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دستۀ سوم هم ابیاتی است که در متون کهن بدون نام
نگارنده آمدهاست ،اما با کنارهم قرارگرفتن اشعار پراکنده
مشخص میشود سرودۀ بوشکور بلخی هستند (صفری
آققلعه :1395 ،سیوچهار).

مهمترین پژوهشها دربارۀ اشعار پراکندۀ ابوشکور بلخی
آن ژیلبر الزار و محمود مدبری است که با جستوجوی
از ِ
فراوان در منابع مختلف ،از جمله فرهنگها و کتب تاریخ
و تذکره و ادب ،بهترتیب  421و  429بیت از اشعار او را
گرد آوردهاند (الزار128-78 :1342 ،؛ مدبری.)110-82 :1370 ،
با وجود همۀ کوششی که این دو نفر برای گردآوری
سرودههای باقیمانده از بوشکور به کار بستند ،ابیاتی از
بوشکور همچنان از نظر آنها پنهان ماندهاست .این ابیات
چند دستهاند:

در این مقاله ،بر اساس دو دستنویس تازهیاب ،چند
بیت دیگر از آفریننامۀ بوشکور بلخی را به مجموعۀ اشعار
بازمانده از او میافزاییم.
الف .تحفة العقل
تحفة العقل اندرزنامهای است مختصر دربارۀ خرد که
مؤلفی ناشناخته آن را به «مجلس بزرگوار وزیر عالم سیّد
صدور امم ضیاء الملة والدین» تقدیم کردهاست .زمان
ضیاءالدین وزیر هم
زندگی مؤلف مشخص نیست و از
ِ
ً
اطالعی به دست نیامد ،اما احتماال تألیف متن به قرن هفتم
هجری بازمیگردد.
از تحفة العقل دو دستنویس میشناسیم:
ـ ـنخست کتابخانۀ ایاصوفیا ،شَّ ،4822
مورخ 864ق

یک دسته
ابیات واردشده در بعضی منابع دیریاب و دور از
ِ
دسترس ،مانند خرمنامه ،است که هیچ یک از این دو تن
نه متن آن را دیده بودهاند و نه گزارش آن را .خرمنامه ،تألیف
علی بن ابینصر بن علی معروف بن ابیالحسین اوزجندی،
کتابی اخالقی است که در قرن پنجم تألیف شدهاست.
پروفسور محمد اقبال (1948-1894م) بر اساس نسخهای از
این کتاب که در تملک خود او بوده ،ابیاتی از شهید بلخی
و ابوشکور بلخی و رودکی و ابوطاهر خسروانی را منتشر
کردهاست 1 .متأسفانه اکنون از سرنوشت این کتاب اطالعی
در دست نیست و مقالۀ محمد اقبال تنها منبع ما دربارۀ آن

1

(فوشهکور)180-181 :1377 ،؛

 .2بهمناسبت ذکر نام ارشاد ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یک نسخۀ
دیگر از این کتاب در کتابخانۀ اوقاف شهر موصل نگهداری میشد که پس
از حملۀ داعش و غارت این کتابخانه ،سرگذشت آن معلوم نیست .متأسفانه
اطالعات زیادی دربارۀ نسخه در فهرست آن کتابخانه ذکر نشدهاست ،تنها
میدانیم که آن نسخه دارای  329برگ در اندازۀ  16 × 21/5بودهاست و با نام
المرشد شناسانده شدهاست (رک .سالم عبدالرزاق احمد .)185 :1977 ،او در
معرفی کتاب به کشف الظنون نظر داشته و نام کتاب و تاریخ وفات مؤلف
را از آنجا اخذ کردهاست (حاجی خلیفه ،بیتا.)1654 /2 :

 .1مؤلف توضیح بیشتر دربارۀ متن خرمنامه را به مقال ۀ دیگری احاله دادهبود،
ً
ّ
اما ظاهرا این مقالۀ تکمیلی ،بهعلت فوت اقبال در مدت کوتاهی بعد از
انتشار مقالۀ نخست ،هرگز نوشتهنشد.
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میکح نیسحدمحم دّیس

ابیاتی نویافتهت
 از آفرین نامۀ ابوشکور بلخی

دستۀ دیگر ابیات نویافته در منابعی آمدهاست که بعد از
انتشار آن دو تحقیق پیدا و منتشر شدهاند .مانند کتاب
ارشاد عبدهللا بن محمد قالنسی نسفی (اوایل قرن ششم) که
 8بیت از آفریننامۀ بوشکور را نقل کردهاست (قالنسی

یخلب روکشوبا ۀمان نیرفآ زا هتفایون یتایبا

است .در خرمنامه  13بیت از بوشکور بلخی نقل شده که
یک بیت آن به عربی است و نشانۀ عربیسرایی ابوشکور
است .به این نکته در منابع دیگر اشارهای نشدهاست (اقبال،
1947م.)24-23 :

