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چکید  ه
میرزا عبد الّرحیم شروانی متخلّص به حزین، از شاعران توانمند  اواخر سلطنت زند یه و قاجاریه، 
و از خانواد ة وصال شیرازی است. وی د ر افکار و سبک اشعارش تحت تأثیر شیخ بهاءالد ّین محّمد  
عاملی مشهور به شیخ بهائی بود ه است و خود  شاعر وجه تسمیة این اثر را از نان و حلوای شیخ 
بهائی و به اقتفا از آن معّرفی می کند . مثنوی صفاءالقلوب حاوی مطالبی د ر مذّمت جهان ناپاید ار 
و صفات ناپسند ید ة بشری، عشق زمینی و عشق آسمانی و مطالب تربیتی و ارشاد ی و اخالقی 
است. این نسخه خّطی منحصر به فرد  است و به خّط نستعلیق، به شمارة 3006 د ر کتابخانة ملّی 
تبریز ثبت شد ه است. این نسخه شامل سی مثنوی د ر بحر رمل، به همراه یازد ه حکایت آموزند ه 
و د و قطعه اد بی د ر بحر عروضی رمل مثّمن محذوف و بحر هزج مسد ّس محذوف است. این مقاله 
بر آن است تا ضمن معّرفی عبد الّرحیم شروانی، سبک نگارشی اثر و رسم الخّط و همچنین محتوا 

و ساختار اشعار  آن را از زاویة زبانی و اد بی و فکری مورد  تحلیل و بررسی قرار د هد .
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1- مقد مه
»هر علم معیار محک و روش و آیین و به اصطالح متد ولوژی خاّصی د ارد  که آن علم 
را بد ان وسیله میسنجند  و بررسی می کنند .« )شمیسا، 1385، 39(. سبک شعری د ورة 
صفویه بر پایة اصول سّنتی استوار است و با اصطالحات کهن شعر اد بی ارائه شد ه است. 
از آنجائی که صفاءالقلوب نیز د ر زمرة آثاری است که همراه با آموزه های د ینی و اخالقی 
و تربیتی است، چنین به نظر می رسد  که حزین شروانی آن را برای اهل اد ب و همچنین 
خاّص و عاّم به ارمغان، از خویش به جای گذاشته است. این اثر نمایانگر آد اب و رسوم روزگار 
شاعر است که با د رونمایة عرفانی بر پایة د ینی استوار است. صفاءالقلوب با نام شناسنامه 
د ارش که نشان از صفای د ل ناظم و خبر از پاکی د رون و محتویاتش، د ر زمینه پاالیش و 
جال د اد ن قلوب بند گان قلم فرسایی کرد ه است؛ لذا بررسی سبکی آن  الزم به نظر رسید . 
این اثر پربار با گفتاری د ر تأسف و حسرت بر عالم ارواح و آه و ناله و فغان از عهد  بی بنیان 
الست، به نام یگانه آفرینند ة عالم هستی، آغاز سخن کرد ه است. حزین شروانی د ر خلق 
این اثر از موالنا و شیخ بهائی متأثر شد ه است؛ که د لیل این امر را شاعر د ر وجه تسمیة 
نان و حلوای شیخ  از  بیان کرد ه است؛ که  به آن  و د ر مثنوی مربوط  القلوب،  نام صفاء 
بهاءالد ّین عاملی بهره برد ه است. و تأثّر وی از موالنا بد ین ترتیب است که شیخ بهائی د ر 
نوشتن نان و حلوا از موالنا جالل الد ّین محّمد  رومی سود  جسته، پس حزین را می توان به 
شکل زنجیر وار، د نباله رو موالنا و شیخ بهائی معّرفی نمود : »مثنوی سوانح السفر الحجاز، 
معروف به نان و حلوا، است که به همان وزن و سیاق مثنوی مولوی سرود ه شد ه است.« 
)نفیسی، 1383، 85(. د ر بررسی سبکی این اثر باید  به این نکته توّجه شود  که زبان شعر 
بایستی با زبان خاّص اد بی د ر چهارچوب انواع شعر و سبک مربوط به آن مورد  مطالعه واقع 
شود : »سبک روش مشّخص بیان مطلب است. یعنی گویند ه به چه نحو خاّص و مشّخصی 
مطالب خود  را ایراد  کرد ه است. و جهت د رک این نحوة خاّص بیان باید  د ر انتخاب لغات، 
شکل جمالت و اصطالحات، صنایع اد بی، عروض و قافیة گویند ه د ّقت شود . یک سبک 
را می توان بر حسب نام افراد ی که سبک خاّصی د اشته اند  و بعد  از خود  جریاناتی را د ر 
شاعری یا نویسند گی ایجاد  کرد ه اند ، یعنی عد ّة کثیری به تبع ایشان شعر گفته اند  یا نثر 
نوشته اند : سبک فرد وسی، سبک حافظ، سبک صائب، سبک نیما. بر حسب د رک مطلب: 
سبک د شوار و مغلق، سبک ساد ه و روان، سبک بینا بین. بر حسب نوع زبان: سبک شاعرانه، 
سبک علمی، سبک روزنامه نگارانه. بر حسب موضوع: سبک صوفیانه، سبک مذهبی، سبک 
تاریخی.« )شمیسا، 1375، 12(. آنچه د ر این پژوهش جای بحث د ارد  سبک بر اساس د وره 
است که حزین شروانی شاعر قرن یازد هم و اوایل قرن د وازد هم است که اثر وی د ر جایگاه 
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آثار سبک هند ی مورد  بررسی و مطالعه است. 
پیشینة پژوهش

با جستجوهایی که از طریق اّطالعات پایان نامه ها و رساله های ایراند اک انجام شد ، 
د ربارة تحلیل و سبک شناسی مثنوی صفاءالقلوب عبد الّرحیم حزین شروانی یا شیروانی، 
تاکنون هیچ پیشینه ای یافت نشد . همچنین کار تحقیقی اعّم از رساله، مقاله و کتاب چاپ 
شد ه ای د ر این زمینه موجود  نبود .؛ جز اینکه د ر برخی کتب تذکره مانند  اطلس شیعه، 
تذکرة شاعران آذربایجان، فهرست نسخ خّطی ایران )فنخا(، و فهرست کتابخانة ملّی تبریز، 
به نام نویسند ه اشاره شد ه است. لذا پژوهند ه بر آن است که د ر این مقاله ضمن معّرفی 
حزین شروانی و مثنوی صفاءالقلوب، این اثر را از زاویة سبک شناسی مورد  ارزیابی قرار د هد .

