
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آبادي و شرح او بر ديوان انوري  شادي
   *دكتر محمدرضا تركي

  **اصغر اسكندري علي

  چكيده
مندان و شارحان بوده  انوري به عنوان يكي از سه پيامبر شعر فارسي، از ديرباز تا كنون، مورد توجه عالقه

آبادي اسـت كـه در    نخستين كسي كه به شرح ديوان انوري روي آورد محمد بن داود علوي شادي .است
آبـادي در   شادي. زيسته است هند مي )مندو(نيمة دوم قرن نهم و اوايل قرن دهم هجري قمري در مالوه 

ت فارسي هاي هندي براي لغا شرح خود بيش از ششصد بيت از ديوان انوري را شرح كرده و بعضاً معادل
  . آورده است

هاي درخور توجه شرح او بـر   آبادي، ويژگي در مقالة حاضر، پس از توضيح دربارة نام و نسب و آثار شادي
  .ديوان انوري و برخي مالحظات خاص و نقدهاي احتمالي، به تفصيل آمده است

  
  .آبادي، شرح ديوان انوري، لغات هندي، شرح بيت، معني لغت شادي :ها كليدواژه

                                                      
  .دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران. *

  .دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران. **
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  آبادي نام شادي. 1
از زندگي و اسم و رسم اين شارح ديوان انوري و خاقاني، اطّالعات زيـادي در دسـت نيسـت و    
مواردي هم كه وجود دارد، يا نقل قول بزرگان ادب معاصر ماست يا مقدمة بعضي نسخ خطّـي  

وريم، با اسم خ از اين روي، هر كجا كه به اسم او برمي. كه از خطاي كاتبان در امان نبوده است
دو جـا   شـرح ديـوان انـوري   در . شويم كه فقط شبيه به اسامي قبلي اسـت  جديدي مواجه مي

محمـد بـن داود   «جـا   و يـك  )الـف  1، گ 3و1آبـادي   شـادي ( »آبادي محمود بن داود علوي شادي«
  . آمده است )الف 1، گ 2آبادي  شادي( »آبادي شادي

د  «نيست؛ بدين صورت كه دو جـا  هم وضع بهتر از اين  شرح ديوان خاقانيدر  محمـ
د بـن داود بـن    «و يـك جـا    )5 ؛ همـو 4آبـادي   شادي( »بن داود بن محمد بن محمود محمـ

محمد بن داود بن محمد بن محمود «جا  يك ،)96پژوه، ص  ج؛ دانش، شهيدي، ص ب( »محمد
بن محمد  محمد بن داود بن محمد«جا  و يك )609گلچين معاني، ص ( »آبادي علوي شادي

  .)33بهراميان، ص (آمده است  »آبادي بن محمود شادي
ـ  محمـود بـن داود علـوي شـادي    «را از  شرح ديوان انـوري  )513ص (استادي   »اديآب

د بـن داود علـوي    «را از  جرّاالثقالكتاب  )356، ص 1( پژوه و منزوي دانسته و دانش محمـ
متـرجم در صـفحة عنـوان نخسـت     « :نوشته )158ص (اند و احمد منزوي  دانسته »آبادي شادي
  .»است آبادي ياد شده سپهساالر، محمد بن داود علوي شادي 708نسخة 

د بـن داود بـن محمـود     «را نوشـتة   الفضـال  مفتـاح كتاب ) 64- 63ص (  شهريار نقوي محمـ
سـت  شرح اشعار خاقاني و انوري هم از آثار موالنا محمـد بـن داود ا  «دانسته و تأكيد كرده  »آبادي شادي

نقوي بـه كـدام   شهريار دانيم   ما نمي. »آبادي نوشته كه در مقدمة آنها اسم خود را محمد بن داود شادي
  .آنها استناد جسته استيك از نسخ اين شروح دسترسي داشته و به كدام يك از 

آبـادي بـدين مقـدار     هـاي آثـار شـادي    از همين مقدمه پيداست كه وقتي در نسـخه 
كـه   طـوري  حقّقان آثار وي حق دارند كه دچار تشتّت آرا شوند، بـه تشويش وجود دارد، م

، نـام او را  )»آبـادي  شـادي «، ذيـل مـدخل   1(و دهخدا  )574ص (و شهيدي  )667ص ، 2ج(صفا 
 »آبادي داود بن محمد بن علوي شادي«و نفيسي  »آبادي محمد بن داود العلوي الشّادي«
محمد «يك بار او را ) 280، ص )1( 9ج(ابزرگ قآ. اند نوشته )53، ص 2همـو  ؛685، ص 1نفيسي(

در . »محمد بن محمود«) 109، حاشية ص )1( 9ج(دانسته و بار ديگر  »آبادي بن داود شادي
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، ص 2نفيسـي  ( ديـوان انـوري  و مقدمة  )شهيدي، ص ب(شرح مشكالت ديوان انوري مقدمة 
اود بن محمد بـن محمـود   محمد بن د«هم  )61سجادي، ص ( ديوان خاقانيو مقدمة  )161

  .ضبط شده است »آبادي علوي شادي
را تأييـد   »محمد بن داود«جداي از همة آنچه گفته شد، شواهدي در دست است كه 

د داود     «وي دو جا در شرح انوري خود، به صـراحت گفتـه   . كند مي و ايـن داعـي يعنـي محمـ
، نسخة سپهساالرب  71 ،الف 11گ  نسخة انجمن آثار،الف،  64 ،ب 10گ نسخة مسجد اعظم، ( »علوي

  .)ب 36 ،ب 11گ ؛ نسخة پاكستان، ب 99 ،ب 6گ 
آمـده، و اينكـه    »محمد بن داود علـوي «آنجاكه در تمام نسخ موجود شرح انوري،  از

احتمال خطاي كاتب يا تغيير و دستبرد آينـدگان در اوراق ميـاني، كمتـر از ابتـداي نسـخ      
شـهيدي،  ( »هاي مشكل انـوري پرداختـه   كه به شرح بيت... كسي نخستين«است، بايد پذيرفت كه نام 

ت گماشـت     نخستين كسي كه به صورت كامل«و ) 576ص  فاضـلي  ( »تري به شرح اشـعار خاقـاني همـ
  .است »آبادي محمد بن داود علوي شادي«، )8روشنده، ص 

