
  

  

  

  

  

  سرايي در شعر شيراز داستان
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  انساني دانشگاه شيراز  ادبيات و علومةاستاديار دانشكد

  
 

  مقدمه

همگي شماري ديگر، ل و ت م، مثل، حكايت، قصه، افسانه، كهن اصطالحاتي نظير داستانتدر ادبيا
هاي خود بارها  اشعار و نوشتهزبان در   و نويسندگان فارسياشعر. است  رفته كار مي به يك معني به

نكه مرز مشخص و معيني براي هريك قائل آاند و بدون  و بارها از اين اصطالحات استفاده كرده
 تفكيك محدوده و مصداق .اند هم قرار داده  گاه دو يا چند واژه را در يك مفهوم در كنار،باشند

 بدين لحاظ بيان تعريفي .ن است بل غيرممك،اين كلمات در ادبيات قديم ايران كاري بس دشوار
پذير  بيات كهن ما منطبق شود امكاناداي كه با  گونه هجامع و مانع براي هريك از اين اصطالحات ب

 ويژه ادبيات داستاني و تفاوتهايي  به،زبان با ادبيات مغرب زمين شنايي نويسندگان فارسيآ. نيست
 موجب شد تا نويسندگان ما با دقت و ،شتن وجود داآدر  افسانهو  داستان ،كه بين مفهوم قصه

يف و مصاديق مستقلي براي رنگري بيشتري به مفهوم هر كلمه توجه كنند و در پي يافتن تعا ژرف
 دنبال همين تالشها بود كه در ادب معاصر فارسي تقريباً  به.هريك از اين اصطالحات برايند

 قصه بر رخدادها و ،عنوان مثال  به؛دور كار مي ها در معناي خاص خود به هريك از اين واژه
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نه بيان گردد و اشود كه در ساختمان روايي و عامي اي اطالق مي العاده الساعه و خارق حوادث خلق
رنگ   داستان داراي طرح و پي.باشند   دوم اهميت قرار داشتهةشخصيتها و قهرمانان در مرتب
 ،)نويسي سنتي البته در داستان(افتد  ميترتيب توالي زماني اتفاق  ن بهآمشخص است و وقايع در 
نها بسيار آ داستان در ةار كوتاه اخالقي و اندرزگونه است كه نتيجيحكايت داستانهاي روايي بس

 اعم از نكات سياسي اخالقي اجتماعي مذهبي ،موزشيآاي  چون خواننده را به نكته. اهميت دارد
  ... .د و شو  رهنمون مي،...و 

 ادبيات ةزمين  كه در،كتابهاي متعددي اك و افتراق اين اصطالحات دريف وجوه اشتررتعا  
  .  قابل تحقيق و بررسي است،است   و عناصر داستاني به زبانهاي مختلف نوشته شدهيداستان
 ،طور عام هاي داستاني است و به  منظومه،سرايي در اين گفتار منظور ما از داستان و داستان  
 تنها ،ور خاصط ه با ام.اند ايي كه به زبان شعر سروده شدهنغهاي داستاني   مجموعهةهم

 ؛نها حكمي اخالقي و بيشتر عشق و دلدادگي استآ موضوع گيرد كه اوالً هايي را دربرمي منظومه
 . داراي وحدت موضوع استگونه است و رابعاً  طوالني و رمان ثالثاً؛ شكل روايي و نقلي داردثانياً
دهد و حوادث بر مدار همان  لي منظومه را يك داستان تشكيل مي اصة پيكر،عبارت ديگر  به

هاي كوتاه عاشقانه و  پردازيها يا منظومه  اغلب حكايت، با اين تعريف.زند داستان دور مي
  . شود سرايي خارج مي  داستانةهاي حماسي و اساطيري از حوز منظومه
ن در ادب آ در مفهوم عام سرايي  داستانة كوتاه نخست مروري بر تاريخچةبا اين مقدم  

  . پردازيم هاي داستاني شيراز مي ن به معرفي منظومهآفارسي خواهيم داشت و پس از 
  

  سرايي در ادب فارسي تاريخچه داستان

 ايرانيان پيش از .سرايي است  داستان،اي ديرين در ادبيات فارسي دارد يكي از انواع ادبي كه سابقه
ترين  نويسد كه ايرانيان قديم  مي١الفهرست ابن نديم در .اند بودهشنا آ سرودن ةاسالم با اين شيو

 او داستانهايي را .كردند وري ميآ نها را جمعآدادند و  اقوامي هستند كه به افسانه و قصه اهميت مي
سروده برد كه برخي به نثر نوشته شده و برخي ديگر به زبان شعر  از ايران پيش از اسالم نام مي
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هاي منظوم كهن فارسي استان دارا و الصنم الذهب د،انهايي مانند شهر براز و پرويز داستاند؛ شده
  .هستند
 سوريكآدرخت  ةومظتوان من جا مانده مي از جمله منابعي كه به شعر و به زبان پهلوي به  
 خود را به ، درخت در ابتدا.ت خرما و بز استخاي بين در  و مناظرهگفتگو اين منظومه .است
د كه از نك شمارد و به اشيا و وسايلي اشاره مي نگاه فوايد خود را برمي آكند و  وصف ميهمتايي بي
 و زندگي شدر پايان از عمر جاويددرخت پس از برشمردن فوايد خود، . دشو ن ساخته ميآ

. ورزد ت مياكند و بدان مباه صحبت مي شود، هايش نصيب او مي اي كه با رويش هسته دوباره
د نت ديوي بلند با گيسوان دراز مانئ نخست درخت را به هي:گشايد بان به سخن مي بز ز،نآپس از 

او نيز . گويد ديگري مي منافعش را يكي پس از ،من بيان بردباري و تحمل خودضنگاه آكند و  مي
 از قدرت حركت و :كند  ياد مي،شود از وسايل متعددي كه از پوست و چرمش ساخته مي

 پربها بودن خود را به رخ درخت ؛گويد  سكون درخت سخن مي مقابلدرجايي خود  جابه
 اين . ايزدان و مقدسان است،بالد كه وجود و محصوالتش نيروبخش شاهان  و به اين ميكشد مي

خرما اندر ستوه ) رفت(بز به پيروزي شد «: رسد ميمناظره با پيروزي بز بر درخت به پايان 
  ٢.»)ماند(

 اين .دارد در مورد اصل حكايت ديدگاه خاصي ،رن بيستمشناس ق ، اسطورهسيدني اسميت  
سور و آ دين ارباب انواع پرستي ةسوريك را نمايندآ دين زرتشت و درخت ةنويسنده بز را نمايند

ن را با زر و زيور آرفته و  كار مي سوريان بهآداند كه در مراسم ديني  درختي خشك و مصنوعي مي
 دليل برتري اجتماعي گفتگوپروا و خشن بودن بز را هم در  ي ب.اند راستهآ و برگهاي ساختگي مي

  ٣.داند مزداپرستان مي
او  . قوم پارت بر يونيان استة غلبدرخت آسوريك دربارة ة منظومكه معتقد است اكبرلو  
، ظره ميان يك بزان داشته تا با برپايي منآ ناشناس منظومه را بر ةاين پيروزي سرايند گويد مي
 محصوالت سرزمين ميان دو رود ة نمايند، و نخل، نظام دامداي پارتيانةند نمايعنوان به
 دو ،نگه اين مناظره تقابل دو فر. اين تقابل بپردازددرهاي خود   به بيان انديشه،)النهرين بين(



 

  

353   سرايي در شعر شيراز داستان
  

النوعها در  لود و پرستش ربآ  چند خدايي شركة درخت نماد انديش.انديشه و دو تمدن است
  ٤.ين مزديسناستدد يكتاپرستي شور و بز نماآفرهنگ 
 به زبان ليوا نيز متعلق به همان ايام است كه ويس و رامين و بلوهر و بوذاسفاصل داستان   

 ابان بن الحق ،ترتيب  بهبود كه نوشته شدهسانسكريت و دومي به زبان پهلوي روزگار اشكاني 
 اين ٥.اند سرودهارسي فعربي و به شعر آنها را  )قرن پنجم( و فخرالدين اسعد گرگاني )قرن سوم(

  . اند  ادبيات داستاني منظوم فارسي شناخته شدهةترين داستانهايي هستند كه در زمر چند اثر قديمي
پردازي و نقل حكايات و  صورت قصه سرايي به  داستان، اول قرن پنجمةنيم در قرن چهارم و  

عنوان   را بهكليله و دمنهستان منظوم  رودكي دا.است   بودهلوعمداستانهاي كوتاه در ادب فارسي م
 ابوشكور بلخي و ،يد بلخيؤان خلق كرد و پس از او ابوالمور حكمي اين دةنخستين منظوم

ابوالمؤيد بلخي نخستين  .د منظوم ديگري پرداختنةفرينش داستانهاي عاشقانآعنصري و عيوقي به 
 .ن در دست نيستآوزه چيزي از  كه امر را به شعر درآورد،يوسف و زليخاكسي است كه داستان 

سرخ  و الحيوه شادبهر و عين ،وامق و عذراعنصري مثنويهاي و ود ر را سنامه فرينآابوشكور بلخي 
 ورقه و گلشاه داستان ، شاعر معاصر سلطان محمد غزنوي، را خلق كرد و عيوقيبت و خنگ بت

   ٦.فريدآرا 
ها تنها   برخي از اين منظومه ازب هستند وشخصيتهاي اكثر اين داستانها غيرايراني و بيشتر عر

  . مانده است  اي باقي پراكندهو ابيات معدود 
 است رامين ويس ومد داستان آاز جمله داستانهايي كه در اوايل قرن پنجم به شعر فارسي در  

ن  اين داستا،گونه كه گفته شد  همان٧.داند  اشكاني ميةن را از داستانهاي اواخر دورآكه دكتر صفا 
ن به آ فارسي ة از متن پهلوي با ترجم،بيك سلجوقي  شاعر عصر طغرل،را فخرالدين اسعد گرگاني

  . وردآشعر در
اين مثنوي به .  به بحر متقارب سروده شديوسف و زليخادر اواخر قرن پنجم داستان   

: يدگو او مي. داند ي مردود ميسدكتر صفا انتساب اين مثنوي را به فردو. فردوسي منسوب است
الدوله ابولفوارس طغانشاه بن  مسلم است كه ناظم اين داستان شاعري از دستگاه شمس«

ه بحر متقارب و به  يوسف و زليخا بةمنظوم.. .ارسالن سلجوقي حاكم خراسان بوده است  الب
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نچه در آنظمي ساده و روان و در بعض موارد سست است و شاعر داستان يوسف را با توجه به  
  ٨. شعر پوشانيدةتصرف بسيار جام مده و مشهور است بيآ نآتفاسير قر
 .يما  مواجه، يعني نظامي گنجوي،سراي فارسي ترين شاعر داستان در قرن ششم با بزرگ  

خسرو و  داستان :وردآ نظم درةنظامي داستانهاي مشهور موجود در زبان فارسي و عربي را به رشت
 از يوسف و زليخا و ليلي و مجنون داستان .سي دارد او اصل فارةنام بهرام يا گنبد هفت و شيرين

  .  يوناني است اصالتاًاسكندرنامهداستان  اصل سامي است و
كار برده   خود بهرقدرت نظامي در نقل داستانها و مهارت او در اوصاف و دقتي كه در كا  
كه از   چنان؛گيرد  توجه و تقليد شاعران بعد از او قرارموردهاي وي   باعث شد كه منظومه،است

 و از اين راه سبك و مكتب سروده شدقرن هفتم به بعد چندين منظومه به تقليد مثنويهاي او 
  ٩.است  مدهآوجود  خاصي در ادبيات فارسي به

ن ر شاعران اين دو ق.سرايي در ادبيات فارسي ادامه داشت در قرون هفتم و هشتم نيز داستان  
ثار نظامي گرايشهاي آويژه  هثار پيش از خود و بآي به سراي ضمن خلق نكات ابتكاري در داستان

 سلمان ساوجي و خواجوي كرماني از شاعران ،ون اميرخسرو دهلويچ افرادي ؛فراواني داشتند
 ،سرايي قرن هفتم و هشتم حائز اهميت است اي كه در مورد داستان  دو نكته.اند مشهور اين دوره

ديگري ابتكار   فارسي است و شعرنها به نثر وآان ه شاعران به متون پهلوي و برگردجيكي تو
 در .اند سرايي از خود نشان داده نامه خاصي است كه شاعران در شعر اين دوره تحت عنوان ده

 چون يهاي نامه  دوم دهة زرتشت بهرام پژدو و در مورد نكتة سرود،ارداويرافنامه اول ةمورد نكت