سبک د ورة بینابین
سبک شعر د ورة حزین شروانی یک د ورة بینابین است و به لحاظ سبک شناسی د ارای 
نام خاّصی نیست ولی می توان گفت که شعر این د وره تا حد ود ی د نباله رو سبک شعری 
قد ما، به شیوه ای نوین است که سبک هند ی نام گرفته است. د ر این د وره بود  که به د لیل 
تغییر مذهب و رواج مذهب شیعه د ر عهد  صفوی تفّکر شعرا و محتوای اشعار متغّیر گشت. 
حزین شروانی مانند  د یگر شعرای این د وره، عشق و عرفان را با رویکرد ی مذهبی و با پند  
و اند رز آمیخته است. وی د ر زمرة شعرای سبک هند ی است. »سبک هند ی از اوایل قرن 
یازد هم تا اواسط قرن د وازد هم به مد ّت 150 سال د ر اد بّیات فارسی رواج د اشت.« )شمیسا، 
البّته هرچند  به گفتة بزرگان اهل اد ب به د لیل عد م استقالل شاعران و   .)284 :1375
نویسند گان، و همچنین مضمون پرد ازی های تکراری؛ سبک مستقلّی د ر این د وره پد ید  
نیامد ، و به نظر بعضی ها د وره رکود  اد بی به شمار می رود : »از انقراض حکومت صفویه 
تا آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار که بیش از نیم قرن طول کشید ه است زبان و اد بّیات 
فارسی نسبت به گذشتة د رخشان خود  د چار رکود  و عقب افتاد گی ممتد ی گرد ید  که آن 
را د وران فترت نامید ه اند .« )گل محمد ی، 1370: 25( اّما نمی توان انکار کرد  که ما د ر 
این د وره شاهد  نگارش و چاپ آثار بسیار متعد ّد  سیاسی اجتماعی، اد بی و تاریخی هستیم. 
د ر د ورة رواج سبک هند ی شاعران د و گونه بود ند  که د ر این میان حزین شروانی از جمله 
شاعرانی بود  که اشعارش به سبک قد ما و قابل فهم و لطیف و معتد ل است. بر عکس برخی 
افول کشید ند .  به  را  بود ه و سبک هند ی  بند  خیال  آنها د ر  اشعار  این د وره که  شعرای 
مختّصات زبانی سبک هند ی: »رو آورد ن طبقات مرد م به شعر که عمد تاً تحصیالت اد بی 
ند اشتند ، باعث شد  که زبان کوچه بازار به شعر راه یابد . و از این رو خون تازه یی د ر شعر 
د مید ه شد . از طرفی وسعت د ایرة واژگان شعر گسترش یافت. و از سویی د یگر بسیاری از 
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لغتت اد بی قد یم از صحنة شعر رخت بربست. به نحوی که می توان گفت زبان شعر سبک 
هند ی، زبان جد ید  فارسی است. و د یگر از مختّصات زبان قد یم مخصوصاً سبک خراسانی 
د ر آن خبری نیست. فکر: شعر سبک هند ی شعر معنی گراست نه صورت گرا. و شاعران به 
معنی بیشتر توّجه د ارند  تا به زبان. و از د ید گاه اد بّیات، د ر سبک هند ی چند ان به بد یع و 
بیان توّجه نمی شود . البّته تشبیه اساس سبک هند ی است. اّما از د یگر امور بد یعی و بیانی 
جز به صورت طبیعی و تصاد فی خبری نیست زیرا شعر سبک هند ی شعر مضامین اعجاب 

انگیز و ایجاد  رابطه های غریب است.« )شمیسا، 1375، 293(.
عبد الّرحیم حزین شروانی 

از زند گی عبد الّرحیم شروانی قبل از آنکه د ر مقد ّمة مظهر الّترکی )د یگر اثر چاپ شد ة 
حزین شروانی(، سخن بگوید  نشانی د ید ه نمی شود . اّما همین بالند گی برای وی کفایت 
می کند  که پد ر بزرگ ماد ری میرزا شفیع وصال شیرازی است، و شاید  هم برای وصال 
افتخاری باشد  که از چنین خانواد ه ای، آغاز جلوه گری کرد ه است: »میرزا محمد  اسماعیل 
که د ر خوشنویسی و رقوم و سیاق همتا ند اشت، د ر ابتد ای جوانی از کار د ولتی کناره گیری 
کرد  و به آذربایجان رفت و سپس با د ختر میرزاعبد الّرحیم، شاعر شروانی ازد واج کرد . از این 
ازد واج وصال شیرازی د ر سال 1197 ه.ق به د نیا آمد .« )مهد وی، 1394: ش3(. متن سابق 
نشانگر این است که حزین تا سّن میانسالی د ر آذربایجان ساکن بود ه است. رئیس موزه 
ملک می گوید : »د یری نپایید  که وصال یتیم شد  و پد ر ماد رش میرزا عبد الّرحیم شروانی 
سرپرستی او را  بر عهد ه گرفت و پس از د و سال او نیز د ر گذشت و تربیت میرزای کوچک 
را خالوی او میرزا عبد اهلل بر عهد ه گرفت.« )د انشنامه جهان اسالم، 1389( یعنی د و سال 

قبل از مرگش د ر شیراز بود ه است و احتمال می رود  که د ر همانجا مد فون باشد .
شاعر خود ش را د ر مقد ّمه مظهر الّترکی، چنین معرفی می کند : »گم گشته د یار ناد انی 
و صحرانورد  خیاالت پریشانی، عبد الّرحیم شروانی غفراهلل تعالی ذنوبه، .... که اصل مسقط 
الّرأس این غریب ذلیل از بلد ة جلیل ارد ه بیل است و لیکن د ر مبد أ کهتریت و جوانی، مد ّتی 
د ر د ر بلد ة طّیبه شماخی شیروان نشو و نما یافته و روزگار اول شباب را د ر آن والیت 
تابعیت جمهوری آذربایجان  گذراند ه است.« )رحیمی، 1391: 9(. این شهرها امروزه د ر 
است و د ر د وره فتحعلی شاه قاجار از ایران جد ا شد ه اند : »او تاید اد ی شّکی شیروان قره باغ/ 
بو تاید اد ی مشکین، اهر قره د اغ/ بیر بیرینی آراز د ان آلمیش سوراغ/ آراز بیزی آیریلماد ان 
د اغالییب« )شهریار، 1375: 93(. عاّلمه د هخد ا حزین را چنین معرفی می کند : »حزین 
شماخی: د ارای یک مثنوی است که د ر د انشمند ان آذربایجان یاد  شد ه است و او جز حزین 
گیالنی است. چه، از شماخی تبریز است.« )د هخد ا، ذریعه 9: 516(. به گفتة خود  شاعر د ر 
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»مظهرالّترکی« وی تحت تأثیر و بزرگان عصر خویش مانند : ماّل محّمد  فضولی و حضرت 
امیر علیشیر نوایی بود ه است. و نیز »میرزاعبد الّرحیم د ر تحریر مظهر الّترکی از نظریّات 
علمای خسمه ماّل جاجیم خان شاملو، ماّل قراخان اوغلی قورت، ماّل د اش د مور قراگوزلو، 
ماّل تنگر یورد ی شاهیسون، ماّل یرد انقولی سیل ُسُپر )علمای خمسه( و ماّل یولقولی، سود  
جسته بود .« )رحیمی، 1391: 16( اّما آنچه د ر این اثر مبّین و آشکار است اقتفا و تتّبع وی 

از شیخ بهاءالد ّین محّمد  عاملی است. 
 وی د ر اشعارش به شیخ بهاءالد ّین عاملی، حافظ، سعد ی، موالنا، انوری، جامی و نظامی 
نظر د اشته و خود  د ر اشعارش اذعان می کند  که شاعران برجسته ای مانند  سعد ی و حافظ 

و.... شایستة هنروری هستند  و سخنوری بر ایشان ختم است، اشاره نمود ه است:
بزرگواری خود ش  عصر  د ر  »هر یک به خرد  هنر شماری
هم اهلی و انوری و جامی« چون سعد ی و حافظ و نظامی

                                                                                         )همان، 299( 
حزین شعر را به جهت پند  و عبرت بر آیند گان و به جهت این که نام نیکی از خویش 
به یاد گار بگذارد  می نویسد  و گر نه شعر و اد ب را د ر عصر او خرید اری نبود ه است. وی از 
اوضاع نا به سامان روزگارش، فقر و تنگد ستی و غریبی د ر شیراز گالیه د ارد ، که این امر از 

