
 

 جاسیپژوهشی در احوال و آثار شمس سُ

 (منشآت منتشرنشدۀ اوبر اساس )

 ∗وفاییافشین محمد

 چکیده

الدین محمد سُجاسی از شاعران و منشیان نیمۀ دوم سدۀ ششم و نیمۀ نخست  ستدۀ   شمس
از اشتاار   . هفتم هجری اس  که متأسفانه اطالعات اندکی از احوال او به ما رسیده اس 

او همتان  . بستیار است   دربارۀ او مباحث قابل طرح . نیز چیز زیادی بر جای نمانده اس 
. نیزبه انشای اوس  دیوانظهیر فاریابی را جمع کرده و ظاهراً دیباچۀ  دیوانکسی اس  که 
اند یا به اشتباه ظهیر تاکنون بدان توجهی نکرده دیوانای اس  که مصححان  این البته مسأله

م کتتا   از دیگر آثار شمس سجاسی ظاهراً یکی ه. اندشمس کاشی را جامع دیوان دانسته
 . انداس  که مصححان آن را بدون نام مؤلف منتشر کرده فرائدالسلوک

اشاار اندکی که از او ، در این جستار پس از بحث دربارۀ احوال و آثار شمس سجاسی
در منابع پراکنده باقیمانده مارفی شده و سپس اطالعات مهمی که در منشتآت منتشرنشتدۀ   

  .او وجود دارد نقل و تحلیل شده اس 
 . منشآت، فرائدالسلوک، ظهیر فاریابی دیوان، شمس سجاسی :هاکلیدواژه
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 نام و زندگي او
از شاعران و منشيان نيمة دوم سدة ششم و نيمة نخسـت   الدين محمد سجاسي شمس

. سدة هفتم هجري است كه متأسفانه از اشعارش تنها اندكي به دست ما رسيده اسـت 
 . داريماز جزئيات زندگي او نيز آگاهي كمي 

، الـف 1گ ، االشراق حكمة، سهروردي( نوشته است» شمس السجاسي«خود نامش را 
و  ـدر منشآتي كه از او باقي مانده  . )جلوتر: نك، دربارة اين نسخه كه به خط سجاسي است

و الدين  الملةشمس «نام و القابش به صورتهاي  ـ متأسفانه تاكنون انتشار نيافته است
افضـل االدبـا مفخـر الفضـال     «، )ب159گ ، كتابخانة مجلس 40مجموعة ش ( »السجاسي

و  الملـة الفاضل الكامل شـمس  «، )الف 185گ ، همان( »و الدين السجاسي الملةشمس
الفاضل الكامـل  «، )243ص ، ب كتابخانة دانشكدة ادبيات21مجموعة ش ( »الدين السجاسي

 »و الـدين  الملـة موالنا اعظم شـمس «، )246ص ، همـان ( »الدين محمد سجاسي شمس
كه بدو منسوب است و بعدتر دربارة  ــ فرائد السلوكدر . آمده است) 250ص ، همان(

نامش فقط در تخلـص يكـي از    ــ انتساب آن به شمس سجاسي بحث خواهيم كرد
جمال خليل شرواني كه او نيز مانند سجاسي در شـمال   1F1.آمده است» شمس«اشعار 

جمال خليل ( »شمس سجاسي«كرده از وي با عنوان غربي ايران ايام عمر را سپري مي
) 545، 543، 436، 432، 414، 373، 315، 303، 256، 244، 218، 173، 143: 1375شرواني 

در . ياد كرده اسـت ) 669، 649، 586، 524، 494، 491، 481، 472، همـان ( »سجاسي«و 
ذكر » السجاسيالدين  مفخر الشعرا شمس«از وي به صورت ) الف10گ ( سفينة بولونيا

رباعيـات او  ) 612، 603، 602، 601ص ( ابوالمجد محمدبن مسعود تبريزي. رفته است
حمـداهللا مسـتوفي اسـمش را    . آورده اسـت  »الـدين سجاسـي   شمس«را زير عنوان 

 »الدين سجاسيشمس«و ) 736: 1364، تاريخ گزيده، حمداهللا مستوفي( »شمس سجاسي«
كتابخانة مجلس سنا نـامش   243در سفينة شمارة . نوشته است) 78: نزهةالقلوب، همو(

الـدين   تـاج . ضبط شـده اسـت  » الدين سجاسيشمس«) ب231، ب230گ ( دو جا
2Fحلوايي

از . )90ص ، دقـايق الشـعر  ( يـاد نمـوده اسـت   » شمس سجاسي«از او با نام  2
 

 ). 79، ص فرائد السلوك(به گرد قطب هنر سالها مدار نهاد / خدايگانا شمس از پي مدايح تو. 1
الـدين حلـوايي اسـت     به چاپ رسيده است، اما صورت درست نام او تاج تاج الحالوياين كتاب به نام . 2
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از وي بـا عنـوان   ) 1364ص ، 2ج ، هفـت اقلـيم  ( نويسان متأخر امين احمد رازي تذكره
، عرفات العاشـقين ( اوحدي بلياني. ياد نموده است 3F3»الدين محمدطاهر سجاسيشمس«

كـه ديـده   چنـان . ناميـده اسـت  » الدين طاهر سجاسـي شمس«او را ) 2028ص ، 4ج 
شود و معلـوم نيسـت اسـتناد     متأخر ديده ميهاي  هتنها در تذكر» طاهر«شود نام  مي

 4F4.آنها بر چه مآخذي بوده است
تولد ، )جلـوتر : دربارة اين انتساب نك( تأليف شمس سجاسي باشد فرائد السلوكاگر 

ق نوشـته  610ـ609زيرا اين كتاب بين سالهاي . ق بوده است570او در حدود سال 
و مؤلف در اين هنگام به تصريح خود چهل سـاله بـوده   ) 594ص ، فرائد السلوك( شده
او در ديباچـة  . نداريماز روزگار جواني سجاسي اطالع چنداني . )82ص ، همان( است
ـ كه گردآوردة اوست و جلوتر در باب آن صحبت خواهيم كرد  ــظهير  ديوان از  ــ

ت خويش براي گويد و از قصد و نيدور بودن خود از وطن و فراق پدر و مادرش مي
آورد و اينكه آرزويش با مرگ ظهير برآورده  دريافتن صحبت ظهير سخن به ميان مي

ديـوان ظهيرالـدين   ( آوري و تدوين ديوان وي بپردازد است به جمع نشده و تنها توانسته
 . )27ـ26ص ، فاريابي

و مقيم » الدينشرف«در يكي از منشآتي كه از سجاسي خطاب به شخصي به نام 
كنـد كـه بـراي او پـيش آمـده و      در سجاس باقي مانده است به گرفتاريي اشاره مي

در آن  است كـه نايـبِ والـي محلـي كـه     مطلب از اين قرار . گويد قصد روم دارد مي
تر از سجاسي خواسته بود كه از منتظمان خـدمت او باشـد تـا از     اقامت داشته پيش

نايـب والـي از او   ، پـذيرد چون سجاسي نمي. وي بهره برد» انواع خط و فنون ادب«
. گمارد تا اگر خطايي از او سر زد گزارش دهنـد  خاطرشده و كسان بر او مي رنجيده
 : كنيماجرا را از زبان خود شمس نقل ميباقي م

قومي را كه پيش من ، خود جماعتي كه از انسانيت دور بودند و از طريق مسلماني بر كران
                                                                                                                   

 ). 104ـ102 :1392 پورمرادي و عظيمي: نك(
 . سنجاسي: در متن چاپي. 3
هاي متأخر اشعاري آورده شده و  در بعضي از جنگها و سفينه» الدين طاهر نحاسي شمس«از كسي به نام . 4

گمان دورتـر ايـن   . الدين سجاسي اشتباه گرفته باشند نويسان آن روزگار او را با شمس ممكن است تذكره
 . باشد» سجاسي«در اين نام تصحيف » نحاسي«است كه 
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گذشت سعايت كردند پـيش شـحنه   تردد داشتند و روزگار من در صحبت ايشان خوش مي
. الـة ربـاب  كه فالني با ايشان همه روز در تجرع پيالة شراب اسـت و در تلـذذ اسـتماع ن   

وار از يكـديگر جـدا    الـنعش فرستادند و آن قوم را كه چون پروين جمع آمده بودند بنـات 
اي كردند و من يك شـب محبـوس    از هريك چيزي ستدند و هركس را مصادره ... كردند
به شفاعت بزرگي خالص روي نمود و در اين معني نظماً و نثراً بسي سـخن گفتـه آمـد و    . بودم

نمايد و  مي يز لطفي سردستيكند و او نخادم وقت وقتي نزديك آن حاكم ترددي مي. هذه الحالة
تـا  ، هـذه  العقيدةالعزم هذا و ، ام و بعد العيد عزيمت روم جزم كردهي دل از اين مقام برگرفتهكل به

