
54

پاره ها و
نکته ها

لدّره
یگ

لیار
سهی

سه پاره 
 

دورۀ دوم، سال هفتم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 1392

سه پاره 

سهیل یاری گل  دّره
yari.soheil@yahoo.com

افزودهشود.

نخسـتینفهلوی)برگ616(بدوننامسـرایندهدرجشـده

اسـت.دربـارۀکافـیکرجـیکـهفهلـویدوم)بـرگ620(از

اوسـت،حمـدهللامسـتوفیدرتاریخگزیـده)ص746(چنین

نوشتهاست:

وهـوابوالفرجاحمدبنمحمد.مـداحمجدالدینعالء

الدولـههمدانـیبود،بـهاّولفترتمغولدرگذشـت.به

زبانكرجیاشـعارخوبدارد؛دوسـهبیتنوشتهشد،از

جهتتبرک...

وسـپسچندبیتیازویآوردهاسـتکهالبتهبیتموجوددر

مجموعۀپاریسدرآنجانیست.

منابع
خقـرننهم، یپاریـس،شـمارۀ3423،مورَّ

ّ
مجموعـۀکتابخانـۀمل

848برگ.
مسـتوفی،حمـدهللا،تاریـخ گزیده،بهکوشـشعبدالحسـیننوایی،

تهران:امیرکبیر،1364ش.

مصاحب،غالمحسین،1381،دایرة المعارف فارسی،تهران:جیبی.

2
دربارۀ ابوطاهر مکشوف و باباطاهر

گــرخطــاگفتیــماصالحــشتــوکن

مصلحـــیتـــوایتـــوســـلطانســـخن

یــاددهمــاراســخنهایدقیــق

ـــق ـــمآوردآن،ایرفی ـــورارح ـــات ت

1

دو فهلوی در مجمو ۀ 3423 پاریس

دربارۀچیستیفهلویاتمیتوانچنینگفت:

درادبیاتپسازاسـالم،ترانههاوشـعرهاییکهبه
ـکـهپساز لهجـۀمحلـیایغیـرازفارسـیدریـ
اسـالمزبـانرایجسیاسـیونظـمونثرایرانشـده
اسـتــسـرودهشـدهباشـد.اوزانایـنترانههـاو
شـعرهاالبتههجاییاست،ولیبهاوزانعروضینیز

فهلویات)ازنوعشعر(گفتهاند...
)مصاحب،1381،ج1956،1/2ذیل»فهلویات«(

مجموعـۀارزشـمندپاریسکـهدرآنچنـدتاریخکههمگی

متعلـقبـهقـرننهـممیباشـددیـدهمیشـود،مجموعـۀ

ارزشـمندیبـهنظمونثرفارسـیوعربیاسـت.وجوددو

فهلویناشـناختهدرآن،ازجملهفوایداینمجموعهاسـت.

ازآنجـاکـهیافتـنایـنسـرودههاوتدویـنیکجـایآنها

اهمیتخاصیدارددرذیل،آندوسـرودهراآوردهایم،باشـد

کـهایـندوفهلوینیزبهمجموعۀفهلویاتیافتهشـدۀدیگر

برگ 620 مجمو ۀ پاریس

برگ 616 مجمو ۀ پاریس
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اسـتادمحمدرضـاشـفیعیکدکنـیدرمقدمۀکتاباسـرار 

التوحیـد)58-59(بـهنکاتـیدربارۀباباطاهرهمدانیاشـاره

کردهانـد؛ازجملـۀآننـکاتایـناسـتکـهایـنباباطاهر

عریـانهمـان»ابوطاهرمکشـوف«اسـتکـههجویریدر

کشـف المحجـوب)ص262؛تصحیحدکترمحمـودعابدی(بهوی

هوقت«دانسـتهاسـت؛همچنین
ّ
اشـارهکردهواورا»ازاجل

اسـتادشـفیعیکدکنـیدرپژوهـشارزشـمندخـودیعنی 

و...نیز
ً
قلندریـه در تاریـخ )ص263(وبـدونقیـِداحتمـاال

اشـارهمیکندکهکشـف المحجوب هجویـریقدیمیترین

جایـیاسـتکـهازباباطاهـریـادشـده،آنهـمبـالقـب

»مکشوف«بهمعنایعریان.

