
               
 
 
 
 
 
 

   اشعار نويافتة شاعران قديم كرمان 
  الهيدر سفينة سعد

   مهرداد چترايي                

                       چكيده
تري از بعض ابيات  هم تصحيح كاملهاي شعري  و سفينه جنگهابررسي دقيق و بازنگري 

ه آثار هم دستيابي ب دهد و ميياب آنها به دست  اشعار تازه شاعران شناخته شده و
  . كند ميشعراي گمنام فارسي را ممكن 

و  »الهيسـفينة سـعد  «ضمن معرفـي دستنويسـي موسـوم بـه     ، نويسندة اين مقاله
كـه در  ـــ   سفينهاشعار چند شاعر قديم كرمان را از نسخة خطي آن ، دة آنكننتدوين

تصحيح كرده است و از مقايسـة  ــ  شود ميكتابخانة مجلس شوراي اسالمي نگهداري 
كوشـيده اسـت تـا صـورت     ، آن شاعران منتشر شـده  دربارةابيات با پژوهشي كه  آن

  . ه كندئكرمان اراششم و هفتم  يها تري از كارنامة چند شاعر سده كامل
  
  .اشعار نويافته ،تصحيح ،شاعران قديم كرمان ،الهيسعدسفينة  ،فارسي شعر: ها كليد واژه
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  مقدمه
ي خطي محفوظ در بعض ها ه نسخهتر بدر سالهاي اخير با دسترسي آسان

معرفي و تحليل  ها ي داخل و خارج كشور تعدادي از آن مجموعهها كتابخانه
ي ارزشمندي در حوزة تصحيح متون و بازشناسي شاعران گمنام هاشده و آگاهي

  . و آثار آنها ارائه شده است
از براي شناسايي نام و شعر تعدادي «يكي از پژوهشهايي كه در سالهاي اخير 

كه  شاعران قديم كرمان، كتابي است با عنوان صورت گرفته» شاعران قديم
  . آن را به سامان آورده است ،افضليپژوهشگر كوشا و فاضل، علي مير

شاعر قديم ديار  26ي نويافتة اشعار ها شرح احوال و نمونه دربردارندة كتاب
، ر كرمانينام و شعر بعضي از اين شاعران مثل محمود منو«است كه  كرمان

نجيب كرماني و ، الدين حسن شهرويهنجم، محمود كرماني، شمس اوحد كرماني
در اين پژوهش ارائه شده است و آگاهي » بار ، براي نخستينطغرل كرماني

در ، مربوط به چند شاعر ديگر به وسعت و جامعيتي كه در كتاب مذكور آمده
شگر در اصلي پژوهقصد  .)6 :1386 ميرافضلي(شده است جاي ديگري درج ن

جمعي از شاعران زوال  بهرفته و رو دستميراث از«كتاب مذكور اين بوده كه 
  . )7 :همان(» آورد از منابع پراكنده خطي و چاپي يكجا گرد ...گمنام اين ديار را

از تالش و كوشش گستردة جناب  كتابنامة پاياني اين پژوهش نشان
مأخذ  35ب و مقالة چاپ شده و كتا 130جستجو در بيش از ؛ افضلي داردمير

ي هاخطي براي دستيابي به اطالعات تازه از شعر و زندگي شعراي گمنام قرن
  . كرمان حاكي از اعتبار اين پژوهش است نهمتا ششم 

با آنكه مطالب كتاب در روشن كردن نام و نشان و احوال و آثار شاعران 
شعار و گمنام ماندن ا ، مفقود شدن بقيةسزايي داردگوي نقش ب قديم فارسي

ويژه وقتي كه از شاعري ابياتي پراكنده هب ؛تعدادي شاعران آنها ماية تأسف است
كند  ميهر محقق ادبي و دلبستة شعر فارسي آروز ، اما استوار و محكم باز مانده

تري از زندگي وي ي دقيقها كه كاش اشعار بيشتري از آن شاعر به همراه نشانه
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دست  و براي تكميل و تصحيح اشعار شاعران چيره رو، از همين. شد مييافت 
در  شاعران قديم كرمانپس از نشر كتاب  ،ار كرمانم ديو هفت مي ششها سده

اي از يافتهابيات نو، كردم كه حاصل آن ميمĤخذ و منابع چاپي و خطي جستجو 
آن نقل شده و فارسي قديم اي از شعر دستنويس سفينهست كه در ن اعرااآن ش

ي از تر تصوير روشن، ات به همراه ابياتي كه در پژوهش جناب ميرافضلي آمدهابي
  . كند ميكارنامة چند شاعر قديم كرمان ارائه 

مذكور به اجمال معرفي و سپس  نسخة خطي سفينة، در ادامة اين نوشتار
  . استخراج و بررسي شده است ة شاعران قديم كرمان از آناشعار نويافت

  
  الهيدعس سفينة

محفوظ است  )سنا( 534ة در كتابخانة مجلس شوراي اسالمي به شمار ن مجموعهاي
صفحات آن داراي جدولهاي ساده است و در هر صفحة آن . برگ دارد 266و 

عنوانهاي هر باب و نام شاعران . خط نستعليق ساده كتابت شده است سطر به نوزده
ويژه در آغاز  ها ــ بهدر بعض برگ. به رنگ سرخ و صفحات نسخه داراي ركابه است

به  ترتيب اشعار در اين سفينه. شده استمحو  ايچند كلمه، به علت ترميمنسخه ــ 
، باب 69در  الهي ناميده ــدعكه خويش را سصورت موضوعي است و جامع آن ــ 

موضوعات متنوعي نقل و سپس اشعار مربوط به هر موضوع را با ذكر نام شاعران 
 ،آورندة آنگرد و بيت دارد هزار هشت در حدود دستنويس اين. آن ذكر كرده است
 خويش راالف دو بيت از اشعار 199در برگ الهي دسع. است خود نيز شاعر بوده

   :)في االستماحه و استعطاف 27 باب( كردهنقل 
  :دالهيعبه سمرتّل«

 ايچون تو پيوسته نظر سوي رهي داشته  يك سخن گرچه ادب نيست بخواهم گفتن
 1ايتو مرا باز به اميد كه بگذاشته  استگارم چو به اميد تو بگذاشتهروز

                                                
   .نيز آمده است) 1722، ص 3، ج عرفات، اوحدي( العاشقين عرفاتاين دو بيت در  .1
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  ؛ )2في صفت القلم 46باب (ب اين ابيات از وي آمده است 226 همچنين در برگ
  :دالهيبه سعلمرتّ«

 سفرقاصد تيزگام زود  هنراهل)صفير:اصل(مرحبا اي سفير
 3يزيانگ وقت رفتن غباري  ريزينافة مشك سوده مي

 4روسياهي چنين عزيز نديد  كس چو تو گنگ پر سخن نشنيد
 آري ميدايماً شب به روز   هيأت و رنگ عاشقان داري
 5اقليم به تو بينم مدار هفت  هم ز تو كفر و هم ز تو اسالم

 وز حرارت برون فتاده زبان  ت يرقانهست گوئيت عل
 ت تو را ز آب و هواستعلاين دو  تن به صفرا و در سرت سوداست

 يولج الليل في النهار خطاب  كنند اولوااللبابميدايمت
 فاش گشت از تو راز اهل خرد  گاه نيكي كني و گاهي بد
 گفتارهمچو تو طوطي شكر  كس نياورد خود ز دريا بار
 نيز به توست 7قسم كردگار  6هر كه دارد هنر عزيز به توست

