
جستار

رباعیات مؤمن یزدی در دیوان 

صامت اصفهانی

سید علی میرافضلی

درهمآمیختناشعارشاعران،معضلیاستکهازقدیمترین

زمانهاتاکنونوجودداشتهاستوبهنظرمیرسدهیچگاه

دستازسرشعرفارسیبرنخواهدداشت.اوایلمیپنداشتم

کهاینامرمختصدنیایقدیماستوبهدلیلنبودارتباطاتو

فاصلۀاهلادبازیکدیگروتکیهبرمسموعاتونقلهای

نامعتبریانسخههایپریشانوکاتبانبیدقتاتفاقمیافتاده

است،امادرعصرحاضرباهمۀگستردگیارتباطات،این

مشکلهنوزگریبانشعرفارسیرارهانکردهوپیچیدهترهم

شدهاستوآشفتهبازاریاستشبکههایاجتماعیکهنپرس!

مارااکنونبامشکالتدنیایجدیدکارینیست.درهمان

حالیکهرباعیفارسیبامعضلرباعیاتسرگرداندستو

پنجهنرممیکندوپژوهشگرانمیکوشندکهراهیبرایگشودن

اینگرهبیابند،ازگوشهایدیگر،طرفهتر،چهرهمینمایدوگره

بردستوپایخوانندگانکتابهایشعرمیبندد.

دیوان چاپ در رباعی، عرصۀ آشفتگی جلوۀ تازهترین

صامت اصفهانیرخنمودهوهر84رباعیکهدراینکتاببه

نامصامتآمده،ازمؤمنیزدیاست.حاجیصادقولدآقا

روایت به داشته، تخلص »صامت« که اصفهانی مؤمن

نصرآبادی،مردآدمیمزاجگرفتهایبودهودونوبتبههندسفر

کردهودربازگشتدراصفهانسکنیگرفتهوبااینتذکرهنویس

نامداردورهصفوی،همصحبتبودهاست)تذکرۀ نصرآبادی،ج1،

اورسیده: بهصحبت درجوانی ص492(.حزینالهیجی

»حاجیمحمدصادقصامتاصفهانی،طبعبلندوفکررسا

داشت.شعرشیکدستوکالمشرانشستدیگراست.

میطابثراهدیدهام.
ّ
فقیردوسهنوبتاورادرخدمتوالدعال

مجموعۀاشعارشقریبسههزاربیتبهنظرآمدهبود.اکنون

زیادهازپنجاهسالگذشتهکهرحلتنموده«)تذکرة المعاصرین،

ص187(.باتوجهبهاینکهتألیفتذکرۀحزیندر1165ق

صورتگرفته،فوتصامتبایددرحدود1100تا1110ق

اتفاقافتادهباشدواینباقولمؤلف تذکرۀ نتایج االفکارکه

فوتاورادراواخرمائهحادیعشررقمزده)ص421(سازگار

رک.کاروانهند،ج1،ص697(.مؤلفتذکرةشعرای 
ً
است)ایضا

کشمیراوراازشاگردانصائببرشمرده)دیوان صامت،ده(،

امانصرآبادیکهبااومعاشرتداشتهدراینموردساکتاست.

طرفهآنکهصائبدرسفینۀخودکهاشعارزیادیازشاعرانریز

بوده بهاشعارصامتبیاعتنا ودرشتهمعصرشآورده،

است.

دیوان صامت اصفهانیراجنابسیداحمدبهشتیشیرازی

برمبناییکنسخهازآنخودودونسخهازپاکستانتصحیح

تالش نمودهاند. منتشر روزنه انتشارات در گذشته سال و

توانمنددورۀ
ً
مصححفاضلدراحیایاشعاراینشاعرنسبتا

صفویدرخورستایشاست.ازسهنسخهایکهدراختیار

مصححبوده،نسخۀپروفسورشیرانی)الهور(مشتملبرغزل

ورباعیاستودونسخۀدیگرفقطقصیدهوغزلدارند.دیوان

چاپیصامت،84رباعیداردکههمهآنهاازمؤمنحسینیزدی

)متوفی1018ق(رباعیسرایمعروفدورۀصفویاستو

جالباینجاستکهدردوفقرهازرباعیاتکتاب،ازجمله

اولینرباعیدیوانچاپیصامت،تخلص»مؤمن«همهست!

