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 چکیده
 

 پوخته

سَرای است که متأسفانه پیرامون ملّا پریشان از شاعران نامی گُورانی

جای نمانده است. نگارنده در این احوال و آثار وی اطالعات چندانی به

تحلیلی، کوشیده است با توجّه به -پژوهش با رویکردی توصیفی

دیوان شاعر و اطالعات مندرج در سَرنویس و ترقیمۀ های خطی نسخه

 های وی، نکاتیها و نیز با عنایت به زبان شعری و محتوای سرودهنسخه

تازه پیرامون دقایق زندگانی او به دست دهد. آنچه مسلّم است او به 

ویژه در گزینش هایش، بهکرده، امّا چهارچوب سرودهتکلّم می« لَکی»

های لَکی، استوار است؛ هرچند واژه« گورانی»یار ادبی افعال، بر زبان مع

کُردی کرماشانی، عربی و فارسی بر پیچیدگی زبان شعری وی افزوده 

های محقّقان پیشین، پیرو حروفیه است. ملّا پریشان برخالف نوشته

چون دیگر علمای شیعۀ نبوده، بلکه از حروف ابجد و علم تأویل، هم

های ملّا و شیخ رجب بُرسی یان اندیشهامامیه، سود جسته است. م

توجّهی در والیت علی )ع( و تأویل حروف مشهود است؛ پیوندهای قابل

های خطی، روشن شد که بسیاری از اشعاری که با بررسی نسخهدیگر این

اعر ش -خان کُلیایی اند، ازآنِ مَلِک حسینکه تاکنون به وی نسبت داده

 .است -سَرای قرن سیزدهم هجریگورانی

مەال پەرێشان لە شاعیرانی ناوداری وێژەی گۆرانییە کە بەداخەوە سەبارەت  
بە بەسەرهات و بەرهەمەکانی، زانیاریگەلێکی ئەوتۆیان لێ بەجێ نەماوە. 

پێی  داوە بە، هەوڵیارانەشیک-وەسفینووسەر لەم توێژینەوەیەدا بە شێوەی 
لە پەراوێزنووسینی دەستنووسەکانی دیوانی شاعیر و ئەو زانیارییانەی 

ۆکی ردەستنووسەکاندا هەیە و هەروەها بە سەرنج بە زمانی شیعری و ناوە
ەو ئتێبینیگەلێکی نوێ سەبارەت بە ژیانی شاعیر بخاتە ڕوو. هۆنراوەکانی، 

ئەوەیە ئاخاوتنی ڕۆژانەی مەال پەرێشان بە زاری لەکی  لێی دڵنیاینی ەبابەت
تایبەت لە هەڵبژاردنی  ەکانی، بەبووە، بەاڵم چوارچێوەی زمانیی هۆنراو

کارەکاندا، لەسەر شێوازی شیعریی گۆرانی دانراوە؛ هەرچەند وشەگەلی 
لەکی، کەلهوڕی، عەرەبی و فارسیش زمانی شیعریی شاعیریان ئاڵۆز 

پێچەوانەی نووسراوەکانی توێژەرانی پێشوو،  کردووە. مەال پەرێشان بە
ی نەبووە، بەڵکوو وەک زانایانشوێنکەوتووی ڕێبازی سۆفیگەریی حورووفییە 

عەی ئێمامییە، تەنیا لە پیتەکانی ئەلفوبێ و زانستی ڕاڤەکاری یتری ش
کەڵکی وەرگرتووە. پەیوەندیی بەرچاو سەبارەت بە خۆشەویستی و 

 ( و ڕاڤەکاریی پیتەکان لە نێوان هزری مەالددەسەاڵتداریی ئیمام عەلی )
ەها بە لێکدانەوەی پەرێشان و شێخ ڕەجەب بۆرسی دەبینرێت. هەرو

دراونە مەال دەستنووسەکان دەرکەوت کە زۆربەی لەو شیعرانەی تا ئێستا پاڵ
پەرێشانەوە، هیی ئەو نین و لە هۆنراوەکانی مەلێک حوسێن خان کولیایی، 

 یە.یشاعیری سەدەی سیانزەهەمی کۆچ

 .وێژەی کوردی ؛شیعە ؛گۆرانی ؛لەک ؛مەال پەرێشان: یکرهلی سهگهوشه  .ادبیات کُردی ؛شیعه ؛گُورانی ؛لَک ؛ملّا پریشان واژگان کلیدی:

 ـ مقدمه٠

، شودهای خود آنان نکات چندانی استخراج نمیوجو در احوال شاعرانی که از دقایق زندگیشان در سرودهجست

ها، کتاباست که در عصر خود در سرایندگانی فرسا است. ملّا پریشان از آن دسته بسیار سخت و طاقت

ای به او نشده است. باوجود تقبل گِردآوردن بیش از چهل نسخۀ خطّی اشاره دیگر اسناد ها وها، جنگتذکره

اختالف  ؛او نزدیک باشد، به دست نیامدای که به حیات از اشعار ملّا پریشان که سالیانی به طول کشید، باز نسخه

های دیوان وی، خود گویای فقدان منابع و دخل کتابت نسخه میان عصر شاعر و تاریخساله پانصد زمانی حدوداً 

 های اوست.و تصرف در سروده
پرواضح است که ارزش و اهمیت تصحیح متون ادبیِ بازمانده از گذشته، امری بدیهی و غیرقابل انکار است و 

ان و ازی و پیشرفت زبستواند در غنیشناخت جایگاه شایستۀ تصحیح و پرداختن به احوال و آثار سرایندگان، می
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٢   ملّا پریشان احوال و اشعار بارهدر هایی نوینیافته 

 

مذهبی  زیسته، اشعارادبیّات کُردی مؤثر باشد. اگر بتوان پذیرفت که ملّا پریشان در قرن هشتم و اوایل قرن نهم می

 آید و از این نظر، قابل توجّه است.او در شمار نخستین اشعار آیینی تشیع در ادب کُردی به حساب می

پریشان در باختر ملّا آنچه روشن است، اینکه از اواخر قرن سیزدهم و در طول قرن چهاردهم هجری، اشعار 
، کمتر ٠نشین مخاطب بسیاری داشته است. در ادب گورانیویژه در کرماشان، پشتکوه و مناطق لَکایران، به
های ایران و جهان وجود داشته باشد. با نسخه از اشعارش در کتابخانه چهلتوان یافت که بیش از میای سراینده

بارۀ اند، امّا این نکته درها سرچشمۀ واحدی داشتهها، روشن شد که بسیاری از این نسخهاینکه در تبارشناسی نسخه
راستی ملّا پریشان در میان شیعیانِ باختر ایران بسیار محبوب بوده و همین امر کند. بهشاعران دیگر نیز صدق می

های متأخر، دینور، دلفان، که در پژوهشآوران خطّۀ خود به حساب آورند؛ تا جایی تا محقّقان او را از نام شده سبب
نگارنده در جستار پیشِ رو، بر آن است تا با توجّه به زادگاه او دانسته شده است.  هادیگر مکان نهاوند، کرماشان و

ی، دارهای خطّی اشعار ملّا پریشان، به دور از هرگونه جانبنسخهسَرنویس، انجامه، ترقیمه و دیگر اطالعات آمده در 
 نکاتی تازه و درخور اطمینان از احوال، عقاید و اشعار او به دست دهد.

 نام و تخلصـ ٢
 گفته است:  مهناپریشانخود او در همچنانکه تخلّص شاعر بوده است؛ « پریشان»تردیدی نیست که  

ـــان»بَس کَر  ـــان، «پریش  حرفیپریش

 

    ای باده پِر زور تو تنک ظرفی 

  ٢(a٧، ٠١1٠١)ن.خ:           

 ظرف هستی.گویی. این باده پرزور است و تو تنکبرگردان: بس کن ای پریشان از پریشان

                                                           
ویژه مناطق اورامانات و کُردنشین جنوبی بوده است. زبان معیار ادبی در نزد بیشتر اقوام کُرد، بهبرای قرون متمادی، « گورانی» ٠

، هایی چون اورامی، سورانینشین( که به گویشسخنوران کُرد، از شهرزور تا مناطق جنوبی کُردنشین )کرماشان، ایالم و مناطق لک

رن گزیدند. گورانی از قکردند، برای سرودن اشعار خود، گویش گورانی را برمیمیلَکی، کُردی کرماشانی، کَلهری، فیلی و ... تکلّم 

 نهم تا سدۀ پیش، به دالیلی گویش ادبی و معیار بسیاری از مناطق کُردنشین ایران و عراق بوده است:

باره گویش آیینی آنان یکشد بهلف( مهاجرت بزرگان و پیروانِ یارسان از اورامانات و منطقۀ شاهو به داالهو در سدۀ هشتم، سبب ا

عنوان نمونه، در یکی از متون آیینی یارسان که در قرن نامیده شود. به« گورانی»شد، با تغییراتی اندک خوانده می« اورامی»که 

گفتۀ « ]= ... نچه سَر زوانَ اورامیی واته»...  دانسته شده است:« اورامی»هفتم در منطقۀ اورامان سروده شده، زبانِ ادبی نوشته، 

جا های پس از آن که مرکز یارسان دیگر اورامان نیست، همه(. در دوره١: ٠٢٣٠)دفتر کالم باباهندو، اورامی بر زبان جاری است[ 

لفظ عربی » از یاران سیّد فرضی در قرن دوازدهم هجری سروده است:« سیّد عابدین»که سخن از گویش گورانی است؛ چنان

ظ گنجانده و با لف« کالم»تدریج برگرداندیم و آن را در لفظ و سخن عربی را به « ]=گورانکَردمان وَ کالم وَ لفظ گیلنامان دَوران/ 

 (.٠١: ٠٢٧١)نک: دفتر کالم سیّد فرضی، بیان داشتیم[ « گوران»و گویش 

شد. سیّد گویش معیار ادبی قلمداد می سرایی شاعران پیروِ یارسان بر دیگر سرایندگان نیز تأثیر گذاشته و گورانی،ب( سنّت گورانی

ماوَرم َو »...  اللهیِ کرماشان در بیت ذیل، سرودۀ خود را گورانی دانسته است:محمّدصالح ماهیدشتی، از دراویش برجستۀ نعمت

« آفرین و شاهزاده ابراهیمنوش»سرایندۀ (. ٠١٢: ٠٢٣١آورم[ )ماهیدشتی، ... به گویش گورانی به نظم درمی « ]=گورانینظم لفظ 
 که اهل تسنّن بوده و در مقدّمۀ منظومه از چهار خلیفه یاد کرده، بیان داشته که منظومه را از فارسی به گورانی ترجمه نموده است:

 کردم[ ه]= کتابی قدیمی و ارزشمند بود که آن را به گورانی ترجم« گورانیقدیم بی کتاب فارسی ربانی/ ترجمش کَردم من به »

 (. b٠)ن.خ: 

سرای در نزد آنان گرامی گورانی حمایت کردند و شاعران بزرگِ گورانی زبان ادبیج( خانان و والیان اردالن که اغلب شاعر بودند، از 

( دارای ٠٠١٣-٠٢١١گوی در دستگاه خسروخان اوّل اردالن )از شاعران نامی گورانی« میرزا شفیع»ای که گونهداشته شدند؛ به

، اشعاری «مستوره کُردستانی»( و همسر خسروخان ناکام، ٠/٢٠٧: ٠٢٣٠مت استیفا و مورد عنایت والی قرار داشت )سلطانی، س

؛ حسینی ٢٢١-٢٠٧/ ٢: ٠٢٣1نی آبباریکی، گورانی ر.ک: )امامی و حسیبرای آشنایی بیشتر با گویش نغز به گورانی سروده است.

