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در رازی بندار از »شعری مقالۀ در سطور این نویسندۀ

قّرةالعین«مطالبیدربارۀمتنفارسیقّرةالعیننگاشتمبنیبر

اینكهباتوّجهبهقراینی،نگارشاثردرحدودنیمۀسدۀششم

درمحدودۀحكومتیسلجوقیانبهانجامرسیدهاست)صفری

آققلعه:1392(.

درآنجااشارهشدکهنویسندۀاثرتاكنونناشناسمانده

است.یادکردایننکتهازآنجابودکهدرمتناثر،تصریحیبه

نامنویسندهدیدهنمیشود.البتهپیشازاین،نام»قاضیاوس«

دربرخیازفهرستهابهعنواننویسندۀایناثردرجشدهبود

کهمهمترینسندش،یادکردایننامدرپشت)صفحۀعنوان(

)دستنویس4064 قّرةالعین شناختهشدۀ نسخۀ کهنترین

كتابخانۀفاتح،موّرخ722ق(استکهمشخصاتاثرراچنین

ضبطکردهاست:

»كتابقّرةالعینتألیفاالمامالعالمالمتبّحرقاضیاوس

رحمهاللهونّورضریحه«.

ارجاع مورد نسخۀ همان فاتح كتابخانۀ نسخۀ اینکه با

تاریخی شخصیّت چون اّما بود مقاله نگارش در نگارنده

نویسندهایبانام»قاضیاوس«بهروشنیتأییدنشدهبود،

احتیاطحکممیکردکهدربارۀآنبهقطعیّتسخننرود.در

تسندیبهدستآمدکهنشانمیدهدچنینشخصی
ّ
اینمد

ضبطدرستناماو»قاضیاوش«است.
ً
وجودداشتهوضمنا

میدانیمکه»اوش«ازوالیاتفرغانهدرتركستانبودهاستو

عادیاستاّماضبط»قاضیاوس«کهدر
ً
چنیننسبتیکامال

برخیمنابعدیدهمیشوددارایتوجیهمنطقینیست.1سنِدیاد

شدهحکایتیاستکهدرجوامع الحكایات و لوامع الروایات

)عوفی:150،1352(دربارۀقاضیاوشنقلشدهاست:

»قاضیاوشازجملهمسّجعانلطیفطبعنیكوسخنبوده

استواورادراینبابكتابیاستكهآنرامفتاح النجاح

نامنهادهاست...«.

درآنجاحكایتیازقاضیاوشنقلشدهحاكیازاینكه

برخیمجلسگویانازمردمسیستانگلهمندبودندكهبرای

سخنوریهایایشانسركیسهراشلنمیكنند.پسقاضی

اوشبرعهدهمیگیردكهبالطایفحیلوشگردهایمسّجعان،

مردمانسیستانراسركیسهكند.ویرهسپارآنحدودمیشود

ابهمقصودش
ّ
وبانیرنگبازیودرآمدنبهنقشگنگیسق

میرسد.درآنجاعبارتیهستكهنشانمیدهدویپساز

حصوِلمقصودبهفرغانهبازگشتهاست:

»...اوآنزرهابستدوهمدرفورازسیستانبهفرغانهآمد«.

اشارهبه»فرغانه«دراینحكایتاهمیّتداردزیرا»اوش«

ازوالیاتفرغانهدرتركستاناستولذامؤیّدیدربارۀنسبت

»اوشی«است.جزایندرپایانحكایتعوفیشعریفارسی

ازگفتۀقاضیاوشخطاببهسیستانیانیادشدهاستكه

دارایقافیههای»نوش«و»هوش«استواینقافیه،ضبط

تأییدمیكند:
ً
»قاضِیاوش«رادقیقا

كــریمانسجستانرابقابــاد

شرابروحوراحتبادشاننوش

غرورمنبخوردندآنكریمـان

زراهلطفباآندانـــشوهوش

الیكبـودم
ّ
نبـــودمگنگسق

جــهانعلمودانشقاضیاوش

كتاب به كردیم، یاد عوفی از كه عبارتی نخستین در

مفتاح النجاحبعنوانتألیفقاضیاوشاشارتشدهاستكه

جایتأّملدارد؛اگرچهدرمنابعموردرجوعمانسخهایازاین

اثرگزارشنشدهاست.ازسوییچوندردیباجۀقرةالعینبهنام

اثرتصریحشدهنمیتوانگفتهردوناممربوطبهیكاثراست.