بهنظرمیرسدنسخۀمتعلقبهپروفسورشیرانیمجموعهای

استکهدرآن،دردنبالۀغزلیاتصامت،منتخبیازرباعیات

مؤمنجایگرفتهاستومصححمحترمبدونتوجهبهاین

نکته،همۀرباعیاتمؤمنرابهاسمصامت،بهدیواناوانتقال

دادهاند.

رباعیات مؤمن یزدیچندیپیشبهاهتمامآقایحسین

مسرتتصحیحومنتشرشدهاست.اینتصحیحدربردارندۀ

879رباعیاست.مصحح،جایتعدادیازرباعیاتمؤمنرا

بهدلیلدربرداشتنالفاظناشایست،درمتنخالیگذاشتهو

ازقافیههایپسوپیشمیتوانطرحقافیۀآنراحدسزد.از

84رباعییکهدردیوان صامت اصفهانیجایگرفته،81فقره
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پژوهشگرومصحح

alimirafzali@yahoo.com
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 آندررباعیاتمؤمنیزدیهست.دوفقرهآنبهدلیلهمانالفاظ 

ناخوشایند،ازمجموعۀرباعیات مؤمنحذفشدهاست.یک

رباعیدیگرهستکهدرمجموعۀرباعیات مؤمن یزدینیست،

اماحدسماایناستکهاینرباعیهمازمؤمناست:

ساقی!قدحیکهرفعحجتکندم

آوارۀبـــزماهــلعــزتکندم

آنمیندهیکهازپیمیوهونقــل

آلودۀخــوانبیمـــروتکندم

)دیوانصامت،ص260(

مصححمحترمدیوانصامتبهدلیلدراختیارنداشتن

نسخهایمنقحومعتبرازرباعیات،ازعهدۀبسامانآوردن

تعدادیازرباعیاتبرنیامده،ونسخۀچاپیدچارپریشانیهایی

دربخشقافیههمشدهاست.بااینکهاینرباعیاتازصامت

نیست،ماصورتصحیحاغالطفاحشرااینجامیآوریمکه

اگرکسیکتابرباعیات مؤمن یزدی رادراختیارنداشت،

بدانداصلسخنشاعرازچهقراربودهاست:

ـازنقشلقاتهیاستدیبایمراد)ش6(

درست:ازنقشبقا.

ـعلممهمهجهلوشیوهبوجهلیست

کارمهمهاکرهاستوهمبوالهوسیست

هرجاهستمرواجبازارمناست

منبیهنرممتاعمنغمازیست!)ش7(

درست:

علممهمهجهلوشیوهامبوجهلیاست

کارمنهبهآگرهاستونهبادهلیاست

هرجاهستم،رواجبازارمناست

منبیهنرم،متاعمننااهلیاست.

-ایامحیاتزحمتهرروزهماست)ش8(

درست: ایامحیاتمدتروزۀماست.

-صدخارجفادردلمابازشکست)ش10(

درست:صدخارجفادردلماتانشکست.

ـازخانهبرونمیانکهوقتپیریاست)ش12(

درست:ازخانهبرونمیاکهبیتدبیریاست.

ـبینیکهمتاعنزداوهستعثیر)ش28(

درست:بینیکهمتاعهردوکوناستحقیر.

ـبزدایزآیینۀجانرنگهوس)ش258(

درست:زنگهوس.

