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   مقدمه
ذوق عصـر قاجـار   گويان خـوش از بذله اصفهاني بهذم ابوطالب پسر عليمحمد

 والدتش سال .است كرده درك را شاهمحمد و شاه فتحعلي لطنتس دورانبوده كه 
 اي پاره برحسب ولي ؛نيست روشن دقيق طور به وفاتش زمان و است نامشخص

 از او .)147 ، صمـدايح ، بهـار ( اسـت  شـده  ذكر فوتش براي ق1275 سال قراين
 مقـام  غـزل  ماالسـي  شعر صناعت« در و است بوده دوره آن ادب و فضل ارباب
 شـاعري  يابتـدا  در .)288، ص 1 ، جمـĤثر ، اعتمادالسـلطنه ( »است هداشت ياستاد

 »بهـار « بـه  »فرهنـگ « از عمـر،  سنين رفتن باال با و كرد مي تخلص »فرهنگ«
 او اوليـة  تخلص كه است عموم تصور مقابل نقطه نظر اين البته( داد تخلص تغيير
   .)143 ، صحمداي بهار،( دانند مي »فرهنگ« را ثانوي تخلص و »بهار« را

 است بوده زمان نوادر از در اين كار و هكرد مي عمر گذران تذهيب راه از وي
 مبرّزين از مجيد اهللا كالم تذهيب در خصوص به ،)پنجاه ص گلستان،، قمي منشي(

 اعجاب باعث كه داشته مهارت چنان ،فن اين در و است بوده خود روزگار
، 1 ج مĤثر،، اعتمادالسلطنه ؛162 و 88ـ 87 :1375 همايي :نك( است بوده همگان

  ).556 صاكسير، ، اعتضادالسلطنه ؛288ص 
 شـيوة  وصـف  در و داشـت  بلند پاية نيز نويسندگي و شاعري مراتب در بهار
 ؛168 ص مـĤثر، ، وفـا ( »است مترسلين از كسي كمتر مقدور كه« آمده او نگارش

 نيـز  سخنور يسندگي،نو قدرت و شاعري قريحة از گذشته .)2 ص يخچاليـه، ، بهار
 مستفيض مصاحبتش فيض از و مايل صحبتش به كس همه« كهچنان ،است بوده
  .)262، ص 1 جحديقه، ، بيگي ديوان( »اندشده مي

  :است زير شرح به اثر چهار صاحب بهار
 زندگاني از مختصري و مدايح بر است مشتمل تذكره اين .المعتمديهمدايح تذكرة. 1

 اهميـت  .اند ستوده را )ق1263ـ1200( گرجي دولةمعتمدال خانمنوچهر كه شعرايي
 بـار  و رفته سرقت به بار يك ايام، همان در كه كرد توان معلوم آنجا از را تذكره اين

 بـه  مـتخلص  ،اورجـاني  علي ميرزا كه نحو بدين ؛است گرفتهقرار تقليد مورد ديگر
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 معرفـي  خـود  نـام  به مديمعت مدايح نام با و برده سرقت به را المعتمديه مدايح ،فنا
 را ،)ق1268نوشتة ( روشن انجمن خود، تذكرة ،وفا فرزند ،ايزواره صفاي و كرده
 از .)1/68 :1363معـاني   گلچـين ( اسـت  كشـيده  تحريـر  به تذكره همين از تقليد به

 خـود  تـذكرة  جاي جاي در نيز، الشعرا حديقة صاحب بيگي ديوان احمدسيد سويي
 بـه  شـده  تنظـيم  معتمدالدولـه  احوال شرح در كه كتاب مةمقد اخيراً .اوست وامدار
  .استشده  و چاپ تصحيح مسجدي حسين همت

 او ديـوان  از .گيـرد  مي قرار بازگشت دورة سبك جزو بهار شعر .اشعار ديوان. 2
 .است نرسيده چاپ به هنوزكه  مانده جاي به خطي نسخة چند

 مطايبه در ديگري كتاب قاجار عصر مراجع و هاتذكره در .حباباال  طرب. 3
 هدايت، :نك( است شده داده نسبت مذهب بهار به الحبابا طرب نام به طنز، و

 است آن مسلم قدر ).556 ، صاكسير، اعتضادالسلطنه ؛1225، ص 2/2، ج مجمع
 در با پس .است نشده داده نشان جايي بهار نام به و نام اين با اينسخه كه
 دور هم چندان كه ما ــ روزگار با بهار ينازندگ زماني فاصلة گرفتن نظر

 و داشته فراواني مندانعالقه يخچاليه كه نكته اين به داشتن توجه و نيست ــ
 مستقلي كتاب داشتن وجود گمان ،است دسترس در آن از متعددي خطي نسخ
 و شود مي باطل ،نيست باقي آن از نسخه يك حتي كه حباباال طرب نام به

 هم طنز صبغة كه نويسنده اين آثار ديگر از كه است يحال در اين البته
 است چنين تردرست ،بنابراين است؛ مانده برجاي خطي هاينسخه ،نداشته

 االحبابطرب است داده احتمال كه آبادي حبيب معلم مرحوم عقيدة با كه
 بدانيم كتاب يك عناوين را دو هر اين و شويم همراه باشد يهيخچال همان

 اين سر بر باز ادامه در .)2102، ص 3، ج مكارم آبادي، بيبح معلم :نك(
 .كرد خواهيم درنگ انتساب

 كـه  بيگـدلي  آذر آتشـكدة  نقيضـة  و طنزآميـز  است اي تذكره .يخچاليه تذكرة. 3
 را آن زوايـاي  از برخـي  ،بخـش  چنـد  در دنبالـه  در و اسـت  مقاله اين موضوع
   .كرد خواهيم بررسي



