
  زبان و ادب فارسی                        

  ادبیات دانشگاه تبریز نشریۀ سابق دانشکده       

  224شماره مسلسل ، 90، پاییز و زمستان 64سال   

  

  یجیالهنیافته از حزینو يانامه ۀیبرپا يدر عهد صفو یر فارسشع نقد يهان تجربهینخست
  

  1اسداهللا واحددکتر 

  دبیات فارسی دانشگاه تبریزدانشیار گروه زبان و ا

  دهیچک

ت یاز اهمی، ن مراحل نقد شعر فارسینخست يریگبه لحاظ شکل يصفو عهد

سبب  به وجود ي، و هند یرانیشاعران ا ییارویرو، ن دورهیدر ا. برخوردار است یخاص

در ها  شهین اندیلب اغا. بوده است يدر عرصۀ شعر و شاعر يانتقاد يهاشهیاند آمدن

ثبت ها  است که در قالب نامه ییهاها و پاسختراجم احوال و پرسش، هاذکرهت يمطاو

آرزو در خاننیالدو سراج یجین الهیسهم حز، ن عهدیاان شاعران یدر م. نداشده

دو مرجع بالمنازع ، آن دو. استو منتقدان  گر شاعران یش از دیها بشهین آن اندیتکو

که در ساختار -شانیا يات انتقادیو در آرا و نظر اندو نقد شعر شناخته شده يدر داور

توان به وضوح  می را يو هند یرانیتقابل نقد ا - شودیخالصه م يو معنا محور يمحور

 -یجیالهن یاز حز ياۀ نامهیرا بر پا ینقد شعر فارسهاي  ن تجربهین مقاله نخستیا. دید

 نشان -نوشته است یقاناز اشعار خا یآرزو دربارة برخکه در پاسخ به سؤاالت خان

مورد نقد و  یقاند خایده از قصایازده قصیت از یست و پنج بین نامه بیدر ا. دهد می

ن یحز يد که آرزو به خاطر استادیآ ین برمینامه چن ياز فحوا. است قرارگرفته یبررس

به زعم چرا که ؛ داردیعرضه م بر اواشکاالت و اعتراضات خود را ی، در زبان و شعر فارس

  . افت استین نوع دریبهتر، افت شاعر از شعریدر، رزوآ

تصرّف در کلمات و ، بر قرائت نادرست شعر یشتر مبتنیخاستگاه سؤاالت آرزو ب

اشارات و ، و باالخره عدم توجه به روابط یوان خاقانیدهاي  اختالف نسخه، ف آنهایتصح

نقل و ، کش شعراان کشایب. ن از جانب اوستیر و مضامیبانش تعیحات در آفریتلم

س آراء دو نامه بر اسا يل انتقادینقد شعر و تحلگیري  ان شکلیطرح جر، ح نامهیتصح

   . اندمقاله نیاز اهم اهداف ا، شاعر

  

 ،تصرّف ،نقد شعر ،افت شعریدر، رقعه ،نامه ، خان آرزو،نیحز: هاي کلیدي واژه

  . اختالف نسخه

                                                          
Î!!!20/2/90: تأیید نهایی   1/12/89: تاریخ وصول  
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  مقدمه  - 1

 یازجمله مسائل، نیران زمیخ و فرهنگ ایدوار مختلف تارق در مکتوبات بازمانده از ایتحق

 در؛ است شده ت قلمدادیاهم یمحقّقان مغفول مانده و ب و د اغلب پژوهشگرانیاز داست که 

ی، علم يهاو نامه اتیاخوان، اتیوانید، اتیاعم از سلطان؛ با انواع مختلفش، که مکتوبات یحال

و  یفرهنگی، علمی، اجتماعی، اسیسی، خیناشناختۀ تار يها شناخت افق يبرا بکر است يبستر

ی، اسیسی، خ اجتماعیتاری، خیمختلف اعصار تار يها گر سخن اگر با استناد به نامهیبه د؛ یادب

 یقیتحق -یخیتار ن آثارید جزو قابل اعتمادتریترد یب، ن شودیتدو ياهر دوره یو علم یفرهنگ

  . خواهدبود

، ادشدهی يها از نامه ییهادر کنار مجموعهی، گ و ادب فارسفرهن یخیان ادوار تاریدر م

عالوه بر دربرداشتن  -ن آثاریدست است که وجه غالب ا شاعران در عرفا و، از علما ییهانامه

 ه رد و بدلین کاتب و مکتوب الیکه از جانب است ییمشتمل بر پرسشها و پاسخها -یرنگ اخوان

؛ القضاتنیعيهانامه؛ ریالخیدابیسعیمکتوبات اب؛ ییسناب یمکات: از آن جمله است. دنشو می

هم هست که  ياپراکنده يهانامه، هانیعالوه بر ا. یجیاله نیرقعات حز باالخره و موالنا مکتوبات

ی، جیاله نیحز نامۀ. انداز چشم محقّقان دور بودهمصون مانده اما  یخیو تار یعیاز حوادث طب

از ، همان عهد يشاعر و منتقد هند، آرزو خان یعلنیالد سراج بهي، ر عهد صفویشاعر شه

رزو دربارة آبه سؤاالت خان یجیاله نیحز يپاسخها، رقعۀ مذکور. هاست ن نوع نامهیجملۀا

  . است یشروانیاز اشعار خاقان یبرخ

در ی، جین الهیروزگار حزو  يعصر صفوتا  یشعر و نثر فارسگیري  از آغاز شکل اگرچه

 که در شعر و نثرِ يبه طور، داشته است يامالحظه قابل یخینۀ تاریشینقد شعر پ یرانیفرهنگ ا

ن یعي، انوري، سمرقند یعروض ینظام، ناصرخسروي، چون عنصر یسندگانیشاعران و نو

 خورد می از نقد شعر به طور پراکنده به چشم ییهارگه، و مجد همگر ینظامی، القضات همدان

ن مراحل نقد ین نخستین به لحاظ تکویحز يات شعریروزگار ح یول .)88، 1381، واحد. رك(

و هم به لحاظ  یخیهم به لحاظ تار، ادشدهین نامۀ یبنابرا. برخوردار است یت خاصیاز اهم، شعر

ن مسأله گواه آن است که بازار نقد یا. ت استیحائز اهم ،ینقد شعر فارس يجد ۀن نمونینخست

در اي   رونق نبوده است اما به صورت مدون آثار شناخته شده بی چندان يش از عهد صفویشعر پ

تا  - افته بودندیف یتأل، دنه نق، که اغلب آنها به قصد آموزش-یغجز کتب بالی، حوزة نقد ادب

 يمباحث انتقاد يشاهد نشو و نما ين که در عهد صفوآحال . ستیعهد مورد بحث دردست ن

 يانهایکه حاصل رونق جر ییم تا جایهست یشعر فارس ژهیبه وات، یمختلف ادب يهادر عرصه
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هاي  ان کشاکشها و مجادلهیر شعرا و بعاست که دربردارندة نقد ش ییو کتابهاها  تذکرهي، انتقاد

مربوط هاي  و تذکرهها  رساله، مکتوب ينقدهاوجود  ربه خاط رن در دورة مذکویبنابرا. آنان است

   . به دست آورد یوة مدونینقد شعر ش يتوان برا ، میبه نقد شعر

نقد  يریگان شکلیبه جر، گریکدیبا ران و هند یاي  به کشاکش شعرا ین مقاله ابتدا با نگاهیا

شاخص هاي  کرد به چهرهیپردازد سپس ضمن رویم ن هندیدر سرزم يدر عهد صفو یشعر فارس

و  سازدیموشن شعر رنقد گیري  را در شکل یجین الهینقش و سهم خان آرزو و حز، حوزة نقد شعر

  . پردازدیآن م يل انتقادیتحل به، الزم يادداشتهایهمراه با ، نیحز باالخره با نقل نامۀ

  

   یو بررس حثب  - 2

  گریکدیبا  ران و هندیشاعران اکشاکش  - 2-1

ر یبانگیگر یو ادب یخیتار مختلف يهاکه در دورهاستیازجمله صفات، حسدورشک، رعونت

ک شاعر و رونق هنر او و یق یتوف. البتّه شعرا هم از آن مبرّا نبوده اند. وده استز بیختگان نیفره

که در اشعار  يطورشد بهیمگر ید يسبب رشک شعرای، ا کانون ادبی ک درباریاو در  یابیکام

ن جدالها یاگرچه ا 1.دیگردیغاز مآن ین طرفیاندند و نزاع بینمایش را مید و رشک خوخود حس

 يبر له شاعر«گاه  ینعمان یشد اما به قول شبلیمنجر م ییاه به هجو و بدگوو کشمکشها گ

  .)131:ینعمان(  »دیگرد می و بسط شعر و ادب یتمام شده و سبب ترقّ

ان شاعران یرقابت م ینوع، ران و هندیا یو ادب یآغاز روابط فرهنگ ين سالهایاز نخست

 یباب د و گاهیانجام ی میگیو دشمنا زیگاه به ست ن رقابتهایا. ان هند آغاز شدیگو یو فارس یرانیا

که  یرانیژه شاعران ایم هند به ویان مقیرانیا« ک سویاز . دکر می باز ید در حوزة نقد ادبیجد

 .)1379 ،134 ی،فتوح( ».دادند نمی ان نشانیبه هند یوجهچندان ت، داشتند یشهرت و حرمت

افت که یتوان  می بعد از حضور در هند یجین الهیزرا در اشعار ح ییاعتنا بی نین نمود ایمهمتر

نغز و با آن همه خدمات بزرگ به  ين آنها را با همۀ شعرهایحز« یکدکن یعیبه قول استاد شف

 در مذمت و هجوو  .)16، 1375ی، کدکن یعیشف( »کرد می ریتحق یرانیو فرهنگ ا یزبان فارس

و  ختگانینسبت به فره ییاعتنا یب يودهاگر نمیاز د . سرودیمار شعر یهند و شاعران آن د

م یاز گل يپا« :سدینویمنتقدان هند م او در مذمت. است رزا جالالیمهاي  نامه، هند منتقدان

ده و بنان از یبا دست بر. . . ؛ دنیدة خفّاش در پرتو آفتاب نگریبه د. . . ، دنیخود دراز کش

ر و نکته ید را سخن سنج و حرف گنان گذاشتن و خویانگشت بر حرف سخن آفر، دست رفته

را  ین مستلزم ناشناختن خود است که خدا ناشناسیخرد انصاف گز يبه فتوا، شناس پنداشتن
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 ر وین تحقیدر برابر ا گر سویداز  .2)300 ،1374یی، طباطبا يجالال( »خدا نخواسته الزم دارد

. آغاز کردند يناسازگار یرانیبان هند ساکت ننشستند و با شاعران ایشاعران و ادی، حرمت بی

 يو با حسد بردن به گرم بازار 3به مقابله برخاستند ف هندیاز شعرا و معاراي   ب دستهین ترتیبد

سواد قلمدادکردند و در  بی ف و خود آنان رایدر نظر ارباب خرد اشعار آنان را سخی، رانیشاعران ا

که خان آرزو در اي   به گونه؛ دندیناز یخود در شعر و زبان فارسو مهارت  یعوض به زباندان

 یگفته که ملّا شما فارس 4رانیا ياشعراز  یکیبه  هند ياز فضال یبعض«: سدینو می کتاب مثمر

ت کردة یپس ترب. . . . يو انور یمثل خاقان شما يو ما از فصحااید  خود آموخته يرزالهایرا از پ

