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Bot-e Ján or Tab-e Ján?  Rereading 
a Phrase from Khwaja Abdullah 
Ansari’s Collection of Persian Rasāel
By: Juyā Jahānbakhsh

Abstract: In Khwaja Abdullah Ansa-
ri’s Collection of Persian Rasāel, pub-
lished by Muhammad Sarvar Mola’ei, 
there is an article under number 10, 
titled “Anonymous article”, which is 
attributed to Khwaja. It has probably 
been compiled and codified under his 
name by some of his adherents. In the 
article, there is one sentence: “chon 
yār ah last kār sahl ast, sohbat bā ahl 
bābat-e jān ast, sohbat-e nā-ahl bot-e 
jān ast”. In the present article, the au-
thor is rereading this sentence. He has 
stated that the right words are “tab-e 
jān”, not “bot-e jān”. The article also 
discusses the meaning of this sentence, 
its exact translation in Arabic, and 
some examples of this sentence being 
used in the old texts.

Key words:  Bot-e jān, tab-e jān, Per-
sian Rasāel, Khwaja Abdullah Ansari, 
Muhammad Sarvar Mola’ei.

)ُبِت جان( أم )َتِب جان( ؟
مراجعــة إحــدى عبــارات جمموعــة الرســائل الفارســّية 

للخواجة عبد اهّلل  األنصاري

اخلالصة: احتوت جمموعة الرســائل الفارســّية للخواجة 
عبد اهّلل  األنصاري اليت قام بنشــرها حمّمد ســرور مواليئ 
عــى رســالٍة محلت الرقــم 10، وقد مّت نشــرها دون عنوان 
باعتبارهــا من الكالم املنســوب للخواجة والذي ُيتمل 
ينه. يديه قد قام جبمعه وتدو أن يكون بعض حمّبيه ومر

وقــد حــوت الرســالة املذكــورة عــى عبــارٍة هــذا نّصهــا: 
»چون يار اهل اســت كار ســهل است، صحبت با اهل 

بابت جانست، صحبت نا اهل ُبِت جانست«.
وقــد تأّمــل كاتب املقال يف قراءة هذا البيت وتوّقف عند 
عبارتــه قائــاًل إّن الصحيــح يف قراءهتــا هــو: )صحبت نا 

اهل َتِب جانست( نه )ُبِت جانست(.
 ملــا ذكــره يبــّن معــى العبــارة، كمــا يؤّشــر كوهنا 

ً
وتأييــدا

هــي الترمجــة الدقيقــة لعبارهتــا العربّية )مّحى الــروح(، مّث 
خيتــم مقالــه بإيراد املصاديق الســتخدام هــذا التعبير يف 

النصوص القدمية.

املفردات األساســّية: ُبِت جان )= صمن الروح(، َتِب جان 
ــى الــروح(، الرســائل الفارســّية، اخلواجة عبد اهّلل   )= مُحّ
األنصــاري، رســائل اخلواجة عبــد اهّلل  األنصاري، حمّمد 

سرور مواليئ، مّحى الروح، الرسائل الفارسّية.

عبــداهلل  خواجــه  فارســی  رســائل  مجوعــه  در  چکیــده: 
ئــی بــه زیــور طبــع  کــه توســط محمــد ســرور موال انصــاری 
ــا ســرنویس  ــر شــماره 10 و ب آراســته شــده اســت، رســاله ای زی
ــه  ــه ســخنانی منســوب ب ک ــه چــاپ رســیده  ــام ب ــی ن رســاله ب
کــه احتمــاال بعضــی دوســتداران وی بــه نــام  خواجــه اســت 
گــرد آورده و مــدون ســاخته انــد. در رســاله مذکــور  ایشــان 
کار ســهل  عبارتــی بــه چشــم میخــورد:  »چــون یــار اهــل اســت 
ــا اهــل بابــت جانســت، صحبــت نااهــل  اســت، صحبــت ب
ُبــِت جانســت«. نویســنده در نوشــتار حاضــر ایــن عبــارت 
کــه  را مــورد بازخوانــی قــرار داده و اینگونــه اظهــار مــی دارد 
ــِت جــان. وی بــا بیــان  ــِب جانســت، نــه ُب صحبــت نااهــل َت
معنــای ایــن عبــارت و نیــز ترجمــه دقیــق تعبیــر عربــی آن 
ــر  ــن تعبی ــری ای کارگی ــه  ــر مصادیقــی از ب ــروح« و ذک ــی ال »حّم

در متــون قدیــم، نوشــتار را بــه پایــان مــی رســاند.

