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 تبلور ادبی عرفان اشراقی در ادبیات شفاهی شیعة پیشاصفوی 

 (اسدی هشاهنام)مطالعة موردی  
 *فرزاد قائمي

هشتم و های های توسعة تشیع در سدهتصوف و تشیع، یکی از ویژگی پیوند چکیده:

ثیر تصوف در فرهنگ تشیع این دوره کمتر بررسی شده نهم بود که مصادیق ادبی تأ

دهم  -است. در این جستار، برای مشاهدة این کیفیت، یک متن حماسی از سدة نهم

پیوند دو عامل عرفان و مذهب در این اثر حماسی، انتخاب شده است.  شاهنامه اسدی()

متن را به نمونة گذار ژانر حماسة ملی به حماسة دینی تبدیل کرده است و از آن با عنوان 

توان یاد کرد. این جستار به پیوند آرای شیعی و صوفیانه در این می« دینی -حماسة ملی»

در این اثر، و تحلیل کیفیت این تعامل و  )ص(محمدیویژه نمودهای نظریة نور متن، به

درنهایت، سطوح   و دار کردن متن برای تعیین زمان سرایش آن پرداختهنشان

تی، تحلیل شناخایدئولوژیک و سبک اندیشگی این متن حماسی برمبنای رویکرد سبک

 شده است.

 گفتمان  اسدی، عرفان و تصوف، اشراق، تشیع، حماسه، شاهنامه :هاکلیدواژه
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 24/8/1396؛ پذیرش مقاله: 20/6/1396پژوهشی است. دریافت مقاله:  –مقاله علمی 
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 مقدمه:
 «اسدی»منسوب یا سرودة شاعری با کنیة  های ناشناختة پس از فردوسییکی از حماسه، اسدی هشاهنام

دهد. مضمون اصلی آن روایت کهن رخ می شاهنامه است که در ادامة خط سیر حماسة ملی در

تم با فرزندانش بهرس لشکرکشی سلیمان به ایران و تقابل او با رستم و کیخسرو و تکرار الگوی نبرد

های پردازی )مؤلفههای ادبی و زبانی اثر، از حیث حماسهاست. با توجه به ویژگی ناشناختهطور 

تن که های خاستگاهی(، مسبکی( و خط سیر تطوّر حماسة ملی و کیفیت نفوذ عناصر دینی )مؤلفه

اواخر عصر تیموری یا  -دهمهای نهم تا تواند بین سدهشواهد تشیع شاعر در آن روشن است، می

دهد، رخ می شاهنامه سروده شده باشد. داستان این حماسه، در ادامة خط سیر -اوایل عصر صفوی

های ملی یا پهلوانی است، اما محتوای دینی در آن نفوذ قابل توجهی یافته در نتیجه بخشی از منظومه

 است. 

ه است شد سیمرغ در قلمرو فرهنگ ایراندر کتاب اولین اشارة گذرا به یکی از نسخ این متن  

 )سلطانیداند می «های دیگر و آن را دارای رنگ کامالً اسالمیحماسه تقلیدی از»را که مؤلف، متن 

ی معرف»اولین معرفی علمی و مفصل این اثر، مقالة نویسندة این جستار،  (.66-67: 1372گردفرامرزی، 

های زبانی و برخی ویژگیاست که « اسدی هشاهنامناخته شناسی و نقد متنی حماسة ناشانتقادی، متن

 -131 :1391)رک: قائمی، است  ادبی این حماسه را در سه بخش واژگانی، نحوی و بالغی بررسی کرده

بیت که در نسخ موجود شمار  23500هزار بیت )بیش از 24ای با کمتر از حماسه اسدی هشاهنام (.105

و در یکی از نسخ منسوب به اسدی طوسی « اسدی»آن اندکی متفاوت است( سرودة شاعری با کنیة 

 اهنامهشاست )انتسابی که با توجه به زبان متن قطعاً غلط است( و در ادامة خط سیر حماسة ملی در 

ی هاکامل و دو ناقص(، و ترقیمه شده از این حماسه )سه نسخهناساییسخة شپنج ندهد. در رخ می

 در ابتدای یک مناجات است. نامیده شده اسدی هشاهناممالکان، اثر بارها های نسخ و برخی یادداشت

ق دربارة سراینده یا زمان دقی نام اسدی به عنوان سراینده ذکر شده است.در متن اثر در ضمن کتاب، 

های ملی پس از سدة هشتم، ساختار تن اطالعاتی وجود ندارد. متن همچون غالب حماسهسرایش م

با توجه به سبک ادبی و زبانی، محتوا و روایت اثر، تألیف آن احتماالً در قرن نقالی دارد و  -عامیانه

 1.از حیث منابع، تحت تأثیر روایات شفاهی بوده است و نهم یا دهم هجری پایان یافته
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درستی شناخته نشده است، به علت تعلق آن به دورة مهم دگرگونی به اینکه این متن به با توجه

مذهب اکثریت جامعة ایرانی از تسنن به تشیع و نقش بنیادین عرفان در این دگرگونی، شناخت 

اثر از ارزش زیادی برخوردار است. این تحقیق، پژوهشی سبکی، در  صاحبِهای اجتماعی اندیشه

 بر نقش محوری دو گفتمان غالب تشیع و عرفان در این متن است.ندیشة اثر و مبتنیحوزة سطح ا

ررسی از حیث ب، سطح فکری و محتوایی دراسدی،  هشاهنامروش پژوهش، بررسی سبک اندیشگی 

ه عطف به ک استهای زبانی، بالغی و ایدئولوژیک های موجود در الیهبا توجه به نشانه گفتمانی متن،

و  های هنجار نوع حماسهکیفیته اواخر عصرپیشاصفوی یا ابتدای صفویه، متن در نسبت با تعلق اثر ب

غیرشیعی  تشیع امامی و تصوف شیعی یا -بستر تاریخی و دو گفتمان غالب در ایدئولوژی عصر سرایش

بی مذکور ها در ادبیت متن ادتا چگونگی نمایندگی این گفتمان ،شودبررسی می -متمایل به تشیع

  های ذیل نمودار گردد:مبنای پرسشبر

ه ای در سطح ایدئولوژیک این متن وجود دارد کدر ارتباط بین بافت و اندیشه، چه نقاط برجسته .1

 کند؟مشخص می 2«حماسة منظوم فارسی»جایگاه آن را در سیر تکوین نوع ادبی 

که عصر  10و  9های متن در سطح اندیشگی، در سیر تحول ژانر حماسة منظوم فارسی، در سده .2

گذار از حماسة منظوم رسمی به رمانس منثور شفاهی است، چه جایگاهی دارد و آیا از این حیث، 

 فردیت سبکی پیدا کرده است؟

محتوا با  دینی، ارتباط -در نوع حماسة ملی اسدی شاهنامهستای تبیین تشخص سبکی متن در را .3

 متن چگونه در متن قابل رصد کردن است؟برون

شود، در تکمیل پاسخ دو پرسش آغازین فوق، کیفیتر بخش پایانی مقاله، کوشیده میهمچنین د

بررسی بخشد، های سبکی این متن را در اعصار میانه )عصر گذار حماسه( تشخص میهایی که ویژگی

 شود.
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 اسدي هشاهنامشناسی بک.  س1
 دو گفتمان غالب بر عصر سرایش )تصوف و تشیع(از منظر  

 ررسی ایدئولوژي متن در سطح اندیشگی، در نسبت با تصوف.  ب1. 1

، به عنوان متنی حماسی، در دو سطح، از حیث آرا و افکار و معتقداتی که اسدی هشاهنام

 کند، قابل بررسی است:نمایندگی می

، از دو منبع حکمت خسروانی )منابع فردوسی( و فردوسی شاهنامههایی که در تداوم اندیشه. 1. 1. 1

، شاهنامههای پس از آرای شخصی و نگاه او به زندگی و جهان و تقدیر وجود داشته است و حماسه

-آموز تکرار کردههای حکمتگیری مواقع و پایان و آغاز داستان و مثالها را در قالب نتیجهآنبیشتر 

اوی ح ابیاتِچه حجم پایین رچنین آرایی در باب تقدیر و فلک و روزگار دارد؛ اگنیز،  اسدیاند. 

