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1. Introduction
The present study is the result of a detailed study of Attar of
Nishapur’s Tadhkirat Al-Awliya as edited and illustrated and
commented on by Mohammad Reza Shafi’ee Kadkani (Tehran,
Sokhan Publications, 2019). The result of this study was the discovery
of some points that might be useful in better understanding of some
stances made in the text of Tadhkirat Al-Awliya. The notes raised in
this article fall into three categories: A) most of these points
incorporate discovery of sources and references of narrations and
anecdotes of Tadhkirat Al-Awliya in its preceding Arabic sources. B)
The second category of points raised here include the interpretation
and description of some parts of the text of Tadhkirat that may be
explained by local terminology. These are words not found in the
Persian poetry and prose, but still common in local dialects of some
parts of Kerman province, especially Sirjan city. C) The third group
includes two instances of historical studies, the first of which is on the
incorrectness of a story in Tadhkirat Al-Awliya (the story of
informing Sahl bin Abdullah Tostari about the death of Shah Shoja’
Kermani) discussed under historical and textual evidence. The second
instance is about the location of Shah Shoja Kermani’s tomb. Based
on creditable evidence, the present article has marked the accurate
location of the tomb of this illustrious sage and mystic to be in Sirjan.
2. Methodology
The research method of this paper is of documentary and historical
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type. Some points have been discovered through investigations in
Arabic sources of quotes by mysticism celebrities and matching them
with Attar’s Tadhkirat Al-Awliya. These points typically include
finding the references to the quotes. Historical analysis of some cases
has led to the discovery of a historical point. Moreover, parts of the
ambiguous vocabulary of the text have been clarified through
common vocabulary used in the local dialects of Sirjan and Kerman.
3. Discussion
This article raises 23 points about Tadhkirat Al-Awliya and
discusses them. What follows is a summary of these points. The
discursive and textual discussions are brought about in the main body
of the paper. Numbers indicated on the sides of the sign “/” point at
the chapter (the number on the left) and the clause (the number on the
right.
1. An anecdote has been narrated in describing Sahl bin Abdullah
Tostary (28/18), according to which Sahl was informed by a pigeon of
Shah Shoja’ Kermani’s death on the same day. This anecdote narrated
to describe a miracle by Sahl bin Abdullah Tostary could not be
correct historically, as Sahl bin Abdullah died in year 283, that is 5
years before Shah Kermani (year 288 Islamic lunar calendar) died.
2. In a quote attributed to Bayazid Bastami (33/9), the word
Ashkal/Ashkil has been used. In his comments made on Tdhkirah (p.
1272), the editor has regarded this term as a form of the term
Sakal/Sakil which means the thornbush. However, in fact, the term
Eshkel/Eshkil is referred to a short and thin wooden stick that used to
be inserted in the split of sheep’s hoof, around which a line used to be
wrapped, to make the sheep move slowly.
3. The editor of the book believes that Shah bin Shoja’ Kermani’s
tomb is located in Nishapur, while numerous sources have indicated
that his tomb is in Sirjan, which has survived until today.
4. The source of the quote (36/8) is the Khargooshi’s Tahzib AlAsrar.
5. Attar’s source of the anecdote (36/9) is the translation of the
Risalat al-Qushairiyya.
6. The quote (36/10) is remarked in the book Al-Fotowah and
Tabaqat Al-Sufiyah by Sulma and the book Hilyat Al-Awliya and
Kashf Al-Mahjub by Hajwiri.
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7. The quote (36/11) is remarked in the book Al-Fotowah Sulma
and Al-Bayaz wa Al-Sawad.
8. The source of the quote (26/13) is the translation of the Risalat
al-Qushairiyya.
9. The quote (36/14) is remarked in Tahzib Al-Asrar and Ilm AlTasawwuf.
10. The quote (36/15) was remarked in Tabaqat Al-Sufiyyah
Sulami and Tahzib Al-Asrar and Bayaz wa Sawad.
11. The source of the quote (36/16) is Khargooshi’s Tahzib AlAsrar.
12. The quote (36/17) is remarked in Ilm Al-Tasawwuf.
13. The quote (36/18) is remarked in Tabaqat Al-Sufiyyah and
Risalat al-Qushairiyya.
14. The source of the quote (36/20) is the translation of the Risalat
al-Qushairiyya.
15. The quote (36/21) is remarked in the Risalat al-Qushairiyya
and its translation.
16. The source of the quote (36/22) is Al-Bayaz wa Al-Sawad.
17. An anecdote about Khajeh Ali Sirjani is remarked in Tadhkirat
Al-Awliya (36/24). Attar has put this anecdote as a piece of poetry in
his Mosibat Nameh without mentioning the names of Shah Kermani
and Khajeh Ali Sirjani. Since Khajeh Ali Sirgani is the author of the
book Al-Bayaz wa Al-Sawad, and because this book has been one of
Attar’s main sources in Tadhkirat Al-Awliya, a brief reference to the
identity of Khajeh Sirjani seems to be necessary for the comments
made on this clause.
18. Regarding the word Keliddan in the comments of Tadhkirat
Al-Awliya, it is inferred based on some evidence that: “in addition to
being a place to put the keys, Keliddan is also a place in which
something used to be sometimes put inside from over the door,
outside, and sometimes something used to be put inside from outside,
which used to be picked only from inside” (p. 1280). There is
evidence in the article about Sirjan dialect which approves this, and
that the word Keliddan referes to a considerable space to put things
inside so that the contained objects could be taken from the outside.
19. The anecdote (38/7) is remarked in Helyat Al-Awliya, Tahzib
Al-Asrar, Al-Bayaz wa Al-Sawad, and Risalat al-Qushairiyya with
some differences compared to the narration in Tadhkirat.

Journal of Prose Studies in Persian Literature

4

Year 23, No. 48, Winter 2021

_______________________________________________________________

20. In comments made on Tadhkirat about the word Jakam, it is
remarked that: “nothing comes to my mind about Jakam/Jakan” (p.
1429). However, the word “Jakam” being derived from the verb
“Jakidan” meaning jumping, and might refer to the heartbeat. The
verb is still common in the dialect of the people of Kerman and other
areas.
21. In comments made on Tadhkirat about the term “Jaridan”, it is
remarked that: “Jaridan meaning door creaking when opened and
closed is an ancient word seemingly not mentioned in the cultures” (p.
1462). In Sirjan dialect, “Jerridan” means movement or waving of
anything including a door or any other things.
22. In the quote (95/185), the word “Vajakidi” should be derived
from the same “Jakidan” infinitive, meaning jumping and bouncing
pointed out in number 20.
23. In comments made on Tadhkirat quoted from Dehkhoda’s
glossary, it is remarked that: “Ashuri is a type of soup cooked in
Kerman and some other provinces to be given away as a vow on
Ashura day, which contains every type of cereals (p.1501). In the
body of the article, reference is made about Ashuri soup in today’s
culture of Kerman people.
4. Conclusion
Considering what is discussed in this article, the origins of some
quotes in Tadhkirat were specified through analysis of Arabic sources
of quotes made by Sufism celebrities and their comparison with
Tadhkirat Al-Awliya. Furthermore, consideration of historical and
textual evidence showed that the anecdote remarked in Tadhkirat AlAwliya about informing Sahl bin Abdullah Tostary of Shah Shoja’
Kerani’s death cannot be correct historically. Moreover, according to
historical and Sufism sources, it was determined that the correct
location of Shah Shoja’ Kermani’s tomb is Sirjan, not Nishapur.
Analyzing the local dialect sources, especially Sirjan people’s dialect
indicates that the accurate meaning of words Jakam, Vajakidan,
Eshkil, and Jaridan in Tadhkirat Al-Awliya is explainable regarding
their current usage in Sirjan dialect. In an incomplete induction, the
text of the edited by Shafi’ee Kadkani could be considered closer to
Attar’s sources especially the Risalat al-Qushairiyya compared to the
text of the edited by Nicholson.
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چکیده
مقالة حاضر حاصل مطالعـ و دّتـد در تذکرة األولیاذ ا عطـار بـ حیـ یح م مّدرضـا شـ یعی
كدكنی اسد .حاصل اين مطالع  32نکت درباره متن و حعلیقاتِ اين چاپ از تکرة األولیا اسـد.
يک مورد از اين نکت ها راجع ب منشأ اشتباهی حـاريیی در يکـی از روايـات مربـو بـ سـهل بـن
عبداهلل حستری اسد .در اين مورد مشیص میگردد ك آن روايد بـ صـورت موجـود نمـیحوانـد
درسد باشد .نکتة ديگر استدالل در مورد م ل واّعی دفن شاه شجاع كرمانی اسد و اينک م ـل
حقیقی دفن شاه كرمانی سیرجان اسد ن شهرهای ديگر ك بعضـا در ايـن زمینـ مطـره شـدهانـد.
98مورد ديگر مربو ب منابع اّوال و حکايات تکرة األولیا اسد و  5مورد درباره فهم بهتر بعضی
از اّوال/حکايات حذكره با حوج ب معانی واژگـانی از آنهـا درگـويی سـیرجانی اسـد .عـ وه بـر
اينها ب حعدادی از ضبطهای اصیل در متن حذكره ك بر اثر دسدكاری كاحبـان يـا بـدنوانیهـای
عطار دگرگون شده اند ،اشاره و صورت ص یح آنها ب دسد داده شده اسد.
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-1مقدّمه
مقالة حاضر حاصل مطالعة دّیق حذكر األولیـا عطتـار نیشـابوری بـ حیـ یح و شـره و
حعلیقات م مّدرضا ش یعی كدكنی اسد .نگارنـده پـا از انتشـار كتـاب ،آن را در مطالعـة
دّیق گرفد و با منابع مهم اّوال و حکايات صوفیان مقايس كـرد .نتیجـة ايـن مطالعـ يـافتن
نکت هايی بود ك بعضا میحوانند در فهم بهتر مواضعی از متن حذكر األولیا سودمند باشـند.
موارد مطره شده در اين مقال در س دست طبق بندی میشوند:
الف :بیشترينة اين نکات كشف منبـع و مأنـذ اّـوال و حکايـاحی از حـذكر األولیـا در
منابع عربی مقدّم بر آن اسد .ش یعی كدكنی دربار ح قیق در مآنذ اّوال حذكره نوشت اند:
ی اين گ تارها در متون ّبـل از عطتـار ،ماننـد اللمـع ابونیـر سـرتاب يـا طبقـات
يافتن اصل عرب ِ
الیوفی سُلمی يا حلیة األولیا حافظ ابونعیم اص هانی يا مناّب األبرار ابـن نمـیا يـا المیتـار مـن
مناّب األنیار ابن اثیر و ده ها كتاب و رسال ديگر ،بسیار ضرورت دارد .ب ويژه كـ گـاه در اصـلِ
عربی منقول در متون ّبل از عطتار نیز انت ف ضبط وجود دارد ( .ش یعی كدكنی :9214 ،شانزده)

