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چکیده
کشمیر از جمله مناطقی است که در طول تاریخ شاعران بسیاری را به تاریخ ادبیات فارسی معرفی
کرده است .یکی از شاعرانی که آثارش نمایندة اهمیت و نقش موثر او در ترویج زبان فارسی در
منطقه کشمیر میباشد ،یعقوب صرفی کشمیری است که در قرن دهم هجری قمری میزیسته است.
صرفی به تقلید از نظامی ،مثنویی به نام «پنج گنج» را سروده که چهارمین گنج این منظومه به نام
«مغازی النبی» به تقلید از اسکندر نامه نظامی ،در شرح زندگی و غزوات پیامبر اکرم(ص) سروده
شده و تاکنون به چاپ نرسیده است.
در این پژوهش ضمن معرفی نسخه های خطی مغازی النبی ،مختصات سبک شناسی این اثر را
در دستگاههای زبانی ،فکری و بالغی بررسی کردهایم .نگارنده ضمن بررسی خصوصیات سبکی،
سعی کرده چهره واقعی صرفی که مانند مورخی دقیق النظر که به روایت رویدادهای زندگی
پیامبر(ص) پرداخته است ،آشکار سازد.
کلیدواژه ها :صرفی کشمیری ،مغازی النبی ،سبک ،نسخه خطی ،پیامبر اسالم(ص)
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 -8مقدمه
شعر و ادب فارسی عالوه بر مرزهای داخل ایران در خارج از مرزهای جغرافیایی این سرزمین
مورد توجه بوده است .شبه قاره هند یکی از مراکز مهمی است که بیش از هزار سال زبان و ادب
فارسی در آنجا رواج و پیشرفت داشته و ایالت کشمیر یکی از معروفترین مناطق هند است که
شاعران و نویسندگان زیادی تقدیم فرهنگ و ادبیات فارسی کرده است.
تا زمان اکبر شاه گورکانی سخنوران و گویندگان کشمیر از مکتبهای فکری ایران مستقیماً
مایه میگرفتند ،ولی بعد از تسخیر کشمیر به دست سپاهیان اکبر ،دروازههای کشمیر برای شاعران
و نویسندگان هندی نژاد مثل فیضی ،ابوالفضل ،عبدالقادر بدیوانی و ...باز شد .به طور طبیعی سبک
شعر فارسی در کشمیر تحت تأثیر سبکهای متداول در هند قرار گرفت« .در این دوره شاعران
کشمیر از سبک متقدمان یعنی سبک خراسانی و عراقی در آثار خود پیروی میکردند .بعد از تسخیر
کشمیر توسط اکبرشاه ،در نتیجه ارتباط نزدیکتر شاعران فارسی با شاعران دربار مغول ،شاعران
کشمیر به سبک هندی متمایل شدند و این سبک تازه مورد تقلید آنان قرار گرفت» (کشمیرگذشته
حال و آینده ،سید ناصری :ص.)15
-8-8بیان مسئله :با همه تالشهایی که در سالهای اخیرر بررای شناسرایی و احیرای گنجینرههرای
مکتوب ایران زمین و تحقیق و تتبع در آنها انجام گرفته و هزاران کتاب و رسراله ارزشرمند ،احیرا،،
تصحیح و یا منتشر گشته است؛ هنوز رساله ها و کتب خطری بسریاری در کتابخانره هرای داخرل و
خارج کشور موجود است که یا شناخته نشده و یا منتشر نگردیده است .یکی از شرعرای سرشرنا
شبه قاره هند « ،مال محمد یعقوب صرفی کشمیری» متخلص به «صررفی» متولرد سرال 329ه.ق.
که هنوز آثارش آنگونه که شایسته است معرفی و مورد بررسی قرار نگرفته است .یکری از آثرار مهرم
این شاعر «مغازی النبی» است .همانگونه که از نام اثر مشخص است منظومره در خصروص پیرامبر
است .تدوین اخبار جنگهای پیامبر را در اصطالح« ،مغازی نگاری» میگفتنرد «امرا برا گرذر زمران و
تحول در تاریخنگاری ،مغازی نگاری به صورت بخشی از کتب سیره رسول خدا درآمد ،بگونه ای کره
سرریره و مغررازی برره یررک معنررا اسررتعمال شررد (».بررس ری دانررش مغررازی نگرراری بررا تأکی رد بررر
مغازیواقدی،یعقوبی و منتظری مقدم :ص )505در این پرژوهش عرالوه برر معرفری صررفی و نسرخ
خطی «مغازی النبی» ،از منظر سبک شناسی این اثر را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
-2-8ضرورت و اهمیت تحقیق :با بررسی های انجام شده «مغازی النبی» صرفی تا کنون به
چاپ نرسیده و در مورد ویژگیهای سبک شناسی کاری انجام نشده است و در مورد خود اثر
اطالعات زیادی وجود ندارد .این موضوع لزوم پرداختن به معرفی و سبک شناسی اثر مذکور را
نمایان میکند.

