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چکیده

میر نجات از شاگردان صائب تبریزی و از شاعران طراز اوّل اما گمنام سبک هندی ا ست ،که غیر
از دیوان،دو مثنوی به نامهای مسیر السالکین و گل کشتی از او برجای مانده ؛ مثنوی گل کشتی او
فرهنگ جامعی از ا صطالحات خاص ورزش ک شتی زورخانه ای ا ست ؛لذا سوال ا صلی پژوهش آن
ا ست که ،با توجه به اینکه این منظومه دربردارنده اطالعات مفید فرهنگی،اجتماعی و حتی سیا سی
عصر صفوی نیز میباشد،از چه جایگاهی در بین متون نظم ادب فارسی برخوردار است؟
مثنوی گل کشتی میر نجات نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ کشتی زورخانه ای با موسیقی ،عرفان،
ا سالم و مذهب ت شیع و همچنین حاوی تمام فنون خاص این ورزش و از جمله ا صطالحات محاوره
ای مردم زمان خود میبا شد؛ ح ضور بیش از سی صد ا صطالح خاص ک شتی در خالل ا شعار  ،این
منظومه را از سایر شهر آ شوبها متمایز ساخته ،این مثنوی ،حتی در زمان حیات شاعر،از مقبولیتی
عام برخوردار کرده ا ست  .کمتر نیز از شاعران دوره معا صر ا ست  ،که تحت تاثیر حافظ و سعدی ،
غزلیاتی عارفانه و اخالقی از او بجا مانده ا ست .در این مقاله سعی بر آن ا ست ،تا ساختار ادبی دو
منظومه مذکور مورد بررسی وارزیابی قرار گیرد.
کلمات کلیدی :سبک شناسی ،میرنجات  ،گل کشتی  ،کمتر
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مقدمه

منظومه « گل ک شتی »میر نجات ا صفهانی و دیوان کمتر چون ب سیاری از میراثهای فرهنگی و
ادبی زبان فارسی در بوته گمنامی نهفته است .نگارنده در این پژوهش ،نخست با تصحیح انتقادی و
مقابله چهار ن سخه بدل منظومه میر نجات و تک ن سخه کمتر  ،به سبک شنا سی و شناخت ابعاد
ادبی ،هنری این دو اثر پرداخته استتتت؛بدیهی استتتت ،با توجه به اینکه تاکنون هیچگونه تحقیق و
پژوه شی در خصوص ن سخه خطی اشعار میر نجات اصفهانی و کمتر صورت نگرفته  ،احیای این اثار
ادبی و ملی می تواند ما را به اطالعات بی نظیر اجتماعی  ،فرهنگی  ،دینی و حتی ستتتیاستتتی دوره
شاعر رهنمون با شد ؛ لذا ضرورت شناخت سبک شعری میر نجات در البالی ابیات منظومه گل
کشتتتی که دایره المعارفی از اصتتطالحات خاص محاوره ای  ،ورزشتتی و ادبی استتت  ،و همچنین
مجموعه اشعار کمتر به خوبی احساس می شود .
میر عبدالعالی نجات ا صفهانی متولد  5111هتتتتتق از شاعران نیمه دوم قرن یازدهم و اوایل قرن
دوازدهم است.او از سادات رفیع الدرجات حسینی کوه گیلویه فارس بوده که در اصفهان متوطن و و
در آن سامان نشو و نما یافته و به اصفهانی مشهور است (.حزین الهیجی ،5911،ص )511
بتتلتتی حتتب التتوطتتن بتتاشتتتتد ز ایتتمتتان
کنتتد دل خوا هش ستتت یر صتتتفتتاهتتان
(میر نجات نسخه خطی ،ص)5
میر نجات فرزند میر محمد مومن حستتینی ،مستتتوفی میرزاحبیب اص صتتدر استتت ،که بعدها به
من صب ا ستیفای ا ستر آباد ر سید .فرزند ،راه پدر را به عنوان من شی شاه ا سماعیل ادامه داد و در
نهایت شاعر و مسئول کتابخانه سلطنتی سلطان حسین صفوی شد.میر نجات یار و ندیم میرزا طاهر
وحید قزوینی و شتتاگرد رشتتید موالنا صتتائب تبریزی و هم دوره علیقلی واله داغستتتانی،محمد علی
حزین الهیجی و میرزا محمد طاهر نصر آبادی است
ن صر آبادی درباره اخالق میر نجات می نوی سد«:خلف م شار الیه [میر محمد مومن ح سینی] در
کمال آدمیت است و مراتب مردمی را طی کرده و در عداد منشیان پادشاه است.مکرر شعرش را در
مجلس اشرف خوانده و به جایزه بخشی ها مشرف شده ،در نظم ردا بند و معنی پرداز است.از سبزه
مصرعش خاطره ها گلشن و از صفای سخنش طبع ها روشن.بغایت فانی مشرب و درویش طبیعت
استت،به وفور اخالق حمیده آراستته،به عموم خالیق اگرچه یک رنگ استت و یک دل؛اما نستبت به
مخلص آنقدر فقیر نوازی و بیچاره پروری به عمل می آورد که زیاده بر حوصله فقیراست.هیچگاه بی
جذبه محبتی و بی چاشتتنی محنتی نیستتت.شتتعر عاشتتقانه بستتیار دارد،چون ازبند تعلقات نجات
یافته"نجات"تخلص دارد( ».تذکره نصر آبادی،مدقق یزدی،صص945ت )941
اغلب تذکره نوی سان  ،او را شاعری متو سط قلمداد کرده و گاه او را به علت طرز تازه ای که در آن
شعر سروده ،مالمت می کنند ؛اما او به را ستی شای سته آن همه توبیخ واله داغ ستانی و آذر بیگدلی
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نیستتت و به قول ذبیح اص صتتفا"میرنجات در این منظومه و چه در غزل هایش کاری خالف قانون
ادب نکرده بلکه خوا سته شعر را از عالم تجرد که در عهد اخیر صفوی پیدا کرده و تنها به سیر در
عوالم "نازک خیالی" و "خیال بندی" افتاده بود بیرون آورد و به آمیزش با زندگی روزانه بکشتتاند و
در همان حال با بعضی طیبت ها و لطیفه گویی ها همراه کند".
گویند سن میرنجات از  11متراقی شده بود که لوای سفر آخرت برافراخت و در حظیره عالمی آقا
حسین خوانساری به خاک سپرده شد( .تاریخ ادبیات در ایران ،صفا،ج ،2صص  5911ت )5919
از آ ثار میر ن جات می توان  ،به دیوان اشتتت عاری بالر بر  1111ب یت ،ترک یب ب ند  11بیتی در

"هجو صدر" ،مثنوی "م سیر ال سالکین" در بحر هزج ،بالر بر  5211بیت و مثنوی "گل ک شتی"

اشاره کرد .بین آثار مذکور "گل کشتی" به لحاظ نوآوری و خالقیت در سبک شعری از ویژگی های
منحصر به فردی برخوردار است ،که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

