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-1مقدمه
آنچه از گذشتگان بهصورت نسخههای خطی برای ما باقیمانده ،هرکدام گنجینههایی است که باید در حفظ ،احیا و
شناسایی آن کوشید .با وجود آنکه در سالهای اخیر سعی فراوانی در شناسایی و معرفی این گنجینههای نفیس صورت
پذیرفته ،لیکن هنوز راه نرفته بسیار است .یکی از این آثار ناشناخته و ارزشمند ،دیوان اشعار «کأس الکرام» از معین الدین
بن احمد متخلص به «روح» است با بررسیهای انجام گرفته در فهرست نسخ خطی ،تنها یک نسخه از دیوان اشعار وی در
کتابخانة آیتالله مرعشی نجفی یافت شد .پس از بررسی و خوانش این نسخه به این نتیجه رسیدیم وی از شاعران دوره صفویه
است .ادبیات در دورة صفویه به استثنای ادبیات مذهبی رو به انحطاط نهاد .زیرا شاهان صفوی به امور دیگری مانند
کشورگشایی مشغول بودند و به ادبیات و تشویق نویسندگان و شعرا کمتر اهمیت میدادند .توجه فرهنگی آنان بیشتر متوجه
تبلیغ و تحکیم سیاسی مذهبی بود .تأکید بر ادبیات تشیع باعث شد که مراکز شاخههای دیگر ادبیات به کشورهای مجاور
ایران صفوی ،مانند هندوستان و دیگر مناطق آسیای میانه منتقل شود و ادبیات ایران از جانب آنها تحت تأثیر قرار گیرد و
بهنوعی گرایش یابد (نصرآبادی .)4:دکتر میراحمدی در ادامه مبحث فوق میافزاید:
«با وجود اثرات سیاست خاص عهد صفوی و جلوگیری از گسترش شاخههای دیگر ادبی و یا به عبارتی تشویق نوع خاصی
از ادبیات در این دوره چهرههای تابناکی در حیات فرهنگی ایران درخشیدند .چهرههایی مانند مالصدرای شیرازی و
شاگردان وی مالمحسن فیض کاشانی ،عبدالرزاق فیاض و شیخ بهایی سعی کردند که مضامین علوم دیگر مانند حکمت،
فلسفه و ادبیات را با الهیات پیوند دهند.
آنچه از ادبیات عصر صفوی به جای مانده و تأثیرات عمدهای در سدههای بعد از خود باقی گذاشته است ،همانا آثار ادبی
مذهبی مانند «بحاراالنوار مجلسی» ««کلمات مکنونه» و «وافی» مال محسن فیض است» (همان)5 :
نکته آشکار این است که بنمایه و جانمایة سخن در منظومههای حکمی و عرفانی که در سدههای یازدهم و دوازدهم
هجری در سبک هندی ساخته و پرداخته شده ،سرمشق قراردادن منظومههای استادان پیشین و در یک کالم تقلید است
که در آثار معین الدین احمد بن محسن فیض کاشانی دیده میشود.
جایگاه واالی معین الدین احمد بن محسن فیض کاشانی در ادبیات عرفانی و معانی و مضامین بلند و ژرف در اشعار او
قابل تفسیر و بررسی است .متن این نسخه خطی حاوی اطالعات فراوان زبانی – ادبی و همچنین عرفانی است .با تصحیح
این کتاب میتوان به برخی از مشخصههای فکری مؤلف کأس الکرام دست یافت .بنابراین به سبب محتوای عرفانی و عدم
معرفی و تصحیح این اثر ضرورت تصحیح آن مسلم میگردد.
در معرفی نسخه به این پرسشها پاسخ داده میشود :معین الدین احمدبن محسن فیض کاشانی کیست؟ محتوا و
درون مایه کتاب کأس الکرام چیست؟ ویژگیهای سبکی این کتاب با توجه به زمان تألیف کدام است؟

دورۀ اول

سال 1401

بهار و تاتستان

www.codicology.ir

vol-1, Issue-1, May 2022

صف
حۀ 178

نشریۀ علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون
وابسته به انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

