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چکیده :مطلعالنجوم و مجمعالعلوم یکی از مهمترین
آثار نجمالدین ابوحفص عمر بنمحمد بناحمد نسفی
سمرقندی (537-461ق1142-1069/م) عالم ،فقیه ،صوفی،
ادیب و شاعر معروف جهان اسالم و ماوراءالنهر است که
به رغم اهمیت چندان مورد ّ
توجه قرار نگرفته است .جز
مقالهای که امتیاز علی عرشی سالها پیش در مجلة معارف
دربارۀ آن نوشته ،مطلب قابل ّ
توجهی درخصوص آن چاپ
نشده است.
ً
دلیل گمنامی مطلعالنجوم احتماال دیریاب و کمیاب
بودن نسخههای آن است .تاکنون دو نسخه از آن به دست
آمده است؛ یکی نسخة کتابخانة رضا در رامپور هندوستان
و دیگری نسخة انست�یتو شرقشناسی ابوریحان بیرونی
تاشکند ازبکستان.
نسخۀ تاشکند در سال  2015میالدی به صورت عکسی
ّ
توسط انست�یتو شرقشناسی ابوریحان بیرونی چاپ شده
است .نگارنده در این مقاله ضمن معرفی این اثر بر اساس
همین چاپ عکسی ابیات فارسی مندرج در آن را نیز برای
عالقهمندان نقل کرده است .بیگمان به دلیل قدمت اثر،
ابیات مندرج در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
کلمات کلیدی :مطلعالنجوم و مجمعالعلوم ،نجمالدین
نسفی سمرقندی ،نسخۀ تاشکند ،نسخۀ رامپور ،اشعار
فارسی

Maṭla‘u Nujūm wa Majma‘ul- ‘Ulūm (Najm
Nasfi)
An Ancient Source in Persian Poetry and
Prose
Aref Noshahi
Translated by Shiva Amir Hedai
Abstract: Maṭla‘u Nujūm wa Majma‘ul- ‘Ulūm,
one of the most important works of Najmuddin
Abu Hafs Omar bin Muhammad bin Ahmad
Nasfi Samarkandi (461-537 AH / 1069-1142
AD), a famous scholar, jurist, Sufi, writer and
poet of the Islamic world and Transoxiana,
which has not received much attention despite
its importance. Except for the article about
which Emtiaz Ali Arshi wrote many years ago
in the magazine Ma’aref, no significant article
has been published about it.
The reason for the anonymity of this work is
probably the scarcity of its manuscripts. So far,
two manuscripts have been obtained; One is the
manuscripts of Reza’s library in Rampur, India,
and the other is the in the Abu Rihan Oriental
Institute in Tashkent, Uzbekistan.
The Tashkent manuscripts was published in
2015 in form of photographs by the Abu Rihan
Biruni Institute of Oriental Studies. In this
article, the author introduces this work based
on the same photo edition and quotes the
Persian verses contained in it for those who are
interested. Undoubtedly, due to the antiquity
of the work, the verses contained in it are of
special importance.
Keywords: Maṭla‘u Nujūm wa Majma‘ul‘Ulūm, Najmuddin Nasfi Samarkandi, Tashkent
Version, Rampour Version, Persian Poems

)مطلع النجوم وجممع العلوم (جنم النسيف
مصدر قدمي عن النظم والنثر الفاريس
 شيوا أمير هدايئ: ترمجة/ عارف نوشاهي
ّ  مطلـع النجـوم وجممـع العلـوم هـو أحـد:اخلالصـة
أهـم تأليفـات جنـم
ّ الدين أبو حفص عمر بن
  ـ461( حممد بن أمحد النسيف السمرقندي
 العامل والفقيه والصويف واألديب والشاعر،) م1142  ـ1069 /   هـ537
ّ  والذي رغم،املعروف يف العامل اإلسلامي وبالد ما وراء الهنر
أمهيته
َ
ّ
  سـوى مـا كتبـه عنـه امتيـاز علي،مل حيـظ مبـا يسـتحقه مـن االهتمـام
ّ
 وسـوى،العـريش يف املقـال الـذي طبعتـه جملـة املعارف قبل سـنوات
ّ
.يستحق الذكر حوله
مطلب
ذلك مل نعثر عىل
ٍ
والسـبب يف بقـاء مطلـع النجـوم ضمـن املجاهيـل ميكـن أن يعود إىل
ّ
ّ  واملعـروف من نسـخه.وقلهتـا
حت اآلن
صعوبـة العثـور على نسـخه
ّ
،اهلنديـة
 نسـخة مكتبـة رضـا يف مدينـة رامبـور: مهـا،هـو نسـختان
ُ
ّ
الشـرقية يف
واألخـرى نسـخة معهـد أبـو ر حيـان البيـروين للدراسـات
.مدينة طاشقند جبمهور ّية أوزبكستان
ّ  صدرت طبعة2015 ويف سـنة
مصو رة من نسـخة طاشـقند من قبل
ّ
.الشرقية
معهد أبو ر حيان البيروين للدراسات
ً
ً
ّ ويف املقـال احلـايل
يقـدم الكاتـب تعر يفـا هبـذا الكتـاب اسـتنادا
ّ
ّ
ّ
 و ينقـل للقـراء واملهتمين أبيـات الشـعر،على هـذه النسـخة املصـو رة
ّ  وال.الفـاريس املوجـودة فهيـا
شـك ّأن العمـق التار خيـي هلـذا الكتـاب
ّ أمه ّية
ّ مينح هذه األبيات
.خاصة
ّ
  جنم الدين النسفي، مطلـع النجـوم وجممع العلوم:األساسـية
املفـردات
ّ
. األشعار الفارسية، نسخة رامبور، نسخة طاشقند،السمرقندي
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هلاــــــــــــــــــقم
)یفسن مجن(  مولعلا عمجم و موجنلا علطم

در ایامی که موالنا امتیازعلیخانعرشی (1981-1904م) مسئول کتابخانۀ رضا در رامپور بود ،مقالهای
ن محمـد
مبسـوط بـه ز بـان اردو بـا عنـوان «نجـم نسـفی» در شـرح حـال و آثـار نجمالدیـن ابوحفـص عمـر بـ 
بـناحمـد نسـفی سـمرقندی (537-461ق1142-1069/م) عالـم ،فقیـه ،صوفی ،ادیب و شـاعر معروف
جهـان اسلام و ماوراءالنهـر نوشـته بـود کـه در مجلـۀ معـارف اعظـم گـره هند در سـه بخش در شـمارههای
مارچ ،آوریل و ژوئن 1946م به چاپ رسیده بود.

1

عرشـی در این مقالۀ پرمحتوا ضمن معرفی آثار نسـفی به القندفیمعرفةعلماء سـمرقند و مطلعالنجوم
و مجمعالعلـوم (از ایـن پـس بـا عنـوان مطلـع میآور یـم) نیـز پرداختـه اسـت .او القنـد را بهاختصـار معرفی
کرده ،ولی به مطلع مفصلتر پرداخته اسـت .دلیلش هم این اسـت که القند تا آن زمان چاپ نشـده بود
و شـاید نسـخۀ خطی آن نیز در دسـترس عرشـی نبوده ،ولی نسـخۀ خطی مطلع در همان کتابخانهای که
او مسـئولش بـود وجـود داشـت و بـه همیـن دلیـل آن را مفصـل معرفـی کـرده بـود .اکنـون کـه عرشـی در قید
ً
حیات نیست ،هر دوی این کتابها (القند و مطلع) به چاپ رسیدهاند .یقینا اگر وی زنده بود ،از این
موضوع خوشحال میشد و شاید حتی در مقالۀ خود تجدیدنظر میکرد.
القندفیذکرعلماءسـمرقند با تدوین و تصحیح یوسـف الهادی از طرف دفتر نشـر میراث مکتوب ،در
آینه میراث در سال 1378ش1999/م در تهران به چاپ رسیده است .چنانکه از نامش پیداست ،این
کتاب تذکرۀ علمای سمرقند است و کتابی مفید در همۀ اعصار بوده و خواهد بود.

اما مطلع تا حدودی در گمنامی باقی مانده است .دلیل آن هم دیریاب و کمیاببودن نسخههای مطلع
اسـت .تـا کنـون دو نسـخه از آن بـه دسـت آمـده اسـت .یکـی نسـخۀ کتابخانـۀ رضـا در رامپور هندوسـتان
(شـماره  )5380و دیگـری نسـخۀ انسـتیتو شرقشناسـی ابوریحـان بیرونـی تاشـکند ازبکسـتان (شـماره
 .)1462نسـخۀ رامپور در سـال 1946م به وسـیلۀ عرشـی معرفی شـده و نسـخۀ تاشـکند ّاولینبار در سـال

1976م به وسیلۀ یک محقق روسی به نام ُبلگا ک اف (1993-1927م) معرفی شده است 2.جای بسی
افتخار است که حق تقدم معرفی مطلع به دنیای علم با هموطن ما عرشی بوده است.
مقالـۀ عرشـی بعدهـا در مجموعـه مقـاالت عرشـی کـه در سـال 1970م از طریـق مجلـس ترقـی ادب الهـور
به چاپ رسـید نیز آمده اسـت و همین مقاله برای ّاولینبار موجب آشـنایی نگارنده با مطلع شـد .زمانی
که بنده در حال تدوین کتاب فارسـی ارشـاد (در معرفت و وعظ و اخالق) اثر عبداهلل محمد بنابیبکر
 .1ایـن مقالـه در نشـریۀ پیـام بهارسـتان ،تهـران ،سـال نهـم ،شـماره ( ۲۹بهـار و تابسـتان  ،)۱۳۹۶صفحـات  193تـا  234بـه قلـم لیلـی
عبدیخجسته به فارسی ترجمه و چاپ شده است[ .مترجم]

.2Bulgakov P.G, Neizvestniy entsiklopdicheskiy trud XII veka//Obshestvenniye nauki v Uzbekistane, Tashkent, 1976,
No. 11. PP. 57-61.

