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چكيده

کورته

میل فطری برش به ستایش جامل هستی و کامل
انسانی ،او را به مدح انسانهای بزرگوار واداشته و دیوان
شاعران همواره مزین به مدح انسانهای بزگوار و
کامالتشان بوده است .با گسرتش دین مبین اسالم و
درخشش پرتو جامل صاحب «خلق عظیم» پیامرب
رحمت ،مدح وی ،خاندان و یارانش و متجید از خصال
و کامالتشان رسلوحهی دفرت شعر شاعران مسلامن در
همهی اقوام گشت .شاعران کالسیک کردی نیز که
بیشرتشان از مراکز و مدارس دینی رس برآوردهاند ،در
ثنای پیامرب ،خاندان و یارانش همواره زبانزد بودهاند؛ از
جملهی این شاعران ،شاعر عارف مال محمود مفتی
متخلص به «بێخود» است که رسارس دیوانش معطر به
عطر ثنای پیامرب ،آل و اصحاب ایشان است؛ به گونهای
که در رسودههایش به هر دو زبان فارسی و کردی ،با
سیاقی عاشقانه و بیانی عارفانه ،با نثار گنج اخالصش
به پای صدق «صدیق» خود را مستغنی از عامل اسباب
میداند و تخم مهر «حیدر» را چنان در دل میپروراند،
که سنی و جعفری را خادم «سبطین نبی» میشامرد .در
این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی منونه-
های زیبایی از شعرهایش پرداخته و نشان داده میشود
که وی در این مدایح با مقدمههای تغزلی زیبا ،کالمش
را با سوز و گداز عاشقانه و در قالب انواع صور خیال ،از
حالت روایی که در اغلب این گونه مدایح مرسوم است،
خارج منوده و با بیانی عارفانه و صوفیانه ،به آن رنگ و
بوی عاطفی داده است.

پێداهەڵدانی جوانی وەک خدەیەکی رسوشتی لە ناخی
مرۆڤدا بنجی داکوتاوە؛ هەربۆیە هۆنەران هۆنراوەکانیان
بە پەسندانی مرۆڤە مەزنەکان ،نەخشاندووە .دوای
سەرهەڵدانی ئایینی پیرۆزی ئیسالم ،مەدحی
کەسایەتی پێغەمبەری مەزن و بنەماڵە و یارانی بوو بە
سەرچڵی شیعری پەسندان .هۆنەرانی کالسیکی
کوردیش لەم بوارەدا پێشەنگ بوون .یەکێ لەم
کەسایەتییە مەزنانە ،شاعیر و عارفی پایەبەرز مەال
مەحموودی موفتییە کە سەرلەبەری دیوانەکەی بە
پێداهەڵکوتنی پێغەمبەر و بنەماڵە و یارانی خەماڵوە ،بە
جۆرێک کە دڵی شەیدای ،لە هیچ باخ و شاخێک جگە
لە شاری پێغەمبەر ،ئۆقرە ناگرێت و جارجارەش ڕوو
دەکاتە ڕووباری پاکی ئال و یارانی و سدقی «سددیق»
لەگەڵ سۆزی ئیخالسی «حەیدەر» وەها مەدهۆشی
دەکات کە بۆ وەسفی «حەسەنەین» ،لێوی پاراوی
خوێنی بێدەنگی لێ دەتکێ .لەم وتارەدا بە میتۆدی
وەسفیـ شیکارانه ،بڕێک لە جوانرتین هۆنراوەکانی
بێخود لە ستایشی بنەماڵە و یارانی پێغەمبەردا ،خراوەتە
ڕوو .بڕێک لە دەسکەوتەکانی ئەم وتارە ئاماژە بەوە
دەکەن کە :هۆنراوەکانی بێخود زیاتریان بە پێشەکی
جوانی غەزەلی دەستپێدەکەن و تێکەڵ بە سۆز و
ئەوینی عاشقانە و بە کەڵکوەرگرتن لە خەیاڵ و
جوانکاری ئەدەبی ،جوانرتین مانای عیرفانی پێشکەشی
خوێنەر دەکەن.

واژگان کلیدی :ثنا ،آل و اصحاب پیامرب (ص) ،اشعار کردی و
فارسی ،بێخود ،مضامین دینی

وشه سهرهکییهکان :پێداهەڵکوتن ،پێغەمبەر ،هۆنراوەی
کوردی و فارسی ،بێخود ،بابەتی ئایینی

(نویسنده مسؤول) abosami1387@yahoo.com
adel.maleki68@gmail.com
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 -1مقدمه
مدح امري است که با فطرت و طبيعت آدمي رسشته شده و پيوسته از ابتداي تاريخ برشيت،
انسانها به توصيف زيباييهاي طبيعت و عامل هستي و نيز ،انسانهاي فاضل و بزرگوار
پرداختهاند؛ بهطوريکه جزء جداييناپذير انسان شده و هر انساين ،به محض مشاهدهي
شگفتيها و خويبها ،لب به ستايش آن گشوده است .خداوند کريم نيز ،با خلقت کائنات و
آسامنها و شگفتي هاي جهان آفرينش و طبيعت و نظم حاکم بر آن ،به توصيف آنها برآمده و
پيچيدگيهاي نظام هستي را براي انسانها منودار ساخته است و از ميان مخلوقات خود،
هنگاميکه انسان را خلق منود ،با آيهي {...فتبارک الله أحسن الخالقین} (املؤمنون،)41 :
زيبايي و بزرگي خلقت او را منايان ساخته و با آيهي {ولقد کرمنا بنی آدم  ...و فضلناهم علی
کثیر ممن خلقنا تقضیٌل} (اإلرساء )07:او را کرامت بخشيد و بر بيشتر مخلوقات ،رشف و برتري
داد؛ و بدون شک ،پيامرب (ص) بارزترين مصداق اين دو آيه ميباشد و بارها در قرآن ،خداوند با
مدح و ستايش خود ،عظمت و بزرگي وي را در جنبههاي مختلف انساين آشکار منوده است؛
بهطوريکه آيهی {و إنک لعلی خلق عظیم} (القلم )1 :ستايشگر اخٌلق بزرگ وي ميباشد.
همني تعايل و رشد و مکارم اخٌلقي پيامرب اکرم (ص) بود که سبب شد ،آتش عشق وي بر قلب
صحابهي کرام (رض) مستويل شود و عدهاي از شعراي ايشان از جمله ،حسان بن ثابت و عبدالله
رواحه و کعب بن زهري بن أيب سلمي ،به مدح وي برآيند و اين مدايح تا دوران معارص نيز استمرار
يابد.
شاعران و اديبان مسلامن نيز به تبع آن ،با بهرهگريي از قرآن کريم به مدح و ستايش رسول
عريب (ص) و خاندان و یارانش برآمدهاند؛ به عنوان مثال همهی بزرگان ادب ایران از جمله معامر
سخن شیرین پارسی ،فردوسی پاکزاد ،موالنای ادب و عرفان و سعدی و حافظ و دیگر بزرگان
در فضیلت یاران و خاندان پیامرب ،درهای جاودان سفتهاند؛ بنابراين مدايح نبوي يکي از گونه-
هاي ديني ـ اديب است که از زمان ظهور اسٌلم وارد عرصهي ادبيات شده و شاعران با اهداف
گوناگوين مانند تربک جسنت از نام مبارک پیامرب و کسب فيوضات و برکات معنوي و اجر اخروي
و  ،...به توصيف شاميل و خصلتهاي نيکو و رشيعت و سنت ارزندهي وي و خاندان و یارانش
برآمدهاند .شاعران و اديبان کرد نيز که بیشرتشان از مراکز ومدارس دینی برآمدهاند (کهلهور،
 )0 :8772از اين مهم مستثني نبوده و همواره محبت خود را نسبت به آن حرضت (ص) و خاندان
و یارانش نشان داده و ديوان خود را با نام مبارک آنان مزين کردهاند .مٌل محمود مفتي ،شهري
و متخلص به ماموستا بيخود ،يکي از شاعران کمنظري در این زمينه است که اکرث اشعار وی در
مدح پيامرب (ص) و خاندان و یارانش و برخي هم در مدح مشايخ و بزرگان اهل تصوف بوده است.
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در این پژوهش تٌلش میشود ،اشعار کردی وفارسی ماموستا بیخود در مدح آل و اصحاب پیامرب،
به روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد تا پاسخی مناسب برای سؤاالت زیر ارائه شود:
 -4بیخود در مدح پيامرب(ص) و خاندان ویارانش چه مضامینی را به کار بردهاند؟
 -8ویژگیهای برجستهی وی در بیان این مضامین کدامند؟
٢ـ پیشینهی بحث
در کتب تاریخ ادبیات ورشححالها و زندگینامهی مشاهیر از جمله ماموستا عبدالکريم مدرس

