االخطارات في المختارات
محسن ذاـکر الحسيني
مورخ  ٦٩٣هجري به شماره
يکي از نفايس کتابخانه وزيري يزد نسخهاي است خطّ ي ّ
الصدور و االفاضل ياد شده و
الر سايل من انشاء ّ
 ٣٩٠٧که در پايان از آن با عنوان المختارات من ّ

دو رساله منثور فراقنامه و داستان پيل و چکاوک هم در آغاز و انجام آن آمده و تا کنون نسخه
ديگري از آن شناسايي نشده است.
اين نسخه ١٥٥ورق دارد که از پايان بخش رسايل آن يک يا چندورق افتاده است .کاتب
محرم سال  ٦٩٣آن را
نسخه محمودبن بختيار اتابکي است که درتاريخ چهارشنبه هفدهم ّ

براي تاجالدّ ين عبداهللبنناصرالدّ ين عمر ٬معروف به خالويه ٬کتابت کرده و چهار يادداشت
مورخ  ٩٥٢هجري است.
مورخ  ٧٣٥و ديگري ّ
و سه مهر مالکيّ ت بر آن نقش شده که يکي ّ

اين دستنويس در سال  ١٣٥٥با يک مقدّ مه و چند فهرست ٬به کوشش ايرج افشار و
توج ه دانشمندان
هم ت انجمن آثار ملّ ي ٬به صورت عکسي چاپ و منتشر شد که مورد ّ
به ّ

و اير انشناسان قرار گرفت و بار ديگر در سال  ١٣٧٨بهـکوشش غالمرضا طاهر و ايرج
افشار و به نفقه بنياد موقوفات دکتر محمود افشار به طريقه سربي به چاپ رسـيد کـه٬
معر في و ارزيابي چاپ اخير الزم آمد .متن المختارات ٬چـنان کـه
بهلحاظ اهميّت متنّ ٬

ايرج افشار در مقدمه آورده ٬پيش از اين ٬در دانشگاه تهران ٬بهعنوان پاياننامه کارشناسي
محم درضا شـفيعي کـدکني ٬تـصحيح شـده و
ارشد مريم ميرشمسي به راهنمايي دکتر
ّ
مصحح قصد چاپ و نشر آن را داشته ّام ا فراهم آمـدن چـاپ ديگـري از کـتاب وي را
ّ
منصرف کرده است.
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ترس الت کهن فارسي و عربي که بيشتر
المختارات مجموعهاي است نفيس از منشآت و ّ

مهم ي بوده که
آنها را در جاي ديگر نميتوان يافت .بسياري از اين نوشتهها متن اسناد ّ
اهم ّيت است
اصل آنها از ميان رفته و از حيث مطالعات تاريخي ٬اجتماعي و رجالي حايز ّ
تصوف و کتابشناسي نيز ا ّط العات سودمندي دارد.
و احيانًا در زمينههاي جغرافياّ ٬

مهمترين ويژگي اين مجموعه ارزش واالي ادبي آن است که به چند چيز راجع است.

يکي اشتمال بر انـبوهي از نـمونههاي اسـتادانـه و دلنشـين نـثر پـارسي از نـويسندگان
برجستهاي همچون رشيدالدّ ين وطواط و حميدالدّ ين بلخي ٬صاحب مقامات حميدي  ٬و
نويسندگان ديگري که بعضًا از آنها اثري به دست ما نرسيده است .ديگـر اشـتمال بـر
بسياري از اشعار دلانگيز پـارسي و ا ّط ـالعات پـر اـکـندهاي دربـاره بـرخـي از شـاعران
پارسيگوي .بعضي اشعار يقينًا از سـرايـندگان نـامدار است کـه در ضـمن رسـايل ٬بـه
مناسبت ٬وام گرفته شده؛ مانند دو بيت از قصيده امير مع ّزي با مطلع
ِ
اي ساربان منزل مکن جز بـر ديـار يـار مـن

تا يک زمان زاري کنم بر ربع و اطالل و دمن
)ص(٣٣

سه بيت از قصيده خاقاني به مطلع
ِ

ـگر به قدر سوزش دل چشم من بگريستي

بر دل من مرغ و ماهي تن به تن بگريستي
)ص(٣٦

دو بيت از قطعه رودکي به مطلع
ِ

ديـر زيـاد آن بـزرگوار خـداونـد

جان عزيزان به جانش اندر پيوند
)ص(٩٨

يک مصراع از قصيده عبدالواسع جبلي به مطلع
ِ
مروت و معدوم شد وفا
منسوخ شد ّ

وز هرـدو نام ماند چو سيمرغ و کيميا
)ص(٣٥٧

بعضي اشعار سروده نويسندگان رسايل است که در ضمن منثورات خود آوردهاند؛ امّا نام

مصح ح ٬خود جاي تحقيقي
ـگويندگان بسياري از اشعار مجموعه معلوم نيست و ٬به قول
ّ
جداـگانه است.
برخي از اشعار در جاي ديگري ديده نشده و بدين لحاظ تا کنون نسخه منحصر به
فرد اين سرودهها همين مجموعه است؛ مثًال وجود بيست و شش بيت فارسي در ضمن
ظن قوي سـروده
يازده قطعه منثور عربي نوشته رفيعالدّ ين ُل نباني )ص ٬(٦٨-٥٨که به ّ
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مصحح شادروان تقي بينش ٬مذکور نيست٬
هموست ٬و چون هيچ يک در ضمن ديوان او٬
َّ ِ
بس غنيمت تواند بود.
از برخي از اشعار فوايد جانبي ديگري نيز حاصل است؛ مثًال در صفحه  ١٥٢شش
بيت آمده که آغاز آن چنين است:
تا در اين ناحيت قرار گرفت

هـمه کس بـيقرار مـيبينم

و نشان ميدهد که قصيده مشهور منسوب به شاه نعمتاهلل ولي به مطلع
ِ
قدرت کردگار ميبينم

و غزل او به مطلع
ِ

دولت وصل يار ميبينم

حالت روزگار ميبينم

ـکام دل در کنار مـيبينم

هر دو به اقتفاي همين شعر سروده شده است و نيز در صفحه  ٣٩٤اين بيت آمده:
تو چه داني طريق دلداري

باش تا من تـو را بـياموزم

محم د بن بدر جاجرمي آن را در ضمن غزلي به مطلع
ـکه ّ
ِ
يا تو را من وفا بياموزم

يا ز تو من جفا بياموزم

به نام صاحبديوان جويني ثبت کرده )مونساالحرار في دقايق االشـعار  ٬ج ٬٢ص (١٠٤٤و هـمين
عـبدالر ّزاق
غزل ٬با اندک تفاوت و بدون بيت مورد نظر ٬در ضمن اشعار جـمالالدّ يـن
ّ
اصفهاني ) ديوان  ٬ص (٤٧١هم آمده است.

سرانجام ٬اشتمال بر بسياري از واژهها ٬اصطالحات و امثال کهن فـارسي و بـرخـي
اصطالحات ديواني و مصطلحات صوفيّ ه و حوزههايي ديگر که در پژوهشهاي لغوي

مفيد ميتواند بود.

