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ی آن      ی »ز گهواره تا گور دانش بجوی« و سرایندههای تازه دربارهآگاهی  

 
 

 حميدرضا فهندژسعدی

 

 چکيده
بجوي«  »ز دانش  گور  تا  مناسبت    يسروده  ،گهواره  به  که  است    بودن  نبويمشهوري 

میان ایرانیان رواج داشته  هادههانگیزشی و آموزنده،  هايجنبهمضمون و نیز اشتمال بر 

اگرچه   به فردوسی رد شده استهاسال است.  آن  انتساب    هاي محیط  بیشتر  در  ،ست 

تأثیرگذار    يسرودهاین    يدرباره .  دانندمیآن را متعلّق به فردوسی    ،آموزشی و فرهنگی

موجود    هايآگاهی هنوز پژوهشی شایسته صورت نگرفته است و    ،و شاعر فاضل آن

ناقص   و  به نمایدمیاندک  چند  کلماتی  افزودن  هدف  با  را  موضوع  این  نگارنده   .

انتساب این مصراع به فردسی    يمسئله : ابتدا به  است  کرده  بررسی  ،موجود  هايآگاهی

به    تاریخ  ترینقدیم   ،خود  يمطالعه و در حدّ    پردازدمی و سعدي   این مصراع  انتساب 

حقیقی این مصراع، میرزا   يسراینده يدرباره سپس به بحث  کند.می فردوسی را آشکار 

لقب صحیح و تخلّص    ، و از همین رهگذر  آورد میابوالقاسم فخراالشراف شیرازي روي  

کوتاه که مخاطب اصلی آن، فخراالشراف    اينامههمراه دو قطعه شعر و نیز  وي را به 

اساس مستنداتی، کیفیت پدیدآمدن این مصراع و    بر   ،. همچنینکندمی ، ارائه  است  بوده

»چه خوش/ چنین گفت پیغمیر    نحدود تاریخ فوت سراینده و نیز حدود تاریخ پدیدآمد

  ، گوي« اصالت ترکیب »پیغمبر راست  براي تعیین . سپسدهدمی دست گوي« را به راست 
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حدیث »اطلبوالعلم    يترجمه   يدرباره   چند  و مطالبی  کندمی ارائه    شاهنامه شواهدي از  

از کاربرد و شهرت این سروده   اينیز نمونهدر پایان    شود.می من المهد الی اللّحد« یادآور  

 دهد. می  را در خارج از ایران نشان
 علی اصغر حکمت.  فردوسی،، بیت منسوب، فخراالشرافکليدی:  هایواژه

 

 مقدمه  .1

  از  ها راآن  توانمیست که  ها زباناشعار ممتازي بر سر    ،فارسی در بستر فرهنگ و زبان  

  گیرد بر میرا در    هاییسرودهنخست    يدسته:  کرد  به سه دسته تقسیم  ،مالکیت معنوي نظر

  هایی مصرعو    هابیتحاوي    ،دوم  يدسته.  شناسندمیها را همگان  که شاعر یا شاعران آن

و   مانند  به  که  مردم    ،پرکاربرد  هايلالمثضرب  ياندازهاست  گوناگون  طبقات  زبان  بر 

بر اشعاري را در    ،سوم  يدستهها شناخته شده نیست.  شاعران آن   ،حال و درعین  اندجاري

بر زبان آورند،  ابتدایی آن  يکلمهاگر چند    ،که از فرط شهرت  گیردمی ها را در جمعی 

یاري    درنگبیمصاحبان   تکمیل  و  خوانش  مدهندمیدر  بیشتر  ح.  و  بعضی  تردم  ی 

آن    دوستان،ادب حقیقی  شاعر  از  غیر  شاعري  نام  با  را  اشعار  مانند  شناسندمیاین  ؛ 

با نام  فردوسی و خیام و سعدي   ،ویژه فضاي مجازيبه ،که در بعضی محافل هاییسروده

به  شودمیدست  بهدست که  اشعاري  است  گروه  همین  از  فارسی    سرایانسخن.  بزرگ 

است، به    منسوب  مراجعه  با  را    ،ایشان  هايدیوانولی  اشعاري    توان می.  یابیمنمیچنان 

این اشعار نصیب خواننده و مخاطب    يارائهنیمی از التذاذ و اعتمادي که از رهگذر   ،گفت

هنگامی    ویژهفارسی است؛ به  درجه اول موجب انتساب این سرودها به شاعران  به  شود،می

باشد    پسندهمهمذهبی و مشتمل بر مضامین    يحافظه  يهزمرر  د  ،از این دست  ايسرودهکه  

بر مدارک    ،ماندگار  ايسرلوحه  مثابهباشد و به  العیننصبهمواره    ،فرهنگی  هايمحیطو در  

گهواره تا گور دانش بجوي«    مصراع »ز  ها،سرودهتحصیلی نقش بسته باشد. یکی از این  

بگوییم اگر  که  خُ  بیشتر  است  از  عامرایرانیان،  و  و خاص  بزرگ  و  و    ،د  شور  نواي  با 

  ،ست که درودیوارهاي مدرسهها سال .  ایمنکرده  اغراقروي  هیچبه  ،آشنایند  آن  انگیزشوق

به محصّالن   فردوسی  نام  با  را  آموزگاران     آموزندمیآن  و   خواه،نیکو  ترغیب  براي  از 



ـ ــــ  حميدرضا فهندژسعدی /ی »ز گهواره تا گور دانش بجوی«...های تازه درباره آگاهی  151  ــــــــ

 

به  آمیز،محبت  هايسرزنش را  این مصراع  دارند.  زبانش  بر  و   دلیلپیوسته  لفظ  استحکام 

  ، پیش  يتا همین یکی دو دهه  ،فردوسی دارده  شاهنامموسیقایی که با    یمعنی و نیز تناسب

بر اساس شواهدي    ،یکی دو تن از محقّقان  اینکهتا    ؛که از حکیم طوس است  انگاشتندمی

یکی از    ،ده از فردوسی نیست و شاعر آنر دادند که این سروکتذ   ،که در دست داشتند

 . گرددباز میشمسی   1315معاصران بوده است و زمان سرایش آن به سال 

بسیار اندک    ،ما نسبت به شاعر و کیفیت پدیدآمدن این سروده  هايآگاهیاین،    وجود  با

که به نیت شناساندن   هایییادداشتنام سراینده در    ،و در مواردي ناقص است؛ براي مثال 

آمده فراهم  حقیقی  است  هايصورتبه    ،شاعر  شده  ضبط  ابوالقاسم    .گوناگون  »میرزا 

که در این    هایی هستندنام  ،« و »ابوالقاسم ذاکري«الکالمیملکفخراالسالم«، »عبدالجواد  

  اینکهچیست. با عنایت به    سرایندهو دقیق معلوم نیست که نام    آیندمیبه چشم    هانوشته

این    ي بارهدر  هاییآگاهی  آوردندستبهنظر در دوران معاصر پدید آمده است،  مدمصراع  

آن و شاعر  انگیزه  ،سروده  با همین  نگارنده  باشد.  دشواري  کار  جویی وبه جست  ،نباید 

ن مطالب،  ای  ي ارائهمختصر پرداخته و مطالبی تازه در این زمینه فراهم آورده است. پیش از  

 .   کنیممیمرور  باره پیشین را دراین هايکوشش

  

 تحقيق                                ی پيشينه . 1.1

حکمت شنیده    اصغرعلیکه خود از    استنوشته  اشعار معروف  در کتاب    ،(1374سجادي )

از  ،وي )حکمت( به پیشنهاد ،کردستانی الکالمیملککه این بیت را عبدالجواد   است بوده 

  روي حدیث »اطلبوا العلم من المهد الی اللّحد« به فارسی برگردانده بوده است. دبیرسیاقی 
نشان    ،حکمت  اصغرعلی  يروزانه  هايیادداشتمطلبی منتشر نمود و با استفاده از    (137۶)

ب به »فخراالسالم«  ملقّ  ،میرزا ابوالقاسم  ،داد که مصراع مذکور از فردوسی نیست و شاعر آن

قولی  با نقل  میراث  ي گزارشمجلهدر    ،بار  این مطلب را دیگر  1، (1389)  است. دبیرسیاقی

؛ با این تفاوت  کردیادآوري  ، حکمت انجام رهموسوم به  ،حکمت هاي یادداشتمستقیم از 

براثر   ،که »این نام نویسدمیو در پاورقی  کندبیان نمی نام سراینده را ،که در این یادداشت

  ،با تجسّس در منابع دیگر  .محو و غیر قابل خواندن شده بود  ،شدن جوهر روي آنریخته
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شد« خواهد  اعالم  »پیغمبر(.  22:  1389)دبیرسیاقی،   بعداً  ترکیب  بر  همچنین،    وي 

و  راست نخست  يسرایندهگوي«  وارد    ،مصراع  بعدکندمیایراداتی  چندي  او  هم  در   ،. 

