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 چکیده:

سرای، در العجم، سرودة طغرائی شاعر ایرانی عربیمیةقصیدة ال

های ممتاز و مشهور و به تعبیر اواخر قرن پنجم هجری، از قصیده

 ب عربی است.قدیم از امهات قصاید اد

 رفتهگاین ترجمه فارسی از المیّه که در اوایل قرن هشتم انجام 

ت ترین ترجمة تاکنون شناخته شده از این قصیدة بلندآوازه اسقدیم

 ای کمیاب است در نوع خود از ترجمة کاملِِِ آثارو در ضمن نمونه

 محض و ناب ادب عربی به زبان فارسی.

صفهانی، اغرائی ، طالعجمةيالم های کلیدی:واژه

 .العجمةيالمالمسجم فی شرح الغیث

 

                                                           

.78تا  63 ، صص184، شمارة 1369علوم انسانی دانشگاه تهران، زمستان  * مجلة دانشكدة ادبیات و  
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 :مقدَمه

ترین ق.( از بزرگ ه 450-510/  20مؤیدالدّین حسین طغرائیِ اصفهانی )

 رائی، مستعدَ پرورش و ظهورغطگوی است. با آنكه عصر سخنوران ایرانی عربی

 اعرانسرایان و شی از سخنئنظران، طغراشاعران بزرگ نبود، به اعتقاد صاحب

ر بزرگ در مقایسه با همة ادوار ادب عربی است؛ در نظر سخن سنجان معاص

آثار ادبیات عرب  ةکه از نخب CDعرب نیز همچنین است. در چند گونه 

شناس از کشورهای های اخیر با هم سلیقگی و همكاری استادان سخنارسال

ی های اصلدهگوناگون عربی ترتیب یافته، متن کامل دیوان طغرائی یكی از گزی

 است.

 والعجم و انگیزة سرودن آن ةيمزندگینامة طغرائی را با بررسی ال

هایی که از آن شده چندین سرائیها و نظیرههای المیه و استقبالکتابشناسی شرح

ام و شتهسال پیش هنگامی که دانشجوی دورة کارشناسی دانشكده ادبیات بودم، نو

-452ش، صص  ه 1344مرداد  -12)سال  وقت در مجلة دانشكدة ادبیاتهمان

ش. /  ه 1354چاپ رسیده است. در سال ( و ضمن انتشارات دانشكده به373

ینک فت و ابه عربی انتشار یا الطّغرائی ةحیام ترجمة مبسوط آن با عنوان  1973

پ نیز با تجدیدنظر و افزایش منابع و تحقیقات جدید در سوریه دردست چا

ر تكراام و هدربارة احوال و آثار طغرائی در این منابع آورد است. مطالب الزم را

 آنها ضرورت ندارد.

اثر مشهور طغرائی که مایة شهرت و بلندآوازگی او گشته، قصیدة 

الدین است که از امّهات قصائد عربی است و به قول صالحالعجم ةيمال

ی از شناس و ادیب نامدار قرن هشتم هجری المیه، دارای یكصفدی، سخن
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عربی است؛  ها و استوارترین ساختارهای شعری در ادبترین بافتلطیف

 (27ـ29، صص 1)صفدی، ج تابد. که کمترین تصرّف و دگرگونی را بر نمیچندان

رخی پردازی و معنی آراییِ نغز طغرائی در این قصیده، ببیان شیوا و سخن

ال و و برخی از امثرا جزء حكم و امثال سائرة عربی العجم ةيمالاز ابیات 

رائی ئی طغمتروک عربی را با زبان و در بازسازی و بازسراداستانزدهای مهجور و 

 از حكم و امثال رایج و زبانگرد ادب عربی گردانیده است.

 طغرائی در شعر عربی خود به مضامین شعر فارسی توجه داشته است و

ب، عقانند تمثیل پرحتی بعضی از معانی را از شعر فارسی ترجمه کرده است؛ ما

ی مهیدقصّة گرگ و روباه و ترجمة منظوم از شعر رودکی. در کتاب الفهرس الت

ا به رای از طغرائی به زبان فارسی، یاد شده که خود شاعر، آن از قصیده (518)ص 

 به بهشرح کرده است. چندین رساله و کتاب هم در فن کیمیا و علوم غریعربی 

را  وب است و تفصیل مطالب و مشخصات این آثارزبان فارسی و عربی بدو منس

 )نک: بختیار، ص (. امنامة او آوردهدر زندگی

بی ر ادالعجم از دیرباز در متون ادبیات فارسی و آثامیةباری، ابیات ال

سبب همین ها بارها به استشهاد و تضمین آمده است. بهمسلمانان و سایر زبان

ز ابه فارسی و برخی  نوشته شده و متن آنها بر المیه شهرت و حسن قبول، شرح

های فرنگی ترجمه شده است. مشهورترین شرح های دیگر و از جمله زبانزبان

الدین صفدی از صالح العجمميةالالغیثُ المسجم فی شرح المیه با عنوان 

الوفیات که تاکنون به چند چاپ رسیده و به هزار ق.(، مؤلف فوات ه  764)

