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نگاهی به يك واژه
حسن عاطفی
مسلمان  منظوم  (داستان  رستم نامه  مقدمۀ  پنجاه  صفحۀ  در 
ــ  ناشناس)  سرايندۀ  از  (ع)  علی  امام  دست  به  رستم  شدن 
به كوشش سجاد آيدنلو از انتشارات ميراث مكتوب ــ بخش 
رسائل، شمارۀ 5 كه حماسه ای دينی و مذهبی است و به شيوۀ 

«علی نامه» سروده شده، چنين آمده است:
پندهای  نداشتن  تأثير  به  كه  منظومه  دوم  بخش  اوايل  «در 

خاقان چنين در پسرش اشاره شده اين بيت آمده است:
چه شد معلوم آن شاه گهرسنج

كه سودی نيست در افسون ديرنج
خوانده  «ديرنج»  نسخه  عكس  در  دوم  مصراع  قافيۀ  واژۀ 
متون  در  نگارنده،  بررسيهای  حدود  در  كلمه  اين  و  می شود 
فارسی و فرهنگها نيامده و از مبهمات منظومه است. متخصصان 
واژه شناسی و صاحب نظران بايد بررسی و اظهار نظر كنند كه آيا 
«ديرنج» صورتی از «ديرند»، «ديرين» و واژه ای به آن معناست 
ريونج/  «افسون  و  است  «ريونج»  لغت  درست  ضبط  اينكه  يا 
ريباس» سحر و طلسم و ويژه ای در معتقدات و آداب عاميانۀ 

گذشتگان بوده است؟
كاتب نسخه به هنگام نوشتن دقت چندانی نداشته و «واو» 
عطف را شبيه «د» و «نير» را به شكل «دير» نوشته است يعنی به 
دندانۀ «ِن» قبل از «ير» توجه نكرده و در نتيجه چنين تصوراتی 
را برای خواننده پيش آورده است. ولی با توجه به كلمۀ «افسون 
و معنی آن چگونگی نيرنج (= نيرنگ) روشن می شود. و صورت 

صحيح بيت اين گونه خواهد بود:
چو شد معلوم آن شاه گهرسنج

كه سودی نيست در افسون و نيرنج
اين نسخه های عامه پسند را مشتاقان آن می نوشتند  معموالً 
و اين كاتبان از شكل نويسی و تحريفات بر كنار نبودند بنابراين 
نياز  بيشتر  دقت  به  و  شده  دشوارتر  امروزی  مصححان  كار 
است. ناگفته نماند كه زحمات آقای آيدنلو در تصحيح اين متن 
درخور تقديم است. توفيق ايشان و همۀ كسانی كه در اين راه 

قدم می گذارند از خدای بزرگ خواهانم.

حافظ و عطار در گزارشی 
از قطب محيی

مريم دانشگر*
عارف  محيی،  قطب بن  عبدهللا  نامه های  از  يكی  در 
دو  دربارۀ  مهمی  مطالب  به  هجری  نهم  قرن  برجسته 
برخوردم  عطار،  و  حافظ  فارسی،  زبان  بزرگ  شاعر 
واقع  مفيد  ارجمند  محققان  برای  می تواند  مسلمًا  كه 

شود.1
خوانندگان اين مقاله آگاه اند كه قطب محيی برای 
ـ می ناميد  ـ كه آنان را اخوان االلهيينـ  هدايت يارانشـ 
نامه هايی خطاب به ايشان می نوشت. در اين نامه ها كه 
با هدف اصلی ارشاد و حل مشكالت معنوی و رفع 
بر  عالوه  قطب الدين  می شد،  نوشته  اعتقادی  شبهات 
آيات و احاديث از اشعار رايج فارسی و عربی، فراوان 
استفاده می كرد و روی هم رفته می توان گفت «شعر و 

