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۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٠٠

مه
ّ

مقد

بیـت، ۱۳۲در ) ع(خطاب بـه امـام حسـین)ع(ترجمۀ منظومی از وصّیت منسوب به امام علی

چنـدین ر اسـاسباقی است که چاپی از آن ب) ق۵۵۷تا ۵۵۵. د(غزنوی سّید حسنسرودۀ 

هـایی از در ایـن چـاپ بـه نقل. فراهم آمده اسـت۱۳۸۹نسخۀ کامل و ناقص کهن در سال 

ق یا اندکی پس از ۶۰۳ق، ۶۰۱اتمام نگارش در (راوندی راحة الصدورر کتاب منظومه که د

در و شـده،توّجـه،آمـده) ۹۵-۹۴: ۱۳۷۴ولی، و؛ مفتاح۱۶۰: ۱۳۹۸شکوهی، .کنآن؛ 

همـین کتـاب راونـدی معّرفـی شـده کرده،نقلیادشده ۀمنبعی که از منظومین ترقدیم، واقع

در کتـاب خـود قـرار داده ... را) ع(وصّیت امام علیبیت از ترجمۀ منظوم۴۰راوندی «. است

بیت غیرتکراری از این رساله در ۳۴با این حساب . که از این تعداد شش مورد تکراری است

تـک آنهـا اشـاره شـده اسـت که در تعلیقات مـتن چـاپی بـه تک» وجود داردراحة الصدور

در دست است، تـاریخ همنظوماین نویسی که از ترین دستقدیم). ودوسی: ۱۳۸۹، بشری(

ق دارد که بخشی از یک سفینۀ قرن هفتمی، محفوظ در کتابخانـۀ اسـماعیل صـائب در ۶۸۱

،بنابراین). وچهارچهلـ وششسی: همان(است ۳۷۷۵شهر آنکارا به شمارۀ 
ً
تصـّور عموما

ق به زمان نگارش سّید حسنها از منظومۀ ترین نقلشد که قدیممی
ّ
، الصدورراحةغزنوی متعل

.استبودهیعنی اوایل قرن هفتم هجری

ــ ــایهاز یافت ــۀ ه ــاپ منظوم ــحیح و چ ــس از تص ــنپ ــّید حس ــرنخس ــوی، س ها و غزن

صورت ناقص معّرفی شـده های دیگری از این متن است که اغلب در فهارس بهنویسدست

ــا  ــهیهــای جدیــد بعضــفهرســتازو ی ــه دســت آمــده اســتکتابخان ــن . ها ب مجمــوع ای

از همـان سـدۀ ،ایـن منظومـه راۀگسـتردرواجها و استنادها، ، نقلبیاهای تازهویسندست

که متن در آنجـا شـکل ـ) هند(تا دورترین نقاط نسبت به قلمرو غزنویان دوم ،ششم هجری

کـاملی ،دهدنشان میـاستگرفته و به دربار آنان تقدیم شده
ً
تا حّدی که حّتی روایت نسبتا

از اواخر سدۀ ششم یا اوایل سدۀ هفتم هجری از شمال غرب ایران درج شـده از آن در کتابی 

های متعّدد و بسیار معتبر دیگر از این منظومۀ کوتـاه این کشف، و نیز شناسایی نسخه. است

یکـی . شـودانجامزودی که امید است بهکنداقتضا میتصحیح دیگری از آن راو پراهمیت،



١٠١/)السالمعلیهما(ین ها از ترجمۀ منظوم وصّیت امام علی به امام حسترین نقلکهن

کلیله و دمنۀنویس کهنی از در دستاین منظومهیک بیت از ، نقلردیگجالباز رویدادهای 

قدیم۵۹۴بهرامشاهی موّرخ 
ً
سّید حسندار از منظومۀ ترین نقل تاریخق است، نقلی که فعال

آیا این بیت را نصرالله منشـی در نیمـۀ نخسـت سـدۀ ششـم کهاین. رودشمار میغزنوی به

بحـث بعدی آن را به مـتن افزودهآورده و یا کاتبان ددر کتاب خوشخصاهجری
ّ

انـد، محـل

نصـرالله منشـی کلیلـۀ هـای ترجمـۀ نویساست و باید برای یافتن پاسخ به بسیاری از دست

ق به قـرن ششـم و هفـتم هجـری کـه دارای حاضرنوشتار. مراجعه شود
ّ
، به این دو سند متعل

.دزپردامیغزنوی است سّید حسنهایی از اثر نقل

ق از ترجمۀ کلیله و دمنه۵۹۴غزنوی در نسخۀ موّرخ سّید حسننظومۀ بیتی از م)الف

غزنـوی در سـّید حسـناز ) ع(به امام حسـین) ع(وجود بیتی از ترجمۀ منظوم وصّیت امام علی

بیـت در ایـن.اثر نصرالله منشی، بسیار عجیب استکلیله و دمنهیک نسخۀ کهن از ترجمۀ 

یکـی موضعی ازصحیح مجتبی مینوی نیامده و تنها دربهرامشاهی تۀ ه و دمنکلیلمتن چاپی 

آن موضـع از مـتن بـر اسـاس ،پیش از هر چیز. درج شده استآنکهِنهاینویساز دست

، شـده در زیـر، از نظـر ضـبطجمـالت نقل. شـودق، بازخوانی می۵۹۴نویس موّرخ دست

،ر حقیقـتدنـویس اسـت و آنچـه فقـط در نسـخۀ مـا آمـده واغلب بر اساس همین دست

.قرار گرفته است> <است، داخل حاضرنوشتار ضوع بحث درمو
هـای صـعب و تجـّرع از تحّمـل رنج] گـردد و: چاپی[و هرک درگاه ملوک را مالزم باشد 

