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چهازمخالاا

ااساه بااا یااو مخدماا و ات اا ای کوتاااه نوؾاات اغاات .مخاااالت اول و دو دز بااازة

زیاضاات ااای ؾاایخ و مخالاا غااو دز ااوازر ااادات او و مخالاا چهاااز ؾااام چهاا مجنااع اش
مجااالع وی اغاات .جاادوانی عةاار ؾااهس نیااص داؾاات و بههاای اش غااسوده ااایؽ زا گااا ی بااا ت نّااف
«م ااود» دز ای ا ماات آوزده اغاات .دز ای ا مخال ا مهاایتااسی ویطگاای ااای مفتااا الطّااالةی دز غ ا
غااط فکااسی ،شبااانی و ادباای ااساه بااا مهسّفاای م تكااس نػا

ااای طّاای آن قن اای ماایؾااود و دز

نهایاات نگازنااده ااص آن دازد کا بااا تكا ی ایا اثااس آگااا ی ااای تاااشهای دز بااازة غاایس سفااان و
تكوف و احوال سفا ،م كوقاً ک الالدنی حػی

وازشمی سض کند.

کلٕذياژگان :مفتا الطّالةی  ،جدوانی ،غةو ادبی ،حػی

وازشمی.

مقذّمٍ
ای ا ماات اشج ن ا آثااازی اغاات ک ا نزااس آن ،گاااه اش ویطگاای ااای نزس ااای غاااده
پیسوی میکند و گااه اش ویطگای اای نزاس فنای .مات «مفتاا الطّاالةی » اشج نا آثااز ا القای
سفانی و تهنی ی م ػاوو مایؾاود کا باا نزاسی بیناابی نوؾات ؾاده اغات .مات دز بههای
مواقر ب كاوـ دز نگاا بیاان حکایاات و نخا قاول اا غاه و م تنار اغات و دز بههای
مواقاار اای اشج نا دز دیةاچ ا نزااسی بینااابی بااس نػا

حاااکی اغاات ،ااساه بااا کازبسد ااای

سباای دز قالااا آیااات ،احادیااا و زوایااات ک ا اش ویطگاای ااای متااون قااوفیان اغاات .دز
ای ا اثااس گااا ی آزای ا ااای غااجر ،جناااظ ،تؿااةی  ،اغااتهازه ،مالحاات و شیةااایی اقاای ب ا
ماات ماایب ؿااد .اش دیگااس كوقاایات غااةو نویػاانده دز ایا اثااس اغااتفاده اش بس اای ل ااات
و اقااطالحات اااـ و افهااال باا ؾاایوه کهاا اغاات .اناای وی اش اؾااهاز ؾااا سان
بصزگاای چااون غااهدی ،حاااف  ،ن.ااامی و ...ب ا فسا ااوز موضااو دز ااالل ماات بهااسه بااسده
اغت و ی

ام  ،باس جارابیت اثاس وی مای افصایاد .باا توجا با اینکا مالاف تاا حادنی اش

آثاز سفانی دیگس ای باسای بیاان حکایاات بهاسه باسده اغات ،ت ات تاؤثیس اان آثااز باوده
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اغاات ،امنااا دز مااوازد بػاایازی با كااوـ قػا ت آ اااشی اثااس اش قاادزت نویػااندگی ااود
ب اوبی بهاسه باسده اغات .ایا اثاس اشل ااا م تاوایی دز شماسة آثااز تهنی ای و زوایای قاساز
دازد و ب ا تخنیااد اش گنػااتان ب ا موضااو اتی ؾااام

سفااان مهااازف اغااالمی ،فنػااف  ،ا ااالر

و تسبیت و امزال آن پسدا ت اغت (ز.ک :زغتگاز فػایی.)211 :1380 ،
نزااس کتاااو ن وناا نزااس اوا ااس قااسن د اای اغاات .اش ویطگاای ااای نزااس ایاا دوزه
افااصایؽ دزقااد واضه ااا و تسکیةااات سباای ،اغااتفاده اش آیااات و احادیااا و ضااسوال ز ا ااا
آوزدن ل ااات متااسادف ،موغایخایی بااودن کااال با غااةا توجا فااساوان با آزایا ااای ادباای
ب ا وی اطه غااجر ،جناااظ ،مسا اااتالن.ی اس و تهاااد اغاات .ای ا اثااس نزااسی بینااابی دازد .نزااسی
آ نگی و مػاجر کا جاذبا و تاؤثیس بیاان زا دوچنادان ماین ایاد و دز ای غاادگی گاا ی
ب غ توغوی نزس فنی مت ای میؾود.
مالااف دز تااؤلیف ای ا کتاااو اش احادیااا پیؿااوایان دی ا چااون پیااامةس اکااس (ـ)
اغااتفاده کااسده اغاات .بهااسهگیااسی اش ن.اای فازغاای اای یکاای اش ویطگاای ااای نزااس ای ا اثااس
اغات .وی اش ؾاهس ا ی فازغای پایؽ اش اود نیاص با مناغاةت کاال بهاسه باسده اغات و ایا
نؿااان اش حاف .ا قااوی مالااف دز حف ا آیااات ،احادیااا و اؾااهاز پساکنااده ؾااهسا و تػاانخ
وی بس شبان سبی دازد.
اشآنجاااییک ا عةاار انػااان ب ا جااای ؾاانیدن پنااد ای جاادی ب ا ؾاانیدن حکایاات و
داغااتان ت ای ا بیؿااتسی دازد ،ب ا

