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این منظومه را که سرایش آن  دینی در نظر گرفت.اي هآن را  به عنوان حماس میتواناست که 
 هاي دینیهجري)به اتمام رسیده است ، شایدبتوان آخرین نمونه از حماسه1304دراواخرعهد ناصري (

آمده است. ویژگی اصلی این منظومه روایت کامل  نامید  که بر وزن و شیوة شاهنامۀ فردوسی پدید
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است.همچنین با توجه به اینکه از ویژگیهاي شاخص پرداخته شده طور اجمالی بگمنام ماندن آن ،
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  مقدمه
سرودة الهامی »چهارخیابان باغ فردوس«یک حماسۀ دینی به نام در پژوهش حاضر به معرفی 
 »خداوندنامۀ«را که چندسال پس از  ناصري پرداخته خواهد شد.این اثر کرمانشاهی از شاعران عهد

فتحعلی خان صبا سروده شده است،شایدبتوان آخرین نمونه از نوع خود برشمرد.تفاوت و تمایز بارز 
در بستر حماسه و ارتباط » مقتل«گزارش نوع  میتوانهاي دینی ر حماسهاین اثر را در قیاس با دیگ

  عمیق آن با  شاهنامۀ فردوسی دانست.
 يهاهباتوجه به آنکه موضوع این پژوهش  معرفی اثري است که  عالوه بر قرارگرفتن در زمرة حماس

ر به مختصاي هیکند،اشاردینی، واقعۀ کربال را با زبان و فضایی حماسی و همانند با شاهنامه روایت م
ار از واي گزارش مرثیهرا به عنوان گونه» مقتل«ي هاهپیشینۀ نوع مقتل نیز ضروري مینماید.نمون

کربال و چگونگی شهادت امام حسین(ع) درکنارنعت،مدح و منقبت در شعرشاعران طول تاریخ شعر  
ده یاد کر»غزل«و»مدح«در کنار یافت.چنانچه کسایی مروزي در شعر خود ازنوع مقتل  میتوانفارسی 

  است:
ــرف نجویم « ــویم،عز وش ــت از جهان بش   دس

ــی را      ــدمرتضـ ــطـفـی را،فرزن   مـیـراث مصـ
  

ــا مــدح وغــزل    نگویم،مقتــل کنم تقــاضــ
ــوال...   ــازه کــنــم ت   »مــقــتــول کــربــال را ت

  )145: 1367(کسایی مروزي:زندگی و اندیشه و شعر،ریاحی،

آورد نیز مؤید شناخته بودن نوع مقتل و مرثیه بر امام می»نامهمصیبت«ابیاتی که عطار در
  حسین(ع)است:

ــتــه بــه خون « ــنــه آغشـ ــنــه او رادشـ   تشـ
 ــ   د بــی دریــغّرآنــچــنــان ســــرخــودکــه ب

ــد  ــه خــون آلوده شــ ــا ب ــوي او ت   گــیسـ
ــا ایــن    هــمــهکــی کــنــنــدایــن کــافــران ب

  

ــته به خون  ــرگشـ ــته سـ ــته گشـ   نیم کشـ
ــغ    ــی ــر م ــد زی ــاب ازدرد آن شــ ــت ــآف   ک
ــد   ــالــوده شــ ــفــق پ   خـون گــردون از شـ
ــه      ــم ــاط ــوف ــی ک ــل ــوع ــدک ــم ــح ــو م   »ک

  )146(مصیبت نامه،عطار،ص
...که من شارستانم ،علیم -تردید حکیم فردوسی را درآغاز شاهنامهبا تمام آنچه گفته آمد،ابیات بی
با توجه به آنکه دردیباچۀ اثري عظیم همچون شاهنامه  -)1دراست...(شاهنامۀفردوسی،جلد

ه از چنانک«ن نمونۀ باورمندي و مهر ایرانیان به حضرت علی(ع)دانست.بخشتری الهام میتوان،اندهآمد
شاهنامه  آنچه فردوسی در آغاز ابیات منقول(شش بیت باز مانده از هجویۀ محمودغزنوي) و نیز از

یات تاریخ ادب»(آورده است،برمی آید،شاعر ما مردي شیعی ودراصول عقاید نزدیک به فرقۀ معتزله است
 هاي اسالم علويآغازگر جریان تلفیق آموزه میتوان)به تعبیر دیگر فردوسی را 478:ص1ایران،صفا،ج
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با ودایع کهن معرفتی ایرانیان دانست.سخن ما دراینجا برسر مذهب فردوسی نیست،اما این مطلب 
علی نامه)تا پایان قرن سیزدهم  فردوسی(مانند هاي دینی از روزگارماید که تمامی حماسهنبدیهی می
  اند.تأثیرپذیرفتن و تقلید از وزن و سبک شاهنامه و الهام از روح حماسی آن پدیدآمدههجري با 

 پیشینۀ پژوهش
تنها پژوهش در حوزة معرفی الهامی و منظومۀ او در مقدمۀ دیوان الهامی (دیوان الهامی،الهامی 

نی ي دیهاهحماساسالم پناه صورت گرفته است.در مقاالتی نیز که در حوزة  کرمانشاهی) توسط امید
به منظومۀ چهارخیابان باغ فردوس نشده است و غالبًا خداوندنامۀ صباي اي هانتشاریافته است اشار

لذا این اند.هاي دینی ذکرشدهکاشانی و اردیبهشت نامۀ سروش اصفهانی درشمار آخرین حماسه
 »چهار خیابان باغ فردوس«دقیق  گزارشاولین تحقیق علمی پژوهشی است که به معرفی و  تحقیق

  میپردازد.
  زندگینامۀ الهامی کرمانشاهی

پدر این گوینده [الهامی] آقا رستم فرزند مال ابوتراب در زمانی که عمر فرزندش به پنج رسیده بود «
با عیال و اوالد(از تویسرکان) به کرمانشاه حرکت کرد و در این شهر سکونت گزید. میرزا احمد در 

).خسروي قاجار (محمد 3هـ. ق متولد گردید (تذکرةمختصرشعراي کرمانشاه،شاکري،ص 1250سال 
باقر میرزا متخلص به خسروي) که از دوستان و معاشران الهامی بوده است در بارة نام و نسب و اجداد 

چنین مینویسد: ([الهامی] را نام میرزا احمد و نام پدرش » چهار خیابان باغ فردوس«وي، در مقدمۀ 
قا رستم است. مولدش قصبه فرحناك سرکان از محال عراق و پدر وحید پاکش از ساکنین این خاك آ

بوده، جد اعالیش مرحوم مال عبداهللا است .... یکی از مدارس اصفهان که الحال نیز مشهور است، به 
وار از م بزرگمدرسۀ مال عبداهللا با بعضی از ابنیۀ خیریۀ دیگر از بناهاي آن جناب است. اجداد این عال

اهل بهبهان و خود ایشان در اصفهان تحصیل علوم فرموده ... جناب مال ابوتراب [جد الهامی] از 
اصفهان به تویسرکان هجرت و در آنجا مروج شریعت گشت چنانچه بدان قصبه منسوب و به توئی 

  مشهور شد. 
یده زه گوهرش به پنج رسبالجمله پدر این گویندة فصاحت گستر در زمانی که سنین عمر پسر پاکی

بود... از آنجا [تویسرکان] هجرت کرد و با عیال و اوالد به شهر دارالدوله کرمانشاه صانهااهللا عن الحدثان 
  )4(چهارخیابان باغ فردوس،الهامی،ص...» آمده سکونت گزید 

 _ويمحمد باقر میرزاي خسر _هـ. ق) 1276-1265شایان ذکر است نگارندة مقدمه، خسروي قاجار (
 و شمس« عشقی –خود از مشروطه خواهان و شاعران و رمان نویسان مشهور بود و رمان تاریخی 

