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*

دكتر محمدرضا شفيعي كدكني

در عصر ما بهويژه در يكي دو دهة اخير ،از ميان دهها هزار شعري كهه در
طول سال در روزنامهها و مجالّت انتشار مييابد حتي يكي هم در ميان مردم گُل
نميكند و بهندرت ميتوان استثناهايي براي ايه ااعهده يافه،،ولي در اهديم بها
نبودن وسايلي از نوع راديو و تلويزيون و مطبوعات ،شهعر فارسهي ،شهعر امثهال
سنائي و سعدي و حافظ ،يك هفته يا يك ماه بعد از سروده شدنش همان شهرتي
را كه در غزنه و شيراز مييافته در سمراند و بخهارا و كشهمير و كاشهنر نيهز بهه
دس ،ميآورده اس .،ما اي توفيق را نتيجهة نبهوه هنهري سهرايندگان اي گونهه
شعرها ميدانيم و تا حد زيادي هم اي سخ پذيرفتني اس ،امها نبايهد فرامهو
كرد كه در دنياي اديم هم ،شعر ،رسانههاي خاص خود را داشته و بررسهي ايه
رسانهها ،در طول تاريخ ميتواند موضوع كتابي جداگانه ارار گيهرد ولهي در ايه
مجال اندك طرح مختصري در باب اي رسانهها بيفايده نخواهد بود.
تصوري كه امروز از شعر فارسي در ادوار گذشته داريم ،صورت خهامو
و مكتوب آن اس ،و كمتهر بهه ايه انديشهه ميپهردازيم كهه ايه شهعرها تنهها
* .اشرااينامه ،صص  165تا 191
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درصورت يك وراه يا يك ديوان ،حضور فرهنگي نداشهتهآند بلكهه بهه تناسه
اهميتي كه مييافتهاند در اعماق جامعه نيز به طرق مختلف انتشار مييافتهاند كهه
يكي از آن راهها راه نوشت و نسخهبرداري به صهورت ديهوان بهوده اسه ،،امها
وااعي ،امر اي اس ،كه شعر ،هنري اس ،گفتاري و نقش «ادا كردن»( )1و «آواز»
و عرضهداش ِ،زندة آن ،در نثر و گستر

آن ،و التذاذ مهردم از آن ،نقهش بسهيار

مهمي بوده اس )2(،و هماكنون نيز به تجربه ميبينيم كه انتشار يك شعر از طريهق
راديو و «كاس »،چه بُرد وسيعي دارد و بعضي از شاعران مشهور عصر ما ،سههم
اابل مالحظهاي از توفيق شعرشان را مديون صداي گرم و اسلوب مؤثر اداي شعر
خويش ،در كاس،هاي انتشار يافته در اي سالها ،هستند.
شايد مؤثرتري راه نشر شعر را در حورهههاي بسهيار وسهين شهنوندگان و
دوستداران بتوان حوزة موسيقائي آن تعيي كرد ،يعني آنجا كه شعري بر اثر همراه
شدن با آهنگي خاص ،توفيق آن را مييافته كه در ميان انبهوه عالامنهدان انتشهار
يابد .اصالح «صورت بست » كه به معني آهنگ ساخت روي شعرهاس ،از اهديم
در كت

تاريخ و تذكره ديده ميشود .نظامالدي عليشير نوايي در رسالهاي كه در

باب لطايف پهلوان محمد ابوسعيد پرداخته بوده اس ،و بخشي از آن در مجهال
النفاي

نقل شده ميگويد :روزي پهلوان نزد م آمد از او پرسيدم كه مدتي اس،

از شما چيزي(( )3يعني آهنگي) نشنيدهام .جواب گف ،كه «در اي روزها به يهك
غزل امير سيد نسيمي صوتي بسته شده ».و از اشااان خود كهه همزبهان او بودنهد
يك دويي را طل

كرد و بنياد كرد .مصراع اول غزل فقير [= نوايي] بود .هنوز به

كسي نخوانده بودم .گفتم :توارد واان شده باشد .مصراع دوم را كه خواند ههم از
فقير بود .تعج

كردم كه يك مطلن توارد واان شده باشهد بسهيار غريه

اسه.،
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القصه غزل را تمام كرد و به «نوايي» كه رسيد «نسيمي» خوانهد بههغاي ،متنيهر و
متأثر شدم .چون ديگر مجال سخ نمانهد از ممهرش شهعر ،سهكوت ورزيهدم و در
تحسي كار او كوشيدم بعد از ساعتي ظاهر ساخ ،كه «غزل از شماس ،،بنده در
محل خادمي از جي

شما بيرون آورده ياد گرفتم و صورت بستم )4(»...و اي هنر

«صورت بست » كه در دورة غزنوي و سهلجواي آن را «صهورت سهاخت » تعبيهر
ميكردهاند( )5و به عربي «وضنِ الحان» ميگفتهاند( )6كار استادان برجستة موسهيقي
در هر دورهاي بوده اس ،و ما بعضي از اي افراد را در تاريخ ميشناسهيم ازابيهل
ابوالفتوح غضايري( )7كه «الحان» او و «اول»ههاي او در تهاريخ شهعر و موسهيقي
ايراني ،حال ،افسانه و اسطوره يافته بوده اس ،و همهجا شاعران تا ارنها بعد از
او ،از آن الحان و اولها در شعر خهويش يهاد ميكردهانهد ،مثهل نهواي باربهد .در
دورههاي بعد اطالعات در باب اي گونه هنرمندان كه كارشهان «صهورت بسهت »
بوده بيشتر ميشود .مثالً در عصهر صهفوي ،در بهاب ميرصهوفي يهزدي ،صهاح
تذكرة نصرآبادي ميگويد « :در بست صوت و عمل بديل نداش«،
حاصل همي جان

()8

موسيقائي نشر شعر بوده اس ،كه اب بطوطه از انتشار

شعر سعدي در بيان مالّحان چيني ياد ميكند.

()9

در حوزة همراهي موسيقي و شعر ،يك نكته را دربارة مثنوي موالنا نبايد از
ياد برد كه اي كتاب از همان آغاز به وجود آمهدن ،جمعهي «مثنويخهوان» را بهه
وجود آورد كه تاكنون بيش و كم در گوشه و كنار عالم ،بههويژه بهر مهزار موالنها
هستند و در راه گستر

عالامندان اي اثهر بيهمتهاي بشهري ،بها هنهر خهويش

ميكوشند .استاد فروزانفر نوشته اس« :،در همهان زمهان موالنها طبقههاي بهه نهام
«مثنويخوان» در ميان عاشقان و مريدان وي ممتاز بودهاند و اي طبقه مقابل اُراء
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ارآن ارار داشتهاند و همي سنّ ،پ
مجال

از وفات موالنا بر سر تربه ،مبهارك و در

خلفا و جانشينان او معمول بوده اس».،

()10

واتي بخواهيم اي خصوصي ،شعر فارسي را تا دورهههاي كه تهر تعقيه
كنيم به هنر گوسانها و خنياگران دورة پارتها خواهيم رسيد.

()11

دربارة راويان شعر هنوز تحقيق جامعي انجام نگرفته و جهاي آن هسه .،از
مجموعة اشارات شاعران عهد كه تا ارن ششم چني دانسهته ميشهود كهه ههر
شاعري ،يا دس،كم بعضي از شاعران بزرگ ،راويي داشته كه ايه راوي شهعر او
را در محافل ،و بهويژه در مجل

شاه ،با شيوة خهاص و بها آواز خهو

عرضهه

ميداشته اس .،اينكه رودكي در حق فرا الوي شاعر ميگويد:
شاعر شهيد و شهره فرا الوي
وآن ديگران به جمله همه راوي

()12

اشارت به همي راويان دارد .هم در عصر ساماني و غزنوي از اي راويهان نشهان
ميتوان جُس ،و هم در عصر سالجقه .خاااني اشارات بسياري به راوي خهويش
و آهنگ خو

او دارد:
راوي خاااني از آهنگ در ديوان سمن
نقش نام بوالمظفر اخستان انگيخته

()13

سنائي غزنوي راويي به نام «عطّيه» داشته كه شعرهاي او را در ماوراءالنهر رواي،
ميكرده و همي امر موج

حسد و خشم بعضي از شاعران آن نواحي ،و ازجمله

سوزني سمراندي شده ،و او در چندي اطعه ،اي عطّيه را كه راوي سنائي بهوده
اس ،مورد هجوم و هجو ارار داده و سنائي را نيز:
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سهل اس ،سنائيا ثناي تو
وي ادر و فضيل ،و بهاي تو
اشعار تو را به جملگي ديدم
آورد «عطّيه»مان عطاي تو
هر شعر تو را «نقيضه»اي گفتم
اي بود و نبُد جزي سزاي تو

()14

نام راوي بعضي شاعران ديگر ازابيل راوي رودكهي بهه نهام «مه »( )15و
راوي مختاري غزنوي به نام «محمد»( )16هم در كتابها ثب ،شده اس .،انهوري در
ضم عذر نفرستادن شعري به خدم ،ممدوح در پايان اصيدهاي ميگويد:
اي خدم ،منظوم كه در جلوة انشاد
دوشيزة شيري حركات و سكنات اس،
زان راوي خو خوان نرسانيد به خدم،
كز شعر ،غرض شعر ،نه آواز رُوات اس،

()17

و با اي همه سرنوش ،شعر را به درجة موزوني راوي مرتبط ميكند كه:
سراي افتخار ،آن شعر باشد
كه افزون باشد

راويّ موزون

()18

از توضيحي كهه خااهاني در خهالل يكهي از نامهههاي خهويش ميدههد
ميتوان استنباط كرد كه گاه اي راويان از پهيش خهود در شهعرها تصهرفاتي نيهز
ميكردهاند و بياذن و اجازة شاعر ،آن را بر پادشاهان عرضه ميداشتهاند.

()19

در اينجا يك نكته در باب كلمة راوي به ذه ميرسد كهه مطهرح شهدن آن
بيسودي نخواهد بود .در زبان عربي اصل مادة «روي» بهه معنهي سهيراب كهردن
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اس ،و «رواي ،شعر»( )20به معني نقل آن مجازاً ،شيوع دارد .با اينكه راويان شهعر
هم در عربي داشتهايم كه كارشان نقل شعرها از حافظه بهوده اسه ،ماننهد حمّهاد
راويه ولي در سنّ ،رواي ،شعر عربي ،خواندن آن به آواز خهو

و حُسه اداي

آن به هيچوجه ملحوظ نبوده اس ،درصورتي كه همهجا از كلمة «راوي» در شعر
فارسي ،شخص خهو آوازي كهه در حسه اداي شهعر ،كمهال شههرت را دارد،
فهميده ميشود .ميتوان احتمال داد كه «راوي» فارسي از مهادة «رَوْي» عربهي بهه
معني سيراب كردن اشتقاق نداشته باشد و از «رو» و «رواني» گرفته شده باشهد و
اينكه ميگويند «فالني درسش را روان كرده اس »،يعنهي بههخوبي آموختهه و در
حافظه دارد و از عهدة اداي آن به بهتري وجهي برميآيد باايماندة همهي نكتهه
اس ،و اينك به اي شواهد توجه كنيد كه در آن «روي» و بروِي» به معني حسه
اداي شعر يا عبارت اس:،
اگرچه خامش مردم كه شعر بايد گف،
زبان م «بروي گردد» آفري تو را

()21

و در تفسير بصائر يميني ،ميخوانيم» :آنگاه مُقرئ (آوازخوان و خو صهدا)
محمود االنسي را كه خو آوازتر بود از اهل روزگار خود ه و خواجة ما را بدان
آسايشي بود و گفتي در دل آواز مُقري محمود ميگويد ه گفه« :،چنانهك تهو را
فرمودهاند ،بروي بخوان» و آنگاه او به خو تري آوازها بخواند.

