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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي
  ∗محمد عابد حسين

پرور و  دهد که آوازة آب و هواي خوش و روح هاي تاريخ نشان مي بررسي کتاب
چشمان کشمير همواره مرکز آرزوي پادشاهان و شاعران بوده است  خوبان مليح و سيه

 رسيد و ناز ها بلکه در نقاط دورتر نيز دلفريبي اين منطقه نه تنها در گوش همسايه
مناسبت زيبايي و دلکشي نام کشمير را چون نگين در انگشتر اشعار  طبعان و شاعران به

ات فارسي کشمير زدند در ادبي خوبي و زيبايي آن را مثال مي کاربردند و به خودشان به
علّت زيبايي و مناظر طبيعي از روز نخستين توجة بيشتر شاعران را جلب کرده و در  به

وقت  که هيچ) ه ۷۹۲ :م(حافظ شيرازي . ها و شعرهاي ايشان راه يافته است انديشه
  :دهد گونه تذکّر مي اين» چشمان کشمير سيه«دربارة , کشمير مسافرت نکرده است به

  ١چشمان کشميري و ترکان سمرقندي سيه  نازند ند و ميقصـر يراز ميـشعر حافظ ش به  
) م ۱۷۷۵ :م(بلبل شاه  ا داؤد معروف بهپس از پنجاه سال وفات ملّا اشرف دائري ملّ

همراه هفتصد نفر , شهرت دارد» شاه همدان«و » اميرکبير«القاب  يک عارف رباني که به
 ورود مسعود اميرکبير نه فقط از نظر تبليغ اسالم .از عرفا و فضال وارد کشمير شدند

علمي بين ايران باشد بلکه از حيث روابط ادبي و فرهنگي و مذهبي و  داراي ارزش مي
قاره  اي در شبه توان گفت که کشمير نخستين منطقه گرديد و مي و کشمير برقرار
علّامه اقبال . عمل آمد وسيله زبان فارسي به بهدر آن شود که توسعة اسالم  محسوب مي
  :اند خدمات بلند شاه همدان اشعاري گفته راجع به» جاويدنامه«الهوري در 

                                                   
  .پتنا, رئيس بخش فارسي دانشگاه پتنا  ∗
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  ٣٣٠  قند پارسي

  

  عجـــمســـاالر , سيدالـــسادات
ــتين   ــا آس ــاه دري ــه را آن ش   جمل

  ايــران صــغير  , آفريــد آن مــرد  
 رهــد گـايد صـگاه او گشـک نـي

  معمـــار تقـــدير امـــم, دســـت او
  داد علم و صنعت و تهذيب و دين       
  بــا هنرهــاي غريــب و دلپــذير   

 ١دل راهي بده رش را بهـخيز و تي
» انقاه معلّيخ«نام  در وسط سرينگر خانقاهي به» اميرکبير«ها در يادبود  يکشمير

  .است کردند که تا امروز آثارش باقي بنا
طور زبان فارسي در کشمير رواج گرفت و در عهد سالطين شهميري و  اين به

ات فارسي پيشرفت کرد و در سراسر مملکت زبان فارسي سالطين چک زبان و ادبي
هان نتيجة سرپرستي شا  محلّي در ايران و شاعراِنشاعراِن. زبان رسمي قرارگرفت
الدين اکبر فتح شد عدة  دست جالل که کشمير به هنگامي. دادند شعرگويي را ترقّي

کشمير رفتند و بعضي از اينها در کشمير اقامت گزيدند و  زيادي از شاعران همراه او به
  .وجود آمده بود به» ايران صغير« زمان کشمير مانند در اين

 دور پيشرفت زبان و در اين. ٢مدپس از سقوط مغول کشمير تحت تسلّط افغانان آ
آيد نظر نمي هاي پيش به ات فارسي مثل دورهادبي .کهالبتّه راجا س ل استاندار  جيون م

کشمير خود شاعر بود و بنابه دستور خود هفت نفر از شاعران نغزگوي آن زمان را 
  .بنويسد» شاهنامه کشمير«مأمور کرد که 

ت و ارزش قبلي ات فارسي اهميسياسي ادبيعلّت هرج و مرج  ها به در زمان سيک
 دوگرا حکمران کشمير بودند زبان فارسي از در دورة اخير که راجگاِن. را از دست داد

هاي  ار تا اين زمان زبان فارسي را در قلبيمردم آن د. حيث زبان رسمي درافتاد
عقوب يکي نمايند در رديف شاعران محلّي شيخ ي اند و پاسباني مي خودشان جاي داده

ة دهم  ترين نويسندگان و شاعران فارسيبزرگاز هاي برجسته و  تاز شخصيگوي سد
هاي مختلف سزاوار مباهات و  رارزش اين نابغه در زمينهباشد که خدمات پ قاره مي شبه

  .مآور  مياختصار بهرا او اوالً احوال زندگاني . سپاسگري است
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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٣١

  

اي در  کشمير نخستين منطقه
شود که  قاره محسوب مي شبه

وسيله  توسعة اسالم در آن به
 .عمل آمد زبان فارسي به

جامي . يي و عاصمي القاب خانواده استنام گرامي يعقوب و صرفي تخلّص و گنا
الکماالت و حضرت ايشان و شيخ امم از القاب صرفي  و جامع, ثاني و ابوحنيفه ثاني

» حي شيخ«. يافت  هجري تولّد۹۲۸/ م۱۵۲۱در سال . باشد مي
پدر بزرگوار از . دهد ميتاريخ والدت را نشان 

مير محمد علي و مير .  دولت شهميري بودنديرؤسا
,  از علماي بزرگ و اسالف و نياکان صرفي١دبايزي

العابدين بودند و سلطان  در اراکين سلطان زين
علّتي که بيشتر اهليان  به. خطاب داده بود» االمم شيخ«

شهرت » ٢گنايي«لقب  يافتند به ت ميمأموري» مدير«و » دبير«عهده  اين خانواده به
  .يافتند مي

  .مير محمد حسين) ۲(ير محمد حسن م) ۱. (مير محمد علي دو فرزند داشت
. صرفي بين برادرها بر درجة دوم بود. مير محمد حسن داراي هفت پسر بود

. آثار متانت و تيزبيني و ادراک و بزرگي در ذات او عيان بود. ذهن بودتيزکودکي  از
وجود ناز و نعم در تربيت   با.خانوادة صرفي امانتدار محيط علمي و روحاني بودند

 قرآنتحصيالت مقدماتي نزد پدر فراگرفت و در هفت سالگي . تقصير روا نداشتند چهي
کرد و از پدر بزرگوار   و در سن هشت سالگي شعر گفتن آغاز٣کريم را حفظ کرد

  :گويد صرفي مي. اصالح گرفت
  ز طبعم روان گشت شعر عجم  تم نهادم قدمـچو در سال هش  
 ٤ددگار منـودي مـر بدران کا  عار منـالح اشـپدر کردي اص  

) ه ۹۴۸ :م( هروي ٥پس از تحصيالت مقدماتي صرفي را در شاگرد موالنا آني
و ) ه ۸۹۸ :م(موالنا آني يکي از شاگردان موالنا نورالدين عبدالرحمن جامي . سپردند
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  ٣٣٢  قند پارسي

  

 عنوان به کشمير در مدرسه شاهي ةدر دارالخالف. فاضل اجلّ و استاد برجسته بود
سراي  از خراسان آمده در کشمير توطّن کرده بود در سخن. داد س ميصدرالمدرسين در
لي مقام تحصيل علوم ظاهري و باطني اصرفي از محضر اين استاد ع. نيز استاد فن بود

وجود صغرسني در عرفان و معرفت رهبري   بانمود و در شعرگويي هم استفاده کرد و
  :صرفي گويد. حاصل کرد

  يکـي   بـا  سپرد است آنگـه مـرا     
ــد ورا  ــام محم ــب ن ــي لق   و آن

  کـار  فن تعميـر بـردم از وي بـه        
 رـرده نظـرم نکـغيـن صـس هـب

  ١شـکي   از اوليا بـي    تکه بود اس  
  ز جـــامي گرفتـــه فنـــون ادب
  که نوعي که گشتم دران نامدار      

 برـده راهــوف شــرا در تصـم
صرف نظير در علوم  ملّا آني تحت تأثير فطانت و ذکاوت شيخ يعقوب و مهارت بي

خواجه . همين لقب استاد را تيمناً تخلّص گرفت. موسوم کرد» صرفي«و نحو از لقب 
  :نويسد مري مي ديدهاعظم 
شيخ يعقوب از صغرسني آثار فطانت و تيزفهمي و بزرگي ظاهر داشت و در ”

 کرده از خدمت موالنا محمد آني که شاگرد جامي قرآنسن هفت سالگي حفظ 
  .٢“شد» جامي ثاني«د و از ايشان مخاطب بهاستفادة علوم نمو, بود