کلیدواژه: بــت جــان، تــب جــان، رســائل فارســی، خواجــه 
عبــداهلل انصــاری، رســائل خواجــه عبــداهلل انصــاری، محمــد 

ئــی، حمــی الــروح، رســاله هــای فارســی. ســرور موال

 »ُبِت جان« یا »َتِب جان«؟
 بازخوانِی ِعباَرتی از َمجموَعۀ

نصاری
َ
 َرساِئِل فارسِی خواجه َعبداهلِل أ

7-3

 جویا جهانبخش
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دیِب َخدوم، 
َ
که داِنشــوَمنِد ُمحَتَرم و أ نصاری 

َ
َدر َمجموَعۀ رســائِل فارســِی خواجه َعبداهلِل أ

َکرده انــد، و بَحق َمجموعی  ، َترتیــب  د َســرَور موالئــی - داَم ُعاله!ـ  َجنــاِب آقــاِی دکتــر ُمَحّمَ

که زیِر ُشمارۀ 10 و با َسرنویِس  تی َهست 
َ
گونه گون، ِرسال ِکراَمند، و َسزاَمنِد ُمداّقه هاِی  است 

نصاری، به 
َ
»رســالۀ بینــام« به چاپ ســُپرده اند )َمجموعۀ رســائِل فارســِی خواجه َعبــداهلِل أ

د َسرَور موالئی، چ : 3، ِتهران: ِانِتشاراِت توس، 1389 هـ.ش.،  َتصحیح و ... ِی دکتر ُمَحّمَ

ر: َهمان، 
َ

َکرده اند )نگ یافته و ِإشاَرت نیز  که خود نیز بُدُرست در 2 / 473 - 492(، و ُچنان 

نصارِی 
َ
یختۀ خامۀ خواجه َعبداهلِل أ 1/ صد و هشــتاد و شــش - صد و هشتاد و هشــت(، ر

 َبْعِض َپســینیاِن 
ْ

کــه بِاْحِتمــال ْی  ی َنمی نماَیــد؛ بلکــه ُســَخنانی اســت َمْنســوب بــدو هــَرو

ن ساخته اند، و پاره هائی از آن را َدر دیگر  َکرده و ُمَدّوَ ِگرد  ی  دوستداِر خواجۀ هرات به ناِم و

ِرساله هاِی فارسِی ُمْنَتسب به خواجه َعبداهلل می َتوان دید و یافت )سنج: همان، 1/ صد و 

َخِذ َطبع و َنشِر این رساله، َدسْتنوشتی َارْجدار 
ْ
هشــتاد و هفت؛ و: 2 / 475، پینوشــت(. َمأ

ِر 
َ

ذ
ُ

گردیده اســت )ســنج: همــان، 1/ َده(؛ و از َرْهگ ِکتاَبت  کــه به ســاِل 852 هـــ.ق.  اســت 

رچه از روزگاِر حیاِت خواجۀ 
َ
گ که َتألیِف آن، َا َزبان و ساختاِر این ِرساله، َحدس می َتوان َزد 

م داشته باَشد؛ 
ُ

َخذ َتَقّد
ْ
ِکتاَبِت این َدسْتنوشِت َمأ یِخ  ر است، َبسا که َبسی َبر تار ّخِ

َ
هرات ُمَتأ

ٰی.
َ
ُم ِعْنَد اهلِل َتَعال

ْ
ِعل

ْ
َو ال

نصاری، 
َ
ْی، »رسالۀبیناِم« چاْپ ُشده َدر َمجموَعۀ َرساِئِل فارسِی خواجه َعبداهلِل أ به َهر رو

فت وگــوی، از َبرگهاِی پیر و َبــس روزگارآلود و یادگارهاِی 
ُ
َهرچــه باَشــد و از َهرکه باَشــد، بی گ

ُکَهِن ماست، و خوَرنِد ُدُرسْت خوانی و دَرنِگ َسَزنده. دیریِن زماْن َفرسوِد َفرَهنِگ 

َدر این ِرسالۀ بی نام، از ُجمله، می خوانیم:

کارســهلاســت،صحبتبااهلبابِتجانســت،صحبِتنااهلُبِت  »چونیاراهلاســت

جانست« )َهمان ، 2/ 479(.