در مقدّ مه کتاب به قلم ايرج افشار ٬مجموعه و نسخه و کاتب و بخشهاي سهـگـانه
ـکتاب معرفي و ويژگيهاي رسم ّ
اهم و اشـهر اسـامي
الخط نسخه برشمرده شده ٬ذـکر ّ
نويسندگان ٬عناوين نامههاي تاريخدار ٬فوايد تاريخي و رجـالي و اجـتماعي و مـدني و

ادبي و زباني و کتابشناسي مجموعه آمده است .در اين مقدّ مه ٬خطاهاي مطبعي زير
راه يافته است:
در عبارت دعايي »غفراهلل له و لوالديه امّة مح ّمد صلّ ي اهلل عليه و سلّ م« )ص ٬٤سطر» ٬ (٩و لجميع«
»ام ة« از قلم افتاده؛ در جمله »بيـآنـکه نام سرايندگانشان را ذـکر شده باشد« )ص٬٨
پيش از ّ
بيت نظر در حق من کردي و من /گفتم
سطر» ٬ (٧را« زايد آمده است .همچنين ٬ضبط صحيح ِ
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ازين نظرم کار همه چون زر شد )ص ١٨م ٬٢/سطر  (٢در ديوان کمالالدّ ين اسماعيل چنين است:
نظري در حق من کردي و من چون نرگس

ـگفتم از اين نظرم کار هـمه چـون زر شـد

ضمنًا در بيت پس از آن غلط مطبعي »پيش از نيم« به جاي »پيش ازينم« آمده است.
چگونگي تصحيح
به گزارش
محم د شيرواني ٬کـه قـصد چـاپ
مصحح در مقدّ مه کتاب ٬رساله فراقنامه را
ّ
ّ
مجموعه را داشته ٬در حدود سال  ١٣٥٨استنساخ کرده ٬منشآت و رسايل را چهار تن از
دانشجويان دوره فوق ليسانس رشته تاريخ دانشگاه تهران درسال تحصيلي٬١٣٥٧-١٣٥٦
به عنوان تکليف درسي ٬استنساخ کردهاند و باقيمانده متن اسناد و داستان پيل و چکاوک

را غالمرضا طاهر استنساخ کرده است .مقابله متون فارسي را ايرج افشار و مقابله متون
عربي و شکل و اعرابگذاري آنها را غالمرضا طاهر بر عهده داشته است.
با کمال تأسف بايد گـفت کـه ايـن تـصحيح بـه د ّق ت ديگـر دسـتاوردهاي مـحقّق و
نسخهشناس دانشمند ايرج افشار و غالمرضا طاهر انجام نيافته و جا دارد که در چـاپ
تـورق ايـن
بعدي ٬با تجديد نظر ٬خطاها تصحيح شود .محض نمونه نقايصي که ضمن ّ

مصح حان محترم عرضه ميشود:
چاپ به نظر رسيد ٬فهرستوار به محضر
ّ

ــ حمد و سپاس خداوندي را که تير تقديرش محتاج تـمکين گـمان نگـردد ٬هـيچ ضـمير در کـمال

وحدانيّت او قرين گمان نگردد )ص ٬١٩سطر  .(٥-٤در اين عـبارت »تـمکين گـمان« ٬چـنان کـه
مسعود

تاـکي )Ä

کتاب ماه  ٬شماره  ٬٣٦ص (١٨نيز متذکر شده ٬خطاي مطبعي و صحيح

»تمکين کمان« است .ضمنًا »تير« ٬هر چند با »ـکمان« مناسبت دارد ٬در نسخه عکسـي
صريحًا »تأثير« آمده که در عبارت مفيد همان معني است و ٬اـگر به تصحيح قياسي نيازي
باشد ٬بهتر است »تأثير ] ـتير[ تقديرش« را اختيار کنيم.
غصه بهره قدر )ص ٬١٩سطر  (٩-٨؛ که نشانه اضافه در پايان کلمه »غصه« زايـد است٬
ــ ّ
»محنت نصيب«.
»غص هبهره« کلمهاي است مرکب مترادف
ْ
چون ّ
روزگار پـرخـون چـهره ٬مـونسگمکرده
مشـوش
خاطر آشفتهضمير٬
عمر مکدّ رعيش ٬پريشان
ــ
ّ
ّ
ِ
ِ
منغص ِ
مأيوسمانده ٬خـرمنسوخته دوست ازـدستـرفـته )ص ٬١٩سـطر (١٣-١١؛ از فـاصلهاي کـه پس از

ـکلمات »عمر ٬خاطر ٬روزگار ٬گمکرده ٬سوخته« ٬در نسخه خطي آمده ٬ميتوان دانست
ـکه اين ترکيبات را بايد يکيک خواند و نشانههاي اضافه زايد و صورت صحيح چنين
است» :منغصعمر ٬مکدّ رعيش.«...
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ــ به تر و خشکي که دهر دهد ٬سازگاري کنم و به گرم و سردي که فرا سر زبانم آيـد ٬بـردباري کـنم.

)ص ٬١٩سطر  (١٨-١٧؛ در نسخه عکسي نيز چنين است؛ امّ ا ٬به اقتضاي سياق حکايت و
استقامت معني» ٬ـکنم« در هر دو مورد بايد به »ـکند« تصحيح شود .نويسنده در آرزوي
همدمي بوده که در برابر سخنان گرم و سرد وي شکيبايي نشان دهد.
ــ مشير ضميرم زبان گشود) .ص ٬٢٠سطر  (٥؛ نسـخه عکسـي» :بکشـوذ«؛ بـنابرايـن ٬بـايد
خواند» :بگشود«.
ــ نخست دست در جيب بايد کرد) .ص ٬٢٠سطر (١٠؛ به جـاي »دست« در نسـخه عکسـي
»درست« آمده و همان درست استُ » .د رست« مسکوک تمامعيار را گويند.
ــ اين امل
محصل نگرديد) .ص ٬٢٠سطر  (٢١-٢٠؛ نسخه عکسي» :نکردند«.
ّ
ــ به هيچ طريق دست به صـدق صـحبت چـنين رفـيقي نـرسيد) .ص ٬٢٠سـطر  (٢٢-٢١؛ نسـخه
»نرس ذ«.
عکسيَ :
ــ دام زندگاني در تابش و تازش گردش ايّام پوشيده گشت) .ص ٬٢١سطر  (٨؛ در نسخه عکسي٬
»بوشيذه« که مؤيّ د متن چاپي است .امّ ا ٬ظاهرًا بايد به »پوسيده« به اعتبار معني تصحيح
شود يا »فرسوده« به اعتبار معني و مراعات سجع با »سوده« در جمله بعد.
تجرع آن ِانا
مصور بود) ...ص ٬٢٢سطر  (٦؛ به جاي »انا« ٬بر طبق نسخه عکسي
ّ
ــ نه آبا را از ّ
»ابا« صحيح است» .ابا« به معناي »آش« است و با »آبا« تجانس دارد.
ــ مرغ روح آن مايه فتوح شکار شاهين مشيّد شد) .ص ٬٢٢سطر  (١٧؛ در نسخه عکسي نيز چنين
است ٬امّ ا ٬بهاقتضاي معني» ٬مشيّ ت« صحيح است که با »منيّ ت« در جمله بعد سجع نيز
دارد.
ــ قباي بقاي او در اجزاي جور جهان خرقه خانقاه فنا گرديد) .ص ٬٢٢سـطر  (١٩-١٨؛ در نسـخه
عکسي» :ـکردند«.
مشرف 'يفعل ما يشاء` بيآن که از او بيخويشتني ديد ٬رايت رزقش بازگرفت) .ص ٬٢٢سطر (٢٢؛
ــ ّ
شغل ِا شراف با کلمات »حاـکم ٬کاتب ٬موکّل و والي« ٬اين کلمه
به اقتضاي معني و تناسب
ِ
»م ْش رف« تصحيح شود.
بايد به ُ
پر گردد و از دو ديده با جام آيدـ ـ ـ
ــ هر مي که مرا ز جام در کام آيد
)ص ٬٢٦سطر (٣

مـؤي د مـتن چـاپي است ّامـا َ»ب ـرگردد« مـقتضي مـعني
در نسخه عکسي»ُ :ب ر کردذ« که ّ
و مناسب مقام است.
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ــ آن دل که به مهر تو همي کرد شـتاب

وان ديده که ديدار تو ميديد صـوابـ ـ ـ

ـ ـــچــندان بـنمودشان فـراق تـو عـذاب

ـکين سوخته شد بهآتش وآن غرقه به آب ـ ـ ـ
)ص ٬٢٦سطر  (٢٠-١٩ـ ـ ـ

»به آتش« ّ
مخل وزن است .مطابق نسخه عکسي بايد خواند :کاين سوخته شد بآتش و آن
غرقه به آب.
ــ تو رفته و من زنده بمانم پس از آن

صد مرگ به هـر دري بـميرم بـيتوـ ـ ـ
)ص ٬٢٨سطر (٢٠ـ ـ ـ

عکسي» :هر دمي« و همان صحيح است.
ــ يــارم بـايد کـنار ٬يـارم بـايد

وز هيچ کنار ٬بوي يـارم نـايدـ ـ ـ
)ص ٬٣٥سطر (١٩ـ ـ ـ

کنار يارم بايد.
مصراع نخست را چنين بايد خواند :يارم بايد ِ
ــ افسوس که ايـن عـمر ُج ـوانـي بگـذشت

