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آراسته نشدهاند و کمتر در دسترس محقّقان قرار دارند ،بسیاری از گوشههای تاریک تاریخ و
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 .9مقدمه

پژوهشهایی که پیرامون زندگی و آثار شاعران و نویسندگان فارسیزبان صورت گرفته ،اگرچه
پُرشمار و مفصّلاند امّا غالب آنها در روزگاری تألیف شدهاند که نه تنها بسیاری از متون فارسی
به صورتی مصحَّح و منقح منتشر نشده بود بلکه تعداد قابلتوجّهی از جنگها و سفینههای خطّی
نیز که از منابع معتبر تحقیق در متون نظم و نثر فارسی محسوب میشوند ،گمنام و ناشناخته
بودند .اکنون که سالیان درازی از تحقیقات استادانی چون عالمۀ قزوینی ،سعید نفیسی و ذبیحاهلل
صفا میگذرد ،منابع تازهای در دسترس محقّقان قرار گرفته که در آنها نام و نشان سخنورانی ناآشنا
به چشم میخورد یا اطالعاتی تازه از شاعران مشهور دیده میشود .سفینۀ  115سنا یکی از این
منابع مهم است که اطالعاتی از این نوع در بر دارد .از جمله قصیدهای از روحانی که از نوع ادبی
سوگندنامهها محسوب میشود و تصحیح و بررسی سبکی آن ،موضوع این مقاله است.
 .2روحانی

ابوبکر بن محمد بن على روحانى از شاعران چیرهدست قرن ششم است .به جز عوفى (لبابااللباب،
ج  :2ص  )282که به زادگاه این شاعر اشارهاى نکرده ،غالب تذکرهنویسان (تذکرۀالشعرا :ص
503؛ مجمعالفصحا ،ج :5بخش  ،2ص 881؛ عرفاتالعاشقین ،ج :9ص 5151؛ ریاضالشعرا :ص
821؛ نتایجاالفکار :ص  ،925روز روشن :ص  ،215تذکرۀ حسینی :ص  ،)592او را با روحانی
بخارایی (زنده در نیمۀ دوم سدۀ  )1درآمیختهاند و به اختالف ،محلّ والدت ،توطّن و نشو و نمای
او را غزنین ،بخارا و سمرقند نوشتهاند .دربارۀ استاد او نیز میان تذکرهنویسان اختالف نظر وجود
دارد .دولتشاه (تذکرۀالشعرا :ص  ،)503تقیالدین اوحدی (عرفاتالعاشقین ،ج :9ص ،)5151
هدایت (مجمعالفصحا ،ج :5بخش  ،2ص  )881و واله داغستانی (ریاضالشعرا :ص  )821او را
شاگرد رشیدى سمرقندى ،شاعر مشهور اوایل قرن ششم برشمردهاند و آذر بیگدلی (آتشکدۀ آذر:
ص  )970و محمد مظفر (روز روشن :ص  )215رشید وطواط (م179 .ق) را استاد او دانستهاند.
بزرگترین ممدوح روحانی ،به اتّفاق همۀ تذکرهنویسان ،بهرامشاه غزنوی (حک157 -155 .ق)
است .در عین حال مؤلفان هفتاقلیم (ج :9ص  ،)5157نتایجاالفکار (ص  )925و روز روشن (ص
 )215گفتهاند که این شاعر بعد از مدّتی به دربار اتسز خوارزمشاه (حک115 -125 .ق) پیوست
که اگر درست باشد ،مؤیّد تلمّذ او نزد رشید وطواط خواهد بود.
از اشعار روحانی ،ابیاتی معدود در تذکرهها و جنگها برجای مانده است .مهمترین اثری که از
این شاعر عهد غزنوی به دست ما رسیده ،سوگندنامۀ اوست که در اینجا به تصحیح و سبکشناسی
آن پرداخته میشود.
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 .3سوگندنامه

سوگندنامۀ روحانی ،قصیدهای  81بیتی است که تا آنجا که میدانیم ابیاتی از آن در سه منبع
آمده است:

 )9سفینۀ  649سنا (= س)

