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اشعاری نویافته از ُمنجیک ترمذی
احسان شواربی مق ّدم

   ابوالحس��ن علی بن مح ّمد ُمنجیک تِرمِذی از ش��عرای نیمۀ
دوم س��دۀ چهارم هجریس��ت .منجیک از مداحان ش��اهان
چغانی (آل محتاج) بوده و ابوالمظفّر فخرال ّدوله احمد بن مح ّمد
چغانی و ابویحیی طاهر بن فضل چغانی (مقتول به س��ال 381
هـ) از ممدوحین وی بودهاند .در حال حاضر مانند بس��یاری از
معاصران او ،نسخۀ کاملی از دیوان وی در دست نیست و تنها
ابیات مختصری از او در تذکرهها ،فرهنگها ،جنگها  و کتب
بالغی باقی مانده است .نخس��تین کوششها را برای بازیابی
اشعار متق ّدمین ،از جمله منجیک ،دکتر مح ّمد دبیرسیاقی در دو
کتاب گنج بازیافته (تهران )1334 :و پیش��اهنگان شعر پارسی
(تهران )1351 :و ژیلبر الزار در کتاب اشعار پراکندۀ قدیمیترین
ش��عرای فارس��ی زبان (تهران )1341 :صورت دادهاند .سپس
احم��د ادارهچی گیالن��ی در کتاب ش��اعران همعصر رودکی
(ته��ران )1370 :و دکتر محمود مدبّری در کتاب ش��رح احوال
و اش��عار شاعران بیدیوان در قرنهای  5 ،4 ،3هجری قمری
(تهران )1370 :به گردآوری این اش��عار پرداختند که در کتاب
دکتر مدبّری  326بیت از منجیک آمده اس��ت (مدبری:1370 ،
218ـ .)251همچنی��ن در این کت��اب ،قصیدهای هفتبیتی از
منجیک به استناد ترجمان البالغه 1،به نام حسین ایالقی ثبت
ش��ده است 2.سپس دکتر علیاشرف صادقی در مقالهای به نام
«اشعار تازهای از منجیک» در جشننامۀ استاد عبدالمحمد آیتی
(تهران 25 )1388 :بیت ت��ازه از منجیک را که در کتاب دکتر
مدبّری نیامده بود ،جمعآوری و منتشر کرد.
در مقالۀ حاضر ،تعدادی دیگر از اشعار نویافتۀ منجیک که
در طی پژوهشهای نگارنده برای بازیابی اش��عار این شاعر و
بازس��ازی دیوان او ،در یکی از منابع ّ
خطی (جنگ  53دانشکدۀ
ادبیات) 3به دس��ت آمده اس��ت ،ارائه میگردد .الب ّته بهجز این
اش��عار ،ابیات تازۀ دیگری نی��ز از منجیک به صورت پراکنده و
اهمیت
گاه پیوس��ته ،در چند منبع دیگر یافت شده ،ا ّما به سبب ّ
بیشتر جنگ دانش��کدۀ ادبیات دانشگاه تهران (که از این پس
آن را بهاختص��ار جن��گ -53د مینامیم) ،در ای��ن مقاله صرف ًا
به اش��عار نویافتۀ منس��وب به منجیک در ای��ن جنگ پرداخته

