|هلاــــــقم |
| سیدعلی میرافضلی

اشعار نویافتۀ
نرگسی ابهری

| آینۀپژوهش 192
| سال سیودوم ،شمارۀ ششم،
| بهمــن و اسفنـــد1400

49-62

چکیده :نرگسی ابهری از شاعران قرن نهم و دهم هجری
است و نسخههای اندکی از دیوانش تا روزگارِ ما باقی
مانده و به چاپ رسیده است .او شاعری غزلپرداز و
عاشقانهسراست و در رباعی و مثنوی نیز دستی داشته
است .دیوان نرگسی ابهری به همت حمیدرضا قلیچ
خانی تصحیح و در سال  ۱۳۷۶منتشر شده است.
تصحیح دیوان ،بر مبنای دو دست�نویس اصلی (نسخۀ
دست�نویس تکمیلی
کتابخانۀ ملک و دانشگاه تهران) و دو
ِ
صورت گرفته است .دیوان چاپی ،فقط چهار رباعی دارد که
هر چهار ،سرودۀ خاقانی شروانی است .همچنین ،فاقد
برخی از غزلها و رباعیات شاعر است .ما در دست�نویسی
از دیوان نرگسی که در  959ق کتابت شده و در کتابخانۀ
بیت افزوده یافتیم که در مقالۀ
مونیخ نگهداری میشودِ 94 ،
حاضر ،به نقل آنها میپردازیم.
کلیدواژهها :غزل فارسی ،اشعار نویافته ،نرگسی ابهری،
خاقانی شروانی

Nargesi Abhari›s Newly Found Poems
Seyyed Ali Mirfazli
Abstract: Nargesi Abhari is one of the poets
of the ninth and tenth centuries AH and few
copies of her Divan have survived to the present
day and have been published. He is a lyrical
and romantic poet and has also been involved
in quatrains and Mathnavi. Nargesi Abhari›s
Divan has been edited by Hamid Reza Ghelichkhani and published in 1997. The edition
of the Divan has been done based on two main
manuscripts (the manuscripts of Malek Library
and the University of Tehran) and two other
supplementary manuscripts. The printed divan
has only four quatrains, all four of which are
composed by Khaghani Shervani. It also lacks
some of the poet›s sonnets and quatrains. We
found 94 extra verses in a manuscript of Nargesi›s s Divan written in 959 AH and is kept in
the Munich Library, which we will discuss in
the present article.
Keywords: Persian Ghazal, Newly Found Poems, Nargesi Abhari, Khaghani Shervani

أشعار حديثة االكتشاف للنرجيس األهبري
ّ
السيد عيل مير أفضيل
 النرجسـي األهبري هو أحد شـعراء القرنني التاسـع والعاشـر:اخلالصة
 والـذي وصـل إىل عصرنـا احلاضـر مـن نسـخ ديوانـه هـو،اهلجر ّيين
ٌ
.عدد قليل ّمتت طباعته
ّ
 مثلمـا كانـت لـه بعـض،وهلـذا الشـاعر قصائـد يف الغـزل واحلـب
ً
ّ
.الرباعيات واملثنو ّيات أيضا
وقـد ّمت تصحيـح ديـوان النرجسـي األهبـري على يـد محيد رضـا قليچ
ّ  وكانت.1376 خاين وصدر يف السنة
عملية تصحيح هذا الديوان
ً
ّ
أصليتين مهـا نسـخة مكتبـة ملـك ونسـخة
اعتمـادا على نسـختني
ً
ّ
.تمكيليتني أيضا
 وعىل نسختني،جامعة طهران
ّ
 مجيعها من نظم خاقاين،رباعيات فقط
والديوان املطبوع فيه أربعة
ّ
ّ
. وهو يفتقر إىل بعض قصائد الشاعر الغزلية ورباعياته،شرواين
ّ وقـد وجدنـا يف أحـدى النسـخ
اخلط ّيـة مـن ديـوان نرجسـي مكتوبة
ّ
94  اهلجر ّية وموجودة يف مكتبة مدينة ميونيخ األملانية959 يف سنة
ًّ
ً
.إضافيا خيلو ديوانه املطبوع مهنا وقد ذكرناها يف املقال احلايل
بيتا
ً
ّ
، األشـعار املكتشـفة حديثـا، الغـزل الفـاريس:األساسـية
املفـردات
. خاقاين شرواين،نرجسي أهبري
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نرگسی ابهری از غزلسرایان سدۀ نهم و دهم هجری است .به نوشتۀ سام میرزا ،مدتی محتسب هرات بود و
درآخر به قندهار رفت .وی تاریخ مرگ نرگسی را سال  938هجری رقم زده و گوید در سن  60سالگی فوت
کرده است (صفوی .)172 ،بنابراین ،تاریخ تولد شاعر در حدود  878ق خواهد بود .امیرعلیشیر در روزگار
جوانـی نرگسـی بـا او در مـرو مالقـات کـرده و پنداشـته از اهالـی آنجاسـت (فخـری هـروی .)219 ،سـام میـرزا،
داسـتانی از مالقات هاتفی و نرگسـی نقل کرده و از قول هاتفی او را «نحس مردک» نامیده اسـت (صفوی،
 .)171مؤلـف عرفـات العاشـقین نیـز بـه مناظـره و مشـاعره نرگسـی و هاللـی اشـاره داشـته و آورده اسـت« :در
ّ
مجلسـی بـه هاللـی گفـت کـه تخلـص تـو بهغایـت غالمانـه واقـع شـده ،او در پاسـخ گفـت :بلـی ،چنانچـه
ّ
تخلـص تـو کنیزانـه اسـت» (بلیانـی .)3880 :6 ،از نرگسـی ابهـری ،دیـوان شـعری در حـدود  1500بیـت باقی
مانده که اغلب آن را غزلهای شاعر تشکیل میدهد .غزلهای نرگسی اغلب کوتاه و در توصیف حاالت
عاشـقانه اسـت و از این حیث او را میتوان یکی از شـاعران «مکتب وقوع» به شـمار آورد .غزلیات نرگسـی
در زمان حیاتش مورد توجه محافل ادبی بوده و فخری هروی ،چهارده غزل او را در مجموعۀ غزلیات تحفة
الحبیب که به سال  929ق فراهم آورده ،نقل کرده است (رک .گلچین معانی.)15 ،
دیـوان نرگسـی ابهـری یـک نوبـت بـه همـت حمیدرضـا قلیـچ خانـی تصحیـح و در سـال  ۱۳۷۶توسـط
انتشـارات روزنـه چـاپ شـده اسـت .تصحیـح دیـوان ،بـر مبنـای دو دسـتنویس اصلـی (نسـخۀ 5233
ـتنویس تکمیلـی صـورت گرفتـه اسـت .ایـن دیـوان در
کتابخانـۀ ملـک و  4101دانشـگاه تهـران) و دو دس
ِ

