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ههوهبر ایه» زاه

کپیشگزمزنهشعرهفز ای 

هعلیرضـزهذ»زوتـیهقربگالـو.ههـزار سـال بـا کتـاب.هتهربن:ه

خزنۀه» زا،ه1394.

مقدمه

بهع شوِقعوصفعنارذیرع بهعوایطۀع کهع قراگزلوع ذکاوتسع  لیرضاع

کتاب،عتنّوععتألیف،عقظپتعایتظالل،عنگرشعانتقادی،عنثرعراکیزهع

وعحافدۀعقظپتعنظعمسعتوانعاوعپاع»ابوحیّانعمماصر«عنامیظ،عبسیاپع

کعترعازعآنچهعخوانظهعوعانظیشیظهعمکتوبعکردهعایتعوعاگرعجهِظع

خودع ذکاوتسع نبود،ع ممرفت«ع »اپبابع وع نارظیظ«ع »ِکشنظگانع

بهعیختسعتنعبهعنشرعآثاپشعمسعداد.عاوعدههعهاعدپعیایهعمانظعوع

»محکع مسعگفتع کهعحافظع آنچنانع اگرع اماع نوشتع وع خوانظع

آیظ،عآشکاپعمسعشودعکهعنوشتهعهایعموجزعوع تجربه«عدپعمیانع

نگاشتهعهایع برع ا تباپ،ع وع صحتع دپع او،ع کعترشناختهعشظۀع

بسیاپیعازعیرشنایانعپجحانعداپد.ع

احاطۀعکمعندیرشعبهعحیطهعهایعمغفولعمانظهعدپعتاپیخعادبع

ـعایالمس،عادیان،عفرقعوعمذاهب،عجریانعهایع وعفرهنگعایرانسع

کالمسعوع رفانسعوعبهعویژهعادبیاتع ربس،ع الوهعبرعآنکهعازعاوع

ازع مشحونع پاع نوشتهعهایشع برآوپده،ع چنظوجهسع شخصیتسع

نکتهعبینسعهایعدقیقعوعمستنظعبهعمنابععمتمظدعوعاصیلعیاختهعایت،ع

کهعدپع ینعایجازع)کهعازعخصایصعنثرعاویت(،عجوانبعگوناگونع

موضوععپاعبهعبحثعمسعگیرد.ع

ذکاوتسعنویسنظۀعآدمعهاعوعفضاهایعگمعشظهعایت.عنعاهایسع

محوعازعجاحظعوعابوحیّانعتوحیظیعوعبظیععالزمانعهعظانسعوع

ابومحعظعقایمعحریریعپاعتنهاعدپعنوشتهعهایعپراکنظۀعمستشرقانع

وعتذکرهعواپهعهایعبرخسعمماصرانعمسعدیظیم؛عحتسعنوشتهعهایع

مایهعداِپمانعدپباپۀعابنعیبمینعوعابنعفاپضعوعوپقةعبنعنوفلعوع

ابونمیمعاصفهانسعبهعزحعتعبهعچنظعبرگعمسعپییظ؛عذکاوتسعبودع

عاغلبع ربس،عغباِپعقرونعپاعازعییعایعاینع
ِ
کهعباعتکیهعبرعمنابع

یاختاپیع دپع پاع آنهاع دیتاوپدهایع وع تکانظع شخصیتعهاع

پوشعنظعوعانتقادیعآشکاپعکرد.عمسعتوانعگفتعکهعاوعبهترینع

کتابعپاعدپباپۀع عِرعخیامعنوشتعوعبهعبسیاپیعازعکشعکشعهاع

پبا یاتشع چنظعوچونِسع وع خیامع تاپیخسع شخصیتع دپباپۀع

پیاالِتع مضعونع کهع داپنظع کسانسع قیظهع داد.ع فیصلهع

کاپع تفاوتع داپد.ع تناقضع پبا یاتشع باع خیامع انگشتعشعاپع

ذکاوتسعباعدیگرانعدپباپۀعخیام،عدپعاینعبودعکهعطرحسعمنسجمع

وعبظونعتناقضعازعمندومۀعفکریعخیامعاپائهععکرد.

حروفیانع وع نقطویهع دپباپۀع ذکاوتسع آنچهع بهع نیمعنگاهسع

نگاشتهعایت،عنشانعمسعدهظعکهعچگونهعباعتوّیلعبهعاطال اتسع

انظکعیاب،عمرموزعوعپراکنظه،عتوانستهعندامعفکریعوع قیظتسع

نقطویانعپاعترییمعکنظ.عآنچهعدپباپۀع»نهضتعمشمشمس«عوع

کالمعالعهظیعنوشتهعنیزعازعاینعقبیلعایت.ععععع

مقاالتعتحلیلسعوعانتقادیعاشعدپعنقِظعپستععوعبلنظعمیراثع

مالصظپا،عتحسینعصظپاشنایانعوعمحققانعفلسفۀعمسلعانانعپاع

برانگیخت.عذکاوتسعباعهوشیاپیعوعاحاطۀعکمعندیرعخودعپردهعازع

هاعیدهپو عظیمی

نویسنظهعوعپژوهشگر
saeid_purazimi@yahoo.com

باهک اب هاز هازه» زا 
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یکع»انتحال«عبرداشتعوعگفتعفصلع»فيع شقعالدرفاءعوالفتیانع

