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Abstract
Mohammad Momen Jazayeri Shirazi Hindi (1074-1130 AH) was a prolific writer of the
late Safavid period. His literary works amount to 39 books and treatises, most of which
are in the form of manuscripts which have been neglected by researches. Few sources
can be found on his biography and life except for those gathered and written by
Ayatollah Marashi Najafi or some scattered notes written by himself in his works. The
book Khazanet al-Khial (Treasure of Imagination) is one of his valuable works. It
touches on various subjects such as literature, wisdom, sermons, debates, proverbs,
history, and biographies. In this article, we examine the type of prose and writing style
along with other literary features of this work according to the common literature of the
Safavid era. The style of the book is rhymed prose, and it is replete with figures of
speech, both verbal and abstract, which has made it look like the technical prose of
maqama. However, despite the multiplicity of literary devices, it has fluent and
understandable prose, and owing to the variety of subjects, it is not boring but fascinates
the reader. One of its differences with maqama written by authors like Hamedani and
Hariri is that each chapter has main and minor titles. Haj Mohammad Momen has
derived a part of the contents of his book from the Quran, the hadiths, and writings of
the early and late men of letters. Hence, we can find many instances of borrowing,
adaptation, reiteration, and allusion to verses, hadiths, poems, and sayings everywhere in
his book. Complete and sometimes calligraphic manuscripts of the book are available in
Iran, along with two incomplete copies.
Keywords: Khazanet al-Khial, Mohammad Momen Jazayeri, Safavid, Stylistics,
Technical prose.
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چکیده

محمد مؤمن جزايری شيرازی هندی ( 1074ق ـ زنده به سال  )1130از نو يسندگان ُپرکار اواخر دوره صفو يه بوده است.

تأليفات وی بالغ بر سىونه کتاب و رساله است که بيشتر آنها به صورت نسخههای خطى باقى مانده و مورد غفلت واقع
شده است .از شرح حال و زندگى او جز آنچه از آيتالله مرعشى برجای مانده يا خود به طور پراکنده در آثارش آورده
است ،کمتر منبعى يافت مىشود .کتاب خزانة الخيال از آثار ارزشمند اوست که در موضوعات مختلف مانند ادبيات،
حکمت ،مواعظ ،مناظره ،مقامات ،امثال ،تاريخ و شرححال نويسى است .در اين مقاله نوع نثر و سبک نگارش و ديگر
و يژگىهای ادبى اين اثر را با توجه به ادبيات رايج در عصر صفو يه مورد بررسى قرار دادهايم .سبک کتاب ،نثر مسجع و
مشحون از صنايع بديعى اعم از لفظى و معنوی مى باشد ،که آن را به نثری فنى مانند نثر مقامات ادبى شبيه ساخته است.
اما با وجود کثرت صنايع ادبى ،دارای نثری روان و قابل فهم است؛ با تنوع موضوعات ،مالل انگيز نيست و خواننده را
مجذوب خود مىسازد .از تفاوتهای آن با مقامات امثال همدانى و حريری اين است که هر بخش ،دارای عناو ين اصلى و
ً
فرعى مىباشد و بعضا خودش قهرمان مقامه است .حاج محمدمؤمن بخشى از مطالب کتاب خود را از قرآن کريم و
ّ
ّ
احاديث و نوشتههای اديبان متقدم و متأخر برگرفته است؛ از اينرو تضمين ،اقتباس ،تصريح و تلميح به آيات ،احاديث و
ً
اشعار و اقوال در جایجای کتاب او به چشم ميآيد .نسخههای خطى کامل و بعضا خوشخطى از کتاب در داخل کشور
موجود است و دو نسخه هم بصورت ناقص يا آسيبديده در دسترس قرار دارد.
واژههای کلیدی :خزانة الخيال ،محمد مؤمن جزايری ،صفويه ،سبکشناسى ،نثر فنى.

* .رایانامة نویسندة مسئول:

mahdirz@gmail.com
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 .1مقدمه
پژوهش حاضر در پى آن است تا با تحليل متنپژوهانه و تاريخى به روش توصيفى-تحليلى و با مراجعه
به منابع دستهاول قابل دستيابى و نسخههای خطى موجود در کتابخانههای کشور ،يکى از آثار عالمه

ُ

ُ

محمدمؤمن جزايری شيرازی با عنوان خزانة الخيال المشحونة ِبدرر األقوال وغرر األمثال را به
جويندگان علم و ادب معرفى کرده و در حد امکان ،با خوانشى فراگير ،سبک نويسندگى ادبى در اين
کتاب را مورد بررسى قرار دهد .بنابراين ،پس از معرفى شخصيت اين اديب سخنپرداز ،يکى از
کتابهای مشهور او با عنوان خزانة الخيال از نظر سبک نگارش ،موضوع و ديگر ابعاد ادبى بررسى
مىشود.
عالمه محمدمؤمن بن محمدقاسم جزايری شيرازی از نويسندگان بزرگ شيعه در اواخر قرن يازدهم
و نيمۀ اول قرن دوازدهم هجری است که کمتر مورد توجه پژوهندگان قرار گرفته و تاکنون فقط يك اثر از
او منتشر شده است.
کتاب خزانة الخيال يکى از ده ها اثر ارزشمند او به زبان عربى است .اين کتاب دربردارندۀ
موضوعات مختلفى در ادب ،حکمت ،اندرز ،مناظره ،مقامه ،امثال ،حکايات ،تاريخ ،شرححال نويسى
و ديگر اطالعات مفيد است .پس اين کتاب  -و البته ديگر تأليفات او  -از ارزش ادبى بسيار باال
برخوردار است که مىتواند خوان گسترده ای برای اهل تحقيق در موضوعات فرهنگى ،ادبى ،اخالقى و
تاريخى باشد تا در آن به تحقيق و پژوهش بپردازند و آن را از زوايای مختلف ازجمله سبک ادبى،
موضوع و بالغت مورد مطالعه قرار دهند.
از خصوصيات خزانة الخيال اين است که بخش بخش و بدون پيوستگى مطالب است و به هر
موضوع (بدون ترتيب منطقى در توالى عناوين) حدود يک تا چهار صفحه پرداخته است .هر مطلب يک تيتر

العالم الکامل»،
اصلى و کلى و يک تيتر فرعى با تفصيل دارد .برای نمونه« :مقامة الئحة :صفات ِ

«رحلة :مقامة صنعاوية»« ،قصة ظريفة :قصة الحکيم والهريسة».

مطالعة خزانة الخيال جزايری از چند جهت مفيد است؛ به عقيدۀ نگارندگان ،چنين آثاری آينۀ
شخصيت چند ُبعدی خالق آن است؛ مؤلف هم داستانسرايى مىکند ،هم از اخالق و عرفان مىگويد،
هم تاريخ مىنگارد ،هم فلسفه و حکمت مىآموزد ،هم امثال و احاديث را يادآوری مىکند و هم به فقه
و طب و نجوم مىپردازد.
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 .1-1پیشینه تحقیق
در خصوص معرفى کتاب خزانة الخيال و مؤلف آن تحقيق خاص و کاملى انجام نشده است و با توجه
به بررسىهای صورت گرفته توسط نگارندگان ،تنها دو مقاله کوتاه و گذرا و مطالبى پراکنده دربارة
زندگانى اين شخصيت به انجام رسيده است:
 .1به نظر نويسندگان مهمترين اثر در اين زمينه ،يادداشتى از عالمه سيد شهابالدين مرعشى نجفى
(ره) بهعنوان مقدمۀ چاپ سنگى کتاب خزانة الخيال ،چاپ کتابخانه بصيرتى قم (که در واقع تصوير
نسخه خطى و بدون تصحيح است) ،با عنوان کاشفة الحال في ترجمة مؤلف خزانة الخيال قابل ذکر
است .ايشان در اين مقدمه ،شرح مختصر وارزشمندی از زندگى و آثار مؤلف آوردهاند.

