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از دیرباز همواره بسیاری از ایرانیان خوش ذوق رغبتی داشته اند 

ــنیده های خود انتخابی کنند و آنچه  ــه از میان خوانده ها و ش ک

ــت کنند؛ بر روی  ــپارند یا در جایی ثب ــندند به خاطر بس می پس

ــفیدی های اّول و  ــیۀ یک کتاب یا در س پاره ای کاغذ، در حاش

ــلیقۀ بهتر و انتخاب های  ــر آن، بر روی دیوار، و آن ها که س آخ

ــته اند در دفتری مخصوص. چنین دفتر هایی را،  ــتری داش بیش

ــه مقتضیات تاریخی و مختصات دفتر، به نام هایی چون  نظر ب

بیاض و سفینه و ُجنگ و مجموعه خوانده اند.

ــاعران توانا یا  ــان این مجموعه ها گزیده هایی که ش از می

سخن شناسان فرهیخته گرد آورده اند، همیشه بیشتر مورد توجه 

ــت؛ زیرا مردم به ذوق و تشخیص ایشان بیشتر  قرار گرفته اس

ــادی )1027– حدود  ــرزا محمدطاهر نصرآب ــاد دارند. می اعتم

1100 هـ .( شاعر و سخندان سرشناس عصر صفوی نیز چنین 

مجموعه ای داشته است و شاعر و فقیه دانشمند هم روزگارش، 

شیخ االسالم محمد بن اسماعیل فسایی متخلص به »مسیح« 

ــر آن مجموعه دیباچه  ــی« )وفات: حدود 1131 هـ .( ب و »معن

ــعرای مشهور خود در  ــت. نصرآبادی در تذکرة الش ــته اس نوش

ضمن ذکر احوال مسیح فسایی آورده است: 

دیباچه ای بر مجموعۀ فقیر نوشته که کمال غرابت دارد.

)تذکرۀ نصرآبادی، به کوشش وحید دستگردی، ص 174(

ــورخ 1086 هـ . )کتابخانۀ مجلس،  ــخۀ م همین  اطالع در نس

شمارۀ 3016( بدین عبارت آمده است: 

ــته اند که جامع لطایف و  دیباچه ای بر مجموعۀ کمینه نوش

صنایع است.1 

ــه گانۀ تذکرۀ  ــک از مصّححان چاپ های س ــفانه هیچ ی متأس

ــتگردی، چاپخانۀ ارمغان، تهران،  نصرآبادی )حسن وحید دس

ــگاه یزد، یزد،  ــارات دانش 1317 ش.؛ احمد مدّقق یزدی، انتش

1378 ش.؛ محسن ناجی نصرآبادی، انتشارات اساطیر، تهران، 

1378 ش.( به این عبارت توجه نکرده و در میان آثار نصرآبادی 

از این مجموعۀ ارزشمند یاد نکرده اند. من در ضمن تحقیقاتی 

ــیحای فسایی انجام می دادم، تصویر نسخه های  که دربارۀ مس

ــاعدت بخت به  ــداری کردم و از مس ــی از آثارش را خری بعض

ــخۀ دیباچۀ مذکور دست یافتم. یکی از آثار ارزشمند مسیح  نس

ــایی َحلبة اآلداب و ِحلیة الکّتاب نام دارد که منتخبی از آثار  فس

ــت و پنج باب دارد. از حلبة اآلداب دو دست نویس  پراکندۀ اوس

ــن اتفاق دیباچۀ مسیحا بر مجموعۀ  ــت و از ُحس ناقص برجاس

ــه مؤلف آن را در  ــت ک ــخه موجود اس نصرآبادی در هر دو نس

ــی( آورده است.  ضمن عنوان باب دوم )منتخب منثورات فارس

ــن عنوان دیباچه در یک  ــر گردآوردۀ نصرآبادی در ضم از دفت

ــخه به صورت بیاض و در نسخۀ دیگر به صورت مجموعه  نس

و در ضمن متن به صورت مجموعه و نیز سفینه یاد شده است.

