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 صاحب دیوان فدائی کزازی حاج مال اسماعیل فدائی اهللتشرح حال آی

ترین و اخذ سرمشق از آنان یکی از بزرگ بزرگان توجه به شرح حال

و  ،خواهد بداندانسان در زندگی همواره می. های انسان در زندگی استرسالت

یکی از . ایدهای خود استفاده الزم را بنمچه بکند تا بتواند از دانسته بداند که

گیری از ارشادات معلمان به صورت بهرهها آن ترینهای دانستن و شاید مهمراه

تر رفانهاتر و شاید عمعلم و یا به تعبیر عامیانه. به ویژه به لحاظ عملی استنظری و 

همانطور که در . اردی است که انسان همواره به دنبال آن استوالگو و اسوه از م

شود و یا پردازد مسئله روشن نمیی انسان به ذکر مثال نمیمسائل نظری تا وقت

مسائل عملی هم تا زمانی که الگو و یا اسوه معرفی  در. افتددرست جانمی

مباحث نظری کار  مثال درکه چنانهم. گرددشود مسئله به خوبی درک نمینمی

ملی هم در مسائل ع ،بخشدکند و یا به آن سرعت میرا آسان و فهم را ساده می

فهمد که هم شود آدم تازه میمی های برجسته معرفیاز شخصیت هاوقتی نمونه

مقارن با زمان ما چنین که این مهمترکار شدنی است و هم دیگرانی از جنس ما و 

ذکر فضائل بزرگان اگر برای همه خواندنی و . اندانجام دادهرا  بزرگی هایکار

وابستگی به این افراد دارند عالوه بر برای کسانی که به نوعی  ،شنیدنی است

گذشته به  از این. کندولیت میئو مس وظیفهشنیدنی و خواندنی بودن ایجاد 

 . انجامدهای قومی و خانوادگی و تحکیم روابط میهیتقویت پا

 

و هم فاصله زمانی او با ما زیاد نیست  کهبر جستة علمی عملی از این افراد  یکی

 اخته مانده است و هم فرزندانش با همه کثرت و یا احیاناًشنهم بسیار غریب و نا

استانی اند مرحوم حاج مال اسماعیل فدایی کزازی شهرت در حقش جفا کرده

 . پردازممیوی زندگی به شرح حال مختصری از  دمهدر این مق. استبرجی 
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استان هجری قمری در منطقه کزاز  8811سال  رد او مردی است که حدوداً

مری بدرود ق هجری 8121دیده به جهان گشوده و در سال )اراک( مرکزی 

بوده است و  عالمی آگاه و مجتهدی بزرگ در زمان خود یو. حیات گفته است

 دارای ،های فقه، رجال، کالم و حدیثدر حوزهجلد اثر  بیستعالوه بر حدود 

 امیاس. است توجهجالباست که در نوع  نغز و دلپذیراشعار  دیوان مفصلی از

 است: شرح این بهی او هاکتاب

 ؛ع البراهین فی تحقیق الحق الیقینینابی -1

 ؛البدریه فی شرح الجعفریه االشعة -2

 ؛المجلسیه ةفی شرح الرسال الفیوضات القدسیة -3

 ؛از عالمه مطهر حلی ةالعین الناظره فی شرح کتاب التبصر ةقر -4

 ؛رجال معیار التمییزدر شرح وجیز از عالمه مال محمدباقر مجلسی در -5

 ؛الشعر در نظم و نثر ةصحیف -6

 ؛جنات النعیم در مدح حضرت عبدالعظیم -7

 ؛در فقه ،ال و العملؤالطالب در شرح مختصر منتهی الس ةکفای -8

 ؛در علم اصول المستقسطة فی القوانین المستنبطة، القساطیس -9

 ؛حضرت رسولزندگی در تاریخ  ،شرح النظام -11

 ؛استواء الطریق فیمراحل التحقیق  -11

 ة؛االمامی ةعوامی-12

 اناثیة العوامیة؛-13

 ؛در رموز اشعار ،کشف االسرار-14



 3 

 ؛در اصول و اعتقادات ،عقد اللئالی-15

 ؛الشک و السهو و الخلل و الجبران ةمنظوم-16

 ؛السئوال و الجواب -17

 ؛المجلسیه رسالة -18

 ؛الغبن رسالة -19

 

 فرزندسید محمد  ارتند از:عبنام برده  ایشاناز خود  ویاساتیدی که جمله از 

اکبر، میرسید علی فرزند محمدعلی طباطبائی، میرزا ابوالقاسم فرزند  سید علی

از  ؛ اماو مال رضا استرابادی ،حسن، شیخ موسی فرزند شیخ جعفر نجفی

 . شاگردان او اطالعی در دست نیست

 

 دیوان اشعار

مراثی و د، رباعی و اشعار او شامل غزل، قصیده، مثنوی، ترکیب بند، ترجیع بن

آور به نظر شگفتاو  ةآنچه درباراین وسعت آثار رغم علی. است هانوحه

سته بوده و آثارش جدر زمان خود فردی بر او که آن با. گمنامی اوسترسد می

و مرحوم آقابزرگ تهرانی در  دارداز لحاظ علمی  جایگاه ویداللت بر اهمیت 

اغلب شرح ولی در  ،این آثار را ذکر کرده بسیاری از الذریعه گوناگون مجلدات

 . نامی از او برده نشده است ،ی شاعرانهاحال

 

 ر او:اویژگی اشع

باید . های اشعار مرحوم حاج مال اسماعیل فدائی کار آسانی نیستبررسی ویژگی

اینجانب از آنجا که قریب . ندآن تتبع و غور کندر بارة  افراد خوش ذوق و ادیب
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مشغول تصحیح  بیسَعِرق نَاست بر حسب وظیفه شرعی و  الس بیش از چهار

قریحه، عالم و ابیات و غزلیات او هستم تنها به خاطر شناساندن این شاعر خوش

باشد تا با . نمایماشاراتی بسیار کوتاه و مختصر به بخشی از ابیات او می ،مجتهد

 دمهایقاز جمله عالقمندان از اوالد او شاید همت فرهیختگان کشور و 

او را در دو  سی اشعارربراینک . در جهت معرفی او بر داشته شودای هشایست

بخش اول مربوط به مشخصات ظاهری، ادبی و هنری . کنمبخش مطرح می

در . یابدمحتوائی و فکری آن اختصاص می هایویژگیاست و بخش دوم به 

ام نمودهاو به اختصار ذکر خصوص اشعار هایی که من در ویژگیقسمت اول 

 عبارتند از: 

 کثرت ابیات -1

از و به ندرت در حالی که بسیاری از شعرای معروف اشعارشان محدود است و 

های سبک هزار بیت شعر درپانزدهنامبرده به تنهایی بیش از  ،گذردهزار میمرز ده

 . مختلف دارد

 مختلف در اشعار اوهای بحر -2

است همانگونه که درموسیقی زن شعر وبحر در اصطالح عروض نوع و جنس 

بحر اصلی و تعدادی بحر فرعی  81تا کنون در شعر فارسی . دستگاه است

 :آمده است (128) نامه معانیدر یاد . (111، 8621)انوشه، اند هتعریف کرد
. الجزاءمتحداالجزاء و مختلفاند بر دو قسمها آن بحور نوزده بیش نیستند و 

 ب اجزای آن از یک جزو باشد و آن هفت است:متحداالجزاء آن است که ترکی

 رمل و کامل و وافر، متقارب آنگه

 

 متدارک، هزج و هفتم آن بحر رجز 

 

آن است که ترکیب اجزای آن در دو جزء مختلف باشد و آن  ءاما مختلفه االجزا 

 دوازده است: 
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 طویلللل و مدیلللد و بسلللیط و قریلللب  

 

 سلللریع و مضلللارع و دیگلللر غریلللب   

 

 ، پللس آنگلله خفیللف مشللاکل و مجتللث

 

 دگلللر منسلللرح، مقتضلللب ای ظریلللف  

 

مثال گویند سعدی در بوستان خود در قالب مثنوی و در بحر متقارب فعولن 

 . (2186)سعدی،  فعولن فعولن فعول همانند وزن شاهنامه فردوسی سروده است

اگر در همه بحور شعر  ئی است کهحاج مال اسماعیل شاعر توانااهلل آیت مرحوم 

که قابل بررسی و تحقیق  ،ردشعر داها آن رسد در اکثرباشد به نظر می دهونسر

 «:فعولُ فعلن فعولُ فعلن فعولُ فعلن فعولُ فعلن»با وزن  به عنوان نمونه:. است

 رسد بله شلادی پلس از مالللی     خوشا به حالی که از وصالی
 

 
 

 

 دم ار جان کند به قربان ز بعد هجران بله ملاه و سلالی   خوش این
 

 «مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن»وزن:  با

 املا بله نالله و آه    ،رفتیم از درت دور
 

 تو مهجور اما به  آ  و زاری بی گشتیم 
 

 «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل»با وزن: 

 صراط المستقیم اسلت عشلق جانلان   
 

 بلللس اسلللت ای مفتیلللان راه ضلللالله 
 

 پس از الف و دویسلت و پنجله و هفلت   
 

 سللاله  کللنم یللاری طلللب الللف دو    
 

 مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلنبا وزن: 
 

 

 رودهللرکس گرفتلله کللوره رهللی راه مللی 
 

 ایجللادهایللم ره شللاهتللا مللا گرفتلله  
 

 ز راه یزد کلرده سلفر زائلران طلو     
 

 اییا گشلته دل بله راه تلو دارالعبلاده     
 

 با وزن: مفعول مفاعلن مفاعیل:

 کللی وصللف تللو گنجللدم بلله ناملله
 

 یاملللهبنویسلللم اگلللر کللله تلللا ق  
 

 کللنهرکللار کنللی بلله وقللت مللی  
 

 جلللوئی تلللو اگلللر ره سلللالمه    
 

 با وزن: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن:

 پلا انداختله   هجرت ای سرو روان ملا را ز 
 

 چنللد دارد تللاب هجللرر سللرو رعنللا فاختلله 
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 با وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن:

 جمالت کرده دل را سسلت و محلو و مسلت البتله    
 

 

 یللت هرکلله دیللده داده دل از دسللت البتللهکلله رو 
 

 فللدائی همللت عللالی فللرو نللارد هللو  را سللر    
 

 

 که این کاری است ای دل کار طبلع پسلت البتله    
 

 با وزن: فاعالتن فاعالتن فاعلن:

 چلله گفللت علللم عللالمی باشللد ز   
 

 گفللتم از فهللم الللف ب تللا بلله ی    
 

 گفلتمش  ؟گفت هرکس فهمد ایلن را 
 

 هلیللک بللا چللون و چللرا و چلله و بلل  
 

 جللوئی شللکر از نیشللکر مللی چنللد
 

 شللین و کللاف و ر بللود در الم وب   
 

 از سللخن جللوئی اگللر شللهد شللکر  
 

 جللوئی ز کلله مللی از فللدائی جللوی  
 

 با وزن: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن:

 هجرت مرا یک در میان همچون تب غلب آملده  
 

 

 هم نامه وصلت بجلان چلون نسلخه تلب آملده      
 

 یهای شعری فدایقالب  -3

و  بندعیترجقصیده، غزل،  های سنتی شعر از جمله  مثنوی،وی در اکثر غالب 

مراثی  مدح ومناجات، مثنویات او بیشتر در . آزمایی نموده استطبع بندبیترک

محتوائی اشعار او با تفصیل بررسی در بخش اهل بیت علیهم السالم است، که 

نیز فصل مشبعی ها ن نوحهعالوه برآ. تگفم یخواه سخن بیشتری در این باره

 . های فدایی را به خود اختصاص داده استدر سروده

 در اشعار او  یتاریخحوادث  -4

و فراوان یاد کرده و داستانهای قرآن از حوادث تاریخی  فدایی در در شعر خود 

 به عنوان نمونه:. ها پرداخته استبه صراحت یا تلمیح به آن
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 تللوام و یکبللار مللردن بللر دو سللن
 

 8رتش بین در عزیلز و در عززَیلر  قد 
 

 قاتل و مقتول را نلار اسلت جلای   
 

 از زئیلللر انلللدیش در قتلللل زبیلللر 
 

 هسللت تللل امتحللان ایللن خاکللدان
 

 بگذر از تل چلون یزیلد بلن نمیلر     
 

 شللد عمللر پللیش امیللر المللومنین  
 

 آنکه بد پیش از عمر چندی عمیلر  
 

 گللر فللدائی در محبللت راسللخی  
 

 رنه نصیری باش و نه کلم از نصلی   
 

 یا

 بر زمین افتد بریزد اشلک بلا تطویلل را   

 

 را 1بگذرد یوسف به ره گر مرقد راحیل 
 

 تحلیلل ملار  آری بلی تا بکی صد حیله می

 

 حیله کن بهر مآلی هلم دملی تحلیلل را    

 

 انبیا را آمدی جبریلل بلا شلرع و کتلاب    

 

 کی توانی خواب بینی سایه جبریل را 
 

 یا

 شرمی بدار پس تو هم ای فیل، صاحب کعبه را
 

 

 آید گر از ایلن خانله صلاحب فیلل را    می شرم

 

 کن بخود رحمی که چون طیر ابابیلت رسد
 

 میدهد از فیل و صاحب هر دو جلا سلجیل را   
 

الیوم اکمت لکم در شعر باب علم، امام المتقین: اشاره به حدیث منزلت، آیه 

بیا و االدم بین الماء و ، به حدیث نبوی کنت نالمبیتةلیل ، به، به غزوه خیبردینکم

 . الطین و اشاره به سه جنگ صفین، جمل و نهروان دارد

 صنایع ادبی در شعر او  -5

                                                 
 عزیز مصر و عزیر پیامبر - 1

 مادر یوسف و بن یامین -2
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توانند به اشعار خود زیبائی صنایع ادبی فنونی است که شعرا با استفاده از آن می

بدیع لفظی است که شامل ها آن یکی از. و لطافت ظاهری و معنوی بخشند

)شمیسا،  بدیع معنوی شامل تشبیه، تناسب و ایهام است جنا ، تکرار، تفنن، و

 ، به نقل از قابوسنامه در آئین رسم شاعری(:8621)  و به قول شمیسا. (8621
صناعتی و ترتیبی شعر مگوی که بی. اگر شاعر باشی به وزن و قافیه تهی قناعت مکن 

به رسم شعرا،  شعر راست ناخوش بود؛ ملحی باید که بود اندر آن شعر، با صناعتی 

علم عروض نیک بدان و علم شاعری و . چون متضاد و موازنه و سجع و مانند آن 

 . القاب و نقد شعر بیاموز 

 ستعارات و تشبیهات از دیگر صنایع ادبی است که به شعر مالحت و انسجاما

 های کاربرد این صنعت در شعر فدایی:از نمونه. بخشدمی

 الم را شدم آواره و سنگ غمت بشکست ب
 

 

 در این دام بال من از کجا جویم نشانت را 
 

 ز پیشم بال بگشودی و من در دشت هجرانت
 

 

 به هر خس نالم و گیرم سراغ آشیانت را 
 

 

را در همه  هادر اشعار او به قدری زیاد است که باید تقریبا آننیز ها آرایهدیگر 

از کلمات متضاد در همه اشعار به آرایه تکرار کلمات و یا استفاده . ابیات او دید

تضاد در دو بیت زیر به خوبی بجای صنعت  به کاربردن . خوبی مشهود است

شود و توانائی شاعر را در بکار گیری مفاهیم برای بیان مقصود مشاهده می

خویش که همانا محال بودن امری) انتظار وفا از دنیا داشتن( است را به خوبی 

 دهد:نشان می

 فت از زال جهان جستن بود جستنوفا و ال
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 عسل از حنظل و شهد از سم و خور زابر و نور از ظل 
 

 بخشددارم که میای هامید بخشش از بخشند
 

 
 

 گهر از آب و لعل از خاک و شهد از نخل و گُل از گِل
 

 در اشعاراوالمثل صنعت ارسال -

کمتر ، به نحوی که است بسیار زیاد فداییدر اشعار المثل نیز داستانزد یا ضرب

. در آن نباشد از این نوع توان یافت که اشاره و اشارات ادبیمی شعری از او را

 . شودمی بر حسب انتخاب نگارنده آوردهها آن در این جا فقط نمونه کوچکی از

 مثل:

 کوه اگر کم از کاه دشمن زیاده از هستم
 

 

 شادم که پیش تو دوست کوهی است کمتر از کاه 
 

 دل گشته بیت الحزن آمد مگر شب هجر
 

 
 

 ماه کنعان امشب فتاده در چاهکه آن ای
 

 یا:

 المثل شوم ترسمچو بوم غمزده ضرب
 

 

 تو دوست گریه و زاریبی به کام دل کنم ار 
 

 نهاده بر طبق کف زر حیات فدائی
 

 به عذر پیش جمال نگار سیم عذاری 
 

 

 

 فدایی راز و رمز در اشعار -6

راز در اشعار او فراوان است تا آنجا که خود به آن اذعان دارد و از این  رمز و

که متأسفانه  ،االسرار فی رموز االشعار داردروست که کتابی تحت عنوان کشف
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امید است دوستان و . من هرچه تالش کردم که از آن اثری بیابم موفق نشدم

این کتاب دارند آن را در  اگر خبری ازاند هآشنایانی که با اوالد او مرتبط بود

. تحویل دهمها آن به خود برداری آن را مجدداًاختیار قراردهند تا پس از عکس

که بعضا در روش تعمیه و معما، و حساب  وی اشعار پر راز و رمزهای از نمونه

 زیر اشاره کرد:های توان به نمونهمیجمل و ماده تاریخ پرداخته شده 

 م بله کلام شلد   کارم نشد به کام که کلار 
 

 عیشم نشد مدام که عیشم مدام شد 
 

 مطللب گرفلت اوج   همت بلند بود ز
 

 تمام که مطلب تمام شدنشد مطلب  
 

 ساقی دلم شکست ولیکن درسلت شلد  
 

 جامم نکرد پر که پر از نشئه جام شد 
 

از کلمه استفاده کند برای رعایت قافیه و وزن شعر آن را به که این و یا به جای

 کاسته است مثل:حروفش 

 ل و ب و ش و ک و ر در شعر:

 جللوئی شللکر در نیشللکرمللی از چلله
 

 و کاف و ر بود در الم و ب ینش 
 

 و یا:

 میم بخشد همزه فتحش حقبی مؤمن محبت
 

 عدویت مشرک و سازد همیشه دور از او شین را 
 

میم مؤمن  ون وقتی ازبخشد و به مشرک مرگ؛ چمی امنمؤمن  یعنی خدا به

شود امن و وقتی ش را از مشرک حذف کنی می تحه داده شودو همزه ف حذف

 . ماندمی مرک باقی

 و یا: 

 آن خط مستقیم کند راسلت کلاف و جلیم   
 

 آن مرکز است دایر او گشته حا و قاف 
 

 عشق و شوریدگی در اشعار او  -7
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الشرائط و عارفی اگر کسی با زندگی و روحیات شاعر ما که خود فقیهی جامع

از اشعار وی به ویژه ای هته و از دنیا گذشته آشنا نباشد و فقط از طریق پاروارس

او است قضاوت کند ممکن  اشاو بخواهد در باره ةاز غلو و مبالغ ی مملوّهاغزل

و در پی معشوق ظاهری پیشه که دست از همه چیز شسته را فردی عاشق

توجهی به همه یمسلکان به ولنگاری و بهمچون بعضی صوفی یا وگردد می

چنین نیست؛ او در عین حالی که که حالی در ،آداب و رسوم مبتال شده متهم کند

برای بیان راز و سوز را استعارات و تشبیهات ترین مضامین و زیباترین از عالی

 ،کند خودمی درونی خود و ارادتش نسبت به معشوق و یا معشوقانش استفاده

بیان من از . زمان خود است ه وو الگو در جامع آدمی مقید و معتقد بلکه مجتهد

اهل فن خود بهتر . ستشعر او قاصر اوصف اشعار و تلمیحات و تشبیهات 

های شعر عاشقانه از نمونه. خواهند یافترا درها قضاوت خواهند کرد و نکته

 :کنمفدایی به این ابیات بسنده می

 ساقی بیار جام که کلارم ز کلار رفلت   
 

 خوشگوار رفت می و حور ویاد از بهشت  
 

 عمری کمین نمودم و غافل شلدم دملی  
 

 کنار رفت تیرم خطا نمود و شکار از 
 

 یا:

 بیا که درد فراقت ملرا بله دل بلار اسلت    
 

 هزار بار که باری هزار خروار است 
 

 خبللر کنیللد زلیخاوشللان سللرخوش را
 

 که یوسف عجمی در میان بازار است 
 

 اهملال  عزیز مصر کند از خریلدش ار 
 

 که زال مصر به کف رشته و خریدار است 
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 که گر کم است دوا لیک درد بسیار است  دردیبی به شهر عشق بیا کن عالج
 

 گر عزیز کنلد ور کنلد فلدائی خلوار    ا
 

 رضا به کرده یارم دهم که مختار است 
 

 یا

 جمالت جلوه در دل کرد چلون بلدر  
 

 القدرةلیل شبم شد از خیالت 
 

 م مللللن کللللل امللللرربللللاذن ربهلللل
 

 سالم هی حتی مطلع الفجر 
 

 ندارنللد عاشلللقان پروائللی از جلللان  
 

 فدائی عاشقان را خون بود قدر 
 

 تخلص او - 8

اشعارش مثنویات، قصائد و غزلیات و مانند  ةتخلص او فدائی است و در هم 

 ای خبرخود از حادثه عقداللئالیالبته در کتاب . ده استآوررا همین تخلص آن، 

در آغاز دوست داشته است تخلص  گویدمی هد که جالب توجه است اودمی

خود را ذبیحی بگذارد )شاید به این دلیل که نامش اسماعیل است و اسماعیل 

در یزد که مورد  6شود که شاعریمی اما متوجه ،اهلل معروف است(پیامبر به ذبیح

را انتخاب کرده  پسندیده تخلص ذبیحیمی عالقه و ارادت او بوده و اشعارش را

 ارادت خود را به او نشان دهد از تصمیم خود منصرفکه این او بخاطر. است

معنا و مشابه کند که با ذبیحی تقریبا هممی شود و از تخلص فدائی استفادهمی

هم نام  ،تاریخی ةحادثاین از اشعارش با زیبائی و با اشاره به ای هاو درپار. است

 مثل:. کندیم و هم تخلص خود را ذکر

                                                 
معاصرین محمد طاهر نصیر آبادی  هجری و از 11مال اسماعیل ذبیحی یا ذبیح یزدی، از شعرای اواخر قرن  - 3

جمع نمود و کتابش در موزه بریتانیا محفوظ است.  1171صاحب تذکره است. او مثنویات قدیم و جدید را در سال 

