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نهس تریم پژوهش ها دربارۀ اشعار پراکنحۀ ابوشّور بلخی 

از آِن ژیلبر الزار و نیسود نحبری امت که با جمت وجوی 

فراوان در ننابع نختلف، از جسله فرهنگ ها و کتب تاریخ 

و تذکره و ادب، به ترتحب 421 و 429 بحت از اشعار او را 

گرد آورده انح )الزار، 1342: 78-128؛ نحبری، 1370: 110-82(. 

گردآوری  برای  نفر  دو  ایم  که  کوششی  هسۀ  وجود  با 

مروده های باقی نانحه از بوشّور به کار بمتنح، ابیاتی از 

بوشّور هسچنان از نظر آنها پنهان نانحه امت. ایم ابیات 

چنح دمته انح: 

آکتدستۀ ابیاِت واردشحه در بعضی ننابع دیریاب و دور از 

دمترس، ناننح خرمنامه، امت که هیچ یک از ایم دو تم 

نه نتم آن را دیحه بوده انح و نه گزارش آن را. خرمنامه،تألیف 

علی بم ابی نصر بم علی نعروف بم ابی الیمحم اوزجنحی، 

کتابی اخالقی امت که در قرن پنجس تألیف شحه امت. 

پروفمور نیسح اقبال )1894-1948م( بر اماس نمخه ای از 

ایم کتاب که در تسلک خود او بوده، ابیاتی از شهیح بلخی 

و ابوشّور بلخی و رودکی و ابوطاهر خمروانی را ننتشر 

کرده امت. 1 نتأمفانه اکنون از مرنوشت ایم کتاب اطالعی 

در دمت نحمت و نقالۀ نیسح اقبال تنها ننبع نا دربارۀ آن 

امت. در خرمنامه13 بحت از بوشّور بلخی نقل شحه که 

یک بحت آن به عربی امت و نشانۀ عربی مرایی ابوشّور 

امت. به ایم نّته در ننابع دیگر اشاره ای نشحه امت )اقبال، 

1947م: 24-23(. 

دستهتدآگف ابیات نویافته در ننابعی آنحه امت که بعح از 

انتشار آن دو تیقیق پیحا و ننتشر شحه انح. ناننح کتاب 

ارشادعبحهللا بم نیسح قالنمی نمفی )اوایل قرن ششس( که 

8 بحت از آفریننامۀبوشّور را نقل کرده امت )قالنمی 

نمفی، 1385: شصت ومه، 38-39، 98، 283؛ بختیار و رضایی، 

 2.)18 ،17 ،9 ،8 :1387

نام  ابیاتی امت که در نتون کهم بحون  دستهتس م هس 

نگارنحه آنحه امت، انا با کنارهس قرارگرفتم اشعار پراکنحه 

)صفری  بلخی همتنح  بوشّور  نشخص نی شود مرودۀ 

آق قلعه، 1395: می وچهار(.

در ایم نقاله، بر اماس دو دمتنویس تازه یاب، چنح 

بحت دیگر از آفریننامۀبوشّور بلخی را به نجسوعۀ اشعار 

بازنانحه از او نی افزاییس.

فلف.ت حفةتفلعقل

انحرزنانه ای امت نختصر دربارۀ خرد که  العقل تحفة

نؤلفی ناشناخته آن را به »نجلس بزرگوار وزیر عالس محکح 

تقحیس کرده امت. زنان  والحیم«  السلة  انس ضیاء  صحور 

زنحگی نؤلف نشخص نحمت و از ضیاءالحیِم وزیر هس 

 تألیف نتم به قرن هفتس 
ً
اطالعی به دمت نیانح، انا ادتساال

هجری بازنی گردد. 

از تحفةالعقل دو دمتنویس نی شنامحس: 

864ق ـ  خ  نورَّ ایاصوفیا، ش4822،  کتابخانۀ  ابست 
)فوشه کور، 1377: 181-180(؛1

تسیّدت حمدحسی تحنلم

ی ایران
ک
مازنان امناد و کتابخانۀ نل

Owraq.atiq@gmail.com

تفالا اتا آار ۀ
تف تیرفآ تاا هتفا ون رتایبا

به ننامبت ذکر نام ارشادذکر ایم نّته خالی از لطف نحمت که یک نمخۀ  2.ت

دیگر از ایم کتاب در کتابخانۀ اوقاف شهر نوصل نگهحاری نی شح که پس 

از دسلۀ داعش و غارت ایم کتابخانه، مرگذشت آن نعلوم نحمت. نتأمفانه 

اطالعات زیادی دربارۀ نمخه در فهرمت آن کتابخانه ذکر نشحه امت، تنها 

نی دانیس که آن نمخه دارای 329 برگ در انحازۀ 21/5 × 16 بوده امت و با نام 

المرشدشنامانحه شحه امت )رک. مالس عبحالرزاق ادسح، 1977: 185(. او در 

نعرفی کتاب به کشفالظنوننظر داشته و نام کتاب و تاریخ وفات نؤلف 

را از آنجا اخذ کرده امت )داجی خلیفه، بی تا: 2/ 1654(.