نگارش دیباچۀ مذکور یقینًا پیش از 1085 هـ . )سال اتمام 

ــه و ارزش آن به دو مالحظه  ــرۀ نصرآبادی( صورت گرفت تذک

ــتایش مجموعۀ  ــت آن که محتوی توصیف و س ــت؛ نخس اس

گم شدۀ نصرآبادی و مؤلف آن است، دیگر آن که از نمونه های 

زیبای نثر فنی فارسی در عصر صفوی است. 

ــعاری پخته  ــجع همراه با اش ــت مس نثر دیباچه نثری اس

ــرودۀ ناثر  ــرد و قطعه و مثنوی( س ــای ف ــدار )در قالب ه و جان

ــبیه و استعاره( و  ــگردهای بیانی )خصوصًا تش ــته به ش و آراس

صناعات بدیعی )مانند براعت استهالل، سجع و قرینه پردازی، 

ــتخدام،  ــواع تجنیس، تضاد، مراعات نظیر، ایهام، اس ازدواج، ان

ــی مانند »یّکه بیت« )= تکبیت،  ــح، و درج( که در آن لغات تلمی

ــایی« )= رونمایی(، ذکر  ــّدد( و »چهره گش مفرد( و »اّمید« )مش

مصطلحات فّن تصحیح )دبیر، نسخه، مقابله، صفحات، صّحت 

ــازه، اوراق، قلم، افتادگی، راّده؛ همه در یک  دادن، برگ های ت

ــهور )مجمع البحرین،  ــاره به اسامی کتاب های مش جمله(، اش

دیباچۀمجموعۀنصرآبادی

محسنذاکرالحسینی*

* پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

1. در دو چاپ تذکرۀ نصرآبادی )وحید دستگردی، مدّقق یزدی( متأسفانه از این نسخۀ ارزشمند استفاده نشده است، و در چاپ دیگر )ناجی نصرآبادی( نیز این 

اختالف نسخه ضبط نشده است.
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ــرمۀ سلیمانی،  ــت، هفت پیکر، س ــعدین، هشت بهش مطلع الّس

ــتان،  ــتان؛ و محتماًل طّیبات، عتبه، بس ــار، بهارس ــزان و به خ

ــق ... تحقیق، مفتاح دانش،  ــلّم2، نقش بدیع، رحی وصول ... س

ــوز و گداز، ناز و  ــتری، س ــافرین، هفت بند، زهره و مش زاد مس

ــون ... لیلی، نزهت ...  ــرو، مجن ــیرین ... خس نیاز، فرهاد ... ش

ــه های ابن عربی در مؤلف )انسان ... عالَم  قلوب(، و تأثیر اندیش

صغیر، عالَم کبیر( قابل توجه است. یک  جا از بزمبلبلنوایان و 

انجمنپروانهمشربانیاد شده است که ممکن است اشاره به 

برخی از محافل ادبی عصر مؤلف باشد، و در پاره ای از عبارات 

ــود )مثاًل: معنی شکاری است در راِه  تتابع اضافات دیده می ش

مرغاِن خوش الحاِن سخناِن زیبا(.

ــت از: خطبۀ مؤلف  ــۀ مندرجات دیباچه عبارت اس خالص

شامل بسمله، حمدله، نعت نبّی اکرم)ص(، و منقبت امام علی)ع(، 

ــخن، و متن  ــتایش س و ائمۀ اطهار)ع(، توصیف مقام محبت، س

اصلی )ستایش نصرآبادی و مجموعۀ او(.

ــح »دیباچۀ مجموعه نصرآبادی« متن موجود  برای تصحی

در حلبة اآلداب نسخۀ شمارۀ 12145 کتابخانۀ مرکزی آستان 

ــف و از روی خّط  ــهد( را، که در حیات مؤل قدس رضوی )مش

ــاس قرار دادم و آن را با نسخۀ  ــاخ شده است، اس مؤلف استنس

شمارۀ 2454/7 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران )تهران(، که 

ــخۀ اصل کتابت  ــز محتماًل در قرن دوازدهم از روی نس آن نی

شده است، مقابله کردم. امید که پژوهندگان متن را به کار آید.

