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Abstract
"Dor-Sokhan" is a newly-found work of the ancient Persian texts. This work belongs to
a period between 1350 -1371 written Aboalfatouh Habbatolh Al- Hamouei. This article
is written in one abstract and nine sections including: an introduction about this work
and similar ones written by Saadi; the history of Dor-Sokhan; presenting the name of
the author and his background; introducing the name of the book; presenting
information about the content of the book; listing the 21 chapters presented in the book;
describing its written and orthographical features; and concluding remarks with respect
to this book. The book is among the most valuable Persian texts and has proverbs
written in verse and in prose by its writer. Introducing this book, considering literary,
scientific and ethical aspects, is necessary. Moreover, the book belongs to the eight
century AH and has not been well-known yet.
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چکیده
«دُرِّ سخن» از آثار تازه به دست آمدة متون کهن فارسی است .ابوالفتوح هبه اهلل الحمویی این اثر را در بین سالهای 937
تا  957قمری تألیف کرده است .این مقاله در یک چکیده و چند بخش تدوین میشود؛ در بخش اول یعنی مقدمه ،همراه
با بیان پیشینه ،معرفی کوتاهی دربارة درّ سخن و سه اثر تقلیدشدة دیگر از سعدی ارائه شده است .در بخش دوم معرفیی
نام و نسب نویسنده ،در بخش سوم معرفی نام اثر ،در بخش چهارم محتوای کتاب ،در بخش پنجم فهرست ابواب کتاب،
 12باب ،در بخش ششم ویژگیهای نگارشی و رسمالخط نسخه و در بخش آخر نتیجهگیری بیان شده است.
این کتاب از متن های ارزشمند زبان فارسی است .امثال و حکمهای بسیاری به نثر و نظم از خود نویسنده در این اثیر
موجود است .این اثر از آثار قرن هشتم هجری است و تاکنون ناشناخته بوده است .معرفی آن به سبب جنبههای ادبیی و
علمی و اخالقی درخور توجه است.
واژههای کلیدی
ابوالفتوح ،خاندان حمویی ،درّ سخن ،رسمالخط
1ـ مقدمه
آثار مکتوبی که به صورت دستنوشتههای فارسی در مخزن کتابخانهها نگهداری مییشیود ،بییشیک گنجینی ارزشیمند
تاریخ ،ادبیات ،فرهنگ ،آداب و رسوم سرزمین پهناور ملت ایران است .از این رو ،تصحیح ،تعلیق و چاپ این نسخه ها ،به
پربارترشدن فرهنگ ایرانی کمک بسیاری میکند و مای بالندگی فرزندان این مرز و بوم در سراسر گیتیی خواهید بیود .در
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همین راستا با جستجوهای فراوان در نسخه های خطی ،دستنوشت ارزشمندی از خاندان بزرگ حمویی بیه دسیت آمید
که بیهمتاست .این اثر به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده است و مؤلف آن نیز فرد خردمندی است؛ افزونبیر ارزش
خود اثر ،این کتاب همانند حلق گمشدهای میان گلستان سعدی و آثار تقلیدی پس از آن است و به همین سبب این اثیر
بسیار اهمیت دارد .این کتاب سرآغازی در راستای باالبردن فرهنگ درخشان ایرانیان و ادبیات فارسی است؛ در این مقاله
تنها نسخ خطی بازمانده و شناخته شدة دُرّ سخن به اهل ادب و فرهنگ معرفی میشود؛ این نسیخه یکیی از نماینیدگان

بسیار خوب نثر فارسی در سدة هشتم هجری است .بعد از نزههاالرواح حسینی ،خارسیتان (روضی خلید) و نگارسیتان
(ر.ک :خدابنده )1 :2311 ،شاید به گمان بسیار چهارمین اثر ،ازنظر تاریخی ،به تقلید از گلستان است.
نزهه االرواح :این اثر با محتوای عرفانی به تقلید از گلستان سعدی به نثر و نظم آمیخته است .در سیال  922هجیری،
در  11فصل و یک خاتمه نوشته شد .آغاز سخن این کتاب اینگونه است:
بــه تــوفیق

چــو دیــدو رو ــن واز

ســخن را هــم بــه نــام

کــردو ــاز
(هروی)2 :988 ،

خارستان (روضه خلد) :خارستان کتابی در نظم و نثر است که به شیوة گلستان سعدی در سیال  933هجیری در 21
باب نوشته شده است .این اثر هیجده باب دارد و در چاپی که با عنوان «خارستان» از این اثر ارائه شد ،تنها شیانزده بیاب
آن چاپ گردید« .این هجده باب ،متضمن  117حکایت و  1217بیت »...است (خوافی.)5 :2317 ،
نگارستان جوینی :این کتاب به شیوة گلستان است؛ اما آمیخته با عرفان و در هفت باب تألیف شده است« .نگارسیتان
جوینی ،به سال  935ه .ق؛ این کتاب پس از روضه خُلد مجد خوافی ی که آن را در سال  933ق .نگاشیته یی دومیین اثیر
نگارشیافته به تقلید از گلستان» است (پورشریف 91 :2371 ،ی .)13
1ـ 1پیشینة تحقیق
درّ سخن برای نخستینبار است که به اهل ادب و ذوق معرفی میگردد .پیش از این هیچگونه اطالعی از آن در دست
نبود .مقالههایی دربارة آثار تقلیدشده از سعدی نوشته شده است؛ ازجمل آنها مقال نسرین خدابنده (خدابنده 1 :2311 ،ی

 )22است که در آن  11اثر معرفی میشود .نویسنده در بررسی موضوع به منابع مهم زیر مراجعه کرده است :تاریخ نظیم
و نثر فارسی سعید نفیسی ،فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) و فهرسیتوارة دسیت نوشیت هیای اییران (دنیا) بیه

