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چکیده
خواجـه زین العابدین علی بن عبدالمؤمـن شـیرازی، از شـاعران مورخ و مسـتوفیان سـده ی دهم 
هجـری اسـت او از دو تخلـص نویـدی و عبدی در شـعرش اسـتفاده کـرده و درنظیره پردازی 
تواناسـت، سـه خمسـه بـه تبـع نظامـی و بوسـتان خیـال را بـه پیـروی از بوسـتان سـعدی و 
هفـت مثنـوِی خزائـن الملکوت را به تقلیـد از هفت اورنـگ جامی سروده اسـت و دارای آثار 
فراوانـی بـه نظم و نثر اسـت که هنـوز تعدادی از آن ها ناشـناخته مانده و یا تصحیح نشـده اند، 
و چون 40 سـال در دربار شـاه تهماسـب مسـتوفی  بوده است شـعرش حاوی مطالب مهمی در 
ایـن برهه از تاریخ کشـورمان اسـت، شـعر او را در ایـن مثنوی ها باید یک نوِع جدیـد از انواع 
شـعر تلقی کـرد و بـا احتیـاط واجـِب علمـی می توان گفـت  که  عنـوان شـعرِ تعلیمـی، تبلیغی 
بـرای آن مناسـب باشـد، خزائن الملکـوت او دارای هفت بخش یا خزانه اسـت و تا کنون سـه 
نسـخه از آن شناسـایی شـده؛ ولـی هیچ کـدام از منظومه هـای آن تصحیح نشـده اند و چون بیم 
از آن اسـت کـه هـر لحظه یک نسـخه ی خطـی در اثرِحادثـه ای و یا سـهل انگاری از بین برود، 

تعجیـل در تصحیـح این نسـخ، موّجه و ضروری اسـت. 

واژههایکلیدی: عبدی بیگ شیرازی، منشور شاهی، نسخه ی خطی، تصحیح.

تاریخ دریافت مقاله:  98/7/17                                                                           تاریخ پذیرش:  99/1/31    
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1.مقّدمه
آنچـه هویّـت هـر مّلـت را در طول تاریـخ از گزند حـوادث و فراموشـی نگه مـی دارد، فرهنگ 
به جـای مانـده ی آن مّلـت و قـوم و نـژاد اسـت، فرهنـگ در تمـّدن پیشـینیان به صـورت نقش 
و نگارهـا، تندیس هـا، سنگ نوشـته ها و کتاب هـا و ... باقـی مانده اسـت و شـاید بـه ایـن دلیـل 
باشـد که می تـوان گفـت فرهنگ هـا هرگـز میـرا نیسـتند؛ بلکه یا متحـّول می شـوند و یـا در اثر 
سـوانح روزگار کم رنـگ و بی رونـق می گردنـد؛ ولـی حقیقتاً پیوسـته مانـا هسـتند، و البتّه که بارِ 
سـنگینی از ایـن مانـدگارِی فرهنـگ، همیشـه بر دوش شـعر و ادبیّات بوده اسـت. نسـخ خطی 
علـوم مختلـف، عناصـر نیم مـرده ی فرهنِگ هـر قوم و تمّدنی هسـتند کـه باید حیـات را بدانان 
بازگردانـد؛ بنابراین تصحیح یک نسـخه ی خطی از پیشـینیان، هـم احیای نبض یک فرهنگ کهن 
اسـت و هـم  زدودِن زنگار از آن هاسـت و هم گشـودِن قفل ورود بـه دروازه های میراث مکتوبی 
اسـت کـه بایـد محتـوی  آن ها بـه فرزنـدان و وارثاِن آن مـرز و بوم و دیگر ملل برسـد. شـاعران 
و نویسـندگان و دانشـمندانی که اندوخته هـا و تجربـه هـای خـود را در گذشـته مکتوب کرده اند 
واصـالِن فرهنـگ نیاکاِن ما، به نسـل آینده هسـتند و دین بزرگی برگـردن بازماندگان آن فرهنگ 
و تمـّدن و تاریـخ دارند، پس برکسـانی که توانایی دارند الزم اسـت کـه در ادای این دین، هّمت 
گمـارده و قـدم پیـش نهنـد و گـرد و غبار کهنگـی را از این آینه هـای میراث دیرینـه پاک کنند تا 

هـم در دسـترس عالقه منـدان قرارگیرند و هم ماندگار شـوند.
بدیهـی اسـت کـه عوامل سـازنده ی یک فرهنـگ از قبیل دین، مذهـب، باورها، زبـان، هنر، 
شـعر، تمّدن، تاریخ و غیره، همگی با هم و در یک زماِن مشـخص و بالبداهه سـاخته نشـده اند؛ 
بلکـه متنـاوب، پدیـد آمده و سلسـله وار درگـذرِ روزگار به هـم آمیخته گشـته اند و موجب کمال 
و پویایـی یکدگـر شـده اند، پـس زمانی که یک اثـر تاریخی از گذشـتگان زنده می شـود و مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد نـه تنهـا مـا را از مزایای زمـاِن آفرینـش آن اثـر بهره مند می سـازد؛ بلکه 
مـا را بـه الیه هـای جدیـد و ناشـناخته ای در تاریـخ پیـش از آن اثر، نیـز راهنمایی و دسـتگیری 
می نمایـد و همیـن الیه هـای تودرتـو و پیوسـته ی تاریخی اسـت که مجهـوالت ما را از گذشـته 

کـم می کنـد و یـا از بیـن می برد.                        
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سـعدی ثانـی، عنـوان بزرگی اسـت کـه عبدی بیـگ نویدی شـیرازی بـرای خود برگزیده اسـت 
و صاحبـان تذکـره در شـرح حالـش نوشـته اند کـه: »خواجـه زین العابدین علـی بن عبدالمؤمـن 
شـیرازی از شـاعران و مسـتوفیان سـده ی دهـم هجـری اسـت، مولـدش را سـام میـرزا و امیـن 
رازی و تقی الّدین کاشـی و آذر، شـیراز و او را از بـزرگ زادگان آن شـهر دانسـته اند، سـام میـرزا 
کـه نزدیکتریـن تذکره را به حیات شـاعر نوشته اسـت، می گویـد: »عبدی بیـگ از بزرگ زاده های 
شـیراز اسـت و در امانـت و دیانـت و درسـت قلمـی در ایـن قلمـرو بی شـریک و انبـاز اسـت 
و مدتـی اسـت کـه در دفترخانه شـریفه سـرافراز اسـت« )سـام میـرزا، 1314 ، 59(. اّمـا مولوی 
محّمـد مظفرحسـین صبـا در ) روز روشـن( نوشته اسـت کـه او اصفهانـی بود و بـه  وجه کثرِت 
اقامتش در شـیراز بعضی او را شـیرازی دانسـته اند و گاه هم او را به نیشـابور نسـبت داده یعنی 
بـا موالنا عبدی نیشـابوری ازخوشنویسـان مشـهور پایـان عهد تیمـوری وآغـاز دوره ی صفوی 

اشـتباه کرده انـد« )صفـا،1367،5/،2،747(.
 ابوالفضل هاشـم اوغلـی رحیمـوف کـه بسـیاری از آثـار عبدی بیـگ را در روسـیه تصحیح 
را چنیـن  زادگاه وی  االخبـارِ( عبدی بیـگ،  )تکملـه  تاریخـی  کتـاب  از  و چاپ کرده اسـت، 
استنباط کرده اسـت: »عبدی بیـگ شـیرازی در نهـم مـاه رجـب سـال 921هــ ، ق، درشـهر تبریز 
دیـده بدنیـا گشـوده، تحصیـالت خـود را در تبریـز در محضـر شـیخ علـی بن عبدالعلـی بپایان 
رسـانیده« )رحیمـوف،1977(. »شـاعر در کتـاب )تکملـه االخبـارِ( خویـش اشـاره می کنـد کـه 
اجـدادش شـیرازی هسـتند و بـه تبریزآمده انـد، بـا این حـال اوعالقه اش را به شـیراز و انسـابش 

نشـان می دهـد و می سـراید: 
گفتار به  ثانی   سعدی  آمد  که  بار دگر  خّرم  را   شیراز  کنم 
جهانگیر عبدی  آوازه ی  بود  نوای سعدی ار کم شد به تقدیر
)1967،1v،رحیموف(

او از دو تخلـص نویـدی و عبـدی در شـعرش اسـتفاده کـرده و درنظیره پردازی تواناسـت، 
سـه خمسـه بـه تبـع نظامـی و بوسـتان خیـال را به پیـروی از بوسـتان سـعدی و هفـت مثنوِی 
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خزائن الملکـوت را بـه تقلیـد از هفـت اورنـگ جامـی سروده اسـت. عبدی بیـگ بـه  واسـطه ی 
شـغل مسـتوفی گری در دربـار شاه تهماسـب صفـوی و کاًل در آذربایجـان بوده و آنقـدر هم که 
بـه تبریـز و اردبیـل و قزویـن رفـت و آمـد و وابسـتگی داشـته که به هیچ شـهر دیگـری عالقه 
نشـان نداده اسـت، عبدی بیـگ کتـاب صریح الملک خویـش را در باره ی موقوفات بقعه ی شـیخ 
صفی الدین اردبیلی می نویسـد و خمسـه ی سـوم )جنات عـدن( را نیز در وصـف بناها وعمارات 
و باغ هـا و خیابان هـای قزویـن می سـراید، در اواخـر عمرش به اردبیل برگشـت و در سـال 988 

  .)v11،1967،در همـان شـهر دار فانی را بـدرود گفت« )رحیمـوف
آثارعبدی بیـگ: آثـار عبدی بیـگ را می تـوان به سـه گروه تقسـیم کرد. الف: آثار چاپ شـده 
شـامل 1- خمسـه ی اول: )مظهراالسـرار، جـام جمشـیدی، مجنـون و لیلـی، هفت اختـر، آیین 
اسـکندری(. 2- خمسـه ی دوم: )جوهـر فـرد، دفتـر درد، فـردوس العارفیـن، انـوار تجلـی(.3- 
خمسـه ی سـوم یا جنـات عدن: )روضه الصفـات، دوحه االزهـار، جنه االثمار،  زینـت االوراق، 
صحیفـه االخـالص(. 4- تکملـه االخبـار. 5- صریـح الملـک 6- سـالمان و ابسـال. ب: آثاری 
کـه نامشـان در دیگـر کتـِب وی آمده، ولی خبری از آن ها نیسـت ازجمله؛ 1- بوسـتان خیال 2- 
طـرب نامـه 3- دیباچه البیـان.  ج: آثـاری کـه چـاپ نشـده اند. 1- خزائن الملکـوت )منظومه ی 

پنجـم از خمسـه ی دوم( 2- گل و ریحـان 3- قصـص االنبیاء. 