گويي کرد که شاگرد از  گويا استاد از استعداِد شاگرد وقوف کلّي داشت و پيش
صرفي از محضر اساتيد معروف زمان و ماهر فن مانند ملّا حافظ . استاد بهتر خواهد آمد
  :گويد يچنانکه خودش م. الدين اکتساب علوم نقلي و عقلي کرد بصير و موالنا رضي

  گيـــر شـــدم در علـــوم دگـــر بهـــره
ــاي او  ــن مربــ ــد مــ ــن و والــ   مــ
ــوختم   ــوفيه آمـــ ــم صـــ   ازو علـــ
ــالم   ــطالح کـ ــق و اصـ ــن منطـ   فـ
 رضي آن بسي شان و فضلش شگرف

ــصير   ــافظ بـ ــي و ز حـ ــا رضـ   ز ملّـ
ــه ــوالي او   ب ــاص و م ــدة خ ــان بن   ج

  دقيقـــــات عقليـــــه انـــــدوختم  
  بـــديع و بيـــان و معـــاني تمـــام    

 ٣رفـو و صـت و نحـوخـه آمـمرا فق
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جامي ثاني و ابوحنيفه 
الکماالت و  و جامع, ثاني

حضرت ايشان و شيخ 
امم از القاب صرفي 

 .باشد مي

سپس .  در سن نوزده سالگي در تمام علوم متداوله کمال پيدا کردرو ين ااز
سياحت نمود و براي تسکين جذبة باطن و سر  به رو

از راه الهور و کابل . روحاني بسوي خراسان رهسپار شد
آنجا در خدمت شيخ حسين . سمرقند رسيد بهو بدخشان 

هبري در ر. خوارزمي حاضر شد و در حلقة ارادت آمد
. شيخ کامل در اندک زماني مدارج سلوک را طي کرد

  :صرفي گويد
ــ ــد ازان جذب ــرا بع    دســت داداي هم

ــواي ســلوک و ره اهــل حــال      ه
ــن ر ــري خواســتمادري   ه چــون رهب

  س شنيدم که چون پير خـوارزم کـ        
  مـــسافر شـــدم از وطـــن بهـــر او
ــر   ــز پي ــرا ني ــر م ــن گ ــب مک تعج  

 ري که روي زمينـضمي چه روشن

ــر در   ــوايي دگ ــاد  ه ــن فت ــر م   س
ــال   ــل و ق ــالم قي ــر از ع ــي برت   ره
  کمــر در طلــب بــسته برخاســتم   
  نــدارد دريــن رهبــري دســترس   

ــه ــادم بـ ــمرقند رو نهـ ــوي سـ   سـ
  در اندک زمان ساخت روشن ضمير      

 ١نـزيـاي گـنـوم روشـد از پرتـش
اگر ”کرد و هنگام خداحافظي فرمودند که  نامة ارشاد عطا شيخ حسين خوارزمي

 کشمير موالنا صرفي رشد و هدايت پس از مراجعت به. “تواني بيايي  مييابي بار ديگر توفيق
پس از . طالبان راه خدا خيلي استفاضه کردند. داد مخلوق الهي را هدف زندگي قرار

ميان مسافرت آرزوي زيارت  در. مسافرت نمود چند روز صرفي در اشتياق پير رو به
رف مرشد اين واقعه يادآمد که اول بايد در همان آن از ط. قرار کرد اهللا دلش را بي بيت

 موالنا صرفي چون از طرف. سير خراسان کني تا از محضر صاحبان علم استفاده بتواني کرد
علما و صلحاي روزگار خيلي استفاده  از مسافرت نمود و مرشد اين مژده يافت رو به

  .دهد مي خصال نشان مردمان خوش  بااين سفر پربار و شرف صحبت راجع به. کرد
  دمـادم قـياحت نهـسير و س به  دال پيش ازان بعد ازان نيز هم  
 ٢ام ردهـهرکسي ک  بااتـمالق  ام م بسي کردهـعال ت بهـسياح  
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  ٣٣٤  قند پارسي

  

, چون نزد سرحد قندهار رسيد, جانب خراسان حرکت کرد از آنجا همراه کاروان به
موالنا . دکرايي  خودش پذيرموالنا را در درباِر. حاکم آن ديار حسن بيگ داروغه بود

  :صرفي يک غزل سروده عقايد ديني و مذهبي را اظهار نمود
  ١وانگي آيين من استـمشربم رندي و دي  بتان دين من است مذهبم عاشقي و عشق  

هاي علمي و  تکابل کرد و هفت ماه اينجا اقامت گزيد و از شخصي سپس رو به
الدين دواني استفاده کرد  نا جاللروحاني مانند مير محمد مجذوب و سيد عبداهللا و موال

و چون وارد بدخشان شد از محضر محمد علي آدم برجسته اکتساب فيض نمود و از 
همينجا خانقاهي بود . کمال استفاده کرد  بامقام رستاق رسيد و از عارفان به» قندز«راه 

الدين  عبادت کرد و روضة نورآنصرفي در . کرده بود که مير سيد علي همداني بنا
  :گويد خودش مي. جعفر بدخشي را زيارت کرد

  رستاق آن بحر ذوق و شـهود       به
  دران خانقـــاه فلـــک دســـتگاه

  کـام  کشف حقايق رسـيدم بـه    هب
 رمـة نورالدين جعفـم از روضـه

ــم نعمــت ــود کــه او را عل   اهللا ب
  پنـاه  که هست از علـي واليـت      

  عشق را جـام جـام      کشيدم مي 
 مرـ رهبشدو ضي ـفي دم بهـرسي

  :مقبرة مير سيد علي همداني را زيارت کرد) تاجيکستان(بعد از آن در مقام کوالب 
  مشرف شد آنجـا فقيـر حقيـر       

 د عليـيـوار ســــر پرانازــم
  رطـــوف مـــزار اميرکبيـــ بـــه
 جان بندة آن ولي تم بهسکه ه

عالوه بر , فيض محمد زاهد بلخي استفاده کرد  بابلخ رسيد و از صحبت از آنجا به
اين از ابوالخير و قاضي صالح نيز کسب فيض کرد در طي اين سفر شهرهاي گوناگون 

 هسلطان اوبهي مصافحه نمود شيخ سلطان اوبهي از سه واسط را عبور کرده در بخارا به
. گردد  وصل ميصحضرت رسول مقبول توسط شيخ ابوسعيد معمر حبشي به يعني به
  :گويد موالنا مي

ــيز اصــل کمــاالت ســلطان ع   ل
  نــزد خــدا و پيمبــر قبــول    بــه

ــه   ــدندي ب ــصافح ش ــفيا م   او اص

  بــود مولــد آن ولــي» اوبــه«کــه 
  رسـول   بـا  مصافح به سه واسطه   

  اهــل علــم و چــه از اوليــااز چــه 
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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٣٥

  

 او گشت اين بنده هم ح بهـمصاف دمـل قـض فضـداهللا از فيـحم به
 خراسان رسيد و شيخ حسين خوارزمي را ديدار کرده بهکرده  طور سفر همين

هاي ايشان استفاده کرد و ديگر  دانشمندان و عارفان ديگر مالقي شد و از صحبت با
الدين کبري  کرده در خيوق در خانقاه شيخ نجم يمقامات تهذيبي و ثقافتي را ط

  :گويد چنانکه مي. ١کشي نمود چلّه
ــتان ــپهر آســ ــاه ســ   در آن خانقــ

 نـدق يک اربعيـتم من از صـنشس
  ين زمـان شيخ کبري است تا ااز  که  

 نـور عيـم حـادمـن خـيـدران اربع
 را زيارت عرضا مشهد مقدس کرد و روضة امام علي پس از سير خوارزم موالنا رو به

  :سرايد موالنا مي. دهد که عيناً مشاهده کرد اينجا يک کرامت را نشان مي. کرد
  مـشهد شـدم مـستفيض از امـام         به

  امـــام رضـــا شـــاه عـــالم مـــدار
  وده زنــي رفــيقم در آن ســير بــ  

ــن و او در آن گنبــد پــر صــفا      م
ــديم  ــبي بگذران ــاش ــام   ب ــم تم   ه

ــه ــي او ب ــجود  ول ــر در س ــاه س   ناگ
ــه در ــاني کـ ــؤذّن زمـ ــداد بامـ   مـ

ــا شــده   ازان خــواب برخواســت بين
  دلش از غبار غمـي صـاف و پـاک         
ــدمش  ــان دي ــا شــده آنچن   چــو بين

  گفتا کـه مـن خـود نديـدم امـام           به
  من اين چـشم بـر پـرده ماليـدمي         

ــاب از اد ــيخط ــاب کردم ــام  ب   ام
 مـنا دو چشـدار و بيـاز بيـده بــش

ــه   ــي علي ــن موس ــي ب ــسالم عل   ال
  غالمش چو معروف چنـدين هـزار      
  زني ني که خوش مرد مرد افگنـي       
  کــه آنجــا اســت قبــر امــام هــدي

