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درباره تحفةالملوك
اسماعيل حاكمي
استاد بازنشستة دانشگاه تهران

نام كتاب و موضوع آن
است،  آمده  نسخه   5 صفحة  در  چنانكه  كتاب  نام 
صفحه،  اين  در  كتاب  مؤلف  مي باشد.  «تحفةالملوك» 
بدين   ...» است:  آورده  كتاب،  تأليف  علت  بيان  ضمن 
خدمت مبادرت نمود و اين كتاب را تمام كرد و آن را 

تحفةالملوك نام نهاد.»
به  را  كتاب  مؤلف  مي آيد،  بر  كتاب  نام  از  چنانكه 
عنوان تحفه و هديه اي جهت تقديم به پادشاهان تأليف 
و  پندنامه  ساختن  دنبال  به  جهت  بدين  و  است  نموده 
بود  حكايات  و  امثال  و  حكم  و  مواعظ  از  مجموعه اي 
تا  گذشته  سالطين  اخبار  و  ملوك  تواريخ  بر  مشتمل 
خواص و عوام بتوانند از آن استفاده نمايند و بدين علت، 

نام كتاب را تحفةالملوك نهاد.
اين كتاب مشتمل بر 26 باب مي باشد به قرار زير:

باب اول: در فضيلت علم و فوايد آن.
باب دوم: در فضيلت عدل و داد.

باب سوم: در ذكر پادشاهان دادگر و فوايد عدل.
باب چهارم: در مذمت ظلم و بغي و شومي آن.

باب پنجم: در ذكر خصايلي كه ملوك را بايد كه باشد 
بعد از عدل.

باب ششم: در ذكر تدبيرهاي صايب كه پادشاهان را 
بوده است در تدبير ملك و دفع اعدا.

تمهيد  و  سياست  در  پادشاهان  ذكر  در  هفتم:  باب 
اساس ملك.

ملوك  سخنان  لطايف  از  بعضي  ذكر  در  هشتم:  باب 
و افاضل.

باب نهم: در ذكر وزراي ناصح و تدبيرهاي ايشان.
باب دهم: در تاريخ ملوك اوايل بر طريق اجمال.

باب يازدهم: در ذكر احوال انبيا و اوصيا از دور آدم 
تا آخر ايام نوح.

را  ايشان  كه  فرس  ملوك  ذكر  در  دوازدهم:  باب 
پيشداديان خواندندي.

كه  فرس  ملوك  از  دوم  طبقة  ذكر  در  سيزدهم:  باب 
ايشان را كيانيان گويند.

ملوك  و  اشكانيان  احوال  ذكر  در  چهاردهم:  باب 
طوايف و مدت ملكشان.

تا  اردشير  زمان  از  ساسانيان  ذكر  در  پانزدهم:  باب 
يزدجرد شهريار.

باب هفدهم: در ذكر خلفاي بني اميه.
باب هجدهم: در ذكر خلفاي بني العباس.

باب نوزدهم: در ذكر ملوك صفاريان.

باب بيستم: در ذكر سالطين سامانيان.
را  ايشان  كه  سبكتگين  آل  ذكر  در  بيست و يكم:  باب 

غزنويان خواندند.
باب بيست ودوم: در ذكر سالطين آل سلجوق.

باب بيست وسوم: در ذكر سالطين ديالمه.
باب بيست وپنجم: در ذكر سلغريان كه در ملك فارس 

كه تخت گاه ايران بوده است تملك داشتند.
ابتداي  از  مغول  سالطين  ذكر  در  بيست وششم:  باب 
ابوسعيد  اسالم  پادشاه  دولت  ايام  تا  چنگيزخان  حركت 

بهادرخان خلد اهللا ملكه.
داستان ها،  احاديث،  آيات،  به  را  كتاب  اين  مؤلف 
شاعراني  اشعار  است.  كرده  مزين  و...  اشعار  حكايات، 
عرب زبان و فارسي زبان چون فردوسي، سعدي، متنبي و 
سروده هايى از حضرت علي (ع) و... در مطاوي كتاب، 
بر عبارات و حكايات لطفي خاص بخشيده است و اين 
نشانگر شناخت و آگاهي مؤلف از آثار نظم و نثر اين مرز 

و بوم مي باشد.
نظر  گذشتگان  كتب  به  آن  نگارش  در  كتاب  مؤلف 
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زير  موارد  به  مي توان  نمــونه  عنوان  به  است.  داشتـه 
اشاره كرد:

و  ابواب  ترتيب  القصص.  و  التواريخ  مجمل  الف. 
فصل هاي اين كتاب و نيز موضوعات آن شباهت زيادي 

به ابواب كتاب مجمل التواريخ و القصص دارد.
كتاب  عبارت  عين  جاها  بعضي  در  كتاب  نويسندة 
آورده  تصرف  اندكي  با  را  القصص  و  التواريخ  مجمل 
است. در باب هجدهم كتاب آمده است: «چون اسفاربن 
شيرويه الديلمي بر شهر ري و نواحي آن مستولي شده بود 
و مرداويج بن زيار گيلي با وي بود از فرزندان پادشاهان 
گيالن و نسب ايشان به آغش وهدان كشد كه در زمان 
و  اتفاق  از  بعد  و  است  بوده  گيالن  پادشاه  كيخسرو 
حوادث بسيار لشكر اسفار شيرويه با مرداويج گيلي يكي 
شده بود و وزيرش همچنين، و در پادشاهي اسفار طمع 
كردند تا اسفار كشته شد بر دست مرداويج و از قزوين به 
ري باز آمد و برادرش وشمگير را از گيالن به ري آورد 
و به روزگار عقل و كفايت تمام يافت و مرداويج آنست 
كه مردم همدان را بكشت به كينة ديلميان و پنجاه خروار 
انگشتان كهين از همدان به ري برد و اين رسم كه دامادان 
و  بود  اندك  مرد  كه  آمد  پديد  وقت  آن  از  دهند،  زر  را 
زن بسيار. چون ماكان كاكي و مرداويج را جنگ افتاد و 
ماكان كشته شد و علي و حسن پسران ابوشجاع بويه در 