  
  آبادي زندگي و مرگ شادي. 2

در مقدمـة  . بهـام مانـده اسـت   نـامش در ا چـون  آبـادي هـم    زمان تولّـد و مـرگ شـادي   
آمده كه اين كتاب در آخرين سال زندگي ابوالمظفّر محمودشاه خلجي والي  الفضال مفتاح
آبـادي   كـه شـادي   آنجا از. )61شهريار نقوي، ص (به او اهدا شده است  )ق 873 - 839(مالوِه 

و  )اســكندري، ص ح(ديــوان انــوري را بــه دســتور ناصــرالدين خلجــي شــرح كــرده اســت 
ق حاكم مالوِه شده و در سال 906الثّاني سال  وهفتم ربيع ناصرالدين در روز جمعه بيست

ق زنـده  906كم تـا سـال    آبادي دست ، پس شادي)فراهـاني، ص ج (است  درگذشتهق 916
براي ما روشن است كه وي در نيمة دوم قرن نهم و آغاز قرن دهم هجـري قمـري زنـده بـوده     «بوده و 

  .)575شهيدي، ص ( »است
 »كاتـب «، نام هاي خطّي فارسي كتابخانة ملّي جمهوري چك فهرست نسخه البتّه در

ذكر شده اسـت   »ق 1000حدود «و تاريخ كتابت آن  »آبادي شادي«، شرح ديوان خاقاني
زيـرا اگـر قـول او را    ده اسـت؛  كـر نويس سـهو   شكّي نيست كه فهرست. )33بهراميان، ص (

  .سال زندگي كرده است 130كم  آبادي دست شاديبپذيريم 
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محمد بن داود العلـوي معاصـر   «: نوشته شده است »آبادي شادي«دهخدا ذيل  نامة لغتدر 
فهرسـت  ايـن نكتـه در   . »هـاي انـوري و خاقـاني اسـت     شارح ديـوان ) 956-806(ناصرالدين خلجي 

ي درايتـ . شود هم ديده مي )187-186، ص 2پژوه و منـزوي   دانش( كتابخانة مدرسة سپهساالر
د بـن داود     شـادي «: نيز نوشته است )715، 709، ص 6ج( بـه نظـر   . »)ق 956-806(آبـادي، محمـ

تبديل  956به  916و  806به  906آيد اشتباه مطبعي رخ داده باشد بدين صورت كه   مي
سال نه براي ناصرالدين خلجي معقـول   150شده است؛ در غير اين صورت زمان زندگي 

  .باديآ آيد و نه براي شادي مي
  
  آبادي مذهب شادي. 3

وي را بـه ذهـن    »شيعه بودن«ممكن است  »علوي«آبادي بر پسوند  تأكيد شخص شادي
به ميان آورده، جملـة دعـايي    )ع(متبادر كند، اما در تمام موارد كه ذكري از حضرت علي

، 68، 5-4همـو، ص  ( »وجهه اهللا كرّم«و  )219، 67، 5-4اسكندري، ص به نقل از ( »عنه اهللا رضي«
ضـمن اينكـه بـراي خليفـة دوم، عمـر خطّـاب،       . را همراه ايشان كـرده اسـت   )219، 154

 )عــج(همچنــين در توضــيح حضــرت مهــدي. آورده اســت )56همــو، ص ( »عنــه اهللا رضــي«
ال،     اهللا امام مهدي، مردي باشد از آل اميرالمؤمنين علي ـ كرّم «: نويسد مي وجهه ـ كه وقت خـروج دجـ

الم را نيـز گوينـد    هاي دين اسالم كند و مهتر عيسـي عليـه   ، با دجال لعين، حجتاو هم پيدا گردد السـ« 
  .است »مذهب سنّي«اين مطالب تصديق بر اين دارد كه وي  .)154همو، ص (

تعبير وي از خلفاي ثالث بـه مهتـر، نشـان    «: شهيدي دليل ديگري بر سنّي بودن وي آورده
خـود   شـرح انـوري  آبادي در  ، حال آنكه شادي»اسـت دهد كه مذهب سنّت و جماعت داشته  مي

ــ   راي مالئكـه ـبه كار برده و آن هم فقط ب »حضرت«جاي  هـاً بـرا دقيق »مهتر«پيشوند 
 )84، ص همـو (ـ و پيامبران ـ آدم    )240، ص همو(و جبرئيل  )166، 83، 61، ص همو(اسرافيل 

، 69، 56-55همو، ص (و سليمان  )138همو، ص (و اسماعيل  )138، 69، 50همو، ص (و ابراهيم 
همـو، ص  (و موسي  )253، 165، 154، 110، 106همو، ص (و عيسي  )220، 178-180، 171، 84
همـو، ص  (و هود ) 229همو، ص (و نوح  )240، 206، 197-198، 183، 165، 152، 114، 113، 67
  .نكرده استاستفاده  »مهتر«براي خلفا از لفظ  ـ و مطلقاً )198همو، ص (و يوسف ) 57
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  آبادي آثار شادي. 4
  1شرح ديوان انوري. 1.4

آبادي در شرح خود، ابتدا لغات مشكل و پيچيدة بيت را معنا كرده و هـر جـا الزم    شادي
دانسته، نكات دستوري و بالغي و تلميحي را توضيح داده و سـپس معنـا و مفهـوم كـلّ     

عه را شرح كرده و سپس بـه  وي معموالً بيت نخست هر قصيده يا قط. بيت را گفته است
 69در مجمـوع،  . شرح ديگر ابيات مشكل ـ كه الزم به توضيح دانسته ـ پرداختـه اسـت    

  .شرح شده است) بيت 10(لغز  2و ) بيت 19(قطعه  4و ) بيت 632(قصيده 
  

  2شرح ديوان خاقاني. 2.4
لغـات  نخسـت  اسـت؛ يعنـي    شرح ديوان انوريهمچون از جهت روش كار اين شرح نيز 

سـپس  ... هاي ادبـي و نكـات دسـتوري و    يچيدة بيت، معنا شده و در صورت لزوم، آرايهپ
اي به ديگـر   آبادي در شروح خود، اشاره ازآنجاكه شادي. مفهوم كلّ بيت گفته شده است