  .)33 ،1991، خان آرزو( »نین القاصرفافهم الّا فکن ماند  ت کردة عوامیخواص بهتر از ترب

جۀ آن یکشاکش نقد شعر گشود که نت يبرا يدیعرصۀ جد، زهاین جدالها و ستیب این ترتیبد

د یگرد .. .داد سخن و ، ریکارنامۀ سراج من، صلیقول ف،  نیه الغافلیچون تنب ییهاف رسالهیسبب تأل

  . بوده است یجین الهیر رأس آنها حزو د یرانینقد شعر شاعران ا، ها ن رسالهیکه بحث غالب ا

 - هژیوبه - را يو هند یرانیتقابل نقد ا، گریکدیشعرا با  يزهاینزاعها و ست، ها ییاروین رویدر ا

اشعار ، نیحز. دیتوان دیوضوح م خان آرزو بهنیو سراج الد یجیالهنیحز يانتقاد يدر آرا

شعر آنها تابد و در نقد یبرنم - نبوده است شانیزبان مادری، که زبان فارس - ان هند رایگویفارس

آرزو هم بر آن خان؛ 5»انشا غلط، مضمون غلط، غلط یمعن، خود غلط«: دیگویم یبا لحن خاص

زبان  اهل خواه. مجازند که در زبان تصرّف کنند، رت و برجستهدشاعران صاحب ق«بود که 

ز یبزرگان اهل زبان ن«معتقد بود که ز یو ن .)139 ،1379ی، فتوح( 6»ا اهل زبان نباشندیباشند 

ستند یهل زبان نکه ا ییرو به آنهانیازا، شوند می در استعمال زبان خود دچار لغزش و اشتباه

  .)همان(»د خرده گرفتینبا

ح شعر حک و اصال، نقد يو خان آرزو دو مرجع بالمنازع برا یجین الهیحز ،بین ترتیبد

هاي  اشعار شاعران که در تذکره 7ینقد اصالح. دندآم می ن هند به حسابیشاعران در سرزم

جۀ ارجاع شعر ینت، خورد می به چشم یس خان آرزو و خزانۀ عامرة آزاد بلگرامیمجالس النّفا

  . ن دو مرجع بالمنازع در نقد شعر استیگر به ایشاعران د

  

  رزون خان آیبه سراج الد یجین الهیحز نامۀ دربارة یچند آگاه  - 2- 2

 يموارد یجین الهیمربوط به  نامۀ حزهاي  یقات و اشارات و آگاهیابق تحقدربارة سو

  :شود می الًذکریدرخور ذکر است که ذ
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د یجمش يبه اهتمام آقا 8غمایدر مجلّۀ  1348در سال  یجین الهیحز نامۀ -1- 2-2

به  »یم خاقانیاز حک یتیدر شرح ب یجین الهیخ حزیاز ش یهای نامه«ار تحت عنوان یسروش

هجوم منتقدان ضمن دريز در مقدمۀ کتاب شاعرین یکدکن یعیاستاد شف. ده استیرسچاپ 

ن نامه یدر ا .)113 ،1375ی، کدکن یعیشف( اندرا متذکّرشدهآنتیاهم، اشاره به نامۀ مذکور

قرار  یمورد نقد و بررس یت از اشعار خاقانیت بلکه هفت بیک بینه ، ح عنوانیبرخالف تصر

ار در مقدمه مقالۀ خود نوشته است که مأخذ نامۀ مذکور از نسخۀ یسروش يآقا. گرفته است

   .)266 - 265، 1341، اریسروش( االفکار کتابخانۀ ملک بوده است ۀخالص یخطّ

، نامۀ او یپس از ذکر زندگی، جین الهیل نام حزیاالفکار در ذ ۀتذکرة خالص مؤلّف -2- 2-2

 9.کند می ادی »یم خاقانیات حکیاب یشرح در بعض« عنوان با يپردازد و از اثر می به نمونۀ نثر او

از مخاطب  ینبود نشان ،جالب توجه استغما یدر مجلّۀ  ز نامۀ چاپ شدهیر و نیه در اثر اخآنچ

ن نامه را در پاسخ یحات خود اشاره کرده است که حزیار در توضیسروش يآقا. نامه است

  .)همان( ر درآورده استیبه تحر یمدع یمتذوق

 ۀدر مقدم یجین الهیمصحح کتاب فتح السبل حزي، دهندیب يناصر باقر يآقا -3- 2-2

 نام برده است یاز اشعار خاقان یبا عنوان رسالۀ حلّ بعض ياز اثر، نیف آثار حزیکتاب در رد

ن یا همیا نه؟و آیا آن اثر موجود است یست که آیحال دانسته ن .)20 ،1375ي، دهندیب يباقر(

  ر؟یا خینامه است 

با عنوان اي   از نامه، نیپراکندة حزهاي  و نامهها  مجموعه یدر معرّف یعارف نوشاه يآقا - 4- 2- 2

، نۀ سبحان اهللایاز آن در گنجهایی  برد که نسخه می نام »ن خان آرزوین خطاب به سراج الدینامۀ حز«

ب در یبه ترت 3/46و  2351اي ه ز به شمارهیو ن 297- 3/11گر به شمارة  یعل یکتابخانۀ دانشگاه اسالم

  .)45 ،1384ی، نوشاه( شوند ي میتون نگهداریخدابخش پتنه و لهاي  کتابخانه

در کتابخانۀ آستان قدس ، ح کتاب مثمر خان آرزوینگارندة سطور در مراحل تصح -5- 2-2

بسم اهللا «: ن آغاز شده بودیافت که چنیاي   نوشته، 10مثمر یوست نسخۀ خطیدر پي، رضو

ن ین در جواب سؤاالت سراج الدیالمتخلّص به حز یالنیج یخ محمدعلیم رقعۀ شیحمن الرّحالرّ

ن رقعه همان است که در یا شاکلۀ .»نموده بودند یات ملک الکالم خاقانیخان آرزو که بر اب

از اشعار مورد نقد ، ات شرح شده در آنیش از سه برابر ابیاالفکار آمده است اما ب ۀتذکرة خالص

  . قرار گرفته است یررسو ب

ا ی نامه را از کدام مأخذ گرفته، االفکارۀست که مؤلّف خالصین روشن یدرستحال به

قص و ابتر بوده نا، است که مأخذ نامه در آن تذکرهن ینچه مسلّم است اآ. است استنساخ کرده
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االفکار  ۀو نقصان مطالب در نقل خالص یدگیز بریو ن یفتور و سست يهاکه نشانه چرا؛ است

است که هم به لحاظ اي   در قالب نامه، وست مثمریرقعۀ پ، در مقابل. کامالً مشهود است

 یاز اصالت قابل قبول - یعلمهاي  همچون نامه -یو هم به خاطر نظم منطق یشناس شکل

سطر آن  94سطر است که تنها  157 یکه کل رقعه در نسخۀ خطّ يبه طور 11.برخوردار است

 ۀن است که نامۀ مندرج در خالصآن گواه یاالفکار آمده است موافقت دارد و ا ۀصنچه در خالآبا 

  . ار ناقص و ابتر استیاالفکار بس

  

  نامه - 3

  :شود می ل و نقد ابعاد مختلف آن پرداختهیبه تحل، که پس از نقل )نامه (=ن است همان رقعه یا

  میبسم اهللا الرّحمن الرّح

خان  ین علیالد ن در جواب سؤاالت سراجیلّص به حزالمتخ یالنیج یخ محمدعلیرقعۀ ش

  :نموده بودند یالکالم خاقان ات ملکیبر اب یآرزو که معن

و اشکال و اعتراض بر  یم خاقانیحک، م سخنوریات حکیطومار مرسله که متضمن سؤال از اب

ذشت و از نظر گ، نبود 12]ه[با آن که ضعف دماغ و بصر مساعد مطالع . دیرس، بعض آنها بود

، م مذکور افتادن و معترض بحث و حلّ آن شدنیز را به فکر اشعار حکیچه آن عز؛ شگفت افزود

ده بر آن مترتّب است و اختصاص یچه نسبت و کدام فا، انهیو ثمره بخشد و در م یچه حاصل

ک یاق و یک سیوان او بر یچه تمام د؛ چه رجحان داشته باشد، ت و سؤال اشکالین چند بیا

ک درجه از ابهام و عدم انس یاالجزا و بر  از آغاز تا انجام متشابه، زیدر نظر آن عز منوال و

و  یواضح المعن، فیافت شود که به فهم شریدر تمام کتاب  یتیالّا به ندرت چند ب؛ خواهدبود

و فهم  ییه منفعت به آشنایچه ما، ابدیح یت تصحین چند بیکه ا يریپس بر تقد. مرغوب افتد

قتاً یحق، خاصه در مملکت هند، ن جزو زمانید و در ایبخش امثال آن اشعار خواهد وان ویآن د

ع آن یپنجگانه و جم ينمازهاعدد بلکه از ندانستن  ،ین است که از ندانستن شعر خاقانیاحوال ا

ب یو ع يوینقص و مضرّت دن نفس و انتظام معاش و معاد است اصالًات ملّت و کمال یچه ضرور

ن و ین و آخریع علوم و معارف اولیچنان که از دانستن جم؛ ستیمتصور ن يو حقارت معنو

محتمل نه و نقد 13. . . . . . . . . چگونه قدر و منزلتیه، نیقیمدارج صد ینفس به اقص يارتقا

برحسب اتّفاق  یکیا یا هر دو مردود شود یک درجه مقبول افتد یعامل و ژاژ جاهل اگر هردو به 

چون امروز ؛ ستین يویع شقوق ذره از منافع و مضار دنیگردد در جم، ردودم يگریمقبول و د

شد یندین مقوله هرگز نیفکند و از ایز خود را بر رنج نید آن عزیبا، ن نهج استیمدار روزگار بر ا
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ن مرتبه باالتر و آهنگ یاناً از ایاح، زیاست و اگر همت آن عز يویو درآن کوشد که ثمرة دن

ال یاز اذ ید اول گرد هوسناکیبا -هاست ن مرتبه را نشانیو صاحب ا - قت داردیده حقیحصول فا

شنهاد یل مقصود را پیل بشناسد و بر آن روش تحصیل و تحصیراه و رسم تکم، آمال افشانده

و  یسرگشتگ و يگريدعو و ییگوشانیو پر ین بداند که در بلهوسیقیبه . همت گرداند

ن یالت او را ا15]ا[مشفقانه مرسؤ  ۀدانشمندان 14]جواب[داند که ست و بین يزیچیی، مایبادپ

، د نوشتین که بایخاصه ا؛ ستیات نیشرح اب یسنج است که به قلم آمد و مرا سر و برگ افسانه

ز را یکن چون مستنبط شد آن عزیچند رفع ابهام آن آسان بود ل یبودند به اشارت می اگر حاصل

ز در جنب یچاره نیب یخاقان، ز عارض شدهیتصرّف در هرچو دغدغۀ دخل و  یدگیشبهۀ فهم

د حق سبحانه و ین که شایلهذا به احتمال ا؛ ر جلوه نمودهیبس خوار و حق، عت نکته سنجیطب

ن خطرة پندار یباعث بر ازالۀ ا، کرامت نموده ریۀ تأثیرایپا غرضانۀ مریکالم صدق فرجام ب یتعال

  :نگاردیق میعدم تناسب به حال و ض چند کلمه با، گردد، که جهل مرکّب است

به استحقاق مسلّم است و او در عجم  يرا کمال مرتبۀ سخنور یکه خاقان16]بداند[زیاوالً آن عز

