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 كهن ترین اسناد فارسی 

ین محّمد  بن علی 
ّ
دربارۀ اوحدالد

انوری میهنی


چنانكهاستادشفیعیکدکنیدرکتاب مفلس کیمیا فروش

اشارهكردهاند،یادكردصاحباغراض السیاسه فی اعراض 

الریاسهدرنیمهدومسدهششمهجریازانوریکهنترینسند

دربارۀویاست.ایشاندرآنجابهپیشینۀآشناییپژوهشگران

بااینمنبعدربارۀانوریاشارهکردهویادآورشدهاندکهنام

انوریدر اغراض السیاسهبادعایییادشدهکهنشانمیدهد

درزمانزندهبودنوینوشتهشدهاست)شفیعیکدکنی:19(.نام

ونسبانوریدرآنمتنبدینگونهیادشدهاست:»محّمدبن

علیاالنوریاداماللهجمالهلالفاضل«.

پسبرپایۀسندیبااینقدمتواعتبار،نامانوری»محّمد«

هیچسندیكهنترمعتبرتر
ً
ونامپدرش»علی«استوعجالتا

ازآننمیشناسیم.

محّمدتقی مرحوم شفیعی، دكتر از پیش چند سالیانی

مۀدیوان انوریهنگامپرداختنبهنامو
ّ
مدّرسرضویدرمقد

نسبانوریاشارهكردهاندكهمحّمدعوفیدرلباب االلبابنام

انوریوپدرشهردورابهصورت»محّمد«ضبطكردهاست

مه(.ایشانافزودهاندكهاینگفتهخالیاز )انوری،دیوان:14مقدّ

مۀیكیازفراهمآورندگان
ّ
اشتباهنیستوسپسبهاستنادمقد

دیوانانورینامویرا»علی«،نامپدرشرا»محّمد«ونامنیای

اورا»اسحاق«ضبطكردهاند.

نوشتۀآنشخصناشناسكهمرحوممدّرسرضویآنرا

مستندخودقراردادهدرآغازنسخۀ88اهداییسیّدمحّمدصادق

طباطباییبهكتابخانۀمجلسموّرخ1005قدرجشدهاست

مه؛طباطباییبهبهانی:81(.ایشان
ّ
)انوری،دیوان،146مقد

مهراازرویهماننسخهدردیباجۀخودنقلكردهاند
ّ
مقد

كهنتر نسخهای مه
ّ
مقد این از .)149 - 148 دیوان: )انوری،

میشناسیمكهدرآغازبخشاشعارانوریدرمجموعۀ103

كتابخانۀچستربیتی)دوبلین(موّرخ699قدرجشدهاست.1

قدمتایننسخهارزِشسندِیآنراافزونمیكند.

جزاین،سنددیگریازسدۀهفتمهجریدردستداریم

که جایی تا شده، اخیرچاپ سالهای همین در كهچون

نویسندۀاینسطورمیدانددرپژوهشهایمرتبطباانوری

مطرحنشدهاست.سنِدیادشدهاالوامر العالئیه فی االمور 

العالئیه نگاشتۀمیانمیانۀ663تا681قاست2كهدرجایی

ازآن)جعفریالرغدی،االوامر،596:1390(آمده:

ابیات به ومال درخال ل
ّ
تفض و برسبیلنصیحت ...«

ین
ّ
ۀوالد

ّ
غّراوبناتعذرایسلطانالمعانی...اوحدالمل

از كه هللا- -رحمه االنوری المیهنی3 محّمد ابوالفضایل

... ماند دروحل طبعزاهرشزهرهدرخجلوعطارد
لفرمودی...«.4

ّ
تمث

چنانكهمیبینیمدراینجانامانوریبهصورت»محّمد«

ضبطشدهکهمطابقباضبطاغراض السیاسهوباروایتمختار

مرحوممدّرسرضویمخالفاست.اّمانكتۀمهّمدیگردراین

عبارات،نسبت»میهنی«برایانوریاست.ایننسبتازآنجا

اهمیّتمییابدکهدرجوامع الحكایاتعوفینیزحكایتیآمده

)عوفی، است بوده مهنه رئیس انوری پدر میدهد نشان كه

جوامعالحكایات:478-479(.چوناینحكایتدربارۀزندگی

انوریآگاهیهایسودمندیداردعینآننقلمیشود:

1مجموعهدارایگزیدههاییمبسوطازدواوینقدمایشعرفارسیبدینقرار

است:1.دیوانكمالاسمعیل2.دیوانعبدالواسعجبلی3.دیوانرشیدوطواط

4.دیوانابوالفرجرونی5.دیوانازرقی6.دیوانشمسطبسی7.دیواننجیب

جرفاذقانی8.دیوانرفیعلنبانی9.دیوانامامیهروی10.دیوانانوری.

