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از  مقدمه  و  تصحيح  استرآبادی،  فهمی  ديوان 
مكتوب،  ميراث  تهران،  كرمی،  محمدحسين 

1389ش.
عليرضا ذكاوتی قراگزلو

به  متعلق  او  است.  دهم  قرن  شاعران  از  استرآبادی  فهمی 
به  جامی  نهم (عصر  قرن  اواخر  از  كه  می باشد  وقوع  مكتب 
بعد) رايج شده بود. كسانی كه طالب اطالعات در اين مورد 
باشند می توانند كتاب ارزندۀ مرحوم گلچين معانی را ببينند. 
در قرن دهم سبك مشهور به هندی (يا تسامحاً: اصفهانی) 
رايج شد و در قرن يازدهم به اوج رسيد و در قرن دوازدهم 
افول كرد و در ايران جای خود را به مكتب بازگشت ادبی 

داد، حال آنكه در هند تا دوران جديد ادامه داشت.
فهمی شاعر متوسطی است و حتی در عالِم همان اشعار 
وقوعی هم كه بيان واقع نگارانۀ حاالِت عشق است برجستگی 
ندارد؛ ولی مرور بر ديوانش برای اهل تحقيق بد نيست، چه 
را  صفوی  عصر  فرهنگی  متوسط  شخصيت  يك  حال  هر  به 

و  بوده  مازنداران  محلّی  حاكمان  مداح  او  می نمايد.  ترسيم 
است.  نموده  تجارت  صرف  را  خود  ثروت  و  اندوخته  ثروتی 
(صص  باخته  مال  يزد  در  می گويد  خودش  آنچه  طبق  اما 
78ـ79) سپس به هند رفته و به دربار اكبر بابری راه جسته 
و به موقعيتی در حد خود دست يافته است (مقدمه). فهمی 
مانند اكثر شاعران آن عهد، اهل عيش و نوش بوده اما توبه 
كرده و به مكه رفته است. عقايد مذهبی اش در حد معمول و 
تا اندازه ای غلوآميز است و اشعار عرفانی هم دارد كه يك بند 

با واسطةالعقد آن را نقل می كنيم، خواندنی است:
مستی از اجـر و از گنـه می گفت

گه ز شاه و گـه از سپـه می گفت
گـه دم از حسن مهـوشان مـی زد

وصف خال و خـط سيـه می گفت
صفـت هيــأت فـلـك مـی كــرد

باعـث سيـر مهـر و مـه مـی گفت
شـرح اين نه رواق و هفـت بساط

تو به تـو رفتـه ته به تـه می گفت
بس كه بـودش دل از معـارف پـر

يك سخـن ناشنيـده ده می گفت
بحر وحـدت چـو مـوج مـی آورد

وحـده ال شـريـك لـه مـی گفـت
گـاه بيــخـود ز سـاغـر وحــدت

گاه می شد خموش و گه می گفت
كـه جـز او نيست آشكـار و نهـان

هيـچ مـوجـود در سـرای جهـان 
(ص 5)
اينك سه بيت در مدح اميرالمومنين كه البته مبتنی 
عصر  در  عامه  عقايد  متوسط  نمودار  و  روايات  بعضی  بر 

صفوی است:
رأيت نبـود اينكه نمازت شود قضا

خورشيد بازگشت به رای تو يا علـی
آمد زخاره از پی عهـد نبـی بـرون

هفتـاد ناقـۀ زر به دعـاِی تـو يـا علی
هفتادبار مرد و دگر زنده شد نَُصير

از حرف و صوت روح فزای تو يا علی
(ص 376)
اينك  است،  رايج  روزمره  زبان  وقوع  مكتب  شعر  در 

نمونه هايی از فهمی استرآبادی:
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چه زندگی است كه دورم ز يار جانی خويش
بيا اجـل كه به جانـم ز زنـدگانـی خـويـش

(ص 191)
من در ره وفای تو از خـاک كمترم

سر در ره تو گر ننهم خاک بر سرم
(ص 234)

گر ز در رانی مرا خواهم ز ديوار آمدن 
(ص 241)

در اين زمانه فراغت فسانه ای شده است
كجا روم چه كنم بد زمانه ای شده است

(ص 123)
چون وصل يار نيست نصيب من غريب

خو كرده ام به درد و غم هجر، يا نصيب!
(ص 107)

نمونه ای از اشعار وقوعی، معشوق به حمام رفته:
چون رود بر سر حمام رويد از عقبش

آن قبا كندن و آن پيرهنش را نگريـد
تاب نظاره اگر هست به حمـام رويـد

چهرۀ صاف و صفای بدنش را نگريـد
(ص 178)

معشوق تب و عرق كرده:
من ز تاب تن آن سيم بـدن مـی سوزم

او بر افروخته رخساره و من می سـوزم
بر لب او زده تبخاله و من بر دل ريش

داغ تبخالۀ آن غنچه دهـن مـی سوزم
(ص 226)

بگو مگو با معشوق:
گفتم كه خنده ات ز سخن گفتن من است

در خنده رفت و گفت چه حاجت به گفتن است
(ص 118)

البته فهمی اشعار خواندنی غيروقوعی هم دارد:
منـم و به لب رسيده ز فراق نيمـه جانی

نه زبان گفتگويـی نه حـريف هـم زبانـی
نه مصاحبی نه ياری نه انيس غمگساری

نه رفيق نكته سنجـی نه نگـار نكتـه دانی
كه دهد نويد وصلم كه كنـد عالج دردم

نه حبيب مهرجويی نه طبيب مهـربـانی
(ص 279)

گـر جهان ويران شود دير خـرابی گـو مباش
ور فلـك از هم بريـزد هم حبـابی گو مبـاش

گر نباشد سيم و زر سنگ و سفالی گو ممان
ور نبـاشـد حشمت دنيـا عـذابی گـو مبـاش

گـر رود بر بـاد جسـم مـا غـبـاری گــو بـرو
ور فتـد از پا تـن خـاكـی حجـابـی گو مباش 

(ص 189)
بعضی نكات تاريخ اجتماعی هم از اين ديوان به دست 

می آيد:
ـ چوب خوردن شاعر به سبب ترک دربار بدون اجازه (ص 

160 و 306).
ـ عرق را در آن زمان از تقطير ُدرد شراب و خم به دست 

می آورده اند (نه از كشمش و خرمای تخمير شده):
ناكشيـده عـرق از الی خـم مـی فهـمـی

كس چه داند كه چه گل می شكفد زين گلها
(ص 103)

ز تاب جرعۀ دردش عرق ريزد چو آب از تن
بلی آب عـرق حاصـل ز تاب دردی دن شد

كه در اين بيت عرق در مصرع اول به معنی «خوی» و 
در مصرع دوم به معنی مشروب الكلی و «دن» به معنی خم 

شراب است كه الی و درد در ته آن جمع می شده است.
در  نيست  بد  كه  برخوردم  هم  چاپی  غلط  مورد  دو 

چاپ بعدی اصالح شود:
ـ در صفحه 126 صورت صحيح مصرع چنين است: «با 

كسی اظهار درد يار كردن خوب نيست».
است:  چنين  مصرع  صحيح  صورت   225 صفحه  در  ـ 

«كدورت دارم از ابيات و از اشعار دلگيرم».

در خاتمه بايد از مقدمۀ خوب و حواشی مصحح خصوصاً 
فهرستهای دقيقی كه در آخر كتاب فراهم آورده اند ياد كرد 
كه بجز اعالم اشخاص و اماكن، شامل تركيبات و اضافات و 
اصطالحات نباتات و حيوانات و جواهر و عطريات و اقمشه 
می شود. تهيۀ چنين فهرستهايی، زمينۀ تهيه فرهنگ جامع 
تركيبات و استعارات و همچنين مدنيات در اعصار گذشته 
تواند بود و مع االسف در چاپ همۀ ديوانها (و نيز كتب ادبی 
ياد  به  كه  نادری  موارد  از  نگرفته.  قرار  توجه  مورد  ديگر) 
دارم ديوان واعظ قزوينی است كه به كوشش مرحوم سادات 

ناصری به طبع رسيده و فهارس تفصيلی دارد.
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االسالم  شيخ  عبدالنبی  ميرزا  بدايع األخبار، 
بهبهانی، به تصحيح سيد سعيد ميرمحمدصادق، 
مكتوب،  ميراث  پژوهشی  مركز  تهران، 

1389ش. 
سيد محمد صاحبی 

بدايع األخبار از آثار پايان دوران صفوی است. اين كتاب به 
شرح وقايع بهبهان در زمان حملۀ محمود افغان، حكومت 
صفی ميرزای دروغين و حكومت اشرف افغان می پردازد. 
افاغنه  حملۀ  دربارۀ  گزارش  شش  انضمام  به  متن  اين 
است.  رسيده  چاپ  به  خراسان  روستاهای  و  اصفهان  به 
بدايع األخبار به طرزی مصنوع و درخور توجه نوشته شده، 
اما مصحح به ويژگيهای سبكی اين كتاب توجه چندانی 
نداشته و به طرح مطالبی كلی و مختصر در مورد سبك 
آن اكتفا كرده است؛ بنابراين در اينجا پاره ای از مهم ترين 

خصايص بدايع األخبار را برمی رسيم: 
الف. ابدال واجهای برخی از كلمات: «راه گير و دار گشاده 
شد و تراكم غبار عرصۀ كارزار از عطف قيلی بر دامن 
آن  خالف بين  نظر  در  «چون   .(12 (ص  بست»  نيلی 
گرون بی دين… بلدۀ مزبور حقير و بی كشمكش دار 

و گير، در عرصۀ تسخير می ديدند» (ص 31ـ32). 
ب. كاربرد واژگان آشنا در معنايی غريب: «علم كاويانی 
نمودار  ضحاک شعار  آن  نظر  در  را  كارزار  و  كاووش 
ساختند» (ص 31). در اين جمله «كاووش» به معنای 
شده  گرفته  كاوستن  مصدر  از  واژه  اين  آمده،  جنگ 

است (نك: رواقی، زير «كاوستن»). «حوصله از شير و 
زهره در بر نهنگ در قعر بيشه و فرهنگ طپيد» (ص 
34). در اين جمله، «فرهنگ» در معنای كاريز آب به 

كار رفته است (نك: بردن، زير «فرهنگ»).
فرهنگها  در  آنها  معنای  كه  تركيباتی  از  استفاده  ج. 
ذكر نگرديده است: «به صد آب و تاب و رتب و تاب 
ايستاده» (ص 15). «كيك تعلق خاطر خارخار حركت 
در شلوارش انداخت و گاوگاو شوق مهميز ستيره انگيز 

بر گردۀ مركب اراده اش آشنا ساخت» (ص 30).
هـ . حذف افعال بدون قرينۀ لفظی: «مردم شهر، پوشيده 
به روز و دزديده به شب، از هر گوشه و كنار، طريق 
«المرء يفر من المطر الی الميزاب» و «الغريق يتشبث 
در  و  اختيار.  فرار  شهر  از  و  شعار  را  حشيش»  بكل 
پای  به  را  سر  خود  و  گرفتار  افاغنه  دست  به  بيرون 
دار می بردند. و از صد، يكی نيم جانی را از بحر مهلكه 
و اضطراب به كنار و آوارۀ هر ديار می ساختند» (ص 

 .(22
قدراندازاِن  از  «يكی  زبانی:  بازيهای  و  تصنع  در  افراط  و. 
راستنشان، محمدنشان را نشان و نگين خانۀ زانويش را 
به خرمهرۀ گلولْه تهنشان و آن بی نشان، نشان به اين 
نشان، خود را به محمود خذالن نشان رسانيده، قضيه 

را خاطرنشان نموده» (ص 34).
شهر،  «مردم  فاعل:  اسم  جای  به  مصدر  از  استفاده  ز. 
هالل آ سا، عارج معارج بروج آسمان سيما و به نگهبانی 
دور افق حصاْر طلوع و انگشت نما» (ص 42ـ43). در 
اين جمله، از مصدر «طلوع» به جای اسم فاعل «طالع» 

استفاده شده است. 

