
 

 

 

 

 

 *شیدالدّین محمد بیدوازی و آثار نویافتة اور
 

 دکتر علی محمد مؤذنی

 جواد بشری          

  چکیده:

رشیدالدین محمد بیدوازی، از مشایخ سلسلة ذهبیةة رر سةدن م ةج ه ة ی 

 ا کةه از آمامد. اما است که تاحدوری شناخته شده و آثاری میز ب ایش ب شم ره

امةد، همةة اختةهبه احوال و آثار ایةن وةو ی د ر مگارامی کههیچ یک از ت اجج

اشةت امد، ض ورت رموارر را ذک  مک ره و بعضاً اطالعات ماررستی ع ضه ک ره

 دی امون او را یک ا ع ضه کند.ها مطلبی موشته شور تا همة رامسته

 کمت ین اهمیت این مختص  این است که مه تن ا اطالعةات مسةبتاً جةامعی.

ه را  مویا تکه اث ی کامالًگذارر، بیدوازی رراختیار خوامنده می البته به اختصار از

کنةد. امیةد اسةت ایةن ارجاعةات باعة  شة و  ب ای مخستین بار مع  ةی مةی

 ی و رربةارن ایةن روره از تصةو بةتحقیقاتی رقیق ب  روی آثار این وةو ی ذه

رر « رشیدالدین بیةدوازی»نین مدخلی را که ق ار است رربارن ای ان گ رر. همچ

 کار آید.المعار  بزرگ اسالمی موشته شور، بهةرای 

 بیدوازی، ذهبیه، مصباح، ریاض االقیاض، اسط  غیبیّه. کلید واژه:

                                                           

 .68تا  47،  سال هشتج وص 2. مامة ام من، شمارن * 
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 پیشینة تحقیق

نةد چشاید یکی از مخستین مطالبی که مستقالً رربارن بیدوازی موشته شةد، 

ن بةا یشةاسط ی بور که استار ای ج ا شار، از او رر راهنمای کتاب منتشة  کة ر. ا

شةیدالدین ای رر شمال اسةر این، رای است رر ررّهآباری« بیدواز»اشاره به اینکه 

 مع  ةی کة ر. همچنةین رر ایةن موشةتة« مشة ور آن ریةار یع  ا»بیدوازی را از 

 سورمند، مخستین بار از مثنوی مصباح، اث  رشید )مسخة عکسةی آقةای عطةارری

ملةک رر  ای از او که رر کتابخامةةالهقوجامی که از هند ت یه شده است( و میز رس

ست ا. این اطالعات اگ چه بسیار موجز (1)ت  ان موجور است، سخنی به میان آمد

 ولین باراگومه اشاره به مو  تصّو  شیخ رشیدالدین مدارر. رر آن ب ای و میز هیچ

بخامةة ای از او رر کتامثنوی بسیار د مسخه و متداول مصباح و میز مسةخة رسةاله

-یمها عدّن معدوری از محتویات آن گن ینة ارزشمند چیزی ک که رر آن سالمل

رر  های ریگة  مصةباح و ریةوان رشةید رارامستند، مع  ی شد. استار بعدها مسخه

ز آن هایی تةازه اجست وهای خور مدّ مظ  ق ار رار که متی ة آن مع  ی رستنویس

 بور.

وازی رر ای که رربارن بیداریمگت ین تکرر این ا، دیش از د راختن به م ج

 های میامی رهة شصت موشته شده )مقالةة آقةای احمدشةاهد اسةر اینی(، بةهسال

ر تا مقةص شوای میامد، اشارههایی که به تراریق به بیدوازی د راختهب خی موشته

 اطالعات رربارن این وو ی خ اسان هویدا شور.

ذک  اینکه رشید از خلرةای  استار سعید مریسی رر تاریخ مظج و مث  خور، با

الدین عبداهلل ب زش آباری و از مشایخ ط یقة ذهبی بوره، از میان آثار رشید ش اب

. این مطلب مشةامگ  (2) قط غزلیّاتی را که از او رررست است، مع  ی ک ره است
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این است که وی، رر کتاب خور که بایستی رر آن مام تمام آثار منظوم و منثور تةا 

ای به چند اث  ع  امی سةدن م ةج ت ین اشارهرهج ه  ی بیاید. کوچکدایان سدن 

 شده است.مداشته؛ آثاری که یکی از آم ا یعنی مثنوی مصباح، بسیار خوامده می

وی میةز  اهلل ورا رر تاریخ اربیات رر ای ان که چنةان امتظةاری ازرکت  ذبیح

رن تص  رربا، اطالعاتی مخا ارجا  به مسخة موزن ب یتامیا از مثنوی مصباحرور. بمی

و  امةا غزلیّةات او و ریگة  آثةارش، و میةز مة (3)این اث  رشید ع ضه ک ره است.

 تصوّ  رشید رر آم ا مسکوت مامده است.

کتابشناس   زامه، م حوم جعرة  سةلطان الق ا ةی میةز رر تعلیقةات کتةاب 

او  هةایامةا رامسةته (4)ارزشمند حسین ک بالیی، به رشید بیدوازی د راخته است.

از اوةحاب شةیخ عبةداهلل زبة زش »شةور بةه اینکةه او دی امون رشید محدور می

 «خور که بیدواز گویند، مد ون است. رر ره» است و« آباری[

 یقةة دس از این موارر باید از کتاب مرید م حوم اسداهلل خاوری رربةارن ط

قل یةا حةدارور رر ایةن مةورر، حة   را تمةام کنةد ذهبیّه یار ک ر که امتظار می

یةد ا بیةاز اطالعات رقیقی را ع ضه مماید، که البته این چنین میست. او اوالً بیةدو

زی( ی بیةدواآواز را رقیقاً مشناخته، ثامیاً رربارن تاریخ و ات ب زش آبةاری )مقتةدا

. همچنةین رر بخةش (5)ه  ی رامسةته اسةت 854احتمالی ماررست راره و آن را 

 رو غزلةی کةه از او رر ذیةل رسةالة کمالیّةه مع  ی آثار رشةید، بةه  کة  سةی و

آباری رر شی از چاپ شده و میز به مثنوی دن ةاه و هشةت بیتةی او کةه رر ب زش

دایان همان چاپ آمده، اکترا شده است. بسیار جةای شةگرتی اسةت کةه وی بةه 

 ای مک ره است.مثنوی مش ور بیدوازی، مصباح هیچ اشاره

را که دةس از همةة این ةا منتشة  شةد،  (6)مقالة آقای احمد شاهد اسر اینی
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-ت ین موشته رربارن شیخ بیدوازی باید به حساب آورر که البته مقةصررواقع م ج

