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 نونی اردبیلی و گردهمایی شعرای ادب فارسی جستجو در احوال و آثار ج

 (در تخمیسی از وی)
 رحیم هادی انداب جدید                       

 دانشجوی دکترای تخصّصی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ایالم              

 چکیده

ون هیچ تحقیق مستقلّی در باب جنونی اردبیلی از شعرای گمنام سبک هندی در قرن یازده و دوازده هجری است که تاکن

ها اطّالعی ای کهن و معاصر شاعر و یا تاریخ ادبیّاتاز نام و نشان او در منابع تذکره. زندگی و احوال و اشعار وی صورت نگرفته است

آقابزرگ  «الذّریعه إلی تصانیف الشّیعۀ»خوریم، کتاب ارزشمند ترین منبعی که در آن به نام جنونی برمیکهن. در دست نیست

اند، مستقیم یا غیرمستقیم مطالب خود را از اثر آن تهرانی است و بقیّۀ منابعی که پس از آقابزرگ در مورد وی اظهار نظر کرده

که تنها به با توجّه به ماهیّت کتاب الذّریعه و این. اندمرحوم اخذ کرده و در اکثر موارد آن مطالب را به صورت مو به مو نقل کرده

و ذکر مختصر فهرستی از آثار اسالمی و ایرانی پرداخته است؛ اطّالعات دقیق و کاملی از طریق کتاب مذکور در باب زندگی و  معرّفی

در این مقاله ضمن پژوهش در احوال و . شودآید و نیاز اساسی به جستجو در این زمینه احساس میشرح احوال شاعر به دست نمی

 .پردازیممی -که به صورت خاصّ و منحصر به فردی سروده شده است -شعر وی آثار جنونی به تصحیح مخمّسی از 

 .نامه، سبک هندی، تصحیح، مخمّسجنونی اردبیلی، زندگی :هاکلیدواژه

 :نام، تخلّص، زمان و مکان والدت جنونی

توان اشعار پارسی و یم، میجنونی از شاعران ذولسانین است و در یگانه نسخۀ منحصر به فردی که از اشعار او در اختیار دار

ای به آن کرده است و نه نه آقابزرگ تهرانی اشاره. از نام و نشان کامل جنونی هیچ اطّالعی در دست نیست. ترکی او را مشاهده نمود

: نک)استاند، ذکر گردیده نامۀ وی اشاره کردهست که در اشعارش و منابع اندکی که به زندگی(جنونی)= تنها تخلّص او. خود شاعر

امّا . تاریخ والدت جنونی در هیچ منبعی ثبت نشده و خود شاعر هم به آن اشاره نکرده است...(. و 4، 6، 3، 4، 2جنونی، دیوان، برگ 

الی آن آمده است و نیز اشاراتی که های متفاوتی که در البهبا توجّه به یگانه نسخۀ منحصر به فرد و بازمانده از دیوان شاعر و تاریخ

 4411شود، سال با این توضیح که آخرین تاریخی که در دیوانش دیده می( 61و  44، 93جنونی، برگ : نک)کندپیری خود می به

: نک)ق کتابت شده است.ه4411که به خطّ جنونی در سال  (4)ص به طاهرمحمد کاظم زرگر متخلّای از دیوان ق است و نیز نسخه.ه

بنابراین جنونی از زمرۀ شعرای نیمۀ دوم . های قرن یازده به حساب آوردا باید در حدود نیمهوالدت او ر( 2449 /9ج  :4931 ،منزوی

آبادی، دولت)آبادی او را از سخنوران اوایل قرن دوازده دانسته، دقیق نیستکه دولتقرن یازده و نیمۀ اوّل قرن دوازده است و این

ق اشاره کرده .ه4411بودن شاعر در سال پور نیز تنها به زندهامدکتر خیّ( 93/ 4ج : 4961و نیز دیهیم،  43/ 4ج : 4911

نیز او را از زمرۀ شاعران قرن یازده هجری قمری معرفی « های ایرانفهرستوارۀ دستنوشت»مؤلّف ( 226/ 4ج : 4964پور، خیّام)است

در این شهر به دنیا آمده و ساکن آن شهر تواند مؤیّد این باشد که وی نسبت اردبیلی می( 414ص  3، ج 4943درایتی، )کرده است

/ 3ج : 4911و به تبع او دهخدا،  236/ 4بخش /  3ج : 4419آقابزرگ، )مطلبی که آقابزرگ نیز به آن اشاره کرده است. بوده است

جنونی،  :نک)کنددر میان اشعارش نیز ابیاتی هست که سکونت وی در اردبیل را تأیید می( 43/ 4ج : 4911آبادی، ؛ دولت1449

 ..(..و 13، 41،،3 - 9دیوان، برگ 

 :تحصیالت

جا که وی خوشنویش و کاتب بوده و در برخی از از میزان تحصیالت و دانش جنونی نیز اطّالعی در دست نیست، امّا از آن

