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راجع  كهن  «منبعى  يادداشت  دربارة 
به خيام يا خيامى»

على نويدى مالطى
ضمِن مطالعة شمارة جديد ماهنامة گزارش ميراث (31 و 
32، فروردين و ارديبهشت1388) به مطلبي برخوردم كه 
ارائة توضيحي دربارة آن را ضروري دانستم. در بخشي 
از مقالة جناب آقاي مهران افشاري با عنواِن «منبعي كهن 
راجع به خيام يا خيامي» (نك: بخِش «پاره ها و نكته ها»، 
صص 16 و 17) به بخشى از رسالة كوتاه عالمه زمخشري 
(465ـ538 ق) به نام «الرسالة الزاجرة» اشاره گرديده  و از 
آن به عنوان منبعي كه قديمي ترين اطالع را دربارة خيام 

يا خيامي دارد ياد شده است.
جالب است بدانيم كه 61 سال پيش از اين (1327/3/8) 
استاد بديع الزمان فروزانفر طي نطقي در دانشگاه تبريز با 
را  مسئله  اين  خيام»  زندگي  از  اطالع  «قديم ترين  عنواِن 
استاد  بود.  رسانده   اثبات  به  عجيبي  دقِت  و  وسواس  با 
فروزانفر در اين خطابه فن تحقيق را به معني دقيِق كلمه 
آموزش داده است؛ بدين صورت كه ابتدا با قراين موجود 
در رساله و برشمردن پنج دليل تاريخي به اثبات رسانده 
كه اين رساله ــ با اين كه امثال ياقوت از آن ياد نكرده اند 
ــ از زمخشري است. سپس با بررسيهاي متعدد به اين 
او  مكة  سفر  از  قبل  رساله  اين  تأليف  كه  رسيده  نكته 
كشاف  تفسيِر  از  جمله اي  تحليِل  با  سپس تر  است.  بوده 
با  مّكه  به  زمخشري  سفر  نخستين  تاريخ  كه  دريافته  او 
سال تأليف الفائق، كتاِب ديگِر او در يك زمان يعني در 
و  مسئله  طرح  با  نهايت  در  است.  بوده   516 ربيع اآلخر 
استدالالتي به اثبات مي رساند كه سفرهاي زمخشري به 
مكه بين516 تا 533 روي داده و از اين نكتة پاياني به 
استنتاج نهايي رسيده و آن اينكه زمخشري اين رساله را 
پيش از مسافرت به مكه يعني سال 516 تأليف كرده و 
بنا بر اين مقدمات، اين اطالع از خيام در رسالة «الزاجر» 
عروضي  گزارشهاي  از  را  فروزانفر)  استاد  نسخة  (ضبط 

نظامي در چهار مقاله (تأليف بين550ـ551) و ابوالحسن 
كهن تر  الحكمة  الصوان  تتمة  در  (متوفي565ق)  بيهقي 

دانسته است. 

برگ اول از رسالة «الزاجرة» از نسخة كتابخانة آيت اهللا مرعشى (از: 
ميراث اسالمى ايران، به كوشش رسول جعفريان، دفتر چهارم، 

قم، كتابخانة آيت اهللا مرعشى نجفى، 1376ش، ص 629)

اما  طوالني  استدالالت  و  مقدمه چينيها  اين  اساس  بر 
ضروري استاد فروزانفر (در 25 صفحة چاپي) است كه به 
اثبات مي رسد اين اطالِع زمخشري در رساله قديمي  ترين 
اطالع از خيام است. عالقه مندان تحقيقات عالمانه را به 
مطالعة اين مقاله به همراه جزئيات مطالب و طرح مباحث 
و استنتاجات استاد فروزانفر دعوت مي كنم (نك: مقاله هاي 
بديع الزمان فروزانفر، به كوشش عنايت اهللا مجيدي، تهران، 

وزارت ارشاد اسالمي، 1382، صص 268ـ293).
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عشق و شباب و رندى
(يادداشتهاى پراگنده دربارة متون) 

