
 

 االسرار عمان سامانیعلل مقبولیت گنجینه

 در میان آثار عاشورایی منظوم

 
 محمدجواد خدابنده سامانی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 ابوالقاسم رادفردکتر 
 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -استاد

 چکیده
پارچه به این موضوع شعر عاشورایی فارسی قدمتی دیرینه دارد. سؤال اینجاست که چرا از میان آثاري که به طور یک

رسد. آنچه در تعریف رثا آمده است، به طور اختصاص داده شده، هیچ اثري به مقبولیت گنجینه االسرار عمان سامانی نمی
شود. تأخّر عمان در سلسلۀ شاعران عاشورایی کامل در شعر عمان وجود دارد. شعر او، انواع مرثیه را نیز شامل می

باري از تجارب گوناگونِ این نوع ادبی، برتري بخشیده است. او عنصر حماسه فارسی، مزیتی است که شعر او را  با کوله
ا از شاعران پیش از عهد صفوي وام گرفته و در پرداختی جدید، با عرفان در هم آمیخته است. توجه عمان به شاعران ر

عهد صفوي، باعث شده که عنصر عاطفه و احساس نیز به مثنوي او راه یابد. تسلّط عمان در ادب مکتبی و مدرسی و 
هایی مانند: پرهیز از ل توفیق این حماسۀ عارفانه است. برجستگیادب عامه و همچنین نثر دوگانۀ او، یکی دیگر از عل

گویی، متناسب بودن قالب با موضوع، استفادة بجا و زیبا از آیات و احادیث در مثنوي گنجینه پردازي و گزافهخرافه
 ه باشد.االسرار و... باعث شده تا این منظومه در میان دیگر آثار عاشورایی منظوم، مقبولیت بیشتري داشت

 االسرار، عمان سامانی، ادب عاشورایی، مرثیهواژگان کلیدي: گنجینه
 

 مقدمه
هاي مهم نیاز ادبی امروز، ما را برآن می دارد که آثار ادبی مختلف را از وجوه گوناگون بررسی کنیم. یکی از راه         

مشابه به خود است. این امر به منظور شناخت جایگاه شناخت متون ادبی منظوم و منثور، مطالعه و مقابلۀ آن متن، با آثار 
و درك علل مقبولیت آن اثر ادبی صورت می گیرد؛ زیرا با درك این موضوع، می توانیم علّت توفیق یا عدم موفقیت آن 

 اثر را دریابیم.
یاد ترکیب بند زیبا و  شود، آگاهان این عرصه، نخست بههنگامی که سخن از مرثیه سرایی و ادب عاشورایی می         

افتند. اما از این تنها  شعرِ خداوندگار شعر ) شاعر دربار شاه تهماسب صفوي می905 -996پرشور محتشم کاشانی (
که بگذریم و بخواهیم از اثري صحبت کنیم که تمام و کمال به این ادب اختصاص داده شده، ناچار به یاد  1عاشواریی

 افتیم.ن سامانی میعما گنجینۀ االسرارمنظومۀ 
شعر عاشورا در زبان فارسی، قدمتی به دیر سالی شعر مکتوب دري دارد و هیچ « سؤال اینجاست؛ با وجود اینکه          

)، چرا از میان آثاري که به طور یکپارچه به 13:1379(مجاهدي، » شعري از نظر وسعت قلمرو  به شعر عاشورا نمی رسد
ند، هیچ اثري به مقبولیت و موفقیِّت گنجینۀ االسرار عمان سامانی وجود ندارد؟ حال آنکه این موضوع اختصاص یافته ا

 1. تعبیری کھ دکتر کافی در کتاب شرح منظومھ ی ظھر درباره ی محتشم کاشانی بھ کار برده است.
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بیش از صد و سی و یک سال نیست که از سرایش این منظومۀ ارزشمند می گذرد. جایگاه این مثنوي هشتصد و دوازده 

 ان سامانی در چیست؟هاي برجستۀ این اثر عمبیتی در میان آثار مشابه به خود، در کجاست؟ ویژگی
اهمیت درك این موضوع،  به ما کمک می کند تا بتوانیم نسبت به آثار ادبی خود قضاوت معقوالنه تر و صحیح        

تري بکنیم. همچنین، این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم معیار و سنجشی واقعی و درست براي محک زدن آثار ادبی 
 ي سره را از ناسره تشخیص دهیم.خود داشته باشیم و به تعبیر

 پیشینۀ پژوهش:
هایی که در این باره صورت گرفته است، باید به مواردي اشاره شود که کم و بیش، به طور دربارة پیشینۀ پژوهش         

شاعري از قبیلۀ  عمان سامانی،«اي که با نام اند. مقالهگذرا، گنجینۀ االسرار عمان سامانی را مورد نقد و بررسی قرار داده
هاي در مجلّۀ کیهان فرهنگی به چاپ رسیده، در مجال و مقالی اندك به این موضوع پرداخته است. در سایر پژوهش »آب

هاي مختلف، نمایانده شده است (مانند آنچه یافت شده نیز به طور ناخواسته، گوشه هایی از این مهم، در خالل صحبت
، بیان شده است) که ما از همۀ   »گنجینۀ معرفت« و  »این پنهان مرا در جان و تن... کیست« که در مقاالتی با عناوین 

هاي انجام شده در این است که ایم. تفاوت این پژوهش با سایر پژوهشآنها در طرح ریزي این پژوهش استفاده کرده
عنوان و موضوع  پژوهش خود نویسندگان با طرحی مشخص و از پیش برنامه ریزي شده، فقط و فقط براي روشن کردن 

 در تالش هستند و سعی کرده اند که به صورت همه جانبه، این مساله را مورد بررسی قرار دهند.
 وآثار عمان سامانی:  فرازهایی از زندگی

 که به کوشش فریدون حداد سامانی به چاپ رسیده است، چنین آمده:» گنجینۀ االسرار«در ابتداي منظومۀ    
وراهللا عمان سامانی بن میرزا عبداهللا  ذره بن میرزا عبدالوهاب بن مال محمد مهدي بن میرزا عبداهللا سامانی و به میرزا ن« 

ه.ق در سامان متولّد گردید. در حاشیۀ قرآنی که بخط جد ایشان نوشته  1258تاج الشّعرا مشهور می باشد. عمان به سال 
آفتاب در دلو و ماه بمیزان بود خداوند  1258ذي الحجه  19اهللا شبِ شنبه شده چنین آمده است: تولّد نور چشمی نور

هاي محلّی فرا گرفته و بعد به اصفهان طالعش را بلند فرماید. عمان سامانی تحصیالت ابتدایی خود را در مکتب خانه
ب علم بوده و در عزیمت نموده و در مدرسۀ نیماورد و صدر وارد شده وسالها در خدمت آخوند کاشی مشغول کس

اواخر عمر به شهر سامان آمده و آثار ارزنده اي را از خود به یادگار گذارده از جمله: گنجینۀ االسرار، مخزن الدرر، قصاید 
شوال به سراي  12ه.ق در شب سه شنبه  1320سال زندگی پربار به سال  64و غزلیات و معراجنامه. تاج الشعرا بعد از 

ن به صورت امانت دفن و بعد از چند سال به شهر مقدس نجف اشرف انتقال داده شد. (عمان باقی شتافت و در ساما
 ).4:1379سامانی، 

