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 قسمت اول
 1بخش 

 

زبان پارسى درى، كتابى چند اكنون در دست است كه علماء آنرا بهاى كبریت احمر نهند  از كتب كهن منثو ر یکید

ا خانه هاى دنیابصورت خطى در كتبه و از مغتنمات عصر شمارند و این كتب كه برخى طبع و نشر شده و برخى هم 

 شرح ذیل:به دورۀ شاهنشاهى آل سامان به محفوظند، متعلقند 

لیف ابو یعقوب اسحق بن احمد سگزى، كه یكى از دعاه اسمعیلى در قرن یلیه تأعااسم . كشف المحجوب در عقاید1

این  عیلى بودن كشته شد و نسخ خطىاجرم اسمبه هـ در بخارا  331ماوراء النهر بود و در سال به چهارم هجرى 

 طبع رسیده و نشر شده.به هران كتاب نادر است و اخیراً در ت

هـ فراهم آمده و ظاهراً نمونۀ  34٦ابو منصور محمد بن عبدالرزاق طوسى در سنۀ به اهتمام . مقدمۀ قدیم شهنامه كه 2

 همت عالمۀ مرحوم قزوینى نشر شده.ه ب ست وا نثر قدیم

وزیر  هـ  3٨٦هـ كه محمد بن محمد بن  عبدهللا البلعمى متوفى  310متوفى  پارسى تأریخ ابن جریر طبرى  . ترجمۀ3

 هـ كرده است. 3٥2سال به بن نوح سامانى  معروف دانشمند منصور

كه از طرف یك جمعیت علماى ماوراء به دری  هـ  3٦٦ - 3٥0طبرى بین سنوات پارسى تفسیر بزرگ  . ترجمۀ4

 حكم همان پادشاه شده است.به النهر 

پادشاه بین  قول بعضى در عهد همانبه لهروى، دویه كه ابو منصور موفق بن على ا. كتاب االبنیه عن حقایق اال٥

م از روى نسخۀ واحد كتابخانۀ وینه طبع  1٨٥٩المانى آنرا در  "مسیوز"لیف كرده است و تأ هـ  3٦٦ - 3٥0سنوات 

 كرده.

میباشد هنویسند بدوش خود نوشته متن لیتؤومس  
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شده  تألیفهـ  3٦7ابونصر حسن بن على قمى كه ظاهراً در حدود سنۀ  تألیف. كتاب البارع در احكام نجوم و طوالع ٦

 ن موجود است.یر كتابخانۀ ملي برلهـ د ٨0٦و یك نسخۀ ناقص آن تحریر 

هجرى است و در  372لیف سال ألیف محمد بن ایوب الطبرى كه ظاهراً تأ. رسائل استخراج در شناختن عمر، ت7

 .است خانه هاى تهران نسخ قلمى آن موجودابكت

محمد بن احمد  نامبه لفى هـ از طرف مؤ 372به سال . جغرافیاى عمومى حدودالعالم من المشرق الى المغرب كه ٨

شناس روسى از طرف "  شرق بارتولد"همت استاد ه الحارث یكى از شهزادگان آل فریغون گوزگانان اتحاف شده و ب

 عكس برداشته شده. 1٩30اكادمى علوم شوروى در 

قدیم  لبلعمى جاى دارد ولى نسختى كام تأریخردیف  عقیدۀ استاد بهار مرحوم دربه ید بلخى كه ر. كتاب بلدان ابوالم٩

ست ناقص كه در آن مردى از اهل مراغه دست برده یا قق فقید بوده نسخهاز این كتاب نمانده و آنچه در دست آن مح

 (. 1سبب دستكارى از بین برده است)به را  قیافت قدیم آن كتاب

دری وجود آمده است كه كانون كهن ادب به این نه كتاب به عصر آل سامان تعلق دارد و در ماوراء النهر و خراسان 

 خراسانى بوده. كتاب دهم نیز در همان عصر و همان دوره نوشته شده و اكنون من آنرا معرفى ميو پارسى و ثقافت 