بخش دوم
مهران افشارى

تقديم به استاد دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى
4. حسن بصرى و وضو كردِن او

در تذكرة االولياء مانند ديگر آثار صوفيه از ارادت حسن 
سخن  (ع)  على  مؤمنان  امير  به  (متوفى: 110ق)  بصرى 
خرقة  سندهاى  سلسلة  از  بسيارى  است.  شده  گفته 
ختم  (ع)  على  به  بصرى  حسن  واسطة  به  نيز  صوفيان 
مى شود. چنانكه در تذكرة االولياء هم ذكر شده است كه 

حسن بصرى از على (ع) خرقه گرفت.1
همچنين در تذكرة االولياء ذكر شده است كه على (ع) 
به بصره آمد و در طى سه روز فرمود كه منبرهاى بصره 
را بشكنند و واعظان و مذّكران را منع فرمود كه به منبر 
روند تا به حسن رسيد. «ازو سؤال كرد كه تو عالمى يا 
متعلم. گفت: هيچ. دو سخنى از پيغمبر به من رسيده است 
بازمى گويم. مرتضى او را منع نكرد و گفت: اين جوان 
شايستة سخن است. پس برفت و حسن او را به فراست 
بشناخت و از منبر فرود آمد و بر عقب او روان شد تا 
بياموز.  كردن  طهارت  مرا  خدا  بهر  از  گفت:  رسيد.  بدو 
ــ و جايى هست كه آن را باب الطشت گويند ــ طشت 

آوردند تا حسن را وضو كردن بياموخت و برفت.»2
و  مذّكران  و  رفت  بصره  به  (ع)  اميرالمومنين  چرا 
بشكنند؟  را  منابر  تا  فرمود  و  كرد  منع  را  موعظه گويان 
باشد.  تاريخى بايد نهفته  اين موضوع يك واقعيت  پِس 
بود،  گرفته  خرقه  (ع)  على  مولى  دست  از  حسن  اگر 
يكديگر  دو  آن  حكايت  اين  آغاز  در  كه  است  چگونه 
مذّكر  و  واعظ  مشهورترين  بى گمان  نمى شناختند؟  را 
او  اميرالمؤمنين  چطور  است.  بوده  بصرى  حسن  بصره، 
را نمى شناخت؟ چرا تأكيد شده است كه على (ع) براى 
موعظه حسن را مجاز دانست؟ و گذشته از همة سخنان، 
حسن بصرى كه واعظ و زاهدى مشهور بود چگونه وضو 
كردن را نمى دانست و از اميرالمؤمنين آن را فرا گرفت؟ 
واقعيتى نهفته است كه در  در پِس اين موضوعات يك 

تاريخ بايد جستجو كرد.
كتاب  در  1111ق.)  (متوفى  مجلسى  محمدباقر  مال 

احتجاجات  كتاب  از  عين الحياة  نام  به  خود  فارسى 
(االحتجاج) شيخ طبرسى، عالم شيعى قرن ششم، روايتى 
مى گويد  سخن  حسن  كردن  وضو  از  كه  است  آورده 
دوستى  و  ارتباط  دربارة  صوفيان  حكايتهاى  به رغم  و 
على(ع) و حسن بصرى، به تفاوت مرام و مسلك آنان 

اشارت دارد:
كرده  روايت  احتجاجات  كتاب  در  طبرسى  «شيخ 
حسن  بر  (ع)  اميرالمؤمنين  حضرت  بصره  در  كه  است 
بصرى گذشتند و او وضو مى ساخت. فرمود كه: وضو را 
كامل به جا آور اى حسن! گفت: يا اميرالمؤمنين، ديروز 
جماعتى را كشتى كه شهادتين مى گفتند و وضو را كامل 
نيامدى؟  آنها  مدد  به  چرا  فرمود:  حضرت  مى ساختند. 
خود  بر  حنوط  كردم،  غسل  اول  روز  كه  واهللا  گفت: 
پاشيدم و سالح پوشيدم و هيچ شك نداشتم كه تخلف 
ورزيدن از عايشه كفر است؛ و در عرض راه مرا كسى ندا 
كرد: كجا مى روى برگرد، هر كه مى كشد و هر كه كشته 
مى شود به جهنم مى رود. و من ترسان برگشتم و در خانه 
نشستم. روز دويم باز به مدد عايشه مهيا و روانه شدم و 
در راه همان ندا [را] شنيدم و برگشتم. حضرت فرمود: 
نه.  گفت:  بود؟  كى  منادى  آن  مى دانى  مى گويى.  راست 
[كه]  گفت  راست  تو  به  بود،  شيطان  برادرت  آن  فرمود 

