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چکیده
یکی از شااااراس کااند ودا از ماااافراس کار اس ود در زرس یازد  ،مراح دمامحمد امی درکی زمی اکاات
تذکرهنویاااس ا را شااارا کریراعراعر معرفی کرده اشاعارش را بی بیاات تا کای رار بیت تیمی زدهاند ناای اا
خطی از دیواس ای شاااار ب شاامار  5146در کتابیان ا ملی ملد نگهدارا میشااود ای په ک ک ب شاایوها
توصاییی -تحلیلی پس از تصاحی دیواس شااار انماش شاده اکات ب معرفی بررکای ناای ا مذکور اختصااص دارد
نتایج په ک نرااس مید د ک ای ناای از دیواس درکی زمیح دد د  6300بیت از اشاعار شااار مراتمر بر زصایدهح
زطعا ح زر،ح مروواح تریی بواد ترکیا بواد را در بر دارد درکیح مادب بررنااس مواازا دیوی را در زااعا زصااایادهح
مادهتاریخ ا را در زاع زطع ح مضاامی ااشانان را در زاع زر ،کاازینام ا خود را در زاع تریی بود کار ده اکات
ا شاارا نازکخیا ،مضموس آفری با زبانی ر اس معتد ،اکت تکرار زافی اعتراش در آ ردس ردیفح از یهنی اا
بارز اشعار ما درکی زمی اکت
واژههای کلیدی :دیواسح درکی زمیح زاع شعراح مضموس
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 .1مقدمه
در میاس کرمای اا فر وگی زباس ادب فارکیح نای اا خطی از ارزشمودتری نراسکوگتری نومیو ایی
اتود ک ب اوواس میراثی از نذشتگاس ب یادنار ماندهاند معرفیح بررکی تصحی ای ناخ ب شیوه اا المی
با دف اکتیادها مگاس از محتواا آس ا رکاعتی اکت ک بر اهدها محنناس مصححاس نهاده شده اکت با
م ا تاش اا زابر تحایوی ک در د اا اخیر براا شواکایی ادیاا ناخ خطی تحنیق تتنّ در آس ا
انماش نرفت اکت راراس کتاب رکاع ا ارزشمودح ادیاءح تصحی یا موترر نردیده اکت؛ ووز آثار خطی بایارا
در کتابیان ا مویود اکت ک بررکی موترر نردهاند بیک زابر تویهی از ای نومیو اا مکتوب را دیواس اا
شعرا ترکیر مید د ازل ای دیواس ا از نظر ادبیح فر وگیح کیاکیح ایتماای دتی تارییی دائر ا میتاند
می ارزش اح عر ش تصحی نررشاس را تنویت میکود یکی از ای دیواس اا شعرا ک ب صورت نای ا خطی
در کتابیان اا داخر ایراس نگهدارا می شود تاکووس معرفی موترر نرده اکتح دیواس دمحمد امی درکی
زمی از شعراا زرس یازد  ،مرا زمرا اکت په ک پیک ر ب معرفی بررکی نای ا خطی دیواس ای
شاار اختصاص دارد ک ب شمارها  5146در کتابیانۀ ملی ملد نگهدارا میشود
 .1-1پیشینۀ پژوهش
بمر شارب دا ،میتصار نمون اشاعارا ک در تذکره ا از درکی زمی آمده اکات؛ تاکووس تحنینات دیگرا در مورد
ای شااار بررکای دیواس ا انماش نراده اکات بزش ب اکر اکات ک نگارند ای په کح ضام تصاحی دیواس
درکی زمیح مناعۀ دیگرا را با اوواس دتحلیر بررکاای برخی ب مای ا شاانک اا تداای در شااعر درکی زمی
نوشات اکات در آس با نگا ی ب یهنی اا کانکی شاعر درکی زمیح ب بررکای تحلیر ده موتیف پرکاربرد در
اشاعار ای شااار پرداخت اکات مناعۀ مذکورح با کد  doi:10.22108/LIAR.2021.130367.2059در نراریۀ المی
فووس ادبی دانرگاه اصیهاس در انتظار چاپ اکت
 .2-1معرفی شاعر
دما درکی زمی از شااراس کند ودا در زرس یازد  ،مرا اکت برخی تذکرهنویااس ا را معاصر با شاه
اناس د ش دانات اند(ند :اع دازاتانیح  796 :1384مما داح  )132 :1370اما با توی ب ایوک دیات ا
منارس با پادشا ی شاه اناس ا 996 -1038(،ه ق ) شاه صیی(1052-1038ه ق ) نیر بوده اکت ب نظر میرکد
د ر کما ،شاارا یا شهرت اح در د ر شاه اناس د ش(1077-1052ه ق ) رز ،خورده اکت ددرکی ک در ز،
متوعد شده اکت از بررناس ز ،بوده از الوش رکمی بهره داشت اکت ا در یوانی ب دک ود رفت در بیت
دیدرآباد در کای ا تربیت امیر محمد مؤم اکترآباداح پیرواا طنن ا زط شا ی ا دک ح زرار نرفت اکت در
کا1017 ،ه ق از دک ب ز ،بازنرت اکت ا در بازنرت از دک ح مدتی را در رات ب کر برده دا خاس
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شاملوح بیگلر بیگی خراکاسح را مازمت کرده اکت(ند :نلچی معانیح  )407 :1369ددرکی پس از بازنرت ب
ایراسح ید کا ،در ز ،کاک بوده در ای اثوا ب دکتور داوت ابرا ی ،اادعراهح فرمانر اا بیماپورح ب دربار ا
ر ا آ رده تا زماس تأعیف تذکرها خیراعنیاس دکت ک ،تا 1022ه ق در آس دیار بوده اکت(ند :کیانیح :1386
 794ضیاییح 1165 :1380ایماسح  )273 :1386ددرکی پس از ای کیر ممدداً ب ایراس برنرت مدتی را در
اصیهاس نذرانده اکت تاریخ دزیق دضور درکی در اصیهاس مریص نیات داما بر اکاس آنک مؤعف نظ ،نریدهح
درکی را در اصیهاس دیده در تذکره ا خود ب ای دیدار اشاره کرده اکت دضور درکی در اصیهاس باید پیک از
تاریخ تأعیف ای تذکره (1038ه ق) باشد (اظیمیپورح  )333 :1392نصرآبادا نیر در تذکرها خویک(1088ه ق )ح
درکی را از کهو شااراس در یکطن میداند ک در اصیهاس چود ر زا با ا صحنت داشت اکت(ند :نصرآباداح
 )378 :1379اما ب زماس ای دیدار اشاره نکرده اکت زاادتاً ای دیدار بعد از کا1027 ،ه ق (توعد نصرآبادا) رخ
داده اکت ا اخر امر ددرکی در ز ،کپرا شده در کا1063 ،ه ق از دنیا رفت اکتح مادّهتاریخ فات ا انارت
ددرکی از ااع ،رفت اکت(ند :زهرماسح  929 :1378نلچی معانیح )168 :1368
 .1-2-1جایگاه شعری درکی
ددرکی از شعراا صاد دیواس اصر صیوا اکت ابیاتی از ا در دد د بیات تذکره مرر خیراعنیاسح نصرآباداح
کییو ا خوشگوح ریاضاعرعراءح دایویح آترکدهح میرساعغرای ح موتی اعلطایفح شم انمم ح ارفاتاععاشنی ح
ب ثنت رکیده اکت
زصصاعیازانیح نرتر ارق
در برخی از مواب ح تعداد ابیات دیواس ددرکی از بیااات رار تا کاای رار بیت تیمی زده شااده اکاات(ند:
صاادیقح  255 :1386آار بیگدعیح  1248 :1340ااشاانیح  574 :1391نصاارآباداح  378 :1378نلچی
معانیح )407 :1369
اظهار نظر تذکرهنویااااس در مورد ور شاااارا ددرکی متیا ت اکاات ازل تذکرهنویااااس ا را شاااارا
نازکخیا ،صاااد طن مضااامی ااعی معرفی کردهاند(ند :ااشاانیح  574 :1391ا دداح 1429 :1389
خوشاگوح )234 :1389؛ ادهااح اشاعارش را متوکاش شامردهاند(ند :اشامی کاودیلواح  )158 :1371دبرخی نیر
ااتنار چودانی براا ا زائر نرااده ا را شاااارا نامراد دانااات اند (اظیمیپورح  334 :1392ب ننر از ناظ،
تنریراح 2009ش )98 :اما بررکای اشاعار درکی خصاوصااً زرعیات اح نظر نر ه ا  ،را تأیید میکود دکایت از آس
دارد ک درکی زمی از شاعراا نازکخیا ،مضاموسپرداز اصار صیوا اکت ک اشعار زابر فه،ح معتد ،عطییک ا
را از پویودناس طرز خیا ،یدا میکود
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 .2بحث اصلی
 .1-2نسخهی خطی دیوان درکی
ای نااای از دیواس درکی زمی ب شاامارها  5146در کتابیان ا ملی ملد نگهدارا میشااود شااامر زصااایدح
زطع اح زرعیاتح مرووا اح ترکی بود اح تریی بود ا کااازینام ا شاااار اکاات در برخی مواب ح ای نااای ب
اوواس توها ناای ا مویود از دیواس درکی زمی ک دد د  6500بیت از اشاعار ای شااار را در بردارد معرفی شاده
اکات (()1ند :خیامپورح  207 :1368نلچی معانیح  )412 :1369اما بررکای دزیق ناای نرااس مید د ک تعداد
ابیات آس  6327بیت اکت
 .1-1-2مشخصات نسخه
یلاد ر یا ا ناااایا ح میرااا تریااکی اکااات مت آس در  248برگ با خش نااااتعلیق بر کاازاذ ترما در ابعااد
 19/412/4کتابت شاده فازد تاریخ کتابت ناش کات اکات برخی از صایحات ناای ممد  ،اکات باایارا از
برگ اح رکاب نویااای دارد صاایحات ز ا شاامارهنذارا شاادهاند(ند :درایتیح  )265 :1391آزاز انماش نااای
افتادنی دارد صایح ا ا  ،ناای یا ب یا شاده اکات چوس ای صایح شاامر ابیات میانی زصایدهاا در صاف
اصیهاس اکت ک ابیات آزازی آس در صیح ا چهارش نای آمده اکت:
دباغ بهراااتح کااانرها نلرار اصااایهاس