لألوجهعالحسان«عدپعایفاپعمالصظپا،عبظونعیکعحرفعپسعوع

ریش،عکپسعبرابرعاصلعازعپیائلعاخوانعالصفایت،عکهعصظپاعیاع

عفراموشعکردهعانظعکهعمنبععخودعپاعممرفسعکننظ! 
ً
شاگردانشع عظا

وقتسعیکعفصلعازعکتابسعمشهوپعمنتحلعباشظ،عبایظعیطرعیطِرع

 باپاِتعصظپالعتألهینعپاعبهعدقتعوعموشکافانهعواپیسعکرد،ععمباداع

ازعابنع ربس،عیهروپدیعیاعحتسعمیردامادعوعدیگرانعفقراتسعپیزعوع

دپشتعدیتچینعکردهعباشظ.عبیراهعنیستعاگرعکتابعسیر تاریخی 

نقد مالصدراعپاعنقطۀع طفسعدپعمطالماتعصظپاشنایسعبظانیم.

ویژگسعاصلسعترجعهعهایعذکاوتس،عبرخایتنعفاصلۀعزبانع

عبهعفاپیسعانشاعشظه.ع
ً
مبظأعوعمقصظعایت؛عچنانعکهعگویسعاصالتا

ترجعۀعاثرعکالییکعوعبرجستۀعآدامعمتزعازعمتنع ربسع)الحضاپةع

اإِلیالمیةعفسعالقرنعالرابععالهجریععاوع صرعالنهضةعفسععاالیالم؛عتمریبعمحعظع

 بظالهادیعأبوَپیظه(عباع نوانعتمدن اسالمی در قرن چهارم هجری 

)یا رنسانس اسالمی(،عترجعۀ تشیع و تصوف )کاملعمصطفسعالشیبس(،ع

)ابنعجوزی(،ع ابلیس  تلبیس  ضیف(،ع )شوقسع عربی  ادب  تاریخ 

اسباب النزول )واحظیعنیشابوپی(،عدولت حمدانیان )فیصلع امر(،ع

نظام اداری مسلمانان در صدر اسالم ) بظالحسعکتّانس(،عهجرت 

به حبشه )محعظعفاپسعالجعیل(عو...عهرعیکعاپتفا سعیتودنسعداپنظ.ع

ژانرعمقامهععپسعازعبظیععالزمانعهعظانسعوعموفقیتعچشعگیرع

اوعدپعاینعیبکعوعییاق،عمحبوبعالقلوبعنویسنظگانع ربسعوع

شیفتگانعدشواپنویسسعشظ.عبظیععالزمانعصحنهعایعترتیبعدادعکهع

گهگاهعمقامهعنویسانعپاعتاعیرحظعجنونعزبانسعدپعبهعکاپعگرفتنع

فانهعریشعمسعبرد.عوقتسعراپهعهایسع
ّ
 باپاتسعنامفهومعوعیختعمتکل

وع یرگیجهع باشظ،ع نگع
ُ
گ برایع ربعزبانانع اصلسع متنع ازع

دیتپاچگسعدیگرانعپوشنعایتعوعمترجعانعترجیحعمسعدهنظعازع

گالویزعشظنعباعچنینعمتنعهایسعپرهیزعکننظ؛عاماعذکاوتسعدپعکتابع

»مقامةععالعضیریة«،ع مقامات نویسی  و  همدانی  بدیع الّزمان 

مانعوع»العقامةع
ّ
»مقامةعالوصیة«عوع»مقامةعالحلوانیة«عبظیععالز

السایانیة«عحریریعپاعضعنعحفظعدقتعباعهعانعموییقسعیجع،ع

دپع دپخشانع صوپتسع بهع مقاماتع شوخعععوشنگع زبانع وع لحنع

کسوتعکلعاتعفاپیسعپیخت.

شاخهعایعدیگرعازعفمالیتعهایعذکاوتسعقراگزلو،عیادهعنویسسع

وع رموز حمزه  فرائدالسلوک،  آثاپیعچونع متونعکهنعایت.ع

محبوب القلوب دپعاینعگروهعجایعمسعگیرنظ.