ب :دستة دوّم نکاحی ك در اين مقال مطره شدهاند ،شامل ح سیر و حوضیح پارههـايی از
متن حذكره اسد ك میحوان آنها را با واژگان م لتی حبیین كرد .واژگانی ك در متـون نمـم
و نثر فارسی و نیز در فرهنگهای رسمی يافد نمیشوند.
ب :دستة سوّم شامل دو مورد از ح قیقات حاريیی اسد ك نیستین آنهـا دربـاره عـدم
ص ّد يک روايد حذكره (حکايد نبر دادن سهل بن عبداهلل حستری از وفات شـاه شـجاع
كرمانی) اسد ك با ّرائن حاريیی و متنشنانتی در آن باب ب ث شده اسـد .و مـورد دوّم
در باره م ل آرامگاه شاه بن شجاع كرمانی اسد كـ در مقالـة حاضـر ،بـا ارائـ مسـتندات
معتبر ،جای دّیق آرامگاه اين حکیم و عارف نامی حعیین شده اسد.
نکتة ّابل ذكر آنک اين مقال وارد ب ث حی یح متن حذكر األولیا نشده اسد و حنهـا
در مواردی ب حرجیح بعضی از ضبط هـای واژگـانی حیـ یح شـ یعی كـدكنی بـر حیـ یح
نیکلسن اشاره شده اسد.
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-1-1بیان مسئله
پا از سالها انتمارِ ع ّـ منـدان متـون عرفـانی فارسـی ،كتـاب حـذكر األولیـای عطتـار
نیشابوری ب حی یح م مّدرضا ش یعی كدكنی منتشر شد( .انتشارات سین  )9214میـ ّح
دانشمند كتاب درباره میزان كار علمی انجام شده بر روی اين كتاب در نیستین صـ ة آن
نوشت اسد:
نمینواهم بگويم در مورد حذكر األولیا شَقُّ القمر كردهام ولی حدود پنجاه سال ،يکی از
دغدغ های عمرم گردآوری نسی های كهن و اصیلِ حـذكره ،حـدود چهـل نسـی  ،بـوده اسـد و
سالها و سالها آن را در دانشگاه حهران حـدريا كـردهام و حـدود سـی سـال سـرگرم حیـ یح و
آمادهسازی آن بودهام و كوشیدهام حمام منابع موجود و م تمل فارسی و عربـی ،نطـی و چـاپی را
درباره اين اثر ،از سراسرِ جهان ،ب دسد آورم و در حمام مولکـولهـای معنـیدارِ آن حأمـل كـنم و
هرگاه اندک حرديدی روی نمود حمام منـابعِ گ تـار عطـار و سرچشـم هـای آن را در آثـار بیشـمار
پیشینیان او مورد جستجو ّرار دهم ( .ش یعی كدكنی :9214 ،شانزده)

حذكر األولیا ب حی یح ش یعیكدكنی در حجمی نزديک ب دو هزار صـ
ه تاد و شی ص

مقدم  128 ،ص

متن و  458ص

(صـدو

ضمائم :نسی بدلها ،حعلیقات و

فرهنگواره) چاپ شده اسد .بديهی اسد ك با هم كوشـی و شايسـتگی م قتـق دانشـمند
حذكره ،در متنی با چنین گسترهای همچنان مواردی برای امعـان نمـر وجـود دارد ،هچنانکـ
می ّح دانشمند كتاب نود بر ايـن نکتـ حأكیـد ورزيـده اسـد ( .شـ یعی كـدكنی:9214 ،
شانزده) مقالة حاضر حاصل مروری بر حذكرة األولیا ب حی یح ش یعی كدكنی و حأمّـل بـر
مواضعی از آن اسد .در اين مقال  32نکت مطره شده اسد ك در آنها بـ مـواردی كـ بـ
نمر نگارنده ممکن اسد نوانندة جدّیِ حذكره و می ّح م قتق آن را بـ كـار آيـد ،حوجـ
داده شده اسد .موارد مطره شده يا نکت ای حاريیی اسد و يا نشان دادن منـابع حعـدادی از
اّوال و حکايات كتاب و يا حیـ یح و حوضـیح مـواردی از مـتن كتـاب بـا حوجـ واژگـان
گويی م لی سیرجانی .در ارجاعات ب متن كتاب ع وه بر شمارة ص

 ،شمارة بیـی و

بند مورد بررسی هم ذكر شده اسد .در متن مقال  ،موارد مورد بررسی ب حرحیبی ك در مـتن
كتاب آمدهاند ،مطره شدهاند.
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 -5-1پیشینة تحقیق
از آنجا ك حذكر األولیا ب حی یح م مّدرضا ش یعی كدكنی كمتر از يکسال اسـد
ك منتشر شده اسد ،طبیعی اسد ك هنوز ح قیقـات و نقـد و نمرهـا دربـاره آن بـ مرحلـ
چاپ و انتشار نرسیده باشد .نگارنده با پیگیریهايی ك در رابط بـا هرآنچـ در ايـن زمینـ
منتشر میشود داشت اسد ،حا كنون با موردی ك مربو ب نقد و نمر دربارة حذكر األولیـا
ب حی یح ش یعی كدكنی باشد ،مواج نشده اسد.
-3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
حذكر األولیا از مهمترين متون فرهنگ ايرانـی اسـد كـ از جنبـ هـای میتلـف حـائز
اهمید اسد .از نمر زبان فارسی ،حذكره در زمرة مهمترين متون نثر فارسی بـ شـمار مـی-
رود .از نمر اشتمال بر اّوال و احوال صوفیان و عارفـان برجسـتة ايـران و اسـ م نیـز حـذكر
األولیا يکی از مهمترين منابع و میادر ح قیق در ايـن حـوزه اسـد .پیداسـد كـ هرگونـ
ح قیقی در جهد دسديابی ب متنی ص یححر از حذكره و نیز هر پژوهشـی در راسـتای فهـم
دّیقحر آن ،ارزش بسیار دارد .ح قیق حاضر نیز در راستای اين دو هدف نگاشت شده اسـد.
چنانک در مقدّمة ب ث ذكر شد ،می ّح در مقدّمة كتاب حأكید كردهانـد كـ يـافتن اصـل
عربی گ تارهای عارفان حذكر األولیا بسیار ضرورت دارد .بديهی اسد ك اين ضـرورت
حنها شامل يافتن اصل سینان مندرب در حذكره نمیشود و هرگون پژوهی كـ باعـث فهـم
بهتر متن كتاب بشود را نیز شامل میشود.
-5بحث
در ذيل بیسد و س نکت ك از مطالع حذكر األولیا بـ دسـد آمـده اسـد بـ حرحیـبِ
فیلهای كتاب ذكر میشـود .شـمارههـای سـمد چـ ِ ع مـدِ  /نشـاندهنـدة فصل و
شمارههای سمد راسد نشانگر بند هر فیل در حذكر األولیا ب حی یح شـ یعی كـدكنی
اسد.
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 -1-5منشأ یک اشتباه تاریخی در کرامتی منسوب به سه بن عبداهلل.
58/18

*

در ذكر سهل بن عبداهلل حُستری حکايتی نقل شده ك بر طبـق آن ،سـهل در روز وفـات
شاهِ شجاع كرمانی از طريق كبوحری از وفات او نبردار میشود:
«و نقل اسد ك يک روز در مسجد نشست  1بـود .كبـوحری در مسـجد بی تـاد ،از گرمـا و رنـ .

