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چکیده:
قصیدة المیةالعجم ،سرودة طغرائی شاعر ایرانی عربیسرای ،در
اواخر قرن پنجم هجری ،از قصیدههای ممتاز و مشهور و به تعبیر
قدیم از امهات قصاید ادب عربی است.
این ترجمه فارسی از المیّه که در اوایل قرن هشتم انجام گرفته
قدیمترین ترجمة تاکنون شناخته شده از این قصیدة بلندآوازه است
و در ضمن نمونهای کمیاب است در نوع خود از ترجمة کاملِِ آثار
محض و ناب ادب عربی به زبان فارسی.
واژههای کلیدی :الميةالعجم ،طغرائی اصفهانی،
الغیثالمسجم فی شرح الميةالعجم.

* مجلة دانشكدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،زمستان  ،1369شمارة  ،184صص  63تا .78
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مقدَمه:
مؤیدالدّین حسین طغرائیِ اصفهانی ( 450-510 / 20ه ق ).از بزرگترین
سخنوران ایرانی عربیگوی است .با آنكه عصر طغرائی ،مستعدَ پرورش و ظهور
شاعران بزرگ نبود ،به اعتقاد صاحبنظران ،طغرائی از سخنسرایان و شاعران
بزرگ در مقایسه با همة ادوار ادب عربی است؛ در نظر سخن سنجان معاصر
عرب نیز همچنین است .در چند گونه

CD

که از نخبة آثار ادبیات عرب

ارسالهای اخیر با هم سلیقگی و همكاری استادان سخنشناس از کشورهای
گوناگون عربی ترتیب یافته ،متن کامل دیوان طغرائی یكی از گزیدههای اصلی
است.
زندگینامة طغرائی را با بررسی الميةالعجم و انگیزة سرودن آن و
کتابشناسی شرحهای المیه و استقبالها و نظیرهسرائیهایی که از آن شده چندین
سال پیش هنگامی که دانشجوی دورة کارشناسی دانشكده ادبیات بودم ،نوشتهام و
همانوقت در مجلة دانشكدة ادبیات (سال  -12مرداد  1344ه ش ،صص -452
 )373و ضمن انتشارات دانشكده بهچاپ رسیده است .در سال  1354ه ش/ .
 1973م ترجمة مبسوط آن با عنوان حیاة الطّغرائی به عربی انتشار یافت و اینک
نیز با تجدیدنظر و افزایش منابع و تحقیقات جدید در سوریه دردست چاپ
است .مطالب الزم را دربارة احوال و آثار طغرائی در این منابع آوردهام و تكرار
آنها ضرورت ندارد.
اثر مشهور طغرائی که مایة شهرت و بلندآوازگی او گشته ،قصیدة
الميةالعجم است که از امّهات قصائد عربی است و به قول صالحالدین
صفدی ،سخنشناس و ادیب نامدار قرن هشتم هجری المیه ،دارای یكی از
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لطیفترین بافتها و استوارترین ساختارهای شعری در ادب عربی است؛
چندانکه کمترین تصرّف و دگرگونی را بر نمیتابد( .صفدی ،ج  ،1صص 29ـ)27

بیان شیوا و سخنپردازی و معنی آراییِ نغز طغرائی در این قصیده ،برخی
از ابیات الميةالعجم را جزء حكم و امثال سائرة عربی و برخی از امثال و
داستانزدهای مهجور و متروک عربی را با زبان و در بازسازی و بازسرائی طغرائی
از حكم و امثال رایج و زبانگرد ادب عربی گردانیده است.
طغرائی در شعر عربی خود به مضامین شعر فارسی توجه داشته است و
حتی بعضی از معانی را از شعر فارسی ترجمه کرده است؛ مانند تمثیل پرعقاب،
قصّة گرگ و روباه و ترجمة منظوم از شعر رودکی .در کتاب الفهرس التمهیدی
(ص  )518از قصیدهای از طغرائی به زبان فارسی ،یاد شده که خود شاعر ،آن را به
عربی شرح کرده است .چندین رساله و کتاب هم در فن کیمیا و علوم غریبه به
زبان فارسی و عربی بدو منسوب است و تفصیل مطالب و مشخصات این آثار را
در زندگینامة او آوردهام (نک :بختیار ،ص ).