اای دلی ا بیؿااتس ؾااا سان و نویػااندگان اشج ن ا غاانایی

و طاااز و موالنااا باا كااوـ غااهدی مطالااا و اندیؿاا ااای ااود زا دز قالااا حکایاات
بیااان کااسدهانااد .اش ویطگ ای ااای مهاای ای ا اثااس نیااص حکای ات ااایی اغاات ک ا بااسای تةیاای
مهااامی ا القاای آوزده ؾااده اغاات .ایاا حکایااات دز اکزااس مواقاار حکایاااتی عااوالنی
ساه باا اؾاهاز شیةاغات کا دز پای ؾاس قافات پػاندیده و ناپػاند دز جاایجاای زغاال
ماایتااوان مؿااا ده ن ااود .مالّااف موضااو ات ا القاای زا بااا آوزدن داغااتان ااایی شیةااا،
جااامرتااس و مةػااو تااس ؾااس داده اغاات ،قكاا ااایی کاا م تااوای آن دز باااو تهناایی و
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تسبیاات و موضااو ات ا القاای و فهااای انػااانی اغاات .باا قااوزتی کاا داغااتان ااا و
حکای ات ااایی زا دز موضااو ات م تنااف گااسدآوزی کااسده اغاات و توانػاات بااا اغااتفاده اش
آن ااا یاوزؾاات مهااازف ا القاای و پنااد و اناادزش زا بیااان کنااد و ایا امااس بیااانگس احاعا و
مطاله گػتسدة مالف و اغتفاده اش منابهی شیاد بسای نگازؼ ای اثس اغت.
دز ای ا ماات ب ا غااال وقااو بس اای زویااداد ای تااازی ی اؾااازه ؾااده اغاات ماازالً
آمادن حهااست ایؿااان اش والیاات ااوازش با غا سقند و مؿاسّف گؿاات نویػاانده با ؾااسف
اناباات و ازادت دز غااال  923و غااال ااای  923-936کاا دز مالشماات پیااس غااوسی ؾااده و
غااال  939ک ا

طااوز فکااس نوؾاات ای ا کتاااو و غااال  950ک ا ت سیااس ای ا کتاااو دز آن

غال واقر ؾده اغت.
 -1کلٕات پژيَش
 .1-1بٕان مسألٍ

نخد مت ؾناغی یا تك ی مت اش ظسیفتسی و دؾوازتسی ؾا

ای نخد ادبی اغت

ک دز آن منتخد میکوؾد تا با دزیافت و اقال دگسگونی ای زاهیافت دز مت آن زا ب
ق ت و اقالت ن ػتی
دیگس نخد ادبی اغت

ود باشگسداند و با وجود آنک اغاظ و مخدم ای بسای ؾیوه ای
نیتسی و اغتوازتسی زویکسد دز نخد ادبی نیص ب ؾ از میزود

(شزی کوو )42 :1351،بدیهی اغت ک سگون بسداؾت نخد و ت نی شمانی و م توایی مت
بدون فسا ی بودن نػ ای منخّ و پیساغت بیهوده مین اید .بس ای اغاظ تك ی متون که
ا یت و ضسوزت مییابد.
گون ای اش داغتان ای که حکایت ایی اش شندگی اولیا و بصزگان دی و ازفان
اغت ک ب کسامات احوال غنوکی و اقوال ایؿان میپسداشد ای غیسهنویػی ا ای نو ادبی
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ک پیؿین ای بػیاز که دز فس نگ ای م تنف دازد الوه بس فواید زجالی ا نا آگا ی ای
كسی نیص دازد و اش جنة ای گوناگون قاب بسزغی و پطو ؽ اغت.
مفتا الطّالةی ک منخةت نام ای اغت دز احوال و اقوال ؾیخ ک الالدی حػی
وازشمی اش ای دغت نگاؾت ای پسا یت اغت .م ود ب ؾیخ نی ب

ادالدنی

ال جدوانی دز غال  950جسی تؤلیف مفتا الطّالةی زا آ اش کسد دز د ی زجا غال  950آن
زا تی و دز بیػتی ذیال ج

ان غال دز غ سقند ب

انخاه ؾیخ ب بیال بسده اغت.

مفتا الطالةی ب نزس غاده و زوان غدة د ی و ساه با اؾهازی اغت ک ا نا غسودة جدوانی
اغت غةو نزس آن دز ب ؽ ایی اش مخدم و نیص مناجات ای پایان مخاالت ادبی و توأ با
اضاف ای تؿةیهی و اغتهازی اغت مز ِ قیاد م ةت ،بیال بیهای م ةت،

ا وای نفع،

دفاتس قال ،ناوک بال ،نهنگ ؿق و ...
حػی

وازشمی :ک الالدی حػی

وازشمی فسشند ؾهاوالدی حػی اش قوفیان

نامداز غده ای نهی و د ی اغت ک م ت الً پیؽ اش غال  885جسی ق سی دز وازش متولد
ؾده دز کودکی والدینؽ زا اش دغت داد ( جدوانی ،ـ  .)529دز جوانی غس ازادت بس پای
حاج م د ةوؾانی (قطا عسیخت ذ ةی ) و ؾیخ
غنػن حػینی

ادالدنی فه اهلل مؿهدی نهاد و نهایتاً ب

دانی پیوغت .او دز غال  957جسی با مسیدان ب مک زفت و غوع ب دمؿق

و حنا غفس کسد و دز حنا بی از ؾد و دز د ی ؾهةان  958جسی دز
سفان ک الالدی حػی بس پای زیاضت و ب جا آوزدن احکا و مناغو
الةت دز ای عسیق واقهات و مکاؾفات زا نیص موزد توج داؾت اغت با ای
مػتان

انجا دزگرؾت.
نی ؾس ی بوده
اش آن سفان

ساغان ک دز امزال سقانی و تا حدودی ابوغهید ابوال یس میتوان یافت دز وازشمی

نؿانی نیػت .پع اش او ؾیخ ؾسیفالدنی حػی بس جای پدز نؿػت (مای
و /147اب
و .)1214

سوی146 :1378،

اد 1351 ،ر 320 :و  /321ؾوؾتسی/414 :4 :1392 ،لهنی بد ؿی1213 :1376 ،
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غنػن عسیختی وازشمی بدی ؾس اغت ک الالدنی حػی

