
 
 
 
 

 *مهستي گنجوي
 

 يرشيد ياسم

 

چيز نزديكتر به شعر از تذكرة شعرا نيست. گويي تحقيقات  نراري يات هيچ

ه باه ابيات  بّشانويستن مت به حكم مجتور  بات اشاعتر و تنررهتي تحقيقي تذكره

 اند.منتخبه خود را به رنگ شعر درآورده

ز دسات كناد  اسام رادر و ماتدر و ا اداد را اشتعر اسم خود را گام مي

دهد  ستل والد  و وفت   عدة اشعتر  عدد تأليفت   مولّاد و منشاأ و مساك  مي

كند يكپترچه خطوط مستفر   هويت معتصري  و ممدوحي  خود را فراموش مي

شود كه بت هيچ قالب تحقيقي دامنش را به چنگ نتوان آورد و راتي او را شعر مي

هتي رل يكي از اشختص افستنهبر هيچ سكوي محكم تتريخي استوار نتوان كرد. م

ن قديم در عرض و طول قرون در اهتزاز است. عمرش از اول قرني به اواخر قار

ستزد كه يكاي  ادّ هفاتم كند. مدحش رتدشتهتني را مسرور ميديگر تجتوز نمي

 ديگري است.

زن و هت بايشود به حيات  مالككاه كاه در آسامتنزندگتني شتعر شبيه مي

متنند. بهتر از اي  چه مقتمي براي اشختصي كاه باه تك ميفرزند و خوراك و روش
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كنند! البته از ايا  مالككاز زميناي نبتياد هت ررواز ميزور خيتل در ملكو  آسمتن

انتظتر برد كه تتريخي داشته بتشند  تأليفت  و آثتر معيني گذاشته بتشند بلكه اگار 

كاه مفهاوم اشعترشتن را هم صتحب تاذكره طاوري انتخاتب و استنساتد كارده 

كس قتدر شود بتز از محسّنت  و مختصّت  آن گروه مالككه است زيرا كه همهنمي

 به فهم گفتتر سروش نيست  گوش شنوا و موهبت ختص الزم است.

روزي كه ديدم در رشت كتتب ميرزاي سنگالد صور  مؤلف را كشيده و 

را بتز كاردم  اند ملكي است در لبتس بشر و وقتي كه كتتب قطور اوزير آن نوشته

 ملكاي و از هزار كلمه ده  مله قتبل فهم نيتفتم معترف شدم كه آن مرحوم واقعاتً

 است در لبتس بشر.

نويستن هتي زميني است كه از لطف تذكرهاز ملك گنجوي هم يكيمهستي

 زمي  را ترك گفته و در آسمتن مجهوليت سرگردان شده است.

در حق او نگتشاتم و  (1)اير مقتلهدو ستل قبل بنت بر خواهش مجلز ايرانشه

سعي كردم كه آن بيچترة حيران را از آغوش ابرهتي نتشنتستيي فارود آورم و بار 

هتي احاوال شاعرا مرا عاه يك مكتن ثتبتي متكي ستزم. به حتفظز خود و محفظه

اي كردم. بديهي است باه اكتشاتف مهماي توفياق نيتفتاه ولاي آن روز تات انادازه

نادم. در آن ذوق و اساتتد ررتاوي افكاحوال اي  زن خوشخوشوقت شدم كه بر 

مقتله بعد از شرحي در بتب اختالط و اشتبته اشعتر قسمتً ختصه ربتعي كه بيشاتر 

براي اختالط حتضر است قطعتً ثتبت كردم كه زن رسر خطيب گنجه بوده نه خود 

 و معتصر سلطتن سانجر (2)الفصحت قيد كردهخطيب گنجه چنتن كه صتحب مجمع

بتريد و سلطتن استفستر بوده و در حضر  او تقرب داشته چنتن كه شبي برف مي

و مه ساتي از دو كلماه تركياب  (3)هوا كرد و مهستي يك ربتعي بديهه نظم نمود.
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يتفته مه به معني بزرگ و ستي به معني ختنم و اسمي است كه در آن زمتن خيلي 

نبوده و ربتعيتتش منحصر باه و ثتبت كرديم كه عتشق رسر قصتب  (4)معمول بوده

رسر نيست بلكه بيشتر كسبز باتزار را برحساب تنتساب الفاتم و مضاتمي  قصتب

 (5)موافق ستوده است.

