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نزهة.العقول.في.لطائف.الفصول.متني.تازه.یاب.شامل.چهل.فصل.

ــاي.آن.به.یکي.از.ویژگي.هاي. ــت.که.در.هرکدام.از.فصل.ه اس

اخالقي.یا.مفاهیم.دیني.و.عرفاني.پرداخته.شده.است؛.مواردي.

ــوّکل.و......این.متن. ــت،.ت ــالص،.صبر،.قناع ــون:.توبه،.اخ چ

ــتاد.زنده.یاد.ایرج.افشار.شناسایي.و.در. ــتین.بار.از.سوي.اس نخس

نوشته.اي.مندرج.در.شمارۀ.53.مجلّۀ.کلک.)مردادماه.1373.خ(.

ــرانجام.نیز.در.نیمۀ.نخست. ــگران.شناسانده.شد.و.س به.پژوهش

ــدۀ.اثر.را.پشت.ویترین.کتابفروشي.ها. سال.کنوني.متن.چاپ.ش

ــش.استاد.افشار.و.با.یاري.آقاي.جواد. دیدیم..چاپي.که.به.کوش

بشري.در.دسترس.قرار.گرفته.است.1.

ــدۀ.نزهةالعقول. ــخۀ.شناخته.ش ــه.از.یگانه.نس ــه.ک آن.گون

ــر.محّمد.بن.محّمد.بن.یحیي. ــد،.نام.مؤلّف.اثر.»ابوطاه برمي.آی

ــیار.نزدیک.به.نام. ــت.و.چنانکه.مي.بینیم.این.نام.بس عوفي«.اس

نویسندۀ.مشهور.ادب.فارسي.»سدیدالّدین.محّمد.بن.محّمد.بن.

ـ.صاحب.لباب.االلباب.و. ــي.بن.طاهر.بن.عثمان.العوفي«2.ـ. یحی

ــت..با.مقایسۀ.دو.نام.درمي.یابیم.که.نام. ـ.اس جوامع.الحکایاتـ.

ــخص.و.نام.پدر.و.نیایشان.با.یکدیگر.یکسان.است.و. این.دو.ش

ــبت.»عوفي«.در.نام.هردو.نفر.و.اینکه. همچنین،.با.توّجه.به.نس

هردو.مّدتي.را.در.هند.سپري.کرده.اند،.این.گمان.قّوت.مي.گیرد.

که.شاید.هردو.نفر.یکي.باشند..این.نکته.اي.است.که.مصّححان.

نزهةالعقول.بدان.نپرداخته.اند.

متن.نزهةالعقول.به.ویژه.از.دیدگاه.سبک.نثرنویسي.داراي.

مشابهت.هاي.بسیار.با.آثار.سدیدالّدین.عوفي.است.اّما.جز.این.ها.

ــدیدالّدین. ــباهت.هاي.دیگري.میان.این.اثر.با.آثار.س قرائن.و.ش

ــندۀ.نزهةالعقول.آنجا.که.به. ــود..براي.نمونه،.نویس دیده.مي.ش

ــیعه.مي.پردازد،.از.ایشان.با. نقل.حکایت.یا.گفته.اي.از.امامان.ش

ــي.ویژه.یاد.مي.کند.و.این.موضوع.از.ویژگي.هاي.نمایان. احترام

ــت..از.دیگر.قرائن. ــدیدالّدین.عوفي.نیز.هس ــته.هاي.س در.نوش

ــن.خاقاني.در.صفحات. ــار.بیت.از.ابیات.تحفةالعراقی اینکه.چه

ــت..نگارنده.پیش.از.این. ــده.اس 80.و.135.نزهةالعقول.ثبت.ش

ــاره.کرده.بود. ــن.)ص.چهل.و.پنج(.اش ــۀ.تحفةالعراقی در.دیباج

که.لباب.االلباب.عوفي.کهن.ترین.متن.شناخته.شده.ای.ست.که.

