دبير اعلم ساوجبالغى و كتاب «چارهساز»
شرح كلمات قصار نهج البالغه
علىاكبر صفرى
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دبير اعلم ،عنواننگار ،ميرزا تقى س��اوجبالغى از سخنوران و نويسندگان قرن چهاردهم است .اين اديب
پرمايه و ش��اعر گرانمايه ،دانش خود را به چندين هنر ،انش��اء ،خط ،ادبيات فارس��ى و عربى و ...آراسته و در
ترجمه و ش��رح متون دينى به كار برده اس��ت .زيس��تنامه و آثار او كه در هيچ يك از منابع زندگينامهها و
كتابشناسىها معرفى نشده است ،طبقهاى از نويسندگان نيمه دوم عصر قاجار و تاريخ پيش از مشروطه را
مىشناساند و گوشههايى از شرايط فرهنگى و اجتماعى آن روزگار را به دست مىدهد.
زندگينامه :دبير اعلم س��اوجبالغى خوشنويس ،ش��اعر و نويسنده روزگار قاجار فرزند رئيس محمد منشى
ساوجبالغى است.
محمد منش��ی ساوجبالغی :پدر دبیر اعلم اولين منشى ديوان رس��ائل خاصه قاجار در فن خوشنويسى و
كتابت يكى از نامداران هنر س��ده س��يزدهم به شمار مىرود .عنوان نگار در كتاب چارهساز اشاره مىكند كه
پدرش در ش��عر و ادب نيز دس��تى داش��ته و قصيدهاى از ناصرالدين ش��اه را با مطلع (برقع از روى برافكن
كه همه خلق جهان  /به يكى روز دو خورش��يد ببينند عيان) اس��تقبال نموده و قصيده غرائى س��اخته است.
1
عنوانن��گار در ديوان خود نيز گوش��ههايى از زندگى پدر را به نظم كش��يده اس��ت ك��ه در منطقه نجمآباد
 . 1روس��تاى نجمآباد كه مركز دهس��تانى به همين نام دربخش تنكمان شهرستان نظرآباد است ،قديمىترين روستاى مسكونى
اين شهرس��تان و بزرگترين دهس��تان اس��تان تهران به شمار مىرود كهنترين س��ند مكتوب متعلق به اين روستاى تاريخى در
كتاب نزهة القلوب نوش��ته حمداهلل مس��توفى قزوينى است كه در سال  740ق تاليف شده است .بر پايه اين سند نجم آباد يكى از
روستاهاى ساوجبالغ در عهد سلجوقيان بود و از توابع رى ثبت شده است نجمآباد از شمال به شهر نظرآباد ،از غرب به دهستان
احمدآباد ،از شرق به دهستانهاى تنكمان ،رامجين و سعيدآباد و از جنوب به اشتهارد محدود مىشود .خاندان علمى شيخ هادى
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ساوجبالغ 1ساكن بوده و مزرعهاى را آباد نموده و فردآباد ناميده است.
میرزا محمد منشی ساوجبالغی مسئولیت تحریرات محرمانه و رسائل خاصه محمدشاه و ناصرالدین شاه
قاجار را به عهده داش��ته اس��ت .پدر او علیقلی و نیای او میرزا عبدالکریم نجم آبادی ساوجبالغی نام داشته
اس��ت  .میرزا عبدالکریم از بزرگان حکومت عصر فتحعلیش��اه قاجار به شمار می آید به نوشته عنوان نگار
درجه اول خدمتگزاری را داشته است.
مرحوم ابوالحس��ن فروغی در مقدمه کتاب تحریر العقالء تالیف ش��یخ هادی نجم آبادی از او چنين یاد
نم��وده اس��ت «میرزا عبد الکری��م نامی از اهل نجم آباد و مالکین آن قریه به رتبه وزارت رس��یده و همان
وقت در رکاب شاه حاضر بوده است» و به دستور شاه مسجد و مدرسه ای برای مال ابراهیم نجم آبادی در
روستای نجم آباد بنا کرده و پس از مهاجرت او به تهران نیز در محله سنگلج مدرسه ای ویژه براي او همراه
2
با موقوفاتی مانند حمام و خانه برای فراهم ساخته است.
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نجمآبادى از اين منطقه برخاستهاند .براى اطالعات بيشتر نگاه كنيد به کتاب «نظرآباد دشتى به وسعت تاريخ» نوشته پژوهشگر
ارجمند حسين عسگرى».
 .1واژه ساوجبالغ كلمهاى تركى به معنى «چشمهى سرد» است و بر پايه گفته دكتر محمدجواد مشكور در كتاب نظرى به تاريخ
آذربايجان ،در اصل همان «س��ويوق» به معنى س��رد بوده است .نظريه ديگرى اين نام را برگرفته از نام ساوجبالغ مكرى مهاباد
مىداند و برخى ساكنان اين منطقه را از ايل افشارى اروميه و ساوجبالغ مكرى كه به دست آغا محمدخان قاجار كوچانده شدهاند،
به شمار مىآورد كه اين رأى بىپايه و نااستوار است .اين ناحيه در هفت اقليم (احمد امين رازى؛ هفت اقليم؛ تصحيح محمدرضا
طاهرى (حس��رت)؛ ج  ،2تهران ،س��روش ،378 ،ص  )1154جزء بلوك رى است .حمداهلل مس��توفى (نزهة القلوب تصحيح سيد
محمد دبير س��ياقى ،قزوين ،حديث امروز ،1381 ،ص  106و تصحيح گاى اس��ترانج؛ تهران ،دنياى كتاب ،1362 ،ص  63ـ )64
ثبت كرده است« :ساوجبالغ ،واليتى است كه در اوان سالجقه مال به رى مىداده و در عهد مغول مساوى شده ،هوايى به غايت
خوب دارد؛ اكثر آبش از قنوات است .مير و غلّه بسيار مىباشد و نانش در غايت نيكويى و حقوق ديوانى او دوازده هزار دينار مقرر
است ...از اعظم قراى آنجا خراو ،نجمآباد ،سنقرآباد [است] .در سنقرآباد سادات عالىنسب و حسباند و الحال خراب است.
س��اوجبالغ در زمانه دبير اعلم آنگونه كه عبدالعلى اديب الملك ( 1242ـ  1302ق) در روزنامه س��فر آذربايجان به دافع الغرور
ناميده ،چنين اس��ت :از منزل كرج الى قش�لاق نه فرس��نگ است و همه دش��تش در آن فصل بهار چون نگارخانه ارژنگ .كوه و
دشت سبز و نمونه باغ ارم .نظم:
از هر كناره آبى جارى به جويباران گش��ته چكاوك آنجا هم نغمه هزارانهر گوش��هاى پرافشان مرغى به صوت دلكش در هر
طرف تذروى در نشأة بهاران از ابتداى كرج تا قشالق محال ساوجبالغ است و به قدر چهل قلعه كوچك و بزرگ از دور و نزديك
در آن دشت پرگلتر از باغ و چمن. ...