 (.1-٠٢: ٠٢1٧آبباریکی، 

نویس محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ دست ،پژوهش، اشعار ملّا پریشان به نسخۀ اساسِ تصحیحدر این  ٢ 

 ، ارجاع داده شده است.٠١1٠١



 ٢ ٠٠١١ تابستانو  بهار، ٠٠ پیاپی، ٠ ش.، ٧ س.                           پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 و یا:

ــــان حــاِلم ــــانم، پریش  مِــن پــریش

 

ــــافــت الِلم  ـــف و ثنــای َاوص  َژ وص

    (a1، ٠١1٠١)ن.خ:                       
 

 حال. در وصف و ثنای اوصاف تو الل هستم.برگردان: من پریشان هستم و پریشان

ــــان ِپّر بی  َپرواییعــقــل وات پــریش

 

 عشــق وات فرق ها بین کُوری و بینایی 

 (b٠٢، ٠١1٠١)ن.خ:                      

 .فرق وجود داردپروایی. عشق گفت: میان کوری و بینایی برگردان: عقل گفت: ای پریشان خیلی بی

 عقــل وات پریشــــان مَگــذر ژَ امکــان
 

ــه اَو بــان   عشـــق وات دیوانــه پــا بِنیَ

 (a٠٢، ٠١1٠١)ن.خ:                      

 برگردان: عقل گفت: ای پریشان از امکان مگذر. عشق گفت: ای دیوانه! پای بر باال ]نردبان[ بگذار.

هایش، به نام خود اشاره نکرده است. اسفندیار غضنفری امرایی نیز در مقدّمۀ دیوان سروده امّا شاعر در

(، مطلبی پیرامون نام شاعر ننوشته است؛ امّا فتحعلی حیدری زیباجویی در مقدّمۀ دیوان ملّا پریشان، ٠٢١٢)

سَرنویسِ دو نسخه، نام او  از اشعار مُلّا در اختیار داشته، در هایی کهتأکید کرده است که از میان نسخه

چنین از نوشتۀ سیّد عبدالحجه بالغی : ط(. زیباجویی هم٠٢٢١ذکر شده است )نک: ملّا پریشان، « ابوالقاسم»

مُلّا »  را شاعر  او، نام   کند که( یاد می٠٧١: ٠٢٢٧)العرفاء شمس  فی مقامات  مقاالت الحنفاءدر کتاب 

 ، همان: ز(.)ملّا پریشان  دانسته است « محمّد

ها، محفوظ در ای که در اختیار مصحح قرار گرفته، تنها در یکی از نسخههای خطیامّا در میان نسخه

که درصدد چاپ دیوان ملّا پریشان « حسین بن محمّدتقی واعظ همدانی»، ٢٢١١٣کتابخانۀ ملّی به شمارۀ 

ق: ٠٢٧١یاد کرده است )« به ملّا پریشان کُردالعالم العارف مولی محمّد دینوری مشهور »بوده، از وی با عنوان 

تر، در متن اشعار ملّا پریشان، به نام او اشاره نشده های شاعران و از همه مهمها، سروده(. امّا چون در تذکره٠١

توان بدون ارائۀ سند و دلیل، نام شاعر را ذکر کرد؛ بنابراین، باید به همان لقب او بسنده نمود. ضمن است، نمی

، بیانگر تسلّط شاعر بر علوم مرسوم زمان خود )به ویژه کالم، فلسفه، حدیث، بالغت، جفر «ملّا»نکه شاخص ای

 و ...( است.

 زادگاه و تاریخ توّلد ـ٢

ق. ٧١٧زاده که بدون ارائۀ مدرک و سند، سال جز صدیق صفیتاریخ والدت ملّا پریشان دقیقاً روشن نیست؛ به

یک از پژوهشگران به سال تولّد و وفات ملّا پریشان (، هیچ1٣١: ٠٢٣١زاده، )صفی کردهرا برای والدت ملّا ذکر 

.( بسنده ق٣٠٢درگذشته پس از  -ق٧٠٢حدود عصری او و شیخ حافظ رجب بُرسی )اشاره نکرده و تنها به هم

ه ای بهای او نکتهسرودهدر مورد زادگاه ملّا پریشان از  شود.اند که در این جستار مجزا بدان پرداخته مینموده

شاره شاعر ا محل سکونتو  به زادگاهاز نسخ،  ترقیمۀ برخیو  توضیحاتو نیز در  سَرنویس آید؛ امّا درنمیدست 

 .شده است

بایسته است نخست آرای محقّقان گذشته دربارۀ زادگاه ملّا از نظر بگذرد. سیّد عبدالحجه بالغی دربارۀ 

دانند، ها او را از اهالی نهاوند مینامش ملّا محمّد و اهل دینور کرمانشاهان و نهاوندی»زادگاه شاعر نوشته است: 

رو و بلکه مایۀ افتخار همۀ کشورها هستند، از اینبه هر حال چون بزرگان اختصاص به شهر و یا کشوری ندارند 
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(. حیدری زیباجویی به نقل از بالغی و نیز گفتۀ شفاهی ٠٧١: ٠٢٢٧)بالغی، « اشکالی در موطن ایشان نیست

دانسته است )ملّا پریشان، « دینور»که از واعظان کرماشان بوده، ملّا پریشان را اهل « آقا شیخ علی علما»

پنداشته است )شاکری، « دینور»، زادگاه او را تذکرۀ مختصر شعرای کرمانشاهاکری هم در : ز(. باقر ش٠٢٢١

(، محمّدعلی سلطانی ٠٠٧/ ٠: ٠٢٣٢(. به پیروی از نویسندگان یادشده، بابا مردوخ روحانی )٠٢٠: ٠٢٢٧

( و ٠٢/ ٢: ٢١١٢دار )(، مارف خزنه1٣١: ٠٢٣١و  ٢٧١/ ٠: ٢١١٣زاده )(، صدیق صفی٠٠١/ ٠: ٠٢٣٠)

 ٢1های شماره -کوردستان یۆژنامهڕاند. در معرفی کرده« دینوری»هم ملّا را ( ٢١١: ٠٢٣١الدین صالحی )محیی

 ورا معرفی ملّا پریشان کوتاه به نقل از حیدری زیباجویی،  جستارهاییدر  نویسنده هم -خ.(٠٢٢٣-٠٢٢1) ١٠الی 

 نقل کرده است. از اشعارشهایی نمونه

که از سیاق کالمش پیداست از ملّا چنان»اسفندیار غضنفری امرایی در مقدّمۀ دیوان شاعر نوشته است: 

ه و دانسته بود که بین سلسل« غیاثوند»نویس مالحظه شد که وی را از تیرۀ طوایف دلفان بوده و در یک دست

لُر  ، دلیل بر«و/ یا من فی جبال خزائنهژَ الوار کوه حق پیدا می»فرماید: دلفان واقع است و این بیت را که می

، سخنان غضنفری مشاهیر لُر: چ(. ایرج کاظمی نیز در کتاب ٠٢١٢)ملّا پریشان، « توان کردبودنش فرض می

، ملّا را «حروفیه در لرستان»محمّد ساکی هم در مقالۀ ( علی١٧١: ٠٢٧١امرایی را تکرار کرده است )کاظمی، 

 (.٢٧: ٠٢١٣)ساکی، دانسته است « لُرستانی»

ن او بود« هرسینی»امّا با بررسی بیش از چهل نسخۀ خطی از اشعار ملّا پریشان، در پنج نسخۀ ذیل، به 

 اشاره شده است:

االولیاء تمام شد کتاب سلطان»آمده است:  ٢٧٠٠٣. در انجامۀ نسخۀ کتابخانۀ ملّی به شماره بازیابی ٠

نچه استماع شد چهارصد به روایتی پانصد سال عمر آن بزرگوار ؛ آللعالمینرحمة ملّا پریشان هرسینی 

 «.بوده

تمام گردید »نیز آمده است که:  1٧11اهلل مرعشی به شمارۀ . در انجامۀ نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ آیت٢

کتاب مرحوم ملّا پریشان ساکن محال هرسین که از بلوکات دارالدولۀ کرمانشاهان است. از قرار معروف 

 «.ال در این عالم فانی زندگانی کرده استچهارصدس

ق. ٠٢٠٢نیز که در سال  ٠٣٠/٠٠ به شمارۀ گلپایگانیاهلل . در انجامۀ نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ آیت٢

شان تمام شد کتاب سلطان االولیاء ملّا پری»کتابت شده، گفتۀ نامعقول دو نسخۀ پیشین تکرار شده است: 

 «.تبوده اس عمر شریف ملّا پریشانبه روایتی پانصد سال  چهارصداستماع شد  آنچه؛ لعالمینل رحمةهرسینی 

لموالنا االجل »چنین است:  ٠١٣به شمارۀ  . سَرنویس نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ عمومی دهگان اراک٠

