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 یکی از قدیمی ترین نسخ 
 

 زبان پارسی دورۀ ساسانی
 

 و آخر ومسقسمت 
 

 مطبوع

واجمعواان االنبیاء افضل البشر و لیس من البشر من یوازى االنبیاء فى الفضل، الصدیق و ال ولى و الشهید و الغیرهم  

. و این فصل از بهر اّن یاد كرد كه گروهى از ملحدان كه الحاد خویش ظاهر و ان جل قدره و عظم شرفه و خطره

نتوانستند كرد خویشتن را باین طایفه منسوب كردند، و آنگاه در دین خداى تعالى چیزها گفتند كه بآن خرابى دین 

 متابعت كردند. یكىخواستند  وگروهى از جهال كه دعوى محبت این طایفه كردند بایشان ظن نیكو بردند و ایشانرا 

ازان سخنان اینست كه گفتند مقام  والیت برتر از مقام نبوت است و نبى را علم وحى باشد و ولى را علم سر و ولى 

بسر چیز ها داند كه نبى را ازان خبر نباشد و اّنرا علم لدنى نام كردند و اشتقاق این لقب از قصۀ موسى و خضر 

خداى تعالى گفت فوجدا عبداً من عبادنا آتیناه رحمه من عندنا و علمناه من لدنا علماً و علیهماالسالم گرفتند از آنجا كه 

گفتند خضر ولى بود و موسى نبى و رسومى اعلم وحى بود تا او را بوحى ظاهر خبر نكردندى ندانستندى. باز خضر 

اجت آمد، از بهر آنكه او عالمتر را علم لدنى بود و غیب بدانستى بى وحى، تا موسى را علیه السالم بشاگردى او ح

بود.والقصه بطولها، فاما آنها كه پیران این مذهب اند و بر دین ایشان اعتماد است ازین بیزارند و آن كس را كه این 

گوید به تضلیل و تكفیر او گواهى دادند و روا ندارند كه هیچكس غیب داند مگر باطالع خداى تعالى چنانكه گفت : 

یظهر على غیبه احدا و برغیب مطلع نگرداند مگر انبیا را چنانكه  گفت االمن ارتضى من رسول و  عالم الغیب فال

روا ندارند كه هیچكس را مقام برتر از انبیا باشد یا برابر، االفروتر از انبیا، خواهى آنكس صدیق گیر و خواهى ولى 

همیشه بملك نزدیكتر باشد و هر كه بملوك نزدیكتر  گیر، از بهر آنكه انبیا سفیر اند میان خداى تعالى و خلق و سفیر

باشد. اسرار ملوك بهتر داند و چگونه روا باشد كه كسیكه او نبى باشد برابر نبى باشد، یا ازو در گذرد، كه انكس كه 

یغمبر آن پنبى نیست باین نبى ایمانش باید آوردن و اگر نیارد كافر گردد و ایمان او بخداى تعالى تباه گردد و اگر این 

میباشد هنویسند بدوش خود نوشته متن لیتؤومس  
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كس را نشناسد پیغمبر را زیان ندارد و نیز پیغمبران علیهم السالم از بهر راست گردانیدن خلق اند چون تا پیغمبر از 

پیغمبر برتر باشد و سرى داند كه پیغمبر نداند. پیغمبر بچه كار آید و این كس كه سر بهتر داند راست تر باشد. باید 

سخن تعطیل نبوت باشد و رفع شرایع، و هر كه اعتقاد كند كافر گردد، و گروهى از  كه او پیغمبر را راست كند و این

این طایفه حكایت كرده اند كه ایشان گویند حدثنى قلبى عن ربى و گفتند كه ایشان پیغمبران از میانه برداشته اند باین 

شان دروغ گفته باشند. و اگر نقل سخن، لكن ندانم كه این  سخن از ایشان بنقل درست هست یا نه و باشد كه بر ای

درست گردد، باشد كه همان ملحدان گفته باشند این را تاویل است و آن فراست است كه بچیزى فراست برند و براستى 

سرایشان باخداى تعالى فراست ایشان راست آرد و این تنزیه باشد از حق تعالى در حق اولیاى خود، كه ایشان را از 

رد و بر سر ایشان چیزى نگذارند كه جز آن باشد. و چون گوید حد ثنى  قلبى عن ربى مراد او دروغ  و خطا نگاهدا

آن باشد كه این خاطر در سرمن حق افگند و تاویل حدثنى القاى خاطر باشد كه آنچه حق افگند در سرخاطر بود و 

. و در هاجس و وسواس خطا افتد و آنچه فرشته افگند الهام بود و آنچه دیو افگند وسواس و آنچه نفس افگند ها جس

در خواطر و الهام خطا نیفتد پس چون بچیزى گمان برد و آن چیز خیر باشد نه شر، گمان او درست آید. داند كه این 

خاطر حق بود. گوید حدثنى قلبى عن ربى یا این را تاویلى دیگر باشد و آن آنست كه چون بر سركسى چیزى چون 

چنانكه محبت یا خوف یا رجا و آنچه باین ماند هم بآن مقدار كه سر او مغلوب گردد ورا غلبه گیرد از خواطر حقى 