بر نر نرفت نکت خس خار اصایهاس

نردید شاد ز نرمی خاکک ک یاا ز ر

پااز ر افکواد ز د

ماار اصااایهااس

در رشات ا کاای ز ناایمک نره نماند

نیاااوا شااان کرده بود کار اصاایهاس
انارت دباا ،اا اعردم

زرعیات شااار از برگ  57ناای آزاز شاده در صادر ای برگح اوواس دکتاب شاعر
اعردی ،کتابت شده اکت
ای نااای در مناع ا اخیر ب اوواس اکاااس کار تحنیقح بررکاای معرفی نردیده اکاات از ای پس ب صااورت
ددیواس درکی ب کار میر د
 .2-2مندرجات دیوان درکی
اشعار درکی زمی در ای دیواس شامر زاع

اا زیر اکت:

قالب

قصیده

قطعه

غزل

مثنوی

ترجیعبند ترکیببند

مورد

26

65

587

1

3

3

تعداد ابیات

813

739

3807

492

217

259
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 .1-2-2قصیده
نرچ د رها صاایوا را اهد زر ،زرعااارایی میدانودح عی در ای د رهح زصاایده نیر رچود ناتوانان ح راه خود را
میپیمود شااعراا زصاایدهکااراا ای د ره  ،د دف را در کاار دس زصاااید خود دننا ،میکردند؛ دف ا ،
فرا ،کردس کااز کاماس زندنی بود ک با کر دس زصاید دمددی دننا ،میشد دف د ش کا ثواب اخر ا با
پرداخت ب با ر اا دیوی مذ نی بود با کاار دس زصاااید ددیوی با کااتایک موننت پیامنر(ص) ائم
محنّق مینردید(ند :صایاح  )607 :1371درکی زمی نیر ب اوواس یکی از شاعراا اصار صایواح در زصااید خود ب
ر د مضموس مدب کتایک توی داشت اکت
 .1-1-2-2قصاید مدحی درکی
دمدب شاا اس کارداراس امیراس زیراس در زصایده اا مددی ک در کاراکار ای اهد ر اا داشاتح کاوتی بود
مطلنی بود ک تازنی نداشات ( ماس)؛ در شاعر
دیری در شاعر پارکای مردهریگی بود از شاااراس پیرای
اکرر شعراا ای اصر از یمل درکی زمی دیده میشود
مده زصایده از بیاات شاک زصایدها مویود از درکی ب دمدب پادشااه موااوبی ب دربار اا ،از زیر داک،
مورای ااع ،شااار اختصااص دارد برخی ممد داس درکی در ای زصااید افراد کارشاواکای مانود شایخصاییح شااه
صاییح داا خاس شااملوح میر ابواعناکا ،میرفودرکاکیح شیخ نوراعدی مطهر(شیخ ابکاش رات) میرزا ملد مررزی
ااتود ک شااار ب صارادت از آس ا ناش برده اکات برخی نیر یا نامی از آس ا ننرده اکات یا مانود دانداعحق ح
دمحمدخاس دابواعکاظ ،کمترشواخت شده نموامود
 نمونههایی از مدایح درکی -1در مدب شیخ صیی اردبیلی
کار تاالی ،رضااح مرشاد دی شایخصایی
دفتر کرااف کراماتک انر خوا ی خواند

ک ب

 ،ربشدهِ کاالااال ا شااا اس شااد

ننر آس ناای ددیری اکات ک از زرآس شاد
(درکی زمیح بیتا)3 :

یر صایی پیر طرینتح مرشاد دنیا دی

از ک دیگر میتواس ارشااد خدمت خواکات ؟
( ماس)52 :

 -2در مدب شاه صیی
زنل ا ا ر یهاس شاااه صاایی اب صاایی

کا ز ،ناامی تو پاادشااا د راس شاااد

اثر تربیات د عات شااااهانااکااای اکااات

شااه باایارح کما شااه ب ای کااماس شاد؟
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درکی ای نظ ،ک دیناچ ا ر دیواس شاد
( ماس)4 :

 -3در مدب میر ابواعناک ،میرفودرککی
اا باا طااناا آفااتاااب ااااعاا،ناایاار

پارتاوت در یاهاااس ضاااامایار ماوایار

میر ابواعناااکااا ،آس ک ا نتواس نیاات

یاار در آیاایااو ا اش ز اااکااس نااظاایاار
( ماس)11 :

 -4در مدب ملد مررزی
امایار مالااد اوارح مایارزا مالااد ک ا باود

کااای پواه یهاسح شااام برش اکاااتعداد

ز فکرح تحیا فرکاااتاد تکلّمک با کلی،

عنک با اکرح با یااد ملاد دماد ا راد
( ماس)25 :

 -5در مدب دا خاس شاملو
ب زلش موصا د عت م کس را ند ود
ر بررنی نا کااارا ار امیرا بااشااااد

مارد بااایااد ب ا اوار زیاواات د راس ناردد
خاس نرفت ،ک شاودح کی چو داا خاس نردد؟
( ماس)20 :

 .2-1-2-2قصاید دینی درکی
در د رها صایوی منتضایات زماس مرر رکامیت یافت مذ ترایّ تراویق پادشاا اس ب کار دس اشاعار در مدب
معصومی (ع) موی شده اکت تا ازل شعراا ای اصر در مدب موننت مراثی ا ر بیت(ع) طن آزمایی نمایود
تریی پرداخت کتایکنام اا
تا یایی ک در ای د ره دکمتر شاارا را می بیوی ،ک زصیده کاخت ترکی
مرهورا از پیامنر اکاش اماماس شیع نداده باشد (صیاح  )607 :1371ای ر یکرد در دیواس درکی زمی نیر دیده
میشاود د می موضاوای ک در زصااید ا مطرب شاده اکات کاتایک موننت ائم چهارده معصاوش (ع) اکات
توکار ب دضارت الی(ع) اختصااص داده اکاتح د زصایده را در
ّ
ا پوج زصایده از زصااید خود را ب کاتایک
موننت اماش رضاا(ع) کار ده اکات ید زصایده را براا چهارده معصاوش(ع) اکر ناش م ا آس ا در ای زصایده در
نظر نرفت اکات درکیح آرز ا زیارت نمف کربا را در کار میپر رانده در زصااید خود بداس اشااره کرده اکاتح
آرز یی ک ب نظر میرکد تا آخر امر ا محنق نگردیده اکت
 ابیاتی از مناقب درکیبا

یات تیتا ا ایّاش شاااراااادر فلک،

مگر مدد کودش رااتمی

راات چهار

تحلی
فصلناهم نقد ،ل و زیبایی شناسی متون

سال چهارم  ،شماره ، 3ایپپی  ، 12اپییز 1400

امااش ضااااام ثاام ح الی بِ موکااای

ک از کاامود درش خاک نراات نافی زار

اک نوناد زرّی شاااوش کا در یونک

زاات اایااار

بیاار مرده با طوف ضاااری

طااا ماهار ماطالّااا باود ب ا

زناده بنر

کا زیر زناده در ای آکاااتااس نادارد باار

انر ن ارش بری اکااات از چ در ا یک

ملاد با یااا کنوتر نرفتا اکااات زرار؟
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(درکی زمیح بیتا)9 :
یاانرااای ادماد مرکااار الی مرتضااای

کار زاناوعاک باهاتار از اااا باود ادناااا ما

آرز ا کااربااا دارش کاا در راه ناامااف

یاار بر شاش باات درکی چرا ،طوفاسزاا م

زیوت عیظ از مدی پادشااا ی چوس تو یافت

داخار اکر ملاد خوا اد شااادس معوااا م
( ماس)49 :