باری ،ابیات المیةالعجم از دیرباز در متون ادبیات فارسی و آثار ادبی
مسلمانان و سایر زبانها بارها به استشهاد و تضمین آمده است .بهسبب همین
شهرت و حسن قبول ،شرحها بر المیه نوشته شده و متن آن به فارسی و برخی از
زبانهای دیگر و از جمله زبانهای فرنگی ترجمه شده است .مشهورترین شرح
المیه با عنوان الغیثُ المسجم فی شرح الميةالعجم از صالحالدین صفدی
( 764ه ق ،).مؤلف فواتالوفیات که تاکنون به چند چاپ رسیده و به هزار
صفحة وزیری بر میآید ،خود از مراجع و مجامع معتبر ادبی و شعری است.

122

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران  /کل

ترجمههای فارسی الميةالعجم که پیش از این شناخته شده چندان کهن
نیست و البته حق المیّه را بنابر مسائل کلی و عمومی که در ترجمة آثار ادبی و
شعری ناب وجود دارد هیچ ترجمهای ،هرچند نغز و شیوا و شاعرانه ،هیچگاه ادا
نمیتواند کرد.
ترجمة کهن الميةالعجم نیز از موارد نادر در ترجمة شعر ناب عربی به
فارسی است .قدما معموالً به ترجمة آثار ادبی محض که فهم آن الجرم در حیطة
ادراک خواصّ اهل ادب و ادبای مستغنی از مراجعه به ترجمة آثار بود
نمیپرداختند مگر به تفنن یا به صرافت طبعآزمایی ،آنهم بسیار بهندرت .اهتمام
آنان در اینگونه موارد غالباّ نگاشتن شرح ،با در پیچیدن در نكات فنّی و مباحث
لغوی و نحوی بود به شیوة اهل مدرسه به قصد راهگشائی برای نوآموختگان و
متوسَطان مستعد تا برحسب فهم و استعداد خود از رویّههای مباحثالفاظ در
گذرند و به الیههای معنایی و حس ادبی و ذوقی برسند.
ترجمة قدیم الميةالعجم را دانشجوی ارجمندی بهنام آقای جواد بشری،
پژوهشگر نسخه جوی و طرفهیاب در مجموعهای قدیم از همین دست مطالب
یافته بود و عكس آن را برای من آورد.
تصرَفات و تأمالتی که در نسخه و در حین کتابت انجام گرفته ،نشان
میدهد که متن از روی یادداشتها و مسودّه پراکنده به خط خود مؤلف ،تنظیم و
کتابت شده و شكل نهانی نگرفته است؛ در مواردی مفردات و لغات بیت در بین
سطرها یا در باالی کلمات ،جداگانه به فارسی معنی شده و غالباً هم این الفاظِ
جایگزین به غیر از واژهای است که در متن آمده است .در برخی از عبارات نیز
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دو گونه ترجمه پیشنهاد شده .موارد دوگانه نیز درون [ ] در جایگاه خود در متن
ترجمه قرار گرفته و در صورت تعدد با نشانة  /از هم جدا شده است ([ .) ] /
روایت عربی المیّه از نسخة ترجمة قدیم به لحاظ قدمت و سندیّت آن در
بازنویسی و چاپ حفظ شده است .اعراب کلمات ،طبق متن مُعْرب
الميةالعجم است که آن را براساس نسخههای دیوان طغرائی و متون معتبر ادبی
تصحیح و نشانهگذاری نمودهام و در مجلة دانشکدة ادبیات و به نقل از آنجا در
کتاب یادنامة ادیب نیشابوری و چند جای دیگر به چاپ رسیده است.
(محمدآبادی بادیل ،ص  )53-44اختالف نسخههای مؤثّر و قابل اعتنا در زیرنویس
ثبت شده است.
تعیین قدمت نسخههای خطی ،منوط به بررسی اصل نسخه است و من
فقط عكس نسخه را دردست دارم .اما به قرینة شیوة خط متن و وجود برخی
شاخصهها که تشخیص آنها از راه عكس هم برای اهل فن امكانپذیر است.
قدمت نسخه باید به اوائل قرن هشتم برسد؛ واژگان و سبک و سیاق سخن هم
مربوط به همان ادوار اواخر قرن هفتم و حداکثر اوایل قرن هشتم هجری است و
فراتر از آن نمیرود.
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صفحهای از نسخة ترجمة قدیم الميةالعجم (اوائل قرن هشتم)

