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مفهوم ُمهر 
در نخستين سده هاي اسالمي

علی صفری آق قلعه
«ُمـهر» واژه اي فارسي است1 كه در نوشته هاي ديرينۀ اين 
زبان به صورت عمومي به دو معني اصلي به كار رفته است: 
يكي ابزار مهر برنهادن (در عربي: «خاتَم»)؛ و ديگري، عمِل 
جاي  بر  وسيله  اين  از  كه  نقشي  همچنين  و  كردن  مهر 

مي ماند (در عربي: «ختم»، «تختيم» و «ختام»).
افزون بر اين دو معنِي عمومي، معاني گوناگون ديگري 
ياد  آن  تركيبهاي  و  واژه  اين  براي  ــ  مجازي  و  لغوي  ــ 
شده است كه بيشتر آنها را زير مدخل «ُمهر» در لغتنامۀ 
دهخدا مي بينيم. ما در اينجا با معاني مجازي اين واژه كاري 
نداريم و فقط معناي لغوي آن را با توجه به دگرگونيهايي 

كه در دورۀ اسالمي داشته، بررسي خواهيم كرد.
از  پس  حدوداً  ــ  پيش  سدۀ  چندين  از  كه  مفهومي 
اذهان  در  «ُمهر»  واژۀ  از  سوي  اين  به  ــ  مغوالن  هجوم 
نقش بسته عبارت است از نوشته ها يا نشانه هايي كه بر 
از نوع قيمتي ــ نقر  روي تكه اي فلز يا سنگ ــ معموالً 
كرده و پس از آغشتِن فلز يا سنگ به ماده اي رنگين، آن 
را بر روي كاغذ مي نهادند تا اثِر آن نوشته ها و نشانه ها بر 

روي كاغذ2 بر جای ماند.
اما مفهوم «مهر» ــ و مصداق عملِي آن ــ در نخستين 
معناي  با  متفاوت  ساختاري  داراي  اسالمي  سده هاي 
پيش گفته بوده است. مفهومي كه در آن سده ها از واژۀ 
«مهر» وجود داشت، در واقع به شيوه اي براي «مهر و موم» 
خصوصاً  و  ديواني  نوشته هاي  به ويژه  ــ  نوشته ها  كردن 

«سلطانيات» ــ اطالق مي شد. اين كار بدين شيوه انجام 
و  می پيچيدند  را  آن  نامه،  نگارِش  از  پس  كه  مي گرفت 
پس از «ِسحي»3 بستن، يك تكه «ِگل» يا «موم» را بر آن 
می نهادند و به وسيلۀ «ُمهر» (خاتم) بر روي آن نقش ايجاد 
مي كردند.4 اين تكۀ گل (/ موم) پس از خشك شدن قابل 
جدا كردن از «سحي» نبود مگر اينكه سحي را مي بريدند 
مي بايست به  يا مهر را مي شكستند5 و اين كار نيز طبعاً 

دسِت گيرندۀ نامه انجام مي شد.
گوياترين متن فارسي كه در تشريح اين شيوه ديده ايم، 
نامه:  كردن  «مهر  است:   (27 (ص  دبيري  دستور  كتاب 
هرچ ”قّصه“ بَُود، ختم آن پسنديده نيست اما هرچ بيروِن 
ـََرُم الِْكَتاِب  اينست، ختم درو ادب شمارند كي گفته اند: ”ك
َخـْتـُمُه“. و در قديم هر نامه كي به سلطان نبشته اند به ِگل 
موِم  به  نبشته اند  اكفا  و  رعيت  به  هرچ  و  كرده اند  ختم  سياه 
سياه؛ و اگر تعجيلي بودست، نقطي بر جايگاِه ختم نشان 
كرده اند تا دليِل عذر باشد و امروز بر الصاِق مجّرد اقتصار 
عالمتي  پيونْد  موضِع  بر  بايد،  احتياطي  اگر  و  كرده اند. 
مي كنند. و شرط بَُود اگر ختم خواهد كردن كي بر يك 
گوشه در زيِر عنوان بنويسد: ”مختوٌم؛ نقش الختم كذا و 

كذا“ تا پوشيده نمانَد...»
از اين نوشته برمي آيد كه در روزگاري پيش از ميهني، 
از  ــ  آن  گيرندۀ  مقاِم  به  بسته  ــ  نامه  كردِن  مهر  براي 
كه  است  شده  ساخته  ريشه  اين  از  عربي  واژه هاي  برخي  البته   .1

نمونه اش واژۀ «ممهور» مي باشد.
2. در نوشتۀ حاضر «كاغذ» را به مفهومي وسيع ــ اعّم از كاغذهاي 
پوستي، پاپيروس و همچنين كاغذهاي مصنوعي با منشأ گياهي 
ــ به كار برده ايم؛ مفهومي كه در زبان عربي با واژۀ «قرطاس» 

بازگو مي شود.
3. «سحي» (/ ِسـحاء): بندي بوده كه پس از پيچيدِن (طّي) نامه، دورادور 
«سحي»  همين  بر  را  مهر  كه  برمي آيد  شواهد  از  و  مي بستند  آن 
مي نهادند و نه بر روي كاغذ. شايد از همين روي است كه در برخي 
لغتنامه ها «سحي» را به «ُمهِر نامه» معني كرده اند. نكتۀ جالب توجه 

اينكه فعِل «َسـْحـي» به معني خراشيدن گل و رنديدن آن است.
4. اين شيوه شباهت بسياري با شيوۀ مهر و موم كردن با سرب دارد كه 
امروزه نيز رايج است و براي اين كار، آنچه را در نظر دارند با تكه اي سيم 
فوالدين بسته و اين سيمها را با تكه اي سرب ــ كه به وسيلۀ دستگاهي 

ويژه نشانه اي بر روي آن ايجاد می شود ــ به يكديگر مي پيوندند.
5. در زبان عربي واژۀ «َفـّض» (شكستن) براي برداشتن مهِر نوشته ها 
به كار مي رفت اما در فارسي معموالً از فعل «برداشتن» براي اين 

مفهوم استفاده مي كردند. 
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نكتۀ  اما  مي كردند.  استفاده  سياه»   «موِم  يا  سياه»  «گِل 
مهم تر، عبارِت پايانِي اين نوشته است؛ آنجا كه مي گويد: 
«... در زيِر عنوان بنويسد: ”مختوٌم؛ نقش الختم كذا و كذا“ 
تا پوشيده نمانَد.» اينكه مي گويد به «ُمهردار بودِن» نامه 
درستي  به  كنيد  توصيف  را  «ختم»  نقِش  و  كرده  تأكيد 
نشان مي دهد كه مقصود از «ختم» همان مهر و موم است؛ 
چرا كه اگر مفهوِم متداوِل امروزين در نظر بود، توصيِف 
جوهرين  مهرهاي  نقِش  چون  نداشت؛  لزومي  مهر  نقِش 
بر سطح كاغذ باقي مي ماند. از ديگر شواهد فارسي كه به 
كاربرد «گل» براي مهر كردن نامه ها اشاره دارند مي توان 

به نمونه هاي زير اشاره كرد:
توصيف  در   (1092 ص   ،4 (ج  طبري  تاريخنامۀ  در 
گفتگوي ميان ابومسلم خراساني با كاردار و خزينه دار او 
آمده است: «... بونصر گفت: عالمتي كن تا من بدانم كه 
[ُمهِر]  كه  گه  هر  گفت:  [ابومسلم]  است.  تو  نامۀ  و  ُمهر 
نامه نيمي به ِگل اندر بَُود ُمهِر من بَُود و چون همه به ِگل 
ديگر  كسي  و  نوشته ام  من  نه  نامه  آن  كه  بدان  بَُود  اندرزده 

نوشته بَُود.»
در احياء علوم الّدين (ربع عادات [2]، ص 186) آمده 
است: «يكي از امرا از بعضي علما كه به نزديك او محبوس 
كند؛  ُمهر  را  نامه اي  تا  دهد  وي  به  ِگلي  كه  خواست  بودند 

گفت: اول نامه را به من ده تا آنچه در اوست بنگرم.»
نيز در تفسير َروض الجنان و روح الجنان (ج  20، ص 
190) آمده است: «”يُْسَقْوَن ِمْن َرحيٍق“ بدهند ايشان را 
از خمری صافی، پاكيزه، خوش... مجاهد گفت: يعنی سر 
به گل كرده، جز آن است كه به جای گل مشك باشد و برای 
كرامت او مهر بر او نهند تا دست هيچ كس به او نرسد كه 

خداوندش را بود كه از او نفار طبعی باشد...»
در برخي نوشته هاي كهن نيز اگرچه به كاربرد «گل» 
اين  در  مندرج  تعبيرات  اما  نشده  تصريح  نامه  مهِر  در 
بايد  نامه  كردن  باز  از  پيش  كه  مي دهد  نشان  نوشته ها 
(ص  قابوس نامه  در  نمونه  براي  برمي داشتند.  را  آن  مهِر 
212) آمده: «... بوعلي نامه ببوسيد و از حال سالمت امير 
خوراسان بپرسيد. و خطيب عبدالجبار نشسته بود؛ نامه به 