(يبتا) در کتاب بنهمالهي زانياران ،صديق بورکهيي (صفيزاده) (يبتا) ،در کتاب ميژووي ويژهي
کوردي و معروف خزنهدار (4121م) ،در کتاب ميژووي ئهدهيب کوردي و حاج شيخ حامد
حسامي ( ،)4827در کتاب يادي شاعرياين کورد ،رشحي از زندگينامهي بيخود را متذکر
شدهاند و صالح شيخي ،)4801( ،در کتاب گلزاري کوردستان و بابا مردوخ روحاين (،)4817
در کتاب تاريخ مشاهري کرد ،زندگينامهي بيخود را با ذکر چند منونه از مدائح نبوياش آوردهاند.
سيد بهاءالدين حسيني ( ،)4820در پاياننامهي خود با عنوان «تحليل و برريس مدايح نبوي
در آثار پاريسگويان کرد» ،به تحقيق ،گردآوري و شناساندن و رشح حال شاعران پاريسگوي
کرد که يکي از آنها بيخود است و برريس مضامني و ساختار اشعار فاريس آنان که دربارهي
مدايح نبوي است ،پرداخته است .سيد احمد پارسا ( ،)۸۸۱۱نیز در مقالهي «مقايسهي دو
چامهي خاقاين رشواين و مٌل محمود بيخود» ،اشرتاکات آن دو قصيده در فرم و ساختار و
تفاوت هاي آن در محتوا و مضمون را بیان کرده است .ربابه رمضاين و وسيم مهدوي (،)۸۸۳۸
در مقالهي «تطبيق بني املدايح النبوية عند شعراء األکراد اإليرانيني املعارصين و الربدة» به
مقايسهي مضامني شعري در بردهي بوصريي و جستجوي اين مضامني در اشعار تعدادي از
شاعران کرد که به کردي و فاريس شعر رسودهاند (که بيخود يکي از آنها است) ،و وجود
محسنات لفظي و ميزان صدق عاطفه در اشعار ايشان پرداخته است.
 -3مباحث نظری

 -1-3مدح

به سخن و غالبا شعري که در توصيف و تحسني و متجيد ممدوحي گفته يا نوشته ميشود،

مديحه ميگويند (دهخدا .)۳۵ :۸۸۳۱ ،مدح ،فني است که در ميان فنون ادب عريب ،جايگاه
سند شعري براي جنبههايي از زندگي تاريخي ما پيدا کرده است؛ جاييکه گوشههاي متعددي
از کارهاي پادشاهان ،سياست وزيران ،شجاعت فرماندهان و فرهنگ و دانش فرماندهها را ثبت
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کرده است و به وسيلهي آن ،برخي از وقايع و اتفاقات پنهاين کشف و آشکار شده و اخباري
(صادق يا کاذب) را که تاريخ ذکر نکرده ،به آن افزوده و بسياري از صفات و رنگها را بارز منوده
است؛ در حايلکه اگر مدح نبود ،به آن مسائل پي برده منيشد و نيز ،بر شهرت مردمان زيادي
افزوده و آنها را بهسوي قلهها باال برده و در ميدان مشاهري و بزرگان قرار داده و در مقابل ،از
برخي همردههاي آنان که شايستهي شهرت بودهاند ،غفلت ورزيده و نامي از آنان نربده است؛
اما شهرت ،سهم و بهرهايست که شعرا آن را توزيع کرده و به برخي ،سهم ثنا و ستايش
ميبخشند و بر برخي ديگر ،تحريم ميکنند؛ چنانکه يزيد الحاريث ميگويد:
ـــــ َح َمــا َم َرأَيتَــــه
ــــــــی ال ـ ــ
ــــــــــ َفتَی َالقَ ـ ـ ـ ـ
َو إِذَا ال ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــم يولَــــد
ــــــــــــأَنَّه لَ ـ ـ ـ ــ
ــــــــــثَنَاء کَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــــــو َال ال ـ ـ ـ ـ ـ
لَ ـ ـ ـ
(الدهان)5 :4192 ،

ترجمه :و هنگاميکه جوامنرد ميمريد ،او را ميدیدی ،که اگر مدح و ستايش نبود ،چنان
میمنود که گويي به دنيا نيامده است.

