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خود به نام «طلسم حیرت» ،بعد از مقدماتی در تحمید و بیان منشأ آفرینش
و اظهار عج در برابر ذات موعال و نعت رسول اکرم (ص) ،داسوانی از شاه

روح میگوید که از مقام اطالق به سیر ناسـوت مـیآیـد و بـه مسـم وارد

می شود و مراحلی را در این من لگاه طی میکند .در این مقالـه ،بـا معرفـی
فضولی و بیان زمینههای مشـور

و مسـاعد بـرای آشـنایی بیـدل بـا وی و

آثارش به ویژه سفرنامة روح ،امیان اسوفادۀ بیدل از این اثـر را در سـرودن

طلسم حیرت ،مطرح می کنیم .سپس به بررسی ساخوار و عناصر و مقایسـة
این دو اثر و می ان شباهت آنها میپردازیم .مطـابق نوـای  ،مثنـوی طلسـم
حیرت ،برگردان شعری از سفرنامة روح یا منبع اصلی و روایی آن است.

واژه های کلیدی :بیـدل دهلـوی ،مالمحمـد فضـولی بغـدادی ،طلسـم

حیرت ،سفرنامة روح ،تمثیل رم ی.

مقدمه

محمد بن سلیمان فضولی بغدادی ،از شاعران و نویسندگان ب رگ قرن دهـم هجـری اسـت.
از تاریخ تولد او اطالع دقیقی در دست نیست ،اما از میان آرای محققان میتـوان سـال 890

را به صواب ن دیکتر دانست .این امر که فضولی در عراق عرب به دنیـا آمـد و همـة عمـر
خود را نی در آن ناحیه گذراند ،تقریباً مسجل است (مشـر)36 -31 :1380 ،،؛ چنانیـه در
مقدمة دیوانش مینویسد« :از من سودازده توقع این فن عجب است که مولد و مقامم عـراق
عرب است؛ زیرا بقعهایست از سایة سالطین دور( »...فضولی ،بیتا :مقدمه .)7
نام و یاد او در چنـدین تـذکره آمـده اسـت ،از مملـه تحفـة سـامی« :موالنـا فضـولی از
دارالسالم بغدادست و از آنجا به از او شاعری پیدا نشده( »...سام میرزاصفوی ،بیتـا )136 :و
هفتاقلیم« :فضولی در فضل و دانـش بـر بسـیاری از همگنـان فـاقق بـوده و در فهـم و ذکـا
براقران سابق( »...رازی ،1378 ،ا  .)101 :1علوم عربـی را نـ د عـالمی بـه نـام رحمـتاهلل و
علــوم ادبــی را نـ د «حبیبــی» شــاعر معــرو ،آذربایجــان آموخوــه اســت .لقــب «مــال» نشــانة
کالمــیبــودن وی و لقــب «حیــیم» بیــانگر روییــرد او بــه فلســفه و حیمــت اســت .حیــیم
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مالمحمد فضولی ،مانند ابوعلی سینا و بیشور از او توانست کالم و فلسفه را بهگونهای آشـوی
دهد و راه سومی را در حیمت اسالمی بگشاید که بعدها از سوی حییم مال عبداهلل زنـوزی
دنبال شد (فضولی :1389 ،مقدمه .)11 -10

سفرنامة روح -که به «حسن و عشق» و «صحت و مر » نی مشهور است -از ممله آثار

فارسی فضولی است .در تاریخ ادبیات ذبیحاهلل صفا ،ذیل عنوان فضولی بغدادی دربـارۀ ایـن
اثر آمده« :رسالهای بنام لطاقف المعار ،یا سفرنامة روح دارد که مناظرهای است میـان روح

و عشق» (صفا ،1372 ،ا  .)676 :5بـه ایـن بیـان« ،لطـاقف الطواقـف» نیـ بـهعنـوان ییـی از
نامهای این اثر ذکر شده و در تذکرۀ نصـرآبادی بـا نـام «حسـن و عشـق» ثبـت شـده اسـت
(نصرآبادی ،1378 ،ا  .)744 :2نامهای «حسن عاشق»« ،مناظرۀ روح و الجسد» ،نی در مقالة
«تحقیقات انجامشده دربارۀ فضولی در ترکیه» ،ضمن اشاره به نسخ خطـی و چـاپی ایـن اثـر
آمده است (مهان و خسروشاهی.)140 :1377 ،
چاپهای مخولفی از این اثر در ایران صـورت گرفوـه اسـت .اولـین بـار در سـال ،1309
محمدعلی ناصح این رساله را در مجلة ارمغان در دو شمارۀ  6و  7به چاپ رساند .در سـال

 1379با عنوان حسن و عشق بهوسیلة علی دژکـام در مجموعـة گنجینـة بهارسـوان بـه چـاپ

رسید و در سال  ،1389حسین محمدزاده صدیق و شایسوه ابراهیمی ،تصحیح دیگری از این

اثر را با عنوان سـفرنامة روح (صـحت و مـر

) همـراه بـا مقدمـه و تحشـیه فـراهم کردنـد.

عبدالقادر قراخان در پایاننامة دکوری خود ( ،)1945حسن و عشق (صـحت و مـر

) را در

ضمن آثار فارسی فضولی ذکر کرد (خیامپور و شر،الدین.)108 :1329 ،
از این اثر نسخ خطی زیـادی مومـود اسـت کـه در کوابخانـة مرکـ ی دانشـگاه تهـران،
کوابخانة ملک و آسوان قدس رضوی نگهداری مـیشـود ،از مملـه نسـخة باارزشـی کـه در
 1038هجری اسونساخ شده و مـ امـوال دانشـیدۀ الهیـات اسـت و نسـخهای در کوابخانـة
ملک مسونسخ به سال  1070و م آن (فضولی :1389 ،مقدمه .)59 -58
میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی ،شاعر ب رگ سبک هندی ( 1133-1054هــ  .ق) در سـال
 1080مثنوی «طلسم حیرت» را سرود و آن را به عاقلخان راضی اهدا کرد .مدتی بعد بیـدل
به نواب شیراهللخان داماد عاقلخان که شاعر بود و تقریظـی بـر مثنـوی رومـی نوشـوه بـود،
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موومه شد و مثنوی طلسم حیرت خود را با نامهای به او فرسـواد و در نامـة خـود ،از کسـانی
که به برمسوگی عبارت تومه داشوند یا تنها به حسن معـانی اشـویاق نشـان مـیدادنـد ،انوقـاد
کرد و از نواب شیراهللخان خواست که مثنوی مذکور را از هردو لحـا مطالعـه و ارزیـابی
کند (مجددی« .)33 -32 :1350 ،طلسم حیرت بیدل عمری است که عبارتش به کن دقـت
معانی واخ یده و مضامین همچنان در غبار الفا نفس شـوخی دزدیـده .در معنـی گـوهری
است از غفلت اصحاب تمی  ،در شین عقدۀ بیاعوباری و آیینهای از بصیرت اصحاب نظر،
کلفتاندود نفسشماری .به فریاد این بیزبان حیرتبیان ،مگر ترحم آن حقشـناس لفـ و
معنی تومهی فرماید و به روی این شیسوهبال عج آشـیان ،الوفـات آن قبلـة شیسـوگان ،در
شهرتی وانماید» (بیدل دهلوی .)30 :1386 ،مدتی بعد نواب شیراهللخان بـرای قسـمتهـای
مخولــف طلســم حیــرت عنــوانهــایی تعیــین و نی ـ خالصــهای از محوویــات آن تهیــه کــرد
(مجددی.)41 :1350 ،
این مثنوی همآهنگـی و اسـوقبال دارد بـه یوسـف و زلیخـای مـامی (سـلجوقی:1388 ،
 .)428همچنین عبدالغنی مینویسد« :ایـن مثنـوی  3500بیـت دارد و در بحـر مسـدس هـ ا
محــذو ،بــه وزن معــرو ،مثنــوی نامــدار یوســف و زلیخــای مــامی نوشــوه شــده اســت»

(عبـدالغنی )290 :1351 ،و نبــی هــادی ،طلســم حیــرت را تقلیــدی از وزن خســرو و شــیرین
نظامی (ه ا مسدس مقصور) دانسوه (هادی.)76 :1376 ،

صالحالدین سلجوقی اشاره میکند که این مثنوی که حـدود سـه هـ ار و هفوصـد بیـت
دارد ،قصهای رم ی از سرگذشت انسان است که چطور روح خدا در او دمیـده مـیشـود و
چطور خیر با شر معارضه میکند و بر آن چیره میشود و انسان بـه رشـد و کمـال مـیرسـد
(سلجوقی .)451 -450 :1388 ،موضوع این مثنوی بهاخوصار این اسـت کـه «ممـال مطلـق»
چگونه از قوس ن ولی نازل میشود و به آخرین مرحلة تعین یعنی به مسم انسـانی مـیرسـد
(هادی .)76 :1376 ،در این مقالـه ،بـا بررسـی هـردو اثـر بـه میـ ان مشـابهت داسـوان آنهـا
میپردازیم.
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پیشینة پژوهش

سفرنامة روح نامها ،چاپها و نسخ موعددی دارد ،اما در منابع ادبی کهن و نو ،تنهـا بـه ذکـر

نام این اثر اکوفا شده و بنابراین ،تا حدی مجهـول مانـده اسـت .از سـوی دیگـر ،از آنجاکـه

فضولی بهصراحت این نوشوه را از قول راویان نقل کرده اسـت ،مـایی بـرای بحـر در ایـن

زمینه نی باقی نگذاشوه است .بااینحال ،در مقالـة «مـونسالعشـاق سـهروردی و تـأثیر آن در