1البتهنام»قاضیاوش«دربرخیمنابعیادشدهاستاّماازویبعنواننویسندۀ

یككتابیادنشدهبلكهویرایكیازاستادانكدیهكردنشناساندهبودند.برای

نمونهدرلغتنامهدهخداذیلمدخل"قاضیاوش"بهنقلازفرهنگ آنندراجآمده:

»یكیازخواهندگانكهبهلطائفالحیلگریه]ظ:کدیه[میكردی«.
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  نامقاضیاوشدرلطائف الطوائف)صفی:373،1367(نیز

رش«كهمأخذآن
ْ
و
َ
ضبطشدهاّمابصورتنادرست»قاضیا

بایدتحریفباشد.حكایتیكهدرآنجا
ً
دانستهنیستواحتماال

ازقاضیاوشنقلشدهباحكایتمندرجدرجوامع الحكایات 

متفاوتاستاّماهمانحكایتیاستکهدرجوامع الحكایات

بالفاصلهپسازحكایتقاضیاوشنقلشدهودربارۀ»یكی

ریكردی«است)عوفی:1352،
ّ
ازلطیفطبعانكهدرریمذك

از صفی که باشد آن نشانگر میتواند مطلب این .)153

جوامعالحكایاتبهرهبردهاّماحكایترابهقاضیاوشنسبت

صفیجایگاهرویدادنحکایتدومراكه
ً
دادهاست.ضمنا

شهرریبودهباجایگاهرویدادنحكایتقاضیاوشیعنی

شهرسیستانتغییردادهاست.

در اوش قاضی دربارۀ عوفی همانحكایت آنكه دیگر

زینت المجالسنیزضبطشده)مجدی:615،1342-617(ودر

آنجابهكتابمفتاح النجاحهماشارتشدهاست.قرائننشان

میدهدكهمتنزینت المجالس نیزبرگرفتهازجوامع الحكایات

عوفیاست.

باتوّجهبدانچهیادشد،مندرجاتدوكتابلطائف الطوائف


ّ
وزینت المجالسدربارۀقاضیاوشرانمیتوانمنابعیمستقل

ازكارعوفیبهشمارآوردولذاكتابعوفیهمچنانمنبعی

منحصربفردبرایقاضیاوشبهشمارمیآید؛زیراجزآنچهدر

مطلبدیگریدربارۀقاضیاوش
ً
نوشتۀعوفییادشدهعجالتا

دردیگرمنابعبهدستنیامدولذاشخصیّتتاریخیویو

اینكهنامونسبدقیقویچهبودهاكنونازمنابعبهدست

نمیآید.

چنانكهدرآغازحكایتجوامع الحكایاتدیدهمیشود،

اصطالح است. دانسته مسّجعان از را اوش قاضی عوفی

»مسّجع«راعوفیبرایكسانیبهكاربردهكهباترفندهای

پیشۀ درواقع و میپرداختند مال گردآوری به سخنوری

آنهانوعیگداییازراهسخنوریبودهاست.قرینهاشآنكه

از جداگانهای »باِب« در را اوش قاضی حكایت عوفی

و گدایان كلمات لطایف »در عنوان: با جوامع الحكایات

حكایتایشان«نقلكردهاست)عوفی:160-134،1352(.

عوفیدرآغاِزحكایتدیگریازآنباب)همان:144(بازهم

اصطالح»مسّجع«رابهكاربردهاست:

مسّجعاِن2 و استاد گدایاِن از یكی كه شنیدم پیری »از

لطیفطبعبهشهرنیشابورآمد...«.

اصطالح»مسّجع«رادرمنابعدردسترسخودنیافتیماّما

اصطالح»سّجاع«دربرخیمتونیادشدهوبهمعنیكسانی

داشتندو پرداختنمهارت استكهدرسخنوریوسجع

قمیشدند.براینمونهدرتفسیر
ّ
درجذبمردمموف

ً
معموال

روض الجنان)خزائینیشابوری:376/7،1378(آمده:

ابآمدواومردی
ّ
مسیلمۀكذ

ّ
»مفّسرانگفتندآیتدرحق

سّجاعوكاهنبود.بهسجعگفتنتلبیسكردیبرعوام...«.

