
  

  

  

  

  

  )بختيارى(نگاهى به سبك و اشعار مال زلفعلى كرّانى 

  
  ي عديويعباس قنبر

 ي استان چهارمحال و بختيارة شعبيشناس يس بنياد ايرانئمدرس دانشگاه و ر

  يكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارس

  

 

 مقدمه

نازد   ي ميان فراوي و سياسي فرهنگيها  به شاعران، نويسندگان و چهرهي هنرمندپرور بختيارةخطّ
 نيز با ي بختياري كرانياز اين ميان مالزلفعل. اند نام خود مزين ساخته  از تاريخ را بهيهاي كه صفحه

 ي و مرگ او منابع خيلي زندگةاگرچه دربار. است  سزا داشته ه بي خويش نقشيها اشعار و سروده
 خود به شعر و ير معمول منطقه در كنار كاي با توجه به بافت اجتماعي در دست نيست وليمتقن

 و نامه معراج؛  اشعار پراكندهي است و تعدادياز مال دو اثر مهم برجا. است  ادب نيز پرداخته
 را در شرح عروج نامه معراج.  استي زريناوراق ي وي و تواناييدر قدرت شاعر كه حديث كسا

 حديث كسا ةو منظوم) ابختياريه(  از لرهايو حمايت و جانبدار) ص(  پيامبر مكرم اسالميآسمان
 چون ديگر ، ماليمند از عالقهنشان كه است    نبوت و امامت سرودهةرا در عظمت خانواد

 مال و مداح ةنام معراج و حديث كسا از يهاي  مجموعه١٣٤٥سال .  به اين بزرگان دارد،بختياريها
 .بود اهواز چاپ شد كه در زمان خود حايز اهميت ي صافي توسط كتابفروشيخوانسار

 : است  اخيراً در اين خصوص دو اثر ذيل پژوهش شده
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 ؛١٣٧٦ محسن دهقان، انتشارات مشعل، ي به كوشش آقاي بختياريديوان مال زلفعل -
 .١٣٧٩ ، انتشارات مريد، شهركرد،ي مريد محمديديوان مجرم، به كوشش آقا -

 كه در شت داي فردوسةويژه شاهنام  با قرآن، حديث و اشعار پيشينيان بهي خوبيمال آشناي  
كرده   ي تخلص م»مجرم« يو. نمايد  شاهنامه اشاره مييتلميحات خود به قصص قرآن و داستانها

  :است  برده كار  بهي اين تخلص را به زيباييو در اشعار گويش
   غفّاري ا»مجرم«به جمله امتونس ده، ببخشا   حد  ي حرمت احمد، تو عمر و عزت بياله
 )نامه اجمعر     (                  

 را »مجرم«حد به تمام امت پيامبر عنايت فرما و   ي، عمر و عزت ب)ص( خدايا به حرمت احمد
  .ببخشا

 :و همچنين
  ي بگُِه اشعار»مجرم« يكه به لفظ لُر   حق تو بدهير به خانون لُرـعزت و عم

 )حديث كسا          (                
 را بسرايد ي اشعاري به لفظ لر»مجرم«) تا( لر بده كه يپروردگارا طول عمر و عزت به خسانها

 ). بگويد(
 : در ديگر اشعار

 خور داره نون چار نفر بچه حيرد رخت ِدر و  »رمـمج«ا ور ـ بنميمو به قربون تو رحم

 رد خور و جامه  كوچك نانةچهار نفر بچ) چون( رحم كن »مجرم« تو شوم، به يخدايا، من فدا
 ). است بر  كه موونه و هزينهيا  فرد زندهدر كنايه از خور و جامه نان. (دارد

  سخن كافيسهيهركس كه حريِف ا     ايگُهي شعران به شوخه هم»مجرم«

 .  را بس استيگويد، هركس حريف است، اين سخن و  ي مي شعرها را از سر شوخة هم»مجرم«
  رهد همه عرمت به منه خويچه كُناما   يوــ درد ته ايگي تو به الفاظ لُر»مجرم«

 كه تمام عمرت در خواب يكن  ي، اما چه ميگوي  ي مي درد خود را با واژگان لر»مجرم« يا
 . گذشت

 واله از تو هيچ نياچنو كار به در     وابوي ز تو شوخي چنو شعر»مجرم«
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 يچنين كار) هرگز(واهللا از تو هيچ .  باشدي از تو بايد شوخي اين چنين شعر، مجرميا
 . آيد  يبرنم

اند و به اختالف   كه ثبت و ضبط كرده،ام و بيشتر اشعار او  ديدهي كمتر شعري به فارسياز و  
مال . است   سروده شدهي به گويش بختيار، شدهيآور  گوناگون جمعيها ها در نسخه نوشته دست

 :داند خود اشعارش را با لهجة شيرين و خوب مي
 ي خوش دارر ا گويش كنيلفظ شيرين لُر  ار بگُمــه به اشعـ قصيشوق دارم كه يك

  .آيد، گوش كن  ي بگويم، اگر خوشت مي منظوم با لفظ شيرين لُريا مندم كه قصه عالقه
 : ديگر گويدييا به تفاخر در جا

  كه ِهد ز شكّر بهتري شعِر گُديا    ي و پند و شيرين كاري خوشياما س

 .)تر است شيرين( كه از شكّر بهتر است ي، اين شعر را گفتيكار  و پند و شيريني خوشياما برا
توانسته   ي نم،است  اطالع نبوده  ي شعر چندان بي از اصول و قواعد فني مال زلفعلهرچند  

