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 دهیچک
های خطّی که هنوز به زیور طبع ویژه در میان گنجینهبه یفارس میراث ادبی زباندر  تحقیق

های تاریک تاریخ و بسیاری از گوشه اند و کمتر در دسترس محقّقان قرار دارند،آراسته نشده
اشعار فراوانی که  سناست 115جملۀ این منابع خطّی، سفینۀ  از .خواهد کردروشن فرهنگ ما را 

 یحصحتای علمی و روشمند به شیوههنوز شدۀ زبان فارسی در بر دارد و از گویندگان کمترشناخته
ین رتتوانمند قرن ششم است که کاملر شاع ،روحانی جملۀ این گویندگان،از  و منتشر نشده است.

و  هاستخورد. این قصیده از زمرۀ سوگندنامهمی روایت قصیدۀ مشهور او در این سفینه به چشم
اطالعات زبانی و ادبی ذیقیمتی دارد که بر اهمّیت آن افزوده است. در این مقاله، پس از ارائۀ 

االحرار سنا، مونس 115بر مبنای سفینۀ  اطالعاتی دربارۀ زندگی و احوال روحانی، سوگندنامۀ او
 اقلیم تصحیح و از نظر سبکی بررسی شده است.و هفت االشعارقیفى دقا

 

اقلیم، ، هفتاالشعارقیفى دقااالحرار سنا، مونس 115، سوگندنامه، سفینۀ روحانیها: دواژهیکل
 شناسی.تصحیح، سبک
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 . مقدمه9
رچه اگ گرفته،صورت  زباننویسندگان فارسی شاعران وپیرامون زندگی و آثار که  ییهاپژوهش

بسیاری از متون فارسی نه تنها که  اندلیف شدهأتی آنها در روزگاراند امّا غالب پُرشمار و مفصّل
ای خطّی هو سفینه هاتوجّهی از جنگبلکه تعداد قابل منقح منتشر نشده بود ح ومصحَّ یبه صورت

ه شوند، گمنام و ناشناختمی که از منابع معتبر تحقیق در متون نظم و نثر فارسی محسوبنیز 
اهلل بودند. اکنون که سالیان درازی از تحقیقات استادانی چون عالمۀ قزوینی، سعید نفیسی و ذبیح

نا نام و نشان سخنورانی ناآشای در دسترس محقّقان قرار گرفته که در آنها گذرد، منابع تازهمی صفا
سنا یکی از این  115شود. سفینۀ می دیده شاعران مشهورخورد یا اطالعاتی تازه از می به چشم

ای از روحانی که از نوع ادبی منابع مهم است که اطالعاتی از این نوع در بر دارد. از جمله قصیده
 ع این مقاله است.شود و تصحیح و بررسی سبکی آن، موضومی ها محسوبسوگندنامه

 
 روحانی. 2

 ،لبابااللباب)جز عوفى به قرن ششم است.  دستچیرهاز شاعران  بن على روحانى بن محمد رکابوب
: ص الشعرارۀکتذ) سانینورهکتذنکرده، غالب ى ااشاره این شاعر ه زادگاهه بک( 282ص  :2ج 

الشعرا: ص یاضر؛ 5151: ص 9العاشقین، جعرفات؛ 881 ، ص2بخش  :5ج، الفصحامجمع؛ 503
با روحانی را او  (،592 ینی: صحس ۀتذکر، 215روز روشن: ص ، 925االفکار: ص ؛ نتایج821

و به اختالف، محلّ والدت، توطّن و نشو و نمای  اند( درآمیخته1بخارایی )زنده در نیمۀ دوم سدۀ 
اختالف نظر وجود  سانینورهکتذستاد او نیز میان دربارۀ ا .انداو را غزنین، بخارا و سمرقند نوشته

(، 5151: ص 9العاشقین، جعرفاتالدین اوحدی )(، تقی503: ص الشعرارۀکتذ) دولتشاهدارد. 
او را ( 821الشعرا: ص یاضرواله داغستانی ) ( و881 ، ص2بخش  :5ج، الفصحامجمعهدایت )

اند و آذر بیگدلی )آتشکدۀ آذر: برشمردهل قرن ششم یشاعر مشهور اوا ،دى سمرقندىیشاگرد رش
اند. را استاد او دانسته ق(179)م.  وطواط رشید( 215روز روشن: ص )مظفر  محمد و (970ص 

 (ق157 -155حک. )غزنوی شاه بهرامنویسان، بزرگترین ممدوح روحانی، به اتّفاق همۀ تذکره
)ص  روز روشن( و 925)ص االفکار نتایج(، 5157: ص 9)جاقلیم هفتاست. در عین حال مؤلفان 

ق( پیوست 115 -125ک. اند که این شاعر بعد از مدّتی به دربار اتسز خوارزمشاه )ح( گفته215
 .خواهد بوداگر درست باشد، مؤیّد تلمّذ او نزد رشید وطواط  که

. مهمترین اثری که از استبرجای مانده  هاها و جنگدر تذکره ی معدودابیات ،از اشعار روحانی
شناسی این شاعر عهد غزنوی به دست ما رسیده، سوگندنامۀ اوست که در اینجا به تصحیح و سبک

 شود.می آن پرداخته
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 . سوگندنامه3

دانیم ابیاتی از آن در سه منبع می که تا آنجا کهاست بیتی  81ای سوگندنامۀ روحانی، قصیده
 آمده است:

 س(سنا )=  649( سفینۀ 9
اشعار زیادی از آنها  که گمنام شاعر ینشاعران مشهور و نیز چند هایسرودهاست از  ایمجموعه

با تاریخ کتابت حدود قرن  ،برگ 251سفینه مشتمل بر  یناای از نسخهبر جای نمانده است. 
 .شودمی ینگهدار یاسالم یمجلس شورا)سنای سابق(  2شمارۀ تابخانۀ کدر  115به شمارۀ ق. 52

 ب:515آغاز تا برگ و تقریباً به این صورت است: براساس قالب اشعار عمدتاً سفینه بندی تقسیم
ب: 251ب تا 227برگ ؛ ب: غزلیات227ب تا 587برگ ؛ ب: قطعات587الف تا 513برگ قصائد؛ 

 رباعیات.
پیش از قرن هشتم شاعران  اشعاری ازامّا از آنجا که فقط است  نسخه محو شده ۀتاریخ انجام
 سخنورانی اشعاری ازبه احتمال بسیار از روی جنگی کهن استنساخ شده است. در آن آمده، 

اهمّیت خاصّی به مشهور در این سفینه هست که شاعران های سرودهتازه از  ییهاضبط و ناشناس
 خواهد دادبه دست  در حوزۀ تحقیقات ادبیای نتایج تازه، تأمل در محتوای آنآن بخشیده و 

؛ سفینۀ شاعران قدیم: ص 2ص :2مجلس سنا، ج یخطّ یهافهرست کتابدربارۀ این سفینه رک. )
237.) 

جموع شود یعنی از ممی ین روایت سوگندنامۀ روحانی در این سفینه دیدهترکاملترین و صحیح
 را در بر ندارد. 81، 85، 59ابیات قصیده تنها ابیات 

 )= م( االشعارقیفى دقا االحرارمونس( 2
ق 755ل قرن هشتم که به سال یاز فضالى اواخر قرن هفتم و اوا ی،جاجرمبدر  بنمحمّداثری از 

 یرجاب یوانیآنان د غالبکه از  یست تن از شاعرانیب به دویاز اشعار قر یمنتخبتدوین شده و 
ه بشاعران  ینعار ادر اش یقمآخذ تحق ریناز بهت یکی، و از این نظر است ، در آن گرد آمدهنمانده
 -5997ی هایبی طیّ سالطب یرصالحم .(112، ص: 5بخش: 9ران، جیات در ایخ ادبیتاررود )می شمار

 ینترکهنما ، لّد تصحیح و منتشر کرده، امّا به علّت سهوهای زیاد آنجم 2این کتاب را در  5910
و  55272های آن به شماره که عکس را اصل قرار دادیم االحرارمونسشدۀ دستنویس شناخته

برگ است و به  217شود. نسخه شامل می نگهداریدر کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی  55279
 ۀکتابخان یخط یهافهرست مختصر نسخهق کتابت شده است )755خطّ نسخ خوش، در سال 

 (.897 : صمجلس
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را در اثر خود نیاورده  82تا  55، 95، 8، 1ابیات  محمدبن بدر جاجرمی از سوگندنامۀ روحانی
 ی نسبتاً صحیح و سالمی دارند.هااست امّا ابیاتی که نقل کرده، در مجموع، ضبط

 ( هفت اقلیم )= ف(9
از گانه تنظیم شده و بر مبنای اقالیم هفتق.( که 5002. )م یاحمد راز ینامتذکرۀ مشهور از 

در این کتاب نیز ابیاتی از است. زبان اشعار شاعران فارسیو  یدربارۀ زندگ قابل توجّهمنابع 
تا  97، 91تا  90، 28، 27، 21، 25، 29، 25، 20، 57تا  55، 3سوگندنامۀ روحانی )به جز ابیات 

و ی آن چندان صحیح هاضبط امّاخورد می ( به چشم89، 82، 80تا 15، 12، 15، 13تا  15، 57
 نیست.قابل اعتنا 
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 5گفتار سیدالشعرا روحانی غزنویسوگندنامه از 

 9چشننمۀ جان زهاب روشننن فکرت 2به زهی 
 

 مننعننمننّاخننوان دلننت عننالننم آفننرینننننش در 
مت  اگر که  تویی تویی   طارد   5خوان  1ارض ع

 
جال  را خلق نبود سنننخن  1در این  مان  م  گ

  خدای برای حسنننن، حسنننینِ ملک، نجیب  
 

لت   تیغ به   هان  از انصنننافم  دو تان   ج    بسننن
یده    مه     که  تو ایشنننن نا ند یدم  ها سنننوگ  7د

 
 انبننان لننت کوبِ محراب   سننننه دو گفتننۀ   ز 

خک  ایشنننان از یکی 4  تان می به  سننن  فروشپن
 

 سننرگردان چرخ چو چرخش گردش کرد که 
 سننتپیموده که سننخنپریشننان ادیب 8دوم  

 
 دبیرسنننتننان    همننه  سنننینننه  بننه بننار هزار  

 هسننت که ژاژخای وطواطِ رشننیدک 3سننیوم  
 

ماغ کِلج گنده  چو   55دهان پنبه  50وِلج چو و دِ
هارمین    جا  کاسنننه   شنننانچ  52باری  نهم ک