()22

و اي بي،ها از مثنوي موالنا كه مفسران و شهارحان دربهارة آن نتوانسهتهاند
تصميم بگيرند:
جهد ك تا مس ،و نوراني شوي
تا حديث ،را شود نور

روي

()23
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نام هر چيزي چنانكه هس ،آن
از صحيفهيِ دل روي گشتش زفان

()24

در تمام اي نمونهههاي «رَوِي» و «بَهروي» ظهاهراً از «رفهت » و «روانهي»
اشتقاق يافته و با همان تعبير «روان بودن» يا «روان كردن» درس مهرتبط اسه ،و
چه بسا كه كاربردي كه و ماابل اسالمي داشته باشد .درمهورد كهار گوسهانها و
خنياگران عهد اديم ايران.
اگر اي فرض را بپذيريم «راوي» شعر به آن معنا كه در ادب فارسي عههد
آغازي كاربرد دارد ،يك كلمة فارسي خواهد بهود و ربطهي بهه «رَوْي» در عربهي
ندارد .اينكه در اوامي

عربي براي مأة «روي» جز سيراب كهردن معنهايي وجهود

ندارد و همة زبانشناسان عرب اعتراف دارند كه ايه مهاده در معنهي «نقلكننهدة
خبر» كاربردي مجازي اس ،ميتواند تأييدي بر اي حدس باشد بهويژه كه حمّاد
«راويه» ( 155-95ه  .ق) ه كه نخستي فرد از همي راويهان اسه ،ه واتهي بهه
حضور وليد ب يزيد اموي (خالف )125-126 ،رسيد وليد از او پرسيد «چرا بهه
تو «راويه» گفتهه ميشهود » و او توضهيحي در بهاب همهي هنهر شهعرخواني و
محفوظات خويش داد كه ماية حيرت خليفه شد و اي حمّاد راويه بهه دليهل نهام
جد

كه «شاپور» اس ،و نسبش كه «ديلمي» اسه ،در اصهل يهك نفهر ايرانهي

ّة»(.)25
ِ مِ َ العربي
َة
فارسيزبان بوده اس ،و به تصريح اب خلكان «اليلُ البضاع
در دنبالة بحث از نقش آواز و موسيقي در نشهر شهعرها ،يهادآوري اينكهه
بعضههي از شههاعران خههود شههعرهاي خههويش را بههه لحهه و آوازي دلكههش ادا
ميكردهاند ،نبايد فرامو

شود .در ديوان حافظ اشاراتي صريح به اي نكته وجود

دارد كه حافظ اي غزلها را ه كه گاه زمينهة مهدحي آشهكار دارد و زمهاني جنبهة
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مدحي آن امروز نهفته مينمايد ه با آواز خو

در مجل

پادشهاهان ميخوانهده

اس.،
غزل گفتي و دُر سفتي بيا و خو

بخوان حافظ

كه بر نظم تو افشاند فلك عِقْدِ ثريا را
و در سرگذش ،فرخي سيستاني نيز ،صاح
برخاس ،و به آواز حزي و خو
سيستان».

()26

چهار مقاله ،ميگويد« :فرخي

اي اصيده بخواند كه با كاروان حلّه بهرفتم ز

()27

و عبدالجليل ازويني رازي ميگويد« :شم

رازي شاعر در حضرت شد و

باستاد و به آوازي بلند اي اطعه بر سلطان خواند»(.)28
ديگر شاعران نيز به عرضه كردن شعر خويش با آواز اشارت دارند ،انوري
درضم اصيدهاي به مطلن:
دي بامداد عيد كه بر صدر روزگار
هر روز عيد باد به تأييد كردگار
ميگويد معشوق م ه كه ظاهراً هم او نيز راوي شعرهاي شهاعر اسه ،ه
مرا گف« :،براي عيد چه خدمتي (چه شعري در ستايش ممدوح) آماده كردهاي »
و م از اي كه غفل ،كرده بودم احساس شرمندگي كردم و او گف ،اگر از گفتة
خودت اطعهاي به يهادت آورم چگونهه خواههد بهود و شهاعر از ايه بابه ،بهه
شكرگزاري از او ميپردازد و او:
آغاز كرد مطل

و آواز بركشيد

و آنگاه چه رواي ،چون دُرّ شاهوار:
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كاي كائنات را به وجود تو افتخار
وي بيش از آفرينش و كم ز آفريدگار

()29

از شعر سوزني چني دانسته ميشود كهه «راوي» انهواع و ااسهام داشهته و
عالوه بر راوياني كه در مجال

سالطي شعرها را خو

ادا ميكردهاند ،راوياني

نيز بوده اند كه براي عامة مردم و در بازارها ،اي وظيفه را انجام ميدادهانهد و بهه
اي گونه راويان ميگفتهاند «راوي بازارخوان»
ملحدان سُنّي شوند ،اندر طب  ،گر مدح تو
راوي بازارخوان خواند به بازار طب

()30

يكي ديگر از راههاي نقل و انتقال و نشر و انتشار شعر ،در گذشته مجال
تذكير و وعظ بوده اس .،اگر امروز ما از كمّ و كيف آن مجال
نداريم تا از آن طريق به اهمي ،اي مجال
صورت مكتهوب بعضهي از ايه مجهال

آگهاهي بسهياري

در نشر شعر پي ببهريم ،خوشهبختانه
وعهظ بهااي اسه ،و از تأمهل در ايه

«مجال » ميتوان درياف ،كه بخش اابل مالحظههاي از يهك مجله

تهذكير را،

شعر ،تشكيل ميداده اس.،
آنچه «ادبيات» وعظ و تذكير را در فرهنگ ايهران عصهر اسهالمي تشهكيل
ميدهد حجم بسيار چشمگيري اس ،و نگاهي به نمونههاي بسيار مشهور و راي
اي گونه كتابها ،ما را در اي چشمانداز ،از هرگونه بحث درازدامني بينياز ميكند.
«مجال » احمد غزالي( )31و روضة الواعظي فتّال نيشهابوري( )32و مجهال
ولد پدر موالنا( )33و مجال

خود موالنا( )34گفتارهاي شم

بههاء

تبريزي( )35نمونههاي

اي گونه آثار اس ،و نشان ميدهد كه در اي مجال  ،شعر و روايه ،شهعر چهه
اهميتي داشته اس .،اسرارالتوحيد( )36نمونهة ديگهري اسه ،از اي گونهه كتابهها و
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نخستي نمونة موجود اي نوع ادبي اس ،و سرشار اس ،از شعرهايي كه بوسعيد
بر سرِ منبر ميخوانده اس .،شعرهايي كه غالباً ربطي بها عهوالم وعهظ و مجهال
رسمي ندارد و بسياري از آنها ترانهها و حرارههاي عاميانهة رايه در ميهان عامهة
مردم اس .،و از مقولة همي كتابههاي «مجهال » و «وعهظ» اسه ،بعضهي كته
عرفههاني ازابيههل روحاالرواح سههمعاني( )37و النوبةةةِاللثللةةة
كشفاالسرار ميبدي( )38و از همه مهمتر و به لحاظ تاريخي كه تر تفسهير سهورة
يوسف( )39از احمد ب محمد ب زيد طوسي كه در  459در ازوي از شافعي به
داود سماع حديث داشته و كتابش را هم ظاهراً در همان حدود از سالها حهداكثر
 470هجري تأليف كرده اس.،

()40

اي كتاب كه نمونة عالي و برجستة اي نوع آثهار اسه ،تركيبهي اسه ،از
«اصه» و «وعظ» و «شعر» و حجم اابهل مالحظههاي از ايه كتهاب را «شهعر»هها
تشكيل مي دهد .هم شعرهاي عاشقانه و ههم شهعرهاي عارفانهه و ههم شهعرهاي
زاهدانه و بهويژه رباعيهاي بسيار.
اي نكته كه شعر دورههاي آغازي زبان فارسهي ،در سهنّ ،شهعر شهفاهي
باليده و رشد كرده اس ،،امروز جاي ترديد نيس .،از «چنگ برگرفت » رودكهي و
«سههرود انههداخت » او ،تهها راويههان خههو آوازي كههه در مجههال

پادشههاهان و در

بازارها( )41شعرها را به آواز ميخواندهانهد تها مهذكّران و اههل منبهر تها مرشهدان
زورخانه ،همه و همه دليل اي اس ،كه شهعر فارسهي دورة اسهالمي ادامهة كهار
گوسانهاي پارتي اس .،در باب راويان ،پيش از اي  ،بحث كردهام ،در اي لحظه
ميخواهم چند نكته در باب نقش مذكّران را در نشر شعر يادآور شوم.

51

راههاي انتشار يك شعر در قديم

مجال

تذكير و وعهظ كهه همهواره در تهاريخ مها داراي نقهش سياسهي و

فرهنگي بسيار مهمي بوده اس ،هنوز با رو

علمي مورد بررسهي اهرار نگرفتهه

اس ،و ما نميدانيم كه جز «اُصّاص و مذكّري »( )42و مرشهدان زورخانههها ،چهه
كساني حامالن و ناشران فرهنگ در ميان تودههاي مهردم بودهانهد .اهوهخانهههاي
عصر صفوي ،فقط در دايرة همي دو سه ارن اخير شايد نقشي در كنهار مجهال
تذكير و وعظ داشته باشند ولي بازهم نقش آنها بسيار ناچيز اس.،
تصويري كه بعضي از مورخان از مجال
مذكّران نقل كردهاند ازابيل مجال

وعظ بعضهي از ايه واعظهان و

وعظ احمد غزالهي و اط الهدي مظفهر به

اردشير عبّادي يا عالءالدي خواري( )43همه نشاندهندة عمق نفهوذ ايه افهراد در
محيط اجتماعي عصر اس ،و اي ويژگي در فرهنگ ما تها همهي پنجهاه شصه،
سال ابل محفوظ بوده و آنچه از مجال

وعظ بعضهي از واعظهان ازابيهل كيهوان

ازويني( )44نقل ميكنند همه گواه بر اي حقيق ،اس.،
اي مذكّران با نفهوذ عميقهي كهه در شهبكة مسهاجد و در دورهههاي بعهد
خانقاهها و رباطهها و بعهدها تكايها و حسهينيهها و منهازل خصوصهي اشهخاص
داشته اند ،از شهرهاي بزرگ گرفته تا كوچكتري روستاها ،همهه جها حضورشهان
محسوس بوده اس .،بسهياري از اينهان ،از اهميّه ،شهعر ،در تهيهي احساسهات
شنوندگان آگاه بودهاند و مجل

