قوسی شوشتری ،ادیب گمنام دورۀ صفوی
عباس بگجانی

چکیده
قوسی شوشتری ،شاعر ،مؤلف و خوشنویس سدۀ دهم و یازدهم هجری از جملـه ادیبـانی
است که در کنار هنر شاعری ،در حوزههای مختلف علمی و ادبـی نیـز صـاحب تألیفـات
متعدد بوده است .با این همه امروزه آگاهی چندانی از شخصیت و شعر او در دست نداریم.
در این مقاله با جستوجو در منابعی که از این ادیب دورۀ صـفوی نـام بـردهانـد ،دربـارۀ
زندگی ،تألیفات ،اشعار و دستنوشتههای او اعالعاتی تازه ارائه شده است که نشان میدهد
او در روزگار خود شهرت و اعتباری داشته است و اهل فضل از آثار او بهرهها بردهاند.
کلیدواژهها :مجدالد ین علـی قوسـی شوشـتری ،شـاعران شوشـتر ،شـعر دورۀ صـفوی،
خوشنویسی.

 .0مقدمه
با تأسیس حکومت صفوی در سال 903ق و اصرار شاهان ایـن سلسـله بـر پرهیـز
شاعران از سرودن اشعار مدحی دربارۀ ایشان و پرداختن به مناقـب و مراثـی اهـل
بیت ،سنتهایی از قبیل حضور شاعران در دربار و سرودن قصاید مدحی که از لـوازم
شکوه و جالل دستگاه حکومت به شمار میآمد ،بسیار کمرنگ شد .در نتیجـۀ ایـن
 دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسیabbas.begjani@gmail.com /
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اوضاع شاعران این عهد دو گروه شدند :عدهای همچون صائب (م 9089ق) مأیوس
از بی اعتناییهـای دربـار صـفوی ،راه هنـد را در پـیش گرفتنـد و اغلـب در دربـار
گورکانیان هند به جایگاهی فراتر از آنچه میپنداشتند ،دست یافتند؛ شـماری دیگـر
همچون محتشم کاشانی (م 996ق) در ایران ماندند و به مرثیهسرایی و ذکـر منقبـت
امامان پرداختند.
بیاعتنایی به شعر و شعرا در این دوره به عور کلی همه جا به چشم میخورد .اما شعر در
واقع از مدتها قبل و حتی اندکی پیش از اهور صفویه هم احساس کرده بود که برای بقای
خود میبایست در بیرون از چهاردیواری دستگاه ملوك و امرا ،پناهگاه ایمـنتـری بـرای
خویش بجوید و از این جمله مخصوصاً غزل اندكاندك به چارسوها و بازارها و مجـالس
محترفه روی آورد (زرینکوب .)909 :9767

با نفوذ شعر در میان عبقات عامه تعداد شاعران این دوره به عور بیسابقهای افزایش
یافت و نیاز به آگاهی از احوال آنان ،سنت تـذکرهنویسـی را رونقـی تـازه بخشـید.
بسیاری از تذکرههای مشهور همچون تحفۀ سامی (تألیف 953ق) ،هفت اقلیم (تألیف

996ــ9001ق) ،خالصةاألشعار (تألیف 935ــ9096ق) و عرفـات العاشـقین (تـألیف
9014-9011ق) در این روزگار به رشتۀ تحریر درآمدهاند و اوراق آنهـا انباشـته از
ذکر احوال و اشعار شاعرانی است که هر یک در شاعری صاحب جایگاهی متفاوت
است.
از مجموع شاعران یادشده ،معدودی تالی استادان سدههای هشتم و نهماند و بعضی اگرچـه
گویندگانی متوسطاند اما نمیتوان اثرهایشان را نادیده گرفت زیرا در حکم دانههای زنجیر
تحول زبان و فکر در عهد خودند و نباید ناشناخته بمانند (صفا .)676 /5 :9756

قوسی شوشتری یکی از این گویندگان است که به سبب فراوانی تعداد شـاعران ایـن
عهد ،شخصیت و شعر او در بوتۀ اجمال و غبار فراموشی مانده و جایگاه او چنانکه
باید شناخته نشده است .در این مقاله با جستوجو در منـابعی کـه از ایـن ادیـب و
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شاعر عهد صـفوی نـام بـردهانـد ،اعالعـاتی تـازه از زنـدگی ،تألیفـات ،اشـعار و
دستنوشتههای او ارائه شده است.
 .1شرح احوال
مجدالدین علی متخلص به قوسی 9،شاعر ،مؤلف و خوشـنویس سـدههـای دهـم و
یازدهم هجری و اهل شوشتر است .از جزئیات زندگی او اعالع چندانی نـداریم .در
سال 995ق در شوشتر سرگرم کتابت مجموعهای از دیوانهای شاعران مختلف بود.