آب حلـم بنشـاند ] صفای: +چاپی[شربتهاء بذگوار تجّنب ننماید و تیزی آتش خشم را به 
و ] نکنـذ: ۵۹۴نسخۀ [ن خرذ در شیشه کند و شیطان هوا را به افسو] ننشانذ: ۵۹۴نسخۀ [

ُجنانـک امیرالمـؤمنین علـی کـّرم اللـه <حرص فریبنده را بر عقل رهنمای استیال ندهـد، 
ِة؛ : وجهه گفته است

َ
الفاق

ُ
ة ُجنَّ بُر الصَّ

>سپر صبر تیغ زن بر گیرفاقه هر گه کی کرد دست به تیر
ی نمایذ هرآینه دستی و و بنای کارها بر کوتاه

ّ
رای راست نهذ و حوادث را به رفق و مدارا تلق

هرج نیکوتر او را استقبال واجـب بینـد ] لباِس: چاپی[در لباسی ] مراد هرآینه: چاپی[مراد 
).۶۵: ۱۳۷۹، و؛ هم37a-36b/ ۷۳-۷۲: ۱۳۹۹نصرالله منشی، ] (استقبال کند: چاپی[

.کنـبـرای نمونـه، (انـد نـام ایشـان آوردهرا منابعی بـه)ع(اصل متن این کالم امام علی

،۱۰/۱۲۸: ق۱۴۲۱؛ القبانچی، ۱/۱۴۰: ق۱۴۰۵؛ الکراجکی، ۹۰: ۱۳۶۳شعبة الحّرانی، إبن



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٠٢

اّما ایـن کـالم در کنـار بیـت فارسـی، ،)»الصبر جّنة ِمن الفاقة«صورت در همۀ این منابع به

برگرفته از همین ترجمۀ منظوم 
ً
در چاپی که از آن شده، فقـرۀ غزنوی است، و سّید حسنقطعا

هایی که در اختیار مصّحح قـرار داشـته، بـه نویسدر دستدگرسانیاست که با کمترین ۷۳

:این صورت ثبت شده است
ِة

َ
اق

َ
الف

ُ
ة ُجنَّ بُر ه که دست کرد به تیر : الصَّ

َ
سـّید حسـن(زن برگیـر سپر صـبر تیـغ| فاقه هر گ

). ۱۵: ۱۳۸۹غزنوی، 

حفـظ کـرده، همین موضعرا درسّید حسنکه بیت کلیله و دمنهنویسی از ترجمۀدست

ی آنکارا ۱۱۱شمارۀ نویسدست
ّ
اسـت کـه ) کتابخانـۀ وزارت معـارف:ترپیش(کتابخانۀ مل

نویس بهاین دست. منتشر شد) برگرداننسخه(صورت عکسی چندی پیش به
ّ

محّمـد «خـط

.ق به پایان رسیده است۵۹۴عدۀ قاست و کتابت آن در دهۀ نخست ذی» بن هرون السیفی

سبب غفلت از این بیت در کتاب نصرالله منشی آن است که مینوی در تصحیح خود 

های موردمراجعۀ خویش را ثبت نویسهای متعّدد و متنّوع دستها و دیگرسانیبدلنسخه

شرح تناسب نیاز و اقتضایها، بهنکرده و تنها به حفظ و عرضۀ تعداد اندکی از دیگرسانی

اّما آیا این دیگرسانی بسیار حّساس که حدیثی و بیتی را به متن . خویش، اقدام نموده است

ها، به آن بدلهای اندکی از عرضۀ نسخهافزاید، ارزش آن را نداشت که در همین نمونهمی

دار کتاب نویس بسیار کهن تاریخبدل در دومین دستاشاره شود؟ زیرا به هر حال این نسخه

دلیل سکوت مینوی در پانویس این بخش، . شده و از کمال اهّمیت برخوردار استیافت

بدل عنوان یک دیگرسانی و نسخهتوانست این کالم و بیت ترجمۀ آن را بهجایی که می

آن است که تصویر دست
ً
نویس آنکارا، دست(ق ۵۹۴نویس پراهّمیت عرضه کند، ظاهرا

در واقعبسیار دیر به دست او رسیده و ) ح مینویدار تصحینویس تاریخیعنی دومین دست

تصحیح نهایی و ۳۴۶مصّحح زمانی تصویر آن را دریافت کرده که متن تا صفحۀ

.ز عبور از آن نداشته استجای و او چاره) د: ۱۳۹۹بشری، (چینی نیز شده بوده حروف

توّسط خود نصراللکلیله و دمنهدرمذکورکه درج بیتاینتشخیصبرای 
ً
ه منشی، فرضا

در یکی از تحریرهای اثر، صورت گرفته یا برافزودۀ یکی از کاتبان فاضل این اثر اسـت، بایـد 

ولی پـیش از هـر چیـز، الزم اسـت . دکرمراجعه کلیلههای موجود از ترجمۀ نویسبه دست



١٠٣/)السالمعلیهما(ین ها از ترجمۀ منظوم وصّیت امام علی به امام حسترین نقلکهن

نقل از بدانیم
ً
ا کاتبان و ی،پذیر بودهبرای نصرالله منشی امکاناین ترجمۀ منظومکه آیا اساسا

.اندرا افزودهآنبهرامشاهیکلیله و دمنۀناسخان بعدی متن 

بین 
ً
از کتـاب یمحتاطانه بگوییم، تحریریا،ق کتاب۵۴۰تا ۵۳۸نصرالله منشی ظاهرا

یوان، از غزنویان دوم، تقدیم کرده تا د)ق۵۴۷-۵۱۲. حک(به بهرامشاه غزنوی د را تهیه وخو

