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چكيده
میرزا قاسم ،فرزند میرزا محسن تبریزي معروف به زاهد ،از سخنوران و شاعران نیميۀ دول
سدۀ یازدهم هجري است كه در عهد شاه سلیمان صفوي در اصيفهان ميیزیسيت .نسيخۀ
خطی كلیات دیوان او شامل غرلیات ،قصاید ،رباعیات ،مثنيوي سةفينةالنجيات و منشي ت
است .وي شیعۀ اثنی عشري بوده و در جايجياي اشيعارش ارادت خيود را بيه چهيارده
معصول ،خصوصاً امال علی (ع) بیان كرده است .غزلهاي سراسير احسياس ،قصياید قيوي،
مادهتاریخها ،مثنوي زیبا و نثر شیواي وي بیانگر ذوق ادبی اوست .تا كنون بير روي نسيخ
خطی دیوان زاهد تبریزي (جز غزلیاتش) كاري صورت نگرفته است .این مقاله به معرفی و
بررسی مثنوي او با نال سفينة النجات زاهد میپردازد.
کليدواژهها :زاهد تبریزي ،مثنوي ،عرفان ،اخالق ،مذهب ،سبك هندي.

∗ دانشجوي دورۀ دكتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ملی سیستان و بلوچستان /
Ferasat53@yahoo.com
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مقدمه
با آنکه عصر صفوي عصر مساعدي براي زبان و ادب فارسی در ایران نبود ،بر اثر
توجهی كه در قلمرو دولت عثمانی و به وسیلۀ امیران ترك و مزول آسیاي مركزي و
بهویژه به همت فرمانروایان هند و فرمانگزارانشان در آن سرزمین به فارسی و
فارسیگویان میشد ،سدههاي دهم تا دوازدهم هجري را یکی از بهترین دورههاي
رواج و روایی این زبان در آسیا میتوان دانست و طبعاّ همین امر به فراوانی نوشتهها
و سرودههاي نویسندگان و شاعران كمك بسیار نمود و مایۀ آن شد كه دوران
صفوي یکی از بارورترین دورههاي تاریخ براي ادب فارسی شود (صفا .)399 :3171

در همین دوران است كه شاعرانی چون صائب تبریزي و كلیم كاشانی درخشیدهاند و
شاید در پرتو درخشش فراوان این بزرگان ،شاعران دیگر همعصر ایشان ،چون زاهد
تبریزي ،از دیدهها پنهان ماندهاند .لیکن این بدان معنا نیست كه اینگونه شاعران از
نظر ادبی پایه و مایهاي نداشتهاند.
زاهد با استفاده از استعداد و توانایی شاعرانه در جو مذهبی حکومت صفوي هنر
خود را در قالب مثنوي اخالقی ،عرفانی سفينةالنجات با بیانی مذهبی ،آراسته به
صنایع زیباي ادبی ،به نمایش گذاشته است .زاهد تبریزي نیز همچون همشهرياش،
صائب تبریزي ،و برخی از شاعران دیگر ،به خاطر حضور و رشد و نمو در اصفهان،
اصفهانی نیز نامیده شده است.
زندگينامه

تاریخ دقیق والدت زاهد تبریزي در تذكرهها یافت نشد .خود زاهد در مثنوي سفينة
النجات اینگونه آورده است:
بینييييدیش از آخييييرِ روز خييييویش

نخيييواهی در او مانيييد از عمييير پيييیش
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گذشييته اسييت عمييرت ز پنجيياهوشييش

نه ذوق از خورش ماند و حيظّ از كنييش
(زاهد ،دیوان ،نسخۀ دانشگاه،

353ر)

از آنجا كه تاریخ سرودن سفينةالنجات 3309ق است ،تاریخ والدت زاهد حدود
3037ق ،در زمان پادشاهی شاه عباس بزر  ،یعنی شاه صفی (3059-3011ق)
باید باشد و با توجه به تركیببندي كه در مرثیۀ شاه سلیمان (3307-3077ق) دارد،
تا پس از مر

شاه سلیمان نیز زیسته است .وي با صائب تبریزي معاصر بوده و

تقریباً بیست سال پس از صائب نیز در قید حیات بوده است.
تخلص میرزا قاسم در اشعارش «زاهد» است .مؤلف تذكرۀ نصرآبادي مینویسد:
میرزا قاسم ،ولد مرحول میرزا محسن تبریزي ،والد مشارالیه از كدخدایان معتبر تجاار بود
در كمال مالیمت و كوچكدلی و نهایت صالح و پرهیزكاري .چنانچه از زكات و مال اهلل
ذمۀ خود را مشزولالذماۀ یك دینار نگذاشت .خلف مشارالیه در تحصیل و اعتبار و
پاكیزگی اوضاع بر پدر رجحان دارد؛ چرا كه به جمیع امرا خود را منسوب ساخته ،پیوسته
به دیدن امرا میرود و مکرر به التماس ،ایشان را ضیافتهاي غیرمکرر میكند .باغ و
عمارتی در كنار زایندهرود به اتمال رسانیده همواره در آن مکان به صحبت مشزول و در
افادۀ علول معقول و منقول و همیشه در بساط آن جناب ارباب كمال و اصحاب حال به
استکمال افاده و استفاده اشتزال دارند .الحال در عباسآباد ،بلکه در ربع مسکون ،یکتا
گوهري است كه سلك روزگار به او آراسته اهل عباسآباد را به سبب وجود خود نجابت
نمودنش افتخار به جا و خاك اصفهان را به واسطۀ قدول بزرگی لزومش به سایر بالد رجحان.
در هر فن وحیدالعصر و فریدالدهر است و زاهد تخلص دارد (نصرآبادي ،تذكره ،ص .)393