اشعارش مشهود  است:
بازار ز  نوی  سخن  جوید  »وین عصر که نیست یک خرید ار
زین بهره چو بی نصیب بود م بود م غریب  من  چو  عصر  د ر 
لنگ« و  شکسته  هنرم  پای  تنگ بُد   د ست  د هر  مایة  از 

                                                                                         )همان، 299(
میرزا عبد الّرحیم شروانی، د ر شعر، حزین، تخلّص می کرد . وی عالوه بر زبان فارسی 
به زبان ترکی و عربی نیز تسلّط د اشته است. چنانکه کتاب »مظهر الّترکی« )فرهنگ لغات 

ترکی به فارسِی( وی د لیل بر این مد ّعاست. 
د یگر آثار حزین شروانی

تنها اثر چاپ شد ة عبد الّرحیم شروانی، کتاب فرهنگ لغت مظهرالّترکی است و اشاره 
شد ه که وی د ر جمع آوری این اثر، تحت تأثیر، ماّل محّمد  فضولی و امیر علی شیر نوانی 

بود ه است. )رحیمی، 1391: 17(  
اثر د یگر حزین شروانی با عنوان سراج الیقین د ر اصول د ین، با موضوع علم کالم و به 
زبان فارسی است. این اثر به صورت نسخه خّطی د ر موزة آستان قد س مشهد  رضوی موجود  
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است و د ر قرن سیزد هم توسط محّمد  کاتب، کتابت شد ه است. 
مذهب شاعر

از محتوای اشعار وی به راحتی می توان د ریافت که عبد الّرحیم شروانی مذهب شیعه 
د اشته است. وی مرد ی معتقد  و د یند ار و پایبند  اصول و مبانی د ینی بود . د ر بخش هایی 
از این اثر اشعاری نشانگر اراد ت خاّص وی  نسبت به اهل بیت )ع( وجود  د ارد ؛ و این نکته 
که وی اثر د یگرش هد ایت نامه را به نام سلطان خراسان علّی بن موسی الّرضا )ع( ختم د اد ه 
است بر این سخن؛ د و چند ان صّحه می گذارد . د ر این متن مثنوی ای د ر مد ح امیرمؤمنان 
علی )ع( د ارد  و از آن حضرت را با عناوین شیریزد ان، شه د لد ل سوار، ولّی رازد ان، شاه 

مرد ان و امام المّتقین یاد  می کند : 
مّتقین« امام  آن  مرد ان  شاه  المؤمنین امیر  و  یزد ان  »شیر 
کمال« با   سوار   د لد ل  شه  از  »معجزی را نظم کرد م بر مثال
د ایه ای د رخواست در د م از زنان« د ان راز  ولّی  پرور  د ین  »شاه 
یمین« آور  رسول  بر  و  خد ا  بر  »شاه مرد انش بگفتا ای لعین

)1203 ،1180 ،1306 ،1231 ،1227 ،1200 ،1184(
از د یند اری و مواظبت وی د ر  ائّمه )ع(،  و  بر اهل بیت  اشعار مد حی حزین شروانی 

اعمالش حکایت می کند .
وجه تسمیة صفاء القلوب

بهاءالد ّین محّمد   و حلوای شیخ  نان  از  تقلید   به  باالیی  بلند   مثنوی   حزین شروانی 
عاملی، مشهور به شیخ بهائی، عارف قرن یازد ه د ورة صفویّه، سرود ه است. وی نان و حلوای 
خویش را با این تیتر آغاز کرد ه است: »گفتار د ر وجه تسمیة کتاب صفاءالقلوب که قرینة 
علیه است«. )صفاءالقلوب، 193(.  اهلل  عاملی رحمه  بهاءالد ّین محّمد   و حلوای شیخ  نان 
حزین شروانی د ر ضمن توصیف و تمجید  از شیخ بهائی آورد ه است که نان و حلوای وی 
هر سطرش همچون د ّر و گوهر است و شیرین تر از جان؛ و لیکن به جهت سرد  شد ن آن 
نان و حلوا، کسی میل و رغبتی به خورد ن آن نمی کند  لذا من نان و حلوای نوی بار کرد م 
تا د ر مذاق جان ها،  لذیذ و گرم و خوشگوار افتد . حزین شروانی توفیق خد اوند  را موجب 
به سامان شد ن احواالتش د ر این راه می د اند  و از آنجایی که محتوای این اثر، پند  و اند رز 
و یاد  کرد  الطاف خد اوند  بر بند ه گان است و تحذیر و ترعیب د ر پیروی از هوی و هوس 
و نفس اّماره است، آن را تقویت بخش مزاج د ین الهی و جان و روح  آد می می د اند  و  به 
این د لیل نام آن را صفاءالقلوب می نامد . این اثر د ر مضمون و محتوا به شیوة نان و حلوای 
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شیخ بهائی نگاشته شد ه است. گاه شباهت های لفظی و معنوی و برخی همانند ی های وزن 
و قافیه و گاهی شباهت جزئی د ر لحن کالم نیز به سخن شیخ بهائی قرابت د ارد . هر د و اثر 
بر پند  و اند رز، بی ثباتی د نیا و تأّسف و تحّسر بر عالم ارواح، د ر وصل بند ه به اصل خویش، 
استوار است. حزین د ر اثر خویش مضمون اشعار را د ر مبانی روزگار به عالم معنا به گونه ای 
ایهام گونه به هم پیوند  د اد ه است که به صراحت نمی توان د ریافت که هد ف شاعر، زند گی 
بشر و عالم ماد ی و فراق او از یاران و عزیزانش است، یا هد ف روند  زند گی آد می از عهد  
الست و فراق او از عالم بی آغازی یا ازل است. و وجه تمایز و تفاوت این اثر با نان و حلوای 
شیخ بهائی د ر ساختار ظاهری آن بیشتر مشهود  است؛ که د ر اشعار شیخ بهائی شعر ملّمع 
)عربی و فارسی( بسیار به چشم می خورد  اّما د ر شعر حزین شروانی اینگونه نیست. وزن و 
آهنگ و مضمون د ر هر د و اثر یکی است. د ر ذیل به ابیاتی چند  د ر وجه تسمیة صفاءالقلوب 

حزین شروانی و شیخ بهائی اشاره می شود : 
شاهوار د ّر  همچو  جمله  هست  هر چه فرمود ه است آن شیخ کبار
هم بود  حلواش شیرین تر ز جان روان                                                           نقد   از  بهتر  رغیفش  هر 

کس نمی کرد ی ز سرد ی میل َخورد گشته بود  آن نان و حلوا لیک سرد
تا که پخت این نان و حلوا خوشگوار پرورد گار حزین  توفیق  د اد ه 
کرد ه شد  موسوم با این نام خوب چون همی بود ش صفا بهر قلوب
سود مند عالم  جان  مذاق  د ر  جمله اجزایش نصیحت هست و پند

)ابیات، 86، 88، 90، 93، 94، 103(
سر به زانوی غمش بنشسته فرد »شب که بود م با هزاران کوه د رد
رفت و با خود  برد  عقل و د ین من یک د مک بنشست بر بالین من
گفت: نصف اللّیِل لکن فی الَمنام« گفتمش کی بینمت ای خوشخرام؟

