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معرفی منظومه غزوات
عليرضا عبدالهى كجوسنگى*

             

چكيده      
در گنجينة گهربارـ  امّا ناشناختةـ  ادب فارسى، حماسه  هاى دينى كه به دالورى  هاى موالى 
ــيارى از آن ها با نام عام «حملة حيدرى» سروده  متقيان على  پرداخته  اند، فراوان ند كه بس
ــكى  ــده  اند.  در اين مقال به معرفى منظومة «غزوات» اثر ميرزا ابوطالب فندرس و تدوين ش

پرداخته  ايم.                                
ــت: اوّل آن كه تا قبل از تصحيح اين اثر، همة  در معرفي اين منظومه دو نكته قابل ذكر اس
ــهدي» مي  شناختند؛ حال  ادب  پژوهان آن را با عنوان«تكملة حمله حيدري» اثر «باذل مش
آن كه اثري مستقل بوده كه سال  ها قبل از حمله حيدري سروده شده است. نكتة دّوم، اهمّيت 
ــاق مطالب آن با منابع معتبر تاريخي، كم  نظيرـ   ــت؛ صحت و انطب اثر از جهت تاريخي اس
بلكه بي  نظير ـ است و به همين دليل با بسياري از حماسه  هاي ديني كه به افسانه و خرافه 

گرايش دارند، تفاوت دارد.  

ـ عصر  ــة ديني ـ  امام علي ـ ميرزا ابوطالب فندرسكي  كليدواژه: منظومة غزوات ـ حماس
صفويه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى و مصحح منظومة غزوات
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معرفى اثـر 
منظومة «غزوات» در غالب مثنوى و در وزن «بحر متقارب» (مانند وزن شاهنامه) است. اين اثر 
با حدود پنج هزار بيت به  جنگ   هاى امام على در دوران خالفتشان، يعنى جنگ  هاى جمل، 
صفين و نهروان مى  پردازد. پايان اثر نيز دربارة شهادت اميرالمؤمنين در مسجد كوفه است.

خود شاعر، اين منظومه را «غزوات» ناميده و بار ها از آن به همين عنوان نام برده  است؛1 اّما 
نسخ مختلف با عناوينى مانند: «غزوات حيدرى»، «جذبة حيدرى» يا «حربة حيدرى» از آن 

نام برده  اند كه آن ها را معرفى خواهيم كرد.

معرفى شاعر
شاعر اين منظومه، «ميرزا ابوطالب موسوى فندرسكى»، معاصر با شاه سليمان صفوى  (1077ـ 

1105ق) است كه بيش تر آثار خودـ  از جمله همين منظومهـ  را به او تقديم كرده است.
ــت نيست و اگر به  ــنى در در دس ــاعر و عالم اطالعات چندان روش از اخبار و احوال اين ش
تذكره  ها، تراجم و كتب  رجال نظرى بيفكنيم، اقوال و عبارات متفاوت و گاه متناقضى را در 

معرفى اين عالم دورة صفويه و آثار او  مشاهده خواهيم كرد.
ــف ميرزا عبداهللا افندى  ــخصيت، كتاب رياض   العلما تألي ــن منبع در معرفى اين ش كهن تري
ــم فندرسكى(م1050) فيلسوف و حكيم  ــت كه او را نوة ميرزا ابوالقاس (1066ـ1130ق) اس

مشهور هم  عصر شاه عباس صفوى معرفى مى  كند.2 
ــى، متخلص به خليل (1198  پس از آن در تذكرة خالصآل الكالم از على ابراهيم خان بنارس

ه.ق) آمده است:
سيد ابوطالب فندرسكى اصفهانى، همشيره زادة فاضــل الباذل ميرزا ابوالقاسم 
ــت، داستان خالفت  ــت. كه احوالش در تذكره  ها مذكور نيس ــكى اس فندرس
ــلك نظم درآورد.3 ــاه اوليا  را به س حضرت اميرالمؤمنين امام المتقين ش

1. ن.ك: فندرسكى، ميرزا ابوطالب، بيان بديع، به تصحيح سيده مريم روضاتيان.
2.  افندى، رياض العلماء، 499/5ـ501.
3.  خليل، تذكرة خالصة الكالم، 91/1.
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و بعد از آن، بعضى نظر خالصآل الكالم را مطرح كرده  اند؛ مانند مرحوم گلچين معانى در تذكرة 
ــه  هاى دينى2 و بعضى هم مانند مرحوم آقا بزرگ3  و صاحب ريحانآل االدب4   پيمانه1 و حماس
نظر رياض العلما را پذيرفته  اند؛ يعنى ميرزا ابوطالب را نوة ميرزا ابوالقاسم فندرسكى، حكيم نامدار 

دوره صفويه، معرفى كرده  اند.
از ميان اين دو قول، سخن رياض العلما بيش تر قابل اعتماد است؛ زيرا صاحب آن، هم  عصر و  
همشهرى ميرزا ابوطالب است؛ حال آن كه صاحب تذكرآل خالصآل الكالم با فاصلة بيش از نيم 
قرن و در سرزمينى بسيار دور از اصفهانـ  يعنى بنارسِ هندوستانـ  نمى  توانسته اطالع دقيقى 
از رجال اصفهان داشته باشد. اما نكتة جالب توجه اين است كه ميرزا ابوطالب، در «نسب  نامة 

سادات فندرسك» چنين معرفى شده است: 
ميرزا ابوطالب بن جالل  الدين ميرزا بيك بن ميرزا شرف بن جالل الدين ميرزا بيك ..... بن 

امام موسى الكاظم ؛ يعنى خود را با 28 واسطه به اين امام همام مى  رساند.5 
ــم از گفتة ميرزا عبداهللا  ــت؛ اما چطور مى  تواني ــم» نيس مى  بينيم كه نام پدر بزرگ او «ابوالقاس
ــهرى ابوطالب بوده و هر دو در اصفهان پاى درس عالمه مجلسى  افندى كه هم  درس و همش
مى  نشسته  اند6 به  راحتى بگذريم و آن را نادرست بينگاريم؟ او در رياض  العلما در ذيل معرفى ميرزا 
ــم فندرسكى مى  گويد:  «براى اين سيد [ابوالقاسم فندرسكى] در عصر ما سبطى است  ابوالقاس
ــكى است و او هم از جمله ارباب فضل است...».7  كه نام او ميرزا ابوطالب بن ميرزا بيك فندرس
مى  بينيم كه صاحب رياض  العلما، او را نوة ابوالقاسم فندرسكى مى  داند؛ ولى در نسب  نامة سادات 
فندرسك، نام پدربزرگش«ميرزا شرف» ذكر شده است؛ اين دوگانگى را چگونه مى توان توجيه 
كرد؟ شايد بهترين جواب همان حرفى است كه استاد عبدالحسين حائرى بيان كرده  اند: «ميرزا 
ــت».يعنى به احتمال بسيار زياد، او نوة  ــكى اس ــم فندرس ابوطالب، دختر زادة ميرزا ابوالقاس

1.  گلچين معانى، تذكره پيمانه، 35.
2.  فهرست كتب خطى آستان قدس رضوى، 7/ 314.