نگارندۀبیبضاعتاینسـطورچنـدوقتقبلبهنکات

قابـلتأملـیبرخوردکردکهشایسـتهدیـدآنرابیانکند؛ابن

الشـجری)ف542ق(درکتـابنفیسخودیعنـیامالیدر

جاهایمختلفازکسـیبـانام»ابوطاهربـنعبدالکریمبن

عبدالواحدبنمحمدالحسـناباذیمکشوفالرأس«)ج1،ص

350ودههـاجـایدیگرازهمینکتـاب(ناممیبردوازویمطالبی

ازویبـاعنـوان»شـیخالصوفیـهدر
ً
نقـلمیکنـد؛اتفاقـا

اصفهـان«نـاممیبـرد.وجـودسـهعنصـر»ابوطاهـر«،

»مکشـوف]الراس[«و»شـیخالصوفیـه«احتمالاینحدس

راکـهآن»ابوطاهرمکشـوف«مذکوردرکشـف المحجوب

همینابوطاهرمکشـوفیادشدهدرامالیابنشجریباشد

درصورتیکـیبودنابوطاهرموجود
ً
تقویـتمیکند.ضمنا

درکشـف المحجـوبوامالـیشـجری،دیگرمکشـوفبه

معنـایمطلق»عریان«نیسـتوبایدباتوجهبه»مکشـوف


ً
الرأس«،»سـربرهنه«راجایگزین»عریان«کرد.یعنیظاهرا

معممنبودهاست.هللااعلم.

ازسـوییدیگـرسـمعانی)ف562ق(درکتاببسـیار

نفیـساألنسـابهمازاجدادابوطاهروخـوداووفرزندش

ذکـرخیـریکـردهاسـت)ذیـلمدخـل»الحسـنآباذی«کهجز

اصفهـانبودهاسـت(،سـمعانی)ج4،ص158(دربـارۀفرزندش

نوشـته:»منبیتالتصـوفوالحدیث«!)یعنـیازخانوادۀ

اهلتصوفوحدیثبود(؛سـالوفاتفرزندابوطاهرراهم

سـنۀاربعوثمانینواربعمائه)یعنی484(نوشـتهاست؛او

ازابوطاهـرمـوردبحـثماهمچنیـنیادمیکنـد:»کانمن

المعروفیـنبالخصـالالحمیدةواألخـالقالمرضیة«؛یعنی

بهخلقوخوهایستودهواخالقخشنودکنندهمشهوربود.

باری؛بههرحالباتوجهبهمطالبدوکتابکهنو

ارزشمندایناحتمالوجودداردکهابوطاهرمکشوفمذکور

درکشف المحجوبهمانابوطاهرمکشوفالراساصفهانی

ــکهشیخصوفیهبودهاستــباشدوربطیبهباباطاهر

علیٌم.
ٍ
ذیعلم

ِّ
همدانینداشتهباشد.هللااعلموفوقکل

منابع

ابـنالشـجری،هبةهللابنعلـی،امالی ابن الشـجری،تصحیح

محمودمحمدالطناحی،قاهره:مکتبةالخانجی.1412ق.

سـمعانی،عبدالکریم،األنسـاب،مصححعبدالرحمانمعلمی،

حیدرآباد:دایرةالمعارفالعثمانیة،1382ق.

3

ح و تصحیح آن
ی
نکاتی دربارۀ کتاب بدائع المهل

کتابارزشمندبدائع الملحنوشتۀادیبوعالمفاضلقاسمبن

حسینبنمحمدطرائفیخوارزمی)555-617ق(است.

اینکتابکهدرواقعُجنگیازاشعارلطیفعربیازشعرای

ی،
ّ
بزرگیچونسیدرضی،ابوالعالیمعّری،ابیوردی،الغز

زمخشری،ابوبکرخوارزمی،بدیعالزمانهمدانی،ابنبابک،

ثعالبیو...است،والبتهبابپایانیکتابجمالتمنثورو

حکایاتیازامامعلی)ع(و...است.موفقبنطاهرخوارزمی

بهسال592قکتابمذکورراترجمهکردهاست.همچنین

مؤلفدرماهصفر593قنسخۀمزبوررادیدهاستو

اجازهنامهایباخطخویشبهنامموفقبنطاهربهآخرین

برگکتابنوشتهاست.اینکمامتنترجمهشدهبههمراهمتن

عربیکتابرادراختیارداریم.

