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٢٣
   هاِی انتشاِر يک شعر در قديم هاِی انتشاِر يک شعر در قديم
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 محمد رضا شفيعی کدکنی

 ها  ويژه در يكی دو دهه اخير، از ميان دهها هزار شعری آه در طوِل سال در روزنامه   عصر ما، به
توان استثناهايی  آند و به ندرت می هم در ميان مردم ُگل نمی يابد حتی يكی  و مجّالت انتشار می

 شعرها تنها در صورت يك ورقه يا يك ديوان، حضور فرهنگی نداشته  پردازيم آه اين اين انديشه می

ع شنوندگان و دوستداران بتوان حوزه 
 شعری بر اثر همراه شدن با آهنگی خاص، توفيق آن را  موسيقائی آن تعيين آرد، يعنی آنجا آه

   

در

ز نوع راديو وتلويزيون و مطبوعات، شعر برای اين قاعده يافت، ولی در قديم با نبودن وسائلی ا
فارسی، شعر امثال سنائی و سعدی و حافظ، يك هفته يا يك ماه بعد از سروده شدنش همان 

يافته در سمرقند و بخارا و آشمير و آاشغر نيز به دست   در غزنه و شيراز می شهرتی را آه
دانيم و تا حد  اين گونه شعرها می  ما اين توفيق را نتيجه نبوغ هنری سرايندگان. آورده است می

زيادی هم اين سخن پذيرفتنی است اما نبايد فراموش آرد آه در دنيای قديم هم، شعر، 
تواند موضوع آتابی  ها، در طوِل تاريخ می خاص خود را داشته و بررسی اين رسانه های»رسانه«

  . فايده نخواهد بود ها بی  رسانه  مختصری در باب اين جداگانه قرار گيرد ولی در اين مجال اندك طرِح

تصّوری آه امروز از شعر فارسی در ادوار گذشته داريم، صورت خاموش و مكتوِب آن است و آمتر به 

  يافته  طرق مختلف انتشار می  اعماق جامعه نيز به اند در يافته اند بلكه به تناسب اهمّيتی آه می 
برداری به صورت ديوان بوده است، اّما واقعيت امر اين  اند آه يكی از آن راهها راِه نوشتن و نسخه 

و عرضه داشِت زنده آن، در نشر » آواز« و )١(»ادا آردن« شعر، هنری است گفتاری و نقِش  است آه
 و هم اآنون نيز به تجربه )٢(بوده است ز آن، نقش بسيار مهّمی و گسترش آن، والتذاِذ مردم ا

چه ُبرِد وسيعی دارد و بعضی از شاعران » آاست«بينيم آه انتشار يك شعر از طريق راديو و  می
ای از توفيِق شعرشان را مديوِن صداِی گرم و اسلوِب ادای شعر  مشهوِرعصر ما، سهم قابِل مالحظه 

  .  سالها، هستند تشار يافته در اينهای ان خويش، در آاِست

 های بسيار وسي شايد مؤثرترين راه نشِر شعر را در حوزه

معنِی آهنگ  آه به » صوت بستن«صطالح ا. يافته آه در ميان انبوِه عالقمندان انتشار يابد می
الدين عليشيرنوايی در  نظام : شود ساختِن روی شعرهاست از قديم در آتِب تاريخ و تذآره ديده می

 لطايِف پهلوان محمدابوسعيد پرداخته بوده است و بخشی از آن در مجالس  ای آه در باب رساله
 )٣( از اوپرسيدم آه مدتی است از شما چيزیگويد، روزی پهلوان نزد من آمد النفايس نقل شده می

در اين روزها به يك غزِل اميرسيدنسيمی صوتی بسته «: جواب گفت آه. ام نشنيده) يعنی آهنگی(
مصراع اول غزِل فقير . و از اشاقان خود آه همزبان او بودند يك دويی را طلب آرد و بنياد آرد» .شده 

مصراع دوم را آه خواند . توارد واقع شده باشد: گفتم. بودم  هنوز به آسی نخوانده. بود]  نوايی[= 
القصه غزل را .  است بسيار غريب. تعجب آردم آه يك مطلع توارد واقع شده باشد. هم از فقير بود
چون ديگر مجال . خواند به غايت متغير و متأثر شدم» نسيمی«آه رسيد » نوايی«تمام آرد و به 

بعد از ساعتی ظاهر ساخت . ورزيدم و در تحسيِن آاِر او آوشيدمسخن نماند از مّمِرشعر، سكوت 
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 )٤(»...غزل از شماست، بنده در محلِّ خادمی از جيب شمابيرون آورده ياد گرفتم و صوت بستم«آه 
  آرده تعبيرمی» صوت ساختن« آه در دوره غزنوی و سلجوقی آن را -» صوت بستن«و اين هنِر 

ای بوده   آاِر استادان برجسته موسيقی در هر دوره)٦(اند گفته  می» نوضِع الحا« و به عربی )٥(اند،
او و » الحان)٧(«شناسيم از قبيِل ابوالفتوح غضايری آه  است و ما بعضی از اين افراد را درتاريخ می

 يافته بوده است و همه جا  های او در تاريِخ شعر و موسيقی ايرانی، حالِت افسانه و اسطوره»قول«
در . اند، مثل نوای باربد آرده  ها بعد از او، از آن الحان و قولها در شعر خويش ياد می ا قرنشاعران ت

. شود بوده بيشتر می» صوت بستن« های بعداطالعات در باب اينگونه هنرمندان آه آارشان  دوره
ت و در بستِن صو«: گويد مثًال در عصر صفوی، در باب مير صوفی يزدی،صاحِب تذآره نصرآبادی می

   )٨(.»عمل بديل نداشت

يقائی نشر شعر بوده است آه ابن بطوطه از انتشاِر شعِر سعدی درميان حاصل همين جانِب موس
   )٩(.آند مّالحان چينی ياد می

آتاب از   شعر، يك نكته را درباره مثنوی موالنا نبايد از ياد ُبرد آه اين 
 در گوشه و  را به وجود آورد آه تاآنون بيش و آم» مثنوی خوان«معی همان آغاز به وجود آمدن، ج

هاو  های آهن تر تعقيب آنيم به هنِر گوسان م اين خصوصّيت شعر فارسی را تا دوره
   )١١(.ها خواهيم رسيد خنياگران دوره پارت

 شاعران  از مجموعه اشارات. ام نگرفته و جای آن هست
ی شود آه هر شاعری، يا دست آم بعضی از شاعرا عهد آهن تا قرن ششم چنين دانسته می

١٢(   

 ُجست و  توان عصر سامانی و غزنوی از اين راويان نشان می
  : خاقانی اشارات بسياری به راوی خويش و آهنگ خوش او دارد. م در عصِر سالجقهه

   

آرده  داشته آه شعرهای او را در ماوراءالنهر روايت می
ی از شاعراِن آن نواحی، و از جمله سوزنی سمرقندی وهمين امر موجب حسد و خشم بعض

  يا ثنای تو 

در حوزه همراهی موسيقی و

بشری، با  همتای آنار عالم، به ويژه بر مزار موالنا، هستند و در راِه گسترش عالقمندان اين اثر بی
 نام  ای به در همان زمان موالنا طبق ه«: استاد فروزانفر نوشته است. آوشند هنر خويش می

   اند و اين طبقه مقابل ُقراء قرآن قرارداشته يان عاشقان و مريدان وی ممتاز بودهدر م» مثنوی خوان«
اند و همين سّنت پس از وفات بر سِر تربت مبارك و در مجالس خلفا و جانشينان اومعمول بوده 

   )١٠(».است

وقتی بخواهي

درباره راويان شعر هنوز تحقيق جامعی انج

 به ويژه در مجلس شاه، با شيوه خاص و بزرگ، راويی داشته آه اين راوی شعر او را در محافل،
  : گويد اينكه رودآی در حّق فراالوی شاعر می. داشته است باآوازخوش عرضه می

    شاعر شهيد و شهره فراالوی

(و آن ديگران به جمله همه راوی

هم در . اشارت به همين راويان دارد

  راوی خاقانی از آهنگ در ديوان سمع 

)١٣(نقش نام بوالمظفر اخستان انگيخته

» عطّيه«سنائی غزنوی راويی به نام 

شده،و او در چندين قطعه، اين عطّيه را آه راوی سنائی بوده است مورد هجوم و هجو قرار داده 
  : وسنائی را نيز

سهل است سنائ

  وين قدر و فضيلت و بهای تو 
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    اشعار تو را به جملگی ديدم

  مان عطای تو »عطّيه«آورد 

    مای گفت»نقيضه«شعر ُترا هر 

  

به نام   و راوی و مختاری غزنوی)١٥(»مج«قبيل راوی رودآی به نام 
خدمت  انوری در ضمِن عذِر نفرستادن شعری به. ها ثبت شده است  هم در آتاب)١٦(»محمد«

 خوش خوان  و شيزه شيرين حرآات و سكنات است، زان راوِی
   )١٧(نرسانيد به خدمتگزار شعر، غرض شعر، نه آواِز ُروات است

  : آند آه ی

١٨(   

 اين  توان استنباط آرد آه گاه دهد می  های خويش می ی از نامه
اذن و اجازه شاعر، آن را برپادشاهان  اند و بی آرده  راويان از پيش خود در شعرها تصّرفاتی نيز می

در . سودی نخواهدبود رسد آه مطرح شدن آن بی  به ذهن میمه راوی
آن   به معنی نقل)٢٠(»روايت شعر«به معنی سيراب آردن است و » روی«زبان عربی اصل ماده 

    اِمش مردم آه شعر بايد گفت

محمودقالنسی را آه ) آوازخوان و خوش صدا(آنگاه ُمقرئ « 
 و خواجه ما را بدان آسايشی بود و گفتی دردل آواز ُمقری -گار خود خوش آوازتر بود از اهل روز

  :  اند تصميم بگيرند از مثنوی موالنا آه مفّسران و شارحان درباره آن نتوانسته

 )١٤(اين بود و نُبد جزين سزای تو

نام راوی بعضی شاعران ديگر از 

  : گويد  ای می ممدوح در پايان قصيده

اين خدمت منظوم آه در جلوه انشاه 

و با اين همه سرنوشت شعر رابه درجه موزونی راوی مرتبط م

  سزای افتخار، آن شعر باشد 

(ویِّ موزونآه افزون باشدش را

از توضيحی آه خاقانی در خالل يك

   )١٩(. اند داشته عرضه می

در اينجا يك نكته در باب آل

  ايم آه آارشان نقل شعرها از حافظه با اينكه راويان شعر هم در عربی داشته . مجازًا، شيوع دارد
َاداِی  ر سّنت روايت شعِر عربی، خواندن آن به آوازخوش و ُحسنِ بوده است مانند حّماد راويه ولی د

در شعر فارسی،شخص » راوی«آن به هيچ َوجه ملحوظ نبوده است در صورتی آه همه جا از آلمه 
 احتمال داد  توان می. شود خوش آوازی آه در حسن ادای شعر، آمال شهرت را دارد، فهميده می