که برای جنونی  ایدر ضمن قطعه -که خود شاعر بوده است  -اند و برادرش نیز منابع نام او را در زمرۀ خوشنویسان ذکر کرده

. با این توصیف قاعدۀً جنونی باید حدّاقل از دانش و سواد زمانۀ خود برخوردار بوده باشد. خطّی وی اشاره کرده استسروده، به خوش
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آنان های آن دارد و نیز ذکر نام برخی از فالسفه و دانشمندان و نیز آثار اشارتی که در توصیه به خواندن شاهنامه و آشنایی با داستان

 .تواند دلیل دیگری بر این مدّعا باشدکه در شعر او هست می( 11دیوان، برگ )چون ابوعلی سینا و آثار معروفش اشارات و شفا

 «چو آن رستم به زور دست و بازو ملک را بگشاد  برو شهنامه را برخوان که ویران ساخت صد کشور»

 ( 41جنونی، قصاید، برگ )

 :کندز روزگار سروده است، تلویحاً به فضل و دانش خود اشاره میدر یک غزل هم که در شکوه ا

 (61 - 33برگ )بر زیر پر و بال همایی نرسیدم    دانش به سرم سایۀ اقبال نیفکند

 :منسوبان

. یی که از برادرش در نسخۀ منحصر به فرد جنونی آمده، خبر داریماز میان افراد خانواده و خاندان جنونی تنها به لطف قطعه

کرد و یکی از قطعات وی که برای برادرش جنونی سروده شده او نیز همچون برادرش مشق شعر می. نام برادرش محمّد شریفا است

یی در همان وزن و قافیه برای محمّد شریفا به نظم جنونی نیز در ازای این شعر جوابیّه. موجود است 14است، در دیوان جنونی برگ 

 .کشیده است

 :جنونیفنّ کتابت و 

ای که برادر جنونی، محمّد شریفا برای وی سروده است، در همان بیت اوّل به خوشنویسی و خوش خطّی جنونی در قطعه

 :اشاره شده است

 سااز سواد خط خوبان قلمش غالیه   پرداز سخن کیست جنونی که بودچهره

 (16دیوان، برگ )

خوریم که جنونی آن را به کتابت درآورده است و به نام اثری برمینیز « های خطّی فارسیفهرست نسخه»عالوه بر این در 

( ق.ه 4143م )جنونی دیوان محمّد کاظم زرگر متخلّص به طاهر. تواند حاکی از خوشنویسی و حرفۀ کاتبی وی باشداین امر نیز می

: داراى 4411خ جنونى اردبیلى مورّ، نستعلیق ریز 93/3419در کتابخانۀ ملک به شمارۀ  آناز ای را کتابت کرده است و نسخه

 : با مطلع زیربیت  111هم در حدود  مثنوى، غزل، رباعى، روى

 جدول کوثر به ریاض نعیم     بسم اللّه الرحمن الرحیم

با استناد به گفتۀ آقابزرگ در الذّریعه . (31/ 4ج : 4911آبادی، و نیز دولت 2449 /9ج  :4931 ،منزوی: نک)موجود است 

ق .ه 4411را در تاریخ « البروجردی المنشى الحسین بن معصوم محمّد مقدّمۀ گلزار محمّدی، تألیف»نیف الشّیعه، گویا وی الی تصا

 :موجود و آغاز نسخه از این قرار است  3419/  43نیز کتابت کرده است و نسخۀ آن در کتابخانۀ ملک به شمارۀ  

آقابزرگ : نک)ساخته خردمندى دماغ رامغز محمدى گلزار مشبن که آراییست چمن حمد برشحات سخن بهار سرسبزى

نام جنونی را در فهرست خوشنویسان سخنور آذربایجان  «سخنوران آذربایجان»همچنین مؤلّف تذکرۀ (. 31/ 22ج : 4419تهرانی، 

عالوه بر . تابت به شمار آوردتوان او را از زمرۀ شاغالن در فنّ کبا این حساب می(. 34 - 31/ 4، جعزیز دولت آبادی)جای داده است

الدّین اردبیلی و هایی که از وی بر جای مانده است و غالباً در مدح کسانی که منتسب به بقعۀ شیخ صفیاین جنونی براساس مدحیّه

ه هیچ البتّ. منصبان آن مکان سروده شده است؛ شاید دور از ذهن نباشد که جنونی در آنجا شغل و سمتی نیز داشته باشداز صاحب

از طرفی وی به استقبال متوّلیان . اشارۀ مستقیمی از جانب شاعر به مطلب مذکور نشده و تنها حدس و گمانی برپایۀ مدایح اوست

تواند حدس ما را تقویت رفته است که این امر نیز میآمدند، میبقعۀ شیخ صفی یا ناظران بر امور بقعه نیز که از جاهای دیگر می

