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  بديع منظوم
  *يداهللا شكيبافر

  
  چكيده

شود و  بديع فني است كه در آن از صنعتهاي كالم و زيباييهاي الفاظ نظم و نثر بحث مي
در زمينـة  . انـد  آن را پس از معاني و بيان، سومين فن از فنون بالغت محسوب داشـته 

تـرين كتـاب در    قـديم . صنايع بديعي آثار متعددي در زبان فارسي تأليف گرديده است
سـالها بعـد،   . اسـت ) قرن پنجم(محمدبن عمر رادوياني  اثر البالغه ترجماناين موضوع 

را به معارضه بـا آن   الشّعر قئدقا السحر في قئحداكتاب ) ق 573د (رشيدالدين وطواط 
اين كتاب بـه جهـت موضـوع و شـيوة بيـان، قرنهـا مـورد توجـه         . كتاب نوشته است

تـدوين گرديـده    حرالس قئحدااز جمله كتابهايي كه تحت تأثير . نگاران بوده است بديع
الدين حسن مـتكلم از شـاعران    تاج. اثر طبع حسن متكلم نيشابوري است الصنايع بحر

قرن هشتم بوده كه در نيشابور متولد شده، اما محـل تحصـيل و تـربيتش هـرات و از     
. بوده است) ق 729ـ707(الدين كرت  مداحان سالطين آل كرت، از جمله ملك غياث

 741 سـال الدين تايبادي به تهذيب نفس پرداخته و در  وي مدتي در خدمت شيخ زين
  .ق به جوار حق شتافته و در حوالي مزار شيخ فريدالدين عطار دفن گرديده است

                                                 
  عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور اردكان  *

E-mail: y_shakibafar@yahoo.com 
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هاي بديعي را در قالب نظم شرح داده و از ايـن   ، آرايهالصنايع بحرمتكلم در كتاب 
الصـنايع   بحـر . نظر اثري ابتكاري و شايستة توجه و امعان نظر به وجـود آورده اسـت  

  .رشيدالدين وطواط داراست السحر قئحداداراي همان فصول و عناويني است كه كتاب 
دو نسـخة خطـي از آن موجـود     اين كتاب تاكنون به زيور طبع آراسته نگرديده و

در اين مقالـه  . است كه نگارنده از روي آن دو، به تصحيح انتقادي كتاب پرداخته است
  .نقد قرار گرفته است اين كتاب مورد بررسي و

  .الصنايع بحرصنايع بديعي، حسن متكلم نيشابوري، : ها كليدواژه
  

  شرح احوال حسن متكلم نيشابوري
كـرت بـوده    احان آلاز شاعران قرن هشتم و از مـد م نيشابوري الدين حسن متكل تاج
ولي محل تحصيل و تربيت او هرات بوده و در همين شهر  ،زادگاه وي نيشابور. است

ـ     هاي مختلف، علوم ادبي عالوه بر كسب دانش ر و فنون شـاعري را نـزد موالنـا مظف
  .هروي آموخته است
خـان هـدايت    و رضاقلي  الشعرا تذكرةدولتشاه سمرقندي در  ،مدربارة حسن متكل

  :اند به اجمال سخن گفته الفصحا مجمعدر 
است و مرد اهـل  ر است و نيشابوري موالنا فاضل حسن متكلم از شاگردان موالنا مظف

الـدين كـرت و بسـيار     اي ساخته، به نام ملك غيـاث  در صنايع شعر نسخه. فضل است
  :مستعدانه نوشته است و اين غزل او راست
 تا نگويي كه مرا از تو شـكيبايي هسـت

 

 يا دل غمزده را طاقت تنهايي هسـت 
 

 نــي مپنــدار كــه از دوري روي تــو مــرا
 

 ت برنـايي هسـت  راحت زندگي و لذ
 

 مكن انديشه كه تا دور شدي از چشـمم
 

  ...رخ زيباي تو بينايي هست ديده را بي
 

  )201 :الشعرا تذكرة دولتشاه سمرقندي،(
  :گونه نوشته است دربارة وي اين االشعار خالصةالدين كاشاني صاحب  تقي

در وادي علم يگانة عصر و فريد دهر بوده و در طرز معارف و طريق تحقيق بيان 
ه و مشايخ صوفيه و نمود داشته و در طور حقايق و اهل ذوق برهان بكمال ميصحيح 

