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 ی شيرازیديوان بسحاق اطعمهای بر تکمله

 

 شهره معرفت

 

  چکيده

 يسرااز شاعران و نويسندگان نقیضه ي،رازیش يهالدّين بسحاق اطعمشیخ جمال

ادگار مانده است، يکه از بسحاق اطعمه به  يتنها اثراست.  يهشتم و نهم هجر هايقرن

 اثرن ياهاست. یف انواع خوراکیوان و چند رساله در توصياوست که شامل د اتیکلّ

اطّالعات اوّل پژوهشگران است و از اصطالحات اطعمه، از منابع دست یآگاه يبرا

است.  شدهن مجموعه بارها چاپ ياز دربردارد. یرا ن يدیمف یو ادب یاجتماع ی،فرهنگ

ق 1302در سال  یب اصفهانیرزاحبیح میوان البسه با تصحين چاپ آن همراه با دینخست

ز ین 1392چاپ کرد و در سال  1360ن چاپ را کانون معرفت در سال یو هم شدچاپ 

ح یتصح يیگر منصور رستگارفسايبار د 1382آزرم همان را بازچاپ کرد. در سال 

ها ن چاپيک از ايهر راث مکتوب آن را منتشر کرد. یاز آن انجام داد و م يگريد

وان يدن مقاله نشان از آن دارد که حجم يا يهسندينو يهاافتهيامّا  ؛دارد يیازهایامت
يشده از او وجود دارد و ازسوش از آن است که در آثار چاپیار بیبس بسحاق اطعمه

ها هم دارد که محور آن يگريست و اشعار دینسرا ضهینق يگر بسحاق تنها شاعريد

(، به 4842 يمارهملک )ش يهاز کتابخان يان مقاله بر اساس نسخهيست. در ایاطعمه ن

( يو فهلو یت تازه )اعم از فارسیب 700ب ين نسخه قريم. در اپردازيیم هن اشعار تازيا
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است  ینياشعار قرا نيست. در این کتاب ناي از موجود هايچاپ در که هست بسحاق از

از  ياتازه يهن اشعار نشان از چهراي. کندید ميیها به بسحاق اطعمه را تأکه انتساب آن

 بدان نپرداخته است.  یدارد که تاکنون کس يرازیش يهبسحاق اطعم

 .یو بررس یات تازه، بسحاق اطعمه، معرّفیاشعار و اب: یديکل یهاواژه

 

 . مقدّمه1

ن بزرگان ياز ا یم. برخشناسییم« بواسحاق /بسحاق» يیهخ با کنيرا در طول تار یبزرگان

ن يترازجمله معروف اند؛گفتهیخود، شعر هم م یاصل يهاا در کنار کوششيشاعر بوده 

مشهور قرن  اعراناز ش ي،َمروَز يیآل سامان و کسا اعراناز ش ي،باريها: ابواسحاق جوآن

ي. اوحدرکاند )اش را ابواسحاق دانستههیکن یکه برخ است يقمر يچهارم هجر

ق( 426)م:  یا ابواسحاق کازروني( 660: 2، ج1337 ی،گدلیب؛ آذر3496: 6، ج1391ی،انیبل

نجو )م: يخ مرشد، ابواسحاق ایمعروف به ش ،هیکازرون يهشاعر و مؤسّس سلسل ،عارف

ب( يو اد دانیاضيق، ر886)م: پس از  ینجو(، ابواسحاق کوبُنانيان پادشاه آليق، آخر758

 انندستند؛ میارتباط نیفارس ب یعنيما،  يهموردمطالع يیایجغراف يهبه حوز یو برخ

از  یکياست.  گفتهی( که البتّه شعر نمیه شافعیق، فق476)م:  يرازیابواسحاق ش

ن( ي)فخرالدّن يالدّم، جمالشناسییم «بسحاق»ه و تخلّص یکه با کن ین شاعرانيمشهورتر

 است.  يرازیابواسحاق حالّج ش

ق( را با 830 اي 827)بُسْحاق َاطْعِمَه، م:  يرازین ابواسحاق حالّج شيالدّجمال     

 ياریاو بسف انواع اطعمه است. یبسحاق، توص يهاضهیم. محور نقشناسییش ميهاهینقض

 سروده است.  یفارس يآشنااز شاعران و بزرگان نام يرویپاز اشعار خود را به 

ب یرزاحبیبار منینخستدر دست است.  يمتعدّد يهاآثار بسحاق، چاپاز مجموعه     

دو بار،  يرا منتشر کرد که پس از وبسحاق اطعمه  اتیّ کلّ  ،ق1302در سال  یاصفهان

گر در يست[ و بار دین چاپ مشّخص نيق ایخ دقيش ]تار1320پس از  يهادر سال یکي

بار ات بسحق اطعمه یّکلّ. شدراز چاپ یمعرفت ش یکتابفروش يهلیوسبهش 1360سال 
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به چاپ  1397منتشر شد و در سال  يیح منصور رستگارفسایبا تصح 1382گر در سال يد