 علّت نام گذاري این منظومه:
آید این است که او مردي عالم و فاضل بوده و آنچه که دربارة سهو آنچه که از زندگی و شعر عمان به دست می         

گنجینۀ االسرار زبده و چکیدة ادبیات ایران « اند، پایه و اساسی ندارد. نادرست گنجینۀ االسرار گفتهاو در انتخاب ترکیب 
تلفیق عشق و عرفان و حماسه برجسته « ). این سخنِ به حق و درستی است. 115:1375(محمدي، » قبل از خود است

نشان دهندة توجه عمان سامانی به حماسۀ ملّی  ). این سخن از کافی نیز413:1386ترین ویژگی این مثنوي است (کافی،
تاثیر آثار سعدي بر گنجینۀ االسرار عمان «اي با عنوان فر در مقالهایران؛ یعنی شاهنامۀ فردوسی است. عبدالرضا نادري

 بیان کرده است که عمان، چه در نثر و چه در نظم، تحت تاثیر سعدي شیرازي است، علی الخصوص که دو 2»سامانی
ها، چه از شیخ و بیت از سعدي، عینا در مقدمۀ گنجینۀ االسرار عمان سامانی آورده شده و در ادامه نیز، اینگونه تضمین

).۱۳۸۲(زمستان، ۲، در رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش. »بر گنجینة االسرار عّمان سامانی سعدیتاثیر آثار « . عبدالرضا نادری فر،   2  
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یابد. در تحت تاثیر بودن عمان سامانی از موالنا نیز شکّی وجود چه از خواجۀ شیراز، در نظمی آمیخته به نثر ادامه می
آورد و شگفتا که چند انی بودن) گنجینۀ االسرار، دقیقا مثنوي موالنا را به یاد میندارد؛ زیرا وزن، بحر و موضوع (عرف

پندارد. با این اند که خوانندة ناآگاه، آن ابیات را از خود عمان میبیت از مثنوي موالنا به گونه اي در این اثر تضمین شده
فارسی؛ یعنی نظامی گنجوي را فراموش کرده باشد؟ تفاسیر چگونه ممکن است عمان سامانی یکی از پنج قلّۀ ادب 

اي عاشقانه نیز هست. آنچه امام نظامی اي که پیشگام او در عرفان و عشق و حماسه است. عمان، سرایندة منظومه
دهند، عین عرفان و عشق و حماسه است. از این خاطر، شاید او نام منظومۀ حسین(ع) و یارانش در منظومۀ او انجام می

گذارد تا حق او را نیز ادا کند. اما عمان، چنانچه او را شناختیم را به پاس مخزن االسرار نظامی، گنجینۀ االسرار می خود
تجدد «کند: از قول أدونیس نقل می »سنّت و نوآوري در شعر معاصر«پور در کتاب اهل تقلید صرف نیست. قیصر امین

). بنابراین سخن، اگر عمان بخواهد 16:1384پور، (امین» یم داشته باشدشعري هنگامی درست است که مطابقت تام با قد
اش داشته باشد، به ناچار، مجبور است این مطابقت را حفظ گذاري منظومهدر نام -نظامی –تجددي نسبت به استاد خود 

 کند.
 رثا در گنجینۀ االسرار عمان سامانی:

 پردازیم.حال با تعریف رثا به بحث اصلی این پژوهش می
گردد که در ماتم گذشتگان و تعزیت خویشاوندان و یاران و اظهار تاسف و تألم بر رثا یا مرثیه بر اشعاري اطالق می« 

مرگ پادشاهان و صدور و اعیان و سران قوم و ذکر مصائب پیشوایان دین و ائمۀ اطهار مخصوصا حضرت سید الشّهدا و 
و مکارم و تجلیل مقام و منزلت شخص متوفی و بزرگ نشان دادن واقعه و شهداي کربال و شمردن مناقب و فضائل 

 ).74:1346مؤتمن، ». ( تعظیم مصیبت و دعوت ماتم زدگان بصبر و سکون و معانی دیگري از این قبیل سروده شده است
سامانی وجود دارد. آنچه زین العابدین مؤتمن در تعریف رثا آورده است، به طور کامل در گنجینۀ االسرار عمان      

نخست آنکه این منظومه چیزي جز ذکر مصائب یکی از پیشوایان دین؛ یعنی نمونۀ خاص آن، حضرت سید الشهدا و 
 شهداي کربال نیست:

 اي که از جان طالب این باده اي                بهر    آشامیدنش   آماده اي،
 سرمایۀ  هستی بود  گرچه این می را دوصد مستی بود             نیست  را

 از خمار آن حذر کن کین خمار                از  سر مستان  برون آرد  دمار
 درد و رنج و غصه را   آماده شو                بعد  از  آن  آمادة  این  باده شو

 این نه جام عشرت این جام والست           درد او درد است و صاف او بالست
 )14 - 13: 1379( عمان سامانی،                                                                                 

دوم اینکه در جاي جاي این منظومه، از بازگویی مناقب و فضائل و مکارم و تجلیل مقام و منزلت امام و یارانش      
 براي آنان بر می گزیند بیانگر همین مضمون است:دریغ نکرده است. توصیفات و القابی که او 

 در وصف امام حسین (ع):
 چون به موقع ساقیش درخواست کرد            پیر می خواران ز جا قد راست کرد
 زینت     افزاي      بساط     نشأتین             سرور  سر خیل  مخموران  حسین

 ).17:1379(همان،                                                                                      
 در وصف حضرت عباس (ع):

 الجرم  آن  قدوة  اهل نیاز             آن  به  میدان حقیقت  یکه تاز
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 موسی توحید را هارون عهد           از مریدان جمله کاملتر به جهد

 ).46:1379( همان،                                                                                     
 در وصف حضرت قاسم (ع):

 خواند شاه دین برادرزاده را            شمع ایمان قاسم آزاده را
 ).48:1379(همان،                                                                                      

 دروصف حضرت علی اکبر (ع):
 کرده اي از حق تجلّی اي پسر          زین تجلّی فتنه ها داري بسر
 راست بهر فتنه قامت کرده اي         وه کزین قامت قیامت کرده اي
 نرگست با الله در طنازي است        سنبلت با ارغوان در بازي است

 ).54:1379( همان،                                                                                   
 کنیم.مجال اندك، فرصتی براي بیان شاهد مثالِ  یک یک یاران امام (ع) را نمی دهد و به همین اندك اختصار می

س خلقت را بر پایۀ این واقعه نهاده است و بیان در مورد بزرگ نشان دادن این واقعه همین نکته بس که عمان، اسا       
کند که خداوند، بهشت و جهنّم را به عنوان سرآغاز و سرانجامی براي همین داستان خلق کرده است. این دیدگاه می

هر ماهی محرّم، هر روزي «کند که شاعر، ناخودآگاه این کالم گهربارِ امام صادق (ع) را در ذهن خواننده متبادر می
ایم کند که همۀ ما براي کسب سعادت و یا شقاوت به این دنیا آمدهو به ما خاطر نشان می» اشورا و هر زمینی کربالستع

کند و سرانجام با آرامشی هاي این دنیا را به عنوان خماريِ جام سعادت، تحمل میو خوشا بحال آنکس که رنج و سختی
 گردد.و با او یکی میشود وصف نشدنی به بهشت معشوق خویش وارد می

زدگان به صبر و سکون، همین ابیات از زبان امام حسین (ع) خطاب به حضرت زینب (س) درخصوص دعوت ماتم
 کند:کفایت می