بردارنـدۀ  298غـزل ،چهـار رباعـی ،قطعـات و اشـعار پراکنـدۀ شـاعر اسـت .سـام میـرزا در تذکـرۀ خـود ،در
انتهای منتخب اشـعار نرگسـی ،مثنویی در پاسـخ مخزن االسـرار نظامی را از آثار این شـاعر دانسـته و دو
بیت آن را نقل کرده اسـت (صفوی .)172 ،اثری از این منظومه در فهرسـتها به دسـت نیامد .در همان
ّ
ً
عصـر نرگسـی ابهـری ،شـاعر دیگـری از مـردم هـرات میزیسـت که تخلص نرگسـی داشـت و بعـدا آن را به
ّ
مصحح دیوان نرگسـی ابهری متوجه تفاوت این دو شـخص
«آهی» تغییر داد (رک .فخری.)197-196 ،
نشده و سرگذشت او را از مجالس النفائس امیرعلیشیر در مقدمۀ کتاب نقل کرده (نرگسی )23 ،و بیت
شمار اشعار نرگسی ابهری جای داده است (همان.)144 ،
این شاعر را نیز در
ِ
جنـاب قلیچخانـی ،هنـگام تصحیح دیوان نرگسـی ابهری دسـتش از دسـتنویس شـمارۀ  4062دانشـگاه
تهـران کوتـاه بـوده اسـت .ایـن نسـخه ،مشـتمل بـر دیـوان وفایـی و نرگسـی اسـت و به سـال  976ق کتابت
ً
شـده اسـت .از انتهـای دیـوان نرگسـی کـه انتهـای دسـتنویس نیز هسـت ،ورقی چنـد افتاده اسـت و بعدا
افتادگی دیگرِ این نسخه ،بین ورق  81پ و  81ر است
ورقی از نسخهای دیگر را بدان الحاق کردهاند.
ِ
و بخشـی از غزلهای قافیۀ الف و دال و همۀ غزلهایی که بین این دو حرف قرار داشـتهاند ،از دسـت

رفته اسـت .این نسـخه گویا از آن مرحوم امیری فیروزکوهی بوده و حسـینعلی باسـتانی راد به سـال 1322
شمسـی از روی ایـن نسـخه و نسـخۀ کتابخانـۀ ملـک ،دیـوان نرگسـی ابهـری را بـرای کتابخانـۀ شـخصی
خـود کتابـت کـرده اسـت .نسـخۀ مذکـور بـه شـمارۀ  4101در کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران نگهـداری
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تصویر دستنویس مجموعۀ دواوین کتابخانۀ مونیخ ،Cod. pers. 64 ،برگ نخست
(متن :دیوان امیر خسرو دهلوی ،هامش :دیوان نرگسی ابهری)
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یشـود .باسـتانی راد ،بعدهـا نسـخۀ امیرفیروزکوهـی را نیـز بـه کتابخانـۀ خـود ملحـق کـرد و در سـنوات
م 
بهـای خطـی او  ،بـه کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران انتقـال یافـت.
بعـد ،همـراه بسـیاری دیگـر از کتا 
ّ
مصحـح دیـوان نرگسـی ابهـری از نسـخۀ باسـتانیراد ،میتـوان گفـت ایشـان بیآنکـه
بـا توجـه بـه اسـتفادۀ
بدانـد ،از دسـتنویس  4062نیـز  ،بهواسـطه ،بهرهمنـد بـوده اسـت .مـا در جسـتجوهای خـود ،بـه منتخبـی
از دیـوان نرگسـی ابهـری دسـت یافتیـم کـه در حـال حاضـر  ،اقـدم نسـخ دیـوان اوسـت .ایـن نسـخه را شـاه
ّ
محمود مشـهدی در  959ق (بیسـت سـال بعد از مرگ شـاعر ) کتابت کرده و متعلق به کتابخانۀ دولتی
بایرن (مونیخ) در آلمان اسـت .نسـخۀ مونیخ ،به نسـبت دسـتنویسهای دیگر  ،چندین غزل ،تکبیت
و رباعی بیشتر دارد.