یادآور شد که در    کرد  باره مطلبی درجمجدد دراین  ،(1390)  میراث  گزارش   ينوشتهو 

و درنهایت    «را به خاطر بیاورد  گونهمصراعآن    يگویندهحافظه یاري نکرده که نام  »  ،قبلی

 ملقّب به فخراالسالم است.  ،نوشته است که نام سراینده، میرزا ابوالقاسم

(  1389در پاسخ به ایراد دبیرسیاقی )  2اي مقالهذاکري    ،میراث  گزارشدر همین شماره از  

ایرادي وارد نیست. دو سال    ،گوي«که اصواًل بر ترکیب »پیغمبر راست  کرد  نگاشت و تبیین

  دیگربار این باب را گشود. پرسش ضمنی پژوهشگر همین مجله  در    3،(2139ضیاء )  ،بعد

( به نام سراینده  137۶ست خود )در یادداشت نخ  یاین است که چگونه دبیرسیاق  یادشده

دست  اما در یادداشت دوم، نام شاعر را به  ،ت سرایش این مصراع اشاره کرده استیو کیف

  ؛است  بوده( را ندیده  1390یادداشت سوم دبیرسیاقی )   ،این محقّق  ،است. در واقع  نداده

است و با طرح    کرده  اشعار معروفسجادي در کتاب    ينوشتهجایی به  هب  ياشاره  حال بااین

به قول خود گرهی به    ،«؟گهواره تا گور دانش بجوي کیست  ز  يهاین پرسش که »سرایند

 این معمّا افزوده است. 

مذکور    يسراینده  ،دفتر خسروانسودمند خود بر کتاب    ي مقدّمهآیدنلو در    آنکه دیگر  

  ،و در پاورقی همان صفحه  کردهنقل    ه.ق1315و سال سرایش را    م ذاکري«فخراالسال»را  

( دبیرسیاقی  یادداشت  رجوع  137۶به  آیدنلو    (202:  1394  آیدنلو،رک.  )  است.  داده( 

ها به یافتن آنساختگی و چگونگی راه  هايبیتعنوان »  با  ضمن یک سخنرانی  ،همچنین

با این تفاوت    ؛ن مطلب را تکرار کرده استای  ،شناسی ایراد نمودهشاهنامه« که در بنیاد ایران

( نیز به بیت مورد بحث 1395جاي »هجري قمري«، »مَهی« گفته است. اسفندیاري )که به

انتساب رد  به حضرت محمد  پرداخته و ضمن  به  روایت  اشاره  با    ايمکاتبه)ص( و  که 

 میرزا ابوالقاسم فخراالسالم یاد کرده است.   دبیرسیاقی داشته، از

دقیق    ،این سطور  ينگارنده بررسی  و  مطالعه  از  یادشده  هایادداشتپس  مقاالت    ،و 

با    هايیافتهاز اشارات و    منديبهره ضمن   که    رو شدروبهچند    هاییپرسشنویسندگان، 

ترتیب  به  ،ی نگارندهاصل  هايپرسشها را جز در واکاوي مجدد این موضوع نیافت.  پاسخ آن
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انتساب    است که:  قرارجانبی  مرتبط که در این جستار ارائه شده، از این    هايیافتهو    هاپاسخ

ناظر    ها اشاره  ترین قدیمزمانی آغاز شده است؟    يمحدودهاین سروده به فردوسی از چه  

و آثار وي  به کدام تواریخ است؟ میرزا ابوالقاسم فخراالشراف شیرازي کیست و از احوال

دقیقاً به چه صورت    ،دست آورد؟ چگونگی سرایش این مصراعبه  توانمیالعاتی  طچه ا

است؟   بوده  که  آن  پدیدآمدن  بانی  و  پیغمبر    يهسرایندبوده  گفت  خوش  چه  »چنین/ 

و این مصراع از چه تاریخی به مصراع مورد مطالعه افزوده شده است؟   گوي« کیستراست

 ؟ داردتا چه میزان اصالت  ،گوي«ترکیب »پیغمبر راست
 

 اهميّت و ضرورت تحقيق . 2.1

  آید میمشهور معاصر به شمار    هايسروده  ، از»ز گهواره تا گور دانش بجوي«  جاکهازآن

هنوز هم  فردوسی    ،جامعه  بیشتر  و  از  را  کیف دانندمیآن  باب  در  که  بایسته است  ت  ی، 

به عمل آید تا هم    هایی پژوهش  ،ر آنپدیدآمدن این مصراع و نیز شناخت هرچه بهتر شاع 

  آنچه حقیقی گزارده شود و هم سطري به تاریخ ادبی معاصر افزوده آید.    يسراینده  قح

 کوششی مختصر در همین راستا است.   آید،می  ادامهدر 

 

 . انتساب به فردوسی و سعدی2

ایران مردم  فرهنگبه  ،بیشتر  اهالی  بعضی  فردوسی    ،ویژه  از  را  مصراع  و    دانندمیاین 

و این خود  پذیرندمیو  شنوندمیسخنی از عدم  این انتساب به میان آید، سخت   چنانچه

. شایسته است بدانیم که  گیردمیاز اعجاز و عظمت  خداوندگاران شعر پارسی سرچشمه 

در  که    اثري  تاریخ  ترینقدیم.  گرددمیباز    شمسی  1320  يدههبه    ،این انتساب  يسابقه

  اي نوشته، در  ایمیافتهمصراع  مألوف، منسوب  به فردوسی    راع را به همراه دیگر این مصآن،  

  ،میرزا ابوالقاسم شیرازي  کهآن   ازسال پس    یازدهشمسی، یعنی    132۶است مربوط به سال  

بوده   ،1315به سال   به نظم پارسی برگردانده  به پیغمبر  آن را از روي حدیث منسوب 



ـ ـــ  154  (48پياپی) 1400  تابستان، 2ی شماره ،13 سال /ادب( )بوستانشعرپژوهی  ی مجله  ــــــــ

 

در   نیکوهمت  دیگرنویسدمی  «اسالم  ینآی»   يمجلهاست.  جاي  »در  محمّد    ،:  حضرت 

 : اطلبوا العلم من المهد الی اللّحد؛ فردوسی گوید:فرمایدمی)ص( 

 گويت پیغمبر راستــــن گفــچنی

 

  4ا گور دانش بجوي«ـــواره ت ــــگه  ز 

 (17: 132۶)نیکوهمت،              

که خود شعر و مضمون انگیزشی    هر قدر  ها،سال که در آن    رسدمینظر  ، بهحال اینبا

که آن    ايگونهبوده، انتساب آن به فردوسی چندان فراگیر نبوده است؛ به  هازبانآن بر سر  

  آنکه بیاین مصراع    ،)ذیل »گور«(دهخدا    نامه لغت. در  انددادهمیرا به سعدي هم نسبت  

گوي« را به همراه داشته باشد، به یعنی »چه خوش/ چنین گفت پیغمبر راست  ،قرین خود

  نامه لغتکه بعضی محقّقان و مولّفان     دهدمیسعدي نسبت داده شده است و این نشان  

که دبیرسیاقی    داشت  توجهباید  .  انددانستهمیاین مصراع را از سعدي    ،و شاید خود دهخدا

است،    داشتهآن اشرافی    هايمدخلو نسبت به    بوده  نامهلغت  که خود از همکاران نخستین

، بر آن نامهلغتالبته با عنایت به حجم عظیم    ؛است  نکرده  اياشارهبه این انتساب اخیر  

نیست. دیگر   وارد  ایرادي  یادداشتی    «وحید»  يمجلهحکمت در    اصغرعلی  آنکهمحقّق 

  هاي سال یا  سال در آن  چنانچه. کندمیآن یاد   يسرایندهمصراع و این از  ،دارد که در آن

فراگیر و زبانزد و درنتیجه تشکیکی در    ،، انتساب این مصراع به فردوسی1350  يدهه

داشت،    يسرایندکیستی    یادداشت  شکبی آن وجود  آن  در  یا    دادمیتذکري    ،حکمت 

رک.  )شود  نمیاز فحواي کالم وي چنین چیزي دریافت    حال آنکه  کرد؛می  اياشارهالاقل  

شیرازي،   بر    .(739-734:  1354حکمت  به  آنچهبنا    ي مسئلهکه    رسدمینظر  گذشت، 

به فردوسی   1370و  13۶0  هايدههدر    ،انتساب این مصراع )به همراه مصراع نخست( 

 قوّت تمام گرفته باشد.  