بسماهلل الرحمن الرحیم
1ـ أصالةُ آلرَّأی صانَتْنی الخَطَلِ و حلْیَةُ الفَضْلِ زانَتْنی لَدَی العَطَلِ ؛
میگوید :رأی اصیل و اندیشه و فكر جمیل من مرا از خطا و زَلَل بازداشت [
و آرایش و پیرایة فضل من] راه صواب به من نمود و مرا زینتی تمام شد تا از
زمرة جاهالن  )1(...حاصل آمد.
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2ـ مَجدْی أخیراً و مَجدی أوَّالَّ شَرَعٌ والشَّمسُ رَأدَ الضحَی کالشَّمسِ فیالطَّفَلِ؛
میگوید :بزرگی من در اول و در آخر ،یكسان است (برابر است) چنانکه
آفتاب در وقت چاشت فراخ و شبانگاه ،یكسان است .یعنی مثل آفتاب است.
مة «للزوْرَاءِ»( )2السَكَنی ابها «وال ناقَتِی فیها وال جَمَلی»
3ـ فیمَ اإلقا ُِ
میگوید :چرا میباید مرا اقامت کرد در بغداد که نه اهل و قبیله دارم و نه
اسباب و عُدّت و این مثل است عرب را که چون جایی تعلّقش نباشد ،گوید:
«الناقتی فیها و ال جمل»
4ـ ناءٍ عَنِ األهْلِ صِفْرُ الكَفِّ مُنْفَرِدٌ کالسَّیْفِ عُرِّیَ مَتْناهُ عَنِ الخِلَلِ،
میگوید :در بغداد بدین حال ماندم؛ تنها و تهیدست ،دور از اهل و عیال.
5ـ فال صَدیقَ إلیهِ مُسْتَكَی حَزَنی وال أنسیسَ إلیه مُنْتَهَی جَذَلی
لة الذُبُلِ.
6ـ طالَ اَغْترِابِیَ حَتَّی حَسنَّ راحِلَتی وَ رَحْلُهَا وَ قرَی العَسَّا ٍِ
میگوید :غربت من درازا کشید تا حدی که شتران من بنالیدند.
7ـ وَضَجَّ مِنْ لَغَبٍ نِضْوی و عَجَّ لِما یَلقَی رِکابی ولَجَّ الرَّکْبُ فی عَذَلی
میگوید :از طول سفر ،شتران من ضعیف شدند و دل من فریاد برآورد و
کاروان مالمت من مبالغه کردند.
َ کَف أستَعِینُ بها علی قَضاءِ حقُوقٍ لِلْعُلَی قِبَلی
َسْطة
8ـ أُریدُ ب
میگوید :از سفرها و مشقّتها که میکشم بسطتدستی میخواهم تا حقوق
بزرگی که بر من ثابت است بگزارم.
9ـ والدَّهْرُ یَعْكِسُ آمالی و یُقْنِعُنی مِنَ الغَنیمَةِ بَعْدَ اَلكَدّ بِالقَفَلِ
میگوید :من جهد میکنم تا بسطت کفّی بدست آرم .روزگار برعكس آن کار
میکند و مرا از غنیمت به قّفَل خرسند میگرداند.
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بِمِثْلِهِ غیرِ هَبَّابٍ وال وَکِلِ

میگوید :ای بسا کسانی که راست قامت بودند مانند نیزه؛ ترسنده( )3نبودند و
کار خود با دیگری گذارنده نبودند.
11ـ حُلْوُ الفُكاهَةِ مَر الجِدِّ ،قَدْمُزِجَتْ

بقَسْوَِِة القَلْبِ مِنهُ رِِقَّةُ الغَزَلِ

میگوید :آن کس را یاد کردیم که شیرین مزاح بود و تلخِ جِدّ دلیری با نرمی،
آمیخته داشت.
12ـ طَرَدت سَرْحَ الكَریَ عَنْ وِرْدِ مُقْلَتهِ

واللیَّلُ أغْرَی سَوامَ النَّوْمِ بِاَلمُقَلِ

میگوید :خواب را ازو دور کردم وقتی که بر چشمها غلبه میکرد .این بیت از
جمله استعارات لطیف است.
13ـ والرَّکْبُ میلٌ عَلَی آألکْوارِ مِن طَردٍ