و » رو«عربی به معنی سيرآب آردن اشتقاق نداشته باشد واز »  یَرَو«فارسی از ماده » راوی«آه 
 خوبی  يعنی به» .فالنی درسش را روان آرده است«گويند  گرفته شده باشد و اينكه می» روانی«

نكته است  آيد باقی مانده همين  آموخته و در حافظه دارد و از ُعهده اداِی آن به بهترين َوجهی برمی
به معنی حسن ادای شعريا عبارت » بروِی«و » روی« توجه آنيد آه در آن و اينك به اين شواهد

  : است

اگر چه خ

   )٢١(آفرين تو را» بروی گردد«زبان من 

:خوانيم و در تفسير بصائر يمينی، می

ترين آوازها  خوش و آنگاه او به »  اند، بروی بخوان چنانك تو را فرموده«:  گفت-گويد  محمود می
   )٢٢(.بخواند

ها  و اين بيت

    د آن تا مست و نورانی شویجه
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   )٢٣(تا حديثت را شود نورش روی 

  : يا

    هر چيزی چنانكه هست آن

   )٢٤(ن

اشتقاق يافته و با همان » روانی«و » رفتن«ظاهرًا از » ی
 مرتبط است و چه بسا آه آارُبردی آهن و ما قبل درس» روان آردن«يا » روان بودن«تعبير  

غازی آارُبرد دارد،يك آلمه 
جز » روی« اينكه در قواميس عربی برای مّاه.در عربی ندارد»  َرَوی«فارسی خواهد بود و ربطی به 

وری اين آه بعضی از شاعران 
در ديوان حافظ . اموش شود اند، نبايد فر آرده خودشعرهای خويش را به لحن و آوازی دلكش ادا می

  

آواز  فرخی برخاست و به «: گويد صاحب چهار مقاله، می
   )٢٧(»حزين و خوش اين قصيده بخواند آه با آاروان ُحّله برفتم زسيستان

بلند اين  وازی باستاد و به آ
  . )٢٨(»قطعه بر سلطان خواند

به  ای ردن شعر خويش با آواز اشارت دارند، انوری در ضمن قصيده 
  : مطلع

  ِد عيد آه بر صدر روزگار 

برای عيدچه «:  مرا گفت-ت رًا هم او نيز راوی شعرهای شاعر اس
  و من از اين آه غفلت آرده بودم» ای؟ آماده آرده ) چه شعری در ستايش ممدوح(خدمتی 

ناِم 

ِی دل روی گشتش زفا از صحيفه 

َبرِو«و » َرِوی« های  در تمام اين نمونه

  . ها و خنياگران عهِد قديم ايران داشته باشد در مورِد آاِر گوسان اسالمی

شعر به آن معنا آه در ادب فارسی عهد آ» راوی«اگر اين فرض را بپذيريم 

در معنی  شناسان عرب اعتراف دارند آه اين ماّد ه سيراب آردن معنايی وجود ندارد و همه زبان
حّماد  تواند تأييدی بر اين حدس باشد به ويژه آه  آارُبردی مجازی است می» نقل آننده خبر«
 وقتی به حضوروليدبن يزيد -مين راويان است  آه نخستين فرد از ه-) ق.  ه ٩٥ - ١٥٥(» راويه«

شود؟ و او توضيحی   می گفته» راويه«چرا به تو «رسيد وليد از او پرسيد ) ١٢٦ - ١٢٥خالفت (اموی 
 خليفه شد و اين حّماد راويه به  در باب همين هنر شعرخوانی و محفوظات خويش داد آه مايه حيرت

است دراصل يك نفر ايرانی فارسی زبان » ديلمی «است و نسبش آه» شاپور«دليل نام جدش آه 
   )٢٥(.»العربّية قليُل البضاَعِة ِمن«بوده است و به تصريح ابن خّلكان 

در دنباله بحث از نقش آواز و موسيقی در نشِر شعرها، يادآ

 آه گاه زمينه مدحِی آشكار دارد -ها را  اشاراتی صريح به اين نكته وجود دارد آه حافظ اين غزل
: است خوانده   با آواز خوش در مجلس پادشاهان می-نمايد  وزمانی جنبه مدحِی آن امروز نهفته می

  غزل گفتی و ُدر سفتی بيا و خوش بخوان حافظ 

   )٢٦(و افشاند فلك ِعْقِد ثريا راآه بر نظم ت

و در سرگذشت فّرخی سيستانی نيز، 

شمس رازی شاعر در حضرت شد و«: گويد و عبدالجليِل قزوينی رازی می

ديگر شاعران نيز به عرضه آ

دی بامدا

  هر روز عيد باد به تأييد آردگار 

 آه ظاه-گويد معشوق من  می

و . ای به يادت آورم چگونه خواهد بود احساس شرمندگی آردم و او گفت اگر از گفته خودت قطعه
  : پردازد و او شاعر از اين بابت به شكرگزاری از او می
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   آواز برآشيد آغاز آرد مطلع و

  : و آنگاه چه روايت چون ُدرِّ شاهوار

  آای آاينات را به وجود تو افتخار 

   )٢٩(وی بيش از آفرينش و آم زآفريدگار

انواع و اقسام داشته و عالوه بر راويانی آه » راوی«شود آه  از شعر سوزنی چنين دانسته می
 اند آه برای عاّمه مردم و  ی نيز بوده اند، راويان آرده ا می

  : »راوی بازارخوان« اند  گفته  ا ند و به اين گونه راويان می داده دربازارها، اين وظيفه را انجام می

   راوی بازار خوان خواند به بازار طبس

نتشار شعر، در گذشته مجالس تذآير و وعظ بوده های نقل و انتقال و نشر و ا يكی ديگر از راه
  لس آگاهی بسياری نداريم تا از آن طريق به اهمّيت اين

است و  مجالس در نشر شعر پی ببريم، خوشبختانه صورت مكتوب بعضی از اين مجالس وعظ باقی

  ها، ما را در اين های بسيار مشهور و رايج اين گونه آتاب  نگاهی به نمونه
 وروضةالواعظين )٣١(احمد غزالی» مجالس«آند؛  نياز می از دامنی بیانداز، از هر گونه بحث در چشم

شعرهای عاشقانه وهم دهد هم  تشكيل می
  . های بسيار شعرهای عارفانه و هم شعرهای زاهدانه و به ويژه رباعی 

زی آه  خوش آوا و، تا راويان
 اند تا مذّآران واهل منبر تا  خوانده  شعرها را به آواز می)٤١(در مجالس پادشاهان و در بازارها

ُقّصاص «دانيم آه جز  ست و ما نمی

درمجالس سالطين شعرها را خوش اد

  ملحدان ُسّنی شوند، اندر طبس، گر مدح تو 

)٣٠(

اگر امروز ما از آّم و آيف آن مجا. است 

ای از يك مجلس تذآيررا، شعر،   بخش قابل مالحظه توان دريافت آه می» مجالس«از تأمُّل در اين 
  : داده است تشكيل می

دهد حجم  وعظ و تذآير را در فرهنگ ايران عصر اسالمی تشكيل می» ادبيات«آنچه 
گيری است و بسيارچشم

 وگفتارهای شمس )٣٤( و مجالس بهاء ولد پدر موالنا و مجالس خود موالنا)٣٢(فّتال نيشابوری
دهد آه در اين مجالس،شعر و روايت شعر چه  های اين گونه آثار است و نشان می  نمونه)٣٥(تبريزی

 آتابها و نخستين نمونه   نمونه ديگری است از اين گونه)٣٦(ارالتوحيداسر. اهمّيتی داشته است
. خوانده است موجود اين نوع ادبی است و سرشار است از شعرهايی آه بوسعيد بر سِرمنبر می

  ها و حراره از آنها ترانه  شعرهايی آه غالبًا ربطی با عوالم وعظ و مجالس رسمی ندارد و بسياری 
است »وعظ«و » مجالس«های و از مقوله همين آتاب. در ميان عامه مردم استهای عاميانه رايج 

 و از همه )٣٨(االسرار ميبدی  و النوبةالثالثةآشف)٣٧(االرواح سمعانی بعضی آتب عرفانی از قبيل روح
 ازاحمد بن محمدبن زيد طوسی آه در )٣٩(تر تفسير سوره يوسف مهمتر و به لحاظ تاريخی آهن 

ز شافعی بن داود سماع حديث داشته وآتابش را هم ظاهرًا در همان حدود از  در قزوين ا٤٥٩
   )٤٠(. هجری تأليف آرده است٤٧٠ها حداآثر  سال

و » شعر«و» وعظ«و » قصه«اين آتاب آه نمونه عالی و برجسته اين نوع آثار است ترآيبی است از 
ها »شعر«ای از اين آتاب را  حجم قابل مالحظه

 است،  های آغازيِن زباِن فارسی، در سّنت شعر شفاهی باليده و رشد آرده اين نكته آه شعِر دوره
ا» سرود انداختن«رودآی و » چنگ برگرفتن«از . امروز جای ترديد نيست

ره اسالمی ادامه )٣٣(مرشدان زورخانه، همه و همه دليل اين است آه شعِر فارسِی دو
اهم خو  ام، در اين لحظه می در باِب راويان، پيش از اين، بحث آرده. های پارتی است آارگوسان

  . چندنكته در باب نقش مذّآران را در نشر شعر يادآور شوم

بوده  مجالس تذآير و وعظ آه همواره در تاريخ ما دارای نقش سياسی و فرهنگی بسيار مهمی 
است هنوز با روش علمی مورد بررسی قرار نگرفته ا
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های مردم  آسانی حامالن و ناشران فرهنگ در ميان تود ه ها، چه   و مرشدان زورخانه)٤٢(»ومذّآرين
های عصر صفوی، فقط در دايره همين دو سه قرن اخير شايد نقشی در  خانه قهوه . اند بوده  

  . ولی باز هم نقش آنها بسيار ناچيز است. آناِرمجالس تذآير و وعظ داشته باشند

اند ازقبيل   آردهن واعظان و مذّآران نقلتصويری آه بعضی از مورخان از مجالس وعظ بعضی از اي
نشان   همه)٤٣(الدين مظفربن اردشير عّبادی يا عالءالدين خواری مجالس وعظ احمد غزالی و قطب

 ها و رباط ها وبعدها  های بعد خانقاه  مساجد و در دوره
 اند، از شهرهای بزرگ گرفته تاآوچكترين  ها و منازل خصوصی اشخاص داشته تكايا و حسينيه 

  د 

  : سيد آه

  د 

:  گفت عمادی مالزم قاضی را آه با خود داشت. ارد بخواهد
. عّبادی سرفرو ُبرد» .بايد وجوه قرض می. به هزار دينار سرخ قرض محبوسم و موّآل اين است«

   اند، حافظان  های برجسته شعر در ميان مردم بوده ن نمونه
اند و بسياری از اينان تا همين اواخر به ُحسن صوت و  موسيقی مّلی ما نيز بوده 

«ر

اند آه ترآيبی ازموسيقی   ها وجود داشته  خانقاه» ص موسيقی
 اند ومجلس  نشسته می) چيزی شبيه منبر(يرا مشايِخ صوفيه در خانقاه بر تخت اند ز و منبر بوده 

