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الرسالة في المطايبة
علي صفري آق قلعه

است  كوتاهي  طنزآميز  رسالۀ  مي آيد،  ادامه  در  كه  اثري 
كه در صفحات پاياني (صص 129 پ تا 130 ر) مجموعۀ 
است  شده  كتابت  709ق  موّرخ  فاتح،  كتابخانۀ   5406
دانشگاه  مركزي  كتابخانۀ  ميكروفيلمهاي  فهرست  (نك: 

تهران، ج 1، ص 405).
اين اثر كه در نسخه با نام الرسالة في المطايبة خوانده 
به  خطاب  كه  ميان سال  زني  زبان  از  است  نامه اي  شده، 
همسرش نوشته است. زن از همسرش كه به سفر رفته و 
او را فراموش كرده مي خواهد كه يا بازگردد يا او را طالق 

بدهد.
از آنجا كه در هيچ كجاي متن به نويسندۀ اين رساله 
اشاره اي نشده، عجالتاً شناسايي او امكان پذير نشد.1 حتي 
نمي توان دانست كه نويسنده زن بوده است يا مرد؛ فقط 
مي توان گمان برد كه اين نوشته صرفاً به قصد طنزپردازي 
اين  ويژگيهاي  از  نيست.  واقعي  نامه اي  و  آمده  نگاشته 
رساله ابيات طنزآميزي است كه در خالل آن درج شده 
ابيات  اين  سرايندۀ  كرديم،  جستجو  كه  جايي  تا  است. 
شناخته نشد و لذا احتمال دارد كه اين بيتها نيز سرودۀ 

نويسندۀ رساله باشد.
از آنجا كه اين نسخه در سال 709ق كتابت شده و 
خط  به  ــ  روزگار  همان  در  نيز  ما  گفتگوي  مورد  بخش 
ـ نوشته شده، نمونه اي كهن از طنزپردازي  كاتب مجموعهـ 
فارسي به شمار مي آيد و لذا چاپ آن سودمند مي نمايد.

الرسالة في المطايبة
[1] لو كنت في شرع المحّبة عادال

يا ظالمي ما كنت عّني تعدل
[2] اشتياق به جمال با كمال آن صديق غيرصدوق و آرزو 
به لقاي با بقاي آن منادم صبوح و غبوق، يار همدم و 
انيس محرم، دلدار دلنواز، خالصۀ آرزو و نياز، راحت 
جهان،  كشايش  و  جان  آسايش  فتوح،  مفتاح  و  روح 
مايۀ شادي و پايۀ آزادي، بدر دين و صدر علي اليقين 

عّجل ّهللا الينا ايابه و خلّف عنه ما نابه.
[3] چون مكارم اخالق خدمتش بي كران و چون لطايف 
اسباب  تعالي  ايزد  است،  بي پايان  بي همالش  ذات 
وقتي  و  اجمل  وجهي  بر  آجال  طول  قبل  را  اتّصال 

افضل روزي كناد.
[4] پوشيده نماند كي مّدتي برآمد و زماني به سر آمد كي 
اين ضعيفۀ زار و نحيفۀ نزار را در آتش كدۀ فراق نهاده، 
خاكسار اشتياق گردانيده. غرقاب بال و بادپيماي عنا 
كربت  دامن  در  دست  و  آورد  غربت  به  روي  گشت؛ 
برد. سر به افول فرو برد و نقش قفول از لوح ضمير 

بسترد.
[5] ظاهرا دل بر شاهدان انجايگاه گرم كرد و از آه سرد 
ما ياد نياورد. الشّك كودكان خوب و دختران مرغوب 
يافت كي عناِن بارگي سوي آوارگي تافت. اين يك دو 

بيت را گوش دار و نيك بشنو و هوش دار:
[6] گر در غمت بميرم، دل از تو برنگيرم

تو فارغي وليكن من خسته و اسيرم
دارم دلي به داغت، از من تو را فراغت

رفتي و هم نرفتي يك لحظه از ضميرم
نه شرط دوست داري باشد كه ياد ناري

افتادۀ فراغم، از لطف دست  گيرم
رفتي كي تا جواني با كودكان براني

صد بيش نيست عمرم، پنداشتي كي پيرم؟
ساقم بسان عاج است، رخساره چون كماج است

نرم و سپيد و خوبم، مانندۀ پنيرم

نام  به  شخصي  از  نامه هايي  حاوي  نسخه  اين  پاياني  بخشهاي   .1
«سعدالدين» است كه گويا در منطقۀ آناطولي مي زيسته اما در 
با  لذا  و  مي شود  ديده  نيز  ديگران  از  نوشته هايي  نامه ها،  ميانۀ 
اطمينان نمي توان گفت كه اين رساله نيز از همان «سعدالدين» 

است.
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قّدم چو قّد سرو است، رفتار چون تذرو است
با بر چو سيم خامم، ز اندام چون حريرم

گر زن كني تو رازي، شوي آورم حجازي
ور تو به بكر يازي، من نوخطي بگيرم

و  عشوه  قاعدۀ  و  عشق بازي  بنياد  كي  مي شنوم   [7]
خياالت  چه  هيهات!  هيهات!  است؛  نهاده  كارسازي 

فاسد و وسواس كاسد است.
سيذكرني اذا جّربَت غيري

و تَندم حين التُغني1 الّندامة
[8] من چون در مرتبۀ «َال َفاِرٌض َوَال بِْكٌر» [2/68] افتاده ام، 
چه  باشم  النَّاِظِريَن» [2/69]  لونها «تَُسرُّ  جمله  از  اگر 
عجب باشد؟ هنوز زلف قيري و گيسو زنجيري است. 
اگر تو به صد البه يكي را بِشَكري، من به يك كرشمه 

صد را بشكنم. 
[مصراع]

هنوزم بوسه بر لب مي توان داد
[9] اما چه فايده كي حّكام انجايگاه واقف نيستند كي تو 
كدامين دين و چه كيش داري و چه انديشه مي پزي 
غالمباره اي،  هستي؛  مردكي  گرفتي.  پيش  كار  چه  و 
آواره اي و قلتباني. ياوگي هركاره كي يك لحظه هوس 
افتد؛  فسوقت  اهل  عشق  زماني  و  باشد  لوطت  قوم 

ساعتي هّمت در ولوج فروج حراير.
و  لَُكْم» [2/223]  َحْرٌث  «نَِساُؤُكْم  كي  بَنداني  اما  و   [10]
هم برين قناعت ننمايي و امتثال حكم «َو أتُوا الُْبُيوَت 
ِمْن أبَْوابَِها» [2/189] نكني و طمع از ادبار ُدبر منقطع 
نگرداني و تأويل نهي كي «َفْأتُوا َحْرثَُكْم أَنّي ِشْئـُتْم» 

[2/223] مراد است.2
[11] و چون بيني تمام نهمت و كمال شره در مباشرِت 
غلمان و صبيان بسته و شب و روز ازان قبل رنجور 
 « َحٍقّ ِمْن  بََناتِك  فِي  لََنا  «َما  كي  باشي  دلخسته  و 
[11/79]. گهي گويي صوفي ام و گاه نمايي كي مفتي 
باشم. چون به تحقيق، دعوي را تعريفي طلبند گويي 
الحق  پس  لواطة»3؛  نصفها  و  خياطة  نصفها  «الّتصّوف 
نباشي  اعتبار  خريداِر  مفتِي  و  بوده اي  بكمال  صوفِي 
كي اگر ناگاه زنگي پيره ميش صدساله را مفت دريابي، 
موي  دفافي  در  نتابي.  رخ  و  دراندازي  بام  از  را  خود 

شكافي و صد سوگند دروغ در هم بافي.

[12] كاش دانستندي تا انچ استحقاق تو مردك بَُود در 
كنار تو مي نهادند و دروازۀ شهر بر تو مي گشادند. 