2.پیشینهوروشپژوهش
خیلـی ازآثـار عبدی بیـگ را خاورشـناس برجسـته ی شـوروی سـابق ابوالفضـل هاشـم اوغلـی 
رحیمـوف، در مسـکو تصحیـح و چاپ کـرده  اسـت از جملـه: تکمله االخبـار، دوحه االزهـار، 
مظهراالسـرار، جوهرفرد، آیین اسـکندری، مجنون و لیلی، هفت اختر، جنه االثمار، زینه االوراق، 
صحیفه االخـالص، روضه الصفـات، جنات عـدن. بعضی هـم در ایران تصحیح شـده اند، ازجمله: 
عبدالحسـین نوایـی تکملـه االخبـار را در سـال 1369چـاپ  کرده اسـت. محمود محمـد هدایتی 
صریـح الملـک را در سـال 1390 چاپ کرده اسـت. فاطمه مدرسـی و وحیـد رضایی حمزه کندی 
سـالمان و ابسـال را در سـال 1391 چاپ کرده اند. احسان اشـراقی و مهرزاد پرهیزگاری خمسه ی 
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دوم )جنات عـدن( را در سـال 1395 چـاپ کرده انـد؛ همچنیـن چندیـن مقالـه در بـاره ی کارهای 
عبدی بیـگ در مجـالت نوشته شده اسـت. چندیـن پایان نامـه هـم در مقطع کارشناسـی ارشـد در 
بـاره ی کارهـای عبدی بیگ نوشـته شده اسـت، ازجمله: تاریخ نـگاری در عهد صفـوی با تأکید بر 
تکمله االخبـار عبدی بیگ شـیرازی، در دانشـگاه الزهـراء. تصحیح انتقادی هفـت اختر عبدی بیگ 
نویدی و مقایسـه ی محتوایی و زبانی آن با هفت پیکر نظامی، در دانشـگاه گیالن. تصحیح انتقادی 
خمسـه ی »جنـات عـدن« عبدی بیگ نویدی شـیرازی و مقایسـه ی زبانی آن با خمسـه ی نظامی و 
سـاختار عروضـی آن، در دانشـگاه گیـالن. مقایسـه ی لیلی و مجنـون نظامی، امیرخسـرو دهلوی، 
جامی و عبدی بیگ شـیرازّی، در دانشـگاه تبریز.  روش پژوهش در این مقاله به شـیوه ی اسـنادی 
و کتابخانـه ای و بیشـتر بر اسـاس نسـخ موجود و شـواهد مسـتخرج از آن هـا بوده و به نـدرت از 

دیگـر آثـار تصحیح شـده ی شـاعر و کتب تاریـخ ادبیات و تذکره ها اسـتفاده شده اسـت. 
3. محـل نگهـداری نسـخ خطـی خزائن الملکـوت ومشـخصات آن ها: تا کنون سـه نسـخه 
ازخزائن الملکـوت شـناخته شده اسـت، اول نسـخه ی خطـی )کلیـات نویـدی( اسـت که بـه 
شـماره ی 2425 در کتابخانـه ی مرکـزی دانشـگاه تهران نگهداری  می شـود، در فهرسـت آن چنین 
نوشـته شده اسـت: کلیات نویدی مشـتمل بر دو خمسـه و یک هفت خزانه کاًل بیسـت و هفت 
هزار و ششـصد بیت اسـت و سـپس نام منظومه های دو خمسـه و هفت خزانه را ذکرکرده اسـت. 
ایـن  نسـخه ی )کلیـات نویـدی( دارای جلد چرم قهوه ای اسـت که نقش روی جلـد کتاب، ترنج 
و سـرترنج می باشـد، و خوش بختانه در این نسخه افتادگی، سوختگی، فرسـودگی و خدشه اتّفاق 
نیفتـاده اسـت و بـه نـدرت در بعضـی جاها لغاتـی کم رنـگ شـده و ناخوانا اسـت. همان طورکه 
در آخـر خزانه هـا  قیـد گردیـده، ایـن نسـخه به سـال 969 هـ  نوشـته شده اسـت و کاتـب آن هم 
مشـخص نیسـت و دارای 7700 بیـت اسـت. دوم نسـخه ای اسـت بـا عنـوان )دیـوان عبدی بیگ 
شـیرازی( و مشـهور بـه نسـخه ی امام جمعه که بـه شـماره ی 362 درکتاب خانه مرکزی دانشـگاه 
تهـران موجـود اسـت، این نسـخه دارای جلـدی چرمی قهوه ای رنگ اسـت. صفحات آن شـماره 
نخـورده، در هـر صفحه 27 بیت نوشـته شـده اسـت که 19 بیـت از آن ها در متن صفحه می باشـد 
و 8 بیـت هـم در حاشـیه ی همـان صفحه گنجانـده شده اسـت، عنـوان هر بخـش از کتـاب هم با 
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مرکب سـرخ مشـخص شـده و در آخر بعضی از منظومه ها نقشـی از انسـان یا حیوان و پرندگان 
کشـیده  شـده  اسـت. در بعضی از صفحات آن، سوختگی و پارگی هست و تعدادی واژگان ناخوانا 
و مخـدوش دارد و در خیلـی از جاهـا، صفحـات آن به هم ریخته و آشـفته اسـت و در سـال 977 
توسـط شـخصی ناشـناس نوشـته شده اسـت. سـوم نسـخه ی خمسـتین »که در فوند آثار خطی 
فرهنگسـتان علوم آذربایجان شـوروی نگهداری می شـود این نسـخه در اواخر عمر شـاعر یعنی 
در سـال های 986 - 984 استنسـاخ شده اسـت در پایان خمستین تحت عنوان )دیباچه سبعه ابحر( 
یـک قسـمت منظوم و منثـور وجود دارد کـه خطاب به شـاه اسـماعیل دوم)1577 – 1576( گفته 
شده اسـت و در آخـر همیـن اثـر نوشـته شده اسـت که این نسـخه ی خطـی را عبدی بیـگ با خط 
خود نوشته اسـت«. ) xxvIII( این نسـخه با شـماره ی عمومی 3819 در آرشیو فرهنگستان علوم 

آذربایجان شـوروی سـابق موجود است. 
چـون محـدوده ی پژوهش من درباره ی چهـار مثنوی از خزائن الملکوت اسـت؛ بنابراین در 

شناسـایی این چهار مثنوی در زیر مطالبی گفته خواهدشـد.

4.معرفیوموضوعبحرمسجور،منشورشاهی،مرّوجاالسواقومهیّجاالشواق
یکـی از آثـار چـاپ نشـده ی عبدی بیـگ، منظومـه ی »خزاین الملکـوت« وی اسـت و تـا حـال 
هـم کسـی در بـاره ی آن کار پژوهشـی انجـام نداده اسـت. ایـن منظومـه دارای هفـت خزانـه یا 
بخـش اسـت کـه بـه سـبعه ی عبـدی  نیـز شـهرت دارنـد. ذبیـح اهلل صفـا می گویـد: »منظومه ی 
دیگرعبدی بیـگ خزائن الملکوت اوسـت که جنبه ی مذهبی دارد و بنام سـبعه ی عبدی شـیرازی 
هـم معروفسـت. این مثنوی مذهبی از هفت بخش تشـکیل می شـودکه هر یـک از  آن ها »خزانه« 
نـام دارد و در برابـر حدیقه الحقیقـه ی سـنایی و بـر همان وزن سـروده شده اسـت«. )صفا،1367، 
5 /2، 750(. البتـه معلـوم نیسـت کـه چـرا صفـا این سـخن را گفته اسـت؟ شـاید بـه این علت 
باشـد کـه متـن اشـعارِ عبدی بیـگ را کامل نخوانده اسـت چون که خود شـاعر درصفحـه ی 336 
نسـخه ی خطـی )کلیـات نویـدی( می گویـد: ایـن هفـت خزانـه را بـه تبـع  جامـی و در قالب 

مثنوی سـروده ام: 
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نامی سلسله  نظم  از  شوم  جامی تبع  اندر  خواهم 
وقف کردم به بقعه ی ی ناسوت... ملکوت  از خزائن  هفت گنج 
است نور  پر  ائمه  مدح  ز  که  سیومین نسخه بحر مسجور است
ضمیر ز  شاهیش  منشور  نام  سریر مهر  شاه  مدح  چارمین 
االشواق مهیّج  ششمینش  االسواق  مرّوج  پنجمینش 