وازشمی مسید ؾیخ

ادالدنی فه اهلل مؿهدی (پیس دلی ) و او مسید حاجی م د ةوؾانی و او مسید ؾاه نی
اغفساینی و او مسید ؾیخ زؾیدالدنی م د و او مسید غید ةداهلل بسشؼآبادی بوده اغت.
ک الالدنی حػی  11غال نصد ةوؾانی ماند و غسانجا با اجاشهنام ای اش مسؾد ود ب
وازش باشگؿت او دز غال  957جسی با مسیدانؽ ب مک زفت و پع اش ادای مساغی دز زاه
باشگؿت دز دمؿق انخا ی غا ت و ب حنا زفت ک الالدی حػی دز حنا بی از ؾد و
دز د ی ؾهةان غال  958جسی دز انجا دزگرؾت مسید او م ود جدوانی دز غال 950
جسی و پیؽتس مسید و فسشند ازؾدؼ ؾسیفالدنی حػی

وازشمی دو ترکسه ب نا ای

مفتا الطّالةی و جادةالهاؾخی دز احوال و مخامات پیس ود پسدا ت اند .دز ا نا منابر احوال
وازشمی (مختول دز  839جسی) ب

ی آمی ت اغت (مای

ای قوفی با تاجالدی حػی

سوی :1378،قف  / 145-154ؾوؾتسی  414/4 :1392ب بهد  /نػ

طّی مفتا الطّالةی ب

ؾ ازة  2853م فوا دز کتاب ان گن ب ؽ /مهكو

نیؿاه 344/2 :1345 :و  / 345اب

اد 1352،ر 320/8:و  / 321جهفسیان.)11-88 :1390 ،
متون بػیازی دزشمین مػائ ا القی ب زؾت ت سیس دزآمده اغت ک سکدا غهی
دز ا تالی ازشؼ ای انػانی و فهائ ا القی داؾت اند .اشج ن ای آثاز ،کتاو مفتا الطالةی
اغت ک دز قسن د ی جسی ق سی ب نزس آمی ت ب ن.ی ب زؾت ت سیس دز آمده اغت .ای اثس،
کتابی مفك دز بیان مػائ ا القی با اغتناد ب آیات و زوایات و حکی و داغتان ا و اؾهاز
ن ص اغت .تك ی ای دغتنوؾت بس اغاظ دو نػ  :کتاب ان ندوة الهن ا لکنهو ( ند) و
نػ

گن ب ؽ ب ؾ ازة  1697ک دز کتاب ان گن ب ؽ پاکػتان موجود اغت ،اغتفاده

ؾده اغت .ای پطو ؽ بس آن اغت ک بسای ن ػتی باز ض

تك ی و مهسفی اثس با دغتیابی

ب ضزفنای آن و ؾنا ت ازشؼ ای شبانی ،ادبی و فکسی آن با تکی بس غةوؾناغی ،شمین ای
بسای ؾنا ت ؾدن س چ بیؿتس ای اثس تهنی ی فسا ی غاشد.
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مفتا الطّالةی دز چهاز مخال با مخدم و ات ای غامان یافت اغت .جدوانی دز
مخدم اؼ اش غفس ک الالدی حػی

وازشمی اش وازش ب غ سقند دز غال  923جسی یاد

میکند و ای ک چگون با ؾیخ دیداز کسده و ب مسیدانؽ پیوغت اغت .جدوانی اش کسامات
مؿایخ ک الالدی حػی یهنی ؾیخ زؾیدالدی م د بیداواشی ،ؾاه نی اغفساینی و حاجی
م د ةوؾانی نوؾت و مؿایخ او زا تا حهست اما زضا ( ) ذکس کسده اغت غوع دز لصو
یادکسد آ ست ،متابهت اش غنت ،والیت ،مساتا اولیا و ابدال ،اقػا

وازر ادات ،تهسیف

ولی و  ...غ نانی میگوید ک ا نا بسگسفت اش متون قوفیان اغت و دز پایان س مخال
مناجاتی اش مالف ذکس ؾده.
جدوانی دز مخال اول حکایاتی اش زیاضات و مجا دات ک الالدی

حػی

وازشمی اش شبان ود او نخ میکند ای حکایات بیان احوال سفانی و غنوک ؾیخ تا پیؽ
اش پیوغت ب مسؾدؼ حاجی م د ةوؾانی اغت .اش موازد جالا توج دیداز ؾیخ با
ادالدی فه اهلل مؿهدی دز ابیوزد اغت (مؿهدی اش نفای ةوؾانی بوده و مالف با ذکس
حکایاتی اش او با الخاو احتسا آمیص یاد کسده اغت) ک

ادالدی او زا با توقی نام ای ب نصد

ةوؾانی میفسغتد .واقهات ؾیخ دز عسیخ غنوک یادکسد مجروبان و دزویؿان نامداز
وازش  ،مانند دزویؽ م د سق پوؼ ،دزویؽ م د بیو ،موالنا اح د جندی ،ؾیخ
صیص پوزان سوی ،دزویؽ آر م د وازشمی و  ،...ماجسای اقامت ؾیخ نصد بههی مؿایخ
و غالغ قوفی (مانند یػوی ) و بسیدن اش آن ا اش دیگس موازد موزد توج دز ای باو اغت.
مخال دو دز بیان زیاضات و مجا دات ؾیخ دز شمان پع اش گسویدنؽ ب
اغت .دز ای باو نیص واقهات ؾیخ غفس ای مؿختباز او ب
میسشا) و وازش حکایت ایی اش