وي داد و گفت: مهر بردار و فرمان عرضه كن...»
نيز در نوروزنامه منسوب به خيام (مندرج در: كليات 
آثار پارسي حكيم عمر خيام، ص 354) تصريح شده كه 
پس از نوشتن نامه آن را بپيچند و سپس مهر كنند: «و 

قلْم به قّوِت هنِر انگشْت روان باشد؛ شرِف انگشتري وي 
را دادند تا چون نامه نويسد و اسراْر صورت كند، مهر بدو 
برنهد تا چشم خاينان و ناسزاآن از وي دور بَُود. پس نامه 
را فرمودند تا نخست سخت1 به پيچند، پس مهر برنهادند 

و مهر را به پرده2 نيز بپوشانيدند...»
گفتني است كه «ختِم» نامه در ميان رسمهاي ديوانِي 
دربارهاي بني اميه و عباسيان اهميت بسياري داشته است، 
چنانكه يكي از «ديوان» هاي حكومتي آنان ــ به نام «ديوان 
خاتم»ــ ويژۀ اين كار بوده است. از كهن ترين متوني كه در 
آن به توصيف اين ديوان پرداخته شده كتاب الخراج و صنعة 
قدامةبن جعفر  الكتابة (نوشتۀ پس از 316ق) از ابي الفرج 
به  كتاب  اين  پنجم  منزلۀ  از  ششم  باب  است.  (د 337ق) 
تشريح وظايف «ديوان خاتم» اختصاص يافته و نويسنده در 
آنجا (ص 55) آورده است: «هذا الّديوان انّما جعل استظهاراً 
بخاتم اميرالمؤمنين  لتكون الكتب الّتي يُحتاج الي ختمها 
ما  الموقع  ِمن  الخليفة  لخاتم  ألّن  و  فيه  يثبت  و  به  تَـُمـرُّ 
ليس لغيره.» و سپس بي درنگ ياد كرده كه عرب اين شيوه 
را از ايرانيان آموخته است: «و هو رسٌم كانَت الُفرس تجري 
صاحب  وّقَعه  بأمٍر  أَمَر  اذا  منهم  الَمـلَِك  ألّن  عليه؛  أمرها 
الّتوقيع بين يديه و اثَبَت في تذكرٍة عنده ثّم ينفذ الّتوقيع 
العمل  صاحب  الي  فينفذ  الختم.  اليه  و  الّزمام  صاحب  الي 
فيكتب فيه كتاباً يبتدأ اثباته في ديوان االصل؛ ثّم ينفذ الي 
صاحب الّزمام ليعرضه علي الملِك و يقابل به ما في الّتذكرة 

و يختم بحضرة الَمـلِك أو بحضرة أوثق الّناس عنده.»
نويسنده سپس اشاره دارد به اينكه نخستين بار پس 
ميان  در  را  رسم  اين  ق)  (1ـ53  ابيه  زياد بن  اسالم  از 
اين  اينكه  بر  دارد  تصريح  ضمناً  و  داد؛  رواج  مسلمانان 
ديوان و رسمهاي آن تا سدۀ چهارم هجري در سرزمينهاي 
اسالمي بر پاي بوده است: «و اّول َمن استأنف هذا الّديوان 
استمّر  ثّم  ابيه“  بن  االسالم ”زياد  في  الّرسم  هذا  رسم  و 

ألي هذا الوقت.»
البته قلقشندي (د 821ق) در صبح االعشي في صناعة 
االنشا (ج 3، ص 289) اشاره دارد كه اين رسمها تا پايان 
اتّخذ  «و  است:  داشته  رواج  همچنان  عباسيان  خالفت 
الخلفاء بعد ذلك خواتيم ــ لكّل خاتم نقٌش يخّصه ــ و 

بقي االمر علي ذلك إلي انقراض الخالفة من بغداد.»
1. شايد: «سحي بپيچند» درست باشد.

2. گمان مي رود مقصود از «پرده» در اين عبارت، همان سحاي نامه باشد.
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ديوان  خاتم»  «ديوان  جز  اينكه  يادآوري  شايان  نكتۀ 
به  رسيده  نامه هاي  گشودن  و  بررسي  ويژۀ  نيز  ديگري 
مقّر خالفت وجود داشت كه به نام «ديواِن الَفّض» خوانده 
و  الخراج  كتاب  پنجم  منزلۀ  از  هفتم  باب  (نك:  مي شد 

صنعة الكتابة، صص 59 ـ60 ).
ديوان  دو  اين  دربارۀ  جعفر  قدامة بن  توصيفات  از 
» نامه ها  برمي آيد كه كاِر اين دو ديوان، تنها «ختم» يا «فِضّ
نبوده است؛ بلكه در اين ديوانها به ثبت، ارجاع و پيگيري 
نامه ها پرداخته مي شد ــ كاري كه امروزه در «دبيرخانۀ» 
ادارات انجام مي شود ــ منتها يكي از دو ديوان، كارهاي 
مرتبط با فرمانهاي صادر شده را پيگيري مي كرد و ديگري 

به بررسي نامه هاي رسيده مي پرداخت.
مندرجات كتاب الخراج و صنعة الكتابة دربارۀ «ديوان 
تأييد  نيز  ديگر  نوشته هاي  توّسط  فّض»  «ديوان  و  خاتم» 
در  ـ421ق)  مسكويه (320  ابوعلي  نمونه  براي  مي شود. 
تجارب االمم (ج 2، ص 23) آورده: «و كان معاوية أّول من 
اتّخذ ديوان الخاتم. و كان سبب ذلك أنّه كتب لعمرو بن 
الزبير بمائة ألف درهم إلي زياد ــ و هو عامله علي العراق 

ــ ففّض عمرو الكتاب و جعلها مائَتي ألف درهم...»
در همين متن (ج 2، ص 384) هنگام يادكرد نامهاي 
يكتب  «كان  است:  آمده  مروان  عبدالملك بن  وزيران 
لعبدالملك قبيصة بن ذؤيب الخزاعي و يكّني أبا إسحق. و 
كان خاّصاً به و كان يتولّي ديوان الخاتم. و بلغ من لطافة 
محلّه منه أّن الكتب الواردة علي عبدالملك، كان يقرأها 
إليه  بها  يدخل  ثّم  عبدالملك،  إلي  تصل  أن  قبل  قبيصة 

مفضوضة الختم فيقرأها.»
ذؤيب»  «قبيصة بن  كه  مي دهد  نشان  اخيرالذكر  عبارت 
نامه هاي نوشته شده براي عبدالملك مروان را پيش از رسيدن 
بدو مي خواند و نامه ها را در حالي كه مهر آنها برداشته بود 
كه  جايي  تا  مي كرد.  بازخواني  او  براي  الختم)  (مفضوضة 
جوهرين  مهرهاي  نشانۀ  است،  ديده  سطرها  اين  نويسندۀ 
مغول  دورۀ  از  پيش  ــ  كهن  سندهاي  از  هيچكدام  پاي  در 
ــ ديده نمي شود. در آن دوره ها اگر الزم بود تا كساني به 
درستِي يك سند گواهي دهند، صرفاً دستخط خود را در پاي 
آن مي نهادند.1 اين در حالي است كه نشاِن مهرهاي آغشته 
به جوهر در دوره هاي متأخر داراي ارزش حقوقي شد و مردم 

براي تأييد يك سند، مهر خود را بر پاي آن مي نهادند.
هشتم  سدۀ  حدود  از  كه  است  دليل  همين  به  شايد 

هجري به اين سوي، كاربرد «گل» براي مهر كردن نامه ها 
در ميان نويسندگاْن ناآشنا بوده است؛ چنانكه ابن خلدون 
(732 ـ806ق) در مقّدمه (صص 264ـ265) هنگام گفتگو 
از «خاتم» مي نويسد: «... فاذا صّح اطالق الخاتم علي هذه 
كلّها2، صّح اطالقه علي اثرها الّناشي عنها؛ و ذلك أّن الخاتم 
اذا نُقشت به كلماٌت أو اشكاٌل ثّم ُغِمَس في َمَداٍف من الّطين 
أو مداد و وضع علي صفح القرطاس بقي اكثر الكلمات في 
ذلك الصفح. و كذلك إذا ُطِبَع به علي جسٍم لّين كالّشمِع 

فإنّه يبقي نقش ذلك المكتوب مرتمساً فيه.»
به  (خاتم)  ُمهر  آغشتِن  از  ابن خلدون  مي بينيم،  چنانكه 
كه  مي راند  سخن  «مداد»3  يا  «ِگل»  از  محلولي  حاوِي  ظرفی 
نقِش آن بر سطح كاغذ باقي مي ماند. و باز مي بينيم كه او از 
نقِش خاتم بر «موم» سخن مي راند و از «گل» چيزي نمي گويد. 
البته مي دانيم كه پيشينيان براي ساختن نوعي جوهر و مادۀ 
رنگين از گلي با نام «ِگل هرمز» استفاده مي كردند4 و ممكن 
است آنچه كه ابن خلدون دربارۀ «گل» هاي محلول ياد كرده، 