2تنهادستنویسشناختهشدۀاثر)نسخۀ2985كتابخانۀایاصوفیا(بهكیخسرو

سومازسالطینسلجوقیروم)حكـ663تا681ق(پیشكششدهوایندو

تاریخمربوطبهآغازوپایانحكومتویاست.بهقرینۀاینعبارتدرپشت

نسخه:»خدمةالعبداالصغرالحسینبنمحّمدالمنشیالجعفری«میتوان

فاستوبااینكهكاتبنسخهیعنی
ّ
گمانبردكهاهداكنندۀنسخههمانمؤل

فكتاباستودر
ّ
ابرهیمبناسمعیلبنابیبكرالقیصریشخصیجزمؤل

نسخهنیزاندكاشتباهاتیدیدهمیشوداّمامیتوانایندستنویسرانسخۀاصل

اثربهشمارآورد.

3درنسخه)جعفریالرغدی،االوامر،694:1956(:»المیهبی«.

4پسازاینعباراتیكیازقطعاتهشتبیتیانورینقلشدهكهدردیواناو

نیزدیدهمیشود)انوری،دیوان:755(.
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 ینانوریپسررئیسمهنهبودوپدراو 
ّ
»آوردهاندكهاوحدالد

یندر
ّ
اورابود.واوحدالد

ّ
مالبسیارداشتونعمتیبیحد

ایّامحیاتپدربهنشابورآمدهبودوتحصیلبسیاركردهودر

حكمتبسرآمدهودراحكامنجومتألیفهادارد.وچون

بهمهنهرفت انتقالكرد آفریدگار اوبهجواررحمت پدر

وتمامتاموالپدررادرتصّرفآوردوامالكواسباب

بفروختوبهنشابورآمدودستبهاسرافبرگشادوبا

حریفانقدحویارانپیالهآنجملهراچنانخوردكهازآن

اثرینماند.وپیوستهدرمجلسهایشرابكهترتیبدادی

بهروزشمعهاافروختیوازبساسرافكهبكرد،آنزرها

نماندوتنگدستشدوكاربهدرجهایرسیدكهدرزمستان

جامۀزمستانینداشتكهدرپوشیدیوتاآنگاهكهآفتاب

تهواوسرمادرنشكستیازخانهبرون
ّ
بلندبرنیامدیوشد

نیامدی.روزیدوستیاورابرآناسرافهامالمتكردو

اینسهبیتبگفت:ایبسكهجهانجبّۀدرویشگرفتی|

كزفضلۀزنبوربراودوختمیجیب||اكنونهمهشبمنتظرم

تاكهبرآید|ماهیكهبههرحجرهچراغینهدازغیب||آن

روزفلكراچوبدانشكرنكردم|امروززمنزشتبودگر

كنمشعیب«.

استادشفیعیکدکنیدرمفلس کیمیا فروشمندرجاتهر

دونوشتۀعوفییعنیجوامع الحکایات و لوامع الروایات و

معتبر چندان انوری دربارۀ را عوفی لباب االلباب همچنین

ندانستهانداّمااسنادیکهبعدهابهدستآمدهنشانمیدهدکه

بهتراستدربارۀجزئیاتاطالعاتایندومنبعبهصورت

در را انوری نام عوفی، نمونه برای کنیم. داوری جداگانه

ینمحّمدبنمحّمداالنوری«
ّ
لباب االلباببهصورت:»اوحدالد

ضبطکردهاست)عوفی، لباب االلباب:125(کهدرنامخودانوری

اهرنادرستاست.اّمااشارۀ
ّ
درستاّمادرنامپدرویعلیالظ

اودرجوامع الحکایاتمبنیبرآنکهپدرانوریرئیسمهنهبوده

بانسبت»میهنی«دریکمتنسدۀهفتمی)االوامر(تقویت

نمیتوانآنرابالکلنامعتبردانست.
ً
میشودوعجالتا

نکتۀاصلیدرنوشتۀکنونی،توّجهبهنسبت»میهنی«در

در که است انوری پدر منصب با آن ارتباط و االوامر

جوامع الحکایات نقلشدهاست.دیگرآنکهبراساسهرسه

محّمداست.
ً
کهِنیادشده،نامانوریقطعا

ِ
منبع

اّمادرعباراتمنقولازجوامع الحکایاتبایستۀیادآوری

آنکهمأخذمامتنچاپیاثراستکهمتأّسفانهدربرخیمواضع،

بهجای کرکه
ّ
اخیرالذ ازجملهدرحکایت نامعتبراست.