 .نماید
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 :تشرح مسافر

-هایی از سفر وی به ابهر در استقبال از یکی از صاحبیی نشده است؛ امّا در دیوانش نشانهبه سفرهای جنونی در منابع اشاره

یی در این جا که این امر مصادف با نوروز بوده، به همین جهت قطعهاز آن. ق است.ه 4133خان در سال قلیمنصبان به نام صفی

توان به گویا غیر از این نیز سفر یا آرزوی سفرهایی داشته است و تنها از مطالعۀ اشعارش می. روده استخان سقلیراستا برای صفی

 :ها  پی بردآن

 از محنت غربت به دوایی نرسیدم   افکند    بیماریم   بستر    وطن ز  غفلت 

 (33دیوان، برگ )

 لک دگر کشمرخت از دیار خویش به م   بازکه جنونی رنج وطن بس است خوش آن

 (همانجا)

 :گرددکند امّا در پایان غزل از تصمیم خود برمیدر غزلی به خواری در وطن و عزم سفر به هند اشاره می

 ...برمروم بر هند و رنگ از روی ایران میمی   برممی  عزیزان  از  بسیار خواری  در وطن

 برملب تا نام سامان میسر کند صندل ط   نیستم در بند دنیا کی روم بر سوی هند... 

 (61دیوان، برگ )

 :سر آرزوی سیر و سیاحت کمشیر را در سر داشته استو در غزل دیگری پیرانه

 دماغ خرّمی فصل بهاری سیر کشمیری  سر خواهم جنونی سبزۀ خطّیدرین پیرانه

 (63دیوان، برگ )

 :مذهب جنونی

در غزلیّات از امام ( ع)و امام حسین( ع)الوه بر مدح امام علیآید که عجنونی از زمرۀ شاعران شیعی مذهب به حساب می

دیوان، : نک)نیز نام برده است( عج)بند از امام زمانو در یک ترجیع( 61و نیز برگ  49دیوان، برگ )با عنوان شاه خراسان( ع)رضا

 (.14برگ 

 الزّمان گشتاو مهدی صاحب   او نور رخ محمّدی گشت

 (ب 14دیوان، برگ )

 :به قدّ خمیده و پیری خود اشاره

 :جنونی در یکی از غزلّیات خود به پیری و قامت خمیدۀ خود اشاره کرده است

 گرددسر هم با کمان و تیر میدر این پیرانه  به قدّ خم جنونی را دلش لبریز تیر اوست

 (93دیوان، برگ )

 :گویدجای دیگر نیز می

 خان و مان هنوزنونی بیبر کوی او ج  فرسوده شد عصای جوانی نبرد راه

 (44دیوان، برگ )
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 :و نیز

 از پای فتادم به عصایی نرسیدم   دیدم رخ پیری و به پیری ننشستم

 (61دیوان، برگ )

 :ممدوحان

جنونی نیز همچون بسیاری از شعرای ادب فارسی در دورۀ صفویّه به مدح ائمّۀ اطهار همّت گماشته و دو تن از امامان شیعه 

 :ستایش قرار داده است را مورد مدح و

 (4دیوان، برگ (: )ع)حضرت علی .4

 بدیل و نظیرکه در جهانِ کرم هست بی   اگر دلم صله خواهد روم به مدح کسی

 امیییر کیلّ امیییر جنّییت و دوزخ قسییم   اللیه ولییی علیی عنییایت گنییج کلییید

سروده ( 11برگ )رباعی 41ایع کربال حدود ؛ و نیز در رثای ایشان و وق3ای در برگ قصیده(: ع)امام حسین .2

 :مطلع قصیدۀ مورد نظر از این قرار است. کاربرد رباعی در این موضوعات تا حدودی غریب و نادر است. است

 مفکن رشته چون مه نخشب به چاهسار   دل مهر آسمان کمال است زینهار

 :بان نیز گوشۀ چشمی داشته است از جملهمنصبه مدح برخی از صاحب( ع)و امام حسین( ع)عالوه بر امام علی

در مدح وی و تاریخ ( 9برگ : نک)ای چند مطلعیشاعر قصیده: الدّینمحمّدعلی بیک متوّلی مقبرۀ شیخ صفی .9

ق .ه4131الدّین اردبیلی و تهنیت عید نوروز سروده و تاریخ سرایش این قصیده مربوط به سال تولیت مقبرۀ شیخ صفی

یی در تهنیت و و نیز قطعه( 4برگ )ق.ه4134قصیدۀ دیگری در تبریک نوروز و مدح وی به سال باز (. 3برگ : نک)است

نکتۀ جالب آن است که دو قصیده وی در تاریخ عید نوروز بوده و (. 13برگ )تاریخ عید قربان برای این ممدوح گفته است

ار برای تهنیت و شادباش ممدوح در تاریخ به قطعه را نیز در عید قربان برای این ممدوح سروده است و ظاهراً این اشع