  ) 84-82از اوست (کلیات غیرت کرمانشاهی، مقدمه،ص » ايطغر
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د و میگرددچار بیماري » وام بسیار بر وي گرد آمده بود«الهامی در سن سی سالگی عالوه بر اینکه 
با شکسته دلی، خداوند را به امام حسین علیه السالم سوگند میدهد و  . در نهایتمیمانداز کار باز 

» باغ فردوس«آنچنانکه با جزئیات در مقدمه آمده است، در عالم خواب ملهم و مأمور به سرودن 
  ).5و4میگردد(همان:ص

تلخص الهامی را حسین قلی خان سلطانی (متخلص به مهجور) که از شاعران و رجال صاحب نام 
  به وي اعطا میکند.،  )1753ص3ه بوده است(حدیقه الشعرا،دیوان بیگی،جکرمانشا

ت تحت تربی،از آن پس سلطانی، الهامی را که تا قبل از آغاز سرایش باغ فردوس، شعري نسروده بود
آورد.شرح واقعۀ عجیب دیدن خواب و سروش آسمانی جان شاعر و آشنایی او با درو پرورش خود 
درمی یابد و بر حسب ترتیب زمانی سرایش داستان شهداي امام حسین  که وي را –یکی از رجال 

د و وي را به فردوسی حسینی ملقب میگیرعلیه السالم، یکی یکی پرداخت وامهاي او را بر عهده 
از این منظومه آمده است. » خیابان اول«میسازد، هم در مقدمۀ باغ فردوس و هم در بخشهاي آغازین 

  ).6و5(همان:ص
نظومه در نهایت هفت سال به طول انجامیده است. هرچند که این هفت سال بی وقفه نبوده سرایش م

یی چند ماهه به علت اوضاع سخت معیشتی الهامی در آن رخ می داده است (همان:ص هاهو عموماً  وقف
ذکر شده است  شمسی سرایش باغ فردوس، هزار و سیصد و چهار هجريۀ ) تاریخ اقام3

  ).10و9(همان:ص
هجري شمسی) از شاعران آزادیخواه  1336-1264ابوالقاسم الهوتی (از جمله الهامی داراي سه فرزند 

و پیشگامان نوگرایی در شعر معاصر ایران بوده است.در مقدمۀ دیوان الهوتی به اینکه برخی از اشعار 
  ).28الهوتی، ص، اشاره شده است (دیوان الهوتی،اندهاو را در سنین نوجوانی به پدرش نسبت میداد

  آثار الهامی
قریب سی هزار بیت دیگر از قصاید «الهامی عالوه بر باغ فردوس که حدود شانزده هزار بیت است، 
در مدح و مرثیه اهل بیت پیامبر » ... فصیحه و غزلیات ملیحه و مسمطات بدیعه و مثنویات مدونه
  مثنویات او عبارتند از: )8علیهم السالم سروده است. (چهارخیابان باغ فردوس،الهامی،ص

 بستان ماتم در بحر هزج در شرح حال امام موسی بن جعفر (ع) -
باغ ارم در شرح شهادت حمزه (ع) و حضرت جعفر طیار (ع) و مزاوجت حضرت صدیقه  -

 سالم اهللا علیها و بعضی از جنگهاي حضرت علی (ع) در بحر تقارب.
 اندرزنامه در بحر تقارب -
 ن مختلفهحسن منظر در بحور و اوزا -
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 حسینیه مشتمل بر غزل و قطعه در مرثیه امام حسین (ع) -
 دیوان دفتر عشق (در بحرهاي مختلف) -
مسعود نامه در بحر تقارب و چیزهاي دیگر مثل حدیث کسا و نصایح امیر نظام و غیره  -

 )9و8(چهارخیابان باغ فردوس،الهامی،ص
 ۀشورش احمدوند چلپی و دفع آن به وسیل در تاریخ» حسام الملک ۀفتحنام«اي نیز با نام وي منظومه

  ).64حسام الملک فرمانرواي کرمانشاه دارد. (دیوان الهامی، ص
و در قطع رحلی و مشابه با  1327که در سال » چهار خیابان باغ فردوس«عالوه بر نسخۀ کامل 

ایران ، در یی از آن عالوه بر کتابخانۀ ملی هاهشمایل شاهنامۀ فردوسی به چاپ رسیده است،و نمون
ي  شخصی در شهر کرمانشاه از جمله کتابخانۀ منزل مرحوم آیت اهللا سید مرتضی هاهبعضی کتابخان

یی از آثار الهامی شامل بخشهایی از باغ فردوس و هاهشود، نسخنجومی (علیه الرحمه)هنوز یافت می
ابخانۀ قدس رضوي و کتنیز برخی قصائد و مثنوي هاي دیگر در کتابخانۀ ملی ملک وابسته به آستان 

در تحقیق امید اسالم پناه به تفکیک  هاهمجلس شوراي اسالمی وجود دارد.  شرح و توصیف این نسخ
  ).67الی63آمده است. (دیوان الهامی،ص

  شعر الهامی در بستر شعر دورة بازگشت
چنین شرح ي خود وضعیت شاعران را در عهد ناصرالدین شاه هاهزنده یاد بهار در یکی از نوشت

صدر اعظم نوري روي کار آمد، شعراي سابق هنوز زنده بودند، آنجا و شهاب [اصفهانی] در «میکند:
سرحلقۀ شعر و ادب شهرت داشتند. صدر اعظم نوري و پسرش نظام الملک، مانند فتحلی شاه از شعرا 

دانشمندي در  نگهداري میکردند ... ناصر الدین شاه چون زیاد دور نمی ریخت ولی مواظب بود که
ایران از گرسنگی تلف نشود، و نسبت به شعراي معروف که چه از قدیم بودند و چه تازه پیدا شده 
بودند، از قبیل میرزا علیخان سروش، محمود خان ملک الشعرا، فتح اهللا خان شیبانی، شهاب و دیگران 

(بهار و ادب فارسی،بهار، » تهمان احترام و اهمیتی را که دارد بودند و الیق آنها بود ملحوظ میداش
 توضیح میدهد که» از صبا تا نیما«). همانند آنچه بهار میگوید، یحیی آریان پور نیز در 52و51ص 

رفتن پایگاه درباري شاعران در دورة  صفویه، رؤیاي فتحعلی شاه قاجار براي چگونه پس از ازدست
نام (عالوه بر عوامل دیگر از جمله به  احیاي درباري همانند پاشاهان کهن با حضور شاعرانی صاحب

ابتذال کشیده شدن سبک هندي) پشتوانۀ حکومتی مناسبی را براي شکل گیري مکتب بازگشت در 
ادب فارسی فراهم آورد(ازصبا تا نیما،آریانپور).بهار در ادامۀ نوشتۀ مذکور (دربارة عهد ناصري و مکتب 

  اینگونه توضیح میدهد: بازگشت)، ظهور شاعران دورة ناصرالدین شاه را
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شعراي خوبی در ایاالت در نتیجۀ مستمري هایی که گفتیم به وجود آمدند و شاهزادگان و والت «
اش و بعدها نیز رویۀ شاه را در قدردانی از اهل علم و هنر پیش گرفتند. در شیراز، وصال و خانواده

سلطانی و الهامی و خسروي،در  شوریدة فصیح الملک، در خراسان صبوري ملک الشعرا،در کرمانشاه
سها و طرب و محیط  و عمان و دهقان  و غیره به وجود آمدند (بهار و ادب فارس  اصفهان هما و

  ).52،ص
بنا بر مقالۀ بهار، کرمانشاه که در زمان الهامی، تحت فرمان حسام السلطنه از شاهزادگان قاجار بوده 

