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  هاي نقد ادبي در شبه قاره مختصري دربارة رساله
   حزينالحق  ِاحقاقة رسالپاسخ ِاعالءالحق در ةرسالو 

  ∗سيد حسن عباس
 رايج و معمول بوده است و سخنوران قاره  فارسي شبهادبياتنقد ادبي از ديرباز در 

يا خرده گرفتند   ميخرده, گوي اين سرزمين بر اشعار شاعران پيشين و معاصر فارسي
 در موضوع نقد ادبي در بسياريدر نتيجة آن مواد . دادند  ميهاي ديگران را پاسخ گيري
  .وجود آمد قاره به  فارسي در شبهادبيات

هاي  ها موجود است و همچنين رساله ها در کتب تواريخ و تذکره گونه نقد نمونة اين
ده است و جا دارد که همه  گرديتأليفصورت جداگانه ترتيب و تدوين و   بهد نيزمتعد

و در  طور شايسته تنقيح و تصحيح و چاپ شود  بههاي کوچک و بزرگ هآن رسال
  .ردي گقرارپژوهشگران معرض نگاه 

در آن زمان . شود  ميآغاز) ه ۹۶۳-۱۰۱۴(گونه نقدها از زمان اکبر شاه  سلسلة اين
دربار مغول راه   بهانهند روي آوردند و برخي از آن  بهبسياري از شاعران ايران زمين

 قدسي مشهدي ,)ه ۱۰۳۶ :م(  طالب آملي,)ه ۹۸۰ :م(ه غزالي مشهدي ک  چنان,يافتند
الشعرايي رسيدند و برخي ديگر در دربارهاي  منصب ملک  بهغيره  و)ه ۱۰۵۶ :م(

چون شاعران ايراني . سالطين مغول مقام و مرتبة بلند داشتند و مورد احترام همه بودند
گاهي  ردند و گاهک  نميگوي هند اعتنا شاعران فارسي  به,دانستند  مي زبانخود را اهل

ساختند يا برخورد آنان نامناسب و نادرست   ميايرادات و اعتراضاتي بر اشعار آنان وارد
اصطالح خود را بهتر و بزرگتر   بهمعناي توهين و  بهشاعران هندي اين حرکت را, بوده
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  ١٢٦  قند پارسي

  

جويي  در نتيجه براي تسکين ِحس برتري. پنداشتند  مي,ديدن و ديگران را کمتر دانستن
, در شعرگويي. وجود آوردند  بهآرايي ادبي يک نوع محاربه و معارضه و معرکه, خود

پنداشتند   نميا هنديان آن را منطقيام. دانستند  ميايرانيان اهل زبان بودن خويش را سند
زيرا . کافي نيست, تنها فارسي زبان بودن”عا را قبول نداشتند و معتقد بودند که و اين اد

عبارت  به .١“شناسي ممکن است اشتباه کند يک نفر فارسي زبان هم از نظر اصول زبان
پاية استادي رسيده باشد و   بها شرطي کهام. در واقع کالم زبان دان سند است”ديگر 

  .٢“سقمي در نظم او نباشد
با شيخ علي حزين , وزگار خود بود که يکي از نوابغ ر)ه ۱۱۶۹ :م(آرزو  خان
آن   بهگيري کرده و راجع بر اشعار او خرده,  مناقشة ادبي نيز داشت)ه ۱۱۸۰ :م(الهيجي 

در . نهاد  ميگويان هند را بسيار ارج فارسي, ها نوشته که ذکرش بعداً خواهد آمد رساله
  :اين باره نوشته است

داخل ,  تفحص زبان فارسيسبب توغّل و کثرت ورزش و تصحيح و  بههنديان"”
, المفتاح تلخيصچنان است که زمخشري و صاحب  اند و اين زمرة فارسيان شده

  .٣“اند سند آورده  بهغيره را براي تصحيح الفاظ همام و اشعار ابي
  :توان گفت  ميلذا
” …کمال داشته و صحبت صاحبان محاوره   بهعغيرايراني و توراني اگر تتب

  .٤“خواهد  ميت تماماين رسيدن مشقّ  بهاام. و سند استقول ا, نموده باشد
  :مطلع زير دارد  بهاي الم قصيدهالس قدسي مشهدي در منقبت حضرت امام رضا عليه

 که سـپند از سـر آتـش نتوانـد برخاسـت تو چنان تنگ فضاست عالم از نالة من بي
هيجده , ماهر زبان بودپرگو و ,  که شاعر بسيار توانا)ه ۱۰۵۴ :م(شيدا فتحپوري 

نصرآبادي در . بيت از اين قصيدة قدسي را در همان وزن و قافيه مورد انتقاد قرار داد
  :او نوشته است  بهتذکرة خود راجع
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آبادي  الدين علي خان آرزو اکبر سراج
قصيدة , »سخن داد«سالة خود در ر
ايرادِت شيدا و محاکمة منير , قدسي

الهوري هر سه را بررسي و داوري 
 .کرده است

شعر . خيالش غريب و افکارش لطيف است. اصلش از واليت هند است”
اغي تمام دم ا از بيام. بسياري گفته چنانچه مسموع شد که پنجاه هزار بيت گفته

رسد بسيار تند   ميندرت شعر بلندي بهم  بهدر اشعار او. پارة کاغذ نوشته  بهرا
 ا رشديوضعش هم کثيف بود چنانچه ملّ. گرفت  ميمردم  بهکم الفت ايخو بود 

محض   بهپيوسته. او شباهتي داشت به
توهمي از اقران و امثال مثل حاجي 

و طالب کليم که ) قدسي( جان محمد
 ,اند صفات حميده يگانة آفاق  بههريک

,  جانمحمدقصيدة حاجي . رنجيده مي
معني برآورده ل را بيمصراع او ,

, همان بحر و قافيه گفته  بهاي قصيده
  : جان گفتهمحمديکي آنکه حاجي . ناانصافي چند کرده که شرح نتوان داد

 استدة عينک بينـنگاه دگـري دي به مدد راي تو نور  نبود بي رامهر و مه
  .“١شود  مي»ديدة عينک کي بينا«او اعتراض کرده که 

ايراِد شيدا ,  نام داشتنورسبينيم که شاعري که   مي)۳۳۲ ص (خوشگو سفينةو در 
  :نويسد  ميخوشگو. را پسنديده

  الخ… عالم از نالة من 
  :اين پيش مصراع رسانيده, اعتراض شيدا پسنديده, و نورس نام شاعري”

 که سـپند از سـر آتش نتواند برخاست گان تا حدي استطاقتي سوخت منع بي
چرا چنين نگفت تا در برابر ” اظهار نظر کرد که )ه ۱۱۰۷-۱۱۶۴(آنند رام مخلص 
  :يک لفظ تغيير  بهشد  ميمطلع حاجي هم مطلع

 ٢“که سپند از سر آتش نتواند برخاست طاقتي سـوختگان تا اينجاست منع بي
  :دا گفته استحکيم رکنا کاشي دربارة شي
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  ١٢٨  قند پارسي

  

 جز شيدا نگويد شعرگو کس در زمين من به دـتي باشـم الفـان عالـيدايـش يحا را بهـمس
  :گويد  ميو خود او دربارة خويش چنين

 ديوان مرتب نگريد نيست حاجـت که به شعر برجستة شيدا همه جا مشهور است
  .١“دهصد هزار رسي  بهعدد اشعارش”نوشته است که , صادق صبحصاحب تاريخ 

شاعر مورد احترام دربار شاهجهاني بود و , ه داشت که قدسي مشهديبايد توج
دليري و بيباکي بيش از , اي نبود و اين کار اشعار وي ايراد گرفتن کار آسان و ساده بر

طلبيد  ميحد .بر شعر , ا شيدا بدون اينکه مقام و مرتبة وي را ملحوظ داشته باشدام
د و قدرت و مهارت خود را در لغت و محاورة فارسي نشان قدسي ايراداتي وارد کر

  .داده است
همين  نيز با,  که شاعر برجستة زمان خود بود)ه ۱۰۵۹ :م(ابوالبرکات منير الهوري 

دچار , ه که شيدا فتحپوري و بعداً خان آرزو و امثال آناندرو بو بهاحساس ناقدري رو
داوري دربارة کالم هردو شاعر يعني  به او, وجود اين احساس ناقدري با. شده بودند

قصيدة قدسي و ايرادات شيدا پرداخت و در همان وزن و قافيه بررسي و ايرادات 
 او شيدا را شاعر بزرگ عصر خود. رواي شيدا را نشان داده استجا و نا سست و بي

که  حاليدر. تجا نگهداشته اس دانست ولي قلم خود را از حمايت و طرفداري بي مي
لحِن تُند زبان   طباطبايي در حمايِت قدسي مشهدي بر شيدا تاخته و چنان بايالجال