ُه العالی - اســت َدر  یَد ِعّزُ د َســرَور موالئی - ز آنچه آَوْردیم، َضْبط و خواِنِش آقاِی دکتر ُمَحّمَ

نصاری.
َ
َمجموَعۀ َرساِئِل فارسِی خواجه َعبداهلِل أ
این خواِنش، خالی از ُغموضی نیست.

»چونیاراهلاستکارسهلاست«، ُسَخنی است ساده و زودیاب. »صحبتبااهلبابِت

جانســت« نیز ُغموضی َنداَرد. »باَبِت« چیزی، به َمعناِی ُمناِســب و َدرخور و ُمَتناِسب با آن 

که َدر َزباِن امروز َانَدَکک ناآشنا می نماَید؛  چیز اســت؛ َتعبیری بســیار شــاِیع در ِلســاِن ُقَدما 

ک؟! ... . و چه با

فت:
ُ
َسنائِی َغزَنوی می گ

نیســــــــــت ُمخَتَصــــــــــری  َهــــــــــر  بابــــــــــِت  تــــــــــو،  ُرخ   ِعشــــــــــِق 

نیســــــــــت بی َخَبری  َهــــــــــر  َدرخــــــــــوِر تــــــــــو،  ــــــــــِب 
َ
ل َوصــــــــــِل 
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ِتُب»  ج  ِ«نا ِاُ ِتُب» ج  ِ«نا

کوشِش: مظاهِر ُمَصّفا، ِتهران: ِانِتشاراِت زّوار، 1389 هـ.ش.، ص 391، ب 7471(. ) دیواِن َحکیم سنائی، به 

باری، از این »باَبت« َهم َدغَدغه ای نیست! ... آنچه ُمْبَهم و غاِمض می نماَید، این ِفْقره است:

»صحبِتنااهلُبِتجانست«.

» ُبِتجان « چگونه چیزی است؟ ... »صحبِتنااهلُبِتجانست« َیعنی چه؟

نصاری آشــکارا به 
َ
کــه َتعبیِر»ُبِتجــان« که طاِبِع َمجموَعۀ َرســاِئِل فارســِی خواجه َعبداهلِل أ پنــداِر َمْن َبنــده، این اســت 

ِف »َتِبجان« باَشد. َکرده اند، ُمَصّحَ یخت )به پیِش باء( خواْنده و َضْبط  َهمین ر

آری، »صحبِت نااهل َتِب جانست«، َنه »ُبِتجان«. 

که:  مان این است 
ُ
که »صحبِت نااهل َتِب جانست«، بی گ َمقصود ازاین َهم 

ــداَزد، بی َقرار و َفگار می َشــَود، َدر َتب و تاب می افَتــد، َرنجه و ُدچاِر 
ُ
ْهالن و ناســازان می گ

َ
جــاِن آَدمــی از ُمصاَحَبــِت ناأ

رَدد. 
َ
شَکنجه می گ

فت و ُدُرست! - که: »روح را ُصْحَبِت 
ُ
َکم - َهمان که خواجۀ شیراز حاِفظ می َفرمود - و چه راست می گ َیعنی - بیش و 

َمســت!«2، و غاَیــِت ُمٰفاِد  فت: »دیداِر یاِر ناُمَتناِســب َجَهّنَ
ُ
لٖیم!!«1، و شــْیِخ شــیراز َســعدی می گ

َ
ناِجْنــس َعذابٖیســت أ

ِحّب!«3.
ُ
 أ

َ
ُعوُذ ِباهلِل  ِمْن ... ِجَواِر َمن ال

َ
که: »أ که از قوِل َعَرب آَورده اند  َهمان 

شتگاِن 
َ

ذ
ُ
وح« است که بارها در َمْتنهاِی َقدیم به کار َرفته است، و گ یالّرُ این »َتِبجان«، َترَجمۀ َدقیِق َتعبیِر َعَربِی »ُحّمَ