محمدعارف شیرازي كه همعصر زاهد بوده و در بعضی مراتب علمی با وي مباحثه
داشته ،در تذكرۀ لطایف الخیال (ص  )919دربارۀ وي چنین آورده است:
الحق جوانی است كه ملکات ملکی با كماالت نوعی انسانی جمع نموده .بیتکلف
كه در این عصر چنین گلی در گلشن قابلیت نشکفته .جامع حقایق و معارف و منبع
حاوي لطایف فارسی و عربی است .در نهایت همت و غایت سخاوت واقعی درجۀ
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فتوت و اعلی رتبۀ مروت است .در بعضی مراتب علمی با این حقیر مباحثه نموده و
رفیق طریق زیارت امال الجن و االنس بود .بیتکلفات منشیانه كه در فن انشا نظیر
و در نزاكتهاي طرز تازۀ شعري عدیل ندارد.

الزل به یادآوري است كه در سفینۀ خوشگو (ج  ،3ص  ،)979سخنوران آذربایجيان،

(تربیت  ،)113 :3133الذریعه (آقابزر  ،ج  ،9ص )199؛ فهرسيت كتابخانيۀ دانشيگاه
تهران (دانشپيژوه  ،)1551-1557/33 :3130تيذكرۀ عرفيات العاشيقین و عرصيات
العارفین (اوحدي ،عرفات ،ص  )3539و تذكرۀ ریاض الشعرا (واليه ،ریياض ،ج  ،9ص

 )901نیز شرح حال زاهد به اختصار آمده است.
مثنوي سفينةالنجات
مجموعۀ آثار این شاعر تحت عنوان «دیوان زاهد تبریزي»« ،دیوان زاهد اصفهانی»،
«دیوان شیخ زاهد گیالنی» در چهار نسخۀ خطی ضبط شده و شامل این آثار اسيت:

قصاید ،غزلیات ،مادهتاریخها ،رباعیات ،منش ت و مثنوي سفينة النجات.
مثنوي سفينة احنجرت با  9031بیت شعر در بحر متقارب ،یکی از آثار ارزندۀ
زاهد تبریزي است .قالب كلی سفينة حال و هواي مخزن االسرار نظامی را دارد؛
گرچه از نظر وزن در آنجا كه سخن از پند و اندرز و دوري از زشتیهاست ،یادآور
بوستان سعدي است ،و آنجا كه سخن از توصیف جنگ یا طلوع خورشید به میان
میآید ،رنگ و بویی از شاهنامۀ فردوسی دارد.
دولتآبادي در سخنوران آذربایجان ( )113 :3155آورده است:
سفينةاحنجرة :این مثنوي مذهبی و عرفانی و اخالقی «نظم روایت حسينات نبيوي و
غضبات مرتضوي است» و این «منقبتنامه» سفينة النجاه نال دارد.

نسخههاي دا (دانشگاه تهران) و مج ( 3كتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی به شمارۀ
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 )17151قسمت اعظم مثنوي را دارند؛ گرچه برخی ابیات به طور نامنظم در
جايجاي نسخه ها محذوف است ،لیکن میتوانند تکمیل كنندۀ هم باشند .نسخۀ قد
(آستان قدس) تنها  3315بیت از مثنوي را دارد و نسخۀ مج( 9كتابخانۀ مجلس
شوراي اسالمی به شمارۀ  )3391به طور كلی فاقد مثنوي است.
در سبب نظم سفينة احنجرت ،زاهد خود در همین مثنوي میگوید كه شبی در خانه
خلوت كرده بود و به خوب و بد جهان میاندیشید كه دید خرد از دور آمد و وي به
نزد خرد از روزگار ،زشتیها و تنگیهاي آن شکایتها كرد:
به خلوت در آن شب مرا كيس نبيود

خييرد ناگييه از دور خييود را نمييود

ز دیدار او خاطرل انس یافت

سراسييیمه از شييوق سييویش شييتافت

خييرد هييم پييذیرفت اقبييال ميين

ز رأفيييت بپرسيييید احيييوال مييين

پييس از طييیا اعييزاز و اكييرال هييم

گشييودل پييی چيياره طومييار غييم

كييه دارل شييگفتی ز كييار جهييان

نييييدانم ميي ي لی بييييه دار جهييييان
(زاهد ،دیوان ،نسخۀ دا331 ،پ)