توان به قطع و يقين گفت كه كدام شرح را زودتر نوشته است، اما بـه   آثارش نكرده، نمي
نوري را شرح كرده و پس از آن بـه شـرح ديـوان خاقـاني روي     رسد ابتدا ديوان ا نظر مي

آورده است؛ چراكه پختگي نثر و توضيحات وي در باب كلمات و ابيـات در شـرح ديـوان    
شهرت بيشتري  شرح ديوان خاقانيآبادي،  از ميان اين دو اثر شادي. خاقاني بيشتر است

  .دارد شرح ديوان انورينسبت به 
  

  الفضال مفتاح. 3.4
هاي فارسي به فارسي كه در واپسـين سـال پادشـاهي ابـوالمظفّر محمودشـاه       نگ واژهفره

بــه ترتيــب حــرف اول هــر لغــت . نوشــته شــده اســت )ق 873- 840(خلجــي، والــي مــالوه، 
مثـال   گاهي اعراب آورده و از شعر هـم خيلـي كـم شـاهد    . باب دارد 22بندي شده و  دسته

                                                      
اصغر اسكندري  ه كوشش علينامة كارشناسي ارشد ب ش در دانشگاه تهران به عنوان پايان1388اين شرح به سال . 1

  .اسكندري تصحيح شده است
و عبدالرّضـا  ) 139، ص 2ايمـاني  (ش در دانشـگاه تربيـت مـدرس    1370اين شرح را فيروز فاضلي روشنده به سال . 2

انـد   نامة كارشناسي ارشد تصـحيح كـرده   ش در دانشگاه شيراز به عنوان پايان1373بردبار و محمدعلي طغياني به سال 
  ).68، ص 1ايماني (
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ا كار بسته اسـت؛ بـراي مثـال در مقابـل كلمـة      در شرح معني لغات، اختصار ر. آورده است
نوشته و لغـت   »آواز را گويند«، »آوا«و مانند آن نوشته و همچنين دربارة  »آسايش«، »آسا«
مفتـاح  ، النّصـير  لةرسا،  فخر قواسنامة  فرهنگ. معني كرده است »ضد بيگانه«را به  »آشنا«

در . از منـابع ايـن فرهنـگ هسـتند     رالسان الشّعو  دستور االفاضل، الفضايل سةسال، القضاء
بعضي موارد، ضمن شرح معاني لغات فارسـي، مترادفـات آن بـه زبـان هنـدي هـم ديـده        

ها و تصاوير رنگين هم در اين فرهنگ  كلمه، شكل 187شود و براي روشن شدن معني   مي
  .)64- 63؛ شهريارنقوي، ص مدخل عليزاده، ذيل(موجود است 

  
  جرّاالثقال. 4.4

بكر فرزند اسـماعيل   فرزند ابي )المعـزّ (ابوالعزّ «نوشتة  »الحيل«اي است از كتاب  له ترجمهاين رسا
داراي يك مقدمـه و شـش نـوع و     )158منزوي، ص ( »الزّمان در فنّ جرثقيل خوزي ملقّب به بديع

  .)358- 357، ص 1پژوه و منزوي  دانش(هر نوع، چند شكل و در هر شكل، چند فصل است 
آبـادي از آن رو اهميـت دارد كـه وي، علـم فيزيــك و      تـاب بـه شــادي  انتسـاب ايـن ك  

دانسته كه از آن علم ـ كه به زبان عربي هم نوشته شده ـ ترجمه     اي مي الحيل به اندازه علم
سازد اين است كه در آغاز  با وجود اين، آنچه گفتة منزوي را با ترديد مواجه مي. كرده است

: آبادي نشده است و در پايـان كتـاب تصـريح شـده     از شادي هيچ ذكري جرّاالثقاليا پايان 
منشـأ  . »اهللا عليه علي يد عبد الحقير حمةرابوالعزيز بن اسمعيل الرّزاز الحريري  حيلِتمت الكتاب ترجمه «

اين انتساب از آنجاست كه در پايان نسخة مزبور، برگ ديگري وجود دارد كه به خطّي غير 
مـن  ... الحيل فـي فنـون الغريبـه   و ترجمة  جرّثقيلكتاب «: ده استاز خطّ كاتب اصلي، نوشته ش

د داود العلـوي الشّـادي        المصنّفات ابي حامـد   آبـادي و ابـي   علي سـينا و ابوموسـي البخـاري و شـارحه محمـ
  .شود، نياز به توضيح ندارد پراكندگيي كه در اين جمله ديده مي. »اهللا هحمر

  
  ان انوريآبادي بر ديو هاي شرح شادي ويژگي. 5

  ...هاي پيامبران و اشاره به دقايق شأن نزول آيات و داستان. 1.5
  در شرح بيت 

 اي چو عقل اول از آاليش نقصان بـري«
 

 »چون سپهرت بر جهان از بدو فطـرت برتـري  
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  :نويسد مي
عرش را گويند و بـه قـولي جبرئيـل را و    : و عقل اول. اسم منادي محذوف است«

الم را گوينـد     السالم و بعضي نور محمد عليه  ويند عليهمبه قولي اسرافيل را گ السـ
الم    و لـه عليـه   »اهللا نوري اول ما خلق«السالم   كما قال عليه ل مـا خلـق  «السـاهللا  او

: سـپهر . بيـزار : بري. اند كه عقل كلّ است  پس، از عقل، عرش مراد داشته. »العقل
ذات تو همچـو عقـل اول، از   ! ممدوح يعني اي. آفرينش: فطرت. آغاز: بدو. آسمان

آلودگي نقصان بيزار است تو را همچو آسمان از بدايت آفرينش بر جملـه جهـان،   
  ).59- 58به نقل از اسكندري، ص ( »برتري و قوت است و علو مرتبه است

صد چون من هسـتند چـون   / آنكه پيش كلك و نطقش آن دو سحر آنگه حالل «و در شرح بيت 
  :نويسد مي »امريگوساله پيش س
نام مردي است كه ساحر بود و به سحر، گوسالة زرين را در بانگ آورده : سامري«

