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چكیده
سیف اسفرنگ از شاعران قصیدهسرای اواخر قرن ششم و نیمۀ اوّل قرن هفتم هجری است که ر انتاهال سهدو رو های از
خراسانی ب عراقی ناش کلیدی و مهمّی راشت است .اگرچ شعاعِ آفتاب شاعران بز گ این عصر سدب غفلت مها از رهرراختن
ب ریگر شعرای معاصرشان نظیر سیف اسفرنگ بوره است اما آیا شاهکا های اربی مولوی و سعدی ر قرن هفتم مهیتوانهد ر
شاعرانی بوره است ک این اه رشوا و ررسهگگخ
خأل شکل گرفت باشد؟ یا محصول آزمونها و تجرب های شعری ریگر
ا ریموره و هموا کررهاند؟
نگا ندگان ر این ماال با استفاره از وش تحلیلی-توصیفی و کتابخان ای میکوشگد تا با رژوهش ر زمان  ،زندگی و اشعا
یکی از این شاعران ،و همچگین نگاهی انتااری ب تذکرهها و تحایاهاِ ریرامهون سهیف اسهفرنگ ،گوشه ای از زوایهای رگههان
اربیاِ فا سی قرن هفتم ا کاویده و با محو یتی ریگرگون آشکا و نمایان سازند.
واژگان کلیدی :شعر قرن هفتم ،سیف اسفرنگ ،سبک شعری ،تأثیر ،تأثرات و نوآوری

پیشینه و زمینۀ پژوهش
سیف اسفرنگ ر عهد خویش شاعری بگام بوره و اشعا ش مطمح نظر متأخران گشت است چگانک شهاعران بز گهی
نظیر سعدی و مولوی اشعا و اصطخحاِ و ترکیداِ شاعران اش ا مو ر مطالع و تحایق قرا رارهاند .سعید نفیسی
ر ریوان المعی گرگانی(مادم  ،ص ز) اذعان میرا ر ک قصایدی ک ر سفیگ ها به نهام المعهی آمهده ،از آنِ سهیف
اسفرنگ است .ر فرهگگهای فا سی نظیر جهانگیری و لغتنامۀ رهخدا نیز شاهدهای شعری زیهاری به وی اسهتگار
کررهاند .نسخ های متعدر و معتدری از ریوان اشعا وی برجای ماندهاست اما تاکگون تصهحیح انتاهاری مگاسهدی از آن
صو ِ ن پذیرفت و فاط یکدا ب همّت زبیده صدیای ر مولتان راکستان ب چاپ سگگی سیده است که مشهحون از
اغخط و تحریفاِ است .نگا ندۀ این سطو با جمعآو ی نسخ معتدر توانست ب تصحیح انتاهاری ایهن ریهوان کامهل
روازره هزا بیتی با همّت رژوهشگاه علوم انسانی بپررازر ک ر این ماال همۀ ا جاعاِ ب «ریوان» ،این چاپ حاضهر
مگظو است.
این اثر گرانسگگ مو ر غفلت رژوهشگران زبان و اربیّاِ فا سهی قهرا گرفته اسهت هو ی که تعهدار ماهاالِ
رژوهشی ر این زمیگ ر حکم «الگّار ُ کالعدم» است و فاط ماال ای بها عگهوان «سهیف اسهفرنگی و اثررهذیری وی از
خاقانی» انجام شده است .نگا نده ک ر سالها ریش ماال ای با عگوان «سیف اسهفرنگ» بهرای رانشهگامۀ جههان اسهخم
نوشتم با اهگمایی استاران خویش و با اشتیاق ،ب کا تصحیح و تحایق ر اشعا سیف اسفرنگ ررراختم.
پژوهشی در زمانه و زندگی سیف اِسفرنگ
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سیف اسفرنگ(1موالنا سیفالدّین األعرج احمد بن محمّهد اسهفرنگی) ،شاعرقصهیدهسهرای قهرن هفهتم هجهری
سیزرهم میخری .نام او احمد و نام رد ش محمّد است .لاب او ا «سیفالدّین» و ب سهدب لگگهی رها «األعهرج» ههم
گفت اند ک شاعر ،خور ،با ها بدان اشا ه کهرره اسهت(ریهوان ،2صه  .)635 ،504 ،437 ،339 ،92گویها ملاّهب به
«موالنا» نیز بوره ک ر آن رو ه عگوانی برای شیو تصوّف ،مخیان و علمای وحانی بوره است .اجدارش عرب بوره
و ب سمرقگد آمدهاند(همان ،ص  . )382زارگاه او اسفرنگ یا اسفره ،کوهستانی ر نُ فرسهگگی مررغیگهان (امهیناحمهد
ازی ،ج  ،3ص  ،)1626از توابع سُغد سمرقگد ر اُزبکستان امروزی است(مصاحب ،ج  ،1ذیل« :سیف اسفرنگ»).
والرِ شاعر ،ممدوحان،رین ،مذهب و احوال شخصی وی:
ر تا یخ والرِ و وفاِ سیف اختخف نظر است ،وی ر جوانی و ب ر با خوا زمشاهیان نهار و ر خوا زم نشهو
و نما یافت .رولتشاه سهمرقگدی ،به اشهتداه ،ممهدوا اوّل او ا ایهلا سهخن خوا زمشهاه نوشهت اسهت(ص  )217و
تذکرهنویسان بعدی ب ریروی از او این اشتداه ا تکرا کررهاند و سیف اسفرنگ ا همعههد ایهلا سهخن و فرزنهدش
تَکش خوا زمشاه رانست اند(امیناحمهد ازی ،ج  ،3ص  :1626علهیابهراهیمخهان خلیهل ،ص 278؛ آ زو ،ج  ،2ص
569؛ اَوحدی بِلیانی ،ج  ،3ص 1656؛ هدایت ،ص  :)938برخی از محااان امروزی ،از جمل صهفا (ص  )796بگهابر
ابیاتی از ریوان شاعر ،او ا معاصر سلطان سگجر سلجوقی(552-490ق ).رانسهت و وفهاتش ا ر اواخهر قهرن ششهم
آو رهاند و کسانی همچون ساراِ ناصری (ج  ،1ص  )514نیز ب همین قول اکتفا کررهاند .امّا اوالً ،خور شاعر بگهابر
بیتی از ریوانش (ص « :)634مرا مار رس از تا یخ هجرِ ب سال رانصدوهشتارویو زار» بدون هیچ ابههامی تها یخ
والرتش ا سال 581ق .بیان کرره است .ثانیاً ،ر ریوانش ر میان بیش از صد ممدوا شهاعر نهامی از ایهلا سهخن و
تکش ذکر نشده است؛ ثالثاً ،مرار شاعر از «سلطان سگجر» ر ریوانش سلطان عخءالدّین محمدبن تَکهش خوا زمشهاه
(حو )617-596 :است ک ب «سلطان سرگْجرر» و «اسکگد ِ ثانی» ملاّب بوره است(جویگی ،ج  ،2ص 79؛ خواندمیر ،ج
 ،2ص 234؛ انصا ی کاز ونی ،ص :)274
هههههههاووگِ دفهههههههر گشهههههههار شههههههههپر
در گلشنننننن ملنننننک بنننننار دیگنننننر
بهههههههر چشهههههههمۀ آفتهههههههاب خَگجرهههههههر
افکگههههههههد همههههههههای فههههههههتح سههههههههای
شهههههد خهههههتم بههههه نهههههام شهههههاهسهههههگجر
ریدهههههههههههاچۀ کا نهامهههههههههههۀ ملههههههههههو
سههههههههههلطانِ مجاههههههههههههد مظفّههههههههههههر
یعگهههههی کههههه عهههههخی ریهههههن و رنیههههها
(ریوان)24 :
وی رس از اناراض رولت خوا زمشاهیان ب ماو اءالگّهر فت و برخی از اُمرای مغول از جمل امیرعمید قطبالهدّین،
مأمو جُغتای ،و ثا ًْالملو ابوبکر ،رستو ایشان ر ماو اءالگّهر ،ا مهدا گفته اسهت(ریهوان ،صه ،240 ،237 ،70
 .)547 ،246سیف اسفرنگ شاعری مدیح سراست و شاهان ،بز گان و ساراِ زیاری ا مدا گفت اسهت از آن میهان
قصایدی هست ک ا ارِ او ا ب سیفالدّین باخَرْزی ،عا ف مشهو قرن هفتم نشان میرههد (همهان ،صه ،390
541؛ نفیسی ،ص  .)256وی سُگی حگفیمذهب بوره (همان ،ص  )516و ا ارِ زیاری نسدت ب اهل بیت و علهی(ع)
راشت است ب گون ای ک با ها از رشمگان آنان تدرّی جست است (همان ،صه .)596 ،502 ،456 ،432 ،231 ،138
چگانک از اشعا ش برمیآید تگی فرب راشت ک ر ایّام ریری آماسیده و ضعیف شده است (همهان ،صه ،552 ،478
 .)567از وی فرزندی برجای نمانده (همان ،ص  ،)634گویا معشوقی چگگ زن و غزلخوان راشت اسهت که او ا ر
سرورن شعر با زخمۀ خوش چگگ همراهی میکهرره اسهت(همهان ،صه ،699 ،697 ،694 ،692 ،662 ،488 ،483
729 ،722 ،714 ،707 ،705 ،703 ،700و  .)...سیف اسفرنگ ر ماو اءالگّهر ب مرتدۀ استاری ر شهاعری و سهخگو ی
سیده و مدّتی ب تربیت نوآموزان آن خطّ ررراخت است (همان ،ص  ،)194 ،180برار ش «محمّد شههابالهدّین»،
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ک ر شاعری و ربیری فحل و نادر ریوان اشعا ش بوره ،ب ناگاه فوِ کرره است و از وی عیال یها صهدیّ ای به نهام
«فا م » ،برجای مانده ک شاعر اشعا و ترجیعهاتی ر ایهنبها ه سهروره اسهت که ر زمهرۀ سهوزنا تهرین اشهعا
فا سیست (همان ،ص  )763 ،752 ،745 ،738 ،478 ،474 ،12ایّام ریری شاعر نیز ب عُسهرِ و محرومهی سهپری
شده است (همان ،ص .)573 ،567 ،352 ،245 ،139 ،104 ،92 ،9
ر گذشت شاعر:
مو ّخان و تذکرهنویسان با اتّفاق نظر ،ر گذشت وی ا ر بخا ا رانست اند ولی ر تا یخ وفهاتش اخهتخف کهررهانهد:
اغلب عمر او ا هشتارورگج سال رانست اند جز مؤلف نشتر عشق (ص )696و شمع انجمن (ص  )213ک عمهرش ا
صد سال نوشت اند .میگوی (ج  ،1ص  )213با استگار ب کتاب مجمل فصیحی وفاِ او ا سال  652قید کهرره مؤلهف
شاهد صارق نیز ر گذشت سیف اسفرنگ ا ذیل این سهال آو ره اسهت؛ ر حهالی که خَهوافی ر ذیهل آن مطلهب،
افزوره است« :و قیل ست ًْ و ستین و ستمائ ًْ فی محرم» (ص  .)321برخی ریگر بگابر ایگک سال تولّد شاعر 581 ،بهوره
و هشتارورگج سال عمر کرره است ،این قول سال  666ا رذیرفته انهد(آذ بیگهدلی ،ص 309؛ مهد ّگ تدریهزی ،ص
275؛ ات  ،ص 124؛ اقدال ،ص .)534
شاعران همعهد سیف اسفرنگ:
شاعران بز گی نظیر خاقانی ،مُجیر بیلاانی ،کمالالدّین اصفهانی ،دهیر فا یابی ،سعدی ،مولوی و ...از معاصران سهیف
اسفرنگ بوره اند .امّا از آن میان وی ب شاعران متادّم نظیر خاقانی ،مُجیر و انو ی نظهر راشهت اسهت و به سهعدی و
خجرگهدی ابطه ای
مولوی ک از وی جوانتر بورهاند ،بیتوجّ بوره اسهت .از بهین معاصهرین ،وی بها ضهیاء را سهی ُ
روستان راشت است و همدیگر ا مدا گفت اند و ی ک ر جایی سیف اسفرنگ هر بیت از ریوان ضهیاء را سهی ا
از هزا ان ریوان بیش شمرره است (ریوان ،ص  .)726 ،628 ،358شمسِ حردّاری یا شمس خال نیز از شاعرانی اسهت
ک نام وی ر ریوان سیف ذکر شده است .او ب سیف ا ارِ زیاری راشت  ،او ا استار شهعر خوانهده و به اشهعا ش
شو برره است (همان ،ص  .)619 ،547 ،103 ،179گویا قصایدی ا ب استادال از یکدیگر سرورهاند امّا بعدها ایهن
ابط ب تیرگی و کدو ِ انجامیده و سیف او ا هجو کرره و شعر خور ا از شعر او برتر رانست اسهت .تهاجالشّهعرا
ابو شید عدداهلل سمرقگدی نیز استار سیف بوره ولی ر ریوان سیف از او یار نشده اسهت .از ریگهر معاصهران سهیف،
اَثیرالدّین اَومانی ،اسماعیل عماری شهریا ی ،سیّد ذوالفاا قوامالدّین حسین بن علی شهیروان (اته  ،ص  )132و برهد ِ
شاشی(رولتشاه ،ص  )219ا میتوان نام برر.
آثار و اشعار سیف اسفرنگ وجایگاه او و نقدِ نظر تذکرهنویسان
تگها اثر برجایمانده از سیف اسفرنگ ،تا ب حهال ،ریهوان اشهعا اوسهت که شهامل قصهاید (209قصهیده) ،غزلیّهاِ
(98غههزل) ،ترجیعههاِ (1ترجیههعبگههد و 14ترکیههببگههد) ،قطعههاِ (166قطع ه ) و باعیههاِ ( 235بههاعی) و جمع هاًْ
(11845یازرههزا و هشتصد و چهل ورگج) بیت است و ب برآو ر رولتشاه سمرقگدی ک تعدار ابیاِ او ا روازرههزا
بیت رانست  ،نزریو است (ص ) 219؛ الدت شاعر ر نثر هم متدحّر بوره و قطعهاًْ آثها ی راشهت (ریهوان ،صه ،8 ،3
 535 ،504 ،434 ،219 ،125و  )...ک تاکگون مفاور مانده است و آنچ ب وی مگتسب راشت اند جای تررید را ر.
نظر تذکرهنویسان ر با ۀ شعر سهیف اسهفرنگ متفهاوِ اسهت ،رولتشهاه (ص  )217او ا «أملهح الشّهعراء» و «اکمهل
الفضخء» رانست و ب مرتدۀ عالی او ر شعر اذعان کهرره و آو ره اسهت که علمها و فضهخ «سهخن او ا بهر سهخن
اَثیرالدّین اَخْسریکتی ترجیحِ تمام رارندی» .آذ بیگدلی شعر او ا را ای بحو غرید و الفاظ مغلاه رانسهت (ص )310
ک بالعکس ،ب نظر سراج الدّین آ زو شعر سیف ،هرچگد استحکام و انسجام شعر خاقانی ا ندا ر ،صافتر و وانتهر
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از خاقانی است (ص  .)570ضا قلیخان هدایت میگوید « :رزی اوسط را ر» (ج  ،1بخهش  ،2ص  .)933بسهیا ی
از اهل کمال ،برخی از ابیاِ او ا شاهبیت رانسهت و ر تهذکرههها سهتورهانهد چگانکهاربها (لَهوری ،ص 42؛ مهد ّگ
تدریزی ،ص  )275این بیت او ا ر صگعت اغراق معارل یو ریوان رانست اند:
گهههر بدهههرر ز کُشهههتۀ لعه هلِ لههبِ تهههو اسهههتخوان
سهههونشِ لعهههل یهههزر از رهههرِ همهههای ر ههههوا
(ریوان)39 :
شاعر خور برآن است ک َرزی نو آو ره:
ر سخن رزِ نوی را م ک هرگز همچو ماه

تهها فلههو گههرران بههور کهگ ه نگههررر از نههوی
(ریوان)380 :

اگرچ از عیوب سطحی سخگو ی نظیر شایگان و تکرا ریف یا قافی ابایی ندا ر اما از انواع سرقاِ مدرّاست؛ بلکه
آنچ ا سروره است زارۀ دع بکرش میراند« :شعر مرا آن بکر ران کو چو بگاِ آسمان از وی ب نام این و آن بیتهی
ندیگی متّهم» (همان ،ص  ،)194الدتّه او به ماهام واالی خاقهانی معتهرف بهوره و همهوا ه خهور ا ر شهعر ریهرو او
رانستهاست؛هرچگد ب رز سخن خویش نیز نازیده است(همان ،ص  368 ،229 ،216 ،190و:)...
گلدهههرگ رمهههد بهههر یهههخ از بهههار زمسهههتانی،
سههوگگد بهه آن ذاتههی کاحسههانش اگههر خواهههد
تههها غایهههت عههههد مهههن کهههس از رههسِ خاقهههانی
کههین ههرز نگفتهه سههت از ا بههابِ سههخن هرگههز
(ریوان)393 :
ب هرحال سیف خور ا بهترین شاعر زمان اش و را ای سدو و شیوۀ نو معرفی میکگد و با ها ضمن فخرفروشی به
مجیر بیلاانی ،شعر خور ا از شعر او بهتر رانست است(همان ،ص .)482 ،378 ،223 ،151 ،103 ،41
بگابر گفتۀ مؤلف سخن و سخگو ان وی شعرای ریگری همچون قطران ا که قدهل از او مهیزیسهت و ر خراسهان و
عراق مشهو بوره ،ب تعریض عن کرره است (فروزانفر ،ص  .)496الدت باید ذکهر کگهیم که آن شهعری که اسهتار
معظّم ،فروزانفر ،بدان استگار جست است از سیف اسفرنگ نیست بلک از قصیدهای سرورۀ شمس حدّاری ،شاعر هم-
رو ۀ سیف ،است ک ر جواب قصیدهای برای سیف اسفرنگ میسراید چگانک ر نسخۀ اساگ تصهحیح حاضهر بها
عگوان «ألمیر اإلمام عمدهًْالملو شمسالدّین الحدّاری ر حق مؤلّف الدّیوان» آمده است امّا از آنجا ک ر ریوان سیف
گگجانده شده است و نیز اشعا اغلب نسخ متأخر این ریوان عگوان ندا ند ،احتماالًْ نسخ ای ک ر رسترگ استار بوره
از جملۀ این نسخ بوره و همان سدب سهو وی شده است.
سبک شعری ،تأثیر و تأثرات و نوآوریهای سیف اسفرنگ
سیف اسفرنگ ر آغاز قرن هفتم ک رو انِ اوج و عصرِ ز ّین اربیّاِ فا سهی اسهت ،زمیگه ا بهرای انتاهال و واج
هرچ بیشتر سدو از خراسانی ب عراقی فراهم کرر و او بسان حلاۀ ابط گمشدهایست ک ر این میان ناش کلیدی
و مهمّی راشت است .اگرچ شعاعِ آفتاب شاعران بز گی نظیر مولوی و سعدی سدب غفلت ما از رهرراختن به ریگهر
شعرای این عصر نظیر دهیر و اثیر و کمال و سیف اسفرنگ شده است ،اما نیو ریداست ک این موفایتهای شهعری
هموا ه ر خأل شکل نمیگیرر بلک حاصل آزمونهای سخت و تجرب های شاعران ریگر نیز بوره اسهت که ایهن اه
رشوا و ررسگگخ ا ریموره و هموا کررهاند .اشعا سیف اسفرنگ ر کمال سخست و وانی است و از نظر صهو
خیال و تصویررررازی های شاعران ر مرتدۀعالی و اوج شهاعری قهرا را نهد .بهرای نمونه شهاعر ر آغهاز یکهی از
قصایدش صدح ا چگین زیدا و هگرمگدان ب همراه عگاصر گوناگونی منجمل صدا ،مهر ،مطهرب ،شهاهد مسهت ،بلدهلِ
چگگ ،ساقی نیمخواب ،بیدا شدن و جگب و جوش و  ...تصویر میکشد:
شههد گُههلِ مهههر تههازه ر فصههلِ سههی بههها ِ شههب
چههون افههق از ررمِ صههدا غگچهه صههفت گشههار لههب
کههرر هههوایِ فَگههدُقَش رِسههت مثههال خشههولههب
مطههربِ بههزم رههررهای سههاخت چُگانههو زُهههره ا
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ویبهه وی مههی ور همچههو ریالهه مههی لههب
شههاهد مسههت خههویش ا ریههد چههو صههدح تههازهرل
گهه چههو حدههاب مههیر ر کُرتههۀ نههاز ههرب
گهه چههو شههراب مههی ور بههر گُههلِ لعههلِ او گهههر
بلده هلِ چگهههگ ر نهههوا ،شهههاهد بهههزم ر هههرب
عاشههق و مسههت چههون شههور وقههت صر هدُوا آمههده
چگههگمثههال سههر فههروبههرره و مانههده ر عجههب
سهههاقیِ نهههیمخهههواب ا یختههه نیمهههۀ قهههدا
ویههن به سرههماع آن چههرا جامه ر یههده بههیسههدب؟
کآن ب جمالِ ایهن چهرا شهیفت شهد به یهونظهر؟
(ریوان)210 :
سیف اسفرنگ شاعری قصیدهسراست و قصایدی محکم و استاران و ب اسلوب را ر ک همچون خاقانی و انهو ی به
تکلّف و تصگّع و تعاید نگراییده ،بلکه زبهان شهعر او سهاره ،وان و شیواسهت .اشهعا او اگرچه حهاوی مضهامین،
اصطخحاِ و تعدیراِ خاص از ج مل اصطخحاِ بهازی نهرر و شهطرنج و اصهطخحاِ علمهی از نجهوم و هب و
موسیای و حکمت است ،امّا ریریاب و رشوا نیست؛ از تعایدهای لفظی و معگوی ب رو است و آنجا ک ب متابعهت
از خاقانی نرفت  ،ندوغ شاعران و موفایّت او بیشتر آشکا است .هگر او ر ب کا گیری زبهانی لطیهف ،خیهالرهررازی و
تصویرآفریگیهای شاعران است .از ریگر مختصاِ سدکی اشعا سیف اسفرنگ توصیفهای حسّی و بیرونی فهراوان،
ب کا گیری استعا ه و تمثیل ،صگایع بدیعی و وفو صگعت اغراق است تا جایی که ر برخهی مهوا ر اغهراقههای او
کمنظیر است و بعدها آبشخو شاعران بز گی شده است.
ر شعر سیف اسفرنگ دیعت و عگاصرِ آن حضو ی رائم را ند و شاعر با تصاویر بدیع و تشدیهاِ و استعا اِ بکهر
و لطیف و ایجار ا تداط و گفتگو میان این عگاصر ب آنها جان میبخشد و همین ویژگی شعر او ا از شاری و شهو و
نشاط و لطافت زیاری برخو را میکگد:
خههههههوش بخگههههههدر ز نسههههههیمِ سههههههحری
وقههههت آن اسههههت کهههه گلدههههرگ ههههری
برکشهههههههد رشهههههههگۀ بیهههههههد دهههههههری
بهههههههار از خهههههههونِ سیاووشهههههههان بهههههههاز
بههههه رمِ صهههههدح کگهههههد جلهههههوهگهههههری
غگچهههههه ر رههههههرره گههههههلِ سههههههو ی ا
لعههههههل گههههههررر چههههههو ِ کدههههههو رر ی
رههههایِ ههههاووگ ز عکههههسِ گههههلِ سههههر
شهههههها ر عشهههههه نُمایههههههد ز تههههههری
سههههههدزه ررخگههههههده برآیههههههد ز خوشههههههی
نههههههاو خهههههها کگههههههد گههههههلسرههههههپری
اسههههههت همچههههههون ز ه زلههههههف بتههههههان
یاسهههههههجِ غگچههههههه نُمایهههههههد سهههههههپری
گهههههههرر میهههههههدان ز خَههههه هدرنگ بههههههها ان
(ریوان)237 :

بیان نایضی یا متگاقضنمایی( (Oxymoronنیز از جمل صگایع مو ر عخقۀ شاعر بوره است ک ب عگهوان نمونه ای
از کا کررهای بخغی ریوان سیف اسفرنگ و ب اصطخا «مشتی نمونۀ خروا » ر ایگجا مثالهایی آو رهایم ک بیهانگر
تأثیر و تأثراِ و نهوآو یههای زبهانی اوسهت :آبنمهایِ آتشهینرم(ص ،)270آتهشِ آبهدا (ص ،)481آتهشِ بهیرور
سههحر(ص،)100آت هشِ سههرمازره(ص ،)178بح هرِ آتههشمههوج(ص،)1آ زویِ کمههال ناصههان بههورن(ص ،)205آهههویِ
شیرگیر(ص،)36باره بیریمان گرفتن(ص،)18با ِ بیبرگی(ص ،)286با ِ سهدوسهگگ و گران(صه  ،)344 ،208بحهرِ
بیآبِ عروض(ص،)2بحرِ نگهون(ص ،)102بهی رل و جهان زنهده بهورن چهون سهیماب( ،)230بهی سهخنجهارویِ
فسونخوان(ص ،)205بیبوی عطرراش(ص ،)315بیرر و بال رریدن(ص ،)234بهیجهان زنهدهماندن(صه ،58 ،18
 ،)648 ،178 ،89بیحرف بورن نام (ص،)46بیرهان خگدیدن(ص ،)134بیزبهان آواز برکشهیدن(ص ،)237بهیزبهان
گویا کررن(ص،)305 ،233 ،171 ،22بیزبانهگدویِ زبهانران(ص ،)205رهای ز سهر کهررن(ص ،)17رهای کوبیدنسهرِ
ررچم(ص،)30روشیدۀ بررَهگه (ص ،)172روشهیدهنمهای آشهکا (ص ،)292روشهیدۀ ریهدا(ص ،)478ترنمهایِ خشهو-
سان(ص ،)344تیزرایِ بیقدم(ص ،)344چراغِ بی وغن مهاه(ص،)34خهاموشِ گویا(صه  ،)403 ،294 ،135رولهت
ناکامی(ص ،)144سهلِ رشوا (ص ،)322سهلِ ممتگع(ص ،)3صو ِآ ایانِ معگی(ص ،)15و یان بهی زبهان(ص،)10

 / 6نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

فَرب الغَرمیان(ص ،)36گدایِ توانگر(ص ،)9گران و سدو و(ص ،)185گشارهبورن چهو آب بها رلِ ر ههم(ص،)217
گویاتر از بیزبانی(ص،)223گویایِ بیزبان(ص ،)305مرهم بیمرهمی(ص،)15مست هوشیا (ص ،)292مکان راشهتن
ر کههویِ بههیجههایی(ص ،)20ملّههااِ خشههو ور(ص ،)315نانوشههت خواندن(صهه  ،)625 ،394 ،250 ،176یهها انِ
بییا (ص.)15
برخی از اشعا  ،ب ویژه غزلیّاتش ،ا ر حاالِ عا فان و عاشاان ای با زبان وان و عگوان «فیالحایا » سهروره اسهت
ک را ای مضامیگی بکر و بیانی سرشا از عا ف و احساساِ تأثیرگذا ِ شاعران اند و از جانی گرم و وحی باحرا ِ
ن وی ر آنسهت که ر آن عهالمی که موالنها
ش اندیشه و هگه ِر سهخ ِ
حکایت را ند .از این مگظر میت وان گفت ا ز ِ
جخلالدّین می زیست  ،مرغِ جانِ سیف نیز رر گشوره و رمی ،اگرچ کوتاه ،از آن هوای را مزیده است .قطعاًْ ریوانش
ا بعدها مولوی بلخی مطالع کرره و از آن تأثیر بسیا گرفت است؛ چگانک مطلع اوّلین غزل از ریوان کدیهر ا از ایهن
غزل سیف اسفرنگ برگرفت است:
ر حلاهههۀ سهههورایِ تهههو وحانیهههان ا حهههالهههها
ای طننایران قنند را عشننقت ببریننده بننا هننا
(ریوان)658 :
از ریگر ویژگیهای مو ر تأمّل آن است ک سیف اسفرنگ از قدیل شاعرانیست ک ر ریوانش تخلّصهی بهرای خهور
ب کا نگرفت است؛ شاید موالنا جخلالدّین هم ب آنان نظر راشت ک تخلّصی برنگزیده است .الدتّه به بهاو نگا نهده
عدا اتی نظیر «خاموش» و «خَمُش» ا موالنا فاط جهت تحذیر و رایدگدی ب این آموزۀ عرفانی آو ره و «شمسالحق»،
«حسامالدّین» و «صخاالدّین» ا از وی عشق و ا ارِ ب ایشان ب کا برره است و آن حضرِ جهان ا بها تخلّه
میان ای نیست.
نتیجهگیری
ر رایان این ماال نتیج میگیریم ک سیف اسفرنگ از شاعران صاحبسدو نیمۀ اوّل قرن هفتم بوره ک تأثیر زیهاری
بر شاعران بز گ این قرن راشت است؛ و ی ک موالنا جخلالدّین اوّلین غزل ریوان شمس ا ب استادال از شعر وی
سروره و همچگین ترکیداِ و اصطخحاِ زیاری از وی گرفت است.
اغلب تذکره نویسان و رژوهشگران ر مو ر زمان و زندگی سیف اسفرنگ رچا لغزشهایی شدهاند و بهدون مطالعهۀ
رقیق اشعا وی و مگابع ریگر ادها نظر کررهاند؛ حال آنک با تأمّل ر تا یخ و همچگین اشعا وی رهی مهیبهریم که
شاعر ،ن ر عهد سلجوقیان بز گ خوا زم و سلطان سهگجر ،بلکه ر اواخهر رو ۀ خوا زمشهاهیان و اوایهل مغهوالن
زیست است.
سیف اسفرنگ ر انتاال سدو رو های از خراسانی ب عراقی ناش کلیدی و مهمّهی ایفها کهرره اسهت اگرچه وجهور
شاعران بز گی نظیر موالنا و سعدی سهدب غفلهت مها از رهرراختن به زنهدگی و اشهعا وی شهده اسهت و تهاکگون
رژوهش های اندکی ر این زمیگ انجام گرفت است امّا برای بازکاوی و تحایق ر خاستگاه شعر قرن هفهتم نهاگزیریم
ریوان وی ا مطالع و بر سی کگیم .ریوان کاملِ برجایمانده از سیف اسهفرنگ شهامل قصهایدی محکهم و اسهتاران ،
ترکیب بگدهایی مفصّل و شیوا ،غزلیّاتی لطیف و عاشاان و باعیّاتی خیّاموا اسهت که مشهحون از صهگایع بخغهی و
نوآو یهای زبانی است .تصویررررازی و توصیفهای حسّی فراوان ،متگاقضنمایی و اغراق ا میتهوان از مختصهاِ
با ز سدو وی رانست.
منابع
آذ بیگدلی ،لطفعلیبیگ ،آتشكده آذر ،تصحیح میرهاشم محدّث ،امیرکدیر ،تهران 1378؛
آ زو ،سراجالدّین علیخان ،مجمع النفایس ،ب کوشهش مهرنهو محمهدخان ،ج  ،2مرکهز تحایاهاِ فا سهی ایهران و
راکستان ،اسخمآبار 1385؛
آقابز گ هرانی ،الذریعهً الی تصانیفالشیعهً ،الجزء التاسع ،قسمالثانی ،را االضواء ،بیروِ1403ق؛
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ابو الب تدریزی ،خالصهً االفكار  ،میکهروفیلم کتابخانهۀ آسهتان قهدگ ضهوی ه کتابخانهۀ ملهو ،موجهور ر بگیهار
رایرهًْالمعا ف اسخمی ،ب شما ۀ 105305؛
ات  ،هرمان ،تاریخ ادبیات فارسی ،ترجمۀ ضازاره شفق ،بگگاه ترجم و نشر کتاب ،تهران 2536؛
اقدال آشتیانی ،عداگ ،تاریخ مغو  ،امیرکدیر ،تهران 1364؛
امیناحمد ازی ،تذکرۀ هفتاقلیم ،چاپ سیدمحمد ضا اهری(حسرِ) ،تهران 1378؛
اوحدی بلیانی ،تایالدّین محمّد ،عرفات العاشقین و عرصات العارفین ،تصحیح سید محسن ناجی نصرآباری ،تهران
1388؛
انصا ی کاز ونی ،ابوالااسم ،تذکرۀ سلّمالسّموات ،تصحیح یحیی قریب ،علمی ،تهران 1340؛
تکش ،عخءالدّین« ،شاعری ممتاز از متادمین» ،مجلۀ ارمغان ،ش  ،5رو ۀ  ،42سال  ،1351ص 324-320؛
جویگی ،محمّد ،تاریخ جهانگشای جوینی ،تصحیح محمّد قزویگی ،رنیای کتاب ،تهران1390؛
خوافی ،فصیحالدّین احمد بن جخلالدّین محمّد ،مجمل فصیحی ،ب کوشش محمور فرّ  ،بخش روم ،چهاپ هوگ،
مشهد 1339؛
خواندمیر ،حبیب السیر ،زیر نظر محمّد ربیرسیاقی ،خیّام ،تهران 1353؛
خیّامپو  ،عددالرسول ،فرهنگ سخنوران ،خی  ،تهران 1368؛
رولتشاه سمرقگدی ،تذکرهً الشعرا ،تصحیح فا م عخق  ،رژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاِ فرهگگی ،تهران 1385؛
ساراِ ناصری ،سیّدحسن ،سرآمدان فرهنگ و تاریخ ایران در دوره اسالمی ،ج  ،1چارخانۀ خرّمی 1353؛
سیفالدّین اسفرنگی ،دیوان،ب تصحیح زبیده صدیای ،مولتان راکستان 1357؛
سیفالدّین اسفرنگی ،دیوان،تصحیح انتااری فرزار جعفری،رژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاِ فرهگگی،تهران 1396؛
سیفالدّین اسفرنگی ،دیوان،میکروفیلم کتابخانۀ ملّی ایران ،ب شما ۀ  ،279شما ۀ 4؛
شیرعلیخان لوری ،مرآهًالخیا  ،ب اهتمام میرزا محمّد ملوالکتّاب شیرازی ،بمدئی [بیتا]؛
صدیق حسنخان بهار  ،شمع انجمن ،مطدعۀ ئیس هگد 1293؛
صفا ،ذبیحاهلل ،تاریخ ادبیّات ایران ،ج  ،2چاپ چها م ،ابنسیگا ،تهران 1347؛
عظیمآباری ،حسیگالیخان ،نشتر عشق ،تصحیح و مادمۀ اصغر جانفدا ،کتاب روم ،انسهتیتوی شهرقشگاسهی ،آکهارمی
علوم جمهو ی شو وی سوسیالیستی تاجیکستان 1982؛
علیابراهیمخان خلیل ،تذکرۀ صحف ابراهیم ،بخش اوّل و روم ،نسخۀ خطی بگیار رایرهًْالمعا ف اسخمی ،به شهما ۀ
14087؛
فروزانفر ،بدیعالزّمان ،سخن و سخنوران ،خوا زمی ،تهران 1369؛
المعی گرگانی ،دیوان حكیم المعی گرگانی ،ب تصحیح سعید نفیسی ،چارخانۀ ایران ،تهران 1319؛
مد ّگ تدریزی ،میرزا محمّدعلی ،ریحانهًاألدب ،ج  ،3کتابفروشی خیّام ،تهران 1369؛
مصاحب ،غخمحسین ،دایرهًالمعارف فارسی ،ج  ،1مؤسس فرانکلین و کتابهای جیدی ،تهران 1345؛
میرزا صارق نامی« ،شاهد صارق» ب نال از مجله یادگار ،سال  ،2ش  ،7ص 24؛
میگوی ،مجتدی ،یادداشتهای مینوی ،ب کوشش مهدی قریب و محمدعلی بهدوری ،تهران 1375؛
نفیسی ،سعید« ،سیفالدّین باخرزی» ،مجلۀ دانشكدۀ ادبیات دانشگاه تهران ،ش  ،4سال روم ،تیر  ،1334ص 24؛
وال راغستانی ،علیالی ،ریاضالشعراء ،تصحیح سید محسن ناجی نصرآباری ،ج  ،2اسا یر ،تهران 1384؛
هدایت ،ضا قلیخان ،مجمعالفصحاء ،ب کوشش مظاهر مصفّا ،ج  ،1بخش  ،2امیرکدیر ،تهران.1382