 -3-2مدايح نبوي در ادبيات کُردي
دل بـــه سلمــــای عـــــرب بایــــد سپـــــــــــرد

تــــا دمـــــــد صبـــــــح حجــــاز از شــــــام کــرد

ای کـــــه دادی کــــــرد را ســـــــــوز عــــــــرب

بنـــــــــدهی خـــــــود را حضــــــور خـــود طلـــب
(اقبال 182 :4808،و )145

حـمـــــد بــــیحـــــد مـــــر رســـــول پـــاک را

آن کـــه ایـمــــــان داد مــشتـــــی خــــــــــاک را

از دم سیــــراب آن امــــــــــــی لـــــقـــب

اللــــــه رســـــــت از ریــــــــگ صــحــرای عـــرب
(اقبال 182 :4808،و )145

زماينکه حرضت محمد (ص) پا به عرصهي نبوت نهاد ،غروب تاريکي و گمراهي دنيا را فراگرفته
بود و آن حرضت (ص) با طلوع آفتاب خود بر سينهي اصحاب ،انجم آنان را روشن و دنيا را از
ظلمت گمراهي و جهل ،به سوي نور هدايت و اميان ،آورد و اگرچه بر آسامن عربستان طلوع
کرد ،اما پرتو رشيعت مبني وي بر دورترين نقاط دنيا درخشيده و هر قوم و طايفه و اهل هر زباين
را در برگرفت و متام اقوام و ملل را مجذوب و شيفتهي خود ساخت و نهتنها عربها ،بلکه اهل
هر زباين ،از اين دين مبني استقبال کردند؛ و از آنجا که مردمانکرد نیز با میل و رغبت خود
آیین اسٌلم را پذیرفتند و به مردمي متدين ،فداکار ،معتقد و پايبند به دستورات دين درآمدند،
در طول تاريخ اسٌلم ،پابهپاي ديگر ملتها در خدمت و ترويج دين اسٌلم قدم برداشته و پيوسته
در تٌلش براي اعتٌلي پرچم آن بودهاند و آثار ارزندهاي را در انواع علوم ديني به زبانهاي زندهي
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دنيا برجاي نهادهاند که مدايح نبوي شاعران و علام و عرفا از آنجمله ميباشد .شاعران کرد،
تأليفايت را با عنوان «مولودنامه»« ،معراجنامه» و «وفاتنامه» نگاشتهاند که در مناسبات ديني
چون ماه مولود و شب معراج ،در مجالس و محافل ديني ،مردم از آن استقبال ميکنند.
شاعران کردزبان به دليل اينکه اکرثا در مراکز و مکتبخانهيهاي ديني رشد و پرورش
يافتهاند ،در راستاي مدايح نبوي تٌلش وافري منوده و ديوانهاي خود را با نام رشيف پيامرب

(ص)

وآل واصحابش مزين کردهاند و از ميان شاعران کٌلسيک ،کمرت شاعري را ميتوان يافت که
کردزبان بوده و به مدح آنان نپرداخته باشد .با توجه به اينکه شعراي مدح نبوي در هر زباين،
پيامرب (ص) را يا از روي صدق ،يا به خاطر کسب درآمد و يا با هر هدف ديگري مدح و ستايش
کردهاند ،آنگونه که آشکار است ،شاعران کرد در اشعارشان ،بيشرت از ساير ملل ،از صدق عاطفه
برخوردارند؛ زيرا آنها به اين وسيله ،هيچ مال و منصبي را بر اساس زبان کردي خود کسب
نکردهاند؛ همچنني ،هيچ حاکم کردي را منيتوان يافت ،که به زبان کردي اهتامم ورزيده باشد؛
تا به شعراي کرد صله و پاداش تقديم کند؛ پس آنان اشعارشان را بیشرت به خاطر عشقورزي به
دين اسٌلم و نبيأکرم (ص) و خدمت به دين اسٌلم و مسلامنان رسودهاند و حتي کساين که
اشعاري را به زبان فاريس رسودهاند ،هديه و پادايش کسب نکردهاند؛ زيرا آنان شعرشان را در
دربار هيچ حاکمي نخوانده و به هيچ قدريت تقديم نکردهاند و زبان فاريس را به اين دليل انتخاب
منودهاند که زبان رسمی و دیوانی بوده و نيز خواستهاند ذوق و هرنمنايي خود را در زبان فاريس
بسنجند و توانايي خود را در آن نشان دهند( .رمضاين و مهدوي.)۸۵۱ :۸۸۳۸ ،
گاهي شاعر يا نويسندهاي از يک زبان ميخواهد پيامي را که در وجود خود دارد ،به
محدوده اي فراتر از زبان ملت يا قوم خود برساند؛ براي همني ،اثر خود را با زبان رسمي بيان
مي دارد تا مخاطبان بيشرتي داشته باشد و اين نيت ،سبب شده تا اقوام مختلف ،در راه تعايل
و ترقي فرهنگ و ادب يکديگر گامهاي بزرگي بردارند و در اين ميان ،کردها بزرگرتين خدمات
را به زبان ،ادب و فرهنگ همسايگان خويش منودهاند و با ديگر ملل ،به ويژه عربها و فارسها،
رابطهي تأثري و تأثری در تبادل افکار داشتهاند و گاه در مدايح نبوي خود از شاعراين چون
«بوصريي» الهام گرفتهاند .با مطالعهي رشح حال خدمتگزاران به اعتٌلء و ترويج دين مبني
اسٌلم ،در مييابيم که کردها خدمات شاياين به اعتٌلي دين اسٌلم داشتهاند و کتابهاي زيادي
در خدمت به اين دين بزرگ ،به زبانهاي عريب ،فاريس و ترکي نگاشتهاند و در آن ،حتي به
کردبودن خود هم اشاره نکردهاند .خدمات کردها به اسٌلم تا جايي است که «امام محمد غزايل»
آورده است :خانهي دين اسٌلم بر روي سه ستون استوار است که اگر خداوند اين سه ستون را
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به اسٌلم منيداد ،اين خانه فروميريخت و اين سه ستون استوار« :دينهوري»« ،آميدي» و
«شهرزوري» هستند (جزيري :۸۸۳۸ ،نوزده).
از ميان خدمايت که شاعران کرد به زبان و ادبيات و فرهنگ ملتهاي همسايه منودهاند،
ميتوان به گفتهي «عبدالرحمن رشفکندي (ماموستا هژار) ،در مقدمهي رشحي که بر کتاب
ديوان «شيخ احمد جزيري مشهور به مٌلي جزيري» آورده است ،اشاره کرد .او در خصوص
خدمات دانشمندان ،اديبان ،شاعران و نويسندگان کرد ،به زبان عريب ميگويد :کدام مسلامن
است که اندک سوادي داشته باشد و اسم «ابنخلکان»« ،أبوالفداء»« ،ابنحاجب»« ،ابنصٌلح»،
هرسه «ابنأثري» و دهها «ابن  »...و «أبو  »...ديگر را نشنيده باشد که کرد بودهاند و به عريب
نوشتهاند؟ کدام مسلامن است که براي تعبري خوابهاي خود به کتابهاي تعبري خواب مراجعه
کرده و نام «ابنسريين» را نشنيده باشد؟ اما کمرت کيس ميداند که آن فرزانهي بزرگ ،کرد
است و در روستاي «بالهکه» در کردستان عراق از مادر متولد شده است و اکنون هم منطقهاي
به نام «سريين» در اين مکان وجود دارد .بسياري از دانشمندان ،شاعران و نويسندگان کرد در
جهان زيستهاند و آثار خود را به زباين غري از زبان مادري نوشتهاند و ما حتي علام و اديبان
کردزباين داريم که متامي آثارشان اينگونه است؛ از قدما مانند «مٌل عبدالله بيتويش»،
«ابنالحاج»« ،مٌل أبوبکر مصنف چوري»« ،مٌل جامي» و غريه .از متأخرين «زرکيل» صاحب
األعٌلم« ،أحمد شوقي» که به أمريالشعراي عرب مشهور گشت« ،رصايف» شاعري که مجسمهاش
در بغداد در غايت احرتام است و مؤرخيني چون «محمد کرد عيل» و «عباس محمود عقاد» که
به معلم يبهمتاي زبان جديد عرب مشهورند (جزيري :۸۸۳۸ ،نوزده).

