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  چکیده
 و اشقحاالت ع در و شده سروده هشتم قرن در بیشتر كه است غنایی ادبیات از ای گونه ،نامهده

 بانز از ، میان در یک ترتیب به نامه ده نسخه حاوی آنها بیشتر میباشد، بدین شکل كه معشوق

ها از یک طرح و ساختار  مشترک پیروی میکنند ، ساختاری  نامهیکدیگر است.ده به معشوق و عاشق

 گانه بین عاشقهای دهنظیر داشتن مقدمه )تحمیدیه، نعت، سبب نظم كتاب(، بدنۀ اصلی )تبادل نامه

ها مثنوی نامهالکتاب )تعداد ابیات، سال سرودن، نام اثر( . قالب اصلی دهو معشوق(، و نهایتاً خاتمه

سوییها و اشتراكات موجود، و هم میشود. مثنوی چاشنی ،غزلی ها همنامه الیالبه در است اما گاه

ها وجود نامهن دههمچنین افتراقات و ویژگیهای منحصر بفردی كه از لحاظ معنایی و محتوایی بی

نگاری بین عاشق و معشوق دارد، باعث شد برخی پژوهشگران، آثاری را كه تنها دارای موضوع نامه

ساختار كامل  اند كه داراینامه دانستهنامه بنامند؛برعکس برخی ادبا تنها آثاری را دههستند را ده

یان ویژگیهای صوری و محتوایی آنها ، نامه و بدر این پژوهش،ابتدا ضمن معرفی ده ها باشد.نامهده

امۀ عبید زاكانی سعی شده تا تعریف دقیقی از آن ارائه شود و با توجه به این ویژگیها، منظومۀ عشاق ن

ی شده است تا بدان سرایی( مقایسه و بررسنامههای مهم قرن هشتم)دورۀ رواج دهنامهبا یکی از ده

های قرن هشتم  و امکان نامیدن نامهعاشقین بعنوان یکی از دهنامه با روح الطریق میزان تشابه عشاق

 اثبات شود.« نامهده»این اثر به عنوان 

 

 نامه، روح العاشقین،  عاشق و معشوقنامه، عشاقده كلمات كلیدی:
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A Comparative Comparison of the Oshagnameh of Obeid Zakani  

and the Roholashegine of Shah Shojaee Kermani 

From the perspective of the structure of ten letters 
Parvaneh Gandomkari1, Mohamad Reza Ghari2 

 

Abstract 
The Ten Letters is a type of rich literature that is mostly written in the 

eighth century and is in the state of love and affection, most of which 

contain ten copies of the language of the lover and lover, respectively. The 

ten letters follow a common design and structure, such as having a preface 

(endorsement, obedience, ordering the book), the main body (ten letters 

between a lover and a lover), and finally the ending (number of verses, 

year of writing, name Effect) . The original format of the ten letters is 

Mathnawi, but sometimes in the middle of the letters it is also called the 

Masnavi. 

The existing similarities and commonalities, as well as the unique and 

semantic differences and features between the ten letters, have led some 

scholars to call the works only the subject of correspondence between the 

lover and the beloved; Some scholars have considered only ten letters to 

be complete with ten letters. 

In this study, firstly, while introducing the tenth letter and describing its 

formal and content features, it is attempted to provide a precise definition 

of it, and in view of these characteristics, the love affidavit of Obeid 

Takani with one of the ten important letters of the eighth century (tenth 

period). Letter-writing) has been compared to examine the extent to which 

the love affair with the Spirit of Love is one of the ten letters of the eighth 

century and the possibility of naming this work as the "Ten Letters". 
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 مقدمه -1
ده  حاوی آنها بیشتر كه است غنایی های منظومه از ای گونه معموالً ادب عرف در نامهده

نامه  الیالبه در و بوده همدیگر به معشوق و عاشق زبان از میان در یک ترتیب به نامه نسخه
را  عراقی فخرالدین )عشّاقنامه( نامهده صفا دكتر مرحوم میشود. مثنوی چاشنی غزلی ها هم
 میداند. فارسی ادب در ها نامهدهمنشأ 

و  نداشتن یا داشتن حسب بر میتوان را ها نامهده نیستند، گونه یک به هادهنامه همۀ
دوسویه.  ده نامۀ و یکسویه ده نامۀ نامه، بی نامۀ ده كرد: تقسیم دسته سه به ها نامه كیفیت

را  آنها بدنۀ اما دارد؛ شهرت نامهده به فارسی ادبیات در كه است آثاری نامه، بی های نامهده
ده  : داریم فارسی ابیات در مشهور نامۀ ده سه ها،نامهده دسته این از .نمیدهد تشکیل هانامه

 رامی.  شرف الدین نامۀ ده و تبریزی همام نامۀ ده عراقی، نامۀ فخرالدین
تشکیل میدهد،  ها نامه را ها نامهده این بدنۀ است. یکسویه های نامهده ها،نامهده دیگر نوع

 كه فردی یکسویه های نامه بلکه همدیگر، به ( معشوق و )عاشق طرف دو های نامه نه اما

ادبیات فارسی میبینیم  در مشهور نامهده دو ،نامهده نوع این از میفرستد. دیگر افراد یا برای فرد
نامه ها جوابنامهده این در فقیه. عماد نامۀ ده دیگری و گرگانی اسعد فخرالدین نامۀ ده یکی

 بلکه نشده است داده جواب ها نامه این هرگز كه نیست معنی بدان این ای نمیبینیم. البته

 .آیدنمی حساب به نامهده جزو نامه جواب شده، داده اگر جوابی
 فارسی ادب در ها نامهده از صحبت وقتی است. دوسویه های نامهده ها، نامهده دیگر نوع

 سویه دو های نامهده .میباشد هانامهده از نوع همین آن از منظور معموالً آیدمی به میان

 نامشان معموالً كه و معشوق عاشق یعنی عشق قطب دو آن در كه است هایی نامهده معموالً

 پنج و عاشق سوی از نسخه نامه پنج كه ( نسخه )ده مینویسند نامه همدیگر به نمیشود برده

 همدیگر به معشوق و سوی عاشق از میان در یک ها نامه میباشد. معشوق سوی از نامه نسخه

 معشوق سوی از زوج به شمارۀ های نامه و عاشق سوی از فرد شمارۀ به های نامه یعنی است

 سرگرانی و ناز حاوی های معشوق نامه و او سرگردانی و نیاز حاوی عاشق های نامه میباشد.

 معشوق یا عاشق زبان از وزن مثنوی بر اصوالً غزلی نیز ها نامه از یک هر الیبهال در اوست.

 عبارتند هانامهده این مشهورترین .میباشد طرفین از یک هر ناز و نیاز بیانگر كه میشود بیان

 نامۀ ده هروی، صاین ركن ( العشّاق نامۀ)تحفه ده مراغی، اوحدی ( العشّاق )منطق نامۀ ده از:

 شیرازی، خراسانی عماد ابن ( المحبین )روضه نامۀ ده نصوح شیرازی، ابن ( نامه )محبت

 زاهدی. عزیزاهلل ( العاشقین )روضه نامۀ ده حریری و ( القلوب )محبوب نامۀده
از یک طرح و ساختار  مشترک پیروی میکنند ، یعنی دارای  مقدمه )تحمیدیه،   ها نامهده

معشوق(، و نهایتاً گانه بین عاشق و های دهنعت، سبب نظم كتاب(، بدنۀ اصلی )تبادل نامه
 فارسی ادبیات در سرایینامهده الکتاب )تعداد ابیات، سال سرودن، نام اثر( هستند .اوجخاتمه

  میباشد. هجری هشتم قرن در
 نامهده از پیش میتوان میباشد، مثنوی مطاوی در غزلیاتی معموالً دارای نامهده كه آنجا از

 زمانی معموالً نظر از كه است آثاری ها گونه نامهده از منظور. اشاره كرد گونه نامهده آثاری به
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 غزل گنجانده مثنوی، الیبهال در یعنی دارد، نامهده ساختاری چون و بوده نامهده از پیش

 است. شده

در تذكره ها، كتابهای تاریخ ادبیات، فهرستها و سایر مراجع به دلیل گستردگی و پراكندگی 
آنها اطمینان داشت؛ یکی از  ۀموضوعی، گاه مطالبی نقل میشود كه نمیتوان به درستی هم

