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  ژانري ناشناخته: م كاشانيرسايل محتش
 نيا  صالحي مريم*   

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد
  **محمدجواد مهدوي

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد
  چكيده

سبب  قصايدش كه در استواري به قصايد انوري و خاقاني            را به ) ق996-935( محتشم كاشاني 
 سـروده،   )ع(بند پرشـوري كـه در مرثيـة امـام حـسين            واسطة تركيب  و به » خاقاني ثاني «ماند،   مي

شناسـان و      كه چندان مورد توجه سبك     -وجه خالقة سبك محتشم    اما   .اندناميده» العجم حسان«
» نقل عـشاق  «و  » جالليه «ة بلكه در دو رسال    ،ها و قصايد   نه در غزل   -مورخان ادبي قرار نگرفته   

  ايـن دو رسـاله     ،يهاي وقوعي و واسـوخت       تغزلي و بيان تجربه    -اخت روايي لحاظ س  به. ستوا
 مورد توجه محققـان     ،گونه كه بايد    آن ،نيزو واسوخت    در تبيين مكتب وقوع       و فردندمنحصربه

و گـاه نيـز بـراي        (هاي بالبداهـه  گرا را با غزل   محتشم روايت منثور عشق واقع    . اند  قرار نگرفته 
.  ابـداع كـرده اسـت      متفـاوتي  درآميخته و گونة ادبـي       ) شعري ديگر  هايتكميل مطلب با قالب   

نـوع  هاي ساختاري و سبكي ايـن        معرفي اين گونة ناشناخته و تبيين ويژگي       ،موضوع اين مقاله  
  . محتشم استةدر اين دو رسالروايت تغزلي 

-، روايـي  )گونة ادبي (، ژانر   »نقل عشاق  «، رسالة »جالليه«  محتشم، رسالة  :هاي كليدي   واژه     
  .تغزلي

  

                                                 
   maryamsalehinia@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

 mahdavijavad@yahoo.com :نويسندة مسئول** 

 6/7/90: تاريخ پذيرش   24/2/90:تاريخ دريافت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   15 شمارة/  4سال                                                                                   188

  مقدمه. الف
 طرح مسئله. 1

اي از نثر و شعر است  دو بهره از كليات محتشم كه موضوع اصلي اين مقاله است، آميزه          
نخـستين رسـاله،   . »جالليـه « و رسالة »1نقل عشاق«رسالة  :كه عنوان رساله بر خود دارد

 ق966به سال و  محتشم سالگي31آيد، در  تاريخ پايان آن برمي مقدمه و مادهكه از چنان
وي، رباعي، مفـرد و      غزل و چندين مثن    9 مشتمل است بر     اين رساله .  است نگاشته شده 

اين رساله دربـارة    . است  نثري كامالً روايي و منسجم قرار گرفته       قطعه كه در چارچوب   
در . آيـد  ميـان نمـي   بـه   عشق محتشم به زيبارويي است كه هرگز نامي از او جز به رمز              

ايـن رسـاله    . كندجالل وصف مي  به شاطر را  ، محتشم ماجراي شيفتگي خود      رسالة دوم 
 ايـن اثـر را در سـال    او.  موافق نام جالل اسـت ،اساس حروف ابجد بردارد و  غزل   64

 به درخواست ميرزا سلمان متخلص به حسابي براي ثبـت در تـذكرة او بـه نـام                   ق980
  .  است آراستهي هر غزل به توضيحات منثوري در ابتدا سروده و2البالد اوصاف

 دارنـد؛ در هـر دو اثـر،          بـه هـم    هاي زيادي اين دو رساله شباهت   از نظر ساختاري،    
 ،شـود و در هـر دو        واقعي عشق محتشم در قالب نظم و نثر روايـت مـي            ةداستان تجرب 

هـا   كند غزل   وقوعي رخدادها را برجسته كند و بارها تأكيد مي         ةمحتشم اصرار دارد جنب   
هاي ديگري كه پس از اين توصيف        اين موارد در كنار شاخصه    . سروده است را بالبداهه   

هـاي    كه از گونه  بل ،تنها از مجموعة آثار محتشم     اند اين دو اثر نه    خواهند شد، سبب شده   
  . ديگر در آن روزگار نيز متمايز شوندرايج

  پيشينة تحقيق. 2
:  بـه دو دسـته تقـسيم كـرد         تـوان  مـي  را    در اين باره   ترها و منابع تاريخي قديمي     تذكره
از نظر زمـاني فاصـلة زيـادي بـا          گاه  اند و     كه در ايران نوشته شده     اي  هاي فارسي  تذكره

هـا و    از ميـان تـذكره    . انـد  هايي كه در هند نگارش يافته      روزگار محتشم ندارند و تذكره    
 التـواريخ  خالصـة ،  )ق975حـدود   ( تحفة سـامي  منابع تاريخي نزديك به روزگار محتشم       

 محتـشم هاي   به رساله ) ق1017( الخواص مجمعو  ) ق1002( اقليم هفت،  )ق985دود  ح(
غزلـي چنـد    «: آمـده اسـت   ) ق1014( الـسماوات  سـلّم  در   فقـط . اند نكرده اي هيچ اشاره 
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: 1386كـازروني،   (» .جمله غزليات خود جدا كرده و به نام جالليـه موسـوم داشـته بـود               از
 سـه بيـت از غـزل         نيـز  نقـل كـرده و    را   »ليهجال« سپس دو بيت از نخستين غزل        .)332

  :ديگري با اين مطلع
  كدام سرو ز سنبل نهاده بند به پايـت        

  

   شـهر فـدايت     كه برده دل ز تو اي دلبرانِ        
  

 ايـن رسـاله را      او و پيداسـت كـه       3 نيـست  »جالليـه «هاي  اين غزل اصالً در شمار غزل     
  .شناخته است خوبي نمي به

. اسـت الدين كاشاني     تقي ،درستي معرفي كرده   را به  »جالليه« نخستين كسي كه     گويا
 در   كاشـاني  . سـخنش قابـل اعتمـاد اسـت        او شاگرد محتـشم بـوده و بـه همـين دليـل            

ني را كـه در زمـان اظهـار عـشق           ديـوان ثـا   «: گويد مي) ق1016نگارش  ( االشعار خالصة
اي  مقدمهدر  او  . )16(» .جالل در سلك نظم كشيده، آن را به جالليه موسوم ساخته          شاطر

اين هر دو كتاب نيز غزلي چنـد اسـت          «: گويد  مي نوشته است  ديوان محتشم  هفتكه بر   
و سـبب نـزول هـر غزلـي را از آن دو             ... ها در سلك تحرير كشيده     كه در زمان عاشقي   

: 1380كاشاني،  (» .تسطير درآورده  نسخه به عبارت تازه و منشĤت بامزه در رشتة تحرير و          
  ). صدري نوايي و مقدمة255/ 1

 سـال پـس از      180مخالف سرسخت سبك هندي، حدود      نويس  تذكرهلطفعلي آذر،   
شود كه همـواره بـه       از اشعارش معلوم مي   «: كاشي دربارة اين دو رساله گفته است      تقي  

      مرض محبت مبتال بوده چنانچه ديواني مسم     ي به نقل عشاق    ي به جالليه و ديواني مسم
ت حـال خـود و معـشوق خـود را در آن هـر دو كتـاب                  تمام كرده كه نظماً و نثراً كيفي      

ــته  ــي داش ــصالً قلم ــدلي، (» .مف ــذكره).52 /2: 1378آذر بيگ ــر   ت ــم ديگ ــاي مه ــر يه  نظي
اند و نيـز      نوشته شده  آتشكده  كه پيش از   بهارستان سخن  و   الشعرا رياض،  العاشقين عرفات
) 1292(  شمع انجمن  و) 1285( االفكارنتايج،  )1147( سفينة خوشگو  هاي هندي مانند  تذكره

اند كه طرح اين دو رساله چيـزي         شايد بيم آن داشته   . اند اي نكرده  هيچ اشاره ها    به رساله 
در كنار آثـار    اصل،  بكاهد و يا شايد در    » العجم حسان«و  » خاقاني ثاني «از وجاهت ادبي    

  . اند ل نبودهئت چنداني براي اين دو رساله قااهميارزش و  ،ديگر محتشم
 امـا در    .4اند  تمام آثار محتشم را به يك چشم نگريسته        ، وطني  تاريخ ادبيات  در منابع 

