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مال عبدالمطلب خواجه متخلص به فهمی (فوت پس از  6821ق) تذکرهنویس ماوراءالنهری است.
ً
دربارۀ این شخصیت ،اطالعات بسیار اندک و بعضا نادرست در منابع کشورهای تاجیکستان و ایران دیده
میشود .مسأ لۀ اصلی این پژوهش معرفی تذکره و تذکرهنویس ،طبقهبندی معیارهای تذکرهنویسی و
تحلیل دیدگاههای انتقادی وی در تذکره است .نگارنده برای تبیین این مسأله با استفاده از روش تحلیل
محتوا و استناد به دستاوردهای رویکرد ژانری به متن به دنبال یافتن پاسخ برای پرسشهای زیر است:
فهمی کیست ،تذکرۀ وی دارای چه ویژگیهایی است و مؤلف چه دیدگاههای انتقادی دارد؟ این تذکره
چه نقشی در جریان تذکرهنویسی و تاریخ ادب فارسی در ماوراءالنهر ایفا کرده است؟ نتایج تحقیق نشان
داد تذکرۀ فهمی تذکرۀ مستقل منثور عمومی ناتمام به فارسی است که در سدۀ سیزدهم قمری به فرمان
ِ
حاجی مال محمد توقسابه ،از سپاهیان وقت بخارا ،تألیف شده است .دیدگاههای انتقادی مؤلف را
میتوان در ذیل چهار عنوان «تاریخی ـ تحلیلی ،اخالقی ،سیاسی ـ اجتماعی ،و بالغی ـ جمالشناسانه»
تحلیل کرد .این تذکره بهرغم ناتمام بودن ،اطالعات ذیقیمتی از ادب فارسی و جریانهای فکری و
عرفانی دورۀ خود را ثبت کرده است که در روند نگارش تاریخ ادییات فارسی در ماوراءالنهر حائز اهیمت
است.
کلیدواژهها :تذکرهنویسی فارسی ،تذکرۀ فهمی ،خواجه عبدالمطلب فهمی ،ماوراءالنهر.
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 .مقاله مستخرج از طرح پژوهشی نگارنده با نام «هفتصد سال تذکرهنویسی در آسیای مرکزی (پژوهشی تاریخی ـ تحلیلی دربارۀ ژانر
تذکره نویسی ادبی فارسی در آسیای مرکزی از ابتدای سدۀ سیزدهم تا آغاز سدۀ بیستم میالدی)» است که به سفارش صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور در حال اجراست.

تاريخ دريافت0911/10/42 :

تاريخ پذيرش0911/10/49 :

مقاله پژوهشی

چکیده

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شمارة  ،902تابستان 9922

فهمی :تذکرهنویسی گمنام از ماوراءالنهر و نقش وی در تاریخ ادب فارسی



جستارهای نوین ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

9
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مقدمه

پس از ملیحا سمرقندی (فوت پس از  6668ق) که تذکرۀ مذکراالصحاب ( 6611ق 6168 /م) را تألیف کرد،
جریان تذکرهنو یسی ادبی فارسی در ماوراءالنهر که با لبابااللباب ( 162ق) عوفی بخارایی آغاز شده بود ،دورۀ توقف
نزدیک به دو سدهای را تجربه کرد .در این فترت بهنسبت طوالنی که محصول پریشانروزگاری ماوراءالنهر و
درگیریهای دائمی خاننشینهای این منطقه با یکدیگر در داخل منطقه و با ایران در بیرون از مرزهای آن بود ،جز
آشوب و اوضاع بد اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی هیچ چیز نصیب منطقه نشده بود (بچکا،17-11 :6738 ،
غفوروف ،636-618 ،661-266 /8 :6733 ،باسورث .)551-556 :6726 ،در نتیجۀ این نابهسامانیها ،مراکز و
نبود ثبات سیاسی و دربارهای حمایتکننده از ادیبان و شاعران ،از رونق افتاده
محیطهای فرهنگی و ادبی نیز به دلیل ِ
بود .در این دوره ،هیچ تذکرۀ ادبی مستقل فارسی در ماوراءالنهر تألیف نشد تا اینکه در  6822ق 6236 /م واضح

بخارایی از ایرانیتباران بخارا با نگارش تذکرۀ تحفةاالحباب فی تذکرةاالصحاب این ژانر ادبی را پس از  636سال در
دورۀ منغیتیان بخارا ( 6681-6611م 6681-6357 /م) احیا کرد .در فاصلۀ میان مذکراالصحاب ملیحا سمرقندی
در سمرقند در  6611ق 6168 /م تا تحفةاالحباب واضح دو اثر در ماوراءالنهر تألیف شده است :یکی
منظوم دوزبانۀ فارسی
مجموعةالشعرای فضلی نمنگانی ،تألیفشده در  6873ق 6286/م را میتوان نام برد که تذکرۀ ِ
و ترکی (ازبکی) است .این کتاب به محیط ادبی خاننشین خوقند اختصاص دارد و شاعران دیگر مناطق ماوراءالنهر

ازجمله بخارا ،سمرقند و خوارزم بهندرت در آن مجال بروز یافتهاند (عبداللهیف )681/8 :6613 ،و دیگری تذکرۀ
فهمی ( 6821ق 6212 /یا  6216م) که عالوهبر ناتمام بودن ،مختص شرح حال شاعران نیست و در آن به نمونۀ
اشعار عالمان ،عارفان ،امیران و پادشاهان جغرافیای امروز ایران ،افغانستان ،هندوستان و ماوراءالنهر نیز پرداخته شده
است.
بیان مسأله

مال عبدالمطلب خواجه متخلص به فهمی (فوت پس از  6821ق 6216/6212 /م) تذکرهنویس ماوراءالنهری
است که اصلیتی سمرقندی داشته و مدتی در بخارا زیسته است .مسئلۀ این پژوهش تبیین جایگاه فهمی و تذکرۀ وی
درمقام یکی از اسناد تاریخ ادبیات فارسی در ماوراءالنهر در دورۀ فترت فرهنگی و ادبی در این منطقه است .نگارنده
در این جستار به دنبال یافتن پاسخ برای پرسشهای زیر است :فهمی کیست ،تذکرۀ وی دارای چه ویژگیهایی است
و مؤلف چه دیدگاههای انتقادی دارد؟ این تذکره چه نقشی در جریان تذکرهنویسی و تاریخ ادب فارسی در ماوراءالنهر
داشته است؟ فرض نویسنده این است که فهمی یکی از تذکرهنویسان گمنام محیط ادبی بخارا در دورۀ امیران منغیتی
ً
بخارا است که به دستور یکی از سپاهیان امیر نصرالله (حک 6211-6283.م) و احتماال امیر مظفر منغیتی
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(حک 6221-6211.م) مأموریت یافت تا تذکرهای عمومی در ذکر علما ،فضال و شعرای متأخر و معاصر این
خاننشین تألیف کند؛ اما به دالیل مختلف ازجمله گرفتاریهای شخصی و حوادث تلخ روزگار که با ورود ارتش تزار
به منطقه همزمان بود و درنهایت به اشغال بخشهای وسیعی از آن و سرانجام پذیرش تحتالحمایگی بخارا در 6825
ق 6212 /م خاتمه یافت ،نتوانست تذکرۀ خود را به اتمام برساند .این موضوع باعث شده است نامی از فهمی و اثر
ناتمامش در تذکرههای تألیفشده در آغازین دهههای سدۀ سیزدهم ثبت نشود و حتی زادگاه ،تحصیالت ،محل نشو
و نما ،و درگذشت وی نامکشوف باقی بماند .گمنامی مؤلف و نسخۀ ناتمام تذکرۀ فهمی باعث شده است حتی از اثر
وی بهندرت نسخهبرداری شود .از این اثر دو نسخۀ خطی سراغ داریم :نسخۀ  8776/8که در جلد یازدهم فهرست
نسخ خطی شرقی فرهنگستان علوم ازبکستان توصیف شده و فاقد تاریخ کتابت است (اورنبایف و جلیلاوا:6631 ،
 )77-78/66و نسخۀ شمارۀ  259فهرست دستنویسهای شرقی در فرهنگستان علوم تاجیکستان که در سال 6671
م کتابت شده است (میرزایف و بالدیروف.)83/8 :6612 ،
پیشینۀ پژوهش و جنبۀ نوآوری آن