وزن همـه ی ایـن مثنوی هـا در بحرخفیـف مخبـون محـذوف اسـت و در نسـخ موجـود 
شـاهی،  منشـور  مسـجور،  )بحـر  منظومه هـای  نوشـته شـده اند  نسـتعلیِق خـوش  بـا خـط 
مرّوج االسـواق و مهیّـج  االشـواق( بـه ترتیـب خزانه هـای )مثنوی هـای( سـوم، چهـارم، پنجم و 
ششـم از خزاین الملکـوت عبدی بیـگ شـیرازی می باشـند و خزانـه ی سـوم از صفحـه ی 367 
نسـخه ی)کلیات نویـدی( شـروع و بـا خزانـه ی ششـم در صفحـه ی 488 پایـان می یابـد و این 
چهـار خزانـه در مجمـوع 121 صفحـه می باشـند و بیشـتر عنوان مطالـِب آن ها با مرکب سـرخ 
مشخص گردیده اسـت و ابیـات در هرصفحـه بـه صـورت دو ردیفـه آمده  و در هـر صفحه، 46 
بیت در23 سـطر جای گرفته اسـت و درکل 5131 بیت می باشـند. خزانه ی سـوم )بحرمسـجور(: 
1649 بیـت دارد و در مناقـب حضـرات ائمـه ی معصومیـن )صلوات اهلل علیهم اجمعین(اسـت، و 
در عظمـت معجـزات و کرامـات آن بزرگـواران حکایاتـی نقـل می کنـد. این خزانه با مـدح امام 
علـی)ع( شـروع می شـود و بعـد بـه امام حسـن، امـام حسـین و تا امـام دوارزدهـم ادامـه دارد؛ 
اّمـا وقتـی که به امام هشـتم می رسـد قصیـده ی عربـی و معـروف )مدارس آیـات( دعبل خزاعی 
را –کـه در مصائـب ائمـه اسـت و آن  را بـرای امام رضـا)ع( خوانده  بود - تضمیـن می کند و در 
زیـر هربیـت عربـی، ترجمـه و مضمـون آن را در یک یا چند بیت فارسـی به نظم کشیده اسـت 
و... نقطـه ی ضعـف و  قابـل توجه در بحرمسـجور این اسـت که شـاعر در اثبـات امامت امامان 
شـیعی و همچنیـن در تشـریح کرامـات و معجزات آنـان در ضمن حکایاتش، بعضـاً از احادیث 
مجهـول و مـورد تردیـد اسـتفاده می کند، خیلـی از این احادیث بعداً توسـط عالمه مجلسـی در 
بحاراالنـوار جمـع آوری می شـود کـه هنـوز در رد و تأییـد  آن ها جـای بحث می باشـد. خزانه ی 
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چهارم )منشورشـاهی(: در حسـن سـیرت شـاه دین پرور و ترغیـب دیگر حاکمان بـه دین داری 
و عدالت گسـتری اسـت و 1152بیـت اسـت، عبدی بیـگ در ایـن خزانـه دیدگاه های سیاسـی و 
کشـورداری خـود را بیان می کنـد. در ایـن خزانه جنبه هـای تاریخی بر مذهبی می چربد و شـامل 
مـدح شـاه تهماسـب صفـوی، عدالـت شـاه، ذکـر احادیـث در ظـل اهلل بودن شـاه، یـاری کردن 
امدادهـای غیبـی  شـاه را در جنـگ، مقایسـه ی رفتار انوشـیروان عادل با شـاه تهماسـب  صفوی، 
پناهنده شـدِن همایون شـاه هند به شـاه تهماسـب و یاری کردن شـاه تهماسـب وی را، حمایت 
نکـردن انوشـیروان، ذوالیـزن را تا از غصه ی ازدسـت دادِن حکومت جان داد، درنفاذ فرمان شـاه، 

الـزام توجـه شـاه به فقهـا و مجتهدین، علمـا، اطبـا، و وزرای کاردان ، و ... 
خزانـه ی پنجـم )مرّوج االسـواق(: درخیرخواهـی خـواص و عوام اسـت و 1334بیـت دارد 
شـاعر در قالـب حکایـات از پنـد و اندرزهایـی بـرای دنیـا و آخـرت افـراد اسـتفاده می کنـد و 
بـرای تأثیـر کالمـش از آیـات و احادیـث زیـادی کمـک می گیـرد و در ایـن خزانه بـه موضوع 
زنـان می پـردازد و اینکـه چرا پیامبـر)ص( این حدیـث  فرموده: ُهـنَّ ناقصاُت العقـل  و الّدین. و 
تربیـت فرزنـدان را  نیـز بیـان  می کنـد و همچنین در آداب سـلوک و علم اخالق سـخن می راند 
و تشـویق بـه عزلـت و زندگی کـردن در خـوف و رجـا تـا رسـیدن بـه مقـام وحـدت و فنـا را 
الزمـه ی سـعادت اشـخاص می دانـد و درکیفیـت و مزیّت مقام عزلـت، َصمت، جـوع، قناعت، 
َسـَهر، خـوف، رجـا و ... سـخن می گویـد و آن ها را تشـریح می کنـد. عبدی بیـگ در جاهایی از 
اشـعارش دم از درویش مسـلکی می زنـد و پرداختـن بـه موضوعات فوق نشـان عالقه مندی وی 

به عرفـان و تصوف اسـت. 
خزانـه ی ششـم )مهیج االشـواق(: در حقیقـت عشـق و محبـت اسـت و دارای 995 بیـت 
می باشـد و در صفحـات 465 تـا 488 نسـخه ی خطـی »کلیات نویـدی« جای دارد درآن شـاعر 
مفصـاًل بـه معنـی عشـق می پـردازد و آنرا بـه ذاتی و اسـمایی و صفاتی تقسـیم می کنـد و برای 
مصـداق عشـق واال حکایـت حضـرت ابراهیـم و قربانی کـردن فرزندش اسـماعیل را به زیبایی 
تشـریح می کنـد و برای فهم بیشـتر عشـِق مجـازی حکایت هایی ذکـر می کند که یکـی از آن ها 
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داسـتان ُزراره و سـلمی اسـت و با اینکه داسـتان کوتاهی اسـت؛ ولی در اصل سـایه ای از لیلی و 
مجنون نظامی اسـت و اشـتراکات زیادی با آن دارد از جمله: حکایت هر دو در سـرزمین عرب 
اتّفـاق می افتـد و قهرمانـان آن هـا )قیـس و لیلی( و )زراره و سـلمی( نیز از قبایـل عربند، قیس و 
زراره هـر دو مجنوننـد، لیلـی و سـلمی هم هر دو دلباخته انـد؛ ولی اختیاری در سرنوشـت خود 
ندارنـد، حوادثی کـه در وادی پیـش می آید در هر دو حکایت پررنگ اسـت، خانواده ی عاشـق و 
معشـوق بـا پیونـد آن دو مخالفنـد، در هر دو حکایـت، قبیله نقش اساسـی دارد و تصمیم نهایی 
در دسـت آنـان اسـت و قبیلـه ی  آن ها سـخت برسـنّت کهـن خویش پا برجا هسـتند، نـزاع در 
دو قبیلـه بیـن  آن هـا نیز مشـترک اسـت، کعبه در هـر دو قّصه حضـور دارد، در هـر دو حکایت، 
عاشـق را در تنگنـا قـرار مـی دهند تـا منصرف کنند و پیوند بـا قبیله ای دیگر را به هر دو عاشـق 

پیشـنهاد می دهنـد کـه پذیرفتنی نیسـت، و باالخره هر دو نـاکام از دنیـا می روند. 

5.ارزشواهمیّتبحرمسجور،منشورشاهی،مرّوجاالسواقومهیّجاالشواق:
اجـداد عبدی بیـگ از مقربان حکومت صفویه بوده اند و دومین پادشـاه آنان، شـاه تهماسـب، 54 
سـال حکومـت می کنـد و عبدی بیـگ بـه  خاطر تحصیـل در علم سـیاق و حسـاب و هم چنین 
بـه دلیـل امانـت داری و درسـتی، 40 سـال از عمـرش در دسـتگاه ایـن پادشـاه، مسـتوفی گری  
می کنـد و بـا داشـتن این شـغل مهم، اشـعار زیـادی در موضوعـات مختلف می سـراید که آنچه 
از آن هـا تصحیـح و چـاپ شده اسـت 54947 بیـت اسـت؛ ولـی تـا کنـون کسـی روی چهـار 
مثنـوی فـوق کاری نکرده اسـت، تجربـه ی این سـال های مدیـد در دربارِ پادشاهی سـخت گیر و 
متشـّرع کـه خـود را موّظف به ترویج مذهب شـیعه می دانـد، موضوعاتـی را در این مثنوی های 
عبدی بیـگ گنجانده اسـت کـه برگرفتـه از عقیـده و مرام اوسـت و از جهات مختلـف اهمیّت و  

ارزش های گوناگونـی دارد، کـه بـه بعضـی از آن ها اشـاره می شـود. 
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1.5ارزشدیدگاههایاعتقادی:
در روزگار مدیـدی کـه شـاعر در دربـار صفـوی بـه خدمـت دولتـی مشـغول بوده اسـت به جز 
راست دسـتی و صفـا و پاک دلـی او سـخنی به میـان نیامده اسـت و می توان گفـت کـه پشـتوانه ی 
ایـن اخـالص عمـل او، وجود اعتقاد و باورهای راسـخی اسـت که او به دیـن و مذهب خویش 
و آیـات قـرآن و احادیـث و پیـروی از مشـی پیامبـران الهـی و امامـان شـیعی داشته اسـت که به 

ورق زدنـی در آن هـا بسـنده می کنیم. 

