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 سیاست، شعر و تصوف در ایران قرون وسطی

مریم مشرف

کتابــی دربــاره جامــی و شــرایط سیاســی تاریخــی عصــر آق قویونلــو در مجموعــه مطالعــات  چکیــده: در ســال 2014 
کتــاب دربرگیرنــده مطالعــات آقــای چــاد لینگــوود در قالــب رســاله  فرهنــگ ایرانــی بریــل بــه چــاپ رســید. ایــن 
ــده  کــه ســالمان و ابســال دربرگیرن دکتــری ایشــان روی منظومــه ســالمان و ابســال جامــی اســت و نشــان مــی دهــد 
اطالعــات ارزشــمندی دربــاره وضعیــت سیاســی فرهنگــی و ســمت و ســوی اخالقــی دربــار آق قویونلــو در دوره 
گیــری و دو پیوســت  کتــاب در یــک مقدمــه و پنــج فصــل بــه عــالوه نتیجــه  ســلطان یعقــوب بــن اوزون حســن اســت. 
ــورد بحــث را  ــاب م کت ــه انگلیســی اســت.  ــن ســالمان و ابســال ب ــه یکــی از پیوســتها ترجمــه مت ک ــده  گردی ــم  تنظی
مــی تــوان از تحقیقــات مهــم جدیــد در حــوزه فرهنــگ و ادبیــات قــرن نهــم بــه شــمار آورد. بســیاری از منابــع عصــر 
ــار، احــکام ســلطنتی، نامــه هــای شــخصی، تذکــره هــای ادبــی و  کارگــزاران درب گــزارش هــای  آق قویونلــو از قبیــل 
گرفتــه  کتــاب مــورد بحــث و دقــت نظــر قــرار  کــه بــرای یعقــوب ســروده شــده، در ایــن  ســفرنامه هــای حــج و اشــعاری 
کــه در دو دهــه اخیــر، در فضــای علمــی و  اســت. عــالوه بــر ایــن، دریچــه ای اســت بــه روی بســیاری از تحقیقاتــی 
کتــاب و بیــان محتوای  کوشــد ضمــن معرفــی  گرفتــه اســت. نگارنــده نوشــتار پیــش رو مــی  دانشــگاهی غــرب صــورت 

فصــول آن، نظــری نقادانــه بــه ویژگــی هــای ترجمــه ایــن اثــر داشــته باشــد.

ــخ فرهنگــی  ــه ســالمان و ابســال، تاری ــرون وســطی، جامــی، منظوم ــران ق کلیــدواژه: سیاســت، شــعر، تصــوف، ای
کتــاب، وضعیــت  ایرانــی، چــاد لینگــوود، فرهنــگ ایــران قــرن نهــم، ادبیــات ایــران قــرن نهــم، نقــد ترجمــه، معرفــی 

سیاســی ایــران، وضعیــت فرهنگــی ایــران، ادبیــات تعلیمــی، آق قویونلــو، مطالعــات فرهنــگ ایرانــی.
 Politics, Poetry and Sufism in Medieval Iran
By: Maryam Moshref
Abstract: In 2014, a book about Jamie and the 
historical political conditions of the Aq Quyunlu 
era was published in the Brill collection of Persian 
Cultural Studies. This book includes Chad Ling-
wood’s studies in the form of his dissertation on 
Jāmi’s Salāmān va Absāl. It indicates Salāmān va 
Absāl contains some valuable information regard-
ing the cultural, political, and ethical condition in 
the court of Aq Quyunlu during the reign of Sultan 
Ya’qub ibn Ozon Hassan. The book consists of one 
introduction, five chapters, plus a conclusion and 
two attachments one of which is the translation of 
Salāmān va Absāl in English. It can be considered 
as an important new study in the area of ninth cen-
tury literature and culture. Many of the sources of 
Aq Quyunlu age, such as court agents’ reports, royal 
decrees, personal letters, literary Tadhkirah (memo-
randum), and hajj travelogues, and the poems writ-
ten for Ya’qub, have been considered and discussed 
in this book. In addition, it has opened a window to 
many of the research that has been conducted in the 
Western universities and academies in the past two 
decades. The author of this paper has tried to intro-
duce the book, explain the content of its chapters, 
and finally have a critical look at the features of the 
translation of this work.
Key words: Politics, poetry, Sufism, medieval Iran, 
Jāmi, Salāmān va Absāl, Iranian cultural history, 
Chad Lingwood, the culture of ninth-century Iran, 
the literature of ninth-century Iran, translation 
review, book report, the political condition of Iran, 
the cultural condition of Iran, Didactic literature, Aq 
Quyunlu, Iranian culture studies.

ون الوسطى   السياسة والشعر والتصّوف يف إيران القر

مي مشّرف مر

 
ً
يل للدراســات الثقافّية اإليرانّية يف العــام 2014 م كتابا أصــدرت جمموعــة بر

ينلو. سرة آق قو
ُ
خيّية يف فترة حكم أ عن جامي واألوضاع السياسّية والتار

والكتــاب يتضّمــن حتقيقات الســّيد چــاد لينگوود حول منظومة )ســامان 
طروحته لنيل درجة 

ُ
وأبســال( للشــاعر اإليراين جامي، واليت أجراها ضمن أ

الدكتوراه.

