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  گزاري سپاس
ن روزي كه براي تحصيل در مقطع دكتري ادبيات به پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پاي نهادم، هرگز گما

باشد؛ اگر چه به سبب تحصيل در رشته اديان و عرفان از پيش  تمهيداتكردم كه رسالة پاياني من تصحيح متني چون  نمي
با اين متن بيگانه نبودم و شايد از همين روي و نيز دلبستگي به عرفان پيشنهاد استاد فرهيخته جناب دكتر پورنامداريان را به 

ياد بياورم:  حافظ را بهديوان آنكه سرلوحة  يح مجدد اين اثر سترگ مشتاقانه پذيرفتم بيدانشجويان دكتري ادبيات براي تصح
و چنان شد كه اگر ياري اصحاب علم و دستگيري ارباب معرفت نبود كار به » كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها«

ناب دكتر پورنامداريان كه با ارشادهاي عالمانه گزارم: نخست از استاد بزرگوارم ج رسيد. از تمامي ايشان سپاس سامان نمي
به روي من گشودند و دو ديگر استاد ارجمندم جناب دكتر نصيري  تمهيداتو عارفانة خويش دريچة ديگري براي درك 

تر ها نيز مرا ياري رساندند. همچنين جناب استاد دك كه افزون بر راهنمائيهاي دلسوزانه در امر تصحيح در يافتن برخي نسخه
هاي ايشان مقدمات تحصيل اينجانب و برخي از همكارانم را در مقطع دكتري پژوهشگاه علوم انساني  رادفر كه كوشش

براين، استادان و  و جناب دكتر محمدنژاد نيزهم. افزون  رضايي عامليفراهم آورد و از راهنمائيماي سركار خانم دكتر 
سبحاني كه  خطي ياري رساندند. نخست استاد ارجمند جناب دكتر توفيق هاي سروران ارجمندي اينجانب را در يافتن نسخه

به دست  -كه حتي در دورة بيماري و بستري شدنشان نيز ادامه داشت  - هاي ممتد ايشان هاي ناب قونيه با پيگيري نسخه
تهران،  هاي دانشگاه سخهوفايي كه عالوه بر ن اين حقير رسيد. دو ديگر از رفيق شفيق و همكار گرامي جناب دكتر افشين

نجفي از طريق ايشان در اختيار اينجانب قرار گرفت. همچنين دوست و همكار  نسخة بسيار ارزشمند كتابخانة مرعشي
هاي كتابخانة ملي و ملك كه  پور كه قطب بسياري از دوستداران نسخ خطي است و نه تنها نسخه ارجمند جناب دكتر رحيم

يي كه با كيفيت نازل در اختيار داشتم از طريق ايشان به بنده رسيد. از جناب دكتر تميزال ها اسكن رنگي برخي از نسخه
گنل استانبول را از طريق ايشان دريافت كردم و نيز جناب دكتر چندرشيكهر  استاد دانشگاه سلجوق در قونيه كه نسخة ملت

مال امتنان را دارم. از دوست ديرين و همكار گرامي استاد دانشگاه دهلي كه در روزهاي پاياني رساله به ياري من شتافت ك
نويسي در انتخاب ضبط دشوارتر در متن مرا ياري كردند؛  گزارم كه با استناد به پيكرة فرهنگ جناب دكتر خطيبي سپاس

افتن منابع احاديث از ايشان بهره بردم و نيز يار و همكار همچنين از دوست و همكار ارجمندم جناب استاد بهراميان كه در ي
گرانمايه سركار خانم دكتر مهري در چكيدة انگليسي. قدردان زحمات دوست هنرمند و همكار گرامي سركار خانم معمر 

اي رساله نيز به قلم اهللا در ابتد هستم كه نه تنها در تهية نمايه كمك شايان توجهي به اينجانب كردند كه شمسة مزين به بسم
  ايشان است و نيز سركار خانم سيفي كه در مقابلة متن با نسخة اساس مرا ياري رساندند.