کوشش مصطفی درایتی ،دایره المعارف بزرگ اسیالمی ،تیاریخ ادبییات ذبییح اهلل صیفا ،لغیت نامی دهخیدا ،فهرسیتوارة
کتابهای فارسی و فهرست نسخههای خطی فارسی از احمد منزوی .در این آثار نویسندگان و آثیار آنهیا بررسیی شیده
است؛ اما هیچ سخنی دربارة درّ سخن و نویسنده آن بیان نمیشود .در تمام منابع مهم دیگری که جستجو شد نیز نامی از
این اثر و نویسندة آن نبود.
2ـ ناو و نسب نویسنده
مؤلف در درّ سخن ،خود را اینگونه معرفی میکند« :ابوالفتوح هبه اهلل بن یوسف بن ابیراهیم بین محمید الحمیویی» .در
مقدم کتاب المصباح فی التصوف ،اینچنین آمده است« :مراد المریدین تألیف خواجه غیاثالدین ابوالفتوح هبیه اهلل بین
سعدالدین یوسف بن الصدرالدین ابراهیم بن سعدالدین ابوالمفیاخر از عرفیای سیدة هشیتم هجیری اسیت( »...حموییه،
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 .)22 :2311این نشان میدهد که نویسندة هر دو کتاب یک نفر است؛ باتوجهبه این نوشیته و معرفیی نویسینده از خیود،
بیشک وی از خاندان حمویی است؛ ابوالفتوح حمویی از خاندان بزرگ و پرماییه در تیاریخ و فرهنیگ اییران اسیت .از
معرفی نویسنده در درّ سخن می توان دریافت که همگان ،بسیار به این خانیدان توجیه داشیتهانید؛ او بیا مشیاهدة کتیاب
نگارستان جوینی ،در توصیف آن چنین میگوید« :و بهحقیقت چندانکه در آن کتاب شیریف کیه بیه لطیایف و بیشیمار
موشح است و مشحون و گوییا سمطی است پر از آللی مکنون با گنجی انواع جواهر نفایس دُرِّ مخزون تأمل میکینم بیر
هیچ عیب و نقصان جز آنکه مؤلف روی آن گنجنام خسروانی را به ایراد نام این ضعیف از راه اعتقادی که بیه حضیرت
اجداد عظام این مستهام که اقطاب ایام بودهاند دارد ،سیاه گردانیده است و از برای دفع چشیمزخیم چنیانکیه خوبیان را
سپندی سوزند و از سیاهی نیل بر رخسار نازنینشان خطی کشد ،دیباچ کتاب مذکور را که ذخیرة جاودانی عبارت از آن
است بنابر رعایت حقوق یاری و اقامت رسم وفاداری به ابیات ذکر این فقیر سیاه ساخته وقوفی نمییییابم چیه اگیر بیه
چشم انصاف و ممیزی بهحق است در آن صحیف پرلطیفه:
که مزدای و فرحزای و راحت روح اسـت

روانفزای و لطیف اسـت هموـو ر روان»
(دُرِّ سخن ،نخ)33 :

در کتاب نگارستان جوینی صفح  33دربارة تقدیم کتاب به شخصی خاص چنین میگویید ..« :میدت مدیید و عهید
بعید میگذرد که تا خود را به فتراک دولت شهسوار میدان طریقت بسته است و در صف مریدان خاندان سلطنت ممالک
حق و حقیقت شیخ سعد الحق و الدین سالم اهلل تعالی علیه از سر صدق و ارادت و ثبوت نیت نشسته تا سیر بیر آسیتان
خیالت نهادهام( »...جوینی) 33 :2771 ،؛ چند صفحه بعد ،در ادامه چنین سخن مییگویید ...« :غییاثالحیق و الیدنیای و
الدین سعداالسالم و المسلمین کهف الخالیق اجمعین.
نکه پی

بارگاه

بـاز بـرد دسـتی خـود

پشت خم کردست تـا ندـد سـر بـر زمـین

ابوالفتوح هبه اهلل بن شیخ الشیوخ صاحب البیوت و الروح سلطان الحاج و الحرمین جامع المجدین و الشیرفین قیدوه
المحققین ،اسوة ارباب الیقین سعدالحق و المله و الدین یوسف بن ابراهیم بن محمد بن الموید الحموی» (همان.)35 :
باتوجه به سخنان نویسنده در معرفی خود و اجدادش و سال نگارش این اثر و سالهیای زنیدگی افیراد ایین خانیدان،
میتوان دریافت که صدرالدین ابراهیم ،نیای اوست؛ اما دربارة نویسنده ،اطالعات درخور توجهی تاکنون به دست نیامیده
است؛ تنها در کتاب المصباح فی التصوف ،صفح یازده ،اینچنین آمده است« :مرادالمریدین تألیف خواجه غییاثالیدین
ابوالفتوح هبه اهلل بن سعدالدین یوسف بن صدرالدین ابراهیم بن سیعدالیدین ابوالفیاخر از عرفیای سیدة هشیتم هجیری
است .»...در نسخ خطی تحقیقشده ،اشعار زیر با تخلص غیاث آمده است؛ به همین سبب به گمان بسیار ،نویسیندة هیر
دو اثر یکی است؛ البته گویا غیاث ،تخلص شاعری ابوالفتوح است و نویسندة کتاب در اشعار از این تخلیص بهیره بیرده
است؛ همچنین میتوان چنین پنداشت که نویسنده ،غیاث الدین نیام داشیته اسیت و بیه همیین سیبب تخلیص غییاث را
برگزیده است و دیگر آنکه باتوجهبه تخلص غیاث ،دیگران نام وی را غیاثالدین تصور کردهاند.
نمون تخلص غیاث از زبان نویسنده در کتاب دُرِّ سخن:
یــات تــرا وفــا جســتن از خ یــق گیــر

مجــوی رتبــت و یــین ســلطنت ز گــدای
(دُرّ سخن ،نخ)22 :
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مــن یــاهم کــه گــاه فخــر و ــر

بــــه کر ــــمه در ســــمان نگــــرو
(همان)121 :