ین«درنسخۀمجلس)بهنشانۀ»مج«درچاپ(
ّ
»اوحدالد

هرانوری«.ایننامدرنسخۀ172كتابخانۀ
ّ
آمده:»اوحدالد

بودلیان)ص173پ(كهنسخۀمعتبریازاثراستبهصورت:

از تحریفی باید كه است شده ضبط انوری« »ابدالدهر

هر«آنكهعوفی
ّ
هر«باشد.قرینۀدرستی»اوحدالد

ّ
»اوحدالد

دراثردیگرشلباب االلبابذیلترجمۀانوریاورابههمین

لقبخوانده)عوفی،لباب االلباب،134(.همودرجایدیگریاز

یالطوالنیآورده:
ّ
هماناثرذیلترجمۀخالدبنالربیعالمك

هرانوریمكاتباتومشاعراتاست«
ّ
»ومیاناوواوحدالد

ین«
ّ
هر«یا»اوحدالد

ّ
)عوفی،لبابااللباب،138(.اینلقب»اوحدالد

ین
ّ
ةوالد

ّ
كهعوفیبرایانورییادكردهبالقب»اوحدالمل

ابوالفضایل«کهابنبیبیبرایانورییادكردهنشانمیدهدكه

بدینلقبنیزناموربودهاست.درنسخۀ4309
ً
ویاحتماال

ینپسررئیسمهنه«.
ّ
فاتح)گ405ر(نیزآمده:»اوحدالد

ص»انوری«درچاپجوامع الحكایات 
ّ
نكتۀدیگرآنكهتخل

درجنشدهاّمادرنسخۀ»مج«ازآنچاپونیزدرنسخۀ172

كتابخانۀبودلیان)ص173پ(آمدهاست.

قرینۀدیگركهنشانمیدهددرجوامع الحكایاتسخناز

انورِیمعروفاستآنكهقطعۀیادشدهدرپایانحكایتاز

سرودههایقطعیانوریاستودرچاپواكثرنسخههای

دیواننیزمندرجاست)انوری،دیوان:522(.

دیگرآنكهعبارت:»مالمتكردواینسهبیتبگفت«كه

درچاپجوامع الحكایاتپیشازیادكردقطعۀانوریآمدهدر

نسخۀ172كتابخانۀبودلیان)ص174ر(چنیناست:»مالمت

میكرد،اواینسهبیتازمنشیاتخودانشاكرد...«.كهباز

تصریحیاستبدانكهشعرازانوریاستودرنسخۀمجلس

نیزاگرچهاینتصریحنیستاّمابجای»بگفت«آورده:»انشا

كرد«.

نكتۀدیگركهدرعبارتجوامع الحكایاتاهمیّتداردآنكه

مردهریگقابلتوّجهیازپدرانوریبهویرسیدواوآنرا

صرفخوشگذرانیكرد.ایننكتهدرمنابعكهنشرححال

انوریدیدهنمیشودوبرعكس،ویرافردیدچارتنگدستی

توصیفكردهاندكهدانشبسیاریاندوختهاماازآنبهرهای

نبردهبودوروزیبادیدنیکشاعركهصاحبمكنتفراوانی

بود،رویبهشاعریآورد.
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  منبعدیگریكهازرسیدنارثبهانوریومصرفآندر

عیشوعشرتسخنرانده،نوشتهایدریكیازنسخههای

قبهآقایمؤیّدثابتیاستكهمرحوممدّرسرضوی
ّ
دیوان،متعل

مهنقلكردهاست)انوری،دیوان:17(.آنچهدرآن
ّ
آنرادرمقد

یادداشتافزونبرنوشتۀعوفیدیدهمیشودآنكهسرزنش

ینعمزاد
ّ
كنندۀانورییكیازدوستانپدرشبهنامتاجالد

بلخیبودهاست.نیزدرآنمنبعیادشدهكهانوریازسرزنش

آنمردآزردهشدومثنویهجویهایدرپاسخاوبهنظمآغازكرد

ینازسرایشآن
ّ
كهبعدبهپایمردیبرخیازدوستاِنتاجالد

دستكشید.اگرچهبخشهاییازآنبهتصریحمدّرسرضوی

درنسخههایدیواندرجشدهاست.

