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گوشه هايي از داد و بيداد در شاهنامه1
محمدحسين ساكت
تواناي  و  بزرگ  امپراتوري  اموي  خاندان  كه  هنگامي 
خويش را با كشورگشايي ها، پياپي به نام و به بهانة اسالم 
پابرجا ساختند، گرايش بازگشت به پاره اي از آيين هاي 
جاهلي، به ويژه نژادگرايي و برتري جويي قومي نيز دوباره 
كشش ها  و  كوشش ها  همة  با  كه  اسالم،  گرفت.  جان 
توانسته بود قبله را جايگزين قبيله كند و بزرگ ترين رمز 
يگانگي و يكسان نگري را پي  افكند، با خطري سهمگين 

رو به رو شده بود.
فروپاشي خاندان اموي با كارنامه اي رنگين، ولي ننگين 
و شرم آگين و روي كار آمدن خاندان عباسي به همدستي 
و از رهگذر دالوري هاي ابومسلم خراساني و خراسانياني 
و  ستمگري ها  از  و  بودند  بسته  تازه  هواي  به  دل  كه 
نويد  بودند، در آغاز،  ستوه آمده  امويان به  دگربيني هاي 

دگرگوني هايي بنيادين در جهان اسالم مي داد.
عجم  ضّد  بر  مسلك  اموى  عرب  كينة  اخگرهاي 
و  تيز  مهميز  زير  را  ايراني  و  ايران  بيشتر  كه  ناعرب،  يا 
آغاز  همان  از  مي گرفت.  خويش  خون ريز  و  سوزنده 
ايرانيان  انديشة  و  رأي  ياري  به  كه  عباسيان  فرمانروايي 
و آيين شهرياري، كشورداري آموخته بودند، نژادپرستي 
نخست  شد.  نمودار  ديگران  بر  عرب  دادن  برتري  و 
در  ايراني تبار  و  ايراني  نويسندگان  و  شاعران  و  اديبان 
كه  عرب  نژادپرستان  با  تازي  زبان  به  سروده هايي  قالب 
از هر فرصتي براي ُخردنگاري و كوچك شماري ايراني 
رويارويي  به  نمي ورزيدند،  دريغ  ايرانشهري  فرهنگ  و 
كرداري  فكري/  جنبش  برپايي  بن مايه هاي  پرداختند. 

شعوبيه يا شعوبيان از اين هنگام فراهم آمد و هنگامه ها به 
پا كرد. اصطالح شعوبيه از آية 13 سورة حجرات (49) 
گرفته شد: «ما شما را از مرد و زن آفريديم و به شاخه ها 
و تيره ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد؛ گرامي ترين 
همانا  شماست،  پرهيزگارترين  خداوند  پيشگاه  در  شما 

خداوند داناي آگاه است.»
آموزه هاي اسالم هميشه و همه جا تأكيد و تكيه بر اين 
باور داشت كه عرب بر ناعرب و ناعرب بر عرب بهتري 
به  ترازي  هيچ  نمودن،  گرامي تر  براي  و  ندارد  برتري  و 

سان خداترسي و پاكي و پارسايي نيست.
امويان  روزگار  از  شعوبيه  جنبش  بذرهاي  آن كه  با 
پاشيده شد، ولي اين اصطالح در روزگار عباسيان اول بر 
سر زبان ها افتاد. دشمنان به پيروان جنبش شعوبي «اهل 
التسويه» يا «برابرانديشان» و «برابريان» نام دادند؛ چرا كه 
اين گروه از برابري و يكسان نگري ميان همگي مسلمانان 
به دفاع برمي خاست، بي آن كه به نژاد و نژاده و قوم و قبيله 

و شهر و شهروندي بنگرد.
خــاورشنــاس   ،(I.Goldziher) گلدزيهــر  ايگنــاس 
مجارستاني تبار، در پژوهشي دانشورانه دربارة اين جنبش 
نشان مي دهد كه چگونه كساني كه دل و جرأت بيشتري 
به  بلكه  مي زدند،  سينه  به  برابري  سنگ  تنها  نه  داشتند 
فشردند كه عرب ها  ستيز برخاستند و بر اين شعار پا مى 
از ايرانيان و ديگر مردمان برتر و فراتر كه نيستند بماند، 
فروتر و پايين ترند. شمار فراواني از نويسندگان برجسته 
به ميدان كارزار پا نهادند كه ابوعبيده (معّمربن مثنّي، م: 
اصفهاني  حمزة  و  ق)  بيروني (م:440  ق)،  يا 211   210
(م جواني 350 – 360 ق) از آن شمارند. در برابر اينان، 
و  ق)   322-321 (م:  دُريد  ابن  و  ق)   255 (م:  جاحظ 
مي كردند.  دفاع  عربي  قوم گرايي  از  سرسختانه  ديگران 
و  باليدن ها  ايراني  روشنفكران  و  نويسندگان  شاعران، 
نكوهش  و  سرزنش  باد  به  را  تازيان  خودپسندي هاي 
مي گرفتند و بر اين سخن آنان كه زبان تازي در جهان 

هماوردي  ندارد مي تازيدند.2
در چنين روز و روزگاري بود كه موبدان، فرهيختگان 

1. سخنراني در نشست فصلي فرهنگسراي فردوسي، بزرگداشت شادروان 
استاد دكتر محمد معين، مشهد، آذرماه 1386.

2. Ignaz  Goldziher, Muslim Studies, Iran. by Stern, vol.1, 

p. 140.
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و دهگانان ايراني به كار گردآوري و ترجمة خداي نامك 
دست يازيدند. به سرودة فردوسي از زبان دقيقي توسي:

يكـي نامــه بود از گــه باستـان  
فراوان بــدو انــدرون، داستان

پراگنده در دست هــر موبـــدي  
ازو بهــره اي نزد هـر بخـردي

يكي پهلـوان بــود دهقان نـــژاد  
دلير و بزرگ و خـردمند و راد

پژوهنــدة روزگـــار نخســـت  
گذشته سخن ها همـه بازجست

ز هر كشوري، موبدي سالـَخورد  
بياورد و اين نامه را ِگـرد كـرد

در  آغازين  سده هاي  در  ملي  توفندة  و  زنده  نيروي 
سنت دوگانة حماسي و عرفاني پديدار شد؛ نخستين در 
وجود رودكي، دقيقي و فردوسي تبلور يافت و دومين در 
زير چتر جنبش هاي ديني در اسالم سنت گرايانه گردآمد. 
بدين سان، شكوه ديرينه و جالل پارينه و گذشتة ملي مردم 
ايران و نيروي ادبي و حماسي اش در زير پرچم فراگير 
به  موبدان  دست  به  مزديسنايى  ادبيات  جاگرفت.  اسالم 
و  شور  از  تهي  و  خشك  چون  و  درآمد  نگارش  رشتة 
شيدايي بود، با تكاپوي بزرگان و مايه وراني چون دقيقي، 
و بيش از همه فردوسي، در قالب شعر رزمي با هماغوشي 

با اعجاب هاي ادبي و هنري، جان تازه اي يافت. 
با سركوب جنبش ها و خيزش هاي دادخواهانة مردمي 
و به بهانه هايي مانند پيكار با قرمطي، به ويژه در خراسان 
كه همگام با روزگار فروسي بود، مردم به شيوة سومي 
آوردند:  روي  ادبي  و  اجتماعي  جنبش  يا  رويارويي  در 
خردگرايي و دادآفريني. فردوسي به پاس همين ديدگاه 

است كه مي گويد:
خرد بهتـر از هرچه ايــزدت بداد  

ستايش خـــرد را بــــه از راه داد
خــرد، افســـر شهــرياران بـود  

خـــرد، زيــور نامــــداران بــود
خــرد، زنــدة جاوداني  شنــاس  

خــرد، مايــة زندگانـــي شنــاس
خرد، رهنماي و خـرد، دلگشـاي  

خـرد، دست گيرد به هر دو سـراي

ازو شادماني وزويت غمي است  
وزويت فزوني، وزويت كمي است

(شاهنامه، چاپ مسكو، ج 1، ص 13)