مرتبط با اين نوع گلها باشد.
قلقشندي نيز ــ تقريباً همزمان با ابن خلدون ــ در كتاب 
صبح االعشي في صناعة االنشا (ج 8، ص 24) از كاربرد نوعي 
«گِل سرخ» سخن مي راند كه در روزگاران پيش از او از «سيراف» 
«سحي»  به وسيلۀ  نامه ها  كردن  مهر  براي  و  مي آمد  دست  به 
بلخ  ناحيۀ  از  سند  نك: «دو  اسناد،  اين  از  نمونه  دو  ديدن  براي   .1
در سده هاي 6 و 7 هجري»، عمادالدين شيخ الحكمايي، گزارش 

ميراث، شمارۀ مسلسل 31 و 32، صص 23 ـ 26.
است،  كرده  ياد  اين  از  پيش  كه  مي باشد  معنيهايي  مقصود،   .2
بدين قرار: خاتمه دادن يك نوشته يا كار؛ نوعي سربند كه ُخمها 

و ظروف را بدان مي بستند.
3. «مداد» نوعي سياهي (جوهر) است كه با مواد صمغي آغشته شده باشد. 
واژۀ «مداف» در عبارت باال به معني «حّقه» و «ظرف» است و از آنجا 
كه از فعل «تغميس» (فروبردن چيزي در آب) سخن رفته، روشن 

است كه چيزي شبيه stamp-pad امروزين بوده است.
4. در برخي نوشته هاي مرتبط با خوشنويسي به شيوۀ آماده كردن 
«گل هرمز» براي نوشتن اشاره شده است. براي نمونه در رسالۀ 
در:  (مندرج  رستمداري  عقيلي  حسين  نوشتۀ  مركب  و  خط 
هرمز:  «گل  آمده:   (342 ص  اسالمي،  تمدن  در  كتاب آرايي 
اندكي از گل هرمز در قدحي كرده آب بدان بزند و از قدح به 
است،  سراب]  آب [چ:  سِر  است  بهتر  آنچه  و  كنند  خالي  قدح 
به آِب صمغ حل كرده بدان نويسند. سفيداب را گرفته به آب 
صمغ عربي خمير ساخته به آب حل كرده در قدح ريزند و سر 
آب [چ: سراب] آن را به صمغ عربي به كار برند» (نيز نك: گلزار 

صفا، از صيرفي؛ مندرج در كتاب آرايي، ص 253).
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كاربرد داشت. نيز مي بينيم كه به تصريح قلقشندي، در روزگار 
او از نشاسته و يا كتيرا براي مهركردن نامه ها استفاده مي شد: 
«... الكتب الّسلطانّية كانت تختم بسحاءة و يطبع عليها بطين 
احمر يؤتي به من سيراف. و تختم بخاتم كما تختم الَمغاِربَة1 
اآلن. اّما اآلن فقد استقّر الحاُل علي أن الكتب تلصق بالنَّشا أو 

ما في معناه من الكثيراء و نحوها.»

در  «مهر»  واژۀ  كاربرد  به  مربوط  كرديم  ياد  آنچه 
نخستين سده هاي اسالمي است. در اين ميان، بيشتر به 
كاربرد «گل» براي مهر و موم كردن نامه ها توجه داشته ايم 
«مهر»  واژۀ  براي  را  مفهوم  همين  سده ها  آن  در  اينكه  و 
(ختم) به كار مي بردند. اين شيوه در دوره هاي سپسين 
آن  جايگزين  تازه اي  رسمهاي  و  گشت  دگرگوني  دچار 
شد. يادداشتهايي دربارۀ كاربرد مهر در دوره هاي متأخر 
نوشته اي  در  بتوانيم  است  اميد  كه  است  شده  گردآوري 

ديگر بدان بپردازيم.
نكتۀ پاياني اينكه همزمان با نگارش مقالۀ كنوني گفتگويي 
با دكتر حسن رضائي باغ بيدي ــ سردبير محترم نشريۀ آينه 
ميراث ــ دربارۀ مفهوم كهن «مهر» پيش آمد؛ ايشان يادآور 
شدند كه در دهۀ 1990م شمار قابل توجهي از اسناد ــ به 
زبان بلخي متعلق به سالهاي 342 تا 781م ــ در افغانستان 
يافته شد كه برخي از آنها هنوز مهر داشته اند. چنانكه ايشان 
شيوه اي  به  شبيه  اسناد  اين  مهرهاي  ساختار  شدند،  يادآور 
است كه در شواهد مندرج در بخشهاي پيشين ياد كرديم. 
كه  نهادند  دسترس  در  را  اسناد  اين  از  يكي  تصوير  ايشان 
آن را در (شكل 1) مي بينيم. در اين شكل، وضعيت يكي از 

نامه ها را در حالي كه سر به مهر است (باال) و همان نامه را 
پس از باز شدن (پايين، اندكي كوچك شده) مي بينيم.

كتابنامه
احياء علوم الّدين، محمدبن محمد غزالي، ترجمۀ مؤيدالدين 
تهران،  خديوجم،  حسين  كوشش  به  خوارزمي،  محمد 

علمي و فرهنگي، 1373ش [چ 3]. 
تصحيح  بلعمي،  به  منسوب  گردانيدۀ  طبري،  تاريخنامۀ 

محمد روشن، تهران، سروش، 1380ش.
تجارب االمم، ابوعلي مسكويه الرازي، حّققه و قّدم له ابوالقاسم 

امامي، دار سروش للطباعة و الّنشر، طهران، 1379ش.
دستور دبيري، محمدبن عبدالخالق ميهني، تصحيح سيدعلي 

رضوي بهابادي، يزد، انتشارات بهاباد، 1375ش.
محمدبن  روض الجنان و روح الجنان، حسين بن علي بن 
احمد الخزائي النيشابوري، تصحيح محمدجعفر ياحّقي 
و محمدمهدي ناصح، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسالمي 

آستان قدس رضوي، [چندين سال].
علي  احمدبن  [15ج]،  االنشا  صناعة  في  صبح االعشي 
الَقلَقشندي، محمد حسين شمس الدين و يوسف علي 
طويل و نبيل خالد الخطيب، بيروت، دارالكتب العلمّية 

و دارالفكر، 1407ق.
وشمگير،  قابوس  اسكندربن  كيكاوس بن  قابوس نامه، 
تصحيح غالمحسين يوسفي، تهران، علمي و فرهنگي، 

1382ش [چ12].
كتاب الخراج و صنعة الكتابة، البي الفرج قدامة بن جعفر، 
حّققه و قّدم له حسين خديوجم، تهران، بنياد فرهنگ 

ايران، 1353ش.
محمد  كوشش  به  خّيام،  عمر  حكيم  پارسي  آثار  كلّيات 

عباسي، تهران، باراني، 1338ش.
و  المبتدا  ديوان  و  العبر  كتاب  من  االّول  [الجزء  مقّدمه 
بيروت،  خلدون،  محمدبن  عبدالرحمن بن  الخبر]، 

دارالكتب العلمّية، 1398ق.
كليات آثار پارسي ... نوروزنامه 

شكل 1

1. َمـغاِربَـة: جمع «مغرب» است و «مغرب» در اصطالح جغرافيدانان به 
منطقه اي در شمال آفريقا اطالق مي شد كه امروزه كشورهايي چون 
تونس، الجزاير و مراكش را در بر مي گيرد. ضمناً «مغرب» در برخي 
نوشته ها به صورت مطلق براي «اندلس» به كار رفته و گمان مي رود 

كه در نوشتۀ مورد گفتگو همين سرزمين در نظر بوده است.
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چند ماده تاريخ
فاطمه شاملو

گنج بخش  كتابخانۀ   4011 مجموعۀ  در  پيش  چندي 
(تصوير شمارۀ 2 / 208 مركز پژوهشي ميراث مكتوب) 
به تعدادي ماده تاريخ در زمينۀ تولد و مرگ برخي بزرگان 
كرديم   جستجو  كه  جايي  تا  و  برخورديم  اسالمي  دورۀ 
نيست.  موجود  ديگر  منابع  در  ماده تاريخ ها  اين  بيشتر 
اين  از  برخي  مرگ  دربارۀ  ديگري  ماده تاريخهاي  البته 
افراد در منابع ديده مي شود، اما جز سه نمونه ــ مربوط 
به خواجۀ نقشبند، سعدي و سلمان ساوجي ــ هيچكدام 

از اين شعرها در جاي ديگر ديده نشد.

