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       چكيده
  .مي پردازد هاي عارفان شيعينوشتهمعرفي دستاين مقاله به  : هدف
اي است كه نسخه مورد نظر با نسخه نفيس و معتبر مرجود در تحليلي و مقايسه –توصيفي : روش

  .كتابخانه مجلس شوراي اسالمي مطابقت داده شده است
هاي به پيرجمال اردستاني بزرگترين عارف شيعه در قرن نهم هجري است يكي از دستنويس: هايافته

جا مانده از آثار وي نسخة كوچكي است كه در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران محفوظ است اين نسخة 
ها و اي افتادگيبسيار ارزنده و معتبر كه بازماندة قرن نهم است از گزند حوادث در امان نمانده و دار

در مورد آن انجام  يقيدق يو بررس املك يمعرف چياست و چون تا كنون ه يفراوان يهايدگيد آسيب
 يمذكور حاو ةنسخ نيبر ا عالوه .اعتبار آن همچنان مسكوت مانده است ةو درج تينشده اهم

تاريخي تيموري و در اطالعات با ارزشي در زمينة  نوع تذهيب، تزيين و تهية نسخ خطي در دورة 
توانند اطالعات ارزشمندي از آن به دست محدودة جغرافيايي عراق عجم است كه پژوهشگران مي

بنا به داليل ياد شده در اين مقاله پس از مقابلة دقيق اين نسخه با نسخة نفيس و معتبري كه در . آورند
صالت، اعتبار ؛ و مضمون و مقدار موزة كتابخانة مجلس شوراي اسالمي محفوظ است، ميزان اهميت، ا

  مطالب افتاده به دست آمده و نشان داده شده است
  شاعران قرن نهم، جمالي ،طريقت پير جماليه  ، پير جمال اردستاني: هاي كليديواژه
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  مقدمه

برخوردار  يابررسي ميراث مكتوب گذشته، همواره از اهميت و اعتبار ويژه  
، تاريخ و فرهنگ يك ملت در پنهان زبانهاي تاريك و را كه گوشهزي ؛است

بندان، كاتبان، جدول. درخشدمي يهمچون گنج البالي اوراق اين نسخ
و   پرداخته، تجليد و تذهيب نسخ ميبه كتابتبا عشق ... هبان وذّم جلدسازان،

به يادگار  ،و فرزندان مااند در پس اين اوراق براي ما  دانسته آنچه را كه مي
متاسفانه امروزه بسياري از نسخ خطي فقط به خاطر مطالبشان مورد . اندگذاشته

الخط اين متون را هم آن قدر شوند و از اين بدتر كه حتي رسماهميت واقع مي
هاي كنند كه ديگر شباهت متن تصحيح شده با متن نسخهتغيير داده و امروزي مي

 يامتن تصحيح شده خود نسخهرسد و استفاده شده به كمترين شكل ممكن مي
حداقل در خصوص  ،جداگانه شده كه البته ديگر حاوي اطالعات نسخ قبلي

شناسي، الخط نيست و بسيارند نسخي كه داراي اطالعات فراوان زبانرسم
تذهيب و  بندي،هستند و از نوع خط گرفته تا نوع جدول... هنري و فرهنگي،

  .بررسي شوند تزيين، بايد جداگانه و با ديد تخصصي
در اين مقاله ضمن معرفي مختصر آثار و شرح احوال پيرجمال اردستاني و    

اي از كليات آثار وي معرفي خواهد شد كه در آن اطالعات طريقت وي، نسخه
 هتيموري و منطق همربوط به دور ...شناسي، هنري، فرهنگي وتاريخي، زبان

توجه خود را  ،است روزي اهل فناميد  .خورد جغرافيايي عراق عجم به چشم مي
  .نسخ خطيِ به ميراث مانده معطوف كنند هجانب بيشتر به بررسي همه

 
:شرح احوال پير جمال اردستاني   -1  

  :  نام، لقب و تخلص وي  -1-1
الدين اردستاني، متخلص به جمالي و معروف به پيرجمال و جمال پير    

. است هجرينهم  سدهبزرگ  هپيرجمالي، عارف، شاعر، مفسر، محدث و نويسند
فهرست  3االدب،ريحانه ،2الفصول، اصول1الحقايقنام وي در منابعي مثل طرايق
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و دانشمندان  6،جستجو در تصوف 5نامه، عجب 4نسخ خطي مجلس شوراي ملي،
،  8)صفا(ذكر شده و در تاريخ ادبيات در ايران  ،احمد 7سرايان فارسو سخن

معروف به (فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي پاريس  و 9در ايران تاريخ نظم و نثر
 از قبيل اما در منابع ديگر؛ اندجمالي آورده اهللا، نام وي را فضل 10)فهرست بلوشه

نام وي را  14اردستان، ةآتشكد و 13الذريعه 12التواريخ،احسن 11العارفين،رياض
  .اندمحمد گفته

  
  :مكان و زمان تولد   - 1-2

منتها مؤلف آتشكدة اردستان بنابر مطلبي كه  در  نيست،مشخص سال تولد وي    
اين فقير پنجاه سال «: االفراد آمده و در آن پير جمال گفتهآههجدهم مر هرسال

و در پايان برخي نسخه 15»كنم با اين خلق و خلق را خبر نيستاست كه غزا مي
س زده است حد ،اندليف نوشتهأرا زمان ت هجري 866تاريخ  كه االفرادآهمر يها

متولد شده باشد كه  هجري 816تا  810هاي كه پير جمال بايد در حدود سال
و در جايي ديگر گفته است  16.مقارن با سال نهم سلطنت شاهرخ تيموري است

 و 17كه وي در ده كچويه سنگ واقع در دو فرسنگي اردستان به دنيا آمده است
  .نكرده است اش ذكرالبته منبعي براي گفته