سهل گ د« :شاهِ كرمان بمرد ».آن سین گوش داشتند ،همچنان بود( ».عطار)292 :9214 ،
اين حکايد ك ب عنوان كرامتی بـرای سـهل بـن عبـداهلل حُسـتری نقـل شـده از ل ـا
حاريیی نمیحواند درسد باشد زيرا سهل بن عبداهلل در سال  342يعنی  5سال پیی از وفـات
شاه كرمانی ( 344هـ ).درگذشت اسد .حوضیح آنک درباره حاريخ وفات شاهِ كرمـانی و نیـز
سال درگذشد سهل بن عبداهلل چند حاريخ ذكر شده اسد ك از بین ارّام ذكـر شـده ،سـال
 344برای درگذشد شاهِ كرمانی و سـال  342بـرای وفـات سـهل بـن عبـداهلل دارای اعتبـار
5

اسد.

امّا منشأ اشتباه در اين حکايد ،در كتاب حلاة األولیای ابونُعیم اص هانی اسـد كـ ايـن
ماجرا ابتدا درآن نقل شده اسد .ابونُعیم ،از ّول شییی ب نام ابوعامر ب نقل از شییی بـ
نام ابو عبداهلل نقل میكند ك :
ذكر لی أبو عامر عبدالوهاب بن م مّد عن أبی عبداهلل م مد بن أحمد ّال :كندُ عند سهل
بن عبداهلل جالسا فسقطد بیننا حمامة فجعلدُ أن یها .فقال سهل :أطعمها وأسـقها! فقمـدُ ف تـدُ لهـا
نبزا ووضعدُ لها ما ً فلقطد الیبز وسقطد على المـا فشـربد ومضـد طـائرة .فقلـدُ لسـهل :أیّ
شی هذا الطیر؟ فقال لی :يا أبا عبداهلل مات أخٌ لی بکرمان فجا ت هذه حعزينی ب ّ .ـال أبـو عبـداهلل:
وأظنت ذكر شاه بن شجاع وكان من األبدال .فکتبدُ حاريخ الیوم والوّد .فقد ّـوم مـن أهـل كرمـان
فعزتونا فی وذكروا أنت مات فی الیوم والوّد التذی سقطد عندنا ال مامة (اص هانی ،بیحا .)98/324

نزد سهل بن عبداهلل نشست بودم ك كبوحری در پیی مـا بـر زمـین افتـاد .نواسـتم آن را
دور اندازم ،سهل گ د :آب و غذايی بده! برناستم و نان و آبی برايی آوردم .پرنده نـان
نورد و آب نوشید و پرواز كرد و رفد .ب سهل گ تم :حکايد اين پرنده چ بـود؟ گ ـد:
ای ابا عبداهلل برادری از من در كرمان درگذشت اسد و اين پرنده ب حعزيد او نزد من آمده
بود .ابو عبداهلل گ د :گمان میكنم منمور سهل ،شاه بن شجاع كرمانی بود و شـاه از ابـدال
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بود .پا حاريخ آن روز و ساعد را يادداشد كردم .حا اينک گروهی از كرمان آمدنـد و مـا
را از وفات او_ در همان روز و ساعتی ك پرنده در پیی ما بـر زمـین افتـاده بـود_ آگـاهی
دادند.
در واّع اشتباه از ابوعبداهلل آغاز شده اسد .در اين حکايد میبینیم ك سهل بـن عبـداهلل
اسمی از برادر كرمانی نود نبرده اسد و اين ابوعبداهلل اسد ك او را شاه بن شجاع پنداشـت
اسد :وأظنت ذكر شاه بن شجاع .اين حدسِ اشتباه در كتابهای بعدی از جمل رسـالة ّشـیري
(عثمانی )235 :9231 ،و حذكر األولیای عطار ب عنوان حقیقتی مسلتم ،حکرار شده اسد.
 -5-5اشکال ،اشکی 33/9
بايزيد را چشم بر من افتاد .حبسّمی كرد و گ د« :ما فَعَلدَ باألشکال؟ با آن اشکال ك بر پايـد
كردند چ كردی؟» (عطار)251 :9214 ،
سوالِ همراه با طنز بايزيد از احمد نضروي پا از آن بود ك احمـد بـ نـاطر نـاری
ك در پايی رفت بود ب لنگی بادي را طی كرده و ح گزارده و بـ بسـطام رسـیده بـود .در
حعلیقات حذكره (ص  )9333اشکال/اشکیل صورحی از سکال/سکیل دانسـت شـده بـ معنـای
نار معی ن .اينک اشکال /اشکیل و سکال/سکیل صورتهـايی از يکـديگر باشـند اشـکالی
ندارد امّا اشکال/اشکیل در اينجا ب معنای نار مغی ن نیسد .در حقیقد ،اِشـکِل بـ چـوبی
كوچک و باريک گ ت میشده ك آن را بین شکاف سم گوسـ ند مـیگذاشـتند و دور آن
را با بندی میبستند حا گوس ند نتواند با سرعد برود .گوس ندی ك اشکل بر پا داشد ،حنهـا
میحوانسد لنگلنگان و آهست حركد كند .از اين چوب كوچک كـ صـورت میـغتر آن
اِشکلو هم كاربرد داشد ،برای بستن درِ حوبره و نورجین و نورههای پشم نیز است اده می-
شد و بعضا با گذاشتن آن میان انگشتان دسد اشیاص برای شکنج هم بـ كـار مـیرفـد.
(مويّد م سنی91 :9249 ،؛ بیتیاری )214 :9234 ،فعل اِشکل كردن هم در مـورد گوسـ ند
و هم درباره انسان كاربرد داشد ،مییوصا درباره راهزنان .فی المثل گ ت میشـد  :ف نـی
اين كار و آن كار كرد آنر كار هم اشکلی كردند .يعنی او را مقیّد كردنـدّ( .ـا :لغـد
نام دهیدا ذيل اشکلک و اشکلک كردن) بنابراين بايزيد ب فاصل با ديدن احمد نضروي
با طنز و استعاره او را ب گوس ندی ك پايی را اشکل كرده بودند و لنگ لنگان و با رنـ و
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شکنج راه میرفت اسد ،مانند كرده و حبسّم بايزيد هم ب همین دلیـل بـوده اسـد .در ايـن
نیوص ،فعلی ك در نسی دارالکتب ّاهره آمده دّیـقحـر اسـد« :آن سـکیل كـ بـر پايـد

نهادند چ كردی؟» فعلِ نهادن نشان دهندة آن اسد ك اشکیل نار نیسد چون نار را بـر پـا
نمینهند بلک نار در پا میرود يا آن را در پا میكنند/مینشانند .همچنین در روايد سُـلمی
« فوّعد رجلی فی شکال» میبینم ك پا را در شکال كردهاند ،اگر شکال نار بود بايـد مـی-
گ د شکالٌ فی رجلی -و ن رجلی فی شکال .بنا براين حوضی ات ،مترجم عربـی حـذكره كـ
اين واژه را ب ّید حرجم كرده اسد معنای اصلی آن را میدانسـت و درسـد حرجمـ كـرده
اسد .نکتة ّابل ذكر اينک  ،حرف الف ابتـدای كلمـة اشـکال هـم بايـد مکسـور باشـد ،نـ
چنانک در متن با فت

آمده اسد.

 -3-5مح واقعی مدفن شاهِ شجاع کرمانی 35/0
در معرتفی شاهِ شجاع كرمانی از وفات و مدفن او در نیشابور يـاد شـده :گويـا در نیشـابور
وفات كرده و در همانجا مدفون اسد ،اگرچ حاكم نیشابوری باحرديد درين باره سین مـیگويـد.
سلمی حیريح دارد ب اينک وی در نیشابور در گذشت اسد( .عطار)241 :9214 ،

امّا با حوج ب آنچ ك در ذيل آورده میشود مشیص میشود ك مدفن شـاه كرمـانی
در سیرجان اسد .ابتدا بايد عرض شود ك م ل آرامگـاه شـاه بـن شـجاع را در سـ مکـان
میتلف ذكر كردهاند :نیشابور ،كرمان و سیرجان.
الف .نیشابور :در كتاب حاريخ نیشابور راجع ب آرامگاه شاه كرمـانی دو ّـول مت ـاوت
آمده اسد ،در ّول نیسـد در ذيـل عنـوان اسـامی مشـايخ طبقـات پـا از اينکـ از مـزار
حعدادی از ايشان در نیشابور ياد میكند مینويسـد« :شـاه ابوال ـوارسِ شـجاع كرمـانی ،نـ ف

اسد ك در نیشابور اسد يا در سیرجان و در اين كتب 3ذكر مدفونِ او نیسد» (نیشابوری:9235 ،
 ) 338اما س ص