نؤلف توضیح بحشتر دربارۀ نتم خرمنامهرا به نقالۀ  دیگری اداله داده بود،  1.ت

ت فوت اقبال در نحت کوتاهی بعح از 
ک
 ایم نقالۀ تّسیلی، به عل

ً
انا ظاهرا

انتشار نقالۀ نخمت، هرگز نوشته نشح.
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دوم کتابخانۀ نورعثسانیه، ش2292، از قرن هشتس و ـ 

نهس هجری )دمحنی، 1394: 43-45(.

نؤلف در خاتسۀ کتاب زیر عنوان »دامتان نوشروان عادل 

و ختس کتاب« به نقل از کتاب مرزباننامهدامتان یّی از 

بزرگان بلخ را نقل کرده امت که انوشحروان با تقاضای او 

العقل،  )تحفة کرد  نخالفت  فرزنحش  دانش آنوزی  برای 

در  دامتان  ایم  33ر-33پ(.  گ29پ-30ر،  نورعثسانیه: 

نیانۀ  تألیف  وراوینی،  معحالحیم  تیریر  مرزباننامۀ

دیگر  تیریر  در  انا  نحمت؛  607-622ق،  مال های 

تألیف  نلطیوی،  غازی  بم  نیسح  به انشای  مرزباننامه 

598ق، ذکر شحه امت )نلطیوی، 1383: 219-221(. با ایم 

وجود به نظر نسی رمح ایم کتاب نیز نأخذ تحفةالعقلدر 

ایم دامتان بوده باشح، زیرا به جز تفاوت در بعضی جزئیات 

از  و طوالنی تر بودن روایت تحفةالعقل، درخوامت بزک

بلخی از انوشحروان، در مرزباننامه، دضور در نجلس شاه 

امت تا به وامطۀ آن ننظور عالسیان و نذکور جهانیان شود. 

آیا نؤلف تحفةالعقلتیریر دیگری از مرزباننامهرا در 

اختیار داشته امت؟ یّی از جسالت انوشحروان ایم گسان 

دانش آنوختم  دامتان هسان  اصل  تقویت نی کنح که  را 

از بلخی بوده باشح. او یّی از نعایب نزدیک شحن  فرزنح بزک

نردم عادی به پادشاه را فروافتادن فرزنحان پادشاه از علوک 

)هسان: 221(. در روایت  به دضیض ذکر نی کنح  هست 

از بلخی نشحه امت، انا ایم  نلطیوی اشاره ای به فرزنح بزک

اشاره به فرزنحان، که با محاق دّایت به شّلی که او نقل 

نی کنح هس خوانی نحارد، نشخص نی کنح که اگرچه روایت 

 مرچشسۀ دامتان 
ً
نلطیوی ننبع تحفةالعقلنحمت، ادتساال

در روضةالعقولو تحفةالعقلیّی بوده امت.

نؤلف به انحک ننامبتی ابیات نتعحدی از ننظونۀ خود، 

اکلیلالحکمة، نقل نی کنح )تحفةالعقل، نورعثسانیه: گ3ر، 4ر، 

5ر، 7پ، 8پ، 11ر، 11پ، 12پ، 16ر، 17پ، 18ر، 18پ، 19پ، 

20پ، 22ر، 22پ، 26پ، 28ر، 29ر، 30پ، 31ر، 32ر(. از ایم 

ننظونه تا کنون نمخۀ نمتقلی به دمت نیانحه امت. او از 

منایی هس اشعاری نقل کرده امت )هسان: گ9ر، 17پ، 21ر، 

22پ(. مراینحۀ بعض اشعار ننقول در نتم نیز نشخص 

نحمت )هسان: گ11پ، 21ر، 23ر، 23پ(.

در تحفةالعقلبحتی از بوشّور نقل شحه که در دیگر 

ننابع ذکری از آن نحمت و نویافته ای از مروده های اومت:

دّسا گوینح که نردم را بایح که خرد بر هنر غالب باشح 

که آن هنر قیست آرد و عقال گوینح که یک جزو علس را دو 

جزو عقل بایح تا آن علس را به کار توانح برد، چنانک 

بوشّور گویح، شعر:

بگـذرد خـرد  کـز  هنـر  نبایـح 

خــرد بــی  هنــر  فزایــد  تباهــی 

)هسان: گ6پ(

ب.تفورفقتاا  اادهتف تجنگاتقدآم

الی یّی از نمخه های نردوم نیرزا دمم نصطفوی2 که 

در مال 1396 به کتابخانۀ نلی ننتقل شح، شش ورق 

قحیسی از دوالی محۀ ششس و هفتس بود، که از جنگی باز 

نانحه امت. ایم اوراق داوی نطالب نختلفی از قبیل نانۀ 

ابم محنا به ابومعیح ابوالخیر، چنح یادداشت پزشّی از قول 

و  نعری  ابوالعالی  از  عربی  به  مرو ده هایی  جالینوس، 

ابم محنا و ابوتسام و انیرالسؤننیمع، بخش هایی از کتاب 

تهذیباالخالقوتطهیراالعراقابم نمّویه و قطعاتی 

به نثر و چنح رباعی فارمی امت. از ایم نیان، آنچه بحشتر 

نظر نرا جلب کرد ابیاتی از یک ننظونۀ فارمی بود با عنوان: 