 براي نمونه، تمام سـخنان ريپكـا        .ها بيشتر است   آثار برخي خاورشناسان توجه به رساله     
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). 534/ 1: 1382 ريپكـا، ( »جالليـه «ت رسـالة    شـود در اهميـ     دربارة محتـشم خالصـه مـي      
 مفـصل و دقيقـي آورده       نـسبت   بـه توضـيحات    دربارة هر دو رساله    )2004( 5لوسنسكي

هـاي ايرانـي      پـژوهش   در .بـرده اسـت    نـام    »جالليه«فقط از   ) 1993( 6 اما دبروين  .است
 كـه   - و به داليل متعـدد     شود  ديده مي اي عدم توازن      گونه  دربارة آثار محتشم نيز    معاصر

توجـه  بند محتـشم در مركـز         تركيب -سهم عامل فرهنگي در آن بسيار قابل تأمل است        
 وجه خالقـة سـبك محتـشم      ها در توصيف     كس متوجه جايگاه رساله     و هيچ  7قرار دارد 

 .نبوده است

 هاي محتشم  ارزش رساله.3

   نمود فرديت سبكي .1-3
 بنگـريم،    آثـار او   منظور كشف وجه خالقة محتشم بـه مجموعـة         اگر با نگاهي تازه و به     

 پـيش از محتـشم       در آثار ادبيِ   وانت  تنها مواردي هستند كه نمي     »جالليه« و   »نقل عشاق «
نويـسان و حتـي      تـوجهي تـذكره    ها نظايري يافت و شايد هم يكي از داليل كم          براي آن 

  .  همين نكته باشد،اوپژوهشگران معاصر به رسايل 
محتشم در شعر و نثر پيرو استادان پيشين        «: گويد صفا در توصيف سبك محتشم مي     

داند كه شـهرت     سرايي مداح مي   ي محتشم را قصيده    توفيق سبحان  .)795/ 5: 1364 (».بوده
 را  آراي عباسي عالماگر روايت   . )208: 1378(دليل ساختن شعر مذهبي است       اش به   اصلي

اسـكندربيگ،  ( »اي نيافت روي بـه منقبـت آورد        محتشم چون از مدح صله    «كه  مبني بر اين  
رسـيم   به همين نتيجه مـي    ترديد ما هم     در كنار اين سخنان قرار دهيم، بي       )178/ 2: 1382
 جز تقليد پيشينيان كاري نكرده؛ اما اين رأي زماني صـائب اسـت كـه محتـشم را       اوكه  

  .هايش بدانيم سرايندة قصايد و پارة قابل توجهي از غزلفقط 
 كـه   هاي بسيار لطيفـي هـم بـوده اسـت           سرايندة غزل  محتشمواقعيت اين است كه     

 توانند براي ارزيابي فرديت او     و مي اند    رار گرفته قنويسان نيز     تذكره ب انتخا محل،  قضااز
داراي كـه   ي اسـت    هايرنويـسان بيـشتر از شـع       انتخـاب تـذكره   . باشـند شاخص خوبي   

بـه   ايـن نكتـه      . بوده است  ها هم از رساله  گاهي  و  باشند   اي  هاي وقوعي برجسته   ويژگي
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فتـه كـه مثـل       نمود يا  هارگونه شع   فرديت محتشم در اين    ، معناست كه از نظر ايشان     اين
  .شود ها ديده مي اعالي آن در رساله

   سندي براي مباني وقوع و واسوخت.2-3
 براي مطالعة مباني    ، اين است كه هر دو     »جالليه« و   »نقل عشاق «يت  دومين نكته در اهم   
مناسـبات ميـان عاشـق و       در ايـن دو رسـاله،       . نـد ا    سند بسيار مهمـي    وقوع و واسوخت  

هاي وقوع و واسوخت توصيف شده كـه         توجه به ظرافت  معشوق چنان موشكافانه و با      
ها را پرداخته و     آورد كه شايد محتشم آگاهانه اين رساله       گاهي اين انديشه را به ذهن مي      

 قرايني در مـتن هـست كـه ايـن           ، البته .هدفي جز تبيين وقوع و واسوخت نداشته است       
  از اينكـه   طلبـد   پـوزش مـي     كـه در پايـان     »جالليـه  «ويژه در  به ؛كند انديشه را تأييد نمي   

انـد و در حـضور جمعـي از           بالبداهه سروده و چون سـمت وقـوع داشـته           را يهايرشع
اي  ها را اصـالح كنـد و بـه زيـور كلمـه             آناند، نتوانسته است      شهر سروده شده   بزرگان

  . الحاقي بيارايد
اوت تفـ  ، غزليات صبائيه، شبابيه و شيبيه     باهاي واسوختي اين دو رساله       مقايسة غزل 

  : دهد معناداري را نشان مي
  شيبيه  شبابيه  صبائيه  جالليه  نقل عشاق  آثار محتشم

  110  298  276  64  39  هاكل غزل
  -  11  10  )17 + 15  (32  14  واسوختي -وقوعي

 -رودشمار مي  هاي شعر وقوعي به     كه از شاخصه   -ابيات سگيه نيز  در اين دو رساله،     
هاي بسيار  ها را به متن     اين موارد، اين رساله    همة.  است تكرار شده چشمگيري  به شكل   

 كه از نظر پژوهشگران     كند؛ چيزي   در تحقيق دو گونة وقوع و واسوخت بدل مي         يمهم
  . اي نكرده است ترين اشاره كوچكبه آن نيز  مكتب وقوعپنهان مانده و حتي نويسندة 

  يك گونة ادبي ناشناخته. 3-3
 و معشوق بـا آفـرينش متنـي درآميختـه از            نوآوري محتشم در توصيف مناسبات عاشق     

گيري از عناصر داستاني نظير زمان، مكان، شخصيت و تمهيدات           شعر و نثر در كنار بهره     
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چنـين متنـي نـه پـيش از         . برانگيـز سـاخته اسـت      اي تأمل  روايي، از اين دو رساله گونه     
هـاي آن    ههـا و شاخـص      درحالي كه اگر به ويژگي     ؛اي دارد و نه پس از او       محتشم نمونه 

بـسا امـروز     مانـد، چـه    شناسان پنهـان نمـي    عنايتي سخن شد و در پس پردة كم      توجه مي 
  . اي از اين گونه در كارنامة ادبي خود داشتيم هاي برجسته نمونه

   ژانر رسائل محتشم.ب
  رساله، مقامه يا داستان.1

گـر رمـان   و برخـي دي ) 92: 1384تركـي،  (انـد  هاي محتشم را برخي مقامـه شـمرده   رساله
دربارة ديـدگاه نخـست بايـد گفـت ايـن           . )200: 1381شميسا،  (عاشقانه در مفهوم ايراني     

 آن اي  راوي و هستندها از آن جهت كه نثري مصنوع دارند و تركيبي از نظم و نثر    رساله
 اما قهرمـان مقامـه فـردي        ؛شباهت به مقامه نيستند     بي ،كند قهرماني روايت مي    دربارة را

. پـردازد هاي او در حوزة زباني مـي       راوي به شرح هنرنمايي     در آنجا  كهاست جز راوي    
  اسـت  تر از همه آن   مهم. ها معموالً جانب نثر بر نظم غلبه دارد       لحاظ شكلي، در مقامه    به

 جنبة داستاني بسيار ضعيف است و خواننده شايد بـه موضـوع داسـتان               ،ها كه در مقامه  
هـاي   پيچيـدگي ،كنـد  و را به خود جلـب مـي       نشان ندهد و آنچه توجه ا     چندان توجهي   

. )14-11: 1346 ابراهيمـي حريـري،   ك .ر (هاي زباني قهرمان داستان اسـت   لفظي و هنرمندي  
 و  نبـا ي اد اغلـب  حـاكم اسـت و مخاطبـان آن          8 سـوية عقالنـي    ،بر اين، در مقامه    عالوه

جراي عـشق    هستند و راوي مـا     ها راوي و قهرمان يك نفر      اين رساله  اما در  .اند  نضالاف
 جانب نظم بر نثر غلبه دارد؛ در عين حـال خـط             ؛ است خود را به رشتة تحرير درآورده     

ويژه در قسمت منظوم چندان مورد       به ،هاي زباني روايي كامالً منسجم است و هنرنمايي     
 .شـوريدگي اسـت     و تأكيـد بـر     9بر اين، حاكميت با سوية احساسي      افزون. توجه نيست 
 ؛ نيستندنضالا و فنبايادها  اين رساله مخاطبان ،هاخالف مقامهكه بر است نكتة آخر اين

  .شده استهاي بازاري خوانده ميها در محفلبلكه غزل
هاي منظوم نظامي و ديگـر       داستان ،اما دربارة ديدگاه دوم بايد گفت اگر چنين باشد        