در كتاب اغالطی راه يافته كه در اين جستار به بعضی از 
آنها اشاره می شود:

احوال  جويای  محبت ذخاير  خاطر  كه  زمانی  «در   .1
سه)؛  و  چهل  (ص  می بود»  بندگان...  خيريت استمال 
(نك:  است  چشم  كردن  كور  معنای  به  «استمال» 
دهخدا، زير «استمال») و در اين جمله معنای درستی 

نمی دهد، شايد «اشتمال» صحيح باشد. 
آمان  و  عطف  بر  خوشزبانی  گالب  ساعت  به  «ساعت   .2
اين فقير حقير پاشيده» (همان جا). «آمان» بی معنی و 

غلط است و «دامان» صحيح می باشد.
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3. «و بهترين نغمه و نوايی كه بلبالن گلستان فصاحت 
خالق  حمد  سرود  از  بعد  بالغت،  بستان  عندليبان  و 
معبود و درود بر رسول مسجود و درود موفور و تحيات 
و  ابی طالب  علی بن  مستطاب.....  جناب  بر  نامحصور 
اوالد اخيار و ائمۀ اطهار ــ صلوات هللا و سالمه عليهم 
اين  خواهد بود» (ص 5).  ــ  الدين  يوم  الی  اجمعين 
است:  چنين  آن  درست  صورت  و  بی معناست  جمله 
«بهترين نغمه و نوای بلبالن گلستان فصاحت.....، درود 

موفور بر علی بن ابی طالب.... خواهد بود.»
4. «تا اوانی كه حركت شوقی باعث و غوايت شيطانی، وقت 
آن شد كه آتش افروزی شعله سان خرمن جهانسوزی 

منبعث گردد» (ص 9). اين جمله مغشوش است.

5. «وهال و جبال را درنورديده تا به گوالن آباد رسيدند» 
«وحال»  و  است  بی معنی  و  غلط  «وهال»  جا).  (همان 

(گل و لجن) درست است.
خروش  و  جوش  و  نفير  و  نوا  النشور  كيوم  خاليق  6. «و 
خاليق»  از  «و   .(13 (ص  رسيد»  اثير  فلك  به  افغان 

درست است.
اين  نهال  كه  وزيد  قهر  سموم  و  آه  صرصر  كدام  «هر   .7
جمله  اين  در   .(24 (ص  بسوخت؟»  را  انس  حديقۀ 

«هر» اضافی است.
سپاه  سامعه اندوز  عزيزاً“  نصراً  هللا  ينصرک  ”و  «مژدۀ   .8
دين پناه گيرد» (ص 67). «گيرد» نادرست و «گرديد» 

درست است. 
8. « به فهوای ”و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه“» (ص 70).

9. «و تصديق مشاٌراليه را ارباب حسن خدمات و حق السعی 

خود مؤثر دانند» (ص 126). واژۀ «ارباب» معنای دقيقی 
نمی دهد، شايد صورت درست «از باِب» باشد.

مؤلف  سهل انگاری  از  ناشی  خطايا  اين  از  برخی 
كتاب  در  مندرج  متون  ديگر  نويسندگان  و  بدايع األخبار 
است. عبدالنبی بهبهانی به ضعف تأليف خود معترف است و 
دربارۀ شيوۀ نگارش بدايع األخبار می گويد: «شكسته بسته ای 
چند برهم بسته و دست و پای انشا را درهم شكسته، روز 
می نگاشتم» (ص  خاطر  صفحۀ  در  را  حال  صورت  روز،  به 
6). برخی از اشتباهات نيز در اثر بی دقتی كاتبان رخ داده 
است. به هر روی، بهتر بود مصحح محترم اغالط كتاب را 
به شيوۀ قياسی تصحيح می نمودند و زمينۀ درک بهتر و 

استفادۀ گسترده تر مخاطبان را فراهم می ساختند. 

همچون  ساده ای  كلمات  معنای  كتاب،  واژه نامۀ  در 
«الم»، «تكبيرة االحرام»، «ولوله» و .... آمده است (نك: صص 
134، 137، 150). ذكر اين معانی برای خوانندگان چنين 

متونی ضرورتی ندارد و تنها بر حجم كتاب می افزايد. 
عربی  جمالت  از  برخی  مأخذ  يادداشتها،  بخش  در 
در  نمونه،  برای  است؛  نشده  ذكر  معروف  كتب  از  منقول 
جملۀ «از ابتدای ظهور فتن و ترقی خضراء الدمن كه آغاز 
نشو و نمای نهال ادبار محمودی.... بود» (ص 62)، اقتباسی 
از حديث نبوی «اياكم و خضراء الدمن» به چشم می خورد 
(نك: فروزانفر، ص 160)، اما مصحح به اين حديث اشاره ای 
ننموده است و يا «اذا اجتمعوا غلبوا و اذا تفرقوا لم يعرفوا» 
از كلمات قصار امام علی (ع) است (نك: نهج البالغه، ص 
395)، اما مصحح مرجع اين سخن را ذكر نكرده و به ذكر 

ترجمۀ آن بسنده كرده است (نك: ص 173). 

منابع:
ـ برهان قاطع، محمد حسين بن خلف، تبريزی، به كوشش 

محمد معين، تهران، امير كبير، 1341ش.
ـ دهخدا، علی اكبر، لغتنامه، تهران،چ 1، 1325 به بعد.

ـ رواقی، علی، ذيل فرهنگهای فارسی، تهران، هرمس، چ 
1، 1381ش.

ـ فروزانفر، بديع الزمان، احاديث و قصص مثنوی، به كوشش 
حسين داودی، تهران، امير كبير، چ 2، 1381ش. 

ـ نهج البالغه، ترجمۀ سيد جعفر شهيدی، تهران، علمی و 
فرهنگی، چ 18، 1379ش. 
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شرح الكنوز و بحرالرموز، پير جمالی اردستانی، 
انتشارات  سروری،  اميد  تحقيق  و  تصحيح 

كتابخانۀ مجلس، 1388ش، 444ص.
عليرضا ذكاوتی قراگزلو

متوفی  810ـ816ـ  بين  (متولد  اردستانی  جمالی  پير 
879ق) از عارفان و شاعران و نويسندگان متوسطی است 
مهم  تحولی  مراحل  از  در يكی  گرفتن  قرار  لحاظ  به  كه 
مهم  مرحلۀ  اين  است.  يافته  برجستگی  ايران،  فرهنگی 
سلطۀ  از  پيش  و  مغول  از  بعد  تشيع  و  تصوف  آميزش 

صفويان می باشد.
در همين دوران است كه با شيعيان متصوف و سنيان 
ايران  گفت  می توان  و  می شويم  مواجه  بسياری  متشيع 
آرام آرام به سوی گرايش ــ بدون خونريزی ــ به سوی 
عدم  ضمن  كه  عارفانه ای  تشيع  می رفت:  پيش  تشيع 
ابی طالب  علی بن  احقّيت  بر  سه گانه  خلفای  به  تعرض 
(ع) تصريح داشت و به برداشتی بلندنظرانه از دين اسالم 
تأكيد می ورزيد و پير جمالی دقيقاً منعكس كنندۀ همين 
ديدگاههاست و مصحح كتاب در مقدمه شواهد فراوانی در 

اين باب ذكر كرده است (ص 35).
بايد  ناخواه  خواه  ديدگاهی  چنين  كه  است  طبيعی 
تأويل گرانه باشد، به خصوص كه با عرفان نيز درآميخته 
باشد. اتفاقاً پير جمالی نيز به شيوۀ اسماعيليه و غالت و 
باطنيه تمايل به تأويل دارد (ص 33) و بسا در اين جهت 
متأثر از فضای فرهنگی خاص آن عصر (مثًال حروفيگری) 
همين  می توانيد  شما  بيشتر  توضيح  محض  باشد.  بوده 

جنبۀ تأويل گری و تصوف و تشيع توأمان را در ابن تركه 
كه مورد تعقيب و آزار واقع شد نيز ببينيد، با اين تفاوت 
كه ابن تركه بيشتر فلسفی و متكلم است و پير جمالی 
بيشتر شاعر و اديب و صوفی، ولی در آن گرايش تأويلی 

صوفيانه شيعيانه مشترک و مشابه اند.
با توجه به اينكه بنا بر اختصار و ايجاز است، خواننده 
متن  از  فوايد  بسی  كه  می دهيم  ارجاع  كتاب  اصل  به  را 
آن بر می آيد. يكی از ويژگيهای پيرجمالی تفسير قصص 
در  (مثًال  دارد  تازگی  بعضاً  كه  است  كتاب  اين  در  قرآن 

قصه ابراهيم و فرزندش كه می خواست ذبح كند).
از  پيرجمالی  حديثی،  و  قرآنی  مايه های  بجز 
سرگذشت نامه های صوفيان خصوصاً مرشدش پير مرتضی 
اردستانی و خانداِن كاموئی كه جنبۀ قصۀ عاميانه دارد وسيعاً 
سود می جويد (335 به بعد). توضيح الزم اينكه در كتب 
صوفيه به تاثير داستانهای عاميانه در سرگذشت نامه های 
در  صوفيان  سرگذشت نامه های  تأثير  متقابًال  و  صوفيان 
داستانهای عاميانه بر می خوريم كه خود مبحث مستقلی 
عاميانۀ  قصه های  قراگزلو،  ذكاوتی  عليرضا  (نك:  است 

ايرانی، صص 444ـ390، سخن، 1387ش).

كتاب پير جمالی تلفيقی است از شعر و نثر و از جمله 
كارهای پختۀ اوست كه در اواسط يا اواخر عمر نگاشته 

است (865ق).
به چند مورد از تأويالت و تعبيرات خاص پيرجمالی 

در اين كتاب اشاره می شود:
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ـ محمد و علی از نور واحد هستند (56ـ57).
او،  مبارک  جسم  ارض  و  است  سماوات  مصطفی  جان  ـ 
حديث  ارض  خلق  و  است  حق  كالم  سماوات  خلق 
محمد؛ چرا كه قرآن از حقيقت جان محمد برمی خيزد 
و حديث از لب و دندان مبارک محمد نازل می شود. 
كه  بدانی  آنگاه  بشناس  محمد  حقيقت  تو  عزيز  ای 

قرآن از محمد مصطفی پيدا شده است (ص 37).
اسحاق  كند  قربانيش  می خواست  كه  ابراهيم  پسر  آن  ـ 
بود نه اسماعيل و محمد هم از اوالد اسحاق است (ص 
38). بايد دانست كه اين نظر متأثر از تورات است و از 
عرفای اسالمی ابن عربی نيز بر اين عقيده بوده است.

دليل  شناخت.  نتوان  را  تعالی  خدای  علم  سبب  به  ـ 
شناخت خدا محبت است (ص 41).