 آید، خود از مراجع و مجامع معتبر ادبی و شعری است.میصفحة وزیری بر 
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ده چندان کهن شکه پیش از این شناخته العجم ةيمالهای فارسی ترجمه

دبی و اثار نیست و البته حق المیّه را بنابر مسائل کلی و عمومی که در ترجمة آ

ادا  ای، هرچند نغز و شیوا و شاعرانه، هیچگاهشعری ناب وجود دارد هیچ ترجمه

 تواند کرد. نمی

بی به نیز از موارد نادر در ترجمة شعر ناب عرالعجم ةيمالترجمة کهن 

طة یر حدفارسی است. قدما معموالً به ترجمة آثار ادبی محض که فهم آن الجرم 

ادراک خواصّ اهل ادب و ادبای مستغنی از مراجعه به ترجمة آثار بود 

ندرت. اهتمام آزمایی، آنهم بسیار بهطبع رافتصپرداختند مگر به تفنن یا به نمی

ث و مباح گونه موارد غالباّ نگاشتن شرح، با در پیچیدن در نكات فنّیآنان در این

 گشائی برای نوآموختگان وقصد راهلغوی و نحوی بود به شیوة اهل مدرسه به 

الفاظ در های مباحثمتوسَطان مستعد تا برحسب فهم و استعداد خود از رویّه

 حس ادبی و ذوقی برسند.  های معنایی وذرند و به الیهگ

نام آقای جواد بشری، را دانشجوی ارجمندی بهالعجم ةيمالترجمة قدیم 

ای قدیم از همین دست مطالب یاب در مجموعهپژوهشگر نسخه جوی و طرفه

 یافته بود و عكس آن را برای من آورد.

ابت انجام گرفته، نشان تصرَفات و تأمالتی که در نسخه و در حین کت

ها و مسودّه پراکنده به خط خود مؤلف، تنظیم و دهد که متن از روی یادداشتمی

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 

ای است که در متن آمده است. در برخی از عبارات نیز واژهجایگزین به غیر از 
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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 )] / [ (. 

ر ن دت آروایت عربی المیّه از نسخة ترجمة قدیم به لحاظ قدمت و سندیّ

بازنویسی و چاپ حفظ شده است. اعراب کلمات، طبق متن مُعْرب 

بی های دیوان طغرائی و متون معتبر اداست که آن را براساس نسخهالعجم ةيمال

جا در و به نقل از آن دانشکدة ادبیات ةمجلام و در گذاری نمودهتصحیح و نشانه

چاپ رسیده است. و چند جای دیگر به  یادنامة ادیب نیشابوریکتاب 

های مؤثّر و قابل اعتنا در زیرنویس ختالف نسخها (53-44)محمدآبادی بادیل، ص 

 ثبت شده است.

های خطی، منوط به بررسی اصل نسخه است و من تعیین قدمت نسخه

ی فقط عكس نسخه را دردست دارم. اما به قرینة شیوة خط متن و وجود برخ

پذیر است. رای اهل فن امكانبهم  ها که تشخیص آنها از راه عكسشاخصه

م هقدمت نسخه باید به اوائل قرن هشتم برسد؛ واژگان و سبک و سیاق سخن 

و  است مربوط به همان ادوار اواخر قرن هفتم و حداکثر اوایل قرن هشتم هجری

 رود.فراتر از آن نمی
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 )اوائل قرن هشتم(العجم ميةالای از نسخة ترجمة قدیم صفحه

 

 الرحمن الرحیم اهللبسم

  عَطَلِ ؛دَی النی لَأصالةُ آلرَّأی صانَتْنی الخَطَلِ   و حلْیَةُ الفَضْلِ زانَتْـ 1