 اما در   ؛ن نثر  اصوالً رمان ژانري است به زبا      .هاي داستاني نيز رمان ايراني هستند     منظومه
  اسـت   گفتـه  »جالليه« در ابتداي     است و محتشم   هاي يادشده، نثر در خدمت نظم     رساله
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هـاي   قـسمت  ، به خـواهش يكـي از دوسـتان        ،ها كه حدود ده سال پس از سرايش غزل       
 سـپس قـسمت     ، را سروده  ها نيز ابتدا غزل   »نقل عشاق «در  .  آن افزوده است   منثور را به  
 از اين جهت كه اين دو متن خط روايي ،البته. ر پيوند داده استها را به يكديگمنثور آن

شـباهت بـه     بـي  ،گيرنـد  زيادي را نيز دربرمي    نسبت  كنند و حجم به    را دنبال مي   يواحد
  .سد ر نظر نمي بهها چندان درست مجموع اطالق نام رمان بر آن اما در؛رمان نيستند

بـا   (هـا  چـرا كـه در رسـاله       ؛ستند ني ، در معناي مصطلح آن    ،اين آثار رساله هم   حتي  
 زبـان غالـب     )كنـد  را دشـوار مـي     ي واحد ائة تعريف ها كه ار  وجود گستردگي انواع آن   

فرد دانـست كـه از      اي منحصربه اين متون را بايد گونه     ،اصلدر.  نثر است نه نظم    ،نوشته
  .تركيب چند گونه يا قالب ادبي موجود پديد آمده است

  ساختار روايي.2

  ها   داستان خالصة.1-2
معشوق از بام   . بازد  او دل مي    است كه راوي، ناديده به     نَقل معشوقي : »نقل عشاق « .الف

كه است وسيلة قاصداني  نمايد و از آن پس پيوند آن دو پيوسته به سراي به وي روي مي 
ـ رسانند؛ تا آنجا كه معـشوق دو  ها را به عاشق مي ها را به محبوب و پاسخ     غزل ار راوي ب

سرانجام پس از   . ماند  بيشتر به محفلي ادبي مي     پذيرد؛ بزمي كه    زم شاهانة خود مي   را به ب  
شـود و دولـت      هايي، صدق مدعاي عاشق پاكباز بر معشوق بدگمان آشـكار مـي            آزمون

 خـسرو و    وصف اين وصال بـسيار بـه وصـف نظـامي از ديـدار             . دهد وصال دست مي  
اين ديگري كه در توصـيف عناصـر   اين نكته در كنار قر   .  است شيرين در شكارگاه شبيه   

 »نقل عشاق «داستاني منظومه به آن اشاره خواهد شد، مؤيد اين گمان است كه معشوق              
  .مؤنث است

جالل داستان عشق محتـشم بـه جـوان زيبـارويي موسـوم بـه شـاطر               : »جالليه« .ب
اين جوان چابـك كـه بـه        . فشارد عشقي كه محتشم پيوسته بر پاكي آن پاي مي         ؛10است
آيد، در اجـراي حركـات مـوزون بـسيار           گروهي مطرب از اصفهان به كاشان مي       همراه
يكـي  . كندزماني كوچك و بزرگ آن ديار را شيفتة خود مي          دست است و در اندك     چيره
ـ    محتشم كاشاني است كه احتمـاالً بـه        ،باختگان او  از دل  واسـطة سدر  ،اش ت شـاعري  م 
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جالل ها غزلي را در وصف شـاطر        ز آن بسياري از اين محافل حضور دارد و در بعضي ا         
 .11)1363/ 2: 1380محتـشم كاشـاني،     (شاطر هم عنايت خاصي بـه محتـشم دارد          . سرايد مي

داستان با بازگشت جالل به .  پست و بلند عشق ايشان است روايت »جالليه«تمام رسالة   
  .يابد اصفهان خاتمه مي

  بندي ساختار  پيكره.2-2
شـبيه  ديباچة آثار كالسـيك فارسـي       به   شود كه بسيار    از مي  آغ اي ه مقدم  با »نقل عشاق «

نيـاز نامعـدود نثـار معـشوقي كـه در           «: حمد خداوند در آغاز متن چنـين اسـت        . است
وقـت از سـوز و گـداز بـه           هـيچ ... گويـان  هواداري خورشيد جمالش كمند رؤيت ارني     

ش ايـن مـتن   كند كه هنگـام نگـار     محتشم اشاره مي   ).1389همان،  (» .واسوختگي نكشيده 
 امـا اكثـر اوقـاتش بـه         ؛اش به سر رسيده باشـد      ساله است و بايد دوران شاهدستايي      31

 بـسيار   اي  گونـه    در چنـدين سـطر بـه       ادامـه،  در. اسـت زمزمة عـشق مجـازي گذشـته        
گويد و ضمن آن بـه تبيـين         برانگيز از دقايق سرايش شعر در تب عاشقي سخن مي          تأمل

.  اين بخش در حكم درآمدي بسيار آگاهانـه اسـت          .پردازد فلسفة وقوع و واسوخت مي    
گويد كه يكي از دوسـتان        سبب تأليف مي    در بيانِ  ، آثار كالسيك  مانندپس از آن باز هم      

  :استهاي او را خوانده و چند غزل را به يك چاشني يافته و گفته  غزل
 چون بنده بر حسن درايـت     ... ل شده  اين جواهر آبدار مكلّ     افسر حسن يك نگار به    

 ابـرام و مبالغـة     حلية تصديق آراست، بـه  وي آفرين گفته شاهد قول صادقش را به   
هـا بـه     سـبب ورود هريـك از آن غـزل        ... دل مستهام درخواست كه    تمام از اين بي   

  ). 1391همان،  (جهت دوام صحبت و نقل مجلس عشاق به كلك بيان بنگار
: پردازد  به روايت داستان مي     هيچ درنگي   و محتشم بي   اي ندارد  هنين مقدم  چ »جالليه«

كمـال   مذاقان بالغ  حال و خواطر تصويرپذير صاحب     نظير عاشقان صاحب  ينهيبر ضمير آ  «
»  ....زاي سـنة نهـصد و هفتـاد        محجوب تتق احتجاب نباشد كه در تاريخ فتنه       ... صورت

جالل بـه اصـفهان و شـيفتگي خـويش و مـردم آن               او داستان آمدن شاطر    ).1317همان،  (
جالل آنچه را ميـان او و شـاطر       گويد    ميكند و     را به وي بسيار مجمل روايت مي       سامان
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پـردازد كـه      تأليف رساله مـي    به سببِ  ،ادامه در . غزل سروده است   64 در قالب    ،گذشته
  .  شرحش گذشت پيش از اين در معرفي مختصر رساله

گـر در    دارد و ا   غلبـه  بخش منثور متن به شكل محسوسي بر نظـم           ،» عشاق  نقل«در  
 ،»تارك نظم هر غزلي به افـسر نثـري متـوج گرديـده اسـت       «، به تعبير محتشم   »جالليه«
هـاي   تنـوع اشـعار از ديگـر تفـاوت        .  نثر را آراسـته    جا قطعات پراكندة نظم است كه     اين

دو مثنـوي و يـك قطعـة        فقط   »جالليه« غزل   64 در كنار : محسوس پيكرة دو متن است    
 ، غزل، بسياري ابيات فرد، دو قطعـه       39 در كنار    » عشاق نقل« اما در    .شود كوتاه ديده مي  

خـورد كـه    چشم مي  تاريخ است و نيز چند مثنوي به      چند رباعي كه موضوع بعضي ماده     
  . ها روايت كرده است  از داستان را از رهگذر آنزياديهاي  محتشم بخش

 »شاقنقـل عـ  « در .سنج اسـت   روي سخن محتشم با مخاطبان نكته،در پايان هر دو متن    
بنيـان را    آرايش اين سخنان سست   چهرة بي  « خواهد با لحني تقريباً ملتمسانه از ايشان مي      

مرتبة خـود داننـد كـه اكثـر اشـعار مندرجـه در آن            جويي خراشيدن دون   به ناخن عيب  
هاست كه در وقت رقعه به جانان نوشتن يا جواب رقعة او در حضور قاصد                سست نظم 

  : كند نشان مي خاطرهم  »جالليه« در .)1473 (».تظام آن گشتهنگاشتن بديهة طبع باعث ان
وچهار غزل در حضور جمعي از اعزة مدقق اين شهر گفته شده كـه بـر                 اين شصت 

