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وامق و عذراي نامي اصفهاني
محسن ذاـکر الحسيني
وامق و عذرا  ٬ميرزا مـح ّم دصادق نـامي ٬بـه کـوشش رضـا انـزابـينژاد ـ غـالمرضا
طباطبائي مجد ٬مرکز نشر دانشگاهي ٬تهران  ٬١٣٨١بيست و چهار ١٣١+صفحه.

دولت
نگار
ِ
ميرزا محمدصادق موسوي اصفهاني ٬متخلص بـه »نـامي« ٬مـنشي و وقـايع ِ
ـکريمخان زند و شاعر خوشقريحه نيمه دوم قرن دوازدهم هـجري است کـه در سـال
 ١٢٠٤ق درگذشته است .وي مؤلف تاريخ گيتيگشاي )در تاريخ زنديه( است ٬که اول بار
در  ١٣٥٧با تصحيح و مقدمه شادروان سعيد نفيسي به چاپ رسيده است .همچنين پنج
مثنوي به تقليد از خمسه نظامي گنجوي سروده ٬که خود آن را نامه نامي خوانده ٬و مشتمل
رج گهر  ٬خسرو و شيرين  ٬ليلي و مجنون  ٬وامق و عذرا  ٬يوسف و زليخا.
است برُ :د ِ

از چهار
مثنوي نامي ٬دستنويسهايي بر جاي مانده ٬امّا از نسخه يوسف و زليخاي او
ِ
نشاني در دست نيست )مقدمه وامـق و عـذرا  ٬صـده( .در فـهرست نسـخ دارالکـتب قـاهره٬
پنجمين مثنوي نامه نامي )نسخه آن کتابخانه( ٬به جاي يوسف و زليخا  ٬با عنوان ويس و رامين

معر في شده است
ّ

)منزوي ٬فهرست

نسخههاي خطي فارسي  ٬تهران  ٬١٣٥١ص ٣٢٦١و  (٣٣٠٦و ٬اـگر

اين عنوان درست باشد ٬ظاهرًا احتساب يوسف و زليخا جـزو نامه نامي اصـالً سـهو بـوده
است.
وامق و عذرا چهارمين مثنوي از خمسه نامي است کـه در  ٢٧١٦بـيت ٬در بـحر رمـل
مسدّ س محذوف )يا مقصور( ٬سروده شده و چندين ساقينامه در ضمن آن آمده است.
مصح حين نيز نوشتهاند» ٬زبان شاعر پخته و تصويرها دلپذير و
در اين مثنوي ٬چنانکه
ّ
١٣٦
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درخور يک منظومه غنايي است« و بعضي نکات لغوي از آن مستفاد ميشود.
استوار و
ِ
)مقدمه وامق و عذرا  ٬ص يازده(

اجمالي نامي ٬از
از ميان مح ّق قان معاصر ٬به غير از آقابزرگ تهراني ٬که ضمن معرفي
ِ
مهمترين منابع حاوي شرح حال او ياد کرده ٬سعيد نـفيسي ٬در مـقدمه مـبسوط تـاريخ
ـگيتيگشاي  ٬و محمدعلي تربيت ٬در مجله آينده )ج ٬٢ص ٬ (٥٣٣احوال نامي را بازگفتهاند
)آقــابزرگ تـهرانـي ٬الذّ ريـعة  ٬ج ٬٩بـخش ٬٤بـيروت ٬بـيتا ٬ص (١١٦٦-١١٦٥و شـادروان حسـين
بحر العلومي ٬که قصد چاپ وامق و عذرا و ديگر آثار نامي را داشته ٬در سال  ٬١٣٥٣در
مقاله »صادق نامي و وامق و عذرا ي او« ) مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران  ٬سال٬٢١

ش ٬١ص ٬ (٣٢-٢٥نامي و اين منظومهاش را معرفي کـرده کـه مـتأسفانه ٬در چـاپ مـورد
ـگفتگو ٬از اين منابع استفاده نشده است .همچنين ٬براي اطالع از ديگر روايتهاي منظوم
و منثور داستان وامق و عذرا  ٬به تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان
فارسي سعيد نفيسي ٬مقاله
ِ
پيشگفته حسين بحر العلومي ٬و مقاله محمدرضا راشد )مندرج در مقدمه چـاپ انـزابـينژاد ـ

طباطبائي مجد(  ٬ميتوان مراجعه کرد.
بيت
منظومه وامق و عذراي نامي ٬که با ِ
اي ز نـامت نـامه نـامي بـنام

