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 معرفی همایش

 
فرهنااااااد و تماااااادن و تاااااااری  گسااااااترۀ آذربایجااااااان در 

ایااااران از اایگاااااه باشااااکوهی برخااااوردار اساااات. ایاااان 
پااارور هماااواره نقطاااۀ عطااا  تحاااوالت خطاااۀ فرهناااد

سیاساااااای و ااتماااااااعی و ماااااااداف  هویاااااات و اصاااااااالت 
ایرانااااااای و ایرانیاااااااان باااااااوده اسااااااات. فرزانگاااااااان آن 
پرچماااادار دفااااان از کیااااان و وحاااادت اراضاااای کشااااور 
بااااوده و باااارای حفاااا  اغااااور ایااااران اانفشااااانی بساااایار 

 .اندکرده
آذربایجااااان در تولیااااد علاااام، فرهنااااد، شااااعر، اد ، 
-هنااار و عرفاااان در تااااری  ایاااران یادگارهاااای خجساااته

مکتاااب تبریاااز در ااااای گتاشاااته اسااات. ه ز خاااود باااای ا
هاااای ارزشااامندی معمااااری و هنااار نگاااارگری وی گااای

 .دارد
دی گرفتااااااه تااااااا ردر شااااااعر و عرفااااااان از سااااااهرو

شااااامی تبریااااازی و نهایتااااااا اساااااتاد شاااااهریار از املاااااه 
 .سرآمدان شعر و اد  این مرز و بومند

-ضاااارورت بررساااای ابعاااااد تاااااریخی و ادباااای سااااده
وران ایلخاناااان تاااا اوایااا  هاااای هشاااتم تاااا دهااام کاااه از د

باشااااااد، آاااااااار چااااااا  نشااااااده و عصاااااار صاااااافوی ماااااای
ارزشااامندی کاااه هناااوز ماااورد تحقیاااق و پااا وهش قااارار 
نگرفتاااااه و اهمیااااات معرفااااای مفااااااخر فرهنگااااای ایااااان 
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دوران بااارای نسااا  ادیاااد، ماااا را بااار آن داشااات تاااا باااه 
بهاناااااۀ انتشاااااار دو ااااااار ادبااااای و عرفاااااانی ایااااان دوران 

جاااییعنااای  ج  الصاااال االشاااعار خو  دیاااوان ثیااااث الااادین ک 
)بخاااش تبریاااز و آذربایجاااان و ناااواحی  االفکاااار ةو زباااد

آن(، شااااعر، اد  و عرفااااان ایاااان سااااه قاااارن را مااااورد 
بررساااای قاااارار دهاااایم و از پ وهشااااگران ایاااان حااااوزه 
تقاضااا کناایم تااا بااا ارا ااۀ مقاااالت خااود بااه شااناخت بهتاار 

 .فرهند آذربایجان کمک کنند
ۀ سااااااند دبیرخاناااااا»و رونمااااااایی از ایاااااان دو کتااااااا  

ای را بااارای فصااا  تاااازه« ماای احیاااای مکاتاااب تبریااازدا 
گشااااید و راه را واکااااوی تااااری  ادبیاااات آذربایجاااان مااای

ساااازد تاااا مناااد هماااوار مااایبااارای پ وهشاااگران عالقاااه
بااایش از گتشاااته اندیشاااۀ احیاااای میاااراث مکتاااو  پیشاااینۀ 
خااااود را مااااورد تواااااه قاااارار دهنااااد و کتااااا  ادبیااااات 

 .تر سازندپربار آذربایجان را ثنی
-هماااایش باااا حهاااور فرهیختگاااانی از دانشاااگاهایااان 

هاااااای تهاااااران، تبریاااااز، مشاااااهد، اصااااافهان و ناااااواحی 
آذربایجااان بااا ریاساات اسااتاد محمااد علاای موحااد م نااوی 

شاااناس براساااتۀ کشاااور باااا شاااکوه تماااام  پااا وه و شااامی
شاااااود و امیااااادواریم در دانشاااااگاه تبریاااااز برگااااازار مااااای

ماااااورد توااااااه و اساااااتقبا  اهاااااالی فرهناااااد و شاااااعر و 
ن قاااارار گیاااارد و چاااارا  راهاااای باااارای اد  آذربایجااااا

  برگزاری همایشهای دیگر در آینده باشد.
 دبیران اجرایی همایش

 0931آبان 



 معرفی

 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
 

حظااااورة  ا اّل  لاااای مر الع 

لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای  عر
 

ااان برنااای فراااوق بناااا     مر

ااااااااااااااااااااااااااااااااااالّ     السر
 

 نامه()به نق  از قابوس
 

ترقّی و تعالی هیچ ملّت و اامعه ای ممکان »
مگر آنکه اساس کار خاود را بار پایاۀ  نیست،
علمای پیشاینیان بناا   ها و دساتاوردهایاندیشه
 «.نهد

 

باه  1971مرکز پ وهشای میاراث مکتاو  در ساا  
هاای محققاان و مصاححان و قصد حمایت از کوشاش

مهمترین آاار مکتو  فرهند و تمدن احیا و انتشار 
« دفتر نشر میراث مکتاو »اسالمی و ایرانی با نام 

بااا کمااک وزارت فرهنااد و ارشاااد اسااالمی ت ساایی 
مرکز نشار »شد. پی از یک دهه فعالیت، نخست به 

خورشایدی  1922و سپی در سا  « میراث مکتو 
بااا دریافاات مجاااوز سااه گااروه پ وهشااای از وزارت 

مرکاااز پ وهشااای »نااااوری باااه علاااوم، تحقیقاااات و ف
تغییر نام داد و عالوه بر کاار نشار « میراث مکتو 

 به کار پ وهشی نیز رو آورد.
سا  تالش این مرکز بارای معرفای  11دستاورد 

 فرهند و تمدن ایران اسالمی به شرح زیر است:
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عنااوان کتااا  در  130تصااحی ، چااا  و انتشااار ـاا 
 911حاااوزۀ فرهناااد و تمااادن اساااالم و ایاااران )

 جلّد(.م
 10شماره آیناه میاراث ) کاه از شامارۀ  12انتشار ـ 

 .پ وهشی شده است( ـ فصلنامۀ علمی دو
 شماره ضمیمۀ نشریۀ آینه میراث. 20انتشار  ـ
 2شماره دوماهنامه گازارش میاراث و  23انتشار   ـ

 شماره ضمیمۀ گزارش میراث.
شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسالم و  7انتشار   ـ

 ایران.
عنااااوان آاااااار میراابااااان )کارنامااااۀ  111انتشااااار  ـاااا

 دانشوران ایران و اسالم(.
نشست و مجلی علمی نقد و بررسی  31برگزاری  ـ

-پ وهااای و ماااتنشناسااای، نساااخهکتاااا ، ایاااران
 شناسی....

هماایش ملای و  20برگزاری و شرکت در بیش از  ـ
 المللی.بین

تقادیر  عناوان برگزیاده و شایساتۀ 30کسب بایش از ـ
 المللی.های داخلی و بیناشنوارهدر 



 

 

 

 
 معرفی

 مؤسسه تحقیقاتی علوم اسالمی ـ انسانی
 دانشگاه تبریز

 
مؤسسااه تحقیقاااتی علااوم اسااالمی ـ انسااانی دانشااگاه 
تبریااز بااه منظااور ایجاااد محاایا مناسااب باارای انجااام 

انساانی باا پ وهشهای بنیادی دربارۀ علوم اساالمی ـ 
گااارایش باااه گروههاااای ساااه گاناااۀ عماااده )ادبیاااات و 
عرفااان، فقااه و حقااوق، فلساافه و کااالم( ت ساایی شااده 

 است.
 

 اهداف مؤسسه
هااای ایجااد عرصااه تحقیاق و تعماق در زمیناهـ  الا 

 علوم اسالمی و انسانی.
ایجاااد خودباااوری و اعتماااد بااه نفاای در میااان  ـ  

 محققان 
 حمایت علمی و اصولی از پ وهشگران  ـ ج
ایجاااد ارتباااط بااا نیازهااای نظااری ـ اعتقااادی  ـ د

معاصااار اامعاااه و فاااراهم کاااردن مقااادمات ارایاااه 
 نظریات علمی و عملی در مورد آنها.

