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Abstract:
The book of Fatah-al-Mominin is a moral treatise by Fatahullah Bin
Azizullah-al-Ayadi This book is about a ten century old manuscript and
belongs to Shah Tahmasb (984-930) Safavid's era. We do not have much
information about the author's writings, but like many other ethical books. it is
a composition of Quranic verses, Shia hadiths, ethical stories and Persian
poems. This work is similar to other works of the Safavid period in terms of
style of writing and is influenced by literary features of the period. The writer
was apparently a Shiite scholar and preacher of the time. Of this book, Fatoh
al-Momenin, there are several manuscripts available in Islamic libraries of
Iran. In this research, we try to identify and introduce the book of Fatah-alMominin.
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چکیده
کتاب فتوح المؤمنین رسالهاي است اخالقي اثرر از فرتحهللا برن عزیرز هللا االیراديي ایرن کتراب
مربرو برره قرررن دھررة و دوره شرراہ ت ماس ر ۹۳۰- ۹۸۴ق) صرريوي مرري باشرردي دربرراره احررواالت
نویسندہ ا العات چندانی در دسترس نداریةي کتاب فتروح المرؤمنین نیرز ماننرد بسریاري از کتر
اخالقي دیگر ترکیبي است از آیات قرآنی و احادیث شیعی و حکایت ھرای اخالقری و شرعرھای
فارسری بران ر روان و سررادہ اسرتي ایررن اثرر برره لحراي سربه نگارشرري شربیه برره دیگرر آثررار دوره
صيویه است و متأثر از ویژگي ھاي ادبي این دورہ مي باشدينویسرندہ دانشرمندی شریعی مروھ و
ياھرا از عالمان و واعظان مبرز عصر خود برودہ اسرتي از ایرن کتراب فتروح المرومنین چنردین
نسخة خطي در کتابخانه ھاي ایرران موورود اسرتي در ایرن پرژوھ سرعي برر شرناخت و معرفري
کتاب فتوح المؤمنین و نسخه این اثر شدہ استي
کلیدواژهها :فتروح المررؤمنین ،فررتح هللا بررن عزیررز هللا االیررادي ،نسررخه خطرری  ،دوره صرريوي،
اخالقي
مقدمة
از م ة ترین مباحث در باب حيظ فرھنگ و تمدن ایران اسالمی ،انتقال متون اسالمی و شررح
و تصحیح آن ا در قالبی صحیح و به دور از تحریف و تصرف به نسل ھای آیندہ استي امروزہ
با گسترش و رشرد فزاینردہ وسرایل ارتبرا ومعری و سریطرہ آن برر اهھران و ووامر و پیردایی و
تبلیغ زبان و فرھنگھای کةعمق و بیریشه ،ضرورت پرداختن به حيظ آثرار تمردن ایرانری –
اسالمی که حامل بار ھویتی و معنوی کشورمان ھستند بی از ھر زمان دیگر مش ود استي
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نسخه خطی کتاب فتوح المومنین از احوال فتح هللا بن عزیز هللا االیادي که به زبان فارسری از
دورہ صيوی بر وای ماندہ است ،ھة به لحاي محتوا بر مسائل اخالقی و اوتماعی و ھة به دلیل
ن ر سادہ و روان که گاہ به زیبایی ھرای ليظری و معنروی نیرز آراسرته شردہ و ارزش آن را افرزون
ساخته است ،در زمرہ کتبی است که علیرغة وایگاہ ویژہ مؤلف و اثرر ،بره آن پرداختره نشردہ و
مج ول ماندہ و ضرورت شناسایی آن در راستای حيظ تمدن غنی ایرانی ـ اسالمی و به عنروان
حامل بار ھویتی و معنوی کشور ،الزم و ضروری استي
در دورہ ھاي مختلف تاریخي متون اخالقي و اندرنامه ھا بخ م ّمي از فرھنگ اسرالمي و
تووه اسالم به موضرو اخرالق و ممرامین
یا پی از آن ،فرھنگ ایراني را در بر ميگرفتندي ّ
اخالقي مووود در قرآن و احادیث و ووود اندرزنگاري ھاي ایراني و پندنامه ھا و آثار حکماي
مردون در حکمرت عملري و مباحرث اخالقري در تراری ایرران و
یوناني زمینه به ووود آمدن آثرار ّ
اسالم بودہ ا ستي بسیاري از این آثار عالوہ برر اینکره شراھکارھایي در علرة اخرالق ھسرتند ،در
زمره آثار بروسته ادبیات تعلیمي نیز قرار ميگیرندي
و خود این نسخه ھای خطی ،میراث فرھنگی ملت را محسروب مری شروند کره نمراد بسریار م رة
غنای فرھنگی و بیانگر تالش مردم یه کشور در گردآوری و حيظ دستاوردھای فکری ،علمی
و تاریخی آن سرزمین استي به عبارتی دیگر نس خطی از عوامل اصلی نقل و انتقاالت دان
و تجربیات بشری محسوب می شوندي از این رو در مطالعات و تحقیقات تاریخی ،ادبی ،دینی،
فرھنگی و قومی نق م می دارندي مخطو ات مووود در آرشیوھا و کتابخانه ھای ایران  ،از
وملرره هخررایر گرانب ررای ایررن سرررزمین ھسررتند کرره حرراوی ا العررات ارزشررمندی در موضرروعات
 ،ریاضی ،نجوم ،ادبیات و تاری به زبان فارسی و عربی اند .
مختلف ھمچون :فلسيه،
روش و شیوہ نوشتن متن کتاب از ومله متون اخالقي به ور معمول متأثر از اوضا سیاسي،
اوتماعي و فرھنگی و زباني و سنّت ھاي ادبي ھر دورہ بودہ استي گاھي این آثار ترسیة کنندہ
نیازھاي زمان خوی ھستندي در عصر صيوي نیز مانند دورہ ھراي پیشرین ،در کنرار کتابھراي
متعدّد کتاب ھایي در مباحث اخالقي تدوین شدي این آثار معموالً مبتني بر نگرش شیعي بود و به
زبان فارسي در هکر مک ارم اخالقي ،ھمراہ با تعالیة دینري و احادیرث و اخبراري از پیرامبر اکررم
صلی هللا علیه وآله وسلة و معصومین شیعه علیه السالم نگاشته شدي بعمي از این کت ضرمن
اشتمال بر مباحث اخالقي حاوي بخ ھراي انردرز بره پادشراھان نیرز برودي کتراب فتوحالمرؤمنین،
رسالهاي است اخالقي مربو به ھمین عصر صيوی استي
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درباره مؤلّف کتاب
متاسريانه دربررارہ زنرردگی و شرررح احرروال فررتح هللا برن عزیررز هللا االیررادي مؤلّررف کترراب فترروح
المررؤمنین ،از عالمرران و واعظرران سرردہ دھررة اسررت ،دربررارہ ترراری والدت و وفررات او ا العررات
چندانی در دسترس نداریة و ھیچ کدام از نسخه ھا از زندگی و شرح احوال فتح هللا بن عزیز هللا
االیادی چیزی نگيته اندي تن ا از آخرین فصل باب یکة کتراب کره در هکرر شراہ ت ماسر صريوي
اسرت ،مشرخص ميشرود کره وي در دورہ شراہ ت ماسر ميزیسرته اسرتي نرام نویسرندہ در قسررمت
مقدّمه کتاب آمردہ اسرتّ « :امرا بعرد ،چنرین گویرد مؤلّرف ایرن رسراله ،اليق یرر الحقیرر الري رحمرة هللا
الملرره ،فررتح هللا بررن عزیررز هللا االیررادي ييي »ي ا العررات محرردودی ھررة کرره داریررة بررر گرفترره از
نویسندگان دیگر داریةي با ووود اینک ه بسیار مال و مسلط به علوم اخالق داشت ،در ایران بسیار
گة نام ماندہ استي
آقا بزرگ ت راني دربارہ او اینگونره نوشرته اسرت کره فرزنرد عزیرز هللا واعرظ اسرت و کتراب
فتوح المؤمنین از او استي در زمینه اخالق به زبان فارسي ،در یه مقدّمه و چ ل باب و خاتمه
و برگرفته از آیات و احادیث و اشعار فارسي استي ت رانی ،۱۴۰۴ ،ج)۷۷ : ۷
مبرز عصر
روضاتي ھة دربارہ فتح هللا بن عزیز هللا االیادی نوشته استي که او از واعظان ّ
بودہ و کتاب را میان سال اي  ۹۳۰- ۹۸۴تألیف کردہ استي روضاتی ،۱۳۸۹،ج)۲۴۸ : ۲
با بررسي کت اعالم مانند االعالم خیر الدین زرکلي ،مجالس المؤمنین ،روضرات الج ّنرات،
ریحانة ا ألدب ،ریاض العلما و حیاض اليمال ،معجة المؤ ّليي الشیعه ،اعیان الشیعه و ييي آگاھي
بیشتري از زندگي وي و دیگر اثارش به دست نیامد و وسرت و ورو در کتر تراریخي و تروکرہ
ھاي عالمان ،دانشمندان ،مشاھیر و حتي شاعران نیز ثمري نداشتي
عالوہ بر این از متن کتاب متووه می شویة که نویسندہ کتراب فتروح المرومنین شریعي مروھ
بودہ و پایبند بر این عقیدہ بود است؛ و این عقیدہ در سراسر رساله مشخص و روشن استي از
سریاق بعمري از داسرتان ھراي نقررل شردہ در کتراب و بره کررار برردن کلمراتي از فلسريه و عرفرران و
تصوف نیز
تصوف مانند «اصحاب ریقت ما» در متن رساله شاید بتوان مؤلّف را متمایل به
ّ
دانستي البته در فصل اول کتاب که دربارہ اصو ل عقایرد اسرت ،نشرانه ھرایي از نگررش فلسريي
نویسندہ به چشة ميخوردي
متأسيانه از آثار و تألیيات دیگري که مربو به این نویسندہ باشد ،ا ّ العاتي در دست نیست
و تن ا ھمین کتاب فتوح المبین در کتابخانهھای ایران مووود و تا بحال مج ول ماندہ استي
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ابواب کتاب فتوح المؤمنین
ابواب کتاب فتوح المبین در ابتداء با تمجید و تحمیدیّه شرو ميشوندي در اک ر باب ھای این
کتاب بخشی به نعت و مدح پیامبر صلی هللا علیه وآله و بخشی دیگر به مدح و منقبت حمرت
عئمرره علیرره السررالم آوردہ شرردہ اسررتي پررس از آن مطل ر و معرفرری
امیرالمررومنین علیرره السررالم و ّ
مختصري دربارہ موضو ھر باب ارائه شدہ اسرتي ھرر براب ایرن کتراب معمروال بره چنرد فصرل
تقسیة شدہ استي تمجید و تحمیدیّه که یکی از سنت ھای آن دورہ نیز مرسوم بودہ در ابتداي باب
ھا آوردہ که یکی از زیبایي ھاي ادبي این کتاب و مولف به حساب ميرودي
مولرف کتراب در ھمرره ابرواب و فصرل ھررا از آیرات و روایرات ،و از شرراعران برزرگ پارسرري
سرراي و از اشررعار خررود و از داسررتان ھرایي ک ررن پارسرری یررا از داسرتان ھررای پیررامبران دیگررر و
توصیه ھای اخالقی آوردہ استي
فتروح المرؤمنین رسراله اي در اخرالق عملري و مرواعظ در چ رل و یره براب ،مقدمره و خاتمرره
استي ھر بابی مشتمل بر چند فصل است :باب ۱ي اصول عقاید در پنج فصل و فصلی دیگر در
هکر پادشا ہ عالة پناہ شاہ ماس ؛ البته شایان هکر است که باب اول کتاب کره در بیران اصرول
دیررن اسررت برگرفتررره از رسرراله اي در بیرران علررروم عقلیرره اثررر سررریّد امیررر ابواليترروح وروررراني 1
تبریزی،۱۳۶۹،ج )۳۲۶ : ۲استي این موضو را مؤلّرف در ابترداي براب یکرة بیران ميکنردي 2
تبریزی) ،عالوہ بر این سیاق متن شب ات به دیگر آثار ورواني داردي  ۲يفمیلت علة و عالة و
معلة در سه فصل البته فصل سوم مربود به احوال قاضیان و منجمران اسرت؛ ۳ي فمریلت نمراز
وغیرہ ،در سه فصل؛ ۴ي فمیلت ثواب روزہ  ،در چ رار فصرل؛ ۵ي فمریلت زکرات و حرج و
و اد؛ ۶ي وصف ب شت و دوزخ و حول قیامت ،در سه فصل؛ ۷ي صيت خمر خوارگان و قمار
وغیرہ ،در چ ار فصل؛ ۸ي بیان زنا کنندگان و لوا  ،در سه فصرل؛ ۹ي عقراب ربرا خوارگران و
انبررار داران ،در سرره فصررل؛ ۱۰ي غیبررت و ب ترران ،در دو فصررل؛ ۱۱ي سررخاوت و بخررل ،در دو
 1سيد امبر ابوالفتوح جرجاني فرزند سيد محمود علي مشهور به
ميرزا مخدوم از علماي عهد صفوي است .وي در دوره شاه تهماسب
مي زيسته است و مهم ترين اثر او کتاب تفسير شاهي در شرح ايات
االحکام به زبان فارسي است.
 2مولف چنين می نويسد :فضايل مآبي ،ضياء الدين جرجاني «تاب هللا
ّه
عليه غفرانه» و اي رساله اي است مختصر در بيان واجبات عقلي
که ان را جمع کردم جهت التماس بعضي از طالبان علوم
دينيبرترتيب سوال و جواب وي را مرتب گردانيدم تا فهم و حفظ
آن اسان بود و اينقدر بر جمله مکافان واجب است و هر که اين
قدر بداند در آخرت رستگار باشد و هر که نداند خاسر و زيان
کار باشد و در عذاب آخرت گرفتار گردد.
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فصل؛ ۱۲ي شکر باری تعالی ،در دو فصل؛  ۱۳ي صبر و شکیبایی ،در دو فصل؛ ۱۴ي توکل بر
خدا ،در دو فصل؛  ۱۵ي خیرات ،در دو فصل؛ ۱۶ي توبه و اسرتفيار ،در سره فصرل؛ ۱۷ي اکررام
ضیف و ھمسایگان ،در سه فصل؛  ۱۸ي حقوق والدین و زوج و زووه و عبد و اقارب ،در پنج
فصل؛ ۱۹ي امانت و دیانت ،در دو فصل؛  ۲۰ي ثواب صلوات ،در دو فصل؛ ۲۱ي موت و فوت،
در دو فصل؛ ۲۲ي خوف و ترس ال ی؛  ۲۳ي امر به معروف و ن ی از منکر در شرایط و آداب
آن و موعظه در دو فصل؛  ۲۴يحکمت باری تعالی و بیان اخالص ،در سه فصل؛ ۲۵ي حیرا و
عيت ،در سه فصل؛  ۲۶ي فمیلت حلة ،در سه فصرل؛ ۲۷ي بیران عجر و تکبرر ،در دو فصرل؛
 ۲۸ي شيقه و صدق ،در پرنج فصرل؛  ۲۹ي تواضر و نکروھ  ،در سره فصرل؛  ۳۰يعلرو ھمرت و
و رررد ،در چ رررار فصرررل؛  ۳۱ي رزق و پرسررر خررردای تعرررالی ،در سررره فصرررل؛ ۳۲ي خاموشررری و
تن انشینی ،در سه فصل؛  ۳۳ي دوستی باری تعالی ،در دو فصل؛ ۳۴ي وفاداری ،در سه فصرل؛
۳۵ي عدالت و مشاورت ،در سه فصل؛  ۳۶ي شناختن نيس خرود و نيرس شریطان ،در سره فصرل؛
 ۳۷ي شناختن دنیا و خرسندی به قماء ،در سه فصل؛  ۳۸ي دف قطا الطریرق و اشررار ،در دو
فصل؛  ۳۹ي دریغ خوردن بر دنیا و یقین داشتن به خدای تعالی ،در چ ار فصل؛ ۴۰ي محبان و
شیعیان ،در ھيت فصل؛ ۴۱ي وصیت و ختة کتابي
آغاز :حمد اعرة و ثنراي اَتَر ّة ،حمررت ودودي را کره صرياي مرودّت و وفراي محبّرت را تراج و
وق وان ھاي شیيتگان عکس ومال ييي ميتاح هوق سوختگان سبحت والل ساخت؛ رئوفي که
مخموران ورود درد فراق و مفموران سوز اشتیاق را به اقداح افرراح شرراب افصرال بنواخرت؛
لطیيي که لط ایف ووودش ناقصان از يلمت خاک را به توالي رشراش کررم د درده کمرال بخشرید؛
ومیلري کرره از سرراقي کنرروس انرروار ومرال م جرروران بادیررة حرمرران و یتیمرران و رنجرروران زاوه
احزان را تربّت وصال رسید و به اي ار آثار نق رحماني ،سرایران آن عرصرة وورود را برار
عام دادو به امطار اسرار حقایق عرفراني وال ران ّ
خطرة شر ود را آرام دادي و صرلوات زاکیرات و
درود نامیات بر صاح لواي کوثرو مقتداي اھل محشر و عالة توحید و بدر فله تحقیق ،سریّد
اّلل علی ة
اّلل علیه و آله و سلّة ،و بر اھل بیت او ،صلوات ّ
محمد مصطيي ،صلّي ّ
انبیاء ،حمرت ّ
اومعین ،که کاشيان اسرار عرفان و واصيان انوار ووداناند ،خصوصاً ،حمرت امیرالمؤمنین
صلوات و ال ّسالمي
ائمة اثناعشر ـ علی ة ال ّ
و امام المتّقین علي ابن ابي ال و ّ
مؤلّف فتوح المومنین دربارہ سب تألیف این کتاب در مقدمه کتاب اشارہ کرردہ اسرتّ « :امرا
اّلل
اّلل برن عزیرز ّ
اّلل الملره ،فرتح ّ
بعد ،چنین گوید مؤلّرف ایرن رسراله ،اليقیرر ال حقیرر الري رحمرة ّ
االیرادي ،کره عزیررزي از بررادران دینرري از فرزنردان ریقري کرره ھمگري ھمررت خرود را برکس ر
سعادت و علوم دیني مصروف داشته ووز خلوص عقیدہ با این کمیته نداشته؛ از کمال اخالص
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و نور اختصاص از این بند ضعیف ،با اخالص التماس نمودہ که از براي این البان نسخه اي
تحریر و ترقیة کن که به وسیله آن در علة اعت و عبادت بیيزایند و از و ل و عصیان ييي و
اعررت مرا شررود و برر صرريحه صرحیيه روزگررار مانرد ،مررزین برا آیررات قررآن ملرره عررالم و
سرب
احادیث پیفبر صلی هللا علیه و آله و سلة و از حکایات و روایات ائمه معصومین علی ة السالم و
از اکابر دین از ھر کتابی از ن ر ييي تا بر تمامت مومنین و مومنات حجتی قا باشدييي کسانی
ک ه این رساله را دریابند سودمند دنیا و آخرت شروند انشراء هللاي »ي مرتن کتراب فتروح المرومنین:
)25
انجام  :به اقبال پیوسته باد و صلی هللا علری محمرد و آلره الطیبرین الطراھرین برحمتره یرا ارحرة
الراحمیني درایتی ،۱۳۹۲،ج)۶۶۷ : ۲۳
و ت شناخت ھرچه ب تر رسال ه فتوح المبین بررسي شرایط و بستر اوتماعي و تاریخي این
رساله نق بسزایي داردي
شرراہ اسررماعیل صرريوي حرراکة آن زمرران در اولررین روز حکومررت پاددشرراھي ،مرروھ تشرری را
مرروھ رسررمي در ح کومررت و مملرره خررود اعررالم کررردي ھررروي ۸۰ :۱۳۸۳ ،؛ خوانررد میررر،
 ،۱۳۶۲ج ) ۴۶۷ :۴قبل از آن شیعیان ایران در زمان ھرای کوتراہ تحرت حمایرت حکومرت ھرای
مختلف زندگی می کردندي زمانی که شاہ اسمعیل مو ھ تشی را رسمی اعالم کرد ،در آن زمان
مردم آشنائی زیادی از دین نداشتند ،لوا تصمیة گرفت برای تعلیة موھ تشی از عالمان صاح
علة که می توان آن ا را برای این عمل بکاربرد ،استيادہ كرد و آنان را برای تعلیة و تربیت به
شر رھاي مختلرف مملکرت خرود فرسرتادي خوانرد میرر ،۱۳۶۲ ،ج608 :۴؛ خوانسراری،۱۳۹۰ ،
ج )۱۹۶ :۷و بعرالوہ تبلیررغ دیرن روی ب ره ترومره و تررألیف كتاب رایي دربررارہ ایرن مرروھ فعالیررت
شرو کرد ي روملو در هیل واقعه فتح تبریز و اعالم رسمیت تشی مي نویسد كه :در آن اوان از
مسایل موھ حق وعيري و قواعد و قوانین ملت ائمه اثني عشري ا العي نداشتند زیرا كه از
كت فقه امامیه چیزي در میان نبود و ولرد اول از كتراب قواعرد اسرالم « مقصرود كتراب قواعرد
االحكاء» است كه محقق كركي آنرا شررح كررد؛ کرکری )۱۴۱۴ ،كره از وملره تصرانیف سرلطان
العلماء المتبحررین شری ومرال الردین مط رر حلّري اسرت ترا اینکره در مراحرل بعرد کمری پیشررفت
شد روملو)۶۱ :۱۳۸۴،ي
برای تعلیة و تربیت و تبیلیغ دین تشی معلمان و مبلفان به اندازہ کافی نبودند لوا حاکة زمان
برای رف کة بود عالمان از علماء کشرور ھرای ا رراف کمره خواسرت ترا اینکره علمراء منطقره
برای حل این مسنله راھی ایران شدندي
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زبرران مررادري حاکمرران و خانرردان صرريویان ترکرري بررود ،امررا آن ھررا بجررای زبرران مررادری ،زبرران
فارسي گسترش دادند و وانشین ز بان عربي کردندي بجنوردی ،۱۳۹۴،ج )۹۰ :۱۶که عالوہ بر
نيوه بین مردم و بخ حکومت در بین مدارس دینی نیز فارسی رواج یافتي
حجره  ۹۱۹بره
و چنان كه معلوم است شاہ ماس دومین شاہ صيوى روز چ ارشرنبه ّ ۲۶
دنیا آمد ،و روز دوشنبه  ۱۹شر ر رور « ۹۳۰روز درگوشرت پردرش شراہ اسرمعیل» بره تخرت
ریحا :ھرر سره ترراری
نشسرت ،و صربح سرهشررنبه  ۱۵مراہ صرير  ۹۸۴برردرود زنردگف گيرتي «توضر ً
موافق تقویة است»ي گوید كه وى  ۵۳سال و  ۶ماہ و  ۲۰روز سلطنت داشت و  ۶۴سال و یر
ماہ و  ۱۹روز در این دنیا زیست .نوائی)۱۷ :۱۳۶۸،
ن ر فارسي در دورہ تیموري سربه سرادہ نویسری رواج یافرتي صريا ،۱۳۷۸،ج )۴۶۵ :۴و
در ن ر فارسی نیز دورہ صيوي سبه سادہ را ادامه داشتي علماء و موليان نیز در نوشتن کتاب
ھا و در گيتار خود این سادگی را لحاي کردند تا مردم بتوانرد بره راحتری از نوشرتن آن را اسرتيادہ
الزم را ببرندي ب ار،۱۳۸۵،ج ) ۲۵۵ :۳گرچه موليان در ایرن دورہ در تالیيرات خرود از وا ہ
ھاي عربي یا ترکي خواسته و یا ناخواسته می آوردند ،شاید تراثیر زبرانی مادریشران باعرث ایرن
کلمرات در مررتن فارسری مرری شرردي و عرالوہ بررر سرادگی و وا ہ ھررای دیگررر زبران ،از مررتن عربرري
بالخصوص از آیات و احادیث و استيادہ از تشبیه  ،استعارہ  ،اشعار فارسي و عربي  ،ضرب
الم ل و ييي در میان متن مرسوم آن زمان بودہ استي
کتاب فتوح المؤمنین نیز در متن خود از مترون عربری و فارسری و اشرعار و سرادگی وغیررہ
استيادہ کردہ و معلوم می شود که مولف متأثر از ویژگي ھاي ادبي آن دورہ بودہ است ،تا مردم
به راحتی بتواند از این متن استيادہ الزم را ببرندي
با توو ه به شواھد در کتاب فتوح المومنین معلوم می شود که بیشتر قصد مؤلّف از تألیف این
كتاب براى اھل وعظ و منبر و حاضرین آن بودہ استي [چنان كه در پایان باب  ۱۸گوید :ال ف!
خداوندا! حاضران این مجلس و خوانندگان و شنوندگان را بیرامرزى و رحمرت كنرف ....ي کتراب
فتوح المؤمنین عالوہ بر دارای مطال اخالقی ،اندرزنامه اي سیاسي و عقاید و احکام اسرالمی
نیز در خود وا دادہ استي
ویژگي هاي سبک و زبان
ھمان گونه که اشارہ شد که زبان این نسخه مطابق عرف زباني عصر خود در موارد متعدد
تبعیت ميکند و داراي بسیاري از و یژگي ھاي مرسروم آن دورہ اسرتي بعمری از ویژگري ھراي
سبه نویسندہ را در زیر آوردہ شدہ است:
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به کار بردن ترکی ھاي ومله مانند به واي یه وا ہ« :آوردہ اند که یکي از
بزرگان ودیعت حیات به مؤول سپردہ بود و رحلت از این مرحله فاني به سراي
واوداني بردي» یا عباراتي م ل «در مقام متابعت در آمدن» و «قدم از ریق رشاد
بیرون ن ادن»؛
تیترھا و سرفصل ھا را با رنگ قرمز نوشته شدہ استي
اتصال آن :آنست – آنکه  -آنرا  -آنکس
استيادہ از « ّاما» و «اما آن که» و «آن که» در آغاز ومالت
استيادہ از «آ» بدون مد :اویزند و استيادہ از «آ» با مد :آسمان  -آنست  -آنکس  -آنکه
– آفریدہ  -آتشست  -آن  -آرام
رسة الخط «است» :آنست  -ابدیست  -ایشانست  -علماست  -آتشست -راھست
ھمزہ قبل از «ی» نسبت :دعائی  -نیکوئی  -دائی  -ووئی
رسة الخط «پ» با یه نقطه :بادشاہ  -باک – باسبانی  -بس
رسة الخط «ت» و «ه» :صيۀ  -مزرعۀ االخرۀ – قددرۀ  -قیامۀ  -آخرۀ  -کرامۀ -
م ماۀ  -قدرۀ
رسة الخط «ج» گاہ چ آمدہ :چیة  -چنگ  -چوش
رسة الخط «گ» که در تمام موارد بدون سرک آمدہ است: :اكر  -کویند  -کاھی -
مکر -مرک  -نکون  -بکوش  -بکور  -یکدیکر
رسة الخط «می» پیشموند استمرار :گاہ سرھة :میباشد  -میکویند  -میکند  -میگوید -
میخواست  -نمیتوانة  -میشوند  -میيرماید و گاہ ودا :می آید  -می باشد و گاہ بجای
«می» از «ھمی» استيادہ کردہ
رسة الخط «ی» :علویی
حرف ب گاہ با سه نقطه نوشته شدہ است :دست پوس
«ن» پیشوند نيی و ن ی :سرھة می باشد :نمی بندد  -نمی خواھیة  -نمی ماندي
حرف اضافه «به» با پیشوند فعلی ب ،به کلمه پس از خود چسبیدہ است و بطور
پیوسته نوشته شدہ است :بنام – بجان -بجای -بقدري
حرف را گاہ به کلمه پس از خود چسبیدہ است  :انرا – کزا
فعل ربطی یا کمکی است اغل به کلمه پی از خود چسبیدہ است :اینست  -آنست -
دانست – توانست  -روایتست و گاہ فعل ربطی یا کمکی است بصورت ودا نوشته
شدہ است :آمدہ است  -خبر است  -نقل است  -باز استي
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استيادہ کردن دو فعل پیاپي وکنار ھة « اما آنکه لطف بر خداي واو است ،گوشت
استيادہ از کلمات تکراری در متن کتاب
استيادہ از وناس تا ّم و ناقص در ومالت کتاب «خداوندي که م ل نیست ،صمدي
است که دخيتن نیست و فردي است که ويت نیست ،قادري است که عجزش
نیست» یا « اي بي نیازي که اق ایوان عظمتت گلزاري و اي ھيت زمین از میدان
فطرتت غباري»
استيادہ از ترکی ھایي که در بردارندہ ترکی اضافي یا وصيي مقلوب است
استيادہ کردن «که» بجای معناي «از»« :خيتن به ش تا به روز و پشیماني بر
خویشتن در بامداد ،دوست تر دارم که ھمه ش نماز کردن» ي
اسيتادہ کردن از صيت وم براي موصوف وم در متن« :لطف و کرم خود ھمراہ
این ميلسان بي کسان ساز» یا «تا یه نيس ماي بیچارگان هوق بیخودي چشیدہ»
حوف فعل بي قرینه در مطالبی از کتاب  « :اگر نامه سیاھي گریه اي و اگر تباہ
کاري ناله اي»
استيادہ کردن از حرف «واو» خصوصا در آغاز ومالت در متن« :وھر که در
تیرباران حوادث سپر صبر درروي کشد ،و ھر چند زودتر خدنگ امیدش بر ھدف
مراد رسد ،زیرا که صبر ميتاح فرج است»
استيادہ کردن از بن ممار در معناي مصدر یا اسة مصدر؛ م ل «آویزش» و
«گریزش»
باھة آیی ھای پربسامد بدین گونه نوشته شدہ است :به او← باو  -ازاو← ازو
تشدید نوشته نشدہ است :اول -دوم  -متحیر  -متعج  -محمدی و گاھی از تشدید
محمد ّ -اول ّ -
عزت
استيادہ کردہ :س ّید ّ -
غلط امالیی بندرت در این نسخه یافت میشود :پیامبر یا پیفمبر ← پیمبر -
عرصات← عرصاد  -خدری←خمری
گاھی بجای «ب» از «پ» استيادہ کردہ :پر کشان  -پازی  -دست پوس
گاھی یه وا ہ « ہ » را حوف کردہ :بتو  -بمو -بمن  -گیا  -کرا و گاھی « ی » را
حوف کردہ :یکدگر  -پشمان و گاھی «ت» را حوف کرد :مس له و الف را گاہ
حوف کردہ :شمر  -اسمعیل  -بخبد
گاھی از الف و الم بر وا ہ استيارہ کردہ :المناوات
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گاھی بجای وا ہ « در » از « فی » در متن استيادہ کردہ :فی نعت رسول و گاھی
بجای وا ہ « ث » از « ص » استيادہ کردہ :صواب و گاھی بجای «الف» از
« » استيادہ کردہ :یعمرون
حرف اضافه در کلمات :حیوات  -حیوات و گاھی «ن» اضافه کردہ :سینصد و
شصت  -سینصد رکعت و گاھی «ی» اضافه کردہ :سیوم
گاھی یه کلمه را تبدیل به دو کلمه کرد :گنه کار  -کة بودگی  -چه گونه  -دست
گیری  -راہ نمایی  -بی نوایان  -پی روی  -نی روی و گاھی ھردو وور آمدہ ماند:
چنان که – چنانکه و گاھی دو کلمه را باھة نوشت :ھیچکس -کرا -یکسر موی -
یکچندی و گاھی سه کلمه را با ھة نوشت :بیککس
گاھی سه نکته از « ش » را حوف کردہ :سه سوار و گاھی سه نکته آمدہ :شه سوار
و گاھی یه نکته را حوف کردہ:عرض  -مفصوب
مطابقت داشتن صيت با موصوف مؤنث؛ م ل «صدقه واریه» یا « مدارس
مرتيعه»
گاھی از مخيف ھا استيادہ کردہ :صلعة  - -ص
استيادہ کردن از وم لفات عربی و وم بستن با «الف و تاء» عربي« :درود
تحیات زاکیات» یا «منب سعادات»؛ « یورات و حیوانات»
استيادہ و بکار بردن ومالت عربي درک نار ومالت فارسي« :چون ھماي توفیق
تأیید از آشیان «ولدینا مزید» سایر دولت بر فرق کامکار ميفکند و باز بلند پرواز و
اس رباني از فماي فیض واوداني ولوہ مساعدت فرمودہ وبر مساعدت
سعادتمندي آرام گیرد ،الیق حال است که صحایف احوال خود را به ارقام «ان
عحسنتة عحسنتة ألنيسکة» بیارایدي
«با» اضافه و تأکید به ومله بعد چسپیدہ نوشته شدہ استي

منابع مورد استفاده مؤلف
مولف کتاب فتوح المؤمنین برای تالیف این کتاب از مناب دیگر استيادہ کردہ استي از ومله
قرآن کریة و از کت روایات و از کت شاعران مختلف بالخصوص شاعران معروف ایرانی و
از کت دیگر که برخي از این آثار شناخته شدندي آثاري مانند :مصابیح القلوب ،اخالق محسني،
ووام الحکایات و لوام الروایات و اخالق محتشرمي نیرز در نوشرتن نسرخه مرورد تووره خرود
قرار دادہ استي
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کتاب مصابیح القلوب یكي از آثار ارزشمند فارسري در مسرائل اخالقري اسرتي نویسرندہ فقیره،
مررتكلة و واعررظ ایررن اثررر ،ھررة روزگررار بررا شرر ید اول و فخرررالمحققین و از نزدیكرران حاكمرران
سربدار سبزوار و صاح چند اثر دربارہ اھل بیت علی ة السالم به زبان فارسي استي این
کتاب نوشته ابوسعید ابوعلي) حسن بن حسین واعظ بی قي زنردہ در ۷۵۷ق) اسرت کره در
آثارش ھموارہ خود را حسن شیعي سبزواري ميخواندي شریعی )۱۱ :۱۳۸۳،موضرو ایرن
كتاب ،مواعظ و نوادر حكة است كه در پنجاہ و سره فصرل سرامان یافتره و نویسرندہ در آن بره
شرح پنجاہ و سه حدیث از سخنان رسول خدا صلي هللا علیه و آله پرداخته استي وي در نقل
احادیث ،اسناد آن ا را حوف كردہ و برا ي شرح آن ا ،ابتدا ،متن را آوردہ و در آغاز پارہ اي
از آن ا ،به مناوات با خدا پرداخته و با هكر صياتي از پیامبر ،آن ا را شرح كردہ استي وي
در شرح خود ،از آیات قرآن و دیگر روایات ،ب رہ ھاي فراوان بردہ و با هكر داستان ھایي
وررواب از سرگوشررت اولیررا و مشررای  ،برره كترراب و روابیت بخشرریدہ و خواننرردگان را برره عبرررت
آمررروزي از آن رررا فررررا خوانررردہ اسرررتي بنرررابراین ،ن رررري روان و شررریوا و خوانررردني دارد و از
درازنویسي و آوردن متن ھاي پیچیدہ پرھیز كردہ استي شیوہ نگارش او را مي توان سرب
خطابه واعظان تلقي كرد كه با هكر حدیث و ترومه و شرح آن ا ،به تبیین ابعاد سخنان خود
مي پرداختند و در آن از حكایات و شعر و انوار ب رہ مي گرفتند  .در رساله فتوح المؤمنین
از برخي روایات این اثر استيادہ شدہ و حتري در برخري مروارد شرباھت زبراني کراملي وورود
دارد و عین مطال استيادہ شدہ استي مؤلف تن ا در یه مورد نام «موالنا حسین شیعي» را
آوردہ استي
کتاااااب جواماااااع الحکایااااااا و لواماااااع الروایاااااا :بررررره معنررررری گرررررردآوردہای از داسرررررتانھا و
درخش ھایی از بازگيتهھا اثر سدیدالدین محمد عوفی که در حدود  ۶۳۰ھجری قمری نیمه
اول سردہ ھيرتة ھجررری) نوشرته شرردہ اسرت و در  ،۱۳۶۳برا تصررحیح و توضیحنویسری وعيررر
شعار منتشر شد.
این کتاب مجموعهای از داستان ھای دارای نکات تاریخی ،اخالقی و موھبی پر از لطیيهھای
پارسی و کتاب گوشهای از تاری تمدن وادبیات و ان اسرالم و ایرران و یکری از بزرگتررین
مجموعه ھای داستانی قرن ھيتة ھجری قمری می باشدي این کتاب بعنوان مروعی برای سایر
دانشمندان و نویسندگان بعدی مورد استيادہ قرار گرفته است.
این کتاب مشتمل بر چ ار قسة بیست و پرنج برابي اسرتيي بخر اول شرامل اتياقرات تراریخی
اسرت کرره از ابترردای آفررین تررا دوران خليررای عباسری پرری آمرردہ اسرتي مقصررود نویسررندہ از
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وم آوری داستان ھا در حقیقت بیران یره رشرته معرارف اخالقری و پنرد و انردرز برودہ اسرت.
عوفی ،۱۳۹۱،ج)۵ :۱
این کتاب عالوہ بر تووه به وایگاہ حکایت و قصه در تاری ادبیات فارسی ،مطال تاریخی
را در قال حکایات بیان میکندي حدود یه ششة کتاب اختصاص به بیان وقای تاریخی دارد.
متنوعي سود وسته استي در میان مناب مورد استيادہ
عوفي نیز در تدوین کتاب از مناب
ّ
وي چند مأخو م ة قدیمي دیدہ ميشود؛ از قبیل غررر اخبرار ملروک اليررس منسروب بره ثعرالبي و
تاری ملوک عجة که شاید ھمران خرداي نامره ي ابرن مقير باشردي آثرار و قرراین نشران ميدھرد کره
عوفي از کتاب ھاي سیاست نامه خواوه نظام المله و قابوس نامه عنصر المعرالي و اغرراض
السیاسه تألیف ي یري ب رہ بردہ استي
مولف ،از کتاب اخالق محسني اثر مالحسین واعظ کاشفي نیز که در نوشتار خود بیشرترین
اسرتيادہ را کررردہ اسرتي ا خررالق المحسرنین معررروف برره اخرالق محسررنی ،کره آن را برره پیررروی از
اخالق ناصری خواوه نصیرالدین وسی و اخالق واللی عالمه دوانی به نام سلطان ابومحسن
میرزا پسر سلطان حسین نوشته و در سال  ۹۰۰ھجری قمری از نگارش آن فراغت یافته استي
کتاب اخالق محسنی ،از معروف ترین کتاب ای اخالق بره زبران فارسری اسرت  .وسری:۱۳۷۷،
)۴۸
این کتاب اخالق محسني از یه مقدمه و در چ ل باب معرفري نمرودہ و در آن از روایرات و
حکایرات معتبرر متعرددي اسرتيادہ شردہ اسرت .سربزواری )۷۲ :۱۳۷۹،و ترالیف ایرن کتراب را بره
دستور سلطان حسین و به نام شاھزادہ ابوالمحسن نگاشت و در مقدمه چنین هکر ميکند« :فقیر
حقیرر خواسرت کره برره ریرق دعرا گررویي و دولرت خرواھي دو کلمرره از اخرالق سرتودہ و اوصرراف
حمیدہ مالزمان آن حمرت بر ورق بیان مسطور گرداند تا دستور العمل اوالد سال ین و ابناي
خواقین باشد»ي بی قی )۵ :۱۳۹۳،اخالق محسنی به تمامی نوشته شدتاری ھة نویس ز "اخالق
محسنی"
بنظر می رسد کره منبر اصرلي نویسرندہ ،کتااب اخاالق محساني کره ا ثرر خواوره نصریر الردین
وسی و به زبان فارسی است بودہ است ،گرچه تياوت ھای زیادی با یکدیگر دارندي ترتی و
تنظیة و نام گواری ابواب و در بعمی مطال و حکایات و آیات و روایات وغیرہ کتاب فتروح
المرومنین برا اخررالق محسرنی بررا ھرة شرباھت زیررادی داردي و در برخری از ابررواب و مطالر برراھة
شباھت ندارند بلکه متياوت از یکدیگر اند ،چون فتروح المرومنین از اخرالق محسرنی برا مطالر
بیشتری و ميصلتری با رویکرد اخالقی و با آیات و روایات زیادی برخوردار استي
نسخههاي کتاب
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از کتاب فتوحالمؤمنین نه نسخه به شرح زیر یافت شد:
تهااران م مجلااش م شااماره نسااخه  ، ۸۶۲۶ :خررط :نسررتعلیق ،قرررن ۱۱؛ ۲۱۸
1ي
برگ  ۲۳ ،سطر،
انجام :حکمت را گيت که حتی یحکمون نماز و عبادت را گيت که ان صالتی و نسکی
ييي
مش هدم گاوهر شاادم شاماره نساخه  ،۱۳۱۷ :خرط :نسرتعلیق۱۰۷۳ ،ق؛ ۲۵۵
2ي
برگ  ۲۱ ،سطر
قمم مرعشی م شمار ه نسخه  ،۶۲۷۸ :خط :نستعلیق ،قرن ۱۲؛ افتادگی :اغاز
3ي
و انجام؛  ۲۶۵برگ و  ۲۱سطر
تهران م مجلش م شماره نسخه  ، ۹۰۶ :خط :عبارات نس معرب ،قرن ۱۳؛
4ي
 ۴۸۰ص  ۱۸ ،سطر،
آغاز :بسمله ،حمدله ،الصالہ ،اقول مخا ا لنيسی اعلة یا ای ا العبد اللنیة الومیة؛ انجاام  :و
ما انت بمومن و نیستی تو یاد دارندہ گناہ را ولو کنا صادقین اگر چه راست می گوئیةي
تهاران م مجلاش م شاماره نسااخه  ،۱۶۳۶۵ :خرط :نسرتعلیق ،قرررن ۱۳؛ ۵۸۸
5ي
ص ۱۸- ۲۴ ،سطر ،توکر :نام مولف در ف رست "ضیاء الدین وروانی" آمدہي
مشهدم رضویم شماره نسخه ،۹۵۲۰ :خط :نستعلیق ۱۲۲۶ ،ق؛  ۲۱۲برگ،
6ي
 ۲۴سرطر ،تروکر :در ف رسررت ناشرناس؛ آغااز :بسررلمه ،الحمردهلل رب العرالمین الصررلواہ و
السالم علی خیر اشرف االولین؛ انجام :برابري
اصفهانمکتابخانه های اصفهانم شماره نسخه  ،۷۱ :خط :نستعلیق ،قرن  ۱۳؛
7ي
 ۲۱۸برگ ۲۳ ،سطر ،افتادگی :انجام؛ تمله" :زین العابدین"
مشهدم رضویم شماره نسخه ،۳۵۸۰ :خط :نستعلیق ،افتادگی :آغاز و وسط
8ي
و انجام بخ مقدمه تا بح ی از باب اول افتادہ)؛  ۲۳۶برگ ۲۰ ،سطري
مش ا هدم دانشااکده الهیاااام شااماره نسااخه ،۱۸۸۶۰ :خررط :نس ر و نسررتعلیق،
9ي
افتادگی :انجام؛ کسر نویسی شدہ؛  ۲۲سطر
از میان این نس  ،نسخه کتابخانة مجلرس شروراي اسرالمي بره عنروان نسرخه اسراس و اصرل بره
شماره  ۸۶۲۶برگزیدہ شدي عالوہ بر آن از نسخه کتابخانة گوھرشاد که افتادگی دارد بره شرماره
اّلل مرعشری بره شرمارہ  ۶۲۷۸و
 ، ۱۳۱۷آستان قدس رضوي به شماره  ۹۵۲۰و کتابخانه آیت ّ
دانشکدہ ال یات دانشگاہ فردوسي مش د و ت مقابله و مقایسه استيادہ شدي البتّه این نسخه ناقص
اسرت و تن را بخ ھراي اب تردایي آن اسرتيادہ شردہ اسرتي عرالوہ برر ایرن از نسرخه کتابخانرة مجلرس

اناھیتا ،شمارہ  ، ۶سالنامہ  ۲۰۱۹میالدی

23

شوراي اسالمي به شماره  ۱۶۳۶۵درموارد نیراز اسرتيادہ شردہ ،و نسرخة دیگرر کتابخانرة آسرتان
قدس رضوي به شماره  ۳۵۸۰مخدوش و تقریبا ً غیرقابل استيادہ استي
نسخه ھاي استيادہ شدہ ،در موارد مقابله و اختالف در متن با عالمت ھاي اختصاري به شرح
زیر نشان دادہ شدہاند:
نسخة کتابخانه مجلس اصل)
نسخة کتابخانه مرعشی م)
نسخة آستان قدس رضوي ر)
نسخة دانشکدہ ال یات دانشگاہ فردوسي ف)
نسخة کتابخانة گوھرشاد گ)
روش تصحیح و پیشنه
مؤلّف در متن کتاب از آیات و احادیث و از اشعار بسیار زیادي ب رہ بردہ استي در نقل سند
ھیچ یه از این آیات و احادیث و اشعار اشارہ نکردہ استي بنابر این آیات قرآن کریة درمیان دو
گیومه قرار دادہ شدہ و تمامي این موارد موکور در قسمت پاورقی به منب و متن صحیح آیات و
روایت و اشعار و معنی الياي سخت یا رف نواقص مطل اروا دادہ شدہاندي
مصحح بر اساس
معتبرترین شیوہ ،تصحیح متون بر مبناي نسخه اساس است؛ یعني این که
ّ
اصليترین و صحیح ترین نسخه اثر مدّ نظر به تصحیح آن بپردازدي
در تصرحیح نسرخه فتوحالمررؤمنین  ،بعرد از وم ر آوری نسرخه ھرای مووررود از کتابخانره ھررای
ایران و بعد از بررسی ھای الزم تصمیة بر آن شد که نسخه کتابخانة مجلس با شمارہ  ۸۲۲۶به
عنوان نسخه اساس با تووه به قدیة بودن آن و نسرخه ھرای دیگرر بررای مقایسره کرردن برا نسرخه
اصلی و برای افتادگي ھا و کلمات ناخوانا در نسخه اصلی استيادہ شوندي
در ھر وای متن در نسخه اصلی اگر آیات و روایات یا اسامی وغیرہ نراقص یرا اشرتباہ آمردہ
بود را در پاورقی با هکر سند مطلر صرحیح آوردہ شردہ اسرتي اگرر شرعری در نسرخه برا اصرل
منب اختالف داشت را نیز در نسخه اشارہ شدہ و صحیح آن در پاورقی بیان شدہ است ،و اگرر
در نسخه اصلی مطلبی نبود اما در دیگر نسخه می بود را نیز در پاورقی آن مطل آوردہ شدہ
است ،و عالوہ بر این اصالح وا ہ ھا از لحاي امالئی وغیرہ نیز انجام شدہ استي و این کار در
کل این نسخه از اول تا آخر تصحیح و تحقیق و بررسي شدہ استي
مبررز عصرر برودہ و
نسخه خطی فتوح المومنین ،از یه سو ،به دلیل مقام یکی از واعظان ّ
وواھت عل می و اخالقی مؤلف که از شیخان دربار صيوی برودہ اھمیتری ویرژہ دارد و از دیگرر
سررو ،برره دلیررل تنررو مطال ر  ،اعررة از مسررائل اخالقرری و عرفررانی و فلسرريی و اسررتيادہ از آیررات و
احادیث در مرتن کتراب برا زبرانی سرادہ و روشرن و بره دور از غمروض و اب رام ،شرایان عنایرت و
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تعمق استي به معرفی و بر رسی این اثر به وز اشارہ کوتاہ در کت ف رست نسخه شناسی ھا،
که به دلیل نگ داری این نسخه در آن کتابخانه ھا تنظیة شدہ ،پژوھ دیگری اختصاص نیافته
است.
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Analysis of Myths in Azizi’s Poetry (With emphasis on the roots
of Revelation)
* Jihad Shukri Rasheed **Sagar Salmani Nizaad
Abstract
Poetry has its own language and is closely related to myth. History shows that
this connection has been growing at different times, but never discontinued. In
this era, due to the changes in the country and a close look at the religious and
national dimensions, myths have not only been diminished, but have also
emerged. In the poetry of Azizi, as one of the poets after the revolution,
myths, based on different categories, have been examined by the opinion of
Lawrence Coop, in order to determine the position of myths and their
categorization in the poet's poetry. Azizi appears to be closely related to
myths and uses them in different ways.
Keywords: Contemporary Poetry, Ahmad Azizi, Myth, Lawrence Coop
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بررسی و تحلیل اقسام اسطوره در شعر عزیزی
(با تاکید بر کفشهای مکاشفه)
*جیهاد شکری رشید
**ساغر سلمانی نژاد
چکیده
الرنس کوپ یکی از محققان اسطورہ شناسی است که در کتاب اسطورہ تالش کردہ تا
الگوی جهان شمولی برای تمام اساطیر جهان بیابد و دسته بندی اساطیر نیز در نظر نویسندگان
مختلف گوناگون است .الرنسکوپ با تقسم بندی پنجگانه اسطورہ آفرینش ،الگوی باروری،
الگوی شخصیت یا قهرمان ،الگوی نجات و پایان و الگوی ادبی کوشیدہ تا در بررسی اساطیر
نمود یافته در آثار شاعران و نویسندگان راہ را ھموار کند و از آنجایی که شعر با ھمان زبان
خاص خود ،ارتباط تنگاتنگی با اسطورہ دارد و تاریخ نشان میدھد که این ارتباط در زمانھای
مختلف اندک و بسیار شدہ؛ اما ھرگز قطع نشدہ است .در این روزگار نیز با توجه به تغییرات
و تحوالت روزافزون ذھنی و عینی و نگاہ دقیق به ابعاد دینی و ملی ،اسطورہ ھا نه تنها کم
رنگ نشدہ اند؛ بلکه زمینه بروز و ظهور بیشتری یافته اند .در شعر عزیزی به عنوان یکی از
شاعران مطرح در ادبیات معاصر ،اسطورہ ھا بر اساس دسته بندی خاص الرنس کوپ مورد
بررسی قرار گرفته است تا جایگاہ اساطیر ملی و دسته بندی آنها در شعر این شاعر مشخص
شود .این پژوھش نشان می دھد که عزیزی با اسطورہ ھا ارتباط نزدیکی دارد و از انواع
اسطورہ و مولفه ھای اسطورہ ای در روساخت و ژرف ساخت به گونه ھای مختلف بهرہ گرفته
است .در این میان در شعر وی ،اسطورة آفرینش ،شخصیت ھا و قهرمانان اساطیری،
موجودات اسطورہای ،مکان ھا و آیین ھای اساطیری نمودھای مختلفی داشته اند که در
معرض دید خوانندہ قرار خواھد گرفت.
واژههای کلیدی :شعر معاصر ،احمد عزیزی ،اسطورہ ،الرنس کوپ
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مقدمه
اسطورہ دارای مفاھیم گوناگون است و به طرق مختلفی تعریف شدہ است؛ اما کامل -
ترین تعریف ارائه شدہ توسط الیادہ بر این منوال است که « اسطورہ ،نقل کنندہ سرگذشت
قدسی و مینوی است ،راوی قصه ایست که در زمان اولین ،زمان شگرف بدایت ھمه چیز ،رخ
دادہ است .به بیانی دیگر اسطورہ حکایت میکند که چگونه از دولت سر و به برکت کارھای
نمایان و برجسته موجودات مافوق طبیعی ،واقعیتی (چه کل واقعیت :کیهان) ،یا فقط اجزایی از
واقعیت :جزیرہ ای ،نوع نباتی خاصی ،سلوکی وکرداری انسانی و نهادی پا به عرصه وجود
نهادہ است( ».الیادہ )14 :1362،چنانچه این تعریف الیادہ تقریبا ً معنایی جهانشمول یافته و
توسط مذاھب و مکاتب گوناگون و یا محققان مختلف پذیرفته شدہ است .بر این اساس اسطورہ
نمیتواند به ھر داستانی اطالق شود؛ بلکه باید حتما ً بیان مینوی و قدسی سرگذشتی باشد که
پایه گذار امر یا اصلی است .امر یا اصلی که توسط شخصیتی مقدس انجام شدہ و در دورہھای
بعد مورد تقلید سایرین قرار گرفته است و به عنوان الگو قلمداد شدہ است .از اینرو امور انجام
شدہ توسط ا ولیا ،پیامبران ،امامان ،فرشتگان و بزرگان را نیز نوعی اسطورہ قلمداد خواھیم
کرد؛ زیرا گستردگی ابعاد شخصیتی ،برخورداری از عنصر قداست ،قدرت اعجاز ،مقبولیت
عام و ھمگانی ،ھمه از عواملی ھستند که ھاله ھای قداست را دور منش و شخصیت برخی افراد
به ویژہ پیامبران ایجاد میکنند و الگو شدن و اسطورہ بودن را موجب میگردند.
در حقیقت اساطیر گرچه در طول زمان دگرگون شدہاند؛ اما آن خاصیت ماورایی خود را
حفظ کردہ اند ،با شعر پیوندی دیرینه داشته و اصل جدایی ناپذیر آن به شمار میروند .فرای
اسطورہ را از اصول زیربنایی برای ساختار و قالب بندی ادبیات برمیشمارد و آن را با کهن -
الگوھا پیوسته می داند .دنی ژورمون و لوی استراوس نیز ادبیات را منتج و مستخرج از
اسطورہھا میشمارند(ر.ک جواری)44 :1383 ،؛ به این صورت که سبب میشوند اسطورہ
کارکرد دینی و مذھبی خود را از دست دادہ ،تبدیل به یک داستان زیبا شود؛ اما برخی معتقدند
« اساطیر کال ورای ادبیاتند و ارزش اسطورہ ،ارزش ادبی خاصی نیست و درک یک اسطورہ
تجربه ادبی خاصی به شمار نمیرود( ».روتون  ) 78 :1381،اما در ھر صورت اساطیر
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ھموارہ ذھن شاعران را به خود مشغول کردہ و در اشعار به صور گوناگون ،نمود داشتهاند.
البته شیوہ ظهور آنها به گونهھای مختلف بودہ است:
أ  -گاہ شاعر عین یک اسطورہ را یادآوری میکند و در حقیقت نوعی تلمیح به کار می -
برد.
ب  -گاہ اسطورہ ھا به نحوی جدید و متناسب با شرایط زمان و مکان باززایی میشوند؛
زیرا اسطورہ در ھرزمان ،شکل و نقش و کاربرد ویژہاي دارد و در جریان زمان و
در مرزھاي جغرافیایي و در میان مردمان گوناگون ممكن است دستخوش دگرگوني -
ھایي شود و نقش تازہاي بپذیرد»( سركاراتي)213 : 1378،
ت  -گاہ نیز شاعر به اسطورہسازی با کمک شخصیت ھای تاریخی دست میزند .اسطورہ -
ھایي كه قدرت انطباقپذیري با شرایط و تفكرات جامعة جدید را ندارند ،جاي خود را
به اسطورہھاي جدید ميدھند .در این گونه اسطورہسازي غالبا ً شخصیتھاي تاریخي،
گونهاي اساطیري به خود ميگیرند و به صورت نمونه و الگوي عصر نوین درميآیند
(اسماعیلپور )73: 1377 ،در این بین اساطیر ممکن است مربوط به کشور و مذھب
شاعر باشند و گاہ نیز از ورای مرزھا آمدہ اند و ذھن شاعر را به خود مشغول کردہاند.
طرح بیان مسأله
این مقاله در پی آن است تا بر اساس دسته بندی خاصی که توسط الرنس کوپ صورت
گرفته است ،به بررسی و تحلیل اقسام اسطورہ در شعر عزیزی بپردازد تا جایگاہ اساطیر و
دسته بندی آنها در شعر این شاعر مشخص شود .در ھمین راستا دو سوال مطرح می شود که :
 - 1عزیزی تا چه حد از اساطیر ملی و جلوہ ھای گوناگون آن در اشعار خود بهرہ گرفته
است؟
 - 2ظهور و بروز این اساطیر به چه صورت بودہ است؟

