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فی تشريح العين
يوسف بيگ باباپور

مقدمۀ مصحح
عمر  علی بن  محمدبن  (ابوالفتح)  ابوحامد  نجيب الدين 
شمار  به  اسالمی  دورۀ  بزرگ  پزشكان  از  سمرقندی، 
می رود. وی آثار زيادی در طب از خود به يادگار گذاشته 
است؛ اما در تاريخ پزشكی دورۀ اسالمی بيشتر با كتاب 
االسباب و العالمات معروف شده است. پنج اثر معروف او 
را با عنوان الخمسه النجيبّيه می شناسيم كه عبارت اند از: 
«االسباب و العالمات»، «اصول التركيب»، «اغذيه المرضی»، 
االمراض  من  مرض  كّل  فی  المسهله  المفرده  «االدويه 
المرتبه  «القرابادين  البالد»،  اكثر  فی  استعمالها  المختار 
در  وی  القدم».  الی  الرأس  من  االمراض  وقوع  نهج  علی 
به  ق   618 سال  به  مغول  لشكر  توسط  هرات  محاصرۀ 

دست مغوالن به شهادت می رسد.1
از نمونۀ نوآوريها و اكتشافات اين مرد بزرگ، محمد 
عنوان  تحت  الضياء،  مجلۀ  در  خود  مقالۀ  در  قاضی 
«المساهمه االسالميه فی الطب» می نويسد: «... اما بيماری 
قرن  در  برايت  ريچارد  توسط  آنكه  از  پس  كليه.  ورم 
هجدهم ميالدی كشف گرديد و به اين بيماری، ”برايت“ 
گفته شد، ماهيت اين بيماری قرنها پيش از او به وسيلۀ 
يك پزشك مسلمان به نام نجيب الدين سمرقندی كشف 

گرديده بود.»2
با نگاهی به آثار متعدد نجيب الدين، به اهميت و نقش 
اين مرد بزرگ در طب دورۀ اسالمی پی می بريم؛ باالخص 
بن  (نفيس  نفيس  برهان  چون  بزرگ  دانشمندی  كه 
عيوض كرمانی) شرحی با عنوان شرح االسباب يا موجز 

از  شماری  مي نگارد.  او  العالمات  و  االسباب  بر  االسباب، 
آثار نجيب الدين چنين است: الفرق بين االمراض المشكله، 
العلل،  ترتيب  علی  قرابادين  المفرده)،  (االدويه  المفردات 
االسباب و العالمات، االطعمه المرضی، االغذيه و االشريه، 
االدويه  مفاصل،  االمراض،  بين  التفريق  االبدان،  تشريح 
االغذيه  و  االدويه  العين،  ادويه  التراكيب،  اصول  القلبيه، 
فی  مختصر  تقريب،  النقرش،  العضد،  الموفقه،  االشربه  و 

الصناعه الطب، مداواه وجع المفاصل.3

رسالۀ حاضر و نسخ موجود
با  مختصر،  بسيار  رساله ای  نجيب الدين،  آثار  ميان  در 
عنوان «فی تشريح العين» وجود دارد كه به تشريح طبقات 
فهارس،  كتب  در  البته  است.  پرداخته  چشم  رطوبات  و 
عناوين ديگری چون «كيفيه تركيب طبقات العين» و يا 
اين  بر  نيز  رطوباتها»  و  طبقاتها  تعيين  و  العين  «تشريح 
رساله متذكر شده اند. اين رساله كه در نسخ موجود از آن، 
از يك تا سه صفحه به چشم می خورد، حاوی تصويری از 
تشريح چشم است كه از نظر تاريخ علم پزشكی اين گونه 
در  مؤلف،  هستند.  توجه  قابل  و  ارزشمند  بسيار  تصاوير 
اين رساله نخست به بيان رطوبات چشم و سپس به بيان 
طبقات آن پرداخته و هر يك را با تقديم و تأخير خود، به 

ترتيب برشمرده است.
در برخی از كتابخانه های ايران و جهان از اين رساله، 
نسخه هايی وجود دارد. برخی نسخ موجود از اين رساله 
كتابخانۀ  نسخه های  از:  عبارت اند  ايران  كتابخانه های  در 
آيت هللا مرعشی نجفی، به شماره های 7467/6 و 7467/12؛ 
نسخه های كتابخانۀ مجلس سنا، به شماره های 360/65 
شماره های  به  مجلس،  كتابخانۀ  نسخه های  416/4؛  و 
6098/6 و 6264/1؛ نسخه های كتابخانۀ آستان قدس، به 
شماره های 5125/2 و 5125/1؛ نسخۀ كتابخانۀ مدرسۀ 

فاضليه، به شمارۀ 4.2
ما در تصحيح اين رساله، به دو نسخه اكتفا نموديم: 

خطی  نسخه های  فهرست  ص 345؛  ايران،  پزشكی  تاريخ  نك:   .1
مجلس سنا، ج 1، ص 191.

2. نقل از: پزشكان برجسته در عصر تمدن اسالمی، ص 15.
صص   ،... پزشكی  خطی  نسخه های  مشترک  فهرستوارۀ  نك:   .3

597ـ609؛ نيز: فهرستوارۀ كتابهای فارسی، ج 5، ص 4039.
4. نك: فهرستوارۀ مشترک نسخه های خطی پزشكی ...، ص 605.
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يكی نسخۀ شمارۀ 360/65 از مجموعۀ كتابخانۀ مجلس 
سنای سابق كه به سال 1008 هجری قمری كتابت شده 
است. اين مجموعه كه به نام مجمع النفايس می باشد، 
كه  است  عربی  به  پزشكی  رسالۀ  سه  و  هفتاد  شامل 
انصاری  حموی  محمد  سالك الدين  ابوالحسن  توسط 
(962ـ1012ق) كه خود طبيب نيز بوده، كتابت شده 
است. جلد دوم مجمع النفايس، با عنوان حجله العرايس 
به زبان فارسی است و نسخه ای از آن به خط حموی 

در مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا نگهداری می شود.
و  است  فوق  نسخۀ  از  قديمی تر  كه  ديگر  نسخۀ 
شايد قديمی ترين نسخۀ موجود از اين اثر باشد، متعلق 
اين  شمارۀ  است.  اسالمی  شورای  مجلس  كتابخانۀ  به 
می باشد.  نفيس  ابن  الموجز  همراه  به  و  نسخه 6264 
اين نسخه تاريخ كتابت ندارد؛ اما در آن يادداشتی به 

تاريخ 876ق به چشم می خورد:

بزرگ  مهر  يك  دارای  و  بوده  موقوفی  مزبور  نسخۀ 
نفيس وقفی به تاريخ 1056 ق است كه سجع آن نيز در 

يك صفحه از نسخه خوانده و نوشته شده است:

نسخۀ  از  پاورقيها  در  رساله،  اين  متن  تصحيح  در 
مجلس شورا با عالمت اختصاری «م» و از نسخۀ مجلس 

سنا با عالمت اختصاری «س» نام برده شده است.
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فی تشريح العين
ـ  السمرقندی  نجيب الّدين  المحّقق  الفاضل  للمولی 

رّوح روحه
أعلم اّن العين مرّكبة من سبع طبقات و ثلث رطوبات:

اّما بيان الرطوبات:
فاّن العصبة المجّوفة إذا انحدرت الی العين مصاحبة 
لغشائی الدماغ فلّبسه ايّاهما1 حفظا و صيانة لها و وافقت2 
التقمت  حّتی  معها  الغشاآن  اتّسع  و  اتّسعت  المحّجر 
رطوبات التقام رأس القمع نصف الكرة أی القت3 فصارت 
جميعاً ثلث طبقات من طبقات العين بعد اختالط شعب 
كثلثه  غشائها  مع4  العصبة  كانت  و  الشرائين  و  األوردة 
اقماع موضوعة بعضها فی رأس5 بعض رؤسها الی قدام و 
اذنابها إلی خلف طبقة االولی مّتصلة بالغشاء الغليظ من 
غشائی الدماغ المماس للقحف؛ و الثانية بالغشاء الرقيق؛ و 
الثالثة هی رأس العصبة المجّوفة ممايلی رطوبات العين؛ 
يسمی الطبقة الصلبة  و  المحّجر6  لعظم  مماسة  فاالولی 
يسمی  الثانية  و  الغليظ؛  الصلب  الغشاء  من  ينبت  ألنّها 
المماسة  والثالثة  شرائين؛  عروق  ذات  ألنّها  المشيمية7 
للرطوبة الزجاجّية و الجليديّة و يسمی الشبكّية تشّبتها 
بالجليديّة كالشبكة المحتويّة علی ما يصادتم ينشأ من 
آخر  طبقات  ثلث  الخلفّية  الطبقات  هذه  من  طبقة  كّل 
الی قدام كثلث فنجانات موضوعة بعضها فی8 بعض رؤس 
كّل  رأس  دائرة  متصلة  االقماع  تلك  رؤس  الی  جميعاً 
واحد منها الی دائرة رأس قمع من تلك االقماع9؛ و هذه 
الناشبة11  منها  االّول10  يسمی  القدامية  الثلث  الطبقات 
من الطبقة الصلبة طبقة قرنية؛ و وسطها حيث12 يحاذی 

1. س: اياها.
2. س: وافت.

3. س: ــ أی القت.
4. س: و.

5. م: ـ رأس.
6. س: لعجم الحجر.

7. س: هی المنتسجة.
8. س: الی.

9. س: ـ مّتصلة دائرة رأس كّل واحد منها الی دائرة رأس قمع من 
تلك االقماع.

10. س: تسمی االولی.
11. س: النابتة.

12. س: ـ حيث.
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الحدقة مرتفع مقّبب شبيه بشكل الصنج؛ الثالثة النابتة 
من الطبقة المشيمّية طبقة العنبّية؛ و الثالثة الناشبة من 
الطبقة  جعلت  انّما  و  عنكبوتّية،  طبقة  الشبكّية  الطبقة 
العنبّية1 مثقوبة الوسط يتسع و يضيق فی النور و الظلمة 
ليصل اليه من النور زايد المقدار المعتدل فاليودی النور 
الغالب فی العين و ال يعدم الضلمة االبصار، و انّما جعلت 
الجهة الداخلة منها2 ذات حمل و بئر ليعلق بها الرطوبة 
بخداء  التی  الثقبة  الی  ينصب  فال  يتمسك  و  البيضّية 
الجليديّة فهذه هی الطبقات الّسّت و منشأها و وضعها، و 
الطبقة السابعة هی البيضاء المحيطة بسواد العين احاطه 
منشأه  ملتحمة  يسمی  التحديق  عند  بالمقله  االجفان 

خارج القحف من الغشاء المجلّل للقحف3.
و اّما الرطوبات:

الشبكّية  الطبقة  يلی  التی  الخلف  جهة  من  فاّولها 
يسمی زجاجّية و يتولها الرطوبة الجليدية و قدام الجليديّة 
حايلة5  العنكبوتّية  الطبقة  متوسطها4  و  البيضّية  الرطوبة 
البيضّية  الرطوبة  و  الجليديّة  الرطوبة  بين  أعنی  بينهما 
علی  ليبقی  الجليديّة  ترطيب  البيضّية  الرطوبة  منفعة  و 

صفائها.
تّمت كتاب تشريح العين.