ـ نورهای اين جهانی حجاب شيطانی اند (ص 60).
ـ ای عزيز صورت هللا عادت تو شده است و سد تفكر تو 
خلق  همۀ  و  پيداست  كه  ارض  و  سماوات  اين  شده 
اين  بر  پرتوی  هللا  ذات  نور  آنكه  حال  و  می بينند 

آسمانها و زمين انداخته است (ص 56).
مستانه  نيم  چون  باشند  نوشيده  محبت  جام  كه  هشياران  ـ 
خدای  پيش  ايشان  مراتب  كنند...  صورت  عالم  به  چشم 
تعالی هزاربار بلندتر است از دانندۀ خبر كه به علم باشد 

(ص 66) [اشاره اش به مرتبۀ سكر بعدالصحو است].
[اشاره به مسلك فتوت در تصوف]

ـ   به سير جوانمرد عاشق گرای
بخوان و بدان و به من وانمای 

(ص 148)
ـ   در آخر چو شهرخ در آمد به ری

كه دشمن قوی شد هم از نسل وی
نبد در ميانشان حكيـمی عليـم

كه شـان پختـه دارد به نـاز و نعيـم
... مـع القصـه تـركـان تيـموريان

جـفـا مـی فــزودنــد بــر تـوريـان
به هم بـركشيـدند تيـغ و سنان

نه جانشان بمانـد و نه ملـك جهان
(صص 172ـ173)

ـ   سليمـان دانـای كـّل ضـمـيــر
به سيـر انـدر آمـد چـو بـدر منـيـر

به موران جوكش يكی مور گفت

كـه جـان درمبـازيد زنـهـار مـفـت
كه آمد سليمان و قـوم عجـب

كه اليشعـروننـد و دور از ادب
به خلـوت درآييـد با نـان جـو

كه ايمان ما شد به جو در گرو
تو اهل صوامع چو آن مور دان

سليمـان، زبانـداِن مرغاِن جان
(صص 184ـ185)

صوفيان  مقابل  در  گوشه نشين  زاهدان  به  [پيداست 
جهانگرد همراه خود، تعريض نموده است]

ـ   چـو يـوسـف درآ از در بنـدگـی
اگر زانكه خواهی برومندگی!

مترس از مالمت كه هر ارجمند
كزين در درآيد شود سربلند 

(ص 224)
جسمانی  حجاب  اگر  و  است  سيرت  حجاب  صورت  ـ 
نبودی سيرت از صورت لذت نيافتی حال آنكه در عالم 
صورت، سيرت مغلوب صورت است تا شخص صورت 

خود را ويران نكند راه به سيرت نبرد (ص 354).
قول  از  و  داشته  مولوی  به  خاصی  عالقۀ  جمالی  پير 
استادش آورده است كه حديقۀ سنايی و فصوص ابن عربی 
در يك ورق از مثنوی است (ص 67) خود پيرجمالی بيت 
اول مثنوی را در حدود ده صفحه شرح كرده است (صص 

298 به بعد).
طريقۀ خاص پير جمالی را می توان از پيشدرآمدهای 
حيدرآملی  سيد  البته  انگاشت.  توده گير  شيعيانۀ  تصوف 
كوبيده  را  جاده  نظری  لحاظ  از  كاشی  عبدالرزاق  و 
بودند، اما پير جمالی آن حرفها را به ميان مردم برد و از 
همين جهت بود كه سران نقشبنديه (يعنی سردمداران 
تصوف سنی) همچون عبدالرحمن جامی، پير جمالی را 
كرده اند  ياد  او  از  طنز  و  طعن  به  بلكه  نمی پسنديده اند. 
(صص27ـ29) و مريدان او را به تمسخر گرفته اند، حال 
آنكه خودشان برای همان مريدان له له می زدند. هر چيز 
را بايد در قالب و قاب تاريخی خودش سنجيد. در هر حال 
پير جمالی از تيمور و اخالفش به بدی ياد می كند (صص 

.(371 ،360 ،173 ،135
به دوران تيمور غارت پـرست

كه فتنه درآمد ز باال و پست



39 دورة دوم، سال چهارم، شمارة 39، خرداد و تير 1389

كشيدند تركان و بلغاريان
همه تيغ خونبار بر تازيان

شهرخ بنمانـد و هم جهانشاه نمانـد
ديدی كه بجز حسرت و جز آه نماند

بدرفتاری مأموران شاهرخ با ابن تركه و سيد محمد 
نوربخش و سيد قاسم انوار نشان می دهد كه در پير جمالی 
نيز مانند آن گرايش صوفيانه خاصی می ديده اند كه خواه 
از  پيرجمالی  طرفداری  است.  تيموريان  ضد  بر  ناخواه 

قراقويونلوهای شيعی هم پرمعناست (ص 27).
اينكه گفته اند درگذشت پيرجمالی به صورت شهادت بوده، 
جنبۀ سياسی حركت او را تأييد می نمايد و خود چنين سروده:

مگـر اصـل خـاک مـن از كربـالست
كـه در جـام جـانـم نـبـيـد بـالست

كـه ميـراث دارم مــن از جـد خـود
كه سيراب گردم ز خوناب خود [كذا]

از  هم  همدانی  سيدعلی  مير  كه  است  يادآوری  قابل 
ميراث خون جدش حسين ياد می كند.

بيشتر  مرشدشان  همراه  كه  پيرجمالی  درويشان  اما 
ايام در سفر بودند در واقع يك خانقاه متحرک را تشكيل 
كاتب  و  محرر  مسافرت  عين  در  جمالی  پير  می دادند. 
خوشنويس و هنرمند در اختيار داشت و رساالت خود را 
به صورت زيبا و تذهيب شده و آراسته برای منتقدان زمان 

می فرستاده است (ص 29، با نظر به مقامات جامی).
از ويژگی های پيرجمالی توجه به زبان عامه است كه 
در ديوانش پيداست (ص 78). پير جمالی زندگی قلندرانه 
داشت و مالمت را همدوش رسالت می شمرده (ص 55). 

از جمله رباعيات او در مضمون قلندری اين است:
دل در هويس كيش قلندر دارم

پنهـان چه كنـم پرده ز رو بردارم
آيـات قلـنـدری و آيـيـن قمـار

چون حيدری از دولت حيدر دارم
مؤسس  زاوه ای  حيدر  سيد  به  اشاره اش  ظاهراً  كه 

طريقۀ شيعی قلندری است.
چاپی  اغالط  كتاب  كه  می نمايد  يادآوری  پايان  در 
بسيار دارد و در مورد فهرست راهنما نيز كوتاهی شده و 
برای چنين كتابی بايد فهرست دقيقی تهيه می شد. هر 

دو نقيصه را اميدواريم در چاپ آينده جبران نمايند.

دانشنامۀ جهان اسالم، ج 14: َحَلبی، ابوالّصالح 
ـ خانواده، زير نظر غالمعلی حدادعادل، تهران، 

1389ش.
مهدی رحيم پور

جلد چهاردهم دانشنامۀ جهان اسالم، اخيراً (بهار 1389) 
از سوی بنياد دائرةالمعارف اسالمی منتشر شد. اين مجلد 
مدخل  مقاله/  از 280  بيش  شامل  دارد  صفحه  كه 832 
است و از «حلبی، ابوالّصالح» آغاز و به «خانواده» منتهی 
می شود. در اين جلد نيز مانند مجلدات قبلی سعی شده 
از صاحب نظران و محققان متخصص برای تأليف استفاده 
شود و به لحاظ موضوعی نيز سعی شده تنوع و گستردگی 
ضمن  نگارنده  باشد.  داشته  وجود  اسالم  جهان  دايرۀ  در 
يك بررسی اجمالی به بررسی آماری موضوعات مندرج در 

اين جلد پرداخته كه حاصل آن از اين قرار است:
ادبی،  دينی،  شخصيت   145 معرفی  به  جلد  اين  در 
تاريخی و سياسی پرداخته شده است. همچنين نه كتاب 
نيز  موضوعی  لحاظ  به  شده اند.  بررسی  بعضاً  و  معرفی 
فلسفه  و  فقه  از  (اعم  دين  حوزۀ  در  مقاله  يكصد  حدود 
چهل  تقريباً  تاريخ،  حوزۀ  در  مقاله  حدود 55  عرفان)،  و 
حوزۀ  در  مقاله  سی  نزديك  ادبيات،  زمينۀ  در  مقاله 
جغرافيا، بيش از سی مدخل در زمينۀ اجتماعی، حدود 
پانزده مقاله در موضوع هنر و معماری، بيش از پنج مقاله 
متفرقه  موضوعات  در  مورد  چند  و  سياست  با  رابطه  در 

تأليف شده اند.
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كه  است  علميه»  «حوزۀ  مجلد  اين  مقالۀ  بلندترين 
توسط  و  می گردد  شامل  را  جلد  از  صفحه  يكصد  تقريباً 
«حمزة بن  چند نفر تأليف شده و كوتاه ترين مقاله ظاهراً 
محمد كنانی» است كه در كمتر از يك ستون (32 سطر) 
تأليف شده است. عناوين برخی مقاالت مهم دانشنامه از 
حلية االولياء،  اتحاد،  و  حلول  الفضول،  حلف  قرارند:  اين 
حليه نويسی، حماسه، حمدانيان، حمدون قصار، حمزه نامه، 
خاتم،  حيدرآباد،  حوای  بلخی،  حميدالدين  حمل ونقل، 
خانقاه،  خان،  شروانی،  خاقانی  عبدالرحمان،  خازنی، 
خانلری، پرويز (كه مورد اخير يكی از بهترين نوشته هايی 

است كه در مورد مرحوم خانلری تاكنون موجود است).
سعی  اسالمی،  دايرة المعارف  بنياد  مختلف  گروههای 
موضوعات  در  بهتر  و  برتر  پژوهشهای  و  مقاالت  ارائۀ  در 
كاستيهايی  يا  لغزشها  مواردی،  در  اما  دارند،  گوناگون 
منظور  به  و  پيشنهاد  عنوان  به  كه  می شود  ديده  جزيی 
اصالح ذيًال بدانها اشاره می شود: به رغم اينكه تالش شده 
همۀ مطالب مهم و اساسی در دانشنامه ذكر شود، با اين 
حال به نظر می رسد، چند مدخل جا افتاده كه بودن آنها 
خالی از فايده نبود. به عنوان نمونه می توان به اين موارد 
و  اديب  (عالم،  ظافر  احمدبن  ابوطی  حلبی،  كرد:  اشاره 
حمادی  حلمانيه؛  حلب)؛  اهل  بزرگان  از  و  شيعی  شاعر 
اهوازی  كعبی  غريبی  سلمان  محمدبن  هللا  ابوهبه  نوح، 
حلی (شاعر و اديب شيعی امامی)؛ حمراء ديلم، خامنه ای، 
ميرزا جعفر (از اديبان و شاعران پيشرو و مبارز آذربايجان)؛ 
حيرتی تونی (شاعر شيعه و سرايندۀ منظومۀ بزرگ كتب 

معجزات يا شاهنامۀ حيرتی تونی)؛ خارزنجی؛ ....
وی  به  كه  آثاری  و  كشميری  حميد  مقالۀ  ذيل 
كه  می نمود  ضروری  نيز  نكته  اين  ذكر  است،  منسوب 
به  كه  دارد  نيز  «لشكرستان»  نام  به  اثر  كشميری  حميد 
نظم فارسی است.1 همچنين اثری به نام «بندنامه» به وی 
منسوب است كه در باب گرفتن عاملی و كارداری و پند 

و اندرز فرزند است.2
ـ در ذيل مقالۀ «حنين بن اسحاق» و در صفحۀ 297، 
به نقل از منابعی تاريخ وفات حنين بن اسحاق 260ق ذكر 
در  اصيبعه  ابی  ابن  كه  است  توضيح  به  الزم  است.  شده 
عيون االبناء، سال 264 قمری را تاريخ درگذشت حنين 
نكرده  اشاره  تاريخ  بدان  نويسنده  كه  است3  كرده  ذكر 

است.