کتابـی دیگـر کـه تشـابه اسـمی بـا مطلـع النجوم و مجمع العلـوم دارد ،مطلع زواهر النجوم و مجمع جواهرالعلـوم ،تألیف مجدالدین ابی
طاهر محمد بن سراجالدین ابی یوسف یعقوب بن محمد فیروزآبادی (۸۱۶ -۷۲۹ق) است.
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قالنسـینسـفی (وفـات 500 :یـا 550ق 1107 /یـا 1155م) کـه از معاصـران و هموطنـان نجـم نسـفی اسـت
بـودم ،دیـدن مطلـع نیـز ضـروری بـود؛ چراکـه در هر دو کتاب اشـعار شـعرای قدیـم فارسـیزبان ماوراءالنهر
نقل شـده اسـت .غرض بررسـی احتمال وجود اشـتراک بین ارشـاد و مطلع بود ،ولی برای به دسـت آوردن
عکس این نسخۀ خطی از هندوستان عالوه بر دیگر مشکالت ،مشکل عمده این بود که عرشی شمارۀ

نسخه را ذکر نکرده بود و با این اوصاف دستیابی به آن ناممکن مینمود .بهناچار بنده در حاشیۀ ارشاد
تنهـا بـه ذکـر مطلـع بـا اسـتناد به مقاالت عرشـی بسـنده کردم 3.اگرچـه حتی پس از چاپ ارشـاد نیز دیدن
مطلع همچنان خواسـت قلبی من بود .تا اینکه در آوریل 2018م برای شـرکت در کنفرانسـی به تاشـکند
سـفر کـردم و در ضمـن بـرای اهـدای تعدادی کتاب که از پاکسـتان برای انسـتیتو شرقشناسـی ابوریحان
ُ
بیرونی که مرکز مهم نسـخ خطی در ازبکسـتان اسـت برده بودم به آن انسـتیتو مراجعه کردم .معاون مدیر
انسـتیتو در هنـگام خداحافظـی کتابـی بـه مـن هدیـه داد .وقتـی متوجـه شـدم ایـن کتـاب نسـخۀ چاپـی
مطلـع اسـت ،متحیـر شـدم .ایـن کتـاب به صورت عکسـی از نسـخۀ تاشـکند تهیه شـده بـود و در 2015م
سـیداکبرمحمدامیناف (نام کاملش ّ
توسـط انسـتیتو مذکور چاپ شـده بود .کار تدوین آن را ّ
سـیداکبر
عبدالرشـیدوچ محمـد امیـناف) انجـام داده اسـت .جالـب اینجـا بـود کـه در دو روز گذشـته همیـن
س ّـیداکبرمحمدامیناف مرا با ماشـین خود در تاشـکند گردانده بود ،ولی من از انجام این کار توسـط او
بیاطالع بودم .یکی از دالیل خوشـحالیام این بود که من غیر از نسـخۀ رامپور از وجود نسـخۀ دیگری از
مطلع اطالع نداشتم و این بهسان میوۀ رسیدهای بود که به ناگه در دامان من افتاده بود؛ چراکه برای یک
فرد خارجی بهدستآوردن تصویر نسخۀ خطی از انستیتو ابوریحان بیرونی که هیچ ،حتی دیدن نسخه
هم از محاالت روزگار است.
نسـخهای که از مطلع در تاشـکند چاپ شـده ،در قطع رحلی (قطع نسـخۀ خطی  30 ×27.5سـانتیمتر
است) و در  XLVI +848صفحه است .اعداد عربی با ور قشمار قدیم بر روی نسخه موجود است که
نشـان میدهد این نسـخه  353ورق دارد .دو ورق ابتدایی شـماره نشـده که با احتسـاب آنها کل نسـخه
 355ورق است ،اما ناشر به منظور سهولت ،کتاب را با اعداد انگلیسی شمارهگذاری کرده است .یک
عدد در گوشۀ راست و چپ باالی هر صفحه درج شده و طبق ور قشماری نسخ خطی هر عدد مشتمل
بر  aو  bاست .به این ترتیب این متن شامل  355bورق است و در مقالۀ حاضر به این اعداد ارجاع داده
شده است .در گوشههای پایینی هر صفحه اعداد انگلیسی به ترتیب درج شده که تقسیمبندی کتاب
طبق آن اعداد چنین است:
ـ صفحـۀ عنـوان کتـاب و فهرسـت مضامیـن بـه خـط عربـی کـه از طـرف ناشـر و تدوینکننـدۀ کتـاب
نوشتهشده ،صفحۀ 5-1
 .3ارشاد ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب  ،تهران2006،م ،ص .65
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ـ عکس نسخۀ مطلع ،صفحات 721-7
ـ نمایه (فهرست اشخاص ،فهرست اماکن ،فهرست جماعات و فرق و حیل و اقوام و قبائل) ،صفحات
848-723
ـ مقدمه به زبانهای ازبکی،انگلیسـی و روسـی و مقاالتی از جانب تدوینگر به این سـه زبان برای معرفی
نسخهI-XIVI ،
محمـد امیـناف بـه صـورت مجـزا مقاال تـی مفصل دربارۀ محتویات مطلع و نسـخۀ تاشـکند به زبانهای
ازبکی و انگلیسی نیز نوشته و به چاپ رسانده است.

4

نگاهی مختصر بر چاپ تاشکند

ً
بهتربود کتاب دارای مقالهای در معرفی آن به زبان عربی نیز بود؛ چراکه مطلع اساسا اثری عربی است.
محمـد امیـناف در مقاال تـی کـه در معرفـی کتاب نوشـته ،مطالب ذیل را بـه نقل از یکی از مقاالت 5ایرج
افشار (۱۳۸۹ -۱۳۰۴ش) نوشته است:
اگرچه دانشـمند ایرانی [کذا] امتیاز علی عرشـی از نسـخهای از مطلع که در 646ق کتابت شـده سـخن
گفتـه اسـت و حتـی تعـدادی اشـعار فارسـی از آن نقـل کـرده اسـت ،ولی نگفته اسـت که این نسـخه کجا
کتابت شده و در کجا نگهداری میشود.

6

بـه همیـن دلیـل اسـت کـه محمـد امیـناف در مقـاالت خـود از منحصربهفردبـودن نسـخۀ تاشـکند مطلع
سـخن گفته اسـت 7.بنده همان موقع که در تاشـکند بودم ،دربارۀ آنچه محمد امیناف به اسـتناد ایرج
افشـار نوشـته بود ،به ایشـان توضیح دادم و گفتم که عرشـی ایرانی نبوده ،بلکه دانشـمندی هندوسـتانی
بوده است و نسخۀ مورد بحث مطلع در کتابخانۀ رضا در رامپور نگهداری میشود .محمد امیناف پس
از اطالع از این موضوع بیش از من مشتاق دستیابی به نسخۀ رامپور شد؛ چراکه وی در نظر دارد در آینده
ً
متنی انتقادی از برخی از رسـائل موجود در مطلع به چاپ برسـاند و برای این کار حتما ضرورت نسـخۀ
دومی برای مقابله پیش خواهد آمد.
ً
مـن از تاشـکند بـه وطـن بازگشـتم و بعـد از چنـد سـال تعلـل مجددا برای دسـتیابی به نسـخۀ رامپـور اقدام
 .4ر.ک به:

Muhammadaminiv,S. “MATLA ‘AL-NUJUM WA MAJMA ‘AL-ULUM BY ABUHAFS UMAR AL-NASAFI AS
A SAMPLE OF GUIDANCE MANUAL AT THE TIME OF QARAKHANIDS”, Manuscripta Orientalia, St.
Petersburg, vol.21,no.2, December,2015,pp.20-31.

 .5چاپشده در مجلۀ آینده ،تهران1362 ،ش،جلد  ،9شماره  ،4-3ص .268-266
 .6مطلعالنجوم  ،چاپ تاشکند2015 ،م ،حاشیه  ،124صفحه . xxxix
 .7همانجا ،صفحۀ .xl
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کـردم .خوشـبختانه در آن هنـگام دوسـت دانشـمندم دکتـر ّ
سیدحسـن عبـاس مسـئول کتابخانـۀ رضـا در
رامپور بود .ایشان عکس کاملی از نسخه را در نوامبر 2018م برای بنده تهیه کرد که از این بابت بینهایت
سـپاسگزار ایشـان هسـتم .دکتر حسـن عباساکنون از رامپور رفته اسـت و اگر در آن زمان کسـی غیر از او
ً
مسئول کتابخانۀ رضا بود ،مطمئنا دستیابی به این نسخه غیرممکن بود.

نسخۀ رامپور
به قول عرشی نسخۀ رامپور به خط بد نسخ و به قلم چند کاتب نوشته شده است و غلطهای بیشمار
امالیـی و کتابتـی دارد؛ بهو یـژه در عبارتهـای فارسـی .متـن با جوهر سـیاه و عناوین با جوهر قرمز اسـت.
عرشـی بارهـا از مغلـوط و بیاعتبار بـودن ایـن نسـخه شـکایت کـرده اسـت .علاوه بـر اینهـا ایـن نسـخه
کر مخـورده و مرطـوب اسـت و اوراق ابتدایـی آن از بیـن رفتـه اسـت .نسـخه در  504ورق اسـت .نسـخه بـا
ً
مداد مجددا شمارهگذاری شده که با شمارهگذاری جدید  1007صفحه است.
نسـخهای کـه دسـتنویس رامپـور از روی آن کتابـت شـده ،خـودش حاصـل تلاش سـه کاتـب مختلـف
اسـت .نسـخۀ منقولعنـه رامپـور در 646-645ق1248-1247/م کتابـت شـده اسـت .قسـمت عمـدۀ
نسـخه در مدرسـۀ تاجالمـدارس بخـارا بـه قلـم ابوالمحامـد حامـد بـنعاصـمبـنعثمـانبـناسـحاق بـن
ابیطاهـر ملقـب بـه حسـام کتابـت شـده اسـت .کتابالتوار یـخ را ابوسـعد مسـعود بـنمحمـود ملقـب بـه
کمـال و کتابالصکـوک را عاصـم بـنمحمـدبـنعثمـان (مذکـور) کتابـت کردهانـد .کاتبـان ایـن نسـخ در
بخـارا،نسـخهای از مطلـع را کـه مجـد نسـفی پسـر نویسـنده (نجـم نسـفی) بـه املای پـدرش در آخـر محـرم
534ق 13/اکتبر 1139م در مسـجد محلۀ سـکة البادین سـمرقند تکمیل کرده بود ،در اختیار داشـتند.
کاتب کتابالخطب،االسـمیتنی مینویسـد که نسخۀ منقولعنه او همان است که
در نسـخۀ تاشـکند ِ

نجم نسفی در  27ماه (نام ماه درج نشده) سال 533ق در مسجد سکةالبادین سمرقند امال کرده بود.

بر همین اساس گمان میرود منقولعنه نسخۀ رامپور (نسخه بخارا) و نسخۀ مادر نسخۀ تاشکند یکی
باشند.