 -4شخصیت علمي ،اخالقي و ادبي ماموستا بێخود
او مٌل محمود مفتي متخلص به «بێخود» فرزند حاج مٌل محمد امني مفتي ،فرزند حاج مٌل أحمد
مفتي مشهور به «چاومار» ،فرزند مٌل محمود پري حسني ،فرزند مٌل أحمد ديليژهاي است که در
سال  4819در سليامنيه متولد شد و در سال  4809دار فاين را وداع گفت( .روحاين:4828 ،
898 /8؛ بيخود .)44-48 :4818 ،بيخود در سال  4887حاکم حلبجه شد و در آنجا عٌلوه بر
مأموريت خود ،به همراه دانشمنداين چون رفيق حلمي و زيور ،بدون اينکه از ديناري حقوق
استفاده کرده باشد ،مدتها به تعليم نوباوگان پرداخته است (مدرس .)988 :4101 ،وي تا
وقتيکه برادرش مٌل عبدالعزيز (مفتي سليامنيه) در حال حيات بود ،در حلبچه ميزيست؛ اما
پس از درگذشت او به سليامنيه برگشت و تا آخر حيات مفتي سليامنيه بوده است (روحاين،
 898 /8 :4828و بيخود48 :4818 ،؛ مدرس .)۳۸۸ :4101 ،بيشرت خويشاوندان بيخود
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ثرومتند بودند و توجه قابل مٌلحظهاي به او داشتهاند؛ به همني سبب است که تنگدستی را به
خود نديده و در سايهي آنها ،زندگي راحت و آرامي را به رس برده و اتفاقات مهم و ناخوشايند را
تجربه نکرده است (خزنهدار .)01- 2۵ /۳ :8747 ،او مالک قسمتي از امٌلک پدري نيز بود
(مدرس.)188 :4891 ،

4ـ1ـ شخصيت علمي و اخالقي ماموستا بێخود
(بێخـــود) مـهبـه قـهت تێــکەڵی دنیــایـی دهنـی

هـهر ڕووت بـه لـه ئـهلبیســهو قـومــاشی وهتـهنــی

هـــهر ڕووت بـه لـــه ئـهلــبیسـهو قوماشی وهتهنی

ئیکسیـــره نیگـــاهێکـــی ڕهسوولـــی مـــهدهنـــی
(اقبال 182 :4808،و )145

بيخود در خانوادهاي مذهبي و اهل علم به دنيا آمد و همهي اجداد او ،عاملان ديني بودهاند .او
پس از سن بلوغ ،رشوع به خواندن درس منوده و در مدرسهي اجداد بزرگ و مشهور خود،
مشغول شد و در مراتب علمي ترقي کرد و در سال  4845با برادر بزرگ خود در سفري ،راهي
مدرسهي بياره شد و بعد از مديت کوتاه به مدرسهي مٌل عبدالرحمن پنجويني انتقال يافت؛
سپس برادرش در آنجا پس از تکميل علم ،موفق به کسب اجازهنامهي علمي شد و هر دو به
سليامنيه برگشتند .او هميشه در صحبت علام بوده و در مذاکرات علمي و اديب و فقهي آنان
رشکت ميکرد؛ بهطوريکه روز به روز بر علمش افزوده ميشد (مدرس .)188 :4891 ،او همهي
راه و رسم خواندن را در حجرهي طٌلب علوم ديني ،براساس برنامهاي که براي فراگرفنت علوم
ديني اسٌلم و زبان عريب گذاشته شده بود ،در پيش گرفت و در مدرسهي ديني خودشان و در
مدرسههاي مشهور سليامين و مديت هم در پنجوين ،نزد مٌل عبدالرحمن پنجويني و نيز مديت
در خدمت مٌل قادر (بزرگ) در بياره به تحصيل علم پرداخته است (مدرس.)988 :4101 ،
بيخود مردي صالح ،متدين ،پاکدامن ،نجيب ،خوشصحبت ،بسيار بخشنده و داراي عزت نفس
بود و واردات امٌلکي را که به ارث برده بود ،در خدمت علام ،دوستان و ساير مردم مرصف ميکرد.
او مردي زاهد و پرهيزگار بود و از طمع دنيا دوري ميجست و به لذات نفساين و امور تجمٌليت
و دنيوي اهميت منيداد و زندگي را با مجردي به آکام رساند و ازدواج نکرد (مدرس:4101 ،
.)988
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4ـ2ـ شخصيت ادبي و شعري ماموستا بێخود
بيخود شاعري بلندپایه است و اشعار فاريس و کردي زيادي دارد و ديوانش را محمد پرس مٌل
عبدالکريم مدرس ،به ياري عبدالرحمن مفتي برادرزادهي بيخود ،در سال  4107چاپ کرده
است؛ البته متام اشعارش در این چاپ نيامده است( .مدرس .)985 :۸۳۹۳ ،در کتاب «يادي
مهردان» مدرس ،چند قطعه شعر بيخود ذکر شده که در ديوانش نيامده است .بيت اول و آخر
آن چنین است:
چــرا در مزرع دل تخــم مهـــرم کــاشتـي ،رفتــي

مگـــر از حـاصٌلتش دسـت را بـرداشتـي ،رفتــي...

بـه اشک گــرم و آه ســرد ،بيخـــود از غمت گويــد

چــرا در مزرع دل تخــم مهـــرم کــاشتـي ،رفتــي
(نقل از هامن)980 :

غالب اشعار وي ،در مدح حرضت رسول

(ص)

و أصحاب وي و در عشق عرفاين و محسنات

مرشدش ،حرضت شيخ نجم الدين بود و در تبادل قصايد و موضوعات اديب ،با دوستان خود،
شيخ بابا رسول بيدين و شيخ عبدالکريم در روستاي «أحمدبرنده» و چند نفر ديگر از آنان
همراهي داشتند؛ همچنین در مناسبايت همچون تهنيتها و تعزيتها دارای اشعاري است
(مدرس .)181 :4891 ،بيخود در رباعيات شيخ أيبسعيد أيبالخري ،مخمسايت دارد و در
مناجات نيز ترکيببندي به فاريس دارد که حروف ابتدا و انتهاي هر بند ،يکي از حروف
الفباست .همچنني رباعياي را که منسوب به لطفعيلخان زند است ،با مهارت زياد به کردي
سوراين ترجمه کرده است (روحاين899 /8 :4828 ،ـ .)898رسچشمهي اسايس و شالودهي
اديب بيخود ،شعر فاريس بود و تخصص و مهاريت متام در ادبيات فاريس داشت و با ذوقي
يبپايان ،ديوان بيدل و مثنوي را مطالعه کرده است (خزنهدار.)870 :4121 ،
فکر و خيال و واژهچيني و شيوهي نگارش غزلهاي او ،هامن قالبي است که نايل و سامل و
کردي در منطقهي سليامنيه ،اشعارشان را در آن پيريزي ميکردند؛ اما بيخود جنبههاي هرني-
اي دارد که جز او ،کسی به دنبال آن نرفته است (هامن .)87۳ :عيل کامل باپري آقا دربارهي
بيخود چنني ميگويد :حرضت عييس با پيامربي به آسامن عروج کرد؛ اما بيخود با شاعري.
(هامن .)870 :بيخود يکي از اساتيد شعر تقليدي کٌلسيک کردستان باشور در ميانهي سدهي
بيستم ميباشد و همهي رشوط آن را رعايت کرده است؛ به ويژه از موضوعات تازه ،مثل شور ملی
و وطنپروري و سياست کنار زده است .اين در حايل است که شاعران همسن و همردهي او
همراه با شعر عشق و دلداري سبک قدميي ،ارزش زيادي به وطنپروري دادهاند (خزنهدار،
 .)24 /9 :8747در شعر بيخود عشق زميني ثابت و معيني احساس منيشود (خزنهدار:8747 ،
.)2۱ /9
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5ـ بحث و بررسي

