آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب
دوﻓﺼﻞﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ )ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ( ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ۲۱۵ ،۱۴۰۰ـ ۲۳۲

اﺷﻌﺎری ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻠﺨﯽ
ﻧﺪا ﺣﯿﺪرﭘﻮر ﻧﺠﻒآﺑﺎدی

ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﻋﻠـﻢ اﻟﺒـﺪﯾﻊ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  ۴۰۰۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ ۵۱ ،ﺑﯿﺖ از ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ در دﯾﻮانﻫـﺎی ﭼـﺎﭘﯽ و دﯾﮕـﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ در دﺳـﺘﺮس
ِ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در اﻟﻤﻌﺠﻢ ،ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧـﺎم
ﺷـﺎﻋﺮ آن ﺷـﻌﺮ را
ﺷﺎﻋﺮ ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﻋﻠـﻢ اﻟﺒـﺪﯾﻊ ﻣﯽﺗـﻮان ﻧـﺎم
ِ
اﺣﻤـﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺴﺨﮥ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﺳﻪ ﺑﯿﺖ از ﻗﺼـﯿﺪهای در ﻣـﺪح اﺑﻮﺳـﻬﻞ
ِ
ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺪوی ،ﮐﻪ ﻣﻤـﺪوح ّﻓﺮﺧـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ،وﺟـﻮد دارد .ﭘـﺲ ،ﯾﮑـﯽ از
ﻣﻤﺪوﺣﺎن ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻮﺳﻬﻞ ﺣﻤﺪوی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻮان او ،ﺷﻌﺮی در ﻣـﺪح وی
دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻮانﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻧـﺎم
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :اﺷﻌﺎر ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﯾﻊ ،ﻋﻨﺼﺮی ،اﺑﻮﺳﻬﻞ ﺣﻤﺪوی

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ۱۴۰۰/۷/۲۱ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۰/۱۰/۴ :

* ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽnheidarpour66@gmail.com /

*

٢١٦

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوز دﯾـﻮان ﻋﻨﺼـﺮی ﺑﻠﺨـﯽ )د۴۳۱ .ق( ،ﺷـﺎﻋﺮ درﺑـﺎر ﻏﺰﻧـﻮی ،را در اﺧﺘﯿـﺎر دارﯾـﻢ ،اﻣـﺎ
ﺑﯽﮔﻤﺎن اﯾﻦ دﯾﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﮥ اﺷﻌﺎر او ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از دﯾﻮان اﯾﻦ ﺷـﺎﻋﺮ ﻧﺴـﺒﺖ
ِ
ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت او ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ از ﻗﺮن ﯾـﺎزدﻫﻢ ﻫﺠـﺮی ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ِ
ً
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ،ﻣﺜﻼ ،از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ اﺳـﺖ )دراﯾﺘـﯽ:۱۳۹۱ ،
ّ
 .(۶۳۷-۶۳۲/۱۵ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦداری ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﻗﺮﯾﺐ از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ،ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﺖ )ﻗﺮﯾﺐ .(۳۴-۳۲ :۱۳۴۱ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎپ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ
ّ
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﺼﺎﯾﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢآوردۀ ﺗﻘﯽاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺤﺴـﯿﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۰۶۷و
ُ
۱۰۶۸ق ﺗﺤﺮﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ :۱۳۶۳ ،ﻧـﻪ( .ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪۀ ﺗﻤـﺎﻣﯽ
اﺷﻌﺎر ﻋﻨﺼﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )دراﯾﺘـﯽّ .(۶۳۷-۶۳۲/۱۵ :۱۳۹۱ ،
ﻗﺼـﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟـﻮد در
ﺣﺘـﯽ ﺑﺮﺧـﯽ
ِ
ً
دﯾﻮان ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺒﻼ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘـﺎرهای از اﺑﯿـﺎت آنﻫـﺎ ﻣﻔﻘـﻮد ﺷـﺪه
اﺳﺖ.

ﮔﺬﺷﺘﻪ از دﯾﻮانﻫﺎی ﺧﻄﯽ ،از ﻋﻨﺼﺮی اﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ُﺟﻨﮓﻫـﺎ ،ﺗـﺬﮐﺮهﻫﺎ و ﺑـﻪ

ﺷﮑﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻟﻐﺖ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ادﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺟـﺰو ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در
ِ
ﻧﺒﻮد ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺎﻣﻠﯽ از دﯾﻮان ﻋﻨﺼﺮی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎدﺷـﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ِ

آوردن اﺷﻌﺎر ﻋﻨﺼﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ در ادب،
ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ
ِ

ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺬﮐﺮه و ﻟﻐﺖ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ )ﻋﻨﺼﺮی۱۳۴۲ ،؛ .(۱۳۶۳

از دﯾﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ )ﺑﻤﺒﺌـﯽ۱۳۲۰ ،ق۱۳۲۱ ،ق؛ ﻟﮑﻬﻨـﻮ۱۹۲۲ ،م( در
دﺳﺖ اﺳﺖ )ﻣﺸﺎر .(۲۳۴۵-۲۳۴۴/۲ :۱۳۵۱ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ،دو ﺗﺼﺤﯿﺢ از آن در اﯾﺮان ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آنﻫﺎ در  ۱۳۲۳ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﯾﺤﯿﯽ ﻗﺮﯾﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺎپ د ِوم اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ِ
در  ۱۳۴۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﺼﺤﯿﺢ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ﻧﺨﺴﺖ در  ،۱۳۴۲و ﺳﭙﺲ
در ﺳﺎل  ۱۳۶۳اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﻨﺼﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﻮان ﺷﻌﺮ ،ﺳﻪ ﻣﺜﻨﻮی ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﺷﺎدﺑﻬﺮ و ﻋﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة ،واﻣـﻖ و ﻋـﺬرا و
ﺧﻨﮓ ﺑﺖ و ﺳﺮخ ﺑﺖ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻋﻮﻓﯽ ،(۳۲/۲ :۱۹۰۳ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻠﯽ از آنﻫـﺎ

اﺷﻌﺎری ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻠﺨﯽ )ﻧﺪا ﺣﯿﺪرﭘﻮر ﻧﺠﻒآﺑﺎدی( ٢١٧ /

ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﯿﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻐـﺖ ﻓـﺮس ﻣﻮﺟـﻮد
اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ از ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺜﻨﻮی واﻣﻖ و ﻋﺬرا ﺑﻪﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ّ
ﻣﻘـﻮای ﺟﻠـﺪ ﯾـﮏ
ات آن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﻧﺴﺨﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﯿﻊ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺎرهای از ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎر ِ

ﻣﻮﺟﻮد آن ﻧﺴـﺨﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﯿﻊ ﺑﺎ ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺑﯿﺎت
ِ

) ۳۷۲ﺑﯿﺖ( ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎپ او دارای ﺿﻤﯿﻤﻪای اﺳﺖ از اﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻟﻐﻮی و ادﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻋﻨﺼﺮی۱۹۶۷ ،م(.
ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﭼﻨﺪ ﻗﺼﯿﺪۀ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻋﻨﺼﺮی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﯾﺤﯿﯽ ﻗﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
ّ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ او ،ﻧﺴﺨﻪای ﺧﻄﯽ از ﻫﻔﺖ ﻗﺼﯿﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸـﮕﺎه

ﺗﻬﺮان )ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  (۳۱۹۲ﻣﻀﺒﻮط اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻫﯿﭻﯾﮏ از دﯾﻮانﻫﺎی ﺧﻄﯽ و ﭼﺎﭘﯽ ﻋﻨﺼـﺮی
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ) ١ﻗﺮﯾﺐّ .(۱۲۵ :۱۳۵۳ ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻗﺼﯿﺪۀ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ از اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
ﮐﻮﺗﺎه را در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و درواﻗﻊ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪ ارﺟـﺎع داده اﺳـﺖ.
دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻗﺮﯾﺐ در ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻏﺎزﯾﻦ ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎﺑﺶ ،اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻗﺼﯿﺪه
را در ﭼﺎپ دوم دﯾﻮان ﻋﻨﺼﺮی ) (۱۳۶۳وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.