 ، ركن صاين هروي العشاقةحفت ،اي دي مراغهالعشاق اوح  منطق، همام تبريزيةنام صحبت

 ،المحبين ابن عماد شيرازي ةض رو،ن نصوح شيرازيب اةنام  محبت،العاشقين شاه شجاع مظفري روح
  ١٠.توان نام برد يها را م نامه نامه عبيد زاكان و برخي ديگر از ده عشاق
نامه از طرف  پنجو نامه  دهت رصو  كه بهاند   و عشقييهاي داستان ر منظومهوهاي مذك نامه ده  

نها حاالت روحي عاشق و معشوق در آ و در اند عاشق و پنج نامه از طرف معشوق تنظيم شده
اي  نامه هاي ده  ايجاد اين منظومهأ است كه منشبراين اعتقاد دكتر صفا .اند شدهفراق يار توصيف 

 اما دكتر عيوضي معتقد ١١است   بودهنامه عشاقنامه خود موسوم به  روش عراقي در سرودن ده
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متوفي در (ي باشد كه فخرالدين گرگاني ا گانه هاي ده ها همان نامه نامه بشخور دهآاست كه شايد 
نامه را از  باشيم كه اين ده   اگر دليلي نداشته.ورده استآ ويس و رامين ة در منظوم) ق٤٤٦حدود 

اي بسيار ديرين دارد و از  نويسي سابقه هنام  بايد بپذيريم كه ده،هاي خود فخرالدين بدانيم دهزواف
 اشكاني ةور از يادگارهاي دويس و رامين ةاست كه داستان منظوم  نجا كه تاحدي به ثبوت رسيدهآ
 پيش ٢٤٧حكومت از ( به فرض اتفاق افتادن ماجراي اين منظومه در اواخر عهد اشكانيان ،ستا

  ١٢.رسد هيجده قرن پيش مينويسي حداقل به  نامه  دهة سابق)م٢٢٤از ميالد تا 
 شاعران اين عهد با تقليد از .بود ادبي شعر انواعسرايي يكي از  در قرن نهم و دهم نيز داستان  

 كه باعث ايجاد ابتكاراتي در اين نوع شعر ، شاعري خودنرثار نظامي و پيروان او و با ذوق و هآ
ليلي  و ازليخ و  يوسفها  اين منظومهترين   از جمله مهماي سرودند كه هاي عاشقانه منظومهشدند، 

 اهلي اللحسحر  و انهروشمع و پ مثنويهاي ، مكتبي شيرازيليلي و مجنون ، جاميو مجنون
هاي   يعني سده،در قرون بعد.  هاتفي قابل ذكر استليلي و مجنون و شيرين و خسروشيرازي و 

 اين ة ويژگي هم. متفاوت هستيم منتهي با ويژگي،هاي داستاني  شاهد منظومه،دهم تا دوازدهم نيز
تر بودن و  دهشده و سا رودهنچه بيشتر تا عهد جامي و هاتفي سآنهاست از آتر بودن  ها نازل منظومه
 ناتمام و برخي ،بودند نها را تعهد كردهآ كه شاعران سرودن ،تر بودن بعضي از اين مثنويها كوتاه

 دهنده و  تكليف و اطاعت از امر سفارشنها رفعآچنان كوتاه است كه گويي منظور از ساختن 
عاري بودن مطلب از   سادگي زبان و.است و بس  تعجيل در دريافت پاداش و انعام بوده

نها از آ و نيز خالي بودن ندبرد كار مي  خود بهآثارسراي پيشين در  هايي كه استادان داستان پيرايه
 از ١٣.يستوهاي عهد صف ويژگيهاي منظومه از ،بينيم  معروف سابق مييها تفننهايي كه در منظومه

 ، عرفي شيرازي،حشي بافقيو ، عبدي بيك شيرازي،فهانيصجمله شاعران اين شيوه ضميري ا
   .اند فيضي فياضي

خاطر تغييرات   به، بازگشت به بعدة سيزدهم و شعر دورة يعني از سد،پس از اين ادوار  
رايي كمتر س  توجه شعرا به داستاناًاهر ظ،دهد شديد اجتماعي و سياسي كه در ايران رخ مي

 و شعراي عصر مشروطيت به بيان ، بازگشت بيشتر به مدح و منقبتةشود و شعراي دور مي
از جمله شعرايي كه در اين ادوار . پردازند مسائل سياسي و انتقاد از اوضاع نابسامان اجتماعي مي
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 ايرج ميرزا را ،يرازي و پس از اووردند وصال شآتاحدودي به سرودن داستانهاي عاشقانه روي 
 يكي مثنوي بزم وصال در بحر متقارب و : وصال در اين زمينه دو مثنوي دارد.توان نام برد مي

 ن را با مهارت وآديگري داستان شيرين و فرهاد وحشي بافقي است كه ناتمام مانده بوده و وصال 
  . است   به پايان رساندهاستادي تمام تقريباً

 داستاني ناتمام زهره و منوچهر ةمنظوم  توجه داشت وهاي داستاني به منظومهزا نيز ايرج مير  
 شكسپير به ونوس و ادونيس ة از منظومبه تأسياين منظومه را او  .ده استو قدما سرةشيو  را به

 لشكريان جوان سپاه از ،ورزي و دلدادگي زهره را با منوچهر ن داستان عشقآده و در روآنظم در
ميرزا و شكسپير و   بخشهايي از اثر ايرجةيساپور ضمن مق رينآ.  به زيبايي بيان كرده است،ايران

 با«نويسد   مي،ونوس و ادونيس از منظومة زهره و منوچهر ةثيرپذيري منظومأنشان دادن ميزان ت
و  زنده ة عاشقانةقل و يك ترانت مسهمه تطابق و تشابه دو متن زهره و منوچهر يك اثر كامالً اين

  ١٤.»زيباست
 اما .بسيار هستيمسرايي  قصهشاهد ثار پروين اعتصامي نيز آ در ،عالوه بر دو شاعر مذكور  
هاي داستاني پيشين عناصر  هاي پروين كوتاه و بيشتر در قالب قطعه است و برخالف منظومه قصه

قيات و بيان رز و اخالدان  و  پندةپاي ايات برحكن كمتر حضور دارد و بيشتر آغنايي و عشقي در 
  . نواقص اجتماعي استوار است

 از ،ثار نيماآتنها در برخي از  د ور وجود ندان تقريباًآسرايي به مفهوم سابق  در شعر نو داستان  
توان ردپايي از  هاي او مي  و برخي ديگر از سرودهمحبس سريويلي ، سربازةخانواد ،افسانهجمله 

  . اين نوع ادبي را يافت
  

   در شيرازاشعار داستاني

 شعرپرور و مهد فرهنگ و ادب ايراني اسالمي از ديرباز بستر ةشيراز و سرزمين فارس خط
ه شماري بود ور بيشه و اديبان و فرهيختگان دانحمناسبي براي ظهور و رشد صاحبان ذوق و قري

 انواع گوناگوني از علم و دانشمندان در اين منطقه موجب پيدايش مكاتب و  كثرت ادبا و.است
 شعر نيز همچون ديگر .است  وردهآوجود  است و سبكهاي متفاوتي را به  ادب و هنر شده
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هور ش از جمله انواع م؛است   و هنر محمل تحوالت و انواع مختلف ادبي بودهنشهاي دا شاخه
 ،گونه كه ذكر شد  همان.هاي داستاني است سرايي و سرودن منظومه  داستان،ادبي در شعر شيراز

 ، عنصري،يد بلخيؤ ابولم، ابوشكور بلخي،ن شاعراني چون رودكيآ نوع سرايش از ابتكار اين
ر خسروي ي پس از اينان ام.فخرالدين اسعد گركاني و از همه مهمتر و موثرتر نظامي گنجوي است

 در شعر . سلمان ساوجي و خواجوي كرماني به خلق اين نوع ادبي مبادرت ورزيدند،دهلوي
 سراغ ،اي را كه به اين شيوه از سرودن گرايش داشته باشد عر برجسته شا،شيراز تا قرن هفتم

  . ريماند
 ، سعدي شيرازي كه شخصيتي جهاني و فراوطني دارد،در قرن هفتم خداوندگار شعر فارسي  

ن درنظر بگيريم كه شامل آسرايي را به مفهوم عام   اگر داستان. همت گماشتبوستانبه سرودن 
 در قالب بوستان كتاب .گيرد  اين شمار قرار ميدر سعدي بوستان ،شود يهاي غنايي م  منظومهةهم

 چون نظامي و اب، سعدي در اين كت.است  مثنوي و در بحر متقارب مثمن محذوف سروده شده
ه با طرح حكايت كوتاه نكات اخالقي و لكپردازد ب  به بيان داستانهاي بلند عاشقانه نمي،پيروان او

 به همين منظور نيز اصوالً ي دارد وا  تعليمي و تربيتي قوية جنببوستان. دكن اجتماعي را بيان مي
  . است  ساخته شده

 دليل قالب حكايت را انتخاب كرده  همين   به،گويي است گويي و گزيده هدف سعدي كم  
 بوستانه با يو اين ش،پردازي در شعر ابتكار سعدي نيست كار بردن قالب حكايت  اگرچه به.است 

 ، از جمله شاه داعي شيرازي، ديگر شعراهمت بهه اوج و كمال خود رسيد و پس از او نيز سعدي ب
 اين .است  بندي شده  باب مستقل و مجزا دستههشت در بوستانحكايتهاي سعدي در . استفاده شد

شور به  مستي وو  باب سوم با موضوع عشق .است  دهشابواب هريك در موضوعي خاص تنظيم 
 چون از نظر محتوايي همسانيهاي بيشتري بين ؛تر است تاني پيشين نزديكهاي داس منظومه

 چهارمعنوان مثال در حكايت   به.حكايات اين باب و داستانهاي منظوم غنايي گذشته وجود دارد
بينيم كه سعدي به توصيفات و تشبيهات و تصويرگريهاي بسيار پرداخته و از اين جهت  مي

 جانب ازموضوع اين حكايت ناز و نيازي است كه .  كرده استپردازي شبيه حكايت را به قصه
نيستي در مقابل معشوق   فنا وةئلنوعي به مس گيرد و به شاهدي سمرقندي و دلباخته او صورت مي
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همين باب نيز حكايت عشق مجنون به ليلي است كه در هفت  يازدهم كند و حكايت اشاره مي
در خود دارد و بازهم به موضوع فناي عاشق در مقابل  داستان را ب لُ اما.شود بيت خالصه مي
  :شود معشوق ختم مي

  تنجا كه اوسآكه حيفست نام من   تـبگفتا مبر نام من پيش دوس
 )٢٢ص          (                
نها آرسيم كه برخي از   شعر شيراز ميديگري دره بگذريم به مثنويهاي عاشقانه كاز بوستان   

 چهار چمن ،گنج روان: ترتيب تاريخي عبارتند از  اين مثنويها به.ظيرندن نظير يا بي  نوع خود كمدر
 اهلي سحر حالل  وشمع و پروانه ، مكتبي شيرازيليلي و مجنون ، شاه داعي شيرازيةنام عشقو 

شيرين  ، عبدي بيگ شيرازيمجنون و ليلي ،يين اسكندريآ ،هفت اختر ،جام جمشيدي ،شيرازي
 وصال فرهاد و شيرين و بزم وصال ، خاوري شيرازيو زليخاييوسف  ، عرفي شيرازيو فرهاد

همه با حمد و . ها از نظر ساختاري شبيه به هم است  اين منظومهة هم.شيرازي و چند مثنوي ديگر
 صفت معراج  و غالباً)ص(ن نعت پيامبر آپس از و شود  غاز ميآستايش پروردگار و گاه مناجات 

 مدح امير و حاكم ، سبب نظم كتاب، شيعهة و ائم)ع(رالمومنين  نعت اميةيد و در ادامآ ايشان مي
 داستان ، مفصل نسبتاًمقدمة پس از اين .آيد  مياظهار تفاخر يا تواضع در مقابل خلق اثر زمان و

  . شود غاز در خاتمه نيز در ضمن ابياتي تاريخ سرودن و تعداد ابيات ذكر ميآ
   :پردازيم نها ميآعرفي اجمالي مها به  شنايي بيشتر با اين منظومهآبراي 

  گنج روان شاه داعي شيرازي

و صاحب ديوان شعر و مثنويهاي )  ق٨١٠ -٨٧٠(اهللا شيرازي شاعر عارف قرن نهم  الي شاه داعي
 است از ميان نامه عشق و  زندگانيةچشم ،نچهار چم ،چهل صباح ،گنج روان ،مشاهد :ششگانه

 . اين گفتار قابل بررسي استة در محدودنامه عشق و چمنچهار  ،گنج رواناين مثنويها سه مثنوي 
 به اتمام رسانده  ق٨٤١ را در بحر متقارب مثمن مقصور در سال گنج روانشاه داعي مثنوي 