شده است .الب ّته در تذکرۀ عرفات العاشقین و عرصات العارفین
نوشتۀ تقیال ّدین اوحدی بلیانی نیز ابیاتی تازه از منجیک وجود
دارد که برخی از آنها در جنگ -53د نیز آمده اس��ت و در این
مقاله به آنها نیز اش��اره میشود .همچنین در این جنگ و سایر
توس��ط نگارنده ،از دیگر اشعار منجیک نیز
منابع بررسیش��ده ّ
ضبطهای��ی بعض ًا تازه به دس��ت آمده که در اصل کتاب ديوان
توجه بودهاند ا ّما در این س��طور به ذکر
منجیک ترمذی 4مورد ّ
ابیات نویافته از جنگ مذکور و ابیات تازۀ مشترک در آن جنگ
و تذکرۀ عرفات العاشقین بسنده شده است.
ابیات ذیل چند شعر پیوسته از منجیک در جنگ -53د است:
ای آنکه به فضل تو کس��ی نیس��ت ترا جفت
مدح��ت نکن��م زانـک��ه نـدانم بـس��زا گـفت
مـنجـی��ک چـو گـوزی بود ازرنگی ش��د (؟)
از علّـت بـس��ـیار بـپـژمـ��رد و فـروخـفـت
5
چـون آمـدن��ت این  فلک دولت (؟) بش��نید
چون پیل به جامه اندر فربی ش��د و بش��کفت
(جنگ -53د ،ص)440

***
ای ش��ـاهگیـر و خس��ـروبنـد و س��ـپاهکش
ای ابرک��ش(؟) و آتشتـیـ��غ و هـزبـرفـش
دو چی��ز ت��و همیـش��ه ز دو چی��ز خالیـس��ت
جـ��ود تـو از تمـامـ��ی ،تیـغ تـ��و از دهـش
می��دان اس��ت بزمگاهت و خون عدو ش��راب
تیغ آینه اس��ت و ش��یهۀ اس��بان سماع خوش
چ��ون خیـ��ل ت��و برآید زی��ر س��ـالح و گرد
گفـت��ی همیبخـن��دد بر خویش��ـتن حبـش

(جنگ -53د ،ص)438

***
بامدادس��ت و هوا کوی حبیب   است به جوش
ابر تاری��ک برآمد [به] یمن روش��ن کوش(؟)
گاه رطـل اس��ت بیـا بنشـین تـا رطـل زنیـم
ش��ـاد باش��ـیم بـدان خرگـهـی دیبـاپـوش
6

 .1رادویانی ،صص .2     .109-108همان ،ص  3     .72نک :فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات ،محمدتقی دانشپژوه ،ص .180
توسط نگارنده گردآوری و تصحیح شده و به زودی به وسیلۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد .5     .اصل :ای .6     .اصل :جبيب.
 .4این کتاب ّ
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آنکـه آمـد ز خرابـه بـه س��ـوی طـارم رفـت
زرد پوش��ید و برافکند س��ـر زل��ف به گـوش
خـود به صـدر اندر بنش��ین و رهی را بنش��ان
وز دل زیـر [ب��ر] انگـیز به صـد گونه خروش
تو ب��ه زر انـدر و هنـگام مـا ب��ا بنـدگـیت(؟)
ت��و به زر ش��کر خریداری و من ش��کرفروش
(جنگ -53د ،ص   )439

***
ن��ه بخـت کوته داری ،نه بخـت منکس��ـالن
نه قص��د بیهده داری ،ن��ه رای منخزالن( 7؟)
ع��داوت تو به دهـ��ر [انـ��در] افکـند نکـبات
س��عادت [ت��و] به س��نگ اندر افکند س��یالن
چـو تـ��و نبـیند چش��ـم زمـان��ه هـرگز نیـز
جهـ��ان اس��ـیر تو و تو اس��ـیر س��نـگدالن
س��ـپاه مـژگانش��ـان بر دلـت مظـفّر گش��ت
چنانـک��ه تی��غ یمانیـ��ت 8بر ف�لان و فالن
کجا دو زلفک 9ایشان چه آن چشمک تنگ(؟)
ن��ه زهد نی��کان مانـد ،ن��ه صب��ر متکیان(؟)
به نـ��وک نیـزه رب��وده هـم��ه ز اوج خجـند
ب��ه وعده ک��ژ و به ق��د و به تی��ر معتدالن(؟)
بقـ��ات خـواهـ��م تـا چـ��رخ را بقـا بـاش��ـد
ع��دوی دول��ت پیوس��ـته از تو دلکـس�لان
ج��واب گفـت��م آن را که می��ر 10طـاهر گفت
مـ��را وفـ��ای کریمـ��ان و خیـ��ر محتمالن