 -3-8پیشینه تحقیق :تنها برخی پژوهشگران کشمیری و پاکستانی درباره جنبه عرفانی آثار این
شاعر مقالههایی نوشتهاند که تعداد و حجم آنها ناچیز است که مهمترین آنها سه مقاله«محمد
ظفرخان» است که در مجله هالل به سالهای  5950،5959و  5910منتشر شده همچنین دیگر
آثار صرفی به جز «مسلک االخیار» که با تصحیح محمود حسن آبادی و محمد علی زهرا زاده
منتشر شده سایر آثار پنجگانه این شاعر به طبع نرسیده است .غزلیات صرفی با مقدمه میرحبیب
اهلل کاملی در پاکستان در سال  5951هجری قمری به صورت سنگی منتشر شده است .مقدمه
سیزده صفحه ای غزلیات صرفی به زبان اردو است و بیشتر به زندگی وی پرداخته است.
-2شرح احوال ،معاصران و آثار
میتوان سبک فارسی سرایان کشمیر در دوره مغوالن گورکانی را به سه دوره تقسیم کرد:
شاعران دسته اول عبارتند از :شیخ یعقوب صرفی کشمیری ،خواجه حبیب اهلل حبی کشمیری ،بابا
علی رینه ،نجمیکشمیری ،بابا حیدرتیله مولی ،بابا داودمشکواتی ،و … این شاعران و نویسندگان در
آثار خود از سبک خراسانی و عراقی تقلید میکردند .شاعران دسته دوم کسانی هستند که مکتب
وقوع را پیروی نموده اند؛ «این شاعران در کانونهای تمدن فارسی ایران و هند تربیت یافته بودند،
مظهری کشمیری ،اظهری کشمیری از این گروهاند .شاعران ونویسندگان دسته سوم مانند مال طاهر
غنی کشمیری ،مال محسن فانی کشمیری ،گویا کشمیری جویان ،مال ساطع و … در شعر و نثر خود
پیرو سبک هندی بودند»( تذکره شمع انجمن ،صدیق ص995 :و .)992
صرفی در هندوستان قبل از همه ،شخصیتی فاضل ،دانشمند و عالم متبحر در ساحت تصوف
شناخته شده است .وی از «مشایخ معروف صوفیه هندوستان» بود« ،به این خاطر معتقدان و
شاگردانش که شماره آنها از هزار عبور کرده بود ،در اطرافش جمع آمده کوشش میکردند که
مسئلههای مرکب و بحث طلب علمی را نزد او حل کنند و از جواب و مصلحتهای سودمندش
بهرهها بردارند»( .جانب هندوستان آید همی ،غفاراوا :ص )531
صرفی در آغاز جوانی مدتی را در زادگاهش به ریاضت و عبادت پرداخت و بعد از آنکه رموز
صوفیه و علوم عقلی ،منطق و کالم و دانشهای بالغی را در نزد استادانش آموخت و کشمیر را به
قصد سمرقند ترک کرد.
درایررررن راه چررررون رهبررررری خواسررررتم
شرررنیدم کررره چرررون پیرررر خررروارزم کر ر

کمرررررر در طلرررررب بسرررررته برخاسرررررتم
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نررررردارد دریرررررن رهبرررررری دسرررررتر
(ب ) 993-999

 .4در این پژوهش ،نسخه شماره  65552کتابخانه ملی ایران به عنوان اساس مورد استفاده قرار گرفته است.

«صرفی در حلقه اصحاب شیخ کمال الدین حسین خوارزمی -پیشوای طریقه نقشبندیه -درآمد .پ
از چندی ،شیخ به او اجازه ارشاد و خرقه داد» (نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند ،سبحانی :ص .)923

سفر به سمرقند ،مقدمه سفرهای طوالنی و پی در پی صرفی برای رسیدن به حقیقت بود.
«صرفی در این سفرها مشایخ بسیاری را دید و از ایشان رخصت هدایت گرفت و مریدان بسیاری در
همه جا داشت» (تاریخ نظم و نثر درایران ،نفیسی ،جلد :2ص)510از جمله این سفرها ،سفر به
مشهد الرضا و دیگر شهرهای ایران از جمله تربت جام ،سمنان ،قزوین و… بود .در طی همین سفرها
به بارگاه شاه تهماسب صفوی راه مییابد و مورد توجه وی واقع میگردد:
شررررری شررررریفی کرررره او صرررردر بررررود
برررره قررررزوین مرررررا مهربررررانی نمررررود
برررره طهماسرررر آن شرررراه کشورگشررررا

مررررررا سررررراخت آن نرررررامور آشرررررنا

بررره حرررالم بسررری ملتفرررت برررود شررراه

مررن از صررحبتش جسررته بررا حررق پنرراه
(ب )199 -191

بعد از آن صرفی به سمت عراق حرکت کرد .در بغداد در حدیث را از «ابن حجر مکّی» فراگرفت
(نثر نویسی فارسی در کشمیر،آفاقی :ص)20و ابن حجر جبّه ابو حنیفه کوفی را به او داد و در آنجا
با شیخ سلیم فتح پوری چشتی دیدار کرد و به طریقت چشتیه درآمد و به کشمیر بازگشت.
(سبحانی ،همان :ص)923
صرفی بعد از این سفر دور و دراز و بعد از کسب فیض علمی و عرفانی از محضر اساتید
مختل  ،به جانب کشمیر بازگشت و سرانجام صرفی در  52ذیقعده سال 5009ه.ق .در کشمیر دار
فانی را وداع گفت (.تذکره نشتر عشق ،عاشقی عظیم آبادی ،جلد :2ص. )355
غالب کسانی که درباره صرفی مطالبی نوشتهاند ،در درجه اول او را عالم و دانشمند میدانند و
معتقدند شاعری دون مرتبه صرفی بود؛ اما با همه فضل و کمال شعر میسرود و از خلق مضامین عالی غافل
نبود(« .از جمله :همان :ص 355؛ صدیق ،همان:ص  ) 503به گونهای که شعر دوستان و ادب پروران زمان

برای حل و فصل مشکالت شعر و عموماً معماهای ادبی دور به او رجوع میکردند» (غفاراوا :ص .)531
اهمیت صرفی در روش اوست ،زیرا با آنکه میتوانست روش مدح پیش گرفته و نزد شاهان برود،
ترجیح داده است از طریق فن شاعری به بیان دیدگاههای حکمی و عرفانی خود بپردازد .از این رو
او را شاعری مضمون پرداز که در بند واژهها مانده باشد نمییابیم بلکه او از ظرف شعر برای بیان
اندیشه بهره برده است.
-8-2آثار صرفی
صرفی نخستین شاعر کشمیر است که در مقابل خمسه نظامیگنجوی پنج مثنوی(پنج گنج)
نوشت(.برگزیده از پارسی سرایان کشمیر ،تیکو :ص  )9و بدین ترتیب پیش گویی استاد خود «آنی»
را تحقق بخشید.