 اي نيك گويي سخن وليك نه  اينيك نهبا بدان زمانه
 آب بر سرت عجب است،ايتو ني  بر سر آب ني بود پيوست
 ور تو را موي هست معيوب است  سر خوبان به موي محبوب است

                                                
الهي اسـت كـه صـورت    سـعد » قلميـة «اين ابيات از مثنـوي   ،كه در ادامه خواهد آمد انچن .2

  .)1721ص  ،3، ج همان(است  تر آن در عرفات نقل شده كامل
  . دو مصراع اين بيت جابجاست عرفاتدر  .3
  .)335، ص روز روشنصبا، ( است هم آمده روز روشنتذكرة اين بيت در  .4
  .)همانجا، اوحدي(اقالم  .5
 .)همانجا(عزيز بسي است  .6
  .)همانجا( قلم روزگار .7



 71/ اشعار نويافتة شاعران قديم كرمان 
 

   

 »داري نام8كاري و خامپخته  كار مردم كني به ديده تمام
  :بدين قرار است الهيسعد دربارة موجودي هاآگاهي ةخالص

 ياد كرده و »الدين االلهسعد«كرة خويش از وي با نام الدين اوحدي در تذتقي. 1
او را كه ابياتي از آن در  »قلمية«از جمله مثنوي ، ابياتي از وي آورده است

ع مجمو .)1723ـ1720، ص 3، ج عرفاتاوحدي، ( سفينة سعدالهي هم آمده است
بيت آن مثنوي  31ت است كه بي 45الهي آمده به نام سعد عرفاتاشعاري كه در 

نيز به نام  الهيسفينة سعدهفده بيت در دستنويس از اين ابيات . كور استمذ
دهد كه اوحدي بلياني به  ميشده است و اين نشان  كرذ تدوين كنندة آن مجموعه

 . آن سفينة دسترس داشته و از آن استفاده كرده است
اشعاري نقل شده  »كيمالدين حسعد« از شاعري به نام عرفاتهمچنين در 

الهي به سعد، چه، استبا سعدالهي مربوط  كه احتماالً )1725، ص 3ج  ،همان(
 )كتابخانة مجلس 17063 دستنويس شمارة( از رباعيات نيز منسوب استاي سفينه
 »سعد ابي بكربن سعد المعروف بحكيم الهي« لف در ديباجة آن خود راؤكه م

اين سفينة رباعي همان سعدالهي  لفؤكه م نچنا ،معرفي كرده است و بنابراين
 . پدر اوست عرفاتسعدالدين حكيم مذكور در  ،باشد

با  )تنها بابهاي بازماندة آن جنگ( 9بخش بابهاي دهم تا چهاردهم جنگ گنج. 2
آن بابها در  :مطابقت دارد سفينة سعدالهيابواب دهم تا چهاردهم دستنويس 

اشعار  شراب است و نام شعرا و نيز و ،زمستان، پاييز، تابستان، صفت بهار
سفينة ، جز آنكه در نسخة ترتيب آنها در هر دو مجموعه يكسان است منتخب و

بخش  تعداد ابيات ذكرشده از هر شاعر نسبت به آنچه در جنگ گنج الهيسعد

                                                
  .)همانجا(خامه  .8
ـ . انده اسـت اشـرف صـادقي شناسـ   بخش را نخسـتين بـار علـي    جنگ گنج .9 صـادقي،   :كن

، )آبـان مهرــ  ( 6ش، 13 ، سنشر دانش ،»اي از منوچهري اشعار تازه«، 1372اشرف،  علي
   .23ـ18ص 
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يعني كاتب دستنويس سفينه بسياري از ابيات را  10.كمتر از نصف است، آمده
بيش از دو  الهيسفينة سعدتوان حدس زد كه اصل  مي روهمين  حذف كرده و از

  . است برابر حجم فعلي بوده
دهد كه  ميولي محتواي آن نشان  ،معلوم نيست تاريخ تدوين سفينه با اينكه

نيمة چون از شاعران  است؛صورت گرفته  هشتمل قرن ياواتأليف آن احتماالً 
ست و همة شاعران آن و پس از آن در اين مجموعه شعري ني هشتمقرن دوم 

الدين خواجه جمال«در اين جنگ . هستنديا پيش از آن قرن اين ل اوايمتعلق به 
 از متأخرترين شاعراني است كه ابياتي اندك از وي نقل شده» سلمان ساوجي

 صفا اهللا ذبيح(با توجه به اينكه وي در دهة نخست قرن هشتم متولد شد  .است
و آغاز شاعري وي در نيمة اول همان ) تق ذكر كرده اس709والدت وي را 

نيز مقارن با جواني سلمان  توان حدس زد كه تدوين سفينه مياست، قرن بوده 
و از آنجا كه سلمان در آغاز كار شاعري خود به دستگاه وزارت  ؛است
راه يافت و چندين بار او را ستود ) ق736در مقتول (الدين محمد ايلخاني  غياث

كه شيخ حسن جالير ايلكاني به استقالل سلطنت   740سال  و پس از وي نيز از
را هم بايد  تأليف سفينه، )3/1006: 1370 صفا( به دربار او وارد شد، يافت

از  اينكه در اين مجموعه اين تاريخ، ة مؤيدنكت 11.مربوط به همين سالها دانست
به  هنوز نبه اين دليل كه در زمان تدوين آ احتماالً، حافظ هيچ شعري نقل نشده
  . شاعري نامبردار نشده بود

الخط  ؛ ليكن از شيوة نستعليق آن و رسمنيز نامعلوم است مجموعهكتابت اين تاريخ 
  . نبايد تاريخ كتابت آن را پس از قرن نهم دانست رسد كه ميچنين به نظر ، قديم كلمات

بعدها بدان ، با خطي غير از خط متن نسخه ،را اين سفينه فهرست پاياني
                                                

 نيـز  وبخـش بـا سـفينة سـعدالهي ـــ       دة جنگ گنجهمساني بابهاي بازمان دربارةآگاهي  .10
  . امدهرا بنابر قول يكي از دوستان فاضل آورستنويس سفينة رباعي كتابخانة مجلس ــ د
: نـك (است از سلمان شعري نقل نشده ) ق741تدوين و كتابت ( سفينة شمس حاجيدر  .11

  ).57ـ55 ص ،سفينة شمس حاجيمقدمة 



 73/ اشعار نويافتة شاعران قديم كرمان 
 

   

دهد  ميكه نشان است در صفحة نخست يادداشتي به خط شكسته آمده . اندافزوده
تر  يادداشتي كهنه 12.الدوله بوده استق مالك آن ميرزا محمد مؤيد1285در سال 

» الدين محمد الرضوي كلب آستان علي شمس«در همين صفحه آن را از متملكات 
  . ودش ميكه بخشي از سجع مهر وي هم خوانده است دانسته 

ولي در آخرين صفحة آن بخشي از جدول  ،است هفاقد انجام اين سفينه
انجامه ، اشعار خالي مانده كه شايد محلي است كه كاتب قصد داشته پس از اتمام

  . را در آنجا كتابت كند
اطالعاتي كه از شعر . افزايد ميبر اهميت و ارزش آن  تنوع موضوعات سفينه

روشنگر جزئيات ، در اين مجموعه آمده هفتمپنجم، ششم و ي ها شاعران سده
تر تاريخ شعر فارسي آن شاعران است و براي شناخت دقيقي ها فراواني از سروده

ويژه آنكه هب ؛و تصحيح ديوان بعض شاعران آن روزگار منبعي ارزشمند است
در انتخاب و نقل درست  ذوق بوده ــ جامع آن ــ كه خود شاعري خوش