 .2نوشتاری از على صدرايى خويى ،با عنوان مشرق السعدین و شرح حدیث من عرف نفسه،

ّ
در پايگاه الکترونيکى کتابخانه مجلس شورای اسالمى .ايشان بطور موجز و مختصر در حد بيان
مشخصات کوتاه برای کتاب خزانة الخيال ،مختصری از زندگانى حاج محمدمؤمن و يکى ازآثارش
بهنام مشرق السعدین را ذکر کردهاند .منبع چاپى و کاغذی از اين پژوهش نيافتيم و در آن پايگاه هم
آدرسى برای آن ذکر نشده بود.

به غير از موارد مذکور ،در کتابهايى چون معجم المؤلفين :عمر رضا کحاله ،اثرآفرینان (زير نظر

ّ
ّ
سيد کمال حاجسيدجوادی و عبدالحسين نوايى) ،الذریعة إلى تصانيف الشيعة (آقابزرگ تهرانى) و روضات
ّ
الجنات (ميرزا محمدباقر موسوی خوانساری) ،شرح مختصری از زندگانى محمدمؤمن جزايری شيرازی و
آثارش آمده است ،ولى اينکه مقاله يا کتابى به صورت اختصاصى آثار او را تحليل و بررسى کرده باشد،
يافت نشد؛ بنابراين يکى از انگيزههای تحرير مقالۀ حاضر ،نادر و تازه بودن موضوع مبنى بر معرفى
کتاب خزانة الخيال و تحليل آن از جنبههای مختلف ازجمله سبک نگارش و موضوع و نوع نثر بوده
است.

 .2مؤلف خزانة الخیال

ّ
شخصيت علمى و ادبى مؤلف خزانة الخيال به صورت پراکنده در کتابهای تراجم ،اطالعات
دربارة
ً
مختصری داده شده است ،که برای تدوين زندگىنامة واحد و نسبتا کاملى از او بايد اطالعات پراکنده را
از منابع مختلف با قرائن موجود کنار هم قرار داد.
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ّ
ّ
محدثّ ،
مورخ و سيرهنويسّ ،
مفسر ،کالمي ،اديب ،شاعرّ ،
محمد مؤمن بن مح ّمد
عالمۀ فقيه ،اصولي،
قاسم جزائري شيرازی هندي يکي از چهرههای درخشان اواخر دوران حکومت صفوي است .بنا به
ِ
*
تصريح خودش در جلد ّاول طيف الخيال ،والدتش ظهر روز شنبه  17رجب سال 1074ه.ق (ر.ک:
المرعشي النجفى )6 :1393 ،در محلۀ منسوب به شيخ عروه در شيراز بوده است (الطهرانى.)208/4 :1403 ،

ّ
محمدقاسم بنناصر بنم ّ
عالمه ّ
حمد ،از مالزمان سيدهاشم بن حسين بن عبدالرؤوف
پدرش،

االحسائي بود (النوری الطبرسى )161/2 : 1408 ،که محمدقاسم از او فقه و حديث آموخت .عالوه بر اين،
ّ
از مجالس درس صالح بن عبدالکريم کرزکاني ،عفر بن کمالالدين بحراني و شيخ بهايى استفاده کرده و
در فقه و حديث مهارت يافته و بهرۀ فراواني از علوم ادبي داشته است (الطهرانى589/6 :1430 ،؛ سبحانى،
.)494/12 :1418

ّ
محمدقاسم جزايری صاحب تأليفاتي چون شرح نهجالبالغه و شرح صحيفة سجادیه است
(المرعشي النجفى )6 :1393 ،و ناصر  -جد محمدمؤمن و پدر محمدقاسم  -با پدرش ّ
محمد ،که از
مشايخ معروف بود ،از «جزاير» به شيراز آمد و همانجا سکنا گزيد و ازدواج کرد.

 .2-1مکانیابی جزایر
صاحب اعيان الشيعه لقب «جزايری» را منسوب به جزاير خوزستان دانسته است (األمين:1403 ،

 ،)212/46اما از آنجا که با بررسى تواريخ و کتب بالد و کشورها ،جزايری برای خوزستان نيافتيم و نيز با
زرکلى و ديگران در تاريخ خانواده «سادات جزايری» و نوادگان سيد نعمتالله جزايری
توجه به اينکه ِ

مىگويند که اصل آنها از جزاير بصره بوده است (الزرکلى .)39/8 :1980 ،به نظر نويسندگان ،اصالت
محمدمؤمن نيز بايد از همان «جزاير بصره» باشد.

†

* .اگر کل این تاریخ اشتباه نباشد ،حداقل در ذکر روز آن از سوی مؤلف یا ناسخان اشتباهی رخ داده است؛ چون با
مراجعه به تقویم ،معلوم شد که  17ماه رجب سال  1074قمری ،روز شنبه نبوده ،بلکه روز پنجشنبه و مصادف با 25
بهمنماه  1042خورشیدی است.

† .برای مطالعه بیشتر درباره این جزایر ر.ک:
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 .2-2اصل و نسب جزایری
حاج محمدمؤمن در اواخر بخش «قصة الحکيم والهريسة» از خزانة الخيال ،دربارة اصل و نسب

ُ
ائري المحتد ،شير ّ
عجمي النسل ،جز ّ
ّ
خود آورده استّ « :
ازي المولد ،أعرف بأبي
عربي األصل،
ُ
الفضائل ،في أکثر الفنون کامل ،من ع ّمال السلطان في بلدة ملتان» (ريشه و اصالتم عربى است ،نسلم
عجمى ،طبعم جزايری ،محل تولدم شيراز ،و شهرتم ابوالفضائل است ...و از کارگزاران سلطان در بالد ُملتان هستم).

(الجزائری الشيرازی.)174 :1252 ،

مرحوم آقابزرگ طهراني در طبقات االعالم ميگويد« :تاجالدين حسن شيرازی ،فرزند محمدرضا،
تحريم کننده استعمال تنباکو ج ّد مادري ّ
محمد مؤمن جزايری است که در کتاب خود طيفالخيال
ِ
خيرات و ّ
مبرات و عبادتهای او را ذکر نموده است» (الطهرانى .)112/6 :1430 ،و نيز در الذریعه آورده
است« :رسالة في حرمة شرب التتن و التنباك :تأليف شيخ عبدالکريم شيرازی است که در شيراز
ّ
ّ
مادری من حاج تاجالدين
مدرس بود .صاحب طيفالخيال درباره او گويد :وی اين رساله را به جد
ِ
ّ
حسن بن محمدرضا شيرازی هديه کرد :جدم نيز آنقدر به او صله داد که تمام بدهىهايش را ادا کرد و با
آن واجب الحج گرديد» (الطهرانى.)173 /11 :1403 ،

البته به نظر مىرسد صاحب الذریعه در اين معرفى سهو کرده است؛ زيرا با ّ
توجه به اينکه فتوای