مثنویات خمسه او عبارتند از :مسلک االخیار(سال تصنی )339در مقابل مخزن االسرار؛ وامق
و عذرا(سال تصنی )339در مقابل خسرو وشیرین؛ لیلی و مجنون(سال تصنی  )339در مقابل
لیلی و مجنون نظامی ،مغازی النبی(سال تصنی )5000در مقابل اسکندر نامه ،و مقامات
مرشد(سال تصنی .)5000
-3مغازی النبی
مغازی النبی چهارمین اثر از پنج گنج شیخ یعقوب و به صورت نسخه خطی است .مغازی
النبی در تقلید از اسکندر نامه نظامی و در احوال و زندگی پیامبر و شرح غزوههای اوست .این
مثنوی با حمد و ثنای خداوند و نعت رسول گرامیاسالم آغاز میشود .شیخ یعقوب پ از آن به
منقبت سید علی همدانی پیشوای روحانی خود و خواجه حسین خوارزمی مرشد خویش پرداخته،
اما از مدح و ستایش شاهان وقت کشمیر و هند احتراز کرده است .سپ در ذیل عنوان«در بیان
حقایق سفر این بنده و مشرف شدن به دیار بزرگان» درباره خانواده و مسافرتهای خود سخن
میگوید سپ هدف اصلی خود از تصنی این کتاب را پی میگیرد و به شرح اطالعات خود از زندگی نبی
گرامیاسالم میپردازد .طوری که اطالعات این کتاب تمام زندگی پیامبر(ص) را از تولد تا رحلت در بر دارد.

بررسی این اثر نشان میدهد جنبه تاریخی یا به عبارتی روایی ،بر ویژگیهای ادبی سیطره
یافته؛ به دیگر سخن صرفی همانند مورخی آزاداندیش از منابع تاریخی آن دوره بهره برده
است(.مغازی النبی ،ظفرخان:ص  )21به سخنی دیگر سالست و روانی این اثر به پایه مثنویات
نظامینیست ،ولی گاه گاه به اشعار خوب و دلپذیر هم برخورد میکنیم(.همان :ص)29
 -4معرفی نسخ
در تصحیح مغازی النبی از چهار نسخه استفاده شده است که به معرفی آنها میپردازیم:
 -8-4نسخه ل
نسخه شماره  25586کتابخانه ملی ایران ،کتابت  8335قمری 431 ،صفحه ،نستعلیق خوش ،هر
صفحه  81بظیت ،دارای شنگرف و جدول.
آغاااز :خرردایا خرردایی مسررلم تررو راسررت
انجااام :برره نامررت سررخن یافترره اختتررام

خداونررردی هرررر دو عرررالم ترررو راسرررت
بررررره توفیقرررررک االن ترررررم الکرررررالم

این نسخه اگر چه از نظر تاریخ کتابت بعد از نسخه (ع) قرار گرفته است اما در این جا به عنوان اسا

قرار

گرفته زیرا نسخه (ع) افتادگیها و خط خوردگیهای مکرر دارد و گاهی برخی ابیات پاک شده است.
-2-4نسخه ع
نسخه شماره 5111درکتابخانه دانشگاه کشمیر ،حضرتبال ،سرینگرو 44در کتابخانره عالمره اقبرال
الهوری دانشگاه کشمیر .تاریخ کتابت  8343هجری قمری .با افتادگی بسیار و پاک شدگی در میان

ابیات .نستعلیق 814 ،برگ و  24بیت در هر صفحه ،دارای شنگرف و نیز اشعار به صورت ستونی در
جدول آمده است .در عنوانها گاه با نسخه (ل) و دیگر نسخه بدلها برابری ندارد.
خداونررردی هرررر دو عرررالم ترررو راسرررت
آغاااز :خرردایا خرردایی مسررلم تررو راسررت
بررررره توفیقرررررک االن و ترررررم الکرررررالم
انجااام :برره نامررت سررخن یافترره اختتررام
-3-4نسخه م
نسخه شماره  81664کتابخانه مجل شورای اسالمی ،نسرتعلیق بره قطرع 21*1/51سرم505 .گ.
 . 51بی تاریخ دارای صفحات مجدول به شنگرف و مشکی که در آن اشعار در چهار ستون نوشته
شده است و نسخه رکابه نویسی دارد .برخی واژگان را در حاشیه معنا کرده است .تزئینات جلد نیرز
تیماج مشکی دوروی فرسوده ،درون جلد قهوهای اسرت .در فهرسرت نسرخ خطری مجلر شرورای
اسالمیجلد  41صفحه  325در شرح این نسخه آمده است که نسخه متعلق به قرن سیزدهم است.
آغاااز :خرردایاجهان پادشرراهی تررو راسررت

خداونررردی هرررر دو عرررالم ترررو راسرررت

ج

-4-4نسخه ق
نسخه شماره  6834در کتابخانه دانشگاه کشمیر ،حضرتبال ،سینگر و  66در کتابخانه عالمه اقبرال
الهوری دانشگاه کشمیر .کاغذ کشمیری نخرودی بره خرط نسرتعلیق و رکابره نویسری شرده اسرت.
عنوانها به شنگرف و برخی از عنوانها طوالنیتر از جای سفید شده کره نویسرنده بررای آنهرا خرالی
گذاشته بود بنابراین باقی عنوان را در حاشیه ضبط کرده یا عنوان را خالصه کررده و گراه فرامروش
کرده جای سفید را با عنوان پر کند .کاتب در برخی موارد ضبط نسرخه بردل را در حاشریه نوشرته
است .نسخه در مجموع  811برگ است شامل پنج گنج صرفی که از بررگ  866ترا انتهرای نسرخه
ابیات مغازی النبی درج شده است .این نسخه تاریخ نگارش ندارد.
سررررر خررررط منشررررور عطررررای عمرررریم
آغاااااز :بسررررم اهلل الرررررحمن الرررررحیم
ج

بیت باال به عنوان آغاز پنج گنج درج شده است.
آغاز مغازی :خدایا خدایی مسلم ترو راسرت

خداونررردی هرررر دو عرررالم ترررو راسرررت

 -5ساختار سبکی مغازی النبی
پیش از این گفتیم که شاعران کشمیر را میتوان از نظر سبک شاعری به سه دسته
تقسیم کرد .صرفی از جمله شاعرانی است که او باید او را در گروه نخست جای داد .گروهی که به
روش عراقی و تا حدی خراسانی میسرایند .البته این نکته را نباید نادیده گرفت که صرفی اساساً
پیرو سبک جامی و طور عام عراقی است.