اناھیتا ،شمارہ  ، ۶سالنامہ  ۲۰۱۹میالدی

31

البته به این منظور مجموعه اشعار «کفشھای مکاشفه» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته
است و اساطیر ایران باستان در آن جمعآوری و دسته بندی شدہ است .این دستهبندی خاص تا
حدی ملهم از دسته بندی الرنس کوپ از اساطیر است که در شعر عزیزی نمودھای خاصی از
آن مشاھدہ شدہ است.
پیشینة تحقیق
دربارہ احمد عزیزی و آث ارش مقاالت متعددی نگاشته شدہ است و یکی از مهم ترین
آثار عزیزی که مورد توجه منتقدان واقع شدہ است ،کتاب کفش ھای مکاشفه اشت .تعدادی از
مقاالتی که دربارة شعر احمد عزیزی نوشته شدہ اند از این قرارند « :نگاھی به شعر احمد
عزیزی؛( )1391نوشتة مریم شعبان زادہ»؛ «برررسی سیمای زن در آثار احمد
عزیزی( )1391سعید حاتمی ،مریم محققی»؛ « آشنایی زدایی و ھنجارگریزی در اشعار احمد
عزیزی( ،)1393مریم سلحشور و نزھت طاھری فر»؛ « تحلیل زیبایی شناختی ساختار آوایی
شعر احمد عزیزی بر اساس کفش ھای مکاشفه( ،)1389حسین آقا حسینی و زینب زارع»؛
تح لیل زیبایی شناختی ساختار سبک شعر احمد عزیزی بر اساس کفش ھای مکاشفه(،)1390
حسین آقا حسینی و زینب زارع»؛ «کارکردھای ھنری و بالغی کنایه در کفش ھای مکاشفه
احمد عزیزی،سبکی بدیع در مضمون آفرینی( )1391منوچهر اکبری و صدیقه غالمزادہ»؛
فناوری در زبان امروز(جستاری در تاثیر تکنولوژی بر شعر احمد عزیزی)( ،)1392مریم
شعبان زادہ»؛ «درونمایه ھای شعر احمد عزیزی(،)1396محمدرضا نجاریان و سمیه
شرونی»؛ « طاووس بیدل زار شعر(ردپای طرز بیدل دھلوی در شعر احمد
عزیزی»(،)1395عبدهللا ولی پور و رقیه ھمتی» و  . ...در تمام این مقاالت بیشتر ساختار و
سبک و زبان شعر احمد عزیزی مورد بررسی قرار گرفته است و مقاله ای در زمینة ساختار
اساطیری شعر احمد عزیزی نگاشته نشدہ است .از این رو انجام این پژوھش در نوع خود تازہ
است.
ضرورت و اهمیت تحقیق
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دسته بندی اساطیر از نظر نویسندگان مختلف گوناگون و متنوع است .یکی از
معروفترین تقسیمبندی ھا توسط الرنسکوپ انجام شدہ است .الرنسکوپ با تقسمبندی پنجگانه
اسطورہ آفرینش ،الگوی باروری ،الگوی شخصیت یا قهرمان ،الگوی نجات و پایان و الگوی
ادبی کوشیدہ تا در بررسی اساطیر نمود یافته در آثار شاعران و نویسندگان راہ را ھموار کند.
عزیزی به عنوان یکی از شاعران پرکار معاصر که تحت تاثیر مسائل روز نیز قرار گرفته،
به دلیل پیوستگی خاص شعر و اسطورہ ،با زبان و بیانی متفاوت ،به اساطیر و به ویژہ به
اساطیر ملی توجه خاصی دارد .و از آنجایی که ھسچ پژوھشی از نظر اسطورہ ای مستقیم به
بررسی و تحلیل مجموعه اشعار «کفشھای مکاشفه» پرداخته نشدہ است ،بنابراین ضروری
می نماید که به بررسی و تحلیل اقسام اسطورہ در شعر عزیری با توجه به تقسمبندی پنجگانه
اسطورہ الرنس کوپ تحقیقی جامع صورت گیرد.
بحث و مباحث نظری
الرنس کوپ و کتاب اسطوره
الرنس کوپ یکی از م حققان اسطورہ شناسی است که در کتاب اسطورہ تالش کردہ تا
الگوی جهان شمولی برای تمام اساطیر جهان بیابد .بر این اساس کتابش به دو بخش کلی
«خواندن اسطورہ» و «خوانش اساطیری» تقسیم میشود .الرنس کوپ در این کتاب عالوہ بر
نقد اساطیری برخی متون ادبی به نقد بسیاری از م تون دینی ،فلسفی و سایر ھنرھا نظیر سینما
و ...نیز می پردازد .بخش اول کتاب شامل سه فصل است که در فصل اول به بررسی و تحلیل
الگوی باروری از نظر فریزر می پردازد و در ادامه شعری از الیوت را نقد و بررسی میکند.
در فصل دوم به نظرات الیادہ توجه دارد و الگوی آفرینش را بر اساس دیدگاہ ھای او تدوین و
بررسی می نماید .البته این فصل را تحت عنوان بی نظمی آوردہ و الگوی آفرینش پیش از آن را
بررسی کردہ است .در فصل سوم الگوی اسطورة نجات و پایان را طبق متون مختلف کهن و
نوین مورد ّ
تفخص قرار میدھد .در بخش دوم و فصل ھای بعدی کتاب از اسطورہسازی و
اسطورہ خوانی و ارتباط مستقیم این دو در متون مختلف سخن میگوید و تحلیل ھایی از آثار
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ارائه میکند .بر اساس فصل ھای موجود در این کتاب ،الگوی پنجگانة ارائه شدہ توسط
الرنس کوپ در ذیل اسطورة آفرینش ،اسطورة باروری ،اسطورة پایان و نجات ،قهرمانان
اساطیری و اسطورة الگوی ادبی قرار گرفته است(رک .الرنس کوپ .)5 :1384،الگویی که
می توان ھمة اسایر جهان را زیر مجموعة آنها قرار داد و البته ناگفته نماند که اسطورة زمان و
مکان ھم در واقع بخشی از اسطورة آفرینش است که گاہ به صورت جداگانه مورد بررسی
قرار میگیرد.
شرح حال احمد عزیزی
احمد عزیزی از شاعران معاصر فارسی زبان ،در سال  ۱۳۳۷در سر پل ذھاب استان
کرمانشاہ به دنیا آمد و در کودکی با عشایر سیاہ چادرنشین حشر و نشر فراوان داشت .او قبل
از رفتن به دبستان،به کمک حافظة خوبی که داشت ،خواندن و نوشتن را بدون داشتن معلم و
ت نها از روی کنجکاوی و تأمل و دقت از نوشته ھای روی تابلوھا و اسامی خیابان ھا و ...به
خوبی فرا گرفت .عزیزی با آغاز جنگ تحمیلی به ھمراہ خانوادہ به تهران آمد و به ھمکاری
با روزنامه جمهوری اسالمی پرداخت .عزیزی آثار شعر و نثر ادبی متعددی دارد و اشعارش
به نوعی رنگ و بوی عرفان اسالمی دارد و تمجید از اھل بیت (ع) در بیشتر آثارش موج
میزند .از مهمترین دالیل شهرت این شاعر مثنوی ھای خاصش بود که فضایی کامال متفاوت،
مضامین کمتر شنیدہ شدہ و زبان عجیب از عمدہترین شاخصه ھای آن بود .برخی از آثار احمد
عزیزی عبارتند از« :باران پروانه»« ،1371رودخانه رؤیا» « ،۱۳۷۱خوابنامه و باغ تناسخ»
« ،۱۳۷۱ترجمه زخم» « ،۱۳۷۰شرجی آواز» « ،۱۳۶۸کفشھای مکاشفه» ،۱۳۶۷
«ملکوت تکلم» و «سیل گل سرخ»  . ۱۳۵۲احمد عزیزی با استفادہ از واژہسازی ھای جدید و
ترکیبات نو و زبان صمیمی در جمع شاعران محبوب بعد از ا نقالب قرار گرفت و کفشھای
مکاشفه که مجموعه مثنوی ھای مختلف وی است ،یکی از پرمناقشه ترین آثار ادبی پس از
انقالب در ایران است .در این مجموعه 86مثنوی آمدہ است و از مهمترین شاخصه ھای این اثر
صمیمیت شاعر با مخاطب است .سبک وی با الهام از مثنوی معنوی به شیوہ ای نوین نزدیکی
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بسیار با عرفان و معنویت اسالمی دارد و تاثیر بسیاری بر شعر معاصر گذاشته است
(خاکساری30 :1390 ،و  .)31احمدی عزیزی اواخر سال  1386به علت بیماری در
بیمارستان بستری شد و چند سالی در حالت کما بود .وی پس از 9سال تحمل درد و رنج در
اسفند 1395و در سن پنجاہ و ھشت سالگی بدرود حیات گفت.
بینش اساطیری عزیزی
ضمن شاعری ،گاہ به اسطورہسازی نیز دست میزند و در بسیاری از ابیات با
عزیزی در
ِ
واژہ ھای اساطیری برخورد میکند و ھم از مفاھیم مستتر در آن و نیز از ظاھر لفظی آن بهرہ
میگیرد .ناگفته نماند که شاعر با اسطورہھا پیوند خوردہ است ،از واژہ اسطورہ و اساطیر
استفادہ میکند و ھر تصویر را در زمین نوعی اسطورہ و الگو قلمداد میکند .او اساطیر را در
نزدیکی خود احساس میکند:
زیر پــایم خـشخـش اسطـــورہھا
بر ســــرم دامان سـبز غورہھا
(عزیزی)180 :1367 ،
ھر صدف در این زمین اسطورہایست
ھر پر گلھای سوری سورہایست
(عزیزی)213 :1367 ،
گاہ نیز از خداوند میخواھد تا او را شاعر اسطورہھا کند:
نازلم کــن با بهـــار ســورہای
شاعرم کن بر لب اسطـــورہای
(عزیزی)464 :1367 ،
عزیزی اغلب واژہھای «سورہ» «اسطورہ» را ھم قافیه کردہ است:
نام تو در سینه اسطـــورہھا
ای در آغوش تو مهد ســورہھا
(عزیزی)31 :1367 ،
عالقه عزیزی به ھم قافیه کردن واژہ ھای سورہ و اسطورہ در این بیت ھم نمود یافته است:
استکان ھا شستم از اسطــورہھا
سور دادم سالھا در سورہھـــا
(عزیزی)23 :1367 ،
به نظر می رسد علت تلفیق سورہ و اسطورہ در ابیات متعدد ،ناشی از نگاہ اسطورہای و
الگویی شاعر به برخی از داستان ھای موجود در سورہ ھای قرآن باشد .از طرف دیگر تقدس
سورہ ھای قران به نحو خاصی آن را به اساطیر که نوعی بینش دینی و مقدس انسانھای قدیم
ھستند ،و حاوی الگو ھای برترند ،پیوند میدھد.
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در واقع شاعر ،دنیای امروز را دنیایی اساطیری می بیند که در آن مردم در سایه قرآن و
تقدس آن جای دارند:
قوم ما در سایه سار ســورہھاست
قرن ما بر قله اسطـــورہھاست
(عزیزی)41 :1367 ،
عزیزی گاہ خود را نقاش مزامیر و صراف اساطیر میداند و غم را مسافری از کوہ
اساطیر قلمداد میکند .گویا دنیای اسطورہ ھا و فضای بیزمان آن با روحیه شاعر بیشتر
سازگار است:
این که صراف اســاطیری منم
این که نقاش مزامــیری منم
(عزیزی)141 :1367 ،
و یا در جای دیگر چنین ابراز بیان دارد:
این غم از کوہ اساطـــیر آمدہ
این طنین از باغ تصـــویر آمدہ
(عزیزی)339 :1367 ،
و بدین ترتیب شاعر جدایی از فضای قدسی اساطیر را سبب تمام غمھا میداند و پیوسته در
جستجوی ھمان زمان زالل و مکان بی مکان اسطورہ ای است.
انواع اساطیر در شعر احمد عزیزی
الف) اسطوره آفرینش
اولین اسطورہ ای که مورد توجه انسانهای نخستین قرار گرفته و در مقبولترین تعاریف
اسطورہ نیز مطرح می شود ،اسطورہ آفرینش است .در اساطیر ملل مختلف ،چگونگی آفرینش
انسان و جهان و وجود خدایان متعدد مطرح است .در ایران نیز در روایات اساطیری از وجود
سه دورہ مختلف در زمین صحبت شدہ است که اورمزد یا اھورامزدا در دومین دورہ آن به
آفرینش امشاسپندان ،ایزدان و جهان پرداخته است(رک .آموزگار  .)80- 79 :1379آسمان،
آب ،گیاہ ،حیوان و انسان نیز در مراحل بعد این آفرینش قرار دارند.
ایزد یا صورت اوستایی آن «یزته» از ریشه «یزہ» به معنی پرستیدن است و ایزد مجموع اً
«در خور ستایش» معنی میدھد و به فرشتگانی اطالق میشود که از جهت رتبه و منزلت
فروتر از امشاسپندان ھستند(یاحقی )113 :1375 ،پیش از ظهور زرتشت ،خدایان متعددی در
دنیای اساطیری ایرانیان سلطه داشتند که زرتشت تمام آنها را تحت سیطرہ اھورامزدا قرار داد
و بر گروہ خدایان آریایی خط بطالن کشید .اھورامزدا نام خدای زرتشت در اوستاست و به
معنای «سرور دانا» ست .ایزدان مختلف که اغلب نمادھای طبیعت و عناصر مختلف ھستند ،بر
آب ،آتش ،آسمان و  ...داللت داشتند و ھر یک دارای اوصاف ویژہ و خاصی
ھستند(رک.ھمان .)111 :تفکر ا ساطیری وجود ایزدان متعدد با ورود ادیان و ایدئولوژیھای
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دینی پس از آن دیگر به کل رنگ باخت و جای خود را به تفکرات جدیدی داد؛ به طوری که
در ادیان توحیدی ،دیگر سخن از ایزدان گفتن نوعی کفر محسوب میشود .بنابراین وقتی سخن
از ایزدان به میان میآید ،تنها در فضای اساطیری و شاعرانه می تواند قابل توجیه باشد.
عزیزی وجود عقیدہ اساطیری خدایان متعدد را در این بیت چنین بیان کردہ است:
ما خدایــانی بر اندام خــودیم
ما طنین نعـــرة نام خــودیم
(عزیزی)446 :1367 ،
شاعر در کشف وجود خود نیز دم از خدایان میزند:
در رگ من جوش دارد خون تاک
ھر چه ھستم از خدایان یا زخاک
(عزیزی)196 :1367 ،
در این بیت که به نوعی اسطورہ آفرینش انسان از دیدگاہ ھای مختلف نیز یادآوری میشود،
شاعر خود را بر اساس اسطورہ سامی ،ساخته شدہ از خاک و یا طبق سایر اساطیر ساخته
دست خدایان مختلف میداند و در این زمینه یک تصویر سایه روشن ارائه میدھد .عالوہ بر
ان به اسطورہ شراب و دختر رز نیز اشارہ دارد.
ایزدان مختلف به صورت نمادھای طبیعت و عناصر مختلف با داللت بر آب ،آتش ،آسمان
و  ...نیز مورد توجه قرار گرفته اند .یکی از این ایزدان ،ایزد آب است .آب ،راز خلقت ،تولد،
مرگ ،رستاخیز ،تطهیر ،رستگاری ،باروری و رشد[است] .به نظر کارل یونگ ،آب در
ضمن رایج ترین نماد ضمیر ناھشیار است( ».گرین« )162: 1377 ،در بسیاری از اساطیر
آفرینش در ھندوستان و خاورمیانه و مصر ،اسطورہ ھایی وجود دارند که وجود یک اقیانوس
کیهانی را پیش از پیدایش جهان مطرح میکنند ( ».ھال )195 :1383،در اساطیر بین النهرین
ابتدا تمام زمین پوشیدہ از آب است و مردوک آسمان را میآفریند .در اساطیر مصری ھم
خروج تپه ای از میان آب و شناور شدن غنچه نیلوفر بر سطح آب و تولد آتوم و ھوروس ھر دو
اھمیت آب را در آفرینش بیان میکند .قرآن حیات و زندگی ھمه چیز را از آب میداند و می -
فرماید« :و جعلنا من الماء کل شیء حی »( انبیا )30 ،با توجه به ھمین ارتباط آب با آفرینش
است که آب مظهر خدایان نیز قرار میگیرد .در بین الهه ھای ایرانی آناھیتا ،میترا و ناھید با
آب ارتباط نزدیکی دارند .عزیزی ایزدان مختلف و به ویژہ ایزد آب را در این بیت چنین
یادآوری کردہ است:
ایزدان آب و شبنم دست تو
موبدان الله و گل مست تو
(عزیزی)221 :1367 ،
در این بیت که خطاب به وطن است ،خدایان باستانی را مدیون خاک سرزمین خود میداند.
در ایران باستان ،آناھید ،ناھید یا آناھیتا فرشته نگهبان عنصر آب است .اسم کامل او «اردوی
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سور آناھیتا»ست ...که به معنی رود توانای بیآالیش است .آنگونه که در اوستا از این رود
تعریف شدہ ،باید آن را آبی مینوی تصور نمود .در ادبیات فارسی گاہ ناھید معادل زھرہ یعنی
خنیاگر چرخ تجلی یافته است (رک :یاحقی 416 :1375 ،و  .)417در شعر عزیزی شاعر در
فضایی اساطیری خود را شاگر آناھید معرفی میکند:
بودہ ام شــاگرد آناھـــید من
تا کــالس اول خورشــید من
(عزیزی)32 :1367 ،
آب به عنوان اسطورہ ای نمادین ،در کنار اھورامزدا در این بیت نیز نمایان شدہ است:
در تو باران اھـــورایی گرفت
آب از دست تو بینایی گرفت
(عزیزی)219 :1367 ،
ب) شخصیتها و قهرمانان اساطیری
یکی دیگر از مولفه ھای اساطیری بر اساس نظریه الرنس کوپ ،شخصیت ھا و قهرمانان
اساطیری ھستند .این قهرمانان نیز خود می توانند در چند مجموعه شخصیت ھای اساطیری
انسانی ،حیوانات و موجودات اسطورہای و گیاھان اساطیری بررسی شوند.
 - 1قهرمانهای اساطیری
قهرمانان اساطیری ما اغلب برگرفته از شخصیت ھای شاھنامه است .در شعر عزیزی
این شخصیت ھا نمود فراوان داشته اند .در کفش ھای مکاشفه به نام  23قهرمان اسطورہای
اشارہ شدہ است که برخی از این نام ھا چند بار تکرار شدہ اند .بیشترین تکرار مربوط به نام
تهمینه است .به نظر می رسد تهمینه نماد دختران نجیب و اساطیری است که در بسیاری از
موارد به منصه ظهور رسیدہ است.
سمت آھن بانــوان مادینه اند
سمت الدن دختران تهمینه انـد
(عزیزی)59 :1367 ،
متن چارم مبدا آیینــــه شـد
متن سوم مرتع تهمیــــنه شـد
(عزیزی)317 :1367 ،
میدود تهمینه در تنبـــور تو
میدمد شــــاپور در شیپور تـو
(عزیزی)123 :1367 ،
دودمانش مـــــوبد آیینه بـود
او زنی از تیرہ تهـــــمینه بــود
(عزیزی)424 :1367 ،
ای پر از تهمینه ھای ترمه پوش
ای پر از دروازہ و رخش و خروش
(عزیزی)222 :1367 ،
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شیر من از بیشه تهمـــینه بود
دست تو در چشم من آییـنه بود
(عزیزی)222 :1367 ،
بیدل اینجا غرق در آییــنه شد
رخش اینجا معبر تهمـــینه شد
(عزیزی)412 :1367 ،
تهمینه دختر شاہ سمنگان است که دلدادہ رستم پهلوان بزرگ ایرانی شدہ و برای
ازدواج با رستم قدم پیش می نهد .حاصل این ازدواج سهراب است که برای به ھم ریختن بنیان
حکومتی ایران و جانشین ساختن پدرش رستم قدم پیش می نهد و به دست پدر کشته میشود .این
تراژدی از یک سو تهمینه را نماد بانویی نجیب ،پهلوان پرور و در عین حال داغدار معرفی
میکند .به نظر می رسد استفادہ زیاد از نام تهمینه و در عین حال نداشتن ھیچ اشارہای به نام
رستم پهلوان بزرگ ایرانی ،در کتاب کفش ھای مکاشفه ،به نوعی توجه خاص شاعر را به
تهمینه به عنوان زنی راسخ در عشق و وفادار به آرمان نشان میدھد و این سوال را نیز در
ذھن تداعی می کند که آیا شاعر رستم را در این واقعه آنقدر گناھکار دانسته که نامی از او در
بین شخصیت ھای مختلف اسطورہای نیاوردہ است؟
نگاھی به این ابیات نشان میدھد که تهمینه در نظر شاعر از جایگاہ زنانه پاک و
فراطبیعی برخوردار است .تهمی نه یک زن زمینی عادی نیست .عزیزی ،دختران نجیب وطن
را تهمینه میداند و مادرش را از بازماندگان آن زن اسطورہای قلمداد میکند .وقتی میخواھد
زن را فراتر از جسمانیت به تصویر بکشد ،تهمینه را نماد آن قرار می دھد و با توجهی خاص
از نام تهمینه یاد میکند .البته ناگف ته نماند که در کنار مفهوم اساطیری این نام ،به نظر میرسد
شاعر گاہ نیز در تنگنای قافیه و عالقه شدید به واژہ آیینه به طرح این نام پرداخته است.
در کنار نام تهمینه زنان اسطورہ ای دیگری نیز در شعر عزیزی نمود یافتهاند .شاعر
سه بار به نام رودابه و دو بار به نام گردآفرید اشارہ کردہ است .ھمچنین یک بار از سودابه و
یک بار ھم از کتایون یاد میکند:
مـــادر من شهر بانوی قشنگ
جلگه رودابـــه خیز پر پلنگ
(عزیزی)122 :1367 ،
بستـر رودابـهھا میشد بهــار
فصل شبنم ،آخر اسفنـــدیار
(عزیزی)223 :1367 ،
قوم ما سرچشمه رودابهھاست
قرن ما سرمایه سودابهھاست
(عزیزی)40 :1367 ،
رودابه نیز به عنوان مادر رستم و ھمسر زال ،در شعر عزیزی نماد شجاعت ،پاکی و
عظمت است .عزیزی با لفظ رودابه نیز بازی ھای زبانی انجام دادہ و در کنار واژہ اسفندیار،
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ھم از داستان رستم و اسفندیار به گونهای یاد میکند و ھم پایان اسفند و بارش بارانھای بهاری
را خاطر نشان میسازد.
با اینکه عزیزی نامی از رستم نمی آورد؛ اما ناخودآگاہ تحت تاثیر عظمت داستانھای
رستم و سهراب ،رستم و اسفندیار و  ...قرار گرفته است .در داستان رستم و سهراب ،نقش زن
برجسته دیگری را می بینیم که با قدرت فوق العادہ و زیرکی ،از کیان ایران در برابر سهراب به
عنوان یک بیگانه دفاع میکند .گردآفرید که لباس رزم می پوشد و مردانه قدم به میدان مینهد.
در فضای ذھنی شاعر ،دوران جنگ ،گردآفریدھای دیگری را به میدان آورد تا نشان دھد که
دختران ایرانی ھموارہ حافظ خاک وطن خود به عنوان مادر خویش بودہاند .عزیزی در
توصیف دختران سرآمد وطن خود این چنین آوردہ است:
دخــتران تیرہ گــــردآفرید
دختران جلگه اسب سفیــد
(عزیزی)147 :1367 ،
و ھر یک از دختران این سرزمین را نماد شجاعت و بیباکی و زیرکی میداند:
ابر می بردیم با اسب سپــــید
روز با ھمبازیام گـرد آفرید
(عزیزی)223 :1367 ،
شاعر در فضای اساطیری ذھن خود به بازسازی و یادآوری اساطیر کهن ایران میپردازد
و حتی در توصیفات خود نیز گاہ مشبه و یا مشبهبه را شخصیت ھا و قهرمانان اساطیری قرار
میدھد:
در گالبستان سر اسفـــندیار
روی مریم ھا کــــتایون بهار
(عزیزی)178 :1367 ،
ھرچند بررسی جایگاہ زن در شعر عزیزی باید در مقالهای جداگانه بررسی شود ،اما به
نظر می رسد حداقل در داستانهای اساطیری ،در ذھن شاعر نوعی توجه خاص به نقش زنان
شدہ است .داستان رستم و اسفندیار با لفظھای مردانه و صرفا نام دو قهرمان اصلی تداعی
نمی شود؛ بلکه شاعر با تصویرسازی بکر و تازہ خود ،به طور غیر مستقیم ،عمق فاجعه و
اندوہ بزرگ کتایون را یادآوری کردہ است .کتایون دختر قیصر روم ،ھمسر گشتاسب و مادر
اسفندیار و پشوتن است که قبل از سفر ،فرزند را از زیادہخوا ھی برحذر میدارد و به او
توصیه می کند تا به این میدان گام ننهد؛ اما اسفندیار مادر را داغدار خویش میکند.
احمدعزیزی که ھموارہ به دنبال زبان تازہ است ،با الهام از این شخصیت ھای اساطیری به
تصویر سازی بینظیری دست میزند .عزیزی دو بار ھم به سهراب اشارہ کردہ اس ت و او را
اسطورہای ناب قلمداد میکند:
نهر خون سینه سهراب را
صخرہ اسطورہھای ناب را
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(عزیزی)178 :1367 ،
نطفه سهراب در آواز تــو
لهجه اورا میان در ناز تو
(عزیزی)222 :1367 ،
پهلوانان و سرداران ایرانی شاھنامه اعم از کشواد ،سام ،فرامرز پسر رستم ،گرگین ،بیژن،
آرش ،آذرگشسب و زال ھر کدام یکبار مورد اشارہ واقع شدہاند 1 .ھمچنین سلم و تور فرزندان
فریدون که ایرج را به ناحق کشتند و بنای سرزمین تاریکی را نهادند نیز یک بار مورد توجه
شاعر قرار گرفته اند و زمان ھای دور و اساطیری را تداعی میکنند:
آب حوضیھای دورانھای دور
نی لبک سازان عهد سلم و تور
(عزیزی)179 :1367 ،
کیقباد نیز به عنوان نخستین پادشاہ کیانیان توجه شاعر را به خود جلب کردہ است:
نیمه شب ھا کیقبادی سهمناک
میوزید از نستـــرن زاران تاک
(عزیزی)223 :1367 ،
در این بیت که بازی شاعر با الفاظ قابل توجه است ،فعل وزیدن را به مناسبت واژہ «باد»
در پایان «کیقباد» آوردہ است« .شغاد» نابرادر ھم در این بیت با لفاظی خاص شاعر در کنار
«گرگین»آمدہ است:
با تو بودم در نهانگاہ شغـــاد
با تو بودم در شب گرگین باد
(عزیزی)222 :1367 ،
شغاد نماد خنجر از پشت زدن و کمین ناامن حیات است که رستم زندگی را به کام مرگ
کشاندہ است .در کنار نام پهلوانان و بزرگان اساطیری ایرانی ،شاعر دو بار از افراسیاب
پادشاہ توران زمین ،یک بار از پشنگ پدر افراسیاب و دو بار از اشکبوس ،یکی از سرداران
افراسیاب که رزم او با رستم شهرہ است ،یاد کردہ است:
خانه افراسیـــــابان باز بــود
در تو آغوش بیــابان باز بـــود
(عزیزی)222 :1367 ،
خفت در گل دختر افراسیاب
در بلورستان شبی دیدم به خواب
(عزیزی)300 :1367 ،
دختر افراسیاب می تواند اشارہ به فرنگیس باشد که به عنوان ھمسر سیاوش و مادر کیخسرو
نمونهای برتر و دوست داشتنی است ؛ اگر چه از سرزمین تاریکی آمدہ است .عزیزی دو بار
ھم از نام اشکبوس استفادہ کردہ که بیشتر لفظ این واژہ و ترکیب ان مورد توجه بودہ است و نه
شخصیت اساطیری این فرد:
اشکبـــوس اشک در چشمانشان
نیزہ خورشیــــد در چشمانشان

اناھیتا ،شمارہ  ، ۶سالنامہ  ۲۰۱۹میالدی

41

(عزیزی)121 :1367 ،
بر لـبانم می نهادی اشکــــبوس
گریه میکـردم برای آبنــــوس
(عزیزی)223 :1367 ،
عالوہ بر شخصیت ھای ملی ،عزیزی به شخصیت ھای دینی و مذھبی و به ویژہ پیامبران
نیز نگاھی خاص دارد که به دلیل گستردگی این مبحث الزم است در مقالهای جداگانه بررسی
شود.
- 2حیوانات و موجودات اساطیری
یکی دیگر از مولفه ھای اساطیری که در شعر عزیزی نمود یافته است ،موجودات
اساطیری از جمله پرندگان اسطورہای است .شاخص ترین پرندہ اساطیری ،سیمرغ است که
گاہگاہ خود را در شعر عزیزی نشان میدھد .سیمرغ در بین موجودات اساطیری بسیار مورد
توجه است .عنقا نیز نام دیگر آن است .از البهالی متون اساطیری این گونه بر میآید که پهنای
پرھای این مرغ آنقدر زیاد است که در ھنگام پرواز تمام پهنای یک کوہ را فرا میگیرد .در
ھر طرف چهار بال دارد و منقاری سترگ و صورتی که مانند آدمیان است .ھزار و ھفتصد
سال عمر میکند و پس از سیصد سال تخم میگذارد .در روایات اسالمی نیز این پرندہ قابل
توجه استّ ،اما جالب این است که گفتهاند وی پرندہای بود که به مردم آزار میرساند .با دعای
پیغمبر خدا نسل وی منقطع شد .جایگاہ وی را کوہ قاف میدانند (رک .یاحقی 266 :1375 ،به
بعد) .سهروردی نی ز در آثار عرفانی خود سیمرغ را موجودی شگرف توصیف کردہ و وی را
دارای برخی صفات الهی می شمارد .عطار ھم سیمرغ را نشان از حقیقت حضرت حق می -
شمارد .برخی نیز آن را نماد انسان کامل میشمارند .در شاھنامه ،سیمرغ دارای دو چهرہ
است .در ارتباط با زال و رستم چهرہ ای محبوب و دوست داشتنی است و در رابطه با اسفندیار
به ویژہ در خوان پنجم موجودی اھریمنی است که اسفندیار آن را از بین میبرد.
در مجموعه «کفشھای مکاشفه» عزیزی ھفت مرتبه به این پرندہ اساطیری اشارہ کردہ
است که در دو مورد از آنها نگاھی عرفانی و متاثر از عطار دارد  .مثالً در بیت زیر شاعر به
نوعی سیمرغ و منطق الطیر عطار را خاطرنشان کردہ و با نوعی تلمیح فضایی عرفانی و
اساطیری را مناسب با مفهوم مورد نظر القا کردہ است.
صبح ھا سیمرغکی سیرت دھد
صبح ھا سیمرغکی سیرت دھد
(عزیزی)224 :1367 ،
ھمچنین در بیت:
شام را سیمرغ بریان می خورند
ظهرھا ته چین عرفان میخورند
(عزیزی)51 :1367 ،
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پیوند عرفان و نماد الوھیت سیمرغ را یادآوری کردہ است .در سایر ابیات که در ذیل آمدہ
است ،ھمان نگاہ اساطیری خاص به موجودی فراطبیعی به چشم میخورد .مثالً در نخستین
بیت کارھای خارق العادہ خود را به سیمرغ نسبت میدھد( کفشھای مکاشفه .)31:در بیت دوم
ماورایی بودن معشوق را با ارتباط او با سیمرغ پیوند میدھد(ھمان)222:
صبحھا سیمرغکی سیرت دھد
صبح ھا سیمرغکی سیرت دھد
(عزیزی)224 :1367 ،
در سومین بیت داستان رستم و اسفندیار را با نقش برجسته سیمرغ بازسازی کردہ و خود
را رستمی میداند که نیازمند تدبیر سیمرغی دیگر است (ھمان .)143 :در جای دیگر ایرانیان
را با اسطورہ واالی سیمرغ مرتبط دانسته و ھمه را از نسل سیمرغ قلمداد میکند (ھمان:
 .) 433در نهایت نگاہ شاعر متوجه جایگاہ سیمرغ در اساطیر است که او را ساکن البرز و یا
قاف می دانند .شاعر در اینجا تنها به کوہ بودن این جایگاہ و تقدس آن اشارہ کردہ و خال
محبوب را نشانی از جایگاہ اسطورہای -عرفانی این پرندہ فراطبیعی میشمارد( ھمان.)509 :
کار سیــمرغ است سینی ھای من
چکچک چشم است چینیھای من
(عزیزی)31 :1367 ،
کودکیدرباغ بادامــت خوش است
سایه سیمرغ بر بامـت خوش است
(عزیزی)222 :1367 ،
بی گز خوشمـــزہ سیمـــرغ من
کـــی پرد افـســانه بیمــرغ من
(عزیزی)143 :1367 ،
ما ز سیمــرغان تنــازل کردہایم
ما به بـــاغ بیکران گل کــردہایم
(عزیزی)433 :1367 ،
النه دارد ھر جـــــاللی بر جمال
کوہ سیمرغ است آن یک دانه خال
(عزیزی)509 :1367 ،
استخوانخوار یا پرندہ اساطیری «ھما» نیز یک بار در شعر عزیزی نمود یافته است .ھما
نیز مانند سیمرغ پرندہ ای افسانه ای است که قدما معتقد بودند سایه آن بر سر ھر کس بیافتد
حتما به پادشاھی خواھد رسید .در بهرام یشت ،بند  36آمدہ است که  « :آنکه پری از این مرغ
دلیر با خود داشته باشد ،ھیچ مرد توانایی او را از پای درنخواھد آورد ،زیرا آن مرغکان ،مرغ
بزرگواری و فر بسیار بدان کس خواھد بخشید ».عبدالرحمن عبادی نام این پرندہ را مرتبط با
«ھوم» گیاہ معروف و مقدس در اساطیر ایران کهن میداند؛ زیرا در ریگ ودا این گیاہ به یک
پرندہ تشبیه شدہ است .در نوروزنامه نیز خیام معتقد است کشف دانه انگور و سپس شراب
فر ھمایی موجود در ادبیات
توسط این پرندہ اتفاق افتادہ است(.رک.یاحقیّ )451 :1375،
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فارسی و ھمچنین در ادبیات کردی نیز ھمه برگرفته از نگاہ اساطیری به ھمین پرندہ است.
فر ھمایی یاد کردہ است:
عزیزی در این بیت از ّ
فر ھمــــا بر دوش من
مادر سبز سمنگان پوش من
مادر ّ
(عزیزی)233 :1367 ،
موجود اساطیری دیگری که مورد توجه احمد عزیزی قرار گرفته است ،رخش ،اسب
اسطورہای و بی نظیر رستم است .اسب در اساطیر ملل مختلف مورد توجه بودہ و در پرورش
و نگهداری آن دقت بسیار داشته اند .نقش رخش در شکل گیری داستان رستم و سهراب ذھن
شاعر را به سرودن این بیت واداشته است:
اسبی از سمت سمنگان آمدہ
اسبی از پشت پلنگان آمدہ
(عزیزی)150 :1367 ،
او میهن خویش را سرزمین اسبھای اساطیری رخش مانند میداند .اسب ھایی که دخترانی
تهمینه مانند را شیفته و دلدادہ پهلوانان رستم نشان وطن میسازد و این گونه زمزمه میکند:
ای پر از تهمینه ھای ترمه پوش
ای پر از دروازہ و رخش و خروش
(عزیزی)150 :1367 ،
و نیز در توصیف سرزمین اساطیری الدن ،از آنجا صدای خروش رخش را میشنود و در
رھگذر تهمینه قرار میگیرد:
سمت آھن جاز میآید به گوش
سمت الدن رخش میآرد خروش
(عزیزی)59 :1367 ،
بیدل اینجا غرق در آیینه شــد
رخش اینجا معبر تهمیـــنه شد
(عزیزی)412 :1367 ،
رخش به عنوان یک اسب اسطورہای ھم در حضورش در کنار رستم در ھفت خان و به
ویژہ در کنار تهمینه در شعر عزیزی برجسته به نظر میرسد.
پری و دیو نیز از موجودات اساطیری ھستند که در گذشته در ذھن مردم نقش پر رنگی
داشتند « .پری موجودی لطیف است که به واسطه زیبایی فوقالعادہ ،آدمی را میفریبد .پری بر
عکس دیو اغلب ن یکوکار و جذاب است .اما گاھی در روایات کهن و منجمله برخی قسمتھای
اوستا (یشتھا  ) 14/1پری جنس مونث دیوان است که از طرف اھریمن گماشته شدہ و جزء
لشکر او ،بر ضد زمین ،گیاہ و آب و ستور در کار است .روی ھم رفته ،پریان در این روایات،
دارای منشی مبهم و ناروشن و سرش تی به ویژہ شرور و بدخواھند و گاھی به صورت زنانی
جذاب و فریبندہ ظاھر میشوند و مردان را میفریبند»(یاحقی .)141 :1375،ھمین ابهام در
سرشت پری باعث شدہ بر عکس دیو که ھموارہ منفی است ،اغلب نمود مثبت ھم داشته باشد.
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عزیزی پریان را سبب روشنایی باغ در نیمه شب دانسته(کفش ھای مکاشفه )431 :و
ارتباط او را با زن از جهت مونث بودن و جایگاھش را در قصه ھای عامیانه که با شیشه
مرتبط است یادآوری میکند (ھمان 579 :و .)556این ارتباط شیشه و پری در بیت « سخت از
آیینه دلتنگم بیا /ھم پری ،ھم شیشه ،ھم رنگم بیا» (ھمان )594 :نیز تکرار شدہ است .او اھل
نجات را کسانی میداند که بر لب دریا به پریان تبدیل میشوند(ھمان  )52 :و به نظر میرسد
نگاھی ھم به اسطورہ سیرن از اساطیر یونان داشته است (رک.گریمال )128 :1347 ،این
موجود اسطورہای و ارتباط آن با دریا را در بیت ھای دیگری نیز این گونه تکرار کردہ است:
نیلبک در خواب مرجان سرسریست
از کجا معلوم دریا بیپری است؟
(عزیزی)213 :1367،
و یا :
جان نمیگیرند شب در شط رنگ
دیدم اما آن پـــریھای قشنگ
(عزیزی)218 :1367 ،
و نیز؛
ای درختـــــستان ابر آباد من
ای پــــری زادان دریازاد من
(عزیزی)217 :1367 ،
عالوہ بر این گاھی نگاہ شاعر به پری با نوعی توجه و تقدس ھمراہ است:
ای ھمه زنبق نشیــــــنام زبور
ای پری زادان دریاھای دور
(عزیزی)199 :1367 ،
در این بیت عزیزی ،پری را با گل نیز پیوند میدھد و به نظر میرسد این نگاہ ناشی از
لطافت مشترک در این دو پدیدہ است  .ھمچنین در بیت دیگری گفته است:
ای اسیران کی تغافل میدھند
ای پری پوشان ،کجا گل میدھند
(عزیزی)594 :1367 ،
و نیز در بیت؛
ّ
جن تنهایی مــرا تسخیر کرد
من تنم را گل ،پری تصویر کرد
(عزیزی)444 :1367 ،
این ارتباط دوسویه گل و پری خود را نشان میدھد .عالوہ براین در یک اشتراک
اسطورہ ای دیگر شاعر حوا و پری را از یک وادی یا جسم می داند و میگوید:
بوسه تنها ارث حوا از پری است
بوسه سهم آدم از عصیانگری است
(عزیزی)193 :1367 ،