                                                                                 )نفیسی، 1383، 153(

2- بحث و بررسی
بازگشت  د ورة  سبک  و  هند ی  سبک  بین  می توان  را  شروانی  حزین  شعری  سبک 
معرفی کرد . »حکومت صفویه اید ئولوژی مذهب شیعه را ترویج می کرد  و به شعر مد حی 
د رباری توّجهی ند اشت. لذا شاعران به د نبال قصید ه و شعر مد حی نرفتند . عالوه بر این 
به شعر عاشقانه و زمینی هم بهایی نمی د اد ند . و از طرف د یگر با آموزه های سّنتی عرفانی 
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علی القاعد ه د ر تضاد  بود ند . از این رو توّجه شاعران به امور جزئی و پند  و اند رز و توصیف و 
بیان امور طبیعی و تبد یل موضوعات اهن به مضامین تازه و د ر حقیقت بازسازی اند رزها و 
تمثیل های کهن د ر زبانی جد ید  معطوف شد .« )شمیسا، 1375، 284( اشعار حزین شروانی 
د ر حقیقت نمونة بارز سبک اواخر د ورة صفویه است و ما بین سبک هند ی و سبک د ورة 
بازگشت واقع شد ه است چنان که اغلب شاعران این د وره سبک و شیوة شاعران ما قبل را 
د ر پیش گرفتند . »چنین د ورة بینابینی به لحاظ سبک شناسی چند ان مشّخص نیست. زیرا 
شعر د ورة بازگشت د ارای سبک نوینی نیست، اّما د ر تاریخ اد بّیات د ورة بین انقراض صفویه 
تا آغاز سلطنت فتحعلی شاه را که از نظر شعری د ورة فقیری است د ورة فترت می نامند . 
حزین شروانی تقریباً معاصر شاعرانی چون صائب، محتشم کاشانی، کلیم کاشانی، بید ل 
د هلوی و حزین الهیجی است. زبان شعری وی به مانند  شاعران د ورة صفویه و بینابین 
خالی از کنایه و تشببه و استعاره و ... نیست. د ر اد امه شعر حزین از د ید گاه اد بی بررسی 

می شود : 
2-1- مختّصات زبانی

از مختّصات زبانی شعر حزین شروانی شامل )نحوی و آوایی( می توان به این نکته اشاره 
کرد  که د ر زبان شعری وی از لغات پیچید ة اد بی قد یم چند ان خبری نیست. »علل محو 
مختّصات سبکی زبان قد یم د ر آثار این د وره حمالت پی د ر پی بیگانگان از قبیل مغوالن 
و تیموریان و ازبکان به ایران مخصوصاً نواحی مشرق بود  که باعث نابود ی کتابخانه ها و از 
بین رفتن آثار کهن شد ه بود . و فضال د یگر با کتب قد یم و د ر نتیجه با زبان قد یم مأنوس 
نبود ند . معروف است که ظریفان به طنز د ر مورد  شیخ بهائی می گفتند  که به نظر فضالی 
عرب شعر فارسی شیخ از شعر عربی او بهتر است اّما د ر نظر فضالی عجم شعر عربی شیخ 
از اشعار فارسی او خوشتر افتاد ه است.« )شمیسا، 1375، 296، 297( و از آنجایی که این 
نسخه به تقلید  از نان و حلوای شیخ بهائی است و شاعر خود  د ر اّول نسخه وجه تسمیة آن 
را به شعر توضیح و تشریح کرد ه است، د ور نمی نماید  که تأثیر نحوی اشعار شیخ بهائی نیز 

د ر این اثر نمایان باشد .
2-1-1- د ر برخی افعال ویژگی های سبک خراسانی کم و بیش د ید ه می شود : 
رساند ستی، 1471 و گاه قافیه کرد ن د و کلمة ناموزون و ناهماهنگ: سرد  با َخورد ، 1370.

2-1-2- د ر برخی موارد  افعال به قرینة لفظی محذوف است: 
بهر  مرد ن  زود  زود  آماد ه باش« »رو  قناعت پیشه ساز و کم تالش
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بیرون کم تالش« از صبر  منه  پا  »از د ل و جان بر قضا تسلیم باش
 )528 ،169(
2-1-3- گاه »الف« د ر میانه یک فعل، به جهت زیبایی، اضافت نگاشته می شد ه 

است. )البّته غیر الف د عایی است(:
 )برخیزد ، برخیزاد ، بیت 492(،  )نرسید ، نارسید ، بیت 614(.

2-1-4- جناس
لبالب غرق خون« ند امت د ل  از  »عمر شد  د ر پنجة پنجه کنون
نوید « فاتر  خاطر  بر  د هم  زان  امید نیکویم  اعمال  بر  »نیست 
که  با خنجر بد ّرد  حنجرش زود « »و لیکن صاحبش د ر فکر آن بود
بگو« کن  مرّوت  تو  نگویم  من  کو تو  اعمال  و  آمال  همه  »این 
زن مسافر گشت د یگر زان د یار« »د ید ه گریان سینه بریان زار زار

)794 ،1485 ،767 ،1423 ،1426(
2-1-5- د ر برخی موارد  »الف« بنا به ضرورت قافیه از اّول فعل حذف می شد : 

)افتاد ، فتاد ، بیت 488(، )استاد ، ستاد ، بیت 182(.
2-1-6- به د لیل استیالی صفویان، و زبان ماد ری ترکی شاعر معد ود  کلمات 

ترکی نیز د ر این متن راه یافته است:  
»مؤمنی با یک غالمی قال د اشت         قولّق از وی  خواست بهر شام و چاشت« )1074(

قولّق کلمه ترکی، پذیرائی از مهمان به طرز عالی، به معنای، کیسه گونه ای برای نهاد ن 
سوزن و نخ و انگشتانه و مقراض و موم زنان. )د هخد ا(

2-1-7- گاه برخی کلمات به شکل قد یم  یا به ضرورت وزن کامل کتابت نشد ه 
است:

»طفلک بی ماد رک  از بهر سیر                            می نمود ی از گرس گریه سیر سیر«
گرس، به جای گرسنگی )281(

2-1-8- د ر معد ود  کلماتی به ضرورت وزن و قافیة شعر، د ر تلّفظ کلمه تغییر 
ایجاد  شد ه است: 

»آنچنان د ر کارت گرد د  چاره گر                       کش تو را هرگز نباشد  د ر نظر« )570(
کارت، حرف »ر« به جای فتحه، ساکن تلّفظ می شود که از ویژگی های  نحوی سبک 

خراسانی به شمار می رود .
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2-1-9- جمع نامهای انواع علوم د ر یک حکایت )حکایت بر سبیل تأد یب، ص 
206( به گونة هنرنمایی د ر شعر: صرف، نحو، اصول، قواعد ، منطق، تفسیر، معانی، بیان، 
حکمت، علم قیافه، هیأت، توحید ، طّب، فقه، حساب، معقول و منقول، خطاب، جفر و اعد اد ، 

مطّول و خالصه، ریاضی، عروض.
2-2- مختّصات اد بی  

2-2-1- تلمیح: »د ر لغت به معنی از گوشة چشم اشاره کرد ن است و د ر اصطالح علم 
بد یع آن است که گویند ه و نویسند ه د ر کالم به د استان یا َمَثلی و یا آیه و حد یثی اشاره می ن
ماید .«                                                                         )حسن زاد ه، 1385، 101(

تلمیح د ر شعر حزین شروانی ابزاری برای غنای سخن و آرایش کالم است: 
افراسیاب« و  رستم  و  خسروان  »یاد  د ارد  صد  هزاران این خراب
ستاد « و  آورد   اسکند ر  خد مت  نهاد باال  بر  سرپوش  را  »جمله 

)ابیات، 227، 182(
گاه حزین شروانی آیه یا حد یث را د ر شعر ترکیب، و مزیّن می کند : 

