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چکیده
یکی از مقلدان بسحاق اطعمه بود که )ق٨٥٠.د(فخرالدین احمد اطعمه شیرازی 

و هاها و نوشیدنیخوردنیاسامِیستفاده از با ا،های اوبه سبک نقیضه
سبب همسانیتا مدتی پیش به. سروده است، اشعاریهاآناصطالحات مرتبط به 

شدند و این موضوع ، این دو شاعر یک نفر انگاشته مییاسمشباهتسبک و 
.را به دنبال داشتهای گوناگونیبحث

ملی، ۀکتابخان(اشعار احمد اطعمه ای از نویافتهۀدر این مقاله با توجه به نسخ
ماند که در شیراز قرن نهم هجری دو جای هیچ تردیدی باقی نمی) ٣٨٨٩٤ش

بیت از اشعار احمد اطعمه ٤٠٠این نسخه حاوی افزون بر . سرا بودندشاعر اطعمه
روزگاران و اشعار و زندگی و همۀبارراطالعات مهمی دهاآناست که از خالل 

ای به آنها آید که در دیگر منابع هیچ اشارهعمه به دست میممدوحین احمد اط
یافته . نشده است به قلم محمد ،دیوان احمد اطعمهۀشامل مقدمچنینهمنسخۀ نو

.است که متن کامل آن در انتهای مقاله درج شده است،قاری زعفرانی

هجریسرایی، شاعران قرن نهماحمد اطعمه، بسحاق اطعمه، نقیضه:هاکلیدواژه

٤/٨/٩٨:تاریخ پذیرش١٣/٥/٩٨: تاریخ دریافت

*نگار و پژوهشگر نسخ خطیفهرست/owraq.atiq@gmail.com
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مقدمه

شاعر نامبرداری که در سد بـه ،کردسرایی می»اطعمه«،زیستنهم هجری در شیراز میۀناِم

، از شـهرت داشـت» شـیخ اطعمـه«و بـه پرداخـت مـیسازی اشعار شـاعران بـزرگ نقیضه

. نویسان او بوده استحالهای شرحدشواری

نویسـان در هسبب شد که تذکرتواند نام یا کنیه باشد،که می» بسحاق«اسم غیرمتعارف 

بـه نــامو شخصـیت جدیـدی تصـور» بسـحاق«او را همـان » احمـد اطعمـه«مواجهـه بـا 

کسـانی ماننـد . های خـود بشناسـاننددر کتاباو را خلق کنند و»ابواسحاق احمد اطعمه«

هالدین احمد بن عبدبه صورت جمال،۲/۱۵۱۳: تابی(خلیفه حاجی
ّ
معروف بـه بسـحاق الل

خـان هـدایت و رضـاقلی)۱/۱۰۰:بنارسـی(خـان بنارسـیعلـی ابـراهیمو ) شیرازیحالج

» سـرااطعمه«نام شاعر ) ۱۳۴۵:۳/۵۵(شاه و معصومعلی) ۵۲۳:تابیهمو، ؛ ۱۳۸۵:۷۰(

را احمد و بسحاق را کنیه او دانستند و این نام به همین صورت به منـابع متـأخر منتقـل شـد 

؛ نفیسـی، ۴۳۵: ۱۳۵۴؛ ریپکـا، ۱۸۸: ۱۳۳۷؛ اته، ۱۳۳۵:۱/۱۷۰مدرس تبریزی، :مانند(

).”Born- Massé, 1986: “BUSḤĀQ؛۴۰۲: ۱۳۷۶دی، زمّر؛۱/۲۹۶: ۱۳۶۳

ــرین مأخــذی کــه از دو شــاعر کهــن ــاد کــرده، ســرا»اطعمــه«ت ــات العاشــقینی وعرف

است که ذیل دو مدخل ) ق۱۰۴۰-۹۷۳(الدین محمد اوحدی بلیانی تقیعرصات العارفین 

:۱۳۸۹اوحدی بلیانی، (متوسطین نام برده است ۀه از بسحاق و احمد اطعمه در زمرجداگان

ۀبـه روش موالنـا ابواسـحاق اطعمـ«احمد گویدمیاوحدی ). ۴۴۵-۴۴۴و ۱/۴۱۳-۴۱۷

: همـان(های او را نقل کـرده اسـت و در ادامه پنج بیت از سروده» شیرازی اشعار بسیار گفته

امـا بـا توجـه بـه ،احمد اطعمه استازاصحاب تذکره ِدیادکراین نخستین ). ۱/۴۴۴-۴۴۵

جـز بـه) ش۱۳۸۹(اخیـر هـای لو عدم انتشار آن تا ساعرفات العاشقینهای کمیابی نسخه

نویسـان هتـذکراز . تمایز احمد از بسحاق تـوجهی نکـردۀبلیانی دربارۀیک نفر کسی به گفت

ق در ۱۱۹۰تـألیف حـدود (ئف طـامنتخب اللدر ) ق۱۲۲۶(خان ایمان علیبعدی تنها رحم

عرفات العاشقینشکمأخذ او بی.کرده استمعرفی، این دو نفر را به صورت جداگانه )هند

تکچنینهمزیرا توضیح کوتاه او و ه،بود
ً
آمـده اسـت نیـزعرفـاتدر بیتی که نقل کرده عینا

).۹۳-۹۲و ۵۰: ۱۳۴۹خان، علیرحم(
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دو نفـر بـودِنازبـرای نخسـتین بـار)ق۱۳۱۵(ی حبیب اصـفهانمیرزا،در دوران جدید

منتشرشده در (دیوان بسحاق اطعمه ۀاو در مقدم. سخن به میان آوردبسحاق و احمد اطعمه 

تصریح کرد که بسـحاق پیروانـی نیـز در زمـان ) ابوالضیاء استانبولۀق در مطبع۱۳۰۲سال 

انی مکّمل دارد، امـا میانـۀ که او نیز شیرازی است و دیو«از جمله احمد اطعمه . خود داشت

بسـحق اطعمـه، (» اشعار موالنا اسحاق و موالنا احمـد تفـاوت از زمـین تـا آسـمان اسـت

نویسـان حالآن نبود که اشـتباه شـرحبرهرچند میرزا حبیب در این مقدمه ). ۵-۴: ق۱۳۰۲

آنچـه از امـا،نزدیک به روزگار خود را تصحیح و به تمایز این دو شخصیت از هم اشاره کند

میرزا حبیب، کندمیبیانصورت ضمنیکه بهچنانهم. آیدبرمیمطلب اشاره گفته این هم به

توانسته بود آن را در مطالعه گرفته بود که و ای از اشعار احمد اطعمه را در اختیار داشته نسخه

د چنـدان مـورایـن اشـارت او ولـی ١.اشعار بسحاق و احمد بپردازدۀبه مقایسآن،بر اساس

که محمـد دبیرسـیاقی در شد تا آنتکرار میچنانهمنادرستاتتوجه قرار نگرفت و اطالع

او نخسـت در گفتـاری . سال به بررسی موضوع پرداخـت۲۱چند مقاله و در مدتی قریب به 

احمـد و بسـحاق بازگفـت دو شخصـیِتبودن جداۀخود را دربارحدسطرح مسئله کرد و 

آن اقامه ایعد دوباره این مطلب را پی گرفت و دالیلی دیگر برچندی ب). ۱۳۴۶دبیرسیاقی، (

مجمـع الفـرستر باز شکافت و بـر اسـاس شـواهد آن را بیش،بعدتر،و) ۱۳۵۴همو، (کرد 

همـو، (از یکـدیگر ثابـت کـرد راهـاشیرازی تمـایز آنداعیشاههای سرودهسروری و سوک

.دانهاین نظر را نپذیرفتهرچند هنوز هم پس از این مقاالت کسانی ). ۱۳۷۷

هـیچ ، جـایاکنون با شناسایی بیاضی که اشعاری از هر دو شاعر را در دفتری واحد دارد

شعری که احمد در مدح بسحاق اطعمـه . ماندنمیتردید و مجال طرح هیچ احتمال دیگری

که بـر ایسرایی کرده و دیباچهنقیضهودن خودش در این سبِکبای که به مقلدسروده، اشاره

و نیز انتشار دیوان بسحاق در ایـن شـهر، بـه ، ق به بعد١٢٨٣سکونت میرزا حبیب در استانبول از سال با توجه به . ١
که در همان مقدمه اشـاره کما اینه است؛ای از دیوان احمد اطعمه را در همان شهر دیده بوداحتمال زیاد او نسخه

ستانبول به دستش رسیده بـود، منتشـر کـرده اۀنویسی که در دارالسعادکرده که دیوان بسحاق را بر اساس دو دست
نظـامۀدیوان البسو به همین شکل ). ٥: ق١٣٠٢میرزا حبیب، (است 

ً
الـدین محمـود قـاری شـیرازی را کـه ابـدا

ق در ١٣٠٤در سال های استانبول تحصیل نمود وشد، از کتابخانههای ایران یافت نمیای از آن در کتابخانهنسخه
.)١٣٤٣:٢/٩٧؛ پیرزاده، ٣: ق١٣٠٤همو، . نک(منتشر کرد همان شهر
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این بیاض افزون چنینهم. ند بر این سخنارش نوشته شده، همه گواهانی صادقاشعاۀمقدم

اشـعار و ۀی دربـارتـربیشافزاید، اطالعـات ادب فارسی میۀبیتی که به گنجینچهارصدبر 

.دگذارروزگاران و ممدوحین احمد اطعمه در اختیار ما میزندگی و هم

های دو شــاعر ملـی ایـران مشـتمل اسـت بـر سـرودهۀکتابخانـ۳۸۸۹۴بیـاض شـماره 

زیســتند و هــر دو در وصــف غــذاهای گونــاگون روزگــار کــه در قــرن نهــم در شــیراز میهم

ها و نیمی از این بیاض مختص سروده١.بسحاق اطعمه و احمد اطعمه: کردندآزمایی میطبع

٢)۹قرن (حاق اطعمه شیرازی معروف به بسۀالدین ابواسحاق حالج اطعمهای جمالو نوشته

اشعارش شهرت یافـت و خـود ویحیاتزمانسازی که درشاعر طنزپرداز و نقیضه؛است

های او در این بیاض برجـای مانـده، چه از نوشتهآن. اشارات متعددی به این معنا کرده است

:ستی زیر اهاشامل بخش

).پ۱-ر۱گ(افتاده است آناز آغازصفحهکه یکابنامهخوۀبخشی از رسالـ 

اش بـاقی از آغـاز مقدمـهصـفحه تنها یـک ،قبلۀبرخالف رسال،کهکنز االشتهاۀسفرـ 

).پ۳۰گ(مانده است 

ها و یک مثنوی کوتاه که بیتاشعار بسحاق شامل غزلیات و مقطعات و رباعیات و تکـ 

٣).ر۲پ و ۳۹-ر۳۱گ(هایی نیز دارد جاییها و جابهافتادگی

های او در اصـل نسـخه چنـین ها و نوشتهسرودهقدارم) ر۲گ(اق در انتهای دیوان بسح

که بـه دلیـل افتـادگی اوراقـی » ۱۰۰۴کل . ۸۰، عدد نثر ۹۲۴عدد ابیات «: درج شده است

هایش را بسـحاق سـروده، خـوِدافزون بر ایـن. ها باقی مانده استبیت از آن۲۶۱چند، تنها 

:نویسدداند و میپرشمار نمی
باید، هنوز اشـتهای صـادق بـاقی اند اغذیه کثیرالکیفیة و قلیل الکمیة میچون حکما گفته

بود که دست از غذا باز دارند، ما نیز عدد ابیات غزلیات از هـزار نگذرانیـدیم، تـا رغبـت 

).۵: ۱۳۹۲شیرازی، ۀبسحق اطعم(مشتهی صادقتر و با امزجه و طبایع موافقتر باشد 

االسالم سید محمدحسـین ملی منتقل شود، در تملک حجتۀبه کتابخان١٣٩٦این نسخه پیش از آن که در بهار . ١
.غیاث علوی بود و من به لطف ایشان آن را بررسی کردم

٢ .
ً
.ضبط شده است٨٤٠و ٨٣٧، ٨٣٠، ٨٢٨، ٨٢٧هاِیصورتمشخص نیست و بهتاریخ وفات او دقیقا

.در جای برگ دوم صحافی شده است،اشتباهبه،برگ آخر نسخه. ٣
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دیـوان ۀمقدمـ: بدین ترتیـب،طعمه اختصاص داردهای بیاض به اشعار احمد ابرگۀبقی

؛ یک مسمط کـه تنهـا بخـش آخـر آن بـاقی مانـده )پ۲۳-پ۴گ(؛ قصاید )ر۴-پ۲گ(

او ).ر۳۰گ(؛ مفردات در معمـا )و بعد از آن افتادگی،پ۲۹-پ۲۴گ(؛ غزلیات )ر۲۴گ(

:شناساندخود را با نام احمد اطعمه می

ــه ــاد اطعم ــن ی ــه روز روزه مک ــد ب مــا کــه آن مثــل مســت و شورباســتنزدیــک احم

)ر۱۲گ(

کو ننمایـد شـروع جـز کـه دریـن طـرز و فـناحمد از آن گفته است،مدح تو در اطعمه

)پ۱۱گ(

ــش ُپ ــد دل ــتاحم ــای معرف ــت ز گیپ ــرس
ّ
ــو کل ــد همچ ــر چن ــانه ــر و زب ــدارد س ه ن

)پ۱۴گ(

ـــرو ـــاد و ب ـــن ب ـــدح،احمـــدْتچیســـت ای طعـــامکـــه در م

از تـو بسـحا،فیگر چو پشمک مـو شـکا
ْ

ق
َ
شـعر اسـتا

)ر۲۶گ(

ــتگوید حـدیث اطعمـهگفتم احمد نیک می ــردن اس ــار نیکــوکردن از پرک گفــت آری ک

)ر۲۸گ(

او بودهفارسستایش او از و  :استکه به احتمال قوی اقامتگاه دائمِی

ــروران ُم ــم س ــّدمان عج ــِتمق ــارسلک ــف
َ
رد مرکبشـــان هســت ســرمۀ اعیـــانکــه گ

)پ۱۳گ(

ــاجودتهــزا ــاز از وجــود ب ــه ب نیــرن شــده اســت و دیــده ُمبــالد فــارس مــزّیر شــکر ک

)ر۱۶گ(

آیــد ز جابلقــا و جابلســاســوی شــیراز میبدین مطبخ حوالت شد غذای هر مسافر کـو

)ر۲۰گ(

سـِرازلـیو به تصریح خودش روزگاری در تحصیل علوم عقلی و نقلـی کوشـیده بـود و

:تناچاری به شعر روی آورده اس

ـــدرین ایـــام ـــاره ان ـــن بیچ ـــا م ــیل را نمامکّرم ــتن و تحص ــعر گف ــه ش ــک د رواجْن

هـر منهـاجِرپس از سلوک به هـر طـرز و سـیز بعــد کســب قـــوانین عقلــی و نقلـــی
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ــذب فــرات از میــان ِمئـیتلـخ نمـودم ز شـعر چاشـنیبه عیِش لــبســان ع
ِ

ح
ُ
جــاجا

ــک ــه ی ــه افــروختم ب ــراغ اطعم ـــن َعبــارهچ ـــیض روغ ـــز ف ـــار و پنب ۀّص
ّ

ـــال جح

)پ۹گ(

د بسحاق اطعمه است
ّ
و ،و خود نیز به این پیروی اشاره کرده١احمد در وصف غذاها مقل

:ای در مدح بسحاق چنین سروده استو در قصیده

وقـتمکه با وجود تب و تاب جـوع خـوش

الحــرام کهــف انــامنزیــل زایــر بیــت
ِ

ارزاقمـــــن از مطالعـــــۀ شـــــعر مـــــادح

ــل ج ــگ افاض ــام دی ــحاقطع ــن بس ــال دی م

ــوداپزا ــخ س ــیس راس ــیْنرئ ــیلّتالعل االطـــالقدهـــان علـــیفصــیح زمـــرۀ روزیفص

واهــــب رّزاقبـــه شـــکر نعمـــت الـــواِنای که همـه نقـد عمـر صـرف کنـدستوده

ـــاقزهی قطـایف نظـم تـو قـوت اهـل قلـوب ـــّوت عش ـــو ق ـــر ت ـــایف نث ـــی لط زه

مقـــــام اســـــتغراقمـــــدام معتکفـــــی دربــه یمــن درس کــالم طعــام روحــانی

...اگر چـه اشـعر عهـدی کنـون بـه اسـتحقاقحریصْوای به مدح کسی مایل و به هجنه

ــت نظــم و مکــارم اخــالقفکنــد طبــع تــو امــروز در جهــان خــوانی ــف نعم ــه لط ب

ــر اوراقکه تـا بـه دامـن حشـر از کنـار آن فصـحا ــد ب ــوا برن ــو حل ــز چ ــد و نی ...خورن

ــت تعلــیم و نعمــت انفــاقای نظــرمهمخلـص کـه کـردسـخنورا مـِن ــی بــه خلع بس

بسان زن کـه ز شـوهر گرفـت هـر سـه طـالقعروس اطعمـه گـویی حـرام شـد بـر مـن

ــاقبــه صــد کرشــمه و تــدبیر گــهبـه غیـر نـان جـوین و عـدس نیابـد کـس گهــم بــه وث

٢)پ۲۳گ(

زیرآیا احتمال دارد بسحاق اطعمه در بی. ١ :ِت

ـــتدر امالی من زین لطایف بسی است ـــی اس ـــر کس ـــا ه ـــال ب ـــوف از ادخ ـــی خ ول

)٨٨: ١٣٩٢بسحق اطعمه، (
.ایـن حـدس اسـتۀکننـدهری بـودن هـر دو شـاعر تقویتشزمانی و همبه احمد اطعمه اشارت کرده باشد؟ هم

هم در همان دوره در مقام تقلید از بسحاق برآمـده ،قرن نهم هجریۀشاعر ناشناخت،هرچند صوفی محمد هروی
ق، ایـن ٨٧٨-٨٧٣هـای بود، اما با توجه به محل سکونت او، یعنی هرات، و زمان احتمالی فـوت او، بـین سـال

.شودابیات مذکور به او بوده است، ضعیف میدر بسحاقاشارۀ احتمال که 
.قصیده از نسخه افتاده استۀادام. ٢
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:و نیز در این بیت

ـــه می ـــا ک ـــن لوته ـــد ای ــــحاق بخشـــداحم ــــیخ بس ــــان ش ــــزۀ خ ــــتری اس

)ر۲۸گ(

:کندداند و حتی آن را به نوعی گستاخی قلمداد میسرایی نمیشعر خود را مناسب مدیحهۀاو شیو

ــتحنشرط ادب گر چه نیست نام تو بردن چنین ــن مم ــد خــاطر ای ــو ش ــه عفــو ت ــاد ب ش

کو ننمایـد شـروع جـز کـه دریـن طـرز و فـنمدح تو در اطعمه احمد از آن گفتـه اسـت

)پ۱۱گ(

ــهگ ــعر اطعم ــط ش ــت در نم ــتاخی اس ــتن مــدایح تــو کــه الطــاف کبریاســتس گف

ــتلیکن سزد که عذر پذیری که روشن اسـت ــن گداس ــعار ای ــوازم اش ــیوه از ل ــین ش ک

واجب بود خصوص کـه روز از لـبم جداسـتمحبـوب مــن شــد اطعمـه و یــاد کــردنش

)ر۱۳گ(

اش اشعار باقیماندهتربیشرد و مدایح متعددی دا،بر خالف استادش بسحاقاحمد،اما

چیزی که در دیوان بسحاق اطعمه تنها یک بـار دیـده می. از همین قبیل است
ً
شـود و ظـاهرا

در مـدح شـاه شـاعردر آغاز دیوانش کـه»آفاق و انفس«موسوم به ۀمنحصر است به قصید

حتـی ). ۴۰-۳۵: ۱۳۹۲بسحق اطعمـه، (الدین ابونصر، از ملوک هرمز، سروده است سیف

نزدیک بسحاق با سلطان اسکندر بـن عمـر شـیخ بـن تیمـور والـی فـارس و ۀرغم رابطعلی

ایــن شــعری از او در مــدح ،)۲۷۶: ۱۳۸۲دولتشــاه ســمرقندی، ) (ق۸۱۷-۸۱۲(اصــفهان 

١.سلطان گزارش نشده است

اظهـار هـاآنخواند و از سـرایش خود می» وجه معاش«بار مدایحش را احمد حتی یک

:دکنناچاری می

ـــانوجه معاش من چـو شـد از شـعر اطعمـه ـــدیثیم در ده ـــر ح ـــت غی ـــار نیس ناچ

ــانیعنی از خیـال،من هم ز قوت خاصۀ خود ــذای ج ــد غ ــه باش ــیده ک ــن قص آوردم ای

)پ۱۵گ(

صـورت کلـی دیـواناش مـدح نـدارد و بـهسـرا، هـم در دیـوان اطعمـهمحمد صوفی هروی، دیگر شـاعر اطعمه. ١
.تاش را از اشعار معمولیش جدا کرده و این قبیل اشعار را به صورت جدا آورده اساطعمه



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٤٠

:ممدوحین احمد اطعمه

،ق۸۳۸-۸۱۷هـای حـاکم فـارس در سـال) ق۸۳۸-۷۹۶(ابوالفتح ابراهیم سلطان . ۱

):پ۱۹گ(به هنرپروری شهره بود فرزند شاهرخ تیموری که

افـزاروحبخشدلم مایل به قوتی گشـت قـّوتچو بعد از امتال شـد اشـتهای صـادقم پیـدا

...د روغن بود و دودش عنبر ساراْرکه خاکش آفردوس در بردندۀمرا در مطبخی چون روض

تش کــردم ز پیــری صــالح اســتدعاولــی کیفّیــاگر چه بوی آن نعمت مرا از هوش بیرون برد

که بستاِن
ُ

طـوبیۀدره شـد یـا سـایِسو پای نْدبهشت علـدارم این است یا شهر سـبا یـا خ

ــدابگفت این مطبخ قدس خلیل دولت و دین است ــما پی ــر ش ــالی از به ــزار ع ــد م ــه گردان ک

ــراهیم ــر شــاه اب ــوالفتح مظف ــن اب که بادش جای ابراهیم و زمـزم روزی و بطحـامغیــث دی

لســاآیــد ز جابلقــا و جابســوی شــیراز میبدین مطبخ حوالت شد غذای هر مسافر کـو

مدارس را مشـّرف کـن کـه یـابی قـوت اقـویتو جز مطبخ ندیدستی هنوز و قوت جسـمانی

ــرددرو هم قوت روحانی بود، هم قوت جسمانی ــر گ ــادمیس ــی عقب ــا هم ــت دنی ــا دول ت ب
ج

شـود صـفرابه لیمویی ز طبعـت زود زایـل میبـاردز گفتار تو ای احمد طمع هر چنـد می

مذاق مستمع شیرین شود ز اشـعار چـرب مـاالعیش هر ساعتش نصُفالعیبه حکم نص ذکُر

.نقل شدترپیشای که در مدح او سرودهکه بخشی از قصیده) ر۲۳گ(موالنا بسحق اطعمه . ۲

.)پ۱۴گ(امیر بهاءالدین احمد . ۳

الـدین بـن محیـی بـن های قطبدر یکی از نامـه. )ر۱۸گ(الدین شیخ علی امیر تاج. ۴

. الدین شیخ علـی آمـده اسـت، نامی از امیر تاج)ق۹۰۱زنده در(جیزرصاری خانمحمود 

هالدین حسن یکی از اولیاء عبداین نامه خطاب به امیر رکن
ّ
قطب نوشـته و در انتهـا بـه او الل

الـدین شـیخ علـی دسـت دهـد سـالم وی هر گاه که مالقات ولـّیم امیـر تاج«سفارش شده 

هعبد(» رسانید
ّ
هجا که عبداز آن). ۲۴۹: ۱۳۸۴، قطب بن محییالل

ّ
قطب و مریـدانش در الل

رود این شخص همان زیستند، احتمال میروزگار نزدیک به زمان شاعر در شیراز و جهرم می

.فرد مذکور در دیوان احمد اطعمه باشد

فی وصف الصیام و مدح «: یکی با عنوان(سه قصیده.الدین احمد جهرمیجاللامیر . ۵

در وصـف ختـان و مـدح «: ر؛ دیگری با عنـوان۱۲در گ» الدین احمد جهرمیاالمیر جالل
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ای نیز در تهنیت والدت میر قصیده).ر۱۹عنوان در گای بیر؛ و قصیده۱۶در گ» امرای عظام

:ق به دنیا آمده بود۸۴۴االول جمادی۲۰الدین احمد دارد که در سید محمد فرزند جالل

ـــــــادی االول چــار و چــل بــه دولــت و فــرهشتصــد وبیســـــــت مـــــــاه جم

ـــرادُپ ـــفا بـــه دســـت م ـــــرخـــت شـــهد ش ـــــرزاده مگ ـــــروب می ـــــاخت مش س

...در نظـــــر نـــــور و در فـــــؤاد ثمـــــرمیـــــر ســـــید محمـــــد مســـــعود

ــــن مولــــودفّر ــــارک ای ــــت و مب ـــــنخس ـــــدار دی ـــــر فلـــــک اقت ـــــرورب ...پ

ـــن ـــت و دی ـــالل دول ـــم ج ـــر اعظ ـــــــتمی ـــــــدلتمملک ـــــــتردار و مع گس

ــه خ ــد و ب ــم احم ــه اس ــآن ب ــق حَس ـــینل ـــیرت عل ـــه س ـــر،آن ب ـــدل عم ـــه ع ب

)ر۱۹- پ۱۸گ(

الدین ابـوالخیر محمـد بـن فرزنـد شـمس) پ۹گ(الدین محمد جـزری شیخ جالل. ۶

جـزری دو ابن. ث مشهور شافعیقری و محّدُم) ق۸۳۳-۷۵۱(محمد بن یوسف بن جزری 

حمد بن امیر عمر ق وارد شیراز شد و پیرم۸۰۸یک بار در رمضان : در شیراز اقامت گزیدبار 

. شیخ بن امیر تیمور، حکمران وقت آن شهر، او را به منصب قضاوت شیراز و توابعش گماشت

ه سالدیگر بار بعد از مجاورت یک. ق در شیراز بود و در این سال رهسپار بصره شد۸۲۱او تا 

تا زمان وجا عازم شیراز شدابتدا به مصر و سپس به شام رفت و از آن،ق۸۲۹اوایل ،مکهدر

١).۱۳۷۴:۳/۲۳۲؛ پاکتچی، ۱۱-۱۰: ۱۴۱۶الحافظ، (مرگ در آن جا سکنی گزید 

غایـة النهایـة فـی هـا را در حال آنشرحخودش نام خود داشت که مجزری دو پسر هابن

ق به ۸۱۴ق در دمشق به دنیا آمد و در ۷۷۷نخستین ایشان در . ذکر کرده استطبقات القراء

هر درگذشــت در حــالی کــه پــدرش دور از او در شــیراز بــود بیمــاری طــاعون در همــان شــ

حتی با توجه به تصـدی منصـب قضـا کـه . جزری در شیراز اطالع چندانی در دست نیستایام اقامت ابنۀربارد.١
الدین خواندمیر در بنا بر نوشته غیاث، چهاز فارسی آموزی او خبر نداریم؛اش ارتباط تنگاتنگ با مردم است، الزمه
پاسخ کوتاه او در مجلس شاه). ٤/٧: ١٣٥٣ر، خواندمی(» کردفارسی فهم نمی«در هرات هنوز ، ابن جزریق٨١٣

انیس الناساما سیاق عباراتی که در ). ١٣٦١:٨٧کرمانی، (الله ولی در شیراز هم به زبان عربی بوده است نعمت
او با این زبان در سـالتواند دلیلی میای است که گونهبهاو ذکر شده ۀدربار . کنـ(باشـدهـای بعـدبر آشنا شدِن

جا بـه خـاک سـپرده شـد ای ساخت و در همانجزری در شیراز مدرسهابن. )٣٨٤و ٣٢٧-١٣٧٤:٣٢٥شجاع، 
).٩/٢٥٧:تابیسخاوی،(
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ــن( ــزری، اب ــد دوم ).۱۲۲۱-۳/۱۲۲۰: ۱۴۲۹ج ــه محم ــهک ــورد توج ــخص م ــین ش هم

ه دنیـا بـ،ۀ فلسطینلجولیاز اراضی َج،ق در میامین۷۸۹ماه جمادیدر، احمد اطعمه است

قـرآن و خوانـدن در سفرهای پدرش به مصر و دمشق همراه او بود و به فراگیـری قرائـت . آمد

ق به شهر َکش پایتخـت امیـر تیمـور گورکـانی ۸۰۷در . تگماشهمت میکتب علوم قرآنی 

گانـه را جا قرائـات دهسپس همراه او به شیراز رفت و در آن. جا به پدرش پیوسترفت و در آن

جـزری اطـالع های ابنجـز نوشـتهبـه). ۱۲۲۲-۳/۱۲۲۱: انهم(ق به پایان رساند ۸۰۹در 

.او در دست نیستۀباردیگری در

بـــه شـــفقت علمـــا بـــاز فـــال نیکـــو رااسـتام که شه کامران به لطـف زدهشنیده

ــــاط منتــــو رابه شـیخ عـالم فاضـل سـپرده اسـت دگـر امــــور کلــــی و جــــزوی رب

ـــت رو رامدار اهـل عـرب، سـرور عجـم کـه قمـر ـــر منزل ـــاک درش به ـــه خ ـــد ب نه

ــزری ــد ج ــت محم ــت و دول ــالل مل ــرخ ج ــه چ ــو راک ــد گ ــان او نه ــم چوگ ...در خ

ــــان خوشهمیشه چـون پـدر نامـدار خـود بنواخـت ــــامور و عالم ــــران ن ــــو راس خ

ــِن ــه رای روش ــتب ــدار بشس ــیر آب ـــــشمش ـــــْرز ده ـــــاجو راِیتیرگ ـــــردم جف م

ـــِد ـــرت ج ـــان حض ـــدعتهابس ـــر ب ـــو راکبی ـــه و ن ـــرد کهن ـــدر ک ـــر ب ـــوح ده ز ل

ــدْنــبلنــد ســاخت قــوانین شــرع و پــاک بَک ــب ــرب تیش ــو راۀه ض ــاس یرغ ــوی اس ...تق

ــو خنرفتـــه اســـت ابـــوعمرو ثـــانی از دنیـــی ــو ت ــه همچ ک
َ
ــتل ــی هس ــار او را١ف یادگ

ـــ ـــل عل ـــت اه ـــت تربی ـــیْمتراس ــدامیراث ــو راْرب ــروه نیک ــن گ ــرم ای ــه ک ــوش ب ...خ

ــاگو راای بـس نیسـتمرا وظیفه که تعیین نمـوده ــن دع ــزی ای ــرم چی ــه ک ــن ب ــاده ک زی

ــا  ــه ت ــافیهمیش ــوفی ص ــیش ص ــود پ ـــو قلیـــۀ حبشـــی قـــدنب ـــازو راْرچ زاج و م

دوبــاره طــی بکــنم ایــن خجســته مینــو رابــه دولــت تــو و بخشــایش پــدر هــر روز

ــاد ــون ب ــاه روزه میم ــت و م ــار و تولی ـــهبه ـــرب الل ـــو ط ـــرا و از ت ـــودرو رات های خ

)پ۱۰- ر۱۰گ(

او ،احمـد اطعمـهۀرودبنا بـر سـ. )پ۷پ، ۶گ(الدین مسعود صاعدی خواجه رکن. ۷

.نیست: اصل. ١



قرن نهم هجری ٤٣/دو دیوان در وصف طعام از شیراِز

(القضات قاضی
ً
محمود بن امیراحمد نظـام قـاری، ). ر۸ر، ۷گ(بوده است ) شیرازاحتماال

در مدح او دارد که ضمن آن به منصـب طوالنیای هم قصیده) ق۸۶۴زنده در (شاعر البسه 

الـدین مسـعود رکن).۴۸-۴۷: ۱۳۹۱نظـام قـاری، (کرده است تصریحویالقضاتیقاضی

فراهم آورده و جامع البدایع المظفریقریب به پنجاه هزار بیت به نام شعاری مشتمل بر نگ اُج

اسماعیل سلطان فرزند ابراهیم سلطان در . آن را به اسماعیل بن ابراهیم سلطان تقدیم کرده بود

).۱۳۸۳:۲/۴۲۱عبدالرزاق سـمرقندی، (شتق در شیراز درگذ۸۳۵زمان حیات پدرش در 

١.باقی مانده است) ق۸۵۸(علی یزدی الدیناین کتاب به قلم شرفۀاکنون تنها دیباچ

ۀپادشاه سلسل، )ر۲۰گ) (ق۸۳۸-۸۲۵حک(الدین احمد شاه بهمنی سلطان شهاب. ۸

سـلطان «، گلبرگـه،با انتساب به نام پـایتختشاطعمه،که در عنوان شعر احمد،بهمنی دکن

از شـیراز، سـلطان یـن شـاعراکـهاینجالب. خوانده شده است» الدین احمد گلبرگهشهاب

ــه دکــن را ازتــربیشبــرای تأثیرگــذاری ،و در آن قصــیدهســتایدیصــله مــامیــد دریافــتب

هشاه نعمت
ّ
.کندکه مراد احمد شاه بهمنی بود، یاد میهم،ولیالل

:هویت او درست معلوم نیستشخصی که ،)پ۱۰گ(خواجه عالءالدین حسن . ۹

آصــف خسرونشــان، خواجــه عالدیــن حســنخـوراناء روزیقـران، ملجـر صاحبسرَو

ــاحِیعطـی اجنـاس جـودجامع انواع فضـل، ُم ــننَدکفــر و ِبــم ــرع شــرع و س ع، اش

هالدین عبدامیر غیاث. ۱۰
ّ
:منصبان فارس بوده استکه یکی از صاحب. )ر۱۵گ(الل

ــتوده عبد ــت، س ــت و مل ــاث دول ــهغی
ّ
ـــالل ـــه مقت ـــاب مِبک ـــش آفت ـــود از رای ـــرس ب نی

ــّدشده است دنیی و دین را به جود و علم کفیـل ــدار و ج ــرت پــدر نام ــو حض ...کبیــرچ

فهرسـت . نـک،های آنچنـین بـرای نسـخههم. ٦٦-٦٢: ١٣٨٨الدین علی یزدی، شرف. نک،برای متن دیباچه. ١
الدین یعنی قوام،اشتباه جزو منشآت برادر اوبهاین دیباچهجانکه در آ، )٩/١٣٧٤(مرکزی دانشگاه تهرانۀکتابخان

نسخه دانشگاه مشتمل بر منشآت هر دو برادر است که بدون تمایز . شده است، معرفیق٨٣٠محمد یزدی متوفی 
شگفت است کـه ایـن نسـخه در فهرسـت. ها را از هم تفکیک کرددقت آنهب؛ لذا بایدانددر پی هم کتابت شده

ۀنیست و تنها دربردارندشعریشده است در حالی که مشتمل بر ثبتالدین محمد یزدی نام دیوان قوامهبورمذک
بزرگ حضرت آیـة اللـه العظمـی ۀهای خطی کتابخانفهرست نسخه(هر دو برادر استخلوط متعلق بهمیمنشآت

نویسنام مقدمه)٢٢/٥٢: تاآقابزرگ، بی(الذریعةدر . )٤٥/٢٢٧، مرعشی نجفی
ً
الـدین یـزدی ذکـر قواماشتباها

.ک، نـشـدمهـدی بیـانی نگهـداری میۀتـر در کتابخانـای دیگر از دیباچه کـه پـیشنیز برای نسخه(شده است 
.)٢٤٠، ص ١٣٤٠، خرداد ٣، ش ٤، س راهنمای کتاب، مهدی بیانی، »مجموعه منشئات«



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٤٤

...بالد فارس مـزین شـده اسـت و دیـده منیـرهــزار شــکر کــه بــاز از وجــود بــا جــودت

ــ ــن زر ُک ــب م ــویش قل ــر خ ــو نظ کــه خانـــدان شـــما راســت تربیـــت اکســـیرنز پرت

.)پ۲۲گ(الدین محمود میر نجم. ۱۱

ـهشاه نعمتۀخلیف، )ر۵گ(ق ۸۶۲الدین احمد واعظ شیرازی متوفی سید نظام. ۱۲
ّ
الل

او و برادر بزرگترش، سید عمادالدین علـی، از شـیراز بـه خـدمت. در شیراز)ق۸۳۴.د(ولی 

هشاه نعمت
ّ
و تلقیِنو ارادت نمودند و توبههر دو بیعت کردند«ولی در کوبنان رسیدند و الل

هسید عمادالدین علی از سوی شاه نعمت. »دفرا گرفتن... ذکر
ّ
الدین رهسپار هند شد و نظامالل

ـهشاه نعمـت» از جمله مشاهیر خلفای«او . احمد به شهر خود شیراز بازگشت
ّ
محسـوب الل

٢).۵۶: همان(و به دست او خرقه پوشیده بود ١)۷۴-۱۳۶۱:۷۱کرمانی،(شد می

:الدین احمد واعظ چنین استظاماحمد اطعمه در مدح سید نۀبخشی از سرود

عبـدالرزاق بـن عبـدالکریم ۀبرگرفته از همـین رسـالالدین احمدخان هدایت درباره نظامهای رضاقلینوشتهۀهم. ١
.)٥٢-١٣٤٥:٣/٥١؛ نیز معصومعلی شاه، ٥٢٦و ٥٢٠-٥١٨:تاهدایت، بی.کن(کرمانی است

ای از آن در اختیار عبدالرزاق بن عبدالکریم کرمانی قرار داشت و نوشته بود که نسخهشرح اربعینیالدین احمد نظام. ٢
الدین و مرادش نظامۀاسانید خرقۀسلسل) ق٩١١شده در تألیف(خود ِیالله ولت شاه نعمتمناقب حضرۀاو در رسال

الله ولی بیعت پسر بزرگ او، سید عزالدین اسحاق، نیز با شاه نعمت).٥٧-٥٦: ١٣٦١کرمانی، (را نقل کرده است 
منی به جای خود، فرزندش را همراه الدین احمد در جواب درخواست شاه احمد بهنظام. کرده و از او خرقه ستانده بود

اش میر نورالله بن شاه الله ولی که در پاسخ شاه احمد، نوهای به درگاه او روانه کرد؛ کاری مشابه شاه نعمتبا نامه
الله ولی بود و الدین احمد شیرازی از مریدان شاه نعمتشاه احمد بهمنی هم همانند نظام. الله را به دکن فرستادخلیل

فـرزام، .کنالله شاه نعمتروابط او ویبرا(حتمال فراوان دعوتش برای سفر به هند به همین سبب بوده استبه ا
.)٢٣٥-٢٣٠: ١٣٧٤؛ همو، ١٠٨-٨٨و ٤٢-٤٢: ١٣٥١

الدین علـی یـزدی، شـرف(الدین علی یزدی است و ضمن منشآت او منتشر شده است این نامه به انشای شرف
بعد از این نامه، نامه دیگری است از سید عزالدین اسحاق ،الدینمنشآت شرفۀجموعدر م). ١٣٦-١٣٤: ١٣٨٨

از پسر همین واعظ، سید عزالدین اسحاق بـه امیـر «: ، با عنوان١٣٨-١٣٦: همان(الله ولی خطاب به شاه نعمت
گاشـته، نشـان از الدین علی یـزدی نکه نامه پدر و پسر را شخصی چون شرفنای). »نورالدین نعمةالله قدس سره

.جایگاه و اعتبار این خانواده در شهر شیراز دارد
داعی الدین محمود معروف به شاهیکی سید نظام: اندق درگذشت و به این تاریخ دو نفر تصریح کرده٨٦٢او در 

تـاریخ در رثـای احمـد گفـتسـروده حـاوی مـادهکـه سـه سوک) ق٨٧٠(شیرازی و ملقب به الداعی الی اللـه 
دیگـری . اللـه ولـی بـودو خـود نیـز از خلفـای شـاه نعمت) ٢٧٩و ١٧٨و ٢/١٧٣: ١٣٣٩داعی شـیرازی، اهش(

کرمـانی، (ق ٩١١شـده در اللـه ولـی تألیفمناقب حضرت شاه نعمتۀعبدالرزاق بن عبدالکریم کرمانی در رسال

.)٥٢٠:تا؛ و به نقل از او هدایت، بی٧٤: ١٣٦١



قرن نهم هجری ٤٥/دو دیوان در وصف طعام از شیراِز

ــ ــدی ۀبخــواه توش ــن ره ز مرش ــای علمــــاۀســــادات و زبــــدۀبـــود خالصــــامروزک

ـــوی ـــذّکر تق ـــم و م ـــز عل ـــیط مرک ١کــه هســت قطــب زمــین و زمــان و روشــن رامح

ــر اعظــم اعلــم ســتوده کهــف کـه مــر وراسـت چــو کعبــه هـزار نــور و صــفاالحــاجامی

ــِن ــام دی ــنظ ــام دی ــد، نظ ــدْنمحم ــدااحم ــل خ ــه اه ــق ب ــیض ح ــه ف ــدار و رابط م

ـــل ـــیرِتخلی ـــیس ـــدِمعیس
َ

ــحابرمقدمخض ــِتفلــکفــیِضس ــرفع
َ
ســیماکمل

ــوی ــکوه مرتض ــطفوی در ش ــال مص ــانخص ــه پنه ــاطنش هم ــه ب ــدا،ب ــاهرش پی ــه ظ ب

فضـــایش درآمـــدی ز هـــوابـــه طـــایرّیسآن خانــدان کــه روح قــُدۀتــویی گزیــد

ــ ــدر زمان ــو ان ــر ذات ت ــتنظی ــــاه مفقودس ــــاب را همت ــــود آفت ــــه ب ــــی چگون بل

ـــابــه آســتین تــو دایــم ملــوک را تقبیــل ـــول را ملج ـــر فح ـــو یکس ـــتان ت ـــه آس ب

هر آنکه شد متمّس
ّ

که کـرد مصـحف و عتـرت رسـول هـادی مـاک بـه تـو نگـردد ضـال

ــایــی بــه طــالع مســعودآدر آن زمــان کــه بر ــش پ ــر ش ــه منب ــد ب ــه برآی ــتری ک ــو مش چ

ــــدِسن فتد از شـوق مجلـس تـو همـیزمازمان ــــوت مق ــــروش در ملک ــــیخ اعل
ُ

یـــد بیضـــاْنبیـــان در ســـخنمـــوده وقـــِتمنبـر عـالی نشسـته همچـو کلـیموِربه ط

وار دمــــی قلــــب مــــرده را احیــــامســــیحتأویــلۀز بــس حقــایق تنزیــل و نکتــ

ــد ــم ل ــه عل ــر ن ــیّناگ ــلُب ــرا حاص ــِخدی ت ــأواِض ــاختی م ــت نس ــس وعظ ــه مجل ر ب

ــ ــرافت ــر و در اط ــاه منی ــه چــو م ســادات چــون نجــوم هـــداۀنشســته زمــرویی میان

ــت ــدام مقرونس ــت م ــه اجاب ــو ب ــی در حــق جمیــع دعــادعــای ت تــرا رســد کــه کن

ــاطق اســت در اوصــاف تــو کــالم خــدامـداحی انـدر آن حضــرتۀمـرا چـه زهـر کــه ن

ــاطن ــاهر و ب ــات ظ ــب فتوح ــرای کس ـــردهب ـــو ک ـــاب ت ـــه جن ـــلی ب ـــتوس
ّ

اام حق

ــنفعلم ــغ م ــم بلی ــت کالم ــه هس ــر چ ر سـوی دریـارد لعـل و ُدکه کـس بـه کـان نَبـاگ

ــی احمـدۀچو شیر خالص و شهدسـت گفتـ ــنیکس ــن چاش ــد و ای ندان
ُ
ــر ف ــمگ حاَص

ــة ــداح نعم ــه م ــت ک ــو سالهاس چ
ّ
ــمالل ـــاب شـــماه ـــابم از جن ـــی ی ـــزد کـــه تربیت س

ـــهمیشـه تـا کـه فرســتد بـه عـادت معهــود ـــه خل ـــر روزه رزقِیروزْقب ـــماه ده ز س

احتما. ١
ً
.به اقتضای قافیه حذف شده است» ی«باشد که »رایروشن«مرادال



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٤٦

ــم ــرب ــو آخ ــم،اد دور ت ــت ک ــاد فیض ــــمان ِومب ــــه آس ــــاک ــــاب دع ــــاری و آفت ق

).پ۸گ(یک قصیده با عنوان واحد من الحکماء . ۱۳

ههای احمد نیز مانند بسحاق به شاه نعمتدر سروده
ّ
اشاره شده ) ق۸۳۴-۷۳۰(ولی الل

ـاو ضمن ستایش دو تن از مریدان شـاه نعمـت١.است
ّ
الـدین احمـد واعـظ سـید نظام(هالل

کنـد کـه خـود نیـز ستایشـگر ایـن صـوفی تصـریح می) شیرازی و سلطان احمد شاه بهمنی

:نامبردار است

ــة ــّداح نعم ــه م ــت ک ــو سالهاس ــچ ه
ّ
ـــاب شـــمامالل ـــابم از جن ـــی ی ـــزد کـــه تربیت س

)پ۶گ(

ــتایم ــم س ــه دای ــس ک ــن ب ــر ای ــرا فخ ــــــةم ــــــه نعم ــــــههم
ّ
ــــــبالل را در مناق

)ر۲۲گ(

دیوان که بدون رعایت ترتیب الفبایی قافیه است، حاوی ذکر نام شـعرایی ۀخستین قصیدن

نـوعی ایـن قصـیده بـه. انـد و نیـز اشـاره بـه طـرز شـعرش دارداست که مطمح نظر او بوده

: سبک اشعار احمد اطعمه استۀکنندمعرفی

خــــــواراول اولــــــی بــــــود بــــــه روزیداررســــــان مهمــــــانشــــــکر روزی

ـــــنعم و راز ـــــریم٢قم ـــــیم و ک ــــــارو حل ــــــان و فاعــــــل مخت مّن ...حــــــّی

ــــــم فرســــــتاده ــــــه بهــــــین ام ربارکــــــالم شــــــّکطــــــوطی خــــــوشب

ــــــح ــــــل گلشــــــن انــــــا امل شــــــرع احمــــــد مختــــــارۀســــــفربلب

رابطه بسحاق اطعمه و شاه نعمتۀدربار. ١
ً
های بسحاق را گروهی سروده: متعارض وجود داردالله ولی دو نظر کامال

بر ارادتش به عارف نامدار هم
ّ

دانند و گروهی دیگر اشارات بسحاق به او را آمیخته به تعریض و روزگار خود میدال
اللـه ولـی اشـاره دارد و تضـمین برای ابیاتی که در دیوان بسحاق به شـاه نعمـت. کنندآمیز تلقی میر و نکتهتسخ

: ١٣٧٧؛ دبیرسیاقی، ٢٢-٢١: ١٣٥٠عاصمی، . ، نکغزلیات او و نیز داستان دیدار این دو نفر و داوری درباره آن
نیـز بـرای اشـارات . وهشـتسـیـ هفـتوسـی،بیست: ١٣٩٢؛ بسحق اطعمه، ١٨-١٧: ١٣٨٦؛ اعلم، ١٣-١٢

های و بـرای نقیضـه؛ ١٦٨، ١٤٨، ١٤٢: ١٣٩٢بسحق اطعمـه، . ، نکالله ولی در اشعارشبسحاق به شاه نعمت
.١٦٦، ١٣٣: هماناشعار او، 

ً
بخشی از جوانی خود شگفت است که دیگر پیرو مکتب بسحاق در قرن نهم، صوفی محمد هروی، که احتماال

.)١٥٨: ١٣٨٦صوفی محمد هروی، .کن(الله ولی بودبسحاق گذرانیده هم مرید شاه نعمتحیاتۀرا در دور
.رزاق: اصل. ٢



قرن نهم هجری ٤٧/دو دیوان در وصف طعام از شیراِز

ـــــارکــــه بــــرو بــــاد و آل و اصــــحابش ـــــور و نث ـــــاق ن ـــــانی طب هـــــر زم

ــــــــرده ــــــــام او ک ــــــــای عظ ــــــه اســــــتغفاراولی
ّ
ــــــدرین خــــــان ز زل ان

ــــ ــــدرین خــــان ز س اخیــــــــــارۀعلمــــــــــا و ایمــــــــــخــــادمۀفرو ان

معـــــدن کشـــــف و مخـــــزن اســـــرارشــــــعراۀاز کــــــرم کــــــرده ســــــین

ــــــدارده مــــــوالانــــــدرین بــــــزم جــــــام ــــــدرین خانــــــه کدخــــــدا پن ون

ــــر ــــربی بنگ ــــت مش ــــرا هس ــــر ت ـــارگ ـــد عط ـــی کش ـــری هم ـــه مج ـــر چ گ

ــــــاده ــــــافظ ب ــــــشنوش دردیح ـــــــرو دلک ـــــــاب دردیخس ـــــــوارکب خ

ــــــرده ــــــر ک ــــــار پ ــــــق روزگ از حــــــالوۀ گفتــــــارهــــــر یکــــــیطب

ــــربت ــــمۀ ش ــــک ز چش ــــر ی ــــهداده ه ــــک از بیش ــــر ی ــــکاره ــــه ش ای گرفت

ــــــه ــــــان طریق ــــــخندر می ــــــعارهای س ــــــه اش ــــــو اطعم ــــــود همچ نب

ــــــــرورده ــــــــیح پ ــــــــخنان مل ــــــــیدۀ خوشس ــــــــوۀ نورس ــــــــوارمی خ

ــــد ــــرش قن ــــمات و نث ــــم او بکس ــــــارنظ ــــــوه و قصــــــیده خی غــــــزلش می

یـــــده شـــــمارهمچـــــو صـــــابونی برمثنــــوی چــــون قطــــایف و قطعــــه

ــــیرین ــــۀ ش ــــل قص ــــد می ــــی کن ک
ج

هـــر کـــه گشــــت از حـــالوه برخــــوردار

ـــؤمن ـــا م ـــت دایم ـــه حلویس ـــون ک کــــارهســــت احمــــد همیشــــه شــــیرینچ

ه
ّ
ـــــالزل ـــــل کم ـــــماط اه ـــــد س چین مـــــــــزارع اخیـــــــــارخوشــــــــهبن

)پ۵گ(

متأسفانه بخـش . احمد اطعمه استۀبیتی سرودآخر دیوان، شامل معماهای تکۀصفح

).ر۳۰گ(از نسخه افتاده است آغاز معماها

مجمـع الفـرسای از دیوان اشعار احمد اطعمه به دست نیامـده بـود و تنهـا در نسخه،پیش از این

های او بیـت از سـروده۳۶،)ق۱۰۲۸نهـایی در تـدویناثر محمدقاسم سروری کاشـانی، (

ۀبازمانـدعنـوانهمـین مقـدار را محمـد دبیرسـیاقی بـه. نقل شـده بـودمثال عنوان شاهد به

ن چـون در آن زمـاالبتـه). ۲۰-۱۶: ۱۳۷۷دبیرسـیاقی (کردشر منتهای احمد اطعمه سروده

اوحـدی بلیـانی، . نـک(شـده در آن پـنج بیـت نقلچاپ نشده بود،هنوز عرفات العاشقین



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٤٨

اشـعار احمـد اطعمـه در شمار.، از چشم دبیرسیاقی دور مانده بود)۱/۴۴۴-۴۴۵، ۱۳۸۹

شده، اما دو افتادگی بیت بالغ می۴۴۵به ،یادداشت انتهای دیوانطبق،ملیۀکتابخانۀنسخ

بخشـی از همـین مقـدار هـم تبـاه شـود و کـهسبب شـده اسـت۲۹و ۲۳های بعد از برگ

.بیت باقی بماندچهارصد 

دارد کـه خوشـبختانه مـتن ١ای به قلم محمـد قـاری زعفرانـیدیوان احمد اطعمه مقدمه

اسـتقابـل تـوجهیو حـاوی اشـارات مهـم و) ر۴-پ ۲گ(ه کاملش در نسخه باقی ماند

یـن مقدمـه بـه ا.اوتـدوین اشـعار ۀزمان فوت و نحو،طرز سخن،اسم و لقب احمدۀدربار

هالی داعیشاههای سرودههمراه سوک
ّ
هسـتند تنها منابع قـدیمی) ق۸۷۰-۸۱۰(شیرازی الل

.ددهنبه دست میاطعمهزندگی احمدۀدربارهایی آگاهیکه 
:ستهاشاعر اینۀمحمد قاری زعفرانی دربارۀ مقدمنکات مهِمّ

خود بـه دهد احمد در روزگاراشاره به نام و لقب شاعر همراه با توصیفاتی که نشان میـ 

:شدفضل و علم شناخته می
قدوة الفضالء فی زمانه و اسوة العلماء فی اوانه، الجامع بین المعقـول و المنقـول، الفـایز 

و النثر و الفروع و االصول، موال فخر الحق والـدین احمـد المعـروف عـن االیمـة بالنظم 

.باالطعمة

در درویشـی متـذکر رادرجـات اوچنـینهمخود مراتب دانـش و ۀداعی هم در مرثیشاه

داعـی لقـب البتـه شـاه. آید که احمد مجلس درس نیز داشته اسـتو از کالمش برمی،شده

بـا احمـد هـاآنارتباط نزدیک هر دو نفـر با توجه به٢.کرده استذکر » الدیننظام«احمد را 

کـه احمد، دور نیستاسمالدین برایبودن هر دو لقب فخرالدین و نظاممتداولو نیزاطعمه

.اندخواندهمیبا هر دو لقب رااو

ای در نزدیکـی بغـداد و تواند منسوب بـه زعفرانیـه قریـهنسبت زعفرانی می. نیستاز احوال او اطالعی در دست . ١
م با همین نسبت در قرون متقدم نشـان داده اء چند قاری دیگر هطبقات قّردر. ای در آن شهر باشدمحلهچنینهم

ۀچنین قرآنـی همـراه بـا ترجمـهم. )١٣٥٤و ٣/١٠٦٧، ١/٣٧٨،٢/٦٧٢:ق١٤٢٩جزری، ابن. نک(شده است
آن را ق ٥٤٦الفضـل زعفرانـی، در ابوالفخر بن ابیهمین نسبت، فارسی زیرنویس در دست است که شخصی با 

).٥٥١اسی تهران، شرضا عبۀموجود در موز(کتابت کرده است 
نظـام یگانه شیخ مـوالی:و بیتی در خود شعر» فی مرثیة المولی نظام الملة والدین احمد اطعمه«: در عنوان شعر. ٢

).٣١٣-٢/٣١٢: ١٣٣٩داعی شیرازی، شاه(فضل بدادبدانست و داِد) عام: اصل(که مغز علم / دین احمد
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کید بر پیروِیـ  . بسحاق اطعمهاز سبک و سیاق ادبی احمد تأ

با دو مادهۀ زعفرانیممقد. حمدتاریخ درگذشت اـ 
ِ

درگذشت احمد اطعمـه پایـان تاریخ

و دیگـری از شـخص ق،۸۵۰مقدمه، که برابر است بـا ۀاز نویسند»مضی«یکی. پذیردمی

.ق۸۵۲معادل ،نام عزالدین سنغریهبیگمنام

شـود کـه صـحیح تاریخ معلوم میداعی شیرازی با این دو مادهتاریخ شاهاز سنجش ماده

تصحیح منصـور رسـتگار ،کلیات بسحق اطعمه شیرازیۀاما در مقدم،استق۸۵۰همان 

داعی شیرازی چنین در دیگر منابع، با استناد به مراثی دیگر شاهآن مقدمه و به نقل از ،فسایی

: ۱۳۹۲رسـتگار فسـایی، (ق درگذشته است ۸۶۲اند که احمد اطعمه در شعبان نتیجه گرفته

اسـم و روزگار و همخلط میان دو نفر همسببن اشتباه بهواضح است که ای).چهلـونه سی

. صـورت گرفتـه اسـت،الـدین احمـد شـیرازییعنی احمد اطعمـه و سـید نظام،همشهری

مفصـل سـخن گفتـهدربـاره او تر شخص اخیر خود از ممدوحین احمد اطعمه است و پیش

).۱۲ش ←(شد

تـاریخ چهار مـادهاودر دیوان .خوبی مشخص استداعی هم بهاین تمایز در اشعار شاه

ۀ بلنـدی آمـده در انتهای قصـیدهاآننخستیِن. فوت این دو نفر موجود استسالبرای ثبت 

، و های اطعمـه یعنـی کلمـات آشـپزی و نـام غـذاهاهدسـرومشتمل بر کلماتی از نوع است 

که با فضای » خوردم«ۀکلم،در این قصیده. داردداعی با احمد اشاراتی هم به مصاحبت شاه

، سال درگذشـت احمـد اطعمـه دانسـته شـده ق۸۵۰دارد، مطابق تاّماشعار او هم مناسبت 

داعـی شـیرازی، شاه(» سال عمر از چهل به پنجاه نبرد«احمد اطعمه ،بنا بر آن قصیده. است

ــ١).۱۳۳۹:۲/۳۱۲-۳۱۵ ــه قطع ــده در س ــاریخ ذکرش ــا ت ــِرۀام ــاهدیگ ــوک ش ــی در س داع

شـعر،تـاریخ دیگـر شـوداریخ این شعر نیز متناسـب بـا سـه مـادهکه تبرای آن،کلیات بسحق اطعمه شیرازیدر . ١
: تاریخ قصیده چنین ضبط شـده اسـتدر متن مصحح دبیرسیاقی مصراع حاوی ماده. اندداعی را عوض کردهشاه

که بود خوردم تاریخ موت گیر «: اما رستگار فسایی مصراع را به صورت،»تاریخ موت گیر بیاد" خوردم"که تو ز «
تـاریخ یادشـده مصـراعاز ،»خوردم«به » بود«ناروا و افزودن کلمه تبدیل ۀ این در نتیج. تبدیل کرده است» به یاد
درآمـده ٨٦٢عـدد برابـر بـا» بود خـوردم«که ترکیب ی بیش نبودهاتفاقیاین تطابق. ق استخراج شده است٨٦٢

بـدلی ضـبطنسـخه،م از ابیات این قصـیدهکدابلکه برای هیچ،تنها برای این مصراعداعی نهدر دیوان شاه. ستا
.صورت پذیرفته باشدآننشده است که احتمال بدهیم این تغییر بر اساس



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٥٠

).۲۷۹و ۱۷۸و ۲/۱۷۳: همـان(ق ۸۶۲برابر است با ،د واعظ شیرازیالدین احمسید نظام

و او را در قائـل شـدهالـدین احمـد احترامی زایدالوصف بـرای نظامداعیشاهدر این قطعات 

در هر سه قطعه سـال فـوت ایـن . استو امامش خوانده فضل و علم و سیادت یگانه دانسته 

ر مـاه شـعبان رخ داده و در ها این واقعـه دتای آنکه بنا بر دو استق ۸۶۲احمد الدیننظام

ه مرثیـه در وصـف کسـی اسـت کـه هر س.تر سوم آن ماه ذکر شده استصورت دقیقیکی به

قطـب «. »فضل و علم و سیادت، یگانه«بوده و در جمع بین » سید السادات«و » سید سند«

مجمـع علـم و «ت و سـاخخود بود و دانشمندی بود که نظام شریعت را اسـتوار می» دوران

داعـی بـا این عبارات و توصیفات، گویـای ارتبـاط تنگاتنـگ شـاه. بود» حلم و فضل و بیان

چـه هـر دو از خلیفگـاناسـت، طبیعـی ایـن موضـوع و البتـه الدین احمد واعظ استنظام

هشاه نعمت
ّ
که ابیات آن از مجمـوع سـه با آن،نخستۀما در قصیدا. ولی در شیراز بودندالل

ای به سیادت احمـد اطعمـه نه اشاره،)بیت۱۰بیت در مقابل ۲۳(است تربیشدیگر ۀقطع

اصـغر حکمـت در علی. شده و نه این مقدار در مدح و ستایش او سـخن گفتـه شـده اسـت

الدین احمد شیرازی اشـاره به تمایز میان احمد اطعمه و نظام،داعیشاهبر دیوان ۀ خودمقدم

سـاخته اسـت بـه روش بسـحق اطعمـه میرد اخیـر اشـعاریفـکـهکرده و محتمل دانسـته

محمد دبیرسیاقی بر آن دیوان هم ذکـر شـده ۀین مطلب در مقدما). ال/ ۱: ۱۳۳۹حکمت، (

ۀهایش دربارنوشتهۀدر بقینیزو به همین دلیل،)۶۹و ۵۵-۱/۵۴: ۱۳۳۹دبیرسیاقی، (است 

ق ۸۵۰جـا احمد اطعمه را همهو سال درگذشت ،نخست اشارهۀتنها به قصید،احمد اطعمه

١.کرده استقید

آوری اشـعارش اسـت کـه او خـود بـه جمـعاینمقدمه در باب احمد اطالع مهم دیگِر

. نویس پس از مرگش به این کار دست یازیده استداد و مقدمهرغبتی نشان نمی

از اصـحاب وجـد و ، واشتباه مربوط به شیخ ابواسحاق اطعمهداعی را بهشاهۀسرودسوکطرائق الحقایقصاحب . ١
الله صفا با نقل ایـن سـخن متـذکر ذبیح). ٣/٢٤: ١٣٤٥معصومعلی شاه، (داعی دانسته است شاهحال و معاشِر

این دو نفر را با هم اشتباه گرفته شاه معصومعلیشده است که اهل وجد و حال بودن از آثار بسحاق هویدا نیست و 
داعی را مربـوط بـه تاریخ سرودۀ شاهنادرست مادهبهنیزنصرالله پورجوادی). ٢٤٩-١٣٧٠:۴/٢٤٨،صفا(است 

: ١٣٥٤پورجـوادی، .کن(استایراد گرفتهبعضی از حکایات زندگی او ، بهسته و بر اساس آنبسحاق اطعمه دان
١١١-١٠٩(.



قرن نهم هجری ٥١/دو دیوان در وصف طعام از شیراِز

از ملـی ۀکتابخانـۀدر نسـخ. نیز به نثر نوشته بوداشاره شده که احمد مطالبی ،چنینهم

ای از دیـوان بسـحاق اطعمـه ولی در پایان نسـخه، احمد چیزی نوشته نشده استآثار منثور

بحر طویلی از فخرالـدین ) ۱۱، قرن Aph III 6Aۀدانشگاه پنجاب الهور، شمارۀدر کتابخان(

آن نسخه افتادگی دارد و تنها یک صـفحه از انجاِممتأسفانه١.احمد اطعمه نوشته شده است

بـا نـام ۀ یادشدهاین بحر طویل که در نسخ. یل احمد اطعمه در آن باقی مانده استبحر طو

:شودخوانده شده، با این عبارات آغاز می» بحر طویل موالنا فخرالدین احمد اطعمه«

مرحبا قدوم نوروز که از شیر و پنیر نو بریان به لب خوان نفر آید، طربی در خور آن را خود 

بو شباد بهاری مگر از کشکک خوۀفایحرایحۀرسد از را مددی میشاه و گدا را گشنگان 

٢.اثری هست صبا را

جالـب.ها آراسته اسـتاطعمه این بحر طویل را نیز با کلمات مربوط به خوردنیمداح

دیوان بسحاق ۀملی به ضمیمۀکتابخانۀاست که این بحر طویل همچون دیوان احمد در نسخ

های احمد در دست نویسی که از اشعار و نوشتههر دو دست،ییعن. اطعمه نوشته شده است

تر لذا شاید با بررسی دقیق. هایی از دیوان بسحاق اطعمه محفوظ مانده استاست، در نسخه

.به اشعار دیگری از احمد اطعمه دست یافت، بتوانهای کلیات بسحاق اطعمهنسخه

:فرانی چنین استمتن مقدمه دیوان احمد اطعمه به قلم محمد قاری زع
بدعی که در اختراع اطوار عالم مماثل هیچ احد نیست و رازقی که در بسـط بعد از حمد ُم

دریغ او بـه ادانـی و اقاصـی واصـل خوان اطعمه محتاج هیچ مدد نه، فیاضی که فیض بی

ی کـه سـماط مقـّدِر. شـودگردد و کریمی که انعام عام او مطیع و عاصی را حاصل میمی

یزلی بعضی را با وجود نزهت خاطر و تصفیۀ باطن نان جوی بـه ز مطبخ تقدیر لماو اازلِی

ای را با وجود عصـیان و اسـتیجاب خـذالن گرداند، و فرقهخون جگر و دل بریان مهیا می

نه به آنش کین و عیل، و نه با اینش مهـر و . داردم جنان مهّنا میَعِن٣هم درین جهان اجتناء

:بیت. در و یعذب من یشاء و یغفریبسط الرزق و یق. میل

ــبــرای معرفــی ایــن نســخه. ١ ؛ ١٣٩٠:٢/٩٣٢؛ همــو، ١٠٧: م٢٠١٠؛ نوشــاهی، ١٣٦٥:٧/٤٨٥منــزوی، .ک، ن
Abdullah, 1948: 285-286.

.اه پنجاب الهور بررسی کردممرکزی دانشگۀش در کتابخان١٣٩٧این نسخه را در خرداد . ٢
.چیدنمیوه: اجتناء. اجتنان: اصل. ٣



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٥٢

ــهخــواران در ازلدر میــان طشــت و دیــگ رزق قســمتش گــه گــردن و گــه گــرده ران انداخت

ـــهحکمـتشدهیـدطعـمیبـییزردآلـوکجاهر ـــان انداخت ـــش در ده ـــادامی ز لطف ـــز ب مغ

نسیم رایحۀ صلوات و شمیم فاتحۀ تحیات بر روح پرفتوح آن مهمـان خـاص غیبـی کـه و

، آن که بـا وجـود آن »اکلها دائم«، و آن داعی موافق و مالئم به ضیفخانه »یعند رّبُتأبی«

که در سموات و ارضین هیچ فردی از افراد برو ممتلی نگشت درین خانۀ دنیای دون از نان 

دلهای رنجوران طریق در طلب نبات کالمش در تکـاپوی . تلی نشدْمجو جوف مطّهر او ُم
ّ

:بیت. روحانی، مالحت لفظ آبدارش را هواجویشان زالل فیض و متعط

ـــخنای ســـروری کـــه پـــیش کـــالم ملـــیح تـــو ـــان س ـــده زب ـــاز مان ـــته ب ـــون پس ورانچ
ج

ــوهرانو مجلســی،١انیوگوهرفشـان بـه هــر لـب خـ ــاکیزه گ ــو پ ــف ت ــه وص ــود ب ــون نخ همچ

.حیاتلوات و اکمل الّتعلیه و علی آله و اصحابه افضل الّص

کند الباب پوشیده نماند که چون عموم فیض سبحانی اقتضای آن میاما بعد بر رای ارباِب

که در هر قرنی از اقران و زمانی از ازمان بعضی خواص از میـان عـوام بـه مزیـت علـم و 

فضیلت و حسن طبیعت ممتاز باشد، سّیما طبع موزون که موقوف است به سلیقه و ایجـاد 

ای نیست که این نوع هر گاه که منتظم یبهو شا. ابکار افکار که مسبوق است به نفس خلیقه

به علوم کسبیه از شرعیه و حکمیه و غیرهما گردد، نزد ذوی العقول به حیثیتی درجـۀ قبـول 

. همه خواهند که باشند ولیکن نتوانند. پذیرد که ورای آن متصور نتواند بود

ده، قـدوة بنا برین مقدمه، موصوف به این صفات حمیده و مّتصف به ایـن خصـال پسـندی

الفضالء فی زمانه و اسوة العلماء فی اوانه، الجامع بین المعقول و المنقول، الفـایز بـالنظم 

و النثر و الفروع و االصول، موال فخر الحق والدین احمد المعروف عن االیمة باالطعمـة، 

َر
ّ
ود، ه من النعم و اسکنه بفضله فی الروضة بالرضوان، که اگر در مدیح او اطنـاب رزقه الل

و از شائبۀ تکلف که مخالف طریقۀ او بود، خالی نباشد؛ زیرا که با وجـود کمـال ظـاهر و 

تکلفی به نوعی اختیار کرده بود که فضالی زمـان و علمـای اوان بـه باطن طریق فقر و بی

و چون عنفوان شـباب کـه قریحـه را حـّدت تمـام از . امتیاز او بین االقران اعتراف داشتند

آن که طریقۀ وصف ِنَعم نامتنـاهی حضـرت الهـی ٢شد ملهم گشته بود تاباجانب نظم می

سلوک نماید، به دلیل آن که این شیوه در تغّزل و بیان رجحان دارد بر وصف جنان، زیرا که 

.خانی: اصل. ١
.با: اصل. ٢



قرن نهم هجری ٥٣/دو دیوان در وصف طعام از شیراِز

مشحون به اوصاف و طبیعـت را ضـروری و ذم شـرعی بـر آن مترتـب نـه، و١کالم ایزدی
ّ
با وجود آن که تعبد حضرت سبحانی جل

ً
واجب و الزم است ایضا

ً
و شرعا

ً
ت عظمته عقال

و این معنی بر ارباب عقل ظاهر و نزد اصحاب علم و فضل باهر است، طبیعت بشریت را 

شـبهتی قاصـر العقـل را در طاعـت حضـرت مادام که تحریص نام بر نعم خلد نباشد بی

:ربانی تکاسل ظاهر شود و چنانچه سخن قایل

٢گــر نــه در جنــت امیــد قلیــه و حلــوا بــود؟در سجود،پشت این جمعی مقلد خم که کردی 

هاشارت به این فرقه است و چون مشارالیه رحمة 
ّ
علیه مسبوق به نوع این شـیوه بـود بـه الل

اختراع شیخ االطعمه بسحق علیه الرحمه و مربای تربیـت او بـود چنانچـه نظمـش مشـیر 

٣:است به این معنی که بیت

ـــی و نق ـــوانین عقل ـــب ق ـــد کس ـــیز بع پــس از ســلوک بــه هــر طــرز و ســیر هــر منهــاجل

ــنی ــعر چاش ــودم ز ش ــخ نم ــیش تل ــه ع ایب
ُ
ـــح ا ـــان مل ـــرات از می ـــذب ف ـــان ع ـــاجبس ج

ـــاره ـــک ب ـــه ی ـــروختم ب ــــچـــراغ اطعمـــه اف ــــن عّص ــــیض روغ ــــالجز ف ــــۀ ح ٤ار و پنب

تضـمین نشـد و بـه ٥ای دیگر اختیار کرد چنانچه محتاج به تقلید وبنا بر سعۀ طبع، طریقه

نوع مدح و قصاید و غزلیات و فراید محلی را در میدان بالغت به طریقی تاخته اسـت کـه 

گشت و از اطراف و اکناف به طلب ُدرر منظـوم از بحـار ٦در مسابقه تالی به عجز مغترف

:بیت. افضالش معترف شدند

جهــان پــر اســت ز تکبیــر ســفرۀ احمــد
ج

ـــــه ز  ـــــرون نرفت ـــــهب
ّ
ـــــیرازالل ـــــر ش اکب

منـد رفت که ارباب اکـل را از ایـن سـفره منثـور بهرهان مرافقت التماس میو چون در زم

باید کـرد کـه خـواص و عـوام را تحریر می٧باید گردانید و جمع این اطعمه در خوانیمی

شود، بر سـبیل کلفـت بعضـی خـواص را از آللـی کـالم دراز آن میسر ٨تکلفی التقامبی

.ایزی: اصل. ١
.درست باشد» ُبدی«باید . ٢
.ای آمده استضمن قصیدههپ نسخ٩گاین ابیات در . ٣
ایـن سـه بیـت . »داشـتهمال بسحاق اطعمه پسر حالجی بوده و لهذا به این لقب اشـتهار «: در حاشیه نوشته شده. ٤

.آمده است) پ٩گ(احمد اطعمه در مدح یکی از حکما در همین نسخه ۀضمن قصید
.در نسخه نیست» و«. ٥
.آب به مشت برگیرنده: مغترف. ٦
.خانی: اصل. ٧
.نهادن و فروبردنردن لقمه، با سرعت لقمه در دهانبفرو: التقام. ٨



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٥٤

ع بعضی دیگر وصیت بـه احبـاب نمـود پـس از آورد و چون حوالۀ جمعقد کتابت در می

ای و در تقـدیم و تـأخیر رعایـت ای و دیباچهتنقیح، بنابراین الزم شد انتظام آن را به مقدمه

ر نظـم لطیـف در عقـد تحریـر َرفاالنسب نمودن و چـون بسـیاری از ُد]االنسب[االدب 

و اکفا الیح بود و عظیم هر آینه چون بر امثال. نیاورده بود، به اسم ملحقات داخل جمع شد

ره محمد القاری محّرِل. القدر، در شب قدر میل به عالم قدس نمود و تاریخ وفاتش این بود

:الزعفرانی

ــی ــل و التق ــالق و الفض ــد االخ ــی احم ــــیمض ــــة العل ــــی الروض ــــان ف ــــه المّن و اطعم

ــرة ــحب و حس ــب ص ــی قل ــف ف ــی اس ـــه عل ـــی و تاریخ ـــل القرب ـــی نای ـــی«مض ١»مض

:الدین سنغریخواجه عز

ــل ــم و فض ــوی و عل ــه از ره تق ــالمی ک ـــآن ع ـــارِم ـــه روزگ ـــردون ب ـــدۀ گ ـــده دی ثلش ندی

ـــد یادگـــارمــرغ دلـــش نشــیمن عزلـــت گرفـــت و زو ـــان مان ـــه جه ـــرتی ب دردی و حس

ــا گرفتــه ـــرارامتــاریخ فــوت اوســت همــین ت ـــرار و ســـکون ف ـــار صـــبر و ق ٢از کـــار و ب

جری کتابت شده و عالئم تصـحیح در اوراق آن بـه دوم قرن نهم هۀدر نیمۀ مذکورنسخ

) ر۲۷پ، ۱۵ر، ۱۵پ، ۱۲پ، ۱۱گ(سـطور ۀحاشیک درشۀنقطخورد، مانند سهچشم می

و ) پ۲۵گ(و جای خالی یک بیت در غزل ) پ۲۷ر، ۲۱گ(باالی کلمات شکۀنقطو سه

از «: شدهپ که نوشته۵رگبۀو نیز حاشی) ر۲۷پ، ۱۸گ(ها اشاره به تقدیم و تأخیر مصراع

. شـودنشده در متن دیده میبا این همه هنوز اغالطی چند تصحیح. »اینجا بیتی از قلم افتاده

.جا دقیق نیستگذاری حروف همهنقطهچنینهم

۳۹جز سه ورق الحاقی جدید در آغاز و سه ورق الحاقی جدید در انجام، ایـن بیـاض به

جلـد ).میلیمتـر۷۵*۱۶۵با اندازه (است سطر نوشته شده ۱۷آن ۀورق دارد که در هر صفح

ای است که یک مثلث در وسط و چهار لچک در حاشـیه شدهرنگ مرمتنسخه تیماج سرخ

و ۲۵۲*۱۲۰نسخه به صـورت بیاضـی کتابـت شـده و ابعـادش . و چند ردیف جدول دارد

.میلیمتر است۱۲قطرش 

.٨٥٠برابر . ١
.٨٥٢برابر است با » سکون/ صبر/بار/ کار«مجموع کلمات . ٢
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ــائی ـ ــرام چغت ــد اک ــارف و محم ــاهی، ع ــات آزاد.)م۲۰۱۰(نوش ــت مخطوط ــر:فهرس ۀذخی

ــین آزاد ــور.محمدحس ــی اور: اله ــی، عرب ــی فارس ــری، ک ــیتی الیبری ــاب یونیورس اردو پنج

.ینتل کالج الهورمخطوطات کی توضیحی فهرست، شعبه اردو پنجاب یونیورسیتی اور

ابوالقاسم رادفر : تصحیح و تعلیقات،مقدمه.ریاض العارفین.)۱۳۸۵(خان هدایت، رضاقلیـ

.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:تهران.و گیتا اشیدری

ۀنسـخ،مجلس شورای اسـالمیۀکتابخان.اصول الفصول فی حصول الوصول.ـــــــــــــــ

.ق۱۳، قرن ۲۱۰۳ش 
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