 -1-5مدح أصحاب پيامبر (ص) در اشعار بێخود
بيخود در مخمس  ۸۳بندي خود ،مفتخرشدن آسامن و زمني ،به وجود اصحاب پيامرب (ص) را
چنین بيان منوده است:
...ئهگـهر لــه ئاينـهی منــا دهمــێ نهبــێ ميـسالــی تۆ
شکهسته بێ به بهردی غهم به جاهی سهحب و ئالـی تۆ
کـــه ئاسمــان وهکــوو زهميــن بـهوانه ئيفتيخـار ئـهکـــا
(بێخود)41 :4818 ،

او در ادامه ،از ميان اصحاب پيامرب (ص) ،بهطور خاص ،به توصيف خلفاي راشدين (رض) ميپردازد
و ابتدا به جانفدايي و صداقت خلیفهی یکم ،حرضت ابوبکر (رض) ،اشاره ميکند و او را رئيس
هدايتشدگان ميداند و مارگزيدگي وي بهخاطر پيامرب (ص) در غار ثور را با زبانی شیوا و عاطفی
چنین به تصویر میکشد:
خوسووس خهليفهيی يهکـهم ڕهئيسی فريقهی ئيهتيـدا
کـه ئهو بـوو کـردی ڕۆحی خۆی لـه ڕێی سـهداقهتا فيدا
کـهسێ کـه پێ موبـارهکـی بخـــاته ژاری ئــهژدههـــــا
لـه بـهر ڕهسولی موحتـهرهم نـه وهک گـهزهندی پێ بـگا
يهقيــن بزانـــه ئيشــی وا لــه ئيشــي يــاری غــار ئـــه
(بێخود)87 :4818 ،

او سپس به بيان عدالت و شجاعت خليفهي دوم ،حرضت عمر (رض) ،ميپردازد:
له پــاش ئياممـي نامــهوهر (عمــر) خـهليفهيی زهميـن
درهختی مهعدهلهتثهمهر ،چهمهنطريازی شهرع و دين

نه ههر له عهرسي عهدڵیيا مهڕهو له گورگ ئهبی ئهمني
لـه جـێگهيێ جـهنابی ئـهو کـه بـوو ئيرت سـهگی لهعني
لـه ترسـی شێــری ههيبـهتی بـه لـوورهلـوور فريار ئهکـا
(هامن)

بيخود در اين بند ،عدالت و ديندرستي و هيبت و شجاعت حرضت عمر (رض) را بهگونهاي زيبا به
تصوير کشيده است .در مرصاع دوم حرضت عمر را به درختي تشبيه کرده که ميوهي آن ،عدل و
داد است و در مرصاع سوم ،امنيت گوسفند از گرگ ،کنايه از عدالت فراگري وي ميباشد و در
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مرصاع چهارم و پنجم ،او را در هيبت و شجاعت ،به شريي تشبيه ميکند که در هرجا حضور
يابد ،شيطان لعني مانند سگ ،از ترس وي ،پا به فرار ميگذارد .بيخود در ادامه به ناتواين خود
در وصف حيا و ادب يبنظري خليفهي سوم ،حرضت عثامن (رض) ،اشاره ميکند و رشم و حياي او
را به دو سنگ گرانبها (گهوههر و جهوههر) و نيز به منربي تشبيه ميکند که او سخنور آن مي-
باشد و براي نشاندادن ناتواين خود در مدح وي ،اين را بيان ميدارد که هزاران نفر مثل من و
مٌلئکه از توصيف چنني کيس که آسامن از رشم او رسافکنده ميشود ،رشمنده هستند:
له وهسفی خازينی سووهم يهگانه گهوههری حهيا
ئياممی مهجمهعی ئهدهب ،خهتيبی مينبهری حهيا
ههرچی بڵێم خهجاڵهتم له شهرمی جهوههری حهيا
کهسێ که دا بخا فهلهک له ڕێی ئهوا سهری حهيا
ههزارێ وهک من و مهلهک به باسی شهرمهزار ئهکــــــا
(هامن)

در اين بند ،دو کلمهي (گهوههر و جهوههر) ،جناس الحق و تناسب دارند .در اين بند ،مرصاع
چهارم ،کنايه از نهايت رشم و حياي حرضت عثامن است و کلمهي «ههزاري» کنايه از کرثت
است .شاعر در ادامه ،به بيان اين ميپردازد که خداوند حرضت عيل (رض) را با عنايت خود ،در
آيهي (هل أيت) وصف کرده است و شاعر کامل شجاعت و قدرت وي را در روز فتح خيرب ،با
تشبيه وي به شري خدا ،منودار ساخته است:
له گهڵ کهسێ حهبيبی خۆی خوا که بووی عينايهتی
بهيانی وهسفی ئهو ئهکا (هل أيت) به ئايهتی
بهڵێ غهزهنفهرێکی وا که وا درا هيدايهتی
ڵه ڕۆژی فهتحی خهيبهرا به زۆری شان و ڕايهتی
به دهست و تێغی ههڵمهتی لـه شێری کـردگار ئهکــــــا
(هامن)

در بند باال ،عبارت «هل أيت» تلميحي به سورهي انسان است و مجاز جزئيت ميباشد و منظور
از آن ،خود سورهي انسان است؛ زيرا در آيهي «هل أيت» وصف حرضت عيل نيامده ،بلکه در چند
آيه بعد از آن ،آمده است .بيخود در آخر اين مخمس ،به اين اشاره ميکند که در مورد دو بچهشري
حرضت عيل ،حسن و حسني (رض) ،نپرسيد؛ که يک خادم بيشهي آنها (چه از اهل سنت و چه
از اهل تشيع) ،رس هزاران پادشاه چون قباد و قيرص را بر باد ميدهد و تا به کربٌل نروي ،به
منزلت ايشان پي منيبري؛ زیرا فرشتگان مانند کاروان زياريت ،در آنجا جمع شدهاند:
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مهپرسه جاه و حيشمهتی دوو بێچوه شێری حهيدهري
که خادميێکی بێشهيان چ سوننی و چ جهعفهری
شهقێن ئهکا به سهد سهری (قوباد) و تاجی قهيسهری
ههتا نهچيته کهربهال گران ئهزانی ئهی پهری
کـه کـۆمـهڵێ مـهلهک لــهوێ لـــه قــافڵــهی زووار ئهکــــــا
(بيخود)84 :