هایی از جمله اشاره مک رن به رسالة موجور رر کتابخامة ملک، که استار ا شةار از 

 (7).هج رارر آن سخن گرته بور

آقةای عطةارری  رر موشتة مختص  و مرید ایشان، از ریةاض اال یةاض کةه

وی قوچامی عکس مسخة هندوستان از این اث  را راشته و میةز از مصةباح کةه مثنة

ورر مةعنوان آثار رشید مام ب ره شده است. مکتة قابةل توجةه رر مرصل اوست، به

ر و مصباح رشید این است که مؤلف مقاله، از مسخة ملکی خور از این مثنوی یةا

اپ چاپ مموره است؛ کاری که هیچ وقت چ اعالم ک ره که آن را تصحیح و آماره

ا  جةزء بةدام ا ارجةمشد. رر مقالة مزبور اطالعات ریگ ی میز هست که جزء بةه

زی خواهیج رار. رر این ا  قط به تصوی  وندوق مزار زیبةای م قةد رشةید بیةدوا

مقالة  از آقای شاهد (8)کنیج که عکس آن رر موشتار مزبور ع ضه شد.ای میاشاره

 (9)ز منتش  شده که احتماالً چاپ م دری باشد از مقاله قبلی.ریگ ی می

دژوهش ریگ ی که از این دس رربارن بیدوازی رقج خورر، تصحیح مثنوی 

آن را  1382او، المصباح بور که آقای جوار حامدی حق بةا دشةتکار سةتورمی رر 

منتش  ک ر. اطالعات دی امون خةور اثة  را رر بخةش آثةار رشةید بیةدوازی و یةا 

هةای د شةمار مثنةوی استراره از همین تصحیح خةواهیج آورر و آم ةا از مسةخه

شةور بةه ایةن کةه مصباح میز سخن خواهیج گرت. رر این قسمت، تن ا اشاره می

ریةةزی شةة  ی وزارت مسةةکن و ر تةة  طةة ح و ب مامةةه»مصةةحّح محتةة م کةةه رر 

ل خةال اشتغال راشته، به خاط  عالقة خاص بةه شة   اسةر این و رر« ش  سازی

، شیرتة آن روستا و مقب ن شیخ رشةید بیةدوازی «بیدآواز»بازریدهایش از روستای 

کند و دس از مطالعة مصباح شور. با آقای احمد شاهد اسر اینی آشنایی دیدا میمی
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گ رر. کاری که من   بةه مطالعةات هرةت رشیدی، طالب تصحیح و امتشار آن می

، بةه منظةور «اسةالمیة ن شةیعی اربیات  ارسی و ع  ا»رسالة مصحح رر حوزن 

شور. اینکه کار این مصحح تا چه حد کسب ش ایط الزم ب ای تصحیح مصباح می

شناسةی علمی، و مطابق با موازین تصحیح امتقاری م سوم رر ای ان و رمیای ای ان

 ای خواهد شد.است، چیزی است که بعد از این به آن اشاره

-همنظومة» ست اسنار منزوی، بخش رر امت ای این بخش، حتماً باید از   

عةدری های متیار کنیج که رر اوایل رهة دن اه منتش  و رر آن مسخه« های  ارسی

حُسةن ایةن قسةمت از کةار اسةتار منةزوی،  (10)از مثنوی مصباح ب شةم ره شةد.

یکدست ک رن اطالعات   ارس مختلری است کةه رر ب خةی از آم ةا، مصةباح و 

 شورمی مشده است. اما یک اشتباه هج رر آم ا ریده س ایندن آن به ررستی شناخته

رةتج ه)از شاع ان دیش از سدن « رشید اسرزاری»و آن، ارجا  به مدخل م بوط به 

-ینت سل مع»ه  ی( رر منابع کتابشناسی و ت اجج است. همچنین ارجاعی که به 

راره شده از همین قبیل است. گرتنةی اسةت رر وةرحات « الدین محمد اسرزازی

 های بیشت ی از این اث ِ بیدوازی مع  ی خواهد شد.د، مسخهبع

 

 مختصری از احوال رشید بیدوازی

، از مشایخ سلسلة ذهبیه اسةت (11)رشیدالدین محمدبن شیخ علی بیدوازی

که رر اوایل ق ن م ج ه  ی رر روستای بیدواز یا بیةدآواز زاره شةد و تةا دایةان 

ألیف د راخةت. از جز یةات زمةدگی او جا به ریاضت و تبلیغ و تةعم ، رر همان

ای که از های د اکندههای ما رربارن او از مکتهرامسته آگاهی چندامی مداریج و تمام

آید. البته رو اث  از او باقی است که رر این رست میب خی آثار او موجور است، به
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شةید هةای مةا از رگرتار بدام ا رست سی مداشتیج که شاید ب رسی آم ا بة  آگةاهی

 ای بیرزاید.بیدوازی، مکته

رت هی از د رازیج. این روستا که یکدیش از ه  چیز، به روستای بیدواز می

ن، رر کیلومت ی شمال ش قی ش   اسر ای 35رهستان ش  ستان اسر این است، رر 

رت . مام روستا را منابع به رو وو(12)منطقة کوهستامات ش   واقع شده است

« دآوازبی»و  ست و رر مسبت شیخ رشید میز به کار ر تهکه مش ورت  ا« بیدواز»

شج حمدهااقای از آ« مامهوالیت»عنوان مثال، ضبط روم رر مثنوی امد. بهک ره ضبط

 کار ر ته:( بهه 1199-1109ررویش )

 بعد از عبداهلل، آن می سعید    

 شمس اوج مع  ت شیخ رشید    

 رر میان عار ان ش بازی است    

 (13)طنش را ران که بیدآوازی استمو    

ط ضب« البیدوازی»مسبت شیخ را به وورت « تحرة عباسی»همچنین مؤلف 

ست که ابا بیدواز این . مکتة ریگ  رربارن تصو  شیخ و رابطة آن (14)ک ره است

 وه  ی، رر قسمت امت ای محدورن مسکومی عمومی روستا  850رر حدور سال 

 خامقاهی احداث شد که دس از ررگذشت او،رر راخل باغ بزرگ شخصی شیخ، 

-دهشاری کوی را رر همام ا به خاک سپ رمد. وندوق مزار بسیار آراسته و منبّت

 (15)ها ساخته شد که اکنون میز باقی است.ای میز ب ای آن رر همان سال

الدین امی  عبداهلل باری، شیخ رشید بیدوازی رر ط یقت، م ید ش اب

از مشایخ مش ور ذهبی رر خ اسان ق ن م ج است. این دی  آباری مش دی، ب زش

-شور، از رامارش بسیار مامبیدوازی، رامار و و   او میز محسوب میط یقت که 
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آباری، خور رر ط یقت ت  است. ب زششده رارت  و آثارش تاحدوری شناخته

 رسالة»م ید خواجه اسحاق ختالمی و واحب ارشار بور. از آثار او باید از 

 (16)یار ک ر که ه رو چاپ شده است.« ش ح لمعات ع اقی»و « کمالیّه

 شده بیدوازی رر مقدّمة رو مورر از تألیراتش که رر این گرتار ب رسی

یی که هاها و غیبت، دس از واقعه«اسط  غیبیه»و « مثنوی مصباح»است، یعنی 

-ب زش ب ایش روی راره، ب ای مکتوب ک رن حاالتش مخست از شیخ و م ارش،

ن دایان ه  ی س ایش آ 852مثنوی مصباح که رر آباری اجازه گ  ته است. او رر 

 یا ته آورره است:

 مقتدای خویش را بشناختج    

 خامة تحقیق را رریا تج)؟(    

 می عبداهلل، ر یس اولیا    

 مخزن گن ینة س ّ خدا ...    