وصف طعام تازه و با عنوان  یشيرايب، با ویرزاحبیز چاپ مین 1392د. در سال یسوم رس
 د. یمحسن آزرم به طبع رس يیلهوسبه

ک کامل يچیآثار او را دربردارند و هاز مجموعه یآثار بسحاق تنها بخش يهاچاپ     

 يه. ادامرک) یخطّ يهااز نسخه یکيکم شامل دوسوم آثار اوست. در ست و دستین

 يهاآمده که در کتاب ياشعاراز آثار بسحاق است،  ياکه مجموعهنسخه(  یمقاله، معّرف

ن يد، اآيیبرم جنبی منابع ديگر و یمتنن درونيکه از قراچنان ست وین واز ا شدهچاپ

گر ين اشعار برخالف دياز ا ياریمضمون بساست.  يرازیش يهاشعار از آنِ بسحاق اطعم

 يهاان غزلیست و تنها در میم، نشناسییاطعمه که او را بدان م يهآثار بسحاق، در حوز

نسخه( با محور اطعمه آمده که مطلع آن  يگذاربه شماره 225ک غزل )صين نسخه، يا

 ن است: یچن

 بیک جُوَست بَنوماش صد طبيا به ـبر م  بیشم نهد حبیبره پ يهــه دنبــدم کآن

 هايزمینهاست.  یم عرفانیخته با اصطالحات و مفاهین مجموعه آمياشعار ا يهنيشتریب

ز در ین ياتازه ياشعار فهلو. بینیمیبسحاق نیز م يهانقیضه يالسخن را در البه یعرفان

 يکه بسحاق در ديوان اطعمه اشعار فهلو دانیمیآمده است و م مجموعه اين اشعار میان

 يدسته: گنجندیدر دو دسته م مطالعهمورد يمجموعهاشعار . دارد فراوانیشیرازيات  و

 يیگوانه است و یشانه و صوفيدرو ،ف و موضوعيکه به داللت وزن و رد ينخست، اشعار

 اغلبن اشعار يداران سروکار دارد. انيد يههاست و با عامآن يهنديسرا یخانقاه یناظم

 شودیبخش با تحمیديه آغاز م ايناز حدّ سخنِ استوار فروتر است.  یازنظر لفظ و معن

 يگر اشعاري. بخش دپردازدیم یمدح ابوبکر و منقبت عل ی،و سپس شاعر به نعت نب

استوار،  يایمعان اغلبامّا  ؛اندسروده شده« بسحاق»شعار با تخّلصِ ن اياست که مانند ا

چون  یشاعرانموارد، به شعر بزرگ یاستوار دارند و در برخ یده و لفظیشيشاعرانه و اند

 است، مختلف هايقالب در شعر انواع شامل بخش اين اشعاراند. کينزد يعطّار و سعد

بدانجا مربوط  آنچه يا فارس مختلف مناطق توصیف به کوتاه يشاعر در قصايد ازجمله
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بسحاق  دانیمیاست و م لطیفی هايغزلاشعار شامل  ايناز  زيادي. بخش پردازدمیاست، 

را به تتّبع شاعران  يبسیار يهاتام دارد و نقیضه یتوجّه یسرايبه غزل اطعمه ديواندر 

را  يديگر يدر اين مجموعه انواع شعر او همچنینمعروف سروده است.  يسراغزل

 مفردات، ها،دوبیتی ها،یرباع ي،سعد هايغزل از تضمینی بادو مخّمس  ازجمله ،آزموده

 شاعري قدرت از نشان که است بسحاق از اشعاري شامل دوم بخش. فهلوياتو  قطعات

 داليلی به اّما دارد؛ پردازينقیضه از غیر ديگري موضوعات و شعري هايقالب انواع در او

 که بسحاق هاينقیضه بودن ابتکاري سويیاز چون است؛ شدهفراموش  جّدي اشعار اين

 وارد معاصرانش آثار به شعري شاهد عنوانبهو  رسید شهرت به نیز شاعر خود زمان در

نیز  پیروانی اشیسرايو نقیضه شودسرا مطرح نقیضه يشاعر عنوانبه او تا شد سبب شد،

. داشت کمتري حجمها، بسحاق نسبت به نقیضه يجدّ اشعار ديگر،ازسويو  بیابد

يا هنر  مجموعه اين کوتاه قصايد در را بسحاق تصويرگري قدرت تواننمی باوجوداين،

 اشعار ناديده گرفت.  ايناو را در  یسرايغزل

 