بیت در قضیه نرجس خاتون مادر امام  651دیگر او هدیه االحباب در غزل، و مثنوی نرگسدان که شامل های کتاب

ن از بخش تراجم و کتابشناسی کتابخانه نور اخذ شده که آنهم از مستدرکات اعیان زمان علیه السالم است. این مت

 بر گرفته است. 89ص.  5الشیعه ج. 
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 اگللر پرسللد چلله کللردی بللا فللدائی  
 

 گو اسماعیل را کردم فدایش 
 

 

 درد دل و شکو  در اشعار او -9

بسیار ها آن. از دیگرانتر کم لطیفشعرا معموال طبعی لطیف دارند و یا دست

 توجهی آنان به سعادت خود رنجبی مردم دنیا وهای وفائیبی و ازاند حسا 

دارند و ها آن ز اهل و دیار خود که بیشترین دلبستگی را بهویژه ابه. برندمی

 فدایی: اشعاردست نمونه این از . بینندمی هاآن بیشترین نامهربانی را هم از

 فدائی ما ز بزن کندیم بنیان شکیب امشب
 

 ز سیالب غم آن دلبر نامهربان آخر 
 

 یا

 به کلامم کلی گلوارا شلکر و شلیر     
 

 ان سیرکه کرده هجر جانانم ز ج 
 

 ببللللالینم رسللللیدی در دم نللللزع
 

 به قربان سرت دیر آمدی دیر 
 

 ز هجللر روی تللو بیجللا چلله نللالم 
 

 گنجد به تقریرنمی که هجرانت 
 

 سلوزد از ایلن غلم فلدائی    می دلم
 

 شناسی را به تزویرکه بینم حق 
 

 حاج مال اسماعیل و مردم زمانش -11

ولی  گویدمی آن سخنهای زیبائی او در عین حالی که در بعضی موارد از کزاز و

ای از اشعارش گوئی از مردم آنجا خسته شده و از این که قدر او را در پاره

کند و در تعرب بعد از هجرت را نکوهش میکه آن او با. دانند گالیه داردنمی

اما چگونه است که باز اکثر عمر خود را در  ،ای از اشعارش به آن اشاره داردپاره

برد و شاید به می در آنجاست به سر هم و محل کنونی برج که قبر اوآستانه 

و لینذروا الدین فلو ال نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی ﴿شریفه ةمصداق آی
اما در عین . پردازدمی به تدریس و پرورش شاگردان ﴾الیهم قومهم اذا رجعوا
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 کشند و رنجمی علما که از دست مردم و قوم خود عذاب ةحال همچون هم

 مثل:. گر استبرند ناالن و شکوهمی

 خوش است ای دل بله دلبلر راز گفلتن   
 

 حدیث درد هجران باز گفتن 
 

 ز دریلللا جانلللب بنلللدر رسلللیدن   
 

 شیراز گفتن ةحدیث خواج 
 

 وز آنجلللا کلللردن آهنلللگ سلللپاهان 
 

 سخن از رفتن کزاز گفتن 
 

 بکلللی بسللتن از زاغ و زغللن لللب   
 

 نسخن باز از زبان باز گفت 
 

 مهلری دوسلت  بی نمودن شکوه از
 

 اغماز گفتنبی جفای جمله 
 

 یا

 نیست باک از نیش عقرب دیگرم ای دل که هست
 

 از بهر اذیت عقربی یاقربایم هریک 
 

 

 نصیحت و موعظ  در اشعار او  -11

توان یافت که نصیحت و موعظه در اشعار او فراوان است و کمتر شعری را می

، که در واقع او شاعری واقعگرا، عالم، عارف و متعهد است .خالی از پند باشد

 نظر کند و تنها به سرنوشت خویش بیندیشد.تواند از تعلیم دیگران صرفنمی

 شود از نیشترمی چه شدتر لب ز عسل
 

 

 هست در این نوش و نیش از پی او نیشتر 
 

 مکن القصه لبتر  جز به کفاف از جهان
 

 

 تشنه شوی بیشترهرچه خوری آب بحر  
 

 یا 

 بلله زنجیللر طبیعللت بسللته چنللدی   
 

 برآر ای دل ز پای شوق بندی 
 

 قللدم بللر فللرق عللرش نیسللتی زن   
 

 پسندیآ زین حضیض خودبرون 
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 ز همللت نیسللت از دنیللا گذشللتن    
 

 ز خود بگذر اگر همت بلندی 

 
 

 ایتاریخی و اسطور های ها و شخصیتاستفاد  از داستان -21

نشان از ای همعروف تاریخی و افسانهای شاعر از شخصیت استفاده حد اکثری

عالوه بر استفاده حوادث تاریخی به ویژه . تسلط و تبحر وی بر این موارد دارد

مجنون، شیرین و  لیلی وهای ما السالم از اسطورهدر مورد پیامبر اکرم و علی علیه

د دیگر که در تاریخ از افرا. کندمی فرهاد، سالمان وابسال، رستم و اشکبو  یاد

یاد کرده است عبارتند از: مردا  و اسامه، غانم ها آن نام ونشانی دارند و او از

هندی، زرقای یمامه، رحمن یمامه، کلب بو دالمه، حنظله غسیل المالئکه، هالکو 

طاق، شاه اکبر هند، یزید بن نمیر، مؤمن  و مستعصم، نعمان و سنمار، بوحنیفه و

 . ری و نصیر، سبیعی، میزان هندی و مانند آنهاعزیز و عزیر، نصی

اشتغاالت فراوان از در  و بحث و رغم علیبوده که ای هقریحاو شاعر خوش

 گوئی آنچه را یاد ،موعظه و پرداختن به مسائل فقهی مردم در همه سطوح

خواسته به دیگران بگوید به سرعت آن را در قالب نظم می ت و یاسگرفته امی

 آورده است.می هم در

 کور رامی دهد کی شمع شب نور آدم شب
 

 

 بینا کجا بیند شعاع نور رانا چشم 
 

 اندصالحان قوم موسی صالح قوم خود
 

 نیستند صالح شنیدن صوت کوه طور را 
 

 کن ای کارفرما نقل اصحاب رقیم گوش
 

 تا بدانی مزد باید داد هر مزدور را 
 

 مور لنگشود در دم مصاحب با سلیمان می
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 لطفش ار بخشد به موری طالع تیمور را 
 

 

 کند:می ویا در یک بیت هم از شیرین و فرهاد و هم از لیلی و مجنون یاد

 تو و فرهلاد کله دیلده   بی مجنون شده دل
 

 با لیلی زلفین تو شیرین شمایل 
 

کند و به می در عین حال در موارد متعددی از خود و اشعارش تمجیدما شاعر 

به ویژه در فنون شعری و فصاحت بیان معترف است والحق جای  خود فضل

 :گویدمی او به عنوان مثال. تمجید هم دارد

 شلللعر فلللدائی ز علللراق و عجلللم  
 

 تا غری و یثرب و بطحا گرفت 
 

 یا

 شلعر تللو حکمللت و بیلان تللو سللحر  
 

 تو بیان سحری و نئی ساحر 
 

 کالم و استدالل در اشعار او-31

شناسی در اشعار حاج خداشناسی، و به ویژه امام مباحث کالمی شامل

 مثل: .کندمی مالاسماعیل به خوبی خود نمائی

 ی وصل تو اگر با شد و مددم زنم زآیه

 مد و تشدید کند وصل ازل را به ابد 

 با تو ما راست یکی نسبت و او هم نه یک است

 ما موحد ز توایم و تو خود فرد احد 

 ست و نه ثالث به ثالثاز چه رابع به ثالث ا

 زانکه ذات احدش را نسزد سنج عدد 

توحید و وابستگی مطلق انسان به خدا از آیه  ةکه در این جا عالوه بر بیان مسئل

خدا که این نیست االای هقرآن در سوره کهف هم استفاده کرده که هیچ س

 . بر خالف آنچه که مسیحیت به تثلیث اعتقاد دارد ،چهارمی از آن است
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 کند که اولی و دومی و نیز اصحاب سقیفهمی یا در اشعار زیر با استدالل ثابت

اگر وصیت  گویدمی جهت و بدون دلیل حق خالفت را غصب کردند؛ زیرا اوبی

بر پیامبر روا نیست و کار خالفت و تعیین خلیفه را باید به مسلمانان واگذاشت 

ا جانشین خود ساخت و عمر پس چرا خلیفه اول برای عمر وصیت کرد و او ر

تشکیل در عین حال شورائی او و  ،نیز خالفت را از طریق شورا به عثمان رسانید

که باید در این مصیبت خون  گویدمی او. که وصیتی نیز به همراه آن بودداد 

که جز به  گویدمی او ةگریه کرد که این امر را بر پیغمبر خدائی که قرآن در بار

ولی خودشان آن  ،گوئی کردندو او را متهم به هذیان ،د منعگوینمی وحی سخن

با این حساب باید دو خلیفه اول و  گویدمی ویا در جای دیگر. را انجام دادند

زیرا که آنان تعیین جانشین را  ،دوم بر پیامبر خدا هم فضیلت داشته باشند

 . توانستند انجام دهند ولی پیامبر خدا از انجام آن ممنوع شد

 ه از خلللرد دور نلللور نظللللر  شلللد 
 

 نگرگرفته سَبَق چشم عبرت 
 

 کامم ز غم زهر و خون نقل و ملی ه ب
 

 خورم غم به خون جگرمی که من 
 

 خردمنللد چللون ابللن عبللا  کللو    
 

 که روی زمین سازد از گریه تر 
 

 ابلللوبکر سلللازد عملللر را وصلللی   
 

 به شورا وصیت نماید عمر 
 

 بلله نزدیللک ایللن صللاحبان خللرد    
 

 ن هر دو و معتبرصحیح است ای 
 

 ولللی چونکلله خواهللد دوات و قلللم 
 

 نبی تا نویسد وصیت دگر 
 

 و کلللرد هلللیچ اعتبلللارا نشلللاید بلللر
 

 که هذیان بود قول خیرالبشر 
 

 ن ایشلللان خلللدامگلللر داده در شلللأ
 

 خبر اتکم ماو  ما ینطقبه  
 

 نلله آن شللاه دیلللن کللز گلللدائی او   
 

 کنند این دو را اعتبار آنقدر 
 

 از سلر کله چلون   فدائی بلرد هوشلم   
 

 همه عاقالن کور گشتند و کر 
 

 یا
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 این نسبت هذیان به نبلی جلز بله خلدا نیسلت     
 

 . کی ماصدق وحی الهی هذیان است 
 

 در فضیلت عقل گوید:

 بهللر درک بنللدگی عقللل آفریللد بلله 

 

 خللللدائی خللللدا رب مجیللللد    

 

 کسب جسم از نفس، نفس از عقلل دان 
 

 کسب عقل از رب عزت عزّ شلأن   

 

 مبللر اسللت و نفللس امللام عقللل پیغ

 

 اند این دو، دائم صلبح و شلام  با تو 

 

 

 اقتباس و یا استقبال از شعرای دیگر -41

 هاآن کثرت مطالعه و آشنائی او با اشعار شاعران بزرگ طبیعتا در اقتبا  وی از

 مثل:برد می او هم به صراحت نام بعضی از شعرا را. گذار بوده استتأثیر

 ز و تلرک کلن  بشنو تو از فدائی کلزا 
 

 اشعار فیضی دکن و سیف اسفرنگ 
 

 یا

 بللر گللو فللدائی لفللی تللو سللعدی 
 

 ذهن تو حافی حد  تو صائب 
 

مثنویات او به ویژه در . هاستو هم اشعاری دارد که نشانگر اقتبا  او از آن

 به عنوان نمونه:بخش مناجات بسیار به جامی شباهت دارد 

 جامی در اسکندر نامه:

 خاک ضعیف از تو توان شده تو پیدا شده ای  همه هستی ز

 وحاج مال اسماعیل:

 ای بر تو لبا  کبر الیق ای خالق جمله خالئق

 هر ذره به عزتت گواهی ای داده ز ماه تا به ماهی

در بین شعرا مرسوم است که از سبک و یا مفاهیم سروده شده شاعران متقدم و 

توان در می نمونه آن را. ایندسرمی کنند و اشعاریمی عصر خود استقبالیا هم



 19 

که اقتبا  از این بیت « بشنو از نی این حدیث تازه را» :. مثالًیافتفدایی نیز اشعار 

 مولوی است
 کنلد ملی  بشنو از نلی چلون حکایلت   

 

 کندمی شکایتها وز جدائی 
 

 یا

 مللا غیللر رر یللار مثللالی کلله نللداریم 
 

 جمالی که نداریم رجز روی تو ما مه 
 

 ین فکر و خیلال تلو شلب و روز   مائیم و هم
 

 ما غیر خیال تو خیالی که نداریم 
 

 نله گرافتاده بله دل عکلس رر یلار و   
 

 آب زاللی که نداریم ةما آین 
 

که نمونه آن را به ویژه عکس رر یار را در اشعار دیگران و به ویژه حافی 

 :گویدمی بینیم کهمی

 لذت شلرب ملدام ملا     خبر ز ای بی  ایمما در پیاله عکس رر یار دیده

 

 یا قصیده شه الفتی:

 دل نافه خون کند از جفا ،کند عطر دان همه جوف هوا
 

 

 اگر عطری از سوی تو صبا به ختن برد ز ره خطا 
 

 که از جامی استقبال کرده در شعر:

 زرد من نظری برای خدا کنی ةه چهرچه شود ب
 

 

 نظاره دوا کنی که اگر کنی همه درد من به یکی 
 

 :مفصلی داردبند ترجیع یا به استقبال محتشم

 ایزد چو این سرای الم را بنا نمود 
 

 از اولش بنا ز پی ابتال نمود 
 

ثمر )میراث  ةنظیر این ترجیعات را که بسیار متداول بوده است را در تذکر

 .توان دیدمی (8611، 86. بهارستان، ش

 یا

 نشینملَک عالم قدسم که شدم خاک
 

 چند کنم بیش از این خوار ای دل خویش را 
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 انتظارم که قفس بشکنم و باز پرم
 

 تا حریم حرم قد  دگربار ای دل 
 

 :گویدمی که اقتبا  از شعر زیر است که

 ن ملک بودم وفردو  برین جایم بودم
 

 آدم آورد در این دیر خراب آیادم 
 

 یا 

 خرم آن روز کزین منزل ویران بلروم 
 

 ی جانان برومپ راحت جان طلبم وز 
 

 مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خلاک 
 

 اند از بدنمچند روزی قفسی ساخته 
 

 یا

 کن استاد رابرگو ز من فرهاد را آن کوه
 

 

 می کن ز شیرین یاد را کان مهوش غماز کو 
 

 کو رفرف خاقان چین کو لعبتان نازنین 
 

 

 باز کوقرین آن شاه لعبتبی کو عیش و نوش 
 

 آیند و گویند دیگران ،گذرد جزئی زمانچون ب
 

 

 دان در صفحه کزاز کوهمچون فدائی نکته 
 

 اندازد که:می خاقانیکه انسان را به یاد شعر 

 هلان ای دل عبللرت بللین از دیلده نظللر کللن هللان  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایوان مدائن را آئینه عبرت دان

 

 
 

 یا متأثر از سعدی که گفته:

 تو محرم نشودهرکسی در حرم عشق 
 

 (101هر براهیم به درگاه تو آدم نشود) 
 

 حاج مال اسماعیل چنین سروده است:
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 بی تلو خلرم دللم از غلم نشلود     
 

 تلو دملی کلم نشلود    بلی  غم دل 
 

 نشود گل بله شلعف شلاهد بلاغ    
 

 تلا کله شللاداب بله شلبنم نشللود     
 

 سعدی گوید:همچنین 

 روی در مسجد و دل ساکن خمار چه سود
 

 (101وش و میان بسته به زنار چه سود)خرقه بر د 
 

 :گویدمی و حاج مال اسماعیل

 سود تو گر در رضای یلک کلس اسلت   
 

 پس گرت عالَم کند احسلن چله سلود    
 

 عمللر شللد صللرف خللال و مطبخللت    
 

 بر تو زین خالی و پر کلردن چله سلود    
 

 یا

 سعدی گوید:

  

 کس نیارد ز پس تو پلیش فرسلت    برگ عیشی به گور خویش فرست

 

 :گویدمی و حاج مال اسماعیل 

 توان چیلزی بله درویلش   بده تا می

 

 آرد ز پللس بفرسللت از پللیشنمللی 

 

 یا مال حسن کاشی گوید:

 خورشید رب العالمین ةسای السالم ای

 :گویدمی و حاج مال اسماعیل 

 السللالم ای سللایه تللو آفتللاب الیللزال 

 

 آفتاب زر نقاب از ظل تو کمتر ظلالل  
 

 :گویدمی قصیده میرداماد و یا در اقتبا  از 

 کی در اقلیم شرف هر ذره قدرت کاستی
 

 تا بر اورنگ شهی میر جهان آراستی 
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 گردد نجس از هر دنسنمی گرآب چون کر 
 

 جان جهان دریاستی ةتا به تو ای مای 

 

 به اقتفای هاتف اصفهانی که سروده: یا

 یخدا کن یبرا ة زرد من نظریچه شود به چهر

 ینظاره دوا کن یکیهمه درد من به  یاگر کن که

 سراید:فدایی چنین می

 چه شود اگر به غلط شبی گذری به کلبه ما کنی
 

 همه درد روز و شب مرا به یکی نظاره دوا کنی 

 

 سبک عام و خاص:-51

از ای هبعضی از اشعار او بسیار سخت و رازآلود و مشکل است پارکه حالی در

 مثل: .استبسیار ساده و عامیانه بت و زیبائی در عین داشتن صالاشعار او 

 رفتللی ای سللرو روان یعنللی چلله 

 

 کنللان یعنللی چلله  از بللرم جلللوه  
 

 بشکسللتِ دلللم ای دوسللت زدی 

 

 طعنه چون دشمن جان یعنلی چله   

 

 آنکه شد غره به سود از تلو کلریم  
 

 نکنللد سللود و زیللان یعنللی چلله   
 

 از در دوسلللت فلللدائی محلللروم 
 

 چللهکنللان یعنللی  رود گریللهمللی 
 

 . دارد ردیفحافی هم غزلی با همین 
 

 توج  ب  حکمت و فلسف :  -61

در که آن از آنجا که شاعر شیرین سخن ما خود حکیم و فیلسوف است عالوه بر

هم  هاغزلکند در می خود از انواع مفاهیم حکمی و کالمی استفادهها مناجات

باید در این مورد . پردازدمی گاه با صراحت و گاه با اشارت به بیان این مفاهیم

 از این اشعار:ای هنمون. بنویسندها محققان اشعار او را بازنمایند و بر آن تفسیر
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 انتزاعیات عقل اسلت اعتبلارات صلفات   
 

 

 منشلللا ایلللن انتزاعیلللات دان مکنلللون ذات   

 

 مظهر آثار هر مفهلوم ثابلت ذات صلرف   
 

 اعتباریلللات عقللللی را نللله در خلللارج ثبلللات 
 

 الی علار دارد از کلالم  جوهر معنلای عل  
 

 این همه توجیله لفلی و اصلطالحات و نکلات     
 

 یا 

 ترکیب نله شایسلته وحلدانیت رب   
 

 

 چون حاجت بر جزء بلود شلرط مرکلب    
 

 

 یا

 خارج ز اَین اسلت ملن اَیّلن االَیلن    
 

 بیرون ز کیف است ملن کَیّلف الکیلف    
 

 

 تفکر و تحقیق -71

گیرد و صورت مینه خالقیتی  آوری است، بدون آناسا  تحقیق بر تفکر و نو

 و تحقیق است: از توجه به تفکرای هشعر زیر نمون. شودمینه پیشرفتی حاصل 

 ایکرده در دنیای فکرم جا نهنلگ تلازه  
 

 ایبرده بر کلوه خیلالم ره پلنلگ تلازه     
 

 در خم اندیشة معنلا ز نلو صلباغ عقلل    
 

 ایجامة تحقیق ما را کرده رنلگ تلازه   
 

 ی زیجی از نلو یلا کله زد   بست با صاحب ریاض
 

 ایکن لنگی بپای خود کلنلگ تلازه  چه 
 

 می کشد چابک سوار رزم میدان گلاه عقلل  
 

 ایهرزمان از ترکش معنی خدنگ تازه 
 

 استفاد  از آیات قرآن و احادیث: -18

فراوان طور به قرآن شریف به آیاتاش هحاج مال اسماعیل نظر به احاط اهللتآی

فهار  پایانی کتاب در آیات و روایات  .د استفاده کرده استاز آن در اشعار خو

در این جا فقط به طور . خود مبین گستردگی استفاده او از آیات و روایات است

 شود:می اشارهها آن نمونه به بعضی از
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 ال یمسللله اال المطهلللرونبنگلللر بللله 
 

 قرآن کامل از کف نلاقص عیلار رفلت    

 

 دو را کله هلر   سبع مثلانی مائیم و این دو 
 

 سبع مثلانی بله کلار رفلت    های تشدید 
 

 بدین شرح:. 1ت قرآنی داردایا این غزل را که هر بیت آن اشار

 گفتی که گشتیم ما مرشلد ای دوسلت  

 

 ش خریلدیم یمرشد رر توسلت ملا   

 

 از بلللاب دانلللش جلللوئیم املللداد    
 

 بللر قفللل معنللی مللا چللون کلیللدیم  
 

 را گللر بللا لطللف اوفللر  و گویللد تلل 
 

 روریلللدیماز بهلللر طاعلللت ملللا پ  
 

 ملللا گلللنج پنهلللان بلللودیم ایلللدون 
 

 وز بهلللر عرفلللان خللللق آفریلللدیم 
 

 اهلل ةرحم    گلللر ملللن  ال تقنطلللوا
 

 امیدیمنا شامل نگردد ما 
 

که بیت اول ناظر به روایتی است که فرمود انا وجه اهلل، ودر کنار بیت دوم اشاره 

ره به آیه در کنار بیت سوم اشا. است «انا مدینه العلم و علی بابها»به روایت 

آمده و بیت چهارم را ناظر به حدیث  ﴾ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون﴿

دانسته و آخرین  «کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کی اعرف»

قل ﴿ن است که: آقر ةبیت که در متن شعر هم صراحت دارد مرتبط به آیه شریف

اهلل ان اهلل یغفر الذنوب ةن رحمیا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ال تقنطوا م

 ﴾جمیعا
 

 مضامین دینی:  -19

مضامین دینی واخالقی در اشعار مرحوم حاج مال اساعیل آنقدر فراوان است که 

. همه حاوی پند و اندرز و یا علم و حکمت است. احصای آن دشوار است

 عبارتند از:ها آن ازای هنمون

 نه طاعت و تقوی نه دعلا ای دل غافلل  
 

 ا کی نکنلی یلاد خلدا ای دل غافلل    ت 
 

                                                 
 در حاشیه نسخه ه در کنار غزل فوق االشاره ذکر شده است این اشارات - 4
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 هم چله نملازی  گاهی که نمازی کنی آن
 