1

مدتی را نیز در شیراز به مصاحبت تقیالدین اوحدی گذراند (اوحـدی ،عرفـات ،ج ،6

ص  )7436و پس از آن ،به بغداد رفت و مدتها مجاور عتبات بـود و بعضـی اوقـات
جهت اخذ مقرری از شاه عباس صفوی (حکـ996 :ـ 9078ق) ،به ایران میآمد و از
صحبت علمای دربار او ،بهویژه شیخ بهایی (م 9070ق) بهرهمند میشـد (سیسـتانی،
خیرالبیان ،گ  .)914در بغداد با فوجی نیشابوری (م 9035ق) به سر میبرد (حسـینی

شوشتری ،فردوس ،ص  )44و براساس ترقیمۀ نسخهای از دیوان خاقانی به خط خـود
او (نک :ادامۀ مقاله) در 999ق در کربال بود .در آنجا با ضـعیفی و قربـی دماونـدی
مناقشاتی داشت( 7اوحدی ،عرفات ،ج  ،6ص  ،)4930همچنانکه در اصفهان نیز میـان
 .9از شاعران دیگری که تخلص «قوسی» داشتهاند میتوان این افراد را نام بـرد :قوسـی اسـفراینی (نـوایی
 ،)37 :9767مال قوسی هراتی (همـان963 :؛ آذر بیگـدلی ،آتشـکده ،ج  ،1ص  ،)499قوسـی تبریـزی
(نصرآبادی ،تذکره ،ص 793؛ ساممیرزا ،تحفه ،ص .)979
 .1قوسی در ترقیمۀ دیوان شمس عبسی (عبسی ،دیوان ،چهل و هفت) که بخشـی از ایـن مجموعـه اسـت،
نوشته است :هذا ما وجدنا من اشعار قدوۀ الفصحاء و المتکلمین اسوۀ الشعراء المتقدمین القاضـی شـمس
الحق و الدین الطبسی قد حرّره لنفسه تراب اقدام مساکین مجدالدین علی القوسی السوستری بلغه اهلل بعین
علی مقصده و مرامه بحق النبی و الولی و السالم علی من اتّبع الهدی فی غرّة شهر ربیعالثـانی سـنۀ 995
خمس و خمسین تسعمائۀ الهجریه بدار المسکنۀ السوستر حفظه اهلل تعالی عن السخط.
 .7مُلکی سرکانی (م 9004ق) در این موضوع سروده است:
پیش قربی بود چو روبه لنگ
قوسی ار شیر شد ضعیفی را
لیک موش است در مصاف پلنگ
گربه شیر است در گرفتن موش
(اوحدی ،عرفات ،ج  ،6ص )4930
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او و مال شانی تکلّو و حکیم شفایی و دیگران مباحثات فراوانی درگرفته بود (همـان،
ج  ،6ص .)7436

مهمترین ممدوح قوسی در این سالها سنانپاشا (م 9004ق) ،از رجـال و وزرای
اعظم دولت عثمانی (مصاحب ،دایرةالمعارف ،ج  ،9ذیل سنانپاشا) و حاکم بغداد اسـت
که قوسی چندین قصیده و ترجیع بند در مدح او سروده است و ضمن آنها به مسائلی
تاریخی مانند فتح نهاوند توسط سنان پاشا اشاره کرده است (قوسی ،مجموعه ،گ ،99

 .)98قوسی با سرودن این اشعار به خیل مقربان درگاه حاکم بغداد پیوست و از انعام
او برخوردار شد .او چندی بعد در یکی از قصاید خود از سنانپاشا تقاضا کـرد کـه
اسباب سفر فرزندان و منسوبان شاعر را نیز به بغداد فراهم کند:
مرا در شوشتر هستند منسوبان و فرزندان
کزیشان خاعری دارم به دست غصه زندانی
من اینجا دور ازیشان مستعد صد گرفتاری
چنان کایشان در آنجا مبتالی صد پریشانی
کنون دارم هوای آنکه در بغدادشـان آرم
که در الّ تو شاید بگذرد عمرم به آسانی
ولیکن وقتی این معنی ز قوّت سوی فعل آید

که الطاف تو گردد قوّت و فعل مـرا بـانی
(همان ،گ )91
یکی از قصاید او در مدح سنانپاشا از حضور او در استانبول حکایت میکند (همان،

گ  )95و یادداشت او در حاشیۀ یکـی از نسـخههـای نفحـاتاالنـس محفـو در
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ «ف  »1749نشان میدهد کـه ایـن واقعـه
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مربوط به سال 9007ق بوده است.