وضعیت گاه نیز حاصل پیش هاست. این  نامهدهآن موارد، انتساب آثار نسبتاً زیادی به 
داوریهای غیر تحقیقی و اعتماد بدون مراجعه به اصل آثار است كه برخی محققان مرتکب 

صرفاً واژگانی و نه اصطالحی، یا صرف ۀ شده اند و به اندک نشانه ای مانند شباهت نام یا اشار
با توجه به د؛ یادكرد شخصی و مشاهده در كتابی، حکم به تعلّق اثری به نوع خاصی داده ان

ویژگیهای مشخصی دارد؛  نامه چه از نظر موضوعی و چه از نظر ساختاریاینکه چارچوب ده
نامه بر آنها نهاده شده از هر دو جنبه بررسی شوند تا حقیقت الزم است آثاری كه عنوان ده

 نامههددر این پژوهش پس تعریف نامه دانست یا نه.امر مشخص گردد كه آیا میتوان آنها را ده
های معروف قرن هشتم به نام روح  نامهده، منظومۀ عشاق نامۀ عبید زاكانی با یکی از 

العاشقین اثر شاه شجاع كرمانی؛ از نظر محتوایی و ساختاری مقایسه میشود تا به این نتیجه 
 نامید. نامهدهنامه عبید زاكانی را هم میتوان نوعی برسیم كه به چه دالیلی منظومۀ عشاق

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  -2
نامه ها، نقد و بررسی این با توجه به جایگاه ادبیات غنایی در ادبیات فارسی و وجود ده

میتواند در حوزۀ ادبیات غنایی و نقد -با توجه به معیارهای نقد و تحلیل  -گونۀ ادب غنایی
است تا با معرفی و تعریف  ادبی راهگشای محققان باشد. از این رو نویسندۀ این مقاله، بر آن

نامۀ عبید زاكانی و منظومۀ روح و مقایسه و بررسی دقیق منظومۀ عشاق نامهدهدقیق  
  العاشقین شاه شجاع كرمانی، آنها را از منظر محتوا و ساختار، بررسی و ارزیابی نماید.

 روش شناسی تحقیق -3

داده آوری جمع ۀشیو و بهاست  تحلیلی-از نوع توصیفی ،روش تحقیق با توجه به موضوع
و از نظر هدف این  انجام شده است بردارییادداشتو با استفاده از كتابخانه ای  به شکل  ها

 .تحقیق جزء تحقیقات نظری محسوب میگردد
 پیشینۀ تحقیق  -4

 در مستقلی و مشروح و مفصل بررسی تاكنون كه شد مشخص فراوان جستجوی از پس

 طور به اما است؛ صورت نگرفته های ادب فارسینامهمحتوایی ده خصوص بررسی ساختار و

 صفا ذبیح اهلل پژوهشهای مانند میشود، دیده كتابها برخی در موضوع این در مطالبی پراكنده

 این، بر عالوه فارسی. شعر انواع كتاب در فسایی رستگار و ایران در ادبیات تاریخ در كتاب

 :از عبارتند آنها از برخی كه است شده منتشر نامهده در خصوص تاكنون نیز مقاله هایی
 ادب در ناشناخته و عرفانی ای نامهده مکنون در»( در پژوهشی با عنوان 1394پزشکی ) -

 نخستین برای بوده كه آن بر نگارنده تالش پژوهش این در .را مورد مطالعه قرار داد« فارسی

  .كند معرفی را نو ده نامۀ این بار
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این نوع «  سرایی در ادبیات فارسی نامهده»( در پژوهشی با عنوان 1387جویبار ) فرصتی -
 ادبی را  مورد مطالعه قرار داده است. 

 سرایی سی نامه و دهنامه تطور سیر»( در پژوهشی با عنوان 1392باباصفری و حیدری ) -

در این را مورد مطالعه قرار داده اند. « محتوایی و تحلیل ساختاری بر تکیه با فارسی شعر در
دهنامه و سی نامه به  30ادبی پرداخته شده و ۀبه تحلیل محتوا و ساختار این گون پژوهش

 .ترتیب تاریخی معرفی شده است
« و ناشناخته نفیس، منظومه غنایی محبوبو  محب»( در پژوهشی با عنوان 1391یلمه ها ) -

متعلق به  نفیساین منظومه  معرفیاین پژوهش برای نخستین بار به  د.را مورد مطالعه قرار دا
 . پرداخته استكه از جهت ادبی دارای ارزش فراوانی است،  هجری هشتمقرن 

های ادب فارسی از  نامهدهتحلیل »( در پژوهشی با عنوان 1390خراسانی و داودی مقدم ) -
منظومه  23؛ اند. در این تحقیق پس از معرفیرا مورد مطالعه قرار داده « دیدگاه انواع ادبی

همخوان  نامهدهژانر ۀ كامالً با معیارهای تعیین كنندرا منظومه  هفت ،تنها نامهدهبه نام 
 معرفی میشود.

ویس و رامین  ۀسبک شناسی ده نام»( در پژوهشی با عنوان 1390تاج بخش و حسن پور ) -
، به بررسی سبک شناسی مقالهدر این ار داده اند. را مورد مطالعه قر« فخرالدین اسعد گرگانی

 .این نامه ها در سه سطح فکری، زبانی و ادبی پرداخته شده است
 و ویژگیهای آن نامهدهتعریف  -5

نگاری میکنند و ایست عاشقانه كه در طی آن عاشق و معشوق با هم نامهنامه، منظومهده
نامه از جانب عاشق  پنج  میگویند. كه« نامهده»آن ها به ده میرسد به از آنجایی كه عدد نامه

نامه از جانب معشوق. عاشق در ازای هر نامه كه به كوی معشوق میفرستد،  پنج  است و
های عاشق و نامه عبارت است از شرح حال یک عاشق و نامهده»جوابی از او دریافت میکند. 

از زبان عاشق و معشوق در مطاوی معشوق به یکدیگر و بیان احوال عشق و آوردن غزلهایی 
 (. 1128در ایران: ص  ادبیاتتاریخ «) كالم

ها، تحمید الهی و نعت سیدالمرسلین، اغلب مدح یکی از بزرگان عصر ، نامهدر ابتدای ده
نامه )تبادل ده عدد نامه و سبب نظم كتاب و مناجات دیده میشود ؛ در ادامه، بدنه اصلی ده

معشوق(و در پایان، بخشی تحت عنوان خاتمه الکتاب آمده است. كنش و واكنش عاشق و 
 عاشق زبان از معموالً غزلیاتی و بوده مقصور / محذوف مسدس هزج بحر به ها نامهده بیشتر

ای ها در این دوره شکل و شیوه ویژهنامهتنظیم و سرایش ده»است.  درج مثنوی در معشوق و
ای در توحید، نعت پیامبر جداگانه است كه با مقدمه ای مستقل ونامه منظومهدارد. هر ده

اكرم )ص( آغاز میشود و شامل پنج نامه از سوی عاشق به معشوق و پنج نامه از معشوق در 
ها مذیل است به غزلی در وزن منظومه و با رعایت قافیه، پاسخ عاشق است. هر یک از نامه

صه سخن یا حکایت و مصدوقه و تمامی بیتی با عنوان مثنوی یا فرد، ابیاتی با عنوان خال
« نامه هاست، پایان بخش اغلب این ده«خاتمه»سخن و باالخره فصلی با عنوان 

 (.56اندازی به وقایع عصرحافظ: صالعاشقین چشمروحنامه)ده
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نامه با آرایش صوری و نظم محتوایی آن توسط كدام شاعر سروده شده اینکه نخستین ده
نامه گفتن در ویس و رامین دیده میشود. رای اولین بار اصطالح دهاست محل بحث است. ب

نامه، فقط یک  10از جانب ویس به رامین نوشته شده و رامین در ازای این  نامهدهدر این اثر 
روش عراقی بعداً »نامه در جواب مینویسد. استاد صفا در تاریخ ادبیات ایران چنین مینویسد:

نامه اوحدی و عشاق نامه عبید زاكانی نامه گردید مثل دهنام ده هایی بهمنشأ ایجاد منظومه
نامه عماد فقیه كرمانی، اگر چه این آخری نامه یا روضه المحبین ابن عماد شیرازی و دهو ده

نامه عراقی موسوم به (. ایشان ده577در ایران: ص ادبیات)تاریخ « شیوه خاص دیگری دارد
نامه های بعدی میدانند در حالیکه رشید عیوضی نظر دیگری عشاق نامه را منشأ ایجاد ده