 خانه سوزان را تو صاحب خانه باش            با زنان در همرهی مردانه باش 
 عزاداري  مکنجان خواهر در غمم زاري مکن                با  صدا  بهرم  

 معجر از سر پرده از رخ وا مکن                آفتاب  و  ماه  را  رسوا  مکن
 هست بر من ناگوار و ناپسند                  از تو زینب گر صدا گردد بلند
 هرچه باشد تو علی را دختري                ماده شیرا کی کم از شیر نري؟

 ).68:1379(همان،                                                                                                                
 اي دیگر بخشیده است. همین موضوع، منظومۀ او را جلوه

 انواع مرثیه در گنجینۀ االسرار عمان سامانی:
ثی درباري ( بعالوة آنچه که جمع بین تعزیت و تهنیت اند: مرااي از پژوهشگران براي مرثیه انواعی قائل شدهعده       

شود)، مراثی شخصی و خانوادگی، مراثی مذهبی، مراثی فلسفی، مراثی اجتماعی و داستانی و موضوعاتی محسوب می
اند. عمان سامانی به طور چون فخر، اخالق، وصیت، تسلیت، دعا، نفرین و فلسفه اندیشی را براي آنان بیان کرده

 وس و غیر محسوس از این انواع، در منظومۀ خود استفاده کرده است.محس
 طنز در مرثیۀ گنجینه االسرار عمان سامانی:

اند، دربارة پیش از هر توضیحی در خصوص انواع مرثیه، الزم است آنچه را که در باب طنز در مرثیه بیان کرده        
 گنجینۀ االسرار عمان سامانی نیز گفته شود. 



 ۸۰٥/  االسرار عمان سامانیعلل مقبولیت گنجینه
 

نماید ولی تا حدي معقول نمی »مراثی طنزآمیز«معلوم است که مرثیه سخنی جدي و آکنده از تأثر است و تعبیر «          
واقع اینست که یادکرد مرگ درگذشتگانِ دشمنکام از زبان معاندانشان و یا مرگ شادي آفرین عنصري مزاحم و گرانجان 

 ).36:1369(امامی، ». هاي طنز آمیزي باشدبهانۀ سروده و یا ظالم، براي شاعران شوخ طبع می توانست
اي دیگر بهره برده است. پس از اینکه جام سعادت در روز الست، توسط دست غیب عمان از این موضوع به گونه        

حسین (ع)  چشند و در نهایت اماماي از آن میشوند و جرعهشود، همۀ انبیا و اولیا، طالب آن میبه مخاطبین عرضه می
ایستد. در مقابل، دست کشد و به پاي خماري آن، که همانا مصیبت کربالست هم میاست که آن جام را الجرعه سر می

کند. هر جاست که جلوه میکند و طنز عمان هم در همینغیب، جامی را به عنوان جام شقاوت به مخاطبین عرضه می
 زنند:از آن، بر سر و دست یک دیگر می ايکدام از اشقیاي عالم، براي نوشیدن جرعه

 چون مگس کردند غوغا بر سرش           می ربودند از کف یک دیگرش
 ).24:1379( عمان سامانی،                                                                                                     

 گشاید:وانند آن جام را خالی کنند ساقی لب به استهزاء میتاما چون هیچ کدام به تنهایی نمی
 باز ساقی لب به استهزاء گشود           گفت رسم باده خواري این نبود

 ).24:1379( همان،                                                                                                              
 گوید:خیزد  و این گونه میاز جا بر می» شمر«رین قسمت این داستان آنجا است که تطنزناك

 گفت هان در احتیاط باده باش         جام را آمد حریف آماده باش
 این شقاوت را ز سرداران منم           دوزخت را از خریداران منم
 مبا حسینت هم ترازویی کنم            در هالکش سخت بازویی کن
 خانه اش را سیل بنیان کن منم          دانه اش را آتش خرمن منم

 ).25 -24: 1379( همان،                                                                                                      
 مرثیۀ درباري در گنجینۀ االسرار عمان سامانی:

گفتیم که یک بعد منظومۀ عمان، حماسی بودن آن است. چنانچه در ادامۀ بحث نیز به آن خواهیم پرداخت. آنچه         
نیز  »شاه مظلومان«اي درباري دربارة  اي مذهبی دربارة پیشوایی دینی است بلکه مرثیهکند نه تنها مرثیهعمان بیان می

شاعر درباري او. اما عمان این منظومه را نه به اجبارهاي سیاسی، آنگونه که هست. کربال دربار آن شاه است و عمان 
هاي آنچنانی. جمع بین تعزیت اند، سروده و نه براي به دست آوردن صلهکردهشاعران درباري بر دوش خود احساس می

ه وجود دارد و آن هنگامی است که و تهنیت هم که آن را دشوار ترین نوع رثا دانسته اند، به گونه اي دیگر در این منظوم
 کند:امام حسین (ع)، هنگام رفتن به قتلگاه، خطاب به حضرت زینب (س) موضوع جانشینی خود را مطرح می

 هرچه  نقش  صفحۀ  خاطر  مراست         وآنچه ثبت سینۀ عاطر مراست
 ام جمله  را  بر  سینه اش   افشانده ام        از الف تا یا به گوشش خوانده

 آن ودیعت را پس از من حامل اوست      بعد من در راه وحدت کامل اوست
 ).74 -73: 1379( همان،                                                                                                      

 مرثیۀ  شخصی و خانوادگی در گنجینۀ االسرار عمان سامانی:
ربارة مراثی شخصی وخانوادگی باید گفت، در هیچ مرثیۀ شخصی و خانوادگی اي نمی توان آنگونه که در باب د       

اند، سخن گفت. اینگونه ابیات را که عمان از زبان سید شهادت ناگهانی این اهل بیت عصمت و طهارت سخن گفته
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در طول تاریخ ادب فارسی براي پسر خود  الشهدا (ع)  خطاب به پسر خود حضرت علی اکبر(ع) سروده، کدام پدر

 سروده است؟
 بیش از این بابا دلم را خون مکن          زادة   لیال    مرا    مجنون   مکن
 خاك غم بر فرق بخت دل مریز            بس نمک بر لخت لخت دل مریز
 همچو چشم خود به قلب دل متاز         همچو  زلف خود  پریشانم مساز

 یر از اوست سد راه من          آن بت است و غیرت من بت شکنهر چه غ
 چون تو را او خواهد از من رو نما         رونما    شو    جانب   او    رو نما

 ).55-54: 1379( همان،                                                                                                       
 مرثیۀ  فلسفی در گنجینۀ االسرار عمان سامانی:

اند. مشهود گفتهیکی از ویژگی هاي مراثی فلسفی این است که شاعران، پیش از مرگ، بر خود تعزیت و مرثیت می      
 ترین مثال در منظومۀ عمان، این ابیات است که خطاب به خود سروده:

 از آب و از گل ریخته من کی ام؟ گردي ز خاك انگیخته        قالبی
 کوزه اي   بنهاده   در   راه   صبا         اي عجب آبی هدر خاکی هبا
 من کی ام؟ آبی ز دریا خواسته           قالبی  افزوده  روحی  کاسته

 عاجزي، محوي، عجولی، جاهلی        مظطري، ماتی، فضولی، کاهلی
 ).19 -18: 1379( همان،                                                                                                  