در بيان س��نقر ،از كرج تا س��نقرآباد س��ه فرسنگ اس��ت و نه جاى توقف و درنگ .از محال س��اوجبالغ است و در دل رعيتش از
اجحاف پس��ر ميرزا موس��ى هزار داغ؛ زيرا كه خالصه ديوان اس��ت و مردمانش از تعدى او به جان .عبدالعلى اديب الملك؛ دافع
الغرور؛ به كوش��ش ايرج افش��ار ،تهران ،خوارزمى 1349 ،ش ،ص  32ـ  .33منطقه ساوجبالغ در شمال غرب استان تهران كه از
توابع كرج بوده ،در  1368/4/21به شهرستان تبديل شده است و در تاريخ  13بهمن  1381با تاسيس شهرستان نظرآباد موافقت
شده است.
 .2تحرير العقالء  ،ش��يخ هادي نجم آبادي  ،مقدمه ميرزا ابوالحس��ن فروغي (تهران  ،وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي)1378 ،
ص 15 13-
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نمونه هايى از آثار خوشنويسى ميرزا محمد منشى ساوجبالغى در كتابخانه ها به یادگار مانده است
برخی از آثار او به چنین است:
 -1مرقع
مجموعه ای در ده قطعه که در تاریخ جمادی االولی 1277ق به قلم نس��تعلیق شکسته نوشته شده و در
آن از سبک خوشنویسی درویش عبدالمجید طالقانی پیروی کرده است این اثرنفیس درمرداد  1361ازسوی
دکتر سید جالل الدین تهرانی وقف آستان قدس رضوی گردیده است
 -2مرقع
این اثر در کتابخانه کاخ گلستان به خط نستعلیق شکسته در تاریخ 1276ق به نگارش در آمده است و در
مجموعه شماره  1476این کتابخانه معرفی شده است(فهرست کتابخانه سلطنتی ج  5ص)28
 -3مرقع
این مجموعه در بردارنده دوازده قطعه مرقع به تاریخ جمادی الثانی  1279ه.ق به خط نستعلیق شکسته
بسیار زیبا کتابت شده است و در همان کتابخانه به شماره 1447ثبت شده است
(فهرست کتابخانه سلطنتی ج5ص)111-109
 -4برگزیده اشعار فروغی بسطامی
در این نس��خه سروده های فروغی در قالب غزل و قصیده در ستایش ناصرالدین شاه گزینش و کتابت
ش��ده اس��ت .تاریخ کتابت و اهدای این اثربه شاه قاجار 1271ه.ق است نسخه ای از این اشعار در کتابخانه
ملی به شماره /778ف معرفی گردیده است ( فهرست کتابخانه ملی ج 2ص)303-301
عنوان نگار در مقدمه شرح مثنوی امینیه به شرح زندگی پدر و نیاکان خود پرداخته است:
«درمتوقع تش��كرات عبيدانه مفاخرت خانه زادی ش��اه را بر حس��ب لزوم اجمالي معروض ميدارد پدرم
مرحوم ميرزا محمد رئيس ساوجبالغی اول منشی ديوان رسائل خاصه از آغاز جوانی بتاسی اسالف در
خانه زادی پرورده نعمت مراحم وتربيت شاهنشاهي بود چه ميرزا عبدالكريم ساوجبالغی در زمان خاقان
مغفور فتحعليش��اه قاجارالبس��ه اهلل تعالی حلل النور درجه اول را در خدمتگزاری داش��ت رئيس مرحوم از
عهد صبی و دوره پادش��اه ماضي محمد ش��اه قاضی اناراهلل برهانه كه پدرش مرحوم عليقلی حيات داشت
بتحصيل مش��غول بود قطعات نوش��ت و مرحمتها ديد بعد از آن از بدوجلوس ابد مانوس همايونی طرف
رجوع مطالب و نگارش��ات آمد و بتحريرات خاصه اعليحضرت س��لطاني س��رافراز گرديد كه غالبا فرامين
ونوشتجات محرمانه ورسائل خاصه مخصوص او بود مكرر بلفظ مبارك همايونی خلد اهلل ملكه و سلطانه
بوده كه ميرزا محمد شايس��ته اس��ت كه نكات انشاء و تعليمات و نويسندگي را درس بگويد و همانطور كه
در خوشنويس��ی نظير ندارد در علم درس��تكاري و صدق نيز سرمشق و معلم است واين غالم خانه زاد اورا
1
در آن مجمع شريف تربيت بود»
 .1شرح مثنوي اتابكيه اقدسيه كتابخانه ملي ملك «،1561مقدمه».
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 .1دبير اعلم در ديوان خود س��ال  1319ق از ملك موروثى خود نجمآباد كه از دويس��ت سال پيش در اختيار نياكان و خانوادهاش
ب��وده ن��ام مىبرد كه عضدالدوله آنرا به نااحق جزء امالك خالصه قلمداد كرده و به س��ه دانگ از روس��تاى كريمآباد را نيز چنين
تصرف كرده اس��ت در چند صفحه از ديوان دبير اعلم ش��كوه نامههايى به مظفرالدين شاه و على اصغر خان اتابك امين السلطان
سروده شده است .پارهاى از تظلم او چنين است:
زانكه ساوجبالغ موطن خويش بر تحفظ قبيله سعى نمودملك موروث را به نجمآباد عضدالدوله برد و ظلم فزودخانواده قديم
خرد و بزرگ همه بىچيز گشته و مفقود
 .2دبير عنوان دبيرى :عنوان «مراس��م و آداب و مقدمات صناعت دبيرى اس��ت و دبيرى درباره نامه نگارى اس��ت نگاه كنيد به
«دس��تور دبيرى» اثر محمد بن عبدالخالق ميهنى از منش��يان و نويسندگان قرن پنجم و ششم كه قديمىترين كتاب در اين باره
است.
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دبير اعلم در سال  1264در منطقه نجمآباد 1شهرستان ساوجبالغ كه اكنون جزء شهرستان نظرآباد است
زندگ��ى را آغازيده و در س��ايه فضل و تربيت و هنر پدر باليده اس��ت .پ��س از دانش اندوزى و هنرآموزى از
حضور پدر به خدمت در ديوان رسائل قاجار اشتغال يافته است.
در ديوان رس��ائل حكومت ناصرالدين ش��اه قاجار به مقام دبيرى و منشىگرى تكيه زده و در خدمت شاه
جهان ،قلم به دولت رس��يده اس��ت .از سوى مظفرالدين ش��اه به لقب «عنواننگار» 2ودريافت ماهانه سى
تومان مواجب امتياز يافته است .دبير اعلم در منطقه بروجرد ،بختيارى ،خوزستان ،رشت ،كردستان ماموريت
داش��ته اس��ت  .او بيش از ش��صت س��ال در وزارت داخله به صدور نامهها ،حكمها و فرمانهاى شاهانه به
منطقه بروجرد ،بختيارى ،خوزستان ،رشت ،پرداخته است.آخرين سمت او در ديوان مدير رسايل اين مناطق
بوده است.