تواند از شخصیت شاعر حکایت کند که چندان نگاه حکمی یا خیامی که هم در این نوع نگاه، می

منابع خسروانی فردوسی و هم منظر حکمی  او جایگاهی داشته، جایی در طرز فکر او ندارد و همین 

جعه و شکست در ااشارات پراکنده، بیشتر از سنت ادبی حماسة ایرانی که نکوهش تقدیر و فرافکنی ف

  آن نقش کانونی دارد، متأثر شده است.

هایی که از فضا و بافت تاریخی و فکری و مذهبی عصر شاعر و شخصیت خود او، اندیشه .2.  1. 1

 اند: محور فکری به اثرش نفوذ کرده چهاردر 

ی یا طومارهای نقالافکار و باورها و خرافات عامیانه که احتماالً متأثر از منابع شفاهی او و  یک.

  .روایات شفاهی به اثر نفوذی گاه و بیگاه و پراکنده دارند

ی و غرور گرایهای شیعی که از فردوسی تا طومارهای عصر قجر، در پیوند تشیع و ملیاندیشه دو.

طلبانه )پیوندی که نقش تاریخی شعوبیه در آن انکارناپذیر و جایگاه فردوسی در تثبیت آن، نقطة بوم

ی روشن است( در باب تشیع شاعر نیز، اگر تشیع فردوسی در قرن چهارم، متأثر از رواج آرای عطف

گرایانه متمایل است، تشیع در مسیر رشد منظر سوی نوعی منظر فلسفی و عقلمعتزله و اسماعیلیه، به

 . شتم استسوی مذهب دارد که متأثر از شرایط تاریخی پس از قرن هایمانی و والیی، منظر متفاوتی به

نوان ونه بیتی است که ذیل عای سینامههای ایدئولوژیک این متن، ساقیترین بخشیکی از مهم

 همشاهنا، بر زبان شاعر جاری شده است. ناظم در متن «به درگاه یزدان پاکمناجات حکیم اسدی »
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و در آن پس از طلب باده از ساقی به ستایش پیامبر  (3308 -3347 )ابیاتای سروده نامهساقی اسدی

  پرداخته است: )ص(ماسال

 بده ساقی آن می که باشد حالل

 ز بی هوشی آیم زمانی به هوش

 از آن می که اکسیر جانم شود

  

 رهان جانم از محنت قیل و قال 

 که بر مه رسانم چو مستان خروش

 دوای دل ناتوانم شود... 
 (3308 -3310 اتیاب)                         

ههای مختلف عرفانی و دورمفهوم می حالل، مفهوم سمبولیکی متعلق به عرفان است. در فرقه

فته است هایی یاشود که به مرور تفاوتهای تکوین شعر عرفانی فارسی، تفسیرهایی از شراب می

از مضامینی که در این تفسیرها پیرامون چیستی شراب  (.215 -218: 2، ج1369 ،و طارمی  پورجوادیک: )ر

اعراف: )  شریفه: هکه به گواه آیاست  بنی آدمو میثاق پروردگار با  عشق ازلیطرح شد، 

به شراب الست تعبیر شده است. همچنین مفهوم عشق کیهانی )محبت همة افالک و ذات هستی  (172

راب عشق، از ش نهمیخابه   و تشبیه دو جهان عربیابن به خداوند( تحت تأثیر شیوع مکتب عرفانی

تعابیر  ها رساله در شرحبه بعد، ده از اوایل قرن هشتم متداول شد. شعر عرفانی فارسی هفتم، در قرن

حسب رفته، بهکار میددی که برای شراب بهها، حتی الفاظ متعنوشته شد که در آن رمزی صوفیه

ها یافت های عهد تیموری و صفوی نمودهای آننامهمراتب و منازل سلوک تفسیر شده که در ساقی

ب کردند و به همین سباستفاده می تجلی از مفهوم اغلب« شراب»عربی در تعریف شود. پیروان ابنمی

تفسیر اسدی از  (.608 -611 :1337ک: الهیجی،  )ر بردندکار میرا به «شراب تجلی»گاه ترکیباتی چون 

جان( برساند )ماهیت پارادوکسیکال می(  هوشی به هوش حقیقی )هوشِ، که او را از بی«حالل می»

اش دهد، یعنی عاشق را به محبت معشوق متصل «آشنایی»و به نزد معشوق  «ز درد جدایی، جدایی»و 

شاعر شود تا به گیتی گهر برافشاند )ذوق(، تفسیری کامالً متأثر از  «اکسیر جان»حال کند و درعین

 مسلک سکر خراسانی است. 

سرایی در میان منظومة حماسی نیز سنتی کهن است؛ بسیاری فردوسی را مبدع سرایش  نامهساقی

ی، و یهای حماسی و بعد غنادر البالی منظومه چهارم و پنجماین سبک از سدة اند و این نوع دانسته

حال پیشینة در قوالب غیرروایی شعر فارسی چون قصیده و غزل نیز جای خود را باز کرده بود، درعین

که  (32: 1340فخرالزمانی قزوینی،  ؛7: 1368)گلچین معانی،  رودنمیتر قرن هشتم عقبنامة مستقل از ساقی
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های نیمة نامهکند. ساقیدا میدوران اوج آن، از سدة دهم به بعد است که تنوع و تکامل ساختاری پی

؛ (103: 1385ر، )جوکادهند های وقوعی و بعد سبک هندی را نشان میبه بعد، ویژگی ماول قرن ده

مستقلی دارد )نسل نامه ساختار نیمهاین ساقیها تهی است. نامه یکسره از آنهایی که این ساقیویژگی

تقادی، ای اعپایانی است که به دعا یا شریطه وگندنامة( و حاوی قسیمه یا س9و  8های دوم رایج در سده

ده شود و در آخرین بیت به دوازختم می و ستایش پیامبر )ص(متضمن بر درود بر روان حضرت رسول

های قرن هشتم به بعد رایج است، و در آن شاعر ساقی نامهقسیمه در غالب ساقیای دارد. امام نیز اشاره

و مدح ائمّه از مضامین  )ص(دهد. در این میان، نعت نبیمقدسات سوگند میرا به انواع موضوعات و 

در عهد صفوی، با حضور و ( 563: 1388 )کیهانی،های عهد تیموری و صفوی بوده است نامهمتداولِ ساقی

سوی عقاید شیعی متمایل تدریج از مضامین عرفانی به، این شعر به«ساقی کوثر»به عنوان  )ع(امام علی

 اسدی: نامهساقی ود. بنابراینشمی

های هفتم و های عرفانی متداول در سدهنامة عرفانی است که به خوانشاوالً یک ساقی .1

 نامة عصر صفوی.است و نه یک ساقی وامدار هشتم خراسان

تاً کهنی ساختار نسبای غیرمستقل )در ضمن یک اثر حماسی( است که نامة سادهساقیثانیاً،  .2

اند، های متأخر پس از سدة یازدهم که مستقل، بلند، فنّی و پیچیدهنامهساقیدارد و به 

 شباهتی ندارد. 

