سبک شعر او
اسير شهرستاني و
ِ
جعفر شجاع کيهاني
انگيزه نگارش ايـن مـقاله مـطالعه نسـخه خـطي ديـوان اسـير شـهرستاني مـحفوظ در
ـکتابخانه گنج بخش اسالمآباد بوده است .اين نسخه ٬کـه مشـتمل است بـر قـصايد و
غزليات و چند مثنوي و قطعه و رباعي ٬با غزلي به مطلع
ِ
اي دانه تسبيح خيالت دل دانـا
ِ

مستان رخت ديده بينا
سر حلقه
ِ

آغاز ميشود و به اين رباعي پايان مييابد:
خورشيد گل گوشه دستار کيي

ـگلشن چمن سايه ]ـديوار[ ـکيي

دل سوخته گـرمي بـاز ِار کـيي

ديـدار کـيي
آيــينه در خــانه
ِ

کاتب آن معلوم نيست .برخي از
نسخه به خط نستعليق نوشته شده و تاريخ کتابت و نام ِ

ترتيب برگها نيز گاهي مختل شده است .جايجاي٬
ابيات نسخه خوانا نيست.
ـکلمات يا
ِ
ِ

در حاشيه با قلمي جز قلم متن ٬اشعاري درج گرديده است.

ترتيب حروف پاياني قافيه و رديف آمده است .در برخي از موارد اشـعار
اشعار به
ِ

ناقص نوشته شده است .اشعار مندرج در نسخه از حدود ده هزار بيت تجاوز نميکند
ـکه ٬با توجه به قول نصر آبادي) ٬ص ٬( ٩٦که شمار ابيات سرودههاي اسير را بيست هزار ذـکر

ـکرده ٬نبايد شامل همه آثار منظوم اسير باشد .صفا )ج ) ٬٥ (٢ص (١٢١٤از نسخههاي ديگري
محفوظ در کتابخانه ملي پاريس و بريتيش ميوزيوم و کتابخانه موقوفه اود خبر ميدهد.
سـبک هـندي و
شاعران
ميرزا جاللالدين محمد اسير شهرستاني )يا اصفهاني( از
ِ
ِ
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نامه فرهنگستان ٣/ ٣
سبک شعر او
اسير شهرستاني و
ِ

١٤٩

عباس اول و شاهصفي و شاهعباس دوم بوده است .از سال تولد و وفات او
معاصر با شاه ِ

آـگاهي دقيقي در دست نيست .او در نيمه اول قرن يازدهم هجري در اصفهان ميزيست.

منابع متقدّ م سال تولد او را  ١٠٠٩و  ١٠٢٩ذـکر کردهاند )تربيت ٬ص .(٢٢٣سال  ١٠٢٩با
ِ
عباس اول صفوي٬
شاه
دختر
بيگم٬
النساء
ملک
اسير
زيرا
ندارد؛
وفق
او
زندگي
حوادث
ِ
مرگ پدر ٬در سال  ١٠٣٨درگذشته است ) فلسفي ٬ج ٬٢
را به زني گرفت و اين زن ٬پيش از ِ
نسبت
ص ( ٢٠٢و مسلمًا اسير نميتوانسته است در سال وفات همسرش نه ساله باشد.
ِ
شهرستاني شـاعر نشـان از آن دارد کـه او از شـهرستان ٬يکـي از بـخشهاي اصـفهان٬
برخاسته است .خاندانش از سادات محترم بودند )نصرآبـادي ٬ص .( ٩٦پـدر اسـير ٬مـيرزا
شاعران آن عـصر ٬مـانند
مؤمن شهرستاني ٬نيز ادبدوست و ادبپرور بود و برخي از
ِ
ِ
سالک قزويني و تقياي قُ هپايهاي ٬به او ارادت داشتند ) .همو ٬ص ٣٢٨و (٣٩٧
تحصيالت مقدماتي خود را در اصفهان گذراند و ٬به نقل تذکرهنويسان ) خوشگو٬
اسير
ِ