از  كه  است  رساله  هفده  داراي  شده  ياد  مجموعۀ 
(در  992ق  مورَّخ  جامي،  لوايح  به  مي توان  آنها  جملۀ 
و  65ـ82)   صص  (در  جامي  لوامع  33ـ64)  صص 
«ترجمه و شرح كميلّيه» كمال الدين عبدالرزاق كاشي و 
شرح از ناشناس (در صص 84ـ112)، اشاره كرد. بخش 
مورد گفتگوي ما صفحات 20 تا 26 مجموعه را تشكيل 
در  اما  نيست،  كتابت  تاريخ  داراي  بخش  اين  مي دهد. 
پايان چند رساله، از جمله رسالۀ مقامات صوفيه تاريخ 

اين  كه  برمي آيد  خطی  قرائن  از  و  مي شود  ديده   992
بخش نيز در همان محدودۀ زماني كتابت شده باشد.

همچنين به چند دليل می توان گردآورنده را از خطۀ 
مانند  ديار  آن  پادشاهان  نام  ذكر  از  دانست:  ماوراءالنهر 
احرار،  عبيدهللا  چون  عارفانی  و  شيبانی  خان  عبيدهللا 
و  هروی  علی  مير  نام  ذكر  نيز  و  جرجانی،  شريف  سيد 
كوكبی بخارائی برمی آيد كه وی در آن منطقه می زيسته 

است.
در ص 21 بعد از درج چند ماده تاريخ، پنج بيت از 
كوكبی بخارائی در ذكر دوازده مقام و بيست و چهار شعبۀ 
موسيقی آمده است. از آنجا كه اين ابيات را پيشتر استاد 
موسيقی»،  در  «مجموعه ای  (در  است  كرده  منتشر  افشار 
در  آنها  تكرار  از   ،(32 ص   ،34 شماره  ميراث،  گزارش 
اينجا خودداری كرديم. اين اشعار در پژوهشهای مرتبط با 
موسيقی ايران به نام «نظم كوكبی» شناخته می شود. اين 
اثر پيش از اين يك بار در كتاب سه رسالۀ موسيقی قديم 
ايران، (ص 65) چاپ شده است. تحرير مندرج در نسخۀ 
مورد گفتگوی ما از چاپ پيشين و همچنين تحرير مندرج 
می نمايد.  صحيح تر  افشار  استاد  استفادۀ  مورد  نسخۀ  در 
بوسليك،  «به  است:  چنين  دوم  بيت  از  دوم،   مصرع  مثًال 
حسينی صفت برآر آواز» و مصرع اول، بيت چهارم: «گوشت 

و ماده و گردانيه چو برخوانی».
و پس از «نظم كوكبی» دو بيت با عنوان «فی النصيحه» 
و نيز شعری از «عبدالملك الحسنی المراغی» در توصيف 
آن  درج  از  حاضر  نوشتۀ   در  كه  است  آمده  «چلّه» 

می گذريم.
جز موارد ياد شده، در صص 23ـ25 نسخه اشعاری 
در اختيارات قمر يا احكاِم آمدِن ماه در بروج به فارسی 
آمده است كه اين اشعار را منسوب به خواجه نصيرالدين 
كتاب  در  پيوست  به عنوان  اثر  اين  دانسته اند.  طوسي 

تنكلوشا (صص 156ـ167) منتشر شده است.
چنانكه اشاره شد، متن حاضر شامل ماده تاريخ وفات 
بزرگانی چون شيخ نقشبند، سعدی، سيدشريف جرجانی 
ديده  ماده تاريخها  اين  در  كه  تاريخهايی  است،  و ... 
منابع  ديگر  به  نسبت  اختالفاتی  دارای  بعضاً  می شود، 
است. اين موضوع نشان دهندۀ  اشتباه بودن ماده تاريخها 
نيست، بلكه نشان می دهد شاعر تنها همان تاريخ را در 

دست داشته يا می شناخته است. 
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دربارۀ سرايندگان ماده تاريخها جز در يكی دو مورد، 
كه  جستجويی  وجود  با  و  نشده  نسخه  در  اشاره ای  هيچ 
ماند.  ناشناخته  همچنان  اشعار  از  برخی  سرايندۀ   شد 
به  آنها  سرايندگان  شعرها،  اين  از  مورد  دو  دربارۀ  فقط 
دست آمد. يكی ماده تاريخ درگذشت سلمان ساوجی كه 
گزارش  (نك:  است  كاشانی  كمال الدين  سرودۀ   می دانيم 
ميراث، شمارۀ 29ـ30، ص 12)، ديگری ماده تاريخی از 

حافظ شيرازی در مرگ بهاءالدين نقشبندی است.
و  رايج  بسيار  شاعران  از  برخی  بين  در  تاريخ نويسی 
متداول بوده و برای هر موضوع مهم و غير مهم از تاريخ 
تولد، مرگ،  ازدواج بزرگان و پادشاهان و فتوحات و شكست 
و جلوس گرفته تا تاريخ ساخت بناهای مهم و مذهبی يا 
تأسيس شهر و... با سرودن قطعه شعری تاريخ آن واقعه 
را با ماده تاريخ ثبت می كردند. از آنجا كه امكان اشتباه 
داشته،   وجود  متون  در  عدد  صورت  به  تاريخها  ثبت  در 
اين گونه تاريخها بسيار دقيق تر و صحيح تر از تاريخهايی 
اينگونه  پيشينيان  لذا  و  می شود  ثبت  عدد  با  كه  است 
كتابهای  در  كار  اين  می كردند.  ثبت  حروف  با  را  موارد 
تاريخی با نگارش تلفظ عدد با حروف و در شعرها معموالً 
با حروف ُجّمل انجام می شد، از اين رو اهميت ماده تاريخ 

در ثبت زمان وقايع به خوبی روشن می شود.
اين ماده تاريخها به حساب جّمل و يا به حروف ابجد 
آمده است. حروف ابجد بر پايۀ  سه بخش  آحاد، عشرات 
و مئات و يك حرف هزار قرار دارد. ترتيب حروف ابجد 
سعفص،   كلمن،   حطی،  هوز،  ابجد،   قراردادی  واژه های  با 

قرشت، ثخذ، ضظغ خوانده می شود. 
حساب جّمل و ماده تاريخ در گذشته در علوم رياضی، 
موسيقی،  نجوم، تاريخ و جغرافيا و به خصوص شعر فارسی 

كاربرد زيادی داشت، اما امروزه كاربرد چندانی ندارد. 
قديم  ترين ماده تاريخ در شعر فارسی،  تاريخ تولد كسايی 
است.  سروده  بيتی  در  را  آن  خودش  كه  است  مروزی 
ساخته  ابجد  صورت  به  كه  تاريخی  قديم  ترين  همچنين 
شده،  تاريخی است كه مسعود سعد دربارۀ منصوب شدن 
است.  سروده  هند  حكومت  به  غزنوی  ابراهيم  محمودبن 
تعبيرات  فرهنگ  و  فارسی  شعر  در  جّمل  حساب  (نك: 

رمزی، صص «ی» و «يا» مقدمه).
شعر  در  جّمل  حساب  كتاب  در  صدری  مهدی  آقای 

فارسی به اين موضوع كامل پرداخته است كه می توان آن 
را بهترين پژوهش در اين مورد برشمرد (نك: كتابنامه). 

ِماده تاريخهای مندرج در مجموعۀ 4011 گنج بخش با 
منابع مختلف مقايسه شد و مواردی كه دارای اختالف بود 
در تعليقات بدانها اشاره شده و برای موارد بدون اختالف 

فقط به ذكر شماره صفحه اكتفا شده است.

تاريخ وفات حضرت خواجۀ نقشبند:
بهــاءالحــق و الــديــن طــاب مثــواه

امـــام سنـــت و شيـــخ جمـــاعــت
چـو می رفـت از جهان اين بيت می خواند

بــر اهــل فضــل و اربــاب صنــاعــت
به طاعــت قــرب ايـزد مـی تـوان يافـت

قـدم در نـه گــرت هسـت استطـاعــت
بــديــن دستـــور تـاريـــخ وفــاتــش

بــرون آر از حــروف «قــرب طاعــت»1
782

تاريخ وفات حضرت ايشان:
بيـا كـه خـواجـۀ مـلك يقيـن عبيـدهللا

بـه غيـر تخـم نكويـی درين ديار نكشت
قـدم به عالـم علـوی نهـاد از سـر صدق

ز دست حاصل دنيـا ز بهر دوست بهشت
ز سـال رحلـت ايشان چو خواستم تاريخ

نـدا رسيـد كه بـرگـو «مقـام باد بهشت»
895

و له ايضاً:
خـواجـۀ  عالــی عبيـدهللا بحـر معـرفت

آنكـه در علـم معانـی بـرد از عالـم سبق

1. اين ابيات تنها با تفاوت در بيت آخر از حافظ است (ديوان حافظ، 
ج 1، ص 639):

بدين دستور تاريخ وفاتش
برون آر از حروف «قرب و طاعت» 

789

در بيشتر منابع تاريخ فوت نقشبند 791 آمده است. (نك: تاريخ 
راقم،  تاريخ  ص191؛  ج1،  فارسی،  زبان  در  و  ايران  در  نثر  و  نظم 