 

 انش بجوی« »ز گهواره تا گور د  یسراینده یدرباره. 3

از   چند  ي ارائهپیش  را    يبارهدر  مطالبی  نکاتی  یادآوري  . دانیممی  ضروري سراینده، 

دبیرسیاقی    گونههمان گذشت،  پیشینه  در  از    هايآگاهیکه  را  سراینده  به  مربوط 

  هاي نوشتهحکمت برگرفته است. بر اساس قرائنی که در    اصغرعلی  ي روزانه  هايیادداشت
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مطالب را از دو بخش  این  دریافت که وي    توانمی( وجود دارد،  1389  و  137۶دبیرسیاقی )

  ، است  نگاشته(  137۶)  ي کلکمجلهاست. مطلبی که در    کرده  حکمت اخذ   هايیادداشتاز  

و مطلبی    5بح« یا »صد صباح«حکمت، موسوم به »صد ص  هايیادداشتقسمی از    يپایهبر  

حکمت مربوط    هايیادداشتاست، از    چاپ شده(  1389)   میراث  گزارش  يمجلهکه در  

همین دلیل به  .برگرفته شده است  ۶حکمت  انجامرهموسوم به    ،1337تا    1315  هايسال به  

ابوالقاسم فخراالسالم(  صورت میرزا  نام و نسبت شاعر را )به ،است که دبیرسیاقی در اولی

و نوشته است که »این    گذاشتهجاي نام  سراینده را بیاض    ،است و در دومی  دادهدست  به

محو و غیرقابل خواندن شده بود. با تجسّس در منابع    ،شدن جوهر روي آننام براثر ریخته

شد« خواهد  اعالم  بعداً  می  (.22:  1389)دبیرسیاقی،    دیگر  دبیرسیاقی، چنین  که    نماید 

وگرنه    ؛است  بوده( را فراموش کرده  صد صباح  هايیادداشتیادداشت نخست و منبع آن )

رجوع و   هاآن به  تردیدبی یادداشت حکمت،  نبودنبه هنگام نوشتن یادداشت دوم و خوانا

 .بردمیطورکلی از همان منبع نخست بهره یا به کردمینام و لقب شاعر را نونویسی  

بررسیآنکهدیگر   نگارنده  که  آنجا  تا  است،  ،  هیچ  کرده  مجموعه  در  از  یک 

  انجام ره ،  حکمت  آوردره،  حکمت  آغازره،  حکمت  آموزره)  ،حکمت  هايیادداشت
( که به اهتمام دبیرسیاقی به چاپ رسیده، اثري از ماجراي سرایش  »ز گهواره تا  حکمت

)جلد اول    1315مربوط به سال    هايیادداشتدر    که بایددرحالی  7گور...« وجود ندارد؛

است، حکمت  انجامره مطالعه  مورد   مصراع   که سال سرایش   در   شدمی  بیان  (  الاقل  یا 

  انجام رهدر جلد دوم    هاآن که منتخبی از    آمدمی  صد صباحیا   صد صبح    هايیادداشت
فقدان  حکمت این  است.  دارد  ،مندرج  عمده  دلیل  براي    ؛دو  دبیرسیاقی  اینکه  نخست 

است،   یازیدهحکمت بر اساس سال و موضوع، دست به گزینش    هايیادداشتتدوین  

چاپی    هاي یادداشتدر مجموعه    ،که متأسفانه بعضی مطالباست  همین امر موجب شده  

تکرار شود و بعضی دیگر خواسته یا ناخواسته حذف گردد. دوم، هنگامی که دبیرسیاقی  

تدوین و چاپ    ساخاستنمشغول   مناسبتی  بوده  هایادداشتو  به    ، است، فرزند حکمت 

. چندي  ماندمیو کار تا حدود زیادي ناقص    گیردمیرا از وي پس    هایادداشت  يهمه
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  شود میارزشمند، توسط خادم منزل فرزند حکمت ربوده    هاي یادداشتاین    لبعد هم ک

 : پنج(.  2ج،  1397حکمت شیرازي،  رک.)

 

 فخراالسالم یا فخراالشراف شيرازی؟  . 1.3

است، چنین است: »ابوالقاسم    نوشته(  1390( و )137۶که دبیرسیاقی )  گونهآن  ،سرایندهنام  

فخراالسالم« به  ارائه    ؛ملقّب  این  از  پس  که  اساس شواهدي  بر  میرزا  شودمیاما  لقب   ،

دبیرسیاقی    متوجهاست و یحتمل این سهو نه از جانب حکمت که    «فخراالشرافابوالقاسم، »

 قول بوده باشد.  در نقل

دیگر    يشدهاستفاده  هاي یادداشت  ازآنجاکه الجرم  نیست،  دست  در  فعالً  دبیرسیاقی 

. حکمت در یکی از سلسله مقاالتی  کنیممی  بازخوانی  را   از حکمت  ماندهجايبه  هاي نوشته

»  با  که کلی  پهلوي«  هایییادداشتعنوان  عصر  وحیدمجلهدر    ،از  است    کرده  چاپ  ي 

ساالن،  ضمن بیان خاطراتی از تأسیس آموزش بزرگ  (739- 734  :1354  حکمت شیرازي،)

حسن دقت و یادآوري نویسنده    ؛ است  کردهمصراع و شاعر آن یاد  این  ت سرایش  یاز کیف 

خویش استفاده کرده است. اینک بخشی    ينهروزا  هايیادداشتکه از همان    دهدمینشان  

حاضر دارد و هم یادآور   يمستقیمی با مقاله يرابطهکه هم شود آورده میاز همین نوشته 

 خدمات فرهنگی و اجتماعی نویسنده در آن روزگار است: 
ازطرف   فهم،عوامکتاب فارسی قرائت به زبان ساده و    ،شمسی  1315ل  وهمان سال ادر  

اساتید مجرّب و معلّمین کارآزموده تألیف و در هزاران نسخه به طبع رسید و در تمام  

توزیع   آموزاندانشبین    ،که بسیار ارزان بود  شدهتماممملکت منتشر گشت و به قیمت  

یاي ایران و تعلیمات مدنی و مطالب مفید از تاریخ و جغراف  هاکتابالبته در این    .شد

خواندنی ماهانه نیز   يه یک مجل  ،بود و در همان سال اول  شده  مذهبی و بهداشتی مندرج

که در   اطالعات  يروزنامهمدیر    ،. مرحوم عباس مسعوديشدمنتشر    آموزاندانشبراي  

طبع  هزارها نسخه به    ،دستگاه چاپ رتاتیو تأسیس نموده بود و از آن روزنامه  ،همان سال

خود نسخ متعدد فراوان در   يهاز روزنام  ،ذاتی  پروريمعارفبه شوق فطري و    رسید،می

مأنوس    خواندنبه روزنامه  کمکم  ،مدارس اکابر توزیع کرد که شاگردان با آن سرگرم شده
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که از سخنان   »اطلبوا العلم من المهد الی اللحد«  يهو آشنا شوند. حدیث معروف و کلم

مرحوم    ، است پیغمبر    يهعالی گردید.  مقرر  شبانه  مکاتب  شعار  ابوالقاسم  براي  میرزا 

آن را در یک   ،بود  سخنصاحب مفتّش وزارت معارف که مردي ادیب و    ،فخراالشراف

مصرع به فارسی ترجمه کرد: »ز گهواره تا گور دانش بجوي« که هنوز این کلمه زبانزد  

 است« )همان(. خاص و عام

ي  مجلهاین، حسن امین بالواسطه نام سراینده را از زبان حکمت شنیده و در    برعالوه  
حکمت،    اصغرعلی: »...شادروان استاد  نویسدمیباره  است. وي دراین  شدهیادآور    حافظ

شدید    يسامعهوزیر معارف رضاشاه پهلوي که من او را در اواخر عمرش که دچار ثقل  

به من گفت که این بیت را    .دیده بودم  زد،میمعمول حرف    دبود و خیلی بلندتر از ح 

ابوالحسن میرزا    الرئیسشیخشخصی به نام میرزا ابوالقاسم فخراالشراف شیرازي که داماد  

حدیث نبوي اطلبوا العلم من المهد    ي ترجمهخلّص به حیرت بوده است، در  مت  ،قاجار

   .(8- ۶ :1391 امین،) سخن چنان مردي حجّت است«  ه تالب الی اللّحد ساخته است و

متخلّص   ، ابوالحسن میرزا الرئیس شیخاست که از همین   اي ملطّفه  ها،ایناز    ترمهما ما

  ي سیاهه.  دهدمیمیرزا ابوالقاسم را نشان    ست که صورت اصلی لقبادر دست    ،به حیرت

  « درج الرئیسشیخدر ذکر »حیرت    ، مدینه االدب  يتذکرهاین ملطّفه را مصاحبی نائینی، در  