از آن كاتب ناشناس  تر ه و مهمشعر شاعران دقت فراوان داشت ي عالي ازها نمونه
  . مانتداري تمام و بدون هيچ دخل و تصرفي آن را كتابت كرده استانيز با  سفينه

  : چنين است فهرست ابواب اين سفينه
في  .4، )8گ (في الموعظه  .3، )6گ (في نعت النبي . 2، )2 گ(في صفات اهللا  .1

، )37گ (االمثال و الحكم في  .6، )27گ (ي المكارم االخالق ف .5، )21 گ( ةعالقنا
 ةالهماالفتخار و علو  في .9 ،)68گ (الزمان  ةيفي شكا .8، )61گ (االيمان في  .7
 صفةفي  .12، )110گ(الصيف  صفةفي  .11، )97گ (الربيع  ةصففي  .10، )89گ (

گ (الشرب علي  في الحب .14 ،)112گ (الشتا  صفةفي  .13، )111گ (الخريف 
 .17، )154گ (في حسن التخلص  .16، )122گ (و النسيب  في الغزل .15، )114

                                                
در : اسـت  در آخرين برگ نسخه نيز يادداشت ديگري هست كه در پايان آن چنين آمـده  .12

مؤيدالدوله ــ ده، دختر مرحوم مغفور كرمانشاهان خانم شاهزا ةق در دارالدول1312رجب 
  . مرحمت فرمودند خانم والده باشد ــ كه خاله



 53آينة ميراث، شمارة /  74
 

گ (في المدح الخواتين  .19، )175گ ( االثنينفي المدح  .18، )156گ (في المدايح 
االشتياق  ةفي شد. 21، )176گ (علي الثناء  ةمفي االخالص و المداو .20، )175

گ (في استدعاء الحضور  .23، )182گ ( ب و السالمفي اهداء الكتا .22، )179گ (
، )186گ (هار المسرت بنيل المراد في اظ .25، )184گ(في انواع التهاني  .24، )183
 .28، )192گ (االستعطاف  و حةفي االستما. 27، )189گ (في التمني و الرجا  .26
في  .30، )200گ (والشعير  في استدعاء .29 ،)199گ (ه استدعاء الشراب و صفت في

، )209گ ( ةعفي االعتذار و الشفا .32 ،)205گ (في العتاب  .31، )201گ (الفكر 
عن  ةيفي الشكا .34، )213گ (االمراض  سقط و االوجاع وفي العدل عن ال .33

 گ(النهار  ةصففي  .36، )215گ (عن الجرب  ةيشكافي ال .35، )214گ (الرمد 
 صفةفي  .39، )218گ (الليل  صفةفي  .38، )217گ (الشمس  ةصففي  .37، )215
 صفةفي  .45، )افتاده( .44تا  41، )221گ (الشمع  صفةفي  .40، )221گ (القمر 

 ،)226گ (الدوات  صفةفي  .47، )224گ (القلم  صفةفي  .46، )222گ (السيف 
گ (االبطال و الشجعان  صفة في .49، )227گ (الحروب و الوقايع  صفةفي  .48

 صفةفي  .52، )236گ (في ذم الفرس  .51، )234گ (الفرس  صفة في .50 ،)232
و  بالخط و الكتّا صفةفي  .54، )238گ (الفيل  صفةفي  .53، )237گ (الجمال 
گ (النار  صفةفي  .56، )241برگ (الشعرا الشعر و  مةفي مذ. 55، )238گ (الشعرا 

 صفةفي  .59، )243گ (الماء  صفةفي  .58، )243گ (الرماح  صفةفي  .57، )241
في  .61، )245گ (البلدان  ةيلعدوان و تجزالظلم و ا صفةفي  .60، )244گ (السفينه 
في الحب علي  .63، )247گ (في الحب علي السفر  .62، )246گ (الحبس  صفة

ده است ولي افتا(في الهجا  .65، )248گ (البواب  ةيفي الشكا .64، )248گ (المقام 
يب و في الش .67، )249گ (في الهزل والمطايبات  .66، )در فهرست پاياني آمده

و هي آخر االبواب  .69، )252گ (لمراثي في ا .68، )250گ (التأسف علي الشباب 
  .)257گ (الدعيه و حسن المقطع في ا

با عنوان  44تا  41ه بابهاي ت كافتاده اس باب از اين سفينه پنجبه طور كلي 
. است و معلوم نيست موضوع آنها چه بودهدر فهرست پاياني آمده » مذكورغير«
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مذكور است و اين نشان » في الهجا«در فهرست پاياني با عنوان  65ب ولي با
   .دهد كه اين باب اخير بعداً از اصل نسخه جدا شده است مي

، كمال اسماعيل. شود ميباب با شعر انوري آغاز  64باب از اين  چهل و نه
، اديب صابر، نظامي، سيد حسن غزنوي، خاقاني، الدين عبدالرزاقجمال، سنايي

، امامي، رشيد وطواط، عبدالواسع جبلي، عطار، ظهير فاريابي، اثير اخسيكتي
، سعدي، فردوسي، مجير بيلقاني، مسعود سعد، سراج قمري، شمس طبسي

، اثير اوماني، ابوالفرج روني، فخرالدين گرگاني، عمادي شهرياري، عنصري
، مختاري، اسدي، منوچهري، ازرقي، الدين ابهريرفيع ،ابوريالدين نيشضير
اوحدالدين ، قطران، عراقي، يمعز، فرخي، الدين اعرجسيف، ف اسپرنگيسي

، فلكي شرواني، الدين لنبانيرفيع، الدين شفروهفشر، الدين كرمانيافضل، كرماني
معالي ابوال، طيان بمي، الدين مقبل كرمانيهمام شرف، نجيب جرفادقاني، سوزني
شاعران شناخته شدة اين ، فخرالدين مباركشاه، الدين حسن شهرويه نجم، نحاس
، الدين رئيس محمودو فخر كه در بيشتر ابواب شعر آنها نقل شده ندا جنگ
الدين شهاب، رفيقي، الدين ساريشمس، الدين تركوبديع، الدين الفارسيفريد

الدين سراج، لدين بلخياجمال، يحيي المشاط كرماني، اصل المشهدي، صادق
د ماح، يبن حاج علي، الدين بستيصفي، فيالدين نسشهاب، عميد الكمالي، بلخي

از شاعراني هستند كه چندان الدين بلخي فريد، لدين الخالدافخر، موسويال
   13.آنان در منابع ديگر نيست دربارةيي هاآگاهي

به ابياتي  نسبت، است مذكور شاعر قديم كرماني در اين سفينه پنجاز اشعاري كه 
  . ي فراواني داردها ده افزودهافضلي از آن شاعران نقل شكه در پژوهش جناب مير

، طيان بمي، الدين مقبل كرمانيشرف، الدين كرمانياز زندگي و شعر افضل
ي سودمندي در كتاب هاآگاهي، الدين حسن شهرويه و يحيي المشاط كرمانينجم

                                                
در اي انجـام گرفتـه اسـت كـه     اين شاعران ناشناخته و اشعار آنها تحقيق جداگانه دربارة. 13

 . نوشتاري ديگر منتشر خواهد شد
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ه در كتاب مذكور بعض اشعار اين شاعران ك. است ارائه شده شاعران قديم كرمان
چندين فقره از اشعار طيان بمي در . نيز ذكر شده است دالهيسع سفينةدر ، آمده

چين مشخص آن ابيات را با نقطه اومنابع مير افضلي ناقص يا ناخوانا بوده و 
 دالهيسع سفينةاساس دستنويس  خوشبختانه آن ابيات ناخوانا بر. است كرده