چهارشنبه، بیست و دوم شهریور ماه

سال 1391 خورشیدی- تهران- 

محسن ذاکرالحسینی )پرند(

دیباچهایکهبربیاضمیرزاطاهرنصرآبادینوشته3

بسمهللالرحمنالرحیم

ــاِن مجموعۀ َکون و  ــی هلل حمِد بی چونی که اوراِق پریش تََعالَ

ــتۀ ایجاد شیرازه بسته و از ترکیِب ظلمت و نوِر  مکان را به رش

ــن نقش و نگاِر  ــادۀ امکان را به چندی ــدم و ظهور صفحۀ س ع

ــعِت کدام بیان و بر ذّمۀ طالقِت  ــته، در حیطۀ وس غریب آراس

کدام لسان است؟

ــالل از کجا؟ ــِم ج ــه ُو تعظی ــن ک م

ــال از کجا؟ ــر و ب ــن پ ــا وی دل ز کج

ــاهد کفاف که اگر کلماِت طّیبات  صّحِت این مقال را همین ش

توأم صلواِت زاکیات نگشته از غباِر َعَتبه و بستاِن احمدی- که 

ــواِد دیده4  روشن نُکَند، پردۀ  ــرمدی است- س پرده داِر حرِم س

حروف و اصوات از پیش برنگیرند، و در نظِم اجابتش نپذیرند. و 

نه هر چشمی شایستۀ این غبار و هر سری خاِک قدِم این اعتبار 

می تواند شد، بلکه نَیِل این سعادت در گرِو قافله ساالرِی منقبِت 

ُگل دسته بنداِن گلشِن والیت و مشعل افروزاِن مسالِک هدایت 

است، َعلَْیِهْم َسالُم هلِل َما َذرَّ َشاِرٌق5. و احاطۀ ُعشری از ِمعشار و 

وصوِل ادنی پایۀ سپهْرَمداِر فضایِل هر یک از این ابرار را اَوانِی 

ُجَمل و ظروف و ُسلِّم بیست و هشت پایۀ حروف تنْگ عرصه تر 

ــت. همان اَنَْسب که  ــاتر از ِدماغ مخمور اس از دیدۀ مور و نارس

ــن بیداِی بی ُمنَتها مصروف و وجهۀ هّمِت  عناِن ادهِم قلم ازی

بیان ازین وادِی بی پایان معطوف دارد. اما بعد6

ــت که به  بر ارباِب بصایِر نّقاده و قرایِح7 وّقاده مخفی نیس

ــای ُکْنُت َکْنزاً َمْخِفّیًا َفَاْحَبْبُت اَْن اُْعَرْف َفَخلَْقُت8  الَْخلَْق9  مقتض

ــتقبل  ــاِی زماِن ماضی و مس از جنبِش خامۀ صنِع ازل و مِدّ رس

ــایط عنصری در صدِف  ــل کردِن صَوِر چندین رنگ از بس و ح

ــایِی10 نقِش  چرِخ چنبری و نگارش صفحۀ امکان به چهره گش

ــان به جز ظهوِر تجلّّیاِت ذات و انعکاِس لمعاِت صفات  بدیِع انس

ــوش تعبیر از آن به بادۀ  ــاِن میکدۀ ه درین مظاهر که ُدردنوش

سرجوِش محّبت می ُکنند، ثمره ای حاصل نیست. و تا این صهبا 

ــخناِن رنگین و الفاِظ بالغْت آیین از ُدرِد شبهاِت  را به حریِر س

ــازند، شاربیِن این رحیق را  ــی و تخّیالِت وهمی صاف نس حّس

ــدی و خماِر جهِل  ــِر عذاِب اب ــأۀ تحقیق جز َدردس به جاِی نش

مرّکِب سرمدی چیزی حاصل نگردد. پس بهترین گوهری که 

زینِت بساِط خواص و اعال جنسی که مابه االمتیاز11 ارباِب انواِع 

تمییز و اختصاص تواند بود، مضامیِن گوناگوِن موّشحه به الفاِظ 

2. ظاهراً اشاره به یکی از کتاب هایی که نام آن با عبارت »سلّم الوصول« آغاز می شود.

3. دانشگاه: دیباچه ای ست که بر مجموعه نصرآبادی نوشته. در نسخۀ دانشگاه این عنوان پس از خطبۀ مؤلف به خطی متفاوت بین السطور افزوده شده است. 

4. دانشگاه: دیدۀ.                    5. درود خدای بر ایشان چندان که طلوع کننده ای بردمد.