 ساده و يها  اوزان دلنشين، قافيه.باشد   از اين دانشها بهره بردهيا  و مدرسهي علميا گونه به
. صراحت دارد ير محل در سرايش اشعااو ي به تواناي، شاعرانهيهاي هنرمندي به همراه برخيمعمول
المثل، اقتباس، حسن تعليل،  ع، تناسب، تضاد، ايهام، ارسالم از تشبيه، تلميح، ملهاي گوناگوني آرايه

 نكاتآنكه به  از پيش. خورد  ي به چشم مي ويها  تجاهل العارف در سرودهياغراق و حت
معراج : افكنيم  ي كوتاه مي نگاهي وةنام معراج بپردازيم به ي بديع و بيان در شعر ويزيباشناخت

به آسمان صعود كرد و در قرآن مجيد به آن اشاره شده و از ) ص(  است كه پيامبر اكرميشب
 :شود  يمعجزات آن حضرت شمرده م

 ِمن ِبعبِدِه لَيالً ِمن الْمسِجد الْحرام ِالى الْمسِجدِ اْالَقصا الَّذى باركنا حولَه ِلنُِريه سبحان الَّذى اَسرى
صيرالب ميعالس وه آياِتنا ِانَّه. 

الشأن   از معجزات پيامبر عظيمي يككهاست   اشاره شدهمعراج  نيز به شب »النجم «ةدر سور  
اند كه   عظيم چنان زيبا كردهة را با اين واقعي ادب فارسةشعرا پهن. ما و افتخارات مسلمانان است
 : بريم  ياز خواندن اين اشعار لذت م

 : است  ودهم و مجنون فري در ليلينظام
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 نــاب قوسيــر قـــ شهةنساب    نــاه كونيــد بارگـــ سييا... 
 االـــرده بـــزار پــاد هــهفت    رش واالــ عيه وراـــ رفتيا
  ١... محراب زمين و آسمان هم    مـردو عالــن هــ صدرنشييا

 :است كه   يادآور شدهيو در عظمت چنين شب
  است امشبيدمحممعراج      است امشبيرمدــآرايش س

  ٢گشت از قدم تو عالم افروز     دولت آن شبا كه چون روزيا
نامه نيز در معراج پيامبر  شيرين و شرف و پيكر، خسرو االسرار، هفت  در مخزنهمچنين  
 . گنجد  ياست كه در اين نوشته نم   كردهيهنرنماي

 :ت اس شب معراج را چنين توصيف كرده حديقهنيز در )  ق٥٣٥متوفي (سنايي غزنوي 
 فرق عالم و آدمبر پاى     بر نهاده ز بهر تاج قدم

  :هاي ديگر در وصف شب معراج نمونه
 رامــردون خُــ گيوــت ســ به دول    ه گردون غالمــ كه آن مينيم شب

  )مطلع االنوار( ه در گنبد واال فتادغلغل    ادــاال فتـــم بــالــوله در عــول

 ) العراقينحفةتخاقاني،            (              
  يدــ يابد بلنــيراج نبــز مع    ي كه بحر ارجمندبهسخن آن 

 )شيرين و خسرو (                
  ان گيرـن شد آسمـاز نطع زمي    انگيرــ كه آن جهيفرخنده شب

 )مجنون و ليلي    (                
  شب تيره پيرايه روز كرد    فلك ماه را چون شب افروز كرد

 )آيينة اسكندري(                
عون زد به قنديل عرش پرتو    خ آن شب كه آن چراغ دوكونفر 

 )هشت بهشت    (                
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  ): ق٧٧٨متوفي (سلمان ساوجي 
  ...ي  قصر المكانيروان شد سو    ي ام هانيراـدر آن شب كز س

 )جمشيد و خورشيد(                
  ): ق٨٩٨متوفي (نورالدين عبدالرحمان جامي 

 ... وز شب و روز همه فيروزتر    روزترــاز صبح دل ف ــييك شب -
 ...  روز افزون زيادتيز دولتها     معراج صبح سعادتچة ديبايشب -

  ): ق٩٩١متوفي (الدين وحشي بافقي  كمال
  ...  رخ شب در نقاب روز مستور    تر از سرچشمه نور  روشنيشب

 :است  چنين سروده) ص(در معراج پيامبر از معاصران استاد شهريار
 ايت بودـدا در بــهنوزش كاروان كهكشانه  ان پرانـ آسميبه ميليون سالها پرواز نور

 ... نهايت بود  يجواد المكانش همچنان در ب  خيل اشباح خروشان در ابد پويان ازل با
 در يها وجود دارد ول نامه  چون ديگر معراجي موارد اشتراكي كرانينامه مال زلفعل در معراج  
. است   آرزوهايش نظم يافته و در ديگر آثار نيامدهةشود كه در مخيل  ي ديده ميت نكاياثر و

 :مضامين اشعار وي دربارة معراج چنين است
نوشته ) براق(اسب ة شود نام دوازده امام شيعه بر دهان  يسوار بر براق م) ص( چون پيامبر اكرم -

 .ارد عشاير و بختياريها ديپذير است كه حكايت از واليت  شده
عمل  به) ص(  از پيامبري و عشايري روستايي با همان غذاهاي،ا  بسيار سادهي پذيراي،در معراج -

ي  امام علو او او شده بود ة هم سفري به پيامبر داده شد كه از پشت پرده عزيزيسيبنيمه  و نيز آمد
 .د، شير مردان بو)ص(
 و صميميت لُرها ي، دل پاكيادگ، سي زندگيتنها از سخت) ص( در شب معراج پيامبر اكرم -

