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شاعـرالحسین

7

نگاهیبهزندگیوشعرحکیممالمحمدفضولیبغدادی
مصطفیقلیزادهعلیار

بیگمان یکی از شاعران اندیشمند و عارف قرن دهم هجری «مال محمد بن سلیمان بغدادی»
متخلص به «فضولی» 1اس��ت که از بزرگترین س��خنوران سراس��ر تاریخ ادبیات آذربایجان
به ش��مار میرود .او معاصر ش��اه اس��ماعیل صفوی و مجاور حرم حس��ینی در کربالی معلی
بود .فضولی ستایش��گر فرزانه اهل بیت :و از اندیش��مندان شیعی زمانش و صاحب نظر در
علوم و معارف عرفانی ،قرآنی ،فلس��فی و کالمی ش��مرده میش��د و آثار ماندگارش در این
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زمینهها ،دلیل این ادعاس��ت .او را به س��بب اشعار و آثار
ادبی و علمی و تاریخی که به س��ه زبان ترکی ،فارس��ی و
عربی ،در شناخت ،ستایش و سوگ پیامبر اکرم و خاندان
پاک و معصوم ایشان :سروده ،می توان شاعر اهل بیت
خواند و به س��بب کثرت اش��عار و آث��ار منظوم و منثوری
که به س��ه زبان ،در معارف و مدای��ح و مصائب حضرت
سیدالش��هدا 7و موض��وع کربال آفریده ،میت��وان او را
«شاعر کربال» و «ش��اعر الحسین »7نامید .در اینجا برای
نمونه ،ابیاتی از اش��عار ترکی و فارسی او را در مرثیه امام
حس��ین 7میخوانیم .ابتدا دو بن��د از ترکیببند معروف
عاشورایی فضولی را با ترجمه آن میخوانیم:
ای شمع بزم بارگه کبریا حسین!

بند 1
مسرت حرام دیر
ماه محرم اولدی ّ
ماتم بو گون شریعته بیر احترام دیر
تجدید ماتم شهدا نفعـسیز دگول
غفلت سرای دهرده تنبیه عام دیر
غوغای کربال خبرین سهل سانما کیم
نقص وفای دهره دلیل تمام دیر
هر ُد ّر اشک کیم تؤکیلور ذکر آل ایله
سیاره سپهر عل ّو مقام دیر
هر م ّد آه کیم چکیلور اهل بیت ایچون
مفتاح باب روضة دارالسالم دیر
شاد اولماسین بو واقعه دن شاد اوالن گؤنول
بیر دم مالل و غصه دن آزاد اوالن گؤنول

به س��بب کث��رت اش��عار و
آث��ار منظ��وم و منث��وری که
به س��ه زب��ان ،در مع��ارف و
مدای��ح و مصائ��ب حض��رت
سیدالش��هدا 7و موض��وع
کرب�لا آفری��ده ،میت��وان او
را «ش��اعر کرب�لا» و «ش��اعر
الحسین »7نامید.
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بند 4
ای دردپرور الم کربال حسین
ای کربال باللرینه مبتال حسین
غم پاره پاره باغرینی یاندوردی داغیله
ای اللة حدیقة آل عبا حسین
یاقدی وجودینی غم ظلمت سرای دهر
ای شمع بزم بارگه کبریا حسین
دور فلک ایچوردی سنا کاسه کاسه قان
ای تشنة حرارت برق بال حسین
یاد ائت فضولی ،آل عبا حالین ائیله آه
کیم برق آهله یاقیلور خرمن گناه
ترجمه بند 1

ماه محرم از راه رسید ،دیگر شادمانی کردن حرام است /امروز سوگواری ،نوعی احترام به
شریعت اسالم است؛
تجدید یاد و خاطره ش��هدا ،بیهوده نیس��ت /یاد شهیدان در س��رای غفلتآمیز دنیا ،هشدار
است؛
خبر واقعه کربال را سهل مپندار /این نشان کاملی از نقص وفای دهر است؛
هر د ّر اشکی که به یاد آل محمد 9نثار شود /موجب عل ّو مقام میگردد؛
هر آهی که در غم اهل بیت :کشیده میشود /کلید باب روضه دارالسالم است؛
الهی که هرگز شاد مباد آن دلی که در این واقعه شاد شد /شاد مباد آن دلی که در این ماتم
دمی از غصه آزاد شد.
ترجمه بند 4