   ربـود از امـام     يکه خـواهيم فيـض    
  نهاد و در آن سجده خـوابش ربـود        
ــحرگاه داد  ــروس س ــون خ ــدا چ   ن

ــه ــشم او وا   ب ــصر چ ــور ب ــدهن   ش
  نـاک  کحل الهـي عجـب سـرمه       به

  از احــوال آن خــوب پرســيدمش  
   سـرخ فــام ةکـه بـود او پــس پـرد   

ــدمي   ــويش ناليـ ــوري خـ   ز رنجـ
ــي ــدم  هم ــي دمب ــاگفتم ــام  ب   ام

 ده وا دو چشمـارت شـن بصـعي به
هاي طوالني  موالنا در طي اين مسافرت. طور آن نابينا از کرامت امام بينا شد اين به
ها و  مان زمان مواجه بودند و در مدرسهليل دانشمندان و عاتکريم و تجل  باهمه جا
آوران عصر که در  نام. شدند و استفاده کردند حرمت و اکرام تلقّي مي  باها خانقاه
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  ٣٣٦  قند پارسي

  

خيلي زود ناچار شدند که , مباحثات عالمانه غالباً شاهد قدرت و غلبة وي بودند
کشمير بازگشت ديد  چون به. ادندالکماالت د  لقب جامعاو بهفضيلت او اعتراف کنند و  به

لذا . اند هاي اينها عاجز شده ويرراه  حکمران هستند و مردمان کشمير از بي» ها چک«که 
 شهنشاه اکبر درباِر  خاکي رو بهدحضرت بابا داؤ  باموالنا صرفي چندي نفر از امراء

قه را در  اين منط١ه ۹۹۴/م ۱۵۸۶اکبر موالنا را تجليل و تکريم نمود و در . کردند
عزيمت حج بيرون  سپس موالنا به. حکمراني خود شامل کرد و کشميريان را امان داد

آمد و در بغداد چندي توقف کرده راه حجاز پيش گرفت و آنجا پس از اداي ارکان حج 
 و شيخ عبدالعزيز و ديگر استفاده کرد و ٢از مشايخ معروف مانند علّامه ابن حجر مکّي

در بازگشت از حج دوباره در . فسير و حديث اسناد حاصل کردويژگي در فقه و ت به
ماندة زندگاني را  باقي. اهدا شداو  بهاينجا کاله حضرت بايزيد تبرکاً . بغداد توقف کرد
اليطوالني موالنا در طي سفر . سربرد ههاي علمي و ادبي و اصالحي ب تدر کشمير در فع

گوناگون را گردآوري کرد و يک کتابخانة هاي  هاي خطّي از عنوان بيشتر نسخهصرفي 
  .کنندگان خيلي سودمند و پرارزش بود بزرگ در کشمير برپا کرد که براي پژوهش

در مرحلة اول از . طور زندگي موالنا داراي سه مرحلة مسافرت وجود دارد اين به
حيث يک دانشجو در شهرهاي پنجاب و آگره و اجمير و الهور و احمدآباد کسب علم 

 دانش کرد و در مرحلة دوم از حيث مريد شهرهاي گوناگون مانند خوارزم و بلخ و و
. شيخ حسين خوارزمي دست ارادت داد ين را پيموده بهغزن و سبخارا و سمرقند و طو

و در مرحلة سوم براي توشة آخرت مسافرت کرده مکّه معظّمه و مدينه منوره را زيارت 
  .کمال کسب فيض نمود  باو بغداد از دانشمندان و عارفاننيز در شهرهاي يمن و شام . کرد

 باشد و دانشمندي نابغة روزگار موالنا صرفي داراي حرمت و حشمت بسيار بلند مي
از صرف و نحو و عروض تا فقه و حديث و تفسير و حکمت و عرفان . بلند آوازه بود

ازينها گذشته . ليف کردهاي تأ  فن کتابي و رسالهةهمه چيز مورد عالقة او بود و در هم
هنرهاي گوناگون که   باتوانست قريحة شاعري نيز داشت و مثل شاعران معاصر مي
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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٣٧

  

نيازي و وقار عالمانه او  خود جلب بکند اما بي داشت توجه پادشاهان و شاهزادگان را به
آنکه هنرهاي او از معما و حکمت تا شعر و انشا مورد   با.را از ستايشگري دور داشت

آوران عصر در مباحثات عالمانه شاهد  نام. وجه و عالقة دانشمندان و ميران وقت بودت
مثالً . فضيلت او اعتراف نمودند قدرت و غلبة او بودند و خيلي زود ناچار شده به

العادة صرفي محو حيرت ماندند و  الشعراي فيضي و ابوالفضل از استعداد فوق ملک
الکماالت و  جامعوي  بهنيز . کردند ياد مي» ايشان«ز لقب احترام ا با ميانه يعارفان آسيا

باشد که هم  انگيز مي زندگاني موالنا موضوعي بس دلپذير و ولوله. گفتند کثيرالجهات مي
بين و از طرف ديگر جهانگرد  عالم روحاني و عارف رباني و خودبين و خدابين و جهان

ّترين  مهم. وزگار و مبلّغ اسالم استيک نابغة ر, و نويسنده و شاعر و از همه باالتر
الير ياز مجاهدات و مساعي خودش خطّة مينونظ. باشد هاي او تبليغ و تدريس مي تفع

. نور اسالم منور ساخت و تعليمات اسالمي را اشاعه نمود و توسعه داد کشمير را به
م در  ۱۵۹۲/ه ۱۰۰۳قعده   ذي۱۲ اين آفتاب تابان نظم و نثر و علم و عرفان در هخرباال

که آنجا » لدکَ زينه«نزد . ا هللا و انّا اليه راجعونانّ. ١سن هفتاد و پنج سالگي غروب کرد
شهرت » محلّه ايشان«و اين وقت از نام . کرده بود مدفون شدند خانقاه خودش را بنا

خليفه مخصوص . النّاس شرکت کردند در جنازه علما و صلحا و امرا و عوام. دارد
  :اهللا نوشهري تاريخ ارتحال رقم نمود بخواجه حبي

  بـبيـن» چراغ«اول و آخـر   بهر تاريخ نقل رهبر دين  
  ۳= اول چراغ ـ چ يعني ج 

  ۱۰۰۰= آخر چراغ ـ غ 
   ه۱۰۰۳مجموعه 

از زمان حيات او تا اين دوره اساتيد و ناقدين مانند ابوالفضل علّامي و ملّا عبدالقادر 
اهللا نوشهري و شيخ عبدالوهاب نوري و خواجه  جه حبيببدايوني و شهنشاه اکبر و خوا

  .اند مري و پير حسن کهويه در تأليفات خودشان اظهار عقيدت نموده اعظم ديده
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  ٣٣٨  قند پارسي

  

   صرفيا موالنآثاِر
اند و  هبين رفت آثاِر او ازاند بيشتر  ي گذاشته پموالنا صرفي در نظم و نثر آثار گرانمايه

چاپ نرسيده  بلکه بيشتر آثار منثور به. عر گمنامي هستند در قاند مانده  که باقي نيزچندي
اند که در فنون مختلفه بوده  نگاران تصنيفات موالنا را تا سي و دو نشان داده تذکره. است

ها که مريدان و عقيدتمندان  البتّه چند تا نقل. زدگي کتابخانه از بين رفته آتش  باولي همه
باشد  در نثر مي» روائح«ترين آنها  باشد و برجسته ن ميقرار زيري موالنا نگهداري کردند به

 اسرار و رموز عرفان و حکمت را در آناند و در  موالنا جامي نوشته» لوائح«که در تقليد 
  .نثر ساده بيان فرموده است

   منثورآثاِر
  :شود اختصار تذکّر داده مي به منثور موالنا اينجا آثاِر

باشد که در   کريم ميقرآن آخرين ة تفسير دو پاراين کتاب اصالً: الطّالبين مطالب .۱
اند چونکه موالنا استاد برجستة زبان فارسي و عربي بوده و  زبان تازي تأليف نموده

 بارة و نازک درمهمين تصنيف نکات  ادر. داشت  ميلبر زبان عربي نيز تسلّط کام
 .توضيح داده استرا  قرآنآيات 

مسايل حج و مناجات مسنونه را در عبارت ساده ين رساله تمام  ادر: الحج مناسک .۲
 .الً شرح دادهمفصّ

اين کتابي است که موالنا در تمجيد و تفضيل خلفاي راشدين و اهل بيت : اربعين .۳
آوري کرده  اين موضوع از صحاح ستّه احاديث نبوي را جمع اند و راجع به نوشته
شريح در فارسي نظم تا حديث را جداگانه تخريج کرده و پس از ت نيز چهل. است

