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 شاهد صادق  ۀگنجف شاهد صادق  ۀگنجف

 یمنزو نقیعلی  دکتر

 460 – 459 ۀ ، برگ1333، سال سوم، مهر 8  ۀدانش، شمار ۀمجل

 مقدمه 

 الشعراء  ةتذکر 
  ۀ از دانشمندان ایران در سد  یميرزا طاهر نصرآباد   ی و نيا  یميرزا صادق فرزند ميرزا صالح اصفهان   الشعراء   ة تذکر   لفؤم

 در هندوستان درگذشت.   ی قمر یهجر  1061به دنيا آمد و در   1018است. به سال   ی یازدهم هجر

یوسف  تأليف ابن   ی مل  ی مجلس شورا  ۀ کتابخان  ست فهر و در    یصادق   889،  3؛ ج 775،  2، جفهرست ريوتخلص او بنا بر  

 مينا ضبط است.   267  -  266 ، 3ج  ،یشيراز

  ی دوانميرزا صادق هنگام اسب   :گويدی( م66  برگۀ   ،)چاپ وحيد  ینصرآباد   ۀ تذکر او در    ۀنواد   یميرزا طاهر نصرآباد 

تخلص خویش را »مينا«   یهمين سبب و به دادند و  یکاسه جا آن از مينا در   ی به زمين خورد و یک چشمش نابينا شد و چشم

 نهاد و به این لقب مشهور شد. 

 از اين دانشمند دو کتاب در دست است:

 ؛ در تاریخ اسالم صبح صادق ییک  -

 نگاشته شده است.    یالمعارف موضوعة که مانند یک دائر  شاهد صادق دیگر   -

 شاهد صادق 
 را پنج باب بدین ترتيب مرتب کرده است:  شاهد صادق

 ؛ باب یکم دیانت  -

 ؛ باب دوم سياست  -
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 ؛باب سوم هنر  - شاهد صادق  ۀگنجف

 ؛یو بد  ی باب چهارم خوب  -

   .آسمان و زمين ی و جغرافيا ریخباب پنجم تا  -

 .  باشدمی مورد گفتگو   ایه لأبسيار است و در هر یک مس  یهافصل  ی هر باب دارا

آن توضيحات  ر اهچ   و   تص شفصل   باب چهارم  باز   ی از  به  برا   یراجع  شدن و فهم اصطالحات  روشن   یگنجفه در بردارد. 

  ۀ دانشگاه و با تطبيق نسخ  ۀ نسخ  یفصل را از رو   ن این مجله چاپ شده ای  5و    4که در شماره    ی شيراز  ی اهل  ۀگنجف  ۀمنظوم

 . ورمآمیسپهساالر در این جا  ۀمدرس

ست  ا  است و گمان آن   یالدین منصور شيراز شصت و چهارم از باب چهارم در گنجفه و اصل آن از مخترعات ميرغياث   فصل 

به    که   گرداند و نام آن »گنج فهم« است   ی عقل و فهم افزاید و حافظه را قو  1ر ب  است که  که از گنجفه فرنگيان استخراج کرده 

  ی باز یچگونگ   2از آن را این حقير اختراع کرده، تفسير  ی و برخ ت کثرت استعمال به گنجفه مشهور گشته و آن برچند قسم اس

   د.افت می اختصار  ۀ ه ذکر شممسطور است و در این مقام ب ،هر کدام در رساله که جداگانه در علم مالعب نوشته شده 

 هفجنگ

مشهور از »همرنگ« و »سوخت« و »باشاچن« که دو کس و سه کس و چهار    یهای گنجفه متعارف هشت صنف است و باز

 احتياج به شرح ندارد.    ،کنند ی کس باز

 ليکن رواج نيافت.   ؛ردندکمی  ی در ایران چهار صنف افزوده بودند و شش کس باز

از حریف    ی گاه باشد که یک  ی کنند و یک حکم را دو خرج دهند و در این باز  ی آن است که دو کس باز  « ی گنجفه »صفدرخان

 : برچند نوع است  یفرنگ   هبيست و چهار دست گنجف  یدو چند برد، یعن 

 
 ]است که بر[.  - متن مقاله:  1
 تفصيل. 2
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 ؛1و در آن سه صنف یا چهار صنف گيرند و دو و سه و چهار و بيش از آن نيز توانند باخت  »لب«  ی باز  یيک - شاهد صادق  ۀگنجف