ای العشاق اوحدی مراغهای كه با آرایش یاد شده در دست است، منطقنامهكهنترین ده» دارد:
(. به همین دلیل در شمار 536گویی در ادب فارسی: ص نامه)ده« ه.ق( است 738-673)

ها فقط از نامهی یاد نمیکند و پیش از بر شمردن دهنامه عراقهایی كه نام میبرد از دهنامهده
نامه عراقی، آن هم با استناد به توضیحات دكتر صفا یاد میکند به این دلیل كه اوحدی در ده

از او خواسته تا  -نبیره خواجه نصیرالدین طوسی -منطق العشاق اظهار داشته كه شاه یوسف
نامه پیشین و كهنه بوده ورد نظر آنها به عنوان دهنامه ای به طرز جدید بسراید و آنچه را مده

نامه نامه میداند و البته از صحبت نامه همام تبریزی و دهاست؛ در احتمالی ضعیف،عشاق
نامه نیستند یاد نامه ها دارند ولی دهعماد فقیه نیز تحت عنوان آثاری كه فقط شباهت به ده

  ( 526گویی در ادب فارسی: صنامهمیکند. )ده
طبق اطالعاتی كه امروزه  –نامه سرا بر مبنای سال سروده شدن و تاریخ زیست شاعران ده

نامه سرایی و طبع میتوان گفت كه در قرن هشتم هجری از نظر زمانی، ده –در دست ماست 
است. البته با تعریف كلی آزمایی شاعران در سرودن این قالب تركیبی بیشترین رواج را داشته

نامه و مصادیق آن، گستره زمانی وسیعتری را برای سرودن آن در ق در مفهوم دهو بدون تعم
در قرون بعدی زمانی كه ادیبان در طلب طرحی نو و به دنبال حالوتی دیگر »اند نظر گرفته

نگاری با آرایش و ترتیبی خاص، قالبی جدید میپردازند كه با عنوان  –بودند، از شیوه نامه 
صی از تاریخ ادبی ایران را در مدتی نزدیک به دو سده از اواخر قرن فصل مخصو« نامهده»

« هفتم تا قرن نهم هجری به ویژه در قرن هشتم به خود اختصاص میدهد
 (. 56اندازی به وقایع عصرحافظ: ص العاشقین چشمروحنامه)ده

ار میروند. ها وزن در سراسر منظومه ثابت است و هر دو قالب مثنوی و غزل به كنامهدر ده
شیوه به كارگیری دو قالب بدین صورت است كه مقدمات كتاب شامل تحمیدیه الهی و نعت 

ها( آغاز نامه)تبادل نامهاصلی ده پیامبر اكرم )ص( و ... در قالب مثنوی سروده میشوند تا بدنه
قول عاشق  عاشق است. تا جایی كه نامه اول ازها همیشه فرستندۀ نامه اول،نامهمیشود. در ده

آید. )در موارد بسیاری بیت گفته میشود قالب مثنوی است و سپس غزلی در ادامه نامه می
آخر نامه و بیت آغازگر غزل، موقوف المعانی هستند(. پس از پایان یافتن غزل، بیتی تحت 

 آید و سپس بخشی ذیل عنوان تمامی سخن در قالب مثنوی آورده میشود.می« فرد»عنوان 
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 2متن نامه )در قالب مثنوی(. – 1نامه در هر نامه بدین صورت است:اختاری دهنمودار س
 4تمامی سخن )در قالب مثنوی(.این  – 4بیت فرد – 3غزلی از زبان عاشق یا معشوق. –

ها هستند ولی در مواردی نامههای هر كدام از دهبخش به ترتیب یاد شده جزء الینفک نامه
و « آگاه شدن معشوق از حال عاشق»بنا بر سلیقه شاعر دیده شده كه مواردی ذیل عنوان 

آورده شده « خالصه سخن» و یا بخشی تحت عنوان« خبر رسیدن از معشوق به عاشق» یا
ها بنا به ضرورت و نامهاست كه همه این موارد در قالب مثنوی هستند. در ضمن،در همه ده

ها ممکن است حکایاتی به فراخور حال آورده شود.در همه اقتضای كالم در حین نامه
از (10و  8، 6، 4، 2های زوج )( از جانب عاشق و نامه9و 7، 5، 3، 1های فرد)، نامههانامهده

آید كه در آن، سال جانب معشوق فرستاده میشود. در نهایت نیز بخشی به عنوان خاتمه می
 سرودن، شمار ابیات و نیز نام اثر آورده میشود.

هایی است كه به یکدیگر نامه شرح نیاز عاشق و ناز نمودن معشوق در قالب نامهموضوع ده
تنایی است و به عجز و اشتیاق عاشق اعمینویسند. در ابتدا موضع معشوق،نامهربانی و بی

یابد با او از سر وقعی نمینهد ولی سرانجام كه اصرار عاشق و خلوص محبت او را در می
نامه، آید و او را به وصال وعده میدهد. شخصیتهای اصلی در هر دهمالطفت و مهربانی در می

ها باد صباست؛ شخصیت نامهعاشق و معشوق هستند و قاصد )پیک نامه رسان( كه در غالب ده
 فرعی محسوب میشود.

وار سابقۀ آشنایی عاشق و معشوق و چگونگی آشنایی آنها با هم اصوالً به شکل داستان
مطرح نمیشود و آغاز داستان از آنجایی است كه فقط سراینده خبر وجود چنین عشقی را 

 عاشق نامۀ ( صبا باد والً)معم پیکی میدهد و سپس به بیان اظهار نیاز عاشق میپردازد. اصوالً

 میشود منجر وصال به نیز ها نامهده اینگونه بیشتر سرانجام رساند. همدیگر می به را معشوق و

 میباشد.  عاشق به وصال مژدۀ است عاشق به معشوق زبان كه از دهم غزل معموالً و
 
 العاشقین نامه عبید زاكانی با روحمقایسه عشاق -6
 مقدمه -6-1
 تحمیدیه -6-1-1

نبوی  ها )و تمامی آثار ادبی( بنابر سنت ادبی رایج كه برخاسته از توصیهنامهشاعران در ده
است، آغاز منظومه خویش را با « اهلل فهو ابتركل امر ذی بال لم یبدا فیه بسم»در حدیث 

اند. این ستایشها هر كدام ویژگی خاص ستایش قدرت و آفرینش حق تعالی مزین ساخته
ای، زبان به تحمیدیه بینی و معرفت خود از زاویهرا دارند و هر شاعر بر مبنای جهانخود 

ها چه از لحاظ محتوا و چه اسلوب الهی گشوده است كه بررسی هر كدام از این تحمیدیه
سازد.اما در ابتدای منظومۀ بیان عالوه بر نشان قدت ادبی هر شاعر، ذهنیت او را نیز نمایان می

، تحمید خداوند دیده نمیشود.اگرچه ای منظومه با نام خداوند شروع میشود ولی نامه عشاق
 ذكر نام خداوند مقدمه ای است برای مدح ممدوح :

 خـــدایا   تـا   ازین   فــیروزه   ایــوان            فـــروزد مـــاه و مهـــر و تیر و كـیوان
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 فلـک   مامــور   شــاه   كامـــران   باد  جهـــان  محکوم  سلطـان  جهــان  باد          
 (283)كلیات عبید زاكانی: ص

ای منثور به قلم شاه در ابتدای منظومۀروح العاشقین پیش از توحید حق تعالی، مقدمه
 شجاع آمده است:

چون از اقتضای قضای كردگار و تواتر لیل و نهار "بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین"
عباد اهلل الغفور شاه شجاع بن المحمد ابن المظفر بن میان این ضعیف اقل چنان افتاد كه

المنصور و برادرم محمود اصلح اهلل شأنهما و جعل غابر من عمرهما خیراً من ماضیهما به 
واسطه افساد حساد به منازعت و عناد انجامید چنانک كه مشهور شد و همگنان را معلوم ز 

المالل و اشغال خاطر را از محیط رگردانی و پریشانی دفعنزدیک و دور غرض كه در آن س
كشید آورد و در سلک نظم میضمیر زخار هر روز چند درر ابکار به سعی غواص افکار برون می

الفضل نامه منظم گشت و آن را روح العاشقین نام نهاد و از اربابتا از سواد خامه یک ده
ذیل اغماض و معذرت مبسوط گردانند چه در ایام  ماًمول كه اگر آنجا زحفی یا خطایی بیند
 تفرقه و ماللت خاطر اتفاق افتاد انشاءاهلل.