3.  آقا بزرگ تهرانى، طبقات اعالم الشيعه، 6 /391
4.  ريحانة األدب، 360/4.

5.  سادات فندرسك، «مجموعه 2465 كتابخانه مركزى دانشگاه تهران»، 278 و مقدمه تحفة العالم، 10.
6.  مدرس تبريزى، ريحانة االدب،360/4.

7.  افندى، رياض العلما، 500/5.
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دخترى ميرزا ابوالقاسم فندرسكى است. اين شاعر و عالم پركار صفويه آثار متعدد و گوناگونى 
در زمينه  هاى مختلف دارد كه تا كنون دو اثر او به زينت طبع آراسته شده  اند:1 

1ـ تحفآل العالم: در احوال شاه سلطان حسين صفوى كه در سال 1107ق  تأليف شده است؛ 
يعنى تاريخ دو سال اوّل سلطنت شاه سلطان حسين را در بر مى  گيرد. اين كتاب به كوشش 

استاد رسول جعفريان در بهار 1388ش چاپ شده است.2
ــّنات كالم)  ــتعاره و كنايه) و علم بديع (محس ــبيه ، اس 2ـ بيان بديع: در مورد علم بيان (تش
است. اين كتاب به تصحيح خانم سيده مريم روضاتيان، در سال 1381ش چاپ شده است.3

«غزوات» اثرى مستقل يا تكملة «حمله حيدرى»؟
الزم به ذكر است كه اين منظومه، اثرى مستقل بوده كه ميرزا ابوطالب سال  ها قبل از حملة 
ــهدى) آن را سروده و به شاه سليمان صفوى (1077 تا 1105ق) تقديم  حيدرى (اثر باذل مش
ــت كه در تمام منابع تاريخ ادبيات ما، مانند  ــت. اّما نكتة جالب و قابل توجه اين اس كرده اس
تذكره  ها، تراجم و فهارسِ نسخ خطى، اين منظـومه به  عنوان اولين تكمله بر حملة حيدرى4 

1.  براى اطالع بيش تر از آثار و احوال اين شاعر، نگاه كنيد به مقاله «ميرزا ابوطالب فندرسكى، عالم و اديب پركار 
صفويه » اثر مؤلّف در فصلنامه پيام بهارستان، ش 12.

2.  انتشارات: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى ايران.
3.  انتشارات: دفتر تبليغات اسالمى، شعبه اصفهان.

4. منظومه حمله حيدرى (اثر باذل) با حدود 28 هزار بيت در مورد جنگ  هاى امام على است كه از بعثت پيامبر 
اسالم تا پايان خالفت عثمان را در برمى  گيرد  و به دوران خالفت حضرت على نمى  رسد. منظومه باذل با 

اين بيت آغاز مى شود:
ــش بخ ــيار  بس ــد  خداون ــام  ن ــه  خرد بخش و دين بخش و دينار بخشب

يك تكمله از ميرزا ارجمند آزاد كشميرى متوفى به سال 1134 ق. است كه پس از نظم «دلگشا نامه» به تشويق و 
ترغيب فخر الدين محمد خان پسرعم باذل ، تكمله اى بر حمله حيدرى به نظم آورد. (گلچين معانى  1346: 316)

تكمله ديگر از محب على خان حكمت كه بنا به گفته هرمان اته (ص 60) در سال 1143ق آن را به انجام رساند و 
چون تكمله  هاى دو شاعر سابق  الذّكر را نمى  پسنديد، با تعّصب خاص شيعى خود، شروع به تكميل شعر باذل كرد و 
منظومه  اى در وصف زندگانى و شجاعت  هاى حضرت على ساخت و آن را   صولت حيدرى نام نهاد (همان).    
تكملة ديگر از عبدالعلى خان احسن بنگالى است كه در سال 1144ق آغاز شد و به سال 1151ق به پايان 
رسيد. پس از اتمام اين كتاب، شاه كوثر نامى كه به قصد زيارت نجف اشرف از بنگاله مى  گذشت تكمله وى را 
ديد و پسنديد و آن را جذبه حيدرى ناميد. نسخه  اى از اين كتاب شامل هشت هزار بيت منضم به حمله حيدرى 

(كه در 1202ق نوشته شده)، در كتابخانه شخصى آقاى عبدالحسين بيات موجود است (همان).
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معرفى شده است.1
البته كار ناتمام باذل را شاعران ديگرى كه همچون خود او عمدتاً از خّطه هندوستان بودند، به 
اتمام رساندند و بر آن تكمله نوشتند؛ ولى اين موضوع، به داليل زير هيچ ربطى به غزوات ندارد:
ــال ها قبل از اثر باذل سروده شده است؛ زيرا خطبة  ــتقل بوده كه س 1ـ اين منظومه، كتابى مس
اين كتاب به  نام شاه سليمان صفوى(1077 تا 1105ق) است و اين اثر به او تقديم شده است:

ــاب جن ــا  ثري ــاه  پادش ــان  جه
ــران ــر درج صاحــب  ق ثمين  گوه
به آن سان كه جستم ز تاريخ و فال
ــت ــى ازو  كام ياف ــه دوران گيت ك

ــاج آفتاب ــپهر برين تخــت و ت س
ــتان ــليمان شهنشــاه كشــور س س
به شــاهى بماند صد و بيســت سال
ــت... ــام ياف ــليمان ازو ن ــن س نگي

اين در حالى است كه باذل مشهدى در تاريخ (1124ق) درگذشته است و اثرش ناتمام مانده 
است؛ يعنى  وقايع صدر اسالم را تا پايان مرگ خليفة سوم، بيش تر نتوانست بسرايد و وفات 

يافت. چگونه ممكن است كه تكملة اثرى سال  ها قبل از خوِد آن اثر سروده شده باشد؟! 
ــخه  اى از كتاب بياِن بديع در كتابخانة ملك موجود است (به شماره 1685) كه سال  2ـ نس
تحرير آن 1099ق مى  باشد. در اين كتاب، ابوطالب از منظومة غزوات خود 39 بار نام مى  برد 
و 48 بيت به  عنوان شاهد مثال مى  آورد كه با توجه به تاريخ تحرير اين كتاب، مطمئناً غزوات 
ــده و اين مطلب نشان مى  دهد سال ها قبل از اثر باذل، اين  ــال 1099ق سروده ش پيش از س

منظومه به  نظم درآمده است.
اّما چرا چنين اشتباه فاحشى در منابع تاريخ ادبيات ما صورت پذيرفته است؟  در سال 1135ق 
نسخه  اى از كتاب غزوات به  دست شخصى به نام نجف (كه ظاهراً از خادمان حرم حضرت 

تكمله ديگر به  نام حربه حيدرى است از شخصى به  نام كرمعلى بيگ (متخلص به كريم يا كرم) كه كار باذل را 
در سال 1135ق تكميل كرده است. او درباره باذل مى  گويد:

به يك مصرع باذل خوش كالم       سخن مختصر كرده  ام والسالم    (منزوى، فهرست واره كتاب هاى فارسى، 1617) 
تكمله ديگر از سيد پسندعلى بلگرامى است به سال 1183ق؛ متمم او نيز به   نام « تكمله حمله حيدرى » است.  