اخبار و گزارشها

https://dx.doi.org/ 10.22034/crtc.2022.348480.1014

مقاالت علمی

مطالعات

-1-1ضرورت تحقیق
ُ
نسخ خطی که در زاویة کتابخانهها و گاه بهصورت پراکنده در دست مردم قرار دارند ،از ارزشمندترین میراث مکتوب کشور
محسوب میشوند .معرفی و احیای این میراث ارزشمند وظیفة مهمی است که شایسته است هر پژوهشگری در حوزة تخصص
ّ
خود به آن بپردازد و با عنایت به اینکه تصحیح و چاپ منقح و شایستهای «کأس الکرام» در دست نیست و نیز تکنسخه بودن
نسخه «کأس الکرام» میتواند در بادی امر به احیا و جلوگیری از نابودی آن اثر ،کمک بسیاری کند.
-2-1روش پژوهش
این پژوهش در بخش معرفی نسخه با استفاده از روش کتابخانه ای و در بخش ویژگیهای نگارشی آن با روش توصیفی-
تحلیلی انجام شده است .مبانی نظری تحقیق با تکیه بر برخی منابع سبک شناسی نظم و گسترۀ پژوهش متن کامل نسخه
خطی کأس الکرام است.
-1-3پیشینة پژوهش
تصحیح متون و نسخههای خطی ،همواره برحسب یک ضرورت فرهنگی در هر جامعه و زمان و در میان ملل مختلف مورد
توجه و نظر بوده است.
در خصوص نسخة خطی کأس الکرام ،با جستجو در منابع مطالعاتی ،فهرست نسخ خطی و چاپی ،سایتهای اینترنتی و
بانکهای اطالعاتی ،تاکنون هیچ پژوهشی ،اعم از رسالة دکتری ،پایاننامه و مقالة پژوهشی در بارة این کتاب نوشته نشده و
تاکنون این کتاب به چاپ نرسیده است.
-۲بحث و بررسی
مؤلف کأس الکرام از مشایخ نامی عصر خود بوده ،و بیشتر عرفای قبل از خود را میشناخته و در اشعار خود از آثار عرفای
پیشین بهره برده است .نسخه خطی کأس الکرام که میتوان آن را یک اثر عرفانی به حساب آورد ،اثری مفصل و مبسوط
است که اصول نظری عرفان را با چاشنی ادب ،تاریخ ،پند و نصیحت و مسائل اجتماعی آمیخته است.
-۲-1شرح حال معین الدین احمد بن محسن فیض کاشانی
از احوال احمد بن محسن فیض کاشانی در کتب تاریخ ادبیات ،تاریخ ّ
تصوف و عرفان اسالمی و در تذکرهها سخنی به
میان نیامده و تنها در برخی از منابع اشارهای گذرا به نام او شده است .مؤلف نسخۀ خطی مذکور ،معین الدین احمد بن
محسن کاشانی ،متخلص به «روح» است .پدر وی ،فیض کاشانی شخصیت فرهیخته و عالم صاحب نامی است که برای
گسترش فرهنگ اهلبیت (ع) زحمتهای فراوانی کشید .والد بزرگوارش ،در رشتههای مختلف چون تفسیر ،حدیث ،فقه،
اصول ،کالم ،فلسفه ،اخالق ،ادبیات و  ...صاحب اثر است .محمد محسن فرزند مرتضی ،مشهور به مالمحسن و ملقب به
فیض ( )۱۰۰7-۱۰۹۱است که به او مالمحسن کاشانی نیز میگویند (غفاری ،بی تا ،ج .)۲۲ :۱وی داماد اول مالصدرای
شیرازی است (حاج سید جوادی و همکاران .)5/285 ،1384 :نتیجه ازدواج مالمحسن فیض ،پنج فرزند است که صاحب
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دو پسر و سه دختر است؛ فرزند و پسر اول محمد علمالهدی نویسندة معادن الحکمه و پسر دوم او ابوعلی معینالدین احمد
بن محمد محسن از فقها و محدثان مشهوری است که متولد پانزدهم ماه رجب سال ( )1056در کاشان بوده و فیض خود
اشعاری را به مناسبت تولد وی سروده است:
ب حمدددا للدده کدده فرزندددی مبددار
o

