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چکیده
این مقاله بر آن است تا اثری کهن به نام زادُالمُقوین را که به زبان فارسی در ناحیۀ
ماوراءالنهر نوشته شده است ،معرفی کند .نویسندۀ این اثر که موضوع آن در باب
اخالق و مواعظ است و به احتمال زیاد در سدۀ ششم یا هفتم به رشتۀ تحریر درآمده،
محمّدبن محمّد النّصر ملقّب به قاضی از اهالی وابکنت است .از این اثر سه نسخه برجا
مانده که یکی در آرشیو ملّی افغانستان نگهداری میشود و در تاریخ  018ق .کتابت
شده است .دیگری متعلّق به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی است که در سال 9823
ق .نوشته شده و نسخۀ سوم ،در کتابخانۀ ساالر جنگ هندوستان محفوظ است و در
سال  9829ق .به رشتۀ تحریر درآمده است .در این مقاله ،عالوه بر معرفی نسخههای
اثر ،مؤلف و مذهب او و منابعش در تألیف این کتاب و نیز ساختار متن و دالیل
اهمیّت آن توضیح داده شده است .برخی از منابع مؤلف در تألیف این اثر عبارت
است از تنبیهالغافلین سمرقندی ،مغازی محمّدبن اسحاق ،زادالعابدین ،تفسیر انوار،
کتاباالنوار و احتماالً تفسیر معراج.

کلیدواژهها :نسخهشناسی ،زادُالمُقوین ،محمّدبن محمّد النصر،ماوراءالنهر ،وابکنت.
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مقدّمه

از سدههای نخستین اسالمی و با گسترش اسالم در ماوراءالنهر ،نوعی تصوّف مبتنی بر شریعت که
از برداشتهای باطنی برکنار بود و بیشتر به ظاهر عبادات توجه میکرد ،در آن ناحیه گسترش
یافت .بر این اساس آثاری از سده های چهارم تا هفتم در آن خطه به رشتۀ تحریر درآمد که با تکیه
بر ارکان شریعت و با استفاده از حکایات صوفیان مشهور ،میکوشید اخالق را در مفهوم وسیع

کلمه در میان خوانندگان رواج دهد؛ آثاری چون تنبیهالغافلین ،روضۀالفریقین ،منتخب
رونقالمجالس و بستانالعارفین و تحفۀالمریدین ،ارشاد و هزار حکایت صوفیان .اگرچه این آثار
خود تفاوتها یی با یکدیگر دارند ،اما گذشته از ناحیۀ تألیف ،نگاهی کلّی مبتنی بر ظواهر شریعت
و نیز کوشش در جهت حفظ دوگانۀ دین و اخالق ،آنها را در یک دسته قرار میدهد.
یکی از این متون ،کتابی است به نام زادُالمُقوین که در مقایسه با آثار مذکور ،بیشازهمه به
تنبیهالغافلین شباهت دارد و حتی میتوان ادعا کرد که مؤلف زادُالمُقوین در نوشتن و تنظیم ساختار
و فصول از آن الگوبرداری کرده است و حتی حکایات این کتاب را نیز در نظر داشته و گاه با
نظمی بهتر و در فصولی متناسبتر آنها را بازنوشته است.
.2

نام کتاب
9

به نوشتۀ سعید نفیسی که نخستین گزارش دربارۀ نسخۀ آرشیو ملّی افغانستان (مورّخ  018ق ).را
در اواخر دهۀ  78شمسی منتشر کرده است ،نام اثر در برچسب موزه «ذول مقوین» و در پشت ورق
اوّل «ذوالمقوین» بوده است (نفیسی .)904 :9770 ،حالآنکه بر روی برگ نخست این دستنویس،
نام کتاب «ذاد المقوین [کذا] در علم حدیث» و در خطبۀ آغازین کتاب «زاد المقوین» آمده است.
جالب آنکه در برگ نخست دستنویس کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی (مورّخ  9823ق ).نیز نام
کتاب «ذاد المقوین» ضبط شده است اما چون این نسخه از آغاز افتادگی دارد ،از چگونگی ضبط
نام کتاب در آغاز آن بیاطالعیم.
نام صحیح کتاب همانگونه که نفیسی و دانشپژوه متذکّر شدهاند «زاد المقوین» (نفیسی،
 904 :9770و دانشپژوه )227 :9749 ،به معنی «توشۀ بیتوشگان» است.2
.3

نام و نسب مؤلّف و مذهب او

بنابر آنچه در پشت برگ نخست دستنویس آرشیو ملّی افغانستان آمده است ،نام مؤلف «محمّدبن
محمّد نصر» است و به «قاضی» ملقّب بوده است .عین عبارت در نسخه چنین است« :محمّدبن

مقاله علمی-پژوهشی :معرفی و بررسی اثری کهن در اخالق و مواعظ به نام  /...ساکت

141

محمّد النصر الملقّب بالقاضی المنتسب الی وانکت» ( 9پ) .واژۀ «وانکت» که نشاندهندۀ زادگاه
مؤلف یا ناحیۀ تألیف اثر است،ظاهراً غلط و مصحف «وابکنت» است که از روستاهای بخارا بوده و
در کتاب االنساب سمعانی و معجمالبلدان یاقوت و اللباب فی تهذیباالنساب ابناثیر آمده است
(نفیسی .)904 :9770 ،دانشپژوه نام و نسب او را «محمّدبن محمّدبن نصر قاضی وابکنتی» نوشته
است (دانشپژوه.)227 :9749 ،
مؤلف در متن به مناسبتهای مختلف و اغلب در مقایسه بین مذهب شافعی و «مذهب ما» خود
را حنفی معرّفی کرده ( 928ر 992 ،پ 999 ،پ و  229پ) 7و ابوحنیفه را «امام اعظم» خوانده
است ( 91پ 992 ،ر و ،)...بااینهمه تا آنجا که میدانیم در کتابهای مقامات حنفیه نامی از او به
میان نیامده است (رک :نفیسی.)904 :9770 ،
شفیعی کدکنی در مقدمۀ منطقالطیر و به هنگام بررسی روایتهای گوناگون داستان شیخ
صنعان به یکی از حکایات زادُالمُقوین (حکایت صالح مؤذّن) بر اساس نسخۀ کتابخانۀ مجلس
شورای اسالمی اشاره کرده ومؤلف آن را «به احتمالِ بسیار زیاد حنفی و خراسانی» دانسته است
(عطّار287 :9717 ،؛ نیز رک :ایمانی.)924-943 :9717 ،
.4

ناحیۀ تألیف متن

عالوه بر ذکر نام «وابکنت» در صفحۀ نخست اثر ،قرائن متنی وواژگانی هم در متن وجود دارد که
نشان میدهد این اثر در حوزۀ فرهنگی ماوراءالنهر تألیف شده است:
 .1-4قرائن متنی:
در این متن ،از حکایات و احادیث گوناگونی سخن به میان آمده که رد پای هر کدام از آنها خود
به تنهایی نشانگر تألیف این اثر در بخارا و ماوراءالنهر است؛ همچنین منبع اصلی مؤلّف در احادیث
متن ،تنبیهالغافلین از ابواللیث سمرقندی است و در حکایات نیز با هزار حکایت صوفیان شباهت
فراوان و حتی یگانگی دارد که هر دو از حوزۀ ماوراءالنهر برآمده است ،در بخشهای بعدی به
تفصیل به این موارد خواهیم پرداخت.
 .2-4قرائن واژگانی:
وجود واژههایی همچون «سعتری» ( 229ر)« ،پژمان» ( 903پ900 ،ر و  229پ)« ،جغرات» (49پ)
و صرف فعل«باشیدن» (17پ908 ،پ) از نشانههای تألیف این متن در بخارا و ماوراءالنهر است و
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همانطور که رواقی نشان داده از واژههای مشترک متون تألیفشده در ماوراءالنهر است و یکی از
مهمترین ویژگیهای گونۀ زبانی ماوراءالنهری به شمار میرود (رواقی .)91 ،92 ،0 :9714 ،جالب
آنکه مؤلّف خود بهصراحت واژۀ «سعتری» را لغتی از ماوراءالنهر معرّفی کرده است ( 229ر).
.5