پس از شکایات فراوان از روزگار و مردل آن ،خرد در پاسخش چنین میگوید:
خرد گفت افسيوس كياین راه نیسيت

دليييت از تيييه كيييار آگييياه نیسيييت

جهان را خود انجيال كيارش فناسيت

پریشييييانی نظييييم او مداعاسييييت

چييييه داري سييييرانجال راه سييييفر

نيييداري از آن نشييياه گویيييا خبييير

تيييرا راه دور اسيييت در پيييیش پيييا

همييييه در دل و بيييير دُل اژدهييييا

ز نیييك و بييد روزگييارت چييه بيياك

ترا رفيت بایيد چيو آخير بيه خياك

ز اندیشيييۀ نقيييد بيييازار خيييویش

شييدي غافييل از آخيير كييار خييویش
(همان350،پ)
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در ادامه خرد او را آگاه میكند كه وي از خود غافل است و مر در كميین .سيپس بيه
خواب میرود؛ و در خواب ،خضر فرج به او میگوید كه تنها راه نجاتش آن است كه
بر كشتی نوح سوار شود .امييا وقتی بیدار میشود ،نه از نوح اثري میبینيد و نيه از
كشتی نوح:
ازیيين ورطييه آنگييه شييوي رسييتگار

كييه بيير كشييتی نييوح گييردي سييوار

چييو ایيين مژدگييانی بييه گوشييم رسييید

ز مشييرق مييرا صييبح دولييت دمیييد

چو ایين نکتيه از غیيب گوشيم شينفت

ز بيياد سييحر غنچييۀ دل شييکفت

شييدل چييون ز بیييداري خييود خبيير

ز نيييوح و ز كشيييتی ندیيييدل اثييير
(همان،

359ر)

حیرتزده میاندیشد كه مقصود از كشتی نوح چیست كه دل حدیث نبوي سفینۀ نيوح
را به یيييياد او می آورد:
وزیيين بحيير رفييتم ز حیييرت فييرو

نمودل در اطراف دل جسيت و جيو

كييه آورد دل ایيين حييدیثم بييه یيياد

كييه آل نبييی هسييت اینجييا مييراد

چو زین فتنيه خيواهی جهيانی كمیيت

بييزن دسييت بيير داميين اهييل بیييت

كييه چييون كشييتی نييوح بخشييد نجييات

ز شييرّ حیييات و ز هييوتل ممييات

كه مقصيد ازیين كشيتی،آل نبيی اسيت

حييدیث سييفینه بييرین مبتنييی اسييت
(همان359 ،ر)

از این رو نال این مثنوي را سفينةاحنجرت مینهد تا در دنیيا پناهگياه و در روز جيزا
عذرخواهش باشد.
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تاريخ سرايش

زاهد مادهتاریخ سرودن این مثنوي را در یك رباعی در توضیحات سبب نظم سةفينة
احنجرت آورده است:
این مثنيوي تهيی ز حشيو و زایيييد

كردل چيو ز نياظم طليب تياریخش

آغيياز پييذیرفت بييه رغييم حاسييد

گفتييا كه «سةفينة احنجةرت زاهةة»
(همان331 ،پ)