  . است
  مد تمامآه ــرت كه اين نامــز هج    چل و يك پس از هشتصد رفته عام

   )٨٣ديوان، ص (                      
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  :مد پروردگار به مطلعحيت است و پس از  ب٧٧٤تعداد ابيات اين مثنوي 
  به حمد خدا به كه گردد روان     يد قلم در زبانآنخستين كه 

  )٣٨، ص همان(                        
 موضوع مقاالت دهگانه .شود ميو نعت پيامبر و بيان منزلت سخن ده مقالت را شامل   

 ، علمت معرف،گارردرو افعال پت معرف، معرفت اسما، معرفت صفات، معرفت ذات:ترتيب به
 هريك از .ان و معرفت كمال انسان استنس مقامات ا، احوال انسان، اخالق انسان،معرفت انسان

 ده ة اين صورت ثابت در هم. مثال حكايت و تمامي بيان است،اين مقاالت شامل موضوع اصلي
 در  مثالً؛است  مدهآ يك بيان تمثيلي متناسب با موضوع ، قسمت مثالدر. شود مقاله تكرار مي

  :خوانيم مقالت هفتم در اخالق انسان مي
  گل و الله نسرين و سنبـل بيــار    زارـــنجا هزاران هآيكي گلشن 

  هوايـي فرحنــاك عنبـر نسيـــم    مـــر شميـفزايي صفابخش عبه
ـاز    ازــك قابوس ســبنايي درو كل   مجــالــي درو پر طاووس ـب

  نشستـه بر اطـراف حوراي خلـد    دـاي خلـدرو حجله بسته ز ديب
  چه بدتر كه ديوي كند سر درون    يد درين خانه وقت سكونآچو 

  به روي و رياي خسيس و كريـم    مــق عظيـمكدر مكن عيش خل
  )٦٦همان، ص      (                
 يك حكايت ،است  كه اغلب مثلي تخليلي همراه با تصويرسازي،دنبال اين بخش تمثيلي  به  

 . سعدي استبوستانپردازي شبيه به   اين بخش حكايت.يدآ ع مقاالت ميدر مورد موضو
 شخصيتهاي انساني اعم از اشخاص مشهور ؛ انسانها و حيوانات هستند،شخصيتهاي اين حكايت

ايات ك موضوع اين ح.و اشخاص خيالي است. ..عرفاني و غيرعرفاني چون حالج جمشيد و 
بخش تمامي . زند  ميور حول مفاهيم عرفاني د غالباً،ارداگرچه با موضوع مقاله هماهنگي معنايي د

طور كلي اين مثنوي از   به. بيشتر صورت تمثيلي دارد،يدآ  نيز كه در تكميل بحث هر مقاله مي،بيان
گيرد   چون داستان واحدي را دربرنمي،هاي داستاني كمي تفاوت دارد نظر ساختار با ديگر منظومه
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شاعر در جاهاي مختلف از . ع استو شيخ اجل داراي تنوع موضستانبو شبيه ، گفته شدكه چنانو 
  . است  تشبيه و تمثيل بسيار استفاده كرده، از جمله جناس استعاره،تهاي ادبيعصن
  

   شاه داعي شيرازيچهار چمن

به پايان ق  ٨٤٢ در سال فذوح من بحر خفف مسدس مخبوا در رچهار چمنشاه داعي مثنوي 
  :رساند

  چل و دو بعد هشتصد ز سنين      رسول امينرفته از هجرت 
  )١٨٢ديوان، ص  (                

  :شود غاز ميآ بيتي با اين بيت ٩١٠اين مثنوي 
  چه سخن هرچه از خدا سخن است    ميوة باغ جان ما سخن است

  )١٢٨همان، ص (                
 .غاز كتاب استآ سب نظم كتاب و ، نعت سيدالمرسلينردگار، شامل حمد پرواين مثنوي  
 :گويد  شاعر در سب نظم كتاب مي. عرفاني استةضوع مثنوي شوق و عشق و جذبمو
اين حالت شوق همچون موجود زنده با من  سحرگاهي دچار شوق وصال و ديدار شدم و در«

  :همراه شد
  من چه گويم به شوق چون رفتيم    خود و شوق از درون برون رفتيم

  )١٣٢همان، ص    (                
   :نآسيديم كه در نگاه به چهار چمن رآ

  ذره ذره همي كند تسبيح      شنيديم كز زبان فصيح مي
  )١٣٣همان، ص           (              

 از شوق در مورد ، كه همچو باغ بهشت خرم و كش بود،با شنيدن بانگ تسبيح ذرات چهار چمن
  :معرفت حق پرسيدم

  هيچ داند يكي كه چيست خدا؟      كنند اينها ياد خالق كه مي
  كـز طبيعــت كنند او را يـــاد؟       نهادشان بنهاديا خدا در

  )١٣٣همان، ص    (                
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 موجودات كت روم تا از تك  براي يافتن پاسخ مي.شوق گفت من نيز در اين امر ترديد دارم  
دادند تا به  را به چمن ديگر حواله مي رسيد او شوق به هر چمن كه مي. ال كنمؤچهار چمن س

  : چمن چهارم رسيد
  طلبيد حل مشكل كه شوق مي      خر االمر از آن چمن بشنيدآ
  : مثنوي چهار چمن وصف حال اين قصه است كه به نظم كشيده شده است:گويد شاعر مي

  ...از پي نظم آن شدم ساعي       قصه چون باز گفت با داعي
  نـام ناميــش نيز چارچمــن      نـن اي عزيز چارچمآنظم 

  انچه گفتيم از براي چه بودك      ودــدر تمامي مقصـذيلي ان
  )١٣٣همان، ص  (                

 با ، شاعر.غاز داستان استآشود و اين  پس از اين بيان اجمالي مثنوي وارد تفصيل مطالب مي
  :ه است داستان را تكميل كرد،بخشي استفاده از صنعت تشخيص و جان

  كنم تقرير كه چه از شوق مي      دان پاك ضمير بشنو اي نكته
  )١٣٤همان، ص (                
 هريك از چهار .فرستد يك چمنها مي شاعر شوق را به يككه است   مدهآغاز داستان آدر   

 هر چمن .گويد  در هر چمن شوق با پنج گل و مرغ سخن مي. بند داردنوزدهطور تقريبي  چمن به
  شامل استفسار شوق از يك گل يا مرغگفتگوهر . رسد ي به پايان ميغي شوق با مرگفتگوبا 

 در چمن اول . شوق حواله گل يا مرغ به گل يا مرغي ديگر استة مبالغ،عجز گل يا مرغ. است
  :پرسد  مي، كه گل يا معشوق است،ال خود را از منظورؤشوق س

  فشاند نـور ديد شمعي كه مي    ورــــاد بر منظـــرش اوفتـنظ
  مجال مشكل حــل كه كند بي    گفت ازو پرسم اين سخن اول

  اي كه باشد هم نه عجب معني    رمــرتي چنين خزانكه در صو
  )١٣٥همان، ص   (                
 سوسن و فاخته هم ، ارغوان،ال خود را از خيريؤ شوق س،پس از پاسخ نشنيدن از منظور  
 مشكين ، در چمن دوم.دهد  فاخته شوق را به چمن دوم حواله مي، در پايان چمن اول.پرسد مي
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 اما شوق پاسخ ؛دنگير ال شوق قرار ميؤ و دراج طرف سمشك خوش نظر بوستان افروز نرگس
هاي شوق با بيد مشك بهار گفتگو چمن سوم شامل .رسد ميال خود نيافته به چمن سوم ؤس

رسد و سخن او با  ها شوق به چمن چهارم ميگفتگودر پايان اين . شقايق بنفشه و تذور است
 در ،گذارد  گل سرخ و بلبل در ميان مي،ن پرسش خود را با نسرينآپس از . شود غاز ميآريحان 

بيند شوق نيز همچون خود او عاشق است و   بلبل كه مي.شود نهايت با اقبال بلبل مواجه مي
 بنابراين .گيرد پاسخ او را بدهد د و همزبان اوست به حكم همدلي تصميم ميآدردطلب در

  :ديگو مي
  وجــود كســيجـــز خدا نيست در     يـــنفس آ وق با خودــا الشـايه

  ...ليـس ما فــي الوجــود الّا هــــو     و و من اوــن تـت ايــاعتباريس
ـدان    نيست اينجا وجود كس به ميان   ما وجــودي نه ايــم نيـــك ـب

  عالـــم از دوســـت آيتيســت همـه    ت همهـسيحكايت يــاوست باق
ـــي ز نيستـ    يـــت ار بستــيآر ـنقش تفسي ــاز داـن   ـي هستــــيـب

  بعد از اين هرچه هست هستي اوست    من و ما چون نياوري با دوست
  )١٧٢ -١٧٣همان، ص           (              

 به ،كند بلبل پس از بيان اين سخنان كه از نفي هستي و اثبات وجود مطلق حق حكايت مي
  :گويد صراحت مي

  كه همه در دويــي گرفتارنــد    ديگران اين جواب از آن نارند
  سر توحيـد دوســت را اليــق    كم بيايي چـو بلبــل عاشـــق

  )١٧٣همان، ص    (                
 نفي ت حقيق،سپس بلبل در سه بخش مقصود تقرير و ذيل شوق را مورد خطاب قرار داده  

 پرده از ،نگاه طي چهار تلويحآدهد و  طور مبسوط براي او شرح مي هستي توحيد و معرف را به
دن انشكار كردن صورت تمثيلي و نمايآمن ضدارد و  ودات چهار چمن برميحقيقت هستي موج

  :كند ق و نشناختن او را بيان ميحنها از آهريك در سه بيت علت دوري 
  كنـــد ز حق مهجـــور خويشتـن مي    ورــن اوال منظــب حســصاح
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  همه چشمش كه هست بر طلب است    طالب ره كه خيريش لقب است
  زنـــــد ز جـــام مـــدام الفهــا مي    وان مادامـــت ارغــرند سرمس

  قيـــد آزاديــش حجــــاب افتـــاد    زادآن ــت سوســـد وقـــزاه
  فكــر را تـرك كــرد و ذكر قبـــول    ه به فضولــك فاختـــذاكر مل

  )١٧٨ -١٧٩همان، ص          (               
  :گويد داند و مي نها ميآ را حجاب خودي گاهي موجوداتآها علت ناگفتگوبلبل در پايان اين 
  حـال مرغـان و گلبنــان گفتم    مـــان گفتـابي كه بودشــهر حج

  پس حجابي عظيـم در تمييــز    ورتو گويي كه هست گفت تو نيز
  نزد بلبل جز اين جوابي نيست    ي نيستــجابح من مرا قـــمعاش
  ان واقــع كسپس نگــويد بيـ    ســت قفــد ار ببســـرا بايـكه م
  حجــاب روي نمود كه مـرا بي    ودــع بــم بيان واقـــرچه گفتــه

  )١٨١همان، ص   (                
 و عارفانه به عاشقانه .رسد  نياز شوق و دعا به پايان مي، بلبلقمثنوي چهار چمن با بخشي در فرا

  : است  از زبان شوق تصريح شده،بودن اين مثنوي در ابيات زير
  بر سر عاشقــان بمانــاد ايـن    ه در ميان باد اينگفت يا رب ك

  جان ما در جهـان عاشــق باد    دق باــان باد جان عاشــتا جه
  داعي از شوق كرده است انشا    اـا كه گفته شد اينجـاين سخنه

  يافتــه نظــم پاك عــرفانــي    يــانــي ثــاي از نظام هــامــن
  )١٨٢همان، ص   (                
اي   اشاره نظامي دانسته و ثانياًةپاي  خود را در مقام شاعري هم با بيان بيت اخير اوالًشاه داعي  
 هنر شاه داعي در خلق اين مثنوي بر انتخاب .است  دهكرر خود از نظم مثنويهاي نظامي به تاثّ

 البته ، ادب پارسيدراي عرفاني است كه  شخصيتهاي غيرانساني از مرغان و گلها در منظومه
 عطار نيشابوري در هفت الطير منطقن آ ةترين نمون ابقه نيست و مشهورترين و هنرمندانهس بي
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الطير از   معروف منطقة در قصيد،يرهاي متعددطال منطق اين كاربرد عالوه بر. استوادي سلوك 
  . شود مي   ديده)ص(خاقاني شرواني نيز در مدح پيامبر 

  

   شاه داعي شيرازيةنام عشق

   :استق  ٨٥٦ن سال آاست و تاريخ اتمام   ر رمل مسدس محذوف سروده شدهحاين مثنوي در ب
  هشتصد و پنجاه و شش تاريخ آن    در چل و شش سالگي كردم روان

