاو در مورد تصحيح . تر كردالسلطنه نگاهي دقيق مخبر

   :است السلطنه بوده، آورده خبرم خود مقول مرحوم قندهاري كه معل
روزي در منزل سپهريها بودم، كتابي را يك صـفحه خواندنـد و    :جناب قندهاري گفت

خواهد چاپ مي الدوله توجهي نكردند و الي آن را بر هم گذاردند و گفته شد كه مخبر
كند، داده است تصحيح بكنم، يكصد تومان هم اجرت داده، لكن معلوم بود كه عنـايتي  

، خصوص در تواريخ كـه بـا   اشتباهاتي هم در چاپ واقع شده است. به تصحيح ندارند
خـاطرات و  ، مخبرالسـلطنه ( 15اختالفات روايات تصحيحش خالي از زحمتـي نيسـت  

  .)34ـ33 :خطرات
گاه نبايد فراموش كرد كه در مورد ارزيابي و سنجش هر شاعر يا هيچ اينكه سوم
ـ  ؛گرفت اي بايد تمامي آثار و كتب او را در نظرنويسنده ارت ديگـر جايگـاه و   به عب

رضـاقلي   .شـود مي ف با احتساب مجموعه آثار و فعاليتهاي او تعيينپايگاه يك مؤل
نـگاهي دقيق به تأليفات . بعدي با فعاليتهاي محدود نبوده اسـت اي تكنويسندهخان 

سـفرنامه و   ،فرهنگ لغـت  ،نويسيتذكره ،تصوف ،هاي تاريخ او از نظم و نثر در زمينه
هاي او وارد شده است رنگ و معايبي كه بر تذكره شود ايرادمي انبوه اشعارش باعث

  . و در جنب حجم بسيار آثار او ناچيز و مختصر به نظر آيد ببازد
غالباً از كتب تراجم رضاقلي خان  هاياز سويي مواد و مطالب تذكره اينكه چهارم
هاي پيشين تشكيل شده و غث و سمين و صحيح و سقيم آثار گذشتگان بـه  و تذكره
 كاري بزرگ و جامع محسـوب  الفصحا مجمعاز سوي ديگر  ؛ر منتقل شده استاين اث
كردنـد و در ايـن ميـان    مـي  ي مستشرفان به آن رجـوع شده و اكثر محققان و حت مي

انـد كـه   آماج چه بسيار ايرادات و انتقاداتي واقع شده ،العارفين رياضو  الفصحا مجمع
  .اصلي آنها عيوب آثار اسالف بوده است أمنش

  
 العارفين رياض .2

تن از شعراي عرفا و عرفاي شعرا و مبنـي اسـت    354مشتمل است بر احوال و آثار 
: 1363 گلچين معاني(و يك فردوس و يك خلد  روضهبر يك حديقه در مقدمات و دو 

1/666(.  
   :دهدمي ارائه رياض ةـدر مقدم ا فهرستي كه هدايت خودام
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در مقدمات مشتمل بر شـش   حديقه .نمونه استگونه و ترتيبش بدين فهرست آن بدين
گلـبن   ؛گلبن دوم، در ذكـر صـفات سـالكين    ؛ل، در بيان حقيقت تصوفگلبن او: گلبن

گلـبن پـنجم، در    ؛گلبن چهارم، در تبيين ذكر و فكر ؛الذكر سوم، در فضيلت ذكر و اهل
 ،هـدايت (گلبن ششم، در ذكـر اصـطالحات عـارفين     ؛تعريف انسان و سلسله طريقت

  .)11 :العارفين رياض
احوال خود تاريخ تأليف ايـن تـذكره بايـد سـال      ةـبا تكيه بر قول هدايت در ترجم

   :شرح حال خود آورده است كه درق باشد؛ چنان1260
تخلصش هدايت و رسمش به خالف اسمش غوايت از طريق هـدي بـه نـامي قـانع و     

پنج اسـت و   و سنين عمرش به چهل 1260 ةـاكنون كه سن. غرور اسمش از مسمي مانع
   .)602 :همان(حاصل آن درد و رنج 

اند، همين تاريخ را براي تألــيف ايـن   كرده العارفين رياضكتبي كه اشارتي به  ةو هم
ك، /1 :الفصـحا مجمـع ، ؛ هـدايت 1/666: 1363از جمله گلچين معاني ( اندتذكره معتبر دانسته

توان يافت كـه  مي ا شواهدي در خالل تذكرهام. )2/543ـ1: 1342آبادي  ؛ حبيب»مقدمه«
حال اسرار كند؛ براي نمونه در شرح مي ق منتقل1260تاريخ تأليف آن را به پس از 

   :خوانيممي سبزواري
هشـت   و هفتـاد   و  دويسـت  و ه رفته به سبزوار برگشتند تا اين ايام كه هزاربه زيارت مك
هشت سال است كه در آنجا به تأليف و تصنيف و تدريس و تحقيق علوم  و است، بيست

  .)406:همان(الهيه مشغول و از عمر شريفش شصت و سه سال رفته 
ق اسـت كـه بـه    1260سال پـس از   هجدهق اشاره شده و آن 1278 ةـكه به سن

ـ   . انددانسته العارفين رياضعنوان سال تكميل و تأليف  ه گذشته از اين مـورد آنجـا ك
كند كه به سـال  مي ياد الصفاروضة برد از سه جلد متمممي هدايت آثار خويش را نام

برد و چنـان  مي را نام بهشت خرمهمچنين . ق به اتمام و چاپ آن توفيق يافت1274
  .ق به پايان برد1277كه خواهد آمد، هدايت اين اثر را در سال 

پيش از اين چندبار به صورت سنگي و سربي بـه چـاپ رسـيده     العارفين رياض
است و در اين ميان دو چاپي كه به كوشـش مهرعلـي گركـاني و توسـط انتشـارات      

هـر دو چـاپ نيـز     شود و البتهمي محسوب محمودي انجام شده بهترين و معتبرترين
به تصـحيح آقـاي ابوالقاسـم     ش1385اخيراً در سال  العارفين رياض. تاريخ استبي

و مطالعـات  رادفر و خانم گيتا اشيدري توسط انتشـارات پژوهشـگاه علـوم انسـاني     
به چاپ رسيده است، اما اين چاپ هـم بـه داليلـي از جملـه فقـدان يـك       فرهنگي 
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در مـذاق   ،د همچنين عدم تعليقات و توضيحات كـافي هاي متعدجامع و غلط ةـمقدم
  .امده استاهل تحقيق چندان شيرين ني

  
 آراي ناصري فرهنگ انجمن .3

  فارسـي اختصـاص دارد، بـا     هـاي اسـت ارزشـمند كـه صـرفاً بـه واژه     اي نامـه لغت
دسـتور و قواعـد زبـان فارسـي كـه در دوازده       ةدرباراي صفحه 76اي بلند و مقدمه

 در مورد سال تأليف اين فرهنگ در مقدمـه . تدوين شده است »آرايش«بخش با نام 
 ـــ شش سال از هجرت حضـرت رسـول    و هشتاد و دوصد و هزار يكت مد :خوانيممي

ت بيضا و دولت اسالم كـار  وز به ميامن ملگذشته و روز به ر ــصلي اهللا عليه و آله 
  .)»مقدمه« 3 :ناصريانجمن آراي ، هدايت(لغت عرب را روي در ارتقا و اعتالست 

خـان    قلي علي ةـاي و در مطبعبا خط ميرزا آقا كمره ق1288انجمن آرا در سال 
 دارد از مـانكچي پـور  اي اين چاپ مقدمـه . با قطع رحلي به طبع سنگي رسيده است

شـگفت  . ليمجي ملقب به درويش فاني كه از مؤانسان و مجالسان هدايت بوده اسـت 
ين ضـبط كـرده و در چنـد    آراي هوشنگ فرهنگ انجمنآنجاست كه او نام كتاب را 

رضـاقلي خـان    او اين فرهنگ را آخرين اثر. جاي مقدمه خود هم تكرار كرده است
الفصـول فـي    اصـول  ،كـه در ادامـه نشـان خـواهيم داد     ولـي چنـان   ،كنـد مي معرفي
بعدها در تهـران توسـط    آرا انجمن. آخرين يادگار قلمي هدايت است الوصول حصول

حاج اسماعيل كتابچي در كتابفروشي اسالميه بدون ذكر تاريخ، تجديـد چـاپ شـده    
  .اندل آن برداشتهمانكچي را نيز از او ةو مقدماست 
  

  ناصري الصفايضةروتاريخ  .4
كه شش جلد آن را ميرخواند ) ع(اثري است در تاريخ عالم از ظهور آدم  الصفاروضة

. تـأليف كـرده اسـت    ،السير حبيبصاحب  ،خواندمير ،او ةنگاشته و جلد هفتم را نواد
كـه   چنـان  ،شـود  مـي  به امر ناصرالدين شاه مأمور به تكميل اين تاريخرضاقلي خان 

تصاص داده اسـت،  ه خود اخكه سطوري چند را ب الصفاروضة خود در بخش شعراي
  : نگاردمي چنين

هفتـاد و دو اسـت بعـد از مراجعـت از سـفارت       و هزار و دويست و اكنون كه سال يك
قـرب سـالي   ... دارالفنون به امر حضرت خاقان خواقين ةخوارزم و مأموريت به مدرس
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ـ       است كه حسب  ةـاالمر به نگارش ايـن تـاريخ مـأمورم و برحسـب امـر اعـال از سن
هفـت سـال سـالطين صـفويه و      و شصت و پنج الي االن وقايع و صادرات سيصد و نهصد

تـاريخ  ، هـدايت (ميرخوانـد خـواهم كـرد     يالصـفا روضة ةـقاجاريه را نگاشته ضميم
  . )14/8119 :ناصري الصفايةروض

  .ق صادر شده باشد1271بايد در سال  الصفاروضة و با اين حساب امر تكميل
در تاريخ صفويه و احوال علما و رجال آن  :جلد هشتم :استمحتويات آن از اين قرار 

در تاريخ زنديه و احوال علما آن عهد و اعقاب زنديـه و پادشـاه آقـا     :جلد نهم. دوره
شــاه و محاربــات ايــران و روس و جلــوس  محمــدخان قاجــار و ســلطنت فتحعلــي

ل سـال او  در سلطنت محمد شـاه قاجـار و ده   :جلد دهم. محمدميرزا وليعهد در تبريز
 س /1 :الصـفا  روضـة  ،ميرخواند(هجري قمري  1274سلطنت ناصرالدين شاه تا سال 

   .)»مقدمه«
رضـاقلي   هجري قمري هفت جلد مزبور به انضمام سه جلد تأليف 1274در سال 

ناصري مجموعاً ده جلد در تهران به زيـور طبـع    يالصفاروضة هدايت معروف بهخان 
  .)ع :همان(آراسته شد 

در  .نيز توسط انتشارات خيام در ده جلد تجديد چاپ شد ش1338در سال  اين اثر
نيز اين تاريخ ارجمند با تصحيح و تحقيقي شايسته از سوي جمشـيد   ش1380سال 
چاپ حاضر  .توسط انتشارات اساطير مجموعاً براي سومين بار به طبع رسيد رفكيان
بـازار كتـاب شـد و تنهـا نداشـتن      اي سودمند، راهي مجلد به همراه مقدمه پانزدهدر 

ـ  ةاين كار دانسـت كـه البتـه مصـحح مـژد      ةتوان عيب عمدمي فهارس الزم را  ةـتهي
 :الغيـب بايـد گفـت    اند و با تغييري در مصرع لسانفهرستي درخور را در مقدمه داده