رب کشور بوده است. ذکر این نکته ضروري است که است،از مراکز شناخته شدة فرهنگی و ادبی در غ
هنگامی که الهامی به شاعري و سرایش باغ فردوس روي آورد، سلطانی در آخرین سالهاي حیات 

  خود است. به عبارتی وي از آخرین شاعران نسل دوم عهد ناصري است.
نشانگر این است که علیرغم با این همه، اینکه بهار در زمرة شاعران شاخص این دوره از او نام میبرد، 

شرایطی چون دوري از مرکز و وضعیت الهامی که طبق شرح خسروي در مقدمۀ باغ فردوس، روز و 
شب درگیر معیشت خانوادة خود بوده است، اشعار الهامی در ظرف چند سال توسط صاحبان منصب 

الدین حاکم کرمانشاه که  و نیز اهالی ادب، شناخته شده است. چنانکه ابتدا الهامی مورد توجه حسام
از شاهزادگان قاجار بوده قرار میگیرد. تقریظ وي بهمراه تقاریظ شماري از رجال وادباي همشهري 

 »باغ فردوس«الهامی در آغاز باغ فردوس آورده شده است. همچنین همانطور که ذکر شد، بخشهایی از 
رفته است » طهران«امی به دارالخالفه قبل از اتمام سرایش آن به همراه تعدادي از دیگر اشعار اله

). در مجموع باید گفت سرایش باغ فردوس به وزن و شیوة شاهنامه در 7(چهارخیابان باغ فردوس،ص
  بازگشت، امري بعید به شمار نمی آید. ةدور

، دانهسرایی در بحر متقارب، پیش از الهامی در دورة قاجار شهرت پیدا کرداز کسانی که به منظومه
ه از نشاط اصفهانی، نیز نام میتوانه بر فتحلیخان صبا، که خداوند نامه و شاهنامه را سروده است، عالو

بحر متقارب را به استحکام فردوسی و لطافت بوستان «او میگوید:  ةبرد که ملک الشعراي بهار در بار
  ).57-56ص 3(سبک شناسی ،بهار، ج» سعدي میسراید

القدر ماندن و تا مهمترین عامل مجهول میتوان) 1304اغ فردوس (با اندکی تأمل در تاریخ سرایش ب
حدي گمنامی باغ فردوس را تأخر تاریخی و سروده شدن آن در اواخر عهد ناصري و انتشار دیرهنگام 

ابد که یهجري شمسی) ذکر کرد.این منظومه هنگامی انتشار می 1327نسخۀ چاپی آن(در سال 
است و سیاست بیش از هرچیز ذهنها را به خود مشغول  اجتماعی دیگري حاکم-شرایط سیاسی

  ساخته است.البته دوري سراینده و محل طبع اثر از مرکز را نیز باید به این عوامل اضافه کرد.
  تصنیف و بخش بندي)»( چهار خیابان باغ فردوس«گزارشِ 
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هامی (پسر این منظومه پس از بخش مقدمه که شامل مقدمۀ خسروي قاجار، سراینده و دکتر ال
الهامی) و همانطور که اشاره شد، تعدادي از تصدیقات ادبا و رجال و علماست؛در چهار بخش یا خیابان، 

  تقسیم بندي شده است.
  عاشورا نقل میکند.قبل از وقایع کربال را از هنگام مرگ معاویه تا شِب » خیابان اول«شاعر در 

  بر میشمارد:» و ششصد و پنج بیتپنج هزار «شاعر در انتهاي این بخش ابیات آن را 
ــخــن   ــغــز زیــبــا ســ ــامــه ن   چــنــیــن ن
  ز ابـــیـــات ایـــن نـــامـــۀ نـــامـــدار  
ــنــج   ــنــج اي هــنــرور بســ   هــزاریــش پ

   

ــه بن         ــانـش آمــد ب ــتـیـن خـیــاب   نـخسـ
ــمــار    ــی شــ ــدان   اال اي کــه خــواهــی ب
ــتاد و پنج  ــد و بیســـت و هشـ   فزون پانصـ

  ).71(چهارخیابان باغ فردوس،ص
عاشورا از ابتدا تا شهادت حضرت علی اکبر و هنگام به میدان  به وقایع روز» خیابان دوم«سراینده در 

  رفتن امام حسین علیه السالم نقل میکند.
همانند دو بخش قبل، با نیایش پروردگاه گفتار خود را آغاز میکند. پس از » خیابان سوم«شاعر در 

ي رزم سپاه کوفه و گفتار در تنها ماندن امام تشنه کام و مهیا شدن برا«آن، اولین بخش با عنوان 
آغاز میشود و وقایع تا شهادت امام و حرکت کاروان ایران به کوفه و شام و در نهایت بازگشت » شام

ات در مناج«به مدینه و شرح مختصري از حاالت سید الساجدین ادامه مییابد.شاعر در انتها ابیاتی را 
  ) می آورد.193(همان:ص» به درگاه قاضی الحاجات

» شرح خونخواهی مختار وفادار از قاتلین فرزند احمد مختار (ص)«به » خیابان چهارم«سراینده در 
  میپردازد.

این بخش نیز مانند دیگر بخشها با نیایش وبرخی مدایح جانبی آغاز میگردد. از جمله آنکه  شاعر به 
اري و سپس ی» منقبت حضرت امیرالمؤمنین و اوالد طاهرین او علهیم السالم«نعت پیامبر (ص) 

(همان:ص » خواستن از ساقی حقیقی به عطاي شراب حقیقت و مدح مختار و بیان نسب آن وفادار
) میپردازد. این بخش، با بیان چگونگی مرگ مختار سقفی و بردن سر او به نزد دشمن و اشاره 195

  .به مکان مزار مختار پایان مییابد
  دینی هايویژگیهاي برجستۀ منظومۀ باغ فردوس در میان حماسه

 نخستین روایت جزء به جزء واقعه کربال در بحر متقارب و به سبک شاهنامه -1
نام  »ذبیح اهللا صفا«اثر » حماسه سرایی در ایران«که در کتاب  هاي دینیدر نگاهی کلی به حماسه

گفت، بیشتر آنها به موضوع نبردها  میتوان -»ربیع«سرودة » علی نامه«بعالوة منظومۀ  -اندهبرده شد
  .اندهدالوریهاي حضرت علی علیه السالم پرداختو 
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با توجه به غلبۀ وجه عاطفی و نیز معنوي و عرفانی واقعۀ کربال غالب شاعران به سرودن مرثیه پیرامون 

  .اندهپرداخت دربحوري غیر از بحر متقارب آن
یک تأثرانگیز و تراژپایان دردناك یکایک قهرمانان این روایت، خصوصًا حسین بن علی (ع) دورنمایی 

از آن ساخته است. بنابراین کمتر شاعري به روایت کردن واقعۀ کربال، آن هم در بحر متقارب که 
  آهنگی پویا و نسبتًا طرب انگیز دارد، تمایلی نشان داده است.