 که در آن ضمن خوارداشت نفس خود، که عادت عرفاست، به ضعف خویش در برابر مرگ نیز اشاره دارد.
ین کمبود، خدشه اي به اند، در گنجینۀ االسرار عمان سامانی وجود ندارد. البته اآنچه دربارة مراثی اجتماعی گفته       

نماید که عمان با سرودن این منظومه، روح اجتماعی بشر را کند، ولی باز گویی این نکته ضروري میمنظومۀ او وارد نمی
متوجه امري عظیم کرده است و جامعۀ  شیعه را به طور خاص تر، به سمت معانی واالتري از قیام امام حسین(ع) سوق 

 داده است.
 انی در گنجینۀ االسرار عمان سامانی:مرثیۀ  داست

این نوع از مراثی شامل ابیاتی است که شاعر براي یک شخصیت داستانی یا قهرمان « اند: دربارة مراثی داستانی گفته      
هاي داستان تک شخصیت) و این دقیقا کاري است که عمان دربارة تک79:1369(امامی، ». ها سروده استیکی از منظومه

جوهر عاطفی مراثی داستانی، با « منظومۀ خود، انجام داده است. اما چنانچه امامی نیز در کتاب خود بیان کرده است 
 ).79:1369همان، ». ( کندهاي مثبت و منفی قهرمانان داستان تغییر میتوجه به کیفیت

 سلسلۀ شاعران عاشورایی:
هاي آن از شاعران ورایی ناچاریم سلسله اي را ترسیم کنیم که حلقهبراي تعیین جایگاه شعري عمان در ادب عاش       

پیش از او تشکیل شده است. آنگاه شعر عمان را با آنها تطبیق دهیم تا مقبولیت کار او را بیش از پیش درك کنیم. البته 
بیش در مرثیه سرایی و  همان گونه که گفته شد این ادب قدمتی به طول ادب مکتوب دري دارد و  بیشتر شاعران، کم و

ادب عاشورایی طبع آزمایی کرده است؛ به همین دلیل، ما تنها به مهمترین آنها اشاره می کنیم. این سلسله از این قرار 
 است:

کسایی مروزي، ناصر خسرو قبادیانی، سنایی غزنوي، قوام الدین رازي، عطار نیشابوري، موالنا، خواجوي کرمانی، سیف 
فرغانی، سلمان ساوجی، ابن حسام خوسفی، اُنسی جنابدي، بابافغانی شیرازي، اهلی شیرازي، فضولی بغدادي، محتشم 



 ۸۰۷/  االسرار عمان سامانیعلل مقبولیت گنجینه
 

ویاي تبریزي، عاشق اصفهانی، سروش اصفهانی، وصال شیرازي کاشانی، صائب تبریزي، واعظ قزوینی، فیاض الهیجی، ج
و پسرانش داور و وقار، یغما جندقی، راز شیرازي، فدایی مازندرانی، جودي خراسانی، نیر تبریزي، صفی علی شاه 

 اصفهانی، عمان سامانی و صامت بروجردي.
» ایع روز عاشورا اشاره دارد از کسایی مروزي استاولین سرودة فارسی عاشورایی که مستقیما به امام حسین ع و وق«     

ایست اي در سوگ واقعۀ کربال دارد و از این جهت ارزشمند است که اولین سروده). کسایی قصیده108:1386(حجازي، 
به او اولین شاعر دگرنگر درباب عاشورا است و زاویۀ نگاه «که دراینباره در دست ماست. دربارة سنایی باید اذعان کرد 

). اما باید بپذیریم که او کار خود را تنها به این 159:1386کافی، » ( واقعۀ عاشورا را از حد مرثیه و تعزیه بسیار فراتر برد
موضوع محدود نکرده است و از آن، تنها به صورت تلویحی و تلمیحی در اشعار خود بهره برده است. وضع ناصر 

ست. قوام الدین رازي نیز دربارة این موضوع، تنها دو قصیده در دیوان خود خسرو در باب مورد آخر نیز همین گونه ا
 دارد که با نگرشی احساسی سروده شده است.

شاید عطّار نیشابوري را بتوانیم اولین الگوي عمان سامانی در سرودن منظومۀ خود بدانیم. تشیع عطّار، مسلک        
ۀ او به واقعۀ عاشورا، گواه این ادعاست ولی دید همه جانبۀ او به عرفان و عرفانی، بعد مثنوي سرایی و نگرش عارفان

تسّلط او به انواع قوالب شعر فارسی، او را از پرداختن به منظومه اي جداگانه درباب عاشورا و واقعۀ کربال، باز داشته 
دربارة  »ي ظهرشرح منظومه «است. موالنا الگوي دیگر عمان سامانی در سرودن منظومۀ خود است. کافی در کتاب 

در واقعۀ عاشورا و شهادت حضرت اباعبداهللا، نگرشی عاشقانه و عارفانه و تقریبا متمایز از «کند که او موالنا بیان می
بیند و اصال عنصر سوگ را در حدیث دیگران دارد... او از منظر عرفانی و رابطۀ عاشق و معشوقی، همه چیز را زیبا می

ها این عقیده را بیان کرده ). عمان نیز در اواسط منظومۀ خود و دیگر جاي171:1386(کافی، » شماردیکربال جایز نم
گوید که قهر و کینه را نسبت به دشمنان رها کند و مهر است. او از قول امام حسین (ع)، خطاب به علی اکبر (ع) می

ارد. آنگاه علی اکبر (ع) رقص کنان و به گونه اي که از پیش آورد و این غم و اندوه را مقدمه اي براي شادي ابدي بینگ
پردازد. اینکه امام، یاران خود را به غم نخوردن و حضرت زینب (س) را به خود بی خود شده است به مبارزه می

کند، شگرد هنرمندانۀ عمان در بیان همین عقیدة موالناست که در بطن خود داستان و در سوگواري نکردن توصیه می
 کند.من روایت آن را بازگو میض

است؛ البته سرودهخواجوي کرمانی هم از آن دسته شاعرانی است که گاه گاه به یاد عاشورا می افتاده و شعري می       
هاي فراوان، و بکارگیري لغات مختلف عربی، شعر او را تا حدي مهجور کرده است. در بارة زبان پر طمطراق، استعاره

هم باید گفت او تنها یک قصیده در مرثیۀ عاشورا دارد که البته مانند تک شعر محتشم کاشانی، به دیوانی سیف فرغانی 
ارزد. ویژگی این مرثیه، سادگی زبان و بار عاطفی فراوان آن است. سلمان ساوجی نیز گاه گاه از سر تعصب در شیعه می

آیینی «آفرینش شعر زده است. بن حسام خوسفی هم با آنکه گريِ خود، با بکارگیري آرایه هاي لفظی فراوان، دست به 
خاوران « ي ). جز منظومه184:1386کافی، » ( بودن وي بر هر زاویه اي دیگر از شعر و زندگی او رجحان داشته است

ن هاي امام علی (ع) است، چند قصیده در تعظیم کربال دارد که در آنها به بیاها و جنگکه در وصف دالوري »نامه
 احساسات فرديِ مذهبی خود پرداخته است.