مجموعهای است از سرودههای شاعران مشهور و نیز چندین شاعر گمنام که اشعار زیادی از آنها
بر جای نمانده است .نسخهای از این سفینه مشتمل بر  251برگ ،با تاریخ کتابت حدود قرن
52ق .به شمارۀ  115در کتابخانۀ شمارۀ ( 2سنای سابق) مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود.
تقسیمبندی سفینه عمدتاً براساس قالب اشعار و تقریباً به این صورت است :آغاز تا برگ 515ب:
قصائد؛ برگ 513الف تا 587ب :قطعات؛ برگ 587ب تا 227ب :غزلیات؛ برگ 227ب تا 251ب:
رباعیات.
تاریخ انجامۀ نسخه محو شده است امّا از آنجا که فقط اشعاری از شاعران پیش از قرن هشتم
در آن آمده ،به احتمال بسیار از روی جنگی کهن استنساخ شده است .اشعاری از سخنورانی
ناشناس و ضبطهایی تازه از سرودههای شاعران مشهور در این سفینه هست که اهمّیت خاصّی به
آن بخشیده و تأمل در محتوای آن ،نتایج تازهای در حوزۀ تحقیقات ادبی به دست خواهد داد
(دربارۀ این سفینه رک .فهرست کتابهای خطّی مجلس سنا ،ج :2ص2؛ سفینۀ شاعران قدیم :ص
.)237
کاملترین و صحیحترین روایت سوگندنامۀ روحانی در این سفینه دیده میشود یعنی از مجموع
ابیات قصیده تنها ابیات  81 ،85 ،59را در بر ندارد.
 )2مونساالحرار فى دقایقاالشعار (= م)
اثری از محمّدبن بدر جاجرمی ،از فضالى اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم که به سال 755ق
تدوین شده و منتخبی از اشعار قریب به دویست تن از شاعرانی که از غالب آنان دیوانی برجای
نمانده ،در آن گرد آمده است و از این نظر ،یکی از بهترین مآخذ تحقیق در اشعار این شاعران به
شمار میرود (تاریخ ادبیات در ایران ،ج :9بخش ،5ص .)112 :میرصالح طبیبی طیّ سالهای -5997
 5910این کتاب را در  2مجلّد تصحیح و منتشر کرده ،امّا به علّت سهوهای زیاد آن ،ما کهنترین
دستنویس شناختهشدۀ مونساالحرار را اصل قرار دادیم که عکس آن به شمارههای  55272و
 55279در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود .نسخه شامل  217برگ است و به
خطّ نسخ خوش ،در سال 755ق کتابت شده است (فهرست مختصر نسخههای خطی کتابخانۀ
مجلس :ص .)897
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محمدبن بدر جاجرمی از سوگندنامۀ روحانی ابیات  55 ،95 ،8 ،1تا  82را در اثر خود نیاورده
است امّا ابیاتی که نقل کرده ،در مجموع ،ضبطهای نسبتاً صحیح و سالمی دارند.
 )9هفت اقلیم (= ف)
تذکرۀ مشهور از امین احمد رازی (م5002 .ق ).که بر مبنای اقالیم هفتگانه تنظیم شده و از
منابع قابل توجّه دربارۀ زندگی و اشعار شاعران فارسیزبان است .در این کتاب نیز ابیاتی از
سوگندنامۀ روحانی (به جز ابیات  55 ،3تا  90 ،28 ،27 ،21 ،25 ،29 ،25 ،20 ،57تا  97 ،91تا
 15 ،57تا  15 ،12 ،15 ،13تا )89 ،82 ،80به چشم میخورد امّا ضبطهای آن چندان صحیح و
قابل اعتنا نیست.
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سوگندنامه از گفتار سیدالشعرا روحانی