للعّالمة الطوسی:
كرد آفريدگار تعالی به فضل خويش

چشمت ز هفت پرده و سه آب منقسم
صلب و مشيمه، شبكه، زجاج، آنگهی جليد

پس عنكبوت و بيض و عنب، قرن و ملتحم6
هذه صورة العين و طبقاتها و رطوباتها7:

كتابنامه
عبدهللا  علی  اسالمی،  تمدن  عصر  در  برجسته  پزشكان 
پژوهشگاه  تهران،  بهنام،  احمدی  علی  ترجمۀ  دفاع، 

علوم انسانی، 1382ش.
شرقی،  خالفت  سرزمينهای  و  ايران  پزشكی  تاريخ 
اميركبير،  تهران،  فرقانی،  باهر  ترجمۀ  الگود،  سيريل 

1371ش.
فهرستواره كتابهای فارسی (ج 5)، احمد منزوی، تهران، 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1380ش.
علوم  و  پزشكی  خطی  نسخه های  مشترک  فهرستواره 
شمس  محمدرضا  ايران،  كتابخانه های  در  وابسته 
پزشكی  علوم  دانشگاه  تهران،  ديگران،  و  اردكانی 

تهران، و فرهنگستان علوم، 1387ش.

 

1. م: ـ والثالثة الناشبة من الطبقة الشبكّية طبقة عنكبوتّية، و انّما 
جعلت الطبقة العنبّية.

2. س: ـ المقدار المعتدل فاليودی النور الغالب فی العين و ال يعدم 
الظلمة االبصار، و انّما جعلت الجهة الداخلة منها.

3. س: ـ االجفان بالمقله عند التحديق يسمی ملتحمة منشأه خارج 
القحف من الغشاء المجلّل للقحف.

4. س: يتوسطها.
5. م: حامله.

6. س: ـ للعالمة الطوسی ... ملتحم؛ گويا اين شعر از عالمه طوسی 
افزوده كاتب است.

7. س: وهذه صورة طبقات العين ماشاهد وهللا اعلم تمت فی سنه 
  .1008
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«هياهوی هيچ»
آشنايی با چند نمونۀ تزريق 

در ادب كهن فارسی
به آستان استاد دكتر محمدرضا شفيعی كدكنی

تزريق ستيهندۀ بزرگ روزگار ما در عرصۀ شعر و تحقيقات ادبی
سعيد شفيعيون*

می كند  بيداد  جديد  ادبِی  نظريه های  بازار  روزها،  اين 
مجالت  و  روزنامه ها  پردۀ  از  جسارتش  دست  حتی  و 
گيشه ای برآهخته شده است و دامن برخی مجالت علمی 
با  چيزی  فالن  هر  امروز  چنانكه  است؛  درنوشته  نيز  را 
بهمان چيزی شبيه و قابل قياس است و می توان سراغش 
را از آن ديگری باز جست: «تو خود چه لعبتی ای شهسوار 
شيرين كار». تنها كافی است به موضوعات پاره ای از رساله ها 
و مقاالت دانشگاهی نگاهی بيفكنيم تا عمق اين فاجعه بر 
ما آشكار گردد. مكاشفاتی از قبيل غار در مثنوی، قارقار 
كالغ در شعر معاصر، آشنازدايی خواهش در قصايد سراج 
قمری، گشتالت درمانی رباعيات ميرزا ابراهيم سرين چاق. 
پر واضح است كه با وجود بعضی از اين جريانات در جامعۀ 
علمی، نبايد از برخی شاعران و هنرمندان جوان جويای 

نام انتظار تجربه های فايده مند داشت.
در واقع «تزريق» كه روزی در جامعۀ ما نوعی سرگرمی 
و مسخره بازی به شمار می آمد، امروز در بسياری از ساحات 
به  رسد  چه  خود  تا  است؛  شده  شناور  ما  جامعۀ  جدی 
جدابافتگان اند  تافتگان  كه  آن  صاحبان  و  هنری  حوزه های 
و  افكنده اند  جاخواب  نوبل،  جايزۀ  صف  در  كه  سالهاست  و 
اين  از  شطحياتی  بافندگان  می نويسند.  آب  بر  را  حّصه شان 

دست:
ترسی كه بريده تر از نيمه های بشقاب است
چيـزی از پـرتقـال و گـريـه يـادم نيـست

جز راهروهای تنگ جورابی هميشه تا بهارستان
را  ترزيق  مفصل،  طور  به  جايی  در  البته  نگارنده 
ادبيات  در  صاحبانش  و  آن  سابقۀ  باب  در  و  كاويده ام 
فارسی و بعضی ويژگيهای بالغی و ساختاری اش توضيح 
داده ام كه انشاء هللا در آينده چاپ خواهد شد. اما الزم به 
نظرم رسيد كه عبرًة للناظرين چند نمونۀ چاپ نشدۀ اين 
نقيضه را در اين مجال به تماشای خوانندگان فرهيختۀ 

گزارش ميراث بگذارم.
نخستيِن آن رساله هايی منثور است از محمدباقرحسينی 
شيرازی، نويسندۀ جنگ خطِی متعلق به كتابخانۀ مركزی 
كه  1048ق،  سال  در   3294 شمارۀ  به  تهران،  دانشگاه 
ظاهراً  وی  می آيد.  شمار  به  صفويه  دورۀ  ادبای  از  خود 
ادهم  ابراهيم  نظير  خود  شاعر  دوستان  از  جنگ  اين  در 
كنند.  قلمی  خويش  خط  دست  به  اشعاری  تا  خواسته 
ضمن آنها دو سه رسالۀ منثور تزريقی هم نوشته، كه از 
برخی آنها با نام «چاراندرچار» ياد كرده، كه به قول استاد 
جمشيد مظاهری (سروشيار) شايد همان اصطالح «چلندر 
و چار»ی باشد، كه عوام اصفهانی به آن سخنان بی اساس 

و بنيان اطالق می كنند.