 «.اهلل علیه رحمةالعالم العامل ملّا پریشان هرسینی 

در عشر ثامن »محفوظ در کتابخانۀ ملّی نوشته است:  ٠١٧٧١. محمّدباقر قاجار در مقدّمۀ نسخۀ شمارۀ ١

خوان معروف به غمزه، نسخت این ابیات از مأه ثالث بعد الف از هجرت، ملّا محمّدعلی نهاوندی تعزیت

 ن رفتم، اوراقی دیدمگفت که وقتی به هرسیو چنان می پریشان را به کرمانشاهان آورده، منتشر ساخت

های خانه چسبانده بودند، این ابیات را بر آن نگاشته یافتم و نسخت برگرفتم؛ پس از تحقیق که بر پنجره

گویند که این شخص عالم و چنان می پراکنده گشته ایام کتابی ضخیم بوده و به مرورمعلوم شد که 
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چیزی از تاریخ عهد و عمر او معلوم نشد، جز عارف متخلّص به پریشان از مردم همان ناحیت بوده، امّا 

 «.االنوارکه معاصر بوده با شیخ رجب بُرسی صاحب مشارقآن

، حسین بن محمّدتقی واعظ همدانی یادداشتی ٢٢١١٣در پایان نسخۀ کتابخانۀ ملّی به شماره بازیابی 

ست روند به او منسوبقعه در دامن اوی نزیل همدان بوده و اکنون قسمتی از باغات وا»نوشته که قابل توجّه است: 

 «.)مُالپریجان(

به زبان کُردی از ماُل »س، عبارت 1١در سَرنویس نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ 

قید شده است. در ظهر نسخۀ ناقص اشعار ملّا پریشان که پس از دیوان نورعلی « االسالم دینورپریشان شیخ

صورت نَونویس با جوهر سبز عبارت ( آمده، به٠١1٠٧ملّی به شماره بازیابی  بیرانوند )محفوظ در کتابخانۀ

 درج شده است.« های مال پریشان حسنونداشعار از گفته»

 است: گونه متصّورنویسان و محقّقان دربارۀ زادگاه و محل سکونت ملّا پریشان، بدیننتیجۀ سخنان نسخه

رجب حافظ بُرسی بوده، دینوری بودن وی بعید به نظر عصر شیخ . اگر بتوان پذیرفت که شاعر هم٠

دهد، رسد؛ زیرا در یکی از اشعارش که ساکنان برخی از شهرهای غرب کشور را مخاطب خود قرار میمی

 برد:نامی از دینور نمی

ــای براگــل َژ اهــل همــدان       هــان
 

ـــفهــان        قزوین، وروگرد، قم و اص

               (b٠١، ٠١1٠١)ن.خ:                      

 برگردان: زنهار ای برادران اهلِ همدان، قزوین، وروگرد، قم و اصفهان!

که در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری، دینور از شهرهای نامی منطقۀ جبال به شمار حال آن

(؛ هرچند ٠٢١٠: ٠٢٣٧آمده و الاقل تا زمان هجوم تیمور به غرب کشور، آباد بوده است )نک: یزدی، می

سوالغ حسین »آن  ای آباد و حاکمآمده که در زمان شاه اسماعیل صفوی نیز دینور منطقه شرفنامهدر 

 (.٠٠١: ٠٢٠٢بوده است )بدلیسی، « تکلو

د بودن و کالً لُرستانی بودن وی نیز بعی« دلفانی»شناسی زبانی اشعار ملّا پریشان، . با توجّه به سبک٢

که مختص گویش سورانی و نیز  -«لَه»های موجود از اشعار او، حرف اضافۀ است؛ زیرا در تمام نسخه

زبانانِ ساکن لُرستان بود، آمده است. تردیدی نیست که ملّا اگر از لَک -ی استگویش کُردی کرماشان

ز کار نبرده و اسَرای لُرستان هم آن را بهکرد، همچنانکه دیگر شاعران گورانیاستفاده نمی« له»هرگز از 

با مناطق  جواریسبب همبوده، به« لَک»توان پذیرفت ملّا پریشان که اند. میسود جسته« وَ»و « ژَ»

با « دینور»و « هرسین»کُردنشینِ کرماشان، از این حرف اضافه استفاده کرده است. شایان ذکر است که 

 کرماشان مجاورت دارند.

به دنیا آمده، امّا بعداً ساکن همدان و یا « دینور»یا « هرسین». دور از ذهن نیست که ملّا پریشان در ٢

دانسته است « نزیل همدان»محمّدتقی واعظ همدانی او را  اطراف آن شده باشد؛ همچنانکه حسین بن

 کند.را خطاب می« همدان»و خود شاعر در آن سروده که یاد شد، نخست مردم 

خطاب کنیم، منافاتی با هرسینی و دینوری بودن وی ندارد، زیرا این « کرماشانی». اگر مُلّا پریشان را ٠

ایگانی اهلل گلپدر سَرنویسِ نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ آیتمناطق از شهرهای کرماشان هستند؛ همچنانکه 
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من کالم افصح المتکلمین و قدوه العارفین و السالکین و العاشقین »هم آمده است:  ٠٠١/٠1به شمارۀ 

 کرماشان بوده لقب شهر، «دارالدوله»که  روشن است «.علیه اهلل رحمة، اکراد دارالدولهاز  موالنا ملّا پریشان

 است.

 های ملّا پریشانزبان شعری سروده ـ٠

ویش ، گ«گورانی»های وی، بیشتر بر مبنای کرده، امّا چهارچوب افعال سرودهتکلّم می« لَکی»به  مُلّا پریشان

وص در اسم خصهای لکی بهاستوار بوده است؛ البته بسامد باالی واژه معیار ادبی بیشتر مناطق کُردنشین ایران،

دخیل فارسی و های های او شده است. از سوی دیگر واژهآمیختگی این دو گویش در سرودهو ضمیر نیز سبب 

 شود. ویژه عربی سبب شده که شعر ملّا، از سادگی و روانی فاصله گرفته و دچار پیچیدگی و تعقیدبه

چه نآ» دانسته است:« کرمانجی»، زبان شعری ملّا پریشان را دیواناسفندیار غضنفری امرایی در مقدمّۀ 

ای است که سرایندگان مسلّم است این که اشعار ملّا پریشان با لفظ و لهجۀ کرمانجی است و این همان لهجه

« اندتان اشعارشان را بدان گویش سروده و با این لفظ افادۀ کالم کردهسجنوب کُردستان، ایالم، کرماشان و لُر

بوده است، نه کرمانجی؛ « گورانی»همان گویش  رسد منظور غضنفری نیز: چ(. به نظر می٠٢١٢)غضنفری، 

 زیرا کرمانجی گویش سخنوران شمال غرب ایران و نیز شمال خراسان و کُردان ترکیه و سوریه است.

 شود:های شاعر به دست داده میهای گورانی در سرودهدر ادامه چند نمونه از واژه

 مرتبــه ریپَــ نــاسبِــ ویــت فــسِ نَــ

 
ــه فَقَــد» ـــَ ــه مَن عَرَف نَفس  «عَرَف ربّ

 (b٢، ٠١1٠١)ن.خ:                     

]آمده « من عرف نفسه فقد عرف ربه»حدیث برگردان: نفس خودت را بشناس؛ چراکه در شأن و مرتبۀ آن، 

 است[.

 است.« wežetوِژِت/ »ویت: خودت؛ مختص گویش گورانی و در لکی معادل آن،  -

 رود.به کار می« bešnāsبشناس/ »؛ در لکی «شناختن»بناس: فعل امر از  -

گفته « aŕāاَرّا/ »خصوص لکی و کلهری، پری: برای؛ مختص گویش اورامی و در شاخۀ ُکردی جنوبی، به -

 شود.می

ـــین» له  «اَو اَدنی» ردویَ« قاب قوس

 
 نــه مکــان پیــدامعلوم، مــان نــه ز

 (b٠، ٠١1٠١)ن.خ:                  

 که نه زمان هویدا بود و نه مکان پیدا. رسید؛ در حالی« ادنیاو »گذشت و به « قاب قوسین»برگردن: از 

 ویَرد: گذشت؛ مختص گویش گورانی. -

 ویُمَردگــار ت کِقــدر شــــت ژَیــه گِ

 
ـــ  مَــُیوقــار الــفــوذ فــقــراتاحــب ص

 (a٠١، ٠١1٠١)ن.خ:                   

 یابد.ذوالفقار نمود می آید و از صاحب فقراتبرگردان: این همه ]اعجاز و توانایی[ از قدرت کردگار می
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« māyمای/ »، «آیدمی»و برای فعل « māwماو/ »، «شودمی»آید؛ در لکی برای فعل شود/ میمی :ویُمَ -

 رود.کار میبه

همگی گورانی هستند که شاعر از « پری، بناس، ویرد و مَیُوویت، »های که از نظر گذشت، واژهچنانهم

 ها بهره برده است.آن

 «بِکَر»خود/ خودش(، « )= ویش»بماند(، « )= بِمانو»گفت(، « )= وات»بنگرید به افعال و ضمایر: و نیز 

« )= مزانو»نمانده است(، « )= نَمنَن»دارد(، « )= دارُو»افتاد(، « )= کَفت»گویند(، می« )= ماچان»)= بکُن(، 

« )= مَدَن»شمارد(، می« )= مشمارو»(، خواند« )= وانا»بده(، « )= بِدَر»چه(، برای« )= چیپی»داند(، می

 گویی( و ...می« )= ماچی»خودم(، « )= ویم»گریزد(، می« )= مَگریزو»چیست(، « )= چیشَن»دهند(، می

 شود:های شاعر آورده میهای لکی در سرودهاینک چند نمونه از واژه

ــوعــی  ــکَ هــر یاَرّاوحــدت ن ـــَ  هس

 
ــیَ لقخــدا و خ مــابینفیفرق  ـــَ  هس

 (a٠٢، ٠١1٠١)ن.خ:                   

 برگردان: وحدت نوعی برای همگان است و فرق مابین خدا و خلق نیز این ]نکته[ است.

