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«نزهةالعقول :اثري ديگر از مؤلّف جوامعالحكايات»
علي صفري آققلعه

نزهة العقول في لطائف الفصول متني تازهياب شامل چهل فصل
اس��ت كه در هركدام از فصله��اي آن به يكي از ويژگيهاي
اخالقي يا مفاهيم ديني و عرفاني پرداخته شده است؛ مواردي
چ��ون :توبه ،اخ�لاص ،صبر ،قناع��ت ،ت��و ّكل و . ...اين متن
نخس��تين بار از سوي اس��تاد زندهياد ايرج افشار شناسايي و در
نوشتهاي مندرج در شمارۀ  53مجلّۀ كلك (مردادماه  1373خ)
به پژوهش��گران شناسانده شد و س��رانجام نيز در نيمۀ نخست
سال كنوني متن چاپش��دۀ اثر را پشت ويترين كتابفروشيها
ديديم .چاپي كه به كوش��ش استاد افشار و با ياري آقاي جواد
1
بشري در دسترس قرار گرفته است.
آنگون��ه ك��ه از يگانه نس��خۀ شناختهش��دۀ نزهةالعقول
برميآي��د ،نام مؤلّف اثر «ابوطاه��ر مح ّمد بن مح ّمد بن يحيي
عوفي» اس��ت و چنانكه ميبينيم اين نام بس��يار نزديك به نام
نويسندۀ مشهور ادب فارسي «سديدال ّدين مح ّمد بن مح ّمد بن
يحي��ي بن طاهر بن عثمان العوفي»  2ــ صاحب لبابااللباب و
جوامعالحكايات ــ اس��ت .با مقايسۀ دو نام درمييابيم كه نام
اين دو ش��خص و نام پدر و نيايشان با يكديگر يكسان است و
توجه به نس��بت «عوفي» در نام هردو نفر و اينكه
همچنين ،با ّ
هردو م ّدتي را در هند سپري كردهاند ،اين گمان ق ّوت ميگيرد
مصححان
كه شايد هردو نفر يكي باشند .اين نكتهاي است كه ّ
نزهةالعقول بدان نپرداختهاند.
متن نزهةالعقول بهويژه از ديدگاه سبك نثرنويسي داراي
مشابهتهاي بسيار با آثار سديدال ّدين عوفي است ا ّما جز اينها
قرائن و ش��باهتهاي ديگري ميان اين اثر با آثار س��ديدال ّدين
ديده ميش��ود .براي نمونه ،نويس��ندۀ نزهةالعقول آنجا كه به
نقل حكايت يا گفتهاي از امامان ش��يعه ميپردازد ،از ايشان با
احترام��ي ويژه ياد ميكند و اين موضوع از ويژگيهاي نمايان
در نوش��تههاي س��ديدال ّدين عوفي نيز هس��ت .از ديگر قرائن
اينكه چه��ار بيت از ابيات تحفةالعراقي��ن خاقاني در صفحات

