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چکیده: مجادله های ادبی در قالب شعر، سابقه ای طوالنی در ادب 
که عنصری  است  آن ها، قصیده ای  از معروف ترین  دارد.  فارسی 
بلخی در نقد قصیدۀ غضایری رازی در همان وزن و قافیۀ قصیدۀ 
او گفته و عیوب شعرش را برشمرده و غضایری نیز در قصیده ای 
دیگر، به تعریض های او پاسخ داده است. پنج قطعه ای که دراین 
مقاله از نظرتان می گذرد، مکاتبات منظومی است که در دهۀ اول 
قرن هشتم هجری بین بهاءالدین خجندی و سعید هروی رد و بدل 
شده است؛ سه قطعه از آِن بهاءالدین خجندی و دو قطعه سرودۀ 
سعید هروی است. آغاز این مکاتبه دوستانه بوده است، اما بهاء 
خجندی از پاسخ سعید هروی  می آشوبد و آن را طعنه ای به خود 
تلقی می کند و کار دو شاعر به هجو یکدیگر می کشد. در قطعات 
چهارم و پنجم، نام محمد حنفّیه به میان آمده است و هر دو شاعر 
او را مدح گفته اند. وی، امیر ارتنا از امرای نزدیک سلطان محمد 
خدابنده بوده و گویا در دورۀ حکومت این سلطان، امارِت اصفهان و 
نواحِی آن را در اختیار داشته است. سه قطعۀ مرتبط با این اشعار را 

نیز در مناب�ع دیگر یافته ایم که در آخر مقاله نقل شده است.

کلیدواژه: سعید هروی، بهاءالدین خجندی، مناظرۀ ادبی، محمد 
حنفیه، امیر ارتنا، کالمی اصفهانی
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Abstract:  Literary controversies in the form of 
poetry have a long history in Persian literature. 
One of the most famous of them is an ode 
that “Unsurī Balkhī has said in his critique of 
Ghaḍāirī Rāzī’s poems in the same weight and 
rhyme of his poem and has enumerated the 
flaws of his poem and Ghaḍāirī has respond-
ed to his critiques in another ode. The five 
passages that you will consider in this article are 
the poetic correspondences that were exchanged 
between Baha’uddīn Khujandī and Saeed Hiravī 
in   the first decade of the eighth century AH; 
Three of them are by Baha’uddīn Khujandī and 
two by Saeed Hiravī. The beginning of this 
correspondence has been friendly, but Khujandī 
is disturbed by Saeed Hiravī’s response and con-
siders it sarcasm against himself, and then they 
start to mock each other. In the fourth and 
fifth parts, the name of Mohammad Ḥanafiyyeh 
is mentioned and both poets have praised him. 
He was actually Amir Ārtina one of the rulers 
close to Sultan Mohammad Khudābandeh and 
apparently during his reign, he controlled the 
Emirate of Isfahan and its environs. We have 
found three pieces related to these poems in 
other sources, which are quoted at the end of 
the article.
Keywords: Saīd Hiravī, Baha’uddīn Khujandī, 
Literary Debate, Mohammad Ḥanafiyyeh, Amir 
Ārtina, Kalami Esfahani

وي النزاع األديب بني هباء الدين خجندي وسعید اهلر
السّيد عيل میر أفضيل

يـخ األدب الفـاريس بالنزاعات األدبّية يف اإلطار  اخلالصـة: حيفـل تار
يلـة. ومـن أشـهر هـذه النزاعـات  الشـعرّي بسـوابق متتـّد إىل فتـرة طو
القصيـدة الـيت نظمهـا العنصـري البلخـي يف نقـد قصيـدة الغضائـري 
الـرازي وبنفـس وزهنـا وقافيهتـا وعـّدد فهيـا عيـوب شـعره، وكـذا فعل 
ميه. خرى أجاب فهيا عىل انتقادات غر

ُ
 يف قصيدٍة أ

ً
الغضائري أيضا

والقطـع اخلمـس الـيت تقّدمهـا هـذه املقالـة للقـارئ هـي مراسـالت 
مّت تبادهلا بن  منظومة يف العقد األّول من القرن الثامن اهلجري وقد 
هباء الدين اخلجندي وسعيد اهلروي، ثالث مهنا تعود لهباء الدين 

اخلجندي والقطعتان الباقيتان مها من نظم سعيد اهلروي.
الديـن  هبـاء  أّن  إاّل  وّدّيـة  بدايـة  كانـت  املكاتبـات  هـذه  وبدايـة 
 
ً
اخلجنـدي ثـارت ثائرتـه مـن جـواب سـعيد اهلـروي واعتبـره هتّجمـا
 

ّ
كل ين إىل أن هيجـو  عليـه، وهكـذا آل األمـر بـن هذيـن الشـاعر

مهنما صاحبه.
ويف املقطعن الرابع واخلامس يرد اسـم حمّمد حنفّية، حيث ميدحه 
بن من  مـراء املقّر

ُ
ين، وهـو أميـر أرتنـا الـذي كان أحـد األ كال الشـاعر

إمـارة أصفهـان   
ّ

يتـوىل كان  إّنـه  يقـال  و السـلطان حمّمـد خدابنـده، 
والنواحي التابعة هلا خالل فترة حكم هذا السلطان.

وهنـاك يف هـذا املقـال ثالثـة مقاطـع ذات صلـة هبـذه األشـعار عثرنـا 
خرى وأوردناها آخر املقال.

ُ
علهيا يف املصادر األ

املفردات األساسّية: سعيد اهلروي، هباء الدين اخلجندي، املناظرات 
األدبّية، حمّمد حنفّية، أمير أرتنا، الكالمي األصفهاين.
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، سـابقه ای طوالنـی در ادب فارسـی دارد. از معروف ترین آن ها،  مناظره هـا و مجادله هـای ادبـی در قالـب شـعر
قصیـده ای اسـت کـه عنصـری بلخـی در نقـد قصیـدۀ غضایـری رازی در همـان وزن و قافیۀ قصیـدۀ او گفته 
، به تعریض های او پاسـخ داده اسـت )رک.  و عیوب شـعرش را برشـمرده و غضایری نیز در قصیده ای دیگر
دیوان عنصری، 174-192(. هدف اغلب این مناظره ها، اعالم برتری  خود و ناچیز شمردن حریف بوده است. 