جستار

میکح نیسحدمحم دّیس

یخلب روکشوبا ۀمان نیرفآ زا هتفایون یتایبا

جستار

22پ) .سرایندۀ بعض اشعار منقول در متن نیز مشخص
نیست (همان :گ11پ21 ،ر23 ،ر23 ،پ).
در تحفة العقل بیتی از بوشکور نقل شده که در دیگر
منابع ذکری از آن نیست و نویافتهای از سرودههای اوست:

ـ ـدوم کتابخانۀ نورعثمانیه ،ش ،2292از قرن هشتم و
نهم هجری (حسینی.)43-45 :1394 ،
مؤلف در خاتمۀ کتاب زیر عنوان «داستان نوشروان عادل
و ختم کتاب» به نقل از کتاب مرزباننامه داستان یکی از
بزرگان بلخ را نقل کردهاست که انوشیروان با تقاضای او
برای دانشآموزی فرزندش مخالفت کرد (تحفة العقل،
نورعثمانیه :گ29پ30-ر33 ،ر33-پ) .این داستان در
مرزباننامۀ تحریر سعدالدین وراوینی ،تألیف میانۀ
سالهای 622-607ق ،نیست؛ اما در تحریر دیگر
مرزباننامه بهانشای محمد بن غازی ملطیوی ،تألیف
598ق ،ذکر شدهاست (ملطیوی .)221-219 :1383 ،با این
وجود به نظر نمیرسد این کتاب نیز مأخذ تحفة العقل در
این داستان بودهباشد ،زیرا بهجز تفاوت در بعضی جزئیات
و طوالنیتر بودن روایت تحفة العقل ،درخواست ّ
بزاز
بلخی از انوشیروان ،در مرزباننامه ،حضور در مجلس شاه
است تا بهواسطۀ آن منظور عالمیان و مذکور جهانیان شود.
آیا مؤلف تحفة العقل تحریر دیگری از مرزباننامه را در
اختیار داشتهاست؟ یکی از جمالت انوشیروان این گمان
را تقویت میکند که اصل داستان همان دانشآموختن
فرزند ّ
بزاز بلخی بودهباشد .او یکی از معایب نزدیکشدن
مردم عادی به پادشاه را فروافتادن فرزندان پادشاه از ّ
علو
همت به حضیض ذکر میکند (همان .)221 :در روایت
ملطیوی اشارهای به فرزند ّ
بزاز بلخی نشدهاست ،اما این
اشاره به فرزندان ،که با سیاق حکایت به شکلی که او نقل
میکند همخوانی ندارد ،مشخص میکند که اگرچه روایت
ً
ملطیوی منبع تحفة العقل نیست ،احتماال سرچشمۀ داستان
در روضة العقول و تحفة العقل یکی بودهاست.
مؤلف به اندک مناسبتی ابیات متعددی از منظومۀ خود،
اکلیل الحکمة ،نقل میکند (تحفة العقل ،نورعثمانیه :گ3ر4 ،ر،

حکما گویند که مردم را باید که خرد بر هنر غالب باشد
که آن هنر قیمت آرد و عقال گویند که یک جزو علم را دو
جزو عقل باید تا آن علم را به کار تواند برد ،چنانک
بوشکور گوید ،شعر:
نبایـد هنـر کـز خـرد بگـذرد
تباهــی فزایــد هنــر بــی خــرد
(همان :گ6پ)

ب .اوراق بازمانده از جنگی قدیم
الی یکی از نسخههای مرحوم میرزا حسن مصطفوی که
در سال  1396به کتابخانۀ ملی منتقل شد ،شش ورق
قدیمی از حوالی سدۀ ششم و هفتم بود ،که از جنگی باز
ماندهاست .این اوراق حاوی مطالب مختلفی از قبیل نامۀ
ابنسینا به ابوسعید ابوالخیر ،چند یادداشت پزشکی از قول
جالینوس ،سرودههایی به عربی از ابوالعالی معری و
ابنسینا و ابوتمام و امیرالمؤمنینع ،بخشهایی از کتاب
تهذیب االخالق و تطهیر االعراق ابنمسکویه و قطعاتی
به نثر و چند رباعی فارسی است .از این میان ،آنچه بیشتر
نظر مرا جلب کرد ابیاتی از یک منظومۀ فارسی بود با عنوان:
«االمثال بالفارسیة» .کاتب اشارهای به نام سراینده
نکردهاست ،اما ذکر بیت «بیاموز هر چند بتوانیا /مگر
خویشتن شاه گردانیا» در انتساب آن به بوشکور تردیدی
3
باقی نمیگذارد ،زیرا این بیت در مثنوی راحة االنسان
بهنقل از آفریننامه (الزار93 :1342 ،؛ )Schefer, 1883: 226
تضمین شدهاست.
بیت چهارم این شعر هم در راحة االنسان تضمین شده
و بهتلمیح از نام سرایندهاش یاد شدهاست:
2