در چاپ اخير مجلـدات  كه گفتني است . »]اين كار مبر[ ةـيارب از خاطرش انديش«
  .ناصري تأليف هدايت است يالصفاروضة مربوط به همپانزدتا  نهم

  
 التواريخ فهرس .5

ل هجـرت  شمار از اوكتابي است در تاريخ كه وقايع و حوادث در آن به صورت سال
از معرفي اين كتـاب در مقالـه بسـيار    . ق ثبت و ضبط گرديده است1267تا به سال 

ق در تبريـز بـه   1280سال  درل بار ، اوالتواريخفهرسآيد كه ميارزشمند استوري بر
در  التواريخفهرسا تصحيح مهذّب و منقّح ام. )701 :1353 استوري(چاپ سنگي رسيد 

الحسين نوايي و ميرهاشم محدث صورت گرفـت   توسط شادروان عبد ش1373سال 
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. صـفحه چـاپ كـرد    571و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي آن را در  
 فهـرس خود بر ايـن كتـاب بـه شــباهتهايي ميـان       ةـعالمان ةـاستاد نوايي در مقدم

كنـد كـه جـاي    مـي  دصادق مينا اشارتي، تأليف محمشاهد صادقبا كتاب  التـواريخ
  : نويسدمي نـوايي در مقدمه. توجه و تأمل دارد

بسـيار كوتـاه و شـتابزده و     1056ل هجري تا حدود حوادث تاريخي كتاب از سال او
يابـد   مـي  است ولي از سال مذكور مطالب كتاب توسعه و تفصيل بيشـتري  »تلگرافي«
   .)11 :التواريخفهرس، هدايت(

  
 خوارزم ةسفارتنام .6

. ق از سوي اميركبير به سفارت خوارزم برگزيده شـد 1276گفتيم كه هدايت در سال 
ـ   و شنيدهها ماهه حوادث، وقايع و ديده او در اين سفر هشت  ةـهاي خـود را بـه رشت

 ،اين سفرنامه با آثار مشابهش عالوه بر نثر پخته ةزاهميت و وجه ممي. تحرير درآورد
 ةاطالعات وسيع خود دربار ةمسجع و آميخته به نظم آن، اين است كه هدايت با داير

قيمت از تاريخ، وجه تسميه و رجال  هر شهر و سرزميني كه درنورديده اطالعات ذي
 و محصوالت آن ناحيه در اختيار خواننده قـرار ها وهگرفته تا آداب و سنن و حتي مي

 ،م1876در سـال   ،مستشرق فرانسوي ،شفرشارل ل بار اين سفرنامه را او 16.دهدمي
همان چاپ شفر به اهتمـام علـي    ش1356در سال . در بوالق مصر چاپ كرده است

 151حصوري با افزودن مقدمه و فهارسي به كتـاب توسـط انتشـارات طهـوري بـا      
تـازگي و مشخصـاً در سـال     بـه . صفحه متن و چهل صفحه فهارس به چـاپ رسـيد  

با مقدمه و تعليقاتي شايسته به كوشـش جمشـيد    خوارزم ةـنام سفارتنيز  ش1385
  .ميراث مكتوب آن را به چاپ رساند انتشاراتشد كه فر تصحيح كيان

  
  التواريخ اجمل. 7

سالسل سلطنتي و پادشاهان ايراني كه به دسـتور   ةكتابي است موجز و مختصر دربار
  .الدين شاه نوشـته شده است مظـفر

الدين ميـرزا كـه مؤيـد بـاد      سلطان مظفر.. .بزرگ ةزاد چون از حضرت اقدسِ شاهنشاه
سهولت ضبط و حفظ را ترقيم موجزي از طبقات سالطين سابقه ايران الي االن اشارت 

  ،هــدايت(رفتــه بــود و تفصــيل آن عملــي مكــرّر اســت از تفصــيل چشــم پوشــيدم  
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  . )10ـ9 :التواريخاجمل 
مختصر  ةـنامآخر احوال هدايت و غلط ةصفحه كه دو صفح 162قطع كتاب جيبي داراي 

كه از شاعران آمده از اسداهللا غالب  »نامهعشق« ةـپس از آن منظوم. كتاب را شامل است
گفتني است كه . د صورت گرفته استگذاري مجدو مالزمان مظفرالدين شاه بوده و شماره

  .ه استق و در شهر تبريز صورت پذيرفت1283به سال  التواريخاجملچاپ سنگي 
  

 مظاهراالنوار. 8
اين كتاب هدايت پس از اظهار ندامت از تأليفات گذشته خود و گنجاندن  ةـمدر مقد

  : نويسدمي اسامي آثار خود در عباراتي مسجع در مورد اين اثر
مجملي از حاالت و غزوات و معجزات حضرت خاتم النبيـين بـر نگاشـتم و حـاالت     
فخرالواصلين و محاربات و شهادات آن حضرت را بدان موصول داشتم و در هر بـابي  

ناميده شد، حال هر معصومي را تا زمان شهادت مختوم بـه مرتبتـي    »ظهور«كه به نام 
ر سـلك بيـان آوردم چـون نـور     كردم و برخي از خوارق عادات و آثـار هـر يـك د   

خورشيد جالل و جمال حضرت حبيب ذوالجالل در دوازده بـرج امامـت و واليـت و    
كمال باهر و ظاهر است لهذا ترتيب و تقسيم اين تركيب محتوي است بـر يـك نـور و    
دوازده ظهور و يك حجاب در خاتمه كتاب در ذكر اصحاب و بدين مالحظه كـه هـر   

باشند، اين خجسته كتـاب موسـوم   مي هر انوار ذات خير البشريك از ائمه اثنا عشر مظ
  . )5 :مظاهراالنوار، موه( اطهار ةاالنوار في مناقب ائم مظاهرآمد به 
ق در تبريز با خط محمدعلي تبريزي به چـاپ سـنگي   1280به سال  مظـاهراالنوار

زمـان   ةصفحه و با قطع رحلي صورت گرفته است و دربار 474اين چاپ در . رسيد
  .تأليف اين اثر پر برگ در شعر اختتاميه كتاب آمده است

 بر هزار و دو صد دو سي شد و پنج
  

 گـنج  كه پر از در شد ايـن همـايون   
 

  
  المحبين رياض .9

ف و ديگر شعراي شهير خصوصـاً موالنـا   ت منثور و مسجع كه ابياتي از مؤلكتابي اس
  : نگاردمي تأليفش را چنين ةگيزهدايت ان .آن را زينت بخشيده است

غفـر اهللا   ــابن محمدقلي نوري رضاقلي چين ارباب معرفت بضاعت و خوشهحقير بي
الوارثين مداومت  يك چند از براي بقاي نسل آيت رب ال تذرني فرداً و انت خير ــله 

پـس دل بـه داغ   .. .نموده و چون مسألتم را اجابت نفرمودند، خـود را مالمـت گـرفتم   
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ي نهاده، زبان در مقال اهل حال برگشادم تا چون كميت جـان بـر جهـان ديگـر     نوميد
 جهانم و در ركاب شاهسـواران آن ميدان پيـاده مانم به روزگـارم يادگــاري بــماند  

  . )6ـ 5 :المحبينرياض، موه(
ـ  :اسـت  در يك مقدمه و دو مقاله تنظيم شـده  المحبين رياض ت  «ل در او ةـمقال محبـ
ت كه سـه  اس »محبت ممدوح«م در دو ةـكه مراد از آن حب دنياست و مقال »مذموم

و بـاب سـوم   » محبت اولياء اهللا«، باب دوم »محبت الدنيا هللا«ل در باب او. باب دارد
د رضا كلهر نگاشته شد و در با خط محم ق1270كتاب مذبور در سال  .»محبت اهللا«

 1376همچنين در سـال  . آقا مير محمد باقر به صورت سنگي انطباع يافت چاپخانة
. صفحه و با قطع وزيري بـه چـاپ رسـاند    306قم آن كتاب را در  اهللاةبقيانتشارات 

هدايت، بخش اهدا و سبب تأليف كتاب حـذف شـده    ةـمتأسفانه در چاپ اخير مقدم
  .ه چاپ رسيده استچند نوبت ديگر اين كتاب ب ،پس از اين نيز در قم. است

دقلي نـوري  محمـ  هـدايت، آنكه نام پـدر   المحبين رياض ةـقابل توجه در مقدم ةـنكت
ديگر آنكه در اكثـر   ةنكت. ده، حال آنكه پيش از اين گفتيم، نام پدر او هادي بوده استمآ

نـام كتـاب را در ميـان آثـار او ذكـر       ،انـد كتب تراجم كه از هدايت سخني به ميان آورده
  : كندمي ياب را چنين معرفتك الذريعه. لي بسـزا دارداند و اين دو خود جاي تأمنكرده

في الوعظ و االخالق علي سبيل القصص و تمثيل و الــحكايات نظـم و نثـر فارسـي     
 /11: ق1408آقـا بـزرگ تهرانـي    (مـن المراثـي    ةـجملنـظير گلسـتان و في آخـره 

335( .  
دقيق كتاب و دقت به عناصر داستاني كه غالباً حيوانـات هسـتند و    ةـا با مطالعام

كليلـه و  اي بـه طريـق   توان دانست كه اين كتاب نظيـره مي بندينظر به اسلوب جمله
قابل توجه ديگـر كثـرت اشـعار موالنـا و گـاه تكـرار        ةـنكت. گلستاناست نه  دمنه

  .حكايات مثنوي در متن اين كتاب است
  

  هالبالغ مدارج .10
كتابي است در علم بديع و معرفي صنايع اين علم با سه ويژگي برجسته كه در كتـب   

صـنايع ادبـي در ايـن     :نخسـت . توان يافتمي سابق كمتر نشاني از اين خصوصيات
  ، تا به قول هدايتدون شده استكتاب به ترتيب حروف الفبا منظم و م

تي در وادي انتظـار نشـتابد و   كه صنعتي از صنايع را بيابد، مد اگر مرد جوينده را بيايد
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به آن قاعده و ترتيب و اسلوب به زودي جويد و به  هـرابط ةـمطلوب خود را به واسط
زحمت و حيـرت در يابـد    مراعات حرف اول، هر صنعتي را در محل خود بي ظةمالح

   .)3 :البالغهمدارج، هدايت(
 ةـطور كلي علوم بالغي از بطن زبان عربـي پـا بـه عرصـ    ه از آنجا كه بديع و ب :دوم

ي آنها كه به زبـان فارسـي   حت اند، اكثر كتب، مربوط به زبان عربي بوده ووجود نهاده
 كه هدايت چنان ،بالغهال مدارجا ام. ن و مملو از شواهد عربي استتدوين شده، مشحو

ه اختصـار و  الفوايد پارسـي  كثيردر شواهد به اشعار قصايد و ابيات فرايد «: نويسدمي
كتـب بـديعي غالبـاً در ثبـت      ،اندكه اهل فن آگاه چنان :سوم. )4 :همان(» اقتصار افتاد

فان كتابهاي بـديع پـس از   به عبارت ديگر مؤل .ترندشواهد و اشعار وامدار كتب قديم
انـد  معرفي هر صنعت اكثراً شواهد را از كتابهاي سابق و پيـشـرو كه پيش رو داشـته 

شـاهديم كـه    البالغه مدارج ةا در مطالعكردند، اممي كاست به كتاب خود منتقل و كمبي
ق 1331اين كتاب اول بار در سال . سابقه استبيشتر شواهد بديعي ابياتي بديع و بي