شاهنامه پاسخي بود به دعوي و دعواي برتري  نژادي 
عربان و ناچيز انگاري فرهنگ و فرهيختگي ايران باستان 
از يك سو، و ناديده گرفتن غرور و رگ و ريشة ايرانيان 
نژاده و آزاده و فرزانة مسلمان به دست و زبان تازيان، از 
ديگر سو. بن مايه هاي انگيزة رويارويي گفتار و نوشتاري 
و  بود  نهفته  شعوبيان  جنبش  در  عربان  نژادپرستي  با 
تجلي آن در رزمنامه سرايي، به  ويژه در سرآمد رزمنامه ها، 

شاهنامه، نمودار و پديدار.
نوزايي  دوران  فردوسي،  روزگار  كه  داريم  ياد  به 
كودكي  است.  ايراني  فرهنگ  شكوفايي  و  (رنسانس) 
فردوسي همگام است با اوج قريحة رودكي و پيري اش 
بيروني  و  ابن سينا  ناصرخسرو.  سخن سرايي  آغاز  با 
و  خيام  غزالي،  فارابي،  رازي،  و  فردوسي اند  همروزگار 
بيهقي با كمي فاصله به همان روزگار وابستگي دارند. در 
چنين روزگاري از شكوفايي فرهنگي است كه بازگشت 
به گذشته به معناي نوزايي فرهنگ ديرپا و كهن است در 

سطح و سامانه اي واالتر و چشمگيرتر.
فلسفة  پايه گذار  را  فردوسي  دست كم  اگر  اينجا  در 
انديشة  نگفته ايم.  گزاف  بدانيم  فارسي  شعر  در  سياسي 
چگونگي  به  سرانجام  فردوسي  اجتماعي،  سياسي/ 
سازمان دهي دولت مي انجامد. بينش سياسي فردوسي در 
داراي  كه  است  بيداد  با  پيكار  و  داد  برپايي  سخن،  يك 
سرشت افسانه اي/ اسطوره اي تا درونماية فلسفي/ منطقي 
شيوه هاي  همگي  شالودة  فردوسي  نگاه  در  داد  است. 
كه  آموزه اي  ــ  است  بشري  آرزوهاي  و  فرمانروايي 
وي  شيعي  معتزلي/  زيدى  گرايش  و  انديشه  پندار  با 
همخوان مي نمايد ــ اگر داد در كشور بَُود پايدار، به گفتة 

فردوسي، بهشت برين مي شود اين جهان.
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جهان چـون بهشتــي شد آراسته  
ز داد و ز خوبـي و از خواستــه...

شد ايران به كــردار خرم بهشـت 
همه خاك عنبر شد و زرش خشت

گالب است گويي هوا را سرشك  
برآسـوده از رنــج، مــرد و پزشك

يا در جاي ديگر:
بزد گـردن غــم به شمشيـر داد  

نيامد همي بر دل از مرگ، ياد
زمين گشت پر سبزه و آب و نم  

بياراست گيتــي چـو باغ ارم
توانگــر شد از داد و از ايمنــي  

ز بد بسته شد دست اهريمني
در نگاه فردوسي، داد تنها يك اصل اخالقي يا اندرز 
و آرزو نيست. داد، با همة تصويرگري شاعرانه و ماهرانة 
يعني  جهان،  بزرگ  حماسه سراي  اين  نگاه  از  فردوسي، 
نظم خردمندانة حكومت. فرمانروا و رهبري كه به مردم 
زور بگويد و از گوشت درويش خورش بسازد، از پلنگ 

تيزدندان و درنده خو بدتر است:
گر از پوست درويش باشد خورش 

ز چرمـش بود بي گمــان، پرورش
پلنگـي به از شهــرياري چنيــن  

كه نه شـرم دارد، نه آييـن، نه ديـن
از زبان انوشيروان مي شنويم كه:

بـدان گه شـود شاد و روشـن دلم 
كه رنــج ستــم ديدگان بگسلــم

فردوسي، در داستان اردشير، مي افزايد:
ز دانا سخـن بشنو اي شهـريار!  

جهـان را بر اين گونه آباد دار!
چو خواهي كه آزادباشي ز رنج  

بي آزار و بي رنج آگنــده گنج:
بــي آزارِي زيردستــان گزيــن  

بيابي ز هـر كس به داد، آفرين
فردوسي اين پند عارفانه را كه دستاورد صدها سال 
اندرز  در  مرنجان»،  و  «مرنج  يعني  است،  بوده  سلوك 

بزرگمهر به نوشيروان، چنين بيان مي دارد:
مكن شهريـارا گنــه تا توان  

به ويـــژه كـزو شـــرم دارد روان

بي آزاري و سودمندي گزين  
كه اين است فرهنگ و آيين و دين

فرمود:  كه  اسالم  پاك انديش  پيامبر  سخن  پژواك 
فردوسي  لِسانِه.»  و  يَدِه  ِمْن  الُْمسلِموَن  َسلَِم  َمْن  «الُمسلُِم 
سبب  آوردن  شاهنامه،  آغاز  است. در  جستجوي داد  در 
نهادن كتاب، درست پاسخ روشن به اين پرسش است كه: 
شاهان و مهان پيش از او چگونه حكومت راندند كه وضع 
نابسامان كنوني پديد آمد؟ براي يافتن پاسخي بخردانه و 
خرسندكننده، شهريار ايران زمين، موبدان سالخورده را از 
روي  به  را  آنان  ديدگاه  و  آورد  گرد  گوناگون  جاهاي 

كاغذ آورد:
بپرسيـدشــان از كيان جهــان  

وزان نامــداران فـــرخ جهــان
كه گيتـي به آغاز چون داشتنـد  

كه ايدون به ما خوار بگذاشتند؟!
چگونه سر آمد به نيك اختـري  

بر ايشان همـه روز ُكنـدآوري؟1
بگفتنـد پيشش يكايــك مهان 

سخن هاي شاهان و گشِت جهان
در اينجاست كه شاهنامة فردوسي با همگي كارهاي 
ديگر از آن دست تفاوت پيدا مي كند. در مقدمة شاهنامة 
ابومنصور  امير  «فرمان  كتاب  تدوين  علت  ابومنصوري، 
برجا  خود  از  نيكي  نام  تا  است  شده  دانسته  عبدالرزاق» 
نهد. ثعالبي هم در غررالّسيَر، آگاهي بسنده اى از رفتار و 
ادب شاهان و آيين و جنگ و جهان گشايي ها و نيكى ها و 

بدي هاي آنان را انگيزة نگارش برمي شمارد.
سياستنامة خواجه نظام الملك نيز براي آن نوشته شد 
تا «هيچ چيز در مملكت ملكشاه بعد از اين ناقص نماند». 
ديگري  چيز  دنبال  به  گذشته  تاريخ  در  فردوسي  ولي 

مي گردد:
كه گيتـي به آغاز چون داشتند  

كه ايدون به ما خـوار بگذاشتند؟!
اختــري  چگونه سر آمد به نيك 

بر ايشــان همــه روزِ كنُـد آوري؟
كردن  زنده  براي  آهنگي  كمترين  فردوسي  پس، 
و  نهاد  و  سپاه آرايي  آيين  و  گذشته  درباري  رسم هاي 
رفتار بزرگان ندارد. اگر از اين دست سخن ها در شاهنامه 

1. ُكندآورى: دليرى.
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آمده است به خاطر نياز و  ضرورت داستان سرايي است، 
نمودهاي  از  نمودي  ساختن  برجسته  براي  هم  آن  تازه 
سبب  در  كندوكاوي  مي خواهد  فردوسي  است.  اخالقي 
و  فرود  و  بيچارگي  و  شوربختي  پيدايي  سبب هاي  يا 
فراموشي ارزش ها انجام دهد. او مي خواهد به اين پاسخ 