 .رسدخصوصی سروده شده بود تا جایی که بوی نوعی رسم و سنّت از آن به مشام می

برد و آن خان و نیز آقاحسین ناظر سرکار نام میق سروده شده است، از عدل.ه4411ای که به تاریخ در قصیده .4

 خانعدل -.در اردبیل اقامت داشته است 4411و  4134و  4131ها یعنی گمان در این تاریخوی بی-. گویددو را مدح می

حضور داشت و  اردبیل در صفی حسین سلطان دستور به صفویان اجداد و صفی شیخ آرامگاه بازسازی مأمور و معمار

 :کرده استبر امر تعمیر بقعۀ شیخ صفی نظارت میۀ آقاحسین نیز به عنوان ناظر شاهنشا

 اجداد روضۀ بنای تعمیر فرمود خان به ایران آرایش حسین لطانس قرانصاحب شه

 (44 برگ دیوان،)

 :مطلع قصیده این است

 آباد دانعدل خانعدل از اردبیل گردید که  درداد ندا این گوشم به غیبی هاتف سحرگه

 (41 برگ همان،)

 :قصیده همین از بیت این نیز و -است اردبیل در جنونی اقامت از حاکی دست این از قصایدی-

 آباد عدل افزود حق ز ارشادش دار بر لقب  شادی از امروز اردبیل نبالد خود بر چرا

 (همانجا)

 
ق دارد .ه4133خان به اردبیل در سال قلینیز در تاریخ ورود نوّاب صفی( 11برگ )یک قطعه: خانقلینوّاب صفی .3

 :ین مطلعبا ا  -که این امر نیز حاکی از اقامت وی در اردبیل است-

 (11قطعات، برگ )الدّین که خضر جنّت آمدصفیّ   مسمّی قطب اکمل شیخ اعظم

 (14قطعات، برگ )و نیز قطعۀ دیگری که در تهنیت نوروز و حین استقبال او در شهر ابهر گفته است 
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 (14برگ )یی در مدح فردی به نام میرزا محمّد سعید گفته استقطعه .6

 (13برگ )یی سروده استق وفات یافته قطعه.ه 4134ه در سال در رثای شخصی ملقّب به امّی ک .1

 :االسالم که سیّد نیز بوده است، تبریک گفته استرا به شیخ 4133یک رباعی که در آن نوروز  .4

 آن سیّد پروردۀ عطف سرمد  بیداالسیالم آن نجییب بیشیییخ

 (11برگ [)4133]نوروز به میرزا مبارک باشد  چون سال نوش فکند برقع گفتم

این افراد اشخاصی بودند که در دیوان بازمانده از شاعر ذکرشان آمده بود و چه بسا اگر دیوان وی ناقص نبود، اطّالعات 

 .شد به دست آوردبیشتری می

 :وفات

در باب تاریخ وفات جنونی هیچ اطّالعی در دست نیست و فقط با استناد به اشعارش و تواریخی که در انتهای برخی از 

 .ق زنده بوده و وفات وی قطعاً پس از این تاریخ اتّفاق افتاده است.ه4411توان گفت تا سال شود؛ میعرهایش دیده میش

 :آثار جنونی

القرائی بود و هم اینک در کتابخانۀ ای منحصر به فرد که در اصل متعلّق به مرحوم جعفر سلطاناز اشعار جنونی تنها نسخه

بیت است که از این تعداد  2336شود، باقی مانده است و در مجموع حاوی نگهداری می 1414رۀ مجلس شورای اسالمی به شما

و ( بیت 943)های قصیدهبیت فارسی در قالب 2611ست؛ مابقی اشعار یعنی وی و به ترکی« جنگنامۀ»بیت مربوط به مثنوی  943

البتّه کمّیّت اشعار . سروده شده است( بیت 66)و قطعه(یتب 41)و مخمّس( بیت 61)بندو ترجیع( بیت 11)و رباعی(بیت 2443)غزل

هایی نیز در میان نسخه از بین رفته جنونی بیش از این تعداد بود، چراکه نسخه ناقص و آغاز و انجام آن افتاده و همچنین برگ

ل است که تعداد ابیات مورد های آن را مشاهده نمود و شاید به همین دلیتوان نشانهمی 94و  43و  44از جمله در برگ . است

بیت  234نسخۀ کنونی از نسخۀ احصایی آقابزرگ  (2).است( 9234)کمتر از احصاء مرحوم آقابزرگ تهرانی( 2336)احصاء نگارنده

یز در ذکر اند و بقیّه ننکتۀ دیگر این که مرحوم آقابزرگ آغاز و انجام غزلیّات را به عنوان آغاز و انجام نسخه در نظر گرفته. کمتر دارد

؛ منزوی، 1449/ 3ج : 4911دهخدا، : و به تبع او 236/ 4بخش /  3ج : 4419آقابزرگ تهرانی، : نک)انداین مورد از وی پیروی کرده

-ای که ما امروزه آن را مشاهده می؛ در حالی که نسخه(93/ 4ج: 4961؛ دیهیم، 43/ 4ج : 4911آبادی، ؛ دولت2214/ 9ج : 4931