ز فیض خود به فیض خود خداداد
o

علی کن یت به او بخشددد ید و احمد
o

ز امددر نددام او احددمددد فددرسددددتدداد
o

بددرای روز و مدداه و سددددال مددولددد
o

«ولی دد یوم اسدددتفتدداح» کن ی داد
o

وی به سال  1107در قمصر بدرود زندگی گفت و او را در کاشان در کنار مرقد والدش فیض دفن کردند (فیضی)1381:
از آثار احمد بن محسن فیض کاشانی ( 1107ق) برگرفته از فهرست نسخههای خطی کتابخانه عمومی آیت الله العظمی
مرعشی ،جلد  ،15زیر نظر سید محمود مرعشی و نگارش سید احمد حسینی به شرح ذیل میباشد:
« -۱ذریعة االبتهال» :ادعیه قنوت و سجود :ج ،۵ص4۹۵
« -۲کأس الکرام» :ج ،۸ص3۶7
« -3شرح قصیده حیات القلوب»  :ج  ،۶ص ۹3۸
« -4یادداشت» :ج ،۱۰ص۱۲۱۹
« -۵یادداشتهای متفرقه» :ج ،۱۰ص.»۱۲۲۶
آنچه از نسخه به دست میآید چنین است :مولف کاس الکرام از مشایخ نامی عصر خود بوده ،وی با غالب شاعران دوره
قبل از خود آشنا بوده و برای در بهتر مضامین ،منتخبی از اشعار ایشان در نسخه خود آورده است.
-۲-۲معرفی نسخه
نسخه خطی «کاس الکرام» در کتابخانه حضرت آیتالله مرعشی نجفی در قم ،با خط نستعلیق تحریری ،سدة دوازدهم
با شمارۀ مسلسل  ،۵۸۱۶جلد روی کتاب تیماج قهوهای که تاریخ عکسبرداری آن در  ۶۹ /۱۲ /۱۵قید شده است .در
مقدمه نسخه تاریخ ابتیاع آن  4۲/۸/۱است .در جلد صفحه اول ،تاریخ به پایان رسیدن کتاب ذکر نشده است.
نسخه خطی کأس الکرام ،به شعر فارسی است و با تصحیح این کتاب میتوان به برخی از مشخصههای فکری مؤلف
دستیافت .متن این نسخه خوانا و خوشخط و با خط نستعلیق نوشته شده است .روش تصحیح نگارنده در این پژوهش،
بر مبنای نسخه اساس است که تکنسخه میباشد.
مطالبی را که در حاشیه نسخه درج شده توضیحات افزوده پیرامون متن است .هر قالب شعری که در نسخه کأس الکرام
آمده دارای عنوان است که باالی آن قید شده است .در هر صفحه دو ردیف شعر آمده است که هر ردیف دارای پانزده بیت
است و فقط ابیات ردیف اول دارای رکابه است.
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در بررسی نسخه خطی کأس الکرام به ابیاتی برمیخوریم که شاعر کلمهای از آن را جا انداخته است که در باالی آن آورده
است .مانند:
همان است این بیابان ریگ  /که شد گنج قارون درو مرده ریگ (همان )۱۵۶ :کلمة منزل جا انداخته است که در باالی
آن نوشته است.
مؤلف کأس الکرام معانی کلمات مشکل را در حاشیه کتاب آورده است .برای نمونه در صفحه ( )۱3۵مؤلف ،لغات اورنگ
و مناخ را معنی کرده است.
موضوع نسخه ،بحث و بررسی پیرامون توحید و وحدت ،مشیت و قدرت و صفات حق ،نور اصل و اسرار آن ،وصول به حق،
اسرار عشق و  ... .با بهرهگیری از اشعار عارفانه و ادیبانه است.
این نسخه خطی منتخب چند شاعر است از جمله:
ابتدا از اشعار شیخ محمود شبستری شروع کرده که صفحات ()3 -۱۱را در بردارد.
منتخب بعدی شاعر اشعار سنایی که از صفحة  ۱۱شروع و تا صفحة  ۲۸ادامه دارد.
همچنین اشعاری از اسرار نامة فریدالدین عطار نیشابوری که صفحات ( )۲۸ – 4۹را در بر میگیرد مؤلف در این نسخه
خطی آورده است.
مؤلف کأس الکرام از اشعار شاعر عرفانی مولوی نیز اشعاری آورده که صفحات ( )4۹-۹۱کأس الکرام را در بر میگیرد.
مؤلف کأس الکرام خودش دارای ساقینامه بوده و ساقینامه حافظ هم در نسخه خطی خود آورده است .وی همچنین اشعار
سعدی شیرازی ،مقاالت قدوة العرفا موالنا ضیاءالدین محمد رازی قدسسره ،اشعاری از مثنوی صدر المحققین صدرالدین
محمد بن ابراهیم شیرازی ،منتخبی از مقاالت والد ماجد سلطان العرفا محمد محسن بن مرتضی قدسسره ،منتخب مقاالت
مال میرزا محمد صوفی ملقب به محقق رحمه الله ،مقاالت میر رضی آریتمانی رحمه الله ،مقاالت میر مرشدی ،مقاالت انوری
رحمه الله علیه ،مقاالت اقدسی ،آورده است.
نسخه کأس الکرام بهصورت تکنسخه و به خط دستنویس اصلی مؤلف در کتابخانه مرعشی قم موجود است.
مهمترین ویژگی این نسخه ،لغات تازهای است که در هیچ منبع دیگری نیامده است.
مؤلف در نسخه خطی کأس الکرام این موارد را مورد توجه قرار میدهد:
-۱استشهاد از ارکان مهم بحث در نسخه خطی کأس الکرام اتکا و استناد به اقوال بزرگان تصوف ،استشهاد به آیات،
احادیث و اشعار مرتبط است.
-۲در مطاوی عرفان نظری به منابع ّ
متقدم و معاصر فارسی و عربی بسیار استناد شده است.
 -)3آوردن کلمات ،فلسفه ،ادب ،تاریخ و قصص انبیا ،حدیث ،کالم ،عرفان ،منطق و نجوم و جز......
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-3-2ساختار و بافت کتاب
بازنگری دقیق نسخه نشان میدهد که نسخه شامل سه قسمت است.
-۱مقدمه :مؤلف در دیباچۀ کأس الکرام بعد از حمد و ستایش خداوند و رسول و خاندانش در معرفی کتابش چنین
میگوید« :بعد از حمد پروردگار و درود بر روان مصطفین اخیارّ ،
ذره خاکسار احمد بن محمد محسن احمد الله عواقبه که
این مرشحه است از فیوضات اشعارش به شاربان خمخانه انس والیت و قطره است از کلمات آبدار میپرستان میکده قدس
و طهارت» (مقدمه کأس الکرام).
-۲منتخبی از اشعار شاعران
-3قسمت پایانی :مؤلف در بخش پایانی به نتیجهگیری از کار خود میپردازد و به هدایت و ارشاد میپردازد .در پایان
نسخه خطی چنین آمده است:
شرط شد از همت محمود باد /آخر کار همه محمود باد (نسخه خطی.)۲۰۹ :
-2-4وجه تسمیه کتاب
وی وجه تسمیه کتابش به کأس الکرام چنین بیان میکند«:تا سالکان به وادی مودت و متعطشان فنا فی عشق و محبت
را در اهتزاز آورده چون از نفحات رحمانیه و فوایح قدسیه به وادی آن ایمن آن بویی کشند و از ملهای روانبخش مهیمنش