لشكر ماكان بودند.»
مجمل التواريخ  كتاب  در  تفاوت هايى  با  فوق  عبارت 
و  القصص (ص 388 و 389) بدين صورت آمده است: 
«چون اسفار بن شيرويه الديلم بر شهر ري و نواحي آن 
مستولي شد، مرداويج بن زيار الجيلي با وي بود از فرزندان 
پادشاهان گيالن و نسب ايشان به آغش و واهدان كشد 
از  بعد  و  بودست  گيالن  ملك  كيخسرو  شاه  عهد  به  كه 
مرداويج  با  شيرويه  اسفار  لشكر  بسيار  حوادث  و  اتفاق 
يكي شد و وزيرش همچنين... پس وزير مرداويج را در 
پادشاهي طمع افكند تا اسفار كشته شد بر دست مرداويج 
و  آمد  ري  به  قزوين  از  و  شد  صافي  را  او  پادشاهي  و 
برادرش وشمگير از جانب گيالن به ري آمد... و مرداويج 
آنست كه مردم همدان را بكشت به كينه ديلميان سپاه... 
مرداويج بيامد و چندان بكشت كه پنجاه خروار شلواربند 
كشتگان از همدان به جانب ري بردند... و اين رسم كه 
زن داماد را ندهد يا پدرزن، از آن عهد افتاد كه زنان بسيار 

بودند و مردان اندك. پس چون ماكان كاكي را حرب افتاد 
پسران  حسن  و  علي  شد،  شكسته  ماكان  و  مرداويج  با 

بويي در جمله لشكر ماكان بودند.»
ب. كليله و دمنه. در بعضي جاهاي كتاب عينًا عبارات 
كليله و دمنه با اندك تصرف آمده است. به عنوان نمونه 
در باب ششم كتاب، ضمن حكايتي آمده است: «و بزرگان 
گفته اند كه: مردم دو گروه اند: حازم و عاجز، و حازم دو 
گونه است: اول آنكه پيش از حدوث خطر و معاينة شر 
چگونگي آن را بشناسد و آنچه ديگران در خواتم كارها 
دانند، او در فواتح آن به اصابت راي بدانسته باشد و تدبير 
آخر  الفكر  اول  كه  بپرداخته  فكرت  اوايل  در  آن  اواخر 
العمل زيرا كه چون نقش واقعه و صورت حادثه پيدا آيد، 
در آن، عاقل و جاهل و دوربين و غافل يكسان باشد و 
زبان نبوت ازين معني عبارت مي كند كه االمور متشابهه 

اذا اقبلت فاذا ادبرت عرفها الجاهل كما يعرفه العاقل.
تبيــن اعقاب االمـــور اذا مضت

ويقبــل اشباهــا عليك صــدورها
ذهن تو به يك فكـرت ناگاه بداند

وهمي كه نهان باشد در پردة اسرار
راي تو به يك نظرت دزديده ببيند

ظني كه كمين دارد در خاطـر غدار
احوال  مراقبت  به  نسق  برين  راي  صاحب  چون  و 
قبضة  در  كارها  گردن  اوقات  همه  در  پرداخت  خويش 
قدرت خود تواند داشت و پيش از آنكه در گرداب افتد، 

خويشتن را به پاياب تواند رسانيد.
فتـي لم يضيع وجه حـزم ولـم يبل

يالحظ اعجـــاز االمـــور تعقبــا
بر كار خصم خفته نبايد به هيچ حال 

زيرا چـراغ دزد بود خواب پاسبان
و دوم آنكه چون بال بدو رسد، دل از جاي نبرد و 
حيرت و دهشت به خود راه ندهد و عاجز و بيچاره و 

متردد راي نگردد چنانكه گفته اند:
رجــال اذا مـا النائبـــات غشينـــه

اكفــي لمعضلـه و ان هــي جلت
آمده  كتاب  متن  در  كه  اشعاري  و  عبارات  اين  عين 
و  است  مذكور  دمنه  و  كليله  در  تصرف  اندك  با  است، 
اين نشانگر اين نكته است كه مؤلف كتاب در تدوين و 
نگارش آن به كليله و دمنه نظر داشته است. براي مقايسه، 
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عبارات نصراهللا منشي را در كليله و دمنه از چاپ مرحوم 
مينوي، ص 90 و 91 مي آوريم: «و گفته اند كه مردم دو 
است:  نوع  دو  هم  حازم  و  عاجز،  و  حازم  است:  گروه 
چگونگي آن را  اول آنكه پيش از حدوث و معاينة شر 
در  او  دانند،  كارها  خواتم  در  ديگران  آنچه  و  بشناخته 
اواخر  تدبير  و  باشد  بدانسته  راي  اصابت  به  آن  فواتح 
آن در اوايل فكرت بپرداخته اول الفكر آخر العمل چون 
و  غافل  آن،  در  آمد،  پيدا  حادثه  صورت  و  واقعه  نقش 
جاهل و دوربين و عاقل يكسان باشند و زبان نبوي ازين 
معني عبارت كند: االمور تشابهت مقبله فاذا ادبرت عرفها 