  .)244ص ، ب كتابخانة دانشكدة ادبيات21مجموعة ش ( خود به كدام گوشه بيرون افتم

گويد هنوز موفـق بـه عزيمـت بـه روم     كه خطاب به هموست مي بعديالبته در نامة 
آيـد كـه مـدتي از عمـر را در     او برميهاي  هاز بعضي نام. )245ص ، همان( نشده است

سجاسي مجموعًا . اين مدت نسبتاً طوالني هم بوده است برده و گويا تبريز به سر مي
ه كه قدر هنرش را بشناسد يافتزيرا مخدومي نمي، از اوضاع خود ناراضي بوده است

از طرفي بدون مال و مكنت هم روي بازگشـت  . و مستمري خوبي برايش تعيين كند
 . به وطن نداشته است

از سال درگذشت شمس سجاسـي اطـالع درسـتي نـداريم و در آنچـه حمـداهللا       
در سنه اثني و سـتمايه بـه تبريـز    «: يعني، كندنقل مي) 736ص ، تاريخ گزيده( مستوفي
خطايي رخ داده اسـت و آن اينكـه ظـاهراً    » ت و در مقبره الشعرا مدفون شددرگذش

آنچه موجب عدم قبول اين تاريخ بـه عنـوان    5F5.رقم دهگان از اين تاريخ افتاده است
سهروردي بـه خـط    االشراق حكمةاي از سال درگذشت سجاسي است وجود نسخه

يعني يقيناً تا سال  6F6.)الف1گ ، االشراق مةحك( 617شعبان  14شنبه  اوست با تاريخ سه
. دربارة محل وفات سجاسي گفتة مستوفي بايد درست باشد. ق زنده بوده است617

در سرخاب تبريز يـاد   الشعرامقبرةاو در جاي ديگر هم از مدفن شمس سجاسي در 

 

ايـن  . مطرح كرده اسـت ) 95ص ( المجالس نزهةمحمدامين رياحي در مقدمة اين حدس را نخستين بار . 5
 . نيز راه پيدا كرده است كشف الظنونبه  تاريخ گزيدهاشتباه از 

 277در كتابخانة اسماعيل صائب تركيه موجود است و ميكروفيلم آن به شمارة  649اين نسخه به شمارة . 6
فهرست ميكروفيلمهاي كتابخانـة مركـزي دانشـگاه    (شود  مي داريهدر كتابخانة مركزي دانشگاه تهران نگ

 . 95، ص المجالس نزهةرياحي، مقدمة : نيز نك). 317، ص 1، ج تهران
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 . )78ص ، نزهة القلوب، حمداهللا مستوفي( كندمي

 جامانده از شمس سجاسيهآثار ب
حمـداهللا  . ظهير است ديوانآوري و تدوين جمع سجاسي احتماالً نخستين اثر شمس

7Fكندمستوفي پس از اينكه از اشعار شمس تعريف مي

: دهـد اين اطالع را به مـا مـي   7
چـاپ   تـاريخ گزيـده  در . )736: 1364 تـاريخ گزيـده  ( »كردة اوستظهير جمع ديوان«

ظهير به اشتباه  ديوانآوري  جمع، عكسي ادوارد براون به سبب افتادگي در اين موضع
8Fالدين كاشيبه شمس

، وفـايي و مـرادي  افشـين : نـك ، در اين بـاره ( نسبت داده شده است 8
ـ وپـنج  ص چهـل ، السـلوة و جلـيس   الخلـوة انـيس  مقدمة  همـين اشـتباه بـه    . )وشـش  چهـل  ـ

) اسـت  تاريخ گزيـده كه بخشهايي از آن عيناً رونويسي از ( ابرقوهي التواريخ فردوس
اي مخـدوش از  دهد صاحب اين كتاب هم بـه نسـخه  است كه نشان مي نيز راه يافته
. قـديم روي داده اسـت  هـاي   هنسـخ دسترسي داشته و اين افتادگي در  تاريخ گزيده

تر بـه ظهيـر بـوده    معقول هم اين است كه شمس سجاسي كه از لحاظ زماني نزديك
بـا ظهيـر   نه شمس كاشي كه بيش از يـك قـرن   ، وي را گردآوري كرده باشد ديوان

ظهير دستنويسهايي از سـدة هفـتم هجـري     ديوانويژه آنكه از فاصلة زماني دارد؛ به
. اسـت باري اين نادرستي بارها به تحقيقات متـأخران نيـز وارد شـده    . موجود است

اسـتاد اميرحسـن   ، ظهيـر  ديـوان ح معتبرتـرين چـاپ   اي از آن تعليقات مصـح  نمونه
ظهيرالـدين  ديـوان  : نـك ( شي دانسته اسـت را شمس كا ديوانيزدگردي است كه جامع 

ظهير هم بايـد   ديوانبا توجه بدانچه گفته آمد ديباچة ، باري. )369 و 304ص ، فاريابي
ظاهراً مرسوم سجاسي نبوده است كه در آثارش نام خود را . از شمس سجاسي باشد

 حكمـة و نه در انجامـة نسـخة   فرائد السلوكزيرا نه در ديباچة ظهير نه در . بنويسد
ظهيـر تمـام    ديـوان ما بـراي يـافتن نـام جـامع      9F9.نام خود را نياورده است االشراق

كـدام از ايـن    هيچ. بررسي كرديم) ق8و  7هاي  هكتابت سد( كهن ديوان راهاي  هنسخ
 

 . »اشعار خوب دارد«. 7
بـن  ابوالقاسـم عبـداهللا  «به اشتباه » الدين كاشيشمس«يكجا نام ) ص چهل و پنج( الخلوهانيسدر مقدمة . 8

 . الح شودآمده كه بايد اص» علي كاشي
 . آورده است نوشته نام خود را االشراق حكمةتنها در بالغ قرائتي كه بر ظهر نسخة . 9
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ديباچه فقط در . ديباچه را نداشتند و طبعاً از نام جامع هم در آنها اثري نبود ها نسخه
10Fنسخ جديدتر

، بـاري . اي نشـده اسـت  آمده است و در آنها هم به نام جامع اشـاره  10
ظهير را به يكي از وزراي عهد به نام مجدالدين احمدبن محمد  ديوانشمس سجاسي 
ـ 26ص ، ظهيرالدين فاريـابي ديوان ( تقديم كرده است ايـن شـخص گويـا همـان      11F11.)27ـ
از وزراي اتابكان آذربايجان است كه در قصـيدة شـمس سجاسـي    ، مجدالدين وزير

كه اشاره شد از گفتار شمس چنان. مدح شده است) ب10گ ( سفينة بولونيامندرج در 
اند شود پدر و مادر او در اين هنگام در قيد حيات بودهسجاسي در ديباچه معلوم مي

وده پس اين كار بايد مربوط به و نيز از آنجا كه ظهير در اين هنگام تازه وفات يافته ب
قرينة ديگري كـه بـراي تأييـد گفتـة مسـتوفي در      . سالهاي جواني شمس بوده باشد

توان آورد اين است كه  شمس سجاسي مي بهظهير  ديوانآوري  درستي انتساب جمع
ل بيتي پس از نق 12F12،»موارده«ذيل مبحث ) 90ص ( الدين حلوايي تاج دقايق الشعردر 

 : آمده است، از شمس سجاسي
پس معلوم شد كه ، كند كه هنوز شعر ظهير نديده بودم كه اين گفتمبدين بيت سوگند ياد مي

 . غير موارده نيست

فرائـد السـلوك فـي    نگارش كتابي در اخالق مشتمل بر حكاياتي خواندني بـه نـام   
در متن نامي از مؤلف نيست و كتاب بي نام . نيز به وي منسوب است فضائل الملوك

نام و نشان نويسنده جز در يكي از دستنويسهاي كتـاب  . ف به چاپ رسيده استمؤل
ي پـاريس  خطي فارسي كتابخانة ملهاي  هنسخ ادگار بلوشه در فهرست. نيامده است

نويسد نام مؤلف در  مي، S. P. 91به شمارة  فرائد السلوكضمن معرفي دستنويسي از 
كه ذيـل  ( ر كتاب در همين كتابخانهاما در دستنويس ديگ، اين دستنويس نيامده است

 

ق اسـت و بـاقي   872ترين آنها مورخ يزدگردي در تصحيح ديباچه از پنج نسخه استفاده كرده كه قديم. 10
يـك از  جامع در هيچكه در اين تصحيح منعكس است نام متعلّق به سدة دهم يا بعد از آن هستند و چنان

ق هم كه ديباچه 895كتابخانة مدرسة سپهساالر مورخ  378ما به نسخة شمارة . ها نيامده استاين نسخه
 . نبود ديوانرا داراست و يزدگردي آن را نديده مراجعه كرديم؛ در آنجا هم اثري از نام جامع و مدون 

تعليقـات  : نك. نيز آمده است الخلوة انيساچة الزم به توضيح است كه بخشهايي از اين ديباچه در ديب. 11
 . 412ـ411، ص الخلوةانيس 