ز ابعد از نوشت  آن مقتله مرل تمتم اشختصي كه از  مع كردن چند صفحه 

دانناد اي  كتتب و آن كتتب بر خويشت  بتليده و خود را عالمه و مستشارق)!( مي

گفتم م  هم يك بيچتره مظلومي كه از زندان ي سرمست بودم. بت خود ميديرزمتن

فراموشي بيرون آمد و احوالش روشني گرفت قطاع داشاتم كاه مهساتي معتصار 

[ بوده و در خادمت او تقارب داشاته شاعراي 552سلطتن سنجر ]متوفي به ستل 

 ..اش ثتبت و نمتيتن.معتصرش معلوم سبك و دورة شتعري

قبيل تحقيقت  كه بنيتنش قول ديگران اسات باه بناتي كه اي نجتيي امت از آ

تغيار حبتب و آواز كودكتن شبتهت دارد كه آن به بتدي منهدم و اي  باه خاوابي م

گاتر گردد روزي سفينز كهني به دستم افتتد مندرس و بت خطي و كتغذي عتيق يتد

هت سه نقطه باه زيار خاود د را گم نكرده و چههت هنوز نقطز خوآن زمتني كه دال

شاكل بودناد. تاتري  نگذارده بودند كتف فترسي و عرباي يكساتن و زاو و ه هم

ه نگترش آن عهد سلطنت ابوسعيد بهتدرختن آخري  رتدشته مغول است كه در سن

 لطفتً دست از ايران كشيده و به سراي ديگر شتتفت. 736

ناتً تي ثبت بود كه بت امالي آن زماتن عيدر اي   نگ چندي  ربتعي از مهس

 درج خواهد شد از مله لغزي از مهستي به نظر رسيد كه زماتن او را صاد ساتل

 تر برد و از اواسط قرن ششم به اوايل قرن رنجم انداخت: عقب

 مهستي گويد هم در لغز»
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 كي بختنه درون شوذآن دزد چيست  ون

 ختنه ز بيم دزد به روزن برون شوذ

 ويد در  واب او:عنصري گ

 آخر زمتن  و بخت حكيمتن نگون شوذ

 چندي  حكيم روسيئي را زبون شوذ

 آن دزد دام دان كي طلبكتر متهي است

 «وآن ختنه آب دان كي به روزن برون شوذ

كرده از اي  قرار مهستي در اول قرن رنجم شتعر معروفي بوده لغز طرح مي

او عنصاري را باه گفات   اواب الشعرستخته و ملكو شعراي عصر را عت ز مي

 داشته است.وامي

 

 ها:يادداشت
نويساتن را نقال از ستل اول ايرانشهر طبع برل   در آن مقتلاه مفصاالً قاول تذكره 12شمتره . 1

ام اكناون از نموده و چندي  ربتعي از گفتتر مهستي را كه به طباع نرسايده باود درج كارده

  ويم.ز ميالمقدور احتراتكرار آنچه گفته شده حتي

شود كه شوهرش رسر خطيب گنجه بوده ولي اي  نكته قول صاتحب . از اي  ربتعي معلوم مي2

كند كه وي را زن خطيب گنجه دانسته چه ممك  است آقتزاده رس الفصحت را رد نميمجمع

شاتعره ماز ردر به مقتم خطيبي رسيده بتشد. در هرحتل هنگتمي كه مهستي بت او مشات ره و 

 اند.گفتهر خطيبش ميداشته رس

 اي رور خطيب گنجه رندي بپذير

 بر تخت طرب نشي  به كف ستغر گير

 از طتعت و معصيت خدا مستغني است

 بتري تو مراد خود در اي  عتلم گير)؟(
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* 

 م  مهستيم از همه خوبتن شده فتق

 مشهور به حس  در خراستن و عراق

 اي رور خطيب گنجه......................

 ..........................................ال ....

 شتهت فلكت اسب سعتد  زي  كرد .3

 وز  ملز خسروان ترا تحسي  كرد 

 تت در حركت سمند زري  نعلت 

 ل ننهد رتي زمي  سيمي  كردبر گِ 

اند اند. بعضي مهستي را مركب از مه مخفف مته و استي دانساته. در بتب اسم او چيزهت نوشته4

اند يعني بزرگي و برخاي مهساتي را هي و  معي مه را بزرگ و استي را فعل گرفتهيعني مت

اند زيرا كه مهست در رهلوي صفت عاتلي از كلماز ماه اسات يعني بزرگتري  هستي دانسته

رفتاه مهساتي يعناي هماند كاه روييعني بزرگتري  و يتو را ضمير دوم شخص مفرد گرفته

 اند.خفف سيدتي دانستهبزرگتري  هستي. بعضي هم ستي را م

 ول سنتييدولتشته گويد اي   مله اوهتم است بلكه مهستي به معني ختنم بزرگ است و به ق    

 استشهتد كرده كه گويد:

 المو  م  نه مهستيمملك  

 م  يكي رير زال محنتيم  

اناوري اناد. گذاردهاز اينكه مهستي اسم معمول و رايج بوده حرفي نيست. ستي نيز اسام مي    

 فرمتيد:

 گويند ستي زني عفيفه است

 عتفتك اهلل از اي  عفيفه

ورزي به تمتم كسبه بتزار از خيتط و قصتب و نجاتر و خباتز و بقاتل و . عالوه بر اينكه عشق5

انداز و تيرانداز و غيره طبيعي نيسات چاون ج و مؤذن و كبوتربتز و تنگانستج و بزاز و سر

قتضتي رتدشته يت براي ررورانيدن مضتمي  متنتسابه باه گفات  مسعود سعد سلمتن نيز بنت بر ت
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قبيل اشعتر مبتدر  ورزيده معلوم مي شود طرزي رايج باوده و بنات بار تعشاق و تعلاق اي 

 اند.سرودهختصي نمي

 چندي  ربتعي كه در حق كسبه مذكور ستخته نزد نگترنده مو ود است.