ای پرورده آالم کربال ،حسین! /مبتالی بالهای کربال ،حسین!
آتش غم دل پاره پارهات را داغدار کرد /ای الله باغ آل عبا ،حسین!
وجودت را غم ظلمتسرای دهر شکست /ای شمع بزم بارگه کبریا حسین!
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س��اقی دور فلک کاس��ه خون نصیب تو کرد /ای تشنه
حرارت برق بال حسین!
ای فضول��ی ی��اد کن از ح��ال زار آل عب��ا و آه بکش/
چراکه شعله آه بر خرمن گناهت آتش میزند.
قصیده کربال (فارسی)

السالم ای ساکن محنتسرای کربال
السالم ای مستمند و مبتالی کربال
السالم ای رشک برده زندههای هر دیار
در جوار مرقدت بر مردههای کربال
یا شهید کربال! کردم به گرد طوف تو
رغبت سیر فضای غمفزای کربال
یا شهید کربال از من عنایت کم مکن
چون تو شاه کربالیی ،من گدای کربال
روزگاری شد که مأوای فضولی کربالست
نیست او را میل مأوایی ورای کربال

نگاهی به زندگی شاعر

محمد بن سلیمان بغدادی ،از قبیله ایرانیتبار و ترکزبان
ِ
عراق عرب مهاجرت
«بیات» بود .این قبیله از آذربایجان به
کرده و در شهر حلّه سکنی گزیده بود .درباره تاریخ دقیق
و محل تولد فضولی اتفاق نظر وجود ندارد ،2اما با تکیه بر
قراینی میتوان گفت که فضولی به احتمال بسیار در سال
3
 890هجری در بغداد به دنیا آمده است.
گفته شده که پدرش مال سلیمان حلّی ،از علمای بزرگ
و مفتی ش��هر حله بود 4.بنابر این س��خن ،محمد فضولی در
خان��وادهای دانشپ��رور و دیندار و روحانی رش��د کرد و
پرورش یافت .او از کودکی دروس ابتدایی را پیش پدرش

محمد بن سلیمان بغدادی،
از قبیل��ه ایرانیتب��ار و
ترکزب��ان «بی��ات» بود .این
عراق
قبیل��ه از آذربایجان به
ِ
عرب مهاجرت کرده و در شهر
حل ّه سکنی گزیده بود.
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آموخت .از دیگر اساتید وی مال رحمتاهلل را نام بردهاند .از تفصیل تحصیالت وی بیش از این
اطالعی در دست نیست؛ ولی همین قدر از آثار فضولی برمیآید که با علوم مرسوم زمانش مثل
فقه و منطق و فلس��فه و حدیث و تفس��یر و کالم و ریاضی و طب به خوبی آشنا بوده و برخی از
آنها را در حد تخصص میدانس��ته؛ مثل علم کالم که حتی کتابی هم در این موضوع نوشته به
نام «مطلع االعتقاد فی معرفة المبدأ و المعاد» .همچنین در برخی تذکرهها از شاعری به نام «فضلی»
ذکری به میان آمده و گفته شده که فرزند فضولی بوده است.
درباره س��ال مرگ شاعر اهل بیت :نیز اختالف نظر وجود دارد« .عهدی بغدادی» معاصر و
همشهری فضولی و از تذکرهنویسان معروف عهد صفوی 963 ،هجری را سال وفات فضولی و
علت مرگش را بیماری طاعون نوشته 5و برخی هم سال  970را تاریخ درگذشت او دانستهاند.
پیکر فضولی ،این ش��اعر دلس��وخته حس��ین 7بنا بر وصیت خودش ،در جوار بارگاه آن
حضرت در کربال به خاک س��پرده شد .قبر او طی چهار قرن ،مزار زائران حسینی بود؛ اما در
س��ال  1975میالدی به دلیل تعریض خیابانهای اطراف حرم امام حس��ین 7قبر این شاعر را
تخریب کردند و در محوطه کتابخانه آس��تان قدس حس��ینی ،سنگ قبری بزرگ نهادند و به
زبان عربی نام و مش��خصات و تاریخ فضول��ی را روی آن حک کردند .اکنون مزار فضولي
با س��نگ قبری در بیرون صحن مشخص شده است .این مرقد ،پس از خروج از باب قبله ،در
س��مت راس��ت ،در ابتدای خيابان قرار دارد .زائران حس��ینی و اهل ادب ،بعد از زیارت حرم
6
سیدالشهدا 7با پرسوجو ،مرقد این شاعر حسینی 7را پیدا و فاتحهای میخوانند.
جایگاه فضولی در ادبیات ترکی