خويش را با نمونههاي شعر ميآراستهاند .نهتنها

مذكّر و واعظ بر منبر شعر ميخوانده كه گاه شاعري را وادار ميكرده اس ،كه در
پاي منبر او ،شعر خويش را بر ديگران عرضه كند چنانكه از اي داسهتان راحةةِ
الصدور درمورد عبّادي واعظ نامدار و عمادي شاعر مشههور اهرن ششهم دانسهته
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ميشود« :شنيدم كه عمادي كه از شاعران او [يعني طنرل ب محمد به ملكشهاه
متوفي  ]529بود ،بر عبّادي اصيدهاي ميخواند كه شعر:
ره ميبريم و ديده به رهبر نميرسد
كان ميكنيم و تيشه به گوهر نميرسد
عبّادي بر سر منبر بود .عمادي بدي بي ،رسيد كه:
بر آستان جاهِ تو چرخ ار نداد بوس
عذر

ابول ك كه مگر بر نميرسد

عبادي گف :،امير عمادي هر آرزو كه دارد بخواهد .عمادي مالزم ااضي را
كه با خود داش ،گف« :،به هزار دينار سرخ ارض محبوسم و موكّل ايه اسه.،
وجوه ارض ميبايد» عبّادي سر فرو برد .يكي از مريدان گف« :،ببود» عبادي سهر
برآورد ،گف« :،مير عمادي چو هزار دينار با ارض دهد فردا ديگر ارضهش بايهد
كه بخورد ».مردي ديگر گف« :،هزار ديگر ببود ».و عمادي بياسهود .مهدح شهاعر
گويم يا همّ ،عالم يا ارادت مجلسي

()45

اي مذكّران ضم اينكه نشهردهندگان نمونهههاي برجسهتة شهعر در ميهان
مردم بودهاند ،حافظان موسيقي ملّي ما نيز بودهاند و بسهياري از اينهان تها همهي
اواخر به حُس صوت و موسيقيشناسي و گهاه خالّايه ،در حهوزة آهنگسهازي
شهرة آفاق بودهاند ،مثل تاج نيشابوري در ارن نهوزدهم و در اهرن بيسهتم بهراي
نمونه صهدرالمحدثي اصهفهاني كهه «گوشهة صهدري» در موسهيقي عصهر مها از
ساختههاي اوس.،

()46

در فاصلة ميان منبر و «مجال

خاص موسيقي» خانقاهها وجهود داشهتهاند

كه تركيبي از موسيقي و منبر بودهاند زيهرا مشهايخ صهوفيه در خانقهاه بهر تخه،
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(چيزي شبيه منبر) مينشستهاند و مجل

ميگفتهانهد .مها نمهيدانيم كهه ابهل از

ابوسعيد ابوالخير آيا مشايخ ديگري هم بودهاند كه در مجل هاي خويش بهجاي
«آيه» و «حديث» از «شعر» ،آن هم شعرهاي عاشقانة راي در ميان عامة مردم سود
جويند يا نه ،اما از تصريح مؤلف اسرارالتوحيد و مؤلف حاالت و سهخنان چنهي
دانسته مي شود كه مسألة شعر خواندن بوسعيد بر منبر را ،مخالفهان او ،بهه عنهوان
مهمتري نقطة ضعف او تشخيص داده بودهاند و در محضري كه عليهه او ترتيه
داده بودند و به نزد سلطان غزني فرستادند يكي از مهمتري ايرادهها بهر او ،ايه
بود كه «اينجا مردي آمهده اسه ،از ميهنهه و دعهوي صهوفيي ميكنهد و مجله
ميگويد و بر سر منبر بي ،ميگويد و تفسير و اخبار نميگويد»( )47و به رواي ،و
تعبير صاح

حاالت و سخنان گفتند« :شيخ صهوفي پديهد آمهده اسه .،مجله

ميگويد .و در مجل
همه بي ،گويد».

نه تفسير ارآن ميگويد نه اخبار رسول عليهالسالم بهل كهه

()48

ولي در دورههاي بعد در مجال

صوفيه ،خوانهدن شهعر بهه صهورتهاي

مختلف چه بر منبر و تخ ،و چه در حلقة سماع ،به وسيلة اَهوّال ،كهاري بسهيار
راي بوده اس ،ازجملهه در مجهال
بنداد.

احمهد غزالهي ،چهه در خراسهان و چهه در

()49

يكي ديگر از مراكزي كه به نشر شعر و موسيقي ايراني ،در گذشته ،يهاري
ميرسانده اس ،زورخانهها بوده اس .،ورز

باستاني ايران ،همانطور كه امروز

هم مشهاهده ميشهود ،بها شهعر و موسهيقي آميختگهي عجيبهي دارد .بسهياري از
صورتهاي اي ورز

همراه با شعر و صداي مرشد زورخانه و آواز خو ِ او و

همراهي ضرب انجام ميگيرد و طبعاً هم براي ورزشكاران و هم براي حاضهران،
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كه در مواردي خيل انبوهي از مشتااان را ،به همراه داشته اسه ،مايهة آشهنايي و
پيوند با شعر بوده اس ،و مه خهود تعهدادي از شهعرهايي را كهه از كهودكي در
حافظه دارم ،و گوينهدة بعضهي از آنهها را هرگهز نتوانسهتم پيهدا كهنم ،از همهي
زورخانهها به ياد دارم.
در خيابان تهرانِ مشهد ،در محلة عيدگاه ،از محالت بسيار اهديمي مشههد
كه در ارن نهم حافظ ابهرو از آن يهاد ميكنهد ،جهايي كهه اكنهون بهازار رضها را
ساختهاند ،ابالً باشگاه ورزشي «طوس» بود و م بسياري از اواات فراغ ،دوران
كودكي خودم را واتي از درس ادي

برميگشتم به تماشاي آن ميرفتم و مسحور

صداي گرم مرشد و طني ضرب او ميشدم هنوز هم بعد از اري

نيم اهرن ،تهو

گويي دو گوشم بر آواز اوس.،
با همه كوششهايي كه براي روش شدن مسايل تهاريخ زورخانهه در ايه
پنجاه سال اخير انجام شهده هنهوز ههم بسهياري پرسشهها برجاسه ،و ههيچك
نميتواند تحوالت داخل نظام زورخانه را با اسهناد و مهدارك مكتهوب و علمهي
روش كند اما مسألة آميختگي اي ورز

و اي نهاد اجتماعي و فرهنگي با شعر

فارسي چيزي اس ،كه در آن جاي هيچگونه ترديدي نيس ،و شايد بتوان گفه،
كه در انتقال شعر ايراني ابل از اسالم به شهعر دورة اسهالمي ،ايه نههاد يكهي از
مهمتري نهادها بوده اس ،و تاكنون از اي باب ،مورد غفل ،اهرار گرفتهه اسه.،
شعر خنيايي و سنّ ،شعر شفاهي ماابل اسالمي ما را ،همي زورخانهه ،بهه عصهر
اسالمي انتقال داده اسه ،و بهه عله ،همراههي بها ضهرب و شهايد ديگهر آالت
موسيقي ،احتماالً از مجال
بيشتر بوده اس.،

تذكير و وعظ هم اهمي ،آن ه در اي مورد خاص ه
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دربارة نقش فضهايلخوانان و مناا خوانهان ،در انتشهار و گسهتر

شهعر

فارسي ،بهتري سندي كه موجود اس ،تصريحات مؤلف كتاب «فضايح» و ردّيهة
آن يعني كتاب «نقض»( )50اس .،مؤلف كتاب «فضايح» كهه كتهاب خهود را در ردّ
عقايد شيعيان و به گفتة خود

رافضيان نوشته اس ،و احتمهاالً در اواسهط اهرن

ششم (حدود  )550در نقد جنبههايي از فعالي ،سياسي و تبلينهاتي روافهض كهه
عدهاي را مأمور ميكردهاند تا در بازارها شعرهايي در مناا
و توجه مردمان را به حقاني ،آنان جل

امامان شيعه بخوانند

كنند ،ميگويهد« :و در بازارهها «منااه

خوانان» گندهده فرا داشتهاند كهه مها منقبه ،اميرالمهؤمني ميخهوانيم و همهه
اصيدههاي پسر بنهان رافضهي و امثهال او ميخواننهد و جمههور روافهض جمهن
مي شوند ،همه وايع ِ،صحابة پهاك و خلفهاي اسهالم و غازيهان ديه اسه ،كهه
ميخوانند و صفات تنزيه ه كه خدايراس ،جلّ و جالله ه و صف ،عصم ،ه كه
رسوالن خدايراس ،عليهمالسالم ه و اصة معجزات ه كه االّ پينمبران خهداي را
نباشد ه به شعر كرده ،ميخوانند و به عليِ بوطال

ميبندند».

()51

از اي عبارات مؤلف «مثال » روش ميشود كه نهوع شهعرهايي كهه ايه
مناا خوانان در بازارها ميخواندند ،داراي دو ويژگي بوده اس .،از يهك سهوي
وايع ،و بدگويي نسب ،به صحابة رسول و خلفاي اسهالم و غازيهان ديه بهوده
اس ،و از سوي ديگر مدايحي در حق امام عليب ابيطال

عليهالسالم كهه در آن

مدايح نوعي اغراق در حق او بوده اس ،و هم از تصريح مؤلف «مثال » پيداس،
كه واتي اي مناا خوانان به بازارهها وارد ميشهدهاند و شهروع بهه خوانهدن آن
شعرها ميكردهاند «جمهور روافض» جمهن ميشهدهاند .بهراي شهنيدن و احتمهاالً
تشويق خوانندة شعرها و جاي ديگر ،مؤلف مثال  ،از اي جماع ،رافضهيان كهه
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براي تشويق اي شعرخوانان در ويرانهها جمن ميشدهاند بدي گونه يهاد ميكنهد:
«و به اول شاعركان بداعتقاد مُفسد بينماز خمّار ،كه شعرهاي ركيهك گفتهانهد و
در بيرانهها جمن شده ميخوانند و اي خواجگانِ رافضهي گهاوريش احمهق روي
عوان ابله ديدار بيتميز ،همه بر دي و دينداران كينور با دلهها پهر غهلّ و غهش و
كي جمن شده و بر آن دروهها معتكف نبوده و اي بهتانها را بهه جهان خريهدار
شده و آن محاالت را در هيچ تهاريخي و اثهري از نقهل ثقهات ،اثهري نهه )52(».و
منظور

اي اس ،كه اينان در مراكز تجمّن مردمهان ،در شههرها ،چنهي امكهاني

ندارند به همي دليل صاح

«نقض» در پاسخ او ميگويد :چني نيس ،و مناا

خوانان در همهجا ،بها دلگرمهي و شهجاع ،تمهام ،منقبه ،و مهدح آل رسهول را
ميخوانند چه در مسجد عتيق و چه در دروازة زادمهران و مصلحگاه و هيچ منكر
و جاحدي هم ندارند« :پنداري نديده اس ،و نشنيده اس ،كهه مناا خوانهان در
اط

روده و برشتة نرصه* و سربليسان* و مسجد عتيق*( )53همان خوانند كه بهه

دَرِ زادمهران و مصلحگاه ،و بحمداهلل هيچ مسلمان ،منقبه ،و مهدح آل رسهول را
منكر و جاحد نباشد )54(».و باز در جاي ديگر از حوزة مناا خواني يهاد ميكنهد،
واتي كه مؤلف مثال

ميگويد« :رافضيان ايه همهه مناا هها بهدان خواننهد تها

عوامالناس و كودكان دگر طوايهف را از راه ببرنهد ».ميگويهد« :دروغهي ظهاهر و
بهتاني عظيم اس ،و دليا بري آن اس ،كهه اگهر غهرض ايه بهودي از خوانهدن
مناا  ،بايستي كه به ام و كاشان و آبه و بالد مازندران و سبزوار و ديگهر بقهاع،
كه االّ شيعه نباشند ،نخواندندي و معلوم اس ،كه آنجا بيشتر خوانند».