5ر7 ،پ8 ،پ11 ،ر11 ،پ12 ،پ16 ،ر17 ،پ18 ،ر18 ،پ19 ،پ،

20پ22 ،ر22 ،پ26 ،پ28 ،ر29 ،ر30 ،پ31 ،ر32 ،ر) .از این
منظومه تا کنون نسخۀ مستقلی به دست نیامدهاست .او از
سنایی هم اشعاری نقل کردهاست (همان :گ9ر17 ،پ21 ،ر،

 .2میرزا حسن مصطفوی (1384-1297ش) نویسندۀ تفسیر روشن در  16جلد
و التحقیق فی کلمات القرآن الکریم در  14جلد و مصحح اختیار معرفة الرجال
معروف به رجال کشی و متشابهات القرآن ابنشهرآشوب و آثار دیگر.
	.3سرودۀ قرن پنجم هجری .دربارۀ این مثنوی و سرایندۀ آن رک .فوشهکور،
.55-52 :1377

 .1مشخصات این نسخه در فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانۀ ایاصوفیا
(استانبول) از قلم افتادهاست (نک .حسینی.)1390 ،
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()Schefer, 1883: 230

بــه آهســتگی رو کــی مــرد دوان
هــمــیــشــه ز پـــس مــانــد از کــــاروان

این بیت ،با مختصر تفاوتهایی و بدون ذکر نام سراینده،
در کتابهای قابوسنامه ،تحفة الملوک ،روض الجنان و
روح الجنان و اغراض السیاسة فی اعراض الریاسة هم نقل
شدهاست (صفری .)530 /1 :1395 ،همین بیت در رسالۀ گل
و مل یا مناظرة الورد و بنت الکرم سرودۀ ابوسعد یا ابوسعید
ترمذی در 585ق بهنام قتلغ بلکا بیغو اسفهساالر ابوالمحامد
محمد بن علی (احتماال ً از خاندان آل افراسیاب) بدون نام
سراینده و به این صورت تضمین شدهاست:

بتوانیــا
هرچنــد
بیامــوز
مــگــر خــویــشــتــن شــــاه گــردانــیــا
از آموختــن ننــگ دارد کســی
کـــی بـــهـــره نـــــدارد ز دانـــــش بسی

منابع

ــاقبـال ،محمـد (1947م)« .کتـاب خرمنامه مین قدیم شـعراء
کی بعض اشـعار» .کالـج اورینتل میگزین (آگوسـت)-23 :
( .24تجدیـد چـاپ در :مقـاالت منتخبـۀ مجلـۀ دانشـکدۀ
خاورشناسـی .ج  .1بهاهتمـام وزیرالحسـن عابـدی .الهور:
انتشارات دانشگاه پنجاب .ص )430-428
ــبختیـار ،مظفـر و حمیـد رضایـی (« ،)1387شـعرهای کهن
فارسـی در کتاب ارشـاد قالنسی» .مجلۀ دانشـکدۀ ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه تهران ،ش( 186تابستان).26-1 :
ــترمـذی ،ابوسـعد (« .)1392رسـالۀ گل و مـل از ابوسـعد
ترمـذی یـا مناظـرة الـورد و بنت الکـرم» .در :ارمغـان ادب:
مجموعـۀ مقـاالت ،اثری در عرفان ،رسـالۀ گل و مل و دیوان
رضـوان کاشـانی .نگارش ،تحقیق و تصحیح حسـن عاطفی.
بهکوشش :افشین عاطفی .کاشان :نشر همگام با هستی.
ّ
ــحاجی خلیفه ،مصطفی بن عبدالله (بیتا) .كشف الظنون عن
اسامی الكتب والفنون .بیروت :دار احياء التراث العربی.
ــحسینی ،سیّد محمدتقی ( .)1394فهرست دستنویسهای
فارسی کتابخانۀ نورعثمانیه ـ استانبول .تهران :منشور سمیر.
ــسـالم عبدالرزاق احمـد ( .)1977فهـرس مخطوطات مکتبة
االوقـاف العامـة فـی الموصـل .ج  .4بغـداد :وزارة االوقـاف
جمهوریة العراقیة.
ــ[سجاسـی ،شـمسالدین اسـحاق بـن ابراهیـم] (.)1368
فرائـد السـلوک .بهتصحیـح و تحشـیۀ نورانـی وصـال و
غالمرضا افراسیابی .تهران :پاژنگ.
ــصادقـی ،علیاشـرف (« .)1383دو تحـول آوائـی در زبـان