دهنده عمِق نفوِذ اين افراد در محيِط اجتماعِی عصر است و اين ويژگی در فرهنگ ما تاهمين پنجاه 
 نقل )٤٤(آيوان قزوينی ظ بعضی از واعظان از قبيلشصت سال قبل محفوظ بوده و آنچه از مجالس وع

  . آنند همه گواه بر اين حقيقت است می

اين مذّآران، با نفوذ عميقی آه در شبكه

بسياری از اينان، از اهمّيت شعر،در تهييج . وستاها، همه جا حضورشان محسوس بوده استر
نه تنها . اند آراسته  های شعر می  اند و مجلس خويش را با نمونه احساسات شنوندگان آگاه بوده
عر آرده است آه در پای منبِراو، ش خوانده آه گاه شاعری را وادار می مذّآر و واعظ بر منبر شعر می

واعظ نامدار و  خويش را بر حاضران عرضه آند چنانكه از اين داستان راحةالصدور در مورد عّبادی
يعنی [ او  شنيدم آه عمادی آه از شاعران«: شود عمادی شاعر مشهور قرن ششم دانسته می

  : خواند آه شعر ای می بود، بر عّبادی قصيده[ ٥٢٩طغرل بن محمدبن ملكشاه متوفی 

  رسد  و ديده به رهبر نمیبريم  ره می

رس آنيم و تيشه به گوهر نمی آان می

عمادی بدين بيت ر. عّبادی بر سر منبر بود

    بر آستان جاِه تو چرخ ار نداد بوس

رس عذرش قبول ُآن آه مگر بر نمی

امير عمادی هر آرزو آه د: عبادی گفت

امير عمادی چو هزار دينار باقرض دهد فردا «: عبادی سر برآورد، گفت» ببود«: يكی از مريدان گفت
مدح شاعر گويم . بياسود و عمادی» .هزار ديگر ببود«: مردی ديگر گفت» .ديگر قرضش بايد آه بخورد

   )٤٥(يا هّمت عالم يا ارادت مجلسی؟

اين مذّآران ضمن اينكه نشر دهندگا

ا ند مثل تاج نيشابوری در  شهره آفاق بودهسازی  و گاه خالقّيت در حوزه آهنگ شناسی موسيقی
قرن بيستم برای نمونه صدرالمحدثين اصفهانی آه  در موسيقی » گوشه صدریقرن نوزدهم و د

   )٤٦(. های اوست عصر ما ازساخته

مجالس خا«در فاصله ميان منبر و 

 اند آه  دانيم آه قبل از ابوسعيد ابوالخير آيا مشايخ ديگری هم بوده ما نمی.  اند گفته می
  ، آن هم شعرهای عاشقانه رايج در ميان»شعر«از » حديث«و » آيه«های خويش به جای  درمجلس

 چنين  اند يا نه، اما از تصريح مؤلف اسرارالتوحيد و مؤلف حاالت و سخنان ته عامه مردم سود جس
 نقطه  شود آه مسأله شعر خواندن بوسعيد بر منبر را، مخالفان او، به عنوان مهمترين دانسته می

غزنين   اند و در محضری آه عليه او ترتيب داده بودند و به نزد سلطان  ضعِف او تشخيص داده بوده
اينجا مردی آمده است از ميهنه ودعوی «دند يكی از مهمترين ايرادها بر او، اين بود آه فرستا
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 و به )٤٧(»گويد گويد و تفسير و اخبارنمی گويد و بر سر منبر بيت می آند و مجلس می صوفيی می
و در . گويد مجلس می.شيخ صوفی پديد آمده است«: روايت و تعبير صاحب حاالت و سخنان گفتند

   )٤٨(.»گويد  می السالم بل آه همه بيت گويد نه اخبار رسول عليه نه تفسير قرآن میمجلس 

خت و های مختلف چه بر منبر وت  های بعد در مجالس صوفيه، خواندِن شعر به صورت ولی در دوره
 احمد غزالی،  چه در حلقه سماع، به وسيله َقّوال، آاری بسيار رايج بوده است از جمله در مجالس

رسانده  شِر شعر و موسيقی ايرانی، در گذشته، ياری می
شود، با  ورزش باستانی ايران، همانطور آه امروز هم مشاهده می. ها بوده است زورخانه  است

 آه در قرن نهم حافظ ابرو 
بود ومن » وسورزشی ط« اند، قبًال باشگاه  آند، جايی آه اآنون بازار رضا را ساخته از آن ياد می

  ورخانه در اين پنجاه سال اخير انجام روشن شدن مسايل تاريخ ز
تواند تحوالت داخل نظام زورخانه را  شده هنوز هم بسياری پرسشها برجاست و هيچ آس نمی

سندی آه  خوانان و مناقب خوانان، در انتشار و گسترش شعر فارسی، بهترين 
مؤلف آتاب   است)٥٠(»نقض«ردّيه آن يعنی آتاب و » فضايح«موجود است تصريحات مؤلف آتاب 

شود آه نوع شعرهايی آه اين مناقب خوانان دربازارها  روشن می» الب
 صحابه رسول و  از يك سوی وقيعت و بدگويی نسبت به. اند، دارای دو ويژگی بوده است خوانده می

   )٤٩(.ر خراسان و چه در بغدادچه د

يكی ديگر از مراآزی آه به ن

ا شعر و صدای های اين ورزش همراه ب بسياری از صورت. شعر وموسيقی آميختگی عجيبی دارد
گيرد و طبعًا هم برای ورزشكاران و هم  مرشدزورخانه و آواِز خوِش او و همراهی ضرب انجام می

حاضران، آه در مواردی خيل انبوهی از مشتاقان را، به همراه داشته است مايه آشنايی و  برای 
 دارم، و گوينده پيوند باشعر بوده است و من خود تعدادی از شعرهايی را آه از آودآی در حافظه

  . ها به ياد دارم بعضی ازآنها را هرگز نتوانستم پيدا آنم، از همين زورخانه

در خياباِن تهراِن مشهد، در محله عيدگاه، از محالت بسيار قديمی مشهد

آن  گشتم به تماشای بسياری از اوقاِت فراغِت دوران آودآی خودم را وقتی از درس اديب بر می
قرن،تو  شدم هنوز هم بعد از قريب نيم  رفتم و مسحور صدای گرم مرشد و طنين ضرِب او می  می

  . گويی دو گوشم برآواز اوست

هايی آه برای با همه آوشش

و  بااسناد و مدارك مكتوب و علمی روشن آند اما مسأله آميختگی اين ورزش و اين نهاد اجتماعی
 گفت  يدی نيست و شايد بتوانفرهنگی با شعر فارسی چيزی است آه در آن جای آوچكترين ترد

آه در انتقال شعر ايرانی قبل از اسالم به شعر دوره اسالمی، اين نهاد يكی از مهمترين نهادهابوده 
ماقبل  شعر خنيائی و سّنت شعر شفاهی. است و تاآنون از اين بابت مورد غفلت قرار گرفته است

ه است و به علت همراهی باضرب و اسالمی ما را، همين زورخانه، به عصر اسالمی انتقال داد
 -مورد خاص   در اين-شايد ديگر آالت موسيقی، احتماًال از مجالس تذآير و وعظ هم اهمّيت آن 

  . بيشتر بوده است

درباره نقش فضايل 

 است و احتماًال در  آه آتاب خود را در ردِّ عقايد شيعيان و به گفته خودش رافضيان نوشته» فضايح«
ای  هايی از فعالّيت سياسی وتبليغاتی روافض آه عده در نقد جنبه ) ٥٥٠حدود (اواسط قرن ششم 

بخوانند و توّجه مردمان را به   شعرهايی در مناقب امامان شيعه  اند تا در بازارها آرده را مأمور می
اند آه ما  گنده دهن فرا داشته »مناقب خوانان«و در بازارها «: گويد حّقانيت آنان جلب آنند، می

خوانند و جمهور  و امثال او می  های پسر بنان رافضی خوانيم و همه قصيده منقبت اميرالمؤمنين می
. خوانند و غازيان دين است آه می  د، همه وقيعِت صحابه پاك و خلفای اسالمشون روافض جمع می

 آه رسوالن خدای راست عليهم -عصمت   و صفت- آه خدای راست جلَّ جالله -و صفات تنزيه 
خوانند و به علی   به شعر آرده، می- آه اّال پيغمبران خدای رانباشد - و قصه معجزات -السالم 

   )٥١(.»بندند بوطالب می

مث«از اين عبارت مولف 

  لب عليهابيطا بن  علی خلفای اسالم و غازيان دين بوده است و از سوی ديگر مدايحی در حّق امام 
پيداست » مثالب« مولف  و هم از تصريح. السالم آه در آن مدايح نوعی اغراق در حق او بوده است

اند  آرده   خواندن آن شعرها می  اند و شروع به شده آه وقتی اين مناقب خوانان به بازارها وارد می
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و جای ديگر، . شعرها خواننده   اند برای شنيدن و احتماًال تشويق شده جمع می» جمهور روافض«
شده  ها جمع می  شعرخوانان در ويرانه  مؤلف مثالب، از اين جماعت رافضيان آه برای تشويق اين

نماز خّمار، آه شعرهای رآيك  و به قول شاعرآان بداعتقادُمفسد بی«: آند اند بدين گونه ياد می 
رافضی گاوريش احمق روی عوان ابله  خواجگاِن  خوانند و اين ها جمع شده می   اند و در بيرانه  گفته

ها  ها پر غّل و غش و آين جمع شده و بر آن دروغ تميز، همه بردين و دينداران آين ور بادل ديدار بی
خريدار شده و آن محاالت را در هيچ تاريخی و اثری از نقل  ها را به جان معتكف ببوده و اين بهتان

 اينان در مراآز تجّمع مردمان، در شهرها، چنين امكانی است آه  و منظورش اين )٥٢(».ثقات، اثری نه
چنين نيست و مناقب خوانان در همه : گويد در پاسخ او می» نقض«به همين دليل صاحب. ندارند

خوانند چه در مسجد عتيق و چه در   تمام، منقبت و مدح آل رسول را می  جا، با دلگرمی و شجاعت
پنداری نديده است و نشنيده است «: ر و جاحدی هم ندارنددروازه زادمهران ومصلحگاه و هيچ منك

 همان خوانند آه )٥٣(*و مسجد عتيق* و سربليسان*  خوانان در قطب روده و برشته نرصه آه مناقب
به َدِرزادمهران و مصلحگاه، و بحمداهللا هيچ مسلمان، منقبت و مدح آل رسول را منكر و 

آند، وقتی آه مؤلف مثالب  حوزه مناقب خوانی ياد می و باز در جای ديگر از )٥٤(».جاحدنباشد
 الناس و آودآان دگر طوايف را از راه  ها بدان خوانند تا عوام رافضيان اين همه مناقب «:گويد می
دروغی ظاهر و بهتانی عظيم است و دليل برين آن است آه اگر غرض اين بودی «: گويد می».ببرند