 آ تاب رولتش تابنده بار    

 ه بارظل عالی تا ابد دایند    

 خواستج زیشان اجازت بعد از آن     

 (17)شد روان این مقدهایج ب  زبان    
 

 آورره است:« اسط  غیبیه»میز رر مقدمة 
ده، به عی مریسِ ها با ذک  تقدیج روا چون این واقعه ریده شد، وورت این واقعه را، با

لق  ت مقتدای مطرضوی ولوی، به م لس حض (18)اشارت غیبیه کتابت ک ر و به جامب مش د

قین الی و ةقيوالحقالحق و م شد طالبان بحق ... شیخی و مقتدایی من عنداهلل، امی  ش اب

 .(19)عبداهلل، قدّسنا اهلل بس ّه العزی    ستاره شد
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اقعة ونکه ب اساس ریباچة این آخ ین تألیف بیدوازی، و میز با آگاهی از ای

تی ه متوان ه  ی روی راره، می 871مزبور و کسب اجازه از امی  عبداهلل رر 

م هنگا آباری تا آن سال زمده بوره است. ولی ررگ  ت که امی  عبداهلل ب زش

است  ه  ی ررگذشته بوره 875قعدن سال تدوین و تألیف م ایی اث ، یعنی ذی

 .ره استاره ک استر« قدّسنا اهلل بس ّه العزی »چ ا که مؤلف ب ایش از جملة رعایی 

ه  ی رر زارگاهش، ررگذشت و چنامکه گذشت رر  877بیدوازی رر 

 ات زی رر ابی« ب شت معیج»خامقاهش به خاک سپ ره شد. تاریخ و ات او را از 

 امد:استخ اج ک ره

 اقتضای  لک مگ  ستج است    

 یا ز استار این شدش تعلیج     

 االقطاب شیخ رشیدالدین)؟(قطب    

 یجسمظ   مور حق و مور ج    

 گ ان عازم جنان گ ریدما    

 ک ر رحلت به ام  حیّ قدیج     

 تا ب  ت از  نا به سوی بقا    

 (20)«ب شت معیج»گشت تاریخ او     

 

 های بیدوازیآثار و سروده
ته   گ  ب ای ب شم رن آثار رشید مظج تاریخی و ت تیب زمان تألیف با س ایش رر مظ

 مع  ی خواهیج ک ر.شده است. رر دایان هج ریوان غزلیّات او را 

اهد از این رسالة ع  امی، مخستین بار آقای احمد شالف( ریاض االفیاض: 

 اش چنین موشت:یار ک ر و ررباره« آینده»رر موشتة مختص  خور رر 
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ه ای از این کتاب رر هندوستان و عکس آن مزر آقای عطارری قوچامی ریدمسخه

 (21)شد.
 ه  ی رامسته 846لیف ریاض، رر جایی ریگ  از همان موشته، سال تأ

یده می رشده است. دس از آن، یار این اث  رر کتاب ارزشمند جناب عطارری قوچا

درآبار کتابخامة آوریة حی»، موجور رر ریاض اال یاضشور که رربارن مسخة می

کتاب  846بیدوازی رر سال »توضیحاتی راره است. بناب این موشتة ایشان « رکن

گ ی که اطال  ری (22)باشد.می 937و تاریخ تح ی  زمسخه[  مزبور را تألیف ک ره

صحّح رست آورریج شمارن مسخة مزبور است که رر مقدمة مرربارن این اث  به

ا رمثنوی مصباح آمده است. ایشان ب اساس عکس آقای عطارری، شمارن مسخه 

 هت ک ررر کتابخامة رامشگاه مظامِ حیدرآبارِ رکنِ هندوستان ثب« س/29741/7

 لة  وق کاری ض وری و شایسته است.تحصیح رسا (23)است.
 

*** 
 

بیت و شامل سه  صل به  6583مثنوی مرصلی است رر  ب. مثنوی مصباح:

 این ش ح: 

مبح  ریگ   وکه خور ر« دن امسانوجور آمرر بیان علت به» صل اول:  -

 ر:میز رار

 «.وبرر بیان رابطة میان محبّ و محب»و « رر بیان م اتب محبت»

 «.رر بیان معار» صل روم:  -

 «.رر م اتب  نا و حقیقت آن» صل سوم:  -

بناب این باید رر مظ  راشت که آمچه رر بیتی از خور متن آمده و کتاب را 
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 رر سه اول ) صل( بدین وورت مع  ی ک ره:

 شد م تب ب  سه اول این گنج راز    

 رر محبّت، رر  نا و رر میاز    

   ستابع کتابشناسی مامند تاریخ اربیات ورا و  و از این ط یق رر من

 ست.رقیق میست و توویری کلی از محتویات کتاب امنزوی راه یا ته، چندان 

-یث  مارربارن امگیزه و محون س ورن این مثنوی، به مقل ابیاتی از خور 

 د رازیج. رشید رر این باره گوید:

 یک شبی بورم به   قت دایبند    

 و جان رررمند با رل م  وح    

 زرم ب  سینه سنگ از شوق یارمی    

 با خیالش بورم امدر کارزار    

 ررآمد م معی (24)تا که از سویی    

 شد گشاره از مس ّت منبعی     

الت حامد. رشید رر آن بوره« اولیا»و « روحامیان»م معی که از زم ن 

 کنند.میمقل « یک کتاب»شنور که آم ا مطالبی را از مکاشره، می

 چون بسی ب راشتشان آن قیل و قال    

 ک رم از راه ترحّص این سؤال    

 کاین همه قبل و روایت از ک است    

 از شما د سیدن این مشکل رواست    

 جملگی گرتند کز مصباح توست    

 ها که رر اقداح توستمستی می    
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«  ی بس منیچیز»شور. دس آن گ وه، رشید خور مشتاق ریدن آن کتاب می

 . آمگاهآورمدای ق ار رارر )اشاره به سه  صل کتاب(، ب ایش میدایهرا که روی سه

د. امتهکند که از مزریک و رور، به سوی آن مور تمایل یا خلق را مشاهده می

 شور:هنگامی هج که از آن حالت خارج می

 چون رلج آمد از آن احوال باز    

 ألیف و سازمایل بدین ت (25)گشته بُد    

 ای باری آبگویا این احوال، دیش از ارارت بیدوازی به امی  عبداهلل ب زش

ه  از  گوید دس از آن حالت،او روی راره است. چ ا که او رر همین مقدمه می

ن آاره از برر این « می عبداهلل»س وره است. ولی دس از شناختن چندی ابیاتی می

 مقدها ب  زبامش جاری گشته است.خواسته و از آن به بعد شیخ اجازت 

 بیدوازی خور رربارن مام مثنوی آورره است:
     

 شد« مصباح»مام این ب  و ق آن، 

 و آن به ام  خالق االوباح شد    
 

امی ، همان چ اغ و مصباحی است که رر واقعة روح«آن»اش به که اشاره

 تابسه  صل ک مشاهده ک ره بور. به غی  از مقداری مطالب مظ ی که رر آغاز

ه کرهد آمده است. باقی ح ج آن را یکصد و بیست و چ ار حکایتی تشکیل می

ربی، د رازی و غی ه باید ب رسی و ارزش ااز جنبة مأخذشناسی، محون حکایت

آمده  «خاتمه»اش تعیین گ رر. رر امت ا میز، بحثی با عنوان شناسیتاریخی و م رم

خلص تنده و تاریخ اتمام س ورن کتاب و که شامل محون القای مطالب به س ای

 اوست:
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 ختج ک رم تا مگ ری رل ملول    

 چون سخن بسیار شد مبور قبول    

 رارر مرورطبع از چیزی که می    

 کی گذارر تا کسی یابد س ور    

 ورمه ه  رم بح  رل آید به موج    

 ها  وج  وج می ررآید زین سخن    

 ظ و خطکشج بعضی به قید لرمی    

 رر کنج بعضی رگ  را از سخط    

 زآن که بعضی هست از آن، ماگرتنی    

 از حکایت میست آن رُر، سرتنی ..    

 ک رم آخ ، تا به کی این قیل و قال    

 گ رر ماللگرتگو زین بیش، می    

 از بستان غیب (26)آمد این موباوه    

 هیچ عیب (27)میست ب  احکام غیبی    

 آم ا ب  زبان و رل گذشته چه     

 ررّ آن بح  است کز ساحل گذشت    

 گرت و ماگرتنش مدان از اختیار    

 رسامدم آمچه   مور آن مگار ...می    

 میست این بیچاره االّ واسطه    

 تا شور محکج تو را آن رابطه ...    