در اين بند ،نهي از پرسش دربارهي آن دو بزرگوار ،از معناي اصيل خود خارج شده و براي
«تعظيم» به کار رفته است و از بنيرفنت پادشاهان به دست يک خادم ايشان ،کنايه از مقام و
منزلت بسيار واالي آنها ميباشد و يک مبالغه (غلو)ي زيبا به حساب ميآيد و نيز کلمهي بيشه،
استعاره از حرم مطهر حسني (رض) در کربٌل است .بيخود در جاي ديگر از ديوان خود ،بعد از مدح
اصحاب پيامرب (ص) ،دوباره به مدح خلفاي راشدين ميپردازد و ابتدا ،به همراهي حرضت أبوبکر
با پيامرب (ص) در غار ثور و مارگزيدگي وي بهخاطر پيامرب (ص) و صداقت و ايثارش نسبت به وي،
اشاره ميمنايد:
ز آب انگشـــت آب دادی لـــشکـرم اصحــــاب را

مـــن سـگ آن لـــشکـرم کـی میکنـی اروای مـــن

قطـــرهای زان آب حیـــوانم در این ظلمـت ببخش

تــا بـمـــانـــم جـــاودان ای باعـــث ابـقـــای مـــن

آل اصحــــابت کــه (اصحـــابالـرقيم)ي ديگرنـد

گــر بـه قطميــرم نخــوانند آه بــر مـــن واي بر مـــن

اي فـــداي (ثــاين اثنيــن إذ همــا يفالغــار) تــو

از ثـريـــا تــــا ثـــري پيـــدا و نـــاپيــــــــداي مـــن

آن کـــه بــا دنيــا نثــارت کــرد جان از روي صدق

اي نثــارصـــدق او هـــم جـــان هـــم دنيــاي مـــن

آن کـــه پــــايش در دهــان مــار ننهــادي اگــــر

کــي بــود گنجــور گنــج صحبــت مــــــوالي مـــن

در خــمستان خــٌلفت چــونکه او رسخــوش بود

منتخــب فــردي شــد از ديــوان صحــب آراي مـــن

شکــــرللــه بس کـه دارم گنــج اخــٌلصش به دل

کــرده است از عــــالــــم اسبــاب استغنــاي مـــن
(هامن)411 :

او در سه بيت آغازین از ابيات باال ،با اشاره به یکی از معجزات حرضت ،در کنار اصحاب پیامرب
جویای آب حیات از رس انگشت مبارکشان میباشد تا حیات جاوانه یابد .با تلمیح به داستان
اصحاب کهف ،اصحاب پپامرب (ص) را به اصحاب کهف ،و خود را به قطمري (سگ آنان) تشبيه
منوده است و به آنان متوسل شده که او را چون قطمري (سگ اصحاب کهف) ،سگ خود
بشامرند .شاعر با اين گفتهاش ،فاصلهي ميان مقام و منزلت خود با آنان را منايان کرده است و
در بيت دوم ،با اقتباس قسمتي از آيهي{ ...ثانی اثنین إذ هام فی الغار إذ یقول لصاحیهء ال
تحزن إن الله معناصلی( }...التوبة )۰۵:در مرصاع اول و يک «کنايه» در مرصاع دوم ،متام کائنات
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را فداي حرضت ابوبکر صديق (رض) کرده است و در مرصاع دوم بيت چهارم ،جملهي سؤايل ،از
معناي اصيل خود خارج شده و براي انکار آمده است (استفهام انکاري) .بيخود در بيت آخر،
اخٌلص خود به حرضت ابوبکر (رض) را به گنجي تشبيه کرده که او را از متام جهان يبنياز کرده
است .بيخود در ادامه ،به مدح حرضت عمر (رض) ميپردازد و اشاره ميکند که وي در خٌلفت،
زينتدهندهي کشور ،و عدالت وي ،چون آفتاب ،فراگري است و دل تاريک او (بيخود) را روشني
بخشيده و آنقدر هيبت و شجاعت دارد که با خواندن اسم وي ،شيطان لعني پا به فرار میگذارد.
وی با تلميح به حديث مشهور (لو کان بعدي نبي لکان عمر بن الخطاب) اين را بيان ميکند
که اگر بعد از پيامرب (ص) پيامرب ديگري ميآمد ،قطعا او ميبود:
بـــر بيـــاض دل ســـواد نـــام او چـــون ثبت شـد

کــــرد ســـوي نـــائب ثـــاين خـــرد اميــــاي مـــن

کشــــــور آراي خـــٌلفـــت آفتــــــاب معــــــدلت

نـــوربخـــش خـــانهي پـــر ظلمت ســــوداي مـــن

آنکـــه هرجـــا نـــام او خواننـــد ابليـــس لعيـــن

ميدود چـــون از عبـادت نفس بـــد سيمــاي مـــن

آن کـه بـر ذات تـــو گـــر ختـــم نبـــوت نامـــدي

او شـــدي پيغمبـــر اقـــليـــم ديـــن پيـــراي مـــن

پرتـــو عــدلش اگــر نوشيــروان ديـدي به خــواب

تــا ابــد پــروانه گشتــي چـــون دل رســـواي مـــن
(هامن)

در بيت آخر از ابيات باال ،کلمهي «عدل» ،به قرينهي «پرتو» ،استعارهي مکنيه است و اين قرينه،
استعارهي تخييليه ميباشد .جاييکه حرضت عمر

(رض)

را به خورشيدي تشبيه کرده که اگر

انوشريوان (پادشاه مشهور به عدالت) ،پرتوي از آن را درخواب ببيند ،تا ابد مانند دل او ،پروانه
ميگردد ،يعني عاشق آن ميشود و اين ،يک مبالغه (غلو)ي زيبا است؛ زيرا به اين اشاره شده
که اگر انوشريوان ،پرتوي از عدل وي را در خواب ببيند ،عاشق ميشود که با اين وصف به هيچ
وجه در بيداري ،توان ديدن پرتو آن را ندارد .شاعر در ادامه ،نهايت حياي حرضت عثامن (رض) و
بهشهادترسيدن وي بر قرآن را منايان ساخته و براي از دستدادن وي حرست ميخورد و به
ارزشمندشدن اشعار خود ،بهخاطر توصيف وي اشاره ميکند:
چـــون بـــرم نـــام حيــــاي نــائب ثــالـث به دل