بیاات شاک زصایدها مویود در دیواس درکی ک  813بیت از اشاعار دیواس ا را شاامر میشاود در پوج بحر
ار ضای کار ده شاده اکات -1 :بحر رمر مرم مینوس محذ ف ( 11زصایده) -2بحر ممتث مرم مینوس محذ ف
( 5زصایده)  -3بحر مضاارع مرم اخرب مکیوف محذ ف ( 4زصایده)  -4بحر رمر مرم محذ ف ( 4زصایده) -5
بحر خییف مادس مینوس( 2زصیده)
داز ا اخر زرس د  ،ا ایر زرس یازد  ،ب تدریجح زباس زر ،در زباس زصیده نیر تأثیر نذاشت زباس زصاید را از
کایتی صاابت ب نرمی عطافت کراانیده اکات دتی شایوها مضاموسیابی خیا،بودا مرکاوش در زر ،نیر در
زصایده راه یافت اکات (زامرضااییح  )237 :1391ای نرمی عطافت مراه با کاادنی ر انی در زصاید معد د ب
یامانده از درکی زمی نیر مراهود اکات می کاادنی زباس در زصایده موی شاده اکات تا ا یازده زصایده از
زصااید خود را بد س ردیف بااراید در مابنی نیر خود را ب آ ردس ردیف اا دشاوار ملرش نااازد اعتراش اا ا از
اکامهایی مرر داصایهاس دنوش یا فعر ایی نظیر دانداختح نرددح میبرندح شادح نذشاتح ننود دارا فراتر
نر د در آ ردس ردیف اا د یرئی ب ید زصیده با ردیف دک مپرس باوده نماید
در زصااید درکی  -بمر زصاایدا ک افتادنی دارند -تغرّ ،یا ترانی دیده میشود شاار با مهارت خود ناه با
داا تیلّص ب تو ا اصالی زصایده ک مدب یا کاتایک اکات ارد میشاود طوبنیتری زصایدها مددی درکیح
چهر شاک بیت دارد در مدب شااار معصار ا دمیرزا ملد مررزی اکت طوبنیتری زصیدها دیوی ا در
شصت بیت در کتایک توکّر ب اماش رضا(ع) کر ده شده اکت
 .2-2-2قطعههای درکی
زاع دیگرا ک درکی زمی در آس طن آزمایی نمودهح زاع زطع اکت تعداد زطع اا دیواس درکیح شصت پوج
مورد اکاات ک در  739بیت پانرده بحر ار ضاای کاار ده شااده اکاات ای بحور انارتود از -1 :بحر رمر مرم
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مینوس محذ ف (15زطع ) -2بحر ممتث مرم مینوس محذ ف ( 10زطع )  -3بحر خییف ماادس مینوس (10
زطع )  -4بحر مضاارع مرم اخرب مکیوف محذ ف ( 7زطع )  -5بحر رمر مرم محذ ف ( 7زطع )  -6بحر را
ماادس محذ ف( 4زطع )  -7بحر مضاارع مرم اخرب ( 2زطع )  -8بحر رمر ماادس مینوس محذ ف( 2زطع )
 -9بحر موااارب مرم مینوس محذ ف ( 2زطع )  -10بحر را مرم کاااع 1(،زطع )  -11بحر موااارب مطوا
مکرااوف ( 1زطع )  -12بحر را مااادس اخرب مننوض محذ ف( 1زطع )  -13بحر متنارب مرم محذ ف(1
زطع )  -14بحر رمر مادس محذ ف( 1زطع )  -15بحر کری مطواّ مکروف( 1زطع )
درکیح  29زطع را بد س ردیف کاار ده اکاات در مابنی زطع ا نیر از ردیف اا فعلی اکاامی کاااده نظیر
اکتیاده کرده اکت
داکتح یافتح مواح کجح باشدح م ح بس اکتح شعرح منارکح آمد ا ح رکید
بررکاای دیواس درکی زمی نراااس مید د ک زطع اا ا ب د موضااوع اصاالی دمدب دمادهتاریخکااازا
اختصاص دارد در موارد معد دا نیر مضامی داخازی دتعلیمی مورد توی شاار بوده اکت
 .1-2-2-2مدح
درکی در زطعا ااا ماددیح نااه از مماد دااس خویک ناامی ننرده اکاااتح بواابرای مماد دااس ا در ای دکااات از
زطع ا نامعلوشاندح اما در موارد دیگر ب صاارادت ب اکر ناش ممد داس پرداخت از کاااانی مرر شاااهاناس ا ،
صایواح شااه اناس د شح شااهصاییح داا خاس شااملوح شااه ردییاس میرزا ادمد( زراا داا خاس)ح میرمحمد
زماسح شیخ ابکاش رات الینلی بیگ ناش برده اکت درکی در ای زطع اح ر مائل یا موضوای را بهان کاخت
تا با طرب آس ب مدب ممد ب نریر برند بعضا ااً آس را ب داا ا طل خت ،نماید ا ناه در صااادد اکااات با ب
تصویرکریدس زندنی زمنار خودح تردّ ،ممد داس دات،صیت را برانگیرد:
ماکات مینوییح از ا نامی ب خاطر مانده اکات کارک فرمودا میورح در خان اش آس  ،ک ،اکات
مایکاوا ،پار ایار تااا کای درکای از ار راداتای

از زذا با آنچ اادت بیراااتر دارش ز ،اکااات
(درکی زمیح بیتا)67 :

ناه الت ادش مرایع ب درناه ممد ب را با دا تعلیر بیاس کود:
تا ب کی زافر از ای بودها نرامرده شاوا
اا یوابی ک نیَ ،پیک تو در یچ داااب
صال ا زطع ا م زیر زمی بوکای نیاات

نیااات ،شاااار دشکاارد ک افااارده شااوا

ادتیاای ،ز ما بیکح ک ،آی ،پیرااات

ک ا منااادا ب ا نماااس کرش آزرده شاااوا
( ماس)95 :

درکی در زطع ب موضااواات تعلیمی نیر پرداخت اکاات؛ مراً در یکی از زطع ا ضاام اشاااره ب پوماهکاااعگی
خویکح پوج نوج اخازی را ک داصر امر ا کت چوی برمیشمرد:
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پوماه کااا ،درکی در برّ بحر نراات،

نیار امیاد ارا تاا کرد ااازنات نار

را  ،ز نوشااا نیرا بر پوج نوج افتااد

صاانر زواات شااکرح آنا ی توکّر
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( ماس)
 .2-2-2-2مادهتاریخها
در نذشات ح شاعرا براا ثنت زای مه ،شاعر ایی میکااخت اند ک در آس ا اژهح انارت یا یمل ااح ب داااب یمر
محااکااانا ا ارزش اادداِ در فح تااریخ آس ر یاداد را در برداشاااتا اکااات اصاااطادااً ای نحو تااریخنویی را
دمادهتاریخکاازا میخوانود ازل ح آس را ب اوواس یکی از ظرافت اا فووس شاعراح یرء صاوای مااتظرف مانود
موکینی نناشی میدانود(ند :میرصادزیح )227 :1373
دمادهتاریخکازا ک از زرس یت ،مرا ب اوواس موضوع تازهاا در ادبیات فارکی شیوع یافت بودح در اصر
صیوا نیر ر اا خود را از دکت نداد شعراا ای اهدح میصوصاً آنهایی ک در خدمت صادناس زدرت ب کر میبردندح
مادهتاریخ ایی را ب مواکنت اا نونانوس کاخت اند ک برخی از آس ا شا کار اا ای ور شااراس ب شمار میر ند
از موضواات بایار رایج در کاخت ماده تاریخح اکر تاریخ فات بررناس ال ،ادبح دکما یا ریا ،معر ف اکتح
میصوصاً شااراس در کاخت مادهتاریخ براا ثنت تاریخ فات مکاراس خود توی خاص داشت اند با ای کار خدمت
کودمودا در شواخت تاریخ دیات ممات آناس کردهاند(ند :صیاح  )626 :1371اا ه بر ای ح موضواات دیگرا
مرر یلوس امرا شا اسح انتصاب زراح کاخت کاخهاح توعد شا رادناس بررگزادناسح کاخت اماک ااشاعمویع ح
نیر ارص ا ورنمایی شعرا در ای منوع بوده اکت در دیواس درکی زمی نیر ای
تاریخ یوگ ا عرکرکری ا
ور شااران ب چر ،میخورد ب نحوا ک ای شاار در زطع اا خودح بیات چهار مادهتاریخ کاخت اکت ک
در نوع خود زابر توی مییدند در ادام ب چود مورد از آس ا اشاره میشود:
الف .مادهتاریخ وفات میر والهی قمی
دمیر یوکف یا دمیر محمد یوکف اعهی زمی از شعراا نامدار زرس د  ،ا ایر زرس یازد  ،مرا زمرا از
کادات ز ،اکت ا شاارا تواناح ااشقپیر ح موکینیداس تصویفکاز بوده تذکرهنویااس اموماً از اناماش کاش
ر انی طنعک کی راندهاند(ند :مما داح  )324 :1370برخی مواب ا را از شعراا معاصر شاه طهماک
صیوا (930-984ه ق ) دانات اند(ند :نییایح  )459 :1363در تذکره اا ممم اعیواصح یت ازلی،ح شم
انمم ح یت آکماسح ر ز ر ش ح صن نلر ح دایویح نرتر ارقح آترکدها آار کتاب تاریخ ااع ،آراا اناکی
از اعهی ناش برده شده اکت عی در ای آثار از تاریخ توعد فات ا خنرا نیات در کتاب خاصۀابشعار آمده اکت
ک اعهی در کا1003 ،ه ق ب کن دعناختگی ب یوانی ترک از طایی ا شاملوح از طرف خویراس آس یواس تونی
شده بیوی ید نوش خود را از دکت داده اکت( ماس)325 :ح بوابرای میتواس نتیم نرفت ک د اعهی تا ای
کا ،زن ده بوده اکت تنی ا ددا در ارفات اععاشنی آ رده اکت :دبوده را ک نوبت با ایراس اتیاق صحنت افتاده؛
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ا  ،در ز،ح د ش در اتناتح کوش در اراقح در ود ای خنر شویده شد ک یکناره ب یما ،دضرت اعهی اع نرت ح
ب بنا پیوکت (ا دداح  )4558 :1369با توی ب ای ک کیر تنی ا ددا ب ز ،در کا995 ،ه ق رخ داده اکت
از کا 1005 ،تا  1009ه ق ب اتنات کیر کرده چهار کا ،در نمف اشرف مانده اکت در تاریخ یک ،ری
1015ه ق ب ود کتاس کیر کرده بی کا ،اا  1022تا 1024ه ق تذکرها ارفات اععاشنی را تکمیر نموده
اکت(ند :ماس :پوماه چهار)ح بوابرای خنر فوت اعهی بایات بی کا ،اا  1015تا 1024ه ق ب ا ددا رکیده
باشد در ریاضاعرعرا آمده اکت ک اعهی ددر کو ا یکهرار یکصد شک در دیات بوده اکت( اع دازاتانیح
 )2375 :1384ای تاریخ -ک ب نظر میرکد اشتناه باشد -در دانروام ا ادب فارکی نیر تکرار شده اکت(ند:
معصومیح  )581 :1380مؤعف تذکرها خیراعنیاس در مورد اعهی مینویاد :ددر شهور کو ا ثماس ارر اعف
اریمت دج اکاش نمود شرف زیارت درمی شرییی دریافت ح ب ط مأعوف مرایعت نمود ایّامی در آس دیار ب
نیت اشعار مرغوعی داشت تا در کو ا عشرین و ألف از دار فوا ردلت نمود (کیانیح )560 :1386
ماده تاریخ مویود در دیواس درکی زمیح تاریخ فات مذکور در خیراعنیاس؛ یعوی کا1020 ،ه.ق .را تأیید میکود
با نیت ا ا ددا در ارفات نیر میوانی دارد:
رفات آس صااااادا
اعاهایح زااافاار از ایا کاهاو ا کااارا
یااافااتاا ،رفاات چااو باار باااد ایاار