و آاشان و آبه و بالِد مازندران و سبزوار و ديگر بقاع، آه ازخواندن مناقب، بايستی آه به قم 
   )٥٥(».و معلوم است آه آنجا بيشتر خوانند. اّالشيعه نباشند، نخواندندی

ناقب رايج در شعرشعرای  اند از نوع م خوانده نكته ديگر اين آه شعرهايی آه اين مناقب خوانان می
پسر «ائی نبوده است، بلكه بيشترشعرهایمعروف شيعی از قبيل آسائی و فردوسی و حتی سن

» فضايل خوانان« جمع-اند  قلمرو جغرافيائی محدودتری داشته
قايد اند و با خواندن شعردر بازارها، ع  دار بوده  اند آه عينًا همان نقش مناقب خوانان را عهده بوده

 اهللا عليه در باب  رضوان اين پسر بنان رافضی آه استاد محدث ُارموی.  اند خوانده را می» بنان رافضی
وقتی مؤلف نقض  باشد آه » عبدالملك بن بنان«او توضيحی نداده است، ظاهرًا بايد همان 

سی بر شمارد بعد ازفردوسی و فخری خواهد فهرست مفاخر شيعه را در قلمرو شعر فار می
بوده است و در ) شيعی(=فخری جرجانی شاعی «: گويد آند و می جرجانی و آسائی از او ياد می

آسائی خود خالفی نيست آه همه ديوان او مدايح و مناقب مصطفی وآل مصطفی است عليه و 
 از اين )١٥٦(»...تأييد الهی عليهم السالم و عبدالملك بن بنان رحمةاهللا عليه مؤيد بوده است به

» است به تأييد الهی مؤيَّد بوده«در ستايش عبدالملك بن بنان دارد آه » نقص«تأآيدی آه مولف 
شود آه اّوًال او در اين تاريخ در گذشته بوده است و بنابراين بايد ازشعرای اواخر قرن  دانسته می

 به ويژه درستايش آل رسول و -اعری پنجم يا اوايل قرن ششم باشد، ديگر اينكه وی در آار ش
تلقی » تأييد االهی« فردی شاخص و ممتاز بوده است آه توفيقات اورا -نكوهش دشمنان ايشان 

 داشته است، با همه  اند و شايد هم به عّلت همين افراطی آه در ستايش و نكوهش آرده می
اثری ظاهرًا از او  ته، امروز هيچ انتشاری آه شعرش در بازارها و بر سر زبانها، در آن روزگار داش

 ازتوضيحی آه )٥٧(.باقی نيست، جز همان دو بيتی آه صاحب نقض به مناسبتی نقل آرده است
 وی از مردم قم بوده  توان اطمينان حاصل آرد آه دهد می ، جای ديگر در باب او می»فضايح«صاحب 

و علی متكّلم رازی و  قاد پوربنان قمیو اين بوده است اعت«: گويد است زيرا در نقد عقايد شيعه می
   )٥٨(».اند در اشعار و مناقب اين گفته

 آه طبعًا -در مقابل اين مناقب خوانان 

مؤلف . اند بوده اند و طبعًا مورد توجه آن گروه  آرده  گروِه مقابل، يعنی اهل سّنت را، تبليغ می
اّما جواب اين فصل آن «:گويد می» مناقب خوانان«درباره » فضايح«بعد از نقل عبارات صاحب » نقض«

 خوانند و   می مناقب بيند آه است آه عجب است آه اين خواجه بر بازار مناقب خوانان را می
خّماری باشد آه در  و هر آجا قّماری . بيند آه بيكار و خاموش نباشند را نمی» فضايل خوانان«

 ای نباشد و به حقيقت نه فضل بوبكر داند نه درجه علی شناسد،برای دام نان، بيتی  جهانش بهره
دهد و َلعنت ناَوْجه  می  امچند در دشنام رافضيان از بر بكرده و در سرمايه گرفته و مسلمانان را دشن

دهد و برسبلت َقَدريان و مجّبران می  برد و به غنا و زنا می ستاند به خرابات می آند و آنچه می می 
(= اما ايشان . خندد و اين قاعده نو نيست آه فضايلی و مناقبی در بازارها فضايل ومناقب خوانند 
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همه ) فضايل خوانان(=  خوانند و اينان  و شريعتهمه توحيد و عدل و نبوت و امامت ) مناقب خوانان
   )٥٩(.جبر و تشبيه و لعنت

آه،   آن شود؛ نخست از تأمل در عبارات صاحب نقض چند نكته ديگر درباره اين دو گروه دانسته می

مناقب  های ديگر آتاب خويش توضيحات بيشتری درباره نوع شعرهای ، در بخش»فضايح«مؤلف 

درمناطق )  دارها هنگامه(گيران  يك نكته مهم از پاسخ مؤلف نقض قابل استنباط است آه معرآه 

ها تا بدانجا بوده است آه دولت مردان عصر درمقابل  نقش مؤثر و اجتماعی اين گونه شعر خواندن

اند و آاری  بوده ای  دست آم در حّد ادعای مؤلف نقض، اين گروه فضايل خوانان، بيشتر مردمی حرفه
اند از سر اعتقاد نبوده است بلكه اين عمل ايشان نوعی آسب و آار وممّر معيشت  ده آر آه می

 خوانان، در بازارها،  به لحاظ موضوعی نيز شعرهايی آه اين فضايل» .برای دام نان«بوده است و 
آميز، در صورتی آه   اند شامل توهين به شيعيان و لعنت برايشان بوده است وتحريك  خوانده می

و نبّوت وامامت و شريعت، آار خود را دنبال » عدل«و » توحيد« خوانان از طريق شعرهايی در مناقب
 ای است آه وی به  توان فهميد اشاره می»نقض«نكته ديگری آه از عبارات صاحب . اند آرده  می

اين قاعده نو نيست آه فضايلی و «: گويد سابقه تاريخی فضايل خوانی و مناقب خوانی دارد ومی 
پس بايدسابقه تبليغات سياسی از راه شعر، به قرن » .ناقبی در بازارها فضايل و مناقب خوانندم

  . بويه  های قديمتر برسد، يعنی عصرآل پنجم و شايد هم دوره

دربازارها و «و مدعی شده است آه اين مناقب خوانان خوانان، از ديدگاه موضوع، آورده است 
 السالسل  خوانند آه علی را به فرمان خدای تعالی در منجنيق نهاده و به ذات  ها می  مغازی

و علی َدِرخيبر به يك .  بستد- آه پنج هزار مرد در او بود تيغ زن -انداختند تا به تنهايی آن قلعه را 
داشت تالشكر بدان گذر  د از جای خود بجنبانيدندی و به دستی میدست برآند، دری آه به صد مر

آردند تا   بر آن در،آمد و شد می- از حسد بر علی - و بوبكر و عمر و عثمان و ديگر صحابه )٦١(آرد می
 است از نوع علی   ها ظاهرًا منظوم بوده  اين مغازی)٦٢(».علی خسته گردد و عجزش ظاهر گردد

نكته . بوده است های مذهبی شيعی  دری و شايد هم هسته نخستين حماسه  و حمله حي)٦٣(نامه
آورده » فضايح«در پاسخ اين گفتارمؤلف » نقض«قابل يادآوری در اين مورد سخنی است آه صاحب 

متعصبان » نقض«مؤلف  به عقيده. دهد ها خبر می های ديگری در درون اين ستيزه است و از درگيری 
جماعتی . داشتند طاقت نمی  با فضيلت و منقبت علی-) ع( بعد از قتل حسين -اميه و مروانيان  بنی

 دروغ و  ها به  آردند تا مغازی  و گروهی بددينان را به هم جمع)٦٤(خارجيان از بقّيت سيف علی
اصل وضع آردند در حق رستم و ُسرخاب و اسفنديار وآاووس و زال، و غير ايشان،  حكايات بی

تارد باشد بر شجاعت و فضل . خوانند  بالد متمّكن آردند تا می)٦٥(رّبعات اسواقخوانندگان را بر ُم
مصطفی مدح گبرآان خواندن  آه به اتفاق اّمت. و هنوز اين بدعت باقی مانده است. اميرالمؤمنين

   )٦٦(».بدعت و ضاللت است

 اند و غالبًا مرآز تجّمع مردمان فاسدبوده است،  پرجمعيت و مراآزی آه توده مردم در آن انبوه بوده
پوشيده خويش، )٦٠( اند و مولف نقض با طنز داشته  خوانی خويش را به پا می فضايل) معرآه(هنگامه 
. هگذر برای او دومقصود حاصل شودخواند تا از اين ر را بدان گونه اماآن فرا می » فضايح«صاحب 

را به آنايه و سكوت  يكی از اين دو مقصود شنيدن فضايل خوانی هم مذهبان او است و ديگری
  تواندشنيد، بايد آه بدان هنگامه خواجه اگر منقبت علی از مناقب خوانان نمی«: واگذار آرده است

 ها از دو گونه  را در آن هنگامه مصّنفآه اين * و صحرای در غايش* رود به زير طاق با جگر ها می
   )٦٧(»!مقصود حاصل است

های  دردوره» فضايح«اند چنان آه به تصريح صاحب  آرده ترين رفتاری معامله می ايشان به سخت
بوطالب مناقبی  اند و يك مورد آن در حق ای از اين مناقبيان را ُبريده ن عدهقبل از تأليف آتاب او، زبا

و به »  زنان رسول-هجو صحابه پاك و قدح«آرده است و  بوده است آه در ساری مناقب خوانی می
يكی از فضايل   و عين همين رفتار را در حق)٦٨(.اند دختر ملكشاه زبانش را بريده» سلقم«فرمان 

وين آردند، به اين معنی آه به دستور خواجه ابوبكر خسروآبادی، درقزوين صديقك خوانان در قز
دهد آه اين رفتارخسروآبادی با  توضيح می» نقض« البته مؤلف )٦٩(فضايل خوان را پاره پاره آردند

بوده است و گرنه  صديقك فضايل خوان هيچ ربطی به امور اعتقادی نداشته و ظاهرًا امری شخصی
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آه مرآز اهل سّنت وجماعت بوده است، » دارالسلطنه قزوين«رف و قاعده است آه در اين خالف ُع
  . خوانی را به چنين سرنوشتی گرفتار آنند فضايل

آيد اين است آه گويا ترآان سلجوقی، پس ازآنكه از  ای آه از اين ميان به دست می مهمترين نكته

تبديل به اسطوره  ان و فضايل خوانان، در سايه تضادهای ايدئولوژيك جامعه اندك اندكاين مناقب خوان

اند آه به درون عناصر ملی محيط  ترآان سلجوقی، گويا، به اين نتيجه رسيده بوده
ا  «ذ

مّلی و عناصر  را قبضه آردند و با تمام مبانیگری و به ويژه آالم اشعری قدرت  رهگذر سّنت و سّنی
» سّنت«نيروی  فرهنگ ايرانی و خردگرايی ايرانی در افتادند و هر آجا جنبشی عليه ايشان بود، به