 .موارده يا توارد پديد آمدن ناآگاهانة همانندي لفظي و معنوي ميان سخن دو سخنور است. 12
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رشـيدبن غـانم    بـن ابـي  بن ابـراهيم اسحاق« اونام  13F13)معرفي شده است 759شمارة 
14Fئيالطا

را بعـدتر   بلوشهنوشتة اين  .)Blochet, 2: 32, No. 758( آمده است» السجاسي 14
اي از كتابهاي اخـالق و سياسـت بـه     فهرست پاره«با عنوان  ،اي هپژوه در مقالدانش

ـ ) 223: 1340پژوه دانش( نقل كرد ،»فارسي ه و از آنجا به تحقيقات ديگران نيز راه يافت
 . است

 ئيرشيدبن غانم الطـا  بن ابيبن ابراهيماسحاق«بر ما معلوم نشد چه كسي اول بار 
كتاب چون در مصححان  گويا. الدين سجاسي دانسته است را همان شمس» السجاسي

فرائـد  ( انـد  ديده» شمس«ص اليه كتاب سروده تخل در مدح مهدياي كه مؤلف  قصيده
بـن  بـن ابـراهيم  اسـحاق «اند كه محققاني كه نام مؤلـف را   گمان برده) 79ص ، السلوك

مصححان  اما. ن شمس سجاسي بوده استاند مقصودشا نوشته» السجاسي ... رشيد ابي
 602در سـال   تاريخ گزيدهبدين سبب كه وفات سجاسي را با استناد به اطالع غلط 

زنده نبوده ) ق610ـ609( اند كه چون او در زمان تأليف كتاب اند نتيجه گرفته دانسته
فرائـد  مقدمـة  ، نـوراني وصـال و افراسـيابي   ( الهوية ديگري است پس كتاب از فرد مجهول

 . )وپنج بيست، ص هفده، السلوك
دكتر محمدامين ريـاحي بـا دانسـتن    ، فرائد السلوكچند سال پس از نشر كتاب 

 حكمـة اي از  يعني سالي كـه نسـخه  ، ق617الدين سجاسي قطعاً تا سال  اينكه شمس
در درستي ، حيات داشته است، سهروردي را براي خود استنساخ كرده بوده االشراق

 نزهـة مقدمـة  ، ريـاحي : نـك ( تاب به شمس سجاسي ترديـد روا نداشـت  انتساب اين ك
 15F15.)96ص ، المجالس
رغم اينكه هيچ مشخص نيست به چـه اسـتدالل ايـن كتـاب را بـه شـمس       علي

 

 ق خوانده است715است، اما بلوشه آن را به قيد احتمال » خمس عشر و تسعمائه«تاريخ كتابت نسخه . 13
)Blochet, 2: 34, No. 759 .( 
پژوه با توجه به صورتي كه بلوشه به خـط فارسـي نقـل كـرده      و دانش» الطايبي«بلوشه آن را . نقطه بي. 14

 . خوانده است» الطائي«
ترين دانشمندان زمان ما بـود، شـادمان از اينكـه دريافتـه      به عقيدة ما دكتر رياحي، كه بالشك از دقيق. 15

ـ بفرائد السلوك مؤلف  توانستهميحيات نگفته و  بدرود 602است شمس سجاسي در سال  د، تـوجهي  اش
بـه هـر   . بدين مطلب نكرده است كه اصل انتساب كتاب به شمس سجاسي بر پاية محكمي استوار نيست

 . حال، ايشان اگرهم داليل ديگري براي اين انتساب داشته چيزي ننوشته است
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يكي . كند قرايني هست كه درستي اين مطلب را تأييد مي، اند سجاسي منسوب ساخته
ص ، فرائد السلوك( كرده استتخلص » شمس«، اينكه نويسنده در قصيدة مدحية كتاب

دو بيت از قصيدة شـمس سجاسـي كـه در     فرائد السلوكديگر اينكه دو جا در . )79
سـديگر اينكـه دو ربـاعي    . )352 و 154ص ، همان( سفينة بولونيا آمده درج شده است

بـه نـام   ) 1181و  21رباعيهـاي  ، 303ص ، جمال خليل شرواني( المجالس نزهةمندرج در 
و چهـارم اينكـه    16F16.آمده است) 579 و 149 ص( فرائد السلوكشمس سجاسي نيز در 

را مدح گفتـه   فرائد السلوكاليه  مهدي، سجاسي در يكي از قصايد خود اتابك ازبك
 . )الف231ـب230گ ، كتابخانة مجلس سنا 243سفينة ش ( است

الـدين   نـام شـمس   اما اشكال اصلي در پذيرفتن درستي اين انتساب اين است كه
با اين حال . »اسحاق«نه ، آمده است» محمد«يش هاسجاسي در عنوان يكي از نامه

ويژه آنكه نام محمد فقـط در   به، ممكن است در ضبط اين عنوان سهوالقلم رفته باشد
كه ( ر كتابخانة مركزي دانشگاه تهرانآن هم در دستنويس متأخ، هاعنوان يكي از نامه
. آمـده اسـت  ) جلـوتر : ، نـك آن از اعتبار كافي برخوردار نيستعناوين مندرج در 

ذكاوتي قراگزلو : نك( اند طور كه بعضي پژوهشگران پذيرفته اين محتمل است همانبنابر
الـدين اسـحاق بـوده     شـمس ، نام سجاسـي ، )13: 1381همو  ؛5: 1382همو  ؛52: 1371
عموماً لقبي بوده است براي آنـان كـه   » الدين شمس«هرچند در ادوار قديم  17F17.باشد

 . نام داشتند» محمد«
مظفرالـدين  آخرين فرد از اتابكان آذربايجـان،  به نام  فرائد السلوك، به هر روي

 جاي جـاي مصدر گشته و نويسنده بارها در ) ق622ـ607( بن محمدبن ايلدگزازبك
ـ 75، 64ـ61ص ، ئدالسلوكفرا( كتاب او را ستوده است ـ 194، 80ـ ـ 303، 195ـ ـ 364، 304ـ ، 365ـ

اگـر ايـن   . )594ـ593، 587، 569ـ568، 546ـ545، 514ـ513، 480ـ479، 445ـ444، 414ـ413
آيـد كـه نخسـتين    چنـين برمـي  آن از بعضي عبارات ، كتاب از شمس سجاسي باشد

 . )81ـ80ص ، همان( تصنيف اوست
 

 . 98: 1376ميرافضلي : نك. رده شده استرباعي اول كامل و از رباعي دوم فقط بيت دوم آو. 16
بن اسحاق«البته آقاي ذكاوتي قراگزلو هيچ بحثي در اين باره نكرده و فقط به نوشتن نام مؤلف به گونة . 17

 . بسنده نموده است» ابراهيم ابورشيد شمس سجاسي
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 از گفتـة اوحـدي بليـاني   . شمس سجاسي تاكنون به دست ما نرسيده است ديوان
ـ 1022كم تا حـدود سـالهاي    شود دستمعلوم مي) 2028ص ، 4ج ، عرفات العاشقين(  ـ

اشعار نسبتاً زيادي از شمس در دسـت   عرفات العاشقينق يعني هنگام تأليف 1024
دوهزار بيت بيشتر به نظر قايل اشعار وي اگرچه بسيار است از «: گويدمي. بوده است

كثـرت  «بر اين بـاور اسـت كـه    ) 96ص ، نزهة المجـالس مقدمة ( رياحي .»نرسيده است
رسـاند  و دسته دسته به دنبال هم بودن آنها مي المجالس نزهةرباعيهاي سجاسي در 

 .»را در دست داشـته اسـت   ديوانآن ] جمال خليل شرواني[ ...داشته و  ديوانكه او 
شود كه در زيـر بـدانها   الي منابع يافت ميهاي از شمس در البشعار پراكندهامروزه ا

 . كنيماشاره مي
بن محمد وزير آمـده كـه   اي در مدح مجدالدين احمدظهير قطعه ديواندر ديباچة 

اي مصنوع نيز احتماالً قصيده. )28ص ، ظهيرالدين فاريابيديوان ( ظاهراً از سجاسي است
كه  )80ـ76ص ، فرائد السلوك( در مدح اتابك ازبك وجود دارد السلوكفرائد از او در 

در آخر هر بـاب  . )79ص ، همـان ( ياد كرده است» شمس«در آن از خودش با عنوان 
، 365، 304ـ303، 195ـ194ص ، همان( هم شعري در مدح همو از خويش افزوده است

كه گفتـيم دو بيـت از اشـعار    چنان. )587، 569، 546ـ545، 513، 480ـ479، 445، 414
پـس  . به نام شمس سجاسي آمـده اسـت  سفينة بولونيا  در فرائد السلوكمندرج در 

الي مطالب آمـده از  هدر الب فرائد السلوكاحتماالً برخي از اشعار ديگري نيز كه در 
مقدمة ، رياحي( نقل شده است المجالس نزهةوهفت رباعي در  از شمس شصت. اوست