ازویژگیهـایمهـماینکتـابمیتوانبـهدوموردذیل

اشاراتکرد:

خ592ق 1. ازآنجـاکهنسـخۀموجـوداثرمذکور،مـورَّ

اسـت،حاویسـرودههاییازبزرگانادبعربمیباشدکه

پـارهایازایـناشـعاررادردیوانهایچاپشـدۀآن
ً
نوعـا

مصححانآندیوانها
ً
شـاعراننمیبینیموازاینحیثحتما
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بایدبهاینکتابعنایتویژهایداشـتهباشـند.همچنینبه

سـببقدمـتنسـخهکتـاب،درتصحیـحسـرودههایآن

شـاعرانبایـدبهضبطهـایموجوددراینکتـابتوجهویژه

داشـت.یکیازمنابعاساسـینگارندۀاینسطوردرتدوین

اشـعارپراکنـدۀبـهجامانـدهازابوالفـرجهندووابوسـعید

رسـتمیاصفهانیهمینکتاببودهاست.بهیادداشتهباشیم

کهازجملهدوسـهکتابیکهحاویمعدوداشـعارعربیبه

جاماندۀمسـعودسـعدسلماناسـت،نیزهمینکتاباست

تنهـادرهمیـنمنبعاسـتکهآنچنـدبیتادیب
ً
وظاهـرا

بسـیارفاضل»حریری«درسـتایشاشـعارعربیمسـعود

دیدهمیشود.

2.وجـودلغـاتفارسـیفـراواندرترجمـۀایـنکتاب

اهمیـتبسـیاریدارد،کهدرفرهنگنویسـیهایجدیدباید

بـهآنواژههاتوجهداشـت،زیراکهداراینوادرلغاتیاسـت

درکتابهایکهندیدهنمیشود.
ً
کهنوعا

خوشـبختانهکتاببدائعراجنـابآقایمصطفیاولیایی

تصحیـحوچاپکردند؛لکنعلیرغمزحماتبسـیاریکه

مصححارجمندکشـیدهاندکموکاسـتیهاییدرکارایشان

دیدهمیشودکهالزماستدراینجابیانشود.

حباعنایتبهسـاختارکتاب
َ
بـهنظـرنگارنده،بدائع الُمل

َرفحارثیمشـهوربهبارعبغدادی
ُ
بسـیارنفیس طرائف الط

)443-524ق(نگاشـتهشـدهاسـت.درذیـلبـهترتیـب

ـحرا
َ
ـَرفوبدائـع الُمل

ُّ
بابهـایموجـوددرطرائـف الط

میآوریمتامتوجهتأثیرخوارزمیدرآنکتاببشویم:

باب های کتاب طرائف الطرف

البـاب  األول :فيالحكمواألمثالومایحسـنمنهافي

الكتابةوالمقال.

البـاب الثاني:فيمحاسـناألخالقالدالةعلیشـرف

األعراق.

البـاب الثالـث:فـيالفخـربالنفـسوالجـدودوذكر

البأسوالجود.

الباب الرابع:فيالخمریاتالمفّسقةوالغزلیاتالمعشقة.

البـاب الخامـس:فـياألوصـافالبدیعـةالملیحـةو

التشبیهاتالرائعةالصحیحة.

البـاب السـادس:فياألثنیةوالشـكرواالسـتماحةو

المدائحومایتعلقبحالالممدوحوالمادح.

الباب السـابع:فياإلخوانیاتوذكرالتحیةواالشـتیاق

ولوعةالفراق.

البـاب الثامـن:فيشـكایةالدهـروأهلـهورثاثةحال

اآلدابوخفوتنجوماألحساب.

الباب التاسـع: فيالهجاءوالمجونوالهزلومباسطات

أهلالفضل.

الباب العاشر: فيالتهانیاألنیقةوالتعازیالرقیقة.

الباب الحادي  شـر:فيالشـیبوالزهـدوالمناجاةو

صفاءالعقائدوحسنالنیّات.

الباب الثاني  شـر:فيفصولمنثـورةمنملحاألفاضل

ونكتاألماثل.

ح
ی
و اینی باب های کتاب بدائع المهل

الباب  االول : فيالحكمواألمثال.

الباب الثاني:فيمكارماألخالق.

الباب الثالث: فياالفتخاربالنفسواآلباء.

الباب الرابع: فيالخمروالغزل.

الباب الخامس: فياألوصافوالتشبیهات.

الباب السادس:فيالثناءوالشكرواالستماحة.

الباب السـابع: فيالمكاتباتوضـروبمنالمؤاخاةو

الشوق.

الباب الثامن:فيالهجاءوالمجون.

الباب التاسع:فيشكایةالدهروأهله.

الباب العاشر:فيالتهانیوالتعازی.

الباب الحادي  شر:فيالشیبوالزهد.

و الحكایـات لطائـف فـي الثانـي  شـر: البـاب 

المحاضرات.