ت ] زداشگوید: رأی اصیل و اندیشه و فكر جمیل من مرا از خطا و زَلَل بایم

ا از شد ت و پیرایة فضل من[ راه صواب به من نمود و مرا زینتی تمامو آرایش 

 حاصل آمد. (1)زمرة جاهالن ...
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الطَّفَلِ؛  مسِ فیکالشَّ حَیی أخیراً و مَجدی أوَّالَّ شَرَعٌ   والشَّمسُ رَأدَ الض  دْـ مَج2

که گوید: بزرگی من در اول و در آخر، یكسان است )برابر است( چنانمی

 ست.اآفتاب در وقت چاشت فراخ  و شبانگاه، یكسان است. یعنی مثل آفتاب 

 « ا وال جَمَلیوال ناقَتِی فیه»السَكَنی  ابها  (2)«لزوْرَاءِل»ُِ مةاقاإل فیمَـ 3

باید مرا اقامت کرد در بغداد که نه اهل و قبیله دارم و نه گوید: چرا میمی

 وید:گدّت و این مثل است عرب را که چون جایی تعلّقش نباشد، اسباب و عُ 

 «الناقتی فیها و ال جمل»

 لِ،  عَنِ الخِلَتْناهُمَیَ  مُنْفَرِدٌ   کالسَّیْفِ عُرِّناءٍ عَنِ األهْلِ صِفْرُ الكَفِّـ 4

 دست، دور از اهل و عیال.گوید: در بغداد بدین حال ماندم؛ تنها و تهیمی

 لی جَذَ مُنْتَهَی هفال صَدیقَ إلیهِ مُسْتَكَی حَزَنی   وال أنسیسَ إلیـ 5

 .الذُبُلِ ٍِلةالعَسَّ ی اهَا وَ قرَغْترِابِیَ حَتَّی حَسنَّ راحِلَتی   وَ رَحْلُطالَ اَـ 6

 .ربت من درازا کشید تا حدی که شتران من بنالیدندغگوید: می

  بُ فی عَذَلیلرَّکْ اـ وَضَجَّ مِنْ لَغَبٍ نِضْوی و عَجَّ لِما   یَلقَی رِکابی ولَج7َّ

دل من فریاد برآورد و  ران من ضعیف شدند وگوید: از طول سفر، شتمی

 ن مبالغه کردند. کاروان مالمت م

 علی قَضاءِ حقُوقٍ لِلْعُلَی قِبَلی  کَف أستَعِینُ بها سْط ةَ بَ أُریدُ ـ 8

خواهم تا حقوق دستی میکشم بسطتها که میگوید: از سفرها و مشقّتمی

 بزرگی که بر من ثابت است بگزارم.

 القَفَلِ بِ لكَدّ  اَبَعْدَ الغَنیمَةِلدَّهْرُ یَعْكِسُ آمالی و یُقْنِعُنی  مِنَ اـ و9

کنم تا بسطت کفّی بدست آرم. روزگار برعكس آن کار گوید: من جهد میمی

 گرداند.نیمت به قّفَل خرسند میکند و مرا از غمی
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 وَکِلِ  ابٍ والیرِ هَبَّبِمِثْلِهِ غ    ـ و ذیِ شَطَاطٍ کصَدْرِ الر مْحِ مُعْتَقِلٍ  10

ند و نبود (3)بودند مانند نیزه؛ ترسندهقامت  گوید: ای بسا کسانی که راستمی

 کار خود با دیگری گذارنده نبودند.

 لِ الغَزَ ِِقَّةُرمِنهُ  ِِ القَلْبِةبقَسْوَ   مَر  الجِدِّ، قَدْمُزِجَتْ     هَةِـ حُلْوُ الفُكا11

 ا نرمی،گوید: آن کس را یاد کردیم که شیرین مزاح بود و تلخِ جِدّ دلیری بمی

 آمیخته داشت.

 لمُقَلِ لنَّوْمِ بِاَوامَ اغْرَی سَ أواللیَّلُ    ـ طَرَدت  سَرْحَ الكَریَ عَنْ وِرْدِ مُقْلَتهِ  12

کرد. این بیت از ها غلبه میگوید: خواب را ازو دور کردم وقتی که بر چشممی

 جمله استعارات لطیف است.

 لِ آلكَرَی ثَمِ خَمْرِ نْمِرَ لرَّکْبُ میلٌ عَلَی آألکْوارِ مِن طَردٍ     صاحٍ وَ آخَاـ و13

ون گوید: کاروان، بعضی بر سر شتران هشیار بودند و بیدار و بعضی خفته چمی

 مست.