هاي  پور بوده است. دشوار از آن روي كه اين متن به سبب پانوشت آرايي بر عهدة سركار خانم عباس كار دشوار صفحه   
اند. از زحمات ايشان و  شان با دقّت و جديت به رفع آن پرداختهفراوان و حجم باال، مشكالت فنّي بسياري داشته كه اي

  گزارم. رغم شرايط خاص جسماني صبورانه به تايپ و اصالح متن پرداختند، سپاس همچنين سركار خانم تقوي كه علي
دارم.در پايان براي تمامي استادان و سروران ارجمندي كه مرا در نگارش اين رساله ياري كردند آرزوي بهروزي 
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  چكيده 

است.  - ن متون عرفاني فارسيتري يكي از كهن - تمهيداتهدف از نگارش اين رساله، تصحيح انتقادي 
اهميت اين تصحيح از آن روي است كه شمار متون فارسي عرفاني با قدمت نهصد ساله چندان زياد نيست 

اند يا كتابهايي با افتادگيهاي بسيار و  و بسياري از آثار باقي مانده به زبان فارسي(ونه عربي) يا در قالب رساله
اند چندان چشمگير نيستند و بيشتر آثاري  كم وكاست به دست ما رسيده بي شمارآثار مدون تفصيلي كه تقريباً

اي نو از جانب  ويژه آثاري كه بيانگر انديشه اند، به اند پس از اين اثر نگارش يافتهتمهيداتكه در حد و اندازة 
ون بسياركهن از جهات مختلف داراي ويژگيهاي خاصي است . از مت تمهيداتاند. پس  نويسندة آن اثر بوده

  دارد.  ترين مباحث عرفاني را سليس و روان و به زباني شاعرانه بيان مي فارسي است كه پيچيده
اند، بهره  تمهيداتاز چهارده نسخة كهن كه از قديمترين نسخ  تمهيداتتصحيح انتقادي  نگارنده براي    

در قونيه، دو نسخه از كتابخانة  ها شامل: دو نسخه از مزار موالنا برده است. پنج نسخه از اين نسخه
گنل در استانبول و يك نسخه از كتابخانة مرعشي نجفي در قم در تصحيح پيشين  اسماعيل پاشا و ملّت

اگر نگوييم دو روايت، دو تحرير يا شيوة نگارش  تمهيداتها روشن شد كه  اند. با بررسي نسخه  ديده نشده
كه نسخة  Aجاي گرفتند. در بيشتر مواضع روايت گروه  Cو  Aهادر دو گروه  دارد ؛ از اين روي، نسخه

هاي تابع آن در پانوشت. براي  و نسخه Cاساس، سرگروه آن است در متن آمده است و روايت گروه 
نوشتها يا تعليقات، توضيحاتي آمده است. در مقدمه شرحي در باب  ها و مشكالت متن در پي دشواري

، روش اين تصحيح و كاستيهاي تصحيح تمهيدات، سبك نگارش ضاةالق عینبيني  زندگينامه و جهان

تقدير شده است. افزون بر  -شادروان دكتر عفيف عسيران –پيشين آمده و از زحمات مصحح محترم 
و آثار او به  القضاة عینهايي در بارة  ها، مقاالت و رساله شامل كتاب -اين، بخشي نيز به پيشينة تحقيق

اص دارد. در پايان نيز عالوه بر فهرست منابع، فهرستي از آيات، احاديث و روايات ، اختص –تمهيداتويژه 
  سخنان بزرگان، اشعار و اعالم متن ارائه شده است.

 .تمهيدات هاي نسخهتمهيدات،  ، عفيف عسيران، سبكتمهيداتتصحيح انتقادي ، القضاة عین:ها كليدواژه
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  پيشگفتار
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  پيشگفتار:

عصارة تفكرات و حاصل دوران پختگي عارفي است كه نه به واسطة نگارش اين اثر كه به  تمهيدات
 از عبارات بسياري  1تر از اين به دار آويخته و به قولي سوزانده شد. هاي بسي محتاطانه سبب نگاشته

غيرمتعارف بود (وهنوز نيز هست)كه نويسنده در   چنان آن 2ق)، 525يهمداني (متوف القضاة عین تمهيدات

زندان نگارش آن را كتمان كرد و اين اثر را در سياهة آثار خويش نياورد. حتي تا ساليان متمادي كاتبان 