مال« بر  اهلل  علَی  انَّماالّرزق  وفا و  اذعان  چشم  با  »بنگرد  
چون تو را یار است آن، نبود  حرج« »صبر و صبر الّصبر مفتاح الفرج
له« اهلل  کان  که  هر  هلل  کان  اله تقد یر   د انستند    »جمله 
کرد  طیران هم به حکم الیموت « » باز  طیر از آشیان از بهر قوت

                                                         )627 ،651 ،546 ،271(
تشبیه  به  نسبت  اّما  است  تشبیه  از  خاّص  ای  گونه  تمثیل  تمثیل:   -2-2-2
مصّورتر و کّلی تر است. د ر اشعار حزین شروانی تمثیل های متعد ّد ی به وفور د ید ه 

می شود : 
الود اع« می زنی کوی حسن چپ  متاع نگیرد  خود   را  زر  د هد   »ور 
بسی« نکوبی خود   غیری  د ر  پس  »گر نمی خواهی د رت کوبد  کسی
کس همی د ر عافیت ند هد  د یت« عافیت حصار  خاموشی  »هست 
د اد « سرخ  زبان  باد ش  بر  د اد   فتاد سرسبزی  ز  سرها  بسا  »ای 
پس نمی آید  چو رفت تیر از کمان« »خوب سنج آنگه بیفکن بر نشان

)971 ،969 ،987 ،671 ،311(
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2-2-3- تشبیه: »تشبیه اد ّعای همانند ی و اشتراک چیزی است با چیز د یگر د ر 
یک یا چند  صفت« 

                                                                  )علوی مقد ّم، اشرف زاد ه، 1376، 85( 
حزین شروانی د ر تفهیم مطلب به مخاطب، یک مفهوم را به انواع مختلف تشبیه، تشبیه 
مرسل، بلیغ، مفّصل، و... آراسته است. رابطة تشبیهی بین ابیات وی معتد ل و به د ور از 

تعقید  و ابهام است. غالب تشبیه د ر این متن، تشبیه بلیغ و استعاره است:
صفحة د وران غلط کم کفته اند « »راستان د ر راه کج کم رفته اند
با د و صد  عشوه هم از شوخیش گفت« شکفت آمد   گلش  مانند   »روی 
از ترّحم یک نظر کن سوی من« فکن مهرم  از  پرتو  ام  ای  »ذّره 
سوی آن بید ل عتاب آغاز کرد « کرد باز  لب  غنچة  د ل خون  »با 
رستخیز« مرد م  جان  بیاری  تا  »کرد ه ای تیغ زبان را تند  و تیز
اشتباه« رفع  تو  از  گرد د   که  تا  نگاه کن  تفّکر  مرأت  به  »رو 

)945 ،960 ،734 ،1128 ،1132 ،1167(

قوت« تسبیح  از  لّذت  بُد   را  روح  »کام جان د ر شهد  شکر الیموت
پد ید « آمد   باز  بّرید ه  سر  طفل  »خور چو از مهد  فلک سر کشید
آب آتش خوی و پر جوش و بخار« »د یگ  لبریزی  ز  آب  آش  بار

)529 ،784 ،11(
د ریافت  این  و  است.  د یگر  مطلبی  د ریافت  و  مطلبی،  ذکر  »کنایه،  2-2-4-کنایه: 
عمد تاً از طریق انتقال از الزم به ملزوم و یا بر عکس صورت می گیرد . چنان که د ر تعریف 
آن می توان گفت که ذکر جمله یا ترکیبی است به جای معنی ظاهری، مراد  یکی از لوازم 

معنی آن است« 
                                                                                 )شمیسا، 1385، 274(

کاربرد  کنایه د ر شعر حزین شروانی موجب شیرینی کالم پر از پند  و اند رز وی و پویایی 
ذهن مخاطب شد ه است؛ و همچنین سبب آشنائی هر چه بیشتر خوانند ه با فرهنگ عصر 

نویسند ه فراهم آمد ه است:
 »چون الف هر کس که قامت راست کرد                      نقطة د وران د لش نآورد  د رد «

)1165(
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چون الف قامت راست کرد ن، د ر این بیت کنایه است از اینکه د ر عین نیازمند ی، اظهار 
بی نیازی از خلق است. الف د ر اد ب فارسی سمبل بی چیزی و ند اری است.

»عقد  بس د اماد  باشد  این عروس« )204( عروس، د ر این بیت کنایه از روزگار بی وفا.
»حرص را یکسو بنه اّمید وار« )120( حرص را یکسو نهاد ن، کنایه است از، حرص و 

طمع را کنار گذاشتن.
»سیلی از رنج کتابت خورد ه ای« )1471( سیلی از رنج کتابت خورد ن، کنایه است از 

رنج ها و مشّقت های زیاد ی د ر کتابت متحّمل شد ن.
»از کد ورت بر د لت نآید  غبار                                     هم به حّق عّزت هشت و چهار«
)1476( هشت و چهار، کنایه است از د وازد ه امام. 

2-2-5- تنسیق الصفات
»خسته خاطر، د ید ه گریان، خوار و زار                        اشک ریزان و پریشان، د ل فگار«
)477(

2-2-6- تناسب
با ترازو و گز و مقراض و د لق«                   »می زنی هر نحو باشد  گول خلق
بار آورد ند  و  د اد ند   و  هزار« »نعمت و سیم و زر افزون از شمار
ریخت اند ر قاب ها آن کامکار« »لعل و یاقوت و زمّرد  بی شمار

)181 ،506 ،477(
عاملی،  محّمد   بهاءالد ّین  شیح  عارفانی چون  و  شاعران  از  حزین  2-2-7-تضمین: 
مشهور به شیخ بهائی، موالنا، عّطار نیشابوری د ر اشعارش تضمین کرد ه و کالم خویش را 

غنا بخشید ه است؛ 
تضمین از موالنا: )ابیات، 426 و 427(: 

مثنوی کتاب  د ر  را  سخن  این  مولوی گفته جناب  وه چه خوش 
ور از او گشتی همه چیز از تو گشت چون از او گشتی همه چیز از تو گشت
)این د و بیت د ر مثنوی موالنا به سه تصحیح جد اگانه جستجو شد ، ولی یافت نشد .(

شاعر د ر مثنوی گفتار د ر تعریف عشق و ترغیب عاشقان مخلص وفاد ار و ثبات قد م، 
نگاهی به نان و حلوای شیخ بهائی د اشته است؛ و شیخ بهائی نیز به مثنوی نی نامة موالنا 

نگاهی د اشته و این بیت را از او تضمین کرد ه است:
»یعنی آن کس را که نبود  عشق یار                               بهر او پاالن  و افساری  بیار«
                                                                                    )نفیسی، 1383، 154(
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هر که این د رد ش نباشد  نیست کس بس و  عشق  د رد   وایند   را  »د رد  
نیست« د ور  کنند ش  ار  د ار  سر  بر  هر سری کو را ز عشقش شور نیست

)1075 ،1074(
بنا به گفتة خود  شاعر، وی وجه تسمیه صفاءالقلوب را از نان و حلوای شیخ بهاالد ّین 
بهایی  و حلوای شیخ  نان  آنکه  با  اشاره می کند ،  اشعارش  میان  د ر  او  است.  اقتفا  عاملی 
همچون د ّری شاهوار د رخشند ه و پر فتوح است؛ اّما این نان و حلوا به د لیل گذشت زمان 