نیزدرروضۀ خلد)خوافی:6،1345(آمده:

رنج منقول و معقول دركسب سال پنجاه قرب كه »من

بردهام...خودرادرلباساراذلآوردنوبهشاعریمشهور

وبهسّجاعیمذكورشدنازعقلدورمینماید...«.

گویااشارۀمنابعبهاینكهاصطالح»سّجاع«)/مسّجع(برای

افرادیبهكارمیرفتكهبهسجعپردازیمیپرداختندچندان

با میتوان آن تاریخی نمونههای از نباشد. واقعیّت از دور

تسامحیبهخواجهعبداللهانصاریاشارهكرد.شخصیكه

مناجاتنامههاییدارایعباراتیمسّجعبدومنسوبشدهاست.

گویا»مسّجعان«یا»سّجاعان«گروههایاجتماعِیغیر

ثانوطفیلیانبودهاندونیزمانندبخیالنیا
ّ
رسمیمانندمخن

طنزپردازاندارایافرادینامورنیزبودهاندچنانكهعوفیدر

همانباِبجوامع الحكایاتازیكیازاینگونهگدایانبهنام

»استادعبّاس«كهدرنیشابوِرقدیمبهسرمیبردهحكایتیرا

نقلكردهاست)همان،148-139(.

برابریامشابهبااصطالح»فّصال«
ً
اصطالح»سّجاع«تقریبا

مۀ
ّ
استكهدكترمحّمدامینریاحیشواهدیازآنرادرمقد

ینرازیبهدستداده)ریاحی:87،1362
ّ
یورنجمالد

ّ
رسالة الط

-89(ودكترشفیعیكدكنینیزدرقلندریه در تاریخبهارتباط

فّصالیدرنزدكّرامیهوشیوههایگداییدرادوارسپسیناشاره

كردهاند)شفیعیكدكنی:85،1386(.

دراینجایادكردایننكتهبایستهاستكهمطابقشواهِد

سوی از را متن در مندرج قرةالعین نام میتوان سبكی،

فدانستونهافزودۀكاتبانیامالكاننسخههایاثر.
ّ
مؤل

درمتن)قاضیاوش:1354،؛قاضیاوش،3پ(دربارۀنامگذارِی

اثرآمده:

2دردونسخه:»مستحقان«.
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 »واینكتابراقرةالعینلقبدادمواساساینكتاببر 

چهارقسمنهادم«.

كتاب،تعبیریكهناستكه
ِ
كاربردواژۀ»لقب«براینام

ركاربردش
ّ
درادواردیرینبهكارمیرفتهودردورههایمتأخ

مۀاالبنیه عن حقایق 
ّ
منسوخشدهاست.3براینمونهدرمقد

االدویه)ص4پنسخۀوین(درجایگاهیادكردناماثرآمده

است:

بازجستنش تا كردم بنا برحروفهجی را كتاب این »و

فسكردم
ّ
آسانبودوترجمهاشروضةاالنسومنفعتالن

ولقبشكتاباالبنیهعنحقایقاالدویهنهادم«.

دیباجۀ در قّرةالعین مهدیالیه 
ِ
نام آنكه دیگر نكتۀ

نسخههایاثربسیارگوناگونیادشدهاست.ایننامدردیباجۀ

قّرةالعین)قاضیاوش،2ر(چنینضبطشده نسخۀفاتح

است:

»خواستمكیدراقامتبعضیازحقوقسیّدنادهخدای

المسلمین رئیساجلاوحداكرمافضلشمساالسالمو

كریمخراسانادامهللاعاله...خدمتیسازم«.