 با صد خلل و عجب و ریلا ای دل غافلل   
 

 پوشلی آن روز کله بلر تلو    کن فکر خطا
 

 پوشند کفلن جلای قبلا ای دل غافلل     
 

 آراسلللتة حکملللت و پیراسلللتة عللللم  
 

 شو چون علملا و حکملا ای دل غافلل    
 

 طللع عمللل کللنقاظهللار غنللا گللاه غنللا  
 

 در فقر کن اظهلار غنلا ای دل غافلل    
 

 پروا کن و پرواز کلن ایلن کلون و مکلان را    
 

 بگذر ز سمک تا به سلما ای دل غافلل   
 

 توج  ب  اهل بیت، ب  تفکیک امامان و حضرت زهرا -21

به خاندان عصمت و طهارت و وی مثنویات او بزرگترین شاهد است بر ارادت 

 او سرچشمه همه مشکالت را در انحرافی .به ویژه به علی بن ابیطالب امام اول

تخلف از . داند که در هنگام فوت پیامبر رر داد و در سقیفه تجسم یافتمی

 به حدیث ثقلین معروف است اسا  همةاجرای وصیت پیامبر که 

 مثل: ؛او در این باره مطالب بسیار فراوانی دارد. هاستگرفتاری

 قتللل دل کللردی مللرا یکسللر چللرا    
 

 گللان زدی خنجللر چللرابللر دل از مژ 

 

 بی سکون دل با سکون گشلتی ز چله  
 

 روی آن بر بحر و ایلن بلر بلر چلرا     
 

 هر دو کشتی آن به بحر و این بله بلر  
 

 آن بلله لنگللر ایللن بللال لنگللر چللرا   
 

 با وجلود بلن علم و بنلت و دو ابلن     
 

 اجنبللی بللر جللای پیغمبللر چللرا      
 

 از پللس غصللب خالفللت بللا غضللب 
 

 اطهللللر چللللرا ةنخلللللة صللللدیق 
 

 وج  ب  عرفانت -12

یکی عرفان مثبت که توجه واقعی به خدا و  :توان به دو معنا گرفتمی عرفان را

و امام السالم علیه اولیای خدا چون علیکه چنانهم ست،شناخت درست او

و شاهکارهای اند هحسین فرزند وی در دعای خود آن را به تفصیل مطرح کرد

مال اشعار  معرفی این نوع عرفان در نمونه. معرفت واقعی به ذات باریتعالی است
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اسماعیل فدایی که یادآور فرازهائی از دعای کمیل علی و عرفه امام حسین 

 خوانیم: علیهما السالم است را با هم می

 اصل هلر پیلدا و هلر پنهلان تلوئی     

 

 هر چله آن گوینلد اصلل آن تلوئی     

 

 تا بله ذات پلاک تلو علارف شلدم     

 

 را واقلف شلدم   هرچیلز  از تو ملن  

 

 عالمی را سلر بله سلر دیلدم ز تلو     

 

 خویشللتن را هللم شناسللیدم ز تللو  

 

 چللون ز تللو هرچیللز را دادم تمیللز

 

 پس تو را جز تو شناسم از چه چیز 

 

 هرکلله از غیللر تللو بشناسللد تللو را 

 

 او شناسللد غیللر و نشناسللد تللو را  

 

 تلر ز تلو انلدر جهلان    کیست پیلدا 

 

 تللا تللو را پیللدا تللوان کللردن از آن  

 

گیری از وم که شاید بتوان آن را عرفان سلبی نامید عبارت از کنارهد نوع و عرفان

از این دست هم توجه این شاعر فقیه به مسائل عرفانی . دنیا و زخارف آن است

یابیم که می ز اشعار او رااالعاده است و اگر به دقت بنگریم کمتر شعری فوق

 مثل: .رنگ و بوی عرفانی نداشته باشد

 ی چله تلو بسلیار ای دل   خو گرفتی به غریب
 

 تو دشلوار ای دل ه بازگشتن به وطن شد ب 
 

 گرفتی ره کنعللان در پللیش بایللدش بللاز 
 

 یوسف آمد اگر از مصر بله کنعلان ای دل   
 

 عندلیبی تو مگیر انلس بله ویرانلة جغلد    
 

 رفته یادت مگلر از سلاحت گللزار ای دل    
 

 ملک عالم قدسم که شلدم خلاک نشلین   
 

 ایلن خلوارای دل  خویش را چنلدکنم بلیش از    
 

 پرمانتظللارم کلله قفللس بشللکنم و بللاز   
 

 تا حریم حلرم قلد  دگلر بلار ای دل     
 

 یا

 صلللبر اسلللت علللالج هجلللر دانلللم 
 

 تللللوانمنمللللی املللا چلللله کلللنم   
 

 صلللفت بلللزن بللله آتلللش  پروانللله
 

 بنشین ز غملش چلو ملن در آتلش     
 

 گلللر گفلللت بسلللوز خویشلللتن را  
 

 گو هجر تو سوخت صد چو ملن را  
 

 ای
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 ائیان جمللللله یکللللی بللللود فللللدز
 

 کلللش سلللوخته آتلللش جلللدائی   
 

 جغرافیایی در اشعار اوهای مکان -22

سفرکرده از درون اشعار او قابل بررسی هایی او به چه مکانکه این تحقیق در

 سال پیش است از کزاز بارها و بارها نام 100شاعر ما که مربوط به حدود . است

 ست عبارتند از:جغرافیائی در آن اهای از جمله اشعاری که نام. بردمی

 مثل:

 دل تابلله و تبریللز غللم یللا شیشلله و لبریللز غللم    
 

 جریان کنماش هکهریز غم کز دیدو کام دل 
 

 دربنلد للب تنلگ از نفلس     ،لب بادکوبله زآه بلس  
 

 فرمان چو الهیجان کنیم ،نبود شکی زین پس که ما 
 

 ما رو بگرجستان کنیم امشب سلوی جانلان رویلم   
 

 رج هشدرخان کنیمبا خرجی ایمان رویم تا خ 
 

 یا

 خوشللا یللزد و هللوای سللالم یللزد    
 

 خوشللا طبللع سلللیم مللردم یللزد     
 

 الهلللی تلللا شلللود قلللائم قیاملللت    
 

 للللوای املللن باشلللد قلللائم یلللزد   
 

 یا

 خوشللا الونللد خوشللا آثللار الونللد    
 

 افشلللان الونلللدخوشلللا آن آب آب 
 

 آبشللتخوشللا حللوض نبللی آب به 
 

 بلللود کوثرنملللا کهسلللار الونلللد    
 

 و ب  ویژ  علم لغت احاط  او ب  ادبیات-32

نشان از احاطه و  ،کندمی وقتی شاعری از لغات پیچیده و دور از ذهن استفاده

تحقیق دراشعار . تسلط او به لغات گوناگون و حتی در بین قبائل گوناگون دارد

 اشعار عبارتند از: دست از اینای هنمون. تواند از این جهت هم مفید باشدمی او
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 مللانبشللنو از مللن صللفت اهللل ز   
 

 تلللا بلللدانی کللله کیاننلللد کیلللان    
 

 پدراننلللللد ابلللللا جعلللللده نلللللام 
 

 ام حثلللللور همللللله مادریلللللان   
 

 ابن مقرض پسرانند همه
 

 دختراننلللللد بنلللللات اللللللوردان  
 

 گر به هنگام عروسی برسند
 

 ابن عِر  ایلن و بنلات العِلر  آن    
 

 یا 

 تو ای دوستبی بی برگ و بریم
 

 5چللللون راه صلللللنقع و یلنقللللع   
 

 یا

 شلمع وز نلور تلو دل   تو شمس و تو 
 

 شلللامان مشلللمع 2روز آن معملللس 
 

 گللردانم ار چشللم آیللد چللو رودآب  
 

 1تلو مصلنع  بی قید است و چشم دل 
 

 عشلللق مجلللازی مسلللتی و بلللازی  
 

 1خللوردن شللراب و آن هللم سللقرقع 
 

 دل گلللرد تلللو گلللردد    1طاحونللله
 

 80آب وز ناللله جعجللعاش هاز گریلل 
 

 عربی )ملمعات( –اشعار فارسی -42

 نمونه آن به این قرار است:. فراوان است اشعار ملمع او

 رود چلللون رود اشلللکم ز عینلللین  
 

 العینللی الللی ایللن   ةالللی یللا قللر   
 

 عللد نللالی و مللن از قللرب تللواش از بز
 

 و کلللم بلللون بعیلللد بلللین املللرین 
 

 رقیللب از دوسللت دارد شللکوه بسللیار
 

 و ال ادری یقلللول الحلللق، ام ملللین 
 

 به نرملی سلنگ را کلردن تلوان ملوم     
 

 کللون هللین و لللین کللذا المللومن ی 
 

                                                 

 راه روشن وآشکار -3

 کار دشوار -3

 غدیر، گرداب باران -4

 از حبشه یا حجاز شرابنوعی -5

 آسیا -6

 زمین هموار، صدای آسیا -7
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 به کار خویش و دل حیران شلدم ملن  
 

 فللانی اشللتغل مللن ذاک نحسللین    
 

 رهللللین دَیللللن حللللبّ دوسللللتانم 
 

 عَلَّللی حللبهم فللی الجیللد کالللدین    
 

 کردی شین ز زین مجلسش خیلز  وچ
 

 اذا قلللال فلللدائی قلللم فقلللل زیلللن 
 

 

   انقالبیروحیّ-52

در بعضی موارد  ،از دنیازاری بی شاعر ما در عین توجه به عرفان ورسد به نظر می

به عالوه نسبت به مسائل . گله دارد هبسیار انقالبی است و گویا از زمان و زمان

شود می و انحرافاتی که از جانب بیگانگان بر ذهن و فکر افراد تحمیل دوران

 توان دید:می را در ابیات زیراین حالت از هایی نمونه ، کهناراحت است

 کنلان طوفلان کنلیم   غلرش  بازآ که چون سلیل از جبلل  
 

 ویران کنیم آباد را و هم آباد را ویران کنیم 
 

 بلهللی چلله و چیسللت ابلهللی فکللر گللدائی و شللهی    
 ج

 بایست بر ما آگهی کین هر دو را یکسان کنیم 
 

 

 عام  در شعر فداییفرهنگ -26

حاج مال اسماعیل فدائی مرحوم توان در اشعار می دیگری کههای از ویژگی

شعر او با  ةو کرد افکار عامیانه و فولکور در اشعار او است، مقایسوججست

عصرانش، مقایسه شعر او با شعرای دیگر، تحلیل محتوا در اشعار او و تعیین هم

 . گیردتوسط محققان صورت از این پس است که بایدهایی از فعالیتها بسامد

 

 قلمی در شعر فدایی پاک -27
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این که اصال در اشعار وی شعر هزل شعر فدایی در دیگر قابل توجه نکته 

او هیچگاه از کلمات رکیک استفاه نکرده است تنها کلماتی را که . موجود نیست

در وصف مخالفان اهل بیت و یا افراد نادان و احمق به کار برده است یا لعن 

 از واژه خر استفاده کرده است که هردویدر نهایت )دوری از رحمت( بوده و یا 

لهجه دارد و او عالمی است که صراحتِ. موجود استنیز در کالم الهی ها آن

شاید این صراحت لهجه و شفافیت در . کندمی عریان بیانبه صورت حقیقت را 

اما در . را خوش نیاید و آن را لحن تند و گزنده بنامندها بیان اوست که بعضی

در  .مستقیم والیت استبه صراط مؤلف  واقع این ناشی از عشق و اعتقاد راسخ

خود را سگ آستان علی به او و  ،سگ هم زیاد ستفاده شده ةاز واژوی  شعر

 . آوردمی حساب

اخالق و  سیار مهمی در تداول عمومینقش بها مثل ها:توج  ب  مثل -28

در متون گذشته ها یافتن بعضی مثل. دارد هافهم مسائل و آموزش آنو ، معارف

هاست.به عنوان چند نمونه حاج مال اسماعیل برای درج آن بیانگر صبغة تاریخی

 :گویدمی «از کوزه برون همان تراود که در اوست»المثل مفهوم ضرب

 هرچه تو باطن کنلی ظلاهر هملان   

 

 شللود از تللو بلله نللزد مردمللان مللی 

 

 «اقتضای طبیعتش این است ،نیش عقرب نه از ره کین است»برای درج مفهوم 

 :گویدمی

 س به گل نه بوی و رنگ گل بود خس رانه رنج خ

 س رالرکلتضای ذات هلر اقلیلم داد تغیلوان کلت    

 :گویدمی حاج مال اسماعیل« فواره چون بلند شود سر نگون شود»در بیان مفهوم 

 هرکلللله بللللاال رود فللللدائی زود 

 

 آیللدزود هللم او بلله زیللر مللی     

 

 :گویدمی  اسماعیلحاج مال« گندم از گندم بروید جو ز جو»در بیان مفهوم 
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 نروید جز ز تلخی تلخ و جز شیرینی از شیرین

 حنظل کشت هرگز شکر و قندیکه آن نچیند

 کشلت کله  آن آنکه هم افکند چیند

 

 ندرود گندم فکند آنکلس کله جلو    

 

 :گویدمی حاج مال اسماعیل« عمی البصر القدراذا جاء »در بیان مفهوم 

 هسلللتی ار تیزدیلللد و تندشلللنید  

 

 چون قضا، تو کور و کلری تند شد  

 

 :گویدمی حاج مال اسماعیل« کندنمی دو شار بز را از هم جدا»در بیان مفهوم 

 یک دو شار بز نکلرد از هلم جلدا   

 

 این فدائی طرفه مرد مبهملی اسلت   

 

 در بیان مفهوم 

 کللز گفللتن تللو جهللان شللود پللر    کم گوی و گزیده گوی چون در

 

 :گویدمی و حاج مال اسماعیل

 و امللا کلله پللر معنللا بگللو کللم بگلل

 

 نه به یک معنی دو صد یعنلی بگلو   

 

 حاج مال اسماعیل« در خانه اگر کس است یک حرف بس است»در بان مفهوم 

 :گویدمی

 فدائی باشد انلدر خانله گلر کلس    

 

 بود یک حرف ای صاحب سخن بس 
 

 

 آنکه می گوید: به اقتفایو 

 نداد قدر استاد نکو دانستن      حیف استاد به من یاد

 می گوید:

 یک الف خواندم و الفت ز الف فهمیدم    غیر یک حرف مرا یاد نداد استادم

 

 

 بخش محتوائی و فکری اشعار او
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همانند سنائی عالقه وافری به امیرالمومنین  مرحوم حاج مال اسماعیل فدائی

، سرود و در این زمینه بین او و سنائیمی سنائی فاخر شعر. داردالسالم علیه علی

سنائی بسیار  الحقیقهةحدیقگویند سیر العباد الی المعاد و . مشابهتی وجود دارد

بر به درخواست دوستداران مولوی مثنوی معنوی گویند حتی . مشکل است

همچنین از . (126سوره نشریه شود )می نامه و نوشتهو الهی الحقیقهةحدیقاسا  

دارد السالم علیه علیکه موالحسن کاشی هم قصائد فراوانی در مدح  آنجا

 .شودمی این دو شاعر دیده زیادی بینهای شباهت

تحقیق به . اشعار حاج مال اسماعیل نیاز به تتبع فراوان داردهای بررسی ویژگی

شیوه تحلیل محتوا چه به لحاظ شمارش و فراوانی کار برد لغات و چه به لحاظ 

های ز منظر اول او از واژها. مفاهیمی که او تعقیب کرده است قابل مطالعه است

حافی حدود مثالً  .گیردرده است که باید مورد پژوهش قرارخاصی استفاده ک

 در اینجا نیز کلمات. (8313معانی،نامه بار از کلمه دل استفاده کرده است) 200

مؤلف  کر و دغدغه فکریفمشابه فراوان به کار رفته است که خود نشان از طرز 

از نظر او نیز باید . امام اول ارادت خاص داردامیرالمؤمنین  المثل او بهفی. دارد

که . چگونه بوده استمؤلف  ةبررسی شود که به لحاظ مفهومی و محتوائی انگیز

 کنم:می اینجانب به مواردی به اجمال اشاره

به مسائل  هم الشرائط زمان خویش استفقیه و مجتهد جامعمؤلف  از آنجا که

ی اما در نظر او مباحث کالم. هم به مسائل کالمی فقهی توجه خاص دارد و

به عبارت دیگر او فقیهی نیست که فقط به فقه . صبغه و رنگ بسیار بیشتری دارد

و مسائل روزمره مردم توجه داشته باشد، او حکیمی است که مشکالت اساسی 

کالم هم در نظر او فقط . بیندمی مسائل آن واخالقی را در کالم  واجتماعی 

به آن هم توجه زیادی دارد و اگرچه  وجود خدا نیست،در بارة  نظریهای ثبح
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 عنایت خداشناسیتحت عناوین دعا و راز و نیاز و تسبیح و تنزیه به اهم مسائل 

 ین امامت تحقق عینوبیند که توحید بدمی او کالم را به اینگونه اما. کندمی

، نبوت و امامت است به این کالم در نظر او ترکیب و معجونی از توحید. ندارد

گویم که می این را از این جهت. داندمی ی توحید را در امامتلتجاو معنا که 

به گفته . هست ودار بوده بحث بر روی موضوع کالم در طول تاریخ بسیار دامنه

آن را ای هاسی و عدنموضوع کالم را خداشای ه( عد111-11)الهیجی،  ربانی

ر خداشناسی گتفاوت این دو نظر در این جاست که ا. دداننمی اوضاع شریعت

ه دوم امور متعددی است که ولی بنا بر نظریّ ،باشد موضوع آن امر واحدی است

در علل پیدایش علم کالم هم گفته اند)الهیجی، . ید جامع مشترکی داشته باشداب

 (:10-81به نقل از گوهر مراد،  112
شرایع و دوم اثبات  وهل عناد از سایر ملل یکی محافظت عقاید شرعیه از لغزش ا 

و محافظت اوضاع آن فرقه از لغزش  ،بخصوصاست ق اسالم رَمقاصد هر فرقه از فِ 

است این است که علت پیدایش علم کالم را برای تر اما آنچه مهم. سایر فرق اسالم 

به هدایت  دانند که خداوند آنان رامی گرفتن مردم از امامان معصومخران فاصلهأمت 

مسلمانان به جای پیروی از رهبران . برگزیده بود حافظت بالد اسالمیبندگان و م 

جائر نیز که و در آن زمامداران  وردندآروی به پیروی و یاری از خلفای جور  الهی 

در حقیقت ه کبه دانشمندان نیاز داشتند به حمایت این گروه از عالمان  از تدبیر امور 

 . بودند برخاستند اب ضاللتالن و ارباز جاه 

جای حاج مال اسماعیل بر طبق محتوای فوق، به راستی از اظهار نظر بی

داند که نمی محضدر خداشناسی  او کالم را صرفا. نماها سخت متأثر استعالم

البته اگر خداشناسی به . ماهیت و عوارض آن بحث کند فقط در بحث وجود و

او به نوعی . کندمی تا امامت ادامه پیدار این مسی ،گیردمعنای واقعی صورت

تقد است که اگر کسی عاو م. داندمیدر هم آمیخته عملی را  حکمت نظری و
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غیرممکن است که امامت برگزیده باشد خداشنا  واقعی و تسلیم اوامر ربوبی 

او در اشعار خود . و از در خانه اهل البیت به جای دیگر پناه برد را نپذیرد

و مانند آن  الوحیده ةلعقیدلئالی و العقدای دیگر خود مانند هاکتاب درکه چنانهم

او بزرگی و بزرگواری . پردازد و به آن تأکید فراوان داردمی امامت به طرح مسئله

و برتری او را بر همه انبیا به استثنای پیامبر اسالم را در اغلب السالم علیه علی

 . ستادی به رشته نظم کشیده استاشعارش با تصریح و کنایه مطرح و با ا

او عالمی . اشراف دارد کند به آن کامالًمی حاج مال اسماعیل، اگر بحثی را مطرح

یش دارد حدود هاکتاب است که اهل مطالعه است و به تصریحی که در یکی از

درد دل »را به شعر در قصیده  هاکتاب او نام این .کتاب را خوانده است 850

 در انتهای کتاب هم تحت عنوان نمایهرا ها آن نماست و  بر شمرده «عارف

 هاکتاب از آنجا که به خاطر ضرورت شعری نام کامل البته. امکردهذکر  هاکتاب

و درست هم همین بود را کامل کنم  فهرست آنلذا نتوانستم است برده نشده 

، روضه، ن، عیمختصر، مجمل، عمدهکلماتی چون با  ینام کتابوقتی مثالً  زیرا

شود ممکن است می شروع بصائر، زبده، تمهید و دهها نام مانند آن ،فوائد، انوار

و اگر بتوان حد  زد که کدامیک از نویسندگان  ،مربوط به چندین نفر باشد

 تحقیق آن زمانباز هم ظنی است و ما بوده است اما مؤلف  مورد نظربیشتر 

از ذکر منظور او  قطعاً. بسنده شدتصر مخهای نامن ابه همدر نمایه برد و لذا می

در برابر  یداعیه مکتب مخالفین و یا آنهائی کهی هاها کتابکتاب بسیاری ا ز این

از  وبنابراین سخن او سخن عالمانه است . است بودهاند همکتب اهل بیت را داشت

والیت فقیه در  هو ب ،گویدمی او فقیهانه سخن. روی تعصب و لجاج نیست

 . دارد لعصمت و طهارت اعتقاد کام خاندان
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کند و می بحث توحید را مطرح ،یشهاکتاب در سایرکه چناناو در اشعارش، هم