ــده.و.با.توّجه.به.این.نکته. ابیاتي.از.تحفةالعراقین.در.آن.درج.ش

ــار.کهن.به.کار. ــمار.اندکي.از.آث ــه.ابیات.تحفةالعراقین.در.ش ک

ــت.این.کاربرد.را.نیز.مي.شود.قرینه.اي.گرفت.بر.اینکه. رفته.اس

ــدیدالّدین.محّمد.عوفي. ــندۀ.نزهةالعقول.همان.س شاید.نویس

باشد؛.به.ویژه.که.دو.بیت.مندرج.در.صفحۀ.135.نزهةالعقول.در.

لباب.االلباب.)ج.1،.ص.8(.نیز.درج.شده.است.

ــه.قرائن،.همچنان.خارخار.تردیدي.دربارۀ. با.وجود.این.گون

ــت.وجوي. ــت.و.لذا.جس ــت.این.احتمال.در.دل.وجود.داش صّح

ــدیدالّدین. ــتري.براي.دریافتن.ارتباط.نزهةالعقول.با.آثار.س بیش

ــد.که.خوشبختانه.نتایج.سودمندي.داشت.چرا.که. عوفي.آغاز.ش

ــۀ.متن.با.جوامع.الحکایات.این.نکته.به.دست.آمد. پس.از.مقایس

ــتر.حکایت.ها.و.عبارات.نزهةالعقول.به.عین.عبارات.در. که.بیش

ــت..براي.نمونه،.آغاز.فصل. ــده.اس جوامع.الحکایات.نیز.درج.ش

ــم.نزهةالعقول.با.عنوان.»في.االدب«.و.همچنین.نخستین. شش

ــم.از.قسم.دوم. حکایت.از.آن.فصل.به.عین.عبارات.در.باب.شش

ــت.ادب«.)صص.171.-. ــات.با.عنوان.»در.فضیل جوامع.الحکای

ــت..همچنین.حکایت.دوم.از. ــده.اس ــطر.11[(.درج.ش 172.]س

ــخه.هاي.جوامع.الحکایات.متعلّق.به. همان.فصل.در.یکي.از.نس

ــت.)نک:.جوامع.الحکایات،.جلد.اّول. موزۀ.بریتانیا.درج.شده.اس

ــم.سوم،.ص.هشتاد.و.سه.مقّدمه(.که.عجالتًا.این.حکایت. از.قس

ــم..همچنین.آغاز.فصل. ــدۀ.اثر.نیافتی را.در.بخش.هاي.چاپ.ش

بیست.و.چهارم.نزهةالعقول.به.عین.عبارات.در.باب.چهاردهم.از.

قسم.دوم.جوامع.الحکایات.)ص.359(.دیده.مي.شود..همچنین.

ــي.و.چهارم.نزهةالعقول.)ص.222(. عبارات.آغازین.از.فصل.س

ــوم.از.قسم.سوم.جوامع.الحکایات. به.عین.عبارت.در.آغاز.باب.س

ــان.فصل.از.نزهةالعقول. ــي.حکایِت.ذیِل.هم )ص.57(.و.همگ

»نزهةالعقول: اثري دیگر از مؤلّف جوامع الحکایات«

علي صفري آق قلعه

1...نزهة.العقول.في.لطائف.الفصول،.ابوطاهر.محّمد.بن.محّمد.یحیي.عوفي،.به.کوشش.ایرج.افشار.و.جواد.بشري،.تهران:.بنیاد.موقوفات.دکتر.محمود.افشار.،.1390.خ.

2...با.توّجه.به.اینکه.عوفي.در.لباب.االلباب.)ج.1،.ص.178(.از.نیاي.خود.»شرف.الّدین.ابوطاهر.یحیي.بن.طاهر.بن.عثمان.العوفي«.یاد.کرده.است.
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ــاب.از.جوامع.الحکایات. ــص.223.-.227(.در.ذیل.همان.ب )ص

ــا.اندکي.اختصار. ــن.عبارات.و.البته.ب ــص.72.-.76(.به.عی )ص

ضبط.شده.است.