غزنوی نیز منظومـۀ کوتـاه خـویش را بـه سّید حسن. مبادرت کندانشاء و رسائل به تکثیر آن 

ر مسعود بن ظهیرالدوله أبی«
ّ

ر ابـراهیم بـن أبیعالءالدین ابوالمظف
ّ

سـعید مسـعود بـن المظف

او کـه . تقدیم نموده است) ق۵۱۱-۴۸۱. حک(» القاسم محمود بن سبکتگینالدوله أبییمین

م غزنـوی شـهره اسـت، پـدر بهرامشـاه غزنـوی در نمودارهای سلسلۀ غزنویان به مسعود سو

سّید حسـنکه هم استبهرامشاهیاین همان .)ویکسیـونهبیست: ۱۳۸۹بشری، (است 

راکلیلـه و دمنـه او سروده و هم نصرالله منشـیدر ستایشغزنوی بیشترین مدایح خویش را 

صرالله منشـی بیتـی از بنابراین از نظر تاریخی استبعادی ندارد که ن. کرده استبه او پیشکش 

، در که به دستگاه ممدوح او نیز منتسـب بـوده،منظومۀ شاعر پیشگام و شهیر روزگار خود را

ابیاتی از دیگر شاعران دستگاه غزنـویبوده،روش اوکهچناننصرالله منشی . بیاورداثر خود

پس فرض نخ. در تضاعیف کتاب خود آورده استرا نیز، بدون ذکر نام سراینده،
ً
ست، فعـال

البته بررسی جزئیات دیگری بـرای اثبـات آن . از نظر تاریخی و منطقی، فرض محالی نیست

تــک تــر از همــه، بررســی تکمهم؛پرداخــتخـواهیمه آندر ادامــه بــضـروری اســت کــه 

. دبهرامشاهی است که در اثبات فرض دوم اهّمیـت زیـادی دارکلیله و دمنۀهای کهن نسخه

غزنوی با نصرالله منشی و خاندان او سّید حسناز ارتباط مجملیم استالزآن،اّما پیش از 

سـّید منظومـۀتواند مؤّیدی بر آشنایی نصرالله منشی بـا این ارتباط میاثبات گفته شود، زیرا

. غزنوی باشدحسن

، یعنــیمنشــیبنــد، پــدر نصــراللهدر دو قصــیده و یــک ترکیــب، غزنــویســّید حســن

جـانی، بگ(را مـدح گفتـه ،ک ابونصر محّمد بـن عبدالحمیـد مسـتوفیالملالدین نظامقوام

؛ سـاکت، ۲۵۰، ۱۴۷-۱۴۵، ۱۲۴-۱۲۳: ۱۳۹۷غزنـوی، سـّید حسـن؛ ودوبیست: ۱۳۹۷

ــیده) ۵۶۳: ۱۳۹۸ ــز در قص ــرالله را نی نص ــوِد ــت و خ ــرده اس ــتایش ک ــانی،بگ(ای س ج

نیـز ). ۵۶۳: ۱۳۹۸؛ سـاکت، ۱۵۵-۱۵۳: ۱۳۹۷غزنـوی، سّید حسـن؛ ودوبیست: ۱۳۹۷



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٠٤

نصرالله، یعنی عبدالحمیـد بـن احمـد بـن عبدالصـمد، در دسـتگاه یادآورر شدباید  که جّد

یان دوم به وزارت رسیده  سـاکت، (اسـت خـدمت کـردهوهشـت سـالسـیو به مدتغزنو

این بدان معناست که دوران وزارت عبدالحمید بن احمد، روزگـار حکومـت ). ۵۶۲: ۱۳۹۸

در ترجمـۀ سّید حسـنگرفته است، و در حقیقت منظومۀ بر میمسعود سوم غزنوی را نیز در 

به دربـار غزنویـان دوم زمانی، بودهنام همین مسعود سوم غزنوی ، که به)ع(وصیت امام علی

نصرالله منشی در آن دسـتگاه وزارت داشـته اسـت بـا ایـن توضـیحات،. تقدیم شده که جّد

غزنـوی، از جملـه همـین منظومـۀ او، سـّید حسـننصرالله منشی بـا آثـار توان گفت کهمی

.آشنایی کامل داشته است

کلیلـه و دمنـۀتوّسط کاتبان و ناسخان بعـدی مورد بحثبیتکهه منظور تعیین ایناّما ب

ایـن هـای موجـودنویسالزم است همـۀ دسـتافزوده شده یا نه،به متن این اثربهرامشاهی 

ـق بـه یکـی از تحریرهـای مالحظه گردد تا روشن شود که آیا ایـن بیـکتاب
ّ
شـخصت متعل

البتـه تـا . انـد، یا کاتبان، پس از درگذشت نصرالله منشی، آن را بـه مـتن افزودهبودهپدیدآور

نصرالله منشی تهّیه نشـود، حّتـی اگـر چنـد کلیلۀهای ترجمۀ نویسزمانی که تبارنامۀ دست

را در موضـعی مشـابه و ترجمـۀ فارسـی)ع(لـیامـام عنویس نیز به دست آید که کالم دست

ممکـن زیـرا؛داشته باشد، باز هم این احتمال هست که کاتبی آن را به متن اضافه کرده باشد

نویس آنکارا، این کالم و ترجمۀ فارسـی آن را یک کاتب قرن ششمی، مثل کاتب دستاست

کـردهسـاخاستنآن از روی طور غیرمستقیم،، مستقیما یا بهو کاتبان دیگرافزوده باشدبه متن 

