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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
آید : آثاری كه از دذشته باقی مانده است، میراث فرهنگی یک سرزمین بشمار میهدف و زمینه

ؤلّفان خود در اختیار نسل امروز ای در زمینج ساختار فکری، اعتقادی و زبانی مو اطالعات دسترده

ها قرار میدهد. آفرینش آثار ادبی در ادوار مختلف دچار فرازونشیبهایی بوده است. در برخی دوره

و از جمله در دورۀ قاجار، براساس تحوالت سیاسی و مناسبتهایی كه در حکومتها برقرار بوده 

كه سالهایی از دورۀ قاجار ازلحاظ ای اند؛ بگونهاست، روشها و سبکهای مختلفی پدیدار شده

است. یکی از این آثار متاح الفتوح اثر میرزا آفرینش آثار نثر و نظم بسیار غنی و متنوّع بوده 

 محمّدحسین شریف كرمانی است.

شناسی و روش تحلیل محتوا و با استفاده از منابع : در این جُستار با رویکرد سبکروش مطالعه

 ه بررسی شده است.ای اثر یادشدكتابخانه

كتابی است به نثر از آثار میرزا محمّدحسین شریف كرمانی، مشتمل بر « الفتوحمفتاح» ها:یافته

ایراد معجزات، بیان نبردها و حاالت حضرت علی )ع( در نبرد با ناكثین، قاسطین و مارقین. این 

 وردن اشعار زیبا از شاعرانكتاب بدلیل تالش مؤلّف برای تزئین كالم و بکاردیری عبارات بدیع و آ

مختلف و همچنین شاهد آوردن آیات و احادیث و تركیبهای زیبا در مدح علی )ع(، از سبکی 

 مقبول و دل سند برخوردار است. 

مفتاح الفتوح از یک سو بدلیل ویژدیهای محتوایی و باورهای مذهبی و درج روایات  گیری:نتیجه

ر از نظر تبحّر و تسلط مؤلّف بر ادبیات و فرهنگ و آداب تاریخی حائز اهمیت است و از سوی دیگ

و رسوم جامعه و استفاده از آثار فولکلوریک. بعالوه مفتاح الفتوح ازلحاظ منابع و محتوا بر نقل 

استوار است. مفتاح الفتوح از  الفیروایتهای تاریخی از كتب معتبر شیعه و سنّی از جمله كتاب 

ریک و مرتبط با فرهنگ عامّه، قدرت نویسنددی مؤلف، بیان محکم نظر بکاردیری ادبیات فولکلو

و استفاده از شگردهای فرازوفرود داستانی برای ایجاد كشش در روایتهای تاریخی و ایجاد هیجان 

سازیهای نو قابل توجه پردازیهای بدیع، و تركیبو رغبت در مخاطب، كاربرد اشعار پندآموز، عبارت

 است. و تعمق
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The works left from the past are considered 
the cultural heritage of a land and provide extensive information about the 
intellectual, belief and linguistic structure of its authors to today's generation. 
The creation of literary works has had ups and downs in different periods. In 
some periods, including the Qajar period, based on political developments and 
occasions that have been established in governments, different methods and 
styles have emerged; In such a way that the years of the Qajar period have been 
very rich and diverse in terms of the creation of works of prose and poetry. 
METHODOLOGY: In this study, the work of the mentioned work has been 
studied with the stylistic approach and content analysis method and using the 
library resources. 
FINDINGS: Meftah al-Futuh is a book of prose by the works of Mirza 
Mohammad Hossein Sharif Kermani, including the performance of miracles, the 
expression of battles and the states of Imam Ali (as) in the battle with the 
Nakesin, Qaseteen and Mareqin. This book has an acceptable and pleasant style 
due to the author's efforts to decorate the words and use novel expressions 
and bring beautiful poems from different poets, as well as bringing beautiful 
verses, hadiths and combinations in praise of Ali (AS). 
CONCLUSION: Conclusion: Meftah Al-Futuh is important on the one hand due 
to its content characteristics and religious beliefs and the inclusion of historical 
narrations, and on the other hand in terms of the author's mastery of literature, 
culture and customs of society and the use of folklore works. In addition, in 
terms of sources and content, Meftah al-Futuh is based on quoting historical 
narrations from authentic Shiite and Sunni books, including the book Al-Fi. Al-
Muftah al-Futuh in terms of using folklore literature related to popular culture, 
the author's writing power, strong expression and the use of narrative tricks to 
create tension in historical narratives and create excitement and desire in the 
audience, use instructive poems, original phrases, and new combinations 
Attention and contemplation. 
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 مقدمه
 بعضی ای دارد.های خطی جایگاه ویژهدر تاریخ ادبیات و فرهنگ مردم ایران، پژوهشهای مربوط به تصحیح نسخه

ها بدلیل اشتمال بر مسائل عمومی و موردنیاز تمام اقشار ملت و نیز بسبب ویژدیهای هنری و ادبی از متون و نسخه

اند و از آنها تصحیحات متعددی ارائه شده است. در كنار این دسته از خای خود، مورد توجه بیشتری واقع شده

اند و متن منقّح و قابل استفادۀ همگان از آنها در واقع شدهمتون، با متونی مواجه میشویم كه كمتر مورد توجّه 

ای كمتر توجّه شده است. حال آنکه این آثار دارای ارزشهای دست نیست. در این میان بخصوی به آثار منطقه

 العادۀ فرهنگی و ادبی نیز میباشند. از جملج نویسنددان بزردی كه آثار او ناشناخته است، میتوان به میرزافوق

بن محمّدعلی شریف كرمانی اشاره كرد. بخش عمدۀ آثار او در حوزۀ ادبیات آیینی است. یکی از این محمّدحسین

حضور  ، در بیان وقایع اسالم، با تکیه بر زنددی و كرامات امیرالمؤمنین )ع( است.الفتوحمفتاحآثار درانقدر به نام 

ی منبع شناستواند برای محققان تاریخ، ادبیات آیینی و مردممفتاح الفتوح در میان آثار تاریخی و ادبی كرمان می

 باارزشی تلقی شود.

 

  سابقۀ پژوهش

محمّدحسین شریف كرمانی، از یک سو بدلیل ویژدیهای محتوایی و باورهای مذهبی  الفتوح اثرمفتاحنسخج خطّی 

استانهای تاریخی اهمیتی ویژه دارد و و استفاده از منابع معتبر و قابل استناد اهل سنت و شیعه و درج روایات و د

از سوی دیگر بدلیل تبحّر و تسلّط مؤلف بر ادبیات، فرهنگ، آداب و رسوم جامعه، بکاردیری ادبیات فولکلوریک و 

( مهم تلقی میشود. قدرت نویسنددی، بیان 56؛ 447؛ 15؛ 31الفتوح: ی مرتبط با فرهنگ عامه )مقدمج مفتاح

ای فرازوفرود داستانی برای ایجاد كشش در روایتهای تاریخی و ایجاد هیجان و رغبت محکم و استفاده از شگرده

تن های قابل توجه این مسازیهای نو نیز از نکتهپردازیهای بدیع، و تركیبدر مخاطب، كاربرد اشعار پندآموز، عبارت

 مرعشی نجفی و دانشگاه اهللهای كتابخانج آیجاست. از این كتاب سه نسخه موجود است. دو نسخه در مجموعه

ای دیگر از این كتاب نیز در كتابخانج مجمع ذخایر اسالمی موجود است. موضوع این مقاله معرفی اصفهان و نسخه

نسخه موجود در كتابخانج آیجاهلل مرعشی نجفی است كه تا كنون معرفی نشده و هیچ اثر پژوهشی مستقلی درمورد 

 ین كار پژوهشی در این حوزه است. آن انجام نشده است و این اثر نخست

در اواخر دورۀ قاجار برای نوشتن اینگونه »نسخج در دست تحقیق به خط نستعلیق تحریری نگاشته شده؛ ادرچه 

(؛ چنانکه نسخج دیگری از همین كتاب 651: 4344نژاد، )هاشمی« متون غالباً از خط نسخ استفاده میشده است

اند، به خطوط نستعلیق آموخته داشتهای از كتابها كه مخاطبان خای و دانشهبه خط نسخ موجود است. البته پار

ت؛ خوانی و دلنشینی این خط اساند. نگارش كتاب به خط نستعلیق تحریری بدلیل خوشتحریری  نگارش یافته

كاشفی  روضج الشهدایزیرا كتاب باوجودآنکه مخاطب عام داشته است، توسط واعظین، درست مثل خواندن 

سبزواری، در مراسم مختلف از رو خوانده میشده و خواندن كتابهایی كه با استفاده از خطوط نستعلیق و تحریری 

بر استفاده از مطالب علمی و تاریخی كتاب، مایج حظِّ بصر را نیز فراهم میکرده و در دلنشین اند، عالوهنگارش یافته

 به اهمیت زیبایی بصری آثار مکتوب، دفته است: شدن مطالب مؤثر بوده است. چنانکه موالنا با اشاره

 (434دوشم شنید قصّج ایمان و مست شد      كو قِسم چشم؟ صورت ایمانم آرزوست )دیوان شمس: 
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 روش مطالعه
دیری از هو با بهر الفتوحمفتاحاین جستار با تدقیق در سبک زبانی و بالغی آثار ادبی دورۀ قاجار و مطالعج موردی 

ین ای صورت پذیرفته و در صدد تحلیل مهمترشناس و نیز استفاده از منابع كتابخانهیفی و تحلیل سبکروش توص

 ویژدیهای سبکی و زبانی اثر یادشده است. 