 سرنوشت كتاب البلدان ابوالمړید بلخىبه كنم و نسخت قدیم یك حصۀ آن هم در پشاور موجود است. ولى این كتاب نیز 

 : لشرح ذیبه قدر دستكارى و تصرف دیده كه در مطبوع آن همان كهنگى اصالً بر جاى نمانده است  گرفتار شده و آن

در شهر پشاور كه یكى از بالد معروف قدیم آسیاست و بر نقطۀ اتصال شاهراه كابل و الهور واقع و در نزدیكى 

كند كه عمر عزیز خود را به جمع  مي گذرگاه مشهور خیبر افتاده، پیر مرد منحنى اما عالم بصیر و صاحبدلى زندگى

ب مطبوع و نفیس ترین آثار و نیز هزاران كتا بخانه نفیسى از آثار خطى عربى و پارسى دارداكتب گذرانده و كت

خانۀ باست. در میان كتا خطاطى و نقاشى و مینیاتور فراهم آورده است. این مرد صاحبدل سید فضل صمدانى پشاوري

 ً اهمیت قابل وصف نگهدارى ه دارد و ب فرد هست، كه آنرا از جان گرامى تر ميبه منحصر  وى نسخ نادر و احیانا

دوران قیام پشاور، مطالعۀ آن آثار برجسته دست داد و از این خزینۀ گرانبها استفادتى كردم و در به كند و مرا  مي

 كنم : یث كتاب دهم معرفى ميحبه خانه را ابردیف نه كتاب قدیم سابق الذكر زبان درى یك نسخت نادر این كت

 شرح تعرف : 

هـ در یك عصر  37٨التعرف لمذهب التصوف كتابیست مهم در تصوف كه با كتاب اللمع ابو نصر سراج متوفى 

محمد بن ابراهیم بخارى كالباذى تعرف شیخ ابوبكر  لفؤ. ممي شود نوشته شده و از كتب قدیم این مسلك شمرده 

: لوال التعرف لما این كتاب گفته اند هـ از جهان رفته و مشایخ تصوف در بارۀ 3٨0در  قول حاجى خلیفهبه است، كه 

و شروح زیادى دارد و از آن جمله مي شود به جمله الحمدهللا المحتجب بكبریائه الخ آغاز  این كتاب عرف التصوف و

سیره الصوفى به نام رحى و در متن و شرح آن تصوف را ستوده و شح مصنف  كه حسن التصوف نام دارد است شر

ست كه شیخ االسالم عبدهللا بن محمد ا داشته، دیگرى هم شرحيم مشایخ در توحید و صفات برده بركه در آن از كال
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هـ در كمال لطایف كرده است و شرح قاضى عالء الدین على بن اسمعیل تبریزى ثم  4٨1االنصارى هروى متوفى 

عیل بن محمد بن ابر اصطالح اهل تصوف نیست و شرحى از امام اسم هـ كه 72٩القونوى اصولى شافعى متوفى 

 (.2عبدهللا المستملى)

 :فتندبارۀ آن گ كتاب تعرف با شهرتى كه داشت زبانزد عرفا گردید و برخى در

( كالباذى موصوف 3) : لوال التصوف لبطا التعرفو برخى بر سبیل شوخى چنین گفتندىاوال التعرف لبطل التصوف 

بوده در بخارا كه بسى از اهل علم حفاظ حدیث است، و كالباذ محلتى  تصوف و خ االمام زاهد العارف از ائمۀشیبه ال

قول بعضى بحرالفواید نام دارد و به معانى به ( و او را غیر از تعرف كتاب دیگرى نیز هست، كه 4) بدان منسوبند

قلمى از شرح آن در كتب  نادر است و اتفاقاً من نسخۀى هم (. این كتاب و٥) حدیث ٥٩2االخبار شهرت یافته، جامع 