بعد میگويدّ« :بر شیخ مهمد طبسـى و حربـد شـاه شـجاع كرمـانى بـ هـم

نزديک اسد( ».نیشابوری)333 :9235 ،
ب .کرمان :حمداهلل مستوفی مزار شاه را در گواشیر 8دانست اسد« .و در گواشیر از مزار

اكابر ،شاه شجاع كرمانی اسد» (مستوفی)939 : 9212 ،
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ج .سیرجان :امّا مزار شاه ن در نیشابور و نـ در كرمـان ،كـ در سـیرجان اسـد و حـا
روزگار ما هرچند ب شکل میروب باّی مانده اسد .ابتدا ببینیم دلیل اين ك برنی ّبـر شـاه
را ب نادرسد در نیشابور يا كرمان دانست اند چیسد؟
ب نمر میرسد علتد اينک در حاريخ نیشـابور آرامگـاه شـاه كرمـانی در نیشـابور دانسـت
شده عبارت ذيل از طبقات ألیصذاوفاة سُـلمی باشـد« :وَرد نیسـابور فـى زيـار أبـىح ـص ومعـ

أبوعثمان ال یرى ومات ّبل الث ثمائة» (سُلمی )913 : 9111 ،شاه كرمانی در حالیک ابوعثمـان
حیری او را همراهی میكرد ب نیشابور آمد و ّبـل از سـال  288درگذشـد .مؤلـف حـاريخ
نیشابور از اين سینِ سُلمی فوت شاه در نیشابور را فهم كرده و نوشت « :شاه شـجاع الکرمـانى،

مات بنیسابور» (نیشابوری )331 : 9235 ،و در پی آن پنداشت ك ّاعدحا شاه را در همان م ل
درگذشد يعنی نیشابور دفن كردهاند .حال آنک بر طبق نقل ابوعثمان حیری نیشـابوری كـ
در كشف الم جوب آمده اسد میدانیم ك شاه پا از م ّات ابوح ص حدّاد بـ كرمـان
برگشت اسد و  38سال پا از ابوح ص حدّاد زيست اسد:
« ...وی را ّید نسابور و زيارت بوح ص افتاد .من با وی بیامـدم ...حـا آن روز كـ شـاه ّیـد

بازگشتن كرد ...وی برفد .من آنجا بماندم( ».هُجويری )388 : 9242 ،درواّع جملة ومات ّبل
الث ثمائة ك سلمی آورده يک جملة استینافی اسد و معطوف ب جملة ّبل كـ حکايـد از
س ر شاه ب نیشابور دارد نیسد.
امّا دلیل آنک در بعضی كتابها مدفن شاه كرمانی شـهر كرمـان دانسـت شـده غ لـد از
يک امر حاريیی اسد .حوضیح آنک شهر فعلی كرمان از ّرن چهارم ب بعد مركزيـد اّلـیم
كرمان را يافت و ب نام كرمان معروف شدهّ .بل از آن مركز واليد كرمـان ،سـیرجان بـوده
5

(لستران  )233 : 9233 ،و در ّرون اولی در موارد زيادی ،منمور از كرمان ،سـیرجان اسـد

ن شهر كرمان فعلی ك نام اصلی آن بردسیر/گواشـیر بـوده اسـد .امـا نويسـندگانی كـ در
ّرون بعدی ،آثار نود را حألیف كردهاند شاهِ شجاع را با حوجّ بـ نسـبد كرمـانیاش ،اهـل
شهر كرمان (بردسیر) دانست و مدفن او را هم كرمان انگاشت اند.
امّا نواج علیِ حسن سیرجانی در كتاب البیاض و السواد وفات شاه را در سـال  344و

م ل ّبر او را سیرجان ذكر كـرده (السـیرجانی )391 :9218 ،و سـین او بـ میـدا أهـلُ
البید أدری بما فی البید ،كام پذيرفتنی اسد .نواج ابوال سن علی بن حسـن سـیرجانی
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(م .حدود  838هـ ).همشهری شاه بن شـجاع بـوده و بـ روايـد فريدالـدّين عطتـار (عطتـار،
 )218 :9214بر سر حربد شاه شجاع س ره مـیگسـترده و طعـام مـیداده اسـد .او در بـاب
معةفة حاريخ مشايخ از كتاب البیاض والسواد ،شاه كرمانى را ب عنوان سوّمین شیخ از گـروه
مشايخ ويژه با عنوان آحاد من األوحاد معرفى كرده اسد( .السـیرجانی )391 :9218 ،و ايـن،
مقام فو العادة شاه بن شجاع را در نمر وی نشان میدهد .بنـابراين ،حـاريخ و م لـی كـ او
برای وفات و مزار شاه بن شجاع ذكر میكند ،دّیق اسد و جای شک و حرديد ندارد.
ع وه بر البیاض والسواد در بعضی متون حاريیی و جغرافیايی ديگر هـم م ـل آرامگـاه
شاه شجاع ،سـیرجان دانسـت شـده اسـد :عبـد الـرتزا سـمرّندى در حـواد سـنة . 494
مىنويسد ك شاهرخ حیمورى ب زيارت آرامگاه شـاه در سـیرجان آمـده اسـد« :اعـ م ظ ـر
پیکر و چتر فرتخ انتر از دار الملک شیراز در اهتزاز آمده ب نواحى سـیرجان رسـید و آن حضـرت
بزيارت مرّد منوّر و مشهد معطتر شاهِ شجاع كرمانى ،ك جلوه گاه طاووسان بساحین أنا و حذروان

رياض ّدس اسد فرموده ،شرايط زيارت بجاى آورد» (سمرّندی)3/9 :943 : 9121 ،
نودِ عبدالرتزا سمرّندی نیز  28سال پا از شاهرخ حیموری يعنی در سال  484هــ «بـ

واليد سیرجان آمده ،سعادت زيارت حضرت شاهِ شجاع كرمانی علی الرحم ك از كبـار مشـايخ

مقدم و از ابنای ملوکِ معمتم بود ،دريافد و نماره ّلع سیرجان ك در هم جهان بدل ندارد ،نمود.
» (سمرّندی)3/9 :533: 9121 ،
حافظ ابرو ك دّیق حـرين اط عـات را راجـع بـ حـاريخ سـیرجان در اوانـر ّـرن هشـتم
هجری در كتاب نود آورده اسد نیز مدفن شاه شجاع را در سـیرجان داسـت اسـد« :حربـد

شاه شجاع كرمانی در سیرجان اسد( ».نوافی)2/91 : 9231 ،
همچنین از گذشت شهرت داشت ك ّبر شاه بن شجاع كرمانى جنب گور نواج علـی ِ
حسن سیرجانی در نیرآباد سیرجان اسد .استاد باسـتانى پـاريزى بـ نقـل از دكتـر نواجـ
حسین پاريزى-از معتمدين و بزرگان طائ موسوم ب نواجگان سـیرجان -مـىگويـدّ« :بـر

شاه كرمانى در جوار ّبر نواج اسد( ».باستانی پاريزی )239 : 9211 ،مرحوم وثوّی رهبـری
در كتاب حاريخ سیرجان پا از حوصیف مـزار نواجـ علـی حسـن سـیرجانی نوشـت اسـد:
«وّتی ك ب دانل اين مقبره میرفتم ّبر دومی حوج مرا ب نـود جلـب مـیكـرد كـ بـ صـورت

سکويی برجست در كنار ديوار بود» (وثوّی رهبری )313 : 9233 ،نگارنده يکبـار بـا مرحـوم
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وثوّی ب آرامگاه نواج علی حسن در نیرآباد رفتیم ،من از او نواستم ك م ل ّبـر شـاه
را نشان دهند .ايشان سمد راسدِ باالی سنگ ّبر نواج را نشان دادند .چند سـال بعـد كـ
بـرای ايجــاد يــک م وطـ فرهنگــی_ گردشـگری در م ــل آرامگــاه نواجـ علــی حســن
سیرجانی اّدام شد ،م لی ك مرحوم وثوّی ب عنوان جای ّبر شاه بن شجاع كرمـانی نشـان
داده بود ،ناكبرداری و ّبری در باالسر ّبر نواج علی حسن سـیرجانی پیـدا شـد .بـ نمـر
میرسد نواج علی ،چنانک در بین عدهای از مشايخ معمـول بـوده ،1وصـیّد كـرده بـوده
اسد ك او را در پايین پای شاه دفن كنند.
متأس ان آن اّدام برای ايجاد يک م یط فرهنگـی كـ از ل ـا گردشـگری و معنـوی
می حوانسد يک ظرفید فو العاده برای اسـتان كرمـان م سـوب بشـود ،نـ حنهـا بـ جـايی
نرسید ك همان احاّک ساده سرشار از معنويد ّديمی هم حیريب شد و امـروزه مـزار شـاه
بن شجاع كرمانی و نواج علیِ حسن سیرجانی ،دو حکیم و عارف نامدار ايرانی نرابـ ای
اسفانگیز اسد.
 -4-5کتاب /عتاب 35/8
وّتی بوعثمان حیری نام نوشد ،همین بود كـ حـرک كتـاب وحشـد اسـد و درازی عتـاب
فرّد .والسّ م( .عطتار)241 :9214 ،
مأنذ عطتار در اين ّول حهذيب األسرار نرگوشی اسد« .وكتـب شـاه الکرمـانی لـی أبـی