 

 بحث و بررسی

ملّا محمّدحسین شریف كرمانی، فرزند محمّدعلی، از علما و واعظان قرن سیزدهم هجری است. دربارۀ نویسنده: 

شاه قاجار است. نویسندۀ كتاب برغم آنکه در روزدار خود دارای مناصب و مشاغل درباری مهم یوی معاصر فتحعل

بوده و در دربار فتحعلی شاه قاجار خدمات دونادون سیاسی و اجتماعی را بعهده داشته، تقریباً ناشناخته است. 

ست كه برمبنای آن، اثر را از ناشناس ماندن وی تا حد زیادی بسبب سنّتهای رایج در روزداران پیشین بوده ا

اند. نیاز از دانستن نام و نسب و القابِ صاحبِ اثر میدانستهاند و ماندداری آثار را بیصاحب اثر مهمتر تلقی میکرده

اند كه با هدف واالی های عرفانی، حفظ نام و معرفی خود را نوعی ابراز منیّت میشمردهبعالوه برمبنای اندیشه

ی نفس و خود را ندیدن در تقابل بوده است. ازاینرو تمایل چندانی به حفظ نام و بیان ویژدیهای عرفان، یعنی فنا

بندۀ ضعیف ابن محمّدعلی كرمانی »اند. نویسنده در معرّفی خود به عبارت: فردی خود احساس نمیکرده

 .( بسنده كرده است41محمّدحسین الشّریف )روضج حسینیه: 

ای كه خود نویسنده در نویسندۀ كتاب منحصر میشود به اطالعات ناقص و شتابزده اطالعات ما در حال حاضر از

مقدّمج آثار و داه بطریق حدیث نفس، و به مناسبتی خای در متن آثارش به آنها اشاره كرده است. میرزا 

ر ابتدای ای كه دمحمدحسین شریف كرمانی در اواخر قرن دوازدهم در كرمان متولد شده است. با توجه به نکته

ک هزار در زمان ی»آورده، تاریخ دقیق تولد او را میتوان بروشنی استنباط نمود. وی میگوید:  ریاض الفضایلكتاب 

)ریاض « و دویست و پنجاه و هفت هجری كه هفتاد مرحله از عمر دذشته و مدّت عنفوان جوانی س ری دشته

آید بدست می 4497ر و دویست و پنجاه و هفت، سال الف(. با كسر نمودن هفتاد از هزا 4الفضایل، نسخج خطی: 

 (.4ای برای تعیین آن بدست نیامد )كه سال تولد اوست؛ اما سال وفات وی مشخص نیست و قرینه

آید كه در دربار شاهان قاجار، بویژه فتحعلی شاه به كار دیوانی مشغول بوده است؛ های او برمیاز فحوای نوشته

ه چندان راضی نبوده و از سکونت در تهران و درفتاری در بند هَلَکات آن شهر دریزان لکن از این منصب و مشغل

ی سنجضیایِ عارفانِ معارفِ ربّانی، ناهجانِ مناهجِ نکتهبه رایِ آفتاب»(. چنانکه میگوید: 3الفتوح: بوده است )مفتاح

ین جانی، محمّدحسۀ ورطج رنجوری و خستهدانی معروض میدارد كه این افتادۀ بستر ضعف و ناتوانی و درماندو نکته

شریف كرمانی، مدّت بیست و پنج سال قبل از این، با وجود خدمات دیوانی و مشاغل دنیای دنیّج فانی كه سنین و 

فزایِ جوانی و شباب كه به رسمِ طراوت و خضارتِ شهور عمر پر نکال از اربعین به خمسین رسید و زمان بهارِ فرح

پرشتاب مینمود و قوایِ نامیه در نشوونما بود، از نموّ نمایش و ترقّی و فزایش، به حدّ وقوف و تنزّل  دلزارِ كامرانی،

قرین دردید و در آن مدّت مدید و زمان بعید، در این سرای پست و بلند كه پستیش زیاده از چون و چند و بلندی 

الطین و حُکّام و خوانین را بر راحت و آسایش او سراسر دزند بود، به پستی و بلندی بسی دوید و حدیث امرا و س

دزید. باألخره بجز خسارت و ندامت فایده ندید و دلی در این دلزار پرخار نچید و حاصلی بجز بیحاصلی، حاصل 

نگردید. با خود اندیشید كه ای غافل! تا چند جاهلی و از سُکرِ عالیق و عوایق دنیوی الیعقل؟ كاری كن كه به كارت 

 (.3)همان: « ری كه عقدۀ غفلت از كارت دشایدآید و فک
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 فضائلالریاضو  روضجالحسینیّه مالمحمّدحسین شریف كرمانی عالوه بر مفتاح الفتوح، دو كتاب دیگر به نامهای

ای در الساّلم نوشته شده و مشتمل بر مقدّمهدر فضائل و مصائب ائمّج معصومین علیهم روضجالحسینیّهنوشته است. 

 الفضائل فی فضائل االئمج الوسائلریاض ای در معجزات آن بزردواران است.در شأن آن حضرات و خاتمه آیات وارده

های دونادون اعجاز ائمج معصومین )ع( و بیان مناقب آنها اختصای نگاریهاست و به جنبهبنوعی در زمرۀ فضایل

كتابهای شریف كرمانی جلب توجه میکند  دارد و متضمّن احادیث غریبه در معجزات و فضایل ائمّه است. آنچه در

و بر دلنشینی مطالب میفزاید، از سویی مرهون نثر پخته و فرهیختج كتاب و از سوی دیگر مدیون بیان پركشش 

 داستانی و شیوۀ روایتگری مؤلف است.

ه ویسنده، كالمتّقین، امیرالمؤمنین )ع( است. نجنگها و معجزات امام الفتوحمفتاحموضوع كتاب موضوع كتاب: 

مسلمانی معتقد و از پیروان شیعج دوازده امامی است و ارادتی ویژه به اهل بیت و پیشوای شیعیان دارد و همچنین 

بر تألیف كتابی تازه همّت دمارد كه غزوات و معجزات »ای پیدا میکند تا نگاری خوش ذوق و خلّاق است، بهانهتاریخ

علّت غایی و »(. وی در سبب تألیف كتاب بیان كرده است كه 1همان: « )جناب حلّالِ مشکالت را در آن نگارد

سبب كلّی در تألیف و تحریر این كتاب بجهت نایرۀ خوابی است كه یکی از دوستان دیده بود و برمبنای آن خواب، 

 سگال دردید كه انجام آن نسخج شریفه به خاطر دذشت و به اختتاماعجاز امام زمان شامل حال این مخالصت

كیشانِ بدنهاد خاطر ناشاد است تا از جرایم پیوست. ان شاء اهلل در این هفتاد كه بنیاد عمر بر باد و از جورِ ستم

 (.9)همان: « بی ایان رَسته و رقبج خود را با آن عروۀ متین بسته باشد

اینکه  ل شود تاشریف كرمانی بیان میکند كه مدّتی در جستجوی منابع معتبری بود كه به هدف عالی خودش نای

را كه مصنّف آن اهل سنّت بود و به قول نویسنده، طریقج تقیّه را پیموده و به همه جهت دور « تاریخ الفی»كتاب 

از انصاف نبود و مانند متعصّبانِ ناصاف، چشم از حق ن وشیده و كشّاف و وصّاف غزوات و معجزات بود و تاریخ 

ت تا هزار سال به تفصیل بیان كرده بود )همانجا( یافت و آن را مبنای زنددانی پیامبر اكرم )ی( را از زمان هجر

نگارش اثر خود قرار داد. وی یادآور میشود كه این كتاب را از دست محمّدرضا میرزا فرزند فتحعلی شاه قاجار 

مار لشرا میتوان جامعترین تاریخ عمومی به زبان فارسی دانست كه به روش سا تاریخ الفیدریافت كرده است. 

قارۀ هند، آسیای صغیر، آفریقای شمالی، جزیرۀ عربستان، ایران، شبهدربارۀ تاریخ سرزمینهای اسالمی همچون شبه

(. تاریخ الفی از نظر نقل روایات 773: 4316نشین تألیف شده است. )نفیسی، ماوراءالنهر و دیگر مناطق مسلمان

رین مآخذ دورۀ هزارسالج تاریخ ملتها و دولتهای اسالمی است. مختلف دربارۀ وقایع و موضوعات دونادون از مفصّلت

بر تاریخ الفی، از منابع معتبر دیگری همچون روضجاالحباب فی سیر النّبی واآلل البته شریف كرمانی عالوه

 میرمحدث، صحیح مسلم بخاری، تاریخ یافعی، شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، حلیه االولیای ابونعیم اصفهانی،

 لفیتاریخ امناقب ابن شهرآشوب و ... نیز بهره برده است؛ لکن آنچه بیشتر مشهود و چشمگیرتر است، ذكر نام 

 است كه در چندین جای كتاب بصورت متواتر اتفاق افتاده و احتماالً بیشترین استفاده را از این اثر داشته است.