 53آينة ميراث، شمارة /  162

 

  زمينه و پيشينه
 آذر آتشكدة حق در بهار كه است ياستهزاي كتاب، پيشاني بر شوخ اريابتك عنوان
 مخاطب كه است بوده اي گونه به انتقادي يهاكتاب نام«: است داشته روا بيگدلي
 نوشاهي( »بخورد هيبت و شود ناراحت كتاب نام خواندن محض به نويسنده

 او كار سرمشق ،لفمؤ خود اذعان به كهــ  آتشكده تذكرة از گذشته .)96 :1369
 و كرده اقتباس آن از را خود تذكرة كلي طرح تنها بهار ما زعم به و است بوده
 بهار چشم پيش نيز ديگري آثار بيند ــ نمي آن اسلوب رعايت به چنداني تعهد

 به و است داشته نظر هم آقاجمالاثر  ننه كلثوم به شك بي وي است؛ بوده مذهب
 تحفة به هم نظري اصفهاني مذهب«) 141و  125: 1382( صالحي مرانع اعتقاد
 شده ياد سامي تحفة در نامي غزالي و كاشاني شوقي از مثالً، ؛»است داشته سامي
  .وردآ مي خاطر به را يخچاليه در شده معرفي غزاله و شوقي اصفهاني است

 فوايـد  بهـار،  بيـان  لطافـت  و دلنـواز  يهـا طنزپردازي و ادبي فيظرا بر عالوه
 بود بهار داللت به بار اول كه چنان ؛هست و بوده مترتب تذكره اين رب هم ديگري

 :نـك ( اسـت  )النسا عقايد( ننه كلثوم لفمؤ خوانساري آقاجمال كه شد فهميده كه
 )كاشـاني ( محلـي  لهجة به اشعاري وجود ،طرفي از ).هفت ـ شش :1349كتيرايي 

 و اسـت  افـزوده  تـذكره  ايـن  ارزش بر قاجار دورة )16ـ14 :1386 عاطفي :نك(
 »اسـت  فـراوان  اهميـت  داراي نيـز  فارسي شعر نقد نظر از يخچاليه« اينكه ديگر

  .)148 :1382 صالحي (
 تـذكره  ايـن  كـه  است آن گويايي روشني به  هيخچالي خطي هاي نسخه فراواني

 بعد و همعصر منابع را ما گفتة اين و است داشته بسياري مخاطبان و مندانعالقه
 بـا  را اصـفهاني  بهار )1/524: 1360( مستوفي عبداهللا مثالً  كند؛ مي ييدتأ هم او از

 »ادبـي  هـاي ظرافت و شـيريني « در و كـرده  مقايسـه  شيرازي غرّاي هللاسدا ميرزا
 ميزانـي  بـه  اثـر  اين عام قبول .است دانسته برتر را مذهب آقامحمدعلي يخچالية

 آن از ثيرپـذيري تأ يا قليدت به اثر چندين ليف،تأ از بعد زماني اندك كه است بوده
  :به قرار زير هستند وارفهرست كه است شده ليفتأ
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 اسرار به متخلص )ق1299 متوفي( ذهبي تبريزي محمدكاظماثر  الشعرا بهجت .1 
 خطـة  شـاعران  و خوانـان  نوحـه  و سـخنوران  از تن 86 احوال تراجم شامل كه

  .است سيزدهم هجري قرن در آذربايجان
 به مرعشي اهللاآيت ةكتابخان خطي نسخة( يخچاليه خطي هاي نسخه از يكي در .2

 سـبك  به نسخه حواشي در ،نام ابوطالب ،ذوق صاحب اي خواننده )9622 شمارة
  .است كرده تعليق حكاياتي مذهب، بهار سياق و
 اي تـذكره  كـه  اعظـم  مستشـار  دانش ضياء خان تقي ميرزا كشكيان آش تذكرة .3

   .است منظوم
 سـبك  به بيضائي، پرتو پدر بيضائي، اديب مرحوم گويد معانيگلچين كه ايتذكره .4

  .)ج ، صيخچاليه، بهار(بود  نگاشته كاشان شعراي از تن چند انتقاد در يخچاليه
 حال شرح يك از غير به كه دستگردي وحيد به متعلق  يخچالية تذكرة .5
 در اطالعي آن از ةندرسا چاپ به ارمغان مجلة در كه )»كلم« نام به شخصي(

 در .)160 :1357ـ8 وحيدنيا ؛279 :1299 دستگردي وحيد :نك( نيست دسترس
 در را يخچاليه تذكرة از ييهابخش دستگردي وحيد است؛ بايسته توضيحي اينجا
 بهار از تقليد به كار  ميانة در ولي ؛رساند مي چاپ به تناوب به ارمغان مجلة

 با كه او كرد؛ مي انتقاد خود همعصر شعراي از ،يخچاليه نام لفاف در و اصفهاني
 ندشدمي همديگر متعرضهر دو  وــ  داشت سليقه اختالف بهار الشعرايملك
 سپر با و لفافه در و رندانه )ملك :شود مي آن قلب كه »كلم«( قطعه اين درــ 

 خراساني هندي،( او پيشنهادي ادبي سبكهاي و الشعرا ملك ،يخچاليه تذكرة كردن
 ديگري شاعر بعدي شمارة در كه كرده وعده و گرفته انتقاد باد هب را ...)و
 در؛ چرا كه شده منصرف كار اين از گويا كه كند معرفي هم را )حويج(

   1.يابد نمي ادامه يخچاليه »ادبي فيظرا« سلسلة چاپ  مجله، بعدي هاي شماره
 طنزآميز يها نوشته بر يخچاليه گذاريتأثير احتمال در ثالث اخوان .التفاصيل .6

                                                
: 1390 شفيعي كدكني :نك ،شاعران اين عصردري  چگونگي پردهاي از  ة شمهبراي مشاهد .1

 .401ـ400
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   :نويسد مي چنين تولّلي
 قطعـات  و فاصـيل الت نوشـتن  در ليتـول  فريـدون  آقـاي  تقليد منابع از يكي ...