 نسخه ی. معرّف2

 ياشعارمتعدّد از آثار بسحاق موجود است که مجموعه يهاان نسخهیدر م یخطّ يانسخه

 ي( نگهدار4842 يمارهش بهملک ) ملّی يهن مجموعه در کتابخانيدر آن آمده است. ا اواز 

ن یار محمّدحسیاست و در اخت يقمر ي. ظاهراً نسخه متعلّق به قرن نهم هجرشودیم

 یبر صفحات« نیمحمّدحس»هرِ ملک، بوده است و نشان مُ يهملک، مؤّسس موزه و کتابخان

نسخه ازجمله آغاز آن افتاده است. در  از هايیبرگ. شودیده مي( از آن د200 ،18ص ص)

 )ص« هادير و الزّین، ربّ اختم بالخیوالحمدللّه رّب العالم»ن دعا: ي، پس از ذکر اهانجام

(. 251)ص« اللّه روحهبیّوان موالنا بسحق حالّج طيالکتاب ]کذا[ الدّتمّ»( آمده است: 131

در  ،متأخّر يهادتر از خطّ نسخه است و ظاهراً متعّلق به دورهيکه جد يگريز با خطّ دین

ن يوسته و خود از ایر پيدر زمان مصنّف به تحر»ن آمده است: ین انجامه چنیهامش هم

عبارت مذکور « اللّه روحهبیّ ط»کاتب،  يیدعا يه(. با توجّه به جمل)همان« بار گذشتهکي
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 اين جدّي اشعار آغاز درافزودن ارزش نسخه بوده است.  يدر هامش انجامه تنها برا

از آن  یدارد و صفحات يسطر 15برگ  126ن نسخه ي. ااست آمده سرلوحی مجموعه،

از کلمات  یبرخ ي،د است. گذشته از اشعار فهلويجد يششمارهااند. برگجا شدهجابه

کهن کلمه  يهاها نشان از تلفّظاز آن یاند که برخوردمطالعه مشکول شدهم يهدر نسخ

(. 168(، سُپردن و مشتقّات آن )ص137ازجمله: پُسر )ص ،خاص دارد ياهیش ناحيا گوي

اشان هيسامانده است:  يآن برجا يدر صورت نوشتار نیزتلفّظ واژه  يهااز صورت یبرخ

 (. 138)ص

 

 یشيراز یهبسحاق اطعم یسروده ابيات شمار باب در بحثی. 3

 یاتشمار اب يدرباره اند،پرداخته او آثار و اطعمه بسحاق به که مصحّحانیو  پژوهشگران

 مصحّح نخستین اصفهانی، میرزاحبیب یحدارند. در تصح یمختلف يبسحاق آرا يسروده

... ما»آمده است:  چنین« ...اطعمه بسحاق الشّعرا املح ديوان يهخاتم» از نقل به بسحاق، آثار

(. بسحاق خود در 1302:155یرازي،)حالّج ش 1«ميدیاز هزار نگذران «غزلیّات»ات یعدد اب

د که يگومی کتاب ابیات يشماره يهاست، دربار افزوده کتابش بر که( يا)تکمله یبخش

ان به ياز هند یاّما جماعت ؛(169: همانبسنده کند )« تیهزار ب آن»خواسته تا به یم

اند و از ر نگشتهیتو س یان از سخنان مشهّیهنوز عالم»اند: درسگاهش آمده بوده و گفته

 دربه گفتن است که  الزم(. 170: همان) «کنندیقناعت نم 2تین به هزار بیلطف طبع چن

( چاپ میراث مکتوب 129 برگ) اساسکه  4925 يهملک به شمار یملّ يکتابخانه ينسخه

 «بیت هزار سه دو»« هزار بیت» يجابه ،معتبر و مکتوب در زمان بسحاق است يانسخه و

 بیشبسیار  يشیراز ياطعمه بسحاق ابیات شمار که آيدبرمی مذکورعبارات  از .است آمده

 آنکه ديگربیت است.  1000و تنها شمار ابیات غزلیات او قريب  است بیت 1000 از

دو سه »گفته شامل پیش يهبسحاق که بنا بر نسخ يسروده اشعار به مندعالقه مخاطبان

 شمارش به. بسرايد شعرباز هم  خواهندیبیت بوده است، بسنده نکردند و از او م« هزار

 . است بیت 2000 از بیش ،شده از اوچاپ يهاباکت در بسحاق ابیات ،مقاله ينگارنده
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اند دّقت خوانده نشدهپیشین به يهادر تصحیح بسحاق يواند یخطّ  يهانسخه آنکه ديگر     

يهادر نسخه ازجمله نیست، موجود هايچاپ در که هاستدر آن يو اشعار و ابیات بسیار

ملک، به  یملّ يه)موجود در کتابخان «اساس» در حتّی رستگارفسايی، يهمورداستفاد یخطّ

نمونه در  براي ؛اوردهیوان نيدر دها را ست که مصّحح آنا یاتی(، اشعار و اب4925 يهشمار

 ساقط است:  یچاپ آثاراز آن در  یتیآمده است که ب یاساس غزل ينسخه 135 يفحهص

 دارد ــس شهال نــکه چشم نرگ  هست  ياهم شهله ینرگس يبه رو

را که از شعر  يها و ابیات مذکور در منابع ديگرفرهنگ يتازه ابیات بايد همچنین

 ،یالنیابوالفتح گ نمونه براي افزود؛ شمار اين بر اند،کرده استفاده شاهد عنوانبهبسحاق 