 بعضی از معجزات امیرالمؤمنین»ریخی و روایی شیعه، شریف كرمانی اذعان میکند كه با مراجعه به متون معتبر تا

كه در آن ازمنه و شهور در غزوات و اسفار ظاهر دشته و در كتاب الفی نبود، ضمیمج این رساله ساخته كه جامعیت 

)همانجا(. وی برای نجات « ضمیر را از مطالعه و مالحظج آن قرین مرام و شادكام درداندآن تمامِ روشندالنِ صافی

زحمت و مهلکج تهران، تألیف این كتاب شریف را كه شامل غزوات و معجزات امام المتّقین، امیرالمؤمنین میباشد،  از

 بهانه قرار داده و ظاهراً به كرمان بازدشته و در همین شهر تألیف آن را ب ایان رسانده است.
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ر زمان فتحعلی شاه قاجار است، از مؤلّف، كه از دیوانیان دستگاه پادشاهی دوجه تسمیه و سبب تألیف كتاب: 

وضعیت خود ناراضی است، بویژه اینکه از زنددی در تهران بسیار ملول دشته و بدنبال راه خالی است، تا اینکه 

دردانی با او دوست بود )همان: خوانی و مجلسیکی از دوستان اهل قائن كه مدّتها در كرمان متوقف بوده و در روضه

یِ نمای، ثانپناه به این بلد تشریف آورده و این بلد را از جمالِ خدایا شنید كه شاه والیت(، شبی در عالم رؤی3

سدرۀالمنتهی كرده است. در عالم خواب به هزار شوق و شعف روانج خدمت شاهنشاه لوكُشِف شده، از ذوق در 

ر خدمت اقدس امام زمان شرفیاب آستانه زانو زده، متّوجه جمال و جالل كبریایی دردید و مولّف عاصی را دید كه د

شامل نهاده و مولّف ضعیف، بر جمال انور مظهراهلل، نور دیده دشاده، در خدمتِ سعادت ریاض الفضایلاست و كتاب 

شاهنشاه لوالک داستان معاویه... و رزم صفّین را بیان میفرمایند و به لسانِ كوثرترجمان پرده از شرح دلشنِ راز 

(؛ اما شریف 3داری، آخوند مذكور نَقل این خواب را، نُقل مجلس احباب و اصحاب نمود )همان: میگشایند. بعد از بی

بجهت مشاغلِ دیوانی و سنوحِ سوانحِ آسمانی و درفتاری عالیق و عوایق »كرمانی آن را چندان جدّی نگرفت و 

ست، خواب مذكور از نظر... محو نفسانی و شداید امور دنیای دنیّج فانی و غفلت و نسیان كه الزمج طبع انسانی ا

دشته... تا اینکه در زمان یک هزار و دویست و پنجاه و هفت هجری كه هفتاد مرحله از عمر دذشته و... بعلّت 

« سوانحات دهر دون و نامالیمات زمانج بوقلمون در دارالخالفج طهران، قرین ماللت و مرارت بیکران دنیوی بود

نج خالصی از مقامات درباری قرار میدهد، به كرمان بازمیگردد و به نگارش مفتاح (. خواب مزبور را بها1)همان: 

آورد. جالب آن است كه بعد از اتمام این رساله، لطف امام شامل وی شده و از درفتاری دارالخالفج الفتوح روی می

 (.4مسمّی میکند )همان:  الفتوحمفتاحتهران خالی میشود ... و این رساله را  به 

 

 ویژگیهای سبکی مفتاح الفتوح   
یع لفظیی ها و صنادیری از آرایهبر بهرهمفتاح الفتوح دارای سبکی بسیار دلنشین و زیباست. شریف كرمانی عالوه

مانند جناس و سجع و واج آرایی، توجهی ویژه به فنون سخنوری و طرز بیان عالمانه و واعظانه داشته است و این 

های تراهیک مطالبی كه بیان نموده است، برمیگردد و از سوی دیگر ت موضوع و جنبهامر از یک سو به جذّابی

مرهون لطافت بیان و توانمندی نویسنده در استفاده از امکانات نثر فارسی است. باید توجّه داشت كه یکی از 

نرو وانده شود. ازایویژدیهای مهم مفتاح الفتوح آن است كه نوشته شده تا بر سر جمع با صدای بلند و آهنگین خ

برای نویسنده، تنها بیان مطالب اهمیت ندارد. در كنار اهمیت موضوع و درونمایه، شیوۀ بیان نیز حایز اهمیت 

فراوان است. بهمین سبب، نویسنده پیوسته درصدد است كه به شکلهای مختلف، توجّه مخاطبان را به خود جلب 

طر آنها شود تا به این طریق بتواند كالم خود را مؤثّر كند و تأثیری پایا كند و تا پایان هر دفتار، مانع پراكنددی خا

مدّت بر شنونده بگذارد. ازاینرو همچون خطیبی توانا، معموالً سخن خود را با آیات قرآن، احادیث، اشعار و طوالنی

تقسیم  هایید را به قرینهآهنگ بهره میگیرد. جمالت خوالمثلها آراسته میکند. از كلمات زیبا، فصیح و خوشو ضرب

ها با هم و با موضوع توجه میکند و از ها، آنها را آهنگین نماید. به تناسب واههسازی جملهمیکند تا ضمن كوتاه

میان واهدان به ظاهر مترادفی كه امکان انتخاب آنها را دارد، مناسبترین را برمیگزیند. به كالم خود نظمی شایسته 

ام دفتار را با شگردهای دونادون حفظ میکند و برای آنکه یک موضوع را از ابعاد مختلف و منطقی میبخشد. انسج

مورد واكاوی قرار دهد و سبب شود كه مخاطب ضمن لذّت بردن از استماع مطالب، آنها را بشکل دقیق بفهمد و 

مطلب لذّت ببرد، به اطناب اندازها، هر بار به شکلی از اندازهای مختلف بنگرد و با تغییر چشمبه موضوع از چشم
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آورد تا به این طریق بتواند به تهییج و اقناع مخاطب توفیق یابد. ابتدا به ذكر برخی از مهمترین ویژدیهای روی می

 زبانی  این اثر می ردازیم.

ازآنجاكه مخاطبان وی از نظر میزان سواد و وابستگی به طبقات اجتماعی، بسیار متنوّع  نثر ساده و آهنگین:

ای را انتخاب نماید كه كالم او برای همگان قابل فهم باشد و درعینحال مخاطبان خای هستند، نویسنده باید شیوه

ویی روی داحساس مالل نکنند و بتوانند آنچه را كه جویای آن هستند، از كالم دریافت كنند. لذا نویسنده به ساده

دونادون معنایی و دارای مراتب و به عبارت دیگر، آورد و در همان حا تالش میکند سخنش دارای ابعاد می

  ای از آن نایل شود.چندمعنایی شود تا هركس مطابق توان و سلیقج خود به درک جنبه

هایی از قبیل سجع، جناس، موازنه و با ساختن تركیبهای لغوی جدید جنبج محمدحسین شریف با استفاده از آرایه

های موسیقایی و آهنگ لطیف و دلربای نثر یکی از ویژدیهای د. جنبهآهنگین سخن خود را پیوسته حفظ میکن

عالی نثر آن است كه از ابتدا تا انتهای كتاب، خودنمایی میکند و نشان میدهد نویسنده آداهانه به این امر توجه 

د، از داشته است. وی برای افزودن به جنبج آهنگین كالم، در مطاوی اثر خود، هر جا كه مناسب تشخیص میده

آثار بزردانی چون سعدی، حافظ، كلیم، محتشم، و مولوی استفاده مینماید. استفادۀ مزجی از آیات و احادیث كه 

های موسیقایی نثر وی مؤثر واقع شده است؛ چنانکه در نمونج موجب دودانگی آهنگ نثر میشود، در تقویت جنبه

 زیر مشاهده میشود:

عجَز »یشه و خیال، از غویِ مجمع البحرینِ صفاتِ كمالش، كوتاه كه: پروردداری قدیم كه دستِ غوّایِ اند»

لَا »و زبانِ تبیانِ واقفانِ مواقفِ كمال از بیانِ توصیفِ جاللش به عجز و قصور همراه كه: « الواصِفون عَن صِفَتک

با « معرفتکماعرفناک حق »آفریدداری رحیم كه مجمع البیان «. اُحصی ثناءً علیک انت كما اثنیت علی نفسک

 بیان مسکنت و ضراعت دمساز كه:

 بارخدایا مهیمنی و مقدس               

 ما نتوانیم حق حمد تو دفتن             

 

 همه عیبی منزّهی و مبرّا زو 

 با همه كروبیان عالم باال

 (3)همان:                                             

كرمانی بکرّات از آیات و احادیث برای بسط مطلب یا بعنوان شاهد استفاده  شریف استفاده از آیات و احادیث:

كرده است. وی غالباً به ترجمه و داه به تفسیر آیات و احادیث نیز می ردازد تا فهم آن را برای مستمعین خود ساده 

 .سازد

خرُجُ یَ»الی متأللی نموده كه: شاهِ دریادل كه دستِ دوهرفشانش، جیب و دامان غواصان عمّان بینوایی را مخزن لئ»

شواظٌ مِن ناري و »ستانش، كفّار و فجّار را برهان قاطعی است ماحصل و سیف مسلول جان« مِنهُمَا الّلُولوء وَ المَرجان