دهد كه او در نيمة نخست سدة هفتم يعني و اين تعداد نشان مي) 95ص ، المجالس نزهة
. شاعري سرشناس در شمال غربي ايـران بـوده اسـت    المجالس نزهةسالهاي تأليف 

 آمده در مدح وزيري به نام مجدالـدين اسـت   سفينة بولونيااي هم كه از او در قصيده
هم پنج  سفينة تبريز االشعار في الرباعيات خالصةجامع . )پ11 ـر10گ ، سفينة بولونيا(

. )612، 603، 602، 601ص ، ابوالمجد محمدبن مسـعود تبريـزي  ( رباعي از وي آورده است
كتابخانة مجلس سنا سه قصيده از او آمده كه اولـي در مـدح    243در سفينة شمارة 

، نة مجلس سناكتابخا 243سفينة ش ( است) بن محمداحتماًال مظفرالدين ازبك( شاه ازبك
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، همـان ( ممدوح دومي شاهي است كه به نام او اشاره نشده است. )الف231 ـب230گ 
گ ، همان( هم در مدح وزيري به نام سعدالدين احمد است سومي. )ب231ـالف231گ 

هـم يـك    )90ص ، دقايق الشعر( الدين حلوايي تاج شدكه گفته چنان. )الف 232 ـب231
 . بيت از او نقل كرده است

 خالصـة تقي كاشي در بخشي كه با نام تذنيب بـه   ،بعدهاي  هنويسان دور از تذكره
اشعار او را زير  )2پانويس ، 81: 1392وفايي افشين: نك، دربارة اين تذنيب( افزوده االشعار
18Fفرايدمصنّف كتاب ...  الدينلموالنا شمس«عنوان 

» السلوك في فضـايل الملـوك    18
ايـن  . )الـف  321گ ، پوركتابخانة خدابخش در بانكي 684نسخة ش ، تقي كاشي( آورده است

در عنوان اين اشـعار  . )الف 322 ـالف 321گ ، همان( است فرائد السلوكاشعار همه از 
بعدها شخص ديگري . ازة يك كلمه بياض مانده استاند هب» الدين شمس«بعد از نام 

19Fدر اين جاي خالي با قلمي ديگر

الدين خود  از آنجا كه تقي .»طبسي«: نوشته است 19
20Fاي نوشته است حواشيي بر اين نسخه دارد و حتي در همين موضع هم حاشيه

پس  20
شـود تقـي   معلوم مي. نسخه از نظرش گذشته و جاي خالي همچنان باقي مانده است

بدو ظاهراً از  فرائدشناخته و ترديد در صحت انتساب شمس سجاسي را نمي، كاشي
 امين احمد رازي فقط سه بيت از اشعار او را نقل كرده اسـت  .قديم مطرح بوده است

اوحدي بلياني سـه قصـيده و يـك    . )1364ص ، 2ج ، تذكرة هفت اقليم، امين احمد رازي(
ـ 2028ص ، 4ج ، عرفات العاشقين، اوحدي بلياني( قطعه از وي آورده كـه قصـايد    )2034 ـ

اما در سـفينة مـذكور ابيـات دو قصـيده     . آمده است 243همانها است كه در سفينة 
 . بيشتر است عرفاتنسبت به 

او خـود  . از استنساخ كتابها و رساالتي نيز به دست شمس سجاسي آگاهي داريم
ب كتابخانـة  21مجموعة ش ( كندياد مي» انواع خط« بااش آشناييها از در يكي از نامه

سجاسي كتابت . نيز در دست استخوشبختانه نمونة خط او . )244ص ، دانشكدة ادبيات
بـه پايـان بـرده و از بـالغ      617را در چهاردهم شعبان  االشراق حكمةاي از نسخه

 

 . فوايد: اصل. 18
 . سياه است عنوان با مركّب سرخ نوشته شده اما اين كلمة افزوده با مركّب. 19
 . »بن اتابك محمدبن ايلدگز نوشتهكه از براي اتابك ازبك«: در كنار عنوان نوشته است. 20
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شود كه آن را براي خود استنسـاخ كـرده و   قرائتي كه بر ظهر نسخه نوشته معلوم مي
در . )الـف  1گ ، حكمة االشراق( استالدين ابوالفتح ابن الهمداني خوانده  كتاب را نزد رفيع

سي ورق نخستين نسخه حواشي مفصلي ظاهراً بـه خـط سجاسـي هسـت كـه البـد از       
  .خوانده استالدين ميهنگامي است كه كتاب را نزد رفيع

 منشآت شمس سجاسي
 40مجموعة شمارة . كه ذكر شد منشآتي هم از شمس سجاسي باقي مانده استچنان

دانشكدة ادبيات دانشگاه  كتابخانة مجلس سنا و دستنويس مجموعه منشآت كتابخانة
نسخة مجلـس هجـده   . هر دو حاوي مكتوباتي از او هستند 21F21ب21تهران به شمارة 

نسخة دانشـگاه نامـة   . نامه دارد كه شش تا از آنها در نسخة دانشگاه هم آمده است
تر است نسخة مجلس اندكي قديم. اي ندارد و نامة آخر هم در آنجا ناقص استتازه

بنـابراين  . گاه نيز ضبط نسخة دانشگاه درست اسـت . بهتري دارد و معموًال ضبطهاي
شايد هردو به يك مأخذ دسترسي . بعيد است از روي نسخة مجلس كتابت شده باشد

بـدين توضـيح كـه    . عنوان مكتوبات گاه در دو نسخه با هم متفاوت اسـت . اندداشته
عربـي  ، متـرجم عناوين عربي در نسخة دانشگاه به فارسي برگردانده شـده و چـون   

دانسته عناوين را غلط ترجمه كرده و چند نامة سجاسي را به اشتباه از ديگـران   نمي
الي اين مكتوبـات  هاشعاري هم به فارسي و عربي از سجاسي در الب 22F22.دانسته است

ها تاكنون به چاپ نرسيده طبعاً به آگاهيهاي منـدرج در  چون اين نامه. شودديده مي
اين اطالعات اگرچه به سبب پراكندگي و عدم شـناخت  . است آنها نيز توجهي نشده

آنها مـا را بـه بازسـازي دقيـق جزئيـات       افراد نامبرده در مكتوبات و زمان نگارش
تـرين آنهـا را    كوشيم برخي از مهم در اينجامي، تواند بودحيات سجاسي رهنمون نمي

 تري از خطوط رسيم دقيقنقل كنيم تا در آينده با پيدا شدن آگاهيهاي تازه بتوان به ت
بـراي روشـن شـدن برخـي زوايـاي حيـات       . زندگي شمس سجاسي پرداختكلي 

ضـمناً  . ايـم المقدور تحليل مختصري نيز از اين اطالعات به دست داده سجاسي حتي
 

 . پور هستم دسترسي به تصوير اين دستنويس را مديون دوست عزيزم، مهدي رحيم. 21
 . جلوتر به عنوانهاي نادرست نسخة دانشگاه اشاره شده است. 22
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فرهنگي مفيدي هم در اين منشآت مسطور است كه نمايـانگر   ـ آگاهيهاي اجتماعي
 . خوانندگان سودمند خواهد بود اوضاع روزگاران پيشين است و براي

الدين نـامي اسـت از    آيد خطاب به شرف كه از قراين برمي ــعنوان نامة نخست 
: چنين است ــ دوستان كودكي وي كه در زمان نگارش نامه در سجاس اقامت داشته

ب؛ 159گ ، نسخة مجلس( »و الدين السجاسي الملةمن انشاء الفاضل الكامل شمس «
 برده در اين هنگام شمس در جايي غير از سجاس به سر مي. )243ص، نسخة دانشگاه

سجاسي در اين رقعه به هنـر دبيـري   . كه ظاهراً خيلي هم از آنجا دور نبوده است
  :بالدخود مي

من كه اگر در كتابت خامه بجنبانم عطارد جامه بدرد و اگر قلـم برگيـرم مشـتري را قـدم     
مترسالن عالم خندد و در رموز معاني عقود آللـي   بلغزد و كلك من كه در فنون صنعت بر

 عاجز آيـم  ...مجلس عالي فالن بر گردن ايام و ليالي بندد از تقرير اشتياق به لقاي همايون
 . )243ص ، ب؛ نسخة دانشگاه159گ ، نسخة مجلس(

نويسد كه نامة مخاطب در حالي به دستش رسيده كه باران بدان آسـيب   سجاسي مي
 . زده بوده است

اما اين قدر معلوم شد و مقصود همين قدر است كه فرموده بود كه چون برف از راه برخيزد 
23Fواربرف

دل را نصـيبي  روي بدان جانب خواهم نهاد تا از باران فضل خويش ياران تشـنه  23
 . )243 ص، الف؛ نسخة دانشگاه160گ ، نسخة مجلس( من طبع تو دانم آنچه گويي نكني ... دهم