صاتیكهمرحوممدّرسرضویازنسخۀآقای
ّ
مطابقمشخ

مؤیّدثابتیدادهاند،آندستنویسدرسال1295قمطابقمی

1878مكتابتشدهوایشانازرویقرائنیاحتمالدادهاندكه

نسخهدرهندونزدشخصیفرنگیكتابتشدهاست)انوری،

ر
ّ
دیوان:149(.بنابراین،یادداشتمذكوردردستنویسیمتأخ

نوشتهشدهكهازارزشآنمیكاهدولیباتوّجهبهاشتراكاتی

كهبانوشتۀعوفیداردشایدبتوانگمانبردكهبرمأخذیاصیل

مبتنیبودهاست.

بنابرآنچهیادشد،نامانوریدردواثرسدۀهفتمبهصورت

»محّمد«ضبطشدهونسبت»مهنهای«برایاونیزمیتواند

درستباشدزیرامطابقبرخیمنابع،خاستگاهویدیه»بدنه«

)/بادنه(درنزدیكیمیهنهبودهاست)انوری،دیوان:15(.ازدو

منبعیكهیادشد،نوشتۀعوفیدرنیمۀنخستسدۀهفتم،با

چنددههفاصلهازدرگذشتانوری،كهنترینسندیاست

كهاكنوندربارۀمنصبپدرویونیزوضعاجتماعیاوبهدست

داریم.نوشتۀجعفریرغدینیزدرنیمۀدومسدۀهفتمنگاشته

قبههماندورهاست،ارزش
ّ
شدهوچوننسخۀآننیزمتعل

سندِیویژهایدارد.اثرعوفیدرسرزمینهندپدیدآمدهواثر

جعفریرغدیدرآناطولیوهیچقرینهایدردستنیستكه

نشانگراستفادۀرغدیازنوشتۀعوفیباشد.

البتهجزاینهایکسنددیگرازسدۀهفتمداریمکهپساز

اغراضالسیاسهگویادومینمتنیاستکهدرآنازانورییادشده

وآنتاریخطبرستاننگاشته613قاست)ابناسفندیار:113(.

اّمادرآنجاازویباعبارت:»انوریشاعرخراسان«نامرفتهکه

آگاهیقابلاستفادهایازآنبهدستنمیآید.

فهرست منابع

ینمحّمدبنحسن:1366ش،تاریخ 
ّ
-ابناسفندیار،بهاءالد

طبرستان،بهکوششعبّاساقبال،تهران،کتابخانۀخاور.

ینمحّمد،دیوان انوری:1364ش،بهكوشش
ّ
-انوری،اوحدالد

محّمدتقیمدّرسرضوی،تهران،شركتانتشاراتعلمیو

فرهنگی.

-جعفریالرغدی،حسینبنمحّمدبنعلی،االوامر العالئیه فی 

االمور العالئیه:1390ش،بهكوششژالهمتحدین،تهران،

پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.

-جعفریالرغدی،حسینبنمحّمدبنعلی،االوامر العالئیه فی 

االمور العالئیه)چاپعكسی(:1956م،بهكوششعدنان

صادقارزی،آنقره)آنكارا(،انتشاراتانجمنتاریخ.

-شفیعیكدكنی،محمدرضا،مفلس كیمیافروش)نقدوتحلیل

شعرانوری(:1372ش،تهران،انتشاراتسخن.

ی کتابهای 
ّ
-طباطباییبهبهانی،سیّدمحّمد،فهرست نسخه های خط

اهدایی سیّدمحّمدصادق طباطبایی)ج24(،1381ش،تهران،

کتابخانهموزهومرکزاسنادمجلسشورایاسالمی.

لباب االلباب)ج2(:1903م،تصحیحادوارد -عوفی،محّمد،

براون،لیدن،بریل.

-عوفی،محّمد،جوامع الحكایات و لوامع الروایات)چهاردهباب

او
ّ
پایانیازقسمسوم(:1353ش،تصحیحدكترامیربانومصف

ا،تهران،انتشاراتبنیادفرهنگایران.
ّ
دكترمظاهرمصف
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دورۀ دوم، سال هشتم
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