معروف تحريم تنباکو در عصر قاجار و متأخر از حيات حاج محمدمؤمن است ،معلوم مىشود که فتوای
ً
ّ
جد مادری ايشان ،صرفا فقهى و غيرسياسى بوده است و ميرزای شيرازی صاحب فتوای تحريم تنباکو،
نسبتى با مؤلف خزانة الخيال ندارد .در همان جلد و همان صفحه از الذریعه ،نام عالمان ديگری که
پيش از دوران قاجار ،قائل به حرمت استعمال دخانيات بودهاند ،ذکر شده است.
 .2-3مهاجرت به شیراز
در دوران صفويه ،ايران برای شيعيان و بخصوص علما و دانشمندان شرايطى مناسب و جذاب داشت؛
لذا مهاجرتهايى از سوی علما از ديگر کشورها و حواشى ايران به شهرهای مرکزی ازجمله شيراز
ّ
جد محمدمؤمن  -نيز در همين جرگه بوده استّ .
مؤيد اين مطلب،
مشهود و چشمگير است که ناصر -
گفتههای ذبيحالله صفا است:
«ايرانيان چون شيعه را مذهبى نو و بىسابقه يافتند ،به شيعى بودن گرايش پيدا کردند که اين خود الزمۀ
دريافت اطالعات در اين امر بود ،وچون شيعه در دورههای قبل ،بيشتر در سرزمينهای جبلعامل
بحرين و چندين شهر بزرگ عراق رشد و نمو پيدا کرده بود و عالمان بزرگ در آن سرزمينها پديد آمده
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بودندّ ،
تشيع در ايران نياز مبرم به ارتباط با اين قشر از عالمان را بر خود الزم مىدانست .با توجه به
زمينههای مساعد در دولت صفو يه ،مهاجرت اين علما به ايران آغاز شد و گروه گروه از آنها به اتفاق
خانوادههايشان به شهرهای بزرگ ايران که مرکز علم وادب بود ،کوچ کردند و در آن شهرها مقيم شدند»
(صفا.)12۷ :1370 ،

ّ
جزايری در مجلس پنجم کتاب محاسن األخبار و مجالس األخيار خود مىگويد« :جد پدرم،
پدربزرگم را  -که خبر ّ
تشيعشان در همهجا پيچيده بود  -در کودکى يعنى در سال 1041ق از جزاير به
شيراز آورد .پدربزرگم در آنجا رشد کرد و در علوم دينى ازجمله فقه ،حديث ،تفسير و ديگر رشتهها به
کمال رسيد و اوقات خود را در مصاحبت علما گذراند و به خانههای آنها رفت و آمد کرد» (الجزائری
الشيرازی.)13 :1267 ،

 .2-4دیدار با سیدعلی خان کبیر
ً
مؤلف خزانة الخيال با سيد عليخان کبير (1120-1052هـ.ق) معاصر بوده و با وی  -احتماال در شهر
شيراز يا در هند  -ديدار داشته است  ،زيرا سيد عليخان هم در حيدرآباد و الهور مقام دولتى داشته و آخر
عمر خود را در شيراز به تدريس گذرانده است .چنانکه در فصل «بحر محيط» مىگويد« :نشستى با
سيد عليخان  -مؤلف کتابهای مشهور  -داشتم؛ در هر موضوعى گفتگو کرديم ،و ايشان ابياتى از
سرودههای خود را برايم خواند»( .الجزائری الشيرازی)197 :1267 ،
اين نشست و گفتگوی مفصل با سيد علىخان (که با توجه به تفاصيل اين مالقات ،به نظر مىرسد آشنايى و

رفاقتشان مقداری عميق و ديدارشان بيش از يک جلسه بوده است) مىتواند بر شخصيت واالی مال محمدمؤمن
هم داللت داشته باشد.
 .3تألیفات

جزايری تأليفات پرشماری دارد؛ مرحوم آيتالله مرعشى نجفى ،در مقدمه خود بر چاپ سنگى خزانة
الخيال 39 ،عنوان کتاب و رساله برای جزايری شيرازی برشمرده و موضوع برخى از آنها را نيز آورده
است که در اينجا تنها به ذکر نام آنها بسنده مىشود:

ُّ َ
 .1بيان اآلداب؛ ّ .2قرة العين وسبيکة اللجين؛  .3وسيلة الغريب؛ .ُ 4منية الفؤاد؛  .۵تحفة
االخوان في تحقيق المذاهب واالديان؛  .6تحفة الغريب ونخبة الطبيب :شرح قانونچه در طب؛
 .۷تحفة االحبار؛  .8تميمة الفؤاد من ألم البعاد؛ ّ .9
جنات عدن؛  .10مشرق السعدين؛ .11
ِ ِ
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مجمع البحرين؛  .12ثمر الفؤاد َ
وسمر ِالبعاد؛  .13ثمرة الحياة وذخيرة الممات؛  .14محاسن

االخبار ومجالس االخيار؛  .1۵جنات الفردوس؛  .16طرب المجالس؛  .1۷زينة المجالس؛ .18

مادة الحياة؛  .19مدينة العلم؛  .20طيف الخيال في مناظرة العلم و المال؛  .21تعبير طيف
الخيال؛  .22خزانة الخيال المشحونة من طرف المعاني و االلفاظ الموزونة؛  .23جامع
المسائل النحوية في شرح الصمدية؛ ّ .24
الدر المنثور؛  .2۵مصباح المبتدئين؛  .26مشکوة
العقول؛  .2۷التعليقة على أصول الکافي؛  .28التعليقة على الشرائع؛  .29شرح نهج البالغه
(ناتمام مانده)؛  .30شرح الصحيفة الکاملة السجادية (ناتمام مانده)؛  .31ديوان شعر .از اشعار زيبای
او قصيدهای است در مدح اميرالمؤمنين با مطلع:
َ
َ ُ
الغ ُ
ریب
َدع االوطان َیند ُبها
ِ

َ َ ِّ َ َ َ ُ ُ ُ َ
الک ُ
ئیب
و خل الدمع یسکبه

(وطنها را بگذار تا غريبان برای آن زاری کنند ،واشک را رها کن تا مصيبتزدگان آن را ببارند)

و قصيدة « ّ
مخمسى» در رثاء امام حسين با مطلع:
ََْْ َ
بــدمـاء علی ُمـصاب ُ
َ
الح َ
هر ُ
جاء َش ُ
ین
س
یني
ع
ك
ب
ت
ل
ف
کاء
الب
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

َّ
(شبر)136/۵ :1409 ،

(ماه گريه آمد ،پس چشمم بايد بر مصيبت حسين(ع) خون بگريد)

 .32مقامات العارفين؛  .33ما نزل من القرآن في شأن أميرالمؤمنين(ع)؛  .34منية اللبيب في
ّ
ّ
االطباء؛  .3۷أسماء الکواکب
مناظرة المنجم والطبيب؛  .3۵مصباح المبتدئين؛  .36تحفة
المشعشعة في أجواف الليالي؛  .38التعليقة على تفسير أنوار التنزيل (تأليف قاضى بيضايى)؛
 .39المقامات الناسخة للمقامات :جزوهای است که آيتالله مرعشى از آن به نام شرح مقامات
حریری ياد کرده است در حالى که شرح مقامات حريری نيست بلکه خود ،مقامهای مستقل است.