سرد  شد ه و از د هن افتاد ه است، به همین جهت نان و حلوایی نو ضرورت است:
تو اقبال  و  حشمت  و  راغ  و  باغ  نان و حلوا چیست؟ جاه و مال تو
عمل بی  علم  و  نفس  غرور  وین  نان و حلوا چیست؟ این طول امل
معاش بهر  از  تو  سعی  همه  این  نان و حلوا چیست؟ گوید  با تو فاش
گرد نت د ر  غل  همچو  اوفتاد ه  زنت و  فرزند   و حلوا چیست؟  نان 

                                                                                    )نفیسی، 1383، 149(
هر یک از سطرش ز جانی بهتر است نان و حلوا نیست د ّر و گوهر است
کس نمی کرد ی ز سرد ی میل خورد گشته بود  آن نان و حلوا لیک سرد
روزگار اهل  بد هید   صال  پس  بار به  برد م  نوی  حلوای  و  نان 
نام خوب این  با  موسوم  شد   کرد ه  قلوب بهر  صفا  بود ش  همی  چون 

)99 ،91 ،90 ،89( 
و این بیت را  از شیخ بهائی تضمین کرد ه است:

»علم نبود  غیر علم عاشقی                                   مابقی تلبیس ابلیس شقی« )1096(                                                                                                  
تضمین از عّطار:

کاین د و مصرع از ویَم آمد  به یاد کناد رحمت  خد ا  آن  روان  »بر 
نبود « توانستم  بد انستم  چون  نبود بد انستم  توانستم  تا 

)1432 ،1431(
»چون توانستم ند انستم، چه سود                                   چون بد انستم، توانستم نبود « 
                                                                      )منطق الّطیر عّطار، 1378، 255(

2-2-8- ایهام: »د ر لغت به گمان افکند ن است و د ر اصطالح علم بد یع آن است 
که کلمه ای را د ر د و معنی نزد یک و د ور بیاورند  و ذهن از معنی نزد یک به معنی د ور آن 
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منتقل شود .« 
                                                                           )حسن زاد ه، 1385، 98(
»فکرتم د یگر شد ه گوهر نثار                                قّصة شیرین به رسم یاد گار« )1508(

2-3- مختّصات فکری
حزین شروانی به مانند  د یگر شاعران سبک هند ی و یا د ورة بینابین، معنی گرا است. 
»آنان به د نبال مضمون سازی از هر چیز د ر عالم طبیعت یا ذهن استفاد ه کرد ند ، اّما اینها 
همه د ر سطح است و منجر به آثار معنائی بزرگی چون شاهنامه و مثنوی موالنا یا آثار عّطار 
و سنائی و نظامی نشد ه است. کار شاعران سبک هند ی ترجمة مطالب فلسفی و عرفانی و 
غنائی گذشتگان به بیان سبک هند ی بود  و نهایتاً آن را علیرغم صورت مبهمش ساد ه فهم 
تر و خالصه تر می کرد . )همان، 297(. حزین شروانی به مانند  هم عصران خود  د ر مضمون 
سازی هایش از تلمیحات رایج بیشتر استفاد ه می کند  که د ر قسمت تلمیح اشاره شد ؛ که 
بد یعه گویی و نوآوری د ر سخن اش اند ک است. د ر مد ایح وی اراد ت شاعر به ائمه اطهار 
بویژه حضرت علی و امام رضا )ع( آشکار است. مطالب فلسفی و غنائی د ر آثار وی برجسته 
می نماید . و از مختّصات فکری شیخ بهائی بیشتر از هر شاعر د یگری تأثیر پذیرفته است، 
حّتی وزن و آهنگ و مضمون اشعارش به شیوة شیخ بهائی است. و بی هیچ کم و کاستی 
فکر و اند یشة شیخ بهائی د ر شعر حزین جاری است. د ر اند یشة هر د و معشوق آسمانی با 

معشوق زمینی به شکل ایهام گونه ای د ر هم آمیخته است و تمایز آن مشکل می نماید . 
2-4- ساختار ظاهری

ـ این مثنوی به خّط نستعلیق و به کتابت میرزا اسد اهلل شروانی )فرزند  شاعر(، بد ون 
د یباچه و با عنوان »کتاب صفاءالقلوب من کالم حزین شیروانی غفراهلل ذنوبه و لوالد یه«، با 
مرّکب سرخ شنگرف کتابت شد ه است. تمام مثنویها د ارای عنوان خاّص است و با مرّکب 
شنگرف از متن اصلی متمایز شد ه اند . مثنوی اّول با عنوان: »گفتار د ر تأّسف و تحّسر عالم 
ارواح« با مرّکب سرخ شنگرف و د ر زیر آن »بسم اهلل الّرحمن الّرحیم« با مرّکب مشکی، 

همرنگ ابیات متن، و با بیت زیر آغاز می شود :
      آه و آه عهد  الست و آه و آه                                 بود  تصد یقم ربوبّیت گواه

الزم به ذکر است که تمام مثنوی های این اثر با جمالت تهد ید  و تحذیِر مؤّکد  شروع 
شد ه اند : د اد  و د اد ، واه واه، وای و وای، اوف و اوف، حیف و حیف، تف و تف، پوچ و پوچ، 
کاش و کاش، بّخ و بّخ، زود  زود ، صبر و صبر، پیچ و پیچ، کور کور، قال و قال، شور و شور، 
خوب خوب، های و های، زار و زار، باش و باش. حزین شروانی د ر اثنای هر مثنوی، د استان 

و حکایتی مربوط به آن، و د ر توصیف و تفسیر معنای مثنوی هایش آورد ه است.
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ـ تمام برگ های نسخه د ارای حاشیه هستند  و هر حاشیه حد ود  15 بیت است؛ که 
تعد اد  ابیات حاشیه با ابیات متن اصلی برابرند ؛ و هر برگ حد ود  30 بیت است.

ـ برگ 25 و 26 نسخه به د لیل عد م مراقبت محو شد گی د ارد .
ـ ترقین یا ابطال بیت و د وباره نویسی آن د ر برگ های 1، 18 اعمال شد ه است.

ـ د ر برگ 36 نسخه، یک مصرع د ر حاشیة حاشیه افزود ه شد ه است: »کز تعّجب حیرتم 
د ارد  شگفت«

ـ رکابه نویسی د ر تمام برگ های نسخه یک د ر میان، بجز د و برگ آخر اعمال شد ه 
است.

2-4-1- رسم الخّط نسخه
2-4-1-1- گاه د ر شیوة نگارشی افعال منفی، »می« قبل از »ن« نفی آمد ه 
است: می نپاید ، 144. می نپرسی، 236. می نآری 330. و همچنین شیوة نگارشی »می« 
استمراری یکد ست نیست. ولی اغلب به فعل مّتصل است: میرسد ، 248. نمید ارد ، 274. 