 در بجا بسيار و اجتماعي انتقادي كه است يخچاليه تذكرة همين شيوة ،التفاصيل
 هنـري  با و است  بوده كرده پيشنهاد را تراجم و رجالي كتب و نويسي تذكره امر

ـ  و مبتكرانه  يادگـار  بـه  خوانـدني  و خـوب  اثـري  معنـي  ايـن  در اسـلوب  هب
  .)144 :1374اخوان ( است گذاشته

  
  ليفتأ شيوة
 و مدح و خداوند ستايش و تحميد در يعني مرسوم شيوة به اي ديباچه با كتاب
 سي احوال شرح دنباله به و شود مي آغاز )ع( علي حضرت و اسالم پيامبر منقبت
 مدح قاجار شاه محمد غزل يك و قصيده چهار در هخاتم در ؛شود مي بيان شاعر
 مانند مستعار يهانام با شاعراني از كه است منوال دينب بهار شيوة .است شده

 سپس و برد مي نام ...و »زنبور« و »شور خمره« و »اورنگ« و »اسود« و »اجلل«
 يزن حال مقتضاي به و پردازد مي آنها از حكاياتي نقل و زندگاني و حال شرح به

 ي شيوه به همچنين .سازد مي منسوب آنها به اوست خود طبع زاييدة كه را اشعاري
 معروف شاعران از ابياتي گاه خود، تقليد مورد هاي تذكره و فني و آراسته نثرهاي
   .جويد مي بهره قرآني آيات و عربي امثال و ابيات از گاه و كند مي نقل فارسي زبان

 سعدي نويسندگي و سراييسخن طرز به شدت به كار اين در بهار گفت بايد
 مقلدان از فراهاني مقام قائم همچون او گفت توانمي حق به و است داشته توجه
 جاي جاي در كه است حدي به تا الگوپذيري اين .آيدمي حساب به سعدي موفق
  .كرد مشاهده را سعدي گلستان يهاتجنيس و پردازي سجع شيوة توان مي تذكره اين

 ؛است بوده خارج نيز بهار خود دسترس از قطعات اين كامل و دونم صورت
 بهار و جواني نفوانع در را هاتترّ اين فقير« :گويد مي كتاب پايان در ،زيرا

 مزاح و صحبت جهت به داد نمي امتياز رد از مقبول و بد از نيك كه زندگاني
 مدون نسخة و افتاده كسي دست به آن از كاغذي پارچه هر و بود نوشته ياران
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 و مغشوش ورقي هرجا از شود مشرف حضور شرف به زود خواستم مي و نداشتم
 تتميم رخصت پادشاه از ادامه در و )150 صيخچاليه، ، بهار( »كردم جمع پريشان

 تراجم عدة و اشعار مقدار دليل، همين به و است كرده تقاضا را آن تكميل و
 رد تن سي تا 24 از و است وتمتفا كتاب اين مختلف هاينسخه در احوال
 شده نشر و چاپ معانيگلچين تصحيح به كه هم اي يخچاليه كه چنان است نوسان
 همين از و است شاعر 27 اشعار و احوال شرح و مقدمه يك بر مشتمل صرفاً
 مدخل: نك نمونه، براي( است كرده نفوذ مرجع يهاكتاب به نادرستي اطالعات جا،

  ).اسالمي بزرگ المعارفةيردا :در »اصفهاني بهار«
 از برخي جانب ضمتعر خود كتاب در كه جهت آن از بهار است گفتني
 كه طوري به داشته پروا كتابش ساختن منتشر از بوده شده خود معاصران

 جهت به« كه شود مي يادآور بوده برخودار مصاحبتش از كه فروغي ذُكاءالملك
 »نمود مي تحاشي آن انتشار از شود عقيدت خبث و غيبت بر حمل مبادا آنكه

 .)2 صيخچاليه، ، بهار(
  
  احوال تراجم
 ؛هستند »خياليه مجهول« ،يخچاليه در شده معرفي شاعران كه نوشته مذهب بهار
متذكر  خود پدران از نقل به طباطبايي محيط كتاب، مقدمة در كه همچنان ولي
 و )ح ،همان( »اوست معاصرين از يكي به مربوط كتاب آن از ترجمه هر« شده
 مقصودش« :است كرده اشاره نكته اين به نيز بيگي ديوان احمد سيد ،او از پيش
 نوشته واله براي كه حالي شرح چنانچه بوده معاصرين يارشع از نفري چند رد

  .)262، ص 1ج حديقه، ، بيگي ديوان( »است قول اين شاهد
 ،اند شده رفيمع تذكره اين در كه شعرايي واقعي تهوي كشف ديرباز، از
 اين و است شده زده هم ييهاگمان و حدس و است بوده محققان خاطر دغدغة
 پيش چندي ؛)146ص مدايح، بهار، : ، درمسجدي :نك( دارد وجود همچنان رغبت