 ار مشترك سفينهاشع(. صحيح و تكميل شده كه در ادامة اين نوشتار خواهد آمدت
 ).ايمقديم كرمان را ذكر نكرده و كتاب شاعران

  
  الدين كرمانيافضل

عقدالعلي ترين اثر به جا مانده از وي كتاب  شاعر و نويسندة قرن ششم كه مهم
از آثار مفقود  ع كرماناالزمان في وقايبدايعهمچنين كتاب . است للموقف االعلي

تعدادي از اشعار . است اوست كه قسمتهاي پراكندة آن در منابع ديگر وارد شده
ولي ظاهراً شعرهاي او بسيار بيشتر از آن  ،الدين در كتابهايش وارد شده افضل

ص ( عقدالعليبخشي از اشعار وي در مقدمة باستاني پاريزي بر . ابيات بوده است
  . نقل شده است )42ـ7

بيت از اشعار او ذكر شده  356 )116ـ83ص ( ن قديم كرمانشاعرادر كتاب 
در كتاب مذكور چنين برشمرده  الدينمنابع بازيابي اشعار پراكندة افضل. است
 االزمان في وقايع كرمان بدايع ،)بيت 51( عقد العلي للموقف االعلي: است شده

 ،)بيت 39( خشب نگ گنجج ،)بيت 25( مضاف الي بدايع االزمانال ،)بيتهفت (
 36( هفت اقليم ،)بيتهجده ( اللئالي كنز ،)بيتيك ( الدين احمد وزيربياض تاج

سلجوقيان و غز  ،)بيتشصت ( العاشقينعرفات ،)بيتيك ( مجمع الفرس ،)بيت
مجموعة  ،)بيت 27( 2623 ةاشعار مجلس نسخ ةمجموع ،)بيتنه ( در كرمان
 ) بيتدو ( 324 ةلس نسخاشعار مج

الدين كرماني نقل شده كه تعدادي از نيز ابياتي از افضل )سنا( 534 ةر سفيند
اما آنچه از اشعار ؛ مشترك است شاعران قديم كرمانآنها با اشعار مندرج در كتاب 

   :بدين قرار است ،نيست ن قديم كرمانشاعراآمده و در كتاب  افضل در آن سفينه
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 خوشگوارنياز خور كه شرابي استجام  زهرناككشت طمع مجوي كه نباتي است
 چو باز باش به همت گه شكار،يا نه  خورشيا چون هماي گير قناعت گه

  )ب22(
 به دفتري به ثناي جالل او مرقوم  اي به اميد لقاي او مشعوفبه سينه

 ز هر گناه مطهر ز هر بدي معصوم  فطرتبه خاك پاي رسولي كه هست در
 به سالكان طريقت به طالبان علوم  ت به رهروان صفابه حامالن رسال

 شمع نجوم ة اركان به هفتكّلبه چار  فلكرواقطارم جنت به نه به هشت
 عموم به نعمتت كه بدو الزم است وصف  دوامبه دولتت كه بدو اليق است نعت

  )ب64(
 نيست كز هيچ كس سپيدي دندان پديد  بر چشم من سياه چنان شد شب بال

 نيست خاتم گرفت ديو و سليمان پديد  كردمحنت كشيد لشكر و راحت گريز
 نيست وز هيچ كس چو گل لب خندان پديد  ديدة گريان هزار هستپيدا چو ابرِ

 روي صالح هيچ مسلمان پديد نيست  گمزين آسمان كه كافر از او در فساد
 هيچ كف نم باران پديد نيستوز ابرِ  كشت امل به صاعقة بخل خشك شد

  )الف80(
  و له

 شكست دور فلك به عهد ما خود قدح وفا  شكستسنگ جفاي آسمان شيشة صبر ما
 سقف سراي طبع را زلزلة بال شكست  دوحة باغ عيش را صاعقة ستم بزد

 شكست كه او نيشتر جفا در رگ جان ز بس  خونطاس نگون آسمان كرد زمين چو طشت
  )الف80(

 است كه مشرب لب او چشمة دهان من  خضرسكندر نفسم زان بمانده زنده چو
 است عنان من كجاست آنكه در اين حيله هم  آرمچو رخش معني در زير زين نطق
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 است سخن زبان من خطيب منبر شيرين  طبيب حاذق مصر كالم خاطر من
  )ب94(

، فقرة 92ص ( شاعران قديم كرماناب اين سه بيت متعلق به شعري است كه در كت
 سفينة سعدالهيدر . آمده و در آنجا تنها سه بيت است )الدين كرمانياشعار افضل 7

  .سه بيت فوق را نيز اضافه دارد
 بربند دست غمزة خونخوار خويشتن  بگشاي بند طرّة طرار خويشتن
 خويشتناي تو وعدة ديدار تا داده  چشم من است معتكف كوي انتظار

 بر مستي غم از دل هشيار خويشتن  كشمدر مجلس هواي تو هر دم همي
 دل گو بمير در شب تيمار خويشتن  روز بقاي حسن تو باد ايمن از زوال

  )ب140(
  و له

 دلم مفارقت هر عنا تواند كرد  عشقعنان درگرم عنايت صبر است هم
 مل خار جفا تواند كردكزو تح  اي چيندديده،گل جمال رخ يار

  )ب140(
 ز زلف سلسله اي ده به جان سودايي  مفرح دل شيدا ز لب اگر ندهي

  )ب140(
  و له

 پاي جانم بر آستان لب است  بي تو روز من از حساب شب است
 راستي را حكايت عجب است  تو ز من سير و من به تو تشنه

  )ب140(
 غم كار مسلمانان ندارد  چه كافر دل غمي داري كه او را

  )ب140(
 زين جهت با زمانه در صفراست  شد ز سوداي خدمت تو سبك
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 نه كه اين رنج بر من تنهاست  بي تو خود در زمانه راحت نيست
  )ب180(

، 92ص ( شاعران قديم كرمانبيتي است كه در كتاب هفت اين دو بيت متعلق به شعري 
  .دو بيت فوق را اضافه دارد الهيسفينة سعدآمده و  )الدين كرمانياشعار افضل 6فقرة 
  و له

 چشم و گوشم به سوي راه و در است  روز و شب ز آرزوي ديدارت
  )الف181(

 كه دارد فزوني ز فرّ و بهي  مهي نو برآمد ز چرخ مهي
 كه اين ماه نو را ببينم تمام  ز يزدان چنين دارم اميد و كام

  )ب189(
 نتافت تا كه مهر كرم از چرخ ضمير تو  ب تار امل روز نشداي كريمي كه ش

 نيافت؟ كه فالن گفت ثنا ليكن از او هيچ  گويداز تو پرسم خوشت آيد كه جهاني
  )ب206(

  و له
 خدمت اندك دو روزي نيست  سالة بندهخدمت چند

 كه مرا از سخات روزي نيست  روزي استروزيم نه بدسخت بي
  )ب206(

 به آب مردمي مي باز شستي  خود بودي كه روي مردم دهرتو 
 داري و چستي كجا شد آن كله  باز همت آخرتو بودي جره

 تو باري در مروت تندرستي  گرفتم ديگران بيمار بخلند
  )الف207(

الـدين   اشـعار افضـل   51، فقرة 110ص ( شاعران قديم كرمانفقط بيت اخير در كتاب 
  .تآمده اس )كرماني
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  و له
 نوا مرا آخر روا مدار چنين بي  زنمميبلبل صفت نوا به ناي تو