1.1.5دیدگاههایدینیومذهبی:
 او شـخصیتی دیـن دار و متعصـب دارد و بیشـتر اشـعارش در خدمـت عقیده و مذهبش اسـت 
بـا اینکـه در دیگـر آثـارش شـعر غنایـی دارد؛ اّمـا در ایـن مثنوی هـا سـخنش متفاوت اسـت و 
بی آنکـه شـعرش مناسـبتی و یـا توصیـه ای باشـد در موضوعات مذهبی  کم  نظیراسـت و نشـان 
می دهـد کـه وی اطالعـات وسـیع و مفیـدی از تاریخ اسـالم و آیات و احادیث  و مذهب شـیعه 
 دارد. او بـرای اکثـر عنوان هـای خـود از یـک آیـه و یـا حدیث اسـتفاده می کند و سـخت هم به 
اعتقادات پای بند و در ترویج مذهب و مسـلک خود کوشـا اسـت؛ به گونه ای که شـعر او را در 
ایـن مثنوی هـا بایـد یک نوِع جدیـد از انواع شـعر تلقی کرد و بـا احتیاط واجب علمـی می توان 
گفـت که عنـوان شـعرِ »تعلیمی، تبلیغی« برای آن مناسـب باشـد، البته این نوع شـعر در بخشـی 
از آثـار بزرگانـی چـون ناصرخسـرو هم سـابقه دارد؛ ولـی در این خزانه های عبدی بیگ پیوسـته 

و یک دسـت اسـت، او بـه شـّدت حامی دین داری اسـت:
کنی اعتقاد  صرف  خود  عمر  کنی معاد  اندیشه ی  که  به 

خرامی چست حق  دین  رهِ  در  درست خویش  اعتقاد  کنی  تا 
)کلیات نویدی، 461(

عبدی بیـگ مثنـوی بحـر مسـجور خـود را با حمـد و سـتایش خداوند و نعت رسـول خدا 
)ص( می آغـازد و سـپس آن، چیـزی بهتـر از مدح زوج بتول )علی ع( نمی شناسـد و شـعرش را 
چـون تابلـوی مصـوری بـرای مقام و کارهـای آن امام همام بـه نمایش می گذارد و با اسـتفاده از 
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تلمیحـات دینـی و تاریخی و حوادث صدر اسـالم، جایگاه شـامخ معنوی و علمـی و دالوری و 
توانایـی امـام علـی) ع( را  بیان می کند:

طغرا هوالعلی  باشد  که  به  غّرا رساله ی  این  برسر 

چیست بهتر ز مدح زوج بتول بعد حمد خدا و نعت رسول
ایمان مداین  امیر  وان  عرفان خزاین  امین  آن 
شاه رستم غالم دلدل رخش آن سلیمان سریر خاتم بخش
باب سبطین و باب علم رسول حاکم شرع از فروع و اصول
پیغمبر همچو  باب  همه  در  خیبر قلعه ی  باب  قالع 
صف شکاف مصاف بدر و حنین الثقلین هادی  و  قایدالُغر 
)همان، 367(

او سـخت محـب پیامبراکـرم و امامـان شیعی اسـت و ادعاهـای حق طلبانـه و جانبدارنـه و 
تعّصـب شـدیدی که در شـعر ترویجـی و تبلیغی اش دیده می شـود کمتر در آثـار دیگران وجود 
دارد، و بـه  خاطـر عالقـه اش بـه ائمـه، معجزاتـی چون پیامبـران بدانان نسـبت می دهـد مثاًل در 
یکـی از حکایـاِت بحـر مسـجور، زنـی حبابه نـام از امـام علی)ع( معجـزه ی امامـت می خواهد 
امـام سـنگ پاره ای از حبابـه می خواهـد و ُمهـر خویـش بـر آن می نهد سـنگ چون مـوم اثر ُمهر 
را می پذیـرد و می گویـد هرکـه ایـن عمـل انجـام داد نشـان امامت اوسـت و این زن بعـداز امام 
علـی بـه نزد امامان حسـن و حسـین رفته تا بـا اثرپذیرِی ُمهر آنان در آن سـنگ، امامتشـان ثابت 
شـود و در زمـان امـام سـجاد حبابـه بـه پیری رسیده اسـت و امـام سـجاد او را جـوان می کند تا 

بعـداً مهـر تأیید امامـت را از بقیه ی امامـان بگیرد:
سن رسانده  سیزده  و  صد  به  ساکن درگهش  به  حبابه  شد 

جوان امام  معجز  از  گشت  زمان امام  نظر  سویش  کرد 
کرد جوانش  نو  ز  زلیخا  چون  رو چو یوسف به سوی زال آورد
)همان،381(
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  ارادت عبدی بیـگ در ایـن منظومه هـا بـه امـام علـی و امـام حسـین )سـالم اهلل علیهمـا( بیـش 
از دیگـر ائمـه اسـت، مثـاًل در قـرب و منزلـت امام علـی)ع(، او را در حـّد تاج پیامبـر)ص( باال 
می بـرد و بـه یکـی از ماجراهـای صـدر اسـالم این چنیـن اشـاره  می کنـد کـه پیامبر اکـرم)ص( 
هنـگام شکسـتن بت های کعبـه خطـاب بـه علـی )ع( فرمود: یـا علی! قلـت: لبیک یا رسـول اهلل 
)ص(. قـال: اصعـد علـی کتفـی یا علی!.. ثم انحنـی النبی فصدت علی کتفـه. عبدی بیگ مقام آن 

امـام را در ایـن حدیـث این گونـه توصیـف می  کند:
سر بر  بلی  بود  جا  را  تاج  پیغمبر دوش  به  برآمد  او 

)همان، 367(
و درعلـّو رتبت امام حسـین)ع( واقعه ی مرگ ابراهیم پسـر پیامبر را شـاهد مـی آورد: منقول 
اسـت که روزی جبرئیل بر پیامبر نازل شـد در حالی که حسـین بر ران راسـت و ابراهیم بر ران 
چـپ پیامبـر)ص( نشسـته بودند، پرسـید زمانی کـه مرگ این  دو فرا رسـد کدام  یـک را به بودن 

و کـدام را بـه رفتن انتخاب خواهی کرد پیامبـر)ص( فرمود:
را خواهم عین  نور  نظر  در  من به بودن، حسین را خواهم

)همان 382(
و ازقضـا سـه روز بعـد از ایـن ماجـرا ابراهیـم فـوت کـرد. و بـاز در حکایتـی کـه از ائمـه 
نقـل می کنـد معتقـد اسـت که گـرد و غبار خـاک کربال موجـب آمـرزش گنهکاران می شـود و 
می گویـد: کـه شـخصی فاسـق و فاجـر و ستم پیشـه در بغـداد بـود کـه جـز نافرمانـی از حق و 
ظلـم بـه مـردم عملی نداشـت تا زمانـی که مرگ به سـراغش آمد  ناچـاراً بـه وراث وصیّت کرد 
کـه جنـازه مـرا بـه نجف ببریـد و در آن خـاک دفن کنید بـه امید آنکـه به حرمت امـام علی)ع( 
بخشـیده شـوم، آن کوهِ گناه را سـوار بر ناقه ای کردند و روانه نجف شـدند، درآن شـب سـیّدی 
در نجـف امـام علـی را بـه خـواب دیدکـه فرمـود: به مـردم بگوییـد تا مانـع آن جنازه بـه اینجا 
شـوند، مردم بر دروازه ی شـهرآماده  شـدند؛ ولی آن روز نعش او را نیاوردند، مردم متفرق شـدند 
و همـان سـیّد دوبـاره امام علـی)ع( را به  خواب دید کـه فرمود فردا همگی به اسـتقبال او بروید 
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و بـا احتـرام تمـام در کنـار من دفنش کنید. پرسـید یـا امیرالمؤمنیـن آن خطاب و عتـاب دوش 
کجـا و ایـن لطـف بی قیـاس چـرا؟ امـام فرمـود: آن روز کـه می آمدند هـوا تاریک شـد و راه را 

گـم کردنـد و به کربـال رفتند و:
مغفور او  های  لیک شد جرم  گر چه یک روزه راه او شد دور

غبار نشست  او  نعش  برسر  زان که از کربال در آن شب تار
کرد از آن خاک غسل و شد مغفور بود آلوده گر به فسق و فجور
زمزم چشمه ی  غسل  از  بهتر  آدم کند  او  به  تیّمم  گر 
)همان، 384(

عبدی بیـگ از آیـات و احادیـث و نام پیامبـران و امامان و معجزات آنان نیز به جا و مناسـِب 
حـال در شـعرش اسـتفاده می کنـد از جملـه؛ 5.  1.  2 بهره بـری از آیـات قـرآن: او از آیات قرآنی  
در مثنوی هـای دینـی  خزائن الملوک، بیشـتر به دو منظور اسـتفاده  می کند اسـتفاده از آیات قرآن، 
اول بـرای اثبـات مدعـایِ  خویـش و دوم برای حمایت از مذهب و ائمه ی دیـن، و در این کارکردِ 
خـود، هـم بـه موضـوع و محتوای آیـه و حدیث توّجـه دارد و هم جنبه ی هنـری و زیبایی ادبی 
آن را در نظـر دارد؛ مثـاًل او بـرای فناپذیـری این جهـان، این گونه به آیات قرآن اسـتناد می جوید 

و هنرمندانـه یـک آیـه را مصـراع دوم یک بیت قرار داده و ملمع می سـازد:
َفاٍن َعَلیَْها  َمْن  ُکلُّ  آیِت  خوانده از لوح های گورستان

ودر باره ی واقعه ی غدیر و جانشینی امام علی)ع( این چنین از قرآن اقتباس می کند:

اَلْیَوم دینَُکْم  اَْکَمْلُت  گفت  کرد حق بعد از آن خطاب به قوم

)همان، 369(

3.1.5نامپیامبرانوامامان:
عبدی بیگ نام پیامبر اسـالم)ص( و امامان شیعی)علیهم السـالم( را برای اظهار ارادت و سـتایش 
 آنـان، بـا آوردن معجزاتی ذکـر می کنـد و هم چنین در تلمیحـات و حکایاِت  تمثیلِی خـود، از نام 
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والقـاب و معجـزات پیامبران الهـی  زیـادی اسـتفاده  می کنـد و نـام مسـیح را بیش از دیگـران در 
شـعرش بکار برده و وقتی که نام بزرگانی چون مسـیح، کلیم، یوسـف، سـلیمان، خضر، ابراهیم، 
نوح و ... را می آورد در ضمن اینکه به معجرات آن پیامبران الهی اشـاره دارد بیشـتر هدفش این 
اسـت کـه  قـرب و منزلت و معجـزات پیامبران را برای بزرگداشـت امامان شـیعی به اسـتخدام 

 بگیـرد؛ مثـاًل در ثنای امـام محمد باقـر )ع( می گوید:

پوی مرحله  کلیم  چراغش  به  جوی عاریه  مسیح  او  دم  از 

)همان، 386(
4.1.5بهرهوریازاحادیث:

عبدی بیـگ به کارگیـری سـخنان بـزرگان دیـن را در شـئون مختلف زندگـی مـردم الزم می داند 
و معتقـد اسـت  کـه اشـخاص و حاکم در قیامـت به خاطر مسـؤولیتی که در قبـال یکدگر دارند 
بازخواسـت خواهنـد شـد  او مردم و حاکمـان را به رعایت عدل و انصـاف دعوت می کند چون 
برآنسـت کـه قـوام جهـان به رعایت عـدل و انصاف الهی اسـت و اگرپادشـاه و حاکمی متصف 
بـه صفـات خداونـدی باشـد حکومتـش دوام می یابـد و خداوند بـرای حاکم جائر مجـازات و 
عقوبـت سـخت در نظر گرفته اسـت؛ ولی عرصه ی الطافش نسـبت بـه فرمانروایان عـادل آنقدر 
وسـیع اسـت کـه آن هـا را مفتخر به نشـان ظـل اهلل دانسـته اند او بـرای کاربرد نظـرات خویش و 