 
 59تننبنننننان ) ( فننرزدق دانننش مننردۀ چننراغ 

 55اختری، سنننپیندپیی رویی، شنننومسنننیناه   
 

 کننه روزگننار بر او کرد خننانننه چون زننندان  
 دروغ های سنننوگندنامه     چه  51و کفرها  چه  91 

 
 آن تحیّر در سنننتبمانده 51عقل چشنننم که 

یک    یدۀ  که  خدایی  به  هم ول  اوسننننت آفر
 

 حننیننوان و مننعننادن و نننبننات اتننفنناق،بننه 
لک  57عزّ به     امر عالم  کاف  به  خدای و  م

 
 جننان گوهر نطق بننه و جوهر عقننل نور بننه 

 سننتبه سنناق عرش که بر فرقِ روشننن حهمهله  
 

یوان          ک بر  نهنناد  کرسنننی   بنندو کننه پننایننۀ 
ینننۀ  هفننت  بننه   لم  مبنند   و غیننب  آ  58عننا

 
 جهننان بننندنقش و ترکیننب چننارتختننۀ بننه 

 

                                              
 . س: حیوان )!( ]اختالل وزن[3. م: ز     2روحانی      الحکما. م: ملک1

2.  
3 . 

 . م: آن6. ف: من     5. م: تویی و تو که اگر گویمت     4
5.  

6 . 

 . م: دوم9. م: یکی     8ها دیدی     ام که تو سوگندنامه. م: شنیده7
8.  

9 . 

 ف: کجا برم باریس: تازی )؟(؛ . 12دهان     . ف: بسته11. س، ف: کلک     10
11 . 
12 . 

 م: چه کافری. 41     اختری سپیدتنیروی حنگم: سیاه. 41     نقطۀ نون؛ ف: نادان. س: بی13
14 . 
15 . 

 . م: به هفت آیت غیب و به مّد عالم کون18. م: میم     17. م: شرع     16
17 . 
18 . 
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 5«طسنننم» و «راالمالف» و «ها کاف » به  94
 

خان    به   لدّ جده  به  و اا مان  به  و السنننّ  الرّح
هف     سنننورۀ حقّ  بننه   ک ل کرسنننی    و ا ل  آیننۀا

 
 «والقرآن صاد » و «واللّیل» به و «والضّحی » به 

 سناخت  واسنطه  چهار علمش که خدای بدان  
 

 مرجان 2آخرش و اسننت جان همه اوّلش که 
 بنگاشننت جهان صننورت بر که خدای بدان  

 
لی  خننامننۀ بننه  ل    مهن   لُّکنن» از  «فنن ان هننهای عه

 عاجز شنند 9وهم چشننم در او که اینقطه به  
 

 حیران شنناید عقل سننرّ در او که وحدتی به 
شن  که 5فیض عقل به 21  ست  رو  اختر هفت بدو

 
 ارکان چار بدوسنننت 1محکم که نور نفس به 

 ادریس قالب   1هسنننت در او که  مرقدی  به   
 

 لقمنان  حکمنت  کرد بننا  کنه  ایخناننه   بنه  
می  بنندان   یم   عیسنننیِ   زاد  7از او کننه د  مر

 
فت  بدو  که  رهی بدان    عمران موسنننیِ  8ر

گارد  گُل  همی که  گهر بدان    ندر  ن  3خاک  ا
 

 کان اندر ریزد رنگ همی که 50سنننحر بدان 
بز  خطّ  بننه   بن      آیننت ده و بهننار  سنننن ل  گ

 
لد  به  و بهشنننت باغ  بوی به    جاویدان   55خُ

یل   که  خدای  بدان  24   را عالم  دو هر تفصننن
 

مود     جمننل    ن کی    قننالننب در م  انسننننان ی
 چمن باف به حلّه   و سنننحاب  بخشبه قطره   

 
 خزان  52ریزرنننگ بننه و بهننار بننندنقش بننه 

 حوت  گوشننننوارۀ  بننه و ثور  یننارۀ نور  بننه  
 

مۀ    به   نا قۀ  به  و شنننیر روز طان   حل  سنننر
ند  ها چمن که   59سنننحر بدان    نده لب  زن  خ

 
 سنننرگردان شننندند ها فلک که  55غرض بدان  

 بنناال از بننارد کننردهگننره آب کننه  51بنندو  
 

 پسنننتننان از چکنناننند مقطّر خون کننه بنندو 
 ثننانی  و اوّل بننه نهننایننت،  بننه و مبنند   بننه 31 

 
 زمان کیل هفت به و زمین طناب شننش به 

 
                                              

 . م: که آخرش همه جان است و اّولش2را و طا و یاسین حیم     ها و الف. م: به کاف1
2 . 

 . م: به فیض عقل که روشن5. س: به نور نفس     4. م: از او چشم عقل     3
4 . 
5 . 

 . م: خار9. م: که برون برد     8. م: که بدو     7. م: که بدو شست     6
7 . 
8 . 
9 . 

 . س: سخن13ریز     . س: برگ12. م: جان     11   . س: سخن  10
11 . 
12 . 
13 . 