گفتیم که مال محمد فضولی بغدادی ،ش��اعری س��هزبانه و موفق در هر سه زبان بوده است.
البته هنر واال و اندیش��ههای ارجمند این ش��اعر متفکر شیعی ،بیش��تر در زبان مادریاش نمود
دارد .او در سراسر تاریخ ادبیات آذربایجان ،شاعری بیرقیب و بزرگترین شاعر ترکزبان
تاریخ اس��ت .با این حال ،در هر س��ه زبان ،جایگاه شاعری و دانش��وریاش مورد توجه اهل
نظر اس��ت .استاد شهریار که خود ،یکی از قلههای بلند شعر فارسی و ترکی معاصر است ،در
توصیف مقام فضل و هنر فضولی میگوید:
فارسی ،ترکی ،عربی َده ن َه فضایل وار ایمیش
7
کی فضولی کیمی بیر شاعر فاضل دوغولور
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یعنی:
چ��ه فضایل واالی��ی در زبان فارس��ی و ترکی و عربی
هست /که شاعر فاضلی همچون فضولی در دامان آن سه
زبان متولد میشود.
اس��تعداد کمنظیر و نبوغ سرش��ارش ،همراه با توفیقات
اله��ی در خلق آثار پرمایه ادب��ی ،فکری ،دینی و عرفانی،
ِ
فکری
او را به ش��اعری اندیشمند و صاحب مکتب ادبی و
تأثیرگذار در تاریخ ادبیات مسلمانان تبدیل کرده و برخی
از آثارش بهحق حیرتآور و ش��ورانگیز است .نظم و نثر
ترکی فضولی در موضوعات گوناگون اجتماعی ،عرفانی،
اخالقی ،عاطفی ،فلسفی و دینی است و بیشک در صدر
ادبیات آذربایجان قرار دارد .شعر او از دیدگاه فنی و هنری،
از اس��تخوانبندی محکم و پرصالب��ت ،آرایههای بدیع و
دیگر ظرایف نظم و نوآوری برخوردار است که همواره
مورد اس��تناد و استفاده ش��اعران بزرگ بعد از خود بوده
و بیهیچ اغراق��ی ،فضولی در ادبیات ترکی آذربایجانی،
ب��ه تنهایی ،همان جایگاه واالیی را دارد که چهار ش��اعر
بزرگ زبان فارسی یعنی نظامی ،مولوی ،سعدی و حافظ
ب��ا هم در ادبیات فارس��ی دارن��د؛ با ای��ن توضیح که در
غزلهای عرفانی و رندانهاش نقش موالنا و حافظ را دارد
و در قصاید و غزلهای خویش یادآور سعدی است و در
داستانپردازی ،بهویژه در اثر دلانگیز «لیلی و مجنون»ش
حکیم نظامی گنجهای را تداعی میکند .نوش��تهها و آثار
منثور ترکی این نویسنده ،دانشمند و شاعر متفکر و پرکار،
اغلب از شاهکارهای ادب و اندیشه شمرده میشود؛ مثل
کتاب «حدیقة الس��عداء» و مقدمهای ک��ه خود بر دیوان
اشعار ترکیاش نوشته است.

