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جمال الّدين  اشعاِر  در  طنزآميز  وجوه 
عبدالّرزاق اصفهاني

علی نويدی مالطي
هر چند جمال الدين به عنوان شاعري طنزپرداز شناخته 
به  وي  مقّطعات  در  خصوصاً  اشعارش  برخي  در  نشده، 

مواردي برمي خوريم كه داراي لحني طنزآميز است.
محور و مدار اصلي اشعار طنزآميز جمال  الدين عمدتاً 
بر درخواستهاِي كم بهايش از ممدوح استوار است؛ بدين 
از  صله  كسِب  به  اميدي  اندك  وي  كه  زماني  كه  معني 
هجوي  به  مستقيم  هجو  جاي  به  باشد  داشته  ممدوح 
تا  مي يازد  دست  غيرمستقيم  شيوۀ  به  يعني  طنزآميز1 
عالوه بر هشدار به ممدوح، زمينۀ نرم كردن وي را براي 
اجابِت درخواسِت خود فراهم سازد. از اين روست كه وي 
در برخي مواقع، از هجِو ممدوح به كاربرد لحني طنزآميز 

دربارۀ وي متمايل تر است.
سِر  بر  عمدتاً  جمال  هجِو  به  نزديك  طنِز  موارد 
خواسته هاي اندك دنيايي چون كاه  و جو براي اسب يا 
اينهاست.  مانند  و  مي  پوستين،  خاص،  خلعت  خود،  خر 
را  دنيايي  حرمان  چون  مواردي  گاه  خواسته ها  اين  البته 
نيز شامل مي شود؛ اعتراضي كه به نظر مي رسد هميشه 
از سوي عالمان روزگار سر داده شده است. بر اين اساس، 
طنز جمال از دو نظر قابل بررسي است: تقاضاهاي وي و 

حرماِن هنرمند و دانشمند به سبب ديگرگونگي روزگار.

تقاضاها
الف. كاه و جو: يكي از جالب ترين محورهاي تقاضا در 
جمال،  و  انوري  و  سنايي  چون  شاعران  برخي  قطعات 
و  اسب  خصوصاً  چهارپايان  جهِت  جو  و  كاه  درخواسِت 
... است. حقيقت اين است كه حتي شاعِر توانايي چون 
خوانده  كيميافروش»  «مفلس  درستي  به  كه  ــ  انوري 
شده ــ نيز علي رغم مهارت تام و تمامش در شاعري، 
در مواردي چنان خود را به مذلِت سؤال مي افكند كه 
شخصيت  دربارۀ  قضاوت  خصوِص  در  امروزي  مخاطب 

وي دچار سردرگمي مي شود.
به هر تقدير، چند بار در ديوان جمال به صورت 
صريح تقاضاهايي در خصوص جو و كاه اسب ديده 
به  درخواست  لحِن  موارد  اين  تمام  در  مي شود. 
گونه اي  تنظيم شده كه  بعد از نقش بستِن تصويري 
طنزآميز در ذهن و ضميِر مخاطب، بالفاصله اضطراِر 
مخاطب  و  مي نمايد  رخ  كلمات  اين  وراي  از  شاعر 
را به انديشه وا مي دارد. اينكه نتيجۀ كار در نهايت 
بلكه  نيست،  مهم  باشد  آن  رّد  يا  درخواست  اجابِت 
به  را  مخاطب  مي تواند  كه  دارد  اهميت  نكته  اين 

انديشه وا دارد.
در يكي از مقطعات ديوان2، صحبت از اسِب شاعر 
است كه ده روز يك بار كاه و جويي نصيبش مي شود 
بيدار  شبها  و  خواب  در  روزها  گرسنگي  فرِط  از  و 
است. آنچه در اين قطعۀ تقاضايي بسيار جالب توجه 
است، توانايي تحسين برانگيِز جمال در تنظيِم مصرع 
به مصرِع اين قطعه است كه واژگان در آن به صورِت 
كامًال هدفدار انتخاب شده تا در عيِن طنزآميز بودن، 
باعث جلب توجه مخاطب و به انديشه واداشتِن وي 
صائم الدهر،  چون  عباراتي  و  كلمات  گزينِش  شود. 
روزه گشودن، ركوع، سجود، رخصت و روزۀ عيد (= 
عيد فطر) در اين قطعه، كامًال با پيش زمينۀ قبلي در 
گنجاندِن  واقع  در  است.  گرفته  صورت  شاعر  ذهن 
1. با هجو طنزآميز كه شيوه اي غير مستقيم از هشدار به ممدوح 
مخاطب  بر  بيشتري  تأثير  و  گرفته  هجو  زهِر  اصطالحاً  است، 

گذاشه مي شود. 
است:  چاپ  اين  مربوط به  ديوان  صفحات  ارجاعات به  تمامي   .2
ديوان كامل استاد جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني، با تصحيح 
 ،2 چ  سنائي،  تهران،  دستگردي،  وحيد  حسن  حواشي  و 

1362ش.
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تمامي اين كلمات و عبارات در قطعۀ زير، تمهيدي 
است براي سرودن بيت آخر:

صـائــم الــدهــر اسبـكـي دارم 
كـه بــه ده روز روزه نـگشـايـد

روز چون يوِز خستـه مـي خسبد1
شب چو سگ پاس در همي پايـد

در ركـوعست سال و مـه ليكـن
گـه گـهـي در سـجـود افـزايـد2

پــاره اي كــاه آرزو كــردســت
مـّدتــي رفـت و بـر نـمـي آيــد

روز عيـدسـت و هـركسـي البـد
بـطـعـامـي دهــان بـيــااليــد

گــر تفّضــل كنــد خـداونــدم
پـاره اي كـاه و جـوش فـرمـايـد

ور نه، رخصت دهد كه اندر شرع
روزۀ عـيــد داشـتـن شــايـــد!

 صص 402 و 403
در قطعۀ ديگر كه باز تقاضاي كاه است، شاعر با بهانه جويِي 
كه  نيست  اينجا  اكنون  «شاگردم  كه  ممدوح  يا  مخاطب 
درخواستت را اجابت كنم» مواجه مي شود. به نظر مي رسد 
مخاطب  سوي  از  درخواستش  اجابِت  از  شاعر  كه  زماني 
كامًال نااميد مي شده، كمي سمت و سوِي طنز خود را به 
هجو متمايل مي ساخته و هجوي طنزآميز ارائه مي كرده 
است؛ چنانكه از خر قلمداد كردِنِ مخاطب كه غذايش نيز 
كاه و جو است و تفاوتي با خر گرسنۀ شاعر ندارد ابايي 
ندارد. از آنجا كه شاعر در صدِد تأثيِر بيشتر سخنش در 
مخاطب است، تمامِي انتسابات هجوآميز خود را به صورت 

غير مستقيم مطرح مي سازد:
َكْه خواستـم از تـو ز ابلهْي مـن

گفتي كـه َرهيـم نيـست اينجـا
نه تـو، نه َرهـِيّ تـو،  نـه كاهـت

اي عـشـوه فـروِش بــادپـيـمـا3
انبار و َرهي چه حاجت اي «خر»

از «مطبـِخ خـاِص خود» بفرمـا!4
 ص 385

ب. ِصله: در خواست صله از عمده مواردي است كه شاعر 

مي آورد.  روي  طنزآميز  هجو  يا  طنز  به  آن  محوريّت  با 
در اين موارد، گاهي شاعر دقيقاً به نوِع درخواست خود 
روي  طنزآميز  هجِو  يا  طنز  به  سپس  و  مي كند  اشاره 
مي آورد و گاه بدون اشاره و تنها با گله گزارِي طنزآميز 

سخن خود را به پايان مي برد.
گونه  اين  مي رسد  نظر  به  مشخص:  درخواستهاي 
اندك  هنوز  شاعر  كه  مي شود  مطرح  زماني  درخواستها 
اين  از  مورد  دو  دارد.  خود  درخواست  اجابِت  به  اميدي 
چون  پوشيدنيهايي  به  مربوط  مشخص،  درخواستهاي 
جامۀ زرين و پوستين و دو مورد نيز مربوط به خوردني و 

نوشيدني است.
است  «پوستين»ي  از  بحث  مقطعات،  اين  از  يكي  در 
سرماي  از  تا  بود  گرفته  شخصی  از  را  قولش  شاعر  كه 
زمستان در امان بماند. در اين قطعه نيز اجزاي كالم به 
گونه اي موجز در كنار هم چيده شده كه هم به بي اعتنايي 
مخاطب به شاعر با تعريضی تمثيلِي «حرمِت پوستين به 
تابستان» اشاره مي شود و هم با حذف يكي از اجزاي كالم، 
ضمن ايجاد ايجازي هنرمندانه در كالم، به تهديِد ضمني 
هشدار  كه  صورت  بدين  مي شود؛  پرداخته  نيز  مخاطب 
هجو  به  خواسته اش  نشدِن  برآورده  صورت  در  مي دهد 

خواهد پرداخت:
پوستينـي بخواستـم از تـو

تا زمستان بسر بريم در آن
حرمِت ما بر   تو بود چنانك

«حرمِت پوستين بتابستان»

1. يوز به پرخوابي معروف است.
2. يادآور اين حكايت عبيد است: «شخصي خانه اي به كرايه گرفته 
بود. چوبهاي سقف بسيار صدا مي كرد. به خداونِد خانه از بهِر 
مرّمِت آن سخن بگشاد. پاسخ داد كه چوبهاي سقف ذكِر خدا 
به  منجر  ذكر  اين  كه  مي ترسم  اما  است  نيك  گفت:  مي كنند. 
شرح  و  تحقيق  و  تصحيح  زاكاني،   عبيد  كليات  شود»  سجده 

پرويز اتابكي، تهران، زّوار، 1379ش، ص 427.
3. ديوان: باده پيما.

4. با توجه به لفظ «خر» كه مخاطب بدان منتسب شده، مقصود از 
آن  مانند  چيزي  يا  اسطبل  و  توبره  بايد  قاعدتا  خاص»  «مطبخ 
باشد كه به لحن طنزگونه مطبخ خاص ناميده شده است و در 
و  كاه  همان  كه  مخاطب  غذاي  بر  مستقيم  تأكيدي غير  واقع، 

جو باشد است.  
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بده اي خواجه پوستينم، هين
پيشتر زانكه پوستينـت، هان1

 ص 423
در قطعۀ ديگر كه مربوط به درخواست پوشيدني است، 
شاعر در برابر مخاطب لحني ملتمسانه دارد و با يادكرِد 
و  تعريف  به  خود،  پوشِش  مناسِب  چندان  نه  وضعِيت 
به  را  وي  بتواند  شايد  تا  مي پردازد  مخاطب  از  تمجيد 

اعطاي خلعت خاص ترغيب كند:
اي بزرگـي كـه دسِت نعمـت تـو

هست بـر نـام نيـك سـرپـوشـم
تو پسندي كه من درين حضـرت

همه «كربـاِس مختـصر» پـوشم؟!
چـه بـهـانـه نـهـم سـخـاي تـرا 

كه ازيـن گـونه جـامـه درپـوشم
غِم من جز تو كس نخواهد خورد

گـر همـه سـال «آستـر» پـوشـم
گفتم از خدمتت چو قـوس قـزح

«حـلّـه» بـاالي يـكـدگـر پـوشـم 
كي گمان بودم اينكه همچون ابر

آب نبـتـي(؟) شــود زبـرپـوشـم
آرزو مـي كـنـد تـنــم كـه در او 

خـلـعـت خـاص تـو مگـر پـوشم
مـي تـوانـم بـزر خـريــد وليــك

نـه چـنـان بـايـدم كـه درپـوشم
زشت باشـد كه من سـراسر عمـر

پـيـش تـو جـامـۀ بــزر پـوشـم
تـو بـده، ورنـه زاِن ديـگـر كـس

بـخـدا و رســول اگــر پـوشــم!
 صص 417 و 418

با  كه  است  غذايي  شده،  درخواست  كه  خوردنيهايي  از 
لحن  نيز  قطعه  اين  در  است.  شده  بيان  «نان»  عاِم  لفظ 
بيِن  تقابل  و  لفظي  بازيهاي  ايجاد  با  شاعر  ملتمسانۀ 
«رايگان» و «خريدن» براي جلِب توجه ممدوح يا مخاطب 

به درماندگي و نياز خود كامًال  در شعر مشهود است:
گفتـم چـو بستـه ام كمـِر بنـدگـّي تـو

بهِر ميـان خـويش ز جـوزا كمـر خـرم
در خاطـرم نبـود كـه بـر خـاِن دولتـم

نان آنگهي خورم كه بخون جگر2 خورم

اليق شناسي از كرِم خود كه بر َدَرت
من جان برايگان دهم و نان بزر خرم؟

 ص 418
يك بار هم به درخواسِت شراب اشاره شده است. شاعر در 
فصل زمستان با يادكرِد خاطرۀ شراب اهدايِي سال گذشته 
از  شراب  شيشه  يك  تقاضاي  بوده،  بي  كيفّيت  بسيار  كه 
شراب خانۀ خاصۀ مخاطب را دارد كه البته وجه طنزآميز 

قطعه، در وصف طعم شراب پارينه است:
برف آمـد و راه مـا ببستست

بـي مي سـردست تابـخـانـه
فضلي كن و اين زمان بفـرما

«يك شيشه مي» از شرابخانه
زان خم نه كه پار داده بودي

كـان بـود ز چـاه آب خـانـه!
 ص 425

درخواستهاي نامشخص3: اين گونه درخواستها معموالً 
يا  ندارد  اميدي  يا  شاعر  كه  مي يابند  طرح  مجال  زماني 
اميد كمي به اجابِت خواسته اش دارد و به احتماِل بيشتر، 
اين نوع رويكرد يعني تعّمد در ذكر نكردِن صريح خواستۀ 
خود، بعد از دريافت پاسِخ منفي اي است كه باعث ناراحتي 

شاعر از مخاطب شده است.
ثروتمنداِن  انتظاِر  از  سخن  ديوان،  از  قطعه اي  در 
ممسِك روزگار از شاعر براي مدح آنهاست كه از نظِر شاعر 
بي انصافي است كه در مقابِل انعامهاي حقيري كه اينان 
لحني  با  رو،  اين  از  پردازد.  مدحشان  به  مي بخشند  بدو 
طنزآميز به اينان هشدار مي دهد كه همين كه هجوشان 
نمي كند و در مقابل اين انعامها  سكوت اختيار مي كند، 
بزرگ ترين مدح براي آنهاست. در اين قطعه شاعر چنان 
با لحني حقارت آميز از انعاماِت مخاطبان به صورِت «اين 
تفّضلها» و «اين انعامها» ياد مي كند كه گويي در آن لحظه 

با ناراحتي به آن صله ها اشاره كرده است:
1. در مصرِع «پيشتر زانكه پوستينت هان» بعد از واژۀ «پوستينت» 
فعل «بَِدَرم» حذف شده است. شايد سعدي در حذفهاي هنري 
برخي از اجزاي كالم در اشعارش، متأثر از اين گونه كاربردهاي 

حذفي جمال الدين بوده باشد.
2. ديوان: بجگر.

قابل  ديوان  مطالعه  با  اكنون  كه  است  درخواستهايي  مقصود   .3
شناسايي نيست وگرنه ناگفته پيداست كه شاعر با پيش زمينۀ 

ذهني مشخص درخواستهاي خود را طرح كرده است.
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از من اكنـون هر كسي را آرزوي مدحتيست1 
رايگان، بي آنكه بر من هيچ كس را نعمتيست

اينقـدر يـا رّب نـدانند آنچـه ايشان مـي كنند
خامـشي در حّق اينـان بهترينـم مـدحتيست

راستـي با «ايـن تفّضلـها» و «ايـن انـعـامـهـا»
هـر كرا هجوي نگفتم بر وي از من مّنتيست!

 ص 387
در قطعه اي ديگر از رسم سه گانۀ شاعران ياد مي كند كه در 
واقع دو رسم بيش نيست و با برشمردن دو رسم، مخاطب 
را در دوراهي انتخاب بين شكر و هجا قرار مي دهد و آن 
برآوردِن  به  را  مخاطب  اينگونه  و  مي نامد  سوم  رسم  را 

خواستۀ خود ترغيب مي كند:
بـزرگـوارا در انـتـظـاِر بـخـشـش تــو

نمـانـده است مـرا طاقـِت شكيـبـايـي
سه چيـز رسـم بـود شاعـران طامـع را

نخست مـدح و دوم قطـعـۀ تقـاضـايي
اگـر بـداد سوم شكـر، اگـر نـداد هجـا

من آن دوگانه بگفتم سوم چه فرمايي؟
 ص 428

در برخي قطعات نيز به ظاهر هيچ گونه درخواستي مطرح نيست 
و در واقع شاعر با وضعيتي مواجه است كه تنها راه تشّفي خاطر 
خود از وضع موجود را در بيان هجِو طنزآميز مي داند. در واقع 
بيشتر قطعات عمدتاً با محوريت «بخل» به صورِت هجو طنزآميز 
و  خواجگان  خساسِت  به  اشاره  خود  اين  كه  است  شده  بيان 
در  و  درخواست  از  بعد  خود  ماندِن  بي نصيب  از  شاعر  تجربۀ 

نتيجه، محروم ماندن از صالت و انعاماِت منعمان است.
حسرِت  در  شاعر  موارد،  بسياري  در  مي رسد  نظر  به 
و  شاهان  كتاب  و  حساب  بي  بخشِش  و  گذشته  دوران 
اميران پيشين است. از اين روست كه با لحني طنزآميز 
شاهان بخشندۀ پيشين را از قوم عاد مي داند كه حتي يك 

نفر هم از نسلشان باقي نمانده است: 
دوستـي در َسَمـر كتـابـي داشت

پيِش من صفحه اي ازان مي خواند
كه فالن شخـص در فـالن تاريـخ

بيـكـي بـيـت بـدره هـا بفـشـانـد
وان دگـر پـادشـه بـيـك نـكـتـه

فـاضـلـي را فـراِز تخـت نـشـانـد

گفتم اي خواجـه تّرهـاتست ايـن
اين سخـن بـر زبـان نبـايـد رانـد

آخـر آن قـوم «عـاديـان» بـودنــد
كه خود از نسلشان يكـي بنمـاند!

 ص 403
كه  است  خواجه اي  ضّنِت  از  صحبت  ديگر،  قطعه اي  در 
هجِو  به  بديع  شيوه اي  به  او،  انعامات  از  نااميد  شاعر 
سطح  در  شده  گزينش  كامًال  ساختاري  با  وي  طنزآميِز 

واژگاني و نحوي مي پردازد:
خواهـي كـه نـزِد خـواجـه قبولي بـود ترا 

منشين بخواِن او، بـرو، از خـواِن او مخـور
ور چنـد گويـدت بتكلّـف كه نـان بـخـور

فرمان بَر آنچه گفت و به فرمـاِن او مخـور
زنـهـار خـور وليـك مخـور نانْْش، زينهـار

وز «ناِن طفل و بيـوه» بخـور، زانِ  او مخـور
خوانش «چو خون حرام بود» گرِد او مگرد

نانش چو جان عزيزست از جـان او مخـور
از گوشتش همي چش و از نان او مچـش!

از خوِن او همي خور و از خـواِن او مخـور!
 ص 410

و در جواب طاعني كه شاعر را به سبِب بهره  نگرفتن از 
دوران جواني سرزنش مي كند، با اشاره به وضع نامناسب 

بازار مدح مي گويد:
چنـد گويـي كـه روِز بُـرنايـي

دستـي آخـر بـكـام دل بـرزن
من بدين ُمعطيان و مخدومان

كــه نـيــرزنــد دانـــۀ ارزن،
دست چون بـرزنـم بكامـۀ  دل

به چه دلگرمي آخر اي َغرزن؟!
 ص 423

گاه شاعر با وضعي مواجه است كه در هر حال، چه مدح بگويد و 
چه نگويد متضّرر است. از اين روست كه درمانده وار مي گويد:

اگر مديحت گـويـم نيـابـم از تـو عطا
وگر نگـويمـت از مـن همـي بيـازاري

اگْرْت گويـم بُخـل و اگر نگويـم خشم
چه عادتست كه تو ...رخواره زن داري؟!

 ص 425
1. ديوان: مدحتست.
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و قطعۀ زير كه در ذّم كسي است كه احتماالً بارها جواب 
رّد به درخواسِت شاعر داده است:
اگـر شـلـواربـنــِد مـادر تــو

چو بنِد سفـرۀ تو بسته بـودي
نزادي آن َجلَب تـو غلتبـان را 

جهان از نكبت تو رسته بـودي
 ص 428

نيز  اجتماعي  سطِح  به  شخصي  سطِح  از  گاه  نگاه  اين 
هجو  به  فی المثل  طنزآميز  شيوه اي  به  شاعر  و  مي رسد 
نتيجۀ  در  لحن  اين  يقيناً  مي پردازد.  مردمش  و  صفاهان 
از  اوضاع  آشفتگِي  دوراِن  در  شاعر  كه  بود  اذيتي  و  آزار 

مردم صفاهان ديده بود:
ســگ بـه از مــردم سـپــاهــانـسـت

بــوفـــاق و وفــــا و پـــويــــه و ُدم
آنـچــنــان ُمـــدَخــالِن دون هـّمــت

هــمــه از عـــالــــم مـــرّوت گـــم
هـمـه دّرنــده پــوستـيـن چـون سـگ

هـمـه مــردم َگــزاي چـــون كـــژدم
زن و فــرزنـــدشــان و يــك جـو زر!

دل و جـانـشـان و يـك درم گــنــدم!
اين چه بخل است و اين چه امساكست

ـَي هللا» سـگــِيّ مــردم قــم! هـم «َعف
بـچـه بتـوان شـنـاخـت خـر زايـشـان

بـــدرازِيّ گـــوش و گـــردِي ســـم!
بـس دريــغ آيــدم چـنـيـن شـهـري

بـگـروهــي هــمـه چـــو ُدردِي ُخــم
مــردمــي انــدرو مــجــوي ازانـــك

هـمـه چـيــزي دروسـت جـز «مـردم»!
 صص 418 و 419

نـفـاق و بخـل در اهـل سپـاهـان
چنان چون تشنگي در ريگ ديـدم

بزرگ و خردشـان ديـدم وز ايشان
وفا در سگ كـرم در ديـگ ديـدم

 ص 418
گاه به اسم شهر اشاره نشده ولي به نظر مي رسد كه مراد 

شاعر صفاهان باشد:
اين چه شهريست سراسر آشوب

وين چه  قـومند سراسر تلبـيس

با چنين شهر، «سقي هللا» دوزخ!
با چنين قوم، «عفي هللا» ابليس!

ص 411
است،  جمال  نزِد  در  طنز  عمدۀ  محور  كه  تقاضا  از  بعد 
حرماِن هنرمندان و دانشمندان از جملۀ مواردي است كه 
دستمايۀ  طنِز وي قرار گرفته است. در واقع، شاعر با طرح 
مسئله و اينكه سبب حرمان چيست، به پاسخي مي رسد 
كه نوعي آشفتگِي اجتماعي را در جامعۀ آن روز اصفهان 

مي نماياند؛ اينكه نادانان در صدرند و دانايان بي قدر:
دوستي ِدي سخني خوش مي گفـت

دوستـي كــو بسخـن استـاد اسـت
كـه كـمـال الديـن محـمـود الحــق

پـسـري سخـت كــريـم و رادسـت
در وي انـصـاف بسـي معنيـهـاست

كـه خـدا در دگــران ننـهــادسـت
چـيـست آخـر سبـِب حـرمــانـش

يـا بـر او خـود ز فلـك بيــدادسـت
گفتم اي خـواجـه خبـر نيـست ترا

«هـنـري دارد و مــردم زادســـت؟!»
 ص 386

و با اين نگاه به حرمان است كه نااميدانه بر عمِر صرف 
شده جهت كسب دانش تأسف مي خورد و آرزو مي كند اي 

كاش «چنگ زن» مي بود:
چـرا از بـهــر دانـش رنــج بــرديــم

چـرا بـيـهــوده مـي پـخـتيـم ســودا
قـلـم را بـا قـلـمـزن خــاك بــر سـر

چــرا نــه چنــگ زن بــودم دريـغـــا
چـو مــوي روبــه اسـت و نـاف آهــو

وبــال عـمــِر مــا ايــن دانــش مــا
هنر عيب است و فضل آفت، چه تدبير

كـه بـا كفـر است اين هــر دو مـسـاوا
... دورويـي كـن كه تـا جـاهـي بيابـي

نبينـي اوج خــورشيـد اسـت جــوزا!
بــدي كــن تــا تــوانـي و ددي كـن

كـه تـا از تـو بـتـرســد پيـر و بُـرنــا
هميشه همـچـو كـژدم جـانگـزا بـاش

كـه تـا بـاشـد چـو مـارت جامـه ديبـا
 صص 27 و 28
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قصيدۀ «چهار طبع» 
بدرالّدين خبوشانی

محسن ذاكرالحسينی
پيش از اين در نوشته ای با عنوان «چكامۀ آتشين خواجه 
رشيد» (آينۀ ميراث، ش 44، سال هفتم، شمارۀ اول، بهار 
ـ تابستان 1388، ص 196ـ208) از قصيدۀ استوار خواجه 
رشيدالّدين وطواط با رديف «آتش» و از تأثير و نظاير آن 
و تقليدهايی كه از آن صورت گرفته است، سخنی آوردم. 
صدر)   313) شمارۀ 16183  دستنويس  ضمن  در  اخيراً 
بدرالّدين  از  سپهساالر،1  مدرسۀ  كتابخانۀ  در  محفوظ 
آن)  از  پيش  يا  هجری  هشتم  قرن  (حيات:  خبوشانی 
قصيده ای يافتم با رديف «خاک و باد و آتش و آب» كه به 
احتمال قوی در آن قصد معارضه با رشيد وطواط يا يكی 

از معارضان او را داشته است.
قصيدۀ بدر خبوشانی مطابق نسخۀ مذكور بيست وهشت 
بيت دارد، و در بحر مجتّث مخبون مقصور (يا محذوف، 
يا اصلم) سروده شده است بر وزن مفاعلن فعالتن مفاعلن 
فعالن (يا فعلن يا فع لن). اين قصيده مقتضب است (يعنی 
تشبيب ندارد) و از همان بيت اّول با مدح وزيری ملّقب 
ظاهراً  بدرالّدين  ممدوح  است.  شده  آغاز  نظام الّدين  به 
وزيری مقتدر بوده است؛ زيرا بدر دو بار او را «شاه نشان» 
و «شه نشان» خوانده، و با صفاِت «شاِه صدور» و «شِه وزرا» 
از او ياد كرده است. در پايان نيز از وی تقاضای تشريف 

كرده است.
به  را  قصيده  اين  كه  می گويد  نخست  خبوشانی  بدر 

دستور وزير مذكور سروده است:
بـه حكـم و امـر و نفـاِذ وزيـِر شـاه نشـان

ز من شدند روان خاک و باد و آتش و آب
و جای ديگر می گويد كه قصد امتحان طبع داشته، و حّتی 
در تصّور كسی نمی گنجد كه شاعری هر چهار عنصر را در 
شعری رديف قرار دهد، و پس از گفتن چنين قصيده ای 

اهل معانی او را تحسين خواهند كرد:
به مدِح جـاِه تـو بر امتحـاِن بحـِر ضميـر

بگفت بنده روان خاک و باد و آتش و آب
رديـف هاِی غريـب ارچـه گفتـه انـد بسی

نبرده اند گمـان خـاک و بـاد و آتش و آب

كننـد اهـِل معـانـی به حكمتـم تحسيـن
كند چو بنده بيان خاک و باد و آتش و آب

خواسته است بگويد كه اگر رشيد وطواط فقط  و تلويحاً 
يك عنصر را در هر قصيده رديف ساخته، يا اگر سرايندۀ 
عنصر  چهار  هر بيتی  در  بياض  جنگ  در  مندرج  قصيدۀ 
را جای داده، او هر چهار عنصر را با هم در موضع رديف 
آورده است؛ پس شعر او بر شعر رشيد و كسان ديگری كه 

به معارضۀ شعر رشيد برخاسته اند، برتری دارد.
بدر خبوشانی رديفی اختيار كرده است البته دشوار و 
شايد بی سابقه، اّما نتوانسته است خوب از عهدۀ اين كار 
برآيد، و سرودۀ او نه فقط از قصايد رشيدالّدين وطواط بلكه 
از همه سروده هايی كه در جواب رشيد ساخته اند (آنها كه 
در «چكامۀ آتشين خواجه رشيد» ياد كرده ام)، فروتر است. 
گرچه ابيات خوبی هم در آن هست؛ اما مجموع قصيده 
چندان فاخر و استوار نيست، و گوينده خامی كرده است 
كه به مقابلۀ رشيد رفته است. از جمله ضعفهای قصيدۀ 

«چهار طبع» بدرالّدين خبوشانی آن است كه
ـ حمد مختّص باری تعالی است، و اختصاص آن به غير 
قصيدۀ  آغاز  در  اينكه  مگر  است؛  شرعی  ادب  ترک  خدا 

«چهار طبع» خطای كاتب و محّرف مدح باشد.
ـ در همان بيت اّول، رديف يكی از دو مصراع زايد بر معنی 

و حشوی است بس قبيح.
(بيت 10)،  موال  و  چاكر  (بيت 5)،  نفاذ  و  امر  و  ُحكم  ـ 
نفاذ  و  حكم   ،(11 (بيت  چاكری  و  غالمی  و  بندگی 
(بيت 13)، و الطاف و لطف (بيت 14)، گرچه اندک 

تفاوتی دارد، همه به نوعی حشو است.
ـ استعمال قران (بيت 6) در اين معنی (جمع قرن) معهود 

نيست.
ـ سنان كشيدن (بيت 8) مناسب هر چهار طبع نيست.

ـ در ابيات 9 و 11 خوشتر آن بود كه در پيش مصرع از 
چهار ويژگی ياد می كرد تا از حيث شمار با چهار طبع 

مذكور در رديف مطابق باشد.
ـ تكرار كلمۀ چاكر در سه بيت متوالی (ابيات 9 تا 11) 

خوب نيست.
عيب  دارای  قبل  بيت  به  توّجه  با   26 بيت  قافيۀ  ـ 

ابوعقيل  پختۀ  نسخ  به  هشتم،  قرن  نخست  نيمۀ  در  نسخه  اين   .1
كتابت  «وحيدی»  به  متخلّص  بيهقی  نوقارزی  يوسف  محّمدبن 

شده است.
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ايطاست.
ـ در مصراع اّول بيت 27 ناخوش آوايی است.

تا آنجا كه می دانم قصيدۀ «چهار طبع» بدرالّدين خبوشانی 
تاكنون به طبع نرسيده است؛ از اين رو متن كامل آن را 
ذيًال از روی نسخۀ مذكور نقل می كنم تا تكمله ای باشد 

بر گفتار پيشين.

چهار طبع را رديف  فرمايد، و  موالنا بدرالّدين خبوشانی 
سازد (مجتث: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن):

به حمِد1 صدِر جهان خاک و باد و آتش و آب
گشـاده انـد دهـان خـاک و بـاد و آتـش و آب

گشــاده انـد بـه شكـر و ثـنـاِی شـاه صــدور
مـسيـح وار زبـان خـاک و بــاد و آتـش و آب

نظـام دولت و ديـن حاكمـی كه پيـِش درش
ببستـه انـد ميـان خـاک و بـاد و آتـش و آب

بـه زيــِر دامــِن افــالک در حــمــايــِت او
گـرفتـه انـد مكان خـاک و بـاد و آتـش و آب

بـه حـكـم و امــر و نـفـاِذ وزيـِر شـاه نشــان
ز من شدند روان خـاک و بـاد و آتـش و آب2
نـديـده هيـچ وزيـری بـه عدل و فضـل چـنـو

به صد هزار قـران خـاک و بـاد و آتـش و آب
بــه فــِرّ دولــت و اقـبــاِل ايــن شــِه وزرا

كنـون شدند جوان خـاک و باد و آتـش و آب
به كيـِن دشمـِن درگـاِه صـدِر سـدره جنـاب

كشيده انـد سنـان خـاک و بـاد و آتـش و آب
شـدنـد چـاكـر و فـّراش و مطبـخيـش از آن

نـديـده انـد هـوان خـاک و بـاد و آتـش و آب
بـه پيـِش چاكـر و مـوالِی شـه نشـاِن جهـان

نهـاده كاسه و خـوان خاک و باد و آتش و آب
چــو بنـدگـّی و غالمـّی و چـاكـريش مــدام

گزيده اند به جـان خاک و بـاد و آتـش و آب3
ز سيـِر چـرخ و حـوادث بـه يمـِن دولــِت او

نـديـده انـد زيـان خـاک و بـاد و آتـش و آب
بـه دسِت حكـم و نفـاذ و مـراِد او شب و روز

بـداده انـد عنـان خـاک و بـاد و آتــش و آب
ز بيـِم هيبـت و الطـاف و لطـف و عاطـفتش

نهان شدند و عيان خاک و بـاد و آتـش و آب

چو عزم و حلـم و وقـارش بديـده اند4 يقيـن
سبك شدند و گران خاک و باد و آتش و آب

زهـی شهـی كـه شبيــِه تـو در جهـانـداری
نـداده انـد نـشان خـاک و بـاد و آتـش و آب

تويی چو ختـِم وزيـران نظيـر تـو بـه جهـان
نـداده انـد5 از آن خـاک و بـاد و آتـش و آب

هـمـی كـشنـد بـه روِی عـدوِی دولـِت تــو
به كين و قهر كمان خاک و باد و آتش و آب

بـه مـدِح جـاِه تـو بـر امتحـاِن بحـِر ضميـر
بگفت بنـده روان خـاک و بـاد و آتـش و آب

رديـف هـاِی غـريـب ارچـه گـفـتـه انـد بسی
نبـرده انـد گمـان خـاک و بـاد و آتـش و آب

كننـد اهـِل مـعـانی بـه حكـمـتـم تحسيـن
كند چو بنده بيان خاک و بـاد و آتـش و آب

ز كـاِن طبـع بـه مـدِح تـو پـرورم گــوهــر
نپـرورنـد چنـان خـاک و بـاد و آتـش و آب

بـده ز كـاِن كـرم بنـده را يـكـی تـشـريـف
كه عاجز آيد6 از آن خاک و باد و آتش و آب

ز بس كه حاصـِل كان بـذل كـرد بحـِر َكَفت
همی كنند فغـان خـاک و بـاد و آتـش و آب

به سعِی عدِل تو مـر فتنـه را بـرون ز جهـان
بـرند مـوی كشـان خـاک و باد و آتـش و آب

به كلِك تو كه چو تيـغ است حكـِم او قاطـع
قفاِی خصم زنـان خـاک و بـاد و آتـش و آب

مـدام از آتـِش  قهـر و ز صـولـِت سخـطـت
طلب كنند امـان خـاک و بـاد و آتـش و آب

بمـان به دولـت و نعمـت به خـّرمـی چندان
كه تا بَود به جهان خـاک و بـاد و آتش و آب

1. در نسخه چنين است.
2. يعنی به دستور وزير اين رديف از من صادر شد.

3. موقوف المعانی است.
4. نسخه لكه ای دارد و كلمۀ اخير ناخواناست.

5. در نسخه چنين است. شايد نزاده اند ضبط صحيح باشد.
صورت  به  را  آن  سپس  و  نوشته،  عاجزند  نخست  كاتب  ظاهراً   .6

مذكور در متن اصالح كرده است.
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مهر  و  نيشابوري  سيمي  آثار  و  احوال 
كتابخانۀ شاهرخ تيموري

علي صفري آق قلعه
قلم نستعليق را مي توان مهم ترين قلم پديد آمده بر دست 
نسخه شناسي،  عناصر  از  بسياري  مانند  دانست.  ايرانيان 
اين قلم نيز از ابداع تا تكامل، يك مسير مداوم را پيموده 
است؛ اما بايد گفت كه متأسفانه تاريخچۀ اين قلم هنوز 
است.  نشده  جلوه گر  كارآمد  پژوهش  يك  صورت  به 
زنده ياد  را  نستعليق  تاريخچۀ  زمينۀ  در  گام  مهم ترين 
دكتر مهدي بياني با نگارش اثر بسيار ارزشمند احوال و 
آثار خوشنويسان برداشت و در كار خود به ارائۀ شرح حال 
خوشنويسان و فهرستي از آثار آنان پرداخت؛ اما متأسفانه 
فرصت  و  بازگرفت  ايشان  دست  از  را  قلم  مرگ  چنگال 

تكميل آن كار ارزشمند از دست رفت.
آنها كه با كتاب زنده ياد بياني آشنايي دارند مي دانند 
كه اين اثر به ترتيب الفبايِي نام خوشنويسان فراهم آمده 
و لذا ترتيب تاريخي زندگي هنرمندان و سير تكامل قلم 
دريافت.  اثر  اين  كنوني  شكل  در  نمي توان  را  نستعليق 
قلم  تاريخچۀ  در  خود  توان  حد  در  سطرها  اين  نويسندۀ 
نستعليق بررسيهايي كرده است كه به خواست خداوند در 
از  يكي  كنوني  نوشتۀ  شد.  خواهد  منتشر  جداگانه  اثري 
دستاوردهاي جنبي اين پژوهش مي باشد كه به شرح حال 

«سيمي نيشابوري» اختصاص يافته است.

خوشنويسان  از  يكي  نيشابوري»  سيمي  علي  «محمدبن 
سدۀ نهم هجري است كه با وجود اشارات متون به هنر 
وي، در منابع معاصر به او و آثارش توجه چنداني نشده 
است. وي در سالهاي پاياني سدۀ هشتم هجري زاده شده 

و چنانكه خواهيم ديد تا سال 840ق زنده بوده است.
يكي از كهن ترين منابعي كه در آن به شرح حال سيمي 
(صص  سمرقندي  دولتشاه  تذكرةالشعراء  شده،  پرداخته 
310 ـ311) است. با اينكه نوشتۀ دولتشاه دربارۀ سيمي 
آگاهيهاي  ديدگاه  از  اما  است،  مبسوط تر  منابع  ديگر  از 
تاريخي مطلب چندان چشمگيري در آن يافت نمي شود. 
است:  بدين قرار  سيمي  دربارۀ  دولتشاه  اصلي  آگاهيهاي 

و  بودي  نيشابور  در  اول  بوده؛  ذوفنون  و  مستعد  «مردي 
بعد از آن در مشهد مقدس رضويه عليه السالم و التحية 
به  و  بودي.  مشغول  اديبي  و  مكتبداري  به  و  شد  ساكن 
شش قلم خط نوشتي و در علم كتابت و هنر شعر و علم 
معما در روزگار خود نظير نداشت و رنگ آميزي كاغذ و 
درين  و  بوده  او  حق  تذهيب  و  افشان  و  ساختن  سياهي 

علوم رسايل دارد...» 
آگاهي  سيمي  زندگي  انجام  و  آغاز  دربارۀ  دولتشاه 
دقيقي به دست نمي دهد و فقط از عباراتي كه به كار برده 
مي توان دريافت كه سيمي هنگام نگارش تذكره زنده نبوده 
است. عمده آگاهي كه دولتشاه دربارۀ سيمي به دست داده 
اشاره بدين نكته است كه وي در مشهد حضرت رضا «ع» 
به مكتبداري مشغول بود و آنگونه كه اندكي بعد مي گويد، 
نزد  كودكان  دانش اندوزي  كه  بودند  باور  اين  بر  مردمان 
وي  به  را  خود  فرزندان  آموزش  لذا  و  بوده  خجسته  وي 
مي سپردند. اشارۀ دولتشاه به اينكه سيمي در ادب و شعر 
و معما نيز دست داشته گويا درست باشد چرا كه به اين 
تأكيد  نيز  مجالس النفائس)  (مثًال  منابع  ديگر  در  موضوع 
شده است. پرداختن به معما و ساختن ماده تاريخ در سدۀ 
كه  نمي نمايد  بعيد  و  داشت  بسياري  رواج  هجري  نهم 
سيمي چنين منظوماتي نيز داشته باشد. برخي سروده هاي 
سيمي در تذكره ها و خالل آثار خود وي برجاي مانده كه 
اگر همانها را معيار داوري قرار دهيم مي توان گفت كه وي 

يك نظم پرداز عادي بوده است.
ـ كه  ـ البته از ديدگاه نوشتۀ كنونيـ  اما آگاهي مهم ترـ 
از عبارت پيش گفتۀ دولتشاه به دست مي آيد اينكه سيمي 
نسخه پردازي  هنرهاي  از  ديگر  برخي  و  خوشنويسي  در 
تذكره  از  ديگر  جاي  در  دولتشاه  است.  بوده  چيره دست 
عبارتي  (/نيشابوري)  ترشيزي  كاتبي  محمد  ترجمۀ  ذيل 
دارد كه نشان مي دهد سيمي به آموزش خط نيز اشتغال 
داشته است:  «كاتبي در ابتداي حال به نيشابور آمده و از 
موالنا سيمي خط تعليم گرفتي و كاتبي خوشنويس شد 
موالنا  و   ... بود  تواند  جهت  بدان  «كاتبي»  وجه تخلص  و 
سيمي از آنجا كه شيوۀ ابناي روزگار است به روزگار او 
حاسد شده و بر او دل گران گرديد و به عداوت او برخاست؛ 
موالنا كاتبي به فراست آن گراني را دريافت و از نيشابور 

قصد دارالسلطنۀ هرات نمود ...» 
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شده  درج  سيمي  دربارۀ  سپسين  متون  در  آنچه 
چندان افزون بر نوشتۀ دولتشاه نيست؛ چنانكه مي توان 
گفت نويسندگان بعدي مطالب خود را از روي آن منبع 
با  بوده اند؛1  بهره مند  مشتركي  منابع  از  يا  و  كرده  نقل 
اينحال برخي آگاهيها در ديگر منابع ياد شده كه دولتشاه 
قمي  احمد  قاضي  نمونه  براي  است.  نشده  آنها  متعرض 
در گلستان هنر (صص 58ـ59) دربارۀ وي نوشته: «... به 
هفت قلم خط نوشتي و در فن شعر و پاكيزگي و سرعِت 

كتابت عديل نداشته و معماري خوب بوده ...» 
اشارۀ قاضي احمد به تندنويسي سيمي از مندرجات 
ديگر منابع نيز تأييد مي شود؛ چنانكه در عرفات العاشقين 
خواجه  ترجمۀ  ذيل  در  ميراث)  چاپ  ص 1016  (ج 2، 
را  نوروز  و  گل  «كتاب  است:  آمده  طبيب  جالل الدين 
سيمي  كه  رسيده  نظر  به  و  مي دارند  منسوب  وي  به 
كاتب نيشابوري در يك ماه بيست گل و نوروز به اتمام 

رسانيده.» 
همچنين در عرفات العاشقين (ج 4، ص 2491 چاپ 
ميراث) در ذيل ترجمۀ «طفيلي حصاري» اشاره شده كه 

وي پسر سيمي نيشابوري است.
نفيسي  سعيد  زنده ياد  معاصر،  پژوهشگران  ميان  از 
(صص  فارسي  زبان  در  و  ايران  در  نثر  و  نظم  تاريخ  در 
همان  آن  مطالب  كه  كرده  ياد  سيمي  از  و 787)   299
مندرجات منابع پيشين است، جز اينكه تاريخ دقيق دو 
گفته  اين  منبع  گويا  كه  آورده  را  وي  به  مربوط  واقعۀ 
مرآةالعالم بوده است. ايشان در اين باره (همان، ص 787) 
نوشته: «در روز يكشنبۀ 12 ربيع االول 824 صد و بيست 
سپس  داشت.  سطر  ده  يك  هر  كه  نوشت  بليغ  مكتوب 
جمع  حضور  در   825 جمادي االولي   26 چهارشنبۀ  روز 
از برآمدن تا فرورفتن آفتاب چهار حكايت در چهار ورق 
بزرگ در چهار بحر خمسۀ نظامي روي هم رفته دوهزار 
بيت در كمال سالست سرود و به خط نسخ تعليق خوب 
نوشت در حالي كه سازندگان و خوانندگان و نقاره چيان 
معركه را گرم كرده بودند و در ضمن نماز پيشين و پسين 

را هم به شرايط خواند.» 
جز اين، زنده ياد دكتر مهدي بياني نيز در احوال و آثار 
خوشنويسان (ج 3، صص 749ـ750) شرح حال سيمي را 
بعنوان يكي از نستعليق نويسان درج كرده كه عمده مطالب 

آن برگرفته از نوشته هاي پيشين است. زنده ياد بياني كه 
بيش از هر كسي در روزگار خود با آثار خوشنويسان آشنا 
چيزي  سيمي  خطي  آثار  نوشته اند: «از  اين باره  در  بودند 
در  نيشابوري  لطف ّهللا  ديوان  نسخه  يك  ولي  نديده ام؛ 
كتابخانۀ تهران است و با اينكه رقم ندارد، در مقدمه دارد 

 «[...]
چون  و  ننوشته اند  را  مطلب  دنبالۀ  ايشان  متأسفانه 
شده  چاپ  ايشان  درگذشت  از  پس  كتاب  از  بخش  اين 
روشن است كه مجالي براي تكميل اين بخش نيافته اند. با 
اين حال گمان مي رود نسخۀ مورد نظر ايشان دستنويس 
ق)   812 (د  نيشابوري  سليمانشاه  بن  لطف ّهللا  كليات 
است كه اكنون به شمارۀ 2321 در كتابخانۀ ملي ايران 
نگهداري مي شود (نك: فهرست نسخ خطي كتابخانۀ ملي، 
ج 5، ص 442 [كه همه جا از سيمي به صورت «سمي» ياد 
كرده]). مهم ترين مؤيد اين احتمال آنكه اين دستنويس 
با اينكه از پايان افتادگي ندارد اما فاقد رقم است و ضمناً 
يادداشت خريداري نسخه به خط و امضاي زنده ياد بياني 
مورخ 1325ش در نخستين صفحۀ نسخه ديده مي شود. 
از سويي چنانكه از فهرستوارۀ دستنوشتهاي ايران (ج 8، 
ص 793) برمي آيد اين نسخه تنها دستنويس موجود از 

ديوان لطف ّهللا نيشابوري در ايران است.2
مي آيد  دست  به  شده  ياد  دستنويس  ديباجۀ  از  آنچه 
اين است:  سيمي در دوران كودكي نزد لطف ّهللا پرورده 
شده و به همين دليل پس از درگذشت استادش به سال 
به  كه  را  لطف ّهللا  اشعار  كه  افتاده  انديشه  بدين  812ق 
ياد  سپس  سازد.  مدون  بوده  ديگران  نزد  پراكنده  صورت 
بود  افرادي  تصرف  در  لطف ّهللا  اشعار  مسودۀ  كه  مي كند 
كه اين موضوع را كتمان مي كردند تا اينكه سيمي به سال 
آن  قضات،  و  بزرگان  از  برخي  ياري  با  توانست  ق   814
مسوده ها را در شهر نيشابور به دست آورد (ص 11 نسخه) 
و پس از تدوين ديوان، ديباجه اي بر آن نگاشت كه همين 

ص  و  نخست  ترجمۀ  ص 16  مجالس النفائس،  نك:  نمونه  براي   .1
191 ترجمۀ دوم؛ حبيب السير، ج 4، ص 62؛ گلستان هنر، صص 

58ـ59؛ عرفات العاشقين، ج 3، ص 1869 [چاپ ميراث]. 
2. جز اين نسخه فقط بخشي از اشعار او در ضمن مجموعۀ شمارۀ 
فهرست  (نك:  است  شده  درج  ملك  ملي  كتابخانۀ   2549

كتابخانۀ ملي ملك، ج 6، ص 42). 
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ديباجه (ص 9  اين  در  سيمي  است.  گفتگو  مورد  ديباجۀ 
نسخه) از خود به صورت «حاجي محمد بن علي السيمي» 
ياد كرده است. آوردن عنوان «حاجي» در آغاز نام او قاعدتاً 
اشاره  و  رفته  حج  سفر  به  وي  كه  است  نكته  اين  نشانگر 
به شهر نيشابور نيز قرينۀ خوبي است بر اينكه گردآورنده 

همان «سيمي نيشابوري» مورد گفتگوي ما است.
گمان مي رود كه آنچه زنده ياد بياني قصد نگارش آن را 
داشته اند، مندرجات همين ديباجه بوده است؛ اما اگر تصور 
شود كه ايشان خط نسخه را نيز به قلم سيمي مي دانسته اند 
پذيرفتني نمي نمايد چرا كه خط نسخه در اندازه اي نيست 

شكل 1 مي بينيم. عبارت انجامه چنين خوانده مي شود:2 
في  اللطيفة  المقالة  و  الشريفة  الرسالة  هذه  كتابة  «تمت 
تاريخ «تمت» 840 علي يدي المحتاج الي العفو الغفوري و 
الفضل الشكوري سيمي النيسابوري غفر ّهللا ذنوبه و ستر 

ذنوبه [كذا].» 
كليات  دستنويس   187 صفحۀ  تصوير   2 شكل  در  نيز 
نسخۀ  با  شباهتي  كه  مي بينيم  را  نيشابوري  لطف هللا 

پيش گفته ندارد.
نيشابوري  لطف ّهللا  كليات  دستنويس  دربارۀ  كه  نكته اي 
باشد  نكته  اين  مؤيد  مي تواند  حدودي  تا  و  دارد  اهميت 

1. اين نسخه از دستنويسهاي كتابخانۀ شخصي دكتر حسين مفتاح 
بوده كه به كتابخانۀ سنا منتقل شده است. براي مشخصات 
نسخه نك: فهرست كتابخانۀ مجلس شوراي اسالمي شمارۀ 2، 
ص 172؛ نيز براي دستنويسهاي اثر نك: فهرستوارۀ كتابهاي 

فارسي، ج 4، ص 2657؛ همچنين «دنا»، ج 4، ص 635.
2. توجه شود كه سيمي پس از انجامه فصلي پرداخته و يادآور شده 
كه نسخه را براي يكي از بزرگان نوشته و لذا پس از انجامه نيز 

عباراتي در نسخه ديده مي شود.

شكل 1

كه بتوان آن را از خطوط خوش به شمار آورد. افزون بر 
اين، نسخه اي از مختصر در قواعد علم حساب و مساحت از 
قاضي محمود بن محمد والشتاني به خط سيمي نيشابوري 
در كتابخانۀ سنا موجود است (نسخۀ 1226، مورخ 840 
در  را  نستعليق  قلم  به  وي  نگارش  از  نمونه اي  كه  ق)1 
دسترس ما مي نهد. مقايسۀ خط دو نسخه نشان مي دهد 
كه اين دو نبايد به قلم يك نفر باشد مگر اينكه بپذيريم 
دستنويس كليات لطف هللا نيشابوري از آثار جواني سيمي 

و پيش از آموختن خوشنويسي وي بوده است.
براي اينكه موضوع روشن شود تصوير صفحۀ انجامۀ 
دستنويس مختصر در قواعد علم حساب و مساحت را در 

و  سيمي  جواني  دورۀ  نوشته هاي  از  نسخه  اين  شايد  كه 
همان نسخۀ فراهم آورده بر دست وي بوده است اينكه 
شاهرخ  كتب  خزانۀ  نسخه هاي  از  شده  ياد  دستنويس 
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صفحات  برخي  در  وي  كتابخانۀ  مهر  و  است  تيموري 
نسخه ديده مي شود. 

شكل 2
البته نشاِن مهرها را محو كرده اند اما برخي از آنها هنوز 
مهر  سجع  تصوير   3 شكل  در  نمونه  براي  است.  خوانا 

مندرج در صفحۀ 159 نسخه را مي بينيم.

شكل 3
اين مهر دقيقاً مشابه است با مهر كتابخانۀ شاهرخ كه در 
ديده  كتابخانه  آن  از  بازمانده  نسخه هاي  از  ديگر  برخي 
در  مندرج  مهر  تصوير   4 شكل  در  نمونه  براي  مي شود. 

زبدةالتواريخ  و  جامع التواريخ  دستنويس  پشت نسخۀ 
(نسخۀ 1653 خزينه كتابخانۀ طوپقاپوسراي، مورخ 714 
ق و 829 ق)1 را مي بينيم كه چنين خوانده مي شود:  «من 

كتب خزانة السلطان االعظم شاه رخ بهادر.»
با اين حال نمي توان به آساني خط دو نسخه را از يك 

نفر دانست.

شكل 4

آثار سيمي نيشابوري
در  سيمي  چيره دستي  به  دولتشاه  كرديم،  اشاره  چنانكه 
كه  است  نوشته  و  كرده  تصريح  نسخه پردازي  هنرهاي 
اين  نويسندۀ  كه  جايي  تا  اما  دارد»؛  رسايل  علوم  «درين 
فنون  اين  دربارۀ  سيمي  از  اثري  تاكنون  مي داند  سطرها 
و پيشه ها به دست نيامده است. تنها اثري كه مي تواند تا 
حدودي با اين موضوعات متناسب باشد جوهريۀ سيمي 
است كه آن هم به فنون ترسل اختصاص يافته و دربارۀ 
بر  در  مطلبي  كاغذ  رنگ آميزي  و  افشان  چون  هنرهايي 

ندارد. در اينجا از آثار سيمي ياد خواهيم كرد.
1. اين نسخۀ بسيار ارزشمند پيشينۀ جالب توجهي دارد بدين گونه كه 
دستنويسي مصور اما ناقص و آسيب ديده از جامع التواريخ رشيدي 
(مورخ به سال 714 ق به خط مسكاني حافظ) در كتابخانۀ شاهرخ 
بوده و وي به حافظ ابرو دستور مي دهد تا نواقص نسخه را تكميل 
كند. حافظ ابرو براي اين كار جلد نخست زبدةالتواريخ را به خط 
خودش (مورخ 829 ق) در آغاز نسخه افزوده و افتادگيهاي ميانۀ 
نسخه را نيز از سوي خود تكميل مي كند و لذا اين دستنويس 

تركيبي از دو اثر ياد شده است.
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1. خاتمۀ سيمي بر نسخۀ حساب والشتاني:  پيش از اين 
به دستنويس مختصر در قواعد علم حساب اشاره كرديم 
و گفتيم كه نسخه به خط خود سيمي است. سيمي در 
پايان اين نسخه فصلي پرداخته و در آنجا يادآور شده كه 
نسخه را براي وزيري به نام «خواجه امير حسن» نگاشته 
است. نام اين شخص در منابعي كه در دسترس نگارنده 
امكانپذير  عجالتاً  او  شناسايي  لذا  و  است  نشده  درج  بود 
مي شود  ديده  سيمي  نوشتۀ  در  كه  اشاراتي  از  اما  نشد؛ 
مي توان دريافت كه اين «خواجه امير حسن» وزارت ديوان 

استيفا يا پيشه اي شبيه بدان را بر عهده داشته است.
شده  ياد  نسخۀ  براي  صرفاً  اين نوشتۀ سيمي  اگرچه 
تنظيم شده و اثري مستقل به شمار نمي آيد اما با توجه 
به اينكه رساله اي نسبتاً مبسوط است و نمونه اي از نثر و 
نظم وي را در دسترس ما مي نهد مي توان آن را جزو آثار 
سيمي برشمرد. اين نوشته سرشار از لفاظي و درازگويي 
چاپ  براي  را  آن  سطرها  اين  نويسندۀ  اينكه  با  و  است 
آماده كرده بود اما از چاپ آن خودداري كرد؛ به ويژه كه 

حجم مقالۀ كنوني احتمال آن را نمي كند. 
اين  مسمي):   سيمي/جوهر  (/جوهر  سيمي  جوهريۀ   .2
اثر تنها نوشتۀ چاپ شدۀ سيمي مي باشد و متن آن توسط 
آقاي نجيب مايل هروي در كتاب آرايي در تمدن اسالمي 
در  هروي  مايل  آقاي  است.  شده  چاپ  45ـ54)  (صص 
ديباجۀ كتاب آرايي (ص چهل و دو) دربارۀ سيمي نوشته 
است: « ... كتاب آرا، خوشنويس و اديب نيمۀ نخست سدۀ 
هشتم هجري، كه به نادرست برخي از معاصران او را به 
نام سامي نيشابوري از سده هاي دهم و دوازدهم هجري 

خوانده اند ...» 
سيمي  زندگي  دورۀ  دربارۀ  ايشان  اصلي  مرجع  گويا 
بيتهاي زير از ديباجۀ رسالۀ جوهريه (ص 47) مي باشد 
نام  با  وي  از  اثري  نگارش  تاريخ  به  مربوط  گويا  كه 

حاصل الحيات بوده است: 
يابـم ز بـي وفـايـي ايـام چـون وفـات

باشد حيـات حاصلم از حاصل الحيـات
سي روز با ضمير پريشان چهل صبـاح

كردم صفات جمع درين مجمع الصفات
تاريخ سال هفتـصد و سي و هفـت بود

كاين روزنامه يافت رقـم در شب بـرات

دو  پايۀ  بر  را  متن  اين  هروي  مايل  آقاي  كه  آنجا  از 
نسخه به چاپ رسانيده اند و براي عدد «هفتصد» در بيت 
است  روشن  نشده،  ضبط  پاورقي  در  اختالفي  اخيرالذكر 
كه اين عدد در نسخه هاي مورد استفادۀ ايشان بدانگونه 
نسخۀ 3364  در  عدد  اين  اين حال  با  است؛1  شده  ضبط 
كتابخانۀ مجلس به صورت 837ق درج شده است (نك:  
فهرست كتابخانۀ مجلس شوراي ملي، ج 3 / 10، صص 

1198ـ1199). 
از شواهدي كه از زندگي سيمي به دست داريم بسيار 
بعيد به نظر مي رسد كه وي در نيمۀ نخست سدۀ هشتم 
زاده شده باشد چه رسد به اينكه در 737 ق به نگارش 
عدد  كه  گفت  مي توان  بنابراين  باشد.  كرده  اقدام  اثري 
در  كه  ويژه  به  است؛  كاتبان  تحريف  حاصل  «هشتصد» 
است؛  نشده  اشاره  نيشابوري»  «سيمي  نفر  دو  به  منابع 
ضمن اينكه برخي قرائن سبكي نيز در جوهريه و رسالۀ 
حساب و مساحت ديده مي شود كه مؤيدي بر اين موضوع 
است. براي نمونه در انجامۀ نسخۀ مختصر در قواعد علم 
حساب آمده: « ... علي يدي المحتاج الي العفو الغفوري و 

الفضل الشكوري سيمي النيسابوري غفرهللا ذنوبه ...» 
جوهريه  ديباجۀ  در  سيمي  را  سجع  همين  مشابه 
كتاب  از  رشحات2  «اين  است:  برده  كار  به  نيز  (ص 46) 
تأليف  و  تصنيف  از  است  جواهرالصفات  و  حاصل الحيات 
سيمي  الغفوري  العفو  الي  المحتاج  نحيف  ضعيف  اين 

نيشابوري غفرهللا ذنوبه.» 
شده  متذكر  جوهريه  رسالۀ  در  سيمي  كه  آنگونه 
وي اين اثر را از نوشتۀ ديگرش حاصل الحيات تلخيص 
كرده است چنانكه اين موضوع در عبارت اخيرالذكر نيز 
اين  از  پيش  كه  ابياتي  از  همچنين  است.  شده  تصريح 
به  نكته  همين  كرديم  نقل  سيمي  جوهريۀ  ديباجۀ  از 
دست مي آيد؛ و البته گمان نويسندۀ اين سطرها بر اين 
بيتها  آن  در  چاپ)  در   737) ق   837 تاريخ  كه  است 
مربوط به زمان نگارش همين رسالۀ جوهريه است و نه 

حاصل الحيات.
از رسالۀ جوهريۀ سيمي تاكنون پنج نسخه شناسايي 
1. در فهرست كتابخانۀ آيت هللا گلپايگاني نيز همين تاريخ درج شده 
كه نشان مي دهد دست كم در سه نسخه اين تاريخ وجود دارد.

2. چاپ: اسحاب. 
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شده است. 1. نسخۀ شمارۀ 8 / 526 كتابخانۀ ملك مورخ 
1271 ق (نك:  فهرست نسخه هاي خطي كتابخانۀ ملي 
ملك، ج 5، ص 60) 2. نسخۀ شمارۀ 3 / 3831 كتابخانۀ 
ص 64) 3.  ج 7،  (همان،  ق  و 10  سدۀ 9  نوشتۀ  ملك 
سدۀ  نوشتۀ  مجلس  كتابخانۀ   3364  /  8 شمارۀ  نسخۀ 
11 ق (فهرست مجلس، ج 10، ص 1198) 4. نسخه به 
ق  مورخ 1200  بادليان  كتابخانۀ   Add. 69 / 32 نشاني 
(نك:  فهرست ميكروفيلمها، ج 1، ص 584؛ كتاب آرايي 
در تمدن اسالمي، ص چهل و سه) 5. نسخۀ شمارۀ 7 / 
3032 ـ 42 / 16 كتابخانۀ آيت هللا گلپايگاني از سدۀ 12 
كه از انجام افتادگي دارد (نك: فهرست نسخه هاي خطي 

كتابخانۀ عمومي آيت هللا گلپايگاني، ص 3563). 
در  اثر  اين  از  سيمي  ديديم  چنانكه  حاصل الحيات:   .3
ديباجۀ جوهريۀ سيمي ياد كرده اما تا جايي كه مي دانيم 

نسخه اي از اين اثر تاكنون شناسايي نشده است.

انجام زندگي سيمي
در ميان منابعي كه در آنها به شرح حال سيمي پرداخته 
شاهد  در  جز  نشده  اشاره  او  درگذشت  تاريخ  به  شده 
به  را  سيمی  درگذشت  آنجا  در  نويسنده  كه  صادق 
نادرست سال 830 ق دانسته است. استاد عبدالحسين 
حائري اين نكته را در فهرست كتابخانۀ مجلس شوراي 
و  شده  يادآور  1198ـ1199)  صص   ،10  /  3 (ج  ملي 
همانجا متذكر شده اند كه سيمي دست كم تا 837 كه 
تاريخ نگارش جوهريۀ سيمي مي باشد زنده بوده است. 
از سويي چنانكه ديديم، تاريخ كتابت رسالۀ مختصر در 
قواعد علم حساب و مساحت سال 840 ق است و لذا 

مي توان گفت كه وي تا اين سال زنده بوده است.
خطاطان  و  خط  در  اصفهاني  حبيب  ميرزا  ضمناً 
(ص 67) اشاره دارد كه سيمي پس از مدتي اقامت در 
مشهد به سوي تركستان رهسپار شده و در خالل سفر، 
شكايت نامه اي سروده كه مي تواند نشانگر نارضايتي وي 
نوشته،  ميرزاحبيب  كه  آنگونه  باشد.1  بوده  سفر  اين  از 
سيمي پس از مدتي به زادگاه خود نيشابور بازمي گردد 
و مردم نيشابور او را پذيرا شده و ارج مي نهند تا اينكه 

سيمي در همان شهر روي در نقاب خاك مي كشد.2

كتابنامه
تذكرةالشعراء، امير دولتشاه سمرقندي، به كوشش محمد 

رمضاني، تهران، كاللۀ خاور، 1366ش [چ2]. 
حبيب السير (4 ج)، خواند امير، زير نظر محمد دبيرسياقي، 

تهران، خيام، 1362ش [چ 3]. 
اصفهاني]،  حبيب  [ميرزا  حبيب  خطاطان،  و  خط 

قسطنطينيه، مطبعۀ ابوالضيا، 1306ق.
 ،10  /  3 ج  ملي،  شوراي  مجلس  كتابخانۀ  فهرست 
مجلس،  كتابخانۀ  تهران،  حائري،  عبدالحسين 

1348ش.
اسالمي  شوراي  مجلس  كتابخانۀ  خطي  كتب  فهرست 
شمارۀ 2 (سنا)، ج 2، محمدتقي دانش پژوه و بهاءالدين 

علمي انواري، تهران، كتابخانۀ مجلس، 1359ش.
فهرست ميكروفيلمهاي كتابخانۀ مركزي دانشگاه تهران، 
ج 1، محمدتقي دانش پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه 

تهران، 1348ش.
فهرست نسخ خطي كتابخانۀ ملي، ج 5، سيدعبدهللا انوار، 

تهران، كتابخانۀ ملي ايران، 1365ش.
آيت هللا  عمومي  كتابخانۀ  خطي  نسخه هاي  فهرست 
گلپايگاني، ج 5 و 6، علي صدرايي خويي و ابوالفضل 
پژوهشي  فرهنگي  مؤسسۀ  تهران،  بابلي،  حافظيان 
مجلس،  اسناد  مركز  و  موزه  كتابخانه  و  الجواد 

1388ش.
فهرست نسخه هاي خطي كتابخانۀ ملي ملك، ج 5 و 7، 
ايرج افشار و محمدتقي دانش پژوه و ديگران، تهران، 

كتابخانۀ ملي ملك، 1363 و 1369ش.
نجيب  تأليف  و  تصحيح  اسالمي،  تمدن  در  كتاب آرايي 
مايل هروي، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان 

قدس رضوي، 1372 ش.

1. برگزيده اي از اين شكايت نامه شامل پانزده بيت در خط و خطاطان 
(ص 68) درج شده است. البته در اين بيتها صرفاً به يك سفر 
اشاره شده و از روي اين برگزيده نمي توان دريافت كه وي در 

تركستان بوده است.
سيمي  نام  دربارۀ  ميرزاحبيب  كه  شويم  يادآور  هم  را  اين  البته   .2
دچار اشتباه شده و از وي با عنوان «عبدّهللا سيمي» ياد كرده 

است.
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انوشروان  و  كفشگر  داستان  به  نگاهی 
در كتاب خدمات متقابل مطهری

وحيد سبزيان پور
استاد مرتضی مطهری در كتاب خدمات متقابل ايران و 
ايران  اجتماعی  نظام  دربارۀ  (1357: 279ـ285)  اسالم، 
بحثی دارد كه با استناد به منابع مختلف به خوبی اختالف 
طبقاتی را در دورۀ ساسانی نشان می دهد. هدف ايشان از 
طرح اين مسأله مقايسۀ نظام قبل و بعد از اسالم در ايران 
انسانی  و  مترقی  قوانين  با  اسالم  كه  دهد  نشان  تا  است 
به  بود  شده  تقسيم  طبقه  هفت  به  كه  را  جامعه ای  خود 
يك جامعۀ يكدست و خالی از تبعيض اجتماعی و نژادی 

تبديل كرد. 
مرحوم مطهری برای نشان دادن اين تبعيض طبقاتی 
فردوسی  شاهنامۀ  در  كه  انوشروان  و  كفشگر  داستان  به 
آمده اشاره می كند و می گويد: «در شاهنامۀ فردوسی كه 
معروفی  داستان  است،  زرتشتی  و  ايرانی  همه  منابعش 
آمده است كه به طور واضح نظام طبقاتی عجيب و طبقات 
بسته و مقفل آن دوره را نشان می دهد كه تحصيل دانش 
ادامه،  در  و  است.»  بوده  ممتاز  طبقات  مختصات  از  نيز 
نقل  شاهنامه  از  عيناً  را  او  درخواست  و  كفشگر  داستان 

می كند.
نظام  اينكه  در  و  است  دقيق  و  عالمانه  استاد  سخن 
اجتماعی ايران در زمان ساسانی طبقاتی بوده است شكی 
ممتاز  طبقات  به  دانش  تحصيل  اختصاص  ولی  نيست، 

جای تأمل دارد: 
نقل  را  شاهنامه  از  زير  ابيات  آنكه  با  مطهری  استاد 
اين  آن  و  مانده  پنهان  ايشان  نافذ  ديد  از  نكته ای  كرده، 
است كه درخواست كفشگر از انوشروان دبير شدن پسر 

اوست نه سواد آموختن. 
يكـی پـور دارم رسيده به جـای

به فرهنگ جويد همی رهنمـای
اگـر شـاه باشد بديـن دستگيـر

كه اين پاک فـرزند گـردد دبيـر
ز يزدان بخواهم همی جان شاه

كه جاويد باد ايـن سـزاوار گـاه
می گويد كه خواستۀ كفشگر دبير شدن  فردوسی صريحاً 

مخالفت  دبير»؛  گردد  پاک فرزند  اين  «كه  اوست  پسر 
انوشروان هم با دبير شدن پسر اوست نه درس خواندن: 

چـو بازارگـان بچـه گـردد دبيـر
هنـرمنـد و بـادانش و يـادگيـر

چو فرزند ما برنشينـد به تخـت
دبيـری ببـايـدش پيـروزبخـت

هنـر يـابـد از مرد مـوزه فـروش 
بدين كار ديگر تو با من مكوش

بـه دست خـردمنـد و مردنـژاد 
نماند به جز حسـرت و سـردبـاد

پايين  طبقات  از  افرادی  كه  است  اين  از  انوشروان  ترس 
بزرگان  برای  قدرت،  مسند  به  يافتن  دست  با  اجتماع 
خوار  و  حسرت زده  و  محروم  آزادگان  و  گيرند  تصميم 

شوند:1 
شود پيش او خوار مردم شناس

چو پاسخ دهد زو پذيرد سپاس
جابه جايی  از  آيندگان  نفرين  سبب  به  انوشروان  نگرانی 
طبقات اجتماعی است كه با سنت و عرف حاكم بر روزگار 
او منافات دارد و بر اساس انديشه های طبقاتی حاكم، اين 
1. اين سخن انوشروان يادآور عبارتی از نهج البالغه است: «احذروا 
صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع» (ق.49). از حملۀ آزادۀ 

گرسنه و سيری فرومايه بترسيد. 
اين عبارت با اندكی تغيير در ادب الصغير آمده و جاحظ و ابوحيان 
توحيدي آن را از اردشير دانسته اند (برای تفصيل بيشتر نك: 

سبزيان پور 1387: 59؛ همو 1384: 97).
همچنين علی (ع) به مالك اشتر توصيه می كند كه به خاندانهای 
شود:  نزديك  خانوادگی  شرافت  دارای  و  نسب  صاحب  و  صالح 
والسوابق  الصالحة  البيوتات  وأهل  األحساب  بذوي  ألصق  «ثمَّ 
به  اشاره ای  اگرچه  نامه،  همين  از  ديگری  بخش  در  الحسنة.» 
را  مردم  حضرت،  ولی  نگرفته  صورت  اجتماعی  طبقات  تفاوت 
اهل  كارگر،  قاضی،  كاتب،  سپاهی،  چون  مختلفی  طبقات  به 
ذمه، اهل جزيه و خراج، بازرگان، صنعتگر و افراد طبقه پايين 
الرعيَّة  أنَّ  «واعلم  می كند:  تقسيم  هستند،  فقير  و  نيازمند  كه 
بعٍض.  عن  ببعضها  غنی  وال  بعٍض،  إال  بعضها  يصلح  ال  طبقات 
فمنها جنود هللا. ومنها كتَّاب العامة والخاصة. ومنها قضاة العدل. 
ال اإلنصاف والرفق. ومنها أهل الجزية والخراج من أهل  ومها عمَّ
الذمَّة ومسلمة الناس. ومنها التجار وأهل الصناعات. ومنها الطبقة 
السفلی من ذوي الحاجة والمسكنة وكالًّ قد سمَّی هللا سهمه، 
ه فريضته في كتابه أو سنَّة نبيَّه صلی هللا عليه  و وضع علی حدِّ

وآله عهداً منه عندنا محفوظاً.»
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عمل را دور از عدل و داد می داند: 
به ما بر پس از مرگ نفرين بود 

چو آييـن ايـن روزگار اين بـود
نخواهيم روزی جز از گنـج داد

درم زو مخـواه و مكـن هيچ ياد
هم اكنون شتر بازگردان بـه راه 

درم خواه وز مـوزه دوزان مخـواه
فـرستـاده برگشت و شد با درم

دل كفشگر گشت پر درد و غـم

الزم به يادآوری است كه دبيران و روحانيان دو طبقۀ 
ممتاز در دورۀ ساسانی بودند كه در تشبيه جامعه با بدن 
انسان، در كنار پادشاه به عنوان سر تلقی می شدند (نامۀ 
تنسر، ص 57). ديوان كلمه ای پهلوی، در معنايی نزديك 
به اداره است كه با اقتباس و تقليد از تشكيالت اداری 
به نظام اداری و فرهنگ عربی منتقل شد.  ايرانی عيناً 
تعداد اين ديوانها در ايران باستان، كه نقش وزارتخانه 
را داشتند بين پنج تا شش بوده و دبيران عهده دار اداره 
آنها بوده اند (برای اطالع بيشتر از نقش دبيران و تأثير 
محمدی  نك:  عباسی،  اداری  تشكيالت  در  ديوانها  اين 
طبقات  ساسانيان،  عهد  پايان  در  65ـ80).   :1384
منسوب به دستگاه اداری و ديوانی فرزندان خود را برای 
نيل به همان مراتب تربيت می كردند و در واقع طبقۀ 
بوده اند  سلطانی  معتمدان  و  ديوانی  محارم  كه  دبيران 
مراتب  اين  به  نيل  برای  و  می خاسته اند  بر  آنها  بين  از 

دوران تربيت و رياضتی طوالنی را می گذرانيده اند (نك: 
زرين كوب 1385: 43). 

از نكات مهم در اين بخش، اشارۀ شاهنامه به آموختن 
برای  را  فرهنگ  فردوسی  است،  سواد  جای  به  فرهنگ 
آموزشهای ويژۀ فرزندان شاهان و بزرگان به كار برده، همان 
آموزشی كه شامل موسيقی، طب، هندسه، سواركاری و... 
ساسانی  حكومت  از  تقليد  به  عباسی  دورۀ  در  و  می شد 
با  و  بود  خلفا  فرزندان  برای  آن  انجام  عهده دار  «مؤدب» 
تفاوت  بود  خواندن  و  نوشتن  آموختن  كه  معلم  وظيفۀ 

داشت.
به  309ـ312)   :1384) ماليری  محمدی  زنده ياد 
روشنی با اشاره به تفاوت معلم و مؤدب در دورۀ ساسانی 
و عباسی و با استناد به منابع مختلف تأثير اين دو نوع 
و  عمومی)  (آموزشگاه  مكتب  قالب  در  را  ايرانی  آموزش 
ُكتَّاب (آموزشگاه طبقات ممتاز) در خالفت عباسی نشان 
داده و اين را از نمونه های تقليد خالفت عباسی از حكومت 

ساسانی دانسته است.1 
عبارت  اين  در  دانش،  از  مطهری  استاد  منظور  اگر 
«تحصيل دانش نيز از مختصات طبقات ممتاز بوده است» 
سواركاری،  جمله  از  فردوسی  تعبير  (به  هنر  و  فرهنگ 
موسيقی، زبانهای خارجی و...) است، سخنی بسيار متين 
هر  در  كه  باستان  ايران  در  تنها  نه  زيرا  است،  درست  و 
زمانی از جمله دورۀ اسالمی (در قالب آموزشهای معلمان 
هزينۀ  سبب  به  آنها  آموختن  ما،  روزگار  و  مؤدبان)  و 
اگر  و  دارد  خاص  طبقات  به  اختصاص  سنگين،  بسيار 
منظور سوادآموزی است، جای تأمل دارد، زيرا در همين 

1. تقليدی كه آنقدر عجيب و همه جانبه است كه ابن خلدون تمدن 
عباسي را وارث تمدن ساساني می داند (ابن خلدون، تاريخ، ص 
تشكيالت  اينوسترانزف،  روس،  محقق  جمله  از  53).محققان 
دولت عباسي و كتابهايي را كه در ادارۀ كشور در دوران اسالمي 
نوشته شده، از منابع موثق و قابل استفاده براي تحقيق و مطالعه 
دربارۀ دولت ساساني و تشكيالت داخلي آن به حساب می آورند 
(نك: محمدي 1384: 97). نيكلسن نيز دورۀ عباسي را دورۀ 
عربها  ابتدا  در  اگرچه  مي داند:  ايراني  فرهنگ  و  ايراني  نهضت 
زيرا  شد،  دگرگون  كار  عباسی  دولت  در  اما  بودند  غالب  ملت 
برگزيدۀ سپاه اين دولت از خراسانيان تشكيل يافته، پايتخت آن 
در سرزمين ايران بنا شده و باالترين منصبهاي دولت به دست 

بزرگزادگان ايراني اداره مي شد (نك: محمدی 1384: 90). 
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شاهنامه ای كه مورد استناد استاد قرار گرفته، آمده است 
كه در هر برزنی دبستانی بر پا بوده كه در آن آتش پرستان 

(زرتشتيان) به آموزش همگانی می پرداختند:

همان كودكی را به فرهنگيان 
سپردی چه بودی از آهنگيان

به هر برزن اندر دبستان بدی 
همان جای آتش پرستان بدی

طبقات  همۀ  بر  كه  بودند  داده  دستور  ايرانی  شاهان 
اجتماعی، زيردستان و شاهان، آموختن دانش الزم است: 

دگـر آنكه دانش نگـيرنـد خـوار 
اگـر زيـر دستيـد اگـر شهـريـار 

زمـانـی ميـاسـای از آمـوخـتـن 
 اگر جان همی خواهی افروختـن

عصر  در  پرورش  و  آموزش  مبانی  از  بيشتر  اطالع  (برای 
بيات  181ـ212؛   :1371 محمودآبادی  نك:  ساسانيان، 

1357: 225ـ254).
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