رباعیات خاقانی در دیوان نرگسی
در دیـوان چاپـی نرگسـی ابهـری ،چهـار رباعـی جـای گرفتـه (نرگسـی )142 :1376 ،کـه هـر چهـار رباعـی از
سرودههای خاقانی شروانی (د 595 .ق) شاعر نامدار پارسی است .این چهار رباعی طبق روایت دیوان
خاقانی به قرار زیر است (خاقانی:)۷۳۳ ،۷۲۶ ،۷۱۴ ،۷۱۵ ،
در راه تـ ـ ـ ــو گوشـ ـ ـ ــم از خبـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــاز افتاد

در وصــــــــل تو چشــــــــمم از نظر بــــــــاز افتاد

چون خـ ـ ـ ــوی تو را به سـ ـ ـ ــر نیفتـ ـ ـ ــاد دلم

از پــــــــای در آمــــــــد و به ســــــــر بــــــــاز افتاد

آنجـ ـ ـ ــا که قضـ ـ ـ ــا رهـ ـ ـ ــزن حال تو شـ ـ ـ ــود

گ ـــــــر خانه حصار اســــــــت ،وبال تو شــــــــود

چـ ـ ـ ــون رحمت حق صورت فال تو شـ ـ ـ ــود

صحرای گشــــــــاده ،حصن مال تو شــــــــود

بر فـ ـ ـ ــرق مـ ـ ـ ــن آتش تـ ـ ـ ــو فشـ ـ ـ ــانی و دلم

ب ـ ـــــر رهگــــــــذر غــــــــم تــــــــو نشــــــــانی و دلم

از جـ ـ ـ ــور تو جـ ـ ـ ــان رفت ،تو مانـ ـ ـ ــی و دلم

من ترک تــــــــو گفتــــــــهام ،تو دانــــــــی و دلم!

کـ ـ ـ ــردم بـ ـ ـ ــه قمـ ـ ـ ــار دل دو عالم بـ ـ ـ ــه گرو

تن نیز به دســــــــتخون و ســــــــر هم به گرو

مانـ ـ ـ ــدم همـ ـ ـ ــه و نمانـ ـ ـ ــد چیـ ـ ـ ــزی با من

من مانــــــــدم و ْ
نیمجان بهیــــــــک دم به گرو

ّ
مصحح محترم دیوان نرگسـی ابهری ،این چهار رباعی را از دسـتنویس شـمارۀ  ۴۱۰۱دانشـگاه تهران نقل
کرده اسـت .این دسـتنویس ،همان طور که پیشـتر گفتیم ،نگاشـتۀ باسـتانی راد در سـال  ۱۳۲۲شمسـی
اسـت و وی ،آن را از روی دو نسـخۀ دیگـر بـرای کتابخانـه شـخصی خـود برنوشـته اسـت .مـا ایـن چهـار
رباعـی را در انتهـای دسـتنویس شـمارۀ  ۴۰۶۲دانشـگاه تهـران هـم یافتیـم (نرگسـی 979 ،ق :بـرگ  116ر ).
و حـدس قر یـب بـه یقیـن مـا آن اسـت کـه دسـتنویس شـمارۀ  4062یکـی از دو نسـخهای اسـت کـه مـورد
استفادۀ باستانیراد در تدوین دیوان نرگسی بوده است.
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ّ
در تعلـق ایـن چهـار رباعـی بـه خاقانـی تردیـدی وجـود نـدارد و در دسـتنویسهای کهن دیـوان خاقانی ،از
جملـه دسـتنویس م ّ
ـورخ  664ق کتابخانـۀ مـوزۀ بریتانیـا (نسـخۀ اسـاس چـاپ سـجادی) موجـود اسـت.
آمدن نرگسی ،کتابت شده است .نکتۀ مهم دیگر  ،الحاقی
نسخۀ بریتانیا ،حدود دو قرن پیش از به دنیا ِ
ورق مر بـوط بـه ایـن رباعیـات در نسـخۀ شـمارۀ  4062دانشـگاه تهران اسـت که سرچشـمۀ انتسـاب
ب ِ
ـودن ِ