م می داَدند.
َ
وح« َقل یالّرُ ٰی ِمْنُهم ! ـ، بُدُرستی »َتِبجان / ُحّمَ

َ
َعاَذَنا اهلُل َتَعال

َ
ِگرانجانان را - أ دیده َوِر ما، َهْمِنشینی با 

ف بِن َمرزباِن َبغدادی )فـ: 309 هـ.ق.( می خوانیم:
َ
د بِن َخل بوَبکر ُمَحّمَ

َ
قالِء أ

ُ
ِکتاِب َذّمُ الّث َدر 

 :
َ

اِم - قال
َ

َکاَن بالّش ٌب  : َسِمْعُت ِجبریَل - َوُهَو ُمَتَطّبِ
َ

، قال ِحرَمازّیِ
ْ
ُد بُن ُقَداَمَة َعِن ال َثَنا ُمَحّمَ

َ
: َحّد ُبوَبکٍر الُکوفّیُ

َ
َثَنا أ

َ
»َحّد

وِح.« ی الّرُ قیِل ُحّمَ
َ

َسُة الّث
َ
ِکتاِبنا: ُمجال َنِجُد فی 

د  ســة علوم القــرآن، دار ابن کثیر،1412 هـــ.ق.، ص 41؛ و: َتحقیق: ُمَحّمَ )َتحقیــق : َمأمــون َمحمود یاســین، ط : 1، ُمَؤّسَ

کولونیا: َمنشورات الَجَمل، 1999 م.، ص  79 - بدوِن » َوُهَو « -(. عَرجی، 
َ
ُحَسْین األ

کــه َمقصود از این »ِجبریل«،  ِکتاب یادآَور ُشــده اســت  قالء، َدر هاِمِش آن 
ُ

عَرجی، طابِع َذّمُ الّث
َ
د ُحَســْین األ دکتــر ُمَحّمَ

یســته اســت، بلکــه َدر َبغــداد پزشــِک  کــه جبرئیــل بــِن ُبختیشــوع در شــام َنمی ز جبرئیــل بــِن ُبختیشــوع نیســت، زیرا

ر: َهمان، َتحقیق: 
َ

مین و َمأمون، بوده اســت )نگ
َ
ی نیز َدر خدمِت پســراِن هارون، أ شــید بوده اســت، و پس از و هارون الّرَ

عَرجی، ص  79، هاِمش(.
َ
د ُحَسْین األ ُمَحّمَ

َدب و َفرَهنِگ پیشینیان از قوِل ُبختیشوِع َطبیب 
َ
که َقریب به َهمین سخن َدر ماْمنامه هاِی أ هی، داِنسَتنی است 

َ
وانگ

َمنقول است.

د َعبداهلل بِن ُمسِلم / فـ: 376 ه ـ.ق.( آمده است: بوُمَحّمَ
َ
خباِر ابِن ُقَتْیَبه ِی دیَنَوری )أ

َ
َدر ُعیون األ

وِح.« ی الّرُ ِقیِل ُحّمَ
َ

َسُة الّث
َ
ِب: ُمَجال َقالَء َفِإّنا َنِجُد ِفی الّطِ

ُ
 ُتَجاِلِس الّث

َ
موِن: ال

ْ
َمأ

ْ
 بختیُشوع ِلل

َ
»قال

ة،  کتور یوُسف َعلّی طویل، ط : 3، بْیروت: دار الُکتِب الِعلمّیَ
ُ

َب فهاِرَسه: الّد
َ
ه و َرّت

َ
َم ل

َ
ْیه و َقّد

َ
َق َعل

َّ
)َشَرَحه وَضَبَطه وَعل

ری، چ: 3، ِتهران: شــرکِت ِســهامِی ِاْنِتشــاراِت خواَرزمی، 1 / 
َ
یِز ناِتل خاْنل د حاِفِظ ]شــیرازی[، به َتصحیح و توضیِح: َپرو  1 . دیواِن حاِفظ، خواجه َشــْمس الّدین ُمَحّمَ

736، غ 360، ب 2.
َســۀ ِانِتشــاراِت  ْمشــاهی[، چ: 15، ِتهران: ُمَؤّسَ یِر َنَظِر: َبهاءالّدیِن ُخّرَ دَعلــِی ُفروغــی ]با َهمــکارِی: َحبیِب َیْغمائــی[، ]باْزچاپ ز  2 . ُکّلّیــاِت َســعدی، به ِاهِتمــاِم: ُمَحّمَ

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 439، غ 76، ب 1.
َ
أ

 3 . ُگِلستاِن َسعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَسْیِن یوُسفی، چ: 10، ِتهران: شرکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خواَرزمی، 1391 هـ.ش.، ص 163، س 22.
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ِتُب»  ج  ِ«نا ِاُ ِتُب» ج  ِ«نا

1424 ه ـ.ق.، 1 / 427(.