  
  :زندگينامه  -1-3

گونه اطالعي در دست نيست و در مورد زندگي و  از پدران و احفاد وي هيچ   
 ،شرح حال خود او هم به جز آنچه در آثار خودش به آنها اشاره كرده است

بر اشاراتش در دو بنا .دست آوردبهتوان ها نميمطلب بيشتري در منابع و تذكره
، وي در ابتداي كودكي به آموزش علوم »نالعارفيتنبيه«و » شرح الكنوز« اثر

متداول روزگار خود بخصوص علوم شرعي پرداخته و در شش سالگي سفري به 
 هكه گويا بازرگان بوده، به سرزمين وحي و تبريز و همچنين كران ،همراه پدرش

در همين  ،»االبوابفتح«بر اشاراتش در مثنوي بنا ،همچنين .رود ارس داشته است
سفر حج و در همين سن و سال كم در كعبه با پيري مالقات كرده كه حقايقي را 
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گفته است كه پس از » شرح الكنوز«وي در مثنوي  18 .برايش روشن كرده است
ش باز جمله دو ماهي به روم و ح ؛هاي ديگري قدم گذاشته به مسافرت ،اين سفر

جمالي با  19.و رسوم آنها را ديده استحاالت  رفته و با صوفيان مالقاتي داشته و
حال همراه بوده تا اين كه بر اساس آنچه  در مثنوي و اين سير و شور 

رود و اين بار حج مي ا پيرش به سفريبه فرمان پدر و  اًمجدد ،آورده» معلومات«
آشنايي او را از طواف بازداشته و بعد از اين كه از اصل در مقام عرفات، جوان نا

و پرسيده، سفارش كرده كه پيرجمال به اردستان بازگردد و به ديدار و و نسب ا
وي عمل كرده و در  هپيرجمال به توصي .علي اردستاني برسدخدمت پيرمرتضي

ولي  ؛اردستاني را در مسجدي يافته است يعلپيرمرتضي ،بازگشت به اردستان
ديده كه او همان جواني بوده كه در عرفات ديده و با  ،چون به او نيك نگريسته

از همين زمان است كه به پيرمرتضي ارادت  20؛او به صحبت پرداخته است
  .آيدميكند و به خدمت او در خاصي پيدا مي

  
    :مكان ، زمان و چگونگي درگذشت  -1-4  
شهرهاي  ها سير و سفر بينالدين اردستاني پس از سالسرانجام پير جمال   

ليف آثار و تبليغ طريقت، در زادگاهش اردستان تأ همچنين مختلف و زادگاهش و
علي رتضيبسته و آرامگاهش در سمت چپ مرادش پيرمديده از جهان فرو

فهرة اردستان مجاور مسجد سفيد  مرتضي واقع در محلهاردستاني، در بقعه پير
 هجري 879را  وفات اواگر چه بيشتر منابع سال  21.سردشت باقي مانده است

را براي مرگ او ذكر  هجري 866ولي روملو تاريخ  دور از ذهن رجب  ،اندنوشته
  22.كرده است

  
  :پير جمال يعقايد مذهب  -  1-5
، غزليات و بيشتر مثنوياتش به وضوح اعتقاد به امامت پير جمال در قصايد  

  ع خود خوبي تشي را بيان كرده و به) ع(دوازده امام و معصوميت چهارده معصوم
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هايي كه آزادي ها و مكانگويا اين ابيات را در زمان. را مشخص كرده است
  23.نوشته و ابراز كرده است ،بيشتري داشته

   
  :طريقت پيرجمال   -1-6

  :هاي انتساب سلسله پير جماليهرشته  -1
-شيخ شهاب ،)القدسقسم سوم، روح(الكنوز ه شرحپيرجمال در پايان رسال   

الملة والدين عبدالسالم كامويي مر سهروردي را شيخ شريعت، شيخ زينع الدين
 24كند علي اردستاني را پير و مرشد حقيقت معرفي ميپيرمرتضيرا پير طريقت و 

 هالدين سهروردي و سلسلانتساب اين طريقه را به شهاب رشتهو به وضوح 
پير  همحل انتساب بزرگان طريق ،بر همين اشارهبناسهرورديه نشان داده است و 

را به وجود جمال خود اين طريقه بايد گفت پير. توان يافتجماليه را بهتر مي
اين  ،مرتضيه بعد از پيرثير او در اين طريقه زياد بوده كنياورده بلكه آنقدر تأ

- رضا قلي. شودجماليه معروف شده و شناخته ميه پيرطريقه به نام او يعني طريق
انتساب بزرگان  هالفصول به شكل مبسوطي به معرفي رشتايت در اصولخان هد

انتساب  هرشت ،مختلف پرداخته كه در هر سه شاخه هاين سلسله در سه شاخ
و در نهايت به پير ) شيخ كامو(و پيرطريقت ) پيرمرتضي(پيرجمال به پيرحقيقت 

و سپس  رخي ـروردي و از او به معروف كـسه مرالدين عخ شهابـشريعت شي
  25.شود ختم مي) ع(الرضابن موسي به علي

 هانتساب طريق هسلسل ،نيز به طور خالصه ولي متفاوت هالسياحمولف بستان   
الدين سهروردي به شيخ شهاب ،پيرجماليه را از طريق بهاءالدين زكرياي مولتاني

  26 .سهرورديه تأكيد كرده است هانتساب اين طريقه به سلسلبر  رسانيده است و
  

  : معرفي آثار
پيرجمال در ميانه و پايان بعضي از آثارش به آثار ديگر خود اشاره كرده و    

  همين امر در صحت  .آنها سفارش كرده و ارجاع داده است هخواننده را به مطالع
  :عبارتند از اين آثار. انتساب آثارش بسيار راهگشاست
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اين مجموعه ): ص(بيان حقايق مصطفي ؛العارفينتنبيه ؛الكنوزشرح؛ كنزالدقايق  
المحبه، هبداي الحكمه،هالمحبين، نهاياالرواح، احكامشامل هفت مثنوي بلند مصباح