6. در نسخۀ دانشگاه به جای عبارت »اما بعد« عنوان قرار گرفته است.                    7. دانشگاه: فرایح.                    8. دانشگاه: فخلفت.

9. گنجی نهفته بودم. دوست داشتم بشناسندم، پس مردم را آفریدم. )حدیث قدسی(                                             10. دانشگاه: بچهرۀ کشایی.

11. آستان قدس: مایۀ االمتیاز )دستکاری شده(، دانشگاه: مایۀ امتیاز.
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ــت. کدامین صاحب بصیرِت جوهرشناس  بالغْت مشحون اس

رشتۀ حیاِت خود را صرِف نظِم این آللِی آب دار نمود که شاهِد 

کمال در لباِس آرایِش جمال گردن12 بر خِط فرماِن او ننهاد؟ و 

ــروِش این هاتِف  کدامین صاحب هوش روزِن گوش را وقِف س

ــه نزهت گاِه جاِن  ــه از ابواِب گلزاِر ُقدس- ک ــاخت ک غیبی س

ــواِس حواس را به مفتاِح دانش  ــت- قفِل وس راه رواِن آگاه اس

نگشاد؟

ــدۀ ارباِب حال  ــواِل فرخنده مآل زب ــّدِق این مقال اح مص

ــا  ــال مجمع البحریِن نظم و انش ــش و کم ــِر دان ــیرازۀ دفت ش

مطلع الّسعدیِن لَُغز و معّما

میــرزاطـاهــِرنصــرآبــادی

ــال ــِل کـم ــی و اص ــدِن مردم مع

ــرت پوید ــون در رِه فک ــه چ آن ک

ــتقبال ــی13 ُکَندش اس ــِک معن پی

ــت ــی از حّدِت ذهنش بنگاش حرف

ــد تبخال ــه14 نَُقط15 ش بر لِب خام

ــته انجام نقِد  ــه از مبادی احوال فّرخ مآل16 و آغاز اّیام خجس ک

ــافریِن عالَِم باالست- ثََمِن  ــرمایۀ واال و زاِد مس خرد- که س

ــلیم و طبع مستقیمش در  ــاخته، ذهن س این جنس گران بها س

ــلّم الّثبوت همگنان  نقد و قلِب عیاِر این زِر ده دهی میزان و مس

است.