(استورى، ادبيات فارسى بر مبناى تاليف استورى، 844).
1.  آقا بزرگ تهرانى، الذريعه، 92/7؛ استورى، ادبيات فارسى بر مبناى تأليف استورى، 843؛  صفا، حماسه  سرايى 
در ايران، 376؛ گلچين معانى، فهرست كتب خطى كتابخانه آستان قدس رضوى (حماسه  هاى دينى)، 314/7؛ 
ــخه  هاى خطى كتابخانه مجلس، 485/26؛ منزوى، فهرست نسخه  هاى خطى  صدرايى خويى، فهرســت نس

فارسى، 2774 و فهرست  واره كتاب  هاى فارسى، 1629؛ مهدوى، اعالم اصفهان، 288.
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ــته است)  ــر داش ــرف بوده و آرزوى كامل كردن حملة حيدرى را در س على در نجف اش
مى  افتد؛ كتابي كه وقايع خالفت امام على ـ يعنى زمان بعد از مرگ خليفة سوم ـ را به  
نظم درآورده است؛ دقيقاً  همان جايى كه كار باذل ناتمام مانده است. بنابراين، نجف چيزي 
ــت آورد كه آرزوي او را تحقّق مي  بخشيد. پس منظومة غزوات را به حملة حيدرى  را به  دس
ــليمان صفوى بود، حذف نمود و  ــاه س باذل ملحق كرد و خطبة ابتداى كتاب را كه به  نام ش
به  جاى آن، ابياتى از خود به ابتداى اين اثر اضافه كرد و آن را عرضه نمود. بعد از آن تاريخ، 

همه اين منظومه را به  عنوان تكملة حمله حيدرى شناختند. 
ابياتى از سرآغاز نجف:

ــع رفي محمــد  ــش  دان بحــر  ُدر 
ــرى برت ــة  رتب حــق  ــق  توفي ــه  ب
ــدار ــزاى شــه نام ــه وصــف غ ب
«نجف» آن كه خاكش بود در نجف
شــب و روز مى  خواست از كردگار
ــد به دســتش ز غيب ــه ناگاه آم ك
ــدار نام ــب  ابوطال ــيد  س ــه  ك
ــور ــود آن نام ــان ب ــه در اصفه ك
ــتان ــاذل به هندوس ــى كه ب ز جاي
ــام تم را  خــدا  ــير  ش ــات  حكاي
ــه» آن ــا «حمل ــق بود ب ــان متف چن

ــفيع كه بادش به محشــر محّمد، ش
ــة حيدرى ــت از حمل چــو او ياف
ــار... ــى صاحــب ذوالفق ــّى ول عل
ــود طالب اين شــرف ــم ب ــه دائ ك
كه اين نســخه گردد تمام آشــكار
يكى نسخه چون حمله بى  شك و ريب...
ــاهوار ــه نظــم آن ُدر ش كشــيده ب
ــاذل بســى پيش تر ــه ز ب ــه گفت ك
ــه ســوى جنان ــرده و رفت ــم ك رق
ــام ام آن  معجــزِ  از  ــرده  ك ــم  رق
كه يك حمله شد هر دو بر مشركان...

***
خيبرگشــا ــاه  ش خــادم  نجــف 
ــرد با حمله ضم همين نســخه را ك
به ســال هزار و صد و ســى و پنج
ــامعان ــون گــوش داريد اى س كن

ــدا ــر آن مقت ــه دل مه ــه دارد ب ك
كه بســيار پر زور شــد حمله هم...
نجف يافت از غيب اين طرفه گنج
ــتان داستان رسيده اســت اى دوس

ــال  ها پيش از باذل سروده و  ــيد ابوطالب اين منظومه را س 3ـ خود نجف اذعان مى  كند كه س
از اتفاق، درست از جايى سروده است كه سال  ها بعد، باذل ناتمام مى  گذارد. عجيب اين است 



131

كه هيچ  يك از ادب  پژوهان و محققان به اين گفتة نجف عنايت نكرده و او را به  عنوان اولين 
كامل  كنندة حملة حيدرى معرفى كرده  اند. شايد تنها دليل همان است كه گفتيم؛ يعنى منظومة 

ميرزا ابوطالب درست از جايى شروع مى  شود كه اثر باذل از آن جا ناتمام مانده است.
ــز  در تذكرآل خالصآل الكالم به  ــى، متخلص به خليل (1198ق) ني على ابراهيم خان بنارس

عجيب بودن اين مطلب اشاره مى  كند:
سيد ابوطالب فندرسكى اصفهانى، همشيره  زادة فاضــِل الباذل ميرزا ابوالقاسم 
فندرسكى است كه احوالش در تذكره  ها مذكور نيست؛ داستان خالفت حضرت 
ــاه اوليا را به ِسلك نظم درآورده و محاربات  اميرالمؤمنين امام المتقين ش
آن حضرت را كه با قوم شقاوت  آثارِ بغاوت  شعار روى داده بود على  التفصيل تا 
عهد شهادت آن جناب، در آن مذكور كرده. بالجمله نجف  نامى از مواليان اهل 
بيت آن نسخه را كه به حدّ شهرت نرسيده بود، از جايى به  دست آورده و 
در سال يك هزار و [صد و] سى پنج هجرى در خاتمة حمله حيدرى كه ميرزا 
باذل هندوستانى به سلك نظم در آورده و ناتمام گذاشته بود ارتباط و انضمام 

داد. الحق كه اين امِر غريب از معجزات جناب واليت مآب است.1 

منابع و مراجع غزوات
شايد در بين حماسه    هاى دينى و به عبارت بهتر در بين «حمالت حيدرى»، منظومة غزوات 
از نظر دقّت و صحّت مطالب و رعايت اسناد و مدارك تاريخى، كم نظير بلكه بى  نظير باشد. 
گاه براى صحّت مطلب، يك واقعه را به دو روايت بيان مى  كند؛ مثل شهادت عمار ياسر. از 
اين جهت مي  توان آن را كتابى معتبر در حوزة تاريخ دانست؛ در حالى كه معموًال آثار ديگر 
ــفى) يا حملة حيدرى (بمانعلى راجى) و... ) ــام خوس از اين نوع (مانند: خاوران نامه (ابن حس

تمايل به  سوى قصّه  پردازى، افسانه  سرايى و باورهاى عاميانه دارند. شايد خود اين موضوع نيز 
عاملى بوده كه منظومة غزوات در زمان خودش چندان مورد توجّه عامّه واقع نشده و بعد ها 