جرعه چشند تا این خاکسار بیبضاعت را به دعایی یاد کنند( ».دیباچة نسخه خطی کأس الکرام) .در قسمت پایانی چنین
آمده است.
-5-2ساقینامه
ساقینامهها یکی از انواع ادبی است که از آغاز قرن دهم موردتوجه بسیاری از شعرای این عصر قرار میگیرد.
در بررسی نسخه خطی «کأس الکرام» به ساقینامه بر میخوریم که نشاندهنده توجه مؤلف به آن بوده است و با خطاب
قراردادن ساقی از او باده میطلبد .مؤلف کأس الکرام ساقینامههای خود را در قالب مثنوی و بحر متقارب مقصور به نگارش
درآورده است .بیشتر این ساقینامه با فعل امر بیا ،یا بده ساقی ،آغاز میشود.
بده ساقی آن کأس ماء معین /که بینم درو چهره حور عین (کأس الکرام)۱۵۲ :
در نسخه خطی کأس الکرام مؤلف ناگفتنیهای روزگار خود را در قالب نکوهش روزگار بر زبان آورده و ایبسا یادکرد او از
می و میخانه و ساقی بهانهای بوده برای اعتراض و انتقاد از آنچه او نمیخواهد و ناروا میپندارد:
بده تا از ین عالم آب و خا  /روم تا به جوالنگه جان پا (نسخه خطی)۱۵۲ :
کمان مالمت سپارم به کف /بده تا شوم تیر غم را هدف (همانجا)
با بررسی ساقینامههای مؤلف کأس الکرام معلوم میشود که تمامی خطابها به ساقی ،مطرب و مغنی نیست؛ خدا،
زاهد ،ناصح ،و واعظ و اشخاص و امور دیگر مورد خطاب شاعر واقع شده است .تمام در خواستها ساق نامة وی نیز باده
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نیست ،بلکه موارد زیر نیز در آن دیده میشئد:
فیض پیامبر :بده تا شوم تابع خاندان /بده تا شوم سرور انس و جان (نسخه خطی)۱۵4 :
می وحدت :به پردازم از غیر حق خویش را /شوم محو در پرتو کبریا (همان)۱۵4 :
بده تا چو احمد به بینم عیان /تجلی حق را به جسم و جان (همان جا)
ّ
جام دانش :بده تا محط معارف شوم /بده تا از آن باده عارف شوم (همان)۱۵۲ :
فنا شدن :بده تا شوم نیست در عین هست /خبر یابم از ّ
سر باال و پست (همان)۱۵4 :
-۲-6رسمالخط کأس الکرام
نمونههایی از رسمالخط بهکاررفته در این نسخه عبارتند از:
استفاده حرف (ک) بهجای (گ):
ز پیراهن جسم عریان شوم /بمانم تن و جملگی جان شوم (معینالدین احمد)۱۵۶ :
انداختن نقطه کلمات:
به یکتایی و عزتت ای کریم  /که گر تو پسندی مرا در ححیم .نقطههای جیم و یا در جحیم افتاده است( .معینالدین
احمد.)۱۶۲:
جداگانه نوشتن بای فعل امر به شکل حرف اضافه( :به) :گذر کن ز خود تا ببینیش فاش  /که تا با خودی بیهده است
این تالش (همان)۱3۶ :
ّ
مد (آ) :ندانی که ان قلزم بیکران  /ز انبوهی موج مد نهان .کلمات (آن و آمد) ّ
مد آن افتاده است.
حذف شدن
-3اهمیت کأس الکرام از دیدگاه سبک شناسی و زبانی
با ظهور مکتب ابن عربی ،تصوف ،شیوۀ علمی و توجیه عقالنی و فلسفی به خود گرفت .شرح موضوعات عرفانی و تبیین
وحدت وجود با اصول علمی و استداللی ،کاربرد واژگان و اصطالحات ّ
خاص عرفانی ،فلسفی ،کالمی و جز آن را میطلبید
که وجود آنها در متون عرفانی ،غموض و دشواری فهم آن آثار را رقم زده است .این دشواری نه تنها در آثار ابن عربی ،بلکه در
آثار پیروان و اشاعه دهندگان مکتب او نیز بهوضوح دیده میشود (ر . .صفا،۱37۸،ج،3ب )۱7۰-۱۶7 :۱بنابراین نسخه
ً
خطی کأس الکرام غالبا (در هر سه سطح زبانی ،ادبی ،محتوایی) تحتتأثیر سبک نویسندگی رایج در متون صوفیانه گذشته
و شیوۀ متداول دورۀ او بوده است.
-1-3ویژگیهای زبانی و نگارشی
تصحیح هر اثر خطی میتواند به روشن ساختن گوشههای مبهم و تاریک تحقیقات در زمینه دگرگونیهای زبانی کمک
فراوانی بکند .برخی از ویژگیهای دستوری بهکاررفته در این پژوهش عبارتند از:
-1بهکاربردن حرف اضافه «به» بهجای ب که باید به فعل بچسبد.
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مانند به بینم عنایات موالی خود /به بینم ّ
بجنات ،مأوای خود (نسخه خطی)۱۶4 :
 -۲بهکاربردن «ان جمع» برای غیرجاندار
بسا کشتی ...غرقان نمود /بسا کس که با خا یکسان نمود (همان)۱۵۶ :
-3به کاربردن «ب» تاکید
بنگشاده لب جز بذکر حبیب  /نبوده بجز باد حقشان نصیب (همان)۱47 :
 -)4به کاربردن کلمات عربی
که کفلین رحمت در این آتش است/که عینین جنت در این آتش است (همان)۱43 :
 -)۵استفاده حرف «م» نهی به جای «ن»
مخور شیر عشرت زبستان دهر/که گردد به کام ّ
تمنات ،دهر (همان)۱۵7 :
 -)۶استفاده از کلمه «اندر» به جای «در»
ممان اندرین آتش از من نفیر /که هستم نعیمی و ملکی کبیر (همان)۱43 :
 -)7استفاده از کلمات قدیمی :چه سانت داللت کند آن اثر /که دارد وجودش زجود تو پر
)۸چسباندن «ب» به کلمه
«بمی ،دود دل ،رشک سنبل بود /بمی خار غم طعنه بر گل زند» (همان)۱۵۲ :
 )۹به کار بردن حرف (مر)
حدوث و قدم را شود رابطه /نباشد مر او را به حق واسطه (نسخه خطی)۱34 :
 -)۱۰آوردن کلمات همخانواده در ابیات:
هم او علم و معلوم و او هم علیم /هم او عقل و معقول و عاقل حلیم
هم او حامد و حمد و محمود هم /هم او قاصد و قصد و مقصود هم
هم او شکر و شکور و هم شاکراست /نظر او ومنظور و هم ناظر است
هم او محسن و حسن و احسان بود /رحیم و خطاپوش و منان بود
(نسخه خطی)۱3۸-۱3۹
 )۱۱شاعر با استفاده از پسوند کلمه جدید ساخته است :کلست آنکه در طور هستی یکیست /به سینای ذاتش صفت
مند کیست .کلمه صفت مند (همان)۱37 :
 )۱۲در کتاب کأس الکرام نام قهرمانان کتاب شاهنامه ذکر شده است:
ز دارا و خاقان شنیدی خیر  /ز سهراب و رستم چه دیدی اثر
چه شد تخت کیخسرو و جاه او /چه شد رستم و بیرون و چاه او (نسخه خطی)۱۵۶ :
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-3-۲ویژگیهای ادبی اشعار معین الدین احمد