 230دي شيرازي با قطع رقعي و در سنگي محم ةـدر چاپخان السلطنه مخبربه دستور 
در چهار  )ضياء لشكر(تقي دانش  ةعالمان ةـچاپ با مقدماين . صفحه به چاپ رسيد

. كتابت شده است )ميرزا محمود اديب(نقي محمود شيرازي  خط ابن علي هو ب ه،صفح
فروشي معرفت در شيراز با همت حسن معرفت اقـدام  كتاب ش1355همچنين در سال 

  .صفحه نمود 222+ د اين كتاب در ده به چاپ مجد
با تصحيح حميد حسني و همكاري بهروز صفرزاده  لبالغها مدارجسومين چاپ از 

آن را  1383صورت پذيرفته و انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسـي در سـال   
مصحح مبناي تصحيح خود را همانند چاپ دوم اين كتــاب در  . منتشر ساخته است

نين همـچ. ستانتشارات معرفت شيراز بر اساس چاپ سنگي اول اين اثر قرار داده ا
براي چـاپ بـه انتشـارات روزنـه      1375 كند كه اين اثر در سالمي اضافه مصحـح

  .ولي دليل هشت سال توقف آن را نگفته است ،سپرده شد
  

  الحقايق شمس .11
اسـت  از قصايد و غزليات موالناست و اهميت آن از اين جهت اي اين كتاب برگزيده

با حسن سليقه، انتخاب و تحت عنـاويني   كليات شمسلين بار، منتخبي از كه براي او
  .آمده است.. .و »لزوم راهنما« ،»طلب« ،»شوق«هم چون 
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. و يك بار در تهران به چاپ سنگي رسـيده اسـت   دو بار در تبريز الحقايق شمس
شمار توسط عبدالرحيم و با خـط  ق بدون صفحه1282چاپ سنگي تهران در تاريخ 

دهـد   مـي  عبدالرحيم در پايان كتاب شرح. يدصفحه طبع گرد 341نصراهللا تفرشي در 
هزار جلـد آن   كه نسخه دو بار به فرمان مظفرالدين شاه در تبريز به چاپ رسيد و سه
د آن طبع مجـد  ةرا بردند و استقبال چنان بود كه از آذربايجان خارج نشد تا او اجاز

لي در اينجـا  درنـگ و تـأم  . بـه چـاپ سـنگي آن نمـود    را گرفت و در تهران اقدام 
سزاست كه استقبال مردم آن روزگار از كتاب چگونه بوده است كه دو چاپ در يك ب

ي از مرز تبريز كتـابي بيـرون نرفتـه    هزار نسخه همه خريداري شده و حت سال با سه
و بـا  خورشـيد   چشمةبا عنوان جديد  ش1366الحقايق در سال  شمس. فتأمل ؛است
  . رضا معصومي تجديد چاپ شد ةـمقدم

  
  الكنوز مفتاح .12

شرحي است بر دشواريهاي اشعار خاقـاني كـه ضـياءالدين سـجادي ابتـدا آن را در      
. )163ــ 162 :1369 سـجادي ( به كوتـاهي معرفـي كـرد   » شروح اشعار خاقاني« ةـمقال

در هـدايت  . آن را به چـاپ رسـاند   )3560ـ6/3422( محمود افشار ةسپس در ناموار
  : آورده است الكنوز مفتاح ةـمقدم

اشـعار  [اگرچه استماع افتاده كه سابق بر اين بعضي از فضـال و علمـا شـرحي بـر آن     
اند ليكن چون ديده نگرديده و نسختي از آن در اين بلد و شـهر شـهره   نوشته] خاقاني

نبوده، با عدم بضاعت و قلّت استطاعت در اين خيال افتاد كه لغـاتي كـه در ابيـات آن    
توأمان مندرج آمده با كنايات و استعارات ضبط و ثبت شود و در ذيل ديوان فصاحت 

چند مسـطور نمايـد   اي االختصار كلمه حكيم مذكور نيز علي ةـهر بيتي از ابيات مشكل
  . )3427 :الكنوزمفتاح، هدايت(كه شايد في الجمله وضوح حاصل آيد 

نسـخه كـه در   كه مصحح محترم بيان داشته، متن حاضر تنهـا بـر اسـاس يـك      چنان
استاد ماهيار نوابي بوده تصحيح شـده اسـت و ايـن نسـخه هـم در آخـر        ةـكتابخان

كنـد كـه قصـد داشـته شـرحي هـم بـر        مـي  هدايت در مقدمه اشـاره . افتادگي دارد
  . بنويسد كه گويا موفق به اين كار نشده است العراقينتحفة
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  ضروريه ةـستّ
گفتـيم كـه در   . آثار بزرگان ادب سروده است ةاي است كه هدايت نظيرشش منظومه

 اين مقاله ابتدا آثار چاپي هدايت سپس كتبي كه به صورت خطي بـاقي مانـده اسـت   
اسـت بـه عنـوان آخـرين اثـر       ضـروريه  ةـستكه جزء  گلستان ارم. شوند معرفي مي

ـ گردد و البته پيش از آن به ذكر نامي از مي هدايت معرفي ةشد چاپ  ضـروريه  ةـستّ
بـر وزن   الواليـه  انـوار  .1. پـردازيم مـي  كنيم و سپس به معرفي مشروح آنهامي اكتفا
 ةحديقبر وزن  بحرالحقايق .3 ؛خسرو و شيرينبر وزن  گلستان ارم .2 ؛االسرار مخزن
 .6 ؛شـاهنامه بر وزن  خرم بهشت .5 ؛ليلي و مجنونبر وزن  العاشقين انيس .4 ؛سنايي
، ه ضـروريه سـتّ در مورد ترتيب تـاريخي سـرودن   . موالنامثنوي بر وزن  نامه هدايت

انـد و از آنجـا كـه تنهـا     هدايت و ديگر تراجم مربوط به او سخني به ميـان نيـاورده  
از ميان آنها چاپ شده است از داشتن شواهد درون متني نيز براي تعيين  گلستان ارم

  .محروم هستيمها و ترتيب دقيق سرودن منظومه
  

  گلستان ارم. 13
اين حكايـت  . پردازدمي شاعر با بكتابش ةـحاضر به داستان مهرورزي رابع ةـمنظوم

. )275 ــ  259 :نامهالهي، عطار(بيت آمده است  422عطار طي  ةنامالهيپيش از اين در 
 است كه ابتدا نرد عشق ادب فارسي پسر و جنس مذكر ةدر تمامي داستانهاي عاشقان

  بازد مي
متفاوت در اين مجموعه داسـتان رابعـه و بكتـاش باشـد كـه در آن      و شايد تنها مثال 

شود و در واقع معشوق اين داستان يك مـرد  مي دلدادگي و عشق از جانب دختر آغاز
  .)7 :ارمگلستان ، هدايت( است

نيز شهرت دارد در بحر هـزج مسـدس محـذوف و بـه      نامهبكتاشكه به  گلستان ارم
ق و 1270ل بـار در سـال   اين منظومه او. سروده شده است خسرو و شيرينتقليد از 

صفحه با قطع پالتويي بـه چـاپ سـنگي رسـيده      206ق در 1272بار ديگر در سال 
به اهتمام بهـروز محمـودي بختيـاري بـا قطـع       گلستان ارمنيز  1381در سال . است

صفحه آن را مقدمـه   62صفحه چاپ شد كه  206رقعي، توسط انتشارات عطايي در 
  . شكيل داده استت
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ـ  اند؛ اين آثار كه از هدايت نام برديم به چاپ رسيده ي كـه بـه صـورت    اما اينك كتب
  :ند ازا عبارت ،خطي از او باقي است

  
  نژادنامه .14

طبقه و يـك   هجدهشاهان ايراني كه در يك مقدمه،  ةـكتابي است به نثر در نسب نام
  : نگاردمي را چنيناز تأليف آن هدايت هدف . خاتمه تنظيم شده است

خوي بر آن داشـت   جوي دانش نهاد بينش دوستي داناي خردمند پارسي پارسانژاد نيك
تا چيزي تازه ببايد بنگارم كه چون روزگار پادشاهان ايراني سپري شد، آيـا از تخمـه   
نژاد آن گروه كسي به پادشاهي و افسر دارايي رسيد يا ديگر بار بر سرير بزرگـي بـار   

   .)3ـ2 :ژادنامهن ،دايته(نيافتند 
  : افزايدمي هدايت در ادامه

هاي سال تازي و كارهاي سودمند يـك هـزار و   لختي از شماره نامه نژاددر پايان اين 
آينـد و هنرمنـدان بپسـندند هـم      مي آنان كه به كار ةاند سال گذشت دويست و هفتاد و

  ).4 :همان(نگارش خواهد يافت 
تـوان آن را تـاريخ   مـي  ق كه1274تاريخ تا سال  ةبرجستو در انتهاي نسخه حوادث 

چهار نسخه موجود اسـت   نژادنامهاز . تأليف كتاب در نظر گرفت، به ترتيب آمده است
مؤلـف و بـدون شـماره     به خـط  )ج حقوق 305(كه يكي در دانشگاه تهران با شماره 

ــفحه اســـت ــ. صـ ــوز ةـنسخـ ــر را در مـ ــماره  ةديگـ ــا شـ ــا بـ    .Or 3378بريتانيـ
نام دوست  ،فهرست ريو كه به نحو احسن به معرفي نسخه پرداخته است. توان يافتمي

ي ليميجي هوشـنگ هاتوريـا   جبه درخواست او نوشته شده، مانك نژادنامههدايت را كه 
 آراي ناصـري  فرهنـگ انجمـن  و او همان كسي است كه بـر   )Rieu 1895: 1/28-29(آورده 

 ةـنسخـ . كرده است مودت خود و هدايت نيز اشاره ةـمقدمه نگاشته و در آنجا به سابق
در . )Ross 1918: 6/177( شـود مي نگهداري 518 ةهند با شمار پور بانكي نةسوم در كتابخا

كـه پايـان    116و سپس تا بـرگ   نژادنامه ةدر برگيرند 77تا  1حاضر از برگ  ةـنسخ
سـوادي   بـه كـم   پـور  بانكيدر فهرست . را شاهديم 1274نسخه است حوادث عالم تا 

اي كه وارد متن نموده، اشاره شده و تاريخ نگارش اين نسخه كاتب و اشتباهات عديده
مال فيـروز بـا    ةـكتابخاندر چهارمين نسخه نيز در بمبئي . ق آمده است1284نيز صفر 

  .)4396ـ6/4395 :1348منزوي (قابل دسترسي است  5 ةشمار
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  المعارف طايفل .15
را عنـوان    كه هـدايت هـر بخـش آن   اي است منثور و كوتاه با موضوع عرفان  رساله

شـود و در آن نكـات    پنج لطيفه مـي  و شامل پنجاه المعارف لطايف. داده است »لطيفه«
در انتهاي . مختلف عرفاني به اختصار طرح و با نثري مسجع و شيوا شرح شده است

گفتني است . وان با موضوع سروده استهر لطيفه نيز هدايت يك يا چند رباعي همخ
و چند اثر هدايت اين رساله بيشترين نسخه را دارد و گويا بيشتر طـرف   در ميان سي

اند  موجود است عبارت المعارف لطايفنسخي كه از  17.توجه رضاقلي خان بوده است
   :از

اهللا مرعشي نجفي وجود دارد كه  آيت ةـدر كتابخان 5795 ةاي با شمارمجموعه .1
 ،حسـيني (هدايت اسـت   المعارف لطايف )ر 204پ تا  191در اوراق (هشتمين اثر آن 

