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محسن ذاکرالحسینی

اشعاری از نصرآبادی

پژوهشگرفرهنگستانزبانوادبفارسی

mohsenparand@yahoo.com

میرزامحمدطاهرنصرآبادی)حیات:1027-د.حدود1100ق(

نیز تذکرهنویسوسخنشناسمشهورعصرصفوی،خود

نظم معّمایی یا میسروده گاهشعری و داشته قریحۀشعر

میکردهاست؛ازاینروترجمۀاحوالونمونۀاشعارخودرا

هتاریخها
ّ
نیزدرآخرتذکرةالشعراءآوردهاست.اودربخشماد

)تذکرۀ نصرآبادی،بهکوششوحیددستگردی،1ص487(ودربخش

معّمیات)همان،ص545(نیزنمونههاییازاینگونهسرودههایش

راقراردادهاست.محسنناجینصرآبادی،مصّححیکیاز

چاپهایتذکرۀ نصرآبادی،2کهاشعارنصرآبادیرابیروننویس

کردهودوبارهدرفصلمستقلیقرارداده،متأسفانهازذکر

مادهتاریخهاومعّمیاتغفلتکردهاست.

مطاوی در دیگریهم اشعار نصرآبادی ازمحمدطاهر

نسخههایخطیبهویژهدرمجموعههاوسفینههامیتوان

یافت.منبهچندفقرهبرخوردمکهبعضیدرتذکرۀاونیامده

است،وچونازشعراوتاکنونمجموعهایشناسایینشده

است،ُجستنهمینمقدارنیزخالیازفایدهنیست.

درحاشیۀدستنویسیازتذکرۀ نصرآبادی)کتابخانۀمجلس

مقابل در 1086ق( مورخ ،3016 شمارۀ دستنویس اسالمی، شورای

شرححالنصرآبادیاشعاریازاوهستکهدرهیچیکازسه

مذکور حاشیۀ مندرجات است. نیامده او تذکرۀ چاپ

اینهاست:

هو

1.چاپخانۀارمغان،تهران،1317ش.

2.انتشاراتاساطیر،تهران،1378ش.

مــراپشــتوشــکمچســبیدبــرهــملیــکدلشــادم

ســـتادم
ُ
کـــهایـــنچســـباندهدرمشـــققناعـــتکـــردا

چـوعکسزشـتباآیینـههرکـسچهرهشـدبامن

چورفـتازپیشچشـممصورتشهمرفـتازیادم

ــن ــرزمی ــرب ــدۀت ــایددی ــانگش ــنطوف ــرچنی گ

ـــن ـــرزمی ـــناورب ـــرددش ـــوجمیگ ـــونم ـــادههمچ ج

تشــاهوگــدایکســانکننــد
ّ
نامــدارانعــز

ـــن ـــرزمی ـــرب ـــدس ـــمنه
َ
ـــَردخات ـــسراَب ـــرک ـــامه ن

ببنــدازنیــکوبــدلــبرادِرروزیبــهخــودواکــن

تراتماشـــاکن
ّ
بنـــهدنـــدانبـــهروی»حـــرف«3ولـــذ

فسایی اسماعیل محمدبن فارس شیخاالسالم با نصرآبادی

صبه»مسیح«و»معنی«شاعر
ّ
)وفات:حدود1131ق(متخل

وفقیهعالیرتبۀعصرصفویدوستیداشته،ودرسال1073ق

مسیح  سفینۀ خوددر
ّ
نمونههاییازسرودههایشرابهخط

مؤلفو
ّ
)یزد،کتابخانۀوزیری،دستنویسشمارۀ3988،خط فسایی 

دیگران،مورخقرنیازدهمواوایلدوازدهمهجری(نوشتهاستکهرقم

آنچنیناست:

مخلِصصاحبسفینهمحمدطاهرنصرآبادی،سنۀ1073

)مورخ فسایی مسیح  سفینۀ  در مندرج نصرآبادی اشعار

همانهاییاستکهحدودسیزدهسالبعددر
ً
1073ق(تقریبا

تذکرةالشعرایخویش)تألیف1085ق(آوردهاستوازتوجه

بهایننکتهچنیناستنباطمیشودکهنصرآبادیکمشعربودهو

نبهاینکارمیپرداختهاست،اماهمین
ّ
فقطگاهازسرتفن

و نوجوی طبعی و خوش قریحهای از مختصر اشعار

مضمونآفرینحکایتدارد.مندرجاتدستخطنصرآبادی

درسفینۀمذکوراینهاست:

هو

لمحّرره:

تــانســیمعطــرزلفــتبرصبــاپیچیدهاســت

عطســهدرمغــزغــزاالنخطــاپیچیدهاســت

ــقدرکــفدلهیچچیــز
ّ
نیســتدربحــرتعل

چونحباباینقطرهبیجابرهواپیچیدهاست

3.درتصویرنسخهواضحنیست.
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مجــوی عاشــق دِل از درد شــِد آمــد 
ِ
مانــع