 اگر   طبعـم  به  حــال   خویش   بودی            ابا   را   چاشـنی   زین   بیــش   بودی
 پذیرنـد   اگر   زحــفی   بوَد   در   وی   نگـیرنـد            كــرام   النــاس    عـذر    ما 

و دیگر چون درین طور كه این ضعیف است اگر خطاب اندک مایه صفت منازعت خود از 
الضرورات تبیح اند كه عند باشد حمل نوعی از تجبر نفرمایند گفتهروی ضرورت كرده

 (70)شاه شجاع: ص "التوب و غافرالسیئات.المخطورات و اهلل قابل
نظامی سروده  "خسرو و شیرین"ن منظومۀ العاشقین شاه شجاع كرمانی بر وزروح

است و بیت آغازین تحمیدیه برگرفته از عبارت آغازین نخستین بیت تحمیدیه در خسرو شده
 و شیرین است:

 هسـتی  نام  ازو  یافـت             فلک   جنبش،   زمین   آرام   ازو  یافت به  نـام  آنکه 
 (2)خسرو و شیرین: ص

ین بیت آغازگر این تحمیدیه ، ناظر به حمد الهی به خاطر گستره العاشقین اولدر روح
 قدرت اوست: 

 ز   اوج   مــاه   دارد   تا   به   مـــاهی            به   نـــام   آنــک   انـدر   پادشـــاهی
 (71)شاه شجاع: ص

كه اینکه شاه شجاع كه خودش دستی در پادشاهی دارد؛خداوند را به این دلیل میستاید 
ای دارد؛ جالب توجه است و سپس در مورد قدرت خداوند در حیطه پادشاهی گسترده

رَمیم، كریم الذات بودن خدا آفرینش سخن میگوید و صفات الهی همچون قدیم، قادر، مُحی
 را بیان میکند.

 فروزان   شـمع   خــاور   گشته   اوست            فلک   گــرد   جهان   سرگشته   اوست
 یم  الذات  و  ذوالفضل  العظیم  است            قدیم   و   قادر   و   مُحی   رمیم   استكـر

 عناصــر   مختلف   با   هم   از   او   شد            كمی   خاک   ضعیف   آدم   از   او  شد
 (71)شاه شجاع: ص
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زند. زیبایی نجایی كه موضوع كتابش عشق است؛ بسیار زیبا گریزی به عشق میسپس از آ
روی نگاران را برخاسته از زیبایی الهی میداند كه در وجود آنها نهاده شده و علت مفتون 

 شدن عاشقان را همین زیبایی میداند و عالم را حول محور عشق،گردنده و چرخان میداند:
 خوباننهاده   حسن   خود   در   روی   خوبان             از  آن  شد  دام  دل  گیســوی  

 نظــر   كه   بر   جمال   شـاهدان   كرد            پریشــان  فتـنه  جــان  عاشـقان  كرد
 به عشـق خویش گردون ساخــت افالک            نهاد  او  عشــق  را  در  جوهـر  خــاک
 )همان(

نعت ایست برای شروع خر آن مقدمهبیت است كه بیت آ 12العاشقین، شامل تحمیدیه روح
 پیامبر:

 نخستین    عشــق    انـدر    آدم    آمد            ولـی   آدم   به   عشــق   خــاتم   آمد
 )همان(

 نعت پیامبر اكرم)ص( -6-1-2
نامه، نعت رسول اكرم )ص( دیده نمیشود. شاه شجاع در روح در ابتدای منظومۀ عشاق

 15طی « فی نعت سید المرسلین»: العاشقین ، در بخش  نعت پیامبر اكرم)ص( با عنوان 
بیت، به نعت و ستایش رسول اكرم )ص( پرداخته است و  سه بیت به زبان عربی در اثنای 

 نعت رسول اكرم به كار برده است:
 نســیم  الصــبح  قــد  بلـــغ  الســالم            علی   خــتم   الرســل   خـــیر   األنام

 و    العشـــایا            علی   كهــــف   البــرّیـه   و   البـــرایا  ســـالماً    فی   الغـدو  
 مالذی   فی   الرجـا   یا   نور   عـــینی            شفیع   الخلق   و    بدر   الخـــافـقینی

 (72)شاه شجاع: ص
 ردد:گخلیفه و حضرت علی )ع( می 3دو بیت پایانی این بخش، سالم و درودی است كه نثار 

 درود    از    ما    فرونتر    از    كواكـب             فزونتر    از    مشــارق    وز    مغــارب
 به   جــان   چــار   یــار   مهـــربانش             پیاپـــی    بــر    روان    پیـــروانــش
 )همان(

 مناجات  -6-1-3
بیت مناجات  33البته در پایان منظومه ، در ابتدای عشاق نامه، مناجات دیده نمیشود.

 العاشقین نیز ، بخشی و یا ابیاتی با محوریت مناجات دیده نمیشود.آمده است. در مقدمۀ روح
 سبب نظم كتاب -6-1-4

ها پیش از آغاز داستان، سبب تألیف كتاب ذكر گردیده است كه دانستن نامهدر همه ده
ها، مؤلف علت سرودن اثر نامهانگیزه سرایندگان آنها خالی از لطف نیست.در هر كدام از ده

های كند كه در طی آن انگیزهبیان می« سبب نظم كتاب»خویش را در بخشی تحت عنوان 
ها را در دو بخش علت نامهنامه مشخص میشود. علت سرودن دهده اصلی وی برای سرودن

های فردی بندی نمود. منظور از علت درونی انگیزهدرونی و علت بیرونی میتوان تقسیم
نامه ن داشته تا دهسراینده است و علت بیرونی، تقاضای دیگران است كه وی را بر آ
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نامه ها بیان مه فراز و نشیبهایش در هر دهبسراید.بررسی اینکه آیا داستان عشقی كه با ه
ها و تجربیات دیگران سروده شده؛ نکتۀ شاعر است و یا بر اساس شنیده شخصیشده، تجربۀ 

 تاثیر بسزایی دارد. یکدیگرها و مقایسه آنها با نامهدیگری است كه در شناخت محتوای ده مهم
میشود. ولی منظومۀ روح العاشقین نامه ، سبب نظم كتاب دیده ندر ابتدای منظومۀ عشاق

شاه شجاع پس از آنکه برادرش شاه محمود بر سر "است كه در ایامی به رشته تحریر درآمده
جالیر وی را مغلوب پادشاهی ایالت فارس با او به منازعه پرداخت و به كمک سپاهیان آل
به عزیمت به سوی  كرده و از تخت فرمانروایی شیراز فرو كشید و به تبع این شکست ناگزیر

آزردگی و رنجش به جهت جفای برادر و خویشان ابرقو و سپس كرمان شد، در زمان دل
ناموافق برای افزایش امید و تقویت روحیۀ خود به سرودن اشعاری توجیهی پیرامون آن وقایع 

خواست داستان درگیری خود را با برادرش شاه محمود و ای كه خود میپرداخت و به گونه
اقات سیاسی كه به شکست وی و تبعیدش از گرگان انجامیده بود و نیز چگونگی یورش اتف

مجددش به شیراز و ظفر یافتن بر برادر كه منجر به بازپس گرفتن شیراز و بیرون راندن 
نیروهای كمکی بیگانه از آن دیار شد و بار دیگر شاه شجاع را بر مسند فرمانروایی شیراز 

 "ای با رعایت تمامی اصول و ترتیبهای الزم این نوع ادبی سرود.هنامنشاند، در قالب ده
 (.60اندازی به وقایع عصرحافظ: صالعاشقین چشمروحنامه)ده

شاه شجاع در ایامی كه توسط برادرش شاه محمود به كرمان تبعید شده به سرودن این 
 نامه پرداخته است:ده

 فلک   با   من   ســر   آشفتگی   داشت       بختم   خفتگی   داشت        كهدر   ایامی   
 دلم   بر   تاب   بود   و   جان   بر   آذر             ز   قــول   دشــمن   و   فعــل   برادر
 نهــاده   كــار   من   رو   در   تبــاهی             نه  گنج  و  ملک  در  دستم  نه  شـاهی

 كـــوه            بدو   از   هر   طرف   خـلقی   به   انبوهكشیده   لشکر   محمود   چون   
 (72)شاه شجاع: ص

نامه یادی از ای كه در كرمان داشته با سرودن دهشاه شجاع در این اوضاع و احوال آشفته
 معشوق خویش میکند:

 یرازدر  آن  روزان  كه  بختم  گشت  ناسـاز             كه  چون  بیرون  شدم  از  شهر  شـ
 هـــوای   دلســتانی   در   ســرم   بود             كه  از  مهــــرش  گدازان  پیکـرم  بود

 شـــناییبر  آن  بودم  كه  در  كشــور  خــدایی             كــنم   با   او   نهــــانـی   آ
 (73) همان: ص

در حالیکه هنوز دلش ای درمیگیرد و او عزم سیرجان میکند در همین اثناست كه فتنه
 درگروی یار بوده و در سر هوای عاشقی داشته:

 فلک  گویی  به  عیش  من  حســد  برد            بسـا  كس  كو  به  داغ  این  حسد  مرد
 زمــانه   ناگهــان   گردی   برانگیخــت            همه   بر   چشمۀ   نوشاب   من   ریخت

 رجـان   بود             هم از جــان و هم از دل سیر جــان بودفرس   زیرم   به   عزم   سی
 به  انواعم  دل  ار  چه  غرق  خـون  بود            غم   عشقم   ز   هر   چیزی   فزون  بود

 (74)همان: ص
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آید و با توجه به شواهد تاریخی كه گفته شد؛ شاه شجاع این اینگونه كه از متن برمی
كرمان به یاد دلدار خویش سروده است و علت اصلی سرودن اثر برخاسته از نامه را در ده

 های درونی شاعر است.انگیزه
 مدح ممدوح  -6-1-5

نامه آمده، مدح شاه ابواسحاق است. عبید تنها چیزی كه به عنوان مقدمه در ابتدای عشاق
حدود  -ترین مقدمه  بدون اینکه اشاره ای به سبب نظم كتاب داشته باشد با كمترین و كوتاه

وارد بدنه اصلی اثر  میشود. ولی در مقدمۀ روح العاشقین، بخشی و یا ابیاتی با  -بیت 20
 محوریت مدح ممدوح دیده نمیشود.

 منشاء داستان : تجربۀ شخصی شاعر یا شنیده های دیگران -6-1-6
 است:عبید زاكانی تجربه عشقی خویش را در قالب منظومۀ عشاق نامه بیان نموده 

 مــرا   دل   در   غــم   دلداری   افکند             به   دام   عشــق   گلرخســاری   افکند
 (284)كلیات عبید زاكانی:  ص

 نامه بیان نموده است:شاه شجاع نیز داستان هواخواهی خودش و دلدارش را در طی ده
 بیرون  شدم  از  شهـر  شیرازدر  آن  روزان  كه  بختم  گشـت  ناساز             كه  چون  

 هــوای   دلســتانـی   در   ســرم   بود             كه   از   مهرش   گـدازان   پیکرم   بود
 (73)شاه شجاع: ص

 بدنه اصلی-6-2
 داستان -6-2-1

نامه،ابتدا به عاشق شدن و گرفتار شدن دل عاشق نزد معشوق پرداخته در منظومۀ عشاق
میشود. عاشق مشتاق معشوق است و هر شب به كوی او میرود تا شبی از این شبها معشوق 
صدای گریه و زاری و آه او را میشنود و از همرهان و نزدیکان خویش علت صدا را جویا 

 میشود. 
 فریاد  از  كه  خواهم            اسـیر   دل   شدم   داد   از  كه  خواهم؟ مـرا  دل  كشــت 

 ای   ســازز   دست   دل   شدم   با   غصه  دمساز            خــدایا   این   دلم   را   چاره
 (283)كلیات عبید زاكانی:  ص

شق او العاشقین به چگونگی عاشق شدن عاشق و مطلع شدن معشوق از عولی در روح
پیش از فرستادن نامۀ اول پرداخته نمیشود و خواننده بالفاصله در جریان وجود عاشق و 
معشوق بدون زمینه قبلی قرار میگیرد. در واقع معشوق نمیداند كه عاشق او را كجا دیده و 
چگونه دلباخته او شده. به همین دلیل است كه از دیدن این میزان شیفتگی عاشق تعجب 

 میکند:

 من  دید            صبا   كمتر   شکــنج   موی   من   دید  یمن  كه  چشــمی  رو  ندانم
 (77)شاه شجاع: ص

العاشقین، سخت تحت تاثیر نزاعی است كه بر سر قدرت فضای ذهنی شاه شجاع در روح
بین او و برادرش سلطان محمود به وقوع پیوسته. اینکه او از شیراز رانده شده و در كرمان 



 1399 دیبهشتار /48سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره پیاپی  /224

 

گزیده در حالیکه همه فکر و ذكرش معطوف به سلطنت شیراز است و به همین دلیل  سکنی
ای را كه برایش پیش آمده در اثنای بیان ماجرای رانده شدن از نامه، حادثۀ عاشقانهدر ده

العاشقین تصریح میکند كه در این روزهای شاه شجاع در منظومه روح»شیراز نقل میکند. 
نامه پرداخته شیراز، برای رهایی از غم و كاهش اندوه خود به سرودن دهتبعید و دور ماندن از 

 (.                                                                                        38اندازی به وقایع عصرحافظ: صالعاشقین چشمروحنامه)ده« است

ه و حال پریشانی كه در كرمان داشته سخن اش در مورد اوضاع آشفتنامهوی در آغاز ده
اش بود توانسته بر دشمن پیروز شود میگوید و بعد از اینکه با وجود همه شرایطی كه علیه

 خدا را سپاس میگوید:
 بحمـــداهلل   كه   ایـــزد   داد   یــاری            كه   بازم   با   كــف   آمد   شهــریاری

 دان  كرد            كه   پیروزم   دگر   بر   دشــمنان   كردغیببه  من  فضــل  خــدای  
 (73)شاه شجاع: ص

سپس یادی از عشقی كه در شیراز داشته میکند و اینکه در ایام تبعید و دوری ،درد هجران 
نامه از اینجاست كه به طور محسوسی عاشقانه میشود، البته در حد چند كشیده.فضای ده
 دامۀ تعریف ماجرای خصومت با برادرش میپردازد:بیت و مجدداً به ا

 كنم   بنیاد   عشـق   از   نو   ز   آغــاز             به  جــان  از  چشم  جانان  میکشم  ناز
 اگر   چه   عشق   كار   پادشاهی   است             طریق   سیرت   كشـور   خدایی   است

 به            نبینم   هــیچ   قــوم   از   عاشقان   بهولی   نبود  ز  عشــق   اندر   جهان   
 خبر   كش   عاشـقی   چیست            مدانش   زنده   كو   بی عاشقی   زیستنداند   بی

 تر چه خواهیشباب    و    عاشــقی    و    پادشـاهی             چو جمــع آمد ازین خوش
 بسا  كس  كو  به  داغ  این  حســد  مرد            فلــک  گویی  به  عشق  من  حسد  برد

 را  در  میان  است            چه   رانم   قصه   مشهور   جهان   است  مااز  آن  بـازی  كه  
 )همان(

داده غم دوری از یار بنابر قول شاه شجاع، در ایام تبعید بیشترین چیزی كه او را آزار می
 بوده:

 غـرق  خــون  بود            غــم  عشــقم  ز  هر  چیزی  فزون  بود  به  انواعم  دل  ارچه
 چو   شمــعم   اندرونی   آتشــین   بود             كه  دل  با  داغ  دوری  همنشــین  بود
 همی راندم  به  كوه  و  دشت  چون  باد             همی كردم   ز   هجــر   دوست   فریاد

 را   در   نعـل   میشد             ز   رنگش   نعــل   باره   لعــل   میشد     سرشکــم   باره   
 (                                                  74)شاه شجاع: ص

اعتقاد به تأثیر كواكب در سعادتمندی و لزوم بیرون رفتن ستاره اقبال از وبال،برای نیل به 
 است:نامه و روح العاشقین بازتاب بارزی داشتهشاقمقصود، عقیده رایجی است كه ع

 وبال   از   اخــتر   بختـت   برون   رفت            بگویم  با  تو  آن  روشن  كه  چون رفت
 تو   را   زان   بود   آن   طــالع   گرانی             كــه   بــا   تـو   داشــتم   نامهــربانی

 (94)شاه شجاع: ص
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العاشقین كه در طی چندمین به نسبت منظومۀ روح_نامه، معشوق نیز خیلی زود در عشاق
به عشق خود اقرار میکند و  –نامه باالخره معشوق منعطف میشود و مهربانی پیشه میکند

 ترتیب وصال داده میشود. 