شاعر» طرف توجه او بوده است.
مذكور،  مكتوب  از  ما  منقول  مطلب  نخستين 
از  پس  قطب  شيرازی.  حافظ  دربارۀ  اوست  اظهارات 
مقتضيات  و  معصيت  «تهوين  پيرامون  مفصل  بحثی 
خوانندۀ  كردن  متقاعد  قصد  به  الهی»  جالل  و  جال 
مكتوب، تمثيلهايی می آورد. در ميان اين مثالهای متعدد، 
به خصوص دو مورد آن كه به حافظ و عطار پرداخته، 
مورد توجه اين گزارش است. بخشی از مكتوب قطب 
كتابخانۀ  در  موجود  خطی  نسخۀ  دو  به  توجه  با  را 
مركزی دانشگاه تهران (شمارۀ 4532) و نيز كتابخانۀ 
ملك (شمارۀ 3830)2 می خوانيم: «يا به شعری ماند كه 
استاد گويد و تخلص به نام شاگرد كند و به او بخشد 
او در ديوان خود نويسد اما شعرشناس داند كه آن شعر 

* دانشجوی دكتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تهران.
1. در هيچ يك از چاپهای موجود مكاتيب قطب، نامۀ مذكور موجود 
نيست. در اقدم نسخ خطی مكاتيب، موجود در كتابخانۀ مركزی 
دانشگاه تهران، كه تاريخ كتابت آن سال 985ق است، می توان 
اين مكتوب را رؤيت كرد (از ورق 210 تا 233؛ شماره گذاری 

دستی نگارنده).
2. شمارۀ مكتوب در نسخۀ نخست 136 و در نسخۀ دوم 9 است 

(شماره گذاری دستی نگارنده).
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به ديگر شعرها نمی ماند چنانچه در عكس اين بر هيچ 
بصير ملتبس نمانده كه شعرها كه جامع ديوان حافظ 
گفته و برای تكميل حروف بيست و هشت گانه با اشعار 
حافظ الحاق كرده مشاكل ديگر اشعار او نيست مانند 
آنچه در خانه خابيده دل من در هوای روی فرخ بود 

آشفته همچون موی فرخ.»
اصلی ترين سوالی كه پس از خواندن اين مطلب به 
از  نويسنده  مقصود  كه  است  اين  می كند  خطور  ذهن 
«جامع ديوان حافظ» كيست؟ هر چند امروزه ما شخص 
محمد گلندام، نخستين جامع اشعار حافظ و همدورۀ 
او، را به طور خاص «جامع ديوان» می دانيم ولی آيا در 
دورۀ قطب نيز چنين بوده و او نيز چنين زمينۀ ذهنی 
داشته است؟ ضمن آنكه در نسخۀ كتابخانۀ ملك پس 
از آنكه از جامع ديوان حافظ نام می برد، «رحمه هللا» 
می آورد و اين قرينه حتی اگر از شخص كاتب باشد 
و نه نويسندۀ نامه، با توجه به فاصلۀ زمانی اندک بين 
ـ نشان می دهد كه حداقل  ـ 27 سالـ  كتابت دو نسخهـ 
در زمانی نزديك به عصر نويسنده، از عبارات او اشاره 
به فرد خاصی دريافت شده است. البته مفرد بودن لفظ 
«جامع» نيز زمينۀ وقوع اين احتمال را افزايش می دهد 
تا جايی كه می توان گفت نويسندۀ نامه به دليل آگاهی 
و آشنايی مخاطبانش لزومی نديده كه نام خاص جامع 

ديوان را ذكر كند.
از سوی ديگر وجود جنگها و ديوانهای متعدد از 
حافظ نشان می دهد كه در طول زمان افراد مختلفی به 
جمع آوری ديوان او اقدام كرده بودند و در واقع ديوان 
فاصلۀ  در  طبيعتًا  و  است  داشته  متعدد  جامعان  حافظ 
زمانی بين وفات حافظ در 792ق و دورۀ حيات قطب 
كه قرن نهم و چند سالی از آغاز قرن دهم را در بر 
خود  به  متعددی  جامعان  بايد  حافظ  ديوان  می گرفته، 

ديده باشد.
هرچند نگارندۀ اين گزارش نظريۀ نخست را بيشتر 
می پسندد اما اظهار نظر دقيق منوط به احاطه و اشراف 
در متون نظم و نثر از دورۀ حافظ به بعد به خصوص 
در جغرافيای منطقۀ فارس و در حوالی زمانی سده های 

هشتم، نهم و دهم است.