ـــدهاســـت ـــهرادســـتقضـــاپیچی ـــنگنجین ـــلای قف

هــوس 
ِ
تیــغ از کردیــم آرزو شــهیِد دل

خـــوِندلمـــاراچنیـــنبـــردســـتوپـــاپیچیدهاســـت

ــق ــِدعش ــنازقی ــردنتافت ــتگ ــانیس ــِرم درس

گـــوِشمـــارادســـِتتســـلیمورضـــاپیچیـــدهاســـت

ــمازهــمبــازمیگیرنــدفیــض
َ
بــسکــهاهــِلعال

ـــت ـــدهاس ـــاپیچی ـــاِلهم ـــرب ـــوندامب ـــایههمچ س

له:

هــرکــهرادردلهــواِیآنقــِدرعنــانشســت

ـــت ـــاالنشس ـــدالنب ـــِلبی ـــویزخی ـــِفدع درص

آرزو نمانــدم دل در آرزو شکســتم بــس

ـــانشســـت ـــندری ـــوجآخـــرجـــوِشای م
ِ
ازهجـــوم

له:

آشــنا دیوانــه دِل نشــد مــن بــه م
َ
د یــک

دیوانـــهگرچـــههســـتبـــهویرانـــهآشـــنا

عــا
ّ
مد لفــظ ســخن ز بــَود را مایــه بــی

باشـــدگـــداهمیـــنبـــهدِرخانـــهآشـــنا

له:

زبــسدادمبــهزنــداِنصبــوریدادِخاموشــی

ــی ــادِخاموشـ ــرمازفریـ ــهدرزنجیـ ــزدنالـ گریـ

ــیرا ــیزبان ــاِنب ــنزب ــدسوس
َ
ــودکش خ

ِ
ــهکام ب

نــمبنیــادِخاموشــی
ُ
بــیکســیهاچــونک

ِ
بــهکنــج

له:

زبیشــیبگــذروبســیارِیکــمراتماشــاکــن

ـــن ـــاک ـــمراتماش ـــرِتغ ـــاشوعش ـــادیدورب زش

ــردن ــانک ــِشباغب ــِقعی لتحقی
ُ
ــِگگ ــوانازرن ت

ــن ــاکـ ــواِلآدمراتماشـ ــرواحـ ــمبنگـ ـ
َ
ــهعال بـ

له:

ــیخاطــرازجفــاِیتــونومیــدمیشــود؟
َ
ک

جانـــمفـــدایهـــرکـــهتـــورادیـــدمیشـــود

آفتــاب ذّره شــود کــه ندیــدهام هرگــز

ـــود ـــدمیش ـــوگردی ـــردِت ـــهِگ ـــسب
َ
ـــکنف ـــری گ

مخلِصصاحبسفینه،محمدطاهرنصرآبادی

سنۀ1073

قطعهایهمدرُجنگ صفی یزدی)کتابخانۀمجلسشورای

فودیگران،مورخقرنیازدهم
ّ
مول

ّ
اسالمی،دستنویسشمارۀ13610،خط

هجری(ازنصرآبادیآمدهاستکهمادهتاریخعمارتیاستکه

درسال1087بهدستورشخصیبهنامنصیربناشدهاستو

عیوازلطفادبیعاری
ّ
بهمقتضایموضوع،باردوتصن

ً
ظاهرا

است.مندرجاتجنگمذکوردراینخصوصچنیناست:

شعارموالنامحمدطاهرنصرآبادیدر
ْ
تاریخیکهفصاحت

بابهمیندولتسرا1یافتهاند:

زهـــیشـــاهدبخـــتمفتـــونتـــورا

شـــدهلیلـــِیوقـــتمجنـــونتـــورا

انبســـاطآفرین روضـــۀ ازیـــن

مســـکونتـــورا
ِ
ســـزازینـــِتُربـــع

دل خانــه دریــن نشــیند خــوش ازان

ــورا ــونتـ ــدهممنـ ــاندیـ ــهازمیهمـ کـ

بــهکفهــادَِرمجــزبــهقــدِرکفــاف

ـــورا ـــیاســـتافـــزونت ـــهتنهـــاچـــوخون ب

شــاهوار گوهــرت بــَود دانــش ز

ـــورا ـــونت ـــهجیح ـــبتب ـــتنس ـــزرگاس ب

پــدر فخــِر بــه نیــازی بــی ولــی

ــورا ــَوددونتـ ــیبـ ــِفاضافـ ــهوصـ کـ

حــرام شــد آن از رایــت برهــاِن بــه

ــورا ــونتـ ــیچـ ــِدبـ ــرابازخداونـ شـ

کــهتــامیتــوانشــدزخــودســرخرو

ـــدچهـــرهگلگـــونتـــورا؟
َ
ن
ُ
چـــراَمـــیک

یــادگار پــدر از نصیــر بمانــی

ــورا ــونتـ ــدازفالطـ ــدهعهـ ــزومانـ کـ

دل اهــِل مأمــن ایــن فیــروزی بــه

ــورا ــونتـ ــیاکنـ ــدازهمایونـ ــوشـ چـ

1.منظوربناییاستکهپیشازاینقطعهازآنسخنرفتهاست.
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مصرعــی از شــد تهنیتگــو خــَرد