وتشــير النتائــج الــيت توّصــل إلهيــا لينگــوود إىل أّن هــذه املنظومــة تتضّمــن 
معلومــات قّيمة عن األوضاع السياســّية والثقافّية واملامح الثقافّية لباط 

ينلو يف فترة السلطان يعقوب بن أوزون حسن. آق قو

يشــتمل الكتــاب عــى مقّدمة ومخســة فصول مــع نتائج البحــث وملحَقني 
ّية. أحدمها يتضّمن ترمجة ملنظومة )سامان وأبسال( إىل اللغة اإلجنليز

 مــن التحقيقــات اجلديــدة املهّمــة 
ً
ميكــن اعتبــار الكتــاب املذكــور واحــدا و

 من 
ً
يف ميــدان ثقافــة وآداب القــرن التاســع، حيــث جيــد القــارئ فيــه كثيــرا

يــر  ينلــو مــن قبيــل تقار التحقيقــات الدقيقــة واملعلومــات عــن عصــر آق قو
موّظيف الباط واألحكام الســلطانّية والرســائل الشــخصّية واخلواطر األدبّية 

ورحات احلّج واألشعار اليت قيلت يف حّق السلطان يعقوب.

 مهنا القــارئ عــى الكثير من البحــوث اليت 
ّ

كمــا ميكــن اعتبــاره نافــذًة يطــل
ين يف األوساط العلمّية واجلامعّية الغربّية. يت يف العقدين األخير جر

ُ
أ

يفــه بالكتــاب املذكــور إىل  والكاتــب يف املقــال احلــايل يســعى ضمــن تعر
يــات فصولــه املختلفــة مــع بيــان ماحظاتــه النقدّية حول  اســتعراض حمتو

خصائص ترمجة هذا الكتاب.

املفــردات األساســّية: السياســة، الشــعر، التصــّوف، إيــران القرون الوســطى، 
يخ الثقايف اإليــراين، چاد لينگوود،  جامــي، منظومة ســامان وأبســال، التار
ثقافة إيران يف القرن التاسع، اآلداب اإليرانّية يف القرن التاسع، نقد الترمجة، 
يف الكتاب، أوضاع إيران السياســّية، أوضاع إيران الثقافّية، النصوص  تعر

ينلو، البحوث الثقافّية اإليرانّية. التعليمّية، آق قو
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 سیاست، شعر و تصوف
 در ایران قرون وسطی1

 چشم اندازهای تازه ای
 بر سالمان و ابسال جامی

یخی عصــر آق قویونلــو در مجموعۀ  کتــاب ارزشــمندی دربــارۀ جامــی و شــرایط سیاســی - تار در ســال ۲۰۱۴ 

ی  که دربرگیرندۀ مطالعات آقای چاد لینگوود بر رو کتاب  مطالعات فرهنگ ایرانی بریل به چاپ رسید. این 

ســالمان و ابســال جامی اســت نشــان می دهد که ســالمان و ابســال دربرگیرندۀ اطالعات ارزشــمندی دربارۀ 
وضعیــت سیاســی - فرهنگــی و سمت وســوی اخالقــی دربــار آق قویونلــو در دورۀ ســلطان یعقوب بــن اوزون 

که یکی از  کتاب در یک مقدمه و پنج فصل به  عالوۀ نتیجه گیری و دو پیوســت تنظیم شــده  حســن اســت. 

پیوســت ها ترجمۀ متن ســالمان و ابســال به انگلیســی است. در مقدمۀ کتاب نویســنده توضیح می دهد که 

بــر خــالف نظــر بعضــی محققان غربی که منظومۀ ســالمان و ابســال را صرفًا رمانی عاشــقانه و حتی ســطحی 

دانسته اند، جامی با بهره گیری از سنت ادبیات تعلیمی و خرد اخالقی، منظومه ای چندالیه را به وجود آورده 

که آقای لینگوود می کوشد از ابعاد مختلف سیاسی - عرفانی آن پرده بردارد. است 

در خصوص بعد تمثیلی اثر، نویســنده بر آن اســت که طرح تمثیلی پیچیدۀ منظومه در ســه ساحت معنایی 

یخی. ایدۀ مرکزی منظومه، مسئلۀ  عمل می کند: ســاحت سیاســی - اخالقی، ساحت عرفانی و ســاحت تار

کم عادل اســت. جامی در ســالمان و ابســال این حدیث - البته غیرمستند - نبوی را پیگیری می کند که  حا

کــه دین و دولت برادران  کم مســلماِن ظالم اســت و این مفهوم دیرینۀ ایرانی  کــمِ بی دیــن عادل بهتر از حا حا

دوقلو هستند، زیرالیۀ معنایی ساحت اخالقی - سیاسی داستان را به وجود می آورد.

کمــان از عالمان دین در تمــام حکومت های ایران قرون وســطی  البتــه پیونــد دیــن و سیاســت و حمایت حا

رایــج بــوده اســت، ولــی ایــن اخــوت دین و حکومــت در عصــر آق قویونلو شــامل صوفیــان نیز گردیــد. در این 

یخــی، منظومه دربرگیرندۀ اطالعات مهمی دربارۀ دربــار آق قویونلو و حوادث مربوط به این حکومت  بعــد تار

که در حضور عموم  ی از این امر است  است. از جمله مسئلۀ شراب خواری یعقوب آق قویونلو و توبۀ آشکار و

گرفت. مردم صورت 

در فصل اول به همین مناسبت سیری بر اندرزنامه ها و ادب الملوک های کهن و ادوار بعد انجام شده تا روشن 

یج شکل گرفته  شــود که اندیشــه ای که انسان را عالم صغیر دانسته، چگونه در ادبیات تعلیمی فارسی به تدر