ـگرچهندهدبهماهدرنجفش)ش35(

رنجفش.
ُ
درست:گرنوردهدبهماهد

ـدرکعبهعاشقانتخاسیحجراست)ش42(

درست:درکعبۀعاشقانبجایحجراست.

ـازننگوجودخویشتنمشتعلم)ش50(

درست:ازننگوجودخویشتنمنفعلم.

ـنیبرسرخوانمردمانچونمزهایم)ش54(

درست:چونترهایم.

ـایماندهورفتهآبکارمدیده)ش75(

درست:...ماندهاشکبارمدیده.

ـمالکهبودچودانششدفترجهل)ش78(

درست:مالکهبود؟جزوکشدفترجهل.

...

شماراشعارصامتاصفهانیراحزینالهیجیسههزار

بیت)تذکرة المعاصرین،ص187(وسراجالدینعلیخانآرزو

هفتهزاربیت)کاروان هند،ج1،ص697(ذکرکردهاند.دیوان

بردارندهحدود4500بیتشعراستو چاپیصامتدر

شماریازاشعاریکهتذکرهنویسانهمعصراوازدیوانشنقل

کردهاند،درنسخهچاپینیست؛ازجملهاینرباعیاوکه

نصرآبادیآوردهاست)تذکرۀ نصرآبادی،ج1،ص493(:

دردلهوسزلفدوتابود،شکست

اینآینهچونعیبنمابود،شکست

برسنگزدیـــمشیشۀعالــــمرا

هرچیزدروغیرخدابود،شکست.

فهرست منابع

-تذکرة المعاصرین،محمدعلیحزینالهیجی،تصحیحمعصومه
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  سالک،تهران،نشرسایه،1375.

- تذکرۀ نتایج االفکار.محمدقدرتاللهگوپاموی،بمبئی،1336

-تذکرهنصرآبادی.محمدطاهرنصرآبادی،تصحیحمحسنناجی

نصرآبادی،تهران،اساطیر،2،1378ج.

-دیوان صامت اصفهانی.بهاهتماموتصحیحسیداحمدبهشتی

شیرازی،تهران،روزنه،1393.

-رباعیات مؤمن یزدی.بهکوششحسینمسرت،تهران،نشر

میراثمکتوب،1394.

-کاروان هند.احمدگلچینمعانی،مشهد،آستانقدسرضوی،

2،1369ج.

 نسخه برگردان تلخیص المحصل 

)فیشرحالمحصلفیعلمالکالم(

طوسی  حسن  بن  محمد  نصیرالدین  خواجه  

)فی  المحصل  تلخیص  ق(،   672  –  597(

شرح المحصل فی علم الکالم(، نسخه برگردان 

فاضل  مجموعۀ   834 شمارۀ  دستنویس 

حسن  مقدمه:  کوپریلی،  کتابخانۀ  احمدپاشا 

میراث  پژوهشی  مرکز  تهران،  انصاری، 

پژوهش های  ملی  مرکز  همکاری  با  مکتوب، 

مطالعات  مؤسسۀ  و   )CNRS( فرانسه  علمی 

ص. 1394.  )لندن(، 423  اسماعیلی 

کهنترین نسخهبرگردان چاپ کتاب این

اثر المحّصل، تلخیص کتاب موجود نسخۀ

است. طوسی نصیرالدین خواجه ارزشمند

انصاری، حسن قلم به اثر این مقدمۀ در

بررسی و بحث مورد ذیل عناوین با مطالبی

خواجۀ از پیش کالم است: گرفته قرار

فلسفه/ و کالم میان در رازی فخر طوسی/

در او سهم و طوسی نصیرالدین خواجه

تحت کالمی ادبیات نوشت؟/ را المحصل تلخیص چرا طوسی نصیرالدین خواجه کالم/ دانش شدن فلسفی

تلخیص المحصل/ شروح المحصل/ درباره تاریخی اطالعاتی تجرید/ و المحصل تلخیص المحصل، تأثیر

حاضر. نسخۀ المحصل/
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