پنج قطعه ای که دراین نوشته از نظرتان می گذرد، مکاتبات منظومی است که در دهۀ اول قرن هشتم هجری 
بیـن بهاءالدیـن خجنـدی و سـعید هـروی رد و بدل شـده اسـت؛ سـه قطعـه از آِن بهاءالدین خجنـدی و دو 
قطعه سـرودۀ سـعید هروی اسـت. مکاتبه را بهاءالدین خجندی آغاز نهاده و از اصفهان، ارادت خود را به 
 ، سـعید هروی که در پیروزان1 به سـر می ُبرده، اظهار داشـته و گفته اسـت که بهشـت اصفهان بی حضور او
دوزخـی بیـش نیسـت. بهاءالدیـن خجنـدی، در شـعرش از زغـْن فعلـی یـاد می کنـد کـه طبـع غـراب دارد و از 
مخاطبش می خواهد که هرچه جز سالم از مغرضان می شنود، نپذیرد. سعید هروی در پاسخ خود، ضمن 
ادای احترام به خجندی ، قول می دهد که غائبانه سفارش او را به »صاحِب گردوْن جناب« بکند. همچنین 
یـادآور می شـود کـه برخـی از غیبـت او اسـتفاده کـرده و در اصفهـان خـودی نشـان داده انـد و از بهاءالدیـن 
می خواهد که فریفتۀ سـخن ایشـان نشـود. زمینۀ تاریخی این گفتگو بر ما معلوم نیسـت و نمی دانیم این دو 
شـاعر در مورد چه کسـانی و چه اتفاقی سـخن گفته اند.2 پاسـخ سـعید هروی بر بهاءالدین خجندی گران 
می آید و طعنه های سعید را به خود می گیرد. پس، قطعه ای از سرِ دلخوری و خشم می نویسد و سعید هروی 
را از آتش هجو خود برحذر می دارد. چون شـعر بهاءالدین به سـعید هروی می رسـد، بر می آشـوبد و با تغییر 
، فضیلتی ندارد  دادِن قافیه و وزن، پاسـخی آتشـین تدارک می بیند و به مّدعی یادآور می شـود که جز شـعر
، سـخن را به مدح »محمد حنفّیه« می کشـاند.  و در هنر شـاعری نیز فردی بی رتبه و پیاده اسـت و در آخر
آخرین قطعه، پاسخ بهاءالدین به سعید هروی است و در آن رجزهای بسیاردر بزرگِی خود و حقارِت حریف 
می خواَند و شعر را به مدح محمد حنفّیه به پایان می برد. از دنبالۀ این ماجرا، اطالع موثقی نداریم. یکی از 
منابع دورۀ صفوی چنین گزارش می دهد که در این مجادله، محّمد حنفّیه طرف سعید هروی را گرفته و کار 

.) به سرشکستگِی بهاء خجندی انجامیده است )رک. مجموعۀ رسایل و اشعار، برگ 357ر

ی اسـت که در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشـتم  یک طرف این مجادلۀ ادبی، سـعدالدین سـعید هرو
هجـری شـاعری شـناخته شـده بـوده اسـت و در مـدح ایلخانان و وزرای ایشـان قصاید متعـّدد دارد. تقی 

زان« لقب النجان )لنجان فعلی(  1 ( آن چنان که در لغت نامۀ دهخدا)4: 5937( به نقل از ترجمۀ کتاب محاسن اصفهانآمده، »پیرو
بوده است )رک. ترجمۀ محاسن اصفهان، 69(. این مطلب، در اصل کتاب مافروخی نیست و افزودۀ حسین آوی است که در 729 
یـخ، نردیـک اسـت بـه زمان تقریبی سـرایش اشـعار بهاءالدین خجندی و سـعید  ق کتـاب محاسـن اصفهـانرا ترجمـه کـرده و ایـن تار

هروی. آوی، در کتاب خود از سعید هروی با احترام بسیار یاد کرده است )همان، 29-28(.
رده است )برگ 356پ(: »مگر وقتی که سعید از اصفهان غایب  رندۀ مجموعۀ رسایل و اشعاردر مورد زمینۀ این مجادله  آو 2 ( گردآو
بوده، بهاء با بعضی ظرفا در خبث او هم زبان شده و کسی از اهل فساد این خبر به سعید رسانیده«. به نظر می رسد او این اطالعات 

را از خود اشعار استخراج کرده و خبر دقیقی از ماجرا نداشته است.
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کاشانی مرگ او را به سال 741 ق ثبت کرده و 950 بیت از اشعار او را در تذکرۀ خود آورده است.3 بیشتر 
ی را قصاید او تشـکیل می دهد و این اشـعار مورد توجه ادبای قرن هشـتم  اشـعار به جا ماندۀ سـعید هرو
ی)ترجمـۀ محاسـن  تـی اصفهانـی )مونـس االحـرار، 702 ق(، حسـین بـن محمـد آو از جملـه کالمـی/ کال
متأسـفانه  اسـت.  گرفتـه  قـرار  ق(   741 االحـرار،  )مونـس  جاجرمـی  بـدر  محمدبـن  و  ق(   712 اصفهـان، 

نسخه ای از دیوان او شناسایی نشده است.4

یـم. تنهـا کسـی کـه از او یـاد کـرده، سـعید نفیسـی  در مـورد بهاءالدیـن خجنـدی، اطالعـات چندانـی ندار
یـخ نظـم و نثـر در ایـران، 180(، ولـی  اسـت کـه نامـش را در میـان شـعرای درجـه دوم قـرن هفتـم، آورده )تار
نکتـه ای از احـوال او بـه دسـت نـداده اسـت. از شـعر خجنـدی بـر می آیـد کـه در اوایل قرن هشـتم هجری 
ی بـه خانـدان  یـاد، و یسـته و از دوسـتان لطیف الدیـن کالمـی بـوده اسـت. بـه احتمـال ز در اصفهـان می ز
یسـتند و در حوادث اجتماعی  معروف خجندی نسـبت داشـته اسـت که چندین قرن در اصفهان می ز
تی شـعری از بهاءالدین  ، نقش و نفوذ بسـیار داشـتند. در مونس االحرار کالمی/ کال و فرهنگی این شـهر
یـخ مرگ سـلطان محمـد اولجایتو  خجنـدی نیافتـم. لیکـن محمدبـن بـدر جاجرمـی قطعـه ای از او در تار

نقل کرده است )مونس االحرار، 2: 835-836( که حیات شاعر را تا سال 716 ق مسّجل می دارد:

یـخ ملـک پادشـاهی کـز شـرف بشـنو ایـن تار
شـاه هفـت اقلیـم اولجاتـو محمـد آنكـه کـرد
کـو نشسـت از بعـِد غازان بر سـریر سـلطنت
ران سـپهر هفصد و سـه بود از هجرت که دو
درمه  ذی الحجه چون بر مسند شاهی نشست
یر ملـک، ده سـال و دو و نـه مـاه و نیم بـر سـر
چون طناب خیمۀ عمرش گسست از حادثات
فطـر عیـد  صبـح  زهـره،  احتـراق  شـنبه  ز  رو
چون ز تخت ملک سـوی تختۀ تابوت شـد
بـود ر چـرخ چنبـری تـاج از سـر سـلطان ر دو

ری خـاو آفتـاب  بـود   مجلسـش  عوْدسـوز 
نعـل اسـبش بر سـرِ فغفـور و خاقـان قیصری
ز عمـرش اسـپری چـون شـد از تأثیـر اختـر رو
تخت و دیهیمش سـپرد و افسـر و انگشتری
اسـكندری آوازۀ  برگرفـت  ملكـش  صیـت 
محـوری رایـش  کـرد  را  مملكـت  آسـمان 
ری گنج و ملک و لشـكر و دارو نكردش یاو
شاه شرق و غرب گشت از مسند شاهی بری
هفتصدو ده بود و شش از هجرت پیغمبری
ر چرخ چنبری«5 »ای مسـلمانان! فغان از دو

ی را بهاءالدین جامی دانسـته اسـت )برگ  گردآورندۀمجموعـۀ رسـایل و اشـعارطرف مجادلـۀ سـعید هـرو

یس ایندیا آفیس قید شـده اسـت )خالصة االشـعار1، 1036(. در  3 ( عدد 950 عددی اسـت که در انتهای شـرح حال شـاعر در دسـتنو
مسّوده ای از این تذکره که در آن اشعار سعید هروی موجود است،  اشعار او در حدود 920 بیت است )خالصة االشعار2(. 