در بحر متقارب عموماً به روایت غزوات رسول اکرم (ص)، نبردهاي حضرت علی علیه السالم و نبردهاي 
 زه سید الشهداء علیه السالم پرداخته شده است. از میان روایات مربوط و پیوسته با کربال تنهاحم

جریان انتقام جویی مختار ثقفی از قاتالن امام حسین علیه السالم براي سرایش در این وزن مورد 
دشمن جنبۀ حماسی، مفاخره آمیز و  میتوانتوجه قرار گرفته است(مختارنامه).علت این توجه را 

  ستیزانۀ حکایت مختار دانست؛ هرچند حکایت مختار نیز با شهادت او پایان مییابد.
گفت منظومۀ الهامی در بحر متقارب به عنوان یک حماسۀ عاشورایی در نوع خود  میتوانبنابراین 

  بینظیر است.
ت؛ ه شده اسنیز توسط عمان سامانی سرود »گنجینۀ اسرار«البته تقریبًا همزمان با الهامی منظومۀ 

اما این منظومه در بحر رمل و بر وزن مثنوي موالناست و در آن بیشتر از آنکه به روایت کربال پرداخته 
 آن را در ردیف میتواناز همین رو، ن؛ هاي عرفانی واقعه مورد نظر سراینده بوده استشده باشد، جنبه

  ي دینی قرار داد.هاهحماس
 ربوط به واقعهتعهد راوي در آوردن تمام روایات م -2
عالوه بر آنکه چند مقتل را که در مقدمه اثر ذکر شده است، مبناي کار » فردوسباغ «سرایندة  

خود قرار داده است، روایاتی در بخشهایی که دو روایت متفاوت از یک رویداد وجود داشته است، 
 هر دو روایت را با ذکر توضیحات الزم آورده است.

آنکه راوي چگونگی انتقال پیکر علی اکبر (ع) را توسط امام حسین (ع) به به عنوان نمونه، پس از 
خیمه گاه نقل میکند، باز هم شرح میدهد که به روایت بعضی از علماء، امام پیکر علی اکبر را در 

  همان محل شهادت گذاشت و خود خبر شهادت او را نزد بانوان حرم آورد:
ــه بــرخــی دگــر  ــتــنــد زیــنــگــون   نــبشـ
ــاك پــور جوان   ــتــۀ پ ــه کشـ   کــه شــ
ــغ    ــا دری ــی ب ــه ــداد آگ ــد ب ــود آم   خ

   

ــر        ــب ــل خ ــان اه ــژوه ــش پ   ز دان
ــوان     ــان ــاورد زي ب ــی ــه ن ــرگ ــه خ   ب

  زیر میغمــه نهــان گشــــت درکــه آن
  )126(چهارخیابان باغ فردوس،ص 
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، همچنین گاه برخی روایاتی که به لحاظ عقالنی اندهوي روایاتی را که کمتر در مقاتل معروف ذکر شد
  ، در اثر خود، به همراه توضیحاتی در متن، آورده است.اندهباور پذیر بودکمتر 

  )155به روایت پاسداري شیر از پیکر امام شهید (همان:ص میتوانبه عنوان مثال، 
) و 157مرغی  خون آلود که خبر شهادت امام را براي فاطمه دختر او در مدینه میبرد(همان:ص 

امام حسین (ع) و آب آورن براي او در صحراي کربال و  داستان آمدن درویش بلخی به خدمت
  ).139نپذیرفتن امام اشاره کرد (همان:ص

 عدم آمیختگی به افسانه -3
ي دینی همچون خاوران نامه و یا حملۀ راجی در شرح نبردها و معجزات هاهدر بسیاري از حماس

روایاتی همچون  هاهین منظوم، در ااندهحضرت علی علیه السالم، واقعیت و افسانه با هم در آمیخت
(حماسه سرایی در  اندهبه همراه دیگر جنگهاي علی (ع) آمد» جنگ با دیو و اژدها و امثال این واقع«

  ).373ایران،صفا،ص 
سرایندة باغ فردوس، عالوه بر ذکر منابع در مقدمه و در متن، حتی پیش از انتشار اثر نیز آن را در 

  داده و به لحاظ سندیت تاریخی از وي تأییدیه گرفته است.اختیار یکی از علما قرار 
مضامین و مضوع هاي منابع استفاده «نیز در مقدمه (دکتر عبدالحسین الهامی) چنین ذکر شده است: 

شاعر کتاب باغ فردوس طبق احادیث صحیح و مقائل علماء اعالم به ویژه مقتل مرحوم آیت اهللا شیخ 
ه والد جد آیت اهللا حاج شیخ محمد هادي جلیلی مجتهد کرمانشاهی عبدالرحیم کرمانشاهی طاب ثرا

  ادام اهللا عمره اقتباس گردیده است.
شیخ مامقانی بر باغ فردوس در مقدمه اثر آورده شده است (چهارخیابان باغ  ظتقری

) الهامی در چندین مورد به ویژگی عاري از افسانه و دروغ بودن نظم خویش 14فردوس،الهامی،ص
  مباهات میکند از جمله:

ــپــاس      ــنــده از مـن سـ ــه یـزدان بـخشـ   ب
ــز     ــغ ــن ن ــان ای ــاب ــی ــم خ ــه دوی ــاغ ک   ب

  

ــت پــاس    کــه چــنــدیــن روان مــرا داشــ
ــه الغ   ــه در آن ن ــان ــه افســ ــرآمــد ن   ســ

  )126(همان:ص 
البته با توجه به باور و احترام عمیق سراینده نسبت به فردوسی و ستایش او در متن، باید گفت ذکر 

نده ، نشان از باور عمیق مذهبی سرایاین ویژگی، بیش از آنکه تعریضی به شاهنامه فردوسی بوده باشد
به موضوع اثر خویش است. البته مباهات به راستی و پرهیز و دوري از دروغ خود را از ارزشهاي 

  شاهنامه نیز هست. چنانکه فردوسی میگوید:
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ــدان     ــه م ــن را دروغ و فســـــان ــو ای   ت
  بـــا خـــرد رخـــوردانـــدهاز او هـــرچـــ

  

ــگ فســـ   ــه رن ــدان  ب ــه م ــان ــه   ون و ب
ــی بــود      ــعــن ــز و م ــر ره رم ــر ب   دگ

  )12:ص1(شاهنامه،ج
  استفاده بجا از و متعادل از صنعات بدیعی -4
از آنجا که حماسه متضمن خبر بزرگی است، احتیاج به «که  اندهویژگیهاي سبکی حماسه گفت ةدربار

رد ... البته زبان حماسه هم زبان ادبی است، در اینجا شاخ و برگ و آرایش کالم و صنایع بدیعی ندا
  ).119(انواع ادبی،شمیسا ،ص » مراد افراط در به کار گیري صنایع ادبی است.

سیروس شمیسا در بحث خود راجع به حماسه ، استدالل رضا قلی خان هدایت را که کثرت صنایع 
، اشتباه دانسته است خان صبا بر فردوسی استبدیعی علت رجحان شاعري چون فتحلی

  ).120-119(همان:ص
اگر نگاهی به خداوند نامه صبا بیندازیم، از همان آغاز تعمد شاعر براي استفاده از صنایع بدیعی در 
پیش رویمان نمایان خواهد شد. دو بیت آغازین خداوند نامه (به نقل از کتاب حماسه سرایی در ایران) 

  چنین است:
ــار        ــگ ــش ن ــن ــی ــد ب ــداون ــام خ ــه ن   ب
  خــداونــد ایــن گــوهــریــن بــارگــاه       

  

  خـــرد آفـــریـــن آفـــریـــنـــش نـــگـــار
  بــر افــروز ایــن عــنــبــر کــارگــاه        

  )381(حماسه سرایی در ایران،صفا،ص
وس، اما سرایندة باغ فرد ،باغ فردوس نیز تا حدي به این دو بیت صفا شباهت دارد آغازینالبته ابیات 

اي از بدیع در اثر گونهدهد، بمیني کالمی نشان هاهعالوه بر آنکه افراطی در به خدمت گرفتن آرای
 اي وارد نسازد.این ویژگی تا به آنجاست که غالبًاخود استفاده می کند که به روانی کالم او لطمه

  .میشودکاربرد صنعت بدیعی جز با دقت در قرائن کالم او آشکار ن
و  و ابیات مربوط به نیایش بخشهانکته الزم ذکر آنکه بسامد استفاده از بدیع در باغ فردوس، در آغاز 