. اصلی بوده استمؤلفقلم فردی جزبهبدانند این افزودگی، کهآن، بدون ندباش

در )ع(کـالم امـام علـیهمـینبـهدیگـریشدن استشهادپیداخوشبختانه این معضل با 

قدیم از نویسین ترتیب که در یکی از دستدب؛دیگر حل شده استینویسدست
ً
های نسبتا

ق آنکارا ۵۹۴نویس تفاوتی نسبت به دستاندک خشی از این فقره، با ، بکلیله و دمنهترجمۀ 

لـذا نویس آنکاراسـت ویقین دارای تباری متفاوت از دستبهآمده است که به احتمال قریب

نصرالله منشـیتوسط خوددیگر بلکهبه دست کاتبی نه این فقرهتوان فرض کرد که شایدمی

های نویسماند تا همۀ دستیک فرض میدر حد چنان البته این ترجیح هم.استاضافه شده

برای آگاهی (د شوفراهم هاالمقدور دقیق برای آنای حّتیو تبارنامهبررسی،کلیله و دمنهموجوِد



١٠٥/)السالمعلیهما(ین ها از ترجمۀ منظوم وصّیت امام علی به امام حسترین نقلکهن

).»ج«ص : ۱۳۹۹بشری، .کنهای این اثر، از برخی دیگر از نسخه

نـویس دسـتق دارد، ۵۹۴نـویس دسـتبـانویسی که در این فقره اندک شباهتیدست

ق ۸۳۳سرای در استانبول است کـه در طوپقاپیکوشکو از مجموعۀ عظیمروان۱۰۲۲شمارۀ 

محّمـد بـن «نـویس کاتـب دسـت. در دستگاه بایسنغر در هرات کتابت و آرایش شده است

است و در محّرم سـال مزبـور از کتابـت نسـخه » الدین بایسنغریشمس«مشهور به » حسام

شـده یـاد و دمنـه کلیلـهنویس در مقّدمۀ مینوی بر تصحیح دستاز این(فراغت یافته است 

ص » بایسـنغری«با رمـز نویسدر آنجا این دستکه،ک: ۱۳۷۹، مینوی.ک، ناست
ّ

مشـخ

: نویس بایسنغریچنین است عین فقرۀ موردبحث در دست. )شده است
بدگوار تجّنب هر که درگاه ملوک را مالزم گیرد و از تحّمل رنجهای صعب و تجّرع شربتها 

و تیر فاقه را بـه سـپر صـبر <را به صفای آب حلم بنشاند ] کذا[ننماید و تیزی آتش خصم 
: "هدف سازد، چنانک امیرالمؤمنین حسین رضی الله عنه گفـت آورده اسـت

ُ
ـة ُجنَّ ـبُر الصَّ

ِة
َ
اق

َ
و شیطان هوا را به افسون خرد در شیشه کند و حرص فریبنده را بـر عقـل رهنمـای > الف
ـی تیال ندهد و بنا کارها بر کوتاهاس

ّ
دستی و راه راست نهد و حوادث را به رفـق و مـدارا تلق

کلیلـه و نصـرالله منشـی، (نماید، مراد او در لباس هر چه نیکوتر او را استقبال واجب بیند 
). پ۲۶-ر۲۶: ، طوپقاپیدمنه

موضـعی ق آن است کـه اّو۵۹۴تفاوت این بخش افزوده در نسخۀ بایسنغری با نسخۀ 
ً
ال

؛یکسان نیستدر دو نسخه که کالم عربی به متن فارسی اضافه شده 
ً
بیـت فارسـی بـه ، ثانیا

هـای صـورت ترکیباز آن بـههـایینشانهدنبال آن نیامده و تنها در جملۀ پیش از کالم عربی

؛شوددیده می» سپر صبر«و » تیر فاقه«
ً
منتسـب شـده» امیرالمؤمنین حسین«کالم به ،و ثالثا

توانسـته ایـن بخـش را دهد که کاتب دربار بایسنغر نمیها نشان میهمۀ این اختالف. است

از دست
ً
نـویس به عبارت دیگر، تبار این دو دست؛ق گرفته باشد۵۹۴نویس موّرخ مستقیما

بسخت بنابراین،. نیستیکیوجه هیچدر این موضع به
ْ

برافـزودۀ توان پذیرفت که این بخـش

ی 
ّ
. استبوده کلیله و دمنهبر نسخۀ ملکی خود از ترجمۀ یک کاتب محل

، اینجـا فرضـینویس بایسنغریدر عبارت موردبحث در دستموجودبه خطایتوجهبا 

چنانک امیرالمؤمنین حسین رضـی اللـه عنـه «: استآن خطا چنین. گرددبه ذهن متبادر می

بتوان تصّور کرد کـه دبیـران ،بعیدچندان شاید، و تنها بر اساس فرضی نه! »گفت آورده است
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بهرامشاهی از روی کلیلۀدستگاه بایسنغر تیموری که به کار تصحیح و مضبوط ساختن متن 

: انـدجملـۀ اخیـر را بـه ایـن صـورت ضـبط کـرده بوده،اندهای متعّدد اشتغال داشـتهنسخه

،»سـتحسین رضی الله عنـه گفـت، آورده ا] علی، در وصیتی که به[چنانک امیرالمؤمنین «

الب قرار دادهچند واژه،این جمله، ازراّما کاتب نسخۀ اخی
ّ
از قلـم ای را که داخل ق

ً
ایم سـهوا

سـبب پرهیـز از خواسـته خطـای خـویش را تصـحیح کنـد نیـز، بـهانداخته و حّتـی اگـر می

. گرفتگــی در نســخه و مراعــات زیبــایی ظــاهری، همــان را در مــتن حفــظ کــرده اســتقلم