4

قوسی احتماالً پس از مرگ سنانپاشا در سال 9004ق به ایران بازگشت .وی در
سال 9003ق در مشهد سکونت داشت 5و ااهراً از همانجا به اردوی شـاه عبـاس
صفوی پیوست که به عزم فتح بلخ به حرکـت درآمـده بـود و مـدتی بعـد در سـال
9099ق ،در راه بازگشت درگذشت( 6سیستانی ،خیرالبیان ،گ 914؛ اوحـدی ،عرفـات،
ج  ،6ص  )7436و او را در اندخود 3دفن کردند( .منشی ،عالمآرا ،ج  ،1ص .)9096

نکتۀ قابل ذکر دربارۀ قوسی ،نوعی دوگانگی (اگر نگوییم نفاق) در عقاید مذهبی
اوست .او در یکی از قصاید خود در مدح سنانپاشا که سنیمذهب اسـت ،بـه ذمّ و
سرزنش تشیّع پرداخته و آن را بدعتی صدساله خوانده است:
در مقــامی کــه مــدّت صــد ســال

بـــدعت رفـــِ بُـــد رواجپـــذیر

بهـــر بســـط و اشـــاعۀ ســـنّت

بهــــر رفــــع و ازالــــۀ تزویــــر

بـــه قـــوانین شـــرع از آنگونـــه

متمســک شـــدی قلیـــل و کثیـــر

که به عوع و رضـا عـوام و خـواص

جاهــل و عــالم و صــغیر و کبیــر

کــرده تقلیــد مــذهب تــو شــعار

ســـوی تحقیـــق یافتنـــد مصـــیر
(قوسی ،مجموعه ،گ )98

 .4قوسی در این یادداشت دربارۀ ارزش و امتیاز این نسخه نظری ااهار کرده اسـت کـه مصـحّح دانشـمند
کتاب نفحاتاالنس ،بنا به قرائنی ،حدس او را تأیید کرده است (نک :جامی ،نفحات ،ص پنجاه و یک).
 .5این نکته از جنگ شمارۀ  573محفو در کتابخانۀ بزرگ حضرت آیتاهلل مرعشی به دست میآید .بخشی
از این جنگ منتخباتی است پراکنده از کتاب «تأویل اآلیات الظاهره» تألیف شرفالدین علی اسـترآبادی
(متولد نیمۀ دوم سدۀ دهم) و در اثنای آن (گ  )994یادداشتی از مجدالدین علی قوسی شوشـتری دیـده
میشود که به تاریخ 9003ق در مشهد مقدس و بـه خـواهش صـاحب جنـگ نوشـته اسـت (حسـینی
اشکوری .)78 /1 :9739
 .6تاریخ لشکرکشی شاه عباس به بلخ و عقبنشینی از آنجا مربوط به وقـایع سـال 9099ق اسـت (نـک:
تاریخ ایران در دورۀ صفویان ،ص .)81
 .3شهری در استان فاریاب در شمال غربى افغانستان.
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اما چنانکه گفتیم ،پس از مرگ سنانپاشا به دربار شاه عباس صفوی پیوسته است و
قطعاً در این هنگام شیعهمذهب بوده و سخنانی از این دست بر زبان نمیرانده است.
 .1مقام علمی و ادبی
اغلب تذکرهنویسان از مرتبۀ واالی علمی قوسی سخن گفتهاند و شعر و خط خـوش
او را ستودهاند (اوحدی ،عرفات ،ج  ،6ص 7436؛ بهادر ،شمع انجمن ،ص 607؛ حسـینی

شوشتری ،فردوس ،ص 38؛ نصرآبادی ،تذکره ،ج  ،9ص  .)793مؤلـف صـحف ابـراهیم
دربارۀ او نوشته است« :تتبّع اشعار فارسی و عربی بسـیار کـرده و در علـم تـاریخ
نهایت استحضار داشته» (علی ابراهیم خلیل ،صحف ،گ  .)184سـراجالـدین علیخـان
آرزو از او با عناوینی چون زباندان (آرزو ،مثمر ،ص  )139و رئیسالمحققـین (همـو،

سراج ،ص  )34یاد میکند .تنوع تألیفات قوسی در حوزههای مختلف نیز ،به نـوعی،
گفتههای تذکرهنویسان را تأیید میکند.
 .5تألیفات
از اشارات تذکرهنویسان و فرهنگنویسان مـیتـوان دریافـت کـه قوسـی صـاحب
تألیفاتی در حوزههای مختلف ادبی و تاریخی بوده که هیچیک به دست مـا نرسـیده
است .به گفتۀ مؤلف تذکرۀ خیرالبیان (سیستانی ،خیرالبیان ،گ « )914موالنای مزبـور
را در همه علم تصانیف مرغوب است ».تألیفاتی که به او نسبت دادهاند ،عبـارتانـد
از:
 .0 .5تذکرۀ شاعران

واله داغستانی (ریاض ،ص  )9806در شرح احوال قوسی مینویسد ...« :تذکرۀ شـعرا
نیز نوشته است ،لیکن به نظر راقمس حروف نرسیده .معلوم هم نیست که مشـهور شـده
باشد یا نه ».در صحف ابراهیم (علی ابراهیم خلیل ،صحف ،گ  )184نیز به این تـذکره
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و عدم رواج آن اشاره شده است .ااهراً این تذکره همان است که خوشـگو (سـفینه،

ص  )170در ذکر درویش دهکی ،مطلبی از آن نقل کرده اسـت« :موالنـا مجدالـدین
قوسی در مسوّدات خود نوشته که وی در اوایل به صنعت جوالیی اوقات میگذرانید
و نسبت به حضرت موالنا جامی معارضه داشته».
 .1 .5جواهرنامه