()55

نكتة ديگر اي كه شعرهايي كه ايه مناا خوانهان ميخواندهانهد ،از نهوع
مناا

راي در شعر شعراي معروف شهيعي ازابيهل كسهائي و فردوسهي و حتهي
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سنائي نبوده اس ،،بلكه بيشتر شعرهاي «پسر بنان رافضي» را ميخواندهانهد .ايه
پسر بنان رافضي كه استاد محدث اُرموي رضهواناهلل عليهه در بهاب او توضهيحي
نداده اس ،،ظاهراً بايد همان «عبدالملك ب بنان» باشد كهه واتهي مؤلهف نقهض
ميخواهد فهرس ،مفاخر شيعه را در المرو شعر فارسي برشمارد بعد از فردوسي
و فخري جرجاني و كسائي از او ياد ميكند و ميگويد« :فخري جرجهاني شهاعي
(= شيعي) بوده اس ،و در كسائي خود خالفي نيس ،كه همه ديوان او مهدايح و
مناا

مصطفي و آل مصطفي اس ،عليه و عليهمالسهالم و عبهدالملك به بنهان

رحمةهللا عليه مؤيد بوده اس ،به تأييد الههي )56(»...از ايه تأكيهدي كهه مؤلهف
«نقض» در ستايش عبدالملك ب بنان دارد كه «مؤيّد بوده اس ،بهه تأييهد الههي»
دانسته ميشود كه اوالً او در اي تاريخ درگذشته بهوده اسه ،و بنهابراي بايهد از
شعراي اواخر ارن پنجم يا اوايل ارن ششم باشد ،ديگر اينكه وي در كار شاعري
ه بهويژه در ستايش آل رسول و نكوهش دشمنان ايشان ه فردي شاخص و ممتاز
بوده اس ،كه توفيقات او را «تأييد االهي» تلقي ميكردهاند و شايد هم بهه عله،
همي افراطي كه در ستايش و نكوهش داشته اس ،،با همه انتشاري كهه شهعر
در بازارها و بر سر زبانها ،در آن روزگار داشته ،امروز هيچ اثري ظاهراً از او بااي
نيس ،،جز همان دو بيتي كه صاح
توضيحي كه صاح

نقض به مناسهبتي نقهل كهرده اسه )57(.،از

«فضايح» جاي ديگر در بهاب او ميدههد ميتهوان اطمينهان

حاصل كرد كه وي از مردم ام بوده اس ،زيرا در نقد عقايد شيعه ميگويد :و اي
بوده اس ،اعتقاد پور بنان امي و علهي مهتكلّم رازي و در اشهعار و منااه
گفتهاند«.

ايه

()58

درمقابل اي مناا خوانان ه كه طبعاً المرو جنرافيايي محدودتري داشتهاند
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ه جمن «فضايلخوانان» بودهاند كه عيناً همهان نقهش مناا خوانهان را عههدهدار
بوده اند و با خواندن شعر در بازارها ،عقايد گروه مقابل ،يعني اهل سنّ ،را ،تبليغ
ميكردهاند و طبعاً مورد توجه آن گروه بودهاند .مؤلف «نقض» بعد از نقل عبارات
صاح

«فضايح» دربارة «مناا خوانان» ميگويد« :اما جواب اي فصل آن اسه،

كه عج

اس ،كه ايه خواجهه بهر بهازار مناا خوانهان را ميبينهد كهه منااه

ميخوانند و «فضايلخوانان» را نميبيند كه بيكهار و خهامو

نباشهند .و هركجها

امّاري خمّاري باشد كه در جهانش بهرهاي نباشد و به حقيق ،نهه فضهل بهوبكر
داند نه درجة علي شناسد ،براي دام نان ،بيتي چند در دشنام رافضيان از بر كهرده،
و در سرمايه گرفته و مسلمانان را دشنام ميدهد و لعن ،ناوجهه ميكنهد و آنچهه
ميستاند به خرابات ميبرد و به غنا و زنا ميدهد و بر سبل ،اَهدَربان و مجبّهران
ميخندد و اي ااعدة نو نيس ،كه فضايلي و مناابي در بازارها فضهايل و منااه
خوانند .اما ايشان (= مناا خوانهان) همهه توحيهد و عهدل و نبهوت و امامه ،و
شريع ،خوانند و اينان (= فضايلخوانان) همه جبر و تشبيه و لعن.،
از تأمل در عبارات صاح

()59

نقض چند نكتهة ديگهر دربهارة ايه دو گهروه

دانسته ميشود .نخس ،آنكه ،دس،كم در حدّ ادعاي مؤلهف نقهض ،ايه گهروه
فضايلخوانان ،بيشتر مردمي حرفهاي بودهاند و كاري كه ميكردهاند از سر اعتقهاد
نبوده اس ،بلكه اي عمل ايشان نوعي كس

و كار و ممرّ معيش ،بوده اسه ،و

«براي دام نان» .به لحاظ موضوعي نيز شعرهايي كه اي فضايلخوانان ،در بازارها،
ميخواندهاند شامل توهي به شيعيان و لعن ،بر ايشان بوده اس ،و تحريهكآميز،
درصورتي كه مناا خوانان ازطريق شعرهايي در «توحيهد» و «عهدل» و نبهوّت و
امام ،و شريع ،،كار خود را دنبهال ميكردهانهد .نكتهة ديگهري كهه از عبهارات
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صههاح

«نقههض» ميتههوان فهميههد اشههارهاي اسهه ،كههه وي بههه سههابقة تههاريخي

فضايلخواني و مناا خواني دارد و ميگويد« :اي ااعدة نو نيس ،كه فضايلي و
مناابي در بازارها فضايل و مناا

خوانند ».پ

بايد سابقة تبلينات سياسي از راه

شعر ،به ارن پنجم و شايد هم دورههاي اديمتر برسد ،يعني عصر آل بويه.
مؤلف «فضايح» ،در بخشهاي ديگر كتهاب خهويش توضهيحات بيشهتري
دربارة نوع شعرهاي مناا خوانان ،از ديدگاه موضوع ،آورده اس ،و مدعي شهده
اس ،كه اي مناا خوانان «در بازارها و منازيها ميخوانند كه علي را به فرمهان
خداي تعالي در منجنيق نهاده و به ذات السالسل( )60انداختند تا به تنهايي آن العه
را ه كه پن هزار مرد در او بود تيغزن ه بستد .و علهي دَرِ خيبهر بهه يهك دسه،
بركند ،دري كه به صد مرد از جاي خود بجنبانيدندي و بهه دسهتي ميداشه ،تها
لشكر بدان گذر ميكرد( )61و بوبكر و عمر و عثمان و ديگر صحابه ه از حسد بهر
علي ه بر آن در آمد و شهد ميكردنهد تها علهي خسهته گهردد و عجهز

ظهاهر

گردد )62(».اي منازيها ظاهراً منظهوم بهوده اسه ،از نهوع علينامهه( )63و حملهة
حيدري و شايد هم هستة نخستي حماسههاي مذهبي شهيعي بهوده اسه .،نكتهة
اابل يادآوري در اي مورد سخني اس ،كه صاح

«نقض» در پاسخ ايه گفتهار

مؤلف «فضايح» آورده اس ،و از درگيريهاي ديگري در درون اي ستيزهها خبهر
ميدهد .به عقيدة مؤلهف «نقهض» متعصهبان بنياميهه و مروانيهان ه بعهد از اتهل
حسي (ع) ه با فضيل ،و منقب ،علي طااه ،نميداشهتند .جمهاعتي خارجيهان از
بقيّ ،سيف علي( )64و گروهي بددينان را بههم جمن كردند تا منازيها بهه دروه
و حكايات بياصل وضن كردند در حق رستم و سُرخاب و اسفنديار و كاووس و
زال ،و غير ايشان ،خوانندگان را بر مُربّعهات اسهواق( )65بهالد مهتمكّ كردنهد تها
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ميخوانند .تا رد باشد بر شجاع ،و فضل اميرالمؤمني  .و هنوز ههم ايه بهدع،
بااي مانده اس ،كه به اتفاق امه ،مصهطفي مهدح گبركهان خوانهدن و بهدع ،و
ضالل ،اس».،

()66

يك نكتة مهم از پاسخ مؤلف نقض اابل اسهتنباط اسه ،كهه معركههگيران
(هنگامهدارها) در مناطق پرجمعي ،و مراكزي كه تودة مردم در آن انبوه بودهاند و
غالباً مركز تجمّن مردمان فاسد بوده اس .،هنگامة (معركة) فضايلخواني خهويش
را بهپا ميداشتهاند و مؤلف نقض با طنز پوشهيدة خهويش ،صهاح

«فضهايح» را

بدانگونه اماك فرا ميخواند تا از اي رهگذر براي او دو مقصود حاصهل شهود.
يكي از اي دو مقصود شنيدن فضايلخواني هممهذهبان اوسه ،و ديگهري را بهه
كنايه و سكوت واگذار كرده اس« :،خواجهه اگهر منقبه ،علهي از مناا خوانهان
نميتواند شنيد ،بايد كه بدان هنگامهها ميرود به زير طهاق بهاجگر* و صهحراي
درغايش* كه اي مصنّف را در آن هنگامهها از دو گونه مقصود حاصل اس»!،

()67

نقش مؤثر و اجتماعي اي گونه شعرخواندنها تا بهدانجا بهوده اسه ،كهه
دول،مردان عصر در مقابل ايشان به سخ،تري رفتاري معامله ميكردهاند چنهان
كه به تصريح صاح

«فضايح» در دورههاي ابل از تأليف كتاب او ،زبان عهدهاي

از اي مناابيان را بريدهاند و يك مورد آن در حق بوطال

مناابي بوده اسه ،كهه

در ساري مناا خواني ميكرده اس ،و «هجو صحابة پاك و ادح زنان رسول» و
به فرمان «سلقم» دختر ملكشاه زبانش را بريدهاند( )68و عي همي رفتار را در حق
يكي از فضايلخوانان در ازوي كردند ،به اي معني كه به دستور خواجه ابهوبكر
خسروآبادي ،در ازوي صديقك فضايلخوان را پاره پاره كردند( )69البتهه مؤلهف
«نقض» توضيح ميدهد كه اي رفتار خسروآبادي با صديقك فضهايلخوان ههيچ
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ربطي به امور اعتقادي نداشته و ظاهراً امري شخصي بوده اس ،وگرنه اي خالف
عُرف و ااعده اس ،كه در «دارالسلطنة ازوي » كه مركهز اههل سهنّ ،و جماعه،
بوده اس ،،فضايلخواني را به چني سرنوشتي گرفتار كنند.
مهمتري نكتهاي كه از اي ميان بهدس ،ميآيد اي اس ،كه گويها تركهان
سلجواي ،پ