 .4کتاب خزانة الخیال

ُ
ُ َ
الم ُ
الخيال َ
وغ َ
شح َون ُة ب ُد َ
األمثال به معنای «گنجينۀ خيال ،آ کنده از سخنان
ر
ر
األقوال
ر
ر
ِخزانة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
مرواريدگون و َمثلهای درخشان» است .اهل علم و عقل و ادب ،از لحظه لحظه عمرشان بهره مفيد
مىبرند و ّ
حتى در اوقات فراغت و استراحت ،بجای بطالت عمر در امور بيهوده ،خود را با علم و ادب
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سرگرم مىکنند که نتيجه يکى از آن بسيار ،توليد اين کتاب است .جزايری در بخش «بحر محيط» دربارۀ
کتاب خود (خزانة الخيال) چنين آورده است:

ّ
ّ
ّ
«يقول جامع هذه األقوال ومؤلف خزانة الخیال :اني تصفحت أکثر کتب األدباء،
ً
ّ
وتتبعت کثيرا من کالم البلغاء و انتخبت منها لطائف و ظرائف کثيرة ،وجمعت
َّ
فوائد جليلة وفرائد کبيرة ،وأردفتها بما سنح للخاطر الفاتر ،وقف ُيتها بما َسمح به
ً
ّ ً
ُ
ُ
تفننا في الکالم وتنشيطا
الفکر القاصر ،وأوردت جميع ذلك ِمن غير ترتيب،
ّّ
ّ َ
ّ
فان ّ
الت ّفنن من ّ
والتنقل من أسلوب
فن أجل ُب للقلوب،
فن إلى
للقلب الکئيب،
ِ
ّ
ً
ً
ً
َُ َ
إلى أسلوب أمر مرغوب ،فدونك بحرا محيطا «يخرج منه اللؤلؤ والمرجان»* َوب ّرا
ً
بسيطا يلمع فيه الياقوت والعقيان ،وروضة راهزة باهرة فيها روح وريحانّ ،
وجنة
ّ ُ
مت من الموائد إليكَ ،
†
ناظرة فيها ﴿ َ َ َ ْ َ ُ َّ
واست ِمع
فانتف ْع بما قد
ِ
فاکهة و نخل و رمان﴾ ِ
لما أتلو من الفوائد عليك».

ترجمه« :گردآورندۀ اين سخنان و مؤلف خزانة الخيال گويد :بيشتر کتابهای اهل ادب را مرور
کردم و بسياری از سخنان بليغان را بررسى و از آنها لطايف و ظرايف بسياری برگزيدم و فوائد ارزشمند
و نکتههای يگانهای گردآوردم و آنها را با آنچه در فکر و خاطرم رسيد کامل کردم و همه را از روی ّ
تنوع و
ِ
ّ
ّ
تفنن بدون ترتيب آوردم تا مايۀ رفع خستگى دل باشد؛ زيرا تفنن و از شاخى به شاخ ديگر پريدن دلها را
بيشتر جذب مىکند و انتقال از اسلوبى به اسلوب ديگر پسنديده است؛ پس اين اقيانوس پر از لؤلؤ و
مرجان و اين دشت درخشان از ياقوت و جواهر را بگير ،اين [کتاب] بوستانى پررونق از ريحان است؛ از
محتوای آن بهرهگير و به مطالب مفيد آن گوش جان بسپار»( .الجزائری الشيرازی)74 :1252 ،

*
† .الرحمن .68 /
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 .4-1نسخههای خطی موجود
پس از جستجوی فراوان ،هفت نسخه از اين کتاب يافت شد ،و بعيد نيست که نسخههای ديگری هم در
ّ
ايران يا ديگر کشورها از جمله هند موجود باشد که به ثبت نرسيده است .الزم به ذکر است که اين تعدد
نسخ مىتواند دليل بر اهميت کتاب باشد که افراد مختلف از آن استنساخ کردهاند:
 .1نسخه کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمى (بهارستان) /کد دستيابي ،5505 :شماره
پيشين62412 :
 .2نسخه کتابخانه و موزه ملى ملک تهران /شماره .1474
 .3نسخه کتابخانه ملى جمهوری اسالمى /کد دستيابى ،1050 :شماره پيشين-1720-2080 :س.
 .4نسخه کتابخانه بزرگ آيتالله مرعشى نجفى ( /)1شماره .4148
 .5نسخه کتابخانه بزرگ آيتالله مرعشى نجفى ( /)2بخشى از مجموعه شماره .8-11005
 .6نسخه مرکز احياء ميراث اسالمي /کد دستيابى.22234 :
 .7چاپ سنگى کتابخانه بصيرتى قم 1393 :هـ .ق =  1352هـ .ش /مطابق با نسخه مرعشى ( ،)1به
ّ
ّ
همت آيتالله العظمى مرعشى نجفى ،با اضافه مقدمهای تحت عنوان «کاشفة الحال فى ترجمة
مؤلف خزانة الخيال» .نسخه موجود در کتابخانۀ گلپايگانى قم  -که در پايگاه اينترنتى آقابزرگ معرفى
شده  -نيز همين نسخه است.

 .4-2موضوع کتاب خزانة الخیال
به گفتۀ جزايری در فصل «باقيات صالحات» با عنوان «تصيف هذا التصنيف الباهر و الشکاية عن
صروف الدهر الحائر» اين کتاب مجموعهای از روايتها ،اشارتها ،مواعظ ،نصايح ،ابيات،
تمثيلها ،مقالهها ومقامهها ،اسلوبهای غريب ،مضامين عجيب ،ضرب المثلها ،حکمتها ،سخنان
نادر و انواع مطالب ديگر است و شايد به همين جهت کتاب خود را به اين عنوان ناميده است؛ چرا که
ّ
آنچه به خيال و ذهن خالقش آمده ،در کتابش ذکر کرده است( .الجزائری الشيرازی)۷0 :12۵2 ،
همچنين در اين کتاب ...شرح حال علما و مشايخ نيز يافت مىشود( .الطهرانى)156 :1403 ،

سيدعباس کاشانى دربارۀ خزانة الخيال مىگويد« :اين کتاب با وجود حجم کمُ ،پر از موضوعات
و مطالب ّ
متنوع است و در واقع ،جعبۀ ادبيات و نغمۀ شادی است که خوشحال و غمگين را به نشاط وا
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مىدارد و عاقل و شيدا به آن انس مىگيرد؛ مرواريدی کمياب و اثری درخشان است که دارای
شاهکارهای ادبى و ميوههای رسيده و لذيذ و سخنان پخته است که گوش انسان از شنيدن آنها لذت
مىبرد و سرشت آدمى به آن رغبت مى جويد؛ زيرا مملو از نوادر ادبى ارزشمند ،فوايد گرانبها ،نکتههای
زيبا و ويژه ،حکايتهای درخشان و شگفت ،اشعار ناب و خوشآهنگ ،حکمتهای گرانسنگ و
امثالى است همچون مرواريدهای گردنبند که برخى منظوم وبرخى منثور است» (کاشانى حائری:1393 ،
.)14

نکته قابلتوجه و جالب در اين کتاب ،اختصاص بخشى از آن به علم بديع و شرح انواع صنايع
بديعى است که آن قسمت از اثر را به کتابى آموزشى بدل ساخته است.

ّ
سلطانية في
در زمينۀ تاريخ ،بهعنوان مثال در بخش «مقامة سلطانية» با عنوان تفصيلى «مقامة

ذکر وقائع ملوك الهند وسالطينها» به شرح سرگذشت پادشاهان هند اشاره کرده است.