گل کشتی

این منظومه را میر نجات به سال  5552هق سروده و تاریخش را در "غنچه گل که بود بر سر دل
تاریخش" یافته استت.این منظومه در قالب مثنوی و در بحر رمل مثمن ودارای  211بیت استت که
در آن به تو صیف نوجوانی ورز شکار در مقام مع شوق می پردازد .میر نجات در این منظومه در واقع
سنت شکنی کرده و مو ضوعی را وارد شعر فار سی کرده که تا کنون سابقه ندا شته ا ست،یعنی در
بیان احوال عا شقانه خود از "ک شتی"ا ستفاده کرده و محبوب ک شتی گیر خود را در وزن شعری که
تاکنون مثنوی در آن سروده نشده  ،می ستاید و توصیف می کند؛در واقع او هم در موضوع و هم در
قالب سنت شکنی کرده است( .گلچین معانی  ،5941،صص111ت)111
در این مثنوی  ،شاعر به توصیف معشوقی ورزشکار از جرگه پهلوانان پرداخته و با توصیف اندام ،
مهارت و خ صو صیا ت اخالقی  ،شهر آ شوبی به پا کرد ،که این مثنوی را غنایی و عا شقانه و از نظر
آمیختگی با اصطالحات خاص ورزشی  ،موسیقی و عرفانی  ،در نوع خود بی نظیر ساخته است .
در پی نسخه یابی از دستنوشته های گل کشتی میر نجات،چهار نسخه خطی به دست آمد:
 .5میکرو فیلم ن سخه ا ساس " گل ک شتی" از دیوان میر نجات به ن شانی (ن شریه 9:512
فهرست آکادمی علوم شوروی در لنینگراد به خط نستعلیق محمد عسگر بن زین الدین
محمد رحیم مورخ سه شنبه  25شعبان  5521در )511
 .2جُنگ شتتماره  1542دانشتتگاه تهران با عنوان "گل کشتتتی میر نجات قمی" به عربی و
فارسی شکسته نستعلیق سده  59با عنوان شنگرف جدول زر و الجورد با یک تصویر از
کشتتتی باستتتانی به خط میرزا استتد اص خان شتتیرازی با تخلص "طایر" دارای 24151
برگ در ابعاد ابعاد  29×54کاغذ فرنگی با جلد روغنی و در زمینه مشتتتکی با گل و بوته
زرین گرد می باشد.
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 .9نستتتخه خطی مربوط به جنگ شتتتعر موجود در کتابخانه ملک به خط نستتتتعلیق قرن
59،911برگ 51،ستتطر،کاغذ نوعی ترمه با جلد مشتتین زرد ستتیر مجدول 51 × 51/1
تذهیب و جدول کمند بندی شدی به اکلیل با عنوان شرح است.
 .4ن سخه متعلق به کتابخانه سپه ساالر به خط میرزا ح سن من شی که تاریخ  5211ه،ق
کتابت شتتتده و دارای کاغذ فرنگی آبی،جلد تیماج ستتترخ 51،برگ  22/1× 52/1و 51
سطر می باشد.
جهت تصحیح نسخه "گل کشتی"دیوان موجود در لنینگراد را به عنوان نسخه اساس قرار داده و
سایر نسخ به صورت تطبیقی مورد تصحیح وسپس نقد ادبی قرار گرفت.
با مطالعه نستخه خطی "گل کشتتی" میرنجات ،می توان گفت ،شتاعر شتخصتا ورزشتکار و حتی
کشتی گیر مطلعی بوده که توانسته است ،این اصطالحات و مخصوصا فنون کشتی را در محل خود
به کار برد .کسانی که به شیوه سخن سرایی شعرای عصر صفوی آشنایی دارند ،می دانند میرنجات
در لباس رندی و خوش طبعی چه هنری در این مثنوی به خرج داده و انصتتتاف دا جدا از صتتتنایع
شعری،تلفیق این اصطالحات خاص در قالب مثنوی به تنهایی کار بسیار دشواری است.
از جمله ویژگی های ستتبکی کم نظیر و گاه منحصتتر به فرد این نستتخه می توان از لحاظ ستتبک
شناسی ،به موارد زیر اشاره کرد:
 )5قدیم به جای زورخانه از کلمه "خانه ورزش" یا به صورت مقلوب کلمه "ورزش خانه" ا ستفاده
می شد که در حال حاضر تنها سند موثّق در این خصوص مثنوی " گل کشتی" میرنجات است.
جای پاکان بود ،این منزل ناپاکان نیستتتت
خانه ورزش ما جای هوستتتناکان نیستتتت
(میر نجات نسخه خطی ،ص)921
دل نستتتر فلتتک از رشتتتتک کنی دیوانتته

همچو طتاوس زنی چتر بته ورزش خا نه

نتتاز در نرگس آن خوش نگتته مستتتتتتانتته

می کنتتد ورزش بیتتداد بتته ورزش خا نه

(همان،ص)911
(همان،ص)911

 )2فنون کشتی
گل ک شتی میرنجات به جرأت گنجینه ای به جای مانده از فنون ورزش با ستانی ک شتی زورخانه
ای است که اطالعات بسیاری درباره چگونگی برگزاری این ورزش در عصر صفوی ارائه می دهد.بیش
از  511فن ک شتی و بیش از  21ا صطالح شایع زورخانه به زیباترین شکل خود در جای منا سب در
این مثنوی جای گرفته که مهارت وتستتلط شتتاعر رادر ستترودن شتتعر نشتتان می دهد.او در ورزش
باستانی کشتی نیز دارای تبحر و تسلط کامل می باشد؛بنابراین از فنون کشتی مذکوردر این منظومه
چند مورد را به اختصار شرح می دهیم.فنون کشتی مستخرج از گل کشتی میرنجات:
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کله کوب :فنی از فنون کشتی که پیشانی خود را به پیشانی حریف می کوبیدند:
ک له ق ند به وارفتگی خویش نکوستتتتت

کلتته کوب دگران کلتته مردانتته اوستتتتت
(همان،ص)911

کرده کم از ن گهتتت هر صتتت نم گ ل بو یی

زده زا نو بتته ز م ین پ یش تو هر آ هو یی
(همان،ص)911

کم کردن :در اصطالح آن زمان به معنی تنزّل و شکست ورزشکار است

واگیر :ورزشکار پس از آنکه از سنگ گرفتن خسته شد و دیگری سنگ گرفت،مجدداد چند مرتبه

سنگ می گیرد و آن را گویند:
وقت واگیر تو شتتتاید به فستتتون و نیرنگ
باز بوسید :شروع کشتی را گویند.