ایجاد امکان پ وهشهای تازه و ترامه آااار ارزناده  ـ و
ایران و اهان در حوزه علاوم اساالمی  دانشمندان
 و انسانی. 
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 تالش برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و اامعه  ـ ز
 

 وظایف
تهیااااه و تاااادوین طرحهااااای تحقیقاااااتی و ت لیفااااات 

 مربوط به مباحث و مسای  معاصر.
نشااار و تااارویا دیااادگاههای ابتکااااری در حاااوزه 

 علوم اسالمی و انسانی معاصر.
برگااااازاری همایشاااااها و ساااااخنرانیهای علمااااای و 

 پ وهشی
تشاااویق و تجلیااا  از محققاااان و پ وهشاااگران و 

 چا  آاار علمی و تحقیقاتی ارزنده ایشان. 
پاا وهش و نشاار آاااار دربااارۀ متفکااران معاصاار 

 مسلمان
 

 دستاوردها
 همایش و نشست علمی 11برگزاری  *

 طرح تحقیقاتی 1* اارای 
 عنوان کتا  21انتشار  *
شااماره از مجلااه عالمااه )ادبیااات و  21انتشااار  *
فلسفه و کالم(؛ با رتبه علمای  ـ فقه و حقوق ـ انعرف

 و ترویجی
عناااااوان یادناماااااه بااااارای مفااااااخر  2انتشاااااار  *

 آذربایجان



 

 

 

 

 معرفـی کتابها
 

 خالصة األشعار و زبدة األفکار
 )بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن(

 

 
 

علاای حسااینی الدین  الاادین محمااد باان شاارف میاار تقی
و ماااتخلّه باااه « میرتاااتکره»کاشاااانی معاااروف باااه 

صفوی )زناده  ۀاز شعرا و نویسندگان دور« ذکری»
األشااااعار و زباااادة  خالصااااالق( اساااات کااااه 1013در 

تااا  373را طاای نزدیااک بااه چهاا  سااا  )از  األفکااار
آوری کااارد. ایااان ااااار مشاااتم  بااار  ق( امااا 1013
ای در چهار فص ، چهار رکان، خاتماه و یاک  مقدمه
شااعر، از  270الد( در شرح احوا  حادود  3) ذی 
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خالصااال متقااّدمین تااا معاصااران مؤلّاا  اساات. خاتمااۀ 
شااعر قارن دهام  310، شارح حاا  بایش از األشعار

اصا  تشاکی  شاده و  11هجری را دربردارد که از 
هاار اصاا  بااه یکاای از شااهرها و نااواحی اغرافیااایی 
مختلاا  ایااران اختصااا. دارد. اااار حاضاار شااام  

عران تبریاز و آذربایجاان و ناواحی آن شرح حا  شا
است. در مقّدماۀ آن نیاز، ضامن معرفای شااعران آن 
دیار، به بررسی فهای فرهنگی و نقش دارالسالطنه 
تبریااز در گسااترش رویکردهااای وقااوعی بااه هناار، 
همچناااین سااایر تکاااوین اصاااطالح وقاااون در شااااعر 

 پرداخته شده است.



 

 

 
 

 الدین ُکُججی غیاث دیوان
 

 
 

جاانی، مشاهور باه  خوااه ثیاث الدین شای  محّماد ک ج 
االساالم تبریاز باه روزگاار سالطان  شی ، شی  خوااه

-717اویی و پسرش سلطان حساین االیار )حاک. 
ق( باود. او کاه انتساا  باه خانادانی پاارآوازه و  722

االیار از  چوپاان و آ  محترم داشات، در روزگاار آ 
  ااتماعی فراوانای برخاوردار باود؛ باا ـ نفوذ سیاسی 

های ماااا از زنااادگانی او اناااد  و  ایااان وااااود دانساااته
 محدود به بعهی اشارات تاریخی است.

شای ، به روزگار دولتشاه سمرقندی دیوان خوااه
جاااای»مااااتخلّه بااااه  ااااا»و « ک ج  ، در عااااراق و «ک ج 

آذربایجان شهرت عظیم داشت؛ اگرچه کمتر از یک 
الااادین کاشاااانی،  بااار قاااو  تقی ساااده پااای از ایااان، بناااا
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مترو  مانده بود. اکنون تنها نساخۀ دساتیا  از ایان 
ق )روزگااار حیااات شاااعر( و  722دیااوان، مااور  

محفاااااوک در کتابخاناااااۀ راشاااااد افنااااادی اسااااات، کاااااه 
های متنااّون فارساای و نیااز چهااارده دوبیتاای  سااروده

گیرد. مصاّححان  می بر فهلوی )به زبان آذری( را در
خۀ یادشده، در تصحی  این دیوان با فراهم آوردن نس

جانی کوشیده  اند. و نیز واکاوی احوا  شی  ک ج 
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 نویسی در تصوف آذربایجان سنّت اولیانامه
 پور نمین محّمد ابراهیم

 
نویسی صوفیه، یا شرح حا  و ضبا اقاوا   اولیانامه

تاارین انااوان  و نقاا  ارامااات مشااای  تصااوف، از اهن
های  نگارشاای متصااوفه اساات اااه در دو شااك  تااتاره

های انفارادی و  االولیاها( و تاتاره عمومی )= تاتارة
ناماااااااهت مقاماااااااات مشاااااااای ت  اختصاصااااااای )= ولی

بنادی  زمان با صاورت ها(، هم نامه نامهت مناقب سیرت
هاااااا و تشاااااكی  نهادهاااااا و  نهاااااایی معاااااارف و آموزه

بنیادهای طریقتی تصوف، در فاصلۀ نیماۀ دوم قارن 
سوم تاا اوایا  قارن پانجم، ابتادا باه زباان عربای پدیاد 

های عماااومی  تااارین نموناااۀ تاااتاره آماااده اسااات. اهن
هاااااایی از  مشاااااای  باااااه زباااااان فارسااااای را در بخش

و  شاارح تعااّرفهای اهاان تصااوف، از قبیاا   دسااتینه
و اوج امااااااا  ایاااااان  اناااااار را در  المحجو  اشاااااا 
عطاااار از مكتاااب تصاااوف خراساااان  االولیا  تاااتارة

ناماهت  توان دید؛ اماا  انار مقاماات مشاای  )= ولی می
ها( اگرچااه از خراسااان قاارن  نامااه نامهت مناقب ساایرت

 حااالت و ساخنان ابوساعیدششم و باا آاااری همچاون 
یاد باه شاود، لایكن اوج اماا  ایان  انار را با آثاز می

فاصااااالۀ دو قااااارن و در میاااااراث تصاااااوف ناحیاااااۀ 
  نامۀ شاااای  آذربایجااااان بازاساااات، یعناااای در ساااایرت

ق( باااااا ناااااام 791تاااااا  310الدین اردبیلااااای ) صااااافی



 خالصۀ مقاالت  11

بااّزاز اردبیلاای. پاا وهش و بااه قلاام اباان الصاافا صفوة
حاضاار در پاساا  بااه چگااونگی و چرایاای ایاان اماار، 
ضااامن ماااروری بااار تاریخچاااۀ ایااان  انااار در تمااادن 

دهااااد اااااه تصااااوف آذربایجااااان  می اسااااالمی، نشااااان
هااای بااومی خااویش، ارتباااط  رثم تمااام وی گی علاای

وایقاای بااا میااراث تصااوف خراسااان و انااوان آاااار آن 
توان همسو با اریان الی اد   نحوی اه می دارد؛ به

فارسی از نوعی پیوستگی تاریخی میان تصوف این 
طور خاااا.  دو ناحیاااه و آااااار مكتاااو  آنهاااا، و باااه

 خن گفت.س« ها نامه ولی»



 

 ،الدین محمد ُکُججانیدربارۀ غیاث
 شیخمشهور به خواجه

 حسن انوری

 
جانی، مشهور باه خواااهثیاث -الدین شی  محمد ک ج 

شاای ، در روزگااار ساالطان اویاای و پساارش ساالطان 
-عصاار بااا حاااف  شاایرازی، شاای  حسااین االیاار، هاام

منسو  به خاندانی پرآوازه از االسالم تبریز بود. او 
جااان )دهاای در دو فرساانگی تبریااز(  سااادات اهاا  ک ج 
بااود و در روزگااار آ  چوپااان و آ  االیاار، از نفااوذ 

ااتمااااعی بسااایاری برخاااوردار باااود. در  ـااا سیاسااای
الاادین هااای پیشااینیان، هاار اااا سااخنی از ثیاااث نوشااته

کججی به میان آمده، شعر او به پاکیزگی و همواری 
ست. او در شعر خود بسیار تحت تا ایر وص  شده ا

هاای او را تهامین  سعدی است و برخی از مصاران
کاارده اساات؛ ساابک شاااعری کججاای، هماننااد سااعدی 

پیرایااه اساات. در ایاان گفتااار بااه بررساای ساااده و باای
شای  کججای پرداختاه خواهاد مختصر زندگی خوااه

شد و پی از آن نگاهی به شایوۀ شااعری او خاواهیم 
 انداخت.