[شعر]
افسوس كي نيست روي حالت

معلوم در آن ديار كس را
ورنه ز كجا شدي فراغت

از ترس تو شحنه و عسس را؟
[13] باري اي قلتبان گرانجان! چون سِر زن پروريدن و خانه 
داشتن نداشتي، اين بال و محنت را بر من و روزگار من 
 ... از  بودت،  عشرت  و  سفر  دِل  چون  و  بگماشتي؟  چرا 

[واژه اي ناخوانا] ... و رنج من ضعيفه چه سودت؟
«َفإِْمَساٌك  كي  ديده اي  كجا  خود  يا  و  نشنيده اي   [14]
بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِريٌح بِإْحَساٍن4» [2 / 229]. يا رفاق يا 
طالق؛ يا اين كن يا آن؛ باقي تو را فرمان. و هذه كفاية 

ان كان لكم هداية.

1. نسخه: «تغيني».
2. كاربرد اين آيه ها در قّرةالعين (اثر ناشناس، تصحيح امين پاشا اجاللي، تبريز، 
انتشارات انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي، 1354ش، صص 87 ـ 88) 
در ضمن حكايت هارون الرشيد و كنيزك او ــ فايزه ــ نيز ديده مي شود. 
در اين مورد بايد توجه داشت كه برخي از اين آيات به عنوان آيات احكام 
در متون فقهي كاربرد داشته است. همچنين كاربرد آيات در نوشته هاي 
پيشينيان به عنوان يكي از شگردهاي سخنداني مورد توجه بود. براي نمونه 
در ترجمان البالغه (محمدبن عمر الّرادوياني، به كوشش احمد آتش، تهران، 
با  فصل  دو  121ـ127)  صص  تركيه]،  چاپ  [افست  1362ش  اساطير، 
درج  باالبيات»  اآليات  معني  «في  و  باالبيات»  االمثال  تقريب  «في  عناوين 
شده است. همچنين در لطائف الّطوائف (فخرالدين علي صفي، به كوشش 
احمد گلچين معاني، تهران، اقبال، 1367ش، صص 349ـ351) فصلي با 

عنوان «لطائف پرخواران با اقتباس از آيات قرآن» درج شده است. 
3. «الّتصّوف نصفها...»: گفتگو دربارۀ بسياري از رسوم رايج ميان متصوفه دشوار 
جريان  پيچيده اي  آداب  و  معاني  آنان  اصطالحات  وراي  معموالً  و  است 
مي دهد  نشان  شواهد  و  است  چنين  نيز  شاهدبازي  دربارۀ  است.  داشته 
كه ارتباط «پير» با جوانان ساده روي از جمله مراحل سلوك بوده است و 
اين را نام آوران آن قوم اذعان داشته اند؛ چنانكه در تمهيدات (عين القضاة 
همداني، تصحيح عفيف عسيران، تهران، منوچهري، 1377ش [چ5]، صص 
320ـ321) آمده است: «... دريغا اين حالت، شاهدبازان دانند كه حيوة با 
شاهد چگونه بود و بي شاهد، موت چون باشد ... اي دوست! «رأيت ربّي 
ليلَة المعراِج علي صورة شاٍب امرٍد» واقعه و حاالت پير است با مريد. «ايّاكم 
و الُمرد فاّن لهم لوناً كلون ّهللا» تربيت است به خبر دادن پير مريد را بدين 

مقام شهود...».
4. نسخه: «باحسن».
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مناظرۀ النار و التراب 
رساله اي از امين الدين حاج بُله تبريزی

محبوبه خوش سليقه*
مجموعه هايی  گرانبهاترين  از  يكی  تبريز  سفينۀ  بی شك 
است كه موضوعات مختلفی را در بطن خويش جای داده 

و آثار شاعران و عالمان بسياری را محفوظ داشته است.
«مناظرۀ النار و التراب» مناظره ای است كه ابوالمجد 
تبريزی كاتب سفينۀ تبريز آن را از روی اقاويل و سخنان 
خويش  مخدوم  و  شيخ  منابر  از  يكی  در  شده  ايراد 
امين الدين الحاج بُله عارف و صوفی تبريزی گردآوری و 

كتابت نموده است.
اين مناظره همچنان كه از نام آن پيداست، مناظره و 
گفتگويی است ميان آتش و خاك و اشاره به خلقت آدم 
و شيطان دارد. از «مناظرۀ النار و التراب» تاكنون تنها يك 
نسخه شناخته شده و آن، نسخۀ موجود در سفينۀ تبريز 
تبريزی  ابوالمجد  كتابت  مرهون  را  خود  حيات  كه  است 

است.

و  وحشتناک ترين  از  هشتم  و  هفتم  قرنهاي  اگرچه 
تصوف  اما  است،  ايران  تاريخ  دوره هاي  هراس انگيزترين 
انحطاط  و  غارتها  و  نهب  و  كشتار  و  قتل  تمام  كنار  در 
عقلی و فكری كه با هر حملۀ ويرانكارانه حاصل می شود از 
انحطاط و زوال به دور مانده و قوت بسيار و رواج روزافزون 

يافته است.
و  مشايخ  تاريخ،  سير  و  زمان  گذر  در  نيز  آذربايجان 
آنان  بر  نيز  خود  و  پرورده  بالين  در  را  بسياری  بزرگان 
بوی  ديار،  اين  خاِک  از  مشتی  هر  كه  چرا  است؛  باليده 
كه  دارد  نهفته  خويش  قلب  در  را  عارفانی  و  صاحبدالن 
نسيم آن مشام خستگان راه سلوک و تشنگان بحر محبت 

را می نوازد.
كه  ديگر  شهرهای  كنار  در  پرهياهو  روزگاران  آن  در 
بوده اند،  دانشمندان  و  عارفان  و  اديبان  مقّر  و  پناهگاه 
عرفان،  و  تصوف  علم  به ويژه  علوم،  لحاظ  از  نيز  تبريز 
مركزيت داشته و جز تبريزيان، از شهرهای ديگر نيز برای 
علم آموزی و بهره گيری از فنون و اندوختن گنجينۀ عرفان 
و طّی طريق سلوک عملی و آشنايی با فقه و حديث و ... به 

اين شهر روی آورده و مدتی را در تبريز اقامت داشته اند؛ 
بزرگمردان و نام آشنايان بزرگی چون خواجه رشيدالدين 
فضل  هللا، خواجه نصيرالدين طوسی و شمس الدين جوينی 
كه در آن روزگار به اين شهر رفت و آمد داشته اند. بنابراين 
با وجود اشخاص يادشده و نيز با وجود خاندانهای بزرگ 
فضل و ادب، نظير خاندان ابوالمجد تبريزی و همچنين 
پدرش  و  تبريزی  عتيقی  و  تبريزی  همام  چون  شاعرانی 
قطب الدين عتيقی تبريزی، عطايی تبريزی و نيز عرفايی 
چون خواجه محمد كججانی، خواجه عبدالرحيم تبريزی، 
اوج  نشان  آنها  از  يك  هر  نام  كه   ... و  شبستری  محمود 
بی شك  است،  بوده  دوران  آن  در  تبريز  فرهنگی  حيات 
«امين الدين ابوالقاسم الحاج بُله»1 نيز يكی از مشايخ بزرگ 
اين خاستگاه معرفت و از عرفای خاِک عرفان خيز تبريز 
بوده است؛ عارف و شيخی كه تا قبل از پيدا شدن سفينۀ 

تبريز اطالعات اندكی از وی در دست بوده است.
واژۀ «بُله» (باله) همانند كلمات بابا، پير، شيخ و خواجه 
می باشد كه به عارفان و سالكان طريق الهی نسبت داده 
خليل  باله  چون  نامهايی  آغاز  در  كه  كلمه  اين  می شود. 
ــ  اشخاص  نام  پايان  در  و  بنيسی  حسن  باله  صوفيانی، 
به  است،2  می رفته  كار  به  ــ  بُله  حاج  امين الدين  مانند 
است  باور  اين  را  برخی  و  است  جوانمرد  و  بزرگ  معنای 
كه «لفظ «باله» مترادف با اصطالح «اخی» است»3 بنابراين 
كلمه «باله» مؤيد اين است كه «امين الدين» يكی از مردان 

