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  نسخة تورانشاهي كليات سعدي
  ∗سيد امير حسن عابدي

هاي خطّي نادر كه در مركز ميكروفيلم نور، رايزني فرهنگي جمهوري  يكي از نسخه
مالك اين . شود، نسخة خطّي كلياِت سعدي است نو، نگهداري مي اسالمي ايران، دهلي

ين طور شروع نسخه شاه مصطفي احمد بر صفحه اول يك نظم هندي نوشته است كه ا
  :شود مي

  ١ِنت رو نيا ِدكهـانيواال    
. عالوه بر اين، نسخة نامبرده داراي چند مهر است كه كسي آنها را خراب كرده است

  : اين عبارت است٤٢٢گذشته از اين بر ورق 
  “  هجري١٢٦٥الدين احمدي  معينقلم  به… مدارالملك هدايت احمد”

خط  به) م ١٣٦٩( هجري ٧٧٠ان در سال الحافظ نسخة نامبرده را در ماه شعب معين
 كتابت كرده ٣، وزير شاه شجاع٢ريز مخلوط از نسخ و نستعليق و شكسته براي تورانشاه

خط مطلّا و مذهب جلي نسخ، القاب و آداب ذيل تورانشاه  در يك صفحه به. است
  :متأسفانه دو سطر اول كلّاً ازبين رفته است. كتابت گرديده است

 مللةا المتكلّمين، مشرف محقّقين، املح فصحاء االرباب ةف، قدوالعار الشيخ”
االعظم،  باالمرالعال، المخدوم) عليه(اهللا اليه  محةالسعدي، ر الدين، مصلح و

الوزرا، مؤيد  الكرم، افخم اعاظم الجود و االعلم، مشيد معاني الصاحب
                                                   

  .استاد ممتاز فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
  .راهنماي هميشه نو  .1
  . ميالدي١٣٨٥/ هجري٧٨٧: وفات  .2
  . ميالدي١٣٥٨-١٣٨٤/ هجري٧٥٩-٧٨٦  .3

 



  ٨  قند پارسي

  

عالم المجد صناديدالوري، ناصب اعالم المجد و الكمال و الجالل، رافع ا
الدين، تورانشاه، خلّداهللا ظالل عاطفته و  االله، جالل الدنيا و يةالكمال، ملّاذ بر و

  “االنام و اعال شأنه فّةمرحمته علي كا
  :شود اكنون دربارة شخصيت تورانشاه مختصراً از كتاب دكتر قاسم غني نقل مي

، از وزرا ٧٨٦ يعني تا سال وفات شجاع) هجري (٧٦٦الدين تورانشاه از  جالل”
… تا آنجا كه شاه شجاع در مرض مرگ خود. و مقربان و محارم درگاه او بود

چند ماهي هم در . كرد العارفين مي سفارش او بر وليعهد خويش سلطان زين
العابدين از رجال درجة اول درباِر سلطنت بود، تا آنكه در روز  دورة سلطان زين

  .١“هجري وفات يافت ٧٨٧شنبه، بيست و يكم صفر  سه
الدين تورانشاه، يكي از ممدوحين خواجه حافظ است كه مكرر  خواجه جالل”

مورد مدح او واقع شده و اضافه بر چندين غزل و قطعه كه صريحاً نام او در آنها 
ظن قوي يك قسمت از غزلهايي كه نام آصف عهد، آصف  برده شده است، به

از . اوست  راجع به دارد،…ليماندوران، خواجة آصف ثاني، آصف ملك س
خواجه حافظ محبت  آيد كه وزير مذكور به دست مي مجموع اين مدايح به

  .٢“او نيكي نموده است داشته و در مدت طوالني وزارت خود هميشه به
فارسي است كه مرتّب در كتابت صرف » ذ«يكي از مزاياي نسخة نامبرده در داشتن 

  .شده است
در اين زمينه از دو كتاب . شود ترتيب ذكر مي  تورانشاه بهاكنون محتويات نسخة

  :معتبر و مستند ذيل استفاده گرديده است
، مطابق نسخة تصحيح شدة محمد علي فروغي، مؤسسة انتشارات سعدي كلياِت .١