در بخش دوم اين گزارش به كالم قطب می پردازيم، 
آنجا كه از عطار و كتاب اشترنامۀ او سخن می گويد: «و 
اگر مثل اين ملتبس ممكن نبودی شاعران اشترنامه را 
چگونه بخش می كردند و هر كس كلماتی چند الطايل 
بدان و تيره بهم می بست و شصت هزار تنكه از مال 
آن پادشاه ــ كه طالب آن بود و وعده كرده از فرط 
رغبت كه به مطالعۀ اشترنامه داشت و يافت نمی شد كه 
هر كس كه آورد به هر يك بيت، يك تنكه او را دهم 
ــ می گرفتند بدين تلبيس، آيا هر يك از آن شاعران 
عطاری بود كه چنان معانی داند و به ادا رساند؟ طرز 
اداء عطار آموخته بودند بكثرت مطالعه كتب او و از آن 
هوا كلماتی چند موزون بهم می بستند. پيش مستبصران 
گفتنهای ايشان مضاحيك است اما عامه كجا از هم باز 

توانند شناخت.»

هرچند كه امروزه اشترنامه از زمرۀ آثار منسوب به 
عطار به شمار می آيد، اما نامۀ قطب و سخنان او دربارۀ 
آن، ضرورت تأمل و تدقيق مجددی را ايجاب می كند. 
از آنجا كه قديم ترين نسخه های يافت شده از اشترنامه 
نامه،  اين  نويسندۀ  و  نهم،  قرن  اوايل  به  است  مربوط 
قطب محيی، نيز در قرن نهم می زيسته است، می توان 

بر اهميت اطالعات مندرج در اين مكتوب پی برد.
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عشق و شباب و رندی
(يادداشتهای پراگنده دربارۀ متون)

مهران افشاری
بخش سوم

تقديم به حضرت استاد دكتر محمدرضا شفيعی كدكنی

7. ديوها در مرزبان نامه
مرزبان نامه از جمله متون فارسی است كه نام «ديو» در 
آن بسيار به كار رفته است، چنانكه باب چهارم آن دربارۀ 

«ديو گاوپای و دانای دينی» است.

آن گونه كه برخی از معاصران ما پنداشته اند، ديو در 
اين متن همچون ديو در شاهنامه و يا در قصه های عاميانه، 
از جمله امير ارسالن، نيست. ديو در مرزبان نامه درست 
به معنی «جن» به كار رفته است و آنچه در كتاب مذكور 
دربارۀ ديوها وصف شده است درست با اعتقادات عربها 

دربارۀ «جن» برابر است.1
در  را  ديوی  مسافری  كه  مرزبان نامه  حكايت  آن  در 
ديو  بر  كودكان  و  بود  افتاده  چاه  به  كه  می يابد  ديهی 
سنگ می زدند، مسافر ديو را نجات می دهد، ديو به تن 
همچنان كه  می كند.2  را «ديوانه»  او  و  می رود  شاهزاده ای 

به اعتقاد عربهای قديم جن به تن افراد می رود و آنان را 
«مجنون» می كند: «مگر پادشاه شهر پسری داشت كه چشم 
و چراغ جهانيان بود و پدر جهان به چشم او ديدی. [ديو] 
فی الحال به تن او در شد و در مجاری عروق و اعصاب او 
روان شد... پسر ناگاه ديوانه وار از پردۀ عافيت به  در  افتاد... 
حركات ناخوش و هذيانات مشّوش از گفتار و كردار او 
باديد آمد و ديو خنّاس همچو كنّاسی در تجاويف كاريز 

اعضا و منافذ جوارح او ترّدد می كرد...».3
ديوی  نام  مرزبان نامه  چهارم  باب  در  كه  هم  اين 
«گاوپای» است، اشاره دارد به اينكه آن ديو، پايی مانند 
پای گاو داشته است. اين نيز منطبق است با اعتقادهای 
عربی دربارۀ جن كه می پنداشتند جنيان دست و پايی مثل 
دست و پای چهار پايان دارند،4 همچنان كه در كتاب الف 
ليلة و ليلة، در قصۀ ملك  قمرالزمان و فرزندانش، امجد 
و اسعد، «قشقش»، جنّی كه ميان دو جّن ديگر، ميمونه و 
دنهش، داوری می كند، ناخنهايی مانند ناخن شير و پايی 