راه طريقت و عرفان بوده است.
آورده  «امين الدين»  از  نامی  تراجم  و  تذكره  كتب  در 
نشده و در واقع حضور او در تاريخ با هاله ای از ناشناختگی 
و گمنامی آميخته شده است؛ بنابراين اطالعات ما از اين 
عالِم عارف تاكنون محدود به مندرجات موجود در سفينۀ 

* مدرس دانشگاه آزاد اسالمی صوفيان
نك:  بُله»  حاج  «امين الدين  نام  به  راجع  بيشتر  اطالعات  برای   .1
مقالۀ «دربارۀ نام امين الدين حاج بُله»، علی اشرف صادقی، نامۀ 

بهارستان، س 4، ش 1 و 2، بهار و زمستان 1382.
2. استاد عبدالحسين حائری در مقاله خود در سفينۀ تبريز (نك: ص 
هفت)، بيان كرده اند كه اين كلمه تنها در آغاز نام اشخاص به 
كار می رفته است؛ همچنين در ذيل مقدمۀ ديوان همام تبريزی 
اشاره شده است كه اين واژه به معنای «كوچك» در اول يا آخر 

نام بعضی از عرفا ديده می شود (نك: ص چهل و سه).
3. مكتب عرفانی تبريز، ص 118.



27
دورة دوم، سال چهارم، شمارة 37، بهمن و اسفند 1388

تبريز و نيز برخی اشارات تاريخی است.
نقل  چنين  روضات الجنان  در  كرباليی  حسين  حافظ 
اوليای  [از  بلغاری  حسن  شيخ  حضرت  «وقتی  می كند: 
قرن هفتم هجري كه در تبريز درگذشته است] به شهر 
و  اكابر  و  اعيان  جميع  بودند  فرموده  اجالل  نزول  تبريز 
جستند...  شيخ  حضرت  به  تقرب  شهر  فضالی  و  علما 
امين الدين  حاجی  موالنا  و  همام الدين  موالنا  همچنين 
باله و جميع مشايخ و علما آمدند به تشريف ارادت شيخ 
مشّرف و مفتخر شدند.»1 بنابراين روشن است كه «حاج 
بُله» را چنان مقامی است در تصّوف كه به همراه موالنا 
همام الدين، شاعر و عارف تبريزی، به محضر چنين شيخ 
بزرگ و عارفی حاضر می شود. عالوه بر اين «حاج بُله» در 
سفری به روم برای مصادرۀ اموال معين الدين پروانه نيز 
يرليغ  حكم  بگذشت،  مدتی  است:  بوده  همام  همراه  به 
صاحب  شمس الدين  خواجه  عادل  صاحب  كه  شد  چنان 
ديوان جوينی ــ طاب ثراه ــ واليات روم بازبيند و ضبط 
اموال معين الدين كند. موالنا شمس الدين العبيدی، موالنا 
صحبت  در  [بُله]  بُوله  حاجی  امين الدين  و  همام الدين 
بيرون  رسيدند  دوقات  شهر  به  چون  بودند.»2  خواجه 
به  و  كرد  شهر  قصد  امين الدين  موالنا  آمدند.  فرود  شهر 
برای  معين الدين  كه  زاويه ای  و  خانقاه  به  غروب  هنگام 
روز  سه  مدت  به  موالنا  رسيد.  بود  ساخته  عراقی  شيخ 
با  مصاحبت  و  مكالمه  به  و  می كند  مقام  وی  خانقاه  در 
با  را  عراقی  چنان  امين الدين  موالنا  می گذارد.  روز  شيخ 
می سازد  شيفته  خويش  لقای  با  و  سخن  دقايق  و  كالم 
دنيا  از  فراغت  او،  مشاهدۀ  و  مكالمه  لحظه  به  لحظه  كه 
و روزگار را نصيب او می سازد. پس از سه روز مجالست 
در  موالنا  سلوک،  و  سير  رموز  و  اسرار  از  گفتن  سخن  و 
می دارد:  اظهار  چنين  خويش  همراهان  نزد  به  بازگشت 
كه  شنيدم  سخنها  و  چشيدم  شربتها  او  مشرب  از   ...»
همۀ عمر از كس نشنيدم، اگر نه اشتياق خواجه و ياران 
غالب شدی همۀ عمر در صحبت او بودمی و ازو مفارقت 
مجالسی  و  مصاحب  چنين  وصف  با  شايد  و  نجستمی.»3 
است كه خواجه رشيدالدين فضل هللا مالقات شيخ عراقی 
را واجب می شمارد و به دنبال او استری و خلعتی را روانه 
می دارد تا قبول تشريف نموده و به نزد آنان بيايد. ارادت 
و عالقه شيخ به موالنا امين الدين در مدت اين چند روز 
آشنايی و مصاحبت تا به اندازه ای بوده است كه به سبب 

او و به پاسداشِت خاطر موالنا، دعوت شمس الدين جوينی 
بُله»  «حاجی  به  را  خود  آمدن  علت  و  می كند  اجابت  را 

نسبت می دهد و می گويد: «ان هی اّال فتنتك.»

اگرچه اين دو عارِف ديرآشنا از مجالست و مصاحبت 
با يكديگر بهره ها برده و متأثر گرديده اند، اما در آثار موالنا 
تأثير  نشانگر  كه  است  نشده  يافت  اثری  هيچ  امين الدين 
وی از آرا و انديشه های عراقی، ــ كه خود تحت تأثير آراء 
مكتب ابن عربی قرار گرفته بود ــ باشد. بنابه نظر دكتر 
نصرهللا پورجوادی، حاجی بُله هرچند كه در سال 676ق 
اولين بار شيخی را كه از قونيه آمده بود و وارث مكتب ابن 
عربی بود مالقات كرد و 44 سال پس از آن هم زنده بود، 
ولی در اين 44 سال نشانه ای در دست نيست كه او به 
آنچه در قونيه می گذشت روی آورده باشد. در آثار حاجی 
بُله هيچ نشانه ای از اين كه او تحت تأثير آراء ابن عربی 
قرار گرفته باشد نيست و جالب توجه اينكه در مجموعۀ 
ابوالمجد [مريد موالنا امين الدين و كاتب سفينۀ تبريز] نيز 

هيچ رساله ای و سخنی از ابن عربی نقل نشده است. 4
همين امر نشان می دهد كه موالنا امين الدين از عرفان 
نظری ــ كه ابن عربی در استحكام آن سهم عمده ای را 

1. روضات الجنان و جنات الجنان، ج 1، ص 154.
2. كليات اشعار، فخرالدين عراقي، مقدمه، ص 59.

3. همان، ص 60.
4. «عرفان اصيل ايرانی در سفينۀ تبريز»، نصرهللا پورجوادی، سفينۀ 

تبريز، ص بيست و پنج (به تلخيص).
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داشته است ــ دوری گزيده و همچنان در طريق تصوف 
تبريز  عارفان  مكتب  واقع  در  است.  بوده  عملی  عرفان  و 
عمل بوده است تا قيل و قال؛ آنان عالوه بر دانش نظری 
به عرفان عملی گرايش داشته اند. بنابراين با وجود اينكه 
امين الدين در آن عصر، مسند وعظ و ارشاد داشته و شيخ 
آنچنان  اما  است؛  می آمده  حساب  به  شهر  نامی  عارِف  و 
كه از كتابها و رسائل و انديشه های او پيداست؛ هرگز به 
طريق عرفان نظری پای ننهاده است. در تأييد اين سخن 
آنكه، شيخ محمود شبستری، عارف قرنهاي هفتم و هشتم 
اين  انديشه های  پيرو  و  عربی  ابن  مكتب  تأثير  تحت  كه 
عارف اندلسی بوده است و بنا به اظهار خود وی فتوحات 
و فصوص او را به خوبی خوانده و هيچ بيش و كمی را فرو 
نگذاشته است، مريد حضرت امين الدين بوده است؛ چرا 
دانش  كسب  جهت  در  تالش  و  جهد  و  جّد  تمام  با  كه 
را  او  فكری  آشوب  همچنان  عرفان  علم  به  يافتن  راه  و 
رها نمی كرده و دل وی به اين علم آرام نمی گرفته است. 
سخنان شيخ محيی الدين با كمال خوبی و درستی ايی كه 
داشت درون وی را بر می آشوفت و هاتفی درونی به وی 