  )٣٣٦همان، ص     (                
  : زير است بيت به مطلع١٦٦٦ن آتعداد ابيات 

  بشنوي از هر زبان حمد احد    از ازل گر گوش داري تا ابد
  )٢٤٣همان، ص        (              

  :شود  شروع ميبا بيت زير) ص(پيامبر مثنوي با حمد پروردگار و نعت 
  اي كه گشتي محرم اسرار من    بشنو از داعي سخن اي يار من

  )٢٤٥همان، ص   (              
 اين چهارده سخن در .يدآ خن در مورد عشق ميسن چهارده بخش با عنوان آپس از   

 ، بدايت تعلق عشق، حقيقت و مجاز، مراتب عشق،ه عشق بلندي پاي،موضوعاتي نظير عين عشق
گانه سه   در هريك از سخنهاي چهارده. عشق استيو باالخره فنا و بقا ... نهايت تعلق عشق

 چون عارفانيهاي تيخسد ر اين حكايتها درمو.شود حكايت متناسب با موضوع هر سخن بيان مي
 فضيل ،يرالدين برغش ذوالنون مص جيب ن،الدين عربي  محي، حالج، رابعه،بايزيد بسطامي

 سمبل مريد و مرادي موسي و ،الدين تبريزي  شيخ شمس، شيخ عبداهللا بلياني، حافير بش،عياض
ن آ در اين مثنوي از عشق عرفاني و حقيقت .خضر و نماد عشق پاك عرفاني ليلي و مجنون است

رنگ است و غلبه بر  بسيار كمن آپردازيها و توصيفات ادبي در  ها و صنعت رايهآسخن رفته و 
  . شود  نظم كتاب و مناجات ختم ميدر عنوان خاتمه  بيت ذيِل٩ اين مثنوي با .معناست
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  ليلي و مجنون مكتبي شيرازي

 قصرالدشت ةبردي قصبمسجد  در مدفن او. استموالنا مكتبي شيرازي از شعراي قرن نهم شيراز 
در بحر هزج مسدس اخرب ق  ٨٩٥در سال  خود را ليلي و مجنون او مثنوي .استشيراز 
   :گويد  مورد تاريخ سرودن مثنوي ميدر . محذف سرود و در همان سال به پايان رساندمقبوض

  بود» كتاب مكتبي«تاريــخ     چون مكتبي اين كتب بگشـود
  )٢٦٢ليلي و مجنون، ص  (              

  : بيت است٢١٦٠تعداد ابيات اين مثنوي به تصريح خود شاعر 
  آمد دوهزار و يكصد و شصت     كه در حساب پيوستابيات

  از خطــه فارس گشـت پيــدا    ر كه شد هويداـاين گنج گه
  )٢٦٢همان، ص          (              

  :شود كتاب با حمد و ستايش پروردگار آغاز مي
  خلق ازل و ابد هم آواز      اي با احديتت ز آغاز

  )١٢٦همان، ص          (              
 ، ثناي مالجالل الدين محمد ابن سعدالدين اسعد، توصيف معراج،)ص(ر و با نعت پيامب  

االمرا شاه قاسم   اميرحمدو نيز  اخالق جالليو صاحب )  ق٨٣٠ -٩٠٨( و شاعر قرن نهم كيمح
در ق  ٨٩٩ تا ٨٨٨قويونلو از سالهاي  قآبيك   كه با حكم سلطان يعقوب و رستم،ابن امير منصور

 در پايان اين .يابد ، ادامه مياست  به او هديه كرده كتبي اثر خود رافارس حكمران بوده و مة خط
 :گويد  شاعر در مدح نظامي و سبب نظم كتاب مي،مقدمه

  
  مقصــود ستايش نظامــي است    ي استـام كه نام در گفتن خمسه

  پيغمبـر عقل راست جبـــريــل    ن خوش سخني كه وقت تاويلآ
   نظـامــــية خمســـةشيـــراز    يــي تمامــود از پـــم بــنظم

  اين خودشكني نه خودستاييست    ييستاي مكتبي اين چه خودنما
  از عشـــق بيــار آنچـــه داري    اريـــل و هوشيــتا چند ز عق
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  افســانه ليلـــي آر و مجنـــون    ونــود اكنــكايت خحذار ــبگ
  )۱۴۲ -۱۴۴همان، ص        (              

 شروع ،است  تهاي مختلف و عناوين متنوعي تشكيل شدهم كه از قس، داستانمقدمه،پس از 
  : مطلع داستان چنين است.شود مي

  از صــور قلـم بــرآرد آواز    بر حشـر گذشتگان سخن ساز
  )١٤٤همان، ص (                

 در اين مورد .است  وردهآدست  ه ليلي و مجنون را از بين اعراب بةگويد خودش نسخ مكتبي مي
  :خوانيم  وادي مجنون خراب ميدر فصل صفت

  بر نظـــــم سخـــن دهد تمــــاي    يــامـده كننده نظــان زنـــج
  گــذشتــم بر لجــــه بحـــــر مي    مــد بازگشتـــدم كه ز هنـكان
ـر عــــرب قــــدم نهــــادم    ادمـــل اوفتــر كه به ساحـخآ   بر ـب

  ـــه در آن ديار ديــدمايــن نسخــ    ر چون رسيدمــه به شهــالقص
  از مـــردم آن زميـــــن شنفتــــم    مـون چنان كه گفتــي مجنـليل

  از دور نمـــــوده كـــوه نجــــدم    دمـشخصي كه از او فزود وج
  كاين وادي ليلــي است و مجنــون    ونــان هامــدگــد رونــگفتن
ه يكـ    ه زادهــان دو چشمـربتشـوز ت   ـدگر فتــادهوان هــــر دو ـب
  پيچـــان شده چـون دو رشته با هم    رمــان دو بيد خــرشــوز مقب
  پيچـــان شـده بر گيـــاه ديگــــر    رـاه اخضــه هر گيــاديـزان ب
ـه شـود هـــر آنكه بويــــد    اه رويدــن گيآر گل كه از ــه   ديواـن

  وخاك است چندين اثرش در ادب    تـي كه زقيد نفس پاكسـعشق
  )٢٥٨ -٢٦٠همان، ص          (              
 به اشعار خود فخر ،خرين فصل منظومه استآ كه ،در فصل دردمندي خود و ختم كتابمكتبي 

  :كند فروشد و فقط در مقابل نظامي و اميرخسرو دهلوي تواضع مي مي
  وين آيينه خانه يافــت اتمـــام    د يافت انجامـــكر كه قصـــصد ش
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  روزم ز شــب سيــه بـر آمــد    مدآر ـــم ســــش كه محنتــــالعي
  دريســت كه بر طبــق نهــادم    ادمـــر ورق نهــه كه بـــر نقطــه
  جز من نكشيـده كس نقـــابش    ابشـــــري كه نمودم از حجـــبك

  بر خشـــت ابـد اســـاس دارد    رداس داــــو قيــانه كه نـــاين خ
  دادند دو خـــانه را تمـــامــي    يــرو و نظامـــد كه خســـهرچن
  نقاشـــي آن دو خانــه كــردم    ردمــانه كـــن نمط يگــــمن كاي
  ...نقــــاش نيــم، سفيد كـارم     ط كه دارمــن نمــ كه در اي،ني ني

  هنـدوي من اندريـــن مــرادند    ادندـــن دو اوستآز ـهر كس كه ج
  گـــري چو خشــت سازي آيينه    ان درازيـــه زبـــــگه ود بــــنب
  از گنج نظامـي است و خســرو    ام نو ردهـه كــن در كه به رشتـــاي

   قلمشــانةديگـــي ز تــراشــ    انـــي كرمشــدايـــم ز گـــپخت
  ...داند كه چه چاشني در او هست     تـد دســـام كش تا هر كه به سفره

   فارس گشــت پيـداةاز خطـــ    داـر كه شد هويــــج گهــاين گن
  هاي فــارس را كشــت آتشكده    تــوين شعله كه بر فلك زد انگش

  شد گنج عــراق و فارس جــائز    اش ز غــايت عـــز در جـــايــزه
  مقبـــول دل جهـانيـــان بـــاد    ادــان بـــ جهةانـه فســـاين نسخ

  )٢٦١ -٢٦٢همان، ص        (              
ليلي و  شباهتهاي زيادي با روايت مشهور ، كلي داستانةز نظر پيكر مكتبي اليلي و مجنون  
 دارد اما در بين داستان گاه حكايتهاي ديده ،اند  دهلوي نقل كردهرو كه نظامي و اميرخسمجنون

  .هاي نظامي و خسرو نيست د كه در منظومهوش مي
ر بديع و زيبا هاي لفظي و معنوي كالم براي ساختن تصاوي رايهآمكتبي در اثر خود از   

عنوان نمونه   به.كند  و اين امر از ذوق او در هنر شاعري حكايت مي.است  دهكراستفاده سرشاري 
  :گويد در توصيف شبگير مي

  پيچيـــد عمــامه سيــــه روز   زردوزاله ـر كـر كه بـــشبگي
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  هاي انجـــم بـاال شـده قطــره    قلـزمود به ـگفتي چو فتاد خ
  انگشت كشيد و آتش افروخت    غرب افروختنكه تنور مآيا 
  آورد به چشـــم خود سياهـي    يـــامگاهـان شــج يرقــرن

  شب داروي بيخـودي در انجام    امــزم ايـراب بـخور جام ش
  در آينــه عكـس زنگـي افتــاد    بر زنگي شب دو رنگي افتاد

  زو زردة آفتـــــاب جـستـــه     شكستهــةه بود چو بيضــم
  لنگـــر شده بادبـان خورشيـد    دـي گل ز روي اميــتبر كش

  ناخــن زده هنــدويي بر اندام    امــگفتي مگر از هالل در ش
ــر شكستــه نـردبانهـــا    هاــو از كرانـه نــر طاق مـب   از اـب

  چــون جامــه گازران بغــداد    دادــك ز ابر تعـط فلــبر ش
   روزگــار دلتنــــگاز تنگــي   گــه رنـمن در گره شب سي

  )١٣٨همان، ص          (              
  

   اهلي شيرازيةشمع و پروان

 او .است)  ق٨٥٨ -٩٤٢( اول قرن دهم ةمد اهلي شيرازي از شعراي قرن نهم و نيمحموالنا م
نها آاست كه برخي از . ..صاحب دوازده كتاب در شعر و عروض و قافيه و معما و علم اخالق و 

 دو مثنوي مشهور او به نامهاي گيرد، نچه در اين مقال مورد بررسي قرار ميآ .تاس   بين رفتهاز
  .  استسحر حالل و انهروشمع و پ
به وزن خسرو و شيرين نظامي و يوسف و  ق ٨٩٤ را در سال شمع و پروانهاهلي مثنوي   

 در مورد تعداد ابيات و . بيت سرود١٠٠١زليخاي جامي يعني بحر هزج مسدس محذوف در 
  :گويد دن اثر ميسرواريخ ت

  ...به نام حق هزار و يك فتاده است     چو از تعداد بر وفق مراد است
ـود     سخن كز بهر تاريخش كنم كم   اهللا اعلــــم» تــم الكتــاب«ـب

  )٦١٩كليات، ص     (                
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   بيت در حمد و سپاس پروردگار و با مطلع ٢٤منظومه با 
  دهد پروانه شمع هدايت      نام آنكه ما را از عنايت به

  )٥٧١همان، ص            (              
 ، چراغ، مانند شمع، نظير همكلماتاهلي در اين ابيات خود را ملزم كرده كه از . شود شروع مي

كه معاني نزديك به . ..سوز و   فانوس خيال،تاب  شب، شبچراغ، مهتاب، روشنايي، برق، نور،تشآ
 بيت خالي از اين كلمات ٢٤يك از اين   هيچ. اعنات است كند و اين نوعيههم دارند استفاد

 سبب ،)ع( نعت اميرالمومنين ،)ص(ن بيتهاي ديگري را در مناجات نعت پيامبر آ پس از .نيست
 مدح اميراعظم ،است  شدهسروده نام او   كه مثنوي به،قويونلو قآ مدح سلطان يعقوب ،نظم كتاب
 فصل به داستان اصلي ٣٤ورد و سپس در آ  عشق مي و صفت، وزير سلطان يعقوب،بيگ شاه قلي

 اهلي .شود پردازد كه به مرگ دو دلداده ختم مي شنايي و عشق شمع و پروانه ميآماجراي ديدار و 
  :گويد در سبب نظم كتاب مي

ـوس آتشــم در پيرهــن بـود    ن بودـي با خويشتــمرا سوزي شب   چو فاـن
   چـــون چــراغ مه فــروزانكواكـب    ك روزانـ نيحشبي روشن چو صب