اناھیتا ،شمارہ  ، ۶سالنامہ  ۲۰۱۹میالدی

45

در این بیت به نوعی اسطورہ آفرینش نیز مطرح است و حوا به گونهای بسیار ظریف
نسلی از پری معرفی میشود.
در «کفشھای مکاشفه» ابیاتی نیز دیدہ میشود که در آن به دیو اشارہ شدہ است« .دیو» در
اصل به معنی خدا بودہ است؛ اما با ظهور زرتشت بر پروردگاران باطل و یا شیاطین اطالق
شدہ است .در آغاز کلمه دیو در نزد زردشتیان بر ایزدان دشمن اطالق میشد و سرانجام به
دنبال یک تحول کند و دراز مدت ،غوالن و دیگر موجودات اھریمنی در عداد دیوان قرار
گرفتند .طبق روایات دیوان موجوداتی زشترو و شاخدار و حیلهگرند که از خوردن گوشت
آدمی رویگردان نیستند(.رک .یاحقی )201 :1375 ،شاعر که با این نکات آشناست ،گاہ خود
را اسیر کوہ غوالن میداند و گمشدہای معرفی میکند که فریاد راھنمایان را نشنیدہ است(کفش -
ھای مکاشفه .)259 :در گفت وگو با وطن نیز ایران را دور از ھر گونه حضور دیوان و
جادوگری ھای آنها دانسته و اینگونه میگوید:
استخوان بت پرستان در تو نیست
دیو و جادو ،دام و دستان در تو نیست
(عزیزی)220 :1367 ،
و نیز پهلوانان ایرانی را پاک و ایران را دور از ھر گونه آلودگی و شرک دیوان قلمداد
میکند:
میستردی گــــیوہ ھای گـیو را
پاک میکـــردی تو رد دیــــــو را
(عزیزی)222 :1367 ،
گیاھان اساطیری نیز جایگاہ ویژہای در اندیشه انسان ھای نخستین داشتهاند .این گیاھان به
طرز عجیبی حیرت آورند و با اسطورہ آفرینش و نیز باروری ارتباط دارند .مشی و مشیانه در
اساطیر ایران باستان نخستین انسانها ھستند که از گیاہ پیکری به مردم پیکری گشتند( رک.
ھینلز184 :1382 ،و )185براین اسس منشا انسانها گیاھی بودہ است که اغلب ان را ریواس
می دانند .این نگاہ اساطیری در شعر عزیزی متوجه درخت بید شدہ است:
سال ھا ھمسایهام خورشید بود
زادگاہ من درخــــت بید بود
(عزیزی)2 :1367 ،
در این بیت از گذشته اساطیری خود یاد میکند .و در شعر « رعشه مینا» میخواھد به
سرزمینھایی اساطیری برود:
تا گیاھانی که حیـــرت آورند
تا زمین ھایی که از شبنم ترند
(عزیزی)507 :1367 ،
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او تحت تاثیر اساطیر شاھنامه به پرسیاوشان نیز نگاھی اساطیری دارد .گیاھی که برخی
معتقدند از خون سیاوش رویید و در اساطیر ایرانی به ھمین جهت سیاوش خدای نباتی قلمداد
میشود(رک .بهار )53 :1352 ،پرسیاوشان شاعر را به فضایی اساطیری بردہ و میگوید:
زیر پرھای سیاووشان به خواب
رفتهام در ابتدای آفتــــــاب
(عزیزی)178 :1367 ،
این برداشت نگاھی ظریف ھم به داستان سیاوش و بیگناھی او دارد .شاعر در ظرافت
پیچیدہ این اسطورہ به بیگناھی خود که نمونهای از مردم جامعه است ،اشارہ دارد.
از دیگر گیاھان اساطیری می توان به گندم نیز اشارہ کرد که در اسطورہ افرینش از دیدگاہ
مذھبی ،نقش برجسته ای در ھبوط آذم و حوا از بهشت داشت .عزیزی گندم را نماد گناہ و
گمراھی قلمداد کردہ و وقتی میخواھد به اشتباھات خود اعتراف کند میگوید:
بارھا در دست خود گندم شدم
من در آنجا در شباھت گم شدم
(عزیزی)182 :1367 ،
آنجا می تواند اشارہ به مکان اساطیری باشد و این تکرار بارھا گندم شدن به دور زمانی که
تنها در فضای اساطیری ممکن است اشارہ دارد.
عالوہ براین س یب نیز در اسطورہ افرینش گاہ به جای گندم قرار میگیرد و عامل ھبوط آدم
و حوا معرفی می شود .عزیری به این نکته ھم توجه کردہ و گفته است:
جای دندان ھای ابلیس است این
سیب باران خوردہ خیس است این
(عزیزی)273 :1367 ،
در این بیت بار سنگین گناہ ابتدا بر دوش ابلیس قرار می گیرد و سپس در اندام آدم و حوا
تسری مییابد.
عزیزی به گل ھم یک نگاہ اسطورہ ای دارد .او کشف نخستین آتش را به گل نسبت می -
دھد:
بعد از آن باغ تکامل کشف شد
پس نخستین اتش از گل کشف شد
(عزیزی)539 :1367 ،
از نظر عزیزی گل باعث تازگی بشر میشود:
گل بشــــر را با شــــارت تازہ کرد
گل زمـــ ـین را بــــاغ پــر اوازہ کرد
اولین شعری که موزون شد گل است
اولین چشمی که پر خون شد گل است
(عزیزی)539 :1367 ،
در این شعر ابیات بسیاری در شرح جایگاہ اساطیری گل در ذھن شاعر امدہ است .او
اولین معمای زمین را متعلق به گل میداند:
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برگ آدم رخت حــــوا بود گل
در زمین اول معمــــا بود گل
(عزیزی)539 :1367 ،
و در شعر «شکار رنگ» این نگاہ اساطیری به گل ادامه دارد.
پ)مکانهای اسطورهای
از دیگر مولفه ھایی که کوپ آن را در تقسیم بندی اساطیر مورد توجه قرار دادہ است،
مکان ھای اساطیری ا ست .در اساطیر ایران ،البرز مکانی خاص قلمداد میشود .بنابر روایات
اساطیری ،اھریمن برای مبارزہ با اھورامزدا زمین را شکافت ،در وسط آن قرار گرفت ،زمین
را به لرزہ درآورد و به این وسیله ابتدا البرز و سپس کوہ ھای دیگر آفریدہ شدند .در بندھشن
دربارہ این کوہ کامالً توضیح دادہ شدہ است(رک .پورداوود 240 :1356 ،به بعد) مدت تکامل
آن را ھشتصد سال دانسته اند .خدایان بسیاری بر فراز این کوہ بودہ ،رفته و یا قربانی کردہاند.
زرتشت نیز در ھمین کوہ درگذشته است .در اوستا محل طلوع و غروب خورشید را البرز
گفتهاند و در شاھنامه سیمرغ بر فراز البرز النه دارد .برخی شواھد باعث شدہ کوہ البرز را با
کوہ اساطیری قاف یکی بدانند( رک .یاحقی .)99 :1375 ،قاف کوھی است که گرداگرد عالم
کشیدہ شدہ و نخستین جایی است که در جهان آفریدہ شدہ است« .قاف در آیین عرفان ،نماد
انسان کامل ،مظهر صفات و اسماء الهی و کنایه از بی نیازی است» (شوالیه)738 :1388،
عزیزی در کتاب «شرجی آواز» البرز را مستقیما ً با اسطورہ پیوند میدھد و در گفتو گو
با آنیمای وطن میگوید« :بی تو ما را سایه ،ما را سورہ نیست  /دامن البرز را اسطورہ نیست»
(عزیزی )123 :1368،اما در اثر بررسی شدہ ،یعنی «کفش ھای مکاشفه» شاعر یک بار در
شعر «وطن طالیی» به البرز در کنار اساطیر دیگری چون اسطورہ اسب ،سام و باروری
اشارہ کردہ است:
فصل باد «سـام» در البرز بود
فصل ابر و اسب و فصل گرز بود
(عزیزی)221 :1367 ،
دماوند نیز که در اساطیر با البرز پیوند خوردہ اس ت و محل زندانی شدن ضحاک توسط
فریدون است ،در این بیت خود را نشان دادہ است:
از تو الدن ھای الـــوند آمدند
بر تو گل ھای دمـــاوند آمدند
(عزیزی)224 :1367 ،
عزیزی از تهماندہ ھای مشترک ذھنی خود با اجدادش بهرہ میگیرد و اسطورہ ھا را به
انواع گوناگون به تصویر میکشد .او دو بار ھم به قاف به عنوان سرزمین اساطیری اشارہ
دارد .یکی از این موارد وقتی است که می خواھد وقتی شهر دالالن را توصیف میکند این
گونه میگوید:
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شهر وزوز در فراق پیف پاف
شهر باران مگس از کوہ قاف
(عزیزی)193 :1367 ،
این نگاہ سخن از سیاھی و زشتی روزگاری میگوید که حتی مقدسترین مکان ھای دنیا را
نیز آلودہ است .البته در این اثر عزیزی با سرزمین سمنگان نیز به عنوان یک سرزمین
اساطیری خاص برخورد میکند .سمنگان محل زندگی تهمینه ،مادر سهراب است که در بین
شخصیت ھای اساطیری شعر عزیزی نیز نمود پررنگتری نسب ت به سایر شخصیت ھا دارد.
عزیزی بارھا از این سرزمین سخن گفته و نگاھی متفاوت به آن دارد .گویا این سرزمین،
مکانی فرازمینی و دگرگونه است که ارتباط روشنی با زنان اسطورہای در ذھن شاعر دارد.
در  4مورد اشارہ شاعرانه به این سرزمین یک بار از رخش و داستان رستم و ورودش به این
سرزمین یادآوری شدہ است:
اسبی از سمت سمنگان آمدہ
اسبی از پشت پلنـــگان آمدہ
(عزیزی)150 :1367 ،
اما در سه مورد دیگر سمنگان فراتر از یک سرزمین است که در آن داستانی شکل گرفته
است .سمنگان سرزمین عشق ھای ناب است که ھنوز در خاطر شاعر باقی ماندہ است .این
سرزمین دخترانی عاشق را پرورش میدھد که:
خام میخوردند با نیلوفران
عشق تر را در سمنگان دختران
(عزیزی)411 :1367 ،
در این بیت نیز ،شاعر برای پیوند مادر با بعد اساطیری ،او را با سمنگان پیوند دادہ است:
فرھما بر دوش من
مادر سبز سمنگان پوش من
مادر ّ
(عزیزی)223 :1367 ،
یکی دیگر از مکان ھای اساطیری که مورد توجه عزیزی قرار گرفته است «ناکجا» ست.
ناکجا معادل جابلقا و جابلسا در ادبیات عرفانی و ھیچستان در شعر سهراب سپهری است .در
ناکجا زمان و مکان معنا ندارد و این اصلی ترین شرط اسطورہ ھاست .در شعر «نیایش خاک»
شاعر در گفت و گو با محبوب اینگونه میگوید « :ای ندا آباد کنج نا کجا  /وی حریرستان
باالی ھجا » (ھمان )17 :این نگاہ شاعر در این بیت ھم مشاھدہ می شود « :کشور آنان کجا و
ما کجا  /ما کجا شهریم و آنان ناکجا » (ھمان )55 :نا کجا در این بیت متعلق به کسانی دیگر
است؛ افرادی فرازمینی که با مردمان این روزگار متفاوتند.
ت)آیینهای اساطیری
نوروز از اصلی ترین مراسم آیینی از گذشته تاکنون بودہ است « .ایرانیان معتقد بودند ،که
در این روز خداوند از آفرینش جهان آسود و مشتری را بیافرید؛ زردشت با خداوند توفیق
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مناجات یافت و کیخسرو بر آسمان عروج کرد ...نوروز را در قدیم«جشن فرودگان» نیز گفته -
اند؛ زیرا که این زمان را اوقات نزول فروھرھا از آسمان میدانستهاند» (یاحقی426 :1375 ،
) .نوروز و مهرگان از بزرگترین جشن ھای ایران کهن بودہ است .شاعر زردشت را بر ھمین
اساس در تصویری بالغی با بهار پیوند دادہ و با حسرت اشارہای به آن روزھای آغازین داشته
است:
از تو سربرداشت زردشت بهار
پیشتر زین خاک ھای نـــاگوار
(عزیزی)219 :1367 ،
عالوہ بر این عزیزی چند مرتبه به آیین اساطیری نوروز اشارہ کردہ است:
مادر بر سفرہ نـــــــوروزیام
مادر در پردہ گلــــــــــدوزیام
(عزیزی)221 :1367 ،
بسیاری از آیین ھای مربوط به این جشن تا امروز باقی ماندہ است که از آن جمله
پاکیزہ کردن خانه و کاشانه و گشودن سفرہ ای است که در آن برخی از مواد طبیعت را به
نشانه ھایی خاص در آن قرار میدادند .سفرہ ھفت سین که یکی از لوازم اصلی جشن نوروز
است در این بیت نمود یافته است:
با تو بودم زیر برگ یاسمین
با تو بودم در ھوای ھفت سین
(عزیزی)221 :1367 ،
شاعر در وقت دل تنگی به دنبال زمان اسطورہای نوروز میگردد؛ اما در این روزگار
تاریک ،نشانی از آن نمییابد:
جز صدای زوزہ ھا و سوز نیست
رد پای نرگس نـــــوروز نیست
(عزیزی)457 :1367 ،
و ھنگامی که به نیمه گمشدہ خود دست مییابد ،اینگونه با او سخن میگوید:
اول تقویم من نـــــــوروز توست
اشک من داغ زمستان سوز توست
(عزیزی)476 :1367 ،
از اینرو ،نوروز از آیین ھای اساطیری مورد توجه عزیزی است.
عالوہ بر نوروز جشن مهرگان نیز به عنوان یکی از آیین ھای اساطیری کهن در شعر
عزیزی نمود یافته است .مهرگان بعد از نوروز مهم ترین جشن ایران باستان به شمار می رود
و از شانزدھم تا بیست و یکم مهرماہ به مدت پنج روز طی مراسمی خاص برگزار می شدہ
است .در بندھش گفته شدہ که مشی و مشیانه در این روز متولد شدند .فریدون در این روز به
جای ضحاک حاکم شد و خداوند در ھمین روز زمین را گسترش داد .ھمچنین آفتاب (مهر) در
این روز پیدا شد و از ھمین رو به «متراکانا» یعنی متعلق به مهر مشهور و بعدھا به مهرگان
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تبدیل شد .زردش تیان در این روز لباس نو می پوشیدند و و سفرہ الوان میگشودند .کتاب اوستا و
آینه و شراب و انار و  ...بر سر سفرہ می نهادند .برخی معتقد بودند که سال از فصل سرد
شروع می شود و چنان که گفته شدہ است در دورہ ھخامنشیان آغاز سال در ایران از ھمین
زمان بودہ است .اھمیت این جشن به حدی بود که حتی بعد از اسالم نیز مدتهای طوالنی
برگزار می شد و در ادبیات ما نمود فراوانی در شعر شاعران عصر غزنوی دارد
(رک.یاحقی)407 :1375 ،به نظر می رسد« تا اوایل دورہ اسالمیجشن مهرگان بسیار رواج
داشت و مراسم آن وسیع بود و محتمالً از دورہ مغول این چنین تضعیف شدہ است» (بهار،
 )291 :1386در شعر عزیزی دو بار به این جشن اشارہ شدہ است:
خواب شادی زیر اسفند تگرگ
خواب رقص مهرگان در رقص برگ
(عزیزی)239 :1367 ،
شادی موجود در این جشن که مساوی با پیروزی نیکی بر بدی و بازیافتن آزادی و رھایی
از ستم بیگانگ ان است ،با نوعی رقص کلمات در ذھن شاعر تداعی شدہ است .عالوہ بر این
احمد عزیزی یاد و خاطرہ این جشن بزرگ را در کنار جشن آتش در بیت دیگری نیز آوردہ
است:
مهرگان از کوچه ما میگذشت
جشن آتش بود در صحرا و دشت
(عزیزی)221 :1367 ،
در این بیت شاعر از زمانھای پیش ین که با اسطورہ و آیین ھای مربوطه پیوندی نزدیکتر
داشت یاد میکند و در عین حال به یک رشته دیگر از جشن ھای ایران باستان یعنی جشن آتش
اشارہ میکند که «جشن سدہ» و «چهارشنبه سوری» بازماندگان آن در این روزگار ھستند.
جشن ھای آذرگان ،اردیبهشتگان ،شهریورگان نیز سایر جشن ھای آتش ھستند .دربارہ جشن
سدہ باید بگوییم که سدہ به نوعی با عدد صد در ارتباط است « .باید دانست که در تقویم کهن
ایرانی ،سال را به دو بخش نامساوی تقسیم میکردند :فصل گرم از اول فروردین تا پایان
مهرماہ و فصل سرد از اول ابان تا پایان مهرماہ؛ و فصل سرد ،از اول آبان تا پایان اسفند .روز
دھم بهمن یعنی آبان روز ،درسن میانه زمستان است که در ان سرما به اوج خود می رسد .در
این روز درست صد روز از زمستان میگذرد.به عقیدہ ایرانیان در این روز اھریمن بد کنش
سرما را به شدت خود می رساند و نیروی اورمزدی در این روز اتش را برای مقابله با سرما
می آفریند...این جشن با آتش که نزد ھمه اقوام و به مویژہ ایرانیان بودہ است رابطهای
مخصوص دارد(».یاحقی )243 :1375 ،داستان پیدایش آتش در شاھنامه به زمان ھوشنگ باز
میگردد که مصادف با آن جشن سدہ برگزار میشود .البته دربارہ کیفیت پیدایش این جشن
داستان ھای دیگری نیز نقل شدہ است (رک.یاحقی .)243 :1375،جشن آتش در بین سایر ملل
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نیز برگزار می شود .پایکوبی ،بادہ نوشی و قربانی از مهمترین کارھایی است که در تمام ملل
ھنگام برگزاری این جشن انجام می شدہ است .عزیزی یک بار نیز به آن آیین کهن و اساطیری
اشارہ کردہ است.
مورد دیگری که در شعر عزیزی از آیین ھای اساطیری سخن گفته است ،اشارہ به «عید
آب» است .به نظر می رسد اھمیت عنصر آب در اساطیر ایرانی سبب شدہ است در کنار
عنصر آتش و اعیاد مربوطه در ذھن شاعر این عنصر را نیز برجسته سازد و از عید آب سخن
گوید .این عید می تواند اشارہ ای ھم به آبانگان داشته باشد .آبانگان روز دھم آبان است که در
آثارالباقیه این روز را موسم جنگ تهماسب و افراسیاب و پیروزی تهماسب دانستهاند و به
ھمین جهت در این روز مردمان به کندن جوی و جاری کردن آب در آنها مشغول شدند .گفته
شدہ خبر اسارت ضحاک به دست فریدون ھم در ھمین روز به گوش مردم رسید و به ھمین
جهت پارسیان این روز را عید میگرفتند ( .رک .یاحقی )28 :1375 ،در بین ارمنیان نیز
عیدی به نام آب پاشان یا وارداور مرسوم است که آب پاشیدن به یکدیگر ،کبوترپرانی و انجام
مسابقات ورزشی از برنامه ھای خاص آن است .این جشن خاص اقوام آریایی بودہ و از زمان
مادھا تا زمان صفویان برگزار میشدہ است .عزیزی در کنار عنصر «آب» به «شراب» نیز با
نگاھی اساطیری برخورد کردہ است:
جشن ارزانی بگیرد با شراب
اول ھر ســـال روز عیـــد آب
(عزیزی)199 :1367 ،
شاعر با آوردن شر اب در کنار جشن به نوعی توجه اسطورہای ایرنیان به این مادہ اشارہ
دارد .کاشتن درخت رز و نحوہ تهیه شراب در کتب قدیم مورد توجه است .در متون اوستایی
نیز تشویق و یا تحریمی در مورد نوشیدن شراب نشدہ ،از این رو بین زرتشتیان به نوشیدن آن
مبادرت میشد.
ب) اصطالحات اساطیری
در بین اشعار عزیزی شاعر معاصر ،گاہ به اصطالحاتی برخورد میکنیم که یادآور فضای
اساطیری کهن است .از جمله این اصطالحات «رویین تنی» است« .رویین تنی یعنی داشتن
بدنی نیرومند و محکم که ضربه اسلحه برآن کارگر نباشد .در افسانه ھای جهان ،چندین تن به
این صفت نامبر دارند و وجه مشخصه آنها این است که ھرکدام با شست و شوی در آبی به
طرزی معجزہ آسا رویین تن شدہاند؛ اما نقطهای ھم از بدن ھریک آسیب پذیر است و سرانجام،
ھمان نقطه ھم مورد اصابت قرار میگیرد(».یاحقی )219 :1375 ،زیگفرید ،آشیل و اسفندیار
از رویین تنان اساطیری در جهانند .رویین تنی در ادبیات فارسی جلوہ ھای مختلفی داشته است.
عالوہ بر این حضرت ابراھیم و سیاوش از آتش مصون ماندند و نوع دیگری از رویین تنی را
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تداعی میکنند که به نوعی با اندیشه بیمرگی ارتباط دارد و انسان در تفکرات اساطیری برای
فرار از مرگ به این راھها روی می آورد .آب حیات نیز نمونه دیگری از جلوہ ھای تالش آدمی
برای رسیدن به بیمرگی است .عزیزی نیز با الهام از اساطیر کهن از اصطالح رویین تنی سه
مرتبه استفادہ کردہ است:
با رسوب رودھا رویین شدہ
ما ھمین خاکیم روح آگین شدہ
(عزیزی)507 :1367 ،
در این بیت شاعر با ظر افت خاصی به آفرینش انسان از خاک اشارہ دارد و سپس به تفکر
اساطیری رویین تنی نقبی زدہ و ارتباط رود و رویین تنی را در اساطیر یادآوری کردہ است.
این اسطورہ در بیت:
آب میخوردند از دست زنان
ببرھا دیدم که با رویین تنان
(عزیزی)179 :1367 ،
نیز تکرار شدہ است .عالوہ بر این شاعر گاہ به خود نگاھی اسطورہای دارد و ابن گونه به
معرفی خویش میپردازد:
روح رویین تن ترین تن ھا منم
خانه خاکی ترین تنھا منم
(عزیزی)11 :1367 ،
در این نگاہ شاعر باز اسطورہ افرینش را یادآوری کردہ و خود را چیرہ بر مرگ و
جاودانه در اساطیر بیمرگی میداند به واسطه روحی که در وی دمیدہ شدہ است.
نتیجهگیری
اسطورہ ھا در دستهبندی ھای مختلف قرار میگیرند و یکی از این دسته بندیھا توسط
الرنس کوپ انجام شدہ که اساطیر را در دسته ھای اسطورہ آفرینش و باروری ،الگوی
شخصیت و قهرمان ،الگوی نجات ،فرجام و الگوی اسطورہ ادبی قرار دادہ است .در شعر
عزیزی این الگوھا تا حدی قابل بررسی است و البته الگوی آفرینش در شعر عزیزی نمودھای
مختلف داشته است .ایزدان مختلف و سخن از خدایان متعدد در این حوزہ قرار گرفته است .از
بین خدایان نیز آناھید مشخصا مورد تاکید قرار گرفته است .او در شخصیت ھای الگو و قهرمان
که  23نفر از آنها بروز یافته اند ،بیش از ھمه به تهمینه توجه داشته است .موجودات اساطیری
نیز در شعر او نمود داشته اند .سیمرغ و ھما دو پرندہ اساطیری ھستند که مورد توجه او واقع
شدند و از سایر موجودات نیز باید بگوییم که پری از بسامد باالتری برخوردار است .عزیزی
در مورد گیاھان اساطیری ،به پر سیاوشان ،گندم و سیب اشارہ کردہ است .ھمچنین در مورد
برخی گیاھان به نوعی اسطورہ سازی دست زدہ؛ بید و گل در شعرش جایگاھی فرازمینی
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دارند .عالقه او به مکان ھای اساطیری ھم در شعرش نمود یاف ته است .البرز و قاف دو مکان
اساطیری ھستند که عزیزی در شعر خود آوردہ است و به سمنگان نیز یک بعد اساطیری و
فرازمینی دادہ است .در حقیقت اعیاد و مراسم مذھبی و اساطیری نیز در شعر او نمود خوبی
دارند؛ که عید نوروز ،جشن مهرگان ،عید آب و عید آتش از جمله موارد ظهور یافته در شعر
عزیزی ھستند .او در بین اصطالحات نیز به رویین تنی اشارہ کردہ است و در کل اسطورہھا
بروز روشن و قابل توجهی در شعر عزیزی دارند .او عالوہ بر مفهوم ھر اسطورہ به الفاظ ھم
توجه خاص دارد و از این جهت از برخی شخصیت ھا (مثالً اشکبوس) ،تنها استفادہ لفظی می -
کند و داستان و شخصیت را چندان مورد توجه قرار نمیدھد.
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پی نوشت :
 )1نام سایر شخصیت ھای اساطیری که در متن اشارہ شد ،در این ابیات ذکر شدہ است:
«دیدہ ام من خیزران باد را  /زیر خشت خشمھا کشواد را » (عزیزی::1367 ،
)178
پشه برمیخاست از باغ پشنگ» (ھمان:
«ارغوان با نیزہ سر میزد به سنگ ِ /
)222
«سیستانی ابر بر موی تو بود  /آرشی در بین ابروی تو بود» (ھمان)223 :
«چشمه افسانه میشد غلغله  /زال زر میریخت از ھر سنبله» (ھمان)223 :
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Analyzing the pretextual and aftertextual coherence in Tareekhe- Jahangosha
* Syed Ali Akbar Shariyati Far **Hussain Lal Arefi
Abstract
The relationship between a text with other texts is an important subject which
is considered by structuralism and back structuralism among researchers like
Cristova, Bart, Jent and as Julia Cristova presented inter textual lite idiom for
every kind of relation among various texts for the first time in 1960s. After
that Jerar Jent developed Cristova's study and extended it by introducing
another term trans textual lite named with this new term "trans textual lite"
means every relation among a text and other texts. As inter textual lite and
travs textual lite notice the relation between two artistic texts, in this period
of time we try to recognize inter textual relations in Shahnameh and Tareekhe-Jahangosha and also reasons for their textual coherence. Nevertheless,
skillful narration of one hundred couplets related to fictional parts in
Shahnameh and Rostam, Isfandiar and Sohrab stories shows a proof of a
personal and meaningful interest in Joveini for Shahnameh and a conscious
choice in couplets that creating a coherence and textual adjustment has a main
role in literary qualification in Tareekh-e-Jahangosha. This article intends by
analyzing this basic and influential material in textual literature with a
scientific way to show that the textual coherence in Jahangosha is due the
presence of Shahnameh couplets and in relation to this text is used with a
literary function which is a connecting factor for structural and literary
aspects. For this factor the connecting ways between them are checked from
the literary view and appropriate proofs are presented.
Key words: Tareekh-e-Jahangosha, Couplets of Shahnameh, Literary
connecting, pretext and after text
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بررسي و تحليل عوامل انسجام متني پيش متنی شاهنامه و پس متنی تاريخ
جهانگشا
*سید علی اکبر شريعتی فر
**حسین لعل عارفی
چكيده
ارتباط يک متتن بتا متن ھتای ديگتر از موعتوعات مهمتی استب کته بتا ستایتار پرايتی و پستا
سایتار پرايی مورد توجه پژوھشگرانی چون کريستوا ،بارت ،ژنب و  ...قرار پرفته اسب .از
آنجا که ژولیا کريستوا نخستین بار در دھهی  1960اصطالح بینامتنیب ( )intertextualiteرا
برای ھر نوع ارتباط میان متن ھای پونتاپون مطترح کترد و پتس از آن ژرار ژنتب بتا پستتر
دامنه ی مطالعاتی کريستوا ھر نوع رابطه میان متن با متن ديگر يا غیر یود را با واژہی جديد
ترامتنیب ( (transtextualiteنام پذاری نمود .چون بینامتنیب و پیش متنیب بته رابطتهی میتان
دو متن ھنری می پردازد در اين مجال کوشش می شود به چگونگی روابط میان متنی شاھنامه و
جهتان پشتتا و عوامتتل انستتجام متنتتی آن ھتتا پردایتتته شتتود .از ايتتن روی در تتتاريخ جهانگشتتا ن تتل
ماھرانه حدود صد بیب مربوط به بخش ھاي اساطیري شاھنامه و داستان ھاي رستم ،سهراب و
اسفنديار پواہ روشني اسب بر پرايش شخصي و معنادار جويني به شاھنامه و پزينش آپاھانهی
ابیات آن كه برقراري نوعي انسجام و ھماھنگي بین متنی ،ن شي محوري در كیفیب بخشي ادبي
به تاريخ جهانگشا دارد ،اين م ا له بر آن اسب كه از طريق واكاوي اين عنصر اساسي و متورر
در ادبییب متن ،به رو علمي نشان دھد كه عامل انسجام متني حضور ابیات شاھنامه در متن
جهانگشا بودہ و در پیوند با اين متن ،با رويكردي به منظور ادبیب بخشي به متن ،به كار رفته
و عامل پیوند با بعد سایتاري و ادبي مي باشد .براي اين كتار شتیوہ ھاي پیونتد آن دو از جنبتهي
ادبي ،بررسي و شواھد مناسب مطرح شدہ اسب.
كليد واژهها :تاريخ جهانگشا ،ابیات شاھنامه ،پیوندھاي ادبي ،پیش متن و پس متن.
عضو ھیات علمی دانشگاہ آزاد اسالمی ،پروہ زبان و ادبیات فارسی ،سبز وار ،ايرانsharialifar@laus.ac.ir،
دانشجوی دکتری دانشگاہ آزاد اسالمی ،گروہ زبان و ادبیات فارسی ،سبزوار،
ایرانh_arefii@yahoo.com
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 - 1مقدمه
ارتباط يتک متتن بتا متن ھتای ديگتر از موعتوعات مهمتی استب کته بتا ستایتار پرايتی بتاز و
پساستایتارپرايی متتورد توجته مح تتان بزرپتی ھم تتون کريستتوا ،رونن بتتارت ،ژرار ژنتتب و
ديگران قرار پرفته اسب که اين موعوع در قرن بیستم به طور ويژہ و

نظام منتد بته ايتن

موعوع پردایته شتد ھرچنتد ايتن پديتدہ در موعتوعاتی ھتم چتون پفتبوپومنتدی بتایتین و بینتا
ذھنیب ،پديدار شناستان و بینامتنیتب کريستتوا و ترامتنیتب ژرار ژنتب مشتاھدہ میشتود امتا ايتن
پژوھش ھا بطور مست یم روابط میان دو متن يا بیشتر را بررسی نمی کردند ولی در ايتن نتوع
تح ی تات تتترریر پتذار بودنتتد و از طرفتی مستتايلی ھم تون متترگ مولتب و بازپشتتب دوبتتارہی آن
جريانات سایتار پرايی ،پساستختار پرايتی و واستازی و ن تدھای تیتوينی و نشتانه شتنایتی بتر
مطالعات میان متنی تاریرات بسزايی داشته اند .ايتن م الته بته بررستی عوامتل انستجام و روابتط
بینامتنی شاھنامه و جهانگشا پردایته و به پرسش در یصوص چگونگی رابطهی يک متن بتا
متن ھای ديگر و عوامل انسجام پیش متن و پس متن میپردازد.
پيشينه ی پژوهش
در متون نثری سدہ ھای چهارم و پنجم  ،میزان بیار پیری اشعار فارسی بسیار اندک اسب
اما از اوايل سدہ ی ششم  ،تحب تاریر نثر عربی استفادہ از اشعار ديگتر شتاعران در کتتب نثتر
فارستتی رواپ پیتتتدا کتتردہ استتتب .کتتتاب تتتتاريخ جهانگشتتا کتتته از کتتتب مهتتتم دربتتارہ ی روزپتتتار
یوارزمشاھیان و مغول به شمار می رود اين ويژپی را که در نثر فارسی سدہ ی ششم به بعد
استفادہ شدہ را دارا می باشد به عبارت ديگر جوينی در جهانگشا ی یتود از اشتعار سترايندپان
مختلب برای تیمیل معنا و آرايش ھای کالمی یود بهرہ بردہ اسب .پاھی اين اشعار با ذکر نام
سرايندہ و پاہ بدون ذکر نام آوردہ شدہ اس ب بر اساس مطالعات انجتام شتدہ بیشتترين ابیتات ن تل
شتتدہ از شتتاعران پتتیش از دورہ ی مغتتول پذشتتته از نظتتامی و ستتنايی از فردوستتی بهتترہ پرفتتته
اسب .بر اساس تح یق امین رياحی نخستین کتابی که با بیب يا ابیاتی از فردوسی در آن آوردہ
شدہ مجمل التواريخ اسب و بعد از آن کنوزالحیمه ارر احمد جام و چهار م اله نظامی عروعی
را می توان جزء کهن ترين کتبتی دانستب کته بیتب يتا ابیتاتی از فردوستی را در یتود جتای دادہ
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اسب .اما نخستین کتابی که بطور پستردہ از ابیات شاھنامه بهرہ بردہ راحه الصدور راوندی و
کتاب فرائد السلوک فی فضائل الملوک در سدہ ی ھفتم را بايد يتاد آور شتد بعتد از آن متی تتوان
کتتاب مرزبتتان نامتته را کتته حتتدود ستتی بیتب از شتتاھنامه را آوردہ ذکتتر کتترد و بعتتد از آن تتتاريخ
جهانگشتای جتوينی کتته مولتب از اشتتعار شتاھنامه بتترای معنتا افزايتتی و ھتم بتترای زينتب بخشتتی
استفادہ کردہ را نام برد.
در اين یصوص عیاالدين سجادی نیز در کتاب " شاھنامه در تاريخ جهانگشای جوينی "
کار پژوھشی انجام دادہ؛ حبیب هللا عباسی در تح یق ارزندہ ای در بارہ ی " تاريخ جهانگشا "
اشارہ بیارپیری اشعار شاھنامه در جهانگشا نمودہ و آن را عامل آشنايی زدای دانسته که معت د
اسب از اين رھگذر بر ادبیب جهانگشا افزودہ شدہ اس ب و م انتی نیز در اين مورد نوشته شدہ
از جمله م اله ی "ن ش ابیات شاھنامه در انسجام متنی تاريخ جهانگشا " ،فرزانه علوی زادہ و
ديگران ،در مجله جستارھای ادبی.
امتا ايتن م الته بتر آن استب كته از طريتق واكتاوی متتن ،بته رو

علمتي نشتان دھتد كته عامتل

انسجام متني حضور ابیات شا ھنامه در متن جهانگشا بودہ و در پیوند با اين متن ،بتا رويكتردي
به منظور ادبیب بخشي به متن به كار رفته اسب .و عامل پیوند با بعد سایتاري و ادبي ميباشد.
براي اين كار شیوہ ھاي پیوند آن دو از جنبهي ادبي ،بررسي و شواھد مناسب مطرح شدہ اسب.
 1- 1كاركرد ابيات شاعران در تاريخ جهانگشا
در كتب منثور سدہ ھاي چهارم و پنجم ،میزان درپ و تضتمین اشتعار فارستي انتدت استب .بتا
توجه به روند حركب نثر از حالب سادہ و مرسل بته امتور نثتر فنتي از اوايتل ستدہ ی ششتم ،بته
ت لید از نثر عربي ،استفادہ از اشعار فارسي و عربي در كتب نثر فارستي رواپ يافتب ،تتا آنجتا
كه مي توان آن را يكي از بارزترين ويژپي ھاي نثر فارسي در اين دورہ دانسب.
كتاب تاريخ جهانگشا نیز ،كه يكي از مهم ترين نثرھاي تاريخي فارسي از سدہ ی ششم به بعد
به شمار مي رود اين ويژپتي را داراستب .كته در ارتر یتود از اشتعار سترايندپان مختلتب ،بتراي
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تكمیل و تاكید معنا و نیز آرايش و زينب كالم بهرہ بردہ اسب .اين اشعار ،پاہ بته مناستبب ذكتر
نام شاعران آن روزپار كته بریتي ماننتد رشتیدالدين وطتواط شتنایته شتدہ و مشتهورند (جتويني،
 )7/2 :1382و بعضتي ديگتر ماننتتد ستديدالدين اعتور شتتاعر (ھمتان )228/1 :و امتام عتتیاءالدين
فارسي (ھمان  799/2كمتر شنایته شدہ و پمنام ھستند ن ل شدہ استب ھتم چنتین او پتاہ اشتعاري
را از سرايندپان پذشته ھم ون سنايي ،عمر ییام ،عطار ،منوچهري و انوري آوردہ اسب.
در اين میان بیشترين ابیات ن ل شدہ از شاعران پیش از دورہ مغول  -پذشته از فردوسي كه
بتته آن مي پتتردازيم از یسروشتتیرين نظتتامي ،حدي تته الح ی تته ی ستتنايي استتب کتته بیتتان كننتتدہ ی
دلبستگي جويني به اين شعرا اسب.
ابیاتي نیز در كتاب جهانگشاي جتويني وجتود دارد كته بته نتام شتاعر آن اشتارہ نشتدہ استب و
شارحان و مصححان مختلب كتاب ھم نتوانستهاند سرايندپان آن ھا را شناسايي كنند .اغلب اين
ابیات ھم سسب و ناپخت ه اسب ،چه بسا از یود جويني يا پدر

باشد.

 2- 1تجلي ابيات شاهنامه در متون نثر
بر اساس تح یق ارزندہ ي دكتر امین رياحي ،نخستین كتابي كه بیب يا ابیاتي از فردوسي در
آن آمدہ ،مجمل التواريخ و ال صص اسب كه در  520ھجری به رشته ی تحرير درآمدہ اسب.
ومولب ناشنایتهي اين كتاب بیب
بتتتتته ديتتتتتوانگي مانتتتتتد ايتتتتتتن داوري
چتتو چشتتتمه بتتتر ژرر دريتتتا بتتتري
(مجمل التواريخ و ال صص3- 2 :1379 ،؛ رياحي)178- 177 :1382 ،
که بیب فردوسي را ھم براي تكمیل معنا و ھم براي آرايش كالم به كار پرفته اسب.
پس از مجمل التواريخ ،كنتوز الحكمته شتیخ احمتد جتام در 533ھجتری و چهتار م الته نظتامي
عروعي در حدود  550ھجری كهن ترين كتبي ھستند كه بیب يا ابیاتي از شاھنامه را ھر چند
بتتراي آرايتتش كتتالم نبتتود در یتتود جتتاي دادہانتتد (ريتتاحي 181 :1382 ،و  )192 - 183امتتا بايتتد
نخستین كتابي را كه به طور پستردہ از ابیات شاھنامه بهرہ بردہ راحه الصدور راوندي و پس
از آن كتاب فرائدالسلوت في فضائل الملوت كه در دھهی نخسب سدہ ی ھفتم به نگار درآمتدہ
دانستب؛ ست س مرزبتان نامته كته اغلتب ابیتات متورد استتفادہ آن؛ ن تش آراينتدپي نثتر را برعهتدہ
دارند .پس از اين كتاب ھا نويسندہ به تاريخ جهانگشا ميرسد كه مولب از اشتعار شتاھنامه ھتم
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براي معنا افزايي و ھتم بتراي زينب بخشتي استتفادہ كتردہ استب .اپتر كمیتب و كیفیتب استتفادہ از
اشعار شاھنامه را در كتب نثر در نظر بگیريم ،تاريخ جهانگشتا را بايتد ستومین كتتاب منثتوري
دانسب كه بعد از راحه الصدور و فرائد السلوت از تعداد قابتل تتوجهي از ابیتات فردوستي بهترہ
بردہ اسب.
 3- 1معنا افزايي و زينت بخشي ابيات شاهنامه بر جهانگشا
در متتتون منثتتور فنتتي پتتیش از مغتتول ماننتتد كلیلتته و دمنتته و ستتندبادنامه كتته نويستتندپان آنھتتا
اشعاري را از شاعران بنتام ،در میتان ارتر یتود آوردہ انتد ،ت ريبتا ھتیع شتعري از فردوستي ديتدہ
نميشود ،در حالي كه به فراو اني اشعاري از سنايي و انوري و ديگر شاعران روزپار غزنوي
در میتتان آن ھتتا وجتتود دارد .ھتتر چنتتد ايتتن بتتي تتتوجهي اتفتتاقي و غیتتر عمتتدي نیستتب و نشتتانگر
بيمهري ف ها و وابسته پان به یالفب بغداد نسبب به فردوسي ميباشد (رياحي.)204 - 1382 ،
بعد از محمد راوندي كه با اھدافي یتاص بته فردوستي و شتاھنامهي او پترايش داشتته شتمس
سجاسي از نخستین كساني اسب كه ريسمان بيمهري به فردوسي را پسستته و اشتعار فراوانتي
را از او در كتاب یود ،فرائد السلوت في فضائل الملوت ،پنجاندہ اسب .به پونهاي كه حدود 65
بیتب از شتاھنامه را در متتن یتود بته كتار پرفتتته استب و از او بتا صتفات ارزنتدہ يتادكردہ استتب
(سجاستتی 20:1368،؛ نیتتز ھمتتتان 594و ريتتاحی  .) 205- 204 :1382،لتتذا بايتتتد پفتتب بعتتتد از
محمد رواندي در راحه اصدور و شمس سحابي در فرائد السلوک فی فضايل الملوت به پونهاي
كه بايد پفب استفادہ ي جويني از ابیات شاھنامه ی فردوسي فراتر از آشنايي يك یوانندہي عادي
متن حماسهي جاودانهي ايران اسب و بیش تر به تستلط و احاطته ميمانتد لتذا او در موعتوعات
مختلب به شاھنامه استشهاد كردہ اسب بنابراين تاريخ جهانگشا با در برداشتن حدود صدبیب از
شتاھنامه ،بیشتتترين ابیتات از فردوستتي را داراستتب جتويني در دومحتتور كلتتي استب :يكتتي پنتتد و
موعظه و حكمب و ديگري توصیب شب و روز و صحنهي شخصیب ھا و مجلتس بتزم استب.
اين مساله جدا از آنكه نشان ميدھد ،پس از بيمهري ھاي دورہ غزنتوي ،توجته بته شتاھنامه در
روزپار سلجوقیان تا حدي و در دورہ یوارزمشاھیان به اندازہ چشمگیري فزوني پرفته اسب،
دلبستتتگي وپیونتتد دبیتتران و موریتتان بتتزرگ آن عصتتر را نیتتز بتتا شتتاھنامه و فردوستتي نمايتتان
مي سازد .اين فزوني در روزپار حمله مغونن و پس از تثبیب حكومتب ايشتان ،معنتاي ديگتري
دارد كه آن تتدبیر دبیتران فرھیختتهي دربتار آنتان بتراي ت ويتب روحیتهي ملتي و بسترستازي بته
منظور تفوق فرھنگي ايرانیان بر غارتگران مغول بودہ اسب.
از میتتان ابیتتات شتتاھنامه كتته جتتويني در كتتتاب یتتود ن تتل كتتردہ ،بیشتتترين ابیتتات مربتتوط بتته
بخش ھاي اساطیري و پهلواني شاھنامه مثل داستان رستم و ستهراب  37بیتب ،داستتان رستتم و
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اسفنديار 26بیب و در سايربخشها 18بیب اسب .نیز جاي تامل اسب كه چرا بخشهاي اساطیري و
پهلواني و یاصه اين دو داستان بیش از ديگر بخش ھاي شاھنامه مورد توجه قرار داشته استب
چون ب یه ی ابیات ن تل شتدہ از ديگتر بختش ھتای شتاھنامه از نظتر كمتي بتر يكتديگر ترجیحتي
ندارند .و نكته ي قابل توجه اينكه از بخش تاريخي ھیع بیتي وجود ندارد .شايد بتوان پفتب بته
دنيتل سیاستي و اجتمتاعي آن روزپتتار و تعصتبات متذھبي و نفتوذ یالفتتب بغتداد بختش تتتاريخي
بتوان پفب كه وصب روزپار ساساني اسب .مورد استفادہ نويسندپان قرار نميپرفته اسب.
 - 2عامل انسجام متني شاهنامه و جهانگشا
از ويژپي ھتاي ستبكي نثتتر مصتنوع ومتكلتتب ،كتاربرد صتناي و تفنن ھتتايي در كتالم از جملتته
استشهاد به اشعار فارسي و عربي اسب« .اين تفنن ھا كالم را از صورت نثر بیرون ميآورد و
به جانب شعر كه محل ھنرنمايي پويندہ اسب ،متمايل ميسازد .بنابراين اتخاذ چنین شیوہاي در
نگار از آن جهب كه نويسندہ زحمب اظهار مهارت و بیان تخیالت شعري را به یود ميدھد،
قابل توجه اسب» (صفا .)39 :1370 ،بسامد بانی استشهاد به ابیات شاھنامه در متن جهانگشا
(حدود 100بیب)به عنوان مولفه ي انسجام متني پواہ روشني اسب بر پرايش شخص جويني به
ارتر ستترگ فردوستتي ،شتاھنامه ،و پتتزينش آپاھانته ی ابیتتات آن كته بیتتانگر توانتايي جتتويني در
انسجام بخشیدن میان ابیات و متن بته فرایتور كاركردھتاي دستتوري ،زيباييشتنایتي و معنتايي
ابیات در بافب متن تاريخ جهانگشتا استب .در ايتن شتیوہ استتفادہ از ابیتات در متتن جهانگشتا بته
نستتبب بتتا بافتتب درونتتي متتتن بتته مثابتته شتتكلپیري نظتتام ھمتتاھنگي از نظتتم و نثتتر ميباشتتد كتته
مولفه ھاي اين دو ج نبه از نظر سایتار زباني ،معنايي و ادبي به طور تحسینآمیزي در پیوند با
يكديگر كلیب واحدي را به وجود ميآورند.
از ايتتن رو در ايتتن م التته بتته نمتتود وجتته غالتتب ابیتتات ابیتتات شتتاھنامه در بافتتب متنتتي تتتاريخ
جهانگشا پردایته مي شود و به تمهیدات جويني در ايجاد رابطه مت ابل میان نظم و نثر و شكل
دادن يك كلیب يك ارچه ،مورد توجه قرار ميپیرد .در واقت استتفادہ بجتا و ھنرمندانته از ابیتات
در متن صرفا ً تاريخي و ايجاد ھماھنگي و رابطه اي منط ي بین اين دو ،موجتب شتدہ استب كته
حضور ابیات شاھنامه در متن تاريخ جهانگشا نه تنها ناھمخوان نباشد ،بلكه ن شتي محتوري در
ادبییتب بخشتتي بته تتتاريخ جهانگشتا داشتتته باشتد ،بتته پونتهاي كتته بتا دو رويكتترد تتاريخي و ادبتتي
مي توان اين متتن را بررستي و تحلیتل نمتود .در ايتن بختش ،تعامتل پويتا میتان ابیتات شتاھنامه و
تاريخ جهانگشا ،از جنبه ي معنايي و ادبي مورد بررسي و تامل قرار یواھیم داد.
 2- 1بررسي انسجام معنايي ابيات شاهنامه (پيش متني) در تاريخ جهانگشا (پس متن)
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بهرہ پیري از ابیات شاھنامه در تاريخ جهانگشا عالوہ بر پیوندھاي دستوري و زينببخشي
به كالم در راستاي مفهوم سخن و به اقتضاي معنا به كار رفته اسب .جويني از ابیات شتاھنامه
(پتیش متنتي) بته مثابته ی ابتزاري نیرومنتد در تل تین آموزہ ھتاي تعلیمتي و ایالقتي و بیتان متتورر
وقاي تاريخي بهترہ پرفتته استب .جتويني بتا ھنرمنتدي ،میتان پتس متتن یتود و ابیتات پتیش متتن
شاھنامه رابطه و پیوند قوي معنايي و محتوايي برقرار كردہ اسب( رک.م اله علوی ،فرزانه و
ديگران صفحه )79انسجام متن ي و پیوندھاي ابیات شاھنامه در متن تاريخ جهانگشاي جويني را
مي توان در دو دستهي ذيل طب هبندي كرد:
الف  :پیوندھاي معنايي ب  :پیوندھاي ادبي
الب :1- 2- 2 :بیان معاني تعلیمي كه شامل بیان حكمب و پند ،بیان عبرت ،بیان پند فلستفي و
ت دير پرايي ت سیم ميشوند:
يكي از ويژپي ھاي اصلي فرھنگ و ادبیات ايراني اندرز و موعظه استب ،پنتد نامته ھتا ی
انوشیروان ،آفرين نامه بوشكور بلخي و اندرز ھای فردوسي ،كستايي ،ناصریسترو نمونتهھاي
یوبي از اين نوع در فرھنگ ايراني اسب .جويني از پندھاي شاھنامه ھم براي اندرز به مردم
و ھم براي نصیحب كردن به سالطین و حاكمان مغول استفادہ كردہ اسب او در ايامي كه مرگ
فراپیر شدہ از شاھنامه براي تسلي یتاطر و امیتد بخشتیدن متردم ،از انتدرزھاي شتاھنامه بهترہ
مي برد:
بتتتتته پیتتتتتتي نمانتتتتتد كستتتتتي جتتتتتاودان
ھمتتته متتترگ را ايتتتتم پیتتترو جتتتتوان
(جويني  ،پ )427 :1
 :1- 1- 2- 2بيان حكمت و پند
ديگر وجه روشن تر آنكه چون معلوم اسب که جهان با كس وفا نكردہ و عاقبب كار پشب جفا
نمود بر مرد بیدار كه به نور ع ل آراسته باشد سزد كه یود را به اب ا نام ییر زندہ دارد:
به كوشش ھمه دسب نیكي بريم
بیا تا جهان را به بد نس ريم
به نام نكو پر بمیرم رواسب

مرا نام بايد كه تن مرگ راسب

لشكر مغول در دامن جنتگ چنتگ نميزدنتد و آھنتگ كشتیدہ ميدانستتند و ميپفتنتد متا را از
چنگیز یان اجازت محاربب تو نیسب ما به مصلحتي ديگر آمدہايم و تاري ديگر را آمادہ پشته
و شكاري كه از دام ما جسته ،ميجسته:
چنتتتتتین بتتتتتر بتتتتتال كتتتتتامراني مكتتتتتتن
میتتتتتتن شتتتتتتهريارا جتتتتتتواني مكتتتتتتن
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میتتتاور بتتته جتتتان متتتن ویتتتود پزنتتتد
(پ )73 /103 /2

 :2- 1- 2- 2عبرت آموزي
در آن وقب چون چنگیزیان از بخارا با سمرقند آمدہ بود متوجه سمرقند شدند و غاير را در
كوت سراي ،كاس فنا چشانیدند و لباس ب ا پوشانید:
بتته دستتتي كتتالوہ و بتته دستتتي كمنتتد
چنتتتتین استتتتب كتتتتردار چتتتتر بلنتتتتد
(پ )62/66/1
منافذ علوي و سلفي او بر دویتند و در نمدي پی یدہ در آب اندایتند:
پتس آنگتته بتته دريتتا بتته متتاھي دھتتي
يكتتتي را بتتتر آري و شتتتاھي دھتتتتي
(پ )186 /201/1
 :3- 1- 2- 2بيان پند فلسفي
سالطین بعد از دو روز كه ذل ديدند كیفر آن چه پدرشان با یاندان ملوت و بیوتات قديم كردہ
بتود برداشتتتند و در زيتر یتتوان پشتتند ،بلكتته در جتور ستتباع و عتباع عتتمین و الحكتتم هللا رب
العالمین:
بتتتتته یتتتتتات افكنتتتتتد نارستتتتتیدہ تتتتتترن
اپتتتتتتتتر تنتتتتتتتتدبادي برآيتتتتتتتتد زکتتتتتتتتن
ستتتتتتمگار ،یتتتتتتوانیمش ار دادپتتتتتتر

ھنرمنتتتتتتتد یتتتتتتتوانیمش ار بيھنتتتتتتتر
(پ )96/133/2

 :4- 1- 2- 2تقديرگرايي و اعتقاد به بخت و اقبال
 ...و در میان یاليق چون علك یايیدہ دھان مالمب شويم و غرقه غرقاب ندامب پرديم روي
به دف حوادث و تدارت یطوب روزپار عابث آريم:
و پرنتته چنتتین كتتار دشتتوار نیستتب
مگتتر بختتب ریشتتندہ بیتتدار نیستتب
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(پ)92/127/2
و ھر اماني كه از اين جها ن فاني توق كردند یات پشتب و لبتاس حیتات بته دنتدان فنتا چتات.
پیش از اين اپر در رفعب بنات النعش بودند اكنون باري ابناء النعش شدہاند و یات و یاشات را
فر :
بتتترين پونتتتته پتتتتردد ھمتتتي چتتتتر پیتتتتر

پهتتتي چتتتون كمانستتتب و پتتتاھی چتتتو تیتتتتر

پهتتي مهتتر و نتتو استتب و پتته كتتین و
زھتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

بتتتتتدين ستتتتتان بتتتتتود چتتتتتر پردنتتتتتدہ دھتتتتتر

(پ )135 /189 /2

 :2- 2- 2بيان معاني غنايي
منظور از معاني غنايي ،معاني اي اسب كه از عواطب و احساسات شخصي شاعر نسبب به
موعوعاتي از قبیل انستان ،طبیعتب ،یتدا و ...ناشتي ميشتود و نیتز موعتوعاتي از قبیتل بیتان
آرزوھا ،تاررات شخصي شاعر ،شرح عشق ،ايام ھجتران و وصتال و معتاني ديگتري از جملته
وصب شراب و بادہ نوشي و مجالس بزم را در بر ميپیرد.
 :2- 2- 2مدح و ستايش
مدح و ستايش كه جويني اغلب در مدح ستايش شخصیب ھاي تاريخي از ابیات شاھنامه بهرہ
پرفته اسب .اين نوع از مدح در واق مدح حماسي شخصیب ھاسب كه با اغراق ،بزرپنمايي و
برجستگي كالم ھمراہ اسب (پ  )196/213/1و (پ )101/143/2
مگتتتتتر بيیتتتتترد نتتتتتامور پتتتتتور زال
بتتته پیتتتتي نتتتتدارد كستتتي را ھمتتتتال
بتتته متتتردي ھمتتتي زآستتتمان بگتتتذرد

ھمتتتتي یويشتتتتتتن كهتتتتتتري نشتتتتتمرد
(پ )101/143/2

 :2- 2- 2- 2هجو و نكوهش
و سلطان را كه مرآت بخب او تیرہ شدہ بود و ديدہ یبرت او ییرہ پشته بدين مواعظ منزجر
نشد و بدين تنبیهات مرتدع نگشب:
دریتيستب جنگتتي ھمیشته بتته بتتار
تتتتو دانتتتي كتتته یتتتوي بتتتد شتتتهريار
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(پ )73/103/2
 :3- 2- 2- 2مرثيه
جويني پس از روايب واقعه كشته شدن اسراي جنگي ،ويران نمودن شهرھا و به ويژہ مرگ
ھمسر فرزندان جاللالدين در رراي اين وقاي از ابیات شاھنامه بهرہ ميپیرد كه ھمچون مرریه
فردوسي در مرگ اسفنديار اسب:
زبلبتتتتتتتتل ستتتتتتتتخن پفتتتتتتتتتن پهلتتتتتتتتوي
نگتتتتته كتتتتتن ستتتتتحرپاہ تتتتتتا بشتتتتتنوي
ھمتتتتتي نالتتتتتد از متتتتترگ استتتتتفنديار