ر: 
َ

ی شــُمرده اند )نگ َکــرده و از ُســَخناِن و مون َنقل 
ْ
وح« را از قــوِل خــوِد َمأ ــی الــّرُ قیــِل ُحّمَ

َ
َســُة الّث

َ
َدر َبعــِض َمناِبــع، »ُمجال

سۀ  ینی، به ِاهِتماِم: دکتر َعبدالُحَســیِن َنوائی، ِتهران: ُمَؤّسَ حَمد بن َنصِر ُمســتوفِی َقزو
َ
بی بکر أ

َ
ُگزیده، َحمداهلل بن أ یِخ  تار

میرَکبیر، چ: 2، 1362 هـ.ش.، ص315(.
َ
ِانِتشاراِت أ

ر: َزهر 
َ

َکرده انــد )نگ وح« را از قــوِل جالینوِس َحکیــم َنقل  ــی الــّرُ قیــِل ُحّمَ
َ

َســُة الّث
َ
ُکَهــن، »ُمجال َدر پــاره ای از ماْمنامه هــاِی 

ِم الّدکتور َزکی 
َ
ل َو َمْضبوط َو َمشــروح بَقل ِإســحاق ِإبراهیم بن َعلّی الُحْصرّی الَقیَروانّی، ُمَفّصَ اآلداب َو َثَمر األلباب، أبو

فتآَورِد پزشــکاِن َترساِی ِعراق 
ُ
گ یشــۀ   َهمین اســت ر

ْ
ُمباَرك، بْیروت: دار الجیل، ط: 1972،4م.، 4/ 932( ؛ و بِاحِتمال

که این ُسَخن را از پیشینیاِن خویش َنقل می َکرده اند. و شام 

یخت آَورده اند: ُکَهن، بدین ر ُسَخِن جالینوِس َحکیم را، َدر پاره ای از ماْمنامه هاِی 

َقالِء.« 
ُ

ی الّث
َ
َظُر إل وِح الّنَ  َجاِلیُنوُس: ِلکّلِ َشْیٍء ُحّمی، و ُحّمی الّرُ

َ
»و قال

سفاِر ِفی 
َ
بوحاِمد الَغّزالی، َمع ُمَقّدمٍة بَقَلم: الّدکتور َبدوی طباَنة - و َمَعُه: الُمغنی َعن َحمِل األ

َ
) ِإحیاء ُعلوِم الّدین، أ

حیاء ِبَفضِل اإِلحیاء و اإِلمالء َعن 
َ
خبار، و ِبهاِمِشِه: َعواِرف الَمعاِرف و َتعریف األ

َ
سفار فی َتخریِج ما ِفی اإِلحیاِء ِمَن األ

َ
األ

.) تـ 
َ
، َمکَتَبة و َمطَبَعة کریاته فوترا، ُافسِت َطبِع قدیم، 2 / 235 - در بحث از فائدۀ ششم از فوائِد ُعزل ِإشکاالِت اإِلحیاءـ 

ثور است.
ْ
َکسان َهم َمأ ر 

َ
باری، این مضمون، یا َشبیه بدان، از دیگ

حَمد بِن َعلّیِ َخطیِب َبغدادی )فـ: 463هـ.ق.( می خوانیم:
َ
یِخ َبغداِد أبوَبکر أ َدر تار

َثَنا 
َ

، َحّد َعَنِزّیُ
ْ
ْیــٍل ال

َ
َحَســُن ْبُن ُعل

ْ
َثَنا ال

َ
، َحّد َبَغِوّیُ

ْ
ْخَبَرنا َعْبُداهلِل ْبُن ِإْســحاَق بِن إْبراهیَم ال

َ
بی َبْکٍر، أ

َ
َحَســُن ْبُن أ

ْ
ْخَبَرنــا ال

َ
»أ

وِح.«. ی الّرُ ِقیِل ُحّمَ
َ

َسُة الّث
َ
: ُمجال

َ
ِبی َطَرَفَة، َقال

َ
ْصَمِعّیُ َعِن اْبِن أ

َ
َثَنا األ

َ
: َحّد

َ
، َقاال یاِشّیُ باِهلّیُ َقْعَنٌب، َو الّرِ

ْ
ُبوَعْمٍرو ال

َ
أ

ة، ط : 1، 1417  الم، دراَسة َو َتحقیق: ُمصَطفٰی َعبدالقاِدر َعطا، بْیروت: دار الُکتب الِعلمّیَ یخ َبغداد أو َمدیَنة الّسَ ) تار
ه ـ.ق.، 7/ 409(.