 «.نحاسٌ فَال تَنتَصِرَان

 آن شاه كه او قسیم نار است و جنان

 ملک دو جهان مسخّر اوست، ولی   

 

 است و سناندر مِلک و ملک صاحب سیف  

 این را به سنان درفت و آن را به سه نان

 (3)همان:                                              

دیری از آیات و احادیث در این كتاب حائز اهمیت است، پیوند و ارتباط وثیقی است كه نکتج جالبی كه در بهره

آید كه مالزمج دو زبان رای مخاطب این احساس بوجود میاند. تا جایی كه بعبارات عربی با عبارات فارسی یافته

 عیناً فیها»از كئوسِ خُمخانج »امری طبیعی است و هر یک بدون دیگری ناقص میماند. بعنوان نمونه میگوید: 

دست در آغوش آمدند و بعضی از پیمانج پیمان ساقی « حورٌ مقصوراتٌ فی الخیام»نوش و با باده« تُسمّی سلسبیال
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ست رخسارِ بهشتی دست به دسرمست دشته و با شاهدانِ دل« و یُسقُون فیها كاساً كان مزاجها سلسبیال»ام كوثرج

داده، پایبست حجلج وصال شدند و جمعی كه از مصطبج زهد و تقوی قدم بیرون نهاده و قتال با مشركین را آماده 

یسقون  و»ساقی باقی آنها را بادۀ دوستکامی  بوده، و از كاسات اجل و دستبرد س اه دغل، شربت شهادت نوشیدند و

 (.473چشانید )همان: « فیها كاساً كان مزاجها كافورا

آمیزش شعر و نثر یکی از ویژدیهای مهم آثار ادبی فارسی است و از  استفادۀ مکرّر از اشعار فارسی و عربی:

د. اشعار فارسی موردنظر در مفتاح الفتوح های نثر تا امروز، این ویژدی در آثار ادبی بچشم میخورقدیمترین نمونه

، و در موارد متعدد، به خود نویسنده، ، خاقان )فتحعلی شاه قاجار( و محتشم كاشانیغالباً به سعدی، فردوسی، حافظ

اً ترجمج كامل و بندرت ترجمج تعلّق دارند و سرودۀ خود وی هستند. وی هرجا كه از اشعار عربی استفاده كرده، غالب

 مضمون و حاصل سخن را بازدو نموده است؛ چنانکه در نمونج زیر مشاهده میشود:

بن قیس، مرتد شده، از دین بردشته و به لشکر كفر داخل شد. خالد ولید او را در جنگ از مطاعن او، اشعث» 

 ا خود فکر كرد كه اشعث از اكابر عرب استبگرفت و نزد ابوبکر فرستاد و اشعث حسب الشرع مستحق قتل بود، ب

و او و پدر او را چون چندین خدمتکار بود، اجرای شرع با او نکرد و خواهر خود را به زنی با او داد و دفت ادر در 

 ای در این باب دفته، یک شعر او این است:بن حرمله قصیدهجاهلیت بودی، این فخر ما را میسّر نشدی؛ و اسبغ

 و كان ثواب الکفر تزویجه البکری  /النکث احیاء نفسه أ كان ثواب 

 یعنی به جزای مرتد شدن، او را زنده دذاشتی و به جزای كافر شدن، خواهر بکر را به او حواله نمودی.

 (.44امام وقت و خلیفه رسول چنین باید؟ )همان:  

د متعدد، از امثال و حکم فارسی بمنظور محسوس نمودن مطالب، در موار كاربرد امثال و حکم فارسی و عربی:

و عربی بهره درفته است. ضمن اینکه معنا و مصداق و كاربرد امثال عربی را نیز غالباً خود بروشنی بیان نموده 

 است: 

(. در جایی 35)همان: « االقارب كالعقارب اذاها// فال تفرح بعم او بخال»برادر ایمانی درامیتر از جسمانی است »

 دیگر میگوید:

 (56)همان: « میکشد عاقبت به رسوایی /دویی و بادپیمایی هرزه»

 در جای دیگر دفته است:

 ( و نیز:415)همان: « ورنه جان در كالبد دارد حمار /آدمی را عقل باید در بدن 

: ان)هم« آثار دردیدوارد بر كوفج محنت « النهار هكالشّمس فی الرابع»روز دوازدهم وقت نماز پیشین در چاشتگاه 

75 .) 

 «ذَلَّ مَن طَمَعَ و عَزَّ مَن قَنَعَ»بن عزیز دفت، ای امیر باتمیز! دنیاطلبان، فریب دنیاداران را میخورند و رشتج حجّاج

 را به دشنج حری و آز میبُرند و همیشه حسرت كشند و بجهت حبّ جاه و جمع زخارف دنیوی در كشاكش 

 «عشوۀ دنیا خرید، وای به وی كه هر كه  /اند بر ایوان جنت المأوی نوشته»

و بر خلیفه یقین باشد كه این مردم نه همین از دست این دو حاكم شاكی و بدعملی این دو نفر را حاكی میباشند، 

بلکه تمامی رعیّت بالد و امصار همین حالت را دارند و از زشتی افعال و قباحت اعمال عمّال تو در آزارند و از آنها 

 (.49)همان: « نگری به همین درد مبتالستبر هر كه می»بیزار 

نویسنده برای آنکه لذت دیدن مطالب دونادون را به خواننده بچشاند و یک موضوع را از ابعاد  اطناب هنری:

دونادون بازنمایی كند، به اطناب هنری كه غالباً دلچسب است، روی آورده است. این مشخّصه همواره ذهن خواننده 
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است و « تکمیل»س ردن مطالب كتاب كمک مینماید. در فن معانی یک فایدۀ اطناب  را برای حفظ و بخاطر

(. 479– 477: 4334در این مقوله میگنجد )آهنی، « تکرار جمله»از دیگر فواید آن و بحث « تحقیق و توضیح»

 لذهن است و بهبهترین طریق بیان مطالب برای افراد خالی ا« اطناب»معموالً ادر خواننده عادی مالک عمل باشد، 

باید توجه داشت كه اطناب در ادبیات ناپسند نیست، زیرا مطالب ادبی كه عمدتاً بیان عواطف »نظر یکی از استادان 

و احساسات از قبیل عشق و نفرت و مرگ و زنددی ... است، خودبخود شیرین و دل سند و مؤثّر است، تا چه رسد 

مرویست كه در آن زمان كه خلیفج (. »414: 4377)شمیسا، « ایراد دردد به اینکه با زبانی ادبی و بیانی هنرمندانه

پیغمبر آخرالزمان و شهریار ممالک امکان و المکان، امیرمؤمنان در محل ذی قار نزول اجالل فرمودند و حشر 

ن ماشتمال، كسب سعادت و اقبال مینمودند. ابن عباس دوید كه مثال در آن هنگام شرفیاب ركاب فیروزیانجم

در صباحی در حضور شرافت حضور داشتم كه آن حضرت از شرح دلشن راز و بیان مختصر نافع كتاب اعجاز پرده 

دزاری آیند و كیفیّت مددكاری و حقدشودند و به من فرمودند كه امروز بیست كتیبه از كتائب لشکر به امداد ما می

 .(414-419)مفتاح الفتوح: « خود را ظاهر و هویدا مینمایند

زمانی كه امیر مؤمنان در ذی قار بودند و لشکریان به »مضمون كلی سخن شریف كرمانی را میتوان در عبارت 

خالصه كرد. ذوق هنری نویسنده بدرستی دریافته است كه اینگونه بیان، روح اثر را از آن « آمدندحضور ایشان می

لذا به اطناب روی آورده و هرجا كه زمینج مناسبی  میگیرد و كتاب را به یک دزارش سادۀ خبری تنزّل مقام میدهد،

پردازیهای هنری به بسط كالم اقدام نموده است. این ویژدی در سراسر كتاب كامالً مشهود دیده است، با عبارت

 است. 

: یکی از روشهای میرزا محمدحسین شریف در كتابت مفتاح الفتوح، ترغیب مخاطبان و نثر ترغیبی و عاطفی

ناع آنهاست؛ لذا مدام احساسات و عواطف خواننددان و مخاطبان در مركز توجّه دوینده قرار میگیرد. نثر تهییج و اق

محور است و زمانی مطرح میشود كه هدف از ارتباط زبانی، ایجاد واكنش نزد مخاطب ترغیبی و عاطفی، مخاطب

دیهی است كه امکان تعیین ارزش صدق باشد. جمالتِ دارای ساختِ امری بارزترین نمونج نقش ترغیبی هستند. ب

و كذب درمورد جمالت امری موضوعیت ندارد. جملج دارای نقش ترغیبی میتواند عقل یا عاطفج مخاطب را هدف 

شناسانه، ترغیب احساس و عاطفه مد نظر قرار قرار دهد. در اموری نظیر انجام كار، ترغیب عقل و در امور زیبایی

قش عاطفی بنوعی در تقابل با نقش ارجاعی قرار میگیرد. درحالیکه نقش عاطفی سعی (. ن64: 4473میگیرد )دیرو 

در افزودن به تنوعات معنایی دارد، نقش ارجاعی زمانی به حداكثر كارایی خود میرسد كه جلو هر نوع چنددانگی 

 .یشودای از اینگونه نثر ذكر م(. در زیر نمونه3-6: 4345معنایی درفته شود )رفیعی و صحرایی، 