 برايشان خواسته و از يا عبادت كم و ساده. طلبد  يسخن گفته و از خداوند بخشش آنها را م
 . گويد  ي آن را درك كرده، سخن ميخوب ه كه خود بي،مشقت كوچ و كار كشاورز

كند كه با   يشمرد و استدالل م  ي را برمي مردان و زنان بختياريسپس از زبان صدر عالم نامها
 ؟ي داري با اين اسمها چه كاريچنين كسان
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 ؟يكه همچو اسم داره تو با اونون چه كار دار يكس  ربون تو اسماسون هم اونونــقه ب
 ؟ ي دارد، تو با آنها چكار داريكه چنين اسم يقربان تو اسمهايشان هم اينها و هم آنهاست، كس

 : در كمال قناعت شاكرنديا تحمل سختنمايد كه ب  لُرها اشاره مييسپس به شكرگزار
   رو و يهيخورن كلگ، نون جو وا دو يه كاسه چو

   و كلخنگ كنن شرگ و خورن ناچاريبليط          
خورند و   ميي و بلوط و بن و بادام كوهيكلگ، نان جوين، دوغ و يك كاسه چا) لُرها(

 . خورند ناچار اينها را مي شكرگزارند و به
 به گنهكاران و ي جلب عنايت و بخشش الهيبرا) ص(ي ان پيامبر گرام از زبيآنگاه در چالش

 :دهد گناه و برتر جلوه مي  يسركشان ديگر مناطق اشاره كرده و لُرها را ب
  ي خداوندا خُت آگاهي و بدراييز بدكار
  تو دست وردار ي تو با لرون زسون ِنيديچه لج دار          

 . يبردار نيست ، از آنها دستي داريرها چه لج، با لُي خودت آگاهي و بدانديشياز بدكار
 از بختياريها به ي به جانبداريدر محضر اله) ص(  صحبت، از قول آنها، حضرت رسولةدر ادام
 :گويد  سخت آنها اشاره كرده، مييزندگ
  ف صَريف، كنن عمره به تحلحر حالت ندارن يا  به

 ه صد بارنك هد، كفايت اييايگه هن هم خداي          

 هست و يگويند خداي  ي، م)گذرانند مي( كنند  صرف ميي ندارند، عمر را به تلخيحال حرف ا اينب
 .كند  ميصد بار كفايت 
 :سرايد  ي مرتبت مي را جلب كرده از قول پروردگار خطاب به حضرت ختميتا رضايت اله

  كَلومت هد كلوم مو، غلومت هد غلوم مو
  تو دارم كار خت و دوستونت به بدخواهيبهشت س          

 من با بدخواه تو كار . تو و دوستانتيبهشت برا. غالم تو غالم من است كالم تو كالم من است،
  .دارم
 : و مزاحمت ديگران استي در گرو عدم شرانگيزي عنايت الهيقول مال زلفعل  به
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  ي گوي، كه ايقد ز هنون ايمو فهميدم لُر ايخو
 نيارن بار يسرمو دوِس تو دوست دارم، بگو           

، من هم يگوي قدر از آنها سخن مي كه اين) يدوست دار(ي خواه من فهميدم كه لرها را مي  
 . نابجا نكننديدوستت را دوست دارم، بگو كار

گويد كه اگر لرها به دين اقرار كنند، به آنها دولت بسيار   يآنگاه از قول خداوند متعال چنين م  
 :جا آوردند، آنها نيز احكام و نماز را ببخشم مي آنان  كتاب و زيارت خانه را به،دهم  يم

  ندارم كاريراينون د وروزه ِگِرن هر سال         نماز پنج وخت بگُه خونن كنم آسونسون دونن

هر سال يك ماه را روزه بگيرند، من با . كنم  را بخوانند، من كار آنها را ساده مييبگو نماز پنجگاه
  . ندارمياينها كار
 كه روشن بو ز بعد از تو، نويسم روشن و آشكار          ايدهم پاييني و از اصول دين كتاوز عقد

فرستم كه پس از تو هم روشن باشد آن را آشكار و   يم) زمين(  به پايينياز عقد و اصول دين كتاب
 .نويسم  يروشن م
 تاو رفتار كي خوس هركس كنه از رةبه قدر قو    غم ي ايدهم والم، بخونن امتت بيكتاو

 توان خود به كتاب عمل ةهركس به انداز. را بخوانند  نازل خواهم كرد، امتت بدون غم آنيكتاب
 . كند

 عنايت و توجه خود را به لُر و لّ، خداوند عزّوجيالب اينجاست كه در شعر مال زلفعلج  
 رسول و بخشش آنها به خواست) ص(  آنان با پيامبريسبب دوست ترك مبذول داشته و اين به

 :مكرم اسالم است
٣ تو مو هم كردم به تو اقراري او خويايبه س  ز لر و ترك بيچاره، گذشتم مو به يه باره

 

 . اقرار كردم) پيامبر(خاطر خوبيهايت به تو   به يكباره از لر و ترك بيچاره گذشتم، به
شود   يعراج تمام مدر م) ص( مأموريت پيامبر خداوندي،از عنايت پس  ي كرانيبه اعتقاد مال زلفعل
 . گردد  يو به زمين باز م

 از بندار  سرازير بيديفِرف بيد سوار تندربه      چه اقراِر شنفت احمد، خداحافظ كرد بلم آمد
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 شد و از آسمان به »رفرف«سوار بر .  كرد و پايين آمدياقرار را شنيد خداحافظ) ص(چون احمد 
 . زمين آمد
 شاعر ي ساده، جذّاب و گرم و چون روح بلند ايلياتزبان مال در سرتاسر اين حكايت  
 يفقط مأموريت) ص( معراج پيامبر اكرم يگويد كه گوي  يچنان از اين واقعه سخن م.  استيصميم
لحاظ    او بهشعر. است   بختياريها و تركها بودهي جلب عنايت و بخشش حضرت دوست برايبرا