تزريقات
انشاء هللا تعالی پرارسال ارادۀ آن دارم كه در دارالسلطنۀ 
اصفهان سراسر می رفتم، ديدم كه يك رأس زنگۀ به غايت 
جهك نما  كنگره دار  زربفت  حاشيه  دسته نگاری  مقبول 
از  خون  كه  اسد  كار  كافوری  دم  خيزران  كوهان  كوه 
قبضه اش می چكيد در برابر می جوشد، به نوعی كه هيچ 
بهيمۀ دندان نما را شراب شيرازش به از او ريسمان بازی 
نمی توانست كرد. گفتم: ای يار! غلط نكنی كه اين چاروا 
از كارگاه كوزه گری بيرون آمده خواهد بود، چرا كه فيل 
و  می نمايد  مشكل  زندگانی اش  نباشد،  خرطومش  اگر  را 

مدلول اين رباعی نيز مشعر بر آن است:
پی سوز جهانديده و گلبانـگ بنفش

كرباس مقـرنس است و آواز درفش
پاليز كمـان گـروهـه می بايد خواند

تا قطره زند ميكده در موسم كفش
بلی اين مهم است كه اگر كسی آنقدر اشتها داشته 
باشد كه پنج نفر چكمۀ تمام ساغری را به سر و ريش خود 
تواند ماليد، چه الزم است كه شب تا صباح سرفه كند و 
چقشور را سری بيندازد، مگر نمی داند كه خلفای عّباسيه 
شباهتی  هندوستان  جوز  به  الوجوه  من  وجه  هيچ  به 
در  كه  كسی  آن  بزه  اما  داشت،  نخواهند  و  نداشته اند 
زمستان آب يخ به دستش نيفتد، يك دليلش اينكه جل 

شتر از شال قرمزی خوب است چنان كه شاعر گويد:

*. استاديار گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه اصفهان
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ای قفل تو را بدرقه در پّر مگس
در گـردن دروازه بود نعل فرس

بر بـام نمكـدان قبق انداز مباش
تا طعنه زند بند قبايت به جرس

ای خدات خير دهد اينها به جای خود، آخر نمی بايد 
كه  چند  هر  آدمی  كرد.  حقنه  را  استرها  گردن  و  گوش 
باشد در فصل درو، روغن را به چند می فروشد؟ صد بار، 
بلكه بيشتر گفته ام كه بانگ خروس را می بايد پاييد، چرا 
محكم  آنچنان  تازی  فرس  مگس،  طغيان  عين  در  كه 
نكند،  فرق  دنيا  ينگی  زربفت  از  را  كس  هيچ  كه  بستن 
چه معنی دارد؟ اين را ببين كه با اين همه سفارش چون 
چشم وا كرديم باز همان دوشابی بود كه عسل می توانست 
ترياک است و هيچ  گفت. غرض كه اينها همه از نكبت 

كس را گناهی نيست. چنانكه شاعر می فرمايد:
گربه را در قهوه دان ريشش نواخت

در كنـار اشتــران پالـوده سـاخـت
منقـل انــدر آستينش خـنده كـرد

استـراحت از پـی خـرگـوش تاخت
است  آن  قلعه  سنگ انداز  هرزه خنديهای  از  يكی  اما 
همه  سنيها  آنكه  مگر  پوشيد  نمی تواند  بغداد  قطنی  كه 
و  شود  پاره  كه  نگذارند  را  تبتی  بند  و  بتراشند  را  ريش 
بعد از آن اگر بارانی هم ببارد هيچ قصوری ندارد. چرا كه 
احدی را چه قدرت آن است كه در زمستان نخود را به 
گز بفروشند با وجود آنكه در اثنای نماز كردن خواهد كه 
كفشش نارنجی بنمايد بی خبر از اينكه اگر قصابان همه 
جمع شوند و بگويند كه ابر سياه پرآبتر از فيل شطرنج 
چام  چوب  كه  آن  دليل  به  است  دروغ  محض  می باشد 
آغاجی پر هم ثباتی ندارد و نيز مركب از غليظ نگه داشتن 
كار آهنگران است كه فيل بانان را به كار آيد اين است كه 
زّمردبافان اكثر بی حيا می باشند به واسطۀ آنكه در گيالنات 
از  كار  قصيده گويی  در  و  نمی رويد  مطلق  زقان  درخت 
فهميده اند  قدر  همين  و  گذرانيده  قبچاق  دشت  مالحان 
كه اسب كهيالن را هر چند حريرش كمتر، بهتر و غازی تر 

و مضمون اين رباعی را بر آن معنی داللت تمام است:
دوش در خواب مگـر پشم كهر خواهی چيد 

زان سبب در سخنش بهلۀ تر خواهی چيد
آسمـان هيچ نخـورده است كـه بافنـده بود

تو ز پـاروب گمـارنـده تبـر خـواهی چيد

نمی توان  را  هندوانه  دو  دست  يك  به  كالم  محصل 
لجام كرد به اين است كه پيش از طلوع آفتاب نمی بايد 
خوابيد يا خود دواتگر را قدغن می بايد كرد كه ُدم چاپارها 
از  كم  گفتن  آخوند  را  چكمه دوز  كه  چرا  نكند  گره  را 
دشنام دادن نيست. با وجود آنكه قلم تراش او كار استاد 
فندرقلی موشك دوان است باز به روی مهمان ترش نگاه 
است  اين  می رسد  بنده  ناقص  عقل  به  آنچه  و  می كند 
خرما  استخوان  به  هجده سالگی  در  را  آبخوری  طاس  كه 
مطالعه می بايد كرد و تتمه را به عوض منديل بنارسی در 
حاشيه می بايد غلطانيد تا آنكه گهوارۀ جنبان خودش به 
تنگ آيد بعد از آن می بايد ديد اگر موی زرد درآمد چقدر 
خدا  اگر  و  نيست  دغدغه  كه  برد  می خواهد  كه  خشت 
نخواسته آهن جامۀ شمشير را آستر چادر كرد ديگر حرف 
می گويند  كه  شفقی  شفق  آنكه  به واسطۀ  گفت  نمی بايد 
همان زردی آفتاب است و اگر چيزی از اينها كه گفته شد 

مشتبه شده باشد مدلول اين رباعی رفع آن خواهد كرد:
فصـل گل و مل، دشنۀ بازيچه زقال است