اشارت می نمود كه
كين حديث دل است از دل جوی 

گرد هر كوی هرزه بيش مجوی
بنابراين شيخ دست در دامن مخدوم خود امين الدين 
زده و چاره كار دل پرآشوب خود را از مراد خويش جويا 

می گردد:
سخن شيخ محی ملت و دين

چون نكرد اين دل مرا تسكين...
سّر اين حال را من از استاد

باز پرسيدم او جوابم داد
سعی شيخ اندر آن فتاد مگر

كه نويسد هر آنچه ديد نظر
قلم او چو در قدم نرسيد

پای تحرير از آن سبب لرزيد...
شيخ و استاد من امين الدين

دادی الحق جوابهای چنين
من نديدم دگر چنان استاد

كآفرين بر روان پاكش باد
(سعادتنامه، ص 168)

محمود  شيخ  كه  می دهد  نشان  خوبی  به  ابيات  اين 

از  و  بوده  عربی  ابن  افكار  تأثير  تحت  اينكه  با  شبستری 
شاگردان مكتب او به شمار می رفته است، اما آرامش درونی 
و معنوی خود را در نزد مخدوم تبريزی خود می جسته 
است؛ زيرا شيخ او «حاج بُله» بيشتر طريق عرفان و تصوف 
عملی را طی می كرده تا طريق نظری را؛ و به همين سبب 

از قيل و قال به دور بوده است.

آثار حاج بُله
ابوالمجد تبريزی در مجموعۀ خطی سفينۀ تبريز سيزده 
اثر از امين الدين حاج بُله جمع آوری و كتابت كرده است 
فقه،  حوزۀ  در  امين الدين  وسيع  اطالعات  از  نشان  كه 
قرآن  و  دين  عروض،  تاريخ،  حكمت،  و  فلسفه  منطق، 
می سازد  آشكار  روشنی  به  آثاری  چنين  وجود  می باشد. 
و عرفان، به علوم عقلی و  كه اين عارف در كنار تصّوف 

فلسفه نيز پرداخته است.
1. انتخاب احياءالعلوم (عربی)

2. الهداية فی اصول الفقه (عربی)
3. التذكرة فی االصولين و الفقه (عربی)

4. كتاب االوراد
5. تواريخ رسول هللا صلی هللا عليه و آله (عربی)

6. ورد الصبح (فارسی)
7. منهاج ذوی الحسب فی اكتساب علوم االدب (عربی)

8. رسالة فی علم العروض و القوافی (فارسی)
9. رساله علم و عقل (فارسی)

10. الزبدة فی المنطق
11. مناظره النار و التراب (فارسی)

12. امالی (فارسی و عربی)
13. منتخبی از رباعيات اوحدالدين كرمانی.

الزم به ذكر است كه «امين الدين حاج بُله» عالوه بر 
خواجه  تفاسير»  «مجموعه  بر  شده،  ياد  رسائل  و  كتب 

رشيدالدين فضل هللا همدانی نيز تقريظ نوشته است. 1

تولد و وفات
اگرچه تاريخ تولد امين الدين تاكنون مشخص نشده است، 
اما از بركت به دست آمدن مجموعۀ سفينۀ تبريز تاريخ و 
جای وفات وی در رسالۀ «طريق اآلخرة» تأليف شرف الدين 

عثمان فرزند حاج بُله مشخص گرديده است.
1. دانشمندان آذربايجان، ص 150.
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و  وصف  از  پس  رساله  اين  در  عثمان  شرف الدين 
القابی  با  امين الدين،  پدرش  عرفانی  و  علمی  مقام  بيان 
چون خديو افاضل و آفاق، مظهر انوار الهی، مصدر فيض 
نامتناهی، مركز محيط هستی، صاحب كمال زيور فتوی 
در  را  بُله  حاج  امين الدين  وفات  دقيق  تاريخ   ... و  تقی  و 

هفدهم رمضان سال 720 در دمشق بيان می كند.

نكاتی چند درباره «مناظرۀ النار و التراب»
مناظرۀ «النار و التراب» امالی امين الدين بر يكی از منابر 
است كه ابوالمجد آنها را گردآوری و دو سال پس از وفات 
وی (در 18 ذی الحجۀ 722ق) كتابت نموده است. تاريخ 

اين منبر روز پنج شنبه 7 شوال سال 716 است.

كتاب مناظرۀ النار و التراب
يوم  علی المنبر  ــ  ظله  هللا  عمد1  ــ  مخدومی  قال  ايضاً 
هذه  و  سبعمائه  و  عشر  ست  سنه  شوال  سابع  الخميس 
محبت  گنج  تعالی  و  سبحانه  حق  قال:  مما  حفظت  ما 
را كه «يحّبهم و يحّبونه»2 می خواست كه در زاويۀ خانۀ 
و  گرداند  خودش  نظر  منظور  تا  كند  تعبيه  آدم  وجود 
آدم  چون  پوشاند.  او  در  آدم»3  بنی  كّرمنا  «ولقد  تشريف 
را بيافريد، غوغايی در ملكوت افتاد. حق سبحانه و تعالی 
بماليكه گفت: كه او را سجده كنيد. ماليكه او را سجده 
كردند اما شيطان سجده نكرد گفت: انا خيٌر منه. خلقتنی 
من ناٍر و خلقته من طيٍن»4 ماليكه گفتند: «اتجعل فيها 
نسب  در  طعن  شيطان  ويسفك الدماء»5  فيها  يفسد  من 

1. قياسا تصحيح گرديد (؟)
2. سورۀ مائده، آيۀ 54.
3. سورۀ اسراء، آيۀ 70.

4. سورۀ عرفات، آيۀ 12.
5. سورۀ بقره، آيۀ 30.

6. اصل: «ابراهيم». در موارد بعدی نيز چنين است و ما فقط همينجا 
بدان اشاره كرديم.

اين مناظره در نوزده سطر از سفينۀ تبريز كتابت شده 
است. در اين كتابت، كاتب با توجه به شيوه و سبك نگارشی 
از،  (ار=  نبوده  نقطه گذاری  قيد  در  قرون،  آن  در  معمول 
«گ»  جا  همه  نيز  و  و...)  شوال   = سوال  عزيمت،   = عريمت 
فارسی را به صورت «ک» تازی (كفتی= گفتی، كنج= گنج، 

كرداند= گرداند و ...) و «كه» را «كی» كتابت كرده است.
دارد،  نخستين  خلقت  به  اشاره  كه  مناظره  اين  در 
كدام  هر  انسان)،  و «خاک» (نماد  شيطان)  «آتش» (نماد 
خصوصيات ذاتی خويش را بر می شمارند و پس از ذكر 
اتمام  به  را  مناظره  «خاک»  سرانجام  براهين،  و  داليل 
اين  از  می كند.  معرفی  «آتش»  از  برتر  را  خود  و  رسانده 
مناظره تاكنون تنها يك نسخه شناخته شده و آن، يگانه 

نسخۀ موجود در سفينۀ تبريز است.