میکن، 923. میریخت، 502. و . . . 
2-4-1-2- د ر برخی موارد  حرف نفی »نه« به شکل »نی« به کار رفته است: 

»نی به چشمم وز تمّنا تک و د و، بیت 7«
2-4-1-3- تصحیف د ر برخی کلمات د ید ه می شود ، یعنی کاتب بین د و حرف 
»گ« و »ک« هیچ تمییزی قائل نشد ه است و د ر همه جای نسخه »گ« بد ون سرکش، 
»ک« نوشته شد ه است و هیچ نشانه ای برای تشخیص این حروف از هم وجود  ند ارد  و تنها 

از طریق هم نشینی کلمات، با معانی شان می توان به شکل اصلی کلمه پی برد : 
»می نبود ی هیچ سّر از من نهفت                           کّل کلّم گر بُد ی اند ر شکفت« )15(

گفتار، کفتار 85. گرد ی،  کرد ی172. گاه، کاه 24. گشته، کشته 90. گو، کو 27.
2-4-1-4- شیوة نگارش »پ« د ر این متن یکد ست نیست. گاه به شکل »ب« 

آمد ه است و اغلب د ر پیشوند  »بی«. بی شمار، پی شمار 181. بی روزی، پی روزی 135.
2-4-1-5- حرف اضافة »به« د ر اغلب موارد  به اسم بعد  از خود  مّتصل است: 

بد ل، به د ل 6. بحسرت، به حسرت 67. بکنج، به کنج 161. بمرگ، به مرگ 134.
2-4-1-6- شیوة کتابت »است« د ر این نسخه یکد ست نیست. گاه بد ون الف، 

و گاه همراه الف، آمد ه است: فراقست، 58. الیقست، 142. چونست، 723.
2-4-1-7- شیوة نگارش »اُ« د ر ابتد ای افعال با ضّمة بزرگ و کشید ه »او« به 
کار رفته است و گاه »واو« به شکل ضّمة کوتاه آمد ه است: اوفتاد ، 640،  729، 1006. 

و ضّمة کوتاه مانند : ُکه، کوه. بُد ، بود ، 156، 462.
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2-4-1-8- شیوة کتابت »آ« د ر این متن یکد ست نیست. گاه به همراه عالمت 
مد ّ آمد ه، و گاه بد ون مد ّ آمد ه است. و د ر برخی معد ود  موارد  نیز که نیاز به عالمت مد ّ 

نیست، د ر وسط کلمه، آمد ه است: اتش، آتش 54.  سئوآل، 483.
2-4-1-9- د ر برخی موارد  »ی« میانجی محذوف است: نیکوش، نیکویش 99. 

بهات، بهایت 95. نآورد ه، نیاورد ه 186. نآمد ی، نیامد ی 1014.
2-4-1-10- گاه کلمة مرّکب به شکل جد اگانه نگاشته می شود  و گاه د و کلمه 
جد ا  مّتصل اند : آب رو، آبرو 117. یکمرد ، یک مرد  282. د ل ربا، د لربا 1122. و نه پیچد ، 

نپیچد  460و 558.
2-4-1-11- ضمیر اشارة »این« د ر اغلب موارد  به اسم بعد  از خود  مّتصل است: 

زینجهان، زین جهان 138. اینهمه، این همه 151.
2-4-1-12- شیوة کتابت حرف ربط »که« یکد ست نیست گاه به اسم یا ضمیر 
بعد  از خود  پیوسته است: کآنها، که آنها 141. کآسان، که آسان 151. کو، که او 442. 

کت، که تو را 1029 و 1380.
گاه مّتصل  نیامد ه است.  2-4-1-13- حرف استفهام »چه« د ر متن یکد ست 

است و گاه منفصل: چبود ت، چه بود ت 141. چه گونه، چگونه 1026.
2-4-1-14- حرف »ه« عربی د ر معد ود  کلماتی به شکل »ه« و د ر اغلب موارد  

به شکل »ت« آمد ه است: حکایه، حکایت 173. وسیله، وسیلت 313.
2-4-1-15- شیوة نگارشی »اً« د ر متن اغلب بد ون تنوین کتابت شد ه است: 

د ائما، 233 و 836.
نآورد ة،  است:  آمد ه  کوتاه  به شکل همزة  افعال  پایان  د ر  »ای«   -16-1-4-2

نآورد ه ای 186. زند ة، زند ه ای 244. طعمة، طعمه ای 307. 
2-4-1-17- حرف پیشوند  »بی« د ر اغلب موارد  به اسم بعد  از خود  مّتصل 

است: بیوفا، بی وفا 128. بیوقوف، بی وقوف 308. 
است:  محذوف  موارد   برخی  د ر  میانجی  »الف«  نگارشی  شیوة   -18-1-4-2

روزیت، روزی ات 246. بیچار گیش، بیچارگی اش 289. د انیش، د انی اش 407.
2-4-1-19- تشد ید  د ر این نسخه یکد ست کتابت نشد ه است: مذّمت، بد ون 

تشد ید  301. مبد ّل، بد ون تشد ید  573. تفّضل، همراه تشد ید  287.
2-4-1-20- د ر برخی موارد »ها«ی جمع به کلمة بعد  از خود  مّتصل است: تن 

ها، د ر معنی آد م ها نه تنهایی. بیت 306.
2-4-1-21- د ر برخی کلمات صنعت ممال اعمال شد ه است: سئول، سوال 324. 
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حلّیت، حاللّیت 908.
2-4-1-22- برخی واژگان مختوم به »ی« به همراه »ی« د ّومی کتابت شد ه 
است: خود آرایئی، خود آرایی 344. توانایئی، توانایی 443. ریایئی، ریایی 417. و همچنین 

د ر برخی کلمات »ی« د ّوم حذف می شد : سیر به جای سیَیر کتابت شد ه است.
2-4-1-23- د ر متن برخی اغالط امالیی نیز د ید ه می شود : خورد ، خرد . خوار، 

خار. برخواست، برخاست
2-4-1-24- د ر برخی موارد  به جای »تو را« تنها به حرف »ت« مخّفف »تو را« 

اکتفا شد ه است: اوت، او تو را، 444.
2-4-1-25- د ر موارد  معد ود ی عالوه بر »می« استمراری، »ب« تأکید  نیز د ر 

ابتد ای فعل مّتصل نگاشته می شد : می بیفزود ند  470
2-4-1-26- گاه شیوة نگارش اعد اد  د ر این متن به شیوة قد یم بود ه است: 

سّیم، سّوم 497.
2-4-1-27- د و کلمة مستقل د ر برخی موارد  مّتصل به هم نگاشته شد ه است: 

هماند م، همان د م 607. اینحال، این حال 496. یکجا، یک جا 489.
باز  است:  نگاشته شد ه  پیشوند   د ر جایگاه  کلمة پسوند   گاهی   -28-1-4-2

پیش، پیشباز 500.
2-4-1-29- کلمات مختوم  به »ه«  و همراه پسوند  د ارند گی، د ر این متن، 

همراه »ه« کتابت شد ه است: بند ه گان، بند گان 566. زند ه گی، زند گی 890. 
2-4-1-30- شیوة نگارشی حرف ربط »را« د ر این متن یکد ست نیست. گاه 

چسبید ه به کلمة ما قبل خود  و گاه جد ا نگاشته شد ه است: جان سپاریرا، 598.
»ی«  استمراری،  »می«  جای  به  مفرد   شخص  سّوم  افعال  آخر   -31-1-4-2

استمراری افزود ه می شد : بود ی، 617. د اشتی، 615.
2-4-1-32- ضمیر جمع برخی اسم ها بد ون »الف« نگاشته شد ه است: امانت 

د اریم ، به جای امنت د اری ام 716.
2-4-1-33- د ر شیوة نگارش همزه د ر این متن، د ر برخی موارد ، تنها به الف 

بسند ه شد ه است: شان، شأن 920.
2-4-2- عالئم و رموز کتابتی

گاهی شاعر سهواً د ر مکان قرارگیری ابیات یا مصاریع د چار اشتباه می شد ه است و 
جابجا کتابت می کرد ه است. و گاه این جابجایی د ر کلمات رخ می د اد . د ر این شرایط شاعر 
با عالئم و رموز کتابتی »م« و »می« »مبتد ا و مؤّخر« بیت یا کلمه را جهت  خوانش د رست  
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عالمت گذاری می کرد ه است.
»گفت از احسان آن بگزید ه زن                         یاری و الطاف آن با خویشتن«

)889( د ر اصل، بگزید ه آن زن، کتابت شد ه بود  که با حروف: م و می،  به اشتباه کتابت 
اشاره شد ه است.