یات رو به خدا کـن دلـی بـه دسـت ور

منال و بی

مخـواه و بحـق ز خلـق منـال
(همان)219 :

خاندان حمویی ،خاندانی شافعی مذهب ،فرهیخته ،اهل حدیث و فقه و تصوف ،در سدة چهارم هجیری از خراسیان
برخاستند .اعضایی از این خاندان در سدههای بعد به شام و مصر رفتند و در آنجا صاحب جایگاهی بلند و نفیوذ فیراوان
شدند.
این خاندان در اصل در روستای بحرآباد از توابع نیشابور ساکن بودند و به همین سبب به جوینی نیز شهرت داشیتند.
خاندان بسیار معروف «حمویه» در خراسان ،رجال بسیاری در حوزة ادب و عرفان و سیاست پرورش داده اسیت و همیه

از منسوبان حمویه بن علی و شاید از تبار وی باشند.
3ـ معرفی ناو اهر
دُرِّ سخن ،نثری آمیخته به نظم و دومین اثر ابوالفتوح است که به تقلید از گلستان سعدی نگاشته شده است .تنهیا نسیخ
این اثر  355برگ دارد و در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،به شمارة ثبت  5-21217و شناسه کد
کتاب  2273127نگهداری میشود .این اثر متأسفانه ترقیمه ندارد و نمیتوان سیال کتابیت و کاتیب آن را بازشیناخت .از
این نویسنده چند اثر باقی مانده اسست که سه اثر آن شناخته شده است:
الف) مراد المریدین کتابی است که در سال  ،2317به تصحیح و تعلیق میرباقریفرد و زهره نجفی به چاپ رسید.
ب) دُرِّ سخن ،اثری که در این پژوهش معرفی میشود و تنها یک نسخه از آن موجود و در دست تصحیح است.
ج) نهایت المراد فی مقامات االجداد که اثری از آن در دست نیست.
مؤلف دُرّ سخن و مرادالمریدین ،هردو یکی است .در نخستین برگ از نسخ خطی مرادالمریدین نام نویسنده چنیین
آمده است« :ابوالفتوح هبه اهلل بن یوسف بن ابراهیم بن محمد بن مؤید حمویی» و به صورت کوتاه در قسیمت دیگیری
آمده است« :کتاب مرادالمریدین لحضره خواجه غیاثالدین هبه اهلل الذی الیقدر .»...در دُرِّ سیخن نییز نیام صیاحب اثیر
چنین آمده است« :ابوالفتوح هبه اهلل بن یوسف بن ابراهیم بن محمد حمویی» کیه فقیط در نداشیتن «بین مویید» بیا هیم
متفاوت است؛ البته مصححان در مقدم تصحیح شدة کتاب مرادالمریدین ،نویسنده را چنین معرفی میکنند« :غیاثالیدین
ابوالفتوح هبه اهلل بن یوسف بن ابراهیم بن محمد بن مؤید حمویی از نوادگان شیخ سعدالیدین حموییه» (میربیاقریفیرد،
 :2317مقدمه) .باتوجهبه معرفی خود نویسنده در کتاب درّ سخن میتوان دریافت که غییاث تخلِّیص شیاعری اوسیت و
اینگونه به نظر میرسد که از شاعربودن نویسنده اطالعی در دست نبوده است؛ به همین سیبب غییاث ،تخلیص شیاعر،
برای نام وی ذکر شده است.
نسخ موجود این اثر جلد و عنوان ندارد؛ اما در صفح سوم نسخه ،بیتی از سرودههای نویسینده آمیده اسیت و از آن
چنین دریافت میشود که نام اثر «دُرِّ سخن» است:
بــر وروســان ادر «دُرِّ ســخن» پا ــیدو

دامـــن فپـــز پـــر از لؤلــؤ الال کـــردو
(دُرِّ سخن ،نخ)2 :
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«طمع آن است ،از مکارم اخالق هنرمندان جهان و متوقع از مبانی الطاف و محاسن اعطاف و اشفاق سخنوران زمیان
که در این مختصر به چشم عنایت و عین رضا کیمیاصفت نظر فرمایند تا این مس که در دارالضرب قلب سکِّه زدهاند در
روزبازار رایج ،زرِّ خالص گردد و جناح تلقیح و اصالح بر سر این دُرِّ یتیم گسترانند»...
بیعـــت

بــــــــر وردو دُر از بحر ــــــــریعت

بســـ تم پـــل بـــه المـــا

دریغـــا قـــدر ایـــن دُر ،مـــینـــدانی

چـ ـو مـــییـــابی چنـــین دُر ،رایگـــانی
(همان)22 :

همچنین در باب اول ،قسمت «در سبب تألیف کتاب» حکایت یازده ،چنین آمده است« :فیالجملیه ،چیون در آن فین
مهارتی یافتم و بسی دُرِّسخن در سِمط بهترین عبارتی کشیدم و عروس فصاحت و بالغت را ،خوش خلعیتِ اسیتعارتی
ک
ت جیاودانی بیه نزدیی ِ
ت نفسیانی و سیعادا ِ
درپوشیده ،دانستم که آن فَلس را که سرمای مُفلسان است ،در بیازار کمیاال ِ
جوهریان آللی معارف و معانی ،زیادت نَفاق و رواجی نیست و نفس ناطق انسانی را به تحصیل جواهر فانی چندان فرح
و اِبتهاجی نَه» (همان.)11 :
او همچنین در حکایت دوازده ،از نیای خود حکایتی نقل میکند و به دنبال آن چند بیت میآورد که میتواند تأیییدی
بر این نام کتاب باشد« :شنیدم که وقتی شیخاالسالم ،سعدالحق و الدین ،محمد بن المؤید الحمیویی ،سیالم اهلل علییه ،در
بیابانی می رفت و جمعی درویشان با او ،ناگاه دزدی چند بر ایشان افتادنید ،ایشیان را بیازجسیتند از حُطیام دنییا چییزی
نیافتند .یکی از ایشان به شیخ اشارت کرد ،گفت عجب باشد ،اگر این شخص بازرگانی نیست که جیواهر و آللیی بسییار
داشته بود ،چون ما را بدید آن را در دهن انداخت و بَلع کرد ،سینهاش میباید شیکافت و بییرون گرفیت ،شییخ تبسیمی
فرمود و گفت :در این سینه آللی و جواهر بسیار باشد ،فاما اگر بشکافند چیزی باز نیابند» (همان.)13 :
بــه گــوهر هســت دُره ســینهاو پُــر