كرده بود و ماليكه در مناسبت. شيطان گفت: اصل من 
از آتش است. آتش سلطانست كه بر تختگاه شمع نشسته 
است؛ صوفيی است كه شب زنده می دارد؛ نوح است كه 
بر قنديل نشسته است و هرگاه كه طوفان آب برمی آيد 
را  چوب  بتان  كه  است  ابراهيم6  می نشيند،  كشتی  در 
آب،  نيِل  طرف  بر  كه  است  يوسف  می شكند؛  هم  در 
گرد  پروانه  مرغان  كه  سليمانست  دارد؛  سلطنت  قنديل 
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عيسی  می نمايد؛  بيضا  يد  كه  است  موسی  درمی آيند؛  او 
ذوالنورين  كه  است  حبيب  می زند؛  آتش  زبانۀ  كه  است 
مالزم اواند. و اصل آدمی از خاک است و خاک، راه نشينی 
است بی اعتباری، گرانی، بی طبعی تيره؛ بی اعتبارست كه 
دست در دامن هر كسی زند و هر كه اين خاک، دست 
در دامن او زند او را از دامن بيفشاند. اصل ديگرش ِگل 
نهد  كس  هر  پای  در  سر  كه  است  نجسی  ِگل  و  است 
همچو نمرود در سبد بّنايان نشيند و قصد باال كند، چون 
به مقصود نرسد برنجد الجرم بّنا نيزش خستی بر خاطر 
است  بدبويی  مضغه  و  است  مضغه  ديگرش  اصلی  نهد. 
كه بوی زشت او همه دماغها را می آاليد. اصلی ديگرش 
منی است كه از هر ممّر كه بيرون آيد آنرا نجس می كند 
ديگرش  اصلی  نمی شود.  پاک  نمی ريزند  آن  بر  آب  تا  و 
صلصالست كه فرياد و زاری می كند هر كه دست بر حرف 
او می نهد فرياد برمی آورد؛ خشك طبعی است گران جانی. 
خاک گفت: اگر بی اعتبارم و اگر خاكسارم، اگر مضغه را 
بوی بدست و اگر نه شايستۀ مشام اويم كه «لَُخُلوف َفِم 
الصايم اَطيُب عند ِهللا من ريح الِمسك»1 مشك و عنبر از 
هرچه  پس  انسانند؛  مشام  شايستۀ  كه  عزيزند  جهت  آن 
گفتی  باشد.  به  عنبر  و  مشك  از  باشد،  او  مشام  شايستۀ 
كه آتش2، نوح است؛ نی نی او نوح چگونه باشد كه نوح 
غرق نشد و او در آب غرق گشت. گفتی كه ابراهيم است؛ 
نی نی او ابراهيم نيست؛ او نمرودست كه عزيمت باال دارد 
و بر قنديل نشسته است. گفتی كه يوسف است؛ نی نی 
او يوسف نيست؛ او يعقوب است كه كوه و سنگ گرفته 
است. گفتی كه سليمانست؛ نی نی او سليمان نيست؛ كه 
هالک  را  پروانه  مرغان  او  و  می پرورد  را  مرغان  سليمان 
می كند. گفتی كه موسی است؛ نی نی او موسی نيست؛ 
او فرعون است كه در آب غرق می شود. گفتی كه عيسی 
صليب  بر  را  عيسی  كه  نيست،  عيسی  او  نی  نی  است؛ 
نكردند و نكشتند و او را هم بر صليب شمع می كنند و هم 
می كشند. گفتی كه محمدست؛ نی نی او محمد نيست، 
او بوجهل است كه سرگين از عود باز نمی شناسد و بولهب 
است كه زبانه می زند و «حّمالة الحطب» با او آميخته است. 
گفتی او نورانيست و تو تيره؛ آری ما را ظاهری هست و 
باطنی. اگرچه ظاهر او روشن است اما باطنش تيره است 
آتش می ريزی چون بيرون می آيد  كه هر چيزی كه در 
باطنم  اما  است  تيره  اگرچه  ظاهر  مرا  و  می باشد  سياه 

روشن است كه هر بد شكل تخمی را كه در زمين كشت 
بار  خوشبو  نسترن  و  الله  و  گل  مدتی  از  بعد  می كنند، 
كه:  عليه [فرمود]  سالمه  و  صلوات هللا  خواجه  و  می آورد 
«ان هللا ال ينظر الی صوركم و ال الی اعمالكم و لكن ينظر 
من  و  او4  از  باشم  بهتر  من  پس  نّياتكم»3  و  قلوبكم  الی 
سبب پيوندم كه آب را چو با من می آميزند پيوند می كنم 
و آتش سبب تفرقه است كه هرچه در او می اندازند پاره 

پاره می شود؛ پس من به باشم. تمه فی ليلة المذكور.5
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سه رسالۀ كوتاه از طغراي مشهدي
سيد محمد صاحبي

يازدهم  قرن  نويسندگان  و  شاعران  از  مشهدي  طغراي 
است كه در روزگار جهانگير گوركاني به هند سفر كرد و 
مدتي در دكن مقيم شد. سرانجام به دربار شاهجهان راه 
يافت و به عنوان منشي شاهزاده مرادبخش بن شاهجهان 
(م 1070ق) برگزيده شد. طغرا در اواخر عمر به كشمير 
رفت و عزلت اختيار كرد و در همان شهر درگذشت. وفات 
وي را پيش از سال 1078 نوشته اند (نك: تذكرۀ شعراي 
كشمير، سيد حسام الدين راشدي، كراچي، 1346ش، ج 

2، صص 730ـ735).
ديوان اشعار، حدود سي رساله و بيش از شصت رقعه 
هندي  سبك  به  او  اشعار  است.  مانده  يادگار  به  طغرا  از 
طغرا  است.  شعر  با  ممزوج  و  متفنن  و  مصنوع  نثرش  و 
مي گيرد.  كار  به  نيز  نثر  در  را  هندي  سبك  ويژگيهاي 
او  نثر  در  بليغ  تشبيه  و  تشخيص،  موازنه،  صنت  سه 
خودنمايي مي كند. بسامد باالي واژگان هندي و كلمات 
مركب از ديگر خصايص آثار اوست (نك: ارغوان زار شفق، 
طغراي مشهدي، تصحيح و انتخاب محمد قهرمان، تهران، 

اميركبير، 1384ش [چ 1]، صص 7ـ 22).
بلبل)  جوش  بلبل،  (آهنگ  معياراالدراك»  «ديباچۀ 
يكي از رسائل طغراست. او در اين رساله به اصالح و شرح 
از  رساله  اين  اصلي  متن  است.  پرداخته  حافظ  از  بيتي 
ميان رفته، اما ديباچۀ آن در اكثر نسخ آمده است. طغرا 
در اين ديباچه از ديريابي غزليات حافظ سخن مي گويد 
او  شعر  و  شخصيت  ستايش  به  اغراق آميز،  شيوه اي  به  و 
مي پردازد. اين متن نمونه اي از نثر مصنوع سدۀ يازدهم 
و بيانگر مقام قدسي حافظ در ميان سخنوران اين دوره 

است.
را  متن  اين  او  طغراست.  رقعات  از  يكي  «عبرت نامه» 
خطاب به مقيما، شاعري كه «فوجي» تخلص مي كرد و در 
سال 1075ق درگذشت، نوشته است. طغرا در اين رقعه 
به مضاميني كه نصيراي همداني (م 1030ق) از ظهوري 
ترشيزي (م 1026) ربوده، اشاره مي كند؛ منشآت اين دو تن 
در هند مشهور و سرمشق فارسي گويان بود. مضمون ربايي 
در ميان سخنوران سدۀ يازدهم، رواج شگفت انگيز داشت 
و بررسي سرقات ادبي يكي از شاخه هاي اصلي نقد ادبي 

اين دوران به شمار مي رفت. طغرا در چند رساله و رقعۀ 
ديگر نيز به اين موضوع پرداخته است.