اسـت کـه نتـایج قابـل تصـورری نیز برای خوانش اخیر از این عبارت های مشابه دیگفرض

مشابهی خواهد داد
ً
.نسبتا

، کلیلـه و دمنـهبخش از ترجمـۀ نویس بایسنغری از این شدن ضبط دستباری، با یافت

ـی کـرد و ایـن افزوده و بیق را یک ضبط کاتب۵۹۴توان ضبط نسخۀ دیگر نمی
ّ

اهمیـت تلق
ْ

کلیلـه و یرد که خود نصرالله منشی در یکی از تحریرهـای ترجمـۀ گسخت قّوت میاحتمال

غزنـوی سـّید حسـنسـرودۀ )ع(بـه امـام حسـین)ع(، به ترجمۀ منظوم وصّیت امام علیدمنه

ــه، ــر یافت ــر و نش ــال تکثی ــر مج ــر، کمت ــه آن تحری ــا ک ــا از آنج ــرده، اّم ــهاد ک ــتر استش بیش

در این صورت اسـت کـه . را نداردهای موجود از کتاب نصرالله منشی این فقرهنویسدست

غزنوی، به نیمۀ نخسـت سّید حسنترین نقل از منظومۀ سرودۀ توانیم اعالم کنیم که قدیممی

) ق۵۴۰-۵۳۸بـین (کلیله و دمنـهقرن ششم و در زمان فّعالیت نصرالله منشی برای ترجمۀ 

.گرددبازمی

یافت
ً
گیری اخیـر پذیرفتـه ینـده، نتیجـهشدن اسناد جدیـدی در آاّما اگر به هر دلیل، مثال

کلیلـۀکـه از ترجمـۀ ای نسـخهق، بـه ۵۹۴آن را کاتبی در سـال ممکن است کهنباشد، باز

سـّید دهندۀ شـهرت ترجمـۀ منظـومایـن نشـان؛باشدکرده افزودهنصرالله منشی کتابت می

نقـل موجـود ترین در آن روزگار است و باز ما را با قدیم)ع(وصیت امام علیغزنوی ازحسن

. کنداز این متن آشنا می

نامهغزنوی در مونسسّید حسنوجود بخش عمدۀ منظومۀ )ب

نام ابوبکر بـن خسـرو االسـتاد، ای بهاثر دانشور ناشناخته» نامهمونس«متن کهنی موسوم به 



١٠٧/)السالمعلیهما(ین ها از ترجمۀ منظوم وصّیت امام علی به امام حسترین نقلکهن

هایی کهن است کـه در قلمـرو ها، امثال و روایتنظیری حاوی داستانکمماننِدگنجینۀ ُجنگ

تقـدیم ) ق۶۰۷-۵۸۷.حـک(ذربایجان به اتابک نصرةالدین ابوبکر بن محمـد بـن ایلـدگز آ

، اّمـا در دست تصحیح و انتشار اسـتنویس واحددستاین اثر اکنون بر اساس . شده است

تر، نگارنده در دو پـژوهش خـود بـه نسـخۀ یگانـۀ آن در کتابخانـۀ بریتانیـا بـه شـمارۀ پیش

Or.9317۱۳۱،۱۴۱-۱۲۹: ۱۳۹۸بشـری، . نـک(ا عرضه کـرده اسـت مراجعه و مطالبی ر/

).۸یادداشت

در «،شـده در دیباجـۀ اثـر آمـدهباب دوم از این کتاب، طبق عنوانی که در فهرسـت ثبت

اسـت » هاء امیرالمؤمنین علی پسر خـود را امـام حسـین علیهمـا الصـلوة و السـالموصیت

و عنوانی که در آغـاز ایـن بـاب دیـده ) پ۳: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو االستاد، (

ع و طالـب حسـین راباب دوم، در وصایای امیرالمؤمنین علی بـن أبی«: شود چنین استمی

آنچه در بخش مزبور آمده، در مقایسه بـا مـتن کامـل ایـن ). ر۶: همان(» ترجمۀ آن به شعر

تـا نگـردد ز بنـد (۱۰۱تا پایان فقـرۀ...) گفت سلطان اولیا به حسین(۲منظومه، حاوی فقرۀ 

. هایی است و دیباجۀ منظوم شاعر را هم نداردها و نیز تفاوتجاییه، با جاب...)اینها فرد

غزنــوی عرضــه خواهــد شــد، همــۀ ســّید حســندر تصــحیح مجــّددی کــه از منظومــۀ 

از نامهمونستحریری که در . شودمتن به کار گرفته میکیفیتها ثبت و برای بهبوددگرسانی

کاررفتـه در تصـحیح های بهدر همۀ نسـخهآنچهکل با ین منظومه ثبت شده، در مواضعی بها

گـاهی از برخـی اختالف. شود تفاوت دارددیده می هـای تحریـر موجـود در در اینجا برای آ

هـای بـین دو شود کـه تفاوتوار به مواردی اشاره میبا صورت چاپی، ابتدا نمونهنامهمونس

هـای جزئـی، از اختالف. پرداخته خواهد شدترمهمهایسپس به تفاوتمتن اندک است، و 

دگرسانی موجود در : شمارۀ فقره، شمارۀ مصرع، ضبط چاپی(توان اشاره کرد به این موارد می

):نامهمونسنسخۀ 

تر تصـّور آمده و پیشEاین ضبط تنها در نسخۀ (گر توانگر شوی: ، گر توانگر ُبوی۱، م۵فقرۀ ـ 

ری است، اّما اکنون روشن شد که دستبر ای
ّ

کم در یک منبع بسـیار کهـن ن بود که ضبط بسیار متأخ

.)از اواخر سدۀ ششم و اوایل سدۀ هفتم هجری نیز به این صورت سابقه دارد
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ضـبط (هر چه آن جز بهشـت دیـدار اسـت : ، هر چه آن جز بهشت و دیدار است۱، م۱۰فقرۀ ـ 