مانند پای «خر» دارد.5

8. حكايت راست گويی عيّاران و حكايت اميرالمؤمنين 
علی (ع) و قاتل عمر

در بين برخی از عوام ايران اين حكايت معروف است كه 
از  دوان  گريخت،  و  كشت  را  عمر  فيروز،  ابولؤلؤ،  وقتی 
روبه روی خانۀ اميرالمؤمنين علی (ع) گذشت و سربازان 
از  ابولؤلؤ  كه  هنگامی  بودند.  قاتل  جستجوی  در  خليفه 
در  پيِش  سكوی  بر  علی  گذشت،  (ع)  علی  خانۀ  جلوی 
خانه اش نشسته بود. چون ابولؤلؤ رفت، علی از آن سكو 
1. دربارۀ جن در اعتقادات عربها، نك: جاحظ، ابوعثمان عمروبن 
بحر، الحيوان، تحقيق و تصحيح عبدالسالم محمد هارون، ج 6، 
بيروت، دار احياء التراث العربي، 1388ق/ 1969م، ص 158 ـ 

224، ص 217 ـ 218.
ليدن،  قزوينی،  محمد  تصحيح  مرزبان نامه،  وراوينی،  سعدالدين   .2

انتشارات بريل، 1327ق/ 1909م، ص 53 ـ 54.
3. همان، ص 54.

در  عامه»،  فرهنگ  و  ادبيات  در  «جن  محمود،  اميدساالر،  نك:   .4
 ،11 ج  حدادعادل،  غالمعلی  نظر  زير  اسالم،  جهان  دانشنامۀ 

تهران، بنياد دائرة المعارف اسالمی، 1386، ذيِل «جن».
5. كتاب الف ليلة و ليلة، ج 1، حققه و قدم له و علق عليه محسن 

مهدی، ليدن، بريل، 2 ج، 1984م، ص 547.
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برخاست و بر سكويی ديگر كه مقابل آن سكو بود، نشست. 
(ع)  علی  به  بودند،  ابولؤلؤ  جستجوی  در  كه  سربازان 
رسيدند و از او پرسيدند كه آيا نديدی ابولؤلؤ كجا رفت؟ 
آن حضرت فرمود: از هنگامی كه بر اين سكو نشسته ام، 

كسی را نديده ام كه از پيش من بگذرد، و سربازان رفتند.
نشده  ذكر  تاريخ  در  و  نداشته  واقعيت  حكايت  اين 
است و هيچ سندی برای آن نمی توان يافت. اما سرچشمۀ 
قرن  در  كه  است  عيّاران  به  راجع  حكايتهای  از  يكی  آن 
اين  حكايت  است.  كرده  ذكر  قابوس نامه  نويسندۀ  پنجم 
از  مرو،  عيّاران  از  نمايندگی  به  مروی،  عيّاری  كه  است 
عيّاران ُقهستان سه مسئله پرسيد تا اگر پاسخ درست دهند 
پاسخ  نادرست  اگر  و  كنند  را  آنان  كهتری  مرو  عيّاران 
دهند، عيّاران قهستان به مهتری عيّاران مرو گواهی دهند. 
يكی از پرسشها اين بود: «اگر عيّاری به راه گذری نشسته 
باشد، مردی بر وی بگذرد و زمانی بود مردی با شمشير 
از پِس وی همی رود به قصد كشتن وی، ازين عيّار بپرسد 
كه: فالن كس برگذشت؟ اين عيّار را چه جواب بايد داد؟ 
اگر گويد كه نگذشت، دروغ گفته باشد و اگر گويد كه 
عيّار پيشگی  در  دو  هر  اين  و  باشد  كرده  غمز  گذشت، 
قهستان  عيّاران  از  همدانی  فضل  نام  به  عيّاری  نيست.»1 
كه  جای  آن  از  كه  بود  آن  عيّار  آن  «جواب  گفت:  پاسخ 
ايدر  من  تا  گويد:  و  نشيند  فرازتر  قدم  يك  بود،  نشسته 

نشسته ام، كس ايدر نگذشت. تا راست گفته باشد.»2
بر اساس اين حكايت شايد بتوان گفت حكايت ياد 
شده دربارۀ اميرالمومنين علی (ع) و قاتل عمر را برخی از 
اهل فتّوت كه بی گمان با حكايت قابوس نامه افواهًا آشنا 

بوده اند، برساخته اند.