بــر نــامد هــيچ کــار و کـار انـدر گشتـ ـ ـ
)ص ٬٣٨سطر (١٨ـ ـ ـ

بهتر است بخوانيم :افسوس که اين عمر چو آني بگذشت.
ــ راهـي کـه مـرا بـه وصـل بـودي پـيوست

دســــتــم ســتم زمــانه آن راه بــبستـ ـ ـ
)ص ٬٤٠سطر(٣ـ ـ ـ

در عکسي هم چنين است؛ ّام ا »دستم ستم« سهو کاتب و »دست ستم« صحيح است.
در راه قــضا ســعي مــجازي چــه کــنيـ ـ ـ
ــ اي بسـته بـه جـهد ٬سـرفرازي چـه کـني
)ص ٬٤٠سطر(١٩ـ ـ ـ

به جاي »بسته« در عکسي »بَ ست« آمده و همين صـحيح است .مـصراع را چـنين بـايد
خواند :اي پست ٬به جهد سرفرازي چه کني؟

َّوي` ميآيد) .ص ٬٤٢سطر  (١٨-١٧؛ نسخه عکسي» :ميامذ«.
ــ مناسبت حال من 'لَدَ غ ْ
َت َحيّ ُة الن ٰ
بنابراين بايد »ميآمد« خواند و به جاي »مناسبت«» ٬مناسب« مناسب است.
ــ هيچ سينه به جدايي جليس همجنس رنجور ...مگرداناد) .ص ٬٤٦سطر  (١٦؛ در نسخه عکسي
تصر ف وجهي ندارد» .جنس« به معناي »همسنخ« است و به جاي
»جليس جنس« آمده و ّ

»ج ور« ميگويند.
آن امروزه بيشتر ُ
ــ بنده ...گوش بر راه نهاده تا فرمان از آن حضرت مقدّ سه ...صادر شـود )ص ٬٥٧سـطر  (٥؛ نسـخه
عکسي» :تاجي فرمان«؛ بنابراين بايد خواند :تا چه فرمان...

نقد و بررسي

ــ حيازيم بالفيم مسـجورة

نامه فرهنگستان ٢/ ٥
االخطارات في المختارات

١١٩

الح عليها کـظام الکـظومـ ـ ـ
ّ
)ص ٬٥٨سطر(١٢ـ ـ ـ

نسخه عکسي» :بالغيم«.
ــ نـقمت عـلي العـام مـا انـبتت

سوي الحزن فيها ِکـرام الکـرومـ ـ ـ
)ص ٬٥٨سطر(١٥ـ ـ ـ

نسخه عکسي» :ـکَ رام«.
الض يعة النّفوع )ص ٬٥٨سطر (٢٢؛ به اقتضاي موازنه ميان عبارات پيش و پس٬
ــ و ال ّش معة و ّ
بعد از »ال ّش معه« بايد کلمهاي افتاده باشد.
ــ العقيدة الخالصه و العقيدة المخالصه )ص ٬٥٨سطر  (٢٣؛ نسخه عکسي» :ال َق عيده المخالصة«.
»قعيده« زني است که همنشين شوهر باشد و با مضمون نامه مناسبت تام دارد .ضمنًا با
آوردن »عقيده« و »قعيده« صنعت قلب به کار رفته است.
ک )ص ٬٥٩سطر  (٤؛ بـه لحـاظ
ک و عنيت بما نبغ به َم ْوئ ِل َ
لک و لَ ْي ِل َ
ــ و لهفي فقد منيت بطول َذ ْي َ
ـو ْي ل« مـصغّر »مـال«( کـه بـا
»م َو ْي لک« خوانـده شـود ُ
مراعات سجع کلمه آخر بايد ُ
)»م َ
»ذ َْي ِل ک« و »لَ ْي ِل ک« سجع هم دارد .نسخه عکسي نيز مؤيد اين معني است.
ــ فقدت شمايل من لرامک حلوة

تـفج عـ ـ ـ
فــتبيت تسـهر اهـلها و ّ
)ص ٬٥٩سطر (٩ـ ـ ـ

نسخه عکسي» :لز امک«.
ــ کــالنّار تأـکــل نـفسها

ان لم تـجد مـا تأـکـلهـ ـ ـ
)ص٬٦١سطر آخر(ـ ـ ـ

نسخه عکسي» :ان لم تجده اتاـکله«.
الصــدر ان تـنفث اليـه
ــ و انت ّ

الصــدر اذن بــاالنشر احـ ـ ـ
شکــا ّ
)ص ٬٦٢سطر(٢٠ـ ـ ـ

نسخه عکسي» :بانشراح«.
ــ يـميل هـوي الدّ نـيا الي ّ
کـل فـاجر

و يثني عنان الخير عـن کـل مـاجدـ ـ ـ
)ص ٬٧٠سطر(١٢ـ ـ ـ

درنسخهعکسيبهجاي»فاجر«صريحًا»ماجز«آمده ودرپانوشتچاپيهيچتوضيحينيست.
ــ فضل در ديده انتقاد نقص است) .ص ٬٧٢سطر (١١؛ در نسخه عکسي» :انتفاد« )بـه مـعني
»نيست گردانيدن«(.
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خَ َّض َر ِت االنواء ديباجهاـ ـ ـ ـ
تاج ها ـ ـ ـ ـ
َو ُص ِّوغ ْ
َهب ُ
َتمِ ْنذ ٍ
)ص ٬٧٤سطر (١٤-١٣ـ ـ ـ

ديباج ها« .در متن چاپي آشفتگي شکل و اعراب و معني
نسخه عکسي» :حصرت االنواء
ُ
تصر في ناچيز ٬که محتمًال سهو کاتب بوده ٬بدين
وجود دارد .بيت نخست را ٬با اعمال ّ
ـگونه ميتوان تصحيح کرد:
َ
ـرج ُس َمـ ْع شو َق ٌة
ديباجها
] َـو[ خُ ْض َر ُة ا َٔالنْوا ِء
ُ
ـکَأـنَّـما ال َّن ِ
وآن گه خود را به هـ ّم تت پـنداردـ ـ ـ
ــ ديــنار نـهان کـرد و درم مـيبازد
)ص ٬٧٥سطر ّاو ل(ـ ـ ـ

مي بارذ« که ضبط درست و موافق قافيه است.
نسخه عکسي» :درم ِ
ــ بـينوا کـي خـواسـتم بـد مـن )؟(

ـگــر نــه نــثرت نــثار ُدر کــرديـ ـ ـ ـ

ـ ـ ــســر و کــارم گسسـته بـود از هـم

ـکــه نــه نــظمت نــظامي آورديـ ـ ـ ـ
ـ)ص ٬٨٣سطر(٢١-٢٠ـ ـ ـ

نسخه عکسي» :بينوا آ ي خواستم ُب ذ من« .ضمنًا ٬به قياس مصراع دوم و اقتضاي معني٬
لـ

به نظر ميرسد در مصراع چهارم جاي تصحيح مختصري باشد؛ بدينگونه» :ـگر نه نظمت
نظامي آوردي«.
ــ بلندـاختر جـوانـمردي کـه مـنزل

ز چرخ هفتمش برتر گـرفته استـ ـ ـ
)ص ٬٨٤سطر(٦ـ ـ ـ

نسخه عکسي» :هفتم ن« .بنابراين ٬قرائت صحيح »هفتمين« است.
ـلـ

ــ ايشــان دارنـد دل ٬مـر ايشـان دارنـد

ايشــان کـه سـر زلف پـريشان دارنـدـ ـ ـ
)ص ٬٨٩سطر(١٩ـ ـ ـ

نسخه عکسي» :دل من« .به رغم خدشهاي اندک در وزن ٬که در قديم گاه پذيرفته بوده٬
ضبط نسخه عکسي صحيح و موافق معني است .بايد متذکر شد که »مر« بر سر مفعول
صريح ميآمده و مورد خالف آن بسيار نادر بوده است.
ــ گــفتي کآخــر بــه کـارت آيـم روزي