از آنكه از رهگذر سنّ ،و سنّيگري و بهويژه كالم اشعري اهدرت

را ابضه كردند و با تمام مباني ملّي و عناصر فرهنگ ايراني و خردگرايهي ايرانهي
درافتادند و هركجا جنبشي عليه ايشان بود ،به نيروي «سنّ »،آن را درهم شكستند
و با نام «بدع ،و الحاد» آن را كوبيدند ،در دورة تأليف ايه دو كتهاب ،يعنهي در
نيمة دوم ارن ششم ،براي اينكه دامنة نفوذ و ادرت خود را به تمام ابعاد زنهدگي
و محيط اجتماعي ايران گستر

دهند ،نرمشي در برابر شيعه از خود نشهان مهي

دادهاند و انتخاب وزراي شيعه در اي دوره يك سياس ،كلي سالجقه بوده اس،
براي گستر

دامنة نفوذ تركان سلجواي .صاح

مثاله

ميگويهد« :و چهون در

بازارها اي شعرهاي محال (= مناا ها) خوانند و تركان بشنوند ه و خود نداننهد
كه آن چيس ».،و بعد توضيح ميدهد كه در گذشته كهه حكهام تهرك بهر اسهرار
روافض آگاه بودند ،وضن چني نبود» و آنها كه پيش از اي بر سرّ و رمز روافض
وااف بودند ،دانستند كه چند را از اي مناابيان رافضي زبان ببريدند و در سهاري
خاتون سعيده ،سلقم بن ،ملكشاه رَحَمُهاهلل ه كه زن اصفهبد علي بود ه بوطاله
مناابي را زبان بفرمود بُريدن كه اندر آن بيشه (= مازندران) گريخته بهود و هجهو
صحابة پاك و ادح زنان رسول خداي ميخواند» صاح

«نقض» در پاسهخ ايه

گفتار مؤلف مثال  ،پرده از بعضي مسائل برميدارد كه نشهان ميدههد حكومه،
سالجقه براي نزديك شدن به شيعه عالوه بهر انتخهاب وزراي شهيعه ،بهه ديگهر
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فعالي،هاي فرهنگي شيعه نيز روي خو

نشان ميداده و مناا خوانان را نهوعي

تشويق هم ميكرده اس« ،تركان عالم و عاالاند و جهانباني و جهانداري به هرزه
بديشان نيفتاده اس ،و حُرم ،مناا خوانان كه دارند از اعتقاد پهاكيزه و دوسهتي
اميرالمؤمني باشد ،كه مردان ،مردان را دوس ،دارند .و خصومتي كه اي خواجهة
نوسنّي( )70را با علي و با اوالد

و مداحان او هس ،،تركان را نيس».،

()71

اي مناا خوانان و فضايلخوانان ،در ساية تضادهاي ايدئولوژيك جامعهه
مقهام ادسهي ميشهدند و شهيعيان

اندكاندك تبديل به اسطوره و رمز و صاح
چني شاين كرده بودند كه واتهي زبهان بوطاله

منهاابي را بريدنهد «شه

علهي

مرتضي را به خواب ديد و زبان در دهان او كرد و حالي نيك و درس ،شد و تها
چهل سال بعد از آن تاريخ ،در ري و ام و اهزوي و كاشهان و آبهه و نيشهابور و
سبزوار و جرجان و استراباد و بالد مازندران ،زهد و توحيد و منااه

و فضهيل،

ميخواند )72(».از سوي ديگر اهل سنّ ،در حهق ايه مناا خوانهان ،افسهانههاي
ديگري ميپراكندند مثالً عقيده داشتند كه يكي از اي مناا خوانان به نام بُلعميهد
مناابي كه از ري به ساري رفته بود و در آنجا «ادح صحابه» ميخواند «به فرجهام
در آخر عمر ،شكلش بگرديد و سر  ،به لَقوه ،چون سَرِ خوكان شد و بمهرد»

()73

و از سوي ديگهر شهيعيان و طرفهداران مناابيهان ،ميكوشهيدهاند كهه همي گونهه
افسههانهها را در حههق فضههايلخوانان اهههل س هنّ ،شههاين كننههد و ميگفتهانههد كههه
«بيكانك»( )74فضايلخوان« ،بنمرد ،تا ده عل ،موحش بر وي ظاهر شد كهه همهه
مردم ري ديدند و يكي از آن خود لقوه بود».

()75

تركان سلجواي ،گويا ،به اي نتيجه رسيده بودهاند كه به درون عناصر ملّي
محيط فرمانروايي نميتوانند نفوذ كنند ،بهتر اس ،كه به جلهد ديه وارد شهوند،
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بعدها كه با «سنّي شدن» نتوانستند مبارزات مردم را فرونشانند ،چنهي تشهخيص
دادند كه اگر در جلد تمايالت شيعي فرو روند ميتوانند با آن بقاياي عناصر ملي
ه كه خود را در سر و شكل اصة رستم و ُسهرخاب و زال و اسهفنديار ،نگهبهاني
ميكرد ه بهراحتي درافتند .و اي از همي ماجراي مناا خوانان و فضايلخوانان،
در اي عصر ،اابل استنباط اس .،واتي مؤلف «فضهايح» ميگويهد مناا خوانهان
«منازيها خوانند كه آن را اصلي نباشد» پاسخ مؤلف «نقض» اي اسه ،كهه ايه
سنّ ،بنياميه و مروانيان اس ،كه «بعد از اتل حسي  ،با فضهيل ،و منقبه ،علهي
طاا ،نميداشتند ،جماعتي خارجيان  ...و گروهي بددينان را بههم جمن كردند تا
منازيهاي به دروه و حكايات بياصل وضن كردند در حق رسهتم و ُسهرخاب و
اسفنديار و كاووس و زال و غير ايشان و خوانندگان بر مربعات اسواق بالد متمّ
كردند تا ميخوانند تا رد باشد بر شجاع ،اميرالمؤمني و هنوز اي بهدع ،بهااي
مانده اس».،

()76

جاي ديگر كه مولف «فضايح» از نزديك شدن روافض بهه اهدرت اظههار
هراس كرده و گفته اس« ،اكنون كدخهدايان همهه تركهان و حاجه
مطبخي و فرّا

بيشتر رافضياند و بر مذه

و دربهان و

رفهض مسهأله ميگوينهد و شهادي

ميكنند بيبيمي و تقيهاي ».و اي كار را خالف سوابق امر در زمان محمد ملكشاه
دانسته كه اگر اميري ،كدخدايي رافضي داش ،رشوتها ميداد تا او را سنّي كنند.
از پاسخ مؤلف نقض دانسته ميشود كه شيعيان به دستگاه سلطن ،بسيار نزديهك
بودهاند و از اينكه چنان هشداري داده شده اس ،،در خشم شده و ميگويد« :امها
آنچه بر اُمرا و تركان تشنين زده اس ،كه كدخداي و حاج

و فرا

و مطبخي و

دربان ،رافضي دارند؛ اگر از امرا و تركان عارف و عاالتر اس ،به كار ايشان ،بايد
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كه نصيح ،به شفق ،بكند و اگرنه زبان و الم از مساوي و مثال
دول ،كوتاه دارد كه به زبان سگ درباري بزرگ آلوده نشود.

بزرگان دي و

()77

ادامة كار فضايلخوانان و مناا خوانان از يك سوي و ادامهة كهار راويهان
بازارخوان از سوي ديگر ،همان چيزي اس ،كه در ارون اخيهر بهه صهورت كهار
درويشان دورهگرد ،همه جا ديده شده اس ،بهويژه از عصر صفويه به بعهد كمتهر
كسي اس ،كه حتي در همي غوغهاي آهه و سهيمان ،هنهوز ههم بازمانهدههاي
اي گونه درويشان را ه كه در كوچهههاي شههرها و شههركها و مراكهز واليهات
حركهه ،ميكننههد و شههعرهايي را بههه آواز گههاه خههو

و گههاه نههاخو

خههويش

ميخوانند ه نديده باشد و از نوادر حرفهاي گفتني اي كه بعضي از ايشهان ،بها
رشد تكنولوژي جديد مجهّز به دستگاههاي ضبط صوت ههم شهدهاند .نهواري از
نوارهاي مورد نظر خويش را در يكي از اي دستگاهها ارار ميدهند و با روشه
كردن آن و حرك ،در كوچهها از مردم خواستار پول ميشوند.
بيگمان از اي شكل مبتذل نوار كاس ،درويشان مدرن اگر صرفنظر كنيم
ميتوانيم بپذيريم كه در نشر نمونههايي از شعر و در كنار آن در حفهظ و اشهاعة
مقامها و گوشههايي از موسيقي ملّي ما ،اي درويشهان دورهگهرد از همهان آغهاز
پيدايش اي راه و رسم تا حدود نيم ارن ابل ،نقش بسيار مؤثري داشتهاند.
در نظام خانقاه ،يكي از مسائل بحثانگيز اي بهوده اسه ،كهه آيها خهادم
خانقاه ،در شرايط خاصي ،حقّ «سؤال» دارد يا نه يعني اگر درويشان خانقهاه او،
براي گذران زندگي روزانهشان در تنگنا بودند ،او ميتوانهد در بهازار بهه گهدايي
بپردازد يا نه بسياري از مشايخ اي امر را نميپذيرفتهانهد و بعضهي آن را اباحهه
ميكردهاند .در صفوة التصوف اب طاهر مقدسي معروف به اب القيسراني كهه از
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آثار ارن پنجم هجري اس ،نوعي اشاره به اي امر ديده ميشود( )78ولي صهاح
اوراد االحباب ،در ارن هشتم ،آن را به نوعي تجويز ميكنهد كهه «در راه دريهوزه
نكند االً آنك ضرورت باشد».

()79

و ترديدي نبايد داش ،كه اي راه و رسم گرد

درويشهان در كوچههها و

خواندن شعر به همراه مقامهايي از موسيقي ،برخاسته از درون اي امر اسه ،كهه
بعدها تبديل به نوعي گدايي موسيقايي و ادبي شده اس .،خهوب يها بهد ،هرچهه
بوده اس ،اي هم يكي از راههاي اشاعة شعر و موسيقي در ميان تودههاي وسين
مردم كوچه و بازار بوده اس .،از مرحهوم سهيد احمهد اديه

پيشهاوري روايه،

كردهاند كه گفته اس« ،مرا حدّ آن نيس ،كه بگويم فالن غزل حافظ بهتر از فالن
غزل اس ،،ولي اي ادر ميتوانم بگويم كهه مه سهه دفعهه در عمهرم از مطالعهة
كلمات بزرگان بهحدّي تح ،تأثير واان شدهام كه هَزَّة ذوق و وَجد مرا برآشفته و
دگرگون ساخته ،چنان كه يكسره مدهو

شده و تعادل و توازن خود را از دس،

داده بر زمي افتادهام يكي از آن دفعات هنگهامي بهود كهه ايه اشهعار را مطالعهه
ميكردم:
زان يار دلنوازم شكري اس ،با شكاي،
گر نكتهدان عشقي بشنو تو اي حكاي،

()80

و بار ديگر واتي بوده اس ،كه به گفتة مرحوم علي عبدالرسولي شهاگرد و ناشهر
ديوان او ،در جواني «روزي با بازار پيشاور ميگذش ،درويشي به آهنگي خهو
از مثنوي اصّة حُدَيبيّه و صلح پينمبر با مشركي مكّه ميخواند .چون بدي بيه،
رسيد:
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ناگهان در حق آن شمن رُسُل
دول ِ،انّا فتحنا زد دهل
ادي

()81

از شنيدن آن چنان از خود بيخود شد كه سهرِ خهويش بهه ديهوار كوفه ،و

بشكس ،و خون جاري شد ،از اي پ
مالزم خود ارار داد.