ضمن تصریح به بسیاری از مباحث فلسفی از مباحث وجود و ماهیت، جواهر و 

توحید واقعی رادر پذیرش  ةکند و ثمرمی اعراض، به بحث امامت آن را ختم

به  ، عمدتاًفرستدمی و یا لعنت گویدمی او اگر به دیگران بد. داندمی امام به حق

و اال اگر این اند همطرح کردحق خود را در برابر ائمه ها آن که خاطر این است

او با اشاره وتصریح به آیات و . استو معترف  مقرّها آن به فضل ودمسئله نب

احاطه با و  ،دپردازمی ی خودهابه اثبات مدعا مورد قبول فریقین تروایا

او شاعری مجتهد است . شمردمی فراوانی را برهای به تاریخ از آن مثالش وسیع

کارش گفتن شعر نیست اما به که آن یا بهتر بگویم مجتهدی شاعر است که با

نصائحش را  و هماعتقاداتش را هم خاطر طبع روان و قریحه سرشاری که دارد 

اشعار او همه . کندمی بیانی بیشتر گذارتأثیر برایدر قالب شعر به مردم 

 . دار استهدف

 هرچیز از آنچه بیشو  و از گفتن شعر لغو اجتناب داردهمانطور که گفته شد ا

ار عاو در اش ،به اصطالح. دیگر در اشعار او تجلی دارد عشق او به امام اول است

 وبیاو به خ. زندمی خود به جای گریز به صحرای کربال به صحرای نجف گریز

آلود نشده بود و مسیر خالف لکه اگر آب از سرچشمه گِ داردمی و بیان داندمی

 . آمدنمی در جامعه پدید کرد هرگز انحرافیمی مسیر طبیعی خود را طی

بسیاری دیگر از بزرگان  شاعر توانا و توانمند ما دیوان شعر خود را همچون

اما او . کندمی پروردگار آغاز، نظامی، سعدی و دیگران با مدح و ثنای شاعر چون

اشعار او با . بسیار به نظامی شباهت دارد ،سبک دیگری دارد و در این سبک

 گویدمی در آغازین بیت مناجات از علم و حلم سخن. شودمی مناجات شروع
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یعنی علم چنانچه . است عزت و شرف ةکه اولی باعث شرح صدر و دومی مای

 شود:می به حلم آراسته شود ارزشمند

 یا ملن بلالعلم یشلرح الصلدر    
 

 یللا مللن بللالحلم یرفللع القللدر 
 

 آنگاه. «نوا العلم بالحلمزیّ»فرماید: می که سخنی باشدمضمون شاید و این خود 

عالم و آدم به های پدیده ةآورد و از هممی او از خالق خالئق سخن به میان

و ان ﴿ق آیه او به مصدا. که یادآور اشعار نظامی است گویدمی تفصیل سخن
نعم  راها آن و گویدمی سخنها پدیدهاز همه  ﴾اهلل ال تحصوها ةتعدوا نعم

ستارگان و جنبندگان تا برسد  او از آسمان و زمین، بحر و بر و. داندمی خدائی

کند و می ساعت یاد به اعضا و جوارح بدن انسان و زمان و مکان و حتی دقیقه و

 گیرد و گاهمی دوعارش گاه رنگ عرفانی به خاش. داندمی خدا همه را از آنر

او . کندمی یابد و از جوهر و عرض و مقوالت گوناگون بحثمی فلسفی ةصبغ

د یالودبور، شش جهت، چهار عنصر، م چهار باد،از اصطالحات مرتبط مانند 

. کندمی گانه، چهار وفای مادرانه، آباء سبعه، امهات اربعه و امثال آن استفادهسه

اد سخن به زیبه عنوان آیات الهی عالم های او از پدیدهگونه که اشاره شد همان

اعراض از او در برابر اعراض مصطلح و مقوالت دهگانه ارسطوئی . آوردمی میان

دیگری چون: ظن، نظر، الم، کرامت، شهوت، نفرت، قدرت، حیات، اعتقاد و 

ع، بصر، و لمس از ، سمدر برابر حوا  ظاهری ذوق، شمّ و کندمیاراده یاد

 شروع «یا»او مناجات خود را با . گویدمی حس، وهم، خیال، حفی و ذکر سخن

گوئی پس از سخنان آغازین خود را به  .دهدمی ادامه «ای»کند و سپس با می

مخالفت با  سپس باآنگاه به حقیقت معرفت اشاره دارد و . بیندمیتر خدا نزدیک

ارنده و مانع دبازمؤلف  ی و صوفیانه که از نظرندروغین به ظاهر عرفاهای مکتب

او ضمن برشمردن . دهدمی اشعار خود را ادامهاند وصول به حقیقت معرفت
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سخنان بزرگانی  مضامین معرفتی که درترین با عالیخدا  ةه و سلبیّصفات ثبوتیّ

شود می یافتو بزرگترین عارف جهان یعنی امام حسین السالم علیه چون علی

 کند:می زیبائی را ترسیمهای صحنه

 ادراک کجلللللا و کنللللله آن ذات 
 

 هیهللات و هللزار بللار هیهللات 
 

 یا:

 ای ذات تلللو مجملللع کملللاالت  
 

 ای علم بله ذاتلت از محلاالت    
 

 هللم علللم بلله کنلله در صللفاتت   
 

 باشد چو صلفات علین ذاتلت    
 

 هللم کللرد صللفات بایللد اثبللات    
 

 هم نفلی صلفات بایلد از ذات    
 

 همچنین:

 ات اوینللدهللم هسللت کلله عللین ذ   
 

 هللم نیسللت کلله عللین ذات گوینللد  
 

 حللق دانللش ار تللو دانللی   هللا ایللن
 

 حقللللا کلللله موحللللد زمللللانی    
 

صنع و فعالش جز  ةداند که هممی حکیم داناخالق امور جهان را از  ةاو هم

 حکمت و مصلحت چیز دیگری نیست:

 حکملللت هرآنچللله کلللردة اوسلللت 
 

 دوسلت  با کافر و گبلر و دشلمن و   
 

تازد و برای وصول به حق و معرفت پروردگار می انییون ةاو سپس به فلسف

است بلکه از این  فلسفه اصوال بدکه این داند، نه از بابمی کافینا فلسفه را

اسالمی  ةبه عنوان پیشگامان فلسفو به ویژه پیروان یونانی آن فالسفه  جهت که

دمت خیانت به جای خفالسفه به نظر او حق مطلب را ادا کنند و لذا اند هنتوانست

 اند:کرده

 ن همللله معجلللزات و آیلللات آبلللا 
 

 کلللی فلسلللفه گفلللت و فلسلللفیات 
 

 هدر ایللللن هملللله سللللنت سللللنیّ  
 

 کلللللو فلسلللللفه را و فلسلللللفیه  
 

 هملله وهللم ناتمللام اسللت  هللا ایللن
 

 تللو هللر خیللال خللام اسللت بللا عللزّ 
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 کللللی معرفللللت تللللو در عبللللادات
 

 در بللللین شللللفا و در اشللللارات   
 

 ای الل شلللوم کلللنم گلللر اظهلللار   
 

 جلللا و فهلللم اسلللفارفهلللم تلللو ک 
 

حاالت  ،گیردمی کاره معانی را بترین و لطیفترین عالی، در متن مناجاتاو 

راه رسیدن به حقیقت را با  ،کندمی اشارهها به انحراف ،شمردمی انسانی را بر

 کند که:می و آنگاه به ظرفیت محدود بشری اشاره ،داردمی ظرافت تمام بیان

 کم ظرفلی ملا نله حلرف باشلد     
 

 پس حرف به قدر ظرف باشلد  
 

 نلله علللم قلیللل مللا کثیللر اسللت 
 

 نه حکمت کبریلا یسلیر اسلت    
 

کند که مقام می سکوت را توجیهبرای رسیدن به کنه حقیقت، آنگاه در این مقام 

 ند شناخت:اذات باری را کس نتو

 بر بند ز اسکتوا زبانت
 

 در بند سخن برآر جانت 
 

 شو آگاه «مَن صَمَت نجی»از 
 

 نگاه نجات از خدا خواهوا 
 

 «الیحیطون»اینجاست مقام 
 

 پا از حد خود منه تو بیرون 
 

و ادعاهای ها از باب تندرویبه مکاتب فلسفی و به ویژه تصوف  او ةحمل

 روانه خودکندانه و یا انحرافات تندروآنان با که این نابجای آنان است و

 است که حکیم شاعر ما را آزار ن چیزیآو این اند هناروا به خدا دادهای نسبت

این زمینه آنقدر به حقانیت مکتب پیامبر و آل اعتقاد دارد که تنها  او در. دهدمی

 ،نامیداع الطریق طّقُ تنها بایدرا داند و معتقد است که بقیه می راه نجات را با آن

دور اهل بیت، از آن  ةمردم به در خانجای رو آوردن ه که باند هسبب شدزیرا که 

 . و فاصله بگیرند شده

 اقسللللام جماعللللت مضلللللّین   

 

 منشلللللان کفلللللرآئینصلللللوفی 

 

نه از جانب او داران داران و یا داعیهة مکتبکردن همبنابراین بدگفتن و شماتت

بلکه به این علت است  ،هنری آنان استعلمی و یا بخاطر ارزش و اهمیت کار 
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نروند و از آن  انة اهل بیتخ که مردم به دراند هکه به نظر وی آنان سبب شد

هم گمراه شدند و هم که آن و نتیجه ،بهره باشندبی گزینند و از معارف آناندوری

 . گردیدندزمان خود موجب خرسندی طاغوتیان 

 علمای شیعی با متصوفههای گاهی بیشتر از میزان تعارض و مخالفتآبرای 

و سیاست جلد دوم  توان به جلد دوم کتاب صفویه در عرصه دین، فرهنگمی

بین مال محمدتقی مجلسی  ة( و به ویژه مناظر8611نوشته رسول جعفریان )

 ةتحت عنوان رسال)مجلسی اول( و مال محمدطاهر قمی از علمای آن زمان 

مال محمدطاهر قمی هم . مراجعه نموداصول فصول التوضیح در باب تصوف 

یکی از کسانی که مثالً  .دگذارمی از صوفیان و ضاللتشان فرقای هبین فضل عد

از جانب بسیاری که آن او با. استعربی ابن دهدمی مورد تعرض قرارمؤلف ما 

همچنان گفتار و نوشتار یابیم که اگر دقت شود درمیمورد تمجید قرارگرفته اما 

در اثر ارزشمند ویلیام . کندمی کم ایجاد شبههاست که دستای هاو به گون

و مترجم با نگاهی خوشبینانه مؤلف که آن با «والم خیالع»چیتیک تحت عنوان 

 او جایهای د اما باز در بسیاری از موارد، سخنپردازمی به دفاع از او و عقائدش

عربی ابن آنان خود ادعای. قابل دفاع نیست گذارد که قطعاًمیو انتقاد را باز سؤال

به . (86، 8611،چیتیک،) دداننمی در مورد خاتم االولیای محمدی بودن را مبالغه

 توجه کنید:در این کتاب از این عبارات ای هنمون
نفس الرحمن عین خدا و در همان حال  ،(2شود)می اختالف عقائد از خدا شروع 

(، مقتضی 65صفات خدا سهیم است) ة( هر عین موجود در هم68غیرخدا است) 

و از این جهت خدا به نحوی  ...این است که او )خدا( را هم تنزیه و هم تشبیه کنیم 

(، ولی از حیث تشبیهش، خود را به همه صورتها، در عوالم 61شبیه مخلوقات است) 

اسماء برای  ة(، در این سیر روحانی، معانی هم11کند)می غیب و شهادت، متجلی 

. گردندمی به مسمائی واحد، و عینی واحد، برها آن من حاصل شد و دیدم که همه 
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در نتیجه سفرم تنها در نفس خودم . هود من، و آن عین وجود من بودآن مسمی، ش 

(، بحمداهلل ما اهل تقلید نیستیم، بلکه وضعیت ما خیال است که درست 808بود) 

آن را  سان عیناًایم، به همانهمانطور که از جانب خدا به واقعیت امر ایمان آورده 

 . (881ایم)شهود کرده 

برد که مبین تحول خداوند می در ارتباط با حدیثی به کار لباًرا غا «عالمت»شیخ واژه 

کند ولی می های مردم ظاهرخداوند خود را برای همه گروه. در روز رستاخیز است

سازد که می وی خود را به صورتی مبدلکه آن کنند تامی آنان پیوسته او را انکار

 . (861شناسند)می دارای عالمتی است که آنان آن را

 کند:می الحدید روایتی را در مورد تجسد خدا نقلاز ابن ابییتیک چ
 رسند همواره یک عامل بین سعادتمی چند گنهکاران نیز در جهنم به سعادت

 جهنمیان همواره از خدا محجوب باقی. گذاردمی و سعادت اهل بهشت فرقهاآن

 . (815)شودمی مانند، در حالی که بهشتیان سعادتمند، رویت خدا عطامی

بخاری برای نشان دادن سبقت صحیح بر اسا  حدیثی در عربی ابن ویا از قول

 (:165رحمت خدا بر غضب او آورده است )چیتیک، 
کردید، خدا شما را نمی قسم به کسی که نفس من در دست اوست، اگر شما گناه

سپس عفو خدا را طلب کنند و  ،آورد که گناه کنندمی می داشت و قومی رابر

 شوند!  بخشیده 

و این از عجائب است و با نصوص قرآنی و روائی در تضاد است و مخالف  

گونه مالصدرا نیز که در بسیاری از این. حکمت ارسال رسل و تعالیم آنان است

الحقیقه او بسیطهای بوده و یکی از دستاوردعربی ابن تأثیر عقائد تحت

و حاشیه  121)چیتیک، دهدمی االشیاء است که بوی وحدت وجودیکل

البالغه نهجاواخر خطبه اول شما این عبارات را با کالم حضرت علی در . مترجم(

 :فرمایدمی مقایسه کنید که
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و کمال  ،به و کمال التصدیق بتوحیده ،و کمال معرفته التصدیق ،معرفتهالدین اول 

غیرنها ا ل صفهنفی الصفات عنه لشهاده کله و کمال االخالص  ،االخالص له هتوحید 

الموصوف و شهاده کل موصوف انه غیر الصفه فمن وصف اهلل سبحانه فقد قرنه و  

اه فقد جهله ومن جهله فقد اشار الیه و اه و من جزّمن قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزّ 

 فقد حده و من حده فقد عده و من قال فیم فقد ضمنه و من قال علی مَ من اشار الیه 

مع کل شئی ال بمقارنه و غیر  ،موجود ال عن عدم ،کائن ال عن حدث. نهفقد اخلی م 

  کل شئی ال بمزایله 

اسا  دین شناختن اوست و شناختن کامل تصدیق و گرویدن به اوست و تصدیق  

. تمام توحید و یگانه دانستن اوست و کمال توحید خالص نمودن عمل است برای او 

زیرا هر صفتی ، بر ذات برای او تصور نشود که صفات زائده و کمال اخالص آنست 

دهد که آن می ن غیر از موصوف است و هر موصوفی گواهیآدهد که می گواهی 

ته و او را کند خداوند را قرینی برای او دانسکسی که وصف . غیر از صفت است 

همسر قرار داده و کسی که برای برای او همسری قرار داد پس او را دو تا دانسته و  

او را تقسیم کرد هرکه  کسی که او را دو تا دانست پس او را تجزیه و تقسیم کرده و 

کسی که  و پس به سوی او اشاره کرده به او نادان است و کسی که به وی نادان باشد 

که محدودش کرد پس او را کند و کسیمی معین سویش اشاره کند او را محدود وه ب 

او را در ضمن چیزی قرار داده و کسی که  شمرده و کسی که بگوید در چیست 

تهی دانسته و خداوند متعال همیشه بوده نه بگوید بر چیست بعضی امکنه را از او  

موجود و هستی است که مسبوق به عدم و نیستی . که حادث و پیدا شده باشدآن 

ی است نه هرچیز ی است نه بطوری که همسر آن باشد و غیرهرچیز با. نیست 

 . (15-11،تابی که از آن کناره گیرد)فیض االسالم،بطوری  

 

 تنها به فیض کاشانی نظر خوش نشان اسالمی متفکران و متألهان ةاو از بین هم

 . باید داشتبرای او امید بخشش و عفو  گویدمی دهد و تازهمی
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ها آن سخت بهمؤلف  صوفیانه گروه دیگری هستند کههای صوفیان و مکتب

ای هگسترده شبکهای ق دارای فعالیترَزمان وی این فِ رد معترض است گوئی

را ها آن تازد ومی صوفیانه سختهای نواع نحلها ةو بنابراین به هماند هبود

او گوئی همه . گویدمی گاهانه سخنآمؤلف  ،در این زمینه هم. کندمی محکوم

زیرا . داشته است حشر و نشرها آن فرقهمدعیان  را خوانده است و یا باآنان  ثاررآ

را ها مدعی و نام افراد شاخص در آن نحلههای اغلب فرقه مشخصاتبه دقت  او

را ها با تفصیل بیشتری این فرقهمؤلف  ،خود ئالیلعقدالدر کتاب . کندمی ذکر

که همگی در اشعار آنان نام برده شده حکمی ی هاکتاب از جمله. کندمی معرفی

العین، شفا و اشارات، اسفار،  ةحاشیه خفری، حکم او حضور دارند عبارتند از:

وصولی، حلولی، الهامی،  :تصوف شاملهای فرقه و؛ مشاعر، شرح تجرید ،شوارق

 ،کاملی، نوری، شمراخی، باطنی، حوری، جمهوری، وحدت الوجودی، والئی

 . حبیبی، تسلیمی

بلی، ش است عبارتند از:مؤلف  بر جسته صوفی که مورد طعن افراد سر شنا  و

عربی، بایزید، منصور، شقیق بلخی، حسن بصری، کرخی، جنید بغدادی، ابن

ابوطالب مکی، سفیان ثوری، شمس تبریزی، عبادبن کثیر، عمروبن عبید، شیخ 

عزیز نسفی، غزالی، شبستری، نورعلی، ابودلف، حاللی و باللی، ابن قیس، عطار، 

 . مال عبدالرزاق کاشی

 یهاکتاب نبوده و یا ق محشورراز نزدیک با این ف او تا طور که گفته شدهمان 

بزرگترین . را رد کندها آن تواند چنین با صراحتنمی را نخوانده باشدها آن

گوناگون فلسفی، عرفانی و یا صوفی این های نحله داعیه او از رد مکاتب و یا

که  است عتقدزیرا او م ،توجه کردو نه ظواهر امر ها به ریشه بایدکه اوال است 

نمایند و برابر امامان به حق شیعه علم اگر دست سیاست نبود که افرادی را در 
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 آن حضراتبه شاگردی خوار خوان علم آنان بوده و افرادی که خود جیره

 . گرفتنمی چنین اتفاق هولناکی گریبان بشریت را ،اندهاعتراف و اذعان داشت

و مخالفت با آن زمان  جوّاست که این  ،به نظر رسدتر که شاید فرعی ،ثانیاً

 او ت مخالفتدر شدّ دراویش از طرف دیگرهای فلسفه از یک طرف و ترکتازی

مخالفت با او و فلسفه در  بعد از مالصدرا جوّ. نبوده استتأثیر بی هااین فرقه زا

مکاتب فلسفی را باعث انحراف از  ،از فقهاجامعه بسیار شدید بوده و بسیاری 

همانطور که گفته شد مخالفت او با مدعیان مکاتب  بنابراین اند.هستدانمی دین

به خاطر آن است که ایشان در  بلکه عمدتاً ،نانآمنحرف نه انکار مطلق فضل 

پیامبر بود قرارگرفتند و آب را از راستین برابر مکتب اهلبیت که همان طریق 

 :کندمی تصریحن چنیاو با اشعار خود به این امر . آلود کردندگل ،سرچشمه

 جز قول خدا و اهل عصمت
 

 چیللزی نلله بللرای ماسللت حجللت 
 

 معیار ز بهر دین همین است
 

 اصل و فرع دیلن اسلت   ةاین جمل 
 

 هرکس که از این دو رفت بیرون
 

 تکفیللر کللنش کلله هسللت ملعللون  
 

ده از لفی سبحانک در ادر تنزیه خدا با استف در فراز دیگری از مناجاتشوی 

پس . ورده استآخواسته به نظم درمی بیت همه آنچه را که پانزدهمطلع بیش از 

 :گویدمی پردازد ومی از آن در مناجات شاکرین به شکر خدا

 شللکر تللو هللزار بللاز هللم شللکر 
 

 شلمار هلم شلکر   بلی  شکر تلو و  
 

 هلم  گر مدت عمر و صد چلو آن 
 

 شکر تو کنم به جسم و جان هلم  
 

 گللردد اگللرم بلله رتبلله ظللاهر    
 

 و هللزار شللاکر در هللر سللر ملل   
 

 کللی شللکر کللنم ز یللک نوالللت  
 

 یلللا یلللک کلللرم بلللال زواللللت  
 

 هلللر گفلللتن شلللکرمی خلللدا را
 اله  

 دادن توفیللللق ایلللللن ثنلللللا را  
 

 این هم یک نعمتی اسلت محکلم  
 

 بایلللللد از شلللللکر آن زدن دم  
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آنگاه . کندمی و افراد را برای شناختن پروردگار موعظه پردازدمی سپس او به نصیحت

های این نوع تقسیم بندی یادآور مناجات. پردازدمی و رجا خوف درمناجات  به

الجنان حاج شیخ عبا  قمی ست که در مفاتیحالسالم اعلیه گانه امام سجادپانزده

یا تقصیر  به کوتاهی و قصور و وجود ةدر این قسمت او با هم. هم آمده است

 :گویدمی کند ومی فه اعترافخود نسبت به انجام وظی

 مللللره ضلللللیلمگ ةمللللن بنللللد
 

 راهللی بنمللا تللو ای دلللیلم    
 

 ده ایمنلللی ای تلللو حلللالتم را   
 

 راهللللی بنمللللا ضللللاللتم را 
 

 مللن و تللو تویمللانیم  ،ای اشللک
 

 مللللا از نظللللر اوفتادگللللانیم 
 

خود را برای نجات از  ةکند و با ذکر یارب تقاضاهای عاجزانمی آنگاه التما 

 :گویدمی گمراهی و راهیابی به طریق هدایت باز

 تللوام مللن  ةکلله زنللد  آخللر نلله 
 

 ام ملللنة تلللوکمتلللر سلللگ بنلللد 
 

 گللر کلللب هللراش و گللر عقللورم
 

 کلللللب تللللوام و مسللللاز دورم  
 

 م و دهللی بلله بللادم اگللر سللوزی
 

 دهی مرادم رور بخشی و 
 

 ام دل از تلو شلاد اسلت   با این همله 
 

  تو چون به یاد است «التقنطو» 
 

د به پیامبر بزرگوار شومی صفحه را شامل پنجاهکه حدود ها پس از این مناجات

استشفاع به نبی اکرم، او را مناجات غاز آ در. شودمی اسالم و یکایک ائمه متوسل

 کند:می با بیانی بلیغ توصیف

 یللارب بلله ضللیاء چشللم بیللنش

 

 آفللرینش خورشللید سللپهر 
 

 :گویدمی آنجا که تا

 یغمبر معظم معززلپ
 

 در دائللللره وجللللود مرکللللز  
 

 پردازد:میالسالم علیه سپس به نعت و توصیف علی

 یللللا رب بلللله شهنشلللله والیللللت 
 

 بخلللش فلللراش مصلللطفایت جلللان 
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 رضللللایش ةری آیللللتمللللن یشلللل
 