  ،داماد  خود  آمیز،محبت  ايگونهدر آن، به  است.  شده  که به خط ّ خود حیرت تحریر  کرده

ابوالقاسم فخراالشراف را عتاب که »به چه عذر مشروع و دلیل    کرده است  یعنی میرزا 

همان  « و  ایدخواستهو مرا در خیبت عظمی    ایدکردهچند روز است غیبت کبري    ،مسموع

  ، اهلل تعالینور  چشم محترم گرامی فخراالشراف وفّقه  نصاب،معارفآمده است: »جناب    جا

« را  نصابمعارفترکیب »  الرئیس( شیخ۶99:  2، ج137۶نائینی،    )مصاحبی  مطالعه نمایند«

به کار برده است که ناظر به دو مفهوم است: نخست شغل    ايگونهبه  ،با ایهامی لطیف

دولتی فخراالشراف که در خدمت وزارت معارف و صنایع مستظرفه بوده است و دوم  

تخلّص    ،کوتاه  ينامهاز این    (.1  يشماره  تصویرک:  ر  دانش و فضیلت وي  ياندازهو    دح

  ي هانس و مجلس روض  ي ه: »محفل حوزآیدمیدست  یا لقب فرزند فخراالشراف نیز به

فخرا صفایی و ضیایی، نوري و   ،...  شما و حضرت مستطاب آقازاده  حضوربی  ،قدس
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نام پسر او »فخرا« بوده است که به ظاهر برگرفته از    ،معلوم است  که چنان  . بهایی ندارد«

 لقب خود فخراالشراف است.       

 
لقاسم فخراالشراف شیرازي  میرزا ابوا  ،به داماد خود  ،ابوالحسن میرزا قاجار  الرئیسشیخ  يملطّفه   .1  تصویر

 . (۶99: 2، ج1377نائینی، )مصاحبی 

  

است آن است که    نوشتهجاي »فخراالشراف«، »فخراالسالم«  دبیرسیاقی به  اینکه دلیل  

از شخصی به نام »فخراالسالم« بارها یاد شده است و همین   ،حکمت  هايیادداشتدر  

تا وي در نقل، این دو لقب را با یکدیگر خلط کند. این فخراالسالم، در  شده امر موجب

که زعامت    نمایدمیو چنین    آمدهمیشمار  از علماي شیراز به    ،روزگار جوانی حکمت

بر عهده داشته است و حکمت در  ي »منصوریه«  ي مدرسه سفرهاي    بیشتر   این شهر را 
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شیراز به  مالقات  ،خود  را  چهارشنبه  کردهمی  وي  یادداشت  در  حکمت  اول    ،است. 

دتقی  م فخراالسالم و میرزا مح  ،منصوریه  يمدرسه: »در  نویسدمیشمسی    1324فروردین  

که    ناصري  يهنامفارسصاحب  فرزند مرحوم میرزا حسن فسایی    ،مهّذب )پسردایی(

. سنگ لوح مرحوم حاجی میرزا  باشندمیدر آنجا مدفون    ، مجدّد و بانی اخیر مدرسه است

هجري شمسی.   1314حکّ و نقر نمودند در سال    ،جانبحسن را به سعی و اهتمام این

مهّذبیه دبستان  دفتر  نمودند«    ،در  تفقّد  و  پذیرایی  همراهان  و  ما  از  فخراالسالم  آقاي 

 .  8( 157:  2، ج1397)حکمت شیرازي، 

)؟(    الکالمیملکمصراع به عبدالجواد  این  با عنایت به شواهدي که ارائه شد، انتساب  

از حکمت نقل کرده   اشعار معروفاءالدین سجّادي در کتاب  ضی  گونه کهآن  ؛مردود است

حدیث معروف نبوي اطلبوا    يترجمهاین بیت که  : »نویسدمیباره  است. سجّادي دراین

ا از او نیست و از مرحوم حکمت  ما   ؛ که از فردوسی است  پندارند میغالباً    ،العلم... است

کرده و   پیشنهادکردستانی    الکالمیملکشنیدم که او این حدیث را به مرحوم عبدالجواد  

دست  او به نظم درآورده و این مطلب را حکمت در جایی نیز نوشته که آن یادداشت را به

گفتار حکمت  . بر نگارنده معلوم نیست که این سهو در  (472  :1374سجادي،  )  «ایمنیاورده

دو   ،سجّادي  ي نوشتهقول سجّادي. قدر مسلّم آن است که در  روي داده است یا در نقل

جاي میرزا ابوالقاسم فخراالشراف  به  الکالمیملکخطا وجود دارد. نخست ذکر عبدالجواد  

  «. همان الکالمیملکجاي »عبدالحمید  به  ،« مجهول الکالمی ملکو دوم درج  »عبدالجواد  

  الکالمی ملکظاهراً منظور عبدالحمید  » :  است  کردهمحمدرضا ضیاء  نیز تبیین  گونه که  

سهو است. یعنی بر فرض محال    ، که البته در هر دو صورت  (42:  1392  ضیا،)  «بوده است

، آن شخص باید »عبدالحمید  بود  الکالمی ملکاگر این سروده از آن  شخصی با شهرت  

»امیرالکتّاب«    ،«الکالمیملک به  نامی، معروف  آنکه   ؛نه »عبدالجواد«  بودمیخطّاط    حال 

 فخراالشراف شیرازي است. يسروده  ،نیست و این شعر گونهاین

بعضی  طا اقوال  و  اشعار  که  داریم  آموزشی  هايمکاندر    هاکتیبهالع  خط   ،مهم  با 

  خاطرات »  يمجلهر  حکّ و نقر شده است. حکمت در یادداشتی د  الکالمیملکعبدالحمید  

»نویسدمی  «وحید دانشکده:  تهران  در شمال  دانشگاه  ورودي  ،پزشکی  به   بزرگی  در 
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  اشعار   ، آن  اضالع  که در  شدمیوارد    داخل دهلیز عریضی  و در  شدمیخیابان دانش باز  

 بر   ،خطاط معروف  الکالمی،ملکعبدالحمید  به قلم    ،حکیم نظامی به خط ثلث  معروف

در   ،وسط دهلیز  در  خوبی به خاطر دارم کههنگارنده ب  .سنگ مرمر کتیبه شده بودروي  

: فرمود نبی که علم علمان/ علم االبدان و علم  شدمیابیات خوانده    این  ،مقابل در ورودي

شیرازي،)  االدیان...« بنابراین(43:  4135  حکمت  که    ،.  نیست  شعر    الکالمیملکبعید 

خود حکمت در    ياشارهوقت یا اصالً به    »زگهواره تا گور...« را نیز به دستور مسئوالن

صورت مستقیم  آن را به  (1389)  که دبیرسیاقی ی نوشته باشد. حکمت در یادداشتی  جای

حکمت    ي شدهچاپ  هايیادداشتو اینک در    کرده است  نقل   ،مکتوب  ي میراثمجلهدر  

ت نشر و ترویج مصرع مورد مطالعه نوشته است که »چون  یکیف  يدربارهموجود نیست(  

دستور داده شد در کتب درسی    ،وتربیتی وزارت معارف استموافق برنامه و روش تعلیم

همین احتمال، شاید    يپایهبر    (.22:  1389  دبیرسیاقی،)  «و مواقع مقتضی استفاده شود

برا سروده  این  نشر  و  سرایش  کیفیت  بازگویی  ضمن    ، سجّادي  الدینضیاءي  حکمت 

 مرتکب خلطی شده باشد.