زمان تألیف متن

تا آنجا که میدانیم از این اثر تنها سه نسخه به دست ما رسیده است که در هیچیک به زمان تألیف
اشارهای نشده است .نفیسی بر اساس سال درگذشت ابواللیث سمرقندی که نام او در کتاب آمده
است ،یعنی سال  717ق .و سال کتابت نسخۀ افغانستان که  018ق .است ،نتیجه گرفته که مؤلّف در
فاصلۀ این دو تاریخ زندگی میکرده است .او سبک انشای کتاب را از اواخر سدۀ ششم و اوایل
سدۀ هفتم دانسته است (نفیسی.)902 :9770 ،
محمّدتقی دانشپژوه نیز که در سال 9749ش .نسخۀ افغانستان را دیده بود ،بدون ارائۀ هیچ
دلیلی و البته با قید «گویا» متن را از سدۀ هفتم و هشتم دانسته است (.)227 :9749
شفیعی کدکنی که تنها به نسخۀ کتابخانۀ مجلس دسترسی داشته ،با توجّه به «ساختمان زبان و
نوع حوادث و قهرمانان وقایع» و با این استدالل که «کسی از رجال قرن پنجم و ششم در این کتاب
نامش نیامده» ،این متن را از سدۀ ششم میداند .او افزوده است« :تنها بیتی از سنایی را به عنوان
رحمه اللّه نقل کرده است که میتواند افزودۀ کاتبان دورههای بعد باشد» (عطّار.4)287 :9717 ،
امّا افزون بر بیت موردنظر دکتر شفیعی کدکنی ،در هر دو نسخۀ کتاب (برگ  932ر نسخۀ
آرشیو ملّی افغانستان و برگ  902ر نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی) 2پنج بیت از قصیدۀ
سنایی با مطلع «تا کی اندر راه دین با نفس دمسازی کنی /بر در میدان این درگاه طنّازی کنی»
(سنایی )913 -919 :9700 ،با اندکی اختالف آمده است که احتمال افزودن کاتبان را کمتر
میکند .عالوه بر اینها ،بیت «از صومعه براند و بیگانه خواندش /وز بتکده بیارد و گوید که
آشناست» نیز که در هر دو نسخۀ کتاب ( 978پ 92 /پ) وجود دارد ،در روحاألرواح سمعانی (م:
 274ق ).نیز آمده است ( .)77 :9790همچنین بیت «من خواستمی که روی بودی چون ماه  /اکنون
که بدم ،مرا نیست گناه» هم که در دو نسخۀ کتاب آمده ( 279ر 249 /ر) در سراج السائرین احمد
جام (م 279 :ق ).دیده میشود.9
بنابراین عالوه بر زبان ،واژهها و نحو جمالت ،از این شواهد شعری نیز میتوان نتیجهگرفت که
اثردر نیمۀ دوم سدۀ ششم یا اوایل سدۀ هفتم نوشته شده است .در این میان اگر نشانی از برخی منابع
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مؤلّف که در متن از آنها یادکرده است مانند زادالعابدین ،کتاباالنوار ،تفسیر انوار و احتماالً تفسیر
معراج یافت شود ،چهبسا بتوان حدسها و گمانهای دقیقتری دربارۀ زمان تألیف اثر ارائه داد.
ساختار متن

.6

3

این اثر بر اساس آنچه در آغاز نسخۀ آرشیو ملّی افغانستان آمده ،مشتمل بر حدود صد فصل است
و در حدود چهار ماه نوشته شده است ( 927ر) .مواد اصلی فصول آن بنا به نوشتۀ مؤلّف شامل
«االحادیث المشهورۀ و المواعظ المأثورۀ و الحکایات المبکیۀ المنشورۀ جَمعتُها من کتب المتقدّمین
و مقاالت المتحسّنین» است.مؤلف کتاب را با «مسألۀ علم و مناقب علما» آغاز کرده و سپس به
عبادات و معامالت و فضیلت اوقات پرداخته است.
مؤلف پس از ذکر عنوان هر فصل ،حدیثی مرتبط با آن عنوان آورده و معموالً در ادامه ،ذیل
«فارسی حدیث» به ترجمۀ آن پرداخته است .او گاهی در البهالی ترجمۀ حدیث ،احادیثی را به
فارسی آورده که عربی آنها را ذکر نکرده است و گاه با ذکر جملۀ «ترجمۀ حدیث ظاهر است» از
ترجمه خودداری کرده است؛ گاهی نیز صورت عربی حدیث را به طور کامل نیاورده و با ذکر
عبارت «إلی آخر الحدیث» از نوشتن ادامۀ متن عربی حدیث چشم پوشیده است .در مواردی نیز
بعضی احادیثْ کامل معنا نشده و در موارد اندکی هم مؤلّف ترجمهای تفسیری از احادیث ارائه
کرده است.
مؤلّف سپس به ذکر حکایاتی مرتبط با هر فصل پرداخته تا به نتیجهگیری اخالقی خود از آن
فصل جامۀ عمل بپوشاند و در پایان هر فصل به تعریض با خطاب عمومی «خواجه» به نصیحت
مردمان زمانه پرداخته است.0
منابع مؤلّف

.7

نفیسی تنها کسی است که به منابع مؤلّف اشاره کرده و از تنبیهالغافلین ابواللیث سمرقندی و
زادالعابدین در زمرۀ منابع او یاد کرده است (نفیسی ،)904 :9770 ،اما این یادکرد تنها بر اساس
بررسی اجمالی او به هنگام دیدن نسخه بوده است و هیچ تطبیقی با منابع شناختهشده به دست نداده
است.
بررسی دقیق و جامع کتاب نشان میدهد که مؤلّف از برخی منابع خود به تصریح نام برده است
که عبارتاند از:
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تنبیهالغافلین از فقیه ابواللیث سمرقندی

این کتاب بیتردید یکی از منابع اصلی مؤلّف بوده است که گاه صراحتاً از آن نام برده و در
بسیاری از موارد بدون ذکر نام از آن بهره برده است .افزون بر این مأخذ اصلی مؤلّف در احادیث
متن ،تنبیهالغافلین بوده است.برای نشان دادن چگونگی استفادۀ مؤلّف از این کتاب ،تنها به دو نمونه
از موارد مصرّح در زادُالمُقوین همراه با همان عبارت درتنبیهالغافلین اشاره میشود:

تنبیهالغافلین

زادُالمُقوین
«فقیه ابواللیث در تنبیهالغافلین آورده است به «فإذا کانَت لیلۀ القدر یأمر اللّه تعالی جبرئیل
اسنادی که وی راست از مصطفی صلّی اللّه فیهبط فی کبکبۀ من المالئکه إلی األرض...قیل
تعالی علیه و سلّم :فإذا کانَ لیلۀُ القدر یَأمر اللّه یا رسول اللّه و من المشاحن قال هو المصارم
تعالی بجبرئیل علیهالسّالم فیهبط فی کوکبۀ من یعنی الذی ال یکلم أخاه فوق ثالثۀ أیام»
المالئکه إلی األرضِ...قیل :و ما المشاحن یا (سمرقندی.)121 :1446 ،
رسول اللّه؟ قالَ :هو المضارم الدایم الیکلم أخاه
فوقَ ثالثۀ ایام« ( 172پ 173 -ر).
«در تنبیهالغافلین آورده است که داود پیغامبر «و ذکر فی الخبر أن داود صلوات اللّه علیه و
علیه الصّلوۀ و السّالم وقتی بر لب دریا بیرون سالمه خرج إلی ساحل فعبد ربه سنۀ ،فلما تمت
آمد و از خلق عزلت گرفت و یک سال پیوسته السنۀ قال یا رب قد انحنی ظهری و کلت عینای
خداوند تعالی را عبادت کرد که در آن مدّت و نفدت الدموع فال أدری إلی ماذا یصیر أمری
یک شب نخفت و یک روز روزه نگشاد و فأوحی اللّه تعالی إلی ضفدع أن أجیب عبدی
یک نماز بیآب دیده نکرد با آنکه پیغامبر داود علیه السالم فقالت الضفدع یا نبیّ اللّه أتمنّ
مرسل بود و مأمونالعاقبۀ بود و از بیم خداوند علی ربک فی عبادۀ سنۀ و الذی بعثک بالحق
عزّ و جلّ عمر چنین گذاشت .چون سال تمام نبیاً إنّی علی ظهر بردیۀ منذ ثالثین سنۀ أو ستین
شد ،مناجات کرد و گریانگریان میگفت :أسبحه و أحمده و ان فرائصی ترعد من مخافۀ
الهی پشتم کوژ شد و نور دیدهام کم شد و آب ربی فبکی داود علیه الصالۀ و السالم عند ذلک»
دیدهام خشک شد ،ندانم تا حال من چگونه (سمرقندی.)181 :1446 ،
خواهد بود؟ حق سبحانه و تعالی غوککی را از
غوکان دریا با او به سخن آورد ،آواز داد که :یا
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نبی اللّه به یک سال عبادت که تو کردی بر
خداوند تعالی و تعظّم منّت مینهی؟! بدان
خدای که تو را بهراستی به خلق فرستاد که
امروز سی سال شد که بر یک جا نشستهام و
تسبیح و تحمید و ثنا میگویم مر خداوند را
جلّ و عزّ و هفت اندام من چون برگ میلرزد
از بیم خداوند تعالی و تعظّم .داود علیه الصّلوۀ
و السّالم گریان شد ،گفت :خداوندا جانوری را
که وی را ثواب و عقاب نیست ،از هیبت
حضرت صمدیت بیجنایتی چنین میگوید،
داود بیچاره چه گوید» (  25پ).
عالوه بر موارد مصرّح،نمونههای فراوانی هم وجود دارد که مؤلّف بدون اشاره و ذکر نام ،از
تنبیهالغافلین استفاده کرده است که به دو نمونه از آنها اشاره میشود:

زادُالمُقوین

تنبیهالغافلین

«انس مالک رضی اللّه تعالی عنه روایت میکند «و روی أبان عن أنسبن مالک رضی اللّه تعالی
که :جوانی بود در عهد مصطفی صلّی اللّه تعالی عنه قال کان شاب علی عهد رسول اللّه صلّی
علیه و سلّم نام وی علقمه بهیکبارگی حریص اللّه علیه و سلّم یسمی علقمۀ و کان شدید
بود در انواع طاعت ،دایم طاعتها کردی و االجتهاد عظیم الصدقۀ فمرض فاشتدّ مرضه
روزها روزه داشتی و شبها نماز کردی ،ناگاه فبعثت امرأته الی رسول اللّه…ثم قام علی شفیر
بیمار شد و در نزع افتاد و زبان او در بند شد .القبر و قال یا معشر المهاجرین و االنصار من
خبر به مهتر عالم رسید صلّی اللّه تعالی علیه و فضل زوجته علی أمه فعلیه لعنۀ اللّه و ال یقبل
سلّم .علی و عمار را به عیادت او فرستاد ،آمدند منه صرف و ال عدل یعنی الفرائض و النوافل»
و بر سر بالین او بنشستند ،هرچند کلمۀ شهادت (سمرقندی.)46-45 :1446 ،
بر او تلقین کردند ،زبانش نگشت .یاران گریان
شدند .علی بالل را به نزدیک مهتر عالم صلّی
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اللّه تعالی علیه و سلّم فرستاد که :برو و رسول را
صلّی اللّه تعالی علیه و سلّم خبر کن .وخبر کرد
رسول فرمود که :او مادر و پدر دارد؟ گفتند:
مادرش زنده است .گفت :نزدیک وی روید و
سالم من برسانید و بگوییدش اگر تو
بدینجامیتوانی آمدن ،بیا و اگر نی ،تا ما بیاییم.
بالل بیامد و پیغام بگزارد .گفت :هزار جان من
فدای رسول خدای باد ،من بروم .برخاست و
عصا در دست گرفت و آمد به نزدیک رسول
صلّی اللّه تعالی علیه و سلّم و سالم کرد .رسول
علیه الصّلوۀ و السّالم گفت که :تو را یک سخن
پرسم ،راست بگوی مرا .رسول علیه الصّلوۀ و
السّالم فرمود که :اگر راست نگویی ،مرا به
وحی خبر خواهند کرد .گفت :حال علقمه
چگونه بوده است و زیست وی چگونه بوده
است؟ گفت :یا رسول اللّه بس خوب و پارسا
است .گفت :در حق تو چگونه بوده است؟
گفت :یا رسول اللّه من از وی ناخشنودم به یک
چیز .گفت :چرا؟ گفت :زیرا که رضای زن را
به رضای مادر و پدر برگزیده بود .مصطفی
صلّی اللّه تعالی علیه و سلّم فرمود :ناخشنودی
مادر زبانش را بند کرده است و از شهادت
بازمانده است .گفت :از وی خشنود شو تا زبان
وی گشاده شود .گفت :یا رسول اللّه او در حق
من جفا بسیار کرده است ،من از وی خشنود
نشوم .گفت :یا بالل برو تو با صحابه بهم و هیزم
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جمع کنید تا علقمه را بسوزیم ،مادرش از وی
ناخشنود است .مادرش گفت :فرزند مرا در
پیش من بسوزی ،دل من طاقت کی آرد؟!
گفت :ای ضعیفه عذاب اله تعالی و تعظّم هزار
بار از آتش دنیا باهولتر است و سوزانتر بود .و
چون تو از وی خشنود نخواهی بود ،او را نماز
نیست و روزه نیست و هیچ طاعت او مقبول
نیست .گفت :یا رسول اللّه من تو را گواه گرفتم
که از وی خشنود شدم .سید عالم علیه الصّلوۀ و
السّالم گفت :بالل برو و نگاه کن تا حال علقمه
چگونه است .بالل به در خانۀ علقمه رسید ،آواز
کلمۀ او میآمد و زبانش گشاده شد .گفت :ای
یاران زبان علقمه را آزار مادر گرفته بود ،اکنون
خشنودی مادر زبانش بگشاد .همان روز وفات
یافت .رسول علیهالصّلوۀ و السّالم بر وی نماز
کرد و او را دفن کردند .چون خاک وی راست
کردند ،بر سر خاک وی بازاستاد و گفت :یا
معشر المهاجرین و االنصار مَنْ فَضَّلَ زَوْجَتَهُ
عَلَی أُمِّهِ فَعَلَیهِ لَعْنَۀُ اللّه و المالئکۀ و ال یقبل اللّه
تعالی مِنْهُ صرفاً و ال عدال یعنی الفرایض و
النّوافل ،و اللّه اعلم» ( 274پ 275-پ).
«مردی به نزدیک امیرالمؤمنین عمر رضی اللّه «و ذکر ان رجال جاء الی عمربن الخطاب یشکو
تعالی عنه درآمد تا از زن شکایت کند پیش الیه زوجته فلما بلغ بابه سمع امرأته أم کلثوم
او.در بسته بود ،بر در بایستاد و مشغله شنود که تطاولت علیه فقال الرجل انی أردت أن أشکو
زن با امیرالمؤمنین عمر رضی اللّه تعالی عنه الیه زوجتی و به من البلوی مثل مابی فرجع
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شناعت میکرد .مرد از زن خود خشنود گشت .فدعاه عمر رضی اللّه تعالی عنه فسأله فقال انی
بازگشت .ناگاه امیرالمؤمنین عمر رضی اللّه أردت أن أشکو الیک زوجتی فلما سمعت من
تعالی عنه از خانه بیرون آمد ،دید که مردی زوجتک ما سمعت رجعت فقال عمر رضی اللّه
میرود ،آواز کرد ،گفت :کجا بودی؟ گفت :تعالی عنه انی أتجاوز عنها لحقوق لها علیّ أوّلها
یا امیر آمده بودم که از زن خود گله کنم ،چون هی ستر بینی و بین النار فیسکن بها قلبی عن
رسیدم شنیدم که با تو چهها کرد و چهها الحرام و الثانی أنها خازنۀ لی اذا خرجت من
میگفت .من از زن خود هم به اینخشنود و منزلی و تکون حافظۀ لمالی و الثالث أنها قصارۀ
راضی شدم .امیر فرمود :هم در گذاشتن باید لی تغسل ثیابی و الرابع أنها ظئر لولدی و
که ایشان را بر ما حقی است .یکی آنکه به الخامس أنها خبازۀ و طباخۀ لی فقال الرجل ان
سبب ایشان از دوزخ خالص خواهیم یافت ،لی مثل مالک فما تجاوزت عنها فأتجاوز».
چنانکه میفرماید رسول علیه الصّلوۀ و السّالم( :سمرقندی.)1 3 :1446 ،
من تزوّج امراۀً فقد حصن نصف دینه ،یعنی
هرکه زن خواست ،نیم دین او در حصار
درآمد .دویم آنکه ایشان نگاهبانان مال مااند.
سیم آنکه گازران مااند .چهارم آنکه طبّاخان
مااند .پنجم آنکه دایگان فرزندان مااند .بدین
سببها از ایشان تحمل باید کرد» ( 281پ).
 .2-7مغازی از محمّدبن اسحاق
«محمّدبن اسحاق رحمۀ اللّه تعالی علیه در مغازی آورده که مصطفی صلّی اللّه تعالی علیه و سلّم
روزی نشسته بود و صحابه رضوان اللّه تعالی علیهم اجمعین گرد بر گرد او 14 .»...ر
 .3-7روایت از معراج
«معراج در تفسیر این آیت میآرد که :فَأوْحَی إلی عَبْدِهِ مَا أوْحَی 158 .»...ر

 .4-7تفسیر انوار
«...آیت فَأوحَی إلی عَبْدِهِ مَا أوْحَی را در تفسیر انوار چنین بیان کرده است» 15 .ر
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 .5-7کتاباالنوار
«به حکایت میآید در کتاب االنوار .حکایت پادشاهی بوده است در شهر مرو و مر وی را وزیر
بود بس خوب و نیکوخواه رعیت و حاجبی بود بدخواه و بدکار به رعیت 255 .»...پ
این احتمال وجود دارد که تفسیر انوار و کتاباالنوار در اصل نامهای مختلف یک اثر باشند.