برسد كه چگونه بايد حكومت كرد تا چنين نشود!
در شاهنامه بر روي هم، 50 شاه به تخت مي نشينند 
كه از 18 تن كم و بيش به نيكي ياد شده است و از 32 تن 
آشكارا به ستمگري و بيدادگري. ثعالبي 9 تن را بيدادگر 
بيدادگر  را  شاه   7 طبري  و  مي نامد  دادگر  را  تن   30 و 

مي شناسد و از 33 تن به نيكي ياد مي كند.1
اساطيري،  كرده اند:  بخش  روزگار  سه  به  را  شاهنامه 
و  آدميان  پيكار  دوره  نخستين  در  تاريخي.  و  پهلواني، 
ديوان، شالودة داستان ها را مي بافد. روزگار پهلواني پر از 
كين كشي هاي پهلوانان و شاهان است. بخش تاريخي از 

نظر حكمت و فرزانگي و سياست جايگاه وااليي دارد.2
در دوران اول يا اساطيري 75 درصد شاهان دادگرند. 
در عهد تاريخي/ ساساني كمتر از 26 درصد دادگرند و 
در  نداشته اند.  يادي  درخور  هنر  يا  و  بيدادگرند  يا  بقيه 
روزگار ساساني فاصلة حكومت از مردم بيشتر مي شود و 
دربار ساساني پوسيده تر مي شود و شاهان بيدادگر بيشتر 

و بيشتر مي شوند.
مژده  سراسر  را  جهان  پادشاهي اش  آغاز  در  منوچهر 

مي دهد كه
بــه داد و به ديـــن و به مردانگـي 

به نيكــي و پاكــي و فرزانگـي
بــدان را ز بــد دست كوته كنـــم 

زمين را به كيـن رنگ ديبـه كنم
هر آن كس كه در هفت كشور زميـن 

بگــردد ز داد و بتابــد ز ديــن
همــه سربه سر نــزد مـن كافرنــد 

وز اهريمــن بد كنــش بدترنـد
پند  چنين  را  كي  كاووس  مرگ،  هنگام  به  كيقباد  و 

مي دهد و به ستم ستيزي سفارش مي كند:
تو گــر دادگــر باشــي و پاك راي  

همـي مژده يابي به ديگر سـراي
وگــر آز گيــرد ســـرت را به دام  

بــرآري يكــي تيـغ تيز از نيـام

بدان، خويشتن رنجه  داري همـي  
پس آن را به دشمن سپاري همي

در آن جاي، جاي تو آتش بــود  
به دنيا دلت تلـخ و ناخـوش بود

ريشة  شاهي،  تخت  بر  نشستن  هنگام  به  كيخسرو  و 
ستم را از بيخ و بن بر مي كند:

بگستــرد ِگــرد جهـان داد را  
بكنـد از زميـــن بيخ بيـــداد را

به هر جـاي ويرانـي آباد كـرد  
دل غمگنـان از غــم آزاد كــرد

زمين چون بهشتي شد آراستـه  
ز داد و ز بخشش پر از خواسته

كيخسرو به هنگامي كه گودرز، پهلوان نامي، سپاهش 
را به جنگ تورانيان مي فرستد، سفارش مي كند كه

نگر! تا نيـازي به بيــداد دست 
نگردانــي ايـــوان آبــاد پست

كه نپسنـدد از ما بدي دادگــر  
سپنج است گيتــي و بر ما گذر

به هر كار بر هر كسـي داد كن  
ز يــزداِن نيكــي دهش ياد كن

و لهراسب، جانشين كيخسرو، در آغاز كار پادشاهي 
پيمان مي بندد كه

از آز و فزوني به يكسو شود  
به ناداني خويش خستـو شود

1. جوانشير: حماسة داد.
2. ذبيح اهللا صفا، حماسه سرايي در ايران.
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ازين تاج شاهي و تخت بلند  
نجويـد به جز داد و آرام و پنـد
و اردشير بابكان در كارنامه اش چنين پند مي دهد:

كنون هرچه خواهيـــم كردن ز داد
بگوييــــم و از داد باشيــم شاد

همــه گوش داريـــد پنــد مــرا
سخـــن گفتن سودمنـــد مــرا

هر آن كس كه با داد و روش دليـر
ز آميــزش يكدگـــر مگسليــد

دل آرام داريــــد از چار چيــــز  
كزو خوبي و سودمندي است نيز

يكي بيم و آزرم و شــرم خــداي 
كه تا باشـدت رهبـــر و رهنماي

دگــر، داد دادن تـِن خويـــش را 
نگـــه داشتن دامـــِن كيــش را

به فرمــان يــزدان، دل آراستـــن 
ورا چون تِن خويشتن خــواستن

سه ديگر، كه پيدا كني راستـــــي 
به دور افكنــــي كـّژي و كاستـــي

نيازد به داد، او جهانـــدار نيسـت 
بر او تاج شاهـــي ســـزاوار نيست

چنان دان كه بيدادگـــر شهــــريار 
بود شيــر درنـــده در مــرغــــزار

بــود زندگاني اش با درد و رنــــج 
نگـــردد كهــن در ســراي سپنــج

دل زيـــردستــــان ما شـــاد بــاد 
هــم از داد ما گيتــــي آبــــاد بـاد

و آرزوي بهرام گور اين است:
به جـز بندگي پيشــة مــن مبـاد  

جـــز از داد انديشـــة مـن مبـــاد

مبــــادا جـــز از داد آييِن مــن  
مبــاد آز و گـردنكشــي ديـــِن من

همــه كار و كــردار من داد بـاد  
دل زيردستـــان ز مـــن شـاد بــاد

گــر افزون شــود دانش و دادِ من 
پس از مـرگ روشن شـــود ياد مـن

همــي خواهــم از كردگار جهان  
كه نيـــرو دهـــد آشــكار و نهــان

كه با خاك چــون جفت گردد تنم 
نگيـــرد ستمـــديـــده اي دامنـــم

و  رزم  ميدان هاي  و  آوردگاه ها  از  فردوسي  هدف 
زندگي  رازهاي  و  رمز  نمودن  و  گشودن  جز  پهلواني 
و  احساسات  ترجمان  همان  اين  و  نيست  شرافتمندانه 

آرمان هاي ملي او و ملت اوست:
كه هـر كس به بيـداد جويــد نبـرد  

جگرخسته باز آيد و روي زرد
گر از دشمنت بد رسد، گر ز دوست 

بد و نيك را داد دادن، نكوست
به بيان فردوسي:

و مــر ديــو را مردم بد شناس  
كسي كو ندارد ز يزدان سپاس

هر آن كو گذشت از ره مردمي  
ز ديوان شمر، مشمرش آدمي!

فردوسي در داستان ها اين نكته را چشم آويز اميران و 
پهلوانان مي سازد كه

هـر آن كس كه انديشة بد كنــد 
به فرجــام، بد با تن خود كنـد

جهان را نبايد سپــردن به بـــد  
كه بر بدُكنش بي گمان بد رسد
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كتاب هاي شيخ طوسي و ضرورت هاي 
تصحيح متون

حسن انصاري
به  قزويني  خان  محمد  عالمه  مرحوم  نامه هاى  ميان  در 
سيد حسن تقي زاده كه محصول سال هاى اقامت پاريس 
نسخة  به  اشاره اى  قزويني  نامه  يك  در  است،  قزوينى 
داشته  اختيار  در  كه  مى كند  كّشى  رجال  از  كهنى  خطى 
است كه البته بعدها اين نسخه همراه ساير كتاب هاى آن 

مرحوم به دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران منتقل شد. 