«معذرت نامه» يكي ديگر از رقعات طغراست. او در اين 
نامۀ ادبي و مصنوع، نام علوم متداول عصر خود را آورده 
است و از اين جهت مي توان آن را متني متفنن و درخور 

توجه دانست.
نسخ مورد استفادۀ ما در تصحيح اين آثار عبارت اند از:

1. جنگ 2327 مجلس، اين مجموعه شامل نمونه هايي 
نام  با  فردي  است.  يازدهم  قرن  رسائل  و  اشعار  از 
محمدرضا آن را در سال 1072ق گردآوري و به خط 
معياراالدراك»،  «ديباچۀ  است.  كرده  كتابت  شكسته 
صفحات  در  ترتيب  به  «معذرت نامه»  و  «عبرت نامه» 
589ـ591؛ 591ـ593؛ 593ـ594 اين جنگ مندرج 
است (نك: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانۀ مجلس 
شوراي ملي، فخري راستكار، تهران، كتابخانۀ مجلس 
شوراي ملي، 1347ش، ج 8، ص 20). اين دستنويس، 

نسخۀ اساس ما خواهد بود.
2. نسخۀ 3215 مجلس، اين نسخۀ آرايه مند شامل 27 
رسالۀ طغرا و رقعات اوست. احتماالً در قرن دوازدهم 
«ديباچۀ  است.  شده  كتابت  نستعليق  خط  به  و 
معياراالدراك»، «عبرت نامه» و «معذرت نامه» به ترتيب 
آن  220ـ221  215ـ216،  58ـ61،  صفحات  در 
كتابخانۀ  خطي  نسخه هاي  فهرست  (نك:  است  آمده 
تهران،  حائري،  عبدالحسين  ملي،  شوراي  مجلس 
كتابخانۀ مجلس شوراي ملي، 1347ش، ج 10، صص 
مشخص  «ب»  نشانۀ  با  را  نسخه  اين  ما  794ـ797). 
قالب  عالمت  درون  كه  بخشهايي  ضمناً،  مي كنيم. 
[  ] نوشته مي شود، يا از نسخۀ اساس محو گرديده، 
يا در آن نيامده است؛ ما اين بخشها را از نسخۀ «ب» 

برگرفتيم و به متن خود افزوديم.

1. ديباچۀ معياراالدراك
[ز طغرا چو اين حرف شد صوت ياب

از او يافت آهنگ بلبل خطاب]
گلشن  كه  است  صانعي  حمد  ترانۀ  سخْن  ساز  پيشرو 
مضمون1 رنگين به عندليبان الهام سرود ارزاني فرمود و 
برگ [و] نواي گفتْن زمزمۀ ثناي خالقي است كه چمن 

1. ب: ابيات
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نمود.  راه3  ترنم  شيرين2  طوطيان  به  دلنشين  عبارت1 
مضراب  به  را  الفاظ  درزگيري  قانون  نازك بياني،  بزم  در 
زبان معني پردازان كوك ساخت و در محفل راست فهمي، 
نواخت.  معياراالدراك  آوازۀ  به  را  سخن  نغمۀ  پيچيدگي 
تقرير  دستان سرايان  نقش  كرمش،  كارفرماي  سازش  به 
لطفش،  رهنماي4  نوازش  به  و  درست نشيني  هم آغوش 

ديدۀ فكر مقام شناسان تحرير سرشار باريك بيني.

نظم5 
از او ســاز و بـــرگ بهـــار سخــن

وز او رونـــق  اللــــه زاد سخـــــن
ز گلبــانــگ مــرغــان رنگيـن نفس

شفــق ريــزد از شاخســار سخــن
بـه ســاز لــب تــازه گويـــان زنــد

ره نغــــمــــۀ آبـــدار ســخـــن
به معنــي ســرايــان زبـــان دهــد

كه صــد گــوش گـردد نثـار سخن
مقــام ثنايــش6 چــو آيـد به چنگ

فتــد جــوش در نغمــه زار سخــن
به يــادش گــل نغمــه از نازكــي7

شــود ريشــه پــرداز تــار سخـــن
و سرود درود گوش گذاْر برازندۀ زمزمۀ «انا افصح» كه به 
صلوات  گلبانگ  و  رسانيده8  نوا  به  را  امتان  سخْن  ترانۀ 
به  كه  الناطق»  كالم  «انا  ترنم  زيبندۀ  سامعه شناس 

شعبه هاي اسرار، عارفان را ذوق مقامات چشانيده.9
[قوال شريعـت كه عـرب راست پنـاه

نشنـيــد عجـم از او بجـز قـول الـه
شـد پـاره به انگشت نـوازنـدگـي اش

در مجـلـس اعجـازنمـايـي دف مـاه
آن ساقي كوثر كه حجازي سلب است

بـرج نجفش به از حصـار حلب است
از نسبـت آل او در ايـن نغمــه ســرا

طبعم ز مقاماْت حسيني طلب است]
خواجه  راز  گلشن  بلبل  نغمۀ  كه  نماند  مخفي  بعد،  اما 
حافظ شيراز نه چندان پيچيده است كه مرغوله شناسان 
آن  نه  و  نشوند،  رسوايي  بند  زنگلۀ  فهمي،  مقام  در 
دايرۀ  از  آشنايي،  آهنگ  در  رمزپردازان  كه  بيگانه  قدر 
است  چمني  هدايت نشانش  ديوان  نروند.  بيرون  تحقيق 

از  گلشن  چندين  بل  خرم،  لسان الغيْب  چشمه سار  از 
خوبي روي بر10روي هم. سيه سروهاي سطور از سنگيني 
بار نزاكت سر بر زمين نهاده، و گلهاي سيراب معاني بر 
شاخسار لطافت رنگ به رنگ افتاده. سنبل الفاظ به صيد 
نظارگيان، دام تر و تازگي گسترده؛ و غنچه هاي نقطه به 

تسخير گلچينان، شكل مربع برآورده.
جويهاي بين السطور از موج راست مزگي به آب حيوان 
گلرخان،  خط  شكست  به  رقوم  رياحين  زبان گشايي؛  در 
داشتْن  فيض  مقام  به  غزل  گلبن  صف آرايي.  عهدبستۀ 
طلسم خيال بلبل نوايان، چهار برگۀ (شايد: بركۀ) رباعي 
اداشناسان.  فكر  دامنگير  زدْن11  دل  به  ناخن  اندازۀ  به 
نسترن  شكفتگي،  نوبهار  سرمايۀ  رنگين،  نكتۀ  شقايق 

دقيقۀ شاداب، دستگاه نيسان آب و تاب.

نظم12
نه گلشـن سرزميـن مهـر و مـاه است

شفـق را سايه اش پشـت و پناه است
از او طفــل نـگــه بيــگانــۀ چشــم

كه روشــن تــر بــود از خانـۀ چشم
ز مژگان پلك از آن رو سوزن اندوخت

كه شايد چشم را بر وي توان دوخت
نـي كلكش نــواي تــازه پــرداخــت

بــراي عنــدليبـان مكتبـي ساخـت
صبح  وقت  آفتاب  تيغ  كالمش،  قصر  سايۀ13  پايداري  از 
ضميران رخنه دار و از درست نشيني آالت كلمات، بيتهاي 
نزاكت بنا آهنين ديوار. از تازگي هواي سخن، مجموعه ها از 

1. ب: فقرات
2. ب: وحي

3. ب: كرامت
4. ب: راهنماي

5. ب: ـ نظم
6. ب: ستايش
7. ب: تازگي
8. ب: رسانيد
9. ب: چشانيد

10. ب: به
11. ب: زن

12. ب: ـ نظم
13. ب: ـ سايه
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شيرازه در ريش دواني و از اياني بحر نظم، عنان سفينه ها 
به  مستمعان  گوش  الفاظ،  رنگيني  از  رواني.  دست  به 
شفقكده مشهور و از روشني معاني، هر لفْظ فانوس چراغ 
طور. بيت دقيْق لذتكدۀ دربسته، پيچيدگي مصرْع رشتۀ 
گلدسته. خامه اش زبان كام الهام است و رقومش مرغان 
مالئك پيغام. تقدس ذاتش بر صدق اين مقال برهاني است 
مالش خوردۀ  طينْت  خمير1  بي مانع.  است  دليلي  و  قاطع 
طور].  [شعلۀ  فتيله خواه  پرنوْر  دل  چراغ  محبت.  پنجۀ 
تارهاي نفْس مرغ شكر را قفس. بلبل زباْن غزل خوان گل 
قابل  بلندنگاْه  ديدۀ  سروش.  موروثي  گوْش  خانۀ  ايمان. 
ديدن اله. سر بيگانه از هوا، حباب بحر تجرد و فنا. پاي 
همْت بخيۀ دامن قناعت. دست دعا، روشناس درگاه كبريا. 