مزار فضولي با سنگ قبری
در بی��رون صح��ن مش��خص
شده اس��ت .این مرقد ،پس
از خ��روج از ب��اب قبل��ه ،در
س��مت راس��ت ،در ابت��دای
خياب��ان ق��رار دارد .زائران
حس��ینی و اهل ادب ،بعد از
زیارت حرم سیدالش��هدا7
با پرسوجو ،مرقد این شاعر
حسینی 7را پیدا و فاتحهای
میخوانند.
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نگاهی به آثار فضولی

فضولی مثل عطار نیش��ابوری و جامی ،از ش��اعران و نویس��ندگان پ��رکار و دارای کتب،
منظومهه��ا و نثرهای متعدد در زمینهه��ای گوناگون علمی ،ادبی ،عرفان��ی ،حدیثی ،قرآنی،
فلسفی و کالمی است .در اینجا به معرفی اجمالی چند اثر او میپردازیم.
الف ـ اشعار ترکی فضولی

کلیات اش��عار ترکی فضولی در بحره��ای عروضی و قالبهای کالس��یک مثنوی ،غزل،
قصیده ،مس��مط ،مس��تزاد ،مخمس ،رباعی ،دوبیتی و  ...سروده شده است .اما آنچه مهمتر از
این هنرنماییهای ظاهری رخ مینماید ،درونمایه و اندیش��ههایی اس��ت که وی در اشعارش
گنجانده و عرضه کرده و بدینگونه شاهکارهای ماندگار و گاه بینظیری آفریده است؛ مثل
منظوم��ه پرآوازه «لیل��ی و مجنون» ،اغلب غزلیات ،قصیده «س��و» (قصیده آب در مدح پیامبر
اکرم ،)9مثنوی بنگ و باده و ...
غزلیات

دیوان غزلهای ترکی فضولی که اغلب مفاهیم عرفانی و آیینه جهانبینی ربّانی شاعر است،
با این غزل ملمع و شورانگیز عرفانی آغاز می شود:
منهاج الهدی
قد انا َر العشقُ للعشاق
َ
سالک راه حقیقت عش َقه ائیلر اقتدا
عشق دیر اُول نشئه کامل کیم آنداندیر مدام
می َده تشویر حرارت ،نی َده تأثیر صدا
وادی وحدت حقیقتده مقام عشقدیر
کیم مشخص اولماز ا ُول وادی ده سلطاندان گدا...
ای فضولی انتهاسیز ذوق بولدون عشقدن
بؤیله دیر هر ایش کی حق آدی ایله قیلسان ابتدا
یعنی:
عشق راه هدایت را برای عاشقان روشن نمود /سالک راه حقیقت البته که به عشق اقتدا
میکند؛