شعر زير درباره زندگي دبير اعلم به قلم خودش ازمقدمه ترجمه امينيه اتابكيه (ترجمه مثنوي معنوي به
زبان تركي) انتخاب شده است
تـا از اين قانون خوش واقف شدم
در رسايل شصت ساله آمـدم
بـر نوشتـه بهر ترفيـه عبـاد
از شهنشاهـان فراميـن زيـاد
دارد اين پير غالم جان نثـار
ارثا و كسبا بدين شغل افتخار
فعال ايـن باشـد بعون اللهي
دولتـي احكـام ادارات رهـي
بختياري هم بود از آن شعب
شد بروجرد و لرستان و عرب
سـال هجري آمده اندر شمار
يك هزار سيصد و بيست وچهار
نظم ونثرش را دهد حق رونقـي
منشي عنوان نگار آمـد تقـي
اين هنرمند گرانمايه در فن خوشنويسى انواع خط از غبار تا كتيبه را به زيبائى مىنوشته است و افزون بر
زبان فارسى به تركى ،عربى ،فرانسوى تسلط كامل داشته و آثارى به يادگار گذاشته است.
دبير اعلم در ديوان خود از زندگى خانوادگيش مىس��رايد از برادرش مال عباس��على س��اوجبالغى كه با
چشمان بىفروغ به جهان دانش راه يافته و به وعظ و ارشاد و مرثيه سرائى مىپرداخته است و همچنين از
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تنها پسر خود ميرزا عزيزاهلل كه پيشه پدر را ادامه داده و در ديوان رسائل وزارت خارجه به منشىگرى اشتغال
داشته است از مال نبى ساوجبالغى پدر همسر خود كه در پى تحصيل علم چشمان او از روشنى افتاده است.
و در قصيدهاى حتى همكاران خود را مىشناساند :ميرزا شفيع دبير رسائل عراق [عجم] ،ميرزا يوسف منشى
(شارق الدوله) مدير رسائل سپاهان ،خلج ،ساوه ،زرند ،همدان ،ميرزا على خان و پسرش ميرزا نعيم.
زندگى دبير اعلم به منشى گرى و نويسندگى در وزارت داخله قاجار و كشاوررزى در زادگاه خود و تأليف
و ترجمه منظوم آثار خالصه مىشود و افزون بر آن ،چنانكه در ديوان مىسرايد مربى دو صد فاضل بوده و
اين را فضل چندانى نمىش��مارد .كتابهايي در علوم و فنون گوناگون قلم زده اس��ت و در آن روزگار به چهار
زبان فارسى ،عربى ،تركى ،فرانسوى تسلط كامل داشته و آثارى به يادگار گذاشته است.
نهج البالغه ،صحيفه س��جاديه ،مصباح الش��ريعه را ،به ش��عر ترجمه كرده است .و دستور زبان و ادبيات؛
فرهنگ لغات چهارگانه ،دستور انشاء ،مدارج البالغه ،قزل چشمه در عروض را نوشته است.
بى ترديد نخس��تينههايى در تاريخ نگارش و س��رايش به نام او ويژه ش��ده اس��ت كه نشان از نوآورى و
ژرفنگرى نويسنده دارد :نخستين نهج البالغه منظوم؛ نخستين صحيفه سجاديه منظوم و ديگر كتابهاى
فقهى و حديثى و تاريخى.
ديوان عنواننگار سرش��ار شكوه است از تنگدس��تى و درماندگى و ناصبورى .امالكى را كه در روزگاران
گذشته از پادشاه به تيول گرفته همراه با مزارع موروثى را حاكمان محلى تصرف كردهاند و در مصيبت پيرى
و نيس��تى مانده اس��ت و قصيدههايى در مدح حضرت اميرالمؤمنين ،مرثيههاى حضرت اباعبداهلل الحسين و
نكته هايى از زندگى پريشان او در بردارنده ديوان است .
تخلص شعرى دبير اعلم ،دبيرالملك ،عنوان نگار ،رهى ،تقى است هرچند استوارى و پرمايگى در شعر او
نه از جوشش كه از كوشش حكايت دارد.
سه غزل از ديوان او تقديم مىشود:
تاريخ وفات دبير اعلم س��اوجبالغى چنانكه عالمه س��يد احمد حس��ينى اش��كورى در فهرس��ت
نس��خههاى خطى مركز احياء ميراث اس�لامى و تراجم الرجال نوش��ته است سالهاى پس از 1347
قمرى اس��ت 1.ولى فرزند مؤلف در نس��خهاى از كتاب ش��كر العباد تاريخ وفات او را در  17رمضان
2
 1365ثبت كرده است.

 .1تراجم الرجال سيد احمد حسينى اشكورى ،قم ،دليل ما ،1385 ،ج  ،1ص  188و .189
 .2نشريه نسخههاى خطى ،محمد تقى دانش پژوه ،دفتر هفتم ،ص  188و .،189
568
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آثـار:
 .1نهج البالغه منظوم
اين اثر كه نخس��تين نهج البالغه منظوم فارس��ى اس��ت براى او افتخار ابد به شمار مىآيد در برگ برگ
ديوان ،بر اين سعادتمندى مىبالد و عشق مىورزد.
در ص :3
لطف مخصـوص بنده را شامل
انـدرين سـال آمـد از مـوالنـا
نظـم نهج البالغـه ترجمـهاش
بـر شهنشـاه شـد زبنـده دعـا
ايـن سعـادت بـه افتـخـار ابـد
بس بود بر رهـى و نيـك سـزا
بيست و دو بعد سيصـد و الـف
سـال هجرى كه حق نموده ادا

در ص :30

اين بس كه محضر او چون تويى فقير
نهج البالغه نظم نموده نست در دعا
علمش سبب شده كه چنين ترجمه كند
ور نه نكرده ترجمهاش نظم ،مامضى

با جستجوى بسيار نسخهاى از اين اثر در فهارس و كتابشناسىها ديده نشد و اميد
اينكه در آينده اثري از اين نسخه بدست آيد و در عرصه نهج البالغه پژوهى فروغ بگستراند.
 .2اخبار صادقيه (نظم مصباح الشريعه)
در اين اثر ،كتاب حديث مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه منسوب به امام صادق عليهالسالم
كه مشتمل بر صد باب است ،به نظم درآمده و روز ششم ربيع الثانى  1342به فرجام
رسيده است .در آغاز متن احاديث و سپس ترجمه منظوم به نگارش درآمده است.
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در ص :63

نيز نهج البالغه ترجمه كرد
ميمنـت را كتـاب از مـوال
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به علت تكرار ترجمه عبارت «قال الصادق عليهالس�لام» در اول هر باب و ترجمه آن به «لغت صادق»
و «حضرت صادق بفرموده» و «فرمايدت صادق امام» اخبار صادقيه ناميده است.