كتاب مثنهوي را مصهاح

دائهم و رفيهق

()82

يكي ديگر از مركز نشر شعر و ارائ ،شعر بر جمن و احتمهاالً بهه آواز و
با «حُس ُ ادا» اهوهخانههايي اس ،كه از عصهر صهفوي داشهتهايم و ههيچ معلهوم
نيس ،كه ابل از عصر صفوي آيا چيزي كه اهوهخانه از درون آن نشهأت گرفتهه
باشد وجود داشته يا نه به هرحال تذكرههاي مربهوط بهه عصهر صهفوي ازابيهل
تحفة سامي و تذكرة نصرآبادي پُر اس ،از شواهدي در باب كيفي ،نشر شهعر از
طريق اي اهوهخانهها .نصرآبادي در شرح حال مال شهكوهي همهداني ميگويهد:
روزي به اتفاق ميرآگهي( )83در اهوهخانة عرب ه كهه پسهران زلهفدار در آنجها
ميبودند ه نشسته بود كه شاه عباس ماضي به اهوهخانه ميآيد .از مهال شهكوهي
ميپرسد كه چهكارهاي ميگويد كه شاعرم .شعر از او طلبيد .اي بي ،را خواند:
ما بيدالن به باه جهان همچو برگ گل
پهلوي يكدگر همه در خون نشستهايم
شاه تحسي ميفرمايند و ميگويند كه عاشق را به برگ گل تشهبيه كهردن انهدكي
ناماليم اس )84(.،در اي محيط ،اندكاندك ،اهوهچيهها ههم ،شهاعر ميشهدهاند،
چنان كه در شرح حال صابر الهيجهي ،نصهرآبادي ميگويهد :در اوايهل حهال بهه
تجارت از راه دريا به اروس ميرف .،كشتي او شكسته ،به هزار تع

به سهالم،

بيرون آمد .به علّ ،پريشاني اهوهچي شد .از آن عمل دلگير بهود چنانچهه در آن
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باب گفته:
كسي كه آتش اليان طل

كند گويم

چنان «به چشم» كه بيرون جهد ز ديده شرار

()85

و غالباً ميان اي شعرا با اهوهچي و كارگران جهوان اهوهخانههها روابهط عاشهقانة
حادي برارار ميشده اس.،

()86

اي ضربالمثل عربي كهه در شهعر حهافظ نيهز انعكهاس يافتهه اسه ،و
ميگويد« :القاصّ اليُج ُ القاصّ»( )87گويا به حد كافي مورد بحث و بررسي ارار
نگرفته اس .،عل ،اي كه «اصهگو ،اصهگو را دوس ،ندارد» اي اسه ،كهه ايه
اصهگويان ،در ميدانهاي عمومي شهر و در سرِ چهارراههها ،هنگامهة خهويش را
گرم ميكردهاند و طبعاً هجوم حاضران به شنيدن يكي از اي اصههگويان معركهة
آن ديگري را سرد و بيرونق ميكهرده اسه ،بهه ايه دليهل ميگفتهانهد :القهاصّ
اليُج ُ القاصّ .پيشينة اصهگويي ،در ايران باستان مثهل ههر جهاي ديگهر جههان،
پيشينهاي كه اس ،و اصهههاي ايرانهي ،حتهي در محهيط عربهي جاهليه ،ههم
طرفداران خاص خود را داشته اس )88(.،و بسياري از اي اصهها صورت منظهوم
داشته اس ،اما آميخت اصهگويي با شعر در دورة اسالمي نيز بسيار عهدي كهه
دارد زيرا ميدانيم كه بخش اابل مالحظهاي از سخنان اي اصهگويان را نيز شهعر
تشكيل ميداده و اي شعرها را غالباً با آواز خو
و بدي گونه سب

بر حاضران ارائ ،ميكردهانهد

انتقال و نشر شعرها در ميان مردم ميشدهاند.

بدي گونه يكي از رسانههاي بسهيار عمهدة شهعر ،در سهرزمي مها ،طبقهة
اصهگويان يا اُصّاص بودهاند .اصههگويي از لهوازم زنهدگي شههري و مهدني در
جوامن اسالمي بوده اس ،و در هر كتاب «حِسْبَه» و شعري كه نگاه كنيم فصلي را
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ويژة وظايف آنها ،در كنار واعظ و فقيه و مؤذّن و خطي

و امثال ايشان ميتوانيم

ببينيم .سُبكي ( )727-771در كتهاب معيهدالنعم كهه نهوعي توصهيف مشهاغل در
زندگي شهري عصر اوس ،،دربارة « اصهگوي» چني نوشته اس« :،كسي اسه،
كههه در رهگههذارها مينشههيند و بههه يههادكردِ آيههات و احاديههث و اخبههار سههلف
ميپردازد )89(».شايد در عصر او و در محيط زندگي او اصههگوي چنهي وضهعي
داشته اس ،ولي اسناد و مدارك ديگر نشان ميدهد كه اصهگوياني بودهاند كه در
دربارها و در خدم ،اربهاب اهدرت ميزيسهتهاند و كهار ايشهان سهرگرم كهردن
حاضران در اي مجال  ،بهويژه مجل

پادشاه يا صهاح

اهدرت اصهلي ،بهوده

اسهه ،و اينههان كارشههان نقههل حكايههات و داسههتان ههها بههوده و در خههالل آن
داستانپردازيها ،از انواع شعرها ،براي تصوير حوادث داستان بهره ميجستهاند.
از بهتري اسناد موجود كه شيوة كار اصهپردازان و پيوند كار ايشهان را بها
شعر روش ميكند كتاب ارجمند «طراز االخبهار» عبهدالنبي فخرالزمهاني ازوينهي
(متولد  998و متوفي بعد از  1041ه  .ق) اسه .،مؤلهف ايه كتهاب را در يهك
مقدمه و چهار طراز و يك خاتمه تهدوي كهرده اسه .،مقدمهه در بهاب پيشهينة
اصهگويي اس ،و طبقهبندي انواع اصهها در چهار نوع «رومي»« ،بزمي»« ،عشق و
عاشقي» و «عيّاري» و در خاتمه نيز به تكميل آنچه در چهار طراز اصهلي نيهاورده
اس ،پرداخته ،هر طراز جداگانه شامل دوازده فصل اس ،و هر فصل شامل بخش
عظيمي از شعرها و نمونة نثرها مناس

نقل و نقّالي و اصهپردازي .مثالً در طهراز

اول كه ويژة داستانهاي بزمي اس ،،مؤلف كوشيده اس ،آنچه شعر دربارة جنهگ
و آالت جنگ و مرك ها و توصيف سختههاي نبرد و احوال اهرمانان و گفتگوي
ايشان ابل از شروع جنگ و يا صحنههاي هجهوم بهه دشهم و غهارت و تهاراج
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وجود دار د تمامي را به تناس

موضوع ،و بر اساس نوعي نظم تاريخي ،نقل كند.

از مرور بر ابواب و فصول اي كتاب و از دا ،در مقدمة مؤلف ميتوان پهي بهرد
كه چه مقام مهمي داشته اس ،شعر ،در كار نقّاالن و اصهگويان.
كسي كه اي كتاب را در اختيار داشته باشد ،وسينتري گلچي نظم و نثهر
فارسي را در اختيار دارد .گلچيني تنظيم شده براسهاس موضهوعات و طبقهبنهدي
شده براي استفاده ،در هنگهام توصهيف صهحنههاي مختلهف طبيعه ،و زنهدگي.
فخرالزماني ،بهطور تقريبي ،كوشيده اس ،كه نظام تاريخي اي آثار را حفظ كنهد.
واتي به فصل طلوع يا غروب ،در بخهش داسهتانهاي رزمهي نگهاه مهيكنيم تمهام
توصيفهاي طلوع و غروب را از عصر رودكي تها روزگهار مؤلهف پهيش چشهم
داريم .هم بر اي گونه اس ،آنچه در فصل «بزم» دربارة طلوع و غهروب مهيآورد
كه چشمانداز غروبهاي مناس
عيّاري كه به تناس

آن احوال را برگزيده و نيز در فصل داسهتانهاي

احوال عيّاران و محيط كار آنان طلهوع و غهروب را تصهوير

كرده اس ،و از نويسهندگان و شهاعران دورهههاي مختلهف نمونهههايي را آورده
اس .،بر همي منوال ديگر پديدههاي طبيع ،و زندگي انساني از بههار و پهاييز و
تابستان و زمستان تا صحنههاي عشق و عاشقي و ميدانهاي جنگ و درگيري تها
توصيف جامهها و احجار كريمه و گلها و درخ،ها و برف و باران و ...
فخرالزماني خود از شاعران و اديبان ايران ارن يازدهم بوده اسه ،كهه بهه
هند سفر كرده و در آنجا از راه اصهگويي و حكايه،پردازي در دربارههاي هنهد
حرم ،و تكريم بسيار ديده و به گفتة خود

بسهياري از اصههگويان طهراز اول

عصر را ديده و هنر خويش را از راه دوستي و تأمل در كار ايشهان تكميهل كهرده
اس.،

()90
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انجمنهاي ادبي ،در هر دوره و در هر شهري ،مراكز اصهلي نشهر و اشهاعة
شعرها بودهاند .يك مطالعة جامن و شامل در باب تاريخچة انجم ههاي ادبهي در
ايران از آغاز كه اي انجم ها در دربارها تشكيل ميشده اس ،تا ارون اخيهر كهه
در مراكز آموزشي و يا دولتي ه شاعران هر شهر گرد ميآمدهاند ،ميتواند بخشهي
از اي حوزة مورد بحث ما را با چشمانداز وسينتري مورد بررسي ارار دهد .اي
انجم ها كه غالباً مورد انتقاد اهل هر روزگاري بوده اس ،و از عصر حريري كهه
از «انديةاالدب الذي رَكَدَت في هذا العصهر ريحهه و خَبَه ْ،مصهابيحه)( )91يهاد
ميكند و از روزگار بهرامشاه غزنوي كه نصراهلل ب عبدالحميد منشي به توصهيف
يكي از آن انجم ها ،در سراي خواجة خويش ميپردازد( )92تا همي عصر ما نيهز
مورد انتقاد گروهي از شاعران برجسته و نامدار اس ،،باز هم مهمتري نقشها را
در پرور

ذوقها و استعدادهاي درخشان هر عصر و نسل داشته اسه ،و كمتهر
اهوام و

شاعري را ميتوان ياف ،كه بيرف ،و آمدِ بدي گونه انجم هها ،شهعر

استحكامي يافته باشد .به هرحال ،اي انجم ها از بهتري مراكز نشر شعر و انتقال
آن به نواحي ديگر بوده اس ،چه در ايران كنوني و چه در ايران بزرگ.