9. چند يادداشت راجع به داراب نامۀ طرسوسی
1.9. گازری

گذشتگان ما پاره هايی از جامه های خود را در خانه می شستند 
و پاره هايی را هم به گازر يا رختشوی می سپاردند تا بشويد. 
روش كار گازران به وضوح در داراب نامۀ طرسوسی، متنی 
از قرن ششم، وصف شده است كه گازر جامه های  ظاهراً 
روی  بر  را  جامه ها  رود  در  می برد.  مرغزار  به  را  مردمان 
سنگ می گذاشت و با پای خود آنها را لگدمال می نمود و 

سپس آنها را در سبزه پهن می كرد.3

2.9. اجناس بّقالی
اما  است،  سبزی فروش  و  تره  عربی  زبان  در  بّقال  معنی 
كه  می گفته اند  بّقال  فروشنده ای  به  فارسی زبانان  ديرباز  از 
خوردنيهای خشك و اجناسی را كه مردم روزانه استعمال 
می كردند، می فروخت و ظاهراً تنها چيزی كه نمی فروخت 
تحريف  بّقال  كه  گفته اند  فرهنگها  نويسندگان  بود.  سبزی 
شدۀ «بّدال» است و ظاهراً اين را برای آن گفته اند كه چون 
بّقال سبزی نمی فروخت. به هر حال، چون اين نام كهن و 
شريف امروزه در زبان مردم پايتخت كم كم جای خود را 
به واژۀ بيگانه و غير اصيل «سوپری» می سپارد آنچه را كه 
از اجناس «بّقال» در داراب نامۀ طرسوسی آمده است نقل 

می كنم: «بقال [را] شكر و نبات و اشنان و صابون ببايد.»4
اميدوارم پاسداران زبان فارسی در فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی، بّقال را در اين زبان و در اين زمان همچنان 

گذشته ها، حفظ و واژۀ «سوپری» را از آن دور كنند.
3.9. نرينه پرستان

امروزه در قرن بيست ويكم برخی از قبايل بدوی در شرق 
آسيا شرمگاه مرد يا زن را مقدس می دانند. فيلم مستندی نيز 
از اين قبيله ها ساخته شده است. در داراب نامۀ طرسوسی 
طايفۀ  با  خود  سفرهای  در  اسكندر  كه  است  آمده  هم 
گليم گوشان روبه رو شد كه اندام نرينه را می پرستيدند و 
«نرۀ مرد بر گردن حمايل می كردند»5 و «نره به اسكندر 

تحفه آوردند».6

4.9. داستانهای امثال
اينكه امروزه در تداول عامه به كار می رود كه «فالن را 
مادرش به خون دل (جگر) بزرگ كرده است» در زبان 
فارسی پيشينۀ ديرين دارد و در داراب نامه ذكر شده است: 
تصحيح  قابوس نامه،  اسكندر،  كيكاووس بن  عنصرالمعالی   .1
غالمحسين يوسفی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1352ش، 

ص 247ـ 248.
2. همان، ص 248.

3. طرسوسی، ابوطاهر، داراب نامۀ طرسوسی، تصحيح ذبيح هللا صفا، 
ج 1، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 2 مجلد، 1356ش، ص 

12ـ16.
4. همان، ج 1، ص 322.
5. همان، ج 2، ص 574.
6. همان، ج 2، ص 575.
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ـ دو رگ آفريده است از جگر  ـ تعالیـ  «اين زنان را ايزدـ 
بر پستان پيوسته و از آن ساعت كه نطفه از صلب پدر 
در رحم مادر می چكد، آن نطفه خون گردد و به قدرت 
حق ــ تعالی ــ بر وی صورت پديد آيد، جگر مادر پر 
خون شود تا آن وقتی كه فرزند از مادر متولد شود. مولی 
آن  و  بستاند  خون  آن  از  سرخی  رنگ  ــ  جل  و  عّز  ــ 
را سپيد گرداند تا مادر بچه شيردادن گيرد تا بچه از شير 
بازشود. اگر ناگاه روزی بی ادبی كند، مادرش گويد شرم 
نداری كه مادر ترا به خون جگر پرورده است! و اين مثل 

