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]انتشار: پاییز 1399[

در یمارۀ اخیف نشفیۀ گزارش میراث یقاله ای از راقم ایص 

یجموعۀ  در  زاکانم  عبید  نویافتۀ  »ایعار  به نام  سطور 

لطایف و سرینۀ ظفایف« ینتشف یده است. یعففم 21 غزل 

و 2 قصیدۀ نویافته از عبید زاکانم حانل تالش نگارنده 

در ایص یقاله بود و به ایص نتیجه رسید که 185 بیت به 

یمار ابیات عبید زاکانم افزوده است. 

ایا پس از چاپ آن یقاله، با نکته بینم دوست عزیز، آقای 

احَان آسایش، یعلوم ید که دو قصیدۀ یادیده در یدح 

»عالءالدیص یحمد خلجم« سفوده یده و نگارنده به ایتباه 

آنها را در یدح »عالءالدیص یحمد وزیف« دانَته است. یاعف 

بفای یدح عالءالدیص، از لقب »اسکندر ثانم« بهفه گففته 

 بفای یاه خلجم آیده است، 
ً
که در بفخم یتون، یخصونا

والدیص  »عالءالدنیا  را  او  الفواید  کنز  ناحب  چنانکه 

ابوالمظرف یحمد یاه الَلطان سکندر ثانم« خوانده )یهاب 

انصاری، 1956م: 2( و ضیاء بفنم در تاریخ فیروزشاهی او 

والدیص  عالءالدنیا  االعظم  الَلطان  ثانم  »اسکندر  را 

یحمدیاه خلجم« ناییده است )ضیاء بفنم، 1862م: 240(.

یاعف، در دو قصیدۀ یحل سخص، به فیل گیفی یمدوح 

پفداخته و ایص حیوان نَبتم با زادگاه عبید زاکانم ندارد و 

 یاعف به هندوستان و غنیمت گففتص فیل ها توّسط 
ً
قطعا

یمدوح، پس از پیفوزی در جنگ، ایاره دارد. همچنیص 

یاعف ایص دو قصیده در بیت پانزدهم از قصیدۀ اّول، از 

»خضفخان«، ففزند عالءالدیص یحمد خلجم، نام بفده که 

نوجوان  سال ها  آن  در  که  زاکانم،  عبید  یم کند  یعلوم 

بوده است، سفایندۀ ایص دو قصیده نیَت.

از جملۀ قفائنم که نگارنده را یجاب کفده بود که  ایص 

ایعار از عبید زاکانم است، یکم یکل خاص تخلص 

عبید در ابیات پایانم غزل ها بود. عبید زاکانم نام خویش 

و  »بم نوا«  »یَکیص«،  »بیچاره«،  چون  اونافم  با  را 

»سفگشته« تفکیب یم کند و ایص از ویژگم های یعفی 

 
ْ
اوست که هم در دیوان چاپم و هم در ایعار یحل بحث

یشاهده یم گفدد. دیگف اینکه از عبید دهلوی فقط دو بیت 

باقم یانده است.

جالب توجه اینکه یاعف دو قصیدۀ یذکور در قصیدۀ 

دوم خویش تخلص خود را »بیچاره عبید« آورده است، 

ایعار  از  بَیاری  در  زاکانم  عبید  که  همانگونه  یعنم 

از ایص دست همفاه  خویش، تخلص خود را با نراتم 

یم کند. ایا نکتۀ اساسم ایص است که ایص نوع تفکیب سازی 

با تخلص در غزل سدۀ هشتم و یعف یاعفان دیگف نیز 

وجود دارد و ینحصف به عبید زاکانم نیَت؛ به ویژه در 

ایعار خَفو دهلوی نیز ایص طفز تخلص وجود دارد. از 

ایص رو به نظف یم رسد یاعِف ایص دو قصیده، یاعفی یعانف 

با عالءالدیص یحمد خلجم بوده و به یانند عبید زاکانم و 

دیگف یاعفان سدۀ هشتم، از تخلِص همفاه با نرت بهفه 

یم گففته است. 

 هم دورۀ عبید زاکانم 
ً
تنها یاعفی که هم نام و تقفیبا

است همان عبید دهلوی است که در یتص یقالۀ پیشیص 

یعففم یده و تا پیش از ایص فقط دو بیت از وی یناخته 

یده بود. چنانکه در یتص یقاله آورده ام، نام یاعف در پیشانم 

ایعار جدید، فقط »عبید« و بدون نَبت »زاکانم« است. 

با توضیحات و اقایۀ دالیل جدید، آیا ایص احتمال وجود 

دارد که سیف جام هفوی عایدانه بیص »عبید زاکانم« و 

»خواجه/ یوالنا عبید« ففق گذایته باید و ایعار یورد نظف 

از عبید دهلوی باید؟ با ایص اوناف، آیا یم توانیم غزل ها 

را نیز به یانند قصاید، به عبید دیگفی جز عبید زاکانم 

نَبت بدهیم؟ آیا سیف جام هفوی، 21 غزل و دو قصیده 

از یاعف هندی، یعنم عبید دهلوی، در کتاب خویش 

ضبط کفده است؟ یاعفی که در هیچ ینبعم، جز همان دو 

بیت ذکف یده در یقاله، هیچ یعف و بیت دیگفی به نام 

اهدنردگبننی
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وی ثبت نشده است.