یاتعهفتعجلظیع
ّ
کتابعهایعاسکندر و عیّاران )تلخیصعازعکل

ایکنظپنامۀعنقالسعمنوچهرخانعحکیم(،عاسکندرنامه )بخشعختا(،ع

نسخۀع کهنهعترینع بازیازیع هنظویتان،ع تاع فرنگع )ازع اسکندرنامه 

دپع مقاالتشع وع حکیم(ع منوچهرخانع بهع منسوبع نقالس،ع ایکنظپنامۀع

ایکنظپنامهعشنایس،عقظپعوعا تباپیعیگانهعداپنظ.عدپعمقظمۀع

اسکندرنامه )پوایتعآییایعمیانه(عمسعخوانیم:ع

ذکاوتسعدپعحالعحاضر،عصاحبعندرترینعپژوهشگرعدپعزمینۀع

ایکنظپنامۀع هظعصفویعایت.ع)باقسعمحعظ،ع1392: 116/1(

یرعوعیامانعدادنعبهعاوپاقعپریشانعکهنهعترینعنسخۀعایکنظپنامۀع

نقالس،عکاپعهرکسسعنیست.عاینعمایهعازعاحاطهعوعدقتعدپعکاپعاوع

بازعهمعنعونهعداپد:عدپعچاپعاحعظعامینعازعاإلمتاع و المؤانسة 

ابوحیان،عکهعشانزدهعبرگعبرکنظهعازعنسخهعبهعاشتباهعدپعقسعتسع

نامربوطعازعکتابعگنجانظهعوعصحافسعشظهعبود،عنهعتنهاعموضوعع

پاعدپیافت،عبلکهعجایعدپیتعاوپاقعیرگردانعپاعمشخصعکرد.

حاصلعیخنعآنکهعذکاوتسعازعآنعچهرهعهایتعکهعدپعدههعهایع

آینظهعوعدپعغیابعماعقظپعاوعافزونعترعخواهظعشظ؛عزیراع»آنکهع

غربالعداپد،عازع قبعکاپوانعمسعآیظ«.ع

بر ایهمح وبیهمقزالت

هزار سال با کتابعبرگزیظهعایعازعمقاالتعوعچنظعترجعهعازع

ذکاوتسعقراگزلوعایت.عمقاالتسعدپعزمینهعهایعمتنوععکهعبایظعآنهاع

نوشتهعهایشع دانست.ع آثاپشع تعامسع برع ایتهاللسع برا تع پاع

خواننظهعپاعدپگیرعمسعکنظعوعبهعانظیشیظنعوامسعداپدعوعمقالهعایعازع

اوعنیستعکهعخالسعازعنکتهعایعتازه،عنگاهسعویژهعوعپوشنگرعباشظ.ع

دپعمقالۀع»ازعینگریزهعتاعهستۀعخرما«ع)ص13-19(عنکتهعهایع
فراوانسعدپعمواجههعباع لومع قلسعوعنقلسعهست.ع

دپعمقالۀع»آییبعشنایسعپژوهشعهایعدینس«ع)ص21-29( بهع
آفتعهایعفقظانعپوشعنظیعدپعمتونعگذشتۀعماعپرداختهعایتعوع

باعانتقادعازع لمعزدگس،عمیراثعگذشتهعپاعنقظعوعآشکاپعمسعکنظعکهع

بسیاپیعازعکتابعهایسعکهعحّجتعتلقسعمسعشونظ،عمشحونعازع

نادپیتسعهستنظعوعیاعتاپیخعمصرفشانعیرعآمظهعایت.

ترجعۀع»اخباپعیلعانعدپعمتونعکهن«ع)ص63-88(عآگاهسعهایع
دپجۀعیکسعازعییعایعیلعانعبهعدیتعمسعدهظ.

اولینع )ص89-95(ع ابنع ساکر«ع پوایتع بهع حسینع »امامع
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بخشعازعتاپیخعمظینۀعدمشقعایتعکهعبهعفاپیسعترجعهعشظه.ع

دپعکتابعهشتادجلظیعوعمهمعابنع ساکر،عنزدیکعبهعچهاپصظع

پوایِتعتاپیخسعبهعحسینعبنع لسعاختصاصعیافتهعایتعکهع

معتاعپوایتعهایعشا رانهعوعیاختگسعپاعدپع
ّ
ازعپوایتعهایعمسل

برعمسعگیرد.عاینعپوایتعهاعشاملعنکاتسعایتعکهعازعقلمعیکع

عابنع ساکرعدپعگزاپشسع
ً
 المعاهلعتسننعشنیظنسعایت؛عمثال

قابلعتأملعنوشتهعایت:ع

حسینعافساپعشترعمماویهعپاعدپعمکهعگرفت.عمماویهعشترعپاع

خوابانظعوعمظتعطوالنسعدپگوشسعباعحسینعحرفعزد.عیزیظعبهع

مماویهعا تراضعکردعکهعچراعبهعآنعصوپتعحاضرعبهعگفتعوگوع

شظهعایت؟عمماویهعگفت:عشایظعباعکسعدیگرعاینعکاپعپاعبکنظع

وعاوعتحعلشعنکنظعوعبکشظش.ع)ص94-93(

هعچنینعیخنعمماویهعباعپسرشعتنهاعیکعممناعداپد:ع»خلیفهع

شظیعحسینعپاعامانعنظه!«.عهعینعگزاپشعکوتاه،عدپعرایخعبهع

اینکهعچراعحسینعبنع لسعدپعپوزگاپعمماویهعدیتعبهعیالحع

پعمسعکنظ.
ّ
نبُرد،عپفععاشکالعمقظ

مقالۀعع»پریشعهایعفلسفسعابوحیانعتوحیظیعازعابنعمسکویه«ع
و  الهوامل  دپع ابوحیانع پریشعهایع ترجعۀع وع )ص123-140(ع

