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چهارپاره
علي صفري آق قلعه
1. بيتي تازه ياب از عسجدي در الفهرست ابن نديم

در الفهرست (محمدبن اسحق النديم، تصحيح رضا تجّدد، 
ص  [چ 2]  اساطير، 1381ش  و  تمدنها  گفتگوي  تهران، 
و  «حفصوية:  آمده:  «حفصوية»  ترجمۀ  ذيل  در   (150
المروزي  العسجدي  اسمه....1 [كان جّد عبدالعزيز الّشاعر 
من  كاتبم  حفصويه  پيوند  ز  يقول:  هو  و  اّمه  قبل  من 
جنين امد از سوي مادر برادم]2. و كان من افاضل كّتاب 

الخراج...»
از  چستربيتي  نسخۀ  حاشيۀ  در  كروشه  ميانۀ  عبارت 
الفهرست به خطي جز خط كاتب درج شده و از افزوده هاي 
ديگران بر الفهرست است. آنگونه كه مي بينيم اين نوشتۀ 
فارسي به صورت يك عبارت منثور در متن ضبط شده اما 
گمان مي رود كه اين عبارت، بيتي از عسجدي است. اين 
بيت به احتمال بسيار مربوط به شعري است كه بيت ديگر 
آن در لغت فرس (ابومنصور علي بن احمد اسدي طوسي، 
عباس اقبال، تهران، چاپخانۀ مجلس، 1319ش، ص 119 
بدين گونه  «راد»  مدخل  ذيل  دبيرسياقي])   46 ص  [نيز 

ضبط شده است:
اگر نسبتم نيست يا هست ُحـّرم

اگر نعمتم نيست يا هست رادم
مروزي  عسجدي  حكيم  ديوان  در  اخيرالذكر  بيت 
1348ش  ابن سينا،  تهران،  شهاب،  طاهري  (گردآوري 
[چ2]، ص 48) به صورت بيتي مفرد به نقل از لغت فرس 
ضبط شده است. شكل اصلي بيت مندرج در الفهرست نيز 

بايد چنين باشد:
ز پيونـد حفصـويۀ كاتبـم من

چنين آمد از سوي مادر نژادم
ترجمۀ   117 (ص  الّشعرا  و  الّشعر  ديباجۀ  در  ابن قتيبه 
گفته:  دوخويه)  چاپ   22 ص  آذرنوش؛  آذرتاش  فارسي 
«و گاه شعر را از آن باب انتخاب كنند و حفظ كنند كه 
اندك  سخت  شعرش  يا  نباشد  شعري  آن  جز  را  گوينده 

نيز  عسجدي  اشعار  دربارۀ  گفته  اين  باشد.»  گرانمايه  و 
صادق است. از آنجا كه اين شعر را در منابع مورد جستجو 
نيافتيم و از سويي ممكن است از ديده ها دور بماند، اين 

يادداشت را دربارۀ آن نوشتيم.

2. داغ بازآوردن
آگاهي از رسوم استيفا و ديوانساالري ادوار پيشين براي 
تصحيح برخی متون از جملۀ ضروريات است و لذا انتشار 
متون  پژوهشهاي  اولويتهاي  نخستين  از  آثار  اين گونه 
مي باشد كه متأسفانه مورد غفلت واقع شده است. يكي از 
آثار ارزشمند و كم نظير در اين زمينه متني است با نام 
المرشد في الحساب (نسخۀ 2154 كتابخانۀ مجلس) كه به 
سال 691ق به زبان فارسي نگاشته شده و از ديدگاههاي 
از  پيش  نگارنده  است.  فراوان  اهميت  داراي  گوناگون 
متن  اين  در  مندرج  اصطالح  دو  دربارۀ  يادداشتي  اين 
ــ اصطالحات «تقطيع» (قطع) و «رفاده»ــ را در گزارش 
اتفاقاً  كه  كرد  درج  23ـ24)  صص   ،35 (پياپي  ميراث 
مطلبي  اينجا  در  ندارد.  استيفا  دانش  با  چنداني  ارتباط 
مي كنيم.  ياد  في الحساب  المرشد  از  را  استيفا  با  مرتبط 
بخش اصلي اين اثر دربارۀ فنون و اصطالحات كاربردي 
در ديوانخانه هاي پادشاهان نگاشته شده است. در بخشي 
از كتاب دربارۀ شيوۀ حسابرسي از گلۀ گوسفندان پادشاه 
و چگونگي سپردن آن به رمه داران گفتگو شده است. در 
آنجا (ص 306) ياد شده كه رمه دار بايد هنگام حسابرسي 
گله، بخش «داغ» نهاده از پوست گوسفنداني را كه سقط 
شده اند به مستوفيان ارائه كند: «... و هر سقط كي خواهد 
بود، اگر مسلوخ توان خورد به مطبخ فرستد و اگر بدل 
تا به  نگاه دارد  توان كرد بدل كند و ”داغ“ و ”ِدَرْوشم“3 
وقِت حساب عرض دهد و اعتماد بر قول و رفِع او باشد. و 
1. جاي نانويس از ابن نديم است و گويا مي خواسته كه بعدها اين 

آگاهي را تكميل كند و نتوانسته است.
2. اين عبارت در ترجمۀ فارسي الفهرست (ترجمۀ رضا تجدد، تهران، 
اميركبير، 1366ش [چ3]) چنين است: «ز پيوند حفصويه، كاتبم 

من چنين آمد از سوي مادر بر آدم.»
«ِدَرْوش»  اما  نشده  ضبط  فرهنگها  در  شكل  اين  به  «ِدروشم»:   .3
در  زنند  حيوانات  بر  كه  داغي  و  نشان  معنِي  به  «ِدروش»  يا 
اين نيز  از  سطر پس  چند  نسخه  در  مي شود.  ديده  فرهنگها 
به شكل «دروشن» ضبط كرده كه اين ضبط نيز در فرهنگها 

ديده نشد.
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مستوفي بايد كي داغ و دروشم ببيند، ساقط براند.»
است  پادشاه  گلۀ  نشاِن  نيز  دروشم  و  داغ  از  مقصود 
پوست  بر  كردن  تفته  از  پس  و  كرده  نقش  فلزي  بر  كه 
شعر  در  فراواني  مضمون آفرينيهاي  مي نهادند.  حيوانات 
فارسي از اين موضوع شده است و گويا جايگاه ويژه اي نيز 
در دشت و بيابان براي داغ نهادن انتخاب مي كردند كه 
بن  (احمد  چهارمقاله  در  مي شد.  خوانده  «داغگاه»  نام  به 
عمربن علي نظامي عروضي سمرقندي، به كوشش محمد 
معين، تهران، زوار، 1381ش [چ 2 با تعليقات]، ص 59) 
درگاه  به  سيستاني  فرخي  پيوستن  ماجراي  توصيف  در 
امير چغانيان به داغگاه اشاره شده است: «چون به حضرت 
چغانيان رسيد بهارگاه بود و امير به داغگاه؛ و شنيدم كه 
هجده هزار مادياِن زهي داشت هر يكي را كّره اي در دنبال 

و هر سال برفتي و كّرگان داغ فرمودي ...»
«قصيدۀ داغگاه» فرخي داراي ابياتي است كه در آنها 
اين اصطالح به كار رفته و از آنجا كه معروف است نيازي 
اصطالح  كه  مي افزاييم  فقط  نمي بينيم.  آن  يادكرد  به 
چون  جايهايي  در  مثًال  دارد.  كاربرد  نيز  امروزه  «داغي» 
كارخانه ها مي بايست ابتدا ابزار آسيب ديده و مستعمل را 
كه «داغي» ناميده مي شود به انباردار تحويل داد تا بتوان 

ابزار نو دريافت كرد.
در  اصطالحات  اين گونه  از  آگاهي  گفتيم،  چنانكه 
اخير  چاپ  در  نمونه  براي  است.  سودمند  متون  تصحيح 
تاريخ بيهقي (ابوالفضل محمدبن حسين بيهقي، تصحيح 
سخن،  تهران،  سيدي،  مهدي  و  ياحقي  محمدجعفر 
عبدالجباربن  ابوالمظفر  از  بيتي   (407 ص  1388ش، 

الحسن الجمحي البيهقي بدين گونه ضبط شده است:
هر آن كار كآن را به سوري دهي

چـو چـوپـان بــد دوغ بـازآورد
تاريخ  موجود  نسخه هاي  همۀ  مطابق  «دوغ»  واژۀ  ضبط 
(به  بيهقي  تاريخ  پيشين  تصحيح  در  ولي  است  بيهقي 
كوشش علي اكبر فياض، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، 
1375ش، ص 533) واژۀ «دوغ» به قياس با ضبط تاريخ 
احمد  تصحيح  بيهقي،  زيد  علي بن  (ابوالحسن  بيهق 
واژۀ  به  ص 179)   ،[2 [چ  بي تا  فروغي،  تهران،  بهمنيار، 
همين  ضمناً  است.  درست  قطعاً  كه  شده  تصحيح  «داغ» 
قمي،  ابوالرجاء  (نجم الدين  نفثةالمصدور  ذيل  در  بيت 
كتابخانه،  تهران،  طباطبايي،  مدرسي  حسين  كوشش  به 

موزه و مركز اسناد مجلس، ص 62) با اختالفي در مصراع 
نخست بدين گونه ضبط شده است:

هر آن مملكت كان به سوري سپاري
چــو چــوپــان بــد داغ بــازآورد

ضبط اين متن نيز گواهي بر درستي واژۀ «داغ» است. اگر 
مصراع دوم اين بيت را با توصيف مندرج در المرشد في 
الحساب بسنجيم، مفهوم آن به درستي دانسته مي شود. 
يعني چوپاِن بد از گوسفندان به خوبي نگهداري نمي كند 
و لذا «داغ» كه نشانۀ سقط شدن حيوان است بازمي آورد.

در اينجا يك نكته را نيز يادآور شويم و آن اينكه در 
تعليقات چاپ اخير تاريخ بيهقي (ص 1134) دربارۀ ضبط 
«داغ» آمده: «... ضبط فياض (يعني داغ) كه به تبعيت از 
تاريخ بيهق انتخاب شده، يعني نشان گوسفند كه مرده 
يا گرگ خورده است. داغ در اين صورت عبارت است از 
تكه اي از پوست يا بازماندۀ الشۀ حيوان. و نه چنان كه 
حيوان  نشان  و  كرده  داغ  فهميده  خطيب رهبر (2/640) 

با آهن تفته.»
در اين عبارت اشاره به خورده شدن گوسفند توسط 
گرگ درست نمي نمايد چرا كه اگر گوسفند را گرگ ببرد، 
يا  آيد  دست  به  جانور  پوست  كه  ندارد  وجود  تضميني 
گرگ به بخِش داغ نهاده آسيبي نرساند. همچنين اشاره 
به «تكه اي از پوست يا بازماندۀ الشۀ حيوان» نيز درست 
مي شود،  دريافته  نيز  المرشد  متن  از  چنانكه  و  نيست 
چوپان بايد تكه اي از پوست را كه داغ پادشاه بر آن نهاده 
شده بود به مستوفي ارائه كند. در واقع هر «داغ» نمايندۀ 
پوسِت  مي توانست  چوپان  وگرنه  است  بوده  حيوان  يك 
يك حيوان را چندين قسمت نموده و به مستوفي عرضه 
كند. نيز توجه شود كه داغ بازآوردن نشانۀ اين بوده كه 
حيوان به دليلي موّجه سقط شده است. اگر چوپان چنين 
گرگ  يا  برده  دزد  را  حيوان  كه  مي شد  روشن  نمي كرد 
خورده و در اين حالت به دليل بي كفايتي احتماالً شغلش 

را از دست مي داد.1

1. يادآور شويم كه مثال يادشده از تاريخ بيهقی صرفاً برای نمونه 
است و تصحيح آقايان دكتر ياحقی و سيدی يكی از تصحيحات 
تمام  از  تصحيح  اين  در  است.  بوده  اخير  سالهای  در  خوب 
پژوهشهای پيشين دربارۀ تاريخ بيهقی استفاده شده و ــ جز 
قطعی  برتری  پيشين  چاپهای  به  نسبت  ــ  ضبط ها  برخی  در 

دارد.
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3. اثري ديگر از ابوالقاسم عبدهللا بن علي بن محمد 
كاشاني

ابوالقاسم عبدهللا بن علي بن محمد كاشاني (زنده تا 724 
ق) از نويسندگان جنجال  برانگيز تاريخ نگارشهاي فارسي 
است. وي در حالي كه برخي از نوشته هاي پيشينيان را 
حال  عين  در  كرده،  خود  نام  به  دگرگونيهايي  ايجاد  با 
رشيدي  جامع التواريخ  چون  آثاري  كه  است  بوده  مّدعي 
نگاشتۀ او مي باشد و رشيدالدين فضل هللا همداني آن را به 
نام خويش درآورده است. از اين نويسنده سه اثر تاكنون 
نفايس االطايب،  و  عرايس الجواهر   .1 است:  شده  شناخته 

2. تاريخ اولجايتو، 3. زبدةالّتواريخ.
از اين ميان، آثار نخست و دوم به ترتيب توسط استاد 
از  اما  رسيده  چاپ  به  همبلي  مهين  خانم  و  افشار  ايرج 
زبدةالّتواريخ تا جايي كه مي دانيم فقط بخش «فاطميان 
چاپ  دانش پژوه  محمدتقي  زنده ياد  توسط  نزاريان»  و 
شده است. كساني هم كه تاكنون دربارۀ كاشاني مطالبي 

نوشته اند فقط از همين سه اثر وي ياد كرده اند.
در فهرستوارۀ كتابهاي فارسي (احمد منزوي،  اخيراً 
تهران، مركز دايرةالمعارف بزرگ اسالمي، 1382 ش، ج 
4، ص 2693) اثري به زبان فارسي در موضوع رياضيات 
نگاشتۀ  العددية  المسائل  في  الرشيدية  الرسالة  نام  با 
شد  ديده  الموّرخ  محمد  علي بن  عبدهللا بن  ابوالقاسم 
كه براي شخصي با القاب «رشيدالحق و الدولة و الدين» 
الرسالة  نويسندۀ  نام  مي بينيم  چنانكه  است.  نگاشته 
ما  گفتگوي  مورد  نويسندۀ  نام  با  برابر  دقيقاً  الرشيدية 

است.
را  عرايس الجواهر  تحرير  نخستين  كاشاني  مي دانيم 
است.  ساخته  مصّدر  فضل هللا  رشيدالّدين  خواجه  نام  به 
اياصوفيا  كتابخانۀ   3613 نسخۀ  ديباجۀ  در  موضوع  اين 
قاعدتاً  «نوزده»).  ص  عرايس الجواهر،  (نك:  مي شود  ديده 
و  رشيدالدين  دستگاه  به  او  انتساب  هنگام  بايد  كار  اين 
پيش از پديد آمدن دشمني ميان آنان روي داده باشد. 
پس بعيد نيست كه كاشاني الرسالة الرشيدية را نيز براي 
مهدي اليه  القاب  كه  به ويژه  باشد؛  نگاشته  رشيدالدين 
اينكه  ديگر  قرينۀ  دارد.  همخواني  رشيدالدين  القاب  با 
استاد  خوانده اند.  نيز  «حاسب»  پيشۀ  لقب/  به  را  كاشاني 
افشار در ديباجۀ عرايس الجواهر (ص «دوازده») در اين باره 

مرقوم فرموده اند: «ظاهر آن است كه كار اساسي و ثابت او 
”تاريخ نويسي“ بوده است؛ اگرچه از عنوان ”الحاسب“ كه 
در نسخۀ موّرخ 991 عرائس به دنبال اسم او الحاق شده 
است مي توان حكم كرد كه امور محاسباتي ديوان را هم 

به عهده داشته است.»
اينك با پيدا شدن الرسالة الرشيدية نوشتۀ ايشان تأييد 
في  الرشيدية  الرسالة  كه  داد  احتمال  مي توان  و  مي شود 
كاشاني  شدۀ  شناخته  نوشتۀ  چهارمين  العددية  المسائل 

است.
يك نكته را هم اينجا يادآور شويم و آن اينكه درست 
سدۀ  سالهاي  نخستين  (تبريز،  زمان  و  مكان  همان  در 
عبدهللا بن  نام  با  مي شناسيم  ديگري  نويسندۀ  هفتم) 
نام  كه  تبريزي)  عالي  فلك  به  (مشهور  محمد  علي بن 
وي و پدر و نياي او با نويسندۀ مورد گفتگوي ما يكسان 
نامهاي  به  استيفاء  دانش  دربارۀ  اثر  سه  اتفاقاً  و  است 
سعادت نامه، قانون الّسعادة و لطايف شرفي نگاشته است.1 
اين شخص نمي تواند نويسندۀ الرسالة الرشيدية باشد چرا 
كه در خالل مشخصات نويسندۀ الرسالة الرشيدية لقب/ 
پيشۀ «موّرخ» درج شده كه صرفاً مي تواند دربارۀ كاشاني 
صادق باشد و خود وي نيز آن را هنگام يادكرد از خودش 

به كار مي برده است.

4. داروي خرسندي در جوامع الحكايات عوفي
تصحيح  عوفي،  محمد  (سديدالدين  جوامع الحكايات  در 
1359ش،  ايران،  فرهنگ  بنياد  تهران،  مصفا،  اميربانو 
جزو اول از قسم دوم، ص 355) حكايتي دربارۀ بدگماني 
انوشروان نسبت به وزيرش بزرجمهر و زنداني كردن وي 
انوشروان  چندي  از  پس  حكايت،  طبق  است.  شده  درج 
اجازه مي دهد تا تني چند از دوستاِن بزرجمهر براي ديدار 
و پرسش وي به زندان روند. آنجا مي بينند كه بزرجمهر 
و  مي شوند  جويا  را  علت  وي  از  است.  سرزنده  همچنان 
آن  اخالط  كه  ساخته ام  گوارشي  «من  كه:  مي گويد  او 
وقتي  مي كنم.»  تناول  آن  از  روز  هر  و  است  چيز  شش 
از او مي پرسند كه مفرداِت دارويِي اين گوارش (جوارش 

منشآت  و  نفائس الفنون  با  آن  ارتباط  و  شرفي  «لطايف  نك:   .1
و   17 مسلسل  ميراث،  گزارش  آق قلعه،  صفري  علي  خاقاني»، 

18، صص 14 ـ17.
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= گونه اي داروي تقويتي) چيست مي گويد: «يكي از آن 
اخالط اعتماد است بر حق تعالي. دوم آنكه هرچه خداي 
تعالي تقدير كرده است بودني است. سوم دانايي بدانكه 
صبر بهترين چيزهاست كه مبتال بدان پناه آورد. چهارم 
آنكه صبر نكنم چه كنم. پنجم آنكه تواند بود كه كسي به 
بالي بتر ازين مبتال شود. ششم آنكه زمان تا زمان نسيم 

فرج وزيدن گيرد.»
ساختار و مندرجات اين حكايت مشابه است با آنچه در 
رسالۀ پهلوي داروي خرسندي (مندرج در: متون پهلوي، 
گردآوري جاماسب جي دستور منوچهرجي جاماسب آسانا، 
گزارش سعيد عريان، تهران، كتابخانۀ ملي، 1371ش، ص 
185) ديده مي شود و متن داروي خرسندي نيز شامل پنج 
شش مورد كوتاه است؛ چنانكه: «دارويي بود به سنگيني 
شناختن  دانش  طريق  از  و  آميختن  منش  با  گرم:  يك 
خرسندي به سنگيني يك دانگ. و اگر اين نكنم چه كنم 
به سنگيني يك دانگ. از امروز تا فردا شايد بهتر شود به 

سنگيني يك دانگ. از اين بدتر (هم) شايد بشود...»
با توجه به اينكه عوفي جوامع الحكايات را در سرزمين 
پارسياِن  از  را  مطلب  اينكه  احتمال  نوشته،  هندوستان 
هند شنيده يا از منابع آنان بهره برده باشد وجود دارد؛ 
و  نداشته  خوبي  ميانۀ  زردشتيان  با  وي  كه  آنجا  از  اما 
جايي  در  چنانكه  است  كرده  بدگويي  آنان  از  جا  چند 
 (200 ص  سوم،  قسم  از  اول  (جلد  جوامع الحكايات  از 
مي نويسد: «و مذهب مغي در ميان خلق فاش شد و بعد از 
ظهور اسالم هنوز آن ملِّت باطل در ميان خلق باقي مانده 
است». لذا مي توان احتمال داد كه عوفي محتواي نوشتۀ 
خرسندي  داروي  عربي  يا  فارسي  ترجمه هاي  از  را  خود 
نقل كرده است. اختالف ميان دو متن نيز مي تواند ناشي 

از كاربرد ترجمه ها و منابع واسطه باشد.

«مرواريد پيش خوک افشاندن»
نكته ای دربارۀ يك مقاله 

وحيد سبزيان پور1
عنوان  با  مقاله ای  در  سالها  سركاراتی  بهمن  دكتر 
«مرواريد پيش خوک افشاندن» نشان داد كه اين تعبير 
ذكر شده در عهد جديد، مثل يا كنايه ای دارای اصل 
ايرانی است. سركاراتی برای اثبات اين گفته از منظومه 
و  بز  ميان  مناظره  آن  موضوع  كه  آسوريك  درخت 
درخت خرما است از زبان بز چنين شاهد آورده است: 
«اين زرين سخن كه من به تو گفتم چنانست كه كسی 

پيش خوک، مرواريد افشاند...»
كدام  در  ابتدا  تعبير  اين  كه  است  اين  مهم  سؤال 
پهلوی  اصل  معتقدند  برخی  زيرا  است،  آمده  متن 
درخت آسوريك به تقليد از مفاخره های عربی پرداخت 
و بعد به زبان دری ترجمه شده است، آنگاه متن اصلی 
پهلوی از بين رفته و از روی ترجمه فارسی آن را دوباره 
سركاراتي  (نك:  است  شده  برگردانده  پهلوی  زبان  به 

.(473 :1352
ايرانی  ريشه  تعبير  اين  كه  است  معتقد  سركاراتی 
دارد و به خوبی نشان می دهد كه تأثير دين و فرهنگ 
عصر  اوايل  در  ايران  ادب  و  آيين  روی  بر  مسيحی 
مسيحی كم بوده و بالعكس تأثير بسياری از بنيادهای 
دينی و آيينی ايرانی بر روی ديانت عيسوی به شكل 
با  می نويسد:  ادامه  در  او  است.  مسلم  غيرمستقيم 
توجه به شواهد تاريخی و گواهی های باستان شناسي، 
بين النهرين شمالی و سرزمين های سوريه و فلسطين، 
و  می شدند  محسوب  اشكانی  شاهنشاهی  از  بخشی 
شيوه زندگی و بنيادهای حكومتی و ديواني، طرز جامه 
پوشيدن و آرايش و زين افزارها، نوع معماری و هنر و 
تا حدودی مراسم و آيينهای مذهبی همه تحت تأثير 
تمدن و فرهنگ ايرانی به طور اعم و آيين پهلوی به 
زبان  نفوذ  از  سپس  نويسنده،  است.  بوده  اخص  طور 
لهجه های  و  زبانها  روی  بر  اشكانی  پهلوی  ايرانی 

1. دانشيار دانشگاه رازی
 wsabzianpoor@yahoo.com. 

محسن  آقای  نوشتۀ   (37 (ص  گذشته  شمارۀ  در 

جعفری مذهب با عنوان «ختم الغرائب يا تحفة العراقين»  

به اشتباه به نام كوشيار گيل به چاپ رسيد. با پوزش از 

ايشان بدين وسيله تصحيح می شود. 
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سريانی  تلمودي،  آرامی  آرامي،  مانند  سامی  گوناگون 
پايان  در  و  می راند  سخن  ماندايی  ادبيات  و  ادسايی 
چنين نتيجه می گيرد: با توجه به مجموعه قراينی كه 
ذكر شد، می توان به آسانی چنين پنداشت، همچنانكه 
وارد  سامی  زبانهای  در  مستقيماًً  اشكانی  لغت  صدها 
حكومتی  القاب  و  ديوانی  عنوانهای  از  بسياری  و  شده 
شده اند،  ترجمه  بعينه  زبانها  اين  در  ايران  خاص 
اصل  كه  نيز  افشاندن»  خوک  پيش  «مرواريد  اصطالح 
ايرانی داشته و به صورت ضرب المثلی در ايران اشكانی 
ايران  مرزهای  مجاور  مردمان  توسط  است،  بوده  ساير 
پذيرفته شده و تا فلسطين نيز رسيده و آنگاه در كتاب 

عهد جديد راه يافته است» (سركاراتي 1352: 478).
آنچه در مقاله ارزشمند سركاراتی جای خالی دارد 
تعبيری منسوب به بزرگمهر است كه در منابع عربی 
آمده و نشان از آن دارد كه اين تعبير آنقدر رايج بوده 
كه از متون پهلوی به كتابهای عربی هم سرايت كرده 

است. 
شايسته  بزرگمهر،  به  منسوب  سخن  نقل  از  قبل 
است كه نگاهی به تأثير اين مضمون در ادب فارسی و 

عربی داشته باشيم: 
در قصايد ناصر خسرو آمده است:
من آنم كه در پای خوكان نريزم 

مريـن قيمتـی دّر لفـظ دری را
دكتر مهدی محقق (1340: 46) در شرح بيت باال 
ابوعلی  شعر  در  تشبيه  «اين  می نويسد:  ناصرخسرو  از 

حسن بن محمد دامغانی ديده می شود: 
قالوا مدحت إناساً ال خالق لهم

مـدحـاً يناسب أنـواع األزاهيـر
فقلـت ال تعـذرونی إننـی رجل

أقـلـد الـدّر أعنـاق الخنـازيـر.»
محقق در جايی ديگر (1363: 39) می گويد: «ثعالبی 
نسبت به عيسی می دهد كه گفته: ال تطرحوا الدر تحت 
أرجل الخنازير.» زنده ياد دكتر محمد دامادی (1379: 
322) نيز عين مطالب باال را در شرح بيت ناصر خسرو 
نقل كرده و سرانجام دكتر محمدرضا شفيعی كدكنی 
منطق الطير  از  زير  بيت  شرح  در  هم   (429  :1383)
كنايه های  از  را  آويختن»  خوک  حلق  از  «گهر  عطار، 

منسوب به حضرت مسيح (ع) دانسته است: «ال تطرحوا 
الدر تحت أرجل الخنازير.»

بس كه ما در ديگ روغن ريختيم
بس گهر كز حلق خوک آويختيم 

از قرائن و شواهدی كه نشان می دهند اين پند در 
ايران شهرت داشته همچنان كه ياد شد پندی حكيمانه 
آبی  و  اصفهانی  راغب  كه  است  بزرگمهر  به  منسوب 
نقل كرده اند و كنايه «گهر از حلق خوک آويختن» در 
آن ديده می شود: «المصطنع إلی اللئيم طوق الخنزير 
تبراً، وقرط الكلب دراً، وألبس الحمار وشياً؛ وألقم الحية 
 :1990 آبي،  1/685؛   :1420 اصفهاني  (راغب  شهداً» 
به  كه  «كسی  است:  چنين  قطعه  اين  ترجمه   .(7/66
فرومايه نيكی می كند، گردنبند طال به گردن خوك و 
گوشواره مرواريد به گوش سگ انداخته، لباس گرانبها 
گذاشته  مـار  دهـان  به  عسل  و  كـرده  االغ  تـن  به 

است.»

كتابنامه: 
ـ اآلبي، أبو سعد، منصور بن الحسين، 1990، نثر الدرر، 
تحقيق منير محمد المدني، مراجعۀ حسين نصار، 

الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
محمد،  حسين بن  القاسم  ابی  االصبهاني،  الراغب  ـ 
و  الشعراء  محاورات  و  األدباء  محاضرات   ،1420
البلغاء، حققه و ضبط نصوصه و علق حواشيه عمر 

الطباع، بيروت، شركة دار االرقم. 
خوک  پيش  «مرواريد   ،(1352) بهمن،  سركاراتي، 
انسانی  علوم  و  ادبيات  دانشكده  نشريه  افشاندن»، 

تبريز، شماره 108، ص 468ـ491
ـ شفيعی كدكني، محمدرضا، 1383، مقدمه، تصحيح 

و تعليقات بر منطق الطير عطار نيشابوري، سخن. 
و  مضامين  جستجوی  «در   ،1340 مهدي،  محقق،  ـ 
اشعار  و  امثال  و  احاديث  در  خسرو  ناصر  تعبيرات 
عرب»، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، شماره 

1، سال نهم، ص 33ـ93.
ـ محقق، مهدي، 1366، «ميزان تأثير سعدی از متنبي»، 
ذكر جميل سعدي، وزارت ارشاد اسالمي، ج 3، ص 

177ـ184.
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نيكروز بن خضرشاه
كاتبی از قرن نهم

علی نويدی مالطی
كمتر  كارشان،  بسيار  اهميت  علی رغم  نسخه ها  كاتبان  از 
اطالعی در دست است. البته در مواردی اندک كه دانشمندی 
به كتابِت اثری از خود يا ديگری پرداخته وضع به گونه ای 
است.  كالمعدوم»  «الّنادر  حكِم  در  خود  اين  و  است  ديگر 
را  كتابت  پيشين  سده های  مجهول القدِر  كاتباِن  از  بسياری 
ممّر  اغلب  كه  بودند  برگزيده  خود  اصلی  حرفۀ  عنوان  به 
معاششان نيز بود؛ به طوری كه عده ای از اين كاتبان در كنار 
اسمشان عنوان «كاتب» را نيز به كار می بردند و عده ای نيز 
تجليد،  تذهيب،  خّطاطی،  چون  اصليشان  كارهای  بر  عالوه 

زرگری و ... به كار كتابت نيز می پرداختند.

يكی از اين كاتبان كه به نظر می رسد كاِر كتابت را 
نام  به  است  شخصی  می كرده،  دنبال  حرفه ای  صورت  به 
نيكروز بن خضرشاه كه اولين كتابِت تا كنون شناخته شده 
از او، به تاريخ 15 رمضان 852 (جهان دانش) و آخرين 
اثر مورَّخ 14 شوال 881 (مثنوی معنوی) در دست است. 
اگر فرضاً تاريخ آثار كتابت شده به دست اين كاتب را تنها 
بين اين دو تاريخ بدانيم، درمی يابيم كه وی مدتی مديد 
از عمرش را در قرن نهم به كار كتابت می پرداخته است. 
از آنجا كه صاحبان چهار اثر از آثاِر كتابتِی تاكنون يافته 
شده از او منتسب به شيرازند، اين گمان به ذهن می آيد 

قبول  و  می برده  سر  به  شهر  اين  در  نيز  خود  شايد  كه 
با اقبالی  سفارِش كتابِت آثاری از همان شهر كه احتماالً 
از طرف مخاطبان نيز روبه رو بوده، برايش آسان تر بوده 
نمونه های  از  نيز  وی  خط  احتمال،  اين  بر  عالوه  باشد. 
بوده  رايج  شيراز  در  دوره  آن  در  كه  است  خّطی  خوب 
است كه البته نمونه های بسياری از اين نوع خط در دست 
كتابت،  اولين  هنگام  به  وی  كه  كنيم  تصور  اگر  است. 
جوانی بيست ساله بوده به هنگام آخرين كتابت تاكنون 
يعنی  بوده  رسيده  سالگی   49 سن  به  او،  از  يافته شده 
قسمت عمدۀ عمرش (بيش از بيست وپنج سال) را نيز به 

كار كتابت می پرداخته.

دست  به  آثار  كتابت  خصوِص  در  جالب  نكات  از 
(ترجمۀ  نسيم الربيع  كتابِت  بار  دو  خضرشاه،  بن  نيكروز 
ربيع األبرار) با فاصلۀ پنج سال از يكديگر است كه در نوِع 
خود جالب توجه و شايستۀ يك بررسی مستقل است كه 

عكس شمارۀ 1

عكس شمارۀ 2
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اول  نسخۀ  تاريخ  پرداخت.  خواهم  بدان  ديگر  مجالی  در 
كتابِت  دوم،  نكتۀ  است.   873 دوم  نسخۀ  تاريخ  و   868
كليات شاه داعی به صورت تدريجی و احتماالً به صورت 
بخش بخش توسط اوست، ابتدا در 866 يعنی زمانی كه 
شاه داعی (ف 870ق) هنوز حيات داشته و سپس در 14 
شوال 881 يعنی يازده سال پس از مرگ شاه داعی كه 

تاريخ اتمام آن است.

نيكروزبن  از  شده  يافته  تاكنون  كتابتِی  نسخه های 
خضرشاه به ترتيب تاريخی به قرار زير است:

مسعودی  مسعودبن  محمدبن  تأليف  دانش  جهان 
غزنوی، به تاريخ 15 رمضان 852 (كتابخانۀ لس آنجلس 

مذكور در نشريه، دفتر 11 و 12، ص 31).
احمد بن  محمد بن  از  ربيع االبرار  ترجمۀ  الربيع  نسيم 
 868 صفر  سلخ  تاريخ  به  السمرقندی،  الصوفی  محمد 

(كتابخانۀ مجلس، شمارۀ 1468).
تجزيةاألمصار تأليف وصاف الحضره عبدهللا شيرازی، 
به تاريخ 3 ذيقعدۀ 868 (كتابخانۀ مجلس، شمارۀ 8321) 

← عكس شمارۀ 1.
 873 ذيقعدة الحرام  دهم  تاريخ  به  الربيع،  نسيم 

(دانشگاه استانبول، ش 237) ← عكس شمارۀ 3.
كليات شاه داعی شيرازی، به تاريخ 866 و 14 شوال 
881 (كتابخانۀ ملك، شمارۀ 4912) ← عكس شمارۀ 2.

بلخی  محمد  الدين  جالل  موالنا  معنوی  مثنوی 
(سپهساالر،  شوال 881  تاريخ 20  به  و 6)  (دفترهای 5 

شمارۀ 219، دفترهاي 5 و 6 مثنوی).

ِگرد ران با گردن است
نفثة المصدور»  «ذيل  در  عبارتی  تصحيح 

ابوالرجاء قمی
سيدعلی ميرافضلی

ذيلی كه نجم الدين ابوالرجاء قمی، نويسندۀ توانای سدۀ 
ششم هجری، به سال 584ق بر نفثة المصدور انوشيروان 
خالد كاشانی (459ـ533ق) نوشته است، نخستين بار 
در سال 1363 به كوشش مرحوم محمدتقی دانش پژوه 
نسخۀ  يگانه  اساس  بر  شد،  منتشر  تاريخ الوزراء  نام  با 
آن كه در دارالكتب قاهره نگهداری می شود و در سال 
772ق كتابت شده است. ديگربار، فاضل ارجمند جناب 
حسين مدرسی طباطبايی، بر مبنای همان دستنويس، 
متن كتاب را با عنوان ذيل نفثة المصدور سامان داد كه 
چاپ نخست آن در سال 1386 منتشر شد و چاپ دوم 
همت  به  گذشته  سال  نظر،  تجديد  و  افزوده ها  با  آن، 

كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی عرضه يافت.

نيامده  اثر  اسم  و  مؤلف  نام  كتاب،  دستنويس  در 
دكتر  نظر  دقت  مرهون  كتاب،  مؤلف  شناسايی  و 
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استفان فربنكس است كه آن را از عبارتی كه در كتاب 
زمان  از  كتاب  است.  يافته  باز  شده،  نقل  مرزبان نامه 
انتشار، عالوه بر اهميت تاريخی اش، به دليل نثر زيبا 
پژوهشگران  بين  در  را  خود  جای  نويسنده،  پرمايۀ  و 
از  مشحون  نفثة المصدور،  ذيل  كرد.  باز  فارسی  متون 
است  ادبی  لطايف  و  نكات  و  كنايات  و  حكم  و  امثال 
كه باعث غنای آن شده است و از آن می توان به گونه 
مأخذ ارزشمندی برای شناسايی مثلها و مثل واره های 
ويژگی  اين  گرفت.  بهره  هجری  ششم  قرن  در  رايج 
بوده  فارسی  نويسندگان  توجه  مورد  ديرباز  از  كتاب، 
ضمن  مرزبان نامه  ديباچۀ  در  وراوينی  چنانكه  است. 
ذكر نام كتاب ابوالرجاء قمی، آن را سرشار از «يواقيت 
نكت و درر امثال» دانسته است. مرحوم مدرس رضوی 
در پايان چاپ خود، فهرست بلندی از مثلها و عبارات 

مثلی كتاب استخراج و درج كرده است.
بر  كه  است  آن  بر  طباطبايی،  مدرسی  جناب 
امثال  گنجينه  كتاب  اين  محققان،  اغلب  نظر  خالف 
فارسی  جمله ای  مورد  چهار  در  تنها  و  نيست  فارسی 
فارسی  مثل  دعوی  و  شده  نقل  ساير  مثل  عنوان  به 
تأييد  بيرون  از  شاهدی  با  بايد  ديگر،  جمله  هر  بودن 
شود؛ هم اصل مثل بودن آن و هم مثل فارسی بودن 
آن. به نظر ايشان، اغلب نكات و لطائف ادبی و كنايات 
و مثلهای موجود در متن ابوالرجاء قمی، الهام گرفته 
شواهدی  كه  است  عربی  ادب  و  شعر  متون  امهات  از 
هم در مقدمۀ چاپ دوم در اين باب اقامه شده است. 
اگرچه كسی در اين باب با آن محقق فاضل مناقشه ای 
ندارد، اين نكته را نيز نمی توان ناديده گرفت كه همان 
قدر اشارت كه در كتاب قمی به شعر عرب هست، با 
و  گرفت  سراغ  می توان  هم  فارسی  شعر  در  جستجو 
ابوالرجاء  نثر  ميان  تطبيقی  بررسی  كسی  است  كافی 
ششم  و  پنجم  سدۀ  در  زبان  فارسی  شعرای  ديوان  با 
هجری صورت دهد و آبشخورهای ذهن و زبان پرداختۀ 
مؤلف را شناسايی كند. احاطه و اشراف شگرف جناب 
نثر  پيوند  دادن  نشان  برای  عرب،  ادبيات  بر  مدرسی 
كتاب با متون شعری عرب، هم در مقدمه كتاب جلوه گر 
است و هم در پانوشتهای آن. ای كاش چنين همتی، 

هم  فارسی  شعر  با  كتاب  عبارات  ارتباط  صرف  تبيين 
می شد. اينكه نجم الدين ابوالرجاء قمی، به مثل بودن 
بر  دليلی  نكرده،  اشاره  كتاب  مثلی  عبارات  از  پاره ای 
مثل بودن آن عبارت نيست. آوردن فهرستی از امثال 
فارسی موجود در متن كتاب ابوالرجاء قمی، با مجال 
اندكی كه اين نوشته دارد، فی الحال امكان پذير نيست. 
اما اشاره به دو مورد آن كه به گره گشايی عبارات مبهم 

كتاب كمك می كند، مفيد است.
ابهامات  تك نسخه ای بودن كتاب باعث شده است 
جای  بر  دانش پژوه  مرحوم  مصحح  متن  در  زيادی 
ويراست  در  نقايص  اين  از  بسياری  خوشبختانه  بماند. 
است.  شده  رفع  طباطبايی  مدرسی  جناب  چاپ  دوم 
كه  هست  چاپی  متن  در  عباراتی  هم  هنوز  اينكه،  گو 
درست خوانده نشده يا الينحل مانده است كه به دو 

مورد آن اشاره خواهد شد.
1. مركب جهان نورد او از اخری بذين جويی به چنين 
سر باز زده (برگ 198 پ). صورت صحيح عبارت به 
از  او  جهان نورد  مركب  است:  چنين  بسيار  احتمال 
كنايه از  سر باز زده. آخور چرب  آخوری بدين چربی 

جايی با وفور نعمت است.
2. پنداشت كه كرد رانی با كردن بوی آرد (برگ 189 
وی  به  بی گردن  رانی  گرد  كه  پنداشت  صحيح:  پ). 
آرد. كه مأخوذ از يك مثل كهن پارسی است. هنگام 
است،  درآميخته  هم  با  نوش  و  نيش  اينكه  به  اشاره 
گويند: گرد ران با گردن است. يعنی اگر كسی از قصاب 
طلب گوشت نيكويی داشته باشد، ناچار با آن گوشت 
سده  دهها  پس  از  كه  سنتی  می دهند.  هم  نامرغوب 
هنوز هم به نيكويی رعايت می شود! به مثل بودن اين 
عبارت در كتاب ابوالرجاء قمی اشارتی نرفته است؛ اما 
شواهد بسيار از دواوين شعرا موجود است كه گواه اين 
امرند (نك، امثال و حكم، ج 3، ص 1290). ضمن آنكه 
در بيتی از اديب صابر ترمذی، به صراحت، مثل دانسته 

شده است: 
دست بر رانش نهادم، مشت زد بر گردنم

اين مثل با يادم آمد گرد ران با گردن است
(فرهنگ بزرگ سخن، ج 6، ص 6117)