بن صوحان برخاست و دفت: ای مردمان! بدانید كه بنددان را از امام و راهنمایی چاره نیست و عامه و صعصعه»

به جهت آنها  خوای و عام را به غیر از امام زمان ملجأ و مالذ كیست كه چارۀ ضاللت آنها را نماید و راه هدایت

عاد و معاش آنها همّت دمارد و شفقت و مرحمت آورد؟ حق بگشاید؟ دین ایشان را برپای دارد و بر اصالح امر م

خای و عام مساوی باشد، به فریب دنیای دنیّه فریفته نشود و به ذخایر و حطام این عجوزۀ بیوفا شیفته نگردد و 

از منهج سداد و طریق رشاد، انحراف نورزد و از طریقج عدل و انصاف اختالف جایز نداند و الحمدهلل كه حضرت 

المؤمنین و امام المتّقین به جمیع فضایل روحانی و خصایل مَلَکی و علم و حلم آراسته و به تمامی محامد امیر

نفسانی و محاسن قدسی و انسانی پیراسته، در مکارم اخالق و خُلق حَسن در عالم طاق است و در صفات حمیده 

انبیا و اوصیا را وارث است و اتّحاد ممکنات  و اخالق پسندیده، محمود و محسود انفس و آفاق، مواریث علوم و رسوم
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و كاینات را علّت غایی و باعث. برادر با جان برابر رسول است و سیف اهلل المسلول. جامع جمیع صفات كمال 

 (.417-414)همان: « ذوالجالل است و مجتمع تمامی مراتب جالل و جمال الیزال

 اثر بوفور دیده میشود؛ چنانکه در زیر مشاهده میشود: بعالوه، بهمین سبب است كه عبارات خطابی در این 

آن حضرت به منبر باال رفتند و حمد و ثنای خدا را بجای آوردند و صلوات بر رسول )ی( فرستادند، پس فرمودند: »

ایهاالناس بدرستی كه دنیا شیرین و سبز است و جلوه میدهد برای مردم لذّتها را و زینت میدهد در نظر ایشان 

یهای حاضر را. و به خدا قسم كه فریب میدهد هر كه را كه به او آرزومند است و خالف میکند با هر كه به او خوش

اند اند به او و رغبت نمودهامید دارد. و زود باشد كه برساند فردا به دروهی ندامت و حسرت را بسبب اینکه رو آورده

و فضل در آن، از روی ظلم و عدوان و بغی. و به خدا قسم كه  اند با اهل دیناند و دشمنی كردهدر او و حسد برده

اند در عیش و خوشی و نعمت خدا در معاش دنیا و نه در تقوی و طاعت و شکر هیچ قومی هردز روزدار نگذرانیده

 (.444 -445)همان: « نعمت

استفاده  نگاریواقعه میرزا محمدحسین شریف كرمانی در موارد متعدد از دفتگو بین شخصیتها درگفتگونگاری: 

كرده است. استفاده از دفتگو بجای روایت محض، سبب میشود وقایع طبیعی بنظر برسند و با حذف راوی، شنونده 

یا خواننده خود را مستقیماً شاهد وقایع احساس كند و بدین ترتیب، مطالبی را كه میبیند، برایش ملموس و 

، داه شریف كرمانی با مستمعین و مخاطبان خود وارد دفتگو میشود بر دفتگو بین شخصیتهاباورپذیر شود. عالوه

و با طرح پرسشهایی، آنان را دخیل در واقعه مینماید و از اینکه شنوندۀ محض باشند و منفعالنه وقایع را دنبال 

به كدام  یی وآپرسید كه از كجا می»كننده در ایجاد روایت و عمل داستانی تبدیل میکند. كنند، آنها را به مشاركت

ناحیت بار اقامت میگشایی؟ دفت: از جانب امام برحق و پیشوای مطلق، سرور اخیار و سردار ابرار، شاه متقی و 

شهریار زكی نقی كه مکارمش رضی و اخالفش مرضی وصی پیغمبر محمود است. دفت: به نزد كه نامزدی و غرض 

رومایه مأمورم كه پایج قدرش، پستترین پایه است و تو از ورود چه مطلوب و چه مقصود؟ دفت: به نزد مردی ف

شیطانش، همسایه. از درداه الهی، مطرود است و اذیّت و اضرار مسلمانان مقصود. كارش با مردم، پیکار است، و 

پیوسته مخادعتش، كار. و خذالن و طغیانش، شعار. از آن عملش، درم بازار است و برغم دمان شما اینکه بر شما 

 (. 669)همان: « و امارتش ویرانسازِ عمارات وجود صغیر و كبیرامیر است 

خوانان و استفاده از داستان و حکایت میان اهل منبر و روضه آوردن داستان و حکایت در مطاوی كالم:

نویسان امری طبیعی است. آنها به مناسبتهای مختلف و با توجه به حال و مقام و بطریق تداعی معانی، داه روضه

داً با آورند و مجداصلی بیان ماجرا را قطع مینمایند و به بیان داستان یا حکایتی از زنددی قهرمانان روی میرشتج 

 میگیرند. این ویژدی یکی از ویژدیهای آورند و ماجرای اصلی را پیدرفتن نتیجج دلخواه، به داستان اصلی روی می

این شیوۀ بیان با عنوان بالغت منبری یاد كرده و در  عام و پركاربرد در مفتاح الفتوح است است؛ زرینکوب از

وهوای مجلس و درنظر درفتن سطح فهم و درک مخاطبان به توصیف آن دفته است خطیب ماهر با توجه به حال

(. بعنوان 45: 4396كوب، سخنوری می ردازد و به اقتضای مطلب، مدام از این شاخه به آن شاخه میرود )زرین

حات آغازین هر مجلس این ویژدی را بشکل كامل نمایان میسازد و بعلت طوالنی بودن این نمونه توجه به صف

 حکایات، از ذكر نمونه در این قسمت پرهیز شد. 

های موفقیّت میرزا محمدحسین شریف در نگارش مفتاح الفتوح آن یکی از نشانه ها:توصیف و تجسّم صحنه

های مبارزه و قتال احساس كه مخاطب، خود را در وسط صحنه است كه با مهارتهای كالمی خود، كاری میکند

مینماید و دمان میکند آنچه بر سر قهرمان میرود، دویا برای خود وی اتفاق افتاده است. با بوقوع پیوستن چنین 
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ی دیری از شگردهاحالتی، متن مفتاح تأثیر مطلوب و نهایی خود را بر شنونده میگذارد. شریف كرمانی با بهره

های زیر این خصیصه را در آثار وی بخوبی نشان ونادون، این تجسّم را برای مخاطبان خود ایجاد مینماید. نمونهد

 میدهد.

دستی نمود، تیغ خاراشکاف را بر آن حضرت فرود آورد. شهریار زبردست، با س ر، ضربت پس ابی ابن خلف پیش»

و یک شانج او را جدا ساخته و به ضربتی دیگر چنان  خصلت را رد ساخته و به یک ضرب ذوالفقار، دستآن پلنگ

بر كاسج سرش زدند كه سرش پرید و پیشش به خاک افتاد و طعمج مور و مار دردید و از اجساد قتیالن، روی 

 (.495 -491)همان: « دشت و هامون از خون دلگون شد

عمودی بر سر او زده كه درغلطید و  كنانج ابن بشر الحصیبی درآمده و»و در ماجرای قتل عثمان بیان میدارد: 

سیدان ابن حمران شمشیری بر او فرودآورد كه كارش را تمام سازد و او را به خاک هالک اندازد. نائله، زوجج او كه 

زنی بود مردانه، عاشقانه خود را بر روی او انداخت و خود را میان او و شمشیر حایل ساخت. بعضی از انگشتان او 

ن به قفا افتاد و آن جماعت كه به درون خانه در ستیز بودند، تمامی بر سر او ریخته از ضربتهای مقطوع شد و عثما

 (.94)همان: « پیاپی، رشتج حیاتش را دسیختند و پیچانش ساختند و به خاک هالكش انداختند

ز میکند و س س، خود بالغت منبری در مواردِ متعدد وابسته به جرِّ جرّار كالم است. دوینده مطلبی را آغا تداعی:

ت ها و عناصر حکایای، از موضوعی به موضوع دیگر منتقل میشود. واههرا به جریان كالم میس ارد و با اندک نشانه

المثلی آورند، او را به بیان ضربای میشوند، شعری را به خاطرِ دوینده میهر یک به نوبج خود تداعیگر حکایت و نکته

نتیجج اخالقی یا عرفانیی میسازند، پند و اندرز یا توصیه و وعظی را بر زبانش جاری  میکشانند، وادار به درفتن

ای میکشانند و خالصج كالم آنکه زمینج انتقال از یک مطلب به مطلب یا میسازند، او را به توصیف و تحلیل واقعه

به هم می یوندند و مطالبی  اجزای دسسته و دونادون كالم»بدین ترتیب  .مطالب دیگر را برایش فراهم مینمایند

دویان شکل درفته را، بصورت یک اثر مرتبط، منظم و واحد نمایان میکنند. را كه بدون نقشج قبلی در زبان مجلس

ای، ذهن او را به مطلبی جدید بر اساس این اصل، موضوع یا مطلب یا داستان یا جزئی از داستان و حتی واهه

(. نمونج زیر چگونگی 445: 4، ج 4341كوب، )زرین« ی از شاخی سر برمیکندامیکشاند و هر مطلب همچون جوانه

 تداعی معانی را روشن میسازد:

خاطر دشت و فغانش از سمک دذشت و بیتی خواند كه مضمونش این او را مادری بود. از شهادت فرزند آزرده»

نمود و  -صلی اهلل علیه و آله-رسول اهلل است كه بارخدایا مسلم، پسر من، این قوم را دعوت به كتاب اهلل و سنّت 

این قوم او را به خواری كشتند. دویند كه چون حامل مصحف شهید شد، شاه مردان پس از شهادت مسلم نوجوان، 

سران و سرخیالن س اه را طلبید و مجددا به مواعظ و وصایایی كه مذكور شد، تأكید اكید فرمود و مصمّم قتال 

 دردید.