«واج شناسی  كتاب  به  نويسنده  «خ»  مدخل  ذيل  ـ 
است.  داده  ارجاع  باقری  مهری  از  فارسی»  زبان  تاريخی 
الزم به توضيح است كه اين كتاب ترجمه گونه ای است از 
بخشی از كتاب Persisch Studien از هاينريش هوبشمان؛ 
(اگرچه باقری خود اشاره ای به اين مطلب نكرده است). 
توسط  كتاب  همان  از  ديگری  ترجمۀ  پيش  سال  چند 
بهزاد معينی سام روانۀ بازار نشر شده. از آنجا كه معينی 
سام ترجمۀ بهتری از كتاب هوبشمان به دست داده و از 
طرفی ترجمۀ باقری با عنوان «تأليف» به بازار عرضه شد، 
نه «ترجمه»، كتاب دكتر باقری فاقد ارزش و اعتبار علمی 

است.
است  ممكن  كه  گفت  بايد  مقاله  همين  مورد  در  نيز 
باستان  فارسی  «ک»  تحول يافتۀ  صورت  نو  فارسی  «خ» 
باشد. همچنانكه نيبرگ با مثالهايی مشخص كرده است 
معادل  در  دارد،  وجود  «خ»  واج  كه  واژه ها  برخی  در  كه 
همين  به  است.  آمده  «خ»  جای  به  «ک»  آنها  فارسی 
دليل می توان موارد «ک» را واجگونۀ «خ» در دورۀ ميانه 
در  كه  نو  فارسی  در  كلمۀ «شاخ»  مانند  آورد،  حساب  به 
فارسی ميانه šāk بوده است.4 تبديل «خ» به «ش» در منابع 
مربوط به ابدال در زبان عربی نيز ثبت شده است. نظير 

«خجوجی/ شجوجی»، «خبرته/شبرته» و ...5
ذكر  بايستۀ  اينجا  در  آنچه  فوق،  موارد  از  صرف نظر 
است، اين است كه ظاهراً سابقۀ بررسی تحوالت واجهای 
زبان فارسی به حدود سه قرن پيش می رسد. يعنی زمانی 
كه سراج الدين علی خان آرزوی اكبرآبادی در سال 1164ق 
رسالۀ مثمر را نوشت و در آن به بررسی تحوالت واجها 
در زبان فارسی همراه با ارائۀ شواهد و مداركی پرداخت. 
1. نك: تيكو، گ.ل، برگزيده از پارسی سرايان كشمير، تهران، 1342، 
ص 62؛ نيز گلچين معانی احمد، فهرست كتب خطی كتابخانۀ 

آستان قدس رضوی، جلد هفتم، مشهد، 1346، ص 206. 
2. نك: گلچين معانی، همان، ص 272.

و  ضبطه  االطبا،  طبقات  فی  االبناء  عيون  اصيبعه،  ابن ابی  نك:   .3
دارالكتب  السود،  عيون  باسل  محمد  فهارسه  وضع  و  صححه 

بيروت، 1998م، ص 241.
4. نك:

Nyberg, Henrik  Samuel, Amanual  of Pahlavi, Wiesbuden,  
1964-1974,p. 184.

كتاب  علی،  عبدالواحدبن  ابی الطيب  الحلبی،  اللغوی  به:  بنگريد   .5
االبدال، الجزء االول، حققه و شرحه و نشر حواشيه االصيله و 

اكمل نواقصه عزالدين، دمشق، 1960م، ص 232ـ 333.
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نگارنده به هيچ وجه مدعی آن نيست كه آرزو كامًال به 
صورت علمی و انتقادی به تحليل اين تحوالت پرداخته 
با توجه به شرايط و محدوديتهای علمی آن  است. قطعاً 
ولی  می خورد؛  چشم  به  وی  كار  در  تسامحاتی  زمان، 
توجه به اين موضوع خود می تواند از اهميت فوق العاده ای 
برخوردار باشد. وی در خصوص تحول «خ» گفته است كه 
اين حرف می تواند به حروفی چون «ب»، «ج»، «ش»، «غ»، 

«ک»، «م» و «هـ» تبديل گردد.1
خاقانی  وفات  سال  شروانی»  «خاقانی  مقالۀ  ذيل  ـ 
«595 قمری» ذكر شده است. البته اكثر قريب به اتفاق 
ذكر  خاقانی  وفات  سال  را  تاريخ  همين  به  مربوط  منابع 
كرده اند. تنها در جنگ الال اسماعيل كه در سال 750ق 
كتابت شده، تاريخ درگذشت خاقانی 591 ق ثبت شده 
تاريخ  همين  دارند،  تأكيد  نيز  كدكنی  شفيعی  استاد  كه 

اخير قطعاً صحيح تر است.2
مدخل  مجلد،  اين  ارزشمند  مقاله های  از  يكی  ـ 
«خان آرزو» است. اگرچه در مورد آرزو و ديدگاههای وی 
اخيراً مقاالتی منتشر شده است، ولی در اين مقاله نكات 
اجملی  خازن الشعرای  تذكرۀ  از  آنچه  ويژه  به  جديدی، 
حال  اين  با  می خورد؛  چشم  به  شده،  استفاده  هللا آبادی 
چند نكته جهت تكميل و اصالح پيشنهاد می گردد: يكی 
كه  آمده  الهوتی»  «وارستۀ  صورت  به  وارسته  اسم  اينكه 
از اغالط مطبعی است كه بايد به  صحيح نيست و قطعاً 
صورت «سيالكوتی كل وارستۀ الهوری» باشد.3 در معرفی 
خطبه ها و ديباچه ها بايد گفت كه هم چاپ سنگی و هم 

نسخه ای از آن در كتابخانۀ ملی قابل دسترسی است.4
گفته  درستی  به  كه  تعزيرات»  «رسالۀ  خصوص  در 
شده، «نسخۀ فرسوده ای از آن با شمارۀ 45 در كتابخانۀ 
كرد  اضافه  بايد  می شود»  نگهداری  لكهنو  ندوة العلمای 
عنوان  با  و   25751 شمارۀ  به  نسخه  اين  از  فيلمی 
رضوی  قدس  آستان  مركزی  كتابخانۀ  در  سراج الشريعه 
نگهداری می شود و در ترقيمۀ آن نام نويسنده «سراج الدين 
علی خان صاحب» ثبت شده كه دانسته نيست آيا منظور 

سراج الدين علی خان آرزوست يا فرد ديگر.
دربارۀ سراج اللغة گفته شده در سال 1266ق در هند 
چاپ شده، اما اين مطلب صحيح نيست. اين كتاب تاكنون 
چاپ نشده است و ظاهراً توسط ريحانه خاتون آمادۀ چاپ 
است. در برخی منابع به چاپ سراج اللغه اشاره شده، اما 

منظور همان چراغ هدايت است كه چند بار از جمله در 
ايران چاپ شده است. با توجه به اينكه چراغ هدايت، به 
اين اشتباه رخ  دفتر دوم سراج اللغه معروف بوده معموالً 
داده كه برخی كتابشناسان گمان كرده اند، چراغ هدايت 

همان سراج اللغه است.
نام اصلی فرهنگ مصادر و مشتقات فارسی خان آرزو، 
زوايدالفوايد است. فيلمی از نسخۀ اين فرهنگ به ضميمۀ 
رسالۀ مثمر با شمارۀ 17631 در كتابخانۀ مركزی آستان 
نيز  فرهنگ  متن  در  كه  می شود  نگهداری  رضوی  قدس 
به  ظاهراً  نيز  نسخه ای  است.5  آمده  زوايدالفوايد  آن  نام 
خط خود آرزو در كتابخانۀ رضا رامپور به شمارۀ 3997 
موجود است كه در آن نيز نام نسخه زوايد الفوايد ثبت 

شده است.6
ذكر  قابل  نكته  اين  عرفی  قصايد  شرح  خصوص  در 
است كه فيلمی از اين شرح به شمارۀ 28427 در كتابخانۀ 
مركزی آستان قدس نگهداری می شود. اين نسخه كه در 
برخوردار  مطلوبی  كيفيت  از  شده،  كتابت  دوازدهم  سدۀ 
نيست. خان آرزو هيچ شرحی بر قصايد خاقانی ندارد و 
نسبت  وی  به  را  شرحی  چنين  اشتباه  به  منابع  برخی 

می دهند.
كه  ديگری  مهم  اثر  شده،  معرفی  آثار  از  صرف نظر 
به وی منسوب است و نسخه ای از آن نيز موجود است، 

با  مثمر،  اكبرآبادی،  آرزوی  علی خان  سراج الدين  آرزو،  نك:   .1
مقدمه و تصحيح ريحانه خاتون، پيش لفظ از ابوالليث صديقی، 

پاكستان، 1991م، صص 285ـ287.
عطار  منطق الطير  مقدمۀ  محمدرضا،  كدكنی،  شفيعی  نك:   .2

نيشابوری، تهران، سخن، 1383، ص 72.
جواب  مصطالحات الشعرا،  چون  مهمی  كتابهای  صاحب  وارسته   .3

شافی، صفات كائنات، مطلع الدين و ... است.
سنگی  چاپ  به  لكهنو  در  1295ق  سال  در  يك بار  كتاب  اين   .4
رسيده است. نسخه ای از آن نيز به شمارۀ 6102ـ5 در كتابخانۀ 
خسروی  اعجاز  عنوان  ذيل  اشتباه  به  ولی  است،  موجود  ملی 

معرفی شده است.
جديد،  دورۀ  ميراث،  آينۀ  مهدی، «زوايدالفوايد»،  رحيم پور،  نك:   .5
سال چهارم، شمارۀ دوم و سوم، تابستان و پاييز 1385، پياپی 

33ـ34، صص 220ـ232.
6. نك: شريف حسين قاسمی، «بعضی نسخ خطی به خط نگارندۀ آنها 
در كتابخانۀ رضا رامپور»، قند پارسی، شمارۀ 41ـ42، تابستان و 

پاييز 1387ش، ص 123.
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شمارۀ 85700  به  آن  از  نسخه ای  كه  آرزوست  «ُجنگ» 
در كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری می شود. در 
اين جنگ كه گفته می شود به خط خود آرزوست، به ذكر 
پرداخته  خودش  هم عصر  مطرح  شاعران  از  برخی  اشعار 
از  يكی  است.  آورده  را  خود  از  اشعاری  نيز  پايان  در  و 
است،  نوشته  خوشگو  سفينۀ  بر  كه  نيز  وی  ديباچه های 
در ابتدای نسخۀ شمارۀ سفينۀ خوشگو موجود است. اگر 
از رسالۀ سراج الشريعة منسوب به آرزو كه پيشتر ذكری 
از  خالی  نيز  نكته  اين  ذكر  كنيم،  صرفنظر  وقت  آن  از 
مثمر كه  نسخه های  از  ضميمۀ يكی  در  لطف نيست كه 
ميكروفيلمی از آن به شمارۀ 17631 در كتابخانۀ مركزی 
حزين  از  نامه ای  می شود،  نگهداری  رضوی  قدس  آستان 
ابياتی  شرح  متضمن  كه  دارد  وجود  آرزو  به  الهيجی 
چنين  نامه  آن  محتوای  از  است.  خاقانی  از  بيت)   24)
برمی آيد كه اين نامه در واقع جوابيه ای است كه حزين 
به آرزو نوشته و بنابراين آرزو نيز از قبل نامه ای به حزين 
نوشته بوده است، ولی تاكنون اثری از آن نامه يافت نشده 