 .ش ه ١٣٧٢نگاه، تهران، 
، پاريسمقدمة آقاي عباس اقبال آشتياني،  ترجمة قصايد عربي، با ، باسعدي كلياِت .٢

  .»تعليم و تربيت«، هفتمين سال مجلّة ١١-١٢، نقل از شمارة ش ه ١٣١٦ماه  دي

                                                   
  .٢٦٨، ص ش ه ١٣٦٦، انتشارات زوار، تهران، تاريخ عصر حافظ: غني، دكتر قاسم  .1
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  نسخة تورانشاهي كليات سعدي  ٩

  

علي بهائي شرف علي ايند (گاهي از يك نسخة چاپي بمبئي  عالوه بر اين گاه
نيز استفاده شده ) م ١٩٦١دسمبر /ه ١٣٨١رجب (كمپني، مالكان مطبع محمدي، بمبئي 

  .است
 است كه در كليات سعديترين نسخة خطّي  قديمنسخة تورانشاهي كلّاً نقل از 

حتّي مقدمة اين نسخه . كتابت گرديده است) م ١٣٢٦-٣٤(هجري  ٧٣٤ و ٧٢٦سالهاي 
اما پس از اتمام مقدمه، . از آنجا گرفته شده است كه در نسخة آشتياني هم موجود است

  :اي كرده است كه در نسخة آشتياني نيست كاتِب اين نسخه اضافه
و رساله شانزده كتاب و .  بدان اي عزيز كه بر بيست و دو كتاب نهاده بودپس”

شش رساله، بعضي هفت رساله نوشته بودند، سبب آنك رساله مجلس هزل هم 
بنده اين رساله از اول كتاب به آخر برد و . در اول اضافة رساالت كرده بودند

و . ا بيست و دو شدبود، ت داخل منشآت و مطيبات كرد كه در اول خوش نمي
  .“اتمام رساند باقي را هيچ تصرف نكرد و هم بدان ترتيب به

  :پس از مقدمه، فهرست رساالت مشتمل بر شش رساله ذيل است
  الثالث  الثاني  االول  

  در سؤال صاحب ديوان  در مجالس پنجگانه  در تقرير ديباچه  
  السادس  الخامس  الرابع  

  در رساالت ثالثه  الملوك در نصيحت  در عقل و عشق  
  :بعد از آن اين سه هستند

  سوم  دوم  اول  
  ملك تاريلو  ايكتا نو  سلطان اباق  

هاي فروغي و آشتياني اين سطر را دارند كه در نسخة  ، نسخهگلستاندر قسمت 
  :خطّي نيست

  چه غم ديـوار امـت را كه دارد چون تو پشـتيبان
  انچه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيب

  :اند هاي فروغي و آشتياني شامل مصرع ذيل عالوه بر اين نسخه
  نشين در من اثر كـرد   كمال هم 

  



  ١٠  قند پارسي

  

  .است» نشين در من اثر كرد جمال هم«در صورتي كه در نسخة تورانشاهي 
هاي فروغي و آشتياني شامل اين حكايت است كه در نسخة  گذشته از اين نسخه

  :تورانشاهي نيست
  .١“پرسيدند از حقيقت تصوفيكي از مشايخ شام را ”

است، در صورتي كه در نسخة » حكايت«هاي فروغي و آشتياني داراي واژة  نسخه
  .است» خشكسالي در اسكندريه«عنوان » حكايت«جاي  تورانشاهي به

  :اند كه در نسخة تورانشاهي نيست هاي فروغي و آشتياني، داراي دو بيت ذيل نسخه
  كه به عفو از گناه پاك شوي        ل كـن  د تحمـ  گزندت رس گر  

*  
ــ ــرادر چــاي ب ــواهاك خــو خ   خاك شو پيش از آن كه خاك شوي         دي ش

در حكايت دو درويش خراساني اين بيت سوم كه در نسخة تورانشاهي هست در 
  :هاي فروغي و آشتياني نيست نسخه