 الدین شامی و آثار ادبی او نظام
 بهروز ایمانی

 
ق( را باااااه 211ت 203 – 720الااااادین شاااااامی ) نظام

شناساند، به عناوان ماور  مای کفرنامهاعتبار ت لی  
نگااار باشااد، ادیااب، امااا او پاایش از آنکااه یااک تاااری 

شاااااعر و متاااارام ماااااهر و متبحااااری اساااات و آاااااار 
شدۀ او، گواه داناایی او در ناشناخته و یا کمترشناخته
 .اش در ن رنویسی استعلوم ادبی و مبیّن توانایی

اصغر حکمت، دکتر ذبی  ّللّاه صفا و مرحوم علی
انااد؛ امااا بااه مطالااب مختصااری دربااارۀ شااامی نوشااته

اند و بیشاتر گفتاار از یات احوا  و آاار او نپرداخته
در این گفتاار باا اساتناد  .ستا کفرنامهآنان راا  به 

شدۀ شامی،  وی ه آاار کمترشناختهبه مناب  نویافته، به
اطالعات ادیدی درباارۀ ناام و نساب، تااری  تولاد و 
وفاااات، خانااادان، سااافرها، دوران زنااادگی و آااااار او 

 .ارا ه شده است
باان بااه اعتبااار اسااناد نویافتااه، نااام و نسااب او علاای

بیشتر عمار خاود را طالب تبریزی است و  محمدبن ابی
در بغاااداد، در خااادمت سااالطان اویااای و سااالطان احماااد 

ق در حلاب باوده و 209االیری گتراناده اسات. او در 
ق بااه صااحبت تیمااور پیوسااته اساات. درسااا  202در 

ق وی واسااااطۀ صاااال  بااااین امیاااارزاده عماااار و 202
شاااه بهااادر امیاارزاده بابااک )فرزناادان امیاارزاده امیااران

از خاناادان او، باارادرش، همااام  .گورکااانی( بااوده اساات
هااایی از او در نجااوم و طبیااب، شااناخته شااده و رساااله
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 .ریاضیات در دست است
در مناااب  شاارح حااا  شااامی، بیشااتر بااه معرفاای 

پرداخته شاده، اماا چناد ااار ادبای نیاز از او  کفرنامه
 :در دست است

. ترامه و شرح مقامات حریری: به سالطان احماد 1
ق( اتحاااف شااده و 219شااده در االیااری ) کشااته

شاااده در ای از آن باااه خاااا شاااامی )کتاباااتنساااخه
 .ق( در دست است722

. ربیعیااه: اااار مختصاار ادباای در توصاای  فصاا  1
 .های طبیعی آن بهار و الوه

. رحیقیقااه: اااار مختصاار ادباای در توصاای  باااده و 9
 متعلقات آن.

ای ادیباناه در . مجدولی در ذکر عترت نبی: رساله2
سرگتشاااات پیااااامبر

.
و امامااااان، کااااه شااااامی در  
اساااتفاده نکااارده « الااا »تصااانی  آن از حااارف 

 است.
ای . ریاض الملو  فی ریاضاات السالو : تراماه1

 ساالوان المطااان فاای عاادوان االتبااانآزاد از کتااا  
ق(. شااامی ایاان 102کفاار صااقلی )در گتشااتۀ اباان

-مرزباانو  کلیلاه و دمناهاار را به سبک تراماۀ 
 پرداخته است. نامه

و اختصااار بلااوهر و بیوذساا : اصاا  ایاان . تهاتیب 2
اار )ترامۀ پارسی آن( به استناد نساخۀ کتابخاناۀ 

ساراج الملاال والادین محمادبن محماد »بریتانیا، از 
 است.« ثزنوی
الدین، شاعر نیز بوده و اشاعاری باه پارسای  نظام

و تاااازی از او در مطااااوی آااااارش و در برخااای از 
 .ها ابت شده استها و سفینهاند



 

 سیمای شاعران آذربایجان
 تقی کاشی خالصة االشعار و زبدة االفکاردر 

 حقیقیرقیه بایرام

 
الادین  از تقی فكاار اال  االشاعار و زبادة خالصاال تتارۀ 
ناااویی ق(، تاااتاره1012-1011)زناااده در  ااشاااانی
های دهم و یازدهم، باه لحااک حجام یكای از سدهنامی 
تااارین  تااارین و از نظااار محتاااوا یکااای از ثنی بزرگ
اااه  طااوری رود؛ بااه های فارساای بااه شاامار ماای تااتاره

شاده در ایان تاتاره درباارۀ برخی از اطالعات ارا اه
احوا  و اشعار برخی از شااعران، اعام از متقادمین 

اااود و متاا خرین، در هاایچ تااتاره یااا منباا  دیگااری و
شااااااعران دارالسااااالطنۀ تبریاااااز و »نااااادارد. بخاااااش 

، اااه اصاا  هفااتم از بخااش «آذربایجااان و نااواحی آن
-وشود، به معرفی سی خاتمۀ این تتاره را شام  می

پااانا شااااعر آذربایجاااانی اختصاااا. دارد و حااااوی 
فرد در مورد اشعاری نویافته و اطالعاتی منحصربه

شااااعرانی چاااون سااالطان محماااد، وقاااوعی تبریااازی، 
بیااد، خااواری تبریاازی و... اساات. عااالوه باار  یچلب

آن، مطالب مندرج در ایان بخاش سایمای فرهنگای و 
ادبی آذربایجان در عصر مؤل  را، که شام  مبانی 

شناساای و واااوه استحسااانی منتخااب شاااعران، امااا 
هااای  میاازان پااتیرش و اسااتقبا  آن اقلاایم از نوآوری
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ه شناساای از املاا و نیااز مسااا   مربااوط بااه اامعهادباای 
شاااود، ااتمااااعی، ذوقااای و... مااای های شناسااای آسیب

 کند. منعکی می



 انعکاس مسائل اجتماعی
 روضات الجنان و جنات الجناندر 

 منیره پویای ایرانی

 
شااایوه و اندیشاااۀ خاااا. عرفاااا و امااا  آمااادن آن 
بزرگاااان و مریدانشاااان در مرکاااز تعلیمااای خانقااااه، 

ای بوده اسات از بارای آماد و شاد و گشادهدرگاه بی 
نشست و مراودۀ درویشاان و تاوانگران و عامیاان و 
فاضالن. در چنین مکاانی کاه همگاان باا دلخوشای و 

-شدند، طبیعای باود کاه الاوهرویی پتیرفته میگشاده
هااای زناادگی، هاام در حااوزۀ مسااا   عرفااانی و هاام 

تر از ااتماعی بیرونی، پرنقش ـ موضوعات تاریخی
هاا باشاد. ااماناده در دیگار محایاهاا و آااار باهمینهز

ویا ه بنابراین آاار قلمی صاحب فکران این نحله، باه
ای اسات بارای نشاان دادن بخشای ها، آیینهنامهمناقب

فرهنگای، خاواه ایان  ـ از این رویکردهاای ااتمااعی
هااای شااما  شاارق ایااران )خراسااان آاااار بااه ساارزمین

واه بااه مناااطق دیگاار باازرگ( تعلااق داشااته باشااند، خاا
 زمین، از آن امله آذربایجان.ایران