  :نويسد  مياو در طرفداري قدسي. شود  ميخود را باز نموده است که موجب حيرت
”"قدر دريافت خود بايد داشت که بر گفتة خردمندان دليرانه  باري اين! عياي مد

کودک , ل سخن کردنتأم بي, نخردي است و در سخن بزرگا بي, گرفت کردن
, بندي غره شدن و آن را قصيدة غرا نام نهادن قافيه  به…منشي و خردي

ت است که در اين نه دهره و دهري! اي عزيز. شعوري است بل بي, ناشاعري
جا تواني کرد و اين نه لغت سانسکريت و زبان  مصارف استعمال آن دخل بي

جة دري هاين ل. ت در آن تصرف تواني نمودوجود عدم قدر گواليار است که با
از افواه پارسي زبانان بايد آموخت و چراغ سخنداني از , از زبان پارسي است
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زباندان , هاي فارسي از مطالعة فرهنگنامه.  انديشة اينان بايد افروختةمشکٰو
  .١“ع دواوين قدما از پيش قدمان اين وادي نتوان گشتو از تتب, نتوان شد
, قصيدة قدسي, »سخن داد«آبادي در رسالة خود   علي خان آرزو اکبردينال سراج

  . شيدا و محاکمة منير الهوري هر سه را بررسي و داوري کرده استايرادِت
 ,)ه ۹۹۹ :م(در نقد ابياتي از عرفي شيرازي » کارنامه«نام   بهاي نيز منير الهوري رساله

 )ه ۱۰۳۵ :م(و ظهوري ترشيزي ) ه ۱۰۳۴ :م(زاللي خوانساري  )ه ۱۰۳۶ :م(طالب آملي 
  : را چنين بيان داشته استتأليفت  نموده و علّتأليف
نشر اين عقيده کوشيده   بهدربارهادر مخالفين در نتيجة اثر و نفوذ خاص خود ”

اند که تنها ايراني بودن شرط کافي است تا کسي  و اين فکر خام را عام کرده
  .٢“رددشاعر بلندپايه و معتبر شناخته گ

اي نداشتند و منير الهوري در  شاعران هندي درنظر شاعران ايراني مقام و مرتبه
خود با ذکر از مجالسي که در آن شاعران ايراني در مورد شاعران هندي اظهار » کارنامة«

  :روحية برتري جويي آنان را چنين توصيف نموده است, کردند  مينظر
 کرد و شرح  مياني را تدريسطالب آملي در مجلس يکي از قصايد خاق”

ه کرد که مطالب طالب را متوج) منير(وقتي که درس تمام شد او . گفت مي
از اين قسم شعر در : غرور گفت طالب با. قصيده را درست نفهميده است

  .٣“نويسم  ميناخن پا  بهمن, خوانند  ميدرس  بههندوستان تنها
, هايي از عرفي آنجا تعريفکند که در   ميمنير ذکري از مجلسي: مجلس ديگر

  و ستارگان آسمان زباندانيالمعاني خلّاقشد و آنان را  مي ,ظهوري, زاللي, طالب
ي حتّ, کردند  مي را طعن و تشنيعقاره گوي شبه گفتند و در مقابل آنان شاعران فارسي مي

  :يکي از آنها گفت
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  ١٣٠  قند پارسي

  

 تأليف مير محسن الشعرا محاکمات
 تأليف فتح علي الباطل ابطالاکبرآبادي و 

اما (الحق از ناشناس   و احقاقگرديزي
در مورد انتقاد بر ) خان آرزو منسوب به

مچنين قول فيصل از اشعار حزين و ه
امام بخش صهبائي و رسالة قاري عبداهللا 
شاعر افغانستان در محاکمه و قضاوت 

 .آن خواندني است

ندوختي و هاي شيرين ا صحبت ايشان رسيدي چاشني سخن  بهسروخاگر امير "
بيت ايشان  فارسي از اهل, در روزگار ايشان بودي) مسعود سعد(اگر سلمان 

  .١"يتآموخ
خان آرزو باز نقدهاي منير الهوري بر 
اشعار عرفي و طالب و زاللي و ظهوري را 

نام   بهگويد و رسالة خود را  ميپاسخ
اين رساله . سازد  ميموسوم» سراج منير«

 و همچنين رسالة منير الهوري همراه با
د  خان آرزو بکوشش دکتر سيسخِن داد

از طرف انتشارات » اکرام« اکرم محمد
, مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان

م  ۱۹۷۷ م و ۱۹۷۴آباد در سالهاي  اسالم
  .انتشارات يافته است

نقد ادبي در زمان خان آرزو بسيار اوج گرفت و مخصوصاً وقتي که شيخ علي 
 گويان آن سامان فارسي, هجو مردم هند پرداخت  بههند شد وحزين الهيجي وارد 

رداختند از جمله هجوهاي شيخ اين دو نمونه پنقد شعرش   بهمقابله با او برخاستند و به
  :دربارة فيضي و ابوالفضل چنين اظهار نظر کرده است. شود  ميآورده
  .“در زاغاِن هند از اين دو برادر بهتري برنخاسته”
حقايق علمي   بهداند تا  نميِک هندوستان اعداِد نماز پنجگانه را کسيدر مل! بابا”

  .٢“و دقايق حکمي چه برسد
گيريها پيش  گونه اظهارات موجب شد که مردم هند مخصوصاً شاعران در خرده اين

 علي خان الدين سراج. بروند و در نتيجة آن معارضة بسيار وسيع و طوالني آغاز گرديد
اين رساله شامل . نوشت» الغافلين تنبيه«نام   بهاي  حزيِن رسالهگويي آرزو در پاسخ
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تصحيح و  کتاب مذکور با. اعتراضاتي است که آرزو بر اشعار حزين وارد کرده است
مقددد مه و حواشي دکتر سيم ۱۹۸۱الهور در , از دانشگاه پنجاب» اکرام«  اکرممحم 
  : نوشته استلغافلينا تنبيهخان آرزو در ديباچة . چاپ رسيده است به

مطالعة ديوان بالغت , خيرباد  بهام که انجامششود که در اين اي  ميعرض… ”
رين شيخ خّأخاتم مت… پردازي جناب فصاحت مآب شعراي اوج نکته, بنيان

سبب هنگامة ايران   بهت ده سال که تخميناً از مد»حزين« بهمتخلّص علي محمد
و ,  گويان است گرديده»من دخله کان آمنا«نشان که داخلش  تدر هندوستان جنّ

فاق افتاده و از استفادة تمام از طنطنة شاعريش گوش اصاغر و اکابر پرشده اتّ
معاني آن نرسيده و   بهسبب قصور فهم  به ليکن در بعض اشعار که.دست بهم داد

 ناچار در تحرير را بر روي. دي و اغالقي روي دادترد, مقصد آن نگرديده  بهفايز
اي از مصارع را که از جهت نارسايي  قلم مشوش رقم خود کشاده و نيز پاره

و گاهي خود بهم . اندک تغيير تبديل گردانيد  بهذهن خويش نارسا فهميده گاهي
پس اين را از عالم خطاي بزرگان گرفتن که در واقع خطاي بزرگ است . رسانيد
ة شعراي هند است سند بلکه براي لغزش سخن که دست ماي, ر نبايد فرمودتصو

نظر شريف او درآيد از خلل و زلل   بهاميدوار است که اگر احياناً. پيدا نمود
  .١“برآيد

دد دکتر سيگويد  ميدر باب قضاوت» اکرام« اکرم محم:  
جويي خان آرزو   ِحس انتقامالغافلين تنبيهمسلم است که انگيزة اصلي نگارش ”

سر جايش , ي رکيک مردم هند کرده بودخواست حزين را که هجوها  ميبود که
قانه قلم بلکه محقّ, راه هجا و بدگويي نپيموده, آرزو برعکس حزين. بنشاند

برداشت و نقايص و معايب فنّي و لغوي را در اشعار حزين نشان داد و ثابت 
  .٢“هيچ پايه و اساس ندارد, کرد که برتري جويي از اينکه او ايراني است

  :افزايد  مي اکرممحمددکتر 
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  ١٣٢  قند پارسي

  

مولوي محمد باقر آگاه مدراسي 
نام  نيز کتابي به) ه ۱۲۲۰-۱۱۵۸(

چهارصد ايراد بر کالم آزاد 
نوشته ) ه  ۱۱۹۹= عثرات آزاديه (=

او در اين رساله بر اشعار . است
چهار صد اعتراض وارد کرده , آزاد
زيور طبع  اين رساله هنوز به. است

 .آراسته نگرديده است

يکي مخالف حزين که او را . در نتيجة اين معارضة ادبي مردم دو گروه شدند”
ديگري . دانستند  ميمرتکب اشتباهات لساني, ي کردهي ايراني تلقّيک شاعر عاد

الثبوت و از هرگونه اشتباه  عنوان ايراني بودنش استاد مسلم  بهطرفدارش که او را
آرزو اين گروه را در آثار . کردند  ميالخطا خيال زبان و محاوره مبرا و منزّه عن