  )الف207(
  و له

 جهول كه شد به قول خداوند آدمي ظلوم و  مرابه ذيل عفو بپوشان تو جهل و ظلم
  )الف211(

 بيش از اين برگ بردباري نيست  اي و طبع مرااز من آزرده
 زاري نيست وراي ذريهيچ ع  پيش آزار طبع تو ما را

  )الف211(
 دردسر عالمي ز درد پايش  مخواهپاي چرخ از اين بيشسرو اي بي

  )ب212(
 گشت پيدا به شكل زرين نون  ماه روزه ز لوح پيروزه
 جفت با قامت كج مجنون  راست چون طاق ابروي ليلي

  )ب221(
  و له

 ذقن و زهره همچو گويفتاده در خم ا  معشوقانهالل خفته چو چوگان زلف
  )ب221(

 تر هر دم دلم بر آتش محنت كباب  ترهر ساعت است عالم جانم خراب
 تر كاري نرفت بر تو از اين ناصواب  بشداي مرگ ناوكي كه ز دستت خطا

 تر اي تو از اين با شتابهرگز نبوده  بس زود بستدي ز من آن نازنين من
 تر اي تو جهاني به آبكز وي نديده  رخشگرد براي خاك هان و هان مفشان

  )ب255(
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  و له
 ام واگذاشتياي مونس دلم به كه  اي دلنواز رفتي و ما را گذاشتي
 بر چشم من جهان شب يلدا گذاشتي  تا باد مرگ شمع جمالت فرو نشاند

 تيگريان دو چشم با من شيدا گذاش  وليكخندان و خوش به خواب اجل درشدي
  )ب255(

  و له
 از تندباد ريخت ز گلزار چون كنم  بر گلبنم شكفته گلي بود ناگهان

 تازه گلم چو رفت ز گلزار چون كنم  مرازين پس چه كار با گل و گلزار مر
 كنم ام شكست بسي خار چوندر ديده  تا رفت زير گل گل و گلزار نازكش
 ر بي دل و دلدار چون كنموايعقوب  گرگ اجل ربود ز ناگاه يوسفم
 كنم از حد گذشت بارم از اين بار چون  اخر دواي كار من سوخته كنيد

  )الف256(
 پيوسته مدار آفرينش  بر وفق مراد خاطرت باد

  )الف260(
  و له

 كالحق در اين زمانه سزاي دعا تويي  بر تو دعاي خير خاليق نثار باد
  )الف260(

  ي الدين مقبل كرمانشرف
الدين مقبل در شرف، آمده سمط العلي للحضرت العليابر اساس آنچه در كتاب 

منصب ) ق655ـ650(الدين ابوالفتح بر كرمان  دوران حكومت سلطان قطب
در كتاب مذكور دو قطعه شعر از  .)245 :1386 افضليمير(منشيگري داشته است 

دة ابتر از او در الدين نقل شده است و همچنين دو قصيدة كامل و يك قصيشرف
در ) بيت 162(فضلي مجموع آن اشعار را اكه جناب ميرمنابع ديگر يافته شده 
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 :گونه ذكر كرده است الدين مقبل را اينكتاب خويش آورده و منابع اشعار شرف
بياض تاج الدين احمد  ،)بيت يازده(بخش  جنگ گنج ،)بيت يازده( سمط العلي

 ،)بيت هفت( جنگ اسكندر ميرزا، )بيت چهار( كنز اللئالي ،)بيت چهار( وزير
 ةمجموع ،)بيت 112(جنگ اشعار مركز احيا  ،)بيت پانزده( عرفات العاشقين

 .)بيت 26(اشعار دانشگاه 
 ةسفيناين ابيات نيز از  قديم كرمان شاعرانعالوه بر ابيات ذكر شده در كتاب 

  :الدين مقبل يافت شد از شرف الهيسعد
 14اي بود اندر دماغ اعمي راتجلي  ز روي قياسفروغ مهر نبيند ولي

  )ب59(
    و له

 آيد ام ز سر كلك من چه كاركه من كي  مرا اگر تو نداني عطاردم داند
 ز شاخ فضل چو من گلبني به بار آيد  هزار سال ببايد كه تا به باغ هنر

  آيد زگاربه روزگار چو من كس به رو  نبودبه هر قران و به هر دور چون مني
  )الف96(

 جهانيان ز تو دانند آن نه از ايام  ماندچو من كسي به چنين حالتي فرو
  )ب197(

  و له
 پرس ز حالم خبري بهتر از اينمي  دار به كارم نظري بهتر از اين مي

 نيكوست وليكن قدري بهتر از اين  استكني نگويم كه بدلطفي كه تو مي
  15)ب197(

                                                
ص ( شاعران قديم كرمانالدين كه در كتاب اين بيت ظاهراً متعلق است به قصيدة شرف. 14

 .بيت ديگر آن ذكر شده استنه ) 249
هم بدون نام گوينده، با عنوان لغيره ) 578، ص نزهةشرواني، ( نزهةالمجالساين رباعي در . 15

  :آمده كه بيت اول آن چنين است
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  و له
 اي پاي نهاده بر فلك دستم گير  پاي درآورد مرادست فلك از

  )ب197(
  و له

 به ستيز جهان سفله به كين است و چرخ دون  با منبه سوي من نظري كن كه بي سبب
  )ب197(

  و له
 بناي تربيتم چون اساس افكندي  غريب نيست ز لطف تو گر تمام كني

  )الف198(
 فلك چو قبة مجمر شد از بخار بخور  ديجوردري كرد بر شبچو صبح پرده

  )ب216(
آمـده   شاعران قديم كرمانسه بيت با همين وزن و قافيه در وصف بهار در كتاب 

  .كه ظاهراً بيت فوق مطلع آن شعر است )256ص (
 وگر زمانه زند كردگار نگذارد  زمانه جز به مراد تو هيچ دم مزناد

  )الف261(
  الدين حسن شهرويه نجم
اما اطالعاتي از زندگاني  ،هست ها م و شعر اندكي از وي در تعدادي از تذكرهنا

و از  مافضلي وي را از شعراي قرن هفتجناب مير. اين شاعر ارائه نشده است
پنجاه و نه بيت از او در  .)267ص (اقران افضل كرماني و طيان بمي دانسته است 

   :ئه شده استبر اساس منابع زير ارا شاعران قديم كرمانكتاب 
 ،)بيت دو( كنز اللئالي ،)بيت چهار( الناظرةروض، )بيت دوازده(بخش  جنگ گنج

                                                                                                         
  مي دار به كارم نظري بهتر از اين   مي كن به وثاقم گذري بهتراز اين
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عرفات  ،)بيت پانزده(اشعار دانشگاه ة مجموع ،)بيت سه( جنگ اسكندر ميرزا
 .)بيت دو( شاعران كرمان ةتذكر ،)بيت هفده( مجمع الفصحا ،)بيت 38( العاشقين

به نام  534 اين ابيات از سفينة، ب مذكور آمدهعالوه بر آنچه در كتا
  :الدين حسن شهرويه ثبت است نجم

 جسماني مبنديد اي خداوندان دل اندر عمر  فانيمجوييد اي خردمندان وفا زين عالم
 ناداني وطن در چاه ظلماني است كردن عين  عقليبقا زين عالم فاني است جستن عين بي

 رنجاني كه عيسي را نكو نبود براي خر كه  رابراي قالب فرشي مرنجان جان عرشي
 ازيرا از نكوكاري نبيند كس پشيماني  مردمنكوكاري همي بايد كه باشد پيشة
 فاني بينيد حال عالم به چشم خود چو مي  باقيبراي جان ببايد ساخت كار عالم