طرز ف شاااعر

کاااا ،فوتک ز دنر نلرااا شاااعر
(درکی زمیح بیتا)102 :

ب .مادهتاریخ دیدار با میرزا ملک مشرقی
میرزا ملد مرارزی مراهدا از شاااراس مورایاس معر ف اصار صایوا اکات نراو نماا ا در مراهد بوده آزاز
د راس شااارا خود را در رات نذرانده اکات مدتی را در درناه داا خاس شااملو -بیگلربیگی خراکااس -کاپرا
کرده اکات مرارزی بعد از طرد ماای کاشاانی از دربار شااه اناس در کاا1016 ،ه ق از رات ب اصایهاس رفت ب
کالد مورایاس دارابنرااا کالطوتی پیوکات اکات ای مناش را تا ا اخر پادشاا ی شااه صایی(ش 1052ه ق ) دیظ
کرده اکات مرارزی ب وگاش ازامت در رات از مازماس خاص داا خاس بوده با ا چوس د کاتاس میزیاات اکات
تا یایی ک دا خاس پس از مهایرت ا ب اصیهاسح زرعی در میارزتک کر ده ک ید بیت آس چوی اکت:
از مرااااارزاا ،آفااتاااب رفااتاا
تااا مرااارزای از کاوااار ما رفاات
کا ،فات مررزی را مابی کا ،اا1050ه ق تا 1052ه ق دانات اند(ند :صیاح )1135 :1371
اشاعار درکی زمی در مدب مرارزی بیانگر آس اکات ک ا نیر از معاشارت دمایت مرارزی برخوردار بوده اکات
مادهتاریخ مودرا در دیواس درکی نرااس مید د ک ا در کاا1049 ،ه ق با مرارزی دیدار کرده از محضارش بهره
یات اکت:
چو فیض یافتح ب ا مرارزی خطاب رکاید
پواااه ا اار ور میرزا ملااد کر دق
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کااارد کا اخترش از تیرنی بر س آیاد

از ایا ازاااماات ناورش کار آفاتاااب رکااایااد

دبیر فکر با تااریخ ای ازاامات نیات

دازاامتی با دااانو از آس یوااب رکااایاد
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(درکی زمیح بیتا)113 :
ج .مادهتاریخ وفات «میر ابوالقاسم»
یکی از دکما دانراموداس اصار صایوا ک در اصار شااه اناس ا  ،شااهصایی میزیاات ح دمیر ابواعناکا ،معر ف
ب دمیر فودرکاکی اکات ا دد د کاا970 ،ه ق ب دنیا آمده در کاا1050 ،ه ق در راتاد کااعگی بدر د
دیات نیت اکاات مناش شااامخ المیح ارکااتگی موک صااوفیان ا دمیر ابواعناکاا ،موی شااده اکاات تا ازل
تذکرهنویااس شعراا ،اصر اح از ا ب نیکی یاد کوود ا را باتایود(ند :صیاح )310 :1371
درکی زمی نیر اا ه بر ایوک در ید زصایدها بیاات پوج بیتی ب مناش المی ا اشااره دارد ا را دآفتاب
مویر میخواندح ید زطع ا پانرده بیتی را نیر ب رثاا دمیر ابواعناکا ،اختصااص داده اکات مادهتاریخ فاتک را
در پایاس ای زطع میآ رد:
ماااتمی کااایاات در یهاااس افتاااد
از افااادتپااواااه ابااواعااناااکااااا،
دش شاااااناردیاک یاهاااس مایزد

در فااوااوس ااالااوش بااود اکااااتاااد

شاااااهبایاات کاااایایاو ا ا تاناوا

مون

کااااداد

ر خاراشااایااد صااایاح ا از ماااتا،

شاااد با مرنک کااایااهپوش ماداد

از فارشاااات ا ناهاااد ماییاااااتا،

کااااا ،فاوتاکح یاکای زیاااد افاتاااد

معادس صااااب

ا

از نااهاااد ماالااد باارآمااد دآه

کاااا ،تاریخ شاااد دفرشااات نهاد

د .مادهتاریخ والدت «میر عبدالحق»
در مواب مویودح از شااارا ب ناش دمیر انداعحق زمی فرزند دمیر شامس اعدی صایی یاد شاده اکات ا ک از
نمنا کاادات ز ،بوده دیواس اشاعارش را بیک از پانرده رار بیت داناات اندح با دمراینی زمی مصاادنت داشات
اکات میر انداعحق در کاا1067 ،ه ق فات یافت در یوار دضارت معصاوم (س) دف شاده اکات(ند :نصارآبادا:
730 166 :1379؛ آزابررگ تهرانیح  )684 :1403شااملو در زصاص اعیازانیح موعد انداعحق را دعیماس میداند اما
ب کا ،بدتک اشارهاا نمیکود(ند :شاملوح )103/2 :1374
انر دمیر انداعحق مذکور در دیواس درکی زمیح می دمیر انداعحق زمی باشاادح اشااعار درکی زمی نراااس
مید د ک ا صوت خوشی نیر داشت اکت (درکی زمیح بیتا )18 :در کا1006 ،ه ق بدت یافت اکت:
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دنهاا ،نلرااا امیادح میر اناداعحق

ه .مادهتاریخ جلوس شاه عباس دوم
شااه اناس د ش در کاا1052 ،ه ق پس از شااه صایی بر یاا پدر نرااات

تا 1077ه ق دکومت کرده اکات

مادهتاریخ یلوس ا در دیواس درکی چوی اکت:
شاااکار عالّ ک ا پااادشاااااه یاهاااس

باا یااهاااس یااواناای آمااد ا

نایاات درکای باراا کااااا ،یالاوس

دشاااااه اااناااس ثاااناای آمااد ا
( ماس)109 :

و .مادهتاریخ وقف فرش حرم امام رضا(ع) از طرف حسنخان شاملو
درکی زمی مدتی را در رات ب کاار برده داا خاس شاااملوح بیگلر بیگی خراکاااسح را مازمت کرده اکاات(ند:
نلچی معانیح  )407/1 :1369درکی در دیواس خود اا ه بر مدب دا خاس شاملوح د بار مادهتارییی آ رده اکت
ک کااا ،زف فرشاای از طرف دااا خاس براا درش اماش رضااا(ع) را نراااس مید د از ای مادهتاریخ ک کااا،
1045ه ق را نراس مید د میتواس ب زماس مازمت درکی دا خاس شاملو پی برد:
کر نر فیضاااک زمان خلاد بری شاااد
بااانای خایارات ر زنااارح داااا خ ااس

زف چو بر ر ضااا کردح خااما ا درکی

نیت ب تاریخ د فرش کعن ا دی شد

مچوی :
صادق داا ب اخاص نااترد تازهفرشای

زف اماش ضااام ای فرش نراات درکی

در مراهد مندّس آس زنل ا کااطی

نیتا براا تاریخ د شاد فرش کعن ا دی
(درکی زمیح بیتا)108 100 :

ز .مادهتاریخ والدت فرزند درکی
در مواابعی کا با ادوا ،زنادنی درکی زمی پرداختا شااادهح از خاانواده فرزناداس ا کااایوی با میااس نیااماده
اطاااتی در ای زمیو در دکات نیاات یر ایوک در ناای ا خطی دتذکرها میرا بهار ب شامارها -98ب ک
در کتابیان ا دانرگاه تهراس نگهدارا میشود از ددات ،زمی ب اوواس دفرزند ما درکی ناش برده شده اکت(ند:
درایتیح  )965 :1391در میاس زطع اا دیواس درکیح زطع اا آمده اکاات ک شاااارح آس را در بدت فرزند خود
دنوراعدی محمد کر ده تاریخ آس را 1042ه ق نوشت اکت:
یواس شااد دی شاارع آراکاات ماااود
از ایا ماوعاودح ااااعا ،بااااات آیایا
پاادر تاااریااخ مااوعااود پااااار یااافاات