صاحٍ وَ آخَرَ مِنْ خَمْرِ آلكَرَی ثَمِلِ

میگوید :کاروان ،بعضی بر سر شتران هشیار بودند و بیدار و بعضی خفته چون
مست.
14ـ فَقُلتُ أدْعُوکَ لِلْجُلَّلی لِتَنْصُرَنی

وأنتَ تَخْذُلُنی فی آلحادِثِ آلجَلَلِ

و میگوید :ای دوست! من ترا از برای آن میخوانم تا در کارهای بزرگ و
وقایع مشكل مرا یاری دهی و تو در کارهای کوچک مرا فرو میگذاری.
15ـ تَنامُ عَنّی وَ عَیْنُ آلنَّجمِ ساهِرَةٌ

و تّسْتَحِیلُ وَ صَبْغُ آللَّیْلِ لَم یَحُلِ

میگوید :خُسبی از من؛ یعنی ،مرا میگذاری و عزم خواب میکنی و از پیش
من میروی و رنگ شب ،برقرار؛ یعنی هنوز ستاره بیدار است [ و تو
میخسبی( )4و رنگ شب برقرار است  /و تو میگردی].
16ـ فَهَلُ تُعینُ علی غَیٍّ هَمَمتُ بِهِ

والَفی یَزْجُرُ أحیْاناً عَنِ آلفَشَل
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میگوید :گفتم بدان دوست که هیچ تواند بودن که بدین قصدی که
اندیشیدهام یاری دهی که قصد گمراهی اگرچه بهدست اما از بددلی میراند.
17ـ إنَّی أُرِیدُ طُرُوقَ الحَیِّ( )5مِنْ «إضَمِ» وَقَدْ حَماءُ رُماةُ الحَیَّ مِنْ «ثُعَلِ»
میگوید :قصد من آن است که سوی قبیله روم که در اِضَمْ فرو آمدهاند و
تیراندازان بنی تُعَل ،ایشان را نگه میدارند.
18ـ یَحْمُونَ بالبِیضِ والسَُِمْرِ اللِّدانِ بهِ سُودَ اَلغَدائِرِ حُمْرَ الحَلْیِ و الحُلَلِ
میگوید :در اضم زنان خوب را که گیسوشان سیاه است و جامههاشان سرخ
به شمشیر و نیزهها نگاه میدارند.
19ـ فَسِرْبِنا فی ذِمامِ الَّیلِ مُعتَسِفاً

فنَفْحَة الطِّیبِ تَهْدینا إلیَ الحِلَلِ

میگوید :ای دوست! بیا با ما در تحت شب تا به اضم برویم که اگر راه ندانیم
بوی خوب ،ما را ره نماید پیش دوست.
20ـ فالحِب حَیْثُ العِدای واألُسْدُ رابِضَةٌ حَوْلَ الكِناسِ لَها غابٌ مِنَ األَسَلِ
میگوید :دوست من آنجاست که دشمنان مناند و مردانی همچو شیر که
نیزههای ایشان به مثابة بیشه است گردِ دوست برآمدهاند و او را نگاه میدارند.
21ـ نَؤُم ناشِئَةً بِالجِزْعِ قَدْ سُقِبَتْ

نِصالُها بِمیاهِ الْغُنْجِ وَ الكَحَلِ

میگوید :سوی معشوقة نوبالیده قصد میکنم که در جِزْ است و پیكانهاء چشم
او به آب غنج و ناز آب دادهاند.
22ـ قَدْ زادَ طِیبَ أحادِیثِ الْكِرامِ بِها

ما بِالكَرائِمِ مِنْ جُبْنٍ وَ مِنْ بَخَلِ

یعنی :بددلی و بخل زنان را پسندیده خصلتی است .در سخن مردان در همه
اوقات این خصلتهای زنان است .یعنی همه مردان این میگویند و از
اوصاف ایشان خبر میدهند.
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23ـ تَشُب ( )6نارُالهَوَی( )7مِنْهُنَّ فِی کَبَدِ

حَرَّی و نَارُ القِرَی مِنْهُمُ عَلَی الْقُلَلِ

()8

میگوید :دو آتش است در اهل جِزْع ،یكی آتش عشق زنان که در دلها قرار
گرفته است و دوم آتش مهمانی مردان که در دامن کوه افروخته میشود.
24ـ یَقْتُلْنَ أنْضَاءَ حُبٍ الحَرَاکَ لَهُمْ وَیَنْحَرونَ کِرامَ الخَیْلِ وَ االءٍبلِ؛
میگوید :در جزع دو لون قربان میکنند یكی زنان که عاشق را میکشند و
دوم مردان ایشان که برای مهمان شتران و اسبان را میکشند.
25ـ یُشْفَی لَدیغُ العَوالِی فی بُیُوتِهِمُ