مطالب و مضامي مثنوي
سفينة احنجرت شامل این موضوعات است :ستایش خداوند ،نعت رسول خدا (ص)،
در صفت شب معراج ،در مدح موال علی (ع) ،در وصف حضرت زهرا (س) ،در مدح
امال حسن مجتبی (ع) ،در مدح امال حسین (ع) ،در مدح امال زین العابدین (ع) ،در
مدح امال باقر (ع) ،در مدح امال صادق (ع) ،در مدح امال موسی كاظم (ع) ،در مدح
امال رضا (ع) ،در مدح امال جواد (ع) ،در مدح امال علیالنقی (ع) ،در مدح امال
حسن عسکري (ع) ،در مدح امال زمان (ع) ،در توسل به ائمۀ اثنی عشر (ع) ،در
استزفار ،در مناجات و استحکال ایمان ،در مدح شاه سلیمان ،اظهار به تقصیر اداي
حق مرال شاه ،اظهار عجز از درك صفات شاه ،در اوصاف سخن ،سبب نظم مثنوي
سفينة احنجرت (كه پیش از این آورده شد) ،در نصیحت فرزند ،فی الرفق و اطفاء نرئةة
الزضب فی طریق احیقر ة احیارشةة ،القول فی السکوت و ما یتعلّق به فی التحذیر
عن الکذب و البحث علی الصدق و الحیا ،فی فضل العلم و البحث علیه ،فی المنع عن
االنانیاه ،فی الطّاعه و االخالص ،فی الترغیب علی مراعات القلوب و احةأفة علی
الخلق ،فی الترغیب علی احسیرحة و الکرل ،فی المنع علی الحرص و البحث علی
« .3سفينة احنجرت زاهد» برابر است با  3309هجري.
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القناعه ،فی المنع عن المحرمات ،فی الترغیب علی التوبه ،فی التجاء و المتوكل ،فی
اتمال احنصيقة و اختتال احوصية ،داستان نذر عبدالمطلب و قربانی كردن عبداهلل پدر
بزرگوار پیامبر اسالل (ص) ،در ازدواج حضرت عبداهلل (ع) و آمنه (س) ،در میالد
رسول خدا (ص) ،در باب كواكب.
منبع دو داستان طوالنی نذر عبدالمطلب و قربانی كردن عبداهلل و ازدواج عبداهلل
حيوة احقموب عالمه مجلسی است .با بررسی برخی كتب تاریخی نزدیك به زمان
پیامبر اكرل (ص) میتوان دید كه آنها یا فاقد این دو داستان بوده یا به شکل دیگري
روایت كردهاند.
ويژگيهاي سبكي
تحزیه و تحلیل سبكشناختی متن نیاز به روش دارد .یکی از سادهترین و در عین
حال عملیترین راهها این است كه متن را از سه دیدگاه زبان و فکر و ادبیات
بررسی كنیم تا بدین وسیله بتوانیم به اجزاي متشکلۀ متن اشرافی پیدا كنیم و ساختار
متن را ي با توجاه به رابطۀ اجزا با یکدیگر ي دریابیم (شمیسا  .)931 :3111از این رو
ویژگیهاي سبکی شعر زاهد را در سه بخش ویژگیهاي فکري و ادبی و زبانی بررسی
میكنیم.
ويژگيهاي فكري ش ر زاهد
همانگونه كه گفته شد ،حکومت صفویه به شعر مدحی و درباري توجه نداشت.
عالوه بر این ،به شعر عاشقانه و زمینی هم بهایی نمیداد و از طرف دیگر با
آموزههاي سنتی عرفانی علیالقاعده در تضاد بود .از این رو توجه شاعران به امور
جزئی و پند و اندرز و توصیف و بیان امور طبیعی و تبدیل موضوعات كهن به
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مضامین تازه و در حقیقت بازسازي اندرزها و تمثیلهاي كهن در زبانی جدید معطوف
شد .بیرون آمدن شعر از دربار و از بین رفتن طبقۀ شاعران درباري در معناي قدیمی
و سنتی آن ،باعث شد كه همۀ اصناف حق ادعاي شاعري بیابند ،زیرا دیگر شعر و
شاعري در انحصار طبقۀ خاصی نبود و شاعر بودن شرایط خاصی از قبیل فضل و
آشنایی با ادب عرب و عجم نداشت (شمیسا .)915 :3119

م هب و انديشة زاهد
بر اساس برخی اشعار و غزلهاي زاهد ،میتوان گفت كه وي شیعۀ اثنی عشري است.
در مثنوي سفينة احنجرت ،جز آن ابیات زیبا و رسایی كه در اوصاف حضرت رسول
(ص) است  191بیت دلنشین در مدح و منقبت امیرالمؤمنین علی (ع) ،حضرت زهرا
(س) و یازده امال بزرگوار دیگر دارد .جز این موارد ،در قصاید و غزلیات نیز شاعر
ارادت خود را به ویژه به امال اول شیعیان ،حضرت علی (ع) ،بیان نموده است.
تجلي عشق و عرفان در ش ر زاهد
مثنوي سفينةالنجات سراسر عرفان و اخالق است؛ بخشی از مناجاتهاي آن را به
عنوان نمونه میآوریم:
الهييييی گنييييهكييييار و شييييرمندهال

اگييير روسيييیاهم وليييی بنيييدهال

مييرا روسييیاهی ز فرخنييدگی اسييت

سييیهچهرگييی شيياهد بنييدگی اسييت

نباشيييد گَيييرَل هيييیچ فرخنيييدگی

همین بيس بيود فخير مين بنيدگی

گييویی اگيير بنييده ال

نمایيييد شيييعف در روان زنيييدهال

كييييیال نیسييييتی آمييييده از عييييدل

گنييييهكييييار امیييييدوار كييييرل

تهيييیكیسيييه محتييياج بخشایشيييی

بيييه نسيييیه خریيييدار آمرزشيييی

پييس از ميير
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نيييدارل بيييه كيييف مایيييۀ بخششيييت

بييه نسييیه خييرل نقييد آمرزشييت

بييه قرضييم تييو آمرزشييی كيين عطييا

تييو بحيير عطييایی و ميين بييینييوا
(نسخۀ دا ،ق313 ،39ر)