  )ب 19 ـ الف19(
 جهانا در جفاكاري عظيمت سنگدل ديدم

 پيماني غايت سست ي بهاگر چه در وفادار
 كه را از مهر بنوازي كه هم روزي نيندازي

 كه را از خاك برگيري كه هم بر خاك ننشاني
  تو خواهي خوان و خواهي ران كه از تو مرد معني دان

 نه خندان است و نه گريان وگر خواني وگر راني
  )الف87(

  و له
 ايد يارواي اگر دستگير ن  كارم از دست رفت و دست از كار
 نمايد كار ميورنه دشوار   مگر آسان شود به ياري بخت

  )ب87(
  و له

 تا كي از جور جهان دارم فغان  تا كي از دور فلك دارم نفير
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 دل بيالود از جفاي آسمان  تن بفرسود از عناي روزگار
  )ب87(

 كارم اي كارساز خلق بساز  ام به دست نيازنيك درمانده
  )ب197(

 تو از او مي دريغ داري نان  آنكه جانش دريغ نيست ز تو
 بر تو چون كرد كردگار آسان  كني دشوارميكار بر من چه

  )الف206(
 به معني بود بستر آفرينش  ]؟[حوادث چرا بستري گستري كان

 در اين داوري داور آفرينش  كنم بر تو هان اي طبيعت ميگوا 
 كه اين است خشك و تر آفرينش  به رويش نياريكه تا گرم و سردي

  )الف213(
  ي المشاط الكرماني ييح

شش  شاعران قديم كرماندر كتاب . وي نيز از شاعران گمنام قرن هفتم است
، ازرجنگ اسكندر مي، العاشقينعرفاتاين شش بيت از . بيت از او نقل شده است

اين پنج بيت نيز از او  الهيدعس سفينةدر  .)300ص(است گرد آمده  مجمع الفصحا
  :نقل شده است

 وي اهل ملك را به جناب تو التجا  اي ملك شاه را به جناب تو افتخار
 چشمش ميان روز ببيند رخ سها  گر پرتو ضمير تو بر اكمه اوفتد

  )ب173(
 خرد به جانميخاك در تو را جهان گفت كه

 قاضي چرخ در زمان گفت كه بنده مشتري
  )الف174(
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  و له
 قضا به آب بقا نقش دفتر آجال  به مهر اگر نگري در جهان فرو شويد
 وجود را ز دو منزل عدم به استقبال  به كين اگر گذري بر زمين برون آيد

  )الف174(
  طيان بمي

از . طيان بمي است، زيسته ششم هجري مي ةيكي از شاعراني كه محتمالً در سد
بعض منابع نقل شده كه همان ابيات نشان از استواري و  اي دروي ابيات پراكنده

  . قدرت كالم وي دارد
افضلي در كتاب مير يلع ديس، طيان را فاضل گرامي ين شرح حالتر مفصل

. بيت از اشعار وي نقل كرده است 144به همراه  )242ـ223ص( شاعران قديم كرمان
  :قرار است طيان به دست داده بدين دربارةيي كه ايشان هاخالصة آگاهي

سفانه در منابع أمت. دست اما گمنام ديار كرمان است طيان بمي از شاعران قوي
 ...معلوم استدوران دقيق زندگاني او بر ما نا موجود شرح حال او ذكر نشده و
دوران  ةاعجوب، استادالزمان، الفصحاةعمد، الشعراةتقي اوحدي از او با عنوان زبد

يا آوازة سخن طيان به ؛ ر تذكره خود نياورده استعوفي نام او را د ...ياد كرده
 ...بوده است بابلاال لبابعوفي نرسيده و يا دوران شاعري طيان بعد از تأليف 

نويسان از آن پردازان و فهرستديوان طيان بمي از بين رفته و كسي از تذكره
بيت از اشعار طيان از منابع مختلف خطي و  140حدود . نشاني نداده است

اش در وصف  او و توانايي پي به دست آمده كه نمايانگر قوت و صالبت كالمچا
اين اشعار پراكنده كه عمدتاً ابياتي به جا مانده از قصايد . پردازي استو تصوير

خواهندگي و ، در موضوعاتي همچون مدح و ثناي بزرگان زمانه، شاعر است
مفاهيم ، هزلهجو و ، )كه در ادب قديم به ملتمسات معروف است(سؤال 

لغز و پند و حكمت است و تنوع سخن ، توصيف طبيعت، عاشقانه و غنايي
  ...دهد ميشاعر را نشان 
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چنين ذكر  اين، كه در نقل اشعار طيان از آنها استفاده شدهرا و سپس منابعي ا
جنگ اسكندر  ،)بيتدوازده ( اللئاليكنز، )بيت 31(بخش  جنگ گنج :است نموده
 ،)بيت 72( عرفات العاشقين ،)بيت 29(اشعار دانشگاه  ةموعمج ،)بيت 29( ميرزا

، )بيت 29(اشعار كتابخانة ادبيات  ، مجموعة)بيتنوزده (جنگ اشعار مركز احيا 
  ).بيت 78( مجمع الفصحا ،)بيتدوازده ( آتشكدة آذر

 هفت اقليم، استفاده شده شاعران قديم كرمانعالوه بر منابعي كه در كتاب 
به عنوان منابع احوال و  فرهنگ سخنوراننيز در  صبح گلشنو  امين احمد رازي

  . آثار طيان ذكر شده است
  :بدين قرار است الهيدسعجنگ طيان در  ةاشعار نويافت

 تا چه داري و چه كردي عملت كو و  عزيزاي به غفلت گذرانيده همه عمر
 )ب7، بيتدوازده ( 

  
 گر خود هزار سال بود پايدار نيست  عمرتا كي كني غرور كه اين پنج روز

  )ب17(
 بهار خزان از پي] و[خار از پي گل است   دانند عاقالن كه به بستان روزگار

  و له
 هماي زاغ هر چند كند جهد نگردد چو  پيلپشه هر چند بكوشد نشود همسر

  و له
 مگر گلي شود از باغ آرزو چيده  بسي تحمل خار جفا ببايد كرد

  )الف50(

                                                
  : بيت دوم در سفينه چنين است) 234ص (از اشعار طيان  20فقرة . 16

 نظام از عمرتا به امروز چه حاصل شدت   اي به پنجاه رسيده عدد سال بقات
 .به جاي نظام، فطام آمده كه ظاهراً صحيح نيست شاعران قديم كرمانو در كتابت 
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 بيافريد زمين و زمان و ليل و نهار  فيكونبدان خداي كه امرش به صنع كن
 به ذات واهب ارزاق و عالم االسرار  به حق خالق ارواح و مالك ملكوت
 چهار گونه عجايب ز وضع هفت وهزار  به صانعي كه برآورد دست قدرت او

 مت چون سرو و اللة رخسارفراز قا  اواز آب حكمتكه شكفته است خالقيه ب
 عذار پيكران ساده پري )خار: اصل(ز زلف و خال  دلاي بربه قادري كه نهادست دام و دانه

 آثار هنوز از آدم و حوا نه نام بود و نه  به نور احمد مرسل كه بود شمع رسل
 شمار به حرمت شب معراج و هول روز  ي و استحالت طوربه حق نور تجل

 به صبر كردن ايوب در كف تيمار  يوسفغصه خوردن يعقوب در غم به
 به دانشي كه كند نفس را نفيس شعار  قدساي كه كشد روح را به عالمبه جذبه

 گذار به ماه حلقه نهاد و شهاب نيزه  آشامشام خونبهبه صبح مهر نماي و
 زنگار كه فلك يافته است بيايبه سبزي  شنگرفاي كه شفق يافته است بيبه سرخي