نتتتتتدارد جتتتتتتز از نالتتتتتته زو يادپتتتتتتار
(پ )103/110/1

 :4- 2- 2- 2توصيف مجالس بزم و بيان شادخواري
اين معاني شامل بیان غنايي مجالب بزم و شادنوشي رامشگران و فضا و صحنهھاي تغزلي
اسب كه جويني با بهرہپیري از ابیات شاھنامه به یوبي اين معاني را بیان داشته اسب.
یات زمین از تب جمرات آتشین دل پرم و یو مزاپ شد ،مركبات طباي از نشتو نمتا در
اھتزاز آمدند و مرغان در مرغزارھا به آواز:
كه مي بوي مشك آيد از جويبار
كنون یورد بايد مي یوشگوار
ھمه كوہ پر نله و سنبل اسب
ھمه بوستان زير برگ پل اسب
(پ )100/107/1و (پ)117/126/1
مفاخره
سلطان طغرل را پرزي پران بودسب كه بدان مباھات نمودي در پتیش لشتكر ميرانتد و بتر
عادت اين ابیات شاھنامه ميیواند:
ر نامتتتتتتتتداران متتتتتتتتا پشتتتتتتتتب زرد
چو زان لشگر پشن بریاسب پرد
ستتتتتتتتتتتت ه را ھمانجتتتتتتتتتتتتتاي بگذاشتتتتتتتتتتتتتتم
متتتتتن آن پتتتتترز يتتتتتك زیتتتتتم برداشتتتتتتم
كتتته چتتتون آستتتیا شتتتد برايشتتتان زمتتتتین
یروشتتتتي یروشتتتتیدم از پشتتتتب زيتتتتن
(پ)21/31/2

بررسي و تحلیل عوامل انسجام متني پیش متنی شاھنامه و پس متنی تاريخ جهانگشا سید علی اکبر شريعتی فر /حسین لعل عارفی

68

 :4- 2- 2تكميل و تتميم معنا
در اين شیوہ كه اوپ ھنرمندي جويني را نشان ميدھد ،بهرہپیري از ابیات در نبهني متن
كامال در ھماھنگي با معاني و به طريق تكمیل و تتمیم آن ھاسب .حتي پیوند دو جنبه جداپانه نثر
و شعر در برابر يكديگر و در كمال مهارت ،ھماھنگي لفظ را به دنبال دارد.
در بارپاہ بر چهار بالش حشمب و جاہ بنشسب و انعام اجازت دیول یواص عام شتد و ھتر
كس بر جاي یود آرام پرفب:
كتتتته بیتتتتدار باشتتتتي و روشتتتتن روان
ستتتتتتتتايش پرفتنتتتتتتتد بتتتتتتتر پهلتتتتتتتوان
(پ  )192/208/1و (پ .)122/173/2
تاييد و تاكيد معنا
اين نوع اب یات تايید و تاكیدي بر عبارت و مفهوم قبل از یود ھستند .از كثرت یاليق بیابان
فرا تنگ پشب و در جوار اردو موع نزول نماند و مرب حلول متعذر پشب:
نمانتتد ايتتع بتتر دشتتب ھمتتوارہ جتتاي
ز بتس ییمتته و متترد و پردہستتراي
(پ )97/135 /2
برگردان منظوم معنا
در اين نوع ،نويسندہ ابتدا كالمي را ذكر ميكند س س بیتي را ميآورد كه معناي آن ترجمته
عبارت قبل اسب :آن ه اسرار اسب كستي را یتود بتدان اطتالع و وقتور نیستب كته در آن دريتا
غواصي كند .كدام طايفه را در آن افق پرواز تواند بود يا كدام فهم و وھم را از آن وادي پذر و
جواز .من از كجا سخن سر مملكب زكجا و مايعلم الغیب ان هللا.
بدين پردہ اندر تو را راہ نیسب
از اين راز جان تو آپاہ نیسب
(پ )8/9/1

ب)  :3- 2پيوند ادبي ابيات شاهنامه با متن تاريخ جهانگشا
ماھیتب یتاص تتاريخ جهانگشتتا بته پونتهاي استب كتته در آن ارز ھتاي ادبتي بتا ويژپيھتتاي
تاريخي برابري ميكند  .رويكرد جويني در تاريخ نويسي صرفا ً تكیه بر شواھد تاريخي محض و
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بیان یشك و رسمي آن ھا نیسب .بلكه كامال آشتكار استب كته جهتبپیري یتاص وي در روايتب
تاريخي نه تنها صرر انت ال پیام نبودہ كته چگتونگي انت تال پیتام بیشتتر از آن متورد توجته وي
بودہ اسب .از اين روسب كه نثر جها نگشا را در زمرہ متون منثور فني فارسي قترار متيدھیم.
یالقیب و ابداع ھنتري جتويني در پیونتد میتان ماھیتب تتاريخي و ماھیتب ادبتي نثتر یتود بستیار
برجستته استب .جتويني در پتزينش ابیتتات شتاھنامه بتا ھنرمنتدي ،عتتالوہ بتر توجته بته جنبتتهھاي
معنايي شعر ،بعد ادبي آن را نیز در نظر دارد .پیوندھاي ادبي ابیتات را ميتتوان در پروہھتاي
زير دستهبندي كرد:
 :1- 3- 2بهرهگيري از ابيات براي توصيف
ھر چند توصتیب طبیعتب و بته ويتژہ بهتار چنتدان در جهانپشتا جتايي نتدارد ،زيترا ستخن از
ايامي اسب كه غیر از اندوہ و حیرت ،چیزي به يادپتار نمانتدہ استب .بته عنتوان نمونته« :ستبزہ
چون دل مغمومان از جاي بر مي یاسب و ھنگام اسحار بر اغصان اشتجار ،بلتبالن بته مواف تب
فایتگان و قماري شیون و نوحهپري آغاز كردند .غن ه در حسرت غنجان از دلتنگي ،یون در
شیشه ميكرد و فرا مي نمود كته ینتدہ استب ،پتل بتر ترستب پتل ریتان بنفشته عتذار ،جامته چتات
ميكرد و ميپفب شكفته ام ...صراحي غرغرہ در پلو اندایته و رباب را آواز در بر پرفته:
ز بلبتتتتتتتل ستتتتتتتخن پفتتتتتتتتن پهلتتتتتتتوي
نگتتتتته كتتتتتن ستتتتتحرپاہ تتتتتتا بشتتتتتنوي
نتتتتتتتتدارد جتتتتتتتتز از نالتتتتتتتته زو يادپتتتتتتتتار
ھمتتتتتتتي نالتتتتتتتتد از متتتتتتتترگ استتتتتتتتفنديار
(جويني ،پ )317 :1
در اين نوع ،بیب در حكتم توصتیفي استب بتراي يكتي از اركتان عبتارت قبتل از آن يتا بتراي
وععیب و رويدادي یاص كه نويسندہ قتبالً بته آن اشتارہ كتردہ استب .اركتاني كته جتويني بتراي
رفاہ یاصي ھم چون جلوتري آن بتر مستند یتاني كته مكتان بتا فعتل بهاريستب ،تتا حتدودي التیتام
بخش زیم ھای ملوت چنگیزي اسب .جويني در اين بارہ پفته اسب:
كتته مي بتتتوي مشتتك آيتتتد از جويبتتتار
كنتتون یتتورد بايتتد متتي یوشتتگوار
ینتتك آمتتن كتته دل شتتاد دارد بتته نتتو
ھتوا پتر یترو و زمتین پتر زجتتو
(جويني ،پ)362 :1
و پاھي ھم جويني توصیب علمي پادشاہ را داشته از جمله در توصیب كیوت یان بر مستند
یاني و يا پاھي توصیب لشكر و میدان جنگ را داشته اسب (رت ،جويني ،پ )298 :1و (344
و  .)356توصتیب آن ھتا از ابیتات شتاھنامه استتفادہ نمتودہ ،شتامل شخصتیب ھا ،فضتا و صتتحنه،
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زمتان ،حادرته و روزپتار استب كته جتويني در اكثتتر متوارد بته شتیوہاي ستادہ و طبیعتي و در حتتد
اعتتدال از ايتن ابیتتات استتفادہ كتتردہ استب .در ايتتن پونته متوارد ،رستتاندن رشتته كتتالم بته معتتاني
وصتفي توستتط نويست ندہ زمینتته مناستبي را فتتراھم ميستازد تتتا از ابیتات بتتراي توصتیب ركتتن يتتا
وععیتي یاص استفادہ كنند .در بررسي پیوند ادبي ابیات شاھنامه با متن تاريخ جهانگشا توجه
به آرايه و صنعب شعري برجسته ابیات كته جتويني بتا آپتاھي و توجته بته تترریر آن ھتا دستب بته
پزينش زدہ ،نكته مهمي اسب ك ه بايد مورد توجه قرار پیرد .جويني با التفات به م صود معنايي
كالم و با آپاھي از شگردھا و صناعات شتعري ،ابیتاتي از شتاھنامه را بته یتدمب ميپیترد كته
آرايته و صتنعب شتتعري برجستته آن ھتتا بستتر مناستتبي بتراي اعمتتال توصتیب وي باشتتد و آن را
ت ويب سازد.
 :1- 1- 3- 2توصيف شخصيت
از مختصات متون حماستي توصتیب شخصتیب ،شترح دنوري ھتا ،رجتز یواني ھتا و تح یتر
دشمنان اسب .اين موارد كه در شاھنامهي فردوسي به وفور يافب ميشود در جهانگشاي جويني
نیز در توصتیب صتحنه ھاي حماستي كتم نتدارد .ولتي قهرمتان ايتن صتحنه ھا نتو عتاملی نیستب و
م بولیب عام ندارد ،مغولي اسب م تجاوز و یون ريتز يتا فتاتحي استب بتيرحم و یشتن ،امتا پتاہ
پهلوان حماسه آفرين شخصیب محبوب جويني ،جالل الدين یوارزمشتاہ استب .عمتدہ توصتیفات
جويني ھنگام ستايش جنگ جويان دربارہي اوسب .تنها كسي كه از چنگیز نمي ھراسید و چنتد
بار با او روبرو شد .جويني با ذكر اين ابیات اين پونه او را ستايش كردہ اسب:
ھمتتتي یتتتتات و یتتتون بتتتتر آمیختتتتتي
بتته ھتتتر ستتو كتتته بتتادہ برانگیختتتتي
(جويني ،پ )314 :1
بهکارپیری توصیب به عنوان ابزاري براي نشان دادن مشخصات و ويژپي ھاي ظاھري و
دروني شخصیب ھا اھمیب بسیار دارد .استتفادہ جتويني از ابیتات بته عنتوان يكتي از شتگردھاي
معرفي و شناساندن جنبه ھاي مختلب شخصیتي اشخاص ،ترریر و نفوذي دو چنتدان بتر یواننتدہ
ميپذارد و یصايص شخصیب ھا را در اذھان ،تثبیب و براي یوانندہ باورپذير ميپرداند.
در بررسي ابیات شاھنامه ،كه جويني براي توصیب شخصیب ھاي یود از آن بهرہ پرفته،
سه آرايه بزرپنمايي و اغراق ،تشبیه و استعارہ بسیار مهم و برجسته اسب.

 :1- 1- 3- 2توصيف شخصيت بر پايه اغراق و بزرگنمايي
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لشكر زيادت شد و بر قلب كه سلطان بتود حملته كردنتد نزديتك بتود كته ستلطان دستتگیر شتود
جالل الدين آن را رد كرد و او را از مضايق آن بیرون آورد:
بتتته پتتتیش پتتتدر بتتتر كمتتتر بتتتر میتتتان
چتتته نیكتتتتوتر از نتتترہ شتتتتیر ژيتتتتان
(پ  )49/52 /1و (پ )106/213/1

توصيف شخصيت بر پايه تشبيه
در ايتن نتتوع ،تشتبیه موجتتود در ابیتتات بستتر و زمینتتهاي استتب بتراي معرفتتي شخصتتیبھاي
تاريخي:
و سلطان را كه مرآت بخب او تیرہ شدہ بود و ديدہ یبرت او ییرہ پشته بدين مواعظ منزجر
نشد و بدين تنبیهات مرتدع نگشب:
دریتيستب جنگتتي ھمیشته بتته يتتار
تتتتو دانتتتي كتتته یتتتوي بتتتد شتتتهريار
(پ  )73/103/2و (پ )117/126/1
توصيف شخصيت بر پايه استعاره
جويني در توصیب بریي از شخصیب ھاي تاريخي از ابیاتي از شاھنامه بهترہ ميپیترد كته
بار استعاري دارند و با ھوشمندي ،اين استعاراتب را در توصیب شخصیب ھاي تاريخي به كار
مي برد .اين دسته از استعارات در ح ی تب نشتانه ھاي بیتاني ھويتب ايرانتي بته شتمار ميآينتد كته
نويسندہ با ھوشمندي از طريق كاربرد استتعارہ ھاي معنتادار و بتهکارپیری لطتايب ادبتي كوشتید
تا روح ملي و ھويب ايراني را در یاطرہھاي جمعي حفظ كند و به نسل ھاي ديگر انت ال دھد و
پاسخپوي نیاز رواني يك ملب باشد:
چنگیزیان چون ديد كه او (جالل الدين) یود را در آب افكند لشكر مغول یواسب تا یود را
بر ع ب او فرا آب دھد چنگیزیان مان شتد و از غايتب تعجتب دستب بتر دھتان نهتاد بتا پستران
ميپفب از پدر ،پسر چنین بايد:
بتدان ستوي رود بته یشتكي بديتتد
چتتتتو استتتتفنديار از پتتتتیش بنگريتتتتتد
يكتتتتي زنتتتتدہ پیلستتتتب بتتتتا شتتتتا و بتتتترد
ھمتتتتي پفتتتتب كتتتتین را نخوانیتتتتد متتتترد
كتتتته رستتتتتم ھمتتتتتي رفتتتتب جويتتتتتان راہ
ھمتتي پفتتب و ميكتترد زان ستتو نگتتتاہ
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(پ )100/107 /1
جويني در مجلد دوم كه به شرح احوال یوارزمشاھیان پردایته ،به طور مفصل جنگھتاي
جاللالدين را در سرزمین ھای غربي به یصوص با رومیان و پرجیان بیان كردہ اسب و براي
باز نمودن جنتگ و دنور مردی ھتای او بته طتور پستتردہ اي از شتاھنامه استتفادہ كتردہ استب از
جمله آن ابیات ذيل اسب:
چون اين یبر به یدمب چنگیز یان رسید و التیام و التزام احوال سلطان معلوم او شد:
كتتته افكنتتتد ستتتهراب كشتتتتي بتتتر آب
یبتتتتر شتتتتد بتتتته نزديتتتتك افراستتتتیاب
جهتتتتتتتتتتان ديتتتتتتتتتتتدپان از در كتتتتتتتتتتتارزار
زلشتتتتكر پتتتتزين شتتتتد فتتتتراوان ستتتتوار
(پ )98/136 /2
و لشكر چندان نه كه طاقب م اومب آن لشكر پركین و م ابلب پادشاہ روي زمین تواند:
دم آھتتتتن بتتتتر كینتتتته ابتتتتر بالستتتتتب
كه آن شاہ در جنگ نر اژدھاستب
اپتتتتتتتتتتر بشتتتتتتتتتتتنود نتتتتتتتتتتام افراستتتتتتتتتتتیاب
شتتتتتود كتتتتتوہ یتتتتتارا چتتتتتو دريتتتتتاي آب
(پ )99/139 /2
توصيف ادبي فضا و صحنه
آرايش صحنه و توصیب آن در به وجود آوردن احساسي یتاص در یواننتدہ از متتن بستیار
ترریرپذار اسب .جويني در وصب صحنه ھاي یاص و ترریرپذار مجال بیشتري براي توصیب
دارد  ،بتته ويتتژہ بتتراي توصتتیب فضتتاھاي حماستتي و غنتتايي بتتا موقعیتتب شناستتي بتته ھنگتتام در
بهرہ پیري از ابیات شاھنامه ،نثر یود را با ترفندھاي لفظي و تغییر شیوہ بیان تا حد ممكتن بته
شعر نزديك مي سازد .میان نظم و نثر از ديدپاہ محتوا و لفظ به ويژہ در انتخاب واژپان ،تناسب
و ھماھنگي برقرار ميكند و نثر رسمي تاريخي تبديل به نثري تصتويري و شتعرپونه ميشتود
كته بتا ستایب شتعر برابتري ميكنتد در واقت جتتويني بافتب كتالم یتود را بتا بافتب ابیتات ھمستتان
مينمايتد؛ بته پونتهاي كته روستایب نثتر و نظتتم ھمخواني ھتايي بتا يكتديگر پیتدا ميكننتد .كته ايتتن
ھمخواني ھا و پیوند اب یات و متن تتاريخ بتا ھمگوني ھتاي روستایتي متتن و شتعر ھماھنگيھتاي
سبكي را به دنبال دارد به مراتب ژرر تر و استوارتر از برقراري پیوند از طريق بهکارپیری
عوامل ربطي اسب اين پونه پیوند بافب نثر و نظتم در چنتین وعتعیتي ھتم آوايتي واژپتاني كته
عبارتنتتد از واژہ ھتتايي كتته بتته نحتتوي بتتا يكتتديگر رابطتتهي معنتتايي دارنتتد و بتته عنتتوان يكتتي از
ابزارھاي انسجام حتتي قترار ميپیرنتد دارنتد كته ھمگتي بته يتك قلمتروي معنتايي یتاص مربتوط
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ميشوند (رت آقاپل زادہ .)211 :1385 :در چنین وععیتي واژپان و چینش عبارات متناستب،
زمینه را مهیاي ابیات وصتفي ميكنتد تتا رشتته تناستب مت تن و ابیتات از نظتر پیوستتگي وصتب
پستیخته نگتردد .آنجتا كته پتروہ واژہھتاي «لشتكر ،جتو  ،بانتگ ،برپستتوان ویفتتان» در متتن
جهانگشتا بتا پتروہ واژہھتاي «لشتكر ،بجوشتید ،آوا و ست اہ» در شتعر فردوستي ھمتاھنگي آوايتي
دارند و حول محور معنايي واحدي ميپردند پوياي چنین توصیب ادبي از فضا و صحنه اسب.
از لشكر انبوہ و پروہ باشتكوہ ،صتحرا را دريتايي يافتب در جتو و ھتوايي از بانتگ استبان بتا
برپستوان و زنیر شیران در یفتان در غلبه و یرو :
بنوشتتتتتتتتتید دريتتتتتتتتتا و آواي كتتتتتتتتتوس
ھتتتوا نیلگتتتون شتتتد زمتتتین آبنتتتوس
متتتتتتتتاھي كتتتتتتتتته در آن كرانتتتتتتتته نبتتتتتتتتتود
بتته انگشتتتب لشتتكر بتتته ھومتتان نمتتتون
(پ )60/64/1
يا در نمونه زير جويني با غنايي نمودن فضا و شاعرانه كردن نثر یود و استفادہ از واژہھا
و اصطالحات ھماھنگي ھاي واژپاني و استفادہ از آرايه ھاي ادبتي يكستان بته ويتژہ تشتخیص و
جان بخشي موجب نزديكي ھر چه بیشتر شعر و نثر و ايجاد پیوندي عمیق و ژرر میان آن دو
شدہ و زمی نه را براي كاربرد بیب توصیفي شاھنامه مهیتا كتردہ استب .ستبزہ چتون مغمومتان از
جاي بریاسب و ھنگام اسحار بر اغصان اشجار نوحهپري آغتاز كردنتد و بتر يتاد جوانتاني كته
ھر بهار بر چهرہ انوار و ازھار در بستاتین و متنزھتات متيكش و غمپستار بودنتدي ستحاب از
ديدہ ھا اشك ميباريد و ميپفب باران اسب ...از پريشاني سر بر یات تیرہ مينهتاد و از غصته
روزپار یات بر سر ميكرد كه فرا چمنم صراحي غرغرہ در پلو اندایتته و چنتگ و ربتاب
را آواز در برپرفته:
زبلبتتتتتتتتل ستتتتتتتتخن پفتتتتتتتتتن پهلتتتتتتتتوي
نگتتتتته كتتتتتن ستتتتتحرپاہ تتتتتتا بشتتتتتنوي
نتتتتتتتتدارد جتتتتتتتتز از نالتتتتتتتته زو يادپتتتتتتتتار
ھمتتتتتتتي نالتتتتتتتتد از متتتتتتتترگ استتتتتتتتفنديار
(پ )103/110/1
توصيف ادبي زمان
جويني مكرر براي نشان دادن زمان وقاي و حوادث تاريخ یود و وصب روز و شب و بته
شیوہ تكمیل و تتمیم از ابیات شاھنامه استتفادہ كتردہ استب .كتاربرد ايتن شتیوہ از حیتث كثترت و
تنوع و مهارت نويسندہ در ايجاد تناسب ابیات با وععیبھاي مختلب داستاني ،متن جهانگشا را
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به پايه بانيي از زيبايي ،تناسب و جذابیب رساندہ اسب به نمونه ھايي از بیان شاعرانه زمان كه
جويني از ابیات شاھنامه براي وصب شب و روز استفادہ نمودہ ،اشارہ ميشود:
طايفهاي را قضاي آسماني از صلح و زمترہ اي را ھتواي چنگیتز یتاني از محاربتب متان تتا
روز ديگر:
ستتتتتتیه زان پتتتتتتتردون بیفكنتتتتتتد پتتتتتتتر
چتتتو یورشتتتید تابتتتان بگستتتترد فتتتر
(پ)88/93 /1
مغونن بر ممر ايشان:
شبي چون شبه روي شسته به قیر

نتته بهتتترام پیتتدا نتتته كیتتوان نتتته تیتتتر

كمتین ستایتند و دم در كشتتیدند تتراكم يكتتديگر را نميشتنایتند و قتوق قتتوق را كته ميرستتیدند
مغونن ايشان را در آب بر باد فنا ميدادند (پ .)116/125 /1
 :4- 1- 3- 2توصيف حادثه
جويني با بهرہپیري از ابیات شاھنامه حادره مرگ و حمله كردن و كشتن را بته متوجزترين
شكل یود بیان نمودہ اسب و دقب او در انتخاب ابیات متناستب بته لحظته معنتايي دریتور ترمتل
اسب .سلطان در تك اسب به زير جسب:
ست هر آن زمتتان دستب او داد بتتوس
يكتتتي نیتتتزہ زد بتتتر ستتتر اشتتتكبوس
(پ )123/173 / 2و (رک پ )69/74 /1

 :5- 1- 3- 2توصيف روزگار
دنیتتا مكتتتارہاي استتب انتتتدر یشتتم ستتتیاہ كتتتارہاي ستت ید چشتتتم ...عجتتوزہاي در جلتتتوہ حستتتنائي
پرنیان پو طالبان در ع ب او مدھو قرين صد ھزار ناله و یرو :
كنتتتتتتتد كتتتتتتتار ديگتتتتتتتر نمايتتتتتتتد دپتتتتتتتر
مشتتعبد جهتتاني استتب فرتتتوت ستتر
ھمتتتتتتته كتتتتتتتتار او جتتتتتتتاودان ھم نتتتتتتتتین
بخوانتتتتد بتتتته مهتتتتر و برانتتتتد بتتتته كتتتتین
نتتتتتتتداني كتتتتتتتته رانتتتتتتتد كجتتتتتتتتا رانتتتتتتتتدت
نتتتتتداني كتتتتته یتتتتتواني كجتتتتتا یوانتتتتتدت
نتتتتته آیتتتتتر بتتتتته كتتتتتام تتتتتتو باشتتتتتد شتتتتتدن
نتتتتته اول بتتتتتته كتتتتتتام تتتتتتتو بتتتتتتود آمتتتتتتدن
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بتتتته كتتتتتام دلتتتتتي زيستتتتتن چتتتتتون تتتتتتوان
(پ)85/118 /2

 :2- 3- 2به کارگيری از ابيات به عنوان تمثيل و مثل
استفادہ از ابیات به عنوان تمثیل و مثتل موجتب عینتي شتدن امتور ذھنتي و اقنتاع مخاطتب و
ترریر بیشتر كالم بر او ميشود.
« تا آن بفرمود تا در آن جشتن كتاس شتراب را كته ميپردانیدنتد پتر از مرواريتد ميكردنتد تتا
تمامب بر حاعران قسمب شد:
بتتتتته ديتتتتتوانگي مانتتتتتد ايتتتتتتن داوري
چتتتو قطتتترہ بتتتر ژرر دريتتتا بتتتري
(پ )177 /190 /1
بتر انديشته آن كتته ايشتان در استتتخالص پترپ معتتاون باشتد بتتا مزيتد اكتترام مرنتد و ستتلماس و
ارومیه و اشنو را بديشان داد:
كتته زنگتتي بتته شستتتن نگتتردد ستت ید
بتتتتته ناپارستتتتتايان چتتتتته داري امیتتتتتد
(پ)113 /160 /2
 :3- 3- 2استفاده از ابيات براي خلق ايجاز
جويني با آپاھي از ظرايب و لطايب ابیات با استفادہ از آن ھا در متن تاريخي یود عالوہ بر
تكمیل معنايي ،ايجاز بديعي در كالم مي آفريند .در نمونه زير نويسندہ از بیب ،به جا و به موق
بهرہ پرفته كه موجب یلق ايجاز در كالم پشته اسب:
چون از اين كلمات و نصايح كه مدار كار و ياساي ايشان برين جملب اسب فارن شدہ پسران
مذكور زانو زدہ پفتند كه:
بتتتته فرمتتتتان و رايتتتتب ستتتترافكندہايم
پتتتتدر شهريارستتتتتب و متتتتتا بنتتتتتدہايم
(پ )133 /143 /1
 :4- 3- 2استفاده از ابيات براي خلق اطناب
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جتتويني در ب ریتتي از متتوارد بتتراي تاكیتتد مضتتمون كتتالم یتتود از ابیتتات شتتاھنامه ھنرمندانتته
استفادہ كردہ اسب كه اين نوع ابیات كه به عنوان یصیصهاي ادبي به كار رفتته ،موجتب یلتق
اطناب ھنري در كالم نويسندہ پشته اسب .نمونه زير استتفادہ از بیتب در جهتب تاكیتد مضتمون
موجب اطناب ھنري كالم شدہ اسب:
و ھاتب قضا آواز ميداد كه يدات اوكتا و فوت نفخ:
و پتتر بتتار یارستتب یتتود كشتتتهاي
اپتتتتر پرنیانستتتتتب یتتتتتود رشتتتتتتهاي
(پ )187 /202 /1
 - 3نتيجه گيري
از دقب در چگونگي پیوند ابیات شاھنامه با متن تاريخ جهانگشا و بررسي آن ھا نتاي زيتر
بدسب ميآيد:
 - 1حملهي مغول يك محرت یوب براي ربب دنوری ھا و جنگاوری ھای معتدود متردان ايتن
سرزمین بودہ و عطاملك جويني در كتتاب تتاريخی ا ايتن حملته را عهتدہدار پرديتدہ و
براي حماسي كردن تتاريخش از شتاھنامه ،داستتان رستتم و ستهراب  37بیتب از داستتان
رستم و اسفنديار  18بیب و از ساير بخش ھا  18بیب که(حدود صدبی ب می شود )بهرہ
بردہ اسب.
 - 2پويي تمام امید مردم عصر جويني ھمانند مردم عصر فردوسي (که رستم به عنوان نماد
آرمان ھای ملي بودہ) به جالل الدين یوارزمشاہ بودہ و پويا جتويني غیتر مستت یم او را بتا رستتم
م ايسه كردہ اسب.
 - 3درپ و تضمین شعر بعد از آيات و احاديث كه ھم براي زينب و آراستگي كالم و ھم در
بیان تاكید و تايید معني و م صود به كار رفته اسب ،يكي از مهم تترين شترايط نويستندہ و دلیلتي
اسب محكم بر فصاحب و بالغب كالم .اين مختصه در كالم موجب اطناب در كالم جويني شدہ
اسب .اتخاذ چنین شیوہاي به ويژہ كاربرد حدود صد بیب ابیات شاھنامه در متن تاريخ جهانگشا
بیانگر توانايي جويني در ايجاد انسجام بین ابیات شاھنامه و بافب متني تاريخ جهانگشا ميباشد.
 - 4كاربرد شعر بتین نثتر اغلتب بتا پسستتن نظتام ستایتاري و معنتايي و موجتب سستتي نظتام
معنايي كالم مي شود .اما اين شیوہ در جهانگشا اغلب به پونتهاي استب كته جتدا كتردن ابیتات از
متن ،موجب پستتر رشتته معنتايي كتالم مي شتود و بته لحتاظ دستتوري و ستایب زبتاني تكمیتل
كنندہ عبارات متن ھستند.
 - 5در پیوندھاي معنايي ،ابیات در كلمه و در تل ین آموزہ ھاي تعلیمي و ایالقي و بیان معاني
غنتايي و حماستي ھستتند كته جتويني بتا بتتهکارپیری اب یتات شتاھنامه پتاہ مرریته ستایته و پتتاہ در
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وصب مجالس بزم تصويرھايي زندہ و صحنه ھايي تغزلي بر جتاي پذاشتته استب .ھتم چنتین بتا
ھنرمندي در به کارپیری ابیات عالوہ بر تكمیل معنا و پیوستگي نثر و شعر ،ھماھنگي الفاظ را
به دنبال دارد.
 - 6در پیوندھاي ادبي یالقیب جويني در پیونتد میتان ماھیتب تتاريخي و ماھیتب ادبتي نثتر و
پزينش ابیات شاھنامه و كاربرد آن ھا مورد توجته بتودہ استب .جتويني از ابیتات شتاھنامه بتراي
توصیب ،تمثیل و یلق ايجاز و اطناب ھنتري كته نشتانه از توانتايي جتويني در ايجتاد ھمگتوني
میان روسایب متن و شعر و ايجاد انسجام بین آن ھاسب در م دمه بهرہ پرفته اسب.
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The Persian Manqabat Saraian Ahle-Bait (A.S) in Baltistan
* Shagufta Sabir **Muhammad Iqbal Shahid
Abstract
Baltistan is situated in the very North of Pakistan, which consists of Skardu,
Khiploo, Shigar, Khurming, Rong Yall and Gultary valleys. Before Islam, the
people of these areas were believers of Budhism and Hinduism.
With the advent of Islam, the believers of other religions started to embrace
Islam, and Islam became the core religion of the area. In Baltistan, Islam
spread through scholars and preachers of Sadat-e-Irani who came from Iran
for preaching in this far flung area.
The aim of this article is to introduce those poets of Baltistan area, who
contributed writing Manqabat-e-Ahle Bait (A.S) in Persian language. Among
those famous poets, are Mir Abul Ahsan, Hatim Khan, Johar Ali Khan, Lutaf
Ali Khan and Syed Muqeem mirza etc.
Key words: Baltistan, Budhism, Preachers, Sadat-e-Iran, Ahle-Bait (A.S)
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اطھار دربلتستان
منقبت سرایان ِفارسی اھ ِل بیت
ؑ
*شگفتہ صابر
**محمداقبال شاھد
چکیدہ
منطقہ بلتستان درناحیہ شمالی پاکستان واقع گردیدہ است۔ قبل از ورود اسالم مردم این خطہ
نفوذ اسالم تمام این ادیان از بین
پیرومکتب ادیان ِ بودائی ،ھندو مذھب بودند ولی از ورود و ِ
رفت و دین اسالم جایگزین شد۔
در اواخر قرن چھاردھم میالدی دین اسالم توسط علماء ومبلغان مخصوصا سادات ِایرانی
 ،ترویج و گسترش پیدا کرد۔ برای گسترس اسالم ناب  ،در مناطق دور و احیانا صعب العبور
می رفتند و مردم را با ما ھیت وحقیقت اسالم آشنا می کردند۔
کالم و تبلغات مبلغان بہ خاطر داشتن اخالص ،بہ شدت در قلب ھای مردم ٖنفوذ کردہ و
مردم را از شرک و بت پرستی نجات دادند۔ اگر چہ آغاز ترویج دین اسالم توسط مبلغان چون
میرسیدعلی ھمدانی ؒ،میر شمس الدین عراقی ؒ ،سیدنا ناصر طوسی وغیرہ بود ہ است۔
مقصداین مقالہ معرفی شعرای معروف کہ منقبت سرای فارسی در بلتستان سرودہ اند و نمونہَ
اھل بیت سرودہ اند بطور نمونہ درین مقالہ شامل است۔
مناقب کہ بہ عقیدت و محبت ِ
اطھار منطقہ بلتستان در
بیت
واژگان کلیدی :بلتستان ،منقبت،
اھل ِ
ِ
گسترش اسالم ،فارسیِ ،
ِ
ؑ
نا حیہ شما لی پاکستانی واقع گردیدہ است کہ منطقہ ای از سلسلہ ’’ کوہ
ٓ
قراقرم ‘‘و ’’ھما لیا ‘‘رود ’’سند ‘‘بہ ۱۰۰۰۰مربع میل پراکندہ شدہ است(پیغام اشنا،
شمارہ ۵۔،۶محمد حسن حسرت (مقالہ نگار) بلتستان میں فارسی ادبیات ،ص )۱۳۷بلتستان کہ
مانند بھشتی در زمین است۔یک طرف این منطقہ کوہ ھای بلند ھمچون نیز K 2فصیلھای
لباسھای پوشیدہ اند کہ بلندی آنھا بہ آسمان وستارہ ھا می رسید۔ دومین و بلند ترین میدان جنگ
ِ
جھان بنام سیاچن ودرین منطقہ با کوہ ھای بلند وضع زندگی و پست اسفیاری دارد۔ ( پاکستان
کا ثقافتی انسائیکلو پیڈیا ،ج اول ،ص)۲۱۱،
بت خرد ‘‘ نیز خواندہ شدہ کہ در تا ریخ ’’مغولھا ‘‘از آن یا
بلتستان در زمان گزشتہ ’’ت ِ
دشدہ است۔ تعداد روستاھای مناطق بلتستانی عبارتنداز کہ:
*ماہر مضمون فارسی پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ الہورshaguftasabir20@gmail.com
رئیس گروہ زبان واد بیات فارسی جی ۔ سی یو الہور۔
**
ِ
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اسکرود،روندو ،شیگر،خپلو ،کھرمنگ،گلتری است۔(پاکستان کا ثقافتی انسائیکلو پیڈیا ،ج
اول،ص)۲۱۱
بلتستانی ھا بہ زبان بلتی صحبت می کنند۔ اغلب مردم بلتستان از لحاظ نژادی آریائی وتبتی
ھستند۔  ۹۵در صد ساکنان بلتستان تبتی و قبائل دیگر از جملہ مقپون ،پیگو،اماچہ ،بروشوکی
،یشکن و کشمیر مھاجران ترک ،آریائی  ،ایرانی و کشمیری نژاد ھستند کہ در طول تاریخ بہ
آنجا سفر کردہ و مقیم شدہ ا ند اما از نظرزبان ھمہ بلتی ھستند۔ (ھمو ،ھمان،ص)۲۱۷۔
مردم بلتستان صد در صدمسلمان اند،پیش از اسالم اغلب مردم بلتستان بو دایی و شماری
از آنھا ھندو مسلک بودہ اند بہ اعتقاد محققین و مورخان مردم بلتستان قبل از قرن چھار دھم
نام ’’بون چھوس ‘‘معروف بود۔ ( پاکستان
میالدی ’’دیو ‘‘و ’’مادہ دیو ‘‘را می پرستند کہ بہ ِ
کا ثقافتی انسائیکلو پیڈیا ،ج،اول ،ص)۲۹۷۔
در قرن چھاردھم میالدی مبلغین ایران علی ھمدانی ؒ ھفت صد نفر اینجا آمدہ بو دند و
اسال م بوسلہ ء ھمدانی ؒ و آن مبلغین بہ بلتستان وارد شد و ھزاران ھندو،قبل از قرن را بہ
اسالم گرویدند و نتیجہ تمدن و فرھنگ ِ ایران تصنیف و تالیف بہ زبا ن فارسی بخصو ص در
بلتستان رواج یافت۔(پیغام آشنا ،شمارہ ۵۔، ۶محمد حسن حسرت (مقالہ نگار)بلتستان میں
فارسی ادبیات ،ص  )۱۳۷چنانچہ مختصراینکہ حکمران مقپون اسکردو نیز علماء و مبلغین
ھمجوار بلتستان جھت تبلیغ ِ دین اعزام می کر دند و از آن بہ بعد علما و
را بہ سوی مناظق
ِ
فقھا از جملہ  ،سید محمد نو ر بخش ؒ  ،میر شمس الدین عراقی ؒ  ،سید نا ناصر طو سی ؒ و
سید علی طوسی ؒ وغیرہ برای ترویج و تبلیغ اسالم بہ این منطقہ وارد شدہ اند کہ تو سط
آنھا و مبلغین ایرانی د ین ِ اسالم رشد کردہ است(،لکھنوی  ،حشمت ہللا خان ،تاریخ
ثار ایرانیان و زبا ن فارسی بر فرھنگ و تمدن ،
جموں،ص )۴۵۱و ھمچنین بہ
مروززمان آ ِ
ِ
ب مجلس و چگو نگی صحبت بلتستان اثر
زبا ن و ادبیات ،مو سیقی ،آداب و رسوم ٓ ،ادا ِ
عمیقی گذاشت،بہ ھمین دلیل است کہ سبک قدیم ایرانی بر اشعار و ادبیات بلتی غالب شدہ و
خط
خط بلتستان یعنی بلتستانی قدیم رسم ا لخ خود را ’’اگے ‘‘ فراموش کردندو ِ
تغیراتی در ِ
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نستعلیق فارسی رایج شدہ است وحمچنین لغات و کلمات زیادی کہ از فارسی گرفتہ شدہ در
زبان بلتی امروز مورد اسفادہ قرار می گیرند ۔( پیغام آشنا ،شمارہ ۵۔،۶محمد حسن حسرت
(مقالہ نگار)بلتستان مینفارسی ادبیات ،ص ) ۱۳۷
ب مو ضو ع تعا ر ف منقبت ِ سرایان فارسی اھل ِ بیت اطھار ؑ و نمو نہ ء
در اینجا بمناس ِ
عقیدت اھل ِ بیت شعر سرودہ است و مھم ترین
کالم ایشان بیا ن کردہ اندکہ در بلتستان بہ
ِ
شعراء ذیل است :
لطف علی خان  ،حیدر علی خان  ،مراد علی خان سید عباس شاہ ،سلطان علی  ،راجا محمد
علی شاہ،میر ابوالحسن،حسن ،جو ھر علی و راجہ حاتم خان وغیرہ شامل است۔
راجا محمدعلی شاہ  :راجامحمد شاہ متخلص ’’ بیدل ‘‘ از راجگان سلسلہ مقپون  ،در
 ۱۰جما دی الثانی  ۱ ۳۲۰ھ ۔ق بمطابق ۱۹۲۰ھ در شھراسکرود چشم بہ جھان گشود۔(حسینی
اطھار،ص) ۵۰۵
،سید مھدی شاہ،مدایح اھ ِلبیت
ؑ
پدرش راجا حسن خان قبل از تولد وی فوت شد۔ چنانچہ راجا محمد علی شاہ در سر پرستی
وزیرغالم حیدر بو روپا  ،تربیت یافتہ در نزدیک وی فرا گرفت۔ بیدل عالوہ بر زبان ما دری
مہارت کا مل داشت و او بہ زبانھا
’بلتی ‘ بہ زبان ھای دیگر مثال عربی  ،فارسی و اردو نیز
ِ
این شعر می سرود۔(ھمو ،ھمان،ھمانجا)
راجا محمد علی شاہ پادشاہ عادل  ،پارسا و از اراتمندان آ ِل محمد بو دہ ۔ او در کالم
اطھارمی
حضورائمہ
اطھار بیان نمودہ ا ست وزندگی خود بہ
خودش ستائش ومدح ائمہ
ِ
ؑ
ؑ
سرودن شعر وتبین نکتہ ھا ی علمی ٓ ،انان
دربار وی پر از علماء و شعرایی بود کہ
گذراند،
ِ
ِ
ھدایای مناسب می بخشید۔
در فنو ن ِتیر اندازی  ،شمشیر زنی  ،اسب دوانی  ،نیزہ و نشانہ بازی محلی پو لو با زر
الئق تحسین است۔
بل قدر و
ت برای
گان بی نظیر بود۔ خدما ِ
اسقالل بلتستان قا ِ
ِ
ِ
او در سال  ۱۷اکتبر ۱۹۶۱م در ازین جھان فانی را الوداع گفت۔(ھمو ،ھمان،ھمانجا)۔
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عقیدت آل ِ بیت ؑسرودہ بہ زبان ھا ی بلتی و فارسی زینت
شعرھای او کہ بہ محبت و
ِ
بخش محافل و مجا لس سراسر بلتستان است ۔ مراثی و مناقب ایشان بہ صورت کتاب ھای
عقیدت حضرت علی ؑ سرودہ مالحظ
در دست رس می باشد۔ نمونہ کالم از ا م نقبت ایشان بہ
ِ
بفرمایید:
وی

شہ

مشکل

گشا

ای کہ ممدوح خدا داماد خیرالمرسلین
دامادخیرالمرسلین
ِ
ٰ
ابن ِعم مصطفی داماد خیر المرسلین
شیر حق شاہ والیت ھم ولی ہللا بود
داماد خیر المرسلین
بت شکن مرحب فکن شیر خدای ذوالمنن شھوار ال فتی
ِ
کیست جز شیر خدا داماد خیر ا
دین ساالر دین یعسوب دین ارکان دین
لمرسلین
ھل اتی ( )۱وانما ( )۲نازل شد از رب عال در حق موالی ما داماد خیر المرسلین
داماد خیر
خاصہ بھر تست یا
یت فتح قریب
ِ
رایت نصر من ہللا ( )۳آ ِ
المرسلین
اھل بیت ؑ صص۲۶۸۔)۲۶۹
( حسینی ،سید مھدی شاہ،مدایح ِ
امام علی ؑ دعا و التجا ء را د ر آیینہ شعر منقس کردہ کہ:
شاعر بوسیلہ ِ
:۱القر ٓان( )۱:۷۶۔:۲القرآن( )۵:۵۵۔ : ۳سور َہ الصف ۱۳:
محرم راز خدا داماد خیر المرسلین
مرھم زخم ضاللت دافع رنج و بال
بیدل غم دیدہ را داما د خیر المر
درنعیم جنت الفردوس رضوان جا دھد
سلین
اھل بیت ؑ )۲۶۹،
(حسینی ،سید مھدی شاہ،مدایح ِ
ٰ
ٰ
شمس الضحی موال
نورحق
مصطفی
مرتضی برحق وصی
یا علی
ِ
امیرالمومنین
روز جزا مو ال امیر
ساقی
ما من ھرمو منان و شا فع ماعا صیان
ِ
المومنین
(ھمو،ھمان ص)۲۶۹
فرزندراجا اعظم خان بود۔ وی از سلسلہ ء
راجا حیدر خان:حیدر خان متخلص بہ ’’حیدر ‘‘
ِ
دولتمر دان شیگر۔ بلتستان بود۔اطالع دقیقی از زندگی او دردست نیست ولی از کتاب ھای
تاریخ بلتستان معلوم می شود  ،او پدرش را در آوان کودکی از دست داد  ،زما نی کہ خوا
ھرش ’’ دول ت خاتون ‘‘ با راجا احمد شا ہ حا کم اسکردو ازدواج کرد ،چنا نچہ بہ سر
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اھل بیت ؑ
پرستی وی تعلیم و تربیت شایانی بہ دست آورد۔(حسینی ،سید مھدی شاہ،مدایح ِ
،ص )۵۱۱ھنگا می کہ نظامیان متجا وز دو گرا راجا احمد شاہ را بہ اسارت بردند ،راجا
حیدر خان بہ مصلحت ِ وقت سکو نت اختیار کرد ۔ اما در جمع آوری وتحریک استقالل
بلتستان نقش مھمی را ایفا نمود  ،بہ طو ری کہ یک سال علیہ دوگرا ھا شورش و احیا و
آزادی بلتستان را اعالم کرد ۔ در یکی از نبرد ھا ی فراوان در قلعہ کھر فو چو
)(kharfochoمحاصرہ و دستگیر شد اگرچہ توانست از زندان بگریزد وبہ ھمراہ خانوادہ
اش بہ سو ی ترکستان راھی شود با این وجود دوبارہ بہ دست نظامیان دوگرا دستگیر و بہ
جمون فرستاد شد و سر انجا م در زندان سر ینگر پس از تحمل سی سال اسارت  ،آخر کار او
در سال ۱۸۷۰م وفات یافت و در قبرستان ِ جدیبل بہ خاک سپردند ۔ (حسینی سید مھدی،مدایح
حاکم دلسوز ،مھربان و پر خروش بود و شاعری او
بیت،ص )۵۱۱راجا حیدر خان
ِ
اھل ؑ
ِ
ثاروی بہ
اھل بیت ؑ ایشان بود ۔ آ ِ
انقالبی و از معتقدان راستین پیامبر حضرت محمد ﷺ و ِ
منقبت گو ئی را
صورت پراکندہ در حاشیہ ھا و بہ زبان ھای بلتی و فارسی یافت شود ۔ او
ِ
عظمی می دانستہ است و خواھش کردہ کہ ہللا بہ صدقہ محمد
برای خو د یک سعادت
ٰ
ﷺو آل ِ محمد ﷺ مرا شفاعت می کند۔اینک چند بیت از منقبت حضرت سید
الشھداءسرودہ است:
قرہ العین علی یا حسین
زینت دوش نبی یا حسین
ٰ
ٰ
مرتضی را تو و صیی یا حسین
مصطفی را جا نشینی یا حسین
محزن سر خدا یی یا حسین
ھفت ارض و نہ سما ھر چہ بود
از وجود ذات پا کت شد وجود
ورنہ کی آدم کجا عالم چہ بود
اصل مقصود خدا ذات تو بود
با عث ارض و سما یی یا حسین
شد امامت را بہ آ ِل تو عطا
چا ر خصلت خاصہ بر تو از خدا
ھم بہ محشر شافع و تربت شفا
ھم بہ تحت قبہ مقبول دعا
ین ھمہ از خون بھایی یا حسین
(حسینی ،سید مھدی شاہ،مدایح اھل بیت ؑ ،صص۳۶۴۔)۳۶۵
عشق ،عقیدت و محبت بہ حسین ؑ این جای دیدنی است:
ِ
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از تو دارم غم ندارم یا حسین
در دو عالم کسی ندارم یا ح سین
چشم رحمت از تو دارم یا حسین
جز توم بار غمگسار م یا حسین
ا نت عندہللا رجا یی یا حسین
گشت مستغرق بہ گرداب خطا
کشتی عمرم ز امواج ھوا
ٓ
بھر نو ح ز ورق ا ِل عبا
لطف تو ندارم نا خدا
غیر
ِ
بخشیم ز ین یم رھایی یا حسین
( ھمو،ھمان،ص ) ۳۶۶
ِرسول ھستم:
رسول وآل
بحضور خدا شکر کردہ کہ من خادم وغالم
شاعراین جاہ
ؐ
ؐ
ِ
دوستان دشمنانت را دشمنم
شکر ہللا خا دمت را خادمم
ال ئمان ما د حت را الئمم
کا فران کافران را م ومنم
ای تو ممدوح خدا یی یا حسین
ھست در وصفت زبان ھا جملہ الل
ای بحق ذات پاک ال یزال
حق با بت مر ٰ
تضی و ھم بہ آل
حرمت جدت حبیب ذوالجالل
کن بہ حیدر رھنمایی یا حسین
(ھمو،ھمان،ص)۳۶۶
مرا د علی خان:مراد علی خان در سال  ۱۸۲۹م ’ شیگر ‘ بلتستان متولد شد ۔ او در سیزدہ
دست نظامیان متجاوز دوگرا
سالگی ھمراہ پدرش حیدر علی خان در سال ۱۸۴۲میالدی بہ
ِ
اسیر و سرینگر بردہ شد۔ مراد پس از سی سال از زندان ِ سرینگر رھا شد و بہ زاد گاہ خویش
اھل بیت ؑ ،ص)۵۲۹
با ز گشت ۔ (حسینی ،سید مھدی شاہ،مدایح ِ
شعر ھای او در سر زمین ِ بلتستان بی نظیر است و بسیار زیبا ،دلشین و زبان زد ِ عموم
مردم بلتستان است۔مناقب و مدایح او را می توان در ال بہ الی کتا ب ھای مناقب یا فت۔ عال
وہ بر این دو نسخہ خطی مملو م ناقب ائمہ  ،از وی نزد ِ دکتر حسن خان عماچہ نگہ داری
ف سخن طبع آزما ئی کردہ
می شود۔ مختصراَ این کہ او
شاعر خوب است و در تما م اصنا ِ
ِ
بود۔ مراد علی خا ن در سال ۱۳۳۲
دار بقا شتافت(ھمو،ھمان،ص ۵۲۹۔ )۵۳۰نمو نہء کالم ایشان بہ این قرار است کہ بہ
بہ ِ
عقیدت در مدح ائمہ معصومین صلوات ہللا علیھم اجمعین سرودہ اند:
ِ
مصطفی است
تاج سرحمد خدامیم ،محمد
ٰ
ایجاد عالم را سبب ،شد آن شھنشاہ عرب
آن بضعہء ختم النبی ،شمع شبستان علی
،علم نبی رادرعلی است
بحروبرعلی است ِ

برچرخ دین بدرالدجی،خیرالبشرخیرالوری است
ازرتبہءآن عالی نسب ،مھمان سراعرش عالاست
دین محمد منجلی،ازعصمت خیرالنساءاست خورشید
ھم قدرت داورعلی است ،نفس نبی شیرخدا است

اھل بیت ؑ  ،ص )۱۹
(حسینی ،سید مھدی شاہ،مدایح ِ
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قرآنی آیات را در شعر این طور استفادہ کردہ است:
ایزد ستودہ جا بہ جا ،درھل اتی( )۱وانّما( )۲

مرتضی است
نا د ِعلی والفتی  ،مدح و ثنای
ٰ

(ھمو،ھمان،ھمانجا )