های شـاخۀ کُردی جنوبی؛ البته جز در گویش سخنوران آبدانان و دهلران برای؛ مشـترک در گویش ا:راَ -

 گویند.می« var čaوَر چه/ »که 

ه:  - در زبان فارســی اســت؛ در گویش گورانی « اســت»، معادل واژۀ «کس هر»لکی در آخر « ه»هَر کَســَ

 باشد.می« هر کَسَن»معادل این عبارت 

ــای        َژ اهــل همــدان براگــلهــان
 

ـــفهــان        قزوین، وروگرد، قم و اص

 (b٠١، ٠١1٠١)ن.خ:                      

 اصفهان!برگردان: زنهار ای برادران اهلِ همدان، قزوین، وروگرد، قم و 

نیز حرف میانجی است؛ در گویش گورانی عالمت « گ»نشانۀ جمع در گویش لکی و  «ل ـَـ» براگَل: -

های کُردی، عالمت جمع است، امّا یقیناً ملّا پریشان از در برخی از گویش« گَل»است؛ البته « ان»جمع 

 ها در دیگر موارد سود نجسته و مبنای این پژوهش، توجّه به گویش تکلّم وی، یعنی لکی بودهآن گویش

 است.

هر دو(، « )= هر دِک»آمد(، « )= هات»ندارند(، « )= نِیرِن»برویم(، « )= بچیم»های: و نیز بنگرید به واژه

 «نشناسی»نیست(، « )= نیه»خود(، « )= وِژ»ببند(، « )= بُوَس»داشته باشی(، « )= داشتُوین»راه(، « )= رِی»

 که( و ...خدایی« )= خدایک»)= نشناسد(، 

ی از افعال آمده در اشعار ملّا پریشان، در لکی و گورانی مشترک هستند؛ به همین سبب، البته بسیار

ز: اند ااند. ازجملۀ این افعال عبارتدانسته« لکی»سرای را گورانی« لَک»های شاعران برخی از محقّقان، سروده

« )= مشنوم»نشست(، « )= شتنی»بگذار(، « )= بیل»داد(، « )= دا»بدان(، « )= بِزان»کنم(، می« )= مَکَم»

« دنور»نماند(، « )= نَمَن»کشید(، « )= کیشا»پرسم(، می« )= مَپِرسم»نهاد، گذاشت(، « )= هیشت»شنوم(، می

 های در دو گویش یادشده، متفاوت است.)= نَبُرد( و ...؛ البته تلفّظ برخی از واژه
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که در منطقۀ  -«لَه»رد، از حرف اضافۀ که در گویش لکی کاربرد دا« ژَ»شاعر افزون بر حرف اضافۀ 

 استفاده کرده است: -های کُردی کرماشانی و کلهری استسکونت ملّا پریشان مختص گویش

ــه ـــ ل  ن نبی وات یزدان پــاکأش

 
ــالک    ــتُ االف ــق ــل ــا خ ــم ــوالکَ ل  ل

 (a١، ٠١1٠١)ن.خ:                         
 «.لوالکَ لما خلقتُ االفالک»برگردان: یزدان پاک در شأن پیامبر فرمود: 

لکی، در بسیاری از موارد، از معادل فارسی آن هم استفاده کرده « وِژ»جالب است که شاعر افزون بر 

 است:

ــی خــودژَ  ــاهــیب ــر ژَ حــق آگ  خــب
 

ــه مــعــنــی فــنــا فی  ـــَ  اللهیهــر َیس

 (b١، ٠١1٠١)ن.خ:                        

 «.اللهیفنای فی»باشی؛ این است معنای خبر و از حق آگاه برگردان: از خود بی

توان دریافت که شاعر به زبان عربی تسلّط کافی داشته و در های ملّا پریشان میبا اندکی تأمّل در سروده

های چنین واژه، گنجانده است. هم«هجاییده »را در چهارچوب وزن  شماریخالل اشعارش، آیات و احادیث بی

ها در فارسی و «اسم»ها دارند؛ البته روشن است که بسیاری از ر این سرودهفارسی هم بسامد باالیی د

گیری از واژۀ جای بهرهتوان مواردی را ذکر کرد که شاعر بههای مختلف کُردی، مشترک است، امّا میگویش

ورانی: لکی و گ« )= باغ»کُردی )چه لَکی و چه گُورانی(، از معادل فارسی آن سود جسته است؛ برای نمونه: 

باوه، باوا، « )= پدر»دا، اَدا(، « )= مادر»بوین، بنور، بِدیه(، « )= بنگر»مِز، مزه(، « )= مزد»داخ(، « )= داغ»باخ(، 

...  و« نشناخته»، «ندیده»، «چراست»)پُوس(، « پوست»دز(، « )= دزد»، «وفاستبی»در ترکیب « ست»بابو(، 

، «وانز»، «شَو»اند؛ مثالً های کُردی را فارسی نوشتها، بسیاری از واژههها، کاتبان نسخهالبته در برخی از نمونه

 اند.مرقوم کرده« دست»و « زبان»، «شب»ترتیب را به« دَس»
 

 ملّا پریشان و حروفیه ـ١

ه بودن او اشاره شد« حروفیه»اند، به های غالب پژوهشگرانی که دربارۀ ملّا پریشان مطلبی نوشتهدر نوشته

وی از زعمای برجستۀ حروفیه »مله: اسفندیار غضنفری امرایی در مقدّمۀ دیوان شاعر نوشته است: است؛ از ج

ملّا )« سازدهای اوّلیّه و پیروان بعدی این فرقه را کامالً روشن میبوده و مطالعۀ ابیاتش تفاوت بین حروفی

(، ٠١٢-٠٠١: ٠٢٣٠:  )٠٢٣٠(، محمّدعلی سلطانی )٠٢٢و  ٠٢٠: ٠٢٢٧: د(. باقر شاکری )٠٢١٢پریشان، 

(، ٠٧-٢٢: ٠٢١٣محمّد ساکی )(، علی٠٠٣/ ٠: ٠٢٣٢(، مردوخ روحانی )٠٧-٠١/ ٢: ٢١١٢دار )مارف خزنه

( هم ملّا پریشان را حروفی ٣٧-٣١: ٠٢٣١؛ ١٧١: ٠٢٧١( و ایرج کاظمی )1٣١: ٠٢٣١زاده )صدیق صفی

 اند.های حروفیه سنجیدهندیشهاند و برخی از آنان، ابیاتی از دیوان شاعر را با ادانسته

دار سنّت تأویلی شیعۀ امامی دانسته، بودن ملّا پریشان را نپذیرفته و او را میراثتنها محقّقی که حروفی

 ، نوشته است:«های هرمنوتیک پریشانریشه»اهلل سپهوند بوده است. او در مقالۀ عزت

های بنیادی با شگردهای تأویلی و های سطحی و اختالفشعر و اندیشۀ پریشان شباهت»

ها های اشتراک، اختصاص مطلق به این فرقهای حروفیه و نقطویه دارد. نقطهتفکّرات فرقه

های آن را در سرچشمۀ مبانی سنّت تأویلی تشیع، امام علی و امام صادق )ع( ندارد و نمونه
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حدّی است که اساساً های فکری و بنیادین دو سوی این ماجرا تا بهاختالف توان دید.هم می

توان شعر او را شرح رسمی و حتی غیررسمی آیین و نه می« حروفی»توان پریشان را نه می

و عقاید حروفیه دانست... باید به این نکته اقرار کرد که پریشان، قدمی پای از دایرۀ تفکّرات 

 (.٠١: ٠٢1٢)سپهوند، « سنّت تأویلی آن فراتر نگذاشته استرسمی تشیع امامیه و 

ن اند و در آعصر شیخ رجب بُرسی دانستهآنچه مسلم است، این است که چون محقّقان ملّا پریشان را هم

هنگام، فرقۀ حروفیه در ایران رواج داشته، پس اشعار ملّا را که در آن از علم جفر و تأویلِ حروف سود جسته 

که، اندیشۀ مندرج در نمونه شعرهایی را که از شاعر برای اند. حال آنهای حروفیه دیدهک به اندیشهاست، نزدی

توان در دیوان بسیاری از عارفان نامی مشاهده کرد. نباید از یاد برد که اند، میاثبات حروفی بودن وی آورده

رفا وجو کرد ... نگاه عن قرآن کریم جستخاستگاه نگاه باطنی عرفا به مسئلۀ حروف را در حقیقت باید در مت»

در  ویژهصورت استعارات و تشبیهات صوری بهبه مسئلۀ حروف یکسان نبوده است؛ گاهی از ظواهر حروف، به

ادبیات عرفانی استفاده شده است. گاهی معنای باطنی حروف و رمزوارگی آن، خصوصاً بر مبنای ارزش عددی 

ه ک وارگی حروف استبه قبول حیثیات تکوینی و امّتنیز، نگاه عرفا ناظر  و نظام ابجد لحاظ شده است. گاهی

ا پارس)محمّدی« چون حروفیه و نقطویه در طول تاریخ شده استوجود آمدن فرقی از عرفا همبهاین رویکرد باعث 

 (.٧٣: ٠٢1١و بلخاری قهی، 

گیری از ارزش عددی و نظام با بهرهها، و نگاه ملّا پریشان به حروف، بیشتر مبتنی بر معنای باطنی آن

وده ب« حروفیه»گونه اشعارِ او، نتیجه گرفت که وی در شمار پیروان و علمای توان از اینابجد بوده است و نمی

ز نظر اند، اها ملّا را حروفی دانستهاست. اینک جهت نمونه، چند شعر از ملّا پریشان که محقّقان با استناد به آن

 شود.وردن شواهد از عرفا و علمای دیگر، صحیح نبودن این ادعا، روشن میگذرد و با آمی

ــن ــونَ ــوّت نُ ــب ــرفِ نَ ــن حَ ــی  * اوّل
 

ـــه حرف واو تیش کُمونَن  ٢مَلفوظیش  س
 

 واو خــود کــنــایــه ژَ وِالیَــتَــن
 

ــن ــتَ ــصّ آی ــم، نَ ــه واتِ ــن ی ــه مِ  ن
 

ـــت واوَن ـــرفِ وِالی ـــن ح ـــی  اوّل
 

ــــه حرف داَون  اَو نـیز مَلفوظیش َو س
 

ـــــط  اَلِـــفَــن ژَ اُلُــوهـــی ـــت اَوس

 

ــت ــی  ــوه ــلُ ــرد ژَ ب ــار کَ ــک ــر اِن ــکِ ــن  مُ

 (a٢، ٠١1٠١)ن.خ:                           

در آن مخفی شده « واو»است؛ ملفوظی نون، سه حرف است که « نون»، «نبوّت»برگردان: اوّلین حرف 

، «توالی»قرآن است./ اوّلین حرف خود کنایه از والیت است؛ این سخن من نیست، ]بلکه[ نصّ آیۀ « واو»است./ 

از الوهیّت ]گرفته شده است[. « الف»اند./ ]حرف[ اوسط، است؛ ملفوظی آن را نیز سه حرف قرار داده« واو»

 منکر از روی نادانی آن را انکار کرد.