الدين ابوبكر  زين گويند شيخ. اند ف به سخن وي اعتقاد تمام داشتهاعيان اهل تصو
گفته است كه تايبادي كه يكي از اعيان مشايخ صوفيه و مقتداي ارباب سلوك بوده 

م شهرت متكلم است و لهذا حسن متكلموالنا حسن موضع تجلي و محل ظهور اسم 
. سخن و ذوفنون بوده و از انواع علوم بهرة بكمال داشته مردي خوشكرده و الحق 

بتخصيص در علم تصوف و صنايع و بدايع شعري خاصه در اين علوم پسنديدة روزگار 
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ع شعر، يخود بوده و در آن وادي گوي سبقت از ديگران ربوده و او را در علم صنا
الواقع طرز تصنيفش  الدين كرت و في ي است مرغوب به اسم ملك غياثا نسخه

  ).2/845: 1369صفا (مستعدانه است 
الدين تايبادي به تهذيب نفس و سير و سلوك پرداخته  وي مدتي در خدمت شيخ زين

خرقه تهي كرده و در حوالي مزار شيخ فريدالدين عطار نيشابوري  ق 741و در سال 
  .هراً ديوان اشعارش قريب به چهارهزار بيت بوده استظا. استشده  مدفون
اي را به حسن متكلم نيشابوري نسبت داده است كه در  الدين كاشاني قصيده تقي
  :و مطلع آن چنين است )2/637 :االحرار مونسجاجرمي، (هم آمده است  االحرار مونس

 م الكواعبدارِ اسالم علي
  

 ذوائب چشم عنبر بتان سيه 
 

اي به مطلع ذيل سروده  قصيده مورد استقبال سلمان ساوجي قرار گرفته و قصيدهاين 
  :است
 اهللا ليال كصدغ الكواعب سقي

  

 ذوائبچشم عنبربتان سيه 
 

هدايت هم در  .شاعر در همين قصيده به انتساب خود به سامانيان اشاره كرده است
دانسته او را از آل سامان معرفي م استناد همين بيت كه از حسن متكل به الفصحا مجمع

  :آن بيت اين است. كرده است
 منم از نژاد بزرگان سامان

  

 كه بودند شايان چتر و مواكب 
 

زيرا  ،م نيستكه اين قصيده مسلماً از حسن متكلباره گفته است  اهللا صفا در اين ذبيح
ي كه از از مغايرت در سبك و داشتن لحن قصايد قرن پنجم و تأثير مستقيمگذشته 

شود در مدح يكي از رجال  شيوة سخنوري منوچهري و المعي در آن مالحظه مي
است كه تا سال  1»اهللا ابن محمد الدوله ابوالرّضا فضل كمال«عهد اول سلجوقي به نام 

در ديوان رسائل سلجوقيان شاغل و از ممدوحان عبدالملك برهاني و  ق 476
 صفا(اين قصيده از عبدالملك برهاني است  و احتماالً. پسرش امير معزّي بوده است

1369 :2/847.(  
كه تصحيح كرده و به چاپ  ديوان منوچهري دامغانيمحمد دبيرسياقي در پايان 

كتابهاي از گويد كه در نسخ خطي و چاپي ديوان منوچهري و برخي  رسانده است مي
وي . از جمله قصيدة مورد بحث ،ديگر شعرهايي است كه از منوچهري نيست

به حسن متكلم نسبت داده است،  الفصحا مجملافزايد كه اين قصيده را كه صاحب  مي
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الدوله ابوالرضا از معاصران ملكشاه  معين به جهت نام كمال محمدطبق تحقيق 
  .)232 :ديوانمنوچهري دامغاني، (سلجوقي، از امير معزّي يا پدرش براني است 

اثر رشيدالدين  الشعر قئالسحر في دقا قئحداح كتاب تياني مصحعباس اقبال آش
نوشته  السحر قئحداوطواط در مقدمة كتاب ضمن معرفي چند كتاب كه تحت تأثير 

حسن متكلم نيشابوري نام برده و شيوه كار او را  الصنايع بحرشده است، از كتاب 
، وطواط(ابتكاري دانسته است، هر چند كه به عقيدة وي برخي ابيات وي سست است 

