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 زبان پارسی دورۀ ساسانی
 

 دومقسمت 
 

هـ نوشته شده و دو جلد اول و دوم قبلى و هم مجلداتى  ٤73شوال سنه  2٤طور نسخت خطى ما نحن فیه به  اینه ب

همین ترتیب اصل كتاب یا یك جلد ضخیم بعدى ه كنم كه ب بعد از این داشته و از روى نسخت مطبوع، تخمین مي

ین مانده از ا این نكته را فراموش نباید كرد كه از كتب خطى پارسى كتاب باقي .داشته، كه جمله چهار جلد بوده است

عن  هكنون كتاب بسیار قدیمى پارسى كه از حیث خط یافته اند همان كتاب االبنی عصر خیلى نادر است زیرا ظاهراً تا

 رخط نسخ بسیاه قلم على بن طوسى اسدى به هـ در ماه شوال ب ٤٤7حقایق االدویه كتاب خانۀ وینه است كه در سال 

قول عالمۀ مرحوم قزوینى قدیمترین كتاب خطى مكشوف فارسى است. چون این نسخت ه كوفى نوشته شده و به شبیه ب

 نوشتن و خط تأریخدرجۀ دوم كتاب االبنیه از حیث ه نرا بتوان آ سال بعد از آن نسخه نوشته شده مي 2٦تعرف فقط 

 قرار داد، كه این هم بر اهمیت نسخت مانحن فیه مى افزاید.

خط همان نسخت قدیم كتاب االبنیه مشابه است و باز با خط ترجمان البالغه ه طرز نوشتن و خط این نسخت عیناً ب

منقوط است و زیر حروف ر، د، ط، ص، هـ یك نقطه گذاشته رساند. اكثر حروف آن غیر  نیز مماثلتى مي هـ  507

 .شده و در تحت س سه نقطه. چون "جن" و چنین  جنین و آنچه انج و چیز "جیز" نوشته شده كه سبك امالى قدیم است

عتاب منالیت و ه : "جن وى شما را دشمن است بدانیت كه شما مرا دوست ایت ... باز افعال خراسانى مملوست مانند

 دین دوستى بنازیت، كه دوستى با عتاب بهتر از دشمنى بى عتاب".ب

وقتى نسخت خطى را با مطبوع خواجه خجندى مقابلت دادم پدید آمد كه كتاب مطبوع از حیث مضمون و موضوع 

عمداً ا ر عیناً همین كتابست ولى از حیث انشاء به سرنوشت كتاب بلدان ابوالمړید بلخى گرفتار آمده، و سراپاى كتاب

چاپ داده اند، ولى باز هم از خالل عبارات آن همان متانت كهن پدیدار است. ه پارسى محدث جدیدى نوشته و به ب

دانم كه این كار مسخ و نسخ را برین كتاب مظلوم كى روا داشته و در كدام عصر  این متن متین قدیم را لباس  نمي

د داشتن ز علماء و صوفیه چنین كار را در بارۀ كتب قدیم روا ميجدید پوشانده اند. چون بعد از دورۀ مغول، برخى ا

ه همین ب ن  این كتاب نیزآ بر مقصد حسن تفهیم تغییر دهند بناه سبك معاصر شان  به خواستند عبارات قدیم را ب و مي

میباشد هنویسند بدوش خود نوشته متن لیتؤومس  
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ه خواجه آمده چنانكه مشهور است، كه موالنا جامى همین كار را در نفحات كرد و كتابى كسرنوشت شوم گرفتار 

 عبارات معمول زمانه مقصد افاده به سبك قدیم نوشته بود جامى آنرا به عبدهللا انصارى هروى در شرح احوال عرفا ب

 خود در آورد.

دانیم، گرهر دو نسخت خطى و چاپى را پدید  براى اینكه نمونۀ حقیقى از سبك نگارش شرح تعرف داده باشیم و فرق

م، ناگفته نماند كه نسخۀ خطى از یكن مقابلۀ با نسخت مطبوع نقل ميه را ب  از حصص مختلف نسخۀ خطى سطورى

 رسد. جلد سوم آن مي 1٦5و تا صفحۀ  مي شود جلد دوم مطبوع آغاز  17٩صفحۀ 

 خطى

واجمعواان االنبیاء افضل البشر و لیس من البشر من یواذى االنبیاء علیهم السلم فى الفضل الصدیق و ال ولى و ال 

توانستند الحاد خویش عظم خطره. و این فصل از بهران یاد كرد كه گروهى از ملحدان كه نان جل قدره و غیرهم و 

از جهال  روهىی گفتند كه ویرانى خواستند و گظاهر كردن، خویشتن بدین طایفه منسوب كردند و باز اندر دین جیزهاى

را متابعت كردند یكى از آن سخنان این است كه  و ایشانایشان ظن نیكو بردند ه كه دعوى محبت این طایفه كردند ب

 یزبسر چ باشد و ولى مقام والیت برتر از مقام نبوت است و مر نبى را علم وحى باشد و مر ولى را علم سر فتندگ

( از قصه موسى 1ا اشتقاق )باشد، و مران را علم لدنى نام كردند و این لقب رآن خبر ن هاى بداند كه مر بیغامبر را از

عندنا و علمناه فت عزوجل : فوجدا عبداً من عبادنا آتیناه رحمه من خضر گرفتند علیمهاالسالم كه آنجا كه خداى گ و

فتند خضر ولى بود و موسى نبى. موسى را علیه السلم علم وحى بود، تا ورا بوحى ظاهر خبر نكردى من لدنا علماً و گ

دى وى ره شاگد و غیب بدانستى بى وحى، تا موسى را علیه السلم ب( باز خضر را علیه السالم علم لدنى بو2) ندانستى