 . م: بدان15. م: عرض     14
15 . 
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 5بوبکر راسنننتی بننه پیمبر،    قنندس روح بننه 
 

مر   درّۀ بننه  حف   خون  و ع ثمننان     2مصننن  ع
یغ   آب بننه   لیّ   ت  تن  ده آن خنناک بننه و ع

 
 رضنننوان روضننننۀ توقیع  9بنه  انند خرّم کنه  

شافعی  و شرع  حکمت باغ به   شکفت  5به   که 
 

ظر    چشننننمننۀ بننه  یفننۀ        ن ن ح عمننان    بو  ن
لم    بننه   بر        ع ت ع عی     م ف بی        شننننا ِل طَّ  ُم

 
 نیسننان صننبا از چو دین بدو گشننت تازه که 

بر           و خنندا پنناک ذات بننه 34  م ب ی پ ین   بننه د
 

 سنننلطننان نعمننت بننه خالفننت، بننارگنناه بننه 
ین       م هرامشنننناه    دولننت، ی عود   بن  ب  مسننن

 
تاب  که   یۀ  و اسننننت ملوک آف  یزدان سننننا

 انصننننافننش  هننوای کنناننندر خنندایننگننانننی   
 

 سنننتان پرند همی مرغان کشنننتی سنننانبه 
  را مننطننر ز او عنندل از چننهننارده شننننب  

 
کننند     چون  بود  منناه چراغ    فو   کتننّان    1ر

 1کوشنننش بی ازآنچننه گو او دولننت دعننای  
 

هان   لت  به  ج نان  او دو بادان،   7شننند  آنچ  آ
 که بیخ سننوسننن سننیمین همی کشنند خنجر 51 

 
 پیکننان زننند همی زرّین گلبن شنننناخ کننه 

طر  رسننننول   یخسننننرو    جننام بود  او خننا  ک
 

یر      ف نش  سنننن  نوشننننروان   بود تنناج   او دا
  ابر دُژم  فرّت  بننه خننندد  قهقهننه    کننه زهی   

 
 روان آب امرت  بننه پننذیرد  نقش   کننه زهی  

هار    نان  را کژ عنصنننر چ هادی  چ  راسنننت ن
 

 کمان 8گشتهگوشه و چنار است دستتنگ که 
 تو دالور جگرگوشننننۀ سننننه هر جننان بننه  

 
ست  روح همه رنجشان  که   ریحان راحشان  و ا

مد  تیغ به  54  نه    چون که  طبرل اح با ند  ز  ز
 

تان   رسنننتم خاکِ  شنننود زرد بیم  ز   دسننن
گار  به  و عفیف علم یمن به    یل   روز  سنننه

 
 ریحننان  دولننت و مثقننال   هوشنننینناری   بننه 

 النندین تنناج قضننننای حکمِ   چنناربننالش  بننه  
 

 شننارسننتان ختم به جامع، مسننجد خاک به 
هکننار     چهننار  هر  کننه   ن نوز   اننندبوده  گ ه  و 

 
 چننننندانده اننندآبسننننتننن  بننکنناوی اگننر 

 
                                              

 س: و شقایقی )!(. 1    . م: که هست از ایشان3رویی     . م: و شرم2. م: به صدق بوبکری     1
2 . 
3 . 
4. 

 گیر. م: گوشه8این جهان شد     . م: چنان به دولت او 7. م: گوی ازآنکه در عهدش     6. م: کنند     5
6 . 
7 . 
8 . 
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 سنننرخ هریننک  گلوى   بننادا ننناى اللننه چو  
 

لیننه   در کننه گینناه   بنندان  نننند   غننا  زنننان ز
 بننازار شنننند تیز تو بقننای بننه را ملننک چو 41 

 
یغ،   از را زفننانشننننان  کُن    ت  دننندان  5کُننند 

عوذبنناهلل      مروز  ن بر   مثننل  ا  کیسننننت   صننننا
 

گار  که   عار   به  روز ند  او اشننن تان    ز  دسننن
ید  جزبه    نه   این در ندانم  رشننن ما  کسنننی ز

 
کرت    زاد کننه  یوان    چشننننمننۀ آب او ف  ح

 اوسنننت ناطقه   نفس روی آینۀ  که  حسنننن  
 

گونننه    او بر   طق    گوی  برم  چ  مینندان  در ن
 بدو عود خشننک و ترّ شنند سننوخته ولیک  

 
گی      هم  بننه  ل ی ین  و فالن  آن طو همننان    ا  ب

 بلی سننننتفروختننه بننه نننانی دو فرزدقننک 44 
 

 بنناران قننطننرۀ و بننیننابننان  فننزون ز ریننگ 
گر    ین  ترازوی  را ملننک   کننند   کرانننه   ا  د

 
گر   برد    ز ره و  شنننهننان  جهننان  را عنندل ب

 زننند کننه ببینمش      اشنننتر گنناهی    بر  یکی    
 

 کننوهننان بننر منناه بننازار رسننننتننۀ  مننیننان 
 فننرمننایننش  هننزار چننوبننی  خنندایننگننانننا    

 
 گران  بننند  بننه کنش   زننندان بنناری وگرنننه  

 ترسننممی و ونجذوشننُ سننخن مقام این شنند  
 

 درمننانبی  درد گشننننت مرا  کننه من  دریغ  
یفننان    مرا  61  تی       امسننننال حر م ه  کردننند  ت

 
 نتوان همی درشنننندن آن حقیقننتِ در کننه 

تی    آن بر    نو    ننندارد کننه ب یی    بننه چ یبننا  ز
 

 نگننارسنننتننان   در اننندیشننننه گوهر   خیننال  
   هننمننه هننوای و مننن جننان فننرزدق  زن  