نسخۀ تاشکند
این نسخه نهتنها کامل است ،بلکه خطش هم در مقایسه با نسخۀ رامپور خوب و خواناست .این نسخه
با همکاری دو کاتب نوشته شده است 162a .ورق ابتدایی ( 12علوم و فنون ابتدایی) به وسیلۀ محمد
بن حامد بنعلی ملقب به شـرفالحامدی البخاری کتابت شـدهاسـت .او در خاتمۀ کتاب تحصیل
اصولالفقـه تار یـخ  23جمـادی ّ
االول 764ق را درج کـرده ( )44aو کتـاب المشارعالشـرایع را در رجـب
765ق به پایان رسانده است .کاتب در ترقیمه نام ممدوح خود را با القابی بلندباال چنین نوشته است:
ّ
نشـیخالمشـایخ ّ
عزالحـق والدیـن الپارسـا» .باقـی اوراق نسـخه را کـه با کتـاب المذاکره
«امـام ابوالصفـا ب 
واالمتحان فی مسـائل الحسـان شـروع میشـود ( )163bتا خاتمه ،محمد بن محمد بن حسـین بن احمد
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االسـمیتنی مدعـو بـه نجمالدیـن الکوفـی کتابـت کـرده اسـت .کاتـب دوم در خاتمـۀ چندیـن رسـاله نـام
خـود و تار یـخ کتابـت را ذکـر کـرده اسـت .کتابت این بخش از  21رجـب 765ق تا  6محرم 766ق انجام

شـده اسـت .کاتب دوم در چندین قسـمت اظهار کرده که او در زمان کتابت ،همان نسـخهای از مطلع
را پیش رو داشـته که نویسـنده (نجم نسـفی) خود به شـاگردانش امال کرده بود .همچنین کاتب در پایان
کتابالخطب نوشته است که این نسخه از روی نسخهای کتابت شده که استاد نجم به سال 533ق
در مسـجد سـکةالبادین سـمرقند امال کرده بود )227a( .در ترقیمۀ کتاب جوامعاللوامع نیز گفته اسـت
کـه آن را از روی نسـخهای نقـل کـرده کـه مؤلـف خـود در  16شـعبان 532ق بـه اصحابـش املا کـرده بـود.
( )280aکتابت کتاباالشـعار از روی نسـخهای که مصنف در  27رمضان 532ق به مقام سـمرقند امال
کـرده بـود ،صـورت گرفتـه اسـت )292a( .نسـخۀ منقولعنـه کتـاب الصناعـات توسـط نجم نسـفی در 22
ذیحجـۀ 532ق در مسـجد کـوی نمدگـران سـمرقند املا شـده بـود )304a( .همچنیـن در پایـان چندیـن
ً
رسـاله ذکـر شـده کـه کتابـت آنهـا مسـتقیما از روی نسـخۀ مصنـف انجام شـده اسـت .در اینجا بـه منظور
کتـک آنهـا خـودداری میشـود .خـط هـر دو کاتـب بـه سـبک قدیـم بـه
جلوگیـری از اطنـاب کالم از ذکـر ت 
نسخ خفی است.
یهـای امالیـی نسـخۀ تاشـکند وظیفـۀ تدوینگـر آن محمـد امیـناف بـود ،امـا او چنیـن
صحبـت از ویژگ 
نکرده اسـت .بنده قصد دارم با اسـتناد به واژههای فارسـی توجه خوانندگان را به یک نکته جلب کنم.
در فارسی قدیم برای واژۀ «زبان» کلمۀ «زفان» نیز به کار میرفت .در شبهقاره یک فرهنگ فارسی قدیمی
بـا عنـوان فرهنـگ زفـان گو یـا (زفانگو یـان و جهانپو یـان) اثـر بدرالدیـن بنابراهیـم موجـود اسـت .ایـن واژه
چندینبار در مطلع به کار رفته است .کاتب در بعضی مواقع امالی آن را زفان نوشته است ،ولی حداقل
در یک مورد روی حرف «ف» از زفان سـه نقطه قرار داده شـده اسـت( .ورق  227bسـطر  )29به کار بردن
سـه نقطـه روی «ف» در واژۀ «فزایـم» نیـز دیـده میشـود( .ورق  ،303aسـطر  )22همچنیـن در جایـی واژۀ
«ژی» استعمال شده است :چو ژی بی آمد و چون قلب نام او حالم( .ورق  ،303aسطر )21
موضـوع جالـب توجـه در نسـخۀ تاشـکند ایـن اسـت کـه بـر هـر ورق آن مهـر وقفکننـدۀ نسـخه ثبت شـده
است که سجع آن در بحر مثمن سالم (مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن) است:
خاقان دینپرور
وقف بیریا
نمود این نسخه ِ
ِ

بروح والد خود حضرت سلطان امیر حیدر

برای قرائت ُمهر از دوست ایرانی خود جناب محمدجواد جدی سپاسگزارم.
دربارۀ سلطان امیرحیدر چیزی نمیدانیم .با توجه به اینکه نسخه ماوراءالنهری است ،گمان میرود که
سـلطان نیز از همانجا باشـدُ .مهر خیلی قدیمی نیسـت .در میان حا کمان منغیت خانات بخارا با نام
س ّـیدحیدر تـوره (حـک1242-1215 :ق1826-1800/م) مواجـه میشـویم .در دو صفحۀ ابتدایی نسـخه
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یادداشـتها و ُمهرهـای مالکیـن قدیمـی آن دیـده میشـود .ایـن نسـخه در سـال 950ق در تملـک احمـد
بن میرزا خواجگی بوده ،قاضی محمد ظریف آن را از حضرت ایشـان عبداهلل خواجه بن حضرت موالنا
محمد شریف خریداری کرده بود .همۀ این افراد ماوراءالنهریاند .میتوان گفت که این نسخه از همان
ابتدا در ماوراءالنهر چرخیده و از این منطقه خارج نشده است.

فهرست مضامین
اینجانـب نسـخههای تاشـکند و رامپـور را مقابـل خود نهاده و فهرسـتی تقابلـی از محتویات و مندرجات
دو نسـخه تهیـه کـردهام .بـا ایـن کار نهتنهـا کل مضامیـن ایـن کتـاب بـر اسـاس نسـخۀ تاشـکند معلـوم
میشود ،بلکه نواقص نسخۀ رامپور نیز برطرف میشود.

مطلعالنجوم و مجمعالعلوم گنجینهای از ادبیات فارسی
نکـه از نامـش پیداسـت ،دايرةالمعارفـی از علـوم و فنـون متـداول عصـر خـود اسـت.
ایـن کتـاب چنا 
کتـاب حـاوی  75مقالـه یـا مبحـث (در اصطلاح قدمـا «کتـاب» و در اصطلاح جدیـد «باب») اسـت .در
بهـا متـن کامـل برخـی از رسـائل قدیـم عربی بـدون هیچ تغییری آمده اسـت .در اهمیت و
تعـدادی از با 
سـودمندبودن ایـن کتـاب از نظـر ادبیـات عـرب شـکی نیسـت ،امـا آنچـه بـرای نگارندۀ این سـطور جالب
اسـت ،مطالـب فارسـی (فارسـیات) آن اسـت .نویسـنده (نسـفی) مـدام اشـعار فارسـی نقـل کـرده اسـت.
بعضـی جاهـا عبـارات عر بـی را بـه فارسـی ترجمـه کرده و بعضی جاها نثر فارسـی مسـتقلبالذات نوشـته
ً
است .با درنظرگرفتن دورهای که مؤلف میزیسته ،کامال مشهود است که آنچه در مطلع به زبان فارسی
نقل شـده ،از ّاولین و قدیمیترین نمونههای ادبیات فارسـی اسـت .در حقیقت با داشـتن این کتاب به
گنجینهای بزرگ از نظم و نثر فارسی مربوط به سدههای پنجم و ششم هجری و حتی پیش از آن دست
یافتهایم .به نظر بنده اگر محققی اهل ذوق تنها بخش «فارسیات» مطلع را از آن استخراج کند و کتاب

مستقلی تألیف کند ،میتواند مجموعهای ارزشمند از نظم و نثر فارسی کهن ارائه دهد .از نظر من مطلع
بـه مثابـه دریایـی عمیـق اسـت کـه مرواریدهـای گرانبهـا در قعر خود نهفته اسـت و نیازمنـد ّ
غواصی ماهر
است که آنها را از دل دریا بیرون کشد.
در اینجـا بنـده نمونههایـی از نثـر و نظـم فارسـی از مطلـع گـرد آوردهام .اگرچـه نسـخۀ تاشـکند در مقایسـه
با نسـخۀ رامپور بسـیار تمیز اسـت ،در حین خوانش اشـعار فارسـی متوجه شـدهام که نسـخۀ تاشـکند هم
عاری از اغالط نیست .در خوانش اشعار فارسی با زحمت فراوان تالش شده است تا اشعار از نظر وزن
و عروض ایراد کمتری داشته باشند .در بعضی جاها واژهای را افزودهام که آن را داخل قالب [] آوردهام.
نسـبت بـه صحـت کتابـت اشـعار و عبـارات عربـی نمیتوانـم اظهارنظـر کنـم .در قرائـت اشـعار فارسـی و
منبعیابـی برخـی از آنهـا از همـکاری دوسـت ایرانـی خـود جنـاب امیـد شـاهمرادی (پژوهشـگر دانشـگاه
فردوسی مشهد) بهرهمند بودهام که از این بابت از ایشان سپاسگزارم.
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نمونههای نثر فارسی
عرشـی از رسـالهای منسـوب بـه نسـفی بـه نـام طلبةالطلبـه بعضـی مترادفات نادر فارسـی را بـرای مطالب
عربی آورده اسـت که این موارد به مثابه مشـت از نمونۀ خروار اسـت .در مطلع موارد متعددی اسـت که
عبـارات عر بـی بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت .بـا درنظرگرفتـن ایـن مـوارد میتـوان فهرسـت یـا فرهنگـی از
مترادفـات فارسـی واژ ههـای عر بـی تهیـه کـرد .اگرچـه از نسـفی تفسـیر قـرآن مجیـد و چنـد اثر فارسـی کوتاه
مانند عقائدنسفی و رساله در تصوف و اهل تصوف 8در دست است 9،ولی مطلع جایگاه ویژهای دارد و
 .8ترجمۀ قرآن مجید به فارسـی به قلم نجم نسـفی با عنوان «تفسـیر نسـفی» بهکوشـش عزیزاهلل جوینی در ایران به چاپ رسـیده اسـت.
عقائـد نسـفی کتابـی بسـیار مقبـول در عقایـد حنفـی بـه فارسـی اسـت کـه چندیـن مرتبـه چـاپ شـده اسـت .یـک بـار بـا عنـوان بیـان
اعتقـاد سـنت و جماعـت بهکوشـش محمـد خوانسـاری و آلبـرت ناپلئـون کمپانیونی در مجلـۀ فرهنگ ایرانزمین ،تهران ،شـمارۀ ،4
سـال 1335ش ،ص  172-159چاپ شـده اسـت .نسـخهای از رسـالۀ تصوف و اهل تصوف نسـفی در کتابخانۀ موالنا آزاد دانشـگاه
اسالمی علیگره (شمارۀ  223فارسیۀ مذهب و تصوف) موجود است.
 .9عالوه بر آنچه مؤلف محترم بیان کرده از نجم نسفی چند رسالۀ دیگر هم چاپ شده است .یکی فرقههای متصوفه که بر اساس دو
نسخه یکی نسخهای در اوپساالی سوئد و دیگری در اسکندریۀ مصر بهکوشش علی محدث در مجموعهای با عنوان «بیست متن
ً
فلسـفی ـ عرفانی به پارسـی و تازی» صفحات  188-179چاپ شـده اسـت .متن عربی همان رسـاله که آن را نیز ظاهرا خود نسـفی
نوشـته اسـت ،در همان مجموعه و بر اسـاس نسـخهای از اسـکندریه مصر در صفحات  189تا  194چاپ شـده اسـت .این مجموعه
در سـال 2008م از سـوی دانشـگاه اوپسـاال در سـوئد منتشـر شـده اسـت .رسـالۀ فارسـی دیگری که از نجم نسـفی منتشـر شـده عبارت
است از عشری از اربعین که بهکوشش عبداهلل غفرانی بر اساس تکنسخهای که در کتابخانۀ انستیتوی شرقشناسی تاجیکستان
یشـود تصحیـح و در مجموعـۀ ارزشـمند متـون ایرانـی (دفتـر پنجـم ،1397 ،صـص  75تـا  135همـراه بـا مقدمـهای کوتاه
نگهـداری م 
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یشـود .در مطلع شـکل قدیمی الفاظ فارسـی به کار رفته ،مانند متن
از نظر من سـندی موثق محسـوب م 
ذیل که هردو لفظ «زبان» و «زفان» در آن استفاده شده است:
اقـرار بـه ز بـان بـا تصدیـق دل مـر خـدای را ّ
عز و جل به هسـتی ایمان اسـت و اقرار به زفـان با تصدیق دل مر
خـدای را ع ّـز و جـل بـه بیکسـی توحیـد اسـت و اقـرار بـه زفـان بـا تصدیـق دل مـر خـدای را ّ
عـز و جـل بـه بی
خوفـی معرفـت اسـت و پذیرفتـن امـر و تسـلیم حکـم اسلام اسـت و این هـر چهار به جملگی دین اسـت.
()4a
نسـفی در جایی نقلقولی فارسـی از شـیخ امام ابوالحسـن علی بن محمد بن الحسـن الحاتمی البلخی
آورده و سپس به فارسی آن را تفسیر کرده است .مطلب حاتمی این است:
تهـا[ی] خـدا ّ
عزوجـل بگـرو و اسـتوار دار ،ازلـی و ابـدی و کیفیـت مجـوی و همـه کارها را به
بـه همـه صف 
قضـا و مش ّـیت و تقدیـر خـدای ّ
عزوجـل بیـن و [از] جهـد بندگـی دسـت باز مـدار و به همـه جهدها بکوش
و توفیـق و عصمـت از خـدای ّ
عزوجـل بیـن و همـه یـاران پیامبـر را دوسـت دار و انـدر اهلبیـت طعن مکن
و همـه اهلبیـت را دوسـت دار و انـدر یـاران طعـن مکـن و هـر چند نیک باشـی ،از خـدای ّ
عزوجل بترس و
هر چند بد باشـی ،از خدای ّ
عزوجل نومید مباش .هر که بدین هسـت ،مسـئله اعتقاد پاک دارد ،وی از
جمله ُس ّنیان بود.