ز دناور چرااا،ح ناوراعاادیا ماحامااد
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(درکی زمیح بیتا)72 :
مادهتاریخ اا دیواس درکی توها ب ممد دی اختصاااص ندارد بلک نا ی براا ثنت تاریخ مربوب ب افرادا ک
در نظر شاااار مذموشاند نیر کاااخت شااده اکاات؛ ب اوواس مرا ،میتواس ب مادهتاریخ مرگ زاضاای ز ،در آس زماس
اشاااره کرد ک درکیح ا را فردا مماااد رشااوهخوار میداند ا را با عن دپدر فتو معرفی میکود درکی
فات ای زاضی را با مادهتاریخ دشیخ اکاش (1042ه ق ) نراس داده اکت(ند :ماس)98 :
 .3-2-2غزلهای درکی
درایجتری مننو،تری زاع شاااعرا در د رها صااایوی ح زر ،اکااات بیراااتر زر ،اا ای د ره معموبً دد د
شااک یت بیت تا پانرده بیت اکاات اما زر ،اا درازتر نیر در دیواس ا ااات (زامرضاااییح  )235 :1391درکی
تعداد ابیات دیواس ا را زر،
زمی نیر توی خاصاای ب کاار دس زر ،داشاات اکاات ب نحوا ک بیرااتری زاع
تراکیر مید د تعداد زر ،اا دیواس درکی  587زر ،اکات ک در  3807بیت کار ده شاده اکات کوتاهتری زر،
درکی ک بیت طوبنیتری زر ،ا د ازده بیت دارد
 .1-3-2-2اوزان غزلها
درکی در کر دس زر ،از ا زاس متووای اکتیاده نموده اکت ک ب ترتی باامد انارتود از:
بحر رمار مرم مینوس محاذ ف ( 151زر -2)،بحر مضاااارع مرم اخرب مکیوف محاذ ف( 103زر -3 )،بحر
ممتاث مرم مینوس محاذ ف (100زر -4 )،بحر رمار مرم محاذ ف ( 89زر -5 )،بحر را مرم کااااع53( ،
زر -6 )،بحر را مرم اخرب مکیوف محاذ ف( 47زر -7 )،بحر مضاااارع مرم اخرب ( 11زر -8 )،بحر را
ماادس محذ ف( 8زر - 9 )،بحر ریر مرم مطوا مینوس ( 7زر -10 )،بحر مواارب مطوا مکراوف ( 4زر)،
 -11بحر ریر مرم کااع 4( ،زر -12 )،بحر رمر مرم مراکو 3(،زر -13 )،بحر را ماادس اخرب مننوض
محذ ف ( 3زر -14 )،بحر رمر ماادس مینوس محذ ف ( 2زر -15 )،بحر متنارب مرم محذ ف ( 1زر-16 )،
بحر متنارب مرم محذ ف ( 1زر)،
 .2-3-2-2ردیف غزلها
اکااتنا ،ابیات یا پراکودنی مضااامی ابیات از اصااو ،زر ،اهد صاایوا اکاات؛ ب ای معوا ک دشاااارح تدبیتی
میکاازد آس را در زرعی ک مواکا آس بیت باشاد زرار مید د (شامیاااح  )300 :1382در ای نوع از زر،ح آنچ
بیراتر مای ا ددت ابیات میشاود دردیف اکات تا یایی ک شااار ای د ره در باایارا از موارد خصاوصااً در
مضاموسکاازاح تاب یا اکایر ردییی اکات ک برنریده اکات بوابرای کار دس زر ،اا ردیفدارح رایج اکات(ند:
زامرضااییح  )235 :1391ای خصایصا در زرعیّات درکی زمی کاماً مراهود اکات از کر زر ،اا درکیح فنش 28
زر ،بد س ردیف اکت در  559زر ،دیگر از ردیف اکتیاده شده اکت

قم
معرفی و ربرسی نسخهی خطی دیوان ردکی ی با تکیه رب (...از ص  26ات ص )52

دکتر محمدرضا معصومی

39

بررکای ردیف اا دیواس درکی نرااس مید د ک ردیف اا فعلیح بیراتری کاه ،را در بی ردیف ا داراکات
ردیف اا برکااخت از اکا،ح ضامیرح درف زید نیر ب ترتی در مرتن اا بعد زرار دارند درکی زمی از ردیف اا
طوبنیح کمتر اکاتیاده نموده اکات اما ب نظر میرکاد خوشآ وگبودس ردیف میصاوصااً ردیف اا فعلی را مدّ نظر
داشات اکات برخی از ردیف ایی ک درکی اعتراش کرده اکات انارتود از :شاود پیداح مید د مراح خویک راح اکات
امرا ح آفتابح در آبح چ دایت اکاتح یوگ اکاتح ای م نیااتح میتواس شاکااتح اات نیااتح شاکاات
اکاتح م خوس اکاتح خوش زاع اکاتح ناخ اکاتح  ،خوب اکاتح انثح صان ح کارخح تا چ پیک آیدح اکات
مپرکایدح کاونودح دردح ماس نیرش ننودح تا چ شاودح کردس ااعمی داردح آخر شادح بیر س میکرادح کازذح شد عذیذح
چ خنرح ووزح امر زح ما را بسح مملسح میرزصح دظح شام ح چراغح صادفح اراقح فصار نرح خودها نرح تغافرح
خود باشا،ح را آتک زدشح آرز دارشح تازه کوی،ح تو را نازشح شاکوه ندارشح شاکااتی،ح آید بر سح در چم ح شاود ر شا ح
دارد کر ح ننرد راهح اا زمراح نمودا کاشکیح پوداراح خاعی
 .3-3-2-2تکرار قافیهها
تکرار زافی از یهنی اا بارز کاند ودا اکات ک شاعراا ای کاند چوداس ب یون ا زیناشاواختی آس توی
نداشات اند ای شاعرا بر خاف کاوّت رایج زر س زنرح ن توها تکرار زافی مطل را ای نمیشامردهاند بلک آس را
نوای زدرتنمایی ب دااب آ رده از آس ب اوواس ابرارا براا تداای خلق معانی بهره یات اند؛ ب انارت دیگر
داز نظر ایوااس منوااا اکاااتتیاد زاافیا بیک از آنکا در یونا ا موکااایناایی آس بااشااادح در ابرار تاداایبودس آس
اکت (شییعی کدکویح )72 :1371
درکی زمی نیر در اشاعار خویک میصاوصااً در زر ،ب تکرار زافی توی داشات اکات در بررکای زرعیات درکیح
 102مورد تکرار زافی در صااد زر ،ب چراا ،میخورد بمر شااک مورد از ای زوافی تکرارا(پایکح فلدح بادشح
کاایح یاد ییح منارکنادا) ک ممرّدندح بنی ا تکرار ا با ردیف مراه اکات نکت ا زابر توی ای اکات ک درکی
نا ی در ید زر،ح زافی اا ادد را تا کا ا بار  ،تکرار کرده اکااات نا یح ب تکرار د زافی ا میتلف در ید
زر ،پرداخت اکتح دتی انر ای زر،ح زر ،کوتاه پوجبیتی باشد:
ز کیوا ا د ،اراا ّاااقح داغ میدزدش
چو شا شاود دش نرش از چراغ میدزدش
تو دیر ااده

م در خیاا ،آمادنات

ز برق آه تو درکی ز بس کا دارش بی،

ز خان در د ،ش ا

ا چراغ میدزدش

ب شا ز کایو کایا ی داغ میدزدش
ا

(درکی زمیح بیتا)372 :
 .4-3-2-2مضمون غزلها
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درکی در زر ،اا خویک ب بیاس اواطف برارا مضاامیوی ک دو ،محور اراق زمیوی مینردد پرداخت اکات
در میاس ای مضاامی ح نای از معراوقح شاکایت از ر زنارح ناامیدا یأسح بیاس نکات اخازی دکمی میاخره
بیرتر از موضواات دیگر ب چر ،میخورد
الف .شکایت از موطن
درکی بار ا از ز ،مردش آس نای میکود از شاعرناشاواکای در ای شاهر داد کای کار مید د تا یایی ک برخی
از اشاعارش با شاهرآشاوب پهلو میزند درکی از ز ،با تعابیرا مرر دده خراب ح دزنداس د یراسشاده یاد میکود
را نراس مید د:
در پی آسح دعناتگی خود ب شهر اا اصیهاسح کاشاسح شیرازح مرهد
درکیح کای کارایی در ز ،نمیپااودند

کاوداا مراترا باات آخر در دکاس را
ا

( ماس)142 :
کااای ر اا نیااباد با ملاد ز ،درکی

بیاا رخات بر س ز ای ده خراب اناداز
( ماس)325 :

زااصااادا باا ا ار کااشااااس از زبااس ماا بگو

شاااعرناافهمااس ز ،نردناد زربااس شاااماا

خااطر درکی با زیر از ز ،نیواد زد ز ز،

شااهر کاشاااس شااما

یاد آس نلرار فی

( ماس)146 :
در یهاس یایی ب ایک نلرا شایراز نیاات

میر ش درکی ز ملد ز ،ک زنداس م اکات
( ماس)178 :

درکی از ز ،کاایرا ک مگر از یارا بیت

ن ،کو ،را ی زاس راه با شااایراز افت،
( ماس)369 :

فکر دشکاااردا ا ار طو ،درکی بود

یاد خوسنرمی خوباس صاایا ان ،کااوخت
( ماس)212 :