 ای بر جنگ شدچو آن شاه را ر

 كه با برّه شیر فلک آرمید      

               

 فضای جهان آنچنان تنگ شد 

 كمر بر كمربند جوزا رسید

 

العین خود، محمّد حنفیّه س رد و نقش توهّمات و شبهات را از ه انتمای مبارک را به دست فرزند قرو لوای نصرت

سربلند شد و فرزند شیر خدا را لوای پدر بمانند سربلندی لوحج خاطرش سترد و لوا از دست فرزند دست خدا، 

 هحاصل و فیروزمند دردید كه محمّد حنفیه با عَلَم روانه و چون قدری راه رفت، توقّف نموده و دفت هذه واهلل الفتن
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چج بالعمیا. به خدا قسم كه این فتنه بسیار تاریک است و راه آداهی در او پیدا نیست. پس شیر خدا به آن شیر

  ظفرپیرا فرمودند كه

 اِقتَحِم ال امَّ لَکَ اَن تکونَ           فتنج ابوک قائدُها و سابقُها 

  اِطعَن بها طَعنَ ابیک تَحمَدا        الخیرَ فِی الحربِ اذا لَم تُوقَدا

وش درآورد درای. خروش كوس مردان سختکوش را به خروش و جنای، آسمانكه نفیر نای بلندآوای شد و ناله كرّه

 (.43)همان: « و نعرۀ تندر، مبارزان دالور را به فتح و ظفر اشارت كرد

نویس مثل تمام اهل منبر، برای جایگیر ساختن مطلبی در ذهن خواننددان، داه به خوان و روضهروضه تکرار:

شریف كرمانی غرضی  آورد و یک مطلب واحد را با عبارات دونادون بازدو میکند. در تمام تکرارهایتکرار روی می

تکرار به خواننده امکان میدهد »بالغی نهفته است و وی به نقش هنری و ارزشهای بالغی تکرار كامالً آداه است. 

تا در باب آنچه بیان میشود، قدری بیشتر تأمل نماید. موضوع در ذهن او تثبیت شود و البته تکرار، به زیبایی نثر 

یک سو ریشه در زمینج داستانگونج اثر دارد و از سوی دیگر، به درنظر درفتن  نیز كمک وافری مینماید. تکرار از

« حال مخاطب عادی مربوط میشود و به او كمک میکند تا در فضای بازتری موضوع را ادراک و دنبال نماید

 -لهصلی اهلل علیه وآ-(. بعنوان مصداق، این بخش از روایت شهادت حضرت رسول اكرم 467: 4396كوب، )زرین

مود حضرت فر»دربارۀ وصایت و جانشینی امیرالمؤمنین، كه بارها به طرق مختلف تکرار شده است، بسنده است: 

كه بلی چنین است. ایشان عرض كردند كه یا رسول اهلل آیا كسی را بجهت ما و امت، خلیفه و جانشین خود 

اید؟ حضرت فرمودند: بلی، خلیفه آن كسی انیدهاید و به عهدۀ كسی مقرّر و معیّن فرموده و به انجام رسدردانیده

است كه نعلین مرا پینه میکند و اصالح جامج من میکند. بعد از آنکه ایشان برخاستند، چون به در رسیدند، دیدند 

 (.465)همان: « ابن ابی طالب نعلین آن حضرت را پینه میکند و جامج آن حضرت را اصالح میکندكه علی

مبنی بر وصایت  -صلی اهلل علیه و آله-کرار، شهادت ام سلمه بر قول حضرت رسول اكرم ای دیگر از تنمونه

 السالم، است:امیرالمومنین، علی علیه

ام سلمه دفت: به خاطر داری روزی كه در سفر در خدمت حضرت رسول، من و تو بودیم و در منزلی فرود آمده »

ابن ابیطالب )ع( در زیر درختی نشسته و نعلین آن و علی بودیم و در خدمت آن جناب نشسته، مکالمه مینمودیم

حضرت را اصالح میکرد؟ در آن وقت پدر تو و عمر آمدند و اذن ورود خواستند و من و تو رفتیم داخل پرده شدیم. 

ابوبکر و عمر آمده در خدمت آن جناب نشستند و از هر مقوله صحبت در میان آمد و تحقیقات بسیار از آن جناب 

ند و آخراالمر به مقام این تحقیق برآمدند كه میخواهیم بدانیم كه چند مدّت دیگر در خدمت با رفعت بوده و كرد

بعد از آن، یعنی بعد از رحلت، خلیفج آن جناب كیست كه پشت و پناه ما باشد و احکام الهی را تمام نموده و 

)همان: « را كه خدا كرده است، شناختم شناسد؟ حضرت فرمودند كه من خلیفج خود را معین نموده، وصی خود

463 .) 

ازآنجاكه مخاطبان مجالس غالباً مردم عامه و متوسط جامعه هستند، و آنان یارای شنیدن  حسی كردن مطالب:

استداللهای عقلی و مطالب معقول را ندارند، دویندۀ مجلس میکوشد مطالب را برای آنها حسی و ملموس كند و 

ر بر روشن ساختن موضوع، بل و تمثیل و تشبیه، مطلب را تبیین نماید. این شیوه عالوهبجای استدالل، با مثا

استفاده از بیان عینی بجای بیان ذهنی مهمترین  .(673: 4397شعردونگی و جاذبج آن نیز میفزاید )غالمرضایی، 

 ء به جزء مینویسد،ای یا موضوعی را جزدر نوشتج عینی، نویسنده صحنه»شگرد برای حسی كردن مطالب است. 

ای كه شنونده یا خواننده بتواند بخوبی آن موضوع یا صحنه را در نظر مجسّم كند و بهمان خوبی و وضوحی بگونه
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: 4374)شریعت، « كه نویسنده آن را ادراک كرده یا در جهان واقع شده است، آن را در ذهن خود ترسیم نماید

اخته و پرد -علیه السالم–بیان سخن دفتن آفتاب با حضرت علی  (. شریف كرمانی پس از ذكر منابع خود، به76

چون نمازدزار، آثار انوار جمال كرّار غیر فرّار را دید و عمر را در خدمت آن جناب چون سایه و آفتاب »دفته است: 

 اختیار در دل دفت كه نگرید، بی

 قفاستدفتم كه عمر میرود و مرگ در  /ش رقیب دیدم كه یار میرود و از پیَ

  خورشید رخسار را با سحاب مظلم، با هم، توأمان یافت و نوری از انوار ازل در مکمن خاطرش تافت كه: 

  حالتی رفت كه محراب به فریاد آمد /در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد 

 (.455)همان: « نماز را تمام و سالم داد

شاهنامه و عناصر اساطیری آن در تمام ادبیات  حضور چشمگیر ای:گیری از اساطیر و عناصر شاهنامهبهره

حماسی فارسی امری غیرقابل انکار است. روح ایرانی در ورای معانی ظاهری داستانهای شاهنامه، معانی جاودانه و 

عمیقی را میجسته و مییافته كه برای همج بشریت با هر نژاد و رنگ و خون و با هر زبان و ملیّتی مهم و ارزشمند 

د تا انمانان این اثر سترگ، تنها قهرمانِ داستان خود و محصور به زمان خویش نیستند. دویا آنها نیامدهاست. قهر

اند تا ضمن ایفای نقش جزئی خود، برای همیشه در فقط نقش خود را بازی كنند و برای همیشه بروند، بلکه آمده

ی و گی را نماینددی كنند. فردوسی با بیان تمثیلفرهنگ و خاطرِ ایرانیان بمانند و تی های دونادون فکری و اندیش

(. بهمین 37: 4344نمادین خود، اثر عظیم خویش و قهرمانان قوم ایرانی را جاوید و جهانی كرده است )صرفی، 

مهابا و آداهانه به پیوند بین حماسج ملی ایرانیان و بیان حماسج جهانی سبب است كه شریف كرمانی نیز بی

اقدام میکند و به طریق تلمیح و تركیب، عناصر حماسج ملی را در شکوفایی و آراستن  -السالمیهعل–امیرالمؤمنین 

رد از آنکه كیقباد و هر نام»السالم بروز میدهد: صحنه و بیان احساسات خود از به مسند خالفت نشستن علی علیه

وی دین و ایمان را طی و اهالی هر قبیله و كی زمانه پروای آبراهل عناد و فساد را به مرام و مراد رسانید و كاووس

وه وار به كدالن ستمکار را ضحاکحی را به فسون و فسوس پیاپی قرین دردانید، كاوه آهنگر دوران آهن وجود آهن