دربارۀ فهمی و اثرش هیچیک از منابع تذکرهای دورۀ احیای تذکره نویســی در ماوراءالنهر ( 6822م 6236/م تا
ً
 6781م 6611/م به بعد) سخنی به میان نیاورده اند .نخستین منبعی که دربارۀ وی اطالعات بسیار مختصر و بعضا
نادرست در اختیار مخاطب قرار داده ،صدرالدین عینی در نمونۀ ادبیات تاجیک است .این محقق نام وی را نه در ذیل
شـاعران بلکه به هنگام نوشتن شرح حال بابا رحیم مشرب نمنگانی (ف  6633ق) و صوفیالله یار کته قورغانی (ف
 6671ق) به «مجموعۀ عبدالمطلب خواجه فهمی» اسـتناد کرده و در ذیل مشـرب از آن نمونۀ شعر نقل کرده است
(عینی .)631-636 ،616 :6681 ،سال تألیف تذکره در اثر عینی  6633ق نوشته شده که بدون تردید نادرست است
(همان .)616 ،این اشتباه در هیچ اثر تکرار نشده است .پس از ص .عینی در فهرستنویسی نسخ خطی کشورهای
تاجیکســتان و ازبکســتان دو دســتنویس از تذکرۀ فهمی توصــیف شــده اســت که اطالعات آنها براســاس متن
دســت نویس تذکرۀ فهمی اســت و مخاطب از جزئیات زندگی وی اطالع دقیقی به دســت نمی آورد (اورنبایف و
جلیلاوا ،77-78/66 :6623 ،نسخۀ شمارۀ 8776/8؛ میرزایف و بالدیروف ،83/8 :6612 ،نسخۀ شمارۀ .)658
ً
در منابع جدیدتر با اسـتفاده از مخخذ یادشـده و بعضا مطالب مقدمه و متن تذکرۀ فهمی ،شرح حال کوتاهی از این
تـذکره نویس تـدوین شــده اســت .زهیر ( ،)21 :6758موجانی و علی مردان ( ،)668/6 :6731کوتی (:6721
 ،)823/6مسلمانیان قبادیانی ( )825/6 :6721و افصحزاد ( )652/7 :8111از این گروهاند .در این آثار که مجموع
ً
اطالعات آنها از چند ده کلمه تجاور نمیکند نیز بعضـا اشتباهات جدیدی دیده میشود که در جای خود به آنها
اشـاره خواهد شـد .در ایران ،تاجیکستان و ازبکستان جز منابع یادشده ،نگارنده به منبع دیگری که دربارۀ این تذکره
اطالعات مفصلی در اختیار مخاطب قرار دهد ،دست نیافت؛ بنابراین آنچه در ادامه دربارۀ فهمی و تذکرۀ وی میآید
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با نگاه انتقادی به همۀ منابع یادشـده تألیف شـده و با دارا بودن بخش تحلیل متن ،دارای تازگی خاص خود است و
میتواند در اصالح و تکمیل اطالعات اندک موجود دربارۀ این تذکرهنویس مفید واقع بشود.
بحث و بررسی
دربارۀ تذکرهنویس

مال عبدالمطلب خواجه متخلص به فهمی (فوت پس از  6821ق 6216/6212 /م) تذکرهنویس ماوراءالنهری
است .از جزئیات سوانح زندگی ،تحصیالت و استادان وی اطالعات دقیقی در دست نیست .همین قدر میدانیم که
وی در ســدۀ ســیزدهم هجری /نوزدهم میالدی در بخارا میزیســته و تا ســال تدوین تذکره در  6821ق 6212 /یا
 6216م زنده بوده است .از مطالب تذکره چنین دانسته میشود که وی از نوادگان ایشان پیر دهبیدی است که در سه
مورد از مجموعۀ خود با نام «حضرت قطباالقطاب جدی و موالیی ایشان پیر دهبیدی (قدس سره)» (نسخۀ شمارۀ
 658دوشنبه ،صص  )33 ،56 ،51یاد کرده است .دهبید ( 6)Dahbidروستایی است که در حدود یازده کیلومتری

سمرقند واقع شد است .نخستین شیخ دهبیدی ،مخدوم اعظم (ف  616ق 6518 /م) از نوادگان امام رضا(ع) است.
ِ
خواجه محمداســالم جویباری (ف  636ق 6517 /م) ،ســرســلســلۀ خواجگان جویباری در بخارا از خلیفه های

مخدوم اعظم بود (الگار .)161 :6762 ،این طریقت شاخهای از نقشبندیه در ماوراءالنهر بود 8.از دیگر نکاتی که از
زندگی وی دانسته می شود همکاری با دربار امیر نصرالله است .گویا وی برای امری حکومتی از طرف امیر یادشده
به نزد قاضـی القضات بخارا ،میرزا عنایت الله خواجه بخاری (ف  6837ق) ،مأمور شده بوده است« :راقم ذریعه به
امر پادشاه مرحوم برای خدمتی از کارهای شاهانه مأمور گشته ،مقدار چهارده روز به همان خانۀ ایشان [عنایت الله]
بودم» (نسخۀ شمارۀ  658دوشنبه ،ص .)32
یگانه اثر فهمی موســوم به تذکرۀ فهمی اســت که تألیف آن را در تاریخ یادشــده به فرمان حاجی مال میرمحمد
توقسـابه  7نوشته است .عینی این مجموعه را در اختیار داشته و در ذیل شرح حال مشرب نمنگانی (ف  6633ق) و
ِ
صـوفیاللهیار کتهقورغانی (ف  6671ق) به «مجموعۀ عبدالمطلب خواجه فهمی» اسـتناد کرده و ضمن ثبت نمونۀ
شـعر مشـرب از آن (عینی )631-636 ،616 :6685 ،نام مجموعه را نیز در فهرسـت مخخذ قسم دوم نمونۀ ادبیات
ً
تاجیک ذیل شمارۀ  62آورده است (همان .)188 ،وی احتماال به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات کافی از فهمی،
زندگینامه و نمونۀ شعر ،نام وی را در فهرست شاعران نمونۀ ادبیات تاجیک ذکر نکرده است.
دربارۀ تذکره

تذکرۀ فهمی تذکرۀ عمومی منثور ناتمامی است به زبان بسیار ساده و خالی از هر نوع تکلف که در آن شرح حال
ً
و بعضــا نمونۀ اشــعار  81تن از شــاعران ( 2تن) ،عالمان و عارفان ( 61تن) ،و پادشــاهان ( 7تن) و امیران ( 6تن)
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جغرافیای امروز ایران ،افغانستان ،هندوستان و ماوراءالنهر دیده میشود 1.هیچکدام از پادشاهان تذکره شاعر نبودهاند؛
اما امیر انتخابشـده (صـوفی الله یار کته قورغانی ،صص  )83-81شاعر بوده است و دست کم دو تن از عارفان و
عالمان منتخب نیز شـاعر بوده اند (محمدهاشم کشمی ،صص 66-61؛ محمدشریف بخاری 5.)18-86 ،دربارۀ

سـال آغاز تدوین و پایان مجموعه اختالف نظر وجود دارد .نخستین بار عینی در نمونۀ ادبیات تاجیک تاریخ تألیف
ً
کتاب را  6633ق نوشـته است ( .)188 ،616 :6681این تاریخ با توجه به متن صریح تذکرۀ فهمی قطعا نادرست
است و بهنظر میرسد اشتباه تایپی باشد .تاریخ درست  6833ق [برابر با  6211یا  6216م] است که در برخی منابع
سـال تدوین تذکره دانسته شده است (افصحزاد652/7 :8111 ،؛ موجانی و علیمردان .)668 :6731 ،فهمی جز
در مورد محمدهاشم کشمی ،عارف ،نویسنده و شاعر پارسیگوی ماوراءالنهری شبهقاره (سدۀ یازدهم هجری) سال
ً
وفات و احیانا سـن صاحبان تراجم را در زمان درگذشت ذکر کرده است .قدیم ترین تاریخ مربوط به حافظ شیرازی
( 368ق) و جدیدترین آن مربوط به عبدالمؤمن خواجه آخوند اعلم بخاری ( 6821ق) است؛ بنابراین تاریخ تألیف
به هیچ وجه نمی تواند صـد و نه سال قبل از جدیدترین تاریخ مورد اشاره در متن باشد (نسخۀ شمارۀ  658دوشنبه،
ورق  16ب) .برخی آغاز تدوین و تألیف کتاب را در  6833ق 6211 /یا  6216م و پایان آن را  6821ق 6212 /یا
 6216م دانستهاند (ارونبایف و جلیلاوا ،77-78 /66 :6632 ،کوتی823/6 :6721 ،؛ مسلمانیان قبادیانی:6721 ،
 .)825/6فهمی خود در ذیل شرح احوال خواجه محمداسالم جویباری به این تاریخ اشاره کرده است:
امام ابوبکر احمدبن سـعد در تاریخ چهارصد و هفتاد وفات کردند ...از آن وقت اوالد و احفاد ایشان تا حضرت خواجه
محمداسالم جویباری و از ایشان تا این زمان که هزار و صد و هفتاد و هفت رسیده ،مسند خواجه کالنی و شیخ االسالمی از
وجود این طایفه شرف افتخار دارد (نسخۀ شمارۀ  658دوشنبه ،ص .)78