براي  معراج ةدخل و تصرف او در واقع.  دارديازپرد  داستانة است و جنبي دينبيني، شعري جهان
 است كه از سواد و كانون تبليغ دين و احكام به ي عامه، كشاورزان و چوپاناني كردن آن براآسان
 ي گوي،است   در شعر آوردهتشيع خود را با روح ي و مذهبي دينة انديشيمال از نظر فكر. دورند

 اردا ويراف را در معراج يانديش ان دارد و يا ساده و شبي شبان را در حكايت موسيهمان سادگ
همين  خواهند در  ي قرار دارند يا مين تدة است كه در مرحلي كسانياين حديث برا. كند  يبيان م

 . مرحله بمانند
 آن است كه در اين ي بخش ادبة اشعار يك سرايندي وجه مهم بررسي،شناس در سبك  

ها و  پردازيم تا عالوه بر انديشه  ي ميانكر يال زلفعل ابيات ميقسمت به شرح و توضيح برخ
  : هايش بيشتر آشنا شويم  سرودهي او با لفظ و ساختار ادبي فكريها جنبه
 

  اقتباس

و در اصطالح اهل ادب آن است كه  ...  پرتو نور و فروغ گرفتن استيمعن در اصل لغت به
بگيرند و چنان در نظم و نثر بياورند كه معلوم  را يمجيد يا بيت معروف ... ام از كالي يا آيتيحديث

 ٤.باشد قصد اقتباس است نه سرقت و انتحال
 : است  شدهاقتباس  از شعر ملّا است كه در آن از آيات و احاديث يآيد موارد  يآنچه پس از اين م

 يپرده عيب مكن پاره كه خُت ستّار  ير خُت دارحو كه از اصل بد و نيك يا
 . ي ما را پاره مكن چون تو ستّاري عيبهاة، پرديصل نيك و بد خبر داركه از ا ي كسيا

ها و زمين را   آسمانيداند پنهان يخدا م: والْارِض واللَّه بصير بما تَعملُون واللَّه يعلَم غَيب السمواِت
 ).١٨حجرات،  (كنيد يو خدا بيناست به آنچه م
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 ي ِكرد، كه تو مكّاريديه حاشا نتر  ات دارموجرم و ند خو»وامكَر«به قرونت 
، چون كه تو ي حاشا كنيتوان  ي دارم كه نمي را در قرآن تو خواندم، با تو دعواي»مكروا«من 
 . يمكّار

خَير واللَّه اللَّهمكُريو نكُروميومكر كردند كفار در حق تو خدا مكر كرد در حق ايشان و :الْماكرين 
 .)٣٠انفال، (كنندگان است خدا بهترين مكر
  ؟يل وام دارعدوموخُم اربكُشُم باز     ، او ايرِه به درميرمپاره كنم  سينَم ار

 يهم با من دعواي رود، اگر خودم را بكشم باز يام را بشكافم، خواهم مرد و او بيرون م اگر سينه
 ؟يدار

 ؟يزم دارمو خمه اركه كُشُم باز طلب     مجند حكم خُسه كشته برينس يايكُن
از من   كنم، توياگر خودكش. است، او را به جهنم ببريد   كردهي داد كه خودكشيحكم خواه

 ؟يدارطلبي 
 .)١٩٥بقره (دست خود به هالكت  و ميندازيد خود را به: لتهلكَةَوالتُلُقوا بايديكُم ِالَى ا

  يقدرت دارعقل ايگُه به يكيس هم تو چه   ار موزيكيس دم بزُنم زار وصف توــزه
 ؟ ي داري از هزاران وصف تو را بگويم، عقل خواهد گفت كه تو چه قدرتياگر من يك

ِصفُونا يمو تَعالى ع بحانَه١٠٠انعام، (كنند   يپاك است خدا و برتر است از آنچه وصف م: س(. 
 : فرمايد  ي مي نيز در قصايد فارسيسعد

  ٥ از هزار كرد؟يست آن كه شكر يكيا كي  ار كرد؟ـ را كه تواند شميداــل خــفض
  ي هر كاريكُن دلت خواست يالغيب  عاِلم  ت آگاهرـس نه ز ييل عرض بكرد كئجبر

 انجام ي دوست داري، هر كاريالغيب   از راز تو آگاهست، عالمييل عرض كرد چه كسئجبر
 . يده  يم

و اوست درستكار و . نهان و آشكار است پيخدا دانا:  و هو الْحكيم الخَبيرِةعاِلم الْغَيِب والشهاد
  .)٧٣انعام، (آگاه 

 :فرمايد نامه مي همچنين در معراج
  كلوم اشنيد به گل وست و زمين بوسيديا) ص (دمحمچو 
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 كار   قاهام نيد پيش تو هيچيكه يارب عالم الغيب
 هيچ يغيب خدا عالم اليا  اين سخن را شنيد افتاد به زمين و بوسه داد كه) ص(كه محمد  چون
 .  پيش تو پنهان نيستيكار

 ي خُم نه تو از غفار»يمجرم«نه مو از   شرط كن وامو كه حاشا نكنيم روز شمار
  . خودي خود نه تو از غفّاري نه من از مجرم؛با من شرط كن كه روز شمار حاشا نكنيم