مراینحه  نام  به  اشاره ای  کاتب  بالفارمحة«.  »االنثال 

بتوانیا/ نگر  »بیانوز هر چنح  بحت  انا ذکر  نّرده امت، 

خویشتم شاه گردانیا« در انتماب آن به بوشّور تردیحی 

باقی نسی گذارد، زیرا ایم بحت در نثنوی راحةاالنسان3 

 )Schefer, 1883: 226 به نقل از آفریننامه)الزار، 1342: 93؛

تضسیم شحه امت.

بحت چهارم ایم شعر هس در راحةاالنسانتضسیم شحه 

و به تلسیح از نام مراینحه اش یاد شحه امت:

نشخصات ایم نمخه در فهرستدستنویسهایفارسیکتابخانۀایاصوفیا 1.ت

)استانبول( از قلس افتاده امت )نک. دمحنی، 1390(.

نیرزا دمم نصطفوی )1297-1384ش( نویمنحۀ تفسیرروشندر 16 جلح  2.ت

و التحقیقفیکلماتالقرآنالکریمدر 14 جلح و نصیح اختیارمعرفةالرجال

نعروف به رجالکشیو متشابهاتالقرآنابم شهرآشوب و آثار دیگر. 

مرودۀ قرن پنجس هجری. دربارۀ ایم نثنوی و مراینحۀ آن رک. فوشه کور،   .3

.55-52 :1377
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دل تــو بــه هــر کار هشــحار بــاد

ــاد ــت ــن از اوس ــه چــونــان1 شــنــیــدم م ک

کــه پازهــر زهرمــت کــه افــزون شــود

ــرون شــود ــی ــش ب ــوی ــدازه خ ــ ــو ز انـ چ
)Schefer, 1883: 230(

ایم بحت، با نختصر تفاوت هایی و بحون ذکر نام مراینحه، 

در کتاب های قابوسنامه، تحفةالملوک، روضالجنانو

روحالجنانو اغراضالسیاسةفیاعراضالریاسةهس نقل 

شحه امت )صفری، 1395: 1/ 530(. هسیم بحت در رمالۀ گل

ومل یا مناظرةالوردوبنتالکرممرودۀ ابومعح یا ابومعیح 

ترنذی در 585ق به نام قتلغ بلّا بیغو امفهماالر ابوالسیانح 

نام  بحون  افرامحاب(  آل  از خانحان   
ً
)ادتساال علی  بم  نیسح 

مراینحه و به ایم صورت تضسیم شحه امت:

نــه پازهــر، زهــر امــت کافزون شــود؟

ــود ش ــرون  ــیـ بـ خــویــش  انــــــدازۀ  وز 

)ترنذی، 1392: 416(

بحت آخر شعر بوشّور با هسیم ضبط در کتاب فرائد

به نام  609-610ق  تألیف  الملوک،  فضائل فی السلوک

نظفرالحیم اتابک ازبک بم نیسح ایلحگز، آخریم نفر از 

ململۀ اتابّان آذربایجان، بحون اشاره به نام مراینحه آنحه 

امت )مجامی، 1368: 204(. 

ابیات ننقول از آفریننامۀ بوشّور در اوراق یادشحه از 

ایم قرار امت:

فال ثالتاالفارسیة

جهــان گوینــحگان  گفتنــح  چــه 

ــدر نهان ــ ان نــاگــفــتــه  ــت  ــده س ــان ــه م چ

هســه گفتــه شــح گفتنینــی1 نسانــح

ــد ران ــو  ت ــا  ب همی  خــواهــم  گفته  از  مــن 

ناکردنــی ز  بــازدارد  خــرد 

ــی ــن ــت ــف ــاگ ن ز  بــــــــــازدارد  زبــــــان 

ــود ــزون ش ــت کف ــر زهرم ــه پازه ک

ــود ش بـــیـــرون  ــش  ــوی خ انـــــدازۀ  از  و 

ــه ــون رن ــا چ ــبانی و ن ــا را ش ــو ن ت

همه دّرد  ــرگ  ــ گ بـــی شـــبـــان  ــه  ــ رم

دوان نــرد  کــی  رو  آهمــتگی  بــه 

کــــاروان از  ــد  ــان م پـــس  ز  هــمــیــشــه 

بتوانیــا هرچنــح  بیانــوز 

ــن شــــاه گــردانــیــا ــت ــش ــوی مــگــر خ

کمــی دارد  ننــگ  آنوختــم  از 

بسی ــش  ــ دانـ ز  نـــــدارد  بـــهـــره  ــی  کـ
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