  من از داغ گلي چون شمــع ســـوزان     فـروزانشبي زينسان چو روي دل
  زغم چون شمع و چون پروانه در سوز    ن شب تا دم روزآمن و دل هر دو 
ــه بخشيـــد    دــع مهر رخشيــكه ناگه برق شم   به آزادي مـــرا پـــرواـن

  مــن دادند شمعــــي از هـــدايتبه     ايتــادت از عنــح سعـن صبآدر 
  ام راهـــي نمـــودند به شمــــع معني    ودندــ گشمب بر رويــدري از غي
  شــدم ملهـــم بدين منشـــور معنــي    يـن شد دلم از نور معنــچو روش

  )٥٧٤ -٥٧٥همان، ص (                
  :گويد صراحت مي  در جايي ديگر شاعر به

  كه سوز و زاري خود خرج كردم    نه از پروانه مستي درج كردم
  )٦١٩همان، ص           (              

  :شود غاز ميآداستان عشق دوسويه و پرسوزوگداز شمع و پروانه با ابيات ذيل 
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  تر از شيرين و فرهـــاد بسي شيرين    ن دلي يادــي دارم از روشــحديث
  ز حســن ليلي و از عشــق مجنون    سوزي افزون به دل افروزي و جان

ـود شمــع ره اهــل طــريقــت    عجب عشقي و حسني كز حقيقت   ـب
  كه دلبر همچو عاشق در گداز است    ه تنها عاشقش در سوزوساز استن
  )٥٧٨همان، ص      (                

او  .اهلي اين مثنوي را در فضايي عرفاني سروده و از اين داستان عاشقانه بهره معنوي گرفته است
  :است   چنين سروده،عاشق و معشوق منتهي شده كه به فناي ، عشقدربارة

ـد    دــارنــن بايد سپـــان چنيـــره پاك   وگـــرنه زحمــت پاكــان نـدارـن
  وگرنه عشــق و آسايش ظريفيســت    تـان مردن حريفيســـزم عاشقــبه ب
  محبــت وادي محنت كشـــان است    ان استــه رعناوشـوس جوالنگــه

  پرستي است كه لعبت بازي و صورت    مستي استهوسناكي نگويي عشق و 
  زما تــر دامنـــان آلــوده گشتسـت    ر گذشتستـــق كز كوثـــزالل عش
  مجــاز او شــود عيـــن حقيـقــت    تــق راست پويد در طريقـچو عاش

  )٦١٨همان، ص       (                
فقيت در اتمام اثر خاطر مو تعالي به در پايان اين مثنوي شاعر پس از سپاس از باري  

خواهد او را عفو  متواضعانه به اشتباهات خود در نظم داستان اعتراف كرده از خوانندگان اثر مي
اي از دريا و  هاي نظامي و جامي رشحه دهرو در همين ضمن كالم خود را در مقابل س.كنند
  :كند نان معرفي ميآاي از جام  جرعه
  ـــواصـــان دريـــاي حقيـقــتز غ    تـــريقــع دارم از روي طـــوقـت

  نه اين گــوهر به عيبـــي بشكننـدش    دشــو من قلم بر سر زننـــكه سه
  خـطايـــي كرده اســت استغفـــراهللا    ن راهــم در ايــر ني كلكــر تيــاگ
  چو شمع از شرم در خود سر فرو برد    وردآي را برــن نخل مومـــم كيـدل

  اي از جام جامـــي است شرابم جرعه    مي استكه نظمم رشحي از بحر نظا
  كه شيرين خسرو و يوسف زليخاست    ا تمام استـــي اينجــولي در عاشق
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  كه ســوز و زاري خود خــرج كردم    ردمـي درج كــه مستــروانــنه از پ
  )٦١٩همان، ص       (                

  :برد ت مناجات به پايان مياهلي منظومه را با دعوت خود به دوري از خودنمايي و با چند بي
  دعايي كن كه اين رسم گدايي است    بيا اهلي كه اينها خودنمايي است

  به لوح و كرسي و عرش عظيمــت    تـــور قديمــدا به منشـخداون
  روان من به ذكــرش تـازه گــردان    ردانــوازه گآد لنم من بــكه نظ
  احبـــدالن كــنقبــول خاطــر ص    الن كنــزاي بزم مقبـاط افــنش
  )٦١٩همان، ص      (                

  . ها و تصاوير شعري درخور توجه و حائز اهميت است رايهآاين مثنوي از نظر موضوع و كاربرد 
  

  سحر حالل اهلي شيرازي

انگيز و هنرمندانه   مثنوي بسيار دل،گيرد هاي داستاني قرار مي  شمار منظومهدراثر ديگر اهلي كه 
 مضموني زيبا را در قالب ، ضمن پرداختن به داستاني بديع،هلي در اين مثنويا. سحر حالل است

   بيتي با مطلع٥٢٠ اين مثنوي .كشد  نظم ميةكالمي شاعرانه به رشت
  رفعت خاك در تو بيش كوه      شكوه اي همه عالم بر تو بي

  )٦٢١همان، ص (                
بحر سريع مسدس و  محذوف  بحر رمل مسدس:است  ده شدهروشود و در دو بحر س غاز ميآ

 حمد : است در اين موضوعات آمدههاي داستاني ابياتي   مانند ديگر منظومه.مطوي مكشوف
 موعظه و ،ائمهساير  نعت ،)ع( منقبت اميرالمومنين ،)ص( ن نعت سيدالمرسلي، مناجات،پروردگار
الدين  ه معينشاه اسماعيل و خواج( مدح ممدوح ،ي و الهامح بيان و، سبب نظم كتاب،نصيحت

 داستان شروع ،نآ پس از . بيت است١٤٠  مجموعاًكه ديگر ة و موضوعات پراكند)مد صاعديحم
  :چنين استغاز داستان و آشود  مي

  وز تف دل دجلة خون در كف است    ساقي از الطاف تو مي بر كف است
  گـوش كن اي دلبــر صاحبــدل آن    دالنــر صاحبـــام از دفت واندهــخ
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   زنگحدتيغ وي از خـــون همه در     گــد زنـي از حــاهنشه شــةقص
  بنــدة نــار او شده خـــوي كي آن    انــوي كيــب از خانه و كـكي لق

  )٦٣٤همان، ص      (                
 جم در .اي كه نامش جم است زاده در وصف عشق دختركي است گل نام با ملكحكايت   

هايي به هم و  اين دو دلباخته پس از نوشتن نامه. شود يبيند و بر او عاشق م شكارگاه گل را مي
  :رسند اما پاسخ گفتن به وصال مي

  خـــاطر جــم را تـك ابــرش هــوا  واـــوش هــن خآش ــايـسآروزي از 
ـب ميــدان شــده در گــو زدن   و زدنــلبــي گــام مــورد دو جـــخ   جاـن
ـرش رســـاندگـ   اندــرش رســك ابــر گردون تــبر س   ـو زد و بر تــارك اـب

ـروي او شهــر شهر   ر شهرــده گوشهـــوگان شـزان سر چ   چــون مه نو زاـب
  از خــم چوگان نشد آســوده گــوي   ويـــوده گــون دم بيهــيكدم از او چ

  مرگ هــم آمـــاده بــر اين تاختــن   نــخت ن تاــب از حد چيــته اســتاخ
  ساغــر جم گشت از آن خـرد و مرد   وخون خوردومرد ن مهآشد از اسب  رد
  زير وي از خون وي اسب آب خورد   وردـــاب خــن همه اسبآي مرگ ـسيل

  مـرد و شد اين عاقبــت انجام جــم   مــام جــن جآه ــد از حادثــخورد ش
  )٦٤٦همان، ص       (                

بوب ح مةافكند و با جناز تش ميآ در  گل خود را،پس از فروافتادن جم از اسب و مرگ او
  . سوزد مي

رسد كه گويي   هر دو منظومه با مرگ و نيستي عاشق و معشوق به پايان مي،گونه كه شاهديم همان
  :گويد  كتاب در مقام مفاخره در مورد اين مثنوي مية اهلي در خاتم.حكايت از نيستي عالم دارد

  ـن اين مخـــزن در ساختـــمتا كه مـ    مــم از محنت و پر ساختـــسوخت
  گــه ســد ره قافيــه گـــه بحــرهـا    اـرهــه ره بحــه برين سوختــبست
  رستـــم از اين معــركه تنــگ آمـده    دهــمآگ ــه تنــركه بر مدركــمع

  تر نشد از زحمــت و كشتي گــرفت    نوح شد اين همت و كشتي گرفت
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  رستــه شد از ورطــه غـم كشتيـــم    مــم كشتيـد هــمد قآم ــتا كه خ
  پرتـــو فكر كســي اينجـــا نتافــت    تـافتا نـ زيبةكس چو من اين رشت
  اين حق درياست در آس آن كجاست    سان كجاستآسودن اين لعل و در 
  در همه جا صاحــب صدرم ز شعــر    د رمز شعرــفكرت من صاحب ص

  ان سخـن آرد به چنـــگتارك جـــ    رد به چنگآزهره گر اين چنگ من 
  )٦٤٩همان، ص        (                
حد وفور از صنايع ادبي و   شاعر به،ن شاهديمآكه در اين ابيات و بيتهاي پيش از  همچنان  

النظير   كنايه و مراعات، استعاره، انواع جناس لزوم مااليلزم، ذوبحرين،بيش از همه از ذوقافتين
 زيبايي اثر اهلي را ، عاشقانهيفها در كنار مضمون لط ايهرآد اين بر كار.است  استفاده كرده
 بنابراين شايد .است  ثار ابتكاري شعر فارسي قرار دادهآن را در شمار آاست و   دوچندان كرده

 اگر نگوييم در ادب ،سرايي گونه سخن  زيرا اين؛ه نباشدجو راه و بي  شاعر بدان پر بيةرخمفا
   .نظير است متوان گفت ك يت مئجر به ،سابقه است فارسي بي

  
  جام جمشيدي عبدي بيك شيرازي

)  ق٩٢١ -٩٨٨(شيرازي از شعراي قرن دهم ) نويدي(العابدين علي عبدي بيگ  خواجه زين
خمسة نخست شامل مثنويهاي جام جمشيدي، هفت . صاحب پانزده مثنوي در سه خمسه است

 دوم مثنويهاي جوهر فرد، دفتر  خمسة. اختر، مجنون و ليلي، آيين اسكندري و مظهراالسرار است
گيرد و باالخره مثنويهاي دوحه  العارفين، انوار تجلي و خزائن ملكوت را دربرمي درد، فردوس 

االخالص خمسة سوم را تشكيل  ةصحيف الصفات، جنت االثمار، زينت االوراق و  ةضاالزهار، رو 
  .دهد مي

ت اختر، مجنون و ليلي و آيين اسكندري از اين تعداد تنها چهار مثنوي جام جمشيدي، هف  
مثنويهاي ديگر اكثراً . گيرد سرايي و در موضوع اين مقاله قرار مي از خمسة اول، در حوزة داستان

هاي مختلف اجتماعي،  در توصيف فصول سال، عالم جانداران و جمادات، شرح حال شخصيت
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رها، نقاشيهاي نقاشان مشهور و شهرها، عمارات، كاخها، باغها، خيابانها، نقش و نگار ديوا
  .اي است كه شاعر به مناسبت كالم در شعر خود آورده است موضوعات و حكايات پراكنده

 بيت ٣٣٧٨ در بحر هزج و در ٩٤٣مثنوي جام جمشيدي نخستين مثنوي شاعر در سال   
نوي با اين مث. سروده شده و ماجراي عشق و دلدادگي جمشيد به دالرا، دختر پادشاه زابل، است

  .يابد دست ضحاك و روي كار آمدن او پايان مي مغلوب شدن جمشيد به
  

 هفت اختر عبدي بيك شيرازي

 .است  ق در بحر خفيف مسدس مخبون محذوف سروده شده ٩٤٦مثنوي هفت اختر در سال 
  : است اش را چنين ذكر كرده عبدي بيگ تاريخ مثنوي

  خجسته سروشگفت تاريخ اين     »خموش«اي نويدي خموش كن كه 
  )٢٤٥هفت اختر، ص         (              
هاي موجود   تعداد ابيات اين اثر در نسخه.شود  ميور به حساب ابجد سال مذك»خموش«و لفظ 
  .داند  مي٣٥٤٤نها را آ اما شاعر خود تعداد ، است٣٢٧٠

  سه هزار است و پانصد و چل و چار    بيتهــا گــر در آوري به شمــار
  )٢٤٥ان، ص هم     (                

  :مثنوي هفت اختر با بيت
  وز نسيمت شكفته غنچه دل    اي ز عشق تو پاي دل در گـل

  )٣١همان، ص    (                
 سبب ، مدح شاه طهماسب، مناجات، بيت مقدمه در نعت٤٩٥ درشود و  غاز ميآدر توحيد 