در اینکه «اند. تاکنون از شاعرانی سخن گفته شد که تا پیش از دوران صفویه که عصر شعر شیعی است، میزیسته        
). به همین جهت 115:1371افسري کرمانی، ». ( مراثی مذهبی در ایران از زمان صفویه نضج و قوام پذیرفت تردید نیست

م است پیش از پرداختن به شاعران این عصر، دربارة منظومۀ عمان سامانی و شعر عاشورایی پیش از  عهد صفوي، الز
 چند نکته را متذکر شویم.
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 انگیزة سرایش منظومۀ گنجینۀ االسرار توسط عمان سامانی:

این سخن عمان سامانی در دیباچۀ اثر  اي براي سرایش منظومۀ گنجینۀ االسرار بیان کنیم باید بهاگر بخواهیم انگیزه      
مدتی بود در طریق سلوکم گاهی از راه مجاهدات، مشاهداتی و از روي ریاضات، استفاضاتی در « مذکور استناد کنیم که: 

(عمان سامانی، ». مراتب توحید و رسومات تفرید و تجرید و قانون صاحبان راز و مقامات عاشقان جانباز دست میداد
اند این منظومه را به نکته اي که قابل عرض است این است که عمان، چنانچه بعضی از پژوهشگران گفته ).7:1379

نسروده است، بلکه به توصیۀ او، آن را گردآوري و انتشار داده است.  »رئیس خواجه سرایان آغا سلیمان خان«خواهش 
سراید و نه براي پر کردن او مرثیه را نه مانند شعراي پیش از عهد صفوي به قصد مضمون سازي و معناپروري، می

جاي منظومۀ او  است؛ چنانچه در جاي »وجد عارفانه«کند. او شاعرِ هاي خود، از زبانی فخیم و جزیل استفاده میوصف
گوید و اگر این وجد، گاهی جاي خود را به عمان می دهد، با نهیبی که نشان از روح همین وجد است که سخن می

 حماسی عمان دارد، دوباره این جایگاه بدل می شود. عمان اجازه نمی دهد کسی جز وجد در منظومه اش سخن بگوید:
 این  فرشته  خوي حیوانی  گرفتواي واي این دل گرانجانی گرفت          

 آنکه پنهان بد مرا در تن چه شد؟         آن سخنگوي از زبان من چه شد؟   
                                                                                                                                                                          ).                                     18:1379(عمان سامانی،                                                                                                 

 گرداند:ي اوست، آن گوینده را باز میوآنگاه با نهیبی که حاکی از تواضع عارفانه
 موجی ز دریا خاسته                 قالبی   افزوده  روحی  کاستهمن کی ام 

 عاجزي، محوي، عجولی، جاهلی                مضطري، ماتی، فضولی، کاهلی
 نک حقیقت آمد و طی شد مجاز               شو خمش، گوینده گفتن کرد ساز

 ).19و  18: 1379( همان،                                                                                               
کند. جداي از بحث روح حماسه او همانند شعراي پیش از عهد صفوي عنصر حماسه را در مرثیۀ خود حفظ می         

گزارش واقعۀ  نگاه عرفانی عمان سامانی در«گیرد. هاي جزئی نیز آن را بکار میکه در کلّیت اثر وجود دارد، در وصف
هایش همانند توصیف ذوالجناح (نام نهاده شده بر اسب امام حسین (ع)) و عاشورا او را واداشته تا در برخی از گزارش

). درست است که در این عصر دیگر از قهرمانان 167:1388رنجبر، » ( شمشیر حضرت، از روایت حماسی بهره جوید
د قابل انکار اگر چه عاملی همانند حس قهرمان پرستی ملّی در دوران پیش از صفویه نمی توان« ملّی خبري نیست ولی 

باشد، اما در دوران صفویه و قاجار، با الگو قرار گرفتن امیرالمومنین (ع) و دیگر امامان به عنوان رهبر و مقتداي حقیقی 
 »شاه«). علّت آنکه عمان در ابیاتی استعارة 168:1388(همان، » ... قهرمانان ملّی در سیماي قهرمانان مذهبی ظهور کردند

هاي هنرمندانۀ او همانند فردوسی در شاهنامه، در برد در همین نکته است. براعت استهاللع) بکار میرا براي امام حسین(
 هاي عاشورا نیز، به پررنگ شدن این نگرش کمک کرده است.ابتداي داستان هر کدام از شخصیت

ورا در مرثیۀ این دوره (قرن اصحاب عاش« نکتۀ دیگري که باید به آن اشاره کرد این است که چنانچه بیان شده       
چهارم تا قرن نهم) حضور ندارند؛ یعنی شعر عاشورا از ساحت نورانی حضرت اباعبداهللا حسین علیه السالم فراتر نمی 

). عمان در سراسر منظومۀ خود، به دیگر یاران امام حسین (ع) نیز پرداخته و راز و 54:1385حسن لی و کافی، » ( رود
 سمتی مربوط به خود بیان کرده و حوزة کاري خود را، نسبت به آن دوره فراتر برده است.رمز هر یک را در ق

 گنجینۀ االسرار و اسطوره:



 ۸۰۹/  االسرار عمان سامانیعلل مقبولیت گنجینه
 

وسعت دید عمان سامانی به عنصر حماسه تا جایی است که حتی حماسۀ تاریخی و مذهبی خود را به روشی          
ین منظومه را از بی زمان و بی مکان آغاز کند و به بی زمان و بی رندانه به اسطوره پیوند می زند. چه اهمیتی داشت که ا

 مکان پیوند دهد؟ راز این نکته را از زبان یکی از پژوهشگران بشنویم: 
از یک سو بن مایه و آغاز روایت به زمانی بی آغاز و بی مکان؛ یعنی ازل یا الست باز می گردد و از سوي دیگر به «

ندد. از این جهت می توان چنین ادعا کرد که گنجینۀ االسرار میان شعر و روایت تاریخی در هاي تاریخی می پیورویداد
نوسان است. ارزشمند ترین بعد هنري این اثر در همین نکته نهفته است، چرا که شاعر با ذوق خود، یک واقعۀ تاریخی 

پدید آمده است باز گفتی بدیع و تازه از آن را آنچنان با رویدادي پیشاتاریخی و فراروایتی پیوند داده است که آنچه 
 ).158:1389نیکخواه و دیگران، » ( رویداد است

هاي به آموزهگویا و جالب اینکه عمان با قرار دادن دو عنصر خیر و شرّ؛ یعنی اصحاب سعادت و اصحاب شقاوت        
بر «شاهرخ مسکوب مبین همین نکته است: آیین مانی و زردشت در پیش از اسالم نیز، توجه داشته است. این سخن 

کردند و آن ترّهات مجوس را مایۀ خالف علما، عرفا، افسانه ها و حماسه هاي ملّی ایران قدیم را طرد و نفی نمی
 ).167:1373مسکوب، » ( دانستند، بلکه به آن توجه داشتندگمراهی و مکروه و حرام نمی

شیع در ایران است و پادشاهان این سلسله به علوم شرعی توجه بسیار نشان شدن مذهب تعصر صفویه عصر رسمی      
 پردازیم:دادند. حال به بررسی شعر شاعران عاشورایی این عصر میمی

-اُنسی جنابدي، شاعر هم مسلک عمان، به قصیده پردازي میل داشته؛ قالبی که به مزاج مردم عادي زیاد خوش نمی      
است که شعرِ کمی از او در دست است. شعر بابا فغانی شیرازي درباب این موضوع اگر اهمیتی  آید و این در حالی

داشته باشد، تنها به دلیل پیشگامی او بر محتشم کاشانی، در سرودن ترکیب بندي عاشورایی است. اهلی شیرازي، شاعر 
د قناعت کرده است. فضولی بغدادي، تنها به هاي غزل و ترکیب بنگرا هم، به بیان احساسات مذهبی خود در قالبتکلّف