عجب ، افتیو حسن بالغت او را در نتواند  یدر عرب و اگر معان 17سیهمان منزلت دارد که امرءالق

  :شعر؛ ن مقطع غزلیاست ا ن کالمیض نه مناسب ایست و مقام لب گشودن به تعرین

سنجد اگر گوش خر نغمۀ داوود را          نیکند گوش کالمم حز یفطرت عام
18  

از قصور ادراك و اعتراضاتش بر تصورات خود  یناش، ز در شعر آن بزرگیاشکاالت آن عز

 چنان چه به آن؛ اند درست نتوانستندخواندکه مرقوم نموده یاتیاکثر اب . است نه بر کالم او

  :ندیفرما می ت رفته کهیب یاول سؤال از معن، اغالط

رمان سرایدارالخالفۀ پدر است ا           کز وجود او يبنگر چه ناخلف پسر
19  

ت باشد و در یافسوس و آن چه عار و غیدر، "رمانیا"یمعن و اندنوشته"ن زمانیا"را"رمانیا"

ن یالد کمال یکرده و خالف معانکه اراده  ت باشدیعبارت از آن به خانۀ عار، تین بیا

  :ن مصرع که گفته ع یدر ا20لیاسمع

رمان بودیاقبال هر کجا که بود ا
21

  

خانۀ ، فه استیا را که دارالخالفۀ ابوالبشر خلین که دنیت ایب یت کرده و حاصل معنیمطلق عار

ر و منزلت اوست ن اعتبار که افعال حسنه و اعمال صالحه که باعث قدیت فرزند ناخلف گفته به ایعار

مثالً ؛ کوشد نمی در آن، د که از قوه به فعل آوردنین منزل بایرسد و آن چه در ا نمی به ظهور

  . پردازد نمی ات و لوازم آن مسکنیت در خانه ساکن است و به ضروریکه به عار یشخص

  :تیب؛ ت را نوشته اندین بیگر ایو د

در دهن اژدها تو مهرة تب استوصل          لعل تو ظرف زر است در کمر آفتاب
22
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ن ظاهر شده که یو از قرااند  به معجمه خوانده "ظرف"، مهمله است يکه به طا "طرف زر"

به کسر اول و  "مهر"، کند می است مشهور که دفع تب يامهره یرا که به معن "مهرة تب"

عبارت ، "طرف"که  نیت ایب یبه هرحال معن. اندصنم خوانده یموحده معن يم بایبه تقد "بت"

چون لب و دهان در وسط ؛ بندند می ا امثال آنیا جواهر یش کمر از طال یاست از آن چه در پ

چون طال را اکثر در محاورات خواص و ؛ لب تو طرف زر است بر کمر آفتاب فرموده، چهره است

و وصل را  طرف زر گفتهی، ار را به ارادة سرخیلعل ، کند می ریف و تعبیتعر یبه سرخ، عوام

ا دشوار خواهدبود و در مصرع یل آن محال یچه تحص؛ مهرة تب گفته که در دهن اژدها باشد

. . چه لعل او را بر کمر آفتاب گفته؛ ن که صعوبت حصول است فرمودهینخست هم اشاره به هم

  . از آن کوتاه است 23. . . . . 

  :تیب؛ ت مرقوم شدهین بیگر اید

برآرد از کهسار یدست موس          رآر که صبحدان یجام فرعون
24

  

آوردند و  می بوده که چهار کس او را گرفته يفرعون را جام زر، ن آورده اندیدر آثار مورخ

کردند و در هر مجلس آن  می ان مجلس او را به مطربان انعامیو در پااند  داده می در محفل دور

ی، و جام زر است و مراد از دست موس رطل گران، مراد ،ن مقامیدر ا. اند کرده می دیرا تجد

ه صفت که یکرده به عالقۀ تشب یاستعاره به دست موس یآفتاب است که به مناسبت جام فرعون

  . ر استیتنو

  :تیب؛ ت نوشته اندین بیگر اید

بر رخ از باده سرخ بت بنگار        در کف از جام چنگ بت بنگر
25

  

 يشان را منوچهریرخ بت معشوقۀ او و قصۀ امشهور است از مغان و س ینام عاشق، چنگ بت

 يرو یجام زر و گلگون ياشاره بر رو، افته و جام را چنگ بت گفتهیو انجام ن 26شاعر نظم نموده

  . گسار از اثر شراب به سرخ بت نسبت کردهیم

  :تیب؛ ت نگاشته اندین بیگر اید

کارخاصه دوران گشاده بستۀ            ام بست پرده به کامیخاصه ا
27

  

است  یت خاطر و آراستگیدر مجالس باعث جمعکه ن نسبت یگفته از ا "پردة کام"صبح را 

فاصله بعد از سابق  بی تین بیض هنگام صبح و ایه از مفتوح بودن باب فیکنا، و گشاد بست کار

ت و ین بیشده که ماحصل ا یت قلمیل بین است که در ذیعلوم و عجب ا یاست و انطباق معن

 يو معنو یت حسن لفظیلطف و بالغت و نها. ان کردمیست؟حاصل را خود بیت چین بیلطف ا

اد است که یمرا به  یخیدر کتاب تار. قه و استادان دانادل فهمندیدگان صاحب سلیرا سنج
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دادند من هر  می ن کردهییچنان که قرّا مواقع سجده تع؛  گفته ي میزدیکه مجد همگر ام  دهید

  28.مندوب یبعض؛ سجدة واجب یبعض. دانم می سجده را موضع یم خاقانیت حکیب

  :تیب؛ اند ت مرقوم ساختهین بیگر اید

منزار بشکفد گلزارـکز س         جامکوثرکو تذروان بزم و
29

  

ن یه کرده و به ایرا به کوثر تشب می ش است و جامیان بزم عیمراد ساق، "تذروان بزم"از 

ان مراد است و از یرخسار ساق، "سمن زار"از ده و ین بودن محفل را رسانییبهشت آ، هیتشب

  . آنها از اثر شراب یافروختگ، "گلزار"

  :تیب؛ شده یت قلمین بیگر اید

چانیچون سلسله شدپ، دجله سلسله شد در       ن راین بگسست مدااویتا سلسلۀ ا
30

  

باه و انت 31روان بوده در عبرتین که خانۀ خسرو عادل نوشیده را در وصف شهر مداین قصیا

تا طاق  یعنی؛ باشد ی میعالهاي  ش طاقیاست که پ يریزنج، وانیسلسلۀ ا. آن فرموده یاز خراب

چ و تاب و یر در پیوانه شد و چون زنجید یعنی؛ شکسته و منهدم شد و در سلسله شد يکسرو

  . ن ظاهر استیموج خود و قرب دجله به مدا خروش افتاد و از

  :تیب؛ ت مرقوم شدهین بیگر اید

ارکان حکم فلک گردان با حکم فلک       وان فلک وش رایکه نگون کرده است ا ییگو
32

  

 وانیا نیکنندة اخراب و سازکه نگونیپرسیچ میه؛ استن مقام استفهام یدر ا ییگو

ت یدر نها یعنی؛ که فلک ارکان است یاست با حکم، دهیحکم فلک گرد ست؟یآسا ک فلک

  . است یه از حکم الهین کنایاو  است استحکام و اتقان و دوام

  :تیب؛ ت نوشته اندیب نیگر اید

مات شده نعمان ]شه[ن یشش بیپ یر پیز          ن رخ نهیاده شو بر نطع زمیاز اسب پ
33

  

از ین يو روي آ و اسب پندار فرود ید که از غرور و سرکشیفرما می. بساط شطرنج است ،نطع

سپر  یل حادثات پادشاهان روزگار پیپ ير پایز ن گذار که بساط شطرنج را دریو عجز بر زم

روان در ینوش ين است و نعمان را کسریشش راجع به نطع زمیر پیضم. اند هالك و فنا گشته

ه سطح ارض به بساط یر عرب و عجم مذکور است و تشبیچنان که در س؛ ل انداختیپ ير پایز

ن یوان و آن چه در این و حانسا، دست حوادث یچه اندك زمان؛ ت متانت استیشطرنج در غا

  . ندیچ می زکند با می اول بر آن طرح يگرباره مثل آن بازیده دیسطح قرار دارد برچ

  :تیب؛ ت هستین بیگر اید

دوران یالن شب و روزش گشته به پیپ     افکن شاهان را لین پیکه چو نعمان ب ین ین
34  
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که در قوت و  یپادشاه؛ ستا یکند که قصۀ نعمان سهل می سابق یل معنیم و تکمیتتم

الن یپ يقدرت سرآمد پادشاهان است او را در پا 35. . . . . .یعنی؛ ل افکن شاهان استیشوکت پ

  . ل افکن شاهانیالن شب و روزش راجع است به پیر پیضم. شب و روز  دوران گشته بنگر

  :اتیاب؛ ت نگاشته اندین دو بیگر اید

  کسانیاد شده یسر از ـکیاد شده ـبر ب      نـیرة زرـز تیروـرنج زر پـو ت يرـکس

کمترکو برخوانزآن خوانکوبرترهنیزر        کمترگوگم شدهآنز گم شدکنونزیپرو
36  

ح است یو چه مقدار قباند  ف کلمات مهمله نوشتهیت به تصحین هردو بیاز الفاظ ا ياریبس

و  یق خودشناسیتوف. کالم کنند اعتراض بر یکه با عدم قدرت بر خواندن الفاظ و عبارت تهج

ماحضر خود  يروان ترنج طال از اجزانیدر اخبار مذکور است که نوش. همگنان باد يانصاف روز

 ق آوردنیده است و الیما ين اجزایتر هیکه فروما يسبز يز به جایپرو يداشته و خسرو

و اند  داشته می ن را مخصوص چاکران هرکس که بر آن خوان نشسته بودندید ترة رزید نمی

ن هردو به ین که آن ترنج و ترة زریمراد ا. کسانیت در مقام عبرت ظاهر است و از لفظ یب یمعن

 37]سفره[یت دوم خوان اول به معنیدر ب. نماند یباق یاز آن نام و نشان؛ ره فراموش شدیک وتی

ن ترة یزر؛ شده آراست گم می نیز که خوان را به ترة زریچون پرو؛ خواندن یاست و دوم به معن

از آن حال چون به  یعنی؛ "زان کم ترکوا برخوان"د یفرما می پس؟او بر سفرة روزگار کجاست

ها یکانوا ف ۀم و نعمیون و ذروع و مقام کریو عکم ترکوا من جنّات "ه بخوان ین آیا ياد آری

ده و یدپسن يهاها و منزلسارها و کشتو چشمهها  چند برجا گذاشتند از بستان38"نیفاکه

  . روزگار را ییوفا بی ازاي   متذکّر شو و وصف کن شمه یعنیاب ین کامآکه بودند در هایی  نعمت

  :فرد؛ ت مرقوم شدهین بیگر اید

صدرة پشّه شود صورت خفتان او       ل را دود برآرد چنانکیآتش غم ف
39

  

 "راه"مخفّف  "ره"و  يعدد "صد"مرکّب از ، دو کلمه، ک کلمه استیکه  "صدره"

چند که در آب و نان خواستن و اختالط اي   ر از کلمهیبه غ یچه از فارس؛ اندو محقاند  پنداشته

، ن که غمیمراد ا. است یراهنیپ "صدره". به امثال خود در کار است به گوش مبارك نخورده