با توجه به آخرین تاریخ درگذشت موجود در تذکره ،باید تاریخ اتمام تذکره را  6821ق دانست؛ هرچند بهدرستی
ً
پیدا نیسـت چرا تدوین و تألیف شـرح حال و بعضا نمونۀ اشعار  81نفر ،آن هم به صورت مختصر ،چگونه نه سال
زمان برده است؟! فهمی در مقدمۀ اثر خود به برخی از موانع تدوین و تکمیل این کتاب به صورت کلی اشاره کرده که
«موانع وافره و حوادث کثیره» بخشـی از آن هاسـت (نسـخۀ شمارۀ  658دوشنبه ،ص  .)77مخاطب امروزی با توجه به
فضـای سـیاسی و اجتماعی آن دوره می تواند به برخی از این موانع آشکارتر اشاره کند .عالوه بر میزان قدرت علمی
نویسـنده و مشـکالت فراوان دسترسی وی به منابع ،بی توجهی صاحبان قدرت به شخصیت های ادبی و فرهنگی و
درنتیجه شکل نگرفتن جریانهای ادبی را باید در رأس این موانع قرار داد .اینگونه بود که تذکرهنویس به رغم نه سال
تالش به نتیجۀ دلخواه نرسـید و تنها به بخشی کوچکی از آرزوی خود در تألیف اثری جامع دست یافت .در نسخۀ
شمارۀ  658دوشنبه ( )83/8 :6612ذیل تذکرۀ نسخۀ شمارۀ  658شرح حال  81تن درج شده است .این نسخه که
با خط بسیار خوش نستعلیق عبدالله عادلاف و در دفترهای خطدار جدید روسی در سال  6671م کتابت شده16 ،
ورق دارد که به صـورت امروزی در  28صـفحه شـماره گذاری شده است .این در حالی است که در نسخۀ شمارۀ
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 8776/8فهرست دستنویسهای شرقی در فرهنگستان علوم ازبکستان ذیل تذکرۀ فهمی از ورق  71ب تا  18ب
شرح حال  85تن دیده میشود و در صفحات پایانی نسخه و حاشیۀ آن شرح حال پنج تن از شاعران متأخر که غالب
آنها نیز در زمان تألیف تذکره زنده بودهاند ،دیده میشـود :محمدپارسـا خواجه اسالم اقاسی صدر ( 17آ) ،سیرت
( 11آ) ،سودا ( 15آ) ،واضح ( 15ب) و مجنون جهانگیر ( 15ب در حاشیه)؛ بنابراین با توجه به نسخۀ شمارۀ 658
دوشـنبه و روزگار زندگی این پنج شـاعر و عالم ،این بخش را باید الحاقی به متن دانسـت .نفر بیسـت وششم که در
نسخۀ تاجیکستان دیده می شود؛ اما در نسخۀ ازبکستان حذف شده است ،شیخ محمدی متخلص به امال بخارایی
(ف  6618ق) است که شرح حال وی در صفحات  ،76-82پس از مشرب نمنگانی (ف  6687ق) و پیش از امیر
شاهمراد منغیتی (ف  6865ق) جای گرفته است (ارونبایف و جلیلاوا.)77-78/66 :6632 ،
تذکرۀ فهمی تذکره ای در شرح حال چهار طایفۀ شاعران ،عارفان و عالمان ،و پادشاهان است؛ بنابراین مختص
شاعران نیست و حتی نویسنده نامی نیز برای آن انتخاب نکرده است .عینی از آن با نام مجموعۀ عبدالمطلب خواجه
فهمی یاد کرده اسـت ( .)631-616 :6681گویا اختصاص نام تذکرۀ فهمی به این اثر به بعد از روزگار عینی و در
دورۀ فهرسـتنویسـی دستنویسهای ازبکستان و تاجیکستان مربوط میشود .زهیر با استناد به جلد دوم فهرست
انستیتوت خاورشناسی شهر دوشنبه (تاجیکستان) از واژۀ «تذکره» برای اثر خواجه فهمی استفاده کرده است (:6758
 .)21این مجموعه درمقابل دیگر تذکرههای فارســی تألیفشــده در ماوراءالنهر اهمیت کمتری دارد؛ با اینهمه ،به
دلیل ایجاد بسـتری برای ردیابی تأثیر شـاعران بزر کالسیک جهان فارسی زبان در ماوراءالنهر ،بررسی نفوذ عظیم
طریقتهای عرفانی در منطقه ،احتوای اطالعات ســیاســی و اجتماعی در ذیل شــرح حالهای تذکره ،و س ـرانجام
مطالب آن دربارۀ شـاعران و عالمان سـدۀ دوازدهم و سـیزدهم ماوراءالنهر در جای خود بسیار مهم است؛ بنابراین
تصحیح انتقادی و چاپ آن ضروری بهنظر میرسد .اطالعات تذکره را میتوان در جدول ذیل دید:
حجم
(ازنظر حجم)

استقالل
(ازنظر شکل)

وجه
ادبی

صورت
(مصور /ساده)

شمول

لحن

ابداع و اصالت

محل
نگارش

ناقص

مستقل

نثر ساده

ساده

عمومی

جدی

توصیفی

بخارا؟

منابع تذکرۀ فهمی
الف) تذکرهها

فهمی براسـاس سـنت موجود در بین تذکره نوسـان کمتر خود را موفف دانسته است تا نام منابع خو یش را ذکر
کند؛ اما بی تردید در شرح حال شاعران سده های هشتم به بعد تا روزگار خود ،تا آنجا که مقدور بوده ،به اسناد ادبی
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ً
تألیفشده دربارۀ زندگی شاعران ،البته غالبا بدون ذکر منبع ،اشاره و کموبیش نقل قول کرده است .وی در ذیل شرح
حال مشـرب نمنگانی از تذکرۀ مذکراالصححاب ملیحا سـمرقندی نقل قول کرده است« :بیشتر شعرهای وی ترکی
اســت و اشــعار فارســی هم دارد .از جملۀ اشــعار فارســی وی که موالنا بدیع [ملیحای ســمرقندی] در تذکرۀ خود
[مذکراالصحاب] آورده است ،این است» (نسخۀ شمارۀ  658دوشنبه ،ص .)83
ب) دیوانها و منابع مکتوب دیگر

ذکر نام آثار شاعران بسیار بیشتر از تذکره ها در اثر فهمی نمود دارد .رد پای برخی آثار تاریخی را نیز می توان در
این تذکره دید .وی در ذیل شرح حال شاعران و عالمان سدۀ هشتم تا یازدهم هجری ازجمله در ذیل شرح حال بیدل
دهلوی ،حافظ شـیرازی ،عصـمت بخاری ،جامی و نوایی از آثار شـاعران یادشده یاد کرده و به نام آنها ارجاع داده
اسـت (نسـخۀ شـمارۀ  658دوشنبه ،صص )81-62 ،63-66 ،61-2 ،2-1 ،7-8؛ هرچند صرف ارجاع به آثار
ً
ً
شـاعران ،لزوما به معنی اسـتفاده از آنها در متن تذکره نیست .اساسا این ارجاعات نیز در تاریخ ادبیات ارزشهای
ویژۀ خود را دارد .فهمی در شـرح حال حافظ شیرازی داستان معروف وی را با شاه شجاع بدون ذکر منبع و با اندکی
تغییر در واژهها نقل کرده است که ما آن را در تاریخ حبیبالسیر  6تألیف خواندمیر ( 616-221ق) خواندهایم:
گویند شاه شجاع به زبان اعتراض [در متن :اعراض] خواجه را مخاطب ساخته گفت که هیچ یک از عزلیات شما از مطلع
تا به مقطع بر یک منوال نی ،بلکه هر غزلی سـه چهار بیت در تعریف شراب و دو سه بیت در تصوف و یک دو بیت در وصف
محبوب ،و تلون در یک غزل خالف طریقۀ بلغاست (نسخۀ شمارۀ  658دوشنبه ،ص .)3

فهمی در ذکر داسـتانی از امیر شـاهمراد منغیتی به تحفۀ شحاهی نوشـتۀ میرزا عبدالعظیم بوستانی بخارایی (ف
 6613م) ،اشـاره میکند (ص  )73و در ذیل شـرح حال امیر علیشـیر نوایی (ف  611ق) ضمن اشاره به آثار وی،
آن ها را ارزیابی کرده اسـت« :در برابر خمسحۀ شیخ نظامی خمسۀ ترکی وی است و در آن بسیار از حقایق و معارف
بیان کرده اســت و در نثر کتاب محبوب القلوب وی مطبوع و مرغوب اهل عالم اســت» (ص  .)62در جایی هم از
کتاب رشحات عین الحیات از موالنا فخرالدین علی صفی مطلبی را نقل قول کرده است (ص .)61
ج) شفاهی

بخشی از منابع مربوط به معاصران فهمی را باید گزارشهای شفاهی وی از زندگی صاحبان تراجم تذکرۀ خویش
نمود این نوع منابع در شکل ارائۀ اثر جالب توجه نیست ،به همین دلیل ما نمیتوانیم معیارهای خاصی
بهشمار آوردِ .

برای چگونگی معاصرگرایی فهمی و دالیل انتخاب های وی برشماریم .از آنجا که تذکره ازنظر حجم ناقص است،
پاسـخ قطعی برای این نوع پرسـشها نمیتوان یافت ،هرچند کمتر نسـبتی بین انتخابهای شــاعر در بین متقدمان
(حافظ و بیدل) و متأخران و معاصـران (که اغلب گمنامتر هســتند) دیده میشــود .همین قدر دربارۀ معاص ـران وی
میتوان افهارنظر کرد که گویا فهمی حضور نمایان و فعالی در محیط علمی و ادبی بخارا و دیگر مناطق ماوراءالنهر
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نداشــته و با جریان های متنوع ادبی این مناطق آشــنا نبوده اســت ،به همین دلیل ما نام وی و اثرش را در تذکره های
تألیفشده در بخارا نمیبینیم .در برابر حضور کمرنگ تذکرهنویس در میان معاصران ،فهمی بهخوبی از جریانها و
شخصیتهای تأثیرگذاری متقدم در محیط ادبی ماوراءالنهر و دیگر اقالیم فارسیزبان آگاه بوده است ،به همین دلیل
وی برای مثال از مشاهیر ادب قدیم به حافظ ،جامی و بیدل پرداخته؛ اما هیچ اشاره ای به فردوسی ،مولوی و سعدی
نکرده اسـت .آشنایان به محیط ادبی ماوراءالنهر می دانند میزان حضور و شهرت سه شاعر متأخر در منطقه نسبت به
حافظ ،جامی و بیدل بسـیار کمتر بوده اسـت؛ بنابراین طبیعی است تذکره نویس به آن ها عطف توجه بیشتری نشان
دهد ،هرچند این حکم مطلق نیست؛ زیرا تذکره ازنظر حجم ناقص است ،شاید اگر تذکرهنویس فرصت مییافت به
این شاعران بزر نیز میپرداخت.
دیدگاههای انتقادی ،جامعهشناسی ،فرهنگی و مسئلۀ زبان در تذکرۀ فهمی
محیط ادبی بخارا و نقش دربار در شکلگیری تذکره