محتشم «است. مشهورترین شعر عاشورایی ادب فارسی از آنِ محتشم کاشانی است. بیان عاشقانۀ این واقعه بسنده نموده
افسري کرمانی، ». ( کاشانی، شاعر دربار شاه طهماسب را شاید بتوان بزرگ ترین مرثیه گوي مذهبی ایران دانست

اشعار عاشورایی محتشم، به جز ترکیب « محتشم سر سلسلۀ نگرش احساسی صرف به واقعۀ عاشوراست. ). 110:1371
). صائب تبریزي هم اگر اقبالی در شعر عاشورایی داشته 244:1386(کافی، ». بند مشهور، یک قصیده و یک مثنوي است

است. او غزل سراست؛ در حالی که قصیده  ها و بزرگی او در سبک هندي، ایجاد شدهباشد، در زیر سایۀ مضمون پردازي
را براي سرودن شعر عاشورایی استخدام کرده است. واعظ قزوینی سه شعر دربارة عاشورا دارد و تنها به بعد حماسی این 
واقعه پرداخته است. فیاض الهیجی نیز مانند محتشم یک ترکیب بند دربارة عاشورا دارد. جویاي تبریزي نیز در عصر 

 ه قصیده پردازي اشتغال داشته است.غزل، ب
 زبان شعري عمان در منظومۀ گنجینۀ االسرار:

هاي دینی آنچه در خصوص عمان سامانی دراین باره قابل گفتن است، این است که او خواه یا خواه، حماسه نامه          
هاي آنها دوري کرده است. او نه به گوییها و گزافه این عصر را مورد توجه قرار داره اما در عوض از خرافه پردازي

سراید و نه مانند شاعران سست نظم این عصر تنها مردم قصد نزدیک شدن و مورد توجه پادشاه قرار گرفتن، مذهبی می
 کند. او زبانی پاك و صمیمی و صادقانه دارد.را به سوگ و زاري و ضجه دعوت می

گفت که بافت یک دست، اتحاد معنا، مفاهیم زنجیري بهم پیوسته با توان دربارة زبان شعري عمان سامانی می« 
کند، تکمیل معنا در نهایت ضرباهنگی یک نواخت و مطنطن در لفظ و معنا بر جان خواننده تاثیري شکرف ایجاد می

ها، استفاده تایجاز و اختصار ابیات، عدم از هم گسیختگی ذهن و زبان، قوت ابیات پایانی در تکمیل معنا در همۀ قسم
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از صنایع جناس، تشبیه و استعاره براي انتقال مفاهیم عرفانی، تصویر سازي بدیع از مفاهیم غیر انتقال معنوي به وسیلۀ 
زبان، از شگردهایی است که زبان شعر عمان را به دریافت قدسی و عرفانی از عاشورا و انتقال آن به مخاطب نزدیک 

 ).9:1392هدایتی، (امیري خراسانی و ». کرده است
هاي بعدي خواهیم هاي زبانی دور افتاده و چنانچه در بخشاالسرار ساده و گیراست و از لغزششعر عمان در گنجینه     

ارزش آن (گنجینۀ االسرار) در ادب و عرفان « نمود، همین بالغت اوست که توجه عوام را به خود جلب کرده است. 
اسلوب و شیوة  نظم و ترسیم تصاویر و سرانجام ادغام آنها با معانی عرفانی سهل و قابل عامه پسند است که از حیث 

گذارد و ضمنا از تنزل در سستی ها و اوهام ادبیات عوام نیز نسبتا بر کنار فهم براي همگان اثري ژرف بر خواننده می
). زبان شعري 65:1390رضوي، » ( ودشمانده است و این توفیق قابل توجه و قابل تحسین براي یک اثر محسوب می

هاي واقعۀ عاشورا این عمان در این منظومه همانند مجالس خوانان است. نظم و ترتیب و نوع توصیف او از صحنه
 کنند.آورد و هنوز هم در سامان (محلّ تولّد عمان) از منظومۀ او براي مجلس خوانی استفاده میمجالس را به یاد می

باري از زید. از این جهت او با کولهعصر شکوفایی شعر عاشورایی است و عمان در اواخر این عصر میعصر قاجار      
 زند.تجربۀ شاعران پیشین، دست به آفرینش گنجینۀ االسرار خود می

 ادامۀ سلسلۀ شعر عاشورایی در عهد قاجار:
بی گمان در مکتب شعر «وصال شیرازي با آنکه عاشق و سروش اصفهانی از مقلّدان محتشم کاشانی هستند.       

در میان مراثی مذهبی وصال که یکدستی قابل مالحظه اي دارند، مرثیۀ امام حسن «ولی » قاجاریه، بزرگ ترین نام است
« دربارة اهمیت شعر یغماي جندقی باید گفت: ). 362:1386کافی، » ( مجتبی (ع) بسیار بلند افتاده و قبول عام یافته است

او ). « 115:1371افسري کرمانی، » ( ریزدیغماي جندقی نخستین کسی است که مراثی مذهبی را در اوزان جدید می
ها قدري از عصر زبان مرثیه«دربارة زبان شعر راز شیرازي هم باید گفت ). 358:1386کافی، » ( مبتکرنوع ِشعرِ نوحه است

 »مقتل«). شهرت فدایی مازندرانی هم بخاطر 367:1386(همان، » نمایدقاجاریه آن سوتر است و چندان فخیم و روان نمی
تري برخوردار است. جودي خراسانی نیز با آنکه ید طوالیی در اوست که نسبت به منظومۀ عمان سامانی از نظم سست

گنجینۀ االسرار، از او نسبت به سه منظومۀ آتشکده، زبدة االسرار و  »مدینه تا مدینۀ«ادب عاشورایی دارد ولی منظومۀ 
صامت بروجردي نیز از مقلّدان یغماي جندقی در نوحه سرایی است و توفیق و مقبولیت کمتري برخوردار شده است. 

 شعرش به خاطر نوآوري در قالبهاي جدید مقبول افتاده است. 
ند که درباب واقعۀ عاشورا پردازي هستنیر تبریزي و صفی علی شاه اصفهانی و عمان سامانی سه شاعر مثنوي        

اند. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، نوع ِنگرش هر یک، به این واقعۀ عظیم است. هایی زدهدست به آفرینش منظومه
عرفانی دارد؛ زبدة االسرار صفی علی شاه کامال عرفانی است؛ اما عمان سامانی در -آتشکدة نیر بیشتر لحن حماسی«

). درباب تقلید عمان سامانی از 311:1386همان، » ( مثنوي خود تلفیقی از این دو، همراه با سوز و گدازي عاشقانه دارد
گنجینۀ االسرار عمان سامانی بی شک تحت تاثیر زبدة « شاعر هم مسلک خود؛ یعنی صفی علی شاه نیز باید گفت: 

االسرار صفی علیشاه اصفهانی سروده شده ...تاویل هاي عرفانی صفی البته پچیده تر و آموزه هایش براي اهل مدرسه 
 ).66:1390رضوي، » ( تر استتر و عامه فهمتر و شیریناما شعر عمان سهل تر است...مناسب

 هاي مختلف شعر عاشورایی:دیدگاه عمان در میان دیدگاه
شاعران به این نوع شعر را، به پنج دسته طبقه بندي کرده  دیدگاه »شکوه شعر عاشورا«محمدعلی مجاهدي در کتاب     

 است:



 ۸۱۱/  االسرار عمان سامانیعلل مقبولیت گنجینه
 

دیدگاه اساطیري و اسطوره سازي، دیدگاه عاطفی و احساسی، دیدگاه عرفانی، دیدگاه براندازي براي به دست         
این انواع، در مثنوي گنجینۀ االسرار عمان سامانی ). 158:1379گرفتن حکومت، دیدگاه ارزشی و مکتبی (مجاهدي، 
 متفاوت است. وجود دارد، منتها کیفیت آنها در جاي جاي این منظومه

اي عمان سامانی مطالبی بیان شد اما درمورد دیدگاه عاطفی او باید بیان کنیم که عاطفه و احساس، دربارة دیدگاه اسطوره
از علل این دیدگاه عمان، توجه او به شعر عاشورایی عهد صفویه است.  یکی از ارکان مهم این منظومه به شمار می رود.