قصاید

قصای��د ترکی فضولی هم در نوع خود بس��یار فاخر و ش��ورانگیز اس��ت و صالبت قصاید
بینظیر خاقانی ش��روانی را در خود منعکس میکند .قصاید در موضوعات دینی ،اجتماعی،
مدای��ح و مناقب چهارده معصوم ،:وصف طبیعت و  ...اس��ت .در میان آنها قصیده «س��و»
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عشق آن نشئه کاملی است که همواره  /شور حرارت می و تأثیر صدای نی از آن است؛
وادی وحدت در حقیقت جایگاه عشق است /که در آن شاه از گدا شناخته نمیشود؛
ای فضولی! ذوقی بیانتها از عشق یافتی /چنین است اگر هر کاری را با نام حق آغاز کنی؛
غ��زل دوم این دیوان ،تجلی توحید را ـ با ان��واع تجلیات ذاتی و افعالی و صفاتی خود ـ در
آینه دل شاعر عارف بزرگ مینمایاند:
حاط ِعل ُم َ
یا َمن ا َ َ
ک االشیا َء کلَّها
نه ابتدا سنا متصور نه انتها
سندن بولوبدور احمد مرسل 9مقام قرب
تحسین «یا» و «سین» ایله تشریف «طا» و «ها»
یعقوبده نشانه شوقون غم و الم
یوسفده نشئهی نظرین بهجت و بَها
یعنی:
ای خدایی که علم تو بر همة اشیاء احاطه دارد /نه ابتدایی برای تو متصور است و نه انتهایی؛
احمد رس��ول 9مقام ق��رب خود را از عنایت تو یافته اس��ت /با خطاب تحس��ینآمیز
«یاسین» و خلعت «طه»؛
شوق وصال تو در دل یعقوب غم و الم افزود /و نشئه نظرت وجود یوسف را در بهجت
و روشنی فرو برد.
و این غزل که تأللو توحید را فوقالعاده عاشقانه نشان می دهد:
زهی ذاتین و اُول نهاندان ماسوا پیدا
8
بحار صنعونه امواج پیدا ،قعر ناپیدا
زهی ذات نهان تو که تمام ماسوا ـ این عالم هستی ـ از آن وجود نهان ،پیدا شده است /جهان
هستی دریای متالطم صنع توست که امواج وجود بر کف آن پیداست و قعر آن ناپیدا.
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(قصیده آب) با ردیف «س��و» در بح��ر «رمل مثمن محذوف» (فاعالت��ن ،فاعالتن ،فاعالتن،
فاعلن) ش��اهکاری بینظیر و بیتکرار در عرصه ادبیات ترکی اس��ت؛ چرا که فضولی کلمه
«سو» (آب ،مایه حیات ،نماد پاکی و  )...و مفاهیم و مضامین دینی ،عرفانی و طبیعی منتزع از
آب و مرتبط با آن را دس��تمایه این قصیده  32بیتی فاخر ساخته و در نعت حضرت رسول9
غرا از سوی برخی دانشمندان و ادبا به زبان فارسی و ترکی شرح و
س��روده است .این قصیده ّ
تفسیر شده است 9.مطلع آن قصیده چنین است:
ساچما ای گؤز اشکدن گؤنلومده کی اودالره سو
کیم بو دنلو دوتوشان اودالره قیلماز چاره ،سو
یعنی:
ای دیده گریان! از اش��ک خود بر آتش دلم آب میفشان /چرا که آب دیده نمیتواند
چنین آتشی را خاموش کند.
ب ـ دیوان اشعار فارسی

دیوان فارسی فضولی برای اولین بار توسط بانوی دانشمند و محقق ،مرحومه «حسیبه مازی
اوغلو» در ترکیه چاپ و منتش��ر شد 10که شامل غزل و قصیده و مثنوی و رباعی و انواع دیگر
شعر است و مضامین اش��عارش هم مثل اشعار ترکی گوناگون است :دینی ،عرفانی ،تاریخی
و. ...
در مدح امیرالمؤمنین7

سجده خاک نجف مرغوب اهل عالم است
چون نباشد سجدهگه ،جایی که خاکش آدم است؟
نیست در عالم مقامی خوشتر از خاک نجف
آری ،آری آن مقام مقتدای عالم است
شیر یزدان حیدر صفدر که با توفیق فضل
در حریم قدر معراج رسالت محرم است
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ابیاتی ازغزلها

خوب میدانم وفا از خود ،جفا از یار خود
زان که او در کار خود خوب است و من در کار خود!

***

گل به باغ آمد ،ولی از عمر خود کامی نیافت
خارها در زیر پهلو داشت ،آرامی نیافت

***

عشقت از دائره عقل برون کرد مرا
داخل سلسله اهل جنون کرد مرا

***

دل الفت تمام به آن خاک درگرفت
خوش صحبتی میان دو افتاده درگرفت
چون خس فتاده بود «فضولی» به خاک ره
او را نسیم لطف تو از خاک برگرفت!
ج ـ قصاید عربی فضولی

از فضول��ی یازده قصیده کامل و ی��ک قصیده ناتمام به
زب��ان عربی بر جای مانده که مجموعاً  465بیت میش��ود
که هفت قصیده در مدح حضرت محمد 9و س��ه قصیده
11
در نعت علی مرتضی 7است.
د ـ سایرآثار فضولی
 .1حديقة السعداء

فضول��ی این کتاب را به نثر ترک��ی در موضوع مقتل و
مصائب انبیا و اولیا نوش��ته است .کتاب دارای یک مقدمه
و ده باب و یک خاتمه به شیوه «روضة الشهداء» کاشفی
است که فضولی با افزودن مطالب جدید به سبک خود و