 ، دربارۀ همین مفهوم نوشته است: «مدارج قرآن و معارج انسان»زاده آملی، در جستارِ عالمه حسن
                                                           

ها فقط الف که بیّنه یا بیّنات آن« مسروری»بر حسـب بررسـی اهل جفر، نام حروف از نظر زُبُر و بیّنه بر سـه نوع اسـت: الف( حروف  ٢ 

، «میم»ها سه حرفند؛ که آن« ملبوبی»حرف(. ب( حروف  ٠٢ها عبارتند از: با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، طا، ظا، فا، ها، یا )جمعاً ناسـت و آ

که نامشـان سـه حرفی است، ولی « ملفوظی»هاسـت. ج( حروف که هر کدام حرف آخر نامشـان از جنس حرف اوّل آن« واو»و « نون»

اند: الف، جیم، دال، ذال، سین، شین، ها سیزده حرف ذیلها ملفوظ است و آنل متفاوت است و بیّنات آنحرف آخر نامشـان با حرف اوّ

 (.٢1و  ٢٣: ٠٢٧1صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، الم )ذاکری، 
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از آن جهت که الف قطب حروف و به وجهی حرف ذات اقدس حق است، و نون یکی از و »

اسماء نبی )ص( و والیت باطن نبوّت است و سریان ولی در عالم چون سریان حق در عالم 

 است، عارفی گفته است:

 حرف اوّل از الوهیّت الف
 

 مبدأ جمله حروف مؤتلف
 

ــون ــرف ن ــوّت ح ــب ــرف اوّل از ن  ح
 

 آمــده ای ذوفــنــون قــلــب نــون، واو
 

ــرف واو ــت ح ــرف اوّل از والی  ح
 

 قــلــب واو آمــد الــف ای کــنــجــکــاو
 

 پس ولی قلــب نبی و جــان اوســــت
 

ـــرّ هوســــت  قلــب قلبش ذات اهلل س
 

در نرفتند، و از مهبط وهم و منزل  ... این سخنان برای کسانی که از حضیض طبع و حسن به

 (.١١: ٠٢٧٢زاده آملی، )حسن« مبلغهم من العلمذلک نماید، خیال قدم فراتر ننهادند، افسانه می

ها قابل مشاهده است؛ ازجمله در بحث اهلل ولی، مبحث حروف و تأویل آندر بسیاری از اشعار شاه نعمت

 نبوّت و والیت:

 گـــفـــتـــیـــم نـــبـــوّت و والیـــت
 

ــم ــا ه ــد ب ــن ــن ــاط ــر و ب ــاه  در ظ
 

ــد ـــیّ ــــت س  آن بـر هـمــه انـبیــاس
 

ــــت مــقــدم  ویــن بــر هــمــه اولــیــاس
 

ــــورت  ــظــم حــقآن ص ــــم اع  اس
 

ــــم اعــظــم  ویــن مــعــنــی خــاصّ اس
 

 واو اَر طــلــبــی، طــلــب کُــن از نــون
 

 وَز واو، الـــف بـــجـــوی فـــافـــهـــم
 

 در اوّل و آخـــرش نـــظـــر کُـــن

 

ــاتــم ــو ســـــرّ خ ــی ت ــا دریــاب  ت

 (٢٠: ٠٢١٢)ولی کرمانی،                   

 نمونۀ دوم:

 بیست و هشت حروف، هر دُوان وَ یَک
 

 چهارده معصوَمن بی ریب و بی شک
 

 اهلل گِشت مَندَرِج بینماسَوی
 

 کام مطلب ژَ بیست و هشت حروف نین؟
 

ــا ــب وَ ج ــرَکَ ــرد، مُ ــردات ویَ ــف  م
 

 ترکیب پی چی کَرد وَ الم اَلِف، ال؟!
 

 الم، قَلبِ اَلِف، اَلِف قَلبِ الم
 

 اگر دریافتی قابِلی الهام
 

ــه ــن ــیّ ــن  ٠یب ــی  ــل ــامِ عَ ــف، ن  اَلِ

 

ــامِ  ــق، ن ــــتَ ــم مُش ــنژَ الم ه ــی  ــب  نَ

 (b٢، ٠١1٠١)ن.خ:                           

شود./ حروف، هر دو حرف را یکی ]به حساب آور[، بدون شک و تردید، چهارده معصوم می ٢٣برگردان: از 

حرف نیست؟!/ مفردات  ٢٣اند؛ کدام مطلب وجود دارد که در اهلل همگی ]در این حروف[ مندرج شدهماسوی

قلب الم؛ « ا»ب الف است و قل« ل»را ترکیب کرد؟!/ « ال»، «ا»و « ل»گذشت و مرکّب به جای ماند؛ چرا از 

                                                           
و « صــاد» حرفی هســتند، مانندو برخی نیز ســه« تا»و « با»هر یک از حروف تهجّی مرکب اســت و بعضــی دوحرفی هســتند، مانند  ٠ 

اده زاست )نک: حسن« ا»و بیّناتش « ب»، زُبُرش «با»شود؛ مثالً گفته می« بیّنات»و باقی آن « زُبُر»در اصطالح به حرف اوّل «. سـین»

 (.٢١٢: ٠٢٣٠آملی، 
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« الم»[ است و از ٠٠١[، نام علی ]= ٠٠١اگر ]این نکته را[ دریافتی، الهام را سزاواری./ بیّنۀ حرف الف ]= لف: 

 ( در نظر داشته است[.٧١« )= لم»را « الم»[ مشتق شده است ]مشتق ٧١هم، نام نبی ]یس: 

)= ترکیب ال( اســت، نه واحد. در حاشــیۀ نســخۀ حرفی مرکّب « الم الف»ملّا پریشــان معتقد بوده که 

ــان ــمارۀ محفوظ در کتابخانۀ دایره -خطی دیوان ملّا پریش ــالمی به ش ذیل این بیت  -١٢1المعارف بزرگ اس

مقصـود از این شعر این است که همچنانکه الم الف ال مرکبند، نبّوت و والیت هم مرکبند؛ هم »آمده اسـت: 

 (.1)گ « باطن والیت، الوهیت است یعنی باطن نبوت، والیت است و

چون »... نوشته است: « نماجام جهان»شـمس مغربی دربارۀ تفسـیر بیسـت و هشـت حرف، در رسالۀ 

قوس ظاهر وجود به اعتبار کثرت نسـبی منشـأ اسماء الهی بود، بیست و هشت اسم الهی در وی ثبت شده و 

ــأ حقایق ک ــم کونی و چون چون قوس ظاهر علم به اعتبار کثرت حقیقی منش ــت اس ــت و هش ونی بود، بیس

حقیقت انسانی هر دو قوس را شامل بود و جامع الجرم مظهر اسم جامع شد و این بیست و هشت حرف الهی 

 (.٢١١: ٠٢١٣)مغربی، « ظاهر گشته است و کونی است که از نفس رحمانی که عبارت ازین تجلی ثانی است،

 نمونۀ سوم:

ـــر وَجا هیشـــت اگر خَلق   ماچانعُنص
 

ــان ــرَن و نِســــی ــف ــاده ک ــق ــت  ای اع
 

ــه احمــد ــه مگر کِ ــه خــود مــحــالَ  ی
 

ــاعــده ـــیــا ُبو َو ق ــدجُــزء اش ـــَ  ی َرص
 

ـــَـوی ــهس  اهلل وَ جـنــب نَـبی محــاطَ
 

ــوی ـــُ ــاس ــهاهللوَ م ــاط  ش حــق دا اح
 

وی ـــَ ــلّ مــاس ــــت وَ کُ  احــاطــه داش

 

ــوّه ــه وَ ق ــوّهن ــل ق ــدای ویــش، بَ  ی خُ

 (b٠، ٠١1٠١)ن.خ:                           

ویند گصورت جسمانی به معراج رفت[؛ اگر مردم میجای گذاشت ]و بهبرگردان: ]پیامبر )ص([ عنصر را به

که این اعتقاد کفر و نسیان است./ و این خود محال است و مگر نه این است که احمد )ص( بنابر قاعدۀ رصد، 

آیند و ایشان بر ماسوی، احاطه میجزو اشیا است؟!/ ]باید گفت:[ عناصر در مقابل وجود نبی محاط به شمار 

 دارند./ ]پیامبر )ص([ بر همۀ ماسوی احاطه داشت؛ ]البته[ نه به قوّۀ خویش، بلکه با قوّۀ خداوند. 