  . است بیشتر – نیست برخوردار روایی يهاهجنب از که –مدح 
  نمونه نقل میکنیم:در اینجا ابیاتی بدیعی را از باغ فردوس به عنوان 

  فـــلـــک را فـــرازنـــدة بـــارگـــاه     
  

ــاه    ــارگـ ــدة کـ ــرازنـ ــن را طـ ــیـ   زمـ
  )16(چهارخیابان باغ فردوس،ص 

ــم    ــد ن ــوشـــــی ــخ ــاي ســـــاوه ب   ز دری
  

ــیــد نــم   ــمــاوه بــجــوشــ ــت ســ   ز دشــ
  )17(همان:ص 
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ــرا شــــرم   ــرد آب  م ــان ک ــودک ــن ک   ای
  

ــاب      ــن درد ت ــی ــن ــا چ ــر ب ــدارم دگ   ن
  )111(همان:ص 

ــهــاد   ــکــر و دژ کــه او رو ن ــه هــر لشــ   ب
ــان گرفــت    ــه مردي خراســ ــه تـنـهــا ب   ن

  

ــکســــت و بــه نیرو گشــــاد   بــه مردي شـ
ــان گرفــت     تـوانــد جهــان چون خور آســ

  )18(همان:ص 
 دو عنصر عاطفه و باور با روح حماسیتلفیق  -5

وجود مفاهیمی چون شهادت، امید به شفاعت امامان در روز رستاخیز، نیایش و استمداد از پروردگار، 
ثواب گریستن بر حسین (ع)، مطابق آنچه در باور شیعیان دوازده امامی میگنجد،به این حماسۀ دینی 

  حال و هوایی خاص بخشیده است.
هایی از روایت که بار ث نبوده است. بنابراین در موقعیتغ فردوس، تنها نقل حوادهدف سرایندة با 

عاطفی بیشتري به زعم او داشته است، با تأمل و دقت بیشتري به توصیف و شرح واقعه پرداخته است. 
یی که شهادت حضرت علی اکبر (ع) و قاسم بن الحسن علیه بخشهاخصوصًا در ابتداي بخشها همانند 

با توصیف شاعرانۀ این دو قهرمان بر بار عاطفی روایت خویش افزوده است. بنابراین تأثر انگیزي السالم 
و به تعبیري گریه آور بودن روایت باغ فردوس در کنار روح پهلوانی و حماسی آن یکی از ویژگیهاي 

ن بن حس. در اینجا به عنوان مثال ابیاتی را از بخش شهادت حضرت عبداهللا میشودمهم آن محسوب 
  :ذکر میگردد(ع) 

ــیــاه   ــپــس روي و مــو پــر ز گــرد سـ   سـ
ــنــش خــون روان      ز هــر رخــنــۀ جــوشــ
ــپــر         فــرود آمــد از کــوهــۀ ره ســـ
ــاال و پســــت     ــد ب ــداون ــت اي خ ــف ــگ   ب
  ز بــس تشــــنــه رفــتــه دســــتــم ز کــار  
  اگــر بــخشــــیــم شــــربــتــی آب ســــرد  
ــراب    ــوتـ ــود آب و آن زادة بـ ــبـ   نـ

  

ــاه    ــزدیــک شــ ــه ن ــهــنــه آمــد ب   از آن پ
ــوان    ــۀ ارغ ــون شـــــاخ ــاش چ   ســـــراپ
ــر     ــرد ســ ــرو ب ــه ف ــر شــ ــوزش ب ــه پ   ب
ــکیبم ز دســــت   ــنگی شــــد شـ   لــب تشـ
ــت و بــر مــن در کــارزار      بــبســـتــه اســ
ــن، مــرد   ــکــر گشــ   نــمــانــم از ایــن لشــ
ــرادر پســـــر گشـــــت آب   ز شـــــرم ب

  )96(همان:ص 
 اطناب پیراستگی، یکدستی و پرهیز از -6

آنچنان که در مقدمۀ خسروي قاجار آمده است، منظومۀ باغ فردوس ابتدا حجمی دو برابر نسخۀ 
موجود داشته است که شاعر با وسواس و دقت خود، پس از پیرایش و حذف ابیات آن را به حدود 

غت ابر ارباب دانش مخفی نماند که ناظم این کتاب مستطاب پس از فر«شانزده هزار تقلیل میدهد: 
از نظم آن، دیگر باره همت خویش را مدت یک سال بیش در این کار زحمت کشیده آنچه نا مرغوب 
و کلمات غیر مأنوس در آن یافت، تغییر داد و هر کجا براي شدت اجزاء کالم بیشی الزم دید از نو 

و  گشت گفته در آن درج نمود و اشعار آبدار بسیاري را که از نبودش نقصی در داستان حاصل نمی
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به همچنین داستانی چند را که بی مناسبتی شایسته در این نامه تخلیط داده بود، از خوف تطویل 

  ).7کالم و اطناب کتاب به کلی قلم محو بر کشید(همان:ص 
در ادامه خسروي قاجار تاریخ اتمام نهایی باغ فردوس را هزار و سیصد و چهار هجري ذکر می کند و 

 برخی«در هنگام ویرایش کتاب (که هفت سال به طول انجامیده است)  توضیح می دهد که البته
ارباب ذوق دو نسخه از خیابان اول و داستانی چند از خیابان دویم را نبشته به دارالخالفه طهران و 

سپس از خوانندگان و اهل ذوق میخواهد که به جهت اصطالح نهایی مرحوم الهامی »دیگر بالد بردند
  ).7(همان:ص 1حل اعتبار نشمارند و از میان بردارندرا م هاهاین نسخ

 داشتن زبان اصیل و سرة فارسی همانند با سبک سامانی -7
گفت تقریبًا تمامی مختصات سبکی که بهار در سبک شناسی براي سبک دورة سامانی بر  میتوان

، هاهجمل وجود دارد. مختصاتی از قبیل ایجاز و اختصار، کوتاهی» باغ فردوس«میشمارد، در متن 
 و» اندر«کمی لغت تازي، استعمال قید ظرف (اندر به جاي در و آورد باء اضافه قبل از اسم به همراه 

» نچنی«به جاي » ایدون«پس از آن) آوردن افعال به سیاق کهن، استعمال باء تأکید، آوردن » اندرون«
) به صورت کامًال 60-54ص :2به جاي اینجا، یکی به جاي یک و ... (سبک شناسی،بهار، ج» ایدر«و 

  یک دست، طبیعی و درونی شده در زبان  باغ فردوس وجود دارد.
ی، فردوس شاهنامۀبا » باغ فردوس«در این زمینه در بخش همانندي  هاهبا توجه به اینکه برخی نمون

آورده شده، در اینجا براي پرهیز از اطناب از نقل مصادیق خاص خودداري میکنیم. هر قسمتی به 
  د مؤید و مثالی براي زبان خراسانی باغ فردوس باشد.میتوانتصادف از باغ فردوس انتخاب شود، 

  با شاهنامۀ فردوسی» باغ فردوس«ارتباط درونی (بینامتنی) 
  ی در سرایش با شاهنامۀ فردوسی همانندي کار الهام-الف

 یم ذکر کنیم. مشابهتهایی کهمیتوانحکیم فردوسی ۀ در اینجا سه مشابهت در کار الهامی با شاهنام
حتی اگر از سراتفاق بوده باشد، خود نشانی از ارتباط عمیق سراینده باغ فردوسی و اثر او با فردوسی 

  :است
طبق شرحی که در مقدمۀ با غ فردوس آمده الهامی به سرایش منظومه مأموریت مییابد ( -1

 است).