نیــابی گــر تــو بشــکافی

تو را گـر ز نکـه پـر ولـم اسـت سـینه

بـــه از دـــد دُره گـــوهر در خزینـــه

یقــین مــیدان کــه تــا ایــن دُرّ نمانــد

هــر ن دُرّی کــه ن بــا تــو بمانــد

بــرو ن دُرّ لــب گــر ز نکــه خــواهی

کـــه یـــابی در دو وـــالم پاد ـــاهی

چنــان دُرّی کــه یــد بــا تــو در گــور

وگرنـــه زود گـــردی مُ لـــل و وُـــور

کنــد دُرّی لــب ن کــل کــه دانــد

کـــه ن بـــا جـــوهر ن سـ ـ

بمانـــد

نبا ــــد جــــوهریی را ب ــــار

کــه با ــد خــر کــار

فل ـ

یــ

دُرّ

خســار

ماننــد دریــا هســت خــونخــوار

در او حکمــــت بســــان دُرِّ ــــدوار

تو را گـر هسـت چشـم دل ،جدـانبـین

بیــا حــری حری ــان جدــان بــین

ـــده صـــوای دار دریـــای فـــانی

بـــــرای چنـــــد روز زنـــــدگانی
(همان)23 :

ز جــــان برخاســــته ،گشــــته ــــناور

ز بدـــر نکـــه تـــا گـــردد تـــوانگر
(همان)22 :

به هر روی نویسنده نام کتاب خود را آشکارا بیان نکرده است؛ اما باتوجهبیه شیواهدی کیه نقیل گردیید «دُرِّ سیخن»
میتواند نام مناسبی برای این اثر باشد.
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2ـ موضوع کتار
کتاب حمویی دربارة اخالق است؛ بهگونهایکه در عنوان برخی از ابواب آن ماننید بیاب اول« :در میدح مکیارم اخیالق
حمیده علی االطالق ،»...باب دوم« :در تعداد بعضی از مکارم اخالق بهیّه و شمایل مرضیه» ،باب سوم« :در بیان بعضی از
اخالق دمیمه و »...واژة اخالق را در عنوان هر قسمت میتوان مشاهده کرد.
در عنوان بابها ،فضایل ،ستایش و رذایل سرزنش شده است؛ به همین سبب عنوان هریک از ابواب کتیاب بیشیتر بیا
«در مدح »...و یا «در مذمت »...شروع میشود .حکایتهای کتاب ،درسهای زندگی و بیداریبخشیدن به انسان است؛ از
آن جمله است« :شخصی پیش بزرگی از مشایخ روزگار آمد و از فاقه و احتیاج خود کلمهای فرانمیود ،شییخ گفیت اگیر
کسی ترا گوید که چشم راست از تو باز میستانم و یکهزار دینار نیز بتو رسانم ،راضی شیوی ،گفیت نیی ،گفیت اگیر
چشم چپ خواهد خشنود باشی گفت نی ،هر لحظه اعضای سلیمه را بر همین نوع تعداد کرد درویش به هیچ کدام رضا
نداد ،شیخ فرمود که روا باشد که به پنجاه هزار دینار مستظهر باشیی و از درویشیی بنیالی و از حضیرت عیزِّت شیکایت
کنی؟ درویش خوش برآمد و دست در دامن قناعت زد و به خوشترین عیشی روزگار بگذرانید.
وطــای حپــر

حــق ،حـدّ و وــد نشــاید

کرد به هر ن ل که زند بندهای ،که خـالق را

از نکه نعمـت او را قیـا

ممکـن نیسـت

در ن ن ل نکند دد سپا  ،مؤمن نیسـت»
(همان)2 :