از ) ص(الواصلين است و در شرح احوال پيامبراالبواب و شرحالمعرفه، فتحههداي
؛ )ثربه ن( االفرادآهمر ؛الصديقينآفرينش نور وي تا انتهاي زندگي اوست؛ محبوب

نامه؛ استقامتالمحبين؛ معلومات؛ هالفقر؛ مشكونامه؛ مفتاحاالرواح يا يوسفكشف
- نامه؛ فرصتنامه؛ نصرتقلوب؛ قدرتنور؛ ناظر و منظور؛ مهرافروز؛ مهرنورعلي

ديوان اشعار  ؛الحبيبهمرآ الحقايق؛العقل؛ داستان زندگي سلمان؛ ميزانهنامه؛ فضيل
  .كوتاه و مثنويات بسيار

  
الحقايق الكنوز و ميزاننويس دو اثر از كليات آثار پيرجمال تحت عنوان شرح معرفي دست 

  :معروف به نسخه كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
  
  :مشخصات نسخه  -1

بوده و  622مرحوم سعيد نفيسي به شماره  هها در كتابخانخطي مدت هسخاين ن    
 هبعدها به دانشگاه تهران تحويل داده شده و اكنون در تاالر نسخ خطي كتابخان

اين نسخه كه قسم اول از سه . محفوظ است 6120مركزي دانشگاه تهران به شمارة 
رباعي از رباعيات  190و همچنين مجموعه » الرموزشرح الكنوز و بحر«قسم مثنوي 

بر دارد، توسط كاتبي نامعلوم به خط را در) الحقايقتحت عنوان ميزان(رجمال پي
نوع . در تاريخي نامعلوم نوشته شده است ،پخته و زيبا نستعليق خوش، خطي تقريباً

ك يجلد آن تيماج ترياكي ترنجي اليي است كه نقش دو نيم ترنج در باال و پايين و 
بوده و نوع كاغذ آن ) 9×16(ابعاد اين جلد . ترنج بزرگ در وسط آن وجود دارد

صفحات اين نسخه در زماني نامعلوم در معرض رطوبت و نم  ههم. سمرقندي است
 .ها آثار نم كم و بيش به جاي مانده استبرگ هقرار داشته و در قسمت بااليي هم

هاي سياه و كثيف بزرگ و كوچك است كه در  ها داراي لكهبرگ ههم ،عالوه بر اين
 / 9 /5/ 3 /1هاي همچنين بر روي برگ. برخي موارد بسيار پر رنگ و تيره هستند

21  /23 /31 /32 /61/ 69 /78/89  /95/ 104 /105/ 110 /111/ 121/ 122/ 128 /
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البته در بيرون جداول و به دور از مطالب اصلي، توسط / 144 /138 /135/ 134
هايي خوانا و ناخوانا و گاه نوشتهاعداد و  ،ا كودكان كلماتياشخاص كم سواد و 

در بيرون . تصاوير گل و پرنده و جانور با مركب سياه نقاشي و نوشته شده است
ا امام يا علي ادركني و يها نيز مهرهايي خوانا و ناخوانا به مضمون برخي ازبرگ
  .زده شده است... محمد باقر و

 قيناًيافتاده و  ،ن كتاب بودهاول اين نسخه كه حاوي كتيبه، سرلوح و عنوا هصفح   
حاوي چهار بيت اول  ،آن است و اكنون موجود است هدوم كه قرين ههمانند صفح

معتبر مجلس شوراي اسالمي  هاين چهار بيت بر اساس نسخ. اين رساله بوده است
  :عبارتند از 4276 هبه شمار

  حكيم هرچه هست ايكه عشقَست و بس                  ه ذات قــديمــبه اسم عظيم و ب
  سه دشمن بـه يـك آب در جوي كرد               كرد ز عشق اين عناصر به هم خوي

  پر مرغ بي بال وــو سيــــدرآمد چ              جـــگرز عشق آن پدر آدم خون
  28لآز زرد و ز 27د منقششـهان ـــج              درين دشت و كشور به هم زد دو بال

  
ن است كه هر مذهب و مزيِّ هبيداري دو سرلوح و دو كت ،دوم اين نسخه هصفح   

ها و اين سرلوح. ها هستندكتيبه هكدام داراي چهار لچك ترنج در چهار گوش
اند و ها با آب طال و چند قلم مشكي و رنگ آب طال و الجورد كشيده شدهكتيبه

ي اسليمي شده با هاي ختاي هايشان داراي نقاشي شاخ و برگ و گل لچك ترنج
بااليي به خط ثلث و با  ـهدر كتيب. الجوردي است هآب طال و شنگرف در زمين

و به ) 53نجم (» غوي ما ضل صاحبكم و ما«: ه نوشته شده استــآب طال اين آي
ان هو االّ وحي « هپاييني نيز به خط نسخ و با آب طال آي ههمان ترتيب دركتيب

 ،هاي نوشته شده در هر دو كتيبهو بر روي آيهنوشته شده است ) 4نجم (» يوحي
هاي طاليي رنگ اسليمي شده وجود دارد كه با آب طال با دقت و شاخ و برگ

اين صفحه همچنين داراي جدولي قطور به . ظرافت خاصي نقاشي شده است
اي الجوردي است كه هر دو كتيبه را و از نوع كمند زرين با زمينه) 10×5/6(ابعاد 

 يهارشته هايي مزين به تصاوير نوعي گل ختايي همراه بافته و حاشيهدر برگر
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خطوط اين جدول با چند قلم مشكي . طاليي و الجوردي رنگ اسليمي شده دارد
 و رنگ آب طال و جوهر الجورد كشيده شده و در وسط آن و بين دو سرلوح و