 یحترج يهدربار خود هاينامه از يکی در ،قمري هجري دهم قرن ايرانی دانشمند و حکیم

 مجنون هیچ و عاقل صحیح هیچ آيا»: است آورده یشبرّه بر م يدنبه و عدس بر کشکک

 یالنی،)گ «خورد یشبرّه گذارد و م يدنبه و خَرَد عدس و فروشد کشکک که کند اين آکل

سخنش آورده است که نشان از  تأيید در را اطعمه بسحاق از بیتی ادامه، در او(. 8:1968

 شهرت اشعار بسحاق در آن روزگار دارد: 

 طبّاخ نگار چو بلرزد کــرش از دلم

 

 آرد باال به دنبه و برد کشکک هــب سر 

 (9)همان:                                

 . نیافتیم بسحاق از شدهچاپ آثار در را بیت اين که

 

 یرازيش یهدر انتساب اشعار به بسحاق اطعم یني. قرا4

کرد  يیاشعار را شناسا يهنديه بر آن بتوان گویافت که با تکي توانیم ین متن اشاراتيدر ا

 : ازجمله ،شد ترمطمئن يرازیش يهبسحاق اطعمها به تعلّق آن يهو دربار

 

 تخلّص .1. 4

نیز در مطلع  و مطالعهاشعار مورد يهباً در مقطع هميتقر« بسحاق» يا نامِ شعريتخلّص 

 ( آمده است. 152)ص یغزل
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 مرشد .2 .4

(. 71:1302ي،رازیالّج شحخوانده است )« مرشد»بارها خود را در آثارش  يرازیبسحاق ش

 بسحاق آمده است:  يبرا« مرشد»ز بارها عنوانِ یمطالعه نمورد اشعار در

 خواهییهمچو بسحاق مجرّد شو اگر م

 

 عقل  يز روی،بسحاق،اگرچه مرشد راه

 

 دل  يو را مرشد دوران اـــد تــکه بخوانن 

                                         (141) 

 از حضور عشق  يخردیودکانِ بــچون ک

                                         (166) 

 

 

 حاّلج .3. 4

« ابواسحاق معروف بحالّج»کرده است:  ین معرّفیکتابش خود را چن يچهبايبسحاق در د 

« منصور حالّج»را با توجّه به نام « حالّج»بسحاق  احتمال،به(. 8:1302ي،رازی)حالّج ش

اند )دولتشاه دانسته یحالّج را اوهم شغل  یهرچند که برخ ؛ده استيخود برگز يبرا

آمده است، ازجمله « حالّج»(. در اشعار موردمطالعه هم بارها عنوانِ 276:1338 ي،سمرقند

 « مکن. یگر کار حالّجييا دکان دربند و د...»نسخه:  151 يهصفح

 

 يیاشاره به نظم و نثرگو .4 .4

ن مجموعه به نظم و يمنظوم دارد و هم منثور. در اشعار ا يم که بسحاق هم آثاردانییم

 شاعر اشاره شده است:  يینثرگو

 شودیاست کز طبع موزون م يکن آن کاریل  ونثرد نظميکه چون بسحاق گوخواهد یهرکس

 (158) 

 وانش اشاره دارد: يو د يگر به شاعريد يز در جاین

 ردـخیبسحاق، کن خموش که دلبر نم

 

 ياوان به حبّهيخردل و د مــینشاعر به   

                                        (165    ) 
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 يیگوضهينق .5 .4

دارد. نشان  ياریبس يهاضهیاست و نق يیگوضهیبه نق مشهور يم که بسحاق شاعریدانیم

 م: ینبیین مجموعه ميرا در اشعار ا يیگوضهین نقيا

 ميجواب شعر استادان که ما در محضر انداز  دانانبسحاق در نزد سخن چه وزن آرد بگو

 (146) 

ن ياز ا ،سروده شده است گوین مجموعه به تتبّع شاعران پارسيا يهااز غزل یبرخ

 یغزل عراق يهاتیآن با ب يهاتیاز ب یبرخ که یبه تتبّع از عراق یجمله است غزل

 ن غزل بسحاق را: يت چهارم اینمونه ب يهمسان است؛ برا

 دــيار گويث يار حديچون 

 

 رم راز درنگنجدـــز محـــج 

                    (151) 

 د: یبسنج یت عراقین بيبا ا

 ث وصلتـيآنجا که رود حد

 

 رم راز درنگنجدـــک محـــي 

 (45:1362عراقی،)          

 ين شده؛ برایتضمن اشعار يدر ضمن ا يچون سعد یز اشعار شاعران معروفیگاه ن

ن ین شده. بند نخست مخمّس چنیتضم ياز سعد ی(، غزل160)ص ینمونه در مخمّس

 است: 

 يدروــیطلعت خورشت مهـــآن ب

 ين چو رویگرچه او دارد دل سنگ

 ير لحظه ما را آب روـــه ردــبیم 

 يش افتادن چو گويخواهم اندر پا»

 ...«يچش مگویور به چوگانم زند، ه

 (. 36:1385،همان؛ 646:1367سعدي،)

 يسعد اتیّکلّن مخمّس در يچهارم و پنجمِ بند چهارم ا يهااست که مصراع یگفتن

 نبود:  یوسفي يسعد يهالغزو  یفروغ
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 وند توستیود دلم پـکه مقص يا

 تـگران را گر نظر بر قند توسيد

 نم که او مانند توستبییکس نم 

 تـن ما در بند توسیخاطر مسک»

 «يان بجوـــنین مسکـیخاطر مسک

 )همان(                                 

 ياز سعد ین غزلیچهارم و پنجم هم تضم يها(، مصراع161)ص يگريدر مخمّس د

 ن مجموعه آمده است: ياز ا یز در ضمن غزلیاست. ن

 «ديسر آوصال چون به سر آمد، فراق هم به »  ر به من گفتیام که پدوار بدان نکتهیام

 اوست يهااز غزل یکياست و مصراع دوم برگرفته از  يت، سعدین بيدر ا« ریپ»

 اشاره شده است:  گویگر شاعران پارسين اشعار  به شعر ديز در ای(. گاه ن513:1367همان،)

 ن بسحاق بر طبعت که بعدِ چند ساليآفر

 

 شعر چون آبِ روانت روح سلمان تازه کرد  

                                       (159) 

 

 خطّی هاینسخه ديگردر  مطالعه مورد یهمجموع یهيا ابيات تاز اشعار وجود .6. 4

 بسحاق آثار از

موجود  آن از خارج و ايران يهادر کتابخانه بسحاقاز آثار  بسیاري خّطی هاينسخه 

 هاآن درما  يمطالعهمورد ينسخه در موجوداز اشعار و ابیات  ياست که همه يا شمار

 State Library: Staatsbibliothekبرلین ) یدولت يکتابخانه در ازجمله است، آمده

zu Berlin )يهشمار به است اينسخه or Ms 2844 oct3 که بسحاق آثاراز مجموعه 

 ايمادرنسخه روي ازدو نسخه  اينتبار است و يک از مقالهدر اين  شدهیمعرّف ينسخه با

ما نزديک است.  ينسخه با کتابت تاريخ نظربرلین نیز از ينسخه. اندشده نوشته واحد

 بر يديگر تأيیددارد،  یبسیار اندک هايتفاوتما  يمطالعهمورد ينسخه با کهنسخه  اين

 هاينسخه ديگر در اشعار، ايناز  برخی همچنیناست.  بسحاق به موردبحث اشعار تعلّق

اين  از یغزل ازجمله ،آمده است يشیراز يهبه نام بسحاق اطعم بسحاق، آثار از موجود

  مطلعِ بامجموعه 
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  طبیب صد بنوماش است جو يک به ما بر  بــحبی دـــنه پیشم بره ينبهدم که دآن

گ بر( )4849 يهملک )به شمار یملّ يکتابخانه در موجود هاينسخه از اينسخه در

 . است شده ضبط( نیز به نام بسحاق 184

 

 هان مجموعه در فرهنگيات اياز اب یوجود برخ .7. 4

 يهاست که نسخ یويژه متونبه متون تصحیحدر  جنبیاز منابع  یلغت يک هايفرهنگ 

ها فرهنگ مؤلّفان آيد،یاز ضبط شواهد برم کهچنان. نیست دست در هااز آن یکهن

 روازاين نداريم؛ دسترسی هابدان ما اکنون که اندداشته اختیار در خطّی هايینسخه

از  یاتی. آوردن اباست ضروري تصحیح منابع از يکی عنوانبهها مصّحح بدان يمراجعه

ن اشعار را به يها، صّحت انتساب اموردمطالعه به نام بسحاق اطعمه در فرهنگ يهنسخ

در  یتیاند، بها وارد شدهمجموعه که به فرهنگن يات ایجمله اباز. کندید ميیبسحاق تأ

 : يف خر الریتوص

 هرگزت ـاسپس مــک شکي ينخورد

 

 ار ــپرخ يحراــود صــت بــچراگاه 

                                 (182) 

ونجه( و به نام بسحاق اطعمه آمده ي)=« اسپست»ل يدهخدا ذ يهناملغتت در ین بيا

 ن مجموعه: يا ر ازيت زیا بي ،است

 ن بدرم همچو نان پهنـــروز اجل کف

 

 ب يغرشب يِازبهرِ وصل چلپک و حلوا 

                                (226) 

ناخواناست. در مطلع « ملک»در « چلپک»آمده است: «( بيغرشب»ل ي)ذ هناملغتدر 

 بسحاق آمده است:  يهافتياز قطعات نو یکي

 وقتخوش ر منعمــیس ياهــخواج

 

  ...خوردین میان و انگبـه و نـــچرب 

                               (249) 

 آورده است: « نیانگب»ل يبه نام بسحاق و ذ يیهات را با تفاوتین بيا هناملغت
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 وقتم و خوشــبود منع ياخواجه

 

 خوردین مــیان و انگبـــچربه و ن 

 (همان)                               

 

 آن یبه فارس و شهرها جغرافيايی هایاشاره .8. 4

جا تعّلق داشته ن که بسحاق بدانیبه فارس و منسوبات آن سرزم يیایجغراف يهااشاره 

 برخی آثارش ديگر استناد بهکه بسحاق  مناطقی. شودیده مين اشعار فراوان دياست، در ا

ان یدر م يادهینمونه قص يبرا ؛ها اشاره کرده استبدان اطعمه ديوانو در  شناختهیرا م

  مطلعِ  با ،ن شهريف ایو در توص« جيا»ف ين اشعار آمده با رديا

 جــينشان اام صفت دلدهـین شنــتا م

 

 جيم نشان اــرد عالم و پرســگردم به گ 

                                     (171) 

ق( 756ـق448تخت ملوک شبانکاره )يسال پافارس بوده که چند صد در يشهر« جيا»و 

مشرق و جنوب  يهانین شهر مياند، اکهن آورده يیایبود. بنا بر آنچه در منابع جغراف

ش از روزگار یتا پ «يجا»اصطهبانات به مسافت چهار فرسنگ و از اعمال دارابگرد است. 

بوده  یهيق( آورده است، د740ف ی)تأل لوبالقهنزهکه او در و چنان یحمداللّه مستوف

ند يگو« گيا»فارس آن را  اهلد. شان شهر یاست و بنا بر گزارش همو در عصر سلجوق

(. در 197:1381ی،؛ مستوف367: 1، ج1380ي،بغدادحموي؛ 131:1362ی،بلخ. ابنرک)

ن شهر يا، به ستن دو غذايان ایم یالیخ يبسحاق اطعمه که نبرد ي«مزعفر و بغرا» يمثنو

« منارهچل» و «کناره» ی بهتیک دوبيز در ی(. ن75:1397ي،رازی. حالّج شرکاشاره شده )

 اشاره شده است: 

 م کنارهـــان غــــیم ز مـجُست

 نجاياب است ــيار عجاـــیبس

 

 ارهــروز در کنسهم دوـــرفت 

 منارهاست چلیکيه ــجمل از

                           (181) 

 جا دو از «(کناره» لِذي :1388ی،)پاپل کشور یمذهب يهامکان و هايآباد فرهنگ در

 در که یممسن يگريد و مرودشت توابع از یکي است: شده ادي «کناره» نام با فارس در
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 يهاهيقر از فارسنامه صاحب يهنوشت به «کناره» است. مرودشت يهکنار مراد بسحاق تیب

 يروستاها از یکي امروزه و (1557 :2ج ،1378يی،فساینیحس .رک) بوده مرودشت آباد

د آن یر بود که جمشنظییم و بیعظ يیبنا« منارهچهل»ا ي «منارهچل» امّا 4؛است مرودشت

 جاان کار، بزرگان را بخواند و در روزِ نوروز در آنيرا در شهر اصطخر ساخت و پس از پا

-17: 1382،يضاوی. برکخواندند. ) «دیتختِ جمش»رو، آن را نيبر تخت نشست و ازا

گاه يز جایدر قرن هفتم ن« منارهچل» .(1350:25ي،رازیزرکوب ش ؛1348:29ی،؛ بناکت18

 : شودیبه آن اشاره م يبوده است و در شعر سعد يمشهور

 رــیاره در برگـــمناز چل یــلیم  یــخواهیت مـــدرش يدــور بلن

 «(لیم»و « منارهچل »لِ ي، ذنامهلغت)به نقل از 

( نیز به آرامگاه شاهچراغ و احمدبن181و180ن مجموعه )صياز ا یدر ضمن دو رباع

( به جهرم و رطب آن اشاره 181)ص یک رباعيز در ضمن یاشاره شده است. ن یموس

ماننِد »بوده است:  ،کهن فارس ياز شهرها ،ن نوع خرما در جهرمياز بهتر یکيشده است. 

(. 874: 2، ج1378يی،فساینی)حس« گر نباشديد يفارس در جاها يمویجهرم و آبل يخرما

 ي،رازی. حالّج شرکجهرم نام برده است. ) يهم از خرما وان اطعمهيدات یّ بسحاق در غزل

در صفت خر »ن مجموعه آمده است يز در این يمانندکوتاه فکاهه يادهقصی(. 153:1397

  مطلع با است، فارس جنوبی شهرهاي از الر و «يالر

 ارـــــــرفتکین يِرــــالغ ياال ا

 

 نه پاالن و نه افسار يل دارـــنه جُ 

                                   (182) 

 

 بسحاق و ابيات همسان با ديوان اطعمه یعالقهمورد یاطعمه .9. 4

 مورد يمجموعه در. هاستخوراکی انواع بر بسحاق، هاينقیضه محور که دانیمیم 

 انواع به هاآن ضمن در امّا است؛ ديگري موضوعات اشعار محور چندما نیز هر يمطالعه

 هابدان و برده نام هااز آن اطعمه ديوانکه بسحاق در  يااطعمه ويژهبه شده، اشاره اطعمه
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 مورد هايشیرينی از که «عروسانساق» و «سَنبوسه»است:  جملهاين  از داشته، عالقه

 : گفته اطعمه ديوان هايغزل در بسحاقبسحاق است.  يعالقه

 آري زبان بر که خواهی چو بشوي، دهن  هــسنبوس امـن و عروسانساق حديث

 (188:1397ي،)حالّج شیراز 

 : کندیاز آن چنین ياد م اطعمه ديوانآش است و بسحاق در  یکه نوع« کشکک يدنبه» يا

 رد از راهمکشکک بب يهـــدنب وايــه  زهد و رياضت همه اين عقب کز دريغ

 (167)همان:  

 اشعار با همسانی تصاويروجود  مطالعه،مورد يمجموعه اشعارديگر در تعلّق  دلیل     

 آمده است:  صورتبدين یاز اين مجموعه بیت یاست. در غزل اطعمه ديوان

 قريب 5جان به بغرا و دل از بعید کاچی  شد چه از خرمنيک ز هردو سرشت بُد چون

   (همان)                                     

 : بینیمیم اطعمه ديوانتصوير را در  اين مانند

 است متّصل و قريب بغرا و قلیه به ولی  تـاس منفصل و بعید کاچی و رشته ز دلم

 (111:1397شیرازي،)حالّج 

ها اشاره شده است، نیز بدان اطعمه ديوانديگر انواع اطعمه در اين مجموعه که در  از

چلپک  گذارند،یمرغ مکه وسط آن تخم یهايبغرا، رشته، قیمه، کوفته ی،: کاچاز اندعبارت

 است. اطعمه بسحاق به اشعار اين تعلّقبر  يديگر تأيیدها ها و همسانیاشاره اينو حلوا. 

  

 گريد ینيقرا .10. 4

ازجمله در منقبت  آورد،یاد ميبه  اطعمه ديوان دراشعار بسحاق را  ،نيگر از قرايد یبرخ

 آمده است:  )ع(یعل

 اریدر کن چو ما از هر دو عالم اختیحبّ ح

 6ارين و اسفندــتنيیرستم و رو يیچند گو

 

 بدار یها گر مؤمنِ پاکن افسانهيدست از ا 

 فَ إِالَّ ذُوالْفِقاریْ الَ سَ یـــِإالَّ عَلِ یـــالَ فَتَ

                                    (137) 
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 د: يتوان دیاز بسحاق م يگريات دیرا در اب شاهنامهشاعر در برابر  يریگنوع جهت

 دح گبران بودــر مـــه گـــبه شهنام

 وان رستم استـــر پهلــدر آنجا اگ

 ن و چه آنيژن، چه ایم چه بــچه رست

 چشمش افتد به گو یوع ار کســز ج

 

 ان بود يوان ما وصف برـــيه دـــــب 

 است يچه کم از و يه مردـمزعفر ب

 ه ازبهرِ نانــــد سرگشتـــــاندوان

 د شاهنامه گروـــــکن یـــه نانـــب

 (87:1397ي،رازی)حالّج ش         

 

 گيری. نتيجه5

که برخالف  يرازیو ش یاست به فارس ياشعارآثار بسحاق، مجموعهاز مجموعه یکيدر 

خته یدرآم یست و با موضوعات عرفانیف انواع اطعمه نیگر آثار بسحاق بر محور توصيد

که تاکنون مغفول  دهدیبسحاق را نشان م یاز شخصیّت ادب يديگر يهاست. اين اشعار جنب

 يهبه بسحاق اطعم اشعار ايننشان از تعّلق  یو ديگر منابع جنب متنیدرونن يمانده است. قرا

را از  يااز بسحاق، اشعار تازه ماندهيبرجا يهادقیق نسخه خواندنو  بررسیدارد.  يازریش

 . افزايدیهزار بیت بر ديوان او م قريب و کندیم کشف ياين شاعر عصر تیمور

 

 هاادداشتي

  «.نگذرانیديم هزار از ابیات عدد» است: چنین (5 )ص رستگارفسايی چاپ در جمله .1

ده که با آنچه پیش از اين مآ« دو سه هزار بیت»( اين عدد 297رستگارفسايی )ص چاپ در  .2

 است، تناقض دارد. 

  .اين نسخه را علی نويدي مالطی در اختیار من قرار دادند که از ايشان سپاسگزارم .3

 رومی ریاس سربازان و انيبنّا توسّط را اصطخر هماي، که اندآورده کهن خیيتار منابع برخی در .4

 خراسان به اصطخر راه يهکنار شهر، وسط در شد: ساخته بزرگ وانيا سه شهر اين در نهاد. بنا

 وانيا به «کناره» ديشا (1371:52نوري،يدال رک.) اصطخر. فرسنگی دو در گردداراب راه سر بر و
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« چل مناره»ها است آنکه تين روایو از هم است شده ليتبد ايهيقر به بعدها که دارد اشاره دوم

 (. 29:1382ضاوي،یبرک. اند )هماي گفته يهرا بناکرد

 «. دل» ياصل در نسخه: خان )!(؛ متن با توجّه به معنی و قرينه .5

ح است. اتّفاقاً در بعضی از یصح« اريتن اسفندنهيیرو»ظاهراً  ار: ]؟[.يتن و اسفندنيیرو. 6

 اند: صورت آوردهنيت را هم بدین بيا  سعدي اتیّکلّهاي نسخه

 اندا آوردهــهه در شهنامهـــن کـــيا 

 

 اريتن و اسفندنيیم و روــرست 

 (724: 1367)سعدي،                    

 

 نابعم

تهران:  ،ناصريکوشش حسن سادات. بهآذر يهآتشکد(. 1337گ. )یبیلطفعل ی،گدلیبآذر

  .ریرکبیام

اي یتهران: دن ،سترانجیکلسون/ گاي لین نینولد اليح ریتصح. بهفارسنامه(. 1362. )یبلخابن

  .کتاب

ح یتصح. العارفینالعاشقین و عرصاتعرفات(. 1391)ن محمّد. يالدّتقی ی،انیبلياوحد

راث یتهران: م ،با نظارت علمی محّمد قهرمان ،اللّه صاحبکاري و آمنه فخر احمدحیذب

  .اسناد مجلسمکتوب با همکاري کتابخانه، موزه و مرکز 

 يهتهران: سلسل ،کوشش جعفر شعار. بهیخ بناکتيتار(. 1348محمّد. )بنداود ی،بناکت

  ملّی. آثار انجمن انتشارات

اد یتهران: بن ،هاشم محدّثریکوشش م. بهخيالتّوارنظام(. 1382عمر. )بنعبداللّه ي،ضاویب

  .موقوفات

. مشهد: هاي مذهبی کشورها و مکانيفرهنگ آباد(. 1388ن. )یمحمّدحس ي،زدي یپاپل

  .هاي اسالمی آستان قدس رضوياد پژوهشیبن
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ه منصور یح و تحشی. تصحناصري يهفارسنام(. 1378رزاحسن. )ی، حاج ميیفساینیحس

  امیرکبیر.تهران:  ،یيرستگارفسا

 ،ب اصفهانییرزاحبیح میتصح. بهوان اطعمهيد(. 1302ابواسحاق. ) ي،رازیشحالّج

  ابوالضّیا. يهاستانبول: چاپخان

ح منصور ی. تصحشیرازي يهات بسحق اطعمیکلّ(. 1397) ــــــــــــــــــــــــ.

 مکتوب.  میراثتهران:  ،یيرستگارفسا

تهران: سازمان  ،نقی منزويی. ترجمان علمعجم البلدان(. 1380اقوت. )ي ي،بغداديحمو

  .راث فرهنگی کشوریم

 يهتهران: چاپخان ،همّت محمّد رمضانی. بهالشّعراهتذکر(. 1338. )يدولتشاه سمرقند

  خاور.

محمود مهدوی دامغانی، تهران:  یه. ترجماخبار الطّوال (.1371دينوری، احمد بن داود. )

 .نی

ل واعظ یکوشش اسماع. بهرازنامهیش(. 1350ن. )يالدّنیابوالعبّاس مع ي،رازیشزرکوب

  .رانيفرهنگ ااد یتهران: بن ،جوادي

  .ریرکبیتهران: ام ،اهتمام محمّدعلی فروغی. بهات سعديیّکلّ(. 1367ن. )يالدّمصلح ي،سعد

 ،وسفیين یح غالمحسیح و توضی. تصحهاي سعديغزل(. 1385) ـــــــــــــــــــ

   .تهران: سخن

  گلشائی.: تهران هیري، ناصر يه. با مقدّموانيات دیّکلّ(. 1362م. )ین ابراهيفخرالدّ ی،عراق

 ،نیر حسیح محمّدبشتصحی با. یالنیم ابوالفتح گیرقعات حک(. 1968ابوالفتح. ) ی،النیگ

  پنجاب. دانشگاه پاکستان، تحقیقات يهالهور: ادار

ث ين: حديقزو ،اقییرسیکوشش محمّد دب. بهالقلوبهنزه(. 1381حمداللّه. ) ی،مستوف

  .امروز