 
 بننانسننننیننان  کننارنننیننم و الننفننیننه چننراغ 

 کردم بحننِل را خلق  کنم   چننه و گویم   چننه  
 

 بننهننتننان بنندیننن بننیننامننرزدم خنندای مننگننر 
 قارون  شننند خوردهخاک  بدو  که  دولتی به   

 
مان   شننند یاب بیش بدو  که  حکمتی به    ها

 غ رواشنننه به و ناموسنننی به و کاسنننموی به 64 
 

 شننندآهندان  و نشنننگرده به  و زاکپینه  به  
 افشنننارپای حقّ به شنننانه، و تارگوشنننه به  

 
ن    دیننگ جوش  بننه  ب یق  و هننات  جوالهننان  ر

فه  فرق به    لت  جان  به  و سنننقیطر  ناز دو
 

 سنننامان مه  چنگ  به  و حرثی گیسنننوی به  
نی     مننه گور  بننه و غزال  زال جننان بننه   ی  ب

 
  جننانبشنننکن روان و دوغ و یخ دولننت بننه 

 
                                              

 . م، ف: شد1
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ینننۀ   حقّ  بننه  پیننل      سنننن نور   گرمننابننه   پُر
 

مت  به    شننننادروان شنننیر زنجیر سنننرِ حر
 ک ننندوری نقش بننه سنننفره، گوشنننوارۀ بننه 31 

 
فت  به   له،  چشنننم ه یۀ   چار  به  نوا  خوان پا

 حینحین کند جو بهر از که دیزه اسننب به  
 

 5عانعان کند ک ه پیشِ در که گاو پیسننه به 
 کننوره دل و آتننش دم و بننوق بنناد بننه  

 
ندی  و خایسنننک   تیزمبزی به   ندان  کُ  سننن

نۀ    خاک  به    مۀ    عزل و ماهیّ  خا  خوک جا
 

بّۀ  جسنننم به   بۀ  جسنننم به  و آب ق    نان  ق
 چنگ  دسنننتۀ  دنب  به  کمانچه،   کندرود  به   

 
 انبنناننننای بنناد بننه بربط، تننار شننننانننۀ بننه 

شک  و ثور سرگین  و عقرب نیش به 34   حمل پ
 

 مننیننزان تننفنناوت و جنندی رودگننانننی بننه 
 وقِح گنناوچشنننم و بننه ریننبغ پیلگوش بننه  

 
 پسننتانسننگ شننیر به و سننبزگیاه رعب به 

   شننکم سننتون سننرِ و پشننت روزن فرق به  
 

 ران سنننُکرّۀ سنننرِ و ناف  کاسنننۀ   گرد به  
 این از بنننالممی رعنند چون کننه تیره ابر بننه  

 
 آن از بلرزممی 2قرب چون که  سنننرد باد  به  

مت  و حقّ به    ها  آن حر ته    که  روز ند یاف  ا
 

ما ... و یر...سنننرِ  تاج  و کاله  کان  ن   ) ( نی
 هننرگننز امنننبننوده فننرزدق سننننرای در کننه 01 

 
یرمنناه   و و دی بهننار  مگر     تننابسنننتننان  و ت

موش  چننندین    9مگوی     نی  بنناش خننا  روحننا
 

تان   و عشنننر مقوالت تو بی دریغ   سنننبع ک
بوالعجب   طریق خود این در سنننخن اگرچه   

 اسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت
 

فتنند،           ی ن پی   نننادان خواننندت،   مزّاح  چو 
 5توا ننند  گواه  سنننخن  اهننل و داننند زمننانننه  

 
یان   بی بحر هسننننت  1تو دانش کانِ  که    پا

 دعوی  1اگر بننه گنناه سنننخن جننادُوی کنم       
 

 برهان 7سنننت مر مراهمین قصنننیده بسننننده 
 سنننزا بود کننه بنندین شنننعر آفرین گوینند         04 

 
مان     8چراغ دودۀ  عد بن سنننل  مسنننعود سننن

 

                                              
 . ف: کنی6. م: من     5َاند     . م: من4. ف: مکوش     3. اصل: برق     2. اصل: عنبان     1

2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 

 . ف: روضۀ8. ف: تو را     7
8 . 
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 شناسی. سبک5
از روحانى سمرقندى انده میبرجااتى یاب( 155ص  :2ران، جیاات در یخ ادبیتار) اهلل صفااستاد ذبیح

 هدانست« فیل و غزل و توصل قاطع بر استادى و مهارت او در شعر و لطف طبع وى در تبزّیدل»را 
 است.

 ر فارسی از خراسانی به عراقیدورۀ زندگی روحانی مصادف با آغاز دگرگونی و تبییر سبک شع
این شاعر به طور کلّی پیرو سبک خراسانی است و اغلب مختصّات این سبک در اشعار  است امّا

او نمود یافته است. زبان او غالباً ساده و طبیعی و خالی از تعقید و تکلّف است امّا گهگاه لبات، 
 خورد که برای خوانندۀ امروزیمی ی تازه و کمترآشنایی نیز در شعر او به چشمهاتعبیرها و ترکیب

آفرین است. در اینجا سبک شعریِ سوگندنامۀ او از سه منظر محتوایی، زبانی، و ادبی مورد بهاما
 بررسی قرار گرفته است.