و در حوزه سفرنامه نويسى ،برای نمونه در بخش «مقامة اغتر ّ
ابية» با عنوان تفصيلى «مجمل أحوال
ّ ُ
المؤلف ع ِف َي عنه» شرح حال سفر خود به هند و ماجرای آن سفر را بازگو مىکند.
 .4-3روش مؤلف در تألیف

َ ُ
ً
مؤلف در هر بخش عنوانى اجمالى و پسازآن عنوانى تفصيلى مىآورد ،مثال« :نعت :نعت النبى

العالم الکامل».
صلىالله عليه وآله»« ،إفادة :تحقيق نظام العالم»« ،مقامة الئحةِ :صفات ِ

در نسخههای خطى ،تيتر اجمالى در حاشيه و تيتر تفصيلى داخل متن به رنگ قرمز است.
ً
معموال در آخر هر بند يک يا چند بيت شعر بهعنوان شاهد يا متناسب با نثر پيش از آن مىآورد.

برخى از اين ابيات سرودۀ خود اوست و برخى را از ديگران  -اما بدون نام بردن از شاعر آن  -نقل کرده
است.
بيگمان جزايری قرآن را بهخوبى آموخته و معانى آن را با فراست درک کرده است ،لذا در قلم او
تأثيرپذيری از سبک ،دقت ،فصاحت ،مهارت در انتقال معاني ،ذکر تمثيلهای بجا و تکرارهای لفظى
قرآنى مشهود است ،برای نمونه:

َ ُ
َ
َّ
تأديبّ :
والت ْح ُس ْد ُه َعلى مال ُي ُ
وينوشه و«أنى
صيب ُه ِمن تهاوش
ذم الوقاحة و مدح الحياء...« :
ٍ
َ
ُّ
َ ُ َّ
ُ
ناوش»َ ،ف َمن َز َ
لك َّ
الدنيا َق َن َع ب ُقوته منها﴿َ ،و َم ْن ُير ْد َث َ
الت ُ
واليغ َّرنك
واب اآل ِْخ َر ِة ن ْؤ ِت ِه ِم ْنها﴾،
في
د
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
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ْ
َ
َ َ ُّ
َ ُ
َّ
َ
َت َغ ُّل ُ
جاهدون ﴿في َسبيل
الجالد و﴿تقل ُب ُه ْم ِفي ال ِبالد﴾﴿َ ،متاع قليل ث َّم﴾ ُصداع طويل ،إنما ُي
في
هم
ب
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
ئس الجهاد﴿ُ ،ث َّم َم ْأ ُ
الط ُاغوت﴾ وب َ
واه ْم َج َه َّن ُم َو ِب ْئ َس ال ِمهاد﴾».
ِ
ِ
و معلوم است که بر احاديث پيامبر (ص) و اهلبيت (ع) اشراف داشته و بالغت آنها را به کام جان

نيوش کرده است؛ قلمش در رواني ،ايجاز ،تلميح ،تناسب بين الفاظ و حال مخاطب ،از اين احاديث

َ ُ ُ
ضعف
تأثير پذيرفته است .برای مثال در بخش «اختراع :کلمات و أبيات على نمط جديد» مىگويد« :ي
َ ُ َ ُ ُ َ
َّ
رء َو َيش ُّب خصلتاه( »...الجزائری الشيرازی )184 :1252 ،که تلميح
الص ُّب َو َي َقوی َهواه ،کما يشيب الم
َ ُ َ ُ َ ُ ُّ ُ َ
ُ
ُ َ
الحرص وطول األمل» (العسقالنى،
به اين حديث نبوی است« :يشيب المرء ويشب ِمنه خصلتانِ :
.)68/1329:6

 .4-4جلوههای بالغی و صور خیال
وقتى کسى مسلط بر ادبيات است و مداوم با متون بليغ سر و کار دارد ،ناخودآگاه کالم و نگارشش بليغ
و بديع است؛ اين جلوهها به زيبايى در کتاب خزانة الخيال موج مىزند .همچنين مىتوان يکى از
اسباب ماندگاری و تکثير اين کتاب را نوع نگارش و استفاده از سجع و استفاده از آيات و روايات و
اشعار دانست .همانطور که پيشتر گفته شد ،سطر سطر کتاب مملو از صنايع بالغى است که در اين
مقاله از برخى صنايع ،ذکر يک نمونه بعنوان ياد يکى از هزاران و قطرهای از دريا الزم مىنمايد.
محدوديت مقاله امکان ذکر و تحليل موارد بيشتر را نمىدهد .اشاره به اين موارد از اين جهت است که
متخصصان علوم بالغى و متعلمان بدانند که مىتوان از اين کتاب بعنوان کتابى پربار برای آموزش،
يادگيری و شواهد و امثال در اين رشته استفاده کرد.
 .4-4-1تشبیه
ً
ّ
تقريبا نيمى از تشبيههای موجود در کتاب ،تشبيه ُمرسل مفصل است ،يعنى هرگاه تشبيه به کار مىبرد،
ّ
تمامى ارکان تشبيه را ذکر مىکند .در «ذکر أحوال االنسان» تنفس و دم و بازدم را چون مرکبى مىداند که

ْ
ُ
ُ
األنفاس کالمطايا ،ت ّقر ُب النف َس
روح آدمى را به سرمنزل مرگ و رهايى از بدن نزديک مىکند« :هذه

إلى المنايا» (الجزائری الشيرازی.)1۵ :12۵2 ،
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ّ
در « ّ
ذم الحکام و الوالة» نمونهای از تشبيه مؤکد دارد ،يعنى ادات تشبيه ذکر نشده است ،اما با
ّ
توجه به انتزاعى بودن وجه شبه از صورتى مرکب ،مىتوان آن را در زمره تشبيه تمثيلى قرار دادَ « :و ِم ُنهم

ُ ّ ُ

َ

ُ َ َ

َ

َ َ

ُ َ

َ

حکام بغاة ...ثعابين يبتلعون األنام ،وسراحين يفترسون األغنام» (همان.)20 :

 .4-4-2استعاره
ّ
با توجه به نقش آفرينى قدرتمند استعاره در ذهن مخاطب ،شايد بتوان ادعا کرد که استعاره (يا تشبيهى که

ّ
مشبه آن ذکر نشده است) از مهمترين رازهای تأثيرگذاری و ماندگاری نثرهای ّفنى است .در «التحريص
َ َ
على کسب الکمال» مىگويد« :يا َ
وخاطب عرائس العيون( »...همان،)206 :
نفائس الفنون
طالب
ِ
ِ

انسان طالب
که عالوه بر اضافه نعت به منعوت در قسمت اول (الفنون النفيسة) ،در قسمت دوم گويى
ِ

کمال را که در کتابها ،مطالب ارزشمند را مىجويد ،به کسى تشبيه کرده است که به خواستگاری
عروس رفته است ،اما عروسى که در ديدگان مى َ
آرمد همان کلمات و محتوای کتاب است.
 .4-4-3طباق و مقابله
صنعت طباق ،جمع دو لفظ است که در معنا با هم تضاد دارند( .الهاشمي)376 :1383 ،

يک نمونه از طباق ،در واژگان عبد و موال و ذليل و جليل در فصل «ذکر صفات االنسان»« :االنسان
عبد ذليل لمولى جليل» است (الجزائری الشيرازی.)8 :1252 ،

مقابله آن است که دو يا چند معنا بيايد و پس از آن دو يا چند معنای متضاد با آن به ترتيب ذکر شود
(الهاشمي.)378 :1383 ،