ادبیات فارسی» محووای سفرنامة روح مطـرح شـده اسـت (پورمـوادی .)16-15 :1380 ،در

کوب موعددی از ممله نقد بیدل ،زندگی و آثار عبدالقادر بیـدل و بحثـی در احـوال و آثـار

بیدل ،از مضمون طلسم حیـرت سـخن رفوـه اسـت ،امـا همگـی ایـن داسـوان را ابـداع بیـدل

دانسوهاند .ییسانی داسوان این دو اثر ،در این مقاله برای نخسوین بار مطرح میشود.
نوع ادبی و پیشینة سفرنامة روح و طلسم حیرت

اگر سفرنامة روح و طلسم حیرت را از نوع سفرنامههای تمثیلی در نظر بگیریم ،این مبحـر،
مجموعة گسوردهای از آثار را شامل میشود ،که میتوانسوهانـد منشـأ تـأثیر بـر آثـار بعـد از

خود باشند ،از ممله سفرنامههای تمثیلی ابنسینا ،رسالةالطیر امام محمد غ الـی ،عقـل سـرخ
از شهابالدین سهروردی ،سیرالعباد الـی المعـاد سـنایی و منطـقالطیـر عطـار ،امـا از دیـدی

دقیقتر داسوان سفرنامة روح و طلسم حیرت نوعی از داسـوانهـای تمثیلـی اسـت کـه در آن

مفاهیم انو اعی شخصیت پیدا کردهاند و بهعنوان «تمثیل رم ی» نامیـده شـده اسـت« .تمثیـل

بهطورکلی حیایت یا داسوان کوتاه یا بلندی است که فیر یا پیامی اخالقی ،عرفانی ،دینـی،
اموماعی و سیاسی یا م آن را بیان میکند .اگر ایـن فیـر یـا پیـام بـهعنـوان نویجـة منطقـی
حیایت یا داسوان در کالم پیدا و آشیار باشد یا بهصراحت ذکر شود ،آن را مثل یـا تمثیـل
میگوییم و اگر این فیر یا پیام در حیایت یا داسوان بهکلی پنهان باشد و کشف آن احویاا
بــه فعالیــت اندیشــه و تخیــل و تفســیر داســوان داشــوه باشــد ،آن را تمثیــل رمـ ی مــینــامیم.
شخصیتها در هر دو نوع تمثیل ممین است حیوانات ،اشیا و انسانها باشند (پورنامـداریان،
 .)119 :1364در تمثیلهای رم ی ،بهطور معمول مفاهیمی چون عقل ،عشق ،حسن ،حـ ن و
م آن ،اندیشهها و تجربههای عرفـانی را از طریـق شخصـیت بخشـی در ضـمن حـواد و
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گفوگوها بیان میکنند .سیر حـواد و گفـتوگوهـا بـه اقوضـای شخصـیتهـا در زمینـهای
موناسب و هماهنگ با اندیشه و مقصود نویسـنده بـه پـیش مـیرود (همـان .)137 -136 :در

سفرنامة روح ،دو مضمون بر یک خط و نی در زمانی واحد حرکت میکنند؛ ییی مضمون
عینی و ن دیک که با واژهها و اصطالحات خاص خود بیان شـده اسـت و دیگـری مضـمون

مضمری که در ورای آن مریـان دارد .در ایـن رسـاله ،اگرچـه پـرداخون بـه یـک موضـوع
پ شیی -عملـی نشـانگر تسـلط فضـولی در ایـن زمینـه اسـت و بـه خواننـده هـم اطالعـاتی
میدهد ،مضمون اصلی اندرونهای عرفانی است (شعردوست.)51 :1374 ،

نمونههای دیگر اینگونه تمثیلها ،مناظرۀ عقل و عشـق در رسـالة کن السـالیین خوامـه

عبداهلل انصاری ( 481 -396هـ  .ق) و مونسالعشاق شیخ اشراق -که به نام حقیقةالعشق نیـ

خوانده شده است -و همچنین حسن و دل محمدبن یحیی سیبک نیشابوری (وفـات  852یـا
 853هـ  .ق) است (پورنامداریان.)138 :1364 ،

نگارش این نوع از داسـوانهـای تمثیلـی ،مـدتهـا قبـل از فضـولی رایـ بـوده اسـت و

گروهی اثر او را تحت تأثیر مـونسالعشـاق دانسـوهانـد؛ بـرای مثـال ،بـه اعوقـاد شعردوسـت

(« )52 :1374فضولی در نگارش این داسوان منثور ،از رسالة مونسالعشاق شیخ شهابالـدین
سهروردی (مووفی  587هـ  .ق) تأثیر پذیرفوه است».

از سوی دیگر ،بیدلشناسانی مانند عبدالغنی ،صالحالدین سلجوقی و نبی هادی ،داسـوان
مثنوی طلسم حیرت را ابداع بیدل دانسوهانـد ،امـا عبـدالغفور آرزو ( ،)82 :1388بیـدل را در
این مثنوی تحت تأثیر نوشوهای دیگر دانسوه است« :بیدل در سرایش این مثنوی ،تومه ژرفی

به التدبیرات االلهیة فی اصالح مملکة االنسانیة داشوه است .میتوان گفت که بیدل ،موـرمم
مبدع آن اثر وزین است ».همچنین «بیدل برای اینیه چگونگی وحـدت مویثـر را در قلمـرو

انفس ترسیم نماید ،داسوان طلسم حیرت را برمبنـای التدبیرات االلهیقة فقی اصقالح مملکقة

االنسانیة ابنعربی طراحی مینمایـد» (همـان .)84 :وی نیـ در مـایی دیگـر سـاخوار طلسـم
حیرت را ابداع خود بیدل میداند« :بیدل در این مثنوی سیر در انفس دارد و با موناظرساخون
«نفخت فیه من روحی» و «صلصال کالفخار» چگونگی سریان روح را در بدن انسانی تبـدیل
به منظومهای کرده است که از هر مهـت بیـر ،بـدیع و خردافـ ا اسـت و سـاخوار آن چنـان
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اسوحیامی دارد که هندسة اقلیدسی را به یـاد مـیآورد .بـا نمادسـازی از حـواس ظـاهری و
باطنی ،...زمینة سوی خیـر و شـر را در نهـان آدمـی مسـاعد مـیسـازد ...بیـدل بـا ایجـاد ایـن
نمایشنامة شگفت ،سراپردۀ آرامش را در قلمرو حاکمیت خیـر برپـا مـیکنـد» (همـان-83 :
.)84

در مونسالعشاق ،داسوانی از آفرینش عقل و آدم ،همراه با حسن و عشق و ح ن مطـرح

است که خالصة آن در بخش پینوشت آمده اسـت ،1امـا در سـفرنامة روح ،سـخن از روح
است که از عالم ملیوت پا به عرصة مسم انسـان مـینهـد و در دل مـأوا مـیگ ینـد ،شـیفوة

حسن میشود و به همراه عشق سرتاپای مسم انسانی را درمینـوردد ،تـا بـه معشـوق برسـد.
درنهایت ،عشق رازی را برمال میکند .پادشاه روح عاشق تصویر خود در آینـه بـوده اسـت،
اما معشوق را دیگری پنداشـوه و رنـ بسـیاری بـرای یـافون او موحمـل شـده اسـت .اگـر در

مونسالعشاق ،سهروردی داسوان یوسف را به اصل و صورت ازلی و مثالی خود برگردانـده

است ،فضولی در پی تفسیر عرفانی حلول روح در مسم و بازگشت دوبـارۀ آن بـه ملیـوت

است و در این راسوا ،از عوار

پیوند روح با مسم مادی و نیـروی عشـق بـه نقـل داسـوانی

پرداخوه است تا بیانگر این مهانبینی عرفانی باشد.

التدبیرات االلهیة فی اصالح مملکة االنسانیة 2نی در سـاخوار و محوـوا بـا طلسـم حیـرت

موفاوت است .هد ،مؤلف این کواب ،بیان سیاست و تدبیر مملیت انسانی یا ومـود انسـان
است و در پارهای موارد ،این امر را با ادارۀ مملیت به دست پادشاه موناظر ساخوه است .این
اثر در کلیت خود ساخوار داسوانی ندارد و مطالب آن نی مطابق با طلسم حیرت نیسـت؛ مـ
در بخشهایی که روح را خلیفهای میدانـد کـه سـلطان بـدن اسـت و در سـرزمین مسـم و
مایگاه قلب قرار دارد و بهطورکلی ،طلسم حیرت شخصیتها و حواد دیگـری را مطـرح
ساخوه است.