(جنگ -53د ،صص)439-438

***
عالوه بر اینها ،بهتازگی ابیات دیگری از این ش��اعر به دس��ت
آمده که مکمل اش��عار پیشتر چاپ ش��دۀ اوست و یا در جنگ
-53د ،ی��ا در تذکرۀ عرفاتالعاش��قین ،و ی��ا در هر دو ،موجود
است؛ به این ترتیب   :
بیت زیر در جنگ -53د سومین بیت از قصیدهای به مطلع
«به منظر آمد باید که وقت منظر بود» است:
هزاردس��تان ب��ر س��رو و گل خروش��ان ش��د
چو عاش��قی که س��جلّه بکاس��ت و درد فزود

(جنگ -53د ،ص)439

***
بیت زیر در جنگ -53د (صص  440ـ  )441و عرفات العاشقین
(ج  ،6ص  )3877پنجمین بیت از قصیده به مطلع «چه د ّرست
آن به زیر لعل و ّ
شکر» است:
نبین��ی ای��ن جهـ��ان را چ��ون بیاراس��ت                        11
بهـ��ار از پـرنیـا نکـ��ردار لـش��کـر
همچنی��ن این ابی��ات نیز در ه��ر دو منبع ،ابی��ات پایانی این
قصیدهاند:
نیـاس��ـاید هـم��ی بـ��ر دشمـنانش��ـان                        
ز خنـدی��دن ل��ب و دنـ��دان اخـت��ر
12
اال ت��ا زل��ف معش��ـوقان نگـونس��ار                          
دوت��ا ک��رده هم��ی  13س��رها چ��و چنب��ر
بـج��ز مـ��دح و ثنـاش��ـان مینـران��م                       14
زبـ��ان خـامـ��ه را بـ��ر روی دفـتـ��ر
ابی��ات زیر نیز ابیات ت��ازهای از قصیده به مطلع «خماریی که ز
دیبای حمریست قباش» هستند که به استثنای این بیت:
مرا بنفـش��ی رخس��ـار ازان میـانک اوسـت
به سان شـاخ بنـفشه س��ـالح کرده دوتـاش
(عرفات العاشقین ،ج ،6ص)3881

که فقط در عرفاتالعاش��قین آمده و بیت شش��م قصیده است،
باقی ابیات در هر دو منبع ذکر شدهاند.
بیت زیر در جنگ -53د (ص  )440بیت نهم و در عرفاتالعاشقین
(ج  ،6ص  )3881بیت دهم قصیده است:
چرا همی به خرد نش��کنم  15دو دس��ت امیـد
ز گوهـ��ری که جهـان را فـرو س��ـزد دریاش
ای��ن بیت نی��ز در جنگ -53د (ص  )440بیت س��یزدهم و در
عرفات العاشقین (ج  ،6ص  )3881بیت چهاردهم است:
16
کجـ��ا بـه بخـت رونـ��ده روان کـند روزی
17
ب��ه جـوی دولـ��ت آب مراد چـ��ون آبـاش
ابی��ات زی��ر نی��ز در ه��ر دو منب��ع( ،جن��گ -53د ص440؛
عرفاتالعاشقین ،ج ،6ص )3881ابیات پایانی این قصیدهاند:
می��ان قبـّ��ه [به] انش��ادش  18ایـن��ک آوردم
نیابد  19این پس��ـر جـود تـ��و مـگر عـذراش