 چون گذشت از ه  ت خی االمام    

 م ...هشتصد و دن اه و رو، این شد تما    
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 آن توقع رارم از شیخ و م ید    

 « ...رشید»کز مکویی یار آرمد از     

 ها را تمامبا تو گرتج گرتنی    

 بشنو و رر کار بندش، والسالم    

 تا مگ رر بس مطوّل این کتاب    

 (28)ختج شد واهلل اعلج بالصّواب    

شاهد: ه شده )س ور« رشید»سالی این مثنوی که ظاه اً رر جوامی یا میان

ن ر سدخصوص ر( مسبت به باقی آثار او از اقبال بیشت ی ب خوررار و به787ص 

ه های بسیاری کتابت شده است. چنامکرهج ه  ی و ق ون بعد، از آن مسخه

 اقبال و کها   ستی از ب خی از آم ا را رر ارامه خواهیج رید. همچنین تن ا اث  

 ر است. اگ چه میت و دشتکار مصححتصحیح و چاپ شدن را راشته همین مور

 ارر تادی رمصباح بسیار احت ام ب امگیز است، ولی این کار میاز به یک وی ایش ج

  ی . به ه حال، رر دایان این قسمت، به مع(29)به وورت تصحیحی علمی ررآید

ج. د رازیهایی از مثنوی مصباح که تاکنون شناسایی شده است، میرستنویس

ر ر کارت  ن میان، جناب حامدی حق از سه مورر مسبتاً قدیمیگرتنی است از ای

 خور سور ب ره است که بدام ا اشارتی خواهد ر ت.

بن حسین، به خط محمد Add ة 7769رن مسخة کتابخامة ب یتامیا به شما .1

  ی ه 955الثامی سال موالما می کی سم قندی که رر کوی سیّدان، رر جماری

 ه رره است. رومین مسخة ک نة مصباح همین مسخه است ککتابت آن دایان یا ت

  (30)تصحیح اث ، از عکس آن استراره شده است.

مسخة شخصی آقای احمد شاهد اسر اینی که به گرتة مصحح مصباح،  .2
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بیت کتاب را مدارر. این مسخه که رر تصحیح اث  از آن استراره شده  500 دورح

 لة آینده، رر مقالة آقای شاهد، مع  ی و ورحه رارر و سالیامی قبل رر م 378

 (31)امد.اعالم شده بور که ایشان آن را تصحیح و آمارن چاپ ک ره

بن ورحه رارر و به خط موالما احمد 440مسخة تاجیکستان )؟( که  .3

ا ته یه  ی کتابت آن دایان  921محمد خوارزمی، رر ه ات و به تاریخ رمضان 

ن آمصحح مثنوی   اهج آورره و رر تصحیح از  است. تصوی  این رستنویس را

 ت ین رستنویس مصباح است.استراره ک ره است. این مسخه، قدیمی

علیق ها، به خط مستبخش مثنوی 123. مسخة کتابخامة آوریه به شمارن 4

ین . از ا(32)ورحه 426ه  ی رر  961، کتابت شده رر «بن حسن شی ازیمبارک»

ار آن ی آقای عطارری باشد؛ چنامکه استار ا شار ازمسخه گویا عکسی رراختیار 

 اب خور، از رو مسخة ریوانتگرتنی است آقای عطارری رر ک (33)ک ره است.

خن ان سرشید بیدوازی یکی رر آوریه و ریگ ی رر کتابخامة رضا رامپور هندوست

 (34)گرته که به مظ ، همان مثنوی مصباح است.

ت و  قط که بسیار ماقص اسOr ة  355ارن . مسخة کتابخامة ب یتامیا به شم5

ابت ی کتب گ رارر. بناب     ست آم ا، این مسخه گویا رر سدن هردهج میالر 33

 (35)شده است.

  ی ه 1115، کتابت شده رر C ة1166. مسخة لنینگ ار روسیه به شمارن 6

 (36)ای خطی را ررب  گ  ته است.از م موعه 477تا  286که اوراق 

ه رر کبخش مواعظ، بدون تاریخ  386بخامة آوریّه به شمارن . مسخة کتا7

  بایو   ست آم ا، س ایش مثنوی به حکیج اوحدالدین رلی  ک مامی، ملقب به 

 (37)ه  ی مسبت راره شده است. 852ثامی، رر 



 129 رشیدالدّین محمد بیدوازی و ...

تان و که به هم اه بوس 144. مسخة کتابخامة بنگال آسیاتیک به شمارن 8

  (38)ط مستعلیق بدون تاریخ ق ار رارر.ای به خگلستان، راخل م موعه

 (39)ارر.ب گ ر 237که  1268. مسخة کتابخامة بارلیان آکسرورر به شمارن 9

وجور م 890میک و یلمی از این رستنویس رر کتابخامة م کزی ت  ان به شمارن 

 است که جا راشت رر تصحیح از آن استراره شور.

ط مستعلیق کتابخامة ب ار، به خ ة 332. مسخة کتابخامة ملی کلکته شمارن 10

رن شما هندی آراسته، میک و یلمی از این رستنویس میز رر کتابخامة م کزی به

 موجور است. 5227

 195ه  ی، رر  1096، مورخ 4665. مسخة کتابخامة ملک به شمارن 11

 (40)ب گ.

 (41).285. مسخة کتابخامة لیندزیاما به شمارن 12

از  15:25 العظمی گلپایگامی رر قج به شمارن اهلل. مسخة کتابخامة آیت13

ریوان »ب گ. این مسخه رر    ست تک جلدی آم ا به مام  230سدن روازرهج رر 

ن، ولی تصوی ی از آ (42)مع  ی شده است.« رشیدالدین اسر اینی»از « رشیدی

مظ   طبق سالیامی قبل مزر کتابشناس محت م آقای ابوالرضل حا ظیان ریده شد که

ایشان، مثنوی مصباح بور. مع  ی و اوالحیة این مسخه رر    ست  ررست

رایی که م دراً به رست جناب حا ظیان و آقای ودة  ترصیلی کتابخامة مزبور

 خواهد آمد.ة خویی موشته شده و زی  چاپ است 

*** 

تک مسخة این اث ِ رشیدالدین بیدوازی رر  ج. رسالة عرفانی به سبک گلستان:

ای ارزشمند از رساالت ع  امی با ، جزو م موعه4216ه شمارن کتابخامة ملک ب
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رست چندین کاتب ه  ی ق ار رارر. این مسخه به 974تا  864هایی از تاریخ

رسالة  (43)مگاشته شده که رر    ست کتابخامة مزبور مام آم ا ثبت شده است.

را ررب   59آن م موعه است که از آغاز تا ب گ مورر بح  ما، مخستین بخش از 

شور که  عالً مشخص میست آیا ای ریده میگ  ته است. رر دایان آن میز جمله

رهد و یا تاریخ دایان استنساخ را آن جمله چنین تاریخ اتمام تألیف را مشان می

ور  ... سنه اربع و  16 ی یوم الخمیس  الشریفة لةتمت ال سا»است: 

این رستنویس رر عص  حیات ولی ه چه هست ...« سبعین و ثماممایه علی ید 

اطالعات م بوط به  (44)رشیدالدین بیدوازی کتابت شده و ارزش روچندامی رارر.