1ـ متن اهر و فدرست بارهای کتار
این اثر  12باب دارد که بلندترین و کوتاهترین آن به ترتیب بابهای  21و  17است .ایین بیابهیا در صیفحات  3تیا 5
نسخه خطی فهرستبندی شده است که در ادامه بیان میشود:
باب اول :در مدح مکارم اخالق حمیده ،علیاالطالق و اقتدا به جماعتی که بدان متعلق بودهاند و به اوصاف پسیندیده
متصف؛
باب دوم :در تعداد بعضی از مکارم اخالق بهیه و شمایل مرضیه؛
باب سیوم :در بیان بعضی از اخالق ذمیمه؛
باب چهارم :در مدح آن کس که با دیگری نیکوی کند باآنکه بدی ازو مشاهده کرده باشد؛
باب پنجم :در مدح کرم و کریمان؛
باب ششم :در مدح مهمانیکردن و بر اضیاف مهربانینمودن؛
باب هفتم :در مذمت بخل و خساست (همان)3 :؛
باب هشتم :در مذلت کبر و عجب و خود بینی؛
باب نهم :در مذمت دنیا؛
باب دهم :در کسر نفس و مدح ریاضت و مشاهده و به چشم حقارت در خود نگریستن و به عین شیفقت بیه خلیق
خدا نظرکردن؛
باب یازدهم :در معنی آنکه هرکه جهت خدا کاری کند ضایع نماند؛
باب دوازدهم :در ستایش توبه و مدح توکل بر کرم خدا و تفویض به کبریا و رضا به قضا و حسن ظن بیه رحمیت و
مغفرت حق تعالی؛
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باب سیزدهم :در مواعظ و نصایحی چند علی سبیل االجمال؛
باب چهاردهم :در مدح علویّ همت و اجتناب از دناءت و خست طبیعت (همان)1 :؛
باب پانجدهم :در مدح قناعت و مذمّت حرص و طمع؛
باب شانزدهم :در آداب صحبت و رعایت حقوق محبت و مذمّت غیبت؛
باب هفدهم :در مدح عدل و انصاف و مذمت ظلم و اعتساف هرچه از این قِبَل شمارند؛
باب هشدهم :در عشق و محبت؛
باب نوزدهم :در حکایتی چند بر سبیل مطایبه و مزاح؛
باب بیستم :در حکایات جمعی احمقان هم جهت احماض؛
باب بیست و یکم :در حکایات متفرق مشتمل برفنون فواید (همان.)5 :
2ـ ویژگیهای نگار ی و رسمالخط نسخه
دُرّ سخن ،مانند سییایر دست نوشتههای قرن هشتم اسییت؛ البته کاتییب در نوشتن رسییم الخط وییژة خیود را بیه کیار
برده است و به همین سبب بیشتر ،دشواری هایی براى خوانندة کنونییى پیش میى آورد .ابیوالفتح بیه بییان خیودش ایین
مجموعه را براى دوستان خود ترتیب نوشته است .به طورکلی او در رسمالخط به نقطهگذارى اهمیتى نمییدهید و شیاید
بعضى از حروف را نمی نگارد؛ زیرا بر آن رسم الخیط و امیال آشینا بیوده اسیت .بنیابراین خیود او خطیش را بیه آسیانی
میتوانسییته بخواند؛ زیرا خود میدانسته چه نوشته است .در ادامه به ویژگیهای این شیوة نوشتن اشاره میشود:
 آوردن سین بهجای شین؛ مانند کلمات مشغول ،فرشته ،مشعوف و اشتغال ،مسغول ،فرسته ،مسعوف ،استغال؛ آوردن مدّ در آخر بعضی کلمهها؛ مانند« :سالها برامد که نیّت انشآء یک بیت بیرامن ضمیرم نکشت» (همان)37 :؛ کاربرد کاف به جای گاف؛ « القصه ،روزکاری بگذرانیدم که جز خوف خاتمت افعال( »...همان)32 :؛ جدانوشتن نون نفی و نهی در بعضی از افعال؛ مثل «کمالش روی نقصان و زوال نه بیند» (همان)2 :؛ چسییباندن ضمیر «تو» به فعل «است» و حذف واو و الف؛ مثال :تست = تو است .هیمچنیین حیذف در اتصیالنمونههایی مانند «ورا» بهجای وی را یا او را؛
 حذف «ها» بیان حرکت در آخر کلمههای آنک و آنیچ؛ «جمعیی را باسیتقبال او بییرون فرسیتند بحکیم انیک درحضرت پادشاه قربی تمام داشت» (همان)11 :؛
 حذف «هییای» بیان حرکت مختومه برخی کلمات هنگام جمع بسییتن آنها با «ها» مثال :جامها ،دیدها؛ حییذف الف ضمیر «او» و ضمیرهای اشییارة «این» و «آن» و «ایشان» در اتصال به کلم پیشین؛ مثال :ازیین ،ازو،برین و بریشان؛
 حییذف عالمت مدّ از باالی «آ»؛ مثال :دراید ،انجا و استین؛ دو نقطه گذاشتن زیر حرف «ی»؛ مانند« :در یمن صیادی بود که ماهي گرفتی» (همان)13 :؛ کلمات ،سوم ،پانزدهم ،هژدهم به صورت سیوم ،بانجدهم و هشدهم نوشته شده است؛ نوشییتن «ء» بهجییای «ای» در کلمات مختوم به «های بیان حرکت»؛ «فرشت را فرمود بود که هر روز سییلیی دو،درکار او کند» (همان)29 :؛
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 نوشییتن حییروف «پ» «چ» و «گ» به صییورت «ب» «ج» و «ک»؛ مثال :بشیییمان ،هیییج ،نکردی؛ نوشییتن کلمات مختوم به «ة» گاهی به صورت «ت» و گاه به شکل «ه»؛ مثال :حکایه و حکایت؛ نوشییتن همزه روی کرسییی «ئی» به صییورت «یی »؛ مانند مالیکه ،لییم ،مسایل؛ همزة است در کتابت حذف شده است« :طمع آنست از مکارم اخالق هنرمندان» (همان.)1 :2ـ ویژگیهای برجستة سب

کتار

2ـ 1نثر میخته به عر یوا و روان
ویژگیهای ممتاز ا ین کتاب ،نثر و شعر شیوا و روان آن است که خواننده از آن لذت میبرد« :بوزرجمهر را گفتند ،بیا تیا
در مسال جَبر و قَدر مباحثه کنیم ،گفت :من در آن باب مناظره مناسب نمی بینم ،فامّا این قدر میدانم که در جهیان بسیی
عاقل ،محروم است و بسیار جاهل مرزوق ،به نزدیک من محقق میشود که رشت هیچ تدبیر به دسیت بنیدگان نیسیت و
سبب آن جز به تقدیر حضرت یزدان نه.
تــا بــه حدّیســت

کــــه زر را کیســــه و همیــــان نیابــــد

بســا جاهــز کــه وقل ـ

ولـــی با ـــد بســـی مـــرد هنرمنـــد

کــه در وــالم بــه ســیری نــان نیابــد»
(دُرّ سخن)9 :

در ستایس رسوال اهلل (ص) میگوید « :پس صد هزار درود و تحیت بر روان پاک پیغمبر ما ،محمد مصیطفی ،صیلِّی اهلل
علیه و سلِّم ،که هادی سُبل و پیشوای رسُل ،خورشید آسمان سروری ،جمشید بارگیاه بزرگیی و مهتیری و نگیین خیاتم
رسالت و صدر مسند پیغمبری و مقصود آفرینش و رهنمای اهل بینش بود ،باد!
دـــد هـــزاران ســـ و وـــزِّ وجـــز