بنابراین ،باید گفت که هرچند طلسم حیرت با التدبیرات االلهیقةدر شخصـیتبخشـی بـه

مفاهیم انو اعی و داشون شیل تمثیلی مشور اند و اگرچه بیان فلسفة عرفانی خلقت ،هد،

نگارش هردو اثر سفرنامة روح و مونسالعشاق است ،در سـاخوار و عناصـر تفـاوت بسـیاری
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دارند .اینگونه تأثیرپذیری کلی ،ممین است از هریک از آثار پیشین نیـ کـه در مجموعـة
تمثیلهای رم ی قرار میگیرند ،باشد.
جنبههای اشتراک بیدل دهلوی با فضولی

دربارۀ بیدل و آثارش سخن بسیار گفوهاند ،اما سه نیوة مهم در این مقاله مدنظر است:
الف) تذکرهنویسان موفقاند که وی از نژاد مغـول و تـر

اسـت ،امـا دربـارۀ قبیلـة وی

اتفاق ندارند و او را از قبیلة «برالس»« ،ارالت» یا «ارالس» گفوهانـد (مجـددی.)3-1 :1350 ،
میرزا عبدالخالق ،پدر بیـدل ،از ترکـان مغوـایی بـود کـه از بخـارا بـه بدخشـان و سـپس بـه
هندوسوان مهامرت کرده بودند (دایرةالمعارف ،ا  )364 :13و «بیدل در کودکی به امر عـم
خویش به مطالعة شاهیارهای نظم و نثر دری در خانه مشغول بود .بـه وی توصـیه شـده بـود
که اشعار منوخب و قسمتهای زیبا را از نویسندگان مخولف ممع نمـوده و بـه عـم خـویش
نشانی دهد .این وظیفة پرارزش ،فیالواقع یـک کـار توبـع و تحقیـق بـود» (مجـددی:1350 ،
.)10
ب) آشیارترین منبة عرفانی در آثار بیدل ،اندیشة وحدت ومـود اسـت .صـالحالـدین

سلجوقی در نقـد بیـدل مـینویسـد« :او صـوفی و بلیـه فیلسـو ،وحـدتالومـودی اسـت»
(سلجوقی )453 :1388 ،و او را موأثر از اندیشههای ابنعربـی ،مبـدع فلسـفة وحـدت ومـود

میدانند (هادی75 -74 :1376 ،؛ آرزو.)171 -159 :1388 ،
ا) در اشعارش پیرو سبک هندی و بلیه نقطة اوا این سبک است« .اگر بـرای هریـک
از شیوههـای شـعر فارسـی بخـواهیم نماینـدهای برگـ ینیم کـه تمـام خصـای

آن شـیوه را

بهگونهای آشیار در آثار خویش نمایش دهد ،بیدل را باید نمایندۀ تمامعیار اسـلوب هنـدی
بهشمار آوریم» (شفیعی کدکنی.)15 :1372 ،
اکنون به بررسی این سه منبه درمورد فضولی میپردازیم:
زبان ترکی فضولی

فضولی در عراق عرب به دنیا آمد و همة عمر خود را نی در آن ناحیه گذراند .البوه وی بیمیل
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نبود که کالم خود را به اسوماع شاهان برساند ،اما موقعیت محیمـی در دربارهـای آن دوره
نداشت .از سوی دیگر ،عشق به علی (ع) او را در عراق نگه مـیداشـت و بـا ومـود داشـون
روحیات صوفیانه ،چندان به سیر و سیاحت عالقه نشان نمیداد .در موانی آرزو میکـرد بـه
تبری برود:
بغداد را نخواسـت فضـولی مگـر دلـت

کاهنگ عیش خانة تبریـ کـردهای
(فضولی ،بیتا)561 :

چندی نی در رؤیای دربارهای هند و روم بود و چند ما بـا حسـرت از شـاعرانی کـه در
لوای شاهان هنرپرور قرار داشوند ،یاد میکرد:
خداوندا فضولی روزگاری شد که دور از تو

فراغ از دانش و بینش مالل از مسـم و مـان دارد

نه بهر چارهمسون می برد ره سوی همـدردی

نــــه بهــــر راز گفــــون هم بــــان مهربــــان دارد

نه در ملک فقیران مـی توانـد یافـت تمیینـی

نــه پــیش صــاحبان مســند و منصــب میــان دارد

گهی در فقر با خود نقش عـ م روم مـیبنـدد

گهــــی از فاقــــه ســــودای ره هندوســــوان دارد
(همان)51 :

ولی همة اینها در حد رؤیا باقی ماند و وی هرگ محل زندگی خـود را تغییـر نـداد .بـا
ومود زندگی در عراق عرب ،از آنجاکه نسب فضولی به ترکان آذربایجان میرسید ،بارهـا
خود را تر

زبان نامید (فضولی :1389 ،مقدمه  .)17 -16 ،10هرچند وی به سه زبان مسلط

بود و همة مورخان و تذکرهنویسان ،بالغت او را در زبانهای عربی ،ترکی و فارسی موذکر
شدهاند و دیوانهای شعر او و کوابها و رسالههای موعددی که در این سه زبـان از خـود بـه
یادگار گذاشوه است ،خود گواه صادق صـحت سـخنان آنـان اسـت (پورنامـداریان:1376 ،
.)26
زبان ترکی فضولی از شاخة ترکی آذربایجانی و حد فاصلی میان ترکی عثمانی و ترکی
مغوایی است ،اما به نوع اول ن دییی بیشـوری دارد تـا بـه گـروه دوم .درواقـع ،زبـان ترکـی
آذربایجانی ،بخشی از گروه زبانهای ترکی منوب غربی است .ترکی عثمانی و لهجـههـای
مخولف آناتولی ،بالیان ،ترکی رومانی ،بلغارسوان ،بوسنی و مقدونیه ،بخش اول ایـن دسـوه
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را تشییل میدهند و ترکی آذری ،قشقایی ،آینالو و بهـارلو دسـوة دیگـری از همـین گـروه
منوب غربی را تشییل میدهند؛ درحالیکه زبان مغوایی بـه گـروه موفـاوتی بسـوگی دارد،
یعنی گروه منوب شرقی (مغوایی -اوزبک) .فضولی بیشـور آثـار خـود را بـه همـین ترکـی
آذربایجانی سرود ،اما او با زبان ترکی عثمانی نیـ آشـنا بـود و بعضـی اشـعارش بـدان زبـان
است .همچنین فضولی ترکی مغوایی را میدانسـت و خـود یـک فرهنـگ لغـات مغوـایی-
فارسی نوشت (مشر.)43 -42 :1380 ،،
میتوان گفت نقشی را که نظامی در شـعر فارسـی ایفـا کـرده اسـت ،او در تـاریخ شـعر
ترکی دارد .از روزگار خـودش تـا قـرنهـا بعـد ،بسـیاری از شـاعران نـامآور ترکـیسـرا بـا
تأثیرپذیری از آثار او به خالقیت شعری پرداخوند و نظیرهسازی و تضمین بر بسیاری از آثـار
او را بر خود افوخار شمردند (فضولی :1389 ،مقدمه .)12
عرفان و وحدت وجود ،یکی از زمینههای آثار فضولی

عرفان در زندگی و آثار فضولی ،ییی از موضوعات بررسیشده ن د محققان است و دربارۀ
اندیشههای عرفانی او از حد کاربردهایی ظاهری و لفظی تـا بـاوری عمیـق و درونـی سـخن
گفوهاند.
نمیتوان بهطور مطلق حیم کرد که فضولی مشرب تصـو ،داشـوه یـا بـه فرقـة خاصـی
منسوب بوده است ،اما موطن او بغداد ،مهد تصو ،و از دیرباز مـورد تومـه مشـایخ صـوفیه
بوده است .او که در این مهد پرورش یافوه بود ،طبعاً نمیتوانست از نفوذ اندیشههای عرفانی
برکنار بماند .هرچند در پارهای اشعارش از عرفان ابـراز دل دگـی و سـرخوردگی یـا بـه آن
تظاهر میکند:
مدتی بهر یقین در پس کسب عرفـان

عمـر کـردم تلـف از غایـت بـیعرفــانی
(فضولی ،بیتا)137 :

اما نفوذ عرفان در افیار او قویتر از آن اسـت کـه پنهـان بمانـد .در اشـعار او ،بسـیار بـه
اصطالحات خانقاهی و اهل خرقه برمـیخـوریم .گـاه سراسـر یـک غـ ل را افیـار عرفـانی
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میپوشاند ،گاه بوی تجرد و احوال گوشهنشینی از آن برمیآید و گاه رنگ و بوی وحـدت
ومودی به خود میگیرد .البوه فضولی غیر از قصاید و غ لیـات عرفـانی اشـعار دیگـری نیـ
دارد که به روش اشعار تعلیمی صوفیه سروده اسـت ،از مملـه مثنـوی «هفـت مـام» ،امـا در
بسیاری از موارد ،اشارات عرفانی را باید تنها مضامینی دانسـت کـه شـاعر خواسـوه بـا آنهـا
طبعآزمایی کند و همیشه نمیتوان اینگونه اشارات را به عقاید یـا نحـوۀ زنـدگی او نسـبت
داد (مشر .)105 -103 :1380 ،،هرچند زنـدگانی معمـول صـوفیانه ماننـد پشـمینهپوشـی و
خانقاهنشینی در نوشوههایش چندان نمودی ندارد ،وی به حقایقی دست یافوه است که پـیش
سالیان ،دانسونی است نه گفونی .این سالک محراب عبادت ،نمونة یک عار ،کامل اسـت
که نور عقل شرعی به نییوترین ومهـی در روح او تجلـی کـرده اسـت (کـیمـنش:1378 ،
 .)31 -30پیروی وی از تصو ،،بر اثر نفوذ سخنوران ب رگ ایرانـی ماننـد عطـار ،موالنـا و
مامی بود و تنها فلسفة وحدت ومود قادر بود که احویامات روحی و معنوی وی را راضـی
کند (ماکا.)157 :1347 ،
نشانههایی از این نگرش و اعوقاد در اشعار وی دیده میشود:
مانانه به چشم مـا در اطـوار ومـود

هر لحظـه بـه صـورت دگـر ملـوه نمـود

در پردۀ اشیال و صـور پـردهنشـین

تحقیـــق چـــوکردیم ییـــی بـــیش نبـــود
(فضولی ،بیتا)655 :