یـا دیـوان او در سـدۀ یازدهـم ق در میـان بـوده اسـت. در مجموعـۀ رسـایل و اشـعارآمده اسـت: »دیـوان سـعید نزدیـک بـه بیسـت  4 ( گو
(. تقی   غـزل کـه در تمامـی دیوانـش دو غـزل خوب دیده نشـده« )بـرگ 357ر

ّ
هـزار بیـت می رسـد و اشـعار خـوب از همـه قسـم دارد، اال

یب به ده هزار بیت در عراق ]عجم[ دارند« )خالصة االشعار2، 371پ(. به گفتۀ اوحدی بلیانی  یسد: »دیوان قصایدش قر کاشانی نو
یب به پنج هزار بیت مكّرر به نظر رسید« )عرفات العاشقین، 3: 1611(. »دیوانش قر

ی، 1: 469(. 5 ( مصراع آخر از انوری است )دیوان انور
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356پ(. هر سـه منبع اصلِی ما، او را بهاءالدین خجندی معرفی کرده اند نه بهاءالدین جامی. ممکن 
اسـت منظـور نویسـنده، تاج الدیـن بـن بهـاء جامی مشـهور بـه پوربهاء بوده باشـد. تقی کاشـانی پوربهاء را 
: عرفـات العاشـقین، 3: 1611( کـه ایـن امـر  ی دانسـته )خالصـة االشـعار2، 371پ؛ نیـز گرد سـعید هـرو شـا
مات زندگـی پوربهـاء ناسـازگار اسـت و قول مرحوم نفیسـی کـه مرگ پوربهـاء را در اواخر قرن 

ّ
بـا سـایر مسـل

یـخ نظـم و نثـر در ایـران، 1: 161(، درسـت تر بـه نظـر می رسـد. در دیـوان پوربهـاء  هفتـم هجـری دانسـته )تار
جامینیز نشانی از این اشعار و این مجادله نیست. 

محمد حنفیه کیست؟
ی و  »محمـد حنفّیـه« یکـی از امـرای بانفوِذایلخانـی در اوایـل قـرن هشـتم هجـری بـوده اسـت. سـعید هـرو
«، »خسـرو عـادل« یـاد کرده انـد. دوران حیات او  یار ینـی همچـون »شـهر بهاءالدیـن خجنـدی از او بـا عناو
مقارن بوده است با حکومت اولجایتو سلطان محمد خدابنده )د. 716 ق(. گردآورندۀ مجموعۀ اشعار 
ی و بهاءالدیـن خجنـدی  و مراسـالت )مـوّرخ 741 ق( در صـدر قطعـۀ چهـارم آورده: »مناظـرۀ سـعید هـرو
ی به زمان این مناظره بسیار نزدیک بوده است، قول  (. از آنجا که و ص به مدح امیر ارتنا« )برگ 3 ر

ّ
تخل

ی مدت ها به  ی بـود. و یغور یـادی مسـتند باشـد. امیـر َاَرتنـا )د. 753 ق( اصلش او او می توانـد تـا حـدود ز
نیابـت از ایلخانـان در آناتولـی حکومـت کـرد و دولـت بنی ارتنـا را در آن دیـار بنیـان نهـاد و همانجـا بـود تـا 
یخی در مورد او آورده اند، مربوط  کبر دیانت،445-447(. آنچه منابع تار درگذشـت )رک. »ارتنا«، علی ا
بـه دوران حکومـت او بـر آناتولـی اسـت و از اّیـام حضـور او در ایـران، گزارشـی به دسـت ما نرسـیده اسـت. 
امیر ارتنا در رعایت شعائر دینی و گرامیداشت علماء و دانشمندان اهتمام ویژه داشت و در آناتولی او 

« لقب داده بودند )مجمع االنساب، 314(.  را »کوسه پیغمبر

بنـده در پیونـد میـان »محمـد حنفّیـه« و »امیـر ارتنـا« تـا مدت هـا دچـار تردید بودم که خوشـبختانه احسـان 
ص به »نظام« که از شعراِی 

ّ
کی قزوینی متخل آسایش به یاری من آمد و این گره گشوده شد. قاضی عثمان ما

اوایل قرن هشـتم هجری اسـت6، قصیده ای در مدح امیر ارتنا دارد و از او برای پرداخت قرض و رهایی از 
گرفتاری،کمک خواسته است. مطلع قصیدۀقاضی عثمان چنین است )ُجنگ اشعار، 530-527(:

گشــــــــت دیگربارخجســــــــته باد و مبارک فصول و فصل بهار که روی عالــــــــم از او تازه 

در اواسط قصیده، از  ممدوح خود چنین یاد کرده است:

ز نــــــــورو بدایــــــــع  از  بــــــــاغ  گیتی دارهمی نمایــــــــد  چو بزم مجلس جان بخــــــــش میر 

یخ گزیده، 741-742(: »مداح عم زاده ام خواجه  رده و غزلی از او نقل کرده است )تار 6 ( حمد مستوفی شرح حال قاضی عثمان را  آو
. جهت آنكـه عـم زاده اش موالنـاء سـعید قاضی رضی الدیـن طاب ثراه بر  فخرالدیـن مسـتوفی بـود. اشـعار روان دارد و سـخنان بی شـمار
او تطاول هـا کـرده بـود، بـه هجـو او کتابـی موسـوم بـه رضی نامـه کمابیش پنج هزار بیت انشـا کرد. و او را در شـاعری مال های جهان به 

دست آمد؛ چنان که سی هزار و چهل هزار صله ستد و همه تلف کرد«.
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هســــــــت که  بیگ  ارتنه  حنفّیــــــــه،  االبصارمحمد  اولــــــــی  کعبۀ  او  جنــــــــاب عالــــــــِی 

دادپرســــــــت دین پناِه  کــــــــرم،  که اوســــــــت شــــــــارع شــــــــرع محمد مختارخدایــــــــگان 

ی به دسـت داده اسـت،  همچنین، گردآورندۀ مجموعۀ رسـایل و اشـعار، در شـرح حالی که از سـعید هرو
ی از شـهر هرات اسـت، اما مّدتی به طفیل  اشـارۀ روشـنی به ممدوح او دارد )برگ 356پ(: »سـعید هرو
امیر اراتنا در اصفهان مانده، تا آخر عمر گذرانید. و اراتنا، خویِش نزدیک سلطان محمد خدابنده بود. 
کم اصفهان و توابع بود. بعد از شـرف اسـالم، سـلطان محمد او را محمد حنفّیه نام کرد.  در آن زمان حا
ی تمـام بـوده«. طبـق ایـن شـواهد، محمـد حنفّیـه لقب امیر  ی آبـرو و سـعید را بـه جهـت فضیلـت پیـش و
ارتناست که بعد از اسالم آوردنش، از جانب خدابنده به او اعطا شده است. در منابع فارسی، نام او به 
سـه شـکل ارتنا، ارتنه و اراتنا دیده می شـود. از شـعری که بهاءالدین خجندی در سـتایش محمد حنفّیه 
ی به دوستی خاندان پیامبر اسالم )ص( گرایش داشته است: سروده)قطعۀ پنجم(، چنین برمی آید که و

آیدجهان ز شــــــــّر خــــــــوارج تهی کنــــــــد هر دم شــــــــعار  علی  آنكو  کنــــــــد  چنین  بلی 

آیدچو مهر آِل نبی و علیســــــــتش، چه عجب بنــــــــده وار  مهر  او  خدمــــــــت  بــــــــه  گر  ا

دیگر شخصی که نامش در قصیدۀ بهاءالدین خجندی دیده می شود )قطعۀ نخست(، »ُمفتِی معنی، 
لطیف الدین کالمی« اسـت. لطیف الدین احمد کالمی، ادیب و شـاعر اهل اصفهان در دورۀ ایلخانان 
ی 19 قصیـده نقـل شـده  بـوده و در مجموعـۀ اشـعار موسـوم مونـس االحرارکـه در 702 ق فراهـم آمـده، از و

است.7 از اشعار او جزو همین قصاید، چیزی به جا نمانده است. 