صفحه  ٥1٦هـ در  ٨03خط عبدالكریم بن عبدهللا شادمانى به جمادى االولى به پشاور یافتم كه  خانه "اسالمیه كالج"

 لیف كرده است.أزبان عربى تبه بر كاغذ خوقندى قدیم نوشته شده و این شرح را شخصى بر مشهد مصنف 

اب و شهرت روحانى لیف كتأمقصد تبه ح معانى االخبار شخصى چنین نوشته كه میتوان از آن بر سر ورق شر

ل خواب دیده اند. ایشان را دستۀ گه بسحاق قدس هللا روحه پیامبر را : "منقولست كه شیخ كالباذى ابو اكالباذى پى برد

احادیث مرا شرح نویس. چون از خواب بیدار : مادام كه تازه باشد و خشك نشده، ریحانى داده اند و فرمودند با دستۀ

موجب فرموده، معانى االخبار نوشتند". )ملفوظ خواجه احرار(. معانى به شده اند دستۀ گل حاضر بوده و ایشان 

محفوظست و ظاهراً موضوع آن تطبیق و تلفیق احادیث  3٥3شمارۀ به االخبار در مكتبۀ "اسالمیه كالج" پشاور 

 (. ٦با توجیهات حسنه) متعارض و متشابه است

 زبان عربى كه تاكنون راجع به تصوف نوشته شده و نمایندۀبه ست ا ترین و متین ترین كتابيی اما كتاب تعرف قدیم

ن آبه ست كه در آن عصر تصوف با كتاب و سنت مطابقت داشته و خرافات عجمى ا متصوفۀ قدیمافكار و عقاید 

 تصوف كتاب و سنت را در نظر دارد و با پختگى و بصیرت در آن بحث مي كالباذى در تمام ابحاث  نیامیخته بود.

 لفأكه حاجى خلیفه داده، خود م شرحيبه ن آ بر اما چون كتاب تعرف مختصر بود و محتاج شرح و بسط، بنا كند.

اهیم بن و عرفاى دیگر شروح چندى بر آن نوشته اند كه یك شرح آنرا خواجه امام اجل زاهد و فقیه عالم ابو ابر

 عیل بن محمد بن عبدهللا المستملى البخارى كرده است.ااسم

خجندى نام داشت، و در شهرهاى ماوراء النهر بخارا و  قبل سوداگرى كه حاجى صدیق خواجۀحدود چهل سال  رد

ه كهند رفت و بسى از كتب قلمى را به هاى كتب فروشى داشت از راه كابل و پشاور  خجند و مرغنان و خوقند دكان

به در شهر لكهنو طبع كرد، كه از آنجمله كتابى بود رده بود، در مطبع معروف نولشكور از ماوراء النهر باخود آو

قطع به صفحه  202صفحه، چهارم  172صفحه، سوم  20٨صفحه، دوم  224چهار جلد، جلد اول  رزبان پارسى د
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این كتاب مطبوع را به ماوراء النهر برد، بنا بر آن كمتر  سانتیمتر بر كاغذ خوب به خط خوب و زیبا، و نسخه هاى 21در  33

 به دست مى آید. این كتاب چنین آغاز مي شود:

"الحمدهللا القاهر القوى الملك الغنى" ... چنین مي گوید : خواجه امام اجل زاهد فقیه عالم ابو ابراهیم بن اسمعیل بن محمد بن 

من خواستند تا كتاب جمع كنم به پارسى، مشتمل بر دیانات و معامالت  و حقایق و عبدهللا المستملى البخارى كه اصحاب من از 

مشاهدات و رموز و اشارات تا فهم ایشان آنرا دریابد و در عبارات غلط نكنند، كه غلط در توحید كفر بود، اجابت كردم بحسبت 

یعقوب البخارى الكالباذى تألیف كرده است و نام او و بنا كردم به كتابى كه شیخ ما ابوبكر بن ابى اسحق محمد بن ابراهیم بن 