ــتان.هایي.که.در.یکي.از.این.دو.اثر.ذیل. البته.برخي.از.داس

ــده.عینًا.در.کتاب.دیگر.ذیل.همان.موضوع. یک.موضوع.درج.ش

ــود..براي.نمونه.باب.پنجم.نزهةالعقول.در.موضوع. دیده.نمي.ش

»ُخلق«.است.و.حکایت.آن.اعرابي.در.ذیل.آن.درج.شده.که.آبي.

ــم.هدیه. گنده.را.که.به.مذاقش.خوش.ترین.آب.ها.مي.آمد.به.رس

ــص.37.– 41(.در.حالي.که.همین.حکایت. نزد.مأمون.برد.)ص

ــم.دوم.،.صص.14.-.16(. ــات.)باب.اّول.از.قس در.جوامع.الحکای

ــت.. ــده.اس در.ذیل.موضوع.»در.فضیلت.حیا.و.ذکر.آن«.درج.ش

نیز.برخي.دگرگوني.ها.در.میان.مندرجات.دو.متن.دیده.مي.شود.

ــه.در.نزهةالعقول.)ص.60(.دیده. ــه.متن.عربي.حدیثي.ک چنانک

مي.شود.در.باب.هفتم.از.قسم.دوم.جوامع.الحکایات.)صص.208.

ـ.درج. ــي.متن.عربيـ. ـ.ب ــيـ. -.209(.به.صورت.ترجمۀ.فارس

ــده.است..بي..گمان،.جز.اینها.مشترکات.دیگري.نیز.میان.دو. ش

ــد.که.دریافتن.آن.ها.جست.وجوي.بیشتري. متن.یافته.خواهد.ش

ــتۀ. را.مي.طلبد.اّما.آنچه.یاد.کردیم.براي.نتیجه.گیري.هاي.نوش

کنوني.بسنده.است.

ــویم.اینکه.نویسندۀ. نکته.اي.که.جا.دارد.در.اینجا.یادآور.ش

ــه.»عبدالّرحمن.بن. ــي.از.اثر.)ص.167(.ب نزهةالعقول.در.بخش

عوف«.چنین.اشاره.کرده.است:

ـ.که. ــن.عوف.رضي.هلل.عنهـ. ــت.کرده.اند.از.عبدالّرحم روای

ــمۀ. ـ.که.چون.چش ــتـ. خال.اعالي.مؤلّف.این.فصول.اس

ــِي.او. ــد.و.کثرت.مواش ــوال.دریا.ش ــال.او.از.آب.روان.ام آم

ــه.به.حضرت. ــي.بادیه.را.تنگ.گردانید....درین.اندیش حواش

رسالت.آمد.و.از.توانگري.خود.شکایت.کرد...

ــم.دوم. ــاب.چهاردهم.از.قس ــن.حکایت.در.ب ــون.ای مضم

جوامع.الحکایات.)ص.367(.بدین.عبارات.درج.شده.است:

ـ.که.جّد. آورده.اند.که.عبدالّرحمان.بن.عوف.رضي.هلل.عنهـ.

ـ.روزي.به.خدمت.مصطفي.علیه.الّسالم. مؤلّف.کتاب.استـ.

از.توانگري.خود.بنالید...

ــاره.به.»خال«. ــه.مي.بینیم.در.عبارت.نزهةالعقول.اش چنانک

ــت.باشد.و.به.احتمال.قریب.به.یقین.واژۀ.»خال«. نمي.تواند.درس

صورت.تحریف.شدۀ.»جّد«.مي.باشد؛.به.ویژه.که.تحریف.این.دو.

واژه.به.یکدیگر.محتمل.است.