 
 . محتوا9 -5

است که شاعر سوگندنامۀ خود را با مدح او آغاز « حسن ینِملک، حس یبنج»مخاطب قصیده 
اه و شن، خازن خاصّ دربار بهرامالدین( حسین بن حسالدین/ تاجالملک )نجیبکرده است. نجیب

شاعر خطاب به است.  (295، 295، 221، 205 صصدیوان: از ممدوحان سید حسن غزنوی )
گیزۀ ان اند و در واقعیی سرودههاسوگندنامهپردازد که پیش از او می الملک، به هجو شاعرانینجیب

ها امهست. این سوگندنبه آنها ایشان و اثبات برتری خود نسبتاو در سرودن سوگندنامه رقابت با 
 از چهار شاعر است:

 سرگردان او راگردش چرخ  خوانده که« فروشپنبه ستانیخکم»( شاعری که روحانی او را 5
( است. مطلع ق111سید حسن غزنوی )م. حدود مقصود فهمیم که می کرده و از ابیات بعدی

 سوگندنامۀ او این بیت است:
 اقبال بر عروس جهان یورچو بست ز    دهانگشاد صورت دولت به شکر شاه 

 (553)دیوان سید حسن غزنوی: ص 
 شود:می ق( که سوگندنامۀ او با این بیت آغاز151صابر )مقتول  ( ادیب2

 یدز لفظ عشق نِ یدهمه به گوش من آ    یداست و دل به عشق فِ یرتنم به مهر اس
 (553)دیوان ادیب صابر ترمذی: ص 

 ای با این مطلع:ق( با سوگندنامه179)م.  وطواط ( رشید9
 تو اعالم محمدت معمور یبه سع یمکرمت مشهور    خه یامبه جود تو ا یزه

 (211)دیوان رشید وطواط: ص 
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ق( که او نیز از معاصران روحانی است و اطالع خاصّی از او 1( فرزدق یمینی )زنده در قرن 5
 اشقینالععرفاتحان مصحّبه اشتباه یمنی ضبط شده و  الفصحامجمعاین شاعر در  نداریم. نسبت

تن را به اند، مبوده «ینیمی» که همگیعرفات  یهاسیدستنونیز تحت تأثیر این کتاب و برخالف 
 (.9518: 1ج  العاشقین،؛ عرفات5552 :2، ب 5الفصحا، جاند )رک. مجمعهتبییر داد «یمنی»

 مطلع سوگندنامۀ فرزدق چنین است:
 آورد از دولت، سعادت سوی انس و جانپیام 

 که خواهم گفت یک نکته، که هست آن نکته سرّ جان
آنان را  یهاسوگندنامهو پرداخته هجو این شاعران ها و تعابیری زشت به روحانی با واژه
نموده است. آنچه شاعر در این سوگندنامۀ خود را آغاز دانسته است. آنگاه  دروغمشحون از کفر و 

 است:  بخش به آنها سوگند یاد کرده چند دسته
، نفس نور، مبد  عالم ،یبغ ینۀآ هفت، گوهر جان نطق، جوهر عقل نورمانند  یانتزاعمفاهیم  -

  عقل فیض
به ویژه حروف مقطّعه آن یی از آیات هایا بخش رّحمانال ،جدهس های قرآن مثل دخان،سوره -

 «طسم»و « راالمالف» ،«هاکاف»مانند 
 کرسی، یدانخُلد جاو ،بهشت باغ، ساق عرشمانند  یقرآن مفاهیم -
، ()ع، عیسی)ع(ادریسآمده است مانند  قرآنیی از آنها در هاپیامبران یا حُکمایی که داستان -

 .لقمان، )ع(موسی
بند نقش، باف چمنحلّه ،بخش سحابقطرهو آسمان مانند  طبیعتوند در خدا یهانشانه -

 .سرطان ۀحلق ،یرش ۀروزنام، حوت ۀگوشوار ،ثور یارۀنور ، خزان یزررنگ ،بهار
 ابوحنیفه.مانند شافعی،  مذاهببرخی امامان  خلفای راشدین و ،)ص(اسالم پیامبر -

د . سپس قصیده را با سوگنسرایدمی در مدح او یاتیو اب زندمی یزشاه گربه مدح بهرام ینجااز ا
 ۀ او سوگند یادجگرگوش دهد. مثالً به سهمی ادامهسلطان این  یانو اطراف منسوبانخوردن به 

معزّالدّوله ، شاهالدوله دولتبوالفتح جاللشاه است یعنی اکند و مقصود او سه پسر بهراممی
 یختار ؛959، 252 صص :5طبقات ناصرى، ج)دربارۀ ایشان رک.  سماءالدوله مسعودشاه، خسروشاه

ی یابزارها یابه صفات . دربارۀ اطرافیان پادشاه نیز (500 ص :2ج یر،السیب؛ حب502 ص یده:گز
کمِ چاربالش ح»، «احمد طبرل تیغ»آنهاست مثل  یشۀکار و پ به نوعی بیانگرکه  سوگند خورده

 «.ینالدتاج یقضا
یش او ست حسنسید و وطواط  یدصابر، رش یباداز هجو  استبفارابیات بعدی سوگندنامه به 

بدگویی از او را با شاعر و ده شاز این امر مستثنا فرزدق این شاعران اختصاص دارد. با این حال 
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بتّه الاند. شاعر را به ارتباط با زن او متّهم کرده ،«حریفان»پی گرفته است که نکته  یناطرح 
 نجایاز ا. کند یرتا فرزدق را تخطئه و تحقو پرداخته را ساخته این تهمت خود  پیداست که شاعر