  .١“کند  ميياد, خود کاسه ليسان هند و کاسه ليسان مغول
) ه ۱۱۶۱-۶۲: م( عظيم ثبات محمدمير 

آبادي   افضل ثابت الهمحمدفرزند مير 
در اين مورد . شيخ تاخته  نيز بر)ه ۱۱۵۰ :م(

  :گويد  ميواله داغستاني
”القدر مير  زيزدزادة عو همچنين سي

 »ثبات« بهمتخلّص عظيم محمد
 متخلّص افصل محمدالصدق مير  خلف

پانصد بيت از ديوان شيخ , »ثابت«به
جنسه از   بهبرآورده که مضامين آنها

ديگران است و باعث بر اين امر اين شد که شخصي از اعزّه بيتي از افکار مير 
ايشان در جواب نوشتند . ه بودتقريبي از براي شيخ نوشت  به افضل ثابت رامحمد

مضمونش از فالن شاعر است که مير افضل , بگي اين بيتتر که قطع نظر از بي
در . حرکت آمده  بهشتعرق حمي.  عظيم آن رقعه را ديدمحمدمير . دزديده است

  .٢“چند روز پانصد بيت شيخ را ضايع کرد
, ات بر اشعار حزين عظيم ثبمحمداستاد شفيعي کدکني در باب قضاوت ايرادهاي 

 عظيم ثبات بيشتر در مورد مسئلة اشتراک مضامين در شعر حزين و محمداند که  نوشته
 صراحت  بهايشان, وجود اين اب. هاي الهام يا سرقات او پرداخته است سرچشمه

  :فرمايند مي
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  الحق حزين  در پاسخ رسالة احقاقرسالة اعالءالحقهاي نقد ادبي در شبه قاره و  مختصري دربارة رساله  ١٣٣

  

ا ام. مقداري از انتقادهاي اين شاعر بر حزين وارد است و قابل انکار نيست… ”
, توانيم بيابيم  ميهاي مضمون را در ديوان بيشتر شاعران  از اين نزديکيمقداري

حساب مضامين رسيدگي کنيم   بهي در ديوان حافظ و اگر بخواهيم چنينحتّ
شود که تنها دفتر سفيد   ميحساب بعضي از شعراي روزگار خودمان چنان پاک

  .١“اشعارشان براي آنها خواهد ماند
هاي آن  هم هدف هجوهاي خود قرار داده بود و پاسخشيخ حزين مردم کشمير را 

ق شهير آقاي دکتر عارف نوشاهي در محقّ. نيز از طرف شاعران کشميري داده شد
  .اند آن را گردآوري و چاپ نموده» نامه حزين«

  فتح علي گرديزيتأليف الباطل ابطال مير محسن اکبرآبادي و تأليف الشعرا محاکمات
در مورد انتقاد بر اشعار حزين و ) خان آرزو  بها منسوبام(س الحق از ناشنا و احقاق

 قاري عبداهللا شاعر افغانستان در ةهمچنين قول فيصل از امام بخش صهبائي و رسال
  .محاکمه و قضاوت آن خواندني است

قاري و  صهبائي و رسالة فيصل قولآرزو و   خانالغافلين تنبيهاين چهار رساله يعني 
شاعري در هجوم «ستاد شفيعي کدکني در کتاب خود دربارة حزين که  ثبات را اانتقاد

راحتي از آن   بهتواند  مياند و هرکس يکجا آورده) ۱۳۷۵ ,چاپ تهران(دارد  نام» منتقدان
  .استفاده کند

هايي است که فتح علي گرديزي در حمايت  يکي ديگر از انتقاد» الشعرا محاکمات«
  : کرده استتأليففصل زير در چهار , آرزو نقطه نظرهاي خان

در بيان آنکه از اهل زبان هم در علم شعر و انشا غلطي واقع شود:لفصل او .  
قين المحقّ  در بيان آنکه بعضي جاهالن گويند که اعتراض کردن سراج:فصل دوم

… عليه بر اشعار شيخ علي حزين از نقصان کمال است اهللا محةحضرت آرزو ر
 کس مثل او و زبان فارسي را هيچ, است و اهل زبانزيرا که جناب شيخ زباندان 

  .نه زبان فارسي را, دانند  ميو مردماِن هندوستان زباِن خود را, داند نمي
  . در بيان اقسام اعتراضات:فصل سوم
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  ١٣٤  قند پارسي

  

امام بخش صهبائي در موضوع نقد ادبي 
در » فيصل قول«نام  کتابي بسيار مهم به

محاکمة اعتراضاِت خان آرزو بر اشعار 
 .م تأليف کرد۱۸۴۶/ه۱۲۶۲حزين در 

د شده و در نشان متولّ ت در بيان بعضي شعرا که در هندوستان جنّ:فصل چهارم
  .اند الثبوت گشته مزبانداني و علم شعر مسلّ

گروهي در طرفداري شيخ حزين نيز برخاسته , در سطور گذشته اشاره رفت همچنانکه
از آن ميان . مبادرت ورزيده, اعتراضاتي که بر شيخ شده بود  بهگويي پاسخ  بهو

گويي اعتراضات  طرفداري حزين و در پاسخ  به)ه ۱۱۸۰ :م(مل وارسته  سيالکوتي
هاي  رساله, ديده مردمحاکم صاحب تذکرة آرزو بر اشعار حزين و حاکم بيگ  خان

. را نگاشت» شافي جواب«و » حق احقاق«
آزاد بلگرامي نيز . دو رساله چاپ شده استهر

در دفاع حزين برخي از اعتراضات آرزو را در 
  ).۱۹۴ ص. (پاسخ داده است, عامره خزانة

آرزو و حزين  عالوه بر معارضة خان
گرديده  تأليفهاي ديگر در نقد ادبي  رساله

بر اشعار مير ) ه ۱۲۲۲ :م(يق سخنور بلگرامي  صدمحمدجمله ايراداتي که  است از آن
ارايه » اآلزادةلّالسداد في مز تحقيق «ةدر رسال, آورده) ه ۱۲۰۰ :م(غالم علي آزاد بلگرامي 

آورده است نگارش در  بهاو رسالة مزبور را در دو فصل و يک خاتمه. کرده است
  :قرار بدين

   .کالم آزاد  به در تحقيق عيوب:لاو  فصل
مورد ايراد خود قرار » عيوب«عنوان   بهدر اين فصل يازده بيت آزاد را, سخنور

  .داده است
 هشت بيت آزاد را مؤلّفدر اين فصل . ها اندر کالم آزاد  تدقيق تشنگي:فصل دوم

  .مورد بررسي و ايرادهاي خود قرار داده است
  .کالم سخنور  بههاي آزاد  دخَل:خاتمه

رده آودر اين فصل چهار بيت خود را آورده و اصالحاتي که آزاد از لحاظ مضمون 
  .بيان کرده استرا 

 )ه ۱۲۰۴ :م(آبادي  نام مير عبدالقادر مهربان اورنگ  بهيکي از شاگردان آزاد بلگرامي که
ديق في الزن تاديب«عنوان   بهاي  گويي رسالة سخنور رساله در پاسخ, شود  ميشناخته



  الحق حزين  در پاسخ رسالة احقاقرسالة اعالءالحقهاي نقد ادبي در شبه قاره و  مختصري دربارة رساله  ١٣٥

  

نوشته و همه اعتراضات سخنور را در همان لحن و شيوه پاسخ داده » الصديق تکذيب
  .ام چاپ کرده» دو رساله در نقد ادبي«نام   بههردو رساله را .است

 کتاب معروف او در رد, در سلسلة انتقاد بر آزاد بلگرامي عالوه بر اشعار وي
» ثمين« بهمتخلّصحسن  غالم, ي اوها شهرييکي از هم» رالکرام تاريخ بلگراممآث«

ثمين بلگرامي معتقد بود که آزاد بلگرامي . نوشت» عثماني يفاشر«نام  هبلگرامي کتابي ب
هاي  تهات نموده و يکي از شخصياقبيلة خويش بسيار مب به الکراممآثردر کتاب خود 

دد خانوادگي خود سياعالي تمام ساداِت ) ه ۶۰۲ :م (يغٰرص محم ِحسيني را جد
في نموده است و براي معر» بلگرام فاتح«عنوان   بهواسطي بلگرام قلمداد کرده است و

سزايي قايل نشده   بهتاهمي, شيوخ خانوادة فرشوري عثماني که ثمين از آن خانواده بود
نگارش   بهرا» عثماني شرايف«هجري  ۱۱۵۹ اشتباهات مآثرالکرام در لذا او در رد. است

شود و جا دارد که   ميي نگهداريصورت خطّ  بهحال  به تاعثماني شرايف. درآورد
  .انتشار يابد