اضاوا ک ب ز ،درکی از آزار شاکااتود

کی باات شاود نر ب صایا اس نتواس باات
( ماس)169 :

کرم ا ا شهرتاا ،از نظ ،کلیمان ااای شااد

زاا ،یااراسشااده را رشد صیا اس کااردش
( ماس)391 :
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ب .شکوه از بخت
یکی از مضاامیوی ک ریرا در یأس ناامیدا شاااراس کاند ودا دارد با بااامد باب (بیک از د یاات بیت) در
زرعیات درکی نیر آمده اکتح ناعیدس شاار از طاع بد بیت ناکاز خویک اکت مواردا از ای مضموس انارتود از:
از پایاک کااارح طاااعا ار س نامایر د
خوا ی با واد کااااز ط خواه در اراق
( ماس)261 :
ااا بیت چ کاااازش ک چاره درنگرفت

مگس با طااع م کااش از شاااکر نگرفات
( ماس)218 :

نرااد زاامت زیر اکات فت ر زا خصا،

نره ب ا طاااع کااار م از ینی ر یااد
( ماس)223 :

از رشات ا ر کس ک فلد انده نرااید

از طااع درکیح ما در کاار م افتاد
( ماس)238 :

درکی از د کات مک شاکوها ناکامی د،

ماوش را طاااعا ناااکاااااز تاو فاوبد کاوااد
( ماس)246 :

نِلا ا ماادر طااع برش از مهاد با خااک

ر کاییدا ک کود بیت کای ح شایر م اکات
( ماس)173 :

کس ندیدش کر کی بیتی ب دا ،م شود

ننره نر آرش با کفح از طااعع ،آ

شاااود

( ماس)281 :
ج .حبّ وطن و عدم دلبستگی به هند
ماس طور ک زناً اشااره شادح درکی یکی از مااافراس دکار اس ود اکات ک مدتی از امر خود را در آس کارزمی
نذرانده اکات اما اشاعار ا نرااس مید د ک از کایر ود رضاایت چودانی نداشات ز ،زربت بر دعک کاوگیوی
میکرده اکت د ّ ط ح تمایر ب بازنرت ب ایراس ادش اباتگی ب کرزمی ود در اشعار زیر مرهود اکت:
د ،ب صد خوس یگر از ود برخوا  ،نرفت
یاذبا ا دا ّ ط درکی اواان ،میکراااد
( ماس)210 :
طوطی کرااور خویراا ،ع یاناس آنماکاات

وس ود ندارشح شاااکرکاااتاس آنماکااات
( ماس)177 :
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ا ق بیر سبردس ای نی،یاس خوش زاع اکاات
( ماس)213 :

کااایار اوااد

ره د ر

درازش درکای

ر ک را داغ ب د ،کاوخت مرا بر پا کاوخت
( ماس)215 :

خاوابا ،ز زصاااا ا زا ،ایاراس نامایبارد

درکی مگر ز یاااد تو وااد کاااتاااس ر د
( ماس)250 :

ز ود کااوا خراکاااس چو خور یریده ر د

ماااااافرا کا چو درکی زلوادرا داناد
( ماس)291 :

د .مفاخره
ددر اصاطاب ادبح میاخره ب اشاعارا اطاق میشاود ک شااار در مرات فضار کما ،کای دانی تیلق ب
اخاق دمیده ملکات فاضاال از دیث الو طن ارت نیس شااماات کاایا ت امرا ،آس ادیاناً افتیارات
کما ،خویک کاار ده اکاات (محموداح)113: 1389
زومی خانوادنی ب طور خاصاا در شاارف نااا
میاخرات درکی زمی از نوع افتیار ب ور شاااارا شاایریوی کاش اکاات تا یایی ک شااعر خود را مای ا منا ات
ام ،بر ارب میداند:
شااار شایری کامی چوس تو از ز ،برنیاکات
میتوان ،نیات درکیح کر نظاامی تااکووس
(درکی زمیح بیتا)191 :
درکیح با ارب کرده ام ،نااز ز نظمات

ن معمره ن دیح بگو ای چ کاش اکااات
( ماس)216 :

دااارت فلد ب نااای ا نظ ،تو میبرد
ا

درکیح زمااان ا شاااعار تو را ااتنااار کرد
( ماس)264 :

نیرااکّر اکاات کلد تو درکی مگر ک باز

نظمات با کااشح طع ،شاااکر مید اد مرا
( ماس)127 :

فکر تو درکیح با نظ ،رناگ دنر مید اد

ممم ا ر کاای بی تو صاایایی نداشاات
( ماس)180 :
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ه .مضامین تعلیمی
ب اوواس نوج یاد کرده بود(ند :ماس)95 :ح در
درکی ک در زطع اا خویک از زواات در یرای صانر
زر ،نیر ناهناه ب ای فضاایر اشااره مینماید ا بار ا ب در یرای خویک باعیده اکات ازراقنون خود را در
زواات چواس کرآمد میداند ک زواات  ،ب ناش ا زا ،میخورَد:
م ب در یرای شاا اس ب فرازت کاونود
ر ک در شارع ور خورده ب زِامی زَامی
بر کار کایرها شاا اس ک زند دش ز بهرات

ناش م برده خورده اکات زواات کاونود
( ماس)273 :

دکات د ،از نعمت اعواس ااع ،شااات اش

با زواات ر زنارا شدح توعّ ،میکو،
( ماس)364 :

و .ثنای اهل بیت(ع)
درکی ب اوواس شااارا شایع ح اا ه بر ای ک در زصااید خویک ب مدب ا ر بیت(ع) پرداخت اکاتح در زرعیات
نیر انر فرصتی یافت زمیو اا برایک فرا  ،شده باشدح ارق خود ب ای بررنواراس را نراس مید د؛ مرا:،
بر آکاااتاانا ا موبا راااتمی میرش
انر برد با فلاد طااعع ،کا میخوا ،
الی موکااای کاظ،ح رضاااا ک با مهرش

انر با خااک کرااا ،رخاتح پااکادی میرش

با کربا نمف کااش یااس د  ،درکی

چو آرز ا م ای اکاات ای چوی میرش
( ماس)382 :

 .4-2-2مثنویها
چهااارمی زاااعنی کا درکاای زماای در آس طن آزمااایی نمااوده اکاات؛ دمروویااات بااا  492بیاات اکاات ایا
بیک از دیااواس شااامر یااد مروااوا کاماار در بحاار رماار یااد مروااوا ناتماااش در بحاار متنااارب در 34
بیاات اکاات درکاای کا در کاار دس مروااوا زبااانی کاااده ر اس دارد مروااوا نیااات را بااا دمااد خدا نااد
آزاااز کاارده بااا یااادکرد صااور فلکاای د ازدهناناا تصویرکااازا بااا آس اااح باا تحمیدیاا ا خااود زوااا
بیریده اکت:
داد کاالااکاا ،اصااااااا باااااا،اا
از ره داامااد تااا شاااااوش آناااه
صااااانعی کا آکااامااس بود باازک

ناار خااورشاااایااد بع ا ا رازااک

یَاادا بار خاواس د کاااتاک باریاااس

پاایااک از ااایااد ماایشااااود زاارباااس

ر کا بر ااااتیک نرااااد آناااه

اامااچااو دعااو ا فااتاااد در ت ا چاااه

تحلی
فصلناهم نقد ،ل و زیبایی شناسی متون

دااوت در دیاال ا ا ثااوااایااک ناا،

سال چهارم  ،شماره ، 3ایپپی  ، 12اپییز 1400

44

چاوس ب ا دریاااا آکااااماااسح اناما،
( ماس)422 :

درکی پس از دمد خدا ندح مرووا خویک را با نعت پیامنر اکرش(ص)ح مدب برخی ریا ،کایاکای ادبی اصار
خویکح موننت دضارت معصاوم (س) کااشنام اا براا اماش رضاا(ع) ادام مید د چود بیت ا در مدب دضارت
فاطم ا معصوم چوی اکت:
خاادماتاک را فارشااات ا باااات ا کامار
فاااطام ا باواات ماوکاااای یاعایار
آس کا یاد زایر درش فلاد اکااات

آکاااتاااناک داظایارها مالااد اکاااات

ا اار تاانصاااایاار در اماااس آسیااا

باااات ا زنامایار کاهاکراااااس آسیااا

رداار زیاار کااتاااب بااارخااداا

زاات دااااا

شااا

اماچاو بااا ،مالااد ب ا

ز چرخ آیاد شاااود ناا یاد

تیات ا ا زیر شاااماعااداس خورشااایااد

آکاااتاانک ز بس بادی نمش اکااات

آکااامااس از د ارش در زلش اکاااات
( ماس)436 :

 .1-4-2-2حکایت پادشاه و دهقان
درکی زمی ک د ِ،خوشای از شاهر ز ،ندارد در ای مرووا نیر ب شایوها تمریلی دکایتی را بیاس میکود ادوا،
خویک زدرناشواکی داک ،مردش ز ،را با ای دکایت مینمایاند:
شاااهر ز ،کی شاااود با شاااکوه نکو
ناار خاودر کاااات زا ،تاهای از باو
کاااتا ،شاااهار زا ،فارا اس اکاااات

زصااا ا پاادشاااااه د نااس اکاااات
( ماس)439 :