ــادش جمِع این مجموعه  ــی از آثار فیْض مداِر طبع وّق یک

ــتیارِی ترکیِب سواد و  ــت که از روزی که دبیِر تقدیر به دس اس

ــان نثِر ثرّیا و قصایِد  ــاِض لیل و نهار و قلِم فیْض رقِم کهکش بی

َسبِع معلّقۀ افالک و هفت بنِد کواکب و مسّدِس جهات و رباعِی 

ــوِع موالیِد ثالث را  ــید و قصیدۀ مصن ــت خورش ارکان و یّکه بی

ــم انسان-که عالَِم صغیر است- در روی  فراهم آورده، چش

ــرمۀ بینش نکشیده. بیتکلف  ــعت س عالَِم کبیری به این وس

ــت امواِج  ــرش در بغل، و بحری اس ــت صد بح ــفینه ای اس س

ــت  ــلیمانی اس ــش چیِن جبیِن ُگل رخان را نِْعم البدل. س اوراق

ــت، یا  ــوار اس ــخناِن آفاقْ جوالن تختش بر باد س که از زیبا س

جمشیدی است که جام جهان نمایی از هر ورقش در کنار است؛ 

نی نی افراسیابی است که از تیغ جوهرداِر هر سطری17 بالرکی 

ــت، بل کیخسروی است که از افراختگِی  آب دارش حمایل اس

ــپاِه اوراقش جوِش18  َعلَم هاِی کاویانِی ابیات رنگین در صِف س

خون سیاُوش خجل است. با وجوِد پوست پوشی سلطانی است 

از هر برگی آئینۀ سکندرش در زیِر نگین، و با وصِف برگ بندی 

ــت از هر ورقی ابلِق لیل و نهارش در زیر زمین.  ــروی اس خس

ــکاری است در راِه مرغاِن خوش الحاِن سخنان زیبا از  معنی ش

مسطْر دامش در خاک، بحِر بی کناری است غاشیۀ وسعتش بر 

ــوری اوراقش  ــالک. گاهی چون غنچۀ ُگِل س دوِش فلک االف

ــمع.  جمع و گاهی در مجلس افروزی هر مصرعش قایم مقاِم ش

ــرم آلود بر  هنگاِم گرداندِن اوراقش تغییِر رنِگ زهره جبیناِن ش

ــاِط دلبری اش تهمِت آزادی همین  باد و در وقِت گستردِن بس

ــخِن بتمکینی که اگر تماِم  ــرو و شمشاد. حّبذا صاحب س بر س

ــا بی مضایقه کریمی  ــازد، و مرحب ــر افاده ُکَند صدا بلند نس عم

ــم نگشاید. هشت ورق هر  که جز بر روی ارباِب طلب لِب تبس

ــت بهشت و ترکیِب هر سطرش َگردۀ  جزوش نمونه ای از هش

ــت. خّطش تا حدی دلکش  تصویِر هفت پیکِر لعبتاِن حورسرش

ــۀ عذاِر یار اگر نه در لباِس تشبیه نََسب به او رساندی،  که بنفش

ــوِق بوسیدِن دهِن  آئینۀ اُلفت از عکِس او در زنگ ماندی. از ش

میمش خامه گریبان دریده، و از جوِر شکن حلقۀ جیمش سینۀ 

ــیده. هر مّدش چون قدِّ دلکشان  ــطر الف کش صفحه از اثِر مس

ــره اش در رقص.  ــۀ هر دای ــت بی نقص، پَری در شیش در رعون

ــِط دل فریبش اگر به بهانۀ  ــۀ بیاض در آرزوِی وصاِل نق صفح

ــِم غزال اگر با پیچ  ــان فاِل نقط گیرد جا دارد، و حلقۀ چش افش

ــت بر  ــوِی دل فریبی کند، هر مژه19 انگش ــاِب رقومش دع و ت

ــاهِد ُحسِن تمام که هم پرواِز سیمرغ است در  حرفش گذارد. ش

ــاِن معنی از میلچۀ  ــِن قافش عزلت گزیده، و دیدۀ پَری وش دام

طّرۀ کافش سرمۀ سلیمانی کشیده. الفاظ نثرش را زهی بالغت 

که چون التفاِت سامعین به مضامیِن رنگیِن خود تمام یافته در 

ــتافته راِه فاصله به سجع هم نداده،  مطابقۀ مقتضاِی حال20 ش

ــوِق هم آغوشِی ایشان  و معانِی نظمش را زهی طراوت که از ش

ــاده. ابیاِت بلندش را در  هر بیتی از میاِن دو مصرع آغوش گش

ــخیِر قلوب چون ابروِی َمه وشاِن محجوب هر دو مصراع با  تس

ــرش از کلماِت آب دار چون مژۀ  ــتۀ نث هم َقَدر، و فقراِت برجس

12. دانشگاه: - گردن.                             13. ایهام دارد به تخلص مسیح فسایی »معنی«.               14. آستان قدس: خامۀ. متن از دانشگاه.

15. دانشگاه: لغز.                                   16. دانشگاه: فرخنده مآل.                                         17. در نسخۀ دانشگاه »مسطر« نیز خوانده می شود.

18. دانشگاه: چون.                                 19. دانشگاه: مژۀ.                                                  20. دانشگاه : - حال. 
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ــتۀ گهر. سواِد سطورش را اگر نسخۀ  سرشک آلوِد عاشقان رش

ــوِی حور خوانم بجاست، و بیاِض مابین الّسطورش را اگر  گیس

ــیر سنجم سزاست. حروفش طوطی وار اگر به آسانی  با جوِی ش

ــِک مقابلۀ آیینۀ صفحه بر  ــکرریزی نکند نم در افادۀ معانی ش

ــت- اگر  ــکفتگی اس او حرام، و مرّکباتش-که خضِر راِه ش

ــطر زنده نگرداند حّجِت آِب حیوانی  ماهِی مصرع را در جوِی س

ــکِن21 ظلماِت سوادش عیان است بر  که از بیاِض صفحه در ش

او تمام.

