ذیلی بر مقالۀ پیشین نگارنده

َ
محسن شریفی صحیا
دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد مشهد
mohsen.sharifi66@yahoo.com

در شمارۀ اخیر نشریۀ گزارش میراث مقالهای از راقم این
سطور بهنام «اشعار نویافتۀ عبید زاکانی در مجموعۀ
لطایف و سفینۀ ظرایف» منتشر شدهاست .معرفی  21غزل
و  2قصیدۀ نویافته از عبید زاکانی حاصل تالش نگارنده
در این مقاله بود و به این نتیجه رسید که  185بیت به
شمار ابیات عبید زاکانی افزودهاست.
اما پس از چاپ آن مقاله ،با نکتهبینی دوست عزیز ،آقای
احسان آسایش ،معلوم شد که دو قصیدۀ یادشده در مدح
«عالءالدین محمد خلجی» سروده شده و نگارنده بهاشتباه
آنها را در مدح «عالءالدین محمد وزیر» دانستهاست .شاعر
برای مدح عالءالدین ،از لقب «اسکندر ثانی» بهره گرفته
ً
که در برخی متون ،مخصوصا برای شاه خلجی آمدهاست،
چنانکه صاحب کنز الفواید او را «عالءالدنیا والدین
ابوالمظفر محمد شاه السلطان سکندر ثانی» خوانده (شهاب
انصاری1956 ،م )2 :و ضیاء برنی در تاریخ فیروزشاهی او
را «اسکندر ثانی السلطان االعظم عالءالدنیا والدین
محمدشاه خلجی» نامیدهاست (ضیاء برنی1862 ،م.)240 :
شاعر ،در دو قصیدۀ محل سخن ،به فیلگیری ممدوح
پرداخته و این حیوان نسبتی با زادگاه عبید زاکانی ندارد و
قطعا ً شاعر به هندوستان و غنیمت گرفتن فیلها ّ
توسط
ممدوح ،پس از پیروزی در جنگ ،اشاره دارد .همچنین
شاعر این دو قصیده در بیت پانزدهم از قصیدۀ ّاول ،از
«خضرخان» ،فرزند عالءالدین محمد خلجی ،نام برده که
معلوم میکند عبید زاکانی ،که در آن سالها نوجوان
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بودهاست ،سرایندۀ این دو قصیده نیست.
از جملۀ قرائنی که نگارنده را مجاب کردهبود که این
اشعار از عبید زاکانی است ،یکی شکل خاص تخلص
عبید در ابیات پایانی غزلها بود .عبید زاکانی نام خویش
را با اوصافی چون «بیچاره»« ،مسکین»« ،بینوا» و
«سرگشته» ترکیب میکند و این از ویژگیهای شعری
ْ
اوست که هم در دیوان چاپی و هم در اشعار محل بحث
مشاهده میگردد .دیگر اینکه از عبید دهلوی فقط دو بیت
باقی ماندهاست.
جالب توجه اینکه شاعر دو قصیدۀ مذکور در قصیدۀ
دوم خویش تخلص خود را «بیچاره عبید» آوردهاست،
یعنی همانگونه که عبید زاکانی در بسیاری از اشعار
خویش ،تخلص خود را با صفاتی از این دست همراه
میکند .اما نکتۀ اساسی این است که این نوع ترکیبسازی
با تخلص در غزل سدۀ هشتم و شعر شاعران دیگر نیز
وجود دارد و منحصر به عبید زاکانی نیست؛ بهویژه در
اشعار خسرو دهلوی نیز این طرز تخلص وجود دارد .از
شاعر این دو قصیده ،شاعری معاصر
این رو به نظر میرسد
ِ
با عالءالدین محمد خلجی بوده و به مانند عبید زاکانی و
تخلص همراه با صفت بهره
دیگر شاعران سدۀ هشتم ،از
ِ
میگرفتهاست.
ً
تنها شاعری که همنام و تقریبا همدورۀ عبید زاکانی
است همان عبید دهلوی است که در متن مقالۀ پیشین
معرفی شده و تا پیش از این فقط دو بیت از وی شناخته
شدهبود .چنانکه در متن مقاله آوردهام ،نام شاعر در پیشانی
اشعار جدید ،فقط «عبید» و بدون نسبت «زاکانی» است.
با توضیحات و اقامۀ دالیل جدید ،آیا این احتمال وجود
دارد که سیف جام هروی عامدانه بین «عبید زاکانی» و
«خواجه /موالنا عبید» فرق گذاشتهباشد و اشعار مورد نظر
از عبید دهلوی باشد؟ با این اوصاف ،آیا میتوانیم غزلها
را نیز به مانند قصاید ،به عبید دیگری جز عبید زاکانی
نسبت بدهیم؟ آیا سیف جام هروی 21 ،غزل و دو قصیده
از شاعر هندی ،یعنی عبید دهلوی ،در کتاب خویش
ضبط کردهاست؟ شاعری که در هیچ منبعی ،جز همان دو
بیت ذکر شده در مقاله ،هیچ شعر و بیت دیگری بهنام
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وی ثبت نشدهاست.
محکمترین دلیلی که میتواند شاعر غزلها را از شاعر
قصاید (عبید دهلوی) مجزا کند ،از بین رفتن اشعار عبید
دهلوی است ،به نحوی که در حد جستوجوهای نگارنده،
جز همان دو بیت ،هیچ شعری از وی به جا نماندهاست.
هرچند دسترسی سیف جام هروی ،که مجموعۀ لطایف را
در هندوستان کتابت کرده ،به اشعار این شاعر دهلوی امری
غیر ممکن نیست .همچنین این احتمال نیز دور از ذهن
نیست که با توجه به چینش اشعار در مجموعه ،و توالی
اشعار حافظ ،عبید و کمال خجندی ،سیف هروی از عبید،
شاعر زاکانی را تلقی کرده و آگاهانه اشعار شاعران قرن
هشتمی را پی در پی ذکر کردهباشد.
بهترین احتمالی هم که در جهت نسبت تمامی اشعار
به شاعری جز عبید زاکانی میتوان ارائه کرد ،قبول عامدانه
و آگاهانه بودن تفاوتی است که سیف جام هروی بین دو
عبید با ذکر نسبت «زاکانی» و عنوان «خواجه/موالنا»
برای آن دو قائل شدهاست .اگر چنین باشد ،تمامی اشعاری
که ذیل موالنا عبید و خواجه عبید ،بدون ذکر زاکانی ،آمده
از عبیدی دیگر است که در مقالۀ پیشین ،بهاشتباه به عبید
زاکانی نسبت داده شدهاست .اگر این اشعار از عبید
دهلوی باشد ،غنیمتی است به یادگار مانده از این شاعر
مقتول هندی.
نگونبخت و
ِ