ّ
مؤلف کأس الکرام نیز از صوفیان موزون طبع و مقلدی است که با مطالعۀ بسیاری از آثار صوفیان با زبان تصوف انس
ّ
صوفیه ،ملکه ذهنی ایشان شده است.
گرفته است و تصاویر و نمادهای متداول در ادبیات
نباشد کرم چشمۀ سلسبیل /نباشد کرم کوثر و زنجبیل
ز کافور و تسنیم اگر بگذرم /قواریر و اکواب اگر ننگرم
(همان)۱۶3 :
 )1بهکاربردن تلمیح:
نپوشید آن یوسف آن پیرهن  /تو پیرهنی از خیاالت متن ( .همان)۱3۶ :که اشاره به پیراهن یوسف (ع) دارد.
عقال توانا و جدنا بود /نوال من انا فتحنا بود (همان)۱4۹ :
بده ساقیا می که گشتم ملول /ز شطح و طامات پیران غول (کاس الکرام)۱4۹ :
 )۲به کار بردن مراعات نظیر:
کواکب ز سیاره و ثابتات /ملک جن و حیوان و جماد و نبات (نسخه خطی)۱34 :
 )3بهکاربردن تشبیه :چو یونس کنم ذکر و تسبیح من /چو در بطن ماهی شوم ممتحن (نسخه خطی)۱۵3 :
 )4تضاد :به صورت چو نور و به معنی چو نار /به ظاهر چو رود و به باطن چو خار (همان)۱4۸ :
 )۵جناس :کشم آه از نقض عهد و وفا /و یا کریم از فرط جور و جفا (همان)۱۶۰ :
کشم آه از صحبت مور و مار /و یا کریم از وحشت قبر تار (همانجا)
نظر کن به جان و تن خسته ام /گره باز کن از دل بسته ام
 )۶تکرار :قدیری قدیری قدیری قدیر /اسیرم اسیرم اسیرم اسیر
روان را بده شوق در بندگی /که یابم در آن بندگی زندگی (همان)۱۵۹ :
 )7ردالعجز علی الصدر :شکیبا شوم از همه ای حبیب /و لیکن زوصلت ندارد ای شکیب (همان)۱۶3 :
ُ
 )۸اقتباسُ :مسی باحسانک ُمستجیر /وانت علی کل شی قدیر (همان)۱۶۶ :