 نام چهارصد ايراد بر هنيز کتابي ب) ه ۱۱۵۸-۱۲۲۰( باقر آگاه مدراسي محمدمولوي 
چهار , او در اين رساله بر اشعار آزاد. نوشته است) ه ۱۱۹۹ =عثرات آزاديه (=کالم آزاد 

  .زيور طبع آراسته نگرديده است  بهين رساله هنوزا. صد اعتراض وارد کرده است
 نيز بر آزاد تاخته و وي االفکارصةخال ة تذکرمؤلّفابوطالب خان تبريزي اصفهاني 

  . او را مورد تمسخر قرار داده استيباد انتقاد کشيده است و حتّٰ  بهرا
» الغافلين عبرت«نام  هکتابي ب) ه ۱۱۹۶ :م( رفيع سودا محمدشاعر شهير اردو ميرزا 

اين کتاب . نگاشته است )ه ۱۲۲۱ :م(کين م فاخر محمدهاي ميرزا  گيري در پاسخ خرده
  .اند فسور شريف حسين قاسمي اخيراً تجديد چاپ کردهورا پر

*  
در روزگار خود در دهلي يک ) م ۱۸۵۷ :م(همچنانکه اشاره کرديم امام بخش صهبائي 

شخصية تواناستاو شاعر و نويسند.  بودت بسيار مهم .نويق حسن خان دربارة اب صد
  :او نوشته است

ساغر کش مصطبة سخنداني و پيرمغان ميکدة  ـمولوي امام بخش دهلوي ”
در فنون و علوم رسمي پاية بلند داشت و در فارسي داني و مهارت . معاني است



  ١٣٦  قند پارسي

  

 نظير زمان در وقت خودش در دهلي بي, درس کتب اين زبان منصب ارجمند
شروح و . برد  ميسر  بهاکرام ت وعزّ  به نزد اکابر و امراي دارالخالفهزيست و مي

خصوصاً , فواتح و خواتم کتب مغلقة درسيه از زبان فرس از وي يادگار است
در آن داد , ميان حزين و آرزو نوشته طريق محاکمه در هکه ب» فيصل قول «ةرسال

ر او را در مجلس موالنا مکرام اقامت دهلي نگار در اي نامه. تحقيق و انصاف داده
يه در خانة خودش سدر هنگام برگشتگي افواج انگلي.  خان آزرده ديدهالدينصدر

حضرت عمر   بهنسبش از طرف پدر. رحيق شهادت از دست ستمگران نوشيده
در تحقيق لغت . د عبدالقادر جيالنيسي  بهرسد و از طرف مادر  ميفاروق اکبر

ا فرد  معمتکميل عروض و قافيه و استکمال فنفرس و مصطلحات زبان دري و 
  .١“روزگار بود

در » فيصل قول«نام   بهبائي در موضوع نقد ادبي کتابي بسيار مهمهامام بخش ص
قول  هب.  کردتأليفم  ۱۸۴۶/ه ۱۲۶۲محاکمة اعتراضاِت خان آرزو بر اشعار حزين در 

ل شعر حزين را ول يعني اواق, قال, روش قوله است با» طرفانه بي«خودش اين محاکمة 
اعتراض خان آرزو را مطرح کرده و پس از آن , عنوان قال  بهسپس, عنوان قوله  بهآورده

همين روش در آن زمان معمول بوده . اقول پاسخ خود را ارايه کرده است, عنوان با
ات صهبائي چاپ شده هجري در مطبع نظامي کانپور در کلي ۱۲۷۸اين کتاب در . است
تکميل نرسانيده و   بهازبان اردو برگردانده ام  بهفسور وزيرالحسن عابدي آن راوپر. است

 ۲ جلد, هاي ادبي شمارة ويژة معرکه, الهور, هرچه ترجمه نموده در مجلة نقوش
  :گفتة شفيعي کدکني هبنا ب. چاپ رسانده است هب) ۴۶۸-۵۱۰ص(

در , دفاع از حزين ه بقول فيصل از امام قلي صهبائي که کوشيده است عادالنه”
  .٢“آرزو داده است  بهبپردازد و در مواردي نيز حق را, برابر آرزو
دد و دکتر سيگويد  مي»اکرام« اکرم محم:  
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  الحق حزين  در پاسخ رسالة احقاقرسالة اعالءالحقهاي نقد ادبي در شبه قاره و  مختصري دربارة رساله  ١٣٧

  

 را» اعالءالحق«رساله 
صهبائي در جواب 

» الحق احقاق«ساله ر
هجري  ۱۲۶۷قبل از 

 .تأليف کرده

عنوان يک کتاب جامع و قاطع در نقد ادبي نگاشته   بهرا» فيصل قول«صهبائي ”
  آگاهؤلّفمدار  تة تقدير است و خواننده را از پاية معلومات دامنهسکه الحق شاي

مسايل لساني و عروضي و دستوري را در , نويسنده ضمن انتقادات. سازد مي
  .١“بعضي جاها بسيار فاضالنه مطرح ساخته و حق تحقيق را ادا کرده است

قبل از » الحق احقاق«که صهبائي در جواب رساله » اعالءالحق«ا رساله ام
اضات بر اشعار حزين گويي اعتر در واقع در پاسخ,  کردهتأليفهجري  ۱۲۶۷
ات صهبائي چاپ اين رساله در ضمن کلي. است

هجري انتشار  ۱۲۹۵مطبع نظامي کانپور در 
 قرار ۷۷۰ تا ۷۵۷ ةيافته است و از صفح

:  عنوانش چنين است۷۵۷ ةدر صفح. دارد
الحق  اعالءالحق در جواب رساله احقاق«

  .» علي خان آرزوالدين سراج
د دکتر سي, الحق احقاق ة رسالمؤلّف  بهراجع

يي  نويسنده”نوشته است که » اکرام« اکرم محمد
نام » الحق احقاق«نامعلوم نيز اعتراضاتي بر چند بيت حزين وارد ساخت و آن وجيزه را 

ات استاد بزرگوار خود امام بخش صهبائي را منشي دين ديال دهلوي که کلي. گذاشت
را » الحق احقاق«اشتباهاً , و چاپ کردب ت بسيار مرتّدر سه جلد ضخيم با زحمت و دقّ

 اکرم اين است محمدد منظور دکتر سي .٢“ علي خان آرزو قلمداد نمودالدين  سراجتأليف
  :نويسد مي او باز. ات خان آرزو نيستتأليفاز , الحق  احقاقةکه رسال

 مؤلّفاو براي . صهبائي در اين رساله نام خان آرزو را جايي نياورده”
نام صاحب   بهدر جايي ديگر نيز او را. برد  ميکار  به»معترض«لفظ , الحق احقاق
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درست است . ا چنان نيست که صهبائي در اين رساله نام خان آرزو را نبرده استام
 ا از عبارت صهبائي معلوم ام رساله صريحاً وي را قلمداد نکرده استمؤلّفعنوان   بهکه
نام خان , اعالءالحق ةشود که اعتراض از کدام شخص است دو جا در متن رسال مي

درين فکرم /در پاسخ اعتراض بر دومين بيت ,مالحظه شود. آرزو را صريحاً آورده است
  :صهبائي نوشته است/… که تعليم 

 علي الدين جلخلخه سائي همين نکهت چارة يبوست دماغ سوزيهاي سرا… ”
  “…خان آرزو خواهد کرد 

  :نويسد  ميو پس از سطري چند باز
  “…اند ل از غوامضش پوشيدهاعتنايي چشم تأم خاِن مذکور از بي… ”

در فهرست آثار خان آرزو نيامده است و » الحق احقاق«ذکر است نام رساله   بهالزم
اي شخصي در شهر ه ي فارسي يکي از کتابخانةهاي خطّ من بنده در فهرست نسخه

ا نتوانستم خود نسخه را جزو فهرست ديده بودم ام» آرزو خان«رامپور اثر فوق را با نام 
 و داد الغافلين تنبيه ةرسال  بههم بسيار نزديک» الحق احقاق«سبک نگارش رساله . ببينم

ولي تا وقتي . هاي ديگر آرزو هست که در مورد نقد ادبي نگاشته است سخن و رساله
طور قطع و يقين اين رساله  هتوان ب  نمي,هاي آرزو درين باب ديده نشود ود نوشتهکه خ

  .را جزو آثار خان آرزو شمار کرد
 صهبائي تأليف اعالءالحق ةرسال, طور که گفته شد همان, حاال آمديم بر سر مطلب

 يازده بيت شيخ علي الحق احقاق ةصاحب رسال.  استالحق احقاق ةگويي رسال در پاسخ
متن رساله . داده و صهبائي آن را پاسخ داده است ين را مورد اعتراض خود قرارحز

عنوان   بهبنابراين.  هجري چاپ شده بود و خيلي کمياب بود۱۲۹۵اتش در کلي همراه با
 لصهبائي او. نظر آمد  به شعر حزين چاپ آن الزمهاي مهم يکي ديگر از دفاع نامه