- صول و ابواب کتاب و آغاز و ام ام آن را از روی    ست آن کتابخامه می

 آوریج. کتاب رر واقع یک مقدمه و هرت اشاره رارر به این ش ح:

 مقدمه رر سبب تألیف کتاب. -

 اشاره یکج رر بدایت محبّت. -

 اشاره روم رر حکایت محبّت. -

 (54)اشاره سوم رر مسخه ریده مشد( -)

 اشاره چ ارم رر عنایت محبوب. -

 اشاره دن ج رر والیت محبوب. -

 اشاره ششج رر حمایت محبوب. -

 اشاره هرتج رر هدایت محبوب. -

لی یخ ع.. محمدبن شاین خاک یزه .»رر ابتدای کتاب مام مؤلف چنین آمده: 

«. ید[...ال شبالبیدوازی، المرتخ  المباهی به عبدالل ی و ملقب بال شید زکذا؛ ظ: 

 آغاز کتاب میز چنین است:
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 .الکتابال حمن ال حیج. الحمداهلل الذی امزل علی عبدهال حمن اهللبسج

 ای ب ت  از توهّج و غی  از تخیالت  

 چیزی رگ  ورای جمیع تصورّات  

ی ی بنالغت زکذا.ظ: معمت[ کب یای ذاتت را چگومه باز ممایج، که سال ی 

 ثناه ... به دای   ج ه  کس میست ...

 ام ام کتاب میز این بیت است:

 ما جمله به  عل خویش امدر گ ویج  

 هج لطف تو آخ  کند آم ا یاری  

*** 

ی اینکه این مثنوی کوتاه را رر مدخلد. مثنوی پنجاه و هشت بیتی: 

یدان ز م امه آورریج، به رلیل اهمیت آن رر تاریخ تصو  و مکاتی است که اجداگ

 رشید ل ازشیخ رشیدالدین بیدوازی ررب  رارر. این مثنوی، به هم اه سی و رو غز

ی او، قتداذیل رسالة کمالیة م ،که رر امت ای این گرتار جداگامه ذک  خواهد شد

است،  «وحیداالولیاء»به خط  آباری به چاپ رسیده است. این چاپ را کهب زش

 875رست میاورریج. ولی رر کتاب م حوم رکت  خاوری، تاریخ س ورن آن به

 (46)ه  ی تخمین زره شده است.

*** 

از  : مسخة منحص  به   ر اث ، رر سدن م ج و چندی دساسطر غیبیه ه

 ه  ی کتابت شده است و اکنون 886ررگذشت بیدوازی، رر اواخ  رجب سال 

 87شور. مگ داری می 10737به شمارن اهلل العظمی م عشی آیةگ تابخامة بزررر ک

 سط  کتابت شده است. 21ب گ رارر و رر ه  ورحه، 
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 مز(،خط مستعلیق است با م کب سیاه و عناوین موشته شده با شنگ   )ق 

 به هم اه روای ی که به رقت کشیده شده است.

بی ه است شامل تحمیدیة ع الف، ریباچة کتاب آمد 5ب تا  2رر اوراق 

 3عالی )تای از رشید به  ارسی رر حمد باری الف(، قصیده 4کتاب )از آغاز تا 

 5ف تا ال 4ای ریگ  به  ارسی از همو رر معت مبوی )الف( و قصیده 4الف تا 

 الف(.

. رو بیت آغازین قصیدن مخست به هم اه بیتی که تخلص شاع  را رارر

 چنین است:

 قیّوم زو[ م ید قارر زاو[ رامابه مام حیّ   

 بصی  و واحد و ت حمد ز؟[ شنوا و هج گویا زکذا[  

 اله مسقط رحمن، رحیج مالک اکب   

 همتا ...حکیج وارق رازق، جوار   ر بی  

 کند بشنورمزی حکایت می (74)، از روی زکذا[«رشید»  

 عوج این است، اگ  راری هوس دیش آکه راه بی  

 س ّیست اجمالی مه ترصیلیز سی  معنوی   

 اعطینا[ یز هاشوی سی اب این کوث  و کث ت  

 همچنین چند بیت از قصیدن روم، از این ق ار است:

 سالمی سالج از علّت، وحیح و باو ا مق ون   

 مضاعف ه  رم از ودق و به اخالص اتج مشحون ...  

 او ه  یکی کتابی ماطقند از حق (48)زاهل بیت  

 رو معمت ار رامد به عالج کی بور مغبونکس این   
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 هااز حب آل آری، رسید این س خ رویی« رشید»  

 بخت آمکه س سبزی م وید زان جناب اکنونسیه  

لف تا ا 5)ب گ « سبب تألیف کتاب»دس از ریباچه، رر بخشی با عنوان رر 

 ب( گوید: 6

[. 871ز=  احدی و سبعین و ثماممایه ةرر سارس شوالی که واقع بور رر سن

س   وأوّه حال بور ... رل رر ترر وقت ق بتی که سلطان وقت ب  س ی  اقبال خوش

ید   خورشطلو رر تنبّه و روح رر توجّه لطیرة ربامیّه، رر امتظار و استبشار لمو 

ظاه   تابیجمال بور ... ماگاه یاری که رل را به کمال قابلیَت او کاری بور، ک

 ساخت.

- انجمسخة رسالة مش وره به جام »کتاب که هماما  به مطالعة آنمؤلف، 

الدین محمد ممای بور که تصنیف حض ت محقق معین عار  ... موالما شمس

این  شور و دس از اتمام آن، بامشغول می« شی ین ... مع و  به مغ بی است

 ذهنش ای که بهاگ  از غیب اشارتی رسد، بعضی از آن زمکات تازه»ذهنیّت که 

 871ور )رتج شوال سال مذکای ریگ  ذک  توان ک ره، وبح ها رر رسالهرسیده[ ر

، وراره  ی(، دس از اتمام ورر  تحی ررویشان و با شنیدن جملة دایامی آن ا

ر رکند که را ررک می« غیبتی»، «اهلل عظمةوالسالم علیک یا من  ةالصّلو»یعنی 

  آن:

ب  جایی از  –لّج ولی اهلل علیه و س –چنین ریده شد که حض ت رسالت 

های ایشان هج از مور سرید است و لمعان مور چنان امد و جامهمور سرید مشسته

شور که منبع آن اموار کدام هست و معلوم ممیازیشان ظاه  است که وهج  نا میز 

عضو ایشان است. خاط  متوجه آن شد آن مطلع مور را تحقیق کند. به یکبار 
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ایشان تمامی مطالع ممور که هیچ عضوی و ح اب م ترع گشت و س  تا قدم 

جزوی ممامد مگ  که از آن موری ررخشان بور و ه  موری رمگی خاص راشت: 

و  تسعة امّا همه محرو  به مور سرید بور و ه  عضوی اسمی ممور از اسماء 

م ال تحقیق  دتسعین. بعضی از اسما از بعضی اعضا معلوم شد. قامّا از غلبة وج

چون این واقعه ریده شد. وورت این واقعه را، باس ها با ذک  تقدیج  تمام ممامد ...

رضوی ولوی، به  (49)رواعی مقیده به اشارت غیبیه کتابت ک ر و به جامب مش د

یة، و بدرالوالیة ال دام لس حض ت مقتدای مطلق و م شد طالبان به حق، شمس

امات والحاالت و جامع مقطة روای ال ّشار و مکتة اس ار الورار، را ع اعالم المق

اموا  الرضایل و الکلمات ... شیخی و مقتدایی من عنداهلل، امی  ش اب الحّق 

  ستاره شد. رر جواب، بعد  (50)قدّسنا اهلل بس ّه العزی ة والیقین، عبداهلل الحقیقة و

از اذن رر تألیف و ذک  مقدمات و مالحظات، چنین   موره بورمد که مشاهدن 

یریّت مسطور به اسماء و ورات مشمول هیأت رسالت حض ت رسول به ک

تع یف است و هیکل اکمل وورت مقیّدن بیننده رر وورت حض ت رسالت 

 عالمت استقامت ب  ش یعت و ط یقت بوره.
 