ص22).
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رفت آن خورشيد عالم تاب وز تاب غمش
هـر نمـاز شام دارد ديـدۀ پر خـون شفق

آن سپهـر معـرفت چون رفت از تاريخ او
گر كسی پرسد بگو «كو مقتدای راه حق» 

895

و له: 
هی حتی مطلع الفجر، 896

و له: 
خلد برين (896)1

و له: 
نماند مرشد راه، 895

و له:
سلطان ُملك فقـر كـه در مـلك هستـی

چون او كسی رفيع برين تخت كم نشست
پشت و پنـاه عالميـان بـود از آن سبـب

از فــوت او بـه زلـزله آمــد بلنـد و پست
تاريـخ فـوت او طلبيـدم به گـوش جـان

از غيب اين رسيد كه «دلها عجب شكست»
895

و له:
غير از دعـای خيـر چو چيز دگر نكاشت

تاريخ فـوت او شد از آن رو «دعای خير»2
895

تاريخ حضرت خواجكا خواجه3ـ قدس اهللا روحه ـ :
مقبول خلق،  908

چــراغ خـانــۀ  ديــن خـواجــه يحيـی
كــه در علــم حقيـقـت بـــود مــاهـــر

چــو آمــد در ميـــان مـــاه محــــرم
شهيــد پــــاک شــد آن شيــخ ذاكـــر

مــــرا از بهـــــر تاريــــخ وفــــاتش
«در خواجــه عبيــد» آمــد بــه خاطــر4

905

تاريخ شيخ سعدی:
همـــای روح پـــاک شيـــخ سعـــدی

چـــو در پـــرواز شــد از روی اخــالص
ســـر شـــوال بــــود و روز جمعــــه

كـه در دريـــای رحمــت گشت غــواص

يكـــی پرسيــد ســال فــوتش از مـن
ز خاصان بـود از آن تاريــخ شـد «خاص»5

691
وفات شيخ شيوخ زمانه:

شيخ االسالم ژنــده پيــل احمــد جــام
كه مقتـدای زمــان بــود شيخ احمد جام

به سال پانصدوسی رفته و شش از هجرت
دهـم ز ماه مـحـرم كه شــد به دار سالم6  

تاريخ وفات بوعلی سينا:
حــجــت حـــق ابـــو علــی سيــنــا

در «شجـ ــع» آمـــد از عـــدم بــوجــود
373

در «شصــا» كسـب كــرد كــل علــــوم
در «تكـز» كــرد ايـن جهـان پـدرود7 391

427

1. اين ماده تاريخ در وفات خواجه عبيدهللا احراراست. در طرائق الحقائق 
(ج3، ص108) آمده است: «وفات خواجه در سمرقند در سال896 
دست داد و مقرب حضرت سلطانی امير نظام الدين علی شير در 

تاريخ  وفات خواجه عبيدهللا اين قطعه گفته:
  خواجـۀ خواجـگـان عبيـداهللا   مـرشـد سالـكـان راه يـقين
  شد به خلد برين كه در فوتش      سال تاريخ گشت «خلدبرين»

2. نك: احوال و سخنان خواجه عبيدهللا احرار، ص1.
بزرگ  پسر  عبدهللا  محمد  شمس الدين  لقب  خواجه،  خواجكا   .3
خواجه عبيدهللا احرار بود، ولی در اين شعر برای فرزند كوچك 
خواجه  سخنان  و  احوال  (نك:  است.  شده  منظور  عبيدهللا 

عبيدهللا احرار،  ص 67).
4. قطب الدين محمد يحيی، فرزند كوچك عبيدهللا احرار است كه 
در 15 يا 17 محرم 906ق به قتل رسيده است. (برای اطالعات 

بيشتر نك: احوال و سخنان خواجه عبيدهللا احرار، ص 67).
5. نك: مجمل فصيحی، ج 2، ص852؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و 

در زبان فارسی، ج1، ص167.
6. نك: مجمل فصيحی، ج 2، ص 708؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و 

در زبان فارسی، ج1، ص109.
كردن  با  معنی  بدين  و  چيزی  گفتن  ترک  بدرود،  وداع،  پدرود:   .7

صرف شود:
سبك شاه را زال پدرود كرد   دل از رفتنش پر غم و دود كرد
(فردوسی)

نك: لغتنامۀ  دهخدا،  ذيل «پدرود».
در مجمل فصيحی (ج 2، ص617) همين تاريخ آمده: «وفات شيخ 
الرئيس ابو علی سينا و هو ابوعلی حسين بن عبدهللا بن السينا در 

همدان در جمعه اول رمضان.»
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تاريخ وفات فردوسی طوسی:
در سال چهار صد و نوزده از هجرت1

وفات ملك الشعرا جمال الدين سلمان ـ نّور مرقده ـ :
گذشت هفتصد و هفتاد و هفت از هجرت

شب دوشنبـه و بد سيزده ز ماه صفر2
يگانـه اشعــر دوران جمـال دين سلمـان

ز خـاک تيـره روان شد به عالم انور3

تاريخ وفات عبيدهللا خان:
موالنا ميرعلی خطاط فرموده اند:

ای دل از حال وفاتش هر كه پرسد بازگو
«آه از حامِی اهل دل عبيداهللا خان»4

946

تاريخ وفات خواجه ابوالقاسم جامی:5
شيـخ االسالم جـالل الديـن ابوالقاسـم كه او

از حضيـض خـاک سـوی ذروۀ افـالک شـد
با خرد گفتم كه تاريخ وفات خواجه چيست

در جواب من زبان بگشاد و گفتا «خاک شد»
925

شيدا راست: 
عبيـــدهللا خــان بـاغــی بنـــا كـــرد

مگــــر شــد بـاغ جنــت آشكـــارا
بخــــارا را ازيــن حســن دگـــر شــد

از آن تاريــخ شــد «حســن بخــارا»
922

تاريخ شهادت امير محمد امير يوسف:6
چون كـرد بتيـغ جـور و كين چـرخ فلك

از لـوح زمـانـه نــام ميـرک را حـك
گفتـم كه حساب سال اين واقعـه چيست

دل گفت كه « قتـل بنـدگان ميـرک»  
927

نوع ديگر:
يـوســف ثـانـــی آن مـحـمـــد نــــام

كه بخلــق حســن رشيــد7 شــد او
رفــت نـــوعــی ز عـــالــم صـــــورت

كه بصيـــرت ز اهــل ديــد شــد او
بــود زآل حسيـــن و هـــم ســالـــش

زان سبــب مثــل او سعيــد شـد او

1. نك: مجمل فصيحی، ج 2، ص 597ـ586. نفيسی تاريخ 411 
يا 416 را ذكركرده. (نك: تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان 

فارسی، ج1، ص39).
2. نسخه: صيام. با توجه به قافيه شعر و همچنين همين شعر كه در 
مجموعۀ 1589 كتابخانۀ كوپرولوی تركيه به دست آمده «صفر» 

صحيح است (نك: گزارش ميراث، شمارۀ 29ـ30، ص 12).
ملك الشعرا  «وفات  آمده:   (974 ص  (ج3،  فصيحی  مجمل  در   .3
خواجه جمال الدين سلمان الساوجی در هجدهم صفر سنۀ سبع 
و سبعين و سبعمائه». آقای علی صفری مقاله ای در باب تاريخ 
مرگ ساوجی نوشته است (نك: «تاريخ مرگ سلمان ساوجی و 
صفری،  علی  نوشته  القاشانی»،  كمال الدين  دربارۀ  دانسته هايی 

گزارش ميراث، شمارۀ 29ـ30، ص 12).
سراينده ای تاريخ درگذشت سلمان ساوجی را به سال 777 

با استفاده از تعبير «رقم كردن» اين چنين سروده است:
هفتصدوهفتادوهفت از هجرت سيد چو رفت

گنج باد آورد يعنی خواجه سلمان شد به خاک
بـار ديگــر گر رقـم خواهـی كنـی تاريـخ او

جـوی تـاريــخ وفاتـش از گريبـانـهـای چـاک
(نك: حساب جمل در شعر فارسی، ص 319)

4. دربارۀ ارتباط ميان مير علی هروی و عبيداهللا خان ازبك در احوال و آثار 
خوشنويسان (ج 1 و2، صص 493ـ497) آمده: «...سالها مير علی، در 

بخارا تن می زد و می زيست و ....در دربار ازبكها خط می نوشت و شعر 
می گفت ... و حتی اشعاری در مدح همان امرای ازبك می سرود...». 