يك اطالع دارند كه اگر قايل، سرسخن يـك غـزل را بـه              جزويات سبب نزول يك   
 الزمـة   اي الحاقي دهد و به لباس تكلّفـي كـه          حكم إنّ أكذبه أحسنه زينت از كلمه      

سازي است ملبس گرداند هزارگونه باران تكذيب از سحاب تعـريض بـر او               سخن
  .)1386( بارند مي

  پيوند نثر روايي با قسمت منظوم. 3-2
آميخـتن شـعر و      هم هاي برجسته در ساختار اين دو متن، توفيق محتشم در به           از ويژگي 
  :برد  چند تمهيد بهره مي براي ايجاد پيوند ميان نثر روايي و اشعار ازاو. نثر است

  ناپذير از متن اصلي جداييمنزلة بخش آوردن اشعار به.1-3-2
  بخـش  »نقـل عـشاق   «ويـژه در    ها و بسياري از ابيات مفرد بـه        ها، رباعي  ها، غزل   مثنوي
 پيوندي در نخستين بيـت و يـا         با تمهيدات  ،اند و در مواردي   ناپذير از متن اصلي    جدايي
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سخن « با عبارت    »نقل عشاق « مثنوي هشتم    ، براي نمونه  .اند درآميخته  با نثر  ،بيت پاياني 
  : است در نخستين بيت كامالً به نثر پيوسته» كوته

  سخن كوته از آن كو رخـت بـستم        
  

  وزان خلد برين بيرون نشستم      
  

)1470(  
 در قالب يك مثنوي است كه كامالً به         ،آيد  نخستين ابياتي كه در دل نثر مي       ،»جالليه«در  

هفتاد كه درخت محبت فتنـه و آشـوب بـار            زاي سنة نهصدو   در تاريخ فتنه  «: نثر پيوسته 
  :داد مي

   كـه نمـود    اي  زايـي  فلك از فتنه  
  

 اي كه زاد ايـن بـود        اولين فتنه   
  

)1317(  
 كه تقريباً در همة موارد بخـشي از رخـدادهاي مهـم از رهگـذر                -ها در كنار مثنوي  

نقل «ويژه در   ها و ابيات فرد هم در موارد متعدد به        عيها، ربا غزل -شود ها روايت مي   آن
 ،جز موارد بـسيار انـدك       به ،ها  بيشتر غزل  »نقل عشاق «در  .  چنين كاربردي دارند   »عشاق

 هـم چنـين مـواردي ديـده         »جالليـه « در   ، البته .12اند راوي به محبوب   هاي در حكم نامه  
 ...ايـن غـزل    ...«: گويـد  مـي  پنجـاه  در بخش منثور پـيش از غـزل          ، براي نمونه  .شود مي

هـاي   جاني به جانب آن سپهر نامهربـاني بـا ديگـر پيغـام         مصحوب يكي از ياران مهربان    
  ).1371(» .زباني فرستادم
ترين شكل پيوند نثـر و شـعر در مـواردي اسـت كـه محتـشم حـاالت و                     هنرمندانه

حديث نفـس    يا   هارگويد؛ اين شع   عواطف دروني خود يا ديگران را به زبان شعر بازمي         
 معـشوق را بـه       كـه  جـايي ،  »نقـل عـشاق   «  در  براي نمونه  .گوي مستقيم و  است يا گفت  

  :گويد  ميبيند، در ميانة وصف معشوق ناگهان خواب مي
  از پاي تا به سر همه خوبي و نـازكي         

  

 ... از فرق تا قدم همه شـوخي و دلبـري           
  

)1430(  
گـذاري را از زبـان محبـوب        در همين ديدار، محتشم بيـت فـرد بـسيار كوبنـده و تأثير             

  : قرار گرفته استنويسان هاي تذكره  در شمار انتخاببارهاگويد كه  بازمي
  برو اي بدگمان، انديشة دلدار ديگر كن      

  

     مرا خود ساختي بدنام، فكر يار ديگر كن        
)1431(  
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 39 در تمهيـد منثـور غـزل         ، براي نمونه  .شود  هم از اين موارد ديده مي      »جالليه«در  
  : است آمده

خود از وي ممكن نبود از حالت طاقـت          ...يكي از ياران مدقق دانا كه اخفاي حال       
ساز در جـواب     بيت به مدد رواني طبع بديهه     بيت ...و تحملم سؤال نمود، اين غزل     

  :شنيد
  دو روزي شد كه با هجران جانان صحبتي دارم 

  ).1357 ( درين كار آزمودم خويش را خوش طاقتي دارم      

   تكرار روايي بخش منثور در قالب نظم.2-3-2
در هـر دو مـتن   .  اسـت  بـازگويي روايـت نثـر در قالـب شـعر     هـا  مضمون غـزل گاهي  
 آنجا كـه يـاران محتـشم او را بـه            »نقل عشاق «در  : شود گونه ديده مي   هايي از اين   نمونه

  : گويد برند تا اندوه دلدادگي اندكي رهايش كند، مي گلگشت مي
... داد اشاي گل و غنچه و نرگس كه از رخ و دهن و چشمش ياد مي          الواقع از تم   في

  :وار گشاد سراي عندليب شعار به گفتن اين اشعار زبان نغمهطبع بديهه
  در چمن ديدم گلـي روي تـوام آمـد بـه يـاد             

  

  ...نكهتي آمد از او بوي توام آمد بـه يـاد            
  

)1410(  
مراتـب   بـه  ،يـي رخـدادها باشـند     نوعي تكرار روا   هايي كه به    شمار غزل  »جالليه«در  

 شرح آمـدن سـرزدة يكـي از بزرگـان كاشـان بـه همـراه                 28بيشتر است؛ ازجمله غزل     
غزلي كه مشتمل بر شرح جميع      «شاطرجالل به سراي محتشم است كه او را به سرايش           
هاي ديگـر     براي نمونه ( كنند امر مي » كيفيات و مبتني بر بيان تمام جزئيات آن صحبت باشد         

   ). 55 و 48، 43، 40، 35، 30، 24هاي  لك غز.ر

  عنوان آراية كالم و مؤيد معنا آوردن اشعار به.3-3-2
شود كه خارج از چـارچوب روايـت         هايي از متن ديده مي      اين كاركرد  بيشتر در بخش     

 كه در مقدمه    »نقل عشاق « نخستين رباعي    مانندداستاني و در مقدمه يا مؤخرة اثر است؛         
  :آمده است
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المعـشوق   مرتبة عشق به درجة اعلي رسيده و عاشق عالقه و ميل از ماسـوي             چون  
  .داند در جادة دقايق شعر نشيب از فراز نمي... بريد

  درك عاشـقي باشـد     به روز وصل چه بي    
ــي   ــه ب ــراق چ ــب ف ــد  ش ــي باي   درد آدم

  

ــد       ــعر كن ــال ش ــال و مق ــه ق ــات ب ــه التف   ك
   كــه فكــر دوســت گــذارد خيــال شــعر كنــد

  

)1390(  
  : از اين موارد است، سروده»جالليه«ي هم كه در مؤخرة ا قطعه

از ديـدن او  . ..هرچند صاحب صورت و سيرت زيبا بـود لباس تكلّف پس شاهد كم  
 روزگار كه حسن را به خط و خال و محبـوب را بـه غـنج و                  به نظر اجمالي ابناي   

  :شناسند چه گشايد دالل مي
  چو بر درخت سخن هيچ شاخ و برگ نباشد        

  

  ...اش نكشد دل بود همه طوبي، به سايه    اگر    
  

)1386(  

   مقايسة سرشت داستاني دو متن .4-3-2
قـاب روايـي، زمـان،      . ز عناصر داستاني بهره برده اسـت       ا  محتشم  ،در نگارش هر دو اثر    

 در كنار ايـن عناصـر، اسـتفاده از          .مكان و شخصيت در هر دو متن بسيار برجسته است         
و نـوع ايـن ادات،      دهـد؛ بـسامد     از روايتگري نشان مي    را   اوادات داستاني، خودآگاهي    

پريـشي،   هيچ زمان   بي »نقل عشاق «در  . كند تفاوت فرم روايي دو متن را كامالً آشكار مي        
بر پيوسـتگي خـط     ،  بار تكرار   هفده با» القصه« مواجهيم و ادات داستاني      با روايتي خطي  

اي رخدادها  وي آگاهي است كه از پاره      را مودارِ ن »جالليه«اما روايت   . روايي داللت دارد  
 از نمايي نزديك روايت     دهد و   مياي ديگر را در مركز توجه قرار         پوشد و پاره   مي چشم  