حکايت شعري از خو ِد او ٬شاـگر ِد فصيحي هروي ٬شاعر
ص٢٤٠؛ آزاد بلگرامي ٬ص (٥٣و به
ِ
زمان شاهعباس اول بود ٬که در  ٬١٠٣١به همراه شاهعباس ٬به اصفهان آمد .وي ميگويد:
ِ
فيض بهارند چون اسير
آنانکه مست ِ

ته جرعهاي ز جام فصيحي کشيدهاند

يا:
با وجود آنکه استادم فصيحي بوده است

کتاب من شـود
مصرع صائب تواند يک ِ

با توجه به سال سفر فصيحي به اصفهان به همراه شاه عباس )  ٬( ١٠٣١تاريخ مالقات اسير
تلم ذ از مکتب او به بعد از آن سال باز ميگردد.
با او و ّ

مرسوم شاعران پارسيگوي آن زمان ٬به هندوستان سفر نکرد
خالف شيوه
اسير ٬بر
ِ
ِ
)سرخوش ٬ص ( ٣و احتماًال همه عمر خود را در اصفهان گذراند .اما دامنه آوازه شـاعري
اسير به سرعت به هند رسيد و ديوانش در آنجا زبانزد گشت )همانجا ( ٬چنانکه کـليم
ـکاشاني ٬که در هند به سر ميبرد و ٬به نقل صفا )ج ) ٬٥ (٢ص ٬( ١٢١٣ديدارش با اسـير
ميس ر نشده بود ٬در شعري ٬از اسيري با
عنوان ميرزا و استاد خود ياد کرده است:
ّ
ِ
ميرزاي ما جاللالدين بس است
راستي طبعش اسـتا ِد مـن است

کار سخن
از سخن سنجان طلب ِ

ـکج نهم بـر ْ
دسـتار سـخن
فـرق
ِ
)ـکليم کاشاني ٬ص(٢٩٩

١٥٠

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
سبک شعر او
اسير شهرستاني و
ِ
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مالقات اسير و کليم چندان بعيد نمينمايد زيرا کليم در سال  ١٠٢٨به اصفهان آمد و دو
سال در آن شهر اقامت کرد ) صفا ٬همانجا ( و اـگر تاريخ تولد اسير را  ١٠٠٩بدانيم ٬وي در
سال سفر کليم به اصفهان نوزده ساله بوده است.
پيوند دامـادي ٬از نـزديکان شـاهعباس اول شـد )نـصرآبـادي ٬ص٩٥؛ فـلسفي٬
اسير ٬با
ِ

جانشين او ٬شاهصفي ٬نيز حضور داشت.
دربار
مرگ شاهعباس ٬در
همانجا ( ٬وي پس از ِ
ِ
ِ
حکومت ظالمانه شاهصفي ٬مـغضوب و
زمان
ِ
تربيت )همانجا( نقل ميکند که اسير ٬در ِ
زنداني شد و به همين سبب »اسير« تخلّص کرد .اما اين قول را منابع ديگر تأييد نکردهاند
ِ
نزديکان
و
خويشان
به
و به نظر ميرسد که اين پندار از بيدادگريهاي شاهصفي نسبت
ِ
خود و تخلّص شاعر به »اسير« ناشي شده باشد ٬به خصوص که شاعر در اشعار خود
بارها شاهصفي را ستوده است .از جمله:
شه دادگستر صفي کـاستانش

بود قـبله فـخر صـاحب کـالهان

خدمت بارگا ِه شکـوهش
پي
ِ
بلند اختر برج شـاهي صـفي

ـکمر بسته موريست روح سليمان
ـکه عزمش ز کيوان بود قلعه گـير

خورشيد عدلش که تابنده باد
ز
ِ

ستم همچو خفاش شد گوشه گير

قتل شاهصفي ماده تاريخ سروده است:
و حتي در شعري براي ِ
سوز شاه آخر
ِ
نمک خصم ِ
ـکه در اول ز قتل او گرديد
سال تاريخ او ز دل جستم
ِ