 رباعی

 این رولت و این سعارت آیا ز ک است    

 کان شاه ررین خ ابه آیین آراست    

 از آهن اگ  آینه سازر رلب     

 وی چو مظ  کند، جمالش دیداست  رر    

آباری، خاط ش منتظ  اذن الدین عبداهلل ب زشدس از این مامة امی  ش اب
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 مامد تا:معنوی می

ر رای  بعد از چندگاه، شبی رر کنج خلوت ... ماگاه غیبتی رست رار و رو

عمیج تنشأ مظ  آمد، چنامکه رر محل تق یب مذکور خواهد شد. مبدأ این روای  و م

ی  جن ضمای  گشت و ج ت ایضاح م اتب استق ار و استیدا  که ه یک به وای

اسطة وا به امد. روای  و اشارات م قوم گشت.  امّ از اباء، و به وج ی از ام ات

می اماع ز م ض و دی ی و موامع ض وری  قی ی و سبب ظ ور حوارث زمانِ بی

ه بقبت ا تار تا عایو ووار  روزگارِ زورکارِ ما  مان، رر تأخی  و تسویف م

و  شکالالتماس و تقاضای بعضی از یاران همدم و وو یان وا ی رل مح م، این ا

 وور م قوم گشت.

ش که کتابش را رر سنین دی ی و گویا رو سال دیش از ررگذشتة مؤلف 

 و اسماء و ورات ال ی، ب اساس مشاهداتمگاشته آن را رر موضو  توحید 

مثالً رر  ای ی که رر غیب ریده، تنظیج مموره است.اش و با استراره از روغیبی

 جایی گوید:

ب ب غیرر حین اشتغال و توجه به تحقیق ظ ورات حقایق اسمامیّه رر م ات

 سیاهی به« اهلل»لطیف، رای ن عظیمه رر مظ  آمده و رر ررون آن رای ه، لرظ 

ن آمور و مسبز  «اهلل»مکتوب و ب گ ر آن روای  متلوّمه؛ چنامچه رای ن محیط به لرظ 

لج ای ن عآن ر وای رر غایت مورامیّت و سریدی رای ن حبوتیّه بور و ب گ ر آن رای ه

 ب( 25بور. الخ )

ب رسی تمامی مطالب کتاب و امعکاس آن رر گرتاری بدین کوتاهی، از 

شور که توان و حوولة این موشته خارج است و رر ووف آن به همین بسنده می

روره تصّو  ب اساس مبامی  لسری، که به مث  اربی موشته کتابی است شامل یک 
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ت. کتاب د  از رباعّیات و ابیات  ارسی است که با ذوق خاصّ مؤلف رر شده اس

الدین رازی است. البته رر متن جای گ  ته و یارآور م وارالعبار و دی وان م ج

قصیدن مورر اشعاری که مؤلف از خور آورره )مثل قصاید ابتدای کتاب و یا 

 توان از مظ  رور راشت.دایامی(، سستی بسیاری ابیات را ممی

ب   ای مرصل به کتاب ضمیمه ک ره که رر آنرر خاتمه، بیدوازی قصیده

 گوید:م اتب وجور امسان اشاراتی رارر. او خور رر این باره می

رر  چون م اتب عبور و م ور حقایق ال یه و لطایف مامتناهی و ظ ورات

ه  تبه بمر ه  رتلبّس به البسة وجورِ ظلی و کیریّت مدّظل الل ی و تعیّن مقامات و 

 ح ازقدر معلوم شد و ت تّب وجور موجورات مر رات و م کّبات و ت تّب اروا

ه وجوریّ  اتبمقام امیّت تا م ایت موالید مر وم گشت، ظاه  امسان را میز که ب  م

و  میویّهره و حقة حبوتیّه و مماتیّخور گذشته و اسرار و سی  آن مقامات سابقه وال

-ینایت بعتا  اخ ویّه ک ره، ررین قصیده آینده، بدان اشاراتی ر ته بور، آورره شد

ج تقدی شک  آن معمت بهعلّتِ حض ت واهب العطایا و امعامات او معلوم شور و 

 الف( 85رسد. واهلل تعالی اعلج بالصّواب )

 :و ابیاتی از آغاز و دایان قصیدن مزبور
 

 کوی هستی و تعیین اگ  مامدیج ما رر گِلبه  

 جاعل« امّی جاعلٌ»ظ ورات است امدر خاک   

 ز مبدأ تا معار آری بسی راه رراز آمد  

 مبارک بار این سی  و روش با امت ا واول  

 ک ا بورم، چه راهست این، منازل چیست بیش و کج  
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 ز رار وول تا چه شد به باب  صل و غج مازل ...  

 رر اول علت غایی، رر آخ  جمله دیدایی  

 به معنی باطن آرایی، به ظاه  روره را مکمل  

 از کُمَّل امسان  اتح را می بارا« رشید»  

 عاطل نکزین ره رستگاری یا ت ه  ررمامد  

رر  جمالت دایامی موجور رر مسخة کتابخامة م عشی، به خاط  مکاتی که

قل میناً عرستنویس )رقج کاتب( ررب  رارر؛ مورر تاریخ تألیف و تاریخ استنساخ 

 شور:می

 ونا العظام، برضلک خمشای متابعةت اقدامنا علی ط یق ثبّ جُالل 

ت تمّ : لدعاءبعد هذا اة قدّس اهلل س ّه ة ام. قال المصنّف ک مک یا عزیز، یا علُ 

 ی  الواقعة ةالقعد ی ش   ذی ةيبيالغهذه االسط   کتابة

ما العبد ه  ی؛ تاریخ دایان تألیف[ و ا 875ز =  ئهثمامماخمس و سبعین و  ةسن

نه من یقی و ج احرظ رینه من االّ ات الرقی ،  محمدبن شیخ علی البیدوازی. اللّ 

 طیات. یا م یب الدعوات و یا واهب الع رحمة واسعةعلیه الت رّرات. ارحج 

 یاب  عون الملک الوهّبهذا زا[ الکتاب  کتابةت تمّ»و رقج کاتب: 

 «.ه  ی[ 886اواخ  ش   رجب سنه ستّ و ثمامین و ثمامما ه ز= 

*** 

رربارن ریوان اشعار شاع ، باید دیشادیش به اشتباه ب خی  و. دیوان اشعار:

هایی که رر قالب مگاران رر تمیز مدارن اشعار غزل و غی ه با منظومه   ست

رر مورر بیدوازی میز مثنوی س وره و هویتی مستقل رارمد، اشاره ک ر. این اشتباه 

چنامچه گذشت )رر مورر مسخة گلپایگامی از مثنوی مصباح و یا وارق است و 
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از ریوان شاع ( رر تعداری « های هند و داکستانسی ی رر کتابخامه»اطاّل  مؤلّف 

امد. البته رر اینکه بیدوازی از منابع، مثنوی مصباح را ریوان شاع  قلمدار ک ره

ک ره، ت ریدی تخلّص می« رشید»و قصیده راشته و رر آم ا  رر قالب غزل اشعاری

میست، چنامکه به تعداری از قصاید دیش از این اشاره شد. همچنین سی و رو 

آباری، چاپ شی از به خط غزل از او، ذیل رسالة کمالیة مقتدا و م ارش، ب زش

ات و قصاید . آیا اوالً غزلیّ (51)بیت رارر 239وحیداالولیاء آمده است که جمعاً 

ای باقی بمامد؟ این چیزی شاع ، به شکل ریوامی مستقل ررآمده تا از آن مسخه

 (52)توان با قاطعیّت از آن سخن گرت.است که هنوز ممی

 

 منابع
 

ستان های خطی  ارسی مؤسسة خاورشناسی   هنگمسخهآکیموشکین، اٌر.   و ...    ست ة 
ول، امدارک   هنگی امقالب اسالمی، چاپ ، ت جمة عار  رمضان، سازمان علوم روسیه

1375. 