وي به نامت افتتاح هر کالم
ِ

حق تعالي داردش اندر پـناه
ْ

آفت حاسد نگـاه
داردش از ِ

بيت
آغاز ميشود و با ِ

به پايان ميرسد ٬بر اساس مقابله چهار نسخه خطّ ي:

ــ شماره  ٬٣٥٩٤مجموعه اهدائي حاج محمد نخجواني ٬نستعليق بيتا )اين نسخه
ناتمام و احتما ًال به ّ
خط سراينده است( ٬نسخه اساس؛
ــ شماره  ٬٣٠٣٠مجموعه اهدائي حاج محمد نخجواني ٬نستعليق ١٢١٢؛
ــ شماره ٥٧ـ ٬مجموعه اهدائي حاج حسين نخجواني ٬نسخ ١٢١٦؛
ــ شماره  ٬٢٧٩٨مجموعه اهدائي حاج محمد نخجواني ٬تحرير ١٢٥٤؛
تصحيح شده و متأسفانه نمونه تصوير هيچيک از نسخهها در اين چاپ نيامده است.
اين هر چهار نسخه در کتابخانه ملّ ي تبريز نگهداري ميشود و ٬براي جستجوي ديگر
دستنويسهاي اثر ٬ساير مخازن نسخ خطّ ي مورد توجه قرار نگرفته و ح ّت ي به فـهرست

نشـان
نسخههاي خطّي فارسي احمد منزوي هم مراجعه نشده است .در فـهرست مـذکور٬
ِ

١٣٨
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دوازده نسخه ديگر از وامق و عذرا ـي نامي در کتابخانههاي تـهران ٬مشـهد ٬يـزد ٬لنـدن٬
قاهره ٬و بنگال بازـنموده شده است ٬از جمله :قـاهره ٬دارالکـتب ٬شـماره  ١٠٥ـ ادب
فارسي ـ طلعت ٬شکسته
مـورخ ) ١١٣١ - ١١٢٨؟( ٬ذيـل نـامه نـامي ؛
نستعليق سر ايندهّ ٬
ِ
مورخ
تهران ٬کتابخانه ملّ ي ٬شماره ٣١٧/٤ـف ٬شکسته
نستعليق فتحاهلل فر اهاني ٬ظاهرًا ّ
ِ
) ١١٩٨منزوي ٬ج ٬٤ص . (٣٢٩٣همچنين ٬حسين بحرالعـلومي نسـخهاي از ايـن کـتاب در
اختيار داشته که سي سال پس از مرگ نامي به ّ
خط شکستهنستعليق زيباي ميرزا ابراهيم
خوشنويس ٬برادرزاده نامي ٬کتابت شده است) .بحرالعلومي ٬ص(٢٧

»شعر غنايي و وامق و عذرا« نوشته
مصححين و مقاله ارزشمند
اين چاپ با مقدمه
ّ
ِ
فن
محمدرضا راشد آغاز شده ٬و از برخي غلطهاي چاپي و بعضًا لغزشهاي مربوط به ّ
تصحيح تهي نيست؛ از جمله :آتشينپاي )ص شش ٬سـطر ٬(١١رسـالة القـيان )ص پـانزده٬
سطر ٬(١٧زاخا و )ص نوزده ٬حاشيه ٬(٣پروريدت )ص ٬٤بيت ٬(٢ار )ص ٬٤بيت ٬(٥خود

)ص ٬٤بــيت ٬(١٠جـان )ص ٬٤بـيت ٬(١٥کـيک )ص٦٤ـ ٬بـيت٬(٧٥
خـواصش )ص٬٧١
ّ
بيت ٬(٥به جاي آتشينپا )با توجه به وزن( ٬رسالة الفتيان  ٬زاخائو ٬پروريدش )با توجه به معني و
افعال بعد( ٬از )با توجه به معني( ٬جود )با توجه به معني و قافيه( ٬جاي )با توجه به قافيه(٬
ـکبک ٬خواصش )بدون تشديد ٬با توجه به وزن(.
ضرورت چاپ انتقادي تمام آثـار
مصح حين اين اثر ٬در يادداشت سرآغاز کتاب به
ّ
ِ