در  خود  طلبگى  تحصيالت  طريق  از  البته  قزوينى 
تهران و نيز از طريق اطالع بر چند كتاب رجالى شيعى، 
با نام كّشى آن زمان فى الجمله آشنا بوده است، اما از آنجا 
كه در آن ايام اطالعى از چاپ اين متن در بمبئي نداشته 
است، به تقى زاده اظهار مى دارد كه بنا دارد اين متن را كه 
آن را بسيار مهم و به سان طبقات ابن سعد ولى از نوع شيعى 
آن مى داند، به شيوة انتقادى تحقيق كند. از آنجا كه نسخة 
كتابخانة قزويني ناقص بوده، وى از تقى زاده مى خواهد تا 
كاوشى در كتابخانة موزة بريتانيا داشته باشد، شايد به نسخة 
قزوينى  البته  يابد.  دسترسى  كتاب  اين  از  ديگرى  خطى 
درست اندكى بعد، از چاپ اين متن اطالع حاصل مى كند 

و صد افسوس كه از آن نيّت صرف نظر مى كند. 
بارى كتاب كّشى، چند دهه بعد در مشهد و بر اساس 
چند نسخه و از جمله دو نسخة كهن كه يكى از آنها هم 
همان نسخة قزوينى است، به مناسبت كنگرة شيخ طوسي، 
منتشر شد. اما با وجود تالش بسيار محقق دانشمند آن، 

كتاب و فهارس خوب پايانى، محقق در بسيارى از موارد 
كند  حل  را  كّشي  رجال  متن  مشكالت  است  نتوانسته 
و  شده  وارد  احاديث  مطالب  و  اسناد  در  اشتباهاتى  و 
اين  بر  عالوه  مانده اند.  باقى  ناشناخته  رجال  از  بسيارى 
چشم نواز نيست و در آن شيوه هاى  چاپ كتاب هم ابداً 

انتقادى تصحيح متون به كار گرفته نشده است. 
البته مى دانيم كه برخى از مشكالت موجود در متن 
نيست  كتاب  اين  نسخه هاى  از  برخاسته  كّشى،  رجال 
از  نسخه اى  يا  و  خود  كّشي  از  آنها  از  پاره اى  گويا  و 
اما  است.  بوده  رسيده  بغداد  به  كه  است  بوده  كتاب  آن 
از  بيشترى  خطى  نسخه هاى  به  مراجعه  اگر  حال  هر  به 
رجال كّشي صورت گيرد و يا منابعى كه از آن كتاب نقل 
كرده اند، مانند كتب رجالى كهن و حتى كتاب هايى مانند 
التحريرالطاووسي و يا مجمع الرجال قهپايى شايد بتوان به 
مواردى دست يافت كه تصحيح متن را بهتر سامان دهد. 
در  آن  نويسندة  قلم  به  نسخه اى  الرجال  مجمع  از 
كتابخانة آقاى دكتر علينقي منزوى موجود بود كه سال ها 
نسخه هاى  از  ديگر  شمارى  همراه  لطف،  به  را  آن  پيش 
نفيس به دائرة المعارف بزرگ اسالمى واگذار كردند. اين 
نسخه طبعًا بيشتر از نسخة چاپى رجال قهپايى مى تواند 
در  اينجا  اما  باشد.  ياريگر  كّشي  رجال  تصحيح  امر  در 
ديگرى  كهن  نسخة  به  است  الزم  كّشي  رجال  با  رابطه 
اشاره كنم كه تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته و بايد در 

تصحيح جديد اين متن از آن بهره گرفت. 
سال ها پيش در محضر مرحوم محقق طباطبايي سخن 
تشويق  را  بنده  ايشان  و  رفت  كّشي  رجال  تصحيح  از 
كهن  نسخه اى  از  ضمن  در  و  كردند  كار  اين  انجام  به 
آن  در  را  آن  كه  مى دادند  خبر  بريتانيا  موزة  كتابخانة  در 
كتابخانه شخصًا ديده بودند. توصيفى هم از آن نسخه در 
ضمن يادداشت هاى آن مرحوم از نسخه هاى موزه بريتانيا 
موجود است كه آن مرحوم آن توضيحات را همان زمان 

به نويسنده اين سطور نشان دادند. 
گمان نمى كنم تحصيل عكسى از آن نسخه از كتابخانة 
حال  هر  به  باشد.  مشكل  چندان  اينك  هم  بريتانيا  موزة 
براى تصحيح دوبارة متن رجال كّشي، مقابله با اين نسخه 

ضرورى است.
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قسمت نامه در ادب پارسي 
از عصر صفوي تا اقبال الهورى

حسين مسرت
پژوهشگر متون ادبى و تاريخى، كتابدار كتابخانة وزيرى يزد

نام  به  هم  اشعاري  فارسي،  گنجينة  اشعار  ميان  از 
گذشت  كمي  با  كه  است  مانده  جاي  به  «قسمت نامه» 
مي توان آن را از انواع شعر فارسي برشمرد كه در بيشتر 
تحرير  فارسي  شعر  تقسيم بندي  زمينة  در  كه  كتاب هايي 
شده، جايي براي آن در نظر گرفته نشده است. نزديك ترين 
تعريفي كه براي آن داريم، ذيل صنعت تقسيم است كه 
شاعر  آن  موجب  به  كه  است  بديعي  «صناعتي  گويند: 
معنايي را در نظر مي گيرد و بعد آن را به چند جزء تقسيم 
آن  معني  با  را  جزء  هر  شاعر  فارسي،  شعر  در  مي كند. 
مربوط مي كند» (داد: 150). اما تقسيم نامة موردنظر ما از 

نظر شكل و محتوا تفاوتي با صنعت تقسيم دارد.
آنچه از قسمت نامه ها فعًال در دست است، مربوط به 
اشعار طنزگونه (مطايبه) در قالب قطعه است كه شاعر، 
بيان  ارث  تقسيم  زمان  در  را  وارث  دو  ناعادالنة  جنِگ 
زمان،  رايج  بي عدالتي هاي  نكوهش  كه  هرچند  مي كند. 
چيرگي  و  انسانيت  و  برادري  ارزش هاي  فراموش شدن 
ارزش هاي  و  منزلت  و  قدر  ازبين رفتن  و  ريا  و  سالوس 

ديگر انساني و اجتماعي هم موردنظر شاعر بوده است.
مشهورترين قسمت نامه ها از وحشي بافقي است كه 
به مرور زمان، بيشتر مصراع هاي آن در حكم َمثَل درآمده 
در  دهخدا  است.  يافته  راه  امثال  كتب  از  بسياري  به  و 
در  سجادي  حيرت  عبدالحميد  و  حكم (66/1)  و  امثال 
گزيده اي از تأثير قرآن به نظم فارسي(54) اين ابيات را 
تلميحي مي دانند به اين آية قرآن: «تِلَك اذا قسمة ضيزي» 

(نجم:23): «اگر چنين بود، چه تقسيم نادرستي بود.»
از  قطعه  قديمي ترين  گفت  مي توان  كم مايه  ترديدي  با 
پيروي  به  او)  معاصران  (به ويژه  ديگران  كه  است  وحشي 
مثًال  يازيده اند،  دست  اشعار  گونه  اين  سرودن  به  وي  از 
دايي جواد (315/1) مي نويسد: «ميرزاقلي ميلي (م: 985ق) 
قسمت نامه اي دارد كه شايد به نظر وحشي رسيده باشد» در 
حالي كه مي دانيم فوت وحشي بافقي 991ق بوده است. يا در 
فهرست نسخه هاي خطي دانشگاه تهران (دانش پژوه 5422 

ابيات  تمام  كه  آمده  فهمي  از  بلند  قطعه اي   (2247/11 ـ 
قطعة وحشي مى باشد، اين گمان را تقويت مي بخشد كه 
شايد قطعة مشهور وحشي از آن استخراج شده يا فهمي 

آن ابيات را تضمين كرده باشد.
آنچه اكنون در دست است، مربوط به شعرايي چون 
محمد  مال  هروي،  تُرك  ميلي  ميرزاقلي  بافقي،  وحشي 
فهمي رازي تهراني، ميرحيدر رفيعي معمايي كاشاني، اقبال 
الهوري و چند قسمت نامة بي نام ديگر است. در آغاز به 

درج قطعة مشهور وحشي بافقي مبادرت مي شود:
ميراث بابا

از بام خانه تا به ثريّا از آِن تو
زيباتــر، آنچــه مانــد1، ز بابا، از آِن تــو! 