نجاام  العبااادمرصااادتااوان در همااان گونااه کااه ماای
بناااادی قشاااارهای مختلاااا  ااتماااااعی رازی از طبقااااه

رؤسا، مقدمان، مزارعان، مزدوران نظیر دهقانان و  ـ
آنهااا نشااانی دیااد، در  ـاا و شاارایا و مقتهاایات و تجااار

-بایجاان نیاز نشاانهآاار عرفانی متعلق به منطقاۀ آذر
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های بارزی، هم از زندگی خانقاهی و هام از مساا   
بیرونی مرتبا با اغرافیای تااریخی، آدا  فرهنگای 

 خورد.ـ به چشم می هاها و نوشیدنینظیر خوردنی ـ
 صفوة الصفایتوان به از میان این نون آاار، می

نااانبااّزاز و اباان نااان و انااات الجر حاااف   روضااات الج 
حساااین کربالیااای اشااااره کاااارد، کاااه در ایااان مقالااااه 
ااتماعیاااات مااارتبا باااا زنااادگی خانقااااهی و مساااا   

فرهنگاای مناادرج در دومااین اااار،  ـاا بیروناای ااتماااعی
بررسااای و تحلیااا  خواهاااد شاااد. از آن املاااه اسااات: 
باورهای دینی نظیر اعتقاد به ت ایر سورۀ اعاراف و 

  فیوضات زیارت مزارات عرفاا؛ رسام خرقاۀ تبار
ستانی از مشاای  مختلا ؛ ثلباه داشاتن لقاب و سجاده

بزرگاان عرفاان آذربایجااان؛ در حاق مشااای  و « باباا»
در با  محالت و  تاریخی ـ اطالعات االب اغرافیایی

هااااای تبریااااز، از قبیاااا  گجیاااا ، ساااارخا  و کااااوی
ناماااۀ چرنااادا ؛ اناااوان مکتوباااات از قبیااا  اااااازت

دن تابوت نامه؛ و پوشاننامه، روایتعرفانی، تعزیت
هاا و گردانادن تاابوت متاوفی، توساا با انوان پوشش

 ها.گو، از میان بازارها و کوچهعزاداران صلوات



 خالصة االشعار و شاعران سدۀ دهم تبریز
 اصغر دادبه

 
، بخاااش تبریاااز، گااازارش دوران خالصاااال االشاااعار

هجااری شااکوهمند شااعر و اد  فارساای در ساادۀ دهاام 
قماااری در ایااان شاااهر و دیگااار شاااهرهای آذربایجاااان 
اساات. شااعر و اد  فارساای، کااه بااا کهااور شاااعرانی 
بزرگ از امله رودکی و فردوسای در مااورا النهر 
و خراسان، در سدۀ چهارم رواج و رونق یافته بود، 
پااایش از آنکاااه باااه منااااطقی چاااون ری و اصااافهان و 

عاام طاور فارس برسد، در سدۀ پانجم باه تبریاز و باه
بااااه آذربایجااااان و اران رسااااید، و مواااااب کهاااااور 

ق( شااد، 331شاااعرانی همچااون قطااران )درگتشااتۀ 
کاه خطااا  بااه ممادوح خااود و بااا هادف بیااان برتااری 

فخراالمرا ای »سارود: خویش بر دیگر شااعران مای
 «. تو و فخرالشعرا من

کاااروان شااعر و اد  دیااار آذربایجااان و اران، بااا 
ون خاقااانی و ساااالری شاااعران بزرگاای چاا کاااروان

هااای بعااد نظااامی و همااام و شاایرین مغرباای، در سااده
شااکوهمندانه پاایش رفاات و در پدیااد آماادن آاااار ادباای 
ارامند، در تحوالت سبکی و تغییر سبک به عراقی 
و هناااادی، در حفاااا  و اسااااتمرار ساااابک عراقاااای و 
پیوسااتن آن بااه بازگشاات ادباای، و در یااک کااالم در 

شاای ویاا ه بخشاایدن ثنااا بااه فرهنااد و اد  ایااران نق
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از املااۀ اسااناد معتبااری  خالصااال االشااعارایفااا کاارد. 
-در سدۀ دهم سخن می« نقش وی ه»است که از این 

 گوید.



 الّدین ُکُججی فواید واژگانی دیوان غیاث
 پورمسعود راستی

 
تااااوان از  شاااای  کججاااای را نمی از آنجااااا کااااه خوااه

او  باه شامار آورد و در گوی طاراز  شعرای فارسی
ای از چیرگاای وی باار شااعر و زبااان  دیااوان او نشااانه

شااود، کاااربرد وا گااان فارساای )یااا  فارساای دیااده نمی
وا گان عربی رایا در زبان فارسی( با معانی تاازه 

توان حم  بر آگاهی اند  وی از  در شعر او، را می
معانی ایان وا گاان کارد. از ساوی دیگار یافتاه شادن 

شااده از وا گااان، یااا  ترشناخته دهااای کمبرخاای کاربر
کاربردهاااااایی کاااااه در دوران شااااااعری او از رواج 

ساات از اناای  ای انااد، در دیااوان وی، نشانه افتاااده بوده
شاای  بااا اشااعار ساارایندگان باازرگ معاصاار و  خوااه

متقدم بار او؛ از هماین روی بررسای معاانی تاازه یاا 
ناد توا نادر وا گان در دیوان او، افازون بار آنکاه می

اش از زبااان  در شااناخت شااعر وی و ساانجش آگاااهی
فارسی سودمند باشد، گاه به روشن شادن معاانی ایان 

زبان  وا گاااااان در آااااااار دیگااااار گوینااااادگان فارسااااای
 شود. نیزمنجر می

ین الااادّ  دیاااوان ثیاثهاااای ویااا ۀ  هاااا و ترکیب وا ه
ـا  توان به سه گروه تقسیم کارد: نخسات را می جیج  ک  

کاربردهای آنهاا پایش از  وا گان فارسی که یکی از
ساادۀ هشااتم از رواج افتاااده بااوده اساات، و کججاای از 
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کاااربرد نااارایا آنهااا بهااره باارده اساات )ایاان وا گااان 
ـا وا گاانی کاه  ؛ دوم«(راسات»و « اگر»عبارتند از 

کاااااااربرد نااااااارایجی دارنااااااد و برخاااااای از شااااااواهد 
شاود )ایان  شمار آنها در دیوان کججای یافتاه می اند 

و « گوییاا»، «رشاته»، «خاالی»از وا گان عبارتناد 
های عربای، کاه  ـ وا گان و ترکیب ؛ سوم«(همیشه»

ساااخت صاارفی آنهااا بااا معنااایی کااه کججاای از آنااان 
اراده کاااارده اساااات تناسااااب ناااادارد )ایاااان وا گااااان و 

« شاام »، «انابات»، «انجاد»ها عبارتند از  ترکیب
نگارنااده در ایاان گفتااار خواهااد «(. االامااا  علی»و 

از روشن ساختن معانی این وا گاان و  کوشید تا پی
ها، به بررسی پیشاینۀ کااربرد آنهاا در معاانی  ترکیب

مااورد نظاار و ارا ااۀ شااواهدی از دیگاار متااون زبااان 
 فارسی بپردازد.

ای کااه در  اسااتفاده از وا گااان عرباای، بااا معااانی
زبااان عرباای سااابقه ندارنااد، در زبااان فارساای امااری 

اماااا گااااه  مسااابوق باااه ساااابقه و نسااابتاا رایاااا اسااات؛
گویان برخی از وا گان عربی رایا در زبان  فارسی

فارسای را، صاارفاا باار اسااس ریشااۀ آنهااا و باادون در 
شان، با معانی نوآیینی باه  نظر گرفتن ساخت صرفی

برناااد و یاااا در سااااختار آنهاااا خللااای ایجااااد  کاااار می
کننااد؛ مااواردی از ایاان دساات، بااا تواااه بااه حجاام  می

در شااعر او نساابتاا  الاادین کججاای، انااد  اشااعار ثیاث
 فراوان است.