. )یکسان استEحاضر با ضبط نسخۀ 

. چون گل و باغ و عافیت دان خوش: ، چون گل باغ عافیت دان خوش۲، م۱۱فقرۀـ 

. هر که تیغ ستم کشید ُبرون: ، هر که تیغ ستم کشد بیرون۱، م۱۴فقرۀـ 

.)شودنیز دیده میFضبطی که در نسخۀ (خود اوفتد در چاه : ، هم اوفتد در چاه۲، م۱۵فقرۀـ 

این ضـبط مـورد تأییـد دو (هر که در کارها ستیزه کند : یزه کند، هر که با کارها ست۱، م۱۸فقرۀـ 

یس دست . )استECنو

. که بدم: ، که بجد۲، م۲۷فقرۀـ 

. رایهرزه: الی، هرزه۲، م۲۹فقرۀـ 

. دیدهاش: ش، دیدگاْن۲، م۵۱فقرۀـ 

. چیست تقوی؟ چو نور چشم کرم: ، چیست پرهیز؟ نور چشم کرم۱، م۶۱فقرۀـ 

. مرکب قهرمان بس المست: ُبختی کاروان رنج و همست، ۲، م۶۶فقرۀـ 

ه که دست کرد به تیر۱، م۷۳فقرۀـ 
َ
(فاقه هر گه که کرد دست به تیر : ، فاقه هر گ

ً
این ضبط دقیقـا

» الـف«شود و در بخش ق نیز دیده می۵۹۴موّرخ کلیلۀمطابق با ضبطی است که در نسخۀ ترجمۀ 

سـّید های مورداستفاده در چاپ منظومۀ ه هیچ یک از نسخهاین نوشتار به آن پرداخته شد؛ ضبطی ک

.)ایمغزنوی آن را ندارد و اکنون به آن دست یافتهحسن

حال، بس سیه۱، م۷۸فقرۀـ  ]. »ل«چنـین اسـت بـا [ای بسا پرگنه که آخر کال : روی کو به آخِر

د دارد و پیداسـت شده در تصحیح متن چاپی وجواستفادهEBهای نویسمشابه این ضبط در دست(

. )ضبط کهنی است

. که کم آمد کمال او چون بدر: ، که کم آمد پس از کمال چو بدر۲، م۷۹فقرۀـ 

مطـابق بـا ضـبط (بـد ُبـَود خاصـه در رهـی پـر چـاه : ، بد ُبـَود توشـۀ ره پـر َچـه۱، م۸۴فقرۀـ 

. )Cو تا حدودی هم EDBهای نویسدست

مطابق بـا ضـبط (روز عمر ار چه نیک باطربست : ، روز عمرش اگرچه باطربست۱، م۸۸فقرۀـ 

. )EDهای نویسدست

. دگر: ، ِبِجد۱، م۹۲فقرۀـ 

. )EDBهای نویسمطابق با ضبط دست(باز شد پیش مرگ و : ، چون شبیخون بدید۲، م۹۲فقرۀـ 



١٠٩/)السالمعلیهما(ین ها از ترجمۀ منظوم وصّیت امام علی به امام حسترین نقلکهن

تفاوت کامل بیت اسـت، بسـیار چشـمگیر و پرتعـداد مواردی هم که اختالف ها در حّد

زیـرا او خـود شـاعر ،باشـدنامهمونسبرد صاحب ها حاصل دستخی از آناست و شاید بر

پرکار و ادیب توانمندی بوده و آثاری به نظم و نیز به نثر بـه اتابکـان آذربایجـان تقـدیم کـرده 

ت بـه شـکلی کـه در ابیـاآندلیل این مّدعا آن است که). ۱۳۰-۱۲۹: ۱۳۹۸بشری، (است 

غزنـوی سـّید حسـنهای چندگانـۀ منظومـۀ از نسـخهمندرج است، در هیچ یک نامهمونس

اسـَتغَنی ِبَعقِلـِه«، ذیل ترجمۀ حدیث ۲۱ها را در فقرۀ یکی از این تفاوت. نیامده است َمـِن َو
َّ

: های منظومه چنین استکنیم که در اغلب نسخهمشاهده می» َزل

ــراب ــل خ ــه عق ــد ب ــرور ش ــه مغ ــر ک پـــایش از جـــای رفـــت همچـــو ســـرابه

)هایی در متنبدل، با نسخه۷: ۱۳۸۹غزنوی، سنسّید ح(

به این صـورت آمـده اسـت کـه در هـیچ نامهمونسشده در در حالی که در روایت ثبت

: ای وجود نداردنسخه

ـــر عقـــل خـــویش مغرورســـت ــــــتبهوانکـــه ب ــــــیم رنجورس ــــــتی عظ درس

)پ۶: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو االستاد، (

: آمده است۲۲و یا در فقرۀ 

ــــرافرازد ــــان س ــــر مردم ــــه ب ــــر ک جـــــان ســـــرش را ز تـــــن درانـــــدازده

)۸: ۱۳۸۹غزنوی، سّید حسن(

: خوانیممینامهمونساّما در 

ــــدازدهـــر کـــه بـــر خلـــق گـــردن افــــرازد ــــر ان ــــن س ــــرش ز ت ــــغ کب تی

)پ۶: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو االستاد، (

اصیلو نه ا(تری ظاهر روانکه ضبط به
ً
رسـد، در مصـرع دوم، بـه نظـر میویژه، به)تریلزاما

های مورداسـتفاده در تصـحیح مـتن چـاپی منظومـه آن را تأییـد چند هیچ یـک از نسـخههر

:، در متن چاپی آمده است۲۳در فقرۀ . کندنمی

ــــــبک ــــــد س ــــــان کن زو نیارنــــد یــــاد جــــز بــــه بــــدیخردیور بریش