از آنجا زده اند.»1

«سيمرغ  می گوييم  امروزه  كه  مثل  اين  داستان  به 
اشاره  داراب نامه  در  بگيرد»  را  قسمت  جلوی  نتوانست 
شده است: «سيمرغ قصۀ قضا و قدر بگفت كه جبرئيل 
مر سليمان را خبر داد از قصۀ قيصر روم كه او را دختری 
آمده است و امروز هفت روزست و هرگز صورتی از وی 
خوبتر در جهان نخواهد بودن و اين دختر را در گهواره 
بسته اند و دايگان مر او را می پرورند. همان شب كه اين 
دختر آمده است، زن مهراج را كه ملك هندوستان است 
قضا  چنان  جهان  خدای  و  نيكو روی  است  آمده  پسری 
من  گفت:  سيمرغ  برسند.  هم  به  دو  هر  كه  است  كرده 

گفتم كه اين حديث را باور نيست كه مهراج در مشرق 
است و قيصر در مغرب و هر دو دشمن يكديگرند. آنگاه 
قصۀ قضا و قدر اول تا به آخر پيش اسكندر بازگفت و 
گفت: از آن روزگار تا به اكنون جای من اين است و من 

سليمان ــ عليه السالم ــ را ديده ام.»2

5.9. سيمرغ
داراب نامه منبعی بسيار مهم برای شناخت باور و تصور 
نياكان ما نسبت به «سيمرغ»، اين پرندۀ افسانه ای، است. 
بر اساس داراب نامه اسكندر سيمرغ ماده را در آشيانه اش 
باالی درختی عظيم ديد كه چون كوه بزرگ بود و پرهای 
در  داشت.  فروزان  شمع  دو  مانند  چشمانی  و  رنگارنگ 
چهرۀ  بود.  گذشته  سيمرغ  عمر  از  سال  هزار  هنگام  آن 
سيمرغ مانند چهرۀ آدميزاد و پستان آن مانند پستان زنان 
و روی و دهان سيمرغ سرخ رنگ بود. او به اسكندر گفت 
كه سيمرغها تخم نمی گذارند بلكه بچه می زايند. نوزادان 
سر  مانند  را  آنها  سر  و  می دهند  شير  پستان  با  را  خود 

آدميان می شويند.3
اسكندر با سيمرغ نر نيز مالقات كرد. سيمرغ نر هفت 
پر خود را كه هر كدام به نام يكی از هفت اقليم بود، به 
اسكندر داد تا هرگاه درماند يكی از پرها را بر آتش بنهد 

و درساعت ديوان و پريان بگريزند.4

1. همان، ج 1، ص 28 ـ 29. مقايسه شود با: غزالی طوسی، محمد، 
تهران،  ج1،  خديوجم،  حسين  كوشش  به  سعادت،  كيميای 
كه   ،42 ص  1364ش،  فرهنگی،  و  علمی  انتشارات  شركت 
می گويد: «آن كه خون را در سينه، شير سپيد كند.» اين هم كه 
دوم  دفتر  نخست  بيت  در  جالل الدين (متوفی: 672ق)  موالنا 
به  ناظر  شد»  شير  خون  تا  بايست  «مهلتی  است  گفته  مثنوی 

همين باور است.
اين  كامل  صورت  برای  ص 577.  ج 2،  طرسوسی،  داراب نامۀ   .2
پ.  ل.  گردآوردۀ  گلين خانم،  مشدی  قصه های  نك:  داستان 
الول ساتن، ويرايش اولريش مارتسولف، آذر اميرحسينی نيتهامر، 

احمد وكيليان، تهران، نشر مركز، 1376، ص 321ـ324.
3. همان، ج 2، ص 576 ـ 578.