هرچند اندیشمندان ،درمة عرفان و سخنان وحدت ومودی فضـولی را در دو نقطـة دور
از هم قرار دادهاند ،ومود الفا و اندیشههای بسیار عرفانی را چه در سـطح تقلیـد و چـه در
ژرفای باوری عمیق ،در آثار او تأییـد کـردهانـد .ایـن مسـئله را در هـر سـطحی کـه در نـ د
فضولی باشد ،از تیرار افیار پیشـینیان تـا تجربـه و شـیوۀ زنـدگی شخصـی مـیتـوان زمینـة
مساعدی برای تومه بیدل به این آثار و مطالعة آنها دانست.
نشانههای سبک هندی در شعر فضولی

محققان موعددی ،فضولی را از پیشگامان سبک هندی دانسوهاند .فضولی ،حدود صد سال پیش
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از پیدایش میوبی که به سبک هندی معـرو ،شـد ،ظهـور کـرد .بـااینهمـه ،در آثـار او بـه
مضمونها و مضمونیابیهایی برمیخوریم که بیشباهت به مضـامین سـبک هنـدی نیسـت.
بسیاری از مضامین فضولی را بعد از او در شعر شعرای نامدار میوب اصفهان یا سبک هندی
میبینیم .درحقیقت میتوان فضولی را از بانیان سبک هنـدی شـمرد (مشـر.)174 :1380 ،،
آنچه در غ لهای فضولی ملب نظر میکند ،تصویرها و مضـامین ظریـف و مـوم ی اسـت
که صر،نظر از زیبایی و مـذابیت ،قـدرت تخیـل فضـولی را در کشـف ظرایـف و دقـایق
ارتباط میان اشیا نشان میدهد .این تصویرها و شیوۀ بیانی آنها ،یادآور حـالوهـوای سـبک
مشهور به هندی در شعر فضولی است که در این زمان درحال رونـقگـرفون اسـت و حـدود
صد سال بعد بهوسیلة صاقب به اوا کمال میرسد و بنـابراین ،فضـولی را نیـ بایـد از مملـه
پایهگذاران سبک هندی برشمرد .غ لهای فضولی ،ترکیبی از سبک هندی و عراقـی اسـت
و مضامین و تصویرهای او نی بعضی در سبک عراقی ،بعضی در سـبک هنـدی و بعضـی در
میان آن دو ما میگیرند (پورنامداریان .)63 -50 :1376 ،بهنظر میرسد در حوزۀ اسوفاده از
زبان کوچه و بازار ،شعر فضولی ییی از بسورهای اصلی شـیلگیـری سـبک هنـدی باشـد.
همچنین در حوزۀ مستو موی معانی بیگانه ،شـعر فضـولی بـا شـعر شـاعران سـبک هنـدی
شباهتهایی دارد (غنیپور ملیشاه و امنخانی .)136 :1388 ،غ لیـات فارسـی فضـولی ،بـه
آثار شعرای مقدم دورۀ پیدایش میوب شعر هندی شباهت تام دارد و میتوان در پـارهای از
غ لیات و ابیات ،رگههای موهر فیری و تخیلی این سـبک پیچیـده و موعـالی را بـهوضـوح
یافت (یحیوی .)179 :1375 ،صاقب در ایجاد طرز نو ،از فضولی و فضولی خود نی از نوایی
پیروی کرده است (نخعی و اسدی.)66 :1393 ،
مقایسة سفرنامة روح با طلسم حیرت

سفرنامة روح
فضولی ،سفرنامة روح را با حمد خداوند آغاز میکند و به نقلقول حیایت میپردازد:
«حمد بیحد ،احدی را س است که ریا

بدن را به آب روان پرورده و حسن را مظهـر

عشق و عشق را موهر حسن کرده .درود بیعد معومدی را رواست که علم او عقل را پیرایه
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است و عقل او علم را سرمایه ،اما بعد ،معویف زاویة عج و انیسـار ،فضـولی خاکسـار ،از
محرکان سالسل حیایـت و مؤسسـان مبـانی روایـت ،چنـین نقـل دارد و بـه رقـم مـیآورد
که( »....:فضولی .)68 :1389 ،بدینگونه خود را مبدع این روایت داسوانی نمیدانـد و آن را
از قول راویان بیان میکند .ضمن آنیه بهصراحت تخل

خود را ذکـر مـیکنـد« :فضـولی

خاکسار».

این کواب ،به سبک گلسوان سعدی تحریر یافوه (کیمـنش )38 :1378 ،و مطالـب آن بـا

نثر مسجع و روان و با ممالتی کوتاه که یادآور مصرعهای شعر است ،نگاشوه شـده اسـت؛
زیرا در بیشور مواقع ،سجعها دوگانهاند:
«سودابه مامة مشیین خود را آراست و خون به کسـوت گلگـون تـن را پیراسـت.
بلغم به سفیدپوشی کوشید و صفرا خلعت زرد پوشید .بدان رنگ مجلـس را منـور
ساخوند و دماغ مجلسیان را به بوی بنفشه و سوسن و نسرین و نرگس معطر ساخوند
و هرکدام را در حوالی دل من لی معین گشت و آن من ل بـه رنـگ و بـوی ایشـان
م ین گشت» (فضولی.)73 :1389 ،

بیان مریـان داسـوان بـه صـورت مـوم و مخوصـر بـدون هـی توضـیح اضـافه ،یـادآور
داسوانهای سنوی است.
طلسم حیرت

بیدل در این مثنوی ،بعد از مقدماتی در تحمید و بیان منشأ آفـرینش و اظهـار عجـ در برابـر
ذات موعال و نعت رسول اکرم ،از زمانة خـود سـخن مـیگویـد کـه شـاعری رواا بسـیاری

داشت:
منین سر از رحم نـاکرده بیـرون

به ذوق شعر ،مسـت خـوردن خـون

سپندی هـم اگـر مـیکـرد فریـاد

نشــان از مصــرع برمســوه مــیداد

خرد هرما نوایی گوش می کـرد

تحیـر مـی بـه مــام هـوش مـیکــرد
(بیدل)412 :1376 ،
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هر کس معنا و مضمونی را به شعر برمیکشید:
ییــی بــر حســن مضــمون بنــاگوش

چو صبح از چا

ییــی از چشــمشــوخی مســویانجــام

منـــونش کـــرده گـــل از مغـ ـ بـــادام

ییـی از بــیبــری ســرمایهای داشــت

چــو بیــد از نــاتوانی ســایهای داشــت

ییی از گردش دوران سخن داشـت

دم از آوارگی چون اشـک مـن داشـت

دل واکـرده آغـوش

(همان)413 :
بیدل اسیر بیزبانی بود ،اما هموش در کمین فرصوی بود و تقاضای طلـب در دلـش آرام
نمیگرفت؛ تا اینیه شبی در خلوتآباد تأمل ،اسـرار معنـی درخشـید و سـروش فضـل آواز
داد:
نگاه و هوش بـا هـم داشـت پـرواز

ســــروش فضــــل ناگــــه داد آواز

که توفـان کـرد معنـی بـاخبر بـاش

ســخن را کشــویی از خامــه بوــراش
(همان)415 :

معانی چنان هجوم میآورد که عبارت و تصور به پـای آن نمـیرسـد .فـی

ازل دمـادم

چون صبح میموشد و بیدل را به این یقین میرساند که این طوفان دریای بینیـازی حـق و
ظهور حسن بیرنگ الهی است ،اما بیدل از این بهار فی

با دست و دامن کوتاه خـود تنهـا

یک گل برمیچیند .معانی از دریای معـار ،مـیموشـد و بیـدل آنهـا را بـه نقـش تحریـر
درمیآورد .حسن بر او ملوه میکند و او آن را به تصویر میکشد.
یقینم شد که ایـن توفـان طـرازی

نـــدارد مـ ـ محـــیط بـــینیـــازی

فروغ گـوهر اسـرار شـاهی اسـت

ظهور حسن بی رنـگ الهـی اسـت

ازو معنــی و از مــن نقــش تحریــر

ازو حســن و ز مــن پــرداز تصــویر

چمن ها گـر کنـد اندیشـه خـرمن

نیارد غنچه م یک گـل بـه دامـن

سخن کوته به قدر مستومویی

شیســـوم گـــرد رنـــگ آرزویـــی

فوـــاد آیینـــة نظمـــی بـــه چـــنگم

که در موا صـفا زد غوطـه رنگـم
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چنان نظمی که تـا آیینـه گردیـد

دو عالم ملوه فـرش سـینه گردیـد

به کلک مخورع چون یافت اتمام

در عــالم شــد طلســم حیــرتش نــام
(همان)416 -415 :