)۸: ۱۳۸۹غزنوی، سّید حسن(
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: چنین استنامهمونسدر

ــــواری ــــد خ ــــان کن ــــا مردم زود افتــــــــد میــــــــان دشــــــــواریوانکــــه ب

)ر۷: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو االستاد، (

: شود، در متن چاپی صورت زیر دیده می۲۶در فقرۀ 

ـــــر ـــــرین اهـــــل هن ـــــاز باشـــــد ق بهـــا چـــو گهـــرگـــران و گران/نـــه کـــرانب

)۸: ۱۳۸۹غزنوی، سّید حسن(

: آمده استنامهمونسوایت اّما در ر

ــــران و گرانآنکــــه باشــــد قــــرین اهــــل هنــــر بهــــا چــــو گهــــرشــــد گ

)ر۷: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو االستاد، (

:ها آمده استبر اساس برترین نسخه،در متن چاپی۳۲در فقرۀ 

ــــمرد ــــب برش ــــه عی ــــادان ک ــــت ن ـــمردآن ـــر ش ـــود هن ـــان را ز خ ـــس هم پ

)۹: ۱۳۸۹غزنوی،سّید حسن(

: خوانیماّما در روایت کتاب ابوبکر بن خسرو می

ــــمرد ــــب برش ــــه عی ــــه ک ــــت ابل خــــود هنــــر شــــمرداین خلــــق را، و ِز

)ر۷: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو االستاد، (

: ، این بیت آمده است۴۰در فقرۀ 

تـــا نگـــویی جـــز آنکـــه کـــار آیـــدســــــخنت نیــــــز در شــــــمار آیــــــد

)۱۰: ۱۳۸۹، غزنویسّید حسن(

:شود که بیت مقبولی هم هستکل متفاوت دیده میصورتی بهنامهمونساّما در روایت 

ــــتهـــر کـــه دانـــد کـــه گفتـــنش عملســـت ــــدران خللس ــــه ان ــــد ک آن نگوی

)پ۷: ، بریتانیانامهمونسابوبکر بن خسرو االستاد، (

: خوانیمنیز در متن چاپی می۴۲و ۴۱در دو فقرۀ بعدی، یعنی فقرۀ 

ــــه می ــــاهای ک ــــزای گن ــــی از ج کنــــی، تعــــالی اللــــهپــــس دگــــر میترس

ـــو می ـــادت چ ـــرم ب ـــزدش ـــواهی م ـــدزدبخ ـــار م ـــن ز ک ـــمی مک ـــوخ چش ش

)۱۰: ۱۳۸۹غزنوی، سّید حسن(



١١١/)السالمعلیهما(ین ها از ترجمۀ منظوم وصّیت امام علی به امام حسترین نقلکهن

: آمده استنامهمونساّما در متن 

ــــه می ــــقروانک ــــذاب س ــــد از ع ـــــد ترس ـــــه کن ـــــب ار او گن ـــــرعج دیگ

ـــووانکـــــه دارد امیـــــد حـــــور و جنـــــان ـــزدان؟چ ـــت ی ـــه طاع ـــد ب ن نکوش

)پ۷: تاابوبکر بن خسرو االستاد، بی(

شـده در و تحریـر ثبتسـّید حسـنهایی که بین مـتن اصـیل ترجمـۀ وصـیت سایر فقره

، ۵۴، ۴۳هـای در ترجمۀ بیت اختالف فاحش وجود دارد، عبـارت اسـت از فقرهنامهمونس

۹۰ ،۹۱ ،۹۴ ،۹۵ .

منبـع، تردیـدی بـاقی هها بین ایـن دو دسـتاز اختالفهای دیگر همۀ این موارد، و نمونه

بـا متنـی نمی
ً
ق به یک روایت دانست، بلکه یـا اساسـا

ّ
گذارد که نباید این دو صورت را متعل

م که ابوبکر بن خسرو االستاد یـا فـردی دیگـر آن را بـه مقتضـای هستیشده روبروبردهدست

ن خسرو به روایت و تحریری از منظومـۀ که ابوبکر بذوق خود دگرگون ساخته است، و یا این

نـویس موجـود از آنغزنوی دسترسی داشته که با روایت مندرج در چندین دستسّید حسن

بسـیار متفـاوت ـ کتابت شدهکه هر یک در جایی از مناطق تحت نفوذ زبان فارسی  ـ
ً
اساسا

.بوده است

نتیجه

کلیلـه و های کهن ترجمـۀ نویسدستغزنوی که در یکی از سّید حسنبیتی از یک منظومۀ 

. محسـوب شـده اسـتترین نقل از آن منظومه ق بدان استشهاد شده، قدیم۵۹۴موّرخ دمنه

توّسط خود نصرالله منشی صـورت یا که این کار گفتتوان گذاری این نقل میدربارۀ تاریخ

و یـا ـشودق به عقب برده می۵۴۰-۵۳۸که در این صورت تاریخ این نقل به حدود ـگرفته

ـق بـه ـ فزوده شده اق ۵۹۴نویس موّرخ توّسط کاتبی به دست
ّ
که در آن صـورت نقلـی متعل

از فواید این بررسی، یکی آن است که قدمت نقـل و اسـتناد بـه منظومـۀ . ق خواهد بود۵۹۴

، چندین سـال )ق۶۰۳ق یا ۶۰۱(راحة الصدوراز تاریخ تقریبی نگارش ،غزنویسّید حسن

شـدن روایتـی کهـن از همـین در این مقاله، یافتمطلب مهم دیگر. شوده میبردتر ببه عق
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شده به دربار اتابکان آذربایجان در اواخر قرن ششم یکی از آثار تقدیمدرسّید حسنمنظومۀ 