غزنوی5

زهی به 2فکرت روشننن زهاب چشننمۀ

جان9

در آفننرینننننش عننالننم دلننت مننعننم نّاخننوان

تویی تویی که اگر خوان مت 5ع طارد

ارض1

در این 1سنننخن نبود خلق را م جال گ مان

نجیب ملک ،حسنننینِ حسنننن ،برای خدای

به تیغ دو لت انصنننافم از ج هان بسننن تان

د یدم7

ز گفتننۀ دو سننننه محراب کوبِ لننت انبننان

 4یکی از ایشنننان می خک سننن تان پن بهفروش

که کرد گردش چرخش چو چرخ سننرگردان

دوم 8ادیب پریشننانسننخن که پیمودهسننت

هزار بننار بننه سنننینننه همننه دبیرسنننتننان

سننیوم 3رشننیدک وطواطِ ژاژخای که هسننت

وِلج 50پنبهدهان55

شنننن یده ای تو که سنننوگ ند نا مه ها

چ هارمین شنننان کاسنننه ک جا نهم
سنننیناه رویی ،شنننوم اختری،

باری52

چو کِلج گندهدِماغ و چو

چننراغ مننردۀ دانننش فننرزدق تننبنننننان (

)59

سنننپیندپیی55

کننه روزگننار بر او کرد خننانننه چون زننندان

چه سنننوگندنامه های دروغ

که چشنننم عقل 51بماندهسنننت در تحیّر آن

ول یک هم به خدایی که آفر یدۀ اوسننننت

بننه اتننفنناق ،نننبننات و مننعننادن و حننیننوان

به ع ّز 57م لک خدای و به کاف عالم امر

بننه نور جوهر عقننل و بننه نطق گوهر جننان

به سنناق عرش که بر فرقِ روشننن حهمهلهسننت

بنندو کننه پننایننۀ کرسنننی نهنناد بر ک یوان

لم58

بننه چننارتختننۀ ترکیننب و نقش بننند جهننان

 91چه کفرها

و51

بننه هفننت آ ینننۀ غیننب و مبنند عننا

 .1م :ملکالحکما روحانی  .2م :ز  .3س :حیوان (!) [اختالل وزن]
2.
.3

 .4م :تویی و تو که اگر گویمت  .5ف :من  .6م :آن
5.
.6

 .7م :شنیدهام که تو سوگندنامهها دیدی  .8م :یکی  .9م :دوم
8.
.9

 .10س ،ف :کلک  .11ف :بستهدهان  .12س :تازی (؟)؛ ف :کجا برم باری
.11
.12

 .13س :بینقطۀ نون؛ ف :نادان  .41م :سیاهروی حنگاختری سپیدتنی  .41م :چه کافری
 .16م :شرع  .17م :میم  .18م :به هفت آیت غیب و به ّ
مد عالم کون
.14
.15

. 17
. 18
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 94به « کاف ها» و «الف الم را» و

«طسنننم»5

به اا لدّ خان و به السنننّ جده و به الرّح مان

بننه حقّ سنننورۀ ا ل ک هف و آیننۀا ل کرسنننی

به «وال ضّحی» و به «واللّیل» و « صاد والقرآن»

بدان خدای که علمش چهار واسنطه سناخت

که اوّلش همه جان اسننت و آخرش 2مرجان

بدان خدای که بر صننورت جهان بنگاشننت

بننه خننامننۀ از لی «ک نلُّ مهن عه ل یه نها ف نان»