 هيداتتمعبارت ديگر  ... به بِیدِ »زبدةُالحقائق«تَمّتْ نگاشتند:  چنين مي درپايان كتاب عباراتي اينتمهيدات 

به زبان عربي  زبدةالحقایقحال آنكه  3شد. شناخته مي - القضاة عیناثر ديگري از  - زبدةالحقایقبا نام 

توان  كه نمي 4آميز متفاوت است شطح با آن لحن توفاني  تمهيداتتأليف شده و از سطر اول چنان با 
نويسنده از شريعت، اين اثر  سبك ناشي از نگاه تهورآميز و خالف عادت 5تمهيدات را ترجمة آن دانست.

  تا اين حد چشمگير نيست. القضاة عینرا استقاللي خاص بخشيده است كه در آثار ديگر 
                                         

 اقلیم هفتالقضاة به همین صورت کشته شد. . صاحب  ق) نیز با جرمی مشابه عین٣٠٩الج (متوفی: تر ح پیش. ١
گفت از حلقش آویختند و بعد از آن  ای که درس می از در مدرسه«... القضاة آورده است:  در باب نحوۀ مرگ عین

ذی را مهر کرده به اصحاب سپرد القضاة پیش از قتل خود کاغ اند که عین جسدش را سوخته به باد دادند. آورده
ایم/ وآنگه به سه  شتند این رباعی نوشته یافتند: ما مرگ شهادت از خدا خواسته   ... چون مهر از آن کاغذ بردا

امین احمد »(ایم ایم /گر دوست چنان کند که ما خواسته ایم/ ما آتش و نفط و بوریا خواسته چیز کم بها خواسته
  ).٥٣٣، ص٢تا: ج رازی، بی

ق به دار آویخته شد (دراین باره نک:  ٥٢٥اآلخر سال  شنبه، ششم جمادی القضاة درغروب روز سه عین. ٢
  ).٢٥، ص٣ش: ج١٣٨٧؛ منزوی، ٣٨ش: ص١٣٨٩؛ مایل هروی، ٩ش: ص١٣٨٤پورجوادی، 

 عشّـاق ال مجالس الدّین حسین گازرگاهی در یاد کرده کمال تمهیداتبا عنوان  تمهیداتنخستین مؤلفی که از  ٣.
توان احتمـال داد کـه    ق) تألیف شده است؛ از این روی، می٩٠٨) است که در اوایل قرن دهم (٩٦ش: ص١٣٧٥(

القضاة در اواخر قرن نهم رایج بوده که گازرگاهی آن را به کار برده است. امـا   برای این اثر عین تمهیدات عنوان
  شده به درستی روشن نیست. ته میاینکه این اثر، به طور دقیق، از چه زمانی بدین نام شناخ

 توان در فصل بندی دو کتاب نیز مشاهده کرد. عین القضاة در مقدّمـۀ  جدای از لحن این دو اثر، تفاوت را می. ٤
در ده  تمهیـدات  ) تصریح می کند که کتاب را در صد فصل تدوین کرده، حال آنکه١ش: ص١٣٧٩( زبدةالحقایق

بسـیارکوتاهند در   کتاب کم حجمی است و فصول آنزبدةالحقایق آنکه  فصل (تمهید) نگاشته شده است. دیگر
  تقریباً به تفصیل نگارش یافته است. تمهیدات حالی که

  .١٥ش: ص١٣٤١اند نک: عسیران،  دانسته زبدة الحقائق ترجمة را تمهیداتدر باب آراء کسانی که به خطا . ٥



 

 چهار

زمان مؤلف و يا حتي نزديك به عصر او ظاهراً برجاي نمانده است و  اي هم نسخه تمهيدات با اينكه از

 القضاة عینونيم با درگذشت  ز يك قرنترين نسخة تقريباً كاملي كه از آن در اختيار داريم بيش ا كهن

حاكي از اقبال اهل  7هايي كه از آن پس نگاشته شده و به دست ما رسيده شمار نسخه 6فاصله دارد،