 -3-3ویژگیهای فکری
از اشعار مؤلف کأس الکرام میتوان به مشی فکری ،و گرایشهای عرفانی او پی برد .در سطح محتوایی و فکری نیز
مؤلف کأس الکرام پیرو مشرب فکری ابن عربی است ،اندیشه ای که در میان صوفیان رایج بوده است.
 -1-3-3تجلی خدا و منشأ آفرینش در نزد احمد بن محسن فیض

ّ
تجلی در لغت به معنای آشکارشدن و جلوه کردن است .الهیجی معتقد است که «جهان هستی از تجلی مستمر ذات
ً
الهی در کسوت اسما و صفات پدید میآید و برترین بنیاد هستی حق است .آفرینش ظهور حق است در صورت ظاهر
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ممکنات» (الهیجی .)15 :1374،از نظر ابن عربی ،وجود دارای حقیقتی واحد است و «شئون و اطوار تجلیات و ظهوراتی
ً
است که در موطن علم ،در مالبس اسماء و اعیان ثابته ،در مرحله ذهن در مجالی اذهان و مرتبه خارج در مظاهر اعیان و
موجودات خارجی ظهور مییابد و در نتیجه این ظهور و تعین و ّ
تطور عالم پدیدار میگردد» (جهانگیری.)199 :1375 ،
اندیشۀ ابن عربی در باب معنای زندگی «خدا محور» است؛ اما از آنجا که جاودانگی انسان نیز در جهانبینی او رکنی
اساسی محسوب میشود و حیات آدمی با گذر از دروازۀ مرگ و مالقات با خدا بهغایت دلپذیر خود میرسد ،میتوان نگاه او
به معنای زندگی را خدا – روح محور تلقی کرد؛ زیرا در نظریۀ خدا  -روح محور ،معنای زندگی ناشی از وصال خداوند است که
در این جهان امکانپذیر نیست (کسایی زاده.)152-180 :1392،
خوشا حال آنکس ز وصلت چشید /زیان کرد آن کس که غیری گزید (نسخه خطی)۱۶۰ :
ّ
مؤلف کأس الکرام آفرینش را تجلی ذات میپندارد .خداوند مخلوقات را به عنوان مظهر و نماد خویش خلق میکند،
مخلوقاتی که در عدم بودند ولی خداوند به آنها لباس پوشانید و تجلی گاه وجود حضرت حق شدند.
چدده سددددانددت داللددت کنددد آن اثر

کدده دارد وجددودش ز جددود تددو پددر

o

o

کدددامین اثر از تو ظدداهر ترسددددت

کدده در داللددت تددرا مددظددهددرسددددت
o

o

همدده جددا تو یی ای رقی دب عتی دد
o

بود کور چشدددمی که رو یت ند ید
o

-3-3-۲مبارزه با نفس
انسان در باب خود نیز مسئول است که خویشتن خویش را بشناسد و در پرورش استعدادها و تواناییهایش بکوشد.
ضعفها و زشتیهای خویش را برطرف سازد و فرصت عمر را که گرانبهاترین سرمایۀ اوست غنیمت شمارد.
نددکددردم بددرای خدددا طدداعددتددی