بَد اي برادر از من و اعــال از آِن تو!
اين طاِس خالي از من و آن كوزه اي2 كه بود 

پارينه پُر ز َشهِد ُمصــّفا، از آِن تــو!
يا بوي ريسمـان ُگَســِل ميــخ3 َكــن زِ من 

مهميـــِز كّلـــه تيز مطال از آن تـو4!
اين5 ديـِگ لب شكستــة صابون  پزي ز مـن 

آن چمچة هريسه6 و حلوا از آن تو7!
اين8 قوِچ شاخ كج9 كه زند10شاخ از آن من 

غوغاي جنگ قوچ و تماشا از آن تو11!
اين12 استــر13 چمــوِش لگــدزن، از آن من 

آن14 گــربة مصاحــــب15 بابــا از آن تو16!
1. امثال و حكم، دهخدا، ج 1: 104: مانده.

2. اختران ادب، ج 2، آتشكدة آذر (شهيدي): كاسه.
3. از هر فني: 137: بيخ.

4. كتاب كوچه، ج 3: 663: بيت ششم.
5. از هر فني، تاريخ يزد طاهري: آن.

6. آتشكدة آذر (شهيدي)، 132: حريسه.
7. كتاب كوچه: بيت سوم.

8. آتشكدة آذر (شهيدي)، تذكرة شبستان، تاريخ يزد: آن.
9. تاريخ يزد، لطيفه ها: 249: زن.

10. از هر فني: شاخها.
11. كتاب كوچه: بيت چهارم.

12. تذكرة شبستان، كتاب كوچه: آن.
13. امثال و حكم، داستان هاي امثال، كتاب كوچه: قاطر.

14. شبستان، سفينة فّرخ: وان.
15. امثال و حكم، داستان هاي امثال: ميوميوكن/ اختران ادب: معوكن.

16. كتاب كوچه: بيت پنجم/ آتشكده (شهيدي) اين بيت و بيت بعد را 
ندارد.
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از صحــِن خانه تا به لِب بــام از آن من 
از1 بامِ خانــه تا به ثريّــا از آن تــو!

(مسرت 1378)
چنانكه آمد چون ابيات و مصاريع اين قطعه َمثَل ساير 
شده است، اختالف زيادي با ضبط اصلي آن در ديوان 

وحشي به چشم مي خورد.
زبان  از  «قطعه  كه  است  معتقد   (662 شاملو (3:  احمد 
برادر بزرگتري به نظم درآمده كه در تقسيم مرده ريگ پدر به 
ريشخند برادر كوچك تر مي كوشد». مرحوم اميرقلي اميني 
(ص25) در كتاب داستان هاي امثال، داستان اين قطعه را 
چنين مي آورد: «پدري ُمرد، دو پسر داشت، يكي بسيار 
تقسيم  موقع  ابله.  و  گول  ديگري  و  حيله گر  و  هوش  با 
ميراث پدر، برادر با هوش هرچيز خوب و گرانبها را با 
زبان بازي به خود اختصاص مي داد و هر چيز بد و بي بها 
را با چرب زباني و سفسطه سازي سهم برادر مي ساخت.»

شعر  «اين  مي افزايد:  ادامه  در  (صص 25ـ26)  اميني 
اكثر،  است.  بافقي  وحشي  شيرين  سخن  شاعر  از  َمثَلي 
صورت ارسال مثل به خود گرفته است و در محاورات 
عامه اغلب مورد تمثيل قرار مي گيرد... اين امثال هريك در 
مورد افراز و تقسيم هاي نامتناسب كه از روي حيله گري 
انجام  شخصي  استفاده  سوء  منظور  به  و  حقه بازي  و 
مي پذيرد، ايراد مي شود.» و حميد شعاعي در كتاب امثال 
در شعر فارسي (1: 557) كاربرد آن را چنين مي داند: «در 
مورد كسي كه بخواهد با حّقه بازي و شيرين زباني و حيله 
و فن و نيرنگ، اشياي گرانبهايي را ناچيز جلوه داده و آن 

را از چنگ صاحبش به در برد گفته مي شود». 
هر چند اين قطعه در بيشتر نسخه هاي خطي ديوان 
وحشي وجود ندارد، اما بنا به قرايني چند مي توان اصل 

قطعه را از وحشي دانست و او را مقدم بر همه شمرد:
يك. دوبيتي اي كه غضنفر ُگلجاري در هجو وحشي دارد، 

ناظر بر چنين تقسيمي است:
وحشي و برادرش كه خلوت كردند  

در ُملك سخن ترك خصومت كردند
هر شعر كه در كهنه كتابي ديدند  

بردنـد و برادرانــه قسمت كردنــد
(آذر بيگدلى: 240)
دو. فهمي تهراني هم در هجوية خود اشاره اي تلويحي به 
همين قسمت گري دارد و چنانكه برمي آيد، چنين عملي 

ابيات  اين  است.  گرفته  صورت  برادرش  و  وحشي  بين 
بر همان رديف «تو» است و اشاره اي هم به همان كاسة 

مورد منازعه دارد:
برخوان يكي يكي كه چون بـود  

دزدي تو و بــرادر تـــو
چون بود شكنجه ها كه خوردي  

وافكندن تاس بر سـر تو
(وحشى بافقى: 82)
دو هجوية نامبرده تضاد دارد با اشعار سوزناك وحشي 
در سوگ برادرش، مرادي، كه در چند جاي كليات مندرج 
است. شايد وحشي چند برادر داشته است. اين فرضيات 
در صورتي درست است كه آن قطعه را (كه رشيد ياسمي 
در مجلة آينده و چند جاي ديگر آن را قصيده مي خواند) 

زبان حال وحشي بافقي بدانيم.
اما قسمت نامة مال محمد تهراني «فهمي رازي» (930ـ 
984ق) كه تمامي هفت بيت مطايبة وحشي را در خود 
مركزي  كتابخانة  خطي  هاى  نسخه  فهرست  در  و  دارد 
صص  1239ق،  مورخ   3280/30 ش  تهران،  دانشگاه 
مي بخشد  تقويت  را  گمان  اين  و  دارد  قرار  155ـ157، 
كه يا فهمي ابيات وحشي را تضمين كرده است ــ كه با 
توجه به دشمني شديد آن دو بعيد مي نمايد ــ و يا اينكه 
آن هفت بيت از اين قطعه استخراج و به وحشي منتسب 
شده است (فهمي هفت سال پيش از وحشي درگذشته 

است.) اصل اين قطعه چنين است:
زيبــا هرآنچــه مانـــده ز بابــا از آِن تـو 

بـد اي برادر از من و زيبا از آِن تـو2
آن بد3كتــاب مغلــق مشكــل از آن مــن 

آن يك4 ورق ترّسـل خوانا از آن تو
آن طاس خالي از من و آن كوزه اي كه بود 

پارينــه پر ز شهد مصفــا از آِن تـو
وجـــه تمســك سجــل تا شــده زمــن 

الزام خصــم منكر و دعوا از آن تـو
آن دو غــالم بچــة جاهــل از آن مــــن 

كاكــاي پيــر پُختــة دانـا از آن تـو
1. آتشكده، سفينة فّرخ: وز.

2. استاد گلچين معاني در كاروان هند (2: 1073) معتقد است بيت اول از 
وحشي بافقي است.