اسـت  بن حاجي تراب شـيرازي    دتقيخط آن نستعليق از محم. )183ـ15/180 :1367
 ةـترين نسخـ  اين نسخه قديم. ق كتابت كرده است1240ـ1239كه آن را در سالهاي 

  .است كه تا كنون يافت شده است المعارف لطايف
در دانشـگاه   5925 ةبرگي با شمار 79اي ديگر اين رساله در مجموعه ةـنسخ .2

ق توســط 1244ايــن رســاله بــه خــط نســتعليق و در ســال . تهــران موجــود اســت
است كه در  المعارف لطايفششم اين مجموعه  ةـعبدالحسين نامي كتابت شده و رسال

  .استصفحه فراهم آمده  نوزده
به جا مانـده   558 ةكاخ گلستان كلياتي از اشعار هدايت با شمار ةـدر كتابخان. 3

ق فراهم 1247حاكم شيراز، در سال  فرمانفرماه حسينعلي ميرزا ملقب بكه به دستور 
صفحه دارد توسط هدايت گردآوري و نگاشـته شـده    486اين كليات كه . آمده است

در آن  المعـارف  لطايف ةـ، رسالكلياتتأليف  منثور در سبباي است و پس از مقدمه
  .قرار دارد

كه هدايت با خط نسـتعليق   6220 ةملك به شمار ةـاي از كتابخاندر مجموعه .4
اوراق (چهارمين اثر اين مجموعـه   المعارف لطايف )9/274 :1371افشـار  ( نگاشته است

الثاني  نسخه ربيعتاريخ اتمام كتابت . را به خود اختصاص داده است) ر 48پ تا  31
  . ق است1257
ــدر مجموعــه .5 ــا شــمار ةـاي ديگــر از كتابخان ــ 6309 ةملــك ب ــز رسال  ةـني
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آغازين اين مجموعـه نوشـته    ةـدر باالي صفح. شودمي هدايت ديده المعارف لطايف
  : است شده

نژاد ترجمه  رساالت حكمت دالالت حكماي قديم پارسي كه به نام پادشاهان ساساني
اند و بعضي رساالت كه از مشايخ محققين و فضالي معاصرين كه بـه خـواهش   گرديده

صـورت   1284الحرام  به تاريخ شهر محرم. فقير رضاقلي موالناي كاتب تحرير نمودند
  . حرّره هدايت. اتمام يافت

ـ     196اين مجموعه   :همـان (ملـك   ةـبرگ دارد كه در فهرسـت نسـخ خطـي كتابخان
رساله  دوازده ةمجموعه دربردارند. برگ يادداشت شده است يكصدبه اشتباه  )9/316

را بـه خـود    391تـا   347است كـه صـفحات    المعارف لطايفپاياني  ةـاست و رسال
  .دهدمي اختصاص

 :1343 انـوار ( ملي موجـود اسـت   ةـرف در كتابخان 13 ةديگر با شمار ةـنسخ .6
هـدايت را نيـز    كليات ،28تا  1در صفحات  المعارف لطايف ةـو عالوه بر رسال )1/9

ـ نام . دربر دارد  218ق اسـت و  1260ا تـاريخ كتابـت آن   كاتب اين نسخه نيامده، ام
 نيز به ترتيب قصايد و غزليات و ديگـر اشـعار هـدايت را    لطايفپس از . برگ دارد

  .خود قابل توجه است ةـالدين شاه در پايان اين نسخه به نوب مهر ناصر. بينيممي
  

  السالكين االسرار و دليل مجمع .17و  16
ـ  در )حكمـت  ،ادبيات :167 ةبه شمار(اي اين دو اثر در مجموعه دانشـگاه   ةـكتابخان
اهللا ولي است كه در آن  آثار شاه نعمت ةاين مجموعه در برگيرند. تهران محفوظ است

ـ   »گلشن«و » گلبن«بخشها به  العارفين رياضبه سياق   ةـتقسيم شده و سـپس سلسل
از برخـي  . معروفي را به همراه حاالت برخي مشايخ آن به تفصيل معرفي كرده است

 ةـنور عليشاه و ترجم االسرارجامعاللهي همچون  نعمت ةـبزرگان سلسلمعروف آثار 
در انجام اين رسـاالت  . )47 :1341پژوه  دانش(هم در اين نسخه آمده است  البيانخطبة

ايـن مجموعـه    ةنويسـند  .شـود مـي  ديـده  1239تا  1237تاريخ كتابت بين سالهاي 
داند؛ زيرا آخـرين  مي ترديد اين اثر را از قلم هدايتولي نگارنده بي ،مشخص نيست

ف ت در آن نام خود را به عنوان مؤلاست كه هداي االسرارمجمعاين مجموعه  ةـرسال
كـه آخـرين رسـاله از ايـن      االسـرار  مجمـع تر آنكه پيش از ل متقنآورده است و دلي
العابـدين شـيرواني و    در سرگذشت حـاج زيـن   السالكين دليل ةـرسال ،مجموعه است
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 ،كـه آورديـم   مجملي از تفسير حاج مال رضا كوثر عليشاه همداني آمده است و چنان
در . مراد هدايت نيز اوستالعابدين شيرواني ارادت داشته و پير و  هدايت به حاج زين

ـ صراحت نيامـده اسـت    اين رساله اگر چه نامي از هدايت به  ةف رسـاله دربـار  ، مؤل
  : نويسدمي اثر مرحوم شيرواني السياحه رياض

 ـــ اهللا عليـه    رحمـة  ـــ در وقت نگارش بلخ و احواالت جناب سلطان ابراهيم ادهم 
آن جناب يكي از كرامات سلطان را منظـوم نمـود و آن    ةحقير حاضر و حسب االشار

جناب نيز بنا بر التفات نام اين گمنام را ثبـت و آن اشـعار را در آن كتـاب مسـتطاب     
  . )پ241 ،ادبيات :167به شماره  خطي ةـنسخ ،هدايت(مرقوم فرمود 

   :خوانيممي وال ابراهيـم ادهمدر بيان اح السياحه رياضو در 
اهللا  احوال آن بزرگوار، فرزند مكرّم و سـعادتمند محتـرم، الواثـق بلطـف    در حين تحرير 
علـي يكـي از كرامـات آن     الملقّب به درويـش هـدايت  رضاقلي خان  الخفي و الجلي ميرزا

  . )190 :السياحهرياض، شيرواني(حضرت را به سلك نظم كشيده در اين سفينه ثبت گرديد 
به سلك نظم كشيده جز هدايت نبـوده و او  پس آنكه حكايت كرامت ابراهيم ادهم را 

و بلكه كتابت ديگر آثار ايـن مجموعـه را    السالكين دليل ةـهمان كسي است كه رسال
  .انجام داده است

اين مجموعـه   271تا  236را كه در صفحات  السالكين دليل ةـبدين صورت رسال
معرفـي نشـده   كجـا   ، بايد اثري ديگر از هدايت دانست كه تاكنون در هـيچ است آمده

. چـاپ و نشـر گرديـده اسـت     ةاست و هم اكنون اين رساله به تصحيح نگارنده آماد
تـا پايـان نسـخه     271 ةـاست كه از صفح االسرار مجمعديگر اين مجموعه،  ةـرسال

اي مستوفي در حمد و ستايش ابتدا مقدمه ةـپنج صفح. ادامه دارد 287 ةـيعني صفح
  :نويسدمي ارد و پس از آن چنينحضرت باري د

اينكـه يكـي از بـرادران     االسرار مجمعغرض از تسطير اين مختصر كه موسوم است به 
روحاني و دوستان جاني بدين غافل از نهايت و بدايت، فقير ضعيف هدايت اشاره كرده 

اي چند در بيان بعضي عبـارات و كنايـات و مصـطلحات اهـل حقـايق و      بود كه كلمه
معارف نوشته شود تا ناظران را از سرّ اشعار و رمز گفتـار ايشـان اشـعاري رود، بـاهللا     

  .)پ273 ،ادبيات :167به شماره  خطي ةـنسخ ،هدايت(توفيق 
  

  العاشقين انيس .18
. نظامي سروده شـده اسـت   مجنونليلي و كه بر وزن  ضروريه ةـستّهاي منظومه ءجز
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هدي  ةـموضوع اين منظومه ستايش ائم. اين منظومه دوازده مقاله و يك خاتمه دارد
و ذكر احوال آن بزرگواران، همچنين عرفان و حكايات عارفان است و سه نسـخه از  

بـه آن اشـاره    المعـارف  لطايفاي كه در معرفي يكي در همان مجموعه: آن يافت شد
 ر قـرار دارد  106 ـپ   48ملك كـه در اوراق   ةـدر كتابخان 6220 ةماركرديم با ش

 ةـنسخ. است ق1242كاتب آن خود هدايت و تاريخ اتمام آن . )9/273 :1371 افشار(
 ةآسـتان قـدس رضـوي بـه شـمار      ةـبرگ دارد در كتابخان 78ديگر اين منظومه كه 

ــل دسترســي اســت  10393 ــ .قاب ــب آن محم ــي آشــوري كات و در اســت د قزوين
ـ . كتابت شده است 1332المرجب  رجب آسـتان قـدس تـاريخ     ةـدر فهرست كتابخان

ق آورده كه هـر دو  1288را  العاشـقين انيسق و تاريخ نظم 1294وفات رضاقلي را 
ين در مورد تاريخ اتمام ا الذريعه  صاحب. )9/86 :1361مايل هروي(غلط فاحش است 
و گويا  .)2/462 :ق1408 تهراني(» 1288و فرغ منه سنه «: نويسدمي منظومه به اشتباه

آورده از  العاشقين انيسكه همين تاريخ نادرست را براي سرودن  اآلثار مكارمصاحب 
ق كتابت شده 1242ملك به سال  ةـحال آنكه ديديم نسخ. پيروي كرده است الذريعه
  .است
  بريتانيـا نگهـداري   ةدر مـوز  Or. 3528 ةسوم اين منظومـه بـا شـمار    ةـا نسخام
هر  العاشقين انيسو  نامه هدايت ةبرگ دارد و در برگيرند 146حاضر  ةـنسخ. شودمي

ــت ــدايت اسـ ــيس و )Rieu 1895: 1/227( دو از هـ ــقين انـ    ،در بخـــش دوم العاشـ
كه در فهرسـت ريـو آمـده     چنان. دهدمي را به خود اختصاص 146تا  110برگهاي 

مقاله دوازدهـم افتـادگي دارد و طبيعتـاً نـام كاتـب و      است پايان نسخه قبل از اتمام 
 ةـاخيـر يعنـي نسخـ    ةـضـمناً دو نسخـ  . تاريخ نگارش آن را هم از ميان برده است

اثـر اسـتاد احمـد     هاي خطي فارسيفهرست نسخهآستان قدس در  ةـبريتانيا و نسخ
  .)4/2652 :1348منزوي (منزوي يافت نشد 

  
  الهدايه منهج. 19

هـاي دينـي   حماسـه  هدايت در بحر مجتـث كـه از   ةـضروري ةـستّمثنوي ديگري از 
  . شودمي محسوب

مختصـري   ةو سبب نظم كتاب و اشار) ص(پس از حمد و ثنا و نعت حضرت مصطفي 
وقـايع  ) ع(طالـب   بن ابي و حوادث پس از شهادت علي) ص(به تاريخ حضرت رسول 
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و اصـحاب كـرام را از روز حركـت از     )ع(بن علي  شهادت حضرت سيدالشهدا حسين
منور تا كشته شدن مختار بن ابوعبيده ثقفي را در پنج هزار بيـت انشـا نمـوده     ةـمدين