نس��خهاى ازا ين كتاب به خط زيباى نس��تعليق در كتابخانه مركز احياء ميراث اس�لامى به شماره 164
(فهرست ،ج  ،1ص  )234موجود است .نسخه ديگرى ازا ين كتاب در كتابخانه مجلس شوراى اسالمى به
شماره ( 14565فهرست مختصر نسخههاى خطى كتابخانه مجلس ،ص  )36ثبت شده است.
 .3شكر العباد
اين كتاب شرحى است به نثر بر كتاب مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه و به ترتيب كتاب مصباح الشريعه
در صد باب .در هريك باب نخست متن و سپس شرح آمده است .نظر به اينكه فرزند مؤلف ـ عزيزاهلل ـ كه
هم خوش��نويس و منشى بوده ،در نه س��الگى قطعه قاب آينه به پادشاه تقديم داشته ،به شكرانه ،اين كتاب
را ش��كرالعباد نام نهاده و به امين الس��لطان ميرزا على اصغر اتابك اهدا نموده است .نسخهاى از شكرالعباد
به خط فرزند او ميرزا عزيزاهلل به تاريخ  17رمضان ( 1365پس از وفات ش��ارح) در فهرس��ت كتابخانه دكتر
حسين مفتاح (نشريه نسخههاى خطى ،دفتر هفتم ،ص  )188معرفى شده است.
 .4نظم جامع عباسى
در اين اثر ،جامع عباسى از تأليفات شيخ بهائى در قالب مثنوى به نظم درآمده است .مؤلف در مقدمه آثار
خود به اين كتاب اش��اره دارد .نظم جامع عباس��ى در تراجم الرجال (ج  ،1ص  188و  )189نيز به نام دبير
اعلم ثبت شده است.
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 .5خالصه تواريخ
خالصهاى از تاريخ عمومى ايران ،از ايران قديم تا عصر قاجار كه در چهار هزار بيت به شعر درآمده است
و روز جمعه نيمه شعبان  1342سالروز والدت حضرت ولى عصر عجل اهلل برابر با عيد نوروز به پايان رسيده
اس��ت .نسخهاى از اين كتاب به نس��تعليق خوش در كتابخانه مركز احياء ميراث اسالمى قم به شماره 165
(فهرست ،ج  ،1ص  )235موجود است.
 .6كنز مؤمن
منظوم��هاى در پانص��د بيت درباره اصول دين و فروعات .ناظم ،اين كت��اب را براى فرزندش ميرزا رفيع
نگاش��ته اس��ت .دو نس��خه از آن به خط زيباى او در مركز احياء ميراث اس�لامى به شمارههاى  63و 163
(فهرست ،ج  ،1ص  93و  233ـ  )234موجود است.
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 .7نظم كبرى در منطق
كبرى در علم منطق ،تأليف ميرس��يد شريف على بن محمد گرگانى (متوفاى 816ق) يكى از كتابهاى
درس��ى نظام آموزشى قديم اس��ت كه ناظم ،آن را در  27رمضان ( 1341نزديك به هشتاد سالگى) نگاشته
اس��ت .نس��خهاى از آن در كتابخانه مركز احياء ميراث اسالمى به شماره ( 166/2فهرست ،ج  ،1ص )236
ثبت شده است.
 . 8نحو
قواعد علم نحو همراه با تمرين در يك مقدمه و س��ه باب؛ اس��م ،فعل ،حرف و خاتمه كه در تاريخ 25
ش��عبان  1335تأليف شده اس��ت .نس��خه خطى اين كتاب در مركز احياء ميراث اسالمى به شماره 183/2
(فهرست ،ج  ،1ص  258ـ  )259موجود است.
 .9منظومهاى در نحو
متن كتاب قبل اس��ت كه در هفتصد بيت در دهه دوم جمادى اآلخر  1325به ش��عر درآمده است .نسخه
ِ
اين كتاب نيز در مركز احياء ميراث اسالمى به شماره ( 183/1فهرست ،ج  ،1ص  )258ثبت شده است.
 .10فرهنگ فارسى ،عربى ،تركى و فرانسوى (دستور انشاء)
دربردارنده دستوراتى براى فراگيرى زبانهاى نامبرده و شمارى از لغات ،تمرينها ،مكالمهها ،مثالها و...
همراه با تلفظ كه مؤلف بخش فرانس��وى آن را به حروف التين و فونوتيك نگاش��ته است .نسخه اين كتاب
در كتابخانه مركز احياء ميراث اسالمى به شماره ( 331فهرست ،ج  ،1ص  435ـ  )436موجود است.
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 .11ترجمه منظوم صحيفه سجاديه
اين اثر نخستين ترجمه منظوم صحيفه سجاديه به فارسى است و در نوع خود بىمانند و بديع است .شمار
ابيات اين ترجمه منظوم كه در قالب مثنوى س��روده ش��ده 1994 ،بيت است .اين كتاب به خط نستعليق در
شنبه  19شوال  1342ق به فرجام رسيده است .نسخهاى از اين كتاب در كتابخانه مجلس شوراى اسالمى
به شماره ( 14566فهرست مختصر نسخههاى خطى كتابخانه مجلس ،ص  )164موجود است .احتمال دارد
فهرست منظوم صحيفه سجاديه در كتابخانه دانشگاه تهران به
شماره ( 3109/15فهرست كتابخانه دانشگاه تهران ،ج  ،11ص  )2065متعلق به اين اثر باشد .دو معرفى
ازا ين نسخه در مجله «سفينه» سال دوم ،شماره هشتم ،پاييز  ،1384صص  106ـ  114و  130ـ  131به
طبع رسيده است.
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 .12ترجمه منظوم صد كلمه
نويسنده ،اين ترجمه را با ديباچهاى منظوم در سه صفحه آغاز كرده است و پس از متن احاديث ،برگزيده
صد كلمه از كلمات قصار نهج البالغه را به زبانهاى تركى ،فارسى ،فرانسه ،برگردانده است ،و با خاتمهاى
ش��امل يك قصيده ،كتاب را پايان داده اس��ت .س��امان اين كلمات بر پايه حروف الفبا از باب «الف» تا باب
«ياء» است.
تاريخ اتمام نگارش اين نس��خه ،دهم ش��وال  1337عهد احمدش��اه قاجار و وزارت وثوق الدوله اس��ت.
نس��خهاى از اين كتاب ارزش��مند در كتابخانه مجلس شوراى اس�لامى به شماره ( 14564فهرست مختصر
نسخههاى خطى مجلس ،ص  )168موجود است.