با  در پیوند -پیامبر )ص( پرداخته« معراج جسمانی»که در آن شاعر به  -محمّد ساکی، ابیات باال را علی

حروفیه، اشعاری مبنی بر معراج جسمانی  اسکندرنامهاز کتاب  چنیناندیشۀ حروفیه ذکر کرده است؛ هم

که جسمانی دانستن معراج پیامبر )ص(، (. حال آن٠١: ٠٢١٣حضرت محمد )ص( نقل کرده است )ساکی، 

عنوان نمونه، عالمه مجلسی در اند. بهتنها مختص حروفیه نبوده و غالب علمای امامیّه بدان معتقد بوده

 ج پیامبر )ص( را جسمانی دانسته است:، معرابحاراالنوار

و اآلیات مع األخبار تدل على عروجه صلى اهلل علیه و آله إلى بیت المقدس ثمّ منه إلى »

السماء فى لیلۀ واحدۀ بجسده الشریف، و انکار ذلک أو تأویله بالمعراج الروحانى أو بکونه فى 

رین أو من فقد التدین و ضعف الیقین أو المنام ینشأ إمّا من قلّۀ التتبع فى آثار االئمۀ الطاه

االنخداع بتسویالت المتفلسفین، واالخبار الواردۀ فى هذا المطلب ال اظن مثلها ورد فى شىء 

آیات قرآن و روایات داللت دارند که (. ]= ٢٣1/ ٠٣ق: ٠٠١٠)مجلسی، « فى اصول المذهب

نجا س و سپس از آالمقدّبیتپیامبر صلى اهلل علیه و آله در یک شب با بدن شریف خود به 



٠٢   ملّا پریشان احوال و اشعار بارهدر هایی نوینیافته 

 

به آسمان عروج کرد. انکار این معراج یا تأویل آن به معراج روحانى یا ادعاى وقوع آن در 

 الم یا فقدان تدین یا ضعفالسّخواب ]و نه بیدارى[، ناشى از قلت تتبع در روایات ائمه علیهم

در  هکه روایات واردلىزدگان است؛ درحافلسفه ۀدهندخوردن به سخنان فریبیقین یا فریب

 .[این زمینه به قدرى زیاد است که گمان ندارم نظیر آن در سایر مبانى مذهب رسیده باشد

نک: اند )قابل تأمّل است که برخی از علمای اهل تسنّن هم جسمانی بودن معراج پیامبر )ص( را پذیرفته

 (.٢1٢/ ٢١ق: ٠٠٢١؛ فخر رازی، ٠١/ ٠١: ق٠٠٠٢ طبری،

 :نمونۀ چهارم

 طا نُه، یَک تا نُه، چل و پنج مَیُو
 

 ها پَنج، یَک تا پَنج، وَ پانزده مَچُو
 

ــل ـــِ ــــان بی حــاص  آدَم و حَـوا لیش
 

صــت، ســین انسان کاِمل...  َجمِعش شــَ
 

ـــت؟ ـــین مخـاطَب چِراس  محمّـد وَ س

 

ـــین و بیّنـه ـــتس واس ـــَ  ش وَ عدد، س

 (b٠١، ٠١1٠١)ن.خ:                       

 ١« ه»شود؛ می ٠١]= ا ب ج د ه و ز ح ط[  1تا  ٠شود؛ از می 1حساب ابجد کبیر[ ]به « ط»برگردان: 

شود که جمع حاصل می« حوا»و « آدم»است[  ١١ها که شود./ از ]جمع آنمی ٠١]= ا ب ج د ه[  ١تا  ٠و از 

محمّد است/ چرا « انسان کامل»[ که ١١« ]= س»و مساوی است با «[ ٠١حوا »، «٠١آدم ]»است  ١١ها آن

[ در عدد یکسان ]= سوا[ هستند؛ ]پس ١١اش ]ین: [ و بیّنه١١)ص( مخاطب سین شده است؟ سین ]س: 

 محمّد )ص( نیز انسان کاملی است که ظاهر و باطنش یکسان است[.

بوده، « نسی»با در نظر داشتن یکی از القاب پیامبر )ص( که  شود که ملّا پریشان،به روشنی دریافت می

خواسته است با حساب ابجد کبیر، به مخاطب بگوید که ظاهر و باطن پیامبر )ص( یکی بوده است؛ مثل حرف 

 ( یکسان است. ١١اش )= که زُبُر و بیّنه« سین»

اطن ب»دانسته و نوشته است: « یاسین»شیح رجب حافظ بُرسی، پیامبر )ص( و علی )ع( را ظاهر و باطن 

یس و القرآن الحکیم إنّک لَمَِن »علی ازبرای کسی که بشناسد. فرموده ]است[: او مشتمل است بر سرّ محمّد و 

اسم علی )ع( است؛ « سین»و «[ یا]»در ظاهر اسم مبارک پیغمبر است و باطناً « سین»و « یا«. »المُرسلین

ه د بشود که فرموده: ای حبیب من، ای محمّزیراکه والیت باطن نبوّت است. پس معنی کالم الهی چنین می

است و به حق قرآن حکیم که تو « سین»و « یا»است و اسم علی که باطن در « یس»حق اسم تو که ظاهر 

 (.٢1٧: ٠٢٣1)حافظ برسی، « رسول من هستی به حق به سوی همه خلق

 نمونۀ پنجم:

ــق ــطــلَ ــرّات ولــیّ مُ ــفــتــی کَ  نَشــــنَ

 

ــد رأنــی الــحَــق  وات: مَــن رَآنــی فَــقَ

 (b١، ٠١1٠١)ن.خ:                        

 هرکس مرا« ]= مَن رآنی فَقَد رأنی الحق»برگردان: نشنیدی که بارها ولی مطلق ]پیامبر )ص([ فرمود: 

 [.خدا را دیده است ،ببیند



 ٠٢ ٠٠١١ تابستانو  بهار، ٠٠ پیاپی، ٠ ش.، ٧ س.                           پژوهشنامه ادبیات کردی

 

ترین وجه اشتراک شاعر لک با حروفیه این نکته قوّی»محمّد ساکی ذیل این بیت نوشته است: علی

 خدایی معتقدند واند و به انسانباشد، زیرا اینان نیز خود را از اصل نامرئی بودن ذات پروردگار رها ساختهمی

 (. ٠٠: ٠٢١٣، )ساکی« سازدگویند که پروردگار ذات خویش را در افراد بشر ظاهر میمی

که این حدیث در روشن نیست چرا ساکی چنین برداشتی از گفتۀ ملّا پریشان داشته است؛ در حالی

(؛ ٢٢٠/ ١٣ق: ٠٠١٠؛ مجلسی، ٣٢/ ٠٣ق: ٠٠٠٣ابن حنبل،  ←های معتبر نقل شده است )بسیاری از کتاب

 (.١٢: ٠٢١٠نک: فروزانفر، چنین، این فرمودۀ پیامبر )ص(، در شمار احادیث مثنوی نیز آمده است )هم

گویند که آدمی چون به عقل رسید و اهل حکمت می»عزیزالدین نسفی دربارۀ این حدیث نوشته است: 

عاقل شد، عروج را تمام کرد و دایره تمام شد... و حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و سلم از اینجا فرمود که 

: ٠٢١٢)نسفی،  «خدای رسیده بود و عروج را تمام کرده بودکه به ذات از جهت آن« من رآنی فقد رأی الحق»

 (.٠٠: ٠٢٣٢)شبستری،  الیقین فی معرفه ربّ العالمینحق(؛ و نیز بنگرید به کتاب ٢١٣

ته با نگاه الب -نکتۀ دیگر که بسیار اهمیت دارد، تأکید بیش از حدّ ملّا پریشان بر رعایت مبانی شریعت

«. پوشمپش»و « کردهتصویه»کند؛ نه، او صوفیه را به دو دسته تقسیم میاست؛ برای نمو -متعصبانۀ شیعی

از « خورمال مردم»و « الصالةتارک»دانسته و با عناوینی چون « سگ و خر»پوش را چونان ملّا، صوفیان پشم

سنّت چنین در داستان مجادلۀ خود با ملّای اشعری که اهل ؛ هم(a٠٧، ٠١1٠١ن.خ: آنان یاد کرده است )

های پیروان حروفیه، که در سروده(؛ حال آن٠٣و٠٧ویژه خلیفۀ دوم تاخته است )گ بوده، به خلفای تسنّن به

شود. تردیدی نیست که عرفای راستین، ریاکاران و چون عمادالدین نسیمی، چنین ادبیاتی دیده نمیهم

نشان تا این حدّ تند و نیشدار نبوده است. در اند، امّا نحوۀ بیانمایان را نقد کرده و از آنان دوری جستهصوفی

توان تفاوت دو دیدگاه را هاست، میبینیگرایی در جهانابیات ذیل از نسیمی که مملو از تساهل و کثرت

 مشاهده کرد:

ــت ــجد و میکده و کعبه و بتخانه یکی اس  مس
 

ـــت...ای غلط  کرده ره کوچـۀ ما، خانه یکی اس
 

ـــورت اگر هســـت   چـه باکاختالفی ز ره ص
 

 آتش و شمع و شب و مجلس و پروانه یکی است

ـــمی ورنه ـــفـت یافته اس  هر یـک از روی ص
 

ـــم و عاقل و دیوانه یکیســـت  مفلس و محتش

 (٠٠١: ٠٢٧٢)نسیمی،                             
 

ادی اشاره استرآباهلل نعیمی باکانه به مراد خود، فضلنباید فراموش کرد که حروفیه در آثار و اشعارشان، بی

(، ٠٢١)همان: « سجدۀ روی فضل کن»اند؛ برای مثال، عمادالدین نسیمی بارها از وی با عباراتی چون کرده

بر »(، ٠٢١)همان: « چون نسیمی به یقین از کرم فضل رسید»(، ٠٢٣)همان: « هر که خاک آستان فضل شد»

پادشه »(، ٠1٢)همان: « تند اثر کیمیای فضلآنان که یاف»(، ٠١٠)همان: « فضل خدا تکیه نسیمی صمدی کرد

( و ... یاد کرده ٢٢1)همان: « معینم چو فضل است و هادی هم او»(، ٢٢٠)همان: « دنیی و دین، فضل حق

اهلل نعیمی نکرده و این، از ترس و یا تقیه نبوده است؛ ای به فضلترین اشارهاست. در مقابل، ملّا پریشان کوچک

گر است که نیازی به توضیح چنان در اشعارش جلوهنسبت به علی )ع( و خاندانش آن زیرا تعصّب و حبّ وی

ندارد. چگونه ممکن است شاعری به خلفای اهل سنّت بتازد، امّا از یادکرد مراد خود بیم داشته باشد؟! پس 

ی خویش های شیعروشن است که وی حروفی نبوده و از علم اعداد و جفر، در جهت تأویل و تبیین اندیشه

 سود جسته است.
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 ملّا پریشان و شیخ رجب بُرسی ـ١

و عصری ااند، به همهایی که به احوال و اشعار ملّا پریشان پرداختهبدون استثنا در تمام نسخ خطّی و پژوهش

( اشاره شده است. دلیل پژوهشگران و .ق ٣٠٢درگذشته پس از  -.ق ٧٠٢حدود و شیخ حافظ رجب بُرسی )

 ذیل از دیوان ملّا بوده است: کاتبان، دو بیت

لّم ـــُ لّم وَ س ـــُ ـــی  ١وَ تُرس و س  ١تُرس
 

 واو همه قُرصـــی شـــیخ رجب بُرســـی
 

ـــال طریق  ـــتپنجاه س  خِدمتِم گُذاش

 

ـــت ـــتــه جُربُزه نــداش  جز ژَ یَــک رش

 (a٠٧، ٠١1٠١)ن.خ:                      

و با آن همه استواری ]در علم[، شیخ رجب بُرسی « تُرسی»و « سُلّم»برگردان: با ]داشتن علم براهین[ 

 و شهامتی نداشت. و جز یک رشته، جربزه خدمتم گذاشت؛پنجاه سال طریقِ 

 دربارۀ این دو بیت چند نکته قابل ذکر است:

 هایرچند این دو بیت در بیشتر نسخهدر نسخ خطی، ملّا در دو بیت به شیخ رجب اشاره کرده است. ه -

 ها،های مختلف آمده است؛ امّا مضمون آنصورت مختلف ضبط شده و در بخشخطی دیوان شاعر، به

چندان تفاوت فاحشی با هم ندارند. البته تنها در نسخۀ چاپی غضنفری، در سه بیت به شیخ رجب 

 پرداخته شده است.