 لَلِ لحادِثِ آلجَآنی فی ذُلُـ فَقُلتُ أدْعُوکَ لِلْجُلَّلی لِتَنْصُرَنی         وأنتَ تَخ14ْ

ای بزرگ و خوانم تا در کارهگوید: ای دوست! من ترا از برای آن میو می

 گذاری. مشكل مرا یاری دهی و تو در کارهای کوچک مرا فرو میوقایع 

 م یَحُلِ لَ آللَّیْلِ  صَبْغُوَیلُ و تّسْتَحِ          ةٌـ تَنامُ عَنّی وَ عَیْنُ آلنَّجمِ ساهِر15َ

کنی و از پیش گذاری و عزم خواب میگوید: خُسبی از من؛ یعنی، مرا میمی

ت ] و تو شب، برقرار؛ یعنی هنوز ستاره بیدار اس روی و رنگمن می

 گردی[.ب برقرار است / و تو میش( و رنگ 4خسبی)می

 لعَنِ آلفَشَ حیْاناًرُ أـ فَهَلُ تُعینُ علی غَیٍّ هَمَمتُ بِهِ        والَفی  یَزْج16ُ
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گوید: گفتم بدان دوست که هیچ تواند بودن که بدین قصدی که می

 راند.دست اما از بددلی میدهی که قصد گمراهی اگرچه به ام یاریاندیشیده

 «عَلِ ثُ»الحَیَّ مِنْ  ةُاءُ رُماوَقَدْ حَم«    إضَمِ»( مِنْ 5ـ إنَّی أُرِیدُ طُرُوقَ الحَیِّ)17

اند و گوید: قصد من آن است که سوی قبیله روم که در اِضَمْ فرو آمدهمی

 دارند.تیراندازان بنی تُعَل، ایشان را نگه می

 الحُلَلِ   الحَلْیِ و حُمْرَئِرِداـ یَحْمُونَ بالبِیضِ والسَُِمْرِ اللِّدانِ بهِ    سُودَ اَلغ18َ

هاشان سرخ گوید: در اضم زنان خوب را که گیسوشان سیاه است و جامهمی

 دارند.ها نگاه میبه شمشیر و نیزه

 لحِلَلِ اا إلیَ بِ تَهْدینالطِّی حَةفنَفْـ فَسِرْبِنا فی ذِمامِ الَّیلِ مُعتَسِفاً      19

دانیم نگوید: ای دوست! بیا با ما در تحت شب تا به اضم برویم که اگر راه می

 بوی خوب، ما را ره نماید پیش دوست.

       األَسَلِابٌ مِنَغسِ لَها حَوْلَ الكِنا    رابِضَةٌ ـ فالحِب  حَیْثُ العِدای واألُسْد20ُ

اند و مردانی همچو شیر که آنجاست که دشمنان منگوید: دوست من می

 دارند.یماند و او را نگاه ایشان به مثابة بیشه است گردِ دوست برآمده هاینیزه

 لكَحَلِ غُنْجِ وَ ایاهِ الْبِم بِالجِزْعِ قَدْ سُقِبَتْ          نِصالُها شِئَةًـ نَؤُم  نا21

هاء چشم که در جِزْ است و پیكان کنمیده قصد میگوید: سوی معشوقة نوبالمی

 اند.او به آب غنج و ناز آب داده

 خَلِ وَ مِنْ بَ جُبْنٍمِنْ ـ قَدْ زادَ طِیبَ أحادِیثِ الِْكرامِ بِها     ما بِالكَرائِم22ِ

مه هیعنی: بددلی و بخل زنان را پسندیده خصلتی است. در سخن مردان در 

گویند و از دان این میمر های زنان است. یعنی همهاوقات این خصلت

 دهند.اوصاف ایشان خبر می
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 (8)ی الْقُلَلِمُ عَلَارُ القِرَی مِنْهُنَحَرَّی و      مِنْهُنَّ فِی کَبَدِ (7)نارُالهَوَی (6)ـ تَشُب  23

ها قرار گوید: دو آتش است در اهل جِزْع، یكی آتش عشق زنان که در دلمی

 شود.ن که در دامن کوه افروخته میگرفته است و دوم آتش مهمانی مردا

 بلِ؛ لِ وَ االءٍ الخَیْ رامَـ یَقْتُلْنَ أنْضَاءَ حُبٍ الحَرَاکَ لَهُمْ    وَیَنْحَرونَ ک24ِ