حسین در شعر خودش سرودہ است:
حسن و
بعد ازین مھر
ؑ
ؑ

بعدازولی ذوالمنن،مھرحسین است وحسن نور بصرروح بدن ،ھم دردوعالم حرزما است
ھم جعفراست فخرزھاد،ھریک شہ مشکل گشااست
ثانی علی زین العابد ،ھم باقر نیکو نھاد
نوردوچشم صادق است ،کاظم شہ شاہ
ھفتم امام بر حق است ،الحق قرآن ناطق است
وگدااست

 :۱القرآن ()۵:۵۵( :۲ )۱:۷۶
شاہ خراسان وعجم ،آن منبع فضل و کرم
مھر نقی و عسکری
ح ِ
ب تقی متقی ِ ،
من بعد شان قایم مقا م ،برچرخ دین ماہ تمام
است
با آن رجا روزوشبا ن  ،ورد مراد مدح وثنااست
مدح ثنا خوانی شان  ،چون شد نجات عصیان
( حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،صص۱۹۔) ۲۰
سی رضا است
دافع ھررنج و الم  ،سلطان علی مو ٰ
گشتہ بہ ھریک منجلی،رفع غم ودرد وبال است
برامت خیراال نام  ،مھدی ھادی رھنما

ب علی ؑ این شعر سرودہ است:
مراد علی خان بہ ح ِ

ای دل بگو گر عاقلی ھر دم بہ آواز جلی تا از بال ھا وا رھی نام علی نام علی
برزخم عصیان مرھم است ھم دافع غم وھم است با اسم اعظم با ھم است نام علی نام علی
با رحمت حق شا مل است مفتاح کل مشکل است فرحت فزای ھر دل ا ست نام علی نام علی
درھردوعا لم حرزما است دفع بالرفع خطا است الحق ز اسما ی خدا است نا م علی ن ام علی
می گفت بہ آواز بلند نا م علی نام علی
آدم چوگردید مستمند اندو ھناک و دردمند
طو فا ن برنوح نبی چون شد کزان او شد نجی می خواند بہ آوا ز بلند نام علی نام علی
دایم بدش ورد زبا ن نام علی نام علی
حکم سلیمان شد روان تسخیراوشدانس وجان
چون برزبا ن تکرار شد نام علی نام علی
نام خلیل گلزار شد آزاد از آزار شد

(ھمو ،ھمان،ص )۲۷۰
سلطان علی،سلطان :سلظان علی فرزندمحمد قاسم در سال  ۱۲۵۰ھ بمطابق ۱۸۳۴م در
دھکدہ بلغار از توابع خپلو ۔بلتستان دیدہ بہ جھان گشود ۔ ( حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل
بیت ؑ ،ص )۵۱۵
نیان وی محمد بالل از خراسان ھمراہ با میر سید علی ھمدانی بہ این سوی آمدہ و در
ت مقدماتی را نزد ِ پدر کہ از علمای زمان خو د بہ شمار
بلتستا ن اقامت گزیدہ بود ۔ تحصال ِ
می رفت  ،فرا گرفت ۔ سپس از دا نشمندان عصر نیز استفادہ کردہ  ،چنانچہ از شاگردان خا
ص مو النا محمد حسین معروف بہ مال پیشاوری قرار گرفت۔
پس از تمام ت حصالت با راجہ حاتم خان بہ مصاحبت پراخت و در ھنگام فوت پسرش
بحر طویل معروف خویش کہ در مذھب دنیا ست ،سرود سپس بہ سلک دربار راجا محمد
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علی یبگو در آمد و منصب ملک الشعرایی را از او دریا فت کرد ۔( ھمو،ھمان،ھمانجا ) او
بعد بہ تقاضای خود بہ زادگاہ خویش ــ ’’بلغار ‘‘ باز گشت وخانہَ خود را بہ حوزہَ علمیہ مبذل
ٰ
ساختہ و تربیت شاگردان و ترویج علوم اسالمی مشغول شد۔سلطان علی در سال ۱۳۰۵ھ
بمطابق  ۱۸۸۷م وفات یافت وھمانجا مدفون گردید۔ (حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ
ِمھارت تامہ داشتہ و شعرمی سرود
،ص  )۵۱۶وی بہ زبان ھای فارسی  ،عربی و بلتی تسلط
ِ
ہ و نمونہ َمنقبت بہ عقیدت حضرت علی ؑ سرود ہ بہ این قرار است:
بہ میدان مدح علی می برم
کمیت سخن را د طرید آورم
دران دشت بر صولجان(چوگان) لسان زنم گوی مدحش بہ قدر توان
علی امر حق را مبلغ شناس
علی سا کن تخت بلخ شنا س
علی زبدہ قوم خیر البشر
علی غنچہ باغ اولی االمر
علی نخل بستا ن اتممت دان
علی سرو گلزار اکملت دان

(حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،ص )۲۲۸
منقبت حضرت علی ؑ را از قرآن چہ خوب اخذ کردہ است:
ِ
علی ؑ بلبل دو حہء انما()۲
علی ؑ گلبن روضہء ھل اتی ()۱
(ھمو،ھمان،ھمانجا ،ص ) ۲۲۸
ایشان حدیث ِ رسولﷺ را در شعر این طور سرودہ است:
علی باب سبطین و زوج بتول
علی با ب شعر علوم رسول()۳
بہ شان تو گفت یا وصی
علی انت منی ( )۴نبی مجید
حمی
(ھمو،ھمان،ھمانجا )
در مدحت ا ِھل بیت این اشعار بیان کردہ است:
ثمین گوھر درج حلم و وفا
زھرہ برج شرم و حیا
جبین
ؑ
مباھات عالم حسین و حسن
دو حجہ کہ فخرزمین و زمن
سر سروران زین العابدین
ز درگاہ حق حجہ العالمین
حدیث رسولﷺ ’’ انامدینتہ العلم علی بابھا ‘‘۔
:۱القر ٓان (:۳ )۵:۵۵( :۲ )۱:۷۶
ِ
حدیث رسولﷺ ’’ یاعلی! انت منی ،انا منک ‘‘۔
:۴
ِ
بہ علم و خرد انظق نا طقین
ششم جعفراست اصدق صادقین
سی کاظمی
فاطمی
گل گلبن رو ضہء
شہ ھفتمین مو ٰ
ھشتمین
علی الرضا حجت
شگفتہ گل باغ خلد برین
طالع نہ سما
محمد تقی
درخشاں مہ مطلع اھتدا
سر و زبدہء سروران است نقی
دھم تو شہء جسم و جا ن نبی
عسکری
امام دہ و یک حسن
چو خور طا لع مطلع رھبری
ؑ
امام جھان مھدی ؑ عالمین
آدمین
دو و دویمین حجت
کہ زندہ است از حق بجا
مصطفی
بہ جز قایم عترت احمد
ٰ
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بر اوال ِد اطھار خیر اال نام
ز ما با د بہ ھر دم ھزاران سالم
بر ارواح شاھان دار السالم
تحیات بی عد ازین نا تمام
سرم خاک اقدام ایشان بباد
دلم بر زعشق امامان بباد
(حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،صص۲۳۰۔)۲۳۱
فرزند سید قا سم بود۔ او در سال۶۲۔۱۲۶۱ھ بمطابق
سید عباس شاہ :سید عباس شاہ
ِ
۱۸۴۵م در ’’ شیگر ‘‘ بلتستان چشم بہ گشود ۔ ( حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت،ص
 ) ۵۱۸دروس ابتدائی چو ن کر یما  ،بوستان و گلستان ِ سعدی را از پدرش فرا گرفت۔ سپس
زم سفر شد۔
برای تحصیل ع لوم اول دیگرچون صرف  ،نحو  ،کالم ،فقہ ،حدیث  ،تفسیر و عا ِ
نزد عالمی از پیشاور تلمذ نمود ۔ تاریخ وفاتش از شاعری نا شناختہ در نسخہ ء خطی کہ
او ِ
نزد ِ دکتر وما عما چہ نگھداری می شود ،مصون ماند کہ او در سال  ۱۳۱۱ھ ق بمطابق
جھان دیگر شتا فت۔ ( حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ،ص)۵۱۹
۱۸۹۳م
ِ
سید عباس شاہ شاعر معروف دربلتستان بود۔ او پس از فراغت تحصیل ،مدتی با مبلغین ِ
انجیل مقدس را بہ زبان ِ بلتی ترجمہ نمود۔
عیسوی ھمکا ری کرد و
ِ
پس بہ ذاد گاہ خویش باز گشت و از تدریس و نگا رش ِ قرآ ن مجید گزران زندگی می
نام ’’بوا عباس
کرد  ،با و جود تنگدستی در خواستی نمی کرد ۔ سید عبا س در بلتستان بہ ِ
‘‘ معروف است۔ بعد از وفاتش مدایح وی گرد آوری شدہ و تا کنون چندین با ر انتشار یافتہ
میان شعرا ی در بلتستان درمدح بی نظیر است ،بہ ھم ین دلیل تا ج ملک الشعرایی
است ،از
ِ
ھموارہ بر سر او با قی است ۔ (ھمو ،ھمان ،ھمانجا)
اطھاراسالم کسی را مدح نمی گفت ،وی عاشق و مداح
ایشان شعر خوب سرودہ و غیر از ائمہ
ؑ
امیربو د و ازین با بت خود افتخا ر نیز می کرد ۔ نمونہ ء کالم بہ این قرار است :
حضرت ؑ
کمک ازغیرتو ننگ است موال امداد است
زمانہ برسر ِجنگ است موال امداد است
گران قدر وسبک سنگ است موال امداد
چوباد افتان وخیز ان دربہ درگرم بہ سوی تو
است
مرا با مانی ازجنگ است موال امداد است
کسان درنقش می نازید مرا کار است درمعنی
ھمین بی عرض بی رنگ است موال امداد
گذشت در صبغہ ہللا از دو رنگی باسر مویم
است
ٓ
ٓ
میان کوفیان تنگ است موال امداد است
عباس
وارہ
ا
ن
ا
این
در
ھم
زو
با
و
دست
گسستہ
ِ
(حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،صص ۲۶۰۔، ۲۶۱شمارہَ ریزنگارہ،۰۰۶ص)۲۱۶
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میر ابوالحسن ،حسن:سید میر ابو الحسن حسن متخلص بہ ’’تحسین ‘‘ یکی ازگویند گان
فارسی معروف در بلتستان بود ،بہ در ستی نمی توان دربارہ تاریخ و جای تولد او اشارہ
ای دقیق داشت ،اما از آثار وی معلوم است کہ وی در بلتستان پرورش یافت و ھمانجا علوم
زمان را از پدر خود سید میرزامقیم
و پدر و پدر بزر گش سید نجم الدین متخلس بہ ثاقب کہ شاعر صاحب دیوان بودہ  ،فرا
گرفت ۔ او رامی توان از پیروان سبک سخن سرایی صائب دانست۔( حسینی،سید مھدی شاہ،
مدایح اھل بیت ؑ ،ص ) ۵۰۶تحسین ایرانی تبار ( از اھا لی قم ) و نجیب الطرفین ( سید ) است
جواد می رسد و نسب مادرش از سادات
سلسلہ پدری اش بہ حضرت امام محمد تقی
،کہ
ؑ
َ
مو سوی بو دہ و در اسکردو با ھمراہ خانوادہ ای چھار دہ نفری زندگی می کرد ۔ شغل
رسالہ
تدریس و تبلیغ از سخنان وی ھویدا است۔ نگارندہ تصحیح و تدوین آن را بہ عنوان
َ
دکتری شعر می گفت و کلیات وی از دانش گاہ انجام رساندہ و در سال  ۱۳۹۱ش از سوی
انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان بہ چاپ رسیدہ است و ھمچنین نصابی بہ
پیروی نصاب ابو نصر فراھی فارسی ۔بلتی سرودہ  ،بہ چاپ رسیدہ است۔سید میر ابو الحسن
در  ۱۱۹۰ھ بمطابق ۱۷۷۶م )دیدہ از جھان فرو بست( حسینی،س ید مھدی شاہ،مدایح اھل بیت ؑ
عقیدت ائمہ ٗ معصومین علیھم السالم سرودہ بی نظیر است
،صص ۵۰۶۔)۵۰۷منقبت کہ بہ
ِ
۔نمونہ َ کالم از این قرار است:
یا رب مرا بہ رحمت بی منتھا ببخش
ببخش
خا کم بہ باد ز آتش دھی سز ا ست
بد کردہ ام گناہ من بر گناہ نیست
عصیان چیدہ چیدہ ز من تودہ تودہ است
شک از چہ در گناہ من بر گناہ نیست
ببخش
در باز گشتت سوی توام ھیچ راہ نیست
ببخش
دردہ من ھست فرض عین
دانم سزای ٗ
ٓ
باقر علوم
آرام شفیع جرم خود ان ؑ

جرم و خطای بندہ بہ لطف و عطا
ٰ
مطفی ببخش
لیکن بہ آبروی نبی
ما را بہ شیر خود علی مرتضی
آن را بہ آب دیدہ خیر النسا ببخش
ٰ
جتبی
یک رہ بہ حرمت ِحسن
ب کربال
بر من بہ شاہ
شننہ ل ِ
ٗ
بھر والی زین عبادم خطا ببخش
در محشرم ملوم مساز ای خدا ببخش
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جرمم

تمام

بھر

امام

ر ضا ؑ

من در والی جعفر ؑ و کاظم ؑ چو صادقم
بخش
ازعسکری ؑ بہ در د گناھم دوا ببخش
شرمندہ ام بحق تقی ؑ و نقی ؑمکن
یارب بحق مھدی ؑ ھادی مرا ببخش
گویم چسان آتشم آزادیم از و ست
تحسین غریب و عاجز و ز اراست ناتوان ای پا دشاہ ھر دوسرا بر گدا ببخش
(حسینی  ،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ صص ۱۳۔ ،۱۴سفینہ التحسین،ص)۷۹
منقبت ِ کہ در عقیدت حضرت علی ؑ سرودہ است،درین اشعارچند تا شعر بطور نمونہ
ازین است:
رب
سرفراز ال مکان مھمان
ھمسایہ عرش ِبرین
لسالم ای پایہ ات
ٗ
العالمین
ٓ
مظھراال علی نشین ازقا ب قوسین ھم قرین
یا ر ب نرم وحدت خلوت ارای جالل
ماحی کفرو ضاللت حامی دین
حاکم ھرچا رعنصر باعث ھرھفت چرخ
مبین
رسول باب ارسلناک اال رحمتہ للعالمین
سامی از اسم محمد نامی از وصف
ؐ
تیغ تیز قاتلو ھم از ہللا اکبر یافتہ
ای کہ شھبا ز رسالت از تو شھر یافتہ
ذوالفقارت را فسان بسم ہللا ا ندر کار زار باز وی تو قوت ا ز ہللا اکبر یافتہ
پاشنہ چون از قدومت آن تکاور یا فتہ
چابک دلدل تو کلت علی ہللا گفتن است
مرحبا بازوی تو از فتح خیبر یافتہ
حیذا پو شیدہ دستت را بہ روز جنگ بدو
(حسینی،سید مھدی شاہ،مدایح اھل بیت ؑ ،صص ۶۶۔،۶۷نسخہ َخطی)۱۲۶
ٰ
مصطفی باعلی ؑ چہ است درین اشعار بیان نمودہ کہ:
رشتہ
طبلہ کبریت احمر یافتہ
بی سخن چون
فرمان رسول
مس قلب لحمک لحمی( )۱بہ
ِ
َ
( حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،ص)۶۸
جای دیگر بیفرمائید کہ:
ٰ
مصطفی
بوستان
وا نشد چون تو گلی در
ِ
بیان
نکتہ من کنت موال ( )۳از
ِ

ٰ
ٰ
مصطفی
مصطفی جان جھان است وتو جان
امر محکم ھذا علی ؑ موال ()۲کرد
ثابت ِ
ٰ
مصطفی
ٰ
ٰ
زبان مصطفی
مرتضی ( )۴ھر کہ بشنید انت منی ( )۵از
موسی نبی دانست ھارون
فی المثل
ِ
ٰ
مصطف
ٰ
اھل بیت و وز دوکان
یہ تطھیر( )۶با شد شاھد این مدعا
رجس دور از ِ
آ َ

کل حین رحمہ ہللا علیھم ا جمعین
ختم شد نظم بہ وصف آ ِل خیرالمرسلین
(حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،صص۶۸۔،۷۰نسخہ َ خطی ص)۱۲۶
حاتم خان:
زمانی کہ راجگان(حاکمان )در زندان سر ینگر بہ سر ن می بردند  ،اجازہ داشتند بہ ھمراہ

خانوادہ و خدمت کاران ِ خود مراسم گوناگوئی را بر پا کنند ۔ بدین سان مراسم از دواج
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راجا محمد علی خان یبگو ( حاکم خپلو)دکتر حاکم اسکرود راجا احمد شاہ (مھر نگار ) در
زندان بر گزار گردید  ،از آنھا سہ فرزند ،بہ نا م ھای  ،حا تم خان  ،علی شیر خان و شاہ
جھان بیگم متولد شد ۔ مشھور است کہ راجہ حاتم خان در سخنوری از ما در ِ خویش مھر
نگار یاری می جست و ھم او بہ اصالح شعر او پرداخت  ،بلکہ معروف است بیشتر
قصائد و مراثی از مادرش  ،مھر نگار با تخلص حاتم بودہ  ،اما امروز تفکیک آنھا برای
ما بسیار دشوار  ،بلکہ نا ممکن است ۔ ( حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،ص)۵۰۹
مت حاتم از ۱۸۸۰تا  ۱۸۹۰م محیط بود ۔ نقل است کہ حاتم بہ بیماری قلبی
دورہ َحکو ِ
مبتال بودہ و ھر گاہ کہ این مرض شدت می یافت با مو سیقی خاصی ( حریب ) آن را آرام می
کرد ۔ حاتم شاعر ِ خوب بود و او بہ زبا ن ھای بلتی و فارسی سخن سرائی می کرد  ،اما
بیشتر آثار وی بہ زبان فا رسی سرودہ شدہ است کہ امروز بہ پرا کندہ در دست است ۔
وی در سال  ۱۳۸۱ھ بمطابق ۱۹۶۱م در گذشت۔ (ھمو،ھمان،ھمانجا)
رسول ’’ لحم ک لحمی دمک دمی،جسمک جسمی ،روحک روحی ‘‘۔۲،۳،۵۔
حدیث
:۱
ِ
ؐ
ؐ
رسولبحوالہ
موسی (حدیث
رسول  :۴اما تر ضی ان تکون منی بمنزلہ ھارون من
حدیث ِ
ٰ
ؐ
صحیح مسلم ج ۲۔  : ۶سورہ االحزاب۳۳:
حسین خیلی پر تاثیر است،نمونہ
منقبت ایشا ن درمدح جناب سید الشھداء حضرت امام
ؑ
ِ
کالم ازین قرار است:
زیب دوش مصطفایی یاحسین
محرم راز خدائی یا حسین
زینت عرش عالیی یا حسین
نور چشم مرتضایی یا حسین
حافظ قالو ! بالیی یا حسین
ویکہ در روز شفاعت سروری
ای کہ بر فرق شھادت افسری
نور عینین بتول و حیدری
ھم سر ور سینہ َ پیغبری
ِ
خامس آل عبایی یاحسین
گشت در زنجیر عصیان مبتال
حاتم بی چارہ از فرط خطا
لیک دارم در دل از لطف رجا
زان ھراسان دارم از رنج
زان بالیم دہ رھایی یاحسین
(حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،صص ۳۶۲۔،۳۶۳شمارہَ
ریزنگارہ( ۰۰۶،۱۳۱،
حسین گلھای عقیدت بصورت شعر سرودہ کہ:
در بارہَ امام
ؑ
السالم ای حجت حق زینت عرش برین
السالم ای راحت جان امیر المومنین

رحمہ للعالمین
السالم ای زیب دوش
َ
السالم ای مھد جنبان تو شد روح االمین
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السالم ای سبط پیغمبرشہ دنیا ودین
وی دل وجانم فدای نامت ای شاہ شھید
ای لسان ذاکرانت باب جنت را کلید
سربہ نوک نیزہ جسم اطھردر خون طپید
بھرعفو امتان جور و جفا برتو رسید
السالم ای سبط پیغمبر شہ دنیا و دین
(حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،ص ،۳۶۳شمارہ َ ریز نگارہ ۰۰۶ص) ۱۳۴

جوھر علی خان:اطالعی دربارہ زندگی او در دست نیست  ،جز اینکہ وی شاعر در بار
،دربارہ او نقل است کہ ــ ’’جو ھر علی برای تحصیل علوم از زاد
راجا حاتم خان بود
ِ
گاھش ھلدی) ( haldiبہ ناحیہ تگس))( thagasرفت و آمد می کرد ۔در بین میسر در سرایی
کہ داری یک اتاق بود ،برای مدت کو تاھی استراحت کرد و در عالم رویا بزرگواری تعویذ
ی بہ او بخشد ۔ جو ھر این تعویذ را در کالہ خود گذاشت ،از این بہ بعد اغلب کالم وی بہ
صورت شعر بود و شاعری او آغاز گردید۔ ‘‘ (حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ
ِ
مذمت دنیا
اشعار جوھربیشتر در پند و اندوز و بہ صورت بحر طویل و در
)
۵۰۹
،ص
ِ
ِ
قید حیات
مشھور است ۔ صاحب تاریخ ادبیات بلتستان ادعا دارد کہ او تا سال ۱۸۹۰م در ِ
ت علی ؑ در کالم ِ ایشان کہ در تتبع مال
بودہ است۔(ھمو ،ھمان،ھمانجا) نمونہ َ منقبت ِ حضر ِ
حسن کاشی ھفت بند سرودہ اند:۔
افتخار قدرت ابداع رب العالمین
السالم ای پایہ ات باالتر ازعرش برین
نفس پیغمبر امام حق امیر المومنین
باعث ایجاد عالم غایت ابداع کون
ِ
اشجع ملک عرب شیرخدا نصرت
بت شکن خیبر فکن گرد ضیف فخررسل
قرین
ھل اتی ( )۲بر آسمان رتبہ ماہ مبین
انت منی( )۱کوکب طالع ز برج جاہ تو
غرق آید در بسیط و زلزلہ اندر زمین
گر نگردد گردش دایرہ بر راَی تو
مدح خوانت بر فلک باشد ملک صبح ومسا زان کہ طاعت ھیچ در عالم نباشد بہ ازین
ٰ
چون نہ نعت او برون شد باز قد
مصطفی مدحش کند در انس و جان
آنکہ حق و
سیان
(حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،صص۸۸۔،۸۹نسخہ َ خطی ،ص)۳۹۳
جای دیگر مدح حضرت علی ؑ می گفت کہ:
آنچہ ثابت می شود از حوض آیات و حدیث ای نکہ حب تو بود ایمان و غیر او ھوس
گشتہ از قھرت بہ دم آن منقطع و آن
دشمن و بنیاد او در دار و گیر معرکہ
منطمس
ھر کہ گردد در شب تار حوادث مضطرب دشت پر خار و پر پیچ باشد پیش و پس
اندر آن ساعت نباشد یاور او
باشد اندرعالم حیرت ب بیند چار سو
ھیچکس
بر لب رویا علی مشکل گشا فریاد
نیم بسمل گردد از یاد مال خویشتن
رس
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:حدیث رسولﷺ :۲القرآن( )۱:۷۶۔:۳القرآن(سور َہ اال حزاب)۳۳:
۱
ِ
بر سر عزتش فخر نبی آدم کنی
اززمین بردار یش فر ماندہ َعالم کنی
(حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،ص،۸۹نسخہ َ خطی ،ص)۳۹۳
بیت) آفرید و برای این
درین اشعار شاعر بفرمائید کہ خدا جنت بہ حب دوستانت (اھل ؑ
موضوع اینطور سرودہ است:
دشمنانت را فلک مصداق ابتر یافتہ
چون خدا جنت برای دوستانت آفرید
کز نقایص ذات پاکت را مطھر یافتہ
زآیہَ تطھیر( )۱ظاھر کرد بر ایمانیان
ازصف قدسی نثراد ان ھیچگہ ممکن
بود نورت در جینش ورنہ آدم را سجود
نبود
(ھمو  ،ھمان،ص)۹۰
بند دیگرعظمت علی ؑ سرودہ اند کہ :
ِ
عظمت ِ تو بی نھایت یا امیرالمومنین
اصل ایمان شد والی یاامیر المومنین
بر فلک بھرام با این خیرہ گی درخون طپد از سنان شعلہ َ رایت یا امیر المومنین
من فدایت من فدایت یا امیر المومنین
مھر آبایی مدار از خاک پای خود دریغ
تا چہ گویم د ر ثنایت یا امیر المومنین
فر یاد از نا فھمیم
داد از نا دانی و
بار تو یک قطرہ ایست
عرش پیش عظمت قصر جاللت ذرہ ایست بحر پیش دست دریا ِ
(حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ،ص)۹۱
لطف علی خان :دربارہ زندگی لطف علی خان جز این در دست نیست کہ راجا لطف
فرزند حیدر علی خا ن بن ذوالفقار بن میرزا خان حاکم منطقہ کریس از
علی خان غریق
ِ
بیت ،ص)۵۲۳
سلسلہء راجگان یبگو ۔ خپلو بود ۔ (حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل ؑ
غریق ،لطف علی خان در منقبت امام رضا علیہ السالم عقید ت خودشان این طور بیان
نمودہ است:
 :۱سورہ اال حزاب۔۳۳
موسی رضا
حامی دین پیمبر شا ہ علی
ٰ
رضا
قرہ العین بتول و راحت جان رسول
تا جدار شھر مظلومیت و شاہ غریب
موسی رضا
ٰ
صبح امیدیکہ بعداز شام و غم دارم نصیب
رضا

موسی
حافظ شرع مطھر شاہ علی
ٰ
موسی رضا
نو گل گلزار حیدر شاہ علی
ٰ
ضامن غربا و مضطر شاہ علی
موسی
از در سلطان داور شاہ علی
ٰ
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موسی
ساحل یثرب میسر شاہ علی
ٰ

شکر ہللا گرچہ باشم در یم عسرت غریق
رضا
(حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ،ص،۴۲۴شمارہَ ریزنگارہ)۰۰۶،۲۳۷،
تعالی پر تا ثیر بیان نمودہ است:
ایشان منقبت امام محمد مھدی عج ہللا
ٰ
چون گلی در گلشنی کو تازگی یابد ز آب
کرد عالم باز ما پرانہ آھنگ شباب
یافت جان جسم جھان ز ایجاد آن جان جھان زندہَ جاوید دین بگرفت ازو شرع و کتاب
زوست ارکان سما محفوظ ازقص و خراب
کرد حاصل فیض کلی عالم امکان از و
می گمارند بیشتر باریش چون شعر کالب
اھل حق
دشمنان ھمت بہ تخریب طریق
ِ
آنچہ باید شد جھان آشفتہ از ظلم و جفا کن فرج نزیک تر بر و عدہ یارب شتاب
جان بازم در رھش گیرم عنان بوسم
آرزو دار د خداوندا غریق بحر جرم
رکاب
می زند ھر لحظہ دست و پا ،پی درخوشاب
زیرگرداب خطا دایم غریق روسیاہ
( حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،ص،۴۷۲شمارہَ ریزنگارہ،۰۰۶،ص)۲۴۰
مقیم ،سید میرزا:سید میرزا مقیم از عالمان و شاعران معروف در زمان خود بود ۔ او بنا بر
دعوتی از کشمیر ۔جدیبل بہ بلتستان رخت بر بست و عنوان واعظ کہ بہ ’’میر ‘‘معروف است،
در اسکردو سکونت اختیار کرد ۔ در مورد احوال  ،آثار و ی اطالعی چندانی در دست نیست
۔ازسخنان تحسین آشکار می شود کہ مقیم در او اخر زندگی اش بہ علت فلج قوت حرکت و
گویایی را از دست دا د و در سال  ۱۱۴۷ھ۔ق بدور رود حیات گفتہ و در اسکرود و مد
اھل بیت
فون گردد۔ (حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت،ص)۵۳۱مناقب ایشان بہ
ِ
عقیدت ِ
ف الفبای آمدہ و زبان شیر ین شان با افکارعرفانی
ب حرو ِ
سرودہ است ۔این منقبت بہ تر تی ِ
مملو بودہ ۔اشعار شان حاوی اندیشہ ھای لطیف معرفت و بیانگر اسرار و رموز حقیقت و
عقیدت با علی ؑ چطور اجرا می شود چند نمونہ از اشعا ر این منقبت را مالحظہ می فرمایید:
آسمان و آفتاب و انجم و اختر علی
از الف اول امام و افضل و اکبر علی
ٰ
با بود بیشک برادر با محمد بو تراب باورت باشد کہ بعد از مصطفی بھتر علی
ثمر َہ کار صواب است ساقی کوثر علی
ثا ثنایی شربت است ثابت بہ قرآن وحدیث
سید و ساالر احسن یثرب و سرور علی
سین سردار سپہ ساالر سرور سر فراز
قاسم خلد و جحیم و قاتل عنتر علی
قاف قسام قدیم و قادر و قاھر مقیم
مالک ملک مروت مشفق و مفخر علی
میم مھر مومنین و مسلمین رامستقیم
وہللا با  ہل صاف ہللا در نبی یا ور علی
واو والی والیت وارث وحدانی است
ھمدم و ھر باب ھمت حضرھم رھبر علی
ھا ھز بر ھل اتی ()۱و ھا نی ھل ھدا
یم یمین و یثرب و یاقوت کل یاور
یا ید ہللا ھست یوسف حسن او نور یقین
علی
(حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،صص ۶۶۔،۶۵شمارہ َ ریز نگارہ
،۰۰۶ص)۱۴۸
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علی واال صفات بیتابا نہ سرودہ است۔ نمونہ اشعار از این
سید مقیم میرزاعقیدت و عشق با ؑ
قرار است:
درج گھر ز منقبتش کن دھان مرا
یا رب کلید قفل زبان کن بیان مرا
ٓ
ز اب جمال دلکش معنی عیان مرا
گرآب و تاب در دل آیینہ ام چو عکس
گردد چو موی در نجف جز و تن بہ نطق حرفی کہ گاہ نظم رود بر زبان مرا
گردد غذای روح و روان مغز جان
بر استخوان لفظ بہ طبع ھما منش
مرا
گشتہ ز امر لو کشف این سر عیان
در با گاہ قدس جز ا و نیست محرمی
مرا
گویا شود بہ منقبت شہ زبان
ھمچون درای با دل صد پارہ ام مدام
مرا
ٰ
ٰ
مرتضی علی است
مرتضی علی است مشکل گشای شاہ و گدا
مطلب روای ھر دوسرا
(حسینی،سید مھدی شاہ ،مدایح اھل بیت ؑ ،ص ،۲۲۳نسخہ َ خطی  ،ص)۲۹۴
 :۱القرآن()۱:۷۶

اطھار دربلتستان شگفتہ صابر /محمداقبال شاھد
منقبت سرایان ِفارسی اھ ِل بیت
ؑ
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War and Reconciliation in Mystical Teachings
* Mohammad Reza Yousefi **Tahereh Abbasi
Abstract
In mysticism war and peace are part of human innate traits because man
consists of two opposite sides: body and soul or heaven or hell. If there is a
war, it is against himself and is the defeat of evil forces that are preceded by
the outbreak of the outer war and the overcoming of the devil. Muslim mystics
have set reconciliation and peace as its plane for teachings. They consider
tolerance as a prelude to peace and peace as the removal of war, because by
friendship and tolerance conslict can be prevented. The Sufi’s practical
behavior with people was of tolerance and friendship and this rule was
extremely important in their teachings. Peace must be kept to prevent any kind
of conflict and war, because peace not only prevents war but also eliminates it.
One of the most beautiful effects of peace in mystical terms is reconciliation
with the beloved. One of the other rituals of the monastery setting was
narrating or telling a story, and it did not leave a victim among the people of
the monastery. From this perspective, even this apparent quarrel is also valid.
The presence of mystics and the perfect human beings is believed to be a grace
of God, the creator and creator of peace and tranquility.
Keywo rds: war, reconciliation, mysticism, consanguinity, tolerance, adventure
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جنگ و آشتی در آموزه ھای عرفانی
* محمد رضا یوسفی
** طاھرہ عباسی
چکیده
عرفااان جنااگ و صاالخ را ب شاای از صاافات فمااری ان ااان ماای دانااد زیاارا ان ااان متشاابُ از دوب ااد
متضااااد ج اااح و روا یاااا الااااسی و افالسااای اساااش و اگااار جن ااای ھاااح باشاااد جناااگ باااا الاااود و شب ااات
نیروھااای اھریمناای باار جنااگ بیروناای و لب ا باار سااشاہ شاایمان متااد اسااش .عارفااان م االمان ،آشااتی و
صاالخ بااا ھماا هتاای ناھمبیشااان را ساار وه آمااوزہ ھااای الااویا اارار دادہ انااد .آن ااا ماادارا و رفاا را
متدما ی صاالخ و صالخ را برطاارد سنناادہی جناگ ماای دانناد وااون بااا رفا و ماادارا مایتااوان از بااروز
نااعاج جلااوگیری ساارد .ساالوو عملاای صااوفی بااا ماارد  ،سااازگاری ،ماادارا و تحمااُ ایااتا و ا یااش آنااان
اسااش و در آمااوزہ ھااای آنااان باا ایااش م ااح دان ااات شاادہ اسااش .باارای جلااوگیری از و ااوج ھاار ناااوج
جنااگ و سشاامبا ،بایااد صاالخ را پاایا گرفااش .وااون صاالخ ناا تن ااا از جنااگ پیش ا یری ماای سنااد بلباا
برطااارد سننااادہ آن نیاااع ھ اااش .یبااای ا ز زیبااااتری جلاااوہ ھاااای صااالخ در ت اااابیر عرفاااانی ،آشاااتی باااا
م شااوا اسااش .یباای دی اار از آدا الانتاااہ نشااینان ،ماااجرا سااردن یااا ماااجرا گفاات بااود و باع ا ماایشااد
نتااری بای اھاُ الانتاااہ باا ی نماناد .از جااتا تاری جناگ ھااا با ال او از مشاار عرفاا جناگ ھفتاااد
و دو ملاش اساش .ت بیار جناگ ھفتااد و دو ملاش در آماوزہ ھاای عرفاانی صارفا با مف او ناعاج فر ا ای
و عومااا سشاامبا مااتھبی نی ااش .از ایاا دیاادگاہ هتاای نااعاج ھااای ایاا ج ااانی و ناااھری نیااع اعتباااری
اسااش .آن ااا هضااور عارفااان واصااُ و ان ااان ھااای سامااُ را مااو الاادا و سااازندہ صاالخ و آراماااا و
میدان تند.
کلیدواژگان :جنگ؛ آشتی؛ عرفان؛ رف ؛ مدارا؛ ماجرا
*دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانش اہ ح ،ایران myou se fi46 @ y a ho o. c om
** سارشنا س ارشد زبان و ادبیات فارس ی ،دانش اہ ح ،ایران 129. a 64 @ g m ail.c o m
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مقدمه :

جنگ و آشتی از متوالت م ح اجتماعی زندگی بشری اسش و از دیرباز توج ان ان را ب
الود م مود داشت اسش .عرفان گرو یک مبتب فردگراسش و ی در ب د اجتماعی الود ب
ویژہ ھمعی تی با دی ران و سلوو اجتماعی ت ا یح ب یار ارزشمند و ساربردی دارد .در
ج ان بینی عرفانی از یک سو وجود یک هتیتش محض و ب یط اسش و از دی ر سو ج ان
محُ اجتماج اضداد اسش .نعاج و سشمبا بی متنا ض ھایی س اجعای ج ان ھ تی را
تشبیُ می دھند از یک طرد جعیی از ال لش ھای آن اسش از طرد دی ر ای نعاج ھا هتی
سشمبا بی ان ان ھا اعتباری اسش و هتیتتی ندارد .در ای نوشتار با تبی بر آموزہ ھای
عرفانی در طی بیا از دہ رن ،جنگ و آشتی و اب اد آن از منظر عارفان م لمان بررسی
الواھد شد.
 . 1جنگ و صلح اضداد:
ب ا عان ھم عرفا ،عرفان سیا آشتی اسش .طب آموزہ ھای عرفانی ،ج ان یک وجود
ممل و ب یط اسش و مظاھر آن ھم نشات گرفت از ھمان وجود مملتند .پس ای مظاھر با ھح
نعاج و سشمبا ندارند .از منظر عرفانی ،الا
وآ

ممل ج ان ھ تی س جمع اضداد(آتا و باد

و الاو سبون) را سبب ت ویرگری گیتی سردہ اسش از بندگانا الواست تا آن ا نیع با

ا وگیری از ج ان پیرامونشان با ھح در صلخ و آشتی ب سر برند:
« اى درویا! در عا ح جبروت شبر و هنظُ یك ط ح دارند ،تریاا و زھر در یك نرد
پرورش مى یابند ،باز و مرغ با ھح زندگانى مى كنند ،گرگ و گوسفند با ھح مىباشند ،و روز و
شب یكرنگ دارند ،ازل و ابد ھح الان اند ،نمرود با ابراھیح ب صلخ اسش ،فرعون را با موسى
جنگ نی ش(» .ن فی ) 361 :1386 ،از آنجا س اللتش ج ان بر پای اضداد و عناصر متضاد
اسش سشمبا بی موج ودات تا هدودی اتی و فمری مینماید:
ای ج ان جنگ اسش كُ وون بن ــــرى
آن یكى رہ ھمـــــىپرد بــــــــ وپ
رہ اى باال و آن دی ـــــر ن ـــــــــــون

رہ با رہ وــــــو دیـــ با كافرى
و آن دگر سوى یمیـــ اندر طلـــب
جنگ ف لیشــــــــان ببی اندر ركون
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زیـــــ ت ا و آن ت ا ــو را بدان
جنگ ف لــــى ھ ش از جنگ ن ــــــان
(موالنا: 1391 ،دفتر ششح ،بیش ) 36- 39
در مشاار عرفااانی سااانایی ،م لو ااات ا اای تاااک ب اادی ھ اااتند یااا در جنااگ یاااا در آشااتی؛ و ااای
وجااود آدماای س ا دوب اادی و جااامع اضااداد اسااش گاااھی در جنااگ و زمااانی در آشااتی اسااش .وی باار آن
اعتتااد اسااش س ا گرفتااری ان ااان ب ا دسااش دیاو سین ا و ه ااد و ش ا وات دنیاوی ،ب ااد جنااگ طلباای او را
تتویااش ماای سنااد در هااا ی س ا روی آوردن باا ب ااد الااداگون ی و دی ا  ،بازدارناادگی او را ساابب الواھااد
شد:
گُ و دل دان ســــرشت آد
ھرو جع مردمند یك رن نــد
روا ان ان عجایبيسش عظیح
بل جب روا روا ان انيســـش

ای بر آن آن بری شدہ درھح
یا ھم صلـــــخ یا ھم جن ند
آد از روا یافش ایـــ ت ظیـح
ك در ای دیوالان زندانيســش
(سنایی)473 ، 1387 ،

مو وی جنگ و صلخ را جعء ال لت ای زندگی مادی می دا ند؛ زیرا هیاتی س سر منشأ
آن جمع اضداد باشد صلخ و جنگ ب شی از طبی تا مح و

می گردد ،ب ھمی ج ش مو وی

آن ب ا از هیات را س با صلخ و آراما سشری شود زندگی ب شمار می آورد و بر ای باور
اسش س ای صلخ و سازگاری در پرتو عنایش پروردگار اسش:
مرگ آن ساندر میانشان جنگ الاسش
زندگانـــــــــی آشتی ضد ھاسش
ضـــد دور را
ا و دادہ اسش ای دو
مو ه ای شیر را و گـــــور را
ِّ
(موالنا: 1391 ،دفتراول)1293- 1294 :
از ای دیدگاہ هتی نعاع ای ای ج انی و ناھری نیع اعتباری اسش و در اصُ و
هتیتش الود ای ال ح ھای ناھری در صلحند:
وـــــــون ب بى رن ى رسى كان داشتى
گــــر تو را آید بر ایــ نكت ســؤال

موســــــى و فرعون دارند آشتـــــى
رنگ كــــــــى الا ى بود از یُ و ال

ای عجب كای رنگ از بى رنگ الاسش

رنگ با بى رنگ وون در جنگ الاســـش
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(ھمان،دفتر اول)2468- 24 70 :
مو وی سشمبا ناھری الالی را ب دعواھای سودسان مثُ زدہ در ای بارہ ونی سرودہ اسش:

جملـــــ بى م نى و بى مغــــع و م ان
جنگ اللتان ھمچو جنگ كودكـــان
جملـــــــ در الینف ـــــى آھن شــان
جمل با شمشیر ووبی جن شـــــان
( ھمان،دفتر اول)3435- 3 436 :
ای هتیتش را ععیع ا دی ن فی با ت بیر دی ری ای ونی بیان نمودہ اسش:
« شك نی ش ك ھر ویع ربى دارد ،اما ر «دی ر » باشد و ر االربا دی ر و ھرك ب
وج الداى «الود » رسید و ب

ات الداى «الود » نرسید ،بشپرسش اسش و ھم روز با الل عا ح

ب جنگ اسش و ھم ر وز در اعراض و انكار اسش ،و ھرك از وج ب تشش ب

ات الداى

رسید از بشپرستى الالصى یافش و ب یكبار با الل صلخ كرد و از اعراض و انكار آزاد شد « و
ای عالمش نیك اسش » و آنك بر وج رسید اگرو الداى مى پرستد ،اما مشرك اسش .و آنك ب
ات «الداى » رسید ھح الداى مىپرستد اما موهد اسش( » .ن فی)80 :1381 ،
ناھر آموزہ ھای آنان
بر مبنای ای ج انبینی پیامبران با ھح نعاج و سشمبا ندارند و و در
ِّ
االتالد مشر باشد و ی ھم طا ب ھدایش و س ادت بشرند و ان ان را ب اصُ الویا س ھمانا
جوار ر ا ی اسش رھنمونند:
جنگ سس نشنید اندر انبیـــــا
ز آن ھم جن ند ای اصحا ما
نور هس ما وراغ و شمع و دود
ز آنب نور انبیا الورشیــد بـــود
یک بود پژمردہ دی ر با فـــروز
یک بمیرد یک بمانـــد تا ب روز
(موالنا: 1391 ،دفتر و ار :بیش ھای )450- 452
باا ایا وجاود ،جناگ و ناعاج ھاای بشاری و ونا توجیا مایشاود سانایی بار ایا بااور اساش :ھم ا
ایا ر ایااُ االال اای و شاارارت ا و سااتح ھااا ناشاای از نفااس اسااش و آن ااا شاایمان ایی ھ ااتند س ا زیاار نتااا
ان ان م فی شدہ اند:
ای ھم الشح و جنگ و نلح و شرور

دد و دیونـــــــــد در نتــا
(سنایی:1387 ،

رور
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ب ت بیر او اگر توفی ا ی یار ان ان نشود و وی را ب عا ح یک رن ی و صلخ سوا ندھد
ھمیش ان ان در ونی جنگ و سشمبا بی پایانی با ی الواھد ماند .از نظر مو وی ،نعاج و
جنگ از ال لش ھای ج ان مادہ اسش ،وگرن عا ح باال س از آن ب ج ان م انی ت بیر میشود
یک رنگ و بدون ھرگون االتالد اسش:
اگر مر تو را صلــــــــــخ آھنگ نی ش
تو در جنـــــــگ آیى رو م ب لـــخ
ج انی ش جنــــگ و ج انی ش صلــخ
ھح آ و ھــــــح آتا برادر بــــدند
موالنا با تلمیخ ب هدی

« لب ا موم

بی ان ان ھا اعتباری اسش زیرا الا

مرا با تو اى جان ســـــــر جنگ نی ش
الداى ج ان را ج ان تنـــــگ نی ـــش
ج ــــان م انى ب فرسنــگ نی ــــــش
ببی اصُ ھر دو ب جع سنــــگ نی ــش
(موالنا)223 :1384 ،
بی االصب ی م اصابع ا رهم » گفت جنگ و صلخ

ھم ان ان ھا ه ت ا ی اسش:

(موالنا: 1391 ،دفتر ششح ،بیش )45
 . 2جنگ صفات بد
نی ش از ما ھ ـــــش بی اصب یـــ
جنگ مــــــا و صلخ ما در نور عی
از دیدگاہ عرفان االالا مدار سنایی صفات ر یل ی بشر مثُ الشح وجنگ ب شی از فمرت
ان ان و در هتیتش ھمان ب د مادی اوسش:
دیو هتدت گرفت انـــــــــــدر ونگ
ه د و هتد كردہ آ ش جنگ
تو بدی الوى زشش و ش وت و راى
ب الداى ار رسى بدی الداى
(سنایی)280 :1387 ،
عا ی منشا جنگ و االتالد را نیروھای دوگان اھریمنی و فرشت ی دان ت بر ای نظر اسش
س ای دوگان ی و در ج ان بیرون و و در دنیای درون ان ان باشد منشا درگیری و االتالد
می گردد .م ر زمانی س سشاہ فرشت ان شبر دیوان را بشبنند « :ش وت ا شكر دیو اسش ،و
عتُ شكر فریشت  ،وون ھر دو فراھح آیند بضرورت میان ھر دو شكر جنگ ایح شود ،و یكى
از ایشان دی رى را اثبات نكند ،و این ا ضد آنند و تمارد میان ایشان ھمچنان اسش ك میان
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روز و شب ،و میان روشنایى و تاریكى  ،و ھر گاہ ك یكى از ایشان ا ب شود دی رى را ب
ضرورت ازعاج كند (» .محمد عا ی، 1386 ،ج : 4

( 16

« صبر جایى بود ك جنگ بود ،و جنگ جایى بود ك دو شكر م تلو بوند .و ای دو شكر،
یكى از الیُ مالیك و یكى از الیُ شیاطی  ،در سین آدمى جمع اند .پس او ل د در راہ دی
مشغول شدن اسش بدی جنگ  .و صحراى سین را شكر شیاطی در كودكى فروگرفت اند ،و
شكر مالیك ب نعدیك بلوغ پدید آیند .پس تا شكر ش وت را ر نكند ب س ادت الویا نرسد ،و
تا جنگ نكند و در جنگ صبر نكند

ر نتواند كرد .و ھر ك بدی جنگ مشغول نی ش آن اسش

ك والیش ب شیمان م لح داشت اسش .و ھر ك را ش وت زیر دسش وى شد و ب طوج شرج
گشش او را ای فتخ برآمد (» .عا ی ، 1383 ،ج : 2

) 347

عمار نیع جنگ و صلخ را ب شی از صفات فمری ان ان می داند زیرا ان ان را متشبُ
از دوب د متضاد ج ح و روا یا الاسی و افالسی میداند و ب ر ای نظر اسش س فانی شدن از
صفات بشری میتواند متضم صلخ باشد:
ھــــر ســــر مویى سنانى ساالت
جنگ وی ش از جان عنانى ساالت
سای گشت نیك و بد پن ان شـدن
صلخ وی ش از ات الود پن ان شدن
(عمار)465 :1354 ،
ھمی دیدگاہ را در مشر مو وی ھح میتوان م شاھدہ نمود .وی جنگ با الود و شب ت
نیروھای اھریمنی را بر جنگ بیرونی و لب بر سشاہ شیمان متد میداند:
ھر یكـــــى با ھح م ـا ــــو در اثـــر
ھ ش اهوا ـــــــــح الالد ھمدگـــر
با دگر كس سازگـــارى وـــــون كنح
وـــــــون ك ھر د راہ الود را مى زنح
ھـر یكى با دی ـــــرى در جنگ و كی
مــ ـــوج شكرھاى اهوا ـــح ببیـــــــ
پس و مشغو ى ب جنـــــــگ دی ران
مى ن ر در الود ونی جنـــــگ گــــران
(موالنا: 1391 ،دفتر ششح،بیش ھای )51- 54
عا ی منشأ ھر نعاج و االتالفی را شیمان می داند؛ زیرا شیمان از جنگ و االتالد بی
مرد سود می برد .او با اشارہ ب داستان وا ترنی ونی می گوید « :آمدہ اسش ك

وا ترنی

فریشت اى را دید ،گفش :مرا علمى آموز ك بدان ایمان و یتی م بیفعاید .گفش :در الشح مشو،
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و شیمان در ھیچ ها ى بر فرزند آد ونان ادر نباشد ك در هال الشح ،پس الشح را فرو الور،
و ب و ار و آھ ت ى وى را ساك ك  ،و از ت جیُ بشرھیع ،ك وون ت جیُ كنى هظ الود در
نیابى،

و

بر

دور

مباش (» .عا ی: 1386 ،ج : 3

و

نر

نعدیك

و

آسان یر

باش،

و

جبار

ستیعہ

كار

)342

ن فی ھح منشأ نعاج ھا و سشمبا ھا را یر ا ی تلتی سردہ اسش « :اى درویا! ھرك
ب وج الداى رسید ،و وج الداى را دید الدا مىپرستد اما مشرك اسشَ « :و ما ی ؤْ ِّم أَكْث َرھ ْح
اَّلل ِّإ هال َو ھ ْح مشْ ِّرك ونَ » ؛ و ھم روز با مرد ب جنگ اسش ،و در اعتراض و انكار اسش .و
ِّب ه ِّ
ھرك از وج الداى ب تشش ،و ب

ات الداى رسید ،و ات الداى را دی د ،ھح الداى مىپرستد،

اما موهد اسش ،و ازاعتراض و انكار آزاد اسش ،و باالل
(ن فی:1386 ،

عا ح ب

صلخ اسش» .