 راهن پشّهیپ، گدازد که صورت خفتانش که پوست او باشد می کند و می فیل را چنان ضعیف

  . شود می

  :تیب؛ ت را سؤال کرده اندین بیگر اید

  ان اویس آمد عصید و بوقبحکز اُ        ست چنان استواریپنجرة عنکبوت ن

  :تیب؛ 40ن استیا - دارند یاتّصاف یکه باهم در معن -نیش از ایت پیب

اوراشناخت غمکده شدجانجهانکهکان       ایناف تو بر غم زدند غم خور خاقان
41  
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اند  ه کردهیق است که غم را بدان تشبیسنگ منجن "انیعص"و اند  دهیف تو را به غم برنا یعنی

ح است به ین تلمیس بر کعبه اندازند و ایق است از کوه احد و بوقبیدل مانند منجن یکه در خراب

کطرف خانۀ کعبه را منهدم یق نهاده به سنگ یوسف ملعون که بر آن دو کوه منجنیقصۀ حجاج 

  تاب آن دارد؟ یا دل تو کیاما پنجرة عنکبوت وجود تو . را کشت یر و جمعیداهللا زبعب، کرده

  :تیب؛ ت مرقوم شدهین بیگر اید

ابان اویان رسد هفت بیاه پچون که ب         شودنیکه فرزاست باشدقیکنون ب]که[دل
42  

کرده  یکه هفتخانۀ شطرنج را ط "دقیب"ست و یقت آن نیه حقیکه به اصطالح صوف "دل"

ن یکه در اصطالح ا - چون در سلوك مراتب هفتگانه، ن رونده به راه حقّیهمچن. شود می نیفرز

  . رسد می به مرتبۀ کمال، کرد یط - قوم اطوار سبعه خوانند

  :تیب؛ شده یت قلمین بیگر اید

ترك سبکروح راست رطل گران پشت خم       دل فرست يه بر لب رسان تحفه سویهد
43

  

ترك "ن مقام است و مراد از ین شعر در ایکند و ا می ب و شرابو مطر یوصف ساق

شه ساغر را اراده نموده که یا همییبه اضافت است و گو، "پشت خم"و عبارت  یساق، "سبکروح

چه ماالمال نشئۀ حسن ؛ ده را در آن رطل گران گفتهیدهد و قامت خم نمی را پشت خم یساق

  . تحفه فرست، ه رسان و به جانیهد، ض آن را به لبیفر و یگ یاله از ساقیپ یعنی؛ و دالل است

  :تیب؛ ت مرقوم شدهین بیگر اید

جان چمانه ده و بر چمن جان بچم          باش مل هم تو یساقییل چون توگبینا
44

  

ح است که بر ین چه ظلم صریا. "بخم"را  "بچم"و اند  نوشته "ملهم"، "مل هم یساق"

 ییل تون گیجانش، است که چون در حسن یساقخطاب به . ان رفتهیم سحربین حکیسخن ا

  . دن استیدن خرامیو چم، شراب اراده کرده، "جان چمانه"از . شراب هم تو باش یساق

  :تیب؛ ت نگاشته بودندین بیگر اید

ضۀ مجلس ارمیضه بساز بیب می از          ن نهدیضۀ زریکه طاوس صبح بشیپ
45

  

وش  آفتاب می "ضایب"آفتاب است و از ، صبح "نیضۀ ززیب"است و  یباز خطاب به ساق

ضاست و یب یروشن تابان اراده کرده که به معن می اید است ینام خورش "ضایب"چه ؛ خواسته

است از فارس که انگور و شراب در آنجا ممتاز و مشهور آفاق اي   هیضا ناحین که بیلطف عبارت ا

  :ع؛ گفته يچنان چه منوچهر؛ بود

ضه و مجلس محروسه محتسبیب         ضایحۀ باق سم است رشیتر
46

  

  :تیب؛ اند ت نوشتهین بیگر اید

سنبلۀ چرخ را ابر کف شاه نم          دهندیماه بدان م]شد[سر شاهصاع
47
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، نیش از ایت پید که در بیآ می د رمضان گفته است و به خاطریت عیده در تهنین قصیا

د مذکور است یچنان که در قرآن مج؛ نموده وسفیه به صاع گمشدة حضرت ید را تشبیهالل ع

ک صاع ، یدیمعمول است که فطرة روز ع. دینیوان او ببیست در دیالحال در خاطر ن، تیو آن ب

؛ ک صاع گندم سر شاه شدیمانۀ ید که ماه پیفرما می. د بدهدیتصدق با يگندم است که هر سر

کند تا به کمال برسد  ي میاریعاطف آبرساند و به  می ن جهت سنبلۀ چرخ را بر کف شاه نمیاز ا

  . مانۀ تصدق سر شاه کندیو گندم از آن حاصل شودتا پ

  :تیب؛ شده یت قلمین بیگر اید

ر آرش به عبهر اندازدیت               دیدرع رستم ز سنبل آرا
48

  

. کند می وصف غنج و دالل و حسن و جمال معشوق؛ 49ده استیات عاشقانۀ صدر قصیاز اب

 ینام شخص، ن معجمهیمهمله و ش يبه مد اول و کسر را "آرش"به اضافت است و  "رشر آیت"

چنان که در ؛ استاد بود ياست معروف از منسوبان پادشاه منوچهر بن پشنگ که در کماندار

و عبهر مراد از  51مرو افتاد 50. . . یر او از فراز کوه دماوند به اقصیخ مذکور است که تیتوار

  . از چشم معشوق است نرگس و عبارت

  :تیب؛ ت نوشته اندین بیگر اید

بلند يسوش سراپاید به گیمار پوش         ن به شه دختر شاهنشه زنگیتاج زر
52  

ان یچه علم عباس؛ گفته "دختر شاهنشه زنگ"ماهچۀ علم خواسته و علم را ، "نیتاج زر"از 

سو علم دختر یده و به مناسبت گیرساو  يچه به سراپا؛ مراد پرچم است "سویگ"اه بوده و از یس

  . آن را دختر شاهنشه زنگ گفتهي، گفته و به واسطۀ شکوه و سربلند

  :تیب؛ اند ت نگاشتهین بیگر اید

الشن سپر قذیرنگ، شین زره قبایمشک        ش خسرو درخون وحش صحرایجگرداز
53  

و تغزّل است اما  دهیت در صدر قصین بیکند و ا می وصف شکار پادشاه را ،دهین قصیدر ا

ش خسرو یج. معشوق شکارانداز است. را که بر سر آن خواهد رفت منظور داشته یمناسب مطلب

بان قبا یبان و گریپشت گر، به قاف و ذال معجمه "قذال". هر دو به اضافت است، و وحش صحرا

باشد و در  بان جامهین و امرا را بر گریاست که سالط يزیمراد چ، ا اغلب از آنیگو. ندیرا گو

؛ معشوق زره شد يقبا، آن که از گرد سپاه یحاصل معن. ندیدار گو آن را سنبوسه، عرف عام

 دار نیبان را چیچون پشت گر؛ ن سپر شدیالش رنگذق، دید و از خون صیاه رنگ گردیس یعنی

ه ن سپر نسبت فرمودیآلود را بر نگ بان خونیپشت گر، باشد می دار نیز چیسپر ندر سازند و  می

  . دهیبان شکارافکن رسیشکار است که خون به گر يزیاشاره به کثرت خونر، ن شدن آنیو خون

  :تیب؛ ت نوشته اندین بیگر اید

الشقص ]مه[غیخ از تیاد اوج مرّیفر          مثلّت بگرفت ربع مسکون مرکز در
54
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به فلک  چه صاحب ابعاد ثلثه است و از هر جهت بعد آن؛ ن خواستهیزم "مرکز مثلّث"از 

ن که اسد از خوف و هراس ممدوح چنان یا یحاصل معن. خ در اسد استیاست و اوج مرّ يمساو

ص ربع مسکون به سبب آن است که یو تخص، اد و فغانش ربع مسکون را گرفتهیاست که فر

  . ادراك و استماع اصوات فرع وجود سامع است

  :تیب؛ ت مرقوم شدهین بیگر اید 

شش ضربه دهد سخنوران را               میدر مدحت تو به هفت اقل
55

  

که  یبه نوع یعنی؛ ف رایاست حر يخرج دادن شش باز، شش ضربه. ه گفتهیدر فخر

ر سخنوران و ینسبت من با سا، ندیآ می طرح داده غالب يف شش بازیزبردستان مقامرحر

  . گذار همان است مدح

م یشد و حقّ کالم حک يخواست جاریب، مقام به زبان قلم ين بودآن چه با عدم اقتضایا 

قّت و مغز و د چ کس را از مهرة استادانیسخن ه، گر است و در فرسیمذکور موقوف به مجال د

 ینه مرتبۀ اشعار فارسیهرآ ياگر او در عجم نبود. ستین ید کالم خاقانیو فوا یکثرت معان

  . د والسالمیاد است که به کام رسیناقص مانده بود و 

 یخان آرزو که بر معن ین علیالد ن در جواب سؤاالت سراجیحز یخ محمدعلیعۀ شتمام شد رق

  . نموده بودند یات خاقانیاب

  

  ل نامهیتحل -4

  ا نامهیرقعه  - 1- 4

اد شده ی»ن به خان آرزویرقعۀ حز«مکتوب به عنوان  آن از، آنچه در آغاز نامه آمده است    

است مفصل اي   بلکه نامه، 56ندارد یقعه همخوانر یف اصطالحیبا تعر، که نوشته یدرحال؛ است

نامه از لحاظ شکل . سندینو می گریبه همد . . . . دانشمندان و، شعرا، که علما ییهاف نامهیدر رد

ر مرسوم از کاتب و یمعموالً بعد از ذکر عنوان و تعاب ییهان نامهیچن در. قابل تأمل است یشناس

، ن نامهیحال آنکه در ا؛ 57شودیبه متن نامه پرداخته م، اقیان شرح اشتیز بیه و نیالمکتوب

 یآنکه نشان بی م وصول کرده است وتنها نامه را اعال، ت آدابیو بدون رعا يدیچ قیه بی ،نیحز

طومار مرسله که متضمن سؤال است « :نوشته است، ه ذکر کندیاق به مکتوب الیاز ارادت و اشت

است  یعیطب. »دیرس، و اشکال و اعتراض بر بعض آنها بود ینم خاقایحک، سخنورم یات حکیاز اب

گر و نشان وجود یکدیه به یال گره تکدر خاطر دو طرف کاتب و مکتوب دوجو يایگو ،که نامه

  . ن مقاله استیمذکور در مقدمۀ همهاي  کشاکش
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  یجین الهیۀ کالم خان آرزو در نامۀ حزیسا - 2- 4

توان  می ۀ نامه او رایسا یول، ستیدردست ن یجیالهن یاگرچه نامۀ خان آرزو خطاب به حز

ست یخان آرزو ب، دیآین به دست میکه از نامۀ حزهایی  یبنا به آگاه . افتین دریۀ حزیدر جواب

ن درخواست یو از حز کندیرا مطرح م یاتیابی، د خاقانیاز قصا هدیقص ازدهیت از یب پنجو 

   .دیکند تا به اشکاالت مطرح شده پاسخ گو یم

دربارة ، نین سؤال آرزو از حزید که سبب ایآیش مین سؤال پیابتدا ا ياهر خواننده يبرا

شعر  یبررسی، قات ادبیآرزو در تحقهاي  از دغدغه یکیاست که  یگفتن !ست؟یچ یاشعار خاقان

 بحث يبه اقتضا 58. . . مثمر و ، نیالغافل هیازجمله تنب، او در اغلب آثار خود. بوده است یخاقان

گاه ، گاه ازجهت فرم؛ آن پرداخته است یو به نقد و بررسده یش کشیرا پ یشعر خاقان يجا يجا

ر و بحث خان یاز آن جمله است تفس. و گاه از جهت لغت و مضمون و محتوا یقیاز جهت موس

  :یر از خاقانیت زیدر ب»لسمیپ«آرزو دربارة 

لسمیاست پشّه شود پبش چو خیباد نه      سیغت چوتافت پنبه شود بوقبیآتش ت
59

  

 يات مورد بحثش را به علمایشود که اب می متذکّری، ن موضوعاتیهنگام طرح چن او گاه

ع اشعار و یمثال او در بحث تقط يبرا. افت کرده استیکاردان عرضه کرده و جواب آن را در

استاد  دةین قصیر آرزو را در خواندن ایفق . . . «:سدینویم يارات شاعریجواز قرائت و اخت

  :دغدغه رو داده بود یخاقان

ندارم يرازم برآمد از دل هم دلبر        ندارم يهم غمخور، روزم فروشد از غم
60

  

نمینب یمن تابش یکه باش یهرمجلس
61

  ندارم يمن اختر یو ماه یهر منزل        

بوت اهل هند الثّ عصر که مسلّم ياز فضال یکیش یپ، دهین قصیگر ایات دیاب اسین قیو بر ا . . . 