اســت. در ایــن اندیشــۀ ادب الملوکی و تعلیمی، پادشــاه بایــد بیاموزد که با تحت فرمان عقــل درآوردن قوای 

نفســانی خود در مقام ظل اهلل قرار گیرد که خود همین معنی، با اندیشــۀ انســان کامل در تصوف نیز بی ارتباط 

کید شده که ادب الملوک عصر  نیست. در این زمینه به ویژه بر اخالق جاللی جالل الدین دوانی )ف ۹۰۸( تأ

کرده است. که در سال ۲۰۰۹ از آن دفاع  کتاب حاضر رسالۀ دکتری ایشان بوده   .1 

از مجموعه مطالعات پیرامون 
تاریخ فرهنگی ایرانی، جلد پنجم، 
انتشارات بریل، 2014، زیر نظر 
کمبریج(  چارلز ملویل )دانشگاه 
گابریل فاندن برگ )دانشگاه 
لیدن( سونیل شرمه )دانشگاه 
بوستن(

Lingwood, Chad G. Politics, 
Poetry, and Sufism in Me-
dieval Iran: New Perspec-
tives on Jāmī’s Salāmān va 
Absāl. Leiden, Boston: Brill, 
2014. Studies in Persian Cul-
tural History, Vol. V. ISBN: 
9789004254046

چاد لینگوود
مریم مشّرف
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یکۀ  یــش جلوس اوزون حســن بــر ار کــه همــۀ اولیــاء و دراو می دهنــد 

قــدرت در شــهر تبریــز را پیش تر در خــواب دیده اند. بســیاری از آنان 

در ایــن دربــار منصب های باالی موروثی یافتند. از جمله می توان به 

که مهردار )توقیعی( حکومتی  کرده  گلشنی )ف ۹۴۰( اشاره  ابراهیم 

و قاضــی القضــات اوزون حســن بــود. بدرالدیــن احمــد آللــی بانــی 

کــه مراد از اولــی االمــر در آیه ۵۹:۴  یــۀ آذربایجــان نیــز اعــالم کرد  کبرو

اوزون حســن است. هر چند شاه نعمت اهلل ثانی را باید در این میان 

کونــل۸ قابل توجه  مســتثنا دانســت. در این مــورد تحقیق مایکل پل 

یخــی انجام شــده، اطرافیان  کــه در منابع تار اســت. بنــا بــر تحقیقی 

اوزون حسن با ترغیب او به دعوت شیخ خلوتی دده عمر روشنی )ف 

ی اوزون  ۸۹۲( احتمــااًل قصد داشــتند نمونۀ معتدل تــری را پیش رو

یشی به نام تاج المجذوب )بابا عبدالرحمان  حسن که دل بستۀ درو

شــامی )ف قبــل از ۸۹۶( بود قرار دهند که عــادات صوفیانه خالف 

هنجــارش احتمااًل ناآرامی هایی را در فضای اجتماعی عصر ایجاد 

کــرده بــود. طبــق تحقیــق جــان وودز، ایــن شــخص مجــذوب مظهر 

آداب دینــی غیرشــهری روســتایی و قبیلــه ای رایــج در غــرب ایــران، 

شمال عراق و شرق آناطولی در نیمه دوم قرن نهم به شمار می آید. با 

وجود نفوذ خلوتی ها در تبریز، نفوذ شــخصیت های نقشبندیه یعنی 

یــش قاســم و شــهیدی قمــی و صنع اهلل  شــخصیت هایی چــون درو

کوزه کنانی در دربار اوزون حسن و یعقوب انکارناپذیر است.

هــر چنــد در دورۀ یعقوب عمر روشــنایی را به جــرم »فصوصی« بودن 

کمــه کردنــد، این نیز تا اندازه ای به ســبب اختــالف منافعی بود  محا

کــه علمای شــهر را از نفوذ او خشــمگین می کرد. آنچه مســلم اســت 

که در  نفــوذ اندیشــه های صوفیه در دربار آق قویونلو و یعقوب اســت 

نامه نگاری های جامی و یعقوب به یکدیگر منعکس اســت و نشــان 

ی در این  که یعقوب تا چه انــدازه جامی را تکریم می کرذ. و می دهــد 

نامه ها از اشــتیاق خود به هدایت صوفیانه ســخن می گوید. مســئله 

کــه از اصــول تصــوف نقش بندی اســت،  ربــط قلبــی مریــد با شــیخ 

در ایــن نامه هــا برجســته اســت و در منظومــۀ ســالمان و ابســال نیــز 

انعــکاس دارد. اصطالحات نقش بندی مانند ذکر خفی، ربط قلبی 

ســالک به شــیخ و عزم شــیخ یا همت در این منظومه بسامد باالیی 

دارد. بــا توجــه بــه پیوند جامی بــا فرقــۀ نقش بندی و اینکه بســیاری 

کشــانیده، می توان  از شــاهزادگان تیمــوری را او بــه وادی نقشــبندیه 

تصــور کرد که جامی قصد داشــته اصول اولیــۀ مکتب نقش بندی را 

کند و در این حالت جامی در نقش شیخ یعقوب  به یعقوب معرفی 

ظاهر می شود.