الجاهل كما يعرفه العاقل.
تبين اعقاب االمور اذا مضت

ويقبـــل اشباها عليك صـــدورها
ذهن تو به يك فكرت ناگاه بداند

وهمي كه نهان باشد در پردة اسرار
راي تو به يك نظرت دزديده ببيند

ظني كه كميـن دارد در خاطر غدار
احوال  مراقبت  به  نسق  برين  راي  صاحب  چون 
قبضه  در  كارها  گردن  اوقات  همه  در  پرداخت،  خويش 
تصرف خود تواند داشت و پيش از آنكه در گرداب افتد، 

خويشتن به پاياب تواند رسانيد.
فتي لم يضيع وجه حزم و لم يبل

يالحـــظ اعجـــاز االمـــور تعقبا
بر كار خصم خفته نباشي به هيچ حال 

زيرا چراغ دزد بود خواب پاسبـان
نبرد  جاي  از  دل  رسد،  بدو  بال  چون  آنكه  دوم  و 
دهشت و حيرت را به خود راه ندهد و وجه تدبير و عين 

صواب بر وي پوشيده نماند.
رجمل اذا ما النائبات غشينه

اكفــي لمعضله و ان هـي جلت
مؤلف در كتاب به استفاده خود از آثار گذشتگان از 

جمله كتاب كليله و دمنه اذعان دارد.

مؤلف كتاب
نام مؤلف كتاب در مقدمة نسخة حاضر آمده است «چنين 
علي بن  تعالي،  عباداهللا  اضعف  كتاب،  اين  مؤلف  گويد 
احمدبن محمد الناسخ التستري ــ اصلح اهللا شأنه ــ كه 
حق، سبحانه و تعالي، هر كاري را سببي نهاده است و هر 

سببي را علتي و هر علتي را موضعي و مدتي كه حكم 
ايام  و  باوقاتها  مرهونه  االمور  كه،  دارد  تعلق  بدان  وقت 
بدان  دولتان  صاحب  و  مقبالن  از  يكي  روزگار  و  عمر 

آراسته گردد.» 
تا آنجا كه امكان جستجو وجود داشت، در هيچ جاي 
كتب تراجم و رجال اطالعي در باب اين كتاب و مؤلف 
آن يافت نشد. بيشترين اطالعاتي كه از مؤلف كتاب در 
دسترس است، همان است كه در متن كتاب آمده است.

سال تأليف كتاب
اين كتاب از آثار به جا مانده از قرن هشتم هجري قمري 
مي باشد كه با اين عبارت به پايان مي رسد: «تمت الكتاب 
بحمداهللا و حسن توفيقه في صبح يوم الجمعه سابع ذي الحجه 
الضعيف  العبد   يد  علي  مائه  سبع  و  سبعين  و  خمس  سنه 
همايون...  سلطان بن  غفرانه  و  تعالي  رحمه اهللا  الي  المحتاج 
وصلي اهللا علي سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين و سلم 

تسليما كثيرا.»

سبب تأليف كتاب
حاضر  نسخة  مقدمة  در  كتاب  تأليف  سبب  در  مؤلف 
مي گويد: «و سبب در تأليف اين كتاب آن بوده است كه 
همواره بواعث خاطر، بنده را بر آن مي داشت كه تصنيفي 
و  حكم  و  مواعظ  بر  مشتمل  بپردازد  پندنامه اي  و  سازد 
و  ملوك  تواريخ  از  مخبر  و  منبي  او،  امثال  و  حكايات 
اخبار سالطين ماضي تا خواص و عوام عالم از آن پندنامه 
بهرمند مي شوند و ملوك و سالطين جهان از فهم معاني 
و درك اسرار آن اخبار محظوظ مي گردند. عمري درين 
هوس ديگ سواد مي پخت و به تأمل و تفكر در حسن و 
قبح عاقبت اين عمل، نظر مي كرد و با مدبر عقل و خرد 
عقل  مي طلبيد،  استمداد  و  مي كرد  مشورت  باب  درين 
رهنمايش جواب مي داد كه هر كس درين معني خوضي 
رنجي  به  اگر  پيونند،  شروعي  عمل  اين  مثل  در  و  كند 
تمام تصنيفي منقح بسازد، بر خطري بزرگ اقدام نموده 
دوست  ورطة طعنة  وقيعت و  خود را در وحل  باشد و 
و دشمن انداخته، از آن قبل كه دوستان از سر غيرت و 
غبطت اندك مايه طعنه زنند و غيبتي كنند و دشمنان از 
روي حسد و حقد به تقبيح و مذمت مشغول شوند، پس 
بايد  وقيعات  آفات  تير  هدف  را  مصنف  وجه  همه  به 
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بودن، اما چون تو را درين كار رغبتي تمام صادق است 
و ميلي به كمال داري، بر عميا رنجي بيهود نبايد بردن و 
در هر شغلي كه شروع كني، چنان به اتمام بايد رسانيد 

كه مثوبات دو جهاني را جامع باشد.»