َ
ً َ
«قال لقمان البنه :يا ّ
بني ِبع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ،والت ِبع آخرتك بدنياك فتخسرهما
ً
جميعا» (الجزائری الشيرازی.)567 :1252 ،
 .4-4-4جناس
جناس ،تشابه لفظى دو واژه است که از نظر معنا با هم متفاوت باشند (الهاشمي .)410 :1383 ،کمتر
صفحهای از خزانة الخيال را مىتوان يافت که خالى از انواع صنعت جناس همچون جناس تام ،غير
َ
ّ
أوائل الحال ُو ُ
تام ،مطلق ،اشتقاقّ ،
رود
مذيل و مطرف باشد ،از جمله« :مقامة جدلية :اتفق لي في شيراز
ْ
ّ ْ
ّ
ُ
وتغردت ُ
أزهارهّ ،
غت ُ
شموسه،
أطياره ،أم برج طلعت
مشحون بأهل الکمال ،کأنه روض تصو
َمجمع
ٍ
ٍ
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َ
ْ
أقماره ،وفيهم ٌّ
ُ
بديع الهيئة ُ
شاب ُ
ولمعت ُ
ُ
فصيح اللسان ،قد بالغا في
عظيم الهيبة
مليح البيان ،وشيخ
ّ
َ
َ
ّ
نفسهّ ،
َ
َ
شخصه ،و ُي ّ
رج ُح على اآلخر َ
حتى قال
والمجادلة والمنافسة والمقاولة ،کل منهما يفضل
المناقشة
َ
َ
ّ َ َ
الشاب ،ع ِدمت الصواب ،و أسأت األدب ،وفقدت األرب» (الجزائری الشيرازی.)1۷2 :12۵2 ،
الشائبّ :أيها
 .4-4-5سجع
ً
سجع در نثر ،معادل قافيه در نظم ،و طبيعتا رابطه ميان سجع و جناس ،عموم و خصوص من وجه است،
يعنى در بعضى مصاديق ممکن است هم جناس باشد و هم سجع .در خزانة الخيال سجع اگرچه گاهى
ً
به تصنع مىگرايد ،اما غالبا همچون زمينهای مينياتوری ،تابلوهای متوالى متن را فراگرفته و جان را

ّ
مىنوازد؛ همچون اين بند در بخش «بهاء و ضياء» با عنوان تفصيلى «وصف الشيخ البهائى زيد
ّ ّ
بهاؤه» که در توصيف شيخ بهايى مىگويد« :بهاء ّ
وعز الدين وعالؤه ،وافق المجد
الحق وضياؤه،
َ
ّ
الشرف َ
وسناؤه ،وشمس الکمال َوبدرهَ ،وروض الجمال َوزهره ،وبحر الفيض
وسماؤه ،ونجم
ََ
ّ
ّ
َ َ
وساحلهَ ،وب ّر ِالب ّر ومراحلهَ ،وواحد الدهر َووحيده ،وعماد العصر وعميده ،وعلم العلم وعالمته،
ُ
وراية الفضل وعالمته ،ومنشأ الفصاحة َومولدها ،ومصدر البالغة َوموردها ،وجامع الفضائل
ومجمعها ،ومنبع الفواضل ومرجعها ،ومشرق اإلفادة ومشرعها ،ومطلع اإلفاضة ومقطعها»...
(الجزائری الشيرازی)402 :12۵2 ،

 .4-4-6تجر ید
تجريد در اصطالح به اين معناست که متکلم ،از امری که صفت خاصى دارد ،امر ديگری را انتزاع کند
ً
که در آن صفت مشترکاند ،تا کمال مبالغه را در منتزع منه برساند .تجريد غالبا به واسطه حرف « ِمن»
يا «باء» تجريديه بيان مىشود ،اما نوعى از تجريد بدون واسطه حروف است (الهاشمى .)384/۵ :1383 ،
ً
در مقامههای جزايری غالبا تجريد بىواسطه است؛ در ابتدا برداشت خواننده اين است که حکايت
از ديگری است ،اما در اواسط يا اواخر مقامه معلوم ميشود که مخاطب يا قهرمان داستان خودش بوده

است؛ مانند« :مقامة الئحة :صفات العالم الکامل»« ،مقامة بلقاءّ :
ذم االخوان ومدحهم»،
العالم الکامل».
«إفادة :تحقيق نظام العالم»« ،مقامة الئحةِ :صفات ِ
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 .4-5سرقتهای ادبی
ً
در علوم بالغى وقتى سخن از سرقت ادبى به ميان مىآيد ،صرفا نوع مذموم و منفى آن نيست ،زيرا
ً
معموال منظور از آن ،مباحثى همچون اقتباس ،تضمين ،تلميح و ...است (التفتازاني .)42۷ :1409 ،به
همين جهت است که اين باب ،از ّ
محسنات بديع لفظى به شمار مىرودّ .اما آنگاه که سرقت ادبى ،از
نوع انتحال باشد ،جای دفاع ندارد:
 .4-5-1اقتباس و تضمین
اقتباس آن است که در نظم يا نثر ،چيزی از قرآن يا حديث ،بدون تغيير در ترکيب آن بياورند ،نه بر اين
وجه که از قرآن و حديث است؛ يعنى در کالم اشارهای نشود که آن قسمت از قرآن يا حديث است.
(همان) ّاما تضمين به اين معناست که شاعر يا نويسنده ،کالم ديگری را البالی کالم خود بياورد ،و اگر
آن کالم غير مشهور باشد ،اشاره کند که از ديگری است (همان .)429 :بنابراين ،تضمين و اقتباس ،رابطه
عموم و خصوص مطلق دارند ،يعنى هر اقتباسى تضمين است ،اما هر تضمينى اقتباس نيست.
آيات قرآن را با نوشتههای خود و با آيات ديگر در هم ميآميزد و
جزايری در خزانة الخيال گاهى ِ
َ َ ْ َ ْ ُ َ ٍّ َ ْ ُ
ً
َ
ماء
ود (الواقعة29 :و ،)30و ٍ
ود ،و ِظل ممد ٍ
متن آيه را عينا يا با تغيير در اعراب ذکر مىکند« :و طلح منض ٍ

ُ َ
ٍ َ َْ
َْ ُ َ َ َ
َ ُُ َْ ُ َ
َم ْس ُکوبَ ،و َهواء َ
مارق َم ْصفوفةَ ،و
ن
و
ة،
وع
ض
و
م
واب
ک
أ
و
،
)
34
:
(الواقعة
ة
وع
ف
ر
م
ش
ر
ف
و
رغوب،
م
ٍ
ِ
ٍ
ُ َ
َ
ّ
زر ِاب ّي َم ْبثوثة (الغاشية »)16 - 14 :در فصل «ذم أهل الدنيا» (الجزائری الشيرازی.)117 :1252 ،
َّ ُ َ ِّ ُ َ َ َ
شخ ُ
ص فيه األبصار» که
يا اينکه تنها يک حرف از آيه را تغيير مىدهد ،مانند« :إنما نؤخرهم ِلي ٍوم ت
ّ
در قرآن کريم (ابراهيم« )42 :يؤخرهم» است (الجزائری الشيرازی.)332 :1252 ،
ً
در آغاز کتاب ،عبارت «حمدا ِل َمن َجعل ِخزانة خي ِال أهل الکمال مشحونة بدرر األقوال و غرر
ِ
األمثالَ ،وف َّضل م َ
ماء الشهداء» از حديث امام صادق اقتباس کرده است که
داد
العلماء على ِد ِ
ِ
ِ
ّ
مىفرمايند« :إذا کان يوم القيامة ...فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء ،فيرجح مداد العلماء
على دماء الشهداء»( .الصدوق)169 :13۷6 ،