 مؤلّفايراد » اعتراض«عنوان   بهپسس, ين را آوردهبيت شيخ علي حز» قوله«عنوان  به
 پاسخ اعتراضات را مبادرت» جواب«عنوان  بهآورد و در آخر ميرا  الحق احقاق ةرسال
طور  هچند رساله را ب. داليل و شواهد شعر است پاسخش مفصّل و همراه با. کند مي

. شان داده استبرداران را هم ن مآخذ اسم هم برده است و همچنين اشتباهات نسخه
, مجموعاً يازده بيت که در اين رساله آمده است. سبک نگارش هم بسيار استوار است
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چاپ تهران نشان داده اما چهار بيت در ديوان مذکور , حزينمن بنده آن را در ديوان 
ها  يا نسخه خود خارج کردهاحتمال است بعداً شيخ يا اين ابيات را از ديوان . ديده نشد
ت در نسخة نداشته باشد بدين علّرا ابيات مزبور , رنده در دست خود داشتکه گردآو

  .چاپي ديوان موجود نيست

  :متن

  الحق رسالة ِاعالءالحق در جواب رسالة ِاحقاق

هايش بر روي صفحه سراپا يک قطرة  انفعاِل ناشايستگي, آيد  از زباِن قلم برميهرچه
هايش در ماتم  حسرِت ناقبولي, زند يو آنچه از جيب عبارت سر برم. گرداند عرق مي

ها  کاري و عبارت ها از صحبِت قلمم محجوب سيه معني. پوشاند آبرو سيه جامه الفاظ مي
پيراية فضل  ام به نه معني را از اشراف خامه, از شامِت تداوم دست فرسوده عزاداري

هاي  اينجا نيرنگي. ام از شکوة سرنوشت آرميدن حضور نامه نازيدن و نه عبارت را به
پروريهاي تصور نارسايي است و ِدقّت آفريني  جهان خيال سرخ و زرد گرديدن خجالت

ي خجلت غفلت آشنايي معذوري عالم نارسايي و ها وضع تأمل انديشة سرنگوني
و . فروشد متانت وضع تمکين مي اختيار به پروبالي را بي هاي شکنجة بي افسردگي

تهمت فروشي صداي صرير  سروپايي ناچار به مجبوري جهان عاجزنالي در فرياد بي
تاسر قدر طوفان عرق سرداده که سر قلمي صفحة اين اوراق آن سياه) ۷۵۷ ص(کوشد  مي

صفحات سيالب سياهي است بر بناي صفاکاري جوهرنگاه دويده و انديشة زبونيهاي 
شکنجة الفت نارسايي افتاده که سراپاي قلم الفي است بر زين  جرأت تحرير اين همه به

گيري از شکنجة خجلت اظهار برآرد و  اعانت گوشه عذر ناکسي باري به. صفحه کشيده
سرجملة . گيري زحمِت انديشة پرواز بردارد رايي زمينآ قفس لحاظ شکسته بالي مگر به

هاي  آرائيها نوحة زحمت پروريهاي داغ اين الم است و ماحصل عبارت طول کالم ناله
گذارد که مگر  همة رنگيني بهار تميز خار خار تصوري دامن نمي اين ماتم که اعزّه را با

کدة   عمري است در عشرتبرگ و ساز که اين مخمور خمکدة امتياز يعني صهبائي بي
پرستان غبار بيرون در است و در زيانکدة داغ حرمان از بساط آرايان  اميد قبول از الفت
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هاي کيفيِت اسراِر اَزل از  پردگي اثر از بادة خمستان تحقيق دماغي رسانيده که بي نالة بي
ته که ايست بر خاک ريخته و از صفائح نسخة رموز سوادي برگرف پيمانة طبعش جرعه

نقابي انگيخته و حال آنکه  کشف غوامض تقدير از آيينة خاطرش تمثالي است جلوة بي
اندوديهاي  افرازد و ظلمت هزار موج عرق علِم طوفان مي پايانيهاي محيط سرمايگي به بي

چهره افروزي شاهد , طرازد صد داغ الم چهره افروختگيهاي شمع مي شبستان ناکسي به
هاي  اختيار چمن پيرايي نقابي است و رنگيني بهار توضيح بي يتفصيل ناگزير جلوة ب

  .حجابي وضع بي
شيخ محمد علي حزين که , صاحِب عزّ و تمکين, پوشيده مباد که کالم معجز نظام

روي هزار , رنگين بهار طبعش خوِن صد گلستان برگردن گرفته و شرم صفاي خاطرش
هاي غزاالِن معاني اسرار  ردن نفس سوزيچين کمنِد افکارش در گ. آيينه در نگار نهفته

‘È≅ö7ym Ï‰ƒÍ«نماي  uθ ø9$# ∩⊇∉∪«اش در تسخيِر عنقاي مضامين گرم انداز  گيري دام انديشه  و عالم١
ابر الفاظ ) ۷۵۷ ص(شوخي معنيش برقي است هر نفس از . ٢»∪⊂⊃∩ ö≅yδ ÏΒ 7‰ƒÌ“̈Β«اداي 

. عبارات ناگزير درخشيدنبهياي جهيدن و فروغ مضامينش خورشيدي بر دم از مطلع 
هاي بساط صبح چشمک زن تريهاي دامن و پرتِو  پاکي انفاسش بر شبنم آلودگي

خورشيِد ضميرش بر روشني خطوط شعاع تهمت فروش سياهي دود گلخن رنگيني 
آباد تماشاي خطوطش رگ ياقوت را در آتش  عبارتش بهاري گل نکرده که در حسرت

عرض نياورده که در پهلويش گوهر را  اظش آبي بهنبايد نشست و شستگيهاي پاکي الف
  :مثنوي, تهمت عرق بر خود نشايد بست

ــار   ــيض در ب ــبح ف ــفاي روي ص   ص
ــِگ فکــرش    بهــاِر وضــع شــوخي رن
  ازان يک قطره کز پيـشانيش ريخـت       
  ازان دم گــر شــود يکــدم خبــردار   
ــين  ــع رنگـ ــار طبـ   ز فـــيض آن بهـ
ــاس   ــد پ ــش را کن ــِظ کالم ــر حف   اگ

ــوه  ــار جل ــار   غب ــت پاک ــاهش راس   گ
ــِل  ــرش   گ ــظ بک ــي لف ــتار معن   دس

  گلستان جلـوة صـد شـبنم انگيخـت        
ــردار  ــه بــ ــِن آيينــ ــر از دامــ   گهــ
ــين  ــان گلچ ــدن دام ــد ش   ورق خواه

ــل مــي  ــد تــار انفــاس   رگ گ   نماي

                                                   
  .۱۶آيه , )۵۰(سورة ق , رگ گردن  .1
  .۳۰آيه , )۵۰(سورة ق , خواهي آيا بيشتر مي  .2
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   اسـت  دهن تـا بـا کالمـش سـازگار        
  بــود ديــوان او چــون دفتــر گــل    
ــگ  ــه نيرن ــراي روي گــل زان جمل   ب
  ز لفظ و معنيش کان جمله نور اسـت        
  ز شـــعرش کانـــدرو دارد الـــم راه  

  زنـد جـوش     ز حرفش آتـش دل مـي      
  نفــس از حــرف او صــد نالــه دارد   

  زنـد جـوش     صفا از مطلعـش تـا مـي       
 کـه از هر حـرف بـارد طـراوت بـس

ــت    ــار اس ــان ن ــش طوف ــور جوش   تن
ــل   ــگ بلبـ ــشقي آهنـ ــر مـ   سراسـ
ــتيار ســـرخي رنـــگ   خجالـــت دسـ
  زبـان خامـه شـاخ نخـل طـور اسـت      
  همـه گـر حـرف گـوئي گـل کنـد آه      

   اخگــر در آغــوشاش بـود هــر نقطـه  
  نمـــــوِد شـــــعلة جوالــــــه دارد  
  نفــس فــيض ســحر دارد در آغــوش 
 ورق چـون دجـله عـرض مـوج دارد

هاي خشکي وضع مگر دهان عالم کم  جوش طراوتش عرقي در سعي نفرين ادايي
شان نخندد و آيينة صفايش  آبرويي بر سستي بناي تمکين ظرفي نريخته که سيل بي
که ) ۷۵۹ ص(حوصلگي نزده  ت تمثاالن سر کوچة بيهاي زش چشمکي بر رنگ فروشي

شان نبندد و خصوصاً معرکه ساز عرصة  شرم جرأت اشهار نقابي بر چهرة خودنمايي
الف عنان گسستة نفس سوزيهاي گزاف تهمت زدة امتياز باطل و حق صاحب نسخة 

 اني که مدات الفاظش زباني است در انداز سرزنش دراز و دوائر حروفش دهالحق احقاق
هاي دراز نفسيش هنوز از لفظ  انصافي حکم آنکه از بي اداي دشنامش باز به است به