از این جهت صرفی کشمیری نسبت به معاصران خود و حتی شاعران پارسیگوی کشمیر
از لحاظ ادبی امتیاز قابل مالحظهای ندارد .با وجود این بررسی سبک شاعری او دیدگاه ما را نسبت
به شیوه شاعرانی که در کشمیر پارسی میسرایند روشن میسازد.
«یکی از سادهترین و در عین حال عملیترین راههای تجزیه و تحلیل و سبک شناسی این
است که متن را از سه دیدگاه زبان ،فکر و ادبیات مورد دقت قرار دهیم(».کلیات سبکشناسی،
شمیسا :ص  )512بر این اسا در این پژوهش نیز دستگاههای مذکور بررسی میشود تا از این
طریق به جنبه های مختل «مغازی» دست پیدا کنیم.
-8-5ساختار زبانی
ال ) آوایی ب) لغوی ج) نحوی
در سطح آوایی :موسیقی بیرونی و درونی و مسائل کلی مربوط به تلفظ مانند ابدال ،اماله،
تخفی و ...بررسی میشود؛ «آنچه خصوصیات زبانی یک اثر ادبی را مشخص میکند عبارت است از
ویژگیهای آوایی واژکها ،واژگان ،گروههای اسمی و فعلی و جمله و ارتباط موثری که بین این اجزا،
وجود دارد .آواها در شکل و محتوای متن تاثیر گذارند .در علم زبان شناسی «آوا» در حقیقت امواج
هواست که خود نوعی ماده محسوب میشود .آواشناسی توانایی کلی انسان را در زمینه تولید و
دریافت آواهایی که در زبان بکار میرود ،توصی میکند» (آوا شناسی ،حق شنا  :ص .)55-52اما
در ادبیات منظور از سطح آوایی سطح موسیقایی متن است و تکرار برخی صامتها و مصوتها میتواند
در این زمینه نقش آفرین باشد .در این اثر نیز همانند دیگر آثار تغییرات آوایی دیده میشود و این
نشانگر تغییر و تحول دائمیزبان است .بررسی تفاوت آوایی واج گونهها از لحاظ حفظ هویت و تلفظ
عادی لهجههای هر زبانی مهم و معتبر است .یعنی«اگر در صورتهای زبانی گوناگون ،مشخصههای
آوایی یا واج گونهای صداها نمایان نگردد .به روشنی معلوم میشود که تلفظ آنها از صورت عادی
انحراف داشته و همین نشان دهندة گونهی تلفظی خاصی میباشد»( دستور زبان فارسی ،مشکوة
الدینی :ص )590فرایندهای ساخت هجا به آن دسته از عمل کردهای آوایی درون هجا گفته
میشود که بر اثر آن به ویژه در بافت پیوند تکواژههای سازندة واژه ،بر مشخصههای صوتی صداها و
نیز توزیع آنها در درون هجاهای سازندة واژه تاثیر میگذارد( .همان :صص )591-591بدین معنی
که بر اثر فرآیندهای یاد شده ممکن است صامتی و یا مصوتی از یک هجا حذف و یا در آن وارد
شود ،یا دو صدا در یک بخش آوایی با هم آمیخته شوند ،یا مشخصههای آوایی یک صدا تغییر یابد
و یا جای دو صدا عوض شود (قلب).
هر یک از فرآیندهای یاد شده میتواند در ساخت هجا تغییری پدید آورد؛ هرکدام از این
تغییرات هجایی را تحت عنوان حذف ،افزایش ،تبدیل و جا به جایی صدا (قلب) همراه با شاهد
مثالهایی از صرفی کشمیری در ذیل آوردهایم:

-8-8-5آوا
حذف
از آن جملررررره آن چرررررار یرررررار کبرررررار
بررره چهرررل سرررالگی خررراتم المرسرررلین

کرررره بودنررررد محبرررروب او هررررر چهررررار
(ب)295
پیمبررررر شررررد و کرررررد ایجرررراد دیررررن
(ب)232

قلب
جهرررررران آفرینررررررا جهرررررران پرررررررورا

بررررره نرررررور هررررردایت نمرررررا ره مررررررا
(ب)559

ادغام
زهررررر برررردتری گرچرررره باشررررد بتررررر
نگیرررررد برررره آن مجرررررمرررریرا دگررررر
(ب)19
قافیه :قافیه کردن واژه های غیر فارسی با واژههای فارسی و ضمایر به عنوان حروف قافیه
سررررر تاجررررداران همرررره زیررررر پرررراش
در اقلرررریم ارشرررراد بررررر تخررررت جرررراش
(ب)901
ز کررررران معرررررارف گرفتررررره نمرررررک
ز اربررررراب دانرررررش محمرررررد کپرررررک
(ب)592
جناس:
بررره کرررار ترررو غیرررر ترررو یرررار ترررو نررره
مُعَلّررررل برررره اغررررراض کررررار تررررو نرررره
(ب)92
ولرررریکن ز تررررو خیررررر و شررررر از بشررررر
رقرررم کرررردة کلرررک ترررو خیرررر و شرررر
(ب)91
واج آرایی:
کرررره بخررررت سرررریه را بسررررازد سررررفید
سررریه بخرررت از آن چشرررمه دارد امیرررد
(ب)201
گلسرررررتان جنرررررت ببینرررررد خرررررزان
دمررررریگرررررر نباشرررررد نسررررریمش وزان
(ب)201
ممال:
ز اربررررراب علرررررم و ز اهرررررل شرررررهود
صرررحیب وی آن شررریخ ناصرررر کررره برررود
(ب)595
اشتقاق :
بررررره میررررروات دیررررردم عبررررردالملک
برررره سررررلک ذوی المعرفرررره مُنسررررلک

