ترجیعبندی نویافته از فانی خشتی
عبـدالرسـول فروتـن

*

ملاّ غالمعلی خش��تی متخلص به «فانی» فرزند ملاّ علیاکبر،
شاعر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری است .سال
تولد او مشخص نیست .وی اصالت ًا برازجانی بوده ،از این رو در
تذکرۀ مرآتالفصاحه «فانی برازجانی» معرفی شده است ،اما در
«خشت» از توابع کازرون سکونت داشته است (داور ،مرآتالفصاحه:
 .)450فانی برای تحصیل به ش��یراز رفت و انواع علوم عقلی را
در آنجا فراگرفت (همو ،همانجا؛ دیوانبیگی ش��یرازی ،حدیقةالش��عراء:
 .)1279او چندی نیز س��اکن تهران بوده اس��ت (داور :همانجا) ،اما
این که چند س��ال در این ش��هر بوده و در چه س��الی به شیراز
بازگش��ته مشخص نیس��ت .به هر حال دیوانبیگی از تدریس
وی در س��ال  1303هـ  .در شیراز سخن میگوید و این که در
آن زمان او در زمرۀ فضال و حکما و ادبا محسوب میشده است
(دیوانبیگی ش��یرازی :همانجا) .پ��س از آن دیگر ّاطالعی از وی در
دست نیست .برخی وفات فانی خشتی را در حدود سال 1310
هـ  .میدانند (مطهریزاده ،خش��ت و کمارج )231 :که البته نباید فراتر
از حدس باشد.
تاکنون جز بیس��توچهار بیت ،آن هم به صورت پراکنده
از برخ��ی غزلی��ات و ی��ک قصیده و مس�� ّمط ،بیت��ی از او در
تذکرهها و س��ایر منابع یافت نش��ده بود( ،ر.ک :داور ،همان 450 :و
451؛ دیوانبیگی ش��یرازی ،همان )1280 :اما ترجیعبندی از وی تحت
عنوان «ترجیعبند ملاّ غالمعلی خشتی» در ُجنگ خطی 4048
محفوظ در کتابخانۀ مرکزی دانش��گاه تهران (صص  49تا  )57که
در س��دۀ س��یزدهم یا چهاردهم هجری کتابت شده است( ،نک
دانشپژوه ،فهرس��ت کتابخانۀ مرکزی دانش��گاه تهران )3033 :وجود دارد.
این ترجیعبند درباب وحدت وجود سروده شده است:

روی تـ��و آفــتــ��اب کــش��ـور جـــ��ان
چــش��ــم تــ��و بــ��ادۀ ش��بــانـــۀ دل
زلـ��ف پــرچــیـ��ن تــوس��ـت دام خــ��رد
خـ��ال مـش��کــیــن تــوس��ـت دانـ��ۀ دل
قـــامــتـ��ت در جـهــ��ان بــیرنـــگـ��ی
بـس��ـتــــان جــــاودانــ��ۀ دل
س��ـــر ِو
ِ
کــ��رده از راس��ــتــــی خــ��م ابــ��روت
بــاط��ل انـ��در جــهــ��ان ،فـس��ـانــۀ دل
ذرۀ خـــ��اک آس��ـتــــانــــۀ تـــ��و
ّ
س��ـرمــــۀ چـــش��ــم جـــاودانــ��ۀ دل
روبـ��د از فــی��ض مــقـ��دم ت��و مــلـ��ک
ز آس��تــیــن ،خــ��اک آس��تـــانـــۀ دل
ت��ا ک��ه کــ��ام از ت��و دل گــرف��ت جـه��ان
غــ��رق دریــ��ای بـــیکــــرانــ��ۀ دل
ت��ا ک��ه دل راس��ـت چـ��ون تـوی��ی دلـبـ��ر
ب�� ِر مـ��ا نیــس��ت جــ��ز نـش��ـانـــۀ دل