 به عنوان مثال:
 بر سینه و بر سر زنان          رفت  تا  گیرد  برادر را  عنان خواهرش

 سیل اشکش بست بر شه، راه را         دود آهش کرد حیران، شاه را
 در  قفاي شاه  رفتی  هر  زمان          بانگ مهال مهال اش بر آسمان ...

 ).65:1379(عمان سامانی،                                                                                                        
زند و عمان از اینگونه ابیات، در سرتاسر مثنوي خود بینیم، عاطفه و احساس در این ابیات موج میچنانچه می       

سی، نگاه عرفانی به واقعۀ در متون و اشعار فار«فراوان دارد. در مورد دیدگاه عرفانی هم پیش از هرچیز باید بیان کرد 
). اما منظومۀ عمان نمایندة تام این دیدگاه است و 9:1390(پارساپور، » تر از نگاه تاریخی و عاطفی استرنگعاشورا کم

بودن اوست. نکتۀ دیگري را که دربارة عرفانی بودن نگرش او می توانیم بیان کنیم این است که به این، حاصل طریقتی
). 108:1391خدادادي و کهدویی، » ( نگی وجود را می توان محوري ترین مفهوم در عرفان اسالمی نامیدنظریۀ یگا«حقّ 

). زیرا تمامی 134:1391همان، » ( ترین شکل آن در اشعار عمان سامانی وجود داردنظریۀ وحدت وجود در عالی« و 
مورد چهارم باید اذعان داشت او در ضمن  شوند. دربابهاي منظومۀ عمان در نهایت، با خداوند یکی میشخصیت

کند چرا که اصوال مشرب طریقتی او اجازة منظومۀ خود هیچ کس را به براندازي و به دست گرفتن حکومت تحریک نمی
 دهد. او معتقد است:این کار را به او نمی

 قتل این دشمن به شمشیر دل است              جز به این شمشیر دفعش مشکل است
 )57:1379( عمان سامانی،                                                                                                     
از همین جهت او دیدگاه بهتري را نسبت به مثال آنچه شاعران مشروطه از مضامین عاشورایی براي برانداختن     

دهد. مورد پنجم نیز در جاي جاي این منظومه مشهود است. به کنند، ارائه میحکومت مستبد، در شعر خود استفاده می
 عنوان مثال، این بیت که از زبان امام حسین (ع) خطاب به علی اکبر آمده است:

 من در این شرّ وفساد اي با فالح        آمدستم از پی خیر و صالح
 )56:1379(همان،                                                                                                                

 کند.کنندة مکتب امام (ع) است و هم ارزش قیام او را بازگو میکه هم بیان
 عمان سامانی در منظومه گنجینۀ االسرار:هاي ظاهري شعر ویژگی
هر یک از قوالب شعري مناسب با یک یا چند غرض از اغراض شعر است و شاعر در صورتی که بخواهد «         

مؤتمن، » ( موضوعی را در سلک نظم در آورد شایسته است قالبی مناسب و سازگار با روح موضوع منظور برگزیند
78:1346ان انجام داده و به آن توجخواهد داستانی را روایت کند که ه کرده است. او می). و این کاري است که دقیقا عم

از طرفی با داستان آفرینش گره خورده و از طرفی با داستان روزگار خودش و چه قالبی بهتر و مناسب تر از مثنوي براي 
این کند گاه گاه شرح دهد. باید به داستان سرایی؟ علی الخصوص که او قصد دارد آنچه را به صورت رمزي روایت می

گویا منظومه سرایی و حماسه پردازي در عصر عمان رواج داشته و به همین دلیل مثنوي، قالبی نکته هم اشاره کنیم که 
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هاي قاآنی، نیاز جوشقانی، صامت بروجردي، اردیبهشت نامۀ مثنويشناخته شده و مرسوم و مورد قبول بوده است. 
هاي جودي خراسانی(مدینه تا مدینه)، صفی علیشاه اصفهانی، منظومه سروش اصفهانی، آتشکدة نیر تبریزي، زبدة االسرار

 آیند.هاي هم عصر عمان سامانی به شمار میاز مثنوي الهامی کرمانشاهی(باغ ارم، باغ فردوس)
ود، درباب قافیه و ردیف باید گفت که او بسیار متنوع از این دو بهره برده است؛ یعنی هر بیت بنا به مقتضاي خ        

قافیه و یا ردیفی از نوع اسم یا فعل، به خود اختصاص داده حتی المقدور تنوع آن در هر صفحه از کتاب حفظ شده 
کنند و با قرائت مصراع دوم، هیجانی به است. بعضی از قوافی خواننده را در مصراع اول منتظر قافیۀ مصراع دوم می

 دهند؛ مانند:مخاطب انتقال می
 گوار و صاف نیست       ترك این می گفتن از انصاف نیستهمچو این می خوش

 ).13:1379( عمان سامانی،                                                                                     
 گفت از پیش من اي بدر دجی               چون  برفتی  بینمت  دیگر  کجا؟ 

 ).                                                                                           49:1379( همان،                                                                                            
 ان را شناساي مزاجدر کفش معیار و وجد و ابتهاج                   باده خوار 

 ).                                                                                          60:1379( همان،                                                                                          
هایی است که با هم جناس تام دارند و زیباي منظومۀ او را جلوة بیشتري فیهنکتۀ دیگر استفادة او در بعضی ابیات، از قا

اند مانند: کمند، کم اند؛ رونما، رو نما؛ بهشت، بهشت؛ بغداد ده، بغداد ده؛ آب جو، آبِ جو و ... خالصه اینکه داده
 شود. پی در پی ابیات آن، خسته نمی ایست که خواننده از خواندنها در این منظومه به گونهتناسب و تنوع قوافی و ردیف

 هاي منظومۀ گنجینۀ االسرار عمان سامانی:بعضی دیگر از برجستگی
روایت گنجینۀ االسرار از دید ساختار گرایانه با آنچه که نقّادي چون تودوروف در مورد روایت گفته است همخوانی       

ي دید ابتکار به خرج دارد و همین شگرد سبب شده که روایتی تکراري را رنگ نو و تازه بخشد. آنچنان که او در زاویه
ي ابهام نگه داشته تا پیرنگ عرفانی ه داناي کل است، بخشی از روایت را در پردهي دید در این منظومداده و با آنکه زاویه