عقده هاي انگشت به دانه هاي سبحه همپشت.
تنور  از  صبح خيزش  جبهۀ  پشت گرمي  به  ُمهر  قرص 
خلقت ِمهر رو تافته و خوان مصال مائدۀ بلندي فيض از 
پنبۀ  خالصۀ  خرقه اش  پود  و  تار  يافته.  او  پيش  افتادگي 
به  طور.  شجر  پروردۀ  آغوْش  در  نعلينش  چوب  منصور، 
صفاي ظاهرش، كمند وحدت از همچشمي هالۀ ماه در 
گذشتگاْن  ضمير  به  چهرۀ  باطنش،  نور  به  و  تاب  و  پيچ 
بناي  از  پيش  اعتقادش  بادۀ  صاف  آفتاب.  چراغ  رشك 
در  جان  به  دلش  شيشۀ  خلوت نشيني  با  انگور،  دردكدۀ 
يك قالب مشهور. شور سخنش با شوري اشك درد هم نژاد 

است و سوز كالمش با سوز داغ عشق هم خانه.

بيت2
ز حرفش عيان خوب و زشت همه

كالمش بـود سـرنـوشت همـه
خيـالش نــزاكــت فـروش سخـن

از او بـار لـذت به دوش سخن
ز اوراق سنـبــل بـــود دفتــرش

رگ گـل بـود رشتۀ مسطرش
دواتش ز نــرگس گـرفتــه لقـب

به ريحان تر ليقه اش هم نسب
مدادش چـو از دوده كـرده سـراغ

شـده الله را صـرف دود چراغ
قـط خامـه بـر نـاخــن گــل زده

ز گزلك رگ صـوت بلبـل زده

پي3 خـردۀ گل قلـم در تراش
به سوسن قلم پاك كن هم قماش

ني خامه اش طفـل منصورمغز
ولي نيست در گفتنش پـاي لغز

پي سرسخنهاش ز اقسام رنگ
دوات گل آورده سرخي به چنگ

كند بلبـل از بهـر دفـع خـزان
غـــزلهــاي شــاداب او را روان

تصوير صفحۀ اول «ديباچۀ معياراالدراك» در جنگ 2327 مجلس

بشري  گفتگوي  مقولۀ  از  نه  اسرارنژادش  كالم  چون 
جواهر  از  اگر  كه  مي نمايد  الزم  هوش  اهل  بر  است، 
نظر  به  تا  درآورند،  فكر  دست  به  گوهري  آن  مضامين 
نسب شناسان آللي معاني نگذرانند، نسبت به آن محيط 
فيض ندهند؛ لهذا سهوالقلم منشي4 قضا طغرا كه يكي از 
اصالح  در  است،  سخن  ملك  سلطان  قلمرو5  طرح كشان 
بيتي كه هم خود ارتكاب رفع مفسده اش نموده اند، آنچه 

1. ب: + شورش
2. ب: ـ بيت

3. اساس: ني، با استفاده از ب تصحيح شد.
4. ب: ـ منشي

5. ب: + آن
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به خاطر فاتر آورده، در اين رساله مشتمل بر پنج مقاله به 
شرف عرض باريافتگان بزم تحقيق مي رساند. اميد كه در 
اين باب به شرع اهل سخن، تفكر را واجب عيني دانسته، 
اگر معني اي به از اين به نظر خيال درآورند، نگاشتۀ اين 
بي بضاعت بازار فكر را حك نموده، به خاطرآوردۀ خويش 

را رقم نمايند.
[چون شد مـرتب در باب آن بيت

معيـاراالدراك يعنـي رساله
كلكم چنين ساخت ديباچه اش را

صرف رقم گشت اوراق الله]

ناميدن، منشأ مضحكي بودن است و عبارات سخنوران را 
به كم تغييري بسيار بي مزه ساختن، دكان عبرت گشودن. 
به نظم بلند ديگري، آرايش نثر كردن پست فطرتي است؛ 
و به سجع دلپسند غيري، زينت كالم دادن بي غيرتي. آنكه 
بندگان قرار داده اند كه لفظ صاحب ندارد، بي معني است 
نه  باشد  كهنه  لفظ  كه  است  حق  وقتي  نيست؛2  كليه  و 

تازه. لفظ تازه صاحب دارد و دعواي آن كهنه نمي شود.
كه  همداني  نصيراي  سخنراني  ميدان  دلير  في الواقع، 
اكثر مكاتيبش به دعواي بيگانه روشي مصّدر است، هرگاه 
به مروت آشنا نگردد، و به تاخت و غارت استادي3 ظهوري 

1. اين عنوان در ب نيامده است
2. ب: + اين معني
3. ب: ـ استادي

4. ب: فتواي

2. عبرت نامه كه به مقيما نوشته اند1
[قلمي بهر مقيما شده عبرت نامه

كه شود روسيه آن دزد سخن چون خامه]
شمردي و به  در حالتي كه تيغ جان خراش را قلم تراش 
جاي قلم واسطي، دست به نيزۀ خطي بردي، دوات را از 
مقولۀ كالهخود پنداشتي و مداد را از جملۀ سياهي لشكر 
انگاشتي؛ قط زدن خامه، كارد به استخوان رسانيدن دشمن 
مي نمود؛  صف  دو  برزدن  بهم  نامه،  كردن  مقراض  و  بود 

[كارنامۀ آن] بي مالحظۀ كارزار سخن به عرصه درآمد.
عزيز من! فقرات منشيان را به تقديم و تأخيري انشاء 

كه  مالزمان  نامد؛  منصور  و  نصير  را  خود  نموده،  جرأت 
دغدغۀ پيروي او دارند، چگونه سنت پيشرو خود را واجب 
اين  به  حق پيام  خامۀ  مقام،  مقتضاي4  به  چون  نشمارند. 
انصاف،  پايمردي  به  كه  نمود  الزم  زبان گشود،  مقدمه 
چندي از دستبرد نصير مذكور به حيز ظهور درآيد و فقره 

فقره، جا به جا نمودار گردد؛ والتوفيق منه تعالي.
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ابراهيم  گلزار  ديباچۀ  در  ــ  رحمه هللا  ــ  ظهوري 
فرموده اند: «به پيرايۀ اجتهادش، رونق بر شرع مفتون؛ و 
به درستي اعتقادش، كار ملت از شكست مصون.» نصيرا 
ــ عفي عنه ــ در مكتوب قاضي نور هللا نوشته: «به پيرايۀ 
اعتقادش  درستي  به  مفتون،  شرع  بر  رونق  اجتهادش 
مذكور  ديباچۀ  در  ظهوري  مصون.»  شكست  از  ملت  كار 
اگر  و  اوست؛  نشاندۀ  خاك  بر  درياست،  «اگر  فرموده اند: 
قاضي  مكتوب  در  [نصيرا  او.»  رساندۀ  آب  به  است،  كان 
كان  اگر  و  اوست؛  رساندۀ  آب  به  درياست،  «اگر  نوشته: 
توضيح  «به  فرموده:  ظهوري  او.»]  نشاندۀ  خاك  به  است، 

بيانش، نشانهاي بي نشان همه دلنشين و خاطرنشان.»