بِنَهْلَةٍ مِنْ غَدیرِ الخَمْرِ وَ العَسَلِ؛

میگوید :مرد زخم خورده چون به لب زنان رسد از آب دهن ایشان شفا یابد.
َة
َي
26ـ لَعَلَّ إلمامَةً بِالجِزْعِ ثان

یَدِب مِنْها نَسیِمُ الْبُرْءِ فی عِلَلی

میگوید :امید میدارم که یكبار دیگر در جزع فرو آیم و بوی صحّت از
مشاهدة دوست به مشام من برسد.
ّّ
ة النَّجْالءَ قَدْ شُفِعَتْ( )9بِرَشْقَةٍ مِنْ نِبالِ األعیُنِ النجُل
َ
ْن
َّع
27ـ الأکْرَهُ الط
میگوید :اگر زخم خورم از نیزه؛ زخمِ فراخ و بد آنرا کراهت ندارم چون
چشمهای دوست مرا تیرباران کند.
28ـ وَالأهابُ الصِّفاحَ البِیض تُسْعِدُنی بِاللَّمْحِ مِنْ خَلَلِ األسْتارِ و الكِلَلِ
میگوید :از شمشیرها نترسم وقتی که دوست سوی من نگاه کند.
29ـ وال خِل بِغِزالنِ أُغازِلُها وُلَوْ دَهَتنِی أُسُودُ الغیِلِ بالغیَلِ
میگوید :وقتی که [با] آهوبچگان ،یعنی شاهدان به بازی مشغول باشم اگر
شیر فرا من رسد و به قصد هالک من ایستد از آن باک ندارم.
ِِ()11

30ـ حُب السَّالمَةِ یَثْنِی( )10هَمَّ صاحِبِه

عَنِ المَعالی وَ یُغْرِی المَرْءَ بِالكَسَل
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از ذکر دوست و اوصاف او و تقریر عشق خویش اعراض کرد و در موعظت
و تنبیه آغاز فرمود.
میگوید :دوستی سالمت یعنی تندرستی دوست داشتن و تحمل مشقّت
ناکردن مرد را به کاهلی میکشد و چنین است.
31ـ فإنْ جَنَحْتَ إلَیْها فَاتَّخِذْ نَفقَاً

فی األرْض أوْسُلَّماً فی الجَوِّ فاعتْزَلِ

میگوید :اگر میل سوی حبّ سالمت کنی از دو چیز یكی میباید کردن یا
سوراخی به دست آوردن و در قعر زمین رفتن با نردبانی ساختن و به آسمان
برآمدن.
32ـ وَدَعْ غِمارَ العُلَیَ لِلْمُقْدِمبنَ عَلی

رُکُوبها و افْتَنِعْ مِنْهُنِّ بِالبَلَل؛

میگوید :بزرگی و بلندی ،گردابهاست اگر تو نمیتوانی در آن گردابها در
آمدن بگذار به کسانی که در آیند و بود که بهدست آرند چنانک الیق بزرگی
باشد برآیند و تو از دور فریاد میکشی .بالبلل :به اندکتری.
33ـ یَرِضَی الذَّلیلُ بِخَفْضِ العَیْشِ یَخْفِضُهُ والعِز عِنْدَ رَسیمِ األیْنُقِ الذلُلِ
میگوید :مرد خسیس به اندک عیشی که دارد قناعت کند و از سفرها و تحمّل
اعباء مشقّتها تقاعد نماید و نداند که بزرگی در سفرهاست و مشقّت کشیدن
واالّ در خانه بنشین و خیه میمال.
34ـ فادْرَأ بِها فی بُحُورِ( )12البِیدِ جافِلَةً مُعارِضاتٍ مَثانِی الْلجْمِ بالجُدُلِ
میگوید :بازدار از خود آنهمه عذر را و خود را به سفرها انداز و اسبان به
جَنیبت کش.
35ـ إنَّ العُلَی حَدَّثَنْنی وَهْیَ صادِقَهٌ فیما تُحَدِّثُ إنَّ العِزَّ فیالنقَلِ
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میگوید :بزرگی و بلندی با من حكایت کرد و در آنچه گفت راستست که
یافتن عزَت و مرتبت و بهدست آوردن رفعت در سفر است نه در حَضَر.
ة الحَملِ
36ـ لَوْکانَ ( )13فِی شَرَفِ المَأوَی بُلوغُ مُنیء لَم تَبْرَحِ الشَّمسُ یَوْماً دار َِ
یعنی حَمَل خانة آفتابست و شرف او در آنجاست.
میگوید :اگر در مقام کردن در یكجای بلندی و بزرگی بودی آفتاب از خانة
خویش که حمل است به برجی دیگر نقل نكردی.
37ـ أهَبْتُ بِالحَظِّ لَوْنَادَیْتُ مُسْتَمِعاً