( این مذهب اند و بر دین ایشان 3) ها. فاما ان كه پیران طوله حاجت آمد، از بهران كه وى عالم تر بود و القصه ب

 ند كه هیچ كسندا روا واهى دهند وه تظلیل و تكفیر وى گوید بآن كس را كه این گ اعتماد است از این بیزارند و مر

فت عالم الغیب و الیظهر على غیبه احدا اال من ارتضى من رسول ه اطالع خداى عزوجل، چنانكه گر بغیب داند، مگ

س ذتر از انبیاء خواهى آن كفرو كس را مقام برتر از مقام انبیا باشد یا برابر مقام انبیا باشد اال روا ندارند كه هیچ و

ه ( ب٤) را بهران كه انبیاء سفراء اند. میان خداى عزوجل و میان خلق و سفیر همایر، از صدیق گیر و خواهى ولى گ

                                                           

 خط نوى آنرا "این اتفاق" ساخته اند كه غلط است.ه در اصل بریده شده و ب -1
 در اصل خوانده نمي شود  و فقط "نستى" معلوم است. -2
 در اصل "میران" هم خوانده مي شود. -3
 "همواره" است.چنین است در اصل كه صورت قدیم  -٤
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ى كه وى نه نبى ونه روا باشد كه كسه ملوك نزدیكتر، اسرار ملوك بهتر داند و چگملك نزدیك تر باشد و هر كه ب

ى ایمان باید آوردن و اگر ین نبى همن كس را كه نبى نیست، بدآ ذرد كه مرباشد، برابر نبى گردد، یا از وى اندر گ

نشناسد، مر پیغامبر را  ن كس راآ ر این بیغامبر مره خداى عزوجل تباه گردد. و اگردد و ایمان وى بنیارد كافر گ

اشد و غامبرى بهتر بیپیغامبرى از پیغامبران صلوات هللا علیهم از بهر راست كردن خلق اند. جن نازیان ندارد و نیز پ

غامبر را یداند راست تر باشد. وى باید كه پ بهتر ن كس كه سره كار آید و آیغامبر جه بنداند، پ سرى داند كه پیغامبر

فه روهى ازین طایند كافر گردد. و گراست كند و این سخن تعطیل نبوت باشد و رفع شریعت. و هر كه اعتقاد این ك

انیم كه این ده برداشته اند بدین سخن و لكن نیانیغامبر از مت كرده اند حدثنى قلبى عن ربى و گفته اند كه ایشان پحكای

لحدان درست است، باشد كه همان م ر نقله نقل صحیح هست یا نباشد كه بر ایشان دروغ گفته باشند و اگلفظ از ایشان ب

زى فراست یه چویلى باشد، و آن فراست است كه بفته باشند این را تأه باشند نه اهل حقایق پس اگر اهل حقایق گفتگ

خداوند عزوجل فراست ایشان را راست ارد، و این تنزیه باشد از حق عزوجل مر اولیا خود  ایشان با برند. راستى سر

چیزى نكزارد، كه جز آن باشد. جن گوید حدثنى قلبى عن اه دارد، بر سر ایشان كه ایشان را از دروغ و از خطا نگ را

ر س ند اندردثنى القاخاطر باشد كه آنچه حق افگویل حگند. تأاشد كه این خاطر اندر سرمن حق افن بربى مراد وى آ

. اندهاجس و وسواس خطا افتد  افگند وسواس و آنچه نفس افگند هاجس دیو خاطر بود و آنچه ملك افگند الهام، و آنچه

 د كه اینت اید دانمان وى راسمان بردان جیز خیر باشد نه شر و گافتد. بس جن جیزى كنی خاطر و الهام خطا و اندر

رد یین است كه جن بر سر كسى غلبه گن احدثنى قلبى عن ربى. یا این را تأویلى دیگر باشد و آ ویدخاطر حق بود. گ

وى مغلوب گردد، او را مشاهده  همان مقدار كه سره بدین ماند، ب حقى، جن محبت یا خوف یا رجا، و آنچه از خواطر

 ردد كوامنمیان خلق كه هر كس كه از مى مست گشد و این متعارفست ن كه مشاهده جز غلبات سر نباافتد، از بهر آ

یدا كند از بهران كه بسكر مغلوب گردد، از مقام تمییز بیرون آید، نهان داشت، بهشیارى پ ( سر خویش كه اندر12)

اشقى ا عوید و همین وصف عشاق را باشد و مجانین را باشد. ته غلبات سر گوید، كه به تمیز خویش نگوید بآنچه گ

جواب همى دهد و دوست را خبر نه. گاه بینى كه با دوست عتاب همى كند، و دوست غایب، و مر خود را از دوست 

شد مجانین را با شتى نیست چه غلبات سواست و همین وصف نیزه حقیقت جنگ و آن بجنگ كند و گاه آشتى كند. آ

الحق اغلب سلطانه اقوى. جن سخن گوید  اولى تر. فاننین باشد. غلبات حق جن غلبات عشق و آن جنون و آن مى چ

ورا عقل است. و شاید كه این وید و این ظاهر است نزدیك اّن كه قلبى عن ربى و هر محبى خود همین چنین گحدثنى 

است و این طریقى است مهمد میان اهل اصول و اهل فروغ كه  ر باشد و این طریق قیاس و اجتهادرا تأویلى دیگ

 ست وى اثر ا وى اثر نیست بران كه اندر را كه اندرآن قیاس مقر اند، تا اهل فروع اندر فروع قیاس كنند مر هایشان ب

... 

 پایان قسمت دوم

 ادامه دارد

 

 