مشخصات نسخة حاضر
«در جزو نسخ خطي فارسي كتابخانة سليمانية استانبول 
دو نسخه از كتاب «تحفةالملوك» نظرم را جلب كرد كه 
غير از تحفةالملوك غزالي و تحفةالملوك (مؤلف ناشناخته) 
است. مشخصات دو نسخه اي كه از دو كتاب علي حده 
به همين نام به نظر نويسندة اين سطور رسيده به شرح 

زير است:
در  كه  عمومي   212 شمارة  به  نسخه اي  نخست، 
فقهي  مسائل  دربارة  و  است  مضبوط  سليمانيه  كتابخانة 

نوشته شده است.
دوم، نسخه اي است به شمارة 4247 كه دربارة آن به 

تفصيل سخن خواهيم گفت.
در  مينوي  مجتبي  آقاي  جناب  معظم  دانشمند  استاد 
«از  عنوان  تحت  خود  ممتع  مقاالت  سلسله  از  مقاله اي 
خزاين تركيه» مندرج در مجلة دانشكدة ادبيات دانشگاه 
به  1340ش)  فروردين ماه   ،8 سال   ،3 (شمارة  تهران 
تفصيل دربارة نسخ خطي موجود از تحفةالملوك غزالي و 
يك تحفةالملوك ديگر (زمان تأليف قرون هفتم و هشتم 
به  جامعي  و  جالب  بسيار  اطالعات  نامعلوم)  مؤلف  و 

دست داده اند.
شماره  به  تحفةالملوك  كتاب  از  ما  نظر  مورد  نسخة 
4247 كتابخانة فاتح در جزو كتاب هاي كتابخانة سليمانية 

استانبول محفوظ است.1
اين نسخه داراي 282 صفحه و آغاز آن چنين است:

و  بگشايد  نقاب  طبع  بهار  در  كه  گلي  «بهترين 
حمد  سرايد،  خامه  منقار  موسيقار  كه  غزلي  خوشترين 
پادشاهي است كه به بديع فطرت، هفت رواق معلق را 
زواهر  و  سيارات  كواكب  جواهر  به  را  آن  و  برافراشت 

ثواقب ثابتات بنگاشت...»

تحفةالسرور درويش على چنگى2
عثمان كريم اف
ترجمة مرتضى رزم آرا
whirlingdance@gmail.com
دربارة اهميت نظرى و عملى تحفةالسرور به عنوان رسالة 
موسيقى از درويش على چنگى در تاريخ انديشة موسيقى 
در آسياى ميانه يا ماوراءالنهر و خراسان، شرق شناسان و 
عنوان  توجه  جالب  نكته هاى  شرق  موسيقى  متخصصان 
كرده اند. بارتلد، فترت، سيميانوف، باليف و رجب اف در 
زمرة اين دانشمندان هستند. بارتلد دربارة دستنويس هاى 
شرقى در سال 1919م مطالبى نوشت كه به تحفةالسرور 
و  ازبك  كالسيك  موسيقى  كتاب  فترت  داشت؛  ارتباط 
تاريخ آن را به زبان ازبكى و خط فارسى در سال 1927م 
نوشت؛ سيميانوف تحفةالسرور را در سال 1946 با دخل 
و تصرف به زبان روسى ترجمه كرد؛ باليف تحفةالسرور 
رساله اش  و  كرد  شرح  و  طرح  موسيقى  تاريخ  در  را 
 25 شمارة  تحت  تاشكند  هنر  پژوهشكدة  كتابخانة  در 
نگهدارى مى شود؛ و در سال 1963م رجب اف [در مقام 
به  پرداخت  موسيقى  مقام  مسئله هاى  به  كه  هنر]  مورخ 

تحفةالسرور اشاره هايى كرد. اثر او به زبان ازبكى است.
دانشمندان  اين  تالش  حاصل  و  علمى  ماهيت 
و  چنگى  على  «درويش  عنوان  با  رشيدوا  پايان نامة  در 
رساله اش درباره موسيقى به طور موجز بيان شده است. 
2. نوشتة حاضر برگردان فصل سوم از بخش دوم كتاب عثمان كريم اف 
ميالدى:  شانزدهم  هجرى/  دهم  قرن  در  فارسى  «ادبيات  عنوان  با 
نسخه هاى  و  منابع  اساس  بر  ادبى  انديشة  تحوالت  و  ويژگى ها 
خطى» است. كريم اف از بزرگترين تذكره شناسان قلمرو زبان فارسى 
خصوصًا در آسياى ميانه است. او در اين كتاب، خواننده را با خود 
به سدة دهم هجرى مى برد و نخست، منابع دست اول و تأثيرگذار 
يك  خطى اند،  نسخة  شمارى  كه  را،  قرن  اين  مهم  ادبى  انديشة  بر 
سنجش  براى  روشى  متون،  نقد  اساس  بر  آنگاه  و  مى زند  ورق  يك 
مطالب آنها اختيار مى كند. استاد او در روسيه الكساندر بالديرف بود 
و زير نظر اين ايرانشناس نامدار روس در سنت پترزبورگ و محمد 
نورى عثمان اف مدير بخش متن شناسى در مسكو و ميخائيل زند از 
هيچ كمكى دريغ نكردند و ضمن راهنمايى هايى سودمند، ناياب ترين 
منابع و ميكروفيلم هاى مورد نياز را كه اگر در روسيه در دست نبود از 
كتابخانه هاى جهان فراهم مى كردند و در اختيارش مى گذاشتند. كتاب 

حاصل يك عمر پژوهش او دربارة سدة دهم هجرى است.
ص  كتاب،  راهنماي  تستري»،  «تحفة الملوك  اسماعيل،  حاكمي،  نك:   .1

285، سال هفدهم 1353 شمار هاي 4 و 5 و 6.
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در  1982م  سال  در  روسى  زبان  به  را  پايان نامه اش  او 
مسكو نوشت.