است.1

داس»  بن  خوشگو «بندر  نام  منابع  ذيل  در  همچنين 
صحيح  داس»  «بندارابن  و  است  مطبعی  غلط  كه  آمده 

است.
ـ يكی از موارد كلی كه در خصوص اين جلد يا شايد 

ساير جلدها قابل ذكر است، اين است كه برخی عناوين 
جلدهای  به  و  شده  حذف  جلد  اين  از  داليلی  به  بنا  كه 

آينده ارجاع داده شده اند و بعضاً با عناوينی غيرمنطقی.
به عنوان نمونه «حيدر دوغالت» صاحب كتاب معروف 
تاريخ رشيدی، به «دوغالت، حيدر» ارجاع داده شده كه 
حيدر  طايفۀ  نام  دوغالت  كه  چرا  نيست.  صحيح  نظر  به 
ميرزاست و اگر بنا باشد كه به اين شكل بيايد، در آن صورت 
بايد چندين دوغالت پشت سر هم ذكر شوند. همچنين 
حميدالدين»  «ناگوری،  به  كه  ناگوری  حميدالدين  است، 
ارجاع  حميدالدين»  به «كرمانی،  كرمانی»  و «حميدالدين 

شده اند.2
يكی از ويژگيهای منحصر به فرد اين دانشنامه (حداقل 
برای نگارنده) اين است كه در بخش منابع و مآخذ، برخالف 
اصول رايج كتابشناسی، ترتيب مؤلف از نام كوچك آغاز 
می شود و به شهرت يا نام معروف می رسد. مثل: محمد 
خانجی بوستوی ...، يا محمدبن يحيی عطايی و ... و برای 
گردد،  مشخص  نويسنده  شهرت  يا  و  معروف  نام  اينكه 
آن قسمت را سياه كرده اند. مزايا و محاسن اين روش را 

می بايست از طراحان و مسئولين ذی ربط سؤال كرد.

1. خالصه ای از اين نامه كه در تذكرۀ خالصة االفكار ابوطالب اصفهانی 
آمده است، قبًال توسط جمشيد سروشيار در مجلۀ يغما (سال 
22، 1348، صص 265ـ268) به چاپ رسيده بود كه آن چاپ 
حاوی شش بيت بود. اما نامۀ مذكور كه در ضميمۀ مثمر است 
24 بيت است كه توسط نگارنده همراه با مقدمه ای تصحيح شده 

و در دفتر سوم ميراث بهارستان چاپ خواهد شد.
2. البته يكی از مشكالتی كه بر سر راه دانشنامه ها وجود دارد اين 
مقاله ای ضعيف تأليف می شود و يا مؤلف آن را  است كه بعضاً 
به موقع نمی رساند و از طرفی متوليان دانشنامه عالقه مندند كه 
هرچه سريع تر مجلدات خود را به چاپ برسانند، بنابراين ترجيح 
می دهند كه آن مقالۀ ضعيف يا مقاله ای كه از قلم افتاده و يا 
داده  ارجاع  بعدی  جلدهای  به  و  شود  حذف  نرسيده،  موقع  به 
شود تا بدين صورت از مانع به وجود آمده بر سر راه چاپ سريع 

جلد عبور كنند.
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خوارزم)،  سالطين  (تاريخ  جامع التواريخ 
محمد  تصحيح  همداني،  فضل هللا  رشيدالدين 
مكتوب،  ميراث  نشر  مركز  تهران،  روشن، 

1389ش.
محسن جعفري مذهب

خوارزمشاهيان اعقاب انوشتكين غرجه بودند كه او غالم 
بلكاتكين و او غالم سلطان ملكشاه سلجوقی بود. سلطان 
داد  او  به  را  تشت داری  منصب  بلكاتكين  از  پس  ملكشاه 
او نيز  تشت دار بود  مختص  ماليات خوارزم  آنجا كه  از  و 
شحنه خوارزم شد و تا آخر عمر اين مقام را داشت. پس 
از او پسرش قطب الدين محمد در زمان سلطان بركيارق 
والی خوارزم شد و از آن زمان او را خوارزمشاه خواندند. 
او از سال 491 تا 523 ق/ 1098 تا 1128م خوارزمشاه 

بود.
گاه  و  رسيد  خوارزمشاهی  به  اتسز  پسرش  او  از  پس 
مطيع سلطان سنجر و گاه بر او عاصی بود؛ سلطان سنجر 
چند بار به سركوب او رفت. حتی گفته شد كه ختائيان 
شهرهای  بعضی  و  برد  يورش  خراسان  به  او  تحريك  به 
آن را گرفت. او در سال 551ق/ 1156م درگذشت. پس 
از او ايل ارسالن (حك 551ـ557ق/ 1156ـ1163م) به 
حكومت رسيد و به علت ضعف سلجوقيان بر همۀ خراسان 

و خوارزم مسلط شد.
پس از او پسر كوچكش سلطانشاه كه وليعهد و مادرش 
شورش  با  اما  نشست  سلطنت  به  بود،  ارسالن  ايل  ملكۀ 
تكش مواجه شد و از خوارزم گريخت و ده سال درگير با 

برادر بود و سرانجام در سال 589 ق درگذشت.
پدر  جانشين  558ـ596ق)  حك   ) تكش  سلطان 
داد.  ادامه  ماوراءالنهر  و  خراسان  در  فتوحاتش  به  و  شد 
او همواره با غوريان در جدال بود و بر سر ايالت عراق با 
سالجقه درگير. گاه به ختائيان باج می داد و گاه به جنگ 
با آنها می پرداخت. به تحريك خليفه ناصر به عراق آمد 
سلجوقان  سلسلۀ  و  كشت  را  سلجوقی  طغرل  سلطان  و 
او  وزير  رهبری  به  خليفه  قوای  با  كرد.  منقرض  را  عراق 
به  بريده  را  قصاب،  ابن  خليفه،  مردۀ  وزير  سر  و  جنگيد 
سال 596ق/ 1200م  در  تكش  سلطان  فرستاد.  خوارزم 

درگذشت.
 596 (حك  تكش  سلطان  پسر  محمد  قطب الدين 
ـ617 ق/ 1200ـ1220م) به جای پدر نشست و جنگهای 
بسيار با ختائيان و آل افراسياب و غوريان نمود و موجب 
را  عباسی  خليفۀ  كه  آنجا  از  شد.  آنها  سه  هر  اضمحالل 
مسئول فتنه ها عليه خود می ديد، قصد كرد تا خليفه ناصر 
را از سر راه بردارد و قصد بغداد كرد. اما در همدان اسير 
شد.  خوارزم  به  بازگشت  به  مجبور  و  شد  شديد  سرمای 
در بازگشت گرفتار يورش مغوالن شد و به جزيره ای در 

دريای آبسكون گريخت و در آنجا مرد.
كه  بود  منكبرنی  جالل الدين  بزرگش  پسر  او  از  پس 
چند بار با مغوالن جنگيد و پس از شكست به هند گريخت 
و پس از بازگشت از آنجا، تمام ايران و عراق و گرجستان 
را مطيع خود ساخت و در سال 638ق در كردستان كشته 

شد. و بدين ترتيب اين سلسله منقرض شد.

تاريخ سالطين خوارزم بخشي از كتاب جامع التواريخ است 
استاد  است.  جويني  جهانگشاي  تاريخ  از  خالصه اي  كه 
روشن جايي گفته است: «تاريخ سالطين خوارزم برگرفته 
و بازنوشته اي است از تاريخ جهانگشاي جويني» (صفحۀ 
تاريخ  نگاشتۀ  اين  كردم،  ياد  چنانكه  «زيرا  و  هشت) 
سالطين خوارزم، به گونه اي بازنويسي بي افزون و كاست 
متن جهانگشاي جويني است» (صفحۀ پانزده). اين جانب 
موافق اين نظر (بازنويسي بي افزون و كاست) نيست، زيرا 
بي افزون، اما كاسته شده كه  كوتاه شدۀ آن است و قطعاً 
ذات تلخيص است. اتفاقاً بررسي كامل اين اثر و مقايسۀ آن 
با تاريخ جهانگشا، نشان دهندۀ روش تلخيص رشيدالدين 

و گروه بازنويسي جامع التواريخ و كاري بايسته است.
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بخش  اين  مي دانم،  من  و  گفته  مصحح  كه  آن گونه 
در 150  كه  است  جامع التواريخ  كتاب  بخشهاي  از  يكي 
بود.  نشده  منتشر  هنوز  رشيدالدين  آثار  انتشار  سال 
كتاب بر اساس يك نسخه از جامع التواريخ، يك نسخه از 
تواريخ العالم احمدبن محمدبن محمد بخاري، و يك نسخه 
از مجمع التواريخ سلطانيه حافظ ابروست و نيم نگاهي نيز 
بيست  دارد.  جهانگشا  تاريخ  از  قزويني  مرحوم  چاپ  به 
صفحۀ  بيست وسه  متن،  صفحه  هفتاد  مقدمه،  صفحه 
صفحه  هفتاد  تعليقات،  صفحه  سی وشش  نسخه بدلها، 
به وجود  را  كتاب  اين  نمايه ها،  صفحه  شانزده  و  واژه ها، 
آورده است. همان گونه كه گفته شد، مقايسۀ اين متن و 
بخش خوارزمشاهيان تاريخ جهانگشا مي تواند روشن كنندۀ 
بخشي از روش كار گروه علمي رشيدالدين فضل  هللا در 

نگارش جامع التواريخ باشد.
اغالط كمي در متن ديده مي شود كه شايد با مقايسه 
تاريخ  محترم  مصحح  بود.  اصالح  قابل  جهانگشا  تاريخ  با 
(صفحۀ  دانسته   885 را  سلطانيه  مجمع التواريخ  تأليف 
نسخه  كتابت  تاريخ  شايد  و  است  نادرست  كه  چهارده) 
براي  به كارگيري«چنگگز»  از  همچنان  البته  باشد.  بوده 

چنگيز خان ناراضي ام.
گمشده:  «چهرۀ  مقالۀ  در  هربرت  فيتز  ترزا  خانم 
جالل الدين خوارزمشاه و جوينی»1 با بهره گيری از چند 
مينياتور موجود در نسخه های خطی مصور قرن هشتم 
سراغ  به  همدانی  فضل  هللا  رشيد الدين  جامع التواريخ  از 
جوينی می رود و نتيجه می گيرد كه عطا ملك جوينی 
به  نيز  نيم نگاهی  خوارزمشاه،  جالل الدين  داستان  در 
مستقيم  جنگهای  در  به ويژه  دارد،  فردوسی  شاهنامۀ 
بهره گيری  با  چنگيز خان،  و  خوارزمشاه  جالل الدين 
افراسياب  جای  به  را  چنگيز خان  شاهنامه،  اشعار  از 
می نشاند و جالل الدين را به جای رستم (و گاه سهراب) 
قرار می دهد. جوينی حتی تحسين خود از جالل الدين 
در نبرد با چنگيز را، از زبان چنگيز خان و در قالب شعر 

فردوسی بيان می دارد. 
او معتقد است، با اينكه جويني مورخ رسمي مغوالن 
اما  است،  جهانگشا  چنگيزخان  نام  به  كتابش  و  است 
هميشه به چنگيزخان به چشم يك دشمن نگاه كرده 
شاهنامه  از  اشعاري  بار  نه  جهانگشا  تاريخ  در  است. 
در  بار  نه  هر  دقيقاً  و  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد 

جايي به كار رفته كه چنگيزخان با جالل الدين خوارزم 
اشعاري  همه  اشعار،  اين  است.  جنگيدن  حال  در  شاه 
هستند كه در شاهنامۀ فردوسي در مورد جنگ رستم 
و افراسياب سروده شده است. خانم فيتز هربرت معتقد 
و  رستم  مثابۀ  به  جالل الدين  جويني،  نظر  از  كه  است 
چنگيزخان به مثابۀ افراسياب است. به عقيدۀ جويني، 
جالل الدين درست مانند رستم، حافظ مرزهاي ايران در 
كرانه رود سيحون و جيحون است؛ يعني همان مرزي 
كه توسط تير آرش مشخص شده است، و چنگيزخان 
واقع  در  است.  شكسته  را  مرز  اين  افراسياب،  نقش  در 
جويني  كه  است  اين  جويني  تاريخ  در  نانوشته  نكتۀ 
و  تاريخي  نبرد  ادامۀ  را  مغوالن  و  خوارزمشاهيان  نبرد 

هميشگي ايران و توران مي داند.
نيز  او  بود.  انديشه  همين  در  نيز  رشيدالدين  ظاهراً 
كالم فردوسي دربارۀ رستم را بر زبان چنگيزخان جاري 
از  خوارزمشاه  جالل الدين  فرار  پاياني  فصل  مي كند. 