بـــــــر روان محمّـــــــد مُرســـــــز

ســــرور و ســــرفراز هــــر دو جدــــان

م خــــــر و مقتــــــدای والمیــــــان

ـــــاهبـــــاز نشـــــیمن لـــــوالا

قـــدر او بـــر فـــراز ه ـــت افـــ ا
(همان)22 :

پیغمبری که پادشاه هر دو کون به سبب وجود او عالم و آدم را موجود گردانید و مقصود از خلیق کاینیات ،وجیود او
بود.
«ای چشـــم و چـــراب اهـــز بیـــن »

رویـــــت گـــــز بـــــاب فـــــرین

رو ــن ز تــو ــد بــه دیــن حــق ،راه

ز انگشـــت تـــو ـــد ـــکافته ،مـــاه
(همان)22 :

2ـ 2استناد به یا
« ...آنچه دشمن میدار د مرگ است و اگرچه حق است آن را کاره هست دیگر مال و فرزند را دوسیت مییدارد و آن
هردو فتنهاند« ،انما اموالکم واوالدکم فتنه» و گواهی می دهد که خدا یکی است با آنکه او را به چشم سر ندییدهاسیت»...
(همان)11 :؛ « ...علی هذا ،هر مخلوقی اعتماد و توکل بر مخلوقی کرده ،با سخن حیق رجیوع نمیودم ،چنیین ییافتم کیه
فرموده است ،قوله عزوجل «و من یتوکل علی اهلل فهو حسبهُ( »...همان.)111 :

«دُرِّ سخن»؛ نثری نویافته از قرن هشتم هجری
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2ـ 3استناد به احادیث
« ...و در معصیت بر وجود خود فراز نمیکنی باری ،از آن چرا نپرهیزی که بعد از مرگ هست و بیخبر خییزی ،چیه
در حدیث صحیح چنین آمدهاست« ،کما تعیشون تموتون کمیا تموتیون تبعثیون» ،چنیانکیه زنیدگانی کنیید بیرآن نهیج
بمیرید( »...همان.)133 :
2ـ 2کاربرد تپمینالمزدوه و سجع
« ...زیبانگاری ،شکرگفتاری ،سرورفتاری ،جانشکاری ،سیمینعذاری ،شیرینزبانی ،پسیتهدهیانی ،سیعادت وصیال او
سرمای شادمانی و مطالب جمال او طراز نیک امانی و استماع کالم و مقال او میوة باغ زندگانی و مشاهدة حسن بر کمیال
فهرست خرمی و کامرانی» (همان)111 :
2ـ 1تشبیدا

نادر و زیبا

«گفتهاند از دوستی دشمنرای دوستنمای اثر ماللت و عالمت ضجرت مشاهده کردی و مقدمات بحثی کیه از نتیایج
شامت است ،معاینه دیدی و محقق شناختی که با تو مانند کاغذ ،دورویی آغاز کرده است و چون قلم و خط بیسروپایی
و سیاهکاری بنیاد نهاده ،تو هم ورق محبّت برگردان و قلم در صحبت او کش و کاغذ وفاداری و یاریش طی کین و پیای
بیرویی و متابعت طی» (همان.)377 :
خص فعز (الت ا )

2ـ 2حذ

نویسنده گاهی شخص فعل را به قرین لفظی حذف کرده است و این در کتابهیای معیانی و بییان بیشیتر التفیات از
متکلم به سوم شخص نامیده شده است« :پس راه انتباه گرفتم و از سر غرور برخاست و در مقام عزلت نشسیت و دل از
محبت خلق برداشت و در حضرت خالق عزاسمه بست» (همان.)11 :
2ـ 2ترتیب مطالب و یوة نو تار نسخه
ابوالفتوح هر باب را نخست با عنوان «حکایت» شروع میکند .پس از آن به متن حکایت میپردازد و سپس چند بیتیی
به اقتضای حال با عنوان «بیت» میآورد و گاهی با عنوان «فایده» یا «حکمت» سخن را پایان میدهد .درمجموع  12باب،
 291حکایت دارد و در بردارندة 2753بیت شعر در وزن و قالبهای مختلف است .هم اشعار این اثیر ازوسیت و فقیط
چند بیتی از نویسنده نیست.
متن هر باب کتاب را با عباراتی از پیامبر گرامی اسالم (ص) آغاز میکند« :رسول صلوات اهلل و سالمه میفرماید کیه،»...
«حضرت رسالت صلِّی اهلل علیه و سلِّم فرموده« ،»...رسول علیه الصًلوه و السًلم گفت » ...و «رسول صلِّی اهلل علیه و سیلِّم
فرمود»...
9ـ امتیاز و ارز

کتار

9ـ 1وجود ا عار در قالب رباوی که در ن مواوظ و ن ایح خود را بسیار زیبا بیان میکند.
از بــل کــه مدســت ز مــن زّلــت و گنــاه

ــرو یــدو بــه درگــه حــق ورو پنــاه

لـــیکن امیـــدوار چنـــانم کـــه کردگـــار

ناگه کند بـه چشـم ونایـت بـه مـن نگـاه
(همان)2 :
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ن را کــــه ســــعادتی ز در باز یــــد

رط است که جز بـه خنـده لـب نگشـاید

لــیکن ز کســی کــه روی برتابــد بخــت

گـــر خســـته و منـــاا نشـــیند ـــاید
(همان)21 :

9ـ 2ت بیتهای زیبا و پربار در این اهر درخور توجه است.
خو ــا هرکــه دلــدار خــود را ــناخت

دمـــی ودـــز او را نیمـــت ـــناخت

سیلی جور و ج ا بـل کـه خـورد بـر ق ـا

و وفــا

هرکــه ورا در جدــان نیســت هبــا

(همان)12 :