جان به لب آمد تو کي به کار مـيآييـ ـ ـ
)ص ٬٩٠سطر آخر(ـ ـ ـ

در پانوشت متن چاپي آمده است» :ـکذا در اصل )جانم به لب آمد از تو کي بکارم آيي.
تـصر في مـختصر
مصحح مصرع را از وزن به کلّ ي دور ميسازد .متن با
صح(« .پيشنهاد
ّ
ّ
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بدينگونه اصالحشدني است :جان به لب آمد تو کي به کار من آيي؟
ــ نم بار کي از تو پرسم چگونه

بر آب حيوان فرستمـ ـ ـ
به تحفه ِ
)ص ٬١٠٣سطر آخر(ـ ـ ـ

آب گَ نده را گويند.
ضبط صحيح
»نم پارگي« است» .پارگي« و »پارگين« ِ
ِ
ــ شنيدم که به بيت نرسيدي ٬مصراع نديدي ٬مترحف علّت شدي) .ص ٬١٣٣سطر  .(٩در پانوشت
متن چاپي آمده» :اصل :مترحف« .مسعود تاـکي ) Äـکتاب مـاه  ٬ش ٬٣٦ص (١٨ايـن واژه را
»متز ّح ف« پنداشته استّ .ام ا ٬ضبط درست »منزحف« )= شعري که از وزن بيرون شده
باشد( است که با کلمات »بيت ٬مصراع ٬ع ّل ت« تناسب دارد.
ــ امروز نيست هيچ اميدم به کار خود

بدرو ِد دمي که کار من ا ّميدوار بـودـ ـ ـ
)ص ٬١٣٤سطر(٣ـ ـ ـ

»بدرو َذ دمي« که در هر دو حال وزن مخدوش است.
نسخه عکسيُ :
نــاـگــاه گــرفتار بـه هـمزاد شـديمـ ـ ـ
ــ از بــند بــجستيم چـو آزاد شـديم
)ص ٬١٣٧سطر آخر(ـ ـ ـ

در پانوشت متن چاپي آمده است» :در اصل هنزاد و آن غلط است« .مصراع چهارم در
نسخه عکسي چنين است» :ناـکاه کرفتار )يا :کرفتار( بَ ْه نه زاذ شذ م«.
لـ

ــ گفتم به قلم سوق من ار نيست تـرا

داري سر آن اـگرچه سر نـيست تـر اـ ـ ـ
ــ)ص ٬١٦٢سطر ماقبل آخر(ـ ـ ـ

ضبط درست ٬به جاي »سوق«» ٬شوق« است.
ــ زرگـري سـازد مگـر بـاد خـزان انـدر رزان

وآن کجا ز ّرين شود برگ خـزان انـدر رز انـ ـ ـ
)ص ٬٣٧٩سطر(١٨ـ ـ ـ

نسخه عکسي موافق متن چاپي است؛ امّ ا ٬به لحاظ سالمت معني و قافيه ٬مصراع دوم را

زرين شود برگ رزان اندر خزان«.
بايد اينگونه تصحيح کرد» :وان کجا ّ

ــ او را به عمل قضاي جرباذقان موسوم دانند و گماشته ما شناسند و اسباب تهيّت کار و تمهيد قاعده او

ساخته دارند) .ص ٬٤٠١سطر  (١٠-٨؛ نسخه عکسي» :تهنيت کار و تـنهيد قـاعده«» .تـهنيت«
صحيح و کامًال بجاست و براي تصحيح قياسي وجهي به نظر نميرسد .ضبط »تمهيد« در
متن چاپي نيز با نسخه عکسي موافقتي ندارد و در پانوشت هم توضيحي نيامده است.
محر ف »تنهية« به معناي »به پايان رسانيدن کار« باشد که
»تنهيد« در نسخه عکسي شايد ّ
با لفظ »تهنيت« هم تجانس دارد.
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ــ در همه قضاياي شرعي کتاب بزرگوار و مصحف مجيد و نـصوص و ظـواهـر آن را مـقتدا و امـام

سازد).ص ٬٤٠٢سطر  (٥-٤؛ نسخه عکسي :مصحف مجد.
ــ عليالدّ وام و التّأييد و االستمرار و التّخليد با نام او کنند) .ص ٬٤٣٣سطر  (١٥؛ نسخه عکسي:
»التّ أبيد« که با الفاظ »دوام ٬استمرار و تخليد« مناسبت تام دارد و ضبط درست است.
ـليسها
ــ من الخفرات البـيض َو َ
دج ُ

اذا ما قضت احدوثة کـي يـعيدهاـ ـ ـ
)ص ٬٤٧٤سطر(٢ـ ـ ـ

جليسها
نسخه عکسي» :من الحفرات ال ض و ّد
َ
ـلـلـ

ت ُم ْس ـتَ ِمعًا
ک مـا َا ْم ـلَلْ َ
ــ ُر ِّدي کَــال َم ِ

قض ت احدوثه کي تعيدها«.
اذا ما َ

َنـفاس تـرديدًاـ ـ ـ
ــن ذا َي ـ َم ُّل مِ َ
َم ْ
ـن اال ِ
)ص ٬٤٧٤سطر(١٦ـ ـ ـ

من ذا ّ
دي دا«.
يـمل مـن االيـقاس ْ
تـر ِ

مسم عا
»ر ّد ي کالمک ال مللت ّ
نسخه عکسيُ :
ضمنًا ٬در تصحيح قياسي
مصح حَ ٬ا ْملَلْ ِت درست است.
ّ
ــ چه درياست اين کاتش آرد و آب

هــمه روي او پـر ز د ّر خـوشابـ ـ ـ
)ص ٬٤٩٩سطر(١١ـ ـ ـ

نسخه عکسي» :آرذ ز آب« .بنابراين ٬ضـبط درست مـصراع نـخست چـنين است :چـه
درياست اين کاتش آرد ز آب؟

فراقنامه
مصح ح ٬به
نخستين نوشته اين مجموعه رسالهاي است بينام از نويسندهاي ناشناس که
ّ
مناسبت موضوع ٬آن را فراقنامه خوانده است .اين رساله حکايت مردي است که مدّ تها
در آرزوي به دست آوردن مونسي غمخوار گرد جهان بـر آمـده و مـطلوب خـود را در
خراسان و عراق و شام و مصر و يمن و طايف نيافته و ٬سرانـجام ٬در ديـار روم ٬دامـن
مقصود را به کف آورده و به همصحبتي ايازنامي دل بسته است .وي ٬که به همنفسي يار
اميدها داشته ٬در سفري که ٬به همراه او ٬به رسولي از جانب سلطان به شروان ميرود٬
پس از رسيدن به شروان ٬محبوب به وبا مبتال ميگردد و مـيميرد و او ٬بـا شکـوههاي
سوزناـک ٬به نوحهـگري ميپردازد.
نثر فراقنامه دلنشين و آراسته به سجع و ديگر آرايشهاي بديعي است و جايجاي با
سرودههاي دلانگيزي همراه شده که بيشتر آنها در قالب رباعي است .محض نمونه سه
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رباعي از آن رساله در اينجا نقل ميشود:
آن شد که دلم با تو شرابي خوش خورد

تن بيتو در اين فراق تابي خوش خورد

آتشرويــا تــا تــو بــرفتي چــون بــاد

خاـکش بر سر که بيتو آبي خوش خورد
***
زآن باده به جز خمار گويي که نبود

ّايــام وصــال يـار گـويي کـه نـبود

رفت آنهمه روزگار گويي که نبود

آن دولت بيشمار گويي کـه نـبود
***
دستي که به دامن تو بودي پيوست

پايي که مرا نـزد تـو آوردي مست

زآن دست به جز بند ندارم بر پاي

زآن پاي به جز باد ندارم در دست
***

منشآت و رسايل
در بخش دوم مجموعه که اصل پيکره المختارات هم هست ٬چهارصد و هفتاد و نه نامه٬
ترسل تا قرن هفتم
مثال ٬منشور ٬حکم ٬محضر ٬فرمان ٬عهدنامه ٬صيغ عقود و نمونههاي ّ