 .6-7زادالعابدین
«در زادالعابدین میآرد که :رسول صلّی اللّه علیه و سلّم یکی را دید که نماز میگزارد ،رکوع و
سجود تمام نکرد ،گفت :اگر این مرد بر همین بمیرد ،بر ملّت من نمرده باشد» 17 .پ 18-ر
«چنین فرمود مصطفی صلّی اللّه تعالی علیه و سلّم که :چون دو کس نماز گزارند به جماعت ،هر
یک را به هر رکعتی هزار نیکی نویسند و هر یک را در بهشت شارستانها دهند که در آن شارستان
هزار حور عین باشند ...این حدیث در کتاب زادالعابدین است» 34 .پ
البته تا به حال ،نشانی از تفسیر انوار ،کتاباالنوار ،زادالعابدین و تفسیر معراج یافت نشده است.
 .7-7منبعیابی حکایات
عالوه بر این منابع مصرّح ،به احتمال زیاد مؤلّف از منابع دیگری نیز استفاده کرده است که از
طریق یافتن منابع حکایات میتوان آنها را شناسایی کرد .بدینترتیب میتوان کتابهایی چون
احیاء علومالدّین ،کیمیای سعادت ،منتخب رونقالمجالس ،بستانالعارفین و تحفۀالمریدین،
تاجالتراجم ،روحاألرواح ،کشفاالسرار و ...را در شمار منابع احتمالی مولّف زادُالمُقوین به شمار
آورد ،البته همچنان منبع /منابع مستقیم مورداستفادۀ مؤلّف در حکایات بر ما پوشیده است .در ادامه
نمونههایی از این موارد ذکر میشود:

زادُالمُقوین

موضوع حکایت

منابع حکایت

 79ر 73 -ر

بریدن درخت پرستیدهشده

قوتالقلوب794 /2 ،؛ تلبیس

توسط زاهدنما و گفتگوی او

ابلیس24 ،؛ تنبیهالغافلین74،؛

با ابلیس

کیمیای سعادت439 /2 ،؛ احیاء
علومالدّین992 /9 ،؛

کشفاالسرار327 /2 ،؛ هزار
حکایت صوفیان287 /9 ،
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 44ر 42 -ر

ثعلبه ،چگونگی فقر و

منتخب رونقالمجالس72 ،؛

توانگری و زکات ندادن او

تاجالتراجم004 /2،؛
روضالجنان و روحالجنان/1 ،
211؛ هزار حکایت صوفیان/9 ،
449

 992ر 999 -پ

صالح مؤذّن ،چگونگی

منتخب رونقالمجالس49 ،؛

برگشتن از اسالم و به دین

کشفاالسرار 927 /4 ،و /1

ترسایی مردن

72؛ روحاألرواح78 ،؛ هزار
حکایت صوفیان442 /9 ،

 22ر 22 -پ

رابعه و خلیدن بوریا در

شرح تعرف289 ،؛

چشمش به هنگام نماز

کشفاالسرار228 /2 ،؛ هزار
حکایت صوفیان439 /9 ،

 238ر 238 -پ

 940ر 940 -پ

روایت عقیلبن ابیطالب از

تاجالقصص09 /9 ،؛ پند پیران،

فرمان رسول اللّه (ص) برای

918؛ بستانالعارفین و

درخواست آب از کوه و

تحفۀالمریدین772 ،؛ هزار

جواب کوه به آن حضرت

حکایت صوفیان433 /9 ،

تغییر رنگ یا شکل چهرۀ

تنبیهالغافلین922،؛ شرفالنبی،

مرده پس از مرگ و آمدن

404؛ بستانالعارفین و

رسول اللّه برای نجات و

تحفۀالمریدین271 ،؛

فریادرسی او از بیآبرویی

بحرالفوائد11 ،؛ هزار حکایت
صوفیان292 /9 ،

 928پ

خطی به نشانۀ تربت رسول

بستانالعارفین و تحفۀالمریدین،

اللّه کشیدن و صلوات

242؛ هزار حکایت صوفیان/9 ،

فرستادن برای دفع شرّ ظالم/

299

سلطان
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 941پ 928 -ر

سه مرتبه آمین گفتن رسول

تنبیهالغافلین922 ،؛ شرفالنبی،

 930پ 931 -ر

اللّه بر پایههای منبر در جواب

402؛ هزار حکایت صوفیان/9 ،

جبرئیل

293

درخواست درویشی از

بستانالعارفین و تحفۀالمریدین،

معروف کرخی برای دعا به

901؛ قصۀ یوسف( 23 ،دربارۀ

منظور توانگر شدن و

ابنسمّاک)؛ هزار حکایت

نفروختن ثواب خواندن یک

صوفیان218 /9 ،

 970ر 970 -پ

بار سورۀ اخالص
 .8نسخهشناسی
تا آنجا که میدانیم از این اثر سه نسخه برجا مانده است که عبارتاند از:
 .1-8دستنویس آرشیو ملّی افغانستان
این نسخه که پیشتر در کتابخانۀ موزۀ کابل به شمارۀ  74نگهداری میشده است (دانشپژوه:9749 ،
 )227دارای  792برگ  91سطری در قطع  93در  9442سانتیمتر است 98که محمّدبن شیخ احمدبن
عبداللّه در  91محرّم  018ق .کتابت آن را به پایان برده است(.)Beaurecueil, 1964: 138
ترقیمۀ نسخه چنین است:
« تمّت الکتاب بعون الملک الوهّاب کتبه محمّدبن شیخ احمد بتاریخ  91محرم سنه  ،018غفر
اللّه ذنوبهما و ستر عیوبهما» ( 207پ).
کاغذ نسخه سمرقندی شکری رنگ و خط آن نسخ بسیار خوش است .همۀ صفحات کتاب
جدول یک خطی به شنگرف دارد و جلد آن تیماج زرشکیرنگ داغکرده است (نفیسی:9770 ،
.)902-904
در هامش برگ 2ر ،به خطی متفاوت با متن به شنگرف در توضیح مالک نسخه چنین نوشته
شده است« :مالک هذه الکتاب المستطاب زادالمقوین الفقیر...مالزم حضور انور جناب عالی نایب
السلطنه صاحب در جاللآباد این کتاب را تبرکاً و تیمناً از حضور انور التماس نمودم مرحمت
فرمودند تحریر شد ربیعالثانی 9779دستخط»...که در هر دو قسمت نقطهچین کلمهای یکسان شامل
نام نویسندۀ یادداشت آمده است که ناخواناست و چه بسا شدامهر یا شداچهر یا شدافرید باشد.
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در ترتیب برگهای این نسخه جابهجاییهایی رخ داده که نظم کتاب را بهم ریخته است.
صورت و ترتیب درست نسخه به شرح زیر است:
پس از برگ  9پ ،باید برگ  927ر بیاید و تا برگ  929پ ادامه یابد ،سپس باید به برگ  2ر
بازگشت و آن را تا برگ  922پ ادامه داد و بعد از آن به برگ  922ر بازگشت .پس از آن ترتیب
برگها تا پایان نسخه صحیح است.
خالصۀ ترتیب درست برگهای نسخه در جدول زیر آمده است:
از