دل و دلـب��ر تــویـ��ی ب��ه مـل��ک وجــ��ود
صـ��ورت آب و گــ��ل بــهـــانـ��ۀ دل
س��اقــی و چــن��گ و ج��ام و ب��اده تــویـ��ی
جـ��ای بـیـگــانـ��ه نیــس��ت خــانـ��ۀ دل
ف��اش گـوی��م تــوی��ی مس��لّــم و نیــس��ت
گــوهـ��ری جـ��ز تــ��و در خـــزانـ��ۀ دل
بـیبهــ��ا دانـ��های اس��ت گــنـ��ج ت��و را
بهــتــریـ��ن گــوهــ��ر یـگـــانـ��ۀ دل
پ��ر و بــالـ��م بس��وخــت ز آت��ش عـش��ق
ت��ا ش��ــدی مـ��رغ آش��ـیــانــــۀ دل
روی خــورش��ـیــد عـــقــ��ل را نــبـ��ود
ذرهای جـــلــ��وه در زمــــانـــ��ۀ دل
ّ

ای ز عش��قـــت خـ��راب خـــانـ��ۀ دل
وی لــبـ��ت رمــ��ز عــاش��ـقـــانـــۀ دل
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ک��ه جـه��ان جـل��وهای اس��ـت از رخ یـ��ار
لـیــ��س فــیالـ�� ّدار غـیــ��ره د ّیــــ��ار
ب��از آن طــرف��ه ش��وخ ه��ر جــای��ی
رخ نــهــ��ان کــ��رده از هــویــدایـ��ی
الــحــ��ذر الــحــ��ذر ک��ه قــامـ��ت او
دیــ��ن و دل مــیبــ��رد ب��ه رعــنــایـ��ی
زلـفـ��ش از پـیـ��چ و خ��م نـمـ��وده عـی��ان
هـ��ر طـ��رف صـ��ورت چــلـیــپـایـ��ی
وحـ��دت او دلــیـ��ل صـــ��د رنــگــ��ی
کــثــ��رت او گــ��واه یـکــتـــایــ��ی
وحــدت��ش عــی��ن کـث��رت و کـث��رت
عــی��ن وحـــ��دت ش��ــده ز پیــدایـ��ی
دی��دۀ وحـدت��ش ب��ه پ��رده چـ��و دیـ��د
حـس��ـن خ��ود ش��د هـم��اره صحـرای��ی
لــش��ـکــر کـــثــ��رت ورا نـــبـ��ود
بـ��یرخ وحـــدت��ش ش��کــیــبــایـــی
راس��تــی آن ب��ت از تــجــل��ی خــ��ود
س��اخــت بــهــ�� ِر بـهــان��ه اش��یــایــی
ورنـ��ه در چــش��م ع��ارف حــقبـیـ��ن
جــ��ز مــس�� ّمــی نبــاش��ــد اس��مــایـی
ای جه��ان را ت��و خ��ود نش��یب و ف��راز
نیس��ت غـی��ر از ت��و زیـ��ر و بــاالی��ی
ه��ر زمــان��ی ب��ه کــس��وتـی دیـگ��ر
خــوی��ش را در جــهـ��ان بـیــارای��ی
گــ��اه مـش��ـکــوة صــ��ورت مــریـ��م
گــ��اه مـصــب��اح روی عــیـس��ـایـــی
گــ��اه مـ��رآت جــل��وۀ یـــوس��ـف
گــ��اه آئــیــنــ��ۀ زلــیــخــــایــ��ی
ه��م تـوی��ی چـن��گ و ه��م تـوی��ی س��اقـی
ه��م توی��ی ج��ام و ه��م ت��و صـهـبـای��ی
ّ
ظ��ل و ه��م تـوی��ی ذیظ��ل
ه��م توی��ی
ه��م توی��ی م��وج و ه��م ت��و دریـای��ی
عـش��ق فـرهـ��اد و جــذب��ۀ مجــن��ون
ش��ـور ش��یــریــن و حــس��ن لـیــالی��ی
گـــریـ��ۀ ارغـــن��ون و نــالـ��ۀ نـ��ی
خــنـ��دۀ بــلــبـ��ل و دم نــایــ��ی