ميرزايف و ابراهيم اف نيز از تحفةالسرور در نوشته هاى 
كمال الدين  كتاب  در  ميرزايف  كرده اند.  استفاده  خود 
بنايى (1976م، به زبان فارسى) در خصوص رابطة ميان 
كتاب  در  ابراهيم اف  و  (صص98ـ97)،  موسيقى  و  شعر 
«ويژگى هاى ادبيات ازبك در سدة 10ق/ 16م» (1976) 
به زبان ازبكى در خصوص حيات مدنى (صص63ـ66، 
كريم اف  عثمان  دارند.  اشاره  تحفةالسرور  به   (83  ،85
سال  سدة 10ق/ 16م» در  تاجيك در  كتاب «ادبيات  در 
هجرى/  دهم  سدة  مدنى  حيات  خصوص  در  1985م 
شانزدهم ميالدى به نظرية موسيقى و تحفة السرور اشاره 

كرد (صص129ـ134).

نسخة تحفة السرور
در حال حاضر چهار نسخة تحفةالسرور شناخته شده اند. 
گنجينة  در   1/864 و   944 شماره هاى  تحت  نسخه  دو 
يك  ازبكستان،  شرق شناسى  پژوهشكدة  دستنويسهاى 
نسخه تحت شمارة 304 در گنجينة دستنويس هاى شعبة 
تحت  نسخه  يك  و  شوروى،  علوم  فرهنگستان  لنينگراد 
شمارة 462 در گنجينة دستنويس هاى شرقى فرهنگستان 
علوم تاجيكستان نگهدارى مى شود. توصيف اين نسخه ها 
در فهرست كتابخانه هاى مراكز علمى ياد شده وجود دارد. 
شده  استفاده  تاجيكستان   462 نسخة  حاضر  نوشتة  در 

است، زيرا در مقايسه با بقيه كامل تر و دقيق تر است.

ساختار نسخه
را  آن  مؤلف  كه  باب  ده  و  مقدمه  يك  در  تحفةالسرور 
درويش  است  گفتنى  است.  يافته  سامان  ناميده،  «مقام» 
مقام  دوازده  بر  مشتمل  را  تحفةالسرور  مقدمه،  در  على 
معرفى كرده است، اما نسخه هاى موجود فقط داراى ده 
مقام هستند. او عالوه بر آن، در مقدمه به جايگاه موسيقى 
در حيات جامعة انسانى و هدف از نوشتن آن اشاره كرده 

است (3ـ5پ).
دف  و  سماع  خاطر  به  اجازه  از  سخن  يكم  مقام  در 
دوم  مقام  (13پ ـ 16ر)؛  است  مسلمانان  زندگى  در 
ايقاع  و  «الحان»  و  «موسيقى»  لفظ  لغوى  معناى  دربارة 
(16ر ـ 17پ)؛ مقام سوم دربارة دوازده مقام، بيست و چهار 

شعبه، شش آواز و سه رنگ (17پ ـ 28ر)؛ مقام چهارم 
در بيان هفده بحر اصيل مطرف و بيست و چهار اصول غير 
مطرف (28ر ـ 32ر)؛ مقام پنجم در شناخت «كار» و «قول»، 
«عمل» و «پيشه»، «صوت» و «نقش» و غيره (32ر ـ  48ر)؛ 
مقام ششم در بيان ساز و آالت موسيقى (48ر ـ 94پ) 
است. همان طور كه از موضوعات 6 باب تذكره آشكار 
است، در آنها صاحب تذكره مسئله هاى نظرى موسيقى را 

بيان كرده است و مستقيمًا به ادبيات اشاره ندارد.
در چهار مقام ديگر به احوال و اشعار اديبانى مى پردازد 
كه ضمن شعر به موسيقى يا ضمن موسيقى به شعر توجه 
قسمت  همين  بررسى  نوشته  اين  در  ما  هدف  داشتند. 
ادبى  ماخذ  عنوان  به  را  آن  ارزش  كه  است  تحفةالسرور 
اديبان  از  تن  چهارده  بيان  در  هفتم  مقام  مى دهد.  نشان 
موسيقيدان (95ر ـ 131ر)، كه هشت نفر آنها مانند بنايى 
(103ر)، يوسف انديجانى (108پ)، شيخ طبسى (117ر)، 
نجم الدين كوكبى (118پ)، بدرالدين هاللى (122پ) و 
بودند  موسيقى دانى  اديبان  نثارى (125ر)  حسن  خواجه 
مانند  ديگر  نفر  شش  اما  داشتند،  زياد  توجه  شعر  به  كه 
رضايى  و  (105ر)  شادى  استاد  (128ر)،  كوكبى  حسن 
به   كه  بودند  موسيقى دانى  اديبان  (129پ)  سمرقندى 