بود و آن چنان است كـه آن روز فرعـون در نيـل، غـرق شـده سـامري را در آن       
السالم بر ماديان سوار بود هر جا كه آن ماديـان    مجلس جمع بود و جبرئيل عليه

الفور مشـت   سامري آن اثر چون معاينه كرد في. ستر  نهادي آنجا سبزه مي  پا مي
ـ   »فقبضـت مـن اثـر الرّسـول    «خاك از زير سم آن مادي بگرفت كما قوله تعالي 

السالم، سامري يك گوساله از زر بسـاخت    اآليه ـ بعده، در غيبت مهترموسي عليه 
وم و در وي، آن خاك درآورد و به قوت سـحر، آن گوسـاله را در بانـگ آورد و قـ    

بدين . »هذا الهكم و اله موسي«: گفت  فريفت و مي  مهترموسي را بدان گوساله مي
  ).67همو، ص ( »پرست گردانيد  طريق بيشتر خلق را گوساله

  
  اطّالعات نجومي. 2.5

 »الخضـيب كـرده دعـا    بـر آسـمان كـف كـف    / به استقامت حـال تـو در بسـيط زمـين     «در شرح بيت 
  :نويسد مي

»ي است مركّب از چند ستارة ثابت بـه شـكل كـف دسـت     صورت: الخضيب كف
الكرسي نيز خوانند و  اند و آن صورت را ذات سرخ كه گويي به حنا خضاب كرده

درجة حمل است جانب شمال و خاصيت وي آن است كه چون  آن در بيت نهم
السما رسد هر دعايي كه كند مستجاب شود و نيز دعـوتي مخصـوص   وسطةدر 

  ).21همو، ص ( »شود خوانند و آن قبول مي مي است كه در آن وقت
  و در شرح بيت
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 حملهرم خورشيد چو از حوت درآيد بجِ«
 

 »اشــهب روز كنــد ادهــم شــب را ارجــل 
 

  :نويسد مي
و معني بيت آن است كه چون جرم آفتاب از برج حوت در بـرج حمـل آيـد،    «

، هر روز، بعد از آن. شب و روز برابر شوند يعني سرطان روز، سرطان شب شود
روز در افزوني بود و هر شب كه آيد در نقصان باشد و ادهم شب، ارجـل شـود   
يعني اندكي شب و روز درآيد و سپيد گردد گويي اسبي سياه اسـت كـه يـك    
پاي وي اندكي سپيد شده است و آن اسب سـياه را گـويي اشـهب روز، ارجـل     

 »دار شد  د و عيبيعني روز، دراز شدن گرفت و شب در نقصاني افتا. كرده است
  ).142همو، ص (

  

  هاي ديگر اطّالعات علمي در زمينه. 3.5
  :نويسد مي »هم فاخته بگشاد فروبسته زبان را/ هم جمره برآورد فروبرده نفس را «در شرح بيت 

روز   اند؛ چون آفتاب در برج دلو باشد و ماه روميان شباط بود، هفتم  سه: جمره«
روز از ماه شباط را سقوط جمـرة   نند و چهاردهمشباط را سقوط جمرة اول خوا

روز ماه شـباط را سـقوط جمـرة ثالـث خواننـد و در       ويكم ثاني خوانند و بيست
شوند و گويند جمرة دي گرم است بـه    مدت پانزده روز، هر سه جمره تمام مي

شـود و    سه نوبت، چنان كه گفته شد از زمين، كوه و دشـت بـه آواز پيـدا مـي    
جمـره در بعضـي     كند تا هوا معتدل گـردد و در سـيوم    هوا دفع مي سردي را از

  ).97همو، ص ( »شود  ظاهر مي زمين شكوفه 
  و در شرح بيت 

ــه« ــت گرفت ــد ايادي ــر چــپ عق نصاز خ 
 

 »اطفــال در آن عهــد كــه ابهــام مكيــده
 

  :نويسد مي
شمار مال و جز آن، كه به انگشتان دسـت كننـد و   : عقد. انگشت خرد: خنصر«
ا آنكه شمار به آحاد و عشَرات رسد عقد گيرند و چون شمار به مئات و الـوف  ت

و عشرات الوف و بيش از آن برسد، عقد به انگشتان دست چپ گيرند و نهايت 
  ).214همو، ( »استآن به انگشتان خنصر 

  

  هاي ادبي و شاعرانه پردازي عبارت. 4.5
  در شرح بيت 

 در باغ چمن ضامن گل گشـت ز بلبـل«
  نــون چمــن بــاغ گرفتــه اســت تقاضــااك

 

 آن روز كــــه آواز فكندنــــد خــــزان را
ــمان را    ــد ض ــم بگيرن ــدل خص  »آري ب
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  :نويسد مي
هاي درختان در هـم    راهي باشد در ميان باغ كه از هر دو طرف، شاخه: چمن«

آميخته باشند و سايه بـر راه انداختـه و زيـر درختـان در راسـتا و چپـاي راه،       
. پـذرفتار و كفيـل  : ضامن. ها رسته باشند و گلستان  و گلرياحين و انواع سبزه 

ريز؛ و آن، مدت سه ماه باشد كه آفتاب در بـرج    فصل خريف يعني برگ: خزان
مفعـول  : چمـن بـاغ  . طلب كردن و جستن: تقاضا. ميزان و عقرب و قوس باشد

  .واقع شده است و تقاضا فاعل اوست
ل بهار سال گذشته منصرم شد و معني هر دو بيت آن است كه آن روز كه فص

هـا، مرغـان     هـا و راغ   و هواي صيف يعني تابستان درآمد، در همه جهان در باغ
در آن وقت بلبل را گـل گفـت كـه مـرا     . آوازة آمدن فصل خزان منتشر كردند

بلبل كه عاشق گل است چنگ در دامن گل زد كه تو كـه از  . اجازت ده تا بروم
. گذاري از مروت و وفاداري نباشـد   و مهجور مي روي و مرا تنها  صحبت من مي
مـاهي دو  / هرگز نبود امان به بستان / از باد خزان چراغ گل را : گل جواب داد

، من با چنين لباس نازكي كه در »بايد برميد از گلستان/ سه چهار مصلحت را 
 چندي صبر بايد كرد تـا بعـد از مـدتي   . بر دارم، طاقت آسيب باد خزاني ندارم