تا

9ر

9پ

 927ر

 929پ

2ر

 922پ

 922ر

 207پ

در هامش برخی از برگها ،دعا یا احادیثی بیارتباط با متن به خطی متفاوت افزوده شده و گاه
شعر ،حدیث و یا ترجمۀ حدیثی مرتبط با متن نوشته شده است که به چند نمونه از آنها اشاره
میشود:
« - 9شاد باش ای عشق خشسودای ما /ای طبیب جمله علتهای ما» در  22ر.
در فصل «فی ذمّ البخل و البخالء» ،ذیل عنوان فارسی حدیث و در هامش برگ ،در کنار جملۀ
«گفت :چه گناه داری که طبیب این بیماری منم» این بیت مثنوی (مولوی )4 /9 :9719 ،با خطی
متفاوت از متن نوشته شده است که گویا خوانندۀ این متن به ذوق و سلیقه این بیت را به تداعی
واژۀ «طبیب» نوشته است.
« - 2ای برادر روز عاشورا ممان این ده خصال  /تا رساند حق تعالی مر تو را دارالجالل  /روزه و
مسواک و غسل و صدقه و علم و نماز  /سرمه و پرهیز و توبه ،بس دعای بیمالل»  33پ.
حکایت پایانی فصل «فی فضل یوم عاشورا» ،حکایت اسیری است که در روز عاشورا برای در
امان ماندن از کافران دست به تضرّع و زاری برداشته و پس از جان به در بردن از کافران نیّت روزه
کرده است .در هامش این برگ ابیات فوق آمده که با مضمون حکایت مرتبط است .شاعر این
ابیات را نیافتیم.
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« - 7اندیشه ز مرگ مصطفی باید کرد  /شادی و طرب ،جمله رها باید کرد  /او با شرف و جمال
خود زنده نماند  /ما را طمع خام چرا باید کرد»  09پ.
در فصل «دیگر هم در این معنی» (= فصل دیگر در فضل روز عاشورا) ،در هامش برگ و
باالی حدیث نبوی «مَنْ أصابَتْهُ مُصیبَۀٌ فَیذکّرُ مِن مُصیبَتِی وَ یقولُ إنّا للّهَ و إنّا إلیه راجعون ،أعطاءُ اللّهُ
تعالی ثوابَ المَصابین وَ ثوابَ الصّابرین وَ صَارَ مُستحِقَّ شَفاعَتی یَوْمَ القیامَۀِ ».این ابیات آمده که به
ذات همگانی مرگ و فانی بودن بشر اشاره دارد.
از شاعر این ابیات اطالعی به دست نیاوردیم ،تنها میدانیم که دو تن از جملۀ خطیبان و علمای
قرن دهم ق .این ابیات را با کمی تغییر در کتاب خود در بخش وفات رسول اللّه (ص) نقل
کردهاند که نشانگر بازخوانی این متن در قرن  98ق .است:
« - 9وَ لَو کانَ اِنسانٌ یَدُومَ بَقاءُهُ  /لَما ماتَ خَیرُ المُرسَلِینَ مُحَمَّدٌ
اندیشه ز مرگ مصطفی باید کرد  /شادی و طرب جمله رها باید کرد
او با شرف و کمال خود زنده نماند  /ما را طمع خام چرا باید کرد» (بیرجندی واعظ:9704 ،
.)930
« - 2اندیشه ز مرگ مصطفی باید کرد  /شادی و طرب جمله رها باید کرد
چون سید هر دو کون جاوید نماند  /ما را طمع خام چرا باید کرد» (استرآبادی.)741 :9734 ،
بعضی از مختصات مهم رسمالخطی:
بجز ویژگیهای مرسوم رسمالخطی در نسخههای این دوره ،چند ویژگی کمیابتر هم وجود دارد
که عبارتاند از:
- 9گاهی در زیر حرف «س» و گاهی در باالی آن سه نقطه گذاشته شده است.
- 2گاهی در زیر حروف ،حروف مشابه بهصورت کوچک گذاشته شده است.
- 7گاهی در کلمات مختوم به مصوت بلند «او» الفی در پایان کلمه آمده است ،مانند:کدبانوا
( 21پ).
« - 4یای نکره» در موارد بسیاری بهصورت کسرۀ اضافه آمده است که به همان شکل در متن باقی
است که «هم لهجۀ کاتب است و هم نوعی رسمالخط» (عطّار )287 :9717 ،و «هنوز در لهجۀ
روستاهای مرکز و جنوب خراسان شایع است» (هزار حکایت صوفیان ،)77 /9 :9701 ،مانند:
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آموختگانِ (= آموختگانی) 978ر ،طبیبِ حاذق (= طبیبی حاذق) 974ر ،بسیارِ طاعتِ (=
بسیاری طاعت)  972پ.
 - 2در مواردی متعددی از کلمات مختوم به «ها»ی غیرملفوظ مانند :پانزدههم (پانزدهم)  983پ و
 981ر ،آفریدهگار (آفریدگار)  972ر ،بیچارهگان (بیچارگان)  7پ و  22پ ،عمزادهگان
(عمزادگان)  27ر ،خانهواده (خانواده)  2پ و  08ر ،خانهدان (= خاندان)  90ر ،آمدهنی
(آمدنی)  29پ ،خوردهنیها (خوردنیها)  91ر «ها»ی غیرملفوظ حفظ شده است.99
 - 9کلماتی مانند«شست (= عدد)» ( 97ر)« ،طلخکننده» ( 297پ) و «طپیدن» ( 299پ) با همین
رسمالخط آمده است.
 - 3در مواردمتعددی،کلمات دارای واو معدوله مانند «خواب» بهصورت «خاب» 940ر آمده است،
همچنین در مواردی کلماتی مانند «برخاستم» بهصورت «برخواستم» 23ر نوشته شده است.92
 - 0گاهی بعضی از کلمات با امالیی متفاوت از امروز نوشته شده است ،مانند :گزری کرد (=
گذری کرد)  978پ ،درگزرانیدند (= درگذرانیدند)  948ر ،زرّه (= ذرّه)  94ر ،بگزرانیم (=
بگذرانیم)  93پ ،میگزرد (= میگذرد)  30ر ،گذندی (= گزندی)  223پ.97
 - 1برخی از کلمات با امالی خاص نوشته شده است ،مانند :خشمگین  78ر و  908پ ،مبارکِی
 22ر ،دسترس  97ر ،پرنعمتَش  94ر ،کنیزککان  987پ ،وقتی  991ر ،نشستن 993
ر ،حیله  902ر ،غمگیننی (= غمگینی)  900ر ،سبب  289پ ،همچنانش  294ر ،هفتگان
هفتگان  229ر ،درپذیرید (= درپذیرید)  272ر ،پایهایش  271ر ،میانه (= میانه)  228ر،
اندوهگین  229پ ،پایدار (= پایدار)  239پ ،قیامتست (= قیامت است)  297ر.94
 - 98برخی از کلمات -چه فارسی و چه عربی -با الف مقصوره نوشته شدهاند که یا برگرفته از
رسمالخط عربی است و یا صورت گفتاری کلمه را نشان میدهد ،مانند :شبنگاه (شبانگاه) 33
پ ،جمعات (جماعات)  910ر ،بران (باران)  273پ ،کفیت (کفایت)  921ر ،شفعت
(شفاعت)  972پ ،کمل (کامل)  97پ ،اجبت (اجابت)  29ر ،محسن (محاسن)  24ر.
 .2-8دستنویس کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی

این نسخه در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ 18220نگهداری میشود .در فهرست دنا
(درایتی )9930 /2 :9701 ،و فنخا (همو )292 /93 :9719 ،احتماالً براساس معرّفی کوتاه آن در پیام
بهارستان ()24 :9708با نام«زادالمقوین» و موضوع«اخالق» ،به زبان«فارسی» متعلق به قرن  99هجری
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از مؤلفی با نام «قاضی محمّدبن محمّد وابکنویی» زیستۀ قرن  0قمری با خط نسخ ثبت شده است،
که البته نام مؤلّف و زمان زندگیاش نادرست است .برای تشخیص نام اثر ،خطبۀ آغازین این نسخه
هرچند مشابه با نسخۀ اساس است اما به علت آبخوردگی کاغذ و افتادگی برگ یا برگهایی
ناقص است و امکان تشخیص دقیق نام مؤلّف وجود ندارد و در برگ 9پ نسخه تنها بخشی از نام
مؤلّف بهصورت «العبد الضّعیف ...النّصر الملقّب بالقاضی المنتسب الی  »...خوانده میشود .فهرستی
ناقص ازبابهای موجود در نسخه در برگ 2ر آمده است .این نسخه دارای 782برگ به قطع 2842
در  94یا 92سانتیمتر که در هر صفحه  97تا 99سطر وجود دارد ،عنوانها با شنگرف نوشته شده و
برروی تمام یا بخش ابتدایی عبارات عربی حتی جمالت دعایی خطی بهشنگرف کشیده شدهاست.
معموالً در حرکتگذاری احادیث و عبارات عربی اشتباهاتی رخ داده (مانند برگ  49ر)،
همچنین معموالً متن عربی حدیث بهصورت کلّی (مانند برگ  280ر) یا جزئی (مانند برگ  920ر)
حذف شده است .عدد فصول معموالً با شنگرف در هامش برگها آمده ،همچنین در مواردی
عناوین موجود در متن مانند «سؤال /جواب»« ،فصل»« ،حکایت» و ...در هامش تکرار شده است.92
گهگاه به ذوق و سلیقۀ کاتب یا خوانندگان دورههای بعد در هامش بعضی از برگها روایت
یا شعری به خط دیگر افزوده شده که گاهی ناخوانا و نامفهوم است ،گاهی هم مانند هامش برگ
 990پ روایتی نه چندان مرتبط به متن آمده است که از «شرح بخاری ،کتاب مصداق المفتین»
نقل شده است؛ از دیگر افزودهها میتوان به «یا محمّد! یا محمّد! صاحب امّ الکتاب  /حلّ مشکل،
سرور دین ،شافع یوم الحساب» در هامش برگ  229ر اشاره کرد.
نسخه در سال  9823ق .به خط «عبدالمجیدبن محمّدبن عبیداللّهبن قاسم جزیکیِ قاینی» کتابت
شده است که «جزیک» همان دیه «گزیکِ» قاین است (عطّار.)287 :9717 ،
ترقیمۀ نسخه چنین است« :تمّت الکتاب بعون الملک الوهّاب علی ید العبد الضّعیف األضعف
عبدالمجیدبن مقری محمّدبن عبیداللّهبن مقری قاسم الجزیکی القاینی بتاریخ ظهر الخامس (پایین به
خط دیگر :یوم جمعه) من شهر جمادی األوّل سنۀ ( 9283ظ )9823 :من هجرۀ النّبی صلّی اللّه علیه
و آله و اصحابه .اللّهمَّ إغفر لکاتبه و لوالدیه و لقاریه و للعامل فیه و لجمیع المؤمنین و المؤمنات،
آمین یا ارحم الرّاحمین».
در حاشیۀ ترقیمه ،این ابیات نوشته شده است:
«شد به توفیق خدای الینام  /این کتابت یوم آدینه تمام
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هرکه خواند ،دعا طمع دارم  /زانکه من بندۀ گنهکارم
قاریا بر من مکن قهر و عتاب  /که خطایی رفته باشد در کتاب
آن خطای رفته تصحیح کن  /از کرم و اللّه اعلم بالصّواب
رستم ز کتابت چه فرومانده شود  /تقدیر الهی به سرم رانده شود
شاید که دعای خیر گویند مرا  /وقتِ که خط خراب من خوانده شود
برحمتک یا ارحم الرّاحمین».
در بخشهایی از این نسخه جابهجاییهایی رخ داده که ترتیب درست آن به شرح زیر است:
از ابتدای نسخه تا برگ  971پ منظم است ،پس از آن باید به  941ر و  941پ مراجعه کرد،
سپس از  949ر تا  940پ بهدرستی آمده ،پس از آن دوباره باید به  948ر و  948پ مراجعه کرد و
سپس به  928ر بازگشت ،پس از این تا  279پ بهدرستی ادامه پیدا کرده ،سپس باید به  249ر و
 249پ مراجعه کرد و سپس به  270ر بازگشت و تا  242پ ادامه داد ،پس از آن به  273ر و 273
پ مراجعه کرد و پس از آن به  243ر بازگشت و تا  229پ ادامه داد ،سپس به  299ر و  299پ
مراجعه کرد و پس از آن به  220ر برگشت و تا  292پ ادامه داد ،سپس به  223ر و  223پ
مراجعه کرد و پس از آن به  293ر برگشت و تا پایان نسخه بهدرستی ادامه یافته است.
خالصۀ ترتیب درست برگهای نسخه در جدول زیر آمده است:
از

