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  اي از شيخ علي حزين الهيجي نامه
  در شرح بيتي از حکيم خاقاني

  ∗يار جمشيد سروش
سخن او را از ديگر نادره گويان  ٢»طريق غريب وي« خاقاني و ١»شيوة خاص و تازه«

. ه استاي دير آشنا و بد پيوند درآورد صورت چهره روزگار امتياز بخشيده و وي را به
فکر بسيار توان  اگر اشعار او را به… : گويد  مييکي از اديبان گذشته در اين باب

فهميده و از شعراي متقدمان کم کسي همچو او تتبع قواعد و ملل غيرمشهوره کرده و 
و از اين ميان اشعار و ابيات او مندرج است  الفاظ و لغاتي که اليوم متعارف نيست در
 و الحق خصوصيتي پسندند سخنان او را نمي, جهت است که بعضي از مميزان اشعار

  ٣…غير از خاقاني هرکه استعمال کند از درجه اعتبار ساقط است هبدان الفاظ هست که ب
حلّ مشکالت و شرح  شور بهو از همين روست که از ديرباز شعرشناسان دان

. اند هايي سودمند در اين باب ترتيب داده هاي سخن وي پرداخته و مجموعهپيچيدگي
 دقيق ديوان خاقاني در حدود ده شرح از اين شروح را در آقاي دکتر سجادي مصحح

مطالعه دقيق در فهرست   که البتّه با استمقدمة مفصّل و محقّقانه خود برشمرده

                                                   
  .پژوهشگر ايراني  ∗
  هـمـان شـيـوه باسـتان عنصـري    ست و داشت مرا شيوه خاص و تازه    .1

 )چاپ دکتر سجادي, ٩٢٦ص , ديوان(

  اهل سخـن را سـزد گفتة من پيشـوا  ام که من آوردههست طريق غريب اين    .2
 )همان چاپ, ۳۹ص , ديوان(

آقاي دکتر سجادي اين قسمت را بدون ). خطّي نسخة(اي  ظاهراً از علي نقي کمره, االشعارصةخالگزيده   .3
 .اند  مقدمه خويش آورده٥٣آگهي از نام گزينندة کتاب از مقالة آقاي ناصح درس 

 



  ٢٤٢  قند پارسي

  

توان مبلغي بر اين  مي) هاي هند و ترکيه بخصوص کتابخانه(هاي نامور جهان  کتابخانه
  .تعداد افزود

قلم شيخ علي  چند بيت از خاقاني بهآوريم شرحي است دربارة  آنچه در اينجا مي
» ادابند«حزين الهيجي اصفهاني دانشمند بزرگ و مجاهد سترگ و شاعر نازک خيال و 

در . تحرير آمده است صورت نامه در پاسخ متذوقي مدعي به  هجري که به١قرن دوازدهم
ج و سن شاعر نکتهاست هند نگاشته شده  ه که ظاهراً پس از مهاجرت حزين ب,اين نامه

 چون سائل را ادعاگري ,عالوه بر شرح ابيات و تجليل از مقام سخنور شروان, آزرده دل
از آنجا که است تنگ مايه يافته بر او استخفافها کرده و ضمناً چون مقام را مناسب ديده 

تعريض سخنها گفته   دلي خوش نداشته به,زماناز اديبان هندي و محيط ادبي هند 
 ميرزا ابوطالب تبريزي االفکارصةخالدر ذيل آورده شده در نامة حزين که . ٢است

  .ه استپس از شرح احوال شاعر درج شد) ۱۲۰۷سال  تأليف به(اصفهاني 
 تن شاعر ۴۹۲ست شامل شرح احوال و گزيده اشعار  ااي  که تذکرهاالفکارصةخال

 بر ارزش از آن رو که عالوه مجموعي است با, ترين عهد تا روزگار مؤلّف قديماز 
نثر در  يز قطعاتي بهاند ن هداشتي که آثار منثور انگاه از شاعر گه,  اشعار گويندگانمنتخبات