هيچ واژة شاذ يا غيرمستعملي را در معنايي دور در  القضاة عینتصوف و غيرصوفيه بدين اثر است. اگرچه 

بلكه برعكس سعي او چنانكه خود نيز اشاره دارد برآن بوده به كار نبرده است؛  تمهيداتبخشهاي مختلف 
ساخت و بافت زبان كه تاحدي ناشي از  8ترين شكل ممكن مفاهيم بلند خويش را بيان دارد؛ كه به ساده

، يا به »نشود«يا » بشود«برداشتهاي تازه از شريعت و طريقت است به نحوي است كه گاه بر سر يك 
مانند؛ يعني جمله هم  به شكل مثبت يا منفي آن، كاتب و مصحح و مدرس درميعبارت ديگر كاربرد فعل 
آيد. طرفه آنكه، به  كدام درست درنمي و گاه نيز با هيچ 9نمايد و هم با فعل منفي با فعل مثبت درست مي

ند شود كه مصحح نيازم ها چندان زياد مي مجرد ورود مؤلف به مباحث دشوار عرفاني، تفاوت ضبط نسخه 
عرضِ مؤلفان  بازخواني فصول پيشين و پسين آن اثر و نيز مراجعه به آثارِ ديگر همان مؤلف يا آثار هم

  گردد، تا بتواند ضبط صحيح را تشخيص دهد. ديگر مي
گذرد. عسيران در روزگاري  مي 11قرن بيش از نيم 10عسيران به كوشش عفيف تمهيداتاز تصحيح متن 

هنوز  –كم درايران دست –كه اصول و ضوابط تصحيح انتقاديدست يازيد تمهيدات روزگاري به تصحيح 

                                         
  یران نیز در تصحیح بوده است.ق) است که اساس کار عس ٦٩٧منظورنسخۀ مغنیساگنل ( .٦

  .321 -319ص  ،3ج ش:1389 )،دنا( فهرستوارۀ دستنوشتهای ایراننک:  تمهیدات های دربارۀ نسخه. ٧
به کوشش  تمهیداتدریغا! کلمات مغلوبان آن جهانی (در «گوید:  )می٤١٦(ش تمهیداتالقضاة در  عین. ٨

) آورده است: ٣٣ش: ص١٣٦٠(دفاعیات؛ همو در »ایم آورده عسیران: مقلوبات جهانی) را با لوح و قلم کودکان می
رسد،  علوم ادبی]، اگر چه با سرشت آدمیان پیوند دارد و به گوشها سبک وخوشایند می =این رشته از دانش[«

به طلب علوم دینی روی آوردم. برای صوفی چه  ولی من به هنگام بلوغ از آن مفارقت گزیدم و بدرودش گفتم
  ».چیزی روی گرداند و بعد به آن بازگرددزشت است که از 

تا خلق همه از حقيقت خود آگاه  نمودندي دريغا! اين بيتها جمال خويش وا خلق:«6، س41ش در از جمله.  ٩
در معاني غير افسوس نيز به  كار  تمهيداتكه با توجه به اين كه واژة دريغا در بسياري از مواضع در »  شدندي

 عل نمودندي درست است و هم با ننمودندي.رفته اين جمله هم با ف

 تمهیداتآموختۀ ایران که با تصحیح  تبار دانش )، کشیش لبنانی١٩٨٨آوریل ٤ - ١٩١٩عفیف عسیران( .١٠
،  زبدةالحقایقالقضاة را چون  القضاةهمدانی در رشته ادبیات و فلسفه دکتری گرفت. او همچنین آثار دیگر عین عین

علینقی منزوی نیز با وی همکاری القضاة همدانی  های عین نامهحیح کرد. در تصحیح تصها  نامهو  الغریب شکوی
را به اتمام رساند و مجلد سوم آن را نیز منتشر ها  نامهتصحیح نیمه کارۀ  ،داشت؛ منزوی پس از درگذشتِ عسیران

  .در بیروت است» ةالعنای بیت«ای با عنوان  ساخت. از فعّالیّتهای اجتماعی عسیران تأسیس مؤسسۀ خیریّه
ش در تهران (به همّت انتشارات دانشگاه تهران)به چاپ ١٣٤١به تصحیح عسیران در سال  تمهیدات متن. ١١

  رسیده است.