هايش تا حال سينة هر نقطه از  اعتدالي صداي صريريست تظلم آهنگ و از تطاول بي
ها از شش  اختياريست و خواهش خدنگ آرزوها چپ و راست محو بي. خط ماالمال

تواند زد در انديشة  د در عزم تالفي دامن ميجهت گرم پيغام گذاري که هرگاه سعي ترد
بايد تاخت و چون عيارگيري زر قلم ممکن است در کورة  گري چرا دو اسپه نمي جوالن

جوئي اعراض در هجوم  چون بهانه. امتحان چرا خود را مأمور گذارش نبايد ساخت
ق از آرد و جرأت سرکشيها در گرانباري مجبوري فر معذوريها سر از هيچ جا برنمي

آرد و آِه عجز  اي نارسا از جيب صرير قلم سر برمي اختيار ناله دارد بي زانوي تسليم برنمي
صاحب قدرتان عالم انصاف صداي . گذارد خاک معذوري مي اي به نوادر لباس خط جبه
نشينان بزم امتياز از شکستگي وضع  مقداري تصور نمايند و درست صرير را نالة عجز بي
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زيها خيال فرمايند يارب اميد مأيوسان از دريوزة فيض قبول محروم سو خط عذر نفس
  :نماند و دعاي خاکساران غير از طومار شرف اجابت نخواند

  حيرت گـر رسـي آيينـة احـوال مـا دارد             به
 دزدد فکر نيستي در سينه مي چو عنقا سر به

  چو در آيينه بينـي حيـرت تمثـال مـا دارد           
 مـا داردنيـازيهــاي زيـر بـال  حضـور بي

توان يافت  پروري نمي چون در تازگي بهارستان اين تحقيق جز آبياري نهال حق
هر گاه در محفل . شهرت وا شگافت) ۷۶۱ ص(داري از پردة  موسومي اعالءالحق بخيه

تکليف توهم غبار  ها خجلت اظهار فروشد به تماشاي وضع اين خطوط جلوة نا مربوطي
هانة تخيل دود پنچة مژگان در عطف عنان نگاه بايد ب ساغر اغماض توان پيمود و به

  :کشود
  که ذوِق عرض شوخي جلوه مشتاق است و بس بس

  نقـش ارژنـِگ خـيـالــم محــو ايــن اوراق مانــد
  نـشئة عـرض سـخـنهـا داشــت رنــگ اعـتـبـار

  شـيشـة نامـوس وضـع خـامـشـي بـر طاق مـانـد
  ـلـقـة مـاتـم رسـيـدبـزم سـور و گـر در ح گـر بـه

  رنـگ بيـخــودي مـشـتـاق مـاند نالـة مـا هـم به
  حيـف آن معنـي کـه خجـلت بر دِر اغمـاض رفت

  واي بـر حـرفـي کـه وقـف شکـوة اخـالق مـانـد
  هرچه در فهـم خـاليـق رنـگ گل کـردن نداشت

  جـمـلـه گــرِد دامـــِن انـکار يـا اخــالق مـانـد
  ٭

  ر است بر اسپ چوبين شاخ   سوا  :قوله
 

ــه گــل  ــازي طفالن ــود گــرم ب   ب
 ]۳۸۵ ص ,ديوان خزين [  

کند ليکن  القياس بر معني مقصود شيخ داللت مي حيث اسپ چوبين اگر من :اعتراض
  .معني تابوت آرند اين معني مستعمل نيست بل به به
ز کم هاست يا ا انصافي معلوم نيست که قول معترض نتيجة غلبات حسد و بي: جواب

اسپ «داند که  وگرنه کيست که نمي, هاي دواوين و منشأِت فصحا هيتوج
و هم عبارت از ني است که دست خوش هم کنايه از تابوت است » چوبين
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از آنجا که معني اولش که چون . سواري طفالن است و موضوع بازيچة بازيگران
 نظير ايراد نقش ذخيرة عمر و چون تابوت بار دوش آگهي داشت حاجت به

ا معني دوم با آنکه از کمال ظهور چون ني دست زدة انفاس و ماننِد ندارد ام
دور باش عدم آگهي نقاب از چهرة  جوز پيش پا افتادة اطفال است چون به

نصيراي , آرايد اختياري مي جلوة بي تحقيقش برنداشته در پيشگاه ظهور قامت به
فرمايد؛  مي, ر طلب اصطرالب نوشتهميرزا محمد امين د اي که به همداني در رقعه

  :فقره
  اسپ چوبين نرسد فرسش به

  :فقره, نمايد و جاي ديگر همچنان ايراد مي
  .طي اين باديه نيارد نمود) ۷۶۲ ص(اسپ چوبين علم 

گر  جز معني مذکور شاهد چه مقصود جلوه ظاهر است که در اين هردو مقام به
  .است
  سجودش رادرين فکرم که تعليم جبين سازم   :قوله

  ک سودش راـذار مشـداغ دل دهـم يـاد ع به
  )۲۳۰ ص, ديوان حزين(

 عذار مشک سود چه معني دارد؟ زلف و کاکل مشکين و مشک سود در :اعتراض
  .بويي از صحت ندارد, عذار مشک سود, دواوين فصحا ديده شده

د را چه هاي دماغ حسا دانند که زکام فرسودگي  صاحب دماغان عالم انصاف مي:جواب
تر طيب   که از مشک سودي عذار شاهد صحتهايي وگرنه چه نکهت, عالج

  :شعر, چنانکه مشکين انفاسي آصفي شاهد عدل است. دماغ عالمي نکرده است
 ده دود هنوزـش حسنت نديـمنم که ز آت تويي که نيست عذاِر تو مشک سود هنوز

اين را . شک سود بسته باشداعتبار خط م در اينجا احتمال صريح است که عذار را به
چه بايد کرد که بابا فغاني که از اساتذة قديم و قول او چه جاي ما هندي نژادان که در 

  :شعر, ثقات اهل زبان سند است رخسار را مشک بسته
  نرگست آهوي چين و غمزة خونخوار مشک  اي خط ريحان و خالت الله و رخسار مشک  



  ١٤٤  قند پارسي

  

تشبيه مشک  به  بدعت برخاسته که غمزه و خال راعلَم افرازي عرصة تر آنکه به طرفه
گفتگوهاي پا در هوا کشودن در اين مقام ياراي  و الله پيراسته و حال آن که زبان به

بيند و غالباً از همين قبيل باشد در اين دو شعر که عطر دماغ نازک مشامان  حوصله نمي
  :رباعي, گردد االنفاس مي طيب

  خون  بهو  تمشک ماند و زلف       روي تو به  
 وز اندر ناف استـت ولي هنـمشک اس

  آيــم از عهــده بــرون گــويم و مــي مــي
 رونـه بـده از نافـت ولي آمـون اسـخ

و آن مانند کردن چيزيست . و حق آن است که اين از عالم تشبيه مغالطه است
پس . جهت رفع مغالطه نهجي که در عرف عکس آن باشد و باز تدارک آن به چيزي به به

از اينجاست . ست که مشک در ناف خون است و خون بيرون آمده از ناف مشکظاهر ا
بندان معاني گوش الهام را  صداي صرير خامه يکي از گلدسته) ۷۶۳ ص(که رنگيني 

  :قطعه, فريبد مغالطة خندة گل مي به
ــت بــه  ــل مانــد اي دلنــواز   دهان   گ

 امـته تمـن شگفـه ليکــت غنچـرخ
  وزچو غنچه است رخسارت اي دل فر     

 وزـنـته هـگفـي ناشــن گل ولــده
. تواند بود و گل ناشگفته جز غنچه چه خواهد نمود غنچة شگفته غير از گل نمي
ه و اوهام گرديده استهپذيري دماغ شب ت چارة خللچون پيشتر استشمام روائح صح .

سائي همين نکهت چارة  لخلخه, آيد جوئي انديشه قابل تهمت اضطرار برنمي بهانه
 علي خان آرزو خواهد کرد که غبارانگيزي هواي الدين هاي سراج ست دماغ سوزييبو

  :شعر, دراز نفسيش چه مشکها که برزخم جگر نپاشيده يعني در اين مقام که
  ا رفتهـو از جـار تـسـوة رخـجل ه ازـهرک  گرد راهش شود از نکهت گل مشکين تر  

که معني شعر مسطور ست با آننسبت ني ر را با مشک هيچاند که رخسا ارشاد کرده
ل از غوامضش اعتنائي چشم تأم گر است که خاِن مذکور از بي رنگ ديگر جلوه به

در . ل گفته خواهد شددر اين باب مفصّ, نقابش وا نرسيده اند و بر جلوة بي پوشيده
. ن خاطر فقير صهبائي است مزيالغافلين تنبيهاي که ترتيب آن جداگانه در جواب  رساله

نژادان که جز اثر اقدام  ديم بر اينکه قدرت نمائيهاي اساتذه جاي دم زدن ما هنديآم
ع, تواند بود نمي, د نداريمجادة پا فرسودة سعي و ترد:  
  ست آنچه درينها بازيست اکمال تو بس به
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  جهان يکسر خراب از وضع اين مسندنشينان شد  :قوله
  راع ن مربـا ايـانـمـت هـيـاصـود خـث بـلـثـم

ع را اين مرب: گفت اگر مي. تع نه خاصيمثلث نقشي است از عالم مرب: اعتراض
فتأمل, بود درست مي, ت مثلث استخاصي.  