 را كه توبه يام از گناهان كس ن آمرزندهو م: يوانّى لَغَفّار ِلمن تاب وامن و عِملَ صالِحاً ثُم اْهتد
 .)٨٢طه (كند و عمل نيك كند و به راه راست رود 

 : گردد  ي با اين بيت آغاز مي وةنام معراج
  ز پشت روز شوم تاري داريكه روز روشن         هزارون باريكريما شرگ تو تكرار كنم روز

  و از پس آن شام تار ي داري روز روشنكنم كه  ي هزاران بار تكرار مي شكر تو را روز، كريميا

 روز را يكن ي شب را در روز و داخل ميكن  يداخل م: النَّهاِر و تُولج النَّهار فى اللَّيل تُولج اللَّيلَ فى
  .)٢٧آل عمران، (در شب 

  ه كار، نه كس، ني نه بودارنُم دويتو خُت يه نفر         ور تو نيدونمي خُونُم شريكيا ِكتاوا هرچه
، نه كس و يدانم نه پدر دار  ي، ميبينم، تو خود تنهاي  ي نمي تو شريكيخوانم برا  يهرچه كتابها را م

 ).فاميل(كار 
لَمي دكُفُواً اَح لَه كُني يولَد و لَم ياست از كس   را و زاييده نشدهينزاده است كس: لد و لَم ،
 ).٤ و ٣اخالص (كس  ، هيچي او همتاييباشد برا  ينم

  يارـور و نـــ آساره و نفتَو و اَمهِز   بيدي پنجتا ني وجود هممحضكه ور  ار
 ... اگر محض وجود اين پنج نفر نبود از ماه و آفتاب و ستاره و نور و نار

  ي كردم اير دل به صداقت داريخلق ن    ها و زمينا و بهشت و جندم آسمون
تواند به اين   يم. يكردم، اگر به صداقت ايمان دار  يآسمانها، زمينها، بهشت و جهنم را خلق نم

 باشد كهحديث شريف اشاره 

 اللَّوح و ال الكُرسى وا لَ لَا العرشَ و السمواِت و االَرِض و لَا  وةَاالَخر لَوال محمد ما خَلَقْتُ الدنيا و
 !فتُك يا آدم، خل)ص(لَوال محمد  النَّار و لَا لْجنَّةَ و اْلَقَلَم و ال ال
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  لَوالك لَما خَلْقُت اْالَفْالك :يا اين حديث شريف

 : اند از جمله شعرا از اين حديث مشهور بسيار بهره جسته
 ... )ص (يصدر و بدر هردو عالم مصطف    ج وفاــا و دين گنــه دنيــواجــخ
 ... تــام او آرام يافــز از نـرش نيــــع     از وجودش نام يافتيهردو گيت -
  ستــود نيــوجــتر از او م نــاك دامـپ    ود نيستـآفرينش را جز و مقص -
 )١٥عطار، ص           (                
٦ گفت»لوالك«دا ــق او را خــر عشــبه  تـــاك جفــق پـــود عشــ بدــمحمبا 

 

  بنداروهــ ق ندارممــيآ ر ارــ باالتيا  كه   سواريا: ٧هد باالتر، بگُد جربيل رييه قدر

اگر، باالتر بيايم قدرت اين كار ) حضرت محمد ص( سوار يا: يل گفتئجبر.  باالتر رفتيقدر
 . را ندارم
 .اگر يك گام پيش نهم، خواهم سوخت : لَأَحتَرقْتَُنملَةًولَو دنَوتُ ا: اشاره به

  : است  نظامى در معراج پيامبر آورده
  ٨ز دور خوانده »معك«اللّه       جبريل زهمرهيت مانده
 : است  شيخ شيراز نيز در بوستان فرموده

  ٩ بسوزد پرميفروغ تجلّ      اگر يك سر مو فراتر پرم
  

 تلميح

منابع شده كه بيش از ديگر اشاراتي  شاهنامه حكايات قرآني و داستانهاي به يزلفعل در سخن مال
 . به اين دو منبع استي ويمند است و اين نشان از عالقه

 :ي اسالمين و داستانهاآبه قصص قرتلميح ) الف
 هاروتْ ماروتْ زنور رسوائيسه    يدـ به بابل رهي بتمِبگُدورا و 

 . اوستي؟ هاروت و ماروت از نور رسواييا به بابل رفته) خانم(خاله : به او گفتم
كه به اند   يا  دو تن از فرشتگان افسانه و آنان به داستان هاروت و ماروتدارد ي تلميحكه  

 داستان هاروت و ماروت از قصص .گرفتار آمدندين آمدند و مرتكب گناه شدند و در چاه بابل زم
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است و در   شده ي، نام دو فرشته محسوب مي سامة نامبرده در السنةدو كلم. بسيار كهن است
آمده و در ) يجاودان (»امرتات«و ) يكمال و رسائ (»هئوروتات«شكل دو واژه   بهيادبيات اوستاي

 ي ذكرةواسط به) ي و تازيپارس (ي در ادبيات اسالم.اند  هفت امشا سپندان محسوب شدهرديف
. است  المثل گرديده  ضربينام آن دو بسيار مشهور و حتاست،   شدهآنان كه در قرآن مجيد از 

جزاي گناهشان در  و به فرود آمدندشرح حال اين دو فرشته چنين است كه اينها به زمين بابل 
 نام هاروت و ماروت در .تا درس عبرتي براي ديگر فرشتگان باشندآويخته شدند  بابل چاه

 .  مثل گرديدي و تازي و عصيان و غرور در ادبيات پارسيگر  و حيلهيسحرآموز
 :  گويديفردوس