همانگونه که پیشتر ذکر کردیم تذکرۀ فهمی یکی از کارگزاران نظامی دربار امیران منغیتی بخارا نوشته شده است.
مخاطب با نام این طبقۀ شغلی در تذکرههای سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم مواجه میشود .در رأس این افراد شاعر
ً
صـاحب دیوان ،میرزا حیت توقسابه متخلص به صهبا وابکندی بخارایی (مقتول  6771ق 6663/م) است که تقریبا
تمام تذکره نویسـان نام او را در ردیف شـاعران بزر نیمۀ دوم سـدۀ نوزدهم و آغاز سـدۀ بیستم یاد کرده اند (عینی،
 .)761-768 :6681آگاهیهای ما از مال میر محمد توقسابه بیش از این نیست و در تذکرۀ فهمی نیز هیچ سخنی
دربارۀ زندگی شـخصـی وی ثبت نشـده است؛ اما اینکه این تذکره با جهان بینی درباری تألیف شده تردیدی در آن
وجود ندارد .ذکر تاریخ مختصـر زندگی سـه تن از پادشـاهان منغیتی (امیر حیدر ،صص 13-76؛ امیر شاهمراد،
صـص 76-71؛ امیر نصرالله ،صص  )57-13بدون اینکه ذوق شعری داشته یا نقشی در شکل گیری جریان های
ادبی ایفا کرده باشند ،نشان از گرایش درباری فهمی است .از فحوای گزارش فهمی این گونه برمیآید که وی از بابت
تألیف و تدوین این مجموعه از این کارگزار دولتی نصـیبی نیافته و روزگار را به سـختی گذرانده اســت .ناتمام ماندن
تذکره و به درازا کشیدن زمان تألیف آن نیز دلیلی بر صحت این گمان است.
تحلیل و طبقهبندی معیارهای تذکرهنویسی فهمی

تذکرۀ فهمی پیش از آنکه تذکرۀ شـعرا باشـد ،به تأکید خود نویسـنده در «مناقب شعرا و امرا و صلحاء» تدوین
شـده اسـت .از این منظر ما معیار مشـخصـی را در تذکرۀ فهمی ازنظر انتخاب جغرافیا و زمان نمیتوانیم مشخص
کنیم .حتی نویسنده شاخص زمان را که در آغاز تذکره برای گزینش شعرا و صلحا ذکر نموده ،رعایت نکرده و قید «به
تاریخ قریب گذشتهاند» (همان )8 ،را فراموش کرده است؛ چراکه تذکره را با بیدل از سدۀ دهم و یازدهم هجری آغاز
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کرده و بعد بهناگاه با عقبگرد به گذشته ،شرح حال و نمونۀ شعر حافظ شیرازی را از سدۀ هشتم ،عصمت بخاری را از
ســدۀ نهم و جامی و نوایی را از ســدۀ نهم و دهم برگزیده اســت .این نوع انتخاب در میان عالمان و عارفان نیز دیده
میشود .خواجه محمد اسالم جویباری از سدۀ دهم و باقیماندۀ عالمان از سدۀ یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم هستند.
بیشــتر تذکرۀ عارفان و امیران اســت تا شــاعران .اینکه در عنوان بحث از تحلیل و طبقهبندی معیارهای تذکرهنویس
ســخن رفتـه ،پیش از آنکـه مبین روش خـاص تـذکره نویس در پیشــبرد رونـد تدوین کتاب براســاس اصــول و
چهارچوبهای مرسوم تذکرهنویسی یا هدف نگارنده بیان ممیزۀ خاص تذکره باشد ،توصیف روش تذکرهنویس در
صورتبندی روند ذهنی خویش برای تدوین شرح حالهای منتخب است .روش او این است که بخشی از زندگی
شخصیت مورد نظر خود را بهتفصیل یا اختصار بیان و گاهی نمونه شعرهایی از آنها یادداشت میکند .یکی دیگر از
شاخصههای تذکرۀ فهمی آوردن داستان در ضمن تذکرۀ خود است؛ غالب داستانهایی که در حاشیۀ زندگی عارفان،
عالمان و شاعران آمده ،مرتبط با همان شخصیت هاست که در برخی موارد نیز جنبۀ تاریخی دارد و ارزشمند است؛
در مجموع سـیزده داسـتان کوتاه و بلند در این تذکره آمده که مرتبط با زندگی همان شخصیت هایی است که از آنان
سخن گفته میشود .این داستانها از چند سطر تا نهایت یکی یا دو صفحه را شامل میشود (صص ،81 ،36 ،2-1
 17 ،18 ،52 ،55 ،17-11 ،72 ،71 ،75 ،71و .)31
تخلص و سوگیری تذکرهنویس نسبت به آن در تذکره

تذکرۀ فهمی به شـرح حال و نمونۀ اشـعار شـاعران اختصـاص ندارد؛ بنابراین تنظیم تذکره نه براساس تخلص
صــاحبـان تراجم ،بلکه با نام و القاب آن ها ســامان یافته اســت« :جناب ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل ،خواجه
شـمسالدین محمد حافظ شـیرازی ،حضرت موالنا خواجه عصمت بخاری و( »...همان .)2-6 ،تذکرهنویس در
معرفی خود به تخلص «فهمی» اسـتناد کرده (همان)6 ،؛ اما با کمال تعجب حتی یک بیت شـعر هم از خویش در
تذکره نیاورده است؛ بنابراین شگفت نیست که در هیچیک از تذکرهها و بیاضهای تألیف شده تا امروز هیچ شعری
ً
مانند دیگر
از وی سـراغ نداریم .این دسـت پرسـش ها که آیا تذکره نویس اساسا شاعر نبوده ،یا اینکه این بخش هم ِ

بخشهای تذکره ناتمام مانده ،تاکنون پاسخ روشنی برای خود نیافته است.

هرچند تذکره نویس در ذیل شـرح حال دوازده تن از شـاعران و عالمان تذکرۀ خود به شاعری آنان اشاره کرده و
برای یازده تن نمونۀ شعر نیز آورده است؛ وی مانند سنت مرسوم در نزد برخی از تذکره نویسان ،از دریچۀ این واژه به
ً
دنیای شـاعر ورود نکرده و غالبا از فرفیت آن برای توصـیف شـخصیت شاعر منتخب بهره نبرده است .با اینهمه،
فهمی نتواسـته اسـت در ذیل شرح حال شاعران تذکره ،خود را به کلی از دغدغه های تخلص خالص کند؛ بنابراین
هرجا که امکان یافته ،آگاهیهای خود را در این باره در اختیار مخاطب گذاشته (بیدل ،جامی ،نوایی ،صص ،67 ،7
ـیف خود را گرفتار پیوند تخلص با شــخصــیت شــاعر کرده اســت ،آنجا که در شــرح حال
 )63و یک بار هم توصـ ِ
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«حضــرت شــیخ الســالم احراری المتخلص فی جرید االشــعار به ادا» از تخلص این عالم شــاعر برای معرفی
شخصیت وی بهره برده است .ادا احرای ،شیخاالسالم دربار خانهای خوقند و بخارا تا پایان عمر عاشق مهرویان و
شـیفتۀ حرکات موزونان از هر جنس و طایفه ای بود .به این جنبه از شخصیت شاعر در بیشتر تذکره های ماوراءالنهر
اشـاره شده و داستان هایی نیز در این باره به نثر و شعر آمده است .فهمی با اطالع از این جنبه از شخصیت شاعر در
معرفی وی نوشــته اســت« :در اشــعار ادا تخلص دارد .فیالواقع از آوان خردســالی تا آخر عمر ادای مهرویان بود»
(همان .)12 ،ادای مهرویان بودن شــیخاالســالم بخارا و خوقند از شــیفتگی وی به ناز و ادای آنان حکایتها دارد.
گویی تذکرهنویس میخواهد بگوید چون تخلص شــیخ ادا بود ،انگار ادایی بود که به مهرویان تعلق داشــت و مال
ایشان بود و چون مال ایشان بود به آنها عالقه داشت.
وابستگیهای نژادی و نسبی

تذکرۀ فهمی به همان اندازه که تخلص را از دایرۀ تمرکز خود دور کرده ،برای وابستگیهای نژادی و نسبی اهمیت
قائل شده است .گویا تذکرهنویس در این زمینه به سنت مرسوم تذکرهنویسی در دورههای نخستین فرهنگ اسالمی و
تأثیرپذیری تذکرهنویسـان این دوره از طبقات و انسـاب وابسـتگی بیشـتری داشـته تا تذکره های ادبی نوشته شده در
دورههای بعدی ،به همین دلیل برای موضــوع نسـبشـناســی اهمیت بیشــتری قائل شــده اســت تا دیگر معیارها و
شاخصهای تذکرهنویسی ادبی .از همین جاست که یکی از مهمترین اطالعاتی که در تذکرۀ فهمی نصیب خواننده
می شـود ،آ گاهی های مربوط به حوزۀ نسـب شـناسی از سوی پدر و مادر صاحب ترجمه است .این موضوع دربارۀ
امیران و عالمان تذکره بسیار پررنگ میشود ،بهگونهای که مخاطب گاهی در یک صفحۀ کامل با سلسلهای از نامها
روبهرو میشود ،چنانکه در ذیل زندگی خواجه محمداسالم جویباری رخ داده است (همان .)76-81 ،فهمی نسب
عصـمت بخاری را به امام جعفر صـادق(ع) و نسب امیر حیدر منغیتی را از جانب پدر به چنگیز و از وی به یافث بن