الشوامل فضایعفکریعقرنعچهاپمعهجریعپاعنشانعمسعدهظ.عبهعندرع

مسعپیظعذکاوتسعپریشعهایعابوحیانعپاعازعرایخعهایعابنعمسکویهع

مهمعترعدانستهعکهعتنهاعبهعترجعۀعپریشعهاعاکتفاعکردهعایت.

دپعمقالۀع» عرعخیامعمیانعفلسفهعوعکالم«ع)ص153- 161( 
ازع یکسع ازع بظیعع خوانشسع وع کشیظهع ریشع مهمع بحثعهایسع

مشهوپترینعپبا یاتعخیامعوعدپعمجعوع،عاصولعفکریعایعکهع

بنعمایۀعپبا یاتعاویتعاپائهععکردهعایت:

اینعهعهعتشبیهعکوزهعوعکوزهعگرعکهعدپعپبا یاتعآمظهععدپععواقعع،ع

ماننظعکردنعفملعصانعع المعبـهعافمالعبشرعنیست؛عبلکهعازع

کنظ؛ع ثابتع پاعمسعخواهظع آنع وعجظلسعخالفعع نقضسع  طریقع

کوزهعگرع پاع کوزهعوعخظاعع وع کایهع پاع ماعمخلوقاتع اگرع یمنسع

بینگاپیمعآنعوقتععاشکاالتسعکهعبرعزبانعخیامعآمظهعدپعذهنعماعهمع

عاینعتشبیهعدپیتعنیست.عخیامعدپعاینع
ً
مسعآیظ؛عپسعایایا

لفعماعپاعبهعاینعنتیجهع
ُ
اشماپعشایظعمسعخواهظعازعپاهعبرهانعخ

بریانظعکهعممیاپهایععمحظودعبشریعپاعبهعندامعبزپگعهستسع

تمعیمعنظهیمعوعتصوپعنکنیمعمهرعوعکینسعدپعوپایعکونعوعفساد،ع

یاعترکیبعوعانحاللعذپاتعهست.ع)صع158(

مقالۀع»کیعیایعیمادتعازعدیظگاهعموادعتاپیخعاجتعا س«عازع

عخودعالگویت.ع
ّ
چشمعانظاِزعیافتنعموادعتاپیخعاجتعا سعدپعغیرعمدان

مؤلفعپیزبینانهعازعالبهعالیعکلعاتعابوحامظعغزالسعدپیافتعهایسع

هوشعنظانهعکرده،عکهعنعایانگرعانگعوعپنِگعزمانۀعغزالسعایتع

)ص169-186(.عذکاوتسعباعهعینعتیزبینسعبیشترینعاطال اتعپاع

دپباپۀعنقطویانعازعمنابمسعبهعندرعنامربوطعیافتهعایت.ع

ذکاوتسعدپعنقظعکتابعخاصیتعآینگسع)اثرعنجیبعمایلعهروی(عدوع
نکتۀعمهمعنوشتهعایت:ع»رایهعگذاپع رفانعندریعوعحکعتع رفانسع

» ینعالقضاتع وع )ص197(ع ابنع ربس«ع نهع ایتع  ینعالقضاتع

قسعتع دپع )ص198(.ع نیست«ع خرایانع دنبالهعپوع اپفانع

» ینعالقضاتعوعمنتقظانعاو«عنیزعاینعیخنعاوعاهعیتعبسیاپعداپد:

ـعهعچنینعحالجعریشع دپعانظیشۀعاحعظعغزالسعوع ینعالقضاتع

ازعاوعوعیهروپدیعبمظعازعاوـعتوجهعبهعثنویتعممنویع)مرادعثنویتع

فلسفسعایتعنهعمذهبس(عمحسوسعایت،عکهعخودعنشانسعازعتظاومع

انظیشۀعایرانسعدپعآثاپعاینانعداپد.ع)ص201(

الصفوة  صفة  ازع بخشعهایسع ترجعۀع باپع نخستینع برایع
)ص276-261(  مجانین«ع » قالیع مقالۀع دپع پاع ابنعجوزیع

بود؛عنک.ع مماپفعچاپعشظهع دپعمجلۀع ریشترع ترجعهع )اینع مسعخوانیمع

ذکاوتسعقراگزلو،ع1366(. 