 به انحطاط غبار و به ارتفاع بخار  به انبساط زمين و به انحناي سپهر
  )ب65(

 شكار گداز و به عشق روحبه خوف جسم  طلبآموز و جهل جاهبه عقل عافيت
 به وهم باد شتاب و به صبر كوه وقار  فكراندازگوي و به حكمبه ذهن نادره
 مجال و عناي بحر يساربه فقر تنگ  جويفرصتفريب و به نازبه حرص مرد

 به افتخار سخاوت به احتراز عوار  به دستگاه قناعت به احتياج طمع
 آثاربه حلم دير درنگ و به خشم زود  به عفو عذز پذير و به كبر گردنكش

 و عشوة يار به آه و نالة عاشق به ناز  دوستبه تاب كينة دشمن به مهر سينة
 و تبار رويي فرزند و قرب خويشبه دوست  به مهرباني مادر به پند تلخ پدر

 بهار نقشرنگ خزان و به نقشبه رنگ  چمنسايبه حله باف رياحين و عطر
 تتار مشكاي استبه خلق تو كه از او شمه  حياتاي است آببه لطف تو كه از او قطره
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 به خاك پاي تو اي كعبة صدور كبار  لة كرام زمانبه جود دست تو اي قب
  )الف66ـب65(

 كز جور روزگار چه آمد مرا به سر  عمري دراز بايد تا شرح آن دهم
 17از غم بسي زيادت وز بد بسي بتر  بودام روز و شب كهدر محنتي گذاشته

  و له
 نقد خوشي ز كيسة دوران پديد نيست بوي وفا ز گنبد گردان پديد نيست
  نيست صدگونه درد هست كه درمان پديد  بر هر دل از مشقت و اندوه روزگار
 نيست چون رستگاري از شب حرمان پديد  اميدها بريده شد از روز خوشدلي
 سير ستاره جز سبب اضطرار نيست  كار زمانه بر حسب اختيار نيست

  )الف83(
 پيمان او به هيچ طريق استوار نيست  ر عهد روزگار مكن اعتماد زانكب

 نيست زان گلشن شكفته در او نوك خار  اندرويك دل كراست در همه گيتي كه
 نيست زين گلخن گرفته حزين و فگار  اشسينهيك تن كجاست در همه عالم كه

  و له
 گذرد مي چه عهدي است كه بر پير و جوانوين  گذردمياين چه روز است كه بر خلق جهان

 گذرد ميگونه جهان اي دريغا كه بدين  عناگذرانيم به تلخي وروز و شب مي

                                                
، فقرة 226ص ( شاعران قديم كرماناي چهاربيتي در جنگ آمده كه سه بيت آن در قطعه. 17

  :آن بيت چنين است. هست و بيت چهارم نيست) اشعار طيان 4
 رضاست اي كان نه بر خالفكدام واقعه استاي كان به اختيار كسيكدام حادثه
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 18گذرد مي همه در درد دل و انده جان  عزيزدر جهان گذران حيف كه اين عمر
  و له

 گهم شكايت گردون نيلگون باشد  گهم عقوبت ايام سفله طبع بود
 ببين كه حال من دلشكسته چون باشد  جفاقصد و ز بخت آفت و ز يارز دهر 

 وارببرد رونق فضل آسمان دايره  زايبكند بيخ هنر روزگار واقعه
 پرور شد و فلك غدار زمانه حادثه  رحمتشفقت گشت و دهر بي ستاره بي

  و له
 گوهر ناسفته نثار بر زر ناب كنم  روزكارم اين است كه از چرخ در افشان شب و

 نه رفيقي كه بدو راز دلي گويم زار  نه بزرگي كه از او تربيتي دارم چشم
 سقي العين فقد عين منها االدوار  بينممياينه جز از ديده ز كس مردمي

 بگذار عيش خرم شود اين فكرت باطل  سكوندوستي هم به قسم گفت به تدريج و
 انگار تو جهان پر ز مي و مطرب و معشوق  بگذشتبه تلخيگفتم اي دوست جواني چو

  و له
 زمانه قطرة آبي مگر ز چشم ترم  خشكام بر اين لبچكاند اگر تشنه نمي

 بر آتش دل پر خون كبابي از جگرم  ور آرزوي طعام آيدم فلك سازد
  )الف84ـ الف83(

 بالد هي را در اين ديار ونظير نيست ر  شعربه خاك پاي تو كامروز در صناعت
 رساندم از بخت خويشتن به مرادمين  پرورولي چه سود كه اين روزگار دون

  )ب95(
 رساندم از بخت خويشتن به مرادمين  پرورولي چه سود كه اين روزگار دون

                                                
 شاعران قـديم كرمـان  اشعار طيان است كه در  6ظاهراً اين سه بيت متعلق به فقرة شمارة . 18

 .آمده است) 226 ص(
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 اثرصفت گشت و زمين گردونباغ از او جنت  باف بوستان شد باد نوروزي دگرحلّه
 شمر پرنيان سبز گسترده است گويي بر  چمنزربفت پوشيده است پنداريكسوت 
 سحر كند در گلستان باد عطرسايي مي  كند در بوستان ابر بهارميبندينقش

  )ب105(
 سازد سپرميگلبن از پيكان ياقوتي ه  زرهبركه تا در باغ پوشيده است سيمابي

 گهر ريزد گه بخار نيلگون بر خاك مي  آرد عبيرگه نسيم مشك بوي از دشت مي
 كمر ني به طرف جوي بربسته است مينايي  قباسرو تا در باغ پوشيده است زنگاري
 شرر وين شكفت از شاخ همچون شعلة در بر  دخانآن نمود اندر نظر چون آتشين مشكين
 يسا باد در حقّة بلّور شود غاليه  سوزطبع در مجمر بيجاده شود عنبر
چون زند ابر ز رشك كرمت   زناندختر ناميه را جلوه كند خنده

  )الف106 ـ ب105(

 شكرخايي چو كلك صدر جهان عادت  ز سر فرو ننهد طوطي لبت هرگز
  )ب154(

  و له
 آيد ميباد ] كه[هر سحرگه   گويمميروي بر خاك عجز

 آيد؟ ميهيچت از بنده ياد   اي كه هرگز فرامشت نكنم
  )ب180(

ي در اهـيچ اشـاره   ظاهراً بيت زير هم از طيان بمي است چون بدون فاصله و بي
  :ادامة شعر قبلي وي آمده است

                                                
كه مصراع نخست بيت دوم  شاعران قديم كرماندر كتاب ) 237ص (اشعار طيان  28فقرة . 19

 .تكميل شد الهيسعددر آنجا افتاده است و بر اساس سفينة 
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 تن كه بي جمال تو جان سير شد ز صحبت  وصالدرآي و بر لب اين تشنگان زن آب
  )همانجا(

  و له
 پست گردد بعد از اين در كوي دعوي هر حسود

 سپس در باغ شادي هر نهالفرازد زينسر
  )ب190(

 قدر وز نفيرم برهان ورچه بر اين نيست  قضابه مرادم برسان ورچه چنين نيست
 كه كند لطف شما در من بيچاره نظر  آناالمر از اين جمله مرا مقصودحاصل
  و له

 به لطف بر سرم انداز ساية اشفاق  بزرگوارا در تف آفتاب غمم
  و له

 در آفتاب عنا و حوادثم مگذار  ور و در ساية عنايت گيرمرا بپر
 ؟سزا بود كه من از هر كسي كشم آزار  ؟روا بود كه من از هر كسي خورم غصه