3. اختران ادب، ج 2: 356: نه كتاب.
4. همان جا: ده.
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آن ديـگ لب شكستة صابون پزي از آن مـن 
آن كمچة هريســة پاپـــا از آن تــو

مرســول قرية كهـــنة وقفــي از آن مـــن 
گلگشــت سرزمين مصلـي از آن تو

انگشتــري كه رفتــه ســوادش از آن مــن 
سجعي كه پرنگين شده انشا از آن تو

يابــوي ريسمان گســل ميــخ كن ز مـــن 
مهميـــز كّلــه تيـــز مطـال از آن تو

آن استــر چمــوش لگــدزن از آن مــــن 
آن1 گربــة خموشــك بابا از آن تـو

قوچ شكستــه شاخ سيــه چشم از آن مـن 
غوغاي جنگ قوچ و تماشـا از آن تو

طنبــــورة شكستــة خالـــو از آن مــــن 
آن تــار ترتنـه ثرنـــا (؟) از آن تــو

از فرش خانــه تا به لب جــو از آن مـــن 
از پشت بــام تا به ثريــا از آن تـــو

آن ميوه اي كه مي رســد از بــاغ از آن مـن 
برگي كه به سرش شده پيدا از آن تـو

ديگر ميان ما و تو جنــگ و جدل نمانـــد 
اينها كه گفتم از مـن و آنهـا از آن تـو

بوده اگــر برادر ديگــري به جـــاي مــن 
اعلي ز خود شمردي و ادني از آن تـو

«فهمي» عجــب كه روي به انصــاف آوري
گر في المثل بــود همه دنيــا از آن تو2

اما قطعة ميرزاقلي ميلي تُرك هروي (م: 980ـ985) كه 
در آتشكدة آذر بيگدلي با عنوان «صورت قسمت ميراث 
پدر به عنوان مطايبه» آمده و آقاي دايي جواد معتقد است 
«شايد به نظر وحشي رسيده باشد» (ميلي هروي پنج يا ده 

سال پيش از وحشي درگذشته است)، چنين است:
ماندة بابا

همشيــره! خرج ماتــم بابا از آن تـــو3 
صبر از من و تردد غوغا4 از آِن تو5!

در خفيه6 استمــاع وصــيّت از آن مــن 
در نوحــه، همزبانــي ماما از آِن تـو!

كهنـه قلــم دوات شكستــه از آن مـــن 
طومــار نظم و دفتر انشــا از آن تـو!

آن الشــة اشتــران7 قـطاري8 از آن مــن 
آن9 باركش خــران توانـا از آن تــو!

يك هفته خـرج مطرب و ساقي از آن من 
هفتــادساله طاعـت بابــا از آن تــو!

آن مالــها كه مانـده10 به دنيــا از آن مـن
وان خيرها11 كه كرده12 به عقبا از آن تو!

آن قاطــر چمـوش لگــدزن از آن مــن
آن گربــة سليــم شكيبـا از آن تو13!

(آذر بيگدلى، 3: 93)
مير حيدر معمايي (رفيعي كاشاني) (ف 1025 ق) كه 
تاريخ هايي  ماده  و  بوده  بافقي  وحشي  نزديك  دوستان  از 
در زمينه فرهاد و شيرين وحشي و سوگ وي دارد، در 

استقبال از قطعة وحشي در رديفي ديگر گويد:
جنسي كه هست از همه بهتر از آن من

مـال و مــنال حضــرت بابـــا بـــرادرا14
يك نيمــه از تو، نيمة ديگر از آِن مـن

من آن نيم كه گويم ازين جنسها كه هست 
جنسي كه هست از همه بهتر از آن من!

جان15 بــرادري تو ز16 هرچه بهتــر است 
بد هرچه هست جان برادر از آن من17!

1. همان جا: وان.
2. فهرست نسخه هاي خطي دانشگاه تهران، همان جا.

3. آتشكدة آذر (سادات ناصري) ج 1: 93، نسخة چ: من.
4. همان جا، نسخة ش و س: ترّدد و غوغا.

5. در اختران ادب (ج 2: 356) بدون نام گوينده، اين بيت چنين است:
صبر از تو و تحّمل و غوغا از آِن من      پيوسته خـرج ماتم بابا از آن تو

بيت در كتاب داستان هاي امثال مرتضويان چنين است:
همشيره صبــر ماتــم بابا از آن من     خرج عزا و شيون و غوغا از آن تو

6. داستان هاي امثال (مرتضويان): خميه.
7. آتشكدة آذر (شهيدي: 23)، اختران ادب: استران.

8. اختران ادب: سواري.
9. آتشكدة آذر (شهيدي)، اختران ادب: وان.

10. آتشكدة آذر (شهيدي): ماند.
11. آتشكده (سادات ناصري) نسخة چ: چيزها.

12. آتشكده (شهيدي): آن چيزها كه مانده.
هاي امثال مرتضويان است و در بهار ادب  13. اين بيت فقط در داستان 

(360) چنين است: 
آن اسب سركش لگدآور براي من           آن گربة معوكن زيبا از آن تو

14. امثال شعر فارسي: 237: برادر.
15. امثال شعر فارسى، 237، كاوش در امثال و حكم: 48: جانا، اختران 

ادب 2: 355: مهتر.
16. اختران ادب: تو و هر.

17. امثال شعر فارسي: 577: بيت را ندارد.



13
دورة دوم، سال دوم، شمارة 19 و 20، فروردين و ارديبهشت 1387

قرض پدر كه از همه بيش است از آن تــو
وجهش كه هست  از همه كمتر از آن مـن!

آن چـاربـــاغ خــّرم مرهــون از آن تـــو
آن يك دو باغ كهنــة بي در از آن مـن1

مــلك نفيــس خالصـــة شهـر از آن تــو
امــالك هيــچ نفع نياســر از آن من2

داهــي3 كه شيــر داده4 بــه بابا از آن تــو
واهي5 كزوست خون  دل مادر از آن  من6

آن ماديـان كه داشته7 صــد كـره زان تــو
آن استــران8 كودكــش نَر از آن من9

در چند نسخة خطي هم چند قسمت نامه درج است. 
از جمله در نسخة شماره 3349/18 و 4353 و 4343/3 
سرايندة  از  نامي  جمله  از  كه  تهران  دانشگاه  در  سه  هر 
نسخه هاي  آن  ديدن  توفيق  كه  زماني  تا  و  نيست  آن 
خطي دست نداده، نمي توان به چند و چون آن پي برد 
كه آيا همين قسمت نامه هاست يا چيز ديگري. از جملة 
اينها قطعه اي است كه در كتاب داستان هاي امثال كمال 
فارسانى آمده و روشن نيست از كيست، آن قطعه چنين 

است (ظاهراً از شاعري معاصر):
َكل تقــي بُتّه هاي خار از تــو

خس و خاشــاك، باربار از تــو
آن زميــن زراعتـــي از مــن

آن همه سنگ كوهســار از تــو
كشت پاييـز سر به سر از مـن  

بادِ جــان پـرور بهـــار از تـــو
شامگــه، شير گوسفند از مــن  

صبحـدم بانـگ آبشــار از تــو
سينة كبـك و ران مـرغ از مـن  

نغمــة قمــري و هــزار از تـو
جوي آبــي كه مـي رود از مـن  

لـّذت آب جويبــــار از تـــو
دو سه من نقـره و طال از مــن  

برف و يخ هـاي نقـره وار از تـو
گنــدم و لوبيا و مـاش از مــن  

علـف سبــز و مرغـزار از تـو
دود و دم از تو كبــاب از مــن  

گلــه ها از مــن و غبـار از تـو

كيســه هاي پر از برنــج از مـن  
در عوض ريگ بي شمــار از تو

جامـــة نازك حريـــر از مــن  
خرقــة زهد وصلــه دار از تــو

روز محشر همة حسـاب از مـن  
رحمـت لطــف كردگـار از تـو

نيز اشاره شده در ديوان فارسي فضولي بغدادي (ت 
888 ـ ف 963ق) نسخة خطي كتابخانة مركزي دانشگاه 
تهران، قسمت نامه اي است كه فعًال بدان دسترسي نيست، 
فضولي  گفت  بتوان  شعر  اين  به  دسترسي  از  پس  شايد 

بغدادي مقدم بر همه است.