ت اوست چنانکه از زهره بر صاحب فهم پوشيده نيست که از مثلث ارادة خاصي: جواب
در مصرع نظامي و از ناقوس ارادة آواز ناقوس هم در شعر اين حضرت يعني 

  :شعر ,)۷۶۴ ص(فرمايد  علي حزين که ميشيخ 
  که از زهره خوشتر شد آواز او

  :شعر. يعني از آواز زهره
  خانـة عـشقي     کافر شدن داريم کو بت     سِر
 

  را جاي نغمة ياحي شود ما      که ناقوسش به  
 ]۲۲۸ص , ديوان حزين[  

اين در .  بيان استهاي فن جاي نغمة ياحي شود و اين از شعبه يعني نغمة ناقوس به
  .تراود اي که مطلوب معترض است صريحاً از الفاظ اين شعر مي صورت اراده

  ابروي کجت بر سريک مه دو هالل است  :قوله
  اين معجزة حسِن تو يا سحر حالل است

  . مقابلة معجزه با سحر حالل خرِق عادت است و الّا سحر مقابلة اعجاز است:اعتراض
 هم خرق عادتي است وگرنه صدق اين سحر حالل انکار مقابلة معجزه با: جواب

در جواب اين انکار زباِن ملهم غيب روِّح . آرد دعوي جز شاهد تسليم برنمي
  :شعر, طَبعه يعني خواجة شيراز بدين عنوان سروش کرامت گرديده

  معجز است اين نظم يا سحر حـالل  
 

  هاتف آورد اين سـخن يـا جبرئيـل         
 ]دهلي, ۲۷۸ص , ديوان حافظ[  

گلچين , دردي آشام خمکدة دشوار گزيني, سار ميکدة معني آفرينيگ و باده
صاف بادة انصاف يعني زاللي در مصطبة مثنوي محمود و اياز , بهارستان رنگين مقالي

ت ساغري بر مستاِن بادة تحقيق پيموده و خمارآلودگان خمخانة سخن را اين کيفي به
  :شعر, ة معني نمودهئسرمست نش

 مي سحر حالل و جام اعجاز ردازـپ هـانـر افسـاي شاع بيار



  ١٤٦  قند پارسي

  

tΑt“Ρ«مقتضاي آية کريمه  از خرق عادات جناب شيخ است که به! آري r&uρ #YŠθãΖ ã_ óΟ©9 
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  .اند جور فسادش پرداخته

  گرديده زره پوست براندام شـهيدان     :قوله
 

  مژگان کشي دشنه شکارست ببينيد    
 ]۳۵۱ص , ديوان حزين [  

  چه معني دارد؟» دشنه شکار«: اعتراض
پرست هنگامة اوهام بود تا  حيرت» شکار دشنه«تي در ترکيب فقير صهبائي مد: جواب

مطالعة دو چند گردت رنگ مشهور معني ريخته است هردريابد که از چه کيفي 
ا ظهور همان دشنة هوش شکار هنوز چه خونها که در ام سه نسخة جديد برآمد

خيال رسيد که  در عالم اضطرار چنان به) ۷۶۵ ص(انداخت  دل مضطرب نمي
 او باشد يعني معني کسي که دشنه شکاِر مگر دشنه شکار مرکبي خواهد بود به

من ا از آنجا که ام. کار کردهايست که دشنه را ش  او آنچنان شکارکنندهمژگاِن
 ئاًطَلَبيشدجناگهان نسيم اعانتي از گلشن امداد غيبي وزيد يعني ,  واقع است فَو

نظر  در همين باب به,  که ورقي چند از فتح علي خان استالباطل ابطالنسخة 
و . ساز گرديده اين عبارت زمزمه ديده شد که زباِن خامة عندليب نوايش به. رسيد

چنانچه در . ]است[» دشنه گذار«و صحيح . غلط کاتب است» دشنه شکار«
محمد حسن خان  ف و خوش بطريق يادگار بهخط مصنّ ديواني که اکثرش به

  . انتهي کالمهمن ارادالتحقيق فلريجع اليه. مسطور است, ص استحسن تخلّ
 ناه خودغلطي است که کاتبان کورسواد گ» دشنه شکار«صحيح و » دشنه گذار«! آري

  :شعر, الحق ميرزا صائبا تبريزي چه در سفته که چنين گفته. اند ف بستهرا بر گردن مصنّ
  الم معني رودـبان بر عـز کاتـآن ستم ک  هيچ از چنگيز خان بر عالم صورت نرفت  

انصافي طينتي که در حسد و اعتساف از معترض پاي  روزي از روزهاي پيشين بي
ال الطائل برکشود که سلَّمنا ليکن در اين صورت هم ؤس زبان بهپيش راقم , آورد کم نمي
معني خنجريست که عياران  چه دشنه به. شود رفع نمي, اي که مزمن خاطر است خدشه

                                                   
  .٢٦آيه , )٩(توبه   .1
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اندام  گذاري پوست بر بر اين تقدير از دشنه. خنجر کوچک است, و در استعمال. دارند
شکل مستطيل دارد نه ,  پيدا شودچرا که زخمي که از دشنه بر بدن. زره چه طور شود

اين همه زره  با. تواند رسيد حلقة زره باشد از تير بهم مي زخمي که مشابه به! آري. گرد
در اينجا از تشبيه زره چه اراده . براي محافظِت بدن است از تير يا خنجر و شمشير

حلقة زره  بهه تشبيه ناقص البتّ زخم خنجر را به! اي خودپسند: گفتم. ملحوظ خواهد بود
و هر که اندک وقوفي بر . و اين اساليب بيشتر زبان زدة اکابر است. توان کرد تشبيه مي

هيچ  به) ۷۶۶ ص(و اين معني . ب همچو امور نخواهد بودمتعج, علِم بيان داشته باشد
و از زره شدن پوست اراده از سوراخ سوراخ شدن . ايراد نظير ندارد وجه حاجت به

  . چنانکه بر سياق فهم پوشيده نيست. تنه محافظ, اوست
  گنجد ه نميئدر ساغر هشياران اين نش  :قوله

  ارض زيبا راـرت زدگان دانند آن عـحي
  ]۲۱۱ص , ديوان حزين[

ه در شراب است نه ئزيرا که نش. ه در ساغر طرفه حيرت استئمظروفيت نش :اعتراض
  .در ساغر

هاي حيرت معترض  ة خمار آلودگيت شعر ميرزا صائبا چارافزايي کيفي هئنش: جواب
  :شعر, خواهد کرد

تـاز داشـاغر آغـام را در سـة انجئنش ت هيچ خودرايي نکردساقي ما در مرو 
باشد  ه در شراب است و آن در ساغر ميئو ِسر در اين معني آن است که چون نش

سا صفِت   سرمهآلود و اند و از اينجاست سرمه ه در ساغر نيز جائز داشتهئمجاز بودن نش به
از سرمة حروف چنانکه . خواهد که صفت چشم باشد وگرنه قياس خود چنان مي, نگاه

  .توان کرد و الفاظ هردو شعر سواد نظر روشن مي
  :حاجي محمد اسلم سالم؛ شعر

  ام طوسي ريخت که سرشِک شفقي از مژه  دـادم آمــي ه بهــگاهي کـود نـآل هــسرم  
  :مير نجات؛ شعر

  ساي تو کُشد نگِه سرمه آن را که مي  ت برآيد ز تربتشـاه مسيـنرگس س  
 ران مهر گرفتند سها راـنظ کوته يتجلّ ي بهگشتند ز حسن تو تسلّ :قوله



  ١٤٨  قند پارسي

  

هرچند شطحيات شعرا بيش از آن است که گفته . کوته نظران سوء ادب است: اعتراض
  .ليکن اين قسم از شيخ بعيد است. شود

دهد چه پير تا جوان و از دانا تا نادان  معترض خبر ميقول سوء ادب از حسد : جواب
مالحظة کفر و شرک هرچه  ادب و بي لحاظ سوء آگاه است که شعرا بي

زده  از عالم تحقيق حرف مي, اگر شيخ خالف شعر. زنند گپ مي, خواهند مي
 محةالر وگرنه آنچه گريز؟ خواجة شيراز عليه. ه اين معني از او بعيد باشدباشد البتّ