. فرستادم، ات مذکور را نوشتهیده دارد ابیل مفیره رسایه و غیران است و در فن عروض و قافیو ا

حال  62». ندارد یات سقمین ابیدر ا د کهیآینجا نوشته مینه در ایبع، نوشت یفاضل مذکور جواب

ست؟ یک »رانید و االثّبوت اهل هن مسلّم«ست که شخص مورد اشاره خان آرزو موصوف به یدانسته ن

مورد  يگریر فرد دیا خی بوده استفن شعر  سرآمد شاعران دراست که  یجین الهیا مقصود حزیآ

  . است یبارة شعر خاقانلّم است وجود سابقۀ سؤال آرزو درنظر است؟ آنچه مس

  

  یجین الهیاسباب سؤاالت خان آرزو از حز - 3- 4

ن یرزو از حزآخان  تب سؤاالاسبااند تو می است که یل و قرائنیۀ مورد بحث مسادر نام

  :ازآن جمله است؛ باشد یجیاله
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داند و  ی میاستاد بالمنازع در زبان فارس ين را به خاطر مهارت در شاعریحز، آرزو -1- 4-3

. کند می از او یسؤاالت، دیآ مین برینامۀ حز يش او چنان که از فحواین رهگذر ضمن ستایاز ا

سؤال از شاعران دربارة شعر و نظرات آنها جزو اصول  ن آرزودر نظر خا ان ذکر است کهیشا

 یمسلّم و مورد اعتماد در شعر و نقد آن است و معتقد است که شعرا درك درست و قابل قبول

ن به یچنان که در جواب حز. هستند يقو یزبان يکه فقط در دانشها ینه کسان؛ از شعر دارند

ن دو یا . 63»اعتراض«يگریو د» اشکال«یکی؛ جود داردو يدیدر آغاز نامه دوکلمۀ کل، خان آرزو

 وارد» اشکال«ا بر آن یاشکال داشته و  یدر شعر خاقان ایآرزو ، دهند که می کلمه نشان

 ییگو ق پاسخین را الیستۀ اعتراض و حزیکرده است و خود را شا» اعتراض«دانسته و بر آنها  می

 دگواه آن است که آرزو هم به قص یعر خاقانن در شیسؤاالت مکرّر آرزو از حز. دانسته است

. متوسل شده است ين به عنوان مرجع شعر و شاعریآموختن و هم به قصد اعتراض به حز

که اهل زبان  یبه عنوان کس 64او یو مقام علم یدان ن به خاطر زبانیآرزو از حز -2- 4-3

چنان ، رانیهند و ا يشعرا ،نیکه در مناقشات طرفیدر حال؛ کندیسؤال م یاست از شعر خاقان

و  يکه زبان را از انوربر آن است ، هند يگویپارس يشعرا گریآواز با دآرزو هم، که بحث شد

رمردان یززنان و پیاز پ -ن سرآمد آنهاستیکه حز -رانیا يحال آن که شعرا، فراگرفته یخاقان

:ستۀ تأمل استیاست و چند نکته با ينجا رازیدر ا 65.کشورش آموخته است

شرط ، گریان دیبه ب؛ ن استیش حزیرسد که آرزو درصدد آزمایمبه نظر  -2-1- 4-3

آرزو با طرح سؤاالت درصدد آن است که . است یو خاقان يفهم شعر انوري، و استاد یدان زبان

  ؟استاي   هیدر چه پا یشعر خاقاندر فهم است  یدر زبان فارس ياستاد ین که مدعیحز

 اظهار فضل، نیحز یدر برابر مقام علم بخواهد ن احتمال هم هست که آرزویا -2-2- 4-3

که شعر ی، ن شعر فارسیترین و فنّیترین رهگذر مهارت خود را در نقد شعر صنعتیکند و از ا

  .  . . . ا یو  ن بکشدیبه رخ حز، باشد یخاقان

طرح  يبرا یشات ادبو مرسوم در مناق یعیطب یلیتواند دل می الذّکرریاگرچه مسألۀ اخ

دهد  می دربارة فهم شعر نشان، ژه داد سخنیبه و؛ از آثار آرزوهایی  یاما آگاه، سؤاالت آرزو باشد

  . تواند مستدلّ و مورد اعتماد باشد نمی ریل اخیکه دل

  

  از نظر خان آرزو طرق فهم شعر - 5

  :ده استیش کشیرا پهایی  قهیبارة فهم شعر طرزو در کتاب داد سخن درآر
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و مفردات و مرکّبات به  یمعن، آرزو معتقد است که عامه؛ فهم عامه اهل زبان -5-1

فهمند و یموافق آن م؛ اند ادگرفته، یدهیکه معروف و مشهور است و از بزرگان خود شن یوصف

. اند کیق عوام و خواص شرین طریدر ا

 آرزو. دن اهل روزمرّه باشدیر از فهمیان غیملّا مبه نظر آرزو فه؛ یمکتب انیفهم ملّا -5-2

و بالغت موافق  است دور از فصاحت یسد که در هند آنان را ناظم خوانند و آن فهم معنینو می

. شانیا ياس و رأیق

نکات تقدم و تأخّر و فصل و وصل  یارباب معان، به نظر آرزو؛ یمعان بافت اربایدر - 5-3

 يه و استعاره که بنایبر اسرار مجاز مرسل و تشب شان را اطّالعیفهمند و ایجاز و اطناب را میو ا

. ستین، ن استآبر يکالم شعر

ره وقوف دارند اما یه و غیغوامض تشب برآنها ، م آرزوبه زع؛ انیادراك ارباب ب -5-4

. را ندانند یعیمحسنات بد

بر نکات ، کمال سخن مقصود، انیعین باور است که بدیآرزو بر ا؛ انیعیادراك بد -5-5

ان مباحث یعیبد، ظر اوبه ن. عه کنند و غلو در آن نموده از فصاحت و بالغت غافل گردندیدب

ان است یدانند و مبحث استعاره را که از علم ب می عیبداز علم ازجمله التفات را ؛ یمربوط به معان

 . عه کرده اندیداخل نکات بد

ب الفاظ یوبست و ترکندو آن موقوف است بر علم ب؛ فهم سخن موافق مذاق شعرا - 5-6

سخن را منظور که صاحب یقیموافق زبان روزمرّة خود با زبان شاعر و مراعات طر، دة مناسبیچ

  مشکل است یلین مراعات خیافت اینها و دریر ایل خواه غیخواه تمث يال ادابندیخواه خ، بود

.)11-9 ،1352، خان آرزو .رك(

م یرس می جهین نتیبه ا، از نظر خان آرزوت شعر افیدرفهم و هاي  قهیسۀ طریو مقا یبا بررس

ن یتر یعال«موافق مذاق شعراست و ، فهم سخن، افت شعرین نوع فهم و دریبهتر، او زعمکه به 

واالتر از ، ادراك شاعران، به نظر او. )410،همانی، فتوح( »از آن شاعران استي، ادراك هنر

، ت به مباحث باالین با عنایابنابر. است یان مکتبیاز ملّیع و نیان و بدیو ب یعانارباب م، فهم عامه

اشعار سؤاالت خود را در بارة ، رسد که آرزو به سبب ارزش نهادن به فهم شاعرانیرمبه نظ

  . ده استیپرس، که سرآمد شاعران عصر خود بوده یجین الهیاز حز یخاقان

  

  یستگاه سؤاالت خان آرزو دربارة شعر خاقاناخ - 6

، ات مورد سؤال آرزوین دربارة ابیحزهاي  ات و پاسخحیاز توض؛ رستقرائت ناد - 1- 6

بوده است  یر خاقاناز سؤاالت آرزو به سبب قرائت نادرست او از اشعا یکه برخید آ ین برمیچن
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ن ین در ایحز. او مبهم بوده و ناچار در صدد سؤال برآمده است يات برایاب، جۀ آنیکه در نت

اکثر « :سدینویم زیآمر او با لحن تهکّمیتحق ضمن، رد سؤال آرزوات مویاغلب اب در بارة نامه

 یاول سؤال از معن، چنان که به آن اغالط؛ درست نتوانستند خواند، اند که مرقوم نموده یاتیاب

:ر استیاهم موارد قراآت نادرست به قرار ز .»ت رفتهیب

  :مالً مشهود استن کایح حزیر قرائت نادرست آرزو مطابق توضیت زیدر ب  -1- 1- 6

  پشّه شود صورت خفتان او صدرة         ل را دود برآردچنانکیآتش غم پ

 يعدد» صد«مرکّب از؛ دو کلمه، ک کلمه استیکه ] را[ صدره] آرزو[«:ن نوشته استیحز

  .»اند پنداشته» راه«مخفّف » ره«و

 یف برخیحجۀ قرائت نادرست و تصیافت نادرست آرزو در نتیز دریر نیت زیدر ب - 2- 1- 6

  :کلمات است

  جان چمانه ده و بر چمن جان بچم       تو باشمل هم یساقییگل چون تونائب

را » بچم«و اند  نوشته» ملهم«، »مل هم یساق« :نوشته است، تین بیت آرزو در اافین در نقد دریحز

  .»ان رفتهیم سحربین حکیح است که بر سخن ایرن چه ظلم صیا« ت کهو افزوده اس» بخم«

  :تیو باالخره در ب -3- 1- 6

  ضۀ مجلس ارمیاز بضه بسیب می از        ن نهدیضۀ زریش که طاووس صبح بیپ

ن ین چنیح حزیال آنکه از توضح؛ خوانده است» ضهیب«را » ضایب« ظاهراً آرزو در مصراع دوم

آمده » اضیب«هم  ين سجادیاءالدیمرحوم ض یوان چاپیز در دیدرست است و ن» ضایب«د که یآیبرم

ن یلطف عبارت ا« :نوشته است» ضایب« ید بر درستین ضمن تأکیحز. )259، همانی، خاقان( است

  .»است از فارس که انگور و شراب درآنجا ممتاز و مشهور آفاق بوداي   هیضا ناحیکه ب

 يۀ استادیکه در زبان بر پا یخان آرزو معتقد است که کسان؛ تصرّف در کلمات - 2- 6

تصرّف آن است که « :سدینو می او. ر در کالم شعرا را دارندییحقّ تصرّف و تغ، ده باشندیرس

گران آن را یبدهد و د یا در معنیدر لفظ  يرییده باشد تغیرس يۀ استادیکه بر پا یصاحب کمال