()6b-9b

نسفی رسالۀ عربی امام ابیالقاسم عبدالکریم بن هوازن القشیری به نام منثورالخطاب فی مشهوراالبواب
(اربع رسائل فی التصوف ،قشیری ،بهاهتمام قاسم سامرابی ،مجمعالعلمیالعراقی ،بغداد1969 ،م) را
به فارسی ترجمه کرده است (وترجمتها منی) که در اینجا چند قول از آن درج میشود:
توبه چیست؟ پشیمانی بر کرده به نادانی.
ُزهد چیست؟ ماندن فزونی و ُجود بزودی.
[االستقامت] استادن بی برگشتن و یکسانبودن بیدگر گشتن.
[تصوف] صوفیگری وفاست به عهود و فنا از هر معهود.
[شوق] خوش دل بنده در طلب دیدار آفریننده.
مشاهده چیست؟ بینایی بی کجایی.

()6b-9b

نسـفی در کتـاب تذکـره اصولالتذکیـر و تبصـره وجوهالتقدیر بیشـتر فارسینویسـی کرده اسـت .بیانات او
دربارۀ لفظ «هو» در «مجلس فی کلمه الاله االاهلل» ابتدا به عربی و سـپس به فارسـی نوشـته شـده اسـت.
اقتباسی به صورت خالصه از بخش فارسی جهت مالحظه نقل میشود:
چاپ شده است[ .مترجم]
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هو دو گروه گویند .مستان گویند و دوستان .مستان گویند نیم شبان گویند هو ،طوفان لعنت بر ایشان
باران شـود ،دوسـتان در سـحرگان گویند هو ،رحمت نثار ایشـان شـود .نه هر که هو گوید هو را شناسـد ،نه
هر که آتش به نام آرد زفانش سوزد ،نه هر که مشک بر زفان راند ُبوی مشک یابد ،نه هر که گوید مالش(؟)
بـازار شـود ،نـه هـر کـه هـو گو یـد دلششـوران شـود ،نه هـر که هو گویـد پرسجویان شـود ،نه هر کـه معنی هو
داند ،نه هر گوید لذت و حالوت هو یابد .هو دو حرف است و حق را دوم نیست . ...
و در حکایـت آمـده اسـت از شـبلی رحمـةاهلل کـه گفـت وقتـی سـیاحت میکـردم و بـه دوسـتان حـق
میرسـیدم ،هیـچ دوسـت بـدان صفـت نیافتـم کـه آن را .گفتنـد :چگونـه بـود و کجـا بـود؟ گفـت :جوانـی
دیدم بر لب دریا ،دل در تفکر داد و سر به ّ
تحیر داده .سالم گفتم .گفت :هو .گفتم طعام بایدت؟ گفت:
جویان کـی؟ گفت:
هـو .گفتـم :شـراب بایـدت؟ گفـت :هـو .گفتـم :لبـاس بایـدت؟ گفـت :هوهو .گفتـم:
ِ
ـوق کی؟ گفت :هوهوهوهو .چندان بگفت که نفسـش گسسـته شـد و از جان بیجان و
هو .گفتم :در ش ِ

به دوست پیوسته شد)227b-228b( .

در همین باب در مجلس «فیالحج» واقعۀ حج بیتاهلل امام زینالعابدین (ع) را که در کتاب به عربی
است ،به فارسی شیرینی بیان کرده است:
علـی بـنالحسـین بـن علـی زینالعابدیـن بسـی طـواف کعبـه میکـرد و میگفـت بـا خـدا در
سـجده« :عبـدک بفنائـک ،مسـکینک بفنائک» و گریسـت و میزارید .بیننـدهای ورا گفت:
ای قـرة عیـن مصطفـی و دل و دیـدۀ مرتضـی و چـراغ و شـمع زهـرا! تـرا بـاری چندیـن چـرا بایـد
گریسـتن؟ گفت :خاموش که درین درگاه خویشـتنبینان را [بار] نیسـت .خانهای که از هزار
فرسـنگ و ز یـادت بـه سـوی وی میدونـد و فرزنـد حسـین یتیـم و اهل حسـین و خویشـان ،چو
مصیبـتزدگان شـده ،خـان و مـان ویـران شـده ،بـا مـان بسـیار ،چـون درویشـان زار وار گرسـنه
و خسـته و برهنـه مانـده در بادیـه نشسـته و بوسـتانها ّ
خـرم مانـده ،بسترشـان دیـگ جوشـان،
بالینشـان خـار مغیلان ،خانشـان سـایۀ میـل ،مرکبشـان ریگ هبیل ،طعامشـان عطـام [کذا:
شـاید حطام] ،شرابشـان سـراب ،لباسشـان پالسّ ،
طباخشـان آفتاب ،چراغشـان ماهتاب،
محملشـان منـزل ،ساقهاشـان آماسـیده ،پایهاشـان طرفیـده ،مویهـا بالیـده ،روی رنـگ
گردانیـده ،کتفهاشـان عریـان ،دلهـاش بریـان ،چشمشـان گریـان ،شـب در شـفت و تعب،
روز در رنـج عـرب ،راهبـر ایشـان قافلـه ،قدمهـای ایشـان آبله ،سامعهشـان نالۀ ناقه ،ساقشـان
متابـع سـاقه ،نـه در چشـم خـواب ،نـه در کـوزه آب ،نـه در فـزود زاد ،نـه در بادیـه باد ،نـه با رفیق
رفق ،نه با دلیل دل ،نه از سـرما آسـایش ،نه از گرما رهایشَ ،به ُبویا به دل پویان [کذا :نسـخۀ
آب دیده شـویا[ن] ،به زبـان لبیکگویان خدای
رامپـور :بـه قـدم پو یـان نـه دل پویـان؟] ،رخ به ِ

کعبـه را جو یـان ،تـا بـا چندیـن رنـج از بادیـه نگـردی عرفـات و منـا نیابـی ،تـا از صـراط و هاو یـه
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نگردی ّ
جنات ماوی نیابی ،تا محنت و ّ
بلیت کونین نکشی دیدار مولی نیابی.
ای رنـ ـ ـ ــج و َع َنـ ـ ـ ــای حاجیـ ـ ـ ــان از پی تو

بگذاشــــــــته جملــــــــه خان و مــــــــان از پی تو

پایآبلـ ـ ـ ــه در ر یـ ـ ـ ــگ روان از پـ ـ ـ ــی تـ ـ ـ ــو

در ســــــــایۀ میــــــــل داده جــــــــان از پــــــــی تو
()243a – 243b


در همین باب در تعریف ماه رمضان این عبارت فارسی آمده است:

بـزرگان ایـن مـاه را بـه بهـار خندان ماننـد کردهاند .چون بهار ابر در هوا بیند؟ بـاران فرو[د] َ
بارد،
َ
رویانـد ،سـبزه َبد َ
نباتهـا بـر َ
َ
گسـترد ،کوه
بشـکفاند ،صحرا بسـاط عبقری
مانـد ،گلها گلها
ّ
َ
را حلـۀ رنگیـن در سـر کشـد ،درختـان عقد ههـای مروارید بربندد ،همچنین چـون ماه رمضان
لهـا بـه نشـاط آیـد ،قندیلهـا بفروزنـد ،مسـجد روشـن کننـد،
درآیـد مسـجدها من ّـو ر گـردد ،د 
جماعتها انبوه شـود ،مجلسها سـاخته شـود ،عاصیان به راه آیند ،گریختگا[ن] به درگاه
آینـد ،گنـاهکاران بـر خو یـش بگرینـد ،فاسـقان از کرده توبه کننـد ،جوانان از دیده اشـکبارند،
پیران ُمو سپید[سر] در خاک مالند ،خایفان در هرب آیند ،راجیان در طلب آیند ،عارفان در
ِ
طـرب آینـد ،مشـتاقان در شـغب آینـد .ای مؤمنـان موسـم مطیعان آمد ،شـفیع عاصیان آمد،
میزبان درویشـان آمد ،پای مرد حقشناسـان آمد ،روز بازار گناهکاران آمد ،ای رنجوران وقت
وقـت
وقـت حرمـت آمـد ،ای پیـران ِ
ـت تو بـه آمـد ،ای جوانـان ِ
[راحـت] آمـد ،ای گنـاهکاران وق ِ
وقت دعوت آمد ،ای عاصیان موسم رحمت آمد ،ای عارفان
ندامت آمد ،ای در[د] مندان ِ

هنگام خلوت آمد)250a – 250b( .