قاتل و مقتول لشكر عايشه در جهنم اند.
حضرت  كه  است  كرده  روايت  ديگر  حديث  در  و 
اميرالمؤمنين (ع) به حسن بصرى خطاب فرمود: هر امتى 
را سامرى مى باشد. سامرى اين امت تويى كه مى گويى 

جنگ نمى بايد كرد...»3

5. اسم اعظم، دعاى كنج عرش، ابوسعد خرگوشى
دربارة اسم اعظم و تأثير شگفت انگيز آن در تمشيت امور 
آدمى، در تعليقات هفت لشكر (طومار جامع نقاالن)4 و 
متن،  تصحيح  بررسى،  تذكرة االولياء،  فريدالدين،  نيشابورى،  عطار   .1
1360ش،  زوار،  تهران،  استعالمى،  محمد  از  فهارس  و  توضيحات 

ص 31.
2. همان، ص 35.

3. مجلسى، محمدباقر، عين الحيوة، به همت اسداهللا سهيلى اصفهانى، تهران، 
شركت سهامى طبع كتاب، 1331ش/ 1372ق، ص 648.

4. هفت لشكر (طومار جامع نقاالن)، از كيومرث تا بهمن، با مقدمه، تصحيح 
علوم  پژوهشگاه  تهران،  مداينى،  مهدى  و  افشارى  مهران  توضيح  و 

انسانى و مطالعات فرهنگى، 1377ش، صص580ـ581، 588ـ589.
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پى نوشتهاى «فتوت نامة سپاهگران»1 سخن گفته شده است. 
گاه در قصه هاى فارسى از آن تنها به صورت «اسم» يا 
«نام» بدون هيچ اضافه اى ياد شده است. بر طبق اعتقادات 
گذشتگان دعاهايى هم كه شامل نامهاى خداست همان 
ذكر  سپاهگران»  «فتوت نامة  در  دارد.  را  اعظم  اسم  تأثير 
نامهاى  از  بعضى  كسى  اگر  نبرد  هنگام  كه  است  شده 
خداى ــ تعالى ــ را بخواند و بر خود و شمشير خود 
بدمد، تندرست باقى مى ماند و در جنگ پيروز مى شود.2 
نامهاى خدا را بر جامه هاى رزم و بر حرزهايى كه بر بازو 
مى بستند نيز مى نوشتند. نمونه هايى از آنها در موزه هاى 