بتتاز بوستتتیتتد ز نو شتتتیر صتتتفتتت آهویی

که نه استد به جهان سنگ دگر بر سر سنگ
(همان،ص)911
باز هنگامه کشتتتتی استتتت حریفان هویی
(همان،ص)913

دل و جان یکی کردن :کنایه از نهایت اهتمام در کار است ( تهرانچی  ،5911 ،ص)551

غیر را در ستتتر کویت ستتتگکی خواهی کرد
دل وجان را صتتتنما هردو یکی خواهی کرد
(میر نجات نسخه خطی،ص)911
گهواره دیو :وقتی است که ،دو حریف همدیگر را تکان دهند تا یکی دیگری را ناغافل به زمین بزند.
بی ستتخن صتتورت گهواره دیو استتت رقیب
همه رنگ و همه مکر و همه ریو ا ست رقیب
(همان،ص)911

فتح :به معنی کارهای بدل ا ست ولی در بهار عجم نو شته ا ست  ،که با دو د ست از پ شت سر،

شتتکم حریف را گرفته و به باال کشتتند.در بیت زیر « قلعه بغداد »کنایه از شتتکم استتت ( .تهرانچی
،5911،ص)551
فتتتتتح بتتر قتتلتتعتته بتتغتتداد زنتتد ،جتتادارد
مشتتتتتت ار طعنته بته فوالد زنتد جتادارد
(میر نجات نسخه خطی،ص)911
چتر زدن :حرکتی است که ورزشکار روی دست بلند شده و پاها را از پشت به روی سر می آورند

و آن را عقرب وار هم گویند؛نوعی باالنس است
دل پ یر فلتتک از رشتتتتک ک نی د یوانتته

چون زنی چتر چو طاوس به ورزشتتت خا نه
(همان،ص)911
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سجود صمدی :سجودی که کشتی گیران در موقع خواندن گل کشتی به جای می آورند.

شتتتتایتتد از فخر اگر پتتای برافالک نهی

به ستتتجود صت تمدی جبهه چو بر خاک نهی
(همان،ص)913

حمله گیری تو را کی ز کستتتی غم باشتتتد

هیز حمله استتت وگر حمله ز رستتتم باشتتد
(همان،ص)911

حمله گیری :اصطالحی در ورزش برای تحمل حمله حریف در کشتی است

خیمه زدن :فنی استتت که چون حریف به خاک می رود حریف دیگر از رو به رو تمام تنه خود را

بر روی او خراب می کند.
ترسم افتد به زمین شاهد گل مست و خراب

درچمن برسرگل خیمه کشیده است سحاب
(همان،ص)912

جستتک ک : :حرکتی که پاها را جفت کرده و به حالت نشتتتستتتته روی پنجه پا جستتتتن می

کنند،کالغ پر هم می گویند.
بس که از آتش رشتتتک تو به دل دارد داغ

می زند خال به رخستتتار بتان جستتتت کالغ
(همان،ص)911
فنون کشتی زیر از گل کشتی میرنجات استخراج شده است:
توشاخ ت رودست ت سرخاک ت کنده ت مخالف ت یزدانی ت سرخواب ت کمر تاب ت پاعلم ت گاوزوری ت
لنگ کمر ت گهواره دیو ت قصاب شکن ت زیر کاسه ت سرآویز ت سرانبانی ت کنده پا ت شیر غلت ت کالفه
ت کالته ت تنگ شکر ت لنگ سرکش ت لنگ خاک ت لنگ خاک ت سگک وارونه ت فیل زوری ت لواش ت
پابند ت چنگ کالغ ت مشگ سقاء ت فتیله پیچ ت میمونه ت کله کوب ت مقراضک ت بغل گیر ت سرپی ت
دم گاو ت گوسفند انداز نیم بر ت کش زدن ت کالفه ت سرشاخ ت سگک تو خاک ت کفتر بند ت گوسفند
انداز ت رو دست و پا ت مخالف ت بار انداز ت سر زیر بغل ت فتیله پیچ ت رکبی ت اژدربند ت چنار انداز ت
مخالف مغربی تتتت شتر غلت تتتت لنگ اروپایی (از کارهای پهلوانان و کشتی گیران گرجستانی که در
ایران معمول شده بود) ت حمال بند تو خاک ت کنده عدل ت تنگ شکر ت پنیر تپان ت آرنج سر پا ت
لنگ کردی ت حمال بند ت دم شیر ت بخو ت قوچ بند پل ت کنده دست در شکن ت سرانداز ت کنده این
خاک آن خاک ت زیر گرفتن ت کالته وارو ت مشگ سقا ت پس کاسه ت مقراضک ت دروی سره پا ت زیر
گرفتن ت گیر و واگیر ت سرانبان ت قوس ت شیر غلت ت سر بند پی ت دو دست یک دست ت کنده این
پا و آن پا ت اقل چپ و راست ت تو شاخ دست آویز ت دم گاو ت سگک سر پا ت چنگک ت دست تو ت
کف گرگی ت کالته ت تو شاخ ت یک تیغه نیم تیر ت پیش انداز ت حصیر مال ت درو تو خاک ت نشسته
پرتک ت میان کوب ت بزکش ت سرآویز ت تو حلق ت حمال بند سرپا ت کنده افالک ت النگه باخته ت
مهتاب ت دم شیر ت قصاب شکن ت مخالف رو ت لکنه ت مسگری ت لنگ پیش رو ت قفل قصیر ت اشگل
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گربه ت دست در مخالف ت درو با دست ت شغالک ت پا تاوه ت سگ بند ت کنده قوچ بند ت چرخ کمر ت
کنده حصیر مال ت یک دست و سر ت رو دست آرنج تآرنج دو طرف ت پا در علم
 )9بعضی ازاصطالحات رایج در آن زمان تاکنون در فرهنگ عامیانه مردم باقی مانده ،به کار می رود:
گپ زدن :به معنی سخن و خاصه سخنان بیهوده است.

در گپ عشتتتق هر آن نا مه که دلخواه بود

زیتنتتتش نتتام ختوش حضتتتترت اص بتود
(همان،ص)919

نام خدا :که گاه معنی "جل الخالق" می دهد و در آثار شتتعرای متقدمین زیاد استتتعمال شتتده و

هنوز در بعضی والیات از جمله آذربایجان گفته می شود:
نغز رندی استتتت حریفان،همه جا نام خدا
نتتا می جور و جفتتا شتت بت هره بتته ا نواع ادا
(همان،ص)914

سرقوچ :ستتابقاد داش های محل،قوچ جنگی نگاه می داشتتتند و این رستتم هنوز در برخی نقاط

مرسوم است و اینکه در محاوره می گویند ،فالنی سرقوچ فالنی را می شکند ،مرتبط با همین مسأله
( معین  ،5913،ص )2142
است.
ستتتر قوچ تو الهی بتته ستتتالمتتت بتتاشتتتد
و عده هستتتتی غیر ار به ق یا مت باشتتتتد
( میر نجات نسخه خطی ،ص)914

سیب آزایش و سیب دلیلی :دو نوع سیب که اولی مخ صوص ا صفهان و دومی مخ صوص یزد

بوده و امروز نیز به ندرت به کار می رود (.دهخدا،5941 ،ص)115
ستتتیتتب آزایش ستتترّی ز دلیلی ذقنتتت
خال چون بوستته ،گره گشتتته به کنج دهنت
(همان،ص)911
از دیگر اصطالحاتی که در آن زمان شایع بوده اند و امروزه نیز به کار می روند عبارتند از:
صَدَقَک  :لفظ صدقه ات می شوم مخصوص داش ها بوده است ( دهخدا،5941 ،ج  92ص)511

مُخلَص :اصتتتطالحی برای خالصتتته گفتن استتتت،امروزه هم در محاوره می گویند :مخلص کالم

( همان  ،ج،51ص )114

تل نگ  :بتته معنی انگشتتتتت بتته دف و دایره زدن استتتتت کتته امروزه تلنگر می گوینتتد.