همانگونهکهدیدید،شـباهتهابهگونهایاستکهنمیتوان

آنرابـه»تـوارد«و...حمـلکرد.گذشـتهازاینشـباهت،

از
ً
همانندیهـایدیگـرینیزدرایندوکتـابمیبینیم،مثال

ابیـوردیوغـزیدرهـردوکتـاببـاعنوان»جمـالالعرب

ی«نامبردهشـده،درحالی
ّ
االبیـوردی«و»اوحـدالزمانالغز
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کـهدرکتابهـایدیگـرچنانلقبـیبرایآندوشـاعردیده

نشـد.همچنیندرهـردوکتابازبرخیسـرایندگانگمنام

ابیاتینقلشدهاست،مانندابونصرالهیصمو....

بعضیازابیاتیکهدربدائعبهنامبرخیشـعرامنسـوب

شـده،درجاهـایدگـربهنامکسـاندیگریآمدهاسـت؛اما

مصححمتذکرنشـدهاند،ازآنمواردمیتوانبهسـهموردذیل

اشارهکرد:

نادبـة
ّ
هـذینواعـیالعـالمـذمـت

مـنبعـدمـاندبتـكالخـّردالعیـن

تبكـیعلیـكالعطایـاوالّصـالت

كماتبكیعلیكالرعایاوالّسـالطین

)خوارزمی115:1382(

ایـنابیـاتدربدائـعبهنامابوالعالمعّریاسـتکـهدربارۀ

صاحببنعبادگفتهاسـت.بندهدرانتسـابایـنابیاتبه

معـّریمرددهسـتم،در یتیمـة الدهر ثعالبیایـندوبیتدر

ضمـنقصیـدهایبهنـام»ابوالعالءاألصفهانی«آمدهاسـت

)ثعالبی،یتیمه،ج3،ص329(.

ـــدی ـــاصـــّحعن ـــرلّم ـــتالخم عصی

طاعـــه
ّ
الخمـــرآفـــةكل

ّ
بـــأن

ً
ولــمتــرمقلتــیفــیالخمــرخیــرا

ـــاعه ـــابس ـــعاألحب ـــویأنتجم س

)خوارزمی،بدائع،ص134(

دربدایـعایـندوبیـتبهنـاموطـواطآمدهاسـت،لکندر

َرفازصاحبکتابدانسـتهشـدهاسـت!ودر
ُ
طرائف الط

از
ً
خریـدة القصـرعمـاداصفهانـی)ج8،ص207(کـهتقریبا

همعصرانوطواطاسـتبهنام»وطواط«ثبتشـدهاسـت؛

للهأعلمبالّصواب.

ذكـروا أسـهلوا مـا إذا الكـرام 
ّ
إن

مـنكانیألفهـمفیالمنزلالخشـن

)خوارزمی،بدائع،ص100(

اینبیتبسـیارمشـهورراخوارزمیبهابـنالعمیدالکاتب

نسـبتدادهاسـت؛درحالیکهمنابعدیگرآنرابهابوتمامهم

نسـبتدادهانـد:خوارزمـی،األمثال،ص334؛زمخشـری،

ربیع،ج1،ص386؛اصفهانی،محاضرات،ج2،ص16.

درفهرسـتاعالم،نامکسـانیچـونبدیعالزمانهمدانی

ویامجیرالدولهازقلمافتادهاست!

عـالوهبراین،اغالطـیمطبعیدرکتابدیدهمیشـود:

درمصـراعصفحۀ63بهجای»حزوی«،»خزوی«طبعشـده

تیوَمحزویمـنکواهاالمحاجر«،درمصراعی
َ
اسـت:»َبد

دیگر)ص83(بهجای»الخنسـاُء«،»الخنسـاِء«آمدهاسـت:

»کمـاکانتالخنسـاِءتبکیَعلـیصخر«،دربیتـیهم)ص

115(بهجای»نادبة«،»نادیة«آمدهاست:
ً
نادیة

ُّ
هــذینواعــیالُعلــیُمــذُمــت

العیــن
ُ
د ــرَّ

ُ
مــنبعــِدمــاندَبتــکالخ

ـت«آمدهاسـت:
َّ
ـت«،»حف

َّ
درایـنمصـرعبهجـای»جف

»حفـتعلیآثارهاألعواد«)ص129(،درفهرسـتاعالم)ص

196(نامابوسـعیدالرسـتمی،»ابوسـعدالرسـمی«ثبتشـده

است.