ده و كتيبه، جدول كوچك ديگري به همان ترتيب و با همان خطوط كشيده ش
هاي هاي ابتدايي مصراعدارد كه قسمت بررا درالكنوز ه شرحچهار بيت دوم رسال

در زماني (ايي دد توسط افراد غير حرفهصحافي مج اول بر اثر تعميرات و
هاي دوم نيز كه در  از بين رفته و قابل خواندن نيست و انتهاي مصراع) نامعلوم

اه مجددا پر رنگ شده كه اند با مركب سيطي همان عمليات مخدوش شده
 هبه شمار(مجلس  هاين چهار بيت براساس نسخ .تاحدودي قابل خواندن است

  :عبارتند از )4276
  

  بـجـان شــد خــريدار آثار عــشق              شهيدانه شيث آن گــــرفـــتار عــشق
  پـر نـيل كــردجهان را بدين رنـگ                نه نـــوح از غـم عشق تـــبديل كــرد

  ه عشقش بـه ســاز نوازنــده زدكــ               ـل خنده زدــخـليل انـدر آتـش چو گ
29ريدـــبيكدم چو آدم ز عشق آف           ريـد  ــز عـشق آف نـه حق پور مريم

  
پاييني  هبر روي جدول كتيب ،يصحاف يبرا يا در طي همان عمليات غير حرفه 

 سه نوار چسب باريك زرد رنگ به صورتي ناشيانه چسبانده شده تا احتماالً
اين چسب هادام .پارگي و يا آسيبي كه در اين قسمت وجود داشته بر طرف شود

 /13 /12 /11 /7/ 5/ 4/ 3/ 2 هايهاي به اصطالح تعميرانه را بر روي برگكاري
37 /41 /42/ 43/ 44/ 89/ 90/ 91 /94/ 95/ 100/ 101/ 104/ 105/ 106/ 107/ 

توان ديد كه البته نيز مي /152 /151 /150 /129 /128/  123/ 121/ 117 /116
گاهي نيز بر روي برخي از كلمات آمده و خواندن آنها را مشكل و غيرممكن 

روي  بر عالوه بر اين در باال، پايين و سمت چپ كنار برگ اول دقيقاً .كرده است
موم  ا مهر وياي شكل شبيه به سوختگي و عالمتي دايره ،شده ذكر جدول قطور

جا مانده كه جدول را در هر سه نقطه به) متريك سانتي به مساحت حدوداً(كردن 
  .مخدوش كرده است
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اين مطلب به خط خوانايي  ،جدول هاول، در بيرون از محدود هدر باالي صفح   
  :   نوشته شده است

و » 864جمالي اتمام در الدين اردستاني معروف به پيرالكنوز جمالمثنوي شرح«
دواوين  543«: مهر شده و با مركب نوشته شده »620« هدر كنار اين نوشته شمار

  .و امضايي بدون نام در كنار آن وجود دارد» شعراي ايران
 11 مطالب در ،الكنوز را در بر دارده شرحرسال هبعدي كه ادام يها در برگ   

نوشته شده ) 5/6×10(داخل جدولي كشيده شده با الجورد به ابعاد سطر و در 
هاي منظوم به ها داراي ركابه هستند و جداول آنها در قسمتاين برگ ههم. است

ها را به يك اندازه در روبروي هم دارد و دو قسمت مساوي تقسيم شده و مصراع
ها و ا و سرفصلهبه يك قسمت واحد كشيده شده و عنوان ،هاي منثوردر قسمت

در داخل آن نوشته شده ) قرمز پر رنگ(هاي منثور با شنگرف تمامي قسمت
مثلثي شكل به پايان  هبا ترقيم 103برگ  الكنوز درمثنوي شرح مطالب هادام .است
  .استرسيده

ن وجود دارد ب و مزياي مذهشمسه دوم، هقبل از شروع رسال 105 هدر صفح   
طال كشيده شده و در  هاي مشكي و رنگ آبو قلمكه با آب طال، الجورد 

در . هايي با الجورد نقش شده تا آن را شبيه به خورشيد كنداطراف آن شرفه
- النبي صليقال«) ص(داخل شمسه به خط نسخ و با آب طال اين حديث از پيامبر

وشته و اين رباعي كه نام كتاب را در بر دارد ن» سلم الرفيق ثم الطريق اهللا عليه و
 : شده است

  
  دار رفيقزنهار كه اين كتاب مي    زان حقايق است و اسرار دقيق             يمـــ

  نمودار طريق قست ويوارد ز جماليست كه همراز دلـست                  آثار رفــ
  

اول اين نسخه، بدون شك قبل  هبر اساس وجود همين شمسه، و فقدان صفح   
اي وجود داشته كه به همين اول شمسه هر پشت صفحاول، درست د هاز رسال

ا اسم رساله بوده است ي اي از قرآن وحاوي آيه ترتيب تهيه شده بوده  و احتماالً
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- ه شرحاول رسال هصفح ،ا به هر دليلي افتاده استياند و كه وقتي آن را جدا كرده
  .الكنوز هم جدا شده است

اول  ههاي رسالدارد كه همانند كتيبهاي وجود كتيبه سرلوح و ،106در برگ    
در . استه كتيبه الجوردي در هر چهار گوش هداراي چهار لچك ترنج با زمين

طال و شنگرف و  هاي ختايي اسليمي با آبشاخ و برگ و گل ،هالچك ترنج
درون كتيبه، به خط ثلث با آب طال نوشته و در  الجورد نقاشي شده است

قبلي با آب طال با  هو بر روي اين نوشته همانند دوكتيب »الحقايقكتاب ميزان«:شده
 روي سر لوح و. هاي اسليمي كشيده شده استظرافت خاصي شاخه و برگ