8. Paul Michael Connell

آق قویونلــو اســت و خــود بر پایۀ اخــالق ناصری خواجــه  نصیرالدین 

یشــان در  طوســی بنا شــده اســت، ولی از لحاظ تکیه بر همراهی درو

کتــب ادب الملوک  امــر پادشــاهی و تمسک جســتن به آنــان از دیگر 

متمایز است. لینگوود می خواهد در تلفیق این دو فکر؛ یعنی سنت 

کند  کنار تربیت صوفیانۀ پادشاه این نظر را اثبات  ادب الملوکی در 

کــه منظومۀ ســالمان و ابســال نوعــی ادب الملــوک عصــر آق قویونلو 

اســت. هــر چند پیش تــر شــماری از پژوهشــگران غربی بــه بحث در 

فضــای فکــری - دینی و سیاســی عصر آق قویونلــو پرداخته اند که از 

کرد،  آن میان می توان به مینورسکی، رومر، آئوبین و جان وودز اشاره 

ولی از نظر لینگوود این عده در ارائۀ تصویر عمیقی از ابعاد مختلف 

این منظومه توفیقی نداشته اند. نویسنده ضمن بررسی پیشینه های 

داستان سالمان و ابسال ما را به سراغ کتاب االشارات و التنبیهات 

کنار دو قصۀ تمثیلی دیگر  که صورتی از داستان در  ابن سینا می برد 

در آن آمــده و هــر چند اصل آن به دســت ما نرســیده، ولی بر اســاس 

گوشه هایی از آن دسترسی یافته ایم. منابع تفسیر موجود به 

در فصــل دوم ســنت ادب الملوکــی و ارتبــاط آن بــا داللت هــای پیر 

در اعتقــادات صوفیــه و آثــار مرتبط بــا این دو نوع ادبی معرفی شــده 

کــه بنای پادشــاهی بر آن  اســت. جامــی چهــار خصلت را برشــمرده 

اســتوار می گردد: حکمت، عفت، شــجاعت و جود. چنین ساختار 

چهاررکنــی در نشــاط الملــوک غزالــی و اخــالق ناصــری نیــز دیــده 

می شــود و لینگــوود ایــن فــرض را مطــرح می کنــد که بــا در نظرگرفتن 

که  توجــه فوق العادۀ جامــی به انصاری این احتمال مطرح می شــود 

کرده  جامی بخش هایی از روایت تمثیلی خود را از انصاری اقتباس 

باشــد. در اینجــا زمینه های تفکر سیاســی در سلســله های صوفیانه 

که پیش تر اندیشــمندانی چون آن لمبتون،۲ لئونارد  بررســی می شــود 

لویســن،3 الورنــس پاتــر،۴ یورگــن پــاول۵ و امیــد صفــی۶ تحقیقاتــی 

دربــارۀ آن انجــام داده بودنــد. به ویــژه بایــد از مطالعــات جــان وودز7 

در بــاب نفــوذ خلوتیه در دســتگاه سیاســی آق قویونلو در شــهر تبریز 

یش در  کــرد. از ایــن رو در فصــل ســوم بــه اهمیــت صوفیــه و دراو یــاد 

اســت.  قویونلــو پرداختــه شــده  بــه سلســلۀ آق  مشروعیت بخشــی 

گروه ها و فرقه هــای مختلف صوفیه  یخی، همراهــی  گزارش هــای تار

را بــا سیســتم سیاســی آق قویونلو تأییــد می کند. طاهــری اصفهانی 

گزارش  کربالیی تبریزی در روضــات الجنان  کتــاب دیــار بکریه و  در 

2. Ann Lambton

3. Leonard Lewisohn

4. Lawrence Potter

5. Jurgen Paul

6. Omid Safi

7. John Woods
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قصیــده و غــزل و مثنوی و تقدیم آن به یعقوب مشــغول بودند. اهلی 

یخ آق قویونلو را نیز به تحریر درآورد. در این  عالوه بر دیوان اشعار، تار

آثــار ادبی موضوعات و درگیر ی های خانوادگی داخل دربار از جمله 

شــورش و مــرگ برادر یعقوب )ف ۸۸3( انعــکاس یافته و خود منبع 

یخی عصر محســوب می شــود. مسئلۀ دیگر  مهمی در تحقیقات تار

نفوذ افکار صوفیانه در این شاعران است. تنی چند از شاعران دربار 

ی سرایندۀ مثنوی  یعقوب صوفی مســلک بودند؛ از جمله بنایی هرو

۵۰۰۰ بیتی بهرام و بهروز پیرو شــمس الدین محمد الهیجی پیشوای 

یه محسوب  نوربخشــیۀ شــیراز )ف ۹۲۲( بود که شــاخۀ شــیعی کبرو

کــه پیش تر در حوزۀ ادبی هــرات فعالیت می کرد،  می شــدند. بنایی 

بــه ســبب اختالف بــا امیر علیشــیر نوایی به ناچار آنجــا را ترک گفت 

که  و بــه تبریــز آمــد. از دیگر شــاعران این دربار شــهیدی قمی اســت 

ملک الشــعرای یعقوب شــد. هــر چند نوایی او را نیــز دیوانه خوانده و 

کــه از منابع مهم  ینــی  از خــود رانــده بــود، ولی در هشــت  بهشــت قزو

کمتــر معــروف این دوران اســت، ایــن دیدگاه  در شــناخت شــاعران 

تــا انــدازه ای جبــران شــده اســت. بــه تحقیــق شــهیدی قمــی خــود 

گرد جامی و صوفی نقش بندی بوده اســت و لینگوود این فرض  شــا

کــه در انتقال پیــام عرفانی  کــه این شــاعر چه بســا  را مطــرح می کنــد 

یــان آق قویونلــو نقشــی مؤثر داشــته اســت.  منظومــۀ جامــی بــه دربار

حتــی بابافغانــی نیــز که بعــد از راه یافتن بــه دربار یعقــوب دوران اوج 

شــاعری اش فرارســید، به باور عده ای از تذکره نویسان متأخر تا پیش 

از آمدن به تبریز در خدمت جامی تلمذ می کرده، هر چند تذکره های 

کت اند، اما مهم ترین و معتبرترین شاعران  کهن در این خصوص سا

در دید ســلطان آق قویونلو همانا جامی بود. بنا بر آنچه در عالم آرای 

امینــی آمــده یعقوب امیــدوار بود به برکــت »همت« جامــی به ملک 
دنیوی عظیم دســت یابد. حتی یک  بار شــخصی را با ده هزار سکۀ 