عبارات «سروش فضل ناگه داد آواز»« ،هجـوم آورد چنـدین معنـی راز»« ،ظهـور حسـن
بیرنگ الهی است»« ،به کلک مخورع چون یافت اتمام» ،بهصراحت تأکید دارد کـه معـانی
و اندیشهها در طلسم حیرت ،از محیط بینیازی و به سروش غیبی بر دل او تافوه است.
براساس همین ابیات مقدمة طلسم حیرت است که بیدلشناسـان ،ایـن مثنـوی را ابـداع و
الهام دانسوهاند« :بیدل طلسم حیرت خود را در سـال  1080هجـری نوشـت و در آنجـا ذکـر
کرده است که چگونه اندیشة مرک ی مثنوی مذکور در دماغ وی انیشا ،نمود .شبی بیدار
بود و سعی داشت انگی های پیدا کند تا آنیه اندیشهای پدیدار گردید ،ولی ایـن اندیشـه در
ابودا چندان زنده و روشن نبود .بیدل تومه خـود را بـه آن مومرکـ سـاخت تـا آنیـه خیـال
مذکور در تصورش واضح گردید .این تجسـم خیـال او را بـه منـبش آورد و فـیالفـور راه
الهام بازگردید .از اینجا میبینیم که تمرک خیال علت مشـاهدات واردات قریحـة خـالق او
بوده» (مجددی.)105 :1350 ،
«طلسم حیرت ،حیایوی است تمثیلی که در آن ،بیدل آرا ،عقاید و افیار خویش را بیان
نموده است .داسوانی است دلانگی ؛ زیرا زمینة آن عام یعنی مسـد انسـان اسـت» (انصـاری،
« .)40 :1363بیدل به چی هایی چون بلغم ،خون و صفرا به نظری هنری و شاعرانه دیـده ،امـا
باالخره از آن مطلب قابلتومه و عالی بار آورده است» (همان .)47 :واضح است که مثنـوی
مذکور ،یک موضوع بسیار پیوسوه دارد .هی چی نامناسب در آن داخـل نشـده اسـت .طـرز
معامله با موضوع و تخیل پرمایة شاعر ،آن را به یک داسوان دلچسب باطراوت مبدل سـاخوه
است .نظم مذکور ،از لحا اندیشـه و افـادۀ آن موفقیـت ب رگـی اسـت (عبـدالغنی:1351 ،
« .)290-289این همیاری و همنوایی شعوری که بیدل در بین اعضا و ام ا و قـوای انسـانی
شرح میدهـد ،بـیسـابقه اسـت» (سـلجوقی .)453 :1388 ،همچنـین «در ایـن مثنـوی ،نظـام
مسمانی ،حواس خمسه ،عناصر اربعه و اخالط اربعه را چنان سـرگرم کـار و میالمـه نشـان
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داده است که گویی موموداتی زنده و عناصری پویایند .شاعر با هنرمندی ،اخالط و عناصر
را مثل هنرپیشههای نمایشنامه به حرکت درآورده است .در زمینـة وسـعتبخشـیدن بـه بیـان
خود و ماذبکردن قصههای خود کوشیده است» (هادی.)76 :1376 ،
مقایسة محتوا و ساختار سفرنامة روح و طلسم حیرت

اکنون با درکنار هم قراردادن این دو اثر ،به مقایسة آنها میپردازیم .در اثر فضولی ،داسوان
ورود روح به بدن اینگونه آغاز میشود:
«پا نهادی بود روح نام ،در تمامت فضیلت تمام ،مولدش عالم مبروت ،منـ لش
فضای الهوت .روزی به سرش هوای سفر افواد ،قدم به عالم ناسـوت نهـاد .دیـاری
دید بدن نامش ،عبارت از هفتکشور هفتاندامش» (فضولی.)68 :1389 ،

گ یدهای از ابیات طلسم حیرت:
لــــب حیــــرت بیــــان نســــخة راز

چنـــین گردیـــد درس معنـــی آغـــاز

کــه در ملــک تقــدس بــود شــاهی

معــــال مســــندی عــــ ت کالهــــی

ومــوب آبــاد بــیرنگــی حصــارش

تعــــینهــــا ســــپاه بــــیشــــمارش

شــــهی مــــرآت ومــــه اهلل مبینــــی

یـــــــداهلل در طلســـــــم آســـــــوینی

ادب پــــرورد خلوتگــــاه الهــــوت

بســــاط آرای خلدســــوان مبــــروت

مـــی اســـرار وحـــدت نقـــد مـــامش

بــه کثــرتگــاه امیــان روح نــامش

تنـ ـ لگونـــه شـــوقی داشـــت در دل

کــه نــور مهــر بــر خــا

اســت مایــل

ز اوا قــدس بــر پســوی نظــر داشــت

هــوای ســیر ناســوتی بــه ســر داشــت

کمـــالش بـــا ومـــود درس اطـــالق

بــــه فهــــم ابجــــد تقییــــد مشــــواق

چنــین یــک عمــر در دریــای بیرنــگ

تالطم داشـت مـومی شـوخیآهنـگ

ز مــوش بحــر فطــرت صــبحگاهی

بـــهســـوی ســـاحل افوـــادش نگـــاهی

غبـــــار حیرتـــــی دام نظـــــر شـــــد

ســـواد دلفریبـــی ملـــوهگـــر شـــد

ز عــــین قلــــ م زخــــار الهــــوت

کفی موشیده نـامش گشـت ناسـوت

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 101 /

تـا بـه مسـت ومـو عنـان داد

نگــــه معمــــورۀ شــــوقی نشــــان داد

تفح

تعلـــــق من لـــــی الفـــــت میـــــانی

چــــو بنیــــاد طلــــب شــــهر روانــــی

اســـاس آن بنـــای عشـــرتاســـباب

به دوش خـا

و بـاد و آتـش و آب

عمــــارت از ســــوون عــــاا برپــــا

ولــی پیچیــده چــون صــورت بــه دنیــا

رگ گــــل کــــاه دیــــوار بنــــایش

گهرهـــا صـــر ،تعمیـــر صـــفایش

به سـامان هـر کـف خـاکش مهـانی

ز فـــــی

خاکســـــاری آســـــمانی

سراســـر وقـــف تـــاراا هـــوس بـــود

کــه نقــد رایــ الــوقوش نفــس بــود

مقــــام دلنشــــینی مســــم نــــامش

بـــه ضـــبط چـــار حـــاکم انوظـــامش
(بیدل)418 -416 :1376 ،

بدینگونه ،مطلبی که در سفرنامة روح در دو سطر آمده ،در طلسـم حیـرت در  49بیـت

همراه با شرح و تفصیل بیان شده است؛ بهطوریکه با کنارهمگذاشون ابیات مشـخ

شـده،

به مضمونی ییسان با آنچه فضولی نقل کرده است ،میرسیم.
«مالیان آن ملک خرم ،چهار برادر شریک هم :اول خون ،دوم صفرا ،سیم سـودا،
چهارم بلغم .در مخالفت بدیعاالشورا  ،در موافقت عدیماالنفیا  ،در تـودد بـه
ارکان مذکور ،در تناق

به اضداد مشهور .مخالطة ایشان ومود را سبب ،به سـبب

مخالطه ،اخالطشان لقب .به اهومام آن چهـار کـاردان ،چهـار مـوی در آن ملـک
روان و از فوایدشان عالمی معمور :شیرین و تلخ و ترش و شور .حاصـل آن چهـار
خاصیت :یبوست ،رطوبت ،حرارت و برودت» (فضولی.)69 -68 :1389 ،

طلسم حیرت:
مقــــام دلنشــــینی مســــم نــــامش

بــه ضــبط چــار حــاکم انوظــامش

ییــی بلغــم کلیــد صــبح در چنــگ

دوم خــون از شــفق غــارتگر رنــگ

ســوم صــفرا گــل مهوــاب بــر دوش

دگر سودا شب عشـرت در آغـوش

ز تــــأثیر قرابــــت نــــ د ممهــــور

لقــب اخالطشــان گردیــده مشــهور

به صورت موفق چون دیـده و خـواب

به معنی غیر هم چـون آتـش و آب
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بــه قســمت هریــک از امــواا تــدبیر

چو سنبل چشمه ای را کرده تسـخیر

بـــه رنـــگ اخـــوال ،وضـــع عـــالم

مخــالف طعــم آب هریــک از هــم

به موش از موی خـون شـیرینی آب

ز تلخی موا صـفرا در تـب و تـاب

ز ترشـــی چشـــمة بلغـــم صـــفاخی

ز شــوری مومــة ســودا نمــکبیــ

نمایــــان بــــا همــــه الفــــت ادایــــی

ز مــوا هریــک آغــوش مــدایی

غبــــارانگی خشــــیی طبــــع ســــودا

ز خــون مــوا رطوبــت ملــوهپیمــا

بـــرودتهـــا ز بلغـــم بـــر ســـر کـــار

حـــرارتهـــا ز صـــفرا گـــرمبـــازار

از آن سرچشــمههــای رونــقاســباب

گلســــوان امیــــد تشــــنه ســــیراب

طــــراوت مایــــة مــــام و ســــبوها

کشـــت آرزوهـــا

ســـحاب فـــی

(بیدل)419 -418 :1376 ،
در این بخش ،مطالب طلسم حیرت با فشردگی بیشـور و در ضـمن ،ابیـات کموـری بیـان
شده است .بدینگونه هرچه پـیشتـر رویـم ،ییسـانی محوـوا و سـاخوار داسـوانی بـا عناصـر
مشور

آشیار میشود.