، ٠١٧٧١این ابیات در برخی از نسخ نیامده است؛ همچنانکه در حاشیۀ نسخۀ کتابخانۀ ملّی به شمارۀ  -

 (.٠٢)گ « ها موجود نیستنسخهدر بعض این دو شعر ]= بیت[ : »همدانی نوشته استاکبر علی صدراالسالم

اند؛ حال ستهدان« به وی خدمت کردم»و « درخدمت او بودم»را به معنی « خدمتِم گذاشت»تاکنون  -

، به دو صورت متفاوت «گذاشتن: رها کردن»توان مصراع نخست بیت دوم را با توجّه به فعل که میآن

سال طریق خدمت من  پنجاه»و یا بالعکس: «. سال طریق خدمتِ او را رها کردمپنجاه »معنی کرد: 

 شیخ رجب بوده است. ؛ که با این خوانش که البته بعید است، ملّا پریشان استاد«را رها کرد

دمتم پنجاه سال طریق خ»ای دیگر، خوانش و تعبیر متفاوتی از این دو بیت است؛ و آن اینکه اگر نکته -

، «پنجاه سال طریق خدمت به ]مکتب[ او را گذاشتم و رها کردم»گونه معنی کنیم: را بدین« گذاشت

وده است. آنچه به این ادعا قوّت ملّا پریشان در ابتدای امر، از شاگردان مکتب فکری شیخ رجب ب

( ]= تابع شیخ ٠٧)گ « شیخَنِم علمِم کثیرَن تابع»بخشد، سخن دیگر ملّا پریشان است که گفته: می

هستم و علمم فراوان است[. از میان بیش از چهل نسخ خطی از دیوان ملّا پریشان که در اختیار 

مان با شیخ رجب بُرسی بوده )= قرن نهم یک قدمت زیادی ندارند. اگر وی همزنگارنده است، هیچ

                                                           
 نامتناهی شــود رضف اســت: اگر )نردبانی( معروف« ســلّم/ ســلّمی» برهان به اند،هذکر کرد ابعاد بودن متناهی بر که دالیلی از یکی ١ 

ــت، موجود ــم نهایتبی خط دو )مثالً( Aنقطۀ  از اس ــاق مثلثند دو منزلۀ به که -دو خط را  آن و کنیممی رس  دهیم،امتداد می -س

بود که  خواهد ایفاصله فواصل، این آخرین تا سرانجام، شد خواهد آن دو زیادتر بین فاصلۀ ممتد شـود، سـاق دو این هرچه که طوریبه

 (.٠١: ٠٢1١است )اخالقی و میشکار مطلق،  محال این و است؛ و نامتناهی نامحدود امّا است، خط دو به محدود گرچه

های دیگری که در اثبات این مســئله اقامه شــده، آن را برهان تُرســی: این برهان را فقط شــیخ اشــراق تقریر نموده و از میان حجت ١ 

ــلّم ــل از تالقی برهان تُرس میداند. او در تبیین تر میظاهرتر و مس ــند، فراخی، یعنی زاویۀ حاص گوید: اگر ابعاد و جهات نامتناهی باش

 (.٠١بایست نامتناهی باشد )همان: ها نیز میآن
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 ١١١ق.(، نزدیک به ٠٢١١ترین نسخۀ اشعارش که فعالً در دسترس است )حدوداً هجری( تا قدیمی

یک از اشعار شاعران شود. از سوی دیگر، مطابق بررسی نگارنده، در هیچسال اختالف زمانی حاکم می

ا و... نامی از او برده نشده است. این همه ابهام در هکُرد و فارس، متون منظوم و منثور عرفا، تذکره

 زندگی و احوال وی، سبب شده که کاتبان مدّت عمر او را چهارصد و پانصد سال بدانند!

« علم اعداد و حروف ابجد»، همان توجّه شیخ رجب بُرسی به «جربزه در یک رشته»ظاهراً منظور از 

 بسیار چشمگیر است. االنوارمشارقخصوص در است که در آثارش به

خوانی های ملّا پریشان و شیخ رجب در بسیاری از موارد، در والیت علی )ع( و تأویل حروف، همگفته

 دارند؛ از جمله:

 ملّا پریشان:

ــا فِــی کتــاب ــابِــس الّ  ال َرطــب ال ی
 

ـــل   الخطــابکتـاب دَرج وَ حَمــد وَ فص
 

ـــمــلــه مُــنــدَرِج بــیَــن  حَــمــد و بِس
 

ــا»اَو نیز ژَ   ــل چیَن ی بــاغ«ب  هِزار گُ
 

ـــولَن»، یَکی «خدا»دو؛ یَک « با»  «رَس
 

ــا»ی تَحــتِ نُـقطــه   «زَوِج َبُتوَلن»، «ب
 

 قــالَ مَــوالنــا عَــلــیِ عِــمــران:
 

ــا»  ــحــتِ ب ــن تَ ــقــطــهح مِ ــا نُ  زان« اَن
 

ـــا بی وَ نُقطه« بـا» ناس ـــِ  ی تَحتِشش

 

رح و بَسط َبحِتش   آشـکار بی دَریای شـَ

    (b٠، ٠١1٠١)ن.خ:                       

الخطاب عنوان فصلبرگردان: هیچ تر و خشکی نیست، مگر اینکه در کتاب ]قرآن ثبت است[. کتاب به

ی باغِ هزار گُل جای گرفته «با»مندرج است و آن نیز در « اهللبسم»در « حمد»درج شده است./ « حمد»در 

علی )ع([ است./ موالی « ]= زوج بتول»هم « با»نقطۀ زیر «. رسول»و یکی « خدا»دو است؛ یکی « با»است./ 

خدا و رسول )ص([ با نقطۀ زیر آن ]= علی « ]= با»بدان./ « نقطۀ تحت با»ما، علی عمران )ع( فرمود: من را 

 گونه[ دریای شرح، بَسط و بَحتش آشکار شد.شود. ]بدین)ع([ شناخته می

او قائم به سرّ الف است و او بعد از الف سرّ  سرّ باء از انبساط و فیض الف است در آن، و سرّ»شیخ رجب: 

ه شود؛ و بعالم اختراع و عالم انوار است و حقیقت اسرار آن مرتبط به نقطه است که الف منتهی به نقطه می

و سرّ باء مبسوط به سرّ الف «. أنا النقطه التی تحت الباء»همین نقطه اشاره است قول امیرالمؤمنین )ع( که 

سرّ قرآن در »(. و نیز: ٧٢: ٠٢٣1)حافظ برسی، « ر آن کشیده شده و پنهان گردیدهقائمی است که د

 (.٧١)همان: « الکتاب و سرّ فاتحه در بسم اهلل و سرّ بسمله در باء بسمله و سرّ باء در نقطه استفاتحه

 ملّا پریشان:

 لســـــان اهلل وات پــری مُــد عــا
 

ــابُــهــا   مِــن مــدیــنــه عِــلــم، عَــلــی ب
 

 (b٠، ٠١1٠١)ن.خ:                         

 اهلل برای ]شخص[ ادعا کرده شده، گفت: من شهر علم هستم و علی درِ آن.برگردان: لسان

؛ یعنی منم شهر علم و علی )ع( درِ آن «انا مدینه العلم و علیٌّ بابُها»قول رسول اهلل )ص(: »شیخ رجب: 

درِ حضرت نبوی )ص(، مخصوص و منحصر گردانیده اخذ شود مگر از شهر است، و به شهر، کسی داخل نمی

 (.٧1)حافظ برسی، همان: « علم را بعد از خود، در علی )ع( و اوالدش

 ملّا پریشان:
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ــــاجــد  کــّرات وات نــبــی راکع و س

 

 انــا و عــلــی مِــن نــور  واحــد 

 (a٢، ٠١1٠١)ن.خ:                       

 «.ایم[من و علی از یک نور واحد ]به وجود آمده»فرمودند: برگردان: نبی )ص( بارها در حال رکوع و سجده 

اند، به این معنی که قبل از خلقت بدان محمّد )ص( و علی )ع( هر دو نور واحدند و قدیم»شیخ رجب: 

 (.٠١٢)حافظ برسی، همان: « اند، و از جهت اسم مبارک تفاوت دارندموجودات به چندین هزار سال بوده

 ملّا پریشان:

ــــانمِـن  ــــانِـم، پــریش  حــاِلمپَـریش

 

ــت الِلم  ــــافِ ـــف و َثنــای َاوص  َژ َوص

    (a1، ٠١1٠١)ن.خ:                       

 حال. در وصف و ثنای اوصاف تو ]= علی )ع([ الل هستم.برگردان: من پریشان هستم و پریشان

األفهام، های ذویفهمهای عقول به بلندی رفعت شرف ایشان ]= علی )ع([ و رسد دستنمی»شیخ رجب: 

 (.١٠)حافظ برسی، همان: « کندمعنی خفای سرّ ایشان را ادراک نمی

 ملّا پریشان:

ن؟« ظاهِری الواِلیه»عَقل وات:  ـــَ  چِیش

 

ن« باطنی غَیب لَم یُدرَک»وات:    تِیشـــَ

    (a٠٢، ٠١1٠١)ن.خ:                     

باطِنی غَیبح »ظاهر من، والیت است[ چیست؟! ]عشق[ گفت: « ]= ظاهِری الواِلیه»عقل گفت: برگردان: 