  . )3/495 :1353 حائري(
ـ  1194 ةلي بـه شـمار  موجود اين منظومه، او ةـا از دو نسخام مجلـس   ةـدر كتابخان

بن محسـن حسـيني    برگ دارد و كاتب آن سلمان 164اين نسخه . شودمي نگهداري
ق آمده و اين همـان تـاريخ اتمـام سـرودن     1255تاريخ كتابت . ملقب به كاظم است

  :خوانيممي منظومه توسط هدايت است چرا كه در ابيات پاياني نسخه
 وپـنجبود فزون از هزاروپنجه دويست

  

 كه گشت خاطر ويران گذرگه گـنج  
 

محفـوظ   10219اهللا مرعشي نجفي به شـماره   آيت ةـديگر اين اثر در كتابخان ةـنسخ
بـرگ دارد بـه خـط خـود      133اين نسخه كـه  . )191 ـ 26/190 :1375 حسيني(است 

 ق به عنوان تاريخ كتابت در پايان نسخه ديـده 1255هدايت نوشته شده است و سال 
آقـا قاضـي سـعيدي بـا      گفتني است كتابي توسط كتاب فروشي حاج ميرزا. شودمي

مطالـب   كـل . هدايت به چاپ رسيده استرضاقلي خان  از الهدايه نهجمهمين عنوان 
ايـن  . گيردمي بر در) ع(ه و امام حسينائم ةـبند بلند در مرثياين كتابچه را سه تركيب

صـفحه نيـز محـروم     ةاي از داشتن تاريخ چاپ و شـمار صفحه مجعول سي ةـكتابـچ
هدايت رضاقلي خان  بندتركيبكنم كه اگر چه صاحب اين سه مي خاطر نشان. است

است و هر سه نيز در ديوان قصايد او مندرج، وليكن به هيچ روي اين اشعار و كتاب 
اخيراً مطلع شدم وحيـد قنبـري   . او نبايد اشتباه گرفت ةالهداي منهجحاضر را با مثنوي 

  .كرده استچاپ  ةاين منظومه را تصحيح و آماد
  

  انوارالواليه .20
بيت  6540است كه هدايت آن را در  ضروريه ةـستّاين منظومه نيز مثنوي ديگري از 

معصـومين   ةـموضوع آن مدح و منقبت ائم. ه استنظامي سرود االسرار مخزنو برابر 
ق باشد 1265سال سرودن آن بايد . و در دوازده نور به عدد امامان تنظيم شده است

  :است نوشته شدهمجلس  ةـبه طوري كه پيش از آغاز نسخ
 گـنجگر اين تـازهشد به جهان جلوه

  

 و پـنج  صد و شصـت  بعد هزار و دو 
 

در  15842 ةمجلس بـه شـمار   ةـيكي در كتابخان ؛نسخه يافت شد سه الواليه انواراز 
نسـتعليق كتابـت كـرده    ق آن را با خـط  1266صفحه كه هدايت خود در سال  260
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 افشـار (را داراسـت   5541 ةشمار ،ملك ةـدر كتابخان الواليه انوارديگر  ةـنسخ ؛است
در پايـان نسـخه تـاريخ كتابـت آن رمضـان       ،اگر چه نام كاتب نيامده. )2/42: 1354

نسـخة   .سـطر دارد  نوزدهبرگ و هر برگ  187اين نسخه  .ق درج شده است1275
نكتة قابل ذكر اين كه . شودف در كتابخانة ملي نگهداري مي 2827سوم آن با شمارة 

ضـبط  » گـنج  طرفـه «ة حاضر در فهرست نسخ خطي اين كتابخانه به اشـتباه  نسخنام 
هدايت اسـت و از آنجـا    الواليه انواراي ديگر از  حال آن كه اين اثر نسخه. شده است

 بر افـزوده در كه چند برگ ابتدايي نسخه مفقود شده است به اشتباه و بر اساس بيتي 
كـه بـا خطـي    بـور  زبيـت م . براي آن انتخاب شده است» گنج طرفه«خه نام پايان نس

  :چنين است ،متفاوت در پايان نسخه آمده
 گـنجطرفهگر اينشد به جهان جلوه

  

 بوده هزار و دو صد و شصت و پنج 
 

بـرگ دارد و در مقايسـه بـا     439 اين نسـخه . كه داللت بر تاريخ كتابت اثر دارد
يكـي  گفتني است اين مثنوي هدايت توسط  .صفحه ابتدايي را ندارد نهنسخة مجلس 

و به راهنمـايي نگارنـده در   دانشگاه پيام نور اصفهان كارشناسي ارشد  وياندانشجاز 
  .حال تصحيح است

  
  نامه هدايت. 21

ـ  ءدر بحر رمل كه هدايت آن را به پيروي از موالنـا سـروده و جـز   اي منظومه  ةـستّ
يكي آنكـه پـيش از ايـن هـم در معرفـي       :نسخه از آن يافته شد دو .است ةـضروري
باقي و محفوظ  Or. 3528 ةبريتانيا به شمار ةبدان اشارت رفت در موز العاشقين انيس
آن  خـط . است نامه هدايتآن  يبرگ ابتدا 109برگ دارد كه  146اين نسخه . است

. )Rieu 1895: 1/ 227 - 229( ق در شيراز كتابت يافته است1253و به سال  است نستعليق
انجمن آثار و مفـاخر فرهنگـي    ةـياب است در كتابخانديگر كه گمنام و تازه ةـنسخ

دكريم ن نسخه به خط نستعليق و توسط محمـ اي. 18موجود است )ف/  58 ةبا شمار(
. )94 :1380انـوار  (صـفحه دارد   354و است ق كتابت شده 1253در شيراز و به سال 

هدايت  ةـص هدايت ذكر شد، پس از اينكه بر اثر رؤياي صادقتخلكه در بخش چنان
بـدل كـرد بعـدها    » هدايت«را به » چاكر«ص و مرحوم شيرواني، رضاقلي خان تخل

توان حدس زد كه ايـن منظومـه   مي بنابر آنچه گفته شد،. را سرود نامه هدايتمثنوي 
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  .اعتقادات و ارادت معنوي هدايت است ةدارند بيش از ديگر آثار او در بر
  

  بحرالحقايق .22
ـ كـه بـر وزن و سـياق    اسـت   هضروري ةـستّيكي ديگر از مثنويهاي  سـنايي   ةـحديق

به ده فصل اصلي تقسيم شـده كـه    حديقهاين منظومه نيز همچون . سروده شده است
ايـن ده مـوج بـه مـطالــب گـونـاگــوني      . شـود مـي  خوانـده » موج«هر فصل آن 

 ،عجايب جزاير و بحور در موج سوم ،لاز جمله صادر نخست در موج اوپردازد،  مي
و در ستايش پادشاه و آثار و اخبار آن كه موضـوع تـاريخي دارد در مـوج ششـم،     

از كتابهـاي   ،هدايت در هر موج .همچنين شرح ارباب حقايق و معارف در موج دهم
گيرد مي از حكايات مختلف نيز بهرهدر اين بين  كند ومي با موضوع استفاده همخوان

هدايت . و از قضا در مواردي اين حكايات از چاشني ركاكت و هزل نيز بر خوردارند
تنها . كندمي سالگي خود در هنگام سرودن اشاره مثنوي به سن چهل در دو موضع از

 نگـهــداري  5463 ةملك بـا شمــار   ةـدر كتابخـان الحـقايق بحرموجود از  ةـنسخ
تصـحيح  . ق كتابت شده اسـت 1257صفحه دارد و در سال  271اين نسخه . شودمي

كارشناسي ارشد نگارنده بـوده كـه اينـك تصـحيح      ةـنام پنج موج اين منظومه پايان
ـ   رساندهبه پايان را  بحرالحقايقتمامي   ةو در حال نگارش تكميلي تعليقـات و مقدم
  . آن است

  
  بهشت خرم .23

كه به بحر متقارب و به اسـتقبال از   ضروريه ةـستّ ةـموعآخرين مثنوي هدايت از مج
  ايـن مثنـوي پختـه و حجـيم، هشـت بـاب دارد و بـه        . سروده شـده اسـت   شاهنامه

هـاي دينـي   پردازد كه بايـد آن را از آخـرين حماسـه   مي )ع(جنگهاي حضرت علي 
نسـتعليق در   بـه خـط   بهشـت  خـرم  ةـتنها نسخ. تاريخ ادب فارسي به حساب آورد

كـه  اين نسخه . )2/252 :1311اعتصامي(محفوظ است  433 ةمجلس با شمار ةـكتابخان
  . ق كتابت شده است1286در سال  ،برگ دارد 216

  :دهد به ما مي بهشت خرمهدايت در اواخر اين منظومه اطالعاتي سودمند دربارة 
از اين پـيش انباشـتم پـنج گـنج 
بــدين وزن شــد طبــع مايــل مــرا 

 
 

مـــرا بـــود در مثنويـــات پـــنج 
موانــع بســي گشــت حايــل مــرا 
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بنايش به ده سال از اين پيش بود 
مي يـك دو برداشـتم خامـه را ه

بپرداختم اين خانه با باب هشـت 
چو اين نامه از سر به انجام رفـت 

انـد بفـزودهمرا سـال بـر شصـت
 

 
  

 ...كه طبع و نشاطم از اين بيش بود
بــه پايــان رســانيدم ايــن نامــه را 

 ام سـته گشـت   كنون دفتر خمسـه 
 هزار و دوصد بود و هفتاد و هفت
 و زين عمر، باقي ندانم كـه چنـد  

 

  ) 420:بهشت مخرهدايت، (  
  

ـ عالوه بر انسجام و استواري بيشتر اين منظومه در مقايسه با ديگـر مثنويهـاي     ةـستّ
 شرح حال مختصري از خود ارائـه  بهشت مخر، از آنجا كه هدايت در اواخر ضروريه

  . يابدمي تي دوچنداندهد، اين اثر اهميمي
  

  مظفري ةـخردنام .24
مظفرالدين شاه، ايـن ديـوان شـامل    : اهدا به ق از رضاقلي هدايت، تأليف قرن سيزدهم

اسرائيل اسـت و سـپس در آن   حمد و ثناي الهي و نعت پيغمبر اسالم و ذكر انبياي بني
  .ضمن حكاياتي چند نصيحت و اندرز بزرگان يونان را به شعر كشيده است

 :آغاز
 ســر آغــاز هــر نامــه يابــد نگــار

  : انجام
ــرداي مــا ــاي امــروز و ف ــو دان  ت

 

   
 جهــان داور كردگــار  بــه نــام 

  
ــه مــا كيفــر مــا دهــي واي مــا   ب

  

 734 ةسطر به شمار 11برگ  46اهللا منشي طباطبايي  ق، كاتب فضل1281رمضان 
  .)257 /2 :1347انوار (رف 
گفتني  .شودمي ملي نگهداري ةـموجود با مشخصات فوق در كتابخان ةـتنها نسخ

  .يكسان است بهشت مخراست كه بيت آغاز اين مثنوي با بيت ابتداي 
  

  ديوان قصايد هدايت .25
. موجود اسـت  1084مجلس با شماره  ةـدر كتابخان قصايد هدايتاز ديوان اي نسخه

. صـفحه دارد  637هدايت است كه  ةـاين ديوان در قطع رحلي و اهدايي مخبرالسلطن
 81از صفحه  .ديوان با مسمطات هدايت در شتائيه و ربيعيه و خزانيه آغاز شده است