مط��رب عـش��ق ای��ن س��خــن پـنـهـ��ان
کــ��رده در نــالـــ��ۀ چــغــــانــ��ۀ دل
ک��ه جـه��ان جـلـ��وهای اس��ت از رخ یـ��ار
لــی��س فـــیالــ�� ّدار غــیــ��ره د ّیــ��ار
رو ب��ه صــحــ��را نـهـ��اد بــادهبــهدس��ـت
دوش از خـــانـ��ه ش��اهـــد سـرمـس��ـت
بــرکــش��ـیـــد او کــمــ��ان ابــ��رو را
تی��ر غــم��زه رهــ��ا نــمــ��ود از شــس��ـت
نـگــه��ش زهــ��ر و غـمـ��زهاش تــری��اق
وص��ل او ش��هـد و هـج��ر او چ��و کبـس��ت
زل��ف آش��فـتــه ک��رد و دس��ــت گـش��ـود
پ��رده از رخ فــکــن��د و بــن��د گـسـس��ت
رخ بــرافــروخــ��ت ز آتــ��ش غــیــ��رت
جــلــوهگـ��ر ش��د در آس��مــان الــس��ــت
س��اخت آئـیــنــ��های ز جــل��وۀ خــویـ��ش
رو ب��ه آئیــن��ه همــچ��و مـهـ��ر نشـس��ت
عــک��س مـه��ر ُرخ��ش در او چـ��و فـتـ��اد
گــش��ـت آئــیــنــ��ه آفــتــابپــرس��ـت
ش��ــد س��راپــا ظــهــ��ور جــل��وۀ دوس��ت
وان��در آن بـیخـ��ودی ب��ه خــ��ود پیوس��ت
دیــ��د در خــ��ود پــریوش��ــانی چــن��د
ه��ر ی��ک آئیــن��های گــرفــت��ه به دس��ــت
از فــ��روغ و ش��عـــاع صــورتــش��ــان
گــش��ت آئـیــنــهه��ا بــس��ان کـنــس��ت
ب��ا رخ هـ��ر یــکــ��ی در آئــیـــنــ��ه
منعک��س گش��تـه روی هرچ��ه ک��ه هس��ت
عــک��س رخــس��ار و جــل��وۀ مـ��رآت
آن یــکـ��ی را دگ��ر ش��ـده پــابــس��ت
ایــ��ن ز آن تـ��ا زدود ،زنــ��گ زدود
وان ازی��ن ت��ا ک��ه خس��ت ،عـکس بخـس��ت
تـ��ا ب��ه حــ�� ّدی ک��ه زات��ش اش��ــراق
گـش��ت آئـیـنـهه��ا تــب��اه و تــبــس��ت
چ��ون ک��ه آئیـنـهه��ا ز س��نــگ عــک��وس
ه��ر ی��ک از کــوچ��ک و ب��زرگ شـکـس��ت
هـــاتــف��ی آتــ��ش نــ��دا افـــروخـ��ت
ای��ن س��خــن چون س��پنــد از او بـرجـس��ـت
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خـ��م گــیــس��وت خــوابــگـ��اه ایـ��از
ط��اق ابـ��روت قــبــلـ��ۀ مـحـــمــ��ود
چــش��م مس��ت ت��و مــیف��روش ع��دم
ل��ب لـعـ��ل تـ��و بــادهنـ��وش وجــ��ود
س��ـرو ق�� ّد تـ��و ش��ــور ابـراهـــیـ��م
گـ��ل روی تـ��و آتـ��ش نـمــ��رود
خ��م چـــوگــ��ان زل��ف مش��کــیـنــت
گ��وی هس��تی ز دس��ت جــمــل��ه رب��ود
دیـ��ن و دل مــیبــ��رد س��لـیـمــان را
از گـــلـ��وی تـ��و نـــغـــمـ��ۀ داوود
دو جــهـ��ان را تــویـ��ی ز جلــوهگ��ری
حـاج��ب و چش��م و خ��ط و زل��ف و خ��دود
س��اقــی ب��اده (؟) دوش ب��ادۀ ن��اب
ریخ��ت در شیـش��ههـای زرد و کـب��ود
بــ��اده از منــتــهــ��ای بــیرنـــگ��ی