 [، در آن ]نهفته[ است.شودغیبی است که درک نمی ،باطن من« ]= لَم یُدرَک

امیرالمؤمنین )ع( مشـارک بود با آن حضرت ]= محمّد )ص([ سفراً و حضرًا، و اوست سّر »شـیخ رجب: 

چنانی که به او عرض شــد اعمال که کافر شــد. و اوســت ولی آنننمود کســی او را مگر آن چنانی که انکارآن

یعنی در انظار خلق به «. یدرک ال و باطنی غیبح امامۀظاهری »آدم. و به این مطلب اشاره شده قول قائل: بنی

« ا نتواند کردحسـب ظاهر امام و پیشـوا اسـت و در باطن، ســّر الهی است که کسی ادراک معنی باطنی او ر

 (.٠٧٢: ٠٢٣1)حافظ برسی، 

 خان کُلیاییحسین ملّا پریشان و مَلِک ـ٧

.( و اسفندیار غضنفری خ٠٢٢١پیش از این، دیوان ملّا پریشان به کوشش فتحعلی حیدری زیباجویی )کرمانشاه، 

خان حسین ملک»های سرودههای یادشده، بسیاری از خ.( چاپ شده است؛ امّا در چاپ٠٢١٢آباد، امرایی )خرم

با توجّه به هشت نسخۀ  ٠٢1١در اشعار ملّا پریشان راه یافته است. فتحعلی شهبازی نیز در سال « کُلیایی

امۀ نعنوان پایانصورت مغلوط تصحیح کرده و بهخطی و دو نسخۀ چاپی، بار دیگر اشعار ملّا پریشان را به

مایی علی گراوند دفاع کرده است. متأسفانه شهبازی نیز نتوانسته ارشد در دانشگاه ایالم به راهنکارشناسی

تفکیک کند؛ بنابراین او نیز چاپی منقّح از  خان کُلیاییحسین مَلِکهای شیعی اشعار ملّا پریشان را از سروده

 اشعار ملّا پریشان به دست نداده و دوباره اشعار چاپی را مالک اصلی تصحیح خود قرار داده است.

ا تأثیر ملّخان کُلیایی، شاعر عارفِ سدۀ سیزدهم هجری بوده و بسیاری از اشعارش را تحت حسین ملک

اکبر برهانی اسدآبادی دیوان این شاعر، دو بار چاپ شده است؛ نخست، به کوشش علی پریشان سروده است.

 ؤلف(. ، تهران: م٠٢1١اصغر ایزدی )همّت علی خ، تهران: اسالم( و بار دیگر، به٠٢٢٣)
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و را ، اشعار ا«خان کُلیاییحسین ملک»، کاتب با ذکر نام نامهپریشانی خطی هادر پایان برخی از نسخه

 نیز آورده است؛ ازجمله:

: در پایان این نسخه، صدراالسالم حاج ١-٠١٧٧١. نسخۀ خطی محفوظ در کتابخانۀ ملّی به شمارۀ ٠

ق، ذیل چهار بیت آخر توضیحاتی نوشته است: ٠٢٠٣ق.( در سال ٠٢٢١-٠٢٧١اکبر همدانی )علی

پس از به دست آوردن نسخۀ دیگر، معلوم شد این ابیات از پریشان نیست؛ پس از تتبع محقّق شد که »

 «.خان کُلیایی استاز ملک حسین

شود، نخست دیوان که در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری می ٠٣١٣١. در مجموعۀ شمارۀ ٢

خان کُلیایی آمده بگ جاف و بعد از آن، دیوان ملک حسینشان، سپس اشعاری نَونویس از ایلملّا پری

خان کُلیایی المتخلّص به من کالم علّیین مکان ملک حسین»است. کاتب در سَرنویس نوشته است: 

 برگ دارد و به خطّ نستعلیق کتابت شده است. ٠٧این نسخه «. مجرم

، کاتب با قید نام کُلیایی، ١-٠٠١١٢ا پریشان در کتابخانۀ ملّی به شمارۀ . پس از نسخۀ خطی دیوان مل٢ّ

 بیت از اشعار او را آورده است. ١٧

متأسفانه کاتبان، اشعار کُلیایی را در چندین نسخه بدون ذکر نام او در پایان اشعار ملّا پریشان کتابت 

خان کُلیایی وجود نداشت، چه بسا ان مَلِک حسینهای متعدّد دیوان ملّا پریشان و نیز دیواند. اگر نسخهکرده

های خطی اشعار هر دو شاعر، آغاز گرفت؛ امّا خوشبختانه با بررسی نسخهسختی انجام میتفکیک این اشعار به

ها، آمیختگی اشعار دو شاعر نمایان است، های آنان مشخص است. ازجملۀ این نسخ که در آنو انجام سروده

محفوظ در کتابخانۀ  ٠١١١١فوظ در کتابخانۀ آستان حضرت معصومه )س(، نسخۀ شمارۀ مح 1٣١نسخۀ شمارۀ 

محفوظ در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران  ١١١٢و نسخۀ شمارۀ  ٠١٧١٢آستان قدّس رضوی، نسخۀ شمارۀ 

ها در کتابخانۀ دولتی برلین به شمارۀ و دو نسخه به کتابت محمّدقلی هرسینی بختیاری که یکی از آن

Ms.or.oct.1152 شود و نسخۀ دیگر متعلّق به آرشیو شخصی است. نگهداری می 

 ٠٢٢١خان کُلیایی در مجموعۀ شمارۀ شایان ذکر است که یک نسخۀ کامل از دیوان اشعار مَلِک حسین

ق. کتابت شده است. ٠٢١1شود که به خطّ نستعلیق در سال در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نگهداری می

( به کوشش فتحعلی حیدری زیباجویی ١١-٧٢یدی نیست که اشعار ضمیمۀ دیوان ملّا پریشان )صص ترد پس

 خان کُلیایی است.( از آنِ ملک حسین٠-٢1و نیز بخش دوم دیوان ملّا پریشان چاپِ غضنفری )صص 

 گیرینتیجه ـ٣

سرای ایران باختری است که محقّقان پیرامون دقایق زندگانی وی آور گورانیملّا پریشان از شاعران نام

آید، امّا مطابق برخی از ای به دست نمیهای او نکتهاند. در مورد نام شاعر، در متن سرودهنظر داشتهاختالف

 اند. زادگاهذکر کرده« ابوالقاسم»ز نام او را بوده است؛ هرچند برخی نی« محمّد»های متأخر، نام وی نویسدست

بوده است. با وجود اینکه برخی زادگاه « هرسین»های خطّی، شاعر مطابق با سَرنویس و انجامۀ برخی از نسخه

ی ، هرسین«له»اند، امّا زبان شعری شاعر و استفاده از حرف اضافۀ نوشته« دلفان»و برخی دیگر « دینور»او را 

و یا توابع کرماشان بوده، امّا حداقل « هرسین»رسد ملّا پریشان زادۀ بخشد. به نظر میقویت میبودن وی را ت

، «گورانی»ای از بوده، امّا اشعارش آمیخته« َلک»ملّا خود کرده است. زندگی می« همدان»برای مدّتی در 

سو و سود جستن از از یک است. بسامد باالی آیات، احادیث و مفاهیم قرآنی « عربی»و « فارسی»، «لَکی»
 اشعارش شده است.حروف ابجد به جهت تأویل کالم وحی از سوی دیگر، سبب دشواری و در برخی از موارد، تعقید 
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ای اند، امّا در اشعارش، نشانهدانسته« حروفیه»با اینکه بسیاری از پژوهشگران، ملّا پریشان را پیرو فرقۀ 

 گیری از حروف و تأویلآید. بهرهصورت قطعی حروفی نامید، به چشم نمیکه بتوان با توجّه به آن شاعر را به

ـــیعۀ امامیه نیز آن ـــیاری از عارفان و علمای ش ـــود. در متن دیده میها در کالم بس ـــعاری که مقالەش ، اش

اند، بررسی و سرچشمۀ آن مفاهیم در منابع شیعۀ امامیه بر حروفی بودن ملّا پریشـان دانستهپژوهشـگران مبنی 

 است.به دست داده شده 

پیوند داشته است. « شـیخ رجب حافظ بُرسی»در دیوان شـاعر، دو بیت وجود دارد که مطابق آن ملّا با 

در نظر بگیریم، سه معنی از « رها کردن»را که در یکی از این ابیات آمده است، به معنی « گذاشت»اگر فعل 

یخ تنها در یک علم )= شاید . شیخ رجب استاد ملّا پریشان بوده، منتها چون مهارت ش٠شود: بیت حاصل می

. شیخ رجب پنجاه ٢گیری از حروف ابجد در تأویل مفاهیم قرآنی( بوده، ملّا خدمت او را رها کرده است. بهره

. ٢رسد. سـال در خدمت ملّا پریشان بوده و در نهایت، شاگردی او را رها کرده است که البته بعید به نظر می

 ١١عصر با او نبوده و تنها دانسـته، چه بسـا کالً هم« تابع شـیخ»یگر خود را با توجّه به اینکه ملّا در جایی د

سال  ١١نماید که مّلا پریشان مطابق طریق او، حروف و مفاهیم قرآن را تأویل و تفسیر کرده است. بعید میسال 

 مطلبی اشاره به سـر برده باشد، زیرا در اشعار وی به چنین« حلّه»عمر خود در خدمت شـیخ رجب بُرسـی در  از

 نشده است. 

شده و اگر این امر صحت داشته باشد،  عصـر شیخ رجب دانستهبه هر روی، مطابق این دو بیت، ملّا هم

ملّا پریشــان از شــاعران قرن نهم هجری بوده اســت. با این اســتدالل، او نخســتین شــاعر شــیعی در مناطق 

 َمِلک»ســروده اســت. متأسفانه بسیاری از اشعار آید که اشـعاری در والیت علی )ع( کُردنشـین به شـمار می

های حیدری زیباجویی، غضنفری در دیوان ملّا پریشان راه یافته است. این اشعار در چاپ« خان کُلیاییحسین

مشهود است؛ اّما با توّجه به بیش از چهل  -ارشدنامۀ کارشـناسیعنوان پایانبه -امرایی و تصـحیح شـهبازی 
 توان اشعار این دو سَراینده را از هم تفکیک کرد.راحتی میرنده از دیوان ملّا به دست آورده، بهنسخۀ خطّی که نگا
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