 گمنام يهاشخصيت از يكي سر از ابهام پردة ،عاطفي حسن تحقيق بركت به
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 معرفي »مشنگي« كاشاني ينرمعم اقوال استناد به عاطفي :شد برداشته يخچاليه
 به .كند مي معرفي معروف، عارف ،»قمصري نصراهللا« همان را يخچاليه در شده
 :نك( است كرده درج يخچاليه در را قمصري نصراهللا قصيدة بهار ايشان گفتة

 نصراهللا سيد ساحت به بهار تعرّض از عاطفي ادامه در .)16ـ14 :1386عاطفي 
 بدون قمصري نصراهللا سيد آقا با كه است عجبت جاي« كه كرده شگفتي اظهار
 مردي نصراهللا سيد آقا كه صورتي در .است كرده برخورد چنين نيز مالقات هيچ
 خذمأ همان در ،دانست بايد اما ).جاهمان( »بوده شاعر و پارسا و عارف و عالم
 لفاتؤم له« كه آمده چنين مطلب ادامة در ،قابلاال لباب  ايشان، اشارة مورد

 »عرفانيه مطالب علي مبتنيه ولكنها هزليه انها الجاهل يزعم مضحكه ارسيهف
 گرفته ناديده را آن عمداً يا سهواً عاطفي و )79ـ78 صلباب، ، كاشاني شريف(

 همانبه اقرب احتماالت،  ،نصراهللا سيد شخص، اين كه كنيم اضافه بايد .است
 را عرفاني مطالب نويسنده ،آن در كه است )ماهور (= نائبيه طنزآميز تذكرة لفمؤ
 دستة در نائبيه .است دست در  نسخه چند آن از و كرده تبيين طنز البق در

 اين كه نيست فايده بي نكته اين ذكر ولي ؛است گرفته قرار آميزطنز هاي تذكره
 بيان در كامالً ،طنز و تذكره قالب در شخص دو يك حال بيان از غير رساله،
   .است شده تنظيم نويسان تذكره شيوة از ردو به و عرفاني مفاهيم

 معلوم است؛ نامشخص تذكره اين در شاعران يهاصتخل و اسامي انتخاب معيار
 زنبـور  شخصي ،مثالً كه است بوده موجود شباهتي چه به، همشب و همشب ميان نيست

 ايـن  طنز جنبة و توهين و تحقير صرف كه است ممكن البته شود؛ مي ناميده بعير يا
 مستقيم ريشخند يا بدگويي يا صريح گفتار كه« است بوده شاعر نظر منظور يهامنا

 :1365حلبـي  ( »اند ديده مي ناممكن كاري را خود قربانيان و فرمانروايان و بزرگان
  .است دشوار بسيار شاعران اين هويت شناخت احوال، و اوضاع اين با پس ؛)66

 تخلص سه بررسي به كه ،»گفتند مي شعر كه ييهاحيوان« مقالة در ثالث اخوان
 تذكرة در فقط »گاو صادق« نام است شده متذكر پرداخته، گاو و گربه سگ،

 از ادبيات تاريخ در سويي از .)268 :1373اخوان  :نك( است شده ضبط آتشكده
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 نيز اصفهاني بهار كه نيست بعيد هستيم؛ باخبر نيز ...و عمعق و اطوطو تخلصهاي
 با تخلصهايي خود تذكرة در ،آتشكده در )ها(تخلص ينهم داشتن چشم پيش با
 است روشن هانام اين تحقيرآميز و منفي بار هالبت باشد؛ كرده خلق حيوانات نام
 متضمن اعمال  هزل، و هجا در حيوانات تصوير از گرفتن مدد يعني كار اين و«

 تحقير  كند،يم افتخار آنها به او كه را انسان طلبانة جاه مقاصد و ارادي يا مقصود
 »سازد مي نمايان را آنها راستين شارز ،كاسته آنها منزلت و قدر از و كندمي

 تواند مي )شپش كنه، زنبور، غزاله، حمار، بعير،( هانام اين دتعد ؛)67 :1365 حلبي(
  .باشد حدس اين دمؤي

 يخچالية از تن سه حال شرح ،اندشده معرفي تذكره اين در كه اشخاصي از
از نقص اين ظاهراً ؛دبنگور و حاجي و حمار :است شده ساقط معانيگلچين حمصح 
 سه اين حال وصف .است شده ناشي ايشان كار مبناي خطي يهانسخ يهاافتادگي

 ةكتابخان خطي هاي نسخه براساس( شود مي صفحه دهشامل چيزي در حدود  تقريباً نفر
 براي .)356 شمارة به اسالمي بزرگ المعارفةداير كتابخانة و 13669 شمارة به مجلس
 از و گويم مي فاش« مطلع به حافظ غزل نقيضة در كه »حمار« از بيتي چند نمونه،
  2:كنيممي نقل شده ساخته ،»آزادم جهان دو هر از عشقم بندة /دلشادم خود گفتة

 ها آزادم طالب آسم و از گنجفه  بازم و از كردة خود دلشادم نرد مي
 هردم آيد غمي از نو به مبارك بادم  يك چو درآيد به نظرهاي زر يككيسه

 رفت از دستم و در بند غمش افتادم  اشرفيهاي درست كز همه بهتر بودم
                                                

  :است مقايسه قابل حمار غزل با دزدان پيغمبر غزل اين .2
 كنم دزدي و از كردة خود دلشادممي  »آبادمعلي«من كه پيغمبر دزدان

 ...آبادمابدزدي آورد در اين دير خر  بودبودم و فردوس برين جايم»حسني«
  )211ـ210 :1371 دزدان پيغمبر(     