، اما بايد گفت كه حسن متكلم در اين كتاب براي هر )سط :الشّعر قئالسحر في دقا حدائق
چند مورد  ري را به عنوان شاهد سروده است و فقط دراصنعت شعري، خود اشع
  .اي از شعر ديگران آورده است عالوه بر اشعار خود نمونه

معرفي شده  الصنايع بحرهاي خطي منزوي، دو نسخه از كتاب  در فهرست نسخه
، ج ادبيات، 81شود، نسخة اول به شمارة  كه هر دو در دانشگاه تهران نگهداري مي

به خط نستعليق كه در و نسخة ديگر ) 8694: شماره فيلم( 12خط نستعليق سدة  هب
تصحيح انتقادي اين متن را . )3/2425 :1350 منزوي(كتابت شده است  ق1246ريخ تا

  .نگارنده بر اساس اين دو نسخه در دست دارد
  

  الصنايع دربارة بحر
اي توضيح  هاي بديعي را در منظومه م نيشابوري بر آن بوده است كه آرايهحسن متكل

اهللا عليه  حمد و ثناي الهي و نعت رسول مكرّم صليوي در آغاز كتاب پس از . دهد
  :گونه بيان كرده است و آله و سلّم، سبب سرودن اين منظومه را اين

در آن حالت به انواع تصنيفها و تأليفهاي قدما . شبي خلوت گزيده، در تفكر بودم
است، بانگ مرغاني به  السحر قئحدانگريستم كه از بوستان رشيدي، كه همان  مي

خرد به من بانگ زد كه اي حسن برخيز و مركب خود را در اين ميدان . گوشم رسيد
  :به تاخت و تاز درآور

 اگرچه بد در اين فن چست وطواط
 

 چنانك اندر علوم نبض بقراط
 

 ولي وطواط مرغي بس حقير است
 

 به چنگ همچو تو بازي اسير است
    

 عظيم استمگو كين دعوي من بس
 

 كه فوق كلِّ ذي علمٍ عليم است
 

 »بحرالصنايع«بنه نام خوشش
 

 اديبان را بده گنج بدايع
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حتي تا آنجا  ،السحر قئحداداراي همان عناوين و فصلهايي است كه  الصنايع بحرالبته 
مثالً رشيد در . لف در پايان كتاب به روش وطواط به شرح الفاظ پرداخته استؤكه م
به شرح » الفاظي كه در زبان اهل صناعت افتاده است«فصل تحت عنوان اين 

مدح و مديح و مدحت، : مانند ،مختصري از الفاظ و اصطالحات ادبي پرداخته است
م هم در قالب نظم به متكل... ل، ترجيع، عكس و هجو و هجا، تشبيب و نسيب و غز

  :اين الفاظ پرداخته و در مقدمه گفته استبه طور مختصر 
 باشد اين فصلها مي بيان لفظ

  

 كه اهل اين صناعت را بود اصل 
 

 مديح و مدح و مدحت، آفرين خوان
  

 دان هجا و هجو، نفرين را همي 
    

 مقدم در قصايد از حكايت
  

 و يا اوصاف معشوق و شكايت 
 

 در اين قسم آنچه اندر نظم خواني
  

 نام آن تشبيب داني جميعاً 
 

 از صنايعولي اين فصل بيرون
  

 بود تا داني اي گنج بدايع 
 

  :گردد ذكر مي السحر قئحدااز » تجنيس تام«به عنوان نمونه تعريف 
اين صنعت چنان بود كه در سخن، دو كلمه يا بيشترآورده شود كه در گفتن و 
نبشتن يكسان بود و در معني مختلف و در ايشان تركيب و اختالف حركات و تفاوت 

  :مثالش من گويم. نباشدزيادت و نقصان 
 اي چراغ همه بتان خطا

 

 دور بودن ز روي توست خطا
 

  )6 :الشعر قئالسحر في دقا قئحداوطواط، (
  :م گويدو حسن متكل

 مقدم بر همه تجنيس تامست
 

 كه آن مقبول طبع خاص و عامست
 

 در اين صنعت چنان باشد كه شاعر
 

 دو لفظ آرد لطيف و نغز و فاخر
 

 صورت بود هر دو موافقكه در
 

 ولي نبود معانيشان مطابق
 

  :مثال آن
 هزاران زيب و فر در روم داري

 