ةوؾانی

سات (دز هد غنطان حػی

ساه قدیی ؾیخ با نا دزویؽ آر م د وازشمی،

زیاضات و چن نؿینی ا و مصدوزی کسدنؽ ذکس ؾده اغت.
مخال غو دز « اقیات و وازر آن مختدای ال یان» اغت .ای مخال حکایاتی اش
کسامات ؾیخ حول ؾفای بی ازان تنةی بیادبان یازیدادن مسیدان نیاشمند ازادت ؾا ان ب ؾیخ

مهسفی نػ
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دز پی ظفس آن ا بس دؾ نان ،ازادت ظهیسالدی م د بابس دز مخاب دؾ نان و یازیدادن فوالد
غنطان دز مخاب قصلةاؾان ،زغوا ن ودن مؿایخ و مد یان دزو ی و امزال ای ا ذکس ؾده
اغت .نویػنده دز ای مخال اش وبای م وف غ سقند دز غال  939جسی نیص یاد کسده اغت.
مخال چهاز دز بیان مجالع آن حهست اغت و ؾام چه مجنع ؾیخ اغت .ای
مجالع ا نا دز پاغخ ب پسغؽ ای مسیدان دز تةیی آیات و احادیا و اقوال مؿایخ با
نکت ای سفانی اغت .حنفی مر ا بودن ؾیخ و ا تخاد او ب مهاد جػ انی دز ض
اقوال ؾیخ دز ای مخال دزیافت میؾود .گفتنی اغت نػ

آزا و

م نوعی اش ای چه مجنع دز

کتاب ان دانؿگاه تهسان م فوا اغت ک دکتس زضاشاده ؾفق دز غال  1389آن زا تك ی و
منتؿس ن وده اغت .تك ی انتخادی ای ب ؽ بس اغاظ دو نػ

که مصید فایده وا د بود.

ترکس دیگس آنک قاضی نوزاهلل ؾوؾتسی نػ ای اش مفتا الطالةی زا دز ا تیاز داؾت اغت ک
اش آن با نا کتاو مخامات ؾیخ حػی

وازشمی یاد و مطالةی دز بازة احوال ؾیخ حػی

وازشمی نخ کسده اغت ( ان .)4/441 :ات

مفتا الطالةی دز بیان ذکس نػا وازشمی و

اوالد اوغت و با مناجات و د ا ات مییابد.
یادآوز میؾود ک ؾسیفالدنی حػی

وازشمی فسشند ازؾد و مسید ک الالدنی

حػی با بهسه بسدن اش مفتا الطّالةی  ،جادةالهاؾخی زا دز احوال و مخامات پدز ویؽ با
بسافصوده ایی اش غفس ح نگاؾت اغت (جهفسیان ،پاییص  1390قف .)11 -88
سفان ک الالدنی حػی بس پای زیاضت و ب جا آوزدن احکا و مناغو
ؾس ی بوده الةت دز ای عسیق واقهات و مکاؾفات زا نیص موزد توج داؾت اغت با ای
آن سفان مػتان

نی
اش

ساغان ک دز امزال سقانی و تا حدودی ابوغهید ابوال یس میتوان یافت دز

وازشمی نؿانی نیػت.
او داؾت پیس ،مجا ده و غ تگیسی بس نفع زا دز زغیدن ب ک ال ماثس دانػت و
پیوغت دز ای غنو گا نهاده اغت .گفتنی اغت اقوالً مؿایخ کةسوی ک ذ ةی نیص اش آنان
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اغت ای عسیق سفانی زا داؾت اند .موزد قاب ذکس دیگس ای ک اش ای ک الالدی اؾهازی با
ت نف حػینی مانده اغت ک بیؿتس آن ا دز دو منخةت نام او یهنی مفتا الطّالةی و
جادةالهاؾخی آمده اغت( .مای
زا ب

سوی .)147 :1377،بههی ترکسهنگازان متؤ س غسوده ایی

وازشمی منػوو کسدهاند ( .یامووز)315 :1338 ،
با وجود جػتجو ای فساوان ،تاکنون نػ ای اش مفتا الطّالةی دز کتاب ان ای ایسان

یافت نؿده اغت .با ای

ما توانػتیی دو نػ

اش ای مت ازشؾ ند زا دز کتاب ان ای ند

و پاکػتان ؾناغایی کسده ،فسا ی آوزیی و الةت جػتجو بسای نػخ دیگس انان ادام دازد.
 .2-1اَمٕت ي ضزيرت تحقٕق

مفتا الطّاالةی اثاسی اغات تهنی ای -سفاانی کا باا شباانی ادبای باا مهیاز اای قاسن
د ی نوؾت ؾده اغت .ؾاهس اغات و نزاس و نا دز حاد تکناف کا با قادز متهاازف اش قانایر
باادیهی مزاا تؿااةی و اغااتهازه و یااسه ج ااال پریسفتاا اغاات .دز بیااان مطالااا اش ناقااس
اوؼتسکیااا و شیةاای فازغاای اغااتفاده ؾاده اغاات کا
ا ا شبااان زا ب ا

ای امااسوش اای مایتوانااد توجا

ااود جنااا کنااد و ؾاایوهای زا پاایؽ پااای کػااانی گاارازد ک ا ب ا تکام ا

شبان و اندیؿ فکس میکنند.
 .3-1پٕشٕىّ تحقٕق:

عةااق بسزغ ای ااا و ت خی اق ااای قااوزت گسفت ا اش منااابر مهتةااس و دز دغااتسظ ،ای ا
نػا

تاااکنون دز ایاسان و ااازج اش ایاسان تكا ی نؿااده اغاات امنااا دز دو مااوزد آن اای نا

ب قوزت کام و ن ی ای اثس موزد توج قساز گسفت اغت:
 .1-3-1نػ ا ای م نااو اش چه ا مجنااع – مخال ا چهاااز کتاااو مفتااا الطااالةی
– دز کتاب ان ا دانؿااگاه تهااسان موجااود بااوده و دکتااس زضاااشاده ؾاافق دز غااال  1389آن زا
تكا ی و منتؿاس کااسده اغات امناا ایا تكا ی توجا ا ا فا زا با
نخدی نیص اش یچ جنة ای بس آن نؿده اغت.