حَطرررریمش محوطبرررره حیطرررران عشررررق

(ب)132
ز میرررررزابش افتررررراده بررررراران عشرررررق
(ب)112

2-8-5بررسی ساختار واژگانی
مضامین بدیع و نو
در شعر صرفی مضمون گرایی و ایجاد معنای نو آنگونه که در سبک هندی وجود دارد
مشاهده نمیشود .هرچند در مغازی گهگاه مضمونی بدیع یافت میشود ،اما کثرت آنچنانی ندارد و
البته گاه مضمون ایجاد شده هنری و دلچسب نیست.
چشم غوک:
در او چشررمهای تنررگ چررون چشررم غرروک
چرره چرراهی کرره برروده اسررت نررامش تبرروک
(ب)1011
وام گیری واژهها در اشعار دوره بازگشت ادبی به سبک خراسانی بسیار معمول و رایج بوده است.
بنابراین واضح است که در دیوان صرفی کشمیری نیز با چندان واژههای نو و دست نخورده روبهرو
نمیشویم .بعضی ترکیبات آن درخور توجه است:
واژگان مهجور
بکرررررن قرررررالبم را ز اوسرررررا خررررراک
ز دریررای احسرران برره یررک مرروج پرراک
(ب)591
مشررررف شررردم دیررردمش فررریض برررار
یکرررررری از مجاذیررررررب را در حصررررررار
(ب)521
ز میرررررزابش افتررررراده بررررراران عشرررررق
حَطرررریمش محوطبرررره حیطرررران عشررررق
(ب)112
تررروانی تررروهم برررا وی ایرررن کرررار کررررد
بسررررری را مضرررررارب ز تجرررررار کررررررد
(ب)5991
نشرررررررررد موضرررررررررع اصرررررررررطجاع
ز ترررررررراریکی خانرررررررره معلرررررررروم او
(ب)2925
واژه«چه دور» را در معنی دور نیست استفاده کرده:
برررررود گریررررره شرررررادی او چررررره دور
اگرررررر از کمرررررال نشررررراط و سررررررور
(ب)5391
ردیف گروهی :از ردی گروهی نیز بسیار استفاده کرده:
مررررررا شیشررررره بررررراده برررررود آبلررررره
برررره پررررایم کرررره افترررراده بررررود آبلرررره
(ب)151

تجلرررری تمررررام اسررررت بررررر برررروقبی
تجلرررری مرررردام اسررررت بررررر برررروقبی
(ب)111
صفات و ترکیبها :ساختن صفات و ترکیباتی دو یا چند کلمه ای که بخشی از آن برگرفته ازآیات
و احادیث است از نکات بارز در مغازی النبی است.
دمرررررررادم ز پسرررررررتان ام الکتررررررراب
برررره کررررام دهررررانش رسررررد شرررریرناب
(ب)205
بیامیخررررت در دفررررع سررررم الممررررات
بررره خررروان رهرررش خضرررر آب حیرررات
(ب)209
تکرار و تصدیر
و گرتخرررررت و تررررراج سرررررکندر برررررود
خررررررزاین خررررررزاین اگررررررر زر بررررررود
(ب)951
شررده حفررره حفررره برره هررر سررو زمررین
برررره درگرررراهش از بوسرررره اهررررل دیررررن
(ب)901
دم خرررروردن از شرررربهه تقرررروی گررررزین
ز فیضررش سررگی گشررته خلرروت نشررین
(ب)921
سرررررگی گبرررررر وی را شرررررنیدیم مرررررا
سررررگ پیررررر خررررود را بدیرررردیم مررررا
(ب)921
واژگان و اصطالحات علوم مختلف
کررررنم طرررری اطرررروار سرررربعه تمررررام
برررره رسررررتاق آن بحررررر ذوق و شررررهود

ز غیرررب الغیررروبم رسرررد دل بررره کرررام
(ب)131
کررررره او را عَلَرررررم نعمرررررت اهلل برررررود
(ب)550

واژگان فلسفی و کالمی
اگر چه صرفی صوفی است و با اصطالحات فلسفی و کالمیآشناست ولی در این کتاب از آن
استفاده چندانی نکرده وجز یکی دو مورد یافت نشد:
برررری از خطرررا جملررره مرررا یفعرررل اسر رت
خرررردایی کرررره فعررررال الیسررررئل اسررررت
(ب)951
با توجه به اینکه تمام اهتمام شاعر بر ابالغ پیام است و نیز اشاره شد که بنای نحوی این اثر بر
دوری از پیچیدگی و ابهام استوار شده ،لذا ویژگی یا مشخصههای نحوی خاصی در آن دیده
نمیشود؛ میتوان گفت بارزترین مختصه نحوی مغازی النبی ،حذف فعل است.