به نقطهای که در او چشننم وهم 9شنند عاجز

به وحدتی که در او سننرّ عقل شنناید حیران

 21به فیض عقل 5که رو شن بدو ست هفت اختر

به نور نفس که محکم 1بدوسنننت چار ارکان

به مرقدی که در او هسنننت 1قالب ادریس

بنه خناننه ای کنه بننا کرد حکمنت لقمنان

بنندان د می کننه از او 7زاد عیسنننیِ مر یم

بدان رهی که بدو ر فت 8موسنننیِ عمران

خاک3

بدان سنننحر 50که همی رنگ ریزد اندر کان

بننه خطّ سننن بز بهننار و ده آیننت گ ل بن

جاویدان

بدان گهر که همی گُل ن گارد ا ندر

به بوی باغ بهشنننت و به

خُلد55

 24بدان خدای که تفصننن یل هر دو عالم را

ن مود م جمننل در قننالننب ی کی انسننننان

به قطرهبخش سنننحاب و به ح لّه باف چمن

بننه نقش بننند بهننار و بننه رنننگ ریز 52خزان

بننه نور یننارۀ ثور و بننه گوشننننوارۀ حوت

به روز نا مۀ شنننیر و به حل قۀ سنننر طان

که چمن ها زن ند لب خ نده

بدان غرض 55که فلکها شننندند سنننرگردان

کننه آب گننره کننرده بننارد از بنناال

بنندو کننه خون مقطّر چکنناننند از پسنننتننان

 31بننه مبنند و بننه نهننایننت ،بننه اوّل و ثننانی

به شننش طناب زمین و به هفت کیل زمان

بدان

سنننحر59

بنندو51

 .1م :به کافها و الفرا و طا و یاسین حیم  .2م :که آخرش همه جان است و ّاولش
.2

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

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

 .10س :سخن  .11م :جان  .12س :برگریز  .13س :سخن
.11
.12
.13

 .14م :عرض  .15م :بدان

. 15
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بوبکر5

بننه درّۀ ع مر و خون مصننن حف 2ع ثمننان

بننه روح قنندس پیمبر ،بننه راسنننتی

بننه آب ت یغ ع لیّ و بننه خنناک آن ده تن

کنه خرّم انند بنه 9توقیع روضننننۀ رضنننوان

به باغ حکمت شرع و به شافعی 5که شکفت

بننه چشننننمننۀ ن ظر بو ح ن یفننۀ ن عمننان

ط ِل بی
بننه ع لم م ع ت بر شننننا ف عی ُم َّ

که تازه گشننت بدو دین چو از صننبا نیسننان

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

بننه بننارگنناه خالفننت ،بننه نعمننت سنننلطننان

ی م ین دولننت ،ب هرامشنننناه بن مسننن عود

که آف تاب ملوک اسننننت و سننننا یۀ یزدان

خنندایننگننانننی کنناننندر هننوای انصننننافننش

بهسنننان کشنننتی مرغان همی پرند سنننتان

شننننب چننهننارده از عنندل او مننطننرز را

چراغ منناه بود چون ر فو کننند 1کت نّان

کوشنننش1

ج هان به دو لت او آنچ نان شننند 7آ بادان،

 51که بیخ سننوسننن سننیمین همی کشنند خنجر

کننه شنننناخ گلبن زرّین همی زننند پیکننان

رسننننول خننا طر او بود جننام ک یخسننننرو

سنننن ف یر دا نش او بود تنناج نوشننننروان

زهی کننه قهقهننه خننندد بننه فرّت ابر دُژم

زهی کننه نقش پننذیرد بننه امرت آب روان

چ هار عنصنننر کژ را چ نان ن هادی راسنننت

که تنگدست چنار است و گوشهگشته 8کمان

بننه جننان هر سننننه جگرگوشننننۀ دالور تو

که رنج شان همه روح ا ست و راح شان ریحان

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

ز بیم زرد شنننود خاکِ رسنننتم دسننن تان

به یمن علم عفیف و به روز گار سنننه یل

بننه هوشنننینناری مثقننال و دولننت ریحننان

بننه چنناربننالش حکمِ قضننننای تنناج النندین

به خاک مسننجد جامع ،به ختم شننارسننتان

کننه هر چهننار گ ن هکننار بوده اننند و ه نوز

اگننر بننکنناوی آبسننننتننن اننند ده چننننندان

دعننای دولننت او گو ازآنچننه بی

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

 .5م :کنند  .6م :گوی ازآنکه در عهدش  .7م :چنان به دولت او این جهان شد  .8م :گوشهگیر

.6
.7
.8
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چو اللننه بننادا ننناى گلوى هریننک سنننرخ

بنندان گینناه کننه در غننا لیننه ز نننند زنننان

 41چو ملننک را بننه بقننای تو تیز شنننند بننازار

زفننانشننننان را از ت یغ ،کُننند کُن 5دننندان

نعوذبنناهلل امروز مثننل صننننابر کیسننننت

که روز گار به اشننن عار او ز ند دسننن تان

به جز رشننن ید ندانم در این ز ما نه کسنننی

کننه زاد ف کرت او آب چشننننمننۀ ح یوان

حسنننن که آینۀ روی نفس ناطقه اوسنننت

بر او چ گونننه برم گوی ن طق در مینندان

ولیک سننوخته شنند ترّ و خشننک عود بدو

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

 44فرزدقننک دو بننه نننانی فروختننه سننننت بلی

فننزون ز ریننگ بننیننابننان و قننطننرۀ بنناران

ا گر کرانننه کننند ملننک را ترازوی د ین

و گر ز ره ب برد عنندل را جهننان شنننهننان

یکی بر اشنننتر گنناهی ببینمش کننه زننند

مننیننان رسننننتننۀ بننازار منناه بننر کننوهننان

خنندایننگننانننا چننوبننی هننزار فننرمننایننش

وگرنننه بنناری زننندان کنش بننه بننند گران

شنند این مقام سننخن ذوش نُجون و میترسننم

دریغ من کننه مرا گشننننت درد بی درمننان

 61مرا حر یفننان امسننننال ت ه م تی کردننند

کننه در حقیقنتِ آن درشنننندن همی نتوان

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

خیننال گوهر اننندیشننننه در نگننارسنننتننان

زن فننرزدق جننان مننن و هننوای هننمننه

چننراغ الننفننیننه و نننیننم کننار بننانسننننیننان

چننه گویم و چننه کنم خلق را بح نِل کردم

مننگننر خنندای بننیننامننرزدم بنندیننن بننهننتننان

به دولتی که بدو خاکخورده شننند قارون

به حکمتی که بدو بیش یاب شننند ها مان

 64به کاسنننموی و به ناموسنننی و به غرواشنننه

به پینهزاک و به نشنننگرده و شننندآهندان

به تارگوشنننه و شنننانه ،به حقّ پایافشنننار

بننه جوش دیننگ ت ب نهننا و ر یق جوالهننان

به فرق طر فهسنننقی و به جان دو لت ناز

به گیسنننوی حرثی و به چنگ مهسنننامان

بننه جننان زال غزال و بننه گور مننه ب ی نی

بننه دولننت یخ و دوغ و روان بشنننکن جننان

 .1م ،ف :شد
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بننه حقّ سنن ن ینننۀ پُر نور پیننل گرمننابننه