برمبنایاینعبارت،مهدیالیهكتابیكیازبزرگانو

»دهخدا«ییكیازنواحیخراسانبودهاست.ازایننكته

همانقاضی
ً
ف قّرةالعین -كهاحتماال

ّ
میتوانگمانبردكهمؤل

تیدرخراسانبهسربردهاست.4
ّ
اوشاست-مد

یتبریزالقابیبجاینام
ّ
درنسخهایازاثردركتابخانۀمل

مهدیالیهدرجشدهومصّححچاپ قّرةالعیندكترامیرپاشا

بایستی
ً
اجاللیبرپایۀهمانالقابنتیجهگرفتهكهمحتمال

ینمحّمدعوفیباشد)قاضیاوش:1354،هفت-نه(.
ّ
سدیدالد

ایشاندرهمانجاقرائندیگریدرتأییداینگمانآوردهاست


ً
كهچندانیقینبخشنیستندوالبتهاذعاندارندكهاینصرفا

گمانیاستكهنیازمندتحقیقبیشتراست.ازسوییاگر

بپذیریمكهنویسندۀقّرةالعینقاضیاوشبودهاستآنگاهبا

توّجهبهشیوۀیادكردعوفیازویبهصورتشخصیازادوار

دورمیتوانگفتكهگماندكتراجاللیقابلپذیرشنیست.

جزآنچهدرنسخۀفاتحبرایناموالقابمهدیالیهدرجشده،

دوضبطدیگربرایناماودرنسخههادیدهمیشودکه
ً
عمدتا

3دربارۀمعانیواژۀ»لقب«وجمعآن»القاب«درمقالهایزیرچاپشواهد

دیگریبهدستدادهایم.

همجواریایشان
ً
4هرچندكهارتباطدونفرازراهدورنیزامكانپذیربودهولزوما

یكیبردیگرینمیتواندبود.
ّ
تنهاموجبایجادحق

ینشهاباالسالموالمسلمین
ّ
ولهوالد

ّ
عبارتنداز:1.زینالد

محّمد موالنا محّمد.25 بن فاخر ابوالمفاخر شرفالمعالی
)بیالقاب(.6

فهرست منابع

-خزائینیشابوری،حسینبنعلیبنمحّمدبناحمد:1378خ،

روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن)تفسیرابوالفتوح

یودكترمحّمدمهدی
ّ
رازی(،بهكوششدكترمحّمدجعفریاحق

ناصح،مشهد،بنیادپژوهشهایاسالمیآستانقدسرضوی

]چ2[.

-خوافی،مجد:1345خ،روضۀ خلد،تصحیحمحمودفّرخبه

كوششحسینخدیوجم،تهران،كتابفروشیزّوار.

ریاحی،محّمدامین:1362خ)نک:همدانی:رتبةالحیات(

-شفیعیكدكنی،محّمدرضا:1386خ،قلندریهدرتاریخ،تهران،

انتشاراتسخن.

در رازی بندار از »شعری خ، 1392 علی: آققلعه، صفری -

قّرةالعین«،گزارش میراث،پیاپی58و59،ص53-52.

ینعلی:1367خ،لطائف الطوائف،بهكوشش
ّ
-صفی،فخرالد

احمدگلچینمعانی،تهران،انتشاراتاقبال.

-عوفی،محّمد:1352خ،جوامع الحكایات و لوامع الروایات

ا،تهران،بنیاد
ّ
)جلداّولازقسمسوم(،تصحیحدكتربانومصف

فرهنگایران.

تبریز، اجاللی، امینپاشا قّرةالعین، خ، 1354 اوش: قاضی -

انتشاراتانجمناستادانزبانوادبیاتفارسی.

فاتح، كتابخانۀ 4064 نسخۀ قّرةالعین، اوش، قاضی -

موّرخ722ق.

-مجدی،مجدالدینمحمدالحسینی:1342خ،زینت المجالس،

بهكوششاحمداحمدی،تهران،سنائی.

رازی: ین
ّ
نجمالد و بوزنجردی یوسف خواجه همدانی، -

یور،بهكوششدكترمحّمد
ّ
1362خ،رتبة الحیات ورسالة الط

امینریاحی،تهران،انتشاراتتوس.

5براینمونهدرمجموعۀ9883كتابخانۀآیتهللاالعظمیمرعشی،موّرخ902

ق،ص54پ.

6براینمونهدر:مجموعۀ7935كتابخانۀآیتهللاالعظمیمرعشی،بیتا،حدود

سدۀ12ق،ص244پ؛نسخۀ7936همانكتابخانه،بیتا،حدودسدۀ12ق،

ص241پ؛نیزمجموعۀ19.98كتابخانۀگلپایگانی،بیتا،حدودسدۀ13ق،

ص28ر)گویاایننسخۀاخیرالذکرازروینسخۀ7936مرعشیكتابتشده
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دورۀ دوم، سال هشتم
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