  كه هاروت نيرنگ ساختيتو گفت    گساريد و گه جنگ ساخت  ي ميگه

 : گويد ي م»رخسار صبح« معروف ة در قصيديخاقان
١٠ زُهره زهرا بر افكنديخجلت به رو   هاروت، در سماعِيمطرب، به سحركار

 

 ١١. است كردهتر بيان   هرچه تمامي اين واقعه را به زيباييين كزّازالد دكتر مير جالل
 . است   آمده١٠٢ ة شريف بقره آيةاين واقعه در سور

  اليسهــه خينــد پنجــور او بكشي    وردآ چه  يوسف كه زليخا سريدون
 . آلود خود را به او كشيد  خونةپنج.  سر يوسف آوردي كه زليخا چه بالييدان  يم

  هــ معينسه كلِّــ تو ز آيــيفهم    ور سوره يوسف تو ز قرون بخون
 .يفهم  يرا از قرآن بخوان، تو از آيه تمام معنيش را م) ع( يوسف ةسور
 اشاره ،است   كه در قرآن نيز آمده،و مكر زليخا) ع( عصمت يوسف ةاين ابيات نيز به قص  

 مندان را به  و نظر عالقهشود  ي مييح آن خوددارضسبب شهرت داستان از ذكر و تو  به. نمايد  يم
 . كنم  ي شريف يوسف جلب مةشرح آن در سور 

 : تلميح به شاهنامه-ب
 جور تو فرنگيس ز شهنازيسه    سرمايه جنگ قال ايرون، تورون

 .  اوستي توران مثل تو فرنگيس، از شهناز جنگ ايران وةسرماي
 گاويسهتا كارد نزيد خربوزه گُر    ز شكر، خسرو دگمون بدبر يا
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 در يا منطقه: گرگاب( گرگابيش را كارد نزده بود ةبرد، تا خربز  يخسرو گمان بد از شكر م
  ) اصفهان

 راب كُر تهمينه سمنگونيسهــسه    واملث تهمتن كه ز پي حوري گشت

 . ش استني سمنگاةگشت، سهراب پسر تهمين  ي ميدنبال حور  متن كه بههمچون ته
١٢ونيسهــد پشيمــد كشيــحوصله بي  يب  ؟ي؟ چه كسيزيديس چو به ِگل نگُد تو كين

 

 .پشيمان بود وحوصله   ي بي؟ هستي، چه كسياو را به زمين زد، نگفت كيست
  نا مرديسهشه نومه بخون قصه    د و اگر گُينـ برهرمنبيژن ره اَ

 .  نامرديش را بخوانةبيژن راه ارمنستان را همراه گرگين رفت، در شاهنامه قص
 اداريسهــژه بين وفــ ز منييفهم    از عشق منيژه بيژن اروست به چه

  را در منيژه ببين ي وفاداريبيژن از عشق منيژه به چاه افتاد، معنا

 چوكشتس به تش گرسيوز بدجنس ب   سياوشي چيد كيون بيد جوونــدر عه
 .  كشتي چون سياووش بود كه گرسيوز بدجنس او را به آتش بدگويي جوانيدر عهد كيان

 :فرمايد  يحافظ م
 اوشش بادـ خون سية از مظلميشرم    ودــشن  يان مــشاه تركان سخن مدعي

  وـودرز بديد خَـاز امر خدا بيد كه گ    بعد از هو كه كيخسرو زاييد فرنگيس
 .به امر خدا بود كه گودرز خواب ديد. گيس، كيخسرو را زاييدپس از آنكه فرن

 :  كربالةتلميح به واقع) ث
 آن امام همام و ياران اندكشان بوده و در يو دالور) ع( به ياد امام حسين يمالّ نيز چون هر شاعر

 : است كرده اشاره ي حسينة سوزناك عاشورا و حماسةاشعارش به واقع
 ي خلق همه وا كِرِدن از بدكارمشت    و يزيد ناپاك مو كَشُم شمر مفِتجر 

 . اند  مردم را باز كردهة مشت هميكنم چون شمر و يزيد ناپاك از بدكار  يمن بيهوده دعوا م
 يراغدم از ــونه به تير ستـشاه شاه    بكشتدين و   يهونه اشنيد حرومزاده ب

 . ، كشتيارغد ستم از دين آن را شنيد، و شاه شاهان را با تير  ي بيا حرمزاده
  ياروخواست اُفته به زمين، نه فلك د  ، كزستمس)ع (ـي كرد به اوالد عليستم
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 .خواست به زمين بيفتد يار موستم كرد كه از ستم او نه فلك د) ع (يبه اوالد عل) چنان(
 يچه توقع ز حرومزاده ناپاك دار  يسوِسن از تشسون اي سيه بين كه بسير

 ؟يپاك دارنا ة از حرامزاديسوزند، چه توقع  يآتش مآنها در  از ي بسيارسياه ببين كه رو
 ))ع (يويژه حضرت عيس به(تلميح به ديگر پيامبران ) ج

   زيدن ور يك رسيد ور آسمون چاريبه يه ت ١٣ به سر باالي هي برقيچ... رهد ماشاءايبراق ه
هم زدن به آسمان چهارم   يك چشم بهدر) ماشاءاهللا(رفت   يسرعت م   رو به باال بهيبراق چون برق

 . رسيد
  ي، بجستك يوسف و موس)ع (يبه پيشوازس اويد عيس

 ا جونُم كُر آر حوپاپا آوم تركستك بگُه             

: زنان گفت بابا آدم قدم. شتاب برخاستنده ب) ع (يو موس) ع(يوسف . به پيشواز او آمد) ع (يعيس
 .  پسر آور،) زنيا( جانم حوا