به حر مت سنننرِ زنجیر شنننیر شننننادروان

 31بننه گوشنننوارۀ سنننفره ،بننه نقش کننندوری

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

به اسننب دیزه که از بهر جو کند حینحین

به گاو پیسننه که در پیشِ که کند

عانعان5

بننه بنناد بننوق و دم آتننش و دل کننوره

به تیزمبزی خایسنننک و کُ ندی سننن ندان

به خاک خا نۀ ماهیّ و عزل جا مۀ خوک

به جسنننم ق بّۀ آب و به جسنننم ق بۀ نان

به کندرود کمانچه ،به دنب دسنننتۀ چنگ

بننه تننار شننننانننۀ بربط ،بننه بنناد نننای انبننان

 34به نیش عقرب و سرگین ثور و پ شک حمل

بننه رودگننانننی جنندی و تننفنناوت مننیننزان

بننه پیلگوش غریننب و بننه گنناوچشنننم وقِح

به رعب سننبزگیاه و به شننیر سننگپسننتان

به فرق روزن پشننت و سننرِ سننتون شننکم

به گرد کاسنننۀ ناف و سنننرِ سنننُکرّۀ ران

بننه ابر تیره کننه چون رعنند میبنننالم از این

به باد سنننرد که چون برق 2میبلرزم از آن

به حقّ و حر مت آن روز ها که یاف تها ند

کاله و تاج سنننرِ ...یر و ...ن ما نی کان ( )

 01کننه در سننننرای فننرزدق نننبننوده ام هننرگننز

مگر بهننار و دی و تیرمنناه و تننابسنننتننان

م گوی 9چننند ین خننا موش بنناش روحننا نی

دریغ بی تو مقوالت عشنننر و سنننبع ک تان

اگرچه در سنننخن این خود طریق بوالعجب
اسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت5
زمننانننه داننند و اهننل سنننخن گواه تواننند

چو پی ن ی فتنند ،مزّاح خواننندت ،نننادان
که کانِ دانش تو 1هسننننت بحر بی پا یان

اگر بننه گنناه سنننخن جننادُوی کنم 1دعوی

همین قصنننیده بسنننندهسنننت مر مرا 7برهان

 04سنننزا بود کننه بنندین شنننعر آفرین گوینند

چراغ دودۀ 8مسنننعود سننن عد بن سنننل مان

َ
 .1اصل :عنبان  .2اصل :برق  .3ف :مکوش  .4م :مناند  .5م :من  .6ف :کنی
.2
..5436

 .7ف :تو را  .8ف :روضۀ

.8
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 .5سبکشناسی

استاد ذبیحاهلل صفا (تاریخ ادبیات در ایران ،ج :2ص  )155ابیاتى برجایمانده از روحانى سمرقندى
را «دلیل قاطع بر استادى و مهارت او در شعر و لطف طبع وى در تبزّل و غزل و توصیف» دانسته
است.
دورۀ زندگی روحانی مصادف با آغاز دگرگونی و تبییر سبک شعر فارسی از خراسانی به عراقی
است امّا این شاعر به طور کلّی پیرو سبک خراسانی است و اغلب مختصّات این سبک در اشعار
او نمود یافته است .زبان او غالباً ساده و طبیعی و خالی از تعقید و تکلّف است امّا گهگاه لبات،
تعبیرها و ترکیبهای تازه و کمترآشنایی نیز در شعر او به چشم میخورد که برای خوانندۀ امروزی
ابهام آفرین است .در اینجا سبک شعریِ سوگندنامۀ او از سه منظر محتوایی ،زبانی ،و ادبی مورد
بررسی قرار گرفته است.