موسيقى توجه ويژه داشتند.
هفتم است  مقام  ادامة  ـ 165پ)  هشتم (133ر  مقام 
كه  است  موسيقى دانى  اديبان  از  تن  هجده  ذكر  در  زيرا 
بيشتر به شعر يا موسيقى توجه داشتند. به درستى روشن 
نيست كه چرا اين مقام از مقام هفتم تفكيك شده است. 
صاحب تذكره آنها را پركار و صاحب آثار فراوان معرفى 
مشفقى  (145پ)،  كاهى  جمله  از  نفر  شش  مى كند. 
(149پ)، قاسم ارسالن (153پ)، واصلى مروى (157ر) 
اديبان موسيقى دانى بودند كه به شعر توجه بيشتر داشتند. 
(133ر)،  مهتر  احمد  سيد  جمله  از  ديگر،  نفر  دوازده 
در  (140پ)  ميرك  حافظ  و  (140پ)  مقصود  درويش 
اصل، خواننده و نوازندة سازهاى گوناگون بودند و بيشتر 

به موسيقى توجه داشتند.
مقام نهم (166ر ـ 183پ) در ذكر هفده نفر از اديبان 
موسيقيدان است كه مانند اديبان مقام هاى هفتم و هشتم 
يا به شعر يا به موسيقى توجه بيشتر داشتند. سيزده تن، 
از جمله حافظ تنش متخلص به نخلى (165پ)، خواجه 
پاينده  (169پ)،  كابلى  صبوحى  (167پ)،  عبدالكريم 
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بخارى (171ر)، حسامى نسفى (175ر)، شاهدى بخارى 
بيشتر  توجه  شعر  به  (183ر)  كيشى  عرشى  (181پ)، 
داشتند و حتى گاه اديبى مانند تنش نخلى به تاريخ توجه 
ويژه داشت. سه نفر ديگر ميرزا هاشم بخارى (176پ)، 
قانونى  تردى  حافظ  و  (177ر)  قانونى  باباجان  حافظ 

(178پ) استادان ساز و نواها بودند.
مقام دهم (184ر ـ 185ر) در بيان يازده موسيقى دان 
هرات است كه استادان دارالسلطنة هرات بودند. سه نفر 
موالنا ميرعلى هراتى، شمس الدين عودى هراتى و درويش 
مى پرداختند.  موسيقى  و  شعر  به  پيوسته  طور  به  هراتى 
سلطان  نايى،  عبداهللا  مشهدى،  قانونى  قاسم  يعنى  بقيه، 
قاق،  صابر  حافظ  هراتى،  جالل  حافظ  تنبورى،  محمد 
مستى قبوضى و احمد قبوضى به هنر موسيقى بيش از 
شعر توجه داشتند و به چندين غزل خود و شاعران ديگر 
خدمت هاى  با  آنان  كردند.  تصنيف  صوت ها  و  نقش ها 
شايان خود در استوارى رابطه شعر و موسيقى سدة دهم 

هجرى/ شانزدهم ميالدى سهمى قابل توجه داشتند.
قاسم قانونى مشهدى در آهنگ «حجاز» بر غزل خود 
(185ر).  ناميد  دردسر»  «دواى  را  آن  و  افزود  «پيشرو» 
مجنون  «دال  كلوچه  حيدر  غزل  بر  هراتى  شيخ  درويش 
صفت خود را خالص از قيد عالم كن» در مقام «راست» 
و اصول «دور شاهى» صوت غريبى بسته است (188پ). 
تاس  در  «غلغله  خود  تازه  صوت  با  قاق  صابر  حافظ 

نيلگون فلك» انداخته است (187ر).
پايانى  مقام  چهار  خصوصًا  مقام،  ده  مجموع  از 
تحفةالسرور، مى توان نتيجه گرفت كه از اهل ادب و هنر 
سدة دهم هجرى/ شانزدهم ميالدى فارسى، شرح احوال 
و  ادب  اهل  آنها  از  نيمى  نفر،  شصت  آثار  توصيف  و 
شعر بودند و اين عده در رواج و رونق شعر و موسيقى 

روزگار خود خدمت هاى شايان كردند.
گفتنى است كه ذكر برخى از اين اديبان موسيقى دان 
پيش از تأليف تحفةالسرور در منابع ديگر آمده بود. مثًال 
بدرالدين هاللى در (نوايى، 1323: 69، 242؛ خواندمير، 
1857: 350؛ بابر، 1958: 181؛ واصفى، ج 2، ص 70؛ سام 
ميرزا، 1348: 152؛ نثارى، 1969: 23، 328، 348؛ ميرزا 
حيدر دوغالت، ورگ 113پ؛ كابلى، 170پ)، بنايى در 
بابر،  343؛   :1857 خواندمير،  232؛   ،60  :1323 (نوايى، 

ميرزا،  سام  ـ 470؛  ج 1، 451  واصفى،  1958: 179پ؛ 
1348: 167؛ نثارى، 1969: 136؛ ميرزا حيدر دوغالت، 
144ر؛ كابلى، 160)، نجم الدين كوكبى در (نوايى، 1323: 
نثارى، 1969:  ميرزا، 1348: 247؛  سام  84، 155، 258؛ 
264؛ ميرزا حيدر دوغالت، 114پ؛ كابلى، 160)، خواجه 
مطربى،  400؛   ،13  ،9  :1969 (نثارى،  در  نثارى  حسن 
174ر)،  كابلى،  469؛   :1969 (نثارى،  در  كاهى  152ر)، 
مشفقى بخارى در (نثارى، 1969: 452؛ مطربى، 137ر)، 
واصلى مروى در (نثارى، 1969: 470؛ مطربى، 101پ)، 
يوسف انديجانى در (نوايى، 1323: 157)، ميرعلى كاتب 
(نوايى، 148،88:1323؛ خواندمير،1857: 118؛ سام ميرزا، 
1348: 74؛ نثارى، 1969: 295؛ ميرزا دوغالت، 114پ؛ 
كابلى، 167)، ارسالن مشهدى در (نثارى، 1969: 456)، 
حافظ تنش نخلى در (مطربى، 72ر)، و عرشى كيشى در 
(مطربى، 172 پ) سخن به ميان آمده بود. به اين ترتيب 
دربارة هنر شاعرى و موسيقى هاللى و بنايى در هشت 
كاهى،  نثارى،  منبع،  پنج  در  كوكبى  نجم الدين  مأخذ، 
مشفقى و واصلى مروى در دو مأخذ، و سرانجام يوسف 
تنش  حافظ  مشهدى،  ارسالن  كاتب،  ميرعلى  انديجانى، 