4. همان، ج 2، ص 578.
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در  ولی  نعمت هللا  شاه  از  غزلی 
ديوان عمادالدين نسيمی

مجيد منصوری*
شاعر  شعر  در  شاعر  يك  از  بيت  چند  يا  يك  يافتِن  راه 
تحقيق  كه  باشد  زيادی  علتهای  معلول  می تواند  ديگر، 
حساب  به  آن  داليل  از  می توانيم  را  تضمين  و  تتبع  و 
هيچ  بدون  تقريبًا  كامل  غزل  يك  يافتن  راه  اما  بياوريم، 
تغييری در واژه ها و... از شاعری در ديوان شاعری ديگر، 
می تواند به سبب توارد، انتحال يا دخل و تصرف كاتبان 

و نسخه نويسان و برخی موارد ديگر باشد!
در اين نوشته به غزلی واحد در ديوان شاه نعمت هللا 
به  است.  شده  اشاره  نسيمی  عمادالدين  ديوان  و  ولی 
احتمال قوی، اين غزل از شاه نعمت هللا ولی است كه به 
ديوان عمادالدين نسيمی راه يافته كه در باب اين مسائل، 

پس از اين بحث خواهيم نمود.
نعمت هللا بن  نورالدين  «سيد  ولی:  نعمت هللا  شاه 
عبدهللا بن محمد، ... از كبار عرفای ايران در قرن هشتم 
و نهم هجری است. وی در غزلهای خود گاه سيّد و گاه 
به نام خويش (يعنی نعمت هللا) تخلص می نمود» (صفا 
1351: 4/ 228ـ229). «شاه نعمت هللا... به سال 730 يا 
731 متولد شد... و در رجب سال 834 در يكصد و چهار 
 /4 (همو:  گفت»  حيات  بدرود  سالگی  سه  و  يكصد  يا 

.(229
عمادالدين نسيمی: تولد احتماالً حدود 770ق و متّوفی 
حدود سال 820ق (نك: مقدمۀ ديوان عمادالدين نسيمی، 
صص 24ـ25) از شاعرانی است كه تحت تأثير انديشه های 

حروفيه بوده (نك: همان).
غزل عمادالدين نسيمی:

اين حضور عاشقان است، الصال
صحبت صاحبدالن است، الصال

يار با ما در سمــاع معنوی است
گر نظر داری عيان است، الصال

در سمــاع عشـق رقصانيـــم بــاز
اين معانی را بيــان است، الصال

حضرت مستان خاص الخاص ماست
مجلس آزادگــان است، الصـال

هر كجـا ذوقی است گـو در نِه قـدم
جان سيّد در ميان است، الصـال

(عمادالدين نسيمی1372: 122)
اين غزل، تنها در يكی از نَُسِخ ديوان عمادالدين ضبط 
شده است و آن هم نسخۀ خطی كتابخانۀ دانشگاه تهران 
شده  كتابت  سال 1087ق  در  كه  است  شمارۀ 4695  به 

است (نك: همان: 36).
(شاه  ولی  نعمت هللا  شاه  ديوان  در  عينًا  غزل  اين 
نعمت هللا ولی 1358: 9) هم آمده است و تنها اختالف 
در  كه  است  آخر  بيت  اوِل  مصراع  غزل،  دو  اين  ميان 
ذوقی»  كجا  «هر  صورت  به  نسيمی،  عمادالدين  ديوان 
صورت  به  ولی  نعمت هللا  شاه  ديوان  در  كه  شده  ضبط 
«هر كه را ذوقی» آمده است. قابل ذكر است كه مصحِح 
«هر  (مقصود  ضبط  همين  حاشيۀ  در  عمادالدين  ديوان 
كجا ذوقی») گفته است: «در اصل قدری محو شده است، 
 :1372 نسيمی  (عمادالدين  باشد»  با»  كه  «هر  هم  شايد 

.(122
در مورد ضبط اين عبارت يا تركيب در نسخۀ ديوان 
عمادالدين، بايد گفت: احتماالً «هر كه را» (به جای «هر 
كجا») بوده كه مصحح اين كتاب، احتمال داده «هر كه با» 
باشد؛ زيرا هم در غزل پيشين از شاه نعمت هللا ولی و هم 
غزلی كه پس از اين خواهد آمد، اين كلمات به صورت 