مشاهده افتد از بهران كه مشاهده جز غلبات سر نباشد و این متعارف است میان خلق، كه هر كسى كه از مى مست 

ز مقام تمیز بیرون آید و آنچه گردد آن خویش كه درهشیارى پنهان داشت پیدا كند، از بهر آنكه منكر مغلوب گردد و ا

گوید بتمیز خویش نگوید، بغلبات سكر گوید و هم این وصف عشاق و مجانین راباشد تا عاشقى را بینى كه بادوست 

عتاب میكند و دوست غایب و خود را از دوست جواب میدهد و دوست  را خبر نه. گاه جنگ و گاه آشتى گاه بخندد و 

و آشتى نیست چه غلبات سرست و هم این وصف باشد در حق مجانین روا باشد و چون گاه بگرید و آن بحقیقت جنگ 

غلبات عشق و مى و جنون باشد غلبات حق اولى تر. فان الحق اغلب و سلطانه قوى چون این كسى مغلوب گردد در 

ى خود همین گوید غلبات از انجا كه سر او را مشاهده افتاده است سخن گوید و گوید حدثنى قلبى عن ربى وهمه محب

كه دوست من چنین میگوید و چنین مكیند و این ظاهر است نزدوک آنکه او را عقل است و شاید که این را تاویلى 

دیگر باشد و آن آنست که طریق اجتهاد و قیاس است و این طریقي است مهد میان اهل اصول و فروع که ایشان بقیاس 

 انرا که درو اثر نیست بر انکه درو اثر است. مقرراند تا اهل فروغ در فروغ قیاس کنند 

 

 -نمونۀ دیگر از آخر كتاب :

 خطى

 و حیث ما كنت یا مدهممى  

 فانت منى بموضع النظر

كفت هر كجا باشیم یا غایت همتها من، مرا بجاى دیدارى، اما معنى مداهممى ان است كه مرا از توازان سوتر همت 

ترا یابم و اكر ترا یابم جز تو هیج جیز نه خواهم، و این موافق است قول خداى نیست. یعنى هرج یابم بجاى مانم، تا 

را عزوجل ان الى ربك المنتهى. اكنون ببیت باز كردیم، همى كوید جن غایت هست توئى هر كجا من باشم اندرسر 
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ن كفته اند محب را من جنان مثال كشته ئى كه بهر جیزى كه همى اندر نكرم، ترابینم، و ازین معنى است كه بزركا

قرب و بعد نباشد، هر كجا باشد دوست باوى باشد و انج اندرین باب ذكر كردیم اندرین حرف است كه جن انس با 

دوست بكمال رسد همه باوى كوید و هم از وى شنود و همه ورابیند،  و ازین معنى بود كه جن مجنون را از لیلى 

 برسیدند قال انا لیلى و لیلى اناه.

 مطبوع

جاى ه هاى من تو مرا ب نظر هر جا كه باشم اى غایت همتموضع اله و حیث ما كنت یامدى همحى فانت منى ب

جاى بگذارم اگر ترا ه همت نیست، یعنى هر چه یابم ب تر ن سوآ از دیدارى، و معنى مدى هممى آنست كه مرا از تو

گوید و ان الى ربك المنتهى. اكنون به بیت باز گردیم یابم جز تو هیچ چیز نخواهم و این موافق است قول خدا را كه 

كه مى نگرم ترا  هاى من توئى، هر جا كه من باشم در سر چنان مثال گشتۀ كه بهر چیزي گوید چون غایت همت مي

د و وى باش ین معنى ست كه بزرگان گفته اند. محب را قرب و بعد نباشد كه هر جا كه باشد دوست باا مى بینم و از

و ا كمال رسد همه با او گوید و همه ازه درین باب یاد كردیم جمله درین حرف است كه چون انس با دوست ب آنچه

 ین معنى بود كه مجنون را از لیلى پرسیدند قال انا لیلى و لیلى انا.ا از شنود و همه او را بیند و

ماند، كه تمام  اوایل نثر پارسى مي انشاى عهد سامانى وه طور اصل عبارات كتاب قدیمتر است و سبك آن ب این ب

ممیزات سبك آن عصر را حفظ كرده. جمل كوتاه ذیل را طور نمونه از موارد مختلف كتاب نوشتیم، "استاخى كردن 

. اجماع است مر این طایفه را بر اثبات كرامات اولیا و ان كانت تدخل  . مقامى كه جاى تو نیست، بى حرمتى باشد .

 باب معجزات و اندر كرامات اولیا امت را اختالف است ...". جند داخل شود اندر فى باب المعجزات هر

 و در انشاى قدیم شرح تعرف تصرف روا داشته و گویا اصل كتاب را باا دریغا كه طابع با شخص دیگرى قبل از

ر خور اهمیت همان متانت و ثقت قدیم خود از بین برده است و هم ازین روست كه كشف نسخۀ قدیم خطى پشاور د

بنا بر آن قیمت آن نسخت خطى از نظر دانشمندان پوشیده نخواهد  چون نمایندۀ قیافت و چهرۀ قدیم كتاب ماست،  است. 

 (. 1بود)

 وم پایان قسمت س

 و ختم
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