٢

ﺟﻮاد ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭼﻨﺪ ﻣﺄﺧﺬ ﮐﻬﻦ ،اﺑﯿﺎﺗﯽ ﻓﺎرﺳﯽ از ﺳﺪۀ ﭼﻬـﺎرم و اواﯾـﻞ ﺳـﺪۀ
ﭘﻨﺠﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ،ﺑﯿﺘﯽ ﻧﻮ از ﻣﺜﻨﻮی ﺷﺎدﺑﻬﺮ و ﻋﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧـﻮرد
ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﮥ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺸﺎق ﺳﯿﻔﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری آﻣﺪه اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺑﺸـﺮی ،اﯾـﻦ ﺑﯿـﺖ ﻋﻨﺼـﺮی
ﻃﺒﻖ اﺷﺎرۀ ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽراد در اﺑﺘﺪای ﻧﺴﺨﻪ ) ۱۹آﺑﺎن ۱۳۲۴ش(» ،اﯾﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ را ﻣﯿﺮزا ﺷﻔﯿﻊ ﺻـﺎﺣﺐدﯾﻮان
ِ .١
ّ
در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اردﺑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻧﻤـﻮده و ﻣﺤﻤﻮدﺧـﺎن ﻣﻠﮏاﻟﺸـﻌﺮا آن را ﺑـﻪ ﺧـﻂ ﺧـﻮد ﻧﻮﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از
ّ
ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ« .ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽراد دو ﻗﺼـﯿﺪه را ﯾـﮏ ﻗﺼـﯿﺪه ﺗﻠﻘـﯽ ﮐـﺮده و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻗﺼـﺎﯾﺪ را ـ
ﺑﻪﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺨﻪ آﻣﺪه ـ ﺷﺶ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 .٢ﻗﺼﺎﯾﺪ  ۶۲ ،۴۹ ،۴۸ ،۴۷ ،۱۷ ،۶و  ۶۹در ﭼﺎپ دوم دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ .اﻟﺒﺘﻪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎﺑﺶ،
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﯿﺪۀ ﺷﻤﺎرۀ  ۶۲را ﺧﻮد او در ﭼﺎپ اول از ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﺼﺎﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑـﻮده و در اﯾـﻦ ﭼـﺎپ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه در دو ﻣﻨﺒﻊ و ﺿﺒﻂ اﺧﺘﻼﻓﺎت آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ )دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ.(۲۷۶-۲۷۲ :۱۳۶۳ ،

٢١٨

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﺮف وﺟﻮد ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮی از ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳـﺖ؛ دﯾﮕـﺮ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ِﺻ ِ
ّ
ً
آنﮐﻪ وزن ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪس ﭘﯿﺸﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﺗﻌﻠﻖ اﺑﯿـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد
ً ّ
در ﻟﻐﺖ ﻓﺮس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻋﻨﺼﺮی ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺛﻖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .وﺟـﻪ دﯾﮕـﺮ
اﻫﻤﯿﺖ آن ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻔﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎت و ﺷﺎدﺑﻬﺮ
ِ

و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺻﻮرت ﻣﻨـﺪرج در ﮐﺘـﺎب ﻋـﻮﻓﯽ اﺳـﺖ )ﺑﺸـﺮی۱۲۷-۱۲۶ :۱۳۹۸ ،؛ ﺑﺸـﺮی،
 :۱۳۹۹ﻧﻮزده( .ﺑﯿﺖ ﯾﺎدﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ:
اﯾــــﻦ ﺣــــﺪﯾﺚ ﺳــــﮑﻨﺪر روﻣﯿﺴــــﺖ

ﮐـــــﻪ ﺣﺮﯾﺼـــــﯽ ﻧﺸـــــﺎن ﻣﺤﺮوﻣﯿﺴـــــﺖ
)ﺑﺸﺮی۱۳۵ :۱۳۹۸ ،؛ ﺳﯿﻔﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری(۱۸۰ :۱۳۹۹ ،

درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۰۰۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۰۰۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( ،ﺷﺎﻣﻞ دو رﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺪﯾﻊ و ﻋﺮوض اﺳـﺖ
ّ
ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﯾﻊ و ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض آﻣﺪه ،و ﻧـﺎم ﻣﺆﻟـﻒ آن
در ﻫﻤﺎن ﺑﺮگ »ﻣﻮﻻﻧﺎ ّﻓﺘﺎﺣﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺳﯿﺒﮑﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ؛ در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ ﯾـﺎ
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺴﺎب ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻓﻦ ﺑﺪﯾﻊ ﻧﺴـﺨﻪای ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑﻬﺘـﺮ از ﺣـﺪاﺋﻖ
اﻟﺴﺤﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺴﺨﮥ او ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب و ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕـﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﺣﺪاﺋﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻼﻏﯽ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ اﺳـﺖ .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه اﺑﺘـﺪا
ً
وﺟﻮه ﻣﻌﻨﻮی و ﺳﭙﺲ وﺟﻮه ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻼم را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺎﯾﻊ از اﺷـﻌﺎر
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮﺷﺎن اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺷﺪه ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :دﻗﯿﻘﯽ،
ﻋﻨﺼﺮی ،ﻏﻀﺎﯾﺮی ،ﻣﺨﺘﺎری ،ﺳـﻨﺎﯾﯽ ،اﻧـﻮری ،ﺧﺎﻗـﺎﻧﯽ ،ﻋﻄـﺎر ،ﮐﻤـﺎل اﺳـﻤﻌﯿﻞ ،ﻣﻮﻟـﻮی،
ً
ﻋﺮاﻗﯽ ،اﺑﻦﯾﻤﯿﻦ ،ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﯽ و ﺳﻠﻤﺎن .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اداﻣﻪ ،اﺟﻤﺎﻻ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ )در ﺳـﻪ ﺑـﺮگ(
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ »ﺑﯿﺎن« ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑﺨـﺶ آﺧـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ،رﺳـﺎﻟﻪای در ﻋـﺮوض،
ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ از ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺎ دو

اﺷﻌﺎری ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻠﺨﯽ )ﻧﺪا ﺣﯿﺪرﭘﻮر ﻧﺠﻒآﺑﺎدی( ٢١٩ /

اﺛﺮ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﯿﺒﮏ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ّﻓﺘﺎﺣﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری )د۸۵۲ .ق( ٣ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼـﺮ
در ﻓﻦ ﺑﺪﯾﻊ و دوﻣﯽ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ ﻋﺮوض اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﻧـﺎم رﺳـﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴـﺖ را ﺑـﺎ
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺎرۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻣﻘﺪﻣﻪ )اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ( و ﺧﺎﺗﻤـﻪ ) ّ
ﺗـﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺮ( ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮده
ً
اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ »ﻣﺨﺘﺼـﺮ« ﻧـﺎم اﯾـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ ﯾـﺎ ﺻـﺮﻓﺎ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﺮای آن ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ
اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺖ :ﺧـﻂ ﻧﺴـﺘﻌﻠﯿﻖ ،ﺑـﺎ
ﯾﺎدداﺷﺖ وﻗﻒ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻬﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪزاده ّ
ﻣﻔـﺘﺶ اوﻗـﺎف
ﺣــﺮﻣﯿﻦ) ...ﺣﺴــﯿﻨﯽ .(۵۰۳ :۱۳۹۰ ،ﻗﺮهﺑﻠــﻮط و ﻃــﻮران ﻧــﺎم اﺛــﺮ و ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪۀ آن را ﻣﻄــﺎﺑﻖ
ﯾﺎدداﺷﺖ آﻏﺎز ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻗﺮهﺑﻠﻮط و ﻃﻮران۲۰۰۱ ،م .(۳۹۱۷ :ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺟـﺰ ﻫﻤـﯿﻦ
ات آﻏﺎز ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد ،اﻃﻼع دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿـﺎورد.
اﺷﺎر ِ

ﺧﻮد ﻣﺘﻦ ﻫﻢ ذﮐﺮی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺮاﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ آﮔﺎﻫﯽای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟـﻮد
در ِ
ﻧﺪارد.

اﻣﺎ درﺑﺎرۀ اﻧﺘﺴﺎب اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺒﮏ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺷـﺎرهای ﺑـﻪ آﺛـﺎر
ﻏﯿﺮﻫﻨﺮی او ـ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ـ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ .ﺗﻨﻬـﺎ در ﺑﺮﺧـﯽ ﺗـﺬﮐﺮهﻫﺎ ﺑـﻪ
ﭼﯿﺮﮔﯽ او در ﻋﺮوض و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻌﺮی و ﺣﺘﯽ ﻣﺒﺎﻟﻐـﮥ او در اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ در ﺷـﻌﺮ،
اﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :در ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻠﻮم ﻣـﺎﻫﺮ
ّ
ﺑﻮده و ﻓﻀﻞ او ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻇﺎﻫﺮ و در ﻓﻦ ﻋﺮوض ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺸﻬﻮر در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮر« )ﻧـﻮاﺋﯽ،
ّ
 .(۱۸۸ :۱۳۶۳در ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺸﻌﺮاء ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ »او ﻣﺮد ﻓﺎﺿﻞ و در اﮐﺜﺮ ﻋﻠـﻮم ﺻـﺎﺣﺐ
وﻗﻮف ﺑﻮد ...در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻌﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﯽ آن ﺳﺨﻨﻮری ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ« )ﺳـﻤﺮﻗﻨﺪی:۱۳۸۲ ،
.(۴۱۷
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ
 .٣در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎل ۸۵۲ق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ درﮔﺬﺷﺖ ﺳﯿﺒﮏ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی۴۱۸ :۱۳۸۲ ،؛
ّ
اوﺣﺪی ﺑﻠﯿﺎﻧﯽ۳۱۹۴/۵ :۱۳۸۹ ،؛ ﻧﻔﯿﺴﯽ ۲۹۹/۱ :۱۳۶۳ ،و .(...در رﯾﺎض اﻟﺸﻌﺮاء ﺳﺎل ۸۵۳ق ﺑﺮای آن ﮔـﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ )واﻟﻪ داﻏﺴﺘﺎﻧﯽ (۱۶۱۱/۳ :۱۳۸۴ ،ﺣﺎﺟﯽﺧﻠﯿﻔﻪ در ذﮐﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﻦ دل ]ﺣﺴﻦ و
دل[ ﻧﺨﺴﺖ از ّﻓﺘﺎﺣﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت او را ۸۵۳ق ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺣﺎﺟﯽﺧﻠﯿﻔـﻪ ،ﺑﯽﺗـﺎ ،(۶۶۶/۱ :اﻣـﺎ
ﻫﻤﻮ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺧﯿﺎل ﺗﺎرﯾﺦ درﮔﺬﺷﺖ ﺳﯿﺒﮏ را ۸۵۲ق ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۱۰۲۷/۲ :