  :فرمايد؛ شعر مي, زعم ثقات هم از اوليا و هم مقتداي شعر است که به
  پير ما گفت خطا در قلم صنع نرفت       

 
  آفريِن بر نظر پاک خطا پوشش بـاد       

 ]دهلي, ۱۸۳ص , ديوان حافظ[   
  :شعر, نواز گرديده اين زمزمه سامعه اش به و جائي زبان خامه) ۷۶۷ ص(

  ميکده و چهره ارغواني کن      برو به 
 

  کاراننـد  صومعه کآنجا سياه     به مرو
 ]دهلي, ۱۸۸ص , ديوان حافظ[ 

خسرِو شيرين . نظران نخواهد بود کاران کم از کوته پوش و سياهظاهر است که خطا
  :آور گرديده؛ شعر چنين زبان, سخن که خسرِو ملک عبارت و پادشاه اقليم معاني است

  نم با خلق و عالم کار نيستک آري آري مي  کند گويد که خسرو بت پرستي مي خلق مي  
س بايد که اين معني از ايشان حسن اوقات اين هردو پاک بينان عالم تقد پس نظر به
جا  و حال آنکه کاوش دقت بي. و ناخن اعتراض چهرة معني بخراشد. نيز بعيد باشد
 مراتب تعداِد تاِب و همچنين در کالم اساتذة ديگر بسيار است که طرف. دخلي ندارد

  . نداردشمارش
  مالم لب خاک مي ور برـپاي خم من مخم به  :قوله

  سبوي قسمتم خشک از دل عمان برون آيد
  ]۳۳۵ص , ديوان حزين[

معني  يکي به. دو معني مستعمل است خاک بر لب ماليدن در محاورة ثقات به: اعتراض
فالمحاله اين هر دو معني در اين شعِر شيخ . حاشا و انکار و دوم اخفا و استار

  مرد شيخ خالِف جمهور چيست؟! يارب. شود رست نميد
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. بنا بر پاس حرمت, مراد حضرت شيخ استار مخموري خود است پيش مستان: جواب
زيرا که چون سبوي قسمتش از دل دريا خشک برآمد پس ضرور شد در پاي 

و اين رسم . مالد لهذا خاک مي. خم مخموري را که دارد از مستان مخفي سازد
پس معني آن . مالند خاک بر لب مي, که براي رفع بوي شرابميکشان است 

مالم تا همه کس بدانند که اين هم شراب  باشد که در پاي خم خاک بر لب مي
گونه در  مراد شيخ هيچ. خورده است و خاک بر سر افشان بادية محرومي نيست

دماغ مستي بادة کدام غفلت کاسة  دانم که سيه ا نميام. پردة خفا نبوده است
معترض را از بادة هوش تهي ساخته و لشکر چه مخموري بر بنگاه حواسش دو 

  .اسپه تاخته
  در نگشايدـش سکنـر پيـآيينه نظ  در دولت خود بيند اگر دولت وصلت  :قوله

کوشش کسي  محاورة غريبي است که به, کسي کشادن) ۷۶۸ ص(نظر پيش : عتراضا
  .آشنا نيست

ايست که از  خود محاوره, انب کسي و چيزي کشادننظر در کسي و چيزي يا ج: جواب
نظر فقير  ه بهالبتّ» نظر پيش کسي کشادن«ا ام. غايت شهرت حاجت سند ندارد

در اين صورت که در کالم اين حضرت يافته شد در درستي آن . بائي نيامدههص
چه سخن؟ طرفه حيرت است که از نسبتي که انوري و خاقاني يا اساتذة ديگر 

چه . شيخ چرا قابل اين معني نباشندحضرت . اند بلة تحقيق مقلدان گرديدهقبيله ق
الحقيقت خلعتي است شايسته آن جناب شهرة  وجود شرف زبانداني که في با

ر فضل و کمالش چه قدر آوازه در گنبد نيلگون فلک انداخته و طنطنة تبح
وش هوش ا چه بايد کرد که گام. علومش گوش ساکنان ربع مسکون کر ساخته

وگرنه چه . بصيرتي بر چهرة بينش افگنده اند و نقاب بي پنبة نارسائي آگنده را به
و در . معني دارد که قول اساتذة ديگر چون نزول وحي همه قابل تسليم باشد

  .اينجا ناخن انکار چهرة شاهد قبول بخراشد
  ار يوسف ماـه نيلي رخسـشد از طبانچ  :قوله

  روزگارشديگر چه طمع باشد ز اخوان 
  ]۳۷۴ ص, ديوان حزين[



  ١٥٠  قند پارسي

  

 طبةًاسکان دوم در کالم قدما هست ليکن نادره گويان قا طمع هرچند به :اعتراض
جناب شيخ يادگار سلف , بلي. دانند ٰي که اسکان آن غلط ميآرند حتّ متحرک مي

آرد که پاس آن  خاطر مي ين را کجا بهمتأخّرطرز و طور . است و اقدام قدماست
  داشته باشد؟

ا اگر يکي از ام, تحريِک دوم بسيار است ين طمع بهمتأخّر هرچند در کالِم: ابجو
تتبع و تقليد اکابر آن چنان بسته بر او چه زبان عيب توان کشود؟ چه  ان بهمتأخّر

ان را در استعمال آن متأخّر, گاه در زبان قدما چيزي نفس زده گرديده باشد هر
 رتبة کالم شيخ از مراتب کالم گفتگو است و حال آنکه) ۷۶۹ ص(چه جاي 

در اين صورت . ان در گذشته در سلک مرتبة سخن قدما منسلک گرديدهمتأخّر
طور  سکون ميم به حسد و اعتساف چرا احتمال نشود که استعمال طمع به بي

, فرمايد العراقين مي حتفة خاقاني در الدين الشعرا افضل متقدمان است که افضل
  :شعر

  چون غواصان شده نگون سر  رـع گوهـطم ني بهـگردون بي  
نظر معترض  سکون دوم در مصرع شيخ غلط کاتب است که به تر اينکه به و طرفه

  :ع, طور تحريِک دوم خود هست بدين وگرنه به. رسيده
  ديگر طمع چه باشد ز اخوان روزگارش

واني  از ديالباطل ابطالچنانکه فتح علي خان در نسخة » چه«بر لفظ » طمع«تقديم  به
  .نقل کرده, خِط جناب شيخ است که به
  دـآي زي نميـشان چي دگي از چنگـبرون در زن  :قوله

  مگر از گور ايشان سگ برد مشت استخواني را
  ]۲۵۱ ص, ديوان حزين[

  کش فک اضافت را چه خوان است؟ اي لفظ استخوان پيشي: اعتراض
از آنجا ,  معني استچرب و نرمي زبان خامة ناظم هروي که خوان ساالر ملک: جواب

ةالصلٰو ات جواني زليخا از نخل دعاي يوسف عليهکه در استلذاذ ميوة کيفي 
لقمة  برخوردار شيريني گفتار گرديده گرسنه چشمان مائدة حسرت را دهن به

  :شعر, دوزد تسکين مي



  الحق حزين  در پاسخ رسالة احقاقرسالة اعالءالحقهاي نقد ادبي در شبه قاره و  مختصري دربارة رساله  ١٥١

  

  يک مشت استخوان يک پيرهن نور ز  ورـــاسـرون از داغ نــد بـــي آمـگل  
گرديهاي چپ و راست که عبارت از گرد گشتن مطالة دواوين و  هقطع نظر از هرز

مين ين و اشرف متقدمتأخّرقول اين حضرت که افضل , منشأت اساتذة پيشين است
هرگاه چيزي در کالم معجز نظام حضرت شيخ منظور مطالع . است خود سند است

واي بر ناداني . ددانم که با اين همه اعتبار زبانداني چرا قابل اسناد نباش گردد نمي
مشتي بوالفضول که کامل عياري اين نقد سره بر محک تجربه نازده در پلة ) ۷۷۰ ص(

اند  اگر هرزه نگردند در منزل. آرند گذارند و از جيب سبک سنگي سر برمي سنگ کم مي
  :مصرع, و اگر لطمة امواج توهم نخورند مقيم ساحل

  »داند کس منزل نمي چه سازم پيش پا را هيچ«
طاقتي کشيد و سرگرداني  گرديهاي هوس آخراالمر سر از گريبان جادة بي هرزه :اتمهخ

سرنگوني  سرنگونيهاي شغل تحرير خامه به. جستجو عاقبت در منزل تسکين آرميد
هاي صفحة نامه آخر بروسياهي تيره بختي  ها کشيد و رو سفيدي وليضانفعال ف
تو خورشيد  و پر. ب برآيدگر از جيب همين شمروشني صبح اجابت . انجاميد

صداي آمد و رفت انفاس بر دعاي , اقبال از اوج همين تيرگي چهره کشايد
  .هاي نگاه تماشائي جلوة مدعا باد پرستي ضع حيرتصهبائي آمين کناد و و

  