نرسيده و چاپ  اين تذکره متأسفانه هنوز به. استآن آمده که نامة حزين نيز از آن جمله 
  و مأخذ ما موجود٣…پور و بادليان و هاي ملک و الهور و بانکي نسخي از آن در کتابخانه

نثر اين نامه چون آثار . ٤نسخة نفيس و زيباي کتابخانة ملک است,  نقل اين رسالهدر
ديگر حزين نثري است صريح و روشن و نامتکلّف که از حيث اسلوب و سالست از 

  : و اما نامه٥هاي نثر ساده قرن دوازده هجري است بهترين نمونه

                                                   
مقدمة آقاي شفيعي کدکني   و بهتر از آن به١٣٣٢چاپ اصفهان , تاريخ وي هبراي احوال حزين رجوع شود ب  .1

 .١٣٤٢ ,چاپ مشهد, برگزيده اشعار او

مقدمه آقاي  گوي هندي همزمان وي نيز رجوع شود به براي اطّالع از روابط و مشاجره حزين با شاعران فارسي  .2
 .بعد  به٣٢شفيعي از صفحه 

  .بعد  به٤٧٧ص , ١٣٤٣, تهران, علي رضا نقوي, نويسي فارسي در هند و پاکستان تذکره  .3
  . در کتابخانة ملک ضبط است۳۳۰۳شمارة  اين کتاب به  .4
 .١٣٣٧, چاپ تهران, ٣٠٥ص , ٣ج , شناسي بهار سبک رجوع کنيد به  .5
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نثر اين نامه چون آثار ديگر 
حزين نثري است صريح و 
روشن و نامتکلّف که از حيث 
اسلوب و سالست از بهترين 

هاي نثر ساده قرن دوازده  نمونه
 .هجري است

 العجم ر سخنوري حسانطومار مرسله متضمن سؤال معني ابيات حکيم خاقاني که د”
آنکه ضعف دماغ و بصر مساعد مطالعه  رسيد با, و اشکال و اعتراض بر بعض آنها بود

فکر اشعار حکيم مذکور  نبود از نظر گذشت و در شگفت افزوده چا آن عزيز را به
ميانه  افتادن چه حاصلي و ثمرهاي بخشد و در

و چه مناسبت و کدام فايده بر آن مترتب است 
سؤال و اشکال چه   اين چند بيت را بهاختصاص

يک سياق و يک  چه تمام ديوان او بر, رجحان
منوال و درنظر آن عزيز از آغاز تا انجام 

, اصل در(االجزا و بر يک درجه از ابهام  متشابه
پس بر تقديري . و عدم انس خواهد بود) الهام

 هکه اين چند بيت تصحيح و وضوح يابد چه ماي
و در اين جزء از  و فهم آن ديوان و امثال آن اشعار خواهد بخشد آشنايي منفعت به

 خاصه مملکت هند حال اين است که از ندانستن معني شعر حکيم خاقاني بلکه ,زمان
گانه اصالً نقص و مضرت دنيوي و عيب و حقارت معنوي  از ندانستن عدد نماز پنج

اعلي  اي نفس بهقآخرين و ارتمتصور نيست چنانکه از دانستن علوم و معارف اولين و 
چون مدار روزگار بر اين است آن . ١نهگونه قدر و منزلت محتمل  چيمدارج صديقين ه

رنج نيفکند و از اين مقوله هرگز نينديشد و اگر همت آن عزيز احياناً از  عزيز خود را به
تکميل و اين مرتبه برتر است اول گرد هوسناکي از اذيال آمال افشانده راه و رسم 

تحصيل بشناسد و بر آن روش طلب مقاصد را پيشنهاد گرداند و بداند که جواب 
قلم آمد و مرا سربرگ افسانه سنجي شرح  همشفقانه هر سؤاالت او را اين است که ب

ابيات نيست و ليکن چون مستنبط شد که آن عزيز را شبهه فهم و دخل و تصرف در 
سنج بس خوار و حقير   جنب طبيعت نکتههر چيز عارض شده و خاقاني بيچاره در

جهل مرکّب خطره و پندار که بدايت احتمال اينکه شايد ازالة آن  جلوه نموده لهذا به
اوالً آن عزيز بداند : نگارد حال وضيق مجال مي عدم مناسبت به است گردد چند کلمه با