نوح و از طرف مادر به امام رضا(ع) رسانده است (همان.)11 ،2 ،
وابستگیهای فکری و ادبی

تذکرۀ فهمی دربارۀ شـاعران سـدۀ هشـتم تا دهم آگاهی های دقیقی از حیات ادبی ایران و فرهنگ آن در گسترۀ
جغرافیایی جهان فارسی زبان در ماوراءالنهر و شبه قاره پیش روی خواننده می نهد که البته این نوع آگاهی ها در منابع
ایران با شـرح و تفصـیل بیشتری دیده می شود .این تذکره در بخش شاعران معاصر خود فاقد زمینه ای برای پیگیری
ً
وابسـتگی های فکری و ادبی آنان اسـت؛ چراکه اصوال غالب شاعران تذکره پیش از وی درگذشته بودند .با اینهمه،
فهمی در بخش زندگی نامۀ عالمان و امیران به طریقت های شـایع عرفانی نقشـبندیه ،کبرویه ،عشقیه و خاندان های
بانفوذ دهبیدی در سـمرقند و جویباری در بخارا پیوسته ارجاع می دهد و از این طریق اطالعات مهمی را در اختیار

سال پنجاه و سوم
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خواننده قرار می دهد .از این منظر ،اطالعات این تذکره درخور توجه و برای پژوهش دربارۀ میزان نفوذ طریقت های
عرفانی در این منطقه بسیار بااهمیت است.
زادگاه ،تاریخ تولد و فوت

جغرافیای تذکرۀ فهمی همانند تذکره های عمومی ،فضـایی گسـترده را در چهار منطقۀ کنونی ایران ،افغانستان،
شبهقاره و ماوراءالنهر دربرگرفته است؛ اما تذکرهنویس به دلیل ماوراءالنهری بودی ـ همانند بسیاری دیگر از تذکرههای
عمومی و محلی ـ به زادگاه خود بیشتر تمرکز کرده است؛ بهویژه هرچه به زمان نویسنده نزدیکتر میشویم ،مکان از
بخارا دورتر نمی رود .ذکر تاریخ تولد همانند سنت تذکره نویسی ادبی فارسی در این تذکره جز در مورد جامی ،امیر
شـاهمراد ،امیر حیدر و بیدل دهلوی بهطور کامل غایب است؛ اما درگذشت شاعران با دقت بسیار باالیی ثبت شده
است؛ حتی روز و ماه و ساعت .نویسنده جز در مورد محمدهاشم کمشی ،زمان درگذشت دیگر صاحبان تراجم را
ضـبط کرده و در برخی موارد با بیان طول عمر شاعر یا عالم مورد اشاره ،می توان سال تولد وی را نیز مشخص کرد:
«وفات ایشـان پانزدهم ماه صـفر یوم شنبه به تاریخ یک هزار و دو صدوهشتاد و پنج ...و عمر ایشان به هشتاد و سه
رسیده بود» (همان.)26 ،
یکی از نکات سزاوار دقت در این تذکره ،اشاره به محل دفن صاحب ترجمه با ذکر نام گورستان محل دفن است.
مخاطب پیشتر به این موضوع در تذکرههای مجالسالنفایس نوایی و مذکر احباب نثاری بخارایی مواجه شده است.
اطالعاتی که اگر در بســیاری از متون و تذکره های کهن دیگر وجود می داشــت ،ای بســا محل دقیق بســیاری از
مقبره های بزرگان ،امروزه مشـخص بود .از همین گونه است محل دفن بیدل دهلوی بیرون دروازۀ شهر دهلی (ص
 ،)1عصمت بخارایی در حجرۀ خود در بخارا (ص  ،)61محمدشریف در گذر طشتگران بخارا (ص  ،)81مشرب
نمنگانی در گورسـتان آلتمیش در قندوز افغانســتان کنونی (ص  ،)82امال در قبرســتان حبیبالله بخارا (ص ،)71
خواجه محمداسـالم جویباری در سـیمتن چاریکر (ص  ،)71اعلم یساری در قبرستان شیخ حبیبالله بخارا (ص
 )51و محل دفن دیگر شاعران و عالمان تذکره (صص .)28 ،36 ،33 ،31 ،35 ،17 ،52 ،55
شغل ،تحصیالت ،استادان ،شاگردان و معاصران

تذکرۀ فهمی به دلیل تمرکز بر نسـبشـناسـی ،گزارش های کاملی از شـغل ،تحصـیالت ،استادان ،شاگردان و
ً
معاصران صاحبان تراجم را پیش روی مخاطب قرار داده است .اصوال بین موضوع نسبشناسی و سلسلۀ شاگردی و
ً
اسـتادی و معاصــرت پیوند مسـتقیمی برقرار اســت .از این منظر در تذکره تقریبا برای همۀ صــاحبان تراجم ،دربارۀ
اسـتادان و سلسله ای که بدان وابسته بودند و معاصرانشان اطالعاتی ثبت شده است که دسترسی پژوهشگران رجال
علمی و ادبی به این اطالعات بسـیار مغتنم و ضروری است و در تکمیل تاریخ فرهنگی ،اجتماعی و ادبی منطقه و
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وابســتگی آن با دیگر مناطق فارســی زبان اهمیت فراوانی دارد ،به همین دلیل تذکرۀ فهمی در این زمینه نســبت به
تذکرههای دیگر بسیار غنی است .دربارۀ جامی در این زمینه میخوانیم:
از علوم عربی نزد موالنا العظام مولوی جنیدالله اصـولی که در تمامی علوم سـرآمد اهل فضل و کمال بوده میرسیدهاند و
بعضـی از مطول و حاشـیۀ آن را در صـحبت موالنا خواجه علی سـمرقندی که از اعافم محققان روزگار خود بوده و از اکمل
شـاگردان حضـرت میر سیدشریف جرجانی(قدس سره) خوانده ،برخی از علوم متداوله را در خدمت موالنا شهابالدین محمد
جاجرمی که از ساللۀ عالمۀ جهان ،موالنا سعدالدین تفتازانی علیه الرحمه والرضوان بوده است ،خوانده (ص .)67

دربارۀ محمدشریف بخاری و استادانش نوشته است« :از شاگردان استادالمحققین آخوند مولوی کوسه و ایشان
از تالمذه استاد زمان مولوی میرزاجان شیرازیاند( ».ص  .)86وی دربارۀ امیر شاهمراد و اجازۀ درس و فتوی برای او
چنین نوشـته است« :اجازت درس و فتوی از علماء وقت خود گرفته بودند و دست ارادت در راه طریقت به ...شیخ
محمد صـفر(قدس الله سـره) که نسـبت ارادت ایشـان به سه واسطه به حضرت حاجی الحرمین الشریفین ...حبیب الله

خیابانی(قدسالله سره) میرسد ،آورده بودند» (ص .)72
آثار شاعران

تذکرۀ فهمی دربارۀ آثار شـاعران مشهور مانند جامی ،امیر علیشیر نوایی و بیدل به تفصیل سخن گفته است؛ اما
ً
غالبا دربارۀ عالمان نزدیک به زمان خود و نیز کسانی که شهرت کمتری نسبت به شخصیتهای یادشده دارند ،فاقد
اطالعات الزم در این زمینه اسـت .مهمترین دلیلی که میتوان برای این موضوع اقامه کرد حضور کمرنگ شاعر در
میان معاصران ،دوری شاعر از مرکز قدرت در بخارا ،دربار امیران منغیتی بخارا ،و درنتیجه کماطالعی یا ناآگاهی وی
از جریانهای ادبی حاکم در منطقه است ،هرچند دورهای که فهمی در آن میزیست ،دورۀ بهسامانی از این منظر نبود
و ما کمتر با محیطهای ادبی و حامیان درباری آنها مواجه میشویم.
بوطیقای ذوق تذکرهنویس (نوع انتخابها ،عالیق شاعران و ذوق شاعرانۀ تذکرهنویس)