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 .13ترجمه عهدنامه مالك اشتر
ترجمه منظوم نامه پنجاه و سوم ،بلندترين نامه نهج البالغه ،در قالب مثنوى سروده شده است .نسخهاى
از اين ترجمه در كتابخانه آس��تان قدس رضوى به ش��ماره ( 16510فهرس��ت كتب خطى كتابخانه مركزى
آستان قدس رضوى ،17 ،ص  ،72موضوع ادبيات) ثبت شده است .اين اثر به محمد علي شاه قاجار تقديم
ش��ده و در تاريخ 1324ق س��روده شده است ناظم در آغاز اين نسخه نام رؤساي مجلس شوراي ملي رابه
نظم كشيده است .ابياتي ازاين منظومه به ستايش سيد عبداهلل بهبهاني اختصاص يافته است:
حجة االسالم باشد بس احـق
سيد عبداهلل كاندر شرع آمد حق
بهبهـانـي وحجـازي آن نكـو
در نسـب لوالك آمـد جـد او
جانشين جد و بس نيكـو سـير
سيـد اسماعيـل مغفـورش پـدر
كفر ،ايمان مي كند دست خداست
گرجهان پركفر باشد ،كيمياست
از دعايش دولت شـه مستـدام
عبد حق مخلوق را باشـد امـام
بهر اين ملت چوجان چون دلست
از دعاگويـان دولـت اول اسـت
بين كه احياكرده عالم كامياب
عـالمـان امـت ختمـي مـآب
 .14ديوان اشعار
ديوان اشعار ،مجموعهاى از شعرهاى دبير اعلم ساوجبالغى است كه در مدح رجال دربار قاجار ،در قالب
قصيده و نيز به همراه پارهاى غزل و ...با تخلص «تقى» و «عنواننگار» و «رهى» س��روده شده است .وى
ديوانى در پنج جلد تنظيم كرده كه روش��ن نيس��ت اين نس��خه كدام يك از آنهاس��ت .اين ديوان به ترتيب
حروف قافيه از حرف الف تا الم تدوين و تنظيم شده است و تنها يك قصيده از الم ،در  3800بيت سامان
يافته است .اين اثر در تاريخ  1322ـ  1326تدوين شده و نسخهاى از آن به شماره  499در كتابخانه مركز
احياء ميراث اسالمى (فهرست مركز احياء ،ج  ،2ص  )120موجود است.
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 .15تاريخ عالم
تاريخ عمومى از آغاز خلقت حضرت آدم تا عصر قاجار ،در قالب مثنوى در اين كتاب به نظم كشيده شده
اس��ت .اين تاريخ منظوم با ديباچهاى در ده فايده ،ش��رايط تاريخنگارى و نياز حكام و زمامداران به خواندن
تاريخ ملتها در هجده هزار بيت سروده شده است .اين جلد از تاريخ عالم تا سلطنت يزگرد را دربرمىگيرد.
نس��خه اين اثر نيز در كتابخانه مركز احياء ميراث اس�لامى به ش��ماره ( 500فهرست مركز احياء ،ج  ،2ص
 )120ثبت شده است.
 .16ترجمه الدر النثير في النصيحة والتحذير
كتابى اس��ت كه در آن ،حكايات اخالقى و نصيتها و س��فارشهايى از عربى به فارس��ى برگردانده شده
است .در مقدمه اطالعاتى از زندگى مؤلف قيد شده است كه در اين نوشته بدانها استناد شده است .نويسنده
نسخه ،نفيس و مذهب اين كتاب را كه به سال  1309به خط زيباى نستعليق شكسته تحرير شده است .به
على اصغر خان امين السلطان تقديم كرده است .اين نسخه به شماره  637در كتابخانه ملى ملك (فهرست
كتابخانه ملى ملك ج  ،2ص  )133معرفى شده است.
 .17شاهنشاه نامه
اين اثر ،ادامه شاهنشاهنامهنويس��ى در تاريخ قاجار اس��ت كه نامدارترين آنها شاهنش��اهنامه فتحعلى خان
صباى كاشانى است .چنانچه ناظم نگاشته است «تاريخ مبارك سالطين و ملوك قاجار وقايع يكصد و هفتاد
سالى الى ...بحضور ...مظفرالدين شاه ...تقديم شود».

اين مثنوى تاريخى چنانكه ناظم نگاشته در سال  1319به پايان رسيده است ،در ديوان عنواننگار (ص
 )223آمده كه جلد دوم آن نيز فراهم آمده است به تاريخ روزگار معاصر ناظم مىپردازد.
ز شهنشاهنـامـه دوم جلـد
عنقريب است آيد استكمال
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شهنشاهنامه بود اين كتاب
بعهـد مظفـر شـد كاميـاب
هزار و سه صد نوزده بعد از آن
ز هجرت گذشته شد اين باستان

نس��خهاى از اين كتاب در كتابخانه س��لطنتى معرفى ش��ده است (فهرس��ت ناتمام تعدادى از كتابهاى
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كتابخانه س��لطنتى مجلس  ،دكتر مهدى بيانى ،ص  483و  ،484فهرس��ت نسخههاى خطى فارسى ،ج ،4
ص .)296
 .18ترجمه امينيه اتابكيه (ترجمه شرح مثنوى تركى)
ترجمه فوق شرح دفتر ششم مثنوى است كه از زبان تركى به فارسى ترجمه نموده،
به على اصغرخان امين اتابك تقديم داشته و به نام او نيز نامگذارى كرده است.
«مترجم اين شرح از تركى بفارسى در ترجمه شرح ا ّول جلد اين كتاب كه بنام امين السلطان وزير اقدس
اعظم ...به ترجمه اتابكيه اقدسيه موسوم آمد» .اين ترجمه در  20شعبان  1306به پايان رسيده است ،نسخه
خطى آن در كتابخانه ملى ملك به شماره ( 1480فهرست ناتمام تعدادى از كتابهاى كتابخانه سلطنتى ،ص
143 ،142؛ فهرست نسخههاى خطى ملك ،ج  ،2ص  )128موجود است.
 .19دستور انشاء
دس��تورهاى عمومى براى انشاء و نامهنگارى ،به زبانهاى فارسى ،عربى ،تركى ،فرانسوى نوشته شده و
در آغاز قواعد كلى نامه نگارى و س��پس چندنامه براى نمونه و تمرين به زبانهاى مذكور آورده شده است.
نس��خه خطى اين كتاب ،در كتابخانه مركز احياء ميراث اس�لامى به شماره ( 501فهرست ،ج  ،1ص )121
موجود است.

پيام بهارستان  /د ،2س ،2ش  / 8تابستان 1389

574

 .20منتخب ادعيه
در مقدمه كتاب چاره ساز از آن نام مىبرد كه دعاهاى ايام هفته را با همكارى فرزندش عزيزاهلل به خط
و تذهيب زيبا نگاشته ،روى جلد آن را به تصوير ناصرالدين شاه قاجار تزيين نموده است.