قسمت نامة اقبال الهوري
الهوري  اقبال  كه  است  قطعه اي  ها،  استقبال  اين  اوج  اما 
شاعر نامور و فيلسوف نامدار اسالمي سروده است. اقبال 
در اين قطعه در قالب مكالمه اي بين سرمايه دار و كارگر، 
آشكار  را  سرمايه داري  جوامع  نابرابر  و  ظالمانه  روابط 
مي كند. در اين قطعه سرمايه دار سعي در تحميق كارگر 
دارد و از اين طريق مي كوشد او را استثمار كند. اين قطعه 
نخستين بار در پيام مشرق (اقبال، پيام مشرق: 256ـ257) 

چاپ شده است.
قسمت نامة سرمايه دار و كارگر

غوغـاي كارخــانة آهنگــري ز مــن 
گلبانـگ ارغنـون كليسـا از آن تـو

نخلي كه شه خراج برو مي نهد ز مـن 
باغ بهشت و سدره و طوبا از آن تو

تلخابه اي كه دردســر آرد از آن مــن 
صهبـاي پاك آدم و حـوا از آن تــو

مرغابي و تذرو و كبوتــر از آن مــن 
ظل همـا و شهپـر عنـقا از آن تــو

1. اختران ادب، سفينة فّرخ 1: 385: بيت ششم.
2. سفينة فّرخ: بيت را ندارد.

3. امثال شعر فارسي 1: 577، سفينة فّرخ، اختران ادب: دايه.
4. امثال شعر فارسي، ج 1: 577: داد.

5. امثال شعر فارسي 577، اختران ادب: كلفت/ سفينة فّرخ: گاوي.
6. امثال شعر فارسي 577: بيت 4/ اختران ادب، سفينة فرخ: بيت 5.

7. امثال شعر فارسي، اختران ادب: زايده.
8. سفينة فرخ: اشتران.

9. آتشكدة آذر (شهيدي): 250.
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اين خاك و آنچه در شكم او از آن من 
وز خاك تا به عرش معال از آن تو

كتابنامه
ـ آذر بيگدلي، لطفعلي بيگ، آتشكده ج 1و2، به كوشش حسن 

سادات ناصري، تهران، اميركبير 1336و 1337.
نشر  مؤسسة  تهران،  شهيدي،  جعفر  كوشش  به  آتشكده،  ـ 

كتاب، 1337.
الي  الذريعه  محسن،  محمد  (منزوي)،  تهراني  آقابزرگ  ـ 

تصانيف الشيعه، ج 9 و 17، قم، اسماعيليان، [بي تا].
چودهري  كوشش  به  مشرق،  پيام  محمد،  الهوري،  اقبال  ـ 

محمدحسين ايم اي، الهور، پاكستان تايمز، چ 12، 1969م.
ـ كليات اشعار فارسي موالنا اقبال الهوري، به كوشش احمد 

سروش، تهران، سنايي، [بي تا].
ـ كليات اشعار فارسي اقبال الهوري، به كوشش م. درويش، 

تهران، جاويدان، 1359.
 ،3 چ  [بي نا]،  اصفهان،  امثال،  هاي  داستان  اميرقلي،  امينى،  ـ 

.1351
ـ انصاري، محمدعلي، اختران ادب، ج 2، قم، [بي نا]، 1352.

ـ باقرزاده، علي، لطيفه ها، مشهد، باستان، چ 2، [بي تا].
ـ باقي شهرفايي، عبدالباقي، بهار ادب، تهران، برهان، 1374.

ـ برقعي، يحيي، كاوش در امثال و حكم، قم، نمايشگاه و نشر 
كتاب، چ 2، 1364.

 ،1 ج  اقتصاد،  ديدگاه  از  ايران  ادبيات  حسن،  فرد،  توانايان  ـ 
تهران، علوي، [بي تا].

ـ حيرت سجادي، عبدالحميد، گزيده اي از تأثير قرآن بر نظم 
فارسي، تهران، اميركبير، 1371.

ـ داد، سيما، فرهنگ اصطالحات ادبي، تهران، مرواريد، 1382.
دانشگاه  خطي  نسخه هاي  فهرست  محمدتقي،  دانش پژوه،  ـ 

تهران، ج 11، تهران، كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، 1340.

جواد، محمدرضا، تاريخ ادبيات ايران، ج 1، اصفهان،  ـ دايي 
تأييد، 1339.

امثال و حكم فارسي، ج 1 و 2، تهران،  ـ دهخدا، علي اكبر، 
اميركبير، چ 6، 1363.

ـ شاملو، احمد، كتاب كوچه، ج 3 و 7، تهران، مازيار، چ 2، 
.1372 ،1361

تهران،   ،1 ج  فارسي،  شعر  امثال  عبدالحميد،  شعاعي،  ـ 
گوتنبرگ، 1351.

ـ شهالي يزدي (مدرس)، محمدعلي، تذكرة شبستان، نسخة 
خطي كتابخانة وزيري يزد، ش 2702، تأليف حدود 1274ق.

ايرانشهر،  دبيرستان  يزد،  يزد،  تاريخ  احمد،  يزدي،  طاهري  ـ 
.1317

ـ عفيفي، رحيم، مثل ها و حكمت ها، تهران، سروش، 1371.
ـ فارساني مرتضويان، كمال الدين، داستان هاي امثال، اصفهان، 

[بي نا]، 1340.
ـ فخرالمحققين، محمدهادي، از هرفني، شيراز، [بي نا]، 1350.

ـ فّرخ (جواهري)، محمود، سفينة فرخ، ج 1 و 2، مشهد، زوار،  
1332ـ1344.

ـ مسرت، حسين، گزيدة اشعار وحشي بافقي، تهران، قطره، 
.1378

ـ مصفا، مظاهر، قندپارسي، نمونه هاي شعر دري، ج 2، تهران، 
صفي عليشاه، چ 2، 1353.

 ،4 ج  فارسي،  خطي  نسخه هاي  فهرست  احمد،  منزوي،  ـ 
تهران، مؤسسة فرهنگي منطقه اي، 1351.

ـ وحشي بافقي، كمال الدين، ديوان كامل وحشي بافقي، تهران، 
اميركبير، چ 7، 1366.

 396 ش   ،9 س  يزد،  نداي  بافقي»  وحشي  از  جالب  «اثري 
.3 :(70/10/30)

 1 ش  كشور،  دانش آموزان  ادبي  جشنوارة  هفتمين  خبرنامة 
.9 :(72/9/2)
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استدراكى بر «ارشاد»
عارف نوشاهى
استاد دانشكدة گوردن راولپندى، عضو مشاوران علمي آينة ميراث
anaushahi_2000@yahoo.com

از تصحيح و انتشار كتاب ارشاد1 چندان مدتى نگذشته 
واقع  در  باشم.  داشته  آن  درباره  تازه اى  مطلب  كه  است 

همه گفتني ها را در مقدمة كتاب آورده ام.
فقط حرف تازه اى كه در اين مورد مي توانم به خدمت 
عالقه مندان به اين موضوع و كتاب عرض كنم، اين است 
كه پس از انتشار ارشاد، در ارديبهشت 1386ش سفرى 
كتابى  به  اتفاق  برحسب  آنجا  در  و  داشتم  استانبول  به 
مكتبات العالم  فى  التراث االسالمى  معجم التاريخ  نام  به 
قره بلوط  عليرضا  تأليف  المطبوعات)  و  (المخطوطات 
و احمد طوران قره بلوط، چاپ دارالقبه، قيصرى، تركيه 
 4192 شمارة  مدخل  زير  كه  برخوردم  جلد  شش  در 
مطلبى بدين شرح بود: عبيداهللا بن محمد ابوبكر القالنسى 
الشافعى المتوفى فى حدود سنة 500 من تصانيفه كتاب 
المرشد فى المواعظ و الِحَكم (ف/ [= فارسى])، سليميه، 

رقم 506، ورقه 128، 700 هـ .