عآنعنیست.عاگرچهع
ِ
زهظعرایۀعنخستعتصوفعایتعوعتعام

کاملعمصطفسعالشیبسعدپعکتابعتشیع و تصوفعاشاپاتسعبهع

ابنع ربسعهمعداپد،عدپعمجعوععیویۀعزاهظانۀعتصوفعپاعدپعندرع

داشتهعایت؛عحالعآنکهعتصوفسعکهعباعتشیععآمیختهعشظ،عتصوفع

وع رفانعندریعبود.عریشعازعحعلۀعمغول،عصوفیانعهعهعاهلعتسننع

سعگریعخودعتصریحعمسعکردنظ.عاینعوضععتاعیقوطع
ّ
بودنظعوعبهعین

صوفیانع کهع بودع بغظادع یقوطع ازع پسع وع تظاومععیافتع بغظادع

شیمهععمذهبعآشکاپععشظنظ؛عبنابراین،عریونظهایع عیقعتصوفعوع

تشیععپاعبایظعدپعیالعهایعپسعازعیقوطعبغظادعجستعوجوعکرد.ع

)ص324-321(  صوفسعگری«ع وع »شیمسعگریع کوتاهع مقالۀع دپع

ذکاوتسعکوشیظهعبهعجنبهعهایسعدیگرعازعاینعآمیختگسعبپردازد،عکهع

دپعکتابعالشیبسعدیظهعنعسعشود.ع

نخستینع ازع کهع ممصومملسعشاهیان،ع جنبشع دپع عقع
جنبشعهایعمردمسعدپعایرانعایت،عانظیشۀعبازگشتعبهعدوپانع

صفویهعنهفتهعبود.عیرعجانعملکمعنوشتهعایت:ع»هنگامعحرکتع

ممصومملسعشاهعازعشیرازعبهعاصفهان،عیسعهزاپعنفرعاوعپاعهعراهسع
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پقعسع ایران،ع پوزع آنع جعمیتع باع قیاسع دپع کهع مسعکردنظ!«،ع

قالبعهایع بهع بمظع ادواپع دپع شگفتعآوپعایت؛عهعینعجریانع

ممصومملسعشاهیان«ع »نهضتع مقالۀع دپمسعآیظ.ع مختلفع

)ص339-348(عجنبهعهایعمختلفعاینعنهضتعپاعمسیرعتاپیخع

کاویظهعایت.

مقالۀعابونمیمعاصفهانسع)ص393-402(عمفّصلعترینعمطلبع
دپباپۀعاوعبهعزبانعفاپیسعایت،عکهعازعنامعوعنسبعوعخانظانع

تاعمحیطعزنظگسعوعایتادانعوعمشایخعوعشاگردانعوع ابونمیمع

مذهبعوع قایظعوعجایگاهعاوعپا،عازعخاللعمنابععمتمظدعدیتعاول،ع

برپیسعمسعکنظ.

حافظ«ع شمرع دپع ناهعواپیعهاع راپهعایع »چشمعانظازع مقالۀع
)ص457-468(عنوآوپانهعایت،عاماعبرخسعایرادهاعبهعابیاتعحافظع

بهعگعانعنگاپنظهعرذیرفتنسعنیست:ع

گفتهعانظ: 				
شا رعدپعیکعغزلعهمعریرعایتعوعهمعجوان:

امـا نعایـظع یـهلتع مـاع خعیـظۀع قـظع

زد توانع کعانع اینع ازع تیرع دشعنانع برعچشمع

 شقعوعشبابعوعپنظیعمجعو ۀعمرادعایت

زد توانع بیانع گویع ممانسع شظع جععع چونع

هیچعقرینهعایعدپعکالمعنیستعکهعخواننظهعپاعملزمعکنظعهرعدوع

بیتعپاعگفتۀعحافظعدپباپۀعخودشعبظانظ.عبیتعدومعبهعپاحتسع

مسعتوانظعتوصیۀعحافظعبهعخواننظگانعشمرشعباشظ.

دپباپۀعابیات 				
ــمعداپد ــامعج ــایعایــتعوعج ــهعغیبعنع ــسعک دل

داپد غمع چهع شــودع گمع اوع ازع کهع خاتعسع زع

ــبعکــسعآگاهعنیســتعقصــهعمخــوان زعیــّرعغی

داپد؟ ــرمع ح ــنع ای دپع پهع دلع محرمع ــظامع ک

نوشتهعانظ:ع»دپعدوعبیتعزیرعتناقضعواضحعایت«.عمسعتوانع

گفتعحافظعدپعبیتعنخستعنیزعمنکرعغیبعدانسعشظهعایت.