در آخرین  .های سبک عراقی از حضرت رسول استهمچنین بخش مدحی آن کامالً مشابه مدح

دارد. کاربرد وام دهد که افالک از ایشان به اعزاز هشت و چهار قسم میبیت این مدح، خداوند را 

 دارد. طور پوشیده به دوازده امام عنایتتعبیر در کالم شاعر، به این

ش متن در فضای ادبی این حماسه، رشد گراینی برونبخش دیگری از تأثیرات گفتمان عرفا سه.

داده در فضای ژانر ملی، ردهای حماسی رخراض ملّی، قومی و خونی است. در نبجای اغبه توحید به

های اخالقی حاکم بر طبقة پهلوانان و مبنای ارزشهای ارضی یا قومیتی، یا برنگیزهبر سر ا بیشترنبرد 

تن، ت گرفته است. اما در این مکه از اشرافیت جامعة فئودالی نشئ ای استمتأثر از بافت تاریخی

ند و جهان را با ادر جدال پرستیقهرمانان انگیزة توحیدی دارند و چون یک سالک مبارز، با بت

 فهرست تاجداراهکنند. در صحنة مجلس آراستن شیدی که روح عرفانی دارد، تفسیر میتوح

را از  یدانسته، گمراه یو یشاه را مرتبط با خداپرست یشاعر فرهمندی رستم نامدار، کاله برازرّین
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ن ستابا رانیا یکه خاستگاه آن به حکمت خسروان یانکته شمرد؛یبرم انیفرّه از ک یگردانیعوامل رو

او فرهمندی کیان را در تناقض با گمراهی  گرددیشاه بازم یدربارة فرهمند انیرانیا یاسیو تفکر س

  اند. خوپرست را به توحید می. رستم این شاه بتداند که عصارة حکمت خسروانی استآنان می

 بدو گفت رستم که ای شاهِ راد

 نه زیبا بود از شهان، گمرَهی

 کردگارشهان فرِّه دارند از 

            

 نکویی ز شاهان به دین و به داد 

 که شاه است پیرایة فرَّهی

 چرا بت پرستند در روزگار؟
                              (8539- 8537) 

کند، مبتنیهای مظاهر ارباب انواع شرک ذکر میو استداللی که برای نفی تجسّد و الوهیّت بت

 ابراهیمی است:بر نظام علّی ادیان 

 جمادی چه داند خدایی به دهر

 نیارد کند دور از خود گزند

 به آتش بَرَند و بکوبند سر

 نه داند نه بیند و نه بشنود
                         

 نه بیند، نه بشناسد از نوش، زهر 

 به گاز ار ببُرّند بندش ز بند

 به پتک و به سندانِ فوالدگر

 دروا نیست هر کس بدو بگرو
                                     (8543-8540) 

اسدی در گفتمان توحیدی خویش، ارتباطی علّی و تسلسلی بین توحید و نبوّت و معاد،  رستمِ

در  گفتمان در حال تکوین تردیدبیکند که طرح میرا مفهوم عرفانی والیت در دین  در پی آنو

 جامعة عصر او بوده که مرحلة گذار از عرفان اشعری به عرفان شیعی بوده است:

 سزای پرستش کسی را رواست

 رسوالنْش بر حق، کالمش یقین

 ور و ماه و چرخِ روان آفرید خ

 تن خاکِ آدم از او زنده شد

 هم او پرورانَد، هم او بشکَرَد

 بهشتبَرَد نیکوان را به سوی 

 نباشد هر آن چیز گوید، دروغ

 که دانا و بینا و برجا خداست 

 سان سپهرِ بَرینبرآراست زین

 همان در تنِ مرده جان آفرید

 مالیک به پیشش سرافگنده شد

 ز دنیا هم او سوی عُقبی برد

 از بهر بدکارِ زشت بود دوزخ

 خور و ماه دارند از وی فروغ
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 اگر صد زبان باشدم در دهان 
    

 نیارم کنم قدرتش را بیان
                                    ( 8551-8544) 

حماسة  پهلوانی که رسالت خداوند از زبان رستم پهلوان است. این ابیات، بیانیة غرّایی در توحید

خشی از بتوحیدی غالب،  -دینی به وی تفویض شده است. البته در کنار این گفتمان عرفانی -ملی

جمله در بخش همراهی رستم و کریمان )فرزند برزو، شناسی شفاهی است. ازین متن، دینا هایارزش

ده است، ها تفویض شای که از جانب سلیمان نبی بداننوادة رستم( در این متن، در مسیر رسالت دینی

در  ها گسترش یافته است.شود که دو کیش کفرآلود در آناز دو شهر آچین و سماوات یاد می

ستش خدا پر -وار یک شاهونگویی و در دیگری، تجسد الهی و فرعین شهر، بت زرّین سخننخست

پرستی یا کیش پرستش فتیش )اصطالح به کاررفته در شاه( بتدر آچین )شهر شهبال شود.می

ی خدای -شهر )شهر جبّارشاه( کیش شخصیت شاهشناسی برای نامیدن بت( و در سماواتانسان

کشد تا یک پهلوان دینی، اژدها می مثابة( رواج دارد. در این بخش، کریمان، بهخدا -)پرستش انسان

رستم، در مقام یک مبلّغ مذهبی، یا یک بتکده ویران کند و خدایان جمادی را درهم بشکند و 

 پردازد:پیامبر عمل کرده، با منطق گفتمان توحیدگرایانه، به نفی پرستش خدایان سنگی میشبه

 که باشد خداجمادی نشاید 

 به تمثال او بود دیو لعین

 نبیند، نداند، ندارد خرد
 

 سان کنندش سر از تن جداکزین 

 که با تو سخن گفت از قهرو کین

 پرستندة او بود کم ز دد
                           (9475-9472) 

رایانة حضرت گفتمان توحیدگ های قرآنی شکل گرفته باشد.تواند تحت تأثیر آموزهاین ابیات می

دارم[ کنندگان را دوست ن]غروب :در نفی پرستش اجرام آسمانی و آیه ابراهیم

از زبان وی، که در ردّ پرستش خورشید و ماه و ستارگانی که ناپایدارند، نازل شده است،  (76 :)انعام

رشد فرهنگ توحیدی، نقطة عطف این تکوین ایدئولوژیک در  شباهت با این منطق رستم نیست.بی

 پردازش شخصیت قهرمان حماسه است.