وَالحَظ عَنَّی بِالجُهَّالِ فی شُغُلِ

میگوید :خواندم بخت را و گفتم پیش من باش و بخت از من روی بگردانید
و پیش جُهال رفت و به ایشان مشغول شد.
38ـ لَعَلَّهُ( )14إنْ بَدا فَضْلی وَ نَقْصُهُمٌ

لِعَیْنِهِ نَامَ عَنْهُمْ أوْ تَنَبَّهَ لی

میگوید :امید میدارم که چون فضل و فضائل من بخت را معلوم شود و
نقصان و جهل دیگران او را محقَق گردد از ایشان روی بگرداند و پیش من
آید.
39ـ أُعَلَّلُ النَّفْسَ بِاآلمالِ أرْقُبُها

ما أضیَقَ العَیْشَ لَوْ الفُسْحةُ األمَلِ

میگوید :امیدهای فراخ دارم و عیش تنگ .اگر خیال برآمدن آن امیدها نبودی
زندگانی بر من وبال بودی از تنگی عیش.
40ـ لَمْ أرْتَضِ العَیْشَ وَ األیّامُ مُقبلَةٌ

فَكَیْفَ أرْضیَ وَ قَدْ وَلَّتْ عَلی عَجَلِ

میگوید :پیش از این کی جوان بودم و روزافزون بدین زندگانی خشنود
نبودم .این ساعت که پیر شدم و روزگاری که آینده بود بازگشت چگونه
راضی شوم؟
ی عِرفانِی بِقِی ِمتِها
س َ
41ـ غالَی بِنَف ِ

فَصُنْتُها عَنْ رَخیصِ القَدْرِ مُبْتذَلِ
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میگوید :من نفس خود را شناختم و دانستم که نفس من عزیز است .پیش هر
کسی نرفتم تا مبتذل نشوم و قیمت نفس خود را گران کردم و از ارزان قدری
آن نگاه داشتم.
42ـ و عادَةُ النَّصْلِ أنْ یُزْهَی بِجَوْهَرِهِ

فَلَیْسَ یَعْمَلُ إالّ فِی یَدَیْ بَطَلِ

میگوید :شمشیر اگرچه گوهردار باشد و قیمتی و گذرنده و برنده اما آثار آن
در دست مبارزان پیدا شود؛ چه اگر هزار سال افتاده باشد ،ازو اثری پیدا نشود.
43ـ ما کَنْتُ أوثِرُ أنْ یَمْتَدَّ بی زَمَنی

حَتَّی أرَی دَوْلَةَ األوْغَادِ وَالسِّفِلِ

میگوید :از روزگار این توقّع نداشتم که مرا بگذارد تا این زمان که دولت
ناکسان بینم.
44ـ1ـ تَقَدَّمَتْنی رجالٌ کانَ شَوْطُهُمُ

وَراءَ خَطْوی إذْ أمْشِی عَلَی مَهَلِ

میگوید :روزگار چنین تأثیر کرد که کسانی که کمتر از من بودند و مطمح نظر
ایشان به مقام من نمیرسید در این وقت به مرتبت از من درگذشتند و من
کمتر از همه شدم.
44ـ هذا جَزاء أمْرءٍ أقْرانُهُ دَرَجُوا