  آمـده   تـر  هاي طوالني  رفت دو بار در پي    يكي» القصه « ادات داستانيِ  »جالليه«در  . كند مي
يكـي از صـور آن       «د ماننـ  پيونـدد؛  هاي گفتمان با عبارات ديگري به هم مي        و پاره است  

» كردني اخـتالط مـا     يكي ديگر از صور شرح    « و يا    )1345(» نمود وقايع كه بس طرفه مي    
آمديم به شـرح قـصه كـه در ايـن محقـر             «: گويد ها مي  رفت در آغاز يكي از پي    . )1367(

آيـد كـه در نظـر او         از بيـان خـود محتـشم برمـي        . )1346(» .القصص است  نسخه احسن 
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 از  ،»القصص احسن«ي از چند داستان است كه اين يكي را با وصف            ا  مجموعه »جالليه«
  .است ها متمايز كرده ساير داستان

در ميان روايت داسـتان هـم كـه         . اند هر دو داستان در قابي از زمان حال قرار گرفته         
 نكتـة بـسيار     .شـود  هاي زماني ديـده مـي       گاهي گسست  ،تمامي به زمان گذشته است     به

 اغلب به شـرح مبـاني    ،كه وقتي گفتمان راوي به زمان حال است       ست   ا اينبرانگيز   تأمل
هاي زمـاني بـسيار كـم و كوتـاه            گسست »نقل عشاق «در  . پردازد وقوع و واسوخت مي   

 ،آيـد  گونه كه از گفتمان راوي برمي      تر است و آن     بيشتر و طوالني   »جالليه« اما در    است؛
 در پايـان    ، بـراي نمونـه    .دهد  مي داستاني مشخصي را مورد خطاب قرار       برون شنوندگانِ

ند كه نام و نـشان ايـن پادشـاه          ا  جوي برآن  اگر ياران دقيقه  «: گويد ها مي  رفت يكي از پي  
بر خاطر فـاتر چنـين      «: گويد ميهم   42 تمهيد غزل    در. )1350(»  ....االسم را بدانند   خفي
 در  كس از خس و خاشاك وجود خويش شعلة عشقي نينگيخت كـه از             رسد كه هيچ   مي

غيرتـي بـر سـرش     و ديوار به دولت مدارا و مساهلة ضروريه با يار و اغيار خاكستر بـي       
  ).1360(»  ....نريخت
، »نقـل عـشاق   « در   . تفـاوت روشـني دارد     ، از نظـر ديـرش     ، زمان  دو روايت   اين در

مـدتي  «گويـد    در چنـدين مـورد مـي      راوي  .  دورة ديرپايي اشـاره دارد      زمان به  هايدقي  
و با ايجاد شتاب در روايـت، ايـن مـدت           » روزگاري«و  » هاسال«،  »عيدعهدي ب «،  »مديد

هاي دقيقي كه منطبـق بـر رئاليـسم           زمان  فقط »نقل عشاق « در   .13نوردد طوالني را درمي  
به سن محتشم در آغاز و تاريخ نگارش متن در معمايي كه             دارد    متني است، اشاره   برون

شـود كـه بـا صـفت         ي توصيف مي  هايدا قي جا زمان ب  جز اين، همه  .  است در پايان آمده  
» آن روز «و  » آن شـب  «متني است؛ مانند     همراه است و ارجاعش كامالً درون     » آن«اشارة  

سـو،  از يـك  . ن بيـشتري دارد    زمـان تعـي    »جالليـه «در   .شـود   در متن ديده مـي     كه بارها 
 روايـت    خـالل   در تـاريخ در ابتدا و نيز ماده    » نهصدوهشتاد«و  » نهصدوهفتاد«هاي   تاريخ

 از سوي ديگر، محتشم از همان آغاز تأكيـد       ؛ داللت دقيق و روشني بر زمان دارد       )1354(
جـاي     و بـه   )1318(جالل در كاشان بسيار كوتاه بوده است        كند كه مدت درنگ شاطر     مي
دو سـه  «، »روز اول« كه ابهام كمتري دارنـد؛ ماننـد   روييم قيدهايي روبه مبهم، با   هايدقي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   15 شمارة/  4سال                                                                                   200

شـبي بعـد از   «، »در آن چنـد روز  «هاي زماني ماننددو نيز قي »  جمعه وزر«،  »روز گذشته 
  .كنند كه زمان را محدود مي» يك روز قبل از آن «و» آن

 چندان واضح نيستند و حتي معلوم نيـست ايـن           »نقل عشاق « مكاني نيز در      اشارات
 قالحزن شـاعر و خانـة معـشو    ميان بيتتمام رخدادها . دهدر كدام شهر رخ مي    ماجرا د 

اشان است و معشوق از اصـفهان        محل رخدادها ك   ،»جالليه« اما در    .14پيوندد  وقوع مي   به
جالل و شـاعر در آن    هـايي كـه شـاطر       داستان اغلب در محافل و بزم      .بدانجا آمده است  

اگرچـه از   . گاه شاطر و نيز خانة محتشم      و البته سكونت   شود   روايت مي  د،ان ميهمان بوده 
 نام كاشان تشخّصي را براي هريك به        ،دان   ناشناخته ها ، اين مكان  متني نگاه رئاليسم برون  

  . آورد همراه مي
هـا    آن ها و نحـوة پـردازش      توان در دو مقولة تنوع شخصيت      مبحث شخصيت را مي   

بنـدي   هـا در دو گـروه اصـلي و فرعـي رده             شخـصيت  ،در هر دو روايـت    . بررسي كرد 
لي داسـتان، يعنـي عاشـق و معـشوق          دو ركن اصـ    همانهاي اصلي    شخصيت. شوند مي

چون مناسـبات ميـان عاشـق و        هاي فرعي، ديگرانـي كـه در چنـدو         هستند و شخصيت  
  .گذارند معشوق تأثير
هاي   شخصيت .1: شوند بندي مي   در سه گروه رده    »نقل عشاق «هاي فرعي    شخصيت

ان، مقربـان،   تعيني كه بر جمعي از افراد داللت دارند؛ مانند نگهبانان، محرمان، حاجبـ             بي
ازان، تـازه            عاشـقان،   ناظران، اغيار، حاسدان، آشنايان، قاصدان، مالمتگران، مـدعيان، غمـ

هايي كه اندك تعينـي       شخصيت .2. پيشگان، هواخواهان و مشتاقان   حريفان قلب، غرض  
يكـي از نزديكـان آن شـوخ        «،  »رخانيكي از ماه  «،  »يكي از مصاحبان جاني   «دارند؛ نظير   

آن بارگـاه از     كـه در  ... يكـي «و   »نفسان سـليم   نشينان قديم و هم    يكي از هم  «،  »سازحيله
هايي كه در مركز يك رخداد خاص قرار   شخصيت.3. »مالزمان او تربيت تمام ديده بود

اند و تعـين بيـشتري دارنـد؛ ماننـد دو غـالم معـشوق كـه بعـد از محتـشم تنهـا                         گرفته
د، رقيبي كه راوي شبانگاه او را افتاده در هاي داستان هستند كه نام خاص دارن شخصيت

 قاصدي كه اخبار سراي معشوق و واكنش او را هنگـام خوانـدن              ،بيند كوي معشوق مي  
وشي كه معشوق بـزم پايـاني را بـه بهانـة             و مقبولة آفتاب   ،آورد هر غزل براي شاعر مي    

   .15كند حضور او برپا مي
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 سـه گـروه   .بندي كرد  پنج گروه ردهتوان در  هاي فرعي را مي  شخصيت ،»جالليه«در  
 اما دو گروه ديگر، نخست      .اندهماهنگكامالً   »نقل عشاق «گانة   هاي سه  با شخصيت  اول

نظر از تفـاوت چـشمگيرِ بـسامد        تاريخي هستند كه صرف    هاي تاريخي و شبه    شخصيت
شمار  هاي دو روايت در عنصر شخصيت به  ترين تفاوت  سه نوع شخصيت اول، از جدي     

يكـي از اجلـة     «،  )»االسـم  پادشـاه خفـي   «(سلمان، معشوق محتـشم     ا مانند ميرز  ؛روند مي
. »جمعي از اعزّة مدقّق شـهر     «و  » سوزگناه فروز بي آن مير مجلس  «،  »شأنسادات صاحب 

هـاي آشـكار      و از تفـاوت    اند  متني  درون يشنو هايي كه روايت    شخصيت ديگر هم گروه  
االفهـام و   جوي، اهـل ادراك، ذوي   انند ياران دقيقه  روند؛ م  شمار مي  فرم روايي دو متن به    