)293

از منظر یک عارد هتی جنگ پیامبران با سافران بر سر آ و الاو نی ش بلب آن ا ھدد
واالتری س ھمانا نجات امش از ھالسش و رساندن آن ا ب س ادت اسش:
تا نفـــــر یابح فرو گیــــر ج ان
م نمى كــرد عا از ب ـــــر آن
تا رھانح مر شمــــا را از ھـــالك
ز آن ھمى كرد صفود جنگ واك
(موالنا : 1391 ،دفتر سو  ،بیش ھای )4550- 4553
وی اساس جنگ ھای پیامبران را بر راری صلخ و آشتی می داند؛ زیرا بر ای نظر اسش س
پیامبران با مع دسش ھای متجاوز ب هتوا دی ران ،پای ھای آشتی و صلخ پایدار را بنا مین ند:
جنـگ پیغمبر مدار صلــــــــــخ شد
صد ھعاران سر بریــــد آن د تــــان

صلـــــخ ای آالر زمان ز آن جنگ بـــــد
تا امـــــان یابد ســــر اھــــُ ج ــــــان
ھمان ،د فتر اول :بیت ای )3866- 3867

.4پیشگیری از جنگ
عرفا س تربیش یافت مبتب صلخ طلب عرفان ھ تند ،طب اصُ تتد پیش یری بر درمان،
توصی می سنند س برای جلوگیری از و وج ھر نوج جنگ و سشمبا ،باید صلخ را پیا گرفش.
صلخ ن تن ا از نعاج پیش یری می سند بلب برطرد سنندہ جن گ نیع ھ ش .در ای راستا هتی ب
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هبا و اطرافیان آن ا سفارش ب صلخ ،رف و مدارا مینمایند .یبی از م ت ات و جلوہ ھای
بارز صلخ طلبی عرفان "رف " اسش .عارفان م لمان رف و مدارا را در برابر جنگ و الشح و
سین

رار دادہ عمو مرد را دعوت ب ھمعی تی و مدارا مینمایند .گفش« :عالمش تواضع آن

اسش ك س

بول كنى از ھر ك گوید ،و رف كنى با ك ى ك فروتر بود ،و بعرگ دارى

ه

آن را ك باالى تو بود در رتبش( » .....،عمار:1370 ،

 )503سید رسُ  -صلى اَّلل علی و آ -

فرمودند ك  « :اگر رف  ،ویعى مىبود ك دیدہ مىشد مىدیدى ك ھیچ م لو ى از آن نیكوتر
نی ش » و فرمودند ك  « :رف

و نرمى را ب ھیچ جا ن تاردند م ر آنك زینش داد و از ھیچ جا

بر نداشتند م ر اینك آن را م یو

كرد » (نرا ی:1378 ،صص )250- 249

یبی از شرایط الز برای ایجاد رف و مدارا ائُ شدن اهترا و ه م اوی و برابر برای
دی ران اسش؛ زیرا ھمعی تی فتط در شرایط برابر هاصُ الواھد شد ...« :و جم ور آفریدگان
را هتیر ندانى و گواھى نیك و بد در ه ھیچ سا ك ندھى تا ب استتامش رسد و آنچ توانى از
شفتش دریغ ندارى ب طری رف و محبش ك كمال ایمان ب دوستى م لو ات باز ب ت اسش» .
(اردستانی:1388 ،

)51

مؤ و مرصاد ا باد یُ مدارا آن را ب ه

سلوو و مدارای شیخ با مرید ت بیر سردہ گفت

اسش « :باید ك بر مرید مشف باشد و او را بتدریج بر كار هریص مى كند ،و بارى بر وى نن د
ك او تحم ُ نتواند كرد ،و او را برف و مدارا در كار آورد .و وون مرید در بض باشد ب
ت ر د والیش بار بض از او بردارد و او را ب ط ب شد ،و اگر در ب ط زیادت فرا رود درى
بض بر وى ن د و ب ط از وى ب تاند ،و پیوست

از اهوال مرید

ایب

نباشد (» .رازی ، 1374 ،صص .) 245- 246
سلوو عملی صوفی با مرد  ،سازگاری ،مدارا و تحمُ ایتا و ا یش آنان اسش و در آموزہ
ھای آن ھا ب

ایش م ح دان ت شدہ اسش ب گون ای س بعرگان عرفان در ای بارہ فرمودہ اند:

« و بباید دان ش ك  :مدارا كردن با كاف الل از االالا صوفیان اسش و گفت اند :ھر ویعى را
جوھرى اسش و جوھر ان ان عتُ اسش و جوھر عتُ صبر اسش و د یُ عتُ مرد تحم ُ ا ى و

جنگ و آشتی در آموزہھای عرفانی محمد رضا یوسفی /طاھرہ عباسی

مئو نش م لمانان اسش و مدارا كردن با الل
زودالشمى( » .س روردی:1375 ،
در عرفان جام
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دفع زھر نفس كند و رد طیا و سرسبكى و

)112

گرای نجح ا دی رازی برهتر داشت پادشاہ از جنگ او ویش دارد و از آن

جا س وزیر می تواند بیشتری تأثیر را بر پادشاہ ب تارد توصی نمودہ وزیر ب اید بردبار و شبیبا
باشد تا بتواند با بردباری الویا آتا ضب پادشاہ را فرونشاند و وی را از رار گرفت در
م رض جنگ رھایی دھد « :ال لش و ار تحم ُ اسش ،باید ك همول و بردبار باشد ،و بر
آنچ پادشاہ در ها ش ضب و هدت و سورت گوید یا كند با او یا با دی رى ،ب تلم و و سكون
ب پیا بازآید ،و كلماتى گوید ك اطفاء نایرہ آتا ضب او كند ،و از كلماتى ك الشح ان یع و
هتدآمیع باشد اهتراز نماید .و وون پادشاہ را وا

اى افتد یا جا ب اى پیا آید از بُ ال ح ،اگر

ب م ابرت و سكونش و تدبیر صا خ و راى صایب آن كار را تداركى تواند كرد ك پادشاہ را
و تال نباید كرد و در م رض المر نباید افتاد بكند ك « َو ا ُّ ْلخ
هر
َال ْی ر » (».....رازی: 1374 ،

)472

در آموزہ ھای عرفانی شاہ رمع و نمادی از الداوند اسش ب ھمی الاطر عمار بر دو صفش
برج ت برای پادشاہ بر وفا و مدارا ان شش مین د:
سلمنش را نی ش وون سیمرغ كس

زان ك بى ھمتا ب شاھى اوسش و بس

ـــودَش
شاہ آن باشد ك ھمتـــا نبْ َ

جع وفــــا و جع مــــدارا نبــــودش

)275
(عمار:1383 ،
م تملی م تتد اسش نوج رابم ی ان ان ھا با ھح نوعانشان نشأت گرفت از نوج رابم با
الداوند اسش ،اگر با الداوند جنگ د اشت باشند با ان ان ھا ھح سر جنگ دارند « :ای د یُ اسش ك
الل را با بندہ جنگ وندانى اسش ك او را با الدا جنگ اسش .وون او را با الدا آشتى پدید آمد
الل را نیع با او آشتى باشد( » .م تملی:1363 ،

)1763

هافظ تحش تأثیر آموزہ ھای رآنی از جمل "اشداء علی ا بفار رهما ء بین ح" مردان ی با
دوستان و سازگاری با دشمنان را توصی مینماید:
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با دوستان مروت با دشمنان مدارا
آسایا دو گیتى تف یر ای دو هرف ش
(هافظ)198 :1385 ،
مو ااوی ساا ھمچااون دی اار عارفااان م االمان ،آشااتی و صاالخ بااا سافاا الالی ا هتاای ناھمبیشااان را
سار وه آماوزہ ھاای الاویا ارا ر دادہ در بااارہ جناگ ھاا و االتالفاات بای ماارد بار ایا بااور اساش س ا
تااا جنااگ نباشااد آشااتی م نااا و مف ااومی ناادارد باا عبااارت ب تاار در پرتااو جنااگ اسااش ساا اادر و ب ااای
آشتی مش ص می شود:
دا راهش دایما بی راهتی اسش
الشح ھای الل ب ر آشتی اسش
ھر گل ا ز شبر آگــــ می سند
ھر زدن ب ر نوازش را بــــــود
بوی بر ضد تا ضد ای هبیـــح
بوی بر از جع تا سُ ای سریــح
مار گیر از ب ر یاری مــار ج ش
جنگ ھا می آشتــی آرد درسش
(موالنا:1391 ،صص )990- 993
در آموزہ ھای دینی ما بر صلخ ،آشتی و ھمعی تی با ھم نان تاسید شدہ اسش .در ای
ت ا یح ،آشتی با ه و پس از آن با او یای ه و سشس با برادران دینی ب ویژہ صاهبان ه ،
مثُ پدر و مادر ،موسدا سفارش شدہ اسش .الزم ی صلخ و صفا ،آشتی با الداوند اسش زیرا
صلخ با ه ت ا ی موجب ھمعی تی با بندگان او میشود:
« و از جفا بازگشت آشتى كردن اسش .و آشتى كردن ن تی متا دوستى اسش ك تا آشتى
نباشد الدمش الدمش ن ردد .وفا از دشم ھم جفا بود .ن ش دوستى باید تا ب د از آن وفا وفا
گردد ،ونانك گفش :م

ح یك

لوصال اھال فكُ اه ان

نو  .باز وون آشتى درسش گشش

محبش ثابش گشش .از متا عداوت متا محبش آمد؛ وز متا بی ان ى متا آشنایى آمد ،آن
الدمش را متدار پدید آمد .ھروند ك
(م تملی :1363 ،ج :1
ب گفت ی امامان م

د

بر وفا بیا فشارد نعدیكتر گردد» .

)228
و (ج) مدارا سردن با وا دی و تحمُ ا یش ایشان از جمل هتو ی

اسش س بر گردن فرزندان بودہ س ھیچ گاہ نباید فروگتاردہ شود« :در با م اشرت و سلوك
با وا دی  ،باید ب طری مدارا و ھموارى باشد و اگر از ایشان ا یتى ب تو رسد ،تحم ُ نما ،ورا
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ك ایشان در كووكى زهمش ب یار و آزار بیشمار از تو كشیدہ اند ،اگر در بعرگى رعایش ایشان
كنى و متحم ُ آزار ایشان شوى س ُ باشد (» .اما صادا (ج):1377 ،

)437

موالنا م تتد رہ تا رہ اسش دوار سشمبا رسیدن ب الورشید اسش و ی و تی رسید و در
الورشید هُ و محو شد دی ر جنگ و سشمبشی ندارد .نفس ما ھح مثُ رہ اسش تا از رہ بودن
الود محو نشدہ سشمبا دارد و تی از الود بیرون آید و الورشیدی شد دی ر با س ی نعاج ندارد
وون فتط وفتط ب الورشید فبر می سند:
جنــگ او بیرون شد از وصو و ه ـــــا
رہ ای سان محـــــو شــــد در آفتا
جن ــا اكنون جنگ الورشید اسش و بــــس
وون ز رہ محو شــــــد نفس و نفس
راج ــــــــــــ ــونَ
رفش از وى جنبا طبـــع و سكــون
از وــــ از ِّإنها ِّإ َ ْیـــــ ِّ ِّ
(موالنا: 1391 ،دفترششح :بیش ھای )40- 42
عا ی رف را متدم ی صلخ و صلخ را برطرد سنندہ ی جنگ دان ت توصی می
سند با رف و مدارا از بروز نعاج و سشمبا جلوگیری شود:
«بدان ك رف
اسش ،و ر ف

ستودہ اسش ،و ضد آن عنو و هدت اسش .و عنو نتیج الشح و درشتى

و نرمى نتیج الوش ویى و سالمش .و باشد ك سبب تیعى الشح بود ،و باشد ك

سبب آن شدت هر

و استیالى آن باشد ،ب هیثیتى ك از تفكر مدھوش گرداند و از تثبش مانع

شود .پس رف در كارھا ثمرہ اى اسش ك جع الوش ویى آن را ب بار نیارد .و الوى الوش نشود
م ر

ب

ضبط

وت

اعتدال (» .عا ی:1386 ،ج :3

الشح

و

وت

ش وت،

و

ن اہ

داشش

آن ا

بر

هد

 ) 381در جای دی ر در مورد مدارا توصی ای سردہ س با

تم ک ب آن می توان با هوادث و شرایط بد و یر ابُ تحمُ سنار آمد می گوید« :بدان ك
الل از س جنس آید :تایند ،ك از ایشان ن عیرد و ب ضى وون دارو ،ك در ب ضى اهوال
بدیشان هاجش افتد و بس ،و ب ضى وون علش اند ك ب ھیچ و ش بدیشان هاجش نباشد ،و یك
مرد بدیشان مبتال  -شود :مدارا! ھمى باید كرد تا برھد .و در جمل صحبش با ك ى باید كرد ك
وى را از تو فایدہ دینى باشد و یا تو را از وى (» .ھمان:1383 ،ج :1
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سنایی رف را در م نی تدبیر و درایش ب سار گرفت و گفت اسش با رف و مدارا آسان تر
بر ال ح می توان ویرگی یافش:
بــــا و تــــــا را زدیو در مشتیر
از عتوبش س هرد بیا م یـــــر
بشك از روى الل گردن ال ــح
(سنایی)721 :1387 ،

بر ت از راہ رف بر ت ال ـــــح
ھمی توصی را فیض ساشانی نیع دارد:
صو ش دشمـــ ب مــــدارا شك

ال مـــى و استیعہ بدایش مك
(فیض ساشانی:1381 ،

)379

 .5ماجرا کردن
یبی از آدا

پ ندیدہ و م تح

می شد نتاری بی

اھُ الانتاہ با ی نماند .اگر بی درویشان ب و م ویی درمی گرفش شیخ یا

الانتاہ نشینان ،ماجرا سردن یا ماجرا گفت بود و باع

بعرگ درویشان آن ا را صلخ میداد « .ف ُ و ار در بیان ماجرا گفت اسش ی نى اگر درویا
س نى گوید ،یا كارى كند ك دی رى را برنجاند ،آن كس ك رنجیدہ باشد ،باید ك در دل ندارد ،و
در نظر درویشان با آن درویا ب طر ی

مو آنچ رفت باشد ،ب وید .و اگر او را جوابى واضخ

باشد ونان ك درویشان بول كنند ،ب وید ،تا آن س
را جوا

از الاطر آن درویا ب در رود .و اگر او

واضخ نباشد ،دراز نكشد ،و زود ب عتر و استغفار پیا آید ،و برالیعد ،و ب جاى

كفا رود ،و بای تد ،و دسش برھح ن د ،و سر در پیا اندازد ،تا آن اہ ك آن درویا برالیعد و
آن درویشان دی ر ب موافتش آن درویا برالیعند .و ایشان ھر دودسش در گردن یكدی ر آورند،
و الوش شوند .آن گاہ جمل بر موافتش یكدی ر را در برگیرند و بنشینند ،آن

الاد از مم ومات

آنچ هاضر باشد ،در میان آورد ،و اگر ویعى هاضر نباشد ،الاد آ ب رداند .و اگر وال
هاضر باشد ،ویعى ب وید ك آواز الوش دری و ش اثرھا دارد .و ماجرا گفت مدد وى اسش
درویشان را تا درویشان ب اد

زندگانى كنند .و س نى ك نباید گفش ،ن ویند؛ و كارى ك نباید

كرد ،نكنند .و در و ش ماجرا گفت ا بت باید ك شیخ هاضر باشد .و اگر شیخ هاضر نباشد،
درویا ك ب جاى شیخ باشد ،باید ك هاضر بود .و اگر ای ھر دو هاضر نباشند ،باید ك الود
ب الود ماجرا ن ویند ،ك كدورت زیادہ شود(» .ن فی:1386 ،صص)170- 171 :
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شیخ ابوس ید در ماجرا و نعاج درویشان مداالل متدماتی نمی سرد در عوض صبر مینمود
الودشان مشبلشان را هُ سنند سشس ھر سدا را پند می داد « :الواج بلفتخ شیخ رهمة هللا علی
شیخ

گفش ك با می ن شدن شیخ ما ابو س ید ،آالری بار ،ابتدا ازینجا الاسش ك از مریدان الا

ما دو كس با یكدی ر صداج كردند ،و شیخ ما را عادت ونان بودى ك وون میان دو درویا
نتارى رفتى ،شیخ الاموش مى بودى تا ایشان سین تما بشرداالتندى .وون دان تى ك اندرونشان
پاك ببود ،آن

كلم اى ب فتى و آن فراھح آوردى و میان ایشان اصالا كردى .وون بری

شیخ در میان ایشان كلم اى ب فش آن فراھح آمد  (».....محمد منور:1390 ،
ماجرا سردن و ماجرا گفت گرو در اصمالا صوفی مف و الا

رار،

)146
دارد و ی در متون ادبی

فارسی ،توس ا ب ھر االتالد و سشمبا فظی بی دو نفر نیع اطالا می گردد:
« و ھمچنی روایش اسش ك روزى میان ه

و ه ی  -علی ما ا ال  -ماجرایى س ش پیدا

شد ونان ك ب الشح از یكدی ر إعراض نمودند ،ه ی در است تا  ،استبماء نمود ،تا ه
بیامد و او را در كنار گرفش و الشنود كرد ،ه ی گفش :دانى ورا تأالیر كرد  ،با وجود آن ك
تو م تر و ب ترى گفش :ورا گفش :از ای ج ش ك از جد الود محمد رسول اَّلل  -صلى اَّلل
علی  -شنیدہ بود وون دو كس بر یكدی ر الشح گیرند ،آن را ك تتد نماید ب صلخ و استرضا،
وند ثواب ش ،الواستح تا آن ثوا ترا باشد ،و اال پیشتر م از تو الشنودى ج تمى  -و اَّلل ا موف
» (ساشانی:1380 ،

)487

عرا ی با ب رہ گیری از م انی غو ی و اصمالهی ماجرا ب رسح الر دریدن صوفی پس
از ماجرا سردن ،پرداالت اسش گفت اسش ب جای الر  ،د ح واو و وشمح پر از آ گردید:
بجاى الر دل و دیدہ در میان آمد
بیا ،ك با ب تو ماجرا نكردہ ھنوز
(عرا ی)190 :1363 ،
س روردی هُ ماجرا بی دو طرد صوفی را ونیف ی بعرگ و ارشد آنان دان ت م تتد
اسش وی باید شروج سنندہ نتار را اهضار و وادار ب پوزش الواھی نماید:
«شیخ  -رهمة اَّلل علی  -گفش ك  :از شیخ و متتداى الود ضیاء ا دی ابو ا نجیب  -رهمة اَّلل علی -
سماج دار ك اصحا

را مى گفش ك  :وون میان یكى از شما وهشتى افتد ،باید ك متد
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د عتر بای ش .اگر

گوید :م اندرون الود صافى نمى بینح ،ب ناھر اعتبارى نی ش ،باید ك او را گوید ك  :برالیع
ك ب بركش یا  ،ه ت ا ى صفا بب شد و وهشش ب كلى مندفع شود ،و ای ماجر ا كردن و
اندرون را از بغض و هتد پاك گردانیدن ،الاص ای طایف راسش ،ك ن واھند ك اندرون
ایشان ،ب نلمش كدورت و تفر

منازعش ،مكد ر و تاریك باشد ،و وون جافى عتر كند،

هاضران باید ك عتر او بول كنند( » .س روردی:1375 ،

)55

پس از ماجرا و بر راری دوبارہ آشتی بی طرفی  ،صفا و صمیمیش و شیرینی صلخ بی
آن ا جاری می شد .هافظ س بی الود و م شو ا ماجرا شدہ ب او پیشن اد می سند ونانچ نتار
را تما سند و ب صلخ باز گردد ب شبران اش ونان ب وجد می آید س الر می درد:
ماجرا كح ك و بازآ ك مرا مرد وشح

الر از سر بدر آورد و ب شكران ب والش

هافظ)207 :1385 ،
از آنجا س شاہ در ت ابیر عرفانی رمع الداوند اسش ،ب اءا دی سلمان و د با بیان گل آمیع
می گوید زمانی س طلب و عش از جانب توسش پس ماجرا و شبایش ھح از طرد توسش ورا
عتا

می سنی:

عش آن ش بـــــــــى رار كــردہ اسش
در ونـیــ ســـــــــــــودا وا افكندہاى

سوز و شو ا الورد و الوابح بــــردہ اسش
در د ـــــــــح عشــــــــ ورا آكندہاى

وون ز توسش ای الواسش و ای سودا مـرا

از و روى اسش ای عتـــــا و ماجـــرا

(ب اءا دی سلمان و د)223 :1376 ،
شاہ ن مش هللا س الویا را بندہ و ممیع راہ عش می داند از ماجرا سردن م شوا با الود
گل مند اسش:
درطریتش ھرو فرمایى ،ب جان فرمان بر

ماجــــرا ب تار با ما ماجــــــرا آالر ورا

(شاہ ن مش هللا و ی:1380 ،
 .6جنگ با دشمن

)9
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عمااار ب ا عنااوان یااک عااارد متشاارج ،اصااحا شااری ش را پاارورشدھناادگان ایمااان ماایدانااد و
م تتدسااش جنااگ بایااد علیاا بااای دینااان باشااد زیاارا م االمان ن ااابش باا پیشااوایان ھاایچ سیناا ای نااادارد؛
توصی ی سلی او صلخ با آنان اسش:
جنگ با اربا ایمان نیك نی ش
جنــــگ باید ب ر بى دینان دیــ
جنگ را ب تار و الوش ك آشتى
یبی از جتا تری جنگ ھا ب ال و

ساالت ایوان و كیوان نیك نی ش
الـــــود م لمان را نباشد ھیچ كی
نیكبی وون ت ح نیكى كاشتى
(عمار)262 :1323 ،
از مشر عرفا جنگ ھفتاد و دو ملش اسش .از

آنجا س اللتش ج ان مادہ بر پای ی و ار عن ر تضاد آتا و باد و آ و الاو استوار اسش و
بر دو ب د ناسوتی و الھوتی بنایا ن ادہ شدہ ،نعاج و سشمبا در اجعای آن طبی ی اسش .ب
ھمی ج ش ت بیر جنگ ھفتاد و دو ملش در آموزہ ھای عرفانی صرفا ب مف و نعاج فر ای و
عوما سشمبا متھبی نی ش:
َاجیَ ة َو
َع َرس َ
ول ه ِّ
اَّلل ( ) :إِّ هن أ هم ةَ م وسَى افْت َ َر َشْ بَ ْدَہ عَلَى إِّ ْهدَى َو سَبْ ِّ ی َ فِّ ْر َ ةً فِّ ْر َ ة ِّمنْ َ ا ن ِّ
َاجیَ ة َو إِّ ْهدَى َو
ار َو افْت َ َر َشْ أ هم ة ِّعی َى ج بَ ْدَہ عَلَى اثْنَتَیْ ِّ َو سَبْ ِّ ی َ فِّ ْر َ ةً فِّ ْر َ ة ِّمنْ َ ا ن ِّ
سَ ْب ونَ فِّي ا نه ِّ
ان َو
ار َو إِّ هن أ همتِّي سَت َفْت َ ِّرا بَ ْ ِّدي عَلَى ث َ َال ٍ
َاجیَ ة َو اثْنَت َ ِّ
ث َو سَبْ ِّ ی َ فِّ ْر َ ةً فِّ ْر َ ة ِّمنْ َ ا ن ِّ
سَ ْب ونَ فِّي ا نه ِّ
ار(.اب بابوی  :1362 ،ج : 2
سَبْ ونَ فِّي ا نه ِّ

)585

رسول الدا مي فرمود :امش موسى پس از او ھفتاد و یك فر شد و یك فر اش نجات یابندہ و
ھفتاد فر اش در آتشند و امش عی ى پس از او ب ھفتاد و دو دست شدہ اند ك یك دست نجات
یابندہ و ھفتاد و یك دست در آتشند و ھمانا امش م ب زودى پس از م ھفتاد و س گروہ الواھند
شد ك یك گروہ نجات یابندہ و ھفتاد و دو گروہ در آتشند ) .اب بابوی  ،بی تا ،ج :2

 )707مثال

مو وی یبی از جنب ھای جنگ  ۷۲ملش را نعاج و سشمبا دوب د هیوانی و ملبی ان ان
دان ت م تتد اسش ای جنگ تا پایان هیات ان انی و نشئ زندگانی مادی ادام دارد:
ا حتر اى مومنان كان در شماسش
جمل ھفتاد و دو ملش در تو اسش

در شمـــا بس عا ح بىمنت اسش
وہ ك روزى آن بر آرد از تو دسش
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(موالنا : 1391 ،دفتر اول ،بیت ای )3287- 3288
نبت جا ب ای دیدگاہ بی البر بودن عناصر متضاد و درگیر از ھح اسش ب ھمی ج ش با
ھح سنار می آیند:
وون م بخ كردہ اى ھر ویع را

ات بىتمییع و با تمییع را

ھر یكى ت بیخ بر نوعى دگر

گوید و از هال آن ای بىالبر

بى البر از یكدگر و اندر شكى
بلك ھفتاد و دو ملش ھر یكى
(ھمان،دفتر سو ،بیش ھای )1495- 1498
ب اءا دی سلمان و د نیع ونان باور داشش س ھفتاد و دو ملش دردرون ھر بشر ن فت اسش
ب ھمی د یُ ھر ان ان پیوست در تضاد گرفتار بودہ ،از نظر االال ی گاہ ھمچون یک م لمان و
حظ ای ب د شبی یک جاھُ یا یک سافر عمُ می سند:
گشتـــ مدفون در درون ھر بشر
ھ ش ھفتاد و دو ملش ای پ ــر
یك زمانى جاھُ و یك حظ هبر
یك زمانى مؤم و یك حظ گبر
ھـــــر دمى ها ى شود م مان تو
كفر و ایمان سر زند از جان تـــــو
جمل ان پرند ازی بیا و كمـــى
ھ ش ای ھفت اد و دو در آدمـــــى
آن ملك ماننــــدہ شادى و ــح
مى زند سر اندریشـان د بــــــ د
(ب اءو د:1376 ،صص )67 - 68
در فی ما فی آمدہ س ھفتاد و دو ملش ھح دی ر را نفی می سنند زیرا ھر طایف الود را ه
و طایف ی دی ر را باطُ می داند ،ب استناد ستا متسور ای طوایو تن ا در اعتتاد بر ای س
تن ا یک طایف بر ه اسش با ھح متف ھ تند ...« :ھر طایف اى طایف دی ر را نفى مىكند ای ھا
مى گویند ك ما هتیح و وهى ما راسش و ایشان باطلند و ایشان نیع ای ھا را ھمچنی مى گویند و
ھمچنی ھ فتاد و دو ملش نفى ھمدگر مىكنند .پس ب ات فاا مى گویند ك « ھم را وهى نی ش » پس
ھح
در نی تى وهى ،ھم مت ف باشند و ازی جمل یكى راہ اسش ،بر ای
مت فتند (» ....موالنا)135 : 1386 ،
هافظ د یُ ب وجود آمدن متاھب م تلو را نرسیدن پیروان آن ب ه ا یتی می داند س
وون ب هتیتش نرسیدند دوار گمراھی شدند .هافظ الود را جعء فر ی ناجی و بر ه دان ت
دی ران را از س ب نبردن هتیتش م تور می دارد:
وون ندیدند هتیتش رہ اف ان زدند
جنگ ھفتاد و دو ملش ھم را عتر بن
(هافظ)318 :1385 ،
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. 7صلح با دیگران
توصی ی سلی اسال سفارش ب صلخ و ھمعی تی با دی ران ب ال و با ھمبیشان اسش
در آموزہ ھای دینی بی م لمانان و در جام اسالمی نعاج و االتالد م نی ندارد م ر ب د یُ
نا پارسایی ،ب ھمی ج ش ه ت ا ی توصی میسند:
ات بَیْنِّك ْح (انفال )1 :اى ا حا ة ا تى بینكح ،یكون سببا ال فتكح و اجتماج
صلِّح وا َ
اَّلل َو أ َ ْ
« فَات هت وا ه َ
اَّلل فى فرائض َو َرس و َ فى سنت ِّ .إ ْن كنْت ْح م ؤْ ِّمنِّی َ فان االیمان یوجب ك .ای
كلمتكحَ .و أ َ ِّطی وا ه َ
الما با صحاب رسول اسش مي گوید :اگر مؤمنان اید متتضى ایمان آن اسش ك الداى و رسول
را فرمان ب ردار باشید و در طاعش دارى یك دل و یك س باشید و در كار نایح و انفال مجاد ش
و االتالد از میان بردارید و ب الداى و رسول بازگتارید تا ونان ك الواھد در آن هكح كند و
ھم ب ھح صلخ كنید تا رست ار شوید(» .میبدی: 1371 ،ج  ، 4صص )4- 5
فیض ساشانی توصی ی موسد برای پایمرد ی در نعاج ھا و االتالفات درون جام ی
اسالمی و بر راری صلخ و آراما میسند « :اصالا ات ا بی ی نى میانجى مرد در م اصمات
و هرو  ،و صلخ افكندن میان ایشان بر وج ى ك صالا طرفی در آن باشد و وهشش و
عداوت زایُ گردد (» .ساشانی)499 : 1380 ،
میبدی پایمردی را ب دو نوج الو و بد تت یح سردہ ،برآن باور اسش س واسم گری س
منجر ب اصالا شود پ ندیدہ اسش و اگر ب االتالد بینجامد ناپ ند « :شفاعش نیكو آن ش ك از
ب ر مرد س نیكو گوید ،و در اصالا ات ا بی بكوشد ،و شفاعش بد آن ش ك در مردمان
وینى كند ،تا ایشان را درھح
بد گوید ،و میان ایشان س
س
افكند (» .میبدی:1371 ،ج )610 : 2
فایض باا اسااتناد با هاادی نباوی گفتا اسااش :پیاامبر ( ) فرماود « :آیااا نماى الواھیااد شاما را از ویااعى
البااار دھاااح كااا بااااالتر از نمااااز ،روزہ و صاااد اساااش عااارض كردناااد :وااارا ،فرماااود :اصاااالا ات
ا باای  ،زیاارا باار ھااح زدن باای م االمی نابو دكنناادہ دی ا اسااش » .پیااامبر ( ) فرمااود« :باااالتری صااد
آشااتى دادن بااای م ااالمانان اساااش (» .فااایض ساشااانی:1372 ،ج  ) 452 :3از آنجاااا سااا اسااااس م ااالک
فتیاان و زیاار ساااالش مجموع ا ی فتااوت ،دوسااتی و صاالخ بااا یباادی ر اسااش ساشااانی ب ا اصااحا فتااوت
ونی توصی سردہ اسش:
« و از االااص ال اااایص اصاااحا فتاااوت ،اصاااالا ات ا باای اساااش و آن را از أھاااح م ماااات دانناااد و
ایشااان را در آن باااا ااادمى راسااخ و ععماااى ثاباااش اساااش تااا هااادى كااا دیااات و هبائاااات ب ااایار ج اااش
استرضاااء و ارضاااء ال اااو باار الاااود گرفتاا اناااد ...و ھاار وااا داشاات از متملكاااات در آن بااا انفااااا
كاااااردہ و درباالتااااا و آنچااااا ناداشااااات بااااا ااااارض ب اااااتدہ تاااااا وهشاااااش و عاااااداوت از میاااااان مااااارد
برداشت »( ساشانی)499 : 1380 ،
اوهادی باا اشاارہ با او ای مرهلا ی سالوو س ا طلاب اساش آشاتی ،ھمعی اتی و الادمش با دراویااا
را متدم ی سلوو و الزم ی آن میداند:
بی ان مبــــاش یارى الویشــان كـــــ
در راہ طلب الدمش درویشــــان كـــــ
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و آن صلخ ك با الود اسش با ایشان كــــ
با الود مك آن جنگ ك نامردمى اسش
(سرمانی)169 :1366 ،
ن فی پا را از آن فراتر ن ادہ و آشتی و م ا ح با سُ مرد را الزم سلوو میداند:
« بدان ك شرایط سلوك شا ویع اسش .اول ترك اسش ،ترك مال و ترك جاہ و ترك دوستى
مال و جاہ ،و ترك م اصى ،و ترك االالا بد كند .دو صلخ اسش .با الل عا ح ب یكبار صلخ
كند ،و ب دسش و زبان ھیچ كس را نیازارد ،و شفتش از ھیچ كس دریغ ندارد ،و ھم را ھمچون
الود عاجع و بیچارہ و طا ب داند .سو عع ش اسش .و ار صمش اسش .پنجح جوج اسش .ششح
س ر اسش .ای ا سش شرایط سلوك ك گفت شد( » .ن فی ) 144 :1386 ،در جای دی ری نیع
گفت اسش « :اى درویا! ھرك ب ای دریاى نور رسیدہ باشد ،و دری دریاى نور را شدہ
باشد ،آن را عالمات ب یار باشد .با الل عا ح ب یكبار ب صلخ باشد ،و ب نظر شفتش و مرهمش
در ھم ن اہ كند ،و مدد و م اونش از ھیچ كس دریغ ندارد و ھیچ كس را ب گمراھى و بیراھى
ن بش نكند ،و ھم را در راہ الداى داند ،و ھم را روى در الداى بیند .و شك نی ش ك ای ونی
)107
اسش( » .ھمان:
برالی از عرفا مثُ الواج عبدهللا هضور عارفان واصُ و ان ان ھای سامُ را مو الدا و
سازندہ صلخ و آراما و ب و م وھای روزمرہ را مو ه میدان تند « :شیخ االسال گفش ك :
بوبكر كتانى نام نبشش ب بوس ید الراز ب م ر ك  :تا تو از ایدر برفتى ،در میان صوفیان
عداوت و نتار پدید آمد ،و ا فش برالاسش .وى جوا نبشش ك  :آن رشك ه اسش بر ایشان تا با
یكدی ر مؤان ش ندار ند .شیخ االسال گفش ك  :ای ن آنید و آن ن ای  ،نتار ن جنگ گرى را
مى گویند ك آنید ك با یكدی ر گویند ك ك و مك و از یكدی ر در الواھند تا صحبش بماند» .
(ان اری ،بی تا)124 :
عمار در ت یی م داا برای اربا ایمان ،اھُ بیش پیامبر و مش ا فرزندان
امیرا مومنی را ت یی می سند ،وی محبش وصلخ با آل علی(ج) را نشان ی تتوا دان ت  ،مت تد
اسش دوستدار اھُ بیش از اسارت شیمان نفس رھایی یافت اسش:
ھمچــو بو ر او در اینجا متتى اسش
ھرك با آل على در آشتى اسش
دیـــــــو نفس الویا را دربند كرد
ھـــــرك با آل على پیوند كرد
(عمار)169 :1376 ،
.8صلح با معشوق
زیباااتری جلااوہ صاالخ در ت ااابیر عرفااانی ،آشااتی بااا م شااوا اسااش .یااک عااارد ،یااک سااا ک راہ
هااا  ،یاااک صاااوفی وارسااات  ،تماااا تالشاااا رسااایدن بااا م شاااوا اساااش .او باااا ھمااا هتااای باااا الویشااات
الااویا ساارجنگ دارد تااا بااا دوسااش در آشااتی باشااد .اوهاادی سرمااانی ونااان از عشاا م شااوا الاارا
شدہ اسش س صلخ و جنگ با دوسش و دشم را از یاد بردہ:
از عشـــــ

توا جان و دل و دیدہ الرا

وز آتــا ھجر تو شد ھمچو كبا
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گاھح زند ای ط ن و گاہ آن ب ضرا

(اوهد ا دی سرمانی)206 :1366 ،
وی طب اعد ہ "ھر و از دوسش رسد نیبوسش" جفا و جنگ م شوا را عی صلخ ،زیبا و
تت ب ا می داند:
ورزنـــد عتا و جنگ اما كی نــــ
الوبان ھم دل برند یك دیــــ ن
دشنا دھند و الشح گیرنـــد و كننــد
بر ال ت دالن جفـــــا و ى وندی نـــ
(ھمان)262 :
عرا ی ھح با اینب عتا و جنگ مش وا را الوش و تت ب ا می داند ،مع ا وصو آرزوی
صلخ او را دارد:
ز با عتا  ،یا ر  ،و الوش ش صلخ او الود

بن ر و ون باشد وو ونی الوش ش جن ا

(عرا ی)216 :1363 ،
مو وی س جان بر سر جانان دارد از الدای الویا درالواسش می سند یار با او ھمیش بر سر
صلخ بماند:
اگر مرا تو ن واھى د ح تو را الواھد

تو ھح ب صلخ گرایى اگر الدا الواھد

(موالنا)379 :1384 ،
مو ااوی س ا باای اارار عش ا شاامس تبریااعی اسااش ،بازگشااش شاامس را ب ا ونیاا  ،آشااتی بااا م اادن
گااوھر و صاالخ بااا ماااہ و الورشااید ماای داناااد .از نظاار او صاالخ و جنااگ ،الواسااش و ارادہ هاا ت اااا ی
اسش س ف ال مایشاء تلتی میگردد:
مر آشتـــى
كرد با ر
كرد با كان گ ر آشتــــــــى
المرہ سرك ز شكر صلخ الواسش
شكــر ك پترفش شكر آشتى
نی ش ز د ھ ش ز سر آشتى
آشتى و جنگ ز جت ه اسش
ثور و اسد آمد در آشتـــــى
ھفـــش فلك دای ای الاكدان
)1222
موالنا:1384 ،
هافظ ھح مثُ االالفا ونان شیفت ی م شوا اسش س هاضر اسش و با آشتی و با جنگ فدای
امش وی شود:
وون ب ھر هال برازندہ ی ناز آمدہ اى
پیا باالى تو میر و ب صلخ و و ب جنگ
(هافظ)485 :1385 ،
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از منظر وی ونان صلخ م شوا با شاعر یر منتظرہ و م ح اسش س ھح هافظ ب شبر
گعاری افتادہ و ھح سایر صوفی ھا ب شبران ی آن سا ر گرفتند:
صوفیان ر ص كنان ،سا ر شكران زدند
شكر ایعد ك میان م و او صلخ افتاد
(ھمان)6 :
از آن جا س شیوہ ی م شوا بر ناز و روش عاش بر نیاز بنیان ن ادہ شدہ جنگ و آشتی
ب ی آن دو تا هدودی طبی ی و متناو اسش ھمان گون س هافظ می گوید:
توان گتشش ز جور ر یب در ھم هال
وو یار بر سر صلخ اسش و عتر مىطلبد
(ھمان)399 :
ما لط كردیح و صلـــــــــخ ان اشتیح
شیوہ وشمش فریب جنـــــگ داشش
( ھمان)448 :
فیض نیع تمامی م ایب ی را س از جانب م شوا متوج اوسش ب جان می الرد و در
برابر جفای وی صلخ پیش سردہ ،پای از سوی دوسش پس نمی سشد:
نرو ز پیا تیرش نج ح ز سنگ او م
اگر او زند ب تیر و گر او زند ب سن ح
ب جفاش صلخ كرد  ،ب بالش دل ن اد

نكشح ز كوى او پا ،نرھح ز ونگ او م
(فیض ساشانی:1381 ،ج )1080 ، 2

 .9نتیجه گیری
عرفاان ساایا آشاتی اسااش و طب ا آماوزہ ھااای آن ،ج ااان یاک وجااود ممل ا و ب ایط اسااش و مظاااھر
آن ھمااا نشاااات گرفتااا از ھماااان وجاااود مملتناااد .بناااابرای منشاااا جناااگ و االاااتالد نیروھاااای دوگانااا
اھریمناای و فرشاات ی اسااش .عرفااان جنااگ و صاالخ را ب شاای ا ز صاافات فمااری ان ااان ماای دانااد زیاارا
ان اان متشاابُ از دوب ااد متضااد ج ااح و روا یااا الاااسی و افالسای اسااش .اگاار جن اای ھاح باشااد جنااگ بااا
الااود و شب اات نیروھااای اھریمناای باار جنااگ بیروناای و لب ا باار سااشاہ شاایمان متااد اسااش .از منظاار
یااک عااارد هتااای جنااگ پیاااامبران بااا سااافران بااار ساار آ و الااااو نی ااش بلباا آن اااا ھاادد واالتاااری
دارند س ھمانا نجات امش از ھالسش و رساندن آن ا ب س ادت اسش.
عارفااان م االمان ،آشااتی و صاالخ بااا ساف ا الالی ا هتاای ناھمبیشااان را ساار وه آمااوزہ ھااای الااویا
ارار دادہ اناد واون در آمااوزہ ھاای دینای نیااع بار صالخ ،آشااتی و ھمعی اتی باا ھم نااان تاسیاد شادہ اسااش.
در ای ا ت ااا یح ،آشااتی بااا ه ا و پااس از آن بااا او یااای ه ا و سااشس بااا باارادران دیناای ب ا ویااژہ صاااهبان
ها  ،مثاُ پاادر و ماادر ،موسادا ساافارش شادہ اساش .عرفااا مادارا و رفا را متدم ا ی صالخ و صاالخ را
برطارد سننادہ ی جناگ دان ات توصای بار ایا باورناد سا باا رفا و مادارا مایتاوان از باروز ناعاج و
سشاامبا جلااوگیری ساارد .عارفاااان م االمان رفاا و ماادارا را در برابااار جنااگ و الشااح و سیناا ااارار
دادہ عماااو مااارد را دعاااوت بااا ھمعی اااتی و مااادارا ماااینمایناااد .سااالوو عملااای صاااوفی باااا مااارد ،
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ایااش م اح دان اات شاادہ

ساازگاری ،ماادارا و تحماُ ایااتا و ا یااش آناان اسااش و در آماوزہ ھااای آن ھااا با
اسش.
عرفاا سا تربیاش یافتا مبتاب صالخ طلاب عرفاان ھ اتند .بارای جلاوگیری از و اوج ھار ناوج جنااگ
و سشامبا ،بایاد صاالخ را پایا گرفااش .صالخ ن ا تن اا از نااعاج پیشا یری ماای سناد بلب ا برطارد سنناادہ
جنااگ نیااع ھ ااش .زیبااااتری جلااوہ صاالخ در ت اااابیر عرفااانی ،آشااتی بااا م شاااوا اسااش .یااک عاااارد،
یاک ساا ک راہ ه ا  ،یاک صااوفی وارسات  ،تمااا تالشاا رسایدن ب ا م شاوا اسااش .او باا ھم ا هتای بااا
الویشت الویا سرجنگ دارد تا با دوسش در آشتی باشد.
یباای دی اار از آدا پ اااندیدہ الانتاااہ نشاااینان ،ماااجرا ساااردن یااا ماااجرا گفااات بااود و باعااا ماایشاااد
نتااااری بااای اھاااُ الانتااااہ باااا ی نماناااد .اگااار بااای درویشاااان ب وم اااویی درمااای گرفاااش شااایخ یاااا باااعرگ
د رویشاان آن ااا را صالخ ماایداد .از جااتا تاری جنااگ ھااا با ال ااو از مشاار عرفاا جنااگ ھفتاااد و
دو ملااش اساااش .از آنجااا سااا اللتاااش ج ااان ماااادہ بااار پایاا ی و اااار عن ااار متضاااد آتاااا و بااااد و آ و
الاااو اسااتوار اسااش و باار دو ب ااد ناسااوتی و الھااوتی بنااایا ن ااادہ شاادہ ،نااعاج و سشاامبا در اجااعای
آن طبی اای اساااش .باا ھمااای ج ااش ت بیااار جناااگ ھفتاااد و دو ملاااش در آمااوزہ ھاااای عرفااانی صااارفا بااا
مف ااو نااعاج فر اا ای و عومااا سشاامبا مااتھبی نی ااش .از ایاا دیاادگاہ هتاای نعاع ااای ایاا ج ااانی و
ناااھری نیااع اعتباااری اسااش و در اصااُ و هتیتااش الااود ای ا ال ااح ھااای ناااھری در صاالحند جنااگ و
صلخ بی ان ان ھا اعتباری اسش زی را الا ھم ان ان ھا ه ت ا ی اسش.
توصاای ی سلاای اسااال ساافارش ب ا صاالخ و ھمعی ااتی بااا دی ااران ب ا ال ااو بااا ھمبیشااان اسااش
در آمااوزہ ھااای دیناای باای م االمانان و در جام ا اسااالمی نااعاج و االااتالد م ناای ناادارد م اار ب ا د یااُ
ناا پارساایی ،ب ا ھمای ج ااش ها ت ااا ی توصای مای سنااد .هضاور عارفااان و اصاُ و ان ااان ھاای سامااُ
را مو الدا و سازندہ صلخ و آراما و ب و م وھای روزمرہ را مو ه میدان تند.
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Punjabi and Saraiki Purbi poetry of Pir Syed Naseer-ud-din
Golarvi
*Muhammad Shah Khagga
Abstract:
Pir Syed Naseer-ud-Din Golarvi (R.A) was a master poet of Arabic, Persian,
Urdu, Purbi and Saraiki, as well as a spiritual saint. We find shades of teacher
of poetry in his Punjabi, Purbi and Saraiki poetry. The topic of his Punjabi
poetry is Naat and mysticism, while in his mysticism there is a tinge of Sultan
Bahu (R.A), Khawaja Ghulam Farid of Kot Mithan and, especially of his
grandfather Pir Syed Mehr Ali Shah Gilani Golarvi (R.A). The Sufi saints of
Golara Sharif are men of art, literature and spirituality. Most of them were
high-ranked scholars, intellectuals, poets and writers. Pir Mehr Ali Shah’s
poetry is very popular among the Sufi and poetic circles of the area.
Key Words: Pir Syed Naseer-ud-Din Golarvi (R.A), Purbi, Saraiki,
Mysticism
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*محمد شاہ کھگہ
چکیدہ:
شعر ن صیر گولروی،شعری دل نواز و خوش آھنگ است۔ بیت ھای او دارای مضامین
تسلط زیادی داشت،برای این
اخالقی و عرفانی است،او بر زبان عربی ،فارسی،اردو و پنجابی
ِ
کہ با زبان آوری کامل وآوردن مثال ھای مناسب،بیت ھای خود را بہ مضامین دل انگیز
آراستہ است۔
پیر نصیرالدین نصیر گ ولروی یکی از شاعران بزرگ در عصرخویش و از بزرگ ترین
شاعران پنجابی گوی بود۔او ھم غزل سرای است و ھم شاعر زھد واخالق و تصوف۔زیرا او
اوالد شیخ عبدالقادر گیالنی بود،علم ومعارف از وراثت وی است۔به ھمین سبب کاربرد
از
ِ
اصطالحات علوم دینی و غلبهٔ روحیهٔ مذھبی،اشارات و تلمیحات قرآنی و دینی درشعرش
فراوان است۔بل که ھیچ شاعری نیست که از الفاظ و مفاھیم قرآن کریم و قصص آن و احادیث
اندازہ وی به فور استفادہ نکردہ باشد۔شعر او وقف بر بیان توحید و
نبوی در شعر خود به
ٔ
تحقیق و معارف ٰالھی و پند واندرز است۔و این شیوہ وی مطابقت بازا ھد و عابد و پیر طریقت
بودن وی دارد۔وی در بیان این مفاھیم آھنگی صادقانه دارد و در بیان انتقاد ھا لحنی تند و بی
پروا و صریح دارد چون ھد فش بیان و تعلیم معارف ٰالھی و بر انگیختن انسان ھا به سیر
وسلوک طریقت است۔
ٰ
شعر پنجابی،
واژگان کلیدی :معارف الھی ،تلمیحات قرآنی ،پیر طریقت ،منقبتِ ،
ِ

نصیر گولروی در شعر خود معنی و مقصود تام دارد و در ھیچ جای کالم خویش معنی را
فدای لفظ نکردہ و در بسیاری موارد با عباراتی موجز منظور خویش را بیان کردہ است۔شعر
ّ
تلفظ کلمات به شعر شاعران دوران قدیم
پیر نصیر گولروی از نظر کھنگی ھای زبانی و تغییر
مانند امیر خسرو،سلطان باھو،میاں محمد بخش و پیر مھر علی شاہ گولروی است اما از لحاظ
فکری و گستردگی واژگان و ترکبیبات و تعبیرات با شعر آن دورہ بسیار متفاوت است۔
اغلب موضوع شعر پنجابی حمد،نعت،منقبت وغزلیه چو برگه است۔اما تنھایک منظومه در
زبان سرا ئیکی و پوربی در"عرش ناز"موجود است۔نصیر،پدرش وپدر بزرگش ھم به گولرہ
* دانشیار ،گروہ زبان و ادب فارسی ،دانشگاہ جی سی فیصل

آباد mshahkhagga@yahoo.com
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نواح راول پندی و در استان پنجاب موجود است۔ پنجابی زبانی است و
دنیا آمدند و گولرہ
ِ
ران پنجابی،شاعران آفاقی بودند یعنی شعر ایشان در جھان
زبان ایالت پنجاب است۔ شاع ِ
معروف و ھر دل عزیز است۔
پیر مھر علی شاہ گولروی معاصربا عالمه محمد اقبال الھوری بود۔او ھم شاعر پنجابی
وج آسمان رسیدہ است۔موضوع شعر وی
بود۔اگرچه شعر وی اندک است اما معیار شعرش به اَ ِ
فقط مدح پیغامبر(ص) ومنقبت است۔ابیاتی که دربارھئ پیغامبراکرم(ص) نوشته شدہ
است۔خیلی جالب،پُر معنی و محبت آمیزاند۔یعنی او از نظر زمانی و ھم از نظر شعر فارسی و
پنجابی و به ویژہ شعر عرفانی ،برقلّه ای رفیع ایستادہ است۔عالوہ بر این،نصیر گولروی
باشعر سایر شاعران بزرگ گزشتهٔ خود نیزآ شنااست۔و از بعضی از آنان در آثار خود نام بردہ
یا مصراع ھایی از آنان نقل کردہ است ودر بعضی جاھا ،او ازشعر شاعران بزرگ ممتاز می
مورد طبع آزمایی
شعر موسیقایی محلّی است که بیشتر شاعران آن را
ِ
شود۔"خیال"نوعی از ِ
قراردادہ اند۔
"خیال" پیر نصیر الدین گولروی ھم خواندنی است که به زبان ھندی است۔ چند ابیات به
زیر قرار است:
ھم کا دکھائی دیت ھے ایسی روپ کی اگیا ساجن ماں
جھونس رھا ھے تن من ھمرا نیر بھر آئے انکھین ماں
دوربھئے ھیں جب سے ساجن آگ لگی ھے تن من ماں
پورب پچھم اُتر د ّکھن ڈھونڈ پھری بن بن ماں
درشن کی پیاسی ھے نجر یا ترسین انکھیاں دیکھن کا
ھم سے روٹھے منه کو چھپائے بیٹھے ھو کیوں چلمن ماں
ایک تھاری آس په ساجن سگرے بندھن توڑے ھیں
اپنا کر کے راکھیو موھے آن پڑی ھوں چرنن ماں
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ڈال گلے میں پیت کی ماال خود ھے نصیر اب متواال
چتون میں جادو کا جتن ھے رس کے بھرے تورے نینن ماں
(عرش ناز،ص)78
ِ
شعر نصیر گولروی،روان و سادہ است۔ بسیاری از مضامین او،تکرار مضامین قدما
است،اما مضامین تازہ نیز دارد۔ این "خیال"به پیروی امیر خسرو دھلوی نوشته است۔
دورہ انحطاط شعر فارسی در شبه قارہ بود یعنی
دورہ پیر نصیر الدین گولروی تاحدودی
ٔ
ٔ
زبان عربی و فارسی در این دورہ ھم رواج کمتری دارد۔برای درک مطالب خیال وی،باید
رساندن پیغام خود ،زبان پنجابی را انتخاب کردہ
سطح دانش خوانندہ ارفع باشد ،وی برای
ِ
است۔ زیرا بیشترمردمان در ایالت پنجاب زبان پنجابی را بھتر می فھمند۔ به ھمین سبب پیر
نصیر گولروی خیال خود را ب ه زبان پنجابی و سرائیکی می سرود۔او نعت رسول اکرم(ص)را
که پیر مھر علی شاہ گولروی نوشته بود،و در خیلی معروف شدہ بود،تضمین کردہ است۔
تضمین نصیرھم معروف شدہ است۔ ابیاتی چند از آن به زیر قرار اند:
اوھدی دل نُوں تانگھ بتیری اے جھدی ازلوں شان اُچیری اے
ر ّبا وصل دے وچ کیه دیری اےاج سک متراں دی ودھیری اے
کیوں دلڑی اداس گھنیری اے