هاي الجوردي رنگ وجود دارد كه  تاج مثلثي شكل با شرفهمذكور يك نيم هكتيب
تاج نيم هترنج طاليي كوچك هم در رأس آن كشيده شده است، زمينيك نيم

 ،الجوردي هتاج و بر روي زميندر داخل نيم. اش طاليي استحاشيه و الجوردي
تيموري كشيده شده  ههاي اسليمي پيچ در پيچ با آب طال به سبك دورطرح
  .است

كتيبه را در بر دارد و نيز  جدولي كه در اين برگ كشيده شده و سرلوح و   
با ) 5/6×10(همگي در ابعاد  ،اندهاي بعدي كشيده شدهكه در برگ يهايجدول

اين جداول عالوه بر اين كه به . اندرنگ آب طال و چند قلم مشكي كشيده شده
اند تا ابيات را در مقابل هم داشته باشند، در بين رباعيات دو قسمت تقسيم شده

البته در  .اد كنندم ايجها از ههم خطوطي دارند تا فضايي براي جدا كردن رباعي
ها ترتيب جالبي وجود ندارد و ابيات در كشيدن خطوط بين رباعي ،هابعضي برگ
ابيات  كي ازيها به دو قسمت جداگانه و دور از هم تقسيم شده و برخي رباعي
- ، هيچاول هجالب اين كه بر خالف رسال هنكت. بعد نوشته شده است در صفحه

افتاده است و  كدام از اين صفحات ركابه ندارند و صفحات پاياني اين رساله نيز
 .آخر اين نسخه وجود ندارد هدر صفح هترقيم

  
  :الخطويژگيهاي رسم  -2

  .هم به صورت آسمان و هم به صورت اسمان نوشته شده است» آ« مصوت .1- 2
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ه بعدي التزامي در همه جا چسبان به كلم» ب«و حرف » به« هحرف اضاف .2- 2
  ؛، بذات، برفت، بشدباسم: اند مثلنوشته شده

هم چسبان نگاشته شده است  صورت جدا وهم به» چه«ضمير پرسشي  .3- 2
  ؛ ... چباك، چه باشد و: مثل

در بيشتر موارد به صورت مجزا و قبل از افعال نوشته » ن«ساز پيشوند منفي .4- 2
  ؛نه بيني، نه خواهي: شده است مثل

ر هر به دو صورت كشيده و ساده نوشته شده و در بيشتر موارد د» س«واج . 5- 2
  ؛دو صورت در زير آن سه نقطه قرار دارد

در كلماتي مثل خدا، دويد، صدا، آمد، آورد، بيدار، در ) دال عجمي(» د«واج  .6- 2
  ؛ك نقطه به شكل ذال نوشته شده استي موارد با بيشتر

گونه نوشته شده ولي در برخي موارد كلماتي در اكثر كلمات همين» ذ«واج  .7- 2
  ؛اندبي نقطه كتابت شده »گذشته و گذار«مثل 

  ؛در همه جا با يك سركش نوشته شده به صورت ك» گ«واج  .8- 2
  ؛هم با يك نقطه و هم با سه نقطه نوشته شده است» پ«واج  .9- 2
بعضي موارد با سه نقطه نوشته  در موارد با يك نقطه و دراكثر» ژ«واج  .10- 2

  ؛شده است
  ؛به هر دو صورت با يك نقطه و با سه نقطه نوشته شده است» چ«واج  .11- 2
كلماتي كه به  اضافه در بعضي موارد نوشته شده است، ولي بعد از هكسر .12- 2
ء دل و همچنين بعد آورده شده مثل خانه» ء«به صورت  ،اندختم شده» ه«

نشان داده شده  » ي« اند به صورت همزه در باالي  ختم شده» ي« ازكلماتي كه به
  ؛هستيء او: است مثل

آمده گاهي » و«و » آ«هرگاه در پايان كلمات، بعد از مصوت بلند » ي«واج  .13- 2
  ؛ ... مجوي، مجو؛ رهنما، رهنماي و: گاهي خذف گرديده است مثل نوشته شده و

و با دو » ي«نقطه بدون در پايان كلمات به دو صورت » ي«واج و مصوت  .14- 2
  ؛نوشته شده است» ي«ير نقطه در ز
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نكره و وحدت » ي«اند و به  ختم شده» ي«كلماتي كه به واج يا مصوت . 15- 2
  ؛ ... راويي، قاريي و: اند مثلاء نوشته شدهي اند با هر دو چسبيده

او، آمده به آنها چسبيده و  اين، از، اي قبل از كلمات است،هرگاه كلمه .16- 2
  ؛ ... برين، وز، شمعست، همو و: مثلالف اين كلمات حذف شده است 

در آخر كلمات در اكثر موارد همزه آمده » )گ(ك «و » ك« برروي واج .17- 2
  ؛... و )  ٔگرگ(، كرك، خاك: مثلاست 

حركت،  جمالت عربي، آيات و احاديث در برخي موارد داراي شكل، .18 - 2
  ؛تشديد، ساكن و مد هستند

شكل بودن از لحاظ كتابت داراي خاطر هم از كلمات فارسي نيز به يبرخ .19- 2
، )گل(كل: شكل و حركت هستند تا خواننده دچار مشكل و اشتباه نشود مثل

  ؛ ... ، سر، سِِِِِِِر و)گل(كُل
فتحه  ،اندچسبيده» ا«هايي كه در وسط كلمات به مصوت قبل از واج .20- 2

  ؛ ...قيام، عالم، اشجار، ثمار و : نوشته شده است مثل
اند و برخي كلمات مركب، سرهم برخي موارد كلماتي كه كنار هم آمده در .21- 2

اند اين قاعده بيشتر در مواردي كه دو كلمه با يكديگر يك قيد را نوشته شده
اند و جدا كردن آنها اين كاربرد دستوري آنها را كمرنگ و گاه از ديد ساخته