چـــوایـــنبیـــتاقبـــالمـــوزونتـــورا

موافــقبــهتاریــخبــودآنکــهگفــت
را1 تـــو همایـــون همایـــون ســـراِی

1087ق

تهران سهشنبه،چهارممهرماهسال1391خورشیدیـ

محسنذاکرحسینی»پرند«

منابع

جنـگ صفـی یـزدی،دسـتنویسشـمارۀ13610،کتابخانـۀمجلس

شورایاسالمی،تهران،قرنیازدهمهجری.

1.برایصّحتتاریخبایدباامالی»سراءهمایونهمایونترا«محاسبهکرد.

سفینۀ مسـیح فسـایی،دسـتنویسشـمارۀ3988،کتابخانۀوزیری،

یزد،قرنیازدهمودوازدهمهجری.

ناجـینصرآبـادی،محسـن،مقدمـهوتعلیقـاتبرتذکـرۀ نصرآبادی

←نصرآبادی،تهران،1378.
نصرآبـادی،محمدطاهـر،تذکرۀ نصرآبادی،بهکوشـشحسـنوحید

دستگردی،تهران،1317ش.

قیزدی،انتشـاراتدانشـگاهیزد،
ّ
همـو،همان،بهکوشـشاحمدمدق

یزد،1378ش.

همو،همان،بهکوشـشمحسـنناجینصرآبادی،انتشـاراتاساطیر،

تهران،1378ش.

همـو،همـان،دسـتنویسشـمارۀ3016،کتابخانـۀمجلـسشـورای

اسالمی،تهران،مورخ1086ق.

دیوان حاف» 

کهن مرین نسخۀ کامل شناخته شده

کتابت 801 ق

ایندستنویسکهنتریننسخۀشناختهشدهوکاملازدیوان حافظ 

استوبهشمارۀ5149درکتابخانهنورعثمانیه)استانبول(نگهداری

میشودوشامل435غزل،1ترجیعبند)بندیازآن(،26قطعه،4

مثنویو11رباعیاست.

بنابهگزارشترقیمه،کتابتاشعارحافظرامحمدبنعبدهللابن

محمدابوبکربنکریمشاهملقببهغیاثابرقوهیدرروزچهارشنبه

بیستمجمادیاالولسال801قبهاتمامرساندهاست.خطابرقوهی

و است 8ق سده از پس نستعلیقنویسی نخستین مشقهای از

جریانیرامیآزمایدکهدرآنتعلیقبهنستعلیقجایمیپردازدودر

مسیرهمینتجربهاستکههنوزنستعلیقغیاثابرقوهیازکرشمهها

وغمزههایتعلیقنیزبرخورداراست.

گلندام محمد دیباجۀ وجود دستنویس، این امتیاز مهمترین

)جامعدیوانحافظ(درآناستوتاکنونقدیمتریننسخۀشناخته

شدهازایندیباجهاست.غزلیاتدرنسخهنورعثمانیهبهترتیب

الفبایقوافیتنظیمیافتهوازایننکتهمعلوممیشودکهازهمان

ازمنۀقریببهدورۀحافظ،غزلیاتاوبراساسقوافیسامانیافته

بودهاست.مقایسهومقابلۀنسخۀنورعثمانیهبادیگرنسخههایکهن

نشان کلمات از برخی قرائت و درضبط را تفاوتهایی حافظ،

میدهدوتشابهاتیرانیزمشخصمینماید.

شامل است مجموعهای نورعثمانیه 5149 شمارۀ دستنویس

اشعارشششاعرکهاشعارحافظنخستینجزوازمجموعهاست

وبرگهای1تا41آنرابهخوداختصاصدادهاست.پسازدیوان

حافظاینآثاردراینمجموعهبهچشممیخورد:

)برگ سلمان والدین الملة جمال الشعراء افصح دیوان  -

43ـ106(

-روشنایی نامهازگفتاراملحالکالمملکالحکماءوالمحققین

ناصرخسرو)برگ106ـ111(

-دیوانشیخالمحققینعمادالملةوالدین)برگ112ـ178(به

)برگ صفانامه کتاب 179ـ189(، )برگ محبتنامه کتاب همراه

189ـ202(،وکتابصحبت نامه)برگ204ـ215(ازهمو.

-دیوانمرتضیالمعظمجاللالملةوالدین)برگ216ـ249(

-دیوانمرتضیاالعظمکمالالملةوالدین)برگ250ـ267(

ایناثربهکوششوبامقدمۀبهروزایمانیمعرفیوشناسایی

شدهاستودرپایانآننیزتصاویریازمنابعکهناشعارحافظگرد

آمدهاست.


