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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

 جعشق هعشدسیورش عنی

بستادصمحمدرضاصشفیعیصکدکنیصدرصمقالهصبعص)شفیعیصکدکنی،ص

1391(صپیلبمونصقطعهصشعلعصبزصبیلجصمیلزبصباصینوبنص»صبودهصبستص

خلعصکهصدمصنبودش...«صمطالبیصگفتهصبندصوصدرصپایان،صدرصدرستیص

بنتسابصبینصشعلصبهصبیلجصمیلزبصتلدیدصکلدهصبند:

قابلصیادآورعصبستصکهصبینصشعلصدرصامثال و حکم شادروبنص

خلکص مسکینص مثلص ذیلص گویندهص نامص بدونص دهخدب،ص یالمۀص

آرزوعصدمصکلدص)ص1710(صآمدهصبستصوصیکصبیتصهمصبهصینوبنص

نتیجهصگیلعصدرصدنبالصدبردصبهصبینص ورت:ص

هــلصکــسصکــهصزصحــدصبــلونصنهــدصگام

ســلبنــجــام بوص ــزبعص ــ س ــتص بسـ ــنص بیـ

وصبینصخودصدلیریصبستصکهصدرصبنتسابصآنصبهصبیلجصجاعصتلدیدص

بست.صشادروبنصدهخدبصدرصذیلصبینصمثلصدوصبیتصبزصفلدوسیص

وصدوصبیتصبزصملحومصبدیبصپی اورعصدرصبینصبابصآوردهصبست،صص

صهمینصمضمونصربصدبرد.
ً
وصدوصبیتصهمصشعلصیلبیصکهصیینا

)شفیعیصکدکنی،ص1391:ص56(

صدرستصبست؛صچلبصکهصبینص
ً
تلدیدصبستادصشفیعیصکدکنیصکامال

شعلصدرصب لصبزصسیّدصحسینیصهلوعص)671-719ق؟(صبستصوصدرص

صآمدهصبست.صبنابلبینصبنتسابصآنصبهص
ً
منظومۀصزادالمسافرین بوصیینا

بیلجصمیلزبصدرستصنیست.ص

سیّدصحسینیصهلوعصبزصشایلبنصوصیارفانصسدۀصهفتمصهجلعص

سی نامه،ص زادالمسافرین،ص کنزالرموز،ص چونص آثارعص وص احبص

نزهة االرواحصو...صبست.صیکیصبزصدالیلصشهلتصسیّدصحسینیص

هلوعصمطلحصکلدنصهجدهصسؤبل،صبهص ورتصمنظوم،صبزصشیخص

محمودصشبستلعصبست؛صشیخصمحمود،صمنظومۀصگلشن راز ربصدرص

پاسخصبینصپلسشصهاصسلودهصبست.ص

منظومهصهاعصکنزالرموز،صزادالمسافرین وصسی نامه ربصدکتلص

امیر  مثنوی های  ینوبنص تحتص کتابیص درص تلببیص محمدص سیّدص

حسینی هرویصدرصسالص1371صدرصسرسرۀصبنت اربتصدبن گاهص

دمص کهص خلعص »بودهصستص قطعۀص رساندهصبند.ص چاپص بهص تهلبنص

نبودش«صدرصمنظومۀصزادالمسافرین حسینیصهلوعصآمدهصبست.ص

زادالمسافرین درص1408صبیتصوصدرصموضوعصتصوفصسلودهص

شدهصبست.صشعلص»بودهصستصخلع...«صدرصذیلصحکایتیصدرص

بخشص»مقالتصبول:صدرصتنزیهصوصتقدیسصحقصتعالی«صدرصبینص

منظومهصآمدهصبستص)حسینیصهلوع،ص1371:ص83،صببیاتص203-ص218(.ص

درصبینصبخشصپنجصحکایتصآمدهصبستصکهصحکایتصخلصدمصبلیده،ص

پنجمینصحکایتصصبینصبخشصبست.صمصححصبرجمندصدرصمقدمه،ص

یاصپاورقیصوصیاصتعریقاتصبینصمنظومهصبشارهصبعصبهصبینصموضوعص

ندبشتهصبندصکهصبینصقطعهصدرصزملۀصبشعارصمنسوبصبهصبیلجصمیلزبص

نیزصآمدهصبست؛صفقطصدرصمقدمهصهمینصشعلصربصبهصینوبنصنمونهصبعص

بزصبشعارصبمیلصحسینیصهلوعصآوردهصوصباصکمالصتعجبصدرصپاورقیص

کنزالرموز  متنص 83ص بزصصص حکایتص »بینص فلمودهصبند:ص صملقومص

نقلصشد«ص)همان:ص10(!