معرفِى منابع
ی مورد توجه ادبای قرن هشتم هجری بوده و نسخه هایی  مجادلۀ ادبِی بهاءالدین خجندی و سعید هرو
از آن در محافل ادبی دست به دست می شده است. نقل این پنج قطعه، عالوه بر تکمیل اطالعات ما 
ی از شاعری فراموش شده  ، اشعار در مورد اوضاع ادبی اوایل قرن هشتم و نحوۀ مراودۀ شاعران با یکدیگر
به نام بهاءالدین خجندی را نیز در اختیار پژوهشگران قرار می دهد. این مجادلۀ ادبی، خالی از عبرتی 
نیسـت. ادعایـی کـه هـر دو شـاعر در مـورد عظمـت خـود داشـته اند و شـاید مّدتی ذهن دوسـتداران شـعر 
یخ ادبیات باقی  یـداد بـه خـود مشـغول کرده، امروز هیـچ اثری جز خاطره ای محـو در تار را پیرامـوِن ایـن رو
یخ شعر مهم است، ادعاهای شاعران نیست، بلکه داشته های آن هاست. نگذاشته است. آنچه در تار

رندۀ مونس االحراردانسـته اسـت )دیوان رشـیدالدین وطواط، مقدمه، 43(. اما نذیر احمد پژوهشـگر  7 ( سـعید نفیسـی، کالمی را گردآو
ـق بـه لطیف الدیـن 

ّ
تـی نـام داشـته و اشـعارِ متـن، متعل ، احمـد بـن محمـد کال هنـدی بـر آن اسـت کـه مؤلـف و مـدّون مونـس االحـرار

تی 39 سال قبل از مونس االحرار محمدبن  کالمی است )»کهن ترین مجموعه های شعر فارسی«، 18-19(. مونس االحرارکالمی/کال
بدرجاجرمی فراهم شده و جاجرمی در دیباچه، فصل بندی و نامگذاری کتابش تحت تأثیر آن بوده است. 
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منابع مورد استفادۀ ما در نقل این پنج قصیده به قرار زیر است:

الاسماعیل که نزدیک ترین سند به این  L1 در مجموعۀ اشعار و مراسالتموّرخ 741-742 ق کتابخانۀ ال
، به جهت  -4پ( که در ضبط این دو شـعر یداد ادبی اسـت، دو قطعۀ چهارم و پنجم آمده )برگ 3ر رو
، یک بیت  قدمـت، مأخـذ اصلـِی مـا بـوده اسـت. قطعـۀ چهارم در ُجنگ مذکور به نسـبت دو منبـع دیگر

اضافه دارد، ولی در قطعۀ پنجم فاقد شش بیت از ابیات بهاء خجندی است.

ال اسـماعیل ترکیـه  L2 منبـع اصلـی مـا در نقـل ایـن پنـج قصیـده، سـفینۀ اشـعار شـمارۀ 721 کتابخانـۀ ال
یـخ 1018 ق  اسـت. ایـن ُجنـگ، در اوایـل سـدۀ یازدهـم هجـری فراهـم آمـده و در آغـاز آن یادداشـتی به تار
ی دیده می شـود )برگ 3 پ(. ممکن اسـت اخگری،کاتب سـایر بخش های این  به قلم اخگری قندهار
سـفینه نیـز باشـد. سـفینۀ اشـعار، در بردارنـدۀ اشـعار 130 شـاعر اسـت کـه اغلـب آن هـا از شـعرای قدیـم 
فارسـی هسـتند. در بخـش اشـعار کهـن، کتـاب مونـس االحـرارو بعضـی سـفاین قدیمـی از منابـع اصلـی 
ی که در این منبع ذکر شـده، جزو  گردآورنده بوده اسـت. پنج قصیدۀ بهاءالدین خجندی و سـعید هرو
، به دلیل سـه قرن فاصله با زمان  (.در نقل اشـعار -139ر ذخایر ارزشـمند سـفینۀ اشعاراسـت )برگ 138ر

سرایش شعرها، بی دقتی هایی صورت گرفته که در محل خود بدان اشاره شده است. 

M در دسـتنویس شـمارۀ 8836 کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی کـه مجموعـه ای اسـت از آثـار نظـم و 
،هـر پنـج قطعـه نقـل شـده اسـت )اوراق 914-917(. ایـن ُجنـگ، طبـق آنچـه در ورق 663  آمـده، در  نثر
محـّرم سـال 1035 هجـری قمـری کتابـت شـده و کاتـب آن، ابراهیـم  بـن احمدبـن ابی بکـر القاضـی بـوده 

است. این منبع در ضبط و تعداد ابیات با سفینۀ اشعار)منبع دوم( همانندی های بسیار دارد.

بهاءالدین خجندی به سعیدالدین نویسد8
زان شتاب زی، به پیرو بر ســــــــالم ســــــــر به ُمهر از مهر پیش آفتابای نسیم صبح پیرو

هان وهان در یک نفس رو چون دعای مستجابســــــــّدۀ عالیش را بوس و ســــــــالم من رسان

ْن َترانی آیدت صد ره جوابچون سالم من رسانیدی، از او دیدار خواه
َ
گر چو موسی ل

ی وصال
ّ
ید ســــــــؤالت را جوابنی خطــــــــا گفتم، نه ای مــــــــرد تجل گر ز روی مكرمت گو

کای ز بحر شعر تو ُدّر سخن را جاه و آبنظمک تـّر و سالم خشک من بر خوان و گو

ر به نزدیک خرد ز حسابهست چون مرغ ســــــــالم آو ز تا رو تاج دانش بر ســــــــرت امرو

بیـت ایـن قطعـه نقـل شـده اسـت  L1 ) 8 ایـن قطعـه را نـدارد. عنـوان در M: یهـاء خجنـدی بسـعید. در مجموعـۀ رسـایل و اشـعار، چهار
)بیت 1، 7، 9 و 13(.
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ای سالمت از فلک باران، چوباران از سحابآسمان فضل و بحر علم، سعدالدین سعید

از عذابشهراصفاهان ز نزهت هست چون دارالّسالم زخ آسا  برما دو گشت  بی وجودت 

ید مشنو از روی کرم زآن زغْن فعلی که دارد در سخن طبع غرابجز ســــــــالمم هرچه گو

در حضور آنكه فیض بحر را خواَند سراباز سالمت مر ســــــــخن را حلیۀ نو ساختم

هر دمش آید ســــــــالم از ذوالفقــــــــار بوترابمفتی معنی، »لطیف دین کالمی« کز بهشت