دماوند غم و اندوه محبوس نمود و ولیدبن عتبه و مروان حکم كه چون بالی مُبرم و قضای محکم بودند و مارهای 

آسودند، از بیم و واهمج داران عالم دمی نمیشیم مینمودند و از خوردن مغز كلّج كُلهتدوش خلیفج ضالل

وار ایران شرع و دین را خراب نموده بودند، از فال فرسودند. ستمگران غدّار كه افراسیابصفتان فرخندهفریدون

یاوش اهل هوش را تخت جمشید حیات به تختج تابوت ممات رخت كشیدند و كیخسرو ایام، مظلمج خون س

مجازات و كیفر كرد و منوچهر مینوچهر س هر ظالمان بی وفا و مهر را به ورطج مکافات آورد كه هلل الحمد تاجبخش 

ضمیر كرد و نهادان روشنسالطین عرب و عجم از ملک كسری و جم باجگیر آمد. چرخ پیر بر وفق خواهش نیک

 داریش مانده در شگفت كه:مركز قرار درفت و جهان از جهانپذیر آورد كه حق بر از این روش آنها را منّت

 (457)مفتاح الفتوح: « ددر نوبت پاک دادار دشت /چون نوبت دیگران دردذشت 

ر دین مبین كه ناص»السالم برای نبرد با طلحه و زبیر را اینگونه شرح میکند: و چگونگی عزیمت امیرالمومنین علیه

میانند و بجانب آن ساحت و سامان نشان، بستهتوان و هژبران تهمتنادران رستمو نصیر ملت خیرالمرسلین با به

روان. طلحه طالح را شور محشر به جان افتاد و زبیر ناموافق را زبیر زمانه و نفیر زفیر بیکرانه روی به خاطر نهاد، 

 (.456)همان: « ددر جوش و خروش شدند و با توابع و لواحق ناالیق خود، از بصره به صحرا روی نمودن
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های دذرای شریف كرمانی به وقایع و داستانهای شاهنامه ای و اشارهوار و مناسب عناصر شاهنامهبکاردیری تلمیح

آید و نشان میدهد كه وی تا چه حد با شاهنامه و فضای داستانی و اساطیری آن از دو نمونج فوق بخوبی برمی

 ب و ملیت در تمامی آثار او بنحو چشمگیری حضور و بروز دارد.آشنایی داشته است. در واقع پیوند بین مذه

شریف كرمانی كه قدرت و توانمندی خود را بر مُلک سخن به اثبات  آهنگ:ساختن تركیبات بدیع و خوش

العاده از تمام امکانات و توانمندیهای زبان فارسی بهره میگیرد و نشان میدهد كه رسانیده است، با تسلّطی فوق

دزینی بزردترین نعمتی كه خداوند بعد از حیات و هستی به انسان بخشیده، نعمت زبان است. قدرت واهه براستی

ست. نظیر این اثر سترگ او ساختن تركیبات جدید و رعایت تناسبِ حداكثری زبان با معنا، یکی از ویژدیهای كم

 چنانکه بعنوان نمونه، در عبارات زیر مشاهده میشود:

« نشانه بردندتوصیف، به خانج ارم خانج زبیر كه بدتر از بتخانه بود و از دیر بدتر مینمود، تشریف شرافتشاه اولیا از »

 (.94 )همان:

چون به ابواب الجنان دولتخانج خلدنشانه رسید، مقارن این حال، عبداهلل عباس از مکه آمده، شرفیاب عتبج »

 (.454)همان: « مماس اشرف ناس دشتدردون

سازیهای نویسنده است. غالباً با جابجایی محل مضاف و های مهم و اصلی زبانی این كتاب تركیبوهیکی از شی

ده آهنگ نایل شالیه یا صفت و موصوف و حذف كسرۀ اضافه، نویسنده به ساختن تركیباتی بدیع و خوشمضاف

در  «كیخسروغالم و مسعودپلنگسوز؛ شاهنشاه س هراحتشام، اندوزانِ تیردوزِ خرمنجهالت»است. تركیباتی نظیر 

 عبارات زیر برای نشان دادن این ویژدی فرادیر در مفتاح الفتوح بسنده است:  

سوز كه تو زوجج رسول خدایی و از زوجات سیِد دو سرا. آنچه كنی اندوزانِ تیردوزِ خرمنشقاوتش در نمود جهالت»

ها و تركیبات خاصی (. در زیر تنها به ذكر واهه469)همان: « در نزد مردم مرغوب و دشمنان ولی خدا را مطلوب

 43كه در یک صفحه از كتاب بکار رفته و در تمام اثر با بسآمد باال دیده میشود، بسنده میکنیم؛ تركیبات صفحج 

 وار به قرار زیر است:نسخج خطی فهرست

، «الجودوجودِ فایض»، «نِ ناصافبداندیشا»، «پیرایموحدانِ وحدت»، «رایمتحدانِ روشن»، «فزون از مور و مار»

، «نگارصورت»، «ضمیردالنِ صافیدوشزدِ روشن»، «پناهیحضرتِ رسالت»، «المثالطلیعج جمالِ عدیم»

، «ایکتایِ بیهمت»، «بِالتَحاشی»، «فوجفوج»، «كنانشادی»، «یابفیض»، «دراپیمان»، «دانسنجانِ نکتهنکته»

 و ...« قریناللتض»، «اَشترِ نامورپهلوانجهان»

نددان دورۀ خود )بویژه نویساشاره به این نکته نیز ضروری است كه شریف كرمانی مانند بسیاری از نویسنددان هم

آثار مذهبی( از كلمات و عبارات عربی بکرّات بجای واهدان متداول فارسی استفاده كرده است، چنانکه موارد زیر 

 بیانگر این امر هستند:

 (.46)همان: « علی صلوات اهلل و سالمه علیه حرب نمود و از جمله خوارج صفّین است بجهت آنکه با»

)همان: « بنی مخزوم كه بنی اعمام او بودند از این فقرات محزون و حزن ایشان باعث وقوع مفاسد عظیمه دردید»

19.) 

 (.55)همان: « طلبددر خدمت پدرم مشغول اكل بودیم كه خادمی آمد كه عثمان بر در ایستاده و اذن می»

 (.94)همان: « مردم هر دیار از اعزّه و اعیان بالد و امصار كه در آن جمع از حضّار بودند»

در نمونج زیر جز حروف ربط و فعل، تمام واهدان عربی هستند. نکتج قابل تأمل آن است كه دربرابر هریک از این 

داف بالغی خای، استفاده از كلمات عربی را در این نوع كلمات، معادلهای دقیق فارسی وجود دارد و نویسنده با اه
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اهتمام در امنیّت معابد و مسالک و رفاه حال عجزه و ملهوفین »استعماالت بر كلمات فارسی ترجیح داده است: 

 (.653)همان: « ممالک آوردند

رای غنی ساختن های بدیع لفظی ببخش مهمی از آرایه های آوایی و موسیقایی:استفادۀ فراوان از آرایه

های موسیقایی و لفظی مورد استفاده قرار میگیرند و به زبان برجستگی و تشخّص ویژه میبخشند. از جملج جنبه

آرایی اشاره كرد. پركاربردترین آرایج بدیعی در مفتاح الفتوح جناس ها میتوان به جناس، سجع، موازنه و واجاین آرایه

 هایهای مشابه و قرینه میشود. همچنین زمینج ورودِ واههع، باعث ایجاد جملهدیری فراوان از سجو سجع است. بهره

 هاییخوانی دارند، فراهم میسازد و بدین ترتیب بر جنبهها را كه در وزن یا حرف یا هر دو، هممشابه در آخر قرینه

(. نثر مسجع 45: شمارۀ 4374موسیقایی كالم میفزاید و آن را متناسب با بیان حماسی مینماید )وحیدیان كامیار، 

نثری است آهنگین و شعردونه كه از موسیقی قافیه و ترفندهای ادبی و ظرایف بالغی بهره دارد. زبان در نثر مسجع 

معموالً عاطفی است نه خبری؛ زیرا سجع با مضامین خبری صرف تناسبی ندارد )همانجا(. در زیر به ذكر دو نمونه 

 کنیم:از سجع در این كتاب بسنده می

خالفت و وصایت موافق وصیّت حضرت رسالت، مخصوی شاه والیت است و بیعت مسلمین و امارت كافّج مؤمنین، »

منصوی بر شهریار كشور امامت و ساقی میخانج طهور، شایستج این كرامت نامحصور است نه دیگران )مفتاح الفتوح: 

دم را مسرف و صاحب شهوت است؛ و زبیر عوام در طلحه بسیار متلف و مال مر»ای دیگر میگوید: (. در نمونه4

كالم و بخیل است و لئامت را كفیل و سعدبن ابی وقای، جبان و ترسان است و شجاعت تمام و درشتخو و درشت

 (.67 -64)همان: « بین استانگیزی از او عیان و عبدالرحمن عوف خفیف الرّای و ضعیف اآلرایِ خویشتنفتنه

دو یا چند واهه كه از نظر صوتی مشابه و از نظر معنایی تفاوت داشته باشند، ایجاد میشود. جناس با استفاده از 

های مختلف جناس دستمایج شریف كرمانی در آهنگین نمودن كالم شده است. در جناس، یکسان بودن دو دونه