ااود جناا نکااسده و

مهسفی نػ
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 .2-3-1قاضاای نااوزاهلل ؾوؾااتسی نػاا ای اش مفتااا الطااالةی زا دز ا تیاااز داؾاات
و اش آن بااا نااا «کتاااو مخامااات ؾاایخ حػاای

ااوازشمی» یاااد کااسده اغاات (قاضاای نااوزاهلل

ؾوؾااتسی )106/1 :1392 ،او مطااالةی دز بااازة احااوال ؾاایخ حػاای

ااوازشمی نخاا ن ااوده

اغاات ( ااان 414/4 ،ب ا بهااد) و ب ؿاای اش مطالااا مخال ا چهاااز زا ک ا جاادوانی دز بااازة
ماار ا ؾااس ی ااوازشمی بیااان کااسده جهناای و نادزغاات دانػاات اغاات .الةتا ؾوؾااتسی ایا
مطالا زا با زوؾی کامالً یسحسف ای و بدون اغتدالل بیان کسده اغت.
 .2بحث
 .1-2معزّفٓ مؤلّف

م ااود باا ؾاایخ ناای باا
مسیاادان ک ااالالادنی حػاای

ادالاادنی ال جاادوانی اش قااوفیان ماااوزّالنّهس و اش

ااوازشمی ( ااازف نامااداز غاادة د اای) بااوده کا دز غااال 950

جااسی زغااال مفتااا الطّااالةی دز مناقااا و احااوال مسؾااد ااود نگاؾاات اغاات پاایؽ اش آن
فسشنااد ااوازشمی ؾااسیفال ادنی حػاای دز نگااازؼ کتاااو جادةالهاؾااخی اش مفتااا الطّااالةی
بهااسه بااسده اغاات .جاادوانی عةاار ؾااهس نیااص داؾاات اغاات و بههاای اش غااسوده ااایؽ زا دز
مفتااا الطّااالةی ذکااس ن ااوده امنااا دیااوانی اش او بااس جااای ن انااده اغاات .بااا کوؾااؽ فااساوان دز
بااازة جاادوانی اعال اای باا دغاات نیامااد (نػاا

طّاای مفتااا الطّااالةی باا ؾاا ازة 2853

م فوا دز کتاب ان گن ب ؽ  /نفیػی.)400/1 :1363،
 .2-2آثار غجذياوٓ

بجص ی مفتا الطّالةی اثس دیگسی اش او ؾنا ت نؿده ،دز مت مفتا الطّالةی

یب

اثسی اش ود اؾازه نکسده اغت.
 .3-2معزّفٓ مفتاحالطّالبٕه:

مفتااا الطّااالةی  :کتااابی اش ک ااالالاادنی م ااود جاادوانی دز مناقااا و مخامااات
ؾاایخ حػاای

ااوازشمی ،ؾاایخ قااوفیان انخاااه حػااینی اغاات .دز بیؿااتس تاارکسه ااا و نیااص
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آنااان کا دز زوشگاااز مااا تااازیخ ادبیااات فازغاای نوؾاات انااد ،شندگیناما وی زا بااا تاااجالاادی
حػاای

ااوازشمی (مختااول  )840دزآمی تاا انااد .دز پااازهای مآ اار متااؤ س ،او زا فسشنااد

ؾااهاوالاادی حػاای ب ا بس ااانالاادی

ن ا انجاادانی دانػاات انااد .اش اوان شناادگی ،مػااتهد

پااریسؼ عسیخ ا تكااوف بااود .پااع اش چناادی ،اش مسیاادان حاااجی م ااد ةوؾااانی ()938
ؾااد و دز غاانو عسیخ ا

دانی ا ک ا

ااود ک ااالالاادی حػاای  ،فسشناادؼ ؾااسیفالاادی

حػاای و م ااود جاادوانی آن عسیخا زا غنػاان نیا حػااینی

دانیا نامیاادهانااد ،دزآمااد.

ک ااالالاادی با واغااط اغااتهدادی کا داؾاات ،پااع اش چناادی با مخااا ؾاای ی زغااید و دز
ااوازش  ،غاا سقند ،ب ااازا و دمؿااق باا ازؾاااد عالةااان پسدا اات .دز  956بااا گسو اای اش
مسیادان ،ز ػااواز مکا ؾااد .پاع اش گااصازدن مناغااو حا  ،با دمؿاق زفاات و انخااا ی دز
آن غااامان بااسآوزد .پااع اش آن باا قكااد بااسآوزدن انخااا ی دز حنااا آ نااگ آن ؾااهس
کسد ،امنا دز آن دیاز دزگرؾت .ک الالدی آ سی پیس عسیخ ا تؿاؾی بود.
جااادوانی دز بااااو نوؾااات ایا ا کتااااو زا گویاااد« :دز ااااعس ،ایا ا

صی ااات

قااوزت بػاات بااود ک ا اش مخامااات حهااست ایؿااان تاارکسةالیخی مػ ا ی ب ا مفتااا الطّااالةی
نوؾت ؾود ) 27(».تا ای ک اش عاسف ؾایخ با ایا کااز ماؤموز مایؾاود «ضا ناً ز كات با
نوؾات تاارکسة احاوال حهااست پیاس و م اادومی و مختاادای ماا مهنااو و مفهاو ؾااده بااود» و
نیااص «بنااده زا ز كاات ب ا نوؾاات تاارکسة مؿااایخ غنػاان ؾااسیف ؾااد»( )32آنگاااه نااا ای ا
کتاو زا مفتا الطّالةی مینهد.
 .4-2جأگاٌ ؤًسىذگٓ ي شاعزْ غجذياوٓ