  . طالبان
عنـوان گونـة     تواند از وجوه تمايز اين دو متن بـه         پردازي محتشم مي   شيوة شخصيت 
هـا بهـره      شخـصيت   از صفات بـراي پـردازش      ،دستي تمام   با چيره  او. ادبي مستقل باشد  

دهنـدة   توانـد نـشان    ي كـه مـ    بـرد   كـار مـي      را بـه   ها، وصفي  جاي نام شخصيت   به: برد مي
ايـن اوصـاف    از سـوي ديگـر،      . ها در نقطة خاصي از داستان باشد       چگونگي جايگاه آن  

هـا    ارزيابي راوي از شخصيت باشد و وقتي كه بر زبان ديگر شخـصيت          مودارتواند ن  مي
 وپـذير     شخـصيت، آن را بـاور      سـاز در پـردازش     شود، همسويي عوامل كانون    نهاده مي 

 هـم كيفيـت     -يـك ارجـاع دارد    همگـي    كـه    -همـه نـام    ايـن  ينهمچنـ . كند تقويت مي 
 و هـم از عوامـل انـسجامي    پراكند  ميوارگي را در تمام متن شعرگونگي در عين داستان   

 عنـاويني كـه در حالـت        »نقل عـشّاق  « در   ، براي نمونه  .رود شمار مي  برجسته در متن به   
، »آن مصدر صـدق و صـفا  «، »آن ماية ناز«: اند ازدهد عبارت سوز و گداز به معشوق مي     

به واسـوخت   وقتي هم كه      .... و »آن شاه نازنينان  «،  »پرورآن ماه نكته  «،  »آن قبلة راستان  «
نـواز   آن نـاكس  «،  »آن جنگجـوي پـردة خفـا      «: برد چنين نام مي    از معشوق اين   ،گرايد مي

 ،»تـراش  آن سرو رقيب  «،  »آن رميدة كمند صالح   «،  »اختالطآن شوخ پريشان  «،  »بوالهوس
از خويشتن نيز بسته به اقتضاي حال در سـوز   . »فرما آن شوخ غيرت   «و» انديشآن ستم «

ايـن سـردفتر    «،  »اين محـب جـاني    «،  »اين مدهوش نشئة نياز   «: كند و گداز چنين ياد مي    
آزماي اين دست «: كند   عباراتي استفاده مي    چنين  نيز از  ، و در حال واسوختگي    »گرفتاران
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اين غريق بحر   « و» دل بدگمان اين بي «،  »سپند آتش اضطراب  اين  «،  »داغ رشك و غيرت   
  .»ندامت

 ،»جالليـه « در    بـراي نمونـه    .هـا كـاربرد دارد      همـة شخـصيت    اين شيوه در پردازش   
 كـه در عـشق شـاطرجالل        -شـود  اوصافي كه جايگزين نام يكي از دوستان محتشم مي        

آن «،  »خـصال  سـتوده  آن رفيـق  «،  »يكي از ياران قديم   «:  از اين قرار است    -رقيب اوست 
 و» آن فاعل سـجدات سـهو  «، »افروزآن رفيق مصاحب و حريف وسوسه    «،  »محب قديم 

  .»ربايآن حريف محبوب«

  محتواي دو روايت.3

  نمودهاي تجربة وقوعي و واسوختي. 1-3
گـويي و    صـراحت از وقـوع     بـه  توان يافت كه محتشم    هم مواردي را مي    ،در دو روايت  

 وقـوع و    و هم عناصري را كه نشانة تعلّق اين دو اثر بـه مكتـب             كند  واسوختگي ياد مي  
  :واسوخت است

 هـاي  يـا متـرادف  » واسوخت « بيشتر اصطالح،»اقنقل عش«در :  اشارات مستقيم .الف
 را» واسـوختگي « اصـطالح  ، شاعر در آغاز به شيوة براعت استهالل  . است كار رفته  آن به 
 در گدازخانـة فـانوس خيـالش، سررشـتة          ...نياز نامعدود نثـار معـشوقي كـه       «: دآور مي

 34 و در غـزل      )1389(» .نكـشيده  واسـوختگي  وقت از سوز و گـداز بـه       هيچ... متعهدان
  : گويد مي

  جان مرا سوخت، چـه شـد       تب واسوختگي 
  

   گر زني بر رگ جان يك دو سه نيشم ديگر           
  

  ) 1383 و 1358، 1343، 1318 و نيز 1456(
 و  1358،  1343،  1318( كنـد جلـب توجـه مـي     » وقوع«اصطالح    بيشتر  هم »جالليه «در
جـاي    بلكه به  ؛بار هم اصطالح واسوخت نيامده      حتي يك  ؛ نكته مهم اين است كه     )1383
منـسوب كـرده     و شاعر ابداع اين شيوه در غزل را بـه خـود              آمده )1375(» اعراض «،آن

دو مـتن   از تفاوت بسامد كـاربرد دو اصـطالح واسـوخت و وقـوع در               . )جا همان( .است
 گرايـي بـوده اسـت و در         بيـشتر درگيـر واسـوخت      »اقنقل عـش  «آيد كه شاعر در      برمي

  .گويي بيشتر درگير وقوع»جالليه«

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 203                       ژانري ناشناخته: رسايل محتشم كاشاني                          15شمارة / 4سال 

 شـود  وفور ديـده مـي     هاي وقوع و واسوخت به    در هر دو روايت نشانه    : ها نشانه .ب
مايـة   بـن هـا را در چنـد         ايـن نـشانه    .) در همين مقالـه    ك ذيل عنوان سندي براي مباني وقوع      .ر(

تنيـدگي   هـم  شـوند و هـر دو مـتن حاصـل در           محوري كه به شكل معناداري تكرار مـي       
هـاي عاشـق يـا معـشوق، واكـنش           پيـام : بندي كرد  صورتتوان    ميهاست،   گوناگون آن 

زدن بـه عـشق      تراشي عاشق يا معشوق كه معموالً به قصد دامـن          حريف به پيام و رقيب    
 مضامين واسوختي را در مـتن       ، است كه اغلب    غيرت ،گيرد و پيامد آن    حريف انجام مي  

  .كند برجسته مي
در : دهـد  در دو متن تفاوت محسوسي را نشان مـي         غيرت بسامد و جايگاه شناختي   

) 1461 و1427،1444،  1418( بااليي دارد، آتـش      نسبت به اگرچه غيرت بسامد     »اقنقل عش «
بـار    يـك   اين رساله فقط   در. )1461  و 1418(شود    است كه افروخته مي    )1446(اي  و شعله 

 آمده  )1453( بار هم تركيب حارس غيرت     شود و يك   ديده مي ) 1426( تركيب شاه غيرت  
تـوان از فرمـانش       پادشـاه نافـذالحكمي اسـت كـه نمـي          ، غيرت ،»جالليه« اما در    .است

 الحكـم غيـرت   ، سلطان مطلـق   )1332(سرپيچيد؛ عباراتي مانند سلطان نافذالحكم غيرت       
، ملـك   )1361( ، پادشـاه غيـرت    )1362و  1359( ، شاه غيرت  )1357( غيرت، سلطان   )1355(

اين معنـا    )1357(  تيغ غيرت   و )همـان  (، ناوك غيرت  )1353( ، گزلك غيرت  )1361( غيرت
 شـكل   بخشِ  انسجام مايه و عنصرِ    درون ،اين، غيرت  بر عالوه .خوبي نشان مي دهند     را به 

بازوي غيرت سروده شـده     ي مبازر قوي   در پيروز  38غزل  : هاستاي غزل  ذهني در پاره  
  .مردف شده است» غيرتي بي« با عبارت 42و غزل 

  در دو روايت) رئاليسم(نمايي   ميزان حقيقت.2-3
سو ناظر به دنياي درون متن است و سوي ديگـر            يك:  دو سو دارد   ، رئاليسم در اثر ادبي  

 به رئاليـسم  »جالليه«شم در  بر آنچه پيش از اين گفتيم، محت      بنا. به دنياي بيرون متن   ناظر  
دارد و در ارجاعات مكان، زمان و شخصيت چنـان بـه واقعيـت               يه آشكار توجبيروني  

 امـا در    .مانندي اثر را تـضمين كنـد       تواند حقيقت  خوبي مي  كه به  اندازد  ميبيروني چنگ   
دهد از پردگيـان حرمـسراست       كه قراين متني نشان مي      حضور معشوق زن   »نقل عشاق «
متنـي را پنهـان       وي را واداشته همة ارجاعـات بـرون        ،) همين مقاله  15  و 14 نوشت پي ك .ر(
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كنندة واقيعـت بيرونـي باشـد تقريبـاً بـه        رئاليسمي كه منعكس در اين اثر،   بنابراين،. كند
  . رسد صفر مي
توان بـه عاشـق       ازجمله مي  .است  رئاليسم دروني نيز دچار كاستي    ،  »اقنقل عش «در  