تذکرۀ فهمی را باید تذکرۀ عالمان ،امیران و شـاعران دانست که با جهانبینی یکی از تذکرهنویسان متمایل به این
نوع جهان بینی ـــ عرفانی ،درباری ـــ تدوین شده است .آنچه بیش از همه دقت مخاطب را در این نوع آثار به خود
جلب می کند ،شـبکۀ درهم تنیده ای از روابط نخبگان جامعه با نهاد قدرت است؛ بنابراین اهمیت این نهاد باالتر از
هر چیزی در آن جلوه کرده اسـت .دوره ای که فهمی در آن می زیست آغاز شکست قدرت حاکمان بخارا در مقابل
امپراتوری تزار روســیـه بود؛ امـا هنوز نیم جـانی در آن هـا بـاقی مـانده بود ،هم از این رو بود که نام آن ها در جهان
تذکرهنویس هنوز ســایۀ خدا را در زمین تداعی میکرد و به قول تذکرهنویس «کالم الملوک ملوک الکالم» (همان،
 .)71بیستودو صفحه (برابر با  )%81/28از تذکره به شرح حال سه تن از امیر بخارا اختصاص یافته است (همان،
 .)57-71توصـیف و تعریفهایی که تذکرهنویس در مورد این ســه امیر کرده ،آنها را تا ولی خدا باال برده اســت.
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طبیعی اسـت مخاطب در چنین فضـایی با چه مطالبی در تذکره روبه رو خواهد شد .از حق نباید گذشت که همین
تذکرهنویس از زندگی صوفیان پاکنهادی که با مردم میزیستند و برای آنها شعر میسرودند ،و از دگردیسی زندگی
برخی از شاعران و عالمان تذکره چشمپوشی نکرده و به گریز آن ها از دربار نیز پرداخته است .بیدل دهلوی در پایان
عمر به انزوا رفت و به قول تذکرهنویس از پیشنهاد اورنگ زیب «طلب استعفا نموده و عمر گرانمایه خود را مصروف
اشـعار آبدار چه از نظم و چه از نثر گردانیده ،مظهر به نظر کیمیااثر اولیاءالله میشده است» (همان .)5-1 ،صوفی
الله یار حاکم سـمرقند بود؛ اما در پایان عمر از امارت دسـت کشـید و «بعد از انابت و ارادت و توجه پرسـوز شیخ
نوروز ،ابواب فتوحات علم فاهری و باطنی پیدا شد ،مقبول خاص و عام گردید» (همان.)83 ،
در چنین فضایی نوع انتخابهای تذکرهنویس نیز از شاعران مجموعه همسو با پسند دربار خواهد بود :شعرهایی
عارفانه یا دربارۀ امیران و حاکمان زمان .اینکه ادعا میکنیم شـعرهای عارفانه با پسند دربار هموست ،به دلیل روابط
نزدیک طریقتهای عرفانی این منطقه بهویژه مهمترین و مشهورترین طریقت آن ،یعنی نقشبندیه با حکومتهای آن
اسـت که پیوسـته در طول تاریخ تکرار شده است (الگار .)61-67 :6762 ،طبیعی است جریانهای ادبی و فکری
همسـو با حامیان درباری شـان از بخت و فرصـت بیشتری برای رشد و گسترش برخوردار بودند .مجموع شعرهای
ً
منتخب تذکره چیزی در حدود صــدوســیویک ( )676بیت اســت .برخی از این ابیات نیز عمدتا ماده تاریخ های
هسـتند که سرایندۀ آن ها مشخص نیست .تذکرهنویس تمایلی به انتخاب اشعار نداشته است ،حتی برای بزر ترین
شاعران تذکره به دو بیت و گاهی بیشتر و کم تر اکتفا کرده است؛ بنابراین شعرهای بلند در این تذکره دیده نمی شود.
انتخابها ،همانند بسیاری دیگر از تذکرههای فارسی ،به مطلع و مقطع غزل ،قصیده ،قطعه ،مثنوی کوتاه و منتخب
ً
و فرد محدود شـده است .نزدیک به چهارده تن از امیران و عالمان نیز اساسا شاعر نبودهاند ،با اینهمه ،تذکرهنویس
در زندگی آنها نیز مادهتاریخهایی را که از سوی شاعران گمنام سروده شده ،ثبت کرده است.
یکی از ویژگی هـای این تذکره ثبت رســالۀ منثور کوتاه از میرک خواجه بخاری (ف  6811ق) در تفســیر بیتی
بیت
مشـهور اسـت که در برخی منابع به مولوی منسوب شده .وی در سال  6871ق به خواهش امیر حیدر منغیتی ِ
«منم معلول بی علت که علت هسححت پیوندما ازل فرزند من باشححدد ابد فرزند فرزندم» را براســاس مشــرب پیروان
ابن عربی و با اسـتفاده از اصـطالحات این طریقه ازجمله اعیان ثابته و نیز با استناد به جواهر االسرار و زواهر االنوار
تالیف کمالالدین حسینبن حسن خوارزمی شاعر و عرفانپژوه و ادیب سدۀ نهم هجری در حدود  576کلمه تفسیر
3

کرده است (همان.)13-17 ،
زبان

ً
زبان تذکرهنویس فارسی است .در میان نمونۀ شعرهای انتخاب شده در تذکره که جمعا  676بیت است،
جهان ِ
ً
تنها دو بیت شــعر به زبان ترکی (ازبکی) [ ،]%6/58دو نیم بیت شــعر به زبان عربی (جمعا یک بیت) [ ]%/31و
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باقیماندۀ اشعار به زبان فارسی [ ]62/13است .در میان بیستوشش شاعر تذکرۀ فهمی ،دوازده تن شاعر و چهارده
تن امیر ،وزیر ،عالم ،قاضی ،مفتی ،مدرس و محتسب هستند .برای یازده تن از دوازده شاعر تذکره نمونه شعر آورده
شـده اسـت .از این میان ،جامی به زبان فارسـی و عربی ،نوایی به فارسـی و ترکی ،ادا و مشــرب نمنگانی به ترکی و
فارسی تسلط داشته و شعر سروده اند؛ اما فقط از زبان ادا سمرقندی شعر ترکی نقل شده است ،برای مشرب و نوایی
شعرهای فارسی نمونه آورده شده است .علیشیر نوایی در ترکی همان مقام را دارد که جامی در فارسی« :در میان عرفا
و شعرا هر کدام از دیوان معارفنشان وی مقبول و مرغوب است و اشعار ترکی وی سه دیوان است .در شهرت همان
حکم دارد که در فارسی اشعار آبدار موالنا جامی» (ص  .)62مشرب شاعر دوزبانه است؛ اما« :بیشتر شعرهای وی
ترکی اسـت و اشـعار فارسـی هم دارد ...و اشعارهای ترکی وی بسیار است .اکثر آن دستورالعمل قواالن اهل سؤال
اسـت که در کوچه و اسـواق به ترانۀ صـوت خوانده از مردم طلب میکنند و سامعان را اثر تمام دارد» (همان-83 ،
.)82
رویکردهای نقد ادبی در تذکرۀ فهمی
رویکردهای تاریخی و تحلیلی

اگر پژوهشگر نقد ادبی بخواهد تذکرۀ فهمی را با ترازوی نقد تاریخی و تحلیلی بسنجد و به سه موضوع مفاخرات
شاعرانه ،ارزیابیهای مقایسهای بین شاعران و نقدهای اصالحی تمرکز کند ،به معیارهای پذیرفتهشدۀ جهان پسند
ً
تذکرهنویس و احتماال زمانهای که وی در آن میزیسته ،نزدیک میشود ،هرچند این سه موضوع فصلالخطاب
رویکردهای تاریخی به موضوع نیست؛ نگارنده آنها را در این تذکره بیشتر محل عطف توجه تذکرهنویس یافته است.
فهمی اهل مفاخره نیست؛ بنابراین بیدلیل پا در این میدان پرخطر نمینهد .در این تذکره کمترین خبری از مفاخرات
تهی معمول در تذکرههای پایان سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم همین منطقه نیست ،جایی که هر شاعری
پوک و میان ِ

جهان فارسیزبان بسنجد و
به خود جرئت میدهد خود را با فردوسی ،فرخی ،خاقانی ،مولوی و دیگر شاعران بزر ِ
ِ
ً
احیانا خود را باالتر از آنها بنهد .در بخش مقایسه ،حافظ ،بیدل و جامی در شعر فارسی ،و نوایی در شعر ترکی مثل
ِ
هنر شاعری بهشمار میروند .هم از اینرو هر شاعری اگر بخواهد ارزیابی شود ،با اینان سنجیده خواهد شد.
اعالی ِ

حافظ «لسانالغیب و ترجماناالسرار» است و آوازهاش شهرۀ آفاق (صص  .)2-1تذکرهنویس آنگاه که بخواهد

شاعری را بزر بدارد ،او را با حافظ مقایسه می کند .وی دربارۀ امال بخارایی (ف  6618ق) نوشته است« :به غایت
بزر و خداوند خوارق و کرامت و صــاحب تصــرف و نظر نافذ و صــحبت وافیاثر داشــته اســت و اشــعار آبدار

پرمضـامین وی مقارن اشـعار حضرت لسانالغیب حافظ شیرازی است(قدس سره)» (ص  .)86صد البته این موضوع

ارتباطی به برابر نهادن این شاعر با نمونۀ اعالی خود ،حافظ ،نیست ،بلکه بیشتر جنبۀ احترام آمیز به خود گرفته است

سال پنجاه و سوم

فهمی :تذکرهنویسی گمنام از ماوراءالنهر ...