دینار شاهرخی به عنوان هدیه به نزد جامی در هرات فرستاد. با این 

 همه در کتاب ُخنجی ذکری از منظومۀ سالمان و ابسال نرفته است؛ 

که در  یخ سرایش آن دیرتر بوده است. تنها منبعی  زیرا به احتمال تار

آن زمــان از ایــن منظومــه در آن نــام بــرده شــده، نامــه ای از یعقوب به 

که در آن نامه یعقوب این منظومه را می ستاید و ضمن  جامی است 

که  کنایات سیاســی و اخالقی آن اظهار امیدواری می کند  اشــاره به 

ی بــه ارمغــان آورد. قابل توجه  آللــی وعظــش فتوحات بســیار برای و

که خواهرزادۀ جامی، عبداهلل هاتفی )ف ۹۲7( نیز پنج سالی  است 

در دربــار یعقــوب حضور داشــت و چه بســا که جامــی را در هرات از 

گاهانیده باشد. اوضاع داخلی دربار آ

از مقــاالت و منابــع مهمــی کــه در خصوص شــاعران این عصــر و فرقۀ 

چنان کــه می دانیــم جامی در آن هنگام از دربــار آق قویونلو دور بود و 

یســت، ولــی دوربودن او از دربار دلیل نمی شــود که او  در هــرات می ز

در جریان های فکری پایتخت بدون تأثیر بوده باشــد و این به سبب 

اندیشــۀ نقش بنــدی در مــورد نفــوذ همــت شــیخ در مریــدان خویش 

حتــی از راه دور و بــدون حضــور فیزیکــی اســت که نقشــبندیه به آن 

عقیده داشتند.

از ایــن رو معنــای مصطلحــات و اندیشــه های بیان شــده در مثنــوی 

کمــان و مخاطبان آق قویونلــو دور نبوده  ســالمان و ابســال از نظــر حا
کمــک بــه تالش هــای نقش بندی هــای  اســت و چــه بســا بــا هــدف 

گرم ترکردن رابطه شــان با دربار تفســیر شــده باشــد.  محلــی به منظور 

بنابرایــن بــه نظــر می رســد خنثی دانســتن اثــر نقشــبندیه در حوادث 

سیاســی دربــار آق قویونلو که عده ای پیش تر مطــرح می کردند، دیگر 

کلی نفــوذ و تأثیــر صوفیه در  چنــدان نظــر معتبــری نیســت و به طــور 

سیاست گذاری های دربار آق قویونلو باید به طور وسیع بررسی شود.

نویسنده این فرض را مطرح می کند که جامی در نظر داشته که نقش 

ی )هرات( از  گرچه محل سکونت و کند و ا شیخ را برای یعقوب ایفا 

دربار آق قویونلو در تبریز دور بود، در نظر داشــت افکار نقش بندی را 

کند. در ذهن یعقوب تقویت 

یشــه در  آنچــه آقــای لینگــوود قصــد دارد بــه آن برســد از یــک ســو ر

کهــن و ادبیــات  ســنت های پیــش از اســالم ایــران، اندرزنامه هــای 

یشــه در افکار صوفیه  تعلیمــی دوران اســالمی دارد و از ســوی دیگر ر

و نقشــبندیۀ عصــر. شــاید درهم تنیدگــی ایــن مســائل موجب شــده 

کــه نتوانــد مرزبنــدی دقیقــی میــان ایــن موضوعــات پدیــد آورد و در 

گاه  حقیقــت در ســه فصــل اول کتاب با ایــن درهم تنیدگــی و حتی 

تکرار و بازگشــت به موضوعاتی که پیش تر گفته شــده و بســط بیشتر 

آنهــا روبه رو می شــویم، اما فصل چهــارم برای خود موضوع مســتقلی 

دارد و از ایــن رو تــا اندازه ای از فصل های پیشــین ممتاز می شــود. در 

گرایش های ادبی  کم بر دربــار یعقــوب و  ایــن فصــل فضای ادبــی حا

ی و وزیرش قاضی عیســی ســاوجی بررســی شده است. پس  خود و

یش قاســم نقش بندی  از آنکــه در ســال ۸۹۱ یعقــوب فرمــان قتل درو

ی در تبریــز ضــرورت تلطیف روحیــۀ تندمزاج او را  یــان و را داد، دربار

کردند. مثنوی ســالمان و ابســال نیز از همین چشــم انداز،  احســاس 

کــه ابعاد سیاســی و  یعنــی بــه عنــوان نوعــی ادب الملــوک چندالیــه 

یخی نیز در آن لحاظ شده است، در دربار مطرح بود. به هر حال  تار

کمال الدین  در این محفل ادبی شاعران بزرگی چون اهلی شیرازی، 

ی، شهیدی قمی و بابا فغانی حضور داشتند و به سرودن  بنایی هرو
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از ســوی دیگــر لینگــوود، ابــن عربــی و افــکار عرفانــی او را به ویــژه در 

کــه هر چند  گــرده اســت. باید یادآوری شــود  موضــوع عشــق پررنگ 

تأثیرپذیــری جامــی از ابــن عربــی امری طبیعی اســت، این امــر را در 

کــرد و تحقیقات پیشــین به ویژه  مــورد موالنــا نمی توان مســلم فــرض 

که بسیاری از افکار توحیدی عرفانی  یلیام چیتیک نشان می دهد  و

قرن هــا قبــل از ابــن عربی در ذات عرفان ایرانی وجود داشــته اســت. 