  :گويد  شاعر در سبب نظم كتاب مي.يابد نگارش كتاب و موضوعات ديگر ادامه مي
ــود    ودـم بـر رهنمونــي فكــك شبي   ميـــل افســانه و فســونــم ـب

  حــال بهــرام يــزدجــرد سـريــر    رـال فيض پذيــم از خيــخواست
   اوةمجلـــس همچــو گل شكفتـــ     اوةـــه هفتــزم هفتــ بةـــقص
  كردم از مشك و عنبرش خط و خال    الــورتي ساختم به لوح خيــص
  )٥٢-٥١ ص  همان، (                 
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 دهلوي سروده و اميرخسرهشت بهشت نظامي و هفت پيكراين منظومه به سبك و سياق   
 بهرام گور به .شود ن مياستا وارد موضوع اصلي د،است و پس از بخش سبب نظم كتاب  شده

   :سازد فرستد و براي هريك كاخي مي خواستگاري دختران پادشاهان هفت اقليم مي
ـگ را به آن آراســت     كشور خواستهفت دلبر ز هفت   هفت اورـن
  هفت قصر از براي ايشان ساخت    تــي انداخـــطرح عالي عمارت

  آميــز طرح هفت آسمـــان رنگ    زــرانگيحرد سـن كرد مــبر زمي
  غــزلي شد به هفــت بيت بلنـد    طرح قصري به هفت خانه فكند

ودهر يك از ديگـ    ر بودــن به رنگ ديگآهر يكي ز   ــري نكوتر ـب
  هر يكــي را به كوكبــي نسبـت    تــدس از حكمــرد مهنــداد م

  )٦٨ -٦٧همان، ص (                
 شاهزادگان در ازيك هر هر روز هفته بهرام گور در كنار ،هفت پيكر به اسلوب ،نآپس از   

از هفت اختر  داستان اول .كند ن شهدخت داستاني را براي او نقل ميآبرد و  سر مي قصرهايشان به
نها برتر و متمايزتر استاشود از نظر مضمون از ساير د  خراساني روايت ميةكه از زبان شاهزاد

  . است
هشت  در رو به داستانهاي اميرخس،داستانهاي عبدي بيگ در هفت اختراز نظر مضمون،   
پايان  با مرگ بهرام گور به هفت اختر . نظاميهفت پيكرنهاي استاتر است تا د  نزديكبهشت

 ، انوري، چون فردوسي،انتهاي اين منظومه از شعراي پيشين  عبدي بيگ در ابتدا و.رسد مي
 .كند  جامي و ديگر شعرا به نيكي ياد مي، حافظ، خاقانيو، اميرخسر، نظامي،الدين اسماعيل كمال

   :كند ن را بيان ميآاو در پايان اين مثنوي مشخصات 
  فلك هفت اختــرش شد ناماز     شكر حق را كه يافت اين اتمام

  هفت اختــر به هفت مه گفتـم    مـرفت سفتــمن كه اين در مع
  )٢٤٥همان، ص   (                
 استعاره ، تشبيه،ويژه جناس  به،راسته به انواع صنايع لفظي و معنويآاي   هفت اختر منظومهمةمنظو

  . است   كاربرد اين صنايع موجب خلق تصاويري زيبا شده،و تشخيص است
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  يين اسكندري عبدي بيگ شيرازيآ

  :است  دهرودر بحر متقارب مثمن مقصور س ق ٩٥٠نويدي اين مثنوي را در سال 
  ...بجوي از دل خويش تاريخ سال     الــدي خيـر تاريخ بنـــگر از به

  به تاريخ اين مهــر خمسه نگاشت    قلم چون به ختمش علم برفراشت
  )١٢٦آيين اسكندري، ص     (              
 خود شاعر .شود  مي٩٥٠ هر كدام به حساب ابجد سال »مهر خمسه« و »دل خويش«تركيب دو 

   مثنوي با بيت. بيت دارد٢٣٦٧هاي اين اثر   اما نسخه،شمارد  مي٢٥٤٥تعداد ابيات را 
  به ملك جهان پادشاهي تراست     تراست جهــان آفــرينا الهــي

  )٢همان، ص       (                
 بيت به مناجات نعت پيامبر ٦٥٩ن شاعر در آشود و پس از  وع ميدر حمد پروردگار شر  

 صفت سخن و ، نصيحت فرزند، شاه طهماسبح مد،)ع( منقبت ائمه ، بيان معراج نبي،)ص(
 فصل :بخش اصلي كتاب شامل دو فصل است. پردازد  صفت دولت و همت مي،تقسيمات كتاب

دهاي احداثي اسكندر در شهرهاي  اسكندر و فصل دوم در ذكر شهرها و سفتوحاتاول در 
 :گويد  مياش  مثنويبارة كتاب درةنويدي در خاتم. مختلف است

  
  فلك خــواندش آييـن اسكندري    ازه در دريــم اين تــو شد نظـچ

  در خمســه گــويي به مهــر ابد    ك و بدــني ه برــببستم از اين نام
  سه شد فتــح بابام خم ازين نامه     پنجم كتابةخمس شد اين نامه بر

  گرش خاتم خمسه گويم رواست    چو انگشت پنجم به خاتم سزاست
  )١٢٥ -١٢٦همان، ص        (              
اين مجموعه شبيه . رسد گار به اتمام ميورد پراي در مناجات بريين اسكندآمثنوي   

ر اين  عبدي بيگ د.شود  مييم تقساقبالنامه  وشرفنامه نظامي است كه به دو بخش اسكندرنامه
  . است  منظومه زباني ساده و روان را اختيار كرده
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  مجنون و ليلي عبدي بيگ شيرازي

  :است   در بحر هزج مسدس اخرب سروده شده ق٩٤٧مثنوي مجنون و ليلي در سال 
  تاريــخ كتاب گشت خامــوش    خاموش چو شد ضميرم از جوش

  )٢١٦مجنون و ليلي، ص    (              
كه با اين  شده سروده بيت ٣٠٠٠ مثنوي مذكور در . است٩٤٧ رابرب به حساب ابجد »خاموش«

  :شود بيت در ستايش پروردگار آغاز مي
  مجنون تو عاشقان جانباز      اي از تو به دل در جنون باز

  )٣همان، ص   (                
 منقبت ،رتض معراج ح،)ص( نعت پيامبر :است پس از ستايش پروردگار اين مضامين آمده   
غاز داستان آ ، سبب نظم و نصيحت به فرزند و در ادامه،نامه  ساقي،دح شاه طهماسب م)ع(ائمه 

گونه   كتاب اينةنام  سرودن اين داستان را در ساقية عبدي بيگ انگيز.قيس بن عامر با ليلي است
   :كند ذكر مي

  از بهــر حيــات جـاودانــي  يـــب زندگانآده ـي بـــساق
  شوري است فتاده در دلم باز  ازـبم ـلـم مايــروز به نظــكام

  ام طلســم و افسـون انگيخته  نونـق مجـاكنون كه به ياد عش
  در سلـك گهــر كشم سراسر  گرــاي ديـه هــه و نامـاين نام

  )٣٩-٣٨همان، ص      (              
افتد و قصه با وفات   شبيه روايت مشهور داستان يكي پس از ديگري اتفاق ميحوادث تقريباً  
 مجنون و ليلي نويدي همانند مجنون و ليلي ةاسلوب منظوم. رسد ن و ليلي به اتمام ميمجنو

 الهامي غيبي دريافت ةن در نتيجآشود كه نام  شاعر در پايان اثر مدعي مي. اميرخسرو دهلوي است
   :است  شده

  مجنـون ليلــي رسيده نامــش    شــامــمـب ز روي اهتــاز غي
  كم و بيـش گفتـم به دو ماه بي    ديشاين جمله به طبع فكرت ان

  )٢١٥همان، ص   (                
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  . نيستروو البد تقليدي از كار اميرخس
كند و خصوصيات هريك را   توصيف ميترتيب نويدي در جريان داستان چهار فصل را به  

  بهار را زمان مالقات ليلي و مجنون و زمستان را فصل.دكش متناسب با فضاي داستان به تصوير مي
توصيفات شاعر در اين قسمتها بسيار زيبا و . دهد قرار مين دو آسكوت سرد دو دلداده و مرگ 

  . دلنشين است
  

  شيرين و فرهاد عرفي شيرازي

 و صاحب مثنوي )ق ٩٦٣ -٩٩٩(الدين محمد عرفي شيرازي از شعراي قرن دهم شيراز  جمال
 ، بيت٢٨١بحر هزج مسدس مقصور در  او اين منظومه را در . استشيرين و فرهادكوتاه و ناتمام 

  :شود منظومه با ستايش خداوند آغاز مي.  سروده است، بيت٤٤٠و به قولي 
  دل من سنگ و كوه طور سنگست  نور تنـگســت خداوندا دلم بي

  )٥٠٩كليات، ص           (              
زيده  خود در نظم اين مثنوي مباهات ورة و قريحقپس از حمد و ستايش پروردگار به ذو  

 وارد موضوع اصلي سخن يعني داستان هگا نآ .است  ن بيان كردهآ خود را از سرودن ةانگيز و
  :گويد  ميش خود با نظامي و تفاخرةدر مقايس. است   شدهدشيرين و فرها

  چو نخـل طبــع من شاداب برخيـز    زـن از خواب برخيـايا بخت سخ
  خــاك نظامــيچه خوانــي بر سر     رفي صالي خوش كالميــزند ع

  آلوده مي تاز سبك برخيـز و خـواب    رازــ به شييزد اينك تخت گوياي
  كه وقت از چشــم ماليدن شود تنگ    لودگي كن طي فرسنگآ به خواب

  كه اين معني صواب و رفت اوليست    عنيستگاه اهل م هــمگو اين بوس
  ســتتـرا از گنجــه تا شيــراز راه    گاه است كنون درگاه عرفي بوسه

  بكش قبــر نظامـي را در آغـــوش    داز در دوشـــق وداع انــا دلـبي
  اي بستــان ز خاكــش  نامه زيـارت    شــطلب كن همت پاك از مغاك

  تــوان ره يافتـــن زيــن ارمغــاني    انيــهشناه معـــن شآزد ـــكه ن
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  ة رازتـــرا بنمــايـــم آن گـنجــين     شيرازةچگويم كــاورم در گنجـ
  ســرايم منم كين نغمــه بر خود مي    ع بر گشايمـــبگويم فاش و برق

  )٥١١همان، ص      (                
  :گويد  ميشيرين و فرهاد ةعرفي سپس در مورد علت سرودن منظوم

  روغن چراغـش را دهم نور كه بي    ادم نه مزدورــاوند فرهـــنه خويش
ــمكه بر     انمــرين دايگــرو را ز شيــسخنه    وي تيــزتر باشــد زباـن

  رسـد بر خســرو و فرهــاد نـازم    ازمـني ن بيـن شيريـــز عرض حس
  به عشق آويز و رمزآمـوز او بـاش    و باشجــذر اسرارــا در گــاز اينه
  دهــم ياد كه مستان را سرودي مي    داـــرهــق فـــم داستان عشــبگوي

   شيــرين و پرويــزةكه سنجم نام    ام تيز م را كردهــنه زان دست اين قل
  تــرا از وي قيامــت ايستــادست    ادستــه رازش ناگشـــن نامآر ــاگ

  كه گردي هوشيـار از رمز مستــان    انـــول دستــي بر قــوگر زان واله
  همه بلبــل پــرد زيــن آشيـــانه    ترانهق است اين ــر سر عشــسراس

  زبان عشـق با گوشش به جنگست    كسي كو يافت كين بازيچه رنگست
  داند كه چونست نداند عشــق مي    كس از اين نكته گر دانش فزونست

  )٥١٢همان، ص      (                
 بهره فراوانيويژه انواع تشبيهات و استعارات به   به،عرفي در اين مثنوي از صنعتهاي شعري  
 حسن شيرين ،ت متعددي درمورد طبيعتها تصاوير و توصيفا رايهآاست و با استفاده از اين   گرفته

 هنرمندي داستان، خسرو وقتي كه از در پايان .است   او بر كوه بيستون خلق كردهةو نقش چهر
شاعر از . شود شدت خشمگين مي ه بشود، آگاه ميفرهاد در نفش كردن تصوير شيرين بر بيستون 

  :گويد يزبان خسرو م
   قرب او مهجور و ناكامبود از    كســي كو را مثال او كند نــام
  اگر من خون نريزم عشق ريزد    كسي را از زبان اين نغمه خيزد

  )٥٢١همان، ص   (                
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طور  وردن بيت اخير بهآرسد عرفي با  نظر مي  اما به.ده استش ناتمام رها عرفيداستان   
ت و نشان داده اس  ضمني به پايان ماجراي عشق فرهاد و فرجام او در مقابل اين عشق اشاره كرده