گیری محور فکری و عاطفی سبک عراقی نقش بنیادین داشته، در عرفانی که در شکل چهار.

ان فترت این سبک، تا اوایل دورة صفوی، حتی پس از آن در شعر سبک اصفهانی نیز نمود روشن ردو

نامه که اشاره رفت، یکی از بهترین نمودهای عرفان ساقی براین اثر تجلی روشن دارد. عالوهدارد، در 
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های رستم به سلیمان است که کامالً تفسیری اشراقی از جهان آفرینش و ، پاسخشاهنامة اسدیدر 

دهد که از گسترش آرای عرفانی در عصر و جغرافیای حیات شاعر حکایت مفهوم توحید ارائه می

شناسی خداوند، هایی در معرفتکند: پرسشکند. در این مناظره، سلیمان چند پرسش از رستم میمی

قدیر ت منشأهدف از آفرینش، علت خمیدگی چرخ، و درنهایت، خاستگاه تکلم در نفس ناطقه و 

 انسان: 

 این آفرینش چه بُد مدَّعا ... از

 که باشد که در تن سخن گویدی

                                    

 چرا خم شده چرخ بهر دعا؟ 

 به حکم که باشدکه تن پویدی؟
                                             (996-995) 

پرستی، و در دفاع از دین های خود دربرابر کفر و بتای در بیان دالوریرستم، پس از مقدمه

رو و دیگر ایرانیان به از ایمان خود، کیخسهای پیامبران آسمانی، خدا، و شهادت به حقانیت کتاب

 شود:گوید که با همان دین موسی یکی قلمداد میمی «یزدان»دین و رای 

 ابر دین یزدانم و رای او

 تو را نیست دین دگر در جهان

                                           

 دانمی جای او...به هر جا همی 

 به جز دین موسی که هستیم آن 
 (1012و  1009)                                       

های نبی، رستم ضمن تکرار اندیشة مشهور عارفان ایرانی که آغاز آفرینش را و در پاسخ پرسش

ه شباهت غریبی کند کای را تبیین میدانستند )در ازل پرتو حسنت...(، منظر عرفانیبا تجلی مرتبط می

ای که به اقرار خود او، با الگوی کهن فرّ کیانی در حکمت ارد؛ نظریهبا حکمت نوریة سهروردی د

 اعتقاد به الزمة هدایت عمومی افراد جامعه با نفوذ فرّه )در خسروانی )خرّه به تعبیر سهروردی( و

ش های اورمزد با تابمرتبط است. تداوم بخت آفریده «بخت»صورت عمل به خویشکاری( و نظریة 

-در حکمت نورانی شیخ اشراق با اعطای نور نوراالنوار به جهان وجود میسر می فرّه و سریان حیات

در نظریه فلسفی سهروردی هستی غیر از نور و جهان جز اشراق نیست و هرچه در جهان به شود. 

گونه که نورهای دیگران به او آید نور است. انسان هم از این قاعده مستثنا نیست و همانوجود می

تواند که می است «فیاض»ه، وجودی تابد. بنابراین انسان، در مراتب نورینیز بر دیگران میتابد، او می

روشن شود یا روشن گرداند. رستم نیز توصیفی نمادین از کیفیت اشراقی تجلی حقیقت در وجود 

فیّاض،  تابد و انسانِآفتاب )نوراالنوار( بر انسان می «گنج»دهد که مطابق آن، فیضان نور از ارائه می
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اش، به همة موجودات هستی، بخت و مقدس آسمانی منشأتاباند و این نور، از نور را به جهان بازمی

 .رساند )مشابه مفهوم خسروانی وابسته بودن تفویض بخت به تابش فرّه(ها را میروزی آن

 چو کرد آفتاب تجلی ظهور

 اوست جهان روشن از نور واالی

 ربدین جانور خیل چندین هزا 

 نه از دادن روزی آید به رنج

                       

 نور در این کالبد هم بتابید 

 به هر جا که بینی همه جای اوست

 شماررساند همی روزی بی

 نه چندان که بخشد، کم آیدش گنج
                                           (1021-1018) 

قداست نمادین آفتاب است: پیامبر سامی، از میان همة نکته شگفتی در این مناظره، تأکید بر 

 «؟که این چرخ کرده است، این آفتاب»: کنددار میافالک، وصف خدا را با آفرینش آفتاب نشان

شود. پهلوان ایرانی، چنان موبدی گرایی در پاسخ رستم نمودار میاما اوج این اشراق (؛992رک بیت)

ک و داند که هستیِ هر چه در خشکند، این میکه بر اوج سیر میپارسی، دلیل باالنشینی آفتاب را 

 اش، در آسمان حرکتهزار جفت چشم، بر فراز گردونهتر است، پاسداری شود )همچون مهر که با ده

وان آفتاب، به عن بخشباشد(؛ همچنین از نقش روشنی کرد تا حامی و مهربانِ مخلوقات اورمزدیمی

 ند:کیک چراغ )تابش فرّه در حکمت خسروانی و فیضان نور در حکمت نوریّه یا اشراق( یاد می

 سِیَراز آن آفتاب است باال

 چراغی است در راه پروردگار

                                   

 که  زو پرورش یابدی بحر و بر 

 مردان کار که تا کم نگیرند
                                            (1016- 1015) 

 در )ص(اش، ضمن اشاره به عظمت نقش شخصیت رسولنامهدر ساقی )ص(اسدی در مدح پیامبر

گوید. با این اشارة قرار کائنات، از جایگاه نور محمدی در پدید آوردن افالک و عناصر سخن می

هایی از این اثر، از حکمت اشراق او در روایت بخش صریح، تأثیرپذیری شاعر منظومه یا منبع احتمالی

 انکار است:سهروردی غیرقابل

 .خور و ماه و کیوان و چرخ..

 روان ز نور محمد پدید آمده
                

 ز روی زمین تا به هفت آسمان 

 لید آمدهکه او قفل دین را کَ
                                         (3331-3330) 
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 و شدت اشراقی و متکی بر خوانش عرفانی تجلی ازلیدهد که بهدربارة آفرینش نیز تفسیری می

روایت حافظ را از تجلی ازلی  است؛ این تفسیر -کویژه مالئبه -گناه و عصیان و کفران مخلوقات

نسبت  گانفرشتز تجلّی دم زد/ عشق پیدا شد و...( و تقابل آن با سرکشی و جهل  در اَزَل پرتو حُسنت)

کند. شاعر، ( را به ذهن متداعی میای کرد رُخَت دید مَلَک عشق نداشت...به محبت الهی )جلوه

کند که جایگاه حقیقی هر مخلوق در آن مشخص ای آبگون تصور میجبروت الهی را چنان آیینه

 بود، اگر چه مخلوقات، سرکشی و جهل را سرمایة گمراهی خود کردند: 

 زآب خدیو  دآینه بو یکی

 نکردند ادراک معبود خویش

                                   

 ز دیو بود پیدا پری هم در او 

 کرده کیشجهل، گم]و[ز مغروری
                                        (1025 -1024) 

ر او تعظیم کنند ب فرشتگانکند تا افالک و ترین عنصر سرشته میبه همین جهت، انسان را از پست

ند علت فرمان خداو پشت است. شاعر در این ابیات، تفسیری ازو آسمان نیز به همین جهت، خمیده