  تنود روز نايــافبت بــمــصي  تنور شكم دم به دم تـافتن     
  :ي و آشتياني عبارت ذيل آمدههاي فروغ در باب پنجم نسخه

: گفت. “ام كجايي كه مشتاق بوده”يكي دوستي را كه زمانها نديده بود گفت 
  .“مشتاقي به كه ملولي”

  :هاي نامبرده همين عبارت اين طور است در صورتي كه در نسخه
: گفت. “ام كجايي كه مشتاق بوده”: يكي از دوستان را كه زمانها نديده بود، گفت

  .“ه كه ملولمشتاق ب”
طور عنوان دارند، در  را به» حكايت«هاي فروغي و آشتياني لفظ  ، نسخهبوستاندر 

  :صورتي كه در نسخة تورانشاهي عنوان اين حكايت داده شده است، مثل
  .پند دادن هرمز، كسري را در تعريف خدمتكاران قديم

                                                   
  .»يدند كه حقيقت تصوف چيستيكي از مشايخ را پرس«: نسخة آشتياني  .1



  نسخة تورانشاهي كليات سعدي  ١١

  

و دشمن حكايت تدبير پادشاهان و تأخير در سياست، در شناختن ملوك دوست 
هاي فروغي و آشتياني  را، در معني شفقت ملوك بر مسكينان، در قسمت قصايد، نسخه

  :شود باشند كه در نسخة تورانشاهي ديده نمي شامل قصايد ذيل مي
  :تغزّل و ستايش صاحب ديوان

  من آن بديع صفت را به ترك چون گويم        
  :در ستايش تركان خاتون و پسرش اتابك محمد  

   سايه ميمون هماي   چه دعا گويمت اي   
  :تغزّل و ستايش صاحب ديوان  

  اي و زيبايي    شبي و شمعي و گوينده    
  :در ستايش ابوبكر بن سعد  

  وجودم به تنگ آمد از جور تنگي      
هاي تورانشاهي و آشتياني پيدا  عالوه بر اين، قصيدة ذيل نسخة فروغي در نسخه  

  :نيست
  :الدين محمد جويني صاحب ديوان تغزّل در ستايش شمس

  نظر دريغ مدار از من اي مه منظـور        
كه در نسخة تورانشاهي و آشتياني موجود است، در نسخة » الملمعات«عنوان   

 هاي تورانشاهي و فروغي موجود در نسخه» المثلّثات«برخالف اين، عنوان . فروغي نيست
  .است و در نسخة آشتياني گنجانيده نشده است

 مقطّعات و رباعيات و متفرقات ذيل بزرگترين ارزش نسخة تورانشاهي در داشتن
در اينجا فقط شعر اول . هاي فروغي و آشتياني گنجانيده نشده است است كه در نسخه

  :شود قطعه و مصرع اول رباعي نقل مي
  مقطّعات

  كه سندان نشايد شكستن به مشت       تاي كــار درشــرمــفه خــردان مبــ
*  

  ت يـار از دسـت    خيره نتوان گذاش    بود و كار از دستدل ز كف رفته     
*  



  ١٢  قند پارسي

  

ـ     يندهش   خيال بست به پيرانه سر كه گيرد جفـت         ريا كهـن پيـ    ن روزهـ  ام كه دري
*  

  من چرا بيت نگويم كه دل از كف ببرد           ال بني آدم و ديـو     اي كه پرسيدنم از ح    
*  

  كه روزي به كار آيدت در نبرد        بسي سال بايد نگهداشت مرد    
*  

  كه كوه گران ديدم از سنگ خرد        مردك نبايـد شـ    ا به كوچـ   دو ر ع
*  

  ٢د …كه بسيار گرم از خودست       ١د… ان ديـده  د جه خردمند باش 
*  

ــ  اگر نيك دستي مرو پيش يار      ــاگ ــر س ــا و بيم داري بي   اري
*  

ــدر اعم القــبلغــت عظــي   و قدرك عند اهللا اعلي و اجمـل       وريزال
*  

  اي تيغ بر خود مزن      نه ديوانه   از اندازه بيرون مرو پيش زن     
*  

  تن بـه  بوستان را به زر فروخ      تا دل دوستان به دست آري     
*  

  ر برانـدي  صاحب نظر از نظ     آن روز كه خط شاهدت بود     
*  

  تان بر خـوري   به كام دل دوس     رعيت درخت است اگر روزيي    
*  
  طـعــام ار لـطـيــف و اگر بـرســري