مسـؤولیت پذیری حاکـم و مردمـان این گونه بـه احادیث اسـتناد می جوید:

مسئول م  ُکلُُّکُّ و  راٍع  م  ُکلُُّکّ هست مشعر بر این حدیث رسول

)همان، 409(
احادیـث مورد اسـتفاده ی عبدی بیگ بیشـتر از پیامبر اکـرم )ص( و علی )ع( اسـت، و مورد 
اسـتفاده ی اکثـر احادیـث نبوی همان طور کـه در باال به بعضی از  آن ها اشـاره گردیـده در مقام و 
منزلـت علـی)ع( اسـت وی از روی عالقه و عقیده سـخنان امام اول شـیعیان را بهترین راهنمای 
بشـر دانسـته اسـت؛ مثـاًل وقتـی در مقـام موعظـه می خواهـد مردم را از خصلت زشـت حسـد 
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برحـذر بـدارد از ایـن  کالم زیبـای امـام خویـش اسـتفاده می کنـد که؛ حسد)چون آتشـی اسـت  
کـه( حسـنات )واعمـال نیـک انسـان( را می خـورد و می سـوزاند همان گونـه که آتش هیـزم را 

می خـورد، )و می سـوزاند(:

الَْحَسناِت یَأُْکُل  الَْمرءِ  َحَسُد  گفت شاه نجف علیه صلوه

)همان، 445(
2.5ارزشدیدگاههایتاریخی:

 یکـی از امتیـازت مهـم اشـعار به جـای مانده از شـعرا ثبت حوادثی اسـت که یا خود شـاهد آن 
بوده انـد و یـا از افـراد موثـق شـنوده اند و ایـن ویژگـی کم و بیـش در آثار شـاعران مـا از جمله 
عبدی بیـگ دیـده می شـود بـرای نمونه او در ایـن منظومه هایـش روایتگر موضوعاتـی در تاریخ 

کشـورمان اسـت کـه آغـاز دو امتیاز بزرگ هنـری و سیاسـی را در ایران رقـم زده اند: 

1.2.5امتیازهنری:
 تخـت و تـاج همایـون پادشـاه هند مورد هجوم شـیرخان افغـان قرار می گیـرد و او از برادرانش 
عسـکری میرزا و کامران میـرزا  اسـتمداد می طلبـد؛ ولـی بـرادران او را یـاری نمی کننـد ناچار به 
دربـار شـاه صفـوی پنـاه  مـی آورد و شاه تهماسـب، سـپاهی عظیم بـه فرماندهی پسـرش، مأمور 
کمـک به همایون شـاه می کند و سـرانجام سـلطنتش را بازپـس می گیرد، عبدی بیـگ این ماجرا 

را مفصل شـرح داده است؛
سوار هزار  ده   موازی  تا  جّرار لشکر  کرد  همرهش 

نبرد روز  به  رستمی  یکی  هر  فرد دیده ی  کار  مردان  همه 

سپاه و  خیل  حکمران  بود  تا  کرد از اوالد خود یکی همراه

)همان، 416(

تاریـخ آمـدن همایون پادشـاه و سـلطان بایزید به پایه ی سـریر اعلی نـّواب کامیاب همایون 
اعلـی ابوالمظفـر شـاه طهماسـب الحسـینی انـاراهلل برهانه کـه تاریخ اول بـه ثانی ممـزوج گفته 
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شـده به جهت مشـابهت دو پادشـاه]عنوان از نسـخه اصلی[ . تاریخ آمدن همایون پادشـاه والی 
هنـد بـه سـال 951 و سـلطان بایزید پادشـاه عثمانی به دربار شـاه طهماسـب به سـال 967 بوده 
اسـت،  محتشـم کاشـانی شـاعر معاصر عبدی بیگ نیز، مختصراً و در حّد  یک قطعه ی هشـت 

بیتـی ایـن دو حادثه ی مهـم را ذکر کرده اسـت:
وز رخ گشود شاهد امن و امان نقاب... به ذروه ی ظفر کشید دولت چو سر 

تراب بو  نقد  کل،  نقطه ی  پرگاردار  طهماسب خان، پناه جهان، شاه شه نشان

جست از رکاب بوسی او گشت کامیاب از یک طرف همای همایون که کام دهر

از پای بوس او سر خود سود بر سحاب روم پادشاه  خلف  دگر  جانب  از 

»ماهی عجب رسیده به پابوس آفتاب« گفت سوال،  کردم  مقارنه  این  تاریخ 

  ]967 هـ . ق[

»بوسید کامجوی جهان شاه را رکاب« تاریخ آن قران طلبیدم ز عقل، گفت:

                         ]951هـ . ق[

)محتشم کاشانی، 1389، 755(

 پناهنـده شـدن بایزیـد عثمانـی بـه دربـار شـاه تهماسـب صفوی به سرنوشـتی شـوم ختم 
شـد ) 1(. اّمـا جوانمـردی و دسـتگیرِی شـاه ایران از همایون شـاه سـبب رونق روابـط و هنر و 
معمـاری بیـن دو کشـور می گردد، همایون شـاه در زمـان اقامتـش در ایران با هنـر و هنرمردانی 
از ایـران آشـنا می شـود و در برگشـت بـه هند، چنـد تن از نّقاشـان و  معماران و خوش نویسـان 
و...  را بـا خـود بـه هندوسـتان می بـرد، ایـن واقعـه بیـش از پیش پـای هنرآفرینـاِن ایرانـی را به 
هنـد بـاز  می کنـد که سـبب تأثیرعمیق فرهنـگ و هنر ایـران زمین بر شـبه  قاره ی هنـد می گردد 
و هـم اکنـون نشـاِن هنر ایرانی در آرامگاه همایون شـاه در مرکز دهلی کاماًل مشـهود اسـت. و به 
مـرور تلفیقـی از هنر دوکشـور پدیـد می آید و اوج ترکیب هنر این دو کشـور کهـن، در یکی از 

عجایـب هفت گانـه بشـری یعنی بنـای تاریخی تاج  محـل جلوه گراسـت. ) 2 (
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5.  2.  2 امتیاز سیاسـی و برتری شـاه تهماسـب بر انوشـیروان: »تسـلط آنان ]ایرانیان[ بر جنوب 
عربسـتان و یمن در دوره ی ساسـانیان و نیز یگانگی دینی ایرانیان و اعراب در هزار و چهارصد 
سـال اخیـر باعـث نفـوذ و تأثیرفرهنـگ و تمـدن ایرانـی و زبـان فارسـی در عربـی شده اسـت، 
)فاتحی نژاد،1375(. عبدی بیگ برای اینکه بزرگی و گشـاد دسـتی پادشـاه صفوی را نشـان دهد 
پناهنده شـدِن شـاه هند به دربار شاه تهماسـب را با اسـتمداد طلبیدِن ذوالیزن شاه ِحمیَری)یمن( 
از قیصر روم و انوشـیروان مقایسـه می کند و خواسـته یا ناخواسـته به ذکر واقعه ای پرداخته است 
کـه آغاز نفوذ سیاسـی ایران در سـرزمین اعراب)یمن( اسـت. سـپاهیان  حبشـه، یمـن را تصرف 
می کننـد ذوالیـزن ابتـدا بـه دربـار روم مـی رود؛ ولـی قیصـر روم او را کمـک نمی کنـد و بعد به 
دربـار انوشـیروان آمـده و از او اسـتمداد می طلبـد، انوشـیروان آنقـدر در یاری کـردِن او اهمـال 
می کنـد تـا ذوالیـزن می میرد و انوشـیروان متاّسـف از مرگ او، پسـرش سـیف را یـاری نموده و 
عـّده ای از زندانیـان را آزاد می کنـد و همراه سـیف به یمن می فرسـتد، آنان بر مسـروق بن ابرهه، 
غاصـب سـرزمین یمـن غلبه می کنند و سـیف بن ذوالیزن بر یمن حاکم می شـود و بعـد از این، 

تـا دوره اسـالمی نفوذ سیاسـی ایـران بر یمن تثبیت می شـود. 

ملک را چون گرفت ازو دشمن یمن ز  ِحمیَری  شاهِ  ذوالیزن 

استمداد نماید  قیصر  ز  تا  نهاد روم  سوی  به  رو  منهزم 

ای داوری  نکرد  عدویش  با  ای یاوری  نکرد  را  او  قیصر 

نوشروان سوی  رفت  عجم  به  روان گشت  روم  ز  او  الجرم 

او با  صدد  این  در  نیامد  در  او با  مدد  دگر  وی  از  نامد 

دگران با  که  همان  او  با  کرد  گذران عالم  که  وقتی  به  تا 

پسرش را که بود شهره به سیف خورد نوشیروان ز خونش حیف

تا کشد سوی ملک خویش حشر لشکر و  عّدت  و  کرد  تقویّت 
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مسطور ها  کتاب  جمیع  در  این چنین است نقل از جمهور

هشت صد تن به جهد جمع نمود گشود قیود  زندانیان  ز  که 

صیف نه  آن گروه  گفته  َشتا  نه  سیف به  کرد  رفیق  امیری  با 

جوان هزار  صد  آراست  لشکر  سلطان یمن  در  مسروق  بود 

خویش را زد به سیف بی تأخیر تدبیر از  راند  سیف  سر  بر 

کرد کاری که وصف نتوان کرد نبرد  روز  به  ذوالیزن  بن  سیف 

نمود نشانه  را  خصم  ابروی  بگشود کمان  قبضه ی  از  تیری 

برعیوق صداش  آمد  بر  که  مسروق ابروی  دو  میان  زد 

آتشبار سیف  به  کرده  فتح  رفت و بر تخت خویش یافت قرار

است پیشین  های  تاریخ  به  که  قّصه ی سیف ذی الیََزن این است

جهان تمام  در  شهره  شده  که  نوشروان  بود  کرده  مدد  این 

جاه جم  خسرو  طهماسب  شاه  پناه شرع  شاه  کرد  کرم  وان 

زین دو نقل صحیح گیر قیاس هّمت هر دو شاه چرخ اساس

)کلیات نویدی، 416(
3.2.5ارزشدیدگاههایسیاسی:

عبدی بیـگ درخزانه ی »منشـور شـاهی« دیدگاه های سیاسـی خـود را مطرح می کنـد، ابتدای این 
منظومـه را بـا سـتایش از شـاه می آغـازد و برای این که حالت تقدسـی به ممـدوح خویش بدهد 

اصـل و نسـب او را به بـزرگان دین می رسـاند و می گوید: 

سلوک به حسن  مرتضی  نایب  ملوک پادشاه  طهماسب  شاه 

الصفوی الحسینی  موسوی  مصطفوی شرع  انگیز  رونق 

)همان، 405(
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و سـپس انگیـزه اش را  در ایـن خزانـه نوشـتن الگـو و دسـتوراتی می دانـد کـه برای خسـروان 
به کارآیـد، در نتیجـه، سیاسـت مـدن خـود را در منشورشـاهی می گنجانـد و در ایـن منشـور 

شـرایطی آورده اسـت کـه بـه بعضـی اشـاره می شـود: 

4.2.5خداترسبودن:
وی معتقـد اسـت کـه اگـر پادشـاه خـدا ترس باشـد در همه حـال خـدا دسـت او را می گیرد و 

کاسـتی و ضعـف حکومت او را می پوشـاند

هست واجب نخست ترس خدای رای روشن  افسران  بلند  بر 

)همان407(
5.2.5ظلالهیشاه:

ظـل اهلل، یـک پوشـش قدرت بـا مجـوز شـرعی اسـت کـه گاهـی بـه طـور مطلق بـه حکومت 
حاکمان و شـاهان می داده اند؛ زیرا افرادی بدون تعمق و دقّت درسـیره ی پیامبر و یا با برداشـتی 
-اهلّلِ  في األرِض ...( را مستمسـک  اهداف  ـلطانُ ِظلُّ نادرسـت از معانی کلمات، حدیث نبوی )السُّ
سیاسـی خویش  قـرار می دادنـد در صورتـی کـه این حدیـث نبوی در سـتایش از سـلطان عادل 
ـْلَطاَن ِظـُلّ اهلَلّ فِـي األْْرِض  )ص( أَنَّـُه َقـاَل: إَِنّ الُسّ اسـت و مذمـت حاکـم سـتمگر؛ » َعـِن النَّبِـِيّ
ـْکُر َو إَِذا َجاَر َکاَن  ِعیَّـةِ الُشّ یَـأْوِي إِلَیْـهِ ُکُلّ َمْظُلـومٍ مِـْن ِعبَـادِهِ َفإِْن َعـَدَل َکاَن لَُه األْْجـُر َو َعَلی الَرّ
بُْر= سـلطان سـایه خداوند روی زمین اسـت کـه بندگان مظلوم  ِعیَّـةِ الَصّ َعَلیْـهِ اْلِْصـُر َو َعَلـی الَرّ
خداونـد بـه او پنـاه می  آورنـد پـس اگـر بـه عدالـت رفتـار کنـد بـرای او پـاداش و بـر آن بنده 
مظلـوم سـپاس الزم اسـت؛ امـا اگر سـتم کند بـر او کیفر و بر رعیـت تحمل الزم اسـت«، )3( و 
البتـه کـه ایـن مختص دوره ی اسـالمی نیسـت؛ بلکـه درحقیقت پیوندی  اسـت که با اندیشـه ی 
ایرانشـهری  پیـش از اسـالم گـره خورده اسـت، چون ایرانیـان براین بـاور بوده اند که فـره ایزدی 
موهبتـی الهـی  اسـت که چنانچه شـاهی آنـرا دارا بـود اطاعت از وی واجب اسـت، و متاسـفانه 
ایـن سوءبرداشـت ها هـم معموالً ریشـه ی مذهبی داشته اسـت همان طـور که درمذهـب ایرانیان 
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باسـتان عقیـده داشـتند هاله ای از قـدرت اهورامزدایی برسـر شـاهان پرتو افکنده اسـت، » نظریة 
فرمانروایـی الهـی کـه از دل اصـل پیوند دین و سیاسـت در انـدیشة  ایرانی برمی خیـزد، ازجمله 
پایدارتریـن نظریه هـا در تمام حیات بشـری اسـت )همپتـن، 1380، 27.« )4( »مردمان پارسـی و 
مـدی سـه نـوع مذهب داشـته اند که اساسـًآ یکـی بوده ولـی مختصـر تفاوت هایی با هم  داشـته 
اول مذهـب شـاهان دوم مذهـب مردم سـوم مذهب مغ هـا، موافق مذهب اولـی اهورمزدا خدای 
بـزرگ یـا بزرگتریـن خداسـت او آسـمان و زمیـن را آفریده شـاه بـه فضل او سـلطنت می کند 
و بـه حمایـت او یاغیـان و شورشـیان را مطیـع می نماید« )پیرنیـا، 1370، 168(، »این اندیشـه در 
عصـر ساسـانی تـداوم یافـت و بـا ورود اسـالم به ایـران، جلوه های خـود را در قالـب مفاهیمی 
همچـون واجب الوجـود و ممکن الوجـود نمایـان کـرد. سـلطان در جایـگاه واجب الوجـود در 
عـرصة سیاسـی تلقی شـد که در پیونـد با عقل فعال، نظم سیاسـی را  حفظ و تمشـیت می کرد. 
این اندیشـه در هر دورۀ  تاریخی بنابر مقتضیات سیاسـی و اجتماعی، مراحل مختلفی را سـپری 

کرده اسـت )محمـدی، 1391، 3(،« )4(
 اّمـا در این جـا سـخن عبدی بیـگ نشـأت گرفتـه از حقیقِت حدیث اسـت و خـالف آنانی 
کـه بـه طور مطلق هر حاکم و پادشـاهی را سـایه ی خدا می نامنـد او برای ظـل اهلل بودن حاکمان 
شـرط قـرار می دهـد. و بـه اسـتناد حدیث فـوق شـاه را تشـویق می کند کـه ملجـاء درماندگان 

باشـد تا شایسـته ی زینت ظل اللهـی گردد: 

یافت تمکین به رسم سلطانی جهانبانی مسند  بر  که  هر 

بود اله  سایه ی  او  نام  بود  پناه  را  پناهنده  گر 

)همان، 413(
6.2.5رعایتعدالتوانصاف:

همان طـور کـه اشـاره شـد عبدی بیـگ شـرط الزم بـرای ظـل اهلل  بـودن را در رعایـت عدالـت 
و انصـاف شـاه می دانـد و می گویـد کـه به تبـعِ  پـروردگار سـایه ی او نیـز بایـد عادل باشـد، وی 
ایمـان دارد حاکمـی کـه مزیـن بـه صفـت عدالـت الهی باشـد مسـتعد دیگـر صفات پسـندیده 
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نیزخواهـد بـود و از آنجاکـه عـدل خـدا از اصول دین در مذهب  شـیعه می باشـد، در ایدئولوژی 
سیاسـی اش بـاز بـه فکـر ترویـج و تقویـت اصول مذهـب خـود اسـت و ارکان هسـتی و قوام 

دولت هـا را فقـط برعـدل خـدا اسـتوار می دانـد.

که از او عدل ایزدی جویند شاه را ظّل حق ازآن گویند

نام خدایش  سایه ی  نبود  نزند شه چو بر عدالت گام

)همان، 408(

3-4نفاذفرمان:
 او قواعـد حکومـت داری را خـوب می شناسـد و آن ها را در قالب حکایـات و حوادثی تاریخی 
بـرای سـلطان وقـت و آینـدگان بیـان می کنـد، از دیدگاه ایشـان شـاه باید حکمش نافذ باشـد و 
گرنـه حاکمـی اسـت بـدون اختیار بـا یک مقام تشـریفاتی  کـه بود و نبودش یکسـان اسـت، و 
هرگـز نبایـد اجـازه دهد که فرمانـش را مهمل بگذارند چون کشـورش به نابسـامانی می کشـد.

آن از  تخّلفی  کس  نکند  شاه باید که چون دهد فرمان

مهمل نمانَدش  بداند  چون  گر خالفش کس آورد به عمل

کند تمام  خود  فرمان  کار  کند انتقام  به  رو  زمان  در 

)همان، 418(

او مخصوصـاً بـرای تأییـد نظـرات خود حکایتی آمیخته به طنز از سـلطانی مقتـدر چون محمود 
غزنـوی ذکرمی کنـد کـه در نفاذ فرمانش بسـیار سخت گیراسـت و می گوید روزی در سـرزمین 
غـور راهزنـان اموال شـخصی را غـارت می کنند آن مرد به شـکایت نزد سـلطان محمود می رود 
سـلطان نامـه ای بـه امیـر غـور می نویسـد که امـوال ایـن مـرد را از راهزنان پـس  بگیر یـا از مال 
خـود دیـن او را ادا کـن امیـرِ غور از شـکایت این مرد رنجیده خاطر می شـود و بـا این گمان که 
آن پیرمـرد دیگـر توان شـکایت و رفتن به پیش سـلطان ندارد او را حسـابی تنبیه کرد و دسـتور 
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داد تـا آن نامـه را بخـورد، پیرمـرد بـار دیگـر نـزد محمود به شـکایت رفت سـلطان دسـتور داد 
تـا نامـه ای دیگـر بنویسـند، پیرمرد گفـت: فقط نامه را کوچک بنویسـید تـا بتوان آنـرا به راحتی 
قـورت داد! محمود از این سـخن سـخت برآشـفت و خود بـا نیروهایی بر سـرزمین غور حمله 

بـرد و غوریـان را برانداخـت. و در آخـر حکایتش به این نتیجه می رسـدکه:

سلطانش و  خان  خواند  نتوان  فرمانش نفاذ  نبود  که  آن 

ملک او را بدان که سامان نیست شه که او را نفاذ فرمان نیست

)همان، 418(

6.ارزشهایزبانیشعرعبدیبیگ
خمیرمایه ی هر سـخِن مؤثر، مجموعه ی واژگانی اسـت که شـاعران و نویسـندگان و هنرمندان 
بـه اسـتخدام خویـش درمی آورنـد، واژگان بالقوه دارای بـار معنایی و اثرگذاری ممتازی هسـتند 
کـه در گـذر زمـان ایـن معنـا را همـراه خـود دارنـد و چنانچـه هنرمنـدی خـوش ذوق آن هـا 
را به گزینـی کنـد و ترکیباتـی خوش تـراش بسـازد، دسـت کـم سـبب مانایـی یک اثـر مکتوب 
می گردنـد و هم چنیـن برجسـتگی های سـبِک صاحـب اثـر را نشـان می دهنـد، زمـان حیـات  
عبدی بیگ حد وسـط سـبک عراقی و هندی اسـت؛ یعنی هم درون گرایی سـبک عراقی را دارد 
و هـم واقع گرایـی و باریک بینی های سـبک هندی در شـعرش دیده می شـود. در ادامـه برخی از 

ویژگی هـای زبانـی و بالغی شـاعربیان می شـود. 