آب ميگـــردد ز موج شـرم ز ســــر تــا پـاي مـــــن

آنکه کـشتندش ز طوفـــان حيـــا رس برنــداشت

اي شهيــــــدان حيـــا روح مـــــن آبــــــاي مـــــن

سينـــهام بــــــادا ز داغ آن گـــلستـــان وقــــــار

تـا قيــامت اللـــهزار از زخــم خــون پــاالي مـــــن

ســرو گلــزار خــٌلفت آن کـه از اخــــٌلص اوست

بـــاشـــد از مــوزونـــي در مصـــرح بـــاالي مـــــن

يوسف وصفـش چـو دارم دور نبـود گــر ز مــصــر

مــشتـري بـا نقــد جــان آيــد پـــي کــاالي مـــــن
(هامن)877:
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بيخود در بيت اول از ابيات باال ،رشم را به موج تشبيه منوده و به اين اشاره دارد که با بردن نام
وي ،رستاپايش غرق در عرق خجلت ميشود و در بيت دوم ،حيا را به طوفاين تشبيه کرده که
هنگام قرائت قرآن ،مانع رسبلندکردن وي شد و به شهادت رسيد و در بيت پنجم ،وصف و مدح
وي را به حرضت يوسف که اسطورهي زيبايي است ،تشبيه ميکند و نيز ،با تشبيه جان به سکه
و تشبيه اشعار خود به کاال ،به اين اشاره دارد که اشعارش بهخاطر وصف وي ،آنقدر ارزشمند
شده که از مرص ،بهدنبال آن ميآيند .بيخود در ادامه به بيان خٌلفت و شجاعت حرضت عيل
(رض) ميپردازد که شري خدا و فاتح خيرب بود و شمشري ذوالفقارش ،از خون دشمنان سیراب
منیگردد .شاعر در این ابیات اخٌلص خود را به وي ميمناياند و در آرزوي نوشيدن آب حوض
کوثر به دست وي در بهشت ميباشد:
هـــان برآمـــد نـــائب چـــارم مـــه پرتـــو فشــــان

از افـــق يعنـــي ز بـــرج خـاطـر خضـــراي مـــــن

افـــســـر آراي خـــٌلفت آنکـــه تــخـــم مهـــر او

کـــاشت دهقـــان ازل در سينــهي بيــداي مـــــن

شيـــر يـــزدان ،فـــاتح خيبــر ،هژبــر صفشکــن

يکـــهتاز عرصـــهي ديـــن عتـرت طاهـــاي مـــــن

ذوالـــفقـــار شيـــر او نـــازم کـــه در روز وغــــــي

مينگـردد سيـر از خــون خــوردن اعـــداي مـــــن

تـــا بـــه آب زر اخـــــٌلصش مخمـــر کـــردهانـــد

طرفـــه اکسرييست خـــاک طينت ازکـــاي مـــــن

مـــــن نخـواهم خـورد بـلله ،نشکنم هرگـز خمـــار

تــا بـه جــنت ساقــي کوثــر کنــد اسقــاي مـــــن
(هامن)

در بيت اول از ابيات باال ،شاعر قلب خود را به برج (آسامن) تشبيه کرده و حرضت عيل (رض) را
به ماهي تشبيه منوده که در آن طلوع کرده است (بهصورت استعارهي مرصحه)؛ و در بيت دوم،
«خٌلفت» استعارهي مکنيه است؛ جاييکه به «پادشاهي» تشبيه شده است و يکي از لوازم آن
(افرس :تاج) ذکر شده است؛ و بيخود ،حرضت عيل(رض) را زينتدهندهي اين تاج ميداند .در
همني بيت ،مهر وي را به تخم (بذر) و سينهي خود را به بيابان تشبيه ميکند و ميگويد :تخم
مهر او را دهقان ازل (خدا) در بيابان قلب من کاشته است و از ازل ،محبت او را به دل داشتهام.
در بيت چهارم ،شمشري وي را به شريي تشبيه ميکند که از خون دشمنان سري منيشود و در
بيت پنجم ،اخٌلص وي را به زر تشبيه کرده و نيز ،زر را به انگوري تشبيه کرده که آب آن ،وي را
مست و مخمور کرده است و ميگويد :تا زماين که اينگونه مست باشم ،درون پاک من بهسان
اکسري زيبايي است .بيخود در ادامه ناتواين خود را در وصف دو نوهي شهيد رسول خدا

(ص)

بهگونهاي خيالانگيز بيان ميکند و به اين اشاره ميکند که لب فصيح و گوياي او از وصف
ايشان ،الل است و خامويش را به خوين تشبيه کرده که از لب او ميچکد:
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نـــام سبطيــن شهيـــدانت چـــو آرم بـــر زبـــان

ميچکــد خـــون خمــويش از لـب گويــاي مـــــن
(هامن)877 :

شاعر در ادامه اين را بيان ميکند که عشقورزيدن به آل و أصحاب پيامرب (ص) همچون صيقيل،
دل او را جٌل و تازگي ميبخشد و وصف آنان را به ابر هامنند ميکند و خاطر دل خود را به
گلشني تشبيه ميمنايد که بدون آن ،خشک و پژمرده ميشود و خود را مکلف ميداند که تا
رسانجام عمرش ،بر اين محبت پايبند باشد:
شکر لله صيقل حب مرستبخش آل

پاک کرد از گرد عجز آيينهي احشاي مـــــن

شکر لله يب سحاب وصف ياران تو نيست

آب رنگ گلشن فکر دل شيداي مـــــن

شکر لله تا نفس باقي است حب آل صحب

همچو خون جريان کند در هر رگ اعضاي مـــــن
(بيخود)۱۵۸ :

شاعر در جاي ديگر از ديوان خود ،به مفاهيم برتري حرضت أيببکر صديق (رض) بر ساير أصحاب
(رض) ،هيبت و شجاعت حرضت عمر فاروق (رض) ،حيا و زهد و عفاف حرضت عثامن (رض) و فتح
خيرب و شريصفتبودن حرضت عيل(رض) در جنگ ميپردازد:
فايق

اصحاب

فطرت

فاروق

نيست

چو

چرخ

لرزد

اگر

تيغ

فهرس دين حرضت عثامن که اوست

کان

حيا،

مخزن

زهد

سوار

شري

ژيان

است

به

فاتح

خيرب،

که
او
شه

صديق
نازم

توست

که
دلدل

او

دين

گلشن

کشد

را

طحاف

از

غٌلف

و

عفاف

روز

مصاف

(بيخود)۱۳۹ :

در بيت دوم از ابيات باال ،لرزيدن آسامن بهخاطر کشيدن تيغ از غٌلف ،کنايه از شجاعت و
هيبت زياد حرضت عمر (رض) ميباشد.