صفحۀ اول «معذرت نامه» در جنگ 2327مجلس
بي نشان،  دور  معاني  ضميرش  پرتو  «از  گفته1:  نصيرا 

فرموده:  ظهوري  خاطرنشان.»  و  نزديك  دل  به  سراسر 
«دعواي عادليت از هر كه غير اوست، گزاف.» نصيرا نوشته: 
«دعواي دانش از هر كه غير اوست، گزاف.» ظهوري فرموده: 
«اين مدح و ثناي ديگران نيست كه عذر تطويل بايد گفت. 
سامعه در سعادتي نيفتاد2 كه در شكرگزاري ناطقه نشود.» 
تصويل  كه  نيست  ديگران  ثناي  «اين  كه3:  گفته  نصيرا 
ناخوش و اختصار دلكش باشد، اينجا سامعه از بن گوش 
ممنون4 است.» ظهوري در ديباچۀ خوان خليل فرموده: 
«عطارد به منصب دوات داري، چون قلم انگشت نماي اقليم 
شهرت». نصيرا در ديباچۀ عروض آورده5: «خامه در بنانش 
ديباچۀ  در  ظهوري  گشته.»  انگشت نما  جوهرنمايي  به 

مذكور فرموده:
«از اسطرالب پيشاني ها، ارتفاع آفتاب فطرتها گرفته.» 
اسطرالب  «از  نوشته:  اسطرالب  طلب  رقعۀ  در  نصيرا 
كرد.»  توانند6  كس  هر  سرگذشت  استنباط  جبينها، 
و  آينده  احكام  به  چهره ها،  تقويم  «از  فرموده:  ظهوري 
رفته و حال پرداخته.» نصيرا گفته7: «از تقويم سينه ها، 
در  ظهوري  نمود.»  تواند  دلها  نيست  احكام  استخراج 
ديباچۀ نورس فرموده: «جالجل اوراق درختان به هواي 
او ترانه ريز، و بلبان منقار بلبالن به نواي [او] نغمه خيز.» 
نصيرا در رقعۀ ميرزا نظام آورده8: «بلبان هر قلم به آهنگ 
آن  هواي  به  سفينه  هر  اوراق  جالجل  و  نغمه ريز،  آن 

ترانه خيز.»
و  قتل  عنوان  به  ظهوري،  طبع  خانه زادان  از  مجمًال، 
بسيار  نصرت  علم  برافراشتۀ  اين  سخن  فوج  در  اسيري، 
السيف  بقية  دعاي  به  و  است  گرفتن  آن  كم  اولي  است؛ 
دوران  حوادث  لشكر  آسيب  از  آسمان  قلعۀ  تا  پرداختن. 
كهنه قزاقان  يورش  از  نورس  ديباچۀ  حصار  است،  مصون 
محفوظ باد و دستشان از نقب زدن بازمانده، پاي رفتن 

كوچۀ سالمتشان مباد.

1. ب: نوشته
2. ب: نيفتاده
3. ب: ـ كه

4. ب: ممتون
5. ب: نوشته
6. ب: تواند

7. ب: نوشته
8. ب: نوشته
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[نصيحت گونه  اي بشنو ز طغراي سخن پيشه
امـانت دار لفــظ تــازه شــو از نامـۀ مـردم

به شغل دزدي معنـي دگـر مگشا كف رغبت
كه خواهي نيشها خورد از زبان خامۀ مردم]

3. معذرت نامه كه به ميرزا حمزه نوشته است1
[حمزه خان خواست چو اسماء علوم رقمي

معذرت نامه چنين گشت به سويش قلمي]
تا صفحۀ امكان به پذيرايي رقم منشي قضا مزين است، 
معني طرازي،  گلشن  بلبالن  هنگامه آراي  آن  ضمير  لوح 
رغبت افزاي طوطيان چمن عبارت پردازي، معيار نقود نثر 
و نظم، دستورالعمل نويس2 بزم و رزم از فيضان انوار الهي 

و لمعان اسرار نامتناهي، منور بوده، خوش وقت باشند.
صحيفه اي كه در باب تكليف نثري متضمن بعضي از 
اسامي علوم به خامۀ آللي رقوم نگارش يافته بود، سردفتر 
طاير  اينكه  از  قبل  سخن شناسا!  گرديد.  نشاط  اسباب 
توفيق از آشيان طبِع3 مهجوِر شاهدان مطالب عاليه، پرواز 
ننموده بود و شب و روز به گرفتن [جام]4 وصال ايشان 
دست فكر مي گشود؛ چنانچه باريك ميانان دقايق طبيعيات 
را هم آغوش هيولي و صورت خود داشتي و حقيقت داران 
در  پنداشتي؛  خويش  ماهيت  به  متحد  را  الهيات  نكات 
بودي  خواص  مستحسن  عامه،  امور  بيگانه نژادان  آشنايي 
طريق  اشراقي،  تحقيقات  الهام نسبان  يك جهتي  در  و 
كالم،  وجوه  هدايت پيشگان  سازش  به  پيمودي؛  مشائي 
اعتقاد را موجه ساختي و به اميزش پردگيان رموز تصوف، 
را  هيئت  اشكال  زهره جبينان  پرداختي؛  تجرد  صفت  به 
مركز نشين دايرۀ خيال شمردي و نازك اديان [ظ: ادايان] 
رقوم هندسه را به موجب قسمت، به شبكۀ دل سپردي؛ 
حيات  لذت  تصديق  منطق،  قوانين  دلربايان  بي تصور 
نكردي و بي تذكر عرب زادگان معاني و بيان، نام فصاحت و 
بالغت ناطقه نبردي؛ گاهي از جلوۀ غزاالن باديه گرد قواعد 
نحو محو شدي و چندي به جهت تصرف وحشي صفتان 
رسوم صرف، تن به فكر شگرف دادي؛ زماني به دستياري 
و  گشودي  فقه  مسائل  آشنارويان  بر  خاطر  آغوش  ذوق، 
مطالب  دلنشينان  به  هوش  شوق،  مددكاري  به  ساعتي 
خيل  سر  بر  فكر  لشكر  با  لحظه اي  نمودي؛  واصل  اصول 

ضوابط نجوم هجوم آوردي و لمحه اي به جمعيت اُُكرات 
فتراك]  [ظ:  فترات  افالك  مساحت  علم  عدم  ملك  در 
افكندي؛ اگر در تكسير از مثلث، اثر صد در صد نديدي 
[در نسخه: اثر صدور ضد نديدي]، مربع ننشستي و اگر 
در جفر از انعكاس حروف، مقصد را درست نيافتي، به آرام 
از  توفيق  دستياري  به  كه  مي شد  آن  دغدغۀ  نپيوستي؛ 

چشمه سار طبع آبي به جوي انشاء درآورد.
اكنون كه اين پاي بست سرزمين رزم را مّد بسم هللا 
خرطوم فيل است و هاي و هوي عرصۀ نبرْد نائب مناب 
سربازي  بر  دل  از  زنگ  ميدان  شفا  صفحۀ  قيل؛  و  قال 
است (؟) و سطر اشارات تيغ پر حركات هنگام يكه تازي؛ 
سر به سپر5 كشيدْن دايره به6 سمت الرأس فرض كردن 
قوس  از  سر  كمان  آمدْن  بيرون  كمان  خانۀ  از  و  است 
برآوردن؛ گشاد تيْر حل ما الينحل است و نيزۀ بلندقامْت 
قدم  ثابت  را  دل  مجسطي،  از  جستن  در  مطول؛  معني 
از  گويد؛  حكمت  عين  را  حكمة العين  نديدن  و  جويد 
بيگانگي اشكال اربعه را به شكل مربع شناسد و بديهيات 
را نظريات داند؛ كتاب رياضي [را بياضي]7 خواند و حاشيۀ 
قديم را جديد نامد؛ تفسير را تقتير انگارد و مقابلۀ حديث 
را مقاتله پندارد؛ چگونه به ارتكاب اين امر جرأت نموده، 
كه  اميد  سازد.  دانش  ارباب  اعتراض  تير  هدف  را  خود 
اين بيگانه وقوف را به رسوايي آشنا نساخته، در اين باب 

معاف دارند.
[طغـرا چسان دوات و قلــم آورد بـه پيـش

تيغ و سپـر مناسب وضع سپـاهي است
بايد كه مشق جنگ كند از دو سوي خويش

نامش چو يكه تاز در اقليم شاهي است]

1. ب: اين عنوان را ندارد.
2. ب: ـ نويس
3. ب: + اين
4. ب: + جام

5. ب: سپر به سر
6. ب: بر

7. كلمات در ون قالب در اساس نيامده، اما در ب آمده است؛ بدون 
اين كلمات معناي متن ناقص خواهد بود.