در نامة دوم كـه خطـاب   . گويد بعد از عيد عزيمت روم خواهد كردنامه ميدر همين 
الدين دريافت كرده اسـت يـاد   به همان شخص است از مكتوبي كه از خداوند شمس

 : كند مي
الـدين رزقنـي اهللا لقـاءه و    آن وقت كه قاصدان از آن جانب رسيدند و خطاب خداوند شمس

 . )245ص ، الف؛ نسخة دانشگاه 161گ ، نسخة مجلس( ... الدين رسانيدندمفاوضة مخدوم شرف

 : سجاسي از شرايط خود ناراضي است و هنوز موفق به عزيمت روم نشده است
پيش از اين مطولي به خدمت صادر شده بود مبني از آنكه بعد العيد عزيمت سـفري بعيـد   

هنـوز ايـن تمنـي    . دهند العموم آسايش را در آن بوم نشان مياست اعني سفر روم كه علي
 

 . واربرق: نسخة دانشگاه. 23
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اما تقدير به خـالف تـدبير اسـت و گـردن در     . گير است و اين عزيمت در طي ضميردامن
احوال خادم را هنوز التيامي ظاهر نشده است و صـبح اميـدش را ابتسـامي     ... چنبر تقدير
 . )245ص ، الف؛ نسخة دانشگاه161گ ، نسخة مجلس( پيدا نگشته

 : دهدميضمناً در همين نامه اطالعي ديگر 
آن را در قيـد كتابـت آورده و   ، فضال كتابي ساخته است پـر ريـاحين بهـار    ةيكي از جمل

اگر با حال رضا آمد فبها و نعمـت و  . تخلصي بر نام پادشاهي ساخت و به خدمت فرستاد
اگرنه آن عزيمت كه در خاطرش متمكن است به امضا رسانيده آيـد و آن انديشـه كـه در    

 . )246ـ245ص ، ب؛ نسخة دانشگاه161گ ، نسخة مجلس( رده شودضمير دارد در عمل آو

ايـن   24F24.»ايضاً في الجواب«: اين است) ب161گ ( عنوان نامة سوم در نسخة مجلس
در ايـن  . الـدين مـذكور  رقعه پاسخ سجاسي است ظاهراً به مكتوبي از همـان شـرف  

 : كندمكتوب از وعدة مخاطب خود مبني بر سفر از سجاس به نزد خود ياد مي
رسيد و راحتي به ساحت اين تا اين غايت اگر وقتي تسكيني به مسكن اين دل مسكين مي

كرد آن نبود مگر از اثر آنكه مجلس عالي وعده داده بود كه مـدتي  طاقت نزول مي جان بي
چندي راهـوار فصـاحت در مضـمار آن    شطرنج فضل بر رقعة آن بقعه خواهم باخت و يك

روز در نهضت اين فرصت و در انتظار اين افتخار دل گوش اميـد  همه . ديار خواهم تاخت
امـا چـون خـالف در     ... خود آن سعادت مساعدت ننمود ... بر صوب سجاس گشاده بود

غباري بر خاطر ننشست؛  ... وعده به سبب مصلحت خانه و محافظت اسباب و آشيانه بود
 162گ ، نسخة مجلس( من بندهچه انتظام امور و اتساق احوال مجلس عالي غايت متمناي 

 . )247ـ246ص ، ب؛ نسخة دانشگاه162 ـالف

احوال خدمتكار در شكايتي كـه از روزگـار چنـد نوبـت خدمـة      «: نويسدسپس مي
ز مصاحبت چند روزة خـود بـا شـيخ    در همين نامه ا» .نوشت همچنان برقرار است

 : كند يي ياد ممك
فاست و سادن آن كعبة وفا آسايشها ي كه خادم آن مكة صچند روزي در صحبت شيخ مك

ام؛ اما از آن حاصل آمد و راحتها پيدا شد؛ اگرچه از خدمتش خجلم كه به انواع قاصر بوده

 

كاتب نسخة دانشگاه اين عنوان را اشتباه متوجه شده و گمان برده اين نامه در جواب شـمس سجاسـي   . 24
الـدين محمـد   در جواب مكتوب فاضل الكامـل شـمس  «: در نتيجه عنوان را چنين تغيير داده است. است

 . گمان از شمس سجاسي است نامه بي. »سجاسي نوشته شده
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نسـخة  ( هست معذورم خـود در خـدمت شـرح دهـد     جهت كه او را بر احوال من عثوري
 . )247ص ، پ؛ نسخة دانشگاه162گ ، مجلس

ايضاً له كتب الـي سـجاس لـدي    «: استعنوان رقعة چهارم در نسخة مجلس چنين 
آورد و بـه  در اين نامه از گذر ايام شباب به شتاب سخن به ميـان مـي   25F25.»صديق له

اند و به جاي آن كه متأسفانه كاتبان منشآت نامش را حذف كرده( گالية مخدوم خود
) گفته مراد باشدپيش» الدينخداوند شمس«اند اما ممكن است همان گذارده» فالن«
 :گويد از سجاس به اختيار خويش دوري نگزيده استدهد و مياسخ ميپ

وزيد و از آن حريم كه در شميم آن نسيم از آن اطالل كه در ظالل آن شمال نوال بر من مي
ام و به مراد خويش جدايي نگزيـده  كرد به اختيار خويش دوري نجستهنعيم بر من گذر مي

اي نشانده است و بـه قهـر و قسـر در كنجـي     در گوشهو اگر روزگار به اكراه و اجبار مرا 
ام و از ميل دل بـدان حـريم   گرفتار كرده نه آن است كه از ظل ظليل آن حضرت سير شده

جـويم و در  نگرم جناب همايون خداوند فالن مـي از هر جانب كه مي ... كريم ملول گشته
 بيت. ويمگهر محفل كه حاضرم شرح كمال جالل و قصة فضل و افضال او مي

 جويمگريم و در آب تو را ميمي  پرسمنالم و از باد تو را ميمي
ايام شباب كه در شتاب چون باد بود در مرابع به نيكوتر نزهتي صرف كردم و اوقات صبي 

، نسـخة مجلـس  ( نعمت به زيباتر فرصتي بگذرانيدم كه در صفا چون آب بود در مالعب آن
 . )247ص ، الف؛ نسخة دانشگاه 163 ـب162گ 

شود كودكي و نوجواني را در خدمت اين مخدوم در سجاس گذرانيده پس معلوم مي
شود كه گويا پدر و مادر طور استنباط ميگويد ايناز مطالبي كه بعد از اين مي. است

اند و احتماالً در اصل هم اهـل جـاي ديگـري شـايد     كردهاو در سجاس زندگي نمي
اند اما او به سبب عالقه به اين مخدوم يا به هر دليل ديگـري از  حوالي سجاس بوده

ممكـن  . كودكي در سجاس اقامت گزيده و به شمس سجاسي نيز شهرت يافته اسـت 
است پدرش او را به جهت تربيت به اين شخص كه شخص سرشناسي بـوده سـپرده   

 : گويدبه هر روي سجاسي مي. باشد
عتـابي كـه   ، سبا همين يك نوازش رسيده است و همين يك پرسش آمدهاز آن سليمان  ...

 

سواد مكتوبي است كه در سجاس يكي از «: چنين عنواني دارد) 247ص (همين نامه در نسخة دانشگاه . 25
 . كه ظاهراً ناشي از بدفهمي كاتب در ترجمه از عربي است» علما پيش دوست فاضلي نوشته بود
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در طي اين صحيفه متوطن بود و در ضمن آن لطيفه مندرج در معني آنكه فالني يعني بنده 
ـ  غـايتي  ه حقوق نعمتها فراموش كرده است و با بدعهدي و نسيان دست در آغوش آورده ب

مة ديگران برد و سالم ما در نوشتة ديگـران  ايم بدانكه نام ما در ناكه ما از وي راضي شده
چون خداوند را موضعي معهود و مقامي معين معلوم نباشد گاهي در قم بـه اقامـت   ، رساند

اگر من . اسباب مخدوم خويش مشغول شود و گاهي در نوشاباد به نوش باد عشرت بنشيند
علوم اسـت كـه   از اقامت وظايف خدمت در شرايط مراسم مدحت بازمانم معذور باشم و م

از مادر و پدر خويش و . مرا به سجاس هيچ عالقه نبود جز دوستي و خدمتكاري خداوند
اقربا و تبار به جهت ديدار او ببريدم و خدمت صحبت والدين كه مقابل اسـت بـا خـدمت    

اكنون چون خداوند در اماكن سجاس متمكن نيست . بگذاشتم و صحبت او برگزيدم، خداي
گ ، نسخة مجلس( چيزي پيش كه نويسم و سالم پيش كه فرستم، طن نهو در مواضع آن متو

 . )248ص ، ب؛ نسخة دانشگاه164 ـ الف 163

الـدين و نعتـه   ايضاً له كتب الي قوام«: نامة پنجم در نسخة مجلس چنين عنواني دارد
الدين به در اين نامه از شخصي به نام امام نجم ياد شده كه از نزد قوام 26F26.»الي مراغه