یکـی از .اثر ابوبکر بن خسرو االسـتاد اسـتنامهمونسیا اوایل قرن هفتم هجری موسوم به 

آن است که شـهرت منظومـۀ نامهمونسوایت یا تحریر در کتاب این رکشفترین فواید مهم

که فاصلۀ چندانی با زمان فّعالیت ادبـی او نـدارد، نشـان ،غزنوی را در آن روزگارسّید حسن

های ادبی بسیار دور از یکـدیگر تـا چـه انـدازه بـا هـم در د که کانونرسانمیدهد و این می

نامـهمونسدر سـّید حسـنۀ منظومۀشددر متن ثبتهای موجوداز اختالف. اندارتباط بوده

در عـین ،ابوبکر بن خسـرو بـودهای از این منظومه که در اختیارتوان حدس زد که نسخهمی

سّید حسـنهای بسیاری نیز با صورت انتشاریافتۀ متن منظومۀ داشتن اشتراک فراوان، تفاوت

های متعّدد این منظومه تأییـد نکـرده هکنون هیچ یک از نسخغزنوی داشته، و آن روایت را تا

پدیـد آورده تـا خودها را ابوبکر بن خسروبتوان حدس زد که بیشتر این اختالفشاید. است

.تر سازدتر و مطبوعفهممتن را برای ممدوحی که کتاب را به او تقدیم کرده قابل

منابع

. تحف العقول عن آل الرسـول). ۱۳۶۳(شعبة الحّرانی، أبومحّمد الحسن بن علی بن الحسین إبنـ 

مؤسسـة النشـر اإلسـالمی : قـم. الطبعة الثانیة. اکبر الغفاریعلی: ُعنی بتصحیحه و التعلیق علیه

. التابعة لجماعة المدّرسین بقم المشّرفة

بکر بن خسرو االستاد ـ  نـویس کتابخانـۀ دسـت. ق۶۰۷-۵۸۷نگارش بـین . نامهمونس). تابی(ابو

.Or.9317ارۀ شم. بریتانیا

.)۱۳۸۹(سیدحسن غزنوی ← مقدمه. ـ بشری، جواد

برخی ابیات فارسی از سدۀ چهارم و اوایل سدۀ پـنجم هجـری در چنـد «). ۱۳۹۸(ـ ـــــــــــــ

. ۱۴۶-۱۲۳: ۱، ش۱۰س، نامۀ ادب پارسیکهن. »مأخذ کهن

).۱۳۹۹(نصرالله منشی ← مقدمه . ـ ـــــــــــ 

.)۱۳۹۷(سیدحسن غزنوی ← مهمقد. جانی، عّباسـ بگ

سرپرســتی به.دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی: در» نصـرالله منشـی«). ۱۳۹۸(سـاکت، سـلمان ــ 

-۱۱/۵۶۲: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بـا همکـاری نشـر سـخن: تهران. اسماعیل سعادت

۵۶۴ .



١١٣/)السالمعلیهما(ین ها از ترجمۀ منظوم وصّیت امام علی به امام حسترین نقلکهن

ب به اشرف سّیـ 
ّ

امـام حسـین ترجمۀ منظوم وصـّیت امـام علـی بـه). ۱۳۸۹(د حسن غزنوی، ملق

مقّدمـه و تصـحیح جـواد بـا . )ترین ترجمۀ منظوم فارسی از کـالم علـویکهن) (علیهما السالم(

. مرکز پژوهشی میراث مکتوب: تهران. بشری

کتابخانـه، : تهـران. جـانیمقّدمه، تصحیح و توضیح عّبـاس بگبا . دیوان). ۱۳۹۷(ـ ـــــــــــــ 

.موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

.دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی: در» راحـة الصـدور و آیـة السـرور«). ۱۳۹۸(شـکوهی، فریبـا ــ 

: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با همکـاری نشـر سـخن: تهران. سرپرستی اسماعیل سعادتبه

۵/۱۵۹-۱۶۸ .

: هضـبط نّصـه و خـّرج أحادیثـ. ۱۰، جمسند اإلمام علی علیه السالم).ق۱۴۲۱(القبانچی، حسن ـ 

. دار األسوة للطباعة و النشر: طهران. طاهر السالمی

قـه و . ۱، جکنـز الفوائـد). ق۱۴۰۵(الکراجکی الطرابلسی، أبوالفتح محّمد بن علی بن عثمان ـ 
ّ

حق

ق علیه
ّ
.دار األضواء: بیروت. عبدالله نعمة: عل

دبیـات فارسـی در نگاهی به روند نفوذ و گسـترش زبـان و ا). ۱۳۷۴(وهاب ولی ومفتاح، الهامهـ 

. شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی: تهران. ترکیه

).۱۳۷۹(نصرالله منشی ← مقدمه .ـ مینوی، مجتبی

مجتبـی مینـوی : تصـحیح و توضـیح. ترجمۀ کلیلـه و دمنـه). ۱۳۷۹(نصرالله منشی، ابوالمعالی ـ 

. امیرکبیر: تهران. طهرانی

) برگرداننسخه(چاپ عکسی . کوشش جواد بشریبه.نهترجمۀ کلیله و دم). ۱۳۹۹(ـ ـــــــــــــ 

محّمـد بـن هـرون به،۱۱۱ش، )وزارت معارف سابق ترکیه(نویس کتابخانۀ ملی آنکارا دست
ّ

خط

. نشر ادبیات: قم. هجری۵۹۴موّرخ ،سیفی

ســرای اســتانبول، نــویس مــوزۀ طوپقاپیدســت. ترجمــۀ کلیلــه و دمنــه). ق۸۳۳(ــ ـــــــــــــــ 

محّمد بن حسبه. کوشکوانرو۱۰۲۲ش
ّ

.الدین بایسنغریام مشهور به شمسخط