ر زنارا د نانی در بازی کارکانر د ر از شاهر زندنی میکرد ا در باغ خود درخت کاینی داشات ک میوها آس
زایداعوصف بود ر زا بر دا اتیاقح پادشاه آس کرزمی ک براا شکار ب بیر س از شهر آمده بود از اطرافیاس خود
د ر شد؛ راه خود را ن ،کرد نذارش ب نردیکی باغ د ناس افتاد د ناس ک پادشاه خات ترو را دید شواخت
در طم یافت یاه ما ،دریافت تحی صاال ب یاریک شااتافت با ید کااند از بهتری کاای اا درخت
فوقاعذکر از پادشااه پذیرایی کرد ا را از تراوگی نمات داد بعد از آسح عراکریاس پادشااه ک ا را مییااتود از راه
رکایدند پادشااه ک با خوردس کای اا د ناس از مرگ نمات یافت بود ب پاس زدردانی از د ناسح ا را ب شاهر
کاخ خویک داوت کرد ب ا ادها زر داد رفت د ناس ک کاوداا صال ا پادشااه را در کار میپر راند ب
کامت شاهر درکت کرد اما ا نیر در شا راه ن ،کرد نذارش ب ادهناه دزداس افتاد از زضاا در ماس شا ح
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مأموراس اعی شهر ب کمی ناه دزداس دمل دزداس را دکتگیر کردند د ناس نیر ب یرش دزدا مراه با دزداس
ب زنداس افتاد پس از نذشات د کاا،ح پادشااه براا کرکری ب زنداس رفت ادوا ،زندانیاس را تد ب تد از ایراس
پرکاید زتی نوبت ب د ناس رکاید پادشااه الت زندانیشادنک را از ا یویا شادح د ناس ازع را براا پادشااه
تعریف کرد پادشااه ک تازه د ناس را شاواخت بود از د ناس اذر خواکات دکاتور داد تا ا را آزاد کوودح ب خران ا
دربار بنرند ر آس چ ک میخوا د ب ا بد واد د ناس از بی م ا چیر ایی ک در کتابیان اننار دربار بود
ید یلد زرآسح ید ارّه ید تنر برداشت زتی پادشاه الت انتیاب ای ک را از د ناس یویا شد د ناس نیت:
ک ا بانارّش درخاات کاااای ا از باااغ
دمااید ااد ارّهاش نصاااای ا از باااغ
ب ا تانار زاس مارا کراااایااد ادراک

تااا کَاوا ،بایاخ کاااای ا

مصاااحاف از باهار آناک ا طایااس را

ب ا زااااا ،ره ناامااایاا ،ایراااااس را

ک ا انار زنااده باعااد ما ماااناوااد

نورااااانوااد

ک آنچ بر م ز نیر کای نذشات

در چم نیاار کااای ا

را از خاااک

ای اکات از چوی نصای نذشات
( ماس)449 :

درکی در پایاس ای دکایتح خود را ب د ناس ترنی میکود ک کی کمابت ا موی شده اکت در زنداس ز،
اکیر شود:
ک ا فاکاوااده اکاااات زا ،ب ا زناادانا،
درکاایح آس پاایاارماارد د ااناااناا،
خان

باغح فضااار دا ،م اکااات

کاااناد کااایا

م کماا ،م اکااات
( ماس)

 .5-2-2ترجیعبندها
زاع دیگرا ک درکی در آس طن آزمایی کرده اکاات؛ دتریی بود اکاات در دیواس درکیح کاا تریی بود دیده
میشااود؛ ا عی تریی بود ک با توی ب ترزیم ا برگ آخر آسح افتادنی دارد در پوج بود  52بیت کاار ده شااده
اکات زس بیت تریی ای تریی بود نرااس مید د ک درکی ب تریی بود معر ف کاعدا نظر داشات اکات چود
بیت از ای تریی بود ااشنان چوی اکت:
کاا ،خااور زاا ،طاایاار اارزهنااردا
اا د ،ز کااارشاااد نر با دردا
صاااد ناااای نوشااات نر ک دارد
مااا ناااع ا کااواایاا،

از دفااتاار خااوباای تااو فااردا

ا تااغااافاار

داریاا ،باا آکاااااماااس ناانااردا

بااا اخترش آکاااماااس چ ا کااااازد

در شااارااااادرا ا فااتاااده مااردا

تحلی
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خااوا بع ا ناایاارش

از داغ باا کااف پاایاااعاا ناایاارش
( ماس)462 :
تریی بود د ش در یت بود در کاوگ کاملی کاشاانی کار ده شاده اکات دکامر یا کاماا کاشاانی از یمل
شااعرا ادباا بواش کاشاااس در زرس یازد  ،مرا اکاات ادهاا از تذکرهنویااااس ا را خوا رزادها میر تنیاعدی
کاشاااانی مراااهور ب دمیر تذکره داناااات ادهاا ا را خوا رزادها تنی ا ددا داناااات اند (ااطییح :1381
 )178/1اشعار درکی زمی بیانگر آس اکت ک ا با دکاملی د کتی داشت ب ای د کتی پرتگرش بوده اکت:
خوشاا ،ز ز ،ک ب کاشاااس چو کاملی دارش
دمیرّب ز ،درکی اکااات یاار نکتا شاااوااس
(درکی زمیح بیتا)360 :
درکی در ای تریی بودح کا1034 ،ه ق را ب اوواس تاریخ فات کاملی ثنت کرده اکت:
مُارد صااااد داغ یااادنااار نااذاشاااات
د کااما رفات انتظاار ناذاشاااات
ناویاواس رخاات زیار خاااک کرااایااد

یااام ا ناار ا  ،بااهااار نااذاشاااات

خانار فاوت ماااه کاواعاااس اکاااات
چااار دیاوار مصااار زنااداس اکاااات
بااااات از نااظاا،

نااراار ااااعاا ،را

کااااا ،تاااریایاک از خارد یُااااتا،

اامااچااو بااازار آکاااااماااسآیاایاا
ناایاات دمااأ اا ا بااهراااات بااری ا
ا

( ماس)469-463 :
کومی تریی بود درکیح کازینام ا ای شاار اکت ک در ادام ب آس پرداخت میشود
 .1-5-2-2ساقینامهی درکی قمی
یکی از انواع پرباااامد شااعر زواییح کااازینام اکاات ک زدیمیتری آس را ب فیراعدی اکااعد نرنانی نااانت
دادهاناد(ناد :محموبح  )79-69 :1339از شاااعراا بررنی مرار نظاامی نومواح خوایوا کرماانیح امیرخاااار
ب اوواس کاارایودناس آس ناش بردهاند داز کاادها د  ،ب بعدح ای زااا ،از شااعر ر اا بیرااترا
د لواح یامی
یافت کاازینام کاازا از رک اا اصلی شاارا کازینام از انواع مه ،معتنر شعر شمرده شد کمتر کای از
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شااااراس بررگ کوچد را میشااواکاای ،ک در ای راه طن آزمایی نکرده کااازینام اا ب اکااتنا ،یا یر
موظوم اا ترتی نداده باشد (صیاح )619 :1371
کاازینام ا را از نظر زاع میتواس ب د دکات تناای ،کرد :یکی کاازینام ایی ک در زاع مرووا ب بحر
متنارب مرم منصاور یا محذ ف کار ده شادهاند در دنینتح ماس کاازینام در معوی مراهور متدا  ،آس اکات
دیگرا کااازینام ایی ک ب صااورت ترکی بود یا تریی بود اادتاً در بحر را مرم اخرب مکیوف محذ ف
کاار ده شاادهاند از زرس د  ،ب بعد دیده میشااوند ابی اا صاایا معتند اکاات ک نیاااتی تریی بود را ک ب
کااازی نام مرااهور اکااتح فیراعدی ارازی در بحر را مااادس اخرب مننوض محذ ف کاار ده اکاات می
تریی بود مورد توی شاااراس بعد از ارازی زرار نرفت اکات مطاعنی ک درای نوع از کاازینام ا میآید از ماس
کاوخ کاازینام اا دکات ا ا  ،اکات نرچ آس امق آزادا در بیاس اندیرا اا متووع را ندارد ای کاازینام ا
در بعضای موارد ب مدب کاتایک ائم پیراوایاس دی یا مدب پادشاا اسح امرا ریا ،کایاکای خت ،میشاود(ند:
ماس)621-617 :
درکی زمی نیر کازینام ا یتاد د بیتی خود را در زاع تریی بود با تریی زیر کر ده اکت:
در میکده از خان ب د شااس شارابی،
ما طربکک بار کانوا می نابی،
(درکی زمیح بیتا)475 -470 :
ای کازینام در تذکرها پیمان ب ننر از کییو ا شمارها  925کتابیان ا مملس شوراا اکامی با تاریخ
کتابت 1073ه ق نیر آمده اکت(ند :نلچی معانیح  )172-168 :1368اما منایا ا آس با کازینام ا مودرا در
دیواس درکی نراس مید د ک رت بیت از ابیات ای کازینام در تذکرها پیمان یود ندارد؛ ای ابیات انارتود
از:
بود د شح بیت پوم:،
نر پادشا آرایک از آس شایرا کود برش

صاااد رناگ نار از نوشااا ا ا رناگ برآرد

بود چهارشح ابیات پوم،ح نه ،د :،
می نر ز ننات ارق از زود چکیده اکاات
در آب

خاااصاااایاات با ماای انااگااور ناادارد

اواا چاما فایاض خاورد ناار

شاااهااد ماگاس مااا ام ا زناناور ناادارد

تضامی کو ،از نیت ا خود بهر تو کاازی

بیتی کا نمااس فکر با شاااااپور نادارد

بود پوم،ح بیت پوم:،
در کوا خرابااات ز بیناااش

نرااااانی

شاااهرت کو،

در ما یاا نااش برآرش
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بود یت،ح ابیات چهارشح نه ،د ازد :،
نر صاااد کاایف زلمت دیده را خواند