تلمیحات مورد استفادۀ زاهد در اشعار ،بیانگر آن میباشد كه افکار وي متأثر از فرهنگ
اسالمی است؛ از این رو ،در تمامی دیوان وي این طرز تفکر حاكم و مشهود است.
ممدوحان زاهد
زاهد شاعري است كه غالب مدایح او زمینۀ مذهبی دارند .همان گونه كه اشاره شد،
ابراز ارادت وي نسبت به موال علی (ع) و مدح و ستایش وي و اوالد بزرگوارش،
در جايجاي دیوان زاهد دیده میشود.
از دیگر ممدوحان زاهد شاه سلیمان است كه وي در اشعار خود بسیار به او

پرداخته ،و سلیمان زمانش خوانده است .در حکومت شاه سلیمان (3077ـ3307ق)

زاهد تبریزي به شهرت و عظمت دست یافت تا آنجا كه نصرآبادي ،وي را در
مقایسه با پدر شاعر و عالمش ،به دلیل ارتباط با شاه برتر میداند و او را اینگونه
میستاید:
خلف مشارالیه در تحصیل و اعتبار و پاكیزگی اوضاع بر پدر رجحان دارد ،چرا كه به جمع
امرا خود را منسوب ساخته پیوسته به دیدن امرا ميی رود و مکيرر بيه التمياس ایشيان را
ضیافتهاي غیرمکرر میكند (نصرآبادي ،تذكره ،ص .)393

در مثنوي سفينة احنجرت در مدح شاه سلیمان چنین گوید:
سلیمان افاض اهلل علی االنال سحایب بِرِّه و احسانه
و اجري فی بحار الّلیالی و االیال فُلك ملکه و سلطانه
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بیييا مطييرب اي رهييزن هييوش ميين

بييدل هييوش در مزييز از گييوش ميين

بييه لييب آشيينا كيين نييی هفييتبنييد

بييه رقييص آر دل را بييهسييان سييپند

كييه از نالييهات شييعله در جييان فتييد

چييو آتييش كييه انييدر نیسييتان فتييد

مگيير از لبييت بيياده نييی مييیچشييد

كه مستانه خيوش ناليهاي ميیكشيد

تو از نی مخالف مين از كليك راسيت

كه دف در گرو تیير و ناهیيد راسيت

تييو در ذلا منکيير ميين از مييدح شيياه

بييييریم از بييييد آسييييمانها پنيييياه
(زاهد ،دیوان ،نسخۀ دا317 ،پ)

شيييها سيييرورا دیييين و ایميييان ميييا

بييه قربييان نامييت همييه جييان مييا

بود پیکيري مليك و روحيش تيویی

جهان همچو كشتی و نوحش تيویی

بود قاليب ایيران و هسيتی تيو جيان

بييه تييو زنييده هسييتند ایرانیييان
(همان330 ،پ)

رعیييييتپناهييييا شييييها سييييرورا

فریيييدون كالهيييا جهيييانپيييرورا

بسييی غوطييه در بحيير معنييی زدل

بسييی تیشييه بيير كييان دعييوي زدل

بيييه دریييياي معنيييی دُري شييياهوار

بجُسييتم كييه آیييد بييه كييار نثييار

بيييه كيييان سيييخن قطعيييۀ دلپيييذیر

ندیيييدل سيييزاوار نُيييزل سيييریر
(همان339 ،پ)

در سفينةاحنجرت از بیت  115تا  3095یعنيی حيدود  390بیيت بيه شياه سيلیمان
اختصاص یافته است.
با این همه ارادتِ زاهد به شاه سلیمان يي كه وي را با سلیمان نبی ميیسينجد و
سلیمان زمان میخواند يي باید دید تاریخ دربارۀ او چه میگوید:
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جانشین شاه عباس دول (3077-3059ق) ،صفی میرزا كه پس از چندگاه شاه سلیمان
نامیده ،بنابر رسمی كه از زمان شاه عباس بزر

باب شده بود ،دوران كودكی را تا زمان

سلطنت در یکی از كاخهاي شاهی زندانی و با اهل حرل همنشین بود و تربیتی كه شایستۀ
شاهان است ،نداشت و در نتیجه مردي سست رأي و عیاش و خرافی به بار آمد و از
معاشرت با زنان و خواجهسرایان و مشورت با آنان در كار پادشاهی و سرسپردگی مالیان
دست بر نمیگرفت و اگر وزیر باتدبیري چون شیخ علیخان زنگنه نمیداشت ،كارها سخت
نابسامان میگشت و او گذشته از این خوشبختی در تمال پادشاهیاش از تعرض دولتهاي
بیگانه هم در امان زیست؛ اما این آرامش مانع تباهی كار ملك نبود كه بر اثر فساد دستگاه
حکومت و امیران و دولتیان و شاهزادگان و مالزمان سلطان و اهل حرل و… رو به فزونی

مینهاد و آثار این انحطاط در روزگار پادشاهی سلطان حسین كه مردي بسیيار سسترأي
و بیتدبیر و ناتوان بود ،به نهایت رسید...
بدتر از همۀ اینها گسیختگی نظال ارتش بود كه پس از مر

شاه عباس بزر

آغاز شد.