 .9 -5محتوا

مخاطب قصیده «نجیب ملک ،حسینِ حسن» است که شاعر سوگندنامۀ خود را با مدح او آغاز
کرده است .نجیبالملک (نجیبالدین /تاجالدین) حسین بن حسن ،خازن خاصّ دربار بهرامشاه و
از ممدوحان سید حسن غزنوی (دیوان :صص  )295 ،295 ،221 ،205است .شاعر خطاب به
نجیبالملک ،به هجو شاعرانی میپردازد که پیش از او سوگندنامههایی سرودهاند و در واقع انگیزۀ
او در سرودن سوگندنامه رقابت با ایشان و اثبات برتری خود نسبت به آنهاست .این سوگندنامهها
از چهار شاعر است:
 )5شاعری که روحانی او را «میخکستان پنبهفروش» خوانده که گردش چرخ او را سرگردان
کرده و از ابیات بعدی میفهمیم که مقصود سید حسن غزنوی (م .حدود 111ق) است .مطلع
سوگندنامۀ او این بیت است:
گشاد صورت دولت به شکر شاه دهان چو بست زیور اقبال بر عروس جهان
(دیوان سید حسن غزنوی :ص )553
 )2ادیب صابر (مقتول 151ق) که سوگندنامۀ او با این بیت آغاز میشود:
تنم به مهر اسیر است و دل به عشق فِدی همه به گوش من آید ز لفظ عشق نِدی
(دیوان ادیب صابر ترمذی :ص )553
 )9رشید وطواط (م179 .ق) با سوگندنامهای با این مطلع:
زهی به جود تو ایام مکرمت مشهور خهی به سعی تو اعالم محمدت معمور
(دیوان رشید وطواط :ص )211
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 )5فرزدق یمینی (زنده در قرن 1ق) که او نیز از معاصران روحانی است و اطالع خاصّی از او
نداریم .نسبت این شاعر در مجمعالفصحا به اشتباه یمنی ضبط شده و مصحّحان عرفاتالعاشقین
نیز تحت تأثیر این کتاب و برخالف دستنویسهای عرفات که همگی «یمینی» بودهاند ،متن را به
«یمنی» تبییر دادهاند (رک .مجمعالفصحا ،ج ،5ب 5552 :2؛ عرفاتالعاشقین ،ج .)9518 :1
مطلع سوگندنامۀ فرزدق چنین است:
پیام آورد از دولت ،سعادت سوی انس و جان
که خواهم گفت یک نکته ،که هست آن نکته سرّ جان
روحانی با واژهها و تعابیری زشت به هجو این شاعران پرداخته و سوگندنامههای آنان را
مشحون از کفر و دروغ دانسته است .آنگاه سوگندنامۀ خود را آغاز نموده است .آنچه شاعر در این
بخش به آنها سوگند یاد کرده چند دسته است:
 مفاهیم انتزاعی مانند نور جوهر عقل ،نطق گوهر جان ،هفت آینۀ غیب ،مبد عالم ،نور نفس،فیض عقل
 سورههای قرآن مثل دخان ،سجده ،الرّحمان یا بخشهایی از آیات آن به ویژه حروف مقطّعهمانند «کافها»« ،الفالمرا» و «طسم»
 مفاهیم قرآنی مانند ساق عرش ،باغ بهشت ،خُلد جاویدان ،کرسی پیامبران یا حُکمایی که داستانهایی از آنها در قرآن آمده است مانند ادریس(ع) ،عیسی(ع)،موسی(ع) ،لقمان.
 نشانههای خداوند در طبیعت و آسمان مانند قطرهبخش سحاب ،حلّهباف چمن ،نقشبندبهار ،رنگریز خزان ،نور یارۀ ثور ،گوشوارۀ حوت ،روزنامۀ شیر ،حلقۀ سرطان.
 پیامبر اسالم(ص) ،خلفای راشدین و امامان برخی مذاهب مانند شافعی ،ابوحنیفه.از اینجا به مدح بهرامشاه گریز میزند و ابیاتی در مدح او میسراید .سپس قصیده را با سوگند
خوردن به منسوبان و اطرافیان این سلطان ادامه میدهد .مثالً به سه جگرگوشۀ او سوگند یاد
میکند و مقصود او سه پسر بهرامشاه است یعنی ابوالفتح جاللالدوله دولتشاه ،معزّالدّوله
خسروشاه ،سماءالدوله مسعودشاه (دربارۀ ایشان رک .طبقات ناصرى ،ج :5صص 959 ،252؛ تاریخ
گزیده :ص 502؛ حبیبالسیر ،ج :2ص  .)500دربارۀ اطرافیان پادشاه نیز به صفات یا ابزارهایی
سوگند خورده که به نوعی بیانگر کار و پیشۀ آنهاست مثل «تیغ احمد طبرل»« ،چاربالش حکمِ
قضای تاجالدین».
ابیات بعدی سوگندنامه به استبفار از هجو ادیب صابر ،رشید وطواط و سید حسن و ستایش
این شاعران اختصاص دارد .با این حال فرزدق از این امر مستثنا شده و شاعر بدگویی از او را با
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طرح این نکته پی گرفته است که «حریفان» ،شاعر را به ارتباط با زن او متّهم کردهاند .البتّه
پیداست که شاعر خود این تهمت را ساخته و پرداخته تا فرزدق را تخطئه و تحقیر کند .از اینجا
به بعد با زبانی آمیخته به طنز به چیزهایی بیارزش و رکیک سوگند میخورد که از این قبیلاند:
 ابزارهای پیشهورانی چون کفاشان ،بافندگان ،نوازندگان ،طبّاخان ،آهنگران. حیواناتی مثل اسب دیزه ،گاو پیسه. عناصر سماوی مانند نیش عقرب ،سرگین ثور ،پشک حمل ،رودگانی جدی ،تفاوت میزان. گیاهان مثالً پیلگوش ،گاوچشم ،سبزگیاه ،سگپستان. اعضای بدن همچون روزن پشت ،ستون شکم ،کاسۀ ناف ،سُکرّۀ ران.پس از سوگند به این چیزها ،شاعر برخالف انتظار خواننده ،به ارتباط با زن فرزدق اذعان
میکند و قصیده را با ستایش از قدرت شاعری خود به پایان میبرد.
با این اوصاف ،سوگندنامۀ روحانی در ردۀ سوگندنامههایی قرار میگیرد که عمدتاً برای جلب
توجّه و عنایت ممدوح سروده شدهاند و شاعر در آنها میکوشد ممدوح را متقاعد کند که از همتایان
خود برتر و باالتر است .این سوگندنامهها معموالً آمیخته به هجو و هزلاند و به نوعی نقیضۀ
سوگندنامههای جدّی و فاخر محسوب میشوند .قصاید خاقانی ،سوزنی سمرقندی و کمالالدّین
اسماعیل از نمونههای اعالی این نوع سوگندنامههاست (رک .نوع ادبی سوگندنامه :ص .)50
 .2 -5زبان