یس از مصطفی، خرسندم از تو با سالم ین معنی صوابچون او گر بینی در رای رای توست ا

خود که یاَرد عرض کردن بر لب قلزم سراب9این سالم از شوق دل گفتم نه از اظهار فضل

سعید در جواب10
شادمان گشتم که کردی از سر لطفم خطابای فرستاده11 به رغبت جان سالمت را جواب

گرچه مانندش ندارم سلک لؤلؤی خوشابمی فرستم هر دمی اضعاف اضعافش سالم

گاه سخن خواْنْد کلكت را خرد »َمن ِعنَده ِعلُم الِكتاب«جان سالمت می رساند آنكه در 

کل از عالم جانت سالم ُدر همی خواهد ز کلكت تا شود صاحْب نصابمی رســــــــاند عقل 

یند در پیشــــــــت به ذوق بر بدیهه همچو آبگر ســــــــالم اهلل برگو ُدر فشانی  در جوابش 

رده اند الّثوابهر سالمی را کز آن حضرت به من آو ِللباد12  و  گفته ام َطوعًا  صد تحّیت 

نَیم ز رهی باشد جواباشــــــــتیاق خدمتت دارم، بدان راضی  کز شما باشد سالمی، و

باد گردآلود بر ما می فشــــــــاند مشــــــــک نابتا سپاهان از قدومت گشت چون دار السالم

درعرب معروف باشد این مثل: َمن َغاَب َخابماند محروم از سالمت بنده زین غیبت که داشت

ین شعر سالمی در برم روشن که بیش حسابگشت از در  نیارد  را  عطارد  منطیقت  کلک 

9 ( در هر دو نسخۀ L2و M »فرات« است و  قافیۀ بیت با دیگر ابیات شعر ناهماهنگ. ضبط متن از مجموعۀ رسایل و اشعاراست.
L1 ) 10 این قطعه را ندارد. در مجموعۀ رسایل و اشعار، بیت های 1، 8، 11، 12، 17 و 20 نقل شده است.

L2 ) 11: فرستادم.
یا صورت ملفوظ و مقروء »للبادئ« اسـت و در متون فارسـی چنین تغییراتی سـابقه دارد. بیت، ناظر به فضل  12 ( »للباد« در اینجا گو
ع( دیـده می شـود )از افـادات شـفاهی فاضـل ارجمنـد  آغازکننـدۀ سـالم و تحّیـت اسـت. »الفضـل للبـادئ« در کلمـات امـام علـی )

یا جهانبخش؛ رک. نهج البالغه، 479(.  جناب جو
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گردوْن جناب13گرچه حاضر نیســــــــتم، اما سپارش می کنم آن برادر را به پیش صاحب 

هم به غور آن رســــــــم َاْر عمر را نبود شتابآنچه فرمودی که جمعی ناحفاظی می کنند

کی بود بر بازوشاهین کبک وقمری کامیابهر کســــــــی اندازۀ خود گر نگه دارد رواست

می کنند زی  مجلْس فرو غیبتم  اندر  شــــــــمع را نوری نباشــــــــد در حضورِ آفتابگرچه 

ما الف شــــــــیری می زنند همچنان باشدکه خالی ماَند از ضرغام غابآهوان در غیبت 

کم ز گنجشــــــــكی بود14 در رزم او افراسیابرستم دستان معنی چون به میدان رخ نهد

که بدخواه تواند کنندت، دان  ر بدآموزی  این سخن را یاددار از من که َرستی از عذابو

باشــــــــد غرابســــــــر به گورســــــــتاِن گبران برُکَند مانند بوم راهبر  بیابان  در  را  او  که  هر 

تا نراند هر کســــــــی از احمقی خر در خالبشهســــــــواران فصاحت با بالغت می رسند

بر سالمی ختم شــــــــد، واهلُل َاعلم ِبالّصواب!هرچه بایدگفت گفتم از نصیحت، وین سخن

موالنا بهاء خجندی نویسد به سعید الهروی15
نظق شــــــــیرین تو ما را زهر داد اندر جالبای هنرمنــــــــدی که در بــــــــزم هنرمندان دهر

کلكت به جای مهــــــــره افكنده لعابنامه ای پیشم فرســــــــتادی ُپر افسون و در او ارقم 

زآنكه در وی جنگ رستم دیدم و افراسیابنامه ات را شــــــــاهنامه خواندم از روی خرد

می رسند در  گفته ای  بالغت  رده ای مژده ز آبشهســــــــواران  حّبــــــــذا پیش نهنــــــــگ آو

یم که اندر رزم جهل شعر از ایشان شد شعیر و کشور دانش خرابمن خود ایشان را همی جو

ز و شب کــــــــردم در رکابتا بدین کین خواستن مانند بهمن رو 16زال زمانــــــــه پای 
بــــــــرِ از 

یرانه شــــــــد ز من و بوترابقلعۀ دعوِی بســــــــیاران  دســــــــت  ز  خیبر  قلعۀ  برج  همچو 

13 ( مصراع دوم در مجموعۀ رسایل و اشعارچنین است: آن برادر را به عقل کامل و رای صواب.
M ) 14: شود.

L1 ) 15 این قطعه را ندارد. بیت های 1، 2، 17، 7، 15 و 16 در مجموعۀ رسـایل و اشـعار آمده اسـت. عنوان در M: موالنا بهاء خجندی 
که به سعید هروی نوشته.

L2 ) 16: از بد.
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پهلوان شیری کز آهو شب گریزد وقت خوابدیگران را خوانده ای آهو و خود را شــــــــیر نر

آید از او گند  که  آهوی چینم که از من شدجهان ُپرمشک نابشیردل َمردم، نه زآن شیرم 

بر اقالیم ســــــــخن بود از هنــــــــر مالْک رقابقمری ام گفتی، بلی آن قمری ئی کز طوق فضل

ران نیستم همچون ذبابشــــــــاهباز هّمتم، بل خود همــــــــای دولتم کاسه لیس خوان دو

یرانه ای ز در و غرابهمچو بومــــــــی بودمی امــــــــرو بــــــــودی  راهبر معنی  راه  در  مــــــــرا  گر 

کردم برون چون آفتابعقــــــــل دارم راهبــــــــر در عالم انشــــــــاء از آن سر ز چرخ چارمین 

ز ازل یم بكرم چو عیســــــــی راست در رو ، نی خر درخالبمر اسب دولت رانده ام در دهر

از بیم عذابخود عذابم چون دهی؟ کز آتش هجوم همی باشــــــــد  لرزان  زخ تفسنده  دو

ِک ره تا گنج یابی از هنر ک شو چون خا هر که خودرا برکشد، در گردنش افتد طناب17خا

کرا باشــــــــد خرد هرگز نپیچد از جوابمدح را پاسخ چو ذم دادی، جوابش هم شنو هر 

موالنا سعید در جواب نویسد18
ر بازوی شــــــــعر خــــــــود مغرو قــــــــّوت  به  تــــــــو به صدگونه انكســــــــار  آیدایا  که بر  مكن 

می بایــــــــد بی قیــــــــاس  بیــــــــت  تر که تــــــــا درخــــــــت معانی تــــــــو به بــــــــار آیدهنــــــــوز 

که تــــــــا به پیش بــــــــزرگان در اعتبــــــــار آید19هــــــــزار گونه هنر واجب اســــــــت مــــــــردم را

ترا خــــــــود فضیلتــــــــی نبود ران بــــــــه کار آیدبه غیر شــــــــعر  پــــــــرو کــــــــه در میــــــــان هنر