امنیت ظاهري كه پس از آن پادشاه چند گاهی در ایران برقرار بود ،مایۀ آن گردید كه
پادشاهان اهتمامی در نگاهداري نیروي نظامی شاهعباسی نداشته باشند .ضعف و تباهی
كار ارتش ایران با كشتار بیشتر سرداران آزمودۀ سپاه به فرمان شاه صفی و شاه سلیمان به
آخرین درجه رسید و شاه سلطان حسین و درباریان خود به هیچ روي اعتنایی به كار
سپاهیان و سپاهیگري نداشتند .به نحوي كه چون بلوچها در زمستان سال 3330ق طزیان
كرده كرمان را فرو گرفتند ،دربار شاهی متوسل به گریگوري یازدهم والی گرجستان شد و
او توانست آن فتنه را دفع كند (صفا 97 /1 :3171ي .)91

حال ،با این اوصاف شاه سلیمان ،ستایشهاي بیش از اندازه و اغراقآمیز زاهد تبریزي
از وي جاي تأمل دارد.
ويژگيهاي ادبي ش ر زاهد
در سبك هندي چندان به بدیع و بیان توجه نمیشود .البته تشبیه اساس سبك هندي
است ،اما از دیگر امور بدیعی و بیانی ،جز به صورت طبیعی و تصادفی ،خبري
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نیست؛ زیرا شعر سبك هندي شعر مضامین اعجابانگیز و ایجاد رابطههاي غریب
است و بر طبق نظریۀ خبر كه شعر را خبري بزر

میداند ،این گونه اشعار جهت

جلب توجه احتیاجی به پیرایههاي ادبی ندارند؛ چنانكه حماسه هم چنین بود و
شاعرانی چون فردوسی چندان به سراغ آرایههاي ادبی نرفتند (هرچند مقتضاي آن
دوره هم چنین بود) .صائب كه عالوه بر مقال شامخ شاعري نظریهپرداز سبك هندي
نیز هست ،میگوید:
در حسن بیتکليف معنيی نظياره كين

از ره مرو به خال و خط اسيتعارههيا
(شمیسا )999 :3119

با این حال ،در شعر زاهد خیالپردازي ،مضمونیابی تمثیل و اسلوب معادله ،تشبیه،
استعاره ،جناس ،ایهال ،مراعاتالنظیر ،ارسالالمثل ،اصطالحات عامیانه ،پارادكس
(متناقضنما) و بهویژه مضامین نو و بدیع به شکل مطلوب و بجا دیده میشود.
در میان اشعار زیباي سفينةاحنجرت توصیفات گوناگون و تصویرسازیهاي دقیق
وي در اوصاف قلم (زاهد ،دیوان ،نسخۀ دا391 ،پ) ،شب و روز (399پ) و دگرگونی
احوال جهان(319ر) فراوان و قابل توجه است.
نكا بالغي در ش ر زاهد
تلميﺢ و اشاره
تلمیح مفهومی دارد به گستردگی تاریخ ،و از آیات و روایييات گرفته تا وقایع

تاریخی و… را دربردارد و میتوان گفت گویاي زندگی پیشنیان در ابعاد مختلف
است .تلمیح كه بیشتر مورد توجه شاعران این دوره است ،در مضمونسازي نقش

فعالی دارد و میتواند از مصالح كار باشد .البته این شاعران از تلمیحات رایج استفاده
میكنند و تلمیحات غریب و نادر ندارند (شمیسا .)999 :3119
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بیشك كاربرد گستردۀ تلمیح در شعر زاهد بیانگر آگاهی وسیع وي از مطالب
تاریخی ،دینی ،آیات ،احادیث و وقایع جهان ادب است كه نمونههایی از آن را
ذكر میكنیم:
بييه خييون سييرخرویان دشييت بييال

بييه غربييت اسييیران اهييل جفييا

بيييه ليييبتشييينگان كنيييار فيييرات

بيه مير آشيينایان سيیر از حیييات
(زاهد ،دیوان ،نسخۀ دا315 ،پ)

گييذارد چييو لطييف تييو پييا در میييان

شييود نييار نمييرود بيياغ جنييان
(همان313 ،ر)

مييييرا داد لطفييييت در اول وجييييود

بيه خاكم فزودي مليك را سيجود
(همان313 ،پ)

و گاه در یك بیت دو تلمیح را به نیکی در كنار هم نشانده است:
بييه صييبري كييه در رنييج ،ای يوب داشييت

به حزنيی كيه از هجير ،یعقيوب داشيت
(همان315 ،پ)

بازي با حروف
ز مینيييياي سييييبز الييييف كبریييييا

ميييی عشيييق پیميييود از جيييال حيييا

ازیييين ميييیم و دال و اليييف نيييال او

ميييرال وفيييا ریخيييت در جيييال او

ز میمی كه نامش بران منظيري اسيت

برِ عقل ،جزل است كه احمد یکیاست
(همان331 ،پ)