فخراالشراف    ي بارهدر  ماندهباقی  ي نکته و نسب  در  سج  اینکهنام  آیدنلو    يمهمقداد 

« و سال  ذاکرينام فخراالشراف را »فخراالسالم    ،(202  :1394آیدنلو،  )  دفتر خسروان کتاب  

به یادداشت دبیرسیاقی    ،است و در پاورقی همان صفحه  کردهنقل    ه. ق1315سرایش را  

اصالً قول دبیرسیاقی در باب لقبی به صورت     گذشته از اینکه است.    داده  ( ارجاع 137۶)

  است نوشته    ،که دبیرسیاقی در آن یادداشت کوتاه  شویممی»فخراالسالم« خطا است، یادآور  

ز میرزا ابوالقاسم ملقّب به فخراالسالم  ا  ،حکمت  اصغرعلی  يروزانه  هايیادداشتدر  »که  

»ذکري« را    ي کلمهاست و    خوانده  ذاکري که آیدنلو آن را سهواً   (همان)  «رفته است  ذکري 

است جمله  مسند  جایگاه  در  است  چونان  ،که  داده  قرار  ابوالقاسم  میرزا  براي    .شهرتی 

نظر مورد  سال  که  است  گفتنی  منبع    ، همچنین  همان  است  در  شده  ذکر  »شمسی«  به 

 (.  ه.ش1315)

 

 



ـ ــــ  حميدرضا فهندژسعدی /ی »ز گهواره تا گور دانش بجوی«...های تازه درباره آگاهی  161  ــــــــ

 

 تخلّص، دو قطعه شعر و حدود سال وفات فخراالشراف . 2.3

هاي محترم شیراز بوده است و آشنایی او با  میرزا ابوالقاسم فخراالشراف شیرازي، از خاندان 

اصغر حکمت  گردد. علی شمسی در شیراز باز می   1290الظاهر به حدود سال  حکمت، علی 

  ردین)نهم فرو قمري    1329االّول  ونهم ربیع بیست   1ي خود به تاریخ جمعه روزانه   در یادداشت 

آید که نخستین مالقات  می بر   از فخراالشراف یاد کرده که از فحواي کالم وي چنین   ( 1290

اند در  الشریعه آمده ا دیدم که گفتند عالء آنان بوده است: »در سر کوچه، حاجی میرزا محمد ر 

ي خندق. اگر بخواهید بیایید و ایشان را مالقات کنید. من هم فورًا رفتم و ایشان را  باغچه 

مشربی  وضع و خوش دیدم و تا ظهر آنجا بودم. فخراالشراف هم آنجا بود، آدم خیلی خوش 

،  1384رویم« )حکمت شیرازي،  الشریعه ب شنبه عصري به منزل عالء قرار شد روز سه   است. 

ي »عمارت مسعودیه«،  ، درباره 1319آبان 7(. حکمت همچنین در یادداشتی به تاریخ  543:  1ج 

از فخراالشراف و شعر او یاد کرده است که از هر روي، درخور اهمیت است: »از بدو تأسیس  

حّل آن وزارتخانه  خان مخبرالّدوله تا آن تاریخ، مقّر و م وزارت علوم در زمان مرحوم علیقلی 

ي دارالفنون، در خیابان ناصریه بود. به مناسبت انتقال این عمارت،  هاي مدرسه در باالخانه 

بعضی از شعرا و ادبا قطعاتی سرودند که از آن جمله مرحوم میرزا ابوالقاسم فخراالشراف که  

 از افاضل و ادباء مستخدمین آن وزارت بود، این قطعه را گفته بود: 

 جّد ــــور ممــــز دست  اهللیــــتعال

 یــــد و معالـــمشارالدّوله ذوالمج

 ه مسعودیّه آورد ـــــارف را بــــمع

 آورد بیرون  فخرع  ــــ ر طبــــز بح

 ه داده از معارف ــــه مسعودیّـــــب

 

و جد ـــک  اَب  آمد چون  واالگوهر   ه 

 مقصد پاکت و  ــ اس  همّتعالیو  ـــچ

انّـــــو ق  رحٌ ممرّدـــــه صـــــال 

تاری ایـــــدر آن   ن درّ منضّد ـــــخ 

 حدبیاه  ـزّ و جــــ ه عـــــمشارالّدول

   (ش1302ه.ق 1342)

 ( 11و  10: 2، ج 1397)حکمت شیرازي،  

ي »بازدید دبیرستان  شمسی، درباره   1328بهمن 23حکمت بار دیگر در یادداشت مورخ    

ي این دبیرستان ساخته بوده،  تاریخی که از براي کتیبه فخراالشراف و ماّده پهلوي زنجان«، از 

کند: »به بازدید دبیرستان پهلوي رفتم. این بنا را این حقیر در اّیام تصّدي وزارت معارف  یاد می 
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شمسی خاتمه یافت. قدري کثیف شده،    1315شروع و در سال    1313ام. در سال  ساخته 

(. دبیرسیاقی  3۶7تاریخ آن را مرحوم فخراالشراف ساخته است« )همان،  مرّمت الزم دارد. ماّده 

ي تجاوز،  ها در دوره تاریخ را دمکرات ي ماّده است: »کتیبه در پاورقی همین صفحه نوشته  

اند. چند بیت آن در خاطر یکی از دوستان که در آنجا تحصیل کرده است، بود  آسیب رسانده 

بر نگارنده معلوم نشد منظور   ( همان )  «جاي خود نقل خواهد شد  ها به تاریخ که با دیگر ماّده 

انجام  ره است، کجاست!؟ در پیوست کتاب    از »به جاي خود« که استاد دبیرسیاقی وعده داده 
ماّده حکمت،   »دیگر  و  اشعار  این  از  به تاریخ اثري  بنابراین  نیست؛  اشعار  ها«  بازیابی  منظور 

در   بار  این  مقاالت حکمت،  به  دیگر  بار  خاطرات مجله مدنظر،  می   وحید   ي  کنیم.  رجوع 

است که    ي احداث این دبیرستان )پهلوي زنجان( نوشته حکمت در همین مجله مطلبی درباره 

 شود: خ  فخراالشراف را هم شامل می تاری خوشبختانه ماّده 

شد  زنجان  دبیرستان  زیب  پهلوي  نام   چو 

 یمن هّمت حکمت کز آن دستور دانشور به 

زیبا    و  محکم  بنائی  زنجان  در  گردید   بپا 

گیتی  در  پاینده  بنا  این  جاودانی   بماند 

طب  بود   فخر، ع  ـــ ز  اّول  مصراع  بنا   تاریخ 

 

 جان شد... هاي بی نام،قالب به دانش زنده از این  

شد  ویران  جهل  طلسم  مستحکم،  علم   بناي 

شد  سامان  و  شهر  آن  مردم  براي   دبیرستان 

ایران شد  شاهنشاه  نیک  نام  به  بنیان  این   چو 

زنجان شد ـــ چ  دبیرستان  پهلوي زیب  نام   و 

 ( 28- 19:  1353)حکمت،  «  شمسی ( 1315)   

است؛    کردهمی»فخر« تخلّص    ،که فخراالشراف  شودمیتاریخ معلوم  از این دو مادّه

داشته    گونهآن  رسد نمینظر  به  الوصف مع اشتهار  شاعري  به  باید  در  استکه  فرهنگ  . 
دو شاعر مدخل شده است که فعالً ارتباطی میان آن دو    ، ذیل »فخر شیرازي«  ،سخنوران

ابوالقاسم فخراالشراف   در    فارس   سرایاننسخدانشمندان و  . در کتاب  ایمنیافتهو میرزا 

 ترجمان، صاحبنام برده شده که در آنجا پدر    يذکر »فاخري فسایی« از »فخراالشراف«

فسایی محمدجعفر  است:  معرفی شده  فسایی  فاخري  همان  فاخري    ،یعنی  به  متخلّص 

به   عنایت  با  البته  که  بعید است همان شخص  نام  بودنفساییفرزند فخراالشراف  برده، 

گفتنی است که نگارنده هنوز از تاریخ تولد یا مرگ میرزا ابوالقاسم  .  باشد  ما  يمطالعهمورد  

 ماهديدر    ،که مشارٌالیه  داردمیحال مقدّمتاً معروض  بااین  ؛ فخراالشراف سندي نیافته است
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در قید حیات    ،شمسی )سه سال و اندي پس از سرایش ز گهواره تا گور...(  1318سال  

  1318 ماهديشمسی تا   1315اریخ وفات شاعر میان مهرماه ت ،دیگرعبارتنبوده است. به

 شمسی محصور است. مستند این تاریخ پس از این خواهد آمد.