به تالفي چنان گـرفتش
شـمشير فـتح
دم
ِ
ِ
هاتفي گفت کشته شد داوود

زود ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

خـونآلود ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
)= ١(١٠٥٠

درگذشت اسير تقريبًا در همه منابع )ـگوپا موي ٬ص٤٧؛ آزاد بلگرامي ٬ص١٠٤٩ ٬( ٥٣
تاريخ
ِ
ِ
هجري آمده است که با ماده تاريخ مذکور وفق ندارد .حتي ميتوان حدس زد که اسير در
ِ
عباس دوم )  (١٠٧٧-١٠٥٢نيز زنده بوده است ) .صـفا ٬هـمان ٬ص١٢١٢؛
زمان سلطنت شاه
ِ
ِ
زرينکوب ٬ص .( ١٢٥به نقل برخي منابع ديگر ) ـکشن چند اخالص ٬ص٦؛ صفا ٬همانجا( وي در
ِ
 ١٠٤٠يا  ١٠٦٩هجري درگذشته است که  ١٠٤٠بيگمان نادرست است.
بيشتر تذکره نويسان عمر اسير را کوتاه دانسته و تصريح کردهاند که وي در جواني به
علت شُ رب مدام درگذشته است )آزاد بلگرامي ٬همانجا ( .در گذشت اسير در جواني با سال
١ـ(ــتاريخ دقيق قتل شاه صفي  ١٠٥٢است.
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١٥١

سبک شعر او
اسير شهرستاني و
ِ

ديوان او اعتيادش به
تولد و وفات اسير چندان سازگار به نظر نميرسد ولي از بررسي
ِ
شرابخواري و افيون احتمال داده ميشود:
الفت درد با تـحمل اسـير
ِ

اختالط شراب و ترياـکست

يا:
از بــراي جـان بـيمار اي اسـير

شربتي چون شيره انگور نيست

برادر رضاعي اسير نيز نشان از اعتيا ِد شاعر دارد ) .ـکشن چند اخالص ٬همانجا(
حکايتي از
ِ
اسير ٬ظاهرًا ٬فرزندي نداشت و پدرش را زود از دست داد ٬چـنانکه ٬در شـعري٬
تنهايي خود را با اين عبارت بديع و بليغ بيان ميکند:
بيکسي رشک به تنهايي من دارد اسير

ـکه به عالم پدري يا پسري نيست مـرا

از خالل اشعار اسير ميتوان به شخصيت بيپيرايه و ساده وي پي برد .او در بيتي خود را
روستايي معرفي کرده است:
بر اسير روستايي رحم کن در شهر عشـق

حيرت آبادي حريف وحشتستان کي شود

او در مقام شعر نيز تفاخر نداشت و خود را غالم طبع و خجلت زده نظيري و ظهوري ٬دو
تن از شاعران هم عصر خويش ٬ميدانست:
ـغالم طبع نظيري شـوم اسـير کـه گـفت
ـ ِ
ــخجل ازروي نظيري وظهوري است اسير

چـه نمايد بر آتشنَفَسان آهـن

ــکرد اين غزلسرايي شرمنده شد اسـيرت

هم چشمي نظيري حدّ بشر

مرا به ساده دليهاي من توان

بخشيدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
نباشدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

از شرح احوالي که نصرآبادي در تذکره خود )ص  ٣٤٠ ٬١٣٥و  (٣٩٩از برخـي افـراد٬
ِ
منزل
مانند آقاعلي اصفهاني و خواجه کالن کرماني ٬به دست ميدهد معلوم ميشود که ِ

دوستان آن دوره و شايد محل انجمن ادبي بود که شاعران در آن گرد
محفل ادب
اسير
ِ
ِ
ميآمدند ) .بيگناه ٬ص(٦
زبان عربي دارد:
ابيات عربي در
وجو ِد برخي
ِ
ديوان اسير نشان از آشنايي او با ِ
ِ
طواف بارگا ِه دين اسـاسش
ِ
الصد
َو َجدْ نا کعب ًة يا َم ْعش ََرق ِّ

صلو ٌة من اداها صـا َر اتـقي
َا َمــرنا ر ُّب ــنا َص ــلّوا َع ــ َل ْيها

در اشعار اسير و صائب شواهدي وجود دارد حاـکي از آنکه اين دو شاعر به يکديگر

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

١٥٢

سبک شعر او
اسير شهرستاني و
ِ

مقاله

شعر صائب را چنين ارزيابي ميکند.
ارادت ميورزيدند .اسير در بيتي ارزش ِ
با وجو ِد آنکه استادم فصيحي بود اسير