پيمـانه اگر خم ندهد پر خط و خال است
مـاه رمضــان را سـر و ريشش بتـراشيـد

اشتر بچـرانيـد كـه تـريـاک حـالل است
مالقه باعث  قصه به دوستان مختصر، كوتاهی دستۀ 
خرابی خانۀ فرستوک است. زنهار و الف زنهار روزی كه 
بی نمد  اسبها  كه  مكنيد،  آسمان  به  نگاه  باشيد،  روزه 
باالپوش طرد نمی گذرانند چرا كه كسی چه داند كه در 
بندرعباسيه تانباكو را داخل آش كشك می كنند يا نه با 
و  بسوزانند  را  تخم مرغ  كه  است  شده  بسيار  كه  وجودی 
چوگان شكسته را خاكريز كنند باز يك دانه گندم برشته 
ملخ  كه  است  حاصل  يقين  و  يافت  نتوانند  پالو  شله  در 
مگر  شد  خواهد  شيرين تر  خربزه  باشد  بيشتر  كه  چقدر 
آنكه گل قالی را به نوعی تراشيده باشند ملتانيها دو بار 
رنگ  دوشاب  ارده  در  طنبور  كاسه  تا  كرد  توانند  غسل 
شاعر  چنانكه  باشد  نداشته  دغدغه  كس  هيچ  از  كردن 

گويد:
پای بند غم گنجـشك از گلـوی ساغر است

از پيـاز اطلــس نبافند آسمـانش الغر است
از كمينگـاه جـرب خـونابـه می ريزد لحاف

خواه ليمو خواه كاغذ خواه چرخ چنبر است
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چار اندر چار
هر  داشتيم  انگوری  ميل  پنبه تراشی  دكان  در  فردا  پس 
چند تردد كرديم كه كفش بافی به هم رسد كه كفش ما 
را قلعی تواند كرد آنچنان سركه بافی به هم نرسيد [كه] 
نعل آن را اتو تواند كرد آخر راه را پياده خواب كرديم به 
چند  هر  اما  بودند  كرده  معجون  را  ما  كيف  آنكه  جهت 
آنكه  وجود  با  پوشيد  نمی تواند  كوتاه  جامۀ  باشد  گرسنه 
پسر دخترعموی بی بی كوچك بی بی بزرگ كه برادرزادۀ 
استاد حاجی محله باف باشد گفتم اسب مردم را در ميان 
ازرق  را  خود  ريش  و  مكن  خنده  ناشتا  و  مدوان  سجاف 
و چشم خود را كوسه مساز، اين سخن را نشنيده و نيم 
درم  صد  می كنم  گز  كه  الحال  بود  خورده  بنگ  مثقال 
كم می آيد اما اگر ماست را به زردآلو پيوند می كرد اسب 
روغنی او خوب می رويد، و كمان او سخت غالف نمی شد، 
داماد  كه  است  غول  پهلوان  از  گناه  نيست،  او  گناه  اما 
موالنا تربوق بن پشم بن پانزده است كه گاو پازهری مردم 
را پياده به سير برده و چون نيك مالحظه می كنم گناه 
اين  از  كم  است  عيد  روز  كه  آن  به واسطۀ  نيست  هم  او 
نمی فروشند جوانكی است دروغ نخواهد گفت حال آنكه 
می گويد كه پس فردا پريروز می شود و پهلوان عنتر ريش 
اما  می دويد  بد  او  ماديان  آنكه  به واسطۀ  نداشت  خوب 
كيفيت  كشميری  شال  برابر  باشد  كهنه  چند  هر  اطلس 
ندارد تا قدم در راه نهاديم غوغا می كرد كه مبادا كمان او 
را بكشی كه تاوان اسب خود را كم از هزار تومان نمی گيرم 
نمی كرد  كم  چيزی  و  نيامد  راست  او  به  ما  سودای  آخر 
گفتم ای برادر ما را به آفتاب و سايۀ ما را صد چوب بزن 
و ما دوشنبه شب به بازار خانۀ كهنه پردازان تبريز شدم 
استاد عين الدين گيوه گداز را ديدم كه با استاد نجم الدين 
چاشت  نيم صباح  اين  در  كه  می گفت  آسمان تراش 
خشت زنان را كباب می كنی. گفت: مگر تو را ميل طويلۀ 
خرس است، پس بفرما تا قافلۀ خروس را نعل بندی كنند 
دكان  هرگز  رفته  عمر  از  روز  دوازده  و  بيست  مرا  گفت: 
بقالی بر سر دكان عّصاری نساخته ام گفت: بابا تو بدين 
عبدالكاله  دختر  من  گفت:  كيستی؟  پسر  شيرين زبانی 
آن  گفت:  ملك دوز؟  عبدالكاله  كدام  گفت:  ملك دوزم. 
عبدالكاله كه پايين خانه بر باال افتاده و به پارچاره شده. 
گفتم در كدام محله ای باشد؟ گفت: در محلۀ خمره بافان 
در خانۀ ِسيُّمين گذشتی و به پنجمين رسيدی خانه ای 

كه در باغچۀ درخت او درخت كشكی سر برون كرده و 
درخت  آن  سايۀ  در  پيرنابالغی  و  سفيدی  ريش  جوانك 
نشسته و موزه از چوب صندل بر سر نهاده و عصايی از 
صرف مربع در پا كشيده. در اين سخن بوديم كه شخصی 
از در درآمد كه در ميدان ماست با فالن موشك می دوانند 
خوب  اين  رسد.  خطری  را  شما  كه  می سوزانند  گرگ  و 
نمی باشد كه پشه را شاخ نيست و مگس را افسار چرا كه 

ليمو دفع صفرای روزه نمی كند و نخواهد كرد.