 براي اينجا كه است بوده پردازان نقيضه دستماية رمكرّ حافظ غزل اين كه كنيم اضافه دباي و
  .شد پرهيز هاآن نقل از سخن نكشيدن درازا به
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 دو دهش را به يكي شيش و بش از كف دادم  هر ريالي كه به صد معركه پيدا كردم
 ز يادمتا سفيدش ننمودم نرود ا  پولهاي سيهي را كه دو صد نقش زدم

 كاين چه كاري است كه اندر عقبش افتادم  عقل ديوثكس نپرسد ز من اي ابله بي
 ولـي  اهللا نعمـت  شاه يهاپيشگويي از اي نقيضه ،)حمار( شخص همين نام ذيل در و

 بيتـي  25 قطعة اين 3؛است بررسي و ملتأ قابل خود جاي در كه است شده درج
  :شود مي آغاز گونه اين

ــي ــار مـ ــدرت كردگـ ــنمقـ  بيــنم شــمار مــي  معصــيت بــي  بيـ
 ...بيـنم  نزدشـان ننـگ و عـار مـي      جمله را روزه و زكـات و نمـاز

  
                                                

 سپ چنانكه است؛ بوده منتقدان و طنزپردازان خام مادة هم اهللا نعمت شاه معروف قطعة اين .3
 دهن به دهن بيشتر همه از كه شعري« كرماني رضاميرزا دست به شاه ناصرالدين شدن كشته از
 و داده خبر آتيه از كشف طور به كه دادند مي نسبت اهللا نعمت شاه به كه بود شعري گشت مي
   :است گفته

 بينم سرش اندر كنار مي   روز جمعه ز ماه ذيقعده
 هم اين از باالتر يغيبگوي اهللا نعمت شاه بود گفته لوحساده دةشنون به تفريح براي العلما سعيد
  :است شده معين هم الهقتّ آلت آن در كه است شعر اين آن و« دارد

 بينم عاقبت پاي دار مي   شكمش پر دود و قاتل او

 بينم با تأني سوار مي   نايب او ز جانب تبريز
 نمبي شكوه و وقار ميبا   صفتنايب نايبش شعاع

  )9ـ2/8: 1360مستوفي (
  :دارد زير مطلع به  قصيده قالب در طنزآميزي شعر قطعه بهار الشعرايملك همچنين و
 ...بينمها توي كار ميدست   بينمها آشكار ميفتنه

  )544ـ545: 1368بهار (
 شكل از را او شعر ،اهللا نعمت شاه معروف قطعة به آن سرايت و نشت و اشعاري چنين وجود

 .است كرده خارج خود صليا
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  يخچاليه يهاچاپ
فروغي  محمدحسين سعي به تهران در ق1290 سال به بار نخستين يخچاليه تذكرة

 ؛داشت دوستي بهار با فروغي .شد منتشر و چاپ سنگي صورت به )ذُكاءالملك(
 آنها آشنايي به پدرش، هايمسافرت يادكرد در خود روزانة يهايادداشت در كه چنان

 و رفتند اصفهان به بهار فصل در شاعر بهار مالقات براي بعد« :است كرده تصريح
 را الملك ذكاء كه بود دوستي همين و )236 :1390فروغي ( »بودند آنجا در ماه دو
 وحيد ،آن از پس .بسپارد چاپ دست به را يخچالية تذكرة كه داشت آن بر

 شماره چند در ،داشت تذكره اين به كه ايعالقه و شخصي ذوق به بنا دستگردي
 سال به نيز اين اثر بار آخرين .كرد مي منتشر را آن از ييهابخش ارمغان مجلة از

   .رسيد چاپ به جيبي قطع در معانيگلچين احمد كوشش به ش1321
  

  دوم دمجل
 حكايت سي تا سي و دو مجموعه اين شاعران، احوال شورانگيز شرح رب عالوه

 خطي نسخ اكثر در كه روي آن از حكايات اين .دارد نيز دالويز و طنزآميز
 معانيگلچين فروغي و تصحيح اساس كه ييها نسخه در و ندارد وجود يخچاليه

 تصنيف علت اربه .است نيامده چاپ دو اين در ، بنا بر ايننداشته وجود نيز بوده
   :است كرده بيان گونه اين را آنها

 آيد حاصل برودت را طبع خواندنش از يخچاليه به است موسوم رساله اين چون
 نگارش به آن مرارت رفع جهت به لهذا واصل، جمودت را حواس شنيدنش از و

 اين حرارت شايد كه نمودم ختم نيست حالوتي از خالي كه چندي حكايات
 شيريني به عشقم ترياكي من كه آيد مانع را بالل اين نشاط و دافع را برودت
  .)137گ  ،13669 شمارة به مجلس نةكتابخا خطي نسخة( دارم هوس

 طنز رسالة صاحب بهار معتقدند برخي كه كرديم بيان  بهار آثار ذيل در اين از پيش
 اقامه سابانت اين بودن نااستوار در داليلي. است بوده االحباب طرب نام با ديگري
 بوده دمجل دو يخچالية كه آمده منابع برخي در ايام همان از اين، بر افزون كرديم؛
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 لممع :نك( نيست دست در نشاني االحباب طرب مانند نيز دوم جلد از ولي؛ است
 كه زد حدس بتوان شايد .)9 :1298 وحيد ؛2103ـ2102ص مكارم،  آبادي، حبيب
 خطي نسخ از برخي در كه باشد حكاياتي از ايهضميم همان مجلد، دو اين از مقصود
 در توازنيبدين وسيله  بهار گويا .است شده گنجانده شعرا حال شرح از بعد يخچاليه