٢٢٠

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ آﺛﺎر ﻗﻄﻌﯽ ﺳﯿﺒﮏ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری در ﺣﻮزۀ ﺑﺪﯾﻊ ﯾﺎ ﻋﺮوض ،اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ آنﻫـﺎ ﺑـﺎ
ِ
ِ
ّ
ﻧﺴﺨﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻣﻨﺰوی ) /۳ :۱۳۴۹ﺑﺨﺶ  (۲۱۶۴/۱رﺳﺎﻟﻪای از ﻓﺘـﺎﺣﯽ را ﺑـﺎ ﻧـﺎم
ﻋﺮوض ﯾﺎ ﺗﺠﻨﯿﺴﺎت ذﮐﺮ ،و دو ﻧﺴﺨﮥ آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ در ﻣـﻮزۀ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿــﺎ ) (Or7765و دﯾﮕــﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﻃﻮﭘﻘﺎﭘﯽﺳ ـﺮای اﺳــﺘﺎﻧﺒﻮل ) (A.3574ﻧﮕﻬــﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯽ ادﻫﻢ ﻗﺮﻃﺎی آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ) .(Karatay, 1961: 121ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ
ﻧﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮی از ﻣﺘﻦ ﺗﺠﻨﯿﺴﺎت ـ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻧﻮرﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎرۀ  ۴۹۱۳ـ ﻣﯽﺗـﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ دو ﻣـﺘﻦ ﻧﯿﺴـﺖ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﻄـﺮح در ﺗﺠﻨﯿﺴـﺎت
ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ذﮐﺮﺷﺪه در ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪاردّ .
ﺣﺘﯽ از ﻧﻈـﺮ ﺷـﯿﻮۀ ﻧﮕـﺎرش اﯾـﻦ دو
ً
ّ
ﻣﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آنﮐﻪ ّﻓﺘﺎﺣﯽ ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﻣﺴـﺠﻊ و ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻣﺒﺴـﻮﻃﯽ ﺑـﺮ
ﺗﺠﻨﯿﺴﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﺧﻄﺒﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻦ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ
ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﺗـﺄﻟﯿﻒ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت زﯾﺎد ﻧﮕﺎرش آن دو،
ِ

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺣﯿﺎت ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮﺷﺎن اﺳـﺘﻨﺎد
ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺎرﯾﺦ
ِ
ِ
اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮ ِان ﺑﻌﺪ از ﻗـﺮن ﻫﺸـﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻧﻤﯽﺷـﻮد و ﺷـﺎﯾﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .در ﻣﺘﻦ،
ِ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﺠﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ در اواﯾـﻞ ﻗـﺮن ﻧﻬـﻢ
ِ
٤
درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ را از ﻗﺮن ﻧﻬـﻢ ﯾـﺎ اﻧـﺪﮐﯽ ﭘـﺲ از آن
ﺑﺪاﻧﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﯾـﻦ زﻣـﺎن ،ﻧﺴـﺨﻪای از دﯾـﻮان ﻋﻨﺼـﺮی در اﺧﺘﯿـﺎر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ اﺷﻌﺎری داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در
ّ
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﺼﺤﺤﺎن ﻋﻨﺼﺮی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 .٤ﺳﺎل وﻓﺎت او را ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﯽ و ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ۸۰۳ق ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﺟﺎﻣﯽ۶۱۰ :۱۳۷۰ ،؛ ﺧﻮاﻧـﺪﻣﯿﺮ:۱۳۸۰ ،
ّ
 ،(۵۴۹/۳وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺘﺸﺎه و اوﺣﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻠﯿﺎﻧﯽ آن را ﺳﺎل ۷۹۲ق داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﺳـﻤﺮﻗﻨﺪی۳۲۹ :۱۳۸۲ ،؛
اوﺣﺪی ﺑﻠﯿﺎﻧﯽ .(۳۵۶۶/۶ :۱۳۸۹ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۷۹۳ق و ۸۰۸ق ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺳﻠﻄﺎنزاده:۱۳۹۷ ،
درﮔﺬﺷﺖ او ذﮐﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ.
 .(۲۶۱/۹ﻧﻔﯿﺴﯽ ) (۲۱۱/۱ :۱۳۶۳ﻧﯿﺰ دو ﺗﺎرﯾﺦ ۷۹۲ق و ۸۰۳ق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ
ِ
اﻣﺎ ﺻﻔﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ۷۹۸ق درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺟﺎﻣﻊ دﯾﻮاﻧﺶ در اﯾـﻦ ﺳـﺎل ﺣﯿـﺎت

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺻﻔﺎ.(۱۱۳۳/۳ :۱۳۶۹ ،

اﺷﻌﺎری ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻠﺨﯽ )ﻧﺪا ﺣﯿﺪرﭘﻮر ﻧﺠﻒآﺑﺎدی( ٢٢١ /

درﺑﺎرۀ اﺷﻌﺎر ﻋﻨﺼﺮی و ﻣﻤﺪوﺣﺎن او در »رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﯾﻊ« ﯾﺎ »ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻓﻦ ﺑﺪﯾﻊ«

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺑﻪ روش ﻣﺮﺳﻮم ،در ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ادﺑﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺷﻌﺮی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و در اﯾﻦ
ِ
ﺗﻌﺪاد اﺷﻌﺎر ﻧﻘﻞﺷﺪه از ﻋﻨﺼﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ .ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺑﺨـﺶ
ﻣﯿﺎن،
ِ
ﻋﺮوض اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،ﺷﻤﺎر اﺑﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و از ﻋﻨﺼﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺮی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ٥.ﺑـﺎ
ِ

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺧـﺮﯾﻦ ﻧﺴـﺨﮥ دو دﯾـﻮان ﭼـﺎﭘﯽ ،اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
رﺟﻮع ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎی
ِ
اﺑﯿﺎت ﻧﻘﻞﺷﺪه در رﺳﺎﻟﻪ ،در دﯾﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ِ
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ِ

ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺘﻮن ﭼﺎﭘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻨﺼﺮی ﯾﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﺷﺎﻋﺮ دﯾﮕﺮی در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻮاره اﯾـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل ﻫﺴـﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮ ،درﻣﻨﺎﺑﻊ واردﻧﺸـﺪه در ﭘﯿﮑﺮهﻫـﺎ ،اﯾـﻦ اﺑﯿـﺎت ﯾـﺎ
ِ
ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﺑﯿـﺖ آن در دو دﯾـﻮان
۵۲
ﮐـﻪ
اﺳﺖ
ﺷﺪه
ﻧﻘﻞ
ﻋﻨﺼﺮی
از
ﺑﯿﺖ
۶۳
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
ِ
دﺳـﺘﺮس
ﭼﺎﭘﯽ ﻋﻨﺼﺮی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ۵۱ .ﺑﯿﺖ از اﯾﻦ  ۵۲ﺑﯿﺖ در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎی در
ِ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﻧﻪ از ﻣﺜﻨﻮیﻫﺎی ﻋﻨﺼﺮی ،ﺑﻠﮑـﻪ از ﻗﺼـﺎﯾﺪ اوﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ

ﺻﻮرت  ۲۲ﺗﮏ ﺑﯿﺖ ۴ ،دو ﺑﯿﺖ ۱ ،ﺳﻪ ﺑﯿﺖ ۱ ،ﭘﻨﺞ ﺑﯿﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۱۳ﺑﯿﺖ از ﯾﮏ ﻗﺼـﯿﺪه
ِ
ّ
ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ،ﻧﻪ در دﯾﻮان ،ﺑﻠﮑﻪ در اﻟﻤﻌﺠﻢ و ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮ
آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ِ
ﭼـﺎﭘﯽ ﻧﮕﺎرشﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﺳـﺎل ۷۰۰
ﻣﯿﺎن ﻣﺘـﻮن ﻧﺜـﺮ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )رازی .(۱۱۰ :۱۳۸۸ ،از ِ
ِ
ﻫﺠﺮی ،اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ در اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺻﻔﺮی آقﻗﻠﻌﻪ:(۱۲۶۰/۲ :۱۳۹۵ ،
روزم ﺳـــﯿﺎه ﭼـــﺮا ﮔـــﺮ ﺗـــﻮ ﺳـــﯿﺎهﺧﻄﯽ

اﺷـــﮑﻢ ﻋﻘﯿـــﻖ ﭼـــﺮا ﮔـــﺮ ﺗـــﻮ ﻋﻘﯿـــﻖﻟﺒﯽ
)گ ۱۹ر(

ّ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺷﺎرۀ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﻌﺮ ﯾﺎدﺷﺪه در اﻟﻤﻌﺠﻢ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ

اﺳﺖ.
ّ
ّ
ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در دﯾﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﻣﺆﯾـ ِﺪ ﺻـﺤﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾﺎزده ِ
ً
اﻧﺘﺴﺎب ﺳﺎﯾﺮ اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺷـﻌﺮﻫﺎ در ﭘﯿﮑﺮهﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺷـﺎﻋﺮ
 .٥ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺖ ﻧﻘﻞﺷﺪه در اﻟﻤﻌﺠﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮ آن ﻫﻢ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

٢٢٢

/
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ﺿﺒﻂ اﺑﯿﺎت ﯾﺎدﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ اﺑﯿﺎت در دﯾﻮان ﭼﺎﭘﯽ ﻧﺪارد ﯾﺎ
دﯾﮕﺮی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖِ .

ﺗﻔﺎوﺗﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دو ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
روز ﻫـﺮ روزی ﺑﯿﻔﺰاﯾـﺪ ﭼـﻮ ﻗـﺪر ﺷــﻬﺮﯾﺎر
َدود ﭼﻨﺎﻧﮑــﻪ َدود ﮔــﻮی در ﺧــﻢ ﭼﻮﮔــﺎن

ﺑﻮﺳــﺘﺎن ﭼــﻮن ﻗــﺪر او ﻫــﺮ روز ﺑﺮﻧــﺎﺗﺮ ﺷــﻮد

٦

)گ ۵۲ر(

ﯾـﻮز ﺷـﺮزه وﻗـﺖ ﺷـﮑﺎر
ﺟﻬﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﺟﻬـﺪ ِ

٧

)گ۱۳ر(

ﻧﺎم ﻣﻤﺪوح ﺷﺎﻋﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ ذﮐـﺮ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ.
ِ
ً
ﻃﺒﻌﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﻌﺎر در ﻣﺪح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ـ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷـﻤﺎر اﺑﯿـﺎت
اﺣﻤـﺪ ﺣﺴـﻦ ﻣﯿﻤﻨـﺪی ،اﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ
در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ـ در ﻣﺪح اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻـﺮاﻟﺪﯾﻦ،
ِ
ِ
ّ
ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻤﺪوﯾﯽ ٨و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮی .در ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺿﺒﻂ ﻧﺎم ﺣﻤﺪوﯾﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺰوﯾﻨـﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

از اﻣﺮاء ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮی ،ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﯾـﺎء آﺧـﺮ ﮐﻠﻤـﻪ ﻫﻤـﺰه اﺳـﺖ ﻧـﻪ
ﻧﻮن ...ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ از او در ﺗﺘﻤﺔ اﻟﯿﺘﯿﻤﺔ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻌﻤﯿﺪ اﺑﻮﺳﻬﻞ اﺣﻤﺪ
٩

ﺑــﻦ اﻟﺤﺴــﻦ اﻟﺤﻤــﺪوءی )ﻗﺰوﯾﻨــﯽ۱۶۲-۱۶۱/۴ :۱۳۶۳ ،؛ ﻧﻘــﻞ از ﻋﺒــﺪﻋﻠﯽ:۱۳۷۲ ،
.(۵۷۰/۵

.۶

روز ﻫـــﺮ روزی ﺑﯿﻔﺰاﯾـــﺪ ﭼـــﻮ ﻗـــﺪر ﺷـــﻬﺮﯾﺎر

ﺷﺐ ﭼـﻮ ﻋﻤـﺮ دﺷـﻤﻨﺎن او ﻫﻤـﯽ ﮐﻤﺘـﺮ ﺷـﻮد

در ﭘﺎورﻗﯽ از »م« و »ﻧﭻ« :ﺑﻮﺳﺘﺎن ﭼﻮن ﺑﺨﺖ او ﻫﺮ روز ﺑﺮﻧﺎﺗﺮ ﺷﻮد؛ »ﻧـﭻ« دﯾﮕـﺮ ... :ﺧﺮمﺗـﺮ ﺷـﻮد )ﻋﻨﺼـﺮی،
.(۲۴ :۱۳۶۳
 .٧در دﯾﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ و ﻣﻨﻘﻮل از ﻧﺴﺨﮥ »م«:
رود ﭼﻨﺎﻧﮑــﻪ رود ﮔــﻮی روزﮔــﺎر از ﮐــﻒ

ﺟﻬــﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑــﻪ ﺟﻬــﺪ ﯾــﻮز ﺷــﺮزه روز ﺷــﮑﺎر
)ﻋﻨﺼﺮی(١٤٤ :١٣٦٣ ،

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﺒﻂ ﻧﺴﺨﻪ.
.٨
ِ

 .٩ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﺷﺮح ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺳـﻠﺠﻮقﻧﺎﻣﻪ )ﻧﯿﺸـﺎﺑﻮری،
۲۰۰۴م ،(۱۰-۹ :راﺣﺔ اﻟﺼﺪور )راوﻧﺪی ،(۹۴ :۱۳۳۳ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ )ﺗﺎرﯾﺦ آل ﺳـﻠﭽﻮق( )ﻫﻤـﺪاﻧﯽ:۱۳۸۶ ،
 ،(۹ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ (۳۹۲-۳۹۱/۲ :۱۳۸۰ ،و  ...ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ
ﻧﺎم او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﯾﻮﺳﻔﯽ۱۰۵۴-۱۰۵۳/۸ :۱۳۵۷ ،؛ ﻋﺒﺪﻋﻠﯽ.(۵۷۲-۵۷۰/۵ :۱۳۷۲ ،

اﺷﻌﺎری ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻠﺨﯽ )ﻧﺪا ﺣﯿﺪرﭘﻮر ﻧﺠﻒآﺑﺎدی( ٢٢٣ /

ّ
ّ
ّ
ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﺘﯿﻤـﺔ اﻟـﺪﻫﺮ ،در ذﮐـﺮ ﺗﺮﺟﻤـﮥ اﺑـﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻣﻈﻔـﺮ ﺑـﻦ اﻟﺤﺴـﻦ اﻟـﺪﻟﯿﻐﺎﻧﯽ
)ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ۱۴۲۰ ،ق (۲۷۹-۲۷۸/۵ :و ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ ﺣﺴـﻦ ﻗﻬﺴـﺘﺎﻧﯽ )ﻫﻤـﺎن ،(۲۶۵ :ﺷـﻌﺮﻫﺎی
اﯾﺸﺎن در ﻣﺪح اﺑﻮﺳﻬﻞ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﮐﻪ در آنﻫﺎ ،ﻧﺎم ﻣﻤﺪوح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﺪوی ﺿﺒﻂ ﺷـﺪه
اﺳﺖّ .ﻓﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﺷﻌﺮ در ﻣﺪح اﺑﻮﺳﻬﻞ دارد ) ّﻓﺮﺧـﯽ(۴۰۱-۳۹۸ ،۳۴۲-۳۴۰ :۱۳۴۹ ،
ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﺎم او ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻤﺪوی آﻣﺪه و در ﯾﮑﯽ از اﺷﻌﺎر در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻓﯿـﻪ اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن:
.(۴۰۰
ﻣﻮﺟﻮد دﯾﻮان ﻋﻨﺼﺮی ،اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﺳﻬﻞ ﺣﻤﺪوﺋﯽ/ﺣﻤﺪوﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﻤـﺪوی
در ﭼﺎپﻫﺎی
ِ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﺷﻌﺎری ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﻤﺪوح اﺷﺎره ﺷﺪه ،در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ
ّ
ﻣﺼﺤﺤﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﺷﻌﺎر ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﮥ ﻋﻨﺼﺮی

ادﺑﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ،و ﻧﯿـﺰ
در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﻌﺎر ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﮥ ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ِ

ﭘﺎرهای اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎرۀ ﻧﺎم ﻣﻤﺪوح ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
)در ﻏﻠﻮ(:

ﻧــﻮر رخ و ﺑــﻮی دو زﻟﻔــﺶ ﺑﻔﺰاﯾــﺪ
ﮔــﺮ ِ

ﻋﻨﺒـــﺮ ﺳـــﺎرا
ﻣـــﺎه ﺳـــﻤﺎ ﮔـــﺮدد و آن
اﯾـــﻦ ِ
ِ

)گ ۱۳پ(

)در ﻋﮑﺲ و ﺗﺒﺪﯾﻞ( در ﻣﺪح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و وﺻﻒ ﭘﯿﻞ او:

اﺑﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﺑـﺎد اﻧـﺪر و ﺑﺎدﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﺎﻣﻮن
ّ
)در ﻟﻒ و ﻧﺸﺮ(:

ﻣـــﻮی و رﺧﺴــــﺎر و ﻏﻤـــﺰه و ﻟــــﺐ او

ﺻﺤﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮه اﻧـﺪر و ﮐﻮﻫﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺻـﺤﺮا
)گ ۶پ(

ﺷـــــﺐ و روز آﻣﺪهﺳـــــﺖ و درد و ﺷـــــﻔﺎ
)گ ۸رـ ۸پ(

)در ﺗﻘﺴﯿﻢ(:

ﭼﻮ رای ﺑﺰم ﮐﻨﺪ ،ﺑﺰم او ﻫﻤﻪ ﻃـﺮب اﺳـﺖ

ﭼــﻮ رای رزم ﮐﻨــﺪ ،رزم او ﻫﻤــﻪ ﻇﻔــﺮ اﺳــﺖ
)گ ۱۱پ(

٢٢٤

/
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ّ
)در ﻟﻒ و ﻧﺸﺮ( در ﻣﺪح ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ:

ﺣﮑـــﯿﻢ را و ﺳـــﺘﺎﯾﻨﺪه ١٠را و دﺷـــﻤﻦ را

ﺳـــﺨﻦﮔﺰار ﺷـــﺪ و ﺣـــﻖﮔﺰار و ﻧﯿﺰهﮔـــﺬار

١١

)گ ۸ر(
)در اﺳﺘﺘﺒﺎع( در ﻣﺪح ﻧﺼﺮﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ:

در آن زﻣﺎن ﮐـﻪ ﺳـﭙﺎﻫﺖ ﺟﺒـﺎل را ﻫـﺎﻣﻮن

ﮐﻨﻨـــﺪ ،و ﮔـــﺮدد از ﮔﺮدﺷـــﺎن ﺑﺤـــﺎر ﻗﻔـــﺎر

ﺟﻬﺎن ز ﺑﺤﺮ و ﺟﺒﻞ ﺑﯽﻧـﻮا ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ

ز ﺣﻠـﻢ و ﺟــﻮد ﺗـﻮ ﺧﯿــﺰد دﮔـﺮ ﺟﺒــﺎل و ﺑﺤــﺎر
)گ ۱۸ر(

)در ﺗﺠﻨﯿﺲ ﻻﺣﻖ(:

١٢
ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن را و ﻣﻠـﮏ را
ای ﺧﺴﺮوی ﮐﻪ ِ

ﺑﺨﺸﻨﺪه ﭼـﻮن ﺑﻬـﺎری و رﺧﺸـﻨﺪه ﭼـﻮن ﻧﻬـﺎر

)در ﺟﻤﻊ ﻣﻊ ّ
اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ( در ﻣﺪح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و وﺻﻒ ﻣﻔﺎزه:

)گ ۲۷ر(

ْ
زﻣﯿﻨﺶ روده و ﺳﺨﺖ و درﺷﺖ و اﻏﺒـﺮ ﺑـﻮد
ْ
ﭼﻮ روی ْ
ﻧﺎﺧﻦ روده ،ﭼﻮ روی ﺳﻨﺪان ﺳﺨﺖ

ﻫﻤﯿﻦ ﺻـﻔﺖﻫﺎ در ﻃـﻮل و ﻋـﺮض او ﻣﻀـﻤﺮ
ﭼــﻮ روی ّاره درﺷــﺖ و ﭼــﻮ روی ﺑ ْ
ــﻪ اﻏﺒــﺮ
ِ

ﭘﯿــﺪا ﺷــﻮد ّ
ﻋــﺪو ]و[ وﻟــﯽ را ز دﺳــﺖ او

در ﻣﻐـــﺰ ﮐـــﺎن آﻫـــﻦ و در ﮐﯿﺴـــﻪ ﮐـــﺎن زر

)گ ۱۰پ(

)در ﻏﻠﻮ(:

)گ ۱۳پ(
)در ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻼﻣﯽ( در ﻣﺪح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد:

ﻫﻤﯿﺸــﻪ دوﻟــﺖ او ﭘﺎﯾــﺪار ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد

ﯾﮑــﯽ دﻟﯿــﻞ ﺗــﻮ را ﺑــﺲ ﺣــﺪﯾﺚ اﺑــﺮاﻫﯿﻢ
ﺑﻪ وﻗﺖ ﮐﻮدﮐﯽ اﻧﺪر ﮐﻪ آن ﺑﺘـﺎن ﺑﺸﮑﺴـﺖ

ﺑـــﺮﯾﻦ ﻫـــﺰار دﻟﯿﻠﺴـــﺖ و ﺻـــﺪﻫﺰار اﺛـــﺮ
ﮐــﻪ ﺧﻮاﻧــﺪهای ز ﮐﺘــﺎب و ﺷــﻨﯿﺪهای ﺑــﻪ ﺧﺒــﺮ
ﻧﻬـــﺎد ﺑـــﺮ َﮐﺘـــﻒ آن ﺑـــﺖ ﺑـــﺰرگ ﻃﺒـــﺮ

 .١٠ﻧﺴﺨﻪ» :ﺳﺘﺎﻧﻨﺪه«.
 .١١ﻧﺴﺨﻪ» :ﺳﺨﻦﮔﺬار ﺷﺪ و ﺣﻖﮔﺬار و ﻧﯿﺰهﮔﺰار« .ﺑﺮای ﺗﻔﺎوت ﮔﺬار و ﮔﺰار :ﻧﮏ .ﺻﺎدﻗﯽ.۱۳۹۰ ،
 .١٢ﻧﺴﺨﻪ» :ﺧﺴﺮو«.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﺒﻂ ﻧﺴﺨﻪ.
.١٣
ِ

١٣

اﺷﻌﺎری ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻠﺨﯽ )ﻧﺪا ﺣﯿﺪرﭘﻮر ﻧﺠﻒآﺑﺎدی( ٢٢٥ /

ﭼﻮ ﺳﻮی ﺑﺘﮑﺪه ﺑﺎﯾﺴﺖ رﻓﺖ و وﻗـﺖ آﻣـﺪ

ﺑﺮﻓــــﺖ زود و ﺑﺘــــﺎن را ﺷﮑﺴــــﺘﻪ دﯾــــﺪ آذر

ﺑﮕﻔــﺖ ﮐــﺎی ﭘﺴــﺮ اﯾــﻦ ﻧــﺎﻣﻮر ﺧــﺪاﯾﺎن را

ﭼﻨـﯿﻦ ﮐـﻪ ﮐـﺮد ﮐــﻪ از ﺧﺸﻤﺸـﺎن ﻧﮑـﺮد ﺣــﺬر

ﺟــﻮاب داد ﺑ ـﺮاﻫﯿﻢ و ﮔﻔــﺖ آن ﺑــﺖ ﮐــﺮد

ﺗﺒــﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺳــﺖ ،اﯾﻨــﮏ ﺑــﻪ ﺳــﻮی او ﺑﻨﮕــﺮ
ﮐﻪ او ﻧـﻪ ﺟﺎرﺣـﻪ دارد ﻧـﻪ ّ
ﺣـﺲ ﺳـﻤﻊ و ﺑﺼـﺮ

ﺑــﺮون ﺧــﺪاﯾﺶ ﭼــﺮا ﻧﻤــﺎز ﺑــﺮی
ﻫﻤــﯽ
ِ

ﮐــﺰو ﻧــﻪ ﻧﻔــﻊ ﭘﺪﯾــﺪ آﯾــﺪت ﻧــﻪ ﻧﯿــﺰ ﺿــﺮر
ﺷﮑﺴــﺖ و ّ
ﺣﺠ ـ ِﺖ ﺗﻮﺣﯿــﺪ ﮔﻔــﺖ ﭘــﯿﺶ ﭘــﺪر
ﺑﮑــﺮد ﺑــﺎﻗﯽ ﺗــﺎ ﺣﺸـــﺮ ﺑــﯽ ﻓﺴــﺎد و ﻏﯿـــﺮ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺴﺮوان ﮐﺮدهﺳـﺖ
ﺑﻪ ﺳﻨﺪ و ﻫﻨﺪ
ِ

ﻫـــﺰار ﺑﺘﮑـــﺪه وﯾـــﺮان ،وزو ﺳـــﺘﺮده ﺻـــﻮر
ْ
ﺑﻤﺎﻧـــﺪ ﺧﻮاﻫـــﺪ از اﻣـــﺮوز ﺗـــﺎ ﮔـــﻪ ﻣﺤﺸـــﺮ

ﺟــﻮاب داد ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻓﻌــﻞ او ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺑــﻮد
ِ
ﺑــﻪ رﻓــﻖ ﮔﻔــﺖ ﺑ ـﺮاﻫﯿﻢ ﮐــﺎی ﭘــﺪر ﭼــﻮﻧﯽ
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ آﻧﮑـﻪ ﺑﺘـﯽ ﭼﻨـﺪ را ﺧﻠﯿـﻞ ﺧـﺪای
ّ ِ
ﺧﺪای دوﻟـﺖ اﺳـﻼم را ﮐـﻪ ﻣﻠـﺖ اوﺳـﺖ
ﺑـﺲ اﯾـﻦ دﻟﯿــﻞ ﮐـﻪ در ﺧﺎﻧـﺪان او دوﻟــﺖ

ﮐـﻪ ﺗــﻮ ﺑـﻪ دﺳــﺖ ﺧـﻮد او را ﻧﮕﺎﺷــﺘﯽ ١٤ﭘﯿﮑــﺮ

)گ ۱۴پ ـ ۱۵ر(
)در ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ(:

زﺑﻬــﺮ آﻧﮑــﻪ ﺑﻤﺎﻧــﺪ ﺑــﻪ ﻧﻌــﻞ ﻣﺮﮐــﺐ او
ِ
ِ
)در ﺗﻨﺴﯿﻖ ّ
اﻟﺼﻔﺎت( در ﻣﺪح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد:

ﺳﺨﻦ
ای داﻧﺶدوﺳــﺖ
ﺷــﻨﺎس ﻣﻌــﺎﻧﯽﻓﺰ ِ
ِ
)در ّرد اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﯽ ّ
اﻟﺼﺪر )ﺗﺠﻨﯿﺲ ﺗﺎم((:

ﺑـ ِـﺮ ﺧــﺪای ﺧﻄــﺮ ﻣــﺮ ﺗــﻮ را و دﺷــﻤﻦ ﺗــﻮ
)در اﺷﺘﻘﺎق(:
راﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺸﺖ و ﺟﻬﺎن ﺳﺮﺑﻪﺳﺮ ﻣﺤﺎط

١٥

ز اﺧﺘــــﺮان ﻓﻠــــﮏ ﺗﯿﺰروﺗﺮﺳــــﺖ ﻗﻤــــﺮ
)گ ۱۵پ(

ُ
ﺶ رﻫــــﯽﭘــــﺮور
ﺟﻬﺎن
ِ
ﮔﺸــــﺎی ﻣﺒــــﺎرزﮐ ِ

)گ ۱۶پ ـ ۱۷ر(

ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﯽﺧﻄــﺮ و ﻣﺎﻧــﺪه در ﻣﯿــﺎن ﺧﻄــﺮ
)گ ۲۸پ ـ ۲۹ر(

دﺳﺘﺶ ﻣﻌﯿﻞ ﮔﺸﺖ و ﺟﻬـﺎن ﺳـﺮﺑﻪﺳـﺮ ﻋﯿـﺎل
)گ ۲۸ر(

 .١٤ﻧﺴﺨﻪ» :ﯨﻪ ﮐﺎاﺷﺘﯽ«
 .١٥ﻧﺴﺨﻪ» :اﺧﺘﺮآن«.

٢٢٦

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

)در اﻟﻤﺎم و ﺳﻠﺦ( در ﻣﺪح اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ ﻧﺼﺮﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ:

ﻧﮑﺎﺳــﺘﯽ ﻣــﻪ از اﯾــﻦ ﻓﺨــﺮ اﮔــﺮ ﺑﺪاﻧﺴــﺘﯽ

ّ
ﺳـــﻢ اﺳـــﺒﺶ را ﻣﺎهﭘﯿﮑﺮﺳـــﺖ ﻧﻌـــﺎل
ﮐـــﻪ
)گ ۴۳ر(

)در ﺣﺴﻦ ﻣﻘﻄﻊ( در ﻣﺪح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد:

ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺗــﺎ ﺷــﺮف آرﻧــﺪ ﻋــﺎﻗﻼن ﺑــﻪ ﻫﻨــﺮ

ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺗــﺎ ﻃــﺮب آرﻧــﺪ ﻋﺎﺷــﻘﺎن ﺑــﻪ وﺻــﺎل

ـﺎل ﻧﺴــﺎ
ﻫﻤﯽﺑــﻮد ﺑــﻪ ﺟﻤــﺎل اﻧــﺪرون ﮐﻤـ ِ

ﺟﻤــﺎل رﺟــﺎل
ﻫﻤﯽﺑــﻮد ﺑــﻪ ﮐﻤــﺎل اﻧــﺪرون
ِ

ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺎی و ﺑﺪاﻧﺪﯾﺶ ﺑﻨـﺪ و ﮔـﻨﺞ آﮔـﻦ

ﺣﺼــﺎر ﮔﯿــﺮ و ﻣﺨــﺎﻟﻒ ﮐــﺶ و ﺳــﭙﺎه آﻏــﺎل

ز دﻫــﺮ داد ﮐﺮﯾﻤــﺎن و اﻫــﻞ ﻓﻀــﻞ ﺑــﺪه

و ﮔــﺮ ﺳــﺘﯿﺰه ﮐﻨــﺪ دﻫــﺮ ﮔــﻮش دﻫــﺮ ﺑﻤــﺎل

ﺑﻪ دل ز ﻋﻘﻞ ﺑﻨﺎز و ﺑﻪ ﮐﻒ ز ﮔـﻨﺞ ﺑـﺒﺨﺶ

)در ّ
ﺗﻌﺠﺐ(:

اﮔــﺮ ﻣـــﻨﻢ ز دو دﯾـــﺪه در آب ﻏﺮﻗﻪﺷـــﺪه

١٦

ﺑﻪ ﺟـﺎن ز ﺣـﻖ ﺑﻔـﺰای و ﺑـﻪ ﺗـﻦ ز ﻟﻬـﻮ ﺑﺒـﺎل

)گ ۵۲پ(

ﭼﺮاﺳﺖ ﺳﺎﻋﺪ ﺳـﯿﻤﯿﻦ ﺗـﻮ ﭼـﻮ ﻣـﺎﻫﯽ ﺷـﯿﻢ؟
)گ ۱۹ر ـ ۱۹پ(

)در ﺗﻘﺎﺑﻞ( در ﻣﺪح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد:

ﺑـﺎد ﺳـﺨﺖ
ﭼﻮن ِ
ﮐﺎه ﺳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﯿﺶ ِ

در ﭘـــﯿﺶ ﺣﻤﻠـــﮥ ﺳـــﺒﮑﺶ ﻟﺸـــﮑﺮ ﮔـــﺮان

اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ و ّ
)در ﺟﻤﻊ ﻣﻊ ّ
اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ( در ﻣﺪح ﺣﺴﻦ ﻣﯿﻤﻨﺪی:

ـــــﺮ ﻃﻮﻓــــــﺎن ﻧــــــﻮح داﻧﺴــــــﺘﯽ
اﺑـ ِ
آب از آن اﺑـــــﺮ ﺑـــــﺮ زﻣـــــﯿﻦ ﺑﺎرﯾـــــﺪ
ﺳـ ْ
ــﺒﺐ آن ُﺑـــﺪ ﻋـــﺬاب را ﮐـــﻪ ﮔﺬﺷـــﺖ

)گ ۲پ(

ــــﺮ ﻃﻮﻓـــــﺎن ﺧﻮاﺟـــــﻪ ﻧﯿـــــﺰ ﺑـــــﺪان
اﺑـ ِ
ّزر از اﯾـــــﻦ اﺑـــــﺮ ﺑـــــﺮ ﺟﻬـــــﺎن ﺑـــــﺎران
ﺳــــﺒﺐ رﺣﻤــــﺖ آﻣــــﺪ اﯾــــﻦ ﻃﻮﻓــــﺎن
ِ

)گ ۱۱ر(

)در ﺗﺠﻨﯿﺲ ﻧﺎﻗﺺ(:

ﻧﺸـــــﺪ آﺳـــــﻮده رای ﺗـــــﻮ ز ﻋﻄـــــﺎ

ﺳــــﻮده ﺷــــﺪ دﺳــــﺖ ﺧـــــﺎزن و ّوزان

١٧

)گ ۲۵پ(
 .١٦ﻧﺴﺨﻪ» :ﺑﻔﺰآی«.
 .١٧ﻧﺴﺨﻪ» :وز آن«.

اﺷﻌﺎری ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻠﺨﯽ )ﻧﺪا ﺣﯿﺪرﭘﻮر ﻧﺠﻒآﺑﺎدی( ٢٢٧ /
)در اﻟﻤﺎم و ﺳﻠﺦ( در ﻣﺪح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و در ﻓﺘﺢ ﺣﺼﺎر ﻣﻬﺎون:

ــﺘﮕﺎن ﺳـــﺮ ﺗﯿـــﻎ ﺷـــﻬﺮﯾﺎر ﻋﺠـــﻢ
ز ﮐﺸـ ِ

ﮐــﻪ ﺗــﺎ ﻗﯿﺎﻣــﺖ ﻣــﺮ ﺗﯿــﻎ ﺷــﺎه ﻋــﺎﻟﻢ را

از آن ﺣﺼــﺎر ﺑــﻪ درﯾــﺎی ِﺳــﺒﺮ ١٨ﺷــﺪ ﭼﻨــﺪان
ﻫﻤﯽﺑﺮﻧــــﺪ ﻧﻬﻨﮕــــﺎن و ﻣﺎﻫﯿــــﺎن ﻣﻬﻤــــﺎن

)گ ۴۱ر(
)در ارﺳﺎل اﻟﻤﺜﻞ(:

ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ز ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﺎﻧﮓ ﻧﺎﯾـﺪ ﻫـﯿﭻ

دو دﺳــﺖ ﺑﺎﯾــﺪ ﺗــﺎ ﺑﺎﻧــﮓ ﺑﺮﺷــﻮد ز ﻣﯿــﺎن

١٩

)گ ۴۹ر(
)در ارﺳﺎل اﻟﻤﺜﻞ( در ﻣﺪح ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﯿﻤﻨﺪی:

ﭼــﻮن ﺗــﻮ ای ﺧﻮاﺟــﻪ ﻣــﺮ ﻣــﺮا ﮔﺸــﺘﯽ

ﮔﺸــــﺖ ﮔﯿﺘــــﯽ ﻣــــﺮا ﮐــــﺮان ﺑــــﻪ ﮐــــﺮان

ﭼــﻮن ﺧــﺪای از ﮐﺴــﯽ ﺷــﻮد ﺧﺸــﻨﻮد

ﻧــــﻪ ﺑﻬﺸــــﺘﺶ ﺑــــﻪﮐﺎر و ﻧــــﻪ رﺿــــﻮان
)گ ۴۹ر(

)در ﺗﺮﺻﯿﻊ(:

رﺿــﺎی او ز ﺳــﻌﺎدت دﻻﻟﺘﯿﺴــﺖ ﺑــﺰرگ

ﻫـــﻮای او ز ﺟﻼﻟـــﺖ ﻋﻼﻣﺘﯿﺴـــﺖ ﻣﺒـــﯿﻦ
)گ ۳۰ر(

 .١٨ﻧﺴﺨﻪ» :ﺳﻨﺮ« .آﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺼﺎر ﻣﻬﺎون ﺑﻮده» ،ﺟﻮن« ﻧﺎم داﺷﺘﻪ )ﮔﺮدﯾﺰی ،(۱۸۳ :۱۳۴۷ ،وﻟـﯽ ﻋﻨﺼـﺮی از
ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﺎﺷـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ
ﻧﺸﺪ .ﺿﺒﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺳﻨﺪ« ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﺪوﻟﯽ از ﻧﻬﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﯽ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ آﻣﺪه،
ﻧﺎم ﻧﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﺳﺒﺮ« دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و در ﻣﺘﻦ آورده ﺷﺪّ .
اﻟﺒﺘﻪ اﺑﻮرﯾﺤﺎن در ﺟﺎی
ِ
دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎﺑﺶ درﺑﺎرۀ »ﺳﺒﺮ« و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷـﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺮ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﻗﻠﻌﮥ ﯾﺎدﺷﺪه ارﺗﺒﺎط دارد )ﺑﯿﺮوﻧﯽ .(۲۱۵ :۱۹۵۸ ،در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺎم
دﯾﺪه ﻧﺸﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی در ﺳﺎل ۴۰۹ق ﻗﻠﻌﮥ ﻣﻬﺎون و ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻌـﮥ دﯾﮕـﺮ را ﻓـﺘﺢ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﮔﺮدﯾـﺰی،
 .(۱۸۳ :۱۳۴۷ﻋﻨﺼﺮی در ﻗﺼﯿﺪهای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ »ﻗﻮﯾﺴﺖ دﯾﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ آﯾﺖ
ِ
ً
ﻓﺮﻗﺎن  /ﭼﻨﺎنﮐﻪ ّ
ﺣﺠﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ راﯾﺖ ﺳﻠﻄﺎن«( )ﻋﻨﺼﺮی .(۲۵۶-۲۵۱ :۱۳۶۳ ،دو ﺑﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺎﻫﺮا از ﻫﻤـﯿﻦ
ً ّ
ﻧﺒﻮدن آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﻗﺼﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ِ
از ﯾﮑـــﯽ دﺳـــﺖ ﺗـــﻮ ﺑـــﯽ دﺳـــﺘﯽ دﮔـــﺮ
ــــﮓ ﮐـــــﻒ زدن ﻧﺎﯾـــــﺪ ﺑـــــﻪ در
 .۱۹ﻫـــــﯿﭻ ﺑﺎﻧـ ِ
)ﻣﻮﻟﻮی(۲۵۱/۲ :۱۳۶۳ ،
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)در اﻟﻤﺎم و ﺳﻠﺦ( در ﻣﺪح اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ:

ﯾـــﮏ ﺗﻨﺴـــﺖ از ﻋـــﺪد ﭼـــﻮ درﻧﮕـــﺮی

٢٠

وز ﻫﻨــــﺮ ،ﺻــــﺪﻫﺰار ﺗــــﻦ ﺑــــﻪ ﯾﻘــــﯿﻦ
)گ ۴۲پ(

)در ﺗﻘﺎﺑﻞ( ﻣﺪح اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻤﺪوﯾﯽ:

ﻓﻠــــﮏ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﺴــــﺖ و ﺗــــﻮ ﺑﺎﺛﺒــــﺎﺗﯽ

ﭼـــﻮ ّ
ﻃﻤـــﺎع ﺑﯿﻨـــﯽ ﭼﻨـــﺎن ﺑﺮﻓـــﺮوزی

ﺟﻬــــﺎن ﺑﺎﻋﻮارﺳــــﺖ و ﺗــــﻮ ﺑﯽﻋــــﻮاری
)گ ۲پ(

ﮐــﻪ ﮔــﻮﯾﯽ ﻃﻤــﻊ را ﺑــﻪ ﺟــﺎن ﺧﻮاﺳــﺘﺎری

٢١

)گ ۳۸ر(
)در اﻋﺘﺮاض(:

٢٢

ﺑــﻪ روز ﺟــﻮاﻧﯽ ـ ﮐــﻪ ﭘﺎﯾﻨــﺪه ﺑــﺎدت ـ

ﭼــــﻮ ﭘﯿــــﺮ ﺟﻬﺎندﯾــــﺪه اﻧــــﺪر وﻗــــﺎری
)گ ۴۹پ(

اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﯿﺖ اﺧﯿﺮ در ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ از ﯾـﮏ
ﻗﺼﯿﺪه و در ﻣﺪح اﺑﻮﺳﻬﻞ ﺣﻤﺪوی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻪ ﺑﯿﺖ آﺧﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﮔﻔﺘـﻪﻫﺎی ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻬﻘﯽ اﺳﺖ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ذﯾﻞ ﺣﻮادث ۴۲۴ق ،ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺣﻤـﺪویﻧﺎم اﺷـﺎره ﺷـﺪه
)ﺑﯿﻬﻘﯽ (۳۵۱/۱ :۱۳۸۸ ،و در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ از او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﺎردان و ﺑﺎﮐﻔﺎﯾـﺖ
ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۳۸۱ ،۱۳۹ :
ّرد اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﯽ ّ
اﻟﺼﺪر )اﺷﺘﻘﺎق(

ز ﮔــــﻨﺞ ﻣــــﺎل ﺟﺴــــﺘﻦ ﺗــــﻮ ﻣﻠــــﻮﻟﯽ

ﺑـــــﻪ رﻧـــــﺞ ﻣـــــﺎل دادن ﺑـــــﯽﻣﻼﻟـــــﯽ
)گ ۲۹ر(

در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺴﺨﻪ ۴۰۰۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ ۵۱ ،ﺑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﻋﻨﺼﺮی ﮐـﻪ در
ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اراﺋﻪ ﮔﺸﺖ .ﻣﺘﻦ رﺳـﺎﻟﮥ ﺑـﺪﯾﻊ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
دﯾﻮان و ﻣﻨﺎﺑﻊ ِ
ِ
 .٢٠ﻧﺴﺨﻪ» :ﺻﺪ از ﺗﻦ« .در دﯾﻮان ﻗﻮاﻣﯽ رازی ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ای از ﻋﺪد ﯾﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﺻـﺪﻫﺰار ﻣـﺮد) ...ﻗـﻮاﻣﯽ
رازی.(۴ :۱۳۳۴ ،
 .٢١ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﺷﺎرۀ واﺿﺢ و ﺻﺮﯾﺤﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 .٢٢ﻧﺴﺨﻪ» :ﺟﻮآﻧﯽ«.

اﺷﻌﺎری ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻠﺨﯽ )ﻧﺪا ﺣﯿﺪرﭘﻮر ﻧﺠﻒآﺑﺎدی( ٢٢٩ /