از سخن خان آرزو در کتاب مثمر چنین مینماید که قوسی مؤلف جواهرنامهای نیـز
بوده که نسخهای از آن باقی نمانده است ،هرچند ،با توجه به موضوعات آثار دیگـر
او انتساب چنین تألیفی به قوسی ضعیف به نظر میرسد و این احتمال نیز هست کـه
این قوسی ،شخص دیگری بوده باشد ...« :و بهرمان رنگ سرخ نیست چنانکـه هـم
قوسی در جواهرنامه نقل کرده که بهرمان گل است در هندوستان در غایت عـراوت
( »...آرزو ،مثمر ،ص .)990
 .1 .5دیباچۀ دیوان خاقانی

مؤلف تذکرۀ نصرآبادی در ذکر احوال قوسی مینویسد« :از منشآت او آنچه به فقیـر
رسیده دیباچۀ دیوان خاقانی است .مرحمتپناه میرزا مهـدی وزیـر کـوهگیلویـه آن
دیباچه را نوشته ،تعریف او بسیار میکرد و سخن او سند است» (نصرآبادی ،تذکره ،ج

 ،9ص  .)793نسخهای از دیوان خاقانی به خط قوسی در کتابخانۀ مجلـس محفـو
است (نک :ادامۀ مقاله) اما دیباچۀ آن که تألیف قوسی بوده ،برجای نمانده است.
 .5 .5فرهنگ قوسی

یکی از منابع مهم علیخان آرزو در تألیف سراجاللّغه فرهنگ قوسی بوده که بارها از
آن نام برده و مطالبی را از آن نقل کرده است:
یکی از فضالی عصر شاه عباس صفوی که مسمّی است به مجدالـدین علـی مـتخلص بـه
قوسی متوعن شوشتر ،فرهنگنامه نوشته و مسوّدۀ آن به خط مصنّف به فقیر آرزو رسـیده،
خالی از تدقیق و تحقیق نیست و بر فرهنگ میرزا ابراهیم اعتراضات دارد و معیار جمـالی
استاد شمس فخری را قابل وثوق نپنداشته ( ...آرزو ،مثمر ،ص .)46
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خان آرزو در سراجاللغه (ذیل مدخل «بن») مطلبی را از قوسی نقل میکند که تاریخ
تألیف این فرهنگ (9009ق) را آشکار میکند:
انتشار آشامیدن قهوه در مُلک روم به چهل سال الی یومنا هذا که سنۀ تس ع و ال

اسـت

وقوع یافته و فیالواقع شهرت آن در آن ممالک به نوعی اسـت کـه هـیچ مجلـس و هـیچ
صحبت بلکه هیچ خلوت نیست که بیقهوه بگذرد (نوشاهی .)49 :9789

مؤلف دیگری که از فرهنگ قوسی در تألیف کتاب خود سود جسته نجمالغنـیخـان
صاحب رامپوری مؤلف نهجاالدب است .وی در مبح

حذف (رامپـوری ،نهـجاالدب،

ص  )199و مبح ضمایر (همـان ،ص  )799به نقل مطالبی از مجدالدین علی قوسـی
پرداخته و در پایان این کتاب (همان ،ص  ،)819فرهنگ قوسی را از جملـه کتابهـای
مورد استفادۀ خود ذکر کرده است.

در فرهنگ رشیدی (ذیل مدخل) ،فرهنگ آنندراج (ذیل مدخل «تـاج») و بهـار
عجم (ذیل مدخل «گیوه» و «ارده») نیز از فرهنگ قوسی مطـالبی نقـل شـده ،امـا
روشن نیست که مؤلفان این فرهنگها خود این فرهنـگ را در اختیـار داشـتهانـد یـا
مطالب آن را از منبعی دیگر اخذ کردهاند.
 .4 .5رسالۀ سکته

خان آرزو در آثار خود (تنبیه ،ص 99؛ مثمر ،ص 753؛ سراج ،ص  )34یکی دیگـر از
تألیفات قوسی را رسالۀ سکته ذکر کرده و به نقل برخی مطالب آن پرداختـه اسـت.
ااهراً این رساله همان است که تقیالدین اوحـدی (عرفـات ،ج  ،6ص  )7436علـت
تألیف آن را چنین گزارش کرده است:
شانی به وی [قوسی] اعالق ناموزونیت کرده بود و وی بر عبق مدعای خود رسالهای تـألیف
نموده و از استادان هر یک اشعار آورده و از هر یک اسـناد مکـرره اـاهر سـاخته و الحـق
مصرعی که متنازعٌ فیه بود از قدمای شعرا بسیار به آن روش گفتهاند ،چه به تقطیع درمیآیـد
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اما به سبب نزاکت عبع ،متأخرین از آن احتراز واجب شمرند و آن را مـوزون قـدما نامنـد و
مصراع مابهالنّزاع که قوسی گفته این است« :خلل پذیرفت قسطنطنیّه را ارکان».