  اند:یلکه از این قب خوردمی سوگندارزش و رکیک بیچیزهایی به طنز به  یختهآم یبه بعد با زبان
 .آهنگران، طبّاخان، نوازندگان، بافندگان، کفاشانورانی چون یشهپ یابزارها -
 .یسهپ گاو، یزهد اسبحیواناتی مثل  -
 .یزانتفاوت م ،یجد یرودگان، پشک حمل ،ثور ینسرگ ،عقرب یشنمانند  یسماو عناصر -
 .پستانسگ، یاهسبزگ، گاوچشم، یلگوشپمثالً  گیاهان -
 .ران ۀسُکرّ، ناف ۀکاسم، ستون شک ،روزن پشتی بدن همچون اعضا -

 ارتباط با زن فرزدق اذعان بهپس از سوگند به این چیزها، شاعر برخالف انتظار خواننده، 
 برد.می و قصیده را با ستایش از قدرت شاعری خود به پایان کندمی

گیرد که عمدتاً برای جلب می هایی قراربا این اوصاف، سوگندنامۀ روحانی در ردۀ سوگندنامه
 همتایانکوشد ممدوح را متقاعد کند که از می اند و شاعر در آنهاسروده شدهتوجّه و عنایت ممدوح 

اند و به نوعی نقیضۀ ها معموالً آمیخته به هجو و هزلخود برتر و باالتر است. این سوگندنامه
 الدّینشوند. قصاید خاقانی، سوزنی سمرقندی و کمالمی های جدّی و فاخر محسوبسوگندنامه

 (.50: ص سوگندنامه ینوع ادبهاست )رک. های اعالی این نوع سوگندنامهاسماعیل از نمونه
 
 . زبان2 -5

ر کهنی و تعابی هاها، ترکیبآید کاربرد واژهمی از نظر زبانی آنچه بیش از همه در این قصیده به چشم
نیز فوت شده و معنا و  هابعضاً از فرهنگو است است که به ندرت در سخن دیگران به کار رفته 

برای ما روشن  آهنگری نوازندگی، طبّاخی،چندوچون آنها مانند ابزارهای کفشگری، بافندگی، 
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:می نیست. از آن جمله

 ستیز.کوب: دین. محراب5بیت 
 کوب و منبرسوزمحراب یرپوز    چون ر کندشب کس را کجا 

 (159 : صیاوحد دیوان)
 پرست.شکم انبان: بسیارخوار،لت

ا ی دیگران را بهاکسی که نیکی : کنایه ازفروشستانِ پنبه. میخک: نوعی پارچه. میخک1بیت 
 دهد. می بدی پاسخ

 دهان:پنبه : ک ر ک، بلدرچین؛وِلج بردند.؛می . کِلج: سبدی که زبالۀ گرمابه را با آن بیرون7بیت 
 گو.پُرسخن، بیهوده
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 شود.می مردم هایخانه مهمان ایبه هر بهانه که کسی از . کاسه کجا نهم: کنایه8بیت 
 اختر؛ سپیدپی: شوم، بدقدم.بدبخت. مقابلِ نیکاختر: . شوم3بیت 
 اند.، فرشتگانی که عرش را بر دوش گرفتهحملۀالعرش. حهمهله: 59بیت 
: دربارۀ کمان غالباً به معنای خمیده به کار رفته است امّا در اینجا کنایه از گشته. گوشه59بیت 
 (:201 : صینلعراقانشین و از کار مانده است مانند این بیت خاقانی )تحفۀگوشه

 چند یاگشتهاز صحبت گوشه    به گوشه خرسند یبافحکمت
 : همراهی و مقارنت.طویلگی. هم15بیت 
 ن: به بها و عوضی ناچیز فروختن.فروخت . به نانی11بیت 

 فروشندمی یرا به نان یکه جان    اندو هوش یرا یکه چون ب ینتو مردم ب
 (95 : صخسرو و شیرین)

 خسروپرویز مشهور خنیاگر باربد هایساخته از آن را که نوایی بر کوهان: نام . ماه17بیت 
 .انددانسته
هاست نظیر سخن را شاخه«: الحدیث ذوشُجون»اشاره به مثل  چندشاخه.: ونج. ذوش13ُبیت 

 «.الکالم یجرّ الکالم»
 .کار: شاگرد، مزدور؛ بانسیان: فراموشکار. نیم12بیت 
اه اند از موی خوک یا روببردند و گفتهمی کفشگران به کار که باریکی . کاسموی: رشتۀ11بیت 

؛ .لیدندمامی کفش روی بر کرده، دستهرا دسته آن الیاف کفشگران که بوده است.؛ غرواشه: گیاهی
هم  انشدآهندزاک و ناموسی، پینه؛ .ندیدتراشمی یا دیدنبرمی را پوست با آن که نشگرده: ابزاری

 اند.فوت شده هاباید از ابزارهای کفشگران بوده باشند که از فرهنگ
 ارت دو بافتن وقت در تا گذراندندمی آن از را ریسمان تارهای بافندگان که . شانه: ابزاری11بیت 

 ر بارو با ه گرفتمی زیر پا قرار که کوچک تختۀ افشار: دو؛ پای.قرار نگیرند هم کنار و به یک جا
ر از دیگ ؛نوعی دیگ بزرگ تبن:د.؛ دیگمآمی فرود شدهبافته یهارشته از دادن آن نیمی فشار
 اند.بردهمی اند که بافندگان به کارنیز ابزارهایی بوده ریقها پیداست که تارگوشه و واژه
گرمابه: کیسه و خریطۀ حمّام؛ شادروان: پردۀ بزرگی که بر درِ سرای و بارگاه  . پیل13بیت 