کشند و کنند یكی زنان که عاشق را میگوید: در جزع دو لون قربان میمی

 کشند.دوم مردان ایشان که برای مهمان شتران و اسبان را می

  العَسَلِ؛وَخَمْرِ دیرِ المِنْ غَ  بِنَهْلَةٍیُشْفَی لَدیغُ العَوالِی فی بُیُوتِهِمُ    ـ 25

 د.گوید: مرد زخم خورده چون به لب زنان رسد از آب دهن ایشان شفا یابمی

 لیرْءِ فی عِلَالْبُ سیِمُدِب  مِنْها نَیَ      ةيَ ثانَ بِالجِزْعِ  مَةًـ لَعَلَّ إلما26

دارم که یكبار دیگر در جزع فرو آیم و بوی صحّت از د میگوید: امیمی

 دوست به مشام من برسد.مشاهدة 

 جُل مِنْ نِبالِ األعیُنِ الن   ةٍشْقَبِرَ  (9)النَّجْالءَ قَدْ شُفِعَتْ الطَّْعّنةَّـ الأکْرَهُ 27

را کراهت ندارم چون گوید: اگر زخم خورم از نیزه؛ زخمِ فراخ و بد آنمی

 دوست مرا تیرباران کند.های چشم

 لِ تارِ و الكِلَ األسْلَلِـ وَالأهابُ الصِّفاحَ البِیض تُسْعِدُنی    بِاللَّمْحِ مِنْ خ28َ

 گوید: از شمشیرها نترسم وقتی که دوست سوی من نگاه کند.می

 لِ  بالغیَغیِلِـ وال خِل  بِغِزالنِ أُغازِلُها   وُلَوْ دَهَتنِی أُسُودُ ال29

 ل باشم اگروقتی که ]با[ آهوبچگان، یعنی شاهدان به بازی مشغو گوید:می

 شیر فرا من رسد و به قصد هالک من ایستد از آن باک ندارم.

 لكَسَلعالی وَ یُغْرِی المَرْءَ بِاعَنِ المَ    (11ِِ)( هَمَّ صاحِبِه10ـ حُب  السَّالمَةِ یَثْنِی)30
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 عراض کرد و در موعظتاز ذکر دوست و اوصاف او و تقریر عشق خویش ا 

 و تنبیه آغاز فرمود.

گوید: دوستی سالمت یعنی تندرستی دوست داشتن و تحمل مشقّت می

 کشد و چنین است.ناکردن مرد را به کاهلی می

 تْزَلِ الجَوِّ فاع ماً فیسُلَّـ فإنْ جَنَحْتَ إلَیْها فَاتَّخِذْ نَفقَاً      فی األرْض أو31ْ

باید کردن یا یز یكی میچ سالمت کنی از دو گوید: اگر میل سوی حبّمی

ن دست آوردن و در قعر زمین رفتن با نردبانی ساختن و به آسماسوراخی به

 برآمدن.

 بَلَل؛نْهُنِّ بِالنِعْ مِفْتَـ وَدَعْ غِمارَ العُلَیَ لِلْمُقْدِمبنَ عَلی     رُکُوبها و ا32

ها در توانی در آن گردابهاست اگر تو نمیلندی، گردابگوید: بزرگی و بمی

رگی دست آرند چنانک الیق بزآمدن بگذار به کسانی که در آیند و بود که به

 تری.کشی. بالبلل: به اندکباشد برآیند و تو از دور فریاد می

 لذ لُلِ ا األیْنُقِ  رَسیمِنْدَعِـ یَرِضَی الذَّلیلُ بِخَفْضِ العَیْشِ یَخْفِضُهُ    والعِز  33

ل ا و تحمّد: مرد خسیس به اندک عیشی که دارد قناعت کند و از سفرهگویمی

دن کشی تها تقاعد نماید و نداند که بزرگی در سفرهاست و مشقّاعباء مشقّت

 مال.می یهواالّ در خانه بنشین و خ

 الجُدُلِ انِی الْل جْمِ بمُعارِضاتٍ مَث  البِیدِ جافِلَةً  (12)ـ فادْرَأ بِها فی بُحُور34ِ

ان به گوید: بازدار از خود آنهمه عذر را و خود را به سفرها انداز و اسبمی

 جَنیبت کش.