بخش دیگری از سفرنامة روح:

«تصر ،آن چهار طبیعت مرغوب ،به دخوری م اانام منسوب .چون روح را دیـار
بدن پسند افواد ،دل بر الفت م اا نهـاد .بعـد از وقـوع پیونـد ،از آن دو سـعادتمند،
فرزندی شد صحتنام ،به لطافت ،نادرۀ ایام» (فضولی.)69 :1389 ،

گ یدهای از  46بیت بیدل:
پــریدخوــی بهــار آن چمــن بــود

شــــررخویی چــــراغ آن لگــــن بــــود

مـ ـ امش نـــام و در معنـــی یگانـــه

ســــراپا خــــویش و ارکــــانش بهانــــه

ز نیرنـــگ قضـــا در کشـــور تـــن

چــو شــد خورشــید عــ ت پرتــوافین

تماشــــای مــــ امش دام ره شــــد

تحیـــــر رشـــــوة بـــــال نگـــــه شـــــد

ظهـــور الوفـــات بخـــت و تـــامش

مهیــــا شــــد بــــه تــــ وی مــــ امش
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حضور طفل از بس دلفریـب اسـت

همه گر اشـک باشـد خانـه زیـب اسـت

مـ ـ اا صـــحوی آمـــد بـــه دامـــش

ز مــوا مــی بــه خــود بالیــد مــامش
(بیدل)421 -419 :1376 ،

فضولی مینویسد:
« روح به ومود صحت خوشدل شد و به او بسیار مایـل .پـس بـه موافقـت مـ اا و
صحت ،روح صاحبدولت ،ممالک بدن را گردید و در آن ،سه شهر معوبـر دیـد.
اول گذر به قلعة دماغ انـداخت و آن را بـه قـدوم سـعادت لـ وم مشـر ،سـاخت.
بقعهای دید از معایب دور ،در ده محلة او ده م دور ،همه مورصد امـرای احیـام و
منوظر امرای مهام» (فضولی.)69 :1389 ،

بیدل نی همین مطلب را بیان میکند .پادشاه ملک تن یه ،تمنا دارد که در سرزمین مسـم
سیر کند و مایگاهی برای خود برگ یند .در این مسیر سه حصن را میبیند :اول حصن دماغ
که ده من ل دارد و در هر من لش ،اسوادی معین است.
خالصهای از ابیات:
کـــه شاهنشـــاه دارالملـــک تن یـــه

چــــو شــــد فرمانــــده اقلــــیم تشــــبیه

تمنـــا مـــوش زد در پـــردۀ شـــوق

کــــه از ســــیر ســــواد او بــــرد ذوق

کند مخصـوص خـود سـرمن لی را

بگیــــرد در گهــــر مشــــت گلــــی را

نگه تـا دامـن مژگـان بـه هـم چیـد

ســه حصــن خــاص منظــور نظــر دیــد

در اول نشــــئة مــــام ســــراغش

چــو هــوش آورد در حصــن دمــاغش

حصاری دیـد چـون اندیشـه عـالی

چـــو همـــت منظـــر صـــاحبکمـــالی

بــــه ده منــ ـ ل ســــواد او مــ ـ ین

بـــه هریـــک منـــ ل اســـوادی معـــین
(بیدل)422 -421 :1376 ،

فضولی مینویسد:
«اول سامعة منهی صفات ،مقرر به اسوماع اقوال و اصوات .دوم باصرۀ روشـنروان،
موکل به تشخی

اشیال الوان .سیم شامة شمایم دوسـت کـه ادرا  ،مخصـوص
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اوست .چهارم ذاققة ذوقپرست که به هر ذوقی در او درکی هسـت .پـنجم المسـة
نیینام ،مدر

که صور ممیع محسوسـات بـه

کیفیت امسام .ششم حس مشور

او عرضه شود و از پیش او به نظر خیال رود .هفوم خیال که هرچه حـس مشـور
قبول نماید ،او بهمهت محافظت برباید .هشوم موصرفه که هرچه حس مشـور

بـه

خیال سپارد ،او گمانی در وقوع او نگذارد .نهم وهم که تمیی نفع و ضـرر دهـد و
فرقی میان مخالفت و موافقت نهد .دهم حافظه که هرچه وهم در

کـرده ،تمییـ

سازد و به خ انة حف اندازد» (فضولی.)70 :1389 ،

بیدل این بخش را در  197بیت بیان کرده است که در اسـاس مطلـب و ترتیـب و تـوالی

بیان حواس ،تفاوتی با سفرنامة روح ندارد؛ م اینیه حس هشوم را بیدل «فیـر» مـیگویـد،

اما در سفرنامة روح «موصرفه» آمده است.
خالصة اشعار بیدل:

نخســـــوین ســـــامعه از بردبـــــاری

بســــــــاط آرای بــــــــ م رازداری

پـــس از وی باصـــره اســـواد ثـــانی

معــــین بــــر بســــاط دیــــدهبــــانی

ســوم شــامه کــه از عشــرت شــیاری

بــه نــامش فــال مــیزد عطــر داری

چهـــارم ذاققـــه کـ ـ نعمـــت و نـــاز

بــه دامــش بــود راحــت آشــیان ســاز

بــــه اســــم المســــه اســــواد پــــنجم

مهانی خشک و تـر در طینـوش گـم

داشت

به دست آیینة ملک و ملـک داشـت

خیــــال آن هفومــــین اســــواد دانــــا

بـــه نقـــش صـــورت امیـــان توانـــا

ولـــی اســـواد هشـــوم فیـــر نـــامش

شــراب حــل مشــیلهــا بــه مــامش

نهــم وهــم آنیــه از وحشــت نگــاهی

گرفوــه حیمــش از مــه تــا بــه مــاهی

دهــم حف ـ آن فــروغ شــمع ادرا

محــــیط گــــوهر اســــرار افــــال

ششم شهرت به حس مشور

(بیدل)429 -422 :1376 ،
درادامه ،طبق داسوان هردو اثر ،روح ابودا به مگر سر میزنـد کـه در آن ،غاذیـه ،نامیـه،
مولده ،مصوره ،ماذبه ،ماسیه ،هاضمه و دافعه به امور بدن مـیپردازنـد و سـپس بـه دل کـه
امید و فرح و محبت و عداوت و خو ،و غم در آنجا اقامت دارند .روح ،عداوت و خـو،
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و غم را از دل میراند و این میان را مقر سلطنت خود قرار میدهد .سـپس مجلسـی ترتیـب
میدهد و . ...در میا ن ابیات موعددی که بیـدل بـرای توصـیف و بیـان مطلـب بـه کـار بـرده،

بیتهایی معادل با ممالت سفرنامة روح ومود دارد؛ بهعنوان نمونه:

«اول غاذیه که غذا را به همة اشخاص رساند» (فضولی.)71 :1389 ،
ییی غاذیـه کـ مـام عـدالت

بــه اعضــا سرخوشــی مــیکــرد قســمت
(بیدل)431 :1376 ،

«سوم محبت که محر

سلسلة الفت است .چهارم عداوت که مظهر آثار غیرت اسـت»

(فضولی.)72 :1389 ،
ســوم از اهــل دل یعنــی محبــت

ســــراپا حلقــــة زنجیــــر الفــــت

چهــارم از مقیمــانش عــداوت

ز ســر تــا پــا شــرار بــرق غیــرت
(بیدل)435 -434 :1376 ،

«روزی طرح مجلسی انداخت و اصلمندان ملک را حاضـر سـاخت .سـودابه مامـة
مشــیین خــود را آراســت و خــون بــه کســوت گلگــون تــن را پیراســت .بلغــم بــه
سفیدپوشی کوشید و صفرا خلعت زرد پوشید .بدان رنگ مجلس را منور سـاخوند
و دماغ مجلسیان را به بـوی بنفشـه و سوسـن و نسـرین و نـرگس معطـر سـاخوند و
هرکدام را در حوالی دل من لی معین گشت و آن من ل به رنگ و بوی ایشان م ین
گشت» (فضولی.)73 :1389 ،

در طلسم حیرت ،شاه به اخالط خلعتهایی رنگین میبخشد:
طــر ،دامــن افشــاند

مهــان مملیــت را پــیش خــود خوانــد

چــو ابــر فــی

کرامت شد به خون تشـریف گلگـون

که از رشیش چمن زد غوطه در خون

قبــای زعفــری صــفرا بــه بــر کــرد

ز میــب نرگسســوان ســر بــه در کــرد

لبـــاس عنبـــرین شـــد وقـــف ســـودا

ســـــراپا ســـــرمة چشـــــم تماشـــــا

بـــه بلغـــم خلعـــت بـــرگ ســـمن داد

چــو صــبحش ســر بــه ســیر نســورن داد
(بیدل)438 :1376 ،
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به بیان فضولی ،اخالط در مایگه خاص خود قرار میگیرند .مدتی بعد بر اثر افـراط سـر
به طغیان میکشند و هریک خود را برتر میداند ،اما روح با غضب همـه را ادب مـیکنـد و
اخالط خاموش و منوظر میمانند تا در فرصوی سر از موابعـت روح برتابنـد .از سـوی دیگـر،
عداوت و خو ،و غم ب رگان قبیلة خود را فرامیخوانند .یـاران عـداوت :کـذب و کـین و
حسد ،دوسوان خو :،حیرت و وحشت و اضطرار ،و موابعان غم :محنت و حسرت و حرمان
هسوند و به شهر دل حملهور میشوند .اخالط روح را یـاری نمـیکننـد و روح در حصـاری
پناه میگیرد .برای یاریخواسون فرح ن د حسن ،محبت سوی عشـق و امیـد بـه سـراغ عقـل
میرود.
در اثـر بیـدل نیـ همـین حـواد و شخصـیتهـای اصـلی و فرعـی ،در ابیـاتی بسـیار و
بهتفصیل به چشم میخورند .تنها تفاوت آن است که بیدل از یاران خو ،،وحشت را ذکـر
نیرده است.
درادامه ،حسن دعوت فرح را نمیپذیرد و عشق نیـ از آمـدن سـر بـاز مـیزنـد .در ایـن
میان ،عقل و اخالق نییو که پیروان او هسوند ،غم و خو ،را گرفوـار مـیسـازند و عـداوت
میگری د و از مر

مدد میطلبد .مر

از راه غذا سودا را بـه فونـه مـیانگیـ د و سـودا بـا

صداع ،قصد فساد بدن میکند .صحت خبر بـه عقـل مـیرسـاند و عقـل پرهیـ را بـه حفـ
دروازههای حواس میگمارد .سودا فرومینشیند .مر

بهترتیب خون و سپس بلغم و صـفرا

را درگیر میکند .عقل به پرهی همه را مداوا میکنـد .ضـعف کـه فرزنـد مـر

اسـت ،بـه

یاریاش میآید و با هر چهار اخالط حملهور مـیشـوند .عقـل درمـیمانـد .صـحت و روح
قصــد مقاومــت دارنــد؛ م ـ اا بــه نصــیحت اخــالط مــیپــردازد و آنهــا را از یــاری مــر
بازمیدارد .مر

میگری د و عقل ،ضعف را دور میکند.