 کردند.می تند و معموالً تصویر حیواناتی مانند شیر بر آن نقششافراپادشاهان برمی
 : لقمه.نواله ؛گستردند.می زانو روی و سفره پیش در که ای. ک ندوری: پارچه70بیت 
 سفید. و رنگ سیاه خاص؛ پیسه: سیاه نوعی. دیزه: 75بیت 
 .. خایسک: پُتک72بیت 
 ساختند.می رودۀ گوسفند از که ساز . رود: تار75ِبیت 
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 شتر؛ رودگانی: روده. بز و و حیواناتی چون گوسفند فضلۀ . پشگ: پشگل،71بیت 
 در اینجا کنایه از لگن خاصره. سکرّه: نوعی کاسه،. 77بیت 
کتان: نوعی  بندی ارسطو؛ سبعبر مبنای تقسیم دهگانه و اعراض . مقوالت عشر: جواهر85بیت 

 گیاه دارویی، افتیمون.
 دریافتن، فهمیدن.. پی افتادن: 82 بیت

 پی نیفتد هاکنم دل را که بازآی    ولیکن دل از اینمی نصیحت
 (578: ص رخسروامیدیوان )

 
 ی ادبیها. ویژگی3 -5

ون ن مخبمثمّ بحر مجتثّ) «فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن»در وزن روحانی سوگندنامۀ خود را 
نوع )رک.  ستهاوزن سوگندنامهو رایجترین از اوزان پُرکاربرد شعر فارسی  که( سروده محذوف

 (.59: ص سوگندنامه یادب
به سادگی و روانی کالم گرایش که شاعران سبکِ خراسانی  به پیروی از رویۀ غالب هاقافیه

 است.ده دوری کراز الزام و اعنات در حروف قافیه شاعر و  اندساده و روانکلماتی  ،دندار
ورند خمی به چشم به ندرت در قصیدهآرایی صنایع لفظی از قبیل جناس، تکرار، توازن، و واج

 اند.بیش از بقیه به کار رفته تشبیه و کنایهانواع مختلف ابزارهای بیانی و از 
چنانکه در سبک خراسانی معمول است به اعتبار طرفین بیشتر حسّی به حسّی و از  هاتشبیه

از جنبۀ تعدّد طرفین و ادات تشبیه نیز تشبیهات بلیغ و مرسل  .فرد به مفرد استنظر ساختمان م
های شباهت تا حدودی در دو و زمینه استها اغلب تحقیقی شبهبیشترین کاربرد را دارند. وجه

وضیح کمتر به تفسیر و تپدید آورده که  یشود. مجموع این مسائل تشبیهاتمی سوی تشبیه دیده
 دارند.نیاز 

های از نوع فعل و موصوف، و عنه کنایهیمکنّتوجّه خاصی به کنایه دارد و به اعتبار  روحانی
 .های ایماء را بیش از انواع دیگر به کار برده استکنایه از نظر وضوح و خفا

ه صورت بخورد. تضمین می و تلمیح بیشتر در قصیده به چشم تضمین ،صنایع معنویاز میان 
، 52(؛ و مفاهیم قرآنی )ابیات 58و  51، 51ابیات ) نمود یافته است نقرآ یی از آیاتهابخش نقل
 ،(15، 99، 92، 95، 23، 22، 25)ابیات  یراسالمیو غ یاعمّ از اسالم یاو اول یاقصص انب(، 55، 59

 ینمهمترنیز  (،57-55)ابیات  یخیو مسائل تار هایتشخص ،(55)ابیات  یملّ یهاو داستان یراساط
 .دهندمی یلاو را تشک یحاتتلماشارات و عناصر 

در سوگندنامۀ روحانی گرایش به سادگی و روانی  ،های معناییدر حوزۀ صور خیال و زمینه
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اند و بسیاری از آنها در اشعار شاعران الیه و زودیابمشهود است. تصاویر و مضامین معموالً یک
 درشاعر  تازه هم در شعر او کم نیست.شوند هرچند معانی نو و شیوۀ بیان می پیش از او دیده

و ادبی، عناصر و ، اطّالعات دینی نجومعلم  میمفاهو اصطالحات ساختن مضامین شاعرانه از 
 .استاستفاده کرده و ابزارهای زندگی روزمرّه  ، باورهای عامیانهرویدادهای طبیعت

 
 نتیجه. 4

کند: نخست اینکه با وجود می شناسی سوگندنامۀ روحانی دو نکته را آشکارسبکتصحیح و 
ادبیات فارسی انجام شده، هنوز هم هستند زبان و ی درازدامنی که تا امروز در حوزۀ هاپژوهش

ی بسیاری را هاقریحه امّا گمنامی که بررسی شعر و شخصیّت آنان، ابهامو صاحب حاذقشاعران 
خطّی مهمّ و معتبری مانند های دوّم اینکه نسخه. تاریخی رفع خواهد کردو حقیقات زبانی در ت

سنا، اطّالعات زبانی و ادبی ارجمندی دارند که کشف و عرضۀ آنها حوصله و دقّت  115سفینۀ 
 طلبد.می بسیار
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