 .شود بدين علّت اربعين خوانده مي. کرده است
هاي خودش را يکجا گردآورده و شرح داده ا کتاب موالنا همه معمدر اين: يد بيضا .۴

 .است
موالنا چونکه . گويي اين يک تأليف تازه و دلچسپ است در فن تعميه: کنزالجواهر .۵

معم گويي يد طولي ميادر فن در ايني دارد لذا همه آنها را اديز يهااداشت و معم 
 .کتاب تذکّر داده است



  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٣٩

  

آن احاديث صحيح بخاري که تنها سه تن از : تشريح و تحشّيه ثالثيات بخاري .۶
ثالثيات بخاري خوانده , باشد  و السالم روايت ميةالصّلو اصحاب رسول مقبول عليه

يرايه احسن تشريح جا کرده در پ موالنا صرفي آن احاديث ثالثيات را يک. شود مي
 .دهد اين ثالثيات مباني اسالم و اصول و دستور شريعت را نشان مي. نموده

علّامه شيخ تفتازاني در اصول فقه يک کتاب : تحشّيه بر توضيح و تلويح تفتازاني .۷
نگاري اين  موالنا صرفي از تحشّيه. اند تأليف نموده» توضيح و تلويح«نام  مستند به

 استنباط ص و احاديث نبويقرآناز آيات , دون تفقّه و اصولکتاب نشان داده که ب
اين کتاب پژوهش کنندگان را در راه تخريج مسائل . باشد مسائل فقهي ناممکن مي

ا کرده استراه تازه مهي. 
 ةين تأليف اين است که در آيين امقصود موالنا از: تشريح احاديث صحيح بخاري .۸

حديث و فقه که  و اعالم داده نيم استنباط کبتوانيمرا احاديث چطور مسائل فقهيه 
 .الزم و ملزوم است

 ه ۱۰۰۲در سن » االلهام سواطع«نام  نقط به فيضي دکني تفسير بي: االلهام تقريظ سواطع .۹
  :نويسد در يک نامه مي. ين تصنيف نازان بود ااتمام رسانيد و بر به
اين .  است تمام شدکه سال حال“ ) ه۱۰۰۲(الثّاني اثنين و الف  در عاشر ربيع”

افزاي اين  غرابتش زياده از آن است که حيرت. عطيه غيبي مخصوص فقير بود
  .١“فن نه گردد

  :نويسد اين تفسير مي موالنا غالم علي آزاد بلگرامي راجع به
نقط است که هزار سال  االلهام تفسير بي برهان فضيلت شيخ فيضي سواطع”

 ضاين که اين چنين کار دشوار در عرطرفه . متعدي را ميسر نشد پيشتر هيچ
  .٢“منتهي رسانيد دو سال از مبدا به

 شهنشاه اکبر در محضر موالنا صرفي فيضي اين اثر نغز علمي و ادبي را در درباِر
. فضيلت او اعتراف کند و مدعي برتري علمي بود پيش کرد و در انتظار بود که موالنا به
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  ٣٤٠  قند پارسي

  

 همان صنعت ةه در زميناهالبد  قلم برداشت و فيموالنا صرفي بدون تأمل در همان حال
شاهد قدرت و غلبة , فيضي خيلي زود ناچار شده. نقط يک تقريظ مبسوط رقم نمود بي
  .باشد ات عربي مي ادبيةحتماً اين تقريظ يک نمونة عمد. دواو ش
اين کتاب . اين تصنيف موالنا اصالً در پيروي موالنا عبدالرحمن جامي است: روائح .۱۰

. دهد  پنجاه رائحه دارد و اسرار و رموز عرفان و سلوک را توضيح ميتال چه
اين تفاوت که لوائح در  وجودي که هردو تصنيف در فن تصوف است ولي به با

اين دو تأليف  راجع به. عبارت مقفّي و مسجع است و روائح در نثر ساده و سليس
 .دشو گرانقدر علمي و ادبي اينجا قدري تفصيل داده مي

. “روائح ايست که بر سنن لوائح مسمي به هاين عجال”دهد که  موالنا صرفي اعالم مي
موالنا در پايان کتاب , اعتراف حقيقت  باحتماً اين کتاب در تتبع لوائح جامي است ولي

  :سرايد طور تعلّي مي به
  روايحتا د ـش آمـد پيـنيام  ١معني روايح از لوايح کم به  

. ن هردو کتاب مبني بر عدل باشد زيرا که موضوع يکي استهرحال مقايسه بي هب
بخش اول در حمد و ستايش خداي متعال و بخش دوم . هردو کتاب چهارتا بخش دارد

در مناجات و بخش سوم در تمهيد کتاب و بخش چهارم در کشف رموز و اسرار 
نام رايحه  صرفي بهاند و موالنا  موالنا جامي آن نکات را اليحه ناميده. باشد تصوف مي
البتّه . باشد تمهيد کتاب شاهد قدرت و کمال هردو شاعر و نويسنده مي. کند موسوم مي

باشد و جانب ديگر  لوايح نقش اول است و جامي خودش مخترع اين طرز مبتکر مي
  :صرفي در پيروي جامي سعي کرده است مثالً در لوايح جامي نوشته است

شماريم هرچه در  آرم و ستايش تو بر تو نمي ميخداوندا سپاس تو بر زبان ن”
جانب عظمت و کبريايي  صحايف کاينات از جنس اثنيه و محامد است همه به

از دست و زبان ما چه آيد که سپاس و ستايش ترا شايد تو چناني . تو عايد است
  .“اي  و گوهر ثناي تو آنست که خود سفتهاي که خود گفته

  :نويسد عني در روايح مياين م موالنا صرفي راجع به
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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٤١

  

ا صرفي بيشتر طوالني موالندر طي سفر 
هاي گوناگون را  هاي خطّي از عنوان نسخه

گردآوري کرد و يک کتابخانة بزرگ در 
کنندگان  کشمير برپا کرد که براي پژوهش

 .خيلي سودمند و پرارزش بود

ذات و صفات تو است و  پاکا خداوندا اگر جنس حمد و ثنا مخصوص به”
استحقاق و شکر و سپاس منحصر در نعم و عطيات تو اما ترا غير از تو 

 و چنانچه بايد و شايد نتواند ستود
جناب  سواي تو اليق بهشکرگذاري ما

آالء و نعماء تو نتواند  کبرياي تو وافي به
  .“ودب

سلّم  ي اهللا عليه و آله ورسول مقبول صلّ
در توصيف و تحميد ذات و صفات 

هم اللّ: فرمايند که کنند و مي خداوندي اقرار عجز مي
  .احصي ثناًء عليک انت کما اثنيت علي نفسکال

  :دهد که  مورد علّت را نشان ميدر اينموالنا صرفي 
بحمدي که سزاوار صفات و دانيم ستودن و  کنه ذات و صفاتش را اصالً نمي”

  .“ذاتش باشد کي توانيم
  :نمايند  معني توضيح ميدر اينولي موالنا جامي 

آور حضرت انا افصح العرب علم فصاحت را انداخته و خود را   که زبانيجاي”
شايي و هر گ باني را چه امکان زباندر اداي ثناي تو عاجز شناخته هر شکسته ز

  .“يرايآشفته راي را چه ياراي سخن آ
  :گويد صرفي مي

يکي است و خوشا   باآوري که در اداي حمد و ثناي الهي معترف حبذا زبان”
  .١“عجمي  باگستري که در احصاي آالء و نعمايي نامتناهي متّصف سخن

م کتاب داراي اهميباشد صرفي اين بخش را مناجات نام داده  ت بسيار ميبخش دو
 در بخش سوم ٢البتّه پروفسور براؤن. وشته استاست ولي موالنا جامي بدون عنوان ن
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  ٣٤٢  قند پارسي

  

خودش مناجات ناميده و زيباترين بخش کتاب قرار داده و در » فارسي تاريخ ادبيات«
  :قرار زير است مناجات لوايح به. زبان انگليسي ترجمه هم کرده

الهي الهي خلّصنا عن االشتغال بالمالهي و ارنا حقايق االشياء کماهي غشاوِت ”
نيستي , شاي و هر چيز را چنانکه هست بما بنمايگاز بصر بصيرت ما بغفلت 

را بر ما در صورت هستي جلوه مده و از نيستي بر جمال هستي پرده منه اين 
صور خيال را آيينة تجلّيات حسِن جمال خود گردان نه علّت حجاب و دوري 

جهالت و و اين نقوش وهمي را سرماية دانايي و بينايي ما گردان نه آلت و 
کوري محرومي و مهجوري ما همه از ماست ما را بما بگذار ما را از ما رهايي 