دو آتاب، يعنی در  آن را آوبيدند، در دوره تأليف اين» بدعت و الحاد«آن را در هم شكستند و با نام 
نيمه دوم قرن ششم، برای اينكه دامنه نفوذ و قدرت خود را به تمام ابعادزندگی و محيط اجتماعی 

اند وانتخاب وزرای شيعه در اين  داده ايران گسترش دهند، نرمشی در برابر شيعه از خود نشان می
صاحب . دوره يك سياست آلی سالجقه بوده است برای گسترش دامنه نفوذترآان سلجوقی

 و خود -خوانند و ترآان بشنوند )ها مناقب(= و چون در بازارها اين شعرهای محال «گويد  میمثالب 
حكام ترك بر اسرار روافض آگاه بودند،  دهد آه در گذشته آه و بعد توضيح می» .ندانند آه آن چيست

ا از اين و آنها آه پيش از اين بر سّر و رمزروافض واقف بودند، دانستند آه چند ر«وضع چنين نبود 
 آه زن -اهللا  سعيده، سلقم بنت ملكشاه َرَحمُه مناقبيان رافضی زبان ببريدند و در ساری خاتون

گريخته بود و ) مازندران(=  بوطالب مناقبی را زبان بفرمودُبريدن آه اندر آن بيشه -اصفهبد علی بود 
ين گفتار مؤلف در پاسخ ا» نقض«صاحب » خواند می هجو صحابه پاك و قدح زنان رسول خدای

دهد حكومت سالجقه برای نزديك شدن به  نشان می دارد آه مثالب، پرده از بعضی مسائل برمی
های فرهنگی شيعه نيز روی خوش نشان  ديگر فّعاليت شيعه عالوه بر انتخاب وزرای شيعه، به

هانبانی و اند و ج ترآان عالم و عاقل«آرده است  هم می داده و مناقب خوانان را نوعی تشويق می
خوانان آه دارند از اعتقاد پاآيزه و دوستی  جهانداری به هرزه بديشان نيفتاده است وُحرمت مناقب
 را با )٧٠(و خصومتی آه اين خواجه نوسّنی. اميرالمؤمنين باشد، آه مردان، مردان رادوست دارند
   )٧١(».علی و با اوالدش و مّداحان او هست،ترآان را نيست

وقتی زبان بوطالب  شدند و شيعيان چنين شايع آرده بودند آه و رمز و صاحب مقام قدسی می
شب علی مرتضی را به خواب ديد و زبان در دهان او آرد وحالی نيك و درست «مناقبی را بريدند 

سال بعد از آن تاريخ، در ری و قم و قزوين و آاشان و آبه ونيشابور و سبزوار و جرجان شد و تا چهل 
 از سوی ديگر اهل سّنت )٧٢(».خواند می و استراباد و بالد مازندران، زهد و توحيد و مناقب و فضيلت

 پراآندندمثًال عقيده داشتند آه يكی از اين های ديگری می خوانان، افسانه در حق اين مناقب
خواند  می» قدح صحابه«خوانان به نام ُبلعميد مناقبی آه از ری به ساری رفته بودو در آنجا  مناقب

 و از )٧٣(»و بمرد. به فرجام در آخر عمر، شكلش بگرديد و سرش، به َلقوه،چون َسِر خوآان شد«
ر حق فضايل ها را د همين گونه افسانه اند آه آوشيده سوی ديگر شيعيان و طرفداران مناقبيان، می

بنمرد، تا ده عّلت موحش «خوان،  فضايل)٧٤(»بيكانك«اند آه  گفته خوانان اهل سّنت شايع آنند و می
   )٧٥(».خود لقوه بود بر وی ظاهر شد آه همه مردم ری ديدند و يكی از آن

شدنتوانند نفو آنند، بهتر است آه به جلد دين وارد شوند، بعده آه با  ینم فرمانروايی » سنی
نتوانستندمبارزات مردم را فرو نشانند، چنين تشخيص دادند آه اگر در جلد تمايالت شيعی فرو 

 آه خود را در سر و شكل قصه رستم و ُسرخاب و زال -توانند با آن بقايای عناصر ملی  روندمی
و اين از همين ماجرای مناقب خوانان و .  به راحتی درافتند-آرد   نگهبانی میواسفنديار،

خوانان  گويد مناقب می» فضايح«وقتی مؤلف . خوانان، در اين عصر، قابل استنباط است فضايل
اميه و  پاسخ مؤلف نقض اين است آه اين سّنت بنی» .مغازيهاخوانند آه آن را اصلی نباشد«

داشتند، جماعتی  د از قتل حسين، با فضيلت و منقبت علی طاقت نمیبع«آه  است مروانيان
اصل وضع  های به دروغ و حكايات بی وگروهی بددينان را به هم جمع آردند تا مغازی.. خارجيان

آردند درحق رستم و ُسرخاب و اسفنديار و آاووس و زال و غيرايشان و خوانندگان بر ُمرّبعات 
خوانند تا رد باشد بر شجاعت اميرالمؤمنين و هنوز اين بدعت باقی  میبالد متّمن آردند تا  اسواق
   )٧٦(.است مانده
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اآنون «است  از نزديك شدن روافض به قدرت اظهار هراس آرده و گفته» فضايح«جای ديگر آه مؤلف 
اند و برمذهب رفض مسأله  آدخدايان همه ترآان و حاجب و دربان و مطبخی و فّراش بيشتر رافضی

و اين آار را خالف سوابق امردر زمان محمد » .ای بيمی و تقيه آنند بی يند و شادی میگو می
از . داد تا او راسّنی آنند ها می ملكشاه دانسته آه اگر اميری، آدخدايی رافضی داشت رشوت

اند و از اينكه  بوده شود آه شيعيان به دستگاه سلطنت بسيار نزديك پاسخ مؤلف نقض دانسته می
اما آنچه بر ُامرا وترآان تشنيع زده «: گويد داری داده شده است، در خشم شده و میچنان هش

است آه آدخدای و حاجب و فراش و مطبخی و دربان، رافضی دارند؛ اگر از ُامراو ترآان عارف و 
از مساوی و مثالب  تر است به آار ايشان، بايد آه نصيحت به شفقت بكند و اگر نه زبان و قلم عاقل
   )٧٧(».ان دين و دولت آوتاه دارد آه به زبان سگ دريای بزرگ آلوده نشودبزرگ

ديگر، همان  خوانان از يك سوی و ادامه آار راويان بازار خوان از سوی ادامه آار فضايل خوانان و مناقب
است به ويژه از  چيزی است آه در قرون اخير به صورت آار درويشان دوره گرد، همه جا ديده شده

های  آمتر آسی است آه حتی همين غوغای آهن و سيمان، هنوزهم بازمانده. ويه به بعدعصر صف
آنند و  حرآت می ها و مراآز واليات های شهرها و شهرك  آه در آوچه-اين گونه درويشان را 

های   نديده باشد واز نواِدِر حرف-خوانند  شعرهايی را به آوازگاه خوش و گاه ناخوش خويش می
ضبط صوت هم  ه بعضی از ايشان، با ُرشِد تكنولوژی جديد مجّهز به دستگاههایگفتنی اين آ

دهند و با روشن  نواری از نوارهای مورِد نظر خويش را در يكی از اين دستگاهها قرارمی. اند شده
  . شوند ها از مردم خواستاِر پول می آردِن آن و حرآت در آوچه

آه در  توانيم بپذيريم ويشان ُمِدرن اگر صرف نظر آنيم میگمان از اين شكل مبتذل نواِر آاسِت در بی
ما،  هايی از موسيقی مّلی ها و گوشه هايی از شعر و در آناِر آن در حفظ و اشاعه مقام نشر نمونه

اين درويشان دوره گرد از همان آغاز پيدايش اين راه و رسم تا حدود نيم قرن قبل، نقش 
  . اند بسيارمؤثری داشته

انگيز اين بوده است آه آيا خادم خانقاه، در شرايطخاصی، حّق  انقاه، يكی از مسائل بحثدر نظام خ
شان درتنگنا بودند، او  دارد يا نه؟ يعنی اگر درويشان خانقاه او، برای گذران زندگی روزانه» سؤال«

ند و بعضی آن را ا پذيرفته يا نه؟ بسياری از مشايخ اين امر رانمی. تواند در بازار به گدايی بپردازد می
ابن القيسرانی آه از آثار قرن پنجم  در صفوةالتصوف ابن طاهر مقدسی معروف به. اند آرده اباحه می

صاحب اوراد االحباب، در قرن هشتم، آن   ولی)٧٨(شود هجری است نوعی اشاره به اين امر ديده می
   )٧٩(».باشددر راه در ويزه نكند اّالآنك ضرورت «آند آه  را به نوعی تجويز می

ها و خواندن شعر به  و ترديدی نبايد داشت آه اين راه و رسم گردش درويشان در آوچه
هايی از موسيقی، برخاسته از درون اين امر است آه بعدها تبديل به نوعی گدايی  مقام همراِه

 و های اشاعه شعر خوب يا بد، هر چه بوده است اين هم يكی از راه. و ادبی شده است موسيقايی
از مرحوم سيداحمد اديب . های وسيع مردم آوچه و بازار بوده است در ميان توده موسيقی
مرا ِحّد آن نيست آه بگويم فالن غزل حافظ بهتر از فالن «اند آه گفته است  روايت آرده پيشاوری

توانم بگويم آه من سه دفعه در عمرم از مطالعه آلمات بزرگان به  است، ولی اين قدر می غزل
ام آه َهزَّه ذوق و َوجد مرا بر آشفته و دگرگون ساخته، چنان آه  تحت تأثير واقع شده ّدیح

ام يكی از آن دفعات  مدهوش شده و تعادل و توازن خود را از دست داده بر زمين افتاده يكسره
  : آردم بود آه اين اشعار را مطالعه می هنگامی

    زان ياِر دلنوازم شكری است با شكايت

   )٨٠(داِن عشقی بشنو تو اين حكايت هگر نكت

و بار ديگر وقتی بوده است آه به گفته مرحوم علی عبدالرسولی شاگرد و ناشر ديوان او، درجوانی 
گذشت درويشی به آهنگی خوش از مثنوی قّصه ُحَديبّيه وصلح پيغمبر با  روزی با بازاِر پيشاور می«

  : چون بدين بيت رسيد. خواند مشرآين مّكه می
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    اگهان در حِق آن شمع ُرُسلن

 اديب از شنيدِن آن چنان از خود بيخود شد آه سِر خويش به ديوار آوفت )٨١(دولِت اّنا فتحنا زد دهل
جاری شد، از اين پس آتاب مثنوی را مصاحب دائم و رفيق مالزم خود قرار  و بشكست و خون

   )٨٢(.داد

هايی  خانه قهوه»ُحسُن ادا«ع و احتماًال به آواز و با يكی ديگر از مراآِز نشِر شعر و قرائت شعر بر جم
ايم و هيچ معلوم نيست آه قبل از عصِر صفوی آياچيزی آه  است آه از عصر صفوی داشته

مربوط به عصر  های خانه از درون آن نشأت گرفته باشد وجود داشته يا نه؟ به هر حال تذآره قهوه
آيفّيت نشر شعر از   ُپر است از شواهدی در بابصفوی از قبيل تحفه سامی و تذآره نصرآبادی