باصتوجهصبهصبینکهصبهصگفتۀصمصححصدرصتصحیحصزادالمسافرینص

پنجصنسخهصموردصبستفادهصقلبرصگلفتهصبستصوصدرصذیلصبینصشعلص

نیز،صمصححصدرصهیچصموردعصبشارهصنکلدهصبندصکهصدرصیکیصبزص

بست؛ص ن دهص ثبتص بمیلصحسینیص نامص بهص ببیاتص بینص نسخهصها،ص

بنابلبینصباصقطعیتصمیصتوبنصگفتصکهصبینصشعلصبزصبمیلصحسینیص

زادالمسافرین  منظومۀص بزص بینصحکایتص ب لص بست.ص هلوعص

)همان:ص83(صنقلصمیصشود:

نبــودش دمص کــهص خــلعص بودســتص

فــزودش بیصدمــیص غــمص روزعص

زد همــیص قــدمص طلفــیص هــلص بزص

نمــیصزد دمص وص میصطربیــدص دمص

بختیــارع ربهص زص نــهص ناگــهص

ک ــتزبرع میــانص بگذشــتص

دیــد گوشــهصبعص زص مگــلشص دهقــانص

ببلید گـــوشص دوص وزوص بــلجــســتص

شعلرشقصغعشبشیعی

دبنشصآموختۀصدورۀصدکتلعصدبن گاهصبویریصسیناعصهمدبن
aliasgharebashiri@gmail.com

شازجیش جعیشقطشق هعشدسیورش عنی
یرشیماقزشقیععش هعطق
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کــلد دمص آرزوعص خــلص بیچــارهص

کــلد گــمص گــوشص دوص دمص نایافتــهص

گام نهـدص بـلونص حـدص زص کـهص کـسص آنص

ســلبنجام بوص ســزبعص بســتص بیــنص

چگانگرشنرنیش جعشیرشیماقزشقیععش هعطق

بینصکهصچگونهصبینصقطعهصشعلصدرصمیانصبشعارصبیلجصمیلزبصثبتص

شده،صجاعصتأملصدبردصوصجالبصبستصکهصدرصبلخیصبزصگزیدهصهاعص

بدبصمعا لصوصدرصاسیارعصبزص فحاتصبینتلنتی،صبینصقطعهصشعلص

بهصنامصبیلجصمیلزبصثبتصشدهصبست.ص

موضوعصبزصبینصقلبرصبستصکهصدرصچاپصنخستصتحقیق در 

احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزاصص)محجوب،ص1342(ص

بینصشعلصنیامدهصبود؛صپسصبزصچاپصنخستصبینصبثل،صبلخیصبزص

خوبنندگانصوصفلهیختگانصمعا لصقطعاتصدیگلعصبزصبشعارص

بیلجصمیلزبصربصبلبعصدکتلصمحجوبصفلستادندصوصبی انصنیزصدرص

چاپصهاعصسپسین،صبینصبشعارصربصدرصکتابصوبردصکلدند.صبزصجمرۀص

بینصبشعار،صدوقطعهصشعلصبستصکهصشادروبنصمهدعصآذریزدعص

بلبعصدکتلصمحجوبصفلستادهصبودند.صدکتلصمحجوبصدرصمقدمهص

چنینصمیصگویند:ص

دوستصیزیزصوصنویسندۀصباذوقصوصشایلص احبصقلیحه،صآقاعص

مهدعصآذریزدعصپسصبزصدیدنصنخستینصچاپصکتابصیاددبشتیص

نوشتهصوصیادآورعصکلدهصبودندصکهصمثنوعصآرزوعصخلصدمصبلیدهص

)بودهصستصخلعصکهصدمصنبودش(...صشمارۀص30-صص158صدرصکتابص

نیامدهصبست.ص)همو،ص2536:صصپنجاهصوصشش(ص

دکتلصمحجوبصپسصبزصبینصتوضیحاتصبینصشعلصربصبناصبهصیادآورعص

مهدعصآذریزدعصدرص فحۀص158صکتابصخود،صبهصنامصبیلجصمیلزبص

ثبتصکلدهصبندصوصگویاصبزصآنصزمانصبهصبعدصبینصشعلصبهصقطعصوصیقینصبهص

نامصبیلجصمیلزبصثبتصشدهصبست.