 

 ت پيدایش »ز گهواره تا گور دانش بجوی« يکيف . 3.3

حکمت )که عجالتاً در دست    هاينوشتهیک از  در هیچ  ،رفت  اياشارهپیش از این    کهچنان

ت سرایش آن ارائه  یکه دیگران از وي، راجع به سراینده و کیف  هاییقول هست( و نقل

به دستور حکمت سروده شده اندداده این مصراع  اینکه  بر  داّل  ، وجود است  ، شاهدي 

حکمت شنیدم که او    اصغرعلیکه »...از  سجّادي آمده    اشعار معروفندارد. تنها در کتاب  

پیشنهاد کرده و او به نظم درآورده و این   الکالمی ملکین حدیث را به مرحوم عبدالجواد  ا

  سجادي،)  «ایمنیاوردهدست  مطلب را حکمت در جایی نیز نوشته که آن یادداشت را به

باید بپذیریم که حکمت را در    ،اگر سالمت انتقال این قول را قطعی بدانیم  .(472:1374

این گفتار سهوي روي داده بوده است. چه با عنایت به شواهدي که ارائه شد و پس از  

نه  آیدمیاین   عبدالجواد    توانمی،  به  را  نه   الکالمیملکاین سروده  و  دانست  منسوب 

ر  بلکه باید تأکید کرد که شاع   ؛حکمت سروده شده است  «پیشنهاد»گفت که به    توانمی

به    ،مصراعاین   را  آن  که  است  فخراالشراف  )رئیس    «خواهش»همان  فرهودي  حسن 

به نظم فارسی درآورده است.    ،شمسی(  1315ساالن در سال  تعلیمات اکابر آموزش بزرگ

به چاپ    پرورش   و  ي آموزشمجلهداشته که متن آن در    ايخطابه  ،1318  ديفرهودي در  

 که با یادداشت حاضر مرتبط است:  ایمردهرا آو رسیده است. بخشی از همان خطابه
که    سوادان یا کسانی کنم: یکی اندرز به بی سوادي ذکر می »اکنون چند شعار براي مبارزه با بی 

سوادي. بنده  سواد ناقص دارند به تحصیل سواد و دانش و دیگر تأکید باسوادان در مبارزه با بی 

  ها را از کلمات بزرگان ي ساختن چنین شعارهایی نیافتم، سعی کردم آن چون خود را شایسته 

مرحوم  ي حدیث نبوي که  که مناسب با مقصود باشد، اقتباس نمایم. این است که در ترجمه 

به مصراعی فارسی سروده،    به خواهش بنده   کارمند وزارت فرهنگ، در چهار سال پیش فخر، 

 (. 29  - 17  : 1318)فرهودي،    کنم: ز گهواره تا گور دانش بجوي...« ذکر می 
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زنده نبوده است. حسن    1318آید که فخراالشراف، در دي  می بر از لفظ »مرحوم« چنین  

آمده، با وي  ها از کارمندان و زیردستان حکمت به شمار می فرهودي عالوه بر اینکه در آن سال 

ود از او بسیار یاد کرده است  هاي خ روابطی صمیمانه نیز داشته است و حکمت در یادداشت 

(.  389،  385،  21۶،  244،  240،  232،  219،  177،  1۶4،    83:  2، ج 1397ي،  حکمت شیراز   )رک. 

غرض آنکه اگر این سروده به دستور یا پیشنهاد حکمت به نظم آمده بود، فرهودي هرگز به  

صورت مکتوب، خویشتن را باعث  ي رسمی و سپس به داد که در یک خطابه خود اجازه نمی 

به  بانی  ک نظم و  معرفی  سروده  این  زندگانی  آمدن  مهم  تواریخ  و  آثار  و  احوال  باب  در  ند. 

 پرازیم.  تر ضروري است که در جستاري دیگر به آن می دقیق تر و  فخراالشراف، تحقیقی گسترده 

 

 گوی« »چه خوش/ چنين گفت پيغمبر راست  ی. درباره4.3

شخصه  نگارنده به شود. ي مصراع فوق، به هر دو صورت متداول است و خوانده می آغازینه 

است که این    ( نوشته 137۶»چه خوش گفت...« را بیشتر شنیده و دیده است. دبیرسیاقی ) 

؛ اما باید دانست  9هاي اخیر به مصراع »ز گهواره تا گور...« افزوده شده است مصراع در سال 

سابقه  افزوده که  دهه ي  به  مربوط  مصراع،  این  به    1370یا    13۶0ي  شدن  بلکه  نیست، 

ترین  گردد. در حال حاضر، قدیم آمدن »ز گهواره تا گور...« باز می نظم چند پس از به هایی ل سا 

است. محمدي    1324آبان 4  شود، مربوط به  اي که در آن، این دو مصراع توأمان دیده می نوشته 

ي  مجله اسفند همان سال، در    24تا    1324آبان 4اردهالی در سلسله مقاالت موضوعی که از  
نگاشته، حدیث »اطلبوا العلم...« و بیت »چه خوش گفت...« را عنوان قرار داده    م اسال   آیین 

سمتی    1320ي  برادران سّید که ظاهرًا در دستگاه فرهنگ در دهه  بر این، عامله  است. عالوه 

ي آموزش و پرورش  شمسی که مکتوب آن در مجله   1323اي به سال  داشته، ضمن خطابه 

»ز گهواره تا گور...« را بدون قرینش، »چه خوش گفت...« قرائت    نیز به چاپ رسیده، مصراع 

شود که تا این تاریخ، هنوز مصراع  (. از اینجا معلوم می 512:  1323کرده است )برادران سید،  

»چه خوش گفت...« پدید نیامده بوده است. این شخص عنایتی ویژه به درج شعر در سخن  

اي، شش هفت بیت گنجانده است و اي بسا  صفحه سه   ي اي که در همین خطابه گونه داشته، به 

صورت بیتی  پدید آمده بود، آن را به همراه دیگر مصراع، به که اگر این مصراع تا آن تاریخ،  
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ي تواریخ و شواهدي که ارائه گشت، عجالتًا باید تاریخ  کرد. بر پایه براي حّضار قرائت می 

محصور بدانیم. ناگفته نماند که    1324ن  و آبا   1323پدیدآمدن مصراع نخست را میان دي  

شده را شاعر این  نگارنده، در حال حاضر دلیل متقنی در دست ندارد تا محمدي اردهالی گفته 

شود؛  شود که عبارت »چنین گفت...« در متون بسیار دیده می مصراع بداند. همچنین، یادآور می 

که هیچ بیتی با  ز شده است. درحالی بیت با این عبارت آغا   700الاقل    شاهنامه براي مثال در  

  بوستان در    ذیل »چ«(.   : 1394»چه خوش گفت...« شروع نشده است )اصالنی و پورتقی،  

بیت به »چه خوش    11بیت، به »چنین گفت...« ابتدا شده است و    11کم  سعدي نیز دست 

که پس از این خواهد    االبیات(. ازطرفی همان گونه کشف     12۶5:  1394گفت...« )سعدي،  

گوي« در شعر فردوسی به کار رفته است. مراد آنکه ترکیب یا  آمد، ترکیب »پیغمبر راست 

طبعی بر  ي هر موزون نماید و از عهده بازنویسی چنین الگوهایی، کار چندان دشواري نمی 

 اي نباشد. ار ساده آید؛ بنابراین، یافتن شاعر این مصراع شاید ک می 

 گوی« اصالت ترکيبِ »پيغمبر راست .1.4.3

که بعدها به    گوي«معتقد است که مصراع »چنین گفت پیغمبر راست  ،(1389دبیرسیاقی ) 

  توجهی بیتسامح یا  »   است و افزاینده از سر  «نااستوار»  »ز گهواره تا گور...« افزوده شده،

چراکه ترکیب    ،گوي« برگردانده استمبر راست« را به »پیغالصّادقیننبی»   اطالعی«،بیو  

  . گوي«گوي« و »پیغمبر غیر راست؛ یعنی »پیغمبر  راستکندمیاخیر نوعی تناقض را القا  

امیدوار است که این مصراع نااستوار    ،همین سبب دبیرسیاقی در پایان یادداشت خویشبه

 بعدي محقّقان حذف گردد.  هاينوشتهاز 

لحاظ  و به   اي موجز و سودمند نوشته (، در پاسخ به این دیدگاه مقاله 1390مصطفی ذاکري ) 

ي نظر وي چنین است که در  منطقی و اصولی، از این ترکیب، رّد ایراد کرده است. خالصه 

»راست  لفظ  می اینجا  به حساب  پیغمبر  ذاتی  منف گوي« صفت  موصوف خود  از  و  ّک  آید 

پذیر نیست؛ »مثاًل وقتی بگوییم خداي دانا، مفهوم آن چنین نیست  شود و خالف آن امکان نمی 

راست  پیغمبر  مصراع  چنین گفت  آنکه  . خالصه  هم هست...  نادان  هیچ  که خداي  گوي، 

اشکالی ندارد و بلکه تأیید است بر آنکه حضرت رسول به راستی و درستی فرموده است که  

ال  شود که چنین  نگارنده نیز یادآور می   ( 28:  1390ذاکري،  مهد الی الّلحد« ) اطلبوالعلم من 
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ترکیبی در شعر قدیم سابقه دارد و از حیث کاربرد ادبی نیز خالی از اشکال است. بهترین  

 فرماید: که از زبان گشتاسب می ؛ آنجا فردوسی نقل کرد   ي شاهنامه شواهد را باید از  

                  گوي راسته فرمان پیغامبر  ـــب   د روي    ـــد آذر آریـــوي گنبــس
 ( 43: 2، ج1394)فردوسی، 

 : فرمایدمیو در جاي دیگر از زبان بهرام گور 

 گويراستور  پیغامبر  ـــم  پـنُه  پیشین به روي      گفت زردشت نَهم 

 ( 485 ،)همان

است، این ابیات وجود    ترتیب داده   شاهنامه گفتنی است در چاپی که خود دبیرسیاقی از  

  دوم بیت   از  دوم   مصراع  که در ضمن  ( 1811: 4ج   و   1299: 3ج   ، 1370 فردوسی،  رک. ) دارد  

است راست   پیغمبر   براهیم :  صورت به   چاپ،   همین   در  شایسته    . گوي، ضبط شده  بنابراین، 

گوي« لزومًا شخصی  ي »چه خوش/ چنین گفت پیغمبر راست نیست که گمان بریم سراینده 

ویژه هنگامی که به یاد بیاوریم فردوسی چنین  توجه بوده است؛ به کار یا بی اطالع یا مسامحه بی 

 فرماید:ستم می که در خان دوم از زبان ر آنجا   ترکیبی را در باب حق تعالی نیز به کار برده است. 