از سوی دیگر فرح ،قصد بازگشت به نـ د روح دارد کـه حسـن نیـ مشـواق دیـدن روح
میشود و میخواهد که فرح او را ناشناس ن د روح ببرد .حسن ،عقل را به افسـون ،بـیخبـر
میسازد و ناشناسانه ،به روح میرسد .ملوۀ حسن ،روح و مسم را دربرمیگیرد .محبت نیـ
از ن د عشق بازمیگردد و چون حسن را در قالب مسم مـیبینـد ،عشـق را بـه دیـدار حسـن
میخواند .عشق ن د روح میآید .روح به مصاحبت عشق دل مینهد و از او میپرسد تـو بـه
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حسن گرفواری ،او را به من بشناسان .عشق میگوید از حسن نمونـهای دارم و آینـهای برابـر
او میگذارد .روح عیس خود را غیر میپندارد ،به آن دل میبازد و طالب وصال مـیشـود.
عشق میگوید :این راه دشوار است ،ولی روح باکی ندارد ،پس عشق و روح عازم میشـود
و ابودا قدم به بادیة معشوقی مینهند .از کف پـا ،سـاق ،میـان ،شـیم ،نـا ،،سـینه ،سـاعد و
غبغب میگذرند .زنگیان خال و خط بر ایشان شبیخون میبرند ،به چاه زنخدان پناه میبرنـد
و با ریسمان زلف ،به چشمة لب میرسند .از گلشن رخسار و بقعة بناگوش میگذرنـد و بـه
چشم میرسند کـه شـهریارش غمـ ۀ قاتـل اسـت و ابـرو و مبـین و کاکـل و قامـت را طـی
میکنند (در طلسم حیرت ،پشت پا ،ساق ،ران ،سرین ،گردن ،دهـان و بینـی نیـ ذکـر شـده
است).
روح از سرگشوگی به تنگ میآید و سراغ حسن را میگیرد .عشق میگویـد :همـه مـا
ملوهگاه حسن بود ،اما برای دیدن آن صفای نظر الزم اسـت و آن در دیـار عاشـقی اسـت؛
بنابراین ،از ملک معشوقی میگذرند و به دیار عاشقی موومه میشوند.
« اول به بوسوان مالمت رسیدند و در او گل اشویاق و سب ۀ فـراق دمیـده دیدنـد .از
آنجا موومه شهر بال شدند و به محبت و شدت آشنا شدند .از آنجـا قـدم بـه بادیـة
عج نهادند و عنان به دست شیدایی دادند .از آنجا مووطن گوشة هجـران گشـوند.
گاه رفیق حیرت و گاه ندیم حرمان گشـوند .گهـی بـه نالـة زار همـرازی کردنـد و
گاهی به گریة دلسوز دمسازی کردند .از سر حد قرار و طاقت گذشوند و در وادی
اهانت بسیار گشوند» (فضولی.)95 -94 :1389 ،

دیار عاشقی را طی میکنند و به دیار بدن میرسـند .مسـم نابسـامان و ویـران مـیشـود.
روح عشق را بازخواست میکند که وعدههای تو دروغ بود و سبب رن بسیار من و خرابـی
وطن شد .عشق دوباره آینه برابر روح میگیرد و او این بار پییر و صورتی نحیف و ضعیف
در آن میبیند .عشق میگوید :ایـن لـوح آینـهای اسـت کـه صـورت تـو را مـینمایانـد .آن
تصویر زیبای اول و تصویر کنونی ،هردو تو هسوی .در آرزوی خود میدویدی و عاقبت بـه
خود رسیدی .این معرفت سرمة بصیرت است .روح چون به این معرفت میرسد ،بیواسـطة

 / 108مقایسة طلسم حیرت بیدل با سفرنامة روح از فضولی

آینه در خود شاهدی میبیند ،فراتـر از عقـل و حسـن و عشـق .در ایـن مقـام ،عالمـت عـالم
مبروت و الهوت را مشاهده میکند و به من ل اصلی و خلوت وحدت میرسد.
چـو سـلطان از حقیقـت گشـت آگــاه

بـــه ســـیر خـــود نظـــر افینـــد ناگـــاه

میـــانی یافـــت بیـــرون از میـــانهـــا

نشــــانی ســــاده از نقــــش نشــــانهــــا

نـــه آنجـــا حســـن را تمهیـــد نـــازی

نـــــه عشـــــق آیینـــــه پـــــرداز نیـــــازی

به موش از پـرده اش اسـرار مبـروت

ز شــــأنش مــــوازن توفــــان الهــــوت

مقــام اصــلی خــود دیــد و بشــناخت

همه موالن شـد و از خـود بـرون تاخـت

تنــــ ه دامـــــن از تشـــــبیه افشـــــاند

غبـــار کثـــرت و وحـــدت بـــرون مانـــد
(بیدل)521 -521 :1376 ،

این داسوان در هردو اثر ،با ساخوار و محووایی ییسان به پیش مـیرود و زیربنـای هـردو
ییی است .فضولی در سراسر داسوان ،نثری موم و ممالتی کوتـاه را برگ یـده اسـت ،امـا
ولی بیدل مطالب را با شرح و تفصیل بیان میکند و گاهی در میانـه گریـ ی مـیزنـد .بـرای
گله از روزگار یا تفسیر مفاهیمی مانند عشق و بـار عرفـانی -تعلیمـی ،اثـر وی بیشـور اسـت.

ابیات بسیاری از طلسم حیرت ،معادل با مملـههـای سـفرنامة روح و نشـانگر ایـن اسـت کـه

بیدل ،این اثر را پیش چشم داشوه است.
نتیجهگیری

محووای تمثیلی -رم ی سفرنامة روح و طلسم حیرت ،درواقع یک داسوان بـیش نیسـت کـه

در اولین اثر با نثری مخوصر بیان شده و در دیگـری بـه قالـب مثنـوی مفصـلی سـروده شـده

است .ایـن قصـه ،سـاخواری منسـجم دارد و بـا شخصـیتهـای اصـلی و فرعـی ،حـواد و
صــحنههــای موعــدد ،براســاس شــناخت طــب قــدیم ایرانــی -اســالمی ،از مســم و اخــالط و
نیروهــای معنــوی انسـان بنــا نهــاده شــده اســت تــا بیــانگر فلســفة عرفــانی آفــرینش انســان و
بهکمالرسیدن روح باشد.

ساخوار و عناصر و ام ای داسوان در سفرنامة روح و طلسم حیـرت ،مـ در چنـد مـورد

م قی ،ییسان است و ترتیب و تـوالی بخـشهـای اصـلی و فرعـی در هـردو اثـر هماهنـگ
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است .فضولی روایت را از قول راویان دیگر بیان میکند ،ولی بیدل اشارۀ آشیاری به الهـام
معانی از سروش غیبی دارد؛ بهطوریکـه بـرای بیشـور بیـدلشناسـان مـای شـک و شـبههای
نگذاشوه که این اثر را ابداع خود بیدل بدانند.
در این مقاله از تر زبانبودن فضولی و اینیه وی فرهنگ لغاتی به زبانهای مغوـایی-
فارسی نگاشوه است ،سخن گفویم .بیدل نی از نـژاد تـر

مغوـایی اسـت .بـه ومـود افیـار

عرفانی و اشعار وحدت ومودی و نشانههای آغاز سبک هندی در اشعار وی اشاره کـردیم.
با تومه به اینیه بیدل نی عارفی معوقد به وحدت ومود است و در نقطـة اوا سـبک هنـدی
قرار دارد ،این سه عامل اشورا

و ن دییی و این موضوع که بیدل حدود صد سـال بعـد از

فضولی میزیسوه ،احومال آشنایی او را با آثار فضـولی و رسـالة سـفرنامة روح ،بیشـور نشـان
میدهد.

براساس نسخههای موعدد مومود از سفرنامة روح به نام فضولی در کوابخانههـای موعـدد

و صحهگذاشون فضولیشناسان بر این انوساب و ذکـر تخلـ

فضـولی در مقدمـة اثـر خـود

برای نقلقول روایت ،این احومال که این نوشوة منثور و مسـجع اثـر شـخ

دیگـری باشـد،

بسیار ضعیف میشود و با تومه به می ان مشابهت و ییسانی دو روایت ،این امیان با احومال

بیشوری مطرح میشود که نسخهای از اثر منثـور سـفرنامة روح در اخویـار بیـدل قـرار داشـوه
است.