عثمان :أمّا بعد فإنت حرک العِتاب لحشةاوطول العِتـاب فةقة» (نرگوشـی ) 525 : 9111 ،چنانکـ
ديده می شود در روايد عطتـار نويسـنده نامـ ابوعثمـان اسـد و در روايـد نرگوشـی شـا ِه
شجاع .همچنـین در روايـد عطـار حـرک كتـاب آمـده بـ جـای حـرک عتـاب در روايـد
نرگوشی.
 -2-5شاهِ شجاع و یحیی معاذ 35/9
و نقل اسد ك میان شاه و ي یی معاذ دوستی بودی .ب يک شهر جمع آمدند .شاه ب مجلا
ي یی نرفتی .وی را پرسیدند ،گ د :صواب درين اسد .معـاودت همـی كردنـد .حـا روزی اح ـا
افتاد ك ب مجلا شد و جايی بنشسد ك ي یی ندانسـد .چـون ي یـی در سـین آمـد ،بدانسـد.
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ناموش شد .گ د :كسی اينجاسد اسد ك ب سین گ تن از من اولیحـر اسـد .و سـین بـر وی
بست شد .شاه گ د :ن من گ تم شما را ك آمدن من صواب نیسد( .عطار)241 :9214 ،

مأنذ عطتار در اين حکايد ،حرجمة رسالة ّشیري (عثمـانی )941 :9231 ،اسـد و عطتـار
همان عبارات ّشیری را با میتیر ح ـاوحی ،عینـا آورده اسـد .روايتـی كـ نیکلسـن از ايـن
حکايد داده ،با متن باال و نیز رسالة ّشیري ح اوتهـای بسـیار دارد و نشـان دهنـدة اصـالد
3

بیشتر متن حذكر األولیا ب حی یح ش یعی كدكنی در مقايس با متن نیکلسن اسد.

 -5-5اه فض و اه والیت 35/10
و سین اوسد ك اهل فضل را فضل باشد بر هم حا آنگ كـ فضـلِ نـود نبیننـد .چـون بديـد
ديگر آن فضل نباشد و اهلِ واليد را واليد اسد بر هم حا ك واليد نبینند .چون بديد .ديگرش

آن نباشد( .عطار)241 :9214 ،
اين سین شاه در كتاب ألیفتو سـلمی (سُـلمی )3/285 : 9233 ،و طبقـات الیـوفیّ همـو
(سـلمی )912 : 9111 ،و حلاذةا األولیـا (اصـ هانی ،بـیحـا )98/324 :و كشـف الم جـوب
هجويری (هُجويری )393 : 9242 ،آمده اسد.
 -7-5فقر سرّ خدای 35/11
و گ د :فقر سرت ندای اسد نزديک بنده .چون فقر پنهان دارد امین بود و چون ظـاهر گردانـد
اسم فقر از او برناسد( .عطار)241 :9214 ،
اين سین شاه ،در منابع پیی از عطتار در رسالة ألیفتو سلمی (سُـلمی :9233 ،ب )831 :3
و البیاض و السّواد ( السیرجانی )993 :9218 ،آمده اسد.
-8-5ترسگاری 35/13
و گ د :حرسگاری اندوه دايم اسد( .عطار)241 :9214 ،
ايــن ســین شــاه در حهــذيب األســرار (نرگوشــی9111 ،م ،)988: .البیــاض و الســواد (
السیرجانی )323 :9218 ،و نیز رسالة ّشیريّ آمده اسد .مأنذ عطار در اين ّول نیـز حرجمـة
رسالة ّشیريّ اسد (عثمانی )913 :9231 ،ك عینا برابر با متن حذكر األولیا اسد.
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 -9-5خوف واجب 35/14
و گ د :نوف واجب آن اسد ك دانـی كـ حقیـیر كـردهای در نـدمدِ نداونـد( .عطـار،
)241 :9214
اين سین شاه در منابع ّبل از عطار در حهذيب األسرار (نرگوشی 9111م )981: .و علم
التیوّف آمده اسد« .الیوفُ الواجب هـو مِـن حقیـیرک فـی حقـو ربّـک» (علـم التیـوّف،
)938 :9218
 -10-5حسن ظاهر /حسن طاعت 35/12
و گ د :ع مد رجا حسنِ ظاهر اسد( .عطار)218 :9214 ،
ايــن ســین شــاه راّبــل از عطــار ،ســلمی در طبقــات الیــوفیّ (ســلمی)912 : 9111 ،
ونرگوشی نیشابوری در حهذيب األسرار (نرگوشی9111 ،م )952: .و سـیرجانی در بیـاض
و سواد ( السیرجانی )321 :9218 ،آوردهاند و در هر س كتاب ب جای حسـن ظـاهر ،حسـن
طاعد آمده اسد .هرچند ك می حوان حسن ظاهر را نیـز بـ شـکلی حوجیـ كـرد امـا حسـن
طاعد درسد اسد .اين سین شاه در واّع در مقابل با مشايیی چون ي یی بـن معـاذ رازی
گ ت شده ك بر نمريـة رجـا حأكیـد بسـیار مـیكردنـد و بـا ايـراد سـینانی 8احیانـا رجـا را
مستمسکی برای بعضی رنیدها میكردند .همین نوع نگاه ب م هـوم رجـا بـود كـ شـاه
كرمانی را از پذيرفتن ابوعثمان حیری ب شاگردی حـا مـدحی بـاز داشـد .هُجـويری داسـتان
شاگردی ابوعثمان نزد ي یی بن معاذ و شاه كرمانی و بوح ص حدّاد را ازبان نود بوعثمـان
و ب نقل از راويان موثتق ب اين صورت روايد كرده اسد:
پیوست دلم طلب حقیقتی میكردی اندر حـال ط ولیّـد و از اهـل ظـاهر ن رحـی مـینمـودی و
دانستمی الم ال ك جز اين ظاهر ك عا ّم برآنند ،نیز سِـرتی هسـد مـر شـريعد را .حـا بـ ب غـد
رسیدم .روزی ب مجلا ي یی بن معاذ رضی اهلل عن افتادم و آن سِرت را بیافتم و مقیود برآمد .حعلتق
ب ص بد وی كردم .حا جماعتی از نزديک شاهِ شـجاع بیامدنـد و حکايـات وی بگ تنـد .دل را بـ
زيارت وی مايل يافتم .از ری ّید كرمان كردم و ص بدِ شاه طلب میكردم .وی مرا بـار نـداد و
گ د :طبع حو رجاپرورده اسد و صـ بد بـا ي یـی كـردهای و وی را مقـام رجاسـد .كسـی كـ
مشرب رجا يافد از وی سپردن طريق نیايد ،از آنچ ب رجا حقلیـد كـردن كـاهلی بـار آرد .گ ـد
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بسیاری حضرتع كردم و زاری نمودم و بیسد روز بر درگاه وی مداومد كردم حا مرا بار داد و انـدر
پذيرفد و مدّحی اندر ص بد وی بماندم و وی مردی غیور بود (هُجويری.)388 : 9242 ،

شاه در اين ك م نويی می گويد كـ ع مـد كسـی كـ واّعـا اهـل رجاسـد حسـن
طاعد اسد ن اينک رجا را بهان سازد جهد بیقیدی و كاهلی در انجام طاعات .از آنجا ك
حسن ظاهر هیچ ضبط بدلی در نسی های حذكره نـدارد آن را بايـد از جملـ بـدنوانیهـای
عطار ب حساب آورد ن بدنويسی كاحبان نسی های حذكر األولیا .
 -11-5عالمت صبر 35/15
و گ د ع مد صبر س چیز اسد :حرکِ شکايد و صـد ِ رضـا و ّبـولِ ّضـا ،بـ دلیوشـی.
(عطار)218 :9214 ،
مأنذ اين سین شاه حهذيب األسرار نرگوش اسـد« :عالمذةا الیّـبر ثالثذةا أشـیا  :حـرکُ

الشتکوی وصد الرتضا وّبول القضا بحالل القلب( ».نرگوشی)938 : 9111 ،
 -15-5عالمت خوشخویی 35/17
و گ د :ع مد نوشنويی ،رن نويی از نلق برداشتن اسد و رن ِ نلق كشیدن( .عطار،
)218 :9214
اين سین شاه در منابع ّبل از عطار در علم التیوّف ب اين صورت آمده اسـد« :حُسـنُ
الیُلق كفّ األذی عن النتاس مع اإلحتمال عـنهم( ».علـم التتیـوف ) 913 :9218 ،و در حهـذيب
األسرار بـ شـکل «حُسـن الیُلـق كـفّ األذی و احتمـال المـون( ».نرگوشـی )394 : 9111 ،و
پیداسد ك روايد عطتار ب علم التیوّف نزديکتر اسد.
 -13-5عالمت تقوی و ورع 35/18
و گ د :ع مد حقوی ورع اسد و ع مد ورع از شبهات باز ايستادن( .عطار)218 :9214 ،
اين سین شاه در طبقات الیوفیّ سلمی و نیز در رسالة ّشیري آمده اسد« :عالمة التَّقْوى