روزی به اتفاق : گويد می نصرآبادی در شرح حال مال شكوهی همدانی. ها خانه طريق اين قهوه
نشسته بود آه شاه عباس -بودند   آه پسران زلف دار در آنجا می-خانه عرب   در قهوه)٨٣(ميرآگهی

شعر از او . گويد آه شاعرم ای؟می پرسد آه چه آاره از مالشكوهی می. آيد خانه می ماضی به قهوه
  : اين بيت را خواند. طلبيد

    مابيدالن به باِغ جهان همچو برگ گل

    ايم پهلوی يكدگر همه در خون نشسته

 )٨٤(.است گويند آه عاشق را به برگ گل تشبيه آردن اندآی ناماليم فرمايند و می شاه تحسين می
اند، چنان آه در شرِح حال صابرالهيجی،  شده ها هم، شاعر می چی هوهدر اين محيط، اندك اندك، ق

آشتی اوشكسته، به هزار . رفت در اوايل حال به تجارت از راه دريا به اروس می: گويد نصرآبادی می
از آن عمل دلگير بودچنانچه در آن باب . چی شد به عّلِت پريشانی قهوه. تعب به سالمت بيرون آمد

  : گفته

    آتش قليان طلب آند گويمآسی آه 

چی و آارگران جوان   و غالبًا ميان اين شعرا با قهوه)٨٥(آه بيرون جهد زديده شرار» به چشم«چنان 
   )٨٦(.شده است ها روابط عاشقانه حادی برقرارمی خانه قهوه

القاّص «: گويد المثل عربی آه در شعر حافظ نيز انعكاس يافته است و می اين ضرب
گو  قصه«عّلت اينكه .  گويا به َحّد آافی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است)٨٧(»اّصالق الُيحُب
های عمومی شهر و در سِر  ، اين است آه اين قصه گويان، در ميدان»گو رادوست ندارد قصه

گويان  اند و طبعًا هجوم حاضران به شنيدن يكی از اين قصه آرده ها،هنگامه خويش را گرم می چهارراه
. القاّص اليحبُّ القاص: اند گفته آرده است به اين دليل می رونق می آن ديگری را سرد و بی همعرآ

های  ای آهن است و قصه گويی، در ايران باستان مثل هر جای ديگر جهان، پيشينه قصه پيشينه
 و بسياری از اين )٨٨(.ايرانی،حتی در محيط عربی جاهليت هم طرفداران خاص خود را داشته است

گويی با شعر در دوره اسالمی نيز بسيار عهدی  هاصورت منظوم داشته است اّما آميختن قصه صهق
گويان را نيز شعر تشكيل  ای از سخنان اين قصه دانيم آه بخش قابل مالحظه دارد زيرا می آهن
قال و اند و بدين گونه سبب انت آرده داده واين شعرها را غالبًا با آوازخوش بر حاضران قرائت می می

  . اند شده نشرشعرها در ميان مردم می

. اند بوده گويان يا ُقّصاص های بسيار عمده شعر، در سرزمين ما، طبقه قصه بدين گونه يكی از رسانه
و » ِحْسَبه«گويی از لوازم زندگی شهری و مدنی در جوامع اسالمی بوده است و در هر آتاب قصه

و امثال ايشان  نها، در آناِر واعظ و فقيه و مؤّذن و خطيبشعری آه نگاه آنيم فصلی را ويژه وظايف آ
مشاغل در زندگی  در آتاب معيدالنعم آه نوعی توصيف) ٧٢٧ - ٧٧١(ُسبكی . توانيم ببينيم می

آسی است آه درراهگذارها «: چنين نوشته است» گوی قصه«شهری عصر اوست، درباره 
   )٨٩(»پردازد لف مینشيند و به ياد آرِد آيات و احاديث و اخبار س می
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گوی چنين وضعی داشته است ولی اسناد ومدارك ديگر  شايد در عصر او و در محيط زندگی او قصه
اند و آار  زيسته می اند آه در دربارها و در خدمت ارباب قدرت گويانی بوده دهد آه قصه نشان می

قدرت اصلی، بوده  بايشان سرگرم آردن حاضران در اين مجالس، به ويژه مجلس پادشاه يا صاح
ها، از انواع  پردازی داستان ها بوده و در خالل اين و اينان آارشان نقل حكايات و داستان. است

  . اند جسته شعرها، برای تصوير حوادث داستان بهره می

آندآتاب  پردازان و پيوند آار ايشان را با شعر روشن می از بهترين اسناد موجود آه شيوه آاِر قصه
است ) ق.  ه١٠٤١ و متوفی بعد از ٩٩٨متولد (عبدالنبی فخرالزمانی قزوينی » طراز االخبار«ارجمند 

مقدمه در باب پيشينه .مؤلف اين آتاب را در يك مقدمه و چهار طراز و يك خاتمه تدوين آرده است
و » عشق و عاشقی«،»بزمی«، »رزمی«ها در چهار نوع  بندی انواع قصه گويی است و طبقه قصه

پرداخته، هر طراز جداگانه  و در خاتمه نيز به تكميل آنچه در چهار طراز اصلی نياورده است» یعّيار«
شامل دوازده فصل است و هر فصل شامل بخش عظيمی از شعرها ونمونه نثرها مناسب نقل و 

است، مؤلف آوشيده است آنچه  های بزمی مثًال در طراز اول آه ويژه داستان. پردازی نّقالی و قصه
های نبرد و احوال قهرمانان و گفتگوی  صحنه ها و توصيف ر درباره جنگ و آالت جنگ و مرآبشع

دشمن و غارت و تاراج وجود دارد تمامی را به  های هجوم به ايشان قبل از شروع جنگ و يا صحنه
ت از مرور بر ابواب و فصول اين آتاب و از دّق. تناسب موضوع، و براساس نوعی نظم تاريخی،نقل آند

  . گويان مهّمی داشته است شعر، در آار نّقاالن و قصه توان آه چه مقام در مقدمه مؤلف می

ترين گلچين نظم و نثر فارسی را در اختياردارد  آسی آه اين آتاب را در اختيار داشته باشد، وسيع
بندی شده برای استفاده، در هنگام  گلچينی تنظيم شده براساس موضوعات و طبقه

فخرالزمانی، به طور تقريبی، آوشيده است آه . های مختلف طبيعت و زندگی صحنه توصيف
های رزمی  وقتی به فصل طلوع يا غروب، در بخش داستان. تاريخی اين آثار را حفظ آند نظام
هم  های طلوع و غروب را از عصِر رودآی تا روزگار مؤلف پيش چشم داريم آنيم تمام توصيف می نگاه

انداز ديگری ازطلوع و  آورد آه چشم درباره طلوع و غروب می» بزم« در فصل برين گونه است آنچه
آن احوال را  های مناسب های عشق و عاشقی نيز طلوع و غروب غروب است و باز در بخش داستان

های عّياری آه به تناسب احوال عياران و محيط آارآنان طلوع و غروب  برگزيده و نيز در فصل داستان
را آورده است بر همين  هايی های مختلف نمونه  است و از نويسندگان و شاعران دورهرا تصوير آرده

های  های طبيعت و زندگی انسانی از بهار و پاييز و تابستان وزمستان تا صحنه منوال ديگر پديده
ها و  ها و درخت ها و احجارآريمه و گل های جنگ و درگيری تا توصيف جامه عشق و عاشقی و ميدان

  ...  باران وبرف و

فخرالزمانی خود از شاعران و اديبان ايران قرن يازدهم بوده است آه به هند سفر آرده و درآنجا از 
خودش  پردازی در دربارهای هند حرمت و تكريم بسيار ديده و به گفته گويی و حكايت راه قصه

و تأمل در آارايشان گويان طراز اول عصر را ديده و هنر خويش را از راه دوستی  بسياری از قّصه
   )٩٠(.تكميل آرده است

مطالعه  يك. اند انجمنهای ادبی، در هر دوره و در هر شهری، مراآز اصلی نشر و اشاعه شعرها بوده
ها دردربارها تشكيل  های ادبی در ايران از آغاز آه اين انجمن جامع و شامل در باب تاريخچه انجمن

اند،  آمده  شاعران هر شهرگرد می-آموزشی و يا دولتی شده است تا قرون اخير آه در مراآز  می
اين . تری موردبررسی قرار دهد انداز وسيع تواند، بخشی از اين حوزه مورِد بحث ما را با چشم می

انديةاألدب الذی «آه از  ها آه غالبًا مورد انتقاد اهل هر روزگاری بوده است و از عصر حريری انجمن
آند و از روزگاربهرامشاه غزنوی آه نصراهللا   ياد می)٩١(»ه و َخَبْت مصابيحهَرَآَدت فی هذا العصر ريح

 تا )٩٢(.پردازد خواجه خويش می ها، در سرای بن عبدالحميد منشی به توصيف يكی از آن انجمن
ها را  ترين نقش همين عصر ما نيز مورِد انتقاد گروهی از شاعران برجسته و نامداراست، باز هم مهم

توان  داشته است و آمتر شاعری را می ها و استعدادهای درخشان هر عصر و نسل ذوقدر پرورش 
به هر حال، اين . و استحكامی يافته باشد ها، شعرش قوام رفت و آمِد بدين گونه انجمن يافت آه بی

ديگر بوده است چه در ايران آنونی و چه  ها از بهترين مراآز نشر شعر و انتقال آن به نواحی انجمن
   )٩٣(.ر ايران بزرگد
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های ادبی و نقش آنها در اشاعه شعر سخن به ميان آمد يادآوری دوعامل  حال آه درباره انجمن
ای نخواهد بود و تكميلی است بر مجموعه عوامل نقل و انتشار شعر دردنيای  فايده ديگر نيز بی

ها و  عها وخوشنويسیها و ُمرّق جنگ) های اصلی شاعران در آنار ديوان(يكی از اين عوامل . آهن
آمده و اگر ذوق و مهارت آافی درتدوين آنها وجود  هايی است آه در هر عصری فراهم می سفينه

شده است  ای می داشته سبب رواج بسياری از شعرهای خوب هر شاعر و شعرهای خوب هردوره
   )٩٤(.های معروف ها و جنگ مثل اغلب تذآره

يكم  آه هر ساله در فاصله.  بوده استFestivalشعری يا در عرب جاهلی، ُعكاظ، نوعی جشنواره 
دوره  شده است و شاعران تا بيستم ماه ذی قعده، در نخلستانی ميان طائف و مكه تشكيل می

و  داشتند و به بررسی آمدند و شعرهای خويش را بر يكديگر عرضه می جاهلی در آن گرد می
مسابقه  داور اين) ٥٣٥ - ٦٠٤(اند، نابغه ذبيانی  شتهبنابر آنچه نو. پرداختند مفاضله ميان شعرها می

اند و  شده اند و شاعران نزد او حاضرمی داشته ای ويژه او بر پای می شده است و ُقّبه تلقی می
آرد،مقامش بلندی  هر آس را آه نابغه در شعر تأييد می. اند آرده شعرهای خود را بر او عرضه می