ﮔﺬﺷﺘﻪ از آنﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻼﻏﯽ اﻫﻤﯿـﺖ دارد ،از ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺧـﻮرداری از ﺷـﻌﺮ ﺷـﺎﻋﺮان ﻗـﺪﯾﻢ ﻧﯿـﺰ
ً
وﺟـﻮد ۵۱
ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ در ﺛﺒﺖ اﺑﯿﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ دﻗﯿﻖ ﺑﻮده اﺳـﺖ.
ِ
درﺧﻮر ِ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ِ
ً
ﺑﯿــﺖ ﻧــﻮ از ﻗﺼــﺎﯾﺪ ﻋﻨﺼــﺮی در اﯾــﻦ رﺳــﺎﻟﮥ ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﮐﻢﺣﺠــﻢ ،اﻫﻤﯿــﺖ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ آن را در
ّ
ﺗﺼﺤﯿﺢﻫﺎی ﻣﺠﺪد از دﯾﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ّ
ـ اوﺣﺪی ﺑﻠﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۸۹ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﯿﻦ و ﻋﺮﺻﺎت اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎری و آﻣﻨﻪ ﻓﺨﺮ اﺣﻤﺪ .ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ج .۵ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
ـ ﺑﺸﺮی ،ﺟﻮاد )» .(۱۳۹۸ﺑﺮﺧﯽ اﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ از ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم و اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی در ﭼﻨﺪ
ﻣﺄﺧﺬ ﮐﻬﻦ« .ﮐﻬﻦﻧﺎﻣﮥ ادب ﭘﺎرﺳﯽ ،س ،۱۰ش.۱۴۶-۱۲۳ :۱
ـ ﺑﺸﺮی ،ﺟﻮاد .ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﺳﯿﻔﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ).(۱۳۹۹
ـ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن )۱۹۵۸م( .ﻓﯽ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ .ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻪ.
ّ
ـ ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ) .(۱۳۸۸ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ج .۱ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﯾﺎﺣﻘﯽ و ﻣﻬﺪی
ّ
ﺳﯿﺪی .ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.
ّ
ـ ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )۱۴۲۰ق( .ﯾﺘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻫﺮ ﻓﯽ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻫﻞ اﻟﻌﺼﺮ ،ج .۵ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻔﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﯿﺤﻪ .ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
ـ ﺟﺎﻣﯽ ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ) .(۱۳۷۰ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺎﺑﺪی .ﺗﻬﺮان:
اﻃﻼﻋﺎت.
ـ ﺣﺎﺟﯽﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ﺑﯽﺗﺎ( .ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ اﺳﺎﻣﯽ اﻟﮑﺘﺐ و اﻟﻔﻨﻮن .ﺗﺤﻘﯿﻖ
ّ
ّ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎﻟﺘﻘﺎﯾﺎ و اﻟﻤﻌﻠﻢ رﻓﻌﺖ ﺑﯿﻠﮕﻪ اﻟﮑﻠﯿﺴﯽ .ﺑﯿﺮوت :دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.
ـ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ) .(۱۳۹۰ﻓﻬﺮﺳﺖ دﺳﺘﻨﻮﯾﺴﻬﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( .ﺗﻬﺮان:
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
ـ ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ،ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻫﻤﺎماﻟﺪﯾﻦ ) .(۱۳۸۰ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ ﻓﯽ اﺧﺒﺎر اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ،ج .۲ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺧﯿﺎم.
ـ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﻋﻨﺼﺮی ).(۱۳۶۳
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ـ دراﯾﺘﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ) .(۱۳۹۱ﻓﻬﺮﺳﺘﮕﺎن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﯾﺮان )ﻓﻨﺨﺎ( ،ج  .۱۵ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد
و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان.
ّ
ـ رازی ،ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ) .(۱۳۸۸اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺷﻌﺎر اﻟﻌﺠﻢ .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺳﯿﺮوس ﺷﻤﯿﺴﺎ .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ.
ـ راوﻧﺪیّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ) .(۱۳۳۳راﺣﺔ اﻟﺼﺪور و آﯾﺔ اﻟﺴﺮور در ﺗﺎرﯾﺦ آل ﺳﻠﺠﻮق .ﺑﻪ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ـ ﺳﻠﻄﺎنزاده ،ﺷﻬﻨﺎز )» .(۱۳۹۷ﮐﻤﺎل ﺧﺠﻨﺪی« .در :داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ .ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻌﺎدت .ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ-۲۶۰/۹ :
.۲۶۲
ّ
ـ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،دوﻟﺘﺸﺎه ﺑﻦ ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ) .(۱۳۸۲ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺸﻌﺮاء .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ادوراد ﺑﺮاون .ﺗﻬﺮان:
اﺳﺎﻃﯿﺮ.
ـ ﺳﯿﻔﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ) .(۱۳۹۹رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺸﺎق و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺘﺎق .ﻧﺴﺨﻪﺑﺮﮔﺮدان
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۰۰۵در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﻟﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻮاد ﺑﺸﺮی .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ.
ـ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻋﻠﯽاﺷﺮف )» .(۱۳۹۰ﺑﺮﮔﺰار ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺬار« .ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮ ﯾﺴﯽ ،ش.۱۵-۲ :۴
ـ ﺻﻔﺎ ،ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ) .(۱۳۶۹ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت در اﯾﺮان ،ج .۳ﺗﻬﺮان :ﻓﺮدوس.
ـ ﺻﻔﺮی آقﻗﻠﻌﻪ ،ﻋﻠﯽ ) .(۱۳۹۵اﺷﻌﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻣﺘﻮن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۷۰۰ﻫﺠﺮی ،ج .۲ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ.
ـ ﻋﺒﺪﻋﻠﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪ )» .(۱۳۷۲اﺑﻮﺳﻬﻞ ﺣﻤﺪوی« .در :داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ .زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻇﻢ
ﺑﺠﻨﻮردی .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ.۵۷۲-۵۷۰/۵ :
ـ ﻋﻨﺼﺮی ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ) .(۱۳۴۱دﯾﻮان .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺤﯿﯽ ﻗﺮﯾﺐ .ﺗﻬﺮان :اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ.
ـ ــــــــــــــ ) .(۱۳۴۲دﯾﻮان .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ّ
ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻨﺎﯾﯽ.
ـ ــــــــــــــ ) .(۱۳۶۳دﯾﻮان .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ّ
ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ،چ .۲ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻨﺎﯾﯽ.
ّ
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﺸﯿﮥ ﻣﻮﻟﻮی ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﯿﻊ .ﺑﻪ
ـ ــــــــــــــ )۱۹۶۷م( .واﻣﻖ و ﻋﺬرا .ﺑﺎ
ﮐﻮﺷﺶ اﺣﻤﺪ ّرﺑﺎﻧﯽ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن :داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺠﺎب.
ـ ﻋﻮﻓﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۹۰۳ﻟﺒﺎب اﻻﻟﺒﺎب .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ادوارد ﺑﺮاون ،ج .۲ﻟﯿﺪن :ﺑﺮﯾﻞ.
ـ ّﻓﺮﺧﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻮﻟﻮغ ) .(۱۳۴۹دﯾﻮان .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ّ
ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ .ﺗﻬﺮانّ :زوار.
اﻟﺘﺎرﯾﺦ ّ
ـ ﻗﺮهﺑﻠﻮط ،ﻋﻠﯽ اﻟﺮﺿﺎ و أﺣﻤﺪ ﻃﻮران ) ۲۰۰۱م( .ﻣﻌﺠﻢ ّ
اﻟﺘﺮاث اﻻﺳﻼﻣﯽ ﻓﯽ ﻣﮑﺘﺒﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻗﯿﺼﺮی :داراﻟﻌﻘﺒﺔ.

اﺷﻌﺎری ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻠﺨﯽ )ﻧﺪا ﺣﯿﺪرﭘﻮر ﻧﺠﻒآﺑﺎدی( ٢٣١ /

ـ ﻗﺮﯾﺐ ،ﯾﺤﯿﯽ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﻋﻨﺼﺮی ).(۱۳۴۱
ـ ــــــــــــــ )» .(۱۳۵۳ﻫﻔﺖ ﻗﺼﯿﺪۀ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻋﻨﺼﺮی« .داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ش.۱۳۴-۱۲۵ :۴
ـ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۶۳ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﻗﺰوﯾﻨﯽ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ.
ّ
ّ
ـ ﻗﻮاﻣﯽ رازی ،ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ) .(۱۳۳۴دﯾﻮان .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ .ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ
ﺳﭙﻬﺮ.
ـ ﮔﺮدﯾﺰی ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎک ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ) .(۱۳۴۷ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدﯾﺰی .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ
ﺣﺒﯿﺒﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
ـ ﻣﺸﺎر ،ﺧﺎنﺑﺎﺑﺎ ) .(۱۳۵۱ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ج .۲ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﻟﻒ.
ّ
ّ
ـ ﻣﻨﺰوی ،اﺣﻤﺪ ) .( ۱۳۴۹ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ج .۳ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪای.
ّ
ّ
ـ ﻣﻮﻟﻮی ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۶۳ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی ،ج .۲ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ رﯾﻨﻮﻟﺪ ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن .ﺗﻬﺮان:
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ـ ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ) .(۱۳۶۳ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ در اﯾﺮان و در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ج .۱ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮوﻏﯽ.
ـ ﻧﻮاﺋﯽ ،ﻋﻠﯿﺸﯿﺮ ) .(۱۳۶۳ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ .ﺑﻪ ﺳﻌﯽ و اﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ .ﺗﻬﺮان:
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی.
ـ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻇﻬﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ )۲۰۰۴م( .ﺳﻠﺠﻮقﻧﺎﻣﻪ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ای .اﯾﭻ .ﻣﻮرﺗﻦ .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ :ﺑﻨﯿﺎد ﯾﺎدﮔﺎر
ای .ﺟﯽ .داﺑﻞ ﯾﻮ .ﮔﯿﺐ.
ـ واﻟﻪ داﻏﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ ) .(۱۳۸۴رﯾﺎض اﻟﺸﻌﺮاء ،ج .۳ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﺟﯽ ﻧﺼﺮآﺑﺎدی.
ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.
ّ
ـ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ) .(۱۳۸۶ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ )ﺗﺎرﯾﺦ آل ﺳﻠﭽﻮق( .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ
روﺷﻦ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.
ـ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ )» .(۱۳۵۷اﺑﻮﺳﻬﻞ َﺣﻤﺪوی« .در :داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ اﯾﺮان و اﺳﻼم .زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺣﺴﺎن
ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ .ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب.۱۰۵۴-۱۰۵۳/۸ :

- Karatay, Fehmi Edhem (1961). Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi Farsça
Yazmalar Kataloğu. İstanbul: Topkapi Sarayi Müzesi.