کند که بسیار جالب توجه است. جهل و خودفریفتگی بر انسان ارائه می برای سجود فرشتگان

وند موجودی خاکی را بر ها نسبت به لطافت طبع الهوتی خود، باعث شد خداکرّوبیان، و غرور آن

شدت مالمتی است که ها برتری دهد تا این غرور را به داروی مالمت عالج کند. این تفسیر بهآن

 ( باشد:9تا  7تواند از دالیل تعلق متن به قرون شیوع این اندیشه )خود می

 از آن روی از خاک، آدم نمود

 چو بشناخت او ذات پروردگار

 به تعظیم آدم فلک گشت خَم
                                           

 ز ادراک خود کرد آدم سجود 

 فلک، اختران کرد بر وی نثار

 بیش و کم  ها دگرسخن نیست زین
                                         (1028-1026) 

مصرع دوم، سببی است: به این علّت از خاک « ز»به معنی انجام و ساختن و  «نمود»، 1026در بیت 

آدم را آفرید و آدم از روی ادراک خود )که فرشتگان نداشتند( سجده کرد. در این ابیات، شاعر از 

ک نی شدیدی دارد. برتری آدم بر مالئدهد که صبغة عرفاقرائتی از آفرینش را ارائه می ،زبان رستم

 هنگ موضوع مهمّی بود:در این فر

 بخواه جام و گالبی به خاک آدم ریز  اقیای س چیستکه فرشته عشق نداند 
 (229: 1380)حافظ،                             

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            11 / 21

https://erfanmag.ir/article-1-1041-fa.html


 ویک/ شماره بیستسال یازدهمژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/ پ                                                                    116

و نفس ناطقه و جوهر کلمه را به تابش نور الهی )معرفت اشراقی انسان نسبت به نوراالنوار( نسبت 

 دهد:می

 سخَنبپرسیدی از من که در تن 

 یکی پرتو از نور پروردگار

 تن خاکی آمد همی در سُخَن
 

 عَدَن که گوید به کردار روز 

 بتابید از لطف او گاهِ کار

 درآمد به فرمان آن ذوالمِنَن
                                             (1031-1029) 

( هوشی: هوشِ جانرفت در بیدرویشان و مفهوم خراسانی سکر )مع «حق...حق»گفتن و « یاهو»و به 

 اشاره دارد: 

 دل عارفان زنده از نام اوست

 

 همی مستی عشق از جام اوست 
                                              (1033) 

دهندة اصلی تصوف شیعی در قرن هشتم و نهم است که پیوند اشراق و تشیع، از محورهای شکل

 صفوی، اندیشة کسی چون مالصدرا را شکل داد.اوج شکوفایی فلسفی آن در عصر 

 شد گفتمان تشیع: شاخص اصلی در فردیت ایدئولوژیک متن. ر2. 2

هم که عصر های هشتم و نبه باور پژوهشگران تاریخ اجتماعی تشیع، شاعران در گسترش تشیع در سده

ای فته بود، نقش عمدهدست هوالکوی مغول( پایان یاها بهستیزی خلفای عباسی )با فروپاشی آنشیعه

داشته، حضور شاعران نامور در قرن نهم در شهرهاى نیشابور و سبزوار باعث گسترش تشیع در این 

ولی شعر چگونه این نقش را ایفا کرد؟ یک عامل مهم . (59 -82 :1386پور، ک: حسین)رمناطق شده بود 

شیع و مدح تدر این زمینه تصوف است که پیوند دیرسال آن با شعر، ازسویی، و پیوند نوخاستة آن با 

 های هشتسدهویژه بدل کرد. شاعران شیعی اواخر ، شعر را به عامل گسترش تشیع، بهائمه، ازدیگرسو

رودند، سند، یا حتی شاعران غیرشیعه که از مناقب امامان شیعه میداشتگرایشی به عرفان  اغلبکه  نه و

هانری کربن خصوصیاتى که حکمت شیعى را به عرفان و گواه تحقق این رسالت تاریخی هستند. 

گرایى، آشنایى با اسرار و دهد، مشتمل بر تمایل به باطن و باطنمعناى عام کلمه پیوند میتصوف به

نزدیکی  (.256: 1، ج1361)کربن،   داندو اعتقاد به والیت می )ع(ق تعالیم ائمه اطهارمعارف باطنى از طری

 ؛ر کردتتشیع به تصوف، نقش رازآیینی و سمبولیزم را در شکل دادن به فرق شیعی آن عصر شاخص

های مقدس پیشااسالمی ازجمله، اعتقاد به تجلی امامان و تبلور چهرة انسان کامل در سیمای شخصیت
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ای بود که در فرق فکری تشیع ها در خواب و رؤیا، اندیشهپذیر آنل مسیح و سلیمان و ظهور تأویلمث

نفوذی که تشدید آن در عصر  .این عصر و نمود آن در افکار و باورهای مردم عامی نیز نفوذ کرد

 یک ، از این حیث، به عنواناسدی هشاهنامصفوی، به رشد خرافات مذهبی در این عصر دامن زد. 

فوی گرایی عصر صاش در حد عالی نباید باشد، هنوز از خرافاتمتن حماسی که دانش دینی سراینده

گاه رازآیینی خسروانی با عرفان اسالمی که از ویژگیباوری و پیوند گاه و بیفاصله دارد، اما تجلی

ن ت. یکی از بهتریتوان بازجسهای قرن هشتم و نهم است را هم در عرفان اسدی و هم در تشیّعش می

عنی ی ، شمن باستانینمودهای این گرایش، اشاره به تجلی نور محمدیه بر چهرة رازناک یک موبد

در نزد آصف، زال بشارت  ،های شگفت این اثر است. در مجلس زال و فرامرززال، در یکی از صحنه

 پیش از نزول را، اسالم گوید که کیخسرو نیز با واسطة سروشدهد و میرا می )ص(ظهور محمد

ة و قرائت دوازده امامی شیع )ع(شاعر از زبان شخصیت داستان، به حقانیت علی دریافت کرده است.

 دهد:امامیه از والیت رسول گواهی می

 بسی راز بنهفته زال گزین

 به دین محمد ورا مژده داد

 به پور عمش صاحب ذوالفقار

 ندیده به دین محمّد شدیم

 دین اوهمان شاه ما هست بر 
 

 به آصف بیان کرد از بهر دین 

 که جان و دل ما از اوی است شاد

 ند هشت و چهاراپس از وی امام

 به کیش و به آیین احمد شدیم

 گزیده به جان کیش و آیین او
                                         (6674-6670) 

)تبلور اعداد مقدس در حروف(، استفاده کند از هشت و چهار اینکه هر جا به امامان اشاره می

ود( شاش در حروفیه دیده میتواند به اعتقاد شایع در آن عصر )که شکل افراطیکند، آیا نمیمی

دربارة تقدس اعداد و حروف اشاره کند؟ این اعتقاد فرق شیعه به نقش سمبولیک اعداد، از حیث 

عدد هفت،  اسماعیلیه، به عقیدة ه اعداد دارد. مثالً تاریخی، ریشه در منظر تأویلی و باطنی اسماعیلیه ب