لبــت از لطــف میانــت ســخنی میگویــد
نشنیدهست چنین نکتۀ باریک کسی
تــا تــو بــر چهــره کشــیدی رقــم نیــل مـرا
میرود در غمت از هر مژه خونین ارسی
گــر طمــع کرد عبیــد از غــم تو بوســه مرنج
چه خورد از شکرستانی مسکین مگسی
(برگ )87

چــه معنــی دارد ایــن جــور و جفــا چــه
از این سو صلح از آن سو ماجرا چه
خــرد میگویــدم رو تــرک او گیــر
چــه مــیگــویــد خـــرد بــهــر خـــدا چه
بــدو گفتــم کــه بوســی گفتــهای گفــت
چــه گفتم بــا کــه گفتم کــی کجا چه
رقیبــم دیــد در کویــش فتــاده
بگفتا مــــیروی زیــنجــای یــا چه
بــدو گفتــم کــه جــان میســوزدم گفــت
تــو را گــر رخــت مــیســوزد مــرا چه
ماللــت کــرد دی گفتــا کــه آخــر
چه میخواهد عبید از جــان ما چه
(برگ )79

***
در پایان دو غزل تازه که در دیوان خطی عبید زاکانی،
محفوظ در کتابخانۀ راغبپاشا (شمارۀ  )1192آمده ،و در دو
ّ
چاپ کلیات عبید زاکانی جای ندارد ،معرفی خواهد شد:
گــر تــوان بــا مــن بیچــاره بــرآور نفســی
که نــدارم بهجز از وصل تو فریادرسی

منابع
ــزاکانـی ،عبیـد .دیـوان .دسـتنویس ش 1192کتابخانـۀ
راغبپاشا .بیتا.
ــشـهاب انصاری ،حسـین محمدشـاه (1956م) .کنـز الفوائد.
ويرايش سيد يوشع .چنای :دانشگاه مدراس.
ــضیاء برنـی (1862م) .تاریخ فیروزشـاهی .بهتصحیح سـیّد
احمدخـان صاحـب .بهاهتمـام کپتـان ولیـم ناسـولیس و
مولوی کبیرالدین احمد .کلکته :بینا.

ســخن روی تــو میگویــم و نیکــو ســخنی
هوس لعل لبت دارم و شیرین هوسی
گویــی آن روز نبینــم کــه ســر کــوی تــو را
روز بیمحتسبی یابم و شب بیعسسی
میدهــد بــاز خیــال تــو مـرا وعــدۀ وصــل
معتمد نیست کزو عشوه شنیدیم بسی
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