  .“خود آشنايي ارزاني دار  باکرامت کن و
  :نويسد اين عنوان صرفي مي راجع به

علّت غبار جرم و معصيت اين خاکسار کوي  الهي از کمال وسعت رحمت بي”
لمِت گناه هستي اين نشان و ظ رشحات سحاب عفو و مغفرت به مذلّت به

خودپرست را در پرتو انوار نيتي مستور و مقهور گردان و بر محو اين وجود 
بود است دران ذات باقي که حقيقت وجود است توضيقم ده  موهوم که نمود بي

و از تتق وحدت و جمال وحدت و جمال وحدت حقيقت چشم بصيرتم را 
 را سهل سبل نجات از فضاي کشف و عيان پرده منه و اقوم طريق وصول به

تنگناي نطق و بيان اين سرگشتة تيه جهل و عميان را بنماي و رنگ رنگ 
  .١“االتّحاد از جرأت حقيقت اين نامراد بزداي مصقلة ما به االمتياز به مابه

دانند که اين انشاپردازي صرفي چقدر معياري و حامل مقام بلند  اهل نقد مي
عدل  وايح صرفي را ديده و خوانده باشند قضاوت بهاي کاش پروفسور براؤن ر. باشد مي
هدف بنده از نقل عبارت هردو کتاب اين است که موالنا صرفي نيز مانند . رسيدي مي

رود و واقعاً  شمار مي طولي دارد و استاد فن به موالنا جامي در انشاپردازي فارسي يد
  .خواندن است» جامي ثاني«لقب سزاوار 
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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٤٣

  

  ي موالنا صرفييشعرگو
صرفي از هشت سالگي شعر گفتن آغاز کرد و از پدر خودش اصالح گرفت و مانند 

صرفي يکي از بزرگترين .  کريم را حفظ کردقرآنحافظ شيرازي در هفت سالگي 
آزمايي  گوي سدة دهم هجري کشمير است و در انواع مختلف شعر طبع شاعران فارسي

د شعر فارسي را جلوة تازه داده شمع احساس و بارقة فکر و بينش خاص خو ابکرده و 
داند و عقيده دارد  است صرفي شعر را نمودار روح و طرز فکر و آمال دلپسند شاعر مي

, که هر قدر انديشة شاعر بلندتر همان قدر سخنش از صداقت بيشتر برخوردار باشد
ين کند و حق ا تأثير کالمش بيشتر باشد و اين جمله عناصر را از اخالق شاعر تعبير مي

گوي ايران و  جاها بازتاب انديشة سرايندگان فارسي است که شعر صرفي در بيشتر
چه از نظر عروض و ترکيبات و تشبيهات و استعارات و صنايع لفظي , باشد قاره مي شبه

کند بلکه  او نه تنها براي خود حق آزاد ذهني طلب مي. و معنوي و چه چيزهاي ديگر
مختصر اينکه موالنا صرفي يک . ني هم گذاشته استبراي پس آيندگان فضاي آزاد ذه

الکماالت است ت برجسته و جامعشاعر قادرالکالم است و حامل شخصي.  
  .دهم در زير انواع مختلف شعر صرفي را مورد نقد و بررسي قرار مي

صرفي گرچه در انواع شعر آثار برجسته دارد و شعر هر گونه گفته است ولي ميدان 
  .باشد ي مينگار اصلي مثنوي

 و وزيران و نبينيم که شاعران در سرپرستي پادشاها در طول تاريخ شعرگويي مي
برخالف اينها . اند ه حالي زندگاني کردهاند و در مرفّ حاکمان فن شعرگويي را ترقّي داده

 شاهي نبوده بلکه مدام خود را خانواده و درباِر وقت در سرپرستي هيچ موالنا صرفي هيچ
ام زندگاني در سير و سياحت بيشتر اي. داشت هاي سياسي و فکري مشغول مي هدر مبارز

ها و  هاي خانقاه ت نيز بار سنگين مسئولي.گذرانيد و تبليغ اسالم و رشد و ارشاد مي
گويي  کرد البتّه هميشه در بديهه شعرگويي توجه مي گاهي به ها برسر داشت و گاه مدرسه
از احوال علمي و سياسي موالنا . آزار بودند ويان در پيگ حسودان و هرزه. آمد موفّق مي
لفظ شيرين و نطق فصيح در   باو دائماً. داشت شود که او سري پرشور مي کشف مي

هاي گوناگون  اين گرفتاري  باکرد ديگران را هدايت مي, شعر عالي و نثر متين
  .گذاشته و مردمان را دعوت فکر و عمل داده است شاهکارهاي ادبي پي



  ٣٤٤  قند پارسي

  

  نگاري مثنوي
اند مثالً  ها نظم کرده بسيار خمسهاست  نظامي خمسةخمسه صرفي در استقبال 

ترين  بدون ترديد امير خسرو موفّق. انخواجو کرماني و فيضي و ديگر, خسرو امير
موالنا جامي . ١اند سراي شعر فارسي است که در تتبع نظامي آثاري ارزنده آفريده خمسه

هفت اورنگ او در واقع تختة مشقي است . نظم کرد» رنگوفت اه«نيز در پيروي نظامي 
خمسة نظامي متاع سراسر . ن سبک خسرو و نظامي را تمرين کرده است آکه شاعران در

امير خسرو در . اتمام رسانيد زندگاني او بود و در بيست و پنج سال اين پنج مثنوي را به
ميان مدت هفت  والنا صرفي درم. طي مدت کوتاه سه ساله خمسة خود را سروده بود

نگاران از کردارهاي غيرتاريخي رزم و  جانب ديگر خمسه. سال خمسة خود را نظم کرد
هاي حقيقي و تاريخي را موضوع مثنوي قرار  بزم را آراسته کردند ولي صرفي کارنامه

آراستگي , و موعظت پند, نگاري وقايع. باشد اين جهت يک گونه عجاله مي دهد به مي
مثنويات خمسة صرفي . باشد  موالنا صرفي مييسراي هاي مثنوي م و رزم از ويژگيبز
  :قرار زير است به
 ۹۹۳ الدر س.  بيت دارد۴۰۵۳اين نخستين مثنوي صرفي است و : االخيار مسلک .۱

  .دهد م را نشان مينام مثنوي تاريخ ترقّ. هجري سروده شده است
  :گويد صرفي مي
  مـخ هـد و تاريـه شــالـام رسـن  مچون کردم رق» االخيار مسلک«  

 امير االنوار مطلع جامي و االحرارحتفةنظامي و , االسرار مخزناين مثنوي در مقابل 
صرفي گذارش بيست تا مجالس مرشد خود شيخ حسين . خسرو سروده شده است

 مثنوي نظم کرده است و سلوک الي اهللا و مباني اصول تصوف در اينخوارزمي را 
ميان مبحث فقر اضطراري و فقر اختياري را در  در. ث قرار داده استرا مورد بح

الفقر « و ديگر »کاد الفقر ان يکون کفراً«. السالم  وةالصّلو روشنايي حديث نبوي عليه
درجة   مثنوي بهدر اينعذوبت بيان و سالست زبان .  مبرهن ساخته است»فخري

تعليمات و دستورهاي , لمانانکند که مس  مثنوي سعي ميدر اينصرفي . کمال است
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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٤٥

  

وطنان  هم. پيرا بشوند بازآيند و بر آن عمل, اند دست فراموشي سپرده اسالم را که به
نمايد و تحت تأثير فصاحت کالم  خود را در پيراية ترحم و تلطّف دلجويي مي

وطن مألوف  دهد و راجع به موالنا روم و سعدي و خسرو رموز آفاقي را نشان مي
  :گويد مي

  گر ز قضا شکوه کني در دهر      
  تو کلک قضا زد رقم هرچه به

  جـاي زهـر    شهد نيابي تو بـه    
  هايت نشود بيش و کم از گله

کند  صرفي از حيث معمار اخالق و ترجمان صبر و استقالل کشميريان را توصيه مي
کند که  هاي اخالقي تلقين مي هاي عرفاني و قصّه خطاب  باهم يک شوند و  باکه

  :دوام پاکي دل و تطهير قلب البد استبراي بقاي 
  خـدا   بـا  صرفي اگر نيست دلـت    

  کار نيکو کن و حق انديش باش      
 محنت و رنجي که رسد از قضا

ــردد روا  ــو نگـ ــاز تـ ــيچ نمـ   هـ
  با خبر از ذاکـري خـويش بـاش        

 اــ رضزــجود ـبـد نـوحــکار م
از  را هکند که جامع صرفي هدف اخالقي و تربيتي را منظور داشته کوشش مي

صراط  نصايح دلپذير به  باگشتگان راه راست را آور پاک کند و گم جرائم خجلت
صرفي عرايس افکار و عقايد خود را در پوششي از . مستقيم رهنمان باشد

نفاست الفاظ و . استعارات و تشبيهات بکر و بديع بر منصّة شهود جلوه داده است
  :داند معاني را الزم مي