                                                 
انتشارات میراث مکتوب انتشار و توسط  1389ظاهرًا در کتابی که به عنوان دیوان الهامی در سال  ١

  منباي کار قرار داده شده است. هاهیافته است همین نسخ
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ملقب میشود. وي به این لقب، رفته رفته مشهور » فردوسی حسینی«از آغاز سرایش به  -2
میشود. ادیب الممالک فراهانی نیز در رباعیی که ذیل عکس الهامی  سروده است، در صفحۀ 

 آورده است میگوید:» باغ فردوس«پایانی 
  یکو نامی استاین عکس که در صفحۀ  ن

  معروف خرد چو عارف بسطامی است
  آنکو  که به علم و معرفت چون جامی است

  ).245است (چهارخیابان باغ فردوس،ص» الهامی«فردوسی شاه کربال 
رنج پیوسته و پشتکار سراینده و دغدغۀ او در اتمام اثر خویش، در متن منظومه مشهود  -3

 است. 
سالۀ خویش در سرودش اثر جاودان شاهنامه زنده نگه همانگونه که حکیم فردوسی به رنج سی 

خود را در به اتمام  ۀداشتن زبان فارسی اشاره می کند، الهامی نیز گاه در آغاز و پایان بخشها دغدغ
که بتواند کار خویش را  درساندن منظومه بیان میکند و از خدا میخواهد که چندان به وي زمان بده

  به فرجام برساند.
هرچند که خیابان اول و قسمتهایی از خیابان دوم توسط برخی اصحاب ذوق به تهران و با اینهمه 

در  »عبدالحسین الهامی«بعضی شهرهاي دیگر برده میشود. اثر وي، پس از مرگ او توسط فرزندش 
  سال هزار سیصد و بیست و هفت هجري شمسی انتشار مییابد (همان، مقدمۀ دکتر الهامی).

  سی در متنستایش سخن فردو -ب
ي دینی، سرایندگان مضمون مذهبی اثر خویش را به عنوان مزیتی براي هاهدر برخی از حماس

ی اي تعویض به حکیم فردوس. به عبارتی گونهاندهفردوسی برشمرد شاهنامۀمنظومۀخویش در قیاس با 
از علی نامه، نام برد که در آن  میتوان هاهاو در آنها دیده میشود. از جمله این منظوم ۀو شاهنام

  سراینده چنین میگوید:
ــهــنــامــه خــوانــدن مــزن الف تــو   ــه شـ   ب

ــم و    طــوس چنــدین مگوي  از تـو از رسـ
ــه چنــد     ــامــه ب ــامــه و حمزه ن   ... عـلـی ن
ــان      ــردوســـــی را آن زم ــود ف ــرم ــف   ب
ــاد کن     ــخن ی ــین سـ ــاهــان پـیشـ   ز شــ

ــدن بپرداخت  ــامــه خــوان ــهــن ــه شـ   نــد ... ب
  بــکــردنــد ایــن حــیلــه اصـــحــاب کــیــن   

  

ــراف تــو         نــظــر کــن در آثــار اشـــ
ــپــوي    ــیــهــوده گــویــان م   درایــن کــوي ب

ــا  ــت بس ن ــنــد بخواننــد کــاین هســ   پسـ
ــنـیـف کـن تـو کـتــابـی چنــان           کــه تصـ
ــن      ــدان شــــاد ک ــان را ب ــن ــگ ــم   دل غ
ــاختنــد    ــانـی کــه ایــن مکر بر ســ   کســ
ــود گــفــت مــردان دین    ــایـع شـ ــه ضــ   ن

  )136-135(علی نامه،ربیع،ص 
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در دورنماي تاریخی خود، چیزي جز ستایش اثر واالي فردوسی » باغ فردوس« ةاما منظر گویند
نیست. سرایندة باغ فردوس، در قسمتهاي آغازین اثر خود، بخشی مستقل را در ستایش فردوسی و 

  سخن آورده است:
ــخــن گســـتــرانــنــد     در ایــن جــهــان  سـ

ــارســـــی     ــه در پ ــان ک ــر آن ــژه م ــوی   ب
  بــگــیــتــی ســــخــن گســــتــران آمــدنــد  
ــخــن     ــلــک ســ ــاران م ــهــری   هــمــه شــ
ــوس       ــاي ط ــژه دان ــو وی ــج ــام ــه ن ــم   ه
ــاهشـــــان      ــد و او م ــن ــران ــت ــه اخ ــم   ه
ــت    ــمــه ّآب ازاوســ ــان ه ــی ــه جــوي ب   ب
ــا بر تو این گفتگوي   ــت ت ــود راســ   ... شـ
ــداي      ــر خ ــارســــی  گ ــادة پ ــرســــت   ف
ــتــر طــوس، پــیــغــمــبــري    ــخــن گسـ   سـ
ــوي     ــل ــه ــۀ پ ــت ــف ــخــن گ ــدش در ســ   ب

  

ــان         ــه ــج ن ــن ــان گ ــب ــه ــگ ــدا را ن   خ
ــی    ــان بسـ ــده زیشــ ــخنهــا بجــا مــان   سـ
ــد   ــه چوگــان زدن ــخن بر ب   کــه گــوي سـ
ــتــن         بــی انــبــاز در دورة خــویشـــ
ــهی را فرو کوفــت کوس    ــاهـنشـ   کــه شــ
ــان    ــاهشــ ــهنشــ ــار او شـ ــهری   همــه شـ
ــیــد فکر همــه تــاب ازاوســــت     بــه خورشـ
  ز شـــهــنــامــه بــهــتــر گــواهــی مــجــوي   

ــدر جــهــان    ــتــادي ان   رهــنــمــاي؛فــرســ
  بــد و نــامــه اش ایــزدي دفــتــري      
ــخســـــروي      ــی ــاج ک ــر ت ــوه ــه از گ   ب

  ).20(چهارخیابان باغ فردوس،ص 
وي همچنین در مقدمه سخن خود را به آیین سخن فردوسی بر میشمارد و چنین از حکیم طوس 

فرزند پیغمبر (ص) از هیچ سخنور اي در سوگواري چون از گه باستان تا کنون نامه«یاد میکند: 
بدانگونه که استاد سخنوران و خداوند هنر گستران فردوسی طوسی که خداوندش در مینو شاد گرداناد 
سروده دیده نشده و کسی در گفتن آن رنج نبرده بود ... شبان و روزان به سر بردم تا این نامه را که 

  ).14(همان:ص ...» ی زیبا عروس برآراستم باغ فردوس نام دارد، به آیین استاد طوس چون یک
  دغدغۀ ترجمۀ صحیح به فارسی-ج

سرایندة باغ فردوس در مقدمۀ خود دربارة دشواري برگردان از متن عربی به فارسی در قیاس با کار 
فردوسی که منابع پهلوي داشته است، سخن میگوید و به خاطر برخی عبارات تازي در سرودة خود 

  پوزش میخواهد:
گر در داستانهاي این نامه برخی سخنان به گفتار تازي یاد شده خرده نگیرید که راه گوینده از هر ا«

ست داد و ناچار هر آنچه از او گفته میتوانسو بسته شده بود و همه گفتارهاي آن را به پارسی پیوند ن
د آگاه است که هاي دیگر مرد خردمنشده به آیین استاد طوس و شاهنامۀ او نزدیکتر است از نامه

  ).14(همان:ص ...» چونین نامه که بنیاد داستانهاي او به تازي زبان شده به پارسی دشوار توان گفت 
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هاي اصیل دري چنانکه در بخشهاي بعدي به آن خواهیم پرداخت، حوزة لغات در باغ فردوس واژه
فراهانی و فرصت الدوله  است و  همانند برخی از شاعران معاصر شاعر همچون شیبانی، ادیب الممالک