 گوي تهمتن سوي آسمان کرد روي                 چنین گفت کاي داور راست  

 ( 212:  1ج ،1394همان،  ؛302: 1، ج1370)فردوسی، 

 جاي دیگر نیز در بخش پادشاهی شیرویه از زبان خسروپرویز فرموده است: 

 راستگوي ن گفت کاي داور ــهمانگه سوي آسمان کرد روي               چنی

 ( 1045:  2، ج1394و همان،  24۶9: 5، ج1370)همان،

.  اندکردهحدیث را به پیامبر اسالم رد  این  انتساب    ،گفتنی است که بعضی پژوهشگران

  ي هاین نوشته بیرون است و همانا در حیط  يحوصلهازآنجاکه پرداختن به این موضوع از  

ک:  ر)براي نمونه    دهیممیرجوع  را به کتب مرتبط    مندانعالقهتخصص نگارنده نیست،  

 (.                                    3۶0و  359: 1395اسفندیاري، 

 . »اطلبوا العلم من المهد الی الّلحد« از لحاظ ترجمه 2.4.3

شمسی    1315( بر آن است که مصراع »ز گهواره تا گور...« قبل از سال  1389دبیرسیاقی ) 

داشت،  می کند که اگر پیش از این تاریخ وجود  گونه استدالل می وجود نداشته است و این 



ـ ــــ  حميدرضا فهندژسعدی /ی »ز گهواره تا گور دانش بجوی«...های تازه درباره آگاهی  167  ــــــــ

 

شمسی(، ذیل حدیث »اطلبوا    1311)چاپ اول  امثال و حکم  قاعدتًا دهخدا آن را در کتاب  

به  آن  نظیر  اقوالی  یا  می العلم...الخ«  است.  دست  بوده  درست  زیادي  حّد  تا  وي  دلیل  داد. 

»ز گهواره تا گور    دانیم، مصراع گونه که می همان حال، یکی دو نکته را باید یادآور شویم؛  بااین 

لم من المهد الی الّلحد« نیست و قاعدتًا  ي دقیقی از حدیث »اطلبوا الع دانش بجوي«، ترجمه 

ي مألوف، بر وزن شاهنامه حسن و حالوتی دیگر  که ترجمه   البته   »بجوي« باید »بجویید« باشد. 

ي  شمسی، دست به ترجمه   1315هاي بعد از  دارد. غرض آنکه بعضی از مترجمان که در سال 

اند و اگرچه این مصراع  جمه کرده صورت دقیق تر اند، آن را به حدیث »اطلبو العلم...« یازیده 

اند. براي  در افواه بوده است، آن را چونان معادلی براي این حدیث  منسوب به پیغمبر نیافته 

در   آموزش مجله نمونه  دهم، ش    پرورش   و   ي  فروردین  1)سال  مترجمی  48:  1319،   ،)

تا گور دانشجو باشید« ترجمه کر ناشناس، این حدیث را به  ده است و  صورت »از گهواره 

صورت »از گهواره تا گور دانش  ، به الفصاحه نهج شمسی( در    1324ابوالقاسم پاینده )حدود  

امثال  توان گفت که اگر این مصراع در زمان تألیف  (. بنابراین نمی 218:  1382بجویید« )پاینده،  
اي براي حدیث  عنوان ترجمه داشت، حتمًا دهخدا آن را به شمسی( وجود می   1311) و حکم  

ي  توان دریافت که موّلف درزمینه گزید؛ چه با نگاهی اجمالی به این کتاب، می منظور بر می 

تواند  است و این خود می   ي یکسانی نداشته یابی اشعار و اقوال تازي، شیوه ترجمه و معادل 

ي دهخدا از این حدیث چنین است: »از گاهواره تا  اي باشد. ترجمه موضوع واکاوي  جداگانه 

   10(. 183:  1، ج 1383پی دانش روید« )دهخدا،    گور در 

 شهرت »ز گهواره تا گور دانش بجوی« در خارج از ایران  .3.4.3

بخش  ها در ایران روایی داشته است و همواره زینت تنها دهه ي دیگر آنکه این بیت، نه نکته   

این، بیرون مرزها نیز پسند  از ظاهرًا پیش   هاي آموزشی و فرهنگی بوده و خواهد بود. مکان 

ها جاري. آقابزرگ تهرانی در کتاب  بودنش بر سر زبان افتاده بوده است و به مناسبت نبوي 

این بیت را یکی از علماي نجف، به نام الشیخ محمود    است که آورده    عالم الشیعه طبقات ا 

آنکه از شاعر آن یادي  ق(، براي او خوانده بوده است، بی 138۶  - 1307االسالم السلماسی) شیخ 

اي نکرده است. از فحواي کالم آقابزرگ  االسف آقابزرگ به تاریخ این دیدار اشاره کند. مع 

ي معرفی  شنیده است. وي در ادامه بار بوده که می که این بیت را براي نخستین آید  چنین بر می 
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نویسد: »... و اشتغل فی الّنجف سنین و صدرت له االجازه من شیخنا  همین شیخ سلماسی می 

ه، و قد کتب بخّطه کراریس فی فوائد متفّرقه، رایت  133۶الشریعه االصفهانی فی سنه  شیخ 

 به الکشکول. و انشدنی شعرًا فارسیًا لم یسّم قائله: بعضها و لو جمعت تصیر ش 

 گوي          ز گهواره تا گور دانش بجوي«چنین گفت پیغمبر راست  

( 317: 17ج ،1340)آقابزرگ تهرانی،   

 

 گيری . نتيجه4

نتیجه آنکه مصراع »ز گهواره تا گور دانش بجوي« را عالوه بر فردوسی، به »سعدي« نیز نسبت  

به نام سعدي درج    نامه دهخدا لغت قدر مورد قبول بوده که در  اند و این انتساب آن داده می 

اي که در آن، این مصراع به فردسی  ترین نوشته گشته است. در حدود این پژوهش، قدیم 

ي این  است. نام و لقب اصلی سراینده   شمسی   132۶، مربوط به اسفند  ده است نسبت داده ش 

کرده است.  مصراع، میرزا ابوالقاسم »فخراالشراف« شیرازي بوده که در شعر »فخر« تخّلص می 

تاریخ شناخته شده است که یکی به  از این شاعر، عالوه بر »ز گهواره تا گور...«، دو قطعه ماّده 

شمسی و دیگري به مناسبت انتقال    1315ي زنجان در سال  ستان دخترانه مناسبت تأسیس دبیر 

شمسی سروده شده است.    1302ساختمان وزارت علوم به عمارت مسعودّیه، در حدود سال  

ابوالحسن میرزا، فرزند حسام وي داماد شیخ  شاه قاجار بوده  السلطنه، فرزند فتحعلی الرئیس 

دست هست که مخاطب آن فخراالشراف است. میرزا    الرئیس در اي به خط شیخ است. ملّطفه 

منصبان وزرات معارف و صنایع مستظرفه در عهد  ابوالقاسم فخراالشراف، یکی از صاحب 

به سال  پهلوي اول به شمار می  این مصراع را  با    1315آمده است و  مبارزه  شمسی، سال 

ن، از روي حدیث  ساال ي آموزش بزرگ سوادي، به خواهش »حسن فرهودي«، رئیس اداره بی 

مالقات   نخستین  است.  درآورده  پارسی  نظم  به  الّلحد«  الی  المهد  من  »اطلبوالعلم  نبوي 

با علی  از    1290اصغر حکمت، در سال  فخراالشراف  افتاده است.  شمسی در شیراز اتفاق 

نیم  دا ایم؛ تنها می ه دست نیاورد احوال و تواریخ مهم زندگانی فخراالشراف هنوز اطالع دقیقی به 