   )٩٥(.ُبرد آرد، آن شاعر از شهرت و اعتباربهره نمی ديد و رد میپسن گرفت و اگر شاعری را نمی می

نشر و  های اگر آنچه درباره معلقات، در ادب جاهلی عرب گفته شده است راست باشد، يكی از راه
ترين   يكی ازشيرين)٩٦(.عرضه داشت شعر در عرب جاهلی همين ارائه شعرها در آعبه بوده است

هر آس  است آه» َاْدَخَلُه َوَاْخَرَجُه«شمس قيس رازی داستان » مالمعج«های آتابی مانند  بخش
شمس قيس  آن آتاب را يك بار خوانده باشد، هرگز آن لطيفه را فراموش نخواهد آرد و آن داستان

بوده و  ها در خدمت شمس قيس ها و سال است با خواجه امام آژ طبع متشاعری آه سال
آنند، شمس  می» مرو« و در سفری آه به گفته است شعرهای سست و ناتندرست می

گير  دنيا به مراد رانده«: اند نوشته است بيند آه روی ديوار سرايی آه در آنجا نزول آرده می قيس
» اخرجه«را به صورت » آخر چه؟«دانيم آه  الخط قديم، می ولی در رسم» آخرچه؟

چه معنی دارد و هاء اين بيت : بر سبيل طيبت گفتم«: گويد شمس قيس می.اند نوشته می
 )٩٧(.تا آخر داستان» ...نغز گفته است و«: گفت: آيست» َاْخَرَج«آيست؟ و فاعل  عايد به» َاْخَرَجُه«

حكايت نكته ديگری بوده آه نشان دهم بخش عظيمی از شعرهای خوب و آنها  غرض از يادآوری اين
 مردم آنها را بر در و ديوار اماآن اند آه اند، شعرهايی بوده گرفته المثل به خود می ضرب آه حالت
  . اند آرده و عمومی نقش می خصوصی

ها و رباطها از ديگروسائل  های اماآن عمومی از قبيل مزار اولياء و گاه مساجد و خانقاه ديوار نوشته
آمده است و هم اآنون نيز در بقايای بسياری ازاين  نشر شعر در روزگار گذشته به حساب می

   )٩٨(.پرداخت در باب نوع شعرها و نوع پسندهای گذشتگان در باب شعر، به مطالعهتوان  اماآن می

مناسبتی  آباد، در جمهوری ترآمنستان آه به همين اواخر از آقای دآتر قربانف استاد دانشگاه عشق
خاوران، يك ديوان  مزار ابوسعيد ابوالخير، در ميهنه دشت«: گفت به منزل ما آمده بود شنيدم آه می

يعنی به اندازه يك ديوان بر در و ديوار و گچكاری و بر خشت وآجر آن در طول قرون و » ر استشع
داشت آه اين سخن مربوط  آقای دآتر قربانف اظهارمی. اعصار شعر و يادگار نوشته شده بوده است

های گذشته،  مسئوالن امر، در سال به سی سال پيش از اين است ولی اآنون، به عّلت عدم توجه
ها و بخشی از ديوارها فرو ريخته وچيز مهّمی ديگر از آن باقی نيست ولی  مام آن گچُبريها و نوشتهت

در و ديوار مزار بوسعيد پر بوده است از  اند آه تا سی سال پيش از اين، خود ايشان شاهد آن بوده
ی اساليد و عكس ها مقدار اگر در همان سال.ها و يادگارهای شعری بازمانده از قرون و اعصار نوشته

پرسش تاريخ فرهنگ ما امروز،  شد، چه بسا آه بسياری ازمسائل بی ها گرفته می از اين نوشته
  . آورد می ها به دست پاسخ مناسب خود را در ميان همان عكس

ای ازوسايل  اند آه بر روی هر وسيله نوشته نه تنها بر ديوارهای اماآن عمومی و خصوصی شعر می
» شمشير«و» قاشق«و » آاسه«و » بشقاب«و » سفره« قاليچه و گليم گرفته تا زندگی از قالی و

ذهن و  اند و از همه اينها برای نشر شعر و انتقال آن به نوشته  و سنگ قبر شعر می)٩٩(»آارد«و 
معنوی  شده است زيرا شعر بخشی و در حقيقت بخش اصلی زندگی ضمير ديگران استفاده می
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امروز . است  و هشتاد درجه با آنچه در روزگار ما وجود دارد فاصله داشتهجامعه ما بوده است و صد
عكاسی  در صفحات مطبوعات ما در پايان قرن بيستم در آنار آگهی شير پاستوريزه يا دوربين

خوانداگر تصادفًا  و هيچ آس آنها را برای بار دوم نمی» شعر«شود به نام  آلماتی زير هم نوشته می
هاست يا آوتاهی و تقصير ازجانِب »رسانه«آيا گناه از جانب . انده باشدبرای بار اول خو

   )١٠٠(.هاست؟»شعر«

_____________________  

چيزی شبيه . اند برده ادا آردن شعر، تعبيری است آه قدما در مورد قرائت شعر بر جمع حاضران، به آار می )١
. لقايی شعر در نظر مخاطب، تشّخص پيدا آندهای صوتی و ا جنبه ای آه به گونه» ِدْآَلمه«مفهوم فرنگی 

 .١٢٢ابوسعيد   و تعليقات حاالت و سخنان٤٩نامه عطار،  مراجعه شود به مصيبت

ها آه در شاهكارهای ادب فارسی از قبيِل ديوان حافظ يا رباعيات خيام ديده  بخشی از اختالف نسخه) ٢ 
 .ظه راويان در نشِر اين شعرها داشته استهای شفاهی است وتأثيری آه حاف شود، نتيجه همين نقل می

 .٥٢/٢در معنی آهنگ و صوت موسيقايی مراجعه شود به تعليقات اسرارالتوحيد » چيزی«برای آارُبرد ) ٣ 

  . ٩٠مجالس النفايس، امير عليشيرنوايی، ) ٤ 
درعربی رواج » وضع الحان«در ادب فارسی و ) به همان معنی(و صوت بستن ) آهنگسازی(تعبيِر صوت ساختن ) ٥

  . داشته است
و اآثر  َلُه َيُد باِسّطٌة فی وضع االلحان«گويد   آه میb 409مراجعه شود به انساب سمعانی، در ماده غضايری، ) ٦

  . ٤٧٢/٢نيز تعليقات اسرارالتوحيد » الّشعراء بخراسان تالِمذُتُه
  . ٤ - ٢٣٣ و در اقليم روشنايی ٤ - ٢٧٣مراجعه شود به زبور پارسی، ) ٧
  . ٤٢٦تذآره نصرآبادی، چاپ وحيد دستگردی، ) ٨
   ٧٥/٢بطوطه، ترجمه محمدعلی موّحد، چاپ آگاه  سفرنامه ابن) ٩
   ٢٣١مقاالت فروزانفر، ) ١٠
   به ويژه مراجعه شود به Milman Parry و استادش Albert B. Lordو نظريه » اجرای شعر«درباره ) ١١

Albert. B. Lord The Sinjer of tales, second edition: stephen Mitchel and Gregory Nagy editors, Harvard 
university press ,٢٠٠٠ .  

  . ٢٤٤، تهران ١٣٣٥االلباب، چاپ استاد نفيسی،  لباب) ١٢
  . ٣٩٤. ديوان خاقانی، چاپ دآتر سجادی) ١٣
  . ٤٠٨ديوان سوزنی، چاپ دآتر شاه حسينی، ) ١٤
  . ٤١١ - ٤١٠احوال و اشعار رودآی، ) ١٥
  . ٣٤٢. استاد همايی. مختاری نامه) ١٦
  . ٥٣/١ديوان انوری، ) ١٧
  . ٩٦ و مفلس آيميا فروش، ٣٧٣/١همانجا، ) ١٨
  . ١٦٢منشآِت خاقانی، ) ١٩
  . ٤٥٣/٢ُمْعَجُم مقاييس اللغه، ) ٢٠
استاد  نابعی آه و م٢١٠/٢ - ٢٠٦درباره حّماد راويه مراجعه شود به وفيات االعيان، چاپ احسان عباس، ) ٢١

  .  تعليقات همين شعر٦٢٣/٢ و ٣٣١/١ اسرار توحيد، -. احسان عباس در آنجا يادآور شده است
  . ٣٤٣/١تفسير بصاير، ) ٢٢
  . ١٥٩/٣مثنوی، نيكلسون، ) ٢٣
   ٤٢٣/٣همانجا، ) ٢٤
  . ٢٠٦/٢چاپ احسان عباس، . وفيات االعيان) ٢٥
  . ديوان حافظ، چاپ قزوينی) ٢٦
  . ٣٩. چاپ ليدن.  عروضیچهار مقاله) ٢٧
  . ١١٩/١آتاب نقض، ) ٢٨
  . ١٧٩/١ديوان انوری، ) ٢٩
  . ٢٢٢ديوان سوزنی، ) ٣٠
  . مجالس احمد غزالی، چاپ دآتر احمد مجاهد، انتشارات دانشگاه تهران) ٣١
  . روضةالواعظين، فّتال نيشابوری، چاپ نجف) ٣٢
  .  بهاء ولد، چاپ استاد فروزانفرمعارف بهاء ولد محمدبن حسين خطيبی بلخی، مشهور به) ٣٣
  . مجالس سبعه موالنا، چاپ دآتر توفيق سبحانی) ٣٤
  . مقاالت شمس، چاپ دآتر محمدعلی موّحد) ٣٥
  . اسرارالتوحيد، محمدبن منور، چاپ انتشارات آگاه) ٣٦
  . االرواح، سمعانی، به اهتمام نجيب مايل هروی روح) ٣٧
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  . اصغر حكمت به اهتمام علیاالسرار و ُعدَّةاالبرار،  آشف) ٣٨
  . به آوشش محمد روشن) تفسير سوره يوسف(الستين الجامع للطايف البساتين، ) ٣٩
اهللا صفا، درباره مؤلف تفسيرسوره  نامه استاد ذبيح مراجعه شود به يادداشت نويسنده اين سطور در جشن) ٤٠

  . »ای از شعرهای عرفانی قرن چهارم و پنجم سفينه«با عنوان . يوسف
  . ٩٧، و مفلس آيميافروش، ٢٢٢ديوان سوزنی، ) ٤١
سوارتز  الدآتور مارلين مراجعه شود به آتاب القّصاص و المذّآرين، ابوالفرج بن الجوزی، عنی بنشره و تحقيقه) ٤٢

Merlin L. Swartz گويان دارد  آه اطالعات بسيار مهّمی در باب قصه و قصه١٩٧١، بيروت .  
 آه از مجالس وعظ او باشگفتی ياد ٩ - ٢٢٨ و نيز لباب االلباب، ٤٠. ی، چاپ محمد اقبالراحةالصدور، راوند) ٤٣
  . آند می
   ٤٧/٣ - ٤٣٦در باب آيوان قزوينی و مجالس وعظ او مراجعه شود به پژوهشگران معاصر ايران، هوشنگ اتحاد،) ٤٤
آيميافروش،  د يوسفی، ده به بعد و مفلس و نيز مقدمه التصفيه فی احوال المتصوفه، از استا٢٠٩راحةالصدور، ) ٤٥
٥١ - ٥٠ .  
هاشان نوشته باشند،ولی در  اين نكته را ممكن است بارها و بارها صاحبنظران موسيقی، در مقاالت و آتاب) ٤٦