 را شاعر سي شرح ابتدا كه صورت بدين است؛ بوده كرده ايجاد كتاب بخش دو بين
 اين شمار رازي ،اغماض با البته( است افزوده آن به هم طنز حكايت سي بعدتر و آورده

  .)رسد مي هم فقره 32 به گفتيم كه چنان نسخ از بعضي در حكايات
 قاآني پريشان كتاب از حكايات اين تدوين در بهار كه بيفزاييم بايد حاشيه در
 بازنويسي ترسليس بياني به و اقتباس پريشان از هم را حكايتي چند و است رمتأث
 مسلمان كه گبري( هم را حكايتي رفته فراتر هم حد اين از حتي و است كرده
 در بهار .)90 صپريشان،  قاآني، :نك( است كرده نقل پريشان از كامل طور به 4)شد

  :بنگريد بيت دو اين به نمونه براي است؛ پذيرفته ثيرتأ قاآني از هم ديگر جايي
 ماه بنهاده به سر كاين رخ گلگون من است

 ...سرو بگرفته ببر كاين قد موزون منست
  )47 ص يخچاليه،، بهار(

 طبع موزون مرا دزديد و چون پرسم سبب
 ...گويدم كاين قامت موزون زيباي منست

  )952ص  ديوان،، قاآني(
 ،آنها از نيمي حدود كه است آن ،حكايات اين دربارة ديگر قابل اشاره نكتة
 در بهار كه تفاوت اين با ؛است فارسي قديم متون در آمده حكايات همان

 و برگزيده دلنشيني و لطيف يهاداستان و داده خرج به بسياري ذوق آنها انتخاب
                                                

و دو بيت شعر به آن تعليق  برگرفته زاكاني عبيدبايد بگوييم قاآني نيز اين حكايت را از  .4
، عبيد :نك( نقل كرده است داًب حكايت را به انضمام اشعار مجداست كه بهار مذه كرده

 .)300ـ299ص  كليات،
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 خوانندگان خاطر تفريح و نمونه براي .است داشته عرضه مطبوعي موجز شيوة به
  :شود مي نقل آنها از مورد دو

 به و مشغول جماعت نماز به امام ديد .شد حاضر مسجد در مردي :حكايت
 حمد از بعد امام .نمود اقتدا  درآمده، يو عقب در .است مقبول طاعت اداي
 ».اليك زلناهان كتاب الرا« :خواند نموده ملتأ يقدر و »نوحاً ارسلنا انا« خواند

 حال فرستاد را نوح كه مدتي از بعد امام اين كه برداشته خود نعلين مرد آن
 خواهد نمرودي آتش در را ما و ساخت خواهد روانه ابراهيم شده پشيمان
  :بيت .گداخت

 .بايدم يكسره تا كوي خرابات دويد بگرفتدلم از صومعة زاهد و مسجد
 شبي .رفتندمي راه هم با آمده طريق همدم و رفيق سگي با خروسي :حكايت
 و ساخت منزل ايشاخه در رفته درخت باالي خروس .گرديدند جنگلي وارد
 عشرو خروس صبح نزديكي .انداخت اقامت رحل درخت زير در سگ

 كه درآمد سوراخ از خروس آواز به بود حوالي آن در شغالي .كرد بخواندن
 به چنگال و است درخت شاخة باالي خروسي ديد .نمايد طعمه آواز صاحب

 نماز هم با تا آي زير به »!الموذن ايها اهللا بارك« برآورد فرياد رسد؛ نمي وا
 خروش خروس .است جائع معده مرا و طالع صبح كه آريم جاي به جماعت
 جماعت اقل كه كن بيدار را او است خوابيده درخت زير در امام كه برداشت

 كه گردانيد روي افتاد شيرشكار سگ به چشم را شغال كه همين .است نفر سه
 كجا به .»نشما اهللا سعكوا و پشما اهللا زادك« كه كرد فرياد خروس .كند فرار

 وضو روم مي ندارم وضو من  :گفت .كنيم نماز تا بايستيد بريد؟ مي تشريف
 پس و اول شو پاك« مصراع اند گفته كه زيرا شوم فمشرّ خدمت به ساخته
  5.»انداز پاك آن بر ديده

                                                
ص  نامه، مرزبان، وراويني :نك(است  هشد نقل پيشنيان آثار در داستان اين ترقديم صورت .5

 بيان طرز شيريني و لطف اين، وجود با )335ـ334 ، صروضه، ملطيوي غازي ؛334ـ330
 .است آشكار بهار
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  معانيگلچين تصحيح
 نكرده معرفي داده قرار تصحيح مبناي كه را نسخي و خود كار شيوة معانيگلچين
 به است داشته سدستر معدودي نسخ به كه است آن از حاكي قراين اما ؛است
 .است افتاده قلم از ايشان تصحيح در اصلي متن پنجم يك حدود در ،جهت همين

 به تذكره جزء را كتاب پاياني حكايات كه است صورتي در ميزان اين البته(
 دو حدود در چيزي هاافتادگي اين مقدار صورت، اين غير در نياوريم؛ حساب
 اي كليشه عبارت شاعر، هر عنوان ذيل در ،آن از گذشته .)شد خواهد تذكره سوم

 نسخ، جميع در ديگر، عبارت به ست؛ا مصحح هاي افزوده بر از نيز »حال شرح«
 از مقداري به  ،مختصر ينا در .است شده ذكر او نام ذيل شاعر هر الحال وصف
 حمصح تذكرة براساس صفحات  ةشمار( كنيم مي اشاره افتادگيهاي اين