 کي بود آن نزد سخندان صحيح  يحـ فصدـن لفظ نباشـسخ گر به  
شيوة  مقصود خود را به. طور ساده و روان ولي مدلّل بيان کرده صرفي مطالب را به

  :دست آورده است احسن به
 »يوسف و زليخا« و »شيرين نظاميخسرو «اين مثنوي در پيروي : وامق و عذرا .۲

  : رسيداختتام  بههجري ۹۹۳ بيت دارد و در سال ۳۶۰۴. جامي سروده است
ــرف   ــه ص ــتم نام ــق يبخ ــد الي    دي

 
  »معشوق و عاشق  «که تاريخش بود    

 ) ه٩٩٣(                       
تشبيهات و استعارات نوين . طرز بيان لطيف و زبان ساده و سليس و مؤثّر است

  .کشور چاپ شدهجري در مطبع نول ۱۳۱۸ ر سالد دارد نخستين بار



  ٣٤٦  قند پارسي

  

شرح داده است و در خالل کالم را شق  عآالمصرفي در شيوة دلچسپ اين داستان 
سلّم و  تمثيالت روحاني را ابراز نموده و عشق رسول اکرم صلّي اهللا عليه و

حضرت مير سيد علي همداني و , احسانات اولياي کرام مانند محسن کشميري
صرفي عقيده دارد که جوهر .  نشان داده استهةً و بداةًيحسين خوارزمي را کنا

کند و همين جوهر  ميمطابق ظرف استفاده  وح وجود دارد و بهر عشق در ذات ذي
ق شداستان خالي از لطف و عاين . رساند زاد را بر مقام بلند انسانيت مي عشق آدم
  :رساند اتمام مي اين اشعار تشکّر به  باصرفي اين مثنوي را. نيست

  ياين گنج ثان    با بحمد اهللا که  
  امه مرتّـب  نبحمد اهللا که شد     

 ن موافقـم  باداـخشد فضل ب

  يدو گنجم آمـد از نقـد معـان        
  ترتيب خوش و طرز مهـذّب     به
 قـذرا و وامـة عـرح قصّـش به

اين موضوع قدرت قريحه و  بسياري از شاعران فارسي راجع به: ليلي و مجنون .۳
سخنوران نامي که در . اند ل و ابتکار را از خود نشان دادهحالوت بيان و بلندي تخي

 :کند اين طور ياد مي صرفي به, اند جواب آن پرداخته زمان خويش به
  يهم خسرو گفت و هم نظام     

   مکـرر ين قصّه کـه بـشنو    يا
 نيـل بغض منشـاه ار بهـزنه

  يهم زبـدة اهـل حـال جـام        
ــد رواج د   ــار ده ــر ب ــريه   گ

 نيشان کناره بگز ِتـاز صحب
  :ويدگ موالنا مي. باشد  ميهجري ۹۹۸ است و سال ترقيم ۲۶۰۴ابيات مثنوي تا 

ــرازي  ــخن ط ــه س   در خاتم
 

  »شرح عشقبازي «تاريخ تو   
  ) ه٩٩٨(               

کند که از بغض و کينه دل را پاکدار تا در دنيا و  صرفي در اين مثنوي تأکيد مي
موالنا اين مثنوي را در عنوانات ذيلي پخش کرده اسلوب . شويعقبي موفّق 
  .بندي داد سخن داده است لهامعدر محاکات و م. کاربرده است درامائي را به

دار غزوات نبي اکرم صلّي اهللا عليه  مسمي اين مثنوي آيينه  بااسم: النّبي مغازي .۴
زندگاني مکّي رسول مقبول صلّي اهللا عليه و , پس از ابواب تمهيدي. سلّم است و

هاي گوناگون را  سلّم را بيان کرده است که چطور در تبليغ اسالم مشکل آله و
ها را تذکّر داده روش مدافعانه  ها و سريه ردند پس از آن هجرت و غزوهاستقبال ک
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تقديس و تکريم , ميان منظرکشي و محاکات در.  را نشان داده استانمسلمان
  .حضرت ختمي مرتبت صلّي اهللا عليه و آله و سلّم ملحوظ خاطر است

ه را موالنا صرفي توضيح داده که مسلمانان هميشه در طي جهاد روش مدافعان
اند و تا آخرين لمحه براي حفظ و ايمان پاسدار صبر و استقامت  گرفته پيش
موالنا روم جزئيات و  معنوي مثنويشيوة  صرفي در نظم اين داستان به. اند بوده

  :تمثيالت گوناگون را نشان داده است
  فرمــود کــاي دوســتان در قتــال بــه

  وقـــــاري بورزيـــــد روز نبـــــرد
 سيدد رـم خواهـتر خص کـچو نزدي

  تعجيل خوش نيست کردن جدال     به
  پيکـــار تعجيـــل کـــرد نبايـــد بـــه

 يدـد کشـت بايـان دسـر و کمـتي به
 گرفته شده است مثالً در تحت حديث صتفصيل اين داستان از احاديث نبوي

  :خورد  يعني مؤمن از يک سوراخ دوبار زخم نمياليلدغ املؤمن من حجرة مرتني
   گفـت مـؤمن دو بـار       صشه انبيا 

   حاصـل معنـي ايـن حـديث        بود
 ي کلفتيـد از کسـون رسـترا چ

ــار   ــوراخ م ــردد ز س ــده نگ   گزي
  که مؤمن بود پز حذر زان خبيـث   

 تيـد از آن الفـاو بع هـري بــنگي
 صسيرت رسول اکرم کند که مسلمانان را بايد که مربوط به موالنا صرفي توصيه مي

  :اينداکتساب فيض بکنند و در کار کردارسازي سعي بليغ بنم
  ام  رســول اهللاصغــالم محمــد

  اگر جز هـوايش بـود در سـرم      
 ر بود گردنمـگ ز طوقش تهي

  ام شهنـ در اقليم اخـالص شاه    
  همه خاک نکبت سزد بر سرم     

 نت منمـوق لعـزاوار صد طـس
  : سروده استاي ديگر گونه اقبال الهوري همين مضمون را پس از صرفي به

  اوست خويش را که دين همه ي برسانمصطٰف به
 ١ـتـي اسـولهبــيدي تمـام بــاو نرس هـاگـر بـ

  :پايان رسيده است  بههجري ۱۰۰۰ است و در سال ۳۳۸۰تعداد ابيات اين مثنوي 
  الکتاب  چو کردم طلب سال ختم    

  طلب گر تو خواهان اين مطلبي     
  مرا گفـت پيـر خـرد در جـواب         

ــازي  ــرف دوم از مغ ــي ز ح   النّب
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 ) ه١٠٠٠(                     
  .رسيدچاپ   الهور به, در مطبع نولکشورهجري ۱۳۱۶اين کتاب در سال 

 مثنوي مقامات و مصطلحات مختلفه سلوک را در اينموالنا صرفي : مقامات مرشد .۵
مقام خالفت الهي  کس به نشان داده است صرفي عقيده دارد که بدون مرشد هيچ

شيخ حسين   باخودل عرفاني را شرح داده و وابستگي ثيضمناً تما. نتواند برسد
ون مختلف ئ گويا اين داستان مراتب و ش.سرايد ادب و احترام مي  باخوارزمي را

دهد و اين مراتب و مراحل مختلف را همه جا در  غيب و شهود را تبيين مي
کشف اسرار اين سير آفاق و انفس در بيان صرفي لطف . کند رهنمايي پير طي مي

 ظاهر نشود بلکه حقيقت و معني را فتهد که فريکن خواننده را تأکيد مي. خاص دارد
 است و سال تصنيف ۳۵۰۰تعداد ابيات . مثنوي بسيار سهل و روان است. طلب کند
 :باشد  ميهجري ۱۰۰۰

   نامـه  يـن سال تاريخ ختم ا   
  بنده طبع نادره گـو     با گفت

 

  دش خامـه  خواستم تا نويس  
  بجـو » مات راه پيـر   مقا«از  

 ) ه١٠٠٠(        
باشد که در  دويست بيت ميو ن ديگر منظومات صرفي داراي هزار ي اعالوه بر

صرفي در شاعري آوازة بلند داشت و سرآمد معاصران خويش . مدح اولياي کرام است
.  وجود داردشمزاياي فنّي نيز در کالم. در بيان تعاليم و افکار صوفيه مهارتي دارد. بود

برد  کار مي دستي به آن چيره سي را به و امثال عربي و فارصآيات قرآني و احاديث نبوي
. شود گونه است که از راه شريعت جدا نمي تصوف صرفي آن. که جزو زبان شده است

  .آميزد شريعت مي  باتصوفي است معتدل و در حدي است که طريقت را

  ييگو غزل
. سرود شيوة شاعران قديم غزل مي طور تفنّني در سبک عراقي به گاهي به صرفي گاه

