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 نکاتی دربارۀ 

دیوان منجیی ترمکی

هومن یوسفدهی

اشـعاربازمانـدهوبازیافتۀشـاعرنامدارقـرنچهارم
ً
اخیـرا

منجیکترمذیبهکوشـشآقایاحسـانشواربیمقدمتوسط

انتشـاراتمیـراثمکتوببهچاپرسـیدهاسـت.بیشـک

ایندیواندرکارنامۀاینپژوهشـگرجوانوخوشآتیهاثری

ارزندهودرگنجینۀآثارمنتشـرهتوسـطناشـرمحترمگوهری

رخشـندهمحسـوبمیشـود.اهلپژوهشبهخوبیمیدانند

کـهآقـایشـواربیبرایایـناثرزحمـاتطاقتفرسـاییرا

متحمـلشـدهاندوتـالشبسـیاریرامبـذولداشـتهاندو

اکثریـتقریببـهاتفاقکتـبوجنگهاییراکـهدرآنها

مطلبـیدربـارۀمنجیکیـابیتیازاوبـوده،دیدهاندوبادقت

هرچـهتمامتـربـهتصحیـحابیاتوگـزارشنسـخهبدلها

پرداختهانـد؛ولـیبههررویبهجهتاهمیـتزمانومکان

سـرایشایناشـعاروجایگاهسـرایندۀآن،بایدبهدفعاتو

بـادقـتبیشـتریدرایندیـواننگریسـت.ایـنجانببه

جهـتپژوهـشبیسـتوچندسـالهدربـارۀاحـوالوآثار

رودکـیوبـهتبعآنتتبعدرآثارشـاعرانقرنسـوموچهارم

بـاعالقهبهمطالعـۀایندیوانپرداختمواینـکنکاتیراکه

درحینمطالعهبهنظرمرسـیده،دراختیارمصححمحترمو

همـکارانگرامـیقـرارمیدهـمتـاشـایدکمکیباشـدبه

تکمیلمباحثمربوطبهاحوالواشعارمنجیکترمذی.

1.درصفحـۀدهمقدمـهمطلبـیازتذکـرۀخیرالبیـانو
ــکـههردونوشـتۀملکشـاه تاریـخ احیاءالملـوکآمـدهـ

ـ حسـینسیسـتانی)درگذشـتهاواسـطقرنیازدهم(استـ

منجیک
ً
مبنـیبـراینکـهمنجیکسیسـتانیبـودهواساسـا

دکترایزبانوادبیاتفارسیوپژوهشگرتاریخوادبیات
houman_yousefdehi@yahoo.com

موضعـیاسـتدرسیسـتان،ومصححمحترمنوشـتهاندکه

ایـنمطلـب»چنـدانپذیرفتـهنیسـت«درحالـیکـهباید

پذیرفتهنیسـت«؛زیرااکثریـتقریببه
ً
مینوشـتند»قطعـا

اتفـاقمنابعنسـبتمنجیـکراترمذینوشـتهاندوازجملۀ

آنهادوبیتیاسـتکـهدرجایدیگریدرهمینمقدمهنقل

شـدهاسـتوبهتربوددربحثمربوطبهنسبتمنجیکهم

آوردهمیشـد.ایندوبیتمتعلقاسـتبهدوشاعرهمعصر

صدسـالپـسازمنجیـکمیزیسـتهاند:یکی
ً
کـهتقریبـا

ادیـبصابر)مقتولحـدود542ق(کهازقضـاخودترمذی

است:

ایـزدمـرازبهـرثنـایتـوهدیـهداد

طبـعشـهیدبلخیومنجیـکترمذی

)منجیک،دیوان،مقدمۀمصحح،صهجده(

ودیگـریمتعلـقاسـتبـهسـوزنیسـمرقندی)م552-

569ق(:

بهحسـبحالـممنجیکترمذیگفتهاسـت

ـــال ـــنجم ـــدحمؤیدب ـــصم ـــهازتخل ک

)همان،صبیستوچهار(

2. درصفحـۀیـازدهمقدمه،ممدوحمنجیکبهدرسـتیامیر

ابوالمظفـرفخرالدولـهاحمدبـنمحمـدچغانـیازامـرای

آلمحتاجمعرفیشـدهکهدروالیـتچغانیاندرماوراءالنهر

حکومتمیکردندوپدردرپدردرعهدسـامانیانوغزنویان

امیـرابوالمظفراحمدبن
ً
دارایمناصـبعالیبودنـد.ظاهرا

محمـدپـسازغلبهبرپسـرعمویشامیرابویحیـیطاهربن

فضلبـنمحمدبـنالمظفربـنمحتـاج)مقتـول381ق(به

تاسـال405قبرسرکار
ً
حکومتچغانیانرسـیدواحتماال

بـودوعالمهقزوینـیاحتمالدادهاندکهنامبردهپسـریانوادۀ

امیـرابوعلـیاحمدبنمحمدبنمظفربنمحتـاج)م344ق(

بـود)ر.ک:یوسـفی، فرخی سیسـتانی،10ـ85،12ـ86؛نظامیعروضی،

چهارمقالـه،تعلیقـات،ص163ـ166(.بدیـنترتیبمیتوانگفت

درربعآخـرقرنچهارموشـاید
ً
کـهمنجیـکترمذیقطعـا

کمیقبلوبعدازآندردربارچغانیانحضورداشتهاست.

3. نکتـهایکـههمدربخشممدوحـانوهمدربخش

شـاعرانهمعصـرمنجیـکازآنغفلتشـده،معرفییکی
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دیگرازممدوحانشاعرمسـلکاوسـتوآنکسـینیسـت

جزشـمسالمعالیقابوسبنوشمگیرزیاریکهمنجیکاو

رادردوبیتذیلمدحگفتهاست:

روزگار تاج ای معالی، شمسۀ ای

شهریار آبات آدم، به تا شاه خود

اینمردکمقّصرقیصر)؟(بهخانهرفت

ازمرکبتپیادهوبرمدحتتسوار

)منجیک،دیوان،ص7،ب69و70(

وتمامـیاجـزایآنبامشـخصاتشـمسالمعالیمطابقت

دارد.پیـشازمعرفـیایـنامیرشـاعرمتذکرمیشـومکهبه

احتمـالقریـببـهیقینضبـطصحیحمصراعسـومچنین

است:»اینمردکقصیرمقصربهخانهرفت.«

سـلطانشـمسالمعالیقابـوسزیـاری)ف403ق(

گیالنیبودکه
ً
چهارمینپادشـاهآلزیـاروازخاندانیاصالتا

بهتدریجگرگانوطبرسـتانرابهقلمروخودافزودند.سلطان

قابـوسدرسـال366قپـسازبـرادرشسـلطانبیسـتون

زیـاری)حک:357ـ366ق(بهحکومترسـیدوازخلیفۀ

لقـب 363ـ381ق( )خالفـت: عباسـی باللـه طائـع

»شـمسالمعالی«گرفت؛درسـال371قبهدلیلپناهدادنبه

فخرالدولـۀدیلمـی،ازشـاهانآلبویـه،موردحملـۀبرادران

فخرالدولـهقرارگرفـتوپسازتحملشکسـت،بهاتفاق

ویبـهخراسـانبهدربـارامیرنوحسـامانیرفت.سـلطان

قابـوسپـسازهفدهسـالاقامـتاجباریدرخراسـان،با

کمـکامرایهوادارخوددرسـال387قبهقلمروسـابقش

بازگشـت؛ولیعاقبتبراثرتوطئۀسـردارانشدسـتگیرودر

قلعۀجناشـکمحبوسشـدودرهمانجادرسال403قبه

قتلرسـید.سـلطانقابوسمـردیادیبوهنرمنـدوحامی

شعراوعلمابودوخطوطثلثونسخرابهزیباییمینوشت

ودرادبیاتفارسـیوعربیمهارتداشـتوبههردوزبان

شـعرمیسـرود.اشـعارورسـاالتعربیاوراابوالحسـن

علیبـنمحمـدیـزدادیدرکتابیتحتعنـوانکمال البالغه

منجیکترمذیامیرشـمسالمعالیرادر
ً
گـردآورد.1احتماال

1.برایآگاهیبیشتردربارۀاو،ر.ک:اوحدی،عرفات،ج6،ص3352؛عوفی،

لباب ،ج1،ص76-77؛عنصرالمعالی،قابوس نامه،ص235،100،5-4-

.279،236

ایاماقامتدرخراسانمدحگفتهاست)371ـ388ق(.

4. درصفحۀشـانزدهمقدمه،مطلبـیدربارۀهجومتقابل

شـهیدبلخـیومنجیکترمذیآمدهکهازاسـاسنادرسـت

اسـت؛زیراهمانطورکهمصححمحترمدرصفحۀنخسـت

مقدمهآوردهاند،منجیکدراواسـطنیمۀنخسـتقرنچهارم

یعنـیحـدودسـال325قدیـدهبـهجهـانگشـودهواین

درحالـیاسـتکـهحکیـمشـهیدبنحسـینجهودانکـی

معروفبهشـهیدبلخیدرهمینسـال325قبدرودحیات

گفتـهورودکیسـمرقندی)ف329ق(مرثیۀمعروفذیلرا

درسوگاوسرودهاست:

کاروانشـــهیدرفـــتازپیـــش

وآنمـــارفتـــهگیـــرومیاندیـــش

ــنکــم ــکت ازشــماردوچشــمی

وزشـــمارخـــردهـــزارانبیـــش

روزگار
ً
بدینترتیبواضحاسـتکهشـهیدومنجیکاصال

یکدیگـررادرکنکردهانـدتـاچهرسـدبهاینکـهیگدیگررا

هجاگفتهباشـند.مضافبراینکهشـهیدبلخیمردیحکیم

ومـورداحتـرامبـزرگانوشـعرایروزگارخودبـودواینکه

شـاعریاوراهجـاگفتـهباشـدبعیدبـهنظرمیرسـد.تنها

چیـزیکهایندوشـاعررابـههممرتبطکرده،ابیاتیاسـت

کهدریکوزنوقافیهسرودهاند.

5.درصفحـۀ5دیوانمنجیکدوبیتذیلدرقصیدهای

درمدحامیرابومحمدعباسبهفاصلهآمدهاست:

کرد بر سر خیلخیل طبری بنفشۀ

چوآتشیکهبهگوگردبردویدکبود...

بخوری کش آفتاب آن ماها بیار

برآیدزود فروشودبهدولبوزدورخ

کهبااختالفاتیدراشـعاررودکیسـمرقندیهمهسـتکه

درپیسهبیتدیگرآمدهاست:

بنفشههایطریخیلخیلسربرکرد

چوآتشیکهبهگوگردبردویدکبود

بیاروهانبدهآنآفتابکشبخوری

زلبفروشودوازرخانبرآیدزود

)نفیسی،محیطزندگیو...،ص521،ب186ـ187(
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کـهبـاتوجهبهمضمـونابیاتیکهقبلوبعدایـندوبیتدر

دوشـعرآمـده،میتـوانپذیرفتکـهایندوبیـتمتعلقبه

ـجزدر منجیـکترمـذیاسـتوضبطآندردیـواناونیزـ

ـازنظرزبانیدرسـتتربهنظرمیرسـدوآن یـکترکیـبـ

»بنفشـۀطبری«اسـتکه»بنفشـههایطری«کـهدردیوان

رودکیآمده،درسـتتراسـتومنجیکدرجـایدیگرهم

صفتطریرابرایگلبهکاربردهاست:

ر
ُ
دولبعقیقوزیرعقیقش،دورستهد

نرگسدوچشموزیردونرگس،گلطری

)منجیک،دیوان،ص24،ب219(

نکتۀدیگراینکهمقایسـۀابیاتبازمانـدۀمنجیکورودکی،

ابیاتـیکهدروزنوقافیهمشـترکاند،ابهاماتیرا
ً
مخصوصـا

ازنظرگویندهوضبطصحیحآنهابرطرفخواهدکرد.

6. عـالوهبرنامشـخصیتهایشـاهنامهکـهدردیوان

منجیکآمده،درصفحۀ11دیوانازشـاهنامۀمصورسـخن

رفتهاست:

بهشاهنامهبرارهیئتتونقشکنند

زشاهنامهبهمیدانرودبهجنگفراز

زهیبتتوعدونقششاهنامهشود

کزونهمردبهکارآیدونهاسبونهساز

)همان،ص11،ب109ـ110(

واهمیـتایـناشـارهدرصـورتصحـتانتسـاب،درآن

اسـتکـهمنجیکباسـرایندۀشـاهنامهفردوسـیطوسـی

همسـنبودهاسـتواینامرسؤاالتیرا
ً
همعصرواحتماال

بـهذهـنمتبادرمیکند:آیاشـاهنامههایمنثـورمصّوریدر

قرنچهارمموجودبوده؟ویاشـاهنامۀفردوسـینخستینبار


ً
درزمانحیاتسـرایندهمصورشـدهاسـت؟یااینکهاساسا

ایـنابیـاتمتعلـقبهشـاعریاسـتکـهمدتهـاپساز

منجیکوفردوسـیمیزیسـتهاسـت؟وازآنجاکهایندو

بیتدردیوانسـوزنیسـمرقندیدرقصیـدهایبهمطلعذیل

آمده:

زگـردراهچـوعنقـابـهآشـیانۀبـاز

بـهسـویبنـدهخرامیدشـاهبندهنواز

)سوزنی،دیوان،216ـ217(

بسـیارمحتملاسـتکهازویباشـدونهازمنجیکوبهتر

استدرابیاتمنسوبگنجاندهشود.

7. دردیـوانمنجیکابیاتیهسـتکـهداللتبرفقراو

درجوانـیوشـایددردورۀدیگریاززندگـیاوداردوبهتر

استدرشرححالمنجیکبداناشارهشود:

بتابدمهوزهره تو آنکهزتاج ای

تاکیبوداینمسکینمنجیکبهحجره

هموارهبهحجرهدرچوندیونشستهست

نهجامهونهنانشنهدیگنهسفره

)منجیک،دیوان،ص24،ب211ـ212(

ونیز:

دروغ و نتوانمشنیدهزل را محال

کههزلگفتنکفراستدرمسلمانی

سرایوقصربزرگانطلبتودردنیا

چومارچندگزینیتوجایویرانی؟

)همان، ص 25، ب 226ـ227(

8.درخصوصتقسـیمدیوانبهسـهبخشاشـعارپیوسته،
اشـعارپراکنـدۀمرتبطواشـعارپراکنده،الزماسـتبازبینی

مجددودقتبیشـتریمبذولشـود؛زیرابهنظرمیرسـدکه

بـادقـتبیشـتردروزنوقافیـهومضمـونمیتـوانتعداد

بیشـتریازابیاتپراکنـدهرادربخشابیـاتپراکندۀمرتبط

گنجانـدوشـایدبتـوانبرخیازابیـاتپراکنـدۀمرتبطرابا

توجـهبهنزدیکیمضامینبهبخشابیاتپیوسـتهافزود.این

ممکن
ً
کاربهخصوصدرابیاتیکهقافیۀدشـواردارند،کامال

وبجاسـت؛زیرابسـیاربعیدبهنظرمیرسـدکهیکشـاعر

چندینشـعرمجزارابایکقافیۀدشـوارسرودهباشد.برای


ً
مثـالابیـاتذیلکـهدربخـشابیـاتپراکندهآمـده،قطعا

متعلـقبـهیـکشـعرهسـتندومیتـوانآنهـارادربخش

اشعارپیوستهآورد:
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گویـیهمچـونفالنشـدمنـههمانا