مصحـحدرپاورقـیبرخـیصفحاتبـهتأثیرقـرآندر

بعضیازابیاتاشـارهکردهاسـت،مصراعدومبیتذیلنیز

ازبخشپایانیآیۀ20سورۀانسانگرفتهشدهاست:
ً
عینا

بَمغناُهـــم 
َ
لـــت

َ
َحل مـــا إذا

ــرا کبیـ
ً
ــکا وُملـ

ً
ــا نعیمـ

َ
ــت رأیـ

)ص77(

دیوانبرخیازشـعراییکهدربدائعشـعریازآنهاهست،

پیـشازچاپکتاببدائعچاپشـدهاسـتوپارهایپس

ازچاپکتاب،کهشایسـتهاسـتمصححبهبرخیازآنها

درتعلیقـاتوپاورقیهـااشـارهایمیکردنـد.ازجملـۀآن

شـاعرانیکهدیوانآنهاچاپشـده،میتواناینشعرارانام

برد:سـیدمرتضـی،وأوایدمشـقی،زمخشـری،ابواسـحاق

ی،ابیـوردی،بدیعالزمـانهمدانـی،صاحـببـنَعبَّاد،
ّ
غـز

ثعالبیو...ناگفتهنماندکهتصویرنفیسـیازهمیندیوانها

رامیتـوانازپایگاههـایاینترنتـیگوناگـونمانند:المجلس

العلمیوالمکتبةالعلمیهبرداشتکردوبهرهگرفت.

درتعلیقـاتصفحۀ165نامبدیـعالترکاألجیراکهدر
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متن،اشـعاریازویآمده)ص28و40(بهاشتباه»بدیعالدین

ترکـوالسـجزی«ضبـطکردهانـدوتوضیحاتـیدادهانـد،که

حدسمیزنـمکهاین
ً
شایسـتهاسـتاصالحکنند.ضمنـا

شـخصهمـان»ادیـبالترک«باشـدکهوطـواطدرحدائق

ـَرف)ص67،58(
ُ
)ص84،82،18(وحارثـیدرطرائـف الط

بیتزیرراوطواط)همان،
ً
اشـعاریازوینقلکردهاند،اتفاقا

ص18(بـه»ادیـبالتـرک«نسـبتدادهوماهمـانبیترادر

بدائع)ص40(بهنام»بدیعالترک«میبینیم:

ً
ـــۀ ـــوتصباب یمیأنأم

َ
ـــل ـــتُس

َّ
تمن

ـــت
َّ
ـــاتمن ـــام ن

َ
ـــیٍءعند ش

ُ
ـــون وأه

مصحـحدربـارۀ»الوزیرمجیـرالدوله«درتعلیقاتسـخنی

گفتهانـد.میافزاییـماوازوزرایملکشـاهسـلجوقیبـوده

اسـت.جاجرمـی)متوفـایقرنششـم(درکتابارزشـمند

نکـت الـوزراء)ص179(وعمادالدیـناصفهانـیدرتاریـخ 

دولة آل سلجوق )ص222( مدخلیرابهمعرفیویاختصاص

دادهاند.
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َ
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للمطبوعات،1412ق/1999م.

عمادالدیـناصفهانـی،خریـدة القصـر و جریـدة العصـر،

تحقیـقمحمـدبهجـةاألثـریوجمیـلسـعد،بغـداد:

مطبوعاتالجمعالعلمیالعراقی،1375ق/1955م.

عمادالدیـناصفهانـی،تاریخ دولة آل سـلجوق،تحقیقیحیی

مراد،بیروت:دارالعلمیة،1425ق/2005م.
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در مقالۀ »گرگ باران دیده« که در شامرۀ 58-59 گزارش میراث 

)ص 12- 15( به چاپ رسیده است، ابیات انتهایی مقاله به هم 

ریخته درج شده، که بدین وسیله اصالح و از نویسندۀ مقاله 

عذرخواهی می شود. صورت صحیح ابیات بدین شکل است:

دوش می رفتـم بـه کـوی یـار بارانـم گرفـت

در میـان عاشـقان مـن گـرگ بـاران دیـده ام

استدراک

باک  چه  گریانم  با چشم  فلک  تری های  از 

در فـراق یوسـف خـود گـرگ بـاران دیـده ام

کـی ز آه اشـک مظلومـان دلـش آیـد بـه رحم

روباه باز ظامل  باشد  دیده  باران  گرگ 

باشـــی دیـــده  بـــاران  گـــرگ  هامنـــا 

باشـــی ســـائیده  پـــاردم  خیلـــی  تـــو 