دپعمقالۀع»نکاتسعریرامونعبمضسعاشماپعحافظ«ع)ص512-495( 
برپیس،عنکتهعیابسععوعشرحعاینعبیتعهاعتازگسعداپد:

دپباپۀعبیت 				
اینعچهعایتغنایتعیاعپبعوینعچهعقادپعحکعتعایت

نیست آهع مجالع وع هستع نهانع زخمع هعهع کآنع

گفتهعانظ:

بهعگعانعمنعاحتعالعهستعکهعکلعۀع»قادپ«عدپعاصلع»نادپ«عبودهع

عنقلعاینع باپتعازعالتجلیات 
ً
وعیهوالقلمعشظهعباشظ.عضعنا

االلهیهعابنع ربسعمنایبعمسعنعایظ:ع»اذاعقلتعیاعهللا،عقالعلعاعتظ و؟ع

عیقولعاالعتظ و؟«عوعاینعتجلسعپاع»کیفعالراحة؟«ع
ُ
وعاِنعاناعلمعادع

عکلعۀع»قادپ«عبرایعحکعتعصفتع
ً
نامیظهعایتع)صع468(.عضعنا

منایبسعنیستعوعهعانع»نادپ«عموجهعترعبهعندرعمسعآیظ.ع

دپباپۀعممنسع»کایهعگردان«عدپعبیِت 				
شــظ کایــهعگردانع اللــهع چــونع هرکــهع

ــهعخـــونعبــشــویــظعبــاز زیـــنعجــفــاعپخعب

عرذیرفتنسعایت:ع
ً
یخنعایشانعکامال

بمضسعشاپحانع»کایهعگردان«عپاعیاقسعممنسعکردهعانظعکهعباع

توجهعبهعکلعۀعجفاعوعندرعخوشعکهعحافظعبهعیاقسعداپدعمنایبع

بهعندرعنعسعآیظ؛عبلکهعباعتوجهعبهعپوحععکلسعغزل،عکایهعگردانع

ممنایسعشبیهع»خمعشکن«عداپدعوعمضعونعبیتعچنینعخواهظعبودع

که:عهرکسعکایۀعشرابعمسعخواپانعپاعواژگونعکردهعوعشرابعپاع

پیختهعایتعوعبظینگونهعجفاعکرده،عچنینعآدمسعیکعپوزعتقاصع

پسعخواهظعدادعوعصوپتشعبهعخونعخودشعپنگینعخواهظعشظ.ع

مع)جم(عدپعمیانعایت:
ُ
دپعمطلععغزلعهمعیخنعازعانتقامعخونعخ

بــاز گویــظع کــهع خونیــنعدالنع حــالع

ـمع)جـم(عکـهعجویـظعبـاز
ُ
وزعفلـکعخـونعخ

گرهعممنایسعاینعبیتعپاعنیزعععگشودهعانظع)ص508-507(: 				
جعـال شـماعع شـظع ادپاکع دیـظۀع حجـابع

کـن منـوپع پاع خوپشـیظع خرگـهع وع بیـاع

یخنعاوعدپباپۀعاینعبیتعنیزعجایعایرادعنظاپد: 				
داد زیــادهع حافــظع وظیفــۀع مگــرع یــاقسع

مولوی ــاپع دیــت وع ــرهع ط گشتع کآشفتهع

بمضسعشاپحانع»مولوی«عپاعبهعممنایعدیتاپعکوچکعدپویشانهع

گرفتهعانظ؛عاماعاینعممنسعدپعزمانعحافظعممعولعنبودهعوعمتأخرع

ـعچنانعکهع ایت.عحرفع»ی«عدپعمولویعازعبابعتفخیمعایتع

دپع»صاحبس«عوع»خظاونظگاپی«عازعقرنعهفتمعبهعبمظعمکرپع

دیظهعمسعشود.عدپعشمرعموپدعبحث،عحافظعباعخودشعشوخسع

کردهعمسعگویظ:ع»یاقسعمگرعجیرۀعحافظعپاعزیادعکردهعبودعکهعطرۀع

دیتاپعجنابعآقاعآشفتهعشظهعایت؟«ع)ص511-510(

ذکاوتسعدپباپۀعبیِت 			
پعخـودعبهعیـانعحافظ

َ
 شـقتعپیـظعبـهعفریـادعا

قــرآنعزعبــرعبخوانــسعبــاعچــاپدهعپوایــت
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نوشتهعایت:

ممنسعشمرعبهعطوپعیادهعاینعایتعکهع»اگرعهمعمثلعحافظعقرآنع

پاعباعچهاپدهعپوایتعازعبرعبخوانس،عبازعهمع شقتعبهعمرحلۀع

فریادعکشیظنعمسعپیظ«.عیمنسعهیچعگونهعمقامع لعسعوعقرآنسع

اینکهع مانععازعاینعنعسعشودعکهع شقتعبهعپیوایسعبکشظ.ع

فریادتع بهع » شقع کهع ایتع اینع شمرع ممنسع گفتهعانظع

مسعپیظ...«عباعمجعوععغزلعیازگاپعنیست؛عچراعکهعدپعاینع

غزلعهعهعشکوهعازعخظمتعبسعمزدعوعمنتعایتعوعبسعگناهع

کشتهعشظنعوعگمعگشتگسعوعوحشتعوعحیرتعوعبسعرایانسعپاهع

 شقعوعصحبتعازعاینعنیستعکهع شقعبهعفریادعکسسعبریظ؛ع

بلکهعمنایبعآنعایتعکهعشا رعدپعاینعغزلعباعاینعزمینهعهاع

کاپشعازعدیتع شقعبهعفریادعبریظ.ع)ص499(

اینعندرعدپباپۀعممنسعبیتعحافظعدوعاشکالعداپد:عنخستع

پ«عدپعمصراعع
َ
اینکهعحتسعدپعصوپتعرذیرفتنعاینعممنس،ع»ا

عبایظع»وپ«عباشظ.عدیگرعاینکهعبهعخالفعندرع
ً
نخستعحتعا

ع
ً
ذکاوتس،عمجعوععغزلعباعاینعتفسیرعمغایرعنیست؛عبلکهعاتفاقا

حافظعباعوجودع»شکوهعازعخظمتعبسعمزدعوعمنتعوعبسعگناهعجانع

باختنعو...«عمسعگویظعبهعمصائبع شقعمنگر،عهعینع شقع

ایتعکهعدپعنهایتعبهعفریادعتوعمسعپیظ.عقطمیِتعبهعپیوایسع

پییظنعماجرایع شقس،عحتسعاگرع اشقعپرشوپعدانشعنظیع

ذوفنونعباشظ،عچنظانعغریبعوعپراهعیتعنیستعکهعحافظع

دهظ.عع اختصاصع بظانع پاع غزلشع نکتۀع بنیانسعترینع زیرکع

عمؤیظعهعینعیخنعجسوپانهع
ً
جهانعبینسع شقعمحوپعاو،عدقیقا

ایتعکه:عفریادپسعنهایسع شقعایت،عنهعکتابعوعکّرایه.

دپعمقالۀع»نکتهعگیریعهایسعبرعمصطلحاتعالشمرایعواپیتۀع
ییالکوتس«ع)ص513-520(عدقتعوعدانشعمؤلف،عبهعخوبسع یاپع

خودعپاعآشکاپعمسعیازد.

گذشتگانعگاهعبهعحکعتعخوانظگانع»حکیم«عمسعگفتنظعوع
برخسعهمعباعممیاپعگرفتِنعغلبۀعخردوپزیعدپعکاپعشخصعموپدع

ندر،عاوعپاع»حکیم«عنامیظهعانظ.عریشونِظع»حکیم«عبرایعفردویسع

وعناصرخسروعوعخیامعوعینایسعوعانوپیعوعندامسعوعقاآنسعوع

شخصیتعهایعدیگریعباپهاعتکراپعشظهعایت.عاگرعقراپعباشظع

هرعحکعتعخوانظهعایعپاع»حکیم«عبگوییمعیاعهرعفلسفهعخوانظهعایع

پاع»فیلسوف«،عبیرونسعوعابنعییناعوعزکریایعپازیعدپعازدحامع

خالیقعزیرعدیتعوعراعلهعمسعشونظ.عیاعفردویسعوعخیامعحکیعنظ،ع

یاعانوپیعوعقاآنس.عدپع نوانعمقالۀع»طیبتعگریعوعطبیمتعنگاپیع

 دپعآثاپعحکیمعقاآنس«ع)ص521-530(،عصفتع»حکیم«عبرایع*

میرزاعحبیبعآزاپدهنظهعایتعوعتکراپعیکعاشتباهعمریوم.

کتابعباعمقالهعایعپُرمایهعبهعرایانعمسعپیظ:عغالبعمحققانع
اثباتگراع بهعاصطالحع وع مشخصع داپایع قایظیع پاع بو لسع

مسعداننظ.عذکاوتسعدپعمقالۀع»بینشعابنعیینا،عفلسفسعیاع لعس«ع

اکعوعدپع
ّ
)ص571-576(عثابتعمسعکنظعکهعبو لسعدپعمواپدیعشک

مواپدیعآگنوییستعبودهعایت.

  

متأیفانهع واملعخانۀعکتابعدپعچاپعاینعمجعو هعکوتاهسعوع

یهلعانگاپیعکردهعانظ.عدپعطرحعجلِظعکتاب،عکهعشبیهعکتابعهایع

حلعمسألۀعپیاضیاتعایت،عنامعذکاوتسعپاعباعآنعقلمعکوچک،عدپع

شاخعوعبرگعهایعطرحعگمعکردهعانظ.عپ ایتعنشظنعاصولعویرایشع

وعنگاپشعدپعهعۀعصفحاتعکتابعخواننظهعپاعآزاپعمسعدهظعوع

غلطعهایعامالیسعیاعچارسعهمعدپعآنعکمعنیست.عبرایعنعونه:

صفحۀع141،عیطرع10:عانظیشعهع)انظیشه(

صفحۀع192،عیطرع32:عابنعینیاع)ابنعیینا(

صفحۀع198،عیطرع30:عکعهع)که(

صفحۀع217،عیطرع26:عهعکفرانشع)هعفکرانش(

افتادهعایت:ع بو لسعجاع رایانس،ع دوعیطرع دپع  صفحۀع239،ع

مذاقع بو لس،ع ازع فراوانعمالصظپاع اثررذیریع اثباتع »ضعنع

بو لسع لعسعترعازعمالصظپایت«.