تصحيح من در ارشاد براساس دو نسخه مورخ 900ق 
ادرنه)  شهر  (در  سليميه  نسخة  و  است  بوده  و 1022ق 
كه تاريخ آن در مأخذ 700ق گفته شده است، طبعًا اين 
جاذبه را براى من داشت كه سفرى به ادرنه كنم و نسخه 
را در جامع سليميه ببينم. به ادرنه رفتم و نسخه را ديدم، 
ولى نه فقط ترقيمه و تاريخ كتابت را نداشت. بلكه هيچ 
نشانه اى از نوع يادداشت و ُمهر هم در نسخه نيست كه 

در  كتابت  تاريخ  موضوع  و  كند  تأييد  را  تاريخى  چنين 
سال 700ق نفى مي شود. البته قرائن خط و كتابت نشان 
مي دهد كه نسخه در قرن هشتم هجرى كتابت شده است. 
نماند كه پيكره و بدنة اصلى نسخه كهنتر است،  ناگفته 
ولى اوراقى كه در نسخه افتاده بود، به دست كاتبى ــ نه 
چندان متأخر ــ تكميل شده است. دستخط هر دو كاتب 

به خوبى از يك ديگر متمايز است.
هنوز فرصِت كافى را براى مقابله و مقايسة دقيق بين 
با  فقط  ام.  نكرده  پيدا  سليميه  نسخة  و  شده  چاپ  ارشادِ 
يك مرور و توّرق در نسخة سليميه به اين نتيجه رسيده ام 

كه:
الف. روايت نسخة سليميه، نزديك به روايت نسخة 

پاكستان / P است.
ب. ترتيب فصل ها در نسخة سليميه و نسخة پاكستان 

.T / همسان است، برخالف نسخة اياصوفيا
مطلب  همان  به  و  فصل  همان  به  سليميه  نسخة  ج. 

ختم ميشود كه نسخة پاكستان.
به  و  المرشد  كتاب  اول  برگ  َظهر  بر  كتاب  نام  د. 
حاجى  شايد  است.  آمده  المنتخبات  كتاب  تازه تر  خط 
خليفه اين نسخه را ديده بود كه به استناد آن در كشف 
الظنون، 1654/2 مدخل «المرشد فى المواعظ و الِحَكم...» 

را دارد.
هـ . در نسخة سليميه در «فصل فى التّواضع و التذلّل» 
ورق 91ـ92 حكايتى آمده كه هر دو نسخة ارشاد كه در 
هنگام تصحيح در دست داشتم، فاقد آن حكايت است. 

به دنبال حكايت، شش بيت فارسى را نيز دارد.
يقين دارم اين حكايت و اشعار را كاتب از سوى خود 
بيت  شش  همان  با  حكايت  اين  زير  است.  كرده  اضافه 
اتمام 655ق) باب چهارم در  بوستان سعدى (تاريخ  در 

«تواضع» نيز آمده است. حكايت از اين قرار است:
اهل  بود.  شده  خشكسالى  مصر  در  كه  آورده اند 
ــ  رحمه اهللا  ــ  را  مصرى  ذوالنون  و  شدند  جمع  مصر 
درخواستند كه دعا كن تا حق تعالى باران فرستد. ذوالنون 
ــ رحمه اهللا ــ بگريخت و به َمْديَن رفت. مدت چند روز 

1. ارشاد (در معرفت و وعظ و اخالق)، تأليف عبداهللا بن محمدبن ابي بكر 
قالنسى نَسفى، تصحيح مقدمه و تعليقات از عارف نوشاهى، تهران، مركز 

پژوهشى ميراث مكتوب، 1385ش، هشتاد و نه [8]، 388ص.
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باران آمد. ذوالنون ــ رحمه اهللا ــ باز آمد. وى را پرسيدن 
از تو دعا درخواستيم، گريختِن تو چه بود؟ ذوالنون ــ 

رحمه اهللا ــ در جواب ايشان گفت: شعر
شنيدم كه برخـوردِ مـور و َددان1 

شود تنگ روزى به فعل بـدان
دراين كشـور انديشه كردم بسـى 

پريشانتـر از خود نديـدم كسى
برفتــم مبــادا كه از شــّر مــن  

ببنــدد2 درِ خيـر بـر انجمــن
و چنين گفته اند: شعر

بهـى بايدت لطف كن كان بهـان 
نديدند بتر از خودى در جهان3

تو آن گه شوى پيش مـردم عزيز 
كه مر خويشتن را نگيرى بچيز

بزرگى كه خود را بُخردى شمرد 
بدنيــا و عقبـى بزرگـى ببُـرد4

دانشمند ترك پرفسور تحسين يازيجى، در پيشگفتار 
اين  خطى  نسخه هاى  ضمن  در  العارفين  مناقب  بر  خود 
كتاب، در جايي كه نسخة B، بروسه، كتابخانه گنل، درگاه 
اشرف زاده، شمارة 1203 را معرفى كرده است، مي گويد:

آن  در  گويا  كه  كتابهايى  فهرست  «ب»،  صفحة  در 
روزگار در همين مجلد بوده، نوشته شده است. مطابق اين 

فهرست در اين مجلد كتابهاى زير وجود داشته است:
كتاب   .2 بالفارسيه؛  شريفه  احاديث  بعض  شرح   .1

تصوف از ابومحمد عبداهللا بن محمد القالنسى؛ 3. رساله 
فى آداب الصوفيه از نجم الدين كبرى؛ 4. فيه مافيه موالنا 
جالل الدين رومى؛ 5. مناقب العارفين افالكى (چاپ دوم، 
.(XXIXچاپخانة انجمن تاريخ ترك، آنقره، 1976م، ص

از  تصوف»  «كتاب  عنوان  به   2 رديف  در  كه  كتابى 
قالنسى معرفى شده، به گمانم ارشاد است.

در هنگام تصحيح ارشاد، ضبِط دو كلمه در نسخه هاى 
در دست به گونه اى بوده كه به هر شكلى كه مي خواندم، 
مشكل  ولى  كردم،  مراجعه  ها  فرهنگ  به  نداشت.  مفهوم 
حل نشد. عكس نسخه ها را پيش استاد ايرج افشار، دكتر 
مايل  نجيب  استاد  و  رواقى  على  دكتر  كدكنى،  شفيعى 
هروى بُردم، اما مشكل كماكان باقى بود. متأسفانه نسخة 

سليميه هم آن مشكل را حل نكرده است. 
يكى از آن دو مورد كلمه «اَُچوخيدَن» در فصل ايمان 
حكيم...  «خواجه  عبارت:  بدين  است  عاريتى  و  عطايى 
اندك  معصيتها[ى]  به  را  اَُچوخيدن  كه  هر  است  گفته 

سبك دارد» (چاپى، ص 191).
آمده  شكل  بدين  عبارات  همين  سليميه  نسخة  در 
است: «خواجه حكيم... گفته است كه هر كه گناه صغيره 

را سبك دارد» (گ 104).
مورد دوم در «فصل فى معرفت العلم» بوده. در نسخة 
اياصوفيه عبارتى بدين كلمات بود: «و از حسدگى [؟] به 

گلو باز دارد» (چاپى).
و  ندارد  وجود  سليميه  نسخة  در  اصال  عبارت  اين 
محل اين عبارت در نسخه پريشان است و جابجايى دارد 

(برگ 13، 14).
در هر حال، راه بازنگرى و بازرسى و تجديد نظر در 
اين گونه متون كهن هميشه بازمى ماند. مخصوصًا وقتى 
چين  از  كه  مرشد  يا  ارشاد  نسخه هاى  همة  به  هنوز  كه 
گرفته تا هند و پاكستان و عثمانى رفته است، دسترسى 
نداريم و كاتباِن منطقه، در هنگام استنساخ كتاب، كلمات 
را مطابِق تلفظ منطقه يا اُنس خود با كلمات مي نوشته اند و 

دوگانگى يا چندگانگى در تحرير به وجود آمده است.
1. بوستان (چاپ يوسفى): شنيدم كه بر مرغ و مور و ددان.

2. در اصل: ببندند.
3. بوستان (چاپ يوسفى): نديدندى از خود بتر در جهان.

4. مقايسه شود با: بوستان سعدى، تصحيح و توضيح غالمحسين يوسفى، 
تهران، 1359ش، ص 134ـ135.