 -2-5توسّل به پيامبر(ص) و اصحاب وي در اشعار بێخود
يکي از مضامني مدايح نبوي که نزد شاعران اهميت زيادي داشته و بخيش از ابيات خود را بدان
اختصاص دادهاند ،توسل به پيامرب (ص) است که به دو شيوه صورت ميگريد :يا به صورت دعايي
است که از خدا طلب ميکني به خاطر شأن و منزلت رفيع پيامرب (ص) خواستهات را برآورده کند
و او را وسيلهاي ميان خودت و خداوند قرار ميدهي؛ يا به طور مستقيم ،متوجه پيامرب (ص) شده
و وي را مخاطب قرار ميدهي و به خدمت وي ،حال خود را عارض شده و برآوردهشدن نياز خود
را از او ميطلبي .شعرای صوفیه اکرثا به طور مستقيم ،از حرضت ايشان براي رفع حاجات معنوي
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خود طلب کمک و ياري منودهاند و گاه نيز به اصحاب و اهل بيت پيامرب (ص) متوسل شدهاند و
آنها را وسيلهاي از جانب خدا ،جهت برآوردن خواستههاي معنوي و اخروي خود دانستهاند.
بيخود ،در انتظار جوشش مهر پيامرب (ص) و اصحاب وي است و درمان قلب دردناکش را از آنان
ميطلبد.
در بيت اول ،کلمهي «مهر» به قرينهي «طلوع» استعارهي مکنيه است و کلمهي «طلوع»
استعارهي تبعيه ميباشد و به جاي «ظهور» آمده است و در بيت دوم ،صنعت بديعي «إرصاد» به
کار آمده است؛ طوريکه هردو مرصاع يک مفهوم را دربردارد .کلمهي «سينه» نیز در مرصاع اول
آن ،مجاز کليت است؛ زيرا سينه را ذکر کرده و قلب را اراده کرده است .او با تلميحي به داستان
اصحاب کهف ،اميد به اين دارد که أصحاب پيامرب (ص) او را سگي به شامر آورند:
آل اصحابت که (أصحابالرقيم)ي ديگرند

گر به قطمريم نخوانند آه بر من واي بر مـــــن
(بيخود)۸۳۳ :

هامگونه که گفته شد در مقام توسل شاعر ،بیشرت خطابش به پیامرب است و همیشه توسلش به
آل و اصحاب در کنار توسل به رسول اکرم است .در پایان قصیدهای طوالنی دیگر در مدح ختمی
مرتبت و توسل به ایشان نگاهی هم به آل و یارانش دارد و چنین می رساید:
یا رب به حق احمد مختار و آل او
یا

رب

به

حق

سبطین

مصطفی

یا رب به

امهات

و به آبای کائنات

یا رب به خون دیدهی زهرای کائنات
(بيخود)۸۳۸ :

مطلب را با توسل و خطاب عارفانه و عاشقانه بیخود به پيامرب(ص) پایان میدهیم که در آن رنج
فراق و آوارگي خود را به خدمت وي عارض ميشود و به وي چنین پناه ميبرد:
ئهگهر شاهم ،وه گهر شاهني و بازم (يا رسولالله)

وهتــــهن ئــــاوارهو و هـێــٌلنــــهوازم (يا رسولالله)

به ڕۆژ پهروانهيێکی دڵشکاو و بێپهڕ و باڵم

به شهو شهمعێکی پڕ سۆز و گودازم (يا رسولالله)

له تێغی قههر و ڕوتبهی ئيلتيفاتی تۆيه قوربان

ئهگهر گهردهن کهچم يا سهرفهرازم (يا رسولالله)

به وهر چهرخاندنێکی ڕووت ههتا ههم کهوتووم بێناز

بــه لوتفێکت لـه عالـهم بێنيــــازم (يا رسولالله)
(بيخود)08 :

شاعر در اين ابيات پيامرب (ص) را مورد خطاب قرار داده و با بهکاربردن منادهايي زيبا ،آوارگي و
رسگرداين خود را از هجران وي و سوز و گداز عاشقانهي خود نسبت به او عرض ميمنايد و با
اين مقدمه مي خواهد زمينه را فراهم کند تا در ابيات بعدي ،درد اصيل خود را به خدمت وي
بیان کند و نزد وي درمان بجويد .چنانکه در بيت اول يک صنعت بديعي «لف و نرش مرتب»
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بهکار رفته و آن اين است که عبارت «ئهگهر شاهم» با «وهتهن ئاواره» ،و عبارت «شاهني و بازم» با
«هێٌلنهوازم» ،ارتباط دارند و متعلق به هم ميباشند و معني بيت اين است که ،اگر شاه باشم،
در وطن خود نيستم و آوارهام و اگر شاهني و باز باشم ،النهام باز است و آواره و رسگردانم؛ و در
هر رشايطي (پادشاهي يا گدايي) رسگردانم (تسويه) .و در بيت دوم خود را به پروانهاي تشبيه
ميکند که در روز ،دلشکسته و يبپروبال است و چیزی از دستش برمنيآيد و نيز خود را به
شمعي پرسوز و گداز تشبيه ميکند که در عشق پيامرب (ص) ميسوزد .همني صنعت بديعي در
بيت سوم نيز اجرا شده است؛ جاييکه عبارت «تێغی قههر» با «گهردهن کهچم» ،و عبارت «ڕوتبه-
ی ئيلتيفات» با «سهرفهرازم» ،ارتباط و هامهنگي دارند و به اين معني است که اگر خوار و ذليل
باشم ،به خاطر قهر تو است و اگر رسبلند باشم ،بهخاطر توجهات معنوي تو است .در بيت
چهارم ،مرصاع اول و دوم متضادند؛ زیرا ميگويد :اگر يکبار روي خود را از من بچرخاين ،تا آخر
عمرم يبناز ميافتم و با يک لطف تو ،از متام عامل يبنياز ميشوم .وزن و آهنگ اين ابيات،
هامنند مضمون آن ،در هيجان و يبقراري است و احساس و عاطفهي خواننده را برميانگيزد و
او را به شور و هيجان واميدارد.
 -6نتیجهگیری
مضامني مدایح بيخود بيشرت به صورت عاطفي در قالب صور خيال بازتاب يافته است و در عامل
طبيعت و اجرام آسامين و باغها و گلزارها به بیان آن پرداخته است .وی کٌلم را از حالت عادي
به حالتي عاطفي و احسايس در فراسوي خيال برده است که ساختامن شعر نيز بر اين اصل بنا
نهاده شده است .مخاطب بيخود ،خواص صوفيه و عاملان ديني ميباشند؛ زيرا بيشرت مضامني
خود را با تلميح و اشاره بيان منوده است؛ طوريکه انگار مخاطب ،آن را ميفهمد .بيخود اکرث
اشعار خود را با مقدمهي تغزيل آغاز منوده و سخن از سوز و گداز عشق و رنج فراق و شوق ديدار
پيامرب (ص) ،در آن بازتاب يافته و رنگ عارفانه و صوفيانه به خود گرفته است و شاعري خودجوش
بوده و هنگام استغراق در احواالت عرفانی ،اشعار خود را رسوده است .وی با درکی درست و
منطقی از جایگاه آل واصحاب پیامرب از هرگونه افراط وتفریطی خود را دور نگهداشته است و
چون پیرو واقعی سنت نبوی و محب راستین خاندانش ،از لغزشهای محبان غالی و مبغضان
قالی به دور مانده است و قدر دو گهر گرانبهای آل واصحاب را به خوبی نگه داشتهاند.
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