اهم و اشهر نويسندگان اين رسايل )بيش از سي تن( که
هجري گردآوري شده و اسامي ّ
غالبًا خود وزير ٬مستوفي ٬قاضي و منشي بودهاند ٬ذـکر شده است که از آن جملهانـد:
حميدالدّ ين بلخي ٬رشيدالدّ ين وطواط ٬رفيعالدّ ين لنباني ٬رکنالدّ ين صـاعد خـجندي٬
ـکمالاالسالم عبداهلل خجندي.
ـکهنترين سند تاريخدار اين بخش به زبان عربي است و در سال  ٣٧٧هجري نوشته
شده و کاتب نسخه اصل را در اختيار داشته است .کهنترين سند فارسي تـاريخدار در
سال  ٥١٨يا  ٥٢٨و نوترين سند فارسي تاريخدار در سـال  ٦٠٨نـوشته شـده و بـيشتر
رسايل مجموعه متعلق به قرن ششم هجري است.
چون قصد جامع اين اسناد ٬که گويا همان کاتب نسخه باشد ٬گردآوري نـمونههاي
تصر فات روا داشته
نگارش بوده ٬خود را مکلّ ف به حفظ ّ
نص سند ندانسته و گاه پارهاي ّ

توج ه به اين نکته ٬رسايل را ٬از حيث ارزش تاريخي ٬به چهار دسته تقسيم
و
مصح ح ٬با ّ
ّ
ـکرده است:

 .١آنها که نام اشخاص از متن حذف و چهبسا که گاهي متن نوشته هم کوتاه شده است.
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ترس لي و نمونهنگاري دارد و براي تقليد کردن در آموزش
 .٢آنها که منحصرًا جنبه ّ

ترس ل و تمرين منشيگري انشا شده بوده است.
ّ

 .٣آنها که موضوعشان مشخّ ص است و معلوم است نويسنده آنها کيست و خطاب به

سندي ت تاريخي دارد.
چه کسي نوشته شده است و
ّ

 .٤آنها که تاريخ دارد و بيش از سه نوع ديگر فايدت تاريخي از آنها بر گرفته ميشود.

در ضمن رسايل اين بخش ٬نيز اشعار ارزندهاي هست که از آن ميان چـند سـروده
برگزيده نقل ميشود:
قس ام:
محم د ّ
از نامه فخرالدّ ين ّ

اي شمع تـويي کـه دامـنيتر داري

زان دشمن جان خويش در بر داري

در سر داري کـه از زر افسـر داري

سر آن شوي که در سر داري
واندر ِ

از نامه ظهيرالدّ ين بسطامي:
ترسم که جهان ز ما به بازي بازي

پرداخته باشد که به ما پـردازي

١

از مسعود خجندي:
هــر روز دل انـدر هـوسي نـتوان بست

دل در هـوسي هـر نـفسي نـتوان بست

يکباره دلم شکسـته شـد در ره عشـق

وآن دل که شکست در کسي نتوان بست

داستان پيل و چکاوک
علي بن شاه و داستان پيل و چکاوک است که در بعضي
بخش سوم مجموعه ٬همان مقدّ مه ّ

مصحح شادروان عبدالعظيم قريب هم
از نسخههاي متأخّ ر کليله و دمنه هست و در متن
ّ
مصحح شادروان مجتبي مينوي از آن تهي است .اين
آمده ٬امّ ا در نسخ کهن نيست و متن
ّ

بخش را غالمرضا طاهر با متن چاپي کليله و دمنه
مصحح قريب مقابله کرده و اختالفات را
َّ

در پانوشت آورده است.

ـمصحح محترم نسبت به درستي ضبط »بازي« دوم ترديد کـرده و در پـانوشت آورده» :ظـاهرًا بـاري بـا راء
١ـ(ـ ّ
بينقطه درست باشد« .امّ ا اين ترکيب در موضع ديگري از همين کتاب آمده است:
از شاخ به يک مهره فروـاندازي )ص(٤٨٢
آن مرغ َنيم ِک م تو به بازي بازي
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فهرستها
در پايان اين چاپ المختارات  ٬فهرستهاي بيستگانه مفيدي آمده است که راهنماي اهل
تحقيق تواند بود .سه فهرست اصطالحات ديواني و سپاهي ٬جملههاي دعايي و مضامين
نامهها و فرامين را مريم ميرشمسي قبًال براي پاياننامه خود استخراج کرده و در اختيار
ترس الت
ّ
مصح حان گذاشته است .فهرست آيات ٬احاديث ٬امثال و حکم و اشعار عربي ّ

بقي ه فهرستها را ايرج
و فهرست معاني لغات دشوار و کم بسامد را غالمرضا طاهر و ّ
افشار استخراج کرده است.

نمونه متن
به منظور آشنايي بيشتر با نثر رسايل المختارات دو قطعه برجسته را از ميان رسايل بخش
اهم تفاوتها را در پـانوشت
دوم برگزيدم و آنها را با متن نسخه عکسي مقابله کردم و ّ
آوردم .مضمون اين نثرهاي زيبا هر دو به زبان و ادب فارسي مربوط و حاوي اطّ العات
مهم ادبي و اجتماعي است.
ّ
الش کاية ٬
الشکر و ّ
قطعه ّاول :بخشي از نامه صدرالدّ ين خجندي که بر ظهر کتاب الحکاية في ّ
اثر ظهيرالدّ ين بسطامي ٬نوشته و براي جمالالدّ ين موصلي فرستاده است:
نظام عالم سعادت بدين است و
ا ّما بعد ٬اتّفاق همه عقالست که هيچ هنر باالي سخن نيکوتر در مرد نيستِ .
ِ
عنوان نامه سيادت اين است.
ِ
بيت
ز نـيکوسخن نـيست تـابندهتر

نه زو خوشتر و دلگشايندهتر

سخن همچو جان زان نگردد کهن

فرزند جان است شيرينسخن
ـکه
ِ

و جمله سخن بر دو نوع است :يا منثور يا منظوم .و منظوم محتاج باشد به زيادت

اغتناي٢

واص ِل متقارب و مبادي و مقاطع مضبوط و ُم ت َِّسق شود.
اجزاي متناسب و اَرداف متاليم و َم ِ

خاطر؛ با

اثر توشيح قلم نيست که گشايش دل و آسايش
و هيچ تحفه برابر سخن نيست و هيچ انسدهنده چون ِ
ِ
الس المـــ بدوست و
جان بدوست و راهدهنده به شناخت حقتعالي و تقدّ س اوست و معجزه انبياـــ عليهم ّ
فتح بالد و تسخير عباد در اوست.

٢ـ(ــچاپي :اعتناي .متن مطابق نسخه عکسي است.
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بيت
دست سـخن بـاز داد
جــهان را بـه
ِ

کـوس داد
جــهانآفرين چـون بـزد
ِ
العرب ؛
َفصح
و پوشيده نماند که
الس المـــ تمدّ ح به فصاحت کرد و گفتَ :انَا ٣ا ُ
مصطفي ـــ عليه ّ
الصلوة و ّ
ِ
ٰ

شرف او
فرق
ِّعر لَ ِح کم ٌة.
ِ
ّ
فوق ِ
وحس ان را به انواع احسان مخصوص داشت و بر ِ
و بر شعرها گفتِ :ا ّن مِ َن الش ِ

الس المـــ که َو َايَّدْ نا ُه
اين تاج نهاد که ُ
روح القُدُس مَ َع ک .و اين مرتبت نزديک است به مرتبت عيسيـــ عليه ّ
ِبروح القُدُ س .و از اين است که در اخبار آمده است که خواطِ ُر الشّعرا ِء يَ ْش ِب ُه خَ واطِ َر االَنبيا ِء .و نبشتن و گفتن
ِ
َ
طلب
شرف
به
که٬
خون
قطره
از
آفريده
آدمي
رسد
مي
ي
حدّ
به
تا
است.
مکنون
سر
و
مخزون
علم
ترجمه
ِ
ِّ
ِ
ِ
علم ٬فرشته پر در زير قدم او ـشادـ ْر وانـ ميکند و به زبان حال ميگويد:
بيت

من ديـده زمـين کـنم تـو بـر ديـده خـرام

ــتان خــوب بــر خــاـک حــرام
رفــتار ُب ِ
ِ
طالب
نص سيّ دالمرسلينـــ صلوات اهلل عليهـــ ظاهر شودِ » :ا ّن ال َمالئِکَ َة لَ ت ُ
و شرح اين در ِّ
َضع ا َْجنِ َح تَها لِ ِ