نخلى، و عرشى كيشى در يك منبع بحث شده بود.
صاحب تحفةالسرور هرجا ذكر اين اديبان موسيقى دان 
را به نقل از منابع ديگر آورده، گاه مطالبى بر آن افزوده 
است و اين افزوده هاى او براى ما بسيار بااهميت اند. طبق 
بررسى ما دربارة ميرعلى كاتب، كاهى و يوسف انديجانى 
ديگران  دربارة  اما  است،  كرده  بسنده  قول  نقل  به  فقط 

افزوده هاى جالب توجه دارد.
سام  بابر،  خواندمير،  نوايى،  مطالب  بنايى،  دربارة  او 
غزل  سه  بنايى  شعرهاى  دربارة  اما  كرده  نقل  را  ميرزا 
در  بار  نخستين  براى  كه  است  آورده  105ر)  ـ  (103ر 
تاريخ ادبيات به چشم مى خورند. همچنين عنوان مى كند 
كه بنايى به متن يكى از اين سه غزل در مقام «راست» و 
اصول «مخمس» «صوت» را افزود. مطلع غزل اين است:

دال، ديگر ز بزم بى غمان دامن فراهم كش
 سرى در جيب اندوه آر و پا در دامن غم كش

(103پ)
ميان  در  غزل  اين  كه  مى كند  عنوان  على  درويش 
سر  بر  مى برد،  كار  به  را  «حفاظ»  لفظ  او  كه  خوانندگان 
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زبانها است (103پ).1
سبب  چنگى،  على  درويش  آگاهى هاى  از  پيش  تا 
مى دانستند.  او  شيعه بودن  در  فقط  را  هاللى  كشته شدن 
در  را  او  قتل  سببهاى  تحفةالسرور  تذكرة  صاحب  اما 
و  سياسى  عقيدتى ـ  (120پ)،  آن  پيام  و  هزل گويى 
ايدئولوژى (121ر) و پاپوش سياسى از طريق تعبير غلط 
ديگر، درويش على  شعر او (121ر) مى داند. به عبارت 
چنگى در تحليل سبب هاى قتل او به هزل، هجو و رباعى 
نوشتة  طبق  همچنين  است.  كرده  استناد  هاللى  مستزاد 
آسياى  سنت  اهل  ميان  در  هاللى  كه  مى نمايد  چنين  او 
ميانه به شيعه بودن و در ميان اهل شيعة ايران آن روزگار 
به سنى بودن مظنون بود و اين با مسئلة رافضى بودن در 

انديشة اسالمى يا در ميان مسلمانان ارتباط دارد. 
1957م  سال  در  كه  عينى  كمال  كه  است  گفتنى 
تك نگارى «بدرالدين هاللى» را به زبان روسى نگاشت، 
توجه  چنگى  على  درويش  نكته هاى  اين  به  او  متأسفانه 
نكرد. همچنين دربارة سبب كشته شدن نجم الدين كوكبى 
تا پيش از آگاهى هاى تحفةالسرور، نويسندگان و صاحبان 
چنگى  على  درويش  اما  بودند.  كرده  سكوت  ديگر  آثار 
خان  عبيداهللا  از  طهماسب  شاه  انتقام  را  او  قتل  سبب 
شيبانى به خاطر كشتن هاللى مى داند (120پ ـ 121ر).

درويش على چنگى دربارة خواجه حسن نثارى عنوان 
مى كند كه شاگرد نجم الدين كوكبى بود و قصيدة بخارايه 
بيت  در 65  دكنى  فيضى  كشميرية  قصيدة  جواب  در  را 
سروده بود (125پ ـ 128ر). گفتنى است كه متن كامل 
قصيدة نثارى فقط در تحفةالسرور است. از اين نكته هاى 
قربانى  كه  كسانى  دريافت  مى توان  چنگى  على  درويش 
بازيهاى سياسى آن روزگار شدند چه دانشمندان بزرگى 
مانند خواجه حسن نثارى، تذكره نويس نامدار سدة دهم 

هجرى/ شانزدهم ميالدى را تربيت كردند. 
ـ  (150ر  بخارايى  مشفقى  دربارة  تحفةالسرور  در 
واصلى  157ر)،  ـ  (153ب  مشهدى  ارسالن  153پ)، 
ـ  (165ب  نخلى  تنش  حافظ  158ر)،  ـ  (157ر  مروى 
166ر) و عرشى كيشى (183ر ـ 187ر) نيز تا حدودى 

نكته هايى به چشم مى خورد.
درويش على چنگى در بيان رابطة شعر و موسيقى نزد 
هجده اديب موسيقى دان روزگارش، به راستى نكته هايى 
خواندنى آورده است. وى عنوان مى كند كه حافظ باباجان 