تا

9ر

 971پ

 941ر

 941پ

 949ر

 940پ

 948ر

 948پ

 928ر

 279پ

 249ر

 249پ

 270ر

 242پ

 273ر

 273پ

 243ر

 229پ
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 299پ

 220ر

 292پ

 223ر

 223پ

 293ر

 788ر
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رسمالخط نسخه:
در این نسخه هم بهجز ویژگیهای مرسوم رسمالخطی ،دو ویژگی کمیابتر وجود دارد که
شباهت آنها به رسمالخط نسخۀ آرشیو ملّی افغانستان احتمال رونویسی هر دوی آنها را از روی
نسخهای واحد مطرح میکند .این دو ویژگی عبارتاند از:
 در مواردی کلمات دارای واو معدوله مانند «خوار» بهصورت «خار»آمده ( 92پ) و درمواردی بهصورت رایج .همچنین در مواردی ،کلماتی مانند «خاموش» بهصورت
«خواموش» ( 02ر) نوشته شده است.
 در کلمات مختوم به «های» غیرملفوظ مانند «گزیدهگان» ( 9پ) و«خانهواده» ( 49ر) گاهبه همین صورت نوشته شده است و گاه بهصورت «گرویدگان»( 27پ) و «خاندان» (98
ر).
در این نسخه ،نسبت به نسخۀ افغانستان چه در واژهها و چه در نحو جمالت ،اغالط و
تصحیفهای فراوانی دیده میشود و معلوم است که کاتب بسیاری از واژهها و عبارات را سادهتر
کرده است.
 .3-8دستنویس کتابخانۀ ساالر جنگ هندوستان
این نسخه در کتابخانۀ ساالر جنگ به شمارۀ  (M & K 55) 7484نگهداری میشود که در فهرست
نسخههای فارسی این کتابخانه با نام «زادالمقوین» و در موضوع «مواعظ و خطب»ثبت شدده اسدت.
نسخه به قطع  29در  9249سانتیمتر و دارای  210برگ  92سطری است که خان محمّدبن سیّد شاه
محمّدآن را به خدط نسدتعلیق نوشدته و در  91جمدادی االوّل  9829ق .برابدر بدا  27ژوئدن  9949در
الهور کتابت آن را به پایان برده است .ابتدای نسخه افتادگی دارد و بدا عبدارت «سده [در فهرسدت:
سر] گروه را مقام شفاعت باشد اوّل انبیا را باز علما را باز شهدا را» آغاز و با عبارت «دریدن سداعت
تقصیری مکن یا اله العدالمین و یدا خیدر الناصدرین» بده پایدان مدیرسدد (.(Ashraf, 1983: 8/ 243
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متأسفانه دستیابی به این نسخه ممکن نیست و اندک اطالعدات مدا از آن ،تنهدا بدر اسداس فهرسدت
منتشرشده از نسخههای فارسی این کتابخانه است.



 .اهمیّت متن
این متن از وجوه مختلف اهمیت دارد که برخی از آنها عبارتاند از:
 .1به اعتبار حکایاتاین متن کهن اندوختهای گرانبها از حکایات است که بهواسطۀ آنها میتوان به منابع مورداستفادۀ
مؤلّف و زمان و مکان حدودی تألیف اثر پی برد .در بررسیهای انجامشده ،شباهت متن حاضر با
هزار حکایت صوفیان به قرینۀ همین حکایات آشکار است؛ این شباهت و همسانی تا بدانجاست که
یکی از حکایتهای هزار حکایت صوفیان ( ،988 -11 /9 :9701الحکایۀ العاشرۀ) که به گواهی
مصحح پیش از این متن ،تنها در تنبیهالغافلین سمرقندی آمده ،در زادُالمُقوین ( 297پ 294 -پ)
بهتفصیل و با انطباق بیشتری نسبت به متن تنبیهالغافلین (سمرقندی )79-78 :9489 ،نقل شده که
نشاندهندۀ زمان و مکان نسبتاً یکسان تألیف هزار حکایت صوفیان و زادُالمُقوین است.
نکتۀ قابلتوجه دیگر برخی از حکایات هزار حکایت صوفیان است که به گواهی تعلیقات
مصحح این اثر منبعی برای آنها در دیگر متون معرفی نشده اما مشابه آن حکایات در زادُالمُقوین با
اندکی تفاوت به چشم میخورد که این حکایات نشاندهندۀ منبع یا منابع مشترک مورداستفادۀ
مؤلّفان این دو اثر است که به دست ما نرسیده است؛ فهرست این حکایات در دو اثریادشده در
ادامه میآید:

هزار حکایت صوفیان

موضوع

زادُالمُقوین

ج  ،9ص 428 -491

منصور عمّار و امر به معروف

 982ر 989 -ر

(الحکایۀ الخامسه)

زن مفسدهای با عمل و نه
زبان

ج  ،9ص 412 -419

شقیق بلخی و ردّ احسان

(بخشی از الحکایۀ الرابعه)

یکی از ابنای دنیا به علّت
پنج عیب

 997پ 994 -ر
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ج  ،9ص 229

دیدار رسول عمر و راهب در

(الحکایۀ الرابعه)

صومعه

ج  ،9ص 278 -221

عذاب اخروی زنی به خاطر

(الحکایۀ التاسعه)

نارضایی همسرش در عهد

111

 92پ 97 -ر
 231ر 208 -ر

رسول اللّه
ج  ،9ص 208 -231

سعادت اخروی زبیده

(الحکایۀ الثانیه)

خاتون ،همسر هارونالرّشید

 23ر

به خاطر حرمتداشت بانگ
نماز
ج  ،9ص 209

برخاستن سیالب دجله به

(الحکایۀ السادسه)

سبب زنا و فرونشستن آن به

 21ر 21 -پ

سبب بانگ نماز
ج  ،9ص 932

درخواست آب توسط رسول

(الحکایۀ الثالثه)

اللّه از کوهی در یکی از

 32ر

غزوات و پاسخ کوه به
ایشان
همچنین در تعدادی از حکایات این دو متن ،صورت کلّی حکایت شبیه است اما در جزئیات
تفاوتهایی به چشم میخورد که به شرح زیر است:

هزار حکایت
صوفیان

زادُالمُقوین

موضوع

تفاوتها در

ج  ،9صص -449

 44ر 42-ر

درخواست دعای

عاقبت زکات ثعلبه در

442

ثعلبه از رسول اللّه

روزگار خلفای

(الحکایۀ الثانیۀ)