لطيف آه  اين لحظه اتكای بنده به گفتار شادروان استاد مرتضی عبدالرسولی است آه اين نكته را طی داستانی
  . بوده است برايم نقل آردخود شاهد آن 

  . ٦٩/١اسرارالتوحيد، ) ٤٧
  . ٥٨حاالت و سخنان ابوسعيد، ) ٤٨
مراجعه شود به مناهج التوسل فی مباهج السبل تأليف عبدالرحمن بن محمد بسطامی، از قرن هشتم،چاپ ) ٤٩

ها،  م هنوز،در خانقاهدهد در بغداِد عصر احمد غزالی آغاز قرن شش ق آه نشان می.  ه ١٢٩٩الجوائب، قسطنطنيه 
  . ٧ - ٤٧٨ -اند، نيز موسيقی شعر  آرده به شعر فارسی سماع می

و » الروافض بعض فضايح« به عبدالجليل قزوينی رازی خبر دادند آه شخصی آتابی نوشته به نام ٥٥٦در سال ) ٥٠
آرده است و  دارد تأليف  نام»نقض بعض فضايح الروافض«او بعد از مدتی به نقد آن آتاب پرداخته و آتاب خود را آه 

 نقد آرده است و همه را - آه از مذهب تشّيع به مذهب اهل سّنت گرويده بوده است-تمام اقوال آن مؤلف را 
  . مجعول دانسته است

  . ٦٤نقض فضايح الروافض، ) ٥١
   ٧٩ - ٧٤همانجا، ) ٥٢
م در ری شهرت داشته و بعدها ازميان آلماتی آه با ستاره مشخص شده است نام اماآنی است آه در آن اّيا) ٥٣

  . رفته است
  . ٧٩ - ٧٤همانجا، ) ٥٤
  . ٧٧همانجا، ) ٥٥
  . ٢٣١همانجا، ) ٥٦
و ظاهرًا  السالم نقل آرده است ابيطالب عليه  به نام عبدالملك بنان، دو بيت در مديح امام علی بن٣٢٧همانجا، ) ٥٧

  . نشده است» پوربنان قمی«بنان و » لكعبدالم«استاد محدث متوجه عينّيت اين دو نام يعنی 
  . ٥٣٩نقض فضايح الروافض، ) ٥٨
  . ٦٥همانجا، ) ٥٩
ذات السالسل، بارويی بوده است در شام آه پيامبر جمعی از صحابه را برای گشودن آن فرستاده ) ٦٠

  .  به بعد٢١ .٦٦ و بحاراالنوار، ٧٠٩/٢آفرينش و تاريخ، چاپ آگاه، .است
  .  به اين مسأله و نظرگاه شيعه اشارت دارد٧٠٧/٢دسی، در آفرينش و تاريخ مطهربن طاهر مق) ٦١
  . ٦٥نقض فضائح الروافض، ) ٦٢
علی  ها و مناقب امام ای است حماسی و با زبانی بسيار آهن از قرن پنجم درباره جنگ علی نامه، منظومه) ٦٣
دانشگاه تهران  قونيه در آتابخانه مرآزی ٨٧٥٢ق سروده شده است فيلم شماره .  ه ٤٨٢ابيطالب آه در سال  بن

و مقاله . ١٤٣/١ ج. پژوه های مرآزی دانشگاه تهران، محمدتقی دانش مراجعه شود به فهرست ميكروفيلم
ادبيات دانشگاه  به قلم نويسنده اين سطور در تحليل آن در مجله دانشكده» های شيعی از قرن پنجم حماسه«

  . مشهد
  . شير امام علی بن ابيطالب جان سالم به در بردنديعنی خوارجی آه از شم) ٦٤
نيشابور  اند مانند مرّبعه آرمانيان گفته ُمرّبعات اسواق، چهار سوی اصلی بازارهای شهر چهارسوها را مرّبعه می) ٦٥

 ٧٣٧اسرارالتوحيد،  مراجعه شود به تعليقات. گويند و در متون فارسی چهارسوی آه در متون عربی آن را مربعه می
- ٨/٢ .  

  . ٦٧نقض فضايح الروافض، ) ٦٦
  . ٦٧همانجا، ) ٦٧
  . ١٠٨همانجا، ) ٦٨
  . ١٠٩همانجا، ) ٦٩
است آه بنابر دعوی خودش در آغاز شيعی بوده و » فضايح«آنايه از مؤلف » نو سّنی«خواجه ) ٧٠

  . شده است» مستبصر«سپس
  . ١٠٨نقض فضايح الروافض، ) ٧١
  . ١١٠ - ١٠٩همانجا، ) ٧٢
  . ١١٠. انجاهم) ٧٣
  . بيكانك، در باب هوّيت تاريخی او بيشتر از اين اطالعی به دست نيامده است) ٧٤
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  . ١١٢نقض فضايح الروافض، ) ٧٥
  . ٦٧همانجا، ) ٧٦
  . ١١٤همانجا، ) ٧٧
ادارةالطباعةالمنيرّيه .ق.  ه ١٣٦٨چاپ مصر . صفوُةالُتصوف، محمدبن طاهر مقدسی معروف به ابن القيسرانی) ٧٨
درمجله دانشكده ادبيات » نظام خانقاه در قرن پنجم به روايت ابن القيسرانی« نيز مقاله نگارنده با عنوان  و٩٤

،يادنامه استاد دآتر احمدعلی ١٣٧٢دانشگاه مشهد شماره سوم و چهارم سال بيست و ششم، پاييز و زمستان 
  . ٥٩٧رجائی بخارايی، ص 

  . ٢٧٤ و ١٦٢اوراداالحباب، ) ٧٩
  . ٢٥ر تصوف، دآتر غنی، بحثی د) ٨٠
  . است ، ابيات اين داستان اختالف بسيار دارد، در چاپ نيكلسون بدين گونه٢٥٨/٢های مثنوی،  در نسخه) ٨١

    وقت واگشِت ُحديبّيه به ُذل
    دولِت انا فتحنا زد ُدُهل

  . ٢اديب پيشاوری،  مقدمه ديوان) ٨٢
  . ٢٥٥تذآره نصرآبادی، همان چاپ، ) ٨٣
  . ٢٣٩، همانجا) ٨٤
  . ٣٧همانجا، ) ٨٥
  .  در شرح حال شيدای زرگر تبريزی٣٨٨همانجا، ) ٨٦
حافظ آمده   و در شعری منسوب به١٧٠در التمثيل و المحاضره، ثعالبی، » القاّص اليحُب القاّص«المثل  ضرُب) ٨٧

، تهران، ١٣٦٤، رشيدی است ديوان حافظ، چاپ قدسی، به اهتمام عزيزاهللا آاسب، از معاصران رسول، انتشارات
٣٩٠ .  
بود و در  نضربن حارث مردی بازرگان بود آه قصه رستم و اسفنديار و ديگر اساطير ايرانی را، در ايران آموخته) ٨٨

االسرار، ميبدی،  آرد و داستان او در ميان مفسران معروف است، برای نمونه آشف محيط حجاز آن را روايت می
  . ٤٨٦/٧ و ٣٢٦/٢
  . ١١٣معيدالنعم، ) ٨٩
نيز .ای است آه به وسيله نگارنده تصحيح شده و آماده انتشار است تمام منقوالت طراز االخبار، از نسخه) ٩٠

شهرياری،  از نويسنده اين سطور در ارجنامه» گويی در ادب فارسی اصول هنر قصه«مراجعه شود به مقاله 
  . ١٣٨٠انتشارات توآلی، تهران 

گلپايگانی، صفحه   قمری به سعی و خط محمدتقی بن محمد حسن١٣٠٤ان، مقامات حريری، چاپ سنگی اير) ٩١
  . خطبه مؤلف) بدون ورق شمار در اصل(دو 
  . ١٥ - ١٧آليله و دمنه، ) ٩٢
 ١٣٥٦  و نيز مقاله محمود فرخ در يادگار نامه حبيب يغمايی، تهران٣٣٤خاطرات صدرالدين عينی، صفحه ) ٩٣

  . ٢٧٨ - ٢٧١» های ادبی خراسان يادی از انجمن«ان انتشارات فرهنگ ايران زمين با عنو
دآتر  نامه پژوه در فرخنده پيام، جشن از محمدتقی دانش» نويسی مرّقع سازی و جنگ«مراجعه شود به مقاله ) ٩٤

  . ٢٢٩ - ١٤٨غالمحسين يوسفی، 
 شعرخوانی اند آه مشهورترين آنها بازار عكاظ بوده است و در آنجا مجالس سه بازار اصلی داشته) ٩٥

  . ٧٤.  الطبعة الخامسة١٩٨٤تاريخ االدب العربی، عمر فّروخ، الجزء االول، دارالعلم للماليين، . اند داده می ترتيب
  . بعد  به١٤٠مراجعه شود به تاريخ االدب العربی العصر الجاهلی، شوقی ضيف، دارالمعارف، الطبعةالسابعة، ) ٩٦
  . ٧ - ٤٥٦پ استاد مدرس رضوی، المعجم فی معايير اشعار العجم، چا) ٩٧
يغما،  مقاله احمد گلچين معانی، در مجله» تاريخ يادگار«های قدما، مراجعه شود به  برای نمونه يادگار نويسی) ٩٨

 و نيز مقاله ٣٣٤ -٣٣٢ و ٣٨٧ - ٢٨٤صفحات ) ١٣٤٢شهريور و مهر (های ششم و هفتم  سال شانزدهم، شماره
  ). احمد جامی يادگارهای مزار شيخ« با عنوان ٦١ - ٩٦٣ر، سال دوم، سيدعلی مؤيد ثابتی، در مجله مه

الثالث  العصر العباسی األّول، فی العراق، حتی نهايةالقرن اين اواخر، آتابی ديدم با عنوان اَألنديُة األَدبّية فی) ٩٩
شعرنويسی بر روی  نه آه مؤلف، از اين گو١٤٠٢/١٩٨٢بيروت . الهجری، تأليف علی محمدهاشم، داراآلفاق الجديد

تصوير خوبی ارائه داده . پارچه و لباس و شمشير و فرش و ديگر آاالهای موجود در محيط خانه و زندگی ودربارها
طبع اول، بيروت، دارالكاتب الجديد، مقداری .بود و از آتاب الغرباء، تأليف ابوالفرج اصفهانی، چاپ صالح الدين المنّجد

  . آرده بودديوار نوشته خانات را نقل 
، زير نظر دآتر سيدمحمد دبير سياقی، )جشن نامه دآتر احسان اشراقی(اشراقينامه، : نقل از) ١٠٠

  . ١٣٨١حديث امروز،  انتشارات
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