لوں لوں وچ شوق چنگیری اے

اج نیناں الئیاں کیوں جھڑیاں
اِنھوں ھستی دا عنوان آ کھاں
یاں اکھیا دا قران آ کھاں
جان جھان آ کھاں
جانان که ِ

رب سچے دی برھان آ کھاں
اس صورت نونمیں جان آ کھاں
سچ آکھاں تے رب دی شان آ کھاں

جس شان تھیں شاناں سب بنیاں
(دین ہمہ اوست،ص)706
جامه رحمت واال راس تساں

کیتا دل نه کسے دا اداس تساں

ساری ا ُ ّمت دا احساس تساں

یعطیک ربک داس تساں
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لج پال کریسی پاس اساں

وا شفع تشفع صحیح پڑھیاں
کیه جن و بشر،کیه شاہ وگدا
اُدے ھوش تے مونھوں بول اُٹھیا
ما احسنک ما اکملک

شان خدا
ڈٹّھی جس وی نصیر اوہ ِ
سبحان

هللا

ما

اجملک

مھر علی کتھے تری ثنا
کتھے ِ
گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں
(ھمو،ص)10،9

اینھا بھترین ابیات در ستایش پیامبراکرم(ص) به زبان پنجابی اند۔ ناقدان ادب ،دربارہ
نعت پیغبر(ص)،این است که این به بارگا ِہ
این نعت با اتفاق می گویند که سبب شھرت این
ِ
رسالت(ص) مقبول است۔اگرچه در این نعت واژہ ھای عربی و فارسی به کار بردہ اند اما باز
مدح رسول(ص) است۔
ھم،در مردم خواص و عام مقبول است۔دراصل شھرت وی
ِ
نصیرگولروی به صراحت می گوید که کامیابی و کامرانی ما فقط در اسوہ حسنه است و در
توصیف کردن پیغامبراکرم(ص) است۔زیرا که در قرآن کریم ،خود خدای متعال ستایش کردہ
جد بزرگِ خود،بزرگ ترین شاعر و عارف مسلک بود۔
است۔ پیر نصیر پس از ِ
در زبان پنجابی داستان به قالب مثنوی نوشته شدہ است و موضوع اش ھم عشق حقیقی و ھم
عشق مجازی است۔ شاعران پنجابی که در میدان ادب معروف شدہ اند،ایشان عربی و فارسی
نیز می دانستند۔ شاعری که بھرہ ای از عربی و فارسی ندارد۔ تخیل وی ناقص و یک بعدی
است۔ پیر نصیرالدین یکی از شاعران قوی دست پنجابی و از استادان عربی و فارسی بود۔او
در زبان عربی و علوم زمان خویش مھارت داشته بود۔ و چون ذھنش بدین علوم مشغول
بودہ،مفاھیم و اصطالحات آن ھا را فراوان به کار بردہ و در صور خیال شعری خویش نیز از
آن ھا بھرہ گرفته است۔ پیر نصیرگولروی عرفان را در قالب غزل وارد کردہ است و در زبان
دورہ ایلخانی و
پنجابی غزل "چو برگ"ھم نوشته است۔ مضامین وی مثل غزل فارسی
ٔ

126

اشعار پنجابی،سرایکی و پوربی نصیر گولروی وبر رسی شعری وی (محمد شاہ کھگہ )

سلجوقی اند۔ مثالً  :بی وفای دوست،بی پروای دوست،سنگ دلی،عشوہ،غمزہ و شوخی،ھجر و
فراق،عاشقانه و رندانه ،حقیقی با مجازی و زلف و رخسار وغیرہ۔
نمونه ھای غزلیه چو برگی به زیر قرار اند:
سورج عمر تے آس دا ڈب چلیاکردا اجے وی نھیں سوھنا یار گالں
لوک بولیاں مار دے ھر ویلے ،کٹن چھاتی نوں وانگ تلوار گالں
لیکھاں والیاں نال کیه ریس ساڈی ،کرئے اوھناں دے نال دلدار گالں
آجا ساھواں دا نھیں وساہ کوئی بوھے مار بھیے ،کرئیے چار گالں
(عرش ناز،ص)89
ِ
ھنر خیال آفرینی و درد انگیزی نصیر به اوج خود
در این ابیات ،چنان که می بینیمِ ،
یاد سپردنی و دوست داشتنی۔
شعر پنجابی وی است و به ِ
رسیدہ است۔ اینھا نمونه خو ِ
ب ِ
سریر وکھرے
واہ واہ ھجر فراق دی اگ ڈاڈھی دھکھن دالں دے نال
ِ
ڈاروں وچھڑے پنچھی جیوں ھون زخمی ،بھکھے تسے تے اتوں اسیر وکھرے
شام پیندیاں ای ڈب ڈب آس جاوے لگن روح تے سوچ نوں تیر وکھرے
ھوندا رھوئے جھان وچ ھور سب کج شاال ھون نه ویراں تو ویر وکھرے
(ھمو،ص)88
خور ستایش
جایی دیگر نیز شیوۂ شعر سرایی وی وابراز احساسات و عواطف وی در
ِ
است:
ب داغدار تے سھی
تیرے داغ فراق نوں دل چمسی لکھاں داغ قل ِ
جاواں تیریاں اداواں دے میں صدقے وگڑی زلف نوں ذرا سنوارتے سھی
باد بھار کیتا ایھو کرم اس مشت غبار تے سھی
تینون رب نے جے ِ
تیری تاھنگ اڈیک نے مار سٹیا کدے آویں ھا بھاویں مزار سھی
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جای دیگر:
دونواں اکھاں نے رو رو کے رہ پاے اوھدی خبر ھوا وی نھیں آئی
ایسا دل دا شھر خموش ھو یا کوئی کوک صدا وی نھیں آئی
کھچی مینوں لین قضاوی نھیں آئی
رب نے ساھواں دی ڈور وی نھیں ّ
باد صبا وی نھیں آئی
اتوں قسمت نے ھور ھنیر کیتا مڑ کے ِ
(ھمو،ص)91
پیر نصیر گولروی محتوای شعر فارسی را به قالب شعر پنجابی به خوبی به کار می
برد۔ به این سبب تخیل وی در ادبیات پنجابی به تکامل رسیدہ است۔ مضامین وی در شعر
پنجابی

عاشقانه

ھم

است۔

زبان

نصیر

بسیار

شیوا

و

لطیف

است۔

نمونه ابیات پنجابی را مالحظه بکنید:
پھلے وا نگ پتنگ دے ڈور دے کے فیر کٹ کے پتنگ دی کار لٹیا
دے کے مفت دالسڑے یاریاں دے اکو وار تے کیه لکھاں وار لٹیا
ایسا کرن دی نھیں سی امید جس تے اسے آپ بن کے پھرہ دار لٹیا
کریئے شکوہ نصیر خزاں دا کیه ساڈے باغ نوں آپ بھار لٹیا
(ھمو،ص)90
ٰ
لوہ محبوب حقیقی،نصیب ھشیاران نیست۔ برای آن حالت ،تحیّر
درک اسرار الھی و دیدار ج ٔ
و سر مستی ھم الزم است۔یعنی عشق حقیقی وارداتی مختلف دارد که طریق اھل عرفان است
وقتی که جذب ٔه عشق حقیقی غالب می شود۔ فرق بین دوست و دشمن از بین می رود و آھسته
آھسته اھمیت دنیا و ما فیھا ھیچ می شود و لذت ھای عیش و عشرت عارف کامل تمام می شود
و در دل عاشق حسن دوست جا می گیرد و بر عاشق چنین کیفیتی جاری می شود و می گوید:
الف اج میرے دل دے شھر وچوں نواں راھی عجیب اک آ لنگھیا
نھیں سی جان پچھان پرکیه دساں کیه کیه دس کے ناز و ادا لنگھیا
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اوھدے طرز خرام دی شان نه پچھ پیر دب کے وانگ صبا لنگھیا
پته لگ نھیں سکیا نصیر اج تک بندہ لنگھیا که آپ خدا لنگھیا
(ھمو،ص)92
افزون بر آن ،در شعر او واژہ ھای موسیقی و گاھی بی معنی ،و اسم ھای صوت و
امثال آن به کار رفته است مانند"سا رے گا ما پا دھا نی سا" وتک دھن تا تھیا وغیرہ۔در شعر
موسیقی

نصیر،عناصر
و تکرار لفظی،قوافی و ردیف زینت شعر است۔
سر بازار نچدے
عین عشق دی جنھاں نوں چاٹ پے گئی بھنگڑا پا کے ِ
جھمر پاوندے تے پیر مار نچدے
گاکے راگ ملھار بھار سندا ّ
تِک دھن تا تھیا تِک دھن تا تھیا پیالں پاپا دم دیدار نچدے
جیھڑے جھوٹیاں شاناں دے نھیں بھکھے چھڈ کے خودی اگے در یار نچدے

(ھمو،ص)93
صورت معشوق شد،او دیوانه و
اساس مضمون در این شعر این است که وقتی عاشق
ِ
سودایی شد و در فصل بھار باراگِ ملھار می رقصد،خیال نصیر بر این طرز،بیشتر در پیروی
از

امیر

خسرو

دھلوی
مثالً:

است۔
آن روز که روح پاک آدم به بدن
گفتند در آنمی شد از ترس بدن
خواندند مالیکان به لحن داؤد
درتن درتن در آ درآدر تن در تن

(امیر خسرو دہلوی،ص)381
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ابیات پنجابی اگرچه اندک است اما لبریز از معانی وتأثیر درد است۔پیر نصیر گولروی
به پیروی ابیات باھو ھم شعر نوشته است یعنی بعد از ھر مصراع "ھو" تکرار می شود چند
بیت از وی بدین روش به قرار زیراست:
وحدت دا دریا جاللی ھر کوئی جس تھیں ڈریا ھو
سک بھر نے دی ھر دل وچ پر ِورلیاں بھانڈا بھریا ھو
جس وی غوطه اس وچ الیا اوہ نصیر نه مریا ھو
اس دریا دیاں پٹھیاں چاالں جو ڈبیا سو تریا ھو
باہو)1،
(در رنگ ابیات ؒ
التجای نصیر دربارھئ رسالت مآب (ص):
پھلی رات قبر وچ میری مکه دا نور وسائیں ھو
کوثر پیاال پاکاں واال مینوں گھٹ پالئیں ھو
جد اعمال ترکڑی تلسن جھات کرم دی پائیں ھو
میں ڈرسانمرے کول کھلوویں چھڈ کے دور نه جائیں ھو
(ھمو،ص)4
در قرآن کریم آمدہ است که روز محشر اعمال ھر انسان میزان خواھند شد به جنت یا دوزخ
رفتن ھر کس آشکار خواھد شد۔اما نصیر گولروی اعتقاد دارد که روز حشر نزدیک میزان
روز بعث نمی ترسم۔
پیغمبراکرم(ص) شدہ باشد۔به ھمین سبب،من نه از تاریکی گور و نه از ِ
اندیشه ھای نصیر اگر کھنه و سنّتی است،باکار بردواژگان تازہ و شیوھئ بیان نوین جدید به
بیت نصیر تأ ثیری دارد و در دل ھیچان به وجود می
نظر می رسد۔یعنی ھر لفظ و ھر
ِ
غوث اعظم ھم است۔ھر صوفی و
اوالد
آرد۔اوبه شیخ عبدالقادر گیالنی اعتقاد زیادی دارد و از
ِ
ِ
صه ای که منسوب به غوث اعظم
فخر خود می داند۔ ق ّ
شیخ ارادت به شیخ گیالنی را اعزاز و ِ
پیر مالحظه
است که موالنا غنیمت کنجاھی ھم ذکر کردہ است۔ابیات
پنجابی،درشان پیران ؒ
ِ
بکنید:
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ھک بڈ ھڑی بغداد نگر وچ روندی بیٹه کنارے ھو
تڑفے تے فریاداں پاوے ھته مٹیاں تے مارے ھو
ڈب گیا میرا سھریاں واال نال براتی سارے ھو
دجله دریا ٹھاٹھاں مارے کردی موت اشارے ھو
آے کردے سیر نظارے ھو
اچن چیتی
ّ
ؒ
میراں ٔ
بڈھی وچ قدماں دے ڈگ کے رو وے تے عرض گزارے ھو
کون ھووے جیھڑا موڑے میرےڈبے چن تےتارےھو
پیر ھووے تے میراں جیھا جیھڑا الوےنہ جھوٹ الرےھو
عبدالقادر ھتھ اٹھاے ّ
اگے رب پیارے ھو
واہ نصیر پُتر زھراجس ڈبّے بیڑےتارے ھو
(ھمو،ص)11
مضمون ھای گونا گون نص یر بہ طرز ابیات باھو بہ زیر قرار اند:
یاراں دی گل چھیڑ نہ یارا اج دے یار لٹیرے ھو
اڈن توں پر تولدے رھندے پنچھی جیوں بنیرے ھو
جے لبھےتےپچھے پچھے نہ لبھے تے اگیرے ھو
جانی یار نصیر نہ ملدے نانی یار بتیرے ھو
(ھمو،ص)12
جای دیگر:
جک جک جیون یار سچیرے ویکھاں سدا اچیرے ھو
وسن گلیاں،کھلن بوھے،کدی نہ م ّکن پھیرے ھو
رونق میلے ّ
گالں باتاں درشن شام سویرے ھو
یاراں نال نصیربھاراں یاراں باھجھ ھنیرے ھو
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(ھمو،ص)13
تخیل نصیر در بارۂ شب ھجر:
کالی رات جدائ والی غم دے گھپ ھنیرے ھو
اڈیاں چا چا راستے ویکھاں روواں شام سویرے ھو بولے کاک بنیرےھو
شاال ُم ّکے رات ھجر دی
سرقربان نصیر کراں جے یار آوے گھر میرے ھو
(ھمو،ص)14
دربارہ شعر پنجابی سیدنصیر گولروی نظرا ت دیگران اندک و مختصر ھستند،طارق
حبیب،مربی اردو در دانشگا ِہ سرگودھا
(طارق حبیب،اخبار اردو،ماہنامہ،ص)27
شود

و

زبان

روش

و

بیان

وی

رشک

قابل

است۔

پروفسور محمد یسین قمر ،شاعر نعت ،دربارہ فن نصیر گولروی به من نامه ای نوشت،
می

خواھم

که

دوسطر

به

زیر

بنوسیم:

"حضرت پیر نصیر الدین گولروی اوہ ھستی نیں جنھاں اپنی خاندانی ریت نوں انج نبھایا
که علم و ادب دی دنیا وچ اوھناں دا ناں ھمیشه سر کڈھویں لکھاریاں وچ لکھیا جاندا رھوئے
شاعر پنجابی زبان ،آقای رای محمد خان ناصر ،در نواح ننکانه صاحب ،زندگی می
گا"یک
ِ
کند ،به من نامه ای فرستاد ،می خواھم سطر ھای مھم ازنامه وی بنویسم:
"نصیر الدین نصیر بختاں آلیاں ورلیاں وچوں اوہ نصیباں آال اے جناں دے پدہ ٹر دے
راھندے نیں ،نه تاں اوناں دے پیر تھکدے نیں ،تے نا ای او ناں دی ریجه الندھی اے۔ اوہ
شاہ ھوراں دے اوہ لیکے ھوئے رستے تے جتن تائیں
آپدے دادے
تاجدار گولڑہ پیر مھر علی ؒ
ِ
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ٹریا ،پکے پیریں سوھنا ٹریا۔ اےھه وڈی ساری گل ھوندی اے ،جیھڑا قطرہ سمندر دے وچے
رہ کے وچوں ای کوئی سپی لبه لووے تے موتی بن جاوے۔ قطرہ سمندر نالوں وڈا تاں نھیں
ھندا،

پر

اوھندا

اپنا

مل

تے

اپنی

سیان

ضرور

ھندی

اے۔"

خواجه غالم فرید ،به زبان سرائیکی شعر سرود ،پیر نصیر گولروی بیت ھای سرائیکی به
پیروی از خواجه غالم فرید سرودہ است۔ استعارہ وی لفظ "پنل" به معنی معشوق یا معشوق
حقیقی
است۔ مثالً:
ھر جا ذات پنل جی
عاشق جان یقین
ھر صورت وچ یار دا جلوہ
کیا اسمان زمین
احد اھا بن احمد آیا
موھیس چین مچین
جای دیگر:
ھر جاذات پنل دی ھے
صوفی سمجه سنجان
جای دیگر:
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پنل آوم آگل الوم
پووم قبول دعائیں
باجه مٹھل دے باجه نه کائی
سجھم نه ھر گز واھیں
روز ازل دی ایں جگ اوں جگ
مینباندی توں سائیں
(کلیات فرید،ص)140
پیر نصیر ھم "پنل" را مخاطب می کنم و می گوید که ای پنل بیایید که بی تو بسر نمی
شود۔
یعنی بی ھمگان بسر شود ،بی تو بسر نمی شود۔ چند بیت دربارہ "پنل" به زیر قرار اند:
آپنال باغ بھارانوے
میں گھول گھتی لکه واراں وے
اہ پر کیف ترانے بھل گئے
می خانے ،پیمانے بھل گئے
سب و سریم مینگه ملھاراں وے

آپنال باغ بھاراں وے
میں گھول گھتی لکه وارا ں وے
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دلڑی غرق غماں وچه ھوئی

راہ نصیر نوں دس جا کوئی
ھک جندڑی تے درد ھزاراں وے
آپنال باغ بھاراں وے
میں گھول گھتی لکه واراں وے
(عرش ناز،ص)88
ِ
درد غم جانان است۔ یعنی بیان
در این
درد ھجر ،صدمه فرفت و ِ
ابیات سرائیکیِ ،
ِ
احوال عاشقانه در این ابیات بسیار متد اول است و معشوق در این ابیات مظھر زیبایی ،بی
وفایی ،عاشق کشی و حق نا شناسی است۔ معشوق در این شعر ھا ،مرد است نه زن۔ این قصه
ای که مشتمل بر عشق و محبت بود۔ "سسی وپنوں" پنوں نامی بلوچ بود و باس ّسی بی وفایی
کردہ بود۔
موضوع نصیر گولروی در ابیات پنجابی و پوربی ھم حکمی ،عرفانی و بزمی است۔
در اصل زبان معروف و بزرگ ھندی و پنجابی است و دیگر لھجه ھای مختلف اند مثالً
سرائیکی ،پوربی وپوتھوھاری وغیرہ۔ در ابتدا شعر ھای این روش امیر خسرو دھلوی نوشته
بود۔ او مرید خاص حضرت خواجه نظام الدین محبوب ٰالھی بود و بیشتر در مدح شیخ خود می
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نوشت۔ مثالً :موھے اپنے ھی رنگ میں رنگ لے نجام نصیر گولروی در مدح شیخ عبدالقادر
محبوب سبحانی چنین می گوید:

میں تو جاوں گی واری میں اڑاوں گی آج گالل
مورے انگناں میں آئے محی الدین جیالنی لجپال
تورا نام جپوں گی ،چاھے کرپا سے دیکه نه دیکه
توری بن کے رھوں گی ،صدقه جھولی میں ڈال نه ڈال
موری میلی چنریا ،سکھیاں پھنت اجلے جورے
میں تو پھرت ھوں نر دھن اور گٹھڑی میں سب کی الل
پیتم کا سے کھوں میں تم بن دکه بپتا یه اپنی
آئی دوار په تھارے ،اب تو کھه کے جاؤں گی حال
این ابیات به زبان پوربی ھستند ،این بسیار خوب و خواندنی اند۔
جای دیگر:
مورے جگ اجیارے غوث پیا
تورا قائم سدا بغداد رھے
ترے کارن جینا مرنا ھے
رونا ھے ،آھیں بھرنا ھے
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دکھیاری یه کیوں ناشاد رھے
تورا قائم سدا بغداد رھے
(فیض نسبت،ص)160
ِ
شعر نصیر گولروی از نظر جوھر شعر و عناصر خیال ،یکی از قوی ترین و ناب ترین
شعر ھای پنجابی است۔ او گاھی در غزل اردو ،بیت پنجابی ھم می آمیزد این روش جالب و
مؤثر است:
ھک تویوں تے ھیں میریاں آساں دا سھارا
فر یاد کراں کینوں جے تینوں نه کراں یاد
قربت میں نصیر آج یه کیا خدشه دوری
فصل بھاراں میں خزاں یاد
بھتر ھے نه کر
ِ
برای حاسدان نصیر به این طور می گوید:
تکلیف دے گھٹ بھرے اساں کل کوڑے
اج بیٹھے آں سکه دے نال ھو کے چوڑے
جے رب نے اسانوں کج فضیلت دتی
کیوں ھوندے نے ایویں لوک اوکھے سوڑے
(رنگِ نظام،ص)178
دربارہ شکوہ بی قدری می گوید:
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بے قدراں کج قدر نه جانتی کیتی خوب تسلی ھو
دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ھو
بک بک اتھرو روسن اکھیاں ویکه حویلی کلی ھو
کوچ نصیر اساں جد کیتا پے جاسی تھر تھلی ھو

قرب ت میں نصیر آج یه کیا خدشه دوری
فصل بھاراں میں خزاں یاد
بھتر ھے نه کر
ِ
برای حاسدان نصیر به این طور می گوید:
تکلیف دے گھٹ بھرے اساں کل کوڑے
اج بیٹھے آں سکه دے نال ھو کے چوڑے
جے رب نے اسانوں کج فضیلت دتی
کیوں ھوندے نے ایویں لوک اوکھے سوڑے
دربارہ شکوہ بی قدری می گوید:
بے قدراں کج قدر نه جانتی کیتی خوب تسلی ھو
دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ھو
بک بک اتھرو روسن اکھیاں ویکه حویلی کلی ھو
کوچ نصیر اساں جد کیتا پے جاسی تھر تھلی ھو
(فیض نسبت،ص)163،162
ِ

اشعار پنجابی،سرایکی و پوربی نصیر گولروی وبر رسی شعری وی (محمد شاہ کھگہ )

138

منابع و مآخذ
تحقیقات
1۔ احمد ظھورالدین ،دکتر ( 1980م)،پاکستان میں فارسی ادب،ادارہ
ِ
پاکستان،دانشگاہ پنجاب،الھور۔
2۔ جامی گیالنی،گولروی،غالم نظام الدین( 2000م)،عنوان آرزو،مکتبہ مھریہ
نصیریہ،گولرہ شریف،اسالم آباد۔
م)،خطبات نصیریہ،ج اول،راولپندی۔
3۔ چشتی،محمد رفیق،قاری2010(،
ِ
میدان انقالب،دانشگاہ تھران،
م)،بوستان سعدی،مکتبہ
 4سعدی،مشرف الدین مصلح(1980
ِ
ِ
ایران۔
ش)،علم بیان و معانی،تھران،ایران۔
5۔ شمیسا،سیروس(1378
ِ
6۔

تالیف
صدیقی،ظھیراحمد،پروفسور،تنقید و تحقیق و ادبیات،مجلس تحقیق و
ِ

فارسی،دانش گا ِہ گی سی الہور۔
7۔

سعدی،انتشارات
ش)،کلیات سعدی ،مصلح الدین
فروغی،محمد علی1385(،
ِ
ِ

ھرمس،تہران ،ایران۔
م)مہر نصیر،ضیا القرآن پبلی کیشنز ،الہور۔
8۔ محمد شاہ کھگہ2007(،
ِ
9۔

کرم حیدری،پروفسور(2002م)پیر مہر علی شاہ(پنجابی فارسی کالم اور اردو

ترجمہ)منصور بک ھاوس،الھور۔
10۔ محمد امین کھوکھر2006(،م)اسالمی اخالق،تصوف ،مکتبہ دانیال ،الھور۔
م)فروغ علم،کراچی۔
11۔ دکتر کوھاتی،محمد صحبت خان 2010(،
ِ
12۔ بابوجی،غالم محی الدین (2000م)مکتوبات مسافر چند روزہ،مکتبہ مھریہ
غوثیہ،گولرہ شریف،اسالم آباد۔
 13۔ مشتاق،غالم معین الدین گیالنی1995(،م)اسرار المشتاق،مکتبہ مھریہ غوثیہ،گولرہ
شریف،اسالم آباد

Anahita
A Research Journal of Persian
Language, Literature Art & Culture
Vol. No. 06, Annual 2019, pp 139-169

آناھیتا
 فرھنگ و تمدن فارسی، ادبیات،مجلہ علمی۔ پژوھشی زبان
139-169 صص، میالدی, 2019,06 :شمارہ

Mir Syed Ali Hamadani in His Letters
* Nargess Jaberinasab
Abstract
Amir Syed Ali bin Shahab, famous as Syed Ali and Mir Syed Ali was a
mystic, poet and author belonging to the Kubraviya Order and was the
follower of Sheikh Najam Uddin Kubra in the eighth century. He was born on
12 Rajab in 714 Hijri in Hamadan and at the age of 73 he (died on 6, Zilhijjah
in 786 Hijri.) while returning from Kashmir, on his way to Turkestan in
Pakhly (Pakly) in the present Nuristan
Syed Ali Hamadani was a prolific traveller of his time; he began travelling at
the age of 20 in 733 Hijri and continued for 21 long years till 753 Hijri. The
lager part of Mir Syed Ali Hamadini’s life was spent on long journeys.
During his travel to Mecca, Medina, India, Pakistan, Egypt, Asia Minor,
Central Asia, etc., he met different sets of people belonging to various
cultures, religions and traditions and largely benefitted from visiting
contemporary renowned scholars. The propagation and promotion of Islam
was the most sanctified duty Hamadani has pursued during his travel. It is
widely believed that he travelled the world three times. That is why, Mir Syed
Ali Hamadani is considered as a great traveller from the Islamic world.
One of his great contributions was the promotion of Persian culture and
language in the Indian sub-continent. Undoubtedly, Mir Syed Ali Hamadani
has left outstanding works in prose and poetry in both Persian and Arabic
languages covering spiritual, theological and literary topics. He had authority
on both Persian and Arabic, but most of his works are in Persian.
One of his remaining works is the ‘collection of letters’ he had written to his
friends, relatives and scholars of his time on several occasions. In this article,
I have tried my best to evaluate, Mir Syed Ali Hamadani’s style of writing
with its special features, and have presented a new face of Mir Syed Ali
Hamadani in the light of his existing nineteen letters.
Key words: Mir Syed Ali Hamadani, Letters, Travelling, Friends, Relatives.
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چهره میر سید علی ھمدانی در مکتوبات بازمانده از وی
نرگس جابری نسب
چکیده
امیر سیدعلی بن شهاب مشهور به سیدعلی و میرسیدعلی ،عارف ،شاعر ،نویسندہ و از
مشایخ و خلفای سلسله کبرویه و از پیروان طریق شیخ نجم الدین کبری در قرن ھشتم است .او
در  ۱۲رجب سال  ۷۱۴قمری در ھمدان متولد شد و در  ۶ذیالحجه  ۷۸۶قمری در سن ۷۳
سالگی ھنگام مراجعت از کشمیر و عزیمت به ترکستان در پاخلی (پکلی) در کافرستان
(نورستان کنونی) درگذشت .وی سفرھای خود را در حدود سال  ۷۳۳ق .در سن  ۲۰سالگی
آغاز کرد و تا سال  ۷۵۳ق .یعنی  ۲۱سال بعد ،ادامه داد .بیشتر زندگی میر سید علی ھمدانی
به سفرھای طوالنی گذشت .تبلیغ و ترویج اسالم از وظایفی بود که ھمدانی در سفرھای خود به
آنها توجه داشت .نقل کردہ اند که او سه بار دنیا را سیر کرد .میر سید علی از سیاحان بزرگ
جهان اسالم و از واسطه ھای انتقال فرھنگ ایرانی و زبان فارسی به شبه قارہ ھند بود .آثار
متعددی از میر سید علی ھمدانی در نثر و شعر فارسی و عربی به جای ماندہ که در باب
موضوعات گوناگون عرفانی ،اعتقادی و ادبی نگاشته شدہ است .وی در ادب فارسی و تازی
ھر دو دست داشت اما بیشتر آثار وی به زبان فارسی است .یکی از آثار به جای ماندہ از میر
سید علی ھمدانی مجموعه مکتوباتی است که وی به مناسبتهای مختلف به دوستان و خویشان و
بزرگان عصر خود می نوشته است .سعی نگارندہ در این مقاله بر آن است که به بررسی شیوة
نگارش نامه ھای وی و ویژگی ھای خاص آنها بپردازد و چهرہ میر سید علی ھمدانی را با
توجه به متن نوزدہ مکتوب بازماندہ از وی ترسیم کند.
کلید واژهھا :میر سید علی ھمدانی ،مکتوبات ،سفرھا ،دوستان و خویشان ،بزرگان عصر.
استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاہ آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
nargesja@azad.ac.ir

nargesja@yahoo.com
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میر سید علی ھمدانی
« یکی از پیران طریقت و دیدہ وران خانقاہ در سدہ ھشتم ،امیر کبیر ،سیدعلی ھمدانی،
معروف به علی ثانی و شاہ ھمدان است( .والدت در  12رجب 714ق 29/.اکتبر  1314م.
وفات در ذی الحجه 786ق/.فوریه 1383م( ».مایل ھروی  )230 :1370سید علی بن شهاب
الدین حسن ھمدانی ،ھمزمان با دوران سلطنت محمد خدابندہ اولجایتو 1در ھمدان زادہ شد .نسبش
را چنین بر شمردہ اند :علی بن شهاب الدین بن محمد بن علی بن یوسف بن محب بن مشرف بن
محمد بن جعفر بن عبیدهللا بن محمد بن علی بن حسن بن جعفر بن عبیدهللا حسین بن امام زین
العابدین (ع) ( ھمدانی )۱۲ :1374 ،مادرش نیز از سادات علوی بود و فاطمه نام داشت.
خاندان وی از سادات حسینی بودند .پدرش از بزرگان شهر ھمدان بود .بر اساس برخی
روایات وی حاکم ھمدان بودہ است ،مسئله ای که به نظر برخی از پژوھشگران صحیح نیست و
احتمال می رود پدر سید علی ،نه حاکم ھمدان بلکه رئیس این شهر بودہ که مقامی موروثی در
خاندان علویان ھمدان بودہ است( .اذکایی )۱۵- ۱۴ :1370 ،به ھر ترتیب آنچه مسلم است اینکه
پدر و خاندان سید علی ،از بزرگان و ثروتمندان شهر بودند.
سید علی ھمدانی به سال  ۷۸۶ق( .در سن  72سالگی) در حالی که از کشمیر خارج شدہ
بود و راھی ترکستان بود در پاخلی بدورد حیات گفت .بعد از مرگ وی مریدانش ،پیکرش را
به ختالن بردہ و در آنجا به خاک سپردند( 2 .اذکایی)۷۳ :1370 ،

 .1هشتمین ایلخان مغول ،اولجایتو بن ارغون در سال 704ق .به ایلخانی
رسید و حکومتش تا سال  716ق .ادامه داشت .اولجایتو معروف به
خدابنده از معرفترین ایلخانان مغول بود .وی برادر غازان هفتمین
ایلخان مغول بود که بعد از او به سلطنت رسید .اولجایتو نخستین
ایلخانی بود که مذهب شیعه را پذیرفت و در ترویج آن کوشش کرد .از
جمله فعالیتهای وی ضرب سکه هایی بود که نام دوازده امام را بر خود
داشتند.از این جهت او را خدابنده لقب دادند .وی در سال 716ق.
درگذشت( .لولویی )53 :1378
 .2مقبره میر سید علی همدانی در باغی در شهر کوالب در کشور
تاجیکستان است .در اطراف مقبره وی آرامگاه تعدادی از فرزندان و
نوادگانش نیز است /.خانقاه معلی در کمار رود جهلم که محل اقامت وی
در شهر سرینگر کشمیر بود امروزه زیارتگاه مسلمانان و پیروان
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طریقت عرفانی میر سید علی ھمدانی
« سلسله ای که ھمدانی به آن متعلق است ،سلسله ای اس ت که در طرایق عرفانی به نامهای
عالییّه (منسوب به عالءالدوله سمنانی) و ھمدانیه (منسوب به امیر سید علی ھمدانی) ،و بیشتر
به نام سلسله ذھبیه خواندہ می شود( ».مایل ھروی )235 :1370
« ھمدانی به ابن عربی و آراء و یافته ھای او گرایشی زیاد و در خور داشته ،و در برخی از
رساله ھایش مانند رساله وجودیه ،از ابن عربی متأثر بودہ ،و حتی به قولی ،شرح فصوص
خود را در خانقاہ ختالن درس می گفته و آن را به جعفر بدخشی  3آموخته بودہ است( ».مایل
ھروی )236 :1370
سفرھای میر سید علی ھمدانی
میر سید علی ھمدانی« به مدت بیست و یك سال به سیر و سیاحت در بالد اسالمى پرداخت
و به صحبت ھزار و چهارصد تن از اولیاء رسید .سفرھاى او در تركستان و ھند و سراندیب
(سیالن) به قصد اشاعة اسالم بود و پادشاھان ھند و كشمیر او را گرامى مى داشتند( ».ناھیدی،
)46 :1386
«در اواسط سدہ ھشتم در ماوراءالنهر رحل اقامت افکندہ ،زمانی در بلخ و بدخشان گذراندہ،
تا آنکه در سال  774ق .به ناحیه ختالن (کوالب یا کلیاب کنونی واقع در تاجیکستان ) رفته در
آنجا سکونت گزیدہ ،اکابر و اشراف آن دیار به شرف ارادت ایشان مشرف شدند چندان که امیر
تیمور گورکانی (حک 807- 771ق 4 ).از نفوذ وی بیمناک شدہ و ناگزیر با وی مالقات نمودہ
طریقتهای عرفانی است .برای اطالعات بیشتر ر .ک( .آفاقی:1389- 1388 ،
)56
 .3نورالدینجعفر َ
َخْشی۷۹۷-۷۴۰( ،ق۱۳۹۵ - ۱۳۳۹/.م ،) .عارف ،صوفی و
بد
شاگرد برجسته میر سید علی همدانی .برای اطالعات بیشتر ر .ک.
الجوردی ،فاطمهَ ،1367 ،
َخْشی ،نورالدین ،دایره المعارف بزرگ اسالمی،
بد
ج ، 11انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی( .ص )526- 525
 .4تیموریان یا گورکانیان ( ۹۱۱ – ۷۷۱ق۱۵۰۶ - ۱۳۷۰/.

م ).دودمانی ترک تبار بودند .بنیانگذار این سلسله
امیر تیمور بود که ادعا می کرد نسبش به چنگیز خان می
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است .وی خواھش تیمور را به ماندگاری در ختالن نپذیرفته و گفته است :مامورم که به کشمیر
روم و اھل آن دیار را به اسالم داللت کنم( ».اذکایی)29 :1368 ،
کشمیر
میر سید علی ھمدانی « نخستین بار به سال 774ق .به کشمیر رفته و به دعوت اسالمی
پردا خته است .نامه ھای وی به ملوک آن نواحی ،ھم در این سالها نگاشته آمدہ است .از جمله
به سلطان قطب الدین شاھمیری (796- 775ق ).سلطان طغان شاہ حاکم کونار سلطان محمد
بهرام شاہ حاکم بلخ و بدخشان ،سلطان غیاث الدین حاکم پاخلی که به آنجا رفته و گالیه و اشارہ
کردہ است به ھنگامه اھالی کافرستان (نورستان کنونی) به سبب تبلیغ وی( ».اذکایی:1368 ،
)29

رسد و سلسله تیموری را در ایران و آسیای میانه و
آسیای جنوبی پایه گذاری کرد .تیمور در  ۷۳۶ق/ .
 ۱۳۳۵م  .در شهر کش از نواحی ترکستان دیده به جهان
گشود سرانجام در رمضان سال  ۸۰۷ق / .فوریه  ۱۴۰۵م .
در سن  ۷۱سالگی در قزاقستان درگذشت .بنابر روایتی
وی در سال  ۷۶۴ق .بنا به استمداد « امیر سیستان» به
کمک او شتافت و در جنگ با مخالفانش زخمی شد ،ولی
پایش بعد از بهبود زخم هم همیشه می لنگید و به تیمور
لنگ معروف شد .تیمور گورکانی ( ۸۰۷ - ۷۷۱ق۱۳۳۶ / .
  ۱۴۰۵م ،).معروف به تیمور لنگ ،نخستین پادشا هگورکانی (تیموری) (تیمور در زبان ازبکی به معنای
آهن است) در رمضان  ۷۷۱ق /.آوریل  ۱۳۷۰م  .با تسخیر
بلخ حکومتی مستقل تشکیل داد و خود را « صاحبقران »
خواند و سلسله تیموری را در ایران و آسیای میانه و
آسیای جنوبی پایه گذاری کرد .تیمور از  ۷۷۸ق/ .
۱۳۷۷م .تا هنگام مرگش در  ۸۰۷ق ۱۴۰۵ / .م .به مدت
 ۲۹سال ،بخش عظیمی از جهان را زیر فرمان خود آورد و
بنیان امپراتوری را گذاشت که بالفاصله پس از مرگش،
انحطاط و زوال و تجزیه آن آغاز شد.
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«دومین سفر وی به کشمیر به سال 781ق .بودہ که در راس  700تن از مریدان خود به
منظور مذھبی بدانجا تاخته است ... .مرتبه سوم چون تشریف ارزانی داشت ،بعد از توقف چند
ماہ ،در سال 786ق .از ا ین شهر عزم ترحیل کرد و از کشمیر به سواد کبیر رسید ،و به
رحمت حق پیوست( ».اذکایی)30 :1368 ،
آوردہ اند که :سلطان قطب الدین شاھمیری « با شنیدن خبر ورود میر سید علیدھمدانی به
سرزمین کشمیر با امرای مملکت برای پیشوازش از شهر بیرون رفته ،با کمال احترام استقبال
نم ودہ و در محله عالءالدّین پور منزل شایانی برای اقامت او تهیه کرد( » .غفاراوا- 1388 ،
)264 :1389
آثار میر سید علی ھمدانی
« سیدعلی ھمدانی آثار و نگاشته ھای زیادی در زمینه علوم خانقاھی و آداب تصوف
پرداخته است( ».مایل ھروی  )230 :1370برخی از آثار فارسی وی عبارتند از.1 :
ذخیرہالملوک؛ که مفصل ترین و مشهورترین اثر اوست ،و سیاستنامهای است که بیشتر مطالب
آن ترجمه احیاء علوم دین غزالی است . 2 .مرآة التائبین؛ در موضوع توبه .3 ،سیر الطالبین؛
در آداب سلوک عرفانی . 4 ،رساله اعتقادیه؛ در معرفت خدا . 5 ،مشارب االذواق؛ شرح قصیدہ
میمیه ابن فارض .6 ،رساله دہ قاعدہ؛ راہ ھای رسیدن به خدا . 7 ،رساله منامیه؛ در کیفیت خیال
و مراتب خواب و رویا . 8 ،رساله حل مشکل؛ در موضوع عرفانی .9 ،واردات امیریه؛
مناجات و کلمات قصار . 10 ،رساله درویشیه؛ در ضرورت سرسپردن به پیر در طریقت
عرفانی .11 ،رساله فتوتیه؛ در شرح فتوت . 12 ،رساله ذکریه؛ در تفسیر اذکار .13 ،رساله
عقل؛ در معنا و فضیلت و مراتب عقل . 14 ،رساله فقریه؛ دربارہ اولیا و احوال آنان.15 ،
اسرار وحی؛ مکالمات پیامبر با خدا در شب معراج .16 ،چهل حدیث .17 ،رساله چهل مقام
صوفیه . 18 ،رساله حقیقت ایمان؛ مطالب عرفانی و خداشناسی .19 ،رساله موچلکه؛ در
توضیح این حدیث که ما من حرف من القرآن اال و له ستون الف فهم . 20 ،رساله حق الیقین؛
تفسیر آیه هلل ملک السماوات و االرض . 21 ،نوریه؛ در آداب عرفانی .22 ،رساله تلقینیه؛

اناھیتا ،شمارہ  ، ۶سالنامہ  ۲۰۱۹میالدی

145

دربارہ تزکیه نفس . 23 ،رساله ھمدانیه؛ توضیح مسائل عرفانی . 24 ،رساله بهرام شاھیه؛
نصیحت بهرام بدخشانی . 25 ،رساله عقبات؛ حقیقت ایمان . 26 ،وجودیه؛ دربارہ وجود مطلق،
 . 27چهل اسرار یا غزلیات؛ شامل مجموعهای از غزلیات سید . 28 ،منهاج العارفین؛ پند نامه،
 .29مکتوبات.
ترسل و انشا
ادب فارسي درخت تنومند ریشه دار پر برگ و باري است كه یكي از شاخه ھاي گرانسنگ
آن ،ترسل و انشاست .ترسل و انشا به لحاظ ادبي ،اجتماعي ،تاریخي و سیاسي در دورہ ھاي
مختلف تاریخي از اھمیت شایاني برخوردار بودہ است .این قسم از اقسام نثر در ایران پیش از
اسالم با شرایط و فنون خاص خود شهرت و رواج تمام یافته و در فن نثرنویسي ارزش و
مرتبتي خاص داشته و فواید مختصات آن از طریق ترجمه ،بطور مستقیم یا غیر مستقیم در
دواوین خلفا اثرگذار بودہ است و در تكامل مكاتیب و ترسالت زبان عربي و فارسي سهمي
بسزا داشته است( .رضایی )226 :1392
رسائل و مکاتیب باقیماندہ از ادوار گوناگون تاریخی ،از انواع مهم نثر فارسی محسوب
می شود و از جهات مختلف حائز اھمیت و در خور مطالعه و تحقیق و تدقیق است .این نامهھا
که خوشبختانه از توفان حوادث روزگار درامان ماندہ ،اغلب رشحات خامة نویسندگان و ادیبان
نامداری است که در طول تاریخ ادبیات فارسی به نظم و نثر باقی ماندہ است( .مردانی :1377
)37
« منشورھا و فرمانها و رسایل سلطانی که در مجموعه منشآت گرد آمدہ است ،منبع بسیار
مهم و ارزشمند و اسناد معتبری است که در کشف حقایق تاریخی و ریشة بسیاری از وقایع،
راھگشای مورخان و اھل تحقیق تواند بود .در این نامه ھا ممکن است به حوادث و شخصیتهای
تاریخی اشارہ شدہ یا ذکری از آن حوادث و افراد به میان آمدہ باشد ،که در ھیچ یک از کتب
تاریخ ثبت و ضبط نشدہ باشد ،که در شناخت بیشتر و تجزیه و تحلیل شخصیتها و روشن شدن
واقعیتهای تاریخی ،این گونه منشآت نقش مؤثری دارند( ».مردانی )37 :1377

چهرہ م یر سید علی ھمدانی در مکتوبات بازماندہ از وی ( نرگس جابری نسب)

146

در مکاتیب اِخوانی  5ھم از جریانهای سیاسی و اجتماعی و احوال خصوصی مردم به ویژہ
ائمه ،قضات ،علما ،ادبا ،شخصیتهای سیاسی ،درباریان و حتی مردم عادی ،سخن به میان آمدہ
و این مکتوبات اطالعات زیادی در زمینة مردمشناسی ،بافت اجتماعی جوامع گذشته ،اعتقادات
دینی و وجود نحلهھا و فرقهھای مختلف مذھبی در ادوار گوناگون در اختیار خوانندہ میگذارد.
برای نمونه ،القاب و عناوینی که در خطاب به ھر کدام از افراد و طبقات اجتماع در نامهھای
دیوانی و اخوانی به کار میرفت و آداب و شرایطی که در نامه نگاری وجود داشت ،محققین را
نسبت به بسیاری مسائل و روابط اجتماعی آگاہ مینماید( .مردانی )37 :1377
نتایج و فواید دیگری که از خواندن چنین آثاری به دست میآید ،اطالعات سودمندی است که
دربارة تشکیالت دیوانی ،اعم از کشوری و لشکری و آیین مملکتداری و تدبیر امور کشور
در سلسلهھای گوناگون حکومتی ارائه میدھد ،از آن جمله است :روابط رجال و درباریان با
یکدیگر و با زیردستان و با مقامهای مافوق ،مسؤولیت و حدود وظایف و اختیارات صاحبان
مشاغل و مقامات دولتی و دیوانها مانند وظایف قضات ،شحنگان ،محتسبان و ھمچنین دیوان
استیفاء ،دیوان برید ،دیوان رسایل و انشاء و ...و کیفیت تفویض قدرت و سلطنت و عزل و
نصب والیان و ملوک والیتها و سرزمینهای تحت نفوذ حکومت مرکزی و( ...مردانی :1377
)37

ِخوانیات جمع اخوانیه؛ نامههای دوستانه به نظم
ِخوانی یا ا
 .5مکاتیب ا
یا نثر؛ نوشتههایی که میان دوستان رد و بدل میشود( .عمید ذیل
واژه) در مكاتیب اخواني هم از جریانهاي سیاسي و اجتماعي و احوال خصوصي
مردم بویژه ائمه ،قضات ،علما ،ادبا ،شخصیت هاي سیاسي ،درباریان و حتي
مردم عادي سخن به میان آمده و این مكتوبات اطالعات زیادي را در زمینه مردم
شناسي ،بافت اجتماعي جوامع گذشته ،اعتقادات دیني و وجود نحله ها و فرقه
هاي مختلف مذهبي در ادوار گوناگون در اختیار خواننده مي گذارد كه ما را
نسبت به بسیاري مسائل و روابط اجتماعي آگاه مي نماید( .رمضانی :1392
)109