 الن قَلِ   فیالعِزَّ  إنَّ إنَّ العُلَی حَدَّثَنْنی وَهْیَ صادِقَهٌ    فیما تُحَدِّثُ ـ 35



 130 گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / کل 

گوید: بزرگی و بلندی با من حكایت کرد و در آنچه گفت راستست که می

 دست آوردن رفعت در سفر است نه در حَضَر.و بهیافتن عزَت و مرتبت 

 الحَملِ َِةاردوْماً لشَّمسُ یَافِی شَرَفِ المَأوَی بُلوغُ مُنیء  لَم تَبْرَحِ  (13)لَوْکانَ  ـ36

 یعنی حَمَل خانة آفتابست و شرف او در آنجاست.

نة گوید: اگر در مقام کردن در یكجای بلندی و بزرگی بودی آفتاب از خامی

 که حمل است به برجی دیگر نقل نكردی. خویش

 الِ فی شُغُلِ الجُهَّ  عَنَّی بِوَالحَظ       ـ أهَبْتُ بِالحَظِّ لَوْنَادَیْتُ مُسْتَمِعاً   37

 گوید: خواندم بخت را و گفتم پیش من باش و بخت از من روی بگردانیدمی

 و پیش جُهال رفت و به ایشان مشغول شد.

 نَبَّهَ لیتَ أوْ امَ عَنْهُمْبَدا فَضْلی وَ نَقْصُهُمٌ      لِعَیْنِهِ نَ إنْ (14)ـ لَعَلَّه38ُ

دارم که چون فضل و فضائل من بخت را معلوم شود و گوید: امید میمی

 ش مننقصان و جهل دیگران او را محقَق گردد از ایشان روی بگرداند و پی

 آید.

 األمَلِ  حةُسْفُوْ الالعَیْشَ لَ ما أضیَقَ        ـ أُعَلَّلُ النَّفْسَ بِاآلمالِ أرْقُبُها    39

بودی گوید: امیدهای فراخ دارم و عیش تنگ. اگر خیال برآمدن آن امیدها نمی

 زندگانی بر من وبال بودی از تنگی عیش.

 جَلِ عَلَّتْ عَلی وَ قَدْ وَضیَ فَكَیْفَ أرْ      مُقبلَةٌلَمْ أرْتَضِ العَیْشَ وَ األیّامُ  ـ40

د گوید: پیش از این کی جوان بودم و روزافزون بدین زندگانی خشنومی 

ه نبودم. این ساعت که پیر شدم و روزگاری که آینده بود بازگشت چگون

 راضی شوم؟

 بْتذَلِ دْرِ مُ رَخیصِ القَفَصُنْتُها عَنْ  غالَی بِنَفسِیَ عِرفانِی بِقِیِمِتها        ـ41
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 نستم که نفس من عزیز است. پیش هردا گوید: من نفس خود را شناختم ومی

ری ن قدکسی نرفتم تا مبتذل نشوم و قیمت نفس خود را گران کردم و از ارزا

 آن نگاه داشتم.

 بَطَلِ  فِی یَدَیْلُ إالّیَعْمَ و عادَةُ النَّصْلِ أنْ یُزْهَی بِجَوْهَرِهِ       فَلَیْسَ  ـ42

آن  ا آثارو گذرنده و برنده امگوید: شمشیر اگرچه گوهردار باشد و قیمتی می

 د.دا نشوی پیدر دست مبارزان پیدا شود؛ چه اگر هزار سال افتاده باشد، ازو اثر

 سِّفِلِ وْغَادِ وَالةَ األوْلَدَما کَنْتُ أوثِرُ أنْ یَمْتَدَّ بی زَمَنی       حَتَّی أرَی  ـ43

ولت مان که دگوید: از روزگار این توّقع نداشتم که مرا بگذارد تا این زمی

 ناکسان بینم.

 لَی مَهَلِ شِی عَذْ أمْـ تَقَدَّمَتْنی رجالٌ کانَ شَوْطُهُمُ       وَراءَ خَطْوی إ1ـ44

ح نظر گوید: روزگار چنین تأثیر کرد که کسانی که کمتر از من بودند و مطممی

 رسید در این وقت به مرتبت از من درگذشتند و منایشان به مقام من نمی

 همه شدم.کمتر از 

 األجَلِ سْحَةَفُتَمَنَّی مِنْ قَبْلِهِ فَ      ـ هذا جَزاء أمْرءٍ أقْرانُهُ دَرَجُوا   44

 لِمسِ عَنْ زُحَ الشَّطاطِبِانحِ  ةٌـ فَانْ عَالنِی مَنْ دُونی فَالعَجَبُ      لِی أُسْو45َ