از امتیازات نسخۀ مذکور این . اندیابد و غزلیّات در میان قصاید و رباعیّات جای گرفتهشروع شده و با قطعه خاتمه میکنیم، با قصاید 

خوریم که زمان سروده شدن هایی برمیاست که در ال به الی صفحات نسخه و پایان قصاید و قطعات و نیز یک رباعی به تاریخ

ارند و این امر به لحاظ ارائۀ اطّالعات تاریخی که در اشعار جنونی آمده، بسیار حایز اهمّیّت دقصیده یا قطعه یا رباعی را بیان می

در  4133؛ 41و  4در برگ  4134؛ 3در برگ  4131؛ 13در برگ  4134؛ 14در برگ  4139: تواریخ مذکور از این قرار است. است

 .44در برگ  4411و  11برگ 

( 62و  4برگ )و مباحث اخالقی چون مناعت طبع و پند و اندرز( 96و  99برگ )وی غالباً عشق و عرفان موضوعات شعر

دیوان یعنی مدح آقایی محمّد علی بیک مطالبی در پند و اندرز و مسائل اخالقی بیان نموده است که نشان  4در قصیدۀ برگ . است

 :از کرامت اخالقی وی دارد

 هنر نبود به جز از عیب مردم دیده پوشیدن

 وتیا باشد مکش بر دیده میل از عیبهنر تا ت

 ز خیراندیشی مردم نبینی روز بد هرگز

 ز جو گندم نروید هر چه کاری بدروی آخر

 شود ظاهررخ احوال هر آخر ز اوّل می

 ز نقص دیگران نقصان نفس خود به خود بنما 

 که نابینا بود در روز محشر نیز نابینا

 هادار آسوده باشد از بریدندرخت میوه

 ود از بهر اعمال تو دنیا مزرع عقباب

 بود امروز ای مرد خدا آئینۀ فردا
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را به خود اختصاص داده است در این ۀ های اصلی سبک هندی است در شعر او سهم قابل توجّکه از ویژگی المعادلهاسلوب

 :کنیمجا به ذکر چند نمونه اکتفا می

 ها راه نیستگشتگیخضر را بر منزل گم

 ز تیرگی چشم فارغنددالن روشن

 اسباب راه بهر ضعیفان چه حاجت است

 دولت دنیا به رنگ شعلۀ خس بگذرد

 تشنۀ تیغ بتان بر سر جان کی لرزد

 لذّت بزم بزرگان به حسودان بگذار

 نشین سر راهیمچون نقش قدم خاک

 

 (44برگ )عاقل از دیوانه پرسد مسکن دیوانه را 

 (46برگ )بیکسان بود به شمع گهر پیش و پس در آ

 (46برگ )کشتی بود ز بهر مگس خار و خس در آب

 (23برگ )این هما بر فرق یک کس چتر بال و پر نداشت

 (23برگ )ای رگ مضطرب از سرزنش نیش مرنج

 (91برگ )ترک این خانۀ زنبور کن از نیش مرنج

 (92برگ )ویرانۀ ما را در و دیوار نباشد

 

 .91 – 23بنگرید به برگ : ست در شعر او اندک است، به عنوان مثالتکرار قافیه که از اختصاصات سبک هندی

 :مانند .شوداصطالحات و تعبیرات عامیانه نیز در شعر او دیده می

 :رو به قفا

 دفتر نظم تو را کز صف حوراست سطور

 ناالن ز شصت ناز تو بیدادگر چو تیر

 

 (11برگ )نه همین صفحه پی صفحه بود رو به قفا 

 (39برگ )ه دشت جنون رو گذاشتیمرو بر قفا ب

 

 :سرت گردم

 به یاد شعلۀ شمع رخت پروانۀ بزمم

 جمال خود به زیر زلف پنهان داشتن تا کی

 

 

 

 

 (33برگ )سرت گردم چه شد از کعبه دورم درد دین دارم 

 (64برگ )توان کردنسرت گردم شبی را روز با ما می

 

 :ترکیبات تازه

 بسیار به شتاب: سبکروحانه

 ر بر قلب دل تازی سبکروحانه پیش آیماگ

 

 (36برگ )دانمو گر برقع براندازی گرانجانی نمی 

 

 .گویا به معنی فراموش کردن آن چیز باشد: رنگ از روی چیزی بردن

 برمدر وطن بسیار خواری از عزیزان می

 

 (33برگ )برمروم بر هند و رنگ از روی ایران میمی 

 

میراث، خالص، به رقص، نقص، غرض، : تزام شاعر در آوردن قوافی و ردایف دشوار و سخت چوناز نکات برجستۀ شعر او ال