  . كه باالخره فرهاد جان در سر رقابت با شاه كرد
  

  مجمع االبكار عرفي شيرازي

 در بحر سريع مخزن االسرار مثنوي ديگري به سبك ،شيرين و فرهاد ة عاشقانةعرفي غير از منظوم
 اين مثنوي پس از .است  دهرواالبكار س نام مجمع  بيت به١٤٠٠دود حمسدس مطوي موقوف در 

   مطلعبيت
  موج نخست است ز بحر قديم    بســم اهللا الرحمــن الرحيــم

  )٤٦٠همان، ص   (                
 ،فرينشآ معراج صفت ،)ص( مدح و نعت پيامبر ،شامل ابياتي در حمد و ستايش پروردگار  

 شاعر در ضمن اين .استانس محفل  حسن و عشق و ، مقام سخن، رنج و گنج،طلب دوست
 ةبار روايتي دران بآخرين حكايت آ .اخالقي داردو موضوعات عرفاني  درمطالب حكاياتي چند 

ناس ج از جمله انواع ايع،در اين مثنوي نيز شاعر اصرار داشته از برخي صن. رسد رابعه به اتمام مي
شود به طبع   كه گاهي موجب پيچيدگي سخن مي، نازك خياليهاي عرفي.و استعارات استفاده كند
  ١٥.اند  نيفتاده و ايرادهايي بر او گرفتهبرخي ادب سنجان مقبول

  
  يوسف و زليخاي خاوري شيرازي

 در ميان .است  شاعر اواخر قرن دوازدهم شيراز،اهللا شريفي حسيني متخلص به خاوري ميرزا فضل
 او اين .گيرد  در شمار داستانهاي بلند منظوم فارسي قرار مييوسف و زليخايشاشعار او مثنوي 
  در بحر هزج مسدس مقصور سروده ق١٢٤٠ حدود سال ،اول قرن سيزدهم ةمثنوي را در نيم

  :گويد در تاريخ سرودن منظومه مي. است 
  زبان عيسي صفت بر بزله بگشود    به سال مرغ اين شش ماهه مولود

  )٣٣يوسف و زليخا، ص     (              
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  اين مثنوي با بيت مطلع
   بنمايبه ديده طلعت ناديده      خداوندا دلم را ديده بگشاي

  )١همان، ص     (                
 ،نام شاهزاده محمود ميرزا ن را بهآ بيت است و شاعر ٦٨٣٠تعداد ابيات حدود . شود شروع مي

 ، توحيد مشيت الهي،غاز اين مثنوي در كيفيت خلقت عالمآ بيت ٥٦٥ . كرده است،حكمران ري
 ز اقتداي پيامبران در نما،ل نزول جبرئي، صفت معراج،اسالمبه  دعوت ،)ص( نعت پيامبر ،مناجات

 داستان اصلي ، پس از اين ابيات. و سبب نظم كتاب است)ع( منقب اميرالمومنين ،به پيامبر اسالم
ي با سخندانان پاك سرشت لگويد كه شبي در محف در سبب نظم كتاب مي. شود منظومه شروع مي

 ديگري از .ا خوانديكي داستان شيرين و خسرو ر. گفتيم نشسته بوديم و سخن از عشق مي
 يكي از حسن ، سديگر درد دوري مجنون از ليلي را سرود، فرهاد و شيرين ياد كردةنام محبت

ن ميان حكايت هجران يوسف و حرمان آ اهل نظري در .يوسف و عشق زليخا سخن گفت
  :وار گفت يعقوب را سرداد و گستاخ

  عقـوبكسي آگه نشد از حال ي    كه تا اين غايت از مردود و مرغوب
  ندانم حال آن بيچـاره چون شد    ون يوسف ز بزم او برون شدـكه چ
  به آن طاقت گسل پيوست يا نه    ت يا نه؟ــد دوري رسـش از بنــدل

  )٣٠همان، ص     (                
 شاعر پس از بيان اين ماجرا از فقر و .رمآ نظم درةگاه از من خواست تا اين داستان را به رشت نآ

   :كند زگار خود را با روزگار انوري مقايسه ميوگويد و ر يبدحالي خود سخن م
  به مطبخ ديگدانها از طال بود      شنيدم عنصري را تا بقا بود

  )٣٢همان، ص    (                
  :پذيرد كه داستان را منظوم سازد  مي،با اين حال

  كه سائل را نبايد كرد محـروم    مدم از قول معصومآخاطر  به
  اجابت را اطاعت رهنمون شد    ون شدعنان اختيار از كف بر
  فكندم طرح اين فرخنـده نامه    امهـه خــگرفتم بر بنان زرين

  )٣٣همان، ص           (              
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 ابتداي .شود غاز ميآ كيفيت حال زليخا ح داستان با شرة منظوم، مفصل نسبتاًةپس از مقدم  
ن است متفاوت آه از قصص قر برگرفت، كهنآداستان يوسف و زليخاي خاوري با روايت مشهور 

عنوان  غاز جواني زليخا و به خواب ديدن زليخا يوسف را بهآحقيقت داستان خاوري از   در.است
كايت زليخا تا پيش از ديدار يوسف بخش قابل ح. شود ميعزيز مصر و عاشق شدن بر او شروع 

 ،پادشاه كشور مغرب ، زليخا با تمهيداتي كه خود و پدرش.گيرد توجهي از منظومه را دربرمي
نكه در آ ،يابد د به كشور مصر درميو اما با ور.يدآ كنند به همسري عزيز مصر در مي فراهم مي

 ة بقي.شود رو مي ه پس از تحمل مشقتهايي با يوسف روب.خواب ديده غير از اين عزيز مصر است
 داستان رنگ ،هايي در قسمتهاي انت. مطابق با نقل مشهور است،نآخر آ تا نزديكيهايي ،داستان

قراري   زليخا در فراق يوسف بي.نشيند  يوسف بر تخت سلطنت مصر مي.گيرد عرفاني به خود مي
يد بدانسان كه بت آ  تحولي دروني در او پديد مي.شود نجا كه نابينا و ناتوان ميآكند تا  مي
 از او استدعاي دعا  در ديدار با يوسف.وردآ  توحيد بر زبان ميةگشايد و كلم شكند و زنار مي مي
جويد و باالخره پس از بازگشت جواني و زيبايي هنگامي كه  كند تا بينايي و سالمتش را باز مي

  :گويد نمايد و در پاسخ يوسف مي كند ابا مي يوسف از او درخواست همسري مي
  ازين خواهش كه داري دور دارم    ذور دارمـــري معــكنون از همس

  كه بگشاد اين در دولت به رويم    مــ اوينآنه من از خود ازين پس 
  كجا دل از توام در خون طپيـدي؟    م رسيديــذبه زين بيشجاگر اين 

  گرفتــار است دل در جاي ديگر    رـوداي ديگــون در سر بود سـكن
  ...چو ره طي شد نجويي رهنما باز     ازــــغآا بايد در ــرو رهنمــبه ره

  ه پروا ديگر از عشـق مجازت؟چ    حقيقت در به رخ چون كرد بازت
ـدار دگـر كن    ز سر سوداي وصل من به در كن   هواي وصــل دـل

  )٣٥٠همان، ص     (                
 دست در دامن زليخا ،كند  طلب وصل مي،گيرد اه پيشين زليخا را ميگاين بار يوسف جاي  
  .كند زند و دامن او را پاره مي مي

  اپس كشي دامن دريـدشاز ان و    دشــن و واپس كشيــگرفتش دام
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  چو دامن در گريزش گشت پاره    ارهــف نظــر يوســا كرد بــزليخ
  به پـاداش گنــاه خود رسيـــدم    دمــن دريــت دامـكه روزي گرمن

  تابــي تالفـي به من كـردي ز بي    يــن شكافــز امروز در دامــتو ني
   كرد يادمكنون بسيــار خواهــي    ادمـبه يادي دل نكردي چون تو ش

  به خلوتگاه خاص خود روان شـد    بگفت اين و به ره چابك عنان شد
  )٣٥١همان، ص      (                
 زليخا را به ،قراري و چهل بار خواستگاري يوسف با ياري پروردگار پس از چهل روز بي  

 ةادام. پذيرد دهد و زليخا به شفاعت پروردگار درخواست يوسف را مي داراي جهان سوگند مي
 زاري زليخا بر مزار ، مرگ يوسف، ديدار با پدر و مادر، ماجراي ديدار يوسف با برادران،داستان
  . زليخا و مرگ اوستة نابينايي دوبار،يوسف
رايشهاي لفظي و معنوي كالم استفاده آخاوري در يوسف و زليخاي خود از انوع صنعتها و   
 زباني شيوا و روان ،نكه زبان منظومهآ با .است  فريدهآتوصيفاتي بديع و تصاويري زيبا  كرده و

كار بردن زبان محاوره از ارزش ادبي  ن بهآدر بخشهايي از   اما،هاي كالمي است رايهآ عمزين به انوا
 خاوري ،همه  با اين.ن شده استخ گاهي توصيفات فراوان موجب اطناب در س.است  اثر كاسته

  :دگوي بالد و مي در خلق اين منظومه بر خود مي
  نسنجــد نظم من با نظم جامــي    اميـكسي كو پختگي داند ز خ

  نــواي عنــدليب از نوحــه زاغ    ان اين باغــو دانند گلچينــنك
  سخن بر خاوري شاهي به محمد    دشده ختم اندرين كاخ زر اندو

  )٣٩همان، ص       (                
  

  فرهاد و شيرين وصال شيرازي

وزن   يعني هم،ت وحشي بافقي در بحر هزج مسدس مقصور را نخسفرهاد و شيرينداستان 
 ديگر ةهاي عاشقان  اميرخسرو دهلوي و بسياري منظومهشيرين و خسرو نظامي و خسرو و شيرين

  . است  صورت ناتمام سروده  بيت به١٠٤٣در 



 

  

  ادبيات ايران384

  : وحشي با مناجات بسيار زيبايي به مطلع مشهورةمنظوم
  نه دلي وان دل همه سوزدر آن سي    اي ده آتش افـروز الهي سينه

  )٦٣٤ديوان، ص    (                
 )ص( االنبيا  توصيف شرع احمدي و بيان معرفت نعت خاتم،شود و در ستايش پروردگار غاز ميآ

 طعن ارباب دعوي و بيان مقام ، ستايش سخن،)ع(ضرت علي ح مدح ، واليت خاصه،معراج
ستان عشق مجنون و ليلي و يوسف و زليخا گاه با اشارات مختصري به دو دا نآد باي عشق ادامه مي
رو از س عشق خسرو و شكر و دوري خ،تراشي او  يعني داستان فرهاد و سنگ،داستان منظومه

پايان  نان بهآ فرهاد در تفرجگاه و حديث عشق گفتن وديدار شيرين  شود و با شيرين طرح مي
  :گويد  نظم داستان شيرين و فرهاد مية وحشي در انگيز.رسد مي

  كه دارد نسبت از شيرين و فرهــاد    ادـــق بنيــوي عشـــن گفتگــمرا زي
  بيان رنج عشــق و محنـت عشــق   شرح نسبت عشق غرض عشق است و

  دهم با عشــق پيـونـد به نسبت مي    دــت ماننــرايم راســس ي ميــدروغ
  زنم بر عادت خويــش نــوايي مي    د بيشــنه م ميــهر نوگل كه عشق ز
ـه آن آهنـگ مي    ازــزند س رب ميــي كه مطــهنگآبه    آيـــم بـــه آواز ـب
  كزو چون كوهكن جـان بايدم كند    دــرخنـرين شكــاد و شيــم فرهــمن

  سخن اينست و ديگرها فسانه است    چه فرهاد و چه شيرين اين بهانه است
  )٦٦٧ -٦٦٨همان، ص          (              
شنايي و آ نظامي سخني از كيفيت خسرو و شيرين برخالف ، وحشياد و شيرينرهفدر   

چيني از حكايت عشق خسرو و  شيرين با هم در ميان نيست و شاعر بدون مقدمه  ووديدار خسر
  . است  شيرين سروده

ها در حد اعتدال  رايهآ كاربرد .مثنوي وحشي زباني روان و دور از تكلفات شاعرانه دارد  
ن شاعر گاه استاالي د ه در الب.خورد چشم نمي ن بهآيار طوالني در  توصيفات پيچيده و بس.است

 فرهاد و شيرين مثنوي .ميز داردآ فرصتي يافته و ابياتي گنجانيده كه رنگ اخالقي و حكمت
   :شي با بيتحو
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  چو نيكو بنگري باشد يك آهنگ    اگرچه صد نوا خيزد ازين چنگ
  )٦٩٠همان، ص   (                