فضول��ی کت��اب «حدیق��ه
الس��عداء» را به نثر ترکی در
موضوع مقتل و مصائب انبیا
و اولیا نوش��ته اس��ت .کتاب
دارای یک مقدم��ه و ده باب
و یک خاتمه به شیوه «روضة
الش��هداء» کاش��فی است که
فضول��ی ب��ا اف��زودن مطالب
جدید به سبک خود و مطابق
اعتقادات ش��یعی خود ،آن را
کتابی مستقل و مفید ساخته
است .این کتاب شاید اولین
مقتل ترکی است.
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مطابق اعتقادات ش��یعی خود ،آن را کتابی مستقل و مفید ساخته است .این کتاب شاید اولین
مقتل ترکی اس��ت که یک دانشمند و شاعر بزرگ نگاشته و پر از نکات بکر و مفید و اشعار
ترکی و فارس��ی و عربی و آیات و احادیث اس��ت 12.فضولی در مقدمه این کتاب ارزش��مند
ادبی ـ تاریخی مینویسد:
مردمان در ایام محرم از اطراف و اکناف به کربال میآمدند و در س��وگ ساالر
ش��هیدان امام حسین 7به سوگواری میپرداختند .تمام اشعار به فارسی و عربی
بود و اکثریت مردمان که ترک زبان بودند ،از آن اشعار چیزی متوجه نمیشدند.
لذا تصمیم گرفتم که در مقتل امام حس��ین 7کتابی به زبان ترکی بنویسم  ...و
این کتاب را تألیف کردم (ترجمه با تلخیص).

 .2مطلع االعتقاد فی معرفة المبدأ و المعاد

فضولی این کتاب را در علم کالم و عقاید مکتب تشیع ،به سبک متکلمان و حکیمان دینی
و به زبان عربی در چهار رکن نوش��ته اس��ت :رکن اول در معرفت علم و علم معرفتشناسی
( 4باب)؛ رکن دوم در ش��ناخت جهان و اوضاع و احوال آن ( 5باب)؛ رکن س��وم در معرفت
واجب الوج��ود ( 9باب)؛ رکن چهارم در معرفت نبوت عامه عموم انبیا و نبوت خاصه پیامبر
اسالم 9و امامت و قیامت ( 8باب).
این کتاب آینه اندیش��ههای کالمی ،فلس��فی ،قرآنی ،حدیثی و تاریخی مؤلف دانش��مند و
حکیم ش��یعی آن مال محمد فضولی است .استدالالت محکم فلسفی و حکمی کتاب به زبان
عربی که زبان علمی حوزه دانش و اندیش��ه عالمان و فیلسوفان قرون گذشته اسالم بود ،نشان
میدهد که فضولی یک حکیم و عالم بزرگ مس��لمان و آشنا با افکار و اندیشههای حکیمان
و فیلسوفان قبل و بعد از اسالم است .این کتاب که به شیوه کتب آموزشی و استداللی تدوین
ش��ده ،از آثار ماندگار و ارزشمند کالمی به ش��مار میآید و به گفته یکی از فضولیپژوهان:
«احتمال میرود این کتاب [در زمان مؤلف و بعد از آن هم] از کتب درسی حوزههای علمیه
13
نجف و کربال بوده باشد».
 .3مثنوی لیلی و مجنون

مثنوی ترکی و مشهورترین اثر محمد فضولی ،بر پایه لیلی و مجنون نظامی و موالنا هاتفی،
مشتمل بر بیش از  9000بیت.

رند و زاهد (نظم و نثر) ،س��اقینامه ،بنگ و باده ،صحبت االثمار ،شکایتنامه و  ...از دیگر
آثار ارزش��مند و جاودانه ادبی و فکری و آرمانی حکیم مال محمد فضولی است که اغلب به
زبان رمز و تمثیل سروده و از خود به یادگار گذاشته است.
س��خن را با کالم خود فضولی به پای��ان می بریم که به کربالیی بودن و عاش��ورایی بودن
شعرش افتخار میکند:
چون خاک کربالست فضولی مقام من
نظمم به هر کجا که رود حرمتش رواست
زر نیست ،سیم نیست ،گهر نیست ،لعل نیست
خاک است شعر بنده ،ولی خاک کربالست!