 ... پياده بيد از اسبس بگُد جربيل جلو وادار  يد پا پا سه همه گويل بديندا سه دمحمدچو 
يل ئجبر: دنبال او بودند، از اسبش پياده شد گفت   برادران بهةكه محمد بابايش را ديد كه هم چون
 . اسب او را بگيرةدهان

 ودل به موده، تا بورم خرسوت از ا: گد  ديدى كه كلك چين به فرنگيس چه ايگُد؟
 . به من دل بده تا خسروت را از آب ببرم: ديدى كه قايقران به فرنگيس چه گفت؟

 به حمايل به قرون تا دو فشنگ پر داره   كشن حرف از ارجاسب و از لشكر تورين

به قرآن سوگند تا در ) شوند  يمطيع سخن آنها نم(پذيرند   ي نمياز ارجاسب و لشكر تور حرف
  .حمايل خود دو فشنگ پر دارد

  ِت ِدِرهــ كه دلــيهد رستم    يراوــگيرم كه زور قوتت سه
 .  هست كه دلت را با خنجر بشكافدي، رستميبا خنجر گيرم آنكه زور و قدرت سهراب دار

  جونس به منيژه بيد و جوم جم خرسو  وستچه  دل رهد و به يبيژن كرگيو از پ
د، جان خود را مديون منيژه و جام جم و به چاه افتا) عاشق شد(دنبال دل رفت   هبيژن پسر گيو ب

 .خسرو بود
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 ةطلبند و از حوصل  ي جداگانه را ميا  خود مجموعه، مطرح شده در ادبياتيهركدام از داستانها
 . اين مختصر بيرون است

 ):  عامريقيس بن( و مجنون يتلميح به داستان ليل) پ
   مجنون بدتري تومونه ز ليليكرد    ومر دودِر خُو، تند يا) مگُد(گودم 

 !ي مجنون بدتر كردي دختر خوب تند نرو، تو مرا از ليليا: گفتم
   خوي داشت نه شو كرد يكينه روز خوش   مجنونيدل رهد و خُنه كرد چ  يقيس از پ
 .  خوابيدي داشت و نه شبيو خود را مجنون كرد، نه روز خوش) عاشق شد(دل رفت   يقيس از پ

 : ينتلميح به داستان خسرو و شير) ت
  چه گرهد از ورخرسو؟يشيرين تو بگوس  لـل به پيايــسيْر اَوــنكُنين ور سل ـزنگ

 ! زنها بر سر چشمه به مردها نگاه نكنند، بگو چرا شيرين از خسرو گريخت
   اَو، رهد ز صحرا به منه هنهتا ديد  ي بيد به غرور و به جوونيخرسو كه شه

 . رفت) رود(او را ديد از بيابان به درون آب  بود، تا ي شاهيخسرو كه در غرور و جوان
  ر اوــرزه به ســ بيد كه از باد و بليچ  رست و بلرستـشيرين چو هونه ديد بت

 .  كه از باد بر سر آب بلرزديشيرين چون او را ديد ترسيد و لرزيد همچون بيد
 جرنيد سر اسب برهد از كل گرد اَو  خرسو چو هونه ديد ز ترس شرم خدا كرد

 اسب را چرخاند و از كنار ة، دهان)حيا كرد( شرم خدا را كرد ،و چون او را ديد از ترسخسر
 . گرداب گذشت

 شبديز سوار بيد به قير رهدز سر او  شيرين چو بديد فرصت رختاسه بپوشيد

شيرين چون فرصت را مناسب ديد لباسش را پوشيد، بر شبديز سوار شد و بشتاب از سر آب 
 . رفت

 ه اوــدس نه به كُه نه به بياوون نه منــني   خرسو اويد ور سر چشمهيه دم چو گذشت

 .  كه گذشت خسرو به سرچشمه آمد، او را در كوه، نه بيابان و در آب نيافتيدم
   بيد؟ و يا ديدمه ورخويجن بيد، پر  :يد والو و كرد فرگ زيادــانگشت گره

 ! و يا خواب ديدم! بودي پر!كه جن بود) فكر كرد(انگشت به لب گرفت و زياد انديشيد 
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  تر م پيشد بريوريادم اويدم و ه    ازويدن شيرين به سرچشمه او
 .  آب، به ياد آمدم و مرتب جلوتر رفتمةاز آمدن شيرين به سرچشم

 

  و بيانيصنايع بديع

 تشبيه) الف

  مه چارده چينو پهنيسهي ديديِك     غلطه گُهميا تيگس مه چارده، اركه

قدر پهن    ديده كه ماه چهارده اينيش چون ماه چهارده بود، غلط است، چه كساگر بگويم پيشاني
 باشد؟

 آن را از ي سپس پهن،كند  ي يار را به ماه كامل يا چهارده، مانند ميابتدا پيشان. داردتشبيه تفضيل (
  ).داند  يماه بيشتر م
 هيازيد به سهيل به سيوه خونساريس     گهرست مه،ي گُِپس چنو گُديسهر

يا سيب خوانساريش را به سهيل ) ماه گرفت( خسوف شد يهايش چنان بود كه گوي  گونهيسرخ
 . است  زده
 و بسيار بديع ي ابداعيكه تشبيه) خسوف( ماه ي معشوق به گرفتگنة لُپ و گويتشبيه سرخ(