9ـ 3از امتیازهای این کتار استناد به ک و وحی ،سخنان پیامبر ،ا عار و ابیا  ،روایا  ،ک و ورفا و اولیا است.
نویسنده با بهره جستن از منابع مختلف حکمت و معرفت که سرلوح آن کتاب وحی است ،بر باور و معتقدات خیود
مهر تأیید زده است؛ این موضوع سبب استواری سخن وی شده است ...« :به خلق نظر کردم دیدم هرکس چیزی دارد که
آن را به نزد او وزن و مقداری هست و در محافظت آن نیک میکوشند ،در کالم حق خواندهام :ما عندکم ینفدُ و ما عنید
اهلل باقٍ (نحل )71/و آنچه نزدیک خدای بود هرگز آن را انفاد نتواند بود( »...همان.)115 :
سخن پیامبران« :رسول صلوات اهلل علیه و سالمه میفرماید که عاشقی که بدام معشوق گرفتار گردد و تا آخر عمیر بیا
وجود مکنت و اقتدار عفیف و پرهیزکار زید ،بر همه حال در اخفا و کتمان اسرار بکوشد و عاقبهاالمر به تیغ غمزة خیون
خوار مجروح و افگار گردد و هم بران حال جان بحضرت پروردگار سپارد نام او در جریده شهدا و صحیف سیعدا ثبیت
کنند» (همان.)311 :
بیان سخن عارفان« :از سری سقطی ،قدّس اهلل روحه ،پرسیدند که صبر چیست ،در بیان آن شروع فرمود ،ناگاه عقربیی
بیامد و چند نیش بر پای مبارکش زد ،سری سخن قطع نفرمود و هیچ توجع و تألم فراننمود ،ازو پرسیدند که سیبب چیه
بود که اظهار توجع نفرمودی؛ گفت اگر مرا اندک بالیی پیش آید و بر تنم زخم نیش رسد بیر آن صیبر ننمیایم ،بنیدگان
حق را به صبر چون فرمایم» (همان.)15 :
کتار یوا و دلنشین است و به مثز سایر باهت دارد.

9ـ 2ابیا

ز نیکــان خــود نیایــد جــز نکــویی

ولــی یــد ز نــادان هرچــه گــویی
(همان)92 :

وشـــق را ،دل مطیـــع فرمـــان اســـت

گـــوی البـــد اســـیر چوگـــان اســـت
(همان)322 :

مــنم کــه وا ــق دلســوز مســتمند تــواو

تــو خــواه راه ج ــا گیــر و خــواهیم بنــواز
(همان)281 :

9ـ 1حکایا

یرین و دلنشین

در متن کتاب حکایات بسیار زیبایی آمده است که نمون آن در شیوة دوستییابی اسیت« :چیون خیواهی کیه کسیی را بیه
دوست گیری و با او صحبت داری اوّل سخنی موحش ایراد کن یا بر فعلی مستلزم غضب و مستوجب سخط او اقیدام نمیای؛
اگر یاری نمود و بردباری کرد و در خشم نرفت ،بدان که شایست دوستی است و االِّ گرد او مگرد و روزگار ضایع مکن.
چــو خــواهی بــا رفیقــی دا ــت دــحبت

بــه بــد خلقــی خــود خشــم

برانگیــز

«دُرِّ سخن»؛ نثری نویافته از قرن هشتم هجری
اگـــر در خشـــم ـــد ایـــن دوســـتی را

بی شـــــان ســـــتین و زود بگریـــــز

و گـــر خـــود بردبـــاری کـــرد بـــا او

بـــرو چـــون ـــیر بـــا ـــکِّر بیـــامیز
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(همان)321 :

همچنین است« :شخصی از فقر شکایت می کرد ،دیگری گفت غم مخور که زود باشد که فرجی پییش آیید و فرحیی
روی به تو آرد ،درویش گفت از آن میترسم که چون روی به من نهد مرا نیابد».
نزدی ـ ِ فــالگیــری کــردو بســی ــکایت

کــز فقــر و بینــوایی دــبرو ز پــا در مــد

گ تا که زود با د کاحوال تو ـود خـو

بر فـال نـور م ـحف ،نـامی نکـوتر مـد

زمانــه

هــر روز ،بــردلم زو ،بــاری گــرانتــر مــد

گ ــتم بــه جــان رســیدو از گــرد

گیــرو ــدو تــوانگر ،کــی باز یــد از در

ومری که گاهِ محنـت در ناخو ـی سـر مد
(همان)2 :

9ـ 2در های موزندة اخ قی در قالب قطعه
گــر تــو بخــوری بــه راســت ســوگند

معمــــور ــــود ز تــــو مکــــانهــــا

بســــیار خــــرار کــــرد و نــــاچیز

ســــوگند دروب ،خــــان و مــــانهــــا

نیازمودســــتی

راز خــــود در میــــان منــــه ،زندــــار

ـــه و نـــدارد ســـود

چـــون ز دســـتت برفتـــه با ـــد کـــار

بــــا کســــی کــــ
کـــه خـــوری

(همان)18 :

9ـ 2ذکر ناو برخی از بزرگان
در این کتاب نام بسیاری از بزرگان سیاسی ،دینی و عرفانی آمده است؛ از آن جملیه اسیت :ابواسیحق صیابی ،یحییی
اکثم ،قاضی ابوسعید ،عالالدین ملک و برادرش خواجه شمسالدین ،قدامه بن مظعون ،مغیره ،زینالیدین ابواسیعد ،عقبیه
بن عامر ،سلیمان بن عبدالملک ،محمد بن الحموی ،محمد بن الموید الحمویی ،احنف بن قیس ،آقاخیان سیلطان سیعید،
صدرالدین خواجه ابراهیم ،سعید مسیب و. ...
9ـ 9نظم و انپباط نویسنده در ف زبندی کتار درخور توجه است (ر.ک .همین :ابواب کتاب).
8ـ معرفی نسخه
با جستاری که صورت گرفت ،چنین دریافته شد که نام دُرّ سخن ،در هیچ ییک از فهرسیت هیای مشیهور نسیخ موجیود
نیست؛ نسرین خدابنده هم آثار نوشته شده به تقلید گلستان را معرفی کرده اند؛ ایشان از  11اثر یاد می کنند؛ اما از این اثر
ارزشمند هیچگونه اطالعی به دست نیاوردهاند .میرباقریفرد و زهره نجفی نیز اثر دیگیری از ایین نویسینده را بیا عنیوان
«مراد المریدین» تصحیح و در سال  2317به چاپ رسانیدهاند؛ ایشان نیز از وجود این اثر با خبیر نبودنید و در ایین بیاره
نوشتهاند که از دیگر آثار وی خبری در دست نیست.
این اثر سیصد و پنجاه و پنج ورق دارد .هر برگ آن به دو بخش تقسیییم میشود؛ زیرا در وسییط قسیمتهیایی کیه
شعر است ،خطی کشیده شده است .مجموع صفحاتى که شییمارهگذارى شد از ییک تیا سیصید و چهیل و پینج اسیت.
صفح اول مقدمه است و با این بیت آغاز میشود:
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از بدـــــر نجـــــا