علمي و ادبي و ديني اشاره کردهاند که از حيث تاريخ فرهنگ و تدوين لغتنامه جامع
ِ
فارسي اهميت دارد )ص پنج( و آنگاه ٬با استناد به شواهدي از متون ٬به ذـکر نمونههايي از
لغات پرداختهاند که به زعم ايشان در فرهنگها نيامده است .البته اصل اين ا ّد عا )فوت
شدن واژههايي بسيار از فرهنگهاي فارسي( حقيقتي است انکـارناپذير ٬امّـا نـمونهها
بدون دقّ ت و تحقيق انتخاب شده است .اين نمونهها به شرح زير است:
آتشپاي )آتشينپاي( :بيقرار ٬استجعال :پاي ُمزد خواستن ٬پَدفوز :گرداـگر ِد دهان ٬پـناويدن:
زنداني کردن ٬پوز گشودن :اندکي بهرهمند شدن ٬پيچيدن در چيزي :پـرداخـتن بـه چـيزي٬
فـريب او را
اف کسي
جمعي ت:
خاطر جمعي ٬جوال )در جوال کسي گنجيدن( :به الف و گز ِ
ّ
ِ
ْ
درشت دانه و ريزان ٬خواندنِ :کش دادن )ـکيش دادن( در بازي شطرنج٬
باران
د:
و
ج
خوردن٬
ْ
ِ
َ ْ
سخن چين :کسي که از دانش و سخن کسي بهرهمند گـردد و
دست دادن از هم :جدا شدن٬
ْ

ـگفتههاي او را مانند دانه برچيند ٬سرآمد :سرانـجام ٬سـروا :افسـانه ٬شـ ْه پيلي :حـرکتي در

شطرنج ٬عنايت :نگراني ٬قضا کردن :عفو کردن ٬کَ توم :را ْزدارُ ٬م َزل َز ل :لرزان و ناتوان.
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دست ـکم ده
پس از يک جستجوي سرسري ٬معلوم شد که از ميان اين هيجده نمونه٬
ِ

مور ِد زير در فرهنگهاي مشهور آمده است:

آتشپاي  ٬به همين معني ٬در فرهنگ آنندراج  ٬چاپ دبيرسياقي ٬ذيـل ْ
آتشپا و ْ
ْ
آتشپـا و

آتشين پاي ؛
ْ
بدپوز و بدفوز و پدفوز  ٬به همين معني و با همان شاهد ٬در فرهنگ جهانگيري  ٬چاپ رحيم
عفيفي و فرهنگ آنندراج ؛
جمعيت  ٬به همان معني ٬در فرهنگ آنندراج ؛
در جوال کسي نگنجيدن  ٬با همان شاهد ٬در فرهنگ نوادر لغات و ترکيبات و تعبيرات آثار عطّار

قـدر
نيشابوري )مشهد  ٬١٣٧٤ص ٬ (٢٦٣تأليف رضا اشرفزاده ٬به معني »بـيرون از تـوان و ِ
ـکسي بودن« که با بيت شاهد مناسبت دارد؛
َجود  ٬به همان معني ٬در فرهنگ آنندراج ؛
سخنچين  ٬به همان معني ٬در فرهنگ آنندراج ؛
سروا  ٬به معني »حکايت ٬حديث« ٬در فرهنگ جهانگيري و فرهنگ آنندراج ؛
ش ْهپيل و ش ْه پيلي و شا ْهپيل در فرهنگ فارسي معين ٬ذيل همين مواد با انـدک تـفاوتي در
تعريف؛
ـکَ توم  ٬به همان معني ٬در فرهنگ آنندراج ؛
مُ َزلْ َزل  ٬با همان شاهد ٬در فرهنگ فارسي معين.
ـگفتني است که در سالهاي  ١٣٧٨تا  ٬١٣٨٠شرح و تـحليل مـنظومه وامـق و عـذرا بـه
ـکوشش نسرين تهراني؛ شرح و تحليل منظومه ليلي و مجنون ) ٢٧٠ص( به کـوشش وجـيهه
ـکرمپسندي؛ بازنويسي و نگارش نسخه خطّ ي منظومه خسرو و شيرين ) ٢٩٢ص( به کوشش راويه
ـکر دـافشاري ٬به عنوان پاياننامههاي دوره کارشناسي ارشد ٬در واحد علوم و تحقيقات
دانشگاه آزاد اسالمي عرضه شده است) .ايماني ٬بهروز» ٬معرفي پاياننامههاي تحصيلي در حوزه
تصحيح متون« ٬بخش سوم ٬آينه ميراث  ٬سال پنجم ٬١٣٨١ ٬شماره  ٢و  ٬٣ص(١٣٧
©