یــــــــش افتخــــــــار بود ل، عــــــــار آیدتــــــــرا به شــــــــعر بِد خو مرا ز شــــــــعر چو ســــــــحر حال

یی خرمهره را چــــــــه َزهره بود آیــــــــدتو خــــــــود نگو کــــــــه در برابــــــــر لؤلــــــــؤی شــــــــاهوار 

زار آیدبه پای خود به ســــــــر گور مــــــــی رود آن کس که پیش رســــــــتم دســــــــتان بــــــــه کار

پنجه در شكار آیدبه جز فــــــــرار چه باشــــــــد دوای آهوی لنگ چو شــــــــیر شرزه به ســــــــر

17 ( این بیت فقط در مجموعۀ رسایل و اشعار آمده است و در نسخه های دیگر نیست.
ص به مدح امیر ارتنا. در مجموعۀ رسـایل واشـعار، بیت های 1، 3، 4، 5، 

ّ
18 ( عنوان در L1: مناظرۀ سـعید هروی و بهاء خجندی تخل

12، 15 و 16؛ و در خالصة االشعار2، ابیات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 12 درج شده است.
L1 ) 19فاقد این بیت است.
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ز اوج چــــــــرخ، عطــــــــارد بــــــــه اعتــــــــذار آیداگر چنان که تحّدی کنم به جودت شــــــــعر

من گفتۀ  خیــــــــال  ببینی  خــــــــواب  به  ینهار آید-وگر  که نفس ناطقه پیشــــــــش به ز  -

آیدچنــــــــان بود که ســــــــحرگاه از مخّیم شــــــــاه لولیــــــــان ســــــــوار  بنــــــــۀ  بر  به تاخــــــــت 

هــــــــزار ســــــــال ببایــــــــد که بــــــــا کنــــــــار آیدبــــــــه بحر خاطر مــــــــن گر فــــــــرو رود فكرت

یر بــــــــار آیدوگــــــــر ز قصر ضمیــــــــرم فرو فتد خشــــــــتی هزار شــــــــاعر چــــــــون تو بــــــــه ز

گــــــــر یكی بــــــــه خصومت، وگر هــــــــزار آیدمنم بــــــــه فضل جهان پهلــــــــوان، غمی نبود ا

دارد شــــــــاعری  میدان  ســــــــرِ  کســــــــی  آیداگر  یار  شــــــــهر پیش  در  و  ببنــــــــدد  کمــــــــر 

انجم خســــــــرو  کــــــــه  حنفّیــــــــه  بــــــــه آســــــــتانۀ عالیــــــــش بنــــــــده وار آیــــــــدمحمــــــــد 

فــــــــزون از آنكــــــــه بــــــــه20 اندازۀ شــــــــمار آیدبقــــــــای دولــــــــت و اقبــــــــال جــــــــاه او بادا

موالنا بهاء خجندی در جواب نويسد21
ســــــــخن مهره باز  منحــــــــول  قــــــــوت  به  چــــــــرات از گهــــــــر شــــــــاهوار عــــــــار آیــــــــدایا 

آیدگهر بــــــــدزدی و از جهل مهره ای ســــــــازی انكســــــــار  اّیــــــــام  ز  کــــــــه  ســــــــزد  تــــــــرا 

زگار آیددو صــــــــد هزار قــــــــران بیش بایــــــــد انجم را که تا چومــــــــن خلف از پشــــــــت رو

یبد ز مــــــــرا  ری  ســــــــخن پرو ملک  گــــــــر چه فخر تــــــــو از تاِج22 مســــــــتعار آیدســــــــریر  ا

آیدنگیــــــــن و تخت ســــــــلیمان نزیبدش هرگز تاجــــــــدار  قــــــــّواده  هدهــــــــد  اگرچــــــــه 

کجــــــــاش در حــــــــرم کعبــــــــه اعتبــــــــار آیدکســــــــی که خدمت دیر و کنشت کرده بود

آیدخــــــــری بود که بــــــــه نیروی بــــــــازوی دّجال زار  کار بــــــــه  یم  مر به ســــــــوی عیســــــــی 

آیدکلیــــــــم چون یــــــــد بیضا ز جیــــــــب بنماید کار  چه  ســــــــامری  شــــــــعبدۀ  که  نگر23 

. L2 ) 20 و M: ز
یـد؛ M: موالنـا بهـاء خجنـدی در جـواب. ابیـات 1، 2، 9، 10، 11، 12، 13، 17، 24، و 25 در مجموعـۀ  L1 ) 21: بهـاء خجنـدی در جـواب گو

رسایل و اشعارموجود است.
. L1 ) 22: شعر

. L2 ) 23 و M: بگو
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کــــــــه نیْم قطــــــــرۀ باران ســــــــوی بحــــــــار آیدحكایتی24زتو پیشــــــــم رسید دوش چنان25

تو سوی  کین  ســــــــپاه  ضمیرم  شاه  آیدکشیده  ســــــــار  خیل  لنگ  ملــــــــخ  بر  چنان که 

گرفــــــــت رکابش که مهــــــــر از گردون کشــــــــتن خّفاش ســــــــوی غار آید26جهان  چرا به 

کرکی27 که الشــــــــۀ  بــــــــودم  تفّكر  ایــــــــن  آیددر  َمرغــــــــزار  28 شــــــــیر 
بــــــــرِ کینه  بــــــــه  چرا 

ز بی حفاظــــــــی30 خود ســــــــوی رهگذار آیدخــــــــرد نمودکه چون وقت مــــــــرگ مار بود29

بیچاره مــــــــور  کند قصد  بد چــــــــو  آیدقضای  یار  پــــــــای ســــــــواران31 شــــــــهر یــــــــر  به ز

گزاف کشد ســــــــوی آسمان ز  که تیر  آیدکسی  شــــــــكار  را  مفلــــــــوج  پّشــــــــۀ  کمینــــــــه 

کین از سر  کعبه  برد ســــــــوی  آنكه پیل  آیــــــــدهر  سنگســــــــار  ابابیــــــــل  طایــــــــراِن32  ز 

ین لــــــــه زار آیدنسیم شعر منت ُکشت و رمزکی است در رد و ال کــــــــه آفــــــــت ُجَعــــــــل از و

چه عجب  ، نظم تو َاْر33به عدم رفت  شعرم  شــــــــتا نماَنــــــــد چون فصــــــــل نوبهــــــــار آیدز 

میَرد فــــــــرو  زرتشــــــــتیان  کــــــــه  آتش  آیدبلی34  آشــــــــكار  شــــــــب والدت احمــــــــد چو 

آَرد زود پــــــــا در  ز  آیدبنــــــــای قلعــــــــۀ خیبــــــــر  ر صاحــــــــب صمصام وذوالفقار  چو دو

ز افق برکشــــــــد  اقبــــــــال  رایت   ، آیدچو مهــــــــر شــــــــمار  در  منحــــــــوس  ســــــــتارۀ  کجا 

گردد ک ســــــــرنگون  یر رایت ضّحــــــــا آیدســــــــر کامــــــــگار35  یــــــــدون  فر عــــــــراق  در  چو 

یابد امــــــــان  پورِدســــــــتان بر رخش کین ســــــــوار آید36ز شــــــــّر دیــــــــوان، مازنــــــــدران  چو

L2 ) 24 و M: قصیده ای.
L2 ) 25 و M: چنانک.