 بر آن گاهي كه رو در روم آري
باب آن در مورد صنايع بديعي است،  89باب است كه جمعاً  93داراي  الصنايع بحر 

م كتاب را به بابها البته حسن متكل. يح اصطالحات استبه اضافة فصل آخر كه توض
بدين ترتيب كه . بندي نكرده و تنها عناوين را جداگانه ذكر كرده است و فصول تقسيم

و ) ص(عنوان اول در ستايش باري تعالي و مبحث دوم در نعت نبي مكرّم اسالم 
موضوع سوم سبب ساختن كتاب است و بعد به ترتيب، عنوان هر صنعتي است به 
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» خاتمه كتاب«مثالهايي و در آخر كتاب هم تحت عنوان همراه توضيحي و مثال يا 
  :مطالبي آورده، از جمله سال سرودن آن را كه آن را بدين گونه ذكر كرده است

 به سال هفتصد و سي و يكي بود
  

 كه اين دختر ز پرده روي بنمود 
 

بيت در بحر هزج مسدس مقصور يا محذوف است، با اختالف  1135كتاب داراي 
  .در نسخة اساس و نسخه بدلچند بيت 

برگ، هر برگ دو صفحه، كه برگ آخر داراي يك صفحه و  51نسخة اساس داراي 
برگ و هر برگ داراي دو صفحه و جمعاً  43» ج« ةصفحه دارد و نسخ 101جمعاً 

  .پشت سر هم نوشته شده استصفحه كه ابيات به صورت نثر  86
الخط  ده است كه از نظر رسمنسخة اساس به خط نستعليق زيبايي كتابت گردي

  :داراي ويژگيهاي ذيل است
  مانند ،باي حرف اضافه به كلمة بعد چسبيده است. 1

 نگه كردم بانواع تواليف
  

 نظر كردم باصناف تصانيف 
 

 بهر شاخي هزاران دست ديدم
  

 ز هر مرغي هزار آوا شنيدم 
 

  مانند ،جا به صورت كاف نوشته شده است گاف همه. 2
 خيزساعت خرد كفتا حسندر آن 

  

 براق خود در اين ميدان برانكيز 
 

  مانند ،صل گرديده استدر اغلب مواقع به واژه قبل مت» تاس«. 3
 مقدم بر همه تجنيس تامست

  

 كه آن مقبول طبع خاص و عامست 
 

  مانند ،آمده است »گويي«به جاي » گوي«و » آيي«به جاي » آي«. 4
 درخور آيتو از لطف و خوبي به دل

  

 تو ماهي وليكن ز در چون خور آي 
 

 مهر و وفابگذر از وصف بتان شوخ بي
  

  اي حسن تا چند كوي ساقيا جامي بيار 

  :آيد متصل به فعل مي» چه«گاهي . 5
 هاي گرانخمار بود دو چشمش ز رطل

  

 چگفت گفت خمارم دواي من زخم آر 
 

 چگفت گفت بكلّي اميد قطع مكن
  

 لطف خدايگان كرمبرو به ساية  
 

  :آيد متصل به فعل مي» مي«. 6
 نور رويت ميبرد ظلمت ز ظلم و كافري

  

  گر مسلماني بگو با عاشقان ور كافري 
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  شعري و هنر شاعري وي  سبك
. قريحه و داراي طبعي لطيف و سخني دلنشين بوده است م شاعري خوشحسن متكل

رة كامل داشته، انواع علوم به الدين كاشاني در شرح احوالش گفته است كه در تقي
الحق «افزوده است كه نيز در پايان  .ف و صنايع و بدايع شعريبويژه در علم تصو

اهللا صفا هم در ادامة شرح حال اين شاعر  ذبيح. »شاعري پاكيزه سخن و خوشگوست
  :چنين آورده است

ايي از م نقل كرده، تغزلهن كاشاني در ذيل غزليات حسن متكلالدي اشعاري كه تقي
تمامي روان و دالويز و فصيح و به همة جهات يادآور ه قصايد و چند رباعي است كه ب

  ).2/847بخش /3 :1369صفا (كالم فصحاي قديم است 
كه اغلب قريب به اتفاق شواهد شعري صنايع بديعي را خود  الصنايع بحردر همين كتاب 