حذف فعل
رواق بلنررررررردش سرررررررتوندار نررررررره
برررره طرررررح عمرررراراتشاندیشرررره نَرررره

در آن ازگرررل و خشرررت و گر ر کرررار نررره
(ب)501
بررررره معمررررراریش ارّه و تیشررررره نَررررره
(ب)509

-2-5بررسی سطح فکری و محتوایی
با بررسی مغازی النبی میتوان گفت که بیشتر تمرکز و نوآوری صرفی ،در سرودن این منظومه،
بیشتر معطوف به محتوا و تفکر حاکم بر اثر است.
 -8-2-5دلباختگی به پیامبر
با مطالعه مغازی به وضوح میتوان به این نتیجه رسید که صرفی ارادت ویژهای به پیامبر دارد .در
جای جای متن شاهد تنوع در استفاده از اسامی ،القاب و عناوین مختل پیامبر هستیم:
محمد(تکرار بیش از صد وهفتاد بار) ،احمد(تکرار بیش از صد بار)« ،مصطفی»(بیش از نود بار)،
«شه انبیا»(تکرار بیش از شصت بار)« ،خیر البشر»(بیش از پنجاه بار) «رسول خدا»(بیش از چهل
بار) « ،خیر االنام»(سی بار)« ،خاتم المرسلین»« ،نبی» و...
شاعر به تناسب موقعیتها و شرایطی که پیامبر در آن قرار دارد و فضای متن ایجاب میکند بر سر
شوق میآید و ارادت قلبی خود را به پیامبر ابراز میکند:
کرررره برهانررررد از ظلمررررت مررررن مرررررا
بررررده سرررراقی آن جررررام روشررررن مرررررا
در آن بنگررررررم عکررررر نرررررور نبررررری
از آن عکررر ر یرررررابم حضرررررور نبررررری
بیت()305-300
 -2-2-5روایت ساده از زندگی پیامبر
در سطح فکری اثر ،خواننده شاهد نوآوریهای منحصر بفردی میشود که کمتر سابقه داشته است.
یکی از این نوآوریها بیان زندگی پیامبر در قالب زبان روایی و همه فهم است که تقریبا خواننده
فارسی زبان بدون وقفه و مشکل در جریان زندگی پیامبر قرار میگیرد .به نظر میرسد صرفی با اتخاذ
این روش سعی در زنده نگهداشتن تاریخ پیامبر داشته است نه اثبات خود به عنوان یک شاعر چیره دست.
نمررروده اسرررت اخررروان خرررود را طلرررب
فترررراده اسررررت در اضررررطرابی عجررررب
ج

ج

بنررری هاشرررمی غرررم خرررورش آمدنرررد

بنرررری مطلررررب هررررم برررررش آمدنررررد

بررره ایشررران خبرررر کررررد از آن مشرررورت

نهادنررررررررد پررررررررا در ره مرحمررررررررت

-3-2-5تصوف و سیر و سلوک
صرفی در این اثر تنها به ذکر سرگذشت پیامبر نپرداخته است بلکه ابتدا و انتهای منظومه
مغازیالنبی را برای بیان زندگی و عقاید و افکار خود انتخاب است .بخش عمده منظومه فکری
«مغازیالنبی» را اعتقادات «صرفی» در حوزه تصوف و سیر و سلوک عارفانه شکل داده است.
بررررین نکتررره دار از سرررر هررروش گررروش
بیرررا صررررفیا بررراز کرررن گررروش هررروش

کرره چررون کرررده سررالک در اطرروار سرریر

دریرررن راه رفتررره بررره هرررر چررراره سررریر
(ب)552-555

«-4-2-5خودزندگی نامه» نویسی منظوم
یکی از انواع ادبی ،زندگینامه نویسی است .اما «ممکن است کسی خود ،زندگینامه خویش را
بنویسد که به آن اتوبیوگرافی میگویند(».انواع ادبی ،شمیسا :ص )292یکی دیگر از نوآوریهای
مغازی روایت زندگی خود به صورت «زندگی نامه خود نوشت»(اتوبیوگرافی) به شکل نظم است.
عالوه بر ارزش ادبی این موضوع ،شاعر در ضمن روایت زندگی شخصی ،خواننده را در جریان اوضاع
اجتماعی و فرهنگی دوره خود قرار میدهد.
ز حررالی کرره بررر مررن گذشررته اسررت پرریش
بگررررویم دال بعضرررری از حررررال خررررویش
(بیت)995
بررررره طررررروف مرررررزار امیرررررر کبیرررررر
مشررررف شرررد آن جرررا فقیرررر وحقیرررر
(بیت)551
 -5-2-5معرفی مشایخ بزرگ صوفیه
صرفی در اثنای سرودن مغازی و به ویژه در بخشهایی که درباره زندگی خود صحبت میکند از
بزرگان صوفیه زمان خود و افراد سرشنا و مشهوری نام میبرد که میتواند اطالعات دست اولی را
در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
بررره دل مرشرررد جرررامیم ریخرررت نرررور
سرروی بلررخ هررر گرره کرره کررردم عبررور
موفررررق برررره ارشرررراد اهررررل طلررررب
محمرررررد ورا نرررررام و زاهرررررد لقرررررب
مرررررریض طلرررررب را از ایشررررران شرررررفا
جررررز او نیررررز آنجررررا ز اهررررل صررررفا
کررره مررریداشرررتش دوسرررت پروردگرررار
 520یکرری دوسررت نررام آن والیررت شررعار
ز الصرررروّم لرررری آمررررده فرررریض جررررو
دگرررررررر سرررررررید روزه داری کررررررره او
بیتهای ()525-551
-6-2-5تعلقات مذهبی:
علی رغم اینکه برخی از مورخین صرفی را اهل تسنن دانستهاند ،لیکن شواهد و قراینی در متن و
همچنین زندگی وی (دیدار از مشهدالرضا ،حمایت شاهان صفوی از وی و )...در دست است که
نشان میدهد صرفی شاعری شیعه مذهب است یا الاقل در سنیگری تعصبی ندارد:
دیدن شفای نابینا در مشهدالرضا
نبرررررودیش مرررررانع ز فررررریض خررررردا
ولرررری بررررود اعمرررری و عیررررب عمررررا
کرررره آن جاسررررت قبررررر امررررام هرررردا
مررررررن و او در آن گنبرررررررد پرصرررررررفا
شرررربی بگذرانرررردیم بررررا هررررم تمررررام
کررره خرررواهیم فیضررری ربرررود از امرررام
(ب)100-539
ج