همچنين در توصيف کتاب خود تضمينى زيبا از آيات قرآن کريم مىآورد .اين رويهی استادانه ،در
جای جای کتاب به چشم مىخورد:
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َ
ّ ً
َ َ
َ ُ
َ َّ ُ
َ
َ
ظام ،وف َّصلت بعضها عن َبعض مصدرا ُبعنوان
رتيب ِون
ت
ن
أحس
لى
ع
هذه
تي
سال
ر
بت
«ورت
ٍ
ِ
ٍ
ِْ
ً َ ٍْ َ َ ُ َ ْ
َ
ِّ
َ
ُ
َ
َ َ ُ ْ ًَ
َْ ُ
ُ ُ َ َ
نيب﴾ غ ِير ع ِن ٍيد ،وتذکرة ِ﴿لمن کان له قلب أو
َي ْ َِنبئ ع ِن المر ِامَ ،وجعلتها ﴿تب ِصرة ِوذکری ِلکل عب ٍد م ٍ
ُ
ألقى َّ
الس ْم َع وه َو شهيد﴾» (الجزائری الشيرازی.)2 :1252 ،
َ
َ َ َ ً ْ َ ُّ َ
َ َ
ً ْ َ ً
ََ
يعا َ
جار ًة أ ْو ل ْهوا انفضوا ِإل ْيها،
اخت َصموا لديهاَ ،و ِإذا َرأ ْوا ِت
نمونهای ديگر« :إذا حضروا إجارة أو ب
ََ
َ ْ َ َّ
َ
ُْ
َْ
الل ْهو َو م َن ِّ
الت َ
جار ِة (الجمعةَ ،)11 :و أل ْج ُر اآل ِْخ َر ِة (يوسف )۵۷ :أنف ُع ِم َن
 ...قل ما ِعند الله خير ِمن ِ ِ
َ َ َ
البيع و ِمن اإلجارة»( .الجزائری الشيرازی)3۵6 :12۵2 ،
ِ
گفتنى است که مرحوم آقابزرگ هم به اقتباسهای او اشاره کرده است ،که مىتواند نشاندهنده

چشمگير بودن موارد اقتباس در کتاب باشد (الطهرانى.)1۵6/۷ :1403 ،

 .4-5-2انتحال
انتحال همان است که امروزه به آن «سرقت علمى يا ادبى» گفته مىشود .چون همانطور که در تضمين
گفته شد ،چنانچه کالم ديگری مشهور نباشد ،بايد به اين امر اشاره شود.
برای نمونه مىتوان به انتحالى که جزايری از غزالى در بخش «تشريع؛ ذم المتصوفين» دارد ،اشاره

َ ُ َ َ
المعرفة َو ُم َ
المعبودَ ،و َ
المقام َ
مجاو َز َة َ
شاه َد َة َ
کردَ « :وفيهم َمن َي َّدعي ع َلم َ
الز َمة في
المحمود ،والم
ِ
ِ
ِ
ُّ ِ
ّ
َ َّ ُ َ َ َّ َ َ ّ
َ َ ُ
َ
َ
ُ
ِّ
ُ
ّ
َ
لمات يرددها
هذ ِه
عين الشهود ،والي
عرف ِمن ِ
ات ک ٍ
األمور إال األسماء ،ولکنه تلقف ِمن الطام ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ُ َ َ َّ
ََ
الع ّباد َو ُ
السماءَ .ي ُنظ ُر إلى أصناف ُ
الوحي َو ُيخب ُر َعن َّ
کل ُم َعن َ
العلماء ِب َعين
لدی ِاال ِعتبار کأنه يت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ
َ ُ
الع ّباد :إ ّنهم ُأ َجرا ُء ُمتعبونَ ،وفي العلماء :إ َّن ُ
قول في ُ
الحديث عن الله ل َمحجوبون.
ب
م
ه
اإلزدراء ،ي
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ
َ
فسه( »...الجزائری الشيرازی)403 :1252 ،
و يدعي ِلن ِ
و عبارت غزالى چنين است« :وفرقة أخری ّادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة
المقامات واألحوال والمالزمة في عين الشهود ...واليعرف هذه األمور إال باألسامي واأللفاظ
ّ
ّ
کلمات فهو يرددها ...فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين
الطامات
ألنه تلقف من ألفاظ
ٍ
والمحدثين وأصناف العلماء بعين اإلزراء ...کأنه يتکلم عن الوحي ويخبر عن ّ
سر األسرار
ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء فيقول في العباد :إنهم َأجراء ُمتعبون ،ويقول في العلماء:
ّ
إنهم بالحديث عن الله محجوبون .ويدعي لنفسه( »...الغزالى الطوسى)40۵ :194۵ ،
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البته با توجه به اينکه انتحال اين متن دقيق و کامل نيست ،شايد در مقام توجيه بتوان گفت که
جزايری ،در اثر مطالعه ،از کالم غزالى تأثير پذيرفته و آن را در خاطر سپرده است ،اما در حين نگارش
ّ
کتاب خودّ ،
دقت و ّ
اهميتى که امروزه نسبت به اين امر وجود دارد،
متوجه انتحال نبوده است؛ و يا چون
در آن دوره نبوده ،مانند بسياری از مؤلفان گذشته ،به مسأله ارجاع اهتمام نداشته است.

 .4-6سبک ادبی خزانة الخیال

ً
با توجه به مطالب باال ،اجماال نثر کتاب مطابق با مقتضای حال ،وضوح داللت ،ايجاز و گاهى همراه با
ّ
تکلف است .ترديدی نيست که جزايری کتابهای ادبى پيشينيان ازجمله کتابهای مقامات

بديعالزمان ،حريری و حميدی را بهخوبى مطالعه کرده و اسلوب آنها را به خاطر سپرده و بهکاربرده
است .برای نمونه ،بخش «مناظرة بين الزوج والزوجتين» (الجزائری الشيرازی )85 :1252 ،از جهت
داستانى ،شباهت زيادی به مقامۀ «بين الزوجين» در مقامات حميدی دارد.
ذکر اشعار متنوع و متناسب با متن در البالی مطالب طراوتى به متن مىدهد ،و الزم به ذکر است که
خود محمدمؤمن را از البهالی اين کتاب مىتوان جمعآوری و تدوين
تعداد قابلتوجهى از سرودههای ِ

کرد.