  .ت طبع و هنر شاعري اوستدهندة قدر خوريم كه نشان سروده، به اشعار زيبايي برمي
 بيا و چنگ فراقت به وصل خود بنواز

  

 ز روي مرحمت و لطف كار بنده بساز 
 

 كسي نوازد شاهغريب نبود اگر بي
  

 عجيب نبود اگر بلبلي بگيرد باز 
 

 بيا و راز دل خود به پاكبازان گوي
  

 به خويشتن مكن اي دوست هر خسي انباز 
 

 بشيرنداد يوسف مصري پيام جز به
  

 نبد موافق محمود غير راي اياز 
 

 مكن تكبر و ناز و نياز ما بنگر
  

 ايم نماز كه جز به قبلة رويت نكرده 
 

 اگرچه شيوة خوبان تكبر است و دماغ
  

 كار ضعيفان تواضع است و نيازو گرچه 
 

 را كه سعديش گويد»حسن«مدارخوار 
  

 روان من به تو شاد اي خالصة شيراز 
 

  :سروده است» موشّح«غزل كه در موضوع يا اين 
 اين لعل شيرين در جهان افكندهاشورشي ز

  

 اي آتش غم در روان عاشقان افكنده 
 

 يوسفي يا ماه گردون يا فرشته يا صنم
  

 اي عشاق را اندر گمان افكندهاًمئدا 
 

 خون دلها ريختي چندان كه بيند چشم من
  

 اي كشتگان عشق را در هر مكان افكنده 
 

 هاي زار من بين و بگورويا ناله ماه
  

 اي كاين چه فرياد است كاندر جسم و جان افكنده 
 

  حيف باشد ز آنچنان رويي بجز مهر و وفا

  

 اي گرچه تو جور و جفا اندر ميان افكنده 
 

 اممن به ميدان غم تو پهلواني كرده
  

 اي زين جهت گويم كه شاها پهلوان افكنده 
 

 از لعل خود درمانش ده»حسن«درد دل دارد 
  

 اي تا بگويندت كه سايه بر فالن افكنده 
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  .آيد به دست مي» دشيخ محم«اول ابيات اين غزل نام  شود كه از حروف مالحظه مي
سروده است و » رموشّح مشج«به عنوان » موشّح«و يا اين غزل كه در موضوع 

هر بيتي نام چند پرنده را ذكر د كرده كه از بيت سوم به بعد، در گويي خود را مقي
از جمله چند اضافة تشبيهي مانند . كند، در عين حال داراي تشبيهات زيبايي است

  .طوطي طبع، بلبل جان، هماي رحمت، زاغ غم، كالغ محنت، در آن به كار برده است
 صبا نسيم بهار از ديار يار آورد

  

 درخت عشق كهن را ز نو به بار آورد 
 

 نگارم به مهر جنبانيدمگر دو زلف
  

 كه بوي عنبر از آن زلف مشكبار آورد 
 

 گرفت زاغ غمش آشيانه در دل من
  

 اگرچه بلبل جان نالة هزار آورد 
 

 سؤال طوطي طبعم به دوست، شاهين برد
  

 جواب از آن لب شيرين اداي سار آورد 
 

  هماي رحمت او سايه بر سرم افكند

  

 آوردكالغ محنت از آن روي در فرار  
 

 وار به هر صبح بس فغان كردم خروس
  

 شنيد چرخ برفت و چنان شكار آورد 
 

 ز بس كه كبك درونم ز فرقتش ناليد
  

 روان قمري و عكّه به زينهار آورد 
 

 ربود سنقر قهرش كبوتر دل من
  

 مگر كه باز دل بنده در شمار آورد 
 

 فتاد به بحر غمش چو مرغابي» حسن«
  

 در كنار آوردعقاب مرحمتش باز  
 

. اي ديگر بايد تلفظ كرد ها را به گونه اما در مواردي به ضرورت وزن برخي از واژه
  :خواند» عجز«را بايد » عجز«جا  الصدر، همه به عنوان مثال در مبحث ردالعجز علي
خــالف صــدريابي معنــي عجــز

  