به  عنوان تكملة حملة حيدرى باذل معرفى شده است.  
 امّا مراجعى كه ميرزا ابوطالب در سرودن اين اثر، از آن ها نام برده:

1.  خليل، تذكرة خالصة الكالم، 91.
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ــط محمد  ــم توس 1ـ الفتوح: اثر ابن اعثم كوفى (متوفاى 314ق)؛ اين كتاب، در قرن شش
ــتوفى هروى به فارسى ترجمه شده است. در مورد مذهب نويسندة آن، عقايد  بن احمد مس

مختلفي مطرح است؛ شايد بهترين نظر سخن استاد جعفريان باشد:
ــت و در عين حال  ــت مطالب مثبت زيادي آورده اس او دربارة خلفاي نخس
ــراوان در [كتاب]خود جاي داده  ــيعيان مي  آيد، ف واقعياتي [را] كه به  كار ش
است. اين مسأله به تشيع عراقي او باز مي  گردد و مي  دانيم دربارة راويان و 

اخباريان كوفي اصل بر تشيع است.1 
ابوطالب در سرودن غزوات به اين اثر نظر داشته  است و در چند موضع به آن اشاره مى  كند؛ 
مثالً در يكى از عناوين نسخة كتابخانه ملى (به شماره 4893/2) مى  گويد: «به درجة شهادت 
فايز شدن عمّار ياسر رضى اهللا عنه موافق تاريخ  ابن اعثم كوفى» و در جاى ديگر مى  گويد: 
ــزان رزم در روز ســى بامداد2     ــاد          ك ــخ كوفى چنين گشــته ي ــه تاري ب

كه منظور از تاريخ كوفى ، همان تاريخ ابن اعثم كوفى است.
2ـ  نهج البالغه: در چندجا از نهج  البالغه ياد مى  كند؛ مثالً در يكى از عناوين مى  گويد: «تقرير 
جواب آن حضرت ايشان را مطابق آن چه در نهج البالغه واقع است و اشاره به حّل عبارت نهج 
ــم بهتر از آن  ــت كه آن حضرت فرمود: اگر وزير باش البالغه كه  فى الحقيقآل اين معنى چيس

است كه امير باشم3».
3ـ  اصول كافى: اثر محمد بن يعقوب كلينى، فقيه و محّدث بزرگ شيعه كه از كتب چهارگانه 

يا اصول اربعة مذهب شيعه است. «ابوطالب» در اين مورد مى  گويد: 
ــى رقم4   ــن در اصــول كلين ــم           چني ــه مشــكين قل ــوده محــّدث ب نم
البته ابوطالبـ  كه خود عالم و مورّخ دربار صفوي استـ  در سرودن اين منظومه بي  شك از منابع 
و مراجع ديگري نيز استفاده كرده كه از آن ها نام نبرده است؛ ولي مي  توان دربارة آن ها تحقيق كرد.

مثالً در واقعه «ردّ الشمس» كه پس از جنگ نهروان واقع شد، آن چه ابوطالب نقل مي  كند 

1.  جعفريان، منابع تاريخ اسالم، 167.
2.   ابوطالب فندرسكى، غزوات، بيت 3329.

3.   نهج  البالغه، خطبه92.
4.   ابوطالب فندرسكى، همان، بيت291.
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از جويريآل بن ُمسِهر (و گذشتن از سرزمين بابل و جسِر َسورا و...) با روايت شيخ صدوق در 
من اليحضره الفقيه به  طور كامل مطابقت دارد.1 

هم چنين در جنگ صفين هنگامي كه عمرو عاص به ميدان مي  آيد و رجز مي  خواند و امام 
علي با هيئت ناشناخته به ميدان مي  آيد و رجزش را با همان وزن و قافيه جواب مي  دهد: 

چو نشناختش عمرو عاص از سپاه
ــاز كرد ــرد ره حمله آغ ــم از گ ه
ــما بى دريغ كه اى كوفيان چون ش

آوردگاه ــه  ب ــد  آم ــه  دليران
ــاز كرد ــى رجز س ــه رقص روان ب
به عثمان كشــيديد چــون موج تيغ

ــان در ميان ــرد آن موجت ــون گي كن
رجز را شــد از شير حق در جواب
ــم قرين ــاظ با ه ــه هم بســته الف ب
ــز نغ ــر  تقري ز  واضــح  ــّى  معان
درو كرده از خويــش رفع حجاب

ــان ــد زي ــوح بين ــزان كشــتِى ن ك
ــق جواب ــف مواف ــه وزن و ردي ب
بدان گونه چسبان كه نقش و نگين
نمايان چو در پســته از پوست مغز
به بيت الشــرف گشــته نام آفتاب

در حاشية نسخة «د»2 و نسخة «مج»3 عين رجز، به شكل عربى آن آمده 
رجز عمرو عاص:

ــن        اضـربـكــم وال أري ابـالـحســـن ــل الفت ــه من اه ــاده الكوف ــا ق ي
:رجز اميرالمؤمنين

ابـوالحسيـن فأعـلمـّن و الـحسـن         جـاَءك تـقـيـاد العنـان و الـرسـن
در الفتوح اين رجز بدين شكل آمده است:

عمرو و هو يقول:
يـا قـاده الكـوفـه مـن أهـل الفتـن              يـا قـاتلـي عثـمان ذاك المـؤتـمـن 
كـفـى بـهـذا حـزنـا مـن الحــزن              أضـربـكـم و ال أرى أبـا الـحســن 

قال: فرجع علي و هو يقول:

1.  صدوق، من ال يحضره الفقيه، 203/1
2.  نسخه دانشگاه تهران.

3.  نسخه مجلس
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أنــا الغـالم القـرشـي المـؤتـمـن             المـاجــد األبـلـج ليـث كالشطـن 
ترضى بي السـاده مـن أهـل اليمـن            مـن ساكـن نجـد و مـن أهل عـدن          

أبـوحسيـن فـاعلمـن أبـو الحـسـن1                 
و در كشف الغمّه اين  گونه آمده  است:

رجز عمرو عاص: 
يـا قـاده الكـوفـه مـن اهـل الفتـن         أضـربـكـم و ال أرى أبـا الـحســن 

:رجز اميرالمؤمنين
ــان و الرســن2   ــاد العن ــّن و الحســن     جــاَءك يقت ابـوالحســين فأعلم
ــده، به احتمال بسيار زياد از  ــيه نسخ خطي«د» و «مج» نوشته ش يعني رجزي كه در حاش
كتاب كشف الغمّه گرفته شده است؛ با اين تفاوت كه كاتب نسخه به اشتباه به  جاي «يقتاد»، 

«تقياد» نوشته است.
مي  توان گفت آن چه ميرزا ابوطالب در اين منظومه بيان كرده است، تماماً با كتب تاريخي و 
روايي معتبر مطابقت دارد و او چيزي از اوهام و خياالت خود به متن نيفزوده و جانب امانت 

و احتياط را رعايت كرده است.