5. اين نام، علی رغم جستجو در منابع مختلف تنها در كتاب حبيب السير 
در توضيح نام خواجه رضی الدين احمد جامی ديده شد: «.... و چون 
جهان  فضای  به  تسعمائه  و  ثمان  سنۀ  در  گذران  جهان  از  آن جناب 
انتقال نمود ولد ارشدش خواجه جالل الدين ابوالقاسم قائم مقام گشت 
... و در شهور سنۀ عشرين و تسعمائه علم عزيمت بصوب سفر آخرت 
برافراشت»، و با توجه به  قرائن موجود يقين می رود كه همان شخص 

باشد (نك: حبيب السير، ج 4، صص 338ـ339).
امير محمد امير يوسف فرزند مير عزالدين يوسف است كه  در  6. ظاهراً 
ايام سلطان حسين ميرزا به هرات رفت و در خراسان به واسطۀ شرارت 
بعضی مفسدان در هشتم رجب 927 شهيد شد. (نك: تحفۀ سامی، 
ص 34)، همچنين در تذكرۀ نصرآبادی (ج 2، ص 684) آمده است: 
ــ  اسماعيل  شاه  صدر  يوسف  ميرمحمد  شهادت  در  هالكی  «مال 

عليه الرحمة ــ گفته:
چون مير محمد خلف آل عبا

از دار فنـا رفـت سوی دار بقا
تاريخ شهادتش رقم كرد قضا

وهللا شهيد هو يحيی الموتی»
927

7. نسخه: رسيد.
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بــهــــر تاريـــخ او خــرد مــی گفـــت
«چــون حسين علـی شهيد شد او»1

927

تاريخ وفات امام اعظم:
سال هشتاد ابو حنيفه بزاد

در جهان داد علم فقه بداد
سال عمرش كشيد تا هفتاد

در صد و پنجهش وفات افتاد2

در تاريخ امام شافعی:
امـام افضــل عـالــم مـحمــد ادريــس

كــه در فنـون شـريـعـت نـبــود كس يـارش
والدتش صدوپنجـاه و عمـر پنجـه و چار

وفـات يـافـت ز هجـرت دويـست بعـد چهـار3

تاريخ وفات امام مالك:
امــام اصبــحــی صــاحـــب ُمـَوّطـــا

كـه بــاشــد ســال مـستــوفـی حيــاتــش
صــدوهفتــادوچــار از ســال هجـــرت

گــذشتـــه در مــدينــه شـــد وفــاتــش4

تاريخ وفات امام محمد غّزالی (ره):
حجــةاالسالم غــزالی به ســال چارصد

با چــل و پنج آمــد از دوران گيتـی در وجـود
چون به سال پانصدوسه از جهان رحلت نمود

سال عمـرش هشت با پنجاه كم شش روز بود5

1. ماده تاريخ «شيدا راست....شهيد شد او» در حاشيۀ ص20 نسخه 
است  آمده  بعد  صفحۀ  در  مطلب  ادامه  كه  آنجا  از  است.  آمده 

قسمت حاشيه در انتهای متن آورده شد.
2. وفات امام اعظم مجتهد مكرم امام ابو حنيفه كوفی ــ رحمةهللا 
عليه ــ در ماه رجب در سجدۀ نماز و او هفتاد ساله بود (نك: 

مجمل فصيحی، ج 1، ص 246).
است:  آمده  تاريخ  همين   (  248 ص  (ج1،  فصيحی  مجمل  در   .3

والدت امام ابو عبداهللا محمد بن ادريس الشافعی. 
وفات امام اعظم شافعی المطلبی فی يوم الجمعه سلخ رجب االصم و 
هم محمد بن ادريس ــ رحمة اهللا عليه ــ مدفنه و تربته فی مقبرة 
و  پنجاه  او  عمر  مدت  و  المقطم،  فی  بالفسطاط  او  بالقرافه  المصر 

چهار سال بود (نك: مجمل فصيحی، ج 1، ص 308).
4. فصيح خوافی وفات امام مالك را در مدينه و در سال 179 آورده 

است (نك: مجمل فصيحی، ج 1،  ص 273).
امام  «والدت  است:  آمده  ص 635)  (ج 2،  فصيحی،   مجمل  در   .5
زين الدين ابو حامد محمدبن محمدبن محمد الغزالی الطوسی و 

اين قطعه در باب او گفته اند:
حجةاالسـالم غــزالــی به ســال چــارصـــد

با چـل و هشت آمـد از تأثير دوران در وجود
چون به سال پانصد و پنج از جهان رحلت نمود

سال عمرش هفت با پنجاه كم شش روز بود»
به  طوس  خاک  از  غزال  قريۀ  در  سال 450،  در  غزالی  محمد 
جهان آمد و صبح دوشنبۀ 14 جمادی االخر سال 505 درخانقاه 
زبان  در  و  ايران  در  نثر  و  نظم  تاريخ  (نك:  درگذشت.  خويش 

فارسی، ج 1، ص66).
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تاريخ والدت و وفات خواجه عبدهللا انصاری:
قطب عالم خواجه عبدهللا انصاری كه بود

قــدوۀ اصحــاب دهــر از قيــروان تا قيـروان
چون گذشت از چارصد هشتادويك رفت از جهان

سيصـدوپنــج و نـود بـد سال كامد در وجود1
و له:

ز چار حرف «وفات» ار تو شش برون آری
481

وفــات پيــر هــرات اســت شيــخ انصــاری

تاريخ وفات امير قاسم انوار ـ نّورهللا روحه ـ :
شاهــی كه رضــا كمينــه بـودش خادم

مــی بــود بــدو جــهــان مـعنــی قـــايــم
تاريــخ كه رفــت ســوی جنت اين بود

«سلــطــان مــحـققــان واقــف قــاســم»2
837

تاريخ وفات شيخ عطار:
شيــخ عــطــار آن فــريــد روزگــــار

مــرشـد شــاهـــان و شــاهنــشــاه فقـــر
سال عمــرش جامــع آمــد زانكـه بـود

جــامـــع اســـرار حـــق آن شــــاه فقـــر
شـد شهيـد راه فقـر آن رهنـمـا

سال تاريخش طلب از «راه فقر»3 
586

تاريخ وفات ميرسّيد شريف:
استــاد بـشــر حيــات عــالــم

سلطـان جهـان شـريـف مـلـت
انــدر شـشـــــم ربــيــع ثـــانـــی

در هشتــصـــد و شــانـــزده ز هــجــرت
زيــن دار فنـــا به چـــارشــنــبـــه

فــرمــود بــه دار خــــلــــد رحــلــت4

تاريخ وفات شيخ كمال خجندی:
در سال هشتصد و سه از هجرت.

بر موجــب تقــديــر حـق و حكـم اله
بــر وفــق قـضـــای آسمــانــی نـــاگــاه

شد شيخ كمال ازين جهان سوی جنان
ـّب هللا ثــراه»5 تاريــخ هميـــن كـه «طيـ

793
تاريخ وفات امير خسرو دهلوی:

ســال تاريــخ ششصـــد و شــش بود
كه چنـــان گنــج فضــل شــد مـقبــور6

عبدالرحمن  نورالدين  مخدومی  حضرت  وفات  تاريخ 
الجامی ـ قدس سره ـ :

جامــی كه بــود مايل جنت مقيم شد
فــی روضــة مطهــــرة عرضــها الســمــا

1. والدت پير هرات خواجه عبداهللا انصاری:
ز چــار حــرف وفات ار تــو شش بـرون آری

وفــات پيــر هــرات است شيــخ انصــاری
(نك: مجمل فصيحی،  ج 2، ص 565)

وفات پير هرات خواجه عبدهللا انصاری ــ قدس هللا سره (نك: 
مجمل فصيحی، ج2، ص 665).

2. در بسياری منابع همين تاريخ ذكرشده است (نك: تذكرۀ دولتشاه 
سمرقندی، ص 350؛ تاريخ راقم، ص 207؛ تاريخ نظم و نثر در 

ايران و در زبان فارسی، ج 1، ص 292).
3. نك: مجمل فصيحی، ج 2، ص 764؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و 

در زبان فارسی،  ج 1، ص 114. 
4. فصيح خوافی سال فوت جرجانی را 838 ذكر كرده است:  وفات مرتضی 
اعظم، افتخاراالئمه، امير شمس الملة و الدين محمدبن مرتضی 
اعظم امير سيد شريف جرجانی به شيراز (نك: مجمل فصيحی، 
ج 3، ص 1134)؛ در تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسی 

(ج1، ص 191) تاريخ وفات 816 ذكرشده است.
5. تاريخ فوت خجندی در منابع مختلف 803 و برخی 792 ذكر 
شده است. (نك: تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسی، ج 

1، ص 211؛ نفحات االنس، ص 610).
6. اين تاريخ با تاريخ مرگ امير خسرو كه در 725 رخ داده تفاوت 
زيادی دارد، ( نك: تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسی، ج 
1، ص 170؛ تحفة الصغر، ص 10 مقدمه: منتخب التواريخ، ج 1، 
ص 138). در تذكرۀ نصرآبادی (ج 2، ص 785) اين ماده تاريخ 

آمده است: 
شــد عديــم المــثــل يــك تاريــــخ او 

ديگـــری شــد طوطــی شكـر مقال
اسارت  سال  سال 684  ص 844)  (ج2،  فصيحی  مجمل  كتاب  در 
اميرخسروی  شايد  شده؛  ذكر  مغول  لشكر  دست  به  دهلوی 

ديگری مد نظر سراينده اين شعر بوده است.