 .1-4-2جایگاه نویػندگی  :با دز ن.س گسفت مت ای کتاو میتوان او زا نویػندهای متوغنخ
مهسّفی کسد
 .1-4- 2جایگاه ؾا سی:
 .5-2معزّفٓ دستؤًسَاْ مًجًد:

مهسفی نػ
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الف ،نػا
(ال ؿتهس با

کتاب انا گان ب اؽ با ؾا ازة  ،2853نػاتهنیق اوؼ ،م دحػای

واجا کاتاا) با میسکای غا سقندی ،دازای  529قاف  15 ،غاطس ،دز ؾاهس

غ سقند 951،جسی ،آ اش نػ

متؤغفان دز دیةاچ افتاده اغت ،اش قسای بسمیآید افتادگی اش

چند غطس بیؿتس نیػت ،نوان ا شز و بس ی الجوزد و بس ی ؾنگسف ،آیت ای قسآنی با شز،
جدولبندی پن زاه ب شز و زنگ ا (مناصوی .)3/848 :1363 ،دز حاؾای دو قاف
اغاظ ب نػ بدل اؾازه ؾده ک وجود نػ
و ،نػ

اش نػا

دیگسی زا ثابت میکند.

کتاب ان ندوةالهن اّ لکنهو ( ند) ب ؾ ازة  ،191نػتهنیق ،حاجی ةداهلل

ب م دامی  ،دازای  311قف  19 ،غطس ،نؿان ا ب ؾنگسف ،فاقد تازیخ کتابت م ت الً
غدة یاشد ی جسی ،گفتنی اغت میکسوفینی غیاه و غفید ای نػ

اش مسکص میکسوفینی نوز

تهی ؾد.
با توج ب قدمت و ق ت نػ
ب

نوان نػ

اغاظ بسگصیده و نػ

کتاب ان گن ب ؽ ،ای نػ
کتاب ان ندوة الهن ا ب

با نؿان ا تكازی «اظ»
نوان نػ بدل و با نؿان

ا تكازی «ند» اغتفاده ؾد.
یکی اش ویطگی ای ای نػ بدل ای اغت ک سگااه دو واضة یکػاان دز نػا

اغااظ

وجود داؾت  ،گا ی کاتا واضة دو زا اؾتةا اً ب جای واضة اول دز ن.اس گسفتا و مطالاا بای
ای دو زا  -ک گا ی شیاد و مهی ی بودهاند -ننوؾت اغت.
گا ی واضهای دز نػ بدل با نػ
متسادفاند مزالً دز نػ

اغاظ متفاوت اغت امنا ای دو ل ات متفااوت باا ای

اغاظ واضة «ؾا س ی» وجاود دازد ولای دز نػا بادل واضة «ینگا »

نوؾت ؾده اغت ک سدو نو ی غک اند .با توج با ایا نکتا مهنای واضة «یاسهداز»  -کا دز
فس نگ ا وجود ندازد ،آؾکاز میؾود چون دز نػ بدل ب جای آن واضة «ش ای» با کااز
زفت اغت.
 .6-2ئژگَٓاْ رسمالخطّٓ وسخٍبذل ي وسخّ اساس
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ویطگای ااای کتاباات نػا

ااای طاای مه ااوالً با یاو ؾایوه اغاات ،کتاباات ایا

مت نیص اش ای قا ده مػتزنی نیػت اینو ب بس ی اش موازد اؾازه میؾود:
جدانویػی و پیوغت نویػی:
 .1متك نوؾت «ای »« ،آن» « ،ی» و حسف اضاف «ب » ب کن بهدی.
 .2بس ااای اش کن اااات با ا اااس دو قاااوزت نوؾااات ؾاااده اغااات :جاااوانماااسدی،
جوان سدی.
 .3بس ی اش کن ات ب قوزت جدا نوؾت ؾده اغت :دیزوش ،پیزوی.
نوؾت حسفی ب جای حسف دیگس:
 .1مه ااااوالً باا ا جااااای «ت»« ،چ»« ،ض» و «گ» اش «و»« ،ج»« ،ش» و «ک» اغااااتفاده
میؾود.
 .2اغتفاده اش «ی» کوچو (ّ) ب جای «ای» دز کن ات م تو ب « ای یس منفوا» یا
« ای بیان حسکت».
 .3دز کن ااات م تااو با « ااای» یسمنفااوا کا متكا با « ااا» ی ج اار ؾااود« ،ه»
یسمنفااوا زا حاارف کااسده اغاات ( انهااا ،بیااز ااا) ،چناناا ایا گون ا کن ااات متكا ب ا
«ی» مكااادزی ؾاااود ،اااالوه باااس تةااادی «ه» با ا «گ»« ،ه» یسمنفاااوا زا ااای مااایآوزد:
(دیوان گی).
 .4کن ااات م تااو باا «ه» نگااا اضاااف ؾاادن باا الماات «ای» بااا ّ («یااا» ی
کوچو) نوؾات ؾاده اغات :آمو تا ّ (آمو تا ای) .با عاوز کنای نؿاان (ّ) ای با جاای
کػسه اضاف و ی ب جانؿینی «ی نکسه» ب کاز زفت اغت :ب زاب ّ (ب مزاب ای).
نوؾت کن ب ؾکنی دیگس« :توغت» ب قوزت «تػت» و حیات ب قوزت «حیوة»

مهسفی نػ
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مقأسّ کلٓ وسخّ اساس ي بذل
ند