ت هف»و « هفت آسمان»شود و مقصود از ویل مىتأ« هفت امام اسماعیلى»کریم به  در سراسر قرآن

شکل عامیانة همین باورهای  (.244: 1361)کربن، اند گانهها در باطن، امامان هفتو نظایر این« دریا

نجومی کهن بوده که با گسترش تشیع، از سدة دهم، در میان مردم عادی بسیار معمول شده  -حکمی

است. حتی وعدة نزدیکی به آخرالزمان )زمان پیش از ظهور(، اعتقادی است که از زمان حملة ترکان 
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نهم، در متون مختلف از آن بسیار ویژه پس از حملة مغول، تا انتهای قرن سلجوقی شدت گرفته، به

 شود:و در این متن، ابیات مذکور در بشارت ظهور از زبان زال، بدان ختم می شدهیاد 

 نگهدار این سرّ ما در نهان
 

 که نزدیک گردید آخر زمان 
                                         (6072) 

د، اعتقاد به نور دهتصوف از منظر شیعی پیوند مینکتة دیگری که این متن را به گفتمان عرفان و 

د که تصوف و تفکر اشراقی را به تشیع پیون ،محمدی است که در همین بستر فلسفی مورد بحث

بر موارد افزون، اسدی هشاهنامزد، در قرن هشتم و نهم در آرای شیعیان نمودهایی دارد. در می

است و  یافته همخوانیها نیز، اعتقاد به این تفکر اشراقی، با قرائت شیعی، ، در دیگر جایگاهشدهبحث

 خورد:  لة شیعی شفاعت پیوند میتأکید بر مسئلة عرفانی نور محمدیه، حتی به مسئ

 پیغمبران اعزازخدایا به 

 به پور عمش صاحب حلم و جود

 شرف یافت زان کعبه اندر جهان

 به اوالد پاکش، ایا کردگار

 گناهم به آل علی که بخشی

 به هشت و چهارم ببخشی گناه 

                                       

 به نور محمّد شه سروران 

 ات آمد اندر وجودکه در خانه

 جا عیانکه موال ز مادر شد آن

 که باشد جهان را از ایشان قرار

 ام منجلیز عصیان کنی نامه

 که مویم سفید است و نامه سیاه
                                    (20319- 20314) 

یابد و منابع اصلی شیعه، ضمن تأکید بر روایات اعتقاد به نور محمدی، در آرای شیعی نفوذ می

 نور بودن سابق بر داللت که روایاتی ویژهبه ورزند؛می تأکید مشابهی مضامین برمتضمن این اعتقاد 

 نوری اتحاد به روایات برخی در (.360 :18، ج ق1403مجلسی،   ک:)ردارند  مخلوقات قاطبة بر حضرت آن

ازجمله:  .است شده اشاره نیز حضرت آن با )ع(علی حضرت

 اندیشه، این .(134 :1ج ،ق1404 بابویه،ابن) 

وفیانة قرن ص -در اشعار شیعی یابد، راه شیعه حکمی و فقهی متون به صفوی عصر در اینکه از پیش

 همنای متعلق به افچنگی، شاعر خراسانی قرن باره قصیدهنهم نمودار شده بود. یک نمونة خوب دراین

و نقش ازلی  «علی نور»اسرائیل و تشیع، اعتقاد به قدیم بودن نور پیامبر و است. پیوند میان انبیای بنی

ند که اة شاعر خراسانی، نکاتی در این متنداین نور در خلقت افالک، در کالبد لحن حماسی قصی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            14 / 21

https://erfanmag.ir/article-1-1041-fa.html


   119                                                                تبلور ادبی عرفان اشراقی در ادبیات شفاهی شیعة پیشاصفوی

-های مدیحهنیز از ویژگی «روایی بودن»رد بحث اسدی در این باره دارند. شباهت غریبی با ابیات مو

(. در این مدح روایی، شاعر های موالها و معجزنامهنامههای شیعی قرن نهم است )ازجمله در والیت

 کند:از زبان نور محمدی، در بیان رؤیایی صادقه، چنین از روزگار ازلی یاد می

 نه عرش بد، نه کرسی و نه لوح و نه قلم

 تا بود مرتضی بود، تا بود من بُدم

 با آدم صفی بُد همراه و همنفس

 هر جا که مهتری به بال مبتال شدی

 ناول که آفرید خداوند نور م

 هفت آسمان ز نور من آنگه بیافرید

 و آنگه بیافرید ز نور علی زمین

 هرچَز زمین بروید لطف علی بود
          

 نه دهر و نه کواکب و نه کوه و نه کمر 

 باشیم نیز تا که رود این جهان به سَر

 با نوح در سفینه و با هود در سفر

 دستش علی گرفتی و بودیش راهبر

 را در آن اثرو آنگه بیافرید علی 

 افالک و دهر و انجم و خورشید و ماه و خوَر

 اشجار و کو]ه[ها و نباتات سر به سر

 بر آل و ذریات محبانش سر به سر
 (287: 1388)سلطانی مقدم،                                

گرایی حاکم بر قرن هشتم، تشیع در حال رشد را در این عصر به عرفان نزدیک فضای عرفان

 و مرعشیان  سربدارانهای شیعی این عصر مثلها و نهضتحرکترده بود که نمودهای آن را در ک

هایی مثل مهدویت و شهود و اشراق و تجلّی، در سطح عام، و در قرن نهم، پیوند اندیشه توان دیدمی

 ،و شیعیان غالی هااللهیذهبیه، شاه نعمت ها و آرای فرقی چونصوفیانة آن در فعالیت -و تبلور حکمی

ایجاد کرد که در قرن دهم و یازدهم  به رسوخ  مهای شیعی قرن نههایی را در اطراف آموزهزمینه

شدت صفوی اوایل بهعصر  سیاسی تصوفهای مذهبی در عصر صفوی انجامید. گراییبرخی افراط

تصوف را  ل عامل به ایرانبا ورود فقهای جبویژه تدریج، بهمتمایل بود، اما به نهضت صوفیانهبه یک 

ابراین، وجود بن .رنگ کردن عرفان فضا را برای رشد تشیع سیاسی فراهم کردکمبا  به حاشیه راند و

خوان چون اسدی، ای قصههایی به اشراق و شهود و وحدت نورانی عالم امکان در شعر سرایندهاشاره

دب شفاهی شکل گرفته است، باعث هم در زوایا و خبایای محدود اثری حماسی که در حوزة اآن

شود امکان اینکه چنین اثری در فضای ایدئولوژیک غالب بر عصر صفوی خلق شده باشد، پایین می

ای هبیاید. فضای فکری جامعه در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم، که ازسویی گسترش اندیشه

ستر در پیش رو داشته است، بهترین بعرفانی در جامعه را، در پشت سر، و گرایش معتدل به تشیع را، 
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بر سویة توحیدی و البته این گفتمان، عالوه عرفانی حاکم بر این اثر است. -برای خلق گفتمان شیعی

انه نیست. گرایی عرفانی بیگگرایانه دارد که با آرمانجهان بیرون نوعی روحیة وحدت برابرعرفانی، در

ها با یکدیگر، ی و کیخسرو ایرانی و به انجمن نشستن آنآمالی چون آرزوی برابر نشستن سلیمان سام