هـيچ تمهيـدي در      هاي فراواني كه بي    معشوق اشاره كرد و نيز اغراق     شدن قبل از ديدار     
معشوق تـا او    روز ايستادن راوي در كنار ديوار خانة         يك شبانه  ؛ مانند شود متن ديده مي  

اي  هوش شدن عاشق هنگام ديدار معشوق، حكايـت شـيفته          بار بي بر بام ظاهر شود، دو    
 مـار بـر خـود       نغلتـد و همچـو     اك مـي  وار بر خـ    كه در ساية بام معشوق افتاده و قرعه       

 شبانه در گذري و بر مزاري همراه با ترس و بيم و نيز اينكه               ديدارهاي پنهانيِ . پيچد مي
 گويد چرا، از  و نمي  )115(» رفاقت ما در آن سرزمين خطر عظيم داشت       «: گويد راوي مي 

كـه پيـشتر    البته چنان. ي است كه به رئاليسم دروني اثر آسيب رسانده است         ديگر موارد
 محتشم در اين روايت محدوديتي دارد كه بيش از همـه بـر چهـرة معـشوق                  ،اشاره شد 

توانـد جنـسيت     با دقت در قراين متني و با ترديد مـي         فقط  مخاطب  . سايه انداخته است  
 نخـست رخ  هـاي  معشوق را تـشخيص دهـد؛ قراينـي چنـان پراكنـده كـه در خـوانش             

انـدازد و او      هـم بـر ذهـن مخاطـب سـايه مـي            رويژه مسئلة معشوق مـذك    نمايد؛ به  نمي
 هم كامالً آن را تأييد »جالليه«كه  -ميان حقايق اجتماعي عصر صفويتواند  سختي مي به
  .بودن معشوق داللت دارد، داوري كند  بر مؤنث»نقل عشاق« و قرايني كه در -كند مي

نظـر از   صرف. تاندازة رئاليسم بيروني پررنگ اس      رئاليسم دروني نيز به    »جالليه«در  
افزايـي حريـف كـه از        منظـور رشـگ     به نباياي مناسبات محتشم و شاطرجالل با رق       پاره
 اسـت؛   هاي اصلي وقوع و واسوخت است، رخدادها كامالً طبيعي و بـاوركردني            مايه بن
  . كندد كاشان سدة دهم را پيش چشم مجسمتوان كه مخاطب مي اي گونه به

  بيهايي شبيه اين گونة اد  نمونه.ج
سدة چهارم و اوايل سـدة      ( عيوقي   ورقه و گلشاه  هايي مانند    پيش از محتشم، در منظومه    

 ، و پـس از او در    )ق788 تـوفي م( سـلمان سـاوجي      جمشيد و خورشيد  و  )  هجري پنجم
 متوفي( ميرنجات اصفهاني    گلِ كُشتي  مثنوي   ،)ق1116 توفيم(مثنوي اشرف مازندراني    

ــلطانو ) ق1140حــدود  ــه و س ــر دوال ــوي  فقي ــوفيم(هل ــه) ق1183 ت ــايي از  نمون ه
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بودن عـشق در  دو مثنوي اخير از نظر واقعي . شود  غزل و مثنوي ديده مي     آميختگي درهم
 كـه داسـتان عـشق       گـل كـشتي   ويـژه    به آثار محتشم شباهت بيشتري دارنـد؛ بـه         ،ها آن

 مثنـوي را در  اگـر قالـب   .  اسـت  »جالليـه « گير است، يـادآور    ميرنجات به جواني كشتي   
 برده نام آثار   -اي كرده  كه محتشم هم از مثنوي چنين استفاده         چنان -يگاه نثر بگذاريم  جا

 اما دو تفاوت بسيار مهم      .خواهند داشت شباهت ساختاري قابل تأملي     با دو اثر محتشم     
كه مثنوي و غزل هر دو شعرند و آميخـتن           است   نخست اين : شود در اين ميان ديده مي    

 در ايـن    كه است    ديگر اين  ؛ تفاوت ر از تركيب نثر و شعر است      ت ها با هم بسيار ساده     آن
روي قابل مقايسه با نسبت شعر و نثـر در آثـار محتـشم     هيچ  نسبت غزل و مثنوي به آثار

در ،  شهم تنيده است و به اذعان خـود       بسيار هنرمندانه شعر و نثر را در      محتشم  . نيست
ها در متن جاي      پس از سرايش غزل    ها عنوان عامل پيونددهنده و مدت    نثر به  ،هر دو اثر  

 سهم مساوي شعر و نثـر       ، اما آنچه در ساختار كنوني كامالً محسوس است        . است گرفته
خوبي بهتواند اين بعد را  مي» تغزلي -روايي«رسد عنوان  نظر مي  در روايتگري است و به    

  .دست باشد  و عنوان مناسبي براي آثاري از اين كندبرجسته

  گيري نتيجه
 زيرا در ساية مرثيـة مـشهور محتـشم و           ؛اند ين دو متن كمتر مورد توجه قرار گرفته        ا .1

هـاي مـشابهي     و نمونـه    شناسـان واقـع شـده      كارانة سـخن    و مالحظه  آميز نگاه تعصب 
  .ها شناخته و سنجيده شوند  با آندر مقايسه بااند تا  نداشته

 نـه   ،انـد   نه رمـان   ن دو متن  ايهايي كه در اين مقاله توصيف شد،         با توجه به شاخصه    .2
اي   بلكـه گونـه  ؛هـا تناسـبي دارد   مقامه و نه حتي عنوان رساله با ساختار و محتواي آن    

هستند شناسايي و تبيين جايگاه در ميان متون ادبيناشناخته و نيازمند .  
برانگيز اسـت كـه     هاي وقوع و واسوخت در اين دو متن چندان تأمل          فراواني ويژگي . 3

  .ها را نمايندگان برجستة اين سبك دانست توان آن مي
بديل در ميـان ديگـر    اي مستقل و بي    ها را به گونه    ترين جنبة اين دو متن كه آن        هنري .4

آنكـه يكـي     موازات هم، بـي   آميختگي نثر و شعر است كه به       هم آثار ادبي بدل كرده، در    
 .كنند اصل باشد و ديگري فرع، داستاني را روايت مي
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  ها نوشت پي
و ) 1344( گرگـاني . محـل اخـتالف اسـت     » نَقل عـشاق  «و  » نُقل عشاق «عنوان رساله به دو صورت      . 1

 نوشته )naqle ossaq(» نَقل عشاق« اما لوسنسكي ؛اندخوانده» نُقل عشاق«) 1380(نوايي و صدر 
 از زبان دوسـتي كـه او را         ، محتشم در آغاز . اله براي هر دو صورت قرايني هست      در متن رس  . است

هـا بـه جهـت دوام        يك از آن غـزل    سبب ورود هر  «: گويد مياست  ه نگارش رساله سفارش كرده      ب
نقـل مجلـس    «با توجه به عطف     ). 1391: 1380(» صحبت و نقل مجلس عشاق به كلك بيان بنگار        

: گويد جاي ديگر مي  . خوانده شود » نَقل عشاق « وجه مرجح آن است كه       ،»دوام صحبت «به  » عشاق
 ؛ بنـابراين  )1408( »ر بيان واقع نَقل آن را نُقل صحبت احبـاب سـازد معـذور اسـت               اگر قايل بنا ب   «
 آمده   كه تاريخ پايان متن   ماده  بر اساس  نيز. بخوانيم» نُقل«و دومي را    » قلنَ« اولي را     بايد طور قطع     به

  به قرينة قنادي و به قرينـه فهـم         ،»بحثد از چاشني وي همه جاي     / نقل عشاق كه قنادي فهم    «: است
  .سازد  هر دو وجه را روا ميكه در كالم هست،ايهام تناسبي 

  .دست نيامده است نون از اين تذكره نشاني بهكتا. 2
، در السماوات سلّمغير از .  است»شبابيه «وسومين غزل ازاين غزل در تصحيح نوايي و صدري شصت      . 3

  . محتشم آمده استنيز در شمار انتخاب اشعار آتشكده و عرفات، الخواص مجمع هايتذكره
  .208: 1378؛ سبحاني، 175: 1370 شكيبا، ؛1364 صفا،: براي نمونه بنگريد به. 4