العلم ِا ـکْرامًا له« و في رواي ٍة ِ » :ا عظامًا ل ُه « هذا ُ
شرف َمن طلبه فما الظّ ُّن ب َمن َو َجدَ ه و سن ََّمُ ٤ذ ْر َوتَه و تَـن ََّس َم
ِ
رائحته؟
و چه عال باالي آن که نام او در اين عقد منظّم شود که شَ ِهداهلل َانَّه ال الٰه ّاال هُ و و المالئکة و اولواالعلم؟

قطعه دوم :نوشتهاي از نجمالدّ ين ابوالمکارم قزويني:
]ـدر شکايت از روزگار و اهل

روزگار[٥
تـرسل٦

هرچند که در تشبيب اين مجموع و شاد ْر وان اين اجزا که نبشته آمد به ايـراد الفـاظ عـجم و ّ
ـکلمات پارسي شرط نرفته است ٬امّ ا ٬چون از مجلس بزرگوارـــ ابّد اهلل مجدَ هـــ در اين معني اهتزازي ديدم٬

محض
بر خلوص عقيدت و
ّي
متابعت انقياد نمودن واجب گشت؛ چه ابتداي کارـ] ـا[ ـو نهاد ٧و دا ِد
ْ
ِ
ِ
غايت تمن ِ
او بقدر الجهد و الطّاقه ببايد دادن .چون بدين عبارت رکيک و الفاظ بيمايه و چهره کلمات بيپيرايه داعي٬
از غايت لطافت طبع و
کمر امتثال
خليقت ٨حميده و
ِ
ّ
سجيت پسنديده خويش ٬ميلي مينمايد ٬به ضرورت ِ
بايد بست.
بار علم ادب و فضالي آن ِحرفت و ُسواران اين ميدان و خواجگان اين ديوان٬
و ديگر آن که بعضي از ک
ِ ِ ِ
الد وله و کنزالحکمه و
در بعضي تصانيف ٬ترتيب فرو گذاشتهاند و جدّ و هزل به يکديگر آميخته؛ چون جر اب ّ
َّم.
٣ـ(ــچاپيِ :انّا.
٤ـ(ــنسخه عکسي :وجده و َ
يسنّم .چاپيَ :و َج دَ و َسن َ
ّ
٥ـ(ــدر حاشيه نسخه عکسي با خط ي متفاوت با متن افزوده شده :در شکا ت ار رورکار و اهل رورکـار و عـدم
توس ل .متن مطابق نسخه عکسي است.
] ـچند کلمه ناخوانا[ ـ.
٦ـ(ــچاپيّ :
٧ـ(ــعکسي :کارونهاذ .چاپي :کارونهاد .متن تصحيح قياسي است.
٨ـ(ــعکسي و چاپي :خلقت .متن تصحيح قياسي است.
لـ
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ط َُر ِف ثعالبي که جمله براين طريق نهادهاند و البتّه قواعدترتيب نگاه نداشته و حکيم سنايي در کارنامه ميگويد:
ســر تــو کــه نــه ز دل گــفتم
بــه
ِ

ايـن سـه بـيتک خـجلخجل گـفتم

بــينمک هــيچ ديگ خـوش نـايد

ليک بــــــيهزل ِج ــــدّ نــــنمايد

پس ٬چون جدّ ميبايد که با هزل قرين َبو د ٬به همه حال ٬مراسالت عربيّت را بعضي از کلمات پارسي دربايد
خلقت بشر ّيت اين شايبه ع ٰل ي
تا خواننده را مالل نيفزايد؛ چه از يک لون طعام طبيعت زود نفرت گيرد و
ِ

ِحده نپذيرد.

اعان اعوانه ٬اين
و پيش از اين ٬در کلمات امام اي ّم ه و مصباح امّ ت ٬شافعي مطّ لبيـــ انار اهلل برهانه و َ
معني در جواهر سخنان او ياد کرديم که ا ِالفرا ُدٌ ٩
فن
مبرز ] ٬ـچون[ در ّ
قاتل ؛ چه حقيقت است که يک عالم ّ
خويش هيچ ّ
حظ َح ْذق ١٠و بهره لطافت ندارد ٬ ١١ذوفنون اين شخص را از فضال نشمارد؛ چه علم خود را
ِ
مستند طبع و مزاج خود ساخته باشد و هرچه ُجز از علم اوست بهدست از کار دور انداخته و پاي جحود
ِ
بر او نهاده.
ت کل َم تُه ٬با اصحاب دولت و ارباب
ت ُقد َرتُ ُه و تَعا َل ْ
حي َج ّل ْ
و ديگر آنکه ٬در اين عصر که ٬به تقدير ِ
قادر ّ
صولت بازار فضل بس کاسد شده است بل که نهاد بازارش خود نمانده است و آثار علم بس مندرس شده

متميز در اين زاويه
خاو َي ٍة برخواندهاست تا الجرم فضل مهجور شد و ّ
است بل که روزگار ج ّهال َاعْجا ُز نَخْ ٍل ِ
ادبار متروک گشت و َعلَم جهل بر فلک رسيد و اَعالم دانش پوشيده ماند .اـگر در اقليمي سيهـگليمي هست
ـکه پنج کلمه به لفظ عرب ٬که پيش از اين افتخار خداوندان و تاج سر ارباب نسبت بودهاست ٬بتواند نوشتن٬
عصر ج ّه ال او را پايمال کند که آن دانش بر او وبال کند تا به هيچ مشهد و محفل عرض فضل
خود استيالي
ِ

خود نتواند کردن .پس ٬اـگر بيقصد ]ـاز[ او سخني برود يا کلمتي بر حدقه ١٢حسب حال ايراد کند ٬آن يکي

از گوشهاي ميگويد :چه جاي اين است و کدام خواجه به علم عمل مييابد١٣؟ و آن ديگري گويدُ :اف و
تف ٬کدام فاضل را روزگا ْر مساعدت مينمايد؟ تا آن بيچاره آواره غـمخواره را بـا دلي حـزين و خـاطري
غمگين و صدهزار نفرين بر زمان و زمين از سر عجز و ضجر همان بايد گفت که منشي اين کلمات ميگويد
در قصيدهاي:
شعر
دي تـجاهًال
ُا عــادي عــلي عــلمي فَ ـ ُا ْب ِ
َ
َــضل رفـع ًة
قــيل لي تَــ ْب غي بــذا الف
ِاذا
ِ
مــناقض ســاد ٍة
دهــر کَ ــم تُــبدي
فــيا
َ
َ

و َد هــري عــن الطّ
دي
وي تَـ َب ُّل ِ
ــبع َي ــ ْه ِ
ِ
َ
ابــجد
ـــم اعــرف قــراء َة
ِ
َسأ خــــ ِل ُف لَ ْ
مـعايب َا ْع ـ ُب ِد
بـخت ١٤کَـم تُـخفي
و يـا
َ
َ

١٠ـ(ــعکسي :حدق.
٩ـ(ــعکسي :االفرا َد.
١١ـ(ــعکسي و چاپي :نداردو؛ متن تصحيح قياسي است.
١٣ـ(ــچاپي :عمل يابد .متن مطابق عکسي است.
١٢ـ(ــچنين است در عکسي و چاپي.
١٤ـ(ــعکسي :ا حـــ ـ .چاپي :بانحب .اين کلمه را بايد »بخت« خواند که فارسي است و به عربي راه يافته است.
لـ

لـ

ل

ا

نامه فرهنگستان ٢/ ٥

١٢٨

نقد و بررسي

االخطارات في المختارات

ــنک
لقــد ســعد الجــ ّهال مِ ِ

ا سـعدي١٦

لنـقضهم١٥

فــيومًا مــع االحـر ِار
للـفضل ِ
ِ

ِ

َ

پس چون دست روزگار از تنگلوشاي امتحان بدين نسق برميآيد ٬اـگر دبيري پنج حرف به کلمات پارسي
غر ْب در ديار عدم
چنانکه عقل
ّ
محس ِن آن بود ٬بتواند نوشتن ٬با کبريت احمر قياس توان کرد و با عنقاي مُ ِ

آوازه وجود تواند داد.
و نبادا که چون

متصفّحي اين فصل ١٧را

مطالعه کند ٬گويد که اين نويسنده بر اهل روزگار تجنّي ميدهد.