در ديوانش چندين غزل استادانه . هاي او وجود دارد يحه طرز و اسلوب قدما در غزلرا
باشد و تبحر علمي و مذاق ادبي را نشان  وجود دارد که پرمغز و داراي سوز دروني مي

هاي  استقبال غزل او به. ويز حقيقت و مجاز استهاي صرفي يک امتزاج دال غزل. دهد مي



  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٤٩

  

مطبوع و دلپذير نيز داراي معاني دقيق و , اشعارش روشن. تاستادان فن غزل سروده اس
صفت . ها پوشانده خوبي در پردة واژه هاي خود را به او انديشه. باشد افکار بديع مي
. دهد هاي صرفي جوش و خروش عاشقانه است که هر خواننده را تکان مي خاصّة غزل

روح . شود و محسوس ميهاي ا در واقع تأثير جذبه و حال و آتش و اشتعال در غزل
هاي او رموز عشق را نشان  کند واقعاً غزل ت در اشعار او جلوه ميصفا و صميمي

  :دهد مي
  ن من استـق بتان ديـمذهبم عاشقي و عش

  ن استـگي آيين مـدي و ديوانـم رنـربـمش
  شـاغر عيـف و سـک م بهـاِم تنعـه را جـهم

  ن من استـش و تنعم دل غمگيـفارغ از عي
  م بر رخ زرد روان است ز عشقـک سرخاش

 ١عشق بر رغم رقيب در پي تزيين من است
*  

  طالب ديدار جز خود کام نيـست      
  کنــيم مــا طــواف کعبــة دل مــي

  نيست درد عاشقي درمـان پـذير      
 دجام مي صرفي ز دل رنجم زدو

  پختگان را اين خيال خام نيـست  
  حج ما را حاجـت احـرام نيـست        
ــد را انجــام نيــست   دولــت جاوي

 ام نيستـر جـر پيـد من غيمرش
را  هجران يار و شوق دلدار. هدف صرفي وصال حق و درک وجود مطلق است

  :سرايد آب و تاب مي با
ـ  صد پاره    ت جامـه ز درد جنـون مـرا    ساي

  کـوي عـشق    نظارة تو رهبر من شد بـه      
 اي منـم است بناي وفـکه محک از بس

  عشق تو کرده است ز پـرده بـرون مـرا          
   جنون رهنمون مرا   کوي عشق تو شد به   

 ٢مرا زبون نسازد تـدوس جفاي صرفي
هاي هموزن و هم بحر  غزل. موالنا صرفي در پيروي اساتيد فن غزل گفته است

  :گويد  حافظ ميخصوصدر , وجود دارد اينک چندين نمونهاو زيادي در ديوان 
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گاراـمـود ستـدالن خ ال بيـح ن بهـم کـترح  
  آور دل ما رادست  چو دل بردي ز دست ما به

  يـخواه بيني نمي هاش مي رات منزلـاگر گج
 ١ي راـلّــت مصـاد و گلگشـنابـنار آب رکـک

  : امير خسروخصوصدر 
  بخش دل و جان جز شراب صاف نيست زندگي

  کشان را طعنه کردن زاهد از انصاف نيست مي
 قيـالف عاش د زد بهـه دانـادق و کاذب چـص

 ٢اف نيسترـق را صـد عشـجز بالي هجر نق
التزام صنايع . هاي صرفي در عين روانگي و سادگي داراي اسلوب خاص است غزل

  :مثالً. ويزي بخشيده استو بدايع کالم صرفي را دال
  ر کيميا کنندـنظ اک را بهـآنان که خ  در چشم خود ز گرد رهت توتيا کنند  
  ندـکن داـخ ورـن ارةظّـن تـرخ در تا  ران رويت حق روي خود نماـبا منک  
 ٣ال کنندـر بـانة تيـان خود نشـاز ج  شـق محبتـان طريـرفي بالکشـص  

خوش مشرب و , مردي است خوش ذوق. صرفي داراي ذوق سرشار است
  .خورد هاي او شعر عرفاني و عشق حقيقي بيشتر چشم مي  در غزل.کالم خوش

  ام نيـاز آمــده  جانـب کعبــة کويـت بــه  
  سويت اي کعبة دل آمدم از کعبة ِگل       
  از درت بخت بد آواره مرا ساخته بـود        

  نگاهي بنوازي چـه شـود   بنده را گر به  
 مسجد ديدم راب بهـياد ابروي تو مح

  ام بسته احرام حريمـت ز حجـاز آمـده    
  ام  حقيقـت ز مجـاز آمـده        شکر هللا بـه   

  ام  طالعم کـرد مـددگاري و بـاز آمـده         
ــه ــده  ب ــو اي بن ــد ت ــده  امي ــواز آم   ام ن

 ام از آمدهـن از بهر نمـورنه آنجا نه م
شعر .  آزموده و توانا استقرآنبدون ترديد او در فنون ادب و علوم ديني و آداب 

شيريني بيان و نوآوري از . دهد که او در زبان عربي نيز تبحري داشت او نشان مي
  :باشد مختصّات کالم او مي
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  ش راـخويخوي هاي  وبيـدر خـي قـدانـگر ب
  ش راـوي خويـي روي نکـکس  ايي باـکي نم

  مي ندادـليـوخ تعــال آن شـوب و بــرآشـغي
  ش راـويـوي خـج نهـم فتـرار و چشـرة طـط

 ا و خوي من محنت کشيـخُلق من مهر و وف
 ١چون توانم کرد ديگر خلق و خوي خويش را

 بهترين طرزي در لباس نظم بيان کرده  باعقايد صوفيانه را. صرفي واقعاً صوفي است
معناي تصوف و  توان گفت که محتويات تمام اشعار راجع است به ميطور کلّي  به. است

  :باطن عبارت است از توحيد خدا و نعت پيمبر و اولياء و اعراض از ظاهر و رجوع به
ــاخته آيا ــفات س ــه ذات رايي از ص   ن

  ن کثرت استياثبات وحدت تو در ع
ــات آيوز کا ــفات را ين ــرده ص ــه ک   ن
  را ناتـم و الت دهيـفا چه ما ياز نف

*  
  بر بيرون ز سر ما راـان يا رب مـواي مهوشـه

  را ما درنظر خورشيدرويان ازين تست حسن که
  بهـر در کعـه بــه و گـخانـه بر در ميـبر گـم

  در ما را مکن دور از در خويش و مگردان در به
*  

  اـهـلجـين تعـيـيف تکفـربةً بالسـحبييب ض
  هاات مشکلـت و در آفـات اسـخير آفأکه در ت

  ها وقت ديدار است تو وعدة تسليِم جان چو با
  هلهاـعاد و اسـا ايل امليـداِن امهلهـفي االبـف

  جانت چو اليق نيست اي صرفيةجان تحف به
 ٢دم الکلب الذي يف الباب ارسلهاـايل من خي

هاي صرفي چونکه تذکّر داده شد داري  غزل.  است۸۵۰هاي صرفي  شمار غزل
  .باشد نو و شگرف مي هاي يز و پر از مصطلحات ادبي و تشبيهانگ آهنگي بلند و خيال

                                                   
  .۶۹ ص ,نگريسر, سيل پريمرکنتا, رشحات کالم صرفي: عقوبيخ يش, يصرف  .1
 .۵۹ص , همان  .2



  ٣٥٢  قند پارسي

  

  گويي صرفي يدهقص
 و در ستايش يتکيف باقصايد او . کرده است سرايي نيز صرفي کمال پيدا در قصيده

کند که قصايد داراي افکار اخالقي باشد  او سعي مي. دباش ميپيامبران و امامان و عارفان 
سرايي و  وقت براي مدح صرفي هيچ. شود يده ميو اين روح ديانت او همه جا د

گويد بلکه قصايد او در شيوة موعظه داراي مقام  يابي و جلب منفعت قصيده نمي جايزه
ها اميران و رئيسان همصر و شاهان وقت را از  او مانند سعدي در قصيده. بلند است

اني مستعار اصالً گويد که هدف اين زندگ دهد و مي ناپايداري اين دنياي دون آگاهي مي
او آيات قرآني و احاديث . المنکر است عبادت خداي متعال و امر بالمعروف و نهي عن

. کند قصايد او بر تبحر علمي داللت مي. کاربرده است  را در خالل قصيده بهصنبوي
  :شود  آغاز مينهوگ يناباشد  قصيدة ذومطلعين که در حمد و نعت مي

  بق خوانشـل سـطفدح ـ يا دل قدوب م خُمـمعلّ
  تانشـانه دبسـخـج ميـل و کنـقـاراِج عـسبق ت

  هـانـخـر ميـي پيـروشـايد دکّان مي فـچو بگش
  شـدکّان هـبود بـ ناي انهـمـلک پيـام فـکم از ج