8

 .6 .5کتابی در تاریخ

بنا به اشارۀ تقیالدین اوحدی (عرفات ،ج  ،6ص  )7436قوسی در حال تألیف کتـابی
نفیس بوده است «مبنی بر اکثر علوم ،خصوص تواریخ» اما نمی دانـیم کـه آن را بـه
انجام رسانده یا نه .گویـا اشـارۀ والـه داغسـتانی (ریـاض ،ص  )9806بـه «نهایـت
استحضار او در علم تاریخ» نیز مربوط به همین موضوع است.
 .4اشعار
تقیالدین اوحدی (عرفات ،ج  ،6ص  )7436قوسی را صاحب اشعار بسیار از قصـیده
و غزل و غیره دانسته است و از سخن او برمیآید که این شاعر دیوانی داشته که بـه
دست ما نرسیده است .از اشعار برجایماندۀ او قصیدهای است در مدح قاضی نوراهلل
شوشتری که در آن از کسادی متاع هنر و ناروایی بازار شعر شکوه کرده و با اشـاره
به دوری دوسالۀ خود از یار و دیار ،از فقر و فاقه به قاضی نوراهلل التجا برده و از او
یاری خواسته است:
چنان زمانـه ز اربـاب فضـل دارد عـار

که علم را نبود جز بـه جهـل اسـتظهار

رواج و رونق بازار دهـر بـین کـه بـود

به قدر مرتبۀ جهـل ،شـخص را مقـدار

چنــان کســاد متــاع هنــر رواج گرفــت

که تنگ بر سر تنگ است و بار بر سر بار

غلط شدم چه هنر؟ کو هنر؟ کدام هنـر؟

هنر قماش فرنگ اسـت یـا متـاع تتـار

هنر به قدر پشـیزی عزیـز اگـر بـودی

چو سیم ناسره صاحب هنر نبودی خـوار...

 .8شفیعیکدکنی دربارۀ این اثر مینویسد :رسالۀ سکته اگر باقی مانده باشد بیگمـان از کتابهـای خوانـدنی
است و در مطالعات سبکشناسیک و عروضی دارای کمال اهمیت است (شفیعیکدکنی .)49 :9735
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به عهد ما که به تحسین خشک خرسندیم

نشستهاند گروهی بـه صـدرس صـفّۀ بـار

که مدحشان کند ار خامی از کمالس عمع

که بسته باد زبان سـخنوران زیـن عـار

دو بیتـی از سـر اکــراه بشـنوند و کننــد

در آن میانه حدی زر و ضیاع و عقـار

بــه ایــن روائــی بــازار شــعر در عجــبم

که وزن و قافیه چون میشوند با هم یـار...

دو سال شد که به جرم هنر زمانـه مـرا

فکنده دور به صد درد دل ز یار و دیار

زمانه بر سر آزار و چـرخ مایـل جـور

سپهر دشمنروی و ستاره دشمنسار ...

گرَم زمانه پسـندد تـواَم چنـین مپسـند

ورَم فلک بگذارد تواَم چنـین مگـذار...
(حسینی شوشتری ،فردوس ،ص 38ـ)86

مجموعهای از اشعار قوسی به شـمارۀ  1848در کتابخانـۀ اسـعد افنـدی نگهـداری
میشود که تا چندی پیش از آن آگاهی نداشتیم 9.این اشعار که به خط خـودِ شـاعر
نوشته شده است مشتمل بر یک دیباجه ،قصیدهای مصنوع در مدح سنانپاشا ،و چند
قصیده و ترجیع بند دیگر در مدح هموست که در نوزده برگ کتابت شده است .ایـن
سرودهها اعالعاتی تازه از زندگی و شعر قوسی دربر دارند که در جایی دیگر نیامده
است و به برخی از آنها در بخش شرح احوال قوسی اشاره شد.
از دیگر اشعار نویافتۀ قوسی ،قصیده ای است که در برگ  91جنـگ شـمارۀ
 9066کتابخانۀ مرکز احیای میراث اسالمی 90آمده است .قوسی این قصیده را در
بغداد سروده و در آن ورود ممدوح ( به احتمال بسیار سـنان پاشـا) را بـه بغـداد
خوشامد گفته است:
 .9آگاهی از این دستنویس را مدیون دوست فاضلم جناب آقای بهروز ایمانی هستم که با مهربانی آن را در
اختیار نگارنده قرار داد« .منّتش برتر از سپاسس من است».
 .90این جنگ که مؤلف آن تقیالدین کاشانی (م بـین سـالهای 9096ــ9014ق) صـاحب تـذکرۀ مشـهور
خالصةاالشعاروز دةاالفکار است ،منشآت و نامههایی از مؤلف و دیگران ،و منتخباتی از شـعر فارسـی
بعضی از شاعران قدیم و متأخر به خط گردآورنده است (حسینی اشکوری .)199 /7 :9780
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املحالشّعرا خواجه مجدالدین سحبان ششتری
ای ســتون بارگاهــت غیــرت ذاتالعمــاد
درگــه گیتــیپناهــت ذروۀ ســبع شــداد
قبّــۀ قــدر تــو مجمــوع مالیــک را مــآب
صـفّۀ صــدر تــو جمهــور خالیــق را معــاد
روی تیــر از پرتــو رای منیــرت مســتنیر
عقل پیـر از لمعـۀ مهـر ضـمیرت مسـتفاد
هم ز عـدلت دولـت عـالی نمـوده افتخـار
هم ز جاهت مدت بـاقی فـزون از اعتـداد
خُلق تو سازندهآب و چشم تو سوزندهنار
حلم تو پاینده خاك و حکم تو پوینده بـاد
چار چیزت ،چار حیوان بهر استمتاع بزم
آورنــد از جــود صــنع کامــل ربّ العبــاد
کرم ابریشم ،حریر و نحل کهساری ،عسل
آهوی تاتار ،مشک و گربۀ رنگی ،زَبـاد