ای نکتۀ قابل توجه دیگر در روح العاشقین به كارگیری مضامین آیات قرآن است،  به گونه
نامه یعنی توحید حق تعالی و نعت رسول اكرم، در بدنۀ اصلی عالوه بر قسمت ابتدایی دهكه 

های هفتم و هشتم تلمیح به آیات قرآن دیده میشود كه این مسأله بیانگر آن نیز در نامه
الفت و آشنایی شاه شجاع با قرآن كریم و قدرت و طبع شاعرانه او در بازتاب آن مفاهیم در 

 ت.كالم خویش اس
ها، پس از هر نامه و غزلی كه به دنبال آن می آید؛ بیتی با عنوان فرد ذكر  نامهدهدر 

نامه ، بیت فرد مشخص شده است. در عشاق« مثنوی»میشود كه در روح العاشقین با نام
 در هر دو منظومه دیده میشود: « بر آهن سرد كوبیدن» وجود ندارد. بعالوه مثل

 چنین   تا   چند   كوبی   آهـن   سرد؟                كوی   برگرد  بگو:   لطفی   بکن   زین 
 (294)كلیات عبیدزاكانی، ص

 مکوب   ار   عقل   داری   آهــن   سرد             تو   تنها   و   ره   آشـوبست   و   پرگرد
 (87)شاه شجاع: ص

ها( وصال پایان داستان است ولی در عشاق نامۀ عبید،  نامهدهدر روح العاشقین ) و سایر 
داستان به وصال ختم نمیشود. پس از وصال، فراقی رخ میدهد. عاشق پس از فراق باز برای 

اش غزلی ای كه در ادامهمعشوق پیام میفرستد كه در این قسمت، پیک نامه، باد صباست نامه
ق مضمون بارز نامه است. نامه ای كه پایان ندارد و در آن تقاضای عاشق برای بازگشتن معشو

بخش داستان است در ادامه آن به جواب معشوق و سرانجام این نامه نگاری پرداخته نمیشود 
 و داستان با مناجات عاشق با خداوند مبنی بر بازگشت دوباره معشوق، پایان مییابد.

 نامه ها  -6-2-2
مثنوی)بیت  -غزل -ورت زیر است: نامهساختار منظومۀ روح العاشقین در این بخش به ص

های روح العاشقین رعایت شده است مصدوقه و تمامی سخن .این ساختار در همۀ نامه-فرد(
های دیگر دارند كه عنوان های ششم و هفتم یک بخش افزون بر نامه،جز این كه نامه

كانی نه بعد از است. ولی این ساختار در عشاق نامه دیده نمیشود زیرا عبید زا« حکایت»آن
است و بیت فرد و مصدوقه و تمامی سخن هر نامه، بلکه تنها به ضرورت از غزل استفاده كرده

 نیز در این منظومه دیده نمیشود.
نامه و روح العاشقین ،از سوی عاشق و معشوق به یکدیگر نامه ها در هر دو منظومۀ عشاق
اولین نامه در هر دو  محسوب میشوند.های دوسویه نامهارسال میشود و بنابراین جزو ده

 منظومه،از سوی عاشق فرستاده میشود.
های ظاهری او را به بیت وصف معشوق و زیبایی 15شاه شجاع در ابتدای نامۀ اول ، طی 

نهایت میرساند و از او تعریف و تمجید میکند و به او میگوید كه حتی قصد داشته شامی بر 
ای را آغاز میکند كه شاه شجاع مقهور ثناست كه قضا بازیكوی او گذر كند.ولی در همین ا
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آن میگردد و استیصال او به حدی میرسد كه تصمیم میگیرد شاهی را ترک گوید ولی با 
دوباره عزمش را برای گرفتن حق خویش جزم میکند.شاه شجاع بنابر این « غیرت»اندرزهای 

نها چیزی كه او را آزار میدهد توصیه غیرت، برای گرفتن حق خویش دلگرم میشود ولی ت
عشق یار است. در مصدوقه و تمامی سخن از یار میخواهد حال كه دوران با او سر یاری ندارد 

 ید.الاقل وی در حق او لطف كند و از شیراز به كرمان آ

های شاه شجاع، خصوصاً نامۀ اول، صرفاً عاشقانه نیست بلکه در طی آن به اتفاقات نامه
داده و فکرش را به نوعی درگیر كرده است نیز با یار سخن میگوید و گویی سیاسی كه رخ 

خواهد در خالل نامه از كارآمدیهای خودش بیشتر قصد توجیه اتفاقات سیاسی را دارد و می
تعریف كند. نکته جالب دیگر این است كه كلماتی كه برای وصف و تمجید معشوق انتخاب 

 قابل توجهی دارد:اش تناسب شاهانه نموده با مشرب

 شــاهیاال    ای    پـرتــــو    نـــور    الهـــی            اال    ای    گلبن    بسـتان    

 شیرین    دهــانان            دلفـــروز    همـــه    الغـــر    مـیانانشه    مه    خوبان    

 فـرزندان   عــالــمتـاج   خـوبی     كمــربنــدان    عـــالـــم            به     داركــله
 (74)شاه شجاع: ص

العاشقین است. نامه از نظر ساختار و محتوا بسیار شبیه نامۀ اول در روحنامۀ اول در عشاق
 ای كه در آن از معشوق میخواهد به حال او ترحم كند:نامه

 مسکـین   تو   گشتم   اسیر     زلف    مشــکین    تو    گشتم             ترحم   كن   چو
 دلم  پر  جــوش  و  تن  پرتـاب  تا  كی            ز  حسـرت  دیده  پر  خــوناب  تا  كی؟

 (288)كلیات عبیدزاكانی: ص
در در هر دو منظومه ، منفی است.  واكنش معشوق در دریافت اولین نامه از جانب عاشق

وار به او اظهار عاشقی مینماید نامه،معشوق از دیدن اینکه چنین فردی دیوانهمنظومۀ عشاق
 اكراه دارد و اعراض میکند. 

 بدین  سان   كاوست   یاری   را   نشاید             چنـین   دیــوانه   را   زنجـــیر   بـاید
 ســتش   را   كه   سازد   مومیایی؟كه   جوید   با   چنین   كس   آشـنایی             شک

 (287)كلیات عبیدزاكانی: ص
 چو   زلـف   خویشتن   ناگــه   برآشفت            بتندید   و   در   آن   آشفــتگی   گفت

 (289ص )همان:

معشوق شاه شجاع نیز پس از دریافت نامه واكنش مثبتی ندارد و از دیدن نامه اول آشفته 
 و خشمگین میشود.

 چو بشنید این سخــن معشـوق سركش             شد   از   باد   هـــوا   مــانند   آتــش
 (76)شاه شجاع: ص

اما موضع معشوق در روح العاشقین،سراسر نهی و سرگرانی نیست بلکه در ابتدای نامه 
كند مالطفت و محبت دارد و اگر او را از عشق منع می –شاه شجاع  –نسبت به عاشق 

دوری  –منفعت شاه بر بازستاندن قلمرو خویش است. معشوق با وجود این شرایط  دلیلش
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زمان را برای عشقبازی مناسب نمیداند و معتقد  –اش به جور برادر شاه از مركز فرمانروایی
 است كه اكنون زمان انجام كارهای مهمتری است.