 .21قزل چشمه
اثر فوق را در مقدمه ترجمه الدر النثير و چارهس��از ،معرفى كرده اس��ت .قزل چش��م در موضوع عروض،
صنايع ادبى ،معانى ،بيان و بديع اس��ت و آن را بيس��ت سال پيش از كتاب چارهساز زمانى كه در خدمت پدر
به مباحثه علم عروض اش��تغال داش��ته ،تأليف كرده است .نام «قزل چشمه» برگرفته از نام مزرعه مؤلف در
نواحى ساوجبالغ است كه اكنون از توابع دهستان پلنگآباد اشتهارد بهشمار مىآيد.
 .22مدارج البالغه
دو نسخه خطى از اين اثر در كتابخانه ملى در دست فهرستنويسى است و مؤلف آن با نام «محمدتقى
بن محمد س��اوجبالغى» معرفى شده اس��ت .در اين كتاب فنون فصاحت و بالغت و آرايهها و صنايع ادبى
بررسى شده است.
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ش��ماره بازيابى اين نس��خهها  14956ف ـ  5و  5ـ  15411در سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملى ثبت
شده است.

اى تو نوازنـده بيچـارگـان
اى تـو رهـاننـده آوارگـان
چاره ما ساز كه بيچارهايـم
گمره و سرگشته و آوارهايم
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 .23كتاب چارهساز
كتاب چارهساز كه به معرفى آن مىپردازيم:
دبير اعلم كه عمرى در فصاحت و بالغت به رسانيده و بيش از نيم قرن به ادب ،معانى ،بيان به سر برده
است .درباره نهج البالغه و اعجاز سخنورى آن به ناتوانى و شگفتى آمده است و چند اثر در اين موضوع از
خود به يادگار گذاشته است.
گزيده نويس��ى از فرمودههاى امير بيان ،على عليهالس�لام پيشينهاى بيش از نهج البالغه دارد .نخستين
جامع كلمات قصار ،جاحظ بصرى (متوفاى  255ق) اس��ت كه چون هر س��خن از فرمودههاى اميرمؤمنان را
برابر هزار س��خن از گفتههاى عرب مىدانس��ت ،در «مأة كلمه (= صد كلمه)» گردآورده اس��ت ،و در كتاب
البيان والتبيين ذيل حديث «قيمة ّ
كل المرء ما ُيحس�� ُنه» مىنويس��د اگر در اين كتاب حرفى نداش��ته باشم
همين يك جمله براى ارزش كتابم كافى است.
گلچين كلمات قصار اميرمؤمنان از كتاب نهج البالغه يا غرر الحكم ش��يوهاى كهن و اس��توار در حديث
نگارى اس��ت كه با تدوين ،ترجمه ،ش��رح ،نظم كلمات تداوم يافته اس��ت .در كتاب الذريعه الى التصانيف
الشيعة و فهرستگان نسخههاى خطى حديث و علوم حديث شيعه و دانشنامه امام على (مرجعشناسى) و در
نظام آموزش��ى قديم اين كتاب جزء كتابهاى درسى بوده است (كيهان فرهنگى ،شماره  ،1363 ،8ص 117
مصاحبه با استاد محمد تقى مدرس رضوى) نمونههاى فراوانى از اين دست شناسانده شده است .اين كتاب
و ترجمه آن در نظام آموزش��ي قديم از كتابهاي درس��ي بوده اس��ت ( كيهان فرهنگي ،سال اول ،شماره ،8
آبان  ،1363ص« ،4مصاحبه با استاد سيدمحمدتقي رضوي»)كتاب «چارهساز» به ترجمه و شرح پارهاى از
كلمات قصار نهج البالغه ويژه شده است.
شناخت نسخه :اين اثر در كتابخانه مجلس شوراى اسالمى به شماره ( 321فهرست مجلس ،ج  ،21ص
 62و  )63فهرس��ت ش��ده است .نويس��نده با خط زيباى نستعليق در  148برگ و هر صفحه در  14سطر ،به
قطع رحلى كتاب را قلم زده است .اين نسخه با جلد تيماج قرمز قهوهاى و كاغذ فرنگى فراهم آمده ،داراى
كتيبه گل بوتهدار ،تذهيب و الجورد اس��ت .متون حديث به مركب قرمز و ش��رح به مركب سياه نوشته شده
است .آغاز آن چنين است:

575
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و انجام:
شه ناصر دين كه مهر و مه برده اوست
تا خيمه مشتـرى سـراپرده اوسـت
گر پير خرد امين سـلطان شهسـت
نبود عجبى كه دست پرورده اوست
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اي��ن اث��ر با ديباچ��هاى در ده صفحه ،ش��امل اطالعاتى از زندگى مؤل��ف ،خانواده ،انج��ام وظايف او به
مأموريتهاى دولتى در مناطق مختلف ،س��بب تأليف و درخواس��تهايى از ناصرالدين ش��اه ،آغاز مىشود و
سپس  76كلمه از كلمات قصار اميرالمؤمنين على عليهالسالم ترجمه و شرح داده مىشود .اولين كلمه «كن
فى الفتنة كابن اللبون »...و آخرين «ومن كالم له عليه السالم عند مسيره إلى الشام.»...
پايان اين كتاب تقديم نامهاى اس��ت به پادشاه قاجار و حكايتى از چهار مقاله نظامى عروضى سمرقندى
در موضوع رسيدگى به نيازهاى دبيران .دبير اعلم در البالى صفحات اين كتاب از ديگر آثار خود نام مىبرد:
اتابكيه اقدسيه ،ترجمه جلد اول شرح مثنوى كه از تركى به فارسى (صص  4و  ،)132قرآنى كه به خط خود
نوش��ته است (ص  ،)4كتاب ادعيه ايام هفته با همكارى فرزندش ميرزا عزيزاهلل (ص  ،)6كتاب قزل چشمه
در علم عروض (ص  12ـ  )13و اخبار صادقيه (ص .)123
نويسنده با بيان اينكه هنگام تعطيالت ساالنه (فصل تابستان) آرزوى زيارت آستانه مقدسه حضرت على
بن موس��ى الرضا عليه آالف التحية والثناء را داش��ته ،ناگزير به علت عزيمت به ساوجبالغ براى جمعآورى
محصوالت كشاورزى ،توفيق نمىيابد .در فرصتى ديگر براى زيارت «مرخصى حاصل نموده ،حاضر مىشود
با آنكه زاد و راحله ندارد ،توكل به خدا و توسل به ائمه هدا را بهترين راحله و توشه مىشمارد .در اين توكل
و توس��ل ،ترجمه اين باب از فرمايشهاى يعس��وب الدين اميرالمؤمنين اس��داهلل الغالب على بن ابى طالب
صلوة اهلل وسالمه
عليه را برجاء واثق چارهس��از عبوديت خود قرار مىدهد و اين ترجمه باب ش��ريف را كه داراى انواع حكم
عقليه و نقليه و مراتب علميه و عمليه است ،به ماليمت براعت استهالل كه در توحيد ديباچه به قلم رسيده،
به چارهساز مسمى مىدارد و از اخالق رئوف چارهساز مسئلت مىنمايد .به تفضالت سبحانى اين سفر توكل
و توسل را به وسعت و نعمت دنيا و آخرت مقرون داشته و.»...