معين باز به همديگر به كام دوستان در بوستان بپيونديم و البتّه چهره و جمال 
آميـز نـرم     هاي فسون  دل بلبل از اين دم. باكمال خود در فصل بهار به تو نمايم

داري گشت و در آن وقت، چمن ضمان شد و با بلبل گفت كـه    شد و بر ضمان
و طراوتـي كـه دارد بـا تـو     در فصل بهار، اين محبوب مرغوب تـو را بـا حسـن    

بلبل، دامن گل از دست رها كرد و مدتي مديد در گوشة هجرت با نالـة  . رسانم
خوانـد و    زار، نزارشده مانده و منتظر انصرام ايام معهود بـود و ايـن ابيـات مـي    

آه و صـد آه كـه محبـوب همـه رخ     «افشـاند    بار مي اشك خونين از چشم خون
/ طاقت محنت هجران نتوانم آورد / چنين مهجورم  الجرم از رخ دلدار/ بنهفت 

هـا    ها و بـاغ   چون آثار فصل بهار در راغ. »روز و شب زار و نزارم كه ز دلبر دورم
تـر در    ظهور يافت، بلبل مهجور با شوق تمام به اميد ديدار دورمانده به تعجيـل 

اي چون معشوق را حاضر نديد، چنگ در دامن چمـن زد و تقاضـ  . باغ بشتافت
گل با او بنياد نهاد و ناله و فرياد آغاز كرد كه آن گل نازنين بـه مـن ده كـه از    

اي و بلبـل از آن طلـب آنگـاه      تـو ضـمان شـده   . روي شرع، تقاضا با كفيل بود
  ).99-98همو، ص ( »بازماند كه گل بشكفت

  
  هاي ادبي و طرح مباحث بالغي توضيح برخي آرايه. 5.5

  در شرح بيت
 ز آن قــادري كــه قــدرت اواهللا اتبــارك«

 

 »دهان و ديـده نمايـد ز عبهـر و فسـتق    
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  :نويسد مي
ب اسـت  : اهللا تبارك« گـل  : عبهـر . بزرگ است خداي عزّوجلّ، و اين كلمة تعجـ

: فسـتق . انـد  نرگس، و آن گلي است كه شعرا چشم محبوب را بدو تشـبيه داده 
. انـد  تشبيه دادهاي مشهور است كه شعرا دهان معشوق را بدو  پسته، و آن ميوه

  ).4، ص همو( »غيرمرتّب استو در مصراع دوم، لف و نشر 
  و در شرح بيت 

 ويحك اي صورت منصوريه باغي و سراي«
 

 »يا بهشتي كه به دنيـات فرسـتاد خـداي   
 

  .)201همو، ص ( »و اين بيت در صفت تجاهل است«: نويسد مي
  و در شرح بيت 

 نه كه در حكم فلك ملك جهان آمد و بـس«
 

 »و آن پديد است كه چند است و در او چيست حطـام 
 

  .)157همو، ص ( »نه، استفهام است به معني تقرير«: نويسد مي
  

  آوردن شاهدمثال از ديوان شاعران ديگر. 6.5
را پـيش از ايـن    الفضـال  مفتـاح شناس بوده و فرهنـگ لغـت    آبادي لغت با توجه به اينكه شادي

نويسـان، بـه    بيت و فهماندن مقصود خويش، همچون فرهنـگ  نوشته بوده، براي توضيح بيشتر
ضـمن اينكـه بـراي شـرح ابيـات، در مـوارد       . بيتي يا مصراعي از فارسي استشهاد جسته است

، 139، 119، 114، 78، 76، 60، 16، 14، ص همـو (متعددي به خود ديوان انوري استناد جسته است 
نظامي گنجوي : شود ه ذكر نام شاعران بسنده ميبراي پرهيز از تطويل مقال، فقط ب. )209، 174

، 119، 107همـو، ص  (، خاقاني شـرواني  )247، 224، 200، 126- 125، 106، 103، 100، 79، 2، ص همو(
، 38، 13همـو، ص  (، ظهير فاريـابي  )263، 92، 70، 15همو، ص (، سوزني سمرقندي )224، 133، 129
، سلمان )91، 26، ص همو(، عبدالواسع جبلي )119، 103- 102، 70همو، ص (، امير معزّي )210، 144

  .)222همو، ص (، فردوسي )105، ص همو(، سعدي شيرازي )102همو، ص (ساوجي 
گونه كه مشخّص است، وي بيشتر به شاعران دورة آذربايجاني استناد كرده و از  همان

  .آنان بهره برده است
  
  اشاره به برخي تجربيات شخصي در شرح ابيات. 7.5

  :نويسد مي »تأثير مهرة مار به مثابة پادزهر«دربارة 
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و اين داعي يعني محمد داود علوي در خزانة سلطان ناصـرالدين دو مـارمهره   «
معاينه كرد و به نظر خود ديد كه شخصي كه او را مار گزيده بود، زهـر جـذب   

  ).20همو، ص ( »شدكرد و آن شخص نيكو 
  :گويد مي »آتش خوردن شترمرغ«و دربارة 
و اين داعي يعني محمد داود علوي، يك جفت شترمرغ ديـده اسـت و بارهـا    «

  .)140، ص همو( »خورد و هيچ زيانش نبود  كه شترمرغ آتش ميمعاينه كرده 
  

  ذكر برخي لغات هندي. 8.5
هاي هندي است كـه بـراي لغـات فارسـي      هاي اين شرح، معادل ّترين ارزش يكي از مهم

آنچه در او كـاه و غلّـه و   «: نويسد مي »جوال«آبادي در توضيح  ، شاديآمده است؛ براي نمونه
 »خويد پر كنند و بر پشت ستور نهند و از جايي به جايي برنـد و اهـل هنـدو آن را جـال كـوهي گوينـد      

ناف بريدن عبـارت از آن اسـت كـه چـون     «: گويد مي »ناف بريدن«و در توضيح . )122همو، ص (
از اين قرار است . )131همو، ص ( »برند او كه هندوي آن را نال گويند، مي فرزند زاده شود، فضلة ناف