بهار(سبک » سبک شناسی« [شیرازي] ، واژگان جعلی و دساتیري آنگونه که در کتاب 
) و کتاب خسرو فرشیدورد(لغت سازي و وضع و ترجمۀ اصطالحات علمی و 291شناسی،بهار،ص 

  )  به آن  اشاره شده، در کالم الهامی راه نیافته است.411-470فنی،فرشیدورد،ص 
  غراق در توصیفها:عنصر ا-د

اند. اغراق در حماسه جزء ذات شعر است نه یک اغراق را از عناصر اصلی شعر حماسی بر شمرده
صنعت [در حماسه] سخن از بهادریها و جنگ آوریها غریبی است. بدیهی است که بیان چنین وقایعی، 

  )102خود به خود با اغراق و غلو همراه خواهد بود (انواع ادبی،شمیسا،ص 
مانگونه که توجه به نقش عظیم اغراق در بیان حماسی را باعث تفوق فردوسی در قیاس با شاعرانی ه

  ).138اند (صورخیال در شعر پارسی،شفیعی کدکنی،ص چون اسدي طوسی و نظامی گنجوي دانسته
نیز شاهد توصیفهایی در نوع خود بدیع در بیان احوال شخصیتها و موقعیتهاي روایی هستیم. در 

زد. انگیگیري از عنصر اغراق، اعجاب مخاطب خود را هرچه بیشتر بر میگونه وصفها، شاعر با بهرهاین
  در اینجا ابیاتی را در توصیف موقعیتهاي مختلف از این منظومه نقل میکنیم:

 در توصیف هالکت دشمنان به دست حضرت عباس (ع): -
ــکوه   ــیر آن پر شـ ــمشـ ــد ز شـ   روان شــ
ــمنــدش همی گشـــت مردان بــه نعــل     سـ
ــم     ــی ــغ ب ــی ــه از ت ــاکــش ن ــر ب ــی ــه از ت   ن
ــمــود    ــیــمــه ن   ز بــس مــرد کــآن را دو ن

  

  روانـــهـــا بـــه دوزخ گـــروهـــا گـــروه  
ــت لعــل    ــان کــه نعلش ز خون گشـ   بـدانسـ
ــه زخــمــی دو نــیم       هـمـی کـرد مــردي ب
ــه یــک بــر فزود   ــپــه یــک ب ــمــار سـ   شـ

  ).112(چهارخیابان باغ فردوس،ص 
 درنگ حضرت عباس قبل از سخن گفتن با سپاه دشمن -

ــد دل جــنــگــیــان از نهیــب      چـنــان شــ
  ســـپــهــبــد زمــانــی خــمــوش ایســـتــاد   

  

ــان پــاي انــدر رکیــب   ــیــدشــ   کــه خورشـ
ــت بــاد  ــت بر پشـ   تو گفتی کــه کوهی اسـ

  )110(همان:ص 
 توصیف اسب حضرت عباس -

ــدار    ــامـ ــادة نـ ــم ســــــم بـ   ز زخـ
  

ــیمــاب وار   ــکون گشــــت سـ   زمین بی سـ
  )112(همان:ص 
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 رفتن حضرت عباس (ع) به آوردن آب -
ــو     ــی شــــاه ن ــک ــر ی ــد لشــــگ ــدن ــدی   ب

  
ــنــه چون مــاه  ــتش یکی دشـ ــه دسـ   نو ب

  )111(همان:ص 
 وجود انواع مرثیه، مفاخره، ساقینامه و پند و اندرز  -و

مرثیه، مانند مرثیه زال بر رستم (از رنگ گل تا رنج خار،سرامی،ص  در متن حماسۀ فردوسی انواع
)، مفاخره، مانند مفاخره اسفندیار در خطاب به رستم و هچنین برخی رجز خوانی پهلوانان به 288

) ساقینامه (در ابتداي داستان بیژون و منیژه) و نیز پند و اندرز در آغاز و 300هنگام نبرد (همان:ص 
  . 1ا و برخی از موقعیتهاي داستان وجود داردفرجام داستانه

خطاب به ساقی حقیقی و «ي آغازین هر خیابان شاهد بخشی تحت عنوان بخشهادر باغ فردوس در 
. همچنین گونۀ مرثیه در میشودهستیم که نوعی ساقینامۀ عرفانی محسوب » طلب بادة حقیقت

در علی اکبر بر پیکر او، مرثیۀ امام بر قسمتهایی همچون مرثیۀ امام حضرت ابوالفضل (ع) مرثیۀ ما
  پیکر حضرت قاسم (ع) در خیابان دوم دیده میشود.

نوع مفاخره نیز در باغ فردوسی، در قسمتهاي مربوط به رجز خوانی ها از جمله رجز خوانی حضرت 
) دیده میشود. پند و اندرز 111عباس به هنگام معرفی خود به دشمنان (چهارخیابان باغ فردوس،ص 

با مضامینی که غالباً همانند با مضامین شاهنامۀ فردوسی هستند، نیز در برخی موقعیت هاي داستانی، 
به این ابیات اشاره کرد که در پایان خیابان سوم و ذکر  میتوانباغ فردوس آمده است. براي نمونه 

  حاالت امام سجاد (ع) آمده است:
ــب و روز بــودنــد پــرآب چــهــر     ... شــ

ــه  ــد ب ــان ــر نشــ ــد   گــرت ب ــن ــل ــاه ب   گ
ــه نـیــکــی بــکوش       ــا تـوانـی ب   هـمـی ت
ــمرد   اجــل چونکــه ســــال حیــاتــت شـ

   

ــپهر         ــت کـردار گـردان سـ   چـنـیـن اســ
ــد      ــزن ــاه گ ــه چ ــر ب ــدازد آخ ــم ان   ه
  تــوخــاکــی چــو دریــاي آتــش مــجــوش  
  چــنــان کــن کــه مــردم نــگــویــنــد مــرد 

  )192-193(چهارخیابان باغ فردوس،ص 
حیدري از  ۀیی همانند حملهاهدر منظوم در خصوص ساقینامه نیز باید به این نکته اشاره کرد که

راجی و نیز منظومۀ باذل، نیز به تأثیر از ادبیات عرفانی، بخشهایی در آغاز داستانها بعنوان ساقینامه 
  آمده است.

                                                 
در کتاب از رنگ گل تا رنج خار (شکل شناسی داستانهاي شاهنامه) نوشتۀ غالمعلی  آني هاهنمون ١

  ) به تفصیل و تفکیک ذکر شده است.1388سرامی انتشارات سخن(سرامی،
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  در اینجا به عنوان نمونه این دو بیت را از حملۀ راجی نقل میکنیم:
ــد    ــن ــخــت ــا ری ــم چــه در جــام م ــدان   ن
ــاك     ــن ــاب ــش ت ــی آن آت ــده ســــاق   ب

  

ــدریــن دردي آمــیختنــد     ــاف ان   چــه صــ
  کــه تــاکش پــدیــد آمــد از آب و خــاك  

  )239(حملۀراجی،ص 
در منظومۀ باغ فردوس هنگامی که سراینده به بخش حضرت عباس (ع) میرسد »ساقی «بار عرفانی 

  و او را به عنوان ساقی ستایش میکند، بیشتر نمایان میشود:
  کــنــون از نــی دل بــر آرم نــوا     

ــه  ــاقی شـ ــنهچه سـ ــقتشـ   کامان عشـ
   

ــوا        ــن ــی ــی ن ــم از ســــاق ــن ران   ســــخ
ــق      ــان عشــ ــام ــن ــک ــی ــف ن ــر صــ ــی   ام

  )108(چهارخیابان باغ فردوس،ص 
  انتقام و کین ستاندن از قاتالن -ز
) و در مواردي 321:ص4ستاند(شاهنامه،جدر شاهنامه کیخسرو کین سیاوش را با کشتن افراسیاب می 

)  انتقامجویی و فرجام کیفرگونۀ 131و130:ص4جستاندن گودرز از پیران(همان،دیگر همچون کین
گفت راوي باغ فردوس نیز با شرح قیام  میتوانگناهکاران وقاتالن را که از دشمن هستند،میبینیم. 