در مقدمۀ سيد عباس کاشانى حائری بر چاپ سنگى کتابخانه بصيرتى آمده است« :اغراق نيست
اگر بگوييم که خزانة الخيال کتابى فنى ،ادبى و در موضوع ،دارای ابتکار و نوگرايى است و در نوع خود
يگانه و بىهمتاست؛ خاطر انسان را هنگام خستگى ،به آرامش مىرساند و ذهن را در وقت بروز مالل
سرحال مىآورد و خواننده هنگام مطالعۀ آن ،خود را در باغى پر گل و ثمر مىبيند که از هر ميوهای در آن
يافت مىشود و هر چه دل طلب کند و چشم لذت جويد ،در آن حاضر مىيابد» (کاشانى حائری:1393 ،
.)15

 .4-6-1ائتالف لفظ و معنا
ّ
دقت جزايری در انتخاب و تنوع الفاظ ستودنى است و همين دقت سبب ميشود تا تناسب بين لفظ و
معنا از ويژگيهای قابلتوجه نگارش او باشد .لفظ مطابق با معنا را بهگونهای برميگزيند که ضربآهنگ
و ّقوت داللت مراعات شود ،گويى به فصاحت و روانى و گوارايى عبارات در دستگاه تکلم و التذاذ
شنيداری عالقه فراوان دارد .ذکر يک نمونه ،خالى از لطف نيست؛ آنجا که در مبحث «ذکر عوائق
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الزمان» خطاب نفس مىکند و از اينکه خانواده و دوستان را رها کرده و برای تأمين معاش آنها و رهايى
از فقر ،خود را به رنج سفر و هجران مبتال ساخته است ،گاليه و ابراز پشيمانى مىکند:

ُ
َ
« ...فمن يضمن لي َ
ّ
األحبة و العشائر الذين ألجل راح ِتهم تعبت في جمع الذخائر،
حياة
ّ
ُ
ّ ُ
وضيعت األوقات في
وسافرت إلى أطراف البالد ،وتملقت ألکثر العباد من األشراف واألوغاد،
ُ
تحصيل األقواتّ ،
ّ
الجسمانية واآلالم
وادخار الزخارف عن اکتناز المعارف ،واستسهلت األسقام
ُ
وقبلت المحنة الموجودة للراحة المفقودةَ ،
ّ
وتع َب النفس المعلوم لخفض العيش
الروحانية،
المعدومّ ،
فأي فائدة في الوصول إلى األوطان ،مع عدم بقاء األهل واألوالد واالخوان ،و ّ
األحبة و
الرفقاء و الجيران إلى تلك األوان»( .الجزائری الشيرازی)367 :1252 ،

ّ
 .4-6-2تفنن
در استفاده از اصطالحاتى که در رشتههای مختلف ،معنای خاص دارند ،چنان دقيق و زبردست است
که وقتى از اصطالحات منطق و فلسفه ،فقه ،نجوم ،طب و ...استفاده ميکند خود را بهصورت استادی
ماهر در آن علم مينماياند .برای نمونه مىتوان بخشهای «مناظرة الفقيه و المنجم» (الجزائری

الشيرازی« ،)377 :1252 ،مشاجرة المنجم والطبيب» (همان )610 :را ياد کرد.
ّ
ّ
منجم و طبيب مىگو يد ...« :فالبد للطبيب من معرفة ما بالنجوم والتقويم والسعود
در مشاجره

والنحوس والنظرات ،والبروج والدرجات والساعاتّ ،
فرب ساعة ينفع فيها الفصد والحجامة
ّ ّ
اللحمانية ،واألبدان اإلنس ّ
ّ
انية ،نسبة إلى برج
وشرب الدواء ...واعلم أن لکل عضو من األجساد

من البروج االثنيعشر ...فالرأس منسوب إلى َ
الحمل ،والرقبة إلى الثور ،والکتف إلى الجوزا،
والصدر إلى السرطانُّ ،
والس ّرة إلى األسد ،والقلب إلى السنبلة ،والظهر والبطن إلى الميزان،
ّ
ّ
ّ
النارية،
وتسمى الحمل واألسد والقوس بالمثلثة
والعورة إلى العقرب ،والفخذ إلى القوس...
ّ
ّ
األرضية ،وينسب اليها لبرودة
وينسب اليها الحرارة واليبوسة ،والثور والسنبلة والجدي بالمثلثة
واليبوسة ...والزحل بارد يابس وهي طبيعة الموت ،والمشتري ّ
حار رطب وهو مزاج الحياة ...وما
ّ
النيرين من السبعة ّ
سوی ّ
السيارة ّ
المتحيرة ،والشمس والقمر والمشتري والزهرة
يسمى بالخمسة
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والرأس مسعودات ،والزحل ّ
والمريخ والذنب منحوسات ،والعطارد مع السعد مسعود ...والفلك
األطلس غير مکوکب والثوابت في فلك البروج ّ
والسيارات في سبعة أفالك.»...
 .4-6-3شیوة مقامهنویسی
بخشهايى از کتاب را مقامههايى بطور پراکنده تشکيل مىدهد .تعدادی از اين مقامهها ،از جهت
شخصيت و موضوع ،شبيه به سبک مقامات همدانى و حريری است؛ اما در اواسط يا پايان برخى از
مقامات معلوم مى شود که قهرمان داستان خودش است .همچنين در برخى از مقامهها ،موضوع مانند
ّ
مقامات همدانى و حريری مبتنى بر کالهبرداری و تکدیگری نيست ،بلکه گفتگو و مجادله در مطلبى
علمى و استدالل برهانى است ،و نتيجهگيری و قضاوت درباره گفتگوها ،به عهده خواننده گذاشته

مىشود« .مقامة في مناظرة الفقيه و المنجم» (الجزائری الشيرازی )377 :1252 ،و «مقامة في مشاجرة
المنجم والطبيب» (همان )610 :از اين دست هستند.
 .4-6-4آموزش کاربردی علوم بالغی
در بخشى از کتاب بهعنوان استاد زبردست علم بديع به بيان انواع صنايع بديعى پرداخته است .اما نکته
قابلتوجه اين است که در ميانۀ بيان اين صنايع ،بهيکباره به علم بيان پرداخته و ابتدا ،استعاره و کنايه و
پس ازآن انواع تشبيهات را بهتفصيل بيان کرده است که نشاندهندۀ عدم ترتيب منطقى در اين بخش از
کتاب و از شاخهای به شاخۀ ديگر پريدن است.
 .5نتیجه
محمدمؤمن جزايری شيرازی ،از برجستهترين عربىنويسان دوره خود است که به رغم خدمت در دربار
پادشاهان هند ،جايگاه وااليى در عرصة شعر و ادب عربى داشته است.
عالقه به ادبيات عربى و ديگر علوم و آن هم در سطح باال ،خدمتى بزرگ است که در سرزمين هند
در کتابهای خود انجام داده است.
بيشتر آثار او هنوز بهصورت مخطوط باقى مانده است.

خزانة الخيال گلستانى از امثال ،حکم ،نصايح ،وصايا ،خواندنىهای ّ
مهيج و آموزنده است که با
داشتن زبانى پر از ّ
تنوع ،انواع علوم ادبى ،مطالب علمى ،پزشکى ،تاريخى و فلسفى را به زيباترين شکل
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بيان کرده است؛ که شايد بتوان گفت بىنظمى و عدم ترتيب منطقى مباحث در برخى موارد ،باعث
مىشود تا خواننده احساس يکنواختى و خستگى در مطالعه نکند .با همة اينها ،وجود اصطالحات
ً
پزشکى مانند «کيلوس* ،کيموس†» و واژههای نسبتا قديمى همچون «وارش‡» فهم آن را برای خواننده
معاصر سخت مىنمايد.
کتاب درعينحال که با بهکارگيری فراوان انواع صنايع بديعى ،دارای نثری فنى است و در جاهايى هم
ّ
دچار تکلف شده است ،اما در بيشتر موارد ،نثری مسجع و آهنگين دارد و درمجموع مىتوان گفت از
روانى و شيوايى و درجاهايى سادگى بيان برخوردار است.
کتاب موردپژوهش مجال گستردهای مىطلبد تا آن را بهطور جامعتر و کاملتر از
گفتنى است ِ
زوايای مختلف مورد تحليل قرارداد که در اين مقال نمىگنجد ،و آنچه به اختصار تقديم شد ،اندکى بود
از بسيار.
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