 .21. سال ، راهنمای کتاب«مصباح رشیدالدین بیدوازی»ا شار، ای ج. ة 

شش رسول ، می اث اسالمی ای ان، به کو«   ست اجمالی چ ل م موعه»(: 1376ةةةةةةة . )ة 

 .1376 ،العظمی م عشی م ری، قج، چاپ اول، ر ت  دن ج هللاةیآجعر یان، کتابخامة 

حمور کت  م، به کوشش ای ج ا شار، بنیار موقو ات ر  هنگ ای ان زمین)ت دید چاپ شده رر: 

 (.30، ج 1384ا شار، ت  ان، چاپ اول. 

 .تان قدس، آسهای خطی کتابخامة ملی ملک   ست مسخهدژوه، محمدتقی. ا شار، ای ج رامشة 

ق. ح، تصحیح جوار حامدی صباحالممثنویبیدوازی اسر اینی، شیخ رشیدالدین محمد. ة 

 .1382ش یف، چاپ اول. 

 .1362. ، رامشگاه ت  ان، چاپ اولآثار اربی –ذهبیّه، تصوّ  علمی خاوری، اسداهلل. ة 
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های ه، مش یة مسخ«های عمومی و خصووی شی از   ست کتابخامه»دژوه، محمدتری. رامشة 

 .1346 دن ج، رامشگاه ت  ان،ای ج ا شار، ر ت   –دژوه خطی، زی مظ  محمدتقی رامش

 .1377، تصحیح غالمحسین یوسری، چاپ دن ج،   وررین گلستانسعدی شی ازی. ة 

 .1365اسرند(،  –)ب من  12-11، شماره 12، سال ، آینده«رشیدالدین بیدوازی»شاهد، احمد. ة 

 .4، ت  ان، رامشگاه ت  ان، ج تاریخ اربیات رر ای اناهلل، ورا، ذبیحة 

عظمی اهلل الةیکتابخامة عمومی حض ت آهای خطی    ست مسخهره، ابوالرضل. زاع بة 

 .1378، قج، رارالق آن الک یج، چاپ اول، گلپایگامی

طارر، ع  – ان . ام من مخطوطات ایهای هند و داکستانسی ی رر کتابخامهعطارری، عزیزاهلل. ة 

 .1376چاپ اول. 

ن . تصحیح جعر  سلطانان و جنات ال نانروضات ال ک بالیی تب یزی، حا ظ حسین. ة 

 .1349الق ا ی. ت  ان، بنگاه ت جمه و مش  کتاب، جزء ثامی، 

 .1341، ص 3، ج مؤلرین کتب چادی  ارسی و ع بیمشار، خامبابا. ة 

 .1351ای، ، ت  ان، مؤسسة   هنگی منطقهخطی  ارسیهای   ست مسخهمنزوی، احمد. ة 

 .1382، 7، ج المعار  بزرگ اسالمیةرای ی  ارسی، هاةةةةة .    ستوارن کتابة 

 ی، چاپ، امس تک، به سرارش کتابخامة احمدتحرة عباسیمؤذّن خ اسامی، شیخ محمدعلی. ة 

 .1381اول، 

 .1363، اپ روم، ت  ان،   وغی، چتاریخ مظج و مث  رر ای ان و رر زبان  ارسیمریسی، سعید. ة 

 یب ، تصحیح ممذک  احباباری، سیدحسن )خواجه(. االش ا  بخاری متخلّص به مثمقیبة 

 .1377مایل ه وی، مش  م کز، چاپ اول، 
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 .692ا شار، ای ج: ص  .1

 .320، ص 1مریسی، سعید: ج  .2

 .457، ص 4اهلل، ج ورا، ذبیح .3

 .581-580ک بال ی تب یزی: جزء ثامی، ص  .4
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 .254. ص 1خاوری، اسداهلل: ج  .5

  هنگ و هن  شمسی رر سبزوار و ساکن اسر این. سابقاً کارشناس و هن شناس وزارت  1310ولد مت .6

ک: ایشان ر بارنو با آثار حوزن جغ ا یای محل تولدش آشنا و به احیای آم ا عالقمند بوره است. رر

ی ، اخ رر مقالة 613-612شور: ا شار، ای ج: ص ؛ میز ریده می127بیدوازی اسر اینی: مقدمه، ص 

 های خطی م موعة شخصی آقای شاهد آگاهی راره است.استار ای ج ا شار از مسخه

 .849، 786-785شاهد، احمد: ص  .7

-به ب هرتج،م حوم رکت  غالمحسین یوسری رر تعلیقات گلستان سعدی، ذیل حکایت دامزرهج از با .8

ده شچاپ  849ورحة  عنوان یک ممومه تصوی  وندوق گور، به این تصوی  که رر م لة آینده

 (.489ارجا  راره است )سعدی: ص 

وم اسرند ، )چ ارشنبه، ر226، ش 5، احمد شاهد، مدای قومس، سال «رشیدالدین محمد بیدوازی. »9

احوال  اً به(. همچنین ب اساس    ست مقاالت استار ای ج ا شار، گویا مقالة ریگ ی اختصاو1374

لی آررس ورم. رست آوتالش بسیار، آن را میز متوامستج به و آثار بیدوازی د راخته است که من با

م ضا ، غال«یمظ ی به زمدگی و آثار شیخ رشیدالدین محمد بیدوازی اسر این»کنج: آن را ع ضه می

 .45-44: ص 3(، ش 1372) 1 سنق ی، بینالور، 

 .3206 – 32.5، ص 4. منزوی، احمد: ج 10

زی رر ت که بیدوااس« اسط  غیبیه»ریده شد: یکی جملة دایامی رر رو منبع « شیخ علی». مام ددر او، 11

« یدوازیی البالعبد الرقی  محمدبن شیخ عل»ام ام آن، ضمن ب شم رن تاریخ اتمام تألیف، خور را 

واهد خم ا مام ب ره است؛ و ریگ ی مقدمة رسالة ع  امی موجور رر کتابخامة ملک است که ووف آ

 آمد.

 )مقدمة مصحّح(. 114ص . بیدوازی اسر اینی: 12

 .568-566، ص 1؛ خاوری، اسداهلل: ج 132. همان، 13

، که به همان اث ، 581تب یزی؛ جزء ثامی، ص  ؛ ک بالیی183-182. مؤذّن خ اسامی، محمدعلی: ص 14

 ارجا  شده است. 114چاپ شی از به خط م حوم وحیداالولیاء، ص 

ت مخستین بار آقای احمد شاهد اسر اینی تصوی  ؛ چنامکه گذش131-122. بیدوازی اسر اینی: ص 15

 این وندوق را رر سال روازرهج م لة آینده منتش  ک ر.