چهـار رباعـی مذکـور بـه نرگسـی ابهـری بـوده اسـت .بـا اندکـی دقـت در خط و ِمسـطربندی و جدولکشـی
ّ
یشـویم که برگۀ مذکور  ،به آخر دسـتنویس الحاق شـده و به اصل کتاب تعلق نداشـته
نسـخه ،متوجه م 
ـدگان نسـخه در تاریخـی کـه مشـخص نیسـت ،برگـی از دسـتنویس
اسـت .بـه عبـارت دیگـر  ،یکـی از دارن ِ
دیوان خاقانی را که در نگاه اول ،شباهتی به نسخ ۀ خودش داشته ،به نسخه الحاق کرده که نزد خریدار
ً
احتمالـی ،نسـخهای کامـل بـه نظـر برسـد و قیمـت بیشـتری پیدا کنـد؛ یا آنکه سـهوا چنین اتفاقـی افتاده
مراجعان
است .باری ،این چهار رباعی را باید از دیوان نرگسی حذف کرد تا موجب خطای مخاطبان و
ِ
دیوان نگردد و به معضل «رباعیات سرگردان» دامن نزند.

اشعار افزودۀ دستنویس مونیخ
ِ

دسـتنویس مـورد اسـتفادۀ مـا بـه نشـانی  Cod. Pers.64در کتابخانـۀ دولتـی بایـرن (مونیـخ) نگهـداری
یشـود .پیکـرۀ اصلـی دسـتنویس را دیـوان امیـر خسـرو دهلـوی تشـکیل میدهـد و در هامـش آن ،گزیدۀ
م 
اشـعار هفده تن از شـاعران قرن هشـتم تا اوایل قرن دهم هجری جای گرفته اسـت :نرگسـی ،آھی ،فغانی،
جامـی ،صالـح ،اھلـی ترشـیزی ،ھاللـی ،حیـدر کلیچـه ،ھمایـون اسـفراینی ،فیضـی ،آصفـی ،شـاھی،
کتابت دسـتنویس را شـاه محمود مشـهدی به سـال
ریاضی ،حافظ ،قاسـم انوار  ،بنایی هروی ،سـھیلی.
ِ
ـعار
 959هجـری قمـری بـه خـط نسـتعلیق بسـیار زیبـا در  169بـرگ انجـام داده اسـت .اولیـن بخـش اش ِ
هامش نسخه را منتخب دیوان نرگسی ابهری تشکیل میدهد و مشتمل بر  990بیت اعم از غزل و قطعه
و تکبیت و رباعی است (برگ 1ر تا  40ر ) .این دستنویس ،اگرچه همۀ اشعار نرگسی را در بر ندارد ،اما
از دو جهت ّ
مزیت دارد :یکی قدمت و ّ
صحت نسخه ،و دیگر اشعار افزوده .دستنویس مونیخ از لحاظ
ترتیـب و ضبـط اشـعار  ،شـباهتهایی بـا نسـخۀ شـمارۀ  4062دانشـگاه تهـران دارد و گویـا منبـع هـر دو ،
نسـخۀ مشـترکی بوده اسـت .این شـباهتها در ضبطهای متفاوت ،چیدمان ابیات و بیتهای اضافۀ
دو نسـخه ،مشـهود اسـت و چنـان نیسـت کـه بتـوان آنهـا را نتیجـۀ ّ
تصـرف کاتـب دانسـت .دسـتنویس
مونیـخ ،برخـی مشـکالت متـن چاپـی را بـر طـرف میکنـد یـا ضبطهـای مناسـبتری ارائـه میدهـد کـه
ّ
بایـد در تجدیـد چـاپ کتـاب ،مـد نظـر قـرار گیـرد .ذکـر مـوارد اختلاف ایـن دسـتنویس بـا دیـوان چاپـی و
ضبطهای ارجح آن ،از هدف این نوشته دور است.
رباعـی اضافی ( 94بیت) نسـبت
داشـتن  8غـزل 5 ،تکبیـت و 23
مهمتر یـن ویژگـی دسـتنویس مونیـخ،
ِ
ِ
نهـا در این مقالـه ،برای عالقهمندان شـعر فارسـی سـودمند خواهد بود.
بـه دیـوان چاپـی اسـت کـه نقـل آ 
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ایـن اشـعار اضافـه نشـان میدهـد کـه دیـوان اصلی شـاعر  ،بیـش از مقدار فعلـی بوده و همۀ آن به دسـت
مثنوی نرگسـی نیز میشـود که هنوز به نسـخهای از آن دست پیدا
ما نرسـیده اسـت .این کاسـتی ،شـامل
ِ