و اْجتاَز
َ
ماِثِل أ

َ
ها ِمَن األ

َ
یُخ َمدینِة ِدَمشق َو ذکُر َفضِلها َو َتْسِمَیُة َمْن َحّل ِکتاِب ُپراّطالِع تار َدر 

َحَســن بِن ِهَبــِةاهلل بِن َعبــِداهلِل شــاِفعی َمعروف به 
ْ
بوالقاِســم َعلــّی بِن ال

َ
هِلهــا َتألیــِف حاِفــظ أ

َ
بَنواِحیهــا ِمــن واِردیهــا َو أ

ِکر )فـ:  571 ه ـ.ق.( آَمده است: ابِن َعسا

:
ُ

ٍد َیُقول باالقاِسِم ُجَنْیَد ْبَن ُمَحّمَ
َ
: َسِمْعُت أ

ُ
ماِلکّیَ َیقول

ْ
باالُحَسْیِن ال

َ
: َسِمْعُت أ

َ
وِفّیُ قال » ... أنا َعلّیُ بُن الَحَسِن الّصُ

وِح.« ی الّرُ ْضداِد ُحّمَ
َ
وُس َمَع األ

ُ
ُجل

ْ
 ال

یخ َمدینِة ِدَمشق، دراَسة َو َتحقیق: َعلی شیری، َبْیروت: دارالِفکر، ط: 1، 1418 ه ـ.ق.، 56/ 119(.  ) تار

ِگرانجانان را، پیشینیان، َتِب نهان )یا : َتِب َخفیف( نیز خوانده اند. َهمنشینی با 

که از دیرینه ترین َمناِبِع ُمســَتِقّلِ موجود از َبراِی  ف بِن َمرزباِن َبغدادی 
َ
د بِن َخل بوَبکر ُمَحّمَ

َ
قالِء أ

ُ
کتاِب َذّمُ الّث َدر َهمان 

ُمطالعه َدر این موضوع بُشمار است، می خوانیم:

ِبی َطَرَفَة:
َ
 اْبُن أ

َ
: َقال

َ
، َقال ْصَمِعّیِ

َ
َوال، َعِن األ ِبی َعبداهلِل الّطُ

َ
، َعْن أ ّبّیُ

َ
یاٍد الّض ُد ْبُن ِعْمَراَن ْبِن ز َثنا ُمَحّمَ

َ
»َحّد

ی باِطَنٌة«. ِقیِل ُحّمً
َ

َسُة الّث
َ
ُمَجال

د  ســة علوم القــرآن، دار ابن کثیر،1412 هـــ.ق.، ص 25؛ و: َتحقیق: ُمَحّمَ )َتحقیــق : َمأمــون َمحمود یاســین، ط: 1، ُمَؤّسَ

کولونیا: َمنشورات الَجَمل، 1999 م.، ص 62(. عَرجی، 
َ
ُحَسْین األ

که  موِن َعّباســی و ِإســحاق بِن ِإبراهیِم طاِهری 
ْ
فت وشــنودی میاِن َمأ

ُ
گ قالِء َبغدادی، 

ُ
ِکتاِب دیرینۀ  َذّمُ الّث باز َدر همان 
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ِتُب»  ج  ِ«نا ِاُ ِتُب» ج  ِ«نا

ْبع« ماَنند ُشده  ی الّرِ قیل« به »ُحّمَ
َ

َســُة الّث
َ
میِر َبغداد و صاحِب ُشــرطه ِی آنجا بوده اســت، َدرج گردیده که َدر آن، »ُمجال

َ
أ

ْبع  ی الّرِ کولونیا: منشورات الَجَمل، 1999 م.، ص 82(4؛ و »ُحّمَ عَرجی، 
َ
د ُحَسْین األ ر: َهمان ، َتحقیق: ُمَحّمَ

َ
است )نگ

ذاَرد و روِز چهاُرم باز به ُسراِغ َشخص آید5!6
ُ
گ که یک روز بگیَرد و دو روز وا گوَیند  «، َتبی را 