جنس داه جز معنی، همهای سازنده شرط است، درچه معنی متفاوتی داشته باشند. دو واهۀ یا چند واهه در واهه

جناس یکی از ابزارهای ایجاد »بر معنی، در یک مصوّت یا همخوان با هم متفاوتند. تفاوتی ندارند و داه عالوه

و « اتفاق لفظ»افزایی است. جناس كاركردهای مختلفی دارد. ادرچه دو شرطِ موسیقی در كالم و از انواع قاعده

 «ست، با اینهمه داه تفاوتهایی در تعاریف و مصادیق آن بچشم میخورددر جناس پذیرفته شده ا« اختالف معنی»

(. شریف كرمانی به طرفیتها و كاركردهای بالغی جناس آداهی كامل داشته و 64: 4345)پورنامداریان و طهرانی، 

داران و هوادیگر تحمّل تجمّل و تموّل اغنیا »از آن به شکلهای مختلف استفاده كرده است. بعنوان نمونه میگوید: 

 ( و در جایی دیگر دفته است:34)مفتاح الفتوح: ی « آریم... را نداریم و تاب این مشقّت و زحمت را نمی

احوال، امر خالفت تو بدین البال و آسودهبه خاطر تو خطور میکند كه در مخاطرات از خطرات خواهی رست و فارغ»

 یگر: ای د(. بعنوان نمونه15)همان: « منوال خواهد دذشت

بدانید كه مخاصمت و معاندت با خلیفج زمان وبال و نکال عظیم دارد و مرد دانا و خردمند این كار را از جملج »

د، انخطیئات و عمل مردم لئیم میشمارد و كسانی كه این عمل را ارتکاب كرده و از لجاجت و عناد اجتناب نکرده

ر، معذّب و معاقب خواهند بود و آنچه شما با مباشر و عاملینِ آنجا آخراألمر به عذاب قادر قهّار و به عقاب قاهر جبّا

 (. 76)همان: « ایداید، به خود كردهاید، بر من ظاهر و باهر دشته و بدانید كه هرچه كردهنموده

ج مینهایی از یک دسته، توجه ویژه دارد. این آرایه زشریف به استفاده از آرایج مراعات نَظیر یا تناسب آوردن واهه

 تداعی معانی را برای وی فراهم میکند و در مفتاح الفتوح بسیار یافت میشود. بعنوان نمونه میگوید: 
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تمامی را به مسجد خواند و همچنین اعاظم و اكابر و برّ و فاجر و اصحاب و احباب و ابرار و اخیار و اشرار و فجار، »

   (.44)همان: « همگی را به مسجد احضار و خواست

هیّج اسباب و آالت مجادله و محاربه اشتغال نمودند و آن شب از شوق فتح و نصرت سلطان سریر امامت و در ت»

اثر، خسرو زنگبار، چادر ظلمت بر سر زمانه كشید و كارنامج خود را در تیردی مظفر و منصور دشتن لشکر سعادت

 (.449)همان: « و تاریکی ظاهر دردانید

سوار رسید از راه رحم و مروّت و كرم و فتوّت به و افتقار خلیفه به شاهنشاه دلدلچون حدیث عجز و انکسار و ال»

 (.77)همان: « رنجه فرمودندكه سرشتج فطرت و آغشتج طبیعت اشرف بود، قدم

های مختلف استعاره، تشبیه، مجاز و كنایه كه الزمج هر نوع بیان ادبی است های بیانی از قبیل دونهاستفاده از آرایه

 این اثر بوفور دیده میشود. در

 

 گیرینتیجه
ای بازمانده از قرن سیزدهم هجری است. این نسخه فاقد تزئینات است و به خطّ نستعلیق الفتوح نسخهمفتاح

دیری از باورهای عامیانه و بکاردیری سازیهای نو، بهرهپردازیهای بدیع و تركیبتحریری نوشته شده است. عبارت

نادر بر اهمیت بررسی این نسخج خطی افزوده است. محمّدحسین شریف كرمانی، مؤلّف این اشارات و تلمیحات 

كتاب، معاصر فتحعلی شاه قاجار است و مدتی را در دستگاه او به شغل دیوانی مشغول بوده است. با محاسبج تاریخ 

د نمود. وی از علما و هجری شمسی برآور 4655نگارش كتاب و اشارات مؤلف میتوان تولد وی را در حدود سال  

 «ریاض الفضائل»و « روضج الحسینیه»بر كتاب حاضر، دو كتاب امامی عصر خود بوده و عالوهواعظان شیعج دوازده

 را نیز به رشتج تحریر درآورده است. 

شریف كرمانی سبب تألیف كتاب را رؤیای صادقج یکی از دوستان واعظ خود برشمرده كه مؤلّف را در محضر امام 

مان )ع( دیده و همچنین در همان رؤیا امیرالمؤمنین )ع( داستان معاویه و رزم صفین را بیان مینموده است. ز

مؤلّف پس از مدتی شروع به نوشتن كتاب حاضر كرده و چون پس از اتمام این رساله، از تهران و درفتاریهای آن 

جنگها و معجزات امام علی « الفتوحمفتاح»ب نام نهاده است. محتوای كتا« الفتوحمفتاح»خالی شده، كتاب را 

)ع( است. داستان خالفت ابابکر و عمر و عثمان و نحوۀ به حکومت رسیدن هر كدام و رفتارهای آن سه نفر پس از 

رحلت رسول اكرم )ی(، سوءرفتار عثمان با صحابج پیامبر و سرانجام چگونگی به حکومت رسیدن امام علی )ع( و 

اجرای عدالت و نارضایتی اصحاب از عدالت امیرالمؤمنین )ع( و مصاف آنها با حضرت علی )ع( اصرار آن حضرت بر 

 دهندۀ این كتاب هستند.به بهانج خونخواهی عثمان و شرح جنگ جمل و صفین بابهای تشکیل

استوار است.  یالف بر نقل قولهایی از كتب تاریخی معتبر شیعه و سنی از جمله كتاب الفتوحمفتاحروایتهای تاریخی 

بدلیل تالش مؤلّف برای تزیین كالم و بکاردیری تركیبات و عبارات بدیع و استفاده از الفاظ و مضامین  الفتوحمفتاح

و همچنین آوردن اشعار زیبا از شاعران سرآمد فارسی همچون فردوسی، مولوی،  البالغهنهجهای قرآنی و خطبه

 و تركیبهای زیبا در مدح علی )ع( سبکی ممتاز دارد. حافظ، و سنایی، شاهد آوردن آیات و احادیث

 

  نویسندگان مشاركت

شهید دانشگاه  علوم انسانیادبیات و  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی محمدرضا صرفیآقای دكتر  .استشده استخراج باهنر كرمان
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 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب آقای محمود وهابی دوكی. اندبوده مطالعه این

ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده پورعنایت اهلل شریفآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی

 پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل هایتن در. اندتخصصی این پژوهش نقش داشته

  .استبوده
 

  قدردانی و تشکر

علوم ادبیات و  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، یاریپژوهش  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهشهید باهنر كرمان دانشگاه  انسانی

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی رراتمق و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ بهپژوهش  مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را

 

 یادداشت
 مانی آمده است:، در معرفی شریف كر643، صفحج تراجم الرجالدر جلد سوم كتاب 

فاضل متتبع،  بن محمدطاهر الکرمانی. محمدشریف4445متولد سنج  بن محمدعلی الشریف الکرمانیمحمدحسین

، من خطباء المنبر الحسینی و ینعت الخطباء بعدم التثبت فیما یقرؤون، من أعالم هأدیب جید االنشاء بالفارسی

مصابیح انوار در فضایل »و « زان فی مصائب سید شباب أهل الجنانمخازن األح»أواخر القرن الثالث عشر ظاهرا. له 

 (.643: 3. )تراجم الرجال، ج 449ی « الکرام البرره»و مناقب أئمه اطهار. لعله المترجم فی 

بر اساس این نقل كه از تذكرّات داور محترم مقاله است، با دو شریف كرمانی در تاریخ مواجه میشویم. یکی محمد 

مدطاهر كرمانی و دیگری محمّدحسین شریف كرمانی كه موضوع دفتار حاضر است. دربارۀ وی در بن محشریف

همان كتاب آمده است: كان كاتب الدیوان بکرمان، ثم انتقل إلى طهران مشتغال بالوظائف الحکومیج، و بعد سنین 

ختلف اءۀ فی الکتب واسع االطالع فی معاد إلى وطنه. له اشتغال بالوعظ و المنبر الحسینی، و یبدو أنه كان كثیر القر

 هل أئمریاض الفضائل فی فضائ»و « هالحسینی هالروض»، ذا والء شدید بأهل البیت علیهم السالم. له هالعلوم الدینی

و هو  4644ألفه « القلوب همسر»و « تاریخ كرمان»اجزاء و  هفی أربع« مفتاح الفتوح»و « هالنجا هسفین»و « الوسائل

 (.641السبعین من عمره )همان:  فی السادس و

مخازن األحزان فی مصائب سید شباب »آمده است كه: له « بن محمد طاهر در تراجم الرجالو دربارۀ محمد شریف

 (.643)همان: «. مصابیح انوار در فضایل و مناقب أئمه اطهار»و « أهل الجنان
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