ـ الـف  164گ ، نسـخة مجلـس  ( اي از او آورده است نزد سجاسي آمده و نامه . )ب164 ـ
الـدين و   شود اين است كه ضمن تعريف از خط قـوام اي كه در اين نامه ديده مينكته

 :آورد فضل او بيت زير را مي
 تر است ز نعت بهار و فروردينمهم  مرا مناقب مخدوم خود مجيرالدين

آيا كاتبان در نوشـتن عنـوان   . ناميده است» مجيرالدين«مخدوم را معلوم نيست چرا 
بيت مشهوري بـوده و سجاسـي آن را عينـاً بـه     ، اند يا اينكه اين بيتنامه سهو كرده

 عنوان شاهد آورده است؟
ايـن قصـيده   «زير عنوان ) نامة ششم( در نسخة مجلس بالفاصله مكتوب ديگري

آمده كـه در آن پـس از   » در جواب او نوشت با اين رساله به جانب يكي از دوستان
اي را كـه او  نامـه ، الدين مسعوداي عربي و اشعاري به فارسي در مدح شمسقصيده

احتمال . )ب165گ ، نسخة مجلس( دهدكند و بدو پاسخ ميبرايش فرستاده تحسين مي

 

سـواد مكتـوبي كـه موالنـا اعظـم      «: عنوان نامه چنين است) 250ص (در نسخة دانشگاه . مراقه: اصل. 26
شود دوباره كاتب در برگرداندن كه معلوم مي» خود كه در مراغه بوده نوشته الدين به يكي از دوستان قوام

 . عنوان به فارسي دچار اشتباه شده است
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اگـر چنـين باشـد    . الدين همان شخص مذكور در نامة نخست باشـد دارد اين شمس
زيـرا  . شود سجاسي در جايي نه چندان دور از سجاس اقامت داشته اسـت مي معلوم

 : نويسددر اين نامه مي
چون از ناكامي روزگار اميد مواصلت نيست انگار كه منزل يكـي هـزار اسـت و بـا آنكـه      

اسـت پنـدار    ... آميزي ايام مانعمسافت ميان جانبين يوماً او يومين بيش نيست چون رنگ
 . )الف166گ ، نسخة مجلس( ن حاصل استكه بعدالمشرقي

هنري بوده كه  گويد كه جوياي صحبت صاحبنالد و ميدر نوشتة خود از غربت مي
شود كـه  از فحواي نامه معلوم مي. قدر علم و هنر را بشناسد اما كسي را نيافته است

مخاطب از او طلب اشعار عربيي كرده بوده اسـت و سجاسـي آن اشـعار را از روي    
مخاطب هم چون اغالط بسيار آن . اي نادرست براي او نوشته و فرستاده استنسخه
. گردانـد كند و آن را به سجاسي بازميبيند در حواشي آن نسخه اصالحاتي ميرا مي

 : ماجرا را از زبان خود سجاسي بشنويم
سـاخت و  اي كه با آن ارزاني داشته بود رسيد و آن را تميمـة عمـر   اشعار عربي با تتمه ...

قاليد منن سابق به جواهر فرايد الحق بياراست و نصيحتي كه فرموده بود بر جوامـع مـتن   
ترجيح حاصل كرد و تقيدي كه به قلم درربار بر حاشية آن اوراق ارزاني داشته تعويذ منت 
در گردن جان بنده افگنده الشك گرد تقبيح از چهـرة كتابـت شـاگردان بـه آب قلـم بـه       

سته شود و خاشة سقم از چشم خط مبتديان به ميل مطالعة منتهيان محو تصحيح استادان ش
اي حاصل نكرده است آن را خدمتكار با آنكه از فضل قوتي ندارد و از ادب سرمايه. گردد

از نسختي سقيم نوشته بود و از خطي ذميم نقل كرده و ملك االفاضل كه دايم عمر باد داند 
گردد و در اثناء نقل عقل را مجال اصـالح نمانـد و   قوت تصحيح فسخ ، كه در حالت نسخ

 . )پ166گ ، همان( قابله ناكرده به خدمت فرستاده شدچون از حضرت استدعا رفت م

در اينجا سجاسي به نكتة جالبي اشاره كرده و آن اينكه هنگام استنساخ فرد هرقـدر  
مراقب  فاضل هم باشد قدرت تصحيح ندارد و همة حواسش به كار استنساخ است و

سجاسـي از مخـدوم   ، باري. است كه نسخة اصل را طابق النعل بالنعل استنساخ كند
خويش كه ظاهراً سمت استادي هم بر او داشته يا به هرحال مورد احترام وي بـوده  

 : كندعذرخواهي مي
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افتـاده بـود   اگر خدمتكار را به اعتراف قصور خويش به سهوي كـه از قـدم قلـم در راه كتابـت     
بنده مترصد است كه تا از لطايف چيزي دسـت دهـد    ... دار است و اگرنهتدارد تا ابد منمعذور 

 . )همانجا( ... كه شايان خدمة بود كه آن را به خط مجهول خويش بنويسد و به خدمت فرستد

اي است كـه در آخـر ايـن    نامهايم درحقيقت توصيهآنچه ما نامة هفتم محسوب كرده
و در آن توصية جـوان حامـل نامـه را بـه مخـدوم       27F27)الف167گ، همان( رقعه نوشته
خوش  گويد كه او انواع خطوطكند و ميدوستي وي را تحسين ميكند و علمخويش مي

بعيـد نيسـت سجاسـي    . نويسـد ر از روي آنها ميو را سرمشق خويش قرار داده و مكرت
  .آموخته باشدالدين خود نيز خط خوش را در كودكي و نوجواني از همين شمس

اين رساله بـه خـدمت   «: رقعة هشتم در نسخة مجلس زير اين عنوان آمده است
گويد نالد و ميدر اين نامه از فراق ياران مي 28F28)الف167، همان( ».دوستي عزيز فرستاد

باران اشك او شبانروزي گشته است و در لگـدكوب  ، در كشاكش هجران ياران«كه 
از . )ر168 ـپ167گ ، نسخة مجلس( ».او در افواه افتادهصبري  فراق دوستان داستان بي

، همـان ( بـوده اسـت  » اهل و ولـد «آيد كه در اين هنگام صاحب فحواي مطلب برمي
 . )الف168

. )الف169گ ، مجلسنسخة ( الدين نامة نهم خطاب به وزيري است به نام سيد ربيب
گويـد  واند و بدو مـي خمي» اكبر كبراء عراق«سجاسي ضمن ستايش اين وزير او را 

ام تا از خزانـة تـو   اما من تاكنون اين بخت را نداشته، بگير تواندهمه هنرمندان وظيفه
 كند كه همراه نامه براي او فرستاده استاي ياد ميهمچنين از قصيده. برخوردار باشم

 . و البته در نسخة ما خبري از آن نيست )ب169گ ، همان(
الدين نامي است كه ممكـن  خطاب به سيد شرف )الف 170گ ، همان( مكتوب دهم

تـوان در ايـن   اما به تحقيق نمـي . پيشين باشدهاي  هاست همان شخص مذكور در نام
اي از خـودش را  نامد و قطعهمي» ملك االفاضل«در اين نامه او را . باره داوري كرد

برخـي از روز  «ا گويد در مجمع ادبمي. كنداي دشوار ساخته بوده نقل ميكه با قافيه

 

 » .در آخر اين رساله نوشته بود) اين فصل: ظاهراً(ابن فضل «: عنوانش چنين است. 27
عنوان آن هم . ده استاست و ناتمام مان) 250ص (اين نامه آخرين نامة مندرج در دستنويس دانشگاه . 28

 ».و الدين به خدمت دوستي فاضل فرستاد الملةسواد مكتوبي است كه موالنا شمس «: چنين است
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الخاء مـع   قصيدة علي هذه القافيةلم ينظم احد من الشعراء "بر اين بحث بگذشت كه 
خادم مخلص را طبع به جمع اين چنـد قافيـه مـيالن نمـود و آن را در      "لزوم الراي

ملك االفاضل داند كه مرغ طبع به دام اين قافيـه دشـوار    ... سلك اين قطعه نظم داد
ظاهراً در اين هنگام در تبريز بوده و سپس به مكـاني  . )الـف  171، همان( »... رام شود
يابد كه از وي حمايت كند همراه كسـان  چون در آنجا مخدومي نمي. كوچدديگر مي

ايـن اميـر   . الدين كه به شهر او آمده بودند به خدمت آن امير شتافته استامير جمال
. اضـيات دسـتي داشـته اسـت    ظاهراً خود اهل فضل و كمال بوده و در هندسه و ري

گويد چندان تعريف فضل تو را نزد او كردم كه مشتاق ديدار الدين ميخطاب به شرف
. سجاسي در اين هنگام از نظر مالي نيز اوضـاع خـوبي داشـته اسـت    . تو شده است