اناھیتا ،شمارہ  ، ۶سالنامہ  ۲۰۱۹میالدی

147

ویژگیهای مراسالت و مکاتیب فارسی قرن ھفت و ھشت
«در قرن ھفتم به تدریج نثر سادہ بر نثر فنی رجحان یافت و در نگارش نامه ھا و مکاتیب
نیز تکلفات گذشته تنزل یافت و اسلوب قدیم در نامهنگاری تا حدی متروک ماند ،سپس به مرور
ایام لغات و اصطالحات مغول و تاتار وارد نامه ھا شد و اصطالحات و تعبیرات تازہ که بعدا به
تصنع و تعقید و ابهام و ھجوم لغات عربی منتهی گردید ،کار را در تحریر منشآت دشوار کرد.
این شیوہ که تا دورة تیموری ادامه داشت ،نفوذ عمیقی در رسائل عصر صفوی برجا گذاشت».
(مردانی )40 :1377
در اواخر قرن ھفتم و اوایل قرن ھشتم ھجری برخی منشیان ،نثر مکاتیب را پیراسته و از
تکلفات و تصنعات رھایی دادہ و نامه ھا را با شیوہای سادہ و روشن و قابل فهم و با لطافت و
ذوق به رشتة تحریر درآوردند ،اما در عین حال سنت ادبای قدیم را تا حدودی در نظر
میگرفتند و نمونة انشای آنها در قرون بعد کمابیش مورد توجه و سرمشق کاتبان است.
ویژگیهای مراسالت و مکاتیب فارسی در قرنهای ھفتم و ھشتم به اختصار عبارتند از:
الف) آوردن عناوین و نعوت
آوردن عناوین و نعوت رکنی اساسی در منشآت قرن ھفت و ھشت محسوب میگردد ،به
شیوہای مبالغه آمیز برای بزرگداشت مخاطب نامه ،قبل از لقب اصلی میآید .کاربرد این نعوت
و عناوین از قرن پنجم آغاز شد و ادامه یافت و در ترسالت قرنهای ششم و ھفتم به اوج مبالغه
رسید ،به طوری که آن عناوین و نعوت به صورت ترکیبهای طوالنی و مسجع و پیدرپی
درآمد و برای ھر یک از مشاغل و مناصب دیوانی عناوین و نعوت خاصی به کار بردہ میشد
و ھر قدر فاصله و تمایز منصب بین کاتب و مخاطب زیادتر بود ،القاب و عناوین و نعوت
بیشتری استعمال میشد.
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ب) ادعیه
ترکیبها و جملهھای دعایی که معموال به زبان عربی و گاہ نیز به فارسی بود ،به دنبال
عناوین و نعتها و القاب خاص آوردہ می شد که شرایط استعمال آن نیز تا حدودی مانند عناوین و
نعوت بود.
پ) ذکر نام یا لقب خاص کاتب و مخاطب
ذکر نام یا لقب خاص مخاطب به تناسب مقام افراد و مناصب و مشاغل آنها متفاوت است و
تابع شرایط و ضوابطی است .ذکر نام کاتب در نامه نشانة عظمت مقام مخاطب و بزرگداشت
او بودہ است و نام یا لقب خاص مخاطب ،تنها در مواردی ذکر میشد ،که نامه از جانب پادشاہ
یا وزیران و امیران خطاب به عمال و کارگزاران ارسال میگردید.
ت) ویژگیهای لفظی و صنایع بدیعی
اطناب :که در میان انواع گوناگون نثر ،بیشترین درجة اطناب اختصاص به مکاتیبخصوصا ً مکاتیب قرن ھفت و ھشت دارد .کاربرد اطناب در ھر کدام از مکاتیب این دورہ
حدود و شرایط خاصی دارد و می توان گفت در این خصوص کمابیش ھمان شیوة رایج در
مکاتیب عربی پیروی میشد .نکاتی که ادبا نیز بدان تصریح کردہاند ،در توقیعات روش ایجاز،
در مدح و ذم و ثنا شیوة اطناب و در نامه ھایی که از جانب سلطان در موضوعات مختلف
مربوط به خراج و فتحنامه و منشور و دیگر اقسام صادر میشد ،شیوة اطناب کامل ،و در
مکاتیبی که از جانب عمال در گزارش اخبار به وزیران و امیران نوشته میشد اطناب و در
نامه ھای شکر و سپاس طریقة ایجاز به کار میرفت.
 صنایع و تکلفات لفظی :مکاتیب از نظر صنایع و تکلفات لفظی نسبت به دیگر انواع نثرمخصوصا ً قصص و مقامات در درجة پایین تری واقع است ،زیرا نویسندہ ملزم است حدود و
قیود خاصی بین کاتب و مخاطب رعایت نماید و تکرار تعابیر و ترکیبهای مشخص و یکنواخت
در سراسر نامه از تنوع مکتوب میکاھد و مجال پرداختن به تفنن و صنایع لفظی کمتر است.
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به کار بردن سجع :سجع در مکاتیب این دورہ مانند سایر انواع نثر حتی مبالغهآمیزتر ازآنها وجود دارد.
اقتباس از آیات و احادیث و درج اشعار و امثله :در مکاتیب دیوانی و رسمی تعداد معینیاز آیات و احادیث ،آن ھم به طریق نقل قول بی ھیچ تفنن در ظاھرآرایی کالم استفادہ میشود و
اشعار و ام ثله نیز بسیار نادر است .در سلطانیات معموال به آیات و احادیث استناد نمیشود و
درج اشعار و امثله ھم جز در موارد معدود مرسوم نیست.در اخوانیات نیز آیات و احادیث به
ندرت به کار میرود ولی تضمین اشعار و امثلة فارسی و عربی رکن اصلی در زینت کالم
است.
ھـ) ویژگیهای معنوی
از لحاظ ویژگیهای معنوی ،نثر منشآت اخوانی این دورہ در بیشتر موارد از بهترین
نمونهھای شعر منثور محسوب میگردد ،به خصوص رکن شرح اشتیاق در اخوانیات که دارای
مضامین شعری است( .مردانی )40 :1377
ویژگیهای منشآت دوره تیموری
برخی از منشیان این دورہ به سنتهای دیرین ترسل پایبند بودہاند و تا حدودی در مکاتیب
خود به ایراد تکلفات ھمچون سجع و موازنه و قرینهسازی اقدام میکردند و آوردن لغات دشوار
عربی و ترکیبات تازی و اقتباس از اخبار و آیات و شواھد و امثلة عربی و درج و تضمین
اشعار ھمانند گذشته در نامهھای آنان رعایت میشد( .مردانی )41 :1377
در برخی از نامه ھای دورہ تیموری حد متوسط بین نثر فنی و نثر سادہ رعایت شدہ است،
اما در آنها نیز استشهاد آیات و احادیث و عبارات و امثال عربی معمول است و در بین آن
نامهھا مکاتیب فصیح و بلیغ نیز که دارای متانت و صراحت و انسجام کالم است ،دیدہ میشود.
بسیاری مکاتیب این دورہ به شیوة مرسل و سادہ و نسبتا ً عاری از تکلفات لفظی و با رعایت
اختصار و ایجاز نگارش یافته است و استعمال کلمه ھای عربی که در میان منشیان جاری و
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متداول بودہ به تدریج تخفیف یافته ،اما به کار بردن ترکیبات عربی گذشته ھمچنان معمول
است.
ویژگیهای منشآت دورہ تیموری به طور مختصر عبارت است از:
الف) ایجاز و اختصار :که این شیوہ از نیمة دوم قرن ھفتم به دلیل عدم رغبت مغوالن به
عبارت پردازی شروع شد و در عصر تیموری نیز ادامه یافت.
ب) استعمال افعال به صیغة وصفی :آوردن فعل ماضی نقلی به صورت صفت مفعولی و
حذف کردن فعل معین«است».
پ) تخفیف استعمال لغات دشوار و دور از ذھن عربی :استعمال لغات دشوار و دور از ذھن
عربی در دورہ تیموری به تدریج تخفیف یافته است ،این طریقه با نگارش«گلستان
سعدی»رواج یافت و مالیم طبع کاتبان واقع شد ،در زمان حکومت تیموریان نیز مورد توجه
قرار گرفت.
کرة بعد اخری ،و
ت) کاربرد برخی ترکیبهای عربی ،مانند :من کل الوجوہ ،یوما ً فیوماًّ ،
غیرہ از آثار قدیم باقی ماندہ رو به افزایش نهاد.
ث) تحلیل و تضمین اشعار و مصراعها :تحلیل و تضمین اشعار و مصراعها و الحاق آنها
برای تکمیل و تأیید مطلب و مضمون نامه مورد توجه منشیان بود و شواھد شعری معموال از
اشعار سست و بی مایه است که غالبا از خود منشیان یا امیرزادگان است ،و استشهاد از ابیات
نغز و مطبوع و معروف قدیم کمتر دیدہ میشود و یا اصوال منشیان ،آنها را فراموش کردہاند.
ج) مطابقت صفت با موصوف
چ) عدم جزالت با رکاکت الفاظ و عدم توجه به آھنگ کلمات و جملهھا و از یاد رفتن
کاربرد پیشاوندھای گوناگون ،مانند :فرا ،فرو ،ھمی و غیرہ بر سر افعال (.اورجی و
منوچهری)64- 63 :1393 ،
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مکتوبات میر سید علی ھمدانی
ترسل یا نامه نگاري از قدیمترین فنون نگارش است كه ھم به نثر و ھـم بـه نظـم ،و گـاہ
درآمیخته اي از نظم و نثر ،در تاریخ زبان فارسي دیدہ مي شود.
یکی از آثار میر سید علی  ،مجموعه مكتوبات و نامه ھایي است كه وی در دورہ كمال حیات
خویش و در طول سالیان متمادي نوشته است .این منشآت از نظر اجتماعی و سیاسی ،تاریخی
و ادبی ،ارزش و اھمیت بسزایی دارد ،و پرداختن به آنها در حیطة تحقیقات تاریخی و
پژوھشهای ادبی و جز آن ضروری می نماید .با مطالعه و بررسی دقیق آنها به نکات و دقایق
دستوری ،لغوی ،چگونگی استعمال صنایع ادبی و سایر ویژگیهای سبکشناسی میتوان دست
یافت و از اسلوب بیان در ترسل و شیوة نگارش مکاتبات رسمی دیوانی که در دربارھا رایج
بودہ ،و ھمچنین از سبک نگارش نامه ھای خصوصی(اخوانیات) می توان آگاہ شد و در بررسی
سیر تطور و تحول نثر فارسی طی قرون و اعصار متمادی ،اطالعات ذی قیمتی از این متون
کسب کرد.
نامه در حقیقت نوعي گفتگوي غیر مستقیم یا نوشتاري است .از آنجا که مكتوبات و نامه
ھای ھر کس در میان آثار باقیماندہ صمیمانه تر و خصوصي تر از سایر آثار اوست و سیماي
حقیقي ِ نویسندہ را بهتر نشان مي دھد .بررسی نامه ھای میر سید علی ھمدانی كیفیت ارتباط
گفتاري و رفتاري وی را در قرن ھشتم با جهان اطراف وی روشن می کند.
مكتوبات میر سید علی ھمدانی مجموعه نوزدہ نامه  6است كه نویسندہ در طول حیات خویش
و در مواضع مختلف و بنا بر تقاضاھاي مختلف دروني و بیروني خطاب به یاران و دوستان

 .6آنچه از مکتوبات میر سید علی همدانی بر جای
مانده ،شامل نوزده نامه است و نخستین بار ،این اثر
به همت دکتر محمد ریاض به چاپ رسید .برای بررسی
نامه های میر سید علی همدانی در این مختصر از مقاله
«ریاض ،محمد1353 ،ش .متن مکتوبات میر سید علی
همدانی ،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
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خود ،وزرا و حکام و صدور عصر خود نوشته است .بیشتر مکتوبات وی در اوان اقامت وی
در ختالن و نواحی کشمیر نگارش یافته است.
موضوع نامه ھا
نامه ھاي میر سید علی ھمدانی به جهت موضوع به دو دسته تقسیم می شوند .1 :نامه ھایی
که محتوای مسائل خصوصی و خانوادگی دارند . 2 .نامه ھایی که شامل موضوعات اجتماعی و
فرھنگی ھستند .در این میان نامه ھایی نیز ھستند که به مسایل مهم سیاسی و تاریخی و
فرھنگی عصر ھم اشارہ دارند .به ھمین سبب برخی از این نامه ھا به عنوان یک سند مهم
تاریخی به شمار می روند.
موضوع مکتوبات میر سید علی ھمدانی امر به معروف و نهی از منکر و لزوم توجه به
رفاہ حال مردم به وسیله ُحکام است .وی ھموارہ توجه ُحکام را به ادای حقوق بندگان و رفاہ
حال مردم معطوف ساخته است.
محتوای نامه گاہ در برگیرندة خواھش و خواھشگري است ( شـفاعت نامـه و  ) ...گـاہ از
سرشكوہ و گلهمندي نوشـته می شـود ( شـكایتنامـه ) زمـاني ھـم جنبـة دادخـواھي دارد.
( مظالمنامه) محتوای بسیاری از نامه ھا دنیوی است و توصیه ھایی به این امیر و آن وزیر که
کار این و آن را روبهراہ کنند و در رفع دشواری و اصالح امور مردم غفلت نکنند .این نامهھا
در زمان ھای مختلف و با نیات مختلف تقریر شدہ اند.
مضمون و درونمایه نامه ھا
از نظر مضمون و درونمایه نامه ھا نیز عمدہ ترین این مضامین ،توصیه نامه ھا و نامه
ھاي سفارشي ،پند و نصیحت مخاطب خاص و عام ،اخوانیات ،نامه ھاي دوستا نه و ...است.

دانشگاه تهران .س ،21ش ( .1ص  »)66 - 33استفاده شده
است.

اناھیتا ،شمارہ  ، ۶سالنامہ  ۲۰۱۹میالدی

153

پند و نصیحت نظیر :نامه ش  1نامه به سلطان قطب الدین شاھمیری ( 7مرقوم از پاخلی)
« چون به موجب اشارت نبوی (ص) الدین نصیحه ،است ،از راہ محبت نصیحت الزم
است .تو را نصیحت می شود که در دولت دنیوی ،نعمت ابدی را فراموش نکنی نعمت دنیا
چون باد در گذر و خو اب مانند و سخت ناپایدار است .کسی را عاقل نتوان گفت که به خواب
فریفته ماند و از انجام غافالن مثبور عبرت نگیرد و یقین دان که ھر که از احوال دیگران
عبرت نگیرد ،او را عبرت دیگران گردانند( .نامه ش /1ریاض  :1353ص)37
سبک نگارش نامه ھا
سبک نگارش نامه ھای میر سید ع لی نسبت به سایر نویسندگان قرن ھشتم سادہ و بی پیرایه
است .البته گاہ سجع صوفیانه را بکار بردہ و از قرآن مجید و احادیث نبوی (ص) که بیشتر
مستند صوفیان است ،استفادہ نمودہ است .در بین ابیات مندرج در نامه ھا برخی از اشعار
عطار و حافظ نیز دیدہ می شود در کنار اشعار عطار و حافظ اشعار دیگری ھم به چشم می
خورد ،که به احتمال قوی از خود مؤلف است.
نامه ھای باقی ماندہ از میر سید علی شیوة نثر او را نیز آشکار می سازد .این نامهھا ،گرچه
از آیات قرآن و حدیث و شعر و برخی نکته ھای عارفانه خالی نیست ،بیشتر حال و احوال
یاران و درویشان او را نمایش میدھد و از نظر تحقیق در شناخت روحیات میر سید علی از

 .7سلسله شاهمیری توسط شاهمیر در کشمیر بنیانگزاری شد .زین
العابدین شاهمیری یکی از فرمانروایان سلسله شاهمیری در جامو و
کشمیر بود .وی از پادشاهان و مشوقان بزرگ ادب بود زبان فارسی را
به عنوان زبان رسمی دربار برگزید .در دوران وی برخی آثار سانسکریت
به فارسی ترجمه شد و برخی آثار فارسی همچون یوسف و زلیخا به
سانسکریت .در دوران زین العابدین شاهمیری که مقارن با حمله تیمور
به ایران بود عدهای از ایرانیان و از جمله سادات به هند مهاجرت
کردند و از سوی وی مورد تکریم قرار گرفتند« .در میان سالطین دوازده
گانه سالله شاه میری ها ،سلطان شهاب الدین (775- 755ق ).سلطان قطب
الدین (796- 775ق ).سلطان اسکندر بت شکن (820- 796ق ).و سلطان زین
العابدین ( 879- 826ق ).در معارف پروری و تقدیر از شعرای فارسی زبان
معروف اند( ».ریاض :1351 ،ص)51
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جهت مناسبات او با مردمی که در ایجاد فضای زندگی او نقش داشتند  -از حکومتیان و غیر
آنان  -ارزشمند است.
میر سید علی در مكتوبات خود سادہ و صمیمي رو در روي و در مواجهه با مردم اعم از
عوام و خو اص ( وزرا ،حكما) قرار دارد و با زبان فارسي رایج و با صمیمیتي خاص و
ھیجاني تمام و بیاني قانع كنندہ با عوام و خواص سخن گوید .پارہ اي از این نامه ھا از نوع
اخوانیات و غیر درباري است كه (نامه شمارہ سه /ص  )38و ( نامه شمارہ چهار /ص )39؛
(نامه شمارہ پنج /ص  ) 39و (نامه شمارہ شش /ص ( )40نامه شمارہ پانزدہ /ص)61؛ (نامه
شمارہ شانزدہ /ص( ،)62- 61نامه شمارہ ھفدہ /ص( ،)63- 62نامه شمارہ ھجدہ /ص  )63در
معرفی ارادتمندی به یکی از امراء ،و (نامه شمارہ نوزدہ /ص )64از این زمرہ اند.
با وجود این بیش از شصت درصد ( 8دہ عدد نامه) درصد آن ،از گونه نامه ھاي منشیانه و
مصنوع است .لذا لحن و سبك آن بیشتر متناسب با مكاتیب ( مكاتبات) اداري ِ درباري است.

 - 1 .8دو نامه به سلطان قطب الدین شاهمیری (مرقوم
از پاخلی) (نامه شماره یک /ص  ) 35و (نامه شماره دو/
ص )37؛  - 2دو نامه به نام سلطان طغان شاه حاکم ناحیه
کونار در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان (نامه
شماره هفت /ص  ) 41و (نامه شماره هشت /ص )42؛  - 3یک
نامه به نام شیخ محمد بهرام شاه بن سلطان خان (
سلطان محمد بهرام شاه بن سلطان خان ،حاکم ناحیات
بلخ و بدخشان ) (نامه شماره نه /ص)51- 44؛  - 4چهار
نامه به نام سلطان غیاث الدین حاکم ناحیه پاخلی
(نامه شماره ده /ص )51- 53؛ (نامه شماره یازده /ص- 53
)55؛ (نامه شماره دوازده /ص)55؛ (نامه شماره سیزده/
ص)57- 55؛  - 5یک نامه به نام ملک شرف الدین خضر شاه
جانشین سلطان غیاث الدین (نامه شماره چهارده /ص- 57
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ویژگی نامه ھا
ویژگی مکتوبات میر سید علی این است كه بر خالف سایر آثار وی ،مجموعه مطالبي است
كه از سر ضرورت و نیازھاي مختلف بشري بالیدہ و تدوین شدہ است و غالب این نامه ھا
براي رفع حوائج و سفارش و تقاضاي دیگران ترتیب دادہ شدہ است .وی با کمال صراحت
لهجه و بى باکى به حکام بزرگ نصایح دینى مى دھد و آنان را به اجراى اوامر و نواھى شرع
اسالمى دعوت مىکند( .نامه شمارہ نه) بر این اساس اگرچه عصارہ سخن میر سید علی در
زمینه ھاي عرفاني و … در آثار وی آمدہ ،تصویر روشن و شفاف تر میر سید علی را در
مكتوبات او ميتوان یافت.
برخی از ویژگیهای نامه ھای میر سید علی ھمدانی عبارتند از:
الف .آﻏاز شدن نامه با نام خدا
ب .دا شتن مخاﻃبه در نامه
ج .مخاطبین نامه ھا
برخی از مخاط بین نامه ھای میر سید علی ھمدانی عبارتند از:
 . 1سلطان قطب الدین شاھمیری ( 9مرقوم از پاخلی)

 - 8)60یک نامه به نام میرزاده میر کا (نامه شماره
پانزده /ص)61
 .9سلسله شاهمیری توسط شاهمیر در کشمیر بنیانگزاری شد .زین
العابدین شاهمیری یکی از فرمانروایان سلسله شاهمیری در جامو و
کشمیر بود .وی از پادشاهان و مشوقان بزرگ ادب بود زبان فارسی را
به عنوان زبان رسمی دربار برگزید .در دوران وی برخی آثار سانسکریت
به فارسی ترجمه شد و برخی آثار فارسی همچون یوسف و زلیخا به
سانسکریت .در دوران زین العابدین شاهمیری که مقارن با حمله تیمور
به ایران بود عدهای از ایرانیان و از جمله سادات به هند مهاجرت
کردند و از سوی وی مورد تکریم قرار گرفتند« .در میان سالطین دوازده
گانه سالله شاه میری ها ،سلطان شهاب الدین (775- 755ق ).سلطان قطب
الدین (796- 775ق ).سلطان اسکندر بت شکن (820- 796ق ).و سلطان زین
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سلطان قطب الدین بن طاھر شاھمیری (حک۷۹۶- ۷۷۵ .ق ).بر منطقه کشمیر حکومت
میکرد .وی در « ھنگام ورود سید به کشمیر در 781ق .از وی استقبال کرد مرید وی شد ،از
او اخذ معرفت نمود  ،و چون از راہ بی خبری به احکام اسالم جمع بین االختین نمودہ بود ،به
دستور سید یکی را طالق گفت خود را به لباس اسالمی بیاراست ،و سید از راہ محبت و شفقت
کالہ فقر خویش را به وی داد ،که ھمیشه تاج خویش می گذاشت ... .و نیز مخاطب برخی از
نامه ھای اوست( » .اذکایی)33 :1368 ،
« رساله عقبات یا قدوسیه میر سید علی ھمدانی به نام پادشاہ کشمیر سلطان قطب الدین
(795- 775ق ).نوشته شدہ است( ».ریاض )72 :1354 ،در بین نامه ھای باقی ماندہ از میر
سید علی ھمدانی دو نامه (نامه شمارہ یک و دو) به اسم سلطان قطب الدین شاھمیری باقی ماندہ
است.
 . 2نورالدین جعفر بدخشی ( ۷۹۷- ۷۴۰ق۱۳۹۵ - ۱۳۳۹/.م) .
عارف ،صوفی و شاگرد برجسته میر سید علی ھمدانی ،درسال  ۷۷۳ق .به تشویق یکی از
دوستانش به نام اخی علی حق گوی ،به دیدار میر سید علی ھمدانی به روستای علیشاھیان یا
علیشاہ رفت و از ھمان ابتدا شیفته او شد .اما میرسیدعلی که ظاھراً ھنوز آمادگی الزم برای
بیعت را در او نمیدید ،پذیرفتن او را چند ماھی به تعویق انداخت تا سرانجام در عید فطر
ھمان سال او را به شاگردی خود قبول کرد .از آن ھنگام تا زمان مرگ میرسیدعلی ھمدانی،
نورالدین جعفر ھموارہ مالزم او بود و از ارشاد و تربیت او بهرہمند میشد .پس از آن در
۷۸۷ق۱۳۸۵/.م .به ختالن آمد و در خانقاہ اعظم آن شهر ساکن شد و به یادبود شیخ
درگذشتهاش ،تألیف کتاب خالصة المناقب را آغاز کرد .بدخشی در دوشنبه  16رمضان ۷۹۷
ق .در  ۵۷سالگی درگذشت ( .الجوردی :1367 ،ص )526- 525

العابدین ( 879- 826ق ).در معارف پروری و تقدیر از شعرای فارسی زبان
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نورالدین جعفر بدخشی به تصریح خودش از سال  774- 773ق .در سلک مریدان میر سید
علی ھمدانی درآمدہ و خالصه

المناقب 10

(در بارہ زندگی صوفیانه) را یک سال پس از

درگذشت سید (رجب سال  786ق .در خانقاہ اعظم ختالن) اندر مناقب و اوصاف وی تألیف
نمود( .اذکایی)9 :1368 ،
در بین نامه ھای باقی ماندہ از میر سید علی ھمدانی دو نامه به اسم نورالدین جعفر بدخشی
(نامه شمارہ سه و چهار) باقی ماندہ است.
 . 3موالنا شیخ محمد خوارزمی
از یاران و ھمسفران میر سید علی ھمدانی .در بین نامه ھای باقی ماندہ از میر سید علی
ھمدانی دو نامه به اسم موالنا شیخ محمد خوارزمی (نامه شمارہ پنج و شش) باقی ماندہ است.
 . 4سلطان طغان شاہ حاکم ناحیه کونار در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان .تحت الحمایه
پادشاھان کشمیر .در بین نامه ھای باقی ماندہ از میر سید علی ھمدانی دو نامه به اسم سلطان
طغان شاہ (نامه شمارہ ھفت و ھشت) باقی ماندہ است.
 . 5سلطان محمد بهرام شاہ بن سلطان خان ،حاکم ناحیات بلخ و بدخشان
« که به مؤلف ارادت داشته و رساله واردات ،مؤلف بنا به درخواست وی نگارش یافته
است( ».ریاض)34 :1353 ،
در بین نامه ھای باقی ماندہ از میر سید علی ھمدانی یک نامه به شیخ محمد بهرام شاہ بن
سلطان خان (نامه شمارہ نه) باقی ماندہ است « .نامة به نام این سلطان بهرامشاھیه ھم نامیدہ
شدہ است( » .ریاض)34 :1353 ،
 . 6سلطان غیاث الدین حاکم ناحیه پاخلی

 .10خالصه المناقب ،مهمترین اثر بدخشی است.
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میر سید علی ھمدانی چهار نامه به سلطان غیاث الدین حاکم ناحیه پاخلی (پکهلی) متصل به
کونار 11

نگاشته است .و در ھر چهار نامه تالش کردہ است که وی را نصیحت کند .مشخص

است که از شیوہ حکومت وی ناراضی بودہ است( .نامه شمارہ دہ ،یازدہ ،دوازدہ و سیزدہ)
 . 7ملک شرف الدین خضر شاہ جانشین سلطان غیاث الدین
ملک شرف الدین خضر شاہ از مریدان میر سید علی ھمدانی بود« .در موقع آخرین
مسافرت از کشمیر به ختالن میر سید علی ھمدانی مهمان ھمین حاکم بود که بیمار شد و ھمانجا
فوت کرد ،و طبق وصیت وی ،جنازہ اش را به ختالن آوردند(» .ریاض )35 :1353 ،در
حقیقت نامه چهاردھم که به ملک شرف الدین خضر شاہ نگاشته شدہ است ،وصیت نامه میر
سید علی ھمدانی ھم است .میر سید علی ھمدانی در پایان این نامه به سلسله خرقه درویشی خود
اشارہ می کند.
 .8میرزادہ میر کا
از امیرزادگان بلخ و بدخشان که احوالش معلوم نیست .در بین نامه ھای باقی ماندہ از میر
سید علی ھمدانی یک نامه به اسم میرزادہ میر کا (نامه شمارہ پانزدہ) باقی ماندہ است.
 .9مخاطبین نامعلوم
در بین مکتوبات باقی ماندہ از میر سید علی ھمدانی در چهار نامه شامل (نامه شمارہ
شانزدہ /ص( ،)62- 61نامه شمارہ ھفدہ /ص( ،)63- 62نامه شمارہ ھجدہ /ص  )63در معرفی
ارادتمندی به یکی از امراء ،و (نامه شمارہ نوزدہ /ص )64اشارہ ای به مخاطب نامه نشدہ
است و به عبارت دیگر دریافت کنندہ نامعلوم است .زیرا نساخ فقط اینقدر نوشتهاند که «به
یکى از پادشاھان /حاکمان نوشته شد».
د .کاربرد شعر در نگارش نامه ھا

 .11ناحیه کونار در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان .تحت الحمایه
پادشاهان کشمیر( .ریاض)34 :1353 ،
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بسیاري از اشعاری كه در آغاز نامه ھا و در بین نامه ھا به مقتضاي كالم و بیان ذکر شدہ
است با موضوع مناسبت و سنخیت دارند .برخی از نامه ھای میر سید علی ھمدانی مزین به
اشعاری در قالبهای مختلف است و در نگارش برخی از نامه ھا از ھیچ نوع شعری بهرہ
نگرفته است.
 )1اشعار فارسی
میر سید علی ھمدانی در نگارش ھفت نامه از اشعار فارسی در صورت تک بیتی ،قطعه و
مثنوی بهرہ بردہ است .این نامه ھا عبارتند از:
(نامه شمارہ یک /ص  ) 35چهار بیت شعر فارسی (دو تک بیت و یک مثنوی دو بیتی)
(نامه شمارہ نه /ص ) 51- 44نه بیت شعر فارسی (یک مثنوی پنج بیتی و پنج بیت شعر
فارسی در قالب قطعه با ردیف توانی کرد و قافیه :کجا ،رھا ،صفا ،کبریا )
(نامه شمارہ یازدہ /ص)55- 53؛ یازدہ بیت شعر فارسی در قالب مثنوی
(نامه شمارہ دوازدہ /ص)55؛ سه بیت شعر فارسی در قالب مثنوی
(نامه شمارہ سیزدہ /ص )57- 55شش بیت شعر فارسی در قالب قطعه با قافیه حساب،
رکاب ،عذاب ،خالب ،عقاب ،حجاب
(نامه شمارہ پانزدہ /ص )61یک بیت شعر فارسی
(نامه شمارہ شانزدہ /ص ،)62- 61ھفت بیت شعر فارسی در قالب قطعه با قافیه :گواہ،
پادشاہ ،اله ،آہ ،بکاہ ،پگاہ ،راہ
برخی از این نمونه ھا عبارتند از:
در نامه به سلطان قطب الدین شاھمیری (مرقوم از پاخلی) (نامه ش  )1ابیات ذیل دیدہ می
شود.
زھر بدی که تو دانی ھزار چندانم
گربرھمن حال من بیند ،براندازد ،درم
ای خالق خلق ،عالم غیب
عذر ھمه لطف تو پذیرد

کسی چه داند آن بد زمن ،که من دانم
زان که چون من بدکنش را پیش بت ھم بار نیست
ماییم مفروق عالم عیب
نظر ھمه جز کرم تو نبیند

(نامه ش /1ریاض  :1353ص)36
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نیست ممکن تا زدستش جان بری
(نامه شمارہ یازدھم /ریاض  :1353ص )53

 )2اشعار فارسی و عربی
میر سید علی ھمدانی در نگارش دو نامه از اشعار عربی در کنار اشعار فارسی بهرہ بردہ
است .این نامه ھا عبارتند از:
*(.نامه شمارہ پنج /ص  ) 39شش بیت شعر فارسی (دو مثنوی سه بیتی) و دو بیت شعر
عربی در قالب قطعه با قافیه :احب ،اکب
چه می جنبانی این زنجیر غوغا
منم سرگشته بی سود و سودا
زمانی روزگارم تیرہ دارد
دمی چرخم به این و آن سیارہ (کذا)
دلی روشن و لیکن پای در گل
زمانی تا به مه در سینه حاصل
(نامه شمارہ پنج /ص )39
از عجنی الی تحمل ماال احب
کال بل دواعی نسمات حبه
(نامه شمارہ پنج /ص )39
*(.نامه شمارہ ھفدہ /ص ،) 63- 62یک قطعه دوبیتی عربی با قافیه قلیل و خلیل و پنج بیت
فارسی در قالب مثنوی
 ) 3در نگارش برخی از نامه ھا از ھیچ نوع شعری بهره نگرفته است.
در نگارش دہ نامه ھیچ نوع شعری به کار گرفته نشدہ است .این نامه ھا عبارتند از:
(نامه شمارہ دو /ص )37؛ (نامه شمارہ سه /ص )38؛ (نامه شمارہ چهار /ص )39؛ (نامه
شمارہ شش /ص )40؛ (نامه شمارہ ھفت /ص )41؛ ( نامه شمارہ ھشت /ص )42؛ (نامه
شمارہ دہ /ص )51- 53؛ (نامه شمارہ چهاردہ /ص)60- 57؛ (نامه شمارہ ھجدہ /ص )63؛ (
نامه شمارہ نوزدہ /ص)64
ھـ .استفاده از آیات و احادیث و عبارات عربي
عمدہ ترین ویژگي این نامه ھا استفادہ فراوان از آیات و احادیث و عبارات عربي ،اطناب،
تصاویر ھنري شاعرانه و … است.
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و .صداقت وصمیمیت نامه ھا
از امتیازات برجسته دیگر مكتوبات ،صداقت و صمیمیت نگارندہ نسبت به مخاطب است.
در حقیقت دو عامل اساسي بر گیرایي و جاذبه مكاتبات میر سید علی افزودہ است ،که عبارتند
از :یكي ملموس بودن ش خصیت و دیگر ظهور حقایق زندگاني اوست كه در سایه چنین
صداقتي ،بررسي و شناخت روحي و رواني میر سید علی حقیقي تر به نظر مي رسد .چراكه
این نوشته ھا « شخصیت نویسندہ ،مناسبات او با طبقات متعدد ،واكنش ھاي او در برابر
رویدادھایي كه با زندگي خصوصي و اجتماعي اش پیوند نزدیك دارند ،عالقه ھا وگرایش ھا
ونفرت ھا ،تلقي او از افراد و حوادث و سرانجام اسرار زندگي او را با صداقت و صفاي
بیشتري از البه الي نامه ھا نمودار مي سازد و حس كنجكاوي خوانندہ را بهتر ارضا مي
كند(».سمیعي گیالني)39 :1371 ،
ز .چاشني محبت و ذوق عرفاني
ویژگی دیگر نامه ھا چاشني محبت و ذوق عرفاني است كه در اغلب نامه ھاي موجز و
مستقل وغالبا شفاف و آكندہ از تصاویر نوراني وتعلیمي مطرح شدہ است؛ آموزہ ھایي كه
صداي آن نه تنها در گوش مخاطبان خاص او بلكه در گوش جان مستمعان عام او در ھر زمان
منعكس مي شود و آنان را از استغراق حیات مبتذل روزمرگي باز مي دارد و به صفا و
صمیمیت و محبت و معرفت دعوت مي كند .در واقع میر سید علی مخاطبان خود را به تقلید از
شیوہ ھاي زمان خویش با پناہ جستن به قواعد منجمد ترسل مورد خطاب قرار نمي دھد بلكه
آنچه که از دلش برمي خیزد با مخاطب خود در میان می گذارد.
ح .پایان و خاتمه نامه ھا
ھر نوزدہ نامه بدون استثنا با یک عبارت عربی به پایان رسیدہ اند .نوع اختتام نامه ھا در
سه شکل قابل بررسی است.
« )1و السالم علی من اتبع الهدی»
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پایان پانزدہ نامه از بین نوزدہ نامه باقیماندہ از میر سید علی ھمدانی (به شرح زیر) با «و
السالم علی من اتبع الهدی» ختم شدہ است.
(نامه شمارہ یک /ص )35؛ ( نامه شمارہ دو /ص )37؛ (نامه شمارہ سه /ص )38؛ (نامه
شمارہ چهار /ص ( )39نامه شمارہ پنج /ص ( )39نامه شمارہ ھفت /ص )41؛ (نامه شمارہ
دہ /ص )51- 53؛ (نامه شمارہ یازدہ /ص)55- 53؛ (نامه شمارہ دوازدہ /ص)55؛ (نامه شمارہ
سیزدہ /ص( )57- 55نامه شمارہ پانزدہ /ص)61؛ (نامه شمارہ شانزدہ /ص)62- 61؛ (نامه
شمارہ ھفدہ /ص)63- 62؛ (نامه شمارہ ھجدہ /ص  )63در معرفی ارادتمندی به یکی از
امراء،؛ (نامه شمارہ نوزدہ /ص)64
 « )2والحمد هلل رب العالمین »
پایان سه نامه با « والحمد هلل رب العالمین » ختم شدہ است.
 . 1نامه از پاخلی ،به نام شیخ محمد خوارزمی( :میر سید علی شیخ محمد خوارزمی) (نامه
شمارہ شش /ص  )40با « والحمد هلل رب العالمین »
 . 2نامه به نام سلطان طغان شاہ حاکم ناحیه کونار در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان (
نامه شمارہ ھشت /ص  )42با « والحمد هلل رب العالمین »
 . 3نامه به نام ملک شرف الدین خضر شاہ جانشین سلطان غیاث الدین (نامه شمارہ چهاردہ
ص )60- 57با « والحمد هلل رب العالمین»
 « )3الحمد هلل رب العالمین و السالم علی من اتبع الهدی»
نامه به شیخ محمد بهرام شاہ بن سلطان خان ( سلطان محمد بهرام شاہ بن سلطان خان ،حاکم
ناحیات بلخ و بدخشان ) (نامه شمارہ نه /ص « )51- 44الحمد هلل رب العالمین و السالم علی من
اتبع الهدی» پایان یافته است.
 .قالب و ساختار مكاتباتساختار مكاتبات نوزدہ گانه میر سید علی ھمدانی كه در واقع ھمان گفتگوھایي در قالب
نوش تار است ،عمدتا ً شامل سه بخش مقدمه ،اصل نامه و دعا و خاتمه سخن است كه از جهت
ساختار قصیدہ در انواع
ساختار و بیان مسأله این نوع در میان انواع نثر فارسي بسیار شبیه
ِ
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شعر فارسي است .به عبارت دیگر مقدمه ي مكتوبات شبیه تشبیب ،نسیب و تغزل و انگیزہ
اصلي نوشتن نامه مانند مدح در قصیدہ و دعاي آخر آن مانند شریطه و تأبید در قصیدہ است.
 . 1مقدمه در ذكر صفات و محامد و القاب پر طمطراق مخاطب كه غالبا ً با اطناب ،سجع و
صنایع بدیعي دیگر قرین است .او در غالب نامه ھایي كه به رؤسا و حاكمان عصر نوشته از
این نوع و سبك پیروي كردہ است.
 . 2اصل نامه و بدنه اصلي آن و این چیزي است كه محرض و محرك نوشتن نامه بودہ
است .انگیزہ ھایي چون شفاعت شخص ثالث ،اعتذار و ندامت ،تقاضاي عنایت بیشتر ،شكوائیه
و گله ،توصیه نامه ،اخوانیات و نامه ھاي دوستانه ،نصیحت و طرح مسائل عرفاني و … عمدہ
ترین این موارد است.
 . 3تأبید و دعا نسبت به اوضاع و احوال مخاطب كه غیر مستقیم دعوت به خوب زیستن،
حق خواھي و … مي كند .این قسمت به نسبت سایر قسمت ھاي نامه ،ادیبانه تر ،زیباتر و
عاطفي تر است.
از سایر نكات و مشخصات قابل توجه در این نامه ھا از نظر ساختار و فرم مكاتبات مي
توان به موارد ذیل نیز اشارہ كرد:
ـ شروع برخي نامه ھا با اشعار فارسي كه آن از روح آزاد و طبع جوشان او نشأت مي
گیرد ( .نامه ھاي شمارہ )15 ،5
 شروع برخي نامه ھا با آیات و احادیث و عبارات عربی نشانی از آمیختگي زبان روان وشیواي میر سید علی (فارسي) با عربي دارد ( .نامه ھاي شمارہ ،18 ،16 ،12،13 ،10 ،6
)19
ـ خطاب اغلب مکتوبات به صورت سوم شخص مفرد است ،برخالف مكاتبات امروزي كه
خطاب آن به صورت دوم شخص است.
طوالنی ترین نامه
نامه شمارہ نهم طوالنی ترین نامه به جا ماندہ از میر سید علی ھمدانی است که به نام شیخ
محمد بهرام شاہ بن سلطان خان (سلطان محمد بهرام شاہ بن سلطان خان ،حاکم ناحیات بلخ و
بدخشان ) در ھفت و نیم صفحه نوشته شدہ است( .نامه شمارہ نه /ص)51- 44
کوتاھترین نامه
در بین نوزدہ نامه به جا ماندہ از میر سید علی ھمدانی دو نامه کوتاہ نیز دیدہ می شود که
کوتاھترین نامه( ،نامه شمارہ ھجدہ /ص  )63در معرفی ارادتمندی به یکی از امراء ،در چهار
سطر نوشته شدہ است و مخاطب آن معلوم نیست .ھمچنین (نامه شمارہ چهار /ص  )39که به
نورالدین جعفر بدخشی در توصیه پزشکی برای درمان درد نورالدین نوشته شدہ است.
شیوه نگارش نامه ھای میر سید على ھمدانى
به نظر می رسد ھدف اصلی میر سید على ھمدانى در نگارش نامه ھا و منشات خود ارشاد
مخاطبان و گسترش تعالیم شریعت و تبیین مقامات طریقت است .ھرچند که متن نامه ھا دارای
آیات قرآن و احادیث و روایات است در عین حال دارای آرایه ھای ادبی نیز می باشد .نثر سادہ
و روان نامه ھا ،درک و فهم محتوای نامه را برای خوانندہ ممکن می سازد.
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سبک نگارش میر سید على ھمدانى در نامه ھای وی گاھى سادہ و گاھى مصنوع و مسجع
ولى کمتر مشکل و متکلف مى باشد .بسیاری از صوفیان به آرایش و زیبایى بیان توجه داشته
ولى به مشکل نویسى نپرداختهاند و نگارشهاى میر سید على ھمدانى ھم از این قبیل است .چنین
به نظر مى رسد که وى شیوہ نگارش سایر صوفیان را در پیش چشم خود داشته و تحت تأثیر
آنها به موضوع و مضمون نامه ھای خود توجه تمام داشته و طبق آن گاھى روش سادگى و
گاھى صنعت را در پیش گرفته است.
از فحوای نامه ھا برمی آید که میر سید على ھمدانى به ھر دو زبان فارسی و عربی تسلط
کامل داشته است و با استادی تمام ترکیبی از عبارات فارسی و عربی را در کنار ھم قرار می
دادہ است .وی در نگارش نامه ھاى خود به زبان وقت ھم توجه داشته و به سبک رایج و
متداول عصر خود به دو نوع سادہ و مصنوع می نوش ته است .برخی از نامه ھای وی که
مخاطبان آنها امیران و شاھزادگان نیستند گویی که براى مبتدیان نوشته شدہ ،و مشتمل بر
مطالب سادہ است ،زبانى کامال سادہ و بى پیرایه دارد ،و در مقابل برخی نامه ھا نیز گویی که
براى خواص است مصنوع و مسجع است.
ویژگیهای عمومى سبکی نثر قرن ھشتم در نامه ھای میر سید علی ھمدانی
برخی از خصوصیات عمومى سبک نثر قرن ھشتم در نامه ھای میر سید علی ھمدانی
عبارت است از:
 - ۱کمال آمیختگى و اختالط زبان فارسى با ادب و لغت عربى
 - ۲تأثیر و نفوذ کامل معارف و تعلیمات و آداب دین اسالم در نگارشها
 - 3تأثیر آثار و اقوال صوفیه گذشته در نامه ھای میر سید علی ھمدانی
 - 4استفادہ از آیات قرآنى و احادیث نبوى (ص) به دنبال جمالت فارسى
 - 5گاھى آیات و اخبار را به طریق ترکیب اضافى مى آورد و درین گونه موارد سجع را ھم
مىتوان مشاھدہ کرد،
 - 6بکار بردن زبان سادہ در نقل واقعات و قصص و جمله ھاى معترضه و مطالب
واعظانه.
چهره میر سید علی ھمدانی در مکتوبات وی
ازخالل نامه ھاي او یافت و
سیماي اجتماعي و واقعي میر سید علی ھمدانی را مي توان
ِ
شناخت .با شناختن میر سید علی از خالل نوشته ھا و نامه ھای وی که در مواجهه با شخصیت
ھاي مختلف  -ازحاكم و امیر گرفته تا دوستان و نزدیکان عصر و از نزدیكان بي بصر تا
دوران بي خبر و براي رفع احتیاجات بشري – ترتیب وتدوین شدہ است ،نقاط تاریک بسیاری
روشن می شود.
به مكتوبات میر سید علی با توجه به مقتضیات آن عصر و شرایط تاریخي و سیاسي آن
دورہ بیش از دیگر آثار میر سید علی اعتماد كرد؛ زیرا این نامه ھا مولود وقت و وضع دنیوي
شخصیت چند بعدي و
حاكم بر مؤلف است .به عبارت دیگر اگر آثار او منشور و بازتاب دھندہ
ِ
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ایدہ آل میر سید علی است نامه ھای وی ،آیینه روشن و شفافي است كه میر سید علی را در
عالم واقع نشان می دھد.
برخی از مؤلف ه ھاي مطرح در مكتوبات میر سید علی که با تكیه و تأكید بر آنها مي توان به
تصویر روشن تري از زندگي وی دست یافت ،عبارتند از:
1ـ رعایت آداب گفتگو :از خصیصه ھاي گفتگوي سالم از نظر روابط اجتماعي؛ رعایت
آداب سخن گفتن و حفظ حرمت متقابل در محور افقي (دو ھم سطح) و در محور عمودي (از
باال به پایین) است .نكته اي كه در مكتوبات میر سید علی به وضوح بر آن تأكید شدہ است.
ویژگي اي كه تقریبا ً بر جاي جاي نامه ھاي او از خطاب ھا و عناوین و القابي كه میر سید علی
در صدر و ختام آنها آوردہ تا در متن و بدنه مكاتبات دیدہ مي شود این است که او به خوبي
ازاھمیت احترام متقابل و رعایت آداب محاورہ مطلع بودہ و در مكتوبات خود به گونه عملي آن
را به اجرا مي گذارد.
در نامه چهاردھم از شیخ و استاد خود یاد می کند و با بردن القابی چند نام او را ذکر می
کند ...« :در صحبت شیخ خود ،سیدی و سندی ،قدوہ الواصلین حجه العارفین ،سلطان المحققین
برھان الموحدین و سر هللا فی االرضین شیخ ابوالمعالی شرف الحق و الدین محمود بن عبدهللا
المزدقانی الرازی ،افاض هللا علی روحه الکریم سجال الرحمه و الغفران مشاھدہ کردہ ( ...نامه
شمارہ چهاردھم /ریاض  :1353ص )60
از نشانه ھاي دیگر آگ اھي به آداب گفتگو ،رعایت مقام و منصب اجتماعي افراد است به
گونه اي كه او به تناسب آن باب مخاطبه و مكاتبه را مي گشود.
 - 2انسان ساالري و عشق به مقام انسان و كرامت او :از مجموعه مكتوبات میر سید علی،
تقریبا ً نیمي از آن براي امرا ،حاكمان و صاحبان قدرت نوشته شدہ است كه با تأمل و تدبر در
مقدمه این نامه ھا؛ دو اصل توجه به كرامت انساني و مقام انسان خود را نشان می دھد .میر
سید علی ھمدانی در این دسته از نامه ھا به حاكمان عرضه مي دارد كه خلق و مردم ،عیال و
خانوادہ خداوندند و از قول نبي اكرم ،گرامي ترین مردمان را نزد خداوند كسي مي داند كه در
حق انسان ھا ،پر منفعت تر باشد و از ممدوح و صاحب قدرت مي خواھد دركنارتعظیم وتكریم
شعائر الهي ،نسبت به خلق خداوند به ویژہ انسان به عنوان عصارہ ي نظام آفرینش شفقت
بورزد.
وي دائما ً بر برانگیختن شفقت ومحبت در انسان ھا و توجه و اھمیت به مقام انسان و كرامت
او تأكید دارد و غیر مستقیم از مخاطب و گیرندہ نامه ھا مي خواھد تا نسبت به خلق شفقت
ورزند و تمام انسان ھا و خادمان خود را عیال خداوند بدانند.
 - 3وجود تقوا و خویشتن داري (عدالت) در گفتگو :عنایت به رعایت تناسب و اعتدال و
كمیت كالم ،حد وسط و رعا یت عدالت در گفتگو و كالم؛ ازاصول گفتگو است .به ھمین دلیل
در نامه ھا و سایر آثار میر سید علی به نسبت اینكه مخاطب كیست و در چه موضع و مقامي
قرار دارد لحن ،سبك ،كمیت و كیفیت كالمش در حال نوسان است .چنانكه در برخي از نامه ھا
و مواردي كه گله و شكوہ اي در آن پنهان است لحن و سبك سخن ،تند و شدید و از نظر كمیت
نیز طوالني تر از سایر نامه ھا است( .ر.ك :نامه )9
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نتیجه
مکتوبات میر سید علی ھمدانی نمونة خوبی از رسائل اخوانی است که از قرن ھشتم باقی
ماندہ است .که به روش مکاتیب مشایخ و علمای عهد ،آمیخته به تلمیحات قرآنی و حدیثی است
و در آنها بسیاری از مبانی اعتقادی صوفیه مورد بحث قرار گرفته است .مضامین مکتوبات او
اغلب راجع به مسائل فلسفی و اصول عرفانی و سلوک و شرح احادیث و آیات قرآنی و ارکان
دین اسالم و آنچه بدین موضوعات تعلق دارد ،میباشد ،این نامه ھا اغلب مشحون از کلمات و
جمله ھای عربی دشوار و مترادف است.
این رسائل ،در حقیقت نامه ھایی است که به خاطر مریدان خود به اشخاص ذی نفوذ نوشته
است و کمتر نامهای دیدہ می شود که در آن اثری از معرفت و لطافت طریقت نباشد .به جز چند
نامه غیر رسمی در مابقی نامه ھا ،تکلفات بسیار به کار رفته و القاب و عناوینی ذکر شدہ که
تشخیص مخاطب را دشوار کردہ است.
از میان آثار میر سید علی ،مكتوبات او بیان كنندہ سیمای واقعي و طبیعي وی است .ازآنجا
كه یكي از راہ ھاي شناخت و تحلیل شخصیت انسان توجه به نحوہ تعامل وگفتگوي او با
دیگران است ،با بررسي وتعمق در مكتوبات او – كه شامل  19نامه به عوام وخواص است -
در حقیقت به شخصیت میر سید علی جداي از نگاہ ماورایي دیگران به او پرداخته شدہ است.
برخی از نتایج حاصل از این بررسی عبارتند از:
 - 1میر سید علی جز به ضرورت با دیگران سخن نمي گفت و نامه ھاي او به دیگران نیز -
كه اغل ب براي كمك به حل مشكل اطرافیان نوشته شدہ  -مؤید این مدعاست .تالش او در
برآوردن نیازھاي ضروري و حل مشكالت اجتماعی اطرافیان ،نشانگر یك شخصیت آگاہ و
فعال اجتماعي است و این برخالف تصور شخصیت عزلت گزین سجادہ نشین واعظي است كه
در دیگر آثارش از او دیدہ می شود.
 - 2عقیدہ میر سید علی در باب رعایت عدالت در گفتگو نیز قابل توجه است .وي رعایت
تناسب در گفتار را نسبي و براساس اینكه «كي و كجا» و از زبان «كه» و در مقابل چه كسي
بیان مي شود ،متغیر مي داند .به ھمین دلیل در نامه ھاي او به نسبت اینكه مخاطب او چه كسي
است و در چه م وقعیتي قرار دارد ،لحن و سبك ،كمیت و كیفیت سخن او در نوسان است.
 - 3رعایت آداب گفتگو و حفظ حرمت انسان ھا در محور افقي (دو ھمسطح) و در محور
عمودي (از باال به پایین یا بلعكس) از توصیه ھاي مهم میر سید علی در گفتگوست.
 - 4در نگاہ او سنخیت و جایگاہ مشترك فرھنگي و اجتماعي از مقدمات آغازگفتگو و
پیشرفت كالم است به گونه اي كه بیان و سخن ھر فردي را پیرو مقام و شخصیت اجتماعي او
مي داند.
 - 5داشتن زبان مشترك در كنار ھمدلي و ھم حسي از لوازم گفتگوي دوجانبه است كه میر
سید علی در مكتوبات نیز به آن تأكید مي ورزد.
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 - 6میر سید علی عُجب وغرور را مانع تعالي و وصول به كمال مطلوب مي داند و در این
مورد بي توجهي به جنس و نسب و ...را باعث صلح وصفا مي شمرد .لذا انسان دوستي و
توجه به كرامت انساني از توصیه ھاي فراگیر میر سید علی است.
میر سید علی ھمدانی در نگارش بخشهایي از نامه ھا مانند مقدمه ،تشبیب عناوین ،مدخل
نامه ھا و تراجم احوال شاھان و رجال و مدح و رثا  ...از نثر سجع مترسالنه استفادہ كردہ
است .از جمله خصایص و ویژگیهاي این نامه ھا آوردن كلمات و جمالت مترادف و آراستن
عبارات به صنایع بدیعي از قبیل سجع و جناس و مراعات النظیر و تشبیهات و مجازات و
استعارات ،استفادہ از آیات و احادیث و اشعار فارسي و گاھي عربي مي باشد .بیشتر اشعار
فارسي نامه ھا متناسب با موضوع كالم انتخاب شدہ اند و در ابتدا یا میانه نامه ھا در قالب تک
بیتي ،قطعه ،مثنوی با موضوع پند و اندرز و مدح و وصف به تناسب مطلب در آنها درج شدہ
و بر لطف و زیبایی سخن افزودہ و گاہ نثری مقفی و موزون ،زیبایی عبارات را افزونتر نمودہ
است.
میر سید علی ھمدانی در بكار بردن صنایع بدیعي و آوردن مترادفات حد بسیار متوسط را
رعایت كردہ است .نثر وی در برخی موارد از قید تصنعات منشیانه آزاد شدہ و سادہ و روان
است .در قسمت مصنوع مترسالنه عالوہ بر سجع به صنایع بدیعي دیگر نیز روي آوردہ ،اما
از حد اعتدال خارج نشدہ است تا به تطویل و اطناب كشیدہ شود و موحب مالل خاطر مخاطبین
باشد.
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