 شده در آذربایجان شناخته چند شاعر کمتر
 پورمهدی رحیم

 

از دیرباز در آذربایجان، زبان علم و اد  و شاعر و 
شماری به زبان هنر زبان فارسی بوده است. آاار بی

 فارسی در طو  چند قرن در این منطقه نوشته شده،
دهااد زبااان فارساای زبااان  کااه بررساای آنهااا نشااان ماای

اصلی علم و اد  و هنار آذربایجاان در طاو  تااری  
بوده است. ثالاب آااار در قالاب کتاب ن ار و نظام در 

شاود، کاه ها به صورت خطی نگهداری مایکتابخانه
تعداد قاب  توّاهی از آن آاار تا کنون باه زیاور طبا  

شااده در نوشااته انااد؛ امااا برخاای از آاااارآراسااته شااده
ها آذربایجان، همچنان به صورت خطی در کتابخانه

اناد. ایان شوند و تصحی  و منتشر نشادهنگهداری می
آاار، که اثلب ناشناخته و گمنام نیز هساتند، از آااار 
مهااام و ارزشااامند زباااان فارسااای هساااتند کاااه بااارای 
شناخت فرهند و ادبیاات گتشاتۀ فارسای نیااز اسات 

شاار شااوند. نگارنااده در ایاان کااه حتماااا معرفاای و منت
رثاام اهمیاات مقالااه بااه معرفاای چنااد شاااعر، کااه بااه

اناااد، پرداختاااه اسااات. آاارشاااان کمتااار شاااناخته شاااده
نصااوح، معااذی تبریاازی، حاااف  شااعرانی چااون ابان

سعد تبریزی، عبدالرحیم خلوتی، عبدالمجید تبریازی 
هایی به زبان فارسی هساتند کاه و... که دارای دیوان

اناد، و یاا چناان کاه بایاد و چاا  نشاده ولی تا کنون یا
 اند.شاید شناخته نشده



 تلمیحات قرآنی در شعر کمال خجندی
 سکینه رسمی

 
شعر کما  خجندی، از شااعران وارساته کاه مرحلاۀ 
طریقااات را تاااا مرحلاااۀ کماااا  پیماااوده و باااه فناااا ّللّاه 

کریاا   پیوسااته، متهاامن خیاااالت لطیاا  و معااانی
عرفااانی اساات. کاااربرد آیااات قرآناای در شااعر کمااا  
خجناادی، بااا عقایااد فلساافی او و نساابتش بااا تصااّوف 
همسوست. این مفاهیم و اصطالحات که به صاورت 
اقتباااس و تلماای  بااه کااار رفتااه اساات، شااعر کمااا  را 

ای دیگر بخشیده اسات. در ایان میاان،  لطافت و الوه
های  ساتانبه خاطر ثلباۀ تغازالت در شاعر اماا ، دا
تر اسات.  پیامبران از دیگر مهاامین قرآنای براساته

تلمی  باه داساتان حهارت موسای
ن

، عیسای
ن

، ماریم، 
اساامعی 

ن
، ساالیمان

ن
، بلقاایی، یعقااو 

ن
و یوساا  

ن
و  

های منفی چون قارون و ابولهاب،  همچنین شخصیت
با تکیه بر تشبیه، استعاره و وصا ، صاور خیاا  و 

. ایاان های شااعری را ساابب شااده اساات تصویرسااازی
مقالااه بااا بررساای شااعر کمااا ، شاایوۀ کاااربرد آیااات 

شاده، بساامد های قرآنای مطارح مایاهقرآنی، مهامون
رفته در شعر کما  خجندی، تصاویر اارمهامین به
خجناد  ـا های هناری شاعر شااعر آذربایجاان و آفرینش

 دهد.را مورد ارزیابی قرار می



 نی در شعر همام تبریزیمضامین عرفا
 عاتكه رسمی

 
کااااربرد اصاااطالحات عرفاااانی و مفااااهیم ذوقااای در 

بینی  شااعر همااام تبریاازی، نمااودار معرفاات و اهااان
اشااراقی ایاان شاااعر باازرگ تبریاازی اساات. بساااامد 
باااالی مفاااردات، ترکیباااات و تعااابیر عارفاناااه چاااون 
عشااق، شااوق، حااّب، د ، اااان، زلاا ، قاادح، اااام، 

مست و هشیار، نشانگر ایان ثیرت، وص ، فراق و 
اساات کااه دریافاات همااام از عااالم معرفاات مبتناای باار 
ذوق و شااهود و کشاا  و اشااراق اساات. شاااعر ایاان 
مفاااهیم و اصااطالحات را بااا تلمیحااات قرآناای چااون 
چشمۀ حیوان، حسن یوس ، دم عیسی، خاتم سلیمان 
و تلمیحااات اساااطیری چااون ساایمر ، زا ، رسااتم و 

مشار  عرفاانی خاود  آمیازد، تاا اشکبوس در هام می
را با صور خیا  بدی  تبیاین کناد. ایان مقالاه باا ت ّما  
در شاااعر هماااام، مهاااامین عرفاااانی و اصاااطالحات 

های تشابیه،  کارگیری صنعتای را که با بهصوفیانه
استعاره، مجاز و کنایه و همچنین توصی  و مبالغاه 

های شاااعرانه شااده  و اثااراق باعااث تصااویرپردازی
 دهد. ار میاست، مورد تواه قر



 
 

 گیری و نظری بر
 تقی کاشی  ببش تبریز  االشعار خالصة

 و تصحیح آن
 سعید شفیعیون

 
ترین تاااتکرۀ شاااعر فارسااای  مفصااا  خالصالاالشاااعار

الدین کاشی متخله باه  است. نویسندۀ پرهمتش، تقی
ذکری، این اار را با خمیرمایۀ عاشاقانه هام در بیاان 
احوا  شاعران و هام در انتخاا  شاواهد شعریشاان، 
تاا لی  کاارده و باار اساااس زمااان و مکااان تبویااب و 
تدوین کرده است.اص  هفتم رکان چهاارم ایان کتاا  

پانا تان از شااعران معاصار وی در وسیمربوط به 
آذربایجاااان اسااات. صااارف نظااار از درازنویسااای و 

های رایااا وی در ایاان تااتکره، کااه طبعاااا  انشاااپردازی
بدین بخش هم سرایت کارده اسات، بایاد گفات برخای 
از اطالعات وی در باا  ایان شااعران بسایار مغتانم 
اساات و اااز آن، حجاام شااواهدی کااه از اینااان در ایاان 

اسات، از دیگار مزایاای بسایار ایان کتاا   کتا  آمده
زماان  ، کاه تقریبااا همالمآار نفاییاست؛ چنان که از 

بااا تحریاار اولیااۀ ایاان تااتکره نوشااته شااده اساات، همااۀ 
اند. در تحقیق حاضار، خوار خوان وی ها ریزه تتکره

 االشاعار خالصالضمن آنکه سعی شده است تا تتکرۀ 
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اهی هام باه تطبیاق داده و سانجیده شاود، نگا نفاییبا 
تالش ارامند مصح  در تصاحی  و تحقیاق ایان ااار 

 ایم. افکنده
 



 الدین محمد ُکُججانیفهلویات غیاث
 اشرف صادقیعلی

 
جااانی ای از دیااوان ثیاااثدر نسااخه الاادین محمااد ک ج 
ق( کااااااه در کتابخانااااااۀ راشاااااادافندی 722)متااااااوفی 

دوبیتاای فهلااوی واااود شااود، چهااارده نگهااداری ماای
الادین، یعنای شک به زبان مادری ثیااثدارد، که بی

جاااان )در دوازده اااا یاااا ک ج  -باااه گاااویش روساااتای ک ج 
کیلومتری تبریاز( ساروده شاده اسات. در ایان مقالاه، 

ها بررسای شاده و تاا آنجاا کاه قرا ات آنهاا این فهلوی
امکان داشته، دربارۀ آنها توضی  داده شده اسات. از 

یک از کلماات ایان اشاعار در دساتنویی یچآنجا که ه
یادشده مشکو  نیسات، تشاخیه تلفا ، و در نتیجاه، 
فهاام معناای بساایاری از آنهااا دشااوار، باا  ثیاارممکن 

 است. 
ش چهار دوبیتی دیگر از 1971نگارنده در سا  

منتشاار کاارده، و  زبانشناساایایاان شاااعر را در مجلااۀ 
فی اشتباه آنها را از محمدبن صدیق کججاانی )متاوبه

الاادین محمااد کججااانی، صاااحب ق؛ اااّد ثیاااث377
 دیوان حاضر( دانسته است.