روبه روي چنگيزخان را مي خوانيم:
«چنگگز خان حالت عبور او مشاهده كرد، به كنار آب 
تعجب  در  گردون  كرد.  منع  عبور  از  را  مغوالن  و  دوانيد 

مانده مي گفت:
به گيتي كسي مرد اينسان نديد

نـه از نامـداران پيـشيـن شنيـد
چنگگزخان با تمامت امرا و نوينان مغول از شگفتي 
و  بود  گذشته  آب  از  سلطان  كه  نهادند  دهان  بر  دست 
شمشير كشيده، غالف او از آب پاك مي كرد. چنگگزخان 
روي به پسران آورد و مي گفت: از پدر پسر مثل او بايد، 
چون از دو غرقاب آتش و آب به ساحل خالص رسيد، از 
او كارهاي بزرگ و فتنه هاي متنوع ببايد. از كار مرد عاقل، 

غافل چگونه توان بود:
به گيتي ندارد كسـي را همال

مگـر پرخـرد نامـور پــور زال
به مردي همي زاسمان بگذرد

همه خويشتن كهتري نشمرد

دربار  به نام  مقاالتی  مجموعۀ  در  هربرت  فيتز  ترزا  خانم  مقالۀ   .1
ايلخانان به كوشش خود او منتشر شد. من آن كتاب را در مجلۀ 
جهان كتاب معرفی كرده ام: «دربار ايلخانان»، جهان كتاب، ش 

50-49، دي 1376.
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حواشی مّالدوازده (1)
در حاشيۀ مثنوی مطايبه آميز مسعود سعد 
سلمان و درنگی در ابيات مبهم ديوان او

سيد عبدالرضا موسوی طبری
همواره  ديرباز  از  كه  سلمان  سعد  مسعود  ديوان  اشاره: 
مورد توجه دوستداران ادب پارسی بوده است برای بنده 
اهميت  از  دارم،  هند  شبه قارۀ  فارسی  ادب  با  الفتی  كه 
دوچندان برخوردار است. لذا در مواقع مراجعه به ديوان 
اين سخنور توانا هر بار در نقطه ای و نكته ای تأمل می كردم 
و در حاشيۀ اشعارش مطالبی می نوشتم. امروز كه شنيدم 
ديوان مسعود سعد با تصحيح مجدد در حال آماده سازی 
را  يادداشتها  اين  از  برخی  كه  رسيد  خاطرم  به  است، 
مصحح  متن  رسيدن  نظر  به  از  پيش  اوالً  تا  كنم  منتشر 
نسخ  اساس  بر  و  همت،  و  دقت  با  ان شاء هللا  (كه  جديد 
كهن تر اما تازه ياب منتشر خواهد شد) قوۀ انتقاد و اجتهاد 
خود را بيازمايم و ثانياً مصحح يا مصححانی را كه در اشعار 
دشواری  متوجه  می كنند  تفحص  و  تحقيق  سعد  مسعود 
در  استنباط  و  قياس  و  اجتهاد  اصل  اهميت  و  كار  اين 
متونی كه نسخه های نزديك به زمان مؤلف از آن موجود 

نيست، كنم.
چاپ  دو  سنگی  چاپ  از  غير  مسعود  ديوان  باری، 
نسبتاً قابل اعتنا دارد: يكی چاپ مرحوم رشيد ياسمی و 
يكی چاپ دكتر نوريان، كه اين هر دو تصحيح بر اساس 
نسخه های متأخر (كتابت شده بعد از قرن دهم هجری) 
صورت گرفته است و برخالف انتظار، متن مصحح دكتر 
رشيد  مصحح  متن  به  نسبت  فضيلتی  چندان  نوريان 
ياسمی ندارد (يعنی تفاوت آنقدر كه توقع می رود نيست 

كه نمونه هايی عرض خواهم كرد).
به  و  كنم  جمع وجور  را  بحث  بتوانم  اينكه  برای  من 
سرانجام برسانم، بررسی خود را محدود و معطوف می كنم 
به تنها مثنوی نسبتاً كوتاه مسعود سعد، و بعد از بررسی 
اين مثنوی، به ابيات مبهم ديوان (اعم از قصيده و قطعه 
و مثنوی و ...) خواهم پرداخت (البته ابياتی كه از سوی 
دكتر نوريان با قرار دادن عالمت سؤالی مبهم يا غلط تلقی  

شده اند).

سعد  مسعود  مطايبه آميز  مثنوی  حاشيۀ  در  الف. 
سلمان

تنها مثنوی مسعود سعد كه سی صفحه از ديوان مذكور 
و  سيصد  است  برگرفته  در  را   (817 تا   787 ص  (از 
فعلن.  مفاعلن  فاعالتن  وزن  بر  و  است  بيت  هفتادوچهار 
اين مثنوی شايد كهن ترين اثر طنز منظوم فارسی باشد 
و شايد كارنامه سرايی نيز از اين مثنوی شروع شده باشد. 
احتمال داده اند سنايی غزنوی كارنامۀ بلخ را تحت تأثير 
مثنوی مورد بحث سروده، چرا كه سنايی چنانكه می دانيم 
اولين جامع ديوان مسعود سعد بوده و كارنامۀ بلخ هم بر 
اين وزن است و هم از لحاظ ترتيب و اسلوب و موضوع، 
شباهت تام دارد با اين مثنوی. و اگر نظر مدرس رضوی 
(مصحح ديوان سنايی) را بپذيريم كه كارنامۀ بلخ اولين 
سرودۀ سنايی در ميان مثنويهای او بوده، بايد اذعان كنيم 
كه تا پايان عمر از زير تأثير مثنوی مسعود سعد بيرون 
كه  متعددی  مثنويهای  در  سنايی  كه  چرا  است،  نيامده 
را  ديگری  عروضی  بحر  هرگز  سروده  بلخ  كارنامۀ  از  بعد 

نيازموده است.
و اما مثنوی مذكور با اين بيت آغاز می شود:

برشكال ای بهـار هنـدستان
ای نجـات از بالی تـابستـان

ديوان  مقدمۀ  در  ياسمی  رشيد  مرحوم  اينكه  عجيب 
و  تابستانی  محل  است  باران  فصل  كه  را  «برشكال» 
به  الهور  گرمای  از  كه  كرده  تعريف  (ييالق)  كوهستانی 
ابتدا  همين  را  نكته  اين  «يه»).  (ص  می بردند  پناه  آنجا 
گفتم تا از اتهام جانبداری از مرحوم ياسمی تبّرا جسته 

باشم.
بررسی  نمونه  عنوان  به  كه  مثنوی  اين  در  باری، 
می شود، واژه های كهن و غريب كه در قرون اخير استعمال 
نمی شدند يا كمتر استعمال می شدند، به واژه هايی آشنا 
تبديل شده است (مشكلی كه در متون كهن تر همواره از 

عمده ترين اشكاالت است). مثال عرض می كنم، بيت:
كه ز گـرمی تبـه نگـردد جـان

نشود همچو چوب خشك دهان
(نوريان، ص 788)
در نسخه بدل «ب» كه مورد استفادۀ نوريان بوده، به 
جای تبه، «خفه» آمده و در چاپ ياسمی «خبر» (ص 562) 
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اما به نظر می رسد هيچ يك از اين سه واژه بی ارتباط با 
در  توجه  از  نيست.  شاعر  سوی  از  مستعمل  اصيل  واژۀ 
شكل و معنی اين سه لفظ می توان يقين كرد كه «خبه» 
به معنی فشردگی گلو و خفگی، لفظی كهن (و البته بعدها 
غريب) بوده كه كاتبان متأخر آن را به شكل تبه، خفه و 
خبر درآوردند و در متون متقدم نمونه هايی از كاربرد آن 

در دست است. فرخی سيستانی می گويد:
ای ديده ها چو ديدۀ غوک آمده برون

گويـی كه كـرده انـد گلـوی تـرا خبه
(ديوان، ص 455)

و خود مسعود سعد از اين كلمه بارها استفاده كرده:
گردد در برها دمها خبه

ماند در تنها جانها بشار 
(ص 240)

يا می گويد:
از حمله ها نفسها در حلقها خبه

وز گردها نظرها در ديده ها بشار 
(ص 250)

نمونۀ ديگر:
پيل زوری كه چون كند كشتی

پيل را بنـد (زور) او دهد پشتی 
(نوريان، ص 796، ياسمی، ص 567)
ياسمی و نوريان هر دو بيت را تقريباً به همين شكل 
مورد  كه  ق  و  ب  س،  نسخه های  در  اما  كرده اند.  نقل 
سه  هر  در  دوم  مصرع  پايانی  كلمۀ  بوده  نوريان  استفادۀ 
نسخه «سستی» است و همين معلوم می كند كه در اصل 
در مصرع اول به جای كشتی واژۀ قديم و اصيل «ُكستی» 
مورد استفادۀ شاعر بوده. چرا كه كستی تلفظ قديم كشتی 
است (تبديل سين به شين در فارسی فراوان نمونه دارد 
مثل گسنه كه امروز می گويند گشنه) و از شواهد آن در 

ادبيات قديم اين رباعی اوحدی مراغه ای است:
آن درد كه با پای تو كرد آن چستی

در كشتـن خصمت ننمايـد سستـی
با پای تو اينجا سـر و پايـی گرديـد

تا با سر دشمـن تـو گيـرد كستــی
يا ناصر خسرو می گويد (ص 503):

به كستـی با فلك بيرون چرا رفتـی
كجـا داری تـو با او طاقـت كستی؟

يا عطار در مصيبت نامه می گويد:
مشك را از باد رستی می دهی

حيز را تعليم كستی می دهـی
و از اين دست نمونه باز هم هست. غرض اينكه تبديل 
كستی به كشتی بزرگ ترين اشكالش اين است كه ما را از 
اطالع نسبت به چگونگی تلفظ يك واژه در زمان و مكانی 
معّين محروم می كند. و البته عيب ديگرش اين است كه 
معنای  و  كنيم  انتخاب  را  پشتی  قافيۀ  می شويم  مجبور 

روشن بيت را در ابهام قرار دهيم.
نمونۀ ديگر، بيت:

از بر آواز در سر افكندست
بگلو مقنعـه در افكنـدست

(نوريان، ص 813، ياسمی، ص 577)
نمی دانم مرحوم ياسمی يا جناب نوريان چه در ذهن 
داشته اند كه از ميان نسخه ها آن نسخه را كه كلمۀ مقنعه 
در آن بوده برگزيده اند. شايد معنايی از مقنعه متناسب با 
آواز و موسيقی هست كه من از آن بی خبرم. اما اگر چنين 
يعنی  نوريان،  استفادۀ  مورد  ديگر  نسخۀ  دو  در  نباشد 
است  آمده  نعنعه  كلمۀ  مقنعه  جای  به  ب،  و  س  نسخۀ 
كه به نظر می رسد همان نغنغه است كه كاتبان نقطه های 
حرف غين را نگذاشته اند. و نغنغه در غياث اللغات به نقل 
از لطايف اللغات به معنی آواز لطيف و نغمه و سرود است. 
البته صاحب غياث اللغات شاهدی برای اين لغت نياورده 
جستجو  بنده  كه  جايی  تا  اما  همين طور)  هم  (دهخدا 
همين  به  دقيقاً  اشعارش  در  را  كلمه  اين  موالنا  كرده ام، 

معنا (نغمه و سرود) استفاده كرده است. می گويد:
مطرب خوش نوای من عشق نواز همچنين

نغنغـۀ دگـر بـزن پـردۀ تـازه بـرگـزيـن 
(ديوان، قسمت دوم، ص 194)

يا در جای ديگر می گويد:
گه به مثال ساقيان عقل ز مغز می بری

گه به مثال مطربان نغنغه ساز می كنی
(ديوان، قسمت دوم، ص 457)
اين بيت نيز از شيخ واحدی به نقل از شرفنامۀ منيری 

ذيل مدخل «دلربا» در لغتنامۀ دهخدا آمده است:
مطربـۀ دلـربـا غـارت دلـهـا كنــد

طوقك زر در گلو نغنغه در حنجرک
ديگر مثًال می خوانيم (در چاپ نوريان):
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روی از رنگ همچو طفطفه يی
بر خود افكنده كرم هفهفه يی 

(نوريان، ص 809)

كلمۀ  «رنگ»  جای  به   (575 (ص  ياسمی  چاپ  در 
«آژنگ» آمده و همين صحيح است؛ چرا كه آژنگ به معنای 
چين و ترنجيدگی ای است كه بر اثر پيری يا بيماری و در 

اينجا تمارض بر اندام افتد؛ چنانكه ازرقی می گويد:
اكنون كه شدم پير و برخ پر آژنگ

از من زن و فرزنـد همی دارد ننگ
و با طفطفه ــ به معنی گوشت پهلو (مهذب االسماء) 
(منتهی االدب)ــ  مضطرب  پارۀ  گوشت  هرگونه  اساساً  و 

مناسبت تام دارد.
نمونۀ ديگر (بيت آخر منظور است):

اينهمــه هــزل بــود و بــازی بـود
آنچــه گفتــم همــه مجــازی بود

مــن ازيــن نــوع طيبتــی كـردم
آن نـــه از بهــر ريبــتــی كــردم

گفتـمــش بنـگــرم كـه رنـگ آرد
روی نيـكـو بـســوی جــنــگ آرد

يـا نـه شنـگ و شگـرف عيـار است
جلد و شوخ و ظريف و دين دار است 

(نوريان، ص 815)

تندر)  حروفچين:  سهو  (به  «تن دار»  ياسمی  چاپ  در 
به جای «دين دار» آمده (ص 578) كه تركيبی به نسبت 
همان  اصح  و  انسب  كه  داد  انصاف  بايد  اما  است  غريب 
تن دار است؛ چرا كه معنی آن (كه خوددار و باشكيب و 
بقول امروزيها باظرفيت است) با بيت قبل كامالً  در تقابل 
پايانی  بيت  ابتدای  در  كه  «يا»يی  با  تقابل  اين  و  است 
آمده معلوم است كه خواست و مقصود شاعر بوده است. 
يعنی شاعر با دوستانش شوخی كرده و می خواسته ببيند 
می شوند  خشمگين  و  ناراحت  شوخيها  اين  از  كدامشان 
تن دار.  يا  خوددار  و  شكيبا  و  ظرافت اند  اهل  كدامشان  و 
مسعود سعد در موارد ديگری هم تركيب تن دار را استفاده 

كرده است. مثًال:
انده ارچه بدآزمون تيری است

صبـر تـن دار نيـك خفتانيست 
(ص 100)

يا در جای ديگر می گويد:
بـر بار باليـی كه قضـا بـر تـو نهـاد

تن دار چو كوه باش و بی باک چو باد
(ص 997)
ضمن آنكه «دين  دار» با «جلد و شوخ و ظريف» چندان 
تناسبی ندارد و در اين بيت به قول منتقدين ادبی شبه قاره 

«بيكار محض» است.
نمونۀ ديگر، بيت:

پری خوش خط از ترنگ رباب
رانده در جمع مطربان همه آب 

(ص 812)
اين بيت را مرحوم رشيد ياسمی اين طور آورده:

پری خوش خط ار برنگ رباب
راندۀ جمع مطربـان همـه آب 

(ص 576)
به نظر كمترين می رسد كه پری در اينجا نتيجۀ همان 
روش غلط آشناسازی يا آشناگزينی است. مرحوم ياسمی 
از  بخش  اين  عنوان  در  را  «پری»  نسخه بدل  پانويس،  در 
مثنوی كه سطر مافوق همين بيت است به نقل از «خ ل» 
است:  جالب  هم  عنوان  كامل  صورت  البته  بهروز.  آورده: 
«صفت پری بانی»، كه به ظن قوی و به احتمال قريب به 
يقين پری بانی يا بهروزبانی تصحيف و تحريف پيرو ربابی 
است. اما چند دليل برای اينكه بپذيريم واژۀ مورد بحث 
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نه پری بانی، و نه بهروزبانی است:
1. اول آنكه اين لفظ (پری) معلوم نيست كه در قديم 
تا چه اندازه برای اسم شخص، مورد استعمال بوده، و اگر 
هم بوده، بعيد، و بلكه محال است تا همين امروز مذكری 

را پری نام نهاده باشند.
چاپ  روايت  دو  هر  (در  شد  نقل  كه  اولی  مصرع  از   .2
اين  شهرت  «ربابی»  كه  می شود  معلوم  نوريان)  و  ياسمی 
شخص بوده، چرا كه در گذشته رسم بر اين بوده است كه نام 
ساز را به عالوۀ يای نسبت شهرت نوازندۀ آن قرار می دادند. 
طرب  ارباب  و  خلوت  عملۀ  وصف  در  كه  مثنوی  همين  در 
است توجه كنيد به عناوين سرفصلها: صفت محمد نايی (كه 
سرنا می نواخت)، صفت عثمان خواننده (كه استاد آواز بود)، 
صفت علی نايی (كه نی می نواخت)، صفت اسفنديار چنگی 
(كه چنگ می نواخت)، صفت زورو (يا به روايت ياسمی زرور 
صفت  می نواخت)،  بربط  (كه  بربطی  است)  محتمل تر  كه 

بانوی قوال (كه خواننده بود و صاحب قول)...
باری، با توجه به اين همه، شك نيست كه آن عنوان 
هم ربابی است و نه بانی. حرف «ر» در ابتدای اين واژه نيز 
از كلمۀ مصحف بهروز است كه «بهرو» در واقع تصحيف 
چرا  اما  است.  بابی  به  متصل  رای  تصحيف  «ز»  و  پيرو 

پيرو؟
3. در بخش «وصف محمد نايی» ابياتی آمده است كه 
توصيف می كند مجلس بزمی را كه در آن از دو تن ديگر 
البته  بانو.  و  پيرو  است؛  رفته  سخن  نيز  نايی  محمد  جز 
شايد  تا  است  شده  تبديل  بيرو  به  پيرو  نوريان  چاپ  در 
توجيهی برای آن بتوان تراشيد؛ يعنی الزم نيايد كه اسم 
شخص تلقی شود. اما بنده تقريباً و بلكه قطعاً يقين دارم 
كه اين واژه هر چه هست اسم شخص است، چرا كه وصف 
بانو هم در اواخر مثنوی ذكر شده است (بانوی قوال) كه 
البته احتمال دارد اين اسم هم مصحف باشد اما همين قدر 
بوده  بانو  جنسيت  حيث  از  شخص  اين  كه  است  مسلم 

(نك: صص 813ـ815).
نشان  او  به  مربوط  ابيات  ولی  است  زن  نام  پری   .4
است  ذكور  جماعت  از  شده  توصيف  شخص  كه  می دهد 

هرچند بقول عبيد زاكانی چندان نر نر هم نيست.
مسعود سعد در چند بيتی كه ذيل وصف محمد نايی 

از پيرو و بانو نيز ياد كرده، می گويد:
از پی ... دريده بيرو را (نوريان، ص 803)

آن خر ... دريده پيرو را (ياسمی، ص 571)
بزند ... خواره بانو را

ورنه زين روسپی و آن كنده
نبود حاصلی مگر خنده

در بيت اخير «اين روسپی» به بانو راجع است و «آن 
كنده» به پيرو. كنده يعنی امرد. پس نام آن شخص پری 
نمی تواند بود چون تا حدودی مرد است و قطعاً بهروز هم 

نيست چون ذكر اين نام مخل وزن است:
بهروز (؟) خوش خط از ترنگ رباب

جز اين موارد كه عرض كردم، به خاطر اين حقير می رسد 
كه از ميان اسامی اشخاص يا امكنه در اين مثنوی فراوان 
است واژه هايی كه مشكوک است و معيوب. و جالب اينكه 
علی رغم ابهام و اشكال عالمت سؤالی در برابر اين كلمات 
يا مصاريع ديده نمی شود. مع هذا من از اين موارد عجالتاً 
درمي گذرم و با ذكر و اصالح چند لغزش ساده اين مطلب 

را كه به اطناب كشيد به پايان می برم.
می خوانيم:

عضـدالـدوله آنكـه دولت حق
دست او كرده بر جهان مطلق

تـاج مـلــت كـه ملـت تـازی
كنــد از ديــن او سـرافـرازی 

(ص 789)
جای  (به  آمده  او»  «تيغ  (ص 563)  ياسمی  چاپ  در 
«دين او») كه با توجه به ابيات بعد كه سراسر در وصف 
نظر  به  مناسب تر  است  عضدالدوله  رزمندگی  و  دليری 
به  هم  قبل  مصرع  در  ياسمی  روايت  در  البته  می رسد. 

جای «تاج»، «تيغ» ذكر شده كه بی وجه است.
می خوانيم:

جـود را ملجأيست همـت او
جاه را مركبيست حشمت او 

(ص 790)
در چاپ ياسمی (ص 563) آمده: «جاه را مركزست حشمت 
او» كه انسب است به دليلی كه روشن است و نيز شايد اين 

بيت هم كه دو صفحه بعد از آن آمده مدد رسان باشد:
مركز حشمت و سيادت باد

دولتش هر زمان زيادت باد
(نوريان، ص 792، ياسمی، ص 565)
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می خوانيم:
خله گردد ز شهر و گيرد راه

سوی دهقان كشد شبی ناگاه 
(ص 797)

كه روايت ياسمی به نظر صحيح تر و روشن تر است:
يله گردد ز شهر و گيرد راه

سوی دهقان كشد سپه ناگاه 
(ص 567)

می خوانيم: 
از مـن خـام قلتبـان گـران

خدمتی نايدش برسم چنان
كه ز حيـزی بهانـه يی گويم

حسب حالـی ترانـه يی گويم 
(ص 802)
هر  اما  ندارد  وضوح  چندان  بيت  اين  نقص  البته 
بلكه  نداريم  بهانه گويی  كه  می داند  اين قدر  نكته دانی 
صحيح  ياسمی  تصحيح  مورد  اين  در  داريم.  بهانه جويی 
است اما آن نيز اشكاالت فاحش دارد. روايت ياسمی اين 

است:
از مـن خـام قـلتـبـان گـران

خدمتی بايدش به رسم خران
كـه بـحـالی بهـانـۀ جـويــم

حسـب حـالـی، تـرانـۀ گويم
(ص 570)
نظر  به  اما  می كنم،  پرهيز  نكته  به  نكته  توضيح  از 
می رسد «خران» تصحيف «جز آن» است و «كه» در مصرع 

بعد حرف ربط است:
خدمتی نايدش به رسم، جز آن

كه ...         
تركيب  از  هم  دوم  بيت  اول  مصرع  صحيح  صورت 

روايت ياسمی و نوريان به دست آمدنی است، اين گونه:
كه ز حيزی بهانه ای جويم

می خوانيم:
اين دروغ چنين چرا گويم

عيب آن پر هنر چرا جويم 
(ص 813)
اين بيت شكل اندک تغييريافتۀ بيتی ديگر است كه 

می گويد:
آنچه گويند من چرا گويم

عيب آن پر هنر چرا جويم 
(ص 808)

و شايد اساساً زايد باشد.