چـون  . الدين دارد كه انگيـزة اصـلي نوشـتن ايـن نامـه اسـت       تقاضايي هم از شرف
ماجرا را از زبان خود سجاسـي  ، آيد درخواست به دست ميآگاهيهاي مفيدي از اين 

 : الدين بشنويمخطاب به شرف
عيش خدمتكار در حضرتش جامع است خطوط دنيـوي و عقبـوي را و نفـس داعـي در     
صحبتش فايز است فوايد اولوهي و اخروي را مگر كتاب اقليدس بعد از اشكال آن را حل 

و خطوط و سـطوح آن در اعمـال آورده و بـر    كرده است و جمله مشكالت دواير مثلثات 
حل و عقد آن سوار گشته و به مهارت تمام در كار آورده از وي بازمانده است و از نظر او 

خانـة ملـك   شـود اگـر در كتـاب   رود امـا يافتـه نمـي   غايب گشته بدين طرف مطالبت مي
29Fايستاده

، دام آن انعـام آن نسخت باشد يك دو ماهي به طريق عاريت انعام فرمايد و بـه   29
غايت ستوده و نيك محمود باشد و اگـر  ه دوستي چنين بزرگي صيد كند سخت صواب و ب

الن كتب به دست آيد اعالم دريغ ندارد تا از اين جانـب  خانه يافت نشود پيش دالدر كتب
30Fچو حاجت ماسه. بها فرستاده شود و خريده آيد

است بدان و ممكن كه اگر دست دهـد   30
 . )الف 172گ ، همان( چند بخواند و شكل چند حل كند 31F31يداعي نيز مقابت

نامة يازدهم را خطاب به يكي از ياران قديمش نوشته كه در طلب علـم بـه روم   
 : رفته است

 

 . در اصل چنين است. 29
 . ماس: اصل. 30
 . در اصل چنين است. 31
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بـاز اوج معـاني در   آن سرو بوستان علوم جويبار كشور روم آبخور ساخته بود و آن جـرّه 
تغرّب عن االوطان في طلـب العلـي او را در آن خطـه     داعيةمباني آن بوم آشيان گرفته و 

 . )ب 172، همان( ... مقيم كرده

ر كـه  نكتة جالب در رقعات سجاسي اين است كه با آنكه از شيوة مترسـالن روزگـا  
جويد خود نيز گرفتـار همـان شـيوه    ي ميبناي كارشان بر اطناب و تكلف است تبر

 : گويددر همين نامه به مخاطبش مي. است
نمايم كه آن نوعيست از تكلـف   ب ميدر اظهار خدمة و ايراد مدحت تجن از شيوة مترسالن

جـويم كـه آن بعضيسـت از    و از عادت متكلفان در ابالغ تحيت و اعالم طويت عدول مـي 
 . )همانجا( تصلف

گاليـه  ) احتماالً تبريز( در اين رقعه نيز از مردم شهري كه در آنجا اقامت دارد، باري
 : دهدناً اطالع جالبي دربارة دو نفر از دوستانش ميضم. دارد

جمال ابهري از كـرم اهـل خراسـان    ، احوال دوستان همه به خير است و كار جمله به نظام
زنـد و  دم نظـم و نثـر مـي    ... اي تمام دارد و از نوال كريمان آن طرف حظي به كمـال بهره

، كنـد انشـوري و هنرمنـدي مـي   نگرند و دعوي داگرچه حاذق نيست به احترام در وي مي
اما قطب سهروردي تأهل ساخته اسـت  . كننداگرچه صادق نيست به اهتمام وي تقصير نمي

32Fو توطن كرده به اردبيل كه آرد به بيل

تواند خراشيد و گندم بـه نـيش   از آن زمين برنمي 32
هرسال يك بار به طريق انتجاع خود را با اين بقاع ، تواند كردكژدم از آن مردم حاصل نمي

ك بودي بدان خرسـند  اند هو او اگرچ ...انداختي و به كمند توحيد ديناري چند صيد كردي 
 كس نشنيدهام و احوالش از هيچاكنون دو سال است تا او را نديده. بازگشتي

 ردـه كجاش بـد كه زمانـن نشـعلوم مـم
33Fصاف و دردوز جام روزگار كجا خورد 

33 
كار آن كه اقبال او را آسان به خراسان انداخت از آن نسق است و رنج اين كه بخـت او را  

در بند آنم كه رخت از اين ساحت بـر ناقـة   . . . بيجان به آذربيجان بگذاشت از اين صفت
34Fسياحت

باشد كه بـه طرفـي   . برخوانم 35F35»الحمدهللا الذي نجانا من القوم الظالمين«بندم و  34

 

 ). نقطه بي(اردبيل : اصل. 32
 . هم آمده است) 51ص ( مقامات حميدياين بيت در . 33
 . سياهت: اصل. 34
 . 28مؤمنون، . 35
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كه اگر نيز طرفي از آن برنتوانم بست آخر به خصومت من كمر نبندند و اگر فضـلم را   افتم
خواهم تا اين امل پيش در اوقات عزيز از خدا به دعا مي ... قدر نشناسند آخر غدر نكنند

  .)الف 174 ـب173گ ، نسخة مجلس( از اجل ميسر كند و اين اميد پيش از وفات به وفا رساند

آخر شايد بتوان نتيجه گرفت اين نامه را در دوران پيـري يـا اواخـر    از اين جمالت 
 . ميانسالي نوشته باشد

نامة دوازدهم را از تبريز به دوستي نوشته و باز هم از روزگـار نـاموافق شـكوه    
اند و توجهي به مدح ندارند  گويد چون بزرگان به آسايش خويش مشغولدارد و مي

فرسـتد تـا در   اي بـراي مخاطـب مـي   قصيده. دارد از گفتن شعر و نوشتن نثر پرهيز
خواند بخواند تا مگر بـراي او مسـتمري   مي» خداوند عالم«حضور ممدوح كه او را 

 . )الف175گ ، همان( تعيين شود
اي در طبيعيـات يـا   نامة سيزدهم خطاب به سعدالدين ضياءالسالم است كه رساله

سجاسـي در ايـن نامـه    . بوده اسـت حكمت و فلسفه تأليف كرده و براي او فرستاده 
گ ، همـان ( وصول كتاب را خبر داده و با تعارفـات بسـيار از او تشـكر كـرده اسـت     

 . )ب175
از رسيدن نامة دوست بعد از شش سال انقطاع مكاتبات تشكر  در نامة چهاردهم

اگر آن خداوند در حق منشآت بنده به زبان نقصي گويد «: گويد كند و ميمي و گاليه
مخاطب نامه در نامة خـويش  . )ب177گ ، همان( ».گواه است كه از دل نگويد دل من

 : نويسداز سجاسي خواسته بوده تا به وطن بازگردد و سجاسي در جواب وي مي
تا روزگار اضطراري بر وي نيارد و قضا باليي نينگيزد كدام عاقل ترك وطن كنـد و مـادر   

اگـر  ...  فا بر روي رضاي پدر پير زنـد پير در فراق خويش به خاك سپارد و پشت پاي ج
و جاده همه خار و خسك بودي بـه سـينه سـپردي و بـه ديـده       ... امكان مراجعت بودي

 اما حالي را در عذر تأخير جز اين بيت دستگير نيست ... بريدي
 مشتاق بغير دراهم ةـأوبو 

 الي اهله من اعظم الحدثان
گ ، همـان ( نشـود  ... كسي با وطن خويش كه حب الوطن من االيمان چگونه مشـتاق  واال
 . )الف178
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 ة شباب را در وطن خويش گذرانـده اسـت  گويد كه عهد صبا و غردر ادامة نامه مي
و اين ظاهراً منافي است با آنچه در نامة چهارم گفته بود و ما پيش . )ب178گ ، همان(

سپس سجاسـي از  . اين مطلب درست بر ما روشن نشد به هرحال. از اين نقل كرديم
 : كندالدين ياد ميوفاي دوست قديمش شرف

كرد و به ذكر خير ياران و دوستان در مجالس و  اندوزي مي خدمتكار تا بوده پيوسته دوست
راضي است و از دلـداري و   ... نمود از دوستان آن طرف از شرفافروزي ميمحافل انجمن
چه هيچ كاروان بي وديعت نامة او از دروازة تبريز درنيامـد و هـيچ   . خشنودنيكوخلقي او 

 . )الف179 ـب178گ ، همان( نسيم بي بضاعت سالم او از جانب عراق سر بر نكرد

كند و در نامة پانزدهم خطاب به سعدالدين مذكور در نامة سيزدهم از او گاليه مي
 : گويدمي

سخني چند  ــ و اگرچه آن رساله به وي صادر نبود ــ العين رسالةدر جواب  ... خدمتكار
36Fفراهم آورده و هم در آن دو روز به خدمت فرستاد و در عقب آن كتاب الـالي 

مختصـر   36
روانه كرد و چشم و گوش در راه نهاده تا باشد كه به خطابي كـريم از آن حضـرت عزيـز    