صفحۀع317،عیطرع14:عمألعجاللع)مالعجالل(؛عهعینعاشتباهعدپع

چنظعموضععدیگرعهمعتکراپعشظهعایت:عصفحۀع349،عیطرع5؛ع

صفحۀع511،عیطرع18.

صفحۀع329،عیطرع2:عهرعدوةع)هرعدو(

صفحۀع420،عیطرع14:عللهعباشسع)للهعباشس(

پ(؛عنیزعصفحۀع499،عیطرع5.
َ
صفحۀع466،عیطرع16:عآپع)ا

یکسعازعاشتباهاتع جیبعویرایتاپعیاعحروفچینعکتابع

بهع مقامات،ع صاحبع حریریع محعظع ابوالقایمع نامع تبظیلع

نخستعوزیرعلبنانعپفیقعحریریعایت! )ص405-403(

دپعابتظایعمقالۀع»یلعانعوعحافظ«ع)ص483(عشمرعیلعانع

نادپیتعآمظهعایت:

مسعکــرد آوازع بلبلــسع یــحرگهع

مسعکـرد پازع گلع بـاع وع نالیـظع هعـسع

یـاپ غـمع دپع مـسعزدع کـهع آهـسع هـرع بـهع

مسعکــرد آغــازع دیوانگــسع دلــمع
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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

مسعرخــت پکنابــادع آبع

مسعکـرد شـیرازع خطـۀع هـوایع خیـالع

صوپتعدپیتعشمرعچنینعایتع)یلعانعیاوجس،ع1367: 89(:

مسعکــرد آوازع بلبلــسع یــحرگهع

مسعکرد پازع ــلع گ ــاع ب وع نالیظع هعسع

...عبــهعهــرعآهــسعکــهعمــسعزدعدپعغــمعیــاپ

مسعکرد ــازع ــس دم خویشتنع ــاع ب مــراع

مسعشــنیظم وع دیــظع صبــحع نســیمع

ــرد ــسعک دلـــمعدیــوانــگــسعآغــــازعم

مسعرخــت پکنابــادع آبع خیــالع

مسعکــرد شــیرازع خطــۀع هــوایع

دپعراپاگرافعرایانسعصفحۀع540،عنامعذکاوتسعدوعباپعبهعگونهعایع

آمظهعایتعکهعگویسعخودشعنویسنظۀعاینعراپاگرافعنیست:ع

کسانسعکهع القهعمنظعبهعمالحدۀعکاپهایعانجامعشظهعدپعاینع

زمینهعباشنظعمسعتواننظعبهعمقاالتع لیرضاعذکاوتسعقراگزلوعدپع

نیزع وع 3ع فرهنگستان،عشعاپۀع نامۀ  وع 2ع پارسیعشعاپۀع نامۀ 

فهاپسعتفصیلسعکتابعهایعاسکندر و عیاران،عاسکندرنامه 

بخشعختاعوعاسکندرنامه ]ازعفرنگعتاعهنظویتان[عبهعکوششع

 لیرضاعذکاوتسعقراگزلوعمراجمهعنعاینظ.

منزاع

باقسعمحعظبـنعموالنـاعیویـفع)1392(.عاسـکندرنامه )پوایـتع ـع

آییایعمیانه(.عبهعاهتعامعدکترعحسینعایعا یلس.عتهران:عممین.

ذکاوتـسعقراگزلو،ع لیرضـاع)1366(.ع» قالءالعجانیـنعبهعپوایتع ـع

ابنعالجوزی«.ع معارف،عدوپۀعچهاپم،عشعاپۀعدوم،عص217-199.

ــران:ع ــاب.عته ــا کت ـــــــــــــــع)1394(.عهــزار ســال ب ـع

خانۀعکتاب.

یـلعانعیـاوجس،عجعالعالظیـنع)1367(.عدیوان.عبـاعمقظمۀعتقسع ـع

لس،عبهعاهتعامعمنصوپعمشفق.عتهران:ععصفسع لیشاه. 
ّ
تفض

 

آاثر رد دست چاپ

ترجمۀ عربی

جامع التواریخ
)تاریخ الغازانی(

این دستنویس که نسخه برگردان آن به زودی با مقدمۀ یوسف الهادی و توسط انتشارات 
التواریخ  جامع  از  عربی  به  کهن  است  ترجمه ای  خواهد شد،  منتشر  مکتوب  میراث 
رشیدالدین همدانی. این دستنویس که به شمارۀ 3034 در کتابخانۀ ایاصوفیا نگهداری 
می شود، در تاریخ 785ق به خط نسخ زیبایی کتابت شده است و افزون بر ارزش متنی، 

در حوزۀ مطالعات خوشنویسی ایرانی نیز اهمیت فراوان دارد.