 طريقش را نمايم بر همين طرز 
 

 مشتقبياري صدر و عجزش هر دو
  

 دان محقّق ز يك لفظ اين سخن مي 
 

  اي، مفهوم ديگري را كه زيبا نيست، در ذهن تداعي  تلفظ واژه در اين موارد گاه
  مانند ،كندمي

اگـر دلبــر نيـايــد در بــر مــن
  

 نبيني دل برِ من از اين پس مي 
 

 آلود افراشتچه گر خور تيغ خون
  

 خجل گردد ز ذهن چون خور من 
 

  :هايش داراي تنافر حروف است و يا بيت سوم اين غزل كه برخي واژه
وزيد باد صبا از چمنوقت سحر مي

  

 بوي سر زلف يار برد دلم از بدن 
 

 جان شكارالله رخي گل عذار غمزه زني
  

 سرو قدي نامدار لعل لبي پرفتن 
 

 دهانشزاندلمتنگلبانشاز شدم مست
  

 از شكن موي قدم از ميانش پرشكنم 
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خوريم كه يادآور مفاخرات خاقاني و از اين  در عين حال به مفاخراتي از او بر مي
  :دست است

مدار خوار حسن را كه سعديش گويد
  

 روان من به تو شاد اي خالصة شيراز 
 

  :و يا
حقّه درر»حسن«ام ز شعر آورده

  

 از بهر گوش خاطر بردار گوشوار 
 

 بر زالل غيبگه گه كه طبع تشنه شود
  

 بنشان تو تشنگيش به اشعار آبدار 
 

 ماند به فرّ مدح تو تا انقراض دهر
  

 از بنده اين قصيدة دربار يادگار 
 

  :و يا
ملك عجم از تيغ شعرت رام شد» حسن«اي 

  

 آفرين بر خاطرت اي پادشاه شاعران 
 

  :ام استشبيه رباعيات خي» اغتنام فرصت«موارد  اين دو بيت هم از
 مشو غمين ز فالكت مباش شاد به مال     به كنج سالمت نشين و دم دركش» حسن«

 

 همان گذشت و همين نيز بگذرد خوش باش
  

 كه دير زود بندند راه اين اقوال 
 

رشيدالدين وطواط به  السحر حدائقم با خواندن كتاب چنانكه گفته شد، حسن متكل
شواهد را هم  اغلب. اين فكر افتاد كه صنايع بديعي را به صورت نظم توضيح دهد

كه يا سرودة  السحر حدائقا در چند مورد از اشعار ام. خودش سروده است
مانند اين دو بيت . رشيدالدين وطواط بوده يا از شاعري ديگر، شاهد آورده است

  :رشيد در صنعت مراعات نظير
 غم تو چو جوز پشتم بشكستبار     چون فندق مهر تو دهانم بربست

 

 هر تير كه از چشم چو بادام تو جست
  

 خسته دلم چو مغز در پسته نشستبر 
 

  :الضّدين و يا اين بيت در صنعت محتمل
 با طلعت تو سور نمايد ماتم     اي خواجه ضيا شود ز روي تو ظلم

 

  :التجنيس معو اين بيت در ترصيع 
 ماني بيم آرم و كارزار و تو در     زار و تو درمانيبيمارم و كار

 

  .هم آمده است السحر حدائقكه در 
  :و يا اين بيت در مبحث مقلوبات

 زيــت را نــان آر تيــز     زيــركا كبــكــا كــريــز
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  :و اين بيت در همين مبحث
 بلب هر مهوششو همره بلبل      شكر بترازوي وزارت بركش

 

عالوه بر شعري » ابداع«ا در صنعت د فوق نام شاعر را ذكر نكرده، امدر موار
آورده و نام شاعر را هم ذكر » عنصري«طوالني كه خود سروده، اين دو بيت را از 

  :كرده است
 جهود و گبر و ترسا و مسلمان     تو آن شاهي كه اندر شرق و در غرب

 

 تهليلهمي گويند در تسبيح و
  

 كه يارب عاقبت محمود گردان 
 

م گاهي به شيوة رشيدالدين وطواط در بيان يك صنعت شعري، ابتدا معني حسن متكل
  مانند موشّح ،سپس به شرح آن پرداخته است ،واژه را بيان كرده