  شراب ماست از تا کي که مي ناخورده مسِت راز
   از برگ اغصانشاي فرقش سايه کسي کافتد به

  الطونـي در خم افاده نمـن بـرده زيـح کـترشّ
  از آن يک نم شده آن خم پر از صهباي عرفانش

 ود رنديـل بـن کامـؤمـت مـي محباوـتـف هـب
 ١انشـمـور ايـش مي نـوي از آتـد پرتـه باشـک

  :قرار زير است مطلع ديگر اين قصيده به
  نگر عزّت دبستانشلم اسماء ـسبق تعلي  معلّم کيست استاد ازل آدم سبق خوانش  
مطلع خاقاني . عرفي و جامي سروده شده است, ن قصيده در پيروي خاقانياي
  :طور است همين

  ……………………………  دل من پير تعليم است و من طفل زباندانش  
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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٥٣

  

  :و مطلع عرفي
  شـانـابـيـد خـد حـاغ و ابـازل دروازة ب  دل من باغبان عشق و حيراني گلستانش  

  و مطلع جامي
  دبستانشمعلّم کيست عشق و گنج خاموشي

 بق خوانشـل سـم طفـسبق ناداني و دانا دل
  :يکي قصيدة زيبا در مدح مرشد سروده که مطلعش اين است

  ورـجـن مهـوا مـت التيئسـدم آيـنيـش   چو مأيوس گشته ماندم دوررز وصل يا  
  ١تورـناء يأس فـي در بـتاده بسـاز آن ف  ط اميدـده محيـوج زنان آمـکه م ز بس  

اقدار عرفاني و اخالقي را شرح نموده و » موعظت«عنوان  يده بهصرفي در يک قص
دهد که هدف زندگي را دائماً نگاه  فقر را اصل ماية زندگاني قرار داده است و اندرز مي

قدري مال و مکنت  ثباتي دنيا و بي  است و از بياملنکر امر باملعروف و ي عنداريد و آن 
  :آغاز قصيده اين است. ردنيازي را دوست دا گويد و بي سخن مي

  فقرش توانگري  خرم کسي که هست به    
  خوش رهروي که در طلب مطلب خليل      
ــر در فلــک  ــر نزنــي ب   دســت طمــع اگ
  بايد کـه پـاک باشـي ز آاليـش جهـان          
 الفـقـر فـخـر نقـش نگيـن دلـت بـود

ــد خــضر دارد و ملــک ســکندري    تجري
  هــاي آذري ســنگ رهــش نيامــده بــت
  ينبـر رخ چچون حلقه بر در تـو بـود چـ    

  بر عرصـه کثـافتش آنـدم کـه بگـذري          
 ٢زيـر نگـيـن گـردآوري روي زميـن به

زيرا که . ت را حاصل کن و عشق خداي شيوه کندهد که آدمي صرفي توصيه مي
ت از همه مسالک برتر استآدمي:  

ــ ــه آدميـ ــد در کهنـ ــي رسـ ــر آدمـ   ت اگـ
  اش ت و عشق اسـت ميـوه  نخلي است آدمي  

  ه اين حـديث واعظ حديث عشق چه داند ک     
 ان کنيـد خسـکي ق بهـث عشـديـترک ح

  بيرون ز حکم تو نه فرشته است و ني پري         
  در باغ کون يـارب از آن نخـل بـر خـوري            
ــزّه از نعــــت تــــازي و دري    آمــــد منــ

 ريــخ ره ميـر مهـه خـتـن فروخـدر ثمي
  :سرايد طور تعلّي مي در پايان قصيده به
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  ٣٥٤  قند پارسي

  

  تاسر اين قصيده در اسرار معنوي اس      تسر
ــو    صــرفي شــوند زنــده ز اعجــاز نظــم ت
  از نظم منفعـل شـده گوينـد صـد کتـاب           

   سعدي چه حـد تـست      سنگاه تو  در جلوه 
  اما عجـب نباشـد ز امـداد فـيض قـدس           
  اســتغفراهللا ايــن همــه الف اســت بيهــده

 ياهـام س هـهو و خطا نامـش سـيارب ز نق

  هـاي سرسـري    تا کس نداندش ز سـخن     
ــور خواننــدش ار بــه   يخــاک نظــامي و ان

ــستري  ــدح گ ــو در م ــر ت ــديع به   نظــم ب
ــه ــد ب ــخنوري  کاي ــو ســمند س ــوه از ت   جل

ــه  ــد ب ــر کن ــوري اگ ــليمان م ــريعس    براب
ــري    ــرود ره ز الغ ــن ن ــم م ــبديز نظ   ش

 ذريـشي وز خطايم تو بگـوم تو بخـسه
داشت و اين ارادت و محبت نبي  سرايي يد طولي مي طور صرفي در قصيده اين به
حد کمال  هاي او را به قصيدهاست که سلّم و امامان و اوليا  ي اهللا عليه و آله واکرم صلّ

قيمت او داراي هرگونه مزاياي فنّي است وي معاني  قصايد پرمغز و ذي. رسانيده است
سخن خويش ,  قرآني و امثالتدهد و گاه از آيا تصرف رنگ خاص مي عادي را غالباً به
ين حاصل تبحر او در ادب عربي درست است که آوردن اين مضام. بخشد را چاشني مي

علوم مدرسه در آثار او بسيار است و بدين   بانشانة آشنايي. هاي عصري است و دانش
اين همه از حيث زبان و   با. استنشرح کرد سبب در بعضي موارد دشوار محتاج به

  .سادگي و شستگي کالم صرفي داراي مقام بلند است, بيان

  گويي صرفي رباعي
برخالف . کند وضوح آشکارا مي اصناف شعر است که عقيدة شاعر را بهرباعي از آن 

نحِو روشن انديشه و  شاعر به. کند داري را تحمل نمي رباعي عموماً ابهام و پرده, غزل
صرفي مضامين اخالقي و روحاني و . نمايد  صنف ابراز ميدر اينافکار خودش را 

  .صراحت و زيبايي بيان کرده است ا باسرار و رموز تصوف را در شيوة ساده و آسان
  جود توييـري نهند مسـهرجا که س  در کعـبة و سـومـنات معـبود تـويي  
  ١جهان حامد و محمود تويي يعني به  غير تو کسـي حمـد تو نتواند گفـت  

*  
  زنگ از دل من زدوده نورم بخـشد         ساقي بده آن مي که سرورم بخشد   
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  صرفي کشميري و شعر و ادِب فارسي  ٣٥٥

  

  کرده حضورم بخشدمخودغايب ز  ردم برده شعورم بخشدـهوش و خ
*  

  ترک طلِب رياست و جـاه بگـو       
 در کُنج قناعت ز همه بگسسته

  حرفي ز ره خـدا و همـراه بگـو         
 وکّلت علي اهللا بگوـن و تـبنشي

ها و  صرفي قطعه. طور کلّي وجود دارد هاي صرفي پاکي و صفايي به در رباعي
کتابي تأليف در اينکه گويي کمال پيدا کرده بل در تعميه.  خوب گفته استيهاامعم فن 

ها را شرح داده استانموده و در يک تأليف ديگر آن معم.  
 برجستة علمي و ادبي و فرهنگي عصر هاي تکه صرفي يکي از شخصي خالصه اين
ورزيد و در هر  هر چيز دانستني عالقه مي به.  بوداي هدانشمندي بلندآواز. خود بوده است
از صرف و نحو تا عرفان و حکمت . عيان برتري داشتدانست بر ديگر مد چيز که مي
 توانست قريحة شاعري نيز داشت و مي. ها تأليف کرده بود  او بود و کتابةمورد عالق

اما . د و حتّي پادشاهان عصر رانخود جلب ک هنرهاي گوناگون که داشت همه را به با
ن نکته سبب مزيد نيازي عالمانه او را از ستايشگري دور داشت و همي وقار و بي

روشني فکر و حضور ذهن او نيز که صحبت او را از لطايف . حشمت و شهرت او بود
بيشتر موجب عالقة معتقدان در حق وي گشت و شهرت و نفوذ خود , آگند ها مي و بذله

حرمت و ادب سلوک  وي به  باشاعران و اديبان صوفيان و فقيهان. بدرش آمده بود
هاي بسيار پديد  ها و رساله هاي شعر و مثنويات گوناگون کتاب غير از ديوان. کردند مي
کار  ميان تعبيرات و ترکيبات در سبک خراساني و عراقي به الفاظ ساده را در. آورد مي
توان گفت که  طور کلّي مي به.  آشکار استشآثار تجدد و تنوع در اکثر اشعار. برد مي

حتماً . معناي تصوف و مطالب عرفان  بهمحتويات تمام اشعار غزل و رباعي راجع است
  .عقايد عارفانه در اخالق و کردار صرفي جلوه نموده است
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