در نظره��ا ب��ه رن��گ شـیــش��ـه نم��ود
ورنــ��ه در طـــبــ��ع بـ��اده روز ازل
ذرهای اقـتــضــ��ای رنــ��گ نـبــ��ود
ّ
چ��ون ب��ه میخان��ه دس��ت س��اقی ریخ��ت
م��ی هـس��تــی ب��ه شـیــش��ۀ مــوج��ود
ِ
م��ی هـس��تی در عـی��ن بــیرنــگـ��ی
ِ
ش��د گـرفت��ار نـقــ��ش و رن��گ ح��دود
گـش��ت مـمــت��از مــوس��ی از فــرع��ون
ش��د ج��دا مس��لــم از مـج��وس و یـه��ود
آن یک��ی گش��ت چــن��گ و دیـگ��ر ن��ی
وان یـکـ��ی ش��ـد رب��اب و دیـگ��ر ع��ود
حــجـ��اب وحـ��دت ش��د
کـثـ��رت آمـ��د
ِ
گــش��ـت مـطـل��ق مـقـی��م ک��وی قـی��ود
آتـ��ش افــروخــ��ت چــهــ��رۀ س��اقـــی
عـــالــم��ی زآت��ش ُرخـ��ش فــرس��ــود
آنچــن��ان س��وخــت ز آتـش��ش عــال��م
کـ��ه جــهـ��ان را نـمــانـ��د دیــگ��ر دود
دی ز مس��جـــد ش��دم ب��ه میــخــانـ��ه
خ��رم و خــش��نـود
ش��اد و خــنـ��دان و
ّ
ریـخـ��ت از دس��ت غــی��ب ش��اهــ ِد عش��ق
ب��ادۀ وحـــدت��م ب��ه جـ��ام ش��هـــود

روز و ش��ب در لـب��اس کـث��رت غــیـ��ر
وحـ��دت خــویـش��تـــن بــیــفــزایـ��ی
جــلــوهگـ��ر ش��ـد رخــ��ت در آئـیــنـ��ه
گــش��ـت آئــیــنـ��ه صــ��رف دارایـ��ی
چــیــس��ت آئــیـنـ��ه در بــرابـ��ر تـ��و
ک��ه ب��ه خ��ود خوی��ش را ت��و بنمای��ی
عک��س و آئین��ه ه��ر دو در ت��و عی��ان
روی و عـکـ��س ت��و را ت��و مجــالی��ی
عـک��س روی ت��و عـک��س در ت��و فکــن��د
ش��د یک��ی عـک��س و رخ ز زیــبــایـ��ی
عـک��س ت��و ش��د
عـک��س
ب��از در عـک��س،
ِ
ِ
مـنـعــک��س ،ت��ا کــن��د خــــودآرایــ��ی
ه��ر چ��ه هس��تی تـویـ��ی ک��ه ره نـب��رد
در حــریـ��م ت��و فـکــ��ر س��ـودایـــی
ه��م توی��ی عـاش��ق و تــوی��ی مـعــش��وق
خوی��ش را روز و ش��ب ت��و جـویـای��ی
الــس��ـت بــربّــکـ��م گـــویـ��ی
چ��ون
ُ
ل��ب ب��ه قـال��وا بــل��ی ت��و بگــش��ایــی
لــمـ��ن الـمــلـ��ک ،هلل الـــواحــــ��د
ه��ر دو را در ابــ��د ت��و گــویـــایـ��ی
ــیـ��ت عــ��دم
هـ��ر دم از جــ��ام ا ِ ْذ َر َم ْ
ـــیـ��ت پــیــمــایــ��ی
بــ��ادۀ م��ا َر َم ْ
چ��ون کس��ی نیس��ت غـی��ر حـضـ��رت ت��و
جــبــ��ر را نیـ��ز نـیــس��ت مــعــنــای��ی
بـرنـخــی��زد عــ��دم مـگــ��ر ز عــ��دم
م��ن و م��ا خـیـ��زد از م��ن و مـــایـ��ی
الخــبیــثـ��ات للــخــبیثــیــ��ن گــفـ��ت
ت��ا ب��ری پـ��ی ب��ه حــ��ق ز بیـنــای��ی
م��ن و م��ا را بک��ش ب��ه هـن�� ِد وجـ��ود
ت��ا چ��و طــوط��ی کــن��ی ش��کــرخـایی