 بود سربند خاتونان دلبند     اي يار پيوند»دري«موشّح در
 

 و اين صنعت چنان باشد كه قايل
  

 بيارد بيتهايي در اوايل 
 

 جاآوري جمله به يككه چون جمع
  

 بيابي معني ديگر در آنجا 
 

 كه آن رمزي بود يا بيتكي خوب
  

 و يا نام محب و اسم محبوب 
 

  :»رقطا«و يا در معني 
 سياهي با سپيدي باشد اندر     به لفظ پارسي رقط اي سخنور

 

  :گويد» خيفا«و در معني 
 كه خيفا هست نام اسب اي يار     اندر اشعاربدان معني خيفا

 

 كه يك چشمش سياه و چشم ديگر
  

 مزور كبود محض باشد بي 
 

 وليكن مصطلح معني خيفا
  

 كالمي باشد اندر شعر غرّا 
 

 كه لفظي زان حروفش جمله منقوط
  

 بود در لفظ ديگر نقطه مسقوط 
 

پارسي رقطا سياهي بود با او « :هم آمده است السحر قئحداكه اين موارد در 
پارسي خيف «و  )66 :الشّعر قئالسحر في دقا حدائقوطواط، (» ...هاي سپيد آميخته  نقطه

  .)67 :همان(» ...يك چشم اسب سياه و يكي كبود بود
به منابع ديگر هم نظر داشته است، از جمله به  السحر قئحداحسن متكلّم عالوه بر 

الدين محمد قيس رازي و در جايي صراحتاً نام وي را آورده  شمس المعجمكتاب 
  :است
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 كه بيتي پارسي بيتي به تازي     ملمع را چنان گفته است رازي
 

 بگويي ور ز بيتي زايد آيد
  

 ملمع تا چهار و پنج شايد 
 

 وگر اندر دو مصرع باشد اين قسم
  

 منه نام دگر آن را جز اين اسم 
 

  
  مذهب وي

  .آشكار است الصنايع بحراين مطلب در همين كتاب . متكلّم بر مذهب شيعه بوده است
سروده، بر ) ص(در آغاز كتاب در پايان اشعاري كه در مدح رسول مكرم اسالم 

  :فرستد خاندان پيامبر درود مي
 تحيت از خدا بر خاندانش     ثناي اهل گردون بر روانش

 

نقل كرده و به ترجمة منظوم  )ع(  المؤمنين علي اميردر مبحث ترجمه هم ابياتي از 
  :پرداخته است هاآن

 چنين گفته است آن استاد راعي     بيان ترجمه بشنو ز داعي
 

 كه مرد پارسي در شعر چون آب
  

 بيارد معني اشعار اعراب 
 

 مثالش از كالم پور طالب
  

 علي مرتضي آن شير غالب 
 

  :و در ترجمة فارسي گويد سپس ابياتي از آن حضرت نقل كرده
المـؤمنين فرمــود يــارا امير  ...نصايح در لباس لطف ما را     

 

  :هم گفته است» تفسير جلي«در موضوع 
 ولي داني ولي حق، علي را    بگويم با تو تفسير جلي را

 

  
  اشارات قرآني

  :از جمله. متكلّم در مواردي به آيات قرآني اشاره كرده است
 كه فوقَ كلِّ ذي علمٍ عليم است    مگو كاين دعوي من بس عظيم است

  
 

  .سورة يوسف را اقتباس كرده است 76كه بخشي از آية 
  :يا اين بيت

اًمئاهللا در جبينت دامنآيت نصرٌ  همچو نور آفتاب اندر جبين مه بود    
 

  .سورة صف 13 ةكه اشاره است به آي
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  تلميح به داستان پيامبران
، حضرت )ع(حضرت ابراهيم  ،)ص(ميان پيامبران آسماني، از حضرت رسول  از

. معجزات آنان اشاره رفته است نام برده شده و به) ع(و حضرت عيسي ) ع(موسي 
بيشتر ذكر » عزيز مصر«و اغلب به عنوان ) ع(ا از نظر بسامد نام حضرت يوسف ام

  .گرديده است
هم در اين كتاب ذكري به ميان آمده و كرامات آن بزرگوار ) ع(از حضرت علي 

  مانند ،است
 تيغ تو در كف تو چو كرّار و ذوالفقار     كلك تو در يد تو چو موسي و معجزش

 