نــه پازهــر ،زهــر اســت کافزون شــود؟
وز انــــــدازۀ خــویــش بـــیـــرون شــود
(ترمذی)416 :1392 ،

بیت آخر شعر بوشکور با همین ضبط در کتاب فرائد
السلوک فی فضائل الملوک ،تألیف 610-609ق بهنام
مظفرالدین اتابک ازبک بن محمد ایلدگز ،آخرین نفر از
سلسلۀ اتابکان آذربایجان ،بدون اشاره به نام سراینده آمده
است (سجاسی.)204 :1368 ،
ابیات منقول از آفریننامۀ بوشکور در اوراق یادشده از
این قرار است:
االمثال بالفارسیة
چــه گفتنــد گوینــدگان جهــان
چــه مــانــدهســت نــاگــفــتــه انــــدر نهان
همــه گفتــه شــد گفتنینــی 1نمانــد
مــن از گفته خــواهــم همی بــا تــو رانــد
خــرد بــازدارد ز ناکردنــی
زبــــــان بــــــــــازدارد ز نــاگــفــتــنــی
ً
 .1در نسخه دقیقا به همین صورت کتابت و حرکتگذاری شدهاست .به آخر
بعضی از کلمات مختوم به مصوت بلند ،در دورهای از تحول زبان فارسی،
صامت غیراشتقاقی «ن» افزوده شدهاست .این تحول در بیشتر موارد از بین
رفته و تنها در بعضی از کلمات تا به امروز باقی ماندهاست .برای توضیح
بیشتر و شواهد مرتبط با این تحول رک .صادقی .4-1 :1383 ،مشخص
نیست این ضبط مربوط به ابوشکور بلخی است یا کاتب نسخۀ ما.
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میکح نیسحدمحم دّیس

کــه پازهــر زهرســت کــه افــزون شــود
چــو ز انـــــدازه خــویــش بــیــرون شــود

تــو مــا را شــبانی و مــا چــون رمــه
رمــــه بـــیشـــبـــان گــــرگ ّدرد همه

یخلب روکشوبا ۀمان نیرفآ زا هتفایون یتایبا

دل تــو بــه هــر کار هشــیار بــاد
کــه چــونــان 1شــنــیــدم مــن از اوســتــاد

کــه پازهــر زهرســت کفــزون شــود
و از انـــــدازۀ خــویــش بـــیـــرون شــود

جستار

میکح نیسحدمحم دّیس

یخلب روکشوبا ۀمان نیرفآ زا هتفایون یتایبا

جستار

تعلیقات عارف نوشاهی .تهران :میراث مکتوب.
ــالزار ،ژیلبـر ( .)1342اشـعار پراکنـدۀ قدیمتریـن شـعرای
فارسـیزبان از حنظلـۀ بادغیسـی تـا دقیقی (بغیـر رودکی).
تهران :قسمت ایرانشناسی انستیتو ایران و فرانسه.
ــمدبری ،محمود ( .)1370شرح احوال و اشعار شاعران
بیدیوان در قرنهای  5-4-3هجری قمری .تهران :پانوس.
ــملطیـوی ،محمد غـازی ( .)1383روضة العقـول .بهتصحیح
و تحشـیۀ محمـد روشـن و ابوالقاسـم جلیلپـور .تهـران:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

فارسـی (حـذف و اضافهشـدن صامـت «ن» بعـد از
مصوتهـای بلنـد)» .زبانشناسـی ،س ،19ش( 2پیاپـی ،38
پاییز و زمستان).9-1 :
ــصفری آققلعه ،علی ( .)1395اشعار فارسی پراکنده در متون
(تا سال  700هجری) .تهران :موقوفات دکتر محمود افشار.
ــفوشـهکور ،شـارل – هانـری دو ( .)1377اخالقیات :مفاهیم
اخالقـی در ادبیـات فارسـی از سـده سـوم تـا سـده هفتـم
هجـری .ترجمـۀ محمدعلـی امیرمعـزی و عبدالمحمـد
روحبخشـان .تهـران :مرکـز نشـر دانشـگاهی و انجمـن
ایرانشناسی فرانسه در ایران.
ــقالنسـی نسـفی ،عبـدهللا بـن محمـد بـن ابیبکـر (.)1385
ارشـاد در معرفـت و وعـظ و اخلاق .تصحیـح ،مقدمـه و

Schefer, Charles (1883). Chrestomathie Persane V1: A
L'Usage Des Eleves De L'Ecole Speciale Des Langues
Orientales Vivantes. Paris: Kessinger Publishing.
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