باری، از اين دست سهوها در اين مثنوی و در سراسر ديوان 
كم نيست و همين مسأله ضرورت تصحيح مجدد ديوان 
مسعود سعد را دوچندان می كند. الزم است يادآوری كنم 
غالب آنچه در اين مقاله ذكر شد، مربوط می شود به تنها 
و  است  صفحه   1200 بر  بالغ  كه  كتابی  از  صفحه  سی  
اين همه تازه بخشی از اشكاالت آن سی صفحه بود كه اين 
كمترين از آن آگاهی يافت؛ يعنی بخش قابل توجهی از 
لغزشها ناگفته ماند و بديهی است كه گفته ها و ناگفته های 
من خود بخشی از اشكاالت را شامل می شوند و نه همۀ 
آن را، چرا كه قطعاً بندۀ بی بضاعت از جملۀ لغزشها آگاه 

نيستم.
تدوين  و  تصحيح  بخواهد  نوريان  دكتر  روزی  اگر 
سالم تری از اين ديوان ترتيب بدهد چند پيشنهاد برای 
می كنم.  عرض  خاكساری  و  ادب  كمال  در  كه  دارم  او 
اميدوارم مقبول طبع ايشان و يا هر كسی كه در تكميل 

كار ايشان گام بر می دارد واقع شود.
انتقال  ديوان  اين  اشكال  عمده ترين  و  مهم ترين   .1
پاورقيها (نسخه بدلها) به صفحات انتهايی جلد دوم است. 
اين مسأله سبب می شود كه كسی زحمت رجوع به نسخه 
بدل را به خود ندهد، مگر شخص سمجی مثل بنده، كه 
البته اگر نسخه بدلها در زير هر صفحه می آمد اآلن حجم 

اين مقاله ده برابر حجم فعلی می شد.
2. عناوين اشعار در چاپ نوريان به كلی حذف شده 
است كه كار غير موّجهی است و قطعاً الزم است كه آنچه 
در نسخه ها ثبت و ضبط شده با ذكر اختالفات تماماً نقل 

شود.
3. ايشان در مقدمۀ ديوان نوشته اند كه از دو نسخۀ 
چاپی ديوان مسعود سعد استفاده كرده اند كه در تملك 
پروين  محمد  استاد  مرحوم  و  قزوينی  عالمه  مرحوم 
مبسوطی  حواشی  ظاهراً  بزرگواران  اين  و  بوده  گنابادی 
قيد  عيناً  حواشی  اين  كاش  نوشته اند.  ديوان  دو  اين  بر 
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شود نه اينكه علم و سليقۀ جناب دكتر نوريان معيار رّد و 
قبول آن قرار گيرد. يا الاقل بهتر است خوانندگان نيز از 
اظهارنظرهای آن دو مرحوم و نيز علت رّد و قبول مصحح 
اين امر عالوه بر اينكه ضرری  آگاهی پيدا كنند. مطمئناً 

ندارد از منفعت نيز خالی نيست.
هرچند  مقدمه ای،  نيازمند  سعد  مسعود  ديوان   .4
و  است  گرانقدر  شاعر  اين  آثار  و  احوال  در  اجمالی، 
اين  مقاالتی در  نمی توان به بهانۀ اينكه فالنی و بهمانی 
باب نوشته اند از زير بار اين مهم شانه خالی كرد. دست 
كم می توان ترجمۀ مقالۀ عالمه قزوينی را با استدراكات 

جديد و مطالب تازه ياب در ابتدای ديوان منتشر كرد.
5. از مقايسۀ ديوان مصحح نوريان با چاپ سنگی ديوان 
جناب  كه  دريافتم  ياسمی،  مرحوم  چاپ  نيز  و  مسعود 
فرض  بی اهميت  را  اختالفات  از  بسياری  ظاهراً  نوريان 
كرده و از ذكر آن خود را معاف داشته اند؛ ـ اما همين جا 
عرض می كنم موارد متعددی را در اين مقايسه يافتم كه 
در اصالح مصرع يا بيتی نقش حياتی ايفا می كرد. بنابراين 
يكی ديگر از پيشنهادات بنده ذكر دقيق و تمام و كمال 

جملۀ اختالفات نسخه های خطی و چاپی است.
6. چاپ ديوان مسعود سعد بدون تعليقات به عقيدۀ 
بر  مسعود  ديوان  كه  چرا  است؛  بيهوده  زحمت  بنده 
قصايد  برخی  اگرچه  است.  وقوعی  غزلهای  مثًال  خالف 
همۀ  اما  است،  فارسی  قصايد  روان ترين  از  سعد  مسعود 
دارد.  توضيح  و  شرح  به  نياز  و  نيست  اين طور  قصايدش 
و اين توضيحات بدون مراجعه به متون شبه قاره و حتی 
علما و ادبای شبه قاره امكان پذير نيست. چرا كه گاه حل 
مسأله از روی حدس و گمان ظاهراً ساده به نظر می رسد 
و  حدس  همين  كه  می بينيد  می كنيد،  غور  وقتی  ولی 
گمانها كار دست آدم می دهد. اگرچه در اين بخش (يعنی 
و  نداشتم  شاهد  و  نمونه  ذكر  قصد  پايانی)  پيشنهادات 
عرض  نمونه  يك  مسأله  روشن شدن  جهت  فقط  ندارم 

می كنم. مثًال در ديوان مسعود سعد می خوانيم:
سپه به لشكر برهانپور ملعون زد

كه بود ملهی مخذول را سپهساالر
(ص 192)
عثمان  و  رونی  ابوالفرج  ديوان  در  چيست؟  ملهی  اين 
مختاری و ... نيز اين واژه ديده می شود. جناب آقای محمود 

مهدوی دامغانی در تعليقات ديوان ابوالفرج ذيل اين بيت:
رای زنی پير بود بر در ملهی

رای زن پير گفت رای جوان را
(ص 2)

می نويسد: «درهمۀ نسخ قديمی ”ملهی“ است، استاد 
صفحۀ 696  پاورقی  در  هم  همايی  آقای  حضرت  معظم 
له  معظم  بر  كه  فرموده اند  مرقوم  مختاری  عثمان  ديوان 
هم روشن نشده است از متن همان صفحۀ ديوان عثمان 
مختاری استنباط می گردد كه اين كلمه نام شخص است» 

(ص 214).

اما اين گمان مقرون به صحت نيست و بنده در نسخۀ 
خطی شرحی از ديوان ابوالفرج در هند ديدم كه ملهی را 
نام محلی در هند ذكركرده بود. حال با اين آگاهی دو بيت 

زير را كه باز از ابوالفرج است بخوانيد:
آنـكـه معبـود اهـل مـلـهـی را

خرد بشكست و ضبط كرد حصار
(ص 66)
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گشـاده رايـت منصـور او در قنـوج
شكسته هيبت شمشير او دل ملهی 

(ص 149)
7. اشكال ديگری كه برای رفع آن بايد كوشيد بعضی 
چون  كه  است  متن  ويراستاری  كار  در  فصلها  و  وصل 
مطابق نسخه نيست و بنا به مالحظات مصحح انجام شده 
است بهتر است تا از روش سودمندتری استفاده شود تا 

مثًال «ببد» به جای «به بد» نوشته نشود:
بر تن او ببد گمان نبرد (ص 813)

و «كانگشتری» به اين صورت نيايد (در وزن رباعی):
كه انگشتری شاه در انگشت تو ديد (ص 1004)

نمونۀ  ذكر  از  ندارم  تطويل  قصد  جداً  كه  آنجايی  از 
بيشتر درمی گذرم.

به  نزديك  نسخه ای  كه  حال  ديوان،  تصحيح  در   .8
كهن  ُجنگهای  از  نيست  دست  در  سعد  مسعود  زمان 
نيز استفاده شود. حتی به دست آوردن چند قصيده در 
و  معيار  می تواند  كه  چرا  است  غنيمت  كهن  نسخه های 
محك باشد برای بسياری ابيات كه مضامين يا واژه های 

كليدی مشترک با آن قصايد دارند.
مسعود  ديوان  تصحيح  منابع  از  ديگر  يكی   .9
مؤلفين  خوشبختانه  است.  فارسی  لغتنامه های  سعد، 
لغتنامه های قديم از ديوان مسعود بسيار نمونه و شاهد 
آورده اند. بنده در يك تورق مختصر و ساده دريافتم كه 
صورت صحيح و درست و قديمی و اصيل برخی ابيات 
صورت  با  (متفاوت  لغتنامه ها  برخی  در  سعد  مسعود 
در  است.  دسترسی  قابل  ديوان)  در  موجود  مصحف 

لغتنامۀ دهخدا كه مؤلفان آن به بسياری از لغت نامه های 
موجود  مدخل  هزار  سه  حدوداً  داشته اند  رجوع  قديم 
است.  آمده  سعد  مسعود  از  شواهدی  آن  در  كه  است 
(در بسياری از اين مدخلها دو الی چهار بيت شاهد از 
مسعود سعد به چشم می خورد.) البته غالب اين شواهد 
مستقيماً از ديوان نقل شده كه بديهی است چندان به 
كار نمی آيد، اما آن مقدار كه نقل از لغتنامه های قديم 

است قابل اعتناست.
10. با توجه به امكانات جديدی كه كامپيوتر در اختيار 
محققان ما گذاشته كارها بسی آسان تر از گذشته است. 
باالجبار  كه  سعد  مسعود  ديوان  چون  متنی  تصحيح  در 
بايد روش تصحيح قياسی را برگزيد نرم افزارهای جديد كه 
امكان جستجو و قياس را بسيار آسان كرده است كمك 
شايانی به محقق و مصحح می توانند كرد. عالوه بر ديوان 
مسعود سعد دواوين شعرای همدورۀ او و نيز متون نوشته 
شده در محدودۀ شبه قاره می بايد از منابع اصلی تصحيح 

اين متن با اهميت به حساب بيايند.

همين جا اين بخش از مطلب را ختم می كنم به دعای 
خيری برای دو مصحح بزرگوار ديوان مسعود سعد، اعنی 
رشيدی ياسمی و مهدی نوريان. اميد كه خداوند متعال 
به حق حرمتی كه علم و خرد نزد حضرتش دارد اولی را 
بيامرزاد و دومی را جزای خير و عمر دراز و سالمتی عطا 

كناد.
مبهم  ابيات  در  است  درنگی  كه  را  نوشتار  اين  ادامۀ 

ديوان مسعود سعد سلمان در شمارۀ آينده می خوانيد.