 كرمــان   بود   روزی   گـذرگـاه  صبا   را   گفت   رو   برگرد   از  این  راه            گرت 
 داری شکر دوستبگو   با   آن   هوس   باز   نظر   دوست            كه همچون طــفل می

 تو  را  این  عشقــبازی  نیســت  هنگام            مگـر  مســتی  ندانی  صــبح  از  شــام
 دور   افتاد   عشق   از   پادشــاهی  نتابد    عاشـــقی    كشــور    خــدایی            كه 

 نصیحت   با   تو   هـیچ   اكنون   نگویم            چو   بر   تو   مهــربانـم   چـون   نگویم
 داری   بسـیچیتــو  را  آن  به  كه  در  عشقـم  نپیچی             ره   و   رســم   جهـان

 (77)شاه شجاع: ص
در منظومۀ روح العاشقین شاه شجاع ، مطالب سیاسی در خالل داستان و نامه ها گنجانده 

نامه ماجرای درگیری وی شجاع نیز اشاره نموده در این دهشده است و همانطور كه خود شاه
داستان » است. در واقع شاه شجاعبا برادرش محمود بر سر حکومت شیراز انعکاس یافته

رش شاه محمود و اتفاقات سیاسی كه به شکست وی و تبعیدش از درگیری خود را براد
كرمان انجامیده بود و نیز چگونگی یورش مجددش به شیراز و ظفر یافتن بر برادر كه منجر 
به باز پس گرفتن شیراز و بیرون راندن نیروهای كمکی بیگانه از آن دیار شد و بار دیگر شاه 

ای با رعایت تمامی نامهدهر البقاع نشاند، در قالب شجاع را بر مسند فرمانروایی شیراز خی
العاشقین روحنامهاصول و ترتیبهای الزم این نوع ادبی موسوم به روح العاشقین سرود.) ده

هایی كه او ( به طوری كه این مسأله بخشی از نامه  60اندازی به وقایع عصرحافظ: صچشم
شجاع در نامۀ  است تا جایی كه شاهدادهنویسند را به خود اختصاص و معشوق به هم می

 سوم چنین درخواست میکند:
 تو  خود  زین  گفتگو  خاطر  جــدا  كن            حدیث  جــنگ  و  كــین  ما  رها  كن
 سخن  از  زلف  و  خال  خویشتن  گوی             حکایت  مختصر  چون  آن  دهان  گوی

 (79)شاه شجاع: ص
هایی كه مینویسد دائماً ابراز محبت مینماید وبا دیدن سرگرانیهای عاشق در طی نامه 

معشوق سست نمیگردد و حتی در نامۀ چهارم، معشوق بنا به ضرورت و مصلحت اندیشی 
 ورزی منع مینماید:برای تدبیر مملکت، شاه شجاع را از عشق

 را   ناید   به   كاری  تمــناهای   خـــام   از   چیست   باری            هـوس   بازی   تو 
 كنون  سازت  كمند  و  اسب  و  تیغست            تو مســتی عشــق میورزی دریــغ است

 (82)شاه شجاع: ص

 ویا جایی كه از سوی معشوق متهم به داشتن كبر و غرور شاهانه می گردد : 
 نـاز استتو را در ســر ز شــاهی كبر و  ولیکن   عشق   را   شــیوه   نیاز   است

 (90: ص)شاه شجاع
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مهری و سرگرانیهای یار سنجیدن العاشقین، به این نکته كه دلیل بینامه و روحدر عشاق
عیار صدق عشق عاشقان است اشاره شده و معشوق به این وسیله رفتار نامهربان پیشین 

 آید.میخویش را توجیه میکند و از در دوستی با عاشق در
 آزمــودممینمــودم            عـــیارش    در    وفـــا    می    ینــاز گــاه   اگـر    گــه

 (295)كلیات عبید زاكانی:  ص
 آزمــودم            معـــاذاهلل   كـه   بدخـــواه   تو   بودمتــو   را   در   عــاشــقی   می

 (94)شاه شجاع: ص

 قاصد-6-2-3
عهدۀ عناصر طبیعت و به طور كلی باد صبا است. ها، وظیفۀ رساندن نامه بر نامهدر ده

نامه بر دست یکی از عناصر طبیعت مانند آفتاب و باد و یا مصنوعات بشری همچون شانه »
نامه، (. اما در منظومۀ عشاق525گویی در ادب فارسی: صنامه)ده» و آیینه فرستاده میشود

 میفرستد.عاشق به وسیله عقابی تیزپر اولین نامه را برای معشوق 
 چو  بر  دل  شد  ز  غم  راه  نفس  تنگ             به صــد افسون و صــد دستان و نیرنگ

 دم             به   سوی   آن   صـنم   پیغــام   كردمكرعقـــابی   تــیـز   پــر   را   رام   
 (287)كلیات عبید زاكانی: ص

ای به لبته در ابتدا، به طور صریح اشارهالعاشقین، قاصد باد صباست .ادر حالیکه در روح
بر تا قبل از سرودن نامه نمیشود. در مصدوقه و تمامی سخن در ضمن كالم به پیک نامه

 اینکه باد بهاری قاصد است اشاره میشود:
 هسـته   این   رازچو   شد   باد   بهاری   تا   به   شــیراز            فـرو   گفتش   بگو   آ

 (76شجاع: ص)شاه 
رنگتری دارد و خیلی زود شروع نامه، خصوصاً در نامه سوم قاصد نقش پردر منظومۀ عشاق

 به نصیحت معشوق میکند :
 به   دلداری   دل   مردم   به   دست  آر            كســی   را   تــا   توانی   دل   مــیازار

 كسی    دشمـن    ندارد    دوستان    را  مرنجــان   آن   غــریـب   ناتــوان   را           
 (293)كلیات عبید زاكانی: ص

های ها اگر قرار بر وساطت قاصد باشد در نامهنامهدر حالیکه در روح العاشقین و سایر ده
افتد .در واقع قاصد در روح العاشقین صرفاً نقش خبررسانی دارد و در پایانی این اتفاق می

 ی فراتر از این ندارد.پیشبرد داستان نقش مؤثر
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 محل آمدن غزلها و حکایتها -6-2-4
ها متمایز ای از سایر منظومهها كه آنها را به طرز قابل مالحظهنامهویژگی جالب توجه ده

میگرداند، اینست كه در پایان هر نامه كه در قالب مثنوی سروده شده است، غزلی در ادامه 
سخن عاشق یا معشوق آمده كه این غزلیات بر همان وزن مثنوی هستند. به این صورت در 

ها با مقدمات و مؤخراتی همراه است و هر یک از نامه»، ده غزل دیده میشود. «نامهده»هر 
گویی نامه)ده« در متن هر نامه هم غزلی بر وزن منظومه و با رعایت قافیه سروده شده است

 (. 525در ادب فارسی: ص

 لمال و یکنواختی از گریز و بیشتر تأثیرگذاری و كالم زیبایی تنوع و خاطر به شعرا بعضی
 . ظاهراً اولینقالبهایی چون غزل و ... را وارد مثنوی می كردندزده  ابتکار به دست اثر، آوری

  .گلشاه میباشد و ورقه منظومۀ در عیوقی است برده كار به غزل مثنوی الی به ال در كه كسی
،روال منظم و قابل انتظاری ندارد بلکه به فراخور نیازی كه شاعر نامه آوردن غزلهادر عشاق

از نظر روحی و ذوقی احساس نموده آنها را در خالل مثنوی به كار گرفته است؛ بر خالف 
 روح العاشقین كه دقیقاً پس از هر نامه، غزلی از زبان فرستنده پیام ذكر میشود. 

در دو مرحله عاشق برای معشوق پیام میفرستد، یک بار پیش ،د زاكانی در عشاق نامه عبی
مجموعاً سه نامه رد و بدل  –پیش از وصال  –از وصال و بار دیگر پس از فراق. در مرحله اول 

میشود كه در انتهای دو نامه از آنها یکی از زبان عاشق و دیگری از زبان معشوق، غزلی آمده 
ین بخش از داستان بیشترین قابلیت انطباق با روح العاشقین را است كه از نظر ساختاری ا

غزل دیگر در طی داستان برای بیان احساسات عاشق در شوق وصال یا اندوه فراق،  4دارد. 
بیت كوتاهترین آنها  5اند.در میان این غزلیات، غزل اول با داشتن مورد استفاده قرار گرفته
رین غزل است.در روح العاشقین دو حکایت) در نامه بیت طوالنیت 8و غزل ششم با داشتن 

 های ششم و هفتم( دیده میشود ولی عشاق نامه از وجود حکایت عاری است.
 خاتمه كتاب-6-3

آمده است. در « در خاتمت كتاب»پس از پایان بدنه اصلی داستان، بخشی تحت عنوان 
این قسمت شاعر به تعداد ابیات اثر خویش، تاریخ و سال سرودن آن و نیز نام اثرش اشاره 

 میکند. 
 تاریخ و سال سرودن-6-3-1

 جـب  در  نون  الـف  ذالتر   فــال             دوم  روز  از  ربه   بهتر   طـالع   و   فرخنده
 

 بـه  نظــم  آوردم  این  درد  دل  ریـش            به  هر  كس  بــاز گفتم  قصــه  خویش
 (314)كلیات عبید زاكانی: ص

 ز هجــرت هفتصد و شصت و دگر هشت            به   دوران   هــاللی   ســال   بگـذشت
 (102)شاه شجاع: ص