« تیری است به تاریکی»احتیاط، به غلط، چه حظ، شمع، چراغ، داغ، تلف، بسته صف، خشک، مزه دارد، به کمر، پیرهن، فیروزه و 
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شاعر خود را ملزم به سرایش شعر در بقیّۀ حروف « چ، گپ، ژ، »است و در قالب ادبی غزل به جز چهار حرف مختصّ فارسی یعنی 

اگر رباعیّات را در نظر بگیریم . غالب شعرهای وی مردّف است و این امر بر غنای موسیقایی اشعار وی افزوده است. تهجّی کرده است

های شعر خود در قوافی و ردیف «پ و ژ»دارد و به این ترتیب فقط از دو حرف « گ»و یک رباعی با قافیۀ « چ»یک رباعی با قافیۀ 

 .استفاده نکرده است

 :تصاویر زیبا

 فلک ز بهر هزیمت چنان شدی باریک

 چراغ طور اگر بر نور خود سوزد عجب نبود

 بنددسمندروار بلبل آشیان در شعله می

 گیر تاب کشیدن نیاوردهر گوشه

 اممن که چون خس بادبان بر دوش طوفان بسته

 لک ز هر نقش قدمبرد ساپی به منزل می

 از کوی تو تا راه صبا بر چمن افتاد

 که به یاد خم زلف تو به دل سوختۀ آ

 بلبل سخن از غنچۀ خندان تو واکرد

 

 (4برگ )که همچو تیر گذشتی ز حلقۀ زهگیر 

 (9برگ )که شمع الله را روغن بود ابر چمن پیرا

 (9برگ )هاکه آتشخانه شد از عکس روی گل گلستان

 (3برگ )وده کمان را ز چوب دارمنصور زه نم

 (44برگ )کشتی دیگر بود هر موج این دریا مرا

 (43برگ )سر به جای پا نهد در جستجویت آفتاب

 (93برگ )برخواست ز گل ناله که آتش به من افتاد

 (93برگ )شد نافه و بر ناف غزال ختن افتاد

 (93برگ )گل قطرۀ خون گشت ز چشم چمن افتاد

 

 :عران پیشینتأثیرپذیری از شا

جنونی در سرودن شعر به شاعران بزرگ ایران زمین همچون موالنا و سعدی و حافظ و از میان معاصران به صائب نظر داشته 

 :و ابیاتی در پیروی از آنان سروده است به عنوان مثال

 :در پیروی از موالنا

 ز جو گندم نروید هر چه کاری بدروی آخر

 

 (4برگ )زرع عقبابود از بهر اعمال تو دنیا م 

 

 :سعدی

 (33برگ )امای جنونی شخص اویم تا از او گردیده   شود چون واصل دریا شودقطره دریا می

 :حافظ

 دالن مستخود درآ به مجلس ما بیبی

 سحرگه هاتف غیبی به گوشم این ندا درداد

 به بزمش سیر شیراز ار نماید کس نباشد دور

 

 (6برگ )یار دستی به جام باده و دستی به زلف 

 (41برگ )دان آبادکه گردید اردبیل از عدل خان عدل

 (44برگ )دلش باشد مصلّی گفتگویش آب رکناباد

 

 :و صائب

 (93برگ )گرددبلی نزدیک مردن حرص پیران بیش می  چو قد خم شد فزون گردید شوق تیغ ابرویش

ها کتابت م که در انتهای نسخۀ دیوان و در حاشیۀ برگرسیمی« جنگنامه»از دیوان فارسی شاعر که بگذریم به مثنوی ترکی 

-جنونی پس از حمد باری(. 11دیوان، برگ : نک)ست و ظاهراً اختصاص به جنگ نعمتی و حیدری دارداین اثر به ترکی. شده است
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جنونی در این . ددهوقایع این مثنوی در اردبیل روی می. را آورده است( ع)و سپس مدح حضرت علی( ص)تعالی، نعت رسول اکرم

« تهمتن دوران»و « پهلوان جهان»برد، من جمله از فردی به نام آقامحمّد پردل که از او به عنوان مثنوی از اشخاص متعدّدی نام می

و دده مقصود سر ( 11دیوان، برگ )قلخانو نیز به نام اشخاصی چون قره( الف 19برگ )کند و گویا منظور محمّد پهلوان استیاد می

 .کنداشاره می... و( 14دیوان، برگ )و میرحسین میرزا( 11دیوان، برگ )اللهیدستۀ نعمت خیل

 :به اشارات و رویدادهای تاریخی عصر جنونی در دیوانشة نگا

دیوان که در مدح آقامحمّدعلی بیک متولّی بقعۀ شیخ صفی سروده است، به شیوع بیماری و بروز بال در  4در قصیدۀ برگ 

ق روی .ه 4131گویا این فاجعه که در اصل شیوع طاعون و وبا بوده، در سال . عث ویرانی شهر شده بود، اشاراتی هستاردبیل که با

جا ضمن اشاره به ابیاتی از قصیدۀ مذکور، نوع نگرش و باور در این. ناپذیری شده استهای جبرانداده است و باعث تلفات و آسیب

 :شودمشخّص میشاعر در مورد علّت وقوع این بیماری 

 چرا من سازم این عقد گهر آویزۀ گوشت... 