سيرى در منظومه غزوات
ذكر نام شاعر در منظومه

ابوطالب چهار بار نام خود را در منظومه ذكر كرده  است؛ يك  بار در حين جنگ جمل هنگامي 
ــمي (از ياران امام علي) به شهادت مي  رسد و ابوطالب از اين واقعه سخت  ــيد س كه رش
ــود و به موعظة خود مي  پردازد. بار دوم هنگامي است كه مالك اشتر با دسيسة  متأثر مي  ش
معاويه به  شهادت مي  رسد و باز همين حالت به او دست مي  دهد.  بار سوم و چهارم نيز زماني 
است كه در آخر منظومه او با امام علي وداع و راز و نياز مي  كند. مثًال در خطاب به خويش 

بر سبيل موعظه مى  گويد:

1.  ابن اعثم كوفى، الفتوح، 47/3.
2.  اربلى، كشف الغّمه، 247/1.
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ــدار ناپاي ــر  ده از  ــب!  ابوطال
كه بر مهر و كينش بقا تهمت است
ــح از خشــِت مهر ــا صب ــرازد بن ف
ــاز او ــد س ــه ناســازى آخر كِش ب
به سويش نبينى كه اين دلكش است
آب ز  او  ــوة  جل تشــنگان  ــب  ل
ــن مدار ــذارد چــو از مهر بر كي گ

ــه جــز اعتبار ــى ب ــا نجوي نگــر ت
كه گر روز نور است شب ظلمت است
ــپهر ــد بر زمين شــب ز طاق س زن
او ــاز  آغ ــته  پيوس انجــام  ــه  ب
ــت نمايد ولى آتش اســت كه لعل
فزونيســت از موج خشــك سراب

چه بدكاره پيشــش چــه پرهيزگار 
آغاز و انجام منظومه

اگر خطبة آغازين منظومه (مدح شاه سليمان صفوي توسط ميرزا ابوطالب) يا سرآغاز نجف 
را ـ كه در نسخه  هاي ديگر آمده است ـ كنار بگذاريم، اصل داستان با روي آوردن مهاجر و 

انصار به  سوي امام علي و بيعت با ايشان شروع مي  شود: 

ــن ــروان يـقـي ــد رو ره نـمـودن
ــار ــيـــر پــروردگــ ز راه در ش

ــه احياى دين پــس از قتل عثمان ب
وار ــيّاره  س گشــتند  ــير  س فلــك 

***  
فـزوده در آن آســمـانـى طـريـق
ــن ــر و تابعي چــه خويشــان پيغمب
ــاندند يكســر به معراج عرض رس
ــورى ــون از ره فضــل و دانش  كن

ــردان رفيق ــت به گ ــيّار و ثاب ز س
ــع مهاجر چه انصــار دين چه جم
ــر امّت امامي ســت فرض ــه از به ك
ــر الزم ســرورى ــع ه ــم از جم ه

ــير خداست ــنّت گواســتبه اين كار شايســته ش برين مّدعا نّص و س
ــب نوزدهم ماه مبارك رمضان و راز و نياز با  ــجد كوفه در ش ــتان با آمدن امام به مس و داس
ــد و به چگونگي ضربت خوردن امام و شهادت ايشان نمى  پردازد.  حق  تعالي به  پايان مي  رس
ــخه «مل»1 عبارت «تّمت  ــند و حتي در نس ــخه  ها در همين  جا به پايان مي  رس اگرچه نس
الغزوات ...» ديده مي  شود؛ امّا نقصي در انتهاي كار ديده مي  شود كه بعيد است از جانب شاعر 

1.  نسخه كتابخانه ملى
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باشد و احتماالً نسخة مادر اين نسخه  ها اين نقص را داشته است.1
انجام منظومه: 

پس آن قبله، رو ســوى مسجد نهاد
بدان ســان كه در چرخ پنجم خليل
ــدار كس ــچ بي ــوده جــز او هي نب
ــر ز مهر ــوع آن فرات گهــى در رك
ــته از ديده آب ــه رخســاره پيوس ب
ــام ســجود ــه از بندگــى در مق ك
ــامگه دســتى انداخته چــو خور ش
مســتجاب دعــوت  در  ــرآورده  ب
كه اى از تو پيدا چه روشن چه تار
تويى مصــدر هر چــه دارد وجود

به مســجد چو محراب فرد ايســتاد
ــل چــو در ســدرآل المنتهــى جبرئي
چو روزى كه مخلوق او بود و بس
دو تا كرده قامت چو پشــت سپهر
ــن نشــان آفتاب ــرده پروي و زان ك
ــرده كبود چو چــرخ برين جبهه ك
ــح افراخته دگر دســت چــون صب
گهــى هر دو كف چون مه و آفتاب
ــدار پرده  ــى  ب ــو  ت ــاى  كبري در 

ــر چــه دارد نمود   ــر ه ــى مظه توي
مناجات و راز و نياز با خدا

:نمونه  اي از راز و نياز با خدا از زبان اميرالمؤمنين
ــه اى مونس ظلمت و وحشــتم ك
فلــك را برون از تو معبود نيســت
ــتگاهى تراست ز حشمت فلك  دس
ــى توي ــدم  امي راه  ــم  بي ــر  ه ز 
وجــوب ــد  ياب ــره  به ــم  بي تابي ز 
به ذكر توأم دســترس گرچه نيست
اجــازت ز درگاه جــاه و جــالل

ــم حيرت وادى  ــادى  ه اى  ــه  ك
ملك را به غير از تو مسجود نيست
جهان سر به سر بنده، شاهى تراست
ــح عيدم تويى به هر تيره شــب صب
ِــّن القلوب ــو از تَطمئ ــر ت ــه ذك ب
ولى اجر يك روزة هجر چيســت؟
ــره دارد ز دريا ســؤال ــه اين قط ك

ــماره 368) نيز  ناقص است و ابيات پايانى را ندارد.  ــخه كتابخانه ملى تبريز (به ش 1.   الزم به ذكر اســت كه نس
«انجام» اين نسخه بدين شكل است: 

ــتاد   ــاق ايس ــراب ط ــو مح ــجد چ ــه مس ــاد     ب ــجد نه ــوى مس ــه رو س ــس آن قبل پ
بـدان سـان كـه در چـرخ پـنـجـم خـلـيـل                 چـو در ســـدرة الـمنـتـهــى جـبـرئـيــل

 ←  (فهرست كتابخانه ملى تبريز، 438).
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به غفران عامت كه آن قلزم اســت
ــرا م روان  دارى  خشــنود  ــه  ك
ــرم پناه ــد آن كــه مه ــرت كن ز قه

كه در قطره اش جرم كونين كم است
ــرا ــتان م ــن دوس ــه م ببخشــى ب
ــارى گناه ــه رويش ني به محشــر ب