متخي له او غالب شود يا سوداي اين ماليخوليا دامن تفکّر او گيرد .آنگه
حاشا که هواجس اين وساوس بر
ّ
وقت آن بود که گويند اعضا را به ماء فاتر نرم بايد داشت و مطبوخ افتيمون سبب ازالت علّت به هر هفته
ببايد خورد و از ديار آذربيجان که منتج وساوس طبايع و مولد کيموسات رديّ ه است ٬نقلت بايد کردن .و
َل ْي َس َل ُه ٌ
ميسر شدي ٬اختيار
اهليت اين نقلت بيافتي و ساز اين رحلت او را ّ
رحل و ال راحل ٌة .و همانا که اـگر ّ
اين ارتحال سرمايه آمال شناختي ٬ا ّما

شعر

الج ـناح
مـقصوص
ـطير
و َل ــو طــا َر القَـعيدُ لَ ـطِ ْر ُت عـنهم
ُ
و کــيف يَ ُ
َ ِ
لٰکن حکايت شکايت و اين اطناب عتاب ٬ ١٨سبب آن است که مقام اين داعي در آذربـيجان است و
عليالحقيقه اين همان اقليم است و طور همان کليم است که چنان رسالتي نوشته است که در جزو متقدّ م
بزرگان فرد بودند.
مردان مرد و
نبشته آمد و جز از او در اين ديار در فنون علوم و انواع آداب و ضروب هنر
ِ
ِ
شعر

َ
ــرم
بـنون ١٩فـي شـبيبته
مـان
ٌ
اما اتـي ال ّز َ
فَ َس َّ
ــــرهم و اتَ ــــيناه عــلي ال َه ِ
تخرج ايشان تا بدين حدّ است که ياد خواهد کرد .و بنعمة
در اين عصر که نوبت خادم است ٬در هر علم ّ

المصطفي که در معني اين حکايت که مينويسد ٬زيادت و نقصاني نيست ٬امّا در
نبيه
اهلل و ّ
حق ّ
ٰ

عبارت٢٠

ممکن بود.

نويسنده قصيده ميگويد در مهتري که صدر قوم آذربيجان است و در ميان مشاهير اين صـوب خـير
ولي انعام و احسان استّ .اولها: ٢١
بنيال ّز مان و َس بّاق اقران و ّ
هـا انّـني قـد خـلعت ثـوب مـجوني
ْـر ـکـا مَ ـالمِ ي
يــا صـاحبي ُات ُ

فـانّي٢٢

بــداالص ــبح فــي ليـالي قـرون
ل ّم ــا
ُّ
ـن ُج ـنونِ ي
ل ّم ــا ذ
ُ
ـکــرت ال ّش َ
ـباب ُج ّ

شخصي که لسان القوم آن ديار است و ذوفنون آن خطّ ه و معقد الخناصر آن بقعه است ٬در فضل و علم

١٥ـ(ــچاپي :لنقصهم .متن مطابق نسخه عکسي است.
١٦ـ(ــچاپيِ :ا ْس َع ِد .در عکسي ياي آخر کلمه خط خورده است.
٢٠ـ(ــعکسي :عبادت.
نبون.
١٨ـ(ــعکسي :عناب.
١٩ـ(ــچاپيٌ :
٢٢ـ(ــچاپي :فانّني .متن مطابق نسخه عکسي است.
٢١ـ(ــچاپي :و لها .متن مطابق نسخه عکسي است.
١٧ـ(ــعکسي :فضل.
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١٢٩

ـگوي سبق برده از اقران خويش و جماهير سادات شهر ٬او چون ابتداي سخن کـند ٬حـتم مـقضي دانـند
خاموشي را کار فرمودن و کلمات علمي او را به جان و دل شنودن و از انفاس چون انقاس او ّ
حظ جزيل و
بهر وفي ٢٣و ذـکر جميل کسب کردن .چون اين بيت دومين ] ـبشنيد[ ـ ٬ ٢٤با آن ممدوح ميگويد :اي موالنا! ال
جـن
معني ٢٥لهذا البيت .گفت :چرا؟ گفتا :شباب خود جنون است .چگونه گـويد» :ل ّم ـا ذ
ُ
ـکـرت ال َّش َ
ـباب ّ
جنوني«؟ داعي را بازگفتند .بعد از مدّ تي هم در آن َمشهد اين معترض نقّاد را گفت :هرچند خـاطر تـو در
نقّادي بس و ّقاد است ٬اين نقد چگونه کردي ٢٦بدان عبارت متحذلقانه و اشارت ابلهانه خود از َدماغ حماقت
اض لِشعره و
اين االعتر ُ
خانه خود؟ ميگويد :اي سيّدنا ابن بجده اين علم و قافه اين نسبت خود تويي .و مِن َ
َت َز ْو َج تُ ُه ِب َم ْوتَ تِ ِه ٢٧ـــ اين َقدْ ر ميگويد که شباب خود جنون است .گفتم :اي
النَّقدُ له؟ امّا خادمـــ که نَ َزع ْ

متأسف باشم بر مفارقت ُج واني مالمت مکنيد که در تذکار عهد
شيخ عافا َ
ـک اهلل .ميگويم :اي دوستان من اـگر ّ

سيدنا
شباب از غايت تل ّهف و ّ
تحسر مرا جنون ميبجنبد و مستولي ميشود .چون اين بشنيد ٬ميگويد :نه ّ
ـر ْت
نون « .گفتم :تَ بّ ْ
باب شُ ْع ب ٌة مِن ُ
پيغامبرـــ صلّ ي اهلل عليهـــ خبر داده است که» :ال ّش ُ
الج ِ
ت يَ داـک و انْک ََس َ
ِر ْج الـک .آخر نه دعوي ميکني که علم ادب خواندهام؟ خود در شعر عرب اين کلمات مطالعه نکردهاي؟

جواب داد که :در اين دواوين که ديديم و اين فحول علم را که از ايشان فوايد شنيديم ٬اين کلمه به سمع ما

نرسيده است .حاضرالوقت از شعر ُب حتري و رضي و ابيوردي اين کلمه برخواندم .مـيگويد :چـون ايـ ّمه
ـگفتهاند ٬رواست امّا سؤال خادم بر جايگاست.٢٨

ترسل و اسلوب ادب و طريقت عرب .و ماشَ ِهدنا ّاال بما
اين است غايت درايت اين قوم در علم شعر و ّ
علي ما ُ
نقول وکيل .پس چون مقام درين ديار بود و سر و کار با اين اخيار ٬عجب نباشد اـگر
َس معنا و اهلل ٰ
بعيث ٢٩خود را فرزدق شمارد و پشه خود را پيل انگارد.

آن داعي ميخواندند که:
روزي همچنين اين قصيده از ِ
الوصــال
َري َد َع ــة
ِ
اَـآ ُم ـــل ان ا ٰ
و هَل لي َان َافُو َز بطيب ٣١عَيْش

و غم ٣٠في َهوي ظميأ بالي )؟(
لـلـ

يال
ذات
و ُ
الخــال تَــنْخَ ُل بـالخَ ِ
ِ

چون اينجا رسيدند که ميگويد که:
٣٢
بـر وحي
و اذ القَت و القاه ُ

الالۤلي
ثـمين الدّ ّر مـن َبـين ّ
٢٥ـ(ــعکسي :ال لمعني.