كلحظه، ي: كرده، و البته در مواردي ديگر صورت گرفته است مثلخواننده دور مي
  ؛ ... دلفروز، بيخبر، هيچكس، همخانه، بيحاصل، دلخسته، همسو، بيكسو، ازآنرو و

عالمت استمراري در اكثر موارد به فعل بعد از » همي«و » مي«پيشوند  .22- 2
  ؛خود چسبيده است

دوم  ماضي استمراري در وحدت، و همچنين پسوند» ي«نكره، » ي« .22- 2
اند كه به هاي غير اي واقع شدههر جا بعد از كلمه ياستمرار» اي«شخص يعني 

به جاي خانه( هخان: نوشته شده است مثل» ة«ختم شده به صورت » ه«ملفوظ 
  .)ايبه جاي رفته( ه،رفت) ايبه جاي نه( هو ن) ايبه جاي سايه( ه، ساي)اي
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   :اصالت و درجه اعتبار -3
  به ،كتابت اين نسخه به گواهي نوع خط و جلد و نيز نوع تذهيبات و تزيينات

براساس . هـ روي داده باشد10و اوايل قرن  9احتمال قوي بايد در اواخر قرن    
جمال در روزگار خود وي توسط هاي پيرسروده ،مؤلف مقامات جامي هگفت

ا ديگر يو (آوري و توسط همشهريان عراقي و اردستانيش مريدانش جمع
شده و به تر ترتيب داده ميبه اين شكل و آيين در زيبايي هر چه تمام) مريدانش

شده اطراف و اكناف و به دربار بزرگان و حاكمان واليات فرستاده و تقديم مي
 ،دوره استكه يكي از زيباترين نسخ همان  و جالب اين كه اين نسخه نيز 30است

ها، براي شخص مهمي ترتيب داده شده بوده ولي به احتمال قوي در همان كارگاه
ا سرقت صفحه يا يگفته شد به دليل افتادگي و  متاسفانه همان گونه كه قبالً

اطالعاتي هم در  صفحات اول و همچنين صفحات آخر اين نسخه اگر احياناً
امروز از فهم آن  ،جود داشتهخصوص چگونگي اهداي آن و نام هديه گيرنده و

دادن به  وجود تذهيبات و تزيينات خاص و همچنين ترتيب شكل. عاجزيم
 هدور( تاريخي هارزشي از آن دوراطالعات با مطالب در اين نسخه سبب شده تا

در خصوص نوع نسخه) عراق عجم(جغرافيايي  هو از آن محدود) تيموري
نويس به جاي هاي دستتجليد نسخه هاي تذهيب، تزيين وكارگاه پردازي و

  .بماند و البته شرايط يك تحقيق كامل در اين باره را داشته باشد
 هبه شمار(معتبر مجلس  هاول اين نسخه با نسخ هرسال هسفانه بعد از مقايسأمت   

از  ،اندمشخص شد كه عالوه بر صفحات اول و آخر اين نسخه كه افتاده ،)4276
  896صفحه و  75حدود ) الكنوزقسم اول شرح(ه اول الاواسط اين نسخه و رس

 :ها عبارتند از بيت افتاده است اين افتادگي
 و بيت 36ازصفحه  - 1

  31همه خوف و بيمز جانم برون شد    زد  شعاع قديم ز مشرق چــو بــر

  و بيت  93تا صفحه 
  32جـــانم خـــــبردار بـــودز آزار           نـــــگارم نـــــگه دار بازار بود        
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  و بيت   30ازصفحه  - 2
   33در ابـــصار محمود و حـسن اياز               بــسي  راز بـــاشد به ناز و نياز

  و بيت  95تا صفحه 
  34تر به بوي خوششدر آن ســــر بريدن بــبينم رخش            شـوم زنده دل 
  و بيت 72ازصفحه  - 3

  35كه نـــور سپهرَست و سرّ زمين    نمــــيرد يقين          نگــــارم نــمرد و 

  و بيت  73تا صفحه
  36اشـــارات دانا به جز قال نيست كه تصوير عالم به جز مــال نيست            

  و بيت  98ازصفحه  - 4
  37كه در جــان خود ديد ايوان شاه چو آدم برافروخت رخ همچو ماه             

    و بيت 37تا ص 
 38دهـان پر ز زهر و جگر پر ز خون بــه كـس وا نگفتي خـيال درون             

  
هايي نيز رخ داده كه بايد جابجايي ،هاالبته در اين افتادگي 36 هازصفح - 1

  :ها عبارتند از اين جابجايي .تصحيح شود
  .  قرار داده شود 36 هبايد بعد از صفح 93 هصفح - 1
 .قرار داده شود  36 هبعداز صفحبايد  30 هصفح - 2

 .قرار داده شود 90 هبايد بعد از صفح 29 هصفح - 3
رعايت نكردن الگوي خط كشي درست در  به خاطر ،دوم هو اما در رسال   

توان ديگر شده بوده، ميتعدادي از صفحات كه منجر به جدا افتادن دو بيت از هم
بر همين . دي آمده دنبال كردبع هتعدادي از رباعيات را كه بيت دومشان در صفح

و نيز قبل از  144و  139، 128بعد از صفحات  قطعاً ،اساس و از روي اين دليل
عالوه بر اين،  .، صفحات و ابياتي وجود داشته است كه افتاده است133 هصفح

به  ،دوم اين نسخه ترقيمه پاياني ندارد رساله همان گونه كه گفته شد چون
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 صفحات و ابيات زيادي نيز از آخر آن افتاده است كه البته اگراحتمال بسيار قوي 
چون قالب رباعي همانند  ،هاي متعدد ديگر مقايسه شود حتي اين نسخه با نسخه

ها بسيار تفاوت ،ها به هم پيوند ندارندقالب مثنوي به هم متصل نيست و مضمون
شايد رباعياتي  شود و اين احتمال همواره وجود خواهد داشت كهو دقّت كم مي