كاربرد آيات و احاديث
ــت و در علوم مختلف اسالمى مانند: فقه، حديث،  ميرزا ابوطالب از علماي عصر صفوي اس
ــت، كاربرد آيات و  ــالم اس ــير و... تبّحر دارد و با توّجه به موضوع اثر كه تاريخ صدر اس تفس
ــات و احاديث را گاه به  صورت  ــت. او به راحتي آي ــعرش، طبيعي و عادي اس احاديث در ش
مستقيم و گاه به صورت تلميح و غيرمسقيم به  كار مي  برد. اين نمونه را مالحظه كنيد:12345

ملك صف صف آيد ز گردون به زير
ــاش ــا راز ف ــد ســطوت كبري كن
كه از خشــم حق پاســخ آرد پديد

ــدة رايــــت الفـتـــى4      فــرازنـ

ــد آن هشــت حمل ســرير1  نماين
ــَفع2   از دور باش ز َمن ذا الّذى يَْش

ــألت به َهل مِــن َمزيد3   ــل اِمتَ ز َه
ــدة خـلـعت هـــل اَتــى5  بـرازن

توصيف ميدان نبرد و آرايش لشكريان و مبارزة آن  ها
ــتر به جنبة تاريخي و  ــرودن منظومة خود بيش  در كل مي  توان گفت كه ميرزا ابوطالب در س
ذكر وقايع آن اهمّيت داده تا به به حماسه  ها، شخصيت  پردازي ها و تصوير آفريني  هاى مربوط 
ــت و گاه  به وقايع. با اين حال از توصيف جنگ  آوران و صحنه  هاي نبرد نيز غافل نبوده  اس

صحنه  هايي زيبا و بديع خلق كرده  است. براي نمونه صحنة نبرد در جنگ صفين:
ــتوه چو شــد بارة هر دو لشــكر س
ــد جنگ ــاده نمودن ــيران پي چو ش
ــه انجــام كار ــر آن دل ك ــاده ب نه

ــوه ــگان ز ك ــد آن پلن ــرود آمدن ف
ــناور به درياى خون چون نهنگ ش
ــح از آن كارزار ــا فت ــرگ ي ــود م ب

1.  اشاره به مضمون آيه هفدهم سوره حاقه.
2.  اشاره به مضمون آيه 255 سوره بقره .
3.  اشاره به مضمون آيه سى ام سوره قاف.
4.  اشاره به مضمون «ال فتى اال على ...».
5.  اشاره به مضمون آيه اول سوره انسان .
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فروريخت شمشير و خشت و عمود
ــون ــه الله  گ ــا شــد هم كله  خوده
ــگار جوشــن ُزدود ــن تيغ، زن ز ت
ــر و زبر ــدر آن دشــت زي ــاد ان فت
ــاى ــران رزم  آزمـ ــه راه دلـيـ بـ

ــود ــوا شــد كب ــن ه ــاران آه ز ب
ز خون پر شــد آن ظرف  هاى نگون
ــرگ صــورت نمود ــه چار آينه م ب
ــر ــن بســى دور از يك دگ ســر و ت
ــر پاي ــر گام در زي ــود ه ســرى ب

صحنة كارزار «محمد حنفيه» در جنگ جمل:  
ــا ــول قيامــت ز ج دالور چــو ه
ــنگين ركاب ــوه س به جــوالن آن ك
ــاى فيل ــن را ســر افكند در پ زمي
در آن صـف روان كـرد خون هـر كنـار

ــا باد پ كُه  پيكــر  انگيخــت  ــر  ب
ــاب آيينه  ت ــغ  تي دم  عكــس  ز 
ــل ــى رود  ني ــوا ســاخت طوفان ه
شــد آن آهنين كوه از او چشمه  سار

***
ــى انداخت شمشــير  ــه  ب را  يكــى 
ــور بصر ــه ن ــژگان ب ازو همچــو م

ــى برافراخت ــزه  ني ــه  ب را  يكــى 
ــر و زبر ــمنان گشــت زي صف دش

صحنة آمدن زرقان بدر شامى به ميدان جنگ صفين (براى سپاه دشمن):  

ــدر ــان ب ــد زرق ــدان خرامي ــه مي ب
ــنان و ســحاب غبار ــرق س ــه ب ب
پرشــكوه ــن  ت از  ــپر  س ــان  نماي
ــوار راه ــارة  ب از  تيغــش  ــان  عي

كزان جنگجويان فزون داشــت قدر  
ــر بهار ــد اب ــنده چــون رع خروش
چو ابرى كه برخيزد از پشــت كوه
چــو ســيالب ريزنده از كوهســار

عروض و كاربرد اسامي خاص
ــم خاص در شعر و حفظ وزن و قافية شعر، كاري سخت و هنرمندانه  به  كار بردن صدها اس
است و ابوطالب با توجه به اين كه در علم عروض صاحب تأليف بوده (رسالآل مجمع بحرين) 
اين هنر را داشته  و از عهدة آن خوب برآمده  است و جز يك يا دو موردـ  كه قابل چشم  پوشى 
است ـ وزن و قافيه را نباخته است. گاه برخي از اين اسامي خاص ـ كه شاعر ناگزير است 
ــاعر مجبور شده يا در صورت آوايي اين كلمات  ــعر به  كار ببردـ  در وزن نگنجيده و ش در ش

تغيير  ايجاد كند و يا وزن را ببازد؛ مثًال:
ــيد بر تيغ كوه       ــر گـروه         هم او ســاخت خورش ــدان و ِحميَ ــر او از هم ب
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در مصراع اوّل كلمه «َهمْدان» را كه نام قبيله  اي از عرب است، بايد به  صورت «َهِمدان» خواند 
و هجاي دوم آن (ِم) را كشيده خواند (يعني تبديل هجاي كوتاه به بلندـ بر خالف قاعده ـ ) تا 

وزن شعر به هم نريزد.
در مورد فرزندان خليفه دوم،  آن كه در جنگ صفين شركت داشته «عبيداهللا بن عمر» است؛ 
نه برادرش «عبداهللا بن عمر» و ابوطالب نيز به اين امر معترف است؛ با اين حال در چند جا 
در واقعة صفين از «عبداهللا بن عمر» نام برده كه يا از روي سهو و اشتباه بوده و يا به  خاطر 

جور نشدن وزن شعر بوده است: 
ــره بي رنگ گشــت ــه را چه معاويّ
ــگ گرديد دامن نشــين ســر از نن
ــر ُعم ــن  ب ــداهللا  عب ــد  بخندي
چرا ديگت افتاده زين سان ز جوش؟

نفس خشك همچون رگ سنگ گشت 
ــخ  دوزِ زمين دو چشــم از نگــه مي
ــير پرخاشــگر ــدو گفت كاى ش ب
چه مى  گفتى اكنون كه گشتى خموش؟

مي  بينيم كه شاعر اگر به  جاي «عبداهللا» از كلمه «عبيداهللا» استفاده مي  كرد، وزن شعر به  هم 
مي  خورد و يك هجا اضافه مي  آمد. 