در بـاب «فصولالمشـاهد لحصولالمقاصـد» مطلـع نیـز نمونههایـی بسـیار از نظـم و نثـر فارسـی موجـود
است که در طبع تاشکند از  264a – 268bرا شامل میشود.
در کتـاب ایـراداالوراد دعواتالصبـاح والمسـاء ادعیـۀ متعـدد عربی و فارسـی نقل شـده اسـت .نمونهای
از یک دعای فارسی:
خواجـه امـام ابوالقاسـم حکیـم را گفتنـد شـاید از خـدای ّ
عزوجـل عـروس شایسـته خواسـتن؟
جفت
گفت :شاید .گفتند :چگونه باید خواستن؟ گفت :گوید ای بار خدای روزی کن مرا ِ
شایسته و بایسته ،با مال و جمال ،با دیانت ،با صیانت ،با عفت ،با قناعت که از تو بترسد
و از خلق شرم دارد و مرا دوست دارد.

()325a

مؤلف در همین باب دعایی از خواجه ابوالعباس چغانی نقل کرده است .در آنجا لفظ «امروزینه» تکرار
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شـده کـه بـه مفهـوم امـروزه اسـت .مانند :خواندنیهـای امروزینۀ مـن ،کارهای امروزینۀ مـن ،محنتهای
امروزینۀ من ،طاعتهای امروزینۀ من.

()325a

در فارسی قدیم «دینه» برای روز گذشته به کار میرفت.

اشعار فارسی
شهـای متعـددی از مطلـع اشـعار فارسـی نقـل شـده اسـت ،ولـی بیشـترین میزان اشـعار فارسـی در
در بخ 
کتـاب الصناعـاتو االبداعـات موجـود اسـت کـه در آنجا نویسـنده بـه ذکر صنایع بدایع شـعری پرداخته
اسـت و اشـعار فارسـی و عر بـی را بـه عنـوان شـاهد مثـال ذکـر کـرده اسـت .ایـن بـاب در طبـع تاشـکند در
اوراق  293a – 304aآمده است .این همان بابی است که باید آن را مجموعۀ گرانبهایی از قدیمیترین
نمونۀ اشـعار شـعرای فارسـی دانسـت .شـادروان عرشـی نیز بیشتر اشـعار را از همین باب نقل کرده است.
مؤلـف گاهـی نـام شـاعر را نوشـته و گاه ننوشـته اسـت و بـه ذکـر «بالفارسـیه» یـا «لبعـض شـعراءالعجم» یـا
«قولالشـاعر» بسـنده کـرده اسـت .عرشـی از اهمیـت مطلـع در ادبیـات فارسـی بهخوبـی آ گاه بـوده و بـه
ً
همین دلیل قسمت دوم مقالۀ خود (آوریل 1946م) را کامال به این بخش اختصاص داده و ذیل عنوان
«فارسـیگو شـعرا» منتخبی از اشـعار دقیقی ،عماره ،عنصری ،قمری ،آغچی [کذا :اغاجی] ،شـطرنجی،
مسعود الهوری ،اختری ،برهانی ،جیلی ،عبدالصمد ،نظری (در نسخۀ تاشکند :نطنزی) و خود نسفی
را از مطلع برگزیده و آورده است.
دیوانهای شعرای مشهور پیش از دورۀ نسفی به چاپ رسیدهاند ،ولی دربارۀ شعرای گمنام و گاه بینام
مسـئله فـرق میکنـد .شـعرایی کـه دیـوان کاملـی از آنهـا موجـود نیسـت و تنهـا اشـعاری پراکنـده از آنهـا به
جـا مانـده اسـت .بـرای چنیـن مـواردی ترجمـانالبالغـه تألیـف محمـد بـن عمـر الرادویانـی در قـرن پنجـم
بهتصحیـح و تحقیـق احمـد آتـش ،بهکوشـش توفیق سـبحانی و اسـماعیل حاکمی ،انجمـن آثار و مفاخر
فرهنگـی ،تهـران1380 ،ش مرجعـی بسـیار ارزنـده اسـت .برخـی از محققیـن معاصـر نیـز بـا اهتمـام بسـیار
اشـعار پراکنـدۀ شـعرای قدیـم را جمـعآوری کردهانـد .ذکـر نـام همـۀ کتابهایـی از ایـن دسـت در اینجـا
ممکن نیست ،اما میتوان از چند کتاب نام برد:
ـ اشـعار پراکندۀ قدیمیترین شـعرای فارسـیزبان از حنظلۀ بادغیسـی تا دقیقی (بغیر رودکی) ،تصحیح
و کوشش ژیلبر الزار ،تهران1361 ،ش.
ـ شاعران بیدیوان ،تألیف و تصحیح محمود مدبری ،تهران1370 ،ش.
ـ اشـعار فارسـی پراکنـده در متـون (تـا سـال  700هجـری) تألیـف و تصحیـح علی صفـری آق قلعه ،تهران،
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1396ش 2 ،جلد.

10

گردآورنـدگان سـه کتـاب فـوق مطلعالنجـوم را ندیدهانـد .در کتـاب محمـود مدبـری در سـه مـورد بـه
مطلعالنجـوم ارجـاع داده شـده کـه هـر سـه مـورد از مقالـۀ ایرج افشـار (مطلعالنجـوم ،مجلۀ آینـده ،تهران،
1362ش ،شـم 3و  )4نقـل شـده اسـت( .ص  )539محمـد امیـناف نیـز در مقدمـۀ خـود بـه همـان مقالـه
ارجاع داده است .مآخذ ایرج افشار مقالۀ عرشی بوده و هیچ مطلب جدیدی در آن نیست.

اشعار فارسی نسفی

نسفی در مطلع به دیوان مدون خود استناد کرده است .برای مثال او در شواهد صنعت ّ
ملمع مینویسد

کـه خـود قصیـدۀ طویلـی در ایـن صنعـت دارد و قصایـدی از ایـن دسـت در دیـوان او یافـت میشـوند( .و
هـی قصيـدة طویلـه و لنـا مـن جنسـها قصاید توجد فـی دیوان شـعرنا )298b -299a ،دیوانی که مشـتمل
ً
بر اشعار عربی /فارسی نسفی باشد به دست ما نرسیده است .اشعار فارسی او اصال کمیاباند و تنها
میتوان تعداد اندکی شعر عربی و فارسی او را از مطلع به دست آورد .در این بخش به چند شعر فارسی
ً
نسـفی میپردازیم که قطعا از اوسـت؛ زیرا وجود واژههایی چون «قالنا»« ،قال رضی اهلل عنه بالفارسـیه»،
ُ
«قولنا فی ترجمتها»« ،لنا» و «قلت فی ترجمتها» در کنار این اشعار اثباتکنندۀ این است که این اشعار
متعلق به خود نسفی است.
عرشی با اهتمام زیادی اشعار پراکندۀ نسفی را گردآوری کرده است .او همچنین در این بخش اشعاری
که نام شـاعر ندارند را نیز آورده اسـت و آنها را هم به نسـفی نسـبت داده اسـت .در حال حاضر شـواهدی
مبنی بر تأیید صحت تشخیص عرشی موجود نیست.
نگارندۀ این سـطور تالش کرده اسـت اشـعار نسـفی را از مطلع اسـتخراج و گردآوری کند .اینها اشـعاری
ً
هسـتند کـه مؤلـف یـا کاتبـان مسـتقیما اشـاره کردهانـد کـه متعلـق بـه خـود نسـفی اسـت .عرشـی بـه دلیل
طبـودن نسـخۀ رامپـور در قرائـت اشـعار بـه مشـکل برخـورده و در نتیجـه اشـعاری ناقـص و نادرسـت
مغلو 
ارائـه داده اسـت .بنـده جسـارت نکـردم کـه قرائـت خـودم را بـا قرائـت عرشـی مقایسـه کنـم و ایـن کار را به
خوانندگان اهل ذوق سپردم.
ترجمۀ فارسی یک بیت عربی از حضرت ابوبکر صدیق:
قال نجمالدین رضی اهلل عنه و عن والدیه فی ترجمتها:
گنـ ـ ـ ــه کـ ـ ـ ــردم بنادانـ ـ ـ ــی گهـ ـ ـ ــی چنـ ـ ـ ــد

تو بــــــــردار ای خــــــــدای از بنــــــــده این بند

 .10کتـاب دیگـری کـه در ایـن حـوزه بسـیار حائـز اهمیـت اسـت« .شـاعران همعصر رودکی» نوشـتۀ احمـد ادارهچی گیالنی اسـت که در
سال 1370ش از سوی انتشارات بنیاد موقوفات افشار ،تهران چاپ و منتشر شده است[ .مترجم]
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ُ
بجــــــــز فضــــــــل خداونــــــــد ای خداونــــــــد

 ()281b
قال نجمالدین رضی اهلل عنه قلت فی ترجمتها:
ای آنک فهم و وهم همه خلق عاجز است

از وصــــــــف اندکــــــــی ز فــــــــراوان نعیــــــــم تو

و ای آنـ ـ ـ ــک عاصیان طمع عفـ ـ ـ ــو کردهاند

از حلــــــــم بینهایــــــــت و فضــــــــل عمیم تو

 ()281b
در صنعت ترصیع ،قال رضی اهلل عنه بالفارسیه:
گـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــی میندهی بگـ ـ ـ ــوی مـ ـ ـ ــا را بازی

گــــــــر مینجویــــــــی بگــــــــوی مــــــــا را بازی

 ()293a
در صنعت تنسیقالصفات و قولنا بالفارسیه:
ّ
مسـ ـ ـ ــلکتی بیمنتهی ایـ ـ ـ ــزد تعالی جده

پادشاه شــــــــرق را دادست در فصل شباب

ـکرکش لشکر شکن
آن شه ش ـ ـ ـ ـهزادۀ لشـ ـ ـ ـ
ِ

جوی کام یاب
دار ملــــــــک ِ
ملک ِ
ران کام ِ

الب قتلغ ارسالن َبلکا ابوالفتح ابن خضر

رایــــــــت عالی رکاب
رای عالی
ِ
ِ
شــــــــاه عالی ِ

 ()297b
ترجمۀ فارسی اشعار عربی خود نسفی« ،قولنا فی ترجمتها»:
از بخت َبود چیز و سـ ـ ـ ــعادت ،نه ز حیله

آن را کــــــــه ســــــــعادت َنبود ،حال نباشــــــــد

بس مـ ـ ـ ــال ِگ َرنده کـ ـ ـ ــه ورا حیله نباشــــــــد

بــــــــس حیلهکننده کــــــــه ورا مال نباشــــــــد

 ()303a
در بیت فوق شاعر به خاطر رعایت وزن شعر به جای «گیرنده» ِ«گ َرنده» به کار برده است.