٢٤ـ(ــعکسي و چاپي ندارد .به قياس افزوده شد.
وفي ي.
٢٣ـ(ــچاپيّ :
٢٦ـ(ــچاپي + :و .متن مطابق نسخه عکسي است.
ْت زوجته« نمونه.
٢٧ـ(ــعکسي :بموته .بنا به اقتضاي مراعات سجع به قياس تصحيح شد .چاپي» :نَ َزع ُ
٢٨ـ(ــچاپي :جايگاه است .به لحاظ مراعات سجع در متن از نسخه عکسي متابعت شد.
٣٠ـ(ــچاپيَ :ينْ َع ُم.
٢٩ـ(ــچاپي :بغيث .متن مطابق عکسي است.
٣١ـ(ــچاپي :بطِ بيب .متن مطابق عکسي است.
٣٢ـ(ــعکسي و چاپي :اذا .بنا به اقتضاي وزن به قياس تصحيح شد.
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اَال قد َ
هر شوقًا
طال طول الدّ ِ

الالۤلي لي ليـالي
الي تــلک ّ

يکي از جمله فضالي اين صوب ميگويد :طبعي لطيف است ا ّما بايستي که نحو بهتر از اين دانستي .گفتند:

چرا ميگويي؟ گفت» :ليال« بايست گفتن .در ّ
ُخت کسره
محل رفع است و يا چرا درآورده است؟ که »يا« ا ِ
است .هذا مب َلغُهم مِن العلم.
منج مي را که مشهور است بدين علم و مذکور است بدين صناعت پرسيدم که:
در وقت کسوف آفتاب ّ

٣٣
سيدنا را عادت است که مغالطه ٣٤زنـد .کسـوف را
حکيم طالع کسوف استخراج کن .گفت :سبحان اهللّ .

طالعي باشد؟ چون در علم نجوم بدين درج بودند و اين علم بدين غايت رسانيدهاند.٣٥
در شهر ا ُر ميه از امامي ِح برـــ که ُطلِ َيَ ٣٦و ْج ُه ُه ِبا ْل ِح برـــ پرسيدم که تثليث زهره و آفتاب به علم احکام
سيدنا سؤالي عظيم کردي .جز
چه دليل کند؟ گفت :اسديان را خيري نمايد ا ّما زهرويان را هم نيک باشد .اي ّ
الح َج ُر ـــ اي خواجه حکيم من نديدهام اين
من در اين ديار کس جواب اين نداند دادن .گفتم:ـــ ُد َّق ِف ي فيه َ
اتصال بود .پس چون ْ
علم دشمني
اتص ال .گفت :بلي به هر ُدوازده سال يکبار اين ّ
ّ
جهل دوستي روزگار و ْ
ـکبار به غايتي رسيده است که ممارست علم و مواظبت فضل تا بدين حد مينمايند ٬نه راغبي در علم ٬نه

متميز منعم ٬الجرم هـر کـه بـدين حـدود رسـد ٬از
مکر م ٬نه مقصدي ّ
جاذبي از طبيعت ٬نه صدري ّ
مميز ّ
فضلپيشگان عصر همان خواهند گفت که من خادم ميگويم که:
بيت
الجــــرم در ديــــار جــهل و َس ــفه

حــال مــن گشت چـون دوات سـياه

بـــــا دلي زار و ديــــدهاي گــــريان
تــن مــن مــاند چــون قـلم عـريان

الحديث ذو شُ جون .پس اقتفاي اشارت
سر سخن بايد آمدن ٬و
ُ
چون اين حسب حاالت ياد کرديم ٬با ِ

شريفه را اين کلمتي چند به پارسي نوشتم؛ هر چند که طريق رسالت پارسي هم بيپايان است و اين اسلوب
ميداني فراخ دارد .و اين عبارت که مينويسم در دواوين استعمال نکنند؛ زيرا که ارباب قلم سجع کلمات در
نامهها ننويسند ٬امّ ا بر طريق رسايل فضال بنا نهادم که در دفاتر چنين معهود است .و عليالحاالت اـگرچه

عبارات او ٣٧سخيفه است ٬خاطر را تشحيذي ببايد و چون به اوقات تأ ّم لي کنند ٬معاون طبع بـود بـلکه

محرض خاطر بود بر تهذيب کلمات نامهها . ٣٨باري تعالي امداد سـعادت و اعـداد رفـعت بـدين مـجلس
ّ

موصول داراد و دست مکاره و مخاوف مصروف و غايت تمنّي اوليا محقّق و منتهاي آمال اَحبّا مصدّ ق٬

بمنّه و کرمه.

٣٤ـ(ــچاپي :مغلطه .متن مطابق عکسي است.
٣٣ـ(ــچاپي + :را .متن مطابق عکسي است.
٣٦ـ(ــعکسي :طلبي.
٣٥ـ(ــاز »علم نجوم« تا اينجا از چاپي افتاده است.
٣٧ـ(ــ»او« در نسخه عکسي با خطّ ي ديگر بر روي کلمه محو شده افزوده شده و در چاپي نيست.
٣٨ـ(ــعکسي :نامه .متن تصحيح قياسي است .چاپي اين کلمه را ندارد.
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مقر ع ّز خود رسد و چشم َا ِع ّزه و اَقاربـــ امتعهم ٣٩اهلل بطول مدّ تهـــ به
چون اتفاق افتد که به فيروزي با ّ

الرضا از ٤٠ازرا
لقاي ميمون روشن گردد و در ديار قهستان فضال و اي ّم ه ادب در اين اجزا تأ ّمل کنند و به عين ّ
و عيب اغضا فرمايند و بر اين بيت کار کنند که: ٤١

ارفُ ــق بــ َعبدک ِا َّن فــيه بــالد ٌة

ولکـن العـراق و مـاؤها
ِج ــبلّ ّي ٌة
َّ

چه به نزد همه عقال مح ّق ق شده است که طبيعت انساني از مجاورت اـکتساب کند و قريحه صافي و خاطر
٤٣
٤٢
اهمال
ت ٤٤مذاـکره و
ِ
روشن ازتبلّد ج ّهال و مجالست ارذال کند گردد ٬بلکه علم غزير و فضل وافر به ق ّل ِ
مداومت تعطيل ٬نسيان پذيرد و مايه بيفطنت ٤٥ناقص گردد؛ چه در آن وقت که محييالدين
ُمدارست و
ِ
برد اهلل حفرته ٤٦ـــ قضاي ک ّل ي آذربيجان بدادند ٬مدّ ت سهچهار ماه اين جايگاه بود.
خواجه امام اسعد ر اـــ ّ

چون با عراق رجوع کرد ٬اي ّم ه بغداد خواستند که اقتباسي کنند .گفت :مرا يک ماه رياضت ميبايد کرد تـا

ـکدورت ٤٧اهويه آذُربيجان از طبيعت برخيزد .آنگاه آغاز درس کنيم .پس آن شخص که احقاب و اَعوام در
ميان اين قوم زندگاني کند و در آن مدّ تها يک همجنس که با او نفثه مصدوري توان بود تا ٤٨مذاـکرتي علمي
يا افادتي و استفادتي را اهليّت دارد ٬نيافته باشد ٬خاطر او را آتش حدق ٤٩کجا ماند و طبع او را آب صفا
ثم َب نو عقيل .اـگر نه جاذبه طبع اين مجلس بودي ٬در اين يم جهل نم علم در
چگونه پروراند؟ و لو ال ال ّله ّ
ِ
ِ
خاطر نماندي.
ـباب
فآجــرني اال لۤ ــه
عـلي شَ ٍ
ٰ

َدت
َــزيز فِ ــي
جـوارهِ ـم فَـق ُ
ع ٍ
ِ ِ

سر و نفع ام ضر .و صلواته علي سيّدنا مح ّمد
و الحمد للّ ه علي ما شاء ام ّ
نبي ه و آله ال ّطاهرين و حسبي ال ّل ه و نعم المعين.
ّ
©

٤٠ـ(ــچاپي :ــ از .متن مطابق عکسي است.
٣٩ـ(ــعکسي :امت ّع هم .چاپي :متّعهم.
٤٢ـ(ــچاپي :اراذل .متن مطابق عکسي است.
٤١ـ(ــچاپي :ــ که .متن مطابق عکسي است.
٤٤ـ(ــعکسي :بقلب.
٤٣ـ(ــعکسي و چاپي :عزيز .متن تصحيح قياسي است.
٤٥ـ(ــچنين است در عکسي و چاپي و گويا افتادگي دارد.
٤٨ـ(ــعکسي :لـ ا .چاپي :يا.
٤٧ـ(ــعکسي :کدوريت.
٤٦ـ(ــچاپيُ :ح ضرته .متن مطابق عکسي است.
٤٩ـ(ــچاپي :حذق .متن مطابق عکسي است.