95

تا مقام برتر وی را در مقایسـه با معاصـران خود نشان دهد ،وگرنه تذکره نویس قصدی در برابر دانستن وی با بزرگان
ادب فارسـی نداشته است .جامی آن قدر شخصیت جالبی دارد که فهمی از قول صالحالدین موسی پاشا ،معروف
به قاضیزاده رومی ( 6171-6711م) نوشته است« :تا بنای سمرقند است در جودت طبع و قوت تصرف ،مثل این
جوان جامی کسـی از دریای جیحون به ماوراءالنهر عبور نکرده است» (ص  .)65ازنظر تذکره نویس نوایی در شعر
ترکی عدیل جامی در شعر فارسی است و کسی در این زبان یارای برابری کردن با نوایی را در نظم و نثر ترکی و فارسی
ندارد (همان .)66-62 ،بیدل شخصیت آسمانی و دست نیافتنی دارد و کسی را یارای فهم و درک میراث وی نیست:
«شعرای جهان سالهای سال سر را به جیب تفکر فرو برند و غواصمنش غوطه در قعر بحر عرفانش زنند ،نتوانند که
مثل قطرهای از درر جواهرش به رشتۀ افکار پیچند» (ص .)1
رویکرد اخالقی

منابع تاریخی متأخر اطالعات بسیار ذیقیمتی را دربارۀ تاریخ اجتماعی و فرهنگی زمانۀ فهمی در دل خود ثبت
کردهاند .احمد دانش دورۀ امیر مظفر منغیتی را اینگونه توصیف کرده است« :ساحت بالد ماوراءالنهر که دارالسلطنهاش
بخارای شـریف است ،عرصۀ شهرستان لوط شد و به نهجی بازار فسق و فجور باال گرفت که نزدیک است که چون
مصر فراعنه به خطاب هذا دارالفاسقین مشهور شود» (دانش .)611 :6611 ،فهمی بهرغم زندگی در کنار درباریان،
گویا آلودۀ اخالق درباری نشـده اسـت .تذکرۀ وی جایی برای بروز و فهور بدی ها نیست .هرچند میزان شعرهای
منتخب تذکره کم است ،مخاطب هرگز با هجو و هزل معمول تذکره های درباری تألیف شده در این منطقه در سدۀ
نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم مواجه نمیشود .از ارزیابی های وی دربارۀ سه امیر منغیتی موجود در تذکره که بگذریم،
کمتر نشــانی از نابه ســامانی های اخالقی در آن می توانیم ببینیم .با این همه ،وی با زیرکی تمام تالش کرده اســت
تذکره اش از نمایش اخالق درون دربار بی نشان نباشد تا آیندگان بدانند درون دربار چه ماجراهایی واقع شده است.
روایت زندگی شیخاالسالم دربار ،ایشان سلطان خان ،ادا سمرقندی (ف  6858ق) از همین نوع است .دربار امیران
بخارا بنابر گزارش مورخان بیرون از دربار مملو از پریشاناخالقی شخص امیر و کارگزاران وی بوده است .امردبازی
امری معمول بهشـمار میرفته تا جایی که تذکرههای درباری هم نتوانستهاند از ثبت آن چشم بپوشند .فهمی در ذیل
داستانی از زندگی ادا به این موضوع انگشت گذاشته است (همان.)38 ،
رویکردهای سیاسی-اجتماعی

تذکرۀ فهمی بخش هایی کوچک و مینیاتوری از تاریخ شـشـصـد سالۀ جهان فارسیزبان را در سینۀ خود حفظ
کرده اسـت؛ بنابراین مخاطب می تواند سـوانح احوال زمان حافظ از سدۀ هشتم هجری /چهاردهم میالدی تا سدۀ
سیزدهم هجری /نوزدهم میالدی را در آن به تماشا بنشید .موضوع قومگرایی و دخالت تمایالت مذهبی در ماوراءالنهر
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و ارتبـاط آن با ایران به ســدۀ دهم هجری /شــانزدهم میالدی برمی گردد ،زمانی که صــفویه و شــیبانیه در ایران و
ماوراءالنهر برپایۀ مذهب حکومت های شـیعی و اهل سـنت را بنیان گذاشـتند .رویکرد فهمی به این موضوع بسیار
وفیفه شـناسـانه و حاکی از آگاهی کامل وی به حسـاسـیت آن در بین مردم دو منطقه است .وی در زندگی شاعران
منتخب تذکرۀ خود در ســده های پیش از دهم نه تنها موضــع گیری مذهبی و قوم گرایانه ندارد ،بلکه در ذیل زندگی
محمدهاشم کشمی برهانپوری وی را «از ساللۀ طاهر سید ناصر خسرو که از شعرای نامدار و از سادات عالیمقدار
[اسـت]» دانسـته و یک غزل مدحی هشت بیتی از وی را در حق دوازده امام و چهارده معصوم به مطلع «چیدهام از
بوسحتان احمد متتار گ/ا ماندهام بر سحر ز با حیدر ا
کرار گ »/ثبت کرده اسـت (همان .)66-61 ،همچنین است
نسب خواجه عصمت بخاری در پیوند با امام ششم(ص)« :حضرت موالنا خواجه عصمتالله بخاری ،نسب شریف

او به حضرت امام جعفر صادق میرسد» (همان.)2 ،
اما پس از سدۀ دهم و شروع منازعات مردمان دو سوی جیحون با یکدیگر ،تعامالت دو جانب رنگ مذهبی به
خود میگیرد .فهمی در این میان گویا چارهای جز قرار گرفتن در سـوی ماوراءالنهریان ندارد .وی در ذیل شرح حال
سه تن امیران بخارا گزارش مورخان درباری را دربارۀ سوانح ایام این دوره تکرار کرده و قتل و غارت خراسان و ویرانی
مرو را ستوده است .از نظر وی امیر شاهمراد (حک 6865-6666.ق 6211-6325 /م) از اولیای خداست .این ولی
هفده بار به قزلباشها حمله آورده و سرانجام در یکی از یورشهایش «مرو شاه جهان را به زور بازو و دیانت تسخیر

نموده و به نور ســنت نبوی و به اجماع امت مصــطفوی(صــلیالله علیه و ســلم) آراســته» کرده اســت (صــص .)72-73
سـوگیری های فهمی تنها وقتی که ذیل شـرح زندگی و حکومت این سـه امیر خالصـه می شـود ،محل تأمل است.
دوره ای کـه فهمی می زیســت ،این گونـه نزاع های مذهبی در منطقه امری طبیعی می نمود و ما آن را در تاریخ های
مکتوب منطقه بهکرات دیدهایم .هرچه هســت وی تالش کرده اســت این موضــوعات را به دنیای شــعر و عرفان راه
ندهد؛ بنابراین مخاطب هیچ رد پایی از این مسائل را در بخش زندگی و نمونۀ شعر شاعران و عارفان تذکره نمیبیند و
این برای صــاحب تذکره امتیاز کمی نیســت .چرایی این موضــوع را باید در مســلک عرفانی و ســلوک آزاداندیشــانۀ
تذکره نویس جسـتجو کرد که به خود اجازه نداده است تعصبات مذهبی و خصومتهای دینی در تذکره اش راه پیدا
ً
ً
کند .اصـوال نگاه فهمی به تشـیع حتی پس از سـدۀ دهم نیز کامال از روی احترام است و از اشخاص عبور کرده به
جغرافیا پیوند میخورد .طوس و مشهد به واسطۀ حضور مرقد اما هشتم شیعیان حتی در زمان غارت اوزبکیه حرمت
دارد« :افواج اوزبکیه داخل مشـهد رضــوی(ســالمالله و برکاته علیه) گردیدند .آتش تاراج و یغما اشــتعال یافته بود ...یکی از

متولیان روضـۀ رضـوی مسمی به بدیعالزمان و ابوطالب پسران میرزا محمدامین رضوی به خانزادۀ توران دینمحمد
خان دوچار آمده» (همان .)16 ،وی در شــرح حال امیر حیدر منغیتی (حک 6818-6865 .ق 6281-6211 /م)

نسـب وی را از طریق ساللۀ اشترخانیان به حضرت امام رضا(ص) رسانده ،دربارۀ نام گذاری وی نوشته است« :والد
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ایشـان بعد والدت فرزند ارجمند ،حضـرت مخدوم العلما ...شیخ االسالم فاخرۀ بخارا را به ارک عالی خود آورده،
التماس نام کردند و ایشان از روی تفأل نام بلندمقام اسدالله الغالب را به امیر حیدر پادشاه موسوم گردانیدند» (صص
.)18-11
در تحذکرۀ فهمی اقوام ایرانی و ترکی (ازبکی) حضــور دارند و نام زبان های فارســی ،عربی و ترکی در آن دیده
میشود .نامهای عربی دو ،فارسی هفت و ترکی ده بار در آن بهکار رفته است .با اینهمه ،هیچ نشانهای از تخاصم یا
ً
سوگیری نژادی در کاربرد آنها دیده نمیشود .موضوع انعکاس زنان در تذکرۀ فهمی عینا مطابق با شرایط اجتماعی،
فرهنگی و کمتر سیاسی آن دوره است؛ یعنی زنان تنها در بستر نام «مادر» و به هنگام نشان دادن نسب امیری یا عارفی
بزر در تذکره نمایش داده میش ـدند .این تذکره از این منظر با دیگر تذکرههای فارســی تألیفشــده در این منطقه
تفاوتی ندارد.
رویکرد بالغی و جمالشناسانه