اظ

پیوغااات نویػااای ( :سفاااانسا ،بکنیاااد) و جدانویػااای :جدانویػاای ( :سفااان زا ،با کنیااد) و پیوغاات نویػاای:
(م نوبتس)

(م نووتس)

مؿاا ف کااسدن اؾااهاز مالااف بااا آوزدن ةااازت اؾهاز مالف مؿ ف نؿدهاند
«ل ولف »
کازبسد «ن » ب ؾک «نی»

کازبسد «ن » ب ؾک «ن »

ؾک ای قدی یتاس :آناچ-بناو -آناو-چناناو -ؾک ای جدیدتس :آنا -بنک -آنک چنانک  -بادان
ک

بدانو
ب کاز بسدن کن ات (چنان و چنی ) ب

ی قوزت

ب کاز بسدن ای کن ات ب قوزت (چونان و چونی )
-

گراؾت غ نخط شیس حسف «ظ»
ج ن ب ؾک مهنو  :قدظ اهلل غسه

ج ن ب ؾک مجهول :قدظ غسه

مكدز «آوزدن» ب ؾک «آزدن» ب کاز زفت

مكدز «آوزدن» ب ؾک مه ول «آوزدن» ب کاز زفت

جدا نوؾت «ن» منفی (ن یازند ،ن بندند)

پیوغت نوؾت «ن» منفی (نوندازی ،نػتانی)

کن ات

صهداز با کسغی الف ب ؾک

مه ول کن ات صهداز با کسغی الف با ؾاک

یسمه اول

(تؤثیس -مؤموز)

(تاّثیس -ماّموز)

ب کاز بسدن کن «ا نی»« ،فامنا»

بکاز بسدن کن «یهنی»« ،امنا»

نوؾت فه اای ماضای نخنای با ؾاک کاما (زفتا

نوؾت فه ای ماضی نخنی ب ؾک بدون «اغت»

اغت)
کازبسد «ن ی» و «مای» قةا اش فها پیؿاوندی «ن ای -کازبسد «ن ی» و «می» بی فه پیؿوندی «بسن یآیاد»
بسآید» و «میدزیابد»

و «دزمییابد»

ب کاز بسدن افهال د ا «م فوا دازاد».

ب کاز نةسدن افهال د ا «م فوا دازد».

مؿ ف نکسدن مكسا ای مت

مؿ ف کسدن مكسا ا با المت « » یا مكسا

واضة «مخول » یؿ ب قوزت «مخول » نوؾت ؾده

واضة «مخول » یؿ ب قوزت «مخال » نوؾت ؾده

بیؿتس موازد مفهول  +زا

بیؿتس موازد مفهول – زا
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نوؾت فه ب ؾک

ادی «ن ود»« ،بسید» و «غوازیی».

نوؾااات فهاا باااا «و» تؤکیاااد «بن اااود»« ،بةسیاااد» و
«بػوازیی».

حسف اضاف «ب » :ب غس کسده

حسف اضاف «بس» :بس غس کسده

حسف اضاف «بس» :مسا بس آن اعّال ی نةوده اغت

حسف اضاف «ب » :مسا ب آن اعّال ی نةوده اغت

حسف اضاف «دز» نخد جان زا دز کف دغت گسفت

حسف اضاف «بس» نخد جان زا بس کف دغت گسفت

د مطابخت موقوف و قفت «ؾسیف»

مطابخت موقوف و قفت «ؾسیف »

کازبسد کن ا با ؾاک اماسوشی «ایػاتاده»« ،فاسود» ،کااازبسد کن اا باا ؾااک قاادیی «اغااتاده»« ،فااسوذ»،
« ساغان»

« وزاغان»

ج ر بػت کن با «ان»

ج ر بػت کن با « ا»

دز س دو نػ  :زبودیت ب جای زبودید

دز س دو نػ  :زبودیت ب جای زبودید

ؾک مه ولی کن «چکد»« ،بسادز زا امس کسدند»

ؾااک

یسمه ااولی کن اا «چکاات»« ،بااسادز زا امااس

کسدن»
کازبسدن مكدز «ماندن» دز مهنی (نهادن و گراؾت )

کاااازبسدن مكااادز «گراؾااات » دز مهنااای (نهاااادن و
گراؾت )

کازبسد ماضی نخنی ب ؾک جدید «میکسد»

کازبسد ماضی نخنی ب ؾک قدیی «کسدی»

کازبسد «ن.ی» بسای زبا ی

کازبسد «زبا ی» بسای زبا ی ک دقیقتس اغت

اغتفادة بیؿتس اش حالت وقفی :زغیده و باشگسدانیده و اغتفادة ک تس اش حالت وقفی :زغید و باشگسدانیاد و
...

...

کازبسد بیؿتس ؾک مجهول :تجػنع کسده میؾد

کازبسد بیؿتس ؾک مهنو  :تجػنع میکسد
یسمهیاز «بوینی»

کن ب ؾک مهیاز «بینی»

کن ب ؾک

مت گا ی دازای ا ساو

مت ک تس دازای ا ساو

کازبسد کن ب ؾک قدی یتس «پی » و «ؾیو»

کازبسد کن ب ؾک جدیدتس «فی » و «ؾیا»

کازبسد صه :مختداّ

کازبسد حسف «ی» بجای صه :مختدای بادون اضااف
ؾده ب کن ای

ا ساو دزغتتس آیات قسآن

ا ساو نخ بههی اش آیات قسآن

ؾااک قاادی ی بس اای اش واضه ااا (بااوبسدازیی ،بوینااد ،ؾاک متفاااوت بس ای اش واضه ااا (بةاسدازیی ،بوبینااد،

مهسفی نػ
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بوبینیی)

بوینیی)
وجود نخ امالیی دز س دو نػ  :اقن

(اغان ) ،وجود نخ امالیی دز س دو نػ

ایصا (ایرا) ُسد ( وزد) ،واغت ( اغت )