مصرع صائب تواند يک کتاب من شود

يا:
شعري بگو اسير کـه صـائب کـند پسـند

طوطي به هند و موجه به ع ّمان چه ميبري

صائب نيز ٬در غزلي ميگويد:
خوشا کسي که چو صائب ز صاحبان سخن

ســخــن مــيـرزا جـالل کـنـد
تــت ّبع
ِ
ِ

وي غزل اسير را نيز در ُج نگ شعر خود درج کرد ) بيگناه ٬ص .( ١١با توجه به قراين زماني و
محضر يکديگر را درک کردهاند ) .صفا ٬همان٬
مکاني به نظر ميرسد که صائب و اسير
ِ

ص(١٢١٤-١٢١٣

سبک شعر
سبک هندي است و حتي وي را از بانيان اين سـبک بـه
شاعر
چنانکه گفته شد ٬اسير
ِ
ِ
شمار آوردهاند) .لودي ٬ص .( ٧٦شبلي نعماني )ج  ٬٥ص (١٢اسـير را از جـمله شـاعرانـي
باعث ترقي مکتب وقوع گشتهاند.
ميداند که با خلق معاني جديد و تازه
ِ

اما ٬ويژگيهاي سبک هندي در شعر اسير آشکارتر است و نميتوان حکم کرد که او

مکتب
شاعران
شاعري از مکتب وقوع بوده چنانچه گلچين معاني هم وي را در سلک
ِ
ِ
وقوع نشمرده است.
نازک خيالي بارزترين ويژگي شعر اسير به نظر ميرسد .شايد در پرتو همين خصلت
سبک هندي معرفي کـردهانـد ) لودي ٬ص٧٦؛ شـبلي
پيشرو شاعران
شعري باشد که او را
ِ
ِ
نعماني ٬ج  ٬٣ص١٧؛ شفيعي کدکني ٬ص . (٨٤٦به عنوان نمونه به اين بيت از يکي از غزلهاي او

توجه کنيد:
غـبار مـا فـلک تـعمير زنـدان مـيکند
از
ِ

در دو عالم خـاطر انـدوهگين داريـم مـا

نهايت خيالپردازي شاعر در آن جلوهـگر شده است.
همچنين آوردن خالف مشهور )پارادوکس( و تشبيه تمثيل و تناظر تمثيلي دو مصراع

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
سبک شعر او
اسير شهرستاني و
ِ

١٥٣

از يک بيت ٬که از خصايص بارز و ممتاز سبک هندي است ٬در اشعار اسـير شـواهـد
متعدد دارد ٬از جمله در ابيات زير:
باده چون زور آورد هشيار ميسازد مـرا

خواب چون گردد گران بيدار ميسازد مرا

صبح را گلگونه ميبخشد کف خاـکسترم

سوختن رنگينتر از گلزار مـيسازد مـرا

غفلتم تعمير آـگـاهي است ديـدم بـارها

چشم خوابآلود من بيدار ميسازد مرا

ترکيبهاي وصفي و اضافي و مجازي بديع و گاه دور از ذهن در زبـان شـعر اسـير
بسامد نظرگيري دارد .از اين ترکيبات نمونهوار چندتايي نقل ميشود:
آتش پرواز:
ِ
ـگر بدام افتد هواي گلستان در سر مرا

آتش پرواز گردد يـاد بـال و پـر مـرا

زنداني دشت سفر:
دشت سفرم
زنداني
ديري است که
ِ
ِ
سنگ انديشه:

عمري است که صـيد قـفس پـروازم

شد وقت که مِ ْيخوري همي پيشه کنم

دل را فــارغ ز سـنگ انـديشه کـنم

تعبيرات و الفاظ محاورهاي نيز در اشعار او ميتوان سراغ گرفت:
ــاز تماشا ديده نرگس چراغان مـيشود
اب دل به من گفت آمدنهاي ترا
ــاضطر ِ