پینوشتها:

 .1در لغت عرب کلمه «فضولی» از مصدر «فضول» (بر وزن فُعول) به معنای آراس��ته ش��دن به فضیلت و
فرزانگی آمده و در کاربرد دیگری جمع «فضل» است؛ به معنای زیاد و بیشتر .یعنی درست به عکس

معنای عامیانه و طنزآمیز متداول در فارس��ی اس��ت که به شخص مفتش و بیادب و دخالت کننده در

کار دیگران میگویند :فضول؛ بنابراین کلمه «فضولی» که تخلص ش��اعر اهل بیت است ،معنای بسیار
مثبتی دارد؛ یعنی شخص فرزانه و رعایت کننده آداب معاشرت که در کار دیگران مداخله نمی کند.

فضولی خود در مقدمه دیوان اش��عار فارس��یاش به این موضوع پرداخته و گفته « :من به توفیق همت
اس��تدعای جامعیت جمع علوم و فنون داش��تم ،تخلصی یافتم متضمن ای��ن مضمون؛ چرا که در لغت
جمع فضل است بر وزن علوم و فنون .»...همچنین شعر ترکی استاد شهریار در باره سه زبانه بودن شعر

فضول��ی که در متن مقاله آوردهایم بر این مفهوم (وج��ود فضیلت و فضایل در کلمه فضولی) داللت

و اشارت دارد.

 .2گفت��ه مورخ��ان در تعیین تاریخ و محل تول��د فضولی ،متعدد و تا حدی غیر قابل جمع اس��ت .ر.ک:
علیاصغر شعردوس��ت ،چش��مه خورش��ید (پژوهش��ی در زندگی و آثار مال محمد فضولی) ،تهران،
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ،دبیرخانه کنگره بزرگداش��ت حکیم محمد فضولی ،1374 ،ص

 3ـ 14؛ دکتر مریم مشّ��رف ،زندگی و ش��عر محمد فضولی ،انتش��ارات فرزانه ،تهران  ،1380ص  31ـ

 .35ناگفته نماند که این دو کتاب ،از کتب مفید و پژوهش��ی در معرفی فضولی و مکتب ادبی ،فکری
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 .4اربعین حدیث (چهل حدیث نبوی) با ترجمه منظوم به ترکی
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اوست که در بیست سال اخیر در ایران نوشته شده است .در بین منابع خارجی در شناخت زندگی

و ش��عر فضولی :کتاب «فضولیای که من میشناسم» (ترکی آذربایجانی ،التین) به قلم شاعر ارجمند
استاد حاج علمدار ماهر ،چاپ باکو.2009 ،

 .3ذکر مفصل دالیل احتمالی انتخاب سال  890هجری و شهر بغداد به ترتیب تاریخ و محل تولد فضولی
ـ که از نظر راقم این سطور این احتمال قریب به واقع است ـ خارج از موضوع این مقاله بوده و صرفا
جنبه تاریخی دارد؛ لذا از طرح مفصل آن در این مقاله که به اختصار به معرفی اندیش��ه و هنر ش��اعر
پرداخته ،اجتناب می کنم و به وقتی دیگر و نوشتاری جداگانه وامیگذارم.

 .4دکتر جواد هیئت ،آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (نگاهی به تاریخ ادبیات آذربایجان) ،تهران،
بهار  ،1376ویژهنامه مجله «وارلیق».

 .5عهدی بغدادی در کتاب «گلش��ن الش��عراء» ماده تاری��خ ،مرگ فضولی را با جمل��ه ترکیُ « :کچدی
فضولی» (فضولی کوچید) بیان کرده که به حس��اب ابجد  963می شود .دالیلی محکم بر صحت این
نظر وجود دارد (ر.ک :چشمه خورشید ،ص.)20

 .6چشمه خورشید ،ص .21

 .7س��ید محمدحسین ش��هریار ،کلیات اش��عار ترکی ،با تصحیح جمش��ید علیزاده ،بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان شرقی ،تبریز  ،1390ص .110

 .8دیوان اش��عار ترکی فضولی ،به اهتمام و تنظیم بهرام اس��دی ،انتشارات یاز ،ارومیه  ،1390ص  40ـ .42
گفتنی اس��ت از کلیات دیوان ترکی فضولی عالوه بر وجود نسخههای فراوان خطی در کتابخانههای