 شاعر قرن ، وصال شيرازيةدرو بيت س١١٥٠ يعني ٢٢٩٣ منظومه تا بيت ةي بق،رسد به پايان مي
غاز آ عشق و علت پي گرفتن كار وحشي بارة وصال با توصيفاتي درة ابيات منظوم. است،سيزدهم

  :گويد  وصال مي.شود مي
  كه بر نظم كســان بدهــم نظامي    يـن نيست كامــه گفتـــمرا ز افسان

  كه خاطــرها فريبــم گر بــرآرم    رده دارمـــپا در ـرهـــزارن بكـــه
  بندم آييــن به بكـر ديگــران مي    نــان غمگيـــولي اين جــپي مشغ

  خورم بر خوان مردم نان خود را    چه حاجت گستراندن خوان خود را
  اگر وحشــي سرايد يا وصالـش    غرض عشق است و اوصاف كمالش

  )٩٦١همان، ص    (                
 سرايد و از  شاعر حكايت گرفتاري فرهاد را به عشق شيرين مي، كوتاهةن مقدمپس از اي  

 ةدر ضمن اين ماجراها از نام. گويد  اين دو سخن مييها و وصالها و فراقهاگفتگوديدارها و 
 وصال با موضوع ديدار ة بخش سرود.كند ميز شيرين نيز ياد ميآ  به شيرين و پاسخ عتابروخس

  :يتشيرين از بيستون و ب
  يقين داند كه صورت عين معني است    درين معني كسي كو را نه دعويست

  )٧٤٤همان، ص       (                
 صنايع شعري بيشتر و توصيفات ، در مقايسه با قسمت اول،در اين بخش. رسد به پايان مي

د او داستان شيرين و فرها« .نويسد  ميبارة سرودة وصالپور در رينآ .شود تر ديده مي طوالني
استادانه به پايان رساند كه هر منتقد دقيق در تشخيص و  قدري خوب و وحشي را كه ناتمام بود به

  ١٦.»شود  ميال دچار اشك،انجام داستان غاز وآن تفاوت ياب
 دوم ة شاعر نيم، صابر شيرازيرودة س، بيت پاياني منظومه است٣٠٤بخش سوم كه شامل   

   :شود غاز ميآن استا دةام خدا و در علت سرايش ادام اين بخش كوتاه با ن. است،قرن سيزدهم
  كه پيدا و نهان داند به يكســان    انـــدا و پنهـــالق پيــام خــن به
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  جهان پر سازم از درهاي ممتاز    م بازــكن ن را ميــج سخـدر گن
  وصالش ني زناورده به پايـــان    حديثي را كه وحشي كرده عنوان

  به پايان آرم آن شيرين فسانــه    هـــيگاند ـــداونـق خـــبه توفي
  )٧٤٥همان، ص   (                
 همين   را تمام كند و بهاستانخواسته د  او ميازگويد كه فرهاد را خواب ديده كه  شاعر مي  

هاي مكرر شيرين و با فرهاد و گفتگو داستان ديدار و ة ادام.است  دليل به اتمام داستان اقدام كرده 
 و خسرو به دفرهاو  با مرگ شيرين ،ن دو در غياب خسرو است و در پايانآدرنهايت وصال 

   :خرين بيت مثنوي چنين استآ بيت پاياني اين قسمت و .رسد انجام مي
  پس از مـردن بود بيــداري ما    بود خواب و خيال اين خواري ما

  )٧٥٨همان، ص  (                
 در اين كار شتاب  و ظاهراً،مام كندخواسته كار ناتمام وحشي و وصال را ت شاعر چون مي  
 كمتر از پرده بيان كرده و ثانياً  دلدادگي و وصال عاشق و معشوق را صريح و بيح شر اوالً،داشته

گويا صراحت كالم مجال كاربرد تشبيهات و استعارات فراوان . است  دهكرهاي كالمي استفاده  ريهآ
  .است  و ساختن تصاوير نغز و دلنشين را از او گرفته

  
  بزم وصال وصال شيرازي

  : بيت به مطلع٤٦٨٦اين مثنوي را وصال در بحر متقارب مثمن مقصور در 
  كه گسترد و افراشت چرخ و زمين    جهان آفــرين را سـزد آفــرين

  )٧٦٧همان، ص     (                
ح  سبب نظم كتاب و شر،)ع( منقبت علي ،)ص( نعت پيامبر ، پس از حمد پروردگار.است  سروده

 در سبب نظم .كند همراه محمد عليخان ايلخان قشقايي را بيان مي ماجراي سفر خود از موطن به
  :گويد كتاب مي

  كه آوردم از هر كران در ميان    ش بيانـمن اين نغز گفتار دلك
  كه خلـق خدا را بود سودمند     و پندـيز اندرز و يزدان پژوه

  )٧٦٨همان، ص  (                
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ده و مدعي رولودگي و دنائتي سآ خود به دور از هر ة را به گفتلبزم وصاوصال مثنوي   
  .است كه هيچ عنصر نامطلوبي در اين مثنوي وجود ندارد

  ام همـــه مردمي و وفـــا ديـده    ام دهـا ديــو من كز بزرگان صفــچ
  بزرگانـــه بزمــي بيــاراستــم    مــواستـي خــان همــاي ايشـتمن

  بيـن در اونه راه دغاكار و خود    چين در او سخن ني ،نه بد گو در او
  همه پاكي و ســادگي و صفــا    اـر و وفــي در او جمله مهــگروه

  چو پاسخ دهد راي فـرخ نهــد    دـخ دهــي نه پاســز كس تا نپرس
ـزم وصــال    يچ نارد ماللهال ـــزم وصــو بـچ   از آن نام كردمش ـب

  ز روحانيـان است بس انجمــن    نــدر اين بزم دلكش چو خرم چم
  )٧٦٩همان، ص    (                
رمانشهر نظامي و اتوپياي ادبيات غرب را تداعي آالطون و ف فاضله اة مدينبزم وصالجهان   
نها را آپردازد و   مي، كه در سفر پشت سر گذاشته،شاعر در اين مثنوي به ذكر مراحلي. كند مي

ي به بيان حكايات و داستانهاي مختلف غنايي و گاه  در ضمن اين سفرنامه گاه.كند توصيف مي
 حكمت داشته  وعظ وةدر بين ابيات مثنوي بيتهايي كه جنب. است   عارفانه نيز پرداختهةعاشقان

 ، عشق، شاعر در مورد فنا.هاي عرفاني و مذهبي اين اثر نيز قوي است مايه بن. باشد فراوان است
  :است  مدهآ فنا ة دربار؛گويد تجرد و بسياري از مقامات سلوك سخن مي
  ببين زين دو تا خود سزاوار چيست   جهان جمله هستي است يا نيستي است

  و گر نيستـــي جمله او دان و بس  سـوان و بــتي هم او خساگر هست ه
  شگفــت است سرمايه از نيستـــي    يــر چيستــود از اين دو بخــببين تا 

  )٨١٢همان، ص      (                
هاي گفتگوشود حاصل  ي از موضوعات فرعي كه در ضمن سرايش سفرنامه مطرح ميبرخ  

 در باب توحيد و  مثالً،الي فلسفي راؤ گاهي ايلخان س.وصال با محمد عليخان ايلخان است
ث حوع بضايت يا داستاني كوتاه در پيوند با موك ح،نآ به خكند و وصال در پاس فرينش مطرح ميآ

ن جمله است در آ از ،كند ي از موضوعات را نيز وصال بدون مقدمه عنوان ميا  پاره.نمايد بيان مي
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 عظيم ة در مورد زلزل، روز عيد قربانة دربار، در جوانمردي)ع( در شجاعت اميرالمومنين ،تربيت
  : است شرح زير آمده بهپايان اين حكايت فرعي ابياتي . ..شيراز و 

  ت در گاو زركه آتش فروز اس     شير نرةبده ساقي آن زهر
  )٧٧٤همان، ص        (              

  ز بيداد بگذر به انصاف ده     صاف دهةبيا ساقي آن باد
  )٧٨١همان، ص      (              

  ز جانم فرو شوي زنگ ستيز    بيا ساقي آن باده در جام ريز
  )٧٩٢همان، ص       (              

  كه دل را بود رهنماي كرم    بده ساقي آن كيميايي كرم
  )٨٢٤همان، ص  (                  

  كه هر بد كند نيك و هر زشت خوب    بده ساقي آن كيمياي قلوب
  )٩٠٠همان، ص (                

  قول خود او   جانسوز نينوا كه بهة را با داستان واقعبزم وصالوصال مثنوي 
  همه انده جان همه رنج دل    روانكاه و غم پرور و جان گسل

  )٩٥١همان، ص (                
 .شود هاي ادبي در حد متعارف ديده مي رايهآ كاربرد بزم وصال در مثنوي .دبر  به پايان مي،است

كند و گاهي در برخي مباحث از   كه خواننده را مجذوب مياردتوصيفات و تصاوير زيبايي د
  ١٧.است  ورده شدهآ ابياتي عربي ، متناسب با مقام،يدحجمله تو

  

  نتيجه

 در ادبيات فارسي طوالنياي  يد و پيشينهآ شمار مي سرايي يكي از انواع مهم شعر فارسي به داستان
 شاهد اين نوع ادبي ، اما در شعر شيراز از قرن هفتم به بعد.گردد از اسالم برمي دارد كه به قبل

ويژه در دو قرن نهم و دهم مورد توجه و اقبال   به،هاي داستاني ن سرودن منظومهآ پس از .هستيم
 ، شعرايي چون شاه داعي.گردد اد متنابهي از اين نوع خلق ميشود و تعد شاعران شيراز واقع مي
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طلبي در اين  گرايي و تنوع  تفنن.زمينه هستند  اين  درر اهلي و عبدي بيگ از شعراي پركا،مكتبي
ها حاوي موضوعات متنوع و در اوزان و بحور عروضي مختلف  ن باعث شده تا اين منظومهعراشا

 ، عرفاني، حكمي،ل اخالقيئ شامل مساشود ل داستانها ديده ميقبي  اين وعاتي كه درضمو. باشد
. شود است كه توسط شخصتيهاي انساني و حيواني خلق مي. .. اجتماعي و ، عاشقانه،تمثيلي

 طرح و ساختار .سازند ميمذهبي و  عرفاني ،نها را شخصيتهاي خيالي تاريخياستاشخاص اين دا
شود و با نعت پيامبر  غاز ميآهمه با حمد پروردگار  ؛ اين داستانها شبيه به هم استةكلي هم

 ادامه ،نام او شده  مدح ممدوح و كسي كه مثنوي به، سبب نظم كتاب،)ع( منقبت ائمه ،)ص(
اوزاني كه . شود  ديگر وارد داستان اصلي ميةيابد و پس از اين موضوعات و موضوعات پراكند مي

 ، وزنهاي هزج متقارب،برد بحور مختلفارترتيب ك هكار گرفته شده ب ها به در بيشتر اين منظومه
هاي لفظي و  رايهآخصوص كاربرد  ه ب،ني قرن نهماستا در مثنويهاي د.رمل سريع و خفيف است

توأماً توجه لفظ و معنا به  شاعران اين دوره  اصوالً.خورد معنوي بيش از ادوار بعد به چشم مي
نها وجود دارد كه بعدها اين تناسب و آثار آتعادل در ليل از اين جهت نوعي د همين  و بهاند كرده

  . خورد هم مي رنگ شدن اهميت معنا به تعادل در جهت توجه بيشتر به لفظ و كم
  
  ها نوشت  پي

  .۳۶۳ -۳۶۴، ص الفهرستابن نديم، . ۱
  .۸۱اكبرلو، منظومة درخت آسوريك، ص . ۲
  .۱۰همان، ص . ۳
  .همان. ۴
  .۱۳۳، ص ۱، ج انتاريخ ادبيات در ايرصفا، . ۵
  .۳۶۰، ص ۲؛ ج ۳۶۹، ص ۱همان، ج . ۶
  .۳۶۱، ص ۲همان، ج . ۷
  .۳۶۱ -۳۶۲، ص ۲همان، ج . ۸
  .۳۶۲، ص ۲همان، ج . ۹
  . اند ها را مشروحاً معرفي كرده نامه دكتر مهري باقري و دكتر رشيد عيوضي برخي از اين ده. ۱۰
  .۵۷۷، ص ۳/۱همان، ج . ۱۱
  .۵۲۷عيوضي، ص . ۱۲
  .۵۹۳ -۵۹۴، ص ۵/۱ همان، ج صفا،. ۱۳
  .۴۰۵، ص ۲، ج از صبا تا نيماپور،  آرين. ۱۴



 

  

  ادبيات ايران390

  .۸۰۸، ص ۵/۲صفا، همان، ج . ۱۵
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