 80و  135نزهةالعقول ثبت ش��ده اس��ت .نگارنده پيش از اين
در ديباج��ۀ تحفةالعراقي��ن (ص چهل و پنج) اش��اره كرده بود
كه لبابااللباب عوفي كهنترين متن شناختهشدهایست كه
توجه به اين نكته
ابياتي از تحفةالعراقين در آن درج ش��ده و با ّ
ك��ه ابيات تحفةالعراقين در ش��مار اندكي از آث��ار كهن به كار
رفته اس��ت اين كاربرد را نيز ميشود قرينهاي گرفت بر اينكه
شايد نويس��ندۀ نزهةالعقول همان س��ديدال ّدين مح ّمد عوفي
باشد؛ بهويژه كه دو بيت مندرج در صفحۀ  135نزهةالعقول در
لبابااللباب (ج  ،1ص  )8نيز درج شده است.
با وجود اينگون��ه قرائن ،همچنان خارخار ترديدي دربارۀ
صح��ت اين احتمال در دل وجود داش��ت و لذا جس��توجوي
ّ
بيش��تري براي دريافتن ارتباط نزهةالعقول با آثار س��ديدال ّدين
عوفي آغاز ش��د كه خوشبختانه نتايج سودمندي داشت چرا كه
پس از مقايس��ۀ متن با جوامعالحكايات اين نكته به دست آمد
كه بيش��تر حكايتها و عبارات نزهةالعقول به عين عبارات در
جوامعالحكايات نيز درج ش��ده اس��ت .براي نمونه ،آغاز فصل
شش��م نزهةالعقول با عنوان «في االدب» و همچنين نخستين
حكايت از آن فصل به عين عبارات در باب شش��م از قسم دوم
جوامعالحكاي��ات با عنوان «در فضيل��ت ادب» (صص - 171
[ 172س��طر  )]11درج ش��ده اس��ت .همچنين حكايت دوم از
همان فصل در يكي از نس��خههاي جوامعالحكايات متعلّق به
موزۀ بريتانيا درج شده اس��ت (نك :جوامعالحكايات ،جلد ا ّول
از قس��م سوم ،ص هشتاد و سه مق ّدمه) كه عجالت ًا اين حكايت
را در بخشهاي چاپش��دۀ اثر نيافتي��م .همچنين آغاز فصل
بيست و چهارم نزهةالعقول به عين عبارات در باب چهاردهم از
قسم دوم جوامعالحكايات (ص  )359ديده ميشود .همچنين
عبارات آغازين از فصل س��ي و چهارم نزهةالعقول (ص )222
به عين عبارت در آغاز باب س��وم از قسم سوم جوامعالحكايات
ذيل هم��ان فصل از نزهةالعقول
(ص  )57و همگ��ي
ِ
حكايت ِ

 . 1نزهة العقول في لطائف الفصول ،ابوطاهر مح ّمد بن مح ّمد يحيي عوفي ،به كوشش ايرج افشار و جواد بشري ،تهران :بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار  1390 ،خ.
توجه به اينكه عوفي در لبابااللباب (ج  ،1ص  )178از نياي خود «شرفال ّدين ابوطاهر يحيي بن طاهر بن عثمان العوفي» ياد كرده است.
 . 2با ّ
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(ص��ص  )227 - 223در ذيل همان ب��اب از جوامعالحكايات
(ص��ص  )76 - 72به عي��ن عبارات و البته ب��ا اندكي اختصار
ضبط شده است.
البته برخي از داس��تانهايي كه در يكي از اين دو اثر ذيل
يك موضوع درج ش��ده عين ًا در كتاب ديگر ذيل همان موضوع
ديده نميش��ود .براي نمونه باب پنجم نزهةالعقول در موضوع
«خُ لق» است و حكايت آن اعرابي در ذيل آن درج شده كه آبي
گنده را كه به مذاقش خوشترين آبها ميآمد به رس��م هديه
نزد مأمون برد (ص��ص  )41 – 37در حالي كه همين حكايت
در جوامعالحكاي��ات (باب ا ّول از قس��م دوم  ،صص )16 - 14
در ذيل موضوع «در فضيلت حيا و ذكر آن» درج ش��ده اس��ت.
نيز برخي دگرگونيها در ميان مندرجات دو متن ديده ميشود
چنانك��ه متن عربي حديثي ك��ه در نزهةالعقول (ص  )60ديده
ميشود در باب هفتم از قسم دوم جوامعالحكايات (صص 208
  )209به صورت ترجمۀ فارس��ي ــ ب��ي متن عربي ــ درجش��ده است .بي گمان ،جز اينها مشتركات ديگري نيز ميان دو
متن يافته خواهد ش��د كه دريافتن آنها جستوجوي بيشتري
را ميطلبد ا ّما آنچه ياد كرديم براي نتيجهگيريهاي نوش��تۀ
كنوني بسنده است.
نكتهاي كه جا دارد در اينجا يادآور ش��ويم اينكه نويسندۀ
«عبدالرحمن بن
نزهةالعقول در بخش��ي از اثر (ص  )167ب��ه
ّ
عوف» چنين اشاره كرده است:

عبدالرحم��ن عوف رضي هلل عنه ــ كه
رواي��ت كردهاند از
ّ
خال اعالي مؤلّف اين فصول اس��ت ــ كه چون چش��مۀ
مواش��ي او
آم��ال او از آب روان ام��وال دريا ش��د و كثرت
ِ
حواش��ي باديه را تنگ گردانيد ...درين انديش��ه به حضرت
رسالت آمد و از توانگري خود شكايت كرد...