این فصل با تفســیر و تحلیلی از منظومه همراه اســت که در نوع خود 

جالب و خواندنی اســت و نکات دقیقی را مورد توجه قرار می دهد. 

برای مثال در بیت ۱۰۱7:

بریــــــــــد فانــــــــــی  از  و  دیــــــــــد  باقــــــــــی   حســــــــــن 
برگزیــــــــــد۱۱ فانــــــــــی  ز  را  باقــــــــــی  عیــــــــــش 

کــه با تجلی  ایــن بیت را داللتی بر تجربۀ شــهودی ســالمان دانســته 

کامل یا  کــه یکــی از ۹۹ اســم اســت، بــه مرتبــۀ انســان  صفــت باقــی 

خلیفة اللهی دست می یابد.

که تفســیری صرفًا عرفانی از منظومه دارد، نویســنده  کربن  بــر خالف 

یخی  چنین دیدگاهی را محدود می داند و قائل به وجود الیه های تار

در ایــن نــوع تمثیــل اســت. در اینجا به طــرح نظریۀ هایــدن وایت در 

مورد این نوع از ادب تمثیلی و نقد آن پرداخته اســت. هایدن وایت 

پیش تر منظومه های تمثیلی از این دســت را به ســبب بیان انتزاعی 

کــه  کــرده بــود، نویســنده عقیــده دارد  یخــی معرفــی  فاقــد ارزش تار

که بــه آن امکان طرح و اشــاره  دقیقــًا همیــن زبــان مجازی اثر اســت 

کــه به زبــان صریــح بیان آن  یخــی را می دهــد  بــه بســیاری از امــور تار

ناممکــن بود، اما این بار معنایی در الیه های زیرین اثر پنهان اســت 

و تنها بر خود ســلطان و خواص دربار او فاش می شــود. شــخصیت 

کــه رمــز تــن شهوت پرســت یعقــوب اســت، داللــت دارد بــر  ابســال 

نحــوۀ زندگــی غــرق در لهو و لعب او و ســالمان نماد صفــات من برتر 

که با رمز عقل فعاًل یا فائض علوی بازنمایانده  اوســت. شاه و حکیم 

کامل اند که داللــت دارد بر  شــده اند، مثــل اعالی پادشــاهی انســان 

یخی عیســی ساوجی وزیر و تجلی زهره در دل ابسال مثال  وجود تار

ربــط قلبی مرید با شــیخ اســت بر وفق طریقــت نقش بندی و اصولی 

که بدان اعتقاد دارند. در این حالت شیخ با تثبیت معنوی صورت 

خــود در دل مریــد هدایــت او را بر عهده می گیرد و مســیر معنوی او را 

به طور دائم در نظر دارد.

نظری به ویژگی های ترجمه
کرده است  لینگوود در ترجمۀ این اثر بســیار بااحتیاط و دقیق عمل 

 11. ص ۴۴۳

نقشــبندیه در تحــوالت دربــار بدان ها مراجعه شــده، غیــر کتاب های 

تاریخی چون عالم آرای امینی و تذکره ها و منابع کهن می توان به مقالۀ 

مهــم دکتر زرین کوب دربارۀ الهیجی، شــمس الدین محمد بن یحیی 

گیالنی و نیز شماری از اسناد تاریخی مثل اسناد و مکاتبات تاریخی 

ایــران از عبدالحســین نوایــی اشــاره کرد. همچنین تحقیقات شــهزاد 
بشیر، حامد الگر، لوزنسکی۹ و ماریا سابتلنی۱۰ می تواند برای محققان 

ایرانی جالب توجه باشد.

گــزارش  نفــوذ شــعر در دربــار آق قویونلــو امــر پوشــیده ای نیســت. بــه 

گازرگاهــی بــه احــوال  گازرگاهــی یعقــوب خــود نیــز شــعر می ســرود. 