از نظر زبانی آنچه بیش از همه در این قصیده به چشم میآید کاربرد واژهها ،ترکیبها و تعابیر کهنی
است که به ندرت در سخن دیگران به کار رفته است و بعضاً از فرهنگها نیز فوت شده و معنا و
چندوچون آنها مانند ابزارهای کفشگری ،بافندگی ،نوازندگی ،طبّاخی ،آهنگری برای ما روشن
نیست .از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
بیت  .5محرابکوب :دینستیز.
شب کس را کجا کند چون روز پیر محرابکوب و منبرسوز
(دیوان اوحدی :ص )159
لتانبان :بسیارخوار ،شکمپرست.
بیت  .1میخک :نوعی پارچه .میخکستانِ پنبهفروش :کنایه از کسی که نیکیهای دیگران را با
بدی پاسخ میدهد.
بیت  . 7کِلج :سبدی که زبالۀ گرمابه را با آن بیرون میبردند.؛ وِلج :کرک ،بلدرچین؛ پنبهدهان:
پُرسخن ،بیهودهگو.

تصحیح و سبکشناسی سوگندنامۀ روحانی 51 /

بیت  .8کاسه کجا نهم :کنایه از کسی که به هر بهانهای مهمان خانههای مردم میشود.
بیت  .3شوماختر :بدبخت .مقابلِ نیکاختر؛ سپیدپی :شوم ،بدقدم.
بیت  .59حهمهله :حملۀالعرش ،فرشتگانی که عرش را بر دوش گرفتهاند.
بیت  .59گوشهگشته  :دربارۀ کمان غالباً به معنای خمیده به کار رفته است امّا در اینجا کنایه از
گوشهنشین و از کار مانده است مانند این بیت خاقانی (تحفۀالعراقین :ص :)201
حکمتبافی به گوشه خرسند از صحبت گوشهگشتهای چند
بیت  .15همطویلگی :همراهی و مقارنت.
بیت  .11به نانی فروختن :به بها و عوضی ناچیز فروختن.
تو مردم بین که چون بی رای و هوشاند که جانی را به نانی میفروشند
(خسرو و شیرین :ص )95
بیت  .17ماه بر کوهان :نام نوایی که آن را از ساختههای باربد خنیاگر مشهور خسروپرویز
دانستهاند.
بیت  .13ذوشُجون :چندشاخه .اشاره به مثل «الحدیث ذوشُجون» :سخن را شاخههاست نظیر
«الکالم یجرّ الکالم».
بیت  .12نیمکار :شاگرد ،مزدور؛ بانسیان :فراموشکار.
بیت  .11کاسموی :رشتۀ باریکی که کفشگران به کار میبردند و گفتهاند از موی خوک یا روباه
بوده است.؛ غرواشه :گیاهی که کفشگران الیاف آن را دستهدسته کرده ،بر روی کفش میمالیدند.؛
نشگرده :ابزاری که با آن پوست را میبریدند یا میتراشیدند.؛ ناموسی ،پینهزاک و شدآهندان هم
باید از ابزارهای کفشگران بوده باشند که از فرهنگها فوت شدهاند.
بیت  .11شانه :ابزاری که بافندگان تارهای ریسمان را از آن میگذراندند تا در وقت بافتن دو تار
به یک جا و کنار هم قرار نگیرند.؛ پایافشار :دو تختۀ کوچک که زیر پا قرار میگرفت و با هر بار
فشار دادن آن نیمی از رشتههای بافتهشده فرود میآمد.؛ دیگتبن :نوعی دیگ بزرگ؛ از دیگر
واژهها پیداست که تارگوشه و ریق نیز ابزارهایی بودهاند که بافندگان به کار میبردهاند.
بیت  .13پیل گرمابه :کیسه و خریطۀ حمّام؛ شادروان :پردۀ بزرگی که بر درِ سرای و بارگاه
پادشاهان برمیافراشتند و معموالً تصویر حیواناتی مانند شیر بر آن نقش میکردند.
بیت  .70کندوری :پارچهای که در پیش سفره و روی زانو میگستردند.؛ نواله :لقمه.
بیت  .75دیزه :نوعی رنگ سیاه خاص؛ پیسه :سیاه و سفید.
بیت  .72خایسک :پُتک.
بیت  .75رود :تارِ ساز که از رودۀ گوسفند میساختند.
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بیت  .71پشگ :پشگل ،فضلۀ حیواناتی چون گوسفند و بز و شتر؛ رودگانی :روده.
بیت  .77سکرّه :نوعی کاسه ،در اینجا کنایه از لگن خاصره.
بیت  .85مقوالت عشر :جواهر و اعراض دهگانه بر مبنای تقسیمبندی ارسطو؛ سبع کتان :نوعی
گیاه دارویی ،افتیمون.
بیت  .82پی افتادن :دریافتن ،فهمیدن.
نصیحت میکنم دل را که بازآی ولیکن دل از اینها پی نیفتد
(دیوان امیرخسرو :ص )578
 .3 -5ویژگیهای ادبی