( همان  ،ج، 51ص)351

کَل کَل :شور و غوغای بیهوده که امروزه کل کل گویند ( .همان  ،ج ، 51ص ) 351
جَق جَق :داد و فریاد بیهوده ( همان ،ج ،51ص )14

بَرَ کَک شتتدن  :در اصتتتطالح عوام یعنی نیستتتت شتتتتدن،امروزه هم ج هت تمرین گوی ند

( همان ،ج، 51ص)321
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رُباعی خواندن :از خ صایص مر شد و خوانندگان گل ک شتی ا ست که امروزه نیز گاه می خوانند.

( همان ،ج،21ص )241

فتَنی  :نوعی لنگ که امروزه هم بافته می شود ،نوعی فوطه ( همان ،ج،91ص)13

 )4بعضی اصطالحات در آن زمان متداول بوده؛ اما اکنون مصطلح نیست:
مطلعش نام گل ح ضرت خاص الخاص ا ست
ک شتی ع شق که فن وفرجش اخالص ا ست
(میر نجات نسخه خطی،ص)919
بال تَذَرو :نام یک نوع زلفی بوده که آن ایام می گذاشتند( دهخدا ،5941 ،ج،51ص)121

بر ستتترش همچو کاله نمتتدی بتتال تتتذرو
کاکلش ستتتنبل وعارل گل وباالیش ستتترو
(میر نجات نسخه خطی ،ص )914
در عهد صفوی به وفور برای بیهوش کردن  ،مشک را در شراب می آمیخته اند:
خال مشکین که برآن لعل خوشاب افتاده است
ذره مشتتک تو گویی به شتتراب افتاده استتت
(همان،ص)914
گفک و قدم :ترجمه ای از قول و فعل است که در آن زمان مصطلح بوده است:

ه مه را گ فت و قدم همره هم می بایتد
دردمنتتدان تو را گفتتت و قتتدم می بتتایتتد
(همان،ص)911
ت از دیگر اصطالحات متداول در آن زمان،که امروز کاربردی ندارد می توان به:

س تیلی زدن(در آن زمان ورزشتتکاران با مشتتت به زانوی خود می کوبیدند و آن را ستتیلی می

گفتند)،می چَلَدَت (کلمه ترکی استتت،یعنی زور تو می رستتد)،تخته زدن تر سا(گویا مستتیحیان

رسمی داشتند که در موقع سحر به و سیله تخته به هم زدن مردم را به کلی سا می خوانده اند)،تیغ

هندی یا تیغ مهنّد (عنوانی برای شم شیرهای خوب که در هندو ستان ساخته می شد)،قمار(نام

مکانی که عود خوب منستتوب به آنجا می باشتتد)،جای گیر(به معنی تیول و از اصتتطالحات فارستتی
زبان هند است که ایرانی ها نیز تقلید کرده اند) ،شَد(به معنی کشیدن صدا است)،پیش رو و پیشِ

خیز(عنوانی متعلق به شاطرها و نوچه های کشتی گیر بوده است)،پسِ خیر(لقبی برای شاگردان و

د ستیاران پهلوانان بزرگ)،مرحاج یا میرحاج(ک سی که پای ب سیار بزرگی دا شته و هیچ کف شی به

پای او نمی خورد و در قدیم ،داش ها در مقام تهدید از این کلمه استفاده می کردند).
 )1آمیختگی موسیقی با کشتی زورخانه ای
ک شتی زورخانه ای آداب و سنت های خا صی دارد ،که با تأ سی از پهلوانان و دالوران اف سانه ای
خلق و خوی مردانگی و مروت و جوانمردی را در ورزشکاران بر می انگیزد.این خصائل نیکو در قالب
ا شعار و دا ستان هایی به صورت آهنگین و به همراهی ضرب زورخانه که مهمترین ساز در تهییج
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ورزشکاران در هنگام کشتی است ،از سوی مرشد خوانده می شود.ورزشکاران هماهنگ با موسیقی
مر شد ورزش می کنند و حرکات زیبای گروهی یا فردی به نمایش می گذارند.مر شد زورخانه حامل
مهمترین نقش در ورزش کشتی باستانی است ،که دارای خصوصیت زیر است:
أ .هماهنگی شعر ریتم و هنر تلفیق شعر و موسیقی.
ب .تسلط به ریتم و قواعد آن .
ج .دگر گونی آنی در اوزان حرکتی ورزش های متنوع و قدرت رهبری.
د .استفاده از موسیقی و قابلیت های ضرب زورخانه.
برای هریک از اجزاء ورزش زورخانه ای قطعات موسیقی (سازی و آوازی) وجود دارد ،مرشد موزیک ;
البته این قطعات را (تندی و کندی ریتم و ملودی،تاکیدها،تند و یا کند شتتتدن ها و  )...بر استتتاس
حس و حال موجود در فضای زور خانه تغییر می دهد.ملودی موسیقی زورخانه در گذشته با سازهای
مختلفی مانند ضرب،نی و سه تار انجام می شده،اما امروزه تنها شامل آواز به همراه ضرب می شود.
اشعار ،بیشتر حماسی؛ اما بر حسب موضوع،شامل فضائل و رثای اولیاء و انبیای دین و یا موضوعات
اخالقی در دواوین مولوی،سعدی،حافظ و  ...یافت می شود .موسیقی زورخانه از نظر فرم در چارچوب
مو سیقی ردیف د ستگاهی و مو سیقی محلی ایران جای می گیرد.میرنجات در گل ک شتی به وفور از
آالت موستتیقی(تنبک،دف،طنبور،نی،طوطک،ارغنون و دستتتگاهها و مقام موستتیقایی استتتفاده کرده
ا ست و این ن شان می دهد ،در ع صر صفوی غیر از ضرب از سایر سازهای مو سیقی هم طی ک شتی
زورخانه ای استفاده می شده است:
کوک کن طوطک و طنبور و دف و تنبک را
ارغنون و نی قانون برد از دل شتتتتک را
(همان،ص)911

جرگ را دیتتده ح یرت زده محشتتتر کن

تازه کن زمز مه را شتتد ب یاتی ستتتر کن

تن بک عر بده جو را به ستتتر چ نگ بگیر

راک را شتتتتند کن و آن گاه ره ر نگ بگیر

تا که آ گه نشتتتود هیچکس از راه به ناز
تتتا ب گو ی یم بتته جتتانتتان غم ت نهتتا یی را

بتته نتتوای دف و ط ن بور بتترآیتتد آواز

(همان،ص)911
(همان،ص)911

تنتتد ستتتتازیتتد دف و تن بک غوغتتایی را
(همان،ص)911

 )1حضور مسائل عرفانی درمنظومه گل کشتی
در ورزش با ستانی که ورز شی صد در صد عرفانی ا ست ،تنها تربیت تن مطرح نی ست؛ بلکه ا صل
آن تربیت روان و رو ی آوردن به معنویت و ستتتیر و ستتتلوک در عالم عرفانی استتتت .هنگامی که
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ورزشتتتکاری به عزم زورخانه به راه می افتد ،از لحظه ورود تا پایان مراستتتم که زورخانه را ترک می
کند ،همه طی طریق در دریای معنویت و عرفان است ( .تهرانچی  ،5911 ،ص)255
از منابع الهام در سیر و سلوک ،مو سیقی و حرکات موزون ورز شکار ا ست و دیگری جرگه زدن به
صتتورت دایره و چرخیدن استتت ،دایره همیشتته شتتکل ثابت در حرکات موزون گروهی بوده استتت.
میرنجات در گل کشتی خود از تمام هفت مرحله عشق سخن گفته است.
 .1.5طلب:

بنتتده هوش تو و م عر فتتتت می گردم

گِرد طور تو و گِرد صتتت فتتتت می گردم
(میر نجات نسخه خطی  ،ص )911

ای ن هان ،عشتتتق تو در جان ن جات مجنون

داغ ستتتودای تو ،دیبتتاچتته جتتان محزون
(همان ،ص ) 919

دل روشتتتن گهرت درج دُر معر فت استتتت

گِرد باالی تو گردم که ستتراپا صتتفت استتت
(همان  ،ص )911

بوریایی بر ستتتر منزل ما درد ستتتر استتتت

ب له از کیستتته ما منزل ما پاک تر استتتت
(هما ن  ،ص )912

 .1.2عشق:

 .1.9معرفک:

 .1.4استغناء (بی نیازی از هرچه غیر خداسک):

 .1.1توحید (ایمان به وحدت ذات حق):

ه مه در ستتتاغر و حدت می منصتتتور کن ید
 .1.1حیرت:

ه مه در و جد در آی ید و ه مه شتتتور کن ید
(همان  ،ص )911

با تن خاکی مستتتکین همه در خاک تو ایم
همتته ح یرت زده عتتا لم ادراک تو ا یم
(همان  ،ص ) 919
 )1فقر و فنا (شاعر ،زورخانه را نیز مکان فقر معرفی می کند):
خاک کشتتتی استتت همی بالش ما بستتته ما
ورزش فقر بود روز و شتتت بان در ستتتر ما
(همان  ،ص) 912
ستتترزمینی که بود پاک تر از چشتتتم ملک
خاک و زر ستتترخ ما هستتتت ،علیرغم فلک
(همان  ،ص) 912
م فردا ن یم بتته درگتتاه تو ای فرد قتتد یم
ما گدا یان ستتتر کوی تو ایم ای تو رحیم
(همان  ،ص) 914
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میرنجات از مراحل هفت گانه مقام عرفان به تمام موارد اشتتتاره کرده ،که به علت تخلیص مطالب
فقط به چند مورد اشاره می شود:
 .1.5توبه
بر در طا عت و اخالص  ،کمین ب نده بود
تتتائتتب از کوی تو برگردد و تتتا زنتتده بود
(همان  ،ص) 914
 .1.2زهد (پرهیز از دنیا):
چار تکبیر بر این عالم غدّار خوش استتتت
آری آری هوس کشتتتی همکار خوش استتت
(همان  ،ص) 913
 .1.9ورع (پرهیز از غیر خدا):
پیش ما نیستتتت بزرگی به خدا  ،غیر خدا
چه بزرگی کنی ای غیر به ما ستتتوخ ته ها
(همان  ،ص) 919
از مراحل نه گانه حال در عرفان نیز موارد زیادی در گل کشتی میرنجات آمده است از جمله:
 .1.4محبک:
مست و مدهوش همه از نشاء صحبت باشید
بی می و شتیشته همه مستت محبت باشتید
(همان  ،ص) 911
 .1.1شوق (هیجان دیدنِ معشوق) :
ستتتینه چاکان ستتتر کوی تو ایم ای ستتترور
همچو گندم ز ازل شتتتوق تو داریم به ستتتر
(همان  ،ص) 911
میرنجات  ،مرشد زورخانه را عارفی به تمام معنا و همپایه خضر می داند:
هر فنی را بتتدلی همچو فلتتک در ختتاطر
دارد آن پ یر جهتتان دیتتده هر فن متتاهر
خضتتر گویی که نصتتیحت گر استتکندر شتتد
چون رباعیش به میدان فصتتاحت ستتر شتتد
(همان  ،ص) 911
حرکات پهلوانان زورخانه را نوعی سماع عارفانه معرفی می کند:
قال کن شتتور کن و جهد کن  ،اندیشتته مدار
تا به معشتتتوق ک ند درد دلی عاشتتتق زار
(همان  ،ص) 911
میرنجات چون اهل تصوف  ،بر دوری از ریا و نیرنگ تاکید می ورزد:
کی ستتتتزاوار ستتتتر م نزل متتا می آیتتد
بتوریتتایتی کتته از آن بتوی ریتتا متی آیتتد
(همان  ،ص) 912
موفقیت پهلوانان را مدیون مناجات و گریه و زاری و تواضع آنها می داند:
زور متتا زاری متتا  ،ختتواری متتاستتتتت
خواب آستتتایش ما زحمت بیداری ماستتتت
(همان  ،ص) 919
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اعت بار دل ما در ر هت از خواری ماستتتتت

زور ما نیستتت به ورزش همه از زاری ماستتت
(همان  ،ص) 919

 )1نگرش منفی نسبت به بعضی طبقات اجتماعی
در دوره صفویه ،جدایی بین نهاد سیاسی و مذهبی که گرایش به آن در دوره شاه عباس آغاز شده
بود ،تکمیل شد.طبقات مذهبی که دیگر از سوی نهاد سیاسی مهار نمی شد ،هرچه بیشتر بر مردم
تنگ گرفتند و قدرت آنها در زمان  11سال حکومت شاهان دین خواه و شهوت رانی چون سلیمان
و سلطان ح سین به اوج خود ر سید و ملّاها و سادات و خواجگان و م شایخ ،جایگاه نجبای عالی جاه
راگرفتند(.آژند ،5911،ص )513
صحت این امر در اشعار بسیاری از شاعران این دوره از جمله میرنجات به روشنی انعکاس یافته است.
ریش گتتاونتتد مشتتتتایخ تو چرایی دُم برگو
شتتتیخنا آمده ای بر ستتتر کشتتتتی بشتتتنو
شتتکم شتتیخ ز شتتربت شتتده مشتتک ستتقا
بستتتکه شتتتربت زده از کاستتته رندان هرجا
ستتت ر انبتتانی دانش همتته جتتا بگشتتتتایی
نیستتتتت ممکن کتته تو مل تّا زپی مل تّایی
بهتر آن استتتت که بختی کش رندان باشتتتد
ستتفره برداشتتتن از شتتیخ هراستتان باشتتد
یا علم خوان ز برای چه شتتتتدی ،ای م لّا
نتته غثور و نتته عزایی استتتتت بتته بزم فقرا
می ر بایی به فنون طع مه تو از چ نگ کالغ
نه همین استتتت خجل از غمت ای م لّا داغ
(میر نجات نسخه خطی ،ص)915
 )3نفوذ و تاثیر دین اسالم در ورزش زورخانه ای کشتی
حضور مظاهر اسالمی در کشتی را می توان در زورخانه ها جستجو نمود به طوری که ورزشکاران
یاد و ذکر ائمّه را برای مقابله با تسلط بیگانگان به زبان می آوردند و با الهام از آنان به خودسازی می
پرداختند و برای جامعه ای سالم ،دعا می کردند و خود را آماده می ساختند.
بر جمتتال چ من آرای م حمتتد صتتت لوات
گ شت عریان پی ک شتی بت شیرین حرکات
(همان،ص)913
ناله ستتتوختگان مهدی ما هادی ماستتتت
به ر هت راه ن ما این دل فر یادی ماستتتت
(همان،ص)919
دعا یکی از مظاهر مهم ادیان الهی برای تقرب به خداوند است که در اسالم و خاصه مذهب شیعه
اهمیت زیادی دارد.در زورخانه پس از پایان ورزش مراستتتم نیایش به ستتتبک صتتتوفیان اجرا می
گردد.دعا مهمترین بخش ستتیر و ستتلوک عارفانه در ورزش باستتتانی استتت که میرنجات در پایان
مثنوی گل کشتی خود به آن پرداخته است.
به کریم یت که لطف وکرمی کن به ن جات
ای درت ک عبتته اربتتاب دعتتا ل طف نمتتا
که کند طوف ستتتر کوی تو این بی ستتتروپا
روز محشتتتر که بلرزد دل شتتتیران ز ندات
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تتتا بتتدانتتنتتد کتته از بتتنتتدگتتیتتت آگتتاهتتم
چه شتتتود ای گل لط فت ز ازل تا به ا بد
تتتا نجتتات از کرمتتت بنتتده نوازی ب ینتتد