كتاب التعرف لمذهب التصوف و آن كتابرا شرح كردم تا به سخن پیران و متقدمان تبرك كرده باشم و نیز مقتدى باشم نه مبتدى، 

ه فقهى طفى   یا به مسئلتا كس بر من عیب نیابد و هر چه گفتم، مؤكد كردم به آیتى از كتاب خداى تعالى یا به خبر از اخبار مص

و در این كتاب اعتقاد و توحید و دیانات و احوال و مقامات و حقایق و مشاهدات و رموز و اشارات و سخن مشایخ و حكایات بر 

 طریق سنت و جماعت یاد كردم ... چنین مي گوید:

 شیخ امام ابوبكر  ... 

آن وقتى كسى كتاب مطبوع شرح تعرف را مي خواند آنقدر آنرا از سطور فوق آنقدر قدمت سبك تحریر ظاهر نمى شود و بنا بر

كهن نمى داند كه به پارسى عهد سامانیان برسد، ولى باز هم ثقۀ عبارات و برجستگى جمالت و متانت سبك اداى مقاصد آن 

اذى از شاگردان كالب طوري است كه مي توان آنرا انشاى بسیار ثقه اى خواند. در صورتیكه مستملى شارح و نویسندۀ این كتاب،

هـ كه سال وفات اوست زندگانى داشته، و این شرح هم باید متعلق به عصرى باشد، كه اواخر دورۀ  3٨0بوده البد در حدود 

هـ زیرا مستملى در مقدمۀ شرح مذكور با نام استاد خود دعائیه رحمه هللا واسعه نوشته،  400تا حدود  3٨0سامانیست یعنى از 

داللت مي كند كه در وقت نوشتن شرح تعرف گویا كالباذى مرحوم شده بود. اما وقتى تمام كتاب را با انشاى دورۀ و این ظاهراً 

سامانى و حتى بیهقى و گردیزى و ابن سینا مقایسه كنید، در وجنات آن آثار قدمت پدیدار نیست و نثرى به نظر مي آید محدث 

 د.هجرى نوشته باشن ٦00كه باید در حدود بعد از 

وقتى من این نسخت مطبوع خواجه صدیق خجندى را در كابل خواندم، به همین اشكال مواجه شدم و نمي توانستم در بارۀ اصالت 

كتاب اظهار نظر كنم و حتى آثار جعل را در آن دیدم، ولى این مشكل ادبى وقتى حل شد كه در پشاور نسخت قلمى شرح تعرف 

سانتى متر به خط  1٥در  24م. این نسخه بر كاغذ قدیم خوقندى خیلى ستبر و كهن به قطع را در كتابخانۀ موالنا صمدانى یافت

قدیم مشابه خطوط قرن پنجم نوشته شده و بر ورق اول به همان خط نوشته اند: "المجلد الثالث من شرح كتاب التعرف فى مذهب 

 ن عبدهللا البخارى". ختم نسخت به شرح ذیلست: التصوف مما شرحه الشیخ القیه االمام ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد ب

"الحمدهللا و صلى هللا على محمد و آله اجمعین یتلوه )؟( فى الدور الذى یلیه فى القرب سئل السقطى عن القرب قال العرب 

 انتسخته من هوالطاعه. وقع الفراق عنه نصف النهار من یوم الرابع و العشرین )؟( من شوال سنه ثلث و سبعین و اربع مائه.

نسخه قوبلت بنسخه الشیخ االمام ابى نعیم عبدالملك البزودى )؟( رحمه هللا و عار ضناه )؟( شرح تعرف للشیخ الكبیر شیخ ابو 

 (. 7اسحاق الكالباذى")

 پایان بخش اول قسمت اول

 ادامه دارد

                                                           

در  بران حروف داراى نقاط نیست. بنا اکثردرین عبارات عربى حرفى جز ق نقطه ندارد. و سبك نوشتن تمام كتاب چنین است كه   -7
 گذاشته ایم قابل دقت است.هائیكه عالمت )؟(  خواندن و نقطه گذارى جا