  چو ديرت به دست افتدت خوش خوري

                                                   
  .هرچه سعي كرديم، اين لفظ خوانده نشد  .1
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  نسخة تورانشاهي كليات سعدي  ١٣

  

  رباعيات
  ي هست در حق كسي كن كه درو خير        خيري كه برآيدت بـه توفيـق از دسـت    

  تت ديوانـه و مـس  شمشير مده به دسـ     اي  نه نـه  ردمان تـش  ور زانك به خون م    
هاي فروغي و آشتياني دو مصرع اول اين رباعي در ذيل مفردات داده شده  در نسخه

  :است، در صورتي كه در نسخة تورانشاهي اين به صورت رباعي آمده است
   نزد دوست بميـرد  زنده شود هر كه   

  *  
  فراق يار به يك بار بيخ صـبر كنـد      

  *  
ــا تــو مخالفــت نتوانــد   كــس ب

  *  
  ١گر من شبكي زان تو باشم چه شـود     

*  
  اي راهروان را گذر از كوي تـو نـه         

در » ديوار چه حاجت كه منقّش بودي«رباعي ذيل در نسخة تورانشاهي و آشتياني   
  :هاي فروغي و آشتياني اين طور آمده است نسخه

  وار چه حاجت كـه مـنقّش باشـد      دي
  مفردات  

  برد مرغ دون دانه از پيش حور        اده زورتـــرافد بباشـــروت نمــ 
*  

  من سخن راست نبشتم اگرش راست بخواني      
  فقط مصرع دوم

  كافتد كه بار دگر بر خاك ما گذري؟       
  

                                                   
، مطبع محمدي، بمبئي، رجب الدين سعدي شيرازي كليات مصلح(اين رباعي در نسخة چاپي بمبئي آمده است   .1
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  ١٤  قند پارسي

  

  :هاي فروغي و آشتياني و بمبئي اين بيت در مفردات داده شده است در نسخه
   كه درو خيري هست    در حق كسي كن     تدت بـه توفيـق از دسـ   خيري كه برآي 

در صورتي كه در نسخة خطّي تحت رباعيات آمده و دو مصرع آخر آن ضمن 
  .رباعيات داده شده است

مردي نه به قوت «هاي فروغي و آشتياني و بمبئي اين شعر  عالوه بر اين در نسخه
  :مده استدر نسخة تورانشاهي اين طور آ» است و شمشير زني

  مردي نه به قوت است و شمـشير زدن        
هاي تورانشاهي و فروغي  است كه در نسخه» كريما«نسخة آشتياني شامل مثنوي   

سعدي گجراتي معاصر سعدي . غالباً سعدي گجراتي مصنّف اين مثنوي است. نيست
ن  تفصيالً دربارة ايجاويد خمخانةمؤلِّف . شيرازي بوده يا پس از وي متولّد شده است

را » كريما«كند كه شايد همين سعدي گجراتي مثنوي  وي هم فكر مي. شاعر نوشته است
  .١تصنيف كرده است

در آخر از آقاي دكتر مهدي خواجه پيري، رئيس مركز ميكروفيلم نور تشكّر 
نمايم كه اين نسخة گرانبها را در اختيار بنده گذاشتند و در تصحيح متن خيلي كمك  مي

  .فرمودند
  منابع

، جلد چهارم، همدرد خمخانة جاويد، معروف به تذكرة هزار داستان: ري رام، اللهس .١
  . م١٩٢٦پريس، دهلي، 

، مطبع محمدي، بمبئي، رجب كليات سعدي شيرازي: الدين  شيخ مشرفسعدي شيرازي، .٢
  . م١٩٦١دسامبر /ه ١٣٨١

  .ش ه ١٣٦٦، انتشارات زوار، تهران، تاريخ عصر حافظ: غني، دكتر قاسم .٣
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