 مرضلللللای خلللللدای ابتغلللللایش   
 

 آن نفلللس نبلللی بللله نلللص قلللرآن 
 

 عظلللامش از آن هلللم لحلللم و دم و 
 

کند می هد و بینات استفادهااو در حقانیت علی و خالفت بالفصل او از انواع شو

 او نه تنها شهود از آیات، روایات و حوادث. تدفرسمی و بر دشمنانش لعنت

 حتی ،کندمی به خوبی ترسیمبرای حقانیت حضرت علی، زمان پیامبر را 

 مسجد بر حقانیت او گواهند: ررهمه در و دیوار و محراب و منب گویدمی

 اسللت خنلله مسللجد فضللی  یللک بیّ
 

 کن گلوش کله شلاهد صلریح اسلت      
 

 نلللله مسللللجد براثاسللللتیللللک بیّ
 

 هللب نصللارا اسللت  را ةکللش قصلل  
 

 نملللسبلللی از آفتلللابتلللر روشلللن
 

 از حللله بپللر  و مسللجد شللمس    
 

 را کللمو هملله گللر بللود تلل هللا ایللن
 

 دارم دو سلللله شللللاهدان دیگللللر   
 

 مقبللللللول شللللللهادت پیمبللللللر 
 

 بلللدر و احلللد و حنلللین و خیبلللر   
 

 یللللک شللللاهد عللللدل مللللدعایم 
 

 خللللدایم ةباشللللد خللللود خانلللل  
 

 از سلللنگ بالطللله حجلللر پلللر    
 

 پللر  از سللقف و جللدار و بللام و در 
 

 از بیللت و حطللیم و نللاودان پللر   
 

 از رکلللن و مقلللام مقلللبالن پلللر    
 

 و مشللعر و منللی پللر    از مسللجد
 

 از زملللزم و ملللروه و صلللفا پلللر   
 

 منحرفین عندر بخش بعدی تحت عنوان باب مناجات االبطال اهل الخالف و ال

 انیت علی است استفادهشواهدی که دال بر حقّ ةز همالسالم اعلیه امیرالمؤمنین

 مند است و ازدشمنان وی حق او را غصب کردند سخت گله کند و از این کهمی

مربوط به والیت و به ویژه  در واقع این اشعار عمدتاً. جویدمی یتبرّها آن

او با انواع و اقسام لطائف با زبانی شیوا در . ستالسالم اعلیه والیت علی

اعالم  شپردازد و از دشمنانمی المتقینگوناگون شعری به مدح امامهای قالب

 کند:می بیزاری
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 گللر بزللد بلله قیللا ، امللام و رهبللر   
 

 ابلللللیس یقللللین بزللللدی پیللللامبر   
 

 چللون کللرد قیللا  خللاک بللا نللار    
 

 بلللر لعلللن ابلللد شلللدی گرفتلللار    
 

پردازد و منطق او منطق قویم و برگرفته از می مسئله امامت او با دلیل و برهان به

 :گویدمی او. روایات است آیات و

 بلللود گلللواه صلللادق  کللله آن بلللا
 

 ملللا ینطلللق علللن الهلللوی ز خلللالق 
 

 اسللت  آتللاکم الرسللول  زان جمللله 
 

 زیللن مقللول اسللت  اسللوه ةهللم آیلل 
 

 اسللت از ایللن بللاب   فللاتبعوههللم 
 

 ابعتللللدر نللللص کتللللاب یللللابن  
 

 کتللللاب کللللافر بللللی ای ملحللللد
 

 از حق که نه هجر هست صادر 
 

 شللد عاقبللت از چلله در بیللان گللم   
 

 «خذوا عنی مناسککم» 
 

 شد از چه نوشتن نبی هجر
 

 سی زجزبز خواهشش دید تا  
 

 بوبکر ولی چو محتضر شد
 

 بنوشت و دلیل معتبر شد 
 

برای  ،و این اشاره به این دارد که نگذاشتند پیامبر خدا در آخرین لحظات عمر

. تتمیم مطلب و تحکیم رسالت خود چیزی بنویسد و به او نسبت هذیان دادند

از او  کرد و عمر را جانشین خود کرد به هنگام مرگ وصیت اما وقتی خلیفه اول

 . یامبر فرق بسیاری استپ بین او وکه آن با ،قبول کردند و او را متهم ننمودند

پردازد و اشاره به می مرحوم حاج مال اسماعیل در ادامه به ذکر فضائل اهل بیت

الجنان هم مفاتیح درکند که بر اسا  روایات موجود که می بندی ایام هفتهتقسیم

 رده معصومااز چه ند نفرچآمده است روزهای هفته هریک اختصاص به یک یا 

به صراحت و گاه با استعارات به نقد مخالفان  او در بین اشعار خود گاه. دارد

. امعینا آورده چند مورد جزئی همه را جزموارد  ةمن در هم. پردازدمی اهل بیت

 :یدگومی )ع(او در فضائل علی

 فضلللل تلللو بللله حصلللر درنیایلللد  
 

 اسللللرار تللللو شللللرح را نشللللاید  
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 گفتنللللد هرآنچلللله اهللللل عللللالم 
 

 باشلللد در پلللیش فضلللل تلللو کلللم  
 

شود و آنگاه می متوسلعلیهم السالم مه به فاطمه زهرا، حسن و حسین ادر اد

امید شفاعت و ها آن کند و ازمی توصیف مضامینترین جمیع ائمه را با عالی

 باب خاصی را به امام زمان اختصاص انتهای این قسمت،ر و د. دستگیری دارد

پردازد و رجعت، بدا، جبر و اختیار، و می دهد و در آن به غیبت آن حضرتمی

در بارة  او. کشدمی مهارتی تمام به نظم اوجوب اخذ به دلیل در رفع شبهه را ب

 :گویدمی زدهماامام دو

 آنقلللدر خبلللر ز صلللاحب عصلللر  
 

 ؟حصلر  دا کنلد کله جلز از خل    ه،ماند 
 

 جبر و اختیار گوید: ةبار در

 تفللویض نلله و نلله جبللر در دیللن    
 

 گفتنلللد بللله املللر بلللین املللرین     
 

 :گویدمی کندمی و در وصف شیعه که متکی بر عقل است و از آن پیروی

 چللون عللادت و دیب ایللن جماعللت 
 

 برهلللان بلللود و دلیلللل و حجلللت   
 

 آن هللر دو چللو بللد خللالف برهللان  
 

 نآنلله بلله قائللل نلله بلله ایللن شللد و   
 

 ایلللن فرقللله ز بلللس بزرگوارنلللد   
 

 تقلید به کس روا ندارند 
 

 :گویدمی عصر بازحضرت ولی ةدر بار

 آن رفتلله بلله زیللر ابللر چللون خللور  
 

 کللز عللدل کنللد جهللان هملله پللر     
 

 آن صللاحب عصللر و سللرور عصللر  
 

 بللود نصللر  نصللر مللن اللهللش کللز  
 

 کلللریم مسلللئول ای  هملللا را همللل 
 

 تعجیل ظهور اوست مأمول 
 

 :گویدمی وکالی آن حضرت در غیبت صغری چنینبارة  در و

 بللللر طللللاق وکللللالتش فللللراهم  
 

 گردیلللده چهلللار رکلللن محکلللم    
 

 بلللو عملللرو، عملللری، ابلللن فلللاخر
 

 نلللوبختی و سلللمری آملللد آخلللر    
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در قسمت دیگری از این مناجات، تحت عنوان باب مناجات بیان الحاجه علی 

و دوازده امام و چهارده بعد از شفیع قراردادن پنج تن آل عبا  ،وجه االجمال

 معصوم گوید:

 ملللللذکور ایلللللن پلللللنج و دوازدهِ
 

 همللله ز یلللک نلللور ایلللن چهلللاردهِ 
 

 شلللانام هشلللفیع کلللرد سلللوی تلللو
 

 شللافع ایشللان و چللو تللو رحمللان    
 

 م کللناکللز لطللف بللرون ز مسللتی   
 

 م کناسرخوش ز خداپرستی 
 

 هملللین، الهلللی ام هخواهلللان همللل 
 

 خواهینیکی، نیکی و نیک 
 

 ز خللویش و پیونللد دل کنللده شللدم
 

 توان کندنمی اما ز تو دل 
 

به  ،(81)او به استغاثه و التجا و بیان حاالت ملتجی (86) بخش بعدی مناجات

 انساناو در این قسمت احواالت . از کریم متعال دارد تفصیل در خواست نجات

این اشعار یادآور دعای ابوحمزه . کشدمی را در واپسین دم زندگی به تصویر

و با همان  شودمی که در لیالی ماه رمضان خوانده لی در مفاتیح الجنان استثما

االت نزع و جان کندن و ح تفصیلی که آن حضرت به ابوحمزه تعلیم فرموده،

  کند:می پس از آن را ترسیم

 احتضلللللارم انلللللدر دم نلللللزع و 
 

 مگذار به خود مرا که زارم 
 

 آری سللللزد ار تللللو رحمللللی آری
 

 ه کاریآندم که ز دست رفت 
 

 آمد پلی جلان چلو سلوی ملن پیلک      
 

 بر داعی حق کنم چو لبیک 
 

 جللان را چللو بللرون ز تللن نماینللد   
 

 یا رب رحمی به من نمایند 
 

 عزیلللللزانام هبلللللر دور جنلللللاز 
 

 ریزانافتان و خیزان و اشک 
 

 آنلللدم تلللو ز راه لطلللف و احسلللان
 

 پیراهن رحمتم بپوشان 
 

 آورد و اظهارمی را( 85)ضل و در این جا است که بخش مناجات عدل و ف

 و چنانچه چنین کنی:دارد که خدایا باید به فضلت با این بنده زار رفتار کنی می
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 را ضللرر ز احسللانو هللم نیسللت تلل 
 

 بخشللی هللر سللو چللو مللن هللزاران   
 

 ش دورادور است ز کلرم کله سلازی   
 

 نللوعی کنللدش یقللین کلله معللذور    
 

ای و دعا بر ه سوی خدات عنوان انقطاع بحمناجات ت( 82)ین بخش رخآدر 

در  فرازهائی از یارب یارب پس از ،، فرزندان، خویشان و آشنایانالحقوقذوی

 سراید:می این افراد چنینبارة 

 رحمللی بلله ذوی الحقللوق مللن آر   
 

 خرسلللللند ز ملللللن تملللللام را دار 
 

 م و بلللللرادرخلللللویش و ملللللتعلّ 
 

 همسللللایه و دوسللللتدار و یللللاور   
 

 فرزنلللللد، نبیلللللره، زاد و پیونلللللد
 

 کللله دور بلللاد هرچنلللد   هرچنلللد 
 

 هملللدرد و هلللم آشلللنا و هملللدم  
 

 غمگسلللار و هلللم غلللم  ةهمشلللیر 
 

 آئللینالفللت و هللم در  و هللمهللم
 

 دیللنوال و هللممللذهب و هللم هللم 
 

 اسلللللتاد و مصلللللاحب و معللللللم
 

 صللاحب حللق و دسللتگیر و مللنعم    
 

 دعاها آن باز از ذوی الحقوق خود یاد و برای هاغزلاو در جای دیگر در 

 کند:یم

 ه دود دل شلللرر سلللوزم بلللین بللل 
 

 کللن نظللر کللرده دودمللان فللدائی     
 

ز السالم اعلیه در ادامه مثنویات خویش در مدح و محبت علیحاج مال اسماعیل 

آدم خوبی نبوده که آن ، باآن حضرتکه در اثر محبت به  گویدمی داستان جوانی

ه آنگا. محبت از او دستگیری کرده است این یابد ومی است پس از مرگ نجات

های جلوه ةو تشبیهات زیبا و با استفاده از همها در وصف آن حضرت با استعاره

 و را راز خلقتاو محبت  پردازدمیمؤمنان امیر زیبای طبیعت به توصیف

 نجفکه در مسیر زیارت  گویدمی آنگاه از مردی اصفهانی سخن. شماردمی

شود که پس می خودآنچنان از خود بی، بیندمی آن حضرت را دهنگامی که گنب

پردازد که می آنگاه به حکایتی. کندمی از لحظاتی جان به جان آفرین تسلیم
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 ؟پرسد که آیا محبت علی به وی نفعی خواهد رساندمی شخصی از رسول اکرم

 جوابخود که آن دهد تا از جانب معبود این پاسخ نیاید بامی پاسخ و حضرت

 . رسدمی جلیل ن از ربّآپاسخ  آنگاه. گویدنمی داند چیزیمی آن را

 سراید:می او این چنین. اعتباری دنیا استبی مثنوی بعدی در

 اعتمللادبللی کنللونم در ایللن طللاق  
 

 نوشلتم چله بلاد   که تلا بعلد ایلن سر    
 

قضاوت وی را با  شانزدهپردازد و بیش از می حضرت علیهای آنگاه به قضاوت

 . کشدمی به نظم عباراتی لطیف

از خوابی که حالوت و ( 18)نامه شاعر به نام خوابمفصل ای همسپس در منظو

 کند ومی خود اشاره( 11)کند به تعبیر خواب می لذت آن را در بیداری توصیف

خالل  او در. آنچه را در خواب دیده در بیداری آن را تجربه کرده استکه این

ز آیات و روایات آنچه و با استفاده ا کندنمی از پند و موعظه دریغها این داستان

از ( 16)نیکی  ةدر منظوم. کندمی داند به مخاطبان عرضهمی خیرخواهی را از

کرده است و به می بدهکار بوده و در فقر و عسرت زندگیکه داستان مردی 

گیرد و حاکم به می به حاکم وقتای هخدمت امام صادق رسیده و از ایشان نام

( 11)در داستان زن پارسا . کندمی با وی تقسیم احترام امام همه اموال خویش را

شود عفت خود را از نمی حاضر کند که تحت هیچ شرائطیمی کوئی یادیاز زن ن

ها و بدچشمی و ها و گرفتاریو با تحمل انواع سختی ،به مخاطره اندازد

شود میمأمور  آنگاه پیامبر زمان. رسدمی بدجنسی مردها سرانجام به محیطی امن

او . همه خاطیان به پیشگاه او روند و به واسطه او از خدا طلب بخشش کنندتا 

بخشد اال آنکس که وی جانش را می همه کسانی را که به او بد کرده بودند

 ادکند و او را به گروهی شیّمی خرید و آن مرد به جای قدردانی به او خیانت

 . فروشدمی
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 آنکند که درمی اشاره)ع( ضا به روایتی از حضرت ر اثناء داستان فوقدر 

 به یکی از انبیا وحی شد که فردا هرچه اول صبح دیدی آن را حضرت فرمودند:

خور، دومی را پنهان کن، سومی را بپذیر، چهارمی را مأیو  مکن، از پنجمین می

چه عظیمی است و هربیند کوه می فردا صبح، او اولین چیزی را که. گریزان باش

. آیدمیبه اندازه یک لقمه درسرانجام  تاشود میتر ود کوچکشمی یکدبه او نز

بیند طشت طالئی است که بنا به دستور باید آن را زیر خاک می دومین چیزی که

 که پرنده دیگری را تعقیب بودای هپرندچیزی که دید سومین . مدفون کند

حال همان  در عین. دهدمی او بنا به دستور آن را در آستین خود جای. کردمی

برد و می از ران خودای هبریدی، و او ناگزیر قطع امر کند که روزیرمی پرنده گله

بیند که طبق فرمان باید از آن می راای هپنجمین مورد میته گندید. دهدمی به او

شنود به این شرح که اولی می آنگاه در مرحله بعد تفسیر آن را. گریزان باشد

داری شود و ن کوهی است ولی چنانچه خویشتنغضب و خشم بود که هم چو

دومی کار نیک . توان آن را خوردمی شیرینای هغضب فرونشیند همچون لقم

 سومی. کندمیتر آن را پنهان کنی خدا آن را برای مردم آشکارهرچه  است که

حاجتمند  سؤال نصیحت است که باید آن را از مردم خیرخواه بپذیری، چهارمی

پنجمی غیبت است که باید از آن سرانجام  و ،آن را اجابت کنیاست که باید 

پردازد و آن این است که می در وسط این داستان به ذکر داستان دیگری. بگریزی

تصمیم گرفت اما وقتی  ،کرد مردم به او بدبین بودندمی مردی تا وقتی که ریا

وی او اقبال مردم به سنیت خود را خالص کرد فقط برای رضای خدا کار کند و 

 . کردند

ترین پردازد و عالیمی نصیحتتوحید و به ( 15)نیت خالص  ةدر منظوم 

 :گویدمی کشد ومی ی را به سلک نظمانفعرمضامین 
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 فکلللر آخلللر را ز اول کلللن نکلللو  
 

 بلللی ثملللر باشلللد چلللو آخلللر آرزو 
 

 بللر وفللق صللالح   کللن ز اول کللار 
 

 تللا در آخللر باشللدت فللوز و فللالح   
 

 ن درسللت فکللر آخللر را ز اول کلل  
 

 تللا نیللابی خجلللت آخللر از نخسللت  
 

 :گویدمیکه این تا

 تللو در ایللن دنیللا غریبللی ای پسللر    
 

 خاکلت بله سلر    اید به غربت کلرده خو 
 

 این وطن مصر و عراق و شلام نیسلت  »
 

 «و را نام نیستااین وطن شهری است ک 
 

 ای خداونلللد جملللال و هلللم جلللالل
 

 جمللله در وصللف تللو الل هللا ای زبللان 
 ج

 سللر بلله سللر دیللدم ز تللو   عللالمی را
 

 خویشلللتن را هلللم شناسلللیدم ز تلللو   
 

و انت دللتنی  بک عرفتک»دعای عرفه اما حسین است که یادآور فرازی از  که 

 :سرانجام و. . . «الیک

 زهللد را دانللش بللود شللرط قبللول   
 

 زهللد عللامی را مقللل گفتللی رسللول   
 

تحجر و  نمونه که( 12) گویدمی سخن یدانشبی و سپس از داستان مرد زاهدا

ترین کثیف ازای هپارمرتکب که  استعابد به ظاهر او شخصی . خرمقدسی است

شاعر از عفو و ارزش  ادامهدر . شمردمی شد و آن را عین زهد برمی محرمات

که چگونه اسکندر فردی خاطی را گوید، و این می آن در برابر انتقام سخن

 و خوشروئیاز حسن خلق باز در ادامه . بخشدمی میل اطرافیانشرغم علی

خواهد آب دهان خود را بیندازد می بان وقتیزمردی در خانه میکه این و گویدمی

کند می و چون چنین ،بیندنمی از صورت صاحبخانهتر جائی را مناسبهیچ

جا را زیبا و تمیز همه گویدمی شود و او در جوابمی علت را جویاصاحبخانه 

ب دهان اگر باید انداخته شود جائی دیدم آ .یافتم اال صورت اخموی تو

 . ا نیستجن ز آاتر بسمنا
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به ذکر  «داب العلم و شرحه و شرطهآ»( 11آداب آموختن و شرائط آن )در بیان 

مضامین را ترین و عالی پردازدمی مشخصات عالم بر اسا  نصوص و روایات

 گویدمی دن سخندر ادامه از راضی به قسمت بو. آوردمی در این باره به نظم

 شرائط سخت به داد بندگان است و اوست که در ارسان خدروزیکه این و( 11)

ای هحیوان درند امثال دانیال چنین کرده است و ةقص درکه چنانرسد، هممی

سرانجام  و کرده است تا طفل صغیری چون او را شیر دهدمأمور  چون شیر را

 :گویدمی

 گللر تللو از مبللدی فللدائی آگهللی   

 

 غللم ز روزی خوردنللت از ابلهللی  

 

اصالت بی از زن زیبا ولی. گویدمی از کید زنان( 60)بصیرت  ةمنظوم در

، آنگاه با استفاده از داستان حضرت (68) خانوادگی، و نیز از زشتی شرب خمر

را درهم کوبید تا به زنده شدن مردگان یقین و ها آن کهای هابراهیم و چهار پرند

جهل، طول را به ها آن ل کند؛ طاوو ، نسر، خرو  و بط واطمینان قلبی حاص

را ها آن بر حذر باشد وها آن که باید بنده از کندمی امل، حرص و شهوت تشبیه

 ذبح کند:در پیشگاه نفس خود 

 ای بسا پیری کله از طفلل ابلله اسلت    
 

 وی بسللا طفلللی کلله آن پیللر رهسللت 
 

 شللیرای بسللا مللوی سللیاه و دل چللو 
 

 سپید و دل چو قیروی بسا موی  
 

 پیلللر، پیلللر عقلللل باشلللد ای پسلللر 
 

 نه سفیدی مو اندر ریش و سر 
 

( به مسائل مطروحه به عالم ذر و 66( و سعید و شقی)61عالم ذر )در منظومة 

از  (61) یر فی بحر االخضرطدر حکایت پردازد و می هاسعادت و شقاوت انسان

آن جمله  زاو است و اسان رروزیکه این و گویدمی عجائب خلقت پروردگار

 . (65) گویدمیداستان دانیال را دو باره باز

 سراید:می داند چنینمی ، که آن را علم عاشقی(62) در علم واقعی
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 ایلللن بلللود دیب عاشلللقان دایلللم   
 

 ال تخللللللافون لوملللللله الئللللللم   
 

 ناصلللحا چنلللد پنلللد در گوشلللم   
 

 بنلللده را پنلللد نیسلللت بفروشلللم    
 

 ملللنعم از گریللله دوسلللتان مکنیلللد 
 

 ش از ایللن آتشللم بلله جللان مزنیللدبللی 
 

 گویدمی از داستان صفوانی و بن عال در آذربایجان سخن( 61)موال  در کرامت

 رسد با شادی و شعف آن را دریافتمی او هکه چگونه وقتی توقیع امام زمان ب

در این بین  و. کندمی فرین تسلیمدر همان زمان معهود جان به جان آ کند ومی

آن از ارادتمندان ای همن امام است با دیدن چنین معجزعبدالرحمن که دش

 . گرددمی حضرت

که  گویدمی موال علی و معجزات او سخنز باز ا( 61) االرزاققاسمدر منظومة 

چگونه عمران بن شاهین به واسطه عنایت آن حضرت از مجازات فناخسرو، 

تصویر ایت ساختن کشتی به ک، ح(61) در کشتی نوح. رهدمی عضدالدوله

 ؛نج تن آل عبا استبه نام پ کهخرین آمیخ نمادین  پنجکه این و شودمی کشیده

 . نمایدمی در قرآن تشبیه ذات الواح و دسرآن را با 

کند و حسن می از سوء ظن مذمت (10) عبد عاصی و کذبه فی المحشردر قصة 

حسن ظن  چگونه بنده گناهکار سرانجام به خاطرکه این کند ومی ظن را توجیه

 یابد:می نجات

 تللا تللوان از سللوء ظللن اندیشلله کللن 
 

 خوش گملانی را همیشله پیشله کلن     
 

 خوش گمانی جوی بلا خللق خلدای   
 

 بلللی سلللب او را ملللیفکن در بلللال   
 

، کلی و گویدمی از منطق و فلسفه سخن (18)دیگر به نام حکمتای هدر منظوم

مقوالت . مقوالت است خدای بزرگ فارغ از اینکه این دارد ومی جزئی را بیان

 . ماسوای اوست همه مربوط به
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 پیامبر ازکه این و گویدمی باز از کرامات علی( 11)در داستان سطل و مندیل 