 زدایی از سوانح حیات كمال خجندی در تبریزابهام
 نیاصدری باقر

 
هاای طاوالنی ها، اما  خجندی ساا به گواهی تتاره

از زندگی و دوران اما  معنوی و ادبی خاود را در 
گترانااااده، در همااااین شااااهر چشاااام از اهااااان  تبریااااز

فروبسته و در با  و خانقاه خویش، ااه اماروزه نیاز 
-شاود، آرمیاده اسات. آگااهیبه با  اما  شناخته می
هاای  تب  آنها در اتاا ها، و بههای مواود در تتاره

تاری  ادبیاات، درباارۀ حاوادث و رخادادهای زنادگی 
 اخاتالف و های اقامت او در تبریز، ازاما  در سا 

تشتت و گاهی ابهاام و تنااقم مصاون نماناده اسات؛ 
هااااای از ایاااان رو باااارای بااااه دساااات آوردن آگاااااهی

خرساانداننده دربااارۀ او، ناااگزیر بایااد مناادراات ایاان 
گیاری از مآخات مناب  را با یكادیگر سانجید و باا بهاره

ومستندات تاریخی دیگر، باه رفا  تناقهاات و پرتاو 
 رداخت. های مواود پافشاندن بر ابهام

در این مقاله، با بررسی و نقاد منادراات متشاتت 
هااای تاااری  ادبیااات هااا و کتااا و گاااه متناااقم تااتکره

هاای کوشایم تاا باه پرساشدربارۀ کماا  خجنادی، مای
 ای بدهیم:های خرسندکنندهزیر پاس 

هااااایی و در دورۀ کمااااا  در چااااه سااااا  یااااا سااااا 
ین حكومت ادام سلسله و حاام به تبریز آمده، و در ا

چاه زماانی و در  شهر اقامات گزیاده اساتم کماا  از
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ایام فرمانروایی کدام حاکم از اقامتگاه نخساتین خاود 
در تبریز، که بر سر محلۀ خیابان واق  شده باود، باه 

کاوه، محا  اقامات همیشاگی خاود، انتقاا  یافتاه ولیان
اسااااتم دوران اقاماااات وی در شااااهر ساااارای، پاااای 

ساا  باود و وی ازحملۀ خاان قبچااق باه تبریاز، چناد 
گترانیادم کماا  در در این شهر چگوناه روزگاار مای

چاااه ساااالی و در دورۀ فرماااانروایی کااادام حااااکم از 
سرای به تبریز بازگشته استم وی در تبریاز باا چاه 

یک ازشااعران تبریاز کسانی معاشرت داشت و کدام
اندم مناسابات حکاوت با وی مراوده و صحبت داشته
ده استم و بااالخره او و حاکم وقت با وی چگونه بو

 در چه سالی و به چه نحوی درگتشته استم



هایی تازه دربارۀ مشایخ آذربایجان در سفینۀ نکته
 تبریز

 محّمد  طاهری خسروشاهی

 
)متعلّاق باه سافینۀ تبریاز نظیار مجموعۀ بزرگ و کام

ماورد اوای  سدۀ هشتم هجری(، با واود آنکه بسیار 
تواااه پ وهشااگران و محققااان قاارار گرفتااه، دارای 
چنااان اهمیاات تاااریخی و فرهنگاای زیااادی اساات کااه 

هااای تااازه و تااوان از البااالی آن، نکتااههمچنااان ماای
ویاا ه فراواناای را دربااارۀ ادبیااات و تاااری  ایااران، بااه

فرهنااد آذربایجااان دریافاات کاارد. بااا تواااه بااه دورۀ 
( کاااه دوران )ایلخاناااان مغاااو  سااافینۀ تبریااازکتابااات 

مرکزیت فرهنگی تبریاز در اهاان اساالم و یکای از 
تاارین روزگاااران  حیااات ایاان شااهر محسااو  باشااکوه

توان گفت آاار مواود در ایان مجموعاه شود، میمی
ای است شده در آن، به م ابه آیینههای کتابتو رساله

که اوضان فرهنگی، علمای و ادبای ایان شاهر را در 
 دهد.سدۀ هشتم هجری  نشان می

از آنجاا کااه  باار اسااس شااواهد و قاارا ن تاااریخی، 
ابوالمجاااد محّمااادبن مساااعود تبریااازی، گردآورناااده و 

عظام  ربا  رشایدی سفینۀ تبریازکاتب  ، باه کتابخاناۀ م 
دسترسی داشته و به احتما  بسایار، آااار موااود در 

هاای آن کتابخاناه انتخاا  و را از نساخه سفینۀ تبریز
گفت که نزدیکای تااری  کتابت کرده است، می توان 

کتابااات ایااان مجموعاااه باااه دوران  شاااکوه و عظمااات 
تبریاااز، سااابب شاااده اسااات کاااه وضاااعیت فرهنگااای، 
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روشانی ااتماعی و فکری تبریز  عصار ایلخاانی، باه
 در این مجموعه ترسیم گردد.

تاارین نکاااتی کااه در ایاان مقالااه بااه یکاای از مهاام
ایام، تصاویری اسات کاه در ایان بررسی آن پرداختاه

هایی مهم، از محیا عرفانی تبریز و گوشهمجموعۀ 
از زناادگی شخصاای و ااتماااعی مشااای  آذربایجاااان 

ساافینۀ شااود. آاااار صااوفیانۀ مواااود در عرضااه ماای
دهد که عرفای آذربایجان، در دوران نشان می تبریز

کتابت و گردآوری این مجموعه، تحات تا ایر مکتاب 
تصاّوف ثار   و باا آنچاه در بودند عرفانی خراسان 

انااد. گتشات، ناآشانا و بیگاناه باودهتاب بغاداد( مای)مک
انااد، عماادتاا کتاباات شااده ساافینۀ تبریاازآااااری کااه در 

دربرگیرنااااادۀ آااااااار خراساااااانیانی چاااااون ابوحاماااااد 
سوان ، رساالال (،احمد ثّزالی )مشکاة االنوارثّزالی)

(، ساانایی ثزنااوی )اشااعار(، الطیاار و رسااالۀ عینیااه
(، اوصااااف االشااارافخواااااه نصااایرالدین توسااای )
و برخااای  ناماااهمنااااااتخواااااه عبااادّللّاه انصااااری )

الااادین بااااخرزی )رباعیاااات و ساااخنان(، شااای  سااای 
 حکایاتی از کرامات( و... است.

قرا ن مواود حاای از آن است اه مشای   مكتاب 
گیااری تااا عرفااانی تبریااز، از نخسااتین دوران  شااک 

و حتی پی از آن، تحات تا ایر  سفینهروزگار  کتابت 
انااد، و آاااار هااای اصاای  عرفااان خراسااان بااوده چهره

های معرفتااااااای  خراساااااااانیان، هماااااااواره در حلقاااااااه
آذربایجااان، مااورد اقبااا  و تواااه طالبااان و سااالكان 

توااااه صاااوفیان آذربایجاااان باااه پیاااران  باااوده اسااات.
ای از عالقاۀ مکتاب تبریاز باه عشاق   خراسان، نشاانه

مکتاب »های فکری  ملۀ وی گیعرفانی است و از ا
 شود. قلمداد می« عرفان تبریز



 پیوستگی فرهنگی تبریز و شیراز
  غزلی از همام در دیوان سعدی 

 محمود عابدی

 
ق(، 713 -393الادین محمادبن عاال  تبریازی )همام

الاادین دیااوان شاامیصااوفی عااالم و معاشاار صاااحب
ق(، از شااااااعران معاااااروف 329ااااااوینی )مقتاااااو  
 دیاواندار قطران تبریزی است. آذربایجان و میراث

-او، شاام  اشااعاری بااه فارسای و عرباای و در قالااب
یااد دکتار های گوناگون، باقی اسات و باه همات زناده

رشااید عیوضاای تصااحی   و طباا  شااده اساات. رابطااۀ 
هماااام باااا گروهااای از بزرگاااان عصااار خاااود، مانناااد 

الدین هارون، و دش شرفالدین اوینی و فرزنشمی
الااادین شااایرازی، سااافر او باااه روم در عالماااه قطاااب