تصویری از آرزوی یک صلح جهانی، یا به تعبیر عرفانی وحدت ابنای عالم خلق است،  مثابةکه به

 ین است:ماین مضا جملةاز

 تنسلیمان و  کیخسروِ پاک

 درِ کینه و جنگ بسته شود

                       

 انجمنبه یک جا نشینند در  

 تن بدسگاالنْش خسته شود
                                  (2541-2540) 

یة هویّت است که در دو سو این مطلوب، متعلق به بدنة فرهنگ شفاهی تشیّع پیشاصفوی بوده 

 هاهنامشایرانی و اسالمی خود، آرزوی چنین پیوندی را در یک اسطوره تجسّم بخشیده بود. اهمیت 
رای ب این است که در ظرفی از تاریخ اساطیری، هویّت شیعة ایرانی را نمادینه کرده است. اسدی

ت: شود که قابل توجه اسهای استواری در این متن گمنام حماسی یافت میتکوین این هویت، نمایه

در این متن، از زبان سیمرغ خطاب به پیکی برای زال که نمایندة خرد الوهی جهان حماسه است، 

در عصر آخرزمان و تداوم زال تا آن عصر نبوّت ایشان بیان  )ص(ارت ظهور خاتم انبیای جهانبش

 شود:می

 یکی لوح از من ببر نزد زال

 بخوان آنچه بنوشته بر لوح زر

 پس از من نشینی تو بر گاه من

 به سر پادشاه شوی بر پری سر

 بمانی چنین تا به آخر زمان

 زمان او پیمبر شود به آخر

 

 همالبگویش که: ای پَهلَو بی 

 که گردی سرافراز و فیروزگر...

 زاد و دیوان برت انجمنپری

 جنّی سپاه شهنشاه و ساالر

 که آید محمّد پدید از نهان

 به خلق جهان جمله رهبر شود
                               (15601- 15595) 

و به  ج()عائمة معصومین تا عصر قیام غایباین نبوت که پیامد توحید بود، در ادامه به والیت 

 شود:رسالت شیعة ایرانی در این زنجیرة مقدس ختم می
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 درآور سپاهت به دین رسول

 به پور عمش شاه مردان علی

 به اوالد او تا به روز قیام

 

 به پیغمبری ساز او را قبول 

 که دین نبی زو شود منجلی

 همین است پیغام من والساّلم
                                    (15604- 15602) 

پیش  دهد که ایرانیان حتیو نمایندة خرد ایرانی، متأثر از گفتمان غالب بر عصر شاعر، گواهی می

 اند:، به نبوّت او و والیت جانشینان برحقّش گواهی داده)ص(از ظهور حضرت رسول

 چو بشنید نام رسول خدای

 به سیمرغ گفت: ای گُزینِ طیور

 شد مدتی تا من و سروران که

 ستیم آگه از آن نامدارشده

 خور و ماه و پروین هم از نور اوست

 به دین وی اقرار داریم ما

 ز گفتار او مرغ گردید شاد
 

 دل زال زر اندر آمد ز جای 

 به یزدانِ دادار ]و[ ربّ غفور

 هم از تخمة سام گندآوران

 که دارد زمین و زمان زو قرار

 سر شور اوستسربهبه گیتی جهان 

 ز کف دامنش کی گذاریم ما

 همان لوح و نخچیر او را بداد
                                    (15611- 15605) 

بدین ترتیب، این متن حماسی، سند ارزشمندی است که گفتمان غالب بر عصر رشد تشیع در 

 -)دو بال هویت ایرانی و اسالمی دهد و نقش حماسه در پیوند دو سوی این هویتایران را نشان می

 گردد.شیعی( آشکارتر می

 :نتیجه
 طور خاص( در حماسه دو سطح قابل ذکر است:طور عام( و تشیع )بههب) دربارة ظهور دین

 های دینی و مذهبی در تاریخ شفاهی حماسة ملی.رود شخصیت.  و1

 اریخ مذهب. ت نقلِهای شفاهی و حماسة ملی در های افسانهرود شخصیت.  و2

ا افول ب دهد. البته باید دانست،حماسة دینی را شکل می ،دینی و نوع دوم -حماسة ملی ،نوع اول

ذار ، یک نوع گ«دینی -حماسة ملی»توان گفت، حماسة ملی و رشد حماسة دینی در عصر صفوی می

ملّیت،  در پیوند دین و که اغراض آگاهانة سرایندهنیز  شاهنامة اسدیبین حماسة ملی و حماسة دینی است. 
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ن تغییر علت ای. است دوة گذار متعلق بهدینی و متنی  -حماسة ملی، یک در آن شواهدی بسیار روشن دارد

دن صفویه پیش از روی کار آمژانر را نیز باید در شرایط سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر جامعه جستجو کرد. 

 های هشتم و نهم هجری، اسبابتمدن اسالمی، در سده یهای گسترش تشیع در قلمروو با فراهم شدن زمینه

ه به وجود هایی متفاوت با اغراض اولی، در سطحی جدید و با انگیزهبه یکدیگر پیوستن باورهای دینی و ملی

پس  .های حدواسط دارندشوند که ویژگیآثاری خلق می های موسوم به گذاردر دورهآمده است. 

های حماسه»دوران اوج  بهکه  شودسرایی فارسی آغاز میر حماسهداز قرن هشتم، دورة گذاری 

 شود. ختم می «های حماسی منظوم و منثوررمانس» بهدر عصر صفوی و استحالة حماسة ملی  «دینی

 ،جای گرفته استایران  و ادب پهلوانیهای ملی اسدی متنی است که در شاخة حماسه هشاهنام

  .شوددهد که در حماسة دینی بیشتر دیده مینشان میر حماسه را های ظهور دین داما برخی شاخصه

 های این جستار باید گفت:در پاسخ پرسش

در ارتباط بین بافت و اندیشه باید گفت: متن در سطح ایدئولوژیک، نمایندة تحوالت  .1

فکری جامعه در عصر سرایش خود است. گسترش تشیع، بعد از انحالل دستگاه خالفت، 

تحول ایدئولوژیک مهم این عصر بوده است. به همین دلیل، تشیع پیشاصفوی به شدت با 

، ضمن رشد و شاهنامة اسدیدر کیب شده است. تصوف و گرایش به اشراق و شهود تر

گسترة تشیع، در گونة پیشاصفوی آن، که با آرای عرفانی و مشارب اشراقی انس و نزدیکی 

های دینی و های ملی و پهلوانی و رود به عصر حماسههای پایان حماسهدارد، نشانه

د موب -است. شاه رسد، قابل رصد کردنهای قهرمانی که در عهد صفوی به اوج میرمانس

شاخص حماسة ملی )کیخسرو(، تبدیل به شخصیت متضرع یک پارسای تارک دنیا و یک 

یتی های دینی، شخصشود و پهلوان شاهنامه )رستم( که فارغ از انگیزهصوفی پرهیزگار می

شود که تر میهای اعتقادی و جهادی پررنگتعلق بود، تبدیل به پهلوانی با انگیزهملی و بی

نگرد و زال و سیمرغ نیز تبدیل به شخصیتهای مرشد وعی از اشراق صوفیانه جهان را میبا ن

انه های افسشوند. سلیمان نیز سیمای انسان کامل را دارد. پیوند جهانو راهنمای سلوک می

های متن حماسی در دوران گذار از ادبیات سبک و حماسه به مذهب و عرفان، از کیفیت

 .شوندهای فراسوی انواع دگرگون میعصر صفوی است که افقعراقی به ادبیات در 
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چنانچه دیدیم، متن در سطح اندیشگی، پذیرای نوعی عامیانگی بود که در سیر تحول ژانر  .2

حماسة منظوم فارسی، نمایندة گذار از حماسة منظوم رسمی به رمانس منثور شفاهی است. 