 )است معاني گلچين
  
  هاتادگياف

  : 80ص
 كند امتحان را كاري از فس مي  سازد درستراستي مسجد نمي

 كند خير و خير است آن معبس مي  تا بگويندش كه زيرك آدمي است
 كند خانة حق را ملبس مي  هست تاريخ بناي مسجدش

  :84ص 
 اف لوقت صارت المعي مادر  تبا لدهر كانت القس باقل

  :87ص 
 سركردة شيران جهان شارمضانست  يشة جمالن كه محل اسدانستدر ب

 آنست ش باشد و باالتر ازكو زيروزبر  گر برق حسامش برسد بر زبر كوه
 روانست آب پاشد و در ريز دو كشتي نه  درياور نيش چماقش بخورد بر سر

 صباغ به مداحي آن شارمضانست  اينجاست كه گويند همة اهل تكلّم
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  :92ص
 )؟(هيزي سده كردخوب شد خيلي كه آن شوخ ز

 هال اوـر اسـرقـورنه گيـجم كرده بودي ق
 

 يار اگر از من گريـزانست بنـدش نيستم
 ربال اوـــله و غـام تاپـو پر از غربيردهـك
 )؟(اميك شبش گويا بروي و تل خود بسته

 تمال اوـدر دسـودي اين قـدو نبـور نه چركن
  :93ص 

 بار عشق آن پري از روي و پشتت باز كن
 تا يكي باشي محدث روز و شب حمال او

  :95 ص
 ي داردياهللا عجب مهر و وفابارك  نرودمن جاي دگر ميمريمي از بر

 ي دارديزده البته خداآخر آن غم  غصة مادرشان را نخورم يك ذره
  :97 ص

 ستيزد ه ميدائم به زمان  از كار بيان تعجبم نيست
  

  :98 ص
 اكه ديده است كه خرسي دريد يابو ر  جز آنكه رنجة تعليم نموده بازو را

 ايم روان هيچ گاه تاپو رانديده  رواناش كه گشتهبه غير قامت چون همزه
 بري تيز كرده چاقو رابراي گوش  ديگراشچه حاجت است به شمشير غمزه
 را به سان موش كه بر دم ببست جارو  اي آوردنداشت ره به سرايم طفيلي
 نكرده است ز كفگير فرق پارو را  و هنوزچو برف موي سياهش سفيد گشت

 )؟( براي بستن بازوي بند سازو را  ي آوردهيگير گوگشوده زلف گره
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 گشود بند قبا و نمود پهلو را  چيستتابي و خروش زبگفتم اين همه بي
 )؟( هزار بار برم خورده چو هولو را  خجل از كشيدن قليانز من مباش

 به گوش خويشتن آويزه ساز مازو را  ز گوشوارة گيالس كودكان بگذر
 دست و پاي جوجو را نوازش من بي  هيچنكردي از لب همچون نبات جوجو

 هزار كوك و كلك تا خوريم كوكو را  چو ميهمان طفيلي رفيق بايد زد
 را به خون من چه كني تر هميشه گولو  آنكه گلويت بگيرد اين لقمه مباد

 نه كودكم كه بترسم صداي لولو را  ام كه بشاشم ميان گهوارهنه بچه
 اي كه شود سگ شكار آهو راشنيده  استبه غير شوقي مسكين كه صيد آن پسر

  :134 ص
 وان كرد پيش كس اظهاركه از هنر نت  حالستري از ممالك گيتي كنون بدان

   :137 ص
 نه در ديار ياري تا آرمش ضمان  نه در سراي چيزي تا سازمش رهين

 اي مصدر تحسر و اي ماية زيان  زندگيستگفتا هنر چه داري وز چيت
  :146 ص

 كرده چون گو پا و سردنبال آن شيرين پسر گم
 خبر چون مور لنگ اندر لگنافتان و خيزان بي

  طاغال
 رسيد نظر به آنچه همة و ديد توان مي چاپ اين در اندكي يهاغلط مجموع در
از ندا عبارت تصحيح و چاپي يهاغلط از اعم:  
 وزن بي و مخدوش »ما ز ماني ز را ما وارهاند آنكه خوش« مصراع :21 صـ 

   :است چنين آن درست صورت است؛
 رو جوانيري يا خوبضمير پيروشن  زمانيخوش آنكه وارهاند ما را ز ما،

  .است درست حليه و غلط حيله  :78 صـ 
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 ،»كُشات« :»سروده كُشات زبان به تعمداً را قصيده اين« جملة در :101 صـ 
 ساختگي جمع كلمه ينا اينجا و است نادرست كه است شده معنا عيب 

  .است »كاشاني«
  
   :127 صـ 

 خرد و هم گلن همه كردند تحسي  كنه اين قطعه را چون برد مسجد
  .است صحيح »كل هم جزو« و غلط »گل و خرد«
  

  نتيجه
به علـت در دسـترس    يخچاليه تذكرةي معتنابهي از هابخش ،چنان كه نشان داديم

قط شده است؛ براي برطـرف  سا معاني، در تصحيح گلچينهاي كافي نبودن نسخه
 هـاي  نسخه استناد هب .است الزامي آن مجدد تصحيح ضرورت  ساختن اين نقص،

 تـراجم  تعـداد  كهــ  رايج رتصو برخالف تذكره اين كه شد روشن يخچاليه ديگر
  .است شاعر سي احوال شرح شامل ــ دانند مي تن 27 را آن احوال
 گردآورندة و مصحح دو ديد از كه است شده مي هم اتيحكاي شامل تذكره اين
 كتاب پاياني حكايات اين كه پنداشت چنين بتوان شايد ؛است مانده پوشيده كتاب
 از حباباال طرب نام با و كتاب اين دوم جلد عنوان به كه باشد دومي مجلد همان
 شود مي بالغ مورد 32 بر حكايات اين تعداد .اند داده مي نسبت ببهار مذه به قديم