 به روي و عارض ايمان، به بوي طرّة ايقان
  

 پنجة حيدر و دست به عرفان، زينتوزيببه 
 

  .اينك ابياتي كه به داستان پيامبران اشاره دارد
  )ع(حضرت ابراهيم  .الف

 ميزبان خلق عالم همچو ابراهيم گشت     سرفرازي كو سزاي افسر و ديهيم گشت
  

 

  

    تياي صنم آخر نگويي كز كدامين مل
  

 كند چون در دل من آزري كاب رويت مي
  

  )ع(حضرت موسي  .ب 
 يز روي لطـف فـرما يك تجلـ     به كـوه طـور غـم دايـم مقيمـم

  
 

  

    وسيـان مـاو برهم در دست ـقل
  

 يـون روح عيسـم او چـنفس در جس
  

 

 

    در دو ابرويت مه است و در دو رويت آفتاب
 سامري چشمت دو در و است معجز زلفت دو در 

  
  

  )ع(حضرت عيسي  .ج 
 لطف حبيبي تو راست دلبري از تو رواست     نكوست تو از دمي خود راست تو مسيحي روح

  
 

  

    داريدر رخ كف موسوي تو 
  

 دم، دم عيسوي نمايي وز
  

  )ص(حضرت رسول اكرم  .د 
 كه بد ذاتش ز نقص و عيب عاري     اهللا از آنش خواند باري حبيب

  
 

 به امر خالق بيچون به حكم صانع داور
  

 مرسل، به نور انجم ازهر احمدروحبه 
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  )ع(حضرت يوسف  . هـ
 محمود غير راي ايازنبد موافق      نداد يوسف مصري پيام جز به بشير

  
 

  

 ختن خوبانسلطان يا تو مصرييوسف     فتنة رومي تو يا حور بهشتي يا مهي
  

 

  

 ت برآرنيوسف جان مرا از چاه هجرا     وجود سلطان و گشتي دل مصر عزيز چون
  

 

  

 دهد خواريما به دايم دل مصر عزيز آن     دهد ياري او به ابرو كندمي چشمش هرچه
  

 

  

 او عزيز مصر و ايشان چون سپاه     بد شهي مصري سراشكل يوسف
  

 

 ني خطا گفتم عزيز عالم است
  

 صد چو يوسف را در اندازد به چاه 
 

  

 اي عشاق را اندر گمان افكندهاًدائم     يوسفي يا ماه گردون يا فرشته يا صنم
  

 

  
  تركيبات عربي

برده كه برخي به عنوان م در مواردي تركيبات عربي را در اشعارش به كار متكل
المثلي مشهور را آورده  به عنوان نمونه در اين بيت ضرب. روند المثل به كار مي ضرب
  :است

 باد رفتار درنيك اسبي خاص سطبل در     خواهمي گر شودمي »نغمه الطنبور في زاد«
  

 

افزوده برند، همچنان كه  اين مثل را در معني گفتار بيجا يا هر چيز نابجا به كار مي
  .گرداند، نامطلوب است شدن نغمه بر طنبور كه آن را خارج از آهنگ مي

  :انوري آمده است ديواندر 
 باد »الطّنبور في زاد« چون اخترانمياندر     مجلس لهوش نباشد بربطيدر گر زهره

  
 

  )245 :1364شهيدي (
كه بعضي از مردم صداي آن را  كه نام نوعي كالغ است» البين غراب«و يا تركيب 

  :دانندشوم و باعث جدايي مي
 البين چه سود كه دوران شود غرابولي     خايدمنم كه طوطي طبعم شكر همي
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  اصطالحات فلسفي
  مانند ،گاهي اصطالحات فلسفي را در اشعارش آورده استمتكلم 

 جبار باد حافظت در دار عقبي خالق     ناصرت در كار دنيا راي عقل مستفاد
  

 

كه عقل مستفاد مرحلة چهارم نفس انساني است كه مرتبت حصول تمام علوم نظري 
  ).1292 /2 :1366سجادي (و اكتسابي است 

  
  :نوشتها پي

1 .  
 كردم اندر جهان لطايف نگه

  

 به تخت عميد فريدون مراتب 
 

 كمال دول بورضا كافرينش
  

 بود در خطب زين الفاظ خاطب 
 

 سكندر محافلسليمان بساط
  

 ...محمد معالي حيدر مناقب 
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