الوَرَع؛ و عالمة الوَرَع الوّوف عند الشُّبُهات( ».سلمی )912 : 9111 ،از آنجا ك روايد عطار بـا
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روايد حرجم رسالة ّشیري با ح اوت اندكی( شبهات /شبهدها) يکی اسد ،عطار بايد ايـن
ّول را از حرجمة رسالة ّشیري گرفت باشد( .عثمانی)19 :9231 ،
 -14-5فراست 35/50
و گ د :هرك چشم نگاه دارد از حرام و حن از شهوات و باطن آبادان دارد ب مراّبـد دايـم و
ظاهر آراست دارد ب متابعد سنتد و نو كند ب حـ ل نـوردن ،فراسـد وی نطـا نی تـد( .عطـار،
)218 :9214
اين سین شاه در حلاةاألولیا (اص هانی ،بیحـا )98/324 :حهـذيب األسـرار (نرگوشـی،
 )231 : 9111و طبقات الیوفیّ نواج عبداهلل انیاری (انیاری )319 :9233 ،و نیـز رسـالة
ّشیري آمده اسد .حطابق متن حذكره با حرجمة رسال ّشیري نشان دهنده آن اسد ك عطـار
اين سین شاه را از حرجمة رسالة ّشیري (عثمانی )19 :9231 ،گرفت اسد .همـانطور كـ در
مورد شماره  5ديديم ،مقايس روايد نیکلسن از اين ّـول بـا مـتن مُیَـ فح شـ یعی كـدكنی
نشان میدهد ك نسی های مورد است اده نیکلسـن در جهـد سـادهحـر كـردن مـتن ،از اصـل
گ تار عطار دور شدهاند.1
 -12-5سفارش شاه به یاران 35/51
و نقل اسد ك يک روز ياران را گ د :از دروغ گ تن و نیانـد كـردن و غیبـد كـردن دور
باشید .جزين هرچ نواهید كنید( .عطار)218 :9214 ،
اين سین شاه در رسالة ّشیري (ُّشیری )24 : 9141 ،و حرجمة آن (عثمـانی)19 :9231 ،
آمده اسد.
 -15-5ترک دنیا و هوای نفس 35/55
وگ د :دنیا بگذار ،حوب كردی و هوای ن ا بگذار ،ب مراد رسیدی( .عطار)218 :9214 ،

مأنذ اين سین شاه ،البیاض و السّواد اسد( .السیرجانی)31 : 9218 ،

پاییز و زمستان 99

نکتههایی در حاشیة تذکرة األولیای عطّار به تصحیح شفیعیکدکنی

13

 -17-5حکایت خواجه علی سیرگانی 35/54
عطتار اين حکايد را در مییبدنام بدون ذكر نام شاه كرمانی و نواج علی سـیرجانی
ب نمم آورده اسد( .عطار )323 :9241 ،از آنجا ك نواجـ علـی سـیرگانی مولـف كتـاب
البیاض و السّواد اسد و اين كتاب يکی از منابع اصلی عطار در حـذكرة األولیـا بـوده اسـد
(ش یعی كدكنی :9214 ،سی و ن ) اشارهای كوحاه ب هويّـد نواجـة سـیرجانی در حعلیقـات
اين بند الزم مینمايد.
 -18-5کلیددان 38/4
و هر روز يک دينار كسب كردی و شب را هم بر درويشان ن ق كردی و در كلیـددانِ بیـوه-
زنان نهادی ،چنانک ندانستندی( .عطار)883 :9214 ،
در حلیقات حذكرة األولیا بر اساس شواهدی استنبا شده ك « :كلیددان ،عـ وه بـر اينکـ
جای كلید بوده ،م لی بوده اسد ك از پشدِ در ،و از بیرون ،گاهی ،چیزی را در آن مینهـادهانـد

ك فقط از درون ّابل برداشت شدن بـوده اسـد( ».عطـار )9214:9348 ،در حايیـد ايـن اسـتنبا
عرض میشود ك در ّديم ك نان هـا كلیـددان داشـتند ،زنهـا معمـوال چادرشـان را حـوی
كلیددان میگذاشتند حا وّتی ك برای باز كردن در نان میروند آن را ب سـر كننـد .مثلـی
هم در شهر سیرجان بود راجع ب زنانی ك سريع دعوت ب مهمانی يا رفتن ب جـايی را مـی-
پذيرفتند :ف نی ك ی و چادرش حو كُدِ (سوراخ) كلیدون يعنی سريع آماده میشـود .بـ ايـن
ويژگی كلیددان يعنی است اده از آن ب عنوان نوعی ظرف ،در يک بازی كودكان سیرجانی
با نام بازی كِشامِشا هم اشاره میشد:
«شییی روبروی بچ می نشیند دو دسد او را گرفت با حركات م يـم او را بـ جلـو و عقـب
میكشاند و میگويد -:كشا مشا/درِ نون ی علیشا[ه]/نونِ چی نوردی؟ و بچ میگويد :نون پنیـر.

شیص مقابل سوال میكند :كو برای من؟ بچ میگويـد :حـو كُـدِ كلیـدون( »...مويـد م سـنی،
911 :9248؛ مويد م سـنی ) 588 :9249 ،بنـا بـراين كلیـددان فضـای ّابـل حـوجهی بـرای
گذاشتن چیزها داشت ب ن وی ك اشیای درون آن از بیرون ّابل برداشتن نبودهاند.

55

نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی

شماره48

 -19-5بوحفص و بوتراب 38/17
پا بوح ص روی ب بادي نهاد .گ د :بوحراب را ديدم در باديـ بـر كنـار حـوض نشسـت بـود
شانزده روز بود ك چیزی نیورده بودم .مرا گ د« :چ نشانده اسـد حـو را؟» گ ـتم« :میـان علـم و
يقین انتمار میكنم ،حا غلب كدام را بُوَد؟ حا از آن يکی باشم ك غالب آيد ».يعنی اگر غلب علـم را

بود آب نورم و اگر يقین را بود بروم .بوحراب گ د« :روزگارِ حـو بـزرش شـد( ».عطـار:9214 ،
)885-881
در حعلیقات حذكرة األولیا رجع ب اين حکايد چیزی نیامده اما ب نمر میرسد نکـاحی در
باب آن گ تنی اسد:
الف :اين حکايـد در حلاذةا األولیـای ابـونعیم اصـ هانی (اصـ هانی ،بـیحـا )98/288 :و
حهـــذيب األســـرار نرگوشـــی (نرگوشـــی )18 : 9111 ،و البیـــاض و السّـــواد ســـیرجانی
(السیرجانی )92 :9218 ،و رسالة ّشیري (ُّشیری )349 : 9141 ،آمده اسد .از بین اين منـابع
جمل  :يعنی اگر غلب علم را بود آب نورم و اگر يقین را بود بروم .فقـط در رسـالة ّشـیري
آمده اسد ب اين صـورت « :اگـر غلبـ علـم را باشـد آب نـورم و اگـر يقـین را باشـد بگـذرم».
(عثمانی )339 :9231 ،اين جمل ظاهرا افزوده امام ّشیری اسد .بنـابر ايـن مأنـذ عطـار در
اين حکايد ب احتمال ّريب ب يقین حرجمة رسالة ّشیري اسد.
ب :در هر چهار منبع اين حکايد ،آنک بـا ابـوحراب نیشـبی در باديـ ديـدار مـیكنـد،
ابوجع ر حدّاد اسد ن ابوح ص حدّاد .با حوج بـ اح ـا منـابع كهـنحـر از حـذكره و اينکـ
ابوجع ر ال داد ب راحتی میحوانست بـ صـورت آشـناحر يعنـی ابـوح ص ال ـداد بـدنوانی
شود ،بايد پذيرفد ك در اصل ،صاحب واّعة اين حکايد ابوجع ر حداد بوده اسد.
ب :منطق داستانی حکايد در روايد حذكره پريشان اسـد .ابتـدا مـیگويـد بـوحراب بـر
كنار حوض نشست بود اما سپا از ّول بوحراب ب بوح ص میگويد :چـ نشـانده اسـد حـو
را؟ اما در روايد منابع چهارگان مورد اشاره اين بوحراب اسد ك ابوجع ر حداد را میبینـد
ك در بادي بر سر حوض نشست واز او میپرسد حرا چ نشانده اسد؟ در اين منابع بر ن ف
حذكره ،حکايد ابهامی ندارد .كاحبان نسی های مورد اسـت اده نیکلسـن كـ مـتن حـذكره را
معموال در جهد سادهسازی حغییر دادهاند ،متوج اين اشکال شده و آن را ب گونـ منطقـی
برسانت اند( .ن.ک :عطار نیشابوری)9/233 :9185 ،
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 -50-5جکام 79/531