دورة دوم، سال چهارم، شمارة 35، مهر و آبان 141388

كلك قضــا نــوشت روان بر در بهشت
تاريــخ او «و َمــن َدخــله1 كــان آمــنا»2

893

و له ايضاً، حسامی قراكولی3 گويد:
جامــی كه آفتـــاب سپهــر كمال بود

تصنيف كرده بود نسخه ز هر علم بی حسيب
رفت از جهـان و مانـد ميان سخن وران

تـاريـخ فـوت خويشتـن «اشعــار دلفــريب» 
898

كتابنامه:
احوال و آثار خوشنويسان، مهدی بيانی،  تهران، علمی، 

1363ش.
احوال و سخنان خواجه عبيد هللا احرار، عارف نوشاهی، 

تهران، مركز نشر دانشگاهی، 1380ش. 
تاريخ راقم، ميرسيد شريف راقم سمرقندی، به كوشش 
منوچهر ستوده، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود 

افشار، 1380ش.
سعيد  فارسی،  زبان  در  و  ايران  در  نثر  و  نظم  تاريخ 

نفيسی، تهران، فروغی، 1363ش.
علی  سيد  كوشش  به  خسرو،  امير  تصنيف  تحفة الصغر، 
بهار،  فارسی  و  عربی  تحقيقات  ادارۀ  هند،  حيدر، 

1410ق/ 1989م. 
مقدمه  و  تصحيح  صفوی،  ميرزا  سام  تأليف  سامی،  تحفۀ 

ركن الدين همايونفرخ، تهران، علمی، [بی تا].
تذكرۀ نصرآبادی، تأليف محمد طاهر نصرآبادی، مقدمه، 
تصحيح و تعليقات محسن ناجی نصرآبادی، تهران، 

اساطير، 1378ش.
رحيم  تصحيح  و  مقدمه  ناشناخته،   مؤلفی  از  تنكلوشا، 

رضازادۀ ملك، تهران،  ميراث مكتوب، 1384ش.
حبيب السير (4ج)، تأليف خواندمير، با مقدمه جالل الدين 

همائی، تهران، خيام، [چاپ چهارم] 1380ش.
رمزی،  تعبيرات  فرهنگ  و  فارسی  شعر  در  جّمل  حساب 
مهدی صدری، تهران، مركز نشر دانشگاهی، 1378ش.

تهران،  عيوضی،  رشيد  تصحيح  و  تدوين  حافظ،  ديوان 
صدوق، 1376ش.

سه رساله در موسيقی قديم ايران، به كوشش منصوره 
فرهنگی،  مفاخر  و  آثار  انجمن  تهران،  ثابت زاده، 

1382ش.
تصحيح  شيرازی،  محمدمعصوم  طرائق الحقايق، 

محمدجعفر محجوب، كتابخانۀ  سنائی، [بی تا].
و  تصحيح  مقدمه،  خوافی،  فصيح  فصيحی،  مجمل 
تحقيق سيد محسن ناجی نصرآبادی، تهران، اساطير، 

1386ش.
منتخب التواريخ (3ج)، عبدالقادر بداونی، تصحيح مولوی 
هـ.  توفيق  اضافات  و  مقدمه  با  صاحب،  احمدعلی 
فرهنگی،  مفاخر  و  آثار  انجمن  تهران،  سبحانی، 

1380ش.
نفحات االنس من حضرات القدس، عبدالرحمن جامی، 
تهران،  عابدی،  محمود  تعليقات  و  تصحيح  مقدمه، 

اطالعات، [چاپ چهارم]، 1382ش.

1. نسخه: دخل. با توجه به آيۀ تصحيح شده،  همچنين به حروف 
ابجد تاريخ 898 با دخله به دست می آيد. (97/ آل عمران).

2. نفيسی وفات او را هجدهم محرم 898 دانسته. (نك: تاريخ نظم و 
نثر در  ايران و در زبان فارسی،  ج 1، ص 287).

و  نهم  قرن  نامی  شاعران  از  خوارزمی  قراكولی  حسامی  درويش   .3
اوايل قرن دهم و اصًال از مردم خوارزم بوده، اما در قراكول از 
توابع بخارا می زيسته و مردی درويش مشرب و وارسته بوده و 
در 922 درگذشته و در آن زمان از بهترين شعرای ماوراءالنهر 
بود و غزل را نيكو می گفته است. (نك: تاريخ نظم و نثر در  ايران 

و در زبان فارسی،  ج 1، ص 318).
همچنين ماده تاريخی برای فوت سلطان حسين ميرزا از وی در 

تذكرةالشعرا (ص 682) آمده است: 
دريــغ و درد ز شــاه جهــان ابـوالغــازی

كه شــد به ماتــم او روزگار نوحه سرا
چو سال فوت وی از پير عقل جستم گفت:

هزار حيف ز سلطان حسين بايقرا/911
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درويشان می دهد.  سخن پير  آمده و گوش به  آنجا  به 
نستعليق  خوش  خط  به  كه  مينياتور،  روی  نوشته های 
است، فقط بخشی از حكايت تاريخی را بيان می كند و 
نام سلطان سنجر را هم نمی آورد. در واقع، اين نوشته 
از وسط حكايت جدا شده است و بدون دانستن قبل و 
بعد آن نمی توان فهميد كه صحنه چه می خواهد بگويد. 

سلطان سنجر در زير پُل
تأملی در مينياتور مجالس العشاق

نصر هللا پورجوادی
ميراث  گزارش  چهارم  و  سی  شمارۀ  جلد  روی  در 
خطی  نسخۀ  از  مينياتوری   (1388 شهريور  و  (مرداد 
گازرگاهی،  حسين  كمال الدين  تأليف  مجالس العشاق 

هنرمندان ايرانی ساخته شده است. مينياتور در واقع دو 
صحنه را نشان می دهد، يكی در روی پل و ديگری در زير 
پل. روی پل دشت و كوهی را نشان می دهد كه سنجر با 
مالزمان ركاب خود از آن عبور می كرده و متوجه شده 
كه درويشانی چند در زير پل مجلسی تشكيل داده اند. 
از اسب پياده شده و برای ديدن درويشان رفته است. 
صحنۀ دوم، در نيمۀ پايين مينياتور، مجلس درويشان را 
نشان می دهد كه سلطان سنجر با سه تن از همراهانش 

متعلق به كتابخانۀ مينگانا (شمارۀ 12، برگ 68) چاپ 
شده است كه صحنه ای تاريخی را نشان می دهد و در آن 
سلطان سنجر، پسر ملكشاه، به زير پلی رفته و نشسته 
است و با درويشی سخن می گويد. اين مينياتور در نوع 
در  احتماالً  كه  زيباست  بسيار  نقاشيهای  از  يكی  خود 
اواخر دورۀ تيموری، حدس می زنم در هرات، به دست 
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بنابراين، مينياتور و نوشتۀ روی آن بخشی جداناپذير از 
مجلس شصت و ششم (يا شصت و يكم) مجالس العشاق 
سلطان  مالقات  نخستين  داستان  به خصوص  است، 
سنجر با جوانی شاهد كه در گوشۀ سمت راست همين 

مينياتور نشسته است. داستان از اين قرار است: 
دشت  و  كوه  در  سير  رسم  به  [سنجر]  روزی 
كه  ديد  رسيد.  خشك رودی  كنار  به  می گشت. 
در زير پلی كه بر اين رود بسته اند، چند درويش 
حلقه زده در سايه نشسته اند و جوانی در غايت 
ُحسن و جمال در مجلس ايشان نشسته. سلطان 
در  و  آمد  فرود  شد.  ايشان  صحبت  به  ميل  را 
و  پير  كه  درويشی  گشت.  منخرط  ايشان  سلك 
پيشقدم ايشان بود سر در خرقۀ مراقبه داشت، 
كه  می مانست  بدان  سلطان  نشستن  و  آمدن  از 
جوان  آن  و  درويشان  ساير  اما  نيافت.  وقوف 
تعظيم سلطان كردند و به حرمت تمام نشستند. 
بعد از ساعتی آن درويش سر برآورد و با سلطان 
به سخن درآمد و گفت: «تا اين لحظه ميان (زبان 
و) جان و ايمان (مناظره و) مناقشه ای بود. زبان 
سلطان  عرض  به  چند  سخنی  كه  می خواست 
رساند. جان می گفت: ”مگوی، كه اگر می گويی 
اگر  كه  ”بگوی،  می گفت:  ايمان  و  می روم.“  من 
كه  بودم  حيران  من  نمی باشم.“  من  نمی گويی 
به سخن جان گوش كنم يا پيروی ايمان نمايم. 
”جان  كه:  داد  در  ندا  من  سر  در  حق  حضرت 
غالب  ايمان  عاقبت  نيست.“  ما  قبول  بی ايمان 

آمد. اگر حقيقت باشد بگويم.»
گفت:  درويش  كرد.  گفتن  استدعای  سلطان 
سلطان  اگر  می رود،  سلطان  مملكت  در  «آنچه 
نمی داند، سلطان نيست؛ و اگر سلطان می داند و 