 پنج

ازقبيل تهية اسكن رنگي به جاي  -چندان شناخته نبود و روشهاي امروزين دسترسي به نسخ خطي
ميكروفيلم و استفاده از اينترنت و ... وجود نداشت. در چنين شرايطي عسيران به تصحيح كتابي پرداخت 

آن يا ديگر آثار مؤلف آن صورت نگرفته بود. از اين روي، هر كوششي كه كه تا آن روز هيچ تصحيحي از 
از جمله تالش نگارنده براي تصحيح  -براي تصحيح مجدد اين اثر در امروز يا آينده صورت گيرد

 -12ويژه جناب دكتر پورنامداريان به عنوان رسالة دكتري زير نظر استادان ارجمند و دانشمند، بهتمهيدات 
كه در همين مقدمه بدان  -اي است كه عسيران پي نهاد. بيان كاستيهاي آن تصحيح  بر شالوده

  به معناي ناديده انگاشتن فضل تقدم تصحيح پيشين و زحمات آن مصحح گرانقدر نيست.  -پردازيم مي
  

*************************  
  

  مقدمة حاضر در بخشهاي زير تدوين يافته است:

  همداني ةالقضا عینالف) معرفي 

  همداني القضاة عینب) آثار 

  تمهيداتدر باب  ج)
  تمهيداتد) ويژگيهاي سبكي 

  پيشينة تحقيق ه)

  كاستيهاي تصحيح پيشين )و

  نوشتهاي متن ها و پي و راهنماي استفاده از پانوشت روش تصحيحز) 

  هاي تصحيح حاضر ح) معرفي نسخه

  هاي اين تصحيح ط) تصاوير برگهاي اول و آخر نسخه
  

*************************  

                                         
به تصحيح مجدد شدند و دانشجويان دكتري تمهيدات  نخستين بار جناب دكتر پورنامداريان متوجة نياز. 12

نساني و مطالعات فرهنگي تشويق به انجام اين پژوهش به عنوان ادبيات از جمله حقير را در پژوهشگاه علوم ا
 رسالة دكتري كردند.



 

 شش

  همداني ةالقضا معرفي عين) الف 

، القضاة عینابوالمعالي عبداهللا بن محمد بن علي بن الحسن بن علي الميانجي الهمداني معروف به 

، در خانداني اهل فضل از قضات همدان زاده شد. نياي او ابوالحسن علي ميانجي كه در تمهيداتنويسندة 

به ميانجي نيز از  القضاة عیني بلند داشت، از اهالي ميانة آذربايجان بود؛ سبب شهرت ا فقه و ادب آوازه

همين روست. ابوالحسن علي در بغداد نزد ابوطيب طبري فقه آموخت سپس از ميانه به همدان كوچيد و 

امر   هكه در آن ب در مسجدي ق  471همدان شد، اما سحرگاه يكي از روزهاي ماه شوال سال القضاة قاضي

؛  4-3ش: ص1389هروي،  ؛ مايل 516 -515، ص12ج  ق:1397(سمعاني، پرداخت، به قتل رسيد  قضا مي

تعصبات ديني را درآن  )3(همان: ص هروي . سبب قتل او روشن نيست، اما مايل)24ش: ص1387منزوي، 
(در بارة قضا نشست تأثير ندانسته است. پس از او فرزندش، ابوبكر محمد بن علي ميانجي، بر كرسي  بي

در  القضاة عینفرزند هموست.  القضاة عینو  )87، ص4ج ق:1383؛ سبكي، 516، ص12نك: سمعاني، ج وي 

در همدان والدت و پرورش يافت(ياقوت حموي،  )389، ص2ق: ج1416فُوطي، (ابنق  490چنين خانداني در
در همدان شد و چند اثر مهم خود )؛ چنانكه در اوان جواني سرآمد اهل دانش 7؛ فرمنش، ص278، ص5ج