 رکوع را آنقدر طولکه این بیند ونمی در صف جلوی نماز راروزی علی که این

 ود علیاز زبان خ ،شودمی دهد تا او برسد آنگاه پس از نماز که علت پرسیدهمی

 تأویل آن را نیز بیانحضرت آن شود و خودمی علت تأخیر بیانالسالم علیه

 . داردمی

از معجزات امام  ،(16) تحت عنوان دست شسته از جاندر داستان بن هبیره، 

دهد تا به نزد حاکم می به اوای هنام ویکه این کند ومی یادالسالم علیه صادق

ن آن او را کرده بود به محضی که نامه و پیام قصد جاکه حالی ببرد و او در

 شود و همه اموال خود را با آن فرد تقسیممی کند منقلبمی را دریافت حضرت

 . کندمی

ن علی در خانه کعبه را به نظم ه شدزاد ة، واقع(11) فاطمه بنت اسددر منظومة 

 . کندمی یادالسالم علیه کشیده است و سپس از کماالت علی

شود که می کردن شترانی در آذربایجان طرحداستان رم( 15) «ان مستشتر»در 

کند اما میهایی شود و او توصیهمی بار اول به خلیفه دوم متوسل ،صاحب آن

آنگاه به به موالی  ،شودمی بیشترها آن گیرد بلکه شورشنمی چون نه تنها نتیجه

 . گیردمی شود و نتیجهمی متقیان متوسل

در بدن او ایجاد ای هضایعشود که می داستان خواب مردی بیان ،(12) «عالج»در 

های شود به خدمت امام هشتم برسد و توصیهمیمأمور  خوابشده، و او در 

گیرد می سراغ امام را وشود می او وقتی بیدار. شودمی هالزم برای مداوا به او داد

بیند و سپس به می رسد همان وضعیت خواب را در بیداریمی و به خدمت

ن آدر کنار آن قصه دیگر و مشابه . یابدمی کند و شفامی عملآن حضرت دستور 

 محلی به بیند که رسول خدا درمی شود که فردی در خوابمی از امام هشتم نقل
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عمر وی  ةماندباقیی هاسال تعداداز دهد که نشان می عدد خرما شانزدهوی 

بیند و امام هم به او می د همان صحنه رارسمی امام رضا وقتی به خدمت است

 گویدمی کند و امام در پاسخمی درخواست بیشتر او. دهدمی دانه خرما شانزده

 . کردممی بیشتر داده بود هرآینه من هم آن را اضافهتعداد اگر جدم به تو 

است که در سفری به خدمت امام  شقیق بلخی حکایت ،(11) «دلو»در داستان 

 « کوه و بهلول»داستان  در. کندمی سد و کراماتی از آن حضرت مشاهدهرمی هفتم

حکایت جوان تبهکاری است که پس از اقرار به گناهی که کرده است ، (11)

 برد و از همه چیزمی کوه پناه او آنگاه تائب و خائب به. شودمی مبغوض پیامبر

( در 11رد دل عارف )در د. شودمی واقع برد تا سرانجام توبه او مورد قبولمی

. علم واقعی، علم دل استکه این دهد ومی مذمت علم مدرسه و ریا داد سخن

 را هاکتاب او نام بسیاری از. سازدنمی صفای باطن با این قیل و قال مدرسه

 گویدمیرا در ساختن انسان واقعی بازها آن اثریبی برد که خوانده است ومی

( 50) االرض ةدابدیگر حدیث در منظومة . کار نباشدالبته چنانچه قصد قربتی در 

حضرت علی های و رشادتها ، شجاعت(58) شود و در حدیث جنیمی تشریح

 . شودمی نقلزمان از زبان جنی  ادوار تاریخ و رحضور او د و

از حضور حضرت علی در حوادث ( در پنج فراز 51) «نادعلی»در منظومة 

شود که به هنگام عسرت و سختی در می یادگوناگون و حسا  زمان پیامبر 

در منظومة . کندمی گشائیو مشکل رساندمی معارک چگونه علی خود را

 شود و در داستان تب نشانمی باز کرامتی دیگر از حضور علی بیان «غنیمت»

 . زند تا از بدن پیامبر اکرم خارج شودمی یبهعلی به تب ن دهد که چگونهمی

کشد که حاصل آن این می هائی را به نظمداستان( 56) «نیتخلوص »در منظومة 

باز . نداردای هدیگر فایدهای طمع بهر چیز. است که فرد باید برای خدا کار کند
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پایان  و در گویدمی علی در جنگ صفینهای از دالوری( 51) «حیدر»در منظومة 

 سراید:می آن چنین

 فلللدائی آفلللرین بلللر حلللرب ملللوال
 

 شللد حللرب مللوالگللواهش حللرب با 
 

وقتی که . که حرب نام غالم معاویه بود که هم پهلوان بود و هم مورد عالقه او

 خواهیمی اگر گویدمی برودالسالم علیه خواهد که به جنگ علیمی معاویه از او

 مرا نبینی مرا به جنگ او فرست و معاویه از فرستادن او به جنگ منصرفهرگز 

 .شودمی

کند و داستانی می دیگر از امام علی تجلیلای هبه گون( 55) «امام حق»در منظومة 

کند می فردی به نام سماعه در نزد قاضی بغداد حکایتی را نقل کند کهمی را نقل

. کندمی که در سفر حج زنی را دیده است که با بیانی فصیح موال علی را تجلیل

آن اء به توصیف غرّدانی علی کیست با بیانی می شود کهمی سؤال ووقتی از ا

 . شودمی پدیدنا آنگاه پس از لحظاتی از نظر. پردازدمی حضرت

القدر در جلیل از کرامات بارگاه( 52) «عمران بن شاهین و فناخسرو»در داستان 

که چگونه وی که مورد غضب عضدالدوله بوده با  گویدمی نجف سخن

قشتم نیز الدین کمال یابد و نیزمی از مهلکه نجاتمطهر ارشادات صاحب قبر 

 نیز چنین است که او که( 51) «ابوالبقا»در حکایت . (51) داستانی مشابه دارد

ی قحطی و هاسال دربار علوی مشغول بوده است دردر به خدمتگزاری  هاسال

 که او. شود که برای تأمین معاش از نجف دور شودمی ر سن ناگزیربَعسرت با کِ

که چرا ما را ترک  گویدمی بیند که امام به اویم در خواباست آزرده خاطر 

 او پس از مراجعت با فرد ثروتمندی. دهدمی کردی و به او دستور برگشت

پرسد می او خوشحال و شادمان. دهدمی به او داشتههرچه  شود کهمیمواجه 
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من از جانب صاحب همین  گویدمی کنی در جوابمی بخشیچرا چنین حاتم

 . دارم بارگاه مأموریت

و تقاضای مردم جهت نزول ( 51) «به قمالسالم علیه نزول امام رضا»در داستان 

. نگام ورود به مدینههکند که جدش به می همانگونه عمل ، آن حضرتاجالل

منزل  جلویاتفاقاً  و ،خواهم نمود اطراقناقه ایستاد همانجا هرجا  گویدمی ایشان

 . افتدمی پیرزنی این حادثه اتفاق

 ز حق خویشالسالم اعلیه یدارد که چگونه علمی بیان( 20) «ایثار»ر حکایت د

این داستان . دهدمی گذرد و سائل و سائالن را بر خود و خانواده ترجیحمی

به درگاه خدا به عاعرابی در کنار خانه ک :کهآن این  خالصه ومفصلی است 

پرسد تو می او. حاجتت چیست گویدمی علی به او. کندمی عرض حاجت

ه ب ن دقیقاًم گویدمی است)ع( ن حضرت علی آفهمد که می ونچو  ؟کیستی

 شودمی آنگاه داستان دیگری ضمیمه. آوردمیحاجت او را بر یعل. دنبال تو بودم

دهد تا توسط علی می به دخترش فاطمه چند درهموآن این است که پیامبر 

دهد و می ود و آن را به سائلیرمی بیرون حضرت علیآنگاه . طعامی فراهم کند

 شود که مردیمی ایجادای هصحن در این بین. کندماند که چهمی خالیدست

در راه آن را به  ،خردمی شتر مرا نسیه بخر و او آن را اینیا علی  گویدمی

 اما دا کنداین خود را گردد تا دَمیفروشد و برمی قیمت بیشتر شخص دیگری با

آید و قضیه را برای می آنگاه پس از خرید طعام به خانه. بیند کسی نیستمی

که آن دو نفر اخیر جبرائیل و میکائیل  گویدمیحضرت آن کند ومی پیامبر نقل

 . بودند

ناظره حضرت علی را با طبیب هندی مبحث ( 28) «اعجاز» مفصل در حکایت

دیدن کرامات  باسرانجام  ر مغرور و مدعی استاطبیب که اول بسی. داردمی بیان
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حکایت پهلوانی ( 21) «گ اجلرگ»در داستان . آوردمی از آن حضرت اسالم

ورد آمیافتد و آن را از پای درمیبا شیری خشمگین درکه این است که پس از

 شود:می شود و کشتهمی خود اسیر چنگال گرگ

 اگلللر شلللیر زاد و اگلللر شلللیر زور  
 

 ز چنگللال گللرگ اجللل نیسللت دور   
 

 شللیرگیر ره اسللت اگللر شللیر اگللر   
 

 که در چنگ این گرگ چلون روبله اسلت    
 

شود که با صدای خوش و آهنگ می داستان مرغی بیان( 26) «دغل دوستان»در 

هرچه  افتد ومی هاآن آنگاه خود به جان ،کندمی شودلنواز بقیه مرغان را مده

 . کندمی شکارها آن خواهد ازمی

 لعابدینای از کرامات امام زینداستان دیگر( 21) «سمک و نمک»داستان 

رسد و عسرت و میحضرت آن مردی از محبان به خدمت. ستالسالم اعلیه

فرماید در حال حاضر چیزی در میحضرت آن .داردمی تنگدستی خود را بیان

بساط ما نیست اما این دو قرص نان خشک جوین را بگیر شاید خدا در کارت 

یک ماهی  ،گیرد و سر راه با یکیمی راها آن وسانهاو مأی. گشایشی ایجاد کند

 رپس از آمدن به خانه در دل ماهی دز. خرد و با دیگری قدری نمکمی گندیده

 گیرندگان دو قرص نان هم چون. شودمی ن زندگی او دگرگونآبا  ویابد می

 گردانند و چون به خدمت اماممیبر ورا به اها آن دتوانستند از آن استفاده کنننمی

زیرا که کسی جز . گرداندمی رسد همان دو قرص نان را هم به ایشان بازمی

 . استفاده کندها توانست از آن ناننمی ایشان

شود می بیانالسالم علیه نقی یهم کرامتی از امام عل(25) «ابن بشار»در حکایت 

ه اعالم ایشان به جمعی است که بروید دوستتان در فالن محل مجروح افتاد نآو 

« ساده لوحی»در داستان . گفتند مداوا کنیدها آن و او را با دواهائی که ایشان به
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 جهت دوریبی که از همسرش گویدمی ( از مرد ساده لوحی سخن22)

 . گزیندمی

( 21)کندمی یادای هپرند از آن پی ودر( 21)داستان دیگری است از مکر زنان  

به غذای مورد نیاز خویش  ولی همیشه ،از همه قدرتش بیشتر استکه آن که با

 گیرد:می نتیجه محتاج است و

 گر توئی طالب اسرار ازل
 

 نیسللت در کللار ازل مکللر و حیللل    
 

 فکر خود بگذر و خرسند مباش
 

 غافلللل از مکلللر خداونلللد مبلللاش   
 

 در راه صداقت پا نه پس تو
 

 و حیلل بلر جلا نله     از خود این مکلر  
 

 ظاهر و باطن خود یکسان کن
 

 مکللر و حیللل شللیطان کللن    تللرک 
 

 که درکند یاد میکسی است های فه گوئیاگزاز ( 21) «غرور بنگِ»در منظومة 

از حماقت مردمانی  (10) «مردم نادان»در اثر بنگ از حال خود بیرون است و 

 . کندمی برداری هبهر هاکه رندی از آن گویدمی

شود که به می تقوا مطرحخداشنا  و با ای هداستان طلب( 18) «مدر  نیکان»در 

جز پناه ای هکند و شبانه چارمی هنگامی که دختری زیباروی راه خانه خود را گم

که این دهد اما تا صبح برایمی این طلبه را نداشته است به او پناهحجره به 

یکی یکی و دگیرمی مقابل شمع شتان خود را درگشیطان او را وسوسه نکند ان

از این ماجرا  پدر دختر که. فرستدمی اشختر را به خانهسوزاند تا صبح دمی

 رد. کندمی تزویج بیند دخترش را به اومی اکی این مرد راشود و پمی مطلع

 ( از متظاهران به علم سخن16) «و نفس عقل مراتب»در منظومة ( و 11)  زاهدان

 که: گویدمی از اهمیت آن سخنکند می و آنان را تقبیح گویدمی

 نللله جلللائر و کلللاهن بلللود  عقلللل
 

 شلللاه سلللر پیغمبلللر بلللاطن بلللود   
 

 حللق بلله نللامش کللرد خللتم داوری  
 

 پیغمبلللریو ی هچلللون پیمبلللر شلللا 
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 شللمارزان سللبب آیللات قللرآن بللی  
 

 حللث بللر عقللل آمللد از پروردگللار    
 

 بهلللر درک بنلللدگی عقلللل آفریلللد  
 

 بلللله خللللدائی خللللدا رب مجیللللد 
 

 :گویدمی در مذمت خودنمائی «کنج انزوا»در مثنوی 

 ه دارد کیمیلللا سلللازد نهلللان  آنکللل
 

 الفد بر او کذب است آنمی آنکه 
 

ن این آکند که مضمون مییادهایی از حکایت( 11) «مکافات عمل»در منظومة 

 است که آنچه تو کنی دیگران با تو آن کنند:

 الغللرض نیللک و بللد کنللی هرکللار   
 

 کنللی بللر خللود ای نکللو کللردار مللی 
 

 بینللی هرچلله کللردی همللان بلله جللدّ
 

 ز نیللک و بلللد ز بللد بینلللی  نیللک ا  
 

که وقتی سوزنی به مشک  گویدمی راای هداستان آخوندزاد( 15) «تأثیر عمل»در 

کند که چرا باید می سؤال شود مرد از زن خودمی زند و او شاکیمی سقائی

روزی تو انار عاریت به خانه  گویدمی علت چیست؟ او در جواب ،چنین شود

زده و مکیدم و این است نتیجه ها وزنی بر آن انارو س ،حامله بودم ،آوردی و من

 کار:

 زدی تو به نارنمی سوزنی گر
 

 نشدی پاره مشک آن افکار 
 

 

در زمان داود پیامبر بود مواجهیم داستان حق و باطل  با (12) «حیله و تزویر»در 

 گرفت، اماصورت میکه از طریق رساندن دست به زنجیری برای اثبات مدعا 

 ،شد از آن پسمأمور  ری با خدعه حق و باطل را درهم آمیخت داودامکّ چون

 . نه و شهود جای چنین روشی را بگیردبیّ

 و خرائجرا از کتاب  «پادشاه هند ةفرستاد»داستان ( 11) «خطاکار»در منظومة 
کند و می کند که فرستاده چون در طول سفر خیانتمی قطب راوندی نقل جرائح
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خائن گرداند و میرا باز پذیرد و اونمی او را ةامام هدی رددامی از امام پنهان

 . رسدمی توسط پادشاه هند به مجازات

نماید میمکر و حیله وزیر سنی بحرینی را باز فداستان معرو( 11) «رسوائی»در 

 شود ومی حکگانه گیری در روی پوست انار نام خلفای سهکه چگونه با قالب

شیعیان که این و ،گیردمی د و باطل بودن مذهب شیعیآن را دلیل بر حقانیت خو

 شوند تامیالسالم علیه ضل دست به دامان امام زماندیار برای حل مع آن

 . گرددمی شود و خطاکار رسوامی توسط علی بن عیسی پاسخ گرفتهسرانجام 

ده ارائه شمکر زنان خیانت و داستانی دیگر از ( 10)وفائی بی و (11) «وفابی» در

شود، می در اولی زنی به درخواست شوهرش و به دعای حضرت مسیح زنده که

گرداند و یکسره میبیند و از شوهرش روی برمی ه در همین اثنا پسر ملک رااآنگ

به حال تر آنگاه دو باره به دعای حضرت مسیح با وضعیت بد. کندمی او را انکار

در حادثه حمله افاغنه به ایران گونه چ کند کهمی و در دومی بیان. گرددمیاول بر

در رم سرانجام  و شودمی ناگزیر جداه بش وفادار شوهرزنی ها و غارتها و قتل

پس از دنبال یافتن او بوده ه ب که عاشقانهپاکدل جوان . کندمی با حاکمی ازدواج

کند تا ناگزیر آن می یابد او اظهار عدم آشنائیمی را زن خودوقتی ها مرارت

 گرفته دست به انتقاماو قرارمهری بی دوان با همراهی زن پیشین حاکم که مورج

 زنند:می

 کردها وفائی بین چهبی وفا و
 

 هم در آن هر دو زن و مرد به عکسر 
 

 حقوقی کامکاریبی مجو در
 

 وفا را رستگاریبی نباشد 
 

انوشیروان به در کنار قصر را خانه پیرزنی داستان  «عدل»در مثنوی سرانجام  و

شیروان هم او را ورا واگذار کند و اناش هحاضر نشد خانآن زن کشد که می نظم
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 که اگر گویدمی (11) «طلب یقین»اشعار و در . به این کار مجبور نکرد

 شوی و کسی بر تو خرده نگیرد پس: رخواهی رستگامی

 جز علی و تابعین و آل او
 

 ش نباشد گفتگودلکیست در ع 
 

 گزافن معنا نکو کن بیدرک ای
 

 پیرو اجماع شو در اختالف 
 

امثال حکم، قیل و  بعدی تحت عنوان چراغ، عمر جاوید،های در مثنویفدایی 

 مطالب متنوعی را مطرحنیز ناک قال، سوخته جان، گنج، طینت و غذای شبهه

 .کندمی

 ریخته هنرمندانه در قالب شعرمؤلف  هائی کهداستانکه این نکته قابل توجه

های توجه باشد تا از آن برای تهیه فیلم و یا فیلمتواند برای هنرمندان قابلمی

 . یا نمایشنامه استفاده نمایند کوتاه و

ضرت مضامین برای توصیف امامان به ویژه حترین عالینیز فدایی  در قصائد

در موارد عدیده کلب آستان و یا سگ را خود او . شودمی علی به کار گرفته

 :خواندمیدرگاه آنان 

 ای دخیل تو یا علی از لطف
 

 نظری بر دخیل خویش نظر 
 

 کن قیا  سگی فدائی را
 

 که به باب شهی گذارد سر 
 

 و مشعشعی دارد مثل: ، پر محتوانظیربی قصائدالسالم علیه در وصف علی

 سحر استلاد و گردون کند چلون مسمار پلرویلن را

 مللیخ زریللن را  بلله سللقف گنبللد فیللروزه دو گللل  

 

 جمللال یوسللف مصللر از چلله کنعللان شللدی ظللاهر 

 

 بللر آمللد کیللل زر از بللار بیللرون ابللن یللامین را     

 

 کند و هم به حوادث تاریخی اشارهمی که در آن هم از استعارات زیبا استفاده

نام قصائد . السالم است در وصف پیامبر و علی علیهما قصائد عمدتاً. نمایدمی
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( که در وصف بارگاه 6(، عاج بلور)1( شجاعت علی)8)وصف علی :عبارتند از

(، باب 2(، اسداهلل غالب)5(، شه الفتی)1حضرت علی است، عاشق موال)

(، سرور فتح 80(، عظمت علی)1اهلل ناطق)(، کالم1(، شیرخدا)1علم)امام المتقین)

(، 86(، وصف شیرخدا)81(، تالش بیهوده)88فتحعلیشاه است)در بارة  که

 (، که باز در وصف علی82(، چرر جفاکار)85عمل)بی (، علم81)تارهای شب

(، در شأن حضرت علی، امام 81ست، بهار طبیعت و بهار والیت)السالم اعلیه

(، بدرالمنیر به زبان عربی در وصف 81حسن مجتبی و عبد العظیم حسنی)

 باز در وصف (،11قصیده بادام و شکر )(، 18شأن پیامبر )(، 10چهارده معصوم)

(، 11در آستانه زادگاه ناظم)ای هپیامبر، آستانة سهل بن علی در وصف امامزاد

(، وصف 11(، خاتم االنبیاء )12(، الفتی )15)السالم علیه عاج بلور در شأن علی

الست باز در توصیف علی می (،11(، جان جهان و جهان جان، علی )11موال) 

(، ارض 66(، نصیحت )61ق)(، همینطور، مبتکر عش68علیه السالم، انتخاب)

(، در 62(، باد نوروزی )و آفتاب و آسمان )65(، افسو ، نصیحت )61کربال) )

در توصیف و ها شود که عموم قصائد همچون مثنویمی مالحظه. نصیحت

که توانسته از هرجا  او در. ستالسالم اعلیه تمجید امام اول امیر مومنان، علی

 . اده از آیات و روایات او را وصف کرده استو با استف ،علی و اوصاف او یاد

بسیار شبیه مالحسن کاشی شاعر قرن السالم علیه او در ارادتش به حضرت علی

در وصف موالی متقیان است و آنقدر  او هم قصائدش عمدتاً. هجری است 1-1

در عین  زاده باشد وارادت دارد که باورندارد کسی حاللحضرت آن نسبت به

شعری به این هم ( 15، 8611)مالحسن کاشی . مخالف باشدضرت حبا آن حال

 مضمون دارد:

 هرآن کس را که مادر پارسا نیسلت   هوای مرتضی دانی که را نیست؟
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 اگر اصللش درسلت و پلاک باشلد    
 

 دلش را میل با پاکان چلرا نیسلت؟   
 

 خطللای مللادر انللدر وی اثللر کللرد 
 

 گویم خطانیستصوابست اینکه می 
 

 :گویدمی سماعیلو حاج مال ا

 بر میثم و بر حبیب و تصدیق رشید  تکذیب عجب بین تو از قوم عنید

 

 غیللر از ولللدالزنا ز اسللرار علللی   

 

 را که شنیدتکذیب کند کسی که آن 

 