نکردهایم 23 .رباعی موجود در این نسـخه ،سـخن امین احمد رازی را که نرگسـی غزل و رباعی میگفت
ّ
(رک .رازی ،)1355 :2 ،تأیید میکند و تسلط شاعر را بر قوالب مختلف نشان میدهد .ستایش شاعر از
شاه اسماعیل صفوی (رک .رباعی شمارۀ دو ) ،نشانهای از ارتباط نرگسی با دربار صفویان میتواند بود.
ً
بنابراین ،این گفته که نرگسی «از روی ّ
تفنن و صرفا برای تخلیۀ روحی» شعر میگفته است و مدح کسی
در شـعر او وجـود نـدارد (نرگسـی )28 ،چنـدان صـواب نیسـت و علـت ایـن قضاوت ،در دسـت نداشـتن
همۀ اشـعار شـاعر اسـت .دیوان نرگسـی ،حضورش در محافل ادبی ،مراودات او با شـاعران همعصرش
از قبیل :هاتفی و هاللی که در تذکرهها گزارش شده ،و بیش از سه دهه فعالیت ادبی ،نشان از اشتغال
ّ
جدی نرگسی به امر شاعری دارد و به سخنوری با چنین کارنامه ،شاعری ّ
متفنن نتوان گفت.
]غزل [1
چو الیـ ـ ـ ــق تـ ـ ـ ــو ندیدیم خدمـ ـ ـ ــت خود را

آســــــــتان تــــــــو ُبردیــــــــم زحمت خــــــــود را
ز
ِ

درید پیرهنـ ـ ـ ــم را رقیب همچو سـ ـ ـ ــگان

درســــــــت کرد بــــــــه آن قوم نســــــــبت خود را

پیالـ ـ ـ ــه گیر و مخـ ـ ـ ــور غم که دردسـ ـ ـ ــر َآرد

دســــــــت تفرقــــــــه دادن فراغــــــــت خود را
به
ِ

چه حالت اسـ ـ ـ ــت که از بیم آن جفا پیشه

به هیچکس نتوان گفــــــــت حالت خود را

دود آتشدل خشـ ـ ـ ــک شد جهانکه ز من
ز ِ

دریغ داشــــــــتهای ابــــــــرِ رحمت خــــــــود را
ََ
بدین قدر مشــــــــکن قــــــــدر و قیمت خود را

ز خواری دگران نرگسـ ـ ـ ــی دگـ ـ ـ ــر کم گوی

ّ
عــــــــزت خود را
خموش بــــــــاش و نگه دار

رقیـ ـ ـ ــب اگر دهدت نقد جـ ـ ـ ــان مگیر از او

(برگ  7ر  7-پ)


]غزل [2
فغان که میکده خالی ز بادۀ عنبی است

ْْ
نماند درآفاق ،اینچه بیطربی است
طرب

ز جـ ـ ـ ــام مهـ ـ ـ ــر و ز مینای چـ ـ ـ ــرخ دلگیرم

چهجای ساغر ّزر ین و شیشۀ حلبی است

ز جـ ـ ـ ــور چرخ بتـ ـ ـ ــر میشـ ـ ـ ــویم روز به روز

که کار بنده همه عمر ]بد [1ز ِب ْه طلبی است

رقیـ ـ ـ ــب را نتـ ـ ـ ــوان نسـ ـ ـ ــبتی به مـ ـ ـ ــا کردن

نبهسگانش کمالبیادبیاست
کهنسبتای 

 )1در اصل :نه« .بد» تصحیح قیاسی است
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ز کو ههـ ـ ـ ــای گنه نرگسـ ـ ـ ــی چه غـ ـ ــــم دارم
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که روز حشر شــــــــفیعم ّ
محمد عربی است
(برگ  9ر  9-پ)

]غزل [3
پیامی سوی من زآن سرو سیمینتن نمیآید

که هرکس رفت سوی او  ،بهسوی من نمیآید

ندارد کلبۀ تار یـ ـ ـ ــک من بی طلعتش نوری

چه شد کآن ماه یکشب بر سرِ روزن نمیآید

ذره ّ
چنان دل ّ
ذره شـ ـ ـ ــد مرا از تیغ بیدادش

که گر خواهم بدوزم بر ســــــــر سوزن نمیآید

دال دیگر مدار از هیچ یاری چشم نیکویی

که من از دوست دیدم آنچه از دشمن نمیآید

اگر گفتم به رویت عاشقم بر من مکش خنجر

بدینمقدار کسرا-جانمن!-کشتننمیآید

در آن کو نرگسی خرسندم از فکر گل رویش

از آنم ســــــــالها فکر گل و گلشن نمیآید



2

(برگ 11پ 12-ر )
]غزل [4
ز نیک و بد هنوز آن طفل بد ُبردن نمیداند

ندیده گرمو سردی،دوستاز دشمننمیداند

چه داند درد من از زخم تیغ عشق ،بیباکی

که چاک سینه را از چاک پیراهن نمیداند

چو مستولی شود درد جدایی ،دل به ُمردن ِنه

دوایاینمرضراهیچکسچونمننمیداند

ُ
شب تاریک ،رند ُدردکش در کنج میخانه

چراغی بهتر از جام َمی روشــــــــن نمیداند

به گلگشت چمن هرگز نیاید نرگسی بیرون

که این دیوانه جایی را ِب ْه از گلخن نمیداند
(برگ 14ر )