 .قصايد اوست به ترتيب حروف قـوافي  637تا  89سفيد رها شده و از صفحه  89تا 



  45/نامة هدايت شناخت

در پايـان نسـخه تعـداد    . ق و كاتب آن هم خود هدايت است1275تاريخ تحرير آن 
ـ  ةـنسخ. اندبيت نگاشته 12900ابيات آن را  ميـرزا   ةـديگر از اين ديوان در كتابخان

ق توسـط  1259كـه در سـال    19موجود است 215 ةد كاظميني در يزد با شمارمحم
بــرگ اســت  332نســتعليق كتابــت شــده و داراي  خــود هــدايت بــه خــط شكســته

كارشناسـي   دانشـجوي  سميرا نجـد سـميعي،   1386در سال . )1/186 :1383اشكوري(
خـود   ةنام ديوان قصايد هدايت را به عنوان پايان ،ارشد دانشگاه پيام نور مركز تهران

 اسـتفاده مجلـس   ةكتابخان ةـنسخ ازرساله تنها در تصحيح اين . تصحيح نموده است
دهد كه ايشان  ، نشان مينسخه بودن ديوان قصايد هدايت مصحح بر تكتأكيد شده و 

   .خبر بوده است بيني ـد كاظميرزا محمـمي ةـانـكتابخ اي ديگر در هخـنساز وجود 
  

  غزليات هدايت ديوان .26
 ةيافت شد كه مخبرالسلطنه نواد 7883 مجلس با شمارة ةـآن در كتابخاناي از نسخه

غزليـات از   .سطري دارد 25برگ  239ديوان قطع رحلي و  .هدايت اهدا كرده است
 442 ةـاز صفحـ . ت اسـت قطعات هـداي  441تا  413مده و از آ 412ابتدا تا صفحه 

ابياتي را شـاهديم كـه تـا    » تضمينات مصارع مجمر و غيره در هزليات«تحت عنوان 
ـ  سـاقي و بعـد از آن   458 ةـسپس ترجيعات تا صفح. ادامه دارد 448 ةـصفح  ةـنام

 تـا شود و در پايـان رباعيـات اوسـت كـه     مي ختم 463زيباي هدايت كه به صفحه 
ق نگاشـته شـده   1277نسخه به خط عبداهللا تفرشي در سال . ادامه دارد 478صفحه 
مجلس آمده و  ةـهاي خطي كتابخانخير فهرست نسخهاين نسخه در مجلدات ا. است

. )359ــ 358 /26 :1376صـدرايي خـويي  (معرفي شده اسـت   با ايجازي نزديك به مخل
 19.ثبت شده اسـت  20824 ةدانشگاه اصفهان با شمار ةـآن در كتابخان ةـدومين نسخ
ـ   .سطر دارد پانزدهبرگ و هر صفحه  108اين نسخه   ا ازنام كاتب مشخص نيسـت ام

 نشـان را نگاشته » سلّمه اهللارضاقلي خان  رباعيات« ةز رباعيات جملآنجا كه در آغا
تـاريخ  . ف است كه براي هدايت دعاي سالمت كـرده اسـت  دهد كاتب غير از مؤلمي

  .ق درج شده است1285كتابت نيز 
  



  ميراث ةآين/  46
  

 

  كليات اشعار هدايت .27
بـرگ   218شود كـه  مي ملي نگهداري ةـرف در كتابخان 13 ةاي از آن با شمارنسخه

  . اوست المعارف لطايف رسالة 28 تا 1 ةاز صفح ،كه آمد دارد و چنان
غزليـات از   377تا  223آيد از مي قصايد 220شود تا مي ديوان شروع 31 ةـاز صفح

نامـه،   خـط سـاقي   406تا  400ترجيع بند از  400تا  389قطعات و از  389تا  377
 .ق است با مهر ناصرالدين شاه1260كتابت آن خط آن نستعليق نسبتاً خوش و تاريخ 

  .)9 /1 :1343انوار (
ــ  ةـنسخـ  كــه در معرفـي نســخ   558 ةكـاخ گلســتان بـه شـمار    ةـديگـر در كتابخان

  .به آن اشارتي رفت المعارف ايفلط
ـ   ةـمقدم: نسخه چنين تقسيم شده است ، لطـايف در حقـايق و معـارف    ةـمنثـور، رسال

 غزليـات  ـ  )مرتـب ( قصـايد  ،نامـه بكتـاش بـا   ارم گلستان، مثنوي منشئĤت و مكاتيب
ايـن  . )469 ــ  468 :بيـاني (» )مرتب( رباعيات ـ  ترجيعات) مرتب(قطعات ـ   )مرتب(

  . ق كتابت شده است1247ديوان در شيراز و به سال
  

  العاشقين رياض .28
اي بـه  او كـه در مجموعـه   ةـاهللا ولي و سلسل سرگذشت شاه نعمت ةكتابي است دربار

نسخه به خط نسـتعليق حـاج   . دانشگاه تهران محفوظ است )د، الهيات ـ171( ةشمار
طوالني  ةـهدايت پس از مقدم. محمدهادي مشهور به حاجي بابا نگارش يافته است

  : نويسدمي ن و تبويب كتاب چنينتدوي ةشيو ةكتاب دربار
تن از تا به حال تحرير اين كتاب هشت ] اهللا ولي شاه نعمت[چون پس از آن جناب 

انـد و  دفع غوايت طالبان مشرّف شـده  ةـمشايخ به مقام عالي هدايت، واليت و به جبه
انـد، لهـذا بنـاي ايـن كتـاب را كـه موسـوم اسـت بـه          عاليـه  ةعلّي ةـاين سلسل ةـپاي

بر هشت گلشن و هر گلشن  ــكثراهللا امثالهم  ــ، به عدد مشايخ مذكور العاشقين رياض
   .)ر21برگ  :رياض العاشقين ،هدايت(مشتمل بر هشت گلبن نهاده شده 

. ق بـوده است1238توان دريافت كه تاريخ تأليف آن سال مي از شواهد درون متني
و حال «: آورده است كه در شرح احوال مرحوم مجذوب عليشاه كبودرآهنگي چـنان

هشت است در بيــوك آبـاد مـن     و سي و هزار و دويست يك ةـتأليف اين كتاب كه سن
  .)ر73 :همان(» گذرانندمي اعمـال كبـودر آهنـگ همدان اوقـات

  



  47/نامة هدايت شناخت

  منشĤت. 29
ـ  . هدايت باقي اسـت  منشĤتتا آنجا كه اطالع داريم دو نسخه از   ةـيكـي در كتابخان

ره رّحـ «: خوش كه در پايـان آن آمـده اسـت    با خط نستعليق 6132 ةملك به شمار
در انتها  .»1293شوال  8 ،حسب يادگار براي ميرزا سليمان تحرير شد بر ،محمدعلي

كه نسـخه را از متملكـات    »هما«نگار متخلص به بن وقايع اكبر يادداشتي دارد از علي
ديگر در كليـاتي كـه پيشـتر     ةـنسخ. برگ دارد هجدهاين نسخه . خود خوانده است

هايي است عاشـقانه كـه   ، نامهمنشĤتاين  .558 ةرمعرفي شد در كاخ گلستان با شما
  .مخاطب خاص ندارد با نثر مسجع و لطيف

  
  الشعرا بياض امير .30

 خط و شـعر و احجـار و   ةركتاب شامل مطالب مختلف از جمله فوايد گوناگون دربا
عمـاد   ،هدايت، اشعاري از مسعود سعد سلمان الحقائق بحرحيوانات، فصلي از مثنوي 

 ةنشـورات هـدايت بـه شـيو    ممثنويات هدايت در وصف شيراز، .. .غزنوي، هدايت و
اين نسخه در . برگ دارد 148كاتب آن هدايت است و  .است غيره نشاط اصفهاني و

به دليل ادغام ايـن   كه موجود بوده سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي ةـكتابخان
يك  طي و نگارنده در ارشاد، نسخ خطي آن وضعي نامعلوم دارد ةكتابخانه با كتابخان

تهـران از ملـي و مجلـس گرفتـه تـا       هايدري در كتابخانه روز سرگرداني البل دربه
. ارشاد و اسناد انقالب اسالمي، سرانجام از يافتن اين نسـخه محـروم مانـد    ةـكتابخان

تا اينكـه   از سايت بانك نسخ خطي اخذ گرديد اميرالشعرا بياضمعرفي و توضيحات 
كه البته پيشتر نيـز  (در كتابخانة ملي  اميرالشعرا بياضپس از چند ماه سرانجام نشان 

ـ  اين نسخه. يافت شد) به آنجا رجوع نموده بودم بـا نـام    ملـي  ةدر تارنماي كتابخان
   .معرفي شده است 5 ـ16003و شمارة  »جنگ«

  
  الوصول الفصول في حصول اصول. 31

موضوع عرفان و تصوف كه دو نسخه از آن موجود اسـت، يـك   كتابي است به نثر با 
نفيس  ةـاين نسخ. صفحه دارد 820آن با خط نسخ خوش در قطع رحلي كه  ةـنسخ

ـ  2103 ةرهدايت مخبرالسلطنه است كه بـا شـما   ةاهدايي نواد مجلـس   ةـدر كتابخان
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بـه  صفحه با خط نستعليق تحريري كه گويا  520ديگر در  ةـنسخ. شودمي نگهداري
 57 ةرشـما  هب(دانشگاه بوعلي سيناي همدان  ةـخط هدايت نگاشته شده، در كتابخان

ـ هدف از تـأليف و درون  ةراين كتاب دربا ةهدايت در مقدم. محفوظ است )ب  ةـماي
   :نويسدمي چنين الفصول اصول

مور شد كه در بيان بعضـي امـور   أو محرّر اين اوراق حقايق آثار از صاحبي بزرگوار م
انـد از اخبـار و احاديـث حضـرت نبـوي و ائمـه       كه به يكديگر متعلق و مناسبحقّه 

السالم و علماي كبار و حكماي بزرگوار و ارباب بيـنش و اصـحاب را    مرتضوي عليهم
الفصـول فـي    اصولن را به آبه تأليف اين رساله پرداخت و  ،اصل و فصلي مرتب سازد

و كاتب خواهد بود الحقيقه اين فقير در ميانه ناقل  و في. موسوم ساخت الوصول حصول
   .نه قايل و صاحب

و ها عرفان و تصوف به معرفي شخصيت ةاين كتاب پس از بيان اصول و فصولي دربار
پردازد و از جمله  مي عرفاني از مشـايخ و اقطـاب هر سلسـلـه ةـهاي برجستهچهر

ويژگيهاي كتاب آن است كه هدايت پس از معرفي كامل عرفا و ذكر تأليفات هر يك 
   درج الفصـول  اصـول يا به تمامي يا بخش اعظم كتـاب و رسـاالت مهـم آنـان را در     

 ةـنسخـ  618در صـفحه  (براي نمونه پس از معرفي مظفرعلي شاه كرماني . نمايدمي
ضمناً بايد خاطر نشان كـرد   .آوردمي را به طور كاملاو  كبريت احمر ةرسال )مجلس

همـين   الحقـايق  طرائـق علـي شـيرازي در    م معصـوم كه يكي از منـابع مهـم و مسـلّ   
تنظـيم   طرائـق هدايت است و با مراجعه به فهرست كتب كـه در پايـان    الفصول اصول
 ةـنيمـ . علي را از اين كتاب به خوبي مشاهده كرد مكرّر معصوم ةتوان استفادمي شده