()93

حال كه دربارة انجم هاي ادبي و نقش آنها در اشاعة شعر سخ بهه ميهان
آمد يادآوري دو عامل ديگر نيهز بيفايهدهاي نخواههد بهود و تكميلهي اسه ،بهر
مجموعة عوامل نقل و انتشار شعر در دنياي كه  .يكي از ايه عوامهل (در كنهار
ديوانهاي اصلي شاعران) جنگها و مُراّعها و خوشنويسيها و سفينههايي اسه،
كه در هر عصري فراهم ميآمده و اگر ذوق و مهارت كافي در تدوي آنها وجود
داشته سب

رواج بسياري از شعرهاي خوب ههر شهاعر و شهعرهاي خهوب ههر

دورهاي ميشده اس ،مثل اغل

تذكرهها و جنگهاي معروف.

()94
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در عرب جاهلي ،عُكاظ ،نوعي جشنوارة شعري يا  Festivalبوده اس .،كه
هر ساله در فاصلة يكم تا بيستم ماه ذياعده ،در نخلسهتاني ميهان طهائف و مكهه
تشكيل ميشده اس ،و شاعران دورة جهاهلي در آن گهرد ميآمدنهد و شهعرهاي
خويش را بر يكديگر عرضهه ميداشهتند و بهه بررسهي و مفاضهلة ميهان شهعرها
ميپرداختند .بنا بر آنچه نوشتهاند ،نابنة ذبياني ( )535-604داور اي مسابقه تلقي
ميشده اسه ،و اُبّههاي ويهژة او برپهاي ميداشهتهاند و شهاعران نهزد او حاضهر
را كه نابنه در شعر

ميشدهاند و شعرهاي خود را بر او عرضه ميكردهاند .هرك

تأييد ميكرد ،مقامش بلندي ميگرف ،و اگر شاعري را نميپسنديد و رد ميكرد،
آن شاعر از شهرت و اعتبار بهره نميبرد.

()95

اگر آنچه دربارة معلقات ،در ادب جاهلي عرب گفتهه شهده اسه ،راسه،
باشد ،يكي از راههاي نشر و عرضهداشه ،شهعر در عهرب جهاهلي همهي ارائهه
شعرها در كعبه بوده اس.،

()96

يكي از شيري تري بخشهاي كتابي مانند «المعجهم» شهم
داستان «اَدْخَلَهُ وَ اَخْرَجَهُ» اس ،كه هرك
هرگز آن لطيفه را فرامو

اهي

رازي

آن كتهاب را يهك بهار خوانهده باشهد،

نخواهد كرد و آن داستان شم

امام كژطبن متشاعري كه سالها و سالها در خدم ،شم

اي
اي

اس ،با خواجه
بهوده و شهعرهاي

سس ،و ناتندرس ،ميگفته اس ،و در سفري كه به «مرو» ميكند ،شهم

اهي

ميبيند كه روي ديوار سرايي كه در آنجا نزول كردهاند نوشته اس« :،دنيا به مهراد
رانده گير آخر چه » ولي در رسمالخط اهديم ،مهيدانيم كهه «آخهر چهه » را بهه
صورت «اخرجه» مينوشتهاند .شم

اي

ميگويد« :بر سبيل طيب ،گفهتم :ايه

بي ،چه معني دارد و هاء « اَخْرَجَهُ» عايد به كيس ،گف« :،ننز گفته اس ،و »...
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تا آخر داستان( )97غرض از يادآوري اي حكاي ،نكتة ديگري بوده كه نشان دهم
بخههش عظيمههي از شههعرهاي خههوب و آنههها كههه حالهه ،ضههربالمثل بههه خههود
ميگرفتهاند ،شعرهايي بودهاند كه مردم آنها را بر در و ديوار امهاك خصوصهي و
عمومي نقش ميكردهاند.
ديوارنوشتههاي اماك عمومي ازابيل مزار اولياء و گاه مساجد و خانقاههها
و رباطها از ديگر وسايل نشر شعر در روزگار گذشته به حساب ميآمده اسه ،و
هماكنون نيز در بقاياي بسياري از اي اماك ميتوان در باب نهوع شهعرها و نهوع
پسندهاي گذشتگان در باب شعر ،به مطالعه پرداخ.،

()98

همي اواخر از آااي دكتر اربانف استاد دانشهگاه عشهقآباد ،در جمههوري
تركمنستان كه به مناسبتي به منزل ما آمده بود شنيدم كه ميگف« ،مهزار ابوسهعيد
ابوالخير ،در ميهنة دش ،خاوران ،يك ديوان شعر اس »،يعني به اندازة يك ديوان
بر در و ديوار و گچكاري و بر خش ،و آجر آن در طول ارون و اعصهار شهعر و
يادگار نوشته شده بوده اس .،آااي دكتر اربانف اظهار ميداش ،كهه ايه سهخ
مربوط به سي سال پيش از اي اس ،ولي اكنون ،به عل ،عهدم توجهه مسهنوالن
امر ،در سالهاي گذشته ،تمام آن گچبريها و نوشتهها و بخشهي از ديوارهها فهرو
ريخته و چيز مهمّي ديگر از آن بااي نيس ،ولي تا سي سال پهيش از ايه  ،خهود
ايشان شاهد آن بودهاند كه در و ديوار مزار بوسعيد پر بهوده اسه ،از نوشهتهها و
يادگارهاي شعري بازمانده از ارون و اعصار ،اگر در همان سالها مقداري اسهاليد
و عك

از اي نوشتهها گرفته ميشد ،چه بسا كه بسهياري از مسهائل بيپرسهش

تاريخ فرهنگ ما امروز ،پاسخ مناس
ميآورد.

خود را در ميهان همهان عك هها بهدسه،
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نهتنها بر ديوارهاي اماك عمومي و خصوصي شعر مينوشتهاند كه بر روي
هر وسيلهاي از وسهايل زنهدگي از اهالي و االيچهه و گلهيم گرفتهه تها «سهفره» و
«بشههقاب» و «كاسههه» و «ااشههق» و «شمشههير» و «كههارد»( )99و سههنگ ابههر شههعر
مينوشته اند و از همة اينها براي نشر شعر و انتقال آن به ذهه و ضهمير ديگهران
استفاده ميشده اس ،زيرا شعر بخشي و درحقيق ،بخش اصلي زنهدگي معنهوي
جامعة ما بوده اس ،و صد و هشتاد درجهه بها آنچهه در روزگهار مها وجهود دارد
فاصله داشته اس .،امروز در صفحات مطبوعات ما در پايان ارن بيسهتم در كنهار
آگهي شير پاستوريزه يا دوربي عكاسي كلماتي زير ههم نوشهته ميشهود بهه نهام
«شعر» و هيچك

آنها را براي بهار دوم نميخوانهد ،اگهر تصهادفاً بهراي بهار اول

خوانده باشد .آيا گناه از جان

«رسهانه»هاسه ،يها كوتهاهي و تقصهير از جانه

«شعر»هاس. ،
يادداشتها:
 .1ادا كردن شعر ،تعبيري اس ،كه ادما درمورد ارائ ،شعر بر جمن حاضران بهكار ميبردهانهد .چيهزي
شبيه مفهوم فرنگي «دِكْلَمَه» بهگونهاي كه جنبههاي صوتي و القايي شعر ،در نظر مخاط  ،تشخّص
پيدا كند .مراجعه شود به مصيب،نامة عطار 49 ،و تعليقات حاالت و سخنان ابوسعيد.122 ،
 .2بخشي از اختالف نسخهها كه در شاهكارهاي ادب فارسي ازابيل ديوان حافظ يا رباعيات خيام ديده
ميشود ،نتيجة همي نقلهاي شفاهي اس ،و تأثيري كه حافظة راويان در نشر ايه شهعرها داشهته
اس.،
 .3براي كاربرد «چيزي» در معني آهنگ و صوت موسيقيايي مراجعهه شهود بهه تعليقهات اسهرارالتوحيد
.52/2
 .4مجال

النفاي  ،امير عليشير نوايي.90 ،

 .5تعبير صوت ساخت (آهنگسازي) و صوت بست (به همان معني) در ادب فارسي و «وضن الحان» در
عربي رواج داشته اس.،
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ِ فهي وضهن
ََة
 .6مراجعه شود به انساب سمعاني ،در مادة غضايري 409b ،كه ميگويد «لَهَ بَدً بثسط
االلحان و اكثر الشّعراء بخراسان تالمِذَتُهُ» نيز تعليقات اسرارالتوحيد .472/2
 .7مراجعه شود به زيور پارسي 273-4 ،و در االيم روشنايي .233-4
 .8تذكرة نصرآبادي ،چاپ وحيد دستگردي.426 ،
 .9سفرنامه اب بطوطه ،ترجمة محمدعلي موحد ،چاپ آگاه .75/2
 .10مقاالت فروزانفر.231 ،
 .11دربارة «اجراي شعر» و نظريةََ  Albert B. Lordو استاد

 Milman Parryبهويژه مراجعه شود به:

Albert B. Lord The Sinjer of tales second edition Stephen Mitchel and Gregory Nagy editors
Harvard University Press. 2000.

 .12لبابااللباب ،چاپ استاد نفيسي ،1335 ،تهران .244
 .13ديوان خاااني ،چاپ دكتر سجادي.394 ،
 .14ديوان سوزني ،چاپ دكتر شاهحسيني.408 ،
 .15احوال و اشعار رودكي.410-411 ،
 .16مختارينامه ،استاد همايي.342 ،
 .17ديوان انوري.53/1 ،
 .18همانجا 373/1 ،و مفل

كيميافرو .96

 .19منشآت خاااني.162 ،
 .20مُعجم مقايي اللنه.453/2 ،
 .21دربارة حمّاد راويه مراجعه شود به وفياتاالعيان ،چاپ احسان عبهاس 206-210/2 ،و منهابعي كهه
استاد احسان عباس در آنجا يادآور شده اسه .،اسهرارالتوحيد 331/1 ،و  623/2تعليقهات همهي
شعر.
 .22تفسير بصاير.343/1 ،
 .23مثنوي ،نيكلسون.159/3 ،
 .24همانجا.423/3 ،
 .25وفياتاالعيان ،چاپ احسان عباس.206/2 ،
 .26ديوان حافظ ،چاپ ازويني.
 .27چهارمقالة عروضي ،چاپ ليدن.39 ،
 .28كتاب نقض119/1 ،
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 .29ديوان انوري179/1 ،
 .30ديوان سوزني.222 ،
 .31مجال

احمد غزالي ،چاپ دكتر احمد مجاهد ،انتشارات دانشگاه تهران.

 .32روضةالواعظي  ،فتّال نيشابوري ،چاپ نجف.
 .33معارف بهاء ولد محمد ب حسي خطيبي بلخي ،مشهور به بهاء ولد ،چاپ استاد فروزانفر.
 .34مجال

سبعة موالنا ،چاپ دكتر توفيق سبحاني.