و  »بيقـراري «به معني  »تاپاك« و »هواي بهاري«به معناي  )109، 101همو، ص ( »بشكال«
و  »بـاتالق «بـه معنـاي    »خَليش« و )228، 140، 105، 64 همو، ص( »حرارت و تب داشتن«
  ... .و )27همو، ص ( »زار لجن«
  

  ذكر برخي لغات غريب. 9.5
رود و فقـط در   شويم كه امروزه كمتر بـه كـار مـي    در اين شرح با بعضي لغات مواجه مي

: نويسـد  مـي  »سـپيدمهره «ها موجود اسـت؛ بـراي نمونـه، در توضـيح      ها و فرهنگ ديوان
در ميـان  دريـايي كـه     اي  نايي تركي كه وقت جنگ بدمند و آواز بلند هولناك برآيد و مهـره : سپيدمهره«

و در معنـاي   .)92همو، ص ( »دمند و از او آواز بلند مهيب برآيد  باشد و آن را وقت جنگ مي  خالي مي
كننـد و آن را اسـپرك نيـز      است زرد كه بدان ابريشـم زرد و سـبزرنگ مـي     گياهي«: گويد مي »زرير«

شـكافته  «و  »بيـرون افتـد  «بـه معنـي    »بترقد«از اين قبيل است . )125همو، ص ( »خوانند
، همـو ( »غرّد مي«جاي  به »غرّيند مي«، )217، 206، 101-100، 19، ص همو( »بتركد«و  »شود
  ... .و )83همو، ص ( »فشردن«به معناي  »شپليدن«، )29، 26ص 
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  ها و توضيح هر كدام بدل آوردن نسخه. 10.5
ت را هـم  بـدل بيـ   آبادي نسـخه  خوريم كه شادي جاي شرح انوري به ابياتي برمي در جاي

، دقّـت زيـاد   مسـئله ايـن  . بدل دوم و احياناً سوم را نيز معنا كرده است آورده و آن نسخه
او در شـرح بيـت   . رساند كه به يك نسخه بسنده نكرده است آبادي را در شرح مي شادي

، پس از آنكـه  »دار او از خشب و تخت تو هم از خشب است/ رتبت شوكت قدرش نشود الزم از آنك «
  :نويسد كند، مي معنا مي »شوكت«اساس  بربيت را 

و بـدين صـورت   . جاي لفظ شوكت، شركت مسـطور اسـت    و در بعضي نسخه به«
معني چنان بود كه اگرچه در هر دو، آلت شركت، چوب اسـت، ولـيكن از علـو و    

تو بر تخـت  ! يعني اي ممدوح. مرتبة تخت تا هبوط در شركت دار، فرق پيداست
زند كه مرتبة قدر من بـا مرتبـة     اند و او الف مي  دار كرده نشسته و خصم تو را بر

اند؛ بدين صورت قدر تـو او    قدر وزير برابر است از آنكه تخت و دار هر دو از چوب
  ).37همو، ص ( »كند بدين دعوي  خود ميشود، بلكه او افضاح   را الزم نمي

  و در شرح بيت 
ــمت ار بگردانــد« ــموم حادثــه از خص  س

 

 »كه در جنب قدر توسـت قصـير  نياز چرخ
 

  : نويسد معنا كرده است، مي »نياز«پس از آنكه بيت را براساس 
مسطور اسـت بـه معنـي     »نثار چرخ«، »نياز چرخ«جاي  و در بعضي نسخه، به«

  ).61همو، ص ( »اينجا تأثير علويات مراد باشدريختن؛ و 
  
  آبادي بر ديوان انوري مالحظاتي در نقد شرح شادي. 6

  معناي نادرست بيت به دليل نسخة مغلوط. 1.6
ايـن سـعي كـي نمـود و كجـا كـرد       / اي انوري مداهنت سرد چون كني «در شرح بيت 

نوشـته شـده    »سـرو «كلمة  »سرد«جاي  آبادي به ، به علّت آنكه در نسخة شادي»روزگار؟
  :خوانده است، سبب شده كلّ بيت را غلط معنا كند »سرو«را  »سرد«بوده و يا او 
بـه  : و سـرو . داشـت كسـي كـردن    سستي كردن در رعايت حقّ و روي: مداهنت«

تـو كـه   ! و معني بيت آن است كـه اي انـوري  . كوشش: سعي. معني برآمده است
گويي كه در حقّ وزير عهد، روزگار سعي كرد تا او به مقصود رسيد و منصـب   مي

كنـي؟   را ميكني و در رعايت حقّ، سستي چ وزارت يافت، آن مداهنت بد چرا مي
  ).24همو، ص ( »سعي كي كرد و كجا كرد؟روزگار در باب وزير اين 
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  .و با مفهوم بيت، ارتباط كامل دارد »جا تملّق بي«يعني  »مداهنت سرد«كه  درحالي
  

  معناي نادرست بعضي لغات به دليل درك نادرست از مفهوم كلّي شعر. 2.6
  در شرح بيت 

 افكنديوگر بر آسمان حلمش به حسبت سايه«
 

 »برجـايي  زمان را دست بودي بر زمين در پـاي 
 

  :نويسد مي
يعني قدرت و توانـايي و  : دست بودي. براي خدا: حسبت. بردباري و فقر: حلم«

و معني بيت آن است كه . قدمي و استواري يعني ثابت: برجايي پاي. غلبه بودي
ير   ريعكس براي خداي بر آسمان سايه افكندي، زمانـه كـه سـ    اگر حلم آن السـ

 »و ساكن شدي كه در باب سكون، غالب آمدي بـر زمـين  قدم  است چنان ثابت
  ).12همو، ص (

كـه بـا    آبادي نوشـته، درحـالي   ، همان چيزي است كه شادي»حسبت«يكي از معاني 
حسـاب و كتـاب كـردن و اجـراي     «توجه به مفهوم كلّي بيت، معناي ديگر كلمه ـ يعني  

همان طـوري   »حسبت«اگر . تر است ـ مناسب  )»حسبة«مدخل ، ذيل 1دهخدا ( »امور شرعي
كـس بخواهـد از آسـمان     ايم، معناي بيت آن است كه اگر حلم آن معنا شود كه ما نوشته