میراث فهمی در نقد ادبی در بستر رویکرد بالغی و جمالشناسانه از دیگر رویکردها پربارتر نباشد ،آن قدر هست
که بتوان آن را در قاب افهارنظرهای ذوقی جستجو کرد .تذکره مقدمه ندارد؛ بنابراین ما ناگزیریم این میراث را تنها در
ذیل چهارده شاعر مجموعه بکاویم .فهمی شعر را از مقولۀ الهام میداند که خداوند آن را به دل شاعر بخشیده است.
ما این موضوع را در ذیل زندگی بیدل و حافظ مشاهده میکنیم .تذکرهنویس دربارۀ بیدل نوشته است« :حاصل که
کماالت ابوالمعالی در حقایق و معارف بخشش الهی است نه کسبی ،بلکه از آوان طفولیت ویسی و داد یزدانی بوده
است» (همان .)1 ،این موضوع را میتوان در ذیل شعر حافظ هم به نوعی دیگر دید« :گویند که بسا اسرار غیبیه و
معانی حقیقه را در کسوت صورت و لباس مجاز در اشعار آبدار مندرجه ساخته» (همان .)1 ،فهمی در مورد مولوی
محمدشریف بخارایی آگاهی بسیار مهمی در اختیار خواننده قرار میدهد ،جایی که اشعار وی را «دستور العمل
قواالن طائفۀ اهل سماع» دانسته است (همان .)86 ،افهارنظر فهمی در مورد تقلیدناپذیری بیدل و دستنیافتنی بودن
وی ،عقیدهای عمومی در ماوراءالنهر بود .ص .عینی از زبان احمد دانش در نمونۀ ادبیات تاجیک در این باره آورده
است« :بیدل پیغمبر است ،معجزه را در اختیار پیغمبر گذاشتن درکار است ،شما ولی شده ،کرامت نشان دهید هم
میشود» (عینی.)661/66 :6611 ،
یکی دیگر از نکاتی که تذکرهنویس در ارزیابی شــعر شــاعران بهکار برده اســت میزان رواج شــعر در میان عامۀ
مخاطبان و اثرگذاری این اشعار بر آنهاست .فهمی در چند مورد از ارزیابیهای خود از این موضوع با نام «تأثیر در
ذوق و شـوق سـامعان» یا «اثر تمام در سامعان» یاد کرده است (همان .)82 ،86 ،در هر صورت رویکردهای نقد
ً
ادبی در بستر بالغی در تذکرۀ فهمی به دلیل نوع خاص تذکره گسترده نیست و عموما از دایرۀ ذوق شخصی و نمایش
پسند حاکم در دورۀ وی فراتر نمیرود.
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نتیجهگیری

در پاسخ به پرسشهای پژوهش مبنیبر «فهمی ،تذکرۀ وی ،ویژگیها ،دیدگاههای انتقادی و اهمیت آن در تاریخ
ادب فارسـی» باید گفت نتایج پژوهش نشـان داد خواجه عبدالمطلب فهمی تذکره نویسـی گمنام در سدۀ سیزدهم
ً
هجری /نوزدهم میالدی و از احفاد خواجگان دهبیدی ،وابسته به طریقت نقشبنیدیۀ ماوراءالنهر است که احتماال در
بخارا زیســته و به فرمان حاجی مال محمد توقســابه ،مأموریت یافته تذکرهای منثور و عمومی در مناقب امرا ،علما و
شــعرای متأخر و معاصــر خود در جهان فارســی زبان تألیف کند؛ اما حوادث روزگار و گرفتاری های شــخصــی
تذکرهنویس مانع از ادامۀ کار و اتمام تذکره شده است؛ بهگونهای که وی در طی نه سال ( 6216-6211م) تنها موفق
ً
شـده اسـت شـرح حال و بعضـا نمونۀ اشـعار تنها بیست وشش تن از شاعران ،عالمان ،عارفان ،امیران و پادشاهان
جغرافیای امروز ایران ،افغانسـتان ،هندوســتان و ماوراءالنهر را بهطور خالصــه برای درج در تذکرۀ خود تدوین کند.
تذکرۀ فهمی به دلیل نابهسامانیهای روزگار ،حجم ناقص و فشرده ،و حضور کمرنگ تذکرهنویس در مراکز قدرت و
ً
محیطهای ادبی تا زمان ص .عینی کامال ناشـناخته بود؛ اما پس از عینی آهسـتهآهسته در برخی از تاریخ های ادبی
حضـور یافت و نقش خود را در تاریخ ادبیات فارسی منطقه ،هرچند کم رنگ ،ایفا کرد .اگرچه تذکرۀ فهمی به دلیل
ایجاد بســتری برای ردیابی تأثیر شــاعران بزر کالســیک جهان فارســی زبان در ماوراءالنهر ،بررســی نفوذ عظیم
طریقتهای عرفانی در منطقه ،احتوای اطالعات ســیاســی و اجتماعی در ذیل شــرح حالهای تذکره ،و س ـرانجام
مطالب آن دربارۀ شـاعران و عالمان سـدۀ دوازدهم و سیزدهم ماوراءالنهر در جای خود بسیار مهم است؛ نسبت به
َّ
سایر تذکرههای مؤلف در این منطقه اهمیت کمتری دارد .ممیزۀ خاص این تذکره را عالوهبر آنچه در باال به آن اشاره
کردیم ،باید در ثبت آگاهیهای نسبشناسانه در منطقه دانست.
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یادداشتها
 .6مترجم کتاب نقشبندیه این روستا را به صورت ِدهبید ( )Dehbidضبط کرده که نادرست است .این کلمه از ترکیب عدد ده
و واژۀ بید ساخته شده است.

 .8برای اطالع از سرگذشت این طریقت و برخی از اصول آن ر.ک :الگار161-161 :6762 ،؛ همو.521-525 :6667 ،
 .7توقسابه کلمهای ترکی (ازبکی) است و به منصب هفتم از مناصب پانزدهگانۀ سپاهیان امارت بخارا در دورۀ امیران منغیتی
اختصاص داشته است (شمس بخارایی.)12 :6733 ،
 .1شاعران ،عالمان ،امیران و پادشاهان تذکره به ترتیب الفبا :ادا ،سلطان خواجه سمرقندی (ف  6858ق) ،صص 37-13؛
اعلم بخاری ،عبدالمؤمن خواجه (ف  6821ق) ،صـص 28-26؛ اعلم بخاری ،محمد سلطان خواجه (ف  6825ق،
 27ســال زندگی) ،صــص 26-36؛ اعلم بخاری ،میرزا عبدالرحمان (ف  6881ق) ،صــص 55-51؛ اعلم یســاری
بخاری ،محمدیوسف (ف  6885ق) ،صص 51-57؛ امال ،شیخ محمدی بلخی ،فوت در بخارا (ف  6618ق) ،صص
76-82؛ امیر حیدر منغیتی معروف به امیر سـعید ،بخارا ( 6667ـــ  6818ق) ،صص 13-76؛ امیر شاهمراد منغیتی
معروف به امیر معصوم غازی ،بخارا ( 6657ـ  6865ق) ،صص 76-71؛ امیر نصرالله محمد بهادر منغیتی ،بخارا (ف
 6833ق) ،صــص 57-13؛ بیدل دهلوی ،ابوالمعانی میرزا عبدالقادر ( 6151ـــــ  6611ق) ،صــص 1-8؛ جامی،
عبدالرحمان ( 263ـــ  262ق) ،صص 63-66؛ جویباری ،خواجه محمداسالم ،بخارا (ف  636ق) ،صص 81-76؛
حافظ ،خواجه شــمسالدین محمد حافظ شــیرازی (ف  368ق) ،صــص 2-1؛ حســن بخاری ( 6837ق 21 ،ســال
زندگی) ،صـص 33-31؛ شـریف ،محمدشـریف بخاری (ف  6616ق) ،صـص 81-86؛ صوفی الله یار سمرقندی،
کتـه قورغـانی (ف  6671ق) ،صــص 83-81؛ عارف قلی مفتی ،بخارا (ف  6811ق) ،صــص 31-35؛ عصــمت،
عصـمت الله بخاری (ف  211ق) ،صص 61-2؛ عنایت الله خواجه بخاری (ف  6837ق) ،صص 36-33؛ کشمی،
محمدهاشم ،برهانپور هندوستان (نامشخص در تذکره) ،صص 66-61؛ محمدحسین ،شیخ االسالم ،بخارا (ف 6816
ق) ،صـص 17-52؛ محمدی /لسـانی خجندی (ف  ،)6812صـص 35-37؛  .87مشــرب نمنگانی ،بابارحیم (ف
 6687ق) ،ص 82-83؛ میرک بخاری (ف  6811ق) ،صص 13-17؛ نوایی ،نظامالدین امیر علیشیر ،هرات افغانستان،
(ف  611ق) ،صص 81-62؛ نیازقلی ،ایشان خلیفه ،بخارا( ،ف  6871ق) ،صص .52-55
برحسب خواهش خواجه مال
 .5زهیر دربارۀ محتوای تذکرۀ فهمی مطالبی آورده است که خالی از مسامحه نیست« :تذکرهای
ِ
میر محمد توخسـب در شرح حال شعرای معروف و امرای بخارا که شاعر بوده اند و شعرای متأخر و معاصر خود تدیون

کرده است» ( .)21 :6758همانگونه که دیده میشود عالوهبر ضبط نادرست واژۀ «توخسب» اطالعات زهیر در مورد
گسترۀ شاعران و امیران شاعر نیز نادرست است.
 .1این روایت با اندکی تغییر در واژههای آن در تاریخ حبیبالسیر آمده است ( .)765/7 :6718نیز رک :غنی-51 /6 :6727 ،
.)55
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 .3بر این بیت منسـوب به مولوی شرحهایی نوشته شده است که نگارنده از دو نسخۀ آن آگاهی دارد .6 :نسخۀ خطی شمارۀ
 IR63316نوشـتۀ محمدرضا نائینی (ف  6671ق) ،محفوظ در کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس با نام «شرح بیتي از
مولوي (منم معلول بي علت »)...؛  .8نسخۀ خطی بدون شماره ،محفوظ در گنجینۀ نسخههای خطی دانشگاه تهران .این
رسـاله را داوود اسـپرهم به همراه یک رسالۀ دیگر یکجا با نام «رسالۀ وحدتیه و رسالۀ تنبیهیه» چاپ کرده است .نویسندۀ
مقاله ،رسالۀ وحدتیه را به پس از رد انتساب به سه جاللالدین ،ازجمله مولوی ،به جاللالدین دوانی (ف  682-618ق)
منسوب دانسته است (اسپرهم.)638-616 :6727 ،
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