 که چندی پیش ازین از فسخ اخالص و یقین مردم

 شکست از سستی بنیاد طاق کعبۀ ایمان

 معاذ اهلل چو این تخم سیاه غفلت اندوزی

 زمینش در رحم جا داد و چرخش آبیاری کرد

 چو آن تخم بال شد سبز و سر از خاک بیرون کرد

 اش آوردت و عالم را به زیر سایهدرختی گش

 برش طاعون و برگ وی وبا گردید در حاصل

 که گفتی از بیابانی سمومی تاخت بر گلشن

 برادر از  برادر گشت و فرزند از پدر بگریخت

 ای از ترکتاز مرگخراب از بس که شد هر خانه

 نبودی گور جز بهرام را او هم ز نام خود

 یش را میّتبه اشک چشم حسرت غسل دادی خو

 شد یک سحر صبحی سفید از بیم جان خودنمی

 چنان شد نام حق از خاطر زاهدفراموش آن

 سروش آسمانی ناگهان در عین این محنت

 اگرچه گشت ویران اردبیل از این بال امّا

 

 تو خود بنگر اگر داری به باطن دیدۀ بینا 

 پروابه خونریزی به سان تیغ گردیدند بی

 گشت تا پیداۀ سیاز قرآن مسلمانی 

 کاران زمین تیره را مأوانمود از این سیه

 آراز راه تربیت پرورد خورشید جهان

 همتابه امر قادر قهّار یکتا حیّ بی

 گلی، برگی شکفت از وی به روی مردم دنیا

 چنان بگشاد بر جان خالیق دست بر یغما

 سیخ کباب قمری شیداۀ که شد سرو س

 محشر کبرامیان خلق عالم شد نمایان 

 ز بسیاری نمودی جغد بر ویرانه استغنا

 کفن مهتاب بود امّا ز بهر مردم دارا

 شست از جهان غسّال نقش هستی خود راکه می

 که مردم جای کافورش ربودندی هم از باال

 ز حول جان که گفتی جای یا اهلل واویال

 رساند از عالم غیبم به گوش این مطلع غرّا

 ...ر باز از مقدم آقابه حمدهلل که شد معمو

 

 :70تصحیح تخمیس منحصر به فرد جنونی اردبیلی، برگ 

را ذکر کرده و با استفاده از نام ایشان ( تن 41حدود )جنونی در این تخمیس جالب نام تعداد زیادی از شعرای ادب فارسی

 .(9)ستنظیر و منحصر به فرد اامری که در حیطۀ ادب فارسی بی. ها نموده استپردازیخیال

 عزیزان سخن را مصر معنی تا وطن باشد

 نه تنها شیخ سعدی را گلستان در سخن باشد

 

 [باشد]پیرهن کالم خواجه حافظ یوسف گل 

 در آن گلشن که جوش فکر مرغان چمن باشد

 

 نظیری سرو عرفی گل ظهوری یاسمن باشد

 چو شاهد در نشابور سخن شمع شبستانی  نشد روشن مزیّن گشته تا این بزم نورانی
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 گل گلستانی های مکتبی هربود از نکته

 

 ز نادم برگ سبزی در گلستان نرگسستانی

 

 اگر حسن نمک باشد و گر زلف شکن باشد

 لرزدنه تنها مشتری و زهره و ناهید می

 لرزدبینی هر که او را دید میبدین باریک

 

 لرزدبه چرخ از غیرت غیرت دل خورشید می 

 لرزددلم چون بید میگویی سنجر به نازک

 

 های خیالش سوی من باشدکه روی نازکی

 بایدگدای شعر مانند نظامی شاه می

 بایدبه هر بیتی نشان طور و نوراهلل می

 

 بایدچو فردوسی ز فردوس سخن آگاه می 

 بایداهلل میاهلل معنی را کلیمکتاب

 

 ابوطالب سرآمد بلبل صد انجمن باشد

 انی بشنو از قدسیهای شبیا صابر ترنّم

 دانی بشنو از قدسیوار راز نکتهرموزی

 

 چو میرزا جانی اشعار فغانی بشنو از قدسی 

 صفات ذات تقدیس معانی بشنو از قدسی

 

 به طور معرفت موسی وقت خویشتن باشد

 زند پهلو خیاالتش به نظم و نثر خاقانی

 پس از پیغمبر معنی عظیمای خراسانی

 

 رای همدانیبنازم حسن ادراک نصی 

 دانیبه صورت خضر و در معنی مسیحا کیست می

 

 دل رکنا که تا باشد جهان باشدحکیم زنده

 به هر سو گرچه خوشخوان بلبالن محترم دارد

 چرا یا رب ز شبنم اشک چشم دم به دم دارد

 