شمسی، یعنی سه سال و اندي پس از سرودن این مصراع، در    1318که وي قطعًا در دي  

»چه  مصراع  افزایش  و  سرایش  تاریخ  است.  نبوده  پیغمبر  حیات  گفت  چنین  خوش/ 
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شمسی نیست؛ بلکه    1370و    13۶0هاي  هاي متأّخر، یعنی دهه گوي«، مربوط به دهه راست 

گردد. محتمل  شمسی باز می   1324ي حاضر(، به آبان  عه ترین کاربرد آن )در حدود مطال قدیم 

آبان    1323ي زمانی دي  است در فاصله  ترکیب  1324تا  بر  باشد.  ، سروده و افزوده شده 

لحاظ منطقی و اصولی ایردي نیست که ازلحاظ سّنت و کاربرد  تنها به گوي«، نه »پیغمبر راست 

فردوسی حداقل دو بار دیده    ي هنامه شا ادبی نیز بدون اشکال است؛ چراکه این ترکیب در  

گوي« به  صورت »داور راست ي خداوند، به شود. فردوسی مشابه همین ترکیب را درباره می 

ي کاماًل دقیقی از آن حدیث نبوي  کاربرده است. »ز گهواره تا گور دانش بجوي«، ترجمه 

، حدیث  شمسی(   1315ي منظوم این مصراع ) نیست و بعضی مترجمان که بعد از ترجمه 

اند.  عنوان معادل نپذیرفته اند، آن را به هاي گوناگون به پارسی برگردانده نبوي را به مناسبت 

ي آن را  آنکه خود پیش از آن شنیده باشد و نام سراینده آقابزرگ تهرانی، این بیت را ظاهرًا بی 

گیري و حسن  ي فرا دهنده بداند، از زبان یکی از علماي ساکن نجف شنیده بوده است که نشان 

 ي منظوم است.  قبول این ترجمه 
 

 ها یادداشت
  خطا  که  آمده (  فعول  فعلون   فعلون  فعلون )  صورت  به   بحث  مورد  مصراع   وزن   مقاله   این   ابتداي   در .  1

  بنابراین   شود می   نوشته (  فعولن )   صورت   به   متقارب   بحر   سالم   رکن   مشهور،   َشکل   بر   بنا   چه   است 

  حدیث   باب   در   همچنین   دبیرسیاقی .  است   صحیح (  مقصور   مثمن   متقارب :  فعول   فعولن   فعولن   فعولن ) 

  در   را   آن   نیز   فردوسی   ابوالقاسم   حکیم   که   حدیثی : » است   نوشته (  الّلحد   الی   المهد   من   العلم   اطلبوا ) 
  شهر  من   که :  است   آورده (  ع )   طالب ابی   بن   علی   و   خود   ي درباره (  ص )   اسالم   پیامبر   زبان   از   شاهنامه 

  تو /   اوست   راز   سخن  کاین   دهم   گواهی /  است   پیغمبر   قول   سخن  این  درست /    است   در  علّیم   علمم 

(  نخست  بیت )  الّذکر سابق   ابیات   مضمون  که   شود می   یادآور   نگارنده . « اوست  پرآواز  گوشم   دو  گویی 

 . « الخ ... العلم   اطلبوا »   حدیث   نه   است   « بابها   علی   و   العلم   مدینه   انا » مشهور   حدیث   به   مربوط 

  دبیرسیاقی   نخست   یادداشت   از  وي  که  است   آن  گویاي  مقاله  ابتداي  در  ذاکري  کالم  فحواي.  2

 .  است  بوده اطّالعبی( 137۶)

اي را سهواً از  ( لقب و کنیه137۶. ضیاء در نقل انتساب میرزا ابوالقاسم از یادداشت دبیرسیاقی )3

است: »...گوینده این شعر را میرزا ابوالقاسم ملقّب به فخراالسالم،    است؛ وي نوشته  قلم انداخته



ـ ـــ  170  (48پياپی) 1400  تابستان، 2ی شماره ،13 سال /ادب( )بوستانشعرپژوهی  ی مجله  ــــــــ

 

حسام دانستهداماد  فتحعلی(  )فرزند  میالسلطنه  یادآور  نگارنده  که  اند«.  نوشتۀ    توجّهبا  شود  به 

فرزند   الرئیس ابوالحسن میرزاشیخ( ”میرزا ابوالقاسم ملقّب به فخراالسالم، داماد  137۶دبیرسیاقی )

 شاه“صحیح است.  السّلطنه فرزند فتحعلیحسام

 . است   واضح  سهو  که آمده «مجوي»: مجله متن در. 4

  به   حکمت   که  است   هایییادداشت   سلسله  عنوان  «هزارصباح»  یا   «صباح  صد»  یا   «صبح  صد. »5

 آن  پیشاپیش  خود  کهچنان  است؛  آوردهمی  فراهم  ادبی  علمی  جنگ  یا  مجموعه  یک  تدوین  منظور

  رک.   نمونه  براي )  کندمی  معرّفی  «صباح  هزار  کتاب»   و   «صبح  صد   کتاب»  و  «صباح  صد  کتاب»  را

  همین   از  منتخبی   دبیرسیاقی(.  487  ،479  ،371  ،355   ،303:  1ج  ،1397شیرازي،  حکمت 

 .    است  کرده درج حکمت  انجامره دوم جلد در را هایادداشت 

 (. شش:  2ج شیرازي،  حکمت  رک.)  است  دبیرسیاقی از عنوان این. ۶

  هايمناسبت  به باري چند ، ...«گور  تا گهواره ز» يسراینده نام حکمت  هايیادداشت  در البته. 7

 . حاضر مقاله ي ادامه به بنگرید. است  آمده دیگر

  ، 599  ،  271:  2ج  ،1384  شیرازي،  حکمترک.    )  «فخراالسالم»   این  ي درباره  بیشتر  اطالع  براي   .8

 (.321: 2ج ،1397 همان، نیز و ؛ ۶04 ، ۶01 ، ۶00

 .باشد درست (  خمیس)  شنبه پنج باید. دهدنمی وفق  تاریخ این با «جمعه» روز. 9

...«  گفت   خوش   چه»  را   نخست   مصراع   آغاز  (137۶)  خود  نخست   یادداشت  در  دبیرسیاقی .  10

 . است  نموده ضبط...« گفت  چنین» صورت به( 1389)  دوم در یادداشت  و است  نوشته

  بریدي   ناخوشی  بر/     گور  تا  گاهواره  از  رفتی  سال  پنجاه»:  فرموده  مناسبتی  به  نیز  ناصرخسرو.  11

 (. «گاهواره» ذیل ،نامهلغت ) «ش بستی بدین راهی
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 . العربی  تراث

 .سخن: تهران. خسروان دفتر(. 1394. )سجّاد آیدنلو،

  سخنرانی . ) «شاهنامه   به   آنها   یافتن راه   چگونگی   و   ساختگی   هاي بیت »   (. 1390)   . ــــــــــــ 

   : فرهنگ   و   قلم   اهل   تلگرامی   کانال   در   بازنشر   و   خالصه (. ایرانشناسی   بنیاد   در 



ـ ــــ  حميدرضا فهندژسعدی /ی »ز گهواره تا گور دانش بجوی«...های تازه درباره آگاهی  171  ــــــــ

 

t.me/ahleghalamvafarhang  https://    

 . کویر: تهران. دینی شناسیآسیب(. 1395. )محمد اسفندیاري،

 . سخن: تهران. شاهنامه یاببیت(. 1394. )پورتقی  معصومه و فرهاد اصالنی،

 .   8-۶  صص ،98 يمارهش  ،حافظ يمجله. «ایرانشناسی هاي پاره(. » 1391. )حسن امین،
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 (. افست   طریق   به   چاپ   تجدید )   تهران   دانشگاه :  تهران .  نامه لغت (.   1335. ) _____________
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 .علمی: تهران دبیرسیاقی، محمد کوشش  به. شاهنامه(. 1370. )ـــــــــــــــــ

)حسن  فرهودي،  .1318«   پرورش   و  آموزش.  «بیسوادي  با  مبارزه:  سالمندان  آموزش(. 

 .29-17  صص ،12 و 11 هايمارهش ،9  سال  ،(تربیت و تعلیم)

  آیین .  «اللحد  الی  المهد  من  العلم  اطلبوا   اهلل  رسول   قال (. »1324. )ابراهیم  اردهالی،  محمّدي
 .4  ص  ، 83  يمارهش  ،اسالم

  مرکز   و  موزه  کتابخانه،:  تهران،  1ج.  االدب  مدینه(.  137۶. ) محمّدعلی  نائینی،  مصاحبی 

 . اسالمی  شوراي  مجلس  اسناد

_____________________(   مرکز   و  موزه  کتابخانه،:  تهران،  2ج.  االدب  مدینه(.  137۶. 

 . اسالمی  شوراي  مجلس  اسناد
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