هرگـزچـونعودکـیتواندشـدتوغ

تـوچهزنـیخندهپیشخلقنشسـته

نـامفریـهدرونوریـشبـهآروغ

یـادنـداریبـههـربهـاریجـدت

توبرهبرداشـتیشـدیبهسـماروغ؟

مـنزهجـایتـوبازبـودنخواهـم

تـاتفلکجانوخواسـتهنکندلوغ

سـختبـهیکبارگیزحدبگذشـتی

گاوسـروزنچـراکـهبرننهـییـوغ

)همان،ص49ـ50،ب350ـ354(

ویـاابیـاتذیلکـهباتوجهبـهوزنوقافیـهومضمونوبا

ترجیـحمنطقـییـکنسـخهبدلمیتـوانآنهـاراازپیهم

آورد:

جامجـام دوش زدن بخواسـتیم مـی مـا

خامخـام بماندیـم بیامدیـش تـو چـون

نمانـد کسـی تبـارت ز انـدرون آدم از

نامنـام منجیـک نکردهسـت هجـا را کـو

بـااینهمهسـخنکههمیجفتخواسـتیم

بامبــام1 خهانجیــت فراخُمــرز آمــد

خـارشگرفتـهوبـهخـویاندرشـدهغمین

همچـونکپـوکخسـتههمیجسـتکامکام

)همان،ص21،ب189-186(

وبیـتذیـلراکهدرابیـاتپراکندهآمده،بـهراحتیمیتوان

برآنافزود:
گفتامراچهچارهکهآرامهیچنیست2

گفتمکهزودخیزوهمیگردچامچام

)همان،ص52،ب367(

بیشـکبـابررسـیدقیقتـرابیـاتونسـخهبدلهـاموارد

1.درمتن»عباپیچباپیام«ولینسخهبدل»خهانجیتبامبام«است.

2.درمتن»کهآرامنیستم«ولیدرنسخهبدل»کهآرامهیچنیست«وباتوجهبه

وزنبیتدرستتراست.

دیگریازایندسترامیتوانیافت.

9.مصحـحمحتـرمبهجهـترعایتعفتقلـمازدرج

برخیکلماتناشایسـتدرابیاتهجـویخودداریکردهو

باگذاشـتنسـهنقطهموضـعآنرانشـاندادهاند.بـهعقیدۀ

نگارنـدهدراینگونـهمواردبهتراسـتحرفآخـرکلمۀمورد

نظرپسازسـهنقطهآوردهشـودکهخوانـدنچنینمتنهای

مهمتخصصیباحدسوگمانهمراهنگردد.

10. باتوجهبهاهمیتدیوانمنجیکازنظرزبانشناسی

بسـیاربجـاخواهـدبـودکـهدرچاپهـایبعـدیفرهنگ

بسـامدیهمۀکلمـاتوالفاظدیـوانتدوینوبـدانمنظم

گـرددوبدیـنترتیـبفایـدۀدیـواندوچندانشـود.بدیهی

اسـتکـهاینکارباتوجهبهحجمدیـوانامکانپذیرومفید

خواهدبود.

درپایـانمطالعـۀدقیقایـندیوانرابهسـخنپژوهانبه

ویژهدانشـجویانوکسـانیکهعالقهمندبهمطالعهوتحقیق

درزمینـۀزبـانفارسـیوسـبکخراسـانیهسـتند،توصیه

میکنم.