99

آفتاب و آسمان شـد انـوری و ازرقـی
کآمدنــدی از ثنــا بــا شــاعرانت هــمعــداد
منتشر از دولتت گشته است در آفاق عدل
مشتهر از مقدمت گشته است در بغداد داد
از قــدومت خطــۀ بغــداد شــد بــا ارم
ملک از کلک تو چـون بـا ارم آبـاد بـاد
تا چشاند هر دم از غم دشـمنت را دهـر زهـر
نوش کن هرلحظه مِی ،با لعبت (؟) و شاد شاد
 .99زَباد :مادۀ معطری که از حیوانی شبیه گربه و دارای خطوط رنگی گرفته میشود.
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شاد باش ای حاف تو عـالم سـه و چهـار
دیر زی ای خاضع تو عالم کــون و فسـاد
گر به شعری میرسد شعرم عجب نبود ازآنک

خاعر اعلی ز شعر من به تحسین کـرد یـاد
من کیاَم تـا در ضـمیر انـورم آری ،مگـر
ســعد اکبــر را نظـر بــر عــالع مــن اوفتــاد
از خدای ذوالمنن منّـت بسـی دارم کـه او
نام مجد ششتری در شاعری دارد بـه یـاد
بــاد امــر نافــذت پیوســته مطلــق در بقــاع
باد حکـم قاععـت همـواره نافـذ در بـالد

رباعی زیر نیـز در جنـگ شـمارۀ /1866ف محفـو در کتابخانـۀ ملـی بـه «مـال
مجدالدین شوشتری» منسوب شده و به احتمال بسیار از قوسی است.
خواهی که چو سالکان پیشـین گـذری

باید که ز عقل مصلحت بـین گـذری

رو تیشه به پای صبر نِـه چـون فرهـاد

کز کوه گران عشـق شـیرین گـذری

از اشعار دیگر قوسی شوشتری ،یک قطعۀ نـاقص در مـدح «میرمحمـدباقربن سـید
زینالدین علی صدر» (حسینی شوشتری ،فردوس ،ص  )86و ابیاتی معدود و پراکنـده
در تذکرهها بر جای مانده است (نک :اوحدی ،عرفات ،ج  ،6ص 7436؛ ایمان ،منتخب،
ص 70؛ نصرآبادی ،تذکره ،ج  ،9ص 793؛ حسینی شوشـتری ،فـردوس ،ص 44؛ بهـادر،

شمع انجمن ،ص .)607
 .6دستنوشتهها
در پرتو حمایت شاهان و شاه زادگان تیموری و نیز صفویان که پس از آنان روی
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کار آمدند ،از قرن نهم تحولی در هن رهای اریف به وجود آمد که تا مدتها ادامه
داشت.
عدهای از شاعران این دوران را میشناسیم که از موسیقی و خط و گـاه نقاشـی و تـذهیب
اعالع و یا در آنها مهارت داشتهاند و همچنین بودند کسانی که اشتهار به خوشنویسـی یـا
موسیقی و نقاشی داشتند ولی هنر شاعری را نیز بر هنرهای دیگر خود مـیافزودنـد (صـفا

.)930/4 :9756

در شرح احوال قوسی نیز تذکرهنویسان به هنر خوشنویسی او اشاره کردهاند .به گفتۀ
مؤلف خیرالبیان قوسی «نسخ و تعلیق و شکسـته را خـوب مـینوشـته» (سیسـتانی،

