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  طنز بسحق اطعمه
  ∗منصور رستگار فسايي

حالج اطعمه شيرازي از شاعران و ) بسحاق: بسحق(الدين ابواسحق  موالنا شيخ جمال
شيخ « كه او را  نهم هجري استسدةساز شيراز در  نويسندگان طنزپرداز و نقيضه

ند ا هم ناميده» موالنا بسحق شيرازي«و » بسحق اطعمه«، »اسحق حالجشيخ ابو«، »اطعمه
خود عنوان نام يا تخلّص   به او است و آن راةكني» ابواسحاق«ف مخفّ» بسحق «ةو كلم

  :برد كار مي  بهشعردر 
  منصور انا الحق گفت، بسحق انا الحلوا

  اين معني حلـوايي و آن دعوي حالجي
 شميم قليـه دمـد تا قيامـت اي بسحق

 ١ز هـر گلي كـه دمـد از ِگل معـطّر تو
 گشنگان(مرشد گرسنگان «و » شاعر اطعمه«، »شاعر طعام«، »جحال«او خود را 

  :خواند هم مي» )گسنگان ـ
  ٢»حالج«اي بسحاق     ببندد زلّه   گردد از خوان نوالت     چه كم مي  

* 
  ٣كلّه پز، آن زمان كه كيپا دوخت         زرمـ   بـه » امشـاعر طعـ   «ا  ت ب گف

*  

                                                   
  .)ايران(، شيراز  دانشگاه شيرازاستاد  ∗
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  ١٢٦  قند پارسي

  

  بخـوان» شـاعر اطعمه«خـوان چـون نهي بنـه عيـان
  ١هم نشان دو سه و چهار و پنج و شش  بهلوت خوران

*  
  دمـنگان شـد گشـرشـزل مـتخلّص غ هـ بتا

  ٢مطبخم ديگ سخن بدين نمط  بهپخته شده
 ندارد اما از اقامت خود در فارسزادگاه خود هيچ اشارة مستقيمي   بهاگرچه او

  :اند خوانده» شيرازي«راند و همگان او را  سخن مي
ـ   بهقند بسحق گر از فارس      ٣موج شربت بكند بيخ سراي كجري       ا افتـد دري

*  
  راـچـو بـسـحـق ز شـيـراز بـراي بـغـهـم

  ٤حدي است مرا ميل خراسان كه مپرس تا به
  :زندگي در شيراز و نواحي آن در ادوار مختلف عمر خويش دارد  بهاو اشارتي

  ام مـصال نشـسته    بـه همچون قلندران   رنج زرد بــاز شـوق آب ركنــي و ذوق 
  ام  ارده و خرمـا نشـسته      با نان گـرم و      سعدي و در آسـتان شـيخ      به ام  ا رفته ي

ـ  ه خلق جه  رچاگ   ٥حالوتي است در اين لوليان شيرازي       اي بنـد تركاننـد    ان پ
 حكومت دانيم كه در عهِد  ولي مي،در مورد سال تولّد او، اطالع دقيقي نداريم

رزا اسكندر بعد از مي.  بوداسحاق از ندماي او اسكندر بن عمر شيخ بر فارس، ابوسلطان
فرمان جدش فارس را   به،با آن كه خرد سال بود) ق ه ۷۹۶( عمر شيخ كشته شدن

ق . ه ۸۱۱ در سال بعدها. راندند تيول داشت و خود و برادرانش بر فارس حكم مي در
خراسان گريخت و پس از چندي فارس و   بهميان او و برادرانش نزاع درگرفت و

. اسير و كور و مقتول گرديدق  ه ۸۱۷كرد و سرانجام در سال  راصفهان را مسخّ
  :نويسد دولتشاه دربارة او مي
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  طنز بسحق اطعمه  ١٢٧

  

مجلس آمد،   به روزي كه.مجلس پادشاه حاضر نشد  بهچند روزي… ابواسحق”
شاهزاده از او پرسيد كه موالنا چند روز كجا بودي؟ بسحق، ريش دراز داشته، از 

  .١“قاعده بيرون
 سال ۴۰ بايد بيش از ،ر شيخ با اوصافي كه از وي شده استموالنا در روزگار عم

هاي دهة دوم از نيمه دوم  داشته باشد و طبعاً والدت او بايد در اواسط قرن هشتم و سال
 /قمري ۸۲۷سال   بهتر است و آن را  اما وفات او مشخص.آن قرن اتفاق افتاده باشد

. ٣ و مقبرة او در شيراز است٢اند در شيراز نوشتهقمري  ۸۴۰  يا۸۳۰ميالدي يا  ۱۴۲۳
 اشعار اطعمه را ، از اجناس سخنوري.طبع و مستعد و خوشگوي بود بسحق مردي لطيف

هاي او در باب  رساله. اختيار نموده و در اين باب چون او كسي سخن نگفته است
  : موضوع شعر و نثر خويش نوشته استة، بسحق خود دربار٤اطعمه مشهور است

هاي  غزل  به… تا انقراض عالم شعراي نيك نام و امراي كالماز زمان آدم …”
آميز خاليق را در شور و خروش آوردند، چون خداوند  شورانگيز و قطعات ذوق

الجد و  خواستم بين زاحي مباح ميميگانه اين فقير را طبع نظم كرامت فرمود 
  :الهزل كه

  خوردجد همه وقته، خون مردم ب       بــردت برويــآبه روزه زل همــهــ
جوشيد و شربتي كه كسي  الحمدهللا كه قسام قسمت، آتشي كه در ديگ كس نمي

 نوشيد و شكّري كه در طبلة هيچ عطاري نبود و غذايي كه از آن كاسي نمي
كفچة ما   بهسفرة خواني نه، از خزانة غيب بالريب، در دهان ما نهاد و اين آش به

  …“پزاند
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  ١٢٨  قند پارسي

  

و … ”قول خود او   بهشهرت رسيد و  بهديوان شعر بسحق از روزگار حيات شاعر
جايي رسيد كه از قاف تا قاف بوي كلپچه و قطايف ما بگرفت و در ممالك   بهحال

ايران و توران، آوازه بوي فرني و بوراني ما برفته، لوت خوران آذربايجان در خيال 
 و اسير بكوبيدند راسان در اشتياق اين بغركشك و بادمجان، افتادند و پهلوانان خ

شكرلبان سمرقند متعطش شربت قند ما شدند و حكماي هند از حسرت هندوانه ما 
  .١غرقاب افتادند در

  رود  ي كه بنگاله مـي    پارس ز اين قند    كن شوند همه طوطيان هند    شر  شكّ
  :افزايد و مي

ـ  ز خـ  ه ج ب   كه ديده است خوان نعيم بهشت       وان پـر نعمـتم    وان دي

  اسحق اطعمهشعر ابو
ري است با ذوق، خوشگو، طنزسرا كه اشعار خود را وقف اطعمه كرده ابواسحق، شاع

  :قول خود وي  بهاست و
اي از عطاياي نامتناهي است  چون خداوند يگانه اين فقير را طبع نظم كه عطيه”

اميد كه ديگ اين … الجد و الهزل خواستم بين كرامت فرمود، مزاحي مباح مي
گدان فكرت نهاد، تا قيام قيامت از جوش اطعمة گوناگون كه طباخ طبيعت بر دي

  ٢…“باز نايستد
ـ    اي كجاس   ههم كاس   قاف ام ز سخن، قاف تا به     خواني كشيده    د برابـرم  ت كـه آي

شمار آمدند و  نام و امراي كالم بسيار بي از زمان آدم تا انقراض عالم، شعراي نيك
  …رفتند و سخن گفتند و قصايد غرا براي ممدوحان پرداختند

  ل تـو، مثـالي دارد  مثـ  م كهكس نديدي   تي در صفت اطعمه كردن، بسحاق    راس
  :نويسد  براون در اين باره ميدادوار

ت كهنه و متروكه فن طباخي قرون ااشعار بسحاق، مملو است از اصطالح …”
ي وسطاي ايران و غالباً لطف آن در اين است كه همه در استقبال اشعار جد
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  طنز بسحق اطعمه  ١٢٩

  

نظم درآمده   بهدر السنه و افواه متداول بوده است،ديگران كه در زمان شاعر، 
  ١“…است

كارگيري الفاظ و تركيبات و تشبيهات و مضامين   بهدليل  بهشعر بسحق، اگرچه
هاي لفظي است و تنوع و عمق و  تاغذيه و اشربه طبيعتاً داراي محدودي  بهمربوط

اية شاعران طراز اول پ  بههاي وي نيز گستره معنايي ندارد و استحكام الفاظ و قالب
رسد، اما در شعر او نوعي رواني و سادگي و تأثيرگذاري شيرين و  فارسي زبان نمي

ط معاصر يا پس از عنوان نمونه در بسياري از شاعران متوس  بهدلنشين وجود دارد كه
ستايد و  همين دليل، بسحق شعر خود را مي  بهجمله نظام قاري، موجود نيست و ازوي، 
كمال آگاه است و خود را برتر از شاعران معاصر خويش   بهير و گيرايي آن،از تأث
  :شمارد مي

 روان ماهيان گر بشنوند اين شعر چون آب
 بـر سـر نظمـم برافشـاننـد از دريـا گهـر

*  

  قند سـخنم، قيمـت حلـوا      بشكست ز     فـصاحت   بهدر مصر سخن تا بنشستم  
  گفتند در اين سفره تو داري يد بيـضا          نزد شعرا، خوان عبارت چـو كـشيدم،       
  انــــيلرك اهللا، عد آثــــقــــاهللا لتــــ  در خوردن لوت و صفت اطعمه كردن      

*  

 اي است كه بسحاق در جهان گسترد چه سفره
 خواصو هـا، عـوام  هـرهبـرنـد از آن ب كه مي
*  

  ران خوشمزه است  كه بر كام روزي خو      ســان يكــي خربــزه اســت  بــهحــديثم
ــ ــاگ ــهر ش ــري آن خ ــسي گفــيكــ  ل دهورد، ور اه ــن، يكــت اح   ت زهي گف

*  

ـ   بـه  ه بيتي ز شعر اطعم     خوان حجرة حـور     به اَكل درآيد،   به ملَك  ت ار خواننـد   جنّ
*  
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  ١٣٠  قند پارسي

  

  ورراب طهـ  تاند از شـ   زه بـس  ه جـاي  بود كـ    خن در اطعمه بسحق، پاك كرد چو آب       س
*  

  انــد در تكيـه، بـر كتابـة لنگـر، نوشـته       بسحاق شـعر قليـه برنجـتْ قلنـدران        
ــ ــ دص ــنريآف ــ ه ب ــمي ــتعطبياغ وة ب   اند  آن بر نوشته    به ن نازكي و لطف   ـكاي  ت

* 

ـ  ته اسـ  گف  اين صوت و غزل چگونه بسحق        !!وش بـره  راي جـ  ت ب
صي، طور طبيعي و تخصّ  بهترين محور معنايي اشعار و آثار منثور بسحق، مهم

  :قول دولتشاه سمرقندي  بهوصف غذاهاست و
 اين باب چون او در سخنوري، اشعار اطعمه را اختيار نموده و از اجناس …”

 اما اگرچه ،باب اطعمه مشهور استهاي او در  كسي سخن نگفته است، رساله
دهد عاجل، اما مفلسان را و  متنعمان را جهت بدرقة اشتها و آرزو، نفعي

باشد، گرداند و دسترسي ن رساند چه آرزو را زياده مي نوايان را ضرري مي بي
هاي  از گفته) گويي، دهان شيرين نگردد عسل(شود  محروم و محجوب مي

بسحق هرچند مفلسان را ضرر است، از جهت خاطر متموالن و اصحاب تنعم 
زياده … يك رباعي و چند مثنوي خواهيم آورد كه بسيار مستعدانه گفته است

حت گرسنگان كند و مصلاسحاق، در اشتها حدتي پيدابر اين اوصاف نعمت ابو
  .١“اِبس ِحِريغا ِبنقْزر اَمللّهاَمفلس نيست، 

سان در شعر بسحق مورد توجه نيستند و  يك  بهالبتّه بايد توجه داست كه همة غذاها
هاي خاص از قبيل تشبيه، استعاره، مجاز و يا ارائة تصاويري  صورت بهغذاها  گاهي هم

گيرند، اما حقيقت اين است كه   توجه قرار ميزيبا و زنده و پويا در شعر بسحق مورد
دهد تا او در شعر خود بتواند فقر طبقاتي و  دست بسحق مي  بهاي وصف غذاها بهانه

 او خود را .اعتراض اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي مردم عصر خود را نيز مطرح كند
پرستانه   بنابراين هدف او حرص و آزمندي شخصي و شكم،داند پيامبر گرسنگان مي

عدالتي، ناامني و عدم تأمين  فقر اجتماعي، بي غذاها بر  بهطرح شيفتگي خود  او با.نيست
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  طنز بسحق اطعمه  ١٣١

  

نهد و بر عادات و رسوم متروك اجتماعي، انگشت  ت اجتماعي تأكيد ميفردي و امني
المثل   في؛كند هاي خود و مردم را فرافكني مي ها و بيچارگي گذارد و نيازها، عطش مي

  :نويسد دة در مدح كجري ميدر مقدمة قصي
خاطر خطور كرد كه چون مدتي است كه تنور طبيعت و ديگدان   بهپس چنين”

واسطة فقدان نعمت افسرده گشته، از اين داروهاي گرم معجوني   بهفكرت
  ١“…كار آيد  بهروريضتركيب بايدكرد و از آن جنس 

هاي نمك   گوشته،دهاي خشك كرده ش كند، از نان ها، ياد مي رهفاو از غذاهاي س
شد آنها را  شد و معلوم نبود كه با چه دندان و تواني مي سوده كه در انبان نهاده مي

 ما ايرانيان ةداليل فراوان امروزه از سفر  بهآورد كه ياد ما مي  به او غذاهايي را.جوبد
شگفتا كه . گويد سخن مي… ها و ها، حلواها، ترشي اند و از انواع آش حذف شده

 آور ي از اين غذاها امروزه، فقيرانه، نادلپذير و حتّي غيربهداشتي و زيانبسيار
ها  ها و شيريني ها، رودگاني، جگر، آش انواع چربي  بهاي كه او  عالقه؛آيند مي شمار به
امعه و جدارد اغلب يادآور فقري گسترده و عميق در  ماندة سفرها، ابراز مي و ته… و

ت كه ديگره اسد بو پرزيان، در كشور مات و احتماالًفرهنگ غذايي متروك و كم كيفي 
داليل اقتصادي و اجتماعي و بهداشتي، قابل بازسازي و استفاده هم نيست و اين امر  به

شود كه شاعري چون بسحق با شيفتگي و عشق فراوان،  انگيزتر مي رآميز و تأملوقتي تأثّ
ستايد و آرزومند برخورداري از  يگويد و غذاهايي بسيار معمولي را م از آنها سخن مي

 مسلّماً شعر بسحق نماد فقر وسيع مردم عصر خويش و حقير شدن .آنهاست
هاي اجتماع و مبين بحران اجتماعي و اقتصادي وسيعي است كه پس از  آرزومندي

 اقل معيشت رانتيجه بسحق مسئلة غذا و حد  در؛ مغول در ايران حاكم شده بودةحمل
ساخت تا آنجا كه شاعر با چنان اشتياق  اي بسيار مهم و حياتي مطرح مي عنوان پديده به

كند كه  مي ت، يادكيفي قدر و خوراكي بي اي نان، آشي بي و دلبستگي، از گرده
 ،سوزد و در غم پالودة قندي ا و حلوا ميپها در هوس كي او سال. نمايد انگيز مي حيرت

  :دلي بريان و خون پاال دارد
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  ١٣٢  قند پارسي

  

ــا  ســر پرهــوس كيپــا بــودهــا كاســة  ســال ــهت ــود     ب ــوا ب ــيفته حل ــم ش ــز قلم   مغ
  چون كبابش دل بريان شده خون پاال بود         اقدي بــسحودة قنــم پــالا از غــهــ الســ

سازد و قرص نان  خود خيره مي  بههايش را شود و چشم بر او، نان عروس مي
  :كند برايش همچون ماه جلوه مي

  ين تـا روز پـسين باشـد       ابقة پيش ن س يكا  مشنو كه عروس نان بر كند دل از بريان        
*  

  پيراهن خوان چون پرگار  بهگشت نان همي
  شـتـة پا برجـا بودره، سـرگديـده زان دايـ

*  
  بصري نتوان كرد    كجا؟ بي   به از كجا تا    ان دو پري نتـوان كـرد      ن  به بت ماه، نس

*  
  كه خالش بر رخ است قرص روي نان پهن از بس

  كـند كان مـهـوش ميدعـوي اندر حـسـن با تـر
*  

 نان آتش روي خرمن سوز خوان آراي من
 د داد چون كاهم دگرـجو برباد خواه جو به
*  
  :نويسد كند و مي او شعر خود را با اشعار عبيد مقايسه مي

غايت غريب دارد و اگر خواهي اين  هسخن اين ضعيف، با شعر عبيد، مناسبتي ب”
ه هر بيتي كه شعرا فرموه بودند مناسبت معلوم فرمايي، چنان تصور كن ك

بيد، مبرز اي بود كه مبرز و مطبخ نداشت، بندگي ريش، موالنا ع همچون خانه
كرد و اين حقير، مطبخ برافراشت، از اين معني است كه از شعر او بوي بنا

  .١“بند و از سخن من رايحه سفره آيد شلواربند مي
  :سازد گذار ميأثيرتاو گاهي از غذاها نمادهايي بسيار زيبا و 
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  طنز بسحق اطعمه  ١٣٣

  

مراد ما از بغرا، خمير طينت وجود آدمي است كه خمرت طينه آدم بيدي اربعين ”
صباحاً و مقصود از برنج، جوهر شفاف روح است كه سر وحدت، بر آن 

لفضول اواين تفسير، نفس ب  بهمكتوب است و حاصل از شجرة ملعونة سير،
 سياهان شبيخوني، كمال است و آن ابوني عقل باو معني حلواي ص… است

هاي  د است كه شبيخون بر سر عملسيكي كين و ديگري حرص و يكي ح
  .“١صالح برند

  :نامد كنندة اسرار مي همين دليل او كتاب خود را بيان  بهو
  گفته شد و اهللا اعلم بالصّواب       سر انسان در لباس نان و آب      

  :شناسد ور حكمت مياو، شعر خود را برآمده از تن
  از آن شد پخته چون حلواي قندگفتة بسحق 

  ور حكمتش، هر دم، بخاري بر دل استكز تن
  :و معتقد است كه در شعر او اسراري است

ــ ــغ ــفوران سذا خ ــرس ــرة س   كه نيست سفرة بسحاق، خالي از اسرار        دخن دانن
*  

  گر نصابي هست صبيان، اين نصاب گشنگان
  زير هر لوتي از اين، پنهانسـت اسـراري دگر

  :نويسد  شعر اطعمه و بسحق ميةن، استاد صفا دربارشادروا
گويي و تضمين اشعار پيشينيان و  اسحق با استقبال و جوابحقيقت آن است كه ابو”

بارگي خود را  معاصران، براي سخن گفتن از مطاعم و ملذّات، نخواسته است، شكم
ساني، درگير و دار  بلكه تمام ابيات او نشان از آرزوي ارضاء نشده و غرائز انند،ثابت ك
خواندن اين   مثالً با؛هاي طبقاتي معين، دون طبقات مرفّه است ها و ناداشتي تمحرومي

 ژرف شاعر در مقام تنبه از گذشت عمر و فوات ةمطلع حافظ كه نشان از انديش
  :دهد فرصت، مي

ـ  ن ف ق په طب   ظرف تهي، از راه مـرو       به گفتم اي عقل    دم و كـاس مـه نـو       لك دي
*  
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  ١٣٤  قند پارسي

  

   گو اين عظمت چيست، چو نتوان كردنچرخ
  گرو  بهناني،  بهقرص خـورشـيد تو، يك روز،

 دسـت بـر دنـبـة بـريـان زن و يخـني بگذار
 سـخن پخته هـمـين اسـت، نصيحت بشـنو

  :كند بسحق در موارد زيادي، عشق را در برابر گرسنگي مغلوب مي
  چربي، هر زمان مشتاق را  بهكشد كشكك مي

………………………………  
  ود سـاعد و ساق عروسـان، بعـد از اينبا وج

 من نگيرم دسـت هر مهروي سيمين ساق را
*  

  ته فتاد از خيـال دوسـت   جان با خيال رش     گرس از دلم ببرد غم زلف و خال دوست       
ها و  از همة آنچه نقل كرديم و از غالب اشعار بسحق، مخصوصاً در جواب …
و از اين حيث در شيوة استقبال و تضمين هاي او، نوعي زهرخند پيداست و ا تضمين

ي پيرو عبيد زاكاني، است منتهي اشعار پيشينيان، براي مقاصد حاصل خود، شبيه و حتّ
د جامعه، بيان آرزوهاي سجاي شرح مستقيم مفا  بهموضوع اصلي سخن را تغيير داده و

شعر   بهبسحق گاهي خواسته است. گرسنگان را در بوي سفره متنعمان برگزيده است
شرح حال خود » نان«جا كه در پايان مثنوي اسرار و چنگال آن. خود رنگ حكمي بدهد

  :رساند نتيجه مي  بهويد، چنين سخن راگ را مي
ــرم    باش چون بسحق دائم چرب و نرم       ــان گ ــرد و ن ــان آب س   در مي
  سـت آب سردت، حكمت انـساني ا       نان گرمت، شهوت نفـساني اسـت      

ــ ــس ــسر ان ــان در لب ــگف  ان و آباس ن ــه ش ــد و اهللا اعت ــاب مل   باوصّل
بند معروف سعدي ساخته،  گويي ترجيع ستقبال و نظيرها  بهبندي كه وي در ترجيع

بند ترجيع را طوري انتخاب كرده است كه نشان دهندة همان استنباط ما در بيان 
وي در هريك از بندهاي . دستان است هاي گرسنگان، از بوي سفرة رنگين فراخ آرمان

كند و آنگاه  هاي معروف را با شرح و توضيح تمام وصف مي اين ترجيع، يكي از طعام
  :آورد  آخر هريك از آن بندها ميررا د» بيت ترجيع«اين 

 !!وي سوختگان آتش آز پرداز اي گرسنگان سفره



  طنز بسحق اطعمه  ١٣٥

  

طبعي و  اي كه در وصف اطعمه ترتيب داد و با شوخ حال بسحق با مجموعههر به
اي بر  طنزي كه اوصاف آن درپيش گفته شد، هم موضوع تازه هزل و گاهي با
فارسي افزوده و هم سبكي خاص در اين راه پديدآورده كه بعد از او موضوعات ادبي 

  .١“مورد تقليد قرارگرفته است
  :هاي الهي است گويد كه كمال كالمش بر گرامي داشت نعمت بسحق خود مي

  روزي شدش كه گفتة او اين كمال يافت         بسحاق از آن كه نعمت رزّاق عزيز يافت       

  بسحق و تصويرسازي در نظم و نثر
 ور مـاه چـارده با خـاك ره يكسـان شـودنـ

 چون برون آيد ز آتش قرص خورشيد كماج
كوشد   تصاوير اطعمه در نظم و نثر خويش، بسيار موفق است و ميةبسحق، در ارائ

هاي مختلف تصويركند،  گونه  بهتا طعم و رنگ و طرز تهية غذاها و دلپذير بودن آنها را
بعضي از غذاها   بهاطعمه هويدا سازد و احترام و ارج به تا بتواند شيفتگي شكم بارگان را

حالت  خوبي نشان دهد، گاهي نيز با  بهاعتنايي و تحقير برخي ديگر از اطعمه را و بي
ال و ر و فعي كه در كالم اوست، غذاها را زنده، متفكّانگاري خاصّ  و زندهصتشخي

سازد، برنج لشكركشي   سپاه ميرود و جنگ مي  بهكند، بغرا  تصوير و ترسيم ميانديشمند
  .نماست شود، يكي بد دهن و بدرفتار و ديگري زيبا و خوش كند، مزعفر كشورگشا مي مي

 تكلّف، حـق بسـحاق اسـت اين طرز سخن بي
 كند ها در شاعري خوش مي زان كه اين تشبيه

  :هاي پرتصوير بنگريد به اين نمونه
ــاطور    اي ز پي گوشت سـاز، چـون المـاس           نواله ــده س ــيقلي ب ــم، ص ــز قل ــراي مغ   ب

 ك و حلوا،  نسيم چر، ز قبـور بوي هردو برآرند، دسـت و سـ       به  مردگـان چـو رسـد       به لب  
ــدم  ــايفي دي ــويز ط ــوه و مي ــت مي ــه هف   دان عرق شـد بـراي ديـدة كـور           كه سرمه   ب
ــه  به تخت شمسة خورشـيد، نـان مـه پرتـو           ــور   ب ــت ظه ــاب وق ــود، آفت ــدر ذره ب   ق

  پروانـه، خواهـد از وي نـور         بـه  كه آفتـاب،    سفره چون شمع است     به چراغ روي مزَعفر  
ــود  ــاش و نخ ــفيد، م ــرنج س ــاه ب ــه بارگ ــد  ب ــافور : دو خادمن ــي ك ــر و يك ــي عنب   يك
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  ١٣٦  قند پارسي

  

ــ  بزم قلية سـيب     به تو چنگ در دف نان زن      ــيك ــ ه م ــرس ــة تنينا، طدوبد ز ك ــن   ورب
  ١رتـاده چـون عـصفو     را ف ية بغـ  ه قل به كاس   سته چـون عنقـا    ر نش به صحن مرغ، مزعف   

*  
 كشـي چـون سـتاره دانـة در بنـد سفـره به

 به قلزم نخود آب، ار چو نان شوي غواص
*  

ــ يتــاب همــد آفماننــ  حاشيه ِگرد خوان ما     به خورشيد نان  ــكد از فتاب   ل
رنج بهزار انوار برآمد، قلية   بهروز ديگر چون ِگردة گرم آفتاب، از تنور مشرق

در وصف … جگربريان ارزاني داشت دلسوختهحجرة اين   بهتشريف حضور پرواز
  :گفتند صابوني مي

ـ   روانـه سر پ  بهشمع بزم انجمن، ما سر       ٢ايـم  گر ببايد سوختن، موقوف يك پروانه    ماي
  :و يا اين دو بيتي تصويري

ــور  ــر از ز     نــرگس كــه چمــن از رخ او گــشت من ــيم پ ــي س ــه دارد طبق ــد ك   رگوين
ــ ــسدر دي ــدة ب ــحق ن ــه زر دارد و ن   ٣شش نان تننك دارد و يك صحن مزعفر         ميه س

  :و يا اين چند بيت پرتصوير
  كجكول سـينه، صـندوق، آمـاج        ماهيچه شير است، تمناج، پيكان    
  شـــكلي برآيـــد ماننـــد گـــالج  از قالب مـن گـر خـشت سـازند         
ــراحي  ــن ش ــشت پيــدا، دي ــا گ ــا    ت ــست زنّ ــال در ب ــاجچنگ   ر زنّ
  جرم است يخني بر روي كمـاج        در مذهب نان چندان كـه ديـدم       

  رخ بر تخته عـاج    چون صندل س    م بريـان  بر روي نان بين آن زخ     
*  

 درخشد قيمه سر سنبوسه، همچون آفتاب مي
 بـر مثـال روغـن صـافي و قـنـديـل زجـاج

*  
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  طنز بسحق اطعمه  ١٣٧

  

ــرمه  ساق عروسـان رود عيـان       به اين قندها  ــد س ــا روددان مانن ــه در او توتي    ك
ــونجم  بسحاق روي رفتنش از ندز قليه نيست       ــن ــي كجــ ة لينات ز آس   !ا رود؟ل

اين چند   به.شانه استيهاي حماسي بسحاق نيز بسيار پرتصوير و نواند اما نقيضه
  :اقتفاي شاهنامة فردوسي ساخته شده است، بنگريد  بهنامة مزعفر و بغر كه بيت از جنگ

ــداد ــرض لــشكر ب   به هر يـك ز دانـة نخـود، زر بـداد             مزعفــر، روان، ع
ــي، زره   ــست از زليبـ ــيد چـ   به خفتـان زد از بنـد پـشمك گـره            بپوشـ

ــاتش ــهز شــاخ نب ــوش  ب ــف فيلگ   دوش  بـه  ز قرص مشاشش، سپر، بد      ك
ــام    ر گــرزش از كنــدة قنــد خــامبــه بــ ــدر ني ــر ان ــش، خنج ــغ يخ   ز تي

  بـر   بـه  تر، كـرده يـك سـر        ز حلواي   سـر   بـه  يكي خـود ز ابلـوج قنـدش       
ــ مك ــل چ ــو پم ــوش ــت نيد رخ   ي زردبـــيرخ و زلوت ســـاقز مـــ  ردب

  :دارائه شوهاي بسحاق در نثر نيز  اي از تصويرپردازي مونهن
ديد كه با چه شوكت و ابهت،  از دور ساحت بارگاه سلطان قلية برنج، مي …

چيني، نشسته، چهار قباي ماقوت و دكله آرد و روغن، پوشيده، پايژه  عمارت صحن در
نهاده، كمر ه برسر گردن كرده و تاج سنگريزچي در كالشكن، دربرانداخته، طوق حلقه

 ميان بسته، برقع قند سوده رو گذاشته، چترهاي نان پهن، بر باالي سرداشته روغن در
بازگشاده، پيك آب نبات، در طلب برف و گالب و  سر هر چتري، مرغي فربه دهن به

چندان قطره زده بود كه كف … اجتماع انگور مثقالي و خربزة مجدي و انجير وزيري
آوازة اين … نواز ابلوج ، مغنيان تنبوره حلواي كدو و كنگريان تنبكبر دهان آورده بود

  …رسانيدند گوش عشاق مي  به…بيت بزرگانه
ها و اشعار خود، شعر خويش را درمان دردها، ماية شادي مردم و  او در رساله

آورده است  دست  بهشمارد و از حسن شهرتي كه اي گسترده براي اهل ذوق مي سفره
نظم كشيده   بههاي خداوند رزّاق را كند و از اين كه نعمت ف ياد ميرضايت و شع با

  :١است، شادمان است
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  ١٣٨  قند پارسي

  

  هـا   صوص تست از شعرا اين خيال     خم  پخت خيالي چنين دقيق   نبسحق كس   
*  

 سر سفرة سخن، بسحق اي به چه خورده
 آيـد كـه گفـته تـو چـنيـن دلـپذيـر مي

*  
  شـته ان ر بسحاق صفت بي    هرگز نكند كسي در آفاق    

*  
  ١مثل تو مثـالي دارد   به كس نديدم كه    راستي در صفت اطعمه كردن بسحق     

كلّيات بسحق تركيبي است از شعر و نثر و اشعار او مشتمل بر قصيده و غزل و 
داند و  او كالم خود را در غزل مختصر و مفيد مي! قطعه و رباعي و فرديات است

  :نويسد مي
بايد ما نيز عدد  الكميه مي لكيفيه و قليلاغذيه كثيرا: اند چون حكما گفته… ”

تر و با امزجه و طبايع  ابيات غزليات از هزار نگذرانديم تا رغبت مشتهي صادق
  ٢…“تر باشد موافق
وسيله خود بسحق   بهعالوه كليات بسحق داراي چند رساله منثور هم هست كه به

  .٣در ديوان فراهم آمده است
» شربها«و » طعام«ثور بسحق برداشتي طنزآميز از هاي من موضوع تمام اشعار و نوشته

  …تها و ماجراي برنج و بغرا و مناظرة نان و حلوا، كنزاالش،است
ذوق، خوشگو، طنزسرا كه اشعار و آثار منثور خود را وقف  بسحق شاعري است با

  :قول ادوارد براون  بهها كرده است و ها نوشيدني طعام و خوردني
از اصطالحات كهنه و متروك فن طباخي قرون اشعار بسحاق مملو است ”

وسطاي ايران و غالباً لطف آن در اين است كه همه در استقبال اشعار جدي 
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  طنز بسحق اطعمه  ١٣٩

  

نظم آمده   بهديگران كه در زماِن شاعر در السنه و افواه، متداول بوده است،
  .١“است

خاطر آوردن اشعار مناسب و معروف از شاعران گذشته   بهي درحد  بهذهن بسحق
توان در هر جمله و عبارت منظوم  و امثال و حكم فارسي و عربي، چاالك است كه مي

 و اي را از بزرگان و كتب ديني جملهشعر و يا المثل و   حديث، ضرب،يا منثور او، آيه
 چاالك و نيروي تداعي سرشار او، ةاق و حافظتكر و خلّبعظمت ذهن م. كردادبي پيدا

هاي خاص خود، نشان  گيري  ترتيب و تهذيب و نتيجهفراوان است و شاعر در تلفيق و
هاي مشهور شاعران   در ديوان،شايستگي تمام رسم شاعران زمان و با  بهدهد كه او مي

اشعار هريك از آنها   بهگويي گويي، مروري دقيق و عميق داشته و در جواب پارسي
فارسي   بهاشعاريمهارت و توانايي فراواني كسب كرده است و توانسته است با سرودن 

 معنوي خود را اقمهارت لفظي قدرت خلّ… ي لري و شيرازيو عربي و لهجة محلّ
 ترين محور معنايي اشعار و آثار او همچنان كه گفتيم و مهم. ٢منصّه ظهور برساند به
صي وصف غذاهاست و در اين ميان غذاهاي هند، مورد توجه طور طبيعي و تخصّ به

  :آيند ديدار او مي  بهي هندياند و حتّگيرن بسيار شاعر قرار مي
ــمزعفــ  ز هر موز چون تمر هندي رسيد       ــر آش ــفتة هر ب ــن   ٣دد دي

*  
 »خيـار هندي«هسـت در شهـر ابـرقـوه 

 ٤كز بزرگي بود آن تخم دو تا، يك خروار
*  

 انگور سـيه القـاب شـاهـاني بدي كي به
 ٥ها هندوي نان گر نگشتي در ميان ميوه
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  ١٤٠  قند پارسي

  

 بينم كنم دو هندي الال در اين كرياس مي دان كه نگاه ميگفت چن نان …”
يه آبكامه، اميد كه كام ه بادنجان و يكي قلييافته يكي قل غايت مؤدب و تربيت به

نه كار ، تو برآرند و اين پيغام بگزارند الاليان چون اين سخن بشنيدند گفتند الال
  ١…“ماست و اين حكايت نه شعار ماست

… اند، تمر هندي نامي و زرشك كوهي با خود آوردههريكي غالمي مستعد 
  .يد تا كار شما بگزارندربرآو

چه الزم كه … زرشك و تمر هندي برسانيد و با زرشك گوييد كه  بهسالم ما
دي را هم برگشته هندوستان با هن محكوم حكم ديگري باشي و تمر

  ٢…“آوريدياد
 داد تا كلّه بر زمين نهند خورد مطبخي خواهم  بهتمر هندي گفت اوالً من برسوله

سحر و جادوگري صحن قليه برنج را در گرداب درياي روغن غوطه   بهو
  ٣“…دهم مي

  ٤“…درون بريم، نقب در …زخم تبر تيشه استخوان پهلوي  بهتمر هندي گفت
تمر هندي گفت بگذاريد تا من از اين همشهريان خود دو سه بيارم مثل ميخك 

 زندان، با اين كربالي، سخن هندي گويند و موجب و فلفل و زنجبيل، تا در اين
  .٥زيادتي عقوبت او شوند

تمر هندي را از حلقه پياز و ساق چغندر غلي بر گردن … بعد از آن فرمود تا
 وي. تكليف نمود ٧… و دو هندوي الال و آن دو ترك سرو باال٦…نهند
د حكايتي وصف كدوي سر و مربالي هند عالقه دارد و در خاتمه ديوان خو در
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  طنز بسحق اطعمه  ١٤١

  

 غذاهاي هندي ةمعروف خود را دربارنامة  همين جهت كجري  بهمنثور دارد و
اقصاي جهان   بهنويسد چون صيت شهرت من در وصف اطعمه سرايد و مي مي

  :رسيد
و حسن هيأت اين درويش آمدند و از لطف منطق  مسافران از هرطرف مي …”

پرداز و  ت خوران سفرهگرفتند اتفاقاً جمعيتي لو دلريش، نسخه حسابي برمي
 اين مسكين كم اي كه مسكن مدرسه  بهخانه آز از بالد هند متعطشان شربت

نمود نزول كردند و  درس كتاب اطعمه مي  بهجا اشتغالبضاعت بود و در آن
گاه كه بحث از نقير و قطمير در باب  درس  بههاي عقاقير صباح بامداد با طبق

 بحث بر آن نهادند كه هنوز عالميان از رفت، حاضر آمدند و بنياد اطعمه مي
دو سه هزار بيت   بهاند و از لطف طبعي چنين، نگشته ريسخنان مشتهي تو، س

كنند و تا ثمر روح بر شجر تن باقي است، چگونه ترك اطعمه توان  قناعت نمي
قاعدة اسلوب حكيم   بهكردم و گفتند تغيير مباحث مي چندان كه مي… كرد

نمودم از جانبين لم و  گفتن با ايشان تقرير مي فضايل كمخوردن و  خصايل كم
آن الزم آمد كه در ممالك هندوستان طعامي   بهميان افتاد، مرا الزام رالنسلّم د

عظيم كه آن را كجري خوانند اگر بعضي التّ غايت حليم و سليم و واجب  بهاست
 زيور واز اوصاف و القاب آن مكتوب و مذكور نگردد سخن از حليه كمال 

از اين داروهاي گرم … خاطر فاتر خطور كرد كه  بهجمال عاطل ماند پس چنين
 جاي بايد آورد  بهكار بايد برد و مداحي كجري  بهمعجوني تركيب بايد كرد تا

  .١“اندم كيفيتي كه فوايد آن بر سفره روزگار تا قيام قيامت باقي به
  .يابد قصيده در مدح كجري با اين دو بيت پايان مي

  بحر مدح كجري ساحل و پايانش نيست
  اي كجريـدع كنم ختم سخن هم به مي
  تا بود قرص خور و نام مه و خوان فلك

  ٢ريـاي كجــقـام بـرة ايـفـر سـاد بـب
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  ١٤٢  قند پارسي
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