 بزرگ از یکایلک  قسمت پس از حمد و ثنای خدای چهاردهدر ها در ترجیع بند

او با ذوق شاعرانه خود و بلا   .کندمی هارده معصوم با عباراتی شیرین و نغز یادچ

چهارده معصوم به سلادگی  بند ترجیع عنایت به شور و عشقی که به ائمه دارد در

سلتوده و ارادت و   راهلا  آن بلا عبلارات گونلاگون   بنلد  هفده ترجیلع و در قالب 

 و در پایان هلر یلک   الص خود را به آنان نمایانده و به آنان التجا آورده استاخ

 :که آوردمی

 م روشلللنی در ظلملللت گلللورنلللدار
 

 به جز نلور تلو و ایلن چهلارده نلور      
 

قسمت با عبارات  دوازدهدیگری تحت عنوان والی علی باز در بند ترجیع در

 . گویدمی ر وی در سرودن شعر دارد از شأن علیکه نشان از تبحّ تمتفاو

  گویدمی در پایان هر قسمتکه  ترجیع بند دیگری در وصف علی است

 ر نزد خدای تلو یلا عللی   در روز حش
 

 مللا را بللود امیللد والی تللو یللا علللی  
 

هم تحت عنوان اعتراف از خدای خود با استشفاع به یکایک  مسوبند ترجیع در

و این که چگونه یک فرد موحد باید جز  کندمی بخشش یچهارده معصوم تقاضا

 . به خدا به کس دیگر توجه نداشته باشد

 ایلللن بلللود ورد ملللا گللله و بیگلللاه 
 

 وحللللللللللده ال اللللللللللله اال اهلل 
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 ظهلور  ةرا بله منصل   صلحنة شلورانگیزی  مؤللف   ،و مسمط نیز اندهب در ترکیب

 غزل هاست که بخش عمده و تقریبا نیمی از کتاب را شاملسرانجام  رساند ومی

 . شودمی

عالمی  توان به اختصار بیان کرد این است که اومی دیگری کههای از ویژگی

او هم . در اشعار خود توجه کامل داردعقیدتی ائل ه مسالشرائط است به همجامع

به مسائل هم و پردازد، می به قبر و قیامت و معاد و شفاعت ،به مسائل کالمی

هم و کند، مییاد پدر و مادر و معلم و قوم و خویشاز ها آن ، و دراخالقی

و در به عالم ذر و فطرت و طینت همچنین او . نظر دارد مدّرا مسائل اجتماعی 

پردازد می انسانمثل اعضا و جوارح آن های و ویژگیمسائل علمی عین حال به 

 ظرائفبا رعایت همه  یخی مثل تاریخ انبیا و امامانربه مسائل تاو درعین حال 

وقتی نام استادان او . توجه دارد و ادبیات و نیز به صناعات و ظرائف ادبی یادب

 . کند که کمتر سابقه داردیم برد آنچنان با القاب ذکرمی خود را

 :است مثل نصیحتو در نصیحت ید طوالئی دارد و اشعار او سراسر وعی و  

 گر رحم به جان خود نداری
 

 داری چه امید رحم باری 
 

 ققنس صفت از درون خود سوز
 

 تش افروزآکن سازصفیر  
 

 زنهمسرخوش شو و بال و پر به
 

 تش افکنآدر خرمن خویش  
 

 

تا توانسته است کوشیده و اشعار  نفسدر مذمت مال اسماعیل فدائی  اهللآیت

 مانند:، در آورده است نظمگوناگونی را به رشته 

 تو را در ترک للذات اسلت للذات   

 

 مجللو لللذات خللود در مسللتلذات  

 

 نفسعرو  دهر شوهرکش به یک

 

 وفا کی کلرد کلی هیهلات هیهلات     

 

 :گویدیم داردمی آن را سخت دشمنکه  ریادر مورد 
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 غیر از ریا نباشلد ایلن زهلد و طاعلت ملا     
 

 زاهد خداست بیزار از این عبادت ما 
 

 حجت تمام کردند این بحث مجتهد را
 

 کی کرد رفع تکلیف اصل برائت ما 

 
 

 :سرایدمی جنین زهد و پرهیز از قیل و قال مدرسهدر مورد  یا

 د رانه من قصر مقرنس جویم و صلرح مملرّ  
 

 ان و نه همات عقبان و عسجد رانه من جویم جم 
 

 در این مورد گوید:. اوستهای شناسی یکی از توصیهمخاطب

 هرکسی را اصلطالح خودنکوسلت  
 

 هرکسی دارد زبان خویش دوسلت  

 

 مفتیلللان بلللر هلللم زننلللد آثلللار را

 

 واعظلللان از بلللر کننلللد اخبلللار را 

 

 عارفلللان عبلللرت کننلللد آفلللاق را

 

 باحثلللان جوینلللد بحلللث اوراق را 

 

 را کن بر زبان خلود خطلاب  هرکه 

 

 تللا گللردد بللر زبللان خللود مجللاب  

 

 و در مسائل تربیتی گوید:

 عقل اَب دان و طبیعلت زوجله دان  
 

 نفللس را ای مللرد دانللا در جهللان   

 

 کلرد بایللد تللا تللوان خللدمت ز اَب 

 

  باید ادبزوجه را آموخت می 
 

 اَب که راضی نیست گردی تو عاق

 

 گیرد طالقزن که راضی نیست می 

 

 

 برای خواندن اشعارهایی توصی 

از اشعار آسان و عوام فهم تا اشعار بسیار مشکل که . جور شعر داردشاعر ما همه

از  مملوّاو همچنین اشعار . دیرآشنا و یا حتی ناآشنا است هم حاوی لغات

از صناعات . اشارات و یا تصریحات به حوادث تاریخی و مضامین دینی است

ها، نموده و اشعار وی حاوی تشبیهات، استعارات، جنا  ادهادبی هم فراوان استف

قرائت درست و فهم ن، یابنابر. تب و معکو  و مانند آن استرم رو نش لفّ
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را ها آن بار کهها اینجانب پس از ده. دقیق این اشعار نیاز به صبر و حوصله دارد

به  شخوانممی کههربار دیگر ام هرا مرور نمودها آن و به قصد تصحیحام هخواند

 :کنممی جدید دست پیداهایی نکته

 

 ام  کارهائی ک  من کردطریق  تصحیح و 

حدود بیش از چهار به طریق قیاسی انجام شده است و در تصحیح این کتاب که 

 مهنازرا از خانم هایی در آغاز دستخط ام.هسال طول کشیده است رنج فراوان برد

. را همه به تایپ سپردمها آن ائی دریافت کردمخان فدفدائی فرزند مرحوم علی

 سپس. با نسخه الف که مربوط به مسجد اعظم قم بود مقابله کردم آن رانگاه آ

 در پیها آن )توصیف دیگر که یکی پس از دیگری به دستم رسیدهای نسخه

در آغاز و اواسط کار تصمیم داشتم مشخص کنم . خواهدآمد( نیز مقابله نمودم

ر این یل تعذّلد هاما ب ،هست و یا نیستهایی در چه نسخههایی تکه چه بی

 نسخه را باهای تیسمسئله ازآن صرفنظر کردم و تصمیم گرفتم که همه کا

 کارهائی که انجام شده عبارتد از:. اضافات بعضی دیگر جبران کنم

حسب مثنوی، قصائد، غزلیات، قطعه،  راز اشعار بای هجابجائی پار -8

 ،ا مثنویاتدابتها دراکثر نسخهاگرچه  کهبدین معنا . ی و نوحه هاعی، مراثربا

ولی گاه این ترتیب به هم خورده بود و لذا بنا به  ،ت بوداسپس قصائد و غزلی

را مرتب و درجای خود قرار ها آن های شعریقالبدر بارة  تعاریف موجود

نانچه بیشتر در غرلیات سعی شد تا حداکثر بیست بیت بیشتر نباشد و چ. دادم

قبل از شروع غزلیات که درواقع ها در اغلب نسخه. را به قصائد افزودمها آن شد

 بخش دو کتاب دیوان است دو بیت به رنگ شنگرف به شرح زیر آمده است:

 الف:
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 به آن نلامی کلنم عنلوان نامله در پیلام تلو      
 

 که از وی کم کنم هر حرف باشد بلاز نلام تلو    
 

 در کنار این شعر نوشته است:ها خهکه در حاشیه یکی از نس
است و از اکثر علما نقل شده  اهللاین شعر اشاره به کلمه مبارکه جالله دارد که لفی  

است که آن است اسم اعظم حق سبحانه و تعالی و بر این مدعی دالئل و براهین  

سم این اسم را خصوصیتی است که در هیچ اکه آن از جمله ،اندهبسیار اقامه نمود 

می شود و آن این است هر حرفی را از آن اسقاط کنی آنچه باقینمی دیگر یافت 

ماند و آن از می باقی هللهمزه را اسقاط نمائی مثالً  ؛ماند صفتی باشد از صفات جالله 

هلل خزائن السموات و و  السموات و االرض ملک هللجمله صفات الهی است که و  
ماند و آن نیز از جمله صفات الهی است می له باقیو اگر الم را حذف کنی  االرض 

و اگر الم ثانی را حذف کنی هو له الخلق و االمر و  و له ملک السموات و االرضکه  

ال اله اال ، هو الحی القیوم؛ قل هو اهلل احدباقی بماند و آن نیزاز صفات الهی است که  

منه . اء اهلل تعالی نیستو مثل این خاصیت در هیچ اسم از اسم هو یحیی و یمیت 

 . وفقه اهلل تعالی 

 بیت دوم:  .ب

 نامه بود هجران رااشک خون زینت غم
 

 بنویس اول این نامه فدائی به سرنج 
 

 

که این هر دو بیت از آنجا که در سر جای خود آمده است از اینجا حذف 

 . گردید

 هائی کهبه جز آنهاو مخصوصاً غزلها، نامگذاری اکثر قصائد و مثنوی. 1

 ،نام انتخاب نموده بودندها آن متعدد برایهای نسخه کاتبان در و یامؤلف 

کند که این نامگذاری ابزار دیگری برای یافتن می زیرا مصحح چنین فکر

. نیز هست تقریبا حاکی از مضمون و محتوای غزلکه این اشعار است، ضمن

 و ...ها یات و حتی نوحههمه اشعار از مثنوی تا قصائد و غرل ابیاتچنین هم
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اری شد تا کار مراجعه کنندگان و به ویژه محققان بعدی آسان ذشماره گ

 . شود

و  در حد امکان هاو ردیف مرتب کردن قصائد و غزلیات بر حسب قوافی. 6

عناوین عربی هم به . زیاد نیستتعداد آن که البته ها آن جابجائی بعضی از

بر عربی مقدم گردید تا در فهرست  و ترجمه فارسی فارسی ترجمه شد

 . باشدتر کنندگان آسانمندرجات برای بازیابی توسط استفاده

از لغات مشکل با مراجعه به نسخ متعدد و استفاده ازکتب ای هتصحیح پار. 1

 دو نمونه از این لغات مشکل گفتنی است:. لغت و امثال و مانند آن

 بیت اول غزل: ، دواولی

 بللل اسللتمنللزل عشللق اولللش ج
 

 انجد من ریی حضلن مثلل اسلت    
 

 چللون نسللیم حضللا ز نجللد آیللد 
 

 ن بله وجلد آیلد   دَدل یقین کز خَل  
 

که معنای آن این است که عشق با سختی است و اولین منزل آن بیتوته در کوه 

وقتی نسیم صبا . حضن را از نجد ببیند گوئی توفیق یافته استهرکه  است و

 . ز دوستی)خدن( به وجد آمده استاز نجد بر خیزد گوئی دل ا (حضا)

کمک شیخ نصیر نجفی در موسسه ه و تتبع باست ل ثَکه انجد من ریی حضن مَ

در امثال میدانی یافت شد که با تحقیق  انجام پذیرفتآل البیت در مشهد مقد  

ضرب فی الدلیل علی شئی، ای ظهر و انجد یعنی بلغ نجدا من ریی هذاالجبل: یز

 . حصول المراد و قربه

 دوم:

 طعم ذکلر دوسلتان در کلام جلان    
 

 کللان اعللذب بالزبللد بالنرسللیان    
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معنای آن این  لما یستطاب، هو نوع من الثمر،مثالً  بالنرسیان، کان اعذب بالزبد

با نرسیان که نوعی ثمر است  است طعم یاد دوستان در کام جان از روغن

 .استتر شیرین

و در  ن بود موجب اختالف شودکه ممکهایی حذف تعداد اندکی از واژه. 5

 . نقطه گذارده شدها آن عوض به جای

جابجائی ابیاتی که حاوی تخلص فدائی بود به آخرین بخش مثنوی، . 2

در این مورد هدف این بود که با در آخر قرار گرفتن . قصیده و یا غزل

 .تخلص نظمی به اشعار داده شود

 .هاا بر حسب قافیه آنو ترکیب بندهها کردن ترجیع بندالفبائی. 1

استفاده از حواشی بعضی نسخ که در توضیح بعضی لغات و یا . 1

 : بیتدر مثالً  .اصطالحات کارساز بود

 فکر بلرزر کلن و یلاد سلتون دیلن آر      
 

 

 طسمئو  این همه و قنتلر  و هلم قلتس اسلت     
 

 .نامه آمده استدر واژه ، قتس و قنتر  سه واژه طسمئوتوضیح که 

بند ترجیع نوی قصیده، غزل،ثشعری از مهای قالب در مراثی انواعکه آن با. 1

وجود داشت ولی به لحاظ اهمیت آن سعی شد که همه را یکجا در بخش 

به این نوع اشعار مراثی و نوحه قرار دهم تا دسترسی برای عالقمندان 

 . باشدتر آسان

به دلیل  از غزله قطعآخرین از اصطالحات و ای هدر عین حال پار. 80

که مصحح با همه تالشی که  ددشواری همچنان جزو مشکالت کار باقی مان

  عبارتند از:ها عاجز ماند این نمود از حل آن

 گر فشلارش رسلم شلیر اسلت آشلکار     
 

 پلللرور یعنلللی ایلللن پروردگلللاربنلللده 
 

 



 72 

 اللتمرش از انگشلت و دیگلر ذو الجل   
 

 داد ز انگشلللللت وز دگلللللر آب زالل 
 

 

 زیللدی همللیگللر بلله قللرآن بغللی ور 
 

 بللر گرچلله زمزمللی  حگللردی عللین   
 

 

 معنلللی اهلللل دانلللش اسلللت علللالی 
 

 ایلللن نللله درویشلللی و نللله ابلللدالی   
 

 

 نطفلللة خلللود نکلللو کلللن اسلللتدراک 
 

 نیسللت ممللزار هفللت پشللتش پللاک    
 

 

 نلللدارم رکلللابی مگلللر از تلللو راکلللب
 

 رسلللد دسلللت وامانلللدة بلللر کوائلللب 
 

 

 ز آب پللاشنمللی کنللد چَنتلله جللا بللر 
 

 مگللللوارا چللللو امللللواج دارالسّللللال  
 

 

 شللد آمللرزاد تللو چللون بنللت اسللد را  
 

 ابیئکسلللی چلللون زاد آکِلَتللله الّلللذَ    
 

 

 اطمینلان که آن کرد حاصل ؟؟به کلّی آلهی
 

 برون زین نامی و حسّی و ناطق دیلد مقصلد را   
 

 

 تمنلللللا از تولّلللللا دم ملللللزن بلللللی
 

 اولیلللا را کلللی گریلللز اسلللت از بلللال 
 

 

 لللةگمنللافق بلله دو  ةچللون عللایرة شللا
 

 ضلراب اسلت لیضلرب   اندر طللب فحلل و    
 

 

 سلللادگان ترسلللم شلللوند پلللر ا    
 

 رمللزی از عشللقت اگللر آرم بلله لللب    
 

 

 88گردشی کم کابش آیلد شلش مسلت   
 

 گردش چرر است ایلن نلاعور نیسلت    
 

 

 و ز غم دیلده چلو ابلرم    81گِرد رر تو گردد
 

 املروز  86یا ابر شد و شمس به بست عاقلله  
 

 

 یک مرئله و ملرء و ملرو و ملروه    
 

 م فللروهحللق بللاش و ضللرار و ا   
 

ها آن ل که با توجه به گستردگی و غرابت بسیاری ازمفصّنامه لغت تهیه. 88

در عین جامعیت باز گزینشی نامه لغت در عین حال این. کار دشواری بود

 .معنا داشته باشدیاز به نکه  داست و ممکن است لغات دیگری باش

                                                 

 ب ،م: مهست؛ و: مراست .11

 ح: گرد .12
 ح: قافله 13
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یوان و به ویژه ر  آیات روایات، حکایات بکار رفته در این داتهیه فه. 81

 .آیندمی راهنماهائی هستند که به کارها نمایه

کنم و می در عین حال اینجانب به ناتوانی خود در این کار اعتراف. 86

رغم تالش بسیار باز برخی اصطالحات و عبارات هنوز نیاز به دقت علی

این غیر از تفسیر و توضیحاتی است که باید توسط محققان  بیشتری دارد و

امید است که هم نکته سنجان بر من ببخشایند و هم از راهنمائی . جام شودان

  .دریغ نکنند

 

 ناظمهای محل زندگی و سفر

است لذا الزم است این مناطق که  ی، برجی و کزازیاستانهآدارای القاب مؤلف 

ر او د. در استان مرکزی فعلی و به ویژه شهر اراک است توضیحاتی آورده شود

. ج ،8612)بنا به گفته ابراهیم دهگان .انه استد و برج از قرای آستبرج زاده ش

در تاریخ اراک در حدود عراق عجم سه محل به نام کرج معروف  (811 اول،

به لی در نزدیکی شازند آستانه فع نوکه اکناست کرج ابودلف  که اولی آن است

 . جای آن است

شود که عبارتند از نواحی می که اراک فعلی به چند ناحیه تقسیم و باز گوید

 (22اول، . کزاز، سربند و جاپلق)دهگان، ج

به نقل از سفرنامه ناصرالدین شاه قاجار به  تواریخی که راجع به آستانه استاز 

 :( است16-12، 8611قاجار، الدین والیات عراق عجم)ناصر
ای شهری لکن علمای جغرافیای قدیم بن. از آستانه شهر سه سوک بوده استتر قدیم 

صاحب که این مثل. دهندمی موسوم به کرج را به ابودلف عجلی عباسی نسبت 

کرج  . مینویسمی ما آن را عینا معجم البدان شرحی در این خصوص نوشته است که 

شهری است واقع در وسط راه همدان و اصفهان، اما نزدیکتر به اصفهان و ناحیه  
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هر قاسم بن عیسی عجلی است که این بانی این ش. دهدمی مخصوصی را تشکیل 

به نقل از  8611قاجار، الدین )ناصر شهر را بنا کرده و در آنجا مسکن اختیار نمود 

 (160. ص. 1. ج معجم البلدان 

صاحب معجم البلدان . راسبند که اسم کوه شمالی آستانه است و جنوبی جلگه کزاز 

 . (115، 8611رج)کنویسد کوهی است نزدیک می کند ومی راسمند ضبط 

رود از اقلیم چهارم، کره. کرج نگاردمی د اهلل مستوفیصاحب نزهه القوب حم 

شیدساخته است و کوه رابودلف عجلی به عهد هارون ال. . . و عرضش. . . طولش 

و در پای آن کوه چشمه سخت بزرگی است که . راسمند در طرف شمال آنجا است 

غزاری طویل و عریض دارد شش فرسنگ در سه او را چشمه کیخسرو خوانند و مر 

به نقل از نزهه  8611قاجار،الدین )ناصر فرسنگ که او را مرغزار  گیتو خوانند 

 . (76القلوب، 

 آستانه:و همچنین گفته است 
بلوکات عراق، هم اسم آبادی مخصوص و هم اسم چندین قریه است که تشکیل  از 

اهالی آستانه، بلکه در تمام عراقیان، اسم قدیم  در میان خود. . . دهدمی یک بلوک را 

ال شده گفتند چون وجه تسمیه که ازآنها سئو. نامندمی آستانه را شهر سه سوک 

که سه مدخل بیشتر نداشته است و  شهر قدیمی بوده در جلگه واقع شدهاین 

اطرافش را کوه احاطه کرده؛ یک مدخل مابین شمال و شرق است که معروف به در  

که در جنوب شرقی واقع شده در  دربند دیگر. و ادریس آباد است بند آستانه و ازنا 

رود ودر بند دیگر که در شمال می که به طرف جاپلق بند قاقان و یا قاقون است 

سرهران و کتیران است که به طرف مالیر و بروجرد  غربی واقع شده مشهور به دربند 

غت فارسی به معنی در بند یا مدخل و یا زاویه در لاگرچه  کو سوک یا سز. می رود 

شاه، الدین دیده و یا شنیده شده اما باصطالح عوام النا  به معنای گوشه است)ناصر 

یه برج رقها آن ده تاست که ازبین دهاتی که اطراف آستانه است بیش از (101، 8611

 . ورثه حاجی مال اسماعیل است ملکیر است که 

  برج:
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 اهیم دهگان:به گفته ابر
شهری بوده است از راه فریدن که در لغت به معنای محل بلند و مرتفع است برج  

کرج  از بروجرد تا  گویدمی بین اصفهان و کرج، اصطخری در المسالک، ضمن راهها، 

نقل  )خونجان به  ده فرسنگ و از کرج تا برج دوازده فرسخ و از برج تا خوسنجان

ن قوی برج شهرکی بوده در ظبنابراین به طور .  . .ابن حوقل( یک منزل است

انی و از جمله فضالء منسوب به ان محمد بن حسن ادیب اصفه. حدود بربرود فعلی 

 . نام بوده استه ین بمحتهداز است که  111متوفی به سال  

 کند:می وی اضافه
ود رمی در اطراف اراک چند دیه به نام برج اکنون موجود است که به سمت جنوب 

 . و مرحوم حاج مال اسماعیل یکی از دانشمندان آنجا بوده 

 کزاز:
رف جنوب شهر واقع شده است این ناحیه کوهستانی و آب طکزاز از توابع اراک در  

. ج. )دهگان. زمستان سرد و منشأ رود پر برکت شرا یا قره سو استو هوایش در  

 . (811اول،  

زاز در دوران اخیر از آخوند مال جالب است که در این کتاب از مفاخر ک 

کند که فامیل آن دانشمند در حومه اراک و سرزمین می عباسعلی کزازی یاد

کرمانشاهان از این ناحیه های گوئی کزازی. کنندمی کرمانشاهان زندگانی

 .اندبرخاسته

 (:811اول، . ، ج8612)دهگان، iانتساب به میرزای قمی
بروجرد و مرکز آن الیگودرز است سابقا جزو شهرستان یکی از توابع  جاپلق که فعالً 

ن هم بیشتر امالک جاپلق متعلق به مالکین اراک و سر و کار ساکنین واراک بوده و اکن 

 . آن ناحیه اکثرا با شهرستان اراک است 

نی عاز افتخارات جاپلق در قرون اخیره این است که یک تن از مفاخر علم و زهد ی

. آنچه رورانده استف به میرزای قمی را در دامن خود پقاسم معروبوالامرحوم میرزا  
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مسلم است این است که میرزای قمی استاد مولف بوده است ولی به دلیل تفاوت 

 سنی بیش از سی سال نام وی در شمار شاگردان میرزا ذکر نشده است.