شوخي چشمک زدنهاي تـر ا ـ
ـگر ببيند
ِ
بيخودي هم کرد سرگوشي سخنهاي تراـ

واژههاي نزاـکت  ٬فانوس و ٬به خصوص ٬آينه در اشعار او پربسامد است و شاعر از آنـها
گل نزاـکت ساخته است.
ترکيبهايي چون آينه جنون  ٬آينه گلها ِ ٬

استعارات
به هر حال ٬اسير با خلق معاني پيچيده و خيالپردازيهاي بديع و کاربر ِد
ِ
شاعران سبک هندي خوش جاي گرفت و در سير تکاملي شـعر
ميان
ِ
دور از ذهن در ِ
زمان خود سهمي به سزا يافت ) صفا ٬همانجا ٬ص.(١٢١٢

تتب ع
با اين همه ٬همه اشعار اسير داراي ويژگيهاي
ِ
سبک هندي نيست .در غزلهايي ّ

او در اشعار انوري و سعدي و حـافظ و پـيروي از آن بـزرگان هـويداست .چـنانکه در
سرودهاي ٬با ذـکر نام انوري ٬به استقبال قصيده او به مطلع
ِ
جور چرخ چنبري
اي مسلمانان فغان از ِ
ِ

رفته و گفته است:

قصد ماه و َس ْـي ِر مشـتري
نفاق تير و ِ
وز ِ

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

١٥٤

سبک شعر او
اسير شهرستاني و
ِ
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شـور دلبـري
اي نمک پـرورده لعـل تـو
ِ

گــلستان پـري
از رخَ ت آيــينه حــيرت
ِ

تا آنجا که گويد:
روان انـوري
شبنم گلهاي خجلت شـد
ِ

بلبل شيراز( را تضمين کرده است:
يا در يک مثنوي ٬شعري از سعدي )به تعبير اوِ :
ـکاي به الحان ز همگنان ممتاز

نشـــنيدي ز بــلبل شــيراز

»عاشقان کشتگان معشوقند

بـــرنيايد ز کشــتگان آواز«

و يا ٬در غزلي ٬و ظاهرًا به شعر حافظ نظر داشته است:
اسير:
نصيحتي ز چمن گوش کـردهام کـه مـپرس

بهاري از لب خـاموش کـردهام کـه مـپرس

حافظ:
دارم از زلف سياهش گله چندان که مـپرس

ـکه چنان زو شدهام بي سرـوـ سامان که مپرس

غزليات او ٬در عين بـرخـورداري از خـصوصيات
اشعار اسير ٬خاصه
ميتوان گفت که
ِ
ِ
ممتاز سبک هندي ٬به سبک عراقي نزديک است.
ارادت او بـه رسـول اـکـرم و ائـمه اطـهار
از ويژگيهاي بارز قصايد اسير جلوهـگري
ِ

سرودن اشعاري با رديف »امير المـؤمنين«» ٬يـا عـلي مـدد« و
عليهالسالم است .وي ٬با
ِ
اشتياق خود را به آن حضرت و اهل بيت نشـان داده
حب و
»علي ابن ابيطالب« نهايت ّ
ِ
است .به عنوان شاهد ٬مطلع چند قصيده او نقل ميشود:
ــکام بخش قطره و دريا اميرالمؤمنين
رقاب فتح و ظفر يا علي مدد
ــمالک ِ

مطلب دنيا و ما فيها امـير المـؤمنين ـ ـ ـ
ِ

از پا فـتادهايـم دگـر يـا عـلي مـدد ـ ـ ـ

ـاـگر امروز اـگر فردا علي ابن ابيطالب

اـگر دنيا اـگر عقبي علي ابن ابيطالب ـ ـ ـ

ـچراغ و چشم رسول خدا امام حسين

دل مرتضا امـام حسـين ـ ـ ـ
چمن طر ِاز ِ

و نمونهاي از ارادت او به اهل بيت و معصومين:
از ثناي چارده معصوم پـاـک

خيمه در گلزار عرفان ميزنم

مقاله
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سبک شعر او
اسير شهرستاني و
ِ