یحکم تفیص دلیلم که یم تواند یاعف غزل ها را از یاعف 

قصاید )عبید دهلوی( یجزا کند، از بیص رفتص ایعار عبید 

دهلوی است، به نحوی که در حد جَت وجوهای نگارنده، 

جز همان دو بیت، هیچ یعفی از وی به جا نمانده است. 

هفچند دستفسم سیف جام هفوی، که مجموعۀ لطایف را 

در هندوستان کتابت کفده، به ایعار ایص یاعف دهلوی ایفی 

غیف یمکص نیَت. همچنیص ایص احتمال نیز دور از ذهص 

نیَت که با توجه به چینش ایعار در یجموعه، و توالم 

ایعار حافظ، عبید و کمال خجندی، سیف هفوی از عبید، 

یاعف زاکانم را تلقم کفده و آگاهانه ایعار یاعفان قفن 

هشتمم را پم در پم ذکف کفده باید.

بهتفیص احتمالم هم که در جهت نَبت تمایم ایعار 

به یاعفی جز عبید زاکانم یم توان ارائه کفد، قبول عایدانه 

و آگاهانه بودن تراوتم است که سیف جام هفوی بیص دو 

با ذکف نَبت »زاکانم« و عنوان »خواجه/یوالنا«  عبید 

بفای آن دو قائل یده است. اگف چنیص باید، تمایم ایعاری 

که ذیل یوالنا عبید و خواجه عبید، بدون ذکف زاکانم، آیده 

از عبیدی دیگف است که در یقالۀ پیشیص، به ایتباه به عبید 

عبید  از  ایعار  ایص  اگف  یده است.  داده  نَبت  زاکانم 

دهلوی باید، غنیمتم است به یادگار یانده از ایص یاعف 

نگون بخت و یقتوِل هندی.

***
در پایان دو غزل تازه که در دیوان خطم عبید زاکانم، 

یحروظ در کتابخانۀ راغب پایا )یمارۀ 1192( آیده، و در دو 

یات عبید زاکانم جای ندارد، یعففم خواهد ید:
ّ
چاپ کل

ــفآور نرَــم ــص بیچــاره ب ــا ی ــوان ب گــف ت

ففیادرسم تو  ونل  از  به جز  نــدارم  که 

ســخص روی تــو یم گویــم و نیکــو ســخنم

هوسم ییفیص  و  دارم  لبت  لعل  هوس 

گویــم آن روز نبینــم کــه ســف کــوی تــو را

بم عََم یب  و  یابم  بم یحتَبم  روز 

یم دهــد بــاز خیــال تــو یــفا وعــدۀ ونــل

بَم ینیدیم  عشوه  کزو  نیَت  یعتمد 

ــد ــت از لطــف ییانــت ســخنم یم گوی لب

کَم باریک  نکتۀ  چنیص  نشنیده ست 

تــا تــو بــف چهــفه کشــیدی رقــم نیــل یــفا

یم رود در غمت از هف یژه خونیص ارسم

گــف طمــع کفد عبیــد از غــم تو بوســه یفنج

یگَم یَکیص  یکفستانم  از  خورد  چه 

)بفگ 87(

ــه ــا چ ــور و جر ــص ج ــم دارد ای ــه یعن چ

چه یاجفا  سو  آن  از  نلح  سو  ایص  از 

گیــف او  تــفک  رو  یم گویــدم  خــفد 

ــه یــم گــویــد خـــفد بــهــف خـــدا چه چ

ــت ــه ای گر ــم گرت ــه بوس ــم ک ــدو گرت ب

چه کجا  کــم  گرتم  کــه  بــا  گرتم  چــه 

فتــاده کویــش  در  دیــد  رقیبــم 

چه ــا  ی ــای  ــص ج زی ــم روی  ــ ی بگرتا 

ــت ــه جــان یم ســوزدم گر ــم ک ــدو گرت ب

ــفا چه ــوزد ی ــم س ــت ی تــو را گــف رخ

آخــف کــه  گرتــا  دی  کــفد  یاللــت 

چه یا  جــان  از  عبید  یم خواهد  چه 

)بفگ 79(

رننبع

کتابخانـۀ ـ  ش1192  دسـتنویس  دیـوان.  عبیـد.  زاکانـم، 

راغب پایا. بم تا.

یـهاب انصاری، حَـیص یحمدیـاه )1956م(. کنـز الفوائد. ـ 

ویفایش سید یویع. چنای: دانشگاه یدراس.

ضیاء بفنـم )1862م(. تاریخ فیروزشـاهی. به تصحیح سـیّد ـ 

احمدخـان ناحـب. به اهتمـام کپتـان ولیـم ناسـولیس و 

یولوی کبیفالدیص احمد. کلکته: بم نا.