شتگان 
َ

ذ
ُ
گ ِگرانجانان َزبانزِد  شِت آن به آنچه َدربارۀ َثقیالن و 

َ
آنچه َبرداشِت ما را َدر خواِنش و إیضاِح »َتِبجان« و بازگ

د می ســاَزد، َهمانا ُدنبالۀ ُســَخِن پرداَزندۀ آن »رســالۀ بی ناِم« چاْپ ُشــده َدر َمجموعۀ َرســاِئِل فارســِی 
َ

بوده اســت، ُمَؤّک

کارســهلاســت،صحبتبااهلبابِتجانســت، که َدر َپِی ِفْقرۀ »چونیاراهلاســت نصاری اســت 
َ
خواجه َعبداهلِل أ

صحبِتنااهلُبِتجان]/به خواِنِش ما :َتِبجان[ست«، نوشته است:

»رباعی:

گرانست که بداند و گرانســــــــــت که گـراننیسـتسـبکروحجهانسـتآنکس کـه واهلل7

گرانست که نداند و گرانســــــــــت که گرانست«!!آنکس گرانستو گرانســــــــــتو که واهلل

نصاری، چ موالئی، 2/ 479(.
َ
)َمجموَعۀ َرساِئِل فارسِی خواجه َعبداهلِل أ  

م داَرد َمقصود 
ّ
َکم به این کار می آَید که ُمســل ق و ُسَخْن شناســی ُپر وزنی َنداَرد، َدســِت  ّوُ

َ
ِی َتذ کــه َدر َترازو ایــن دو بْیــت 

فت وگوْی، 
ُ
گ َست است با ِگرانان و ُثَقالوناسازان، و بی 

َ
ازآن »صحبِتناأهل«، بی هیچ ُشْبهه، همین ُمصاَحَبت و ُمجال

وح«. یالّرُ قیِلُحّمَ
َ
َسُةالّث

َ
فَتند: »ُمجال

ُ
که می گ شتگان 

َ
ذ

ُ
گ ُسَخن، راِجع است به َهمان َزبانَزِد 

٭٭٭

که: ُکنیم و بگوییم  ر َدر پایاِن این َمقال، به ِجّدی طٖیَبت آمیز!، َبر ُسَخِن پیشینیان ِاعِتراض 
َ
گ ِگرانجانی َنخواَهد بود َا

َســت و 
َ
وح«، با همــۀ ُپْختگی و َسْختگی شــان، از َبیاِن َمراِتِب ناخوشــِی ُمجال ی الــّرُ َتعابیــری چــون »َتــِب جــان« و »ُحّمَ

ُمصاَحَبت با َثقیالن، قاِصر و عاِجز است؛ و ِثْقِل ُثَقال، َفراَتر از اینها، َبل »َوراِی َحّدِ َتقریَرست«!!!

فت:
ُ
گ که  فت آن 

ُ
گ راست 

ْحــــــــــٍد 
ُ
أ ِجَبــــــــــاِل  َو  ِتَهاَمــــــــــَة  َحْمــــــــــُل 

َ
ل ِبیــــــــــِل  ِبالّزَ ُیْنَقــــــــــُل  َبْحــــــــــِر 

ْ
ال َمــــــــــاء  َو 

ًیا  ُعْر ْهــــــــــِر 
َ

الّظ َفــــــــــْوَق  ْخــــــــــِر  الّصَ َنْقــــــــــُل  ِقیــــــــــِل!8َو 
َ

الّث َســــــــــِة 
َ
ُمَجال ِمــــــــــْن  ْهــــــــــَوُن 

َ َ
أل

ُخــداْی را می خوانیــم، و از او، بــه ِدل و جــان، توفیــِق َظراَفــت و َســُبْکروحی می خواهیــم و ِنعَمــِت ُمراَفَقــِت َظریفــان و 

ْمجاد!
َ
ٍد َو آِلِه األ ِدنا ُمَحّمَ َسبْکروحان می جوییم. ... ایدون باد! بَحّقِ َسّیِ

مّی ِللَمطبوعات، 
َ
عل

َ
َســة األ میر ُمَهّنا، َبْیروت: ُمَؤّسَ

َ
َمْخَشــرّی، َتحقیق: َعبداأل بوالقاِســم َمحمود بن ُعَمر الّزَ

َ
خبار، أ

َ
برار و ُنصوُص األ

َ
بیُع األ  4 . این َتعبیر را نیز َســْنج با: َر

ط: 1، 1412 ه ـ.ق.، 2 / 229.
ر:

َ
ْبع« َمذکور و َمسطور است ـ، نگ یخِت »َتِب ِر که َدر نگاِرشها و َسراِیشهاِی فارسی )و از ُجمله: ُسروده هاِی خاقانِی َشروانی( َهم به ر ْبع« ـ  ی الّرِ  5 . َدر باِب »ُحّمَ

ــم ِللَمالیین، 1407 هـ.ق.، 3 / 
ْ
َغفــور َعّطار، ط: 4، َبْیروت: دار الِعل

ْ
حَمد َعبدال

َ
ة(، ِإســماعیل بــن َحّماد الَجوَهرّی، َتحقیق: أ َغــة َو صحاُح الَعَربّیَ

ُ
الّصحــاح )تــاج الّل

د بن َعلّی الُمقری الَفّیومی، َتحقیق: الّدکتور َعبدالَعظیم الّشــناوی، ط: 2، القاِهَرة:  حَمد بن ُمَحّمَ
َ
ــرِح الَکبیر ِللّراِفعی، أ

َ
1212؛ و: الِمصباُح الُمنیر فی َغریِب الّش

د َعلّی  ــّیِ ــعرانّی، َضبط َو َتصحیح: الّسَ َحَســن الّشَ
ْ
دصالح الماَزنَدرانّی، َمع َتعالیِق: المیرزا أبوال صوِل الکافی، الَمولٰی ُمَحّمَ

ُ
دار الَمعاِرف، بی تا، ص 217؛و: َشــرُح أ

ق ـ با  َدِب فارسی، دکتر َمهدِی ُمَحّقِ
َ
بّی، 1421 ه ـ.ق.، 12 / 368؛ و: َفرَهنِگ ِاصِطالحاِت پِزشکی و داروشناسی َدر أ راِث الَعَر عاشور، ط: 1، َبْیروت: دار ِإحیاِء الّتُ

ُکُتِب ُعلوِم ِإنسانِی داِنشگاهها )َسمت( / َمرَکِز َتحقیق و توِسَعۀ ُعلوِم ِإنسانی، 1394 هـ.ش.،  یِن  ، چ: 1، ِتهران: سازماِن ُمطالعه و َتدو َهمکارِی: َحمیده ِحجازیـ 
که الَبّته َسهو است(. ص 107 )با َضبِط »َتِب ُربع«؛ 

که: ُکنیم از این   6 . بجاست نیز یاد 
بیدی )دراَسة َو َتحقیق: َعلی شیری، َبْیروت: دار الِفکر، 1414 ه ـ.ق.، 14 / 86( آَمده است: د ُمرَتضٰی ِی َز َدر تاج الَعروِس َسّیِ

وَح«. ِقیِل ُتْضِنی الّرُ َسُة الّثَ
َ
»ُمجال

حوال. 
َ
ُم ِبَحقاِئِق األ

َ
عل

َ
وح« باَشد؛ َو اهلُل أ ی الّرُ ِف »ُحّمَ وَح«، ُمَصّحَ که »ُتْضنی الّرُ که ُمْسَتْبَعد َنباَشد  َبر راْیَمندان پوشیده نیست 

ِلِف َمقصوره؛ 
َ
ِلِف َمقصورۀ روِی َتشدید، ُمناِسْب تر می نماَید تا »اهلل« با أ

َ
ـــه« بدوِن أ

َّ
َخِذ چاپی َدر َهر دو بْیت؛ لیک َدر ُچنین جاْیها َضبِط »الل

ْ
 7 . ُچنین است َدر َمأ

که حاِفظ می فرماَید: زِن ِشْعر نیز سازگارَتر است؛ ماَننِد َهمین نمونۀ مورِد َبحث َدر َمتن، یا آنجا  چه، با خواِنِش مورِد ِاقِتضاِی َو
ْرد َولی دیده بریْخت َکف آو ِدل َبسی خون به 

که اندوْخته بود؟! َکرد و  ف 
َ
که َتل ـه! 

َّ
ـهالل

َّ
الل

بّی، 1408  ــراِث الَعَر َق َحواشــَیه: َعلی شــیری، ط: 1 ، َبْیروت: دار إحیاِء الّتُ
َّ
ه َو َعل

َ
صول

ُ
َق أ

َ
َقــه َو َدّق

َ
َمشــقّی، حّق هاَیــة، أبوالِفــداء ِإســماعیل بــِن کثیر الّدِ  8 . البداَیــة و الّنِ

ه ـ.ق.، 13 / 116.