بددرفددتددم بددراه وفددا سددددداعددتددی

o

o

نگشدددتم دمی بهر حق اشدددکبددار

نکردم سدددجودی کدده آیدد بدده کددار

o

o

ز زنددگ گندده تیره شددددد صدددیقلم

هبا گشددت این کشددت بی حاصددلم

o

o

(نسخه خطی)۱۵۱ :
-3-3-3اشاره به عشق الهی
عشق یکی از اصول و آموزههای اساسی در جهان بینی عرفانی اکثر عرفاست .بر فراز همۀ نیازها ،نیاز عاشقانه است.
عشق که در عرفان «محور» قرار گرفته و به منزلۀ «موتور» کاینات شناخته گردیده ،هرگز نتوانسته است از جسمیت بریده
ً
عرفا راز آفرینش و ّ
سر وجود را در کلمۀ عشق خالصه کرده و عشق را مبنای آفرینش و وجود میدانند (برزگر:1382،
گردد.
)112
این حدیث قدسی در کتاب مستدرک الوسائل (نوری )18/419 ،1408 :آمده است که خدای سبحان میفرماید:
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ْ
«من طلبنی وجدنی ،و من وجدنی عرفنی ،و من عرفنی اح ّبنی و من اح ّبنی عشقنی ،و من عشقنی عشق ُت ُه ،و من
عش ْق ُت ُه قت ْل ُت ُه ،و من قت ْل ُت ُه فعلی د ُیت ُه ،و من علی ُ
دیته فانا د ُیته«؛آن کس که مرا طلب کند ،مرا مییابد و آن کس که مرا یافت،
مرا میشناسد و آن کس که مرا شناخت ،مرا دوست میدارد و آن کس که مرا دوست داشت ،به من عشق میورزد و آن کس
که به من عشق ورزید ،من نیز به او عشق میورزم و آن کس که من به او عشق ورزیدم ،او را میکشم و آن کس را که من بکشم،
خون بهای او بر من واجب است و آن کس که خون بهایش بر من واجب شد ،پس خود من خون بهای او میباشم.
مؤلف کأس الکرام براین عقیده است که حق تعالی عالم را چون پرتو صنع و مرات هستی خویش آفریده ،آدم را چون
مظهر کماالت و جماالت خود خلق کرده است و پس انسان را جزوی هستی مطلق میداند که تا برگشته به اصل خود موصول
شدن در جه ها را باید طی نموده ،به واسطۀ فنا در مبدأ اصل بقا یابد.
تو چون ماهی در محیط وجود /طلب کار وصل و غریق شهود (همان)۱3۶ :
عشقی که مؤلف کأس الکرام در صدد تبیین آن است از حسن و جمال برخاسته ،آن حسنی که ازلی است و به معشوق
حقیقی اختصاص دارد و گاهگاه جلوههایی از آن ،از روزن وجود مخلوق و در آینه هستی جلوه گر میشود.
ز عشق و زمستی بجو معرفت /که از سر وحدت کند آ گهت
ز عشق است زیبنده هر دو جهان /جهان قالبست و بود عشق جان
که در عاشقی مذهب و کیش نیست /خط و دایره نقطه بیش نیست (همان)۱3۵ :
مؤلف نسخه خطی کأس الکرام براین است ّ
سری که خداوند در درون انسانها قرار داده ،همان ودیعۀ عشق است که به
عنوان گوهری در گنجینۀ سینۀ آدمی نهاده شده است و مقصود خداوند از نهادن این ودیعۀ ارزشمند در درون آدمی ،اظهار
محبت و عشق خود به آدمی است تا اغیار نتوانند به آن راه یابند
چو تو آینه کل شوی کل شوی /که چون محو گشتی نماند تویی (نسخه خطی)۱3۹ :
مؤلف کأس الکرام براین عقیده است که عشق الهی سبب شد تا آدمی از بدو وجودش ،مورد کرم خداوند قرار گیرد و
خصوصیت عشق که از دیگر مخلوقات پنهان و مستور شده بود بر وجود آدمی آشکار گردد .مؤلف کأس الکرام با اشاره به
ماجرای آفرینش آدمیان از خاکی پست و بی ارزش ،افتادن اکسیر محبت و عشق خداوند به این مشتی خا را سبب اعتال
و ارجمندی آدمی میداند.
م لک جن و حیوان و ج ماد و ن بات