برایناساس باید مثنوی طلسم حیرت را برگردان شعری از سفرنامة روح یا منبع اصلی و

روایی آن ،همراه با شرح و تفصیل و مضمونپردازیهای شاعرانة بیدل دانست.
پینوشت

 .1مونسالعشاق با آیهای از قرآن کریم که مربوط به سورۀ یوسف است ،آغاز میشود .در مقدمه،

قهرمان و شخصیتهای داسوان که هویوی آسمانی دارند معرفی مـیشـوند .اول چیـ ی کـه خـدای

میآفریند ،عقل است .عقل را سه صفت خدایتعالی بخشید :شاخت حق ،شناخت خود و شـناخت
آنیه نبود ،پس ببود .از این سه صفت ،بهترتیب حسن ،عشق و ح ن پدید میآیند .حسـن در خـود
مینگرد ،تبسمی میکند ،عشق از تبسم حسن شوری در دلش میافود و میخواهـد حرکوـی کنـد،
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ح ن در وی میآمی د و از این آوی ش ،آسمان و زمین پیدا میشود .بعـد واقعـهای در آسـمان رخ
میدهد :خدا آدم را میآفریند .اهل ملیوت را آرزوی دیدار برمیخیـ د و ایـن حـال را بـر حسـن
عرضه میکنند .حسن روی به شهرسوان ومود آدم مـینهـد و تمـامی آن را فرامـیگیـرد .عشـق بـا
ح ن ،قصد رفون به ن د حسن میکنند و اهل ملیوت نی بهدنبال آنها میروند .عشق وقوی حسن را
بر تخت ومود آدم میبیند ،میخواهد خود را در آنجا بگنجاند ،اما از پای درمیآید و چون دیـده
باز میکند ،اهل ملیوت ،پادشاهی خود را به وی میدهند .عشق نیابت را به ح ن میدهد و مملـه
روی به درگاه حسن میآورند .عشق فرمان میدهد تا همه از دور زمینبوسـی کننـد ،چـون طاقـت
ن دییی نداشوند .اهل ملیوت را چون دیده بر حسن میافود ،ممله به سـجود درمـیآینـد :فسقدد
المالئکة کلهم اجمعون.
سپس حسن که مدتی است از شهرسوان ومود آدم رخت کشیده اسـت؛ خـود را چنـان بـا یوسـف
میآمی د که فرقی میان آن دو نیست .حسن از پذیرش عشق و ح ن که بهدنبال او رفوـهانـد ،اسـوغنا
نشان میدهد .عشق عازم مصر میشود و به زلیخا میپیوندد و ح ن در کنعان سراغ یعقوب مـیرود
تا آنگاه که یوسف به مصر میافود .عشق گریبان زلیخا را میگیرد تـا بـه تماشـای یوسـف رونـد.
زلیخا چون یوسف را میبیند ،ییباره سودایی میشود .بعـدها یوسـف ع یـ مصـر مـیشـود .حـ ن
مصلحت چنان میبیند که یعقوب و فرزندان عازم مصر شوند .یعقوب ،یوسف را با زلیخا بر تخـت
پادشاهی میبیند .به ح ن اشاره میکند .ح ن در خدمت حسن به زانو درمیآید و روی بـر خـا
مینهد و یعقوب و فرزندان نی چنین میکنند .سپس یوسف به یعقوب میگوید :ای پدر این تأویل
آن خواب است که با تو گفوه بودم.

داسوان مونسالعشاق در همین ما تمام میشود ،اما این رساله خوم نمیشود و سهروردی بـه بحـر

دربارۀ حقیقت عشق میپردازد .داسوان در این رساله ،حیـم براعـت اسـوهاللی دارد بـرای پـذیرش
آنچه دربارۀ عشق و ارتباط آن با حسن و ح ن مـیآیـد .حسـن و عشـق ،هـویوی آسـمانی دارنـد و
یوسف و زلیخا و یعقوب مظاهر زمینی آنهایند (پورنامداریان.)140-138 :1364 ،

 .2این کواب ،نوشوة ابنعربی است و در  23باب و یک خاتمه نگاشوه شده و با عنوان مهان انسـان
شد و انسان مهانی ،به قلم قاسم انصاری ترممه شده است .ابنعربی سبب تألیف کواب را اینگونه

بیان میکند :وقوی که شیخ صالح ابوصالح محمد موروری را دیدم ،کوابی ن د او یـافوم کـه حیـیم
(ارسطو) برای ذوالقرنین نوشوه بود .ابومحمد گفت این مؤلف با تومه به ادارۀ مملیت دنیوی ایـن
کواب را نوشوه است .از تو میخواهم به نوشون سیاست مملیت انسانی که سعادت ما در آن است،
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بپردازی .امابت کردم و در این اثر ،از مقاصد کشورداری ،بیشور از آنچه حییم آورده بود ،آوردم
و چی هایی را که او در تدبیر کشور ب رگ نگفوـه اسـت ،بیـان کـردم .ایـن کوـاب بـه خـدمویاران
پادشاهان در خدموشان و به خداوندان راه آخرت در نفسشان سود میرساند (ابنعربی.)66 :1387 ،
در بیان ابنعربی ،روح با نفس ازدواا میکند .خداوند هوی را دشمن روح قرار مـیدهـد و وزیـر
هوی شهوت است .هوی عاشق نفس و نفس مطیـع او مـیشـود .وزیـر روح کـه عقـل اسـت ،ایـن
موضوع را میفهمد ،ولی آن را از روح پنهان میکند ،اما چون روح نفس را ندا میدهد و او پاسخ
نمیدهد ،از عقل علت را مویا میشود .عقل میگوید هـوی بـر مملیـت تـو چیـره شـده .روح بـه
شیایت ن د خداوند سبحان میرود و نفس به ندای پروردگار بازمیگردد.
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 بیدل دهلوی ،عبدالقادر .)1386( .آوازهای بیدل .به تصحیح اکبر بهداروند .نگاه .تهران.
 .)1376( ._____ کلیات بیدل .به تصحیح اکبر بهداروند و پروی عباسی داکـانی .ا .3
الهام .تهران.

 پورموادی ،نصراهلل« .)1380( .مونس العشاق سهروردی و تـأثیر آن در ادبیـات فارسـی».
نشر دانش .س  .18ش  ،2ص

.16 -6

 پورنامداریان ،تقی« .)1376( .غ لهای فارسی فضولی» .ایرانشناخت .ش  .5صـ

-24

.65

 .)1364( ._____ رم و داسوانهای رم ی در ادب فارسی .علمی و فرهنگی .تهران.

 ماکا ،بچیر« .)1347( .محمد فضولی بغـدادی» .مجلـة دانشـیدۀ ادبیـات و علـوم انسـانی
دانشگاه تهران ،ش  65و  .66ص

.166 -141

 / 112مقایسة طلسم حیرت بیدل با سفرنامة روح از فضولی

 ماللــی پنــدری ،یــداهلل« .)1383( .بیــدل» .دایرةالمعققارف ب ـ رگ اســالم .ا  .13مرکــ
دایرةالمعارف ب رگ اسالمی .تهران .ص

.368-364

 مهان ،اوکویومو و مالل خسروشاهی« .)1377( .تحقیقات انجامشده دربارۀ فضولی در
ترکیه» .ایرانشناخت .ش  .8ص

.155 -130

 خیــامپــور ،عبدالرســول و یالوقایــا شــر،الــدین« .)1329( .فضــولی ،محــیط ،زنــدگانی و
شخصیت او» ،نشریة دانشـیده ادبیـات و علـوم انسـانی تبریـ  ،ش  17و  ،18صـ

-97

.110

 رازی ،امــین احمـــد .)1378( .تـــذکرۀ هفـــت اقلـــیم .تصـــحیح ،تعلیقـــات و حواشـــی:
سیدمحمدرضا طاهری ،ا  ،1سروش .تهران.

 سلجوقی ،صالحالدین .)1388( .نقد بیدل .چاپ سوم ،عرفان .تهران.

 شعردوست ،علیاصغر .)1374( .چشمة خورشید (پژوهشی در زندگی و آثـار مالمحمـد
فضولی) .دبیرخانة کنگرۀ ب رگداشت حییم محمد فضولی .تهران.

 شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)1372( .شاعر آینهها .آگاه .تهران.
 صفا ،ذبیحاهلل .)1372( .تاریخ ادبیات در ایران .ا  .5چ  .6فردوس .تهران.
 صفوی ،سام میرزا( .بیتا) .تحفة سامی .تصحیح و مقابله :وحید دسوگردی .کوابفروشی
فروغی .تهران.

 عبدالغنی .)1351( .احوال و آثار میرزا عبدالقادر بیدل .ترممة میرمحمد آصف انصاری.
دانشیدۀ ادبیات و علوم بشری .کابل.

 غنیپور ملیشاه ،احمد و عیسی امنخانی« .)1388( .فضولی بغدادی و خاقـانی شـروانی:
دو مدعی پیشوایی سبک هندی» ،پژوهشنامة علوم انسانی تـاریخ ادبیـات .ش  .61صـ

.138 -119

 فضولی ،مالمحمد .)1389( .سفرنامة روح .مقدمه ،تصحیح و تحشیه :حسـین محمـدزادۀ
صدیق و شایسوه ابراهیمی .تیدرخت .تهران.

( ._____ بیتا) .دیوان فارسی .به تصحیح حسیبه مازی اوغلو .دوسوان .تهران.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 113 /

 کیمنش ،عباس« .)1378( .فضولی بغـدادی و تجلـی عرفـان در آثـار فارسـی او» .مجلـة
دانشیدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران .ش  .151ص

.41 -21

 مجددی ،غالمحسن .)1350( .بیدلشناسی .مطبعة پوهنوون .کابل.
 مشر ،،مریم .)1380( .زندگی و شعر محمد فضولی .روزنه .تهران.

 نخعی ،شاهرخ و کریم اسدی .)1393( .حییم محمد فضـولی در تحقیقـات دکوـر ح .م.
صدیق .انوشارات تیدرخت .تهران.

 نصرآبادی ،محمـدطاهر .)1378( .تـذکره .مقدمـه ،تصـحیح و تعلیقـات :محسـن نـامی.
اساطیر .تهران.

 هادی ،نبی .)1376( .عبدالقادر بیدل دهلوی .ترممة هـ  .توفیق سبحانی .قطره .تهران.
 یحیوی ،عباسعلی« .)1374( .سیری در شیوفهزاران اندیشه و خیال مالمحمد فضـولی»،
وقف میرا ماویدان .ش  .13ص

.184 -178