ی گوید: اگر کسانی که زیرتر و کمتر بودند از من درگذشتند و بر باالمی

 کنم به آفتاب در این باب کهمراتب رفتند عجیب نیست، چرا که اقتدا می

 تر است و نور جمله عالمست زیرتر از زحل است.اگرچه از زحل شریف

 نِ الحِیَلِ غْنِی عَا یُ مـ فاصْبِر لَها غَیْرَ مُحتالٍ وال ضَجِرٍ     فَفی الحَوادِثِ 46

 یَ دَخَلِ حَبْهُمْ عَلوَ اصْ اسَبِهِ    فَحاذِرِ النَّ ـ أعْدَی عَدُوِّکَ أدْنَی مَنْ وَثِقْت47َ
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تر کسی نیست پیش تو از گوید: آن کسی که خاصگی تست و ازو نزدیکمی

 تر اوست به تو. همة دشمنان دشمن

 عَلَی رَجُلِ لد نیاافی  ـ و إنَّما رَجُلُ الد نیا وَ وَاحِدُها      مَنْ الیُعَوِّل48ُ

د و از آفریده اعتماد نكن و یگانة جهان آن است که بر هیچ گوید: مرد دنیامی

 همه باحذر باشد.

 لَی وَجَلِ نْها عَمِوَ کُنْ  فَظُنَّ شرَ اً      ةُـ و حُسْنُ ظَنِّکَ بِاألیَّامِ مَعْجِز49َ

بری از عجر است. همیشه گمان بد دار گوید: گمان نیكو که بر روزگار میمی

 و بترس. 

  العَمَلِوَنَ القَوْلِ فِ بَیْخُلْ اءُ وفَاضَ الغَدْرُ وَ انْفَرَجَتْ     مسافَةُ الـ غاضَ الوَف50

گوید: کم شد وفا و بسیار شد خیانت و جفا و میان راستی و راست می

 اند.پیشگی راهی دراز پیدا شد / دور و دراز / اعنی راستی میان خلق نم

 دِلِ وَج  بمُعْتَقُ مُعْطابَمُ        وَهَلْ یُـ وَ شَانَ صِدْقَکَ عِنْدالنَّاسِ کِذْبُه51ُ

باد دهد و زشت کند و هرگز راست های ترا دروغ مردمان بهگوید: راستیمی

 با کژ برابر کی باشد؟

 ألُولِ ای أیَّامِکَ فْوَک ف صَـ یا وَ ارِداً سُؤْرَ عَیْشٍ کُل هُ کَدَرٌ          أنْفَقْت52َ

 رف کردی. در این وقت و داردص، در زمان اول گوید: آنچ عمر صافی بودمی

 عیشی شدی که بازمانده است و تیره شد.

 «لْعَذَلِ السَّیْفِ لِ فَسَبْقُ »دِ ـ أنْ کانَ یَنْجَعُ شَیْ ءٌ فِی َثباتِهِمُ       عَلَی العُهو53

گوید: این مردمان را ثبات نیست در عهد که اگر چیزی باشد که ایشان را می

و اصل این مثل، « فَسَبَقَ السیفُ للعَذَل»د بدارد این مَثَل باشد که برو ثبات عه

شت و مردمان درآمدند و او را كآن بوده است که یكی شمشیر بزد یكی را و ب
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یعنی شمشیر بر مالمت شما سبق « السیف للعذلسبق»مالمت کردند گفت: 

 (15)برد. اعنی که ... شما سود ندارد ... و اِنّ.

 لوَشَلِ ا صَّةُمَفِیکَ مِنْهُ وَ أنْتَ یَكْ   لُجَّ البَحْرِ تَرْکَبُهُ    (16)عتراضَکـ فِیمَ ا54

گوید: ترا از دریای حرص یک مكیدن بس است. یعنی قدری آب ترا می

 کنی؟کفایت کند؛ پس قصد در میان دریا چرا می

 لخَوَلِ نْصَارِ و الیَ األه إفِی الیُخْشَی عَلَیْهِ وَال           یُجتاجُ عَةِالقَنا (17)مُلْکُ

گوید: مُلکْ ملکِ قناعت است که در محافظت آن به هیچ یار و معینی می

 محتاج نباشد.