هوهللا تعالی
چند روز بعد از يك هفته در دكان ستاره تراش كه شتر 
می ماليد نشسته بودم ناگاه غوغای عظيم برخواست گفتم 
آيا اين آشوب از چه خواست كه يار جاروب پز در پهلوی 
نداری  خبر  مگر  گفت:  بود  نشسته  كمانچه بافی  دكان 
ياقی  پياز  روغن  با  كه  است  زبات  گربه  گفت:  نه،  گفتم: 
عدد  يك  تنومندی  را  كبوتر  نفر  چهار  عن قريب  و  شده 
گوساله چون موم سازند افشرۀ دّرار را مزۀ سركۀ دوشاب 
نخواهد بود و نبات را با پياز نرگس مشابهتی نه اگر فی 
نمايند  جمع  قوتی  در  را  جهان  پاليزهای  خربزه  المثل 
بدون دوازده گز پستۀ مالورد سيبه به پای قلعۀ قندهار 
بردن مشكل است مگر آنكه خروس را در عرصۀ شطرنج 
با نقش خالی هم عنان سازی و اين يّكه بيت استشهاد بر 

اين معنی است:
نقش قالی را به روی تختۀ قاقم نگر

گر به يزد از پا درآيی خويش را در قم نگر
طاووس  كه  كنند  عرضه  اگر  آنكه  كالم  ماحصل 
هندوستان را مناسبتی با خرچنگ گيالن هست عين صدق 
است چرا كه ماهی سقنقور را قّوت پرواز به مرتبه ای است 
باشند  خورده  كرده  شاليه  جوز  سه  حمال  چهار  اگر  كه 
هنوز اثر از كيفيت نيافته باشند. پس در اين صورت محل 
خوف است چرا كه اگر شخصی در استنبول تخم پنبه را، 
زيتون پيوند نمايد، بيم آن هست كه از يك دام چهار ماهی 
گرفته شود و قلع را با جوز و بز باز مجادله افتد كه هنوز 
اثری [از] درخت خرما بر صفحۀ روزگار ظاهر نشده باشد و 
به آشيانۀ مگس نقصی نرسد با وجود آنكه اگر تماقۀ گرگ 
بردارند و پشه را به زنجير بند نمايند يك كركس را پياده به 
آب گرم نتوانند برد و پوست كاه زرد را جوی شير ساختن 
كمان  زه  به  را  پلنگ  و  نيست  ممكن  قندز  چوب  مدد  بی 
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منجنيق ساختن بی  علتی نخواهد بود به جهت همين كه 
آب گرم اگر يخ گرفته باشد حاجيان را ذبح كردن قربانی 
مقّدر نمی شود و كفش مستعمل را ياپونچی كردن كجا 
باديۀ  در  را  آيينه  كه  يقين  آيد  موافق  چارتار  مضراب  با 
قربان در كار است به واسطۀ همين كه هيمۀ چوب فندق 
بی  آتش ذغال نمی شود و مويز منّقا بی حرس اشتها موزه 
در پا نمی تواند كشيد. پس همان بهتر كه حّالجان جهان 
شانۀ  را  ملخ  افسار  و  نكشند  بند  در  را  پالوده  بعد  ِمن 
گيسوی دروازه ننمايند اگر صد روز در دريای چوب گردو 
مستغرق گردی، گمان مبر كه يك بهلۀ چوب عّناب در 
چون  نوشادر  برگ  سايۀ  در  اقران  و  امثال  به  توانی  سر 
كرد  توانی  بازی ای  نقد  سنجد  استخوان  به  خام  كرباس 
يا چون كفش پاشنه عباسی در بندر هرمز زعفران داخل 
آش ماست آبانه [؟] توانی نمود اگر چه اينها كه گفته شد 
فی الجمله طرف كذبيت دارد. نهايت آنچه صادق است اين 
است كه بيضۀ مرغ سياه را يك نيم هفته در زير كدويی 
پا  قزح  و  قوس  چون  زمانی  اندک  در  گذاری،  دستنبوی 
در ركاب می گردد و اگر در آن حالت برف بر آن باريده 
شود بال شبهه در ايام تابستان گرما خواهد بود و سايه بان 
شپره خواهد شد. سخن بر دوستان مختصر كن و اين بيت 

پيشنهاد خاطر كن كه گفته اند:
كس از معقولی ار جايی رسيدی

از اين بيهـوده گـوييهـا رميـدی
برو بيهوده گويی كن فن خويش

مكن گـويا زبان الكـن خـويـش

اصطبل  «مشرف  رازی  هدايت هللا  خواجه  ديگری 
مردی  است.  كاشان  از  او  اصل  است.  قرانی  صاحب 
فقير و نديم مشرب است. شعر تزريق را بهتر از شعرای 
وی  همشهری  ص97).  ميرزا،  (سام  می گويد»  زمان 
امين احمد رازی (1228/2) دربارۀ او چنين با احترام 
می گويد: «اگرچه صاحب هدايت گشته، طبعی مشرف 
بر نظم و نثر داشته، اما بيشتر اوقات در گفتن اشعار 
تتبع  شيوه  بدين  و  می گماشته  همت  مسلوب المعانی 
 601 ـ  الف   600) اوحدی  است.  نموده»  كتاب  چند 
الف) ضمن ذكر شواهد متعدد و مغتنمی از اشعار او، 
كه بعدها ديگران بعينه آنها را نقل كرده اند، داستانی 
دلكش و البته جان گداز نقل می كند: «وی، شرط كرده 

گويد،  جواب  را  خمسه  كه  پادشاه،  خدمت  در  بود 
چنانكه [يك] بيت او معنی نداشته باشد، و هر بيت كه 
معنی دار باشد، يك دندان وی را به عوض بركنند. چون 
تمام كند، هر يك را يك اشرفی طال بگيرد. آن را تمام 
كرد، چنانكه بعضی ابيات آنها بر زبانهاست و آن پادشاه 
به سبيل هزل و مطايبه و ظرافت، سه دندان وی را به 

تهمت معنی داشتن اشعار بركند.»
از ليلی و مجنون نقيضه ای او:

لـيـلــی ز دريــــچـــۀ تــعـــلّم
مــی كـرد بــه فـــارسـی تبــّسـم

انگــارۀ تيـــز بـخــش مـی كـــرد
دف ميزد و خنده پخـش می كـــرد

تـو كيـستی و قبيلـه ات چـيـست؟
ســی وسـه كشيـد غـايتش بيست

بــابـای تـو يــازده نخــود داشـت
نـی مـيـزد و اسـفــناج مـی كاشت

دنــدان چـپ دريچــه كــور است
آديـنـۀ كهنـه بــی حــضـور است

پـای دهــل هـريـسه مــاوی است
اينهــا همــه آفـت سـمـاوی است

روزی كـــه ز عشــق مـی زدم الف
اردک بچـــه مـی فـروخـت عــّالف

عاشـق سـگ يـرغـه بود و ميمـون
آواز بــلنـــد شـــد ز مــجنـــون

گيــرم كـه نـخ از تو شـد كشيــده
شــد يـــار بـــه هــاون چـكيـده

سـرمــوزۀ قـــاز را چــه حـاجـت
كــآجيــده كننــد در ضـيــافــت

تاريــخ وفــات گــرگ جيـم است
آش شـب چـلــه اش حـليــم است

ميـمــون بـــرهــنـــه عــار دارد
در مـــدرســـه اعــتــبــــار دارد

ُصــرنـا كــش بــارگــاه ليــلــی
بـا شيـــر وزغ نــداشـت مـيــلی

چـون رگ تـب عشق جـوش می زد
دّالل مــگــس فـــروش مـــی زد

بــوی بغــــل شغـــال طـهــران
چــنگـال كــنـنــد بهـر مهمــان
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خـرگـــه كــف پــای گـربـز پيـر
[در] خـاک كـنـنــد بـا تباشير[؟]

ای پشـم گـراز گـردكــان دور[؟]
وی نـاخــن بـــادگـيــر مـيسـور

مــا و تـــو بـــرادران مــوشيــم
هــمســايـــۀ اردک خـمـوشيـم

گـــر مــن الـفــم تـو هم درازی
چـــون سـايـۀ خـرس بی نيــازی

آروغ[؟] تـــو غيــر مـــو نـــدارد
سـرگـيــن تــو نيـــز بــو نـدارد

عقلـم دو سه دور از تو پيـش است
انــدازۀ كـّفــم از ســريـش است

عقــل تـــو اگـــر كــدو تــراشد
انــديشـــۀ مــن سبــو خـراشـد

فـرق است ميــان كـشـك و بـازو
ضــرب المثـــل اسـت در تـــرازو

هـر مورچـه ای كجــا دهــد شيـر
هر مــوش كجـا رود به نخجير[؟]

ديـــروز دو عّكــه در چـــراگــاه
شـاگـــرد وزغ شــدنــد[و] روبـاه

رفتنــد بـــه مشــورت فــروشـی
تـا تــوبـــه كننـــد از خـموشـی

آن يـك سر گيـوه ای [به] بـر كرد
ويــن دامــن خــود ز آستـر كرد

آخــر هـــوس پيـــاز كــردنـــد
خـميــازۀ گـربـــه سـاز كــردنـد

نـاگــاه صــدای نـاخــن مـــوش
آمــد ز بـرابـرم چــو خــرگــوش

او ســوی مــن از دريـچــۀ بـــاد
مـی ديــد ولــی كـراسـه مــی داد

مـن شيــر شناختم كـه دوغ است
گـوش چپ روبـه از دروغ است[؟]

فـی الحـال بــه نـردبــان گــدازی
مشغــول شـدم بــه كــوزه بـازی

بستـم دو سـه بخيـه بــر كـالغـور
گـشتـم چـو كـف سـريـر مشهـور

اكنـون چـو مـن انـدر ايـن زمـانـه
كـس نيست بـه غيــر رازيـانـه[؟]

هـر كـس كـه چـو من سبو تراشد
صـد خـمسه بـه گفتگـو تـراشــد

از هفت پيكر نقيضه ای او:
اگـر عـاقـلی بــخيـه بـر مـو مـزن

بــجـز پنـــبه بــر نعل آهـو مـزن
چـو زّرافـه شــطـرنـج تنـهـا مبـاز

چــو زنبور بــــر دنبـۀ خـود مناز
سوی مطبـخ افكـــن ره كوچـه را

منـه در بـــغـل آش آلــوچـــه را
بـه رغـم ملـك تــركتــازی مكـن

بـه آهنــگ ماهيـچـه بـازی مـكـن
تحمــل كــن و ارده را دانـه كــن

فــراويــز دروازه را شـــانـه كـــن
كــه نعــل از تحمـل مـربــا شـود

بـه صبـر آسيـا كهنـه حــلوا شـود
اگر مـاده گـاو است اگـر نـّره فيـل

بـــرآرنــد در ســال اول سبـيــل
ندانی كه كـاری بـه از صبـر نيست

ُكله ُخود بـاران بـه جـز ابـر نيست
نه هـر تشنه بيـدار گــردد بـه آب

نه هر مـرغی انجير بينـد به خـواب
شنيـدم كـه طفـل چهـل سالـه ای

همی گـفت در گـوش گوسـالـه ای
به گلميخ چـرمينـه پرچـيـن كنند

چهـل سال و يك روز نفـرين كنند
عمــارت كنـنـدش بــه آواز فيــل

دهـــد آبــش آزوغـــۀ زنـجبيــل
درختـی شـود آن به غايـت بـزرگ

بود ميـوه اش چـرک دنـدان گـرگ
ولــی عـاقبـت اصـل راجـع شـود

عمـلهای چـل سالـه ضـايع شــود
مـكـن تـا تـوانـی دلـيــری بـه قــاز

بــه جنـگ دو روبــاه تنـهــا متـــاز
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حـكـايــت كننـد از قـوی پيــشـه ای
كـه مـی گـفـت بـا دستـۀ تيـشــه ای