عربی:
ُ
َر وح ر وح الموحدیـ ـ ـ ــن و تفر یـ ـ ـ ــج کربهــــــــم

فــــــــی مالقات صحبهــــــــم و مناجات ربهم
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فارسی:
مـ ـ ـ ــر تـ ـ ـ ــن و حـ ـ ـ ــال اهـ ـ ـ ــل ایمـ ـ ـ ــان را

در دو چیزســــــــت راحــــــــت و آرام

در مالقـ ـ ـ ــات اهـ ـ ـ ــل صـ ـ ـ ــدق و صفـ ـ ـ ــا

عــــــــام

در

مناجــــــــات

خالــــــــق

 ()298a
لنا بالفارسیه:
سمر شدیم به سـ ـ ـ ــه چیز در جهان سه تن

مرین ســــــــخن را تفسیر بشــــــــنو و تفصیل

یقـ ـ ـ ــراری من
بـ ـ ـ ــه بیوفایـ ـ ـ ــی یـ ـ ـ ــار و به ب 

ب ـ ـــــه بینظیری ایــــــــن خواجۀ امــــــــام جلیل

 ()297a
مثله لنا:
یقینم شد که سه چیزست کز سه چیز در عالم

نمیخواهد جدا شد هیچ ،بشنو شرح و تبیانش

رخ یار مـ ـ ـ ــن از َو ردش ،دل زار مـ ـ ـ ــن از َدردش

کف میر اجل قاضیالقضاة از جود و احسانش

 ()297a
قولنا بالفارسیه:
مـ ـ ـ ــن و تـ ـ ـ ــو ای نـ ـ ـ ــگار بیهمتـ ـ ـ ــا

همچــــــــو ماهیــــــــم در دو حــــــــال و دو گاه

تـ ـ ـ ــو چـ ـ ـ ــو در نیـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــاه ،مـ ـ ـ ــاه تمـ ـ ـ ــام

مـ ــــــن چــــــــو نیمــــــــه َم َهــــــــم بــــــــه َاول ماه

ـور رخ و بـ ـ ـ ــه صـ ـ ـ ــورت روی
تـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ــه نـ ـ ـ ـ ِ

م ـــــــن بــــــــه رخســــــــار زرد و قــــــــد دو تــــــــاه

 ()298b
نسـفی مثالـی در صنعـت ّ
ملمـع از اشـعار خـود آورده اسـت کـه یـک بیـت آن عربـی و بیـت دیگـر فارسـی
است .بیت فارسی این است:
جـ ـ ـ ــدا گشـ ـ ـ ــتم ز دلبـ ـ ـ ــر تـ ـ ـ ــا جدا شـ ـ ـ ــد

دل مــــــــن از نشــــــــاط و شــــــــادکامی

 ()298b
مثال در صنعت توشیح از اشعار نسفی که از آن نام کسانی پیداست ،کقولنا:
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عبداهلل:
عهد تـ ـ ـ ــو مجاز آمـ ـ ـ ــد و قول تـ ـ ـ ــو خالف

خورد جفا با اشــــــــراف
بدعهــــــــدی [و] در
ِ

دل ُبـ ـ ـ ــردهای و همـ ـ ـ ــی کنی اسـ ـ ـ ــتخفاف

اهلل کــــــــه مــــــــن از تــــــــو نیابــــــــم انصــــــــاف

 ()302b

تضمین رباعی در صنعت توشیح در اشعار نسفی
چهقضابود کهناگهان[کذا:ناگاه]از آنرویچوماه

زود مهجور شــــــــدم تــــــــا قد من گشــــــــت دوتاه

ببر یـ ـ ـ ــدم ز تـ ـ ـ ــو ای دلبـ ـ ـ ــر و از روی تـ ـ ـ ــو فــــــــرد

مانــــــــدم و دور شــــــــدم وز تــــــــو گسســــــــتم ناگاه

دل ّ
حسـ ـ ـ ــاد حز یـ ـ ـ ــن کـ ـ ـ ــردم هنـ ـ ـ ــگام وصال

قهر کــــــــردم همه را تا شدشــــــــان عیــــــــش تباه

همـ ـ ـ ــه را کـ ـ ـ ــردم مقهور مـ ـ ـ ــن آخر بـ ـ ـ ــه فراق

بــــــــاز مقهــــــــور شــــــــدم به شــــــــود ان شــــــــاء اهلل

 ()302b
در حاشیۀ این صفحه تبویب آن چنین آمده است:
چه قضا بود که ناگهـ ـ ـ ــان [کذا :ناگاه]

از آن روی چــــــــــــــــو مــــــــــــــــاه

ش ـ ـــــــــــــدم

تــــــــــــــــا قد مــــــــــــــــن گشــــــــــــــــت دوتاه

ببر یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ز تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ای دلبــــــــــــــــر

فــــــــــــــــرد

زود

مهجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور

مانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
دل

و

دور

ّ
حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

و

از

روی

تــــــــــــــــو

ش ـ ـــــــــــــدم

وز تــــــــــــــــو گسســــــــــــــــتم نــــــــــــــــاگاه

حز یــــــــــــــــن

وصــــــــــــــــال

هنــــــــــــــــگام

قهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردم همـ ـ ـ ـ ـ ــــــه را

تا شدشــــــــــــــــان عیش تبــــــــــــــــاه کردم

همـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه را کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردم مقهــــــــــــــــور

مــــــــــــــــن آخــــــــــــــــر بــــــــــــــــه فــــــــــــــــراق

ش ـ ـــــــــــــدم

بــــــــــــــــه شــــــــــــــــود ان شــــــــــــــــاء اهلل

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز

مقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور

و کقولنا بالفارسية:
َ
َ
هرکهاز دوستبهجزدوستخوهد،دوسترهاند

و آنکه از دوســــــــت جدا ماند کــــــــرا داند خواند

همت دوست به دسـ ـ ـ ــت آمدن از دوست بود

چون ترا دوست شد از دست به دست تو چه ماند

 ()302b
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َ
موضوع قابل توجه در اینجا این است که در مصرع ّاول َ
«خواهد» است.
«خو َهد» آمده است که مخفف
اینگونه مخففآوردن نزد شـعرای قدیم رایج بود .در لغتنامۀ دهخدا ذیل «خوهد» این شـعر از سـوزنی
با همان مخفف به عنوان شاهد مثال درج شده است:
کامـ ـ ـ ــم از جـ ـ ـ ــود او برونـ ـ ـ ــق شـ ـ ـ ــد

هــــــــم خوهــــــــد تــــــــا شــــــــود برونــــــــق تــــــــر

در لغز یا معما ،قولنا بالفارسیه فی اسم «بکر»:
چه گو یـ ـ ـ ــد عرب میـ ـ ـ ــوه را از نخسـ ـ ـ ــت

ازو ماخــــــــذ نــــــــام یــــــــار منســــــــت

وز آحـ ـ ـ ــاد وز عشـ ـ ـ ــرات و مئتیـ ـ ـ ــن

دوم حــــــــرف نــــــــام نــــــــگار منســــــــت

 ()303a
و قولنا فی اسم «علی»:
ا گـ ـ ـ ــر مقـ ـ ـ ــدار مختـ ـ ـ ــاران موسـ ـ ـ ــی

بگیــــــــری بــــــــا دو میعــــــــادش بــــــــه ترتیب

بدانـ ـ ـ ــی نـ ـ ـ ــام آن نـ ـ ـ ــامآور عصـ ـ ـ ــر

ُ
که قول و فعل و خلقش راســــــــت تهذیب

 ()303a
مقصـود از «مختـاران موسـی» مردمانـی هسـتند کـه در زمـان دیـدار حضـرت موسـی (ع) با خداونـد در کوه
همراه او بودند که تعداد آنها  70تن بود .در حساب جمل عدد  70برابر با حرف «ع» است .شاعر در اینجا
برای حرف ّاول نام ممدوح خود (علی) از «مختاران موسی» استفاده کرده است.
و قولنا فی اسم «طاهر»:
ز حـ ـ ـ ــروف جمـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ــو آن احـ ـ ـ ــاد

آخــــــــر و ّاول و میانــــــــه بگیــــــــر

بـ ـ ـ ــاز چـ ـ ـ ــل چنـ ـ ـ ـ ِـد آن میانـ ـ ـ ــه بیـ ـ ـ ــار

ک ـــــــو ز نــــــــام ویســــــــت حــــــــرف اخیــــــــر

 ()303a
و قولنا فی اسم «الیاس»:
سـ ـ ـ ــامت آمد و آرام و ُیمن و لطف و امان

ز عکــــــــس نــــــــام دالرام من دلیل و نشــــــــان

وگر ز یـ ـ ـ ــادت از یـ ـ ـ ــن بایدت بیان بشـ ـ ـ ــنو

کزین نکوتر شــــــــرح اســــــــت مــــــــر ورا و بیان

دو حـ ـ ـ ــرف ّاول [و] دو حـ ـ ـ ــرف آخر نامش

دو حــــــــرف ّاول و دو حــــــــرف آخــــــــر قرآن
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میانه حـ ـ ـ ــرف میانگین آن سـ ـ ـ ـ ِـر ســــــــوره

که او میانــــــــه و نیمهســــــــت از همه فرقان

بـ ـ ـ ــه نیمه نام نخسـ ـ ـ ــتش وفـ ـ ـ ــا طمع کردم

مرا بــــــــه نیمــــــــۀ آخــــــــر فکنــــــــد آن جانان

چو ژی وی آمد و چـ ـ ـ ــون قلب نام او حالم

دو حــــــــرف آخر آن حــــــــال را بــــــــدان بزفان

وگر فزایـ ـ ـ ــم بر آخـ ـ ـ ــرش میانگیـ ـ ـ ــن حرف

شــــــــوند نعمت و غم جملــــــــه و کنند ِقران

یکـ ـ ـ ــی نصیب تن مـ ـ ـ ــن َبود گـ ـ ـ ــه وصلت

یکــــــــی نصیب دل مــــــــن َبود گــــــــه هجران

 ()303a
در صنعت متلون ،نسفی بیتی دارد که یک مصرع آن عربی و مصرع دیگرش فارسی است .کلمات هر
دو مصرع مثل هم هستند با این فرق که این کلمات در زبانهای عربی و فارسی معانی متفاوتی دارند:
َ
یـ ـ ـ ــا فتـ ـ ـ ـ ًـی امنـ ـ ـ ــی و

آســــــــانی

یافتــــــــی

آمنــــــــی

و

آســــــــانی

 ()303b
در صنعت تصحیف حروف ،نسفی شعری دارد که مصرعهای آن را به تصحیف به دو صورت میتوان
خواند که یکی عربی و یکی فارسی خوانده شود:
زار داری و دل مـ ـ ـ ــن زارد آری

ســــــــیدی ذل مــــــــن شــــــــیر؟ بنــــــــاری؟

داری

ســــــــتدی دل مــــــــن نیــــــــر نیــــــــاری؟

راز

داری

و

دل

زار

 ()303b
بنـده در ابیـات مذکـور بـه مصـرع دوم (عربـی) و شـکل تصحیفشـدۀ آن (فارسـی) اطمینان نـدارم .خط
نسخه چنان است که شاعری ماهر با حدس و گمان میتواند آن را درست بخواند.
اشـعار نسـفی در صنعـت ذاتالوجـوه کـه در اوزان و قوافـی مختلـف قابـل خوانـدن هسـتند .در نسـخۀ
تاشکند اشعار ذیل با در نظر گرفتن این مسئله با فواصل خاص نوشته شده است .کقولنا:
مـ ـ ـ ــرا بـ ـ ـ ــی تـ ـ ـ ــو نیایـ ـ ـ ــد انـ ـ ـ ــس و راحت