برابر  در  مى نواخت؛  تمام  مهارت  با  را  «قانون»  قانونى، 
در  را  شعبه  بيست و چهار  و  مقام  دوازده  كوكبى  موالنا 
غزل  محمدخان  ولى  مدح  در  و  داد؛  انتظام  نظم  سلك 
گفت و آن غزل را در اصول «نيم صقيل» و آهنگ «سه گاه» 
صوت افزود به طورى كه تحسين استادان را برانگيخت 
دربارة  178ر).  ـ  177پ  نك:  بيشتر،  اطالعات  (براى 
شعر و موسيقى نزد درويش قلندر هراتى، او را «عندليب 
شهرآشوب» مى خواند؛ قصيده سرايى او را مى ستايد؛ پس 
از فتح هرات توسط صفويان، او به دعوت عبيداهللا خان 
به بلخ آمد؛ در مالزمت پير محمدخان بود؛ بيشتر وقتها 
كرد،  تصنيف  «سه گاه»  در  نقشى  مى خواند؛  «سه گاه»  در 
در مقام «راست» و اصول «دورشاهى» نيز صوت افزود 
(182پ). دربارة شعر و موسيقى نزد شاهدى بخارايى، 
ضمن ستايش هنر شاعرى او عنوان مى كند كه در شعر و 
علم ادوار در موسيقى دستى تمام داشت (همانجا). دربارة 
شعر و موسيقى نزد صبوحى كابلى، ضمن اشاره به پركار 
بودن او، عنوان مى كند كه همة مهارت او را مى توان در 
قصيدة 52 بيتى اش دانست (نك: 169پ ـ 171ر). دربارة 
بقية اديبان موسيقى دان، مانند خواجه شيخ طبسى (117ـ 
حسن  خواجه  129پ)،  ـ  (128ر  كوكبى  حسن   ،(118
ـ  (173ر  بخارى  شاجمين  162پ)،  ـ  (161پ  بخارى 
174پ)، پاينده طبيب بخارى (171ر)، سيد بخارى (173 
ـ 174پ)، حسامى نسفى (175پ ـ 176ر)، ميرزا هاشم 
باقى بخارى (176ر ـ 177ر)، حافظ تردى قانونى (178ر 
ـ 180ر) و مؤمن كمانگر (180ر) نكته هايى آورده است. 
صاحب  موسيقى دان،  اديب  هجده  اين  ميان  از 
و  ديوان  صاحب  را  طبسى  شيخ  خواجه  تحفةالسرور 
بيتهاى  شمار  و  مى كند  معرفى  گيلك  طبس  بزرگان  از 
على  درويش  (117پ).  مى داند  هزار  پنج  را  ديوانش 
آنها  دربارة  كه  اديبانى  از  عده  آن  ميان  از  حتى  چنگى 
در منابع و مآخذ ديگر مطالبى وجود دارد، نخستين بار 
ديوان نجم الدين كوكبى و ديوان دوم حافظ تنش نخلى را 
عنوان كرده است (118پ). همچنين در ميان نويسندگان 
كه  كسى  نخستين  ميالدى  شانزدهم  هجرى/  دهم  سدة 
از وجود مثنوى باقى نامة موالنا سيد بخارى خبر داده و 

1. گفتنى است امروزه در تاجيكستان لفظ «حافظ» را به معناى خواننده يا 
آوازخوان به كار مى برند (مترجم).
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چهارده بيت آن را به عنوان نمونه آورده است، صاحب 
است  آن  گوياى  مطلب  اين  است.  تحفةالسرور  تذكرة 
ميزان  چه  تا  موسيقى  هنر  به  مربوط  نوشته هاى  در  كه 

آگاهى هايى دربارة ادبيات وجود دارد.
در چهار مقام پايانى تحفةالسرور كه اينك در دست 
بحث  مورد  موسيقيدان  اديب  سى  ادبى  ميراث  از  است 
سيزده قصيده (325 بيت)، بيست غزل (107 بيت)، شش 
دو  و  بيت)،  مثنوى (چهل  پاره  سه  بيت)،  قطعه (بيست 
رباعى (جمعًا 492 بيت) به عنوان شاهد مثال آمده است. 
ما  بحث  مورد  مأخذ  اين  در  فقط  شعرها  اين  از  پاره اى 
يافت مى شود. افزون بر اين، در بيان احوال بنايى، شيخ 
نثر  به  حكايت هايى  كوكبى  نجم الدين  و  هاللى  طبسى، 

آورده شده كه در نوشتن نظرية نثر در سدة دهم هجرى/ 
شانزدهم ميالدى بااهميت هستند.

به رغــم همـــة ايــن نكتــه ها، در تحفةالسرور گاه 
لغزش هايى راه يافته است. چنانكه در بيان هاللى زادگاه 
او هرات پنداشته شده (123پ) حال آنكه او در استرآباد 
عنوان  نثارى  ذكر  در  آنكه  يا  بود؛  آمده  دنيا  به  ايران 
عبيداهللا  زمان  در  خواجه  پادشاه  سيد  پدرش  كه  مى كند 
خان، ملك الشعراى فاخرة بخارا بود (125پ)، حال آنكه 
مقام  خواجه،  به  متخلص  خواجه  عبدوهاب  خواجه بن 
فرزندش  اين  و  ملك الشعرايى،  نه  يافت  شيخ االسالمى 
مقام  به  كه  بود  نامدار  تذكره نويس  نثارى  حسن  خواجه 

ملك الشعرايى رسيد.
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