دنیا ،از حدود  170س��ال پیش در مصر و ایران و ترکیه و باکو چاپهای متعدد با تصحیح و تحش��یه
محققان دانش��مند و ادبیات شناس انجام گرفته اس��ت (ر .ک :آقابزرگ تهرانی ،الذریعه إلىتصانيف

الشيعه ،ج ،9ص )839 :و در سالهای اخیر در ترکیه و آذربایجان و ایران به شکلهای متفاوت چاپ
و منتش��ر و گاه شرح شده اس��ت ،چاپ مرحوم میر صالح حس��ینی ،چاپ مرحوم حاج مایل علیاف

ناردارانی ،شرح غزلهای ترکی فضولی ،به قلم استاد عسگر شاهی اردبیلی در سه جلد با الفبای التین
در باکو ،شرح غزلهای ترکی فضولی توسط استاد حاج علمدار ماهر در باکو 2012 ،و . ...

 .9ر .ک :چشمه خورشید ،ص  127ـ .150

 .10فضولی ،دیوان فارس��ی ،تصحیح پروفس��ور حس��یبه مازی اوغلو ،آنکارا1962 ،؛ بعدها از روی همین
چاپ بارها در تهران (با اغالط چاپی و غیر چاپی آن) به صورت افست چاپ و منتشر شده است .چاپ
انتش��ارات یاران (تبریز )1387 ،هم در مقدمه و متن دچار اشتباهاتی است و مصحح محترم احتماالً به
دلیل عدم آش��نایی کامل با ادبیات فارسی و عالیم نگارش��ی آکادمیک ،در تنظیم مصارع و ابیات به
اعمال سلیقه غیر علمی و غیر مرسوم در ادبیات فارسی دست زده است.

 .11مجموعه اشعار عربی فضولی که در سال  997هجری حدود  25سال بعد از وفات شاعر کتابت شده،

در س��ال  1958در باکو برای اولین بار آن را چاپ و منتشر کرد .عبداللطیف بندر اوغلو هم در 1993

در بغداد این قصاید عربی را به ضمیمه کتاب «مطلع االعتقاد» فضولی چاپ و منتشر کرد .دیوان عربی

فضولی به انضمام تصویر قصاید ،در س��ال  1390با ترجمه و ش��رح آقای وحید رضایی حمزهکندی
از س��وی نشر بوتا در ارومیه انتشار یافت .البته در اغلب موارد ،دقیق بودن ترجمهها و تطبیق آن با متن
عربی اشعار جای تأمل و تردید دارد .ناگفته نماند که فاضل فقید مرحوم دکتر داوود رضایی ( 1351ـ

 )1385هم مجموعه ابیات عربی و ملمعات پراکنده فضولی در دیوان فارسی و ترکی و کتاب «حدیقة
الس��عداء» و مثنوی «بنگ و باده» ش��اعر را یکجا جمع و به فارس��ی ترجمه و شرح کرده (ملمعات و
ابیات عربی فضولی) که این مجموعه در سال  1385در تبریز منتشر شده است.

« .12حدیق��ة الس��عداء» بارها در ایران و ترکیه و آذربایجان چاپ و منتش��ر ش��ده ،ام��ا هیچ یک کامل و
صددرصدعلمی و عاری از اشتباهات نیست .با این حال تاکنون در بین تمام چاپهای موجود ،چاپ

مجمع جهانی اهل بیت :با تصحیح اس��تاد رس��ول اس��ماعیلزاده دوزال (قم )1374 ،قابل توجه و

تحسین است.

 .13رس��ول اسماعیلزاده دوزال ،مقدمه بر حديقة السعداء ،چاپ مجمع جهانی اهل بیت ،ص  .44گفتنی
اس��ت که «مطلع االعتقاد» در س��ال  1958توسط مرحوم حمید آراسلی در باکو چاپ شده است و در

ع��راق نیز عبداللطیف بندراوغلو به همراه اش��عار عربی فضولی آن را با ن��ام «مطلع االعتقاد و القصاید
العربیه» در سال  1993منتشر کرد.
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