«هر كه با ذوقی...» ضبط شده است.
شاه  ديوان  در  غزل  اين  به  شبيه  تقريبًا  ديگر  غزلی 
نعمت هللا ولی آمده است كه رديف آن از «است، الصال» 
به «است و سماع» تبديل شده و در آن برخی ابيات و 
مصراعها جابه جا شده و يك بيت حذف شده و دو بيت 

نيز به آن افزوده شده است:
اين حضور عاشقان است و سمـاع

صحبت صاحبدالن است و سماع
حضرت مستـان خاص الخاص او

مجلس آزادگــان است و سماع
يار با مــا در سمــاع معنــــوی

اين معانی را بيــان است و سماع
گـر دوای درد می جويـــی بيــا

درد او درمان جـان است و سماع
* دانشجوی دكترای زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه تهران.               
Majid.mansuri@gmail.com
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در حريم كبريـــــای عشــق او
های و هوی عاشقان است و سماع

هركه را ذوقی است گو درنِه قدم
جان سيّد در ميان اســت و سماع

(شاه نعمت  هللا ولی 1358: 441)

با توجه به داليلی كه پيش از اين مذكور افتاد، می توان 
گفت كه غزل مورد بحث، از ديوان شاه نعمت هللا ولی به 

ديوان عمادالدين نسيمی راه يافته است:
1. شاه نعمت هللا ولی متخلص به سيّد بوده كه اين تخلص 

در بيت پايانی غزل مورد بحث آمده است.
2. در ديوان شاه نعمت هللا ولی غزل ديگری بسيار شبيه 

به اين غزل آمده است.
3. اين غزل فقط در يكی از نسخه های ديوان عمادالدين 

نسيمی آمده است.
4. در هنگام والدِت عمادالدين نسيمی شاه نعمت هللا ولی 

حدود چهل سال سّن داشته است.
5. در برخی نسخه های ديوان عمادالدين نسيمی غزلهايی 

از سعدی و موالنا نيز راه يافته است.
عمادالدين  ديوان  نسخه های  از  برخی  در  واقع  در 
يافته  راه  متفاوت  شاعران  از  چند  اشعاری  نسيمی، 
است؛ از جمله يك غزل از سعدی كه مصحح ديوان 
نسيمی، متوجه آن شده است (نك: عمادالدين نسيمی 
161:1372)، همچنين دو غزل از غزليات شمس نيز 
مقاله ای  در  نگارنده  كه  يافته  راه  نسيمی  ديوان  در 
آن  مطلع  است  چنين  است.  پرداخته  آن  به  جداگانه 

دو غزل:
ندا آمد به جان از چرخ پرويــن

كه باال رو، چو ُدردی پست منشيـن
(جالل الدين محمد بلخی 1386: 749)

مصرع دوم اين بيت در ديوان نسيمی به اين صورت 
منشين»  بسته  دزد  چو  رو  باال  «كه  است:  شده  ضبط 

(عمادالدين نسيمی 1372: 262 ـ 263).

غزل ديگر چنين آغاز می شود:
با چنين رفتن به منزل كی رســی؟

با چنين خصلت به حاصل كی رسی؟
نسيمی  عمادالدين  1011؛   :1386 بلخی  محمد  (جالل الدين 

.(286 :1372

منابع:
بر  شمس،  كليات   ،1386 بلخی،  محمد  جالل الدين  ـ 

اساس چاپ بديع الزمان فروزانفر، تهران، هرمس.
تهران،  ايران،  در  ادبيات  تاريخ  ذبيح  هللا، 1351،  صفا،  ـ 

اميركبير.
ـ عمادالدين نسيمی، 1372، ديوان عمادالدين نسيمی، به 

كوشش يد هللا جاللی پندری، تهران، نشر نی.
ـ شاه نعمت هللا ولی، 1358، ديوان شاه نعمت هللا ولی، 
خانقاه  انتشارات  تهران،  نوربخش،  جواد  مقدمۀ  با 

نعمت اللهي.