ير اسـت،    وقت زمانه كه سريع حساب و كتاب بكشد و بر آن ساية نظارت بيندازد، آن السـ
  .آمد غالب ميشود كه در باب سكون، بر زمين  قدم و ساكن مي چنان ثابت

  و در شرح بيت
 بيوسي از جهان داني كه چون آيد مـرا به«

 

 »همچنان كز پارگين اميد كـردن كـوثري  
 

  :نويسد مي
: چون گربه را بـراي لقمـه دادن بطلبنـد گوينـد    . لغت اهل بلخ است: بيوس  به«
گربه حالي بيايد و آنچه بر او دهنـد از طعـام و آب بخـورد و    . بيوس  بيوس به  به
بـه نقـل از   ( »بر ايـن طريـق طلبنـد و طعمـه و آب دهنـد     زبانان، يوز را هم يو

  ).66اسكندري، ص 
 )»بيوسـيدن «، ذيـل مـدخل   1دهخدا ( »انتظار نيكي داشتن«و  »اميدواري«يعني  »بيوس به«

  آبادي اين معنا را از بيت احتمال دارد شادي. كه با معناي بيت تطابق كامل دارد
 كــنمبيوســي چــو گربــه چنــد بــه«

 

ــز    ــد نپرهي ــگ ز ب ــون س ــه چ  .»دزآنك
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  ها و كنايات اطّالعات ناقص دربارة برخي مثَل. 3.6
بعد مسافت و اهل زبـان نبـودن و ناآشـنايي بـا محـاورات روزمـرّة مـردم موجـب شـده          

، معنـا  يافته درميآبادي برخي كنايات را نداند و آنها را براساس معنايي كه از بيت  شادي
  در شرح بيت كند؛ براي نمونه، 

 گويي، خموشداني چه ميانوري آخر نمي«
 

 »گاو پاي اندر ميان دارد مران خر در خالب
 

را نوشـته   )728، ص2دهخدا ( »دخالت كردن نادان«كنايه از  »گاو پاي در ميان داشتن«نه 
فايده كه احتمال ضـرر هـم    انجام دادن كارهاي بي«كنايه از  »خر در خالب راندن«و نه 

  :را، و فقط به معناي ظاهري هر كدام بسنده كرده است )1263، ص همان( »باشدداشته 
اكنـون  ! گـويي   دانـي كـه چـه مـي      گويد كه انوري آخر نمـي   حكيم انوري مي«

ها در خالب دارد،   خاموش باش از آنكه گاو، پاي اندر ميان دارد؛ يعني گاو، پاي
و حاصل . ان تا فرو نماندتو خر خود را در خالب مران؛ يعني خر در خليش مر

كني كه از همه بزرگان شهر حـال    تو كه دعوي مي! بيت آن است كه اي انوري
هاي بيد دايم لرزان بـودم    من بدتر بود و مرا غم و اندوه بسيار بود، همچو برگ

و بزرگان شهر در سكون و عشرت بودند، اين مگو و خاموش باش از آنكه جايي 
اد و عاجز شده باشد، خر را چه توانايي است كـه او را  كه گاو پاي در خالب افت

در خالب رانند؟ يعني جايي كه بزرگان شهر، ذكر انـدوه و غـم فـراق ممـدوح     
كنند، تو چه كسي كه خود را در ميـان ايشـان بشـماري و بـا ايشـان برابـري       

  .)28-27به نقل از اسكندري، ص ( »كني؟
اي خـورده شـام دشـمن و او در    «در توضـيح  آبادي از كنايات فارسي  اطّالع اندك شادي

فـروش   ماجراي يخ«و  )43همو، ص ( »حنا بر دست داشتن«و  )42- 41همو، ص ( »كمين چاشت
  .هم مشهود است )205همو، ص ( »طبل زير گليم زدن«و  )84ص همو، ( »نيشابور

  
  شرح پيچيده و غامض برخي ابيات. 4.6

  هاي در شرح بيت
 انديان دلحواس ظاهر و باطن كه منه«

  كه پيش خـدمت او از دو پـاي ننشـيند   
 

 يكــي ز جملــة هــر دو گــروه نتوانــد     
 »چو دل درآرد بر جـاي جـانْش بنشـاند   

 

  :نويسد مي
و چشـيدن و مسـاس كـردن اسـت؛ و      بوييـدن ديدن و شنيدن و : حواس ظاهر«
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همه در سـر   وهم و فكر و حفظ و حس مشترك و خيال است و اين: حواس باطن
حواس ظاهر و بـاطن را گفتـه   : و هر دو گروه. خبركننده: منهي. ارندمردم جاي د

بيت اسـت، بـر نـام ممـدوح راجـع        مصراع دوم  كه در اول »او«و ضمير لفظ . است
  .بيت است نيز بر نام ممدوح عايد است  آخر دومكه در  »شين«لفظ . است

است و  و معني هر دو بيت آن است كه در جمله، دو گروه حواس خمس باطن
 اند، يك حس نتواند كه پيش خدمت نام ممدوح كـه در دل  ايشان منهيان دل

من است، از دو پاي بنشيند و چنانچه دل من به دست نيـاز در خـود درآرد و   
جاي جان، به تعظيم بنشاند، يعني از غايت شرف و تعظيم، آن نام را دل من  به

، نيـاز تمـام از دمـاغ مـن     پيش از آنكه حس از حواس عشره بدو رسيدن تواند
جاي من نشاند اما هيچ خسي را آن توانايي نيست كه پـيش از آن،   ستاند و به

  .)218همو، ص ( »جاي جان بنشاند نام را دريابد و به دل رساند و به
  

  شرح برخي كلمات ساده. 5.6
دهد كه اين كلمات براي شـارح غريـب بـوده و الزم     شرح بعضي كلمات ساده، نشان مي

كـورآب، و آن چيـزي   « :نويسـد  مي »سراب«ديده آنها را توضيح دهد؛ براي نمونه، در معناي 
آب از دور همچو حوض آب نمايد و چـون نزديـك او رونـد هـيچ       است كه در هواي تابستان در زمين بي

  .)10همو، ص ( »نباشد
و در  )60 همـو، ص ( »گرفتار آمد و مقيد گشـت در بنـدگي  «: نويسد مي »اسير«و در معناي 