ۀ او از قبول و عدم قبول یده باشد که پایرساي   خود به مرتبه، و اگر قبول ندارند . . . قبول دارند 

 ن صورت آن چه ما آن را غلط گفتهیپس در ا. باالتر بود و غلط به خالف آن است نگراید

داخل تصرّف ، گران استیاش مافوق رد و قبول د هیاست که پا یم اگر از چنان کسیآمد

ر در صحت تصرّف صاحب یفق« که کندید میو تأک. )7 ،1352، خان آرزو( »خواهدبود نه غلط

از سخنان خان آرزو  .)کیست و یب، مقدمه، همان( »بلکه قائل چ سخن نداردیقدرتان هند ه

است که در  یو مهارت کس ياستاد، و جواز تصرّف در زبان یار درستید که معیآ مین بریچن
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تتبع به کمال داشته و «ر اهل زبان هم اگر یغ، به زعم او. گریز دیکند و نه چ می زبان تصرّف

  .)64، همان( »ول او سند استق، صحبت صاحبان محاوره نموده باشد

ب ین ترتیبد. گر استیعر شاعران دشتصرّف در ، آرزو در نقد شعرهاي  وهیاز ش یک، ینیبنابرا

که در نقد  -نیه الغافلیاو در تنب. کرده استشتر توجهین مسأله بیشعر شاعران به ا یاو در بررس

کرد به یبا رو 66.و پرداخته استر اعبه نقد ش، به طور مکرّر با تصرّف در شعر-ن استیشعر حز

ن یکه حزياهمان نکته. ز از تصرّف در کالم او غافل نبوده استین یآرزو در شعر خاقان، ن نظریا

و دغدغۀ دخل و  یدگیز را شبهۀ فهمیآن عز« :استدر آغاز نامه  به آن اشاره کرده و نوشته

هاي  ار فهم از شعر و دغدغهیمعادآور ی یدگیشبهۀ فهم .». . . ز عارض شده یتصرّف در هر چ

ن یحز یآگاهگواه ن مسأله یا. کندیم یگر را تداعیهمان جواز تصرّف در شعر شاعران د، تصرّف

رزو در شعر آکند که ین افشا میحز. اوست یۀ آرزو در فهم شعر و تصرّف و نقد اصالحیاز نظر

  :ستن نکتۀ بس مهم ایهم يایل گویشواهد ذ. تصرّف کرده است یخاقان

  :یر از خاقانیات زین در پاسخ سؤال آرزو دربارة بیحز - 1- 2- 6

  رمان سرایدارالخالفۀ پدر است ا           کز وجود او يبنگر چه ناخلف پسر

غ و افسوس و یدر، "رمانیا" ینوشته و معن "ن زمانیا"را  "رمانیا"]آرزو[« :نوشته است

را  "رمانیا"ان آرزو با تصرّف در شعر دهد که خ می ن نشانیح حزیتوض» . ت باشدیآنچه عار

  . خوانده  و باعث بروز سؤال و اشکال شده است "ن زمانیا"

  :تین است در بیهمچن - 2- 2- 6

  وصل تو مهرة تب است در دهن اژدها        لعل تو ظرف زر است در کمر آفتاب

 "ظرف"، مهمله است يرا که به طا "طرف زر"«خان آرزو ، ن نوشته استیکه حز يبه طور

است مشهور که  يامهره یرا که به معن "مهرة تب"اند و از قرائن ظاهرشده کهبه معجمه خوانده

و در . »اند صنم خوانده یموحده معن يم بایبه تقد "بت"به کسر اول و  "مهر"، کندیع تب مدف

  . شده است یف و تصرّف سبب اشکال در فهم معنین تصحیجه اینت

  :اتیز در ابیو ن -3- 2- 6

  کسانیاد شده ـیکسر از ـیده ـاد شـبر ب         نیره زرـز تـیروـرنج زر پـو ت يسرـک

  ن تره کو بر خوان زآن کم ترکو بر خوانیزر        گوز کنون گم شد زان گم شده کمتریروپ

ف یت به تصحین هر دو بیاز الفاظ ا ياریبس] آرزو[« :ن در جواب آرزو نوشته استیحز

ح است که با عدم قدرت بر خواندن الفاظ و عبارات یو چه مقدار قباند  تهکلمات مهمله نوش

اعتراض بر کالم کنند یتهج«.  
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گر ید یکی یوان خاقانیدهاي  رسد که اختالف نسخه می به نظر؛ ها اختالف نسخه -3- 6

زو در که خان آراي   که احتماالً نسخهاي   نهوبه گ؛ از عوامل مهم انحراف سائل و شارح بوده است

حلّ  يلذا برااند  او واضح و روشن نبوده يات برایاب یبوده است که برخ یبه صورت، ار داشتهیاخت

ن با نسخۀ خان آرزو یسو اختالف نسخۀ حز گریاز د. ن کرده استیاز حز یسؤاالت، مشکالت

آن از ؛ ر در برابر سؤاالت آرزو ادا کندیتوام با تحق يتند يهان جوابیباعث شده است که حز

  :اند جمله

  :ریت زیح بیدر توض یجین الهیحز -3-1- 6

  حکم فلک گردان با حکم فلک ارکان      راوان فلک وشیاست اکه نگون کرده ییگو

 ست؟یآسا ک وان فلکین ایکنندة ا ساز فلک و خراب که نگون یپرس می چیه« :سدینو یم

ت استحکام و اتقان و دوام یادر نه یعنی؛ که فلک ارکان است یده است با حکمیحکم فلک گرد

  .»است یه از حکم الهین کنایو ا

حکم فلک گردان «:ن صورت آمده استیمصراع دوم به ا يچاپ مرحوم سجاد یوان خاقانیدر د

ن گواه آن است یح حزیتوض. ندارد یچ نسخه بدلیو ه .)358، همانی، خاقان( »ا حکم فلک گردانی

بوده است و » حکم فلک گردان با حکم فلک ارکان«ن مصراع دوم به صورت یکه در نسخۀ حز

د ین با تأکیگر آمده است که حزین مصراع به گونۀ دیار داشته ایکه آرزو در اختاي   احتماالً در نسخه

  . ح آن را بر آرزو نشان داده استیش صورت صحیبه زعم خو، مصراع دوم یبر معن

  : تیدر ب -3-2- 6

  خاصه دوران گشاده بستۀ کار            ام بست پرده به کامیخاصه ا

آورده  "پرده به کام"که آرزو  یدر حال "پردة کام"، نوشته است "کام پرده به"ن دربارة یحز

ان ذکر است که در یشا . دبودانتو یجین الهیخان آرزو و حز اختالف نسخۀ نشانن مسأله یاست و ا

رشتۀ "، مصراع دوم "بستۀ کار" ياو به جآمده  "پردة کام"ي، چاپ مرحوم سجادی، وان خاقانید

  .)195، همان( است د شدهیق به عنوان نسخه بدل "بستۀ کار"ثبت شده است و  "کار

که احتماالً در سؤاالت آرزو به  - ن آمدهیکه در نامۀ حز یات خاقانیاز اب یدر برخ -3-3- 6

و نسخه  یچاپهاي  بق آنچه در نسخهطام، اتیاز اب یصورت متفاوت -همان شکل بوده است

  :از جمله؛ شود می دهید، موجود است يبدلها

  :تیدر ب -3-3-1- 6

  صدره پشّه شود صورت خفتان او         ل را دود برآرد چنانکیآتش غم ف
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 "شود"آمده و در نسخه بدل  "سزد"شود  يبه جا يچاپ مرحوم سجادی، خاقانوان یکه در د

  ! )364،همان( ستینها  از نسخه یت در بعضین بیدر نسخه بدلها آمده است که ا. ستین

  :تیز در بیو ن -3-3-2- 6

  سنبلۀ چرخ را ابر کف شاه نم       دهدیشاه ماه بدان م ]شد[صاع سر

ان یشا يگریمورد د، ر از آنیغ، میریکاتب درنظر بگ یجۀ فراموشیرا نت] شد[ یاگر افتادگ

آمده است و  "زر شاه"، "شاه سر" يبه جا يچاپ مرحوم سجادی، وان خاقانیدر د . تأمل است

  .)261،همان( وجود ندارد "سر شاه"ان نسخه بدلها یدر م

  :تین بیهمچن - 3-3-3- 6

  ران پشت خمگترك سبکروح راست رطل       دل فرست يه بر لب رسان تحفه سویهد

ه بر دل یهد« :ن صورت آمده استیبه ا يچاپ مرحوم سجادی، وان خاقانیمصراع اول در د

 "ترك" یآمده و حتّ "قول"،  "ترك" يو در مصراع دوم به جا» لب فرست يه سورسان تحف

مذکور  ین نسخه بدل است و در نسخۀ چاپیع "سبکروح"ز یست و نیدر نسخه بدل ن

  .)259، همان( آمده است "يسبکرو"

بنا به شهادت ؛ خان آرزو يحات از سویاشارات و تلم، افت روابطیعدم در - 4- 6

از اشکاالت  یرسد که برخ می به نظر، ات سؤال شدهیدر خصوص اب یجین الهیحات حزیتوض

حات یاز روابط کالم و تلم یکاف یو نداشتن آگاه ییل ناآشنایبه دل یآرزو در فهم شعر خاقان

 یشاعران مورد انتقادش را به غلط فهم، خان آرزو که. اصطالحات بوده است یو برخ یتانداس

گاه خود ، )50-49، 2536، آرزو( داند می نیمضامهاي  گل يبوآنان را محروم از ، کردهمتّهم 

  :اهم آن موارد است از لیاهد ذشو . ب شده استین عیگرفتار هم

  :ت یدر ب -1- 4- 6

  برآرد از کهسار یدست موس           اندر آر که صبح یجام فرعون

آرزو  یو ناآگاه يخبر بی گواه، تین بیرات اابارة مفردات و اصطالحات و اشن دریح حزیتوض

  . ف استیۀ آن ظرایافت روابط کالم بر پایبر آنها و عدم در

  :تیدر ب - 2- 4- 6

  کز سمنزار بشکفد گلزار            کو تذروان بزم و کوثر جان

ر یو تصو یشود که به زعم او آرزو ارتباط تذرو و ساقین مستفاد مین چنیحات حزیاز توض

  . ر سبب اشکال او شده استیافت روابط و تصاویدر در ینت را درك نکرده و ناتواینهفته در ب

  :تیدر ب -3- 4- 6

  مات شده نعمان ]شه[نیشش بیپ یر پیز          ن رخ نهیاده شو بر نطع زمیاز اسب پ
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ن اصطالحات ساخته که از آ ییبهایترک ییکنا یافت معنیاز اصطالحات شطرنج و در یآگاه

ت را ین بینکات مبهم ا، روانیشدن نعمان در برابر انوش مغلوب یاز چگونگ یگاهز آیو ناند  شده

بات ساخته یترک یمعن، کلمات یاصطالح یت با توجه به معنین بیدر ا نیحز. سازد می روشن

اگر خان آرزو به عنوان شاعر . پردازدیت میب یر معنیکند سپس به تفس می شده از آنها را بازگو

 يو ثانو ییکنا یافت معانیرسد که از دریبه نظر م، نددا می اصطالحات شطرنج را، االصل يهند