را نيز دو و سه و چهار توانند باخت و بهترین طریقش آن است که چهار صنف گيرند و چهار کس بازند و    ديگر  یو نوع  -

 ؛کنند نه کس توانند باخت یاگر به هشت صنف گنجفه باز 

یا    ؛ليکن باید »آفتاب«  ؛ متعارف است  ۀگنجف  ی رنگ« از آن استخراج شده و آن بازهم   ۀنيز هست که »گنجف نوع ديگر  -

حکم به خرج اندازند و اگر    ،رنگ آن خرج دهند و اگر نداشته باشندحریفان هم   ،که گيرند  2« یورق سرخ برآید و هر »حکيم 

بسيار شود که یک کس همه حریفان را از دست بيرون کند و    ی خرج دهند و در این باز  ، حکم نبود هر چه صاحب حکم گوید

 ؛ دقيق حاجت افتد ی چون دو کس بازند مانند شطرنج به فکرها 3ی این باز

برده باشد آن    ی بردارد و اگر چيز  4هرکس آن چه پيش او جمع شده   یگونه که حریفان بعد از اتمام باز بدین   ديگر  ی نوع  -

حریفان را    ینند تا آن که یک ک  یپس باز باز   ، برابر شود  هادهد که باخته تا دست   5که خواهد آن   یاوراق   ، او بود  ۀ حص  ز چه زیاده ا

کنند ظاهر شود    ی یا چهار کس بازند، چون نوبت اول باز  ؛صنعت بسيار بود، چه اگر سه کس  یاز دست بيرون کند و در این باز

 از قبيل شطرنج بود.  یکه پيش هر کدام چيست و به یاد داشتن آن و تصرف در باز 
  

 
 کرد.   یتوانند باز ییعن 1
 . یحکم :نسخه سپهساالر 2
 سپهساالر: را  ۀنسخ 3
 سپهساالر: جمع آمده است.نسخۀ  4
 .نسخه سپهساالر: به آن 5
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 نامه کتاب شاهد صادق  ۀگنجف

 نمايۀ کتاب و مقاله
فهرست ریو،    ق( نسخۀ خطی مجلس. نک:1061  –  1018)   یاصفهان   آزادانی   ميرزا صادق فرزند ميرزا صالح   تذکرة الشعراء 

 . 267  –  266،  3ج  ی،یوسف شيراز ابن ، یمل  یمجلس شورا ۀکتابخانفهرست  ؛889، 3؛ ج775،  2ج

 . 3ج  ی، یوسف شيرازابن ،  یمل یمجلس شورا  ۀفهرست کتابخان
Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum by Charles Rieu. Vol. I 

Londdon, 1966 – 432 pp. Vol II London, 1966, pp 433 – 877. Vol III London, 1966, pp, 881 

 فهرست ریو، سه جلد .1229 –
Supplement to the Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum by 

Charles Rieu. Londdon, 1895. 308 pp. ذیل فهرست ریو    

 ق( 1061 –  1018)  یاصفهان   یميرزا صادق فرزند ميرزا صالح آزادان  ،صبح صادق

   .خ 1۳۵6شفق، تهران،  ۀصادق رضازاد ۀترجم ، هرمان اته،ی فارس  یاتادب يختار

تهران،    ی،احمد منزو  یر تحر  یگران،و د  پور ین آر   یحيی  ۀ. ا. برگل، ترجمی :  یچ. ا.، ترجمه به روس   ی،استور  ی، فارس  ياتادب

 . ؛خ1۳62

 . خ 1۳24تهران،   ،4  شمارۀ،  2  ال س  یادگار، ۀمجل يانی،، عباس اقبال آشت شاهد صادق

   خ. 1۳۷0تهران،   الله صفا،، ذبيح يراندر ا  یاتادب يختار

 ،  خ1۳۳1 ،2 ۀ شمار  فرهنگ عامه، تهران،  ۀادار  یۀنشر صادق کيا،  منزوی، ، از کتاب شاهد صادق  یفارس یهامثل

 ش.  1۳1۷تهران،   ی، دستگرد يدبه کوشش حسن وحنصرآبادی،   محمدطاهر  ی،نصرآبادذکرۀ ت
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