دل آرامــــــــا دلــــــــم شــــــــد بــــــــا جراحــــــــت

ز خـ ـ ـ ــود هرگـ ـ ـ ــز قـ ـ ـ ــراری مـ ـ ـ ــی نیابــــــــم

ســــــــن مالحت
دلــــــــم ُبــــــــردی بــــــــدان ُح
ِ

جـ ـ ـ ــدا نبـ ـ ـ ـ َـوم ز بیمـ ـ ـ ــت هیـ ـ ـ ــچ وقتــــــــی

درد تــــــــو نیابــــــــم اســــــــتراحت

ز
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مکـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــادان عـ ـ ـ ــدو را مـ ـ ـ ــاه رو یـ ـ ـ ــا

نوانــــــــم مــــــــن ،مکــــــــن بــــــــا مــــــــن وقاحت

تـ ـ ـ ــرا هـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــو گـ ـ ـ ــر آیـ ـ ـ ــد رأی و همت

نکــــــــو نامــــــــا ،بکــــــــن بــــــــا ما ســــــــماحت

صید تو شد
شـ ـ ـ ــدم عاشـ ـ ـ ــق ،دل و جان ِ

ب ـ ـــــه دنیــــــــا در نیابــــــــم هیــــــــچ راحــــــــت

جفا کـ ـ ـ ــردی به ِمهرت بسـ ـ ـ ــته گشـ ـ ـ ــتم

به عشــــــــق تــــــــو کنم بــــــــر خــــــــود نیاحت

مکـ ـ ـ ــن پو یـ ـ ـ ــان کفـ ـ ـ ــو را مشـ ـ ـ ــک بو یـ ـ ـ ــا

دوانــــــــم مــــــــن بدیــــــــن درگاه و ســــــــاحت

 ()303b
بعد از نقل اشعار تمام وجوه (اشکال) که اشعار قابل خواندن هستند بیان شده است:
الوجه ّ
االول :با جمع کلمات ّاول هر بیت به این صورت خوانده میشود:
مرا ز خود جدا مکن ،ترا شدم جفا مکن
الوجهالثانی :از پایین به باال چنین خوانده میشود:
مکن جفا شدم ترا ،مکن جدا ز خود مرا
الوجهالثالث :با کنار هم قراردادن کلمات دوم مصرعهای ّاول همۀ ابیات چنین خوانده میشود:
بـ ـ ـ ــی تـ ـ ـ ــو هرگـ ـ ـ ــز نبـ ـ ـ ـ َـوم شـ ـ ـ ــادان
هــــــــر ســــــــو عاشــــــــق کــــــــردی پویــــــــان
الوجه الرابع مثل الوجهالثالث :از پایین به باال چنین خوانده میشود:
َ
پو یـ ـ ـ ــان کـ ـ ـ ــردی عاشـ ـ ـ ــق هـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــو
شــــــــادان نبــــــــوم هرگــــــــز بــــــــی تــــــــو
الوجهالخامس:
نیایـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــراری ز بیمـ ـ ـ ــت عـ ـ ـ ــدو را

گ ـــــــر آیــــــــد دل و جــــــــان بمهــــــــرت کفو را

 ()303b
الوجهالسادس:
کفـ ـ ـ ــو را بمهـ ـ ـ ــرت دل و جـ ـ ـ ــان گـ ـ ـ ــر آید،

عــــــــدو را ز بیمــــــــت قــــــــراری نیایــــــــد

اشعار شاعران فارسیگوی دیگر
مسعود سعد سلمان:
لمسـعود بـن سـلمان فیالجمـع بیـن اربعـه ایـام و اربعـه عناصـر و اربعـه اوراد و اربعـه اسـلحه فـی بیتیـن
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علیالتفصیل:
بنمـ ـ ـ ــود پر یـ ـ ـ ــر آتـ ـ ـ ــش از گل خنجــــــــر

دی نیلوفــــــــر فکنــــــــد بــــــــر آب ســــــــپر

امـ ـ ـ ــروز زره بـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــمن ای بـ ـ ـ ــاد بــــــــدر

وی خــــــــاک ز ال لــــــــه ســــــــاز فــــــــردا مغفر

 ()303b
دو چاپ از دیوان مسعود سعد سلمان در دست است .در چاپ دکتر مهدی نوریان این رباعی نیامده
اسـت .در چـاپ محمـد مهیـار (پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی ،تهـران1390 ،ش) ایـن
رباعی موجود اسـت( ،ص  )790ولی به شـکلی دیگر ضبط شـده اسـت 11.گردآورندۀ کتاب در تعلیقات
(ص  )901توضیح داده است که خلیل شروانی در نزهةالمجالس این رباعی را به مسعود منسوب کرده
است ،ولی این رباعی در رباعیات مهستی گنجوی (چاپ با کو ،ص  )49نیز آمده است و جاجرمی در
مونساالحرار (ج  ،2ص  )1169آن را بدون ذکر نام شاعر آورده است.

برهانی:
وللبرهانی مثله:
بنمـ ـ ـ ــود پر یـ ـ ـ ــر آتـ ـ ـ ــش از گل پیــــــــکان

نیلوفــــــــر از آب دی برآمــــــــد جوشــــــــان

امـ ـ ـ ــروز ز باد یاسـ ـ ـ ــمین شـ ـ ـ ــد چــــــــوگان

فــــــــردا بکنــــــــد خــــــــاک ز ال لــــــــه خفتــــــــان

 ()303b

زینتی ،عسجدی ،فرخی ،عنصری:
اشعار مشترک چهار شاعر:
ً
و اجتمع یوما العلوی الزینتی والعسجدی والفرخی والعنصری،
و قال الزینتی :مه با رخ تو به نور پیشی نکند
فقال العسجدی :لعل با لب [تو] به رنگ پیشی نکند
و قال الفرخی :چون زلف تو تعبیه نجاشی نکند
و قال العنصری :خوبی چه کند که با تو خویشی نکند
 ()3030a
 .11قبـل از ایـن چاپهـا ،چـاپ دیگـری بهکوشـش ّ
سیدابوالقاسـم خوانسـاری در کتابخانـۀ اعتضادالسـلطنه علیقلـی میـرزا و در سـال
1296ق تصحیح و منتشر شد که شامل بیش از  13000بیت است[ .مترجم]
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نـام شـاعر در مطلـع همـان زینتـی نوشـته شـده اسـت .در لبابااللبـاب نیـز همینطـور درج شـده ،ولی در
یکی از نسخ ترجمانالبالغه که در 507ق کتابت شده زینبی درج شده است.

عنصری:
قال العنصری بالفارسیه:
زمینـ ـ ـ ــی نـ ـ ـ ــه ای ،افتخـ ـ ـ ــار زمینـ ـ ـ ــی

زمانــــــــی نــــــــه ای ،اختیــــــــار زمانــــــــی

سـ ـ ـ ــپهری نـ ـ ـ ــه ای ،رهنمای سـ ـ ـ ــپهری

جهانــــــــی نــــــــه ای ،کدخــــــــدای جهانی

 ()300a

عماره:
قال عماره بالفارسیه:
بنفشـ ـ ـ ــه داد مـ ـ ـ ــرا آن بت بنفشـ ـ ـ ــه قبای

بنفشه بوی شــــــــد از بوی آن بنفشه سرای

بنفشـ ـ ـ ــه بوی ر بـ ـ ـ ــود از دو زلـ ـ ـ ــف کوته او

َبوم چــــــــرا َ
نبوم جاودان بنفشــــــــه ســــــــتای

 ()302b,303a

عبدالصمد:
در صنعت تلفیق ،کقول عبدالصمد فی الفارسیه:
ای تـ ـ ـ ــو مشـ ـ ـ ــغول بـ ـ ـ ــا پرسـ ـ ـ ــتش جفت

جفــــــــت بــــــــا تــــــــو نکــــــــرد آنــــــــچ بگفت

گفـ ـ ـ ــت از تـ ـ ـ ــو ُنبـ ـ ـ ـ َـرم و ُببر یـ ـ ـ ــد

ب ـ ـــــا همــــــــه کار بــــــــر تــــــــو بــــــــر آشــــــــفت

 ()303b

نطنزی:
عرشی اشعاری از شاعری به نام نظری آورده است( .معارف ،آوریل  ،1946ص  )267در نسخۀ تاشکند
این نام نطنزی [ن ط ن ز ی] ضبط شده است .بعید نیست که این بدیعالزمان نطنزی (وفات 497 :یا
499ق) همان مصنف دسـتور اللغة باشـد که در سلمالسـماوات اثبات شـده و شـاعری دوزبانه (عربی،
ً
فارسی) بوده است .نطنز شهری در نزدیکی اصفهان در ایران است و شاعر یقینا به آنجا نسبت دارد.
و منها سياقة االعداد المختلفه کقول النطنزی:
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هشت چیز سـ ـ ـ ـ ّـید سـ ـ ـ ــادات عالم بوالحسن

دوستان و دشــــــــمنان را هشــــــــت چیز آورد بار

بزم و رزمش ،ورد و خار و عفو و خشمش ،آب و نار

امن و بیمش ،تخت و داد و مهر و کینش ،فخر و عار

 ()297b

شعرای گمنام:
و قول آخر واالعجمی:
ترا فضیلـ ـ ـ ــت بر خویشـ ـ ـ ــتن توانـ ـ ــــم دید

اگــــــــر فضیلت نامردمی و بی خطریســــــــت

 ()302b
لبعضهم بالفارسیه:
گفتـ ـ ـ ــم :نـ ـ ـ ــا وفا بهـ ـ ـ ــر جفـ ـ ـ ــا ،گفتــــــــاِ :به

گفتــــــــم :ار بــــــــه وفــــــــا کنــــــــی ،گفتــــــــاِ :نه

گفتـ ـ ـ ــم :نکنی ،زخم خـ ـ ـ ــوری ،گفتاِ :د[ه]

گفتــــــــم :نزنم ،چــــــــرا زنــــــــم ،گفتــــــــاِ :ز[ه]

 ()303a
عرشـی بیتی با عنوان «یک بیت به زبان َدری» ضبط کرده اسـت که خودش هم نتوانسـته آن را بخواند.
(معـارف ،آور یـل 1946م ،ص  )268در نسـخۀ تاشـکند بـه َدر یبـودن آن اشـاره نشـده ،ولـی در ضمـن

پرداختـن بـه صنعـت سـؤال و جـواب ایـن بیـت بعـد از «لبعضهم علی النمط ّ
االول» نوشـته شـده اسـت.
این بیت در ترجمانالبالغه (ص  )188موجود و به فارسی صریح است:
دل کو؟ بستد! به چی؟ به لب! که؟ پیروز!