 اتمام مختارثقفی در حقیقت روایت خود با پایانی شکوهمند که با کیفر قاتالن همراه است به
 ار حماسی اثر نسبت به بار تراژیک و تأثرانگیز آنمیرساند.به عبارتی با آوردن بخش مختار بر ب

  افزاید. می
  نتیجه گیري

همچون چهارخیابان باغ فردوس در روزگار قاجار و عهد ناصري اي هدر نگاه نخست پدیدآمدن منظوم
،پس از خلق آثاري همچون خداوندنامۀ صبا شاید اتفاق چندان مهمی به نظر نیاید؛اما با بررسی و 

که این اثر در نوع خود ویژگیهایی بیمانند دارد.ازجملۀ این ویژگیها  یابیممی درغ فردوس بازخوانی با
در دو اثر به موضوع داستان مختارثقفی میبینیم  ي دینیهاهبا نگاهی به حماسکه  موضوع آن است

و در یک اثر به نظم داستان حضرت علی اکبر(ع)که بخش کوچکی از واقعۀ کربالست پرداخته شده 
است.بنابراین براي منظومۀ باغ فردوس از آنجا که در آن واقعۀ کربال را از آغاز تا به پایان بهراه شرح 

 میتواني دینی همانندي نهاهخونخواهی مختار بصورت کامل آورده شده است،درمیان حماس
مداقه واي در صورت ومحتواي این منظومه قابل بررسی یافت.تلفیق عناصر مذهبی با عناصر شاهنامه

است.ارتباط عمیق بینامتنی این حماسۀ دینی با شاهنامۀ فردوسی شاید بیش از اقران دیگر خود 
 که در عین داشتن زبانیاي هباشد.از جملۀ دیگر ویژگیهاي برجستۀ آن بار تراژیک آن است،به گون

ر روایت را اعحماسی در مجموع فضایی تأثرانگیز بر آن غالب است.شاید بتوان  نتیجه گرفت اینکه ش
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تا انتهاي قیام مختار ادامه داده است براي تفوق نهایی قهرمانان خود در اثر حماسی و تراژیک خویش 
است. امانتداري مؤلف درنقل وقایع(تا جایی که مؤلف ونویسندگان مقدمۀ اثر معتقدند این اثر عالوه 

دغدغۀ شاعر در ترجمۀ صحیح بر ارزش ادبی به عنوان یک مقتل جامع نیز ارزش تاریخی خاص دارد)
اي اثر در صورت،محتوا،روایتگري و شخصیت مؤلف باشاهنامۀ هاز زبان عربی به فارسی سره،همانندی

سال هزار و سیصد و در  فردوسی از دیگر خصوصیات باغ فردوس است.با اینهمه نشر دیرهنگام آن
 ریی بیش ازهرچیز درگشمسی یعنی پس از عهد ناصري و درهنگامی که اذهان عمومبیست وهفت 

 از عوامل گمنامی میتوانمسائل سیاسی بوده است،همچنین دوري سراینده ومحل طبع اثر از مرکز را 
  دوستان برشمرد.نسبی آن در میان عموم ادب

در نه شناساو سبکبراي پژوهشهاي قیاسی چشمگیر اي هدرنهایت بایدگفت این اثر همچنان گستر
  پژوهی محسوب میشود.هنامههاي دینی و شاحوزة حماسه

  منابع
  ). تهران:سخن1388. یاحقی ،محمدجعفر.(از پاژ تا دروازة رزان.جستارهایی دربارة فردوسی -1
) تهران:شرکت 1388سرامی، قدمعلی.(شناسی داستانهاي شاهنامه. از رنگ گل تا رنج خار.شکل -2

  انتشارات علمی و فرهنگی
  .تهران:فرانکلین1.جلد سال ادب فارسی150تاریخ  ).1350پور،یحیی.(آریاناز صبا تا نیما. -3
  ). نخستین چاپ از ویرایش چهارم .تهران:میترا1383.شمیسا،سیروس.(انواع ادبی -4
مقاله از ملک الشعراي بهار.به کوشش یکصد  مجموعۀ).1382. بهار،محمدتقی.(بهار و ادب فارسی  -5

  . تهران: انتشارات علمی و فرهنگیمحمدگلبن
 .تهران:انتشارات ابن سینا1). جلد1347.صفا،ذبیح اهللا.(ایرانتاریخ ادبیات در -6
  .تهران:فردوس2جلد .)1367(.صفا،ذبیح اهللا .تاریخ ادبیات درایران -7
 ):چاپ سعادت1337.کرمانشاه شاکري،باقر.(تذکرة مختصرشعراي کرمانشاه -8
قاجار.قطع ).با مقدمۀ خسروي 1327.(،میرزااحمد.الهامی کرمانشاهیچهارخیابان باغ فردوس -9

 رحلی.کرمانشاه:چاپخانۀ کرمانشاه
). تصحیح و تحشیه دکتر عبدالحسین نوایی(دورة 1364بیگی شیرازي، سید احمد.(. دیوانالشعرا یقهحد -10

 سه جلدي).تهران:زرین
 ). چاپ ششم(اول فردوس).تهران:فردوس1374صفا،ذبیح اهللا.( ( حماسه سرایی در ایران. -11
). تصحیح طالبیان و محمودمدبري.کرمان:دانشگاه 1379انعلی.(راجی کرمانی،مالبم حملۀ راجی. -12

 اخرفرهنگی استان کرمانفباهنروانجمن آثاروم
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- )..مقدمه تصحیح وتحقیق:امیداسالم1379الهامی کرمانشاهی، میرزااحمد. ( الهامی کرمانشاهی دیوان -13
 پناه.تهران:میراث مکتوب

سعی و اهتمام مدرس رضوي. تهران:شرکت  ). به1320.سنایی غزنوي،حکیم ابوالمجد.(دیوان سنایی -14
 طبع کتاب

 ). به کوشش احمدبشیري.تهران:امیرکبیر1358.الهوتی،ابوالقاسم.(دیوان الهوتی -15
 ). جلد سه. تهران: امیرکبیر.1386. بهار،محمدتقی.(سبک شناسی -16
دائره جلدي). تهران : مرکز 8). به کوشش جالل خالقی مطلق.(دورة1391.فردوسی،ابوالقاسم.(شاهنامه -17

 المعارف بزرگ اسالمی
 ). تهران:آگاه1358.شفیعی کدکنی،محمدرضا.(صور خیال در شعر فارسی -18
 ). تصحیح رضابیات و ابوالفضل غالمی.تهران:میراث مکتوب1390.ربیع.(علی نامه -19
 ). تهران:توس1367.ریاحی،محمدامین.(کسایی مروزي:زندگی و اندیشه و شعر -20
 ). تهران:چاپخانۀ فردوسی1338.غیرت کرمانشاهی.(کلیات آثارغیرت -21
 ) تهران:سوره1380. فرشیدورد، خسرو.(سازي و وضع و ترجمۀاصطالحات علمی وفنیلغت -22
). مقدمه تصحیح وتعلیقات محمدرضاشفیعی 1386.عطارنیشابوري،فریدالدین.(مصیبت نامه -23

  کدکنی.تهران:سخن