نه ما تعلیق و تغزل، توسعة جهان افسادهد، ااثر از این حیث، فردیت سبکی خاصی نشان می

و کاهش تلخی فضای تراژیک حماسة کالسیک )در این متن شاهد مرگ هیچ قهرمان 

 ای است که دگرگونگی اثر را در سطحمتنیبزرگی در جبهة خیر نیستیم(، عناصر درون

 کند.محتوا و اندیشه نمایندگی می

اید گفت دینی ب -ر نوع حماسة ملیدر راستای تبیین تشخص سبکی متن شاهنامة اسدی د .3

متن با تطبیق جهان متنی اثر با جهان تاریخی و سیاسی خلق آن که ارتباط محتوا با برون

اللهی و میسر شده است. بدین صورت که در مکاتب عرفان شیعی پیشاصفوی چون نعمت

مدی حنوربخشیه و فلسفة عرفان شیعی عصر صفوی، اندیشة اشراقی و نقش سمبولیک نور م

. شاهنامة اسدی نیز هم در سطح بیان اندیشه از دارددر تفسیر جهان هستی، نقشی بنیادین 

زبان اشخاص داستانی و هم در سطح تصویرسازی و خلق فضای حماسی، گرایش به اشراق 

دهد. و شهود و فلسفة نوریه را، البته در سطحی عامیانه که الزمة متن حماسی است، نشان می

متن در ژانر حماسة متن و درونبروننمایش وحدت ث، نمونة خوبی از پس از این حی

 منظوم فارسی است.

 های نهم تا دهم بوده است که نشانترین گفتمان در حال رشد در ادبیات فارسی سدهتشیع، مهم

دهد، رشد گفتمان تشیع، پیش از تمرکز سیاسی بر آن در عصر صفوی آغاز شده بود و این خود، می

منتقدان تاریخ تشیع در ایران را که تبدیل گفتمان تشیع را به گفتمان غالب در این عصر به ادعای 

، کشد. شناخت بیشتر متونی از این دستدهند، به چالش میحمایت سیاسی صفویه از آن نسبت می

 تر خواهدفرهنگی و کیفیت استحالة این فضا به حقیقت نزدیک -دانش ما را پیرامون این فضای فکری

 کرد. 

 :هاپانوشت

فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی  :دربارة مشخصات و فهرست توصیفی نسخ این متن؛ رک .1
و  306 :7، دفترهای خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهراننشریه نسخه؛ 95 :4، ج 1371،ایران

های خطی فهرست نسخه ؛155 :2 . ج2شماره  فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی
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. با توجه به نسخة اساس 3753: 3ج و منزوی، 97 :37ج (. 1377) کتابخانه مجلس شورای اسالمی

و روش و دیدگاه متفاوت با تصحیح دیگر موجود از این متن )آیدنلو(، در این جستار به شمارة 

  ت.حال انتشار اسابیات تصحیح نویسندة جستار ارجاع شده است که در انتشارات سورة مهر در 

ها حماسة منظوم و حماسة شفاهی فارسی است که از این منظر حماسة فارسی دو نوع  دارد که مراد از آن .2

نوع اول در انواع ملی )پهلوانی(، دینی و تاریخی و نوع دوم در نثر شفاهی و روایات راویان و متونی چون 

 بد.یانامه تبلور میطومارهای نقالی و انواعی چون رستم

 نامه:کتاب
اإلمام : قم ،(. ق1404)  .نحسی بنعلى ه،یبابوبنا –

 .المهدى)عج(

( کاتب: محمدباقر قزوینی. شماره نسخه: ق1271خطی. کتابت: ة . )نسخـشاهنامه اسدیاسدی.  –

 کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران. /ف. 1609

حدّاد  یغالمعل رنظریزجهان اسالم،  دانشنامة «.باده»(، 1369) .یطارم نحسی و نصراهلل ،یپورجواد –

 ی.المعارف اسالم ریدا ادیعادل، تهران: بن

، «نامه با تأکید بر دو نمونه گذشته و معاصرمالحظاتی در ساختار ساقی» (.1385ر، منوچهر. )جوکا –

 .99 -13،122و  12، شماره پژوهشهای ادبی

 .تهران: ققنوس ی،نیقزو وغنی نسخة اساس. بر واندی(. 1380) .محمد نیالدحافظ، شمس –

 فصلنامه ،«نهم هجرى تاریخ اجتماعى شیعیان ایران در نیمه نخست قرن(.»1386پور، علی. )حسین –

 .59 -82، 16، شماره تاریخ درآینه پژوهش

 . تهران: مبتکران.سیمرغ در قلمرو فرهنگ ایران(. 1372سلطانی گرد فرامرزی، علی. ) –

، «د از افچنگی )شاعر شیعی قرن نهم(چهار قصیده و یک ترجیع بن(. »1388) حمیده. ،سلطانی مقدم –

 .287 -288 ،سال دوم، شماره ششم،پیام بهارستان
 .تهران: اقبال، به اهتمام گلچین معانی ،تذکره میخانه(: 1340) مال عبدالنبیفخرالزمانی قزوینی،  –
 فراهم،  2000تا  1501کتب فارسی. از شماره  .4(، ج 1371) فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران –

 آورنده: سید عبداهلل انوار. تهران: کتابخانه ملی ایران.

. به 14000-13501. 37(. ج 1377) های خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمیفهرست نسخه –

کوشش علی صدرایی خوئی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی با همکاری کتابخانه و 

 مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
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، «شناسی و نقد متنی حماسة ناشناختة شاهنامه اسدیمعرفی انتقادی، متن»(. 1391 پاییز) قائمی، فرزاد  –

 .105 -131(، 178، شمارة سوم )پیاپی 45جستارهای ادبی، سال 

 ، ترجمه اسداهلل مبشری، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.تاریخ فلسفه اسالم (.1361کربن، هانری ) –

 .سناییکتابخانه ان: تهر، پیمانهة تذکر( 1368حمد. )ا، گلچین معانی –

 .یمحمود یتهران: انتشارات کتابفروش شرح گلشن راز، (،1337) .محمد خیش ،یجیاله –
  .، بیروتبحاراالنوار (، ق1403) .مجلسی، محمدباقر –

؛ ایهطقنم یگنرهف هسوس. تهران: م3. ج یارسف طیخ ایههخسن ترسهف (.1350د. )م، احزوینم –

 .33 ارهمش هریشن

. شماره 7/1039شماره ، 7(، دفتر1353) های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهراننشریه نسخه –

  افشار. تهران: دانشگاه تهران.پژوه و ایرج . زیر نظر  محمدتقی دانش1778مسلسل 
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