در نقض عهد يد بيضـا  مجلس عالي خود . شود و به كتابي شريف از آن جانب مكرم گردد
 . )ر180گ ، همان( ... نمود و محافظت آن پيمان به جاي نياورد

 : كندو سرانجام تقاضاي اصلي خود را مطرح مي
خواست كه مخلصانه گستاخي كند و دوستانه زحمتـي نمايـد و بـه اسـتظهار     خدمتكار مي

ون خداونـد  اي بـه مجلـس همـاي   آنكه به وقت حضور از خدمت اجازت يافته بود قصيده
37Fجهان پهلوان

ـ دنيا صـدره لاعلي اهللا قدره و زين بافاضل اـ ـپادشاه كريم خسرو غازي  37  ـ
 . )الف181گ ، همان( فرستد

الدين است و يكسره در شرح فراق و  قطب القضاة قاضينامة شانزدهم در جواب نامة 
رقعة هفدهم در شكايت از روزگار و غدر اهل زمانه اسـت و در آن  . )همانجا( هجران

 : كند از احوال دوست مشتركي با مخاطب نامه ياد مي
نمايم نه بر مراد دل كنم و استخبار احوال هر برادر كه مياستطالع احوال هر دوست كه مي

و بحـث  ص كـردم و از روزگـار ا  اب فالن تفحـ چون از حال سيد الكت ... شنوم خويش مي
 

 . در اصل چنين است. 36
 . باشد) ق581ـ571(پهلوان محمدبن ايلدگز  تواند جهاناين شخص نمي طبعاً. 37
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نمودم گفت مدتي است تا از وطن مألوف مهاجرت كرده است و از مسكن معهود مفارقـت  
نموده به سبب آنكه ضامن كسي شده بـود عهـدة وام كسـي بـر گـردن گرفتـه و آن كـس        

حفـاظي   نماينـد و در بـي  وفـايي يـد بيضـا مـي     كه رسم ابناء روزگار است كه در بي چنان
را به غرامت خويش مأخوذ كرده بـود و عهـدة ضـمان در    كنند او كار نهال سبزه مي دست

 . )الف183گ ، همان( و بگذاشته تا جال از وطن الزم شدگردن ا

، همان( »...فخرالدين عالءالدوله ... پادشاه قهستان ملك االمرا «ضمنًا در اين نامه از 
كند در هنگامي كه به محـل  و از ديدار او و لطف و كرمش با خود ياد مي )ب183گ 

 : اقامت سجاسي آمده بودند
رسيدم آنچه در حق بنده فرموده از غايت اكرام و كمـال احتـرام و    ... به خدمت حضرتش

 ... لطف انبساط و حسن التفات اگر به ذكر آن مشغول شـوم اوراق و صـحايف وفـا نكنـد    
 ايشـها حاصـل آمـد   الـدين آس اب شرفالكتروزي چند از محاورت و مجالست صدر تاج

 . )همانجا(

شـود  مذكور است كه از عنوان نامه معلوم مي القضاة قاضينامة هجدهم نيز خطاب به 
. سجاسي در اين نامـه بـه مضـامين عرفـاني پرداختـه اسـت      . در سجاس بوده است

تمت الرسايل افضل «: يابد سجاسي در نسخة مجلس بدين عبارت پايان ميهاي  هنام
 . )الف185گ ، همان( »الدين السجاسي رحمه اهللاو الملةاالدبا مفخر الفضال شمس 
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 . مركز بازشناسي اسالم و ايران

 . ش1383، هراندانشگاه ت، تهران، محمدكاظم امام، دقايق الشعر، تاج الحالوي ـ
كتابخانـة خـدابخش در    684نسخة خطـي شـمارة   ، خالصة االشعار و زبدة االفكار، تقي كاشي ـ

 . كتابت اوايل سدة يازدهم ق، پور بانكي
، علمـي : تهـران ، تصـحيح و تحقيـق محمـدامين ريـاحي    ، المجـالس  نزهة، جمال خليل شرواني ـ

 . ش1375
مجموعـة علـي اميـري جـاراهللا در      1667شـمارة  نسـخة  ، المجالس نزهة، جمال خليل شرواني ـ

 . ق741مورخ ، كتابخانة سليمانيه در استانبول
، الـدين بـه كوشـش محمـد اشـرف    ، ج2، كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون، حاجي خليفه ـ

 . ق1360/ م1941، استانبول
 . ش1364، اميركبير، تهران، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تاريخ گزيده، حمداهللا مستوفي ـ
، لندن، به كوشش ادوارد براون، ق857خ چاپ عكسي نسخة مور، تاريخ گزيده، حمداهللا مستوفي ـ

 . م1910، اوقاف گيب
، تهـران ، به سعي و اهتمام و تصحيح گاي ليسـترانج ، المقالة الثالثة، نزهة القلوب، حمداهللا مستوفي ـ

 . )افست چاپ ليدن( 1389، اساطير
، مركـز نشـر دانشـگاهي   ، تهـران ، نـژاد به كوشش رضا انزابي، مقامات حميدي، بلخي حميدالدين ـ

 . ش1365
نشـرية  ، »اي از كتابهاي اخالق و سياست به فارسي فهرست پاره«، 1340، محمدتقي، پژوهدانش ـ

ص ، دانشگاه تهـران ، تهران، دفتر نخستين، خطيهاي  هنسخدربارة ، كتابخانة مركزي دانشگاه تهران
 . 227ـ211

، 1ج ، فهرست ميكروفيلمهاي كتابخانـة مركـزي دانشـگاه تهـران    ، 1348، محمدتقي، پژوهدانش ـ
 . دانشگاه تهران، تهران

مهر و ، نشر دانش، »فرائد السلوك: نظر اجمالي به چند كتاب«، 1371، عليرضا، ذكاوتي قراگزلو ـ
 . 53ـ52ص ، 72ش ، آبان

 ش، پنجم س، آينة ميراث، »نقد و معرفي كتاب فرائد السلوك«، 1381، عليرضا، ذكاوتي قراگزلو ـ
 . 16ـ13ص ، 17پياپي ، تابستان، اول

بـن ابـراهيم   اثر اسحاق فرائد السلوكبازنويسي ، آئين رهروي، 1382، عليرضا، ذكاوتي قراگزلو ـ
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 . مؤسسة فرهنگي اهل قلم، تهران، شمس سجاسي
گـردآوري نيمـة دوم سـدة    ، كتابخانة دانشگاه بولونيا در ايتاليا 3283 نسخة شمارة، سفينة بولونيا ـ

 . كتابت ثلث اول سدة هشتم، هفتم
نيمـة اول  ( احتماالَ كتابت قرن يـازدهم هجـري  ، كتابخانة مجلس سناي سابق 243سفينة شمارة  ـ

 . )كتابخانة دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد 203سفينة ش 
كتابخانة اسـماعيل صـائب در    649نسخة خطي شمارة ، شراقاال حكمة، الدينشهاب، سهروردي ـ

، سـي سجا الـدين  به خط شـمس ، كتابخانة مركزي دانشگاه تهران 277ميكروفيلم شمارة ، استانبول
 . 617شعبان  14خ مور

، به اهتمام اصغر دادبه، تصحيح و تحقيق و توضيح اميرحسن يزدگردي، ديوان، ظهيرالدين فاريابي ـ
 . ش1381، قطره، تهران

، پاژنـگ ، تهـران ، به تصـحيح و تحشـية نـوراني وصـال و غالمرضـا افراسـيابي      ، فرائد السلوك ـ
 . ش1368

كتابـت  ، ق1009گـردآوري در  ، ب كتابخانة دانشكدة ادبيات دانشگاه تهـران 21مجموعة شمارة  ـ
 . قرن دوازدهم ق

  .كتابت قرن يازدهم ق، كتابخانة مجلس سناي سابق 40مجموعة شمارة  ـ
ياب از  دقايق الشعر و مؤلف آن بر پاية تحريري تازه«، 1392، پورارحام و نسيم عظيمي، مرادي ـ

سـال  ، )مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انسـاني دانشـگاه خـوارزمي   ( زبان و ادبيات فارسي، »كتاب
 . 109 ـ97ص ، پاييز، 75شمارة ، بيست و يكم

 1670برگردان دسـتنويس شـمارة   نسخه، جليس السلوةانيس الخلوة و ، مسافربن ناصر الملطوي ـ
موزه ، كتابخانه، تهران، وفايي و ارحام مراديبه كوشش محمد افشين، )استانبول( كتابخانة اياصوفيا

 . 1390، و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي
 ش، دورة چهـاردهم ، معارف، »)بخش اول( المجالس نزهةبررسي «، 1376، سيدعلي، ميرافضلي ـ
 . 147ـ90ص ، 40پياپي  ش، تير ــفروردين ، 1
 2، تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي تا پايان قرن دهـم هجـري  ، 1363، سعيد، نفيسي ـ
 . فروغي، تهران، ج

ــ  ـ Blochet, Edgar. Catalogue des Manuscrits Persans de la Bibliothèque 

Nationale, Tome 2, Paris, 1905. 
  