شــیفته وار و آشــفتۀ یعقوب به ویــژه بعد از مرگ مادر و بــرادر جوانش 

ی در  که فخــری هرو اشــاره دارد. همچنیــن قاضی عیســی ســاوجی 

ی مزاج خوانده، بســیار  ترجمۀ فارســی مجالس النفایس او را ســوداو

کــه روزی  ده غــزل  دل ســپردۀ شــعر و شــاعری بــود و در خبــر اســت 

که  کار شــعر  یان از شــدت توجه او به  که دربار گونه ای  می ســرود، به 

موجــب غفلت از امور دولتی می شــد، به تنــگ آمده بودند. ماجرای 

که با مخالفت های  عشــق و ازدواج این وزیر با همشــیرۀ ســلطان نیز 

یــان و به ویژه مادر شــاه روبه رو بــود و در عالم آرای امینی  جــدی دربار

و مناقب ابراهیم گلشــنی هم به آن اشــاره شده، برایش رنج بسیار به 

کوشیده  که در سروده های او نیز بازتاب دارد و نویسنده  ارمغان آورد 

با بررســی اشعار عیسی ســاوجی این بازتاب را نشان بدهد. به تعبیر 

آقای لینگوود رابطۀ خالف عرف و شرع سالمان با دایۀ خود ابسال، 

کــه خالف  غیــر مســتقیم اشــاره ای بــه این عشــق جنجالــی درباری 

قوانین ترکمان شمرده می شد نیز هست. در این قسمت به بهانۀ ذکر 

عیســی ســاوجی تحقیق جالبی در اصالحات اقتصــادی او در امور 

حکومتــی و مســائل مربوط به ســیورغال و نیز شــماری دیگر از آداب 

که در جای خود ارزشمند است. گرفته  درباری آق قویونلو انجام 

فصــل پنجــم نوعــی بررســی متنــی و تطبیقــی میــان داســتان شــاه و 

کنیزک موالنا جالل الدین مولوی و سالمان و ابسال جامی است. در 
کرده  که جامی سعی  این فصل نویسنده این فرض را دنبال می کند 

مثنــوی موالنا را سرمشــق خود قرار دهد. در محتــوا و مضمون، هر دو 
منظومه با بیانی تمثیلی شــرح ســفری روحانی از مبدأ نفسانی است 

گاه و بر آنها  کــه بــه کمک پیــر انجام می گیرد تــا نفس بر عیوب خــودآ

چیره شــود. حتی شخصیت های دو داستان تا حدی بر هم منطبق 

کنیزک، زرگــر و طبیب الهی در مثنوی معادل شــاه،  هســتند. شــاه، 

سالمان، ابسال و حکیم در منظومۀ جامی است.

9. Losensky

10. Maria Subtelny
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و می توان گفت بیشــتر بر الفاظ تکیه داشــته که البته درســت ترین روش برای دستیابی به متنی دقیق است. 

در این شیوه مترجم تا حد امکان برداشت های شخصی را در انتخاب معادل ها دخالت نمی دهد و با توجه 

به اینکه متن ادبی اســت، رعایت این چنین اصلی در تمام موارد بســیار دشــوار اســت؛ زیرا مقابله با وسوسۀ 

ذوق در دخالــت دادن برداشــت مترجــم و تلطیف الفاظ بــرای خوانندۀ زبان مقصد را همــه کس برنمی تابد، 

که تا حد ممکن پا از دایرۀ لفظ بیرون ننهد و حتی در ترجمۀ صور خیال  کوشــیده اســت  ولی آقای لینگوود 

یادی فهم درست اشعار موکول می شود به  که از مشکل ترین جنبه های ترجمۀ شعر است، و به میزان بسیار ز

میــزان توانایــی خواننده در برگرداندن کنایات و اســتعارات به مفاهیم ملمــوس در زبان مقصد، باز هم از این 

اصل خود برنگشته است. مترجم با اعتماد به خوانندۀ متن انگلیسی، صور خیال را نیز تقریبًا کلمه به کلمه 

کــرده یــا نزدیک ترین صــورت به کلمات را برگزیده اســت. برای مثال در بخشــی از منظومه، جامی به  ترجمــه 

که در ضمن آنها با استفاده از زبان مجازی حال سبو  مناسبت یادکرد توبۀ یعقوب از می خوارگی ابیاتی دارد 

کرده است: و جام را در بی توجهی یعقوب به می خوارگی بیان 

بــــــــــا آن همــــــــــه آب طرب لبجام مــــــــــی  خشــــــــــک  او  مجلس  از  دور  ماند   

 - حرام  از  خالــــــــــی  معده   - گرفته   گوشــــــــــه ای چــــــــــون زاهــــــــــدان نیکنامخم 

او بــــــــــزم  حریم  از  محــــــــــروم   دسـتی انـدر سـر بـه صـد حسـرت سـبو۱۲گشــــــــــته 

یم: ترجمۀ این ابیات را در زیر می آور

The wine cup, with all that water of joy,

Has remained dry lipped and far from his audiences.

The wine jug, its belly void of that which is forbidden

 betakes itself onto a corner, just like ascetics of good repute

Having been excluded from inner sanctuary of his banquets

The pitcher with its head in its hands, heaven hundreds of dry “alas-e”

Even though the flagon once raised its head for him

 It has been forsaken, on account of his repentance, its hand on its neck13

گاه توضیحات مفیدی هم در پانوشت آورده برای مثال در بیت: مترجم به فراخور مطلب 

طنز به  مســــــــــکین  با  گفــــــــــت  معبر  کنز۱۴آن  ُکنُت  گنــــــــــج  به  گران مایه  کای   

کنزا مخفیًا«.۱۵ که اشاره ای است به حدیث »کنت  مترجم در پانوشت آورده 

ی  کلمه ای به متن افزوده اســت. برای مثال در وصف ابرو گاه مترجم برای روشن ترشــدن موضوع  با این همه 

گوید: که جامی  ابسال 

رنگ آیینه  جبهــــــــــه اش  روشــــــــــن  زنگبود  چو  ی  و بــــــــــر  یش  زنگار ی  ابــــــــــرو  

 1۲. جامی، ص ۴۰1، ابیات ۲۰۳-۲۰1
13. P.179

 1۴. ص ۴۰۴، بیت ۲۶۹
15. P.183
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که آن معنای ضمنی بوســیدن از  ســقف دهــان palate  آورده اســت 

کمی نامفهوم هم هســت. همچنین در بیت بعد برای  بین می رود و 

  well چاه زنخدان که گودی چانه است، در ترجمۀ انگلیسی از لفظ
که مناسب این معنی نیست.۲۲ استفاده شده 

From her lips, the palate drew nothing but sugar,

Which of those was her lips and which was sugar?