برای توانگر شدن و

راشدین؛

عاقبت کار او

ذکر عاقبت او در هزار
حکایت صوفیان و عدم

911

زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ،سال  ،37شماره  ،242پاییز و زمستان  ،99ص 931-979

ذکر آن در زادُالمُقوین
ج  ،9ص 442

 992ر 999-پ

(الحکایۀ الخامسه)

عاشق شدن صالح

نام شخصیت اصلی

مؤذّن و به باد دادن

(ابوصالح /صالح)

دین خود در این راه

مذهب دختر (گبر/
ترسا)؛
حضور و عدم حضور
پدر دختر؛
چگونگی آشکاری
کفر (زنار /توانایی بلند
کردن جسد توسط
ترسایان)

ج  ،9ص 280
(الحکایۀ الرابعه)

 71ر 48-ر

زاری و تضرّع

شهر (کوفه /بصره)

وامداری به درگاه

آینده در خواب

خدا و خواب دیدن

(پیامبر /نامشخص)

توانگری برای رفع

مقدار وام (هزار دینار/

حاجت او

ده هزار درم)
ذکر مکان بدهکار در

هزار حکایت صوفیان
در خواب به توانگر و
عدم ذکر آن در
زادُالمُقوین؛
ذکر نام توانگر در
زادُالمُقوین و عدم

ذکر در هزار حکایت
صوفیان
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بااینحال ،در کنار این شباهتها ،تفاوت حکایات در کلیت هم جالب و قابلبررسی است؛ از