ّ
ش��ک ِر ای��ن س��خــن ،عــی��ان ش��کــنی
س��ر ای��ن نـکـت��ه ف��اش فــرمــایـ��ی
ّ
کـ��ه جه��ان جـل��وهای اس��ـت از رخ یـ��ار
لــی��س فـــیالـ�� ّدار غــیـــ��ره د ّیــ��ار
ای رخـ��ت مــه��ر آس��مـــان ش��هـــود
وی گــف��ت بــح��ر بــیکــرانـ��ۀ جـ��ود
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س��ـر
چـ��ون گـذش��تــم ز روح جــلـ��وۀ
ّ
مـحـ��و کـ��ردم رس��ــوم جس��ـمــانــی
دل ب��ه زیـتــونـ��ۀ فــنـ��ا بـس��ـتـــم
خـالـ��ی از کــفـ��ر و از مــس��ـلـمــانـی
ه��ر طــ��رف روش��ـن آتــش��ـی دیـ��دم
هـمــچـ��و در طـ��ور پـ��ور عـمـــرانـ��ی
بــیخـ��ود از خـ��ود نهـ��اد کــش��ـور دل
زآتـ��ش طــمـ��س رو بـ��ه ویـــرانـ��ی
چ��ون ش��دم م��ن ب��رون ز مص��ر وج��ود
عــقــ��ل گـ��م کـ��رد راه کـنــعــان��ی
عــش��ــق آم��د دلــیــ��ل راهـ��م ش��ـد
کـ��ردم از گـ��م ش��دن نـگــهــبـــانـ��ی
ب��ردم از خـ��ود ب��ه بــیخ��ودی پنه��ان
ت��ا عــیـ��ان س��ـازدم ز پنــهــــانـ��ی
هـ��ر دم افــ��زود ن��ور بـ��ر نـ��ورم
ک��رد یــکــبـ��ارهام ز خـ��ود فـــانـ��ی
گــش��ــت قــائ��م قـیـــام��ت کــب��ری
کــاوس��ت مـحـ��و و فــن��اء اعــیــان��ی
منکـش��ـف بــیاش��ـاره ب��ر مــ��ن ش��ـد
س��بــحـــات جــــ�لال س��بـــحـــانی
ّ
شــس��ت ز اوراق کــثــرتـ��م یکــس��ـر
م��وج وحــ��دت نــقـ��وش امـــکـــان��ی
دس��ـت بلــقــیـ��س عـــ ّزت��م بــربـ��ود
خـــاتــ��م از پــنــجــ��ۀ س��لـیــمــانی
ب��ر س��ـرم در ع��دم ز ش��وق افـراخ��ت
دس��ـت مــعـــن��ی لـ��وای س��لـطــانــی
مح��و مـوهـ��وم و صـح��و معـل��وم اس��ت
عــاش��قـــان را وصــ��ال حـــقـــانـ��ی
گ��ر ت��و خـواه��ی وصـ��ال جـــانـ��ان را
بـای��د از خــوی��ش دل تـ��و بـرهــان��ی
در ره دوس��ـت جــ��ان ش��یــریـــن را
بــایـــ��د ا ّول نـمــ��ود قـــربــــانـ��ی
ت��ا مـ��دام از لـــبـ��ان وی ش��ـنـــوی
ای��ن س��خــن را ب��ه گ��وش عــرفـان��ی
کــ��ه جه��ان جل��وهای اس��ـت از رخ یـ��ار
لـیــ��س فــــیالــ�� ّدار غــیــ��ره د ّیــ��ار

ب��ه یـک��ی جــرع��ه مـ��ی ب��ه یـکــبـ��اره
زنـ��گ ز آئـــیــنـ��ۀ دلـ��م بــ��زدود
س��ر مس��تــی گـف��ت
عـش��ق بـیپـ��رده
ّ
عــق��ل بـیخـ��ود ره فـنـ��ا پـیــمـ��ود
وانــ��در آن بـــیخـ��ودی گـــروهـ��ی را
دیـ��دم از دور گــ��رم گــفـ��ت و ش��نـــود
دلــب��ری زان میــان��ه ب��ا صــ��د نـ��از
ل��ب ش��یرین ب��ه ای��ن تران��ه گـش��ود