دیوان، خوانده شدن شعر ساعدی در مالزمت صاحب
مجااالی ساامان خانقاهیااان تبریااز و سااقّایی سااعدی و 

، از املۀ فوایادی «سالس  اوانمردان»نسبت او به 
 آید.است که از شعر همام برمی

ام روزگاااری همااام بااا سااعدی، شااهرت و مقاااهاام
سعدی در شاعری و رابطاۀ مساتقیم هماام باا بعهای 
از ممدوحان او، بخشی از شعر همام را تحات تا ایر 
سخن شی  قارار داده اسات؛ اتفااقی کاه درباارۀ شاعر 
-خوااو و حاف ، و سلمان ساوای و حاف ، با نتیجه

آمیاز ای متفاوت افتاده است. اما احتماالا اشارۀ شکوه
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ایش، باعاث شاده اسات ههمام در پایان یکی از ثز 
هااای او را، در تااا کسااانی همانناادی بعهاای از ثااز 

وزن و قافیه، با چند ثز  سعدی، نوعی معارضه و 
هاااا )حااادود منافساااۀ ادبااای بدانناااد و در هماااان ساااا 

ق( با برابر نهادن نزدیک به پنجاه ثز  از هر 731
 ی فراهم آرند. «معارضات»دو شاعر، مجموعۀ 

ر اسااتواری زبااان اگرچااه شااعر همااام، گاااهی، د
مایااه نیساات و از بعهاای ماننااد سااخن اسااتادان قااوی

کرایاا  و دقااایق بالثاای ادیبااان نیااز خااالی اساات، و 
از آنجاا کااه »گاویی باه گفتااۀ نویساندۀ مقدماۀ دیااوانش 

هّماات بلنااد احاارار اساات زادۀ وقاات را بااه دساات دایااۀ 
روزگااار بازگتاشااتی و نظاار از تحسااین و تاازیین و 

هاای عرفاانی او دریافات؛ وقتی «ترتیب آن برداشتی
با سالمت زبان همراه شاده، شاعر او را باه حادی از 
لطافت و تازگی رسانده است که دیوان او در محاف  
ادبی و مراکز فرهنگی قرن هشتم شایراز راه یاباد و 
توااااه نماینااادگان شاااعر و اد  آن روز را باااه خاااود 

هاایی از شاعر هماام در معطوف کند. ورود مصاران
استقبا  و پتیرش اامعاۀ فرهنگای  ثز  حاف  نشانۀ

شاایراز از شااعر ایاان شاااعر تبریاازی اساات. از نتااایا 
ایااان پیوساااتگی و دادوساااتد فرهنگااای اسااات کاااه، باااا 

هاا پایش اتفاقات گوناگونی کاه در عاالم کتابات نساخه
سااعدی وارد شااده  دیااوانآیااد، ثزلاای از همااام در ماای

 است؛ ثزلی با مطل 
 در آن نفی که بمیرم در آرزوی تو باشم

بااادان امیاااد دهااام ااااان کاااه خاااا                      
 کوی تو باشم

الاااادین محماااادبن دولتشاااااه ایاااان ثااااز  را شاااامی
شیرازی، معروف باه شامی حااای، کاه باا احتماالی 
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قریاااب باااه یقاااین دیاااوان شااااعر را در اختیاااار داشاااته 
ق( به نام 731خود )تدوین و کتابت  سفینۀاست، در 

تارین هان و کهانهمام آورده اسات، و در دو نساخۀ ک
همااام )مکتااو  بااه  دیااوانشااده از هااای شااناختهنسااخه
ق( آماده اسات، و باا بساایاری 211و  213هاای ساا 

شاود. قرا ن لفظی و معنوی نسبت آن به او ت ییاد مای
 ایم.تفصی  سخن را در اای خود آورده



 بازتاب شعر فارسی آذربایجان و اران
 سفینۀ شمس حاجیدر 

 میالد عظیمی

 
های بازماناده از قارن هشاتم و نهام، ها و سفینهاند

هااااای بربادرفتااااۀ از مناااااب  مهاااام  بازسااااازی دیااااوان
هااای مفقااودۀ تاااری  ادبیااات  شاااعران و تکمیاا  حلقااه

هاای کهان، آیند. یکی از این اندایران به شمار می
ق توساا 721اسات کاه در ساا   سفینۀ شمی حاای

باان یوسااا  شااایرازی محماادبن دولتشااااه الااادینشاامی
 تدوین و به خا  همو  کتابت شده است. 

شاود، از این اند اطالعاات مهمای دساتیا  مای
از امله اطالعات دراه اولای درباارۀ شاعر فارسای 
در ساااادۀ هفااااتم و نیمااااۀ او  قاااارن هشااااتم در خطااااۀ 

هاایی ارزشامند درباارۀ آذربایجان و اران؛ از آگااهی
چون آثای تبریزی، حااای  شاعران کم نام و نشانی

سااعد تبریاازی، کمااا  مراثاای، نااور رصاادی، زیاان 
قدسااای، ع ماااان عبیااادی و قاضااای عماااده گرفتاااه، تاااا 
معلوماتی ساودمند درباارۀ هماام تبریازی و عزالادین 

الااادین شااروانی و اوحاادی مراثااای و قطااران و نجاام
الدین عتیقای. از ایان اناد زرکو  تبریزی و اال 

فعالیااات شاااعری در معلومااااتی درباااارۀ کااام و کیااا  
-آیاد. همچناین تکمیا رصدخانۀ مراثه به دسات مای

چکاانی ماا درباارۀ ناوعی شاعر کنندۀ اطالعات قطره
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متاااااداو  در آذربایجاااااان اسااااات کاااااه بعااااادها آن را 
یکای  سافینهتر ایان اند. از همه مهمخوانده« تعریب»

از اسااااناد مااااراودات شاااااعری میااااان حااااوزۀ ادبااااای 
راز اساااات؛ آذربایجااااان و اران و حااااوزۀ ادباااای شاااای

مراوداتای کاه  چشاامگیرترین آنهاا را در معارضااات 
توان دید، و میان سعدی شیرازی و همام تبریزی می

 ترین مناب  این معارضه است.این سفینه از قدیم
در ایاااان گفتااااار مااااروری خااااواهیم داشاااات باااار 
اطالعات خاصی که درباارۀ شاعر و ادبیاات فارسای 

 حاااای ساافینۀ شامیدر خطاۀ آذربایجاان و اران، از 
 توان به دست آورد.می



 بازتاب معارف شیعی در منظومۀ عرفانی
 گلشن راز شیخ محمود شبستری
 زادۀ قراملکیقربانعلی کریم

 
و معااارف بلنااد آن پیونااد عرفااان و تصااوف بااا تشاای  

نگاهی باه تااری  عرفاان امری انکارناپتیر است. نیم
عارفاان حقیقاای بیشااتر از دهااد کااه اساالمی نشااان مای
ای در اسااالم، از تعااالیم ولااوی و  هاار نحلااه و طایفااه

انااد و ساایرۀ علماای و معااارف اهاا  بیاات  متاا ار بااوده
عملااای ا ماااۀ اطهاااار

ن
در تعاااالیم معناااوی و عرفاااانی   

ترین دلی  بر این ادعا، آن بازتا  یافته است. روشن
هااا و مکاتااب عرفااان اسااالمی، اساات کااه همااۀ فرقااه

خرقااااۀ خااااود را  بااااه پیشااااوای او  شاااایعیان، نسااااب 
امیرالمومنین

ن
 رسانند.می 

یکااای از عرفاااای بااازر  آذربایجاااان کاااه نقاااش 
بزرگاای در گسااترش تصااوف و عرفااان اسااالمی در 
ایاااان منطقااااه داشااااته اساااات، سااااعدالدین محمااااودبن 
عبدالکریم، معاروف باه شای  شبساتری، اسات. ناون 
نگااارش او باااه هساااتی و حیاااات و سااالو  معناااوی و 

و ذوق ادبااای و تسااالا شاااگرف او باااه شاااعر لطافااات 
فارساای، از او پدیاادهای فرازمااانی ساااخته اساات، کااه 
در طو  تاری ، اه  سلو  و معرفات و اد  نسابت 