کددواکددب ز سددددی داره و ثددابددتددات
o

o

بود هریک از شوق در ج ست و جو

کدده بددو بددرده از نددفددخددة آن سددددبددو

o

o

چو انسددان بود سددرده ی این مدام

ز صدددهبای جودش برده خاص و عام

o

o

رح یق محبددت بخدداصددددان دهددد

کدده آن خددم مددخددتددوم را در خددورنددد

o

o

(نسخه خطی)۱34 :
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-4-3-3وحدت وجود در اشعار کأس الکرام
وحدت وجود یعنی هستی فقط خدا است و جز او کسی و چیزی وجود ندارد .حقیقت یکی است وجود همان حقیقت
ّ
واحده است .جمیع موجودات تراوشی است از مبدأ احدیت که به طریق تجلی و فیضان از او صادر گشته است (غنی:1386،
.)102
با این که ریشههایی از وحدت وجود در جریانهای فکری قرن هفتم هجری ،اعم از اسالمی و غیراسالمی دیده میشود،
مذهب وحدت وجود بهگونهای کامل و بهصورت مشروح و منظم پیش از ابن عربی نبوده و او نخستین عارفی است که در عالم
اسالم با ایمان راستین و شور و شوق فراوان این اصل را استوار ساخته است (جهانگیری)261 :1375،جهانبینی و معرفتی
ّ
که عالم آفرینش را در پرتو تجلی تبیین مینماید ،جهانبینی و معرفت وحدتگرایانه است .مؤلف کأس الکرام دارای چنین
جهانبینی و معرفتی است ،یعنی جانمایه جهانبینیاش با وحدت سرشته شده است.
کل است آنکه ذات و صفتش یکی است /نه در وحدت او شمار و شکی است (همان)۱3۸ :
چو واحد در اعداد شد جلوهگر /بمان ّ
عد و هم واحدش میشمر
الف در حروف ار بود مختلف /تو صورت رها کن که هست او الف
مداد ارچه در لوح شد مستطر /نشد ذات او از حقیقت بدر (همان)۱4۰ :
-5-3-3عالم تکثرات ،خیال است
به اعتقاد مؤلف کأس الکرام تکثرات وجود واقعی ندارند .وقتی چیزی وجود واقعی نداشته باشد یکی از تعبیرهای که در
مورد آن به ذهن میرسد صفت وهمی و خیالی است .او عالم را خیال میداند.
نشد وحدتت از حقیقت بدر /اگرچه به کثرت شد جلوهگر (همان)۱4۰ :
چه سان کثرت از وحدتی منتشر /چه سان وحدت از کثرتی مستتر (همان)۱47 :
هم او محسن و حسن و احسان بود /رحیم و خطاپوش و منان بود (نسخه خطی)۱3۹ :
که هرچه آن درآید به فهم و خیال /نباشد پرتوی زان جمال (همان)۱3۹ :
بده چو احمد به بینم عیان /تجلی حق را به جسم و جان (همان)۱۵4 :
-۴نتیجهگیری
نسخ خطی یکی از مهمترین مشخصهها برای معرفی اصالت و پیشینه فرهنگ کشورها و پیونددهنده آحاد ملتهاست.
آنچه به اهمیت این نسخه افزوده است منتخبی از اشعار شاعران است که مؤلف در این نسخه آورده است.
نتایج حاصل آنکه عربیمآبی وفور لغات و ترکیبات عربی ،توجه به استعمال واژگان و ترکیبات پارسی سره ،نوآوری در
کاربرد لغات و ترکیبسازیهای فراوان ،توجه بسیار به آرایشهای لفظی و به تصنع گراییدن زبان از عناصر سبکی آن به شمار
میرود.
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در جمعبندی کلی آنچه از متن نسخه خطی کأس الکرام بر میآید ،از وسعت آگاهی شاعر و ّ
تبحر وی در علوم متداول
روزگار خود مانند لغت ،ادب ،تاریخ و قصص انبیا ،حدیث ،کالم ،فلسفه و عرفان ،منطق و نجوم و جز آن حکایت میکند که
از آن دانشها در اثرش بهره جسته است .با بررسی نسخه خطی کأس الکرام ،بر خوانندۀ آشنا با نثر صوفیانة فارسی چنین
دریافتی حاصل میگردد که در مجموع بر روی آثار صوفیانه فارسی بنیاد گردیده است .وی در شرح و تفسیر ابیات به برداشت
ً
شخصی و تجارب عرفانی دیگر عرفا متکی است.
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Case study:
Introducing and reviewing the manuscript of Kas al-Karam
Zahra alizade shoroki4, Mahmood Sadeghzadeh5, Hadi heydari niaraki6
Abstract
Manuscripts are the written heritage and represent the scientific, cultural and social
identity of nations. The manuscript of Kas al-Karam, written by Moinuddin Ahmad ibn
Mohsen, nicknamed "Ruh", is numbered 5816 and has 209 pages in the library of
Ayatollah Marashi Najafi in Qom. This manuscript belongs to the Safavid period (10561107) whose poems are Masnavi and have a mystical content. The text of this version is
legible and in Nasta'liq script. The manuscript of Kas al-Karam is a single copy and a
selection of mystical poems by poets such as Masnavi Manavi, Hadiqah al-Hafiqa Sanai
and Asrarnameh by Farid al-Din Attar Neyshabouri and several other poets. In the poems
of the manuscript of Kas al-Karam, ancient Persian words, Arabic words can be seen.
The present article uses a descriptive-analytical method and relying on library sources to
examine the author's view of the creation of man and love of God. The philosophy of
creation of man and the world is one of the most fundamental issues that human beings
have always sought to discover and recognize.
Keyword's: Manuscript of Kas al-Karam ؛Moinuddin Ahmad ؛Faiz ؛Kashan ؛Safavid
period

4 -z.a.dabir.a@gmail.com – Islamic Azad University (Yazd)
5- sadeghzadeh@iauyazd.ac.ir - Islamic Azad University (Yazd)
6- heidari_hadi_pnuk@yahoo.com - Islamic Azad University (Yazd)
صف
190 حۀ

vol-1, Issue-1, May 2022

www.codicology.ir

بهار و تاتستان

1401 سال

دورۀ اول