تتتا ب خوا ننتتد همتته حتتا جی بیتتت ا ل ّل هم
ذرّه ای از کرمتتت بر من مستتتکین تتتابتتد
خویش را در صتتتف ر ندان ح جازی بی ند
(همان،ص)914

 )51آرایه های ادبی و صور خیال
در منظومه گل کشتی آرایه های بسیاری چون "تلمیح،جناس،تشبیه،استعاره،مجاز وکنایه،مراعات
النظیر ،واج آرایی،ردّالعجز علی ال صدر) به کار رفته ا ست.اما آنچه ن شان از مهارت شاعری میرنجات
دارد ،بسامد باالی تشبیه،استعاره وکنایه است.به صورتی که  12مورد تشبیه 21،مورد استعاره و 51
مورد کنایه استفاده کرده است.
 .51.5تشبیه

جب هه ات آی نه چشتتت مه حیران باشتتتتد

طتتاق ا بروت ن ظرگتتاه د ل یران بتتاشتتتتد
(همان،ص)914
ذرّه مشتتک تو گویی به شتتراب افتاده استتت
(همان،ص)914
عستتتس دزد ن ما نرگس گیر نده توستتتتت
(همان،ص)914

ماه من در نظر ستتتوخت گان شتتتتاهی تو

نوچتته شتت ت یر ختتدا لو طی ا ل ّل هی تو
(همان،ص)911
بگذر از غیر چه می خواهی از این کهنه ک:ت

خال م شکین که بر آن لعل خو شاب افتاده ا ست

پُر ادا هوش ر با چشتتتم فریب نده توستتتتت
.51.2استعاره

گرده ای باز کالنش که از او رف ته ح یات
بتتاز در معرکتته آن تازه ن هال گلپوش
بر ستتتر ستتتفره یاران بک نیکو ستتتر و پی
 .51.9کنایه

(همان،ص)911
چرخکی زد که سرم چرخ زد و رفت از هوش
(همان،ص)915
دست ب ستان ز تو این گرسنه چشمی تا کی
(همان،ص)915

مورکی چشتتم ستتیه کرده به تنگ شتتکرت
خال م شکین که فتاده ا ست به گلبرگ ترت
(همان،ص)914
چشم سیه کردن کنایه از نهایت شوق در چیزی نگاه کردن است.
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پ شت د ستی زمه و مهر به پیش تو گذا شت
دستتت برداشتتتنت را چو فلک تاب نداشتتت
(همان،ص)911
پشت دست گذاشتن کنایه از نهایت تعظیم و کرنش است.
ای مختتالف تو همین راه رو و حرف مزن
یخ مجو پوچ مگو طعنتته چون برف مزن
(همان،ص)912
یخ مجو کنایه از حرف بی معنی زدن .طعنه چون برف کنایه از حرف های بی پایه و اساس است.
توی شتتاخی بزنش کار فلک گو بازی استتت
روی دستی مخور از چرخ که کارش بازی است
(همان،ص)919
گاوبازی کنایه از کسانی که خود را غالب و پر زور نشان می دهند.
 )55واژه های متداول در دوره صفوی
بسامد کلمه های دشوار که معموال د ترکی است در این مثنوی بسیار پایین است و فقط حدود 21
کلمه دور از ذهن به چشم می خورد ،که آن هم دردوره صفوی متداول بوده اند.از جمله:
شنلتاق(نزاع و غوغا) ،ناتنلننگی(نادروی شی) ،غِلمان(بنده با خط نور سته)  ،شندکن(ک شیدن صدا) ،کنل
مَ کنل(شتتتور و غو غا) ،تو تنک(نوعی ستتتاز) ،جَرگ(مجلس) ،جَق جَق(داد و فر یاد بیهوده) ،جَرگ و
ننرگی(حلقه زدن) ،تِلواس(اضطراب و بی قراری) ،مِراق (نوعی مالیخولیا) ،پَرنستک(همان پرستو است)
،کنپنگ(پوشتتشتتی از نمد) ،رَنگ (مکر و حیله) ،فِتنی(نوعی لنگ) ،می چَلندت (زور زدن و فشتتردن)،
تنلننگی(گدایی).
هرچه خواهی بکن ای شتتتوخ بال می چلدت
عتتالمی را بکشتتتی گر ز جفتتا می چلتتدت
(همان،ص)911
نتتا ت ل ن گی م کن و ب حر حر یفتتان ب نواز
تو کتته از اهتتل ت ل ن گی بر اربتتاب نیتتاز
(همان،ص)911
بجز از رندی و مستتتی چه خیال استتت اینجا
جق جق و کلمکل و قال و مقال استتت اینجا
(همان،ص)911
زندگی نامه و سبکشناسی شعر «کمتر»

نامش رضا ،فرزند محمدعلی ،متخلص به کمتر ،متوفی  5911قمری ،برابر با 5991ه.ش .یعنی 13
سال پیش در یزد میزیسته ،او از معتمدان و از مشتاقان اهل بیت و ملبس به عبا بوده است.
کن نند ع با و بخوا هد غالم هشتتتتت و چ هار
اگر بتته جنتتت و فردوس ،کمترین طلبنتتد
( کمتر نسخه خطی ،بیت )191
دیوان شاعر به ترتیب سرایش آن تدوین شدهاست.
به طور مثال در ابیات آغازین میگوید:
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مرا که نیستتتت ام ید ح یات ،شتتتور جوانی
و در اواسط دیوان میسراید:

همین بس استتت که خود را ذلیل خلق بینم
( همان ،ب )41

در کف خصتتتم شتتترر بار ندانم چه کنم
پنج ده سال گذشته است ز عمرم شب و روز
( همان ،ب )111
شاعر دو بار در ضمن اشعارش به سال قمریِ سرایش اشعارش ( 5911ه ق) اشاره کرده؛ یعنی این
اشعار را بیست و هشت سال قبل از مرگش سروده است.
کتته گویتتا ا ل ع طش برپتتاستتتتت ا مروز
هزار و ستتتیصتتتتد و پنجتتاه بگتتذشتتتتت
(همان ،ب )114
شاعر در زندگی خود ،نسبت به جاه و جالل و مال و ثروت دنیا بیتوجه است.
همین قدر که دلم پشتتت پای خویش ببینم
نه فکر جاه و جاللم نه فکر مال و م نازل
(همان ،ب )41
آن گونه که از ابیات دیوان برمیآید ،شاعر از مال دنیا تنها ،خانهای در اختیار دا شته و اهل کتاب و
مطالعه بوده است:
جز ستتترایی و کتتتابی نبود یتتار و نتتدیم
کوس دیوانگی خویش بتته یکبتتاره زدیم
( همان  ،ب )451
کمتر بارها در ضمن اشعارش ،نارضایتی خود را از اوضاع اجتماعی و فرهنگی زمان خود بیان کرده است:
ز غدّاری این دهر و ز چرخ مشتتترکین پرور

دلی پرخون ولب خونریز وچشمی خونچکان دارم

(همان  ،ب)131

شاعر شیفته ی دیدار عارفان و صاحبان طریقت است؛ لذا در ضمن اشعارش جهت حصول این امر
در ایام سالخوردگی ،سفری به شام داشته است.
قبل از آن که سفر را آغاز کند ،میگوید:
این نه م ستی ا ست که شب آید و مخمور شوم

جتتام می گیرم و از اهتتل ریتتا دور شتتتوم
(همان ،ب )421

صتتتبح ام ید مرا چرخ بی ندا خت به شتتتام

دارم امتتیتتد کتته دلتتدار نتتمتتایتتد اقتتدام
(همان  ،ب )491

یعنی از اهل جهان ،پاکدلی بگزینم
و در سفر شام میسراید:
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و از رهنمودهای آن عارف چنین میگوید:
نمی رود ز دل کمترین خیتتال تو هرگز
حتتدیتتی کوی تو را می نمود ،عتتارف واعظ
(همان  ،ب )419
در سفر دیگری به اصفهان ،شاعر قبل از سفر ،اشتیاق دیدارِ عارف مورد نظر خود را چنین بیان میکند:
ولی در دل هوای ختتدمتتت پیر مغتتان دارم
به هر ستتتو رو نهم ،جز ناله و زاری نمیبینم
(همان  ،ب )113
تا بگویم که در این حال چ نانم ،چه کنم
بر دلم بود که بینم به ز مان ،عارف ع هد
(همان  ،ب )115
شاعر ازدحامِ مردم به لحظه دیدار با عارف را چنین توصیف میکند:
ضتتعیفان بهر استتتقبال ،پا مالند و ستترگردان
و در دیدار با شیخ ،خود را از ارادتمندان او میداند:
چه خوش باشد،در این عالمکهگویدعارف بیچون

و پیر طریقت خود را چنین توصیف میکند:

ولی افتان و خیزان ،چشم سوی المکان دارم
(همان  ،ب)111
در این دهر مصیبتبار ،غالمی کمترین دارم
(همان  ،ب)131

آن عارف سرم ست ،نظامش نه همین ا ست
چون گاو در آخور ه مه مشتتتغول غذاییم
(همان  ،ب )115
«کمتر» چون عزم دیار خود (یزد) میکند ،از سفر خود به اصفهان ،به خوبی یاد کرده است:
نرود خاطرت ای دوستتتت ،که ما پابستتتتیم
آخر ای همستتتفران ،بار از این جا بستتتتم
(همان  ،ب )131
شاعر در بازگ شت از ا صفهان و در م سیر یزد به تب و لرز گرفتار می شود غزل ذیل را در شرح
بیماری سفر سروده است:
آنچه نزدیک به منزل شتتتده بدتر شتتتدهام
ای دریغتتا کتته من غم زده بی پر شتتتتده ام
بال و پر ستتتوخ ته ،آ ماده بستتتتر شتتتده ام
پر و بتال من از این وادیته ستتتوزد هر دم
تا بداند که منِ دلشتتتده مضتتتطر شتتتدهام
نیست یک دوست،که یک قصه به او شرح دهم
دم غنیمت نشتتتود ،خویش مکدر شتتتدهام
اگر از بی کستتتی خویش ،دمی قصتتته کنم
آن دم خویش ز بوی تو معطر شتتتتده ام
هر زمان یاد تو ای دو ست نمایم شب و روز
دیده از غیر تو برداشتتتته ،یکستتتر شتتتدهام
عاق بت بر درت ای دوستتتت ب با ید نال ید
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عجزم آن ا ست که من از همه کمتر شدهام
هر که با عجز ب نا لد تو گ ناهش بخشتتتی
(همان  ،ابیات )115 -113
عارف موردنظر شاعر خطاب به شاعر میگوید «مردم بدند ،ما بدتریم» و شاعر در جواب این شکسته
نفسی ،غزل ذیل را میسراید:
منظور ختتداونتتد تعتتالی نتته چنین استتتتت
عالم همه نیک اند ولی نیک نه این استتتت
این ظلمت و آن نور در این ورطه قرین ا ست
این چرخ به چرخ آورد این دهر ستتتتم جو
آن عارف سرم ست ،نظامش نه همین ا ست
چون گاو در آخور ه مه مشتتتغول غذاییم
بی شبهه عیان ا ست که یک سر به زمین ا ست
دار ین کجتتا می شتتتود ا ین د هر ب جو یی
هرکس که شود شاد چو من بوده ،غمین است
کمتر تو مزن دم که از این دهر ستتتتم جو
چون صتتتید پراکنده وصتتتیاد کمین استتتت
غ فلتتت ن برید در وستتتتط راه ن ظر کن
(همان ،ابیات)111-111
«کمتر» تحت تاثیر دیدار و معا شرت با عارفانِ عهد خویش ،به عرفان و طی مراحل عرفان تو صیه

مینماید:

که عشتتق بوستتتان داری بجو از پیر دهقانی
برای هرعمل،علمی است ای دل درطریقت جو
(همان  ،ب)115
شتتاعر در ضتتمن اشتتعارش با حستترت بیان میکند ،که در آرزوی زیارت کربال بوده؛ اما موفق به
زیارت آن نشدهاست:
ه یهتتات کتته کوی او ن ب ی نی اصتتتتال
هیهات که دستتتتت ز ستتتبو گشتتتت جدا
(همان  ،ب )114
در پایان عمر ،از پیری و بیماری و احتضار شکایت میکند:
دارم امیتتد آن کتته بتته فریتتاد متتا رستتتی
زین ستتتختی اواخر و در حتتال احتضتتتتار
(همان  ،ب )311
«کمتر» تحت تاثیر ستتبک و شتتیوه شتتاعری حافظ قرار دارد ،تا جایی که مخمس بیت  441را تا
پایان ،تحت تاثیر غزل حافظ با مطلع زیر ،تضمین کرده است:
«در خرابتتات مغتتان ،نور ختتدا می ب ی نم