و گ د :كسی را ك همگی او ندای حعالی فراگرفت بُوَد ،از موی سر او حا نمص ّـدم
او ،هم ب هستی ندای اّرار دهـد .جکـام دسـتی و مجـاز رشِ پـايی و (...عطـار:9214 ،
)381
در حعلیقات حذكره آمده اسد« :درباره جکام/جکان ،هیچ چیزی ب ذهنم نمیرسد( ».عطار،
 :9214ص  )9831اما واژه جکام در يکی از نام های پیغمبردزدان (نامـ شـماره  )4بـ كـار
رفت و باستانی پاريزی درحوضیح آن نوشت اسـد :جکـام ،در اصـط ه م لـی ،بـاب راه و مـزد
راهداری ك عیاران و راهداران از كاروان میگرفتند كاال را عبور میدادند و با عدم پرداند اين

باب ،نود كاال ب سرّد میرفد ( .باستانی پاريزی )288 :9215 ،پیداسد ك اين معنی ب متن
مورد نمر ما نمینورد .اما جکام میحواند ب معنی نبض باشد از فعـل جکیدن بله معنلی
پرش کردن (سـريزدی ،)11 :9248 ،جهیلدن (مويـد م سـنی 18 :9249 ،؛ بیتیـاری،
 )882 :9234اين فعل هنوز در گويی مردم كرمان راي اسد.
 -51-5جریدن 95/15

و گ د :هرك دعویِ سماع كند و از آواز مرغان و جريدنِ درها و آوازِ باد او را سـماع
نبود ،دروغزن اسد( .عطار)485 :9214 ،
در حلیقات حذكره آمده« :جريدن ب معنی صريرِ باب يا صـدای بـاز و بسـت شـدنِ در واژهای

كهنسال اسد ك ظاهرا در فرهنگها بدان اشارت نرفت اسد( ».عطـار )9813 :9214 ،جريـدن
در گويی مردم سیرجان معنای جنبیدن و حکان نوردن هر چیزی اسد( .سـريزدی:9248 ،
 11؛ مويد م سنی )588 :9249 ،در سیرجان در يک ضرب المثل هم گ ت میشود« :ن می-
جره ن صدا می ده ن بو داره ن ناصید .در كنايـ بـ افـراد بـی مسـئولیتی كـ در برابـ ِر مشـک ت

نزديکان نود كوچکترين عکا العملی نشان نمیدهنـد( ».مويد م سنی )538 :9249 ،معمـوال
ب بچ هايی ك زياد وول مینورند هم گ ت میشود :اينقدر نجرت! جريدن مجـازا بـ معنـی
زحمد كشیدن هم ب كار می رود .بنابراين در ايـن فقـره از حـذكره جريـدن درهـا بـ معنـی
حکان نوردن و حركد درها اسد ك در درهای چوبی ّديم معموال حوأم بـا آواز و الزمـ
آن بوده اسد و ن ب معنی صدای باز و بست شدن در.
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 -55-5واجکیدی 92/182
و گ د « :اگر آدمی از شکر ريز لطف او آگاهمندی شـدی ،بـیم بـودی كـ از شـادی دلـی

واجکیدی( ».عطار)181 :9214 ،
با حوج ب آنچ در باال (مورد شمارة  ) 38درباره جکـام گ تـ شـد ،واجکیـدی در ايـن
سین بوسعید هم بايد از همان میدر جکیدن بـ معنـی پریلدن و جهیلدن باشـد و در
اينجا ب معنی از سین بیرون زدن دل .امروزه گويیم :دلم برای ديدار او پر میزد.
 -53-5عاشوری 92/592
روزِ عاشورا بود و ما عاشوری سانت بوديم( .عطار)133 :9214 ،

در حعلیقات حذكره ب نقل از لغد نام دهیدا نقل شده ك  :عاشوری آشی اسـد كـ در
كرمان و بعضی واليات ديگر ،ب نذر ،در روز عاشورا پزند و هر نوع حبـوب در آن ريزنـد.
(عطار )9589 :9214 ،در باب طبخ اين آش در كرمان گ تنی اسد ك :
عاشوری معموال شل زرد يا بلغور اسد و پیتن آن حتمـا بايـد ّبـل از طلـوع آفتـاب انجـام
گیرد .اين آش در اصل در اول م رم پیت مـی شـود امـا حوسّـعا بـ غـذايی كـ بـرای امـوات حـازه
درگذشت در شب عاشورا يا ماه رمضان يا عید ّربان درسد میشود و ب نان های افـراد داده مـی-
شود هم عاشوری میگويند .در اين حالد معموال گوس ندی میكشند و غذا درسد میكننـد .در
حین طبخ غذا ،نويشان شیص متوفی در اطراف ديگ غذا حضور پیدا میكنند و بـرای او فاح ـ
مینوانند ( .از افادات ش اهی نانم زهرا ايزدی ،مولف كتاب فرهنگ مردم كرمان)

 -3نتیجهگیری
با حوج ب آنچ در مقال باال آورده شد ايـن نتـاي بـ دسـد مـیآيـد :روايتـی كـ در
حذكرة األولیا درباره آگاهی دادن سهل بـن عبـداهلل حسـتری از وفـات شـاه شـجاع كرمـانی
آمده اسد ب دلیل اينک شاه كرمانی پا از سهل بن عبداهلل درگذشـت نمـیحوانـد از ل ـا
حاريیی درسد باشد .م ل واّعی مدفن شاه شجاع كرمانی سیرجان اسد ن نیشابور .معنـای
دّیق واژهای جکام ،واجکیدن ،اشـکیل و جريـدن در حـذكرة األولیـا بـا حوجـ بـ كـاربرد
امروزی آنها در گويی سیرجانی ّابل حبیین اسد .در يـک اسـتقرای نـاّص مـیحـوان مـتن
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می فح ش یعی كدكنی نسبد ب متن می فح نیکلسن را ب اصل مآنذ عطار ب ويژه حرجمة
رسال ّشیري نزديکحر دانسد.
یادداشتها

 .9متن :نشس .
 .3در باره سال وفات سهل بن عبداهلل ،روايد مشهور و مقبول همان  342اسد ك ج لی عزيزيان
در كتاب شهرستان حیوّف ( زندگی سهل بن عبداهلل شوشتری) آورده اسد( .ن.ک :ج لی
عزيزيان .)911 : 9238 ،ش یعی كدكنی نیز سال  342را ب عنوان سال وفات سهل بن عبداهلل ذكر
كرده اسد(.ن.ک :عطار )284 :9214 ،ناگ ت نماند ك ج لی عزيزيان سال 318را نیز ب عنوان
سالی ك برای درگذشد سهل بن عبداهلل ذكر شده ،مطره كرده اما آن را نامعتبر دانست
اسد(.ج لی عزيزيان )389 :9238 ،ش یعی كدكنی نیز با ذكرحاريخ  332ك ذهبی در حاريخ
األس م برای در گذشد سهل آورده اسد ،سال  342را معتبر دانست و از اينک ذهبی روايتی از
طريق سهل بن عبداهلل ب حاريخ  344را ذكر كرده اسد اظهار شگ تی میكند( .ن.ک :عطار،
)284 :9214
حاريخ وفات شاه بن شجاع كرمانی در مهمترين و ّديمیحرين منبع شره احوال او يعنی طبقات
الیوفیّة ابوعبد الرحمن سلمی نیشابوری ب صورت «ّبل ألیثالثم ئة» (سلمیّ_ )913 : 9111 ،بل از
سال  288هـ _.آمده اسد .پا از سلمی حقريبا هم مورّنان حیوّف حاريخ درگذشد او را ب
همین صورت يا ب شکل بعد از  338هـ .آوردهاند .اما حاريخ دّیق درگذشد شاهِ شجاع كرمانی
سال  344هـ .اسد ك در كتاب البیاض و السّواد نواج ابوال سن علی بن حسن سیرجانی