این موارد میتوان به حکایت بهرام مجوسی (بهرام گبر) اشاره کرد که در هزار حکایت صوفیان
( )219 /9 :9701به عنوان نمونهای از دوزخیان معرفی میشود اما در زادُالمُقوین ( 992پ-
997پ) و تذکرۀاالولیا (عطّار )219-212 /9 :9713 ،به سعادت ایمان دست پیدا میکند و بهشتی
میشود.
 .2به اعتبار زبان و واژههاعالوه بر واژههای ماوراءالنهری یادشده ،لغات نادری مانند جویخانه (= پایآب)  49ر ،99تو
(= برابر)  94ر 93در متن آمده است که در فرهنگهای موجود نیامده و نشاندهندۀ تازگی و بکر
بودن لغات این متن است؛ در ادامه نمونهای از لغات و افعال این متن به دست دادهایم تا ارزش و
اهمیت این متن از رهگذر لغات و ترکیبات بیشتر مشخص شود:
زنینه (= زن)  28پ ،آبدست (= وضو)  922ر ،زدایش  971ر ،آبگیر  974ر ،جوانمرد (=
سخی)  941پ ،ربایش  24ر ،رهایش  2ر و  993ر ،خوابناک  3پ ،سیرطعام  922ر و  08ر،
کاواک (= تهی)  1ر ،لحن (= آواز ،نغمۀ موسیقی) 78ر ،گریان و بریان  21پ ،ترجمانه (=
مترجم)  992ر ،مسواککننده  98ر ،پگاهروندهتر  919پ ،دینروز (= دیروز)  29پ ،خاز (=
چرک ،ریم)  1ر ،کلیسیا  12پ ،خاوند خانه (= صاحب خانه)  291ر ،تیرماه (= فصل پاییز) 72
پ ،دسفیمان /دستفیمان (= کابین)  222ر و  222پ ،دامن قیامت (= نزدیک قیامت)  281پ،
آمرزگار  232ر ،تهمتزدگی (= دزدی)  239ر ،مکس (= کم کردن بها)  998پ ،مردمان (=
مردان)  228پ ،ترازوگاه (= میزان)  992ر ،راهنمون (= راهنما)  99ر ،چربنرمی کردن (= نرمی
و مالیمت کردن)  29ر ،در قیل ناروایی افکندن  928ر ،در قیل ناروایی افتادن  78ر ،آبدار کردن
(~ دندان)  1ر ،فرو بردن (~ آب گرم) (= حسرت خوردن)  41ر ،گوشمال ...خوردن  90ر،
پشیمانی خوردن  20ر ،امامی کردن  78پ ،کینه کشیدن  947پ ،زفان بازگرفتن (= قهر کردن)
 10ر ،خواهندگی کردن (= خواستگاری کردن)  222ر.
 .3به اعتبار موارد دیگر:برخی از موارد مهم نکاتی است که در ضمن حکایات آمده است که برخی از آنها عبارتاند از:
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 .1-3کور کردن «های» اللّه به هنگام نوشتن آن:مؤلّف با آوردن حدیثی بر نوشتن واضح «های» اللّه تأکید کرده و از تعبیر «کور کردن» برای عدم
دقت در نوشتن «های» اللّه استفاده کرده است که در متنی دیگر این نکته را نیافتیم:
«مَنْ کَتَبَ بسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ وَ لَمْ یعَوِّرِ الهاءَ فی اللّه 948 »...پ و «هر آن مؤمنی که بِسمِ اللّهِ
الرَّحمنِ الرَّحیمِ را چنان بنویسد که های اللّه را کور نکند 949 »...ر.
 .2-3مؤلّف در برگ  83ر به هنگام ذکر واقعۀ کربال آورده است که امام حسین(ع) و عمر سعد پیش از جنگ به گفتگو باهم پرداخته ،عمر سعد تالش کرده تا
ایشان را از جنگ منصرف کند امّا امام حسین (ع) او را در سه کار مخیّر کردهاند:
یا با آنان به مکّه بازگردد یا با آنان بجنگد یا ایشان را نزد یزید بفرستد:
«[امام حسین (ع)] گفت ...یا مرا با معتمَدی به نزدیک یزید فرست که او مرد کریم است ،باری
هرچه کند با من او کند .و مرا به کوفه مبر که عبداللّه زیاد مرد لئیم است 07 ».ر.
این گزاره چه به لحاظ منطقی و چه به لحاظ تاریخی محلّ تردید است (رک :محمّدی
ریشهری )922 /9 :9700 ،امّا به لحاظ اعتقادی در متنی حنفی قابلتوجّه است.
 .3-3مؤلّف از حضور مسلمبن عقیل در کربال یاد کرده است:«مسلمبن عقیل رضی اللّه تعالی عنه با تیر و کمان ایستاده بود ،گفت :یا امیرالمؤمنین مرا دستوری
ده تا به یک تیر این نداکننده را هالک کنم و به دوزخ فرستم 02 ».ر.
در حالی که طبق گزارشها مسلمبن عقیل پیش از واقعۀ کربال ،در نهم ذیحجّه (روز عرفه)
در کوفه به شهادت رسیده است (همان.)747 /4 :
 .4-3مؤلّف بهصراحت گفته است که آیۀالکرسی در تورات و انجیل هم آمدهاست:
«بدان که آیۀالکرسی در توریت و انجیل و همه کتابها هست ،االّ آنکه به این لغت نیست وَ إنَّهُ لَفِی
زُبُرِ األوَّلینَ 72 ».ر.
این گزاره اگرچه کمی دور از تصور مینماید اما شاید منظور مفاهیم موجود در آیۀالکرسی
باشد که برای نمونه ،مشابه آنها در تورات باب  48از صحیفۀ اشعیا ،آیات  22و  20آمده است
(رک :کتاب مقدس.)9823 -9829 :9103 ،
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 .5-3مؤلّف در ضمن حکایتی ،صلیب اعظم را معبود ترسایان دانسته است:«او را به صلیب اعظم که معبود او بود ،سوگند داد که حاجتی من روا کنی .ترسا گفت :مرا عظیم
سوگندی دادی  ،من کجا از عهده بیرون توانم آمد؛ امّا به قدر وسع به جای آرم 08 ».پ.
از صلیب به عنوان معبود ترسایان تنها در این بیت «تا نمازست مایۀ مؤمن  /تا صلیبست قبلۀ
ترسا» از فرخی سیستانی ( )4 :9772نشانی آمده و هیچ نشانهای مبنی بر پرستش صلیب توسط
مسیحیان وجود ندارد و این تنها تصور مسلمانان بوده که صلیب را که یک نماد نسبتاً متأخّر در
مسیحیت است ،بهعنوان معبود و قبلۀ مسیحیان میشناختهاند.
 .6-3مؤلّف تعداد روزهای سال را  364روز دانسته است:«فامّا عدد شش سه چیز است :یکی آنکه گفتیم تا عدد روزهای سال تمام شود پس روزۀ ماه
رمضان به جای سیصد روز بود ،هر روز به جای ده روز ،چنانکه میفرماید :مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَۀِ فَلَهُ
عَشْرُ أمْثَالِهَا .و شش روز به جای شست روز جمله سیصد [و] شست روز بود 904 ».ر.
مؤلف در این بخش سال را خالف گزارۀ ابوریحان بیرونی در التفهیم که سیصد و شصت و
پنج روز و کسری از چهار یک روز کمتر گفته ( ،)229 :9790سیصد و شصت روز دانسته و این
حتی نمیتواند یادآور سال قمری در ذهن مؤلف باشد چراکه سال قمری نیز بنا بر التفهیم سیصد و
پنجاه و چهار روزو پنجیک روز و شش یک آن است (همان )229 :و تنها در بندهش ،سال سیصد
و شصت روزه خوانده شده و چنین نوشته شده که «در دین گوید که آفریدگان گیتی را به سیصد
و شصت روز آفریدم که شش گاهِ گاهَنبار است( ،که) به سالی انگاشته (شود)» (فرنبغ دادگی،
 ،)982 :9702هرچند به نظر هیچ توجیهی برای این گاهشماری مؤلّف با توجه به زمانه و دین او
وجود ندارد.
 .7-3مؤلّف از سکّهای به نام «درم اسماعیلی» یاد کرده است:«[امیر هری] گفت :بیست درم اسماعیلی دارم حالل که به نزدیک من از همه دوستر است 43 ».ر.
به نظر میرسد مقصود از «درم اسماعیلی» سکّهای از دوران اسماعیل سامانی باشد که از بافت
متن میتوان به کمیاب بودن آن پی برد .از سویی شاید منظور سکّهای از روزگار اسماعیلیان باشد
که با توجه به نمونههای باقیمانده ،بیشتر آنها از جنس طال بوده (فرجامی )982 :9719 ،و علت
کمیاب بودن سکّۀ نقره در آن روزگار کمبود این فلز در ایران بوده است (همان.)988 :
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نتیجهگیری
در این جستار متنی کهن از میراث ماوراءالنهر به نام زادُالمُقوین معرفی شده است که فردی به نام
محمّدبن محمّد النّصر ملقّب به قاضی از اهالی وابکنت آن را در نیمۀ دوم سدۀ ششم یا اوایل سدۀ
هفتم ق .در حدود چهار ماه به رشتۀ تحریر درآورده است .او کتاب خود را در حدود صد فصل
فراهم آورده و در نگارش آن از آثاری چون تنبیهالغافلین ،مغازی ،تفسیر انوار ،کتاباالنوار،
زادالعابدین بهره برده است .در میان این آثار استفادۀ او از تنبیهالغافلین بیش از دیگر کتابها بوده
است .بر اساس قرائن متنی ،مؤلّف حنفیمذهب بوده و در جایجای کتاب خود به این امر اشاره
کرده است .تا آنجا که میدانیم از این اثر تنها سه نسخه باقی مانده است که کهنترین آنها مورّخ
 018ق .است و در آرشیو ملّی افغانستان نگهداری میشود .نسخۀ دیگر متعلق به کتابخانۀ مجلس
شورای اسالمی است و در سال  9823ق .کتابت شده است و سومین نسخه مورّخ  9829ق .است و
در کتابخانۀ ساالر جنگ هندوستان محفوظ است .در این اثر ،عالوه بر واژهها و ترکیبات نادر
حکایات فراوانی وجود دارد که بسیاری از آنها تنها در کتاب هزار حکایت صوفیان دیده میشود.
بیتردید معرفی این اثر و انتشار آن نقش مهمی در شناخت بیشتر میراث تصوف ماوراءالنهر خواهد
داشت.
پینوشت
 .1این نسخه ابتدا در کتابخانۀ موزۀ کابل نگهداری میشده (نفیسی )904 :9770 ،و سپس به آرشیو ملّی
افغانستان منتقل شده است.
« .2مقوین» واژهای قرآنی است و در آیۀ  37سورۀ واقعه به کار رفته است« :نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْکِرَۀً وَ مَتَاعاً
لِلْمُقْوِینَ» .این واژه از اضداد است و هم به معنای صاحب مال و مکنت است و هم به معنای فقیر و
بیچیز .همچنین به معنای مسافران فرودآینده در بیابان هم هست (رک :ربانی.)939-938 :9709 ،
در ترجمههای کهن قرآن« ،مقوین» به «بیتوشگان ،توشهبرسیدگان ،بیبرگان ،بیابانروندگان،
فرودآیندگان و بیابانیان» ترجمه شده است (رک :یاحقی.)9483 /7 :9734 ،
 .7ارجاع به برگهای نسخه در تمام موارد به شمارۀبرگ نسخۀ آرشیو ملّی افغانستان است مگردر موارد
خاص که بهضرورت به شمارۀ برگ نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نیز اشاره شده است.
 .4بیت موردنظر دکتر شفیعی کدکنی احتماالً «بندۀ خاص ملک باش که با داغ ملک  /روزها ایمنی از
شحنه و شبها ز عسس» است که در برگ  989ر نسخۀ آرشیو ملّی افغانستان و برگ  971ر نسخۀ
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کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی آمده امّا در نسخۀ مجلس با عنوان «چنانکه آن عزیز میگوید» به
این بیت اشاره شده و نامی از سنایی نیامده است ،همچنین عبارت «رحمه اللّه» هم در هیچیک از
دو نسخه وجود ندارد.
 .2در تمام موارد ذکر شمارۀ برگهای هر دو نسخه به همراه هم ابتدا شمارۀ برگ نسخۀ آرشیو ملّی
افغانستان و پس از آن شمارۀ برگ نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی آمده است.
 .9این بیت تنها در دو اثر تا سال  388هجری آمده است :سراجالسائرین (ژندهپیل )989 :9701 ،و
روضۀالکتّاب و حدیقۀاأللباب (متطبّب القونیوی )989 :9741 ،که مصحح سراجالسائرین در
تعلیقات به شاعر این بیت اشارهای نکرده و مصحح روضۀالکتّاب حدس زده که بیت از مؤلّف
است که نادرست مینماید.
 .3در هر دو نسخۀ دستیاب این اثر نود و هشت باب ذیل عنوان «فصل» با اندکی اختالف آمده و در
نسخۀ آرشیو ملّی افغانستان ،عالوه بر فصول اصلی تنها پنج عنوان فرعی به شنگرف وجود دارد که
از لحاظ حجم و محتوا به فصل شباهت دارد امّا فاقد عنوان فصل است؛ الزم به ذکر است که
شفیعی کدکنی نیز این اثر را را مشتمل بر صد باب دانسته است (عطّار.)287 :9717 ،
 .0برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به:چاچی :9721 ،ده.
 .1تا آنجا که میدانیم خلیلبن عنایتاللّه بخاری در جامع البرکات که تألیف آن را در سال  9229ق .به
پایان برده از زادُالمُقوین استفاده کرده است (مدبّر چاربرجی.)790-793 /2 :9704 ،
 .98نفیسی قطع نسخه را  2442در  9342سانتیمتر نوشته ( )904 :9770که نادرست است.
 .99برای نمونۀ مشابه ،رک :نظامالملک :9710 ،پاورقی  9ص .922
 .92برای نمونۀ مشابه ،رک .گزارهای از بخشی از قرآن کریم تفسیر شنقشی :2272 ،بیست و دو؛
همچنین رک .قالنسی نسفی :9702 ،هفتاد و سه -هفتاد و چهار.
 .97برای نمونۀ مشابه ،رک .قالنسی نسفی :9702 ،هفتاد و هفت.
 .94برای نمونۀ مشابه ،رک .گزارهای از بخشی از قرآن کریم تفسیر شنقشی :2272 ،بیست و دو؛
همچنین رک .قالنسی نسفی :9702 ،هفتاد و هفت.
 .92از این نسخۀ ناقص متأخّر ،پایاننامهای در سال  9701با عنوان «تصحیح نسخۀ خطی در اخالق و
مواعظ» در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دفاع شده که در آن ذکر شده است «این
نسخه بعنوان نسخه منحصر به فرد در کتابخانه مجلس موجود است ولی ظاهرا نسخ بدل ندارد»
[کذا](پورمحمود ناورودی :9701 ،ب) اما با توجه به فهرست تنظیمشده در سال  9194توسط
بورکوی که پیشتر از آن یاد شد) ،(Beaurecueil, 1964: 138نسخۀ اقدم شناختهشدۀ این
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متن تا به امروز نسخۀ آرشیو ملّی افغانستان است و نسخۀ سوم این اثر در کتابخانۀ ساالر جنگ هند
محفوظ است (.)Ashraf, 1983: 8/ 243
« .99بیست و پنج دینار زکوۀ مال بداد و باقی در همیان کرد و بر میان بست و روان شد .چون به نیشابور
رسید مگر آنجا جویخانه است ،یعنی پایآب که بیست پایه فرود میباید رفت تا به آب رسد».
« .93قوله تعالی :مَن جاءَ بِالْحَسَنَۀِ فَلَهُ عَشْرُ أمْثالِها .و آن عمل که وی را هفصد تو جزا است ،هر نفقهای
که از مال حالل در راه خدای عزّ و جلّ داده شود ،آن را هفصد ثواب است».
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