بررره کُحرررل الهررری عجرررب سررررمه نررراک
دو چشرررم از غبرررار عمررری صررراف و پررراک
(ب)109
همرررری گفتمرررری دم برررره دم یررررا امرررام
خطرررراب از ادب کردمررررری یرررررا امرررررام
بررره عرررین بصرررارت شرررده وا دو چشرررم
شررررردم بررررراز بیرررررداربینا دو چشرررررم
(ب)109-101
ابیاتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد نشان میدهد علیرغم مطالبی که درباره اهل تسنن بودن
صرفی بیان میشود ،او شاعری محب اهل بیت است و گاه اقرار به رافضی (شیعه) بودن میکند:
اگررررر رافضرررری گرررروییم گررررو بگررررو
ز حررررررررب علرررررررری و محبرررررررران او
(ب)1559
پررر از مرررن علررری مرررر شرررما را ولررری
علررری از مرررن اسرررت و مرررنم از علررری
دگرررررر نیرررررز فرمررررروده اش مصرررررطفی
نکررررده برررر ایرررن یرررک سرررخن اکتفرررا
ولرررری بررررر وی البترررره باشررررد علرررری
کرره هرررک کرره هسررتم مررن او را ولرری
(ب)9-1591
-3-5ساختار بالغی
ج

«زبان ادبی ،زبانی است مخیل و تصویری ،یعنی مرکب از تشبیه و استعاره و مجاز و ...است(».بیان،
شمیسا :ص )99ساختار بالغی دربر دارندة تمام مؤلفههای بدیع معنوی و بیان است .پیشتر اشاره
کردیم که جنبه تاریخی اثر بر جنبههای ادبی آن رجحان دارد ،به عبارتی متن بیش از آنکه بر
ادبیت کالم متمرکز شود ،معنامحور است ،در نتیجه مخاطب با حوزههای بالغی خاص مواجه
نمیشود ،به ویژه اینکه این اثر تقلیدی از نظامی است و بر همین مبنا ذهن مخاطب فرهیخته در
انتظار گونههای متنوع بالغی میباشد ،لکن با تعمق در این متن ذهنیت مذکور کمتر محقق میشود؛
البته این بدان معنا نیست که صرفی از تمام ممیزههای بالغی صرف نظر کرده است؛ شاخصترین
مختضات بالغی این اثر را میتوان بدین گونه دسته بندی نمود:
ارسال المثل:
لررررب از شرررروربایش کنرررری برررراز تررررر
همررررران آش در کاسررررره باشرررررد اگرررررر
(ب)2150
کررره ترررا دیرررده فررررق از شرررنیده بسررری
خبررردار از ایررن نکترره خررود هررر کسرری
(ب)929
استخدام:
شررررده آفررررت هررررر وضرررریع و شررررری
لقررررب آفترررری و برررره طبررررع لطیرررر
(ب)531
و ز آن جرررام دیررردم شررررابی بررره کرررام
پرر از مشررهد طررو رفررتم برره جرررام
(ب)152

اغراق:
ز لطفررررش ببررررین کرررروه را کامیرررراب

مرصرررررع کمرررررر از زر و لعرررررل نررررراب
(ب)90

التفات:
برررررررره دروازه شررررررررهر ام القررررررررری

رسررررریدیم و بنشررررراندم آن طفرررررل را
(ب)5201

تصویرگری:
بررره دریرررا کررره مرجررران رنگرررین نهررراد
بکررروبم مرررن آن قلعررره را بررری درنرررگ

حنرررا بسرررتهاش پنجررره در دسرررت داد
(ب)92
چررو آن تخررم مرغرری کرره کرروبی برره سررنگ
(ب)9251

تضاد:
اگرررررر از کمرررررال نشررررراط و سررررررور
تقرررری آنکرررره تقرررروایش از ماسواسررررت

برررررود گریررررره شرررررادی او چررررره دور
(ب)5391
فنررررایش ز غیررررر و بقررررا بررررا خداسررررت
(ب)211

تضمین آیات و احادیث:
پرررر از عررردل سرررازد جهررران را بررره فرررور
خررررردای سرررررالطین و کشرررررور گشرررررا

کماملئررررررت االرض ظلمرررر راً و جررررررور
(ب)212
و مررررن تنررررزع الملررررک ممررررن یشررررا
(ب)31

تلمیح
از آنجا که صرفی اقدام به سرودن زندگی پیامبر نموده است ،به تبع آن از آیات و احادیث گاه به
شکل اشاره و گاه به شکل تضمین بسیار استفاده کرده است.
بیامیخررررت در دفررررع سررررم الممررررات
بررره خررروان رهرررش خضرررر آب حیرررات
(ب)209
زسرررروگند والعصرررررر عصرررررش مرررررراد
بررره عصررررش در رحمرررت ایرررزد گشررراد
(ب)253
رجوع و استدراک
مقررررامش رفیررررع و مکررررانش جلیررررل
بررره میررردان ملرررک خررروی سرررید خلیرررل
(ب)515

نبررروده اسرررت سرررید ولررری بررر عزیرررز
(ب)511

خلیلررررری دگرررررر در قراکرررررول نیرررررز
***
برررره سرررروی قراکررررول زآنجررررا عبررررور
خلیلررری کررره مرررذکور شرررد کررررد حرررل

نمررررررودیم و دیرررررردیم دارالسرررررررور
(ب)511
بسرررری مشررررکالتم برررره علررررم و عمررررل
(ب)519

طرد وعکس
علرررررری ولرررررری آن ولرررررری علرررررری
ز لطرررررر تررررررو قهرتررررررو ای الرررررره
معما گویی
فررررن تعمیرررره بررررردم از وی برررره کررررار

برررررود رازهرررررای نهررررران منجلررررری
(ب)215
گهررری کررراه کررروه و گهررری کررروه کررراه
(ب)12