اما از روي . در اين نسخه بوده و افتاده كه در نسخ ديگر وجود نداشته است
مقايسه با ديوان اشعار پيرجمال كه توسط دكتر ابوطالب ميرعابديني گردآوري 

توان احتمال داد توسط انتشارات روزنه به چاپ رسيده، مي 1376شده و در سال 
رباعي نوشته شده  190و در اين رساله تنها رباعي آمده  427چون در ديوان وي 

رباعي  190الحقايق  ساله ميزانما قبل شروع ر هالبته با رباعي داخل شمس(
رباعي افتاده باشد و چون در هر صفحه از اين  237بايد در حدود ) دشو مي

البته بايد گفت از . صفحه از آن افتاده باشد 30بايد در حدود  ،بيت آمده 8نسخه  
  . رباعي تك بيتي و ناقصند 8 ،رباعيِ موجود 189ع اين مجمو

اول آن با  هرسال هاما در خصوص اعتبار اين نسخه بايد گفت پس از مقايس     
شباهت فراواني بين  ،)4276 هبه شمار(مجلس  هالكنوز در نسخه كامل شرحرسال

اعتبار از  هاي منثور مشاهده شد كه خودويژه در ميان قسمتبههر دو نسخه 
زيرا در ساير نسخي كه آثار پيرجمال را  ؛دهد گواهي مي هبسيار باالي اين نسخ

ها در همين مطالب منثور رخ داده اندازيبيشترين تغييرات و دست ،در بر دارند
ديگر در هنگام  هچون كاتب اين نسخه يك يا چند نسخ ،عالوه بر اين. است

فاوتي بين نسخ مشاهده كرده در كنار در مواردي كه ت ،كتابت در پيش روي داشته
ا مطالب و ابياتي را در بيرون از ينوشته و » ص « جدول تفاوت را با ذكرعالمت 

اعتبار آن  هجداول و در حاشيه اضافه كرده است كه اين موضوع خود به درج
  .افزايدبيش از پيش مي
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  :سخهمحتواي ن   -2-1
 :الكنوزقسم اول مثنوي شرح -1-1- 2

 الكنوز پس از مثنويشرحبنا بر تاريخ اتمام دومين مثنوي بلند پيرجمال،    
هاي ديگر او هم به نظم و اين مثنوي همانند مثنوي. است» كنزالدقايق«ديگرش 
قسم اول  :اين رساله شامل سه قسم بزرگ است. ترتيب داده شده است هم به نثر

در ) قدس نام داردالكه روح(در شريعت، قسم دوم در طريقت و قسم سوم 
هـ به  864قسم اول اين مثنوي كه در اين نسخه وجود دارد در سال . حقيقت

شريعت در  هپايان رسيده  و در آن  پيرجمال به بسط و شرح نگرش خود به مسئل
عرفان پرداخته و توضيح داده كه وي و اهل طريقتش به اين اصل چگونه مي

از . كنند و از چه رسومي پيروي مينگرند و در رعايت آن چه عقايدي دارند 
ويل و تفسير أها، قصص قراني و حكايات و نيز ت ديگر مضامين اين مثنوي داستان

ها و اشعار بزرگان متصوفه و تعليمات و تذكرات گفته برخي از آيات، احاديث و
اخالقي، ديني و عرفاني است كه پيرجمال آنها را بنا به تناسب وقت و موضوع 

پيرجمال در اين رساله اشارات تاريخي  ،عالوه بر آنچه گفته شد .آورده است
  .خود نيز كرده است  مهمي به وقايع و رويدادهاي روزگار

  
  : الحقايقميزان -1-2- 2

دوم اين نسخه شامل مجموعه رباعيات پير جمال است  كه آنها را بنا به  هرسال   
. نوعي دارندسروده و مضامين متفاوت و گاه متاوضاع و احوال متفاوت مي

كرده و بارها در ساير آثارش  پيرجمال خود آنها را تحت همين نام گردآوري مي
  .توصيه كرده است ) الحقايقميزان(را به خواندن اين مجموعه  مخاطبان
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  هاپي نوشت
                                                 

، 2جلد ) چاپخانه باراني، فاقد تاريخ انتشار(الحقايق معصوم عليشاه شيرازي، طرائق.  ١
 .355ص 

نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي، (الفصول رضا قلي خان هدايت،اصول. ٢
 .485، برگ )2103به شماره 

 .312، ص 1جلد)1377انتشارات خيام(االدب نةمحمد علي مدرس، ريحا.  ٣
چاپخانه مجلس (ن يوسف شيرازي، فهرست نسخ خطي مجلس شوراي ملي اب. ٤

 .392ص ، 3جلد ) 1353شوراي ملي، مهر 
نامه ، در مجموعه مقاالتي تحت عنوان عجب»پيرجمال اردستاني«رينولد نيكلسون، . ٥
 .365ص ) 1922چاپ كمبريج (
انتشارات امير كبير، چاپ چهاردهم، (عبدالحسين زرين كوب، جستجو در تصوف . ٦

 .333ص ) 1369
ات انتشار(زاده آدميت، دانشمندان و سخن سرايان فارس محمد حسين ركن. ٧

 .اهللا خنجي، ذيل فضل142، ص 4جلد) 1340خيام،
 .455، ص 4جلد ) 1372انتشارات فردوس، (اهللا صفا، تاريخ ادبيات در ايران ذبيح.  ٨
 .244ص ) 1344كتابخانه فروغي، : تهران(سعيد نفيسي، تاريخ نظم و نثردر ايران   .  ٩
بخانه ملي پاريس، بلوشه، فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي پاريس، چاپ كتا.   ١٠