است اره
از این غم مگر بييييييود آگيه ميداد

كه از لیقه چيون مياتمی ميو گشياد
(همان337 ،پ)
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شود كاس چيييييييييرخ آشیان فنا

نهييييد بیضييييۀ زاغ دل جزييييد ال
(همان375 ،پ)

تشبيه
شييبی دود افسييون بييه تسييخیر دیييو

بيييه رنيييگ دل اژدهيييا پرغریيييو
(همان331 ،پ)

مييرا دل صييدف ،طبييع دریييا بييود

ز غیييب آنچييه آیييد پييذیرا بييود
(همان333 ،ر)

مرا گينج معنيی اسيت در دل نهيان

زبان تختهسنگی اسيت بير روي آن
(همان331 ،ر)

کنايه
فلك هم زده دفتيير روزگار

كشيیده اسييت نُيه بيير سير روزگييار
(همان350 ،ر)

مييروات كشييیده اسييت پييا از میييان

عييدالت بييه عنقاسييت هييم آشييیان
(همان350 ،ر)

ز بس چشم مردل شده تنيگ و نيرل

نباشييييد درو قطييييرۀ آب شييييرل
(همان339 ،ر)

ترصيع و موازنه
این صنعت ادبی در مثنوي سفينةاحنجرت زاهد هنرمندانه و زیبا به كار رفته است كيه
نمونههایی از آن ذكر میشود:
سييعادت سييبویی اسييت از بحيير او

طهييارت وضييویی اسييت از نهيير او
(همان399 ،پ)
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جنييان سييبزهزاري اسييت از بهيير او

جهان كوچيهداري اسيت از شيهر او
(همان333 ،پ)

جهان دسيت كيرد عطياي وي اسيت

جنييان پيياي مييرد والي وي اسييت
(همان339 ،پ)

کاربرد ضربالمثل
زاهد ضربالمثلها را بجا و زیبا به كار میبرد و برخی از آنها به زبان امروزي بسیار
نزدیك است:
ز بييس اغنیييا را شييده دسييتتنييگ

حنا را نباشد بيه كيف جياي رنيگ
(همان339 ،ر)

به خليوتنشيینی اسيت نيامم بلنيد

چو زنگيی كيه كيافور نيامش نهنيد
(همان333 ،پ)

ويژگيهاي زباني ش ر زاهد
از جملۀ ویژگیهاي شعر زاهد ،كاربرد واژههایی است كه خود یيا معنایشيان كيم كياربرد
است:
جهييان را گرفتييه اسييت مييوج بييال

به یك جا وبا و بيه یيك جيا غيال
(همان350 ،ر)

غال :قحطی و گرانی نرخ غله و دیگر مأكوالت است.
چو بر لوح جان پیکيرت را نوشيت

تييرا در بزييل جييزو تشييریح هشييت
(همان330 ،پ)

جزو :رساله ،كتاب.
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دهيييد خليييد بييير بنيييدۀ روسيييیاه

گنيييه بخشيييد و ترجميييان گنييياه

(همان،

309ر)

ترجمان :تاوان.
درو نقيييش زایجيييۀ عيييالم اسيييت

چه مُهري كه آن فضا نُهخياتماسيت

(همان331 ،پ)

فضا :شکستن مهر نامه.
م رفي نسخهها
تا كنون چهار نسخۀ خطی از دیوان زاهد شناسایی شده است:
 .3نسخۀ كتابخانۀ مركزي داشنگاه تهران ،به شمارۀ  3791در  903بر
دو بر

جلد و دو بر

سفید در ابتدا و یك بر

(با احتساب

سفید در انتها) در اندازۀ 31×39

شامل كلیۀ آثار نظم و نثر شاعر از قصیده ،غزل ،رباعی ،مادهتاریخ ،قطعه ،مثنيوي و
منش ت ،كتابت قرن دوازدهم ،كاتب نامعلول ،به خط شکسته.
 .9نسخۀ كتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی ،به شمارۀ  17151به نال زاهد اصفهانی در
 330بر

(با احتساب یك بر

جلد و سه بر

سفید در ابتدا و یك بر

جلد در

انتها) شامل قصاید ،غزلیات ،رباعیات و مثنوي ،قطعات ،تركیببند و ترجیعبند،
كتابت 3901ق ،كاتب نامعلول ،به خط شکسته.
 .1نسخۀ كتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی ،به شمارۀ  3391به نال شیخ زاهد گیالنی
در  339بر

(با احتساب یك بر

سفید در میان نسخه و هشت بر

جلد و دوازده بر
سفید و یك بر

سفید در ابتدا ،شش بر

جلد در انتها) شامل غزلیات،

قصاید ،ماده تاریخ ،كتابت 3301ق ،كاتب محمدصالح بن ابوتراب ،به خط نستعلیق
بسیار زیبا.