  .)127همو، ص ( »گناه«: گويد مي »جرم«معناي 
  
  شرح تكراري كلمات. 6.6

را  »فـتح بـاب  «آبادي برخي لغات و يا عبارات را چندين بار معنا كرده؛ براي مثال  شادي
بــرج «و  120و  74را در صــفحات  »رابطــة مــوش و پلنــگ«و  164و  19در صــفحات 

را  »جمـره «و  125و  60را در صفحات  »زينهلو«و  112و  104را در صفحات  »سرطان
  .توضيح داده است 135و  96در صفحات 

  

  گيري  نتيجه
قرن نهـم و  نيمة دوم در آبادي، نخستين شارح ديوان انوري،  محمد بن داود علوي شادي

از او سه اثر بـه جـاي   . زيسته است اوايل قرن دهم هجري قمري در مالوِه هندوستان مي
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البتّه كتـاب ديگـري    .الفضال مفتاحو  شرح ديوان خاقانيو  ديوان انوريشرح  :استمانده 
  .اند بدو منتسب داشته جرّاالثقالهم به نام 
بيت از ديوان انوري، هر جا الزم دانسته با طـرح مباحـث    661آبادي در شرح  شادي

اذّ و گو، و يا ذكر برخي لغات شـ  بالغي و شاهد مثال از خود انوري و ديگر شاعران فارسي
دقّت او در شرح بيت به حدي است . هندي، موجبات فهم كلّي بيت را فراهم آورده است

جـاي   هـا، بـه   بدل همراه كرده و گفته مثالً در برخـي نسـخه   ها را با نسخه كه برخي بيت
يكي دو مورد . طور خواهد بود اند كه در آن صورت، معناي بيت، اين نوشته »نثار«، »نياز«

آبـادي   آنچه شـادي . اش استناد كرده كه در جاي خود مهم است ت شخصيهم به تجربيا
سازد، اطّالعات زيادي است كه در علوم مختلف ـ از جملـه    متمايز مي اقرانشرا از ديگر 

اشــارات وي را بــه دقــايق شــأن نــزول آيــات و  نبايــدنجــوم و رياضــيات ـ دارد؛ البتّــه   
را وقتي در كنار نثر ادبـي و  ياد شده ة موارد هم. هاي پيامبران از نظر دور داشت داستان

  .شويم رو مي روبه نسبتاً سودمند ، با شرحينهيمهاي شاعرانة وي  پردازي  برخي عبارت
هـايي   هـا و ضـعف   آبادي در شرح خويش، همچون ديگر شـارحان، قـوت   شاديالبتّه 

دوري از اهـل   بعد مسافت و. هايش افزوني دارد هايش بر ضعف شك قوت داشته است؛ بي
برخي كلمات ساده را معنا كند و يا برخي  يا ورا در نيابد زبان، باعث شده برخي كنايات 

دليل ديگري كه باعث شـده معـاني   . كلمات و عبارات را چندين بار به تفصيل شرح دهد
. در اختيار داشته استاز ديوان درستي بر برخي ابيات ننويسد، نسخة مغلوطي است كه 

اساس درك خويش از مفهـوم كلّـي شـعر معنـا كـرده كـه        برخي كلمات را بروي ضمناً 
گـويي   گاهي اوقات به بيراهه قدم گذاشته و يا در شرح يكي دو بيت، آنچنان به پيچيـده 

  .كند افتد كه شرحش نياز به شرح پيدا مي مي
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  .1389اسالمي، تهران، 

  .1377نامة دهخدا، تهران،   ، مؤسسة لغتنامه لغت، )1(اكبر  دهخدا، علي
  .1386، اميركبير، تهران، امثال و حكم، )2( ــــــــــ

  .1382، زوار، تهران، ديوان خاقانيسجادي، سيدضياءالدين، مقدمه و تعليقات بر 
، نسـخة خطّـي   )الهـور (، پاكستان، دانشـگاه پنجـاب   ديوان انوريشرح ، )1(آبادي، محمد بن داود  شادي

  .239ش
  .204ش نسخة خطي، ، مدرسة سپهساالر، شرح ديوان انوري، )2( ــــــــــ
  .1733، قم، مسجد اعظم، نسخة خطّي ش شرح ديوان انوري،  )3( ــــــــــ
  .204خطّي ش، تهران، مدرسة سپهساالر، نسخة شرح ديوان خاقاني، )4( ــــــــــ
  .271، تهران، مدرسة سپهساالر، نسخة خطّي ش شرح ديوان خاقاني، )5( ــــــــــ

كـلّ نگـارش وزارت    ، انتشـارات اداره نويسي فارسي در هند و پاكسـتان  فرهنگحيدر، سيد شهريار نقوي، 
  .1341فرهنگ و هنر، تهران، 
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...آبادي و شرح او بر ديوان شادي  مقاله
 

  .1376، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، ابيوردي شرح لغات و مشكالت ديوان انوريشهيدي، سيد جعفر، 
  .1356، اميركبير، تهران، تاريخ ادبيات در ايراناللّه،  صفا، ذبيح
، جلد چهارم، بخش سوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي،  دانشنامة ادب فارسي، »الفضال مفتاح«عليزاده، 

  .1380تهران، 
ارشـد،   نامـة كارشناسـي   ، پايانبادي بر ديوان انوريآ تصحيح و تحشية شرح شاديفاضلي روشنده، فيروز، 

  .1370دانشگاه تربيت مدرس، 
  .1340، به تصحيح مدرس رضوي، دانشگاه تهران، تهران، شرح مشكالت ديوان انوريفراهاني، ابوالحسن، 

، انتشـارات ادارة  )2(، جلد هفـتم  فهرست كتب خطّي كتابخانة آستان قدس رضوي  گلچين معاني، احمد،
  .1346تابخانه، مشهد، ك

  .1348ئي، تهران،  ، جلد اول، مؤسسة فرهنگي منطقههاي خطّي فارسي فهرست نسخهمنزوي، احمد، 
  .1335سينا، تهران،  عوفي، ابنااللباب  لباب، مقدمه و تعليقات بر )1(، سعيد نفيسي

  .1376ران، ، به اهتمام پرويز بابايي، نگاه، تهديوان انوري، مقدمه بر )2(ــــــــــ 
 