نکتۀ.دیگر.اینکه.شاید.براي.برخي.افراد.این.پرسش.پیش.

ــد.. ــاید.نزهةالعقول.گزیده.اي.از.جوامع.الحکایات.باش آید.که.ش

این.احتمال.از.دو.سوي.قابل.رّد.است..نخست.اینکه.این.گزیده.

نمي.تواند.کار.یک.نفر.جز.عوفي.باشد.چرا.که.نگارش.نزهةالعقول.

در.نسخه.به.تصریح.از.عوفي.دانسته.شده.و.بعید.است.که.کسي.

ــپس.به.همان.نام.مؤلّف. گزیده.اي.از.یک.اثر.را.گرد.آورده.و.س

ــر.خود.عوفي.این.گزیده. ــر.کند..دیگر.اینکه.اگ اثر.اصلي.منتش

ــن.موضوع.در.متن. ــت.به.ای ــد.آورده.بود.قاعدتًا.مي.بایس را.پدی

ــتراکاتي.به.عین. ــاره.مي.کرد..دومین.دلیل.اینکه.هرچند.اش اش

ــا.متن.نزهةالعقول.در.موارد. ــود.اّم عبارات.در.دو.اثر.دیده.مي.ش

ــي.با.جوامع.الحکایات.اختالف.دارد.و.این.اختالف.ها.از. گوناگون

گونۀ.برگزیدن.بخش.هایي.از.یک.متن.نیست.

ــه.عوفي. ــت.ک ــطرها.بر.آن.اس ــندۀ.این.س ــان.نویس گم

ــته.و.بعدها.که. ــول.را.پیش.از.جوامع.الحکایات.نگاش نزهةالعق

ــات.را.تألیف.کند،. ــون.جوامع.الحکای ــته.متني.عظیم.چ خواس

ــان.آن.متن.گنجانده. ــي.از.نزهةالعقول.را.عینًا.در.می بخش.های

ــد.اینکه.در.آغاز. ــن.نکته.را.تأیید.مي.کن ــت..قرینه.اي.که.ای اس

نزهةالعقول.مؤلّف.به.دو.کتاب.خود.با.نام.هاي.غنیة.االوصاف.و.

منیة.الوّصاف.و.همچنین.زبدة.المعالي.ألبي.المعالي.اشاره.کرده.

ــمند. ــن.اثر.را.پس.از.دو.اثر.حجیم.و.ارزش ــت3..و.اگر.وي.ای اس

ــته.بود،.قاعدتًا. ـ.نگاش ـ.لباب.االلباب.و.جوامع.الحکایاتـ. خودـ.

ــته.نیز.اشاره. ــت.در.دیباجۀ.نزهةالعقول.به.آن.دو.نوش مي.بایس

مي.کرد.

نکتۀ.دیگر.اینکه.در.بخش.هاي.مشترك.میان.نزهةالعقول.

ــي.بر.دیگري.برتري. ــات.گاهي.ضبط.هاي.یک و.جوامع.الحکای

دارد.و.لذا.از.هر.کدام.از.این.دو.متن.مي.توان.به.عنوان.نسخه.اي.

کمکي.در.تصحیح.دیگري.بهره.برگرفت.

سخن.پایاني.اینکه.تصحیح.نزهةالعقول.در.شرایطي.ویژه.

به.انجام.رسیده.و.لذا.نویسندۀ.این.سطور.را.در.آن.سخني.نیست.

اّما.چه.خوب.خواهد.بود.اگر.فاضل.گرامي،.آقاي.بشري،.متن.را.

با.توّجه.به.جوامع.الحکایات.از.نو.تصحیح.کنند.

■

3..این.اشارۀ.عوفي.به.دو.اثر.دیگرش.را.باید.از.دانسته.هاي.تازۀ.تاریخ.نگارش.هاي.فارسي.به.شمار.آورد.