 /98آينة ميراث ،ضميمة  ،63ويژۀ نقد

 .3نسخۀ كتابخانۀ آستان قدس رضوي ،به شمارۀ  30179به نال سفينةاحنجرت زاهد
در  39بر

در اندازۀ  33/5×90/5شامل بخشی از سفينةاحنجرت و دو قصیدۀ زاهد،

كاتب و تاریخ كتابت نامعلول ،به خط نستعلیق.
الزل به ذكر است كه همۀ نسخهها كمی و كاستیهایی دارند كه با مقابلۀ نسخ این كاسيتیها
يي جز در مواردي كه تنها در یك نسخه موجود و افتادگی داشت يي برطرف شد.
رسمالخط ديوان
در نسخ خطی دوران صفویه ،چندان ویژگیهياي رسيمالخطيی مشياهده نميیشيود.
ویژگیهاي اندكی كه به اختصار بدان میپردازیم:
ي « » بدون سركش :كل (گل)؛
ي كلمات مختول به «ه» با اضافه شدن عالمت جمع «ها» حذف ميیشيود :آیینهيا
(آیینهها) ،غرفها (غرفهها) ،خانها (خانهها) ،دردانها (دردانهها) ،حلقها (حلقيههيا)،
اللها (اللهها) ،عقدها (عقدهها).
ي چسبیدن «می» استمراري به فعل :میکنيد (ميیكنيد) ،مینهيد (ميینهيد) ،میگيردد
(میگردد).
ي جدانویسی «نه» عالمت نفی از فعل :نه بیند (نبیند).
ي حذف «اي» :چشمه (چشمهاي):
سخن چشيمه دان بيه ظلميت درون

تيييراود ازو آب حیيييوان بيييرون
(همان337 ،پ)

منابع
ي اوحدي دقاقی بلیانی ،تقیالدین ،تذكرۀ عرفات العاشقین و عرصات العارفین ،مقدمه تصيحیح
و تحقیق سید محسن ناجی نصرآبادي ،تهران ،اساطیر3111 ،ش.

م رفي سفينةالنجات زاهد تبريزي99/

ي تربیت ،محمدعلی ،3133 ،دانشمندان آذربایجان ،تهران ،مطبعۀ مجلس.
ي آقابزر  ،الذریعه الی تصانیف الشیعه ،ج  ،9قم ،مؤسسۀ اسماعیلی.
ي خوشگو ،بندرابن داس ،سفینۀ خوشگو ،به كوشش عطاءالرحمن كاكوي ،پتنه3959 ،ل.
ي خیالپور ،عبدالرسيول ،3130 ،فرهنيگ سيخنوران ،تبریيز ،شيركت سيهامی چياپ كتياب
آذربایجان.
ي دانشپژوه ،محمدتقی ،3130 ،فهرست كتابخانۀ مركزي دانشگاه تهران ،تهران ،دانشگاه تهران.
ي دولتآبادي ،عزیز ،3155 ،سخنوران آذربایجان ،تبریز ،مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران.
ي زاهد اصفهانی (تبریزي) ،میرزا قاسم ،دیوان زاهد اصفهانی ،نسيخۀ خطيی شيمارۀ ، 17151
كتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی3901،ق.
ي زاهد تبریزي ،میرزا قاسم ،دیوان اشعار و كلیات آثار زاهيد تبریيزي ،نسيخۀ خطّيی شيمارۀ
 ،3791كتابخانۀ مركزي دانشگاه تهران ،قرن .39
ي زاهد تبریزي ،میرزا قاسم ،دیوان شیخ زاهد گیالنی ،نسيخۀ خطيی شيمارۀ  ،3391كتابخانيۀ
مجلس شوراي اسالمی3309،ق.
ي زاهد تبریزي ،میرزا قاسم ،سفينةاحنجرت زاهد ،نسخۀ خطی شيمارۀ ،30179كتابخانيۀ آسيتان قيدس
رضوي.
ي شمیسا ،سیروس ،3171 ،آشنایی با عروض و قافیه ،تهران ،فردوس.
ي شمیسا ،سیروس ،3119 ،كلیات سبكشناسی ،تهران ،فردوس.
ي شمیسا ،سیروس ،3113 ،سبكشناسی شعر ،تهران ،میترا.
ي صائب تبریزي ،میرزا محمد ،كلیات صائب تبریزي ،با مقدمه و شرح حيال شياعر از محميد
عباسی ،تهران ،طلوع3171 ،ش.
ي صفا ،ذبیحاهلل ،3171 ،تاریخ ادبیات در ایران ،ج  ،5تهران ،فردوس.
ي نصرآبادي ،میرزامحمد ،تذكرۀ نصرآبادي ،تصحیح وحید دستگردي ،تهران ،فروغی.3159 ،
ي والۀ داغستانی ،علی ،تذكرۀ ریاضالشّعرا ،به كوشش سید محسن نياجی نصيرآبادي ،تهيران،
.3113