اگــر روبــهــی را ز چــنــگــال زاغ
بــدزدی و پـنــهان كنـی در دمـــاغ

مگـس بهـر خـود زنـده بر خوان نهی
دو زنـبـور پـرورده بــريــان نــهــی

تبـاشير سـجــده در آتــش كــنــی
به آوازه گــردو دلــی خــوش كنــی

سـه مــازو كنــی صــرف اسبــاب او
ز فنــدق كـنــی جــامـۀ خــواب او

بمـال [آن] سفيـد سفيــديــش صاف
بـــرون آوری پــوستــش از غـــالف

فـرامــش كنـــد حــّق ديـريــنـه را
كنــد رخنــه ســوراخ پــاريــنــه را

عجــايب هميـن پنـج افســانه نيست
چه مرغ است كافسارش از دانه نيست

اگـر عـّكـه ای گيــوه بــر پــا كـنــد
وگــر كــركسـی ميـل گی پـا كـنــد

در آن يك نفس بـرگ ريـزان شــود
هـمـان لحظـه تثليـث ميـزان شــود

نـه يــك مـو شـود كـم ز وزن سپــر
نه شيـطـان نـهـد بيـضـه در زيـر سر

بــدوشيـــد قـيــمـــاق خـاگينـه را
منــوشيد صفـــرای پـــاريــنـــه را

اال آن كه دار[يد] چــوب از حطب[؟]
مسـاز[يد] بـاليــن خـــود از رطــب

نه يك مــو شــود كـــم ز وزن سپـر
نه شيطــان نهــد بيضـه در زيـر سـر

ز بــدگـــوهــری راه را بـــو كنـــد
همــان لـحظــه آواز تـرعـــو كــنـد

نقيضۀ خسرو و شيرين:
نپـنداری كـه ســر بيـرون شـاخ است

نگويی كـون هـر سـوزن فــراخ اسـت
نــه تنـهـا دوستـی در كـاهدان اسـت

مصــّالی محـّبــت نــردبـــان اسـت
كمـال معـرفــت خاگينـه بافـی است

ميان كشك و نعنـا سينـه صافی است

سـوار تخـم ريحـان هـر چــه گـويـد
كـه تـا سـرگيـن بكــاری جـو بـرآيد

تـأمــل بـايــد انـدر رشتـه پـختــن
بـه هـر بـويـی نشـايـد كـشته پختن

به نادانـی مـزن پهـلـو بـه هـر مشـت
نخـواهــد رفت پيشـانـی بـه انگشـت

منه چون ميل سـر در پـای خشخـاش
مكن چون سرمه دان هر نكته را فاش

دهن بگشا به يك دنـدان سخـن كـن
سخـن را چـاشنـی ز آب دهــن كـن

ـّار كشــد گـاوی در ايـن ره بـار عصـ
كـه گـرد نقطـه گـردد همچـو پـرگار

مكــن مـويـی كــه در پالـوده بـاشـد
بــه شـرط آنكـه خـواب آلـوده بـاشد

از هفت پيكر نقيضه ای او:
دم بــه خـرطــوم ژنــده پيــل مـزن

سـايـبـان بــــر ســر خـليــل مـزن
شـاش بـــر مـــّدعــای گـــوز مكن

رخـنــه در هــر جــوال دوز مـكــن
نيـست ايـنــهــا بــرای آســــانــی

دارم انــديـشــه از مســلـمـــانـــی
اعتمـــادی بــه فـــوج قــوچ مكــن

تكـيــه بـر گــردكـان پــوچ مـكــن
در ستــاده [به] مــوزه دوزی لـنــگ

گزر از خلـق می خـرنـد بــه جـنـگ
سفـــر افتــاده ســوی يخــچـالـش

جمـع چـون شـد روانـه شــد مالـش
در دهـن هر چـه داشت پنـهـان كـرد

نيــم جــاويــدهـا در انبــان كـــرد
گـفـت امــروز بيـش از اينـم نيـست

غيـــر دنـــدان در آستيـنـم نيـست
نـاگهــان سـر نهــاد بـر كـف دسـت

بيـضـه ای از گـلوش بيـرون جـسـت
بـــود آن بيضــه طــرز گـهــواره

ـّّاره دخــتری در ميــان چــو سيـ
.......... پسـت چــون دم خـرگـوش

دهنـش تنـگ همچـو دنبـۀ مـوش
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موزه دوزک ز خواب چون برخاست
همــه را پسـت ديـــد اال مــاست

زاهــدی در ربـــاط ارزنــجــــان
داشـت دّراعـــه ای ز بــادنـجــان

بـود در زهـد ُشهـره چـون غــوره
واقــف از كــار و بـــار طنـبــوره

سـّم عّنــاب اخـتــه مـی نـوشيـد
ملــخــی را دو روز مـی پــوشيــد

سيطلش كنــده چـون بـر و بــازو
هـر طــرف می دويــد چـون مـازو

مـی نـهــاد از دريــچـــۀ مــــوزه
عــــرق چــــرب روده در كــوزه

در بغـــل قــالــب تــرازو داشـت
در بـن جـيـب، رّب مــازو داشـت

آخـراالمــر در حــوالـــی طــوس
چون مؤذن سـوار شـد بـه خـروس

رو بـه پـيــری نهــاد و بـالـغ شـد
ـُـردن شنيــد و فـارغ شد بــوی م

بی گمان  كه  اوست،  غزلهـای  از  ظاهـراً  زير  ابيـات 
اگر بيت اول را تنها در نظر آوريم، هر خواننـده ای 
گمان می كند يكی از سرتيتـرهای انتقادی گـل آقا 

باشـد.

هـزار ُشكـر كه پشم وزغ فــراوان شـد
غالف ...... خـرگـوش اخته ارزان شد

شغال يورغه كـه پـاتابۀ ملخ مـی بافـت
پـريـد از قفس و بـادگـيـر سمنان شد

سحر چو بوی دهان مگس به فرش رسيد
به عين هّمـت آصف صفات دوران شـد

چنان مهابت او گــرم گشت در بـغداد
كه چارسال گذشت آنگهی زمستان شد

..............................[؟].به خواجۀ شاهـوی
كه عنكبـوت به تار هوس مسلمان شد
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