دربارۀصبینکهصبستادصشفیعیصکدکنیصبلصبساسصبمثالصوصحکمص

دهخدبصدرصب التصبینصشعلصتلدیدصکلدهصبند،صبایدصگفتصکهصیالمهص

دهخدبصدرصهنگامصنگارشصامثال و حکم،صمنظومۀصزادالمسافرین 

وصدیگلصآثارصبمیلصحسینیصهلوعصربصدرصبختیارصدبشتهصبست.صبلص

بساسصفهلستصبیالمصامثال و حکم،صدهخدبصدرصبینصچهارصجرد،ص

حدودصصشانزدهصبارصبزصبشعارصسیدصحسینیصهلوع،صکهصبزصبوصباصنامص

بمیلصحسینیصسادبتصنامصمیصبلد،صبستفادهصکلدهصبست.صبوصدرصجردص

نخست،صیکصحکایتصدوبزدهصبیتیصآوردهصکهصبزصهمینصمنظومۀص

زادالمسافرین بستصوصدرصدیگلصمجردبت،صدرصمجموعصهفتصبارص

بزصمنظومۀصزادالمسافرین شعلصنقلصکلدهصبست.صدرصموردصشعلص

»آرزوعصخلصدمصبلیده«صدهخدبصهیچصمنبعیصذکلصنکلدهصبست؛صولیص

بیصشکصبوصبینصشعلصربصبزصزادالمسافرین بلگزیدهصبست.صباصتوجهص

صباص
ً
بهصبینکهصصدهخدبصدرصبینصموردصمنبعیصبربئهصنکلده،صبحتماال

بستقصاصدرصامثال و حکم میصتوبنصبشعارصدیگلعصبزصبمیلصحسینیص

سادبتصهلوعصهمصیافت.صباصتوجهصبهصآنچهصگفتهصشدصباصقاطعیتص

میصتوبنصگفتصکهصیالمهصدهخدبصدرصهنگامصنوشتنصامثال و حکم،ص

منظومۀصزبدبلمسافلینصربصدرصبختیارصدبشتهصوصقطعۀص»آرزوعصخلص

دمصبلیده«صربصبزصآنصمنظومهصبلگزیدهصبست؛صبماصم خصصنیستصکهص

مهدعصآذریزدعصچگونهصوصبلصبساسصچهصمنابعصوصقلبینیصبینصشعلص

ربصبزصبیلجصمیلزبصدبنستهصبند.

 وابع

ص حسـینیصهـلوع،صسـیّدصرکنصبلدیـنص)1371(.صمثنوی هـای امیـر ـ

حسـینی هـروی )کنزبللمـوز،صزبدبلمسـافلین،صسـیصنامه(.صتصحیحصوص

توضیحصسیّدصمحمدصتلببی.صتهلبن:صبنت اربتصدبن گاهصتهلبن.ص

ص دهخدب،صیریصبکبلص)1391(.صامثال و حکم.صتهلبن:صبمیلکبیل.صـ

ص شـفیعیصکدکنی،صمحمدرضـاص)1391(.ص»مآخذصبشـعارصبلخیصبزصـ

شایلبنصمعا ل«.صبخارا،صشص87صوص88،صصص53-ص58.

ص محجـوب،صمحمدجعفـلص)1342(.صتحقیـق در احـوال و آثار و ـ

افـکار و اشـعار ایـرج میـرزا و خانـدان و نیـاکان او.صتهـلبن:ص

شلکتصسهامیصن لصبندی ه.

ص ــــــــــــــص)2536(.صتحقیـق در احـوال و آثار و افکار و ـ

اشـعار ایـرج میـرزا و خانـدان و نیـاگان او.صچـاپصچهـارم.ص

تهلبن:صن لصبندی ه.ص