خود در  و همانطور كه  »)يازده«ش: ص1379(نك: تدين، سالگي به رشتة تحرير درآورد  20را پيش از 
 )357،ص2ش: ج1387، ها نامه(نك: و نيز نامة نودوهشتم  )40ش: ص1360،دفاعيات(نك:  الغريب شكوي

سالگي نگاشت. اما ظاهراً ممارست در فراگيري  24را در  زبدةالحقائقگويد يكي از مهمترين تأليفاتش 

رسد اين سؤاالت بيشتر در حوزة علم كالم بوده است  علوم مختلف سؤاالت او را پاسخ نداد. به نظر مي
محمد غزالي با آثارش و احمد غزالي با ديدارش   اند: امام كه برادران غزالي در حل آن نقش اساسي داشته

د شمس و موالنا نيز از آن نوع است. قاضي پيش از وي پير ديگري نيز كه ديدار بيش از يك قرن بع
 524-520(وفات: ميانداشته كه همچنان پس از آشنايي با غزالي نيز ارتباط خود را با او تا پايان عمر وي 

 ش:1384نك: پورجوادي، (دربارة وي  13نيست جز شيخ بركه (بركت) همداني و او كسي   است كرده   حفظق) 

امي نيز بود استاد  القضاة عیناما اين پير كه به قول خود  ).133-93، صو استادان او القضاة عین

                                         
ق و وفـات او را ميـان    440) بر اساس قرائني والدت شـيخ بركـه را در   103ش : همان، ص1384پورجوادي(. 13

  ق دانسته است. 524-521سالهاي 



 هفت

با اين حال  14بوده و در عرفان نظري دستي نداشته است. القضاة عینسيروسلوك و احوال عرفاني 

 را در حقّ وي اعتقادي تمام بوده است.  القضاة عین

اني به مرتبة ارشاد رسيد و مريدان بسيار يافت. در ميان مريدان در عرفان نيز در اوان جو القضاة عین

مستوفي  ق)526(وفات:توان به عزيزالدين ابونصراصفهاني  اند، از جمله مي نيز بوده منصبان  او برخي صاحب

با عزيزالدين نه تنها به سود  القضاة عین) اشاره كرد. اما آشنايي ق 525(وفات:محمود سلجوقي  سلطان 

الدين  تمام نشد كه دركشمكشهاي سياسي يكي از عوامل اعدام او نيز بود؛ چه، با روي كار آمدن قواموي 

 القضاة عینويژه  ، عزيزالدين مستوفي به زندان افتاد و عرصه بر دوستان وي بهق) 527(مقتول:درگزيني 

ق صادر كردند.  525ا در ر القضاة عینتنگ شد. چندان كه به دسيسة درگزيني برخي از علما فتواي قتل 

عالوه بر مسائل اعتقادي تا حدي جنبة تصفيه حسابهاي سياسي نيز داشته  القضاة عیناز اين روي قتل 

  .)28-27ش: ص1389(براي تفصيل بيشترنك: مايل هروي،  است

  همداني ةالقضا عين آثار) ب 

فاوت به رشتة تحرير درآورده بود. هاي مت در طول حيات كوتاه خويش آثار بسياري را در حوزه القضاة عین

 و تفسير 15تنوع آثار او بيش از هرچيز حاكي از احاطة او به علوم مختلف است. او از عرفان و كالم
(براي تفصيل تأليف داشته است  20حساب هندي تا علم 19و شعر18عرب و ادبيات17ونحو و صرف16قرآن

                                         
اي دوست! بركت مثالً جـز الحمـدهللا   «گويد:  كه مي) در بارة بر51، ص2: ج1387( ها نامهدر جايي از  القضاة عین 14.