  . سؤال و اشکال نبود يت جاین بیندارد و گرنه ا یچندان یآن آگاه

  :اتیز در ابیو ن - 4- 4- 6

  کسانیاد شده یکسر از یبر باد شده          نیز تره زریو ترنج زر پرو يکسر

  تره کو بر خوان زآن کمترکو برخوانن یزر        ز کنون گم شد زآن گم شده کمتر گویپرو

 یرآنقح یارتباط برقرار کند و چون او به تلم "کم ترکو"و  "تره کو"ن یآرزو نتوانسته است ب

سورة مبارکۀ دخان  27-25 فۀیشر اتینهفته و ناظر بر آ "کم ترکوا"که در عبارت - ت دوم یب

ابد و یرا در "کم ترکو"و  "کو تره"ن یف بیلذا نتوانسته است رابطۀ ظر، توجه نداشته – است

  . ش آمده استیاو سؤال و اشکال پ يجه برایدرنت

  :تیز بیو ن - 5- 4- 6

  ان اویس آمد عصیکز احد و بوقب         ست چنان استواریپنجرة عنکبوت ن

  :دیگو می ت ماقبل و فهم آن است کهیک سو منوط به بیت از ین بیا یافت معنیدر

  اوراشناخت غمکده شد جانکان که جهان            ایاقانناف تو بر غم زدند غم خور خ

وسف به خانۀ کعبه و یحجاج  ۀحمل یاز اشارة داستان یمستلزم درك و آگاه گر سویاز د

ت توجه کند و یبودن دو ب یالمعانکه به موقوفآنیرسد که آرزو ب می به نظر. آن است یرانیو

ت یب ینتوانسته است معن، تین بینهقته در ا یخیو تار یاز اشارات داستان یل ناآگاهیز به دلین

  . است دهیپرس یجین الهیابد لذا آن را از حزیرا در

  :تین بیهمچن -6- 4- 6

  ابان اویت بان رسد هفین که به پاوچ          شودنیکه فرزدق است باشیکنون ب ]که[دل

-ابانیازجمله هفت ب؛ هیاز اصطالحات صوف یآگاه، عالوه بر اصطالحات شطرنج، تین بیدز ا

دق یب يو ثانو ییق کنایو مصاد یز فهم معانیو ن -کند می دایهم با عرصۀ شطرنج پاي   که رابطه

حات یتوض. است يدرك شعر ضرور يبرا، و عارف واصل است يکه همان مرشد مبتد، نیو فرز

  . اشته استروابط کلمات و اصطالحات ند در خصوص یکاف یرزو آگاهآن است که ین گواه ایحز
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  جهینت

ن به خان یابعاد مختلف نامۀ حر یژه از بررسیبه و ،ل مسائل طرح شده در مقالهیبا تحل

  :ر استیبه دست آمده است که اهم آن به قرار ز یجینتا، آرزو

مغفول مانده ، د پژوهشگرانیکه از د-و علما  نسندگاینو، بازمانده از شعراهاي  در نامه-

. وجود دارد یدربارة نقد شعر فارس يسودمند يهایآگاه- است

گیري  آغاز شکلي، در عهد صفو يو هند یرانیشاعران ا يهاو کشمکش ییارویجۀ روینت-

است ینقد شعر فارسهاي  وهیش يجد .

. اند داشته ین نقد شعر فارسیدر تکواي   رزو سهم قابل مالحظهآو خان  یجین الهیحز-

ش یآزما ين بوته براینقد شعر و بهتر ين بستر برایمهمتري، به لحاظ استوار یشعر خاقان-

ي، ان هنر شاعریمدع يگر سخن شرط اول استادیبه د. است يان در عرصۀ شعر و شاعریمدع

. است یفهم شعر خاقان

. است یرانیو ا ينقد هند ییارویمفاد نامه گواه رو-

به  ییاعتنا بی اظ وبر تناسب الف یو مبتن يساختار، وة نقد خان آرزو به شعرینگرش و ش-

. است ییروابط معنا يبر مبنا، ن به شعریاست و نگرش حز ییروابط معنا

ن رهگذر یاز ا. داند می ف در کلماتیدان را محقّ تصرّف در شعر و تصح آرزو شاعران زبان-

. شاعر است ياشکال و خطا، د که به نظر آرزویآیدر فهم شعر به وجود م ییخطاها

سبب بروز سؤاالت و گواه کثرت ی، وان خاقانیدهاي  ف نسخهوجود تفاوت و اختال-

. در هند است یحتّ یوان خاقانیدهاي  نسخه

  . ش شعر شده استین سبب تشویافت نادرست از طرف خان آرزو و حزیفهم و در-
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  هانوشتپی

و ابوالعالي معرّي از همین معارضه و کشاکش خاقانی با رشید الدین وطواط  -1

در هجو رشیدالدین وطواط و نیز  903و  781، 780، 1368، بنگرید به خاقانی. ستها مقوله

)31-25، 1375، معدن کن(بنگرید به 

میرزاجالال در خصوص تأکید بر اصالت زبان و اهل آن در انتقاد از منتقدان هند نیز در  -2

که در مصارف  تاي عزیز این نه دهره و دهریت اس" :نویسد به شیداي فتحپوري میاي  نامه

جا توانی کرد و این نه لغت سنسکریت و زبان گوالیار است که با وجود  استعمال آن دخل بی

این لهجه دري از زبان پارسی است از افواه پارسی زبانان . در آن تصرّف توانی نمود، عدم قدرت

هاي  نگنامهاز مطالعۀ فره. باید آموخت و چراغ سخندانی از مشکوه اندیشه اینان باید افروخت

 "از پیش قدمان این وادي نتوان گشت، دان نتوان شد و از تتبع دواوین قدما زبان، فارسی

   .)302، 1374، جالالي طباطبایی(

هرکدام به ، شایان ذکر است که اغلب شعراي هند بنا به گفتۀ استاد شفیعی کدکنی -3

ها را تحمل  حرمتی تی این بیدانشمند بودند و تا مدجاي خود شاعري بزرگ و ناقدي برجسته و 

در این . کردند ولی سرانجام ناچار به دفاع از خود و متقابالً نقد شعر شاعران ایرانی پرداختند

)132،نغمۀ عندلیب(و نیز ) 16 ،1375، شفیعی کدکنی( باره بنگرید به

. ستعرفی شیرازي بوده ا، میرزاجالال به صراحت آمده است که این شاعرهاي  در نامه -4

  )302 ،1374، جالالي طباطبایی( بنگرید به

در دیوان حزین الهیجی پیدا . این مصراع از کتاب ایران عهد صفوي نقل شده است -5

  )206، 1372، راجر، سیوري( بنگرید به. نشد

. دربارة تصرّف و جواز آن در تحلیل نامه بحث خواهدشد - 6

، 1375، حزین الهیجی(و نیز ) 106 - 104 :1379، فتوحی(دربارة نقد اصالحی بنگرید به  -7

)123و  115، 112، 75 :المعاصرین ةتذکر

آقاي جمشید علیزاه نیز . 268 - 267 ،1348سال، 251سال بیست و سوم شمارة مسلسل  -8

-227به نقل از مجلۀ یغما این نامه را عیناً در صفحات ، در کتاب ساغري در میان سنگستان

. کتاب آورده است 131

نسخۀ عکسی کتابخانۀ مؤسسۀ تاریخ و ، خالصه االفکار :براي تفصیل موضوع بنگرید به -9

. 81و 80:  1ج، 9288فرهنگ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز به شمارة 
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، جواب سؤاالت علیخان آرزو: مشخّصات نامه در پیوست نسخۀ مورد نظر به قرار زیر است -10

. 269 - 264:  29794، شمارة عمومی، نستعلیق، نوع خط ،1266تاریخ تحریر 

ق تألیف شده است و همسانی . ه1207االشعار در سال  ۀصشایان ذکر است که رسالۀ خال -11

جمله نسخۀ مورد  ازهاي مختلف آن؛  و همخوانی سستیها و کاستیهاي نامۀ مذکور در نسخه

 االفکار ۀصکه نسخۀ عکسی خال- نگارندهاستفادة آقاي جمشید سروشیار و نسخۀ مورد مراجعۀ 

کتابخانۀ مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ دانشکدة ادبیات دانشگاه تبریز  9288موزة بریتانیا به شمارة 

از طرف دیگر رقعۀ پیوست نسخۀ خطّی ؛ گواه ناقص بودن مأخذ مؤلّف این تذکره است - است

ق کتابت شده . ه 1266ر تاریخوجود این که د با )نسخۀ آستان قدرس رضوي (= مثمر خان آرزو

دهد که  خالصه االفکار هم متأخّرتر باشد ولی نشان میهاي  است و شاید نسبت به کتابت نسخه

. مأخذ کاملی در دست داشته و از روي آن کتابت و استنساخ کرده است، کاتب

. آمده است "مطالعه"االفکار و نسخۀ چاپی آقاي سروشیار  صۀدر خال. احتماالً مطالعه است - 12

االفکار و نسخۀ چاپی آقاي سروشیار هم  ۀصاین قسمت در خال. از متن افتاده و ناخواناست -13

. نیست

آمده است و این کلمه از آن نسخه "جواب"االفکار کلمۀ ۀصدر متن اصالً نیست و در خال -14

. افزوده شده است

. االفکار افزوده شده است ۀصاز روي نسخۀ خال -15

. االفکار افزوده شده است ۀصروي نسخۀ خالاز  - 16

حزین منزلت خاقانی را در میان فارسی گویان همطراز با امرءالقیس در میان شاعرا  -17

مداح ، با حسان بن ثابت، سرایان ت حال آن که او را در میان فارسیگو دانسته اس تازي

خود را نایب حسان ، یکی از قصایدشخاقانی در . اند دانسته و حسان العجم نام نهاده) ص(پیامبر

  : خوانده است) ص( مصطفی

  خاقانیی که نایب حسان مصطفاست    مداح بارگاه تو حیدر نکوتر است   

)76، 1368خاقانی، (

  :از غزلی است به مطلع -18

  عشق بود چاره گر جان غم آلود را    مرهم الماس نه زخم نمک سود را

  : ورت زیر آمده استدر دیوان حزین این بیت به ص

  فطرت عامی کند فهم کالمم حزین   سنجد اگر گوش خر نغمۀ داود را 
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)246، 1362الهیجی،(

  :در دیوان خاقانی، نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت به صورت زیر آمده است - 19

  بنگر چه ناخلف پسري کز وجود تو     دارالخالفۀ پدر است ایرمان سرا   

)15، 1368نی،خاقا(

یکی از معیارهاي صحت و درستی سخن شاعران هنگام نقد ، استناد به کالم پیشینیان -20

. )430، 1379، فتوحی( چرخد می ارائۀ سند به طوري که مدار سخن آنها بیشتر بر. شعر است

، منوچهري :از جمله؛ جاي جاي از شعر و کالم و احوال گذشتگان، حزین الهیجی در این نامه

به عنوان سندي متقن براي اثبات مدعاي خود بهره . . . مجد همگر و ، مال الدین اسماعیلک

. جسته است

الدین اسماعیل اصفهانی  همچنان که حزین الهیجی متذکّر شده است، این مصراع از کمال - 21

  :صاعد به مطلع الدین مسعودبن اي در مدح رکن مصراع دوم بیتی است از قصیده. است

  وز هر نثار که کمتر ز جان بود    نه درخور جاللت این آستان بودامر

  :صورت کامل بیت در دیوان او چنین است

  اي شرع پروري که گذشت از جناب تو     اقبال هر کجا که بود ایرمان بود   

  )209،  1348کمال الدین اسماعیل، (

  :این بیت به صورت زیر آمده استدر دیوان خاقانی، نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي  - 22