L2 ) 26 و M: که ننِگ مهر بود/ که بهر کشتن.
27 ( کذا در L1. شاید: گرگی. L2 و M: الشۀ لوری.مجموعۀ رسایل و اشعار: پیر الشۀ لنگ.

L2 ) 28 و M: سوی.
L2 ) 29 و M: رسید.

L2 ) 30 و M: ناحفاظی.
L1 ) 31: ستوران.

. L2 ) 32 و M: ز خیل طیر
L2 ) 33 و M: ز شعر من به عدم.

، باالی سطر چنین اصالح کرده: بمیر کآتش. L2 ) 34 و M: به من. در نسخۀ اخیر
. L2 ) 35 و M: بختیار

L1 ) 36فاقد این بیت است.
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گر امان خواهد37 کین خصم ا ینهــــــــار آیدز تیغ رستم  به پیش خســــــــرو عــــــــادل به ز

کمرش کــــــــه از پــــــــی  ز ســــــــنگ خاره بــــــــرون لعل آبــــــــدار آید38محمــــــــد حنفّیــــــــه 

بیــــــــت یابد گر ابــــــــر تر آیــــــــدز بحــــــــر لطفــــــــش ا شــــــــاهوار  ُدّر  همــــــــه  ابــــــــر  نثــــــــار 

بیند تیــــــــغ زن  مهر  گــــــــر  ا تیغــــــــش  به عــــــــزم خدمتــــــــش از نیلگوْن حصار آیدخیال 

آیدجهان ز شــــــــّر خــــــــوارج تهی کنــــــــد هر دم شــــــــعار  علی  آنكو  کنــــــــد  چنین  بلی 

آیدچو مهر آِل نبی و علیســــــــتش، چه عجب بنــــــــده وار  مهر  او  خدمــــــــت  بــــــــه  گر  ا

مالد بــــــــر  فتنه  گــــــــوش  او  صالبــــــــت  آیداگر  کوک وکوکنار  هــــــــوس  پســــــــش39  آن  از 

که ُنــــــــه ســــــــپهرِ سراســــــــیمه را قــــــــرار آیدبقــــــــای دولــــــــت او در زمانه چنــــــــدان باد

آید40بهــــــــار ظلــــــــم ز تهدیــــــــد او خــــــــزان بیند به بــــــــار  او  انصاف  ز  درخت عــــــــدل 

اشعار مرتبط
ی، ُنه بیت از ابیاِت قطعۀ چهارم را نقل کرده و آن را پاسـخی  تقی کاشـانی، در گزیدۀ اشـعار سـعید هرو

به قطعۀ ذیل دانسته است )خالصة االشعار2، 378 پ(:

لغیره فی هجا
آیدای به خود غّره شده، وصف توخواهم کردن عــــــــار  مرا  تــــــــو  نام  ُبــــــــردن  از  گرچــــــــه 

ز به دیــــــــوار آیدمی دوانی به جفا اسب ستم، صبرم نیست تا ســــــــرِ بخت تو یــــــــک رو

بود؟ خوشگوی  بلبل  هْم ســــــــبق  چون  شــــــــبه کــــــــی در نظر لؤلــــــــؤ شــــــــهوار آید؟زاغ 

یی ای مفســــــــد آیدمادۀ فاســــــــِد اصحاب تو بدیــــــــدار  رنج  تو صــــــــد  دیــــــــدار  ز  که 

رنــــــــه امثــــــــال تو ســــــــودا زده بســــــــیار آیدمنم آن کس که در این ملک نیاید چو منی و

یزد ر عالم  ســــــــرِ  بر  شــــــــكر   ، یار لب  آیدچون  گفتار  بــــــــه  چو  فصیحم  کلک  طوطی 

L2 ) 37 و M: یابد.
L1 ) 38 این بیت و پنج بیت بعدی را ندارد.

M ) 39: سببش.
40 ( این بیت در L1  نیست.
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یت آَرم سو تاختن  که خود  گرانجاِن سبكســــــــار آیدحاجتم نیست  کیــــــــن ز نــــــــادان 

چــــــــون ُجَعل کز درِ اصطبل بــــــــه گلزار آید!بوی شعرم به مشــــــــام تو رسد، جان بدهی

ک ردیف و قافیـه و موضوع دارد،  ی اشـترا گرچـه بـا قطعـات بهاءالدین خجندی و سـعید هرو قطعـۀ بـاال ا
اما در وزن دیگری سـروده شـده و ممکن اسـت مربوط به ماجرایی دیگر باشـد. شـاید هم بخشـی از این 
ی را پاسـخ قطعۀ باال دانسـته، با آنچه در مآخذ دیگر  مجادله باشـد. اینکه تقی کاشـانی قطعۀ سـعید هرو
یش ناصر بخارایی دانسـته اسـت:  آمـده اسـت، انطبـاق نـدارد. اوحـدی بلیانـی، قطعـۀ فوق را سـرودۀ درو
ی را  ی مهاجات واقع شد، آنجا که گفته...« و سپس بیت نخست قطعۀ سعید هرو ی را با سعید هرو »و
آورده و گفته که در جواب ناصر بخارایی اسـت)عرفات العاشـقین، 6: 3858(.41 پذیرش این مسـئله با 
دو اشکال مواجه است. نخست آنکه روزگار شاعری ناصر و سعید به هم نمی خورد.دوران آغاز شاعری 
ی، آن هم در بخـارا و دور از اصفهان. دوم آنکه چنین شـعری  ناصـر مقـارن اسـت بـا آخـر عمـر سـعید هرو

در دیوان ناصر بخارایییافت نمی شود.

گردآورنـدۀ مجموعـۀ رسـایل و اشـعار، ضمـن نقـل چنـد بیـت از قطعـات پنج گانـۀ فـوق، قطعـۀ زیـر را در 
:) جواب قطعۀ پنجم دانسته است )برگ 357ر

همی نازی چنان  شــــــــعری  به  که  کسی  آیدایا  تــــــــرازوی نظمم به یک شــــــــعیر  که در 

که پیــــــــش بلبل خوشــــــــگوی در صفیر آیدتــــــــو در برابــــــــرِ مــــــــن بــــــــا کالغ می مانــــــــی

یش من این ها نگفته ام، چه کنم یــــــــر آیدبه عمر خو گز جــــــــواب طعنــــــــۀ بدخــــــــواه، نا

یم، ولــــــــی چنان رانم آیدمن ارچــــــــه هجو نگو تیر  که در دل بدخواه همچو  ســــــــخن 

آید42چو خامه بر خط امر ســــــــعید ســــــــر بنهی انــــــــوری ظهیر  کمــــــــال معین،  گرت 

نویسندۀ مذکور ماجرا را چنین ادامه داده است: »بعد از این، جوابی دیگر از بها نقل نکرده اند. و همانا 
کـه از جانـب اراتنـا ُبـوِی لطفـی نشـنیده و سـعید می خواسـته کـه غالـب باشـد.43 بهـا از آن دلتنـگ شـده، 
تـاب زبونـی نیـاورده، ازیـن افسـردگی، بسـاط شـاعره را درچیـده؛ چنان کـه ایـن ابیات سـعید داللـت بر آن 

می کند:

ال اسـماعیل  41 ( ایـن اطـالع، از طریـق پایان نامـۀ جنـاب حسـنلو )سـفینه ای کهـن از نظـم و نثـر( کـه بـه تصحیـح مجموعۀکتابخانـۀ ال
اختصاص دارد، به دست آمد. 