روحانی سوگندنامۀ خود را در وزن «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن» (بحر مجتثّ مثمّن مخبون
محذوف) سروده که از اوزان پُرکاربرد شعر فارسی و رایجترین وزن سوگندنامههاست (رک .نوع
ادبی سوگندنامه :ص .)59
قافیهها به پیروی از رویۀ غالب شاعران سبکِ خراسانی که به سادگی و روانی کالم گرایش
دارند ،کلماتی ساده و رواناند و شاعر از الزام و اعنات در حروف قافیه دوری کرده است.
صنایع لفظی از قبیل جناس ،تکرار ،توازن ،و واجآرایی به ندرت در قصیده به چشم میخورند
و از انواع مختلف ابزارهای بیانی تشبیه و کنایه بیش از بقیه به کار رفتهاند.
تشبیهها چنانکه در سبک خراسانی معمول است به اعتبار طرفین بیشتر حسّی به حسّی و از
نظر ساختمان مفرد به مفرد است .از جنبۀ تعدّد طرفین و ادات تشبیه نیز تشبیهات بلیغ و مرسل
بیشترین کاربرد را دارند .وجهشبهها اغلب تحقیقی است و زمینههای شباهت تا حدودی در دو
سوی تشبیه دیده میشود .مجموع این مسائل تشبیهاتی پدید آورده که کمتر به تفسیر و توضیح
نیاز دارند.
روحانی توجّه خاصی به کنایه دارد و به اعتبار مکنّیعنه کنایههای از نوع فعل و موصوف ،و
از نظر وضوح و خفا کنایههای ایماء را بیش از انواع دیگر به کار برده است.
از میان صنایع معنوی ،تضمین و تلمیح بیشتر در قصیده به چشم میخورد .تضمین به صورت
نقل بخشهایی از آیات قرآن نمود یافته است (ابیات  51 ،51و )58؛ و مفاهیم قرآنی (ابیات ،52
 ،)55 ،59قصص انبیا و اولیا اعمّ از اسالمی و غیراسالمی (ابیات ،)15 ،99 ،92 ،95 ،23 ،22 ،25
اساطیر و داستانهای ملّی (ابیات  ،)55شخصیتها و مسائل تاریخی (ابیات  ،)57-55نیز مهمترین
عناصر اشارات و تلمیحات او را تشکیل میدهند.
در حوزۀ صور خیال و زمینههای معنایی ،گرایش به سادگی و روانی در سوگندنامۀ روحانی
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مشهود است .تصاویر و مضامین معموالً یکالیه و زودیاباند و بسیاری از آنها در اشعار شاعران
پیش از او دیده میشوند هرچند معانی نو و شیوۀ بیان تازه هم در شعر او کم نیست .شاعر در
ساختن مضامین شاعرانه از اصطالحات و مفاهیم علم نجوم ،اطّالعات دینی و ادبی ،عناصر و
رویدادهای طبیعت ،باورهای عامیانه و ابزارهای زندگی روزمرّه استفاده کرده است.
 .4نتیجه

تصحیح و سبکشناسی سوگندنامۀ روحانی دو نکته را آشکار میکند :نخست اینکه با وجود
پژوهشهای درازدامنی که تا امروز در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی انجام شده ،هنوز هم هستند
شاعران حاذق و صاحبقریحه امّا گمنامی که بررسی شعر و شخصیّت آنان ،ابهامهای بسیاری را
در تحقیقات زبانی و تاریخی رفع خواهد کرد .دوّم اینکه نسخههای خطّی مهمّ و معتبری مانند
سفینۀ  115سنا ،اطّالعات زبانی و ادبی ارجمندی دارند که کشف و عرضۀ آنها حوصله و دقّت
بسیار میطلبد.
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