و رســـــتگاری

تقـــــدیم کنـــــیم ـــــکر بـــــاری
(همان)1 :

نویسنده پس از آن با کالمی بسیار شیوا از باری تعالی یاد می کند .در پایان همین قسمت با شرحی کوتاه دربیارة اثیر،
در ضمن بیتی ،نام اثر خود را بیان میکند:
«شکر و سپاس و حمد و ثنای بی قیاس ،مر حضرتِ آفریدگاری را که آفتاب قیدس و کمیالش روی نقصیان و زوال
نبیند و گَردِ تغیّر [و] غبار تَبدُِّل بر حاشی عظمت و جاللش ننشیند ،خلعتِ وجودِ اَبدیش اَمن از وَسییمَ ابتیذال ،اسیاس
دوام بقای سرمَدیش ،محفوظ از وُصمَ اِنخرام و اِختالل».
بـــر وروســـان ادر دُرِّ ســـخن پا ـــیدو

دامـــن فپـــز پُـــر از لؤلـــؤ الال کـــردو
(همان)2 :

این نسخه تنها اثر موجود از این کتاب است؛ هر صفح متن آن ،در هفده سطر نگاشیته شیده اسیت .کتیاب ،ترقیمیه
ندارد؛ بنابراین سال کتابت و کاتب آن مشخص نیست.
12ـ نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش عبارت است از:
 هرچه آثار نویافته به بستر زبان و فرهنگ بپیوندد ،بهطور طبیعی دامن آن پهنیاورتر مییشیود؛ دُرّ سیخن حمیوییقطرهای از معرفت است که به این دریا میپیوندد.
 زبان و فرهنگ وابسته به آثار ارزشمند گذشتگان است؛ بنابراین چنیین اثیری از دسیتآوردهیای انکارنشیدنی وارزشمندی است که به منابع ادبی اضافه شد.
 یافتن حلق گمشدة مقلدان سعدی از دستاوردهای این کار پژوهشی است. نویسنده ای نوشناخته به تاریخ ،ادبیات ،فرهنگ و زبان فارسی اضافه شد .همچنین این پژوهش کمکیی در ییافتناثری تازه و معرفی آن به عالقهمندان عرص فرهنگ و ادب بود.
 پربارترشدن نظم و نثر فارسی قرن هشتم با اضافهشدن چنین آثاری به قلمرو فرهنگ و زبیان اهیل ادب از دیگیرنتایج این جستار بود.
 هزار و هشتصد و هشتاد بیت شعر از اشعار پربار نویسنده در همین اثر در اختیار اهل ادب قیرار خواهید گرفیتکه تا کنون نشانی از آن نبوده است.
 نزدیک به  177بیت از اشعار این اثر به امثال و حکم شباهت دارد و تاکنون در دسترس نبوده است. نتیج دیگر این پژوهش یافتن ماخذ برخی از مثلهای سایر است؛ مانند:مــا از گنــاه خ ــم تجــاوز کنــیم از ن ـ

درو و لـذتی اسـت کـه در انتقـاو نیسـت

مأخذ این مثل در هیچ یک از متون امثال وجود ندارد؛ حتی دهخدا منبع آن را ذکر نکرده است (ر.ک :دهخیدا2313 ،
ج.)973 :1
منابع
 -2قرآن کریم.
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 -1پورشریف ،حسن (« .)2371گزارشی از تصحیح و تحقیق نگارستان جوینی» ،گزارش میراث ،دوره دوم ،سیال هفیتم،
شماره یکم و دوم ( 91 ،)51ی .13
 -3جوینی ،معینالدین ( .)2771نگارستان ،کاتب محمد رحیم ابن محمد مقیم تبریزی ،نسخ خطی ،شناسیه کید کتیاب:
 ،2713172کتابخانه ملی جمهوری اسالمی.
 -1حمویه ،سعدالدین ( .)2311المصباح فی التصوف ،تصحیح نجیب مایل هروی ،تهران :مولی.
 -5حمویی ،ابوالفتوح غیاثالدین ( .)2317مراد المریدین ،به همیت علییاصیغر میربیاقریفیرد و زهیره نجفیی ،تهیران:
مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ی دانشگاه مک گیل.
( ---------------- -1بیتا) .دُرِّ سخن ،نسخ خطی ،شناسه کد کتاب  ،2273127کتابخانه ملی جمهوری اسالمی.
 -9خدابنده ،نسرین (« .)2311مقلدان گلستان» ،مجل آموزش زبان و ادب فارسی ،دورة بیست و یکم ،شیمارة ییک 1 ،ی
.22
 -1خوافی ،مجدالدین ( .)2317خارستان ،چاپ سنگی ،مطبع منشی کشور کانپوری هند.
 -7هروی ،امیرحسین غوری ( .)177نزهه االرواح ،نسخ خطی ،شماره ثبیت 9117 :ی  ،3157کتابخانیه ملیی جمهیوری
اسالمی.