 شماركه از تو اين نپسندد خداي روز  كرمبكن تفحص حالم ز روي لطف و
  و له

 است مغريب نيست كه انعام شاملت عا  اگر ز لطف تو دارم توقع نظري
 است خرد نگويد هرگز كه اين طمع خام  وگر طمع بودم خلعتي ز خاصة تو

  )ب206(
 مشكور كه هست سعي تو در باب من همه  دانمميدعا و شكر تو بر خود فريضه

 مقام همچنان از خلعت تو فاخرم در هر  وطنـ همچنين از نعمت تو شاكرم در هر
 تا قيامت بر اداي شكر انعامت قيام  نتوانم نموداز تو كه20امآن عواطف ديده

                                                
 .در حاشيه. 20
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  و له
 به يك كرشمة تو كار من گرفت نظام  حاصلبه يك اشارت تو شد مراد من
 عوام ]و[من و ثناي تو زين پس بر خواص   جوانمن و مديح جناب تو نزد پير و

  و له
 آزاد م چو سروبه التفات تو از غم شد  كرديبه چشم لطف چو در بنده يك نظر

 ياد به هيچ غم دل من بعد از اين نيارد  چو هست بر سر من ساية عنايت تو
  و له

 آفرين بر ذاتت اي چرخ احتشام  اي در حق منلطفها فرموده
 شادمان گشتم كه بادي شادكام  پرورياز چنان الطاف و بنده

 ن قيامبر اداي شكر اين احسا  خود من بيچاره كي دانم نمود
  و له
 درمانم سازد به جز لطف تو درمانم چوكه مي  بيمارمدارد به جز جود تو تيمارم كه كه مي

 نتوانم يك شكر احسان تو تفصي كردن از  خوانتاگر هر موي من گردد زباني آفرين
  )ب203(

 روا بود كه چو حلقه برون در باشد  گوششكسي كه بندگيت كرده حلقه در
  هو ل

 نكند راي مولوي ميهيچ التفات   كنونام كه به احوال منآخر چه كرده
 تشريف صاحبي و عطاهاي خسروي  اميد داشتم كه بيايم به دولتت
 روي ميگذاريم اينجا و ميمحروم  اكنون به عكس آنكه مرا بود آرزو

  و له
 است ز بخت اميدجرم از تو نباشد گنه ا  با جمله برآميزي و از ما بگريزي
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  و له
 داري مگر آنكه ما ضعيفيم و تو دستگاه  كرديچه خطا ز بنده ديدي كه خالف عهد

  و له
 نباشد مگر آندر آن واليت كه تويي وفا  ببريتو خود از كدام شهري كه ز دوستان

  و له
 پسنددن مكن اي دوست كه از دوست جفا  چنينطمع از دوست نه اين بود و توقع نه

  )ب207(
 تشوير دهدم شرم اين خطاز بس كه مي  آيدميسر خجالتم از پيش بر ن

  و له
 تو هم ز روي كرم عذر بنده را بپذير  ـ چو معترف شدم اكنون بدين گنهكاري

 گنه نكرده منم در مقام استغفار  عجبكند چهـ اگر كسي ز گنه توبه مي
  )الف211(

 بود 21چشمت كه جان دولت از اين غم كبيده  شدپذيرمنت خداي راست كه صحت
 بود ابروي خشم و كينه به هم در كشيده  تويك چند عقل با فلك از درد چشم
 بود چون صبح دولتش به جهان در دميده  نورگفتش كه اي به چشم وجود اندرون چو

 بود دهدردي اگر به چشم عزيزش رسي  از بهر دفع چشم بد خلق چند روز
 بود يك هفته راحت از دل من هم رميده  اوبرچيدم آن به چشم كه از درد چشم
 بود كان خود زكات روشني هر دو ديده  )؟(اي چشم روزگار به تو شادباش باش

  )الف213(
  

                                                
را بريان كرده باشند و آرد و برنج و نخود و جو بريان  آن آردي را گويند كه گندم: كبيده .21

   .)برهان قاطع(كرده را نيز گويند 
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 جباه زان نهندش سركشان بر بام ديده چون  استطرة خط تو زلف نوعروس دولت
  )الف240(

 كبار خستة تير نحوست چه صغار و چه  شريفداوت چه وضيع و چهبستة بند ع
 غار همه سرگشته و وامانده به صحرا و به  همه بيچاره و آواره در اطراف بالد

 گردند از عمر و جواني بيزارميكه ه  چرخآن عذاب است بر اين طايفه از گردش
  )الف246(

 ةفقـر ، شاعران قديم كرمـان ه در كتاب اي كاحتماالً ابيات ديگري است از قصيده
 سهچون هم وزن و قافيه و هم مضمون اين  ؛آمده است )227ص (اشعار طيان  8

  .بيتي يكسان است 29 ةبيت با آن قصيد
 ناهيد را پالس ز بهر كه در بر است  استخورشيد را لباس به مرگ كه ازرق
 است ز گل و الله زيورروزي كه باغ را   مرگپژمرده شد شكوفه عصمت ز باد

 است رحم و كافر بنگر كه روزگار چه بي  بر حشمت و جواني او دل نسوختش
  و له

 در ماتم تو چشم مه و خور گريسته  اي در غم تو كهتر و مهتر گريسته
 هر ساعتي به زاري ديگر گريسته  اقرباي تو اندر عزاي توهر يك ز

 گريسته هم چرخ نوحه كرده هم اختر  بر مرگ ناگه تو و روز جوانيت
  )الف256(

  و له
 فرو شد ز گردون صاحبقراني  دريغا كه آن اختر كامراني

  و له
 كه در تو اثر كرد باد خزاني  كجا رفتي اي گلبن نوشكفته

  )الف256(
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  و له
 كند قامت تير گردون كماني  ز تيمار كلك و بنان تو اكنون

 به خون جگر بادة ارغواني  م و ساغربگريد ز مرگ تو بر جا
 به آه سحر بلبل بوستاني  بنالد ز سوگ تو در بزم و مجلس

  )ب257(
و «، ابيات آن با عبارت سفينهولي در  ؛اخير از يك شعر است سه فقرةظاهراً 

  .به شكل فوق از هم جدا شده است» له
 شام در خم گيسويتا بياض صبح نبود   صبحتا سواد شب نباشد در لب خندان
 ظالم صبح اعداي تو بادا همچو شام از بس  صفاشام احباب تو بادا همچو صبح از بس

  )ب260(
استخراج شده  الهيدسع سفينةة شاعران قديم كرمان كه از ابيات نويافت، ر مجموعد

كنون از چشم يت آن مجموعه است كه متأسفانه تاارزش و اهمدهندة نشان
بررسي بقية اشعار مندرج در آن جنگ و مقايسة آن . است ن ماندهپژوهشگران پنها

ق و جزئيات بيشتري را از آثار چاپ شده و منابع مرتبط ديگر دقاي با ديوانهاي
ي شاعران ها عالوه بر دستيابي به سروده. دهد ميشاعران به دست  ياب بعض تازه

ي ابلة اشعار شاعران نامدارمقيي از آنها در اين نوشتار آمد ــ ها كه نمونهگمنام ــ 
اديب ، ظهير، سنايي، الدين عبدالرزاقجمال، كمال اسماعيل، خاقاني، چون انوري

مذكور ثبت شده با منابع ديگر اطالعات تازه و سودمندي  كه در سفينة ...صابر و
   .كند ميبه تصحيح و تكميل ديوان آن شاعران كمك كه  دهد ميارائه 
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