 .دارد قاآني پريشان كتاب با توجهي قابل  مشابهت جهات بعضي از و
  

  منابع
 علمي، تهران دروديان، اهللا ولي كوشش به ،سازان نقيضه و نقيضه ،1374 مهدي، ثالث، اخوان ـ

  .فرهنگيو 
 تهران، كاخي، مرتضي  مقدمة با و نظر زير ،سبز هاي سايه ريمح ،1373 مهدي،اخوان ثالث،  ـ

  .زمستان
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  .ويسمن تهران، فر،كيان جمشيد اهتمام به ،اكسيرالتواريخ ،1370 ميرزا، عليقلي اعتضادالسلطنه، ـ
 ايرج كوشش به، )تاريخ سال چهل(المĤثر و اآلثار  ،1374خان،  محمدحسن اعتمادالسلطنه، ـ

  .راساطي ،تهران افشار،
 محمدابراهيم حواشي و مقدمه با ،دزدان پيغمبر آثار ،1371 محمدحسن، دزدان، پيغمبرـ 

  .نگاه ،تهران پاريزي، باستاني
  .توس ،تهران ،اشعار ديوان ،1368محمدتقي،  بهار، ـ
 ،تهران معاني،گلچين احمد تصحيح به ،يخچاليه تذكرة ،اصفهاني بمذه محمدعلي بهار، ـ

  .ش1321حيدري، 
 مسجدي، حسين كوشش به ،المعتمديه مدايح تذكرة مقدمة ،هار، محمدعلي مذهب اصفهانيب ـ

  .ش1390اصفهان،  دانشگاه اصفهان،
  .نشر و ترجمه پيك ،تهران ،ايران در طبعي شوخ و طنز بر يا مقدمه، 1365 ،اصغر علي حلبي، ـ

  .ش1364زرين،  ،هرانت ي،نواي عبدالحسين كوشش به ،الشعرا حديقة ،احمدسيد بيگي، ديوانـ 
 آل به متوسلين مجمع ،كاشان االطياب، القاب في القاب لباب ،اهللا مالحبيب كاشاني، شريف ـ

  .ش1372، )ع( محمد
  .سخن، ، تهرانبا چراغ و آينه ،1390، محمدرضا  شفيعي كدكني، ـ
  .علمي، تهران ،پردازان خنده و سازان خنده ،1382، عمران صالحي، ـ
  .مرسل ،كاشان عاطفي، افشين كوشش به ،كاشاني هايالمثلضرب و لغات ،1386 ،حسن عاطفي، ـ

   .م1999ك، راهتمام محمدجعفر محجوب، نيويو، به كليات، ـ عبيد زاكاني

 ،تهران پور،جليل ابوالقاسم و روشن محمد تصحيح به ،العقول  روضة ،محمد ملطيوي، غازيـ 
  .ش1383فارسي،  ادبيات و زبان فرهنگستان

  .علمي ،تهران ،روزانه يهايادداشت ،1390 ،محمدعلي روغي،ف ـ
  ].تا بي[محمدي،  كتابفروشي ،شيراز اشرف، اسماعيل تصحيح به ،پريشان ،قاآنيـ 
  .ش1336ير، اميركب  ،تهران محجوب، محمدجعفر  مقدمة و تصحيح با ،ديوان ،قاآنيـ 
  .طهوري ران،ته ،البلهاء مرآت و النساء عقايد ،1349محمود،  كتيرايي، ـ

  .سنايي، تهران ،فارسي هاي تذكره تاريخ ،1363 احمد، معاني،گلچينـ 
  .زوار ،تهران ،من زندگاني شرح ،1360 عبداهللا، مستوفي، ـ
، اصفهان روضاتي، محمدعلي تصحيح به ،اآلثار مكارم ،محمدعلي ميرزا آبادي،حبيب معلم ـ

  .ش1364ـ1362كمال، 
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 ،تهران خوانساري، سهيلي احمد تصحيح به ،هنر لستانگ، حسين احمدبن قمي، منشي ـ
  .ش1383منوچهري، 

 حسين، جالل ترجمة ،»قارهشبه در فارسي يهاكتاب گذارينام« ،1369 ،عارف نوشاهي، ـ
  .100ـ93 صفروردين،  ،16 ش ،كتابداري

 ،آبان ،8 ش ،ارمغان ،»)كلم( يخچاليه از نقل ادبي ظرايف« ،1299 ،حسن ،دستگردي وحيد ـ
  .281ـ279 ص

 ،353ـ352ش  ،وحيد ،»وحيد بارة در پراكنده يهايادداشت« ،1357ـ8اهللا،  سيف وحيدنيا، ـ
  .180ـ144 ص فروردين، و اسفند

  .ش1376اساطير،  ،تهران روشن، محمد تصحيح به ،نامه مرزبان ،سعدالدين وراويني، ـ
 ،اصفهان مسجدي، حسين شيةتح و تصحيح به ،مĤثرالباقريه ،محمدعلي ميرزا اي، زواره وفايـ 

  .ش1385اصفهان،  شهرداري تفريحي ـ فرهنگي سازمان
 .ش1382اميركبير،  تهران، مصفا، مظاهر كوشش به ،الفصحا مجمع ،خان رضاقلي هدايت، ـ



 