یندۀ این قطعه در متن خالی است و کاتب فراموش کرده که قلم و مرکب خود را تغییر دهد و جای خالی را ُپر کند. اما به  42 ( نام گو
، پاسخ سعید هروی است به بهاء خجندی. ینۀ ترتیب قطعات، کامالً واضح است که این شعر قر

43 ( این عبارت قدری مبهم است. ممكن است منظور اصلی او این بوده که اراتنا »می خواسته که سعید غالب باشد«.
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به سر درآمد و هر چار دست و پا بشكستمخالفی که ز شوخی به قصد من برخاست

وا ماند و در هجا بشكستنُبد مجــــــــال جــــــــواب قصیده های منش که در مشاعره 

بازار ایــــــــن  بهــــــــا در  نــــــــدارد جنــــــــس  گهرِ قیمتی  بها، بشكســــــــتبها  این  که پیش 

یف شاد شدند بشكستجوان و پیر و وضیع و شــــــــر خودستا  بی شــــــــرم  معاند  که  آن 

گوی من ُبردم کمال به فضل اســــــــت،  و گرچنان که به شوخی  است، اومرا بشكستاگر 

ک درش آب را بها بشكســــــــتفصاحتــــــــش نپســــــــندید آن خداونــــــــدی که پیش خا

ّیتی از  گـر چنیـن بـوده، بـر بهـای مسـکین سـتم رفتـه اسـت. در ایـن مشـاعره که او را با سـعید افتـاده، مز و ا
گر به این گفتار اعتماد کنیم،  ی ظاهر نگشت. اما طالع را دخلی به هنر نیست« )همانجا(. ا سعید بر و
، جانب سـعید را  ی نیز بر آن گواه اسـت، امیر ارتنا در معارضۀ ادبی این دو سـخنور که شـعر سـعید هرو
ی  گرفت که از شعراِی نام آوِر آن عصر بود. همان طور که نویسندۀ متن گفته، در این مشاعره، سعید هرو
دسـِت باالیـی نداشـته و حتـی می تـوان گفـت کـه قطعـۀ پنجم که سـرودۀ بهـاء خجندی اسـت، از لحاظ 
ی در قطعۀ چهارم پای امیر ارتنا را به میان آورده  کیفیت ادبی کم از قطعۀ سعیدندارد. اینکه سعید هرو
و مدح او را ضمیمۀ پاسخ خود کرده، گویا برای آن بوده است که از حمایت معنوی امیر برخوردار شود. 
بهـاء خجنـدی نیـز کوشـیده ضمـن مـدح محمـد حنفّیه، از احساسـات مذهبـِی او به نفع خود اسـتفاده 

کام مانده است.  کند که گویا در این قصد، نا

فهرست منابع
، چاپ دوم: 1362 تاریخ گزیده، حمداهلل مستوفی، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر

تاریخ مغول و اوایل اّیام تیموری، عباس اقبال آشتیانی، تهران، نشر نامک، چاپ سوم: 1386

تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، سعید نفیسی، تهران، انتشارات فروغی، چاپ دوم: 1363، 2 ج

ترجمۀ محاسن اصفهان، حسین بن محمد بن ابی رضاء آوی، به اهتمام عباس اقبال، تهران، شرکت سهامی چاپ، 1328

کتابخانۀ ملک، فاقد رقم، نستعلیق سدۀ دهم ق، 488 برگ ُجنگ اشعار، دستنویس شمارۀ 5319 

کتابخانۀ ایندیا آفیس، به  کاشانی، چاپ عکسی بر اساس نسخۀ خطی  خالصة االشعار و زبدة االفکار 1، میرتقی الدین 
، تهران، انتشارات سفیر اردهال، 1393 ، 6 ج اهتمام یوسف بیگ باباپور

کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، مسّودۀ مؤلف، سدۀ  خالصة االشعار و زبدة االفکار 2، دستنویس شمارۀ 104 ب 
11 ق، 464 برگ

دیوان انوری، به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم: 1376، 2 ج

کتابخانۀ بارانی، 1339 دیوان رشیدالدین وطواط، تصحیح: سعید نفیسی، تهران، 

کتابخانۀ سنایی، چاپ دوم: 1363 دیوان عنصری بلخی، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، 

کتابت: اخگری قندهاری در 1018 ق، 153 برگ ال اسماعیل؛  کتابخانۀ ال سفینۀ اشعار، دستنویس شمارۀ 721 



آینۀپژوهش  193
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

هـــــــــــــــــم
146مجادلۀ ادبی بهاءالدین خجندی و سعید هروی

ال اسماعیل(، تصحیح انتقادی: حیدر حسنلو، پایان نامۀ دکترای  سفینه ای کهن از نظم و نثر )مجموعۀ شمارۀ 487 ال
دانشگاه تهران، اسفند 1381

کبر دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دورۀ جدید، چاپ دوم: 1377 لغت نامه، علی ا

1363 ، مجمع االنساب، محمدبن علی بن محمد شبانکاره ای، به تصحیح: میرهاشم محّدث، تهران، انتشارات امیرکبیر

کتابخانۀ حبیب گنج علیگره، سدۀ 13- مونس االحرار فی دقائق االشعار، لطیف الدین احمد کالمی اصفهانی، دستنویس 
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران 14 ق، 705 برگ، فیلم شمارۀ 3787 

مونس االحرار فی دقائق االشعار، محمدبن بدر جاجرمی، به اهتمام: میرصالح طبیبی، تهران، 1337-1350، 2 ج

کتابت در 741-742 ق، 283 برگ الاسماعیل،  کتابخانۀ ال مجموعۀ اشعار و مرسالت، دستنویس شمارۀ 487 

کتابت 1028 ق و بعد از آن، 407 برگ کتابخانۀ اسعد افندی،  مجموعۀ رسایل و اشعار، دستنویس شمارۀ 3429 

کتابت در 1035 ق، 478 برگ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی،  مجموعۀ نظم و نثر، دستنویس شمارۀ 8836 

نهج البالغه، ضبط نّصه و ابتکر فهارسه العلمّیة: الدکتور صبحی الّصالح، القاهره )دارالکتب المصری(، بیروت )دارالکتب 
اللبنانی(، 1425 ق

: کاظم موسوی بجنوردی، تهران، 1377،  کبر دیانت، دایرة المعارف بزرگ اسالمی، جلد هفتم، زیر نظر »ارتنا«، علی ا
447-445

»کهن ترین مجموعه های شعر فارسی«، نذیر احمد، ترجمۀ شیوا امیرهدایی، اطالعات حکمت و معرفت، سال دهم، 
شمارۀ 2، اردیبهشت 1394، 22-17



193  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

هـــــــــــــــــم
مجادلۀ ادبی بهاءالدین خجندی و سعید هروی 147

اسماعیل در ترکیه، 741-742 ق، برگ 3ر ال یس شمارۀ 487 کتابخانۀ ال یر دستنو تصو



آینۀپژوهش  193
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

هـــــــــــــــــم
148مجادلۀ ادبی بهاءالدین خجندی و سعید هروی

ال اسماعیل در ترکیه، 1018 ق، برگ 138ر یس شمارۀ 721 کتابخانۀ ال یر دستنو تصو