دكتـري   ةـآيد، به عنوان رسالمي به حساب الفصول اصولپاياني كه بخش مهم و ناب 
  20.انجام پذيرفت 1387دفاع از اين رساله در شهريور ماه . شدنگارنده تصحيح 

  
   پرتوستان . 32

و مشايخ متأخر و عرفا  ،حكماا سودمند در باب بزرگان مختصر ام است اي تذكره
را  آن كه حاوي اطالعات ارزشمندي است به ويژه كه اكثر مطالبهدايت روزگار هم
ق و در شهر 1283به سال  پرتوستان. گيرد ها و تجارب شخصي هدايت در برمي ديده

تبريز به نگارش درآمده است؛ زماني كه هدايت به تربيت و للگي مظفرالدين ميرزا 
 ان تنكابني و باق توسط اسداهللا خ1285نسخة حاضر در سال  .بوده استمأمور 
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قريب به اتفاق مطالب اين اثر مربوط  .كتابت شده استصفحه  65 در خط نستعليق
و كه بيشترين شمول را در عصر قاجار دارند هيه و ذهبيه لال است به دو سلسلة نعمت

به در اين اثر  يـة ذهبـوت عارف برجستـاسم سكـرزا ابوالقـاز همه نقش ميبيش 
ف 4848در كتابخانة ملي و با شمارة  پرتوستاننسخة موجود از  تك. خورد چشم مي

   .21قابل دسترسي است
  

   النعم الوان. 33
مجلس كه توسط جواد  ةدر ضمن فهرست نسخ كتابخانكه  ياب اي است تازه رساله

اين رساله به سيره  22.بشري فراهم آمده، به دقّت و با ذكر جزئيات معرفي شده است
كند كه به دليل عدم  اهللا ولي اختصاص دارد و هدايـت اشاره مي و طريقة شاه نعمت

اي در  دوستان از او خواستند تا رساله ،اطالعات درست از زندگي اين عارف بزرگ
پاسخي به اين  النعم الواناهللا ولي فراهم آورد و رسالة  شاه نعمت شرح احوال

نام دارد كه به اي  حسن مراغهبرگي  پنجاهكاتب اين رسالة . درخواست بوده است
 ـ1/27/126:بشري(است  به رشتة تحرير در آوردهرا  ق در تهران آن1322سال 

128(.   
  
  نوشتهاپي

رده چالين سفر او را به خراسان نوشته و در ذيل شرح او ،طبيب ناصرالدين شاه ،الممالك حكيم. 1
اميرالشعرا مشهور رضاقلي خان  جزء واليت هزارجريب است و آبا و اجداد«: نويسد كالته مي

قاجاريه و  ةـعلي ةـبستگي اين طايفه به سلسل ةـباشي از آنجا بوده و به واسط للـهبه 
خان زند گاه مأموريت به استرآباد چهل نفر از  كيشي به محمدحسين خان قاجار، زكي ارادت

ر آنها كلّه منار بوده به قتل رسانيده، از سرضاقلي خان  رؤساي آن واليت را كه يكي جد
  ).426ـ425 :1356 الممالك حكيم(» ساخته آثار آن اندكي باقي است

س از سالي چند مادرش از پ«: نويسدمي ناصري يالصفاروضة ةـفر در مقدماينكه آقاي كيان. 2
 ميرخواند(» آيدميخان شحنه در دمهديارس برگشته و در آنجا به عقد محمه به فزيارت مك

هدايت از بارفروش به  ةآيد؛ زيرا والدبه نظر درست نمي )»مقدمه« ،دو و چهل/1 :الصفا روضة
ه براي آن زن حكم همسري شحنه درآمده است نه از مكه و اساساً سفر مكفارس رفته و به 

  .گرددسفر آخرت را داشته كه از آن باز نمي
. ق.م«: نويسدمي 29 ةـجلد دوم ذيل صفح، رجال ايرانحال شرح آقاي مهدي بامداد در . 3
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تأليف  خاطرات و خطراتكتاب  3 ةـرضاقلي خان در ذيل صفح ةنواد) مخبرالسلطنه(هدايت 
ق 1215در سال رضاقلي خان  ساله بوده در صورتي كه هفترضاقلي خان  :نويسدمي خود

. ق درگذشته بايد سه الي چهار سال داشته باشد نه هفت سال1218متولد و پدرش در سال 
 ةـفر نيز با استناد به همين جملآقاي كيان» .طنه در اين مورد اشتباه كرده استمخبرالسل

به «: نويسندمي دايت هنگام فوت پدرسن ه ةردربا خاطرات و خطراتمخبرالسلطنه در 
 1215د او را سال قبل از ساله بود و تول هفترضاقلي خان  ،مخبرالسلطنه هدايت ةـنوشت
در حالي كه مخبرالسلطنه هنگام . )»مقدمه« ،دو و چهل/1 :الصفا روضة، خواندمير(» نويسد مي

داند نه هنگام فوت پدرش، پس مي ساله را هفترضاقلي خان  ازدواج مادر هدايت با شحنه،
كه در متن  چنانــ فر از سويي و از سوي ديگر در اين فقره هم آقاي بامداد و هم جناب كيان

  .اندهر سه خبط نموده ،مخبرالسلطنه ــ آيد مي مقاله
؛ 443 ص ،العارفين رياض ،همو؛ 5/542 :الفصحامجمع، هدايت :كن ،براي ديدن شرح حال او. 4

و تعليقات ( 838 ـ 2/835 :الشعراةحديق، بيگيديوان؛ 14/8113 :الصفاضةروتاريخ ، همو
  .614 ـ 610 :تذكرة دلگشا، نواب؛ 111 :تذكرة اختر، نژاد گرجي؛ )سودمند آن

مريم خانم، را به همسري برگزيد نسبت جديـد نيز با شـحنه به هم  ،هدايت چون دختر شحنه .5
ف را با وي دو سه قرابت و از آن جمله يكي مؤل«: نويسدمي كه خـودچنـان ؛نيـدرسا

  .)14/8113 :الصفا روضة ،خواندمير( »مصاهرت اوست
نگارنده با عنوان  ةـشود به مقالرجوع  ،مشرب تصوفي هدايت ةرل دربابراي آگاهي مفص. 6

صفحات  ،عرفان ايران ةـاز مجل 21 ةردر شما» طريقتي رضاقلي خان هدايت ةـطريق«
  .93ـ85

تاريخ اعتمادالسلطنه، ؛ 417 :التواريخفهرس، هدايت؛ 436ـ1/435 :التواريخناسخسپهر،  :كن. 7
  .به بعد 14/7927 :الصفاةروض، ميرخواند ؛3/1600 :منتظم ناصري

اشعار او همگي تقليدي است از مضامين شعري « :نويسدمي اشعار هدايت ةردرباپور  آقاي آرين .8
توان يافت و اجماالً در ميان شعراي دربار يتي در آنها نميگونه خصوصگويندگان قديم كه هيچ

چنين قضاوتي در  اين. )1/263: 1372 پور آرين(» قاجار مقام ارجمند و قابل توجهي ندارد
از جانب  »اميرالشعرايي«مورد اشعار هدايت دور از انصاف است و در حالي كه او لقب 

در ميان شعراي دربار قاجار مقام ارجمند و «توان گفت مي شاه داشته است چگونه فتحعلي
اساساً زماني كه اشعاري از او به چاپ نرسيده، چنين داوري كردن محل . »قابل توجهي ندارد

  .أمل استت
 خاطرات و خطراتو مخبرالسلطنه در  )2/40( شرح حال رجال ايرانمهدي بامداد در  .9

  .اند ق ثبت كرده1256به اشتباه اين واقعه را در سال  )هشت و بيست(
كه همسر » حاجيه استاد«ور به مشه» ننه خانم«خان شحنه خواهري داشته با نام  دمهديمحم .10

كه چاالك و » عزت نسا«و ديگري » طيغون«شاه بوده و دو دختر از شاه داشته، يكي  فتحعلي
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با اكثر از برادرهاي واال گوهر «: نويسدمي ضدالدوله در مورد اواحمدخان ع .است قوي بوده
او . )37: تاريخ عضديعضدالدوله، (» آمدمي كرد و بر حريف فايقمي در حضور خاقاني پنجه

شاه بود و پس از مرگ او اجباراً به  خان برادر فتحعلي خان پسر حسينقلي ابتدا همسر موسي
  .همسري حاجي ميرزا آقاسي در آمد

  .شك نادرست استذكرشده كه بي ق1257 تاريخ ،542/ 2ـ1: مكارم اآلثاردر  .11
12. دو سال به تعـليم و راهنمايي ] هدايت[« :نگاردمي اين كتـاب ةدر مقدم گلستان ارمح مصح

در حالي . )16 :ارمگلستان هدايت، (» گرددمي پردازد و سپس به تهران بازمي وليـعهد رنجـور
پايه و اين سخن بي ،وليعهد در تبريز ةسال كه با تصريح هدايت مبني بر خدمت و مالزمت پنج

  .نمايدمي اساس
كه با سخن ) 1/262: 1372 پور آرين( است ق نوشته1278پور اين تاريخ را سال  آقاي آرين .13

  .صريح هدايت سازگاري ندارد
از اين وباي عام كه خود شاهد عيني آن بوده،  سه سال در ايرانكنت دو گوبينو در كتاب  .14

 .)90ـ 87 :1385 دو گوبينو(توصيف جانسوزي دارد 
ني اهللا خان شيبافـتح«: كـندمي نوشت اضـافهنوان پـيمخبرالسلطنه در ذيل همان صفحه به ع .15

   ةـديگري، مدعي است كه قطع ةـدر رسال
  بدين فسون نتواني مرا كشيد به بند          زلف بر سپيد پرند بتا متاب سيه

اگر قطعه در حيات . به نام ابوالنصر شيباني نوشته شده است مجمع الفصحااز من است و در 
رضاقلي خان هدايت گفته شده، چه شده است كه بر رضاقلي خان نخوانده است با وجودي كه 

به خصوصيتي كه  الفصحامجمعاند و در اند و در دربار محمدشاه از همگنان بودهدوستش داشته
ان به رديف انتخاب شده است و اگر بعد از رضاقلي خان اهللا خ در بين بوده است از اشعار فتح

در جايي ديده  الفصحا مجمعاند و البد قطعه را صاحب گفته، ايشان چرا در تذكره ياد آورده
است و نگاشته و زمان آنقدر زياد نبوده است كه بگوييم قطعه در بياض يا جنگي رفته و به 

. ل استوار داشتن دعوي خالي از اشكال نيستبه هر حا. رسيده است الفصحا مجمعنظر صاحب 
متجاوز از سي . خواهيممي قطعه را هر كه گفته است خوب گفته و ما روان هر دو را مغفرت

براي گوينده تي گرفتاري اند و مداهللا خان و رضاقلي خان آشنايي و برخورد داشته سال فتح
جواني و  ةرو اين بيشتر با دو »داگرچه در خم يك زلف دير ماند به بن«: بوده است كه گويد
  .)34 :خاطرات و خطرات، مخبرالسلطنه(» شادابي مناسب است

چون حاوي مهمات مطالب جغرافي و «: نويسدمي البلدانةآمرالسلطنه در  از همين رو اعتماد .16
تاريخ منتظم اعتمادالسلطنه، ( »نماييممي تاريخ است، ما همان را نخبه نموده در اين مورد ايراد

  ).1267ذيل حوادث  ،1047 ـ 1010/ 2 :ناصري
توسط نگارنده به عنوان طرح پژوهشي تصحيح شده و در دانشگاه  المعارف لطايفرسالة . 17