، 1؛ خاوری: ج 320، ص 1آباری. این منابع ریده شور: مریسی، سعید: ج . رربارن امی  عبداهلل ب زش16

ثاری رر )ب اساس موشتة م 1302، 140-137. 14االش ا  بخاری: ص شامزره. ، مقیب250ص 
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خاتمة کتابش، آگاهی راریج که ددربزرگ او، سیّد عبدالوهاب بخاری، رست از ارارت به امی  

بن عبدالحی حسینی اسحاقی به شیخ آباری راره است(؛ اجازه یا ارشارمامة سید عبداهلل عبداهلل ب زش

ی شده رر: کتابخامة ملک رر ت  ان، مع   4137پ مسخة  79محمد رشیدالدین بیدوازی رر ب گ 

. میز رربارن رسالة کمالیه رک: مشار، 1024، ص 2؛ منزوی: ج 217، ص 7دژوه: ج رامش –ا شار 

)  219دژوه: ص آباری را معاو  دنداشته است(؛ رامش) که به اشتباه ب زش 946، ص 3خامبابا: ج 

ت خامبابا دژوه گویا ب اساس اطال  ماررسکه رر مع  ی تک مسخة خامقاه احمدی، م حوم رامش

مشار، مؤلف را معاو  دنداشته است. این اشتباه به    ست اسنار منزوی میز راه دیدا ک ره است: 

 (.767، ص 7(، ج 1382؛ همان )1330، ص 2منزوی، احمد: ج 

ات که اطالع 806-805. ص 7(، ج 1382او رک: منزوی )« ش ح لمعات»همچنین رربارن 

 ضه عبخش داکستان  ر کتاب، موجور رر کتابخامة گنجبسیار خوبی ب اساس مسخة منحص  به  

ن الدیشده است. این اث ، ب اساس همان مسخه تصحیح و منتش  شده است: ش ح لمعات شیخ  خ 

ی، ی، مولآباری، احمد قدسی، مقدمة محمد خواجوالدّین امی  عبداهلل ب زشع ا ی، شیخ ش اب

 .1379چاپ اول. 

ه بخاوری  آباری، م حوم رکت  اسداهللامی  عبداهلل ب زشگرتنی است رربارن تاریخ و ات 

مان آغاز به زه  ی رامسته . حال آمکه خور او رر ابتدای ش ح لمعات،  854اشتباه ر ته و آن را 

اث  « غیبیه اسط ». همچنین رر مقدمة 118کند. رک: ش ح لمعات: ه  ی بیان می 864تألیف آن را 

لیف کتاب ه  ی ررخواست اجازن تأ 871ری، آمده است که او رر آبارشید بیدوازی، شاگ ر ب زش

 را، کتباً ب ای استارش رر مش د   ستاره است.

 .243-242. بیدواری اسر اینی: 17

 . اول: مش دی18

 .6و  5. مسخة م عشی، ب گ 19

-290الدین رضا تب یزی: ص . رربارن بیدوازی همچنین رک: شیخ م یب784. شاهد، احمد: ص 20

. رر منبع اخی الذک  41االش ا  بخاری: ص (؛ مقیب131) به مقل از: بیدوازی اسر اینی: ص  291

ید خواجه اسحاق ختالمی بوره  آباری بوره که او مشیخ رشید که م ید سیدعبداهلل ب زش»منظور از 

 همین رشیدالدین بیدوازی است. « .. الخ

 .786. شاهد، احمد: ص 21

 .170ص . عطارری، عزیزاهلل: 22
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 .196. بیدوازی اسر اینی: ص 23

 : سوی.242. متن چادی، ص 24

 : بور.242. متن چادی، ص 25

 : موباره.693. متن چادی، ص 26

 . متن چادی: عینی.27

 .694-692. بیدوازی اسر اینی: ص 28

- بیعضاًبید و . مثالً مقدمة کتاب د  است از مطالب بسیار زا د و د ح ج. همچنین تعلیقات غی مر29

ش را خاطبامکه به مظ  من از آم ا ماشی شده که مصحّح محت م سطح رامش خوامندگان و م – ایده 

ی هج قدارمشخص مک ره و میز محون ارجاعات که اوالً علمی میست. از کیریت کار کاسته است. م

 ها و عدول از وزن یا باختن آن رر تصحیح متن راه یا ته است.اغالط و بدخوامی

 زبور راهاست که تصحیح معمدن علمی مبورن کار هج عدم اشاره به اختال  مسخهیک رلیل 

ی ان اا رر های اث  که از ب خی از آم به شکل کاری ذوقی ررآورره است. عدم استقصای رستنویس

 آید.تصاوی ی موجور است. مقص ریگ  این کار به شمار می

 .457، ص 4 اهلل: ج؛ ورا، ذبیح3205، ص 4. منزوی، احمد: ج 30

 .786. شاهد، احمد: ص 31

 .3205، ص 4. منزوی، احمد: ج 32

 .692. ا شار، ای ج: ص 33

 .292، 172. عطارری، عزیزاهلل: ص 34

 .3205، ص 4. منزوی، احمد: ج 35

 .413-4؛ آکیموشکین: ص 3205. همان، ص 36

 .3205. همان، ص 37

 .3205. همان. ص 38

 .3205. آکیموشکین: ص 39

 .144. ص 4دژوه، محمدتقی ج رامش –ار، ای ج . ا ش40

 (.612)چاپ روم: ص  629(: ص 1376. ا شار، ای ج )41

 .320زاره، ابوالرضل: ص . ع ب42

؛ چنامکه گذشت، اولین بار استار ا شار از این 276-275، 7دژوه، محمدتقی: ج رامش ة. ا شار ای ج 43
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ر. رربارن این رساله همچنین رک: یار ک  «براهنمای کتا» رساله رر یارراشت مختص  خور رر

 .659. ص 7(، ج 1382؛ همان )1284. ص 2(: ج 1351منزوی، احمد )

لة نوان رسابه ع . این رساله به یکی از رامش ویان رشته اربیات  ارسی رامشگاه ت  ان مع  ی شد تا44

 کارشناسی ارشد ب  روی آن دژوهش کنند.

 اوراق آن جاب ا شده است.. شاید از مسخه ا تاره و یا 45

 .429، ص 1. خاوری، اسداهلل: ج 46

 کند بشنو. شاید وورت ررست چنین باشد: رشید از رمزی از حکمت حکایت می47

 . اول: اهل و بیت48

 . اول: مش دی.49

رر « ازیمختص ی از احوال رشید بیدو»ای که از این جمالت شد به بخش گی ی. رربارن متی ه50

 گرتار م اجعه شور.ابتدای این 

 .164-162: بیدوازی اسر اینی: ص 429، ص 1. خاوری، اسداهلل. ج 51

ی ی رر ساحتمال این که مسخة مع  ی شده رر کتاب « مصباح»های مثنوی . رر بخش مع  ی مسخه52

ضعیف رامسته  باشد، بسیار« ریوان رشید(. »292و  172های هند و داکستان ) عطارری: ص کتابخامه

ی ند مع  هرا که رر جلد روم    ست بامکی دور « ریوان رشید اسر این»به این مورر باید شد. 

جمالی ا   ست »ت  رامست. رر این باره رک: ا شار، شده، اضا ه ک ر و آن را مستلزم ب رسی رقیق

 (.610)چاپ روم: ص  627ص «: چ ل م موعه

« رشید»ریوان شاع ی با تخلص از  8/5266ای به شمارن همچنین رر کتابخامة ملک مسخه

شد، دوازی باد بیوجور رارر که آن را میز باید ب رسی ک ر. احتمال اینکه این مورر آخ ، اشعار رشی

 بسیار زیار است.
 

 
 

 