و سورتي چند از فرآن ياد ندارد، وآن نيز بشرط هم بر نتواند خواندن و قال يقول نداند كه چـه   فاتحةالکتاباعني 
ند درست و من  ني هم نداند كردن، و ليكن من دانم كه قرآن او دا   بود و اگر راست پرسي حديث موزون به زبان همدا

  ».نستم، از راه خدمت او دانستم دانم االّ بعضي از آن و آن بعض هم نه از راه تفسير و غير آن بدا مين
  .كه آن را در بيست و يك سالگي در علم كالم نگاشت لبعث غایةالبحث عن معنی اهمچون . 15
  به ده مجلد برساند. قصد داشته است آن را القضاة است که عین القرآن تفسیر حقایقمنظور کتابی با عنوان . 16
 .استالمفتلذ من التصریف منظور . 17

 .المدخل الی العربیّة و ریاضة علومها االدبیّةهمچون . 18

  .داشته است نزهة العشاق و نهزة المشتاقای تغزّلی در هزار بیت با عنوان  القضاة صحیفه عین. 19
) برده و ذكر كرده كه 75ش: ص1360(اعياتدف نام آن را در القضاة عیناست كه  منیةالحیسوبمنظور رسالة . 20

  در علم حساب هندي است.



 

 هشت

خود از جايگاه و ارزش  القضاة عین .)3-2صش: 1341؛ عسيران،  75ش: ص1360،القضاة  عینبيشتر نك: 

عجبي نيست كه من هم « آورده است: ش: همانجا)1360(دفاعياتهي داشته چنانكه در  تأليفات خويش آگا
 –نمودم  درحالي كه نورس بودم و براي بيست سالگان و باالتر شيرخواره مي -مورد حسد قرار گيرم

 ».از فهم آن ناتوانند تا چه رسد به تأليف و تصنيف آنهاها  ام كه پنجاه شصت ساله كتابهايي نوشته

او را مخزني از الفاظ و اصطالحات معارف مختلف از ادب و  الغريب شكوي )194ش: ص1357(كوب  زرين
) از آثاري ياد ش: همانجا1360،دفاعيات(نك: الغريب  شكويشعر و تاريخ و حكمت و علوم دانسته است. در 

هايي هستند كه او در  شدة او رساله امي از آنها باقي نمانده است. البته بيشتر آثار گمكند كه اكنون جز ن مي

كه حاصل دوران پختگي  القضاة عیندورة جواني وحتي نوجواني تصنيف كرده است؛ اما چهار اثر عمدة 

، از تمهيدات ويژه صدرنشين آنها، به )ها نامه(مكتوبات و )دفاعيات(الغريب شكوي، زبدةالحقائق اوست يعني

اند. در اين ميان آثار ديگري نيز هست كه يا از اهميتي اين چنين برخوردار  دستبرد زمانه مصون مانده

جاي  القضاة عینكه در چهار صفحه تدوين يافته است؛ يا در انتساب آنها به  رسالةجمالينيستند: همچون 

فهلويات باباطاهر به زبان عربي است،  كه تفسير لغوي طاهر شرح كلمات قصار باباسخن است: همچون 
 لوايح الدين سهروردي و باباافضل كاشاني نيز منسوب است، رسالة كه به شيخ شهابرسالة يزدان شناخت 

؛ 44-34ش: ص1341(براي تفصيل بيشتر نك: عسيران، احمد غزالي نگارش يافته است سوانح كه به شيوة 

بر اين رباعيات و قطعاتي نيز بدو منسوب است كه ممكن . افزون )198 -197ش : ص1357كوب،  زرين

بدون ذكر  القضاة عین است برخي از آنها از آنِ شاعران ديگر باشد. بسياري از اين ابيات در البالي آثار

  نام شاعر آمده است. برخي رباعيات و قطعات نيز هست كه خود ذكر كرده كه از آن اوست.

و پس از آن  زبدةالحقائق توان به پيش از نگارش يك نويسنده ميرا به عنوان  القضاة عین حيات

 21عجين شده و مهر او را بر پيشاني دارد. القضاة عینتقسيم كرد. اين اثر طليعة آغاز سبكي است كه با نام 

سبكي كه از جوانه زدن تا شكفتگي نيازمند ده سال ممارست و تفّكر او بوده است. ممارستي نه براي ايجاد 

                                         
به عبارت ديگر[سبك] مهر و نشاني است كه اثر هر شاعر  گويد: در بارة سبك مي )160: ص1356كوب( زرين. 21

تزوير و مصون از جعل  كند و در حقيقت امضاي نامرئي و تخلّص واقعي بي را از آثار بيش و كم مشابه جدا مي
 ت.اوس