  .نور استان اصفهان موجود است پيام
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را سركار خانم شجاعي از پژوهشگران انجمن آثار و مفاخر فرهنگي بر اساس تك  نامه هدايت. 18
  .نسخة همين انجمن تصحيح نموده و در دست چاپ دارند

  .اطالع از وجود اين نسخه را مديون دوست ديرينم محمود نديمي هستم. 19
» گمنام در تحقيقات عرفانياي الفصول، دانشنامه اصول«با نام اي اين اثر را در مقالهنگارنده  .20

چاپ به  ادبيات دانشگاه تبريز ةدانشكد ةـمجل 204 ةرشمابه طور كامل معرفي نموده كه در 
  .استرسيده 

  .نگارنده اين تذكره مختصر را تصحيح نموده و در حال تكميل تعليقات آن است .21
نشدة كتابخانة  فهرستنسخه از نسخ  دويستصفحه دارد و در آن  520فهرست اخير بيش از . 22

 ه،از دوست فرهيخت. زدني معرفي شده است ي مثالدقت با 8200تا  8001مجلس از شمارة 
اي نيز  اي رايانه خهـت نسـهيچ من آگاه نمودند و بي نعمـال الوانبنده را از وجود كه  ،جواد بشري

  .از اين فهرست در اختيارم گذاردند، سپاسگزارم
  

   :منابع
 .ج 2 تهران، ،از صبا تا نيما ،ش1372،يحيي ،آرين پورـ 
 ش ،7 س ،ادبيات مشهد ةدانشكد ةـمجل ،تقي بينش ةترجم ،»شعرا ةتذكر« ،ش1353استوري،ـ 

  .701ص ، 3
 .2ج ،تهران ،مجلس ةهاي خطي كتابخان فهرست نسخه ،ش1311،يوسف ،اعتصاميـ 
 تهران، ،داسماعيل رضوانيمحم به كوشش ،تاريخ منتظم ناصري ،دحسن خانمحم ،السلطنه اعتمادـ 

 .ش1367ج، 3 ،1 چ
 .ش1357، 2چ  ،تهران ،به كوشش محمد مشيري ،التواريخ صدر ،ـ ـــــــــــــــــــ 

 3 ،تهران ،عبدالحسين نوايي و ميرهاشم محدثبه كوشش  ،البلدانةمرآ ، ـــــــــــــــــــ 
 .ش1367، ج

 .ج6 تهران، ،فارسيفهرست مقاالت  ، ش1383 ،ايرج ،افشارـ 
 .9ج مشهد، ،هاي خطي ملكفهرست نسخه ،ش1371 ،پژوه دتقي دانشو محمــــــــــ ـ 
  .4س ، يادگار ة، مجلـ»اميركبير و هدايت« ،ش1326 اقبال، عباس،ـ 
 .1ج ،تهران ،ملي ةهاي خطي كتابخانفهرست نسخه ،ش1343 ،عبداهللا ،انوار ـ
 ،21ش  ،عرفان ايران ،»طريقتي رضاقلي خان هدايت ةقـطري« ،ش1383 ،دابراهيممحم ،پور ايرج ـ

 .پاييز
  .تهران ،شرح حال رجال ايران ،ش1351ـ1347 ،مهدي ،بامدادـ 
  .1/27، ج مجلس شوراي اسالمي ةهاي خطي كتابخان فهرست نسخه، )چاپ زير(بشري، جواد، ـ 
 .ج 3تهران،  ،سبك شناسي ،ش1373،محمدتقي ،بهارـ 
 .11 ج ،قم ،مؤسسه اسماعيليان ،الذريعه، ق1408 ،آقا بزرگ ،تهرانيـ 



  53/نامة هدايت شناخت

، تهران، 6ج  ،افشاردكتر محمود موقوفات  ،به كوشش ايرج افشار ،محمود افشار دكتر ةرنامواـ 
 .ش1370

 .3جتهران،  ،هاي خطي كتابخانه مجلسفهرست نسخه ،ش1353 ،عبدالحسين ،حائريـ 
 .ج 8 ،اصفهان ،اآلثار مكارم ،ش1382-1342 ،دعليمحم ،آبادي حبيبـ 
 .15ج قم،  ،اهللا مرعشي نجفي آيت ةفهرست كتابخان ،ش1367،سيد احمد ،حسينيـ 
قم،  ،اهللا مرعشي نجفيآيت ةهاي خطي كتابخانهرست نسخهف ،ش1375 ـــــ ،ـــــــــــ 

 .26ج
 .2ج تهران، ،مركز احياء ميراث اسالمي هاي خطيفهرست نسخه ،ش1380 ــــ ،ــــــــــــ 
 .1ج ،ميرزا محمد كاظميني نةهاي خطي كتابخا فهرست نسخه ،ش1383،جعفر ،حسيني اشكوريـ 
 .ش1356تهران،  ،ايرج افشار كوششبه  ،سفر خراسان ةـمروزنا ،نقيعلي ،الممالكحكيمـ 
 .ج2تهران،  ،فرهنگ سخنوران ،ش1368 ،عبدالرسول ،خيامپورـ 
علي  وقفي ةمجموع( دانشكده ادبيات ةهاي خطي كتابخاننسخه ،ش1341 ،دتقيمحم ،پژوهدانشـ 

 . تهران ،)اصغر حكمت
 .، تهرانذبيح اهللا منصوري ةـترجم ،سه سال در ايران ،ش1385 ،كنت ،دو گوبينوـ 
 .ش1366، ج3 تهران، ،عبدالحسين نوايي به كوشش ،الشعراةحديق ،احمد ،بيگي ديوانـ 
 .تهران ،كيخسرو كشاورزي ةـترجم ،تاريخ ادبيات ايران ،ش1370،يان و ديگران ،ريپكاـ 
 .ش1377، تهران ،فرجمشيد كيان كوششبه  ،)تاريخ قاجاريه(التواريخ ناسخ ،دتقيمحم ،سپهرـ 
  .، تهرانتحقيق ناصر افشارفر ،تاريخ ذوالقرنين ،ش1380 ،اهللافضل ،)خاوري(شيرازي ـ 

 .ش1382كوشش محمدجعفر محجوب، تهران، ، به الحقايقطرائقـ شيرازي، معصوم علي، 
 .ش1362 ،تهران ،حامد رباني به كوشش ،السياحه رياض ،زين العابدين ،شيروانيـ 
 .26، ج تهران ،مجلس ةهاي خطي كتابخانفهرست نسخه ،ش1376 ،علي ،صدرايي خوييـ 

  .ش1376، به كوشش فؤاد روحاني، تهران، نامهالهيـ عطار، شيخ فريدالدين، 
 .ش1376، تهران ،عبدالحسين نوايي به كوشش ،تاريخ عضدي ،احمد خان ،عضدالدولهـ 
 .ش1342تبريز،  ،عبدالرسول خيامپوربه كوشش  ،اختر ةتذكر ،احمد ،)اختر(نژاد  گرجيـ 
 .تهران ،توفيق سبحاني ةـمقدمبا  ،انجمن خاقان ةتذكر ،ش1376 ،فاضل خان ،گروسيـ 
 .ج2 ،تهران ،هاي فارسيتاريخ تذكره ،ش1363 ،احمد ،گلچين معانيـ 
  .9 ج مشهد، ،فهرست كتب خطي آستان قدس رضوي ،ش1361 ،نجيب ،مايل هرويـ 

  .ش1363، تهران، خاطرات و خطرات، مهديقلي، )هدايت(ـ مخبرالسلطنه 
 .ق1377، 2و  1، به كوشش محمدباقر كتابي، اصفهان، ج اآلثارمكارمآبادي، محمدعلي، ـ معلم حبيب

 .6ج تهران، ،كتابهاي فارسي ةرفهرستوا ،ش1381 ،احمد ،منزويـ 
  .6ج  تهران، ،مجلس ةـفهرست كتابخان ،ش1344 ـــــــــــ ،ـ 

 .ش1380فر، تهران، ، به كوشش جمشيد كيانالصفاروضةـ ميرخواند، 
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 .ش1371 ،شيراز ،منصور رستگارفسايي به كوشش ،دلگشا ةتذكر ،علي اكبر ،نواب ـ
  .قم ،فهرست كتب چاپ سنگي كتابخانه مركزي تبريز ،ش1379 ،منصوره ،وثيقـ 

 .، تهرانتحوالت فرهنگي ايران در دورة قاجاريه و مدرسة دارالفنونش، 1379ـ هاشميان، احمد، 
 .ق1283 ،تبريز ،چاپ سنگي ،اجمل التواريخ ،رضاقلي خان ،هدايتـ 

 .2103 ةخطي به شمار ةنسخ ،تهران ،الوصول الفصول في حصول اصول ،]تابي[ ، ـ ــــــــــ
 ةـنسخ ،بوعلي سيناي همدان ةكتابخان ،الوصول الفصول في حصول اصول ،]تابي[ ــــــــــ ،ـ 

  .ب 57 ةخطي به شمار
 .ق1288، به كوشش اسماعيل كتابچي، تهران، انجمن آراي ناصريـ ــــــــــ ، 

  .ق1265، 5463 ةخطي به شمار ةـنسخ ،ملك ةـكتابخان ،بحرالحقايق،  ــــــــــ ـ 
 .ش1380، تهرانفر، جمشيد كيان به كوشش ،ناصري الصفايروضةتاريخ  ــــــــــ ،ـ 
 .433 ة، به شمارخطي مجلس ةـنسخ ،خرم بهشت ــــــــــ ،ـ 
 .تا، بيتهران ،مهر علي گركاني كوششبه  ،العارفين رياض ــــــــــ ،ـ 
 .د، الهيات 171 ةخطي به شمار ةـمجموع ،العاشقين رياض ــــــــــ ،ـ 
 .ق1270تهران،  ،محمدباقر مير ةچاپخان ،چاپ سنگي ،المحبين رياض، ـــــــــ ـ ـ
  .ش1385تهران،  ،فرجمشيد كيان به كوشش ،خوارزم ةـسفارتنام، ــــــــــ ـ 
 .ش1356 تهران، ،به كوشش علي حصوري، خوارزم ةسفارتنامـــــــــــ ، ـ 
 .ش1373تهران،  ،الحسين نوايي و ميرهاشم محدث عبد به كوشش ،التواريخ فهرس، ــــــ ــــ 
 .ش1381، تهران ،بهروز محمودي بختياري به كوشش ،گلستان ارم، ــــــــــ ـ 
 .ش1340ـ  1336تهران،  ،مظاهر مصفا به كوشش ،الفصحا مجمع ــــــــــ ،ـ 
  .ق1280 ،تبريز ،چاپ سنگي ،االنوار مظاهر ــــــــــ ،ـ 

 .ش1370، به كوشش جعفر سجادي، تهران، الكنوزمفتاحـ ــــــــــ ، 
  .]تا بي[، حكمت، دانشگاه تهران ،ادبيات 167خطي به شماره  ةعـمجمو ــــــــــ ،ـ 
 .ش1355 شيراز، ،البالغه مدارج ـــــــــــ ،ـ 
  .ش1383تهران،  ،حميد حسني به كوشش، البالغه مدارج ــــــــــ ،ـ 

  .ج حقوق دانشگاه تهران 305، نسخة خطي، شماره نژادنامهـ ــــــــــ ، 
- Rieu, Ch., 1895, Persian Manuscripts in the British Museum, London, vol. 1. 
- Ross, E.D., 1918, Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts at Bankipore, vol. 

6. 