ــِف یار  ــلۀ زل ــخنش سلس ــر س ه

ــِل بهار ــخۀ فص ــش نس ــر ورق ه

هـر غـزلـش دستـه گـِل22 بسته ای

ــتــه ای ــتۀ ُگل دس قافیه چون رش

ــاز امتـی از  ــیـرازه اش  ش ــتـۀ  رش

ــاز ای ــف  زل ــو  چ ــده  هوش رباین

ــور ــوی ح ــانۀ گیس ــطر او ش مس

ــور ــیماِی ن ــرِق س ــۀ او مش صفح

ــت ــر شکس ــِق عنب ــِط او رون از خ

ــت ــِت صنوبر شکس ــش پش از اَلِف

او ــِم  می ــِن  ده ــوان  حی ــمۀ  چش

ــِم او ــکـِن جـیـ ــی ش ــّرۀ لیـل ط

ــری نـکـومنـظـ ز  را  او  ــۀ  نقـط

ــتـری ــان مش ــاِل رِخ زهـره رخ خ

ــت که بال افشانِی  ــوز و گداز را نه چنان پروانه ای اس محفِل س

ــعلۀ تجلِّی طور دامن نزند، و میخانۀ ناز  گرداندِن اوراقش بر ش

ــت که گردِش صفحاتش از الی  و نیاز را نه چنان پیمانه ای اس

ــکند. رشتۀ شیرازه اش گویی خامۀ  بادۀ معنی خماِر منصور نش

ــت که ]بر[23 صورِت اوراق رنگی که از خجلت تیشۀ  شاپور اس

ــیرین پریده کشیده تا به نظارۀ او خاطِر خسرو  فرهاد از روی ش

ــته اش پنداری خاطِر مجنونی  ــد، و صفحۀ نوش ــلّی باش را تس

ــعِت  ــد. وس ــزوش خیاِل صورِت لیلی باش ــت که در هر ج اس

ــاهد بس که اوراقش  ــرِب محبوب القلوبی اش را همین ش مش

بزِم بلبل نوایان را ُگل ریزان و انجمِن پروانه مشربان را چراغان 

ــت. انبساِط بساِط فیض گستری اش را همین بّینه کفاف که  اس

نزهت گاِه قلوب را در طریِق شکفتگی هر مصرعش هم سرو و 

هم خیابان است. سطرهای صفحۀ نیم نوشته اش در گرم کردِن 

ــته اش طلوِع  ــیقار و نیم صفحۀ نانوش زمزمۀ عیش نایِب موس

ــیدآیین از مشرِق افسِر دلدار. دبیِر بهار اگر نسخۀ  جبیِن خورش

ــش صّحت ندادی، از برگ های تازه  گلزار را به مقابلۀ صفحات

ــکوفه ای-که از قلِم شاخ افتاده بودی- راّده  بر جاِی اوراِق ش

نگذاشتی، و مژۀ دلدار اگر هم چشمی با خامۀ تحریرش نداشتی 

رقِم شوق بر صفحۀ خاطِر روشن ضمیران ننگاشتی.

ــِت تقلِّب اوراِق لیل  ــد24 که تا در مجموعۀ روزگار دس اّمی

ــزان و بهار-که بیِت  ــار نقاِب خفا از چهرۀ دو مصرِع خ و نه

-دور سازد، گلزاِر خاطِر دقیقه سنجاِن 
انتخاِب رباعی فصولند25

ــردِی خزاِن احزان و برگ ریزاِن تفرقۀ  ــناس را از َدم س معنی ش

حواس اعتداِل هواِی صحبِت این بهارستاِن معنی حامی  باد26، 

بحقِّ محمٍد و آلِِه ااَلْمجاد.                                                ■

21. دانشگاه: صفحۀ رشکن.                             22. دانشگاه: دستۀ کل.

23. هر دو نسخه: - بر، به مقتضای سیاق جمله افزوده شد.                           24. در هر دو نسخه با نشانۀ تشدید همراه است. 

25. آستان قدس: فضولند. متن از دانشگاه.                   

26. دانشگاه: جامی. ظاهراً تصرفی است که نظر به تناسب با کلمۀ »بهارستان« صورت گرفته، اما مخّل سیاق جمله است. 
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