 .35مقاالت شم  ،چاپ دكتر محمدعلي موحد
 .36اسرارالتوحيد ،محمد ب منور ،چاپ انتشارات آگاه
 .37روحاالرواح ،سمعاني ،به اهتمام نجي

مايل هروي

 .38كشفاالسرار و عُدّةاالبرار ،به اهتمام علياصنر حكم،
 .39الستي الجامن للطايف البساتي ( ،تفسير سورة يوسف) به كوشش محمد روش
 .40مراجعه شود به يادداش ،نويسندة اي سطور در جش نامة استاد ذبيحاهلل صفا ،دربارة مؤلف تفسير
سورة يوسف با عنوان «سفينهاي از شعرهاي عرفاني ارن چهارم و پنجم».
 .41ديوان سوزني223 ،؛ و مفل

كيميافرو .97 ،

 . 42مراجعه شود به كتاب القصّاص والمذكري  ،ابوالفرج ب الجوزي ،عنهي بنشهره و تحقيقهه الهدكتور
مارلي سوارتز  Merlin L. Swartzبيهروت  1971كهه اطالعهات بسهيار مهمهي در بهاب اصهه و
اصهگويان دارد.
 .43راحة الصدور ،راوندي،چاپ محمد اابال 40 ،و نيز لبابااللباب 228-9 ،كه از مجال

وعهظ او

با شگفتي ياد ميكند.
 . 44در باب كيوان ازويني و مجال

وعظ او مراجعه شود به پژوهشگران معاصر ايران ،هوشنگ اتحاد،

47-436/3
 .45راحة الصدور 209 ،و نيز مقدمة التصفيه في احوال المتصهوفه ،از اسهتاد يوسهفي ،ده بهه بعهد و
مفل

كيميافرو 50-51 ،

 .46اي نكته را ممك اس ،بارها و بارها صاح نظران موسيقي ،در مقاالت و كتابهايشان نوشته باشند،
ولي در اي لحظه اتكاي بنده به گفتار شادروان استاد مرتضي عبدالرسولي اس ،كه ايه نكتهه را
طي داستاني لطيف كه خود شاهد آن بوده اس ،برايم نقل كرد.
 .47اسرارالتوحيد69/1 ،
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 .48حاالت و سخنان ابوسعيد.58 ،
 .49مراجعه شود به مناه التوسل في مباه السبل تأليف عبدالرحم ب محمد بسطامي ،از ارن هشتم،
چاپ الجوائ  ،اسطنطنيه  1299ه  .ق .كه نشان ميدهد در بنداد عصر احمد غزالي آغهاز اهرن
ششم هنوز ،در خانقاهها ،به شعر فارسي سماع ميكردهاند ،نيز موسيقي شعر478-7 ،
 .50در سال  556به عبدالجليل ازويني رازي خبر دادند كه شخصي كتابي نوشته به نام «بعهض فضهايح
الروافض» و او بعد از مدتي به نقد آن كتاب پرداخته و كتاب خود را كه «نقهض بعهض فضهايح
الروافض» نام دارد تأليف كرده اس ،و تمام ااوال آن مؤلف را ه كه از مذه

تشهين بهه مهذه

اهل سنّ ،گرويده بوده اس ،ه نقد كرده اس ،و همه را مجعول دانسته اس.،
 .51نقض فضايح الروافض64 ،
 .52همانجا74-79 ،
 .53كلماتي كه با ستاره مشخص شده اس ،نام اماكني اس ،كه در آن ايام در ري شهرت داشته و بعدها
از ميان رفته اس.،
 .54همانجا74-79 ،
 .55همانجا 77
 .56همانجا231 ،
 .57همانجا 327 ،به نام عبدالملك بنان .دو بي ،در مديح امام علي ب ابيطال

عليهالسهالم نقهل كهرده

اس ،و ظاهراً استاد محدث متوجه عينيّ ،اي دو نام يعني «عبدالملك» بنان و «پهور بنهان امهي»
نشده اس.،
 .58نقض فضايح الروافض539 ،
 .59همانجا65 ،
 .60ذات السالسل ،بارويي بوده اس ،در شام كه پيامبر جمعي از صحابه را بهراي گشهودن آن فرسهتاده
اس .،آفرينش و تاريخ ،چاپ آگاه 709/2 ،و بحاراالنوار 66 .21 ،به بعد
 .61مطهر ب طاهر مقدسي ،در آفرينش و تاريخ  707/2به اي مسأله و نظرگاه شيعه اشارت دارد
 .62نقض فضايح الروافض65 ،
 .63علينامه ،منظومهاي اس ،حماسي و با زباني بسيار كه از ارن پنجم دربارة جنگها و منااه
علي ب ابيطال

امهام

كه در سال  482ه  .ق .سروده شده اس ،فيلم شمارة  2578اونيه در كتابخانهة

مركزي دانشگاه تهران مراجعه شود به فهرس ،ميكروفيلمهاي مركزي دانشگاه تهران ،محمهدتقي
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دانشپژوه ،ج  .143/1و مقالة «حماسههاي شيعي از ارن پنجم» به الهم نويسهندة ايه سهطور در
تحليل آن در مجلة دانشكدة ادبيات دانشگاه مشهد.
 .64يعني خوارجي كه از شمشير امام علي ب ابيطال

جان سالم بهدر بردند.

 .65مربعات اسواق ،چهارسوي اصلي بازارهاي شهر چهارسوها را مربعه ميگفتهاند مانند مربعة كرمانيان
نيشابور كه در متون عربي آن را مربعه ميگويند و در متون فارسي چهارسوي .مراجعهه شهود بهه
تعليقات اسرارالتوحيد737-8/2 ،
 .66نقض فضايح الروافض67 ،
 .67همانجا67 ،
 .68همانجا108 ،
 .69همانجا.109 ،
 .70خواجة «نوسنّي» كنايه از مؤلف «فضايح» اس ،كه بنا بر دعوي خود

در آغاز شيعي بوده و سپ

«مستبصر» شده اس.،
 .71نقض فضايح الروافض108 ،
 .72همانجا 109-110
 .73همانجا 110
 .74بيكانك ،در باب هويّ ،تاريخي او بيشتر از اي اطالعي به دس ،نيامده اس،
 .75نقض فضايح الروافض112 ،
 .76همانجا67 ،
 .77همانجا114 ،
ة التُصوف ،محمد ب طاهر مقدسهي معهروف بهه ابه القيسهراني ،چهاپ مصهر  1368ه  .ق.
 .78صفو َُ
ادارةِالطبثعة المنيريّه  94و نيز مقالة نگارنده با عنوان «نظام خانقاه در ارن پنجم بهه
رواي ،اب القيسراني» در مجلة دانشكدة ادبيات دانشگاه مشهد ،شمارة سوم و چهارم ،سال بيس،
و ششم ،پاييز و زمستان  ،1372يادنامة استاد دكتر احمدعلي رجائي بخارايي ،ص 597
 .79اوراد االحباب 162 ،و 274
 .80بحثي در تصوف ،دكتر غني25 ،
 .81در نسخههاي مثنوي ،258/2 ،ادبيات اي داستان اختالف بسيار دارد ،در چاپ نيكلسون بدي گونه
اس،
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گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 38 /
وا ،را گش ِ،حُدَيبيه به ذُل

 .82مقدمة ديوان ادي

دول ِ،انا فتحنا زد دُهُل

پيشاوري2 ،

 .83تذكرة نصرآبادي ،همان چاپ255 ،
 .84همانجا239 ،
 .85همانجا37 ،
 .86همانجا 388 ،در شرح حال شيداي زرگر تبريزي
 .87ضربالمثل «القاصّ اليح ُ القاصّ» در التمثيل والمحاضره ،ثعالبي 170 ،و در شعري منسهوب بهه
حافظ آمده اس .،ديوان حافظ ،چاپ ادسي ،بهه اهتمهام عزيهزاهلل كاسه  ،از معاصهران رسهول،
انتشارات رشيدي ،1364 ،تهران390 ،
 . 88نضر ب حارث مردي بازرگان بود كه اصة رستم و اسفنديار و ديگر اسهاطير ايرانهي را ،در ايهران،
آموخته بود و در محيط حجاز آن را رواي ،ميكرد و داستان او در ميان مفسران معهروف اسه.،
براي نمونه كشف االسرار ،ميبدي 326/2 ،و 486/7
 .89معيدالنعم113 ،
 .90تمام منقوالت طرازاالخبار ،از نسخهاي اس ،كه به وسيلة نگارنهده تصهحيح شهده و آمهادة انتشهار
اس .،نيز مراجعه شود به مقاله «اصول هنر اصهگويي در ادب فارسي» از نويسندة اي سهطور در
ارجنامة شهرياري ،انتشارات توكلي ،تهران 1380
 .91مقامات حريري ،چاپ سنگي ايران 1304 ،امري به سهعي و خهط محمهدتقي به محمهد حسه
گلپايگاني ،صفحة دو (بدون ورقشمار در اصل) خطبة مؤلف.
 .92كليله و دمنه17-15 ،
 .93خاطرات صدرالدي عيني ،صفحة  334و نيز مقالة محمود فرخ در يادگارنامة حبي

ينمايي ،تهران

 ،1356انتشارات فرهنگ ايرانزمي  ،با عنوان «يادي از انجم هاي ادبي خراسان« .271-278
 .94مراجعه شود به مقالهة «مراهن سهازي و جنگنويسهي» از محمهدتقي دانشپهژوه در فرخنهده پيهام،
جش نامة دكتر غالمحسي يوسفي148-229 ،
 .95سه بازار اصلي داشتهاند كه مشهورتري آنها بازار عكاظ بوده اس ،و در آنجا مجهال
ترتي

شهعرخواني

ميداده اند .تهاريخ االدب العربهي ،عمهر فهرّوخ ،الجهزءاالول ،دارالعلهم للمالبهي ،1984 ،

الطبعةِالخثمسة74 ،
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راههاي انتشار يك شعر در قديم

 .96مراجعه شود به تاريخ االدب العربي العصر الجهاهلي ،شهواي ضهيف ،دارالمعهارف ،الطبعةةِ
السثبعة 140 ،به بعد.
 .97المعجم في معابير اشعار العجم ،چاپ استاد مدرس رضوي456-7 ،
 .98براي نمونة يادگارنويسيهاي ادما مراجعه شود به «تاريخ يادگار» مقالهة احمهد گلچهي معهاني ،در
مجلة ينما ،سال شانزدهم ،شمارههاي ششم و هفتم (شهريور و مهر  )1342صهفحات 284-387
و  . 332-334نيز مقالهة سهيدعلي مويهد ثهابتي ،در مجلهة مههر ،سهال دوم 963-61 ،بها عنهوان
«يادگارهاي مزار شيخ احمد جامي»
َ
ُ
نديةِاألدبيةِفة ِالعرةاِالعبثسة ِ
 .99اي اواخر كتابي ديدم به عنهوان األ
ّلِ،ف ِالعااقِ،حت ِنهثية ِالقانِاللثلثِالهجةا ،
األو
تههأليف علههي محمههد هاشههم ،دارادفههاق الجديههد ،بيههروت  1402/1982كههه مؤلههف ،از اي گونههه
شعرنويسي بر روي پارچه و لباس و شمشير و فر

و ديگر كاالهاي موجود در محهيط خانهه و

زندگي و دربارها ،تصوير خوبي ارائه داده بود و از كتاب النرباء ،تأليف ابوالفرج اصفهاني ،چاپ
صالحالدي المنجَد ،طبن اول ،بيروت ،دارالكت
بود.

الجديد ،مقداري ديوارنوشته خانات را نقل كرده