خیرالبیان ،گ  )914و در تذکرۀ لطایفالخیال (حسینی شوشـتری ،فـردوس ،ص  )44و
شمع انجمن (بهادر ،شمع انجمن ،ص  )607نیز «حسن خط» او ستوده شده است.
در فهرستهای نسخههای خطی کتابخانههای مختلف ،دو کاتب با نـام مجدالـدین
علی شوشتری دیده میشوند که تنها یکی از آنها تخلص قوسی را در ادامۀ نام خـود
ذکر کرده است و تاریخ کتابت سه دستنویس بر جـای مانـده از او بـا دورۀ زنـدگی
قوسی شوشتری مطابقت دارد 91.از این سه نسخه ،دو دستنویس نخسـت متعلـق بـه
مجموعۀ مهدی بیانی است که امروز از سرنوشت آنها اعالعی نداریم:
 .91کاتب دیگر که سالها پس از قوسی میزیسته و نام کامـل خـود را در یکـی از دستنویسـها (صـدرایی
« )1943 /4 :9788مجدالدین علی بن خواجه مراد شوشتری» ذکر نموده ،نسخههای زیر را کتابت کرده است:
 )9جنةاالمانالواقیهوجنةاالیمانالباقیه (= المصباح) تألیف ابراهیمبن علی کفعمی (840ـ905ق) :کتابخانۀ
مجلس شورای اسالمی به شمارۀ 65 /9خ (ص1ـ )388به خط نسخ و مورخ 9033ق (حـائری :9746
 ،)194 /3کتابخانۀ عالمه عباعبایی شیراز به شمارۀ  9787به خط نسخ و مورّخ شنبه  91محـرم 9080
(حافظیان بابلی  ،)940 /1 :9784کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد بـه شـمارۀ  596بـه
خط نسخ متوسط معرب و مورّخ جمعه  5جمادیالثانی ( 9085فاضل .)63 /9 :9755
 )1روضالجنان فی شرح ارشاد األذهان تألیف زینالدینبـن علـی شـهید ثـانی (965-999ق) :کتابخانـۀ
آیتاهلل گلپایگانی قم به شمارۀ 5980ـ 70 /51به خطّ نسخ و مورخ جمعه  93صـفر ( 9067صـدرایی
.)1943 /4 :9788
 )7هفت گنج یا سبعۀ سیاره سرودۀ محمدحسن زاللی خوانساری (م 9079ق) :کتابخانۀ دانشـکدۀ ادبیـات
دانشگاه تهران به شمارۀ 43ـ ج مورّخ ( 9080دانشپژوه .)517 /9 :9779
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 .0 .6مثنوی خارخانی و دولرانی

سرودۀ امیرخسرو دهلوی (م 315ق) ،مورخ 995ق و به خط نستعلیق تحریـری بـد
(بیانی .)90/9 :9740
 .1 .6مجموعۀ دواوین

مورّخ 995ق و به خط نستعلیق تحریری بد مشتمل بر .9 :دیوان اهیرالدین فاریابی،
 .1دیوان انوری .7 ،دیوان فغانی .4 ،دیوان عبدالواسع جبلی .5 ،دیوان شمس عبسی،
 .6منتخب دیوان سنایی .3 ،دیوان خاقانی .8 ،دیوان سید حسن غزنـوی .9 ،دیـوان
فضولی بغدادی .90 ،دیوان امیرخسرو دهلـوی .99 ،رباعیـات میـر مغیـ همـدانی
متخلص به محوی .91 ،ترجیعات شیخ سعدی (بیانی .)95/9 :9740

97

 .1 .6دیوان خاقانی

مجدالدین علی قوسی این نسخه را که به شمارۀ  933در کتابخانۀ مجلـس شـورای
اسالمی نگهداری میشود ،در سال 999ق در کربال استنساخ کـرده و در آن حـدود
پانزده هزار بیت از اشعار خاقانی را به خط شکسته نستعلیق گرد آورده و مقابلـه و
تصحیح کرده است (حائری  .)114 /7 :9757بـی تردیـد ایـن نکتـه کـه کاتـب ایـن
دستنویس ادیبی محقق بوده است ،ارزش و اعتبار تازهای به آن میبخشد و بایـد در
تصحیح اشعار خاقانی مد نظر قرار گیرد.
 .7نتیجه
قوسی شوشتری از ادیبان گمنام دورۀ صفوی است که افـزون بـر سـرودن شـعر ،در
حوزههای مختلف ادب و تاریخ نیز صاحب آثاری بوده است که هیچیک به دست ما
نرسیده است .وی همچنین در هنر خوشنویسی مهارتی داشته و به کتابـت دیوانهـای
 .97از این مجموعه ،دیوان شمس عبسی و دیوان سید حسن غزنوی ،هنگام تصحیح دیوان این شاعران مـدتی در
اختیار تقی بینش (عبسی  :9747چهل و هفت) و مدرس رضوی (غزنوی ،دیوان ،ص  )491بوده است.

قوسی شوشتری ،ادیب گمنام دورۀ صفوی40 /

برخی شاعران پرداخته است .اعالعات تازه ای کـه در ایـن مقالـه دربـارۀ زنـدگی،
تألیفات ،اشعار و دستنوشتههای قوسی ارائه شده است ،نشان میدهد که وی در میان
اقران خود صاحب شهرت و اعتباری بوده و آثار او در رشـتههـای مختلـف مـورد
استفادۀ اهل تحقیق قرار گرفته است .از سوی دیگر آگاهی ما از مقام علمی و ادبـی
این ادیب محقق ،اعتبار و اهمیت دستنوشتههای او را نیز دوچندان میکند.
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تصویر  .9یادداشت قوسی شوشتری در آغاز دستنویس نفحاتاالنس

قوسی شوشتری ،ادیب گمنام دورۀ صفوی41 /

تصویر  .1انجام دیوان خاقانی به خط قوسی
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تصویر  .7قصیدۀ قوسی در جنگ شمارۀ  9066کتابخانۀ مرکز احیای میراث اسالمی

قوسی شوشتری ،ادیب گمنام دورۀ صفوی44 /

تصویر  .4آغاز دستنویس مجموعهای از اشعار قوسی در کتابخانۀ اسعد افندی
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ـــ اوحدی ،تقیالدین محمد ،عرفاتالعاشقین ،تصحیح ذبیحاهلل صاحبکاری و آمنه فخراحمد ،تهران،
میراث مکتوب و کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی9789 ،ش.