مضم��ون اي��ن حكايت در ب��اب چهاردهم از قس��م دوم
جوامعالحكايات (ص  )367بدين عبارات درج شده است:
عبدالرحمان بن عوف رضي هلل عنه ــ كه ج ّد
آوردهاند كه
ّ
السالم
مؤلّف كتاب است ــ روزي به خدمت مصطفي عليه ّ
از توانگري خود بناليد...

چنانك��ه ميبينيم در عبارت نزهةالعقول اش��اره به «خال»
نميتواند درس��ت باشد و به احتمال قريب به يقين واژۀ «خال»

صورت تحريفشدۀ «ج ّد» ميباشد؛ بهويژه كه تحريف اين دو
واژه به يكديگر محتمل است.
نكتۀ ديگر اينكه شايد براي برخي افراد اين پرسش پيش
آيد كه ش��ايد نزهةالعقول گزيدهاي از جوامعالحكايات باش��د.
اين احتمال از دو سوي قابل ر ّد است .نخست اينكه اين گزيده
نميتواند كار يك نفر جز عوفي باشد چرا كه نگارش نزهةالعقول
در نسخه به تصريح از عوفي دانسته شده و بعيد است كه كسي
گزيدهاي از يك اثر را گرد آورده و س��پس به همان نام مؤلّف
اثر اصلي منتش��ر كند .ديگر اينكه اگ��ر خود عوفي اين گزيده
را پدي��د آورده بود قاعدت ًا ميبايس��ت به اي��ن موضوع در متن
اش��اره ميكرد .دومين دليل اينكه هرچند اش��تراكاتي به عين
عبارات در دو اثر ديده ميش��ود ا ّم��ا متن نزهةالعقول در موارد
گوناگون��ي با جوامعالحكايات اختالف دارد و اين اختالفها از
گونۀ برگزيدن بخشهايي از يك متن نيست.
گم��ان نويس��ندۀ اين س��طرها بر آن اس��ت ك��ه عوفي
نزهةالعق��ول را پيش از جوامعالحكايات نگاش��ته و بعدها كه
خواس��ته متني عظيم چ��ون جوامعالحكاي��ات را تأليف كند،
بخشهاي��ي از نزهةالعقول را عين ًا در مي��ان آن متن گنجانده
اس��ت .قرينهاي كه اي��ن نكته را تأييد ميكن��د اينكه در آغاز
نزهةالعقول مؤلّف به دو كتاب خود با نامهاي غنية االوصاف و
الوصاف و همچنين زبدة المعالي ألبيالمعالي اشاره كرده
منية ّ
اس��ت 3و اگر وي اي��ن اثر را پس از دو اثر حجيم و ارزش��مند
خود ــ لبابااللباب و جوامعالحكايات ــ نگاش��ته بود ،قاعدت ًا
ميبايس��ت در ديباجۀ نزهةالعقول به آن دو نوش��ته نيز اشاره
ميكرد.
نكتۀ ديگر اينكه در بخشهاي مشترك ميان نزهةالعقول
و جوامعالحكاي��ات گاهي ضبطهاي يك��ي بر ديگري برتري
دارد و لذا از هر كدام از اين دو متن ميتوان به عنوان نسخهاي
كمكي در تصحيح ديگري بهره برگرفت.
سخن پاياني اينكه تصحيح نزهةالعقول در شرايطي ويژه
به انجام رسيده و لذا نويسندۀ اين سطور را در آن سخني نيست
ا ّما چه خوب خواهد بود اگر فاضل گرامي ،آقاي بشري ،متن را
توجه به جوامعالحكايات از نو تصحيح كنند.
با ّ

 .3اين اشارۀ عوفي به دو اثر ديگرش را بايد از دانستههاي تازۀ تاريخ نگارشهاي فارسي به شمار آورد.
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