 .7اصل :منخذالن .8     .اصل :یمانیست      .9اصل :زکفک      .10اصل :میز.11     .جنگ -53د :نه بینی این جهان را چون جویبارست    
 .12همانجا :نگونسار .13    .اوحدي :بدو .14     .همانجا :مینیابم .15     .همانجا :بشکنم . 16     .همانجا :کجا به بخت ز دیده رونده روان کند رودی   .
 .17جنگ -53د :آماش .18     .همانجا :انشاوش .19     .جنگ -53د :نیامد؛ اوحدی :بیابد.
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بقـ��ات خواه��م چنـدان کج��ا بق��ا خـواهد
درس��ت شادان(؟) با  20نعمتی که نیست فناش
***
   همچنین دو بیت پیوس��ته در جن��گ -53د (ص )441
موجود اس��ت که در تذکرۀ عرفات العاشقین (ج  ،6ص )3882
نیز با همان ضبط به چشم میخورند:
ای شـمس��ۀ معـال��ی ،ای تـ��اج روزگار                   
خ��ود ش��اه ،ت��ا ب��ه آدم 21،آب��ات ش��هریار
ای��ن م��ردک مقص��ر قیصر ب��ه خان��ه رفت      
از مرکب��ت پی��اده و ب��ر مدحت��ت س��وار
***
   قصیدۀ دهبیتی زیر یکی دیگر از اش��عاری اس��ت که در
جنگ -53د در میان اشعار منجیک آمده و بیت نهم آن نیز در
لغتنامۀ دهخدا (ذیل «منجز») به نام وی آمده اس��ت ،ا ّما این
ابیات متعلّق به بدایعی بلخی (بدیع بلخی) 22از شاعران معاصر
منجیک اس��ت که ظاهرا ً بهاشتباه به منجیک نسبت داده شده
(جنگ -53د ،صص :)440-439
هــ��وا روی زمــیـ��ن را ش��ــد مـطـ�� ِّرز          
بـ��ه صـاف��ی آب دری��ا ن��ی ب��ه قـرم��ز
نـفــیـ��ر  ابـ��ر  فــروردیـ��ن  بـرآمــ��د         
فـتـ��اد انـ��در س��ـپـاه گـ��ل هـزاهـِ��ز
ز رنـ��گ راغ ،رنـ��گ حـلّـ��ه  23حـیـ��ران         
ز بـان��گ زاغ ،بانـ��گ رود عـاجـ��ز
ب��دان منگ��ر که م��ی نه��ی اس��ت ،میخور           
بـوق��ت ال��ورد ش��ـرب الـ��راح جـای��ز
نـگـ��اری بـایـ��د اکـنـ��ون خـلّـخ��یزاد            
ب��ه رخس��ـاره بـ��ت چیـ��ن را مج ِّه��ز
بــ��ه بـس��ــتـان فـضـایـلهـ��ا مـهـیـّ��ا           
بـ��ه مـیـ��زان بـدیـهـس��ـتان مـمیـّ��ز
هـمیـش��ـه نـ��ام او را آفـریـ��ن جـفـ��ت         
همیـش��ه عـ��رض او را م��ال محـ�� ِرز
ب��ه گـ��رد چـ��رخ گـ��ردان جـز ب��ه نیـکی       
بری��ن صی��د از دل حات��م جوای��ز( 24؟)
هـمـ��ه امـ��رش بـ��ه کـ��ام دل روان بـ��اد         

همـ��ه آهنـ��گ او را دهـ��ر مـنجـ��ز
لـقــ��ای او بـ��ه مـعـنـ��ی قــ��ول بـ��اری      
بق��ای دش��منان چـ��ون بیـ��ت راجـ��ز
***
دو بیت زیر نیز در جنگ -53د (ص  )441به منجیک منسوب
شده ،ا ّما این ابیات به مس ّمطی از منوچهری تعلّق دارند:26
آم��ده بان��گ خ��روس م��وذِن میخ��وارگان  
صب��ح نخس��تین نم��ود روی ب��ه ّ
نظ��ارگان
ُك��ه ب��ه َکتـِ��ف برفکـن��د چ��ادر ب��ازارگان   
س��یارگان
روی ب��ه مش��ـرق نه��اد خس��رو ّ
***
25
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