نــــــــاگاه؟ بلی! کجا؟ بــــــــه ره! کی؟ ایمروز!

()303a
وجـود عالمـت پرسـش در ایـن بیـت بـرای نشـاندادن اشـکاالت شـعر نیسـت ،بلکـه مـا در تبعیـت از
ترجمانالبالغه برای پرسشها عالمت؟ و برای جوابها عالمت! گذاشتهایم.
در صنعت تفریق مثالی از یک شاعر ایرانی آورده است:
اثر خشـ ـ ـ ــم [تـ ـ ـ ــو] از نوش پدیـ ـ ـ ــد آرد نیش

ســــــــخن نغز تو از شــــــــیر فرود آرت شــــــــیر

از یکی دو نکند هیچ کسـ ـ ـ ــی جز تو به تیغ

وز دو یکــــــــی هیــــــــچ کســــــــی جز تــــــــو بتر

 ()298a
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***
مـ ـ ـ ــن و تـ ـ ـ ــو هـ ـ ـ ــردو از گل زردیـ ـ ـ ــم

چــــــــه مــــــــن از رنگــــــــم و تــــــــو از بویــــــــی

مـ ـ ـ ــن ورا بو یـ ـ ـ ــم ار تـ ـ ـ ــرا جو یـ ـ ـ ــم

تـ ـ ــــو ورا بیــــــــن اگــــــــر مــــــــرا جویــــــــی

 ()298a
اشعار فوق در ترجمانالبالغه «فصل فی الجمع والتفریق» (ص  )167با اندکی اختالف موجودند.
تویی که َجور و بخیلی به تو گرفت نشیب
چنانک عدل و ســــــــخاوت به تو گرفت فراز
 ()299a
عرشـی شـعر فـوق را بـه صـورت دیگـری حـدس زده و ضبـط کـرده اسـت( .معـارف ،آوریـل 1946م ،ص
 )267اشعاری که عرشی در صنعت تقطیعالحروف نقل کرده است( ،همانجا) نهتنها با اشعار مندرج
در نسـخۀ تاشـکند قدری متفاوت اسـت ،بلکه عرشـی یک بیت کمتر آورده اسـت .در نسـخۀ تاشـکند
چنین آمده است:
ای

دل

ار

آرزوی

داری

او

ار َد َرد آن دو ُرخ مکــــــــن زاری؟

روی زرد و دو ُرخ ،دو ُر ِود روان

از

وز دل آرام و درد دو رخ او

رای

روان
ِ
او

ُر ود

دو

داری

دل
ار

او
در
ِ

آری
داری

 ()301a
ّ
المقطع» (ص  )197با اندکی اختالف ضبط شدهاند:
اشعار فوق در ترجمانالبالغه «فصل فی
ای

دل

از

آرزوی

زاری

وی

روی زرد و دو ُرخ ،دو ُر ِود روان
از

دل

آرام

درد
ِ

آن

رخ

او

زاری از
از
رای

روان
وی

درد آن دو
زاره
داری

و
از

ُرخ زاری
دل

آزاری

در
ِ

داری

هـ ـ ـ ــر روز بـ ـ ـ ــه دل رجـ ـ ـ ــا و خوفـ ـ ـ ــی دارم

آتشــــــــکده از قهــــــــر تــــــــو خوفــــــــی دارم

هر روز چـ ـ ـ ــو ّ
حجـ ـ ـ ــاج حـ ـ ـ ــرم در عرفات

پیرامــــــــن درگاه تــــــــو طوفــــــــی دارم

 ()243a
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ـلطان همه عالـ ـ ـ ــم ،منصـ ـ ـ ــور و مظفر
سـ ـ ـ ـ ِ

ّ
افــــــــاک مطیع اســــــــت مرو را [و] مســــــــخر

بر عـ ـ ـ ــرش َبـ ـ ـ ــرد خطبـ ـ ـ ــۀ او نـ ـ ـ ــام بزرگش

بر چــــــــرخ نهد خاطــــــــب او پای بــــــــه منبر

آبی که بدان شـ ـ ـ ــاه جهان دسـ ـ ـ ــت بشوید

زان آب یکــــــــی قطــــــــره به از چشــــــــمۀ کوثر

خاکی که بـ ـ ـ ــران خاک زمانـ ـ ـ ــی بنهد پای

یــــــــک ّذره ازان خــــــــاک به از چــــــــرخ ّ
مدو ر

روزی که سـ ـ ـ ــخن تیـ ـ ـ ــغ بود تیر اشــــــــارت

َ
چون حمله َبرد پیش صف آن خسرو صفدر

چه حصن و چه کوه آید و چی دشت و چه دریا

چه باد و چی خاک آید [و] چه آب [و] چه آذر

از هیبـ ـ ـ ــت او آب هـ ـ ـ ــاک آیـ ـ ـ ــد و طوفان

وز حملــــــــۀ او باد ســــــــموم آیــــــــد و صرصر

جاو یـ ـ ـ ــد بقـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــاد ورا در شـ ـ ـ ــرف و ّ
عز

در ملک و بزرگی و دول بر ســــــــرش افســــــــر

 ()264b
ای صـ ـ ـ ــدر همه عالم و قطـ ـ ـ ــب همه اقطار

غوث همــــــــه احرار
ای کنف بنــــــــیآدم و ِ

ای روز ُپـ ـ ـ ــر از شـ ـ ـ ــادی و ای مـ ـ ـ ــاه ُپر نور

وی بحــــــــر ُپر از گوهــــــــر ،و ای ابر ُپــــــــر از بار

گوینـ ـ ـ ــد همه عالم را چارسـ ـ ـ ــت به اخالق

اخالق تــــــــو ار لطف دهد مایــــــــه به هر چار

آب از تـ ـ ـ ــو َبرد پا کـ ـ ـ ــی و باد از تـ ـ ـ ــو َبرد ُبوی

خاک از تو َبــــــــرد نعمت و نور از تــــــــو َبرد نار

عید همـ ـ ـ ــه اعیادی ،شـ ـ ـ ــاه همه اجنادی

ذکــــــــر همــــــــه را جانی ،نــــــــور همــــــــه انوار

تا دهـ ـ ـ ــر همیباشـ ـ ـ ــد تو نیز همیباشــــــــی

در رفعت [و] در حشمت و اعدای تو بر دار

 ()265a
تـ ـ ـ ــا بآییـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ــرا رجـ ـ ـ ــا و حیــــــــات

عقــــــــل را اصــــــــل و مردمــــــــی را ذات

هرچـ ـ ـ ــه اندر جهـ ـ ـ ــان همه خوب اســــــــت

صف زده ِگــــــــردت ای ســــــــتوده صفات

خدمتش کن به دل که خدمت اوســــــــت

منشــــــــاء فخــــــــر و منبــــــــع بــــــــرکات

ورا

تــــــــا جهــــــــان را َ
بــــــــود بقــــــــا و ثبــــــــات

رب

تعالـ ـ ـ ــی

بقـ ـ ـ ــا

دهـ ـ ـ ــاد

 ()265b
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ای سـ ـ ـ ــخنهای تو اندر کتب علم نگین

ای هنرهــــــــای تو بــــــــر جامــــــــۀ فرهنگ طراز

راست گویی ز خدای آمد نزدیک به وحی

که به جهــــــــد این نتوان یافت بــــــــه ّایام دراز

 ()266b
نسـفی در «فصـل فـی المذکـر علـی االعتـذار» از «فصولالمشـاهد لحصولالمقاصـد» حکایتـی نقـل کرده
و در ضمـن آن  8بیـت از یـک قصیـده بـدون ذکـر نـام شـاعر آورده اسـت .این اشـعار از قصیـدۀ منوچهری
برگرفته شـدهاند 12.با توجه به اینکه اشـعار مندرج در مطلع با قصیدۀ چاپی اختالفات زیادی دارد ،این
بخش را به عنوان نمونه در اینجا میآوریم:
ـواز نیک
پیـ ـ ـ ــروز بخت ،مهتـ ـ ـ ــر و کهتر نـ ـ ـ ـ ِ

مخدوم اهل عالم و ســــــــاالر هــــــــر که ّ
حی

ّفرخ تنـ ـ ـ ــی که بر سـ ـ ـ ــرش از بـ ـ ـ ــرج آفتاب

چترســــــــت هر دو پای همای خجسته پی

هنـ ـ ـ ــگام رای روشـ ـ ـ ــن و هنـ ـ ـ ــگام جود او

شیءهستهمچوالشیء،الشیء َبودچوشیء

دور از فجور [و] فسـ ـ ـ ــق و َبری از ریا و روی

ُ
شســــــــته ز زرق و تنبل و َرسته ز بخل و َنی

بـ ـ ـ ــا نظم ابـ ـ ـ ــن رومـ ـ ـ ــی و با نثـ ـ ـ ــر اصمعی

ُ
با خــــــــط ابن مقلــــــــه و بــــــــا دانــــــــش ا َب ّی

بـ ـ ـ ــا یـ ـ ـ ــاد لطـ ـ ـ ــف او نگراید سـ ـ ـ ــموم تیر

ب ـ ـــــا ابــــــــر او ضــــــــرر نکنــــــــد زمهریــــــــر َدی

ـردم علـ ـ ـ ــوی باشـ ـ ـ ــد از َعلی
بـ ـ ـ ــا ِ
اصل مـ ـ ـ ـ ِ

ُ
ُ
با اصــــــــل احمد قرشــــــــی باشــــــــد از ق ّ
صی

همواره بـ ـ ـ ــاش مهتر و همـ ـ ـ ــواره باش صدر

همــــــــواره باش تــــــــازه و همــــــــواره باش ّ
حی

 ()267b

پایان سخن
تعدادی از دیوانها و اشعار شعرای فارسیگوی سدۀ پنجم و ششم هجری در ایران یا کشورهای دیگر به
چاپ رسیدهاند و تعدادی هنوز به زیور طبع آراسته نشدهاند .مدنظر قراردادن مطلع در هنگام تدوین و
چاپ این دیوانها ضروری است؛ زیرا در این کتاب اشعاری آمده که نجمالدین نسفی در سدۀ پنج و
اوایل سدۀ شش به آنها دسترسی داشت .هدف از نقل اشعار منوچهری در متن فوق ،یادآوری اختالف
زیاد بین اشعار مندرج در مطلع با اشعار چاپشدۀ این شاعر است.

13

 .12دیوان منوچهری دامغانی؛ بهتصحیح ّ
سیدمحمد دبیرسیاقی؛ انتشارات زوار ،تهران ،چاپ هفتم1390 ،ش ،ص .135- 134
 .13گفتنی است دیوان منوچهری یک بار هم به تصحیح حبیب یغمایی و بهکوشش علی آلداوود در سال  1392از سوی انتشارات
بنیاد موقوفات افشـار تهران منتشـر شـد و عالوه بر آن حداقل دو رسـالۀ دکتری به تصحیح دیوان منوچهری دامغانی اختصاص دارد
که این اشعار مندرج در مطلعالعلوم میتواند در تکمیل کار آنها سودمند باشد[ .مترجم]
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