5. Losensky 
6. De Bruijn 

توان  مياست،  محتشم نوشته شده  طور خاص دربارة  هاي اخير به  هايي كه در سال    مقاله از نمونه   براي. 7
  :به اين دو مقاله اشاره كرد

 ادبيـات و    نشرية دانشكدة ،  »بند محتشم  نگاهي دوباره به دوازده   «،  حمدعلي عربي  و م  االسالميشيخعلي  
بررسي  «يوسف الطف،  ؛10-1، صص )1381 بهار -1380زمستان (4، ش علوم انساني دانشگاه تهران   

، مطالعـات ادبيـات تطبيقـي     ،  » امام حسين در ديوان محتشم كاشاني و شريف رضي         اي مرثية  مقايسه
  .212-186، صص)1388پاييز  (3ش

8. logos 
9. pathos 

  : گويد  خود ميةنام سياحتشاردن در . 10
به خاطر دارم كه در دورة طفوليت پادشاه فرانسه لوئي چهاردهم يك نفر ايراني به پـاريس   

ازجمله او را بـه بـالتي دعـوت         . دادند نشان مي ... جا را به اين ايراني     چيز و همه   همه ...آمد
حـضرت همـايوني     كرد و هنگامي كه اعلي     نيز در آنجا رقص مي    نمودند كه پادشاه فرانسه     
اليه را به ايراني نشان دادند و سؤال كردند كه آيا سـلطان خـوب                 به رقص پرداخت، معزي   

  .)201 /4 (بناميزد شاطر ماهري است: ر داشتاليه در پاسخ اظهارقصد؟ مشارمي
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جعفري، (شده است    طور عمود زده مي    ه، به پري كه از عالمات شاطري بود        در عمامة شاطر تك        گويا
  :كند  شاطرجالل را چنين وصف مي»جالليه«محتشم در نخستين غزل ). 50-61: 1356

  )1318 (لرزد هالل سوز مي بر سر خورشيد عالملرزان از هوا پر بر سر شاطرجالل          نيست      
 فقـط شـمارة صـفحات       ،گيري از تكرار  پس از اين در ارجاع به تصحيح نوايي و صدري براي جلو           . 11

  .شود ذكر مي
اين غزل كه نامة منظوم     : كار برده است   ها در اين رساله به     دست را براي غزل    محتشم عباراتي از اين   . 12

). 1438( بيزارنامه   و) 1435(نامه   نوازش ،)1434(نامه   نصيحت ،)1426(نامه  ، وسوسه )1412(است  
   .22  و20 -18، 15 -7، 5، 2، 1هاي   غزل: بنگريد بهامه دارندهايي كه قالب ن براي نمونة غزل

  .73-1472  و1469، 36-1435، 1424 ك.  ن»نقل عشاق«هاي شتاب روايت در  براي نمونه. 13
، 1434،  1420: ك. ن(كنـد    از سراي معشوق بارها با نـام حرمـسرا يـاد مـي            » نقل عشاق «راوي در   . 14

آن قـصر   « ،)1434 (»آن بارگـاه خلداشـتباه    « هم از آن با نـام        گاهي. )1465  و 1461،  1443،  1438
كنـد   همه اين گمان را تقويت مـي       كند و اين   ياد مي ) 1466 (»آن خطير مكان  «و  ) 1466( »القدر رفيع

  .كه معشوق از پردگيان حرمسرا باشد
ولـة  مقب«كنـد كـه محبـوب حـضور          شود، اشـاره مـي     راوي در آخرين بزمي كه به وصال منتهي مي        . 15

را در آن شب روپوش حـضور او در بـزم سـاخته اسـت تـا هـم                   » وشي از ابناي جنس خود     آفتاب
وانمود كند كه بزم به بهانة آن ميهمان برپا شده و هم به عاشق شيفته بنمايد كه تفاوت ميان حـسن                     

ه كمتر از تفـاوت آفتـاب و ذر        -زنند كه جهانيان به حسنش مثل مي      -صوري و معنوي او و ميهمان     
تواند قرينة ديگري    ، باز هم مي   »ابناي جنس خود  « عبارت    در اين رساله   ).1466نقل عشاق،   (نيست  

  . باشدبودن معشوق بر مؤنث

  منابع
: تهـران . تـصحيح ميرهاشـم محـدث     . ج2. آتـشكدة آذر  ). 1378 (بيـگ    آذر بيگدلي، لطفعلي   -

 .اميركبير

انتـشارات دانـشگاه   :  تهـران  .ات فارسي نويسي در ادبي  مقامه ).1346( ابراهيمي حريري، فارس     -
  .تهران

هـا و   بـاتنظيم فهرسـت   ،نظـر زير. 2ج. آراي عباسـي  تاريخ عالم ). 1382( اسكندربيگ تركمان    -
  .اميركبير:  تهران.3 چ.مقدمة ايرج افشار
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 تـصحيح   .العاشـقين عرفات). 1389 (الدين محمد  اوحدي حسيني دقاقي بلياني اصفهاني، تقي      -
مركز نشر ميراث   : تهران. كار و آمنه فخراحمد با نظارت علمي محمد قهرمان        اهللا صاحب  ذبيح

  .مكتوب و كتابخانة موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي
نامـة  . »ديـوان محتـشم كاشـاني      شـتابزدگي در تـصحيح هفـت      «). 1384 ( تركي، محمدرضـا   -

  .107-90 صص.3ش. 7س. فرهنگستان
. 174 ش .تـصوير . »و شـاطردواني در عـصر صـفويه       شـاطري   « ).1356 ( جعفري، ميرحسين  -

  .61-50صص
كاظم مـد تـصحيح و تعليـق مح     . شـمع انجمـن   ). 1386 (خان بهادر، سيد محمدصديق      حسن -

  .انتشارات دانشگاه يزد: يزد. كهدويي
: تهـران . تصحيح احسان اشراقي  . التواريخ صةخال). 1359 (الدينبن شرف  حسيني قمي، احمد   -

  .رانانتشارات دانشگاه ته
كتابخانـه،  : تهـران . تصحيح كليم اصـغر   . 2ج.  خوشگو سفينة). 1389 ( خوشگو، بنداربن داس   -

  . موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي
: تهران). حسرت( تصحيح و تعليقات محمدرضا طاهري    . اقليم هفت .)تا  بي (احمد  رازي، امين  -

  .سروش
  .دانشگاه پيام نور: تهران. تاريخ ادبيات ايران). 1378 ( سبحاني، توفيق-
  .اميركبير: تهران.  محمد عباسيترجمة. 4ج.  شاردنسياحتنامة). 1336 ( شاردن-
تصحيح و تعليـق عبدالمحمـد آيتـي و         . بهارستان سخن ). 1388(عبدالرزاق   شاهنوازخان، مير  -

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران. رنجي حكيمه دست
  .هيرمند:  تهران.رسي از آغاز تا امروزشعر فا ).1370 ( شكيبا، پروين-
  . فردوسي:تهران. شاهدبازي درادبيات فارسي). 1381 ( شميسا، سيروس-
. پور  عبدالرسول خيام  ترجمة). به زبان تركي جغتايي    (الخواصمجمع). 1327 ( صادقي كتابدار  -

  . اختر شمالچاپخانة: تبريز
  . فردوس: تهران.نتاريخ ادبيات در ايرا ).1364 (اهللا صفا، ذبيح-
: تهـران . تصحيح عبداهللا نوراني  . السماوات سلّم). 1386 (حامدبن ابي   كازروني، شيخ ابوالقاسم   -

  .مركز نشر ميراث مكتوب
بـه كوشـش    ). بخـش كاشـان   ( االفكـار  زبـدة االشعار و    صةخال). 1384 (الدين  كاشاني، ميرتقي  -

  .مركز نشر ميراث مكتوب: تهران. برومند و محمدحسين كهنموييعبدالعلي اديب
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انتـشارات  : تهـران . به كوشش مهرعلي گرگـاني    . ديوان). 1344 (الدين محتشم كاشاني، كمال   -
  .فروشي محمودي كتاب

 و تعليقـات    مقدمـه، تـصحيح   . ج2. ديوان محتشم كاشـاني    هفت). 1380( ــــــــــــــــــ   -
  .راث مكتوبمركز نشر مي: تهران. دكتر عبدالحسين نوايي و مهدي صدري

مقدمـه، تـصحيح و تحقيـق سـيد         . ج5 .الشعراءتذكرة رياض ). 1384 ( واله داغستاني، عليقلي   -
  . اساطير:تهران. ن ناجي نصرآباديمحس
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