ــ ایمان ،رحمعلیخان ،منتخباللطایف ،تصحیح حسین علیزاده و مهدی علیـزاده ،تهـران ،عهـوری،
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ــ آذر بیگدلی ،لطفعلیبیگ ،آتشکده ،تصحیح حسن سادات ناصری ،تهران ،امیرکبیر9778 ،ش.
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ــ آرزو ،سراجالدین علیخان ،مثمر ،تصحیح ریحانه خاتون ،کراچی9999 ،م.

ــ آزاد کشمیری ،محمدعلی ،نجوم السماء فی تراجم العلماء ،تهران ،نشر بینالملل9781 ،ش.

ـــ بهادر ،صدیق حسن خان ،تذکرۀ شمع انجمن ،تصحیح محمدکاام کهدویی ،یـزد ،دانشـگاه یـزد،
9785ش.

ــ بیانی ،مهدی« ،9740 ،فهرست مجملی از منظومات فارسی» ،نشریۀ نسخههای خطـی کتابخانـۀ
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ــ جامی ،نورالدین عبدالرحمان ،نفحاتاألنس من حضرات القدس ،تصحیح محمود عابدی ،تهـران،

اعالعات9730 ،ش.

ــ چندبهار ،اللهتیک ،بهار عجم ،تصحیح کاام دزفولیان ،تهران ،عالیه9780 ،ش.

ــ حافظیان بابلی ،ابوالفضل ،9784 ،نسخهپژوهی ،تهران ،کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.

ـــ حائری ،عبدالحسین ،9746 ،فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ مجلس ،ج  ،3تهـران ،کتابخانـۀ
مجلس شورای اسالمی.

ـــ حائری ،عبدالحسین ،9757 ،فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ مجلس ،ج  ،7تهـران ،کتابخانـۀ
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ـــ حسینی اشکوری ،سید احمد ،9739 ،فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیـتاهلل
العظمی مرعشی نجفی ،قم ،کتابخانۀ مرعشی.

ـــ حسینی اشکوری ،سید احمد ،9780 ،فهرست کتابخانۀ مرکز احیای میراث اسالمی ،تهران ،مرکز
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ــ حسینی شوشتری ،عالءالملک ،فردوس ،تصحیح میر جاللالدین حسینی ارموی ،تهـران ،انجمـن

آثار ملی9751 ،ش.

ــ خوشگو ،بندرابن داس ،سفینۀ خوشگو ،تصحیح کمیل اصغر ،تهـران ،کتابخانـۀ مجلـس شـورای

اسالمی9789 ،ش.

ــ داغستانی ،علیقلی واله ،ریاضالشعرا ،تصحیح محسن ناجی نصرآبادی ،تهران ،اساعیر9784 ،ش.

ـــ دانش پژوه ،محمدتقی ،9779 ،فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات دانشـگاه
تهران  ،تهران.

ــ رامپوری ،نجمالغنیخان9999 ،م ،نهجاالدب ،لکهنو ،نولکشور.

ــ رشیدی ،عبدالرشیدبن عبدالغفور الحسینی ،فرهنـگ رشـیدی ،تصـحیح محمـد عباسـی ،تهـران،

کتابفروشی بارانی9773 ،ش.

ــ زرینکوب ،عبدالحسین ،9767 ،سیری در شعر فارسی ،تهران ،نوین.

ــ ساممیرزای صفوی ،تحفۀ سامی ،تصحیح وحید دستگردی ،تهران ،مطبعۀ ارمغان9794 ،ش.

ــ سیستانی ،شاه حسینبن غیاثالدین محمـود ،خیرالبیـان (ت 9083ق) ،نسـخۀ خطـی کتابخانـۀ
مجلس شورای اسالمی ،ش .917

ــ شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،9735 ،شاعری در هجوم منتقدان ،تهران ،آگه.
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ــ غزنوی ،سید حسن ،دیوان ،تصحیح مدرس رضوی ،تهران ،اساعیر9761 ،ش.
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ــ مصاحب ،غالمحسین ،9789 ،دایرةالمعارف فارسی ،ج  ،9تهران ،امیرکبیر و کتابهای جیبی.
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ـــ نصرآبادی ،محمدعاهر ،تذکرۀ نصرآبادی ،تصحیح محسـن نـاجی نصـرآبادی ،تهـران ،اسـاعیر،
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منوچهری9767 ،ش.
ــ نوشاهی ،عارف« ،9789 ،سراجالمغه» ،نشر دانش ،س  ،99ش .4