کرده اکااات ادا در دق تو دق کااای را

نلرااا کوی از شاااعر بیااض ما اااع،

ر شا ا ز خش کااانر کاااواد ا ر زم را

نویواد کا بااشاااد اثرا باا نیس ماااات

درکی با دااا خت ،تواس کرد کااای را
(درکی زمیح بیتا)475 -471 :

مچوی ب کمد کازینام ا مودرا در دیواس درکیح میتواس افتادنی اژها دفط را ک در یکی از ابیات
مودرا در تذکرها پیمان یود دارد تصحی نمود:
دننود با زمااش کرمات یچ کااایاایی
موااااوخ با آ ازه را کرد [فطن] را
(نلچی معانیح )172 :1368
درکی زمیح کازینام ا خویک را با خطاب ب کازی آزاز میکود کپس ب صف شراب طل آس میپردازد
درکیح کاازی شاا د را یکی میداند ا را ب فریادرکای میخواند تا با کاتاندس کاازرا از دکاتکح از موّت نیتی
ر ا شاود ا زا د را ک در ز ،ناس اکایر اکات مورد خطاب زرار مید د؛ از طعو ا ا بی ،ندارد نوگ زیاات در
یم رنداس را بر بدنامی ز د تریی مید د درکی ک بار ز ،ایاش بر د شااک کااوگیوی میکود از کاات ،فلدح
رنمور اکات؛ از دکات نرکاو چراماس ر زنار ب کاای ا دیوار خُ ،پواه میبرد دافظنون ح توب از دضاور در مملس
می را ناشادنی میداند آس را ددیث مهتاب کتاس میخواند؛ نویی در صادد اکات تا انتناش ناکامی اا خود را از
ر زنار کامگاراس آس بدی کااس بااتاند در نهایت نیر ب زینایی ب مدب ممد ب خودح دداا خاس شااملو (بیگلر
بیگی خراکاااس) میپردازد؛ ا را دیناچ ا کمابت مینامد ور ا خصااایر ا از یمل خش خوشح شااااراح
کیا ت شمااتک را ازراقنون میکتاید
 .6-2-2ترکیببندها
آخری زاع شاااعرا دیواس درکیح ترکی بود اا ا کااات درکیح ترکی بود ا  ،را در زماس کاااکونت خویک در
خراکااس در مدب یکی از خاس اا آس دیار ب ناش داربخاس کار ده اکات ازراق در مدبح بارزتری خصایصا ا
ای ترکی بود اکت؛ ب اوواس مرا:،
تاا تو را پیکتر از ر ز کواد اکاااتنناا،
مهر باا مااه د اد اادها شااانگیر بلواد
بر فلد بس ک شاامارد رق صااف تو را

ر کار ماه شاود کاوده کارانگرات ا،

آکااامااس نرد کااار بیات بلوادت نردد

کااا ّ،کاااموادت نردد

ما نو در طلا

(درکی زمیح بیتا)478 :
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ترکی بود د ش در د ازده بود ب تنلید از ترکی بود محتر ،کاشانی در رثاا اماش دای (ع) شهداا کرباکت:
ای خضاار راه بادی ا خوس دااای توکاات
کای تراو بر کوارها ییحوس داای توکات
ای صید یرن کرده ب
ایا ترااااو ا ع ا

ر کو د اس ک

زاری ا

ات؟

بایاااباااس کارباا

دشام ز مور در پیک افر سح داای توکات
کر نری دیل کااخت

اموس داای توکات
( ماس)486 :

بابخره ترکی بود کااوش در نُ بود در کااوگ فرزند شاااار کاار ده شااده اکاات از میاد ای ترکی بود چوی
برمیآید ک درکی پارا ب ناش دانداعونی داشت ک در ک کاعگی فوت کرده در آس زماس توها فرزند شاار بوده
اکت:
اناداعونی کااار د د ،م با بااد رفات
دردا ک زوچ ناشااده نلر ا ب باد رفت
می نیر ما شاااکاااات

یاد نیار در میاانا ا صاااد بااغ داشاااتی،

باد فوا زید

نیت ،پاااار با یااا پادر بااشااادشح نمااناد

یر م نرااد د بار ب ید امر کس یتی،
( ماس)496 -489 :

 .3نتیجهگیری
نااای ا خطی دیواس ما درکی زمی(1063ه ق ) ک ب شاامارها  5146در کتابیان ملی ملد نگهدارا میشااود
نرااس مید د ک ای شااار کمترشاواخت شادها کاند ودا در زاع اا زصایدهح زطع ح زر،ح مروواح تریی بود
ترکی بود طن آزمایی کرده اکات ای ناای از دیواس شااار مراتمر بر  6327بیت اکات بیراتری اشاعار درکی در
زاع زر ،اکت زصاید زطع اا مددی ا در مدب شا اس صیوا مرر شاهصییح شاه اناس ا  ،د ش بررنانی
اکات اشاعار دیوی درکی
چوس شایخ صایی اردبیلیح ابواعناکا ،فودرکاکیح میرزا ملد مرارزیح داا خاس شااملو
در موننت چهارده معصاوش میصاوصااً دضارت الی(ع) اماش رضاا(ع) اکات درکی زمی براا ثنت زای تارییی از
مادهتاریخکاازا بهره برده ده ا ازع را ب ای شایوه ضانش نموده اکات ا بر کار دس زر ،اا ردیفدار تأکید
دارد تا یایی ک  95درصااد از زرعیات ا داراا ردیف اکاات ردیف اا فعلی بیرااتری کااه ،را در ای میاس
داراکات تکرار زافی نیر در صاد زر ،از زرعیات شااار دیده میشاود از در سمای اا زابر توی در زرعیات درکیح
شاکایت از موط ح دعااردا شاکوه از بیت اکات درکی دکایتی تمریلی با اوواس دپادشااه د ناس را در زاع
مرووا براا بیاس ادوا ،خود شکایت از موط خویک آ رده اکت ناش درکی زمی در تذکرها پیمان در زمرها
کاازینام کارایاس آمده اکات ای کاازینام ک در زاع تریی بود کار ده شاده اکات؛ در ای ناای از دیواس درکی
آمده اکات ب الت کامربودس ابیاتح ب تصحی کازینامۀ درکی در تذکرها پیمان کمد شایانی مینماید درکی
در کاازینام ا خود ب مدب داا خاس شااملو (بیگلربیگی خراکااس) پرداخت اکات یکی از ترکی بود اا درکی
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زمی در رثاا اماش داای (ع) ب اکاتننا ،از ترکی بود معر ف محترا ،کاشاانی اکات اشاعار درکی زمی در ای
نااای از دیواس ک مرااتمر بر انواع زاع اا شااعرا اکاات بیانگر آس اکاات ک پیچیدنی ابهاشآمیربودس شااعر
شعراا طرز خیا ،کند ودا در اشعار درکی دیده نمیشود
یادداشتها
 -1در فهرکات نااخ خطی از د ناای ا دیگر دیواس درکی نیر ناش برده شاده اکات یکی از آس ا یُوگ شامارها  9087/56متعلّق ب
کتابیان ا مملس شاوراا اکاامی اکات ک توها شاک بیت از اشاعار درکی در آس دیده میشاود دیگرا ناای ا شامارها 18721
متعلّق ب کتابیانۀ ملی ایراس اکااات ک با ناش ددیواس میمّااااات درکی ثنت شاااده اکااات اما شاااامر زرعیات رباایات درکی نیر
میشود(ند :درایتیح 158/5 :1385؛ موح)265/15 :1391

تشکر و قدردانی
ای مناع برنرفت از طرب په رای شامار  1209508220010با اوواس دتصاحی دیواس درکی زمی اکات ک در
دانراگاه آزاد اکاامی ادد یاکاوا ایرا شاده اکات نویااوده بر خود بزش میداند از ماائوعی محترش دوز معا نت
په ک فوا را ای دانرگاه ب پاس مکارا پرتینانی از ایراا ای طرب ترکر زدردانی نماید
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An Introduction and review of a manuscript of Divan of Darki-ye
qomi with an emphasis on poetic forms
Mohammadreza masoumi1
Abstract
One of the poets belonging to the Indian School of Persian poetry in the 17th and 18th
centuries is Molla Mohammad Amin Darki-ye qomi. Biographers have reported on
him as a poet with lots of verses including some 20 to 30 thousand couplets . A
manuscript copy of his Divan is kept with Malek National Library, registered under
No. 5146. The present study, as a descriptive-analytical research, was conducted
following a correction of the poet's Divan and dealt with introducing and reviewing
the said-above manuscript. The findings indicate that the manuscript in question
included some 6300 couplets of Darki-ye qomi's Divan in such poetic forms as
Qasideh(ode),
Qet'eh(fragment),
Ghazal(sonnet),
Masnavi(couplet-poem),
Tarji'band and Tarkibband(refrain). Darki has versified admirations of great figures
and religious personalities into Qasidehs, chronograms into Qet'ehs, lyric themes into
Ghazals, and Saghinameh into Tarji'bands. He was a creative poet in terms of
imagination and theme generation with a moderate and fluent style. A typical
characteristic of Darki-ye qomi's poems is the repetition of rhymes and a high
probability of employing radifs.
Keywords: Divan, Darki-ye qomi, poetic forms, themes.
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