  وصل تو مهر تب است در دهن اژدها   لعل تو طرف زر است بر کمر آفتاب   

)37همان، (

. از متن افتاده و ناخواناست -23

نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت عیناً به این صورت ، در دیوان خاقانی -24

.)195، همان، خاقانی( آمده است

  : دیوان خاقانی، نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت به صورت زیر آمده است در - 25

  )همان(در کف از جام خنگ بت بنگر     بر رخ از باده سرخ بت بنگار      

به وسیلۀ کاتب صورت گرفته یا در نسخۀ آرزو یا حزین به » چ«به » خ«دانسته نیست که تبدیل واج 

. بیاید» خ«تواند به جاي  نمی» چ«آنچه مسلّم است این است که ! این صورت بوده است؟

داستان خنگ بت و سرخ بت را منوچهري به نظم نکشیده بلکه این منظومه منسوب به  - 26

)354، 1363،351، عنصري(بنگرید به . عنصري است

مده نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت به صورت زیر آ، در دیوان خاقانی -27

  : است
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)خاقانی، همان(خاصه کایام بست پردة کار       خاصه دوران گشاد رشتۀ کار  

اما در تاریخ گزیدة . این سخن مجد همگر در هیچ یک از کتب معتبر تاریخی پیدا نشد -28

دهد که مجد همگر  می الطّوائف شواهدي است که نشان السیر و لطائف حبیب، حمداهللا مستوفی

بنگرید . پرداخته است می جع شاعران و داور مورد اعتماد آنها به نقد و داوري شعربه عنوان مر

، 288، 259 ،1367صفی(و ) 118-117 ،1333، خواند میر(، )752- 749 ،1364، مستوفی( به

وي در شعر به شیوة شاعران خراسان استاد « :اند مرحوم استاد ذبیح اهللا صفا نوشته )184، 329

)531 ،1368، صفا( ».ادبی بوده استهاي  رجع معاصران در داوريمسلّم عهد خود و م

نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت عیناً به این صورت ، در دیوان خاقانی -29

)195، همان، خاقانی(. آمده است

.)358، همان( این بیت نیز عیناً به این صورت آمده است -30

. انتخاب شد "عبرت"االفکار کلمۀ  صۀاز روي نسخۀ خالآمده است  "عرب"در متن کلمۀ  - 31

ی مرحوم ضیاءالدین سجادي مصراع دوم این بیت به این ، نسخۀ چاپدر دیوان خاقانی -32

  :صورت آمده است

)خاقانی، همان(حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان 

، در دیوان خاقانی. داالفکار اضافه ش ۀصاز روي نسخۀ خال؛ بنود "شه"در متن نسخه کلمۀ  -33

     :نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت به این صورت آمده است

  زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان   از اسب پیاده شو، بر نطع زمین نه رخ   

  )359خاقانی، همان، (

رت نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت عیناً به این صو، در دیوان خاقانی -34

  .)همان، خاقانی( آمده است

. متن افتادگی دارد -35

نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این دو بیت به این صورت آمده ، در دیوان خاقانی - 36

  :است

  بر باد شده یکسر، با خاك شده یکسان     ه زرین  ـز و بـرویـج زر پـرنـري و تـکس

   ترکوبرخوانین تره کو برخوان روکمزر   پرویز کنون گم شدزآن گم شده کمتر گوي  

  )خاقانی، همان(

  . االفکار اضافه شد ۀصاز روي نسخۀ خال؛ ودبن "سفره"در متن نسخه کلمۀ  -37
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ثبت  "ذروع" به غلط به صورت، "زروع"در متن نامه کلمۀ شریفۀ . 27، 26، 25/دخان -38

. شده است

سجادي این بیت به این صورت آمده  نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین، در دیوان خاقانی -39

  :است

  آتش غم پیل را درد برآرد جنانک     صدرة پشه شود صورت خفتان او   

  )364خاقانی، همان، (

با ، زیر بر خالف نظر حزین در دیوان خاقانی نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي بیت -40

  )364،همان، خاقانی. رك( !نه پیش بلکه پس از بیت پیشین آمده است، یک بیت فاصله

  :در دیوان خاقانی، نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي دو بیت اخیر به این صورت آمده است - 41

  بان اوـبیس آمد غضـز اُحد و بوقـک      پنجرة عنکبوت نیست چنان استوار

   اوراشناخت غمکده شدجانجهانکهآن      انیا ـناف تو بر غم زدند غم خور خاق

  )خاقانی، همان(

، "که"با افزودن . االفکار اضافه شد ۀصاز روي نسخۀ خال؛ ودبن "که"در متن نسخه کلمۀ  -42

نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت عیناً به این صورت آمده ، در دیوان خاقانی

  .)363، همان، خاقانی( است

43 - ین سجادي این بیت به این صورت آمده استدر دیوان خاقانی، نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالد:  

  قول سبکروح راست رطل گران پشت خم    هدیه بر دل رسان تحفه سوي لب فرست

)259،خاقانی، همان(

نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت عیناً به این صورت ، در دیوان خاقانی -44

  :آمده است

   انه بده بر چمن جان بچمجان چم    نایب گل چون تویی ساقی مل هم تو باش

  )خاقانی، همان(

نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي به این ، مصراع دوم این بیت در دیوان خاقانی -45

  :صورت آمده است

  )خاقانی، همان(    بیضا بساز بیضۀ مجلس ارم  از می

اقی هم این بیت مشوش است و در دیوان چاپی منوچهري به اهتمام دکتر محمد دبیرسی - 46

  . از منوچهري نیست ظاهراً. نیامده است
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، در دیوان خاقانی. االفکار اضافه شد ۀصاز روي نسخۀ خال؛ نبود "شد"در متن نسخه کلمۀ  -47

  :نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت به این صورت آمده است

  سنبلۀ چرخ را ابر کف شاه نم       دهد صاع سر شاه شد ماه بدان می

  )261خاقانی، همان،(

نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت عیناً به این صورت ، در دیوان خاقانی -48

  .)123، همان، خاقانی( آمده است

تواند  می چگونه؛ بیت نوزدهم قصیده است، بر اساس نسخۀ چاپی مرحوم سجادي، این بیت -49

، خۀ دیوان خاقانی که حزین در اختیار داشتهرود که در نس می گمان! از ابیات صدر قصیده باشد

. ترتیب ابیات به دیگرسان بوده است

  . متن افتادگی دارد -50

گویا حزین بر این . شایان ذکر است که داستان آرش در شاهنامۀ فردوسی نیامده است -51

، بیرونی( دربارة آرش بنگرید به. مسأله واقف بوده و بدان سبب به کتب تاریخی ارجاع داده است

)43- 42 ،1375، یاحقّی(و نیز ) 287 ،1352

  :در دیوان خاقانی، نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت به صورت زیر آمده است - 52

  تاج زرین به سر دختر شاهنشه زنگ    باز پوشیده به گیسوش سراپا بینند  

  )97خاقانی، همان، (

آمده است که البتّه غلط  "بلند"، سخه نامه موردنظردر ن "بینند"شایان ذکر است که به جاي 

  . است

نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي به این ، مصراع اول این بیت در دیوان خاقانی -53

  . صورت آمده است

  )227خاقانی، همان، (از گرد جیش خسرو و ز خون وحش صحرا     

، "مه"با افزودن . االفکار اضافه شد ۀصاز روي نسخۀ خال؛ ودبن "مه"در متن نسخه کلمۀ  -54

نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت عیناً به صورت فوق آمده ، در دیوان خاقانی

.)228، همان، خاقانی( است

نسخۀ چاپی مرحوم ضیاءالدین سجادي این بیت عیناً به صورت فوق ، در دیوان خاقانی -55

  .)34، همان، خاقانی( آمده است
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در کتاب  .)ذیل رقعه، دهخدا( مرحوم دهخدا رقعه را نامۀ خرد و کوتاه معرّفی کرده است - 56

را خوانند کی مسافتی دور اي  رقعه آن نبشته« :رقعه چنین تعریف شده است، دستور دبیري

  .)30، 29 ،1962، میهنی( »نباشد و بر یک مقصود بیش مشتمل نبود و عنوان و تاریخ ندارد

.)65- 39 ،همان( اطّالع در این باره بنگرید بهبراي مزید  -57

، 102، 84، 83، 69، 66، 33، 13، 10: 1991، همان( و) 10 ،1401، آرزو( بنگرید به -58

150 ،237 ،238 ،240 ،241 ،245 ،246 ،279(

  )84 و 83، همان( -59

ورت آمده نسخۀ چاثی مرحوم ضیاءالدین سجادي بیت مذکور به این ص، در دیوان خاقانی - 60

  :است

  روزم فرو شد از غم و هم غمخوري ندارم       رازم برآمد از دل و هم دلبري ندارم 

)279خاقانی، همان،(

                :در همان نسخه مصراع مذکور چنین است - 61

  )همان(هر مجلسی و شمعی من تابشی نبینم 

)67، همان، آرزو( - 62

)11 ،1352، آرزو( بنگرید به در بارة نظرات آرزو در این مورد - 63

او را فصاحت مآب و دبیر  دیوان حزین را بالغت بنیان و خود، خان آرزو در تنبیه الغافلین - 64

. کند می نتیجۀ متقدمین و خاتم متأخّرین معرّفی، الخلف ۀحج، نقدالسلف، سازي فلک سخن

)2 - 1 ،1401، آرزو( بنگرید به

)33 ،1991، آرزو( هبراي تفصیل موضوع بنگرید ب - 65

  )65، 57، 28، 6: 1401، آرزو( بنگرید به، ها براي مشاهدة نمونه -66
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. ، چاپ اول از دورة جدید، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانلغت نامه، )1373. (دهخدا، علی اکبر- 
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. 268- 265، 1341، 5یغما، 
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. 16-1: 1382، تابستان 141دانشگاه فردوسی مشهد، 
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. عبدالحسین نوایی، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیرتاریخ گزیده، ، )1364. (مستوفی، حمداهللا- 

. جلد اول، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهینگاهی به دنیاي خاقانی ، )1375. (ن معصومهک معدن- 
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. سوم، تهران، انتشارات زوار
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. اول، تهران، انتشارات جامی چاپ
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جلد چهارم، سید محمد تقی فخر داعی گیالنی،  شعرالعجم، )بدون تاریخ. (نعمانی، شبلی-

. چاپ دوم، تهران، انتشارات کتابفروشی ابن سینا

. 93- 88، 64کتاب ماه ادبیات و فلسفه، » از زهره تا بامداد خمار«، )1381. (واحد اسداهللا-

. 52-43نامۀ پارسی، شماره دوم، تابستان،  »انشاء ترسل و اقسام آن«، )1383. ( -------- -

. ، فرهنگ اساطیر، چاپ دوم، تهران، انتشارات سروش)1375. (یاحقّی، محمدجعفر-

  

نسخ خطی و عکسی

، نسخه خطی، کتابخانۀ 17631، شمارة عمومیمثمر ترجمۀ المزهر لجالل الدین سیوطی-

. آستان قدس رضوي

کتابخانه  9302، شمارة اموال 166، نسخۀ عکسی از موزة یریتانیا، شمارة بنغمۀ عندلی-

. مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

، کتابخانه موسسۀ تاریخ 9288، نسخۀ عکسی، شمارة اموال دانشکده ادبیات صۀ االفکارخال-

. و فرهنگ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

کتابخانۀ ، 9276، شمارة اموال96نسخۀ عکسی، از موزة بریستانیا، شمارةخیر البیان، -

. مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

  