                                                   
  .و در زمان ما و در ايران هم  .1
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عجم همان استحقاق مسلّم است و او را در  که خاقاني را کمال مرتبه سخنوري به
اگر معاني و حسن بالغت او را نتوانند يافت . منزلت است که امرؤالقيس را در عرب

  :اند تعريض نه و مناسب اين چند بيت که نوشته عجب نيست و مقام لب گشودن به
 ١دارالخالفـه پدرسـت ايرمـان سرا  بنگر چه ناخلف پسري کز وجود تو  

دريغ و افسوس است و آنچه ,  ايرمانو معني, اند خوانده, زمان ايرمان را اين
اهللا است خانة عاريت فرزند ناخلف خليفةدنيا را که دارالخالفة ابوالبشر . عاريت باشد

ظهور  اعتبار اينکه افعال حسنه که باعث قدر و منزلت اوست در آن او به گفته به
. ردازدضروريات آن نپ اي ساکن باشد و به عاريت در خانه مثل شخصي که به, رسد نمي

  :اند ديگر اين بيت نوشته
 وصل تو مهرتب است در دهن اژدها  ٢لعل تو طرف زر است بر کمر آفتات  

اند و از قرائن ظاهر شد  معجمه خوانده ظرف به, طاء مهمله است ـ طرف زر ـ که به
و ) کسر اول به(مهر , کند ايست مشهور که دفع تب مي معني مهره که مهره تب را که به

 طرف زر عبارت است از آنچه که درپيش کمر از ,هرحال به, ني صنم خواندهمع بت به
چون لب و دهان در وسط چهره است فرمود که لب , بندند طال يا جواهر و امثال آن مي

تو طرف زر است بر کمر آفتاب و وصل او را مهره تب گفته که در دهن اژدها باشد 
همين نوع   محال يا دشوار خواهد بود و در مصراع نخست هم اشاره بهچه تحصيلش

  :ديگر اين بيت مرقوم شد. فرموده
 ٣دست موسي برآرد از کهسار  جام فرعوني اندر آر که صبح  

در آثار مؤرخين است که فرعون را جام زري بود که چهار کس او را گرفته در 
, در اين مقام. ٤کردند مطربان انعام مي ا بهدادند و در پايان صحبت آن ر مجلس او دور مي

                                                   
حواشي نفيس استاد معين ذيل اين دو واژه  براي معني دقيق ايرمان سر او ايرمان رجوع شود به, ١٥ ص, ديوان  .1

 . چاپ زواربرهان قاطعدر جلد اول 

 .»لعل تو طرف زر است بر کمر آسمان«: ين بيت در ديوان چنين آمده استمصراع اول ا, ٣٧ ص, ديوان  .2

 .١٩٥ص , انهم  .3

نقل ) ؟( چاپ تهران که از شرح خاقاني ٢٨٣ ص, ج اول, اللّغات غياثمقايسه شود با معني اين ترکيب در   .4
 .شده است
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مناسبت جام فرعون  آفتاب است که به, رطل گران است و از دست موٰسي مطلب, مراد
و عجب است که در ذيل اين بيت قلمي شده , عالقة تشبيه صفت تنوير ه نموده بهراستعا

بالغت که ماحصل و لطف اين قسم شعر چيست؟ حاصل را خود بيان کرديم و لطف و 
ياد است که در کتابي ديده  هب. و نهايت حسن لفظي و معنوي را سنجيدگان دانادل فهمند

گفته چنانچه قراء مواضع سجود تعيين نموده  شده منقول از مجد همگريزدي که مي
که بعضي سجده  غايتش اين, دانم دانند من نيز هر بيت خاقاني را موضع سجده مي مي

  :اند ديگر اين دو بيت را نگاشته. واجب و بعضي سجده مندوب
ــرنج زر  ــسري و ت ــن  , ک ــرة زري ــز وت   پروي

 پرويز کنون گم شد زان گمشـده کمـتر گو
ــاد شــده يکــسان  ــاد شــده يکــسر از ي   ١برب