قیست (غایست)،

او ( واو) ،غوزاغ (غساغ) ،بسدهبازی (بسدبازی)،

وتٕجٍگٕزْ:
مفتااا الطّااالةی منخةااتنام ا ای اغاات مؿ ا ون اش تهنی ااات ا القاای و سفااانی ک ا
جاادوانی آن زا باا نزااس مػااجر تااالیف کااسده و دز آن اؾااهازی زا اش ااود و دیگااس ؾااهسا
آوزده اغت .دز ای مات مزا دیگاس آثااز سفاانی قاسن د ای ةاازات سبای فساوانای آماده
و مطالااا آن ب ا آیااات ،احادیااا قدغاای ،زوایااات ،حکایااات و یااسه مػااتند ؾااده اغاات .
مولااف اش مؿااایخ عسیخاات ذ ةاای و دیگااس سفااا بااا احتااسا و الخاااو و نهااوت ؾایػاات یاااد
ن ااوده و  -گسچا

اای او و اای ااوازشمی غاانیماار ا ػااتند -دز ماات اش ای ا ؾاایه نیااص

با تکسیی یاد کاسده اغات .ایا اثاس غسؾااز اش قانایر ادبای مزا  :جنااظ ،تؿاةی  ،اغاتهازه و
یااسه بااوده دز آن اش ل ااات و اقااطالحات م ناای و ناقااس مهجااوز و کن اااتی کاا دز
فس نگهااای فازغاای نیامااده اغااتفاده ؾااده اغاات .نزااس جاادوانی ف اایی و مودبانا و ب ا دوز اش
ااصل و جااو و بیانااات غااط ی اغاات و دز توقاایف وقااایر نیااص جصییااات مطالااا زا بیااان
میکنااد و بااسای الخااای بهتااس مفااا یی غ ا

ااود زا دز کنی ا مخاااالت کتاااو ب ا ب ؿااهای

کااوچکی ت اات نااوان مخولاا تخػاایی مین اید.ناگفتاا ن انااد کاا نزااس ایاا نویػاانده بػاایاز
قویتس اش ؾهس او اغت.
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مىابع ي مأخذ
 .1قزآن کزٔم
 .2اب

اد حنةنی ،ةدال ی ( 1352ر) ،شذرات الذَب ،بیسوت ،دازالفکس.
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 .3بهاز ،م دتخی ( ،)1385سبکشىاسٓ تهسان ،توظ.
.4حقؾناظ ،نیم د .)1370(.مقاالت ادبٓ – سبانشىاختٓ ،تهسان :نینوفس.
 .5دانؿگاه ک ةسی ( .)1382تارٔخ أزان (جلذ ششم) ديرِ تٕمًرٔان (تسج

یهخوو آضند) .تهسان:

جامی .ب نخ اش وانؽ تفػیسی ا الر م ػنی ب مزاب اندزشنام غیاغی كس تی وزی،
 .6د دا ،نیاکةس .)1373( .لغتوامٍ ،تهسان :موغػ ل تنام د دا.
 .7زواقی ،نی« )1390( .در بارِ گًٔش ٔغىابٓ» .شیس ن.س المهنی حداد ادل ،جؿ نام دکتس غنیی
نیػازی ،تهسان :فس نگػتان شبان و ادو فازغی ،چات اونل.
 .8شزی کوو ،ةدال ػی ٔ ،)1351( ،ادداشتَا ي اوذٔشٍَا ،تهسان ،عهوزی.
 .9جدوانی ،م ود( ،بیتا) ،وسخٍ خطٓ مفتاحالطّالبٕه ب ؾ ازه  ،2853م فوا دز کتاب ان گن
ب ؽ اغال آباد.
( ،-----،------.10بیتا) ،وسخٍ خطٓ مفتاحالطّالبٕه ب ؾ ازة  ،191نػ

کتاب ان ندوةالهن اّ لکنهو

( ند).
 .11قاضی نوزاهلل ؾوؾتسی ،)1392( ،مجالسالمؤمىٕه ،مخدم و تك ی و تهنیخات اش ابسا یی سو پوز و
کازان ،مؿهد ،بنیاد پطو ؽ ای اغالمی آغتان قدظ زضوی.
 .12لهنی بد ؿی ،میسشا له بیو ( ،)1376ثمزات القذس مه شجزات القذس ،مخدم  ،تك ی و
تهنیخات اش ک ال حاج غید جوادی ،تهسان ،پطو ؿگاه نو انػانی و مطالهات فس نگی.
 .13مای

سوی ،نجیا ( ،)1369وقذ ي تصحٕح متًن ،مؿاهد ،بنیااد پاطو ؽ اای اغاالمی آغاتان قادظ

زضوی.
 .14مهكو

نیؿاه ،م د مهكو ب

شی الهابدی

( ،)1345طزائق الحقائق ،تك ی

م دجهفس

م جوو ،تهسان ،بازانی.
.15مال  ،حػینهنی .)1385(.پًٕوذ مًسٕقٓ ي شعز ،نؿس قها ،تهسان.
 .16منصوی ،اح د ( ،)1363فُزست مشتزک وسخٍَاْ خطٓ فارسٓ پاکستان ،اغال آباد ،مسکص
ت خیخات فازغی ایسان و پاکػتان.
 .17جهفسیان ،زغول( ،پاییص « ،)1390جادِالعاشقٕه (اس مايراءالىُّز تا حزمٕه شزٔفٕه)» ،پیا بهازغتان
ظ  ،4ؼ  ،13قف .11- 88
 .18نفیػی ،غهید ( :)1363تارٔخ وظم ي وثز در أزان ي سبان فارسٓ ،تهسان ،فسو ی.
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