 . 244، ص 3جلد
 .85ص ) 1316چاپخانه مهديه تهران، (العارفين خان هدايت، رياضرضا قلي ..  ١١
 .848ص ) 1349بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (التواريخ حسن بيك روملو، احسن.   ١٢
چاپخانه مجلس شوراي ملي، (آقابزرگ تهراني، الذريعه الي تصانيف الشيعه .   ١٣

 .161قسم اول از جزء تاسع، ص ) 1333
 .384بخش دوم، ص ) 1342تهران، (ابواقاسم رفيعي مهر آبادي، آتشكده اردستان .   ١٤
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انتشارات (االفراد، به تصحيح محمد حسين انيسي پور، ةپيرجمال اردستاني، مرآ.   ١٥

 .155ص ) 1371زوار، 
 . 351، ص 2اردستان، بخش  ةآتشكد.    ١٦
 .369ص همان، همانجا، .   ١٧
نسخه خطي كتابخانه ملي پاريس به (االبواب، كليات پير جمال اردستاني، فتح.  ١٨

 .528برگ ) ، در دانشگاه تهران1321، و به شماره عكس 1757شماره 
 . 78و77هاي شرح الكنوز، برگ.   ١٩
نسخه خطي كتابخانه ملك، به شماره (پير جمال اردستاني، معلومات، كليات .   ٢٠

 .272برگ ) 5052
 .384آتشكده اردستان، ص .  ٢١
 .848و  866التواريخ، وقايع سال صص احسن.   ٢٢
ديوان اشعار، به تصحيح ابوطالب ميرعابديني پير جمال اردستاني، . ركبراي نمونه .   ٢٣
پيرجمال اردستاني، هدايةالمعرفه،  و نيز، 51، برگ )1376اول،  انتشارات روزنه، چاپ(

، 1321، و به شماره عكس 1757نسخه خطي كتابخانه ملي پاريس به شماره  (كليات 
 .357و  356هاي برگ) در دانشگاه تهران

 . 219الكنوز، ص شرح  . ٢٤
 .485الفصول، برگ اصول.  ٢٥
، موجود در كتابخانه ملي 1342چاپ سنگي، (حه السياالعابدين شيرواني، بستانزين.  ٢٦

 .348ذيل گلشن چهاردهم، بعد از سلسله كميليه، ص ) ايران

 .آل در تركي به معني قرمز است. 27
شرح الكنوز، كليات، نسخه خطي كتابخانه و موزه مجلس جمال اردستاني، پير. رك.  ٢٨

 .73، برگ 4276شوراي اسالمي، به شماره 
 . رگهمان، همان ب.  ٢٩
 180مقامات جامي، ص.  ٣٠
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 80الكنوز، برگ شرح.  ٣١
 .81همان، برگ ٣٢
 .83همان، برگ  ٣٣
 .92همان، برگ  ٣٤
 .103همان، برگ  ٣٥
 .105همان، برگ .  ٣٦
 .93همان، برگ  ٣٧
 .95همان،  برگ . ٣٨

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1388ار و تابستان ، بهنهمكتابداري، دفتر چهل و ____________________________________  70

 

                                                                                                                   
  منابع

مجلس ، چاپخانه فهرست نسخ خطي مجلس شوراي ملي).  1353(ابن يوسف شيرازي 

 1353شوراي ملي، مهر 

 .6120، نسخه خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره كلياتاردستاني، پير جمال، 

و شماره عكس  1757، نسخه خطي كتابخانه ملي پاريس به شماره كلياتاردستاني، پيرجمال، 
  .در دانشگاه تهران 1907و شماره ميكروفيلم  1321

  .5052نسخه خطي كتابخانه ملك، به شماره  ،كلياتاردستاني، پيرجمال، 
  .4276، نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي به شماره كليات اردستاني، پيرجمال،
  . انتشارات زوار: تهران. ، به تصحيح حسين انيسي پوراالفرادمرآه). 1371(اردستاني، پيرجمال 

: تهران. تصحيح ابوطالب ميرعابديني، به اهتمام و ديوان اشعار). 1376(اردستاني، پيرجمال 
  .انتشارات روزنه، چاپ اول

  .، چاپخانه مجلس شوراي مليالشيعهالذريعه الي تصانيف). 1333(آقابزرگ تهراني
نشر ني، : تهران. ، به تصحيح نجيب مايل هرويمقامات جامي). 1383(باخزري، عبدالواسع 

 . چاپ دوم

  .}بي نا{شكدة اردستان، تهران آت). 1342(رفيعي مهرآبادي، ابوالقاسم 
انتشارات : تهران. سرايان فارسدانشمندان و سخن). 1340(زاده آدميت، محمدحسين ركن

  . خيام
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران. التواريخاحسن). 1349(روملو، حسن بيك 

انتشارات اميركبير، چاپ : تهران. جستجو در تصوف). 1369(كوب، عبدالحسين زرين
  .    چهاردهم

  .انتشارات سروش: تهران. فرهنگ مأثورات عرفاني). 1380(نيا، باقرصدري
  .انتشارات فردوس. تاريخ ادبيات در ايران). 1372(اهللا صفا، ذبيح

  .، چاپ سنگي، كارخانه آقا ميرزا حبيبالسياحتانبس). 1342(العابدين شيرواني، زين
  نامه، چاپ كمبريج، ، در مجموعه مقاالت عجب»تانيپيرجمال اردس«). 1922(نيكلسون، رينولد،
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 .كتابخانه فروغي: تهران. تاريخ نظم و نثر در ايران). 1344(نفيسي، سعيد 

  .انتشارات خيام: تهران. االدبريحانه). 1377(علي مدرس، محمد
  .، چاپخانه باراني، فاقد تاريخ انتشارالحقايقطرائق. معصوم عليشاه شيرازي

، نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي به شماره الفصولاصولخان، قلي هدايت، رضا
2103. 

  .چاپخانه مهديه: ، تهرانالعارفينرياض). 1316( ____________
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