مِنْ قَبْلِهِ فَتَمَنَّی فُسْحَةَ األجَلِ

45ـ فَانْ عَالنِی مَنْ دُونی فَالعَجَبُ

لِی أُسْوَةٌ بِانحِطاطِ الشَّمسِ عَنْ زُحَلِ

میگوید :اگر کسانی که زیرتر و کمتر بودند از من درگذشتند و بر باالی
مراتب رفتند عجیب نیست ،چرا که اقتدا میکنم به آفتاب در این باب که
اگرچه از زحل شریفتر است و نور جمله عالمست زیرتر از زحل است.
46ـ فاصْبِر لَها غَیْرَ مُحتالٍ وال ضَجِرٍ

فَفی الحَوادِثِ ما یُغْنِی عَنِ الحِیَلِ

47ـ أعْدَی عَدُوِّکَ أدْنَی مَنْ وَثِقْتَ بِهِ فَحاذِرِ النَّاسَ وَ اصْحَبْهُمْ عَلیَ دَخَلِ
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میگوید :آن کسی که خاصگی تست و ازو نزدیکتر کسی نیست پیش تو از
همة دشمنان دشمنتر اوست به تو.
48ـ و إنَّما رَجُلُ الدنیا وَ وَاحِدُها

مَنْ الیُعَوِّلُ فی الدنیا عَلَی رَجُلِ

میگوید :مرد دنیا و یگانة جهان آن است که بر هیچ آفریده اعتماد نكند و از
همه باحذر باشد.
49ـ و حُسْنُ ظَنِّکَ بِاألیَّامِ مَعْجِزَةُ

فَظُنَّ شرَ اً وَ کُنْ مِنْها عَلَی وَجَلِ

میگوید :گمان نیكو که بر روزگار میبری از عجر است .همیشه گمان بد دار
و بترس.
مسافَةُ الخُلْفِ بَیْنَ القَوْلِ وَ العَمَلِ

50ـ غاضَ الوَفاءُ وفَاضَ الغَدْرُ وَ انْفَرَجَتْ

میگوید :کم شد وفا و بسیار شد خیانت و جفا و میان راستی و راست
پیشگی راهی دراز پیدا شد  /دور و دراز  /اعنی راستی میان خلق نماند.
51ـ وَ شَانَ صِدْقَکَ عِنْدالنَّاسِ کِذْبُهُمُ

وَهَلْ یُطابَقُ مُعْوَج بمُعْتَدِلِ

میگوید :راستیهای ترا دروغ مردمان بهباد دهد و زشت کند و هرگز راست
با کژ برابر کی باشد؟
52ـ یا وَ ارِداً سُؤْرَ عَیْشٍ کُلهُ کَدَرٌ

أنْفَقْتَ صَفْوَک فی أیَّامِکَ األُولِ

میگوید :آنچ عمر صافی بود ،در زمان اول صرف کردی .در این وقت و دارد
عیشی شدی که بازمانده است و تیره شد.
53ـ أنْ کانَ یَنْجَعُ شَیْ ءٌ فِی ثَباتِهِمُ

عَلَی العُهودِ «فَسَبْقُ السَّیْفِ لِلْعَذَلِ»

میگوید :این مردمان را ثبات نیست در عهد که اگر چیزی باشد که ایشان را
برو ثبات عهد بدارد این مَثَل باشد که «فَسَبَقَ السیفُ للعَذَل» و اصل این مثل،
آن بوده است که یكی شمشیر بزد یكی را و بكشت و مردمان درآمدند و او را
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مالمت کردند گفت« :سبقالسیف للعذل» یعنی شمشیر بر مالمت شما سبق
برد .اعنی که  ...شما سود ندارد  ...و اِنّ.
54ـ فِیمَ اعتراضَک( )16لُجَّ البَحْرِ تَرْکَبُهُ

()15

وَ أنْتَ یَكْفِیکَ مِنْهُ مَصَّةُ الوَشَلِ

میگوید :ترا از دریای حرص یک مكیدن بس است .یعنی قدری آب ترا
کفایت کند؛ پس قصد در میان دریا چرا میکنی؟
مُلْکُ( )17القَناعَةِ الیُخْشَی عَلَیْهِ وَال

یُجتاجُ فِیه إلیَ األنْصَارِ و الخَوَلِ

میگوید :مُلکْ ملکِ قناعت است که در محافظت آن به هیچ یار و معینی
محتاج نباشد.
55ـ تَرجُو البَقَاءَ بِدارٍ الثَباتَ لَها

