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 چکیده:
کتاب البیاض و السواد تألیف 
خواجه ابوالحسن علی بن حسن 
سیرجانی کرمانی، از منابع اصلی 
عرفان و تصوف اسالمی است و 
از منابع مطالعاتی شیخ محی 
الدین ابن عربی نیز بوده است. این 
کتاب از نوع الرساله القشیریه امام 
قشیری و اللمع فی التصوف ابونصر 
سراج توسی می باشد. نویسنده در 
نوشتار حاضر به معرفی نسخه ای از 
کتاب مذکور که در جلد دوم کتاب 
یادداشت های استاد مجتبی مینوی 
با نامی مجعول مورد اشاره قرار 
گرفته است، می پردازد.

 کلیدواژه ها:
کتاب البیاض و السواد، ابوالحسن 
سیرجانی، معرفی نسخه خطی، 
عرفان اسالمی، تصوف اسالمی، 
معرفی کتاب، کتاب یادداشت های 
مجتبی مینوی.

که نــام واقعی اش  در جلــد دوم کتاب یادداشــت های اســتاد مجتبی مینوی، نســخه  خطی ای معرفی  شــده 
کتاب »البیاض و الّســواد«  بر آن مرحوم پوشــیده بوده اســت. نســخه معرفی شــده در واقع دست نوشــته ای از 

خواجه ابوالحسن علی بن حسن سیرجانی است. ابتدا یادداشت مرحوم مینوی را می خوانیم:

الحکمة المشرقیة
کتاب »بیان الحکمة المشرقّیة« در 73 باب در عرفان و تصوف )از نوع عوارف  کتاب ابن سینا نیست،  مراد 

.Ahmad 1514 کتابخانه طوپ قاپو سرای است به نشان نمره که در  المعارف سهروردی و رساله  قشیری( 

کابر  جمــع فــی هــذا الکتاب ابواب من حکــم قوم قّل فی الّناس غدرهــا و جّل عند اهلل قدرهــا و خطرها و هم ا
الّصوفیه ...

135 ورق است به قطع وزیری، تمام می شود به قطعه ی ابی الحدید المصری:

انا حق والحق للحق حق       لبسنی ذاته فما ثّم فرق الخ

ل فیها مسائل مشکلة 
َ
و سپس: و هذه ابیات کتبها بعض الفقراء الی امام من ائمة المسلمین من الفقهاء نسأ

فاستحسن االمام ذلک منه و لم یجبه عنها مقّرًا بالعجز

اّیها الواحد االمام الفرید           سّید عالم فقیه مفید   الخ

ینی...لسنة اربع و ثلثین و سبعمائة. کتابت نسخه بر دست احمد الملّقب بالّشریف ابن عثمان القزو

در هیچ جای کتاب اســم آن برده نشــده اســت، خواه الحکمة المشرقیة و خواه چیز دیگر، این اسم را یکی از 
کرده است و بی اساس است.1 مالکین نسخه بعدها بر ورق اول ثبت 

کــه در باال عرض شــد، نســخه ای را که اســتاد مینوی معّرفــی کرده اند، در واقع کتــاب »البیاض و  همان گونــه 

1. یادداشت های مینوی، ج2 ، ص 198.

معّرفینسخهای
البیاضوالّسواد از

سیرجانیبانامیمجعول

یادداشتهایاستادمجتیبمینوی در
محسن پورمختار

نقد و برریس کتاب
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نقد و برریسکتاب

الســواد« تألیــف خواجه ابوالحســن علی بن حســن ســیرجانی کرمانی از مشــایخ برجســته تصــوف قرن پنجم 
کتابی است از نوع الرسالة القشیریه امام قشیری و اللمع فی الّتصوف ابونصر سّراج  است. البیاض و السواد 
توســی. این کتاب از منابع اصلی عرفان و تصوف اســامی اســت. البیاض و السواد از منابع مطالعاتی شیخ 

محیی الدین ابن عربی نیز بوده است.2

کرده اند: »جمع فی هذا الکتاب ابواب من حکم قوم قّل فی الّناس  که استاد مینوی از آغاز نسخه نقل  آنچه 
کابــر الّصوفیــه ...« در واقع بخشــی از خطبه کتاب اســت.4  غدرهــا3 و جــّل عنــد اهلل قدرهــا و خطرهــا و هــم ا
که در یادداشت ایشان آمده، مطلع قطعه ای چهار بیتی از اوست.5 عبارات »و هذه  بیت ابوالحدید مصری 
ل2 فیها مســائل مشــکلة ...« آخرین 

َ
کتبها بعض الفقراء الی امام من ائمة المســلمین من الفقهاء نســأ ابیات 

جمــات منثــور از کتاب البیاض و الســواد اســت و بیت: »اّیهــا الواحد االمام الفرید/ســّید عالم فقیه مفید« 
که البیاض و السواد با آن پایان می یابد.6 آغاز قطعه ای پانزده بیتی است 

که نگارنده اطاع دارد، دهمین نسخه شناخته شده  کرده اند تا آنجا  که استاد مینوی معّرفی  دست نوشته ای 
از البیاض و السواد است و به نظر اینجانب از این کتاب هنوز نسخه های بیشتری موجود است. نکته ی قابل 
ذکر در باب نسخه های این کتاب آن است که بیشتر آنها دارای نام جعلی و فاقد نام مؤلف هستند. این امر به 
کتاب خود یاد  که خواجه سیرجانی هیچ  جای البیاض و السواد از خود و نام  اعتقاد بنده محصول آن است 

که نام مجعول دارند عبارتند از: کتاب البیاض والّسواد  نکرده است. نسخه های شناخته شده7 

کتابخانه دانشگاه ییل با انتساب به ابن عربی با نام جعلی جذوة اإلصطاء و حقیقة اإلجتاء. 1. نسخه 

کتابخانه بریتانیا با نام جعلی أقوال األئّمة الّصوفیة. 2. نسخه  

ی ملک با نام جعلی رسالة التصّوف.
ّ
کتابخانه مل 3. نسخه 

کتب خّطی عربی انجمن آسیایی بنگال با نام جعلی الّرسالة فی الّتصوف. 4. نسخه مذکور در فهرست 

5. تلخیصی از البیاض و السواد در سفینه تبریز نام  نهاده شده به مقامات و احوال اهل معرفت.

کتابخانه توپقاپوسرای با نام جعلی الحکمة المشرقّیة. 6. نسخه 

که نام نســخه مورد بحث را الحکمة المشرقّیة یا بیان الحکمة المشرقّیة نهاده  و نکته  پایانی اینکه شــخصی 
که در نسخه ها به دو شکل باب الحکمة و  ظاهرًا در نامگذاری خود به عنوان باب نخست البیاض والسواد 
باب بیان الحکمة آمده نظر داشته است. به نظر می رسد در مورد نسخه ی توپقاپوسرای عنوان باب نخست 

باید به همان شکل باب بیان الحکمة باشد.
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