From the well of her chin, a sprinkling emanated

And hung from a dimple23

در صفت چوگان باختن سالمان و ترجمۀ ابیات:

گوی مه بود و سالمان آفتاب گوی بردی از همه با صد شتاب/ 

گویان می شدی تا حالگاه با هالل صولجان دنبال ماه/ حال 

در ترجمۀ این بیت هالل صولجان را  crescent mallets ترجمه کرده 

کلمۀ  که جنبۀ تشــبیهی آن محو شــده اســت. از ســوی دیگر  اســت 

که از اصطالحات چوگان است و ایهام دارد، بدون توضیح  »حال« 

گردیده  کالم زایــل  آوانــگاری شــده و شــاید بــه همین ســبب لطــف 

اســت؛ چون در متن انگلیســی نامفهوم اســت. در این بیت مترجم 

ضبط نســخه بدل هالل صولجان را برگزیده است، ولی متن فارسی 

گو اینکه به این صورت هم  هاللی است: )چاپ میراث، بیت ۵۲۱( 

معنی غلط نیست.

کار مترجم  یادآوری این موارد صرفًا به منظور آشــنایی بیشــتر با نحوۀ 

کاری وجود دارد.  که در چنین  و توجه دادن به دشــواری هایی اســت 

هیچ کس نمی تواند منکر دشواری ترجمۀ چنین متنی به زبانی دیگر 

شود، سوای اینکه اساسًا ترجمۀ شعر امری نزدیک به ناممکن است. 

که آقای لینگوود با نهایت دقت و امانت و مسئوالنه  کرد  باید اذعان 

ایــن مهــم را بــه انجــام رســانده اســت. در مجمــوع کتاب یادشــده را 

می تــوان از تحقیقات مهم جدید در حوزۀ فرهنگ و ادبیات قرن نهم 

به شــمار آورد. بســیاری از منابع عصر آق قویونلو از قبیل گزارش های 

کارگــزاران دربــار، احــکام ســلطنتی، نامه های شــخصی، تذکره های 

ادبــی و ســفرنامه های حــج و اشــعاری که برای یعقوب ســروده شــده 

کتاب بررســی و بحث شــده اســت. عالوه بر ایــن، دریچه ای  در این 

کــه در دو دهۀ اخیــر در فضای  اســت بــه روی بســیاری از تحقیقاتی 

که در  گرفته است و جای آن دارد  علمی و دانشــگاهی غرب صورت 

مطالعات مربوط به این حوزۀ فرهنگی بدان ها توجه شود.

 ۲۲. ص ۴1۲، ابیات ۴۲۳-۴۲۲
23. P. 193

ی برکنار۱۶ چون زدوده زنگ از او آیینه وار/ شکل نونی مانده از و

کــه به حــرف نون  ی هاللی ابســال اســت  مصــرع آخــر اشــاره بــه ابــرو

کلمۀ نون را »نون وارونه« آورده؛ یعنی  تشــبیه شــده، در اینجا مترجم 

کلمــۀ وارونــه را بدان افــزوده و در  بــرای مفهوم ترشــدن معنــای »نــون« 

انگلیسی آورده:

When, mirror – like, its smoky-j hue was polished,

The shape of an upturned letter nun lingered17

کلمه یا عبارتی ســهوی  گاه در ترجمۀ  با این  همه دقت و نازک کاری 

که به تعدادی از آن اشاره می کنیم: نیز بر قلم رفته است 

که جامی بر اهمیت ارادۀ الهی در پذیرش  در آن قســمت از منظومه 

توبه می گوید:»ور نیاید ســازگار او قضا/ خوش نباشــد جز به حکم او 

رضا« عبارت خوش نباشــد را به there is no happiness ۱۸ برگردانده 

که نادرست است؛ زیرا خوش نبودن در اینجا به معنای ناپسندبودن 

کاری به امر شادی و خوشی ندارد. است و 

گل مخســب« )بیــت ۲3۴( تکرار  ِگل در  مصــرع »گرچــه افتــادی بــه 

گرفتارشــدن اســت.  کیــدی بــر معنــای  کالم جامــی تأ ِگل در  کلمــۀ 

که تکرار را از  کرده  کلمه استفاده  کلمۀ »گل« از دو  مترجم در ترجمۀ 

بین برده و توجیه روشنی ندارد.

Though you fell into mire, do not sleep in the muck19

کز نشــاط می  در ترجمۀ این بیت: »غیر این معنی نگشــتی در دلم/ 

دل خود بگسلم«۲۰ ادات حصر فقط یکی است )غیر(، اما در ترجمه 

که حشو است و نیازی نبود: سه عبارت برای آورده 

Apart from this, no other deore comes into my heart

except that I should wash my heart of the joy of phe-
nomenal wine21

جامــی در توصیــف زیبایی هــای ابســال آورده: »از لــب او جــز شــکر 

کســی آن را  کنون  که تا  که توصیف لبان ابســال اســت  کام«  نگرفته 

که همواره بر لب معشــوق اســت. در اینجا  نبوســیده به غیر از شــکر 

کار  کــه البتــه ایهام تناســبی هــم به  کام گرفتــن یعنــی بهره مندشــدن 

رفتــه میــان لــب و کام. در ترجمۀ انگلیســی، کام را در معنای لغوی 

 1۶. بیت ۴1۴-۴1۵ ص ۴1۲
17. P.193

18. P.181

19. P.181

 ۲۰. بیت ۲۴۳، ص ۴۰۳
21. P.182