همشهری او آمده اسد« :خزألنة األیحکمة ومَمدوه أهل شاه بن شجاع أبو ال وارس الکرمانی
...نراسانیّ األصل نزيل السیرجان وبها ّبره رحمة اهلل علی  .حُوفتی سنة ثمان وثمانین ومائتین»
(السیرجانی )391 : 9218 ،ش یعی كدكنی نیز همین حاريخ را معتبر دانست اسد( .ن.ک :عطار،
)241 :9214
 .2منمور كتابهايی از نوع طبقات الیوفیة سلمی و رسالة ّشیرية اسد.
 .8كرمان امروزی ك نام اصلی آن وه اردشیر بوده اسد را اعراب بردسیر میگ تند و گواشیر
همان بردسیر اسد در گويی كرمانی.
 .5بدي هی اسد ك در اين مقال امکان ب ث م یل در اين زمین نیسد اما ب انتیار ذكر میشود
ك بنا بر ّاعده ذكر كل و اراده جز در مورد بسیاری اشیاص ك سیرجانی بودهاند ،غالبا نسبد
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كرمانی ب كار برده می شده اسد افرادی از ّبیل ابراهیم بن عبداهلل كرمانی نوابگزار مشهور يا
حرب بن اسماعیل كرمانی از ياران نزديک احمد حنبل و شاه شجاع كرمانی .همچنین در ذكر
مکان نیز غالبا از كرمان ب جای سیرجان ياد میشده اسد چنانک در ماجرای س ر ابوعثمان حیری
برای زيارت شاه شجاع كرمانی از س ر او ب كرمان ياد شده اسد ( هجويری  )388 :9242و در
معجم السّ ر ابوطاهر سل ی ضمن روايد س ر يکی از صوفیان برای ديدار نواج علی حسن
سیرجانی و اّامد در ربا او از س ر او ب كرمان ياد شده اسد( سل ی 9112م )951 :.و يا در
ضمن وصايای ابوسعید ابوالییر از نواج علی حسن سیرجانی ب عنوان يک صوفی كرمانی نام
برده شده (میهنی  ) 41 :9231اسد و نیز نواج عبداهلل انیاری ك از نواج سیرجانی ب عنوان
شیخ كرمان ياد كرده اسد ( انیاری .)844 :9241
 . 1از جمل ابوعثمان حیری ك در كنار استادش ،ابوح ص حدّاد ب ناک سپرده شد( .اص هانی،
بیحا )98/388 :و ي یی بن معاذ ك وصید كرد زير پای احمد حرب دفن شود (عطار:9214 ،
 )312و سلمی ك وصید كرد ك در پايین پای ابوح ص حداد دفن شود (عطار )898 :9214 ،و
ابوعبداهلل مغربی ك در كنار استادش علی رُزين دفن شد( .عطار)181 :9214 ،
 .3متن حکايد حضور شاه كرمانی در مجلا ي یی بن معاذ برای مقايس در ذيل آورده میشود:
«نقل اسد ك میان شاه و ي یی معاذ دوستی بود .در يک شهر جمع شدند و شاه ب مجلا ي یی
حاضر نشدی .گ تند :چرا نیايی؟ گ د :صواب در آن اسد .ال اه كردند حا يک روز برفد و در
گوش ای بنشسد .سین بر ي یی بست شد .گ د :كسی حاضر اسد ك ب سین گ تن از من اولیتر
اسد .شاه گ د :من گ تم ك آمدن من میل د نیسد! (عطار نیشابوری)9/298 :9185 ،

 .4مث اين سین ي یی بن معاذ« :پنداری امید من ب حو با گناه ،غلب همیكند بر امید من ب حو با
اعمال نیکويی ك كردهام( ».عثمانی)388 : 9231 ،
 .1روايد نیکلسن از اين سین شاه بدينصورت اسد« :و گ د :هرك چشم نگاه دارد از حرام و
حن از شهوات و باطن آبادان دارد ب مراّبد دايم و ظاهر آراست دارد ب متابعد سنتد و عادت كند
ب ح ل نوردن فراسد او نطا نشود( ».عطار نیشابوری)9/295 :9185 ،
فهرست منابع
منابع فارسی
.9انیاری هروی ،نواج عبداهلل .)9241( .طبقات الصوفیّه .حی یح م مّد سرور مواليی .چـاپ
دوم .حهران :انتشارات حوس.
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.3باستانی پاريزی ،م مّد ابراهیم .)9211( .سنگ هفت قلم .چاپ سوم .حهران :انتشارات علم.
.2باستانی پاريزی ،م مّد ابراهیم .)9215( .پیغمبر دزدان .چاپ بیسـد و دوم .حهـران :انتشـارات
علم.
.8بیتیاری ،علی اكبر .)9234( .سیرجان در آئینه زمان .كرمان :انتشارات مركز كرمانشناسی.
.5ج لی عزيزيان ،حسن )9238( .شهرستان تصوّف ( زندگی سهل بن عبداهلل شوشـتری) .چـاپ
اول .حهران :نشر حديث.
.1نوافی ،شهاب الدين عبداهلل( .حافظ ابرو) .)9234( .جغرافیای حافظ ابرو .ب حی یح صـاد
سجادی .حهران :مركز نشر میرا مکتوب.
 .3دهیدا ،علی اكبر )9233( .لغتنامه 95 .ب .حهران :انتشارات دانشگاه حهران.
..4سريزدی ،م مود .)9248( .نامة سیرجان .چاپ اول .حهران :نشر آثار ،فرهنگستان زبان و ادب
فارسی.
.1سمرّندی،كمال الدين عبد الـرزا  9121 ( .م) .مطلع سعدین و مجمع بحرین .بـ حیـ یح
م مد ش یع ،الهور.
.98ش یعی كدكنی ،م مّدرضا .)9214( .مقدّمه بر تذکرة االولیاء .چاپ دوم .حهران :انتشـارات
سین.
.99عثمانی ،ابوعلی حسـن بـن احمـد .)9231( .ترجملة رسلالة قیشلیریه .حیـ یح بـديع الزمـان
فروزان ر .چاپ ششم .حهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
.93عطتار نیشابوری ،فريدالدين م مّد .) 9185( .تذکرة االولیاء .لیدن :مطبع بريل.
.92عطتار نیشابوری ،فريدالدين م مّد .)9214( .تذکرة االولیاء .بـ حیـ یح م مّدرضـا شـ یعی
كدكنی .چاپ دوم .حهران :انتشارات سین.
.98عطتار نیشابوری ،فريدالدين م مّد .)9241( .مصیبتنامه .حی یح م مّدرضا ش یعی كـدكنی.
چاپ اول .حهران :انتشارات سین.
.95فروزان ر ،بديع الزمان .)9231( .فهارس ترجمة رسالة قیشیریه .چاپ ششم .حهران :انتشارات
علمی و فرهنگی.
.91لستران  ،گـای .)9233 ( .جغرافیاى تاریخى سرزمین هلاى خالفلت شلرقى .حرجمـة
م مود عرفان .حهران :انتشارات علمى و فرهنگى.
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.93مستوفی ،حمداهلل .)9212 ( .نزهة القلوب .حیـ یح گـای ،لسـتران  .حهـران :انتشـارات دنیـای
كتاب.
.94مؤيّدم ســنی ،مهــری .)9249( .گللویم مللردم سللیرجان .چــاپ اوّل .كرمــان :مركــز
كرمانشناسی.
.91مؤيّدم ســنی ،مهــری .)9241( .فرهنللگ عامیانللة سللیرجان .چــاپ دوّم .كرمــان :مركــز
كرمانشناسی.
.38میهنی ،جمال الدّين ابـوروه )9231( .حاالت و سخنان ابوسعید ابلوالخیر .چـاپ چهـارم.
حهران .انتشارات آگاه.
.39نیشابوری ،ابوعبداهلل حاكم )9235( .تاریخ نیشابور .حی یح م مدرضا ش یعی كدكنی .چاپ
اول .حهران :انتشارات آگ .
.33وثوّی رهبری ،علی اكبر .)9233( .تاریخ سیرجان .كرمان :انتشارات مركز كرمان شناسى.
.32هُجويری ،علی بن عثمان .)9242 ( .کشف المحجوب .حی یح م مـود عابـدی .چـاپ اول.
حهران :انتشارات سروش.
منابع عربی
.38االص هانی،ابو نُعیم( .بی حا) .حلاة األولیاء وطبقات األصفیاء .بیروت :دار ال کر.
.35نرگوشی نیشابوری ،عبدالملک بن م مد ابراهیم )9111( .تهذیب األسرار .ب كوشی بسّـام
م مد بارود .چاپ اول .ابوظبی :المجمع الثقافی.
.31سل ی ،حافظ ابوطاهر9112 ( .م .).معجم السفر .ح قیق عبداهلل عمر البارودی .بیروت.
.33سُلمی نیشابوری ،ابوعبدالرحمان .)9111( .طبقات الصلوفیة .بـ حیـ یح نـور الـدين شـريب ،
چاپ دومّ .اهره :مکتبة المیانجی.
.34سُلمی نیشابوری ،ابوعبـدالرحمان .)9233( .مجموعه آثلار ابوعبلدالرحمن سللمی ج .5
گردآوری نیراهلل پورجوادی .چاپ اول .حهران :مركز نشر دانشگاهی.
.31السّیرجانی ،ابوال سن علی بن ال سن .)9218( .البیاض و السّواد من خصائص حکم العباد
فی نعت المرید والمراد .حی یح م سن پورمیتار .چاپ اول .حهران :مؤسس پژوهشی حکمد
و فلس ايران و دانشگاه آزاد برلین آلمان.
.30علم التصلوّف .) 9218( .حیـ یح نیـراهلل پورجـوادی و م مـد سـوری .چـاپ اول .حهـران:
مؤسس پژوهشی حکمد و فلس ايران و دانشگاه آزاد برلین آلمان.
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ُّ.29شیری ،عبد الکريم .)9141( .الرّسالة القُشیریّة .حی یح عبد ال لیم م مود وّ ،...ـاهره :دار
الشعب.