فَهلْ سَمِعْتَ بِظِلٍّ غَیْرِ مُنْتَقِلِ

میگوید :این جهان را دوام و بقاء و ثبات نیست و تو در او امید بقا میداری
و همچنان است که از سایة ابر ثبات میخواهی؛ اعنی.... ،
56ـ و یا آمیناً ( )18عَلَی األسرارِ مُطَّلِعاً

َ مِنَ الزَّلَلِ
أصْمُتْ فَفِی الصِّ ْمتِ مَنْجاة

میگوید :حرص بر آن مبذول داشتهای که اسرار الهی را دریابی ،باری
خاموش باش که در خاموشی ،خالصی است از خطا و زَلَل.
57ـ قَدْ رَشَّحُوکَ ألمْرٍ لَوْفَطِنْتَ بِهِ

فَارْبَأْبِنَفْسِکَ أن تَرْعَی مَعَ الهَمَلِ

()19

میگوید :ترا برای امر آخرت پروردهاند تا سعادت اخروی حاصل کنی .از
میان این چهارپایان بیرون شو و نفس خود را تزکیت کن و در کسب سعادت
بشتاب تا از جمله این چهارپایانِ مُسَیَّب نباشی .الهَمَل :چهارپایان مسیَب.
«نُجزَتْ والحمدهلل علی نَعْمائه»
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6- Chao Zhugua, Chufan Shi, translated by F.Hirth – W.W. Rockhill, St.
Petersburg, 1911, p. 110

یادداشت
 .1کلمهای در عكسبرداری محو و ناخوانا شده.
 .2در فرهنگنامهها و منابع جغرافیایی قدیم و به پیروی از آنها در الغیث المسـجم و شـرحهای قـدیم و
جدید الميةالعجم «الزوراء» به معنی کج قبله و لقب توصیفی یا منبـوز شـهر بغـداد معنـی شـده
است .توجیهی است همانند بسیاری از وجه تسمیهها و وجه اشتقاقهای عامیانه .نام کوفه و نواحی
آنجا در سریانی ( Aqutaالزوراء) به معنی کج که در متون قدیم چینـی هـم بـه همـین صـورت و
معنی و با تلفظی شبیه به الزوراء آمده است و پس از آبادانی و گسترش بغداد عنوان شـهر کـج بـه
بغداد تسری و اطالق یافته است.
نکChao Zbugua Chufan-shi, traus, F, Hirth-W.Rockhill / St, Petersburg, :
1911, p. 110
 .3نویسنده هم خوانده میشود.
 .4اصل :خوسبی
 .5در متن «جزع» اّ و در حاشیه «الحی» نسخه بدل که روایت مشهورتر است با توجه به مضمون ترجمه
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در متن قرار گرفت.
 .6تَشُبّ روایت یگانه و نادر است از شَبْ و شُبوب به معنی برافروختن و برافروخته شـدن آتـش ( در
هر دو معنی الزم و متعدی) .روایت مشهور و مأنوس «نَبیتُ» است.
 .7همچنان است «الوّغّی» بجای «الهوی» که معنی سازگار و متناسبی ندارد.
 .8در اصل «قِبَلی» در متن و «قُلَلِ» به شكل نسخه بدل صحهدار (صحّ) در حاشیه.
 .9در متن« :سُقَیتْ» با توضیح «آب داده شد» بین سطر و «شُفِعَتْ» با توضیح «جفت کرده شد بهسـمت
آن طعنه» به شكل نسخه بدل صحهدار (صحّ) در حاشیه.
 .10متن «یفنی»؛ «یثنی» نسخه بدل صحهدار (صح) در حاشیه.
 .11صاحبها :نسخه بدل.
 .12نسخه بدل صحهدار :نحور :سینهها
 .13نسخه بدل :اَنَّ.
 .14نسخة بدل :نَغلَّهم.
 .15چند کلمه از کناره صفحه افتاده است.
 .16روایت مشهور و وجه فاخر کالم در این مقام «افتحام» است بهجای «اعتراض».
 .17در متن :کنز ،نسخه بدل حاشیه :مُلک با توجه به سیاق ادبی کلمه و مضمون.
 .18نسخه بدل متن :حریصاً؛ وجه مشهور «خبیراً» است.
 .19متن :الحَملَ .باتوجه به ترجمة درست بیت و دادن معنی الهَمَل بـهطور جداگانـه در حاشـیه اشـتباه
ناشی از غفلت و لغزش قلم است.