]غزل [5
ای غنچه را ز لعـ ـ ـ ــل تو خون در جگر هنوز

وی در عــــــــرق ز لعل تو گلبــــــــرگ تر هنوز

گفتـ ـ ـ ــی ز یک نظـ ـ ـ ــارۀ او رفت ـ ـ ـ ـهام ز هوش

ای بیخبر ! ز خویش نــــــــداری خبر هنوز

 )2امیـن احمـد رازی و تقـی اوحـدی ایـن بیـت را جزو اشـعار نرگسـی ابهری نقل کردهانـد (رازی1355 :2 ،؛ بلیانی .)3880 :6 ،در این دو
«ذره ّ
منبع ،در مصراع اول به جای ّ
ذره»« ،پاره پاره» آمده که ضبط مناسبتری است.
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بسمل به تیغ هجر تو شـ ـ ـ ــد مرغ دل ،ولی
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از شــــــــوق باغ وصــــــــل زند بــــــــال و پر هنوز
(برگ  19پ 20-ر )

]غزل [6
ز غوغای خریداران چنان گرم است بازارش

که گر یوسفشودپیدا،نگردد کسخریدارش

به آن ترک خطایی ،صورت چین بود در دعوی

نکو نشناخت خود را تا نیامد سر به دیوارش

مکنجانافراموشاینچنیناز عاشقمسکین

که گر روزی نباشد ،یاد خواهی کرد بسیارش

خوشآنوقتیکهمیدیدیمصدبارشبههر ماهی

چهشداکنونکهدر سالینمیبینیمیکبارش

دل از فکر دهانت کرد در دشت عدم منزل

چنان گمشددر آنوادی کهپیدانیستآثارش

مست ناز من
ز خونریزی ندارد هیچ باکی
ِ

چهریزمخوندلاز دیده،خواهمدیدبسیارش

مجو در عاشقی از نرگسی دیگر سر و سامان

سر و سامان این بیچاره معلوم است از کارش
(برگ 21پ)


]غزل [7
گر چو من زاری ب ه کوی او نباشد گو مباش

در چنانگلشنچنینخارینباشد گو مباش

از تن الغـ ـ ـ ــر اگر جانـ ـ ـ ــم برآید گـ ـ ـ ــو برآی

در قفس مرغ گرفتاری نباشــــــــد گو مباش

ای اجـ ـ ـ ــل! بیرون َبـ ـ ـ ــر از ویرانـ ـ ـ ــۀ عالم مرا

خستهای در چار دیواری نباشد گو مباش

شـ ـ ـ ــادم از یار جفاکاری که دارم در جهان

گر مــــــــرا یار وفــــــــاداری نباشــــــــد گو مباش

جا به کنج غم کنم دور از رخ او نرگسـ ـ ـ ــی

مسکنم گر صحن گلزاری نباشد گو مباش
(برگ 21پ 22-ر )


]غزل [8
چه شد چه شد که ز احوال من نمیپرسی

ز مبتــــــــا ی غم خویشــــــــتن نمیپرســــــــی

منـ ـ ـ ــم که جان به لب آمد مرا ز پرسـ ـ ـ ــش تو

تویی کــــــــه هیچ ز احوال من نمیپرســــــــی

هلاــــــقم
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اگرچه هسـ ـ ـ ــت مرا با تو صد سخن ،لیکن

چه گویمت که ز من یک سخن نمیپرسی

چو غنچه خندهزنانی به هر خس و خاری

ز حالــــــــت دل مــــــــرغ چمن نمیپرســــــــی

به فکر آن قد و رخسـ ـ ـ ــار نرگسـ ـ ـ ــی شادی

که از لطافت ســــــــرو ]و[ ســــــــمن نمیپرسی

]تکبیت [1
ما از خمار خسته و ساقی طبیب ماست


ما می خور یم تا دم آبی نصیب ماســــــــت
(برگ  37ر )

]تکبیت [2
خون دل ریخت چو رخساره ز می گلگون کرد

هرچــــــــه در خاطر او بــــــــود ،ز دل بیرون کرد

]تکبیت [3
ستمگری که ز تاراج دین پشیمان نیست

کسیکه دل به وفایش نهد ،مسلمان نیست

]تکبیت [4
خیالت را چو اشک از دیدۀ گریان بهدر کردم

اگر چشــــــــم منی ،از دیدنت قطع نظر کردم

]تکبیت [5
مناسبنیستایدلاز سر کویت گذر کردن

بالیی هســــــــت آنجا ،از بال باید حذر کردن

(برگ  37پ)
]رباعی [1
تا جـ ـ ـ ــان دارم بـ ـ ـ ــه گفتوگـ ـ ـ ــو خواهم بود

در راه طلب ،به جســــــــتوجو خواهم بود

از سـ ـ ـ ــر تا پـ ـ ـ ــا همـ ـ ـ ــه زبان خواهم شــــــــد

ّ
مــــــــداح علــــــــی و آل او خواهــــــــم بــــــــود

]رباعی [2
گـ ـ ـ ــر چـ ـ ـ ــرخ نشـ ـ ـ ـ َـاند بـ ـ ـ ــه پـ ـ ـ ــرِ جبریلم
 )3در اصل :عزرا ایلم .رسم الخط کاتب در خور توجه است.