 تعداد ابیات-2-3-6
 هفته   هفتصد   بکر   از   عمــاری             برآوردم   چـو   خاطـــر   كرد   یــاریدو   

 (316)كلیات عبید زاكانی:  ص
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 به تعداد ابیات ، در بخش خاتمه روح العاشقین اشاره ای نشده است.
 وجه تسمیه )نام كتاب(-6-3-3

 «عشــاق  نامــه»نهادم    نـام    این    چو   كوته   كردم   از   تحـریر   خامــه            
 ( 316)عبید زاكانی: ص

 «روح  العاشقــینش»چـو   نور   عشــق   تابید   از   جبینش            نهــادم    نــام    
 (103)شاه شجاع: ص

 دعای پایانی-6-3-4
 در عشاق نامه:

 كــار   كسـی   مشــکل   مبادا  دل   در   گــل   مبادا            چنین    یكسی   را   پا
 (316)كلیات عبید زاكانی:  ص

 و در روح العاشقین:
 البـــرایـا    ربالهـــا،    قــادرا،    پـاكـــا،    خـــدایا            سمیعـــاً    للدعــــا    
 از   كه   جویمبه   سر   اسرار   خود   را   با   تو  گویم            خـداوندم   تویی   پس   

 زبــان    بــی  زبـانـان    نیـــک  دانی            چه   حـاجـــت   گفتــنم   راز   نهـانی
 به    دنیا    و    به    عقبی    بوالفوارس             هدایت   جـان   او   را   ســاز   حارس

 (103)شاه شجاع: ص 
ها كه مناجات در آغاز  نامهدهالعاشقین و سایر در پایان منظومۀ عشاق نامه ) برخالف روح 

 و قسمت مقدمه،وجود داشت( مناجات وجود دارد: 
 ام    امـــید    یــک  بارخـــداوندا   اگر  چه   دورم   از   یـــار             ازو    نبریــده

 ناكــامــم    زدلخــواهقضا   دستم   ز   وصلش   كرد   كــوتاه            قــدر    ببرید    
 اومیــدم    نهـی    اندر    كنــارم    كهبه   فضـــلت   همچـــنان   امیــدوارم             

  بدان    خورشــید    خوبانم    رســـانی            گلــم   در   باغ   شـــادی   بشکــفانی
 (315)كلیات عبید زاكانی:  ص

 غرض از سرودن-6-3-5
 در قسمت خاتمه كتاب به غرض اصلی خود از سرودن این مثنوی اشاره میکند: شاعر

 غرض  آن  بود  كه  این  ابیات  دلســوز            به   دسـت   بیدالن   افتد   یکــی   روز
 مگــر  كز  ســوز  دل  روزی  به  جایی             كند    صاحــبدلی    بر    من    دعایی

 بدین   دلسـوزی   من             مگر    كان    ماه    گردد    روزی    من   ببخشــد   حق
 (315)كلیات عبید زاكانی:  ص

 چو   بشنیدم   حـدیث   طــبع   ادراک            ز   غیر   دوست   كردم   خانه   را  پاک
 ک   ده   نامــه   گفتمهمــه   راز   درون   با   خامــه   گفتم             بقدر   وســع   ی

 غرض   بودست   ازین   دفع   المــاللی             دماغم   پخت   ازین   صورت   خــیالی
 (102)شاه شجاع: ص
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 نامساعدی اوضاع و احوال در حین سرودن و عذرخواهی از خواننده  -6-3-6
ن سرودن این اثر سرایان به نامساعدبودن احوال خویش در حینامهعبید نیز به مانند ده

 –البته بر سبیل تواضع  –اشاره نموده.و از خواننده به خاطر معانی آشفته موجود در آن 
 عذرخواهی میکند:

 سخن   سازان   كه   دل   پر نور   دارند            مــن    دیــوانه    را    معــذور    دارند
 دمــاغـی   همچو   دل   آشفــته   دارم دلی   پر   درد   و   بختی   خفته   دارم           

 ز   مـا   دانــا دالن    معــنی    نجونید            دمـــاغ    آشفــتگان    آشفته    گویند
 (315)كلیات عبید زاكانی:  ص

 ا   میـداشت   در   آشفــته   حـــالیمردر   آن   مــدت   كه   دوران   هــاللی            
 دل   چو   زلـف   دلبران   بود            چو   چشــم   ماهــرویان   ناتـوان   بودپریشان   

 شکســته   وحمــایل   زیر   تخــتم   زین   گسسته            فتاده    از    كفم    جـام   
 (102)شاه شجاع: ص

 نتیجه گیری -7
 آنها بیشتر كه محسوب میشوند غنایی ها نوعی منظومه های غنایی و جزو ادبیات نامهده

این آثار دارای ساختار زیر یکدیگر هستند.  به معشوق و عاشق زبان از ، نامه ده نسخه حاوی
هستند: مقدمه )تحمید الهی و نعت سیدالمرسلین، اغلب مدح یکی از بزرگان عصر ، سبب 

عاشق و معشوق به هم( و خاتمه الکتاب )تاریخ و  نامهدهنظم كتاب و مناجات( بدنۀ اصلی) 
 سال سرودن، تعداد ابیات، وجه تسمیه )نام كتاب(، دعای پایانی

نامه ندارد ولی با توجه به ساختار آن )تركیب غزل و نامه عبید زاكانی عنوان دهعشاق
ز قرن مثنوی( و محتوای آن )پیام عاشقانه از طریق پیک فرستادن در قسمتی از آن( و نی

و نیز اینکه بر وزن رایج  –نامه سرایی بوده قرن هشتم كه اوج رواج ده –سروده شدن آن 
 نامه مورد بررسی قرار گرفته است.نامه ها سروده شده در نظر بعضی به عنوان دهده

 
 منظومه های عشاق نامه و روح العاشقینجدول مقایسۀ ساختار كلی 

  تعداد  منظومه

 ابیات

بحر 

 عروضی

 خاتمه بدنۀ اصلی مقدمه موضوع

هزج  بیت700 عشاق نامه

مسدس 

 محذوف

ناقص)تنها  عشق

 مدح ممدوح (

)ولی كامل

 متفاوت(

 بیت(13كامل)

روح 

 العاشقین

هزج  بیت733

مسدس 

 محذوف

 عشق

 سیاست()و

 كامل كامل كامل

 بیت( 36)

تنها مطلبی كه در بخش مقدمۀ عشاق نامه دیده میشود،مدح ممدوح است ولی 
 ها را دارا است:نامهدههای العاشقین شاه شجاع كرمانی، تمامی قسمتهای ساختار مقدمهروح
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تاب بودن عاشق برای وصال معشوق پرداخته ابتدای داستان به شرح بی نامه،در عشاق
میشود. اما در روح العاشقین ،اینکه رابطۀ عاشقانه چگونه و كجا شکل گرفته مشخص نیست 

العاشقین، در فقط از عاشق شدن عاشق و عوارض آن سخن گفته میشود. همانند روح
هایش را سنجیدن عشق عاشق بیان میکند نمهری و ناز كردنامه نیز معشوق دلیل بیعشاق

. نامه ها در عشاق نامه و روح العاشقین ، از نظر ساختاری شبیه هم هستند و دارای قالب 
غزل( وجود دارد كه به طور 6نامه تعداد غزل كمتری)غزل هستند. البته در عشاق –مثنوی 

  نامنظم ذكر شده است.
آمده و در آن مسائلی « در خاتمه كتاب»عنوان اینکه در انتهای این مثنوی بخشی تحت 

نظیر تعداد ابیات تاریخ سرودن و نام كتاب ذكر شده از نظر ساختاری و محتوایی شباهت 
 ها دارد.نامهدر ده« خاتمه كتاب»ای با بخش قابل مالحظه

چه از نظر ساختاری و چه از نظر محتوایی  –با در نظر نگرفتن وجوه افتراقی كه ذكر شد 
به خاطر وجود شباهتهایی چون موضوع عاشقانه، پیام فرستادن عاشق از طریق قاصد، وزن  –

مشترک، داشتن خاتمه در انتهای داستان، تركیب غزل و مثنوی در داستان و داشتن سه 
نامه شخصیت عاشق معشوق و قاصد در این داستان هر چند نمیتوان دقیقاً این اثر را ده

را تحت تأثیر این نوع ادبی و از نظر موضوعی و تا حدی ساختاری دانست، ولی میتوان آن 
 در حیطه آن پذیرفت.
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