6-1لغاتوترکیباتانحصاریوتازه:
اوگاهـی از کلمات ملموسـی چون رومال )دسـتمال(، مهنـدس )اندازه گیرنـده(، نابدید )ناپدید(، 
ناهـار )گرسـنه(، محـراب گاه، طاعتگـه و ... در شـعرش اسـتفاده می کنـد کـه بـرای خواننده اش 
ملموس تـر باشـند و گاهـی از ترکیباتـی اسـتفاده می کنـد کـه بیانگـر تسـلط او بر زبان فارسـی 
و قـدرت سـاختن عبـارات جدیـد و قاعده منـد اسـت از جملـه، صفـت فاعلـی )بـن مضارع+ 
ان( ماننـد: آیـان، پویـان، آمیـزان، ریـزان، کاهـان و ... .صفـت فاعلی )اسـم + بن مضـارع( مانند: 
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دقایق سـنج، حقایق سـنج، مدایح سـنج، خامه سـنج، سحرسـنج، مدح سـنج و ... .  صفـت فاعلـی 
بـا » انگیـز« ماننـد: آتـش انگیـز، شـرف انگیـز، رونـق انگیـز، شـعله انگیز، زمـزم انگیـز، معنی 
انگیـز، دهشـت انگیز و ... . صفت نسـبی مانند: کدبانویانه، خواسـتگارانه، بی خودانـه، بی نوایانه، 
بی قرارانـه، خواجه گانـه، یوسـفانه، عنکبوتانـه، و ... .  ترکیباتـی بـا »جـاه« مانند: ذی جاه، مسـند 
جـاه، جـم جـاه، آصف جاه، همایون جاه، سـکندر جـاه و ... .  ترکیباتی با »آثار« ماننـد: زبورآثار، 
ذوالفقـار آثـار، معدلـت آثـار، فیض آثار، لطیف آثار، مـکارم آثار، آفتاب آثار، چنگیزی آثـار و ... . 
ترکیبات دیگری دارد که نشـان از برجسـتگی شـعرش دارد، ازقبیل: مسـیح خضر صفات، مسیح 
صافـی دم، مسـیح بیـان،  جنـگ صبر، جام عمر، سـاغر معنـی، آب معنی، همایون شـراب، رهن 
غـم، زهـر غـم، مـرغ فهـم، مـرغ اکل،  مرکب سـتم، درخت سـتم،  بخت نایـم، اعانـت توفیق، 
کلـک جـواد، اجـود عصر، سـاز جواب، مشـعبد سـاحر، خـوان ِعلـم،  دکان ظلم، قلزم دسـت، 
خدنـگ زهرسرشـت، غرقـاب فتنـه، بسـاط حیرانی، بسـاط بسـیط، جناح سـفر، مدار دوسـت، 
دولـت توبـه، خطه ی تقدیس، شکسـته پناه، باب مرحمت، اتحاد وداد، آسـمان بیز، شـهد طرب، 
رخـش اندیشـه، کشـت، امیـد،  شـرع مـدار، شـرع پناه، شـرع آرای، شـرع پرسـت، دریـا کف، 

آصـف صـف، جمصدمت، جم شـکوه، دارا فـن و ... . 

2.6لغاتوترکیباتمهجور:
در شـعر عبدی بیـگ گاهـی واژگان و یـا  کلماتـی بـه  هـم آمیختـه و دور از ذهن دیده می شـود 
کـه بـا توّجـه بـه افتادگـی و خصایـص روحی شـاعر بعید بـه نظر می رسـد برای اظهـار فضل 
و برتـری  و خـود بـزرگ بینـی آورده باشـد؛ بلکـه نشـانی ازویژگی سـبک زبانی اوسـت ماند: 
ای)معنـی(، حجالت، حجرات، خالف، مِنشـفه، فسـقه، ُرمح، ذوات، دمه، تقـاوی، اِلباب، عنیف، 
اسـتیناس، تنسـوقات، برسـّویه، مِشـقه، رکابی، خارخار، لبیب، نحریـر، ُفلک، یـک ران،  تقدمه، 
اصـدار، امصـار، هارب، بیدا، بابایی )دعوی خودنمایی(، طوارق حدثان، کیمخت پشـت، میشـن 
روی، دمـاء و فـروج، گـروه خـراش، سـواد اعظـم، مذهب مطعون، قرع سـمع، ُگربزی و سـفه، 

بیدای غـم، و ... . 

معرفی،بررسیوتحلیلنسخخطیچهارمنظومهی)بحرمسجور،منشورشاهی،مرّوجاالسواقومهیّجاالشواق(ازعبدیبیگشیرازی



سالچهارم)بهاروتابستان1399(.ش10پژوهشهاینثرونظمفارسی  172

3.6ترکیباتعربی:
در ذیـل بـه بعضـی از ترکیبـات پرکاربرد عربی در شـعر او اشـاره می گـردد: معـاذاهلل، حاش هلل، 
نعوذبـاهلل، دارالخالفـه، دار ملـک عجم، قرۀالعیـن، طرفةالعیـن، رأی العین، ظـل اهلل، ایهاالحضار، 
علی االطالق، احسـن االخالق، سـمعاً و طاعتًه، بوالعجـب، بوالعجبی، اولواالمـر، واجب العرض، 
بالنّسـبه، آله االمجاد، عظیم الشـأن، بالـذات، کن فکان، هلل الحمد، صاحب الکبریـا، افضل الصلوات، 

و... .

4.6لغاتعامیانه:
 به کارگیـری لغـات عامیانـه در شـعر عبدی بیـگ محـدود ولی چشـم گیر اسـت، گویـا هرجا از 
قافیـه درمانده اسـت از لغـات و اصطالحات عامیانه اسـتفاده کرده  و به گفتار نزدیک شده اسـت 
ماننـد: نـه بـه گـز راسـتی نـه در کیله / همـه آالت خدعـه و حیله *  نه نمـک را حق نـه نان را 
قـدر / همـه کـس در مقـام فتنـه و غدر * از شـپش مانده روز و شـب به عذاب / چون سـگ از 
سـگ مگـس فتـاده به تـاب* لِم این کار ندانسـتم * االمان االمـان مرا دریاب* گـرم چون آتش 
و خنـک چـون یـخ* پروانه وار ِگرد سـرت گردم* دل عاشـق کبوتر حرم اسـت* بر در اسـتاده 

حکم چیسـت بـراش* گر زبونی کنی کشـد مفتـت و ... .

7.تصاویرشعریعبدیبیگ:
 بدیهـی اسـت کـه  هرشـاعری که بخواهـد کالمـش مانـدگاری بیشـتری داشـته  باشـد وتأثیـر 
عمیق تـری بـر خواننـده اش بگـذارد، الجـرم بـه اسـتفاده از صوربیانـی خیـال روی مـی آورد، 
عبدی بیـگ نیـز از این قاعده مسـتثنی نیسـت و نتیجه ی تفحص در اشـعارش  نشـان می دهد که 

او بـه آرایه هـای تشـبیه، کنایـه، اسـتعاره و ایهـام بیشـتر توجه داشته اسـت.
7.  1 تشـبیه: پـس  از بررسـی در نسـخه ی خطـی »کلیات نویـدی« این نتیجه حاصـل  گردید که 
عبدی بیـگ بـه طـور متعـادل از همـه ی  قلم های  آرایشـِی سـخن اعم از تشـبیه، اسـتعاره، ایهام، 
کنایـه، مجـاز، حسـن تعلیـل، تضمیـن، عکس، تلمیـح، انواع جنـاس و... در اشـعارش اسـتفاده 
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می کنـد؛ ولـی کاربرد تشـبیه در سـخن آرایی او چشم گیرتر اسـت، جـدول زیر، درصِد تشـبیه را 
در چهارخزانـه ی وی نشـان می دهـد کـه می توانـد آمـاری از تشـبیه در کل منظومه هـای وی در 

نسـخه ی )کلیات نویدی( باشـد.