بررره نررروعی کررره گشرررتم و زآن نامررردار
(ب)911
بدیهررررررره همیگفتمررررررری بیعررررررردد
معمرررا کررره فکرررری اسرررت نرررزد خررررد
(ب)911
چرررو کرررردیم رفتررریم در شرررهر یررر
گرررررذرجانب ملرررررک ترکررررران هرررررو
(ب)519
عیرررران فرررریض یاسررررین از او دم برررره دم
نررره یررر بلکررره یاسرررین بُرررود در رقرررم
(ب)513
غلو و اغراق :صرفی در خالل اشعارش ذکر کرده که اهل اغراق نیست:
کررررم از سرررراحری نبررررود انرررردر بیرررران
گررررر اغررررراق و تشرررربیه و امثررررال آن
(ب)959
از آن پرترررررو اصرررررال نیابرررررد فرررررروغ
چرررررو باشرررررد در آن پرترررررویی از دروغ
(ب)955
ایهام تضاد
ولررری قررربحش از کرررذب او روشرررن اسرررت
اگررر چرره برره شررعر اکررذبش احسررن اسررت
(ب)951
تشبیه
از آرایه تشبیه در این متن بسیار استفاده شده است ،بهخصوص تشبیه بلیغ (اضافه شبیهی) از
بسامد باالیی برخوردار است .نمونهای از تشبیهات بلیغ وتشبیه مضمر :بر تمکین ،نخل قدم ،آفتاب
هدیت ،دریای احسان ،زنگ غفلت ،بحر حیا ،بحر جود ،بحر عرفان ،دریای فیض ،کوه وقار ،مرآت دل.... ،

رُخرررش شرررمع و عرررالم همررره خانرررهای
خرررررد شرررریرخواری زپسررررتان صُررررنع

بررررر آن شررررمع جبرییررررل پروانررررهای
(ب)511
هجرررراخوان فلررررک در دبسررررتان صُررررنع
(ب)29

کنایه
کنایات این اثر با توجه به مطالب پیش گفته ،عمدتاً روشن و واضح است .در این متن خواننده با
گونههای رمز رو به رو نیست ،بلکه بیشتر کنایات از گونه ایما میباشند که معنای آنها صریح و خالی
از پیچیدگی است:
بررررر اوج فلررررک پررررای دیگررررر نهرررراد
جهرران راچررو یررک پررای بررر سررر نهرراد
(ب)903
وگررررر سررررنگ در زیررررر سررررر باشرررردش
اگرررره پررررایش آگنررررده پررررر باشرررردش
(ب)955
فترررررد دامرررررن ترررررو از آن دامرررررنم
بررره دسرررتی کررره در دامرررن کررر زنرررم
(ب)559
برررره قررررتلش زده دامررررنانرررردر میرررران
بررررررردانجا رسررررررریدند آن شرررررررامیان
(ب)395
 -6نتیجه گیری
صرفی یکی از شاعرانی مطرح قرن دهم است که آثارش نماینده اهمیت و نقش موثر او در ترویج
زبان فارسی در منطقه کشمیر میباشد ،بارزترین ویژگی صرفی کشمیری که باعث شهرت او شده
است سرودن مثنویهایی به تقلید از نظامی به نام «پنج گنج» است .چهارمین بخش این منظومه
به نام «مغازی النبی» میباشد که هنوز چاپ نشده است .این اثر به تقلید از سبک اسکندر نامه
نظامی است؛ موضوع مغازی احوال ،زندگی و شرح غزوات پیامبر اکرم(ص) است.
با بررسیهای خصوصیات فکری ،زبانی و بالغی در میابیم که صرفی سعی نموده اشعارش را به
سبک خراسانی و خصوصاً عراقی نزدیک کند .او بیش از همه سعی کرده مقلد نظامی گنجوی باشد.
هرچند از نظر زبانی و بالغی بسیار ضعی عمل کرده است؛ یعنی استعارهها و مضمون آفرینیها
نظامی در مغازی یافت نمیشود .با توجه به اینکه صرفی یک شاعر متصوف است در جای جای شعر
او کلمات عرفانی و فلسفی خود را نشان میدهد.با بررسیهای انجام شده در دستگاههای آوایی،
واژگانی ،نحوی و بالغی به این نتیجه میرسیم که او بیشتر درصدد بیان مضمون بوده است تا
درگیر شدن در فن شاعری .او همانند یک مور دقیق به شرح رویدادهای و حوادث زندگی
پیامبر(ص) پرداخته و تالش کرده است تا حد امکان این وقایع را به دور از ابهام به خواننده منتقل
نماید؛ اگر چه در این زمینه موفق شده ولی نتوانسته ضع های خود را در زمینه خصوصیات بالغی
و زبانی پنهان کند .صرفی از ابزارهای ادبیی که ادبیت دستگاههای مختل متن را –به دلیل
موضوع کتاب-بسیار برجسته نماید ،پرهیز میکند .هر جا که صرفی از ابزارهای ادبی استفاده کرده

است سعی داشته تا متن از روانی و روایی بودن فاصله نگیرد به عنوان مثال در استفاده از کنایه
تنها از کنایاتی که عمدتاً روشن و واضح است استفاده کرده است و خواننده متن با گونههای رمز
روبه رو نیست ،بلکه بیشتر کنایات از گونه ایما میباشند که معنای آنها صریح و خالی از پیچیدگی
است .آنجا که صرفی اقدام به سرودن زندگی پیامبر نموده است ،به تبع آن از آیات و احادیث گاه به
شکل اشاره و گاه به شکل تضمین بسیار استفاده کرده است و این موضوع بسآمد بسیار باالیی دارد
از لحاظ محتوایی و فکری اثر بیشتر بیانگر ارادت به پیامبر و خاندان ایشان و همچنین بازگو کردن
کرامات حضرت پیامبر و شناساندن اکابر صوفیه و طریقت آنان است.
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