با اين مقدمه ،كتاب را به نام «چارهساز بىنياز كه سپاس را سزاست» ناميده و توشه زيارت حضرت على
بن موسى الرضا عليهالسالم مىسازد.
ساختار شرح :روش دبير اعلم ،آنگونه كه در تمامى كتابهاى شرح و ترجمه و تفسير آمده است ،نخست
براى آش��نايى خواننده ،متن حديث با اعراب گذارى كامل به نگارش درآمده؛ س��پس برخى واژهها و معانى
آنها در ساختار جمله پژوهيده مىشود؛ پس از آن برگردان و شرح و مفاهيم جمله نوشته مىشود .نويسنده در
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آخرين مرحله ،براى تثبيت و پرداخت معنى با گسترهاى فراتر از ترجمه به استفاده از شواهد قرآنى ،روايات،
ادعيه ،اشعار و تمثيالت روى مىآورد.
متن اين اثر مانند نثر دوره قاجار بر پايه شيوايى و ساده نويسى است و استفاده از جملههاى كوتاه ،كاربرد
فعل به صورت وصفى ،حذف افعال به قرينه لفظى و معنوى ،بر س��ادگى و روانى آن افزوده اس��ت؛ با اين
تفاوت كه الفاظ عربى بس��يار به كار رفته است .از ديگر ويژگىهاى نثر اين شرح ،استفاده از صفت تفضيلى
به شيوه زبان عربى براى واژگان فارسى و همچنين كاربرد صفت تشبيه ،استعاره كنايه ،تمثيل در متن است.
از نظر محتوايى اين اثر از ش��رح نهج البالغه مال فتح اهلل كاش��انى متوفاى  988ق) به نام تنبيه الغافلين و
تذكرة العارفين تأثير پذيرفته ،با توجه به اش��راف كامل ش��ارح به مثنوى معنوى از اين كتاب بهره بس��يارى
برده است« .چارهساز» شرحى است كه براى خواننده طبقه متوسط نوشته شده است.
شگفتى شارح از معانى بلند كالم :حضرت امام محمدباقر عليهالسالم فرمود :خاوران و باختران را بكاويد!
بىگمان دانش اس��توار و راس��تين را جز در اهل بيت نخواهيد يافت .على عليهالسالم چنان كه خود فرموده،
سرچش��مه فضايل اس��ت و انبوه فضيلتها از قلههاى روح او سرازير مىشود و دانش راستين از كوهساران
او سرچشمه مىگيرد.
اعجاز فصاحت و بالغت امير كالم ،على عليهالس�لام چنان اس��ت كه همه اديبان و سخنوران در مقابل
كلمات نهج البالغه س��پر انداختهاند و س��ر به تس��ليم فرود آوردهاند .دبير اعلم نيز در برابر عبارات پرمعنى و
بلند به ش��گفتى و حيرت دچار ش��ده كه حضرت ،معنى عالمى را در حرفى گنجانده اس��ت« :هريك از اين
فرمايش��ات مباركه با علو ش��أنى كه دارد ،هرگاه كتاب شرح نوش��ته آيد ،از غرض لطايف و معانى شريفه به
عجز و قصور اعتراف مىرود كه كالم الملوك ملوك الكالم معنى عالمى را در حرفى جارى فرموده» (ص
.)22
«س�لالت كالم مبارك و حالوت فرمايش مطاع به درجهاى اس��ت كه در عرض و شرح و تفسير بيان و
بنان را جز به يارى خود آن حضرت صلواة اهلل و س�لامه عليه يارى حركت نيس��ت و بىرهنمايى روحانيت
اين فرمايشات قوه تحرير و تقرير نخواهد بود» (ص .)64
« ...و قال عليهالسالم :اذا تم العقل نقص الكالم ،مىفرمايد چون به حد كمال رشيد عقل و خرد ،نقصان
يافت كالم ،كه تكميل عقل مس��تلزم كم گفتن باش��د .در فوايد خاموى بس��يار نوشتهاند كه حاجت به شرح
و بيان ندارد ،ولى هركس هر قدر در اين مورد نوش��ته باش��د ،اين فرمايش حضرت داراى همه آنها هست و
الحق نظير اين فرمايش از قوه بشر خارج باشد» (ص .)126
درباره حديث «نفس المرء خطا ُه الى اجله» :نفس زدن مرد قدم زدن اوس��ت به س��وى مرگ ،پس از پنج
صفحه شرح مىنويسد :اين تشبيهى است معقول و عالى ،چه اقسام سبعه تشبيه كه در اول اين باب باجمال
عرض شد ،ولى تشبيه نفس به قدم در طى اوقات معنوى و نيكو تشبيهى است برتر از علم بديع .الحق اين
تحصيليه بشريه و تقرير و تحرير
تشبيه در فرمايش حضرت صلواة اهلل وسالمه عليه بىنظير و خارج از قوه
ّ
است روحنا و جسمنا له الفداء» (ص .)134
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توس��ل به اهل بيت عليهمالسالم :ساوجبالغى در شرح حديث «الشفيع جناح الطالب» رشته سخن را به
بحث ش��فاعت مىكشاند« :بايد دانست كه ش��فاعت يوم الدين در واقع توال و تبرى براى آنهاعين قرب به
معبود است جل شأنه .غير از انوار طيبه اين درجه را انتظار نبايد داشت.
علـى اهلل فـى االمور تـوكلـى
وبالخمس اصحاب العبا توسلى
محمد المبعوث و بسبطيه بعـده
وفاطمة الزهرا والمرتضى على» (ص )121
در ذيل حديث «اولى الناس بالعفو اقدرهم على العقوبه» نگاش��ته اس��ت« :اميدوارم رئوف غفور با كمال
قدرتى كه دارد از اعمال ناشايس��ته و عقوبت اين فقير بى مقدار عفو فرمايد .يا ذالعفو والرضوان بجاه محمد
وعترته الطاهره».
مؤلف در صفحه  104در محبت واليت مىنويسد:
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ايا خليفه نوروز وخواجه شب قدر
كه مفتى دو جهانى و مقنى يم و كان
		
منت خداى نميدانم اينقـدر دانـم
كه بحر معرفتت را كرانه نيست عيان
روز محشر شود سياه چو قير
چهره منكران روز غدير
بـر والى اميـر كـل اميـر
شكرللهّ كه نيستم منكر
استفاده از آيات و روايت و ادعيه
ش��ارح براى پربار كردن و افزودن به غناى علمى اين ش��رح ،به آيات و روايات و ادعيه اس��تناد نموده،
فروغى ديگر به معنى و معنويت كلمات بخشيده است .در پرتو اين ارتباط مفاهيم بلند و استوار ،مىتوان به
سرچشمه وحى و عترت ره برد؛ خاصه اينكه نويسنده با قريحهاى ادبى و بالغى به شهود و رهيافتى نو دست
يافته است .در باب توكل نگاشته است« :در كالم قران مجيد مىفرمايد« :ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه»
و هم مىفرمايد« :وعلى اهلل فليتوكل المؤمنون» .منقول است كه حضرت رسول اكرم صلىاهللعليهوآله ،هر
ش��ب موقع خواب اين دعا را مىخواندند« :اللهم اس��لمت نفسى اليك وفوضت امرى اليك والتجات ظهرى
اليك» (ص .)75
الش��ر ش��ر منه» مىگويد ...« :كما قال تبارك وتعالى في
در ش��رح حديث «فاعل الخير خير منه وفاعل
ّ
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» يعنى اى مؤمنان پرهيز كنيد از بليه و عذابى
سورة االنفال« ،واتقوا فتنة ال ّ
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كه نمىرسد از شما مخصوص به كسى كه ظلم كرده ،يعنى اصابت مىكند اعم از ظالم و مظلوم ، ...آيات
مبارك ،برهانى است كه فاعل شر از خود شر شرتر است از طفيل او شر به وجود مىآيد؛ مثل آنكه از وجود
قوم موسى ناشى شد و مضرات آن به عالمى اصابت كرد» (ص .)83
درباره حديث « ...وال ظهير كالمش��اوره» با اش��اره به شرايط و وقاعد انتخاب مشاور ،نخستين گام را اين
مىش��مارد كه محك تجربه به ميان آيد و با اش��اره به «معروف بودن» مش��ورت با زنان و عمل برخالف
گفته آنان مردانگى را صفت مشاور مىداند و نه جنسيت او و مىگويد بسا مردانى كه به جز نام مردى هيچ
ندارند.
شرح صنايع ادبى :دبير اعلم براى معرفى فصاحت و بالغت حديث ،ناگزير شمارى از صنايع ادبى را براى
خواننده شرح مىدهد :صفت تشبيه همراه با مثالهاى گوناگون (ص  ،)14سجع و انواع آن :متوازى ،مطرف،
متوازن (ص  ،)31صنعت مراعات النظير (ص  ،)32صنعت اشتقاق (ص  )57و صنعت استعاره (ص .)65
ذي��ل حديث «اعجبو لهذا االنس��ان ينظر بش��حم ويتكلم ب��ه لحم »...صنعت تضمين م��زدوج را چنين
مىآموزد« :صنعت تضمين مزوج چنان باش��د كه دبير يا ش��اعر بعد از آنكه حدود اسجاع و قوافى نگاه دارد
و ش��رايط آن را به جاى آرد ،در اثناى قراين يا در اثناى ابيات دو لفظ مزدوج يا بيش��تر به كار برد؛ مثال از
قول پيغمبر صلىاهللعلي هوآله« :المؤمن دعب لعب كه حرف اول در دعب و لعب مختلفند؛ همچنين در كالم
مبارك حضرت سالم اهلل عليه شحم و لحم مزدوجند( .ص .)57
اس��تفاده از امثال و حكم :تالش نويس��نده بر اين است تا متن را از يكنواختى و پيچيدگى بيرون آورد؛ از
اين رو با ذوق ادبى و طبع شاعرانه خود ،به گفتههاى بزرگان و شاعران استناد مىكند و از لطافت و زيبايى
متون ادبى بهره مىجويد.
«قال ابوهاشم :قلع الجبال باالبر ايسر من قلع صفة الكبر [از جاى كندن كوهها به سوزن ،آسانتر است
از چيرگى بر خودبينى]» (ص .)42
«از بوذرجمهر حكيم پرس��يدند فرق ميان لئيم و كريم چيس��ت؟ گفت :الكريم من اس��توى عنده الذهب
وفضة وس��اير االحجار واللئيم من اس��توى عنده الذهب وفضه وس��اير االحجار»؛ يعنى كريم از راه استحقار
خاك و زر را يكسان مىشمارد؛ همان طور كه خاك در نظر بلند مرد كريم ،بىقدر است ،به طال و نقره نيز
وقعى نگذارد ولئيم دنى همان قسم كه از روى استعظام و نقره و زر و يواقيت و ُدر به نظر جلوه دارد و حجر
و مدر كوى و رهگذر را نيز موجب ثروت مىداند كه به انفاق مشتى خاك راضى نشود» (ص .)109
«جني��د بغدادى مىگويد :النعمة العظمى الخ��روج عن النفس الن النفس اعظم حجاب بينك وبين اهلل»
[رهايى از بند خويش نعمت بزرگى است كه ميان تو و خداوند حجابى بزرگتر از آن حايل نيست]
(ص .)130
با دست تهى آمدهام ز آنكه نزيبد
جز دست تهى تحفه خداوند كرم را (ص )9
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در ره عشق از آن سوى فنا صد خطر است
تا نگويى كه چو عمرم به سر آمد رستم (ص )21
اى گل به شكر آنكه شكفتى به كام دل
با بلبالن بيدل و شيدا مكن غرور ()39
نمونهاى از شرح :قال عليهالسالم« :امش بدائك ما مشى بك»( .ص  59ـ )60
در اين عبارت موجزه از بديع صنعت اش��تقاق اس��ت كه امش و مامش��ى هر دو از يك مأخذ و از مش��ى
مشتقاند؛ چنان كه در مثال اين صنعت و بقاى آن حضرت گفتهاند:
بقيت بقاء ال ّدهر يا كهف اهله
وهـذا دعـاء للبـريـة شـامـل
مىفرماي��د ب��ر و به راه صبر و صبر كن به مرض و آنچه ناگوار اس��ت به ت��و؛ يعنى از درهايى كه دارى.
اى اصبر على الداء اينجا مقصود ،مدارا با درد پنهان داش��تن اس��ت .آنچه ديده و شنيده شده ،دردهاى بسيار
بزرگ از نهفتن و پنهان داش��تن به وس��يله اندك معالجه و تفضل الهى عالج ش��ده و دردهاى مختصر از
زيادى وجع با اين و آن و شهرت موجب هالك آمده [است] احاديث و اخبار و كلمات بزرگان در اثبات اين
معنى است:
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گفت پيغمبر كه هركه سر نهفت
زود باشـد با مراد خويـش جفـت
الحاصل خود را منسوب به دردى داشتن ك َانَّه ناشكرى از حضرت خالق ودود است و اين ناشكرى ماللت
دارد و با اين وجه «الخمول راحة والشهرة آفة» اگرچه معانى ديگر هم دارد ،خالى از مناسبت نيست كه در
امراض صوريه نيز پوش��يدن دردها تش��كرات عبيدانه است كه همان صبر و تشكر و معالجه امراض صوريه
و معنويه خواهد بود و مىشايد كه مراد از داء درد عشق الهى باشد كه اين درد در نزد انبياء و اوليا پسنديده
است و هيچ وقت از اين درد خالص نجويند:
درد دفتر طبيب خرد باب عشق نيسـت
اى دل به درد خو كن و نام دوا مپرس»
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