درصد تشبیهات تعداد ابیات نام خزانه
%25 419 1649 خزانه  سـوم )بحر مسـجور( 
%22 264 1152 خزانه  چهارم )منشور شاهی(
%21 290 1334 خزانه  پنجم )مرّوج االسواق( 
%32 322 995 )مهیّج االشواق(        خزانه ششـم 

عبدی بیـگ در دوران  شـدید مبـارزات مذهبـی بوده اسـت، او مدافـع خوبـی  در تبلیـغ  مذهـب 
شـیعه و زمامـداران حکومـت صفـوی اسـت، وقتی درخزانه ی سـوم )بحرمسـجور( بـه دفاع از 
حـق  خالفـت علی)ع( سـخن می گوید، انواع تشـبیه را با سـاخت و سـازهای دینـی به خدمت 

مانند: می گیـرد، 
تشبیه مرسل :

علی ذوالفقار  چو  زبانی  با  بگشا هر دو لب به صاف دلی

تشبیه مضمر:
سر بر  بلی  بود  جا  را  تاج  پیغمبر دوش  به  آمد  بر  و 

تشبیه بلیغ اسنادی:
بلکه ُدر گشت ریگ و دشت صدف         ریگ در دشت شد چو ُدر نجف

تشبیه تلمیحی:
اسماعیل چو  دم  تسلیم  ز  زد  مرتضی بت شکست همچو خلیل

وی تشـبیهات مجمـل، مؤکـد، حروفـی، بلیـغ اسـنادی، بلیـغ اضافـی،  مفصـل، مطلـق، جمع، 
مشـروط، مرکـب، مفـرد، منفـی را نیـز بـه وفـور اسـتفاده می کنـد.

معرفی،بررسیوتحلیلنسخخطیچهارمنظومهی)بحرمسجور،منشورشاهی،مرّوجاالسواقومهیّجاالشواق(ازعبدیبیگشیرازی
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2.7.کنایه:
 به کاربـردن لفـظ یـا عبارتـی به دو معنی دور و نزدیک اسـت که معنی دور آن اراده  شـود، در کنایه 
همیشـه یـک معنای حقیقی و مجازی وجود دارد و همیشـه معنی مجازی که همـان معنای دور و 

کنایه اسـت مورد نظر گوینده اسـت، به نمونه ای چند از کنایات وی بسـنده می شـود:

نیل در  زد  جامه  بغداد  شط  دلیل بود  فساد  سوی  که  بس 

)همان،374(

ساده شده  ادب  از  کتاب  هم  افتاده بر  میان  از  حساب  هم 

و ماننـد: ورق فتنـه درنوردیدنـد* سـخن نمودم طی*  لوح ها از قفا شـده سـاده* سـاخته گرم 
عـدل را بـازار*از بـد آیینـه ای دلـش صـاف اسـت*  دیـگ هـوس بـه جـوش آوردن* کمر از 
شمشـیر گشـودن* قرعـه ی بی عالجـی درکار زدن* کار کسـی را سـاختن* دغـا باختن* علم 

برافراشـتن* کارتنـگ گردیـدن* رو درهـم کشـیدن*گره در دم * باد در مشـت.
7.  3  اسـتعاره: یکـی  از فشـرده ترین تصاویـر خیـال که مورد اسـتقبال همه ی شـاعران قرار 
می گیرد اسـتعاره اسـت. بیت زیر نمونه ای از به کارگیری اسـتعاره در شـعر عبدی بیگ اسـت که 
شـاعر لعـل را بـه رویه ی معهود برای اشـک و ُدر را خالف عرف برای دعا اسـتفاده کرده اسـت. 

افشاند لب  ز  ُدر  دیده  از  لعل  زیر سنگ آن بت حصاری ماند
او گاهـی از صـور بیانـی مضاعـف، برای آفرینـش زیبایِی برتـر، هنرنمایی می کنـد در بیت 
زیر یک ترکیب تشـبیهی را با اسـتعاره درهم آمیخته تا شـیرینی سـخنش را به ذائقه ی مخاطب 

بچشاند:

تار شب  می شدی  روز  غیرت  پرده ی شب گر گشادی از رخسار

)همان،436(

در ایـن بیـت) پرده ی شـب( یک تشـبیه بلیـغ اضافی اسـت و هم چنین اسـتعاره ی مصرحه 
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از نقـاب چهره می باشـد.
عنبر بر  بیخت  کافور  گرد  سر بر  پیریم  پاشید  کاه 

) همان، 492(

در بیـت فـوق »کاه« اسـتعاره از زردی چهـره اسـت کـه همـراه با تشـخیص آورده اسـت و 
»کافـور و عنبـر« هـم موهـای سـفید ایـام پیری و گیسـوی سـیاه روزگار جوانی شـاعر اسـت. 

5-4-ارسالالمثل)تمثیل(:
آن اسـت کـه عبـارت نظـم یا نثررا بـا جمله یی که َمثَل یا شـبیه مثل و متضّمـن مطلبی حکیمانه 
اسـت بیاراینـد و ایـن صنعت همه جـا موجب آرایش و تقویت بنیه ی سـخن می شـود )همایی، 
1364، 229(. مثَـل از پرکابردتریـن و دیرینه تریـن آرایـه ی ادبی اسـت که نزد اهـل هنر و عامه ی 
مـردم رایـج بوده اسـت و ایـن اسـتقباِل عمومـی از مثَل بـه خاطر موجـز بـودن کالم و پرهیز از 
اطنـاب سـخن اسـت که افـراد بـرای گیرایی و تأثیـر کالم خویـش از یک عبارت فشـرده و گاه 
همـراه بـا تشـبیهی مضمـر یـا آشـکار اسـتفاده می کننـد و ازقضا بـا به کارگیـری این هنـر ادبی 
زودتـر و بهتـر بـه هدف می رسـند، عبدی بیگ در آوردن تمثیل گشـاد دسـت اسـت و متناسـب 
حـال و سـخن، در میـان توصیفـات و حکایـاِت منظومه هایـش با مثـل سـخن آرایی می کند، به 

نمونـه ای چند اکتفـا می کنیم: 
تمام اختالل  خّطه  آن  حال  ّحکام تعدّد  از  یافته 

سرای نُرفته  میان  اندر  ماند  چون دو کدبانویند بر سر پای

او احسن  اکذب وی  بود  که  زین قبیل است شعر و گفتن او

برید تیغ  به  بایدش  زمان  در  عضوی از آدمی چو مار گزید 

استر ُدم  بر  خرمهره  چو  نه  برافسر کن چو فیروزه جای 

ملوک به  اقتدا  رسم  بود  که  دیگران هم همان کنند سلوک

کار ساز غذای جان و تن است ُدر دندان که قّوت بدن است

معرفی،بررسیوتحلیلنسخخطیچهارمنظومهی)بحرمسجور،منشورشاهی،مرّوجاالسواقومهیّجاالشواق(ازعبدیبیگشیرازی
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در زمانش کشیدن است صواب چون ز درد آورد تو را به عذاب

آمیز مصلحت  کذب  بود  به  انگیز بال  کزراسِت  گفته 

مرگ برابر  او  بیخودی های  خواب را نام شد برادر مرگ

کارد که اکنون به استخوان آمد کارم از هجر تو به جان آمد

نمک از دیده ریخت برریشش حال خود گفت سر به سر پیشش

گل در  دل  پای  دیده  نِم  وز  دل جراحت  بر  غّصه  نمک 

ضرورت تحقیق در بحرمسـجور، منشـور شـاهی، مرّوج االسـواق، مهیّج االشـواق: چون که 
اجـداد عبدی بیـگ در بـدو تأسـیس حکومـت صفویـه همـراه ایـن سلسـله بوده اند و خـود او 
هـم چهـار دهه در مرکز قدرت مسـؤولیّت حساب رسـی شـاه  تهماسـب را داشته اسـت، بدیهی 
اسـت کـه آثـارش برای کسـانی که بخواهند در آغـازِ حکومت صفویه پژوهش کنند، بسـیار مفید 
خواهنـد بـود و برای مطالعه در موضوعات دینی، مذهبی، تاریخی، سیاسـی، اجتماعـی و...  این 
دوره منابـع دسـت اول و مطمئنـی هسـتند، و چـون بیـم از آن اسـت کـه هـر لحظـه، یـک تک  
نسـخه ی خطـی در اثرِحادثـه ای و یـا سـهل انـگاری از بین بـرود، تعجیل درتصحیح این نسـخ، 
موّجـه و ضـروری اسـت. بنابرایـن بایسـته اسـت کـه تمام آثـار خطـی وی و کتاب هـای چاپ 
شـده ی او در خـارج از کشـور دوبـاره بازبینـی و چـاپ شـوند تـا هـم از گزند نابـودی مصون 

بماننـد و هم مورد اسـتفاده قـرار گیرند.

8.نتیجهگیری
یافته هـای مـا نشـان می دهـد کـه شـعرعبدی بیگ بی آنکـه آیینـی و یـا توصیـه ای باشـد، در 
موضوعـات مذهبـی  کم نظیـر اسـت و  یـک نوع شـعر جدیـد تحت عنـوان »تعلیمـی، تبلیغی« 
بـه نـام او می تـوان ثبت کـرد، او شـاعری متعّصـب و متشـّرع اسـت کـه اید ئولـوژی عقیدتی و  
سیاسـی اش نیـز بـرای ترویـج و تقویـت اصـول مذهـب شـیعه اسـت، فقـط نقطـه ی ضعف و  
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قابل توّجـه در اظهاراتـش ایـن اسـت کـه در اثبـات امامت امامان شـیعی و همچنین در تشـریح 
کرامـات و معجـزات آنـان درضمن حکایاتش، بعضـاً از احادیث مجهول و مورد تردید اسـتفاده 
می کنـد. درکنـد وکاو مثنوی »منشورِشـاهی« وی دریافته می شـود که او قواعد حکومـت داری را 

می دانـد و آن هـا را بـرای سـلطان وقـت و آینـدگان مکتـوب می کند. 

9.پینوشتها
1.  ر. ک: اشـراقی، احسـان، مقالـه ی »پناهنـده شـدن بایزید عثمانی به دربار شـاه طهماسـب از زبـان قاضی احمد 

غفاری، محتشـم کاشـی و شخص شـاه طهماسب«.

2.  ر. ک: کریم زاده تبریزی، محمدعلی، کتاب احوال و آثار نقاشان قدیم ایران، تهران، انتشارات مستوفی.

3.  ر .ک:  جالل الدین سیوطی الجامع الصغیر، ج 2، ص 69. و،  ر ک: کنز العمال، ج 6، ص 4.  

4.  ر. ک: سـرافرازی، عبـاس و ... ، »اندیشـه ی ظل الهـی سـلطان در نگـرش تاریخ نگارانـه ی عصر افشـاری نمونه 

پژوهـی: عالـم آرای نادری و جهانگشـای نادری«.
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