ْ
ور خــــــــاک کنــــــــد بــــــــه فــــــــرق عزرائیلم

3
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ّ
غــــــــام شــــــــاه اســــــــماعیلم
حقــــــــا کــــــــه
ِ

]رباعی [3
هر چند سـ ـ ـ ــخن چو گوهر شـ ـ ـ ــهوار است

ناگفتن او بســــــــی ب ْ
ــــــــه از گفتار اســــــــت
ِ

بسـ ـ ـ ــیار سـ ـ ـ ــخن مگو که بیقدر شـ ـ ـ ــوی

چیزی که کم اســــــــت ،قدر او بسیار است

]رباعی [4
یارب غـ ـ ـ ــرض از قالب فرسـ ـ ـ ــوده چه بود

وز پــــــــرورش جان غــــــــم انــــــــدوده چه بود

از آمـ ـ ـ ــدن و رفتـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــود حیرانـ ـ ـ ــم

رفتــــــــن بیهوده چــــــــه بود
کیــــــــن آمــــــــدن و
ِ
(برگ  38ر )


]رباعی [5
خوش آنکه شـ ـ ـ ــراب بیخودی نوش کند

مطرب عشــــــــق نغمهای گــــــــوش کند
وز
ِ

نی دوسـ ـ ـ ــت به خاطرش رسد نی دشمن

از نیــــــــک و بــــــــد جهــــــــان فرامــــــــوش کند

]رباعی [6
هرچنـ ـ ـ ــد کـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن گنـ ـ ـ ــاهداری 4دارم

از لطــــــــف تــــــــو صــــــــد امیــــــــدواری دارم

از گفتۀ خویشـ ـ ـ ــتن پشـ ـ ـ ــیمان شـ ـ ـ ــدهام

وز کــــــــرده هــــــــزار شرمســــــــاری دارم

]رباعی [7
فکـ ـ ـ ــر تـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــرا انیـ ـ ـ ــس خاطر باشـ ـ ـ ــد

ذکــــــــر تــــــــو مــــــــرا تــــــــا دم آخــــــــر باشــــــــد

بد نیسـ ـ ـ ــت ا گـ ـ ـ ــر نیـ ـ ـ ــک نگوینـ ـ ـ ــد مرا

نیــــــــک و بد من پیــــــــش تو ظاهر باشــــــــد

]رباعی [8
هرچنـ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ــدا ز کعبـ ـ ـ ــۀ کـ ـ ـ ــوی تـ ـ ـ ــوام

وابســــــــته بــــــــه محــــــــراب دو ابــــــــروی توام

از جـ ـ ـ ــان گویم دعای جانت شـ ـ ـ ــب و روز

تا جــــــــان دارم به جــــــــان دعاگــــــــوی توام

 )4در اصل چنین است .ظ :گناهکاری.
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]رباعی [9
از گـ ـ ـ ــردش ّایـ ـ ـ ــام کشـ ـ ـ ــیدیم ســــــــتم

وز چشــــــــم بــــــــد زمانــــــــه دیدیــــــــم الــــــــم

بودیـ ـ ـ ــم ز دوسـ ـ ـ ــتان جـ ـ ـ ــدا یکچندی

صد شــــــــکر که عاقبت رســــــــیدیم به هم

]رباعی ] 10
ای سـ ـ ـ ـ ْ
ـیمبران! حـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــرا میدانیــــــــد

درد دل خســــــــته را دوا میدانیــــــــد

از جـ ـ ـ ــان رمقی بیـ ـ ـ ــش نماند هس ـ ـــــت مرا

گفتــــــــم به شــــــــما ،دگــــــــر شــــــــما میدانید
(برگ  38پ)


]رباعی [11
ای بـ ـ ـ ــاد! نیـ ـ ـ ــازِ مـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــرِ یـ ـ ـ ــار بگــــــــو