 نْتَقِلِلٍّ غَیْرِ مُتَ بِظِمِعْـ تَرجُو البَقَاءَ بِدارٍ الثَباتَ لَها              فَهلْ س55َ

داری یماو امید بقا گوید: این جهان را دوام و بقاء و ثبات نیست و تو در می

 خواهی؛ اعنی، ....و همچنان است که از سایة ابر ثبات می

 لِ نَ الزَّلَمِ ةَ نْجالصِّْمتِ مَاعَلَی األسرارِ مُطَّلِعاً     أصْمُتْ فَفِی  (18)ـ و یا آمیناً 56

ای که اسرار الهی را دریابی، باری گوید: حرص بر آن مبذول داشتهمی

 موشی، خالصی است از خطا و زَلَل.خاموش باش که در خا

 (19)عَ الهَمَلِن تَرْعَی مَأفْسِکَ بِنَـ قَدْ رَشَّحُوکَ ألمْرٍ لَوْفَطِنْتَ بِهِ          فَارْبَأ57ْ

اند تا سعادت اخروی حاصل کنی. از گوید: ترا برای امر آخرت پروردهمی

دت کسب سعامیان این چهارپایان بیرون شو و نفس خود را تزکیت کن و در 

 ب.ن مسیَپایابشتاب تا از جمله این چهارپایانِ مُسَیَّب نباشی. الهَمَل: چهار

 «نُجزَتْ والحمدهلل علی نَعْمائه»
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 یادداشت

 ای در عكسبرداری محو و ناخوانا شده.کلمه. 1

های قـدیم و ها و منابع جغرافیایی قدیم و به پیروی از آنها در الغیث المسـجم و شـرحدر فرهنگنامه. 2

ی شـده ا منبـوز شـهر بغـداد معنـبه معنی کج قبله و لقب توصیفی ی« الزوراء»العجم ةيالمجدید 

های عامیانه. نام کوفه و نواحی ها و وجه اشتقاقاست. توجیهی است همانند بسیاری از وجه تسمیه

و  )الزوراء( به معنی کج که در متون قدیم چینـی هـم بـه همـین صـورت Aqutaآنجا در سریانی  

هر کـج بـه گسترش بغداد عنوان شـ معنی و با تلفظی شبیه به الزوراء آمده است و پس از آبادانی و

 بغداد تسری و اطالق یافته است.

 ,Chao Zbugua Chufan-shi, traus, F, Hirth-W.Rockhill / St, Petersburg نک:

1911, p. 110 
 شود.نویسنده هم خوانده می. 3

 اصل: خوسبی. 4

ا توجه به مضمون ترجمه نسخه بدل که روایت مشهورتر است ب« الحی»اّ و در حاشیه « جزع»در متن . 5



 135  )در اوائل قرن هشتم؛ از مترجم ناشناخته(« العجم ةيالمترجمة کهن »

 در متن قرار گرفت.

 ن آتـش ) در و شُبوب به معنی برافروختن و برافروخته شـدتَشُبّ روایت یگانه و نادر است از شَبْ. 6

 است.« نَبیتُ»هر دو معنی الزم و متعدی(. روایت مشهور و مأنوس 

 ارد.که معنی سازگار و متناسبی ند« الهوی»بجای « الوّغّی»همچنان است . 7

 دار )صحّ( در حاشیه.به شكل نسخه بدل صحه« قُلَلِ»در متن و « قِبَلی»در اصل . 8

سـمت جفت کرده شد به»با توضیح « شُفِعَتْ»بین سطر و « آب داده شد»با توضیح « سُقَیتْ»در متن: . 9

 دار )صحّ( در حاشیه.به شكل نسخه بدل صحه« آن طعنه

 دار )صح( در حاشیه.صحه نسخه بدل« یثنی»؛ «یفنی»متن . 10

 ها: نسخه بدل.صاحب. 11

 هادار: نحور: سینهنسخه بدل صحه. 12

 نسخه بدل: اَنَّ.. 13

 نسخة بدل: نَغلَّهم.. 14

 چند کلمه از کناره صفحه افتاده است.. 15

 «.اعتراض»جای است به« افتحام»روایت مشهور و وجه فاخر کالم در این مقام . 16

 با توجه به سیاق ادبی کلمه و مضمون. ک، نسخه بدل حاشیه: مُلدر متن: کنز. 17

 است.« خبیراً»نسخه بدل متن: حریصاً؛ وجه مشهور . 18

اه طور جداگانـه در حاشـیه اشـتبمتن: الحَملَ. باتوجه به ترجمة درست بیت و دادن معنی الهَمَل بـه. 19

 ناشی از غفلت و لغزش قلم است.

 

 