ايران موجود است.
در اسكندرنامة نسخة نفيسى هم در جايى كه سخن از 
ابوسعد خرگوشى (متوفى 407 يا 406ق) است از اثرات 
معجزه آساى نامهاى خدا بحث شده است. همانگونه كه 
استاد ايرج افشار در مقدمة اسكندرنامه (ص 26) مرقوم 
داشته اند، از نكته هاى مهم تاريخى در اين كتاب موضوع 
با  ـ 421ق)  غزنوى (حك: 387  محمود  سلطان  ارتباط 
خرگوشى است. در اسكندرنامه مى خوانيم: «... پس پادشاه 
(اسكندر) پير را گفت: ما را به دعا ياد دار. پس پير گفت: 
ترا هديه اى دهم اى شاه اسكندر! دعايى كه تو به بركت 
آن اين دريا به سالمت بگذارى كه پيغمبران هر فتح كه 
بكردند به بركت اين دعا كردند [...] و گفت خداى تعالى 
اين دعا را از كنج عرش خويش به دانيال فرستاد و دانيال 
ــ عليه السالم ــ اين دعا را برخواند، در ميان بيشة شيران 
گرفتار بود، شيران مى آمدند و پيش او سجود مى كردند 
از بركات اين دعا. و سليمان باد را بدين دعا مسخر كرده 
بود. و اين سى  نام است از نامهاى خداى تعالى در كنج 
عرش نهاده است و سخت بزرگوارست. پس بايد عزيز 
دارى. و آن سى نام را نسخت كرد و به شاه داد. و به 
روزگار سلطان محمودبن  سبكتگين ــ رحمه اهللا ــ اين 
نامها به دست اوفتاد و شيخ ابوسعيد خرگوشى را بخواند 
تا آن را نسخت كرد و هزار دينار مغربى بدو داد و اين 
نامها را در زر گرفت و بر بازو بست. هر فتح و غزايى كه 

سلطان محمود كرد از بركت اين دعا بود.»3
اين حكايت نيز از تأثير نامهاى خدا و اسم اعظم به 
دربارة  مهم  و  كهن  منبعى  و  مى گويد  سخن  نبرد  هنگام 
ابوسعد خرگوشى، بزرگ كراميه، مى تواند بود كه سلطان 
محمود به مقدس بودن او اعتقاد داشته است. دربارة «كنج 

عرش» در اين حكايت يادآورى كنم كه امروزه دعايى در 
ادعيه خوانى  خاص  مجالس  در  به ويژه  ايران،  مردم  ميان 
و  خداست  نامهاى  شامل  كه  است  متداول  مؤمن،  زنان 
نام آن، دعاى «گنج العرش» است و به تأثير آن دربرآورده 
مى رسد  نظر  به  بنابراين  معتقدند.  بسيار  حاجتها  شدن 
عرش»  «گنج  نيز  نفيسى  نسخة  اسكندرنامة  متن  در  كه 

صحيح تر از «ُكنج عرش» باشد.

6. سگ در شعر عراقى
آنها  در  شاعر  كه  اشعارى  يعنى  ــ  «سگيه»  اشعارِ  بيشتر 
خود را، در زبونى و پستى در برابر معشوق يا ممدوح، 
همرديف سگ يا پست تر از سگ وصف مى كند ــ در 
آن  از  پس  اشعار  و  هندى  سبك  و  وقوع  مكتب  شعر 
عراقى (متوفى: 688  فخرالدين  اما  مى شود.  ديده  دوران 
ادب  در  سگيه سرايى  پيشگامان  از  يكى  مى توان  را  ق) 
در  «سگ»  نام  فراوان  كاربرد  كرد.  محسوب  فارسى 
شعر او قابل توجه است. نمونه هايى را از مجموعة آثار 
تهران،  محتشم،  نسرين  تصحيح  (به  عراقى  فخرالدين 

زوار، 1372ش.) نقل مى كنم:
با سگان گشتن مرا شب  تا به روز

ِگرد كوى تو تماشايى خوشست
(ص 198)

چون نباشم من سگ در گاه تو؟
 چون بدين نام خوشم بستوده اى

(ص 203)
نگذاشت كه با سگان كويش

 گرد سر كوى او بپوييم
(ص 223)
چه گويم با تو حال خود كه لطفت با تو خود گويد
 كه بر كمتر سگ كويت جفا كردن توان؟ نتوان

(ص 167)

1. «فتوت نامة سپاهگران»، به كوشش مهران افشارى، در ياد بهار، يادنامة 
دكتر مهرداد بهار، به كوشش كتايون مزداپور و ديگران، تهران، آگاه، 

1376ش، ص 88، پى نوشت.
2. همانجا، متن.

عبدالكافى بن  نخستين:  تحريركنندة  و  جمع آورنده  اسكندرنامه،    .3
ابى البركات، به كوشش ايرج افشار، تهران، چشمه، 1387ش (چاپ 

دوم)،  ص 206.