 ).است
 ريسه رد ماه گردــه به گــوش بستــه  تيگس منه ريس چه آسمون، كهكش نفت

 ماه هوش ياش بر گرد  چهرهياش چون كهكشان، گرد  ياش مثل آسمان، بين چهرهپيشانيش در 
 .بسته بود

 به ي به آسمان و بينيتشبيه پيشان: به خود همراه است كه هر مشبه با مشبهدارد تشبيه مفروق (
 ).بينيم  ي مي تازگيدر اين تشبيه هم نوع(كهكشان 

   ملث مه نَويچشمه بتديدم به منه    دم افتويدوشينه رسيدم ِكله مال
 در يبتگذشتم، )  چنده سياه چادر در يك منزلگاهةمجموع (يهنگام طلوع آفتاب دوش كنار مال

 .ميان چشمه ديدم كه همچون ماه نو بود
 . )هم وجود دارد) بت(اما در اين بيت استعاره مصرحه ) تشبيه ساده است(تشبيه يار به ماه نو (
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 ودمه يادم اُويد از سِر كژدين و تك و    عرقويچشمون سيه، ريس چو مه، زلف چ
حكايت ...! (  ماه يادم آمد از سر كژدم و تكاپو. زلف چون عقرب،چشمان سياه، رويش چون ماه

 ). چون ماه و زلف چون عقربيتشبيه مفروق رو( .) كژدم را به ياد آوردميماه و تكاپو
  ي برنج چم سرد اَو دماغي، يا چي دري چدندون         قلم، خالك نرقه به گُرس بيد ي چينُفت

دندان همچون مرواريد يا مثل برنج چمنزار ) جلو، نوك: گُر( كنارش بود يا چون قلم، خالك نقره
 .)سفيد بود (١٤سرداب

 به برنج مرغزار سرداب بار ديگرر و دبار به كدندان ي: به يك مشبه به چند مشبهدارد؛ تشبيه جمع 
 . )است  تشبيه شده

 داو برنج چم سري يا چي دريدندون چ  و و روزـد شـ به سرس بيد به ماننيكيش
  يا مثل برنج چمنزار سرداب يچون در  به سر داشت همانند شب و روز، دندان هميكيش

 كه يا پارچه(كيش : شود  ي ظرافت ديده مي قدر اما،اگرچه مصراع اين بيت تكرار بيت قبل است
است   رود شاعر خواسته  يگمان م!  شب و روزي مقنعه يار و در يك سوبر سر يا) بافند  ياز كتان م

صورت   اين  به روز تشبيه نمايد كه در، كه در زير كيش است،كيش را به شب و چهره يار را
 . است  ها ديگر سو آورده به  و مشبهيها در يك سو  چون مشبه؛است  كار برده  به»وففتشبيه مل«
 : تجاهل العارف) ب

 ! تو مقبوليسه؟ي آدم نه گمونُم چ    ؟ي يا كه پري تو آدم بگُدمورا و
 . كنم آدم چون تو مقبولش باشد  ي؟ گمان نمي يا پريبه او گفتم آدم

 : يدر توصيف با ناز راه رفتن دختر):  نيكويبهانگ(حسن تعليل ) پ
   كه خلق برن شورن سرهنه زشخاك    منّت به زُمين نُهاد كه پام پاكت ِكرد

 سر شستن ي اوست كه مردم برايمين منّت گذاشت كه پاهايم تو را پاك كرد، خاك كف پابر ز
 . برند  يم
 : اغراق) ت

   كه شُور آبيدترچنوايرهد عرق     اره سر وااليرهنه ِبگرد و ه
 .  كه دره خيس شد، عرق ريختقدر فت، آن يراه را گرفت و سر باال م



 

  

601   )يبختيار (ي كرّاني به سبك و اشعار مال زلفعلينگاه

  

  :)تناسب(النظير  مراعات) ث
  نديد ليليسهيمجنون زهو بيد به ت     قيسي و فهميدي ماليگد ورمو كه

 . خاطر او مجنون شد و گرنه ليال را نديد   كه قيس بهي و فهميديمالي: به من گفت
  سهي زدعا عيس اماجوِن حق ايده    مسگُدگد ورمو كه مرده زنده ايبو؟ 

 . است) ع(ي  عيسي اما از دعادهد  يجان را حق م: شود؟ به او گفتم  يبه من گفت كه مرده زنده م
 : ارسال المثل) ج
   پيليسهيچادريم يقين ز ب  يب    ادر يهــ چي ز بم دايعصمت  يب
 .  اوستيپول  ي او هم به يقين از بيچادر  ي ب، استيچادر  ي مادرم از بيعصمت  يب

 ). است را بيان كرده ي اجتماع-ي سياسي ظريف رويكردينگاهبا در اين بيت 
  :(Aliteration)ي آراي واج) چ

   شوخ شيخ زگُستاخيسهيگد شوخ  ؟ي داري تو، واشيخ چه شوخيگد شوخ
  . اوستي شيخ از گستاخيشوخ: ؟ گفتي داري، چه شوخيكن  ي ميگفت با شيخ تو شوخ

 . است   دادهي خاصي شعر زيباييكه عالوه بر اعنات به موسيق)  و خيها تكرار واج(
 : ايهام) ع

   غفّاري ا»مجرم«به جمله امتونس ده، ببخشا   حد  يتو عمر و عزّت ب!  حرمت احمدياله
 .  غفاري ايمجرم را ببخشابراي اوست، حد  ي، عمر و عزت ب)ص(خدايا به حرمت احمد 

اي است به تخلّص وي و ديگر در  نخست اشاره: است كار رفته  به دو معني به »مجرم«در اين بيت 
 .معني گنهكاران
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