پرســــــــش ز مــــــــن و ســــــــام بســــــــیار بگو

احـ ـ ـ ــوال دل مـ ـ ـ ــرا بـ ـ ـ ــه دلـ ـ ـ ــدار بگــــــــو

زنهــــــــار بگــــــــو  ،هــــــــزار زنهــــــــار بگــــــــو

]رباعی ]12
دردا کـ ـ ـ ــه ز درد هجـ ـ ـ ــر بیمـ ـ ـ ــار شــــــــدم

وز فرقــــــــت یــــــــار خویشــــــــتن زار شــــــــدم

از وصـ ـ ـ ــل هنـ ـ ـ ــوز راحتـ ـ ـ ــی نادیــــــــده

بنگــــــــر به چــــــــه محنتــــــــی گرفتار شــــــــدم

]رباعی ]13
یغـ ـ ـ ــم نــــــــزدم
امشـ ـ ـ ــب ز فراقـ ـ ـ ــت دم ب 

خون خــــــــوردم و گریــــــــه کــــــــردم و َدم نزدم

خورشـ ـ ـ ــید برآمـ ـ ـ ــد و مـ ـ ـ ــرا خـ ـ ـ ــواب ُنبرد

تــــــــا دیــــــــدۀ روز  ،دیــــــــده برهــــــــم نــــــــزدم

]رباعی ]14
بـ ـ ـ ــی یـ ـ ـ ــار و دیـ ـ ـ ــار خـ ـ ـ ــود مال ل ـ ـ ـــی دارم

رخســــــــارۀ زرد و اشــــــــک آلــــــــی دارم

دل داده ز دسـ ـ ـ ــت و تـ ـ ـ ــن ز پـ ـ ـ ــا افتــــــــاده

ْ
غریــــــــب حالــــــــی دارم
در غربتــــــــم و

]رباعی ]15
افغان که رقیب با سـ ـ ـ ــگش همدم شــــــــد

خاصــــــــان درش محرم شــــــــد
در مجمــــــــع
ِ
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بنگــــــــر کــــــــه چــــــــه ناآدمیــــــــی آدم شــــــــد!

]رباعی [ 16
امـ ـ ـ ــروز تو یـ ـ ـ ــی کـ ـ ـ ــه در نکو یـ ـ ـ ــی علمی

ســــــــر تا به قــــــــدم تمــــــــام لطــــــــف و کرمی

تـ ـ ـ ــرک و هنـ ـ ـ ــدو ب هجـ ـ ـ ــان غالمنـ ـ ـ ــد تو را

شــــــــاه عربــــــــی و شــــــــهریار عجمــــــــی

(برگ  39ر )
]رباعی [ 17
تا کی ز غمت بی سـ ـ ـ ــر و سـ ـ ـ ــامان گردم

در جنگ شــــــــوم به بخــــــــت و گریان گردم

از پیرهـ ـ ـ ــن خو یـ ـ ـ ــش مـ ـ ـ ــرا شـ ـ ـ ــرم آیـ ـ ـ ــد

تا چند به او دســــــــت و گریبــــــــان ]گردم[5

]رباعی [ 18
ای آنکه مـ ـ ـ ــرا بی تو خبر از خود نیسـ ـ ـ ــت

وز بیخودیام پیش تو گفتن حد نیست

با مـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــدی و بـ ـ ـ ــه دیگـ ـ ـ ــران نیکویی

گر بــــــــا دگران نکو نباشــــــــی ،بد نیســــــــت!

]رباعی [ 19
در عشـ ـ ـ ــق به غیر از الم هجران چیست؟

جز محنت و درد حاصل از جانان چیست؟

گوینـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــرا :خـ ـ ـ ــوی مکن بـ ـ ـ ــا دردش

با دردش اگر خو نکنم درمان چیســــــــت؟

]رباعی [ 20
بی مرحمت و سـ ـ ـ ــتمگرت خواهم گفت

بیباک و خدا بیخبــــــــرت خواهم گفت

گر خوی بد تـ ـ ـ ــو اینچنیـ ـ ـ ــن خواهد بود

واهلل کــــــــه از این هم بتــــــــرت خواهم گفت

]رباعی [ 21
صد شـ ـ ـ ــکر خـ ـ ـ ــدا را که سـ ـ ـ ــتمکار نهایم

6

ســــــــگان مــــــــردم آزار نهایــــــــم
ماننــــــــد
ِ
ِ

از مـ ـ ـ ــا چه کنـ ـ ـ ــی گر یـ ـ ـ ــز و پرهیـ ـ ـ ــز آخر

م ـــــــا آدمیایــــــــم ،آدمیخــــــــوار نهایــــــــم!

 )5اصل :باشم .به قرار ردیف رباعی در مصراعهای اول و دوم اصالح شد.
 )6در اصل :نیم .به قرار مصراعهای دیگر اصالح شد.
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]رباعی [ 22
غم نیسـ ـ ـ ــت کـ ـ ـ ــه در راه بلندان پســــــــتم

کافتــــــــاد متــــــــاع نیســــــــتی در دســــــــتم

بسـ ـ ـ ــیار بلند پسـ ـ ـ ــت شد ،پسـ ـ ـ ــت بلند

صدشکر که من همان که هستم ،هستم!
(برگ  39پ)


]رباعی [ 23
صد شـ ـ ـ ــکر که فکر خان و مان نیست مرا

پــــــــروای کــــــــس و غم بتــــــــان نیســــــــت مرا

اندیشـ ـ ـ ــۀ هر سـ ـ ـ ــود و زیان نیسـ ـ ــــت مرا

برگ این و آن نیســــــــت مرا
حاصل ،ســــــــر و ِ
(برگ  40ر )
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