»رخت هستی بست فاضل بر جنان             روز او طی گشت و شب آمد  میان«
)1010( د ر اصل، گشت طی، می باشد  که با استفاد ه از عالئم کتابتی، صحیح نگارش 

شد ه است.
»د ر نجات د وستان آن با وفا                       خواست جان خویش را سازد  فد ا«

)599( د ر اصل، خویش جان، است و بعد  از رموز کتابتی »را« روی خویش اضافه شد ه 
است.

جابجایی ابیات گاه د ر بیتی با بیت بعد ی اتّفاق می افتاد : مصرع د ّوم بیت 291 با مصرع 
اّول بیت 292:

»می مکید ی طفلک بی غمگسار                   چون تفّضل د اشت با وی کرد گار«
»د ائم آن پستان خالی خوار و زار                   شـیر از پسـتان وی شـد  آشـکار«

شکل صحیح بیت:
»می مکید ی طفلک بی غمـگسار                   د ائم آن پستان خالی خوار و زار« 
»چون تفّضل د اشت با وی کرد گار                  شـیر از پسـتان وی شـد  آشکار«

                              )292 ،291(
2-4-3- ابیات تکراری

گاه بیتی به تکرار نگاشته شد ه، و بعد  رویش خط کشید ه شد ه است. این امر نشانگر آن 
است که شاعر یا کاتب نسخه را بازخوانی و تصحیح کرد ه است، تا به د ور از اغالط کتابتی 

باشد . د ر ابیات: 15، 491، 840، 850، 1053.
و گاه بیتی برای تأکید ، تکرار شد ه است:

»بخشد ت گفتا خد اوند  کریم                        زآنکه غّفار است و تّواب و رحیم«
د ر ابیات،863، 871، 878، 883، 887 تکرار شد ه است.

و بیت:
»کرد ه ای تیغ زبان را تند  و تیز                         بر عیوب مرد مان آری ستیز«

د ر ابیات، 925 ، 960.
ـ د ر برخی موارد  به جای یک کلمه، یک یا د و کلمه  نیز روی آن اضافه شد ه بود . 

احتمال می رود  که شاعر د ر انتخاب کلمة اصلی، د چار ترد ید  شد ه باشد : 
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»حق فرزند ی رساند ستی به جا                              ساختی احیا کالمم مرحبا«
بیت 1472، روی »فرزند ی« کلمات یاری و شاگرد ی نیز افزود ه شد ه است.

ـ حزین شروانی د و قطعة اد بی با محتوا و مضمون اخالقی و حکمی را زیب د فترش 
می کند : که مرد  رند ی گوسفند ی را می پروراند  و شب و روز به آن اکل و شرب نیکو می 
د هد ؛ و حیوان غافل از این که صاحبش د ر ازای این نیکوئیها خنجر بر حنجرش خواهد  
گذاشت و د ر طول د استان شاعر نکات اخالقی آن را به زیبایی بیان کرد ه و نتیجه گیری 

می کند :
کین.... سرمایة  پرورش   باشد   که  »بُد ی غافل مر آن حیوان مسکین
به کشتنش  گرد ون  چرخ  بگوید   فربه گشت  روگارش  بیند   چو 
مرد م« گیرند   نمی  چون  عبرت  که  ازین حیرت حزین را عقل هست گم

)همان، 1484، 1499، 1507(
قطعة د ّوم نیز بر همین سبک و سیاق است ولی با مضمونی متفاوت؛ و این هم یکی 
از ویژگی های سبک هند ی بود ه است که شاعر به راحتی می توانست د و شعر با مضمونی 

مستقل از هم را د ر یک مبحث بیاورد :
راست کار خانه گشت  کز وجود ش  »مرد  خوبی یک زن نیکوی د اشت
اختالل... نکرد ی  شو  امور  د ر  بود  زن صاحب جمال و با کمال
غامضه بالیی  گونه  آبله  عارضه آمد   زن  حسن  عارض 
ملول... واقع  زین  گرد ید   خاطرش  د وستی زن بُد  او را بس قبول
می ند انم هر د و چون بی نور شد ...« گفت واویال که چشمم کور شد

                                      )همان، 1509، 1510، 1513، 1519، 1521(
از شیوة د استان پرد ازی حزین شروانی د ر این قطعه ها، به ساد گی می توان د ریافت که 
د ر سبک شعری کهن با ورود  افکار و اند یشه ها و نگرشهای جد ید  چه تحّولی د ر سبک 
اّما آنچه مبّین است، این نکته است که شعر این د وره از  د ورة بینابین روی د اد ه است، 
د ید گاه سبک شناسان اد ب فارسی، د ارای سبک خاّص و نوینی نیست،  سبک اد بی این 

د وره د نباله رو متقد ّمان است.
ـ این 30 مثنوی به همراه 11 حکایت، با این بیت و به تاریخ کتابت زیر، به انضمام د و 

قطعه د ر برگ 217 پایان می یابد : 
زیب نو بخشم به صفحه ز احتشام                         بر محّمد  و آل او باد ا سالم 
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»بتاریخ 26 شهر ربیع اآلخر فارغ شد  ازکتاب صفاءالقلوب من کالم عالیحضرت قد سی 
طینت فرشته خصلت مخد وم حقیقی ابوی ام، میرزای میرزا عبد الّرحیم شیروانی غفر اهلّل 
له و لوالد یه کمترین عباد اهلّل مجرم عاصی پر گناه الّراخی الی رحمه اهلّل اسد  اهلّل فی سنة 

1201« )همان، 215(

3- نتیجه گیری
د ست  مطلب  این  به  صفاءالقلوب،  شعری  سبک  از  آمد ه  عمل  به  بررسی های  طبق 
می یابیم که زبان شعری حزین شروانی ما بین شعر کهن )قرن یازد هم ه.ق( و شعر نوآوری 
شد ة سبک بینابین د ر جریان است. به  د لیل اینکه سخن او د ر صنعت پرد ازی های بد یعی 
و بیانی بسیار واقع گرایانه و قابل د رک و قابل تأّمل است؛ و از طرفی زبان شعری اش لطیف 
و عاّمه فهم و د ر عین حال به کهنگی و قد امت شعر پیشینیان است. د ر ساختار و سبک 
شعر حزین مفاهیم و مضامین د استان گرایان کهن به شکل اصالح شد ه ای به کار گرفته 
شد ه است؛ و آن هم د ر شکل تلمیحات رایج اد بی و د ینی. ولی د ر د ریافت معنا به مراتب 
بسی تازه تر و طبیعی تر جلوه می کند ؛ وی د ر شعر خود  به حد ّ تساوی به ظاهر و د رون می 
پرد ازد  و گاه مضمون معنویات د ر این تساوی سنگینی می کند . برد اشت ذهنی مخاطب از 
د استان های او، حکایت از پختگی شاعر د ارد . شیرینی و ساد گی کالم حزین و عد م توّجه 
اغراق آمیز وی به کاربرد  بد یع و بیان از ویژگی های شعر او که همان ویژگی رایج سبک 
هند ی است. حزین سبک شخصی خاّصی ند ارد  و می توان گفت که وی د ر سرود ن مثنوی 

هایش د نباله رو شیخ بهاءالد ّین محّمد  عاملی و موالنا جالل الد ّین رومی است.
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