١٥٥

از ميان قالبهاي شعري که اسير در آنها طبع آزمايي کرده تسلّط وي در غزلسرايي
اوزان کوتاه و
مشخصات غزليات اسير گرايش شاعر به استفاده از
نمايان است .از جمله
ِ
ِ
توجه به وحدت موضوع است ) شفيعي ٬ص٨٤٧؛ بيگناه ٬ص .( ١٦از ويـژگيهاي قـصايد او
مصرع )عالوه بـر
ابيات
ميتوان به تجديد مطلع اشاره کرد .شايد به دليل وجود همين
ِ
ّ
تعداد ابيات( بتوان به قصيده بودن برخي اشعارش حکم کرد؛ زيرا درون مايه قصايد وي
بيشتر عشقي است.
شعر اسير از ديدگاه ديگران
قضاوت تذکرهنويسان و صاحبنظران درباره شعر اسير متفاوت است .به قـول مـحمد
ِ
معاصران وي »راه ديگر سر کردند و آن را طرز خيال ناميدند و
پادشاه ٬اسير و برخي از
ِ
نزاـکت خيال به جايي رسانيدند که در بعضي اشعار اينان جمال معني جز در آيينه خيال

نتوان ديد« ) .فرهنگ آنندراج  ٬ذيـل »فـارس و فـارسي« ( .شـراب خـوارگـي اسـير بـراي بـيشتر
اشـعار او حکـم کـنند ) واله
بودن بسـياري از
تذکرهنويسان بهانهاي شده که بر بيمعني
ِ
ِ
داغستاني ٬ص١٠١؛ کشن چند اخالص ٬ص .( ٦برخي از متقدمان او را مهملگو ميدانند که در

واقع به خيال نز اـکتگويي به راه غلط افتادهاند ) ...به نقل گلچين معاني ٬ج  ٬١ص.(٦٥٥
ِ
اميري فيروزکوهي در مقدمه خود بر
ديـوان صـائب )ص (٢٠ضـمن انـتقاد از بـرخـي

شاعران »معمولي
سبک هندي محسوب ميکنند ٬او را از
تذکرهنويسان ٬که اسير را باني
ِ
ِ
نظر برخي ديگر از بزرگان٬
عصر صفوي« به شمار آورده است .در مقابل اين داوريهاِ ٬
ِ
شـاعران
اسـتقبال
خـور تـوجه است.
مانند صائب و کليم ٬که بـه آنـها اشـاره رفت ٬در
ِ
ِ
ِ
پارسيگوي هند از شعر اسير نيز ميرساند کـه وي را صـاحب سـبک مـيشمردهانـد.

)سرخوش ٬ص٣؛ خوشگو ٬ص ٢٤٠و ٢٤١؛ صفا ٬گنج سخن  ٬ج  ٬٣ص(١٠٢
اشعار اسير
قول سرو آزاد )ص٬( ٥٣
در مجموع ٬ميتوان چنين اظهار نظر کرد که ٬به ِ
ِ
موجب اين سخنسنجيهاي مـتفاوت دربـاره
غث و سمين دارد .در واقع ٬آنچه بيشتر
ِ
شعر اسير شده تفاوت نظر نسبت به سبک هندي بوده است که باعث شده است از اسير

خالق شيوههاي دلپسند و گاه مهملگو ياد شود.
ـگاه به عنوان
ِ
ديوان اسير اول بار به سال  ١٢٩٦هـ ق در لکهنو و سپس در  ١٣١٤هـ ق در کانپور هند
ِ

ديـوان اسـير بـه کـوشش
چـاپ سـنگي شـد ) مشـار ٬ج  ٬١ص .( ١٥٦٧-١٥٦٦گـزيدهاي از
ِ

١٥٦
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حبيباهلل بيگناه در مشهد ) (١٣٤٨انتشار يافت .عالوه بر اينها ٬از سه شرح بر ديوان اسير
ِ
ياد شده است :دو شرح با عنوان شرح
ديوان اسير از معجز کابلي و از شارحي نـاشناس؛

شرحي ديگر موسوم به گلشن معاني از مهتاب رائي ) .منزوي ٬ج  ٬٧ص.(٨٣٥-٨٣٤
منابع
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