 

 ها مشخصات نسخ 

ر شوم که در بعضی به مشخصات نسخه بگویم باید متذک عراجکه این قبل از 

نسخ توضیحات بسیار مفید وجود داشت که مصحح را در بازگشائی بعضی 

به راستی منحصر به ها زیاد نبودند ولی بعضیاگرچه  هااین. معضالت یاری داد

یکی از . شدنمی فرد بودند که اگر آن توضیحات نبود هرگز شاید آن رمز گشوده

 :یتباین است که در ذیل این ها آن نمونه

 فکر برزر کن و یاد ستون دین آر
  

 

 طسمئو  این همه و قنتر  و هم قتساست 

 

از نامه آمده است()توضیح آن در واژهکه سه واژه طسمئو ، قتس و قنتر  

بعضی انسان  به این معنا که گاه. ل فقهی استئمساتعلیم تکارات شاعر در اب

و ها و به ویژه برای طلبه بسپاردبهتر یاد بگیرد و به خاطر که آن مسائل را برای

. تا یادگیری ان آسان شود سازدمی ایهکلم ،اول اصطالحاتحرف محصالن با 

این روشی است که . کندمی گیرد و سر هممی راها آن به این معنی که حرف اول

. شودمی از آن به وفور استفادهها غازهدنیای امروز هم تحت عنوان آدر 

در لغتنامه  قنتر و  قتس، طسمئوقاشیه برای سه واژه: حتوضیحات نسخه در 

 . آمده استاین کتاب آخر 

 های مورد استفاد  در این تصحیحنسخ 
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، 10/1/8611و به تاریخ  1211و شماره عمومی  121شماره نسخه  نسخ  الف:

به خط نستعلیق، دارای حواشی، جلد  موجود در کتابخانه مسجد اعظم قم

قمری انجام شده 2686در سال اکبر احمدی توسط علیکتابت آن که  ،چرمی

در حواشی . ظاهرا افتادگی ندارد «.یا من بالعلم یشرح الصدر شروع» :غازآ. است

 دارای رکابه و در . استصفحه  102 درنوشته شده  یآن هم اشعار

 : پایان

 که تا به چنگ به داملن بلری زر و درهلم     بزن به دامن ممدوح چنگ ای عاصی
 

ها و در اغلب نسخه که قبال ذکر آن رفتمؤلف  شرح حال مختصری ازو  

 در این نسخه هم آمده. موجود است
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شماره کتاب مربوط به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران  2861به شماره نسخ  ب: 

جلد . 86تاریخ کتابت قرن . است11/88/8611، تاریخ فیلمبرداری 2861

دیگر به ترتیب قصیده، ترجیع بندو غزل به های بندی آن مانند نسخهبخش

از خود و تاریخ مؤلف  ترتیب حروف تهجی است با یک نسب نامه منظوم که

جلد تریاکی . 86در  10برگ 165خط نستعلیق کاغذ رنگی . یاد کرده است 8161

 ربعی. الیی

الکائنات الی الواجب: یا من نسبت المقدمه مناجات  :مهقلراهو المعین،  آغاز:

 .لعلم یشرح الصدربا

  انجام: 

 خواندم به حق که نام یار است    جستم ز حق که راه عشق است

با خط شنگرف کاغذ معمولی دارای لکه و ها خط نسخ و عناوین و گوشواره

 . رکابه
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. 86/11 گلپایگانی است با شمارهاهلل آیت این نسخه مربوظ به کتابخانه :ج سخ ن

 82/6/11تاریخ تصویر برداری 

شود و صفحات قبل بخشی از منظومه مربوط می شروع 1اصل نسخه از صفحه 

ی دیگر به این مجموعه چسبانده طبه امام چهارم در کاغذی کبود رنگ و با خ

 غازین با کاغذی به رنگ کبود شرح حالی ازآدر دو سه صفحه . شده است

صرف و نحو  در بارة ان صفحهسآمده و حاشیه نویها همانند سایر نسخهمؤلف 

آنگاه . گوئی این قسمت بعدا به این نسخه اضافه شده است اند.هعربی آورد

 . است و افتادگی ندارد شروع آن با یا من بالعلم یشرح الصدر

 انجام:  

 . نگفدائی ز شهزاد تاریخ جز ،ت شدشه هزار و دویست و سی و
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خط . شده دارای رکابه کاغذ وصالی. ورق 118صفحه و  111تعداد صفحات:  

 . دارای خط خوردگی وحاشیه نویسی در بعضی صفحات. عناوین شنگرف. نسخ

جلد چرمی قرمز رنگ ، ایقهوههای کاغذ به رنگ زرد و گویا فرنگی، دارای لکه

 .و ساده

نوشته شده مؤلف  است و در زمانها نسخهترین این نسخه که ظاهرا از قدیمی

 کاتب گوید:مؤلف  یهاکتاب عدادی ازن پس از مقدمه بعد از تآاست در آغاز 

کتبه العبد الفقیر . وفقه اهلل لمراضیه و حفظه من شر الشیطان و حاسدیه و اعادیه

بعد اتمام اصل الکتاب و نسخ متعدده منه قبل هذا محمد کاظم بن نوروز علی 

ها در این نسخه مراثی و نوحهکه این مضافا. 2811فی تاریخ دوازدهم صفر 

کاغذ . خط نسخ و عناوین با شنگرف و دارای حاشیه به خط نستعلیقبه . نیست

 . دارای وصالی
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وجود درکتابخانه مرکزی  5/81در 88اندازه:  1112به شماره ای هنسخ :د ن

وبقیه  خط نستعلیق عنوان و نشان شنگرفدر سه صفحه اول . دانشگاه تهران

 . ع می شودبا قصیده ای از مولف شرو 1خط نسخ بد خط از صفحه 

کتاب که با شعر با قافیه چه سود  10صفحه  11در آخر ورق . 16تعداد اوراق 

ببعد مربوط به مطالب دیگر  10از صفحه . آمده است 8151تاریخ  .یابدمی خاتمه

 .است

شعری  1صفحه در صفحات اولیه اشعاری از اخضر به خط خود او است و در 

در . ستاشعار او ةاست که البته گزید فدایی بقیه اشعار از. است از باقر اصفهانی

 . ستکتاب خوانده ا 850 اوآمده است که مؤلف  از قول 11صفحه 

 ،آغاز: یا رب به ضیاء چشم بینش

 آهن سرد است کوبیدن چه سود  انجام: تخم را در شوره پاشیدن چه سود

 ن:ه آن است بدین مضموددر مقدمه کتاب به فارسی توصیفاتی از کتاب و نویسن
ار فدائی کزازی نسخه منحصر به فرد، این گوهر مجهول القدر و دیوان اشعار و آث 

الما  پیچیده در پال  آثار طبع قادر و وقاد و قریحه توانای شاعری است گمنام  

در این دیوان که نمونه و اثر قریحه یک شاعر عالم و فاضل . موسوم به فدائی کزازی 

. شودمی ز قطعه، قصیده، غزل، رباعی و مثنوی دیدهاست انواع شعر و اصناف نظم ا 

نیز نامی از او ها و بسی مورد شگفت است که این شاعر گمنام مانده حتی در تذکره 

مربوط )51کزاز بوده و در ص آید فدائی اهل می و آنچه ازاین مجموعه بر. نیست 

و . کزاز کو: همچون فدائی نکته دان در صفحه گویدمی 10سطر  به همین نسخه( 

در سنوات هزار و دویست و چهل و یک  نیشاو اوان زندگ سال تقریبی حیات 

آید در قصیده موسوم به بهارستان در انتظار ظهور می هجری بوده که از این شعر بر 

 غایب امام قائم:  

 داد فراق تو به ما بس که طول شلد 

 

 چهل و یک بعد دویست و هلزار.   
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نوشته شده و محتمل است به خط خود شاعر  8151ل خود این مجموعه به سا 

منتها و متصف به زهد و تقوی و در احاطه به علوم بی فدائی دارای فضل. باشد 

در . شودمی ذوالید و از ترشحات طبعش همچو مستفاد ،شرعیه و احادیث و اخبار 

میده شده( )که در این کتاب به درد دل عارف ناندامه لقصیده معنون به فی الیأ  و ا 

 :این استکه مطلعش  

 . همان در بحث آغازیم آغاز شد آخر در  و بحث و علم ما باز  

ثمر بودن علوم معمولی بی رزوی علم الهی و لدنی و افاضه از حضرت باری وآدر  

کتاب را شمار نموده  850نماید و قریب می کتبی را خوانده و دیده احصا و تعداد 

 . فید و جامعی است برای تمام کتب معموله درسیومنظومه بسیار م. است 
اول کتاب اثر و خط شاعر دیگری است موسوم به  اتگذشته از فدائی در صفح

اخضر به خط خود شاعر تحت عنوان لکاتبه و از شاعر دیگری نیز به نام باقر 

ادامه کتاب نثری است در مورد وقایع . هست 1اصفهانی اشعاری در صفحه 

در حاشیه تاریخ وفات تعدادی افراد مشهور از  18در ورق سی. االیام از مجل

 . آمده استتا آن زمان رجال سیاسی و یا علمی 
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و گذاشتم  و من نام آن را نسخه ه دستم رسیده که بای هآخرین نسخ: ه سخ ن

آن در بارة  تریثبت نشده الزم دیدم که شرح مفصلاین نسخه جائی  رچون د

در که آن که با خزاعی استمحمدحسن خه مربوط به آقای این نس. بنویسم

 . خرین لحظات بدستم رسید ولی بسیار نافع بودآ

کاغذ فرنگی)آهار مهره( خط نستعلیق زیبا تقریبا همه یک جور،  ویژگی نسخ :

در بعضی جاها خوردگی و ای هخط خوردگی در بعضی جاها، جلد پارچ

ای از »ز یک صفحه افتادگی دارد و با  آغا. سورار، عطف چرمی و دارای رکابه

حاشیه نویسانی لغاتی را از . دارای رکابه. شودمی شروع «تو کواکب و ثوابت

بعضی از مالکان هم خاطرات . )مجمع البحرین و قامو ( اندهکتب لغت نوشت
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و شکلی هم اند هبه ویژه در آخر بخش مثنویات نوشت خود را بیشتر حاوی گرانی

  اند.هیکا یاد کردرمآنگ رو ، کره و ترسیم و از ج

شروع  به خط شنگرف با بیت زیرها همانند همه نسخه)غزلیات( بخش دوم 

 :شودمی
 بلله آن نللامی کللنم عنللوان ناملله در پیللام تللو      

 

 کنم هر رف باشد باز هم نام تلو که از وی کم  

 

 :این انجامه آمده استآخر بخش اول 
حادیث المعجزات لالئمه االطهار و المدائح و قد تمت کتاب دیوان المناجات و ا 

القصائد فی مدحهم علیهم السالم و یتلوه کتاب الغزلیات تصنیف العالم العامل و  

ه ماضل الکامل بحر العلوم و بین العلما کالقمر من النجوم صاحب التصنیفات القیفال 

ل الحاج مال الفقهیه و االصولیه و الرجالیه و الکالمیه المجتهد االجل الجلی 

التاریخ و قد وقع  محمداسماعیل المتخلص بالفدائی الکزازی اعلی اهلل مقامه و زید؟

من تحریر هذاالکتاب المستطاب فی یوم االربعاء سابع و عشرین من شهر   اغالفر

نبویه علیه لالمبارک سنه اربع و سبعین بعد الف و المأتین من الهجره ا رمضان 

بالخیر و الفاتحه . . . م اغفر لمصنفه و لکاتبه و لمن ذکرهما عندالله. السالم  الصلوه و

 .و آله الصلوه بحق محمد

 در آخر بخش دوم هم چنین آمده:

 خصوص من که فدائی ز بهلر ویلم  
 

 مللالل ویللم ةپیشللکمللین عبللد عزا 
 

قد تم دیوان الشعر من تصنیفات العالم العامل و الفاضل زبده المحققین و قدوه  

ئیس المجتهدین و خیر الراشدین استاد الکل کهف الحاج و المعتمرین المدققین ر 

استادنا و موالنا المتخلص بالفدائی المسمی بالحاج مال محمد اسماعیل اعلی اهلل  

قد وقع الفتها التحریر و التسوید فی . مقامه و رفع اهلل فی الخلد مقامه و زید اکرامه 

ی فی سنه اربع و سبعین و مأتین بعد االلف و عشرین من شهر ربیع الثان لیله ثامن 

 . ( من الهجره النبویه علیه و علی آله السالم و صلوه و تحیه8111) 
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 مرعشیاهلل آیت : مربوط ب  کتابخان نسخ  و

. با تاریخ نسخه جو ظاهرا است مرعشی اهلل آیت کتابخانه این نسخه مربوط به

کاغذ آن بخشی . صفحات آن رنگی است. استخه نسترین قدیمیهم تاریخ که 

 . قرمز است به رنگ آبی و یاها آن فرنگی و تعداد زیادی از

اهلل در قبل از شروع اشعار در داخل کتاب در دو صفحه مقابل که هر دو با بسم

الحمد هلل الواهب المنان بالعلم و البرهان فی کل حین  :اولی نوشته شده در شروع شده

 . . . نمن االحیا

 و در صفحه روبرو: 
و اکمل  هذاالکتاب کلیات الشعر من منظومات العالم المحقق المدقق افضل المحققین 

المدققین المجتهد االجل االفضل االعلم االکمل االفخم مجدد االثار و مروج االخبار  

 ...عفریهمذهب الجلالثالثه من بعد االلف من الطائفه االمامیه و ا ئهالمجدد فی ری  المأ 

 در پایان: 
کتبه العبد الفقیر بعد اتمام اصل الکتاب و نسخ متعدده محمدکاظم بن نوروز علی  

 8112القعده سنه  منه قبل هذا فی تاریخ شهر ذی 

 وصالی دارد. ص 185تعداد صفحات: . مهر دارد 5و در زیر آن 

ط خ. اتمه المقدمه مناجات نسبت الکائنات الی الواجب بالذصفحه اول: لراق

 . شنگرف)قرمز(

 . دارای حاشیه از اشعار جا افتاده به خط نستعلیق و نسخخط نسخ، دارای رکابه، 
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 . گلپایگانیاهلل آیت کتابخانه نسخ  ز:

 گلپایگانی است به شماره:اهلل آیت این نسخه هم مربوط به کتابخانه

کاغذ زرد و . است و به خط نستعلیقسوخته و زرد رنگ ای هجلد آن چرمی، قهو

به شکل بیاض است و هر صفحه آن در دو ستون با خط نستعلیق خوش به 

 .ورق است 20این مجموعه . صورت مورب نوشته شده و گزیده اشعار است

 مردان ةاولواالمر تعالی شأن امیر جمل آغاز:

 خم دوست نرجدزعاشق صادق ز  انجام:
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شود و مربوط به آقای ابوالقاسم یم محسوبترین این نسخه که جدید: نسخ  ح

با قلم فرانسه نوشته شده اول آن و نیز در آخر آن صفحات سفید . فدائی است

 کاتب قرار بوده آن را تکمیل کند. است که

 آغاز: ای از تو کواکب و ثوابت

 انجام: بزرگوار خدایا به حرمت زهرا

دعا از تالوت کننده اتمام پذیرفت دیوان فدائی به خط علی اکبر احمدی التما  

 8618. دارم
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 جمع بندی

اشعار حاج مال اسماعیل فدائی های ویژگیاز ای هآنچه دراین مختصر آمد گوش

و چه بسا بتوان موارد دیگری به آن  است هجری سیزدهممجتهد و دانشمند قرن 

اینجانب بدلیل رعایت اختصار ناگزیر در اغلب موارد فقط به ذکر ابیات . افزود

هم که حتی از معنی ساده آن ام هنه تنها تحلیلی بر روی آن نداشت اخته وپرد

  ام.هاجتناب کرد

از غنای علمی  شبه دلیل معلومات سرشار ور که گفته شد اغلب اشعار اوهمانط

توان به مقصود عارفانه وی پی می خوردار است و بدون شرح و تفسیر کمتربر

از ای ههمانند همه نسخ خطی موجود پاردر عین حال باید اذعان کرد که . برد

شوند و یا اگر خوانده شوند مقصود سراینده با توجه به جو نمی واندهخلغات 

و به قول آقای موسوی . فکری و حال و هوای زمان او مشخص نیست

از کاتب است و نه  اگر خطائی هست قطعاًبه هنگام دیدن مجموعه، گرمارودی 
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کنند و به می دانشمندان تتبع ،یگر شعرا و نویسندگانددر بارة  کهچنانهم. لفؤم

، مقدمه( است که مورد 8616عنوان مثال دیوان حافی دویست سال)حافی، 

عنایت مصححان است در این مورد چنانچه توفیق بازبینی و تصحیح پس از 

 . چاپ اولیه ضرورت پیدا کند چه بسا این مشکالت بر طرف شود

برجی ای هحاج مال اسماعیل فدائی کزازی آستان. نکته دیگر گمنامی وی است

. با وجود پرکاری و تتبع و تضلع او در علم بسیار ناشناخته مانده است

 ن اذعان دارند و عجیب است باآناشناختگی او یکی از مواردی است که همه به 

ظاهرا به جاهای مختلف سفر کرده و حد اقل به نجف و مشهد و اصفهان که آن

او که این با ،باز به موطن اصلی خود برای ارشاد مردم پرداخته است رفته است

 در ده و یا مناطق کوچک چنین سروده است:ن در مذمت ماند

 را اگر در دهی مرده دان علم خود
 

 علم را کم ز الحد نباشد ،که ده 
 

 نشاید عیان کرد اسرار دانش
 

 اگر چند شاگرد ارشد نباشد 
 

گیری و انزوا باشد بر گوشهمؤلف  ئل این گمنامی ترجیحشاید یکی از دالالبته 

در آن ایام عالوه بر فسادی که در جامعه خود به آن تصریح دارد و  زیرا

خورند اوضاع سیاسی و می نیز نان ریاای هضاله مشغول فعالیتند و عدهای فرقه

 . (2861قتل و غارت و خان و خان بازی هم در زمان او کم نبوده است)دهگان، 

در وقایع االیام منتشره توسط صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در هر حال، 

 رسد که حق مطلب ادا نشده ومی شود اما به نظرمی یادی از این شخصیت

  .تری صورت گیردمورد باید تحقیق گسترده در این. شودنمی

 منابع
 8621تهران، . الذریعه الی تصانیف الشیعه. آقا بزرگ تهرانی

 .اثر آفرینان، به سرپرستی عبدالحسین نوایی
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 . 8621. تهران: سازمان چاپ وانتشارات. دانشنامه ادب فارسی. انوشه، حسن

قم: . صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست. (8611جعفریان، رسول )

 دوم. ج. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ترجمه . الف ادیانو مسئله اختعربی ابن عوالم خیال؛. (8611چیتیک، ویلیام)

 تهران: هرمس . قاسم کاکائی

اثر افرینان )زندگینامه نام آوران فرهنگی ایران  (.-8611حاج سید جوادی، کمال)

هجری شمسی( با همکاری عبدالحسین نوائی. تهران:  8600از آغاز تا سال 

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

تهران . خرمشاهیدین الءبه تصحیح بها. دیوان حافی ،حافی شیرازی، محمد

 8616. نیلوفر

تهران: مهراد، . دیوان حافی به تصحیح قزوینی و غنی، حافی شیرازی، محمد

8616 . 

. ریهج 81و  86قرن  1مکارم االثار در احوال رجال . حبیب آبادی، میرزا معلم

دهگان،  8121-8151ی هاسال هنر اصفهان و وقایع. اصفهان اداره کل فرهنگ

 تهران: زرین و سیمین.. جلد دوم. تاریخ اراک. 86121ابراهیم)

ویراستار و . مترجمان علیائی، الیس و دیگران. دائره المعارف کتاب مقد 

 . 8618تهران: سرخدار، . مسئول گروه ترجمه بهرام محمدیان

 . بکوشش اشرف جواهری. زندگینامه شهید محمود فدائی

تهران: . محمد علی فروغی بوستان سعدی به تصحیح. سعدی، شیخ مصلح الدین

 .8621. ققنو 

 .8621تهران: نشر هما، . شناخت شعر. ینی، ناصر الدینشاه حس

 .8616تهران: فردوسی، . انواع ادبی. شمیسا، سیرو 
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 .8621. تهران: فردوسی. شمیسا، سیرو ، نگاهی تازه به بدیع

 .8610. نشر نما. مشهد. علم عروض و قافیه. شهری، محمد

تهان: . گزیده متون نظم از مجانی الحدیثه)دوره عباسی(. ید حمیدطبیبیان، س

 . 8611. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تهران: کتابخانه، موزه و مرکز . تذکره مدینه االدب. عبرت نائینی، محمد علی 

 .8612. اسناد مجلس شورای اسالمی

 برکعلی ا به دستخطی حاج مال اسماعیل فدائ ، دیوان اشعار------------ 

 . هجری قمری 8662یا  8611به تاریخ . احمدی)ابن مرحوم خواجه احمد(

( . ق8611( ). ق581-میدانی نیشابوری، ابوالفضل احمدبن محمد بن ابراهیم)

 حققه و . امثال میدانی

قاهره: مطبعه . عبد الحمیدالدین فصله و ضبط غرائبه و علق حواشیه محمد محیی

. جوشش و کوشش در شعر. (8618موسوی گرمارودی، علی). دیهالسنه المحم

 . تهران: هرمس

به ضمیمه . سفرنامه عراق عجم. ق8686-8111قاجار، شاه ایران الدین ناصر

به . تاریخ و جغرافیای راه عراق عجم/ نوشته محمد حسن خان اعتماد السلطنه

 . 8611تهران: اطالعات، . تصحیح هاشم محدث

تهران: کتابخانه، موزه و . در انیس الشعراء ،کوشش بهروز ایمانی معانی به ةنام 

 . 8616. مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

دیوان مال محمدرفیع واعی قزوینی به . 8011-8011. واعی قزوینی، محمد رفیع

 . 8616ماه،  تهران:. کوشش اصغر علمی

 . 8651. نشگاه تهرانتهران: دا. فنون بالغت و صناعات ادبی. همائی، جالل الدین
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. تهران: وزارت فرهنگ. و مقاالت(ها یادنامه حکیم الهیجی) مجموعه سخنرانی

 .8611. و ارشاد اسالمی؛ سازمان چاپ و انتشارات
 

 

 
                                                 

 