 ).167و  166: 1389اثر را تقویت کند ( نیکخواه و دیگران، 
تر از انواع آیات و احادیث قدسی و نبوي و ائمه (علیهم السالم)، در سرودن اشعار خود عمان به زیبایی هر چه تمام      

کند و مانند مفسري به تفسیر . او گاهی در نثرِ پیش از هر بخشِ منظومۀ خود، آیه و یا حدیثی را نقل میبهره برده است
 پردازد:آن می

در بیان اینکه آدمی بواسطۀ شرافت و قدمت گوهر فطرت و خاتمه در تعداد بحسب جسم کثیف این فضیلت یافت «
ابل. ولَقَد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرِّ و البحرِ و رزقناهم من امانت عشق را قابل آمد و جمال کبریایی را آیینۀ مق

). از این جهت گنجینۀ االسرار عمان 15- 14: 1379عمان سامانی، » ( الطَیبات و فَضَّلناهم علی الکَثیرِ ممن خَلَقنا تَفضیال
 اندازد.سامانی، ما را به یاد کشف االسرار میبدي نیز می

شعر عاشورایی پرباري خود « این موضوع جلوة شعر آیینی و عاشورایی شعر او را بیشتر نمایان ساخته است چرا که      
ستاند و خود برآیند را در کنار ذوق سرشار سرایندگانش از محتواي غنی منایع اسالمی چون قرآن و حدیث وام می

 ).22:1378حسن زاده، » ( شودنیت آن میفرهنگی و معنوي تاریخ خونبار تشیع و حقّا
 لن تنالوا البرّ حتّی تنفقوا                  بعد از آن مما تحبون گوید او

 ).55:1379(عمان سامانی،                                                                                                
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یابیم که دو ویژگی مهم سوگ سروده هاي عاشورایی ایماژ گرایی و نۀ شعر عاشورایی در میدر کاوش ژرفکاوا«        
). عمان سامانی نیز این دو ویژگی را به طور کامل در منظومۀ خود به ما 23:1378حسن زاده، » ( روایی بودن آنهاست

تک تصاویري را که ود، گفته شده که عمان تکشهایی که پیرامون عرفا و بزرگان ساخته مینمایانده است. حتّی در افسانه
 دیده و آنها را در قالب کلمات ضبط کرده است.بیان کرده، به عینه می

 بالغت عمان در گنجینۀ االسرار عمان سامانی:
به چند  توان سخن گفت. ما در این مجال به اختصار،هاي لفظی شعر عمان در گنجینۀ االسرار بسیار میدربارة آرایه       

اند: اند. در مورد استعارات او گفتهپردازیم. تشبیهات عمان ساده اما دقیق و روشنویژگی مهم آن در این باره می
هاي عمان چیزي فراتر از ادعاي همانندي است و پیچیدگی و زیبایی آن تا حدي است که یافتن مشبه در البالي استعاره«

امیري خراسانی و هدایتی، » ( داردمانی که خود او پرده از یکایک آنها بر میشود تا زتوصیفات پی در پی گم می
هاي فخیمی چون، آستین بر زدن، دست بر دامان زدن و آتش انداختن هاي عمان تنوع جالبی داد. از کنایه). کنایه6:1392

واندن و انگشت بر دهان بردن. این هاي عامیانه تري چون کاسه لیسیدن، از الف تا یا به گوش کسی خگرفته تا کنایه
مساله خود گواه تسلّط عمان بر ادبیات عامۀ عصر خود، عالوه بر تسّلط او در ادب مکتبی و مدرسی است. این بیت 
عمان دقیقا بیانگر همین نکته است، مصراع اول آن نمایندة ادبیت و فضل او در شعر پارسی و مصراع دوم نمایندة لحن 

 امه پسند او:صمیمانه و ع
 از سپهرم غایت دلتنگی است          کاسب اکبر را چه وقت لنگی است

 )53:1379( عمان سامانی،                                                                                                      
 نثر دوگانۀ عمان سامانی در منظومۀ گنجینۀ االسرار:

خوریم که تمام مزایاي فنی گذشته را در بردارد و نوعی رستاخیز در نثر نیز به شیوه اي بین وصاف و گلستان بر می« 
) او به وصاف گرایش دارد تا اهل ادب و بالغیون را راضی 1373:320(بهار،». باشدادبی و بازگشت به سبک قدیم می

 ذوق و عوام را به خواندن منظومه اش راغب کند. دارد و همچنین به گلستان گرایش دارد تا اهلنگه
 

گیرينتیجه  
عمان سامانی منظومۀ خود را به پاس مخزن االسرار نظامی گنجوي، گنجینۀ االسرار نهاده است ولی از آنجا که او الف: 

باشد)، خواسته اهل تقلید صرف نیست و بنا بر گفتۀ أدونیس (تجدد هنگامی درست است که مطابقت تام با قدیم داشته 
 عالوه بر نوآوري در نام گذاري منظومۀ خود، مطابقت آن را با قدیم نیز حفظ کند.

العابدین مؤتمن در تعریف رثا آورده است، به طور کامل در گنجینۀ االسرار عمان سامانی وجود دارد. انواع آنچه زینب: 
مع بین تعزیت و تهنیت محسوب می شود)، مراثی شخصی و مرثیه از قبیل؛ طنز در مرثیه، مراثی درباري (بعالوة آنچه ج

خانوادگی، مراثی مذهبی، مراثی فلسفی، مراثی اجتماعی و داستانی در گنجینۀ االسرار عمان سامانی، به طور محسوس و 
 غیر محسوس وجود دارد و همین امر، علل مقبولیت اثر او را بیشتر کرده است.

-ران عاشورایی از ابتداي شروع این ادب تا زمان سرایش گنجینۀ االسرار عمان سامانی می: در نگاهی که به سلسلۀ شاعج
شویم که عمان بخاطر تأخّر در این مسئله، تمام نقاط ضعف و قوت آنان را در نظر داشته و به رفع یا اندازیم، متوجه می

ر برده است. عمان سامانی همانند شعراي پیش از تقویت آنها همت گماشته و جایگاه منظومۀ خود را نسبت به آنها فرات
هاي شعر دهد. انواع دیدگاهکند و حتی آن را با اسطوره پیوند میعهد صفوي عنصر حماسه را در مرثیۀ خود حفظ می

 .جاي این منظومه متفاوت استعاشورایی در مثنوي گنجینۀ االسرار عمان سامانی وجود دارد، منتها کیفیت آنها در جاي
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عمان سامانی در منظومۀ گنجینۀ االسرار، با تلفیق دو منظومۀ هم عصر خود؛ یعنی آتشکدة نیر تبریزي و زبدة االسرار د: 

 صفی علی شاه، طرحی نو در افکنده است.
 : تعداد دیگري از برجستگی ها از قبیل؛ واردکردن یاران امام حسین (ع) به شعر عاشورایی در مقایسه با عصر پیش ازه

صفویه و بیان راز و رمز هریک از آنان، پرهیز از خرافه پردازي و گزافه گویی، انتخاب قالبی مناسب مضمون، قافیه 
پردازي متنوع، تناسب روایت از دید ساختار گرایان، استفادة بجا و زیبا از آیات و احادیث، دیدگاه دوگانۀ او در نظم و 

همچنین بیان وجدآمیز عمان سامانی در منظومۀ گنجینۀ االسرار، محدودة مقبولیت نثر (دیدگاه مکتبی و دیدگاه عامیانه) و 
 تر کرده است.شعر او را فراخ
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