این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم»
(دیوان حافظ ،غزل )911

کمتر در شعر دیگری از حافظ به نیکی یاد میکند:
کمتر  ،از محبان و مداحان اهل بیت استتتت؛ لذا در دیوانش ارادتی خاص نستتتبت به امام علی (ع)
دارد و چندین بار ،خود را کلبِ درگاه او نامیدهاست:
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دل به دستتت آور و پروانه صتتفت یاری کن
تتتا نگردد کمترین کلتتب م حبتتان علی

پ ند حافظ بشتتتنو ،خوا جه برو نیکی کن
کی تواند روز محشتتتر ،با خالیق فخر کرد؟
(همان  ،ب )139

کتته من این پنتتد بتته از دُر و گهر می بینم

................................................
(کمتر نسخه خطی  ،ب )493

یوان «کمتر» ،مجموعهای از اخالقیات و مسائل تعلیمی است:
گلزار بی نستتتیم بتته منظور یتتار نیستتتتت
زهتتد و ریتتا بتته عتتالم هستتتتی نمی خرنتتد
(همان  ،ب )413
تا که نپستتتندی که موری را به پایی نرم کرد
گر ستتعادت میپستتندی ،اندکی آهستتته رو
(همان  ،ب)119
شاعر در سه مورد نیز ،به خوشگذرانی و ناپایداری دنیا توصیه میکند:
این دم نه پایه دارد ،از آن دم قرار نیستتتت
ای دل مخور فریتتب و قنتتاعتتت مکن دگر
(همان  ،ب)411
شتتتتادی برستتتتد ،نبتتاشتتتتدش پتتاینتتده
غتتم رخ بتتدهتتد ،متتختتور غتتم آیتتنتتده
(همان  ،ب )129
شاعر در سرودن شعر ،بسیار از واژگان و عبارتها و لهجهی عامیانه استفاده کردهاست:
گشتتت ته ام زار و دل اف گار ندانم چه کنم
پر کس بیکستتم ای دوستتت مرا خوار مکن
(همان ،بیت )111
شاعر از عبارتهای جدیدی استفاده کرده که شاید ساختهی ذهن و اندیشهی شاعر باشد:
نهال قامت نوکدخدا به زیر ستتتم استتتب

ستتتپرد جان و جمال حستتتین داشتتتت تمنا
(همان  ،بیت)33

ستتواد شتتاعر ،مکتبی استتت؛ لذا غلط امالیی و یا اشتتتباه لفظی و عامیانه در اشتتعارش به چشتتم
میخورد:
چتتنتتان روی اختتیتتار اغتتوا نتتمتتی شتتتتد
اگتتر بتتی ختتطتتر بتتود آن زهتتد زاهتتد
(عقوا) (همان  ،بیت )512
(ذاهد)
در تصتتحیح نستتخه خطی دیوان کمتر،از نظر رستتمالخط حرف اضتتافه (بتتتتت) به استتم متمم و یا
عبارتهای مرکب به هم متصل شدهبود که در بازنویسی جدا نوشته شد:
کاتب کلماتی که با «یی» آغاز شود را در دو مورد جدانویسی کرده ،که تصحیح شد:

بررسی سبک شناسانه منظومه های گل کشتی از میر نجات ( م1180 :ه.ش).و دیوان رضا یزدی111 /...

اگرچه شتتتاد به منظورم و به ستتتینه غمینم
کجا روم چه کنم راز خویش را به که گویم
( همان ،بیت )95
(بکه)
گتتفتتت متتوستتتتی آن کتته در عتتلتتم ودود
وز پ یش پ ی موده ای خوشتت ت تر ن بود
(پیمودهای) ( همان  ،بیت )91
دیوان کمتر دارای  311بیت شعر و  13قالب شعری با خط ن ستعلیق خوانا ا ست؛ که دارای 21
قالب قصتتیده 92 ،غزل که دوتای آن ناتمام ،دو رباعی ،پنج مثنوی ،ستته قطعه ،دو ترکیببند ،یک
ترجیعبند ،پنج مخمس و یک مستزاد است .دیوان کمتر با یک رباعی و با نام خدا آغاز میشود.
از مضامین دیوان کمتر میتوان به موارد زیر اشاره کرد .شش مورد از قالبهای شعری به نام و یاد
خدا ،ده مورد دارای م ضامین اندرزی و تعلیمی ،سه مورد غزل عرفانی ،سه مورد دربارهی تو صیف
مقام پیامبر (ص) و هشتتت مورد در توصتتیف مقام امام علی (ع) و  29مورد در بیان مصتتیبت کربال،
تاستتوعا ،عاشتتورا و در مقام امام حستتین (ع) ،یک مورد راز و نیاز با خدا 21 ،مورد غزل با مضتتامین
عا شقانه ،عارفانه و در هجران یار سروده و سه مورد از ا شعار به بیان ق سمتی از زندگینامه شاعر
پرداخته شدهاست.
در نهایت باید گفت ،شاعر تحت تاثیر حافظ از شعرای سبک عراقی ا ست؛ اما ا شعار در هالهای از
سادگی سبک خرا سانی قرار دارد .کمتر ،دارای ذوق شاعری ا ست؛ ولی هیچگاه در سرودن شعر به
پای بزرگان ادب فارسی نمیرسد .او در کل شاعری متوسط و مداح اهل بیت شمرده میشود.
نتیجه گیری

میرنجات از شاعران دوره صفویه است که دیوان اشعاری بالر بر  1111بیت به سبک هندی و دو
مثنوی به به نامهای مسیر السالکین و گل کشتی از او به جا مانده است.بین آثار او " گل کشتی"با
چهار ن سخه بدل از نمونه های بدیع نظم فار سی به ح ساب می رود؛چرا که شاعر نهایت خالقیت و
نوآوری را به کمک تبحّر و تسلط خود بر شعر به منصّه ظهور نهاده و رندانه به سنت شکنی در قالب
و مضمون پرداخته است.

مثنوی گل کشتی میرنجات تنها سند موثقی است،که ثابت می کند  ،در قدیم به جای زورخانه از
کلمه "ورزش خانه" استفاده می شده.در این منظومه اصطالحات رایج عصر صفویه،الفاظ محاوره ای
و عامیانه،اصطالحات موسیقی مرتبط با کشتی زورخانه ای،عرفان و رابطه تنگاتنگ آن با این ورزش
با ستانی و بیش از  511فن ک شتی و ا صطالح خاص زورخانه ای به ت صویر ک شیده شده ،که این
مثنوی را به فرهنگ لغت جامعی در این باب تبدیل نموده است.
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انع کاس اف کار اجت ماعی دوره صتتتفوی،استتتالم و م ظاهر آن در شتتتعر،بستتتا مد باالی صتتتور
خیال(تشبیه،استعاره،کنایه و مجاز) و از همه مهمتر سنت شکنی میرنجات در بیان تصاویر عاشقانه
در بحر رمل و آن هم در گود زورخانه همه و همه ،مُهر تأییدی استتتت ،تا او را به عنوان یکی از
شاعران طراز اول سبک هندی معرفی کنیم.
کمتر نیز از شاعران متوسط و خوش ذوق دوره معاصر است  ،که بازنویسی و تصحیح نسخه خطی
او به جهت زنده کردن یکی از آثار ادبی وغنی کردن منابع زبان وادبیات فارستتتی از اهمیت ویژه ای
برخوردار می باشد.
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