اند.این ارادت و همراهای  به وی اکهار ارادت نموده
تا آنجاسات کاه باه اساتناد شاواهد متعادد، بسایاری از 
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حکمااااای مت لااااه و عالمااااان دیناااای دارای رویکاااارد 
ی، بااه اشااعار او دیاادگاه م باات و ت ییاادآمیزی عرفااان

ای کاااه دارناااد. مکتاااب عرفاااان وی و مقصاااد نهاااایی
ترسیم می کند، وصا  به حق و حقیقت  است. او از 
یک سو معتقد اسات کاه ساالک در ایان سافر معناوی  
بایااد بااه شاایوۀ خاصاای بیندیشااد و از سااوی دیگاار در 
ساالو  عملاای بایسااتی مناااز  و مراحاا  خاصاای را 

 و به تصفیۀ باطن بپردازد.طی کند 
عربی هرچند وی در عرفان نظری از مکتب ابن

گرفتااه از بیناای فلساافی او نشاا تمتاا ار اساات، اهااان
خصاو. از کلماات معارف شیعی و ا مۀ اطهار، به

نورانی امیرالمومنین
ن
-است. در این مقالاه باا اهات 

گیااری توصاایفی و تحلیلاای، بااه بررساای ت ایرپااتیری 
بساااتری از معاااارف شااایعی عرفاااان شااای  محماااود ش

 شود.پرداخته می



 قویونلو در ترویج ادبیات فارسی نقش پادشاهان آق
 سعید کریمی

 
ای از ترکمانااان  قراقویونلوهااا و آق قویونلوهااا طایفااه

بودنااد کااه پاای از حملااۀ مغااوالن وارد ایااران شاادند و 
در نیمۀ دوم قرن نهم هجری توانستند بخش اعظمای 
از صاااافحات ثاااار  ایااااران را زیاااار نگااااین خااااود 
درآورنااااد. قراقویونلوهااااا باااار آیااااین تشاااای  بودنااااد و 

ن قویونلوهاااا گرایشااای سااانی داشاااتند. اوزون حسااا آق
قویونلوهااا،  ق( پادشاااه مقتاادر آق221 -212)حااک. 
ق پااایتختش را از دیاااربکر بااه تبریااز 272در سااا  

تر  انتقااا  داد. تبریااز در روزگااار تیموریااان و سااپی
در دورۀ قراقویونلوهاااا کاااانون تجمااا  ادباااا، فهاااال، 
دانشاامندان و هنرمناادان بااود. اوزون حساان حاااکمی 

ماااران و منااد باااه خیااارات و مبااارات و ایجااااد ع عالقه
آبادی بود و در طو  دورۀ زمامداری خاود، عالماان 
و ادیبان بسیاری را از اقصی نقااط اهاان اساالم در 
تبریاااز گااارد آورد. او از ااااامی بااارای ساااکونت در 
تبریاااز دعاااوت کااارد، ولااای ااااامی ایااان دعاااوت را 
نپتیرفت. پسران وی سلطان خلیا  و سالطان یعقاو  

و  پاااارور و دوسااااتدار عالمااااان و شااااعرا نیااااز دانش
-هنرمندان بودند. امیران این سلسله باا آن کاه ت رکای

زمین تواه زبان بودند، اما به فرهند و تمدن ایران
ای داشتند، چناان کاه بارای خاود از عناوان شااه  وی ه
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کردناااد و خاااود را وارث شااااهان  ایاااران اساااتفاده می
دانسااتند. بابافغااانی شاایرازی،  ای ایااران می اسااطوره

ّللّاه روزبهان ن دوانی، فه الدیاهلی شیرازی، اال 
خنجی، امیر همایون، ماال شاهیدی، درویاش دهکای، 
میرمقبااو  حبیباای، مااوال محمااد شااریحی و عباادالحی 
نیشابوری از املۀ شاعران و اندیشمندانی باه شامار 

روناااااد کاااااه بخشااااای از حیاتشاااااان را در درباااااار  می
قویونلوهاااا،  اناااد. عهاااد آق قویونلوهاااا باااه سااار برده آق

اش، یکااای از مقااااط  درخشااااان  هیرثم کوتاااا علااای
شاود و ساهم آناان  فرهنگی در تااری  ایاران تلقای می

-در حمایت از شاعران و ادیبان معاصرشاان، چشام
گیر و ستودنی است. در ایان مقالاه باه بررسای نقاش 

قویونلو در گسترش زبان و ادبیات فارسی  امیران آق
  خواهیم پرداخت. 



 معرفی عارفان و عالمان و صاحب منصبان از
 سادات کججان با بررسی اوضاع
 سیاسی و اجتماعی روزگار آنان

 عباس ماهیار

 
پی از برچیده شدن دستگاه خالفت عباسیان در سا  

ق، اوضان سیاسای آذربایجاان، کاه آشافته باود، 313
مایۀ به حکومت رسایدن تر شد. فت  بغداد دستآشفته

مغااو ، بااه عنااوان ایلخااان مغااو ،  اوالد هالکوخااان
شد؛ هفده تن از این قوم که بعهای از آناان مقتادر و 
برخااای دیگااار ضاااعی  و نااااتوان بودناااد باااه سااالطنت 
رسیدند و ایلخان نام گرفتند، و صااحب اختیاار ااان 
و ما  و ناموس مردم شدند. در این مقالاه باه عناوان 

آذربایجااان، از  قااۀای بااه اوضااان سیاساای منطمقدمااه
ر قرن هفتم تا اواسا سدۀ دهم هجری، پرداختاه اواخ

 شده است.
تواه به تصوف و عرفاان، از سادۀ پانجم هجاری 

هاا در همۀ مناطق ایران رنگی دیگر گرفت و خانقاه
کااه محاا  تربیاات مشااای  باازرگ و محاا  مرااعااه و 
بازدید سالکان طریق بود، رشادی ثیار قابا  تصاور 

قااط مختلا  دهد کاه از نها نشان میپیدا کرد؛ نوشته
ایااران، سااالکان طریااق بااا تحماا  رنااا ساافر در ایاان 

کردناد. آذربایجاان و تبریاز هام ها سکونت مایخانقاه
از این رشد شگرف بر کنار نباود. ایان مقالاه نظاری 



 خالصۀ مقاالت  11

هاا و سالو  ساالکان طریاق بر داستان مشای  خانقااه
 دارد.

بخاااش اساسااای مقالاااه بحاااث و بررسااای درباااارۀ 
جااان ای از سااادات اساات، کااه سلسااله در روسااتای ک ج 

انااد و یااا بااه ساایر و ساافر در مناااطق سااکونت داشااته
انااد. ایاان خاناادان کااه از نیمااۀ دوم ساادۀ دیگار پرداختااه

هاایی از آناان هفتم هجری تاا اواخار قارن دهام نشاانه
انااد و از شااود، برخاای مقااام عرفااانی داشااتهیافتااه ماای

انااد، برخاای از شاادهمشااای  و عارفااان محسااو  ماای
انااد و محاا  مرااعااۀ رفتااهشاامار ماایعالمااان دیاان بااه 
ای انااد، برخاای سااخنوران براسااتهطالبااان علاام بااوده

اند. در ایان اند و بعهی نیز پایگاه سیاسی داشتهبوده
شاود مقاله به احوا  اعهای این خاندان پرداخته می

جااان )یااا کراااان( نیااز اطالعاااتی  و از روسااتای ک ج 
 شود.ارا ه می



 الّدین ُکُججینقد تصحیح دیوان غیاث
 مهررحمان مشتاق

 
جیالدین محمّ دیوان ثیاث ج  ، بر اساس تنها نسخۀ د ک 

مواود از آن در کتابخانۀ راشد افندی شهر قیصاریۀ 
قعاادۀ کااه در تاااری  دهاام ذی 771ترکیااه، بااه شاامارۀ 

در زمان حیات شاعر کتابات شاده، تصاحی  و  722
چااا  شااده اساات. همچنااین ابیاااتی از آن، بااا منتخااب 

الاّدین تقای خالصال االشاعاراشعار شاعر، مندرج در 
-کاشی )نسخۀ چشامۀ رحمات ـ هناد( مقابلاه و نساخه

هااای آن در پاااورقی نشااان داده شااده اساات؛ مگاار بااد 
 رده شