ادب عربی ،سال  ،9شمارة 2
پاییز و زمستان 1396

پژوهشی دربارة آثار و نسخ خطی ابوالفضل میکالی
محمدعلی آذرشب
استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

علیاکبر محمدی

*

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بیرجند
(از ص  1تا )15
تاريخ دريافت ،1395/6/4 :تاريخ پذيرش1396/9/29 :

چکیده
آلمیکال ،از برجستهترين خاندانهای ايرانی هستند که نیاکان آنها پادشاهی سُغد و سمرقندِ پیش از
اسالم را عهدهدار بودند و بعدها با پیوستن به خالفت عباسی ،گرايش شديدی به زبان و ادب عربی پیدا
کردند .امیر ابوالفضل میکالی (436ق) اديبی برجسته بود که آوازهاش تا دور دستترين مناطق غرب
اسالمی پیچید و ديوان شعر و رسائل وی که انباشته از صنعت تجنیس و سجع بود ،مورد مطالعه ،استناد
و تحسین قرار گرفت .با توجه به وجود ابهاماتی دربارة شخصیت و به ويژه آثار او ،نگارندگان در اين
جُستار ،کوشیدهاند با تحقیقی تاريخی شخصیت علمی و ادبی او را تبیین کنند و پژوهشی نوين در آثار
وی ،به خصوص آثار نويافته به دست دهند .معرفی چندين کتاب جديد که دستنوشته هستند و از ديد
پژوهشگران پنهان بودهاند و نیز بیان مختصرگونه ای از محتوای آنها و نیز تبیین ابهامات موجود در آثار
میکالی ،از نتايج اين تحقیق به شمار میرود.
واژههای کلیدی :آثارپژوهی ،نسخههای خطی ،آلمیکال ،ابوالفضل میکالی ،المُنتَخَل ،خمزون البالغة.

* .رايانامة نويسندة مسئول:
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 .1مقدّمه
شهر نیشابور ،زادگاه و پرورشدهندة بسیاری از دانشمندان ،فقهاء ،محدّثان و اديبان بوده
است ،به طوری که در تاريخ علوم و معارف اسالمی به «دارالعلم» شهرت يافته است .اين
شهر تاريخی ،بهرغم آن همه مصائب تلخ و دگرگونیهايی که طی حیات سیاسی و
اجتماعی خود با آن مواجه بوده ،نقش بسیار مهم و مؤثّری در تکوين فرهنگ و تمدّن
نوخاسته اسالمی ايفا کرده است .در رشد و شکوفايی علمی و ادبی اين شهر ،خاندان
میکالیان ،سنگ بنای خدمات ارزندهای را نهادهاند و از هیچ کوششی برای تعالی فرهنگ
و هنر و ادب دريغ نکردهاند .اين خاندان با ذوق واالی ادبی و فرهنگی که داشتند،
بسیاری از بزرگان علم و ادب را بر گرداگرد خويش جمع کردند و باعث خیرات و نتايج
بزرگی شدند.
آل میکال ،از خاندانهای برجستة ايرانی هستند که نامآوران آن در حدود سه قرن
(از اوايل قرن سوم تا اواخر قرن پنجم) در عرصة سیاست و فرهنگ به مقامات بلندی دست
يافتند .به تصريح منابع (السمعاين527-526/12 :1382 ،؛ ياقوت 1507/4 :1414،و 2495/6؛
بیهقی237 :1425 ،؛ ابن شاکر 428/2 :1974 ،و زبیدی ،د.ت ،)418/30 :با اندکی اختالف در
ضبط أعالم ،نسب میکالیان که از ساکنان کهن خراسان بودند ،به پادشاهی ايرانی به نام
«ديواستی» میرسد؛ از ديواستی به عنوان پادشاه ،آخشید ،افشین سغد ،سمرقند و
پنجیکَنت ياد شده است .پس از به قدرت رسیدن عباسیان ،طاهريان در خالفت
عباسیان نقشهای بزرگ نظامی عهدهدار شدند ،فرزندان ديواستی نیز بار ديگر در رأس
امور نظامی قرار گرفتند .شاه بن میکال و محمد بن میکال ،فرماندهان بزرگ نظامی
بغداد بودند که در سرکوبی اغلب آشوبها مثل قیام بغداد و زنگیان و نیز علويان در ری،
فرماندهی سپاه را بر عهده داشتند .عبداهلل بن محمد میکال (308ق920/م) سالها نیابت
و وزارت صفاريان را بر عهده داشت .با ضعف و فروپاشی صفاريان ،وی حاکمیّت مناطق
جنوبی ايران ،مثل اهواز و فارس را از خلیفة عباسی ،المقتدر دريافت کرد .ابن دريد
(321 - 223ق933 - 838/م) در همین زمان برای آموزش فرزندش ،ابوالعباس اسماعیل
(362-270ق973-883/م) به خدمت گرفته شد .اين اديب پرآوازه ،قصیدة معروف
«مقصورة» را در مدح او و میکالیان سرود .نیز مجهرة اللغة را به نام همین ابوالعباس

اسماعیل تألیف کرد و در مقدمة آن ،از او به عنوان حکیمی دانشمند ياد کرد .با مرگ
پدرش عبداهلل (308ق920/م) ،خلیفه همة مناطق تحت حاکمیت وی را به اسماعیل سپرد
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و برای او منشور و خلعت فرستاد ،ولی اسماعیل نپذيرفت و به نیشابور برگشت .با ورود
ابوالعباس اسماعیل به خراسان (الصفدي 89-88/9 :1420 ،و نفیسی )976 :1342 ،که بعداً
عهدهدار رياست ديوان رسائل سامانیان نیز شد ،رياست شهر بزرگ و استراتژيک نیشابور
به او سپرده شد و سالیان دراز اين پُست کلیدی در دست فرزندانش و ديگر خاندان
میکالی باقی ماند.
پرسشی که اين پژوهش در پی پاسخ به آن است ،اين است که با توجه به گسترش
زبان عربی در خراسان قرن سوم و چهارم هجری ،میکالیان نیشابور و به ويژه ابوالفضل
میکالی در روند اين گسترش و تثبیت آن چه نقشی ايفا کردهاند؟
فرضیة اين پژوهش بر اين مبنا استوار است که با توجه به ذکر آثار فراوان و
نوشتههای میکالی در مصادر و منابع قديمی ،به نظر میرسد وی جايگاه وااليی در میان
عربیسُرايان و عربینويسان ايرانی داشته باشد و از آنجا که بسیاری از آثار او ناشناخته
مانده است ،شايسته است در اين باره تحقیقی همهجانبه و بنیادی صورت گیرد.
در اين مقاله با بازخوانی و تحلیل متون تاريخی به شیوة توصیفی -تحلیلی و با
مراجعه به قديمیترين مصادر در دسترس و نیز کتابهای چاپشدة میکالی و همچنین
نسخههای خطی موجود در ايران و ديگر کشورها که هنوز تصحیح و منتشر نشدهاند و يا
اصالً به آنها اشارهای نشده است ،پژوهشی کامل در آثار او صورت گرفته است و سپس
در حد وسع اين جستار ،به خوانش آثار پرداخته و گزارشی از محتوای آنها ارائه شده
است.
دربارة شخصیّت علمی و ادبی ابوالفضل میکالی به صورت پراکنده در کتابهای
تراجمنويسی ،اطالعات ارزشمندی ذکر شده است که البته يا ناقصاند و يا دربارة وی
اغراق کردهاند .بخش بزرگی از شناخت ما دربارة او از مطالعة آثار ثعالبی فراهم میشود.
در مقدمة کتاب شعر میکالی ،موسوم به ديوان امليکايل ( )1405که آن را جلیل ابراهیم

عطیه گردآوری کرده است ،خالصهوار با زندگی و آثار وی آشنا میشويم .اين اثر نیز
به رغم بديع بودن آن ،نواقص فراوانی دارد که از ديد مؤلف به دور مانده است و بخشی از
شعرهای او که در کتابهای موجود در ايران است ،از ديد گردآورنده مغفول مانده است.
سید محمدباقر حسینی نیز در کتاب فیروزههای سخن ( )1386بخشی را به جايگاه علمی
و ادبی ابوالفضل میکالی اختصاص داده است که بیشتر شامل نقد و شرح اشعار است.
همچنین مقالة «جايگاه میکالیان نیشابور در ادب عربی» را همین نويسنده تهیه و
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منتشر کرده ( )1382که در آن بیشتر از نگاه ثعالبی به موضوع پرداخته شده است.
تفاوت و تمرکز اصلی اين جستار ،بر تبیین آثار و نسخههای خطی نويافته و تصحیح
نشدة میکالی است که در نوع خود پژوهشی نو و قابل استناد محققان خواهد بود.
 .2دربارة ابوالفضل میکالی
نام اصلی ابوالفضل میکالی همان «عبیداهلل» است که در همة متون و مصادر ادبی زمان
وی ديده میشود ،ولی عمر کحّاله در معجم المؤلفین (د.ت120/5 :؛ مقايسه شود با همین
کتاب 32/6 :و  ،) 237/6با وجود مصادر بزرگ ،قديمی و معتبرِ در دسترس ،به پیروی از
نسخهای از فوات الوفیاتِ (ابن شاکر ،)428/2 :1974 ،او را يک بار به نام «عبدالرّحمن»
شناسانده است .با وجود اين ،زرکلی با احتیاط بیشتر ،هر دو نام را کنار هم ذکر کرده
( 191/4 ،294/3 :2002و نیز :البغدادي )648 ،516/1 :1951 ،و نیز به خطا در برخی منابع،
«عبداهلل» وارد شده است .همواره میان عبداهلل و عبیداهلل تصحیف صورت گرفته است
(کحالة ،د.ت32/6 :؛  302/7و حاجي خليفة 523/1 :1941 ،و  691و  .)1817/2ما از تاريخ والدت و
سالهای آغازين زندگانی او ،آگاهی چندانی نداريم؛ چه مصادر در اين زمینه يا خاموش
بودهاند و يا به دست ما نرسیده است ،ولی باخَرزی به ديدار و همنشینی خود با او اشاره
کرده و برای اين آشنايی ،بسیار به خود بالیده است ( 22/1 :1414و 715/2؛) .منابع در
زمینة تحصیل و احوال وی در جوانی نیز سکوت پیشه کردهاند .تنها نام چندين شیخ و
استاد را که او از آنها دانش فراگرفته است ،میتوان به کمک اين منابع استخراج کرد؛ از

جمله ابوالقاسم عمر بن عبداهلل اهلرندي (الثعاليب)479/3 :1983 ،؛ احلاكم أبوأَمحد احلافظ و
حممد بن ثابت البُخاري در بخارا ،أَبواحلسن ابن ُزَريْق
َ
أبوع ْمرو ابن محدان در خراسان ،أبوبكر ّ
در مکّه و أَبواحلسني ابن فارس (الصفدي.)231/19 :2000 :
 .1-2جایگاه علمی و ادبی ابوالفضل میکالی

ابوالفضل میکالی به فراگیری علم و ادب عربی بسیار حريص بود و به همین دلیل
شخصیّت ادبی او آمیختهای از فرهنگ عربی و اسالمی است .مجالس او پر از اديبان و
عالمان پرآوازه بود و کتابخانة پربارش ،همیشه برای آنان گشوده بود .اين نگرش و روحیة
فعال ادبی ،باعث تقويت جنبش ادبی و شکوفايی کاملتر آن در اواخر قرن چهارم و ثلث
اول قرن پنچم شد .ثعالبی ضمن معاشرت با او ،کتابهايی تصنیف و به او اتحاف کرده

است؛ مانند فقه اللغة و سرّ العربية (الثعاليب ،)16 :1422 ،مثار القلوب يف املضاف و املنسوب
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التجنيس (الثعاليب،404 :1402 ،

(همان ،د.ت ،)3 :خواص البلدان (الثعاليب ،)5 :1386 ،األنيس يف غرر
 ،)406سحر البالغة و سرّ الرباعة (الثعاليب ،د.ت ) 203 :و بردُ األکباد يف األعداد (الثعاليب،4 :1386 ،
به نقل از :سامرائی )315 :1981 ،و به احتمال زياد کتاب التوفيق للتلفيق (الثعاليب.)42 :1966 ،
أبومنصور ثعالبی ،بیش از هشت قصیده در مدح میکالی دارد ( 410-408/4 :1983و

املطوعي .)54-48 :1986 ،ثعالبی پس از ذکر نام اجداد و نیاکان ابوالفضل ،شخصیّت علمی و
ادبی او را معرفی میکند و او را جانشین شايستة ابنالعمید و صاحب بن عباد و نیز
همتراز ابوفراس حمدانی و ابنمعتز میداند ( .)408-407/4 :1983ثعالبی ضمن تقديم

کتاب فقه اللغة و سرّ العربية به ابوالفضل میکالی ،او را از کسانی میداند که با عنايت
خداوند ،زبان عربی را از افول و سراشیبی میرهاند ،به زبان عربی تعصّب خاص دارد،
استعدادهای راکد و ايستا را به فعلیّت و پويايی میرساند تا بار ديگر رونق را به عربی
برگرداند .به نظر وی میکالی خواستار تألیف و نگارش نوآورانه است تا غبار فراموشی را از
لطائف و ظرافتهای اين زبان بزدايد ( .)19-16 :1422سمعانی (562–506ق1167-1113/م)
نیز که برخی از افراد اين خاندان را درک کرده و با آنان معاشرت داشته است ،دربارة

ابوالفضل مینويسد« :أوحد عصره يف خراسان أدبا وفضال ونسبا وأصال وعقال ،وكان حسن
األخالق ،مليح الشمائل ،كثري العبادة ،دائم التالوة ،سخي النفس» (.)528-527/12 :1962

ابوالفضل میکالی پیش از آنکه به عنوان اديبی پرآوازه باشد ،در زمینة فقهی و
حديثی جايگاه وااليی در میان محدثان و فقیهان زمانة خود داشته است .نام او در
سلسلة راويان نیز ديده میشود .به گفتة سمعانی ،از رجب سال 422ق که برايش
مجلس ايراد حديث موسوم به «مجلس إمالء» برگزار شد ،تا زمانی که زنده بود در اين
مجلس به تدريس و إمالء حديث میپرداخت ( .)528/12 :1962عالمان و محدّثان بسیاری
در اين جلسات اين مجلس حضور میيافتند و به استماع و انشاء احاديث او
میپرداختند .از اديبان بزرگی که میکالی با آنها رفت و آمد داشت ،میتوان به اين افراد
اشاره کرد :شمسالمعالی قابوس بن وُشمگیر (احلصري ،د.ت )416/2 :و ابوالفتح عثمان بن
جنّی که رسالهای در علم القوافی نوشته و ابوالفضل میکالی را در آن خطاب قرار داده
است؛ نگارنده برای نخستینبار به نسخهای خطی از اين کتاب دست يافت (کتابخانة ملی
ملک 281/5 :و کتابخانة ملی تبريز ،رسالهای در عروض ،شمارة  )3385/7که در میان
میکالیپژوهان هیچکس بدان اشاره نکرده و نگارنده آن را برای نخستینبار تحقیق و
تصحیح کرده است .همچنین ابوالفضل ،پیش از سال  385قمری که سال درگذشت
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صاحب بن عباد (392ق) است ،با او ديدارهايی داشته است و گزارشی از مشاعرة وی در
محفل صاحب در دسترس است (املطوعي 109 ،108 :1986 ،و الصفدي.)431/2 :1974 ،
 .2-2آثارپژوهی میکالی

بسیاری از آثار ابوالفضل میکالی به دست ما نرسیده است ،اما نام آنها در کتابهای کهن
ديده میشود؛ از طرفی ديگر ،آثاری نیز وجود دارد که همزمان به او و نويسندگان
ديگری نسبت دادهاند .در کنار اين موضوع ،دستنوشتههايی وجود دارد که نامی از آنها
برده نشده و يا اگر ثبت شده است ،هنوز تصحیح و بازخوانی نشده است؛ بنابراين ،برای
اينکه پژوهشی تقريباً کامل دربارة آثار او داشته باشیم ،در ادامه اين آثار و اصالت آنها را
بررسی و گزارشی از محتوای آنها ارائه میکنیم.
 .1-2-2األمثال

ابوالحسن بیهقی در سال  514ق ،اين کتاب را خوانده و کامالً به حافظه سپرده است
( 20 :1425و ياقوت .)1760/4 :1993 ،در بسیاری از منابع آمده است که اين کتاب را زکی
مبارک در قاهره به سال 1344ق ،تصحیح و چاپ کرده است (زلهايم .)206 :1971 ،زلهايم
نتوانسته آن را ببیند و متأسفانه نگارندگان نیز هرچه کوشیدند تا نسخهای از آن را به
دست آورند ،برايشان ممکن نشد ،ولی با توجه به نسخههای خطی که هم اکنون بخشی
از آن را در اختیار داريم ،نشان میدهد که زکی مبارک نیز تنها بخشی از األمثال
ابوالفضل میکالی را تصحیح و منتشر کرده است و به نظر نمیرسد آن چاپ ،تمام و اصل

کتاب األمثال باشد .نسخههای در اختیار از األمثال از اين قرار است :الف .کتاب يف
األمثال :آلمان ،برلین ،کتابخانة ملی ،شمارة نگهداری( 8668 :خزانة الرتاث ،د.ت،348/68 :
شمارة دوره)69036 :؛ ب -نُبذ من أمثال األمري امليکايل :واتیکان ،کتابخانة واتیکان ،شمارة
نگهداری( 526/3 :خزانة الرتاث ،د.ت ،349/68 :شمارة دوره .)69037

نگارندگان اين سطور پس از پیگیریهای فراوان و ارتباط با مسئوالن کتابخانة

واتیکان متوجه شدند که هیئتی اعزامی از مرکز احياء الرتاث االسالمي قم اين نسخه را
در محرم  1420هـ .عکسبرداری کرده است و لذا از اين طريق تصويری از آن را به

دست آوردند .عنوان اين کتاب (نبذ من امثال األمري اب الفضل امليکايل) خود نشان م دهد
که بخشی از کتاب اصلی األمثال میکالی بوده است .سرآغاز کتاب با اين امثال است:
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عبده و النب عليه السالم :أحسنوا جو َار
«القرآن :أال إن نصر اهلل قريب؛ أليس اهللُ بکاف َ
فقل ما زالت عن قوم مثّ عادت اليهم .العرب :أنا ُج َذيّلها امل َح ّکک َو
نِ َعم اهلل التُنَّفروهاَّ ،
ُ
ب؛ أينما
ب إِىل ُد ٍّ
الع ّ االختالط و أسوأ ال َقول االفراط؛ أَ ْعيَْيتَين ِم ْن ُش ٍّ
عذي ُقها املُ ّ
رجب؛ ّأول َ
ألق سعداً .ملن ال خيلو من األعداء؛ أتعلمين بضب أنا حرشته ،ملن يعلم علماً ملن هو
أوجه َ
ِ
فج ْمرة».
أعلم منه به؛ ْ
أعط أ َ
َخاك َتََْرة فَإن أب َ

در اين کتاب میکالی به ترتیب حروف الفبا (تا حرف کاف) ،ضربالمثل و حکمتهايی
را از قرآن و احاديث نبوی و سپس از کالم عرب تدوين کرده است که برخی از آنها در
امثال میدانی و يا در منابعی ديگر مثل آثار ثعالبی هم ديده میشود ،ولی برخی از آنها
چنین نیست و در هیچ منبعی ديده نشد و اين به ارزش و اهمیّت آن میافزايد.
 .2-2-2المُنتَخَل

مجموعه و گزيدة شعر عربی عصر جاهلی تا آل بويه است در پانزده باب .ابن خلکان از
اين کتاب ،با همین نام در بخشی که به ابوالفضل ابنالعمید اختصاص دارد ،ياد کرده
است ()109/5 :1994؛ ابن شاکر کُتبی  ،اين کتاب را از ابوالفضل میکالی دانسته ،با اين
تفاوت که او عنوان المُنتَحَل را ثبت کرده است ()428/2 :1974؛ ابوالحسن بیهقی در

جوانی آن را از حفظ کرده است« :فحفظت يف عهد الصبا كتاب اهلادي للشادي تصنيف
امليداين ...،وكتاب املنتحل للميكايل» (بیهقی20 :1361 ،؛ ياقوت 1760/4 :1993 ،و الصفدي،
.)84/21 :2000

حاجی خلیفه در کشف الظنون و إمساعيل پاشا الباباين البغدادي (د 1339 .هـ 1920/م) در

إيضاح المکنون از آن نامی نبردهاند ،ولی همین اسماعیل پاشا در هدية العارفین  ،از

املنتحل للميکايل نام برده است (د.ت .)516/1 :بسیار اتفاق افتاده که نويسندگان میان
المنتحل و المنتخل دچار اشتباه شدهاند ،حال آنکه المنتحل متعلّق به ابومنصور
ثعالبی است و دومی نوشتة ابوالفضل میکالی .در دورة معاصر هم بروکلمن در ترجمة
میکالی ،از عنوان المنتحل او ياد کرده (بیتا193/5 :و  )199و نوشته که المعی
(938ق1532/م) آن را شرح کرده است .او يک بار آن را در فهرست کتابهای ثعالبی
گنجانده است و ممکن است گمان کرده باشد که هر دو يکی بوده است .سزگین نیز در
بخشی که به مختارات شعری اختصاص داده است ،از عنوان املنتخب امليکايل نام برده و

اذعان کرده است که مجموعهای شعری و نثری از جاهلیّت تا آل بويه را شامل میشود
( .)124/2 :1991او از نسخة مخطوطی در استانبول ترکیه (کتابخانة سرای أحمد الثالث) نام
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میبرد ،ولی وی اين کتاب را نديده و تنها به آوردن فهرستی از نسخ خطی بسنده کرده
است که اين عنوان را داشتهاند و البته در اين زمینه دچار اشتباه هم شده است؛ چه اين
نسخه ،با عنوان املنتخل للميکايل ثبت شده و اصالً در آن ،متن منثور و يا رسائلی ديده

نمیشود؛ البته در دانشگاه کمبريج ،نسخهای از المنتخل وجود دارد که سزگین از آن
بیخبر بوده است ،اما نسخ خطی اين کتاب که با عنوان کنزُ الکتاب و گاه با نام المنتحل
ثبت شده و ما آن را از فهرست مخطوطات خزانة الرتاث (308/68؛ د )68995 :نقل میکنیم،

بدين شرح است :الف .اتريش ،وين ،کتابخانة قیصريه ،شمارة 242؛ ب .ترکیه ،استانبول،
کتابخانة راغب پاشا ،شمارة 1194؛ ج .ترکیه ،استانبول ،کتابخانة فیضاهلل ،شمارة
1747؛ د .مصر ،قاهره ،دارالکتب المصریة ،شمارة 308/3؛ هـ .انگستان ،کمبريج ،دانشگاه
کمبريج ،شمارة .1116
چاپ نسخهای از المنتحل ،به نام ابومنصور ثعالبی توسط الشیخ أحمد ابوعلی
(1936ق) در اسکندريه (1319ق1901 -م) سبب شده بود تا در مجامع و محافل علمی و
ادبی ،همواره دربارة صاحب اصلی اين اثر بحث و جدل برپا شود؛ زيرا او هیچ مقدمهای

بر اين تحقیق ننوشته و حتی از نسخهای که استناد او بوده است ،نام نبرده بود ،اما حيي
وهيب اجلبوري ،نسخة املنتخل للميکايل ترکیه (کتابخانة سرای أحمد الثالث استانبول ،ش )2634را

با مقابلة نسخة دانشگاه کمبريج ،تصحیح و تحقیق و آن را در دو جلد در سال 2000
میالدی چاپ کرده و در مقدمهای که بر آن نوشته است معتقد است که المنتحلِ
ثعالبی ،مختصر و برگرفته از المنتخلِ میکالی است .هالل ناجی نیز اين نظريه را
درستتر دانسته است (ر.ک :الثعاليب .)388 :1402 ،به هر حال ،وجود نسخ خطی بسیاری از
المنتخل به نام میکالی و ثبت آن به نام او در منابع قديمی ،مثل تاريخ بیهقی ،مؤيد اين
نکته است که اين کتاب متعلّق به ابوالفضل عبیداهلل بن احمد میکالی است.
دربارة محتوای اين اثر بايد بگويیم که المنتخل ،از فعل انتخل به معنای انتخب است
و اين نام خود نشانگر گزيده شعر عربی است که میکالی آن را در پانزده باب بر حسب
موضوع از اشعار جاهلی ،مخضرم ،اسالمی ،متقدمان و متأخران ،وزيران ،نويسندگان و
ديگران تدوين کرده است .توصیف خط و کتابت و بالغت ،تهنیّت و هدايا ،تعزيت و
مرثیه ،مکارم اخالق و مديحه ،شفاعت و استعانت ،شکر و ثناء ،سرزنش و اعتذاريات،
هجو و نکوهش ،شکايت از روزگار و اوضاع ،امثال و حکم و آداب ،اخوانیات ،سلطانیات،
عیادت و ديدار و ادعیه عنوان پانزده بابی است که میکالی اديب ،به گزينش اشعار عربی
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تا دورة آل بويه اقدام کرده است و نسخة خطی آن متعلق به سال  611هـ است .اهمیّت
اين کتاب در اين است که نام بسیاری از شاعران کمتر شنیده شده در آن ديده میشود
و با توجه به دستهبندی موضوعات ،گنجینة پر ارزشی از میراث ادبی است که در کنار
مصادر و منابع شعر عربی شايستة تحقیق و استناد است.
 .3-2-2مخزون البالغة
مصادر مهمی از اين کتاب نام بردهاند (بیهقی117 :1361 ،؛ ابن شاکر428/2 :1974 ،؛ الصفدي،
232/19 :2000؛ الزرکلي191/4 :2002 ،؛ کحالة ،د.ت120/5 :؛ الثعاليب 410/4 :1983 ،و ثمار القلوب:

463؛ البغدادي 648 ،516/1 :1951 ،و باخرزی .)716/2 :1414 ،میرخوند (903ق) در گزارشی که

دربارة نويسندگان و مورّخان عرب و سپس عجم ارائه کرده ،از اين کتاب با عنوان خمزن
البالغة ياد میکند و آن را برای ابوالفضل عبداهلل بن ابونصر احمد بن علی المیکال ثبت
کرده است (21/1 :1380؛ نیز :حاجی خلیفه 1639/2 :1941 ،و البغدادي .)516/1 :1951،صاحب
هدیة العارفین ،با افزودن پسوند تاريخ ،آن را به نام خمزن البالغة يف التاريخ ثبت کرده که

گمان نمیرود اين کتاب تاريخی باشد .اشتباه او احتماالً از اينجا ناشی میشود که
میرخوند ،اين کتاب را در مقدمة کتاب خود که به معرفی مورّخان عجم پیش از خود
میپردازد ،نام برده است ،ولی هدف میرخوند از کتاب تاريخی ابوالفضل میکالی ،کتاب
فضائل الملوک بوده که از نامش پیداست تاريخی است و کنار هم قرارگرفتن اين دو
کتاب میکالی ،شائبة تاريخی بودن آن را برای بغدادی تقويت کرده است که با توجه به

باحلس ِن
صول من بَاب وصف الْكتب ْ
بخشهايی از اين کتاب ،در يتيمة الدهر ،با عنوان« :فُ ُ
والبالغة ولطف املواقع من الْكتاب املخزون الْ ُم ْستَ ْخرج من رسائله» (الثعاليب،)425-410/4 :1983 ،

روشن است که متنی تاريخی نبوده و ادبی است.
نگارندگان اين سطور ،يک نسخة خطی مختصرگونه از آن را در کتابخانة ملی ملک
با عنوان المختصر من کتاب خمزون البالغة يافتهاند (مجموعة شمارة  )3553که با همکاری

مديريت اين گنجینة گرانسنگ ،موفق شدند برای نخستین بار ،يک تصوير از اين نسخة
منحصربه فرد به دست آوردند و آن را بازخوانی و تحقیق کنند .اين کتاب  130صفحه

دارد که در چند بخش تنطیم شده است؛ بخش نخست آن در ده باب است :يف
التصديرات ووصف النظم والنثر ،يف االخوانيات وذکر العهود ،يف الشکر واملدح والثنا ،يف العتاب
واالعتذار وشکوی الزمان واحلال ،يف التهاين والتهادي ،يف العياده ،يف التعازي ،يف السلطانيات
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والفتوح ،يف الشفاعة واالستماحة ،يف االداب واملواعظ واوصاف شيت .اين اثر از بالغت زيبايی
برخوردار است و نمونهای از نثر کوتاه و مسجع و البته متکلف قرن چهارم است که
عربینويسان ايرانی مثل ابوبکر خوارزمی و بديعالزمان همدانی خالق آن بودند .در
بخشهای ديگر ،منتخبی از نثر و نظم دربارة چگونگی نوشتن رسائل و نمونههايی از آن
است .بخش ديگری از اين کتاب دربارة مختصری در علم اخالق است که حاوی نکات
ارزشمندی است و در اين مجال اندک نمیتوان به آن پرداخت.
 .4-2-2المخزون والدر المنظوم واللفظ المعدوم

يک نسخة خطی از اين کتاب در کتابخانة الجامع الکبیر صنعاء يمن موجود است
(الرقيحي ،د.ت)1701/4 :که به دلیل جنگ و درگیریهای داخلی يمن ،نگارندگان اين سطور
با وجود تالش فراوان ،تاکنون نتوانستند به آن دسترسی يابند .از آنجا که بخشهايی از

کتاب المخزون میکالی در يتيمة الدهر آورده شده است که نثری مسجوع با صبغة پررنگ
جناس دارد و نیز به دلیل وجود مختصری از خمزون البالغة در کتابخانة ملی ملک که

پیشتر به آن اشاره شد ،به احتمال بسیار قوی ،اين نسخه بايد نسخة اصلی همان
المخزون يا خمزون البالغة باشد که تاکنون مفقود بوده است.

 .5-2-2ملح الخواطر و منح الجواهر

اين کتاب به دست ما نرسیده و تنها نام آن در منابع موجود است ،ولی ثعالبی

بخشهايی از آن را آورده که البته در نسخة ما از يتيمة الدهر ( ،)282 ،281/3 :1983با
عنوان ملح الخواطر و سبح الجواهر ثبت شده و اين تصحیف غالباً در منابع صورت گرفته
است (الثعاليب281/3 :1983 ،؛ الصفدي232/19 :2000 ،؛ ابن شاکر 428/2 :1974؛ حاجي خليفة،
 1817/2 :1941و البغدادي.)648 ،516/1 :1951 ،

 .6-2-2دیوان الرسائل
در منابع مختلف از ديوان رسائل میکالی نامی آمده است(الصفدي232/19 :2000 ،؛ ابن شاکر،

 428/2 :1974و البغدادي ،)516/1 :1951 ،ولی اکنون در دسترس نیست؛ البته بخشهايی از
اين رسائل در متون ادبی وجود دارد که برای شناخت نوشتار ادبی و فنّی وی ،بسیار
راهگشاست .ثعالبی ( )425-410/4 :1983و حُصری (د.ت )388/2 :بخشهای زيادی از اين
منشآت میکالی را ثبت و ضبط کردهاند که برای بررسی اين سبک منثور ،بسیار مهم
است .رسائل و منشآت ،محصول فنی ادبی است که شامل رسائل و اخوانیات است؛ يعنی
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نامههای منثور و مسجّع و سرشار از فنون و آرايههای لفظی همچون جناس که گاه
منظوم است .پارهای از اخوانیات ،جنبة ادبی و هنری دارند و تصنع و ساختگیبودن آنها

بیشتر است .نمونهای از آن را ثعالبی اينگونه آورده است« :هلل ألطاف تنتصر من الباغي،
وتقضي بنيل املباغي .الفاضل ال يسلم من القدح ،ولو غدا أقوم من القدح .النعمة عروس مهرها
الشكر ،وثوب صوانه البشر .رب الغ يف بالغ .األدب زين ومجال ،إن تطعمت به نفع ،وإن
ترويت به نقع ،وإن تعطرت به سطع ،وإن حتليت به ملع » (د.ت .)197-196 :ثعالبی در کتاب
خاص الخاص نیز بخشی از رسائل او را آورده است (د.ت .)44-43 :حُصری نیز رسائل

زيادی از او را آورده است (د.ت.)1025-1023/4 :

 .7-2-2نزهة اللواحظ من کالم الجاحظ

تنها ثعالبی در ثمار القلوب به اين کتاب اشاره کرده استَ « :ومر ىف كتاب ْاأل َِمري ،أدام اهلل
كان ( »...د.ت:
املرتجم بنزهة اللواحظ من َك َالم اجلاحظ ،يف أدواء ْاألَ ْشَراف يَلِيق ِِبَ َذا الْ َم َ
تأييدهَ ،

.)206

 .8-2-2شرح حماسة ابوتمام و شرح دیوان متنبی

حاجی خلیفه و البغدادي در فهرستی که برای شروح حماسة ابوتمام آوردهاند ،نام
ابوالفضل میکالی را در زمرة اين شارحان قرار دادهاند (حاجي خليفة 691/1 :1941 ،و البغدادي،

 .)691/1 :1951يک اشکال اينکه ،حاجی خلیفه در اينجا ،سال مرگ میکالی را  475ق،
ثبت کرده است که اشتباه است .تنها البغدادي ،به شرح ديوان متنبی توسط ابوالفضل

میکالی اشاره کرده است (البغدادي.)648/1 :1951 ،

 .9-2-2فضائل الملوک

اين کتاب که احتماالً تاريخی و آمیخته به ظرافتهای علمی و ادبی است ،در دسترس

نیست .قديمیترين مصدری که از آن سخن گفته ،میرخوند در روضة الصفاست که

میگويد« :و خواجه أبوالفضل عبداهلل بن أبونصر أمحد بن عل امليکال ،صاحب خمزن البالغة
و فضايل امللوک» (21/1 :1380؛ البغدادي 648/1 :1951 ،و حاجي خليفة.)1287/2 :1941 ،
 .10-2-2دیوان شعر
منابع و مصادر بسیاری از وجود مدوّن ديوان شعر ابوالفضل میکالی سخن گفتهاند (مسعاين،

528/1982:12؛ الصفدي232/19 :2000 ،؛ ابن شاکر 428/2 :1974 ،و البغدادي ،)516/1 :1951 ،ولی
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کسانی چون ثعالبی ،عُتبی ،باخرزی و مطوّعی از ديوان شعر او نام نبردهاند .قديمیترين

نصّ صريحی که به وجود ديوان شعر میکالی اشاره میکند ،سمعانی است که میگويد:
«إنتشرت ديوان شعره يف اآلفاق» (السمعاين .)528/12 :1982 ،ثعالبی در شرح حالی که برای
املطوعي ارائه کرده است ،اذعان میکند که مطوّعی کتاب دَرج الغرر و دُرج الدرر
ابوحفص ّ
يف حماسن نظم األمري [امليکايل] و نثره را نوشته است که مربوط به جوانیاش بوده و شخص
مطوّعی در پايان کتاب ،نگارش آن را به سال 398ق اعالم کرده است .نگارش چنین
کتابی در آن سال ،نشان میدهد که تا سال 398ق مجموعة مدوّنی از اشعار میکالی در
دست نبوده است .اين کتابِ نهچندان بزرگ ،به احتمال فراوان ،هستة اصلی و نخستین
ديوان شعر ابوالفضل میکالی بوده است .شايان ذکر است که يتيمة الدهر به گفتة خود

ثعالبی در سال 403ق پايان پذيرفته است و در آن اشعاری از میکالی وجود دارد که در
درج الغرر مطوّعی نیست .بروکلمن به اشتباه دريافته است که موبرگ (1955م)،
خاورشناس برجستة سوئدی ،ديوان میکالی را تصحیح و چاپ کرده است (د.ت،)199/5 :
در حالی که او تنها بخشی از کتاب درج الغرر و درج الدرر را به نام Die Gedichte von
) Obeidallah b. Ahmed al-Mikali, (Leipzig, 1908منتشر کرده است .نگارندگان
اين پژوهش متن اصلی اين کتاب را از کتابخانة هاروارد به دست آورده و از مقدمة

آلمانی آن بهرة فراوانی بردهاند .موبرگ نام کتاب را ِمن کتاب درج الغرر و درج الدرر يف
حماسن النظم و النثر لألمري عبيداهلل بن امحد امليکايل نهاده است .متن عربی آن خالی از

اشکال نیست؛ چه وی بخش نثر را در تحقیق و چاپ خود حذف کرده ،ولی عنوان
آلمانی آن که ديوان يا شعر میکالی نامیده شده است ،بروکلمن را به اين اشتباه انداخته
تا گمان کند اين همان ديوان میکالی است که موبرگ آن را تحقیق و منتشر کرده است.
مهمتر از همه اينکه کتاب درج الغرر و دُرج الدرر يف حماسن نظم األمري و نثره ،در سال 398
هجری تصنیف شده (مطوعی )148 :1986 ،و در آن زمان ابوالفضل میکالی در قید حیات

بوده است و در همان مقطع زمانی ،اين کتاب به ابواسحاق ابراهيم بن عل احلصري
(413ق) در قیروان رسیده و در زمان تصنیف کتابش ،زهر اآلداب ،از آن نام برده و
بخشهايی را اقتباس کرده است؛ نتیجه اينکه با توجه به نبود امکانات فراوان در حوزة
تالیف و نشر کتاب در هزار سال پیش ،اين کتابِ مهم ،حداکثر طی شش سال از نیشابور
به قیروان رسیده است و اهل ادب و شعر ،از آن بهره میگرفتهاند .ديگر اينکه تنها
نسخهای که برای ما باقی مانده و در کتابخانة دانشگاه اوپساال کشور سوئد با شمارة 135

ادب عربی ،سال  ،9شمارة  ،2پاییز و زمستان 13/ 1396

نگهداری میشود ،با دستخط ابن رشيق القريواين (463-390ق) صاحب العمده است که به
سال  418هجری آن را نوشته است (همان) و پیشتر گذشت که موبرگ بخشی از آن را
تصحیح و به اين موضوع در مقدمة آلمانی کتاب اشاره کرده است .همة اينها نشانگر
اهمیّت زياد تألیف کتاب توسط ابوحفص املطوعي در آن دورة خاص و آن هم دربارة يکی

از بزرگترين اديبان خراسان ،يعنی ابوالفضل میکالی است که آوازة او ،در حالی که هنوز
در قید حیات بود ،از ماوراءالنهر تا اندلس پیچیده بود.
ديوان اصلی میکالی همچنان مفقود است و اشعاری که از او به ما رسیده ،محدود و
مجموعاً  194قطعه و  615بیت است که در مصادر و جنگهای ادبی قديم به صورت
پراکنده ثبت شده است .اگر ما به اصل ديوان میکالی دسترسی داشتیم ،بهتر
میتوانستیم در اين باره ،پژوهشی علمیتر ارائه کنیم ،ولی با اين تفاصیل ،همین ابیات
محدود بهجا مانده از او ،گواه سبک و نگرش کلی میکالی به شعر و زندگی است .اساس
کار ما برای اين آمار ،ديوانی است که جلیل العطیه ،آن را از منابع گوناگون استخراج
کرده و به چاپ رسانده است؛ اين ديوان ناقص است و ما اشعار و قصايدی يافتهايم که در
اين ديوان گنجانده نشده و نگارندگان اين سطور ،مستدرکی برای اين ديوان آماده
کردهاند که إن شاء اهلل منتشر خواهد شد؛ اما مضامین شعری میکالی و بسآمد آن در
اين کتاب بدين شرح است :غزل با  57قطعه ،حکم و امثال با  39و وصف با  32قطعه،
بیشترين مضامین شعری میکالی را تشکیل میدهند .ضمناً مدايح او فقط شامل پدرش
ابونصر احمد (شش قطعه) ،ابومنصور ثعالبی(سه قطعه) ،شمسالمعالی قابوس بن وُشمگیر
(يک قطعه) و ابوبشر قوّال ،از دوستانش (يک قطعه) میشود .نتیجه اينکه مدايح او نشانگر
روحیة ملوکانة اوست که يا به اين فنّ شعری دست نیازيده و اگر هم مدحی کرده است،
برای نزديکانش بوده است؛ از جمله پدرش که خود رئیس بزرگ و دارای موقعیّت
اجتماعی و سیاسی بااليی در حکومت سامانیان و غزنويان بوده ،ثعالبی که دوست
همیشه همراهش بوده و يا امیر قابوس ،اديب ذواللسانین که مدتی حاکم طبرستان در
حکومت زياريان بود و با میکالیان در ارتباط بوده است.
 .3نتیجه
ابوالفضل عبیداهلل بنأحمد میکالی ،از برجستهترين افراد خاندانهای میکالی است که
ضمن رياست و امارت بر نیشابور و بخشهای مهمی از خراسان عصر سامانی و غزنوی،
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جايگاه وااليی در عرصة شعر و ادب عربی داشت .حُصری ،بخشهای زيادی از مرواريد
سخنان او را در زهراآلداب گنجانید و ابن رشیق ،تنها نسخة بهجایمانده از اشعارش را
به خط خوش ماندگار ساخت .بیشتر آثار او هنوز در دسترس نیست و آنچه هست،
بیشتر مخطوط باقی مانده است .آنچه از نسخههای خطی متعلق به او به دست میآيد،
اين است که نثر پرتکلّف و مسجوع ،ولی رسا و شیوای او در رسائل و اخوانیات موج

میزند .جناس مرکب يا جتنيس القوايف در شعر او بسیار مشاهده میشود .امثال و حکم
فراوانی از او به دست آمد که ساختة ذهن پويا و زبان گويای اوست .در اين جستار ،به

روشنی مشخص شد که المنتخل اثر ابوالفضل میکالی است و کتاب خمتصر من خمزون
البالغه ،نبذ من االمثال امليکايل و املخزون والدر املنظوم واللفظ املعدوم برای نخستین بار

معرفی و نیز ارتباط ادبی او با ابن جنّی مشهور ،با معرفی نسخهای از مکاتبات آنها دربارة
علم عروض و قافیه اثبات شد
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