 برخوان ترکوا زرين تره کو برخوان زان کم
اين قصيده در وصف مداين که خانة خسرو عادل انوشيروان بود در عبرت و انتباه 

تصحيف کلمات مهمله  بسياري از الفاظ اين هردو بيت را به. آن فرمودهاز خرابي 
تهجين و اعتراض , عدم قدرت برخواند عبارت اند و چه مقدار قبيح است که با نوشته

در اخبار مذکور است . توفيق خودشناسي و انصاف و روزي همگنان باد. بر کالم کنند
جاي سبزي که  هاشته و خسرو پرويز بحضر خود دترنج طال از اجزاي ما, که نوشيروان

تره زرين معمول نموده و بعد از برداشتن سفرة آن , ترين اسباب مايده است فرومايه
داشتند و در بيت  اند مي ترنج و تره را مخصوص چاکران هرکس که برخوان نشسته بوده

که خوان يعني چون پرويز . معني خواندن معني سفره است و دويم به خوان اول به, دوم
: فرمايد آراست گم شد زرين تره او بر سفره روزگار کجاست؟ پس مي زرين تره مي را به

óΟx. (#θ«: ياد آري اين آيه بخوان هيعني چون از آن حال ب. »ترکوا برخوان زان کم« ä.t� s? ÏΒ 

;M≈̈Ζ y_ 5βθ ãŠããuρ ∩⊄∈∪ 8íρâ‘ ã—uρ 5Θ$s)tΒ uρ 5ΟƒÌ�x. ∩⊄∉∪ 7πyϑ÷ètΡ uρ (#θçΡ%x. $ pκ�Ïù tÎγÅ3≈sù ∩⊄∠∪«چند بر جا گذاشتند از  (٢
هايي که بودند در آن  هاي پسنديده و نعمت ها و منزل ساران و کشت بستانها و چشمه

  .وفايي روزگار را اي از بي  يعني متذکّر شو و وصف کن شمه؛)کامياب
  :ديگر اين بيت که مرقوم شد

                                                   
هاي  ين دو بيت در يکي از شمارهدر شرح ا. اين دو بيت با متن ديوان اندک اختالفي دارد. ۳۵۹ ص, ديوان  .1

  .اند سودمند و محقّقانه فاضل گرامي آقاي خديو جم مطالبي نوشته) يادم نيست که کدام شماره(اخير يغما 
  .٢٧- ٢٥آيه , )٤٤( دخان   .2
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 ١ خفتان اوسدره پشه شود صورت  آتش غم پيل را دود برآرد چنانک  
مخفّف راه , عددي و بره, صد, مرکب از, دو کلمه, صدره را که يک کلمه است

اي چند که در نان و آب خواستن  غير از کلمه هچه از فارسي ب! اند و محقّند پنداشته
پيل را چنان ضعيف , پيراهن است و مراد اينکه غم, صدره! گوش نخورده کار آيد به هب

ديگر از اين بيت . گردد که پوست اوست پيراهن پشه ميکند که صورت خفتانش  مي
  :سؤال نموده

 ٢شش ضربه زند سخنوران را  در مدحـت توبـه هفت اقليـم  
نوعي که  دادن شش بازي است حريف را يعني به طرح, شش ضربه, گفته در فخر به

نسبت من با ساير , آيند داده غالب مي زبر دستان مقمر حريف را شش بازي طرح
  .ران همانستسخنو

*  
بيخواست بر زبان قلم جاري شد و حق کالم حکيم , اين بود آنچه با عدم اقتضاي مقام

کس از استادان در مغز و کثرت معاني  سخن هيچ, مزبور را مجالي ديگر بايد و در فرس
فوايد کالم حکيم خاقاني نيست و اگر او در عجم نبود هر آينه مرتبه شعر فارسي  به

  .دناقص مانده بو
  

                                                   
آمده » سزد«در مصرع دوم » شود«جاي  هو ب, »درد«مصراع اول » دود«جاي  هدر متن ديوان ب, ٣٦٤ ص, ديوان  .1

 .است

 .٣٤ص , همان  .2