روا می دارد و منع نمی كند، مسلمان نيست.»1
از  است.  مطرح  سؤال  چندين  حكايت  اين  دربارۀ 
جمله اين كه شيخی كه در اينجا با سنجر سخن گفته 
است كيست و آيا اين حكايت واقعی بوده است يا نه؟ 
مجالس العشاق  صاحب  برای  حكايت  اين  منبع  اصًال 

چه بوده است؟
معلوم  فوق  سؤاالت  از  يك  هيچ  پاسخ  متأسفانه 

نيست. در دنبالۀ حكايت فوق، گازرگاهی داستانی را 
كه فريدالدين عطار دربارۀ سنجر و دبير او، مهستی، در 
الهی نامه به نظم درآورده عيناً نقل كرده است؛ وليكن 
حكايت درويش و سخن گفتن او با سنجر در زير پل 
در الهی نامه نيامده است. عطار در مثنوی ديگر خود، 
منطق الطير، حكايت مشابهی آورده است و شيخی را 
كه در آنجا در زير پل با سنجر سخن گفته شيخ غوری 

معرفی كرده است:
شيخ غـوری آن بكلـی گشته كل

رفــت با ديـوانگــان در زيــر پـل
از قضــا مـی رفت سنجر با شكوه

گفت: زير پل چه قوم اند اين گروه؟
شيخ گفتش: بی سر و بی پا همه

از دو بيـرون نيست حـال ما همـه
گـر تـو ما را دوست داری بردوام

زود از دنيــا بـرآريـمــت تـمـــام
ور تـو ما را دشمنی، نه دوست دار

زود از دنيــا بــرآريـم اينـت كــار
گر تـو زير پل درآيـی يك نـفس

وارهـی زيـن طمطراق و زين هوس
دوستـی و دشمنـی مــا را ببيـن

پـای در نـه خويش را رسـوا ببيـن2
هويت شيخ غوری نيز در اين حكايت برای ما معلوم 
سخنان  با  سنجر،  با  غوری  شيخ  سخنان  و  نيست، 
به  ضمن،  در  نيست.  يكی  مجالس العشاق  در  درويش 
نظر می رسد كه سنجر برای شنيدن سخن شيخ غوری 
زير پل نرفته است و فقط از باالی پل با او سخن گفته 
است. به همين جهت شيخ از او دعوت می كند كه يك 

نفس به زير پل درآيد.
يك داستان مشابه ديگر نيز هست در مصيبت نامۀ 
عطار كه می گويد سنجر به ديدن شيخ زاهر رفت و او 
سلطان را نصيحت كرد.1 آن حكايت نيز كه اصًال زير 

1. حسين گازرگاهی، مجالس العشاق، چاپ نولكشور هند، ص228ـ 
229؛ چاپ غالمرضا طباطبائی مجد، تهران، زرين، 1375ش، 

ص310ـ311 (مجلس 65).
2. عطار، منطق الطير، تصحيح محمدجواد مشكور، تهران، 1353ش، 

ص174 (در دو مورد قرائت نسخه بدلها اختيار شده).
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ناديده  خطی  نسخۀ  اين  دربارۀ  هم  كلمه ای  چند 
مجلسی  تنها  مينياتور  اين  كه  می رسد  نظر  به  بگويم. 
نباشد كه در اين نسخۀ خطی درج شده است. مينياتور 
بدون شك اثر يكی از نقاشان چيره دست و نسخۀ خطی 
وجود  باشد.  شده  تهيه  سلطانی  يا  شاهزاده  برای  بايد 
نيست.  عجيبی  چيز  مجالس العشاق  نسخۀ  در  مجالس 
مورد  سال 908)  (در  آن  تأليف  بدو  از  ظاهراً  اثر  اين 
نسخه های  و  شده  واقع  شاهزادگان  و  بزرگان  توجه 
مصور ديگری نيز از آن تهيه گرديده است. يكی نسخۀ 
سلطنتی ديگر كه آن هم دارای چند مينياتور است و 
كتابخانۀ  در  كردم  رؤيت  را  آن  پيش  سالها  خود  من 
چاپی  نسخه های  می شود.  نگهداری  آكسفورد  بادليان 
هند نيز دارای تصوير است (البته تصاوير بد). متأسفانه 
كتاب مجالس العشاق كه نسخه های خطی خوبی از آن 
وجود دارد هنوز به صورت منقح تصحيح و چاپ نشده 
است.5 به نظر بنده اگر روزی مصحح و ناشری بخواهند 
آن را درست چاپ كنند، بهتر است كه دست كم تعدادی 
از اين مينياتورهای نسخه های شاهانه را نيز ضميمۀ آن 
كنند، از جمله مينياتور مورد بحث ما را كه خوشبختانه 

در روی جلد گزارش ميراث چاپ شده است.

1338ش،  تهران،  وصال،  نورانی  تصحيح  مصيبت نامه،  عطار،   .1
ص115.

ص  1385ش،  تهران،  حال،  زبان  پورجوادی،  نصرهللا  نك:   .2
739ـ741.

3. دربارۀ عشق ورزی سنجر با غالمان، بنگريد به: بنداری اصفهانی، 
ترجمۀ  العصره)،  ونخبة  النصره  (زبدة  سلجوقی  سلسلۀ  تاريخ 

محمد حسين خليلی، تهران، 1356ش، ص325ـ329.
4. گازرگاهی در ضمن حكايت مهستی وزير و اين جوان كه از روی 
الهی نامۀ عطار (تصحيح ريتر، ص232ـ234) نقل كرده است، 
بيتی عالوه بر ابيات عطار آورده و نام اين جوان را «آيين قرجی» 

يا «امين قوچی» ذكر كرده است (مجالس، ص231).
تهران،  (ج3،  فارسی  كتابهای  فهرستوارۀ  در  منزوی  احمد   .5
را  خطی  نسخۀ  سی  از  متجاوز  2260ـ2261)  ص  1382ش، 

ذكر كرده است.

پل انفاق نيفتاده است، با حكايت مجالس العشاق فرق 
بوده  گازرگاهی  مأخذ  كه  نمی رود  گمان  لذا  و  دارد 
باشد، مگر اينكه بگوييم گازرگاهی از روی يكی از اين 
ساخته  را  خود  داستان  آنها،  دوی  هر  يا  حكايت،  دو 
است. نوع سخن گفتن شيخ و استفادۀ او از شگرد ادبی 

زبان حال اين احتمال را تقويت می كند.
شيخ درويشان در حالی كه سر در جيب مراقبت 
نمی كند.  سنجر  سلطان  به  اعتنايی  است  برده  فرو 
او  از  سلطان  بی آنكه  می كند،  بلند  را  سرش  وقتی  و 
خواسته باشد كه پند و اندرزی به وی بدهد، می گويد 
كه او در درون خود شاهد مناظره ای بوده و ابتدا مردد 
بوده است كه بگويد يا نگويد. اگر بگويد بيم آن است 
كه شاه برنجد و فرمان كشتن او را دهد، و اگر نگويد 
در آن صورت پای شرف و ايمان او در ميان است. اين 
يك  صورت  به  گازرگاهی  خود  ظاهراً  را  ترديد  حالت 
و  جان  ميان  مناظره ای  است،  درآورده  ادبی  مناظرۀ 
سلطان  بگويی  اگر  كه  می گويد  شيخ  به  جان  ايمان. 
زير  مرا  نگويی  اگر  كه  می گويد  ايمان  و  می كشد  مرا 
رأی  با  حالی  زبان  مناظره های  معموالً  گذاشته ای.  پا 
داور ختم می شود. در اينجا نيز حضرت حق است كه 
خطاب  وی  به  شيخ  درون  در  غيبی  هاتف  همچون 
می كند و می گويد كه طرف ايمان را بگيرد و بگويد، 
چه جان بدون ايمان ارزشی ندارد. اين نوع سخن گفتن 
به زبان حال در مقدمه هايی كه بعضی از نويسندگان 
معاصر گازرگاهی، مانند خواندمير، نوشته اند نيز ديده 
تحت  نيز  گازرگاهی  كه  می رسد  نظر  به  و  می شود.2 
تأثير همين سنت متداول بوده و ترديد شيخ درويشان 

را با چاشتی شگردی ادبی بيان كرده است.
داخل كردن جوان خوشرو به اين داستان نيز ظاهراً 
از افزوده های صاحب مجالس العشاق است. گفت و گوی 
ولی  است،  حكيمانه  گفت و گوی  يك  سلطان  با  شيخ 
گازرگاهی به دنبال عشق و شاهدبازی است و می خواهد 
حكايت سنجر را، كه به دوست داشتن غالمان شهرت 
داشته است،3 بيان كند. به همين دليل وی اين جوان 
را كه بعداً سر از ميان قبيلۀ غزان درمی آورد و پيام آور 
ايشان برای سنجر می شود وارد صحنه كرده و نقاش هم 

او را در مينياتور خود آورده است.4