ــاوت مي  كنند، اين  ــامي خاص تف ــت كه اگر در مواردي، بعضي از اس نكتة ديگر اين اس
ــود؛ مثالً: «عياش بن ربيعآل» به  جاي «عباس بن  تفاوت در منابع تاريخي نيز ديده مي  ش
ــر  ــر بن ارطاآل» به  جاي «بس ربيعآل» يا «وليد بن عتبآل» به  جاي «وليد بن عقبآل» و يا «بش

بن ارطاآل» نام برده شده  اند.  
ويژگى هاى سبكى غزوات

همان  طور كه مى  دانيم تمام آثار حماسى بعد از شاهنامه ـ چه حماسه  هاى ملى و تاريخى و 
چه حماسه  هاى دينى و مذهبي ـ به شاهنامه به  عنوان يك الگو و سرمشق مى  نگريسته  اند.  
«غزوات» نيز از اين امر مستثنا نيست. اگر چه در وزن و قالب از شاهنامه پيروى كرده؛ اّما 
در زبان و بيان، تصويرآفرينى و ايماژ و نيز خلق صحنه  هاى حماسى كم تر به  پاى شاهنامه 
مى  رسد و اين شايد بدين خاطر است كه ابوطالب بيش از آن كه شاعر باشد و طبعى روان و 

پرداخته داشته باشد، عالم و منشى دربار صفويه است. 
الف) نمونه  هايى از تأثير شاهنامه

پس آن گه بـه آبشخـور آمـد فرود         روان پـرستـايش زبان پر درود(ب1916)
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ز گفتـش دل پـرخـرد تنگ شـد         دگـر بـاره آمـادة جنـگ شـد (ب522)
رد پشـت و بـرآورد دست                    خدنگى به زه كرد و بگشاد شست (ب732) دوتـا ـك
بشـد پيـش او مـرد دهقـان نـژاد            ز يـزدان بـرو آفرين كرد يـاد  (ب 4133)
ز نـادانـى ار مـن بـرآرم ز تــن           زنـد خنـده بـر دانشم انجمن  (ب1466)

ب) ويژگي  هاي زباني و دستوري
1ـ كاربرد «كجا» به  معنى «كه» (حرف ربط) به تقليد از شاهنامه (سبك خراسانى):

عميـره كجـا بُـد ُسويـدش پـدر         برآمد ز صف چون ز آهن شرر  (ب796)
2ـ كاربرد «ابا» به معنى «با» به تقليد از شاهنامه:

به حارث درآمد نخستيـن شجـاع         كجـا بُـد برادر ابـا ذوالكالع  (ب3335)
3ـ استفاده از دو حرف اضافه براى يك متمم:

ــوگ پـدر دردنــاك                به جوالن به سر بر پراكنده خاك (ب2669) دالور بـه س
4ـ به كار بردن بعضى واژه  هاى كهنه و متروك:

كه سازم بر ايشان گه رزم و شـور         نشيب ستودان1 فـراز ستــور (ب3371)
پس از اسپـرى2 گشتن تيـغ كيـن         معاويّه مى  گفت روزى چنيـن (ب3740)
كـز ايدر3 به يـارى بـرو بـا سپـاه                كه جز تو ندارد كس اين دستگاه (ب1726)

5 ـ كاربرد «مگر» به  معنى «همانا»، «به تحقيق»:
ى مگـر رزم پـروردگـار           كـه مـا را نباشد سـر كـارزار  (ب3831) تو جوـي

6ـ   به كار بردن فعل الزم در معنى فعل متعدى؛ در بيت زير «ماندن» در معنى «گذاشتن» 
به كار رفته است:

اى تـو ريـزيـم جانـى كـه هـست ن توانـى كـه هست                 به ـپ نمـانيم در ـت
7ـ صرف فعل به شيوه  اى خاص: 

سپـاهيـش همـره كـه روز نبـرد              به جوالن دماندندى از شعله گرد (ب2221)

1.  ستودان: گورستان زرتشتيان 
2.  اسپرى: سپرى شدن  

3.  ايدر : اينجا
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تصويرآفريني و تشبيهات
تشبيهات بيش تر جنبة محسوس دارند؛ يعني حسي به حسي هستند و بايد گفت آن چه بيش تر 
ــغول داشته «آب» و جلوه هاي مختلف آن مانند:  ــبيهات به خود مش ذهن ابوطالب را در تش

قطره، حباب، موج و درياست كه در خود حركت و جنبش را به دنبال دارند:
ن          ز مـوج غبار، آسمان بحر چين  (ب1905) ن آهنـي ان زمـي شد از نعـل اسـب
جنودى كه هر گه شدى فوج فوج         چو دريا شدى دشت لبريز موج (ب1920)
 فــرورفت در لّجــة اضطــراب                                به چشمش جهان موج زد چون حباب (ب1955)
ز خون گشت صحرا چو درياى آب                 سر و دسِت افتـاده موج و حباب (ب2224)

امّا گاه نيز تشبيهات به صورت حسي به عقلي به كار رفته  اند:
به قلب ايمـن و نـامـداران شـام              چو در ذهِن شوريده سوداى خام (ب1092)

تشبيهات غريب و تصويرسازي غير متعارف
ازو همچو مژگـان بـه نـور بصـر             صف دشمنان گشت زيـر و زبـر (ب590)
ــر                     ز بس َگرد، گِل گشت باران در ابر (ب3012) ز بس نيزه بگـريخت از پيش، بَب
مطبّـق زمينش بــه رزمشكــوه          بساطي ست كش سنگ قالي ست كوه (ب9)

تصويرآفريني صحنه  هاى جنگ با استفاده از اصطالحات وآالت موسيقى:
ز نـام آوران عــراق و حـجــاز                 در آن پرده بهتر شد آن رزم ساز (ب3721به بعد)
ار تيـر خدنـگ              به قانـون جنـگ آشنـا شـد چـو چنگ  كمـان هـا به اوـت
به مضراب خنجر رگ تـار جـان              گسـستـه شـد از زخــم  هـاى گــران 
شـش آوازه افتــاده در پنجگـاه              پـر از مـدّ نـيـزه كـف سيـنـه  خــواه  

وجاى ديگر:  
دگـر ره علـم  ها درآمـد بـه ميـغ                   سپر، طبِل كين گشت از ضرب تيغ (ب2631) 

كاربرد ادوات كتابت و صحافى در تصويرسازي صحنه جنگ:     
بــه دستش قلمزن دم تيــغ تيــز                    ز بس از سر خصم شد نقطه  ريز  (ب819 به بعد)

بــدل گشت از هستــى كاينـات            مـركّـب بـه شنـجــرف در نُــه  دوات 
به خون گشت چسبانده اجزاى گرد           مـقـّوا شـد ايـن دفـتــر هفـت فــرد
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موضوعات و واژگان مورد عالقه
دميدن صبح و طلوع خورشيد:

چو پوشيد خفتان سيمين، سحر            به سر بر نهاد آن كله خود زر (ب2408)
 جاى ديگر:

علـمـدار ســاالر ايـن نــه سپـاه                                دگر ره چو در عرصة صبحگاه  (ب2628 به بعد)
كه شـد پرچمـش زينت روزگـار             بــرافـراخـت آن رايــت زرنـگــار 
ت رـف درين سبـز ميـدان دويـدن گرفت             پـى كيـن چـو آتـش دميـدن ـگ

و جاى ديگر:
ه كوهسـار                    برافروخت آن بيرق زرنگار  (ب3452 به بعد) سحر چـون ز لشكـرـگ
ــيـد خـفـتـان سبـز سپـهـر بـه بـاالى درع زر انـدود مهــر         بـپـوش

ذّره وآفتاب (خورشيد):
سـران زيـن نهادنـد پـاى شتـاب                   چـو ذّره بـه جوالنگـه آفتـاب  (ب1383)
فرستـاده  اى چست بـرداشت گـام               ز ذّره بـه خـورشيــد بـرد ايـن پـيـام

موج و دريا:
كـه در دشت شورش به درياى آب            ندارد به جز بازوى موج تـاب  (ب1791)
شد از خود و جوشن چو درياى آب          زمين و زمان پر ز موج و حباب (ب2432)
ب       ـه مـوج زره خواست از گرد كين           دگـر باره طوفان به درياي چين  (ب571)

 چو ديدند كــز جمع غفلـت مـآب                      به درياى خون گشته سرها حباب  (ب 1419)             حباب:
تهى كـرد قـالب ز جان چون حبـاب                    چو موج استخوان در تنش گشت آب (ب 2341)

قطره:
ه به دست           به راهِ تو كرديم در خاك پست (ب 1505) چو قطـره سر خود گرفـت
ز بس شـوق گرديد بـى دست و پـا              چو باران شده قطره  زن در هـوا (ب 1672)

نُه آسمان و چهار عنصر:
شـدش بــاز از دلــدل راهــوار           چـو نُـه چـرخ بـر چـار اركان سـوار
ـه قلعـة چرخ، بيـرق فــراز              بـه لشكـرگـه چـار صـف يّكـه تـاز ـُ ز ن
ه رواق ـُ بنايي عيان گشته زين چـار طاق             عـدم  وار سـركـوب ايـن نـ
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كاربرد اسطوره
با توجه به اين كه نوع شعر، حماسة مذهبى است، استفادة بيش تر از اسطوره  هاى دينىـ  به  جاى 
اسطوره  هاى ملىـ  طبيعى به  نظر مى  رسد. با اين حال شاعر اسطوره  هاي ملي را نيز در شعر 

خود به  كار برده است كه خود مي  تواند بيان گر اثر پذيري  اش از شاهنامه باشد: 
كـى آن كار آيـد ز من در وجـود           كه نه عاد كرد آن، نه قوم ثمود  (ب4404)
ن            ز موسى عصا وز سليمان نگين (ب3881) قـي ز ايّـوب صبـر از خليلـش ـي
كـاله حبـابـش ز نقـش بــر آب                بـه يـاد آورد تـاج افـراسياب    (ب679)
نشـاني سـت گـردى كه خيزد ز باد              ز ايـوان كـاوس و قصـر قبـاد     (ب680)

فصاحت و بالغت
تنافر حروف:

پـر از كشتـه هامـون نشيـب و فـراز        زمين نرگسستان ز بس چشم بـاز  (ب 833)
ز بـس رانـدنـدت به افسـون بـه آب            فكندى به خود باد همچون حباب (ب 1960)

كه برخاطـر اين تازشـش ريخت گرد             شكست جمل بر دلش ريخت گرد (ب 940) 
تعقيد لفظ و روان نبودن كالم

ـا ذوالكالع  (ب 3341) به حارث درآمد نخستيـن شجـاع         كجا بُد بـرادر اب
يعنى: آن شجاع (عمار ياسر) ابتدا به سراغ حارث رفت كه برادر ابا ذوالكالع بود.

چنـان كوچـه دادى بـه او انجمـن            كـه از زخـم شمشيـر را كـوچـه تـن
يعنى: لشكر دشمن همان قدر فضاى عبور مى  داد كه در تن، از زخِم شمشير راهى باز شود.  

تعقيد لفظ و معنا:
گشاده ز هر كس ز بأس جالل         دل از تن چو طومار اعمال بال  (ب 4546)
يعنى:  [در روز قيامت] از خشم و عذاب ذات پروردگار، دل  ها از بدن  ها كنده مى  شود (گشوده مى  شوند 
ــوده و خود را مى  نماياند. ــان مي  دهند)؛ همان  طورى كه نامة اعمال، بال گش و اعمال خود را نش
ز دريـا كه  را حد منع سحاب؟            كه آب سحر گيرد از آفتاب  (ب 1963)
يعنى: چه كسى مى  تواند بين بارش ابر و دريا فاصله بيندازد؟ همان  طورى كه سحر (سپيده  دم) 
رونق وجلوة خود را از آفتاب مى  گيرد  (و كسى نمى  تواند بين آفتاب و سپيده     دم فاصله بيندازد)، رابطة 
ابر و دريا نيز چنين است؛ يعني رونق دريا از بارش ابر است و كسى نمى  تواند بين آن ها فاصله بيندازد.

ت 
زوا

ه غ
وم
منظ

ى 
عرف

م



144
13

91
ار 
بهـ

مـ   
نج
ره پ

شما
ىـ  

وه
 پژ
مت

 اما
امه

صـلن
ف

تصاويري از نسخ خطي :                        
صفحة اول نسخة دانشگاه تهران با عالمت(د)
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صفحة آخر نسخة دانشگاه تهران با عالمت(د)
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صفحة اول نسخة «مجلس» با عالمت(مج)
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صفحة آخر نسخة مجلس با عالمت(مج)
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صفحة اول نسخة «كتابخانه ملى» با عالمت(مل)

ابيات اين صفحه همان «سرآغاز نجف» است.)



149

صفحة آخر نسخة «كتابخانه ملى» با عالمت(مل)
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An introduction to 
the Epopee of Ghazawat
A.Abdollahi Kajusangi

In the valuableـ but unknownـ treasure of Persian literature, there 
are many religious epics in which bravery of the Commander of the 
Faithful, ‘Ali (PBUH), has been spoken of and many of them have been 
composed as “Combats of the Lion1”. In this writing, we introduce the 
epopee of Ghazawat composed by Mirza Abu Talib Findiriski.
To introduce this epopee, two points should be noted: first, when 
this epopee had not been yet edited, all literary scholars thought 
that it was a “supplement to Combats of the Lion” composed by 
“Badhil Mashhadi; while it is an independent work composed many 
years before “Combats of the Lion”. Second, this work is of historical 
importance and it is, in terms of correspondence to historical authentic 
sources, unique and for the same reason it is different from many 
religious epics which are near to myths and superstitions.

Keywords: Epopee of Ghazawat, religious epic, Imam ‘Ali (PBUH), 
Mirza Abu Talib Findiriski, Safavi Age.

1.  Hamlahـyi Haydari 