کــ��ه جهـ��ان جل��وهای اس��ـت از رخ ی��ار
لــیــ��س فــیالــ�� ّدار غــیـ��ره د ّیــ��ار
دوش ســرمــس��ـت جـــ��ام روحــــانـ��ی
فـ��ارغ از رنـ��ج جـهـ��ل و نـــادانـ��ی
رو نــهــ��ادم ب��ه راه کــعـــبـ��ۀ دل
بــیخـ��ود از غـــایــ��ت پــریـــش��ــانی
از جــمـ��ادی ش��ـدم نـبـــات��ی وصـ��ل
وز نـمــ��ا س��ــر زدم ب��ه حـــیـــوانـ��ی
ب��از از ش��ــوق کــعـــبــ��ۀ مقـصــ��ود
م��ن ز حـیـ��وان ش��ـدم ب��ه انــس��ـانـی
چ��ون نـهـ��ادم ب��ه ک��وی ایـش��ـان پ��ا
مـان��دم آنجــ��ا بـس��ـی ز بــیجـــان��ی
کـلـبـ��های ب��س مـحــقّـ��ر و تــاریـ��ک
منـزل��ی س��خــت تـن��گ و ظـلـمــان��ی
م��ددی خـواس��تــم ز حضـ��رت دوس��ـت
کـ��ه رهـــانَـ��د مـ��را ز حــیــــرانـ��ی
در م��ن از خ��ود دمــیـ��د نـفـخـ��ۀ روح
پ��ا نــهــ��ادم ب��ه مــلـ��ک روحــــانـ��ی
از طـبیـع��ت ب��رون ش��دم ی��ک ب��ار
َرس��تــــم از ظـلــمـ��ت هــیــوالنـ��ی
گــش��ـت از پــرتـ��و زجــاجـ��ۀ صــ��در
روی مـش��کـــوة طــبــ��ع نــورانــ��ی
مه��ر مصــب��اح قــل��ب جــلـ��وه نـمـ��ود
در زجــاجــ��ه ز فــیــ��ض ربّــــانـ��ی
دری
چــهـ��ره افـــروخـ��ت کــوکــ��ب ّ
ش��ـد هــویـــ��دا فــ��روغ یـــزدانــ��ی
نـفــخـ��ت مـ��ن روحـــ��ی
از نـس��یــم
ُ
خـــ��رم حـیـ��ات نـفــس��ـانی
گــش��ــت
ّ
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■

مژده به پژوهشگران و عالقهمندان نشریۀ گزارش میراث
بارگذاری مقاالت  53شمارۀ «گزارش میراث» روی وبگاه میراث مکتوب.
مقاالت و مطالب  53شمارۀ دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطالعرسانی در حوزۀ نقد و تصحیح
متون ،نسخـهشناسی و ایرانشناسی) و ضمائـم آن بر روی وبگاه مرکز پژوهشـی میـراث مکتـوب قرار گرفت.
عـالقـهمن��دان و پژوهش��گران از ای��ن پ��س مـیتـوانـن��د ب��ا مـراجع��ه ب��ه آرش��يـو گ��زارش مـیراث
( ،)http://www.mirasmaktoob.ir/gozaresh.aspمق��االت تمامی ش��مارههای این نش��ریه را مطالعه و
دریافت کنند.

استـدراک
در ش��مارۀ  53 - 52گزارش میراث نوش��تهای از دکتر محمد جعفر یاحقی؛ عضو هیأت علمی دانش��گاه فردوسی
مش��هد و رئیس قطب علمی فردوسیشناس��ی ،با عنوان «رهآورد سفر به سوئد» به چاپ رسیده که در ذیل عنوان
نویس��نده به اشتباه مرقوم شده است :استاد پیشین دانشگاه فردوسی مشهد؛ که بدین وسیله تصحیح گردیده و از
ایشان عذرخواهی میشود.
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