 چمن چون طالب آمل نواپرداز کم دارد 

 چو نوعی سنبلی دارد چمن دیگر چه غم دارد

 

 گویی او زلف رخسار سخن باشدپریشان

 های ظاهرا و فیض ابیاتشز روشن نکته

 خوشا تبریز و میرزا صالح و تحقیق حاالتش

 

دل مده بر خضر و [ و]بنوش آب حیات  

 ظلماتش

 صفاهان و شفایی جنّت و رضوان خیاالتش

 

 زن باشدخوش آن باغی که چون او تر زبان نغمه

 رانظر بگشا ببین مجذوب مدّاح مکرّم 

 چو خصمی تازه کرد از شعر رنگین شور عالم را

 

 به ایمان تازه ساز ایمان بیاموز اسم اعظم را 

 بنازم شعلۀ ادراک ابراهیم ادهم را

 

 به جز فیضی ندانم تا زبانم در دهن باشد

 آراسخن تا در جهان چون شمع مجلس گشته بزم

 به طرز تازۀ یوسف به شور نالۀ مجدا

 

 رزا وحیدا را نشد پیدابه عالم، ثانیِ م 

 رسد شیدای هندی رازبانی میبدین شیرین

 

 میان طوطیان هند او شکّرشکن باشد

 بندی سلیما گر چنین تازدبه میدان مثل

 فصاحت بر فصیحی و بالغت بر نقی تازد

 بازدگلستان سخندانی ز غیرت رنگ می 

 سازدبه طرز صایب و معصوم طوطی نغمه می
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 زبر خوش سخن باشدفکر هسهیل خوش

 دمی کو میر صیدی تخم دانش در چمن کارد

 ها غیاثا لعل تر داردز یمن ترزبانی

 

 باردگهر چون ابر نیسان از سحاب کلک می 

 ها به رقص آردرویی طبع ملک دلگشاده

 

 چو گل خندان شود نوروز مرغان چمن باشد

 موگلستان سخن را نو عروسان پریشان

 د به میدان ثنا هر سوجنونی تا به کی تاز

 

 بود پیش نظر این قوم را پیوسته چون ابرو 

 زبان گلریز کن سالک دعای عندلیبان کو

 

 تا چمن باشد از ایشان انجمن باشدۀ ال

 

 :نوشتپی

ب ق در اصفهان رخ در نقا.. ه 4143وى به سال . است اف اردبیلى، فرزند آقا میرزا صرّمحمّد کاظم زرگر متخلّص به طاهر. 4

-نگهداری می  4411، نستعلیق ریز جنونى اردبیلى مورخ 93/3419یى از دیوان او در کتابخانۀ ملک به شمارۀ  نسخه. دخاک کشی

  بسم اللّه الرحمن الرحیم»: شود بیت هست و چنین شروع مى 111هم در حدود  مثنوى، غزل، رباعى، روى: داراىشود و 

؛ 463/ 4ج: 4914نصرآبادى، : و نیز دربارۀ شاعر مذکور بنگرید( 2449/ 9ج : 4931منزوی، : نک)«جدول کوثر به ریاض نعیم 

 .966 - 963: 4911؛ تربیت، 241 :4232؛ بهادر، 214 :4232 حسینى،

شود، اگر اشتباه تایپی البتّه در جاهای دیگری از کتاب الذّریعه الی تصانیف الشّیعه، آمار متفاوتی از این دیوان ارائه می . 2

بدأ بمدح النبی والوصی ( 216 :3)المذکور فی  4411ترکی لجنونی االذربایجانی والمقیم باردبیل ( مثنوى جنگنامه). شدنبا

بیت  9634بیت مع دیوانه الفارسى المشتمل على  932الموجود منه  ،ومخاصمۀ االخالص والصدق ویمثله بحرب محمد پهلوان

/ 43ج :  4419آقابزرگ، )کما کتب إلینا فهرس مکتبته ،سلطان القرائی التبریزی ضمن مجموعۀ عند المیرزا جعفر بن أبی القاسم

 نظم من ،والوصی النبی ومدیح الحمدوالثناء بعد والصدق االخالص منازعۀ فی بیتا( 939) فی ترکی مثنوى( نامه جنک) :و نیز( 434

 دیوانه فی اردبیل وقائع تواریخ بعض نظم وقد بأردبیل ومقیما آذربایجان شعراء من وکان 4411 سنۀ حیا کان الذی الشاعر جنونی

آقابزرگ، )القرائی سلطان التبریزی القاسم ابی بن جعفر آقا مکتبۀ فی والموجود هذا «نامه جنک» هامشه على المکتوب الفارسی

 (.231/ 26ج : 4419

 .شابه وی را انجام داده استچند قرن پس از جنونی، کاری م« ستیغ سخن»مرحوم نصراهلل مردانی نیز در کتاب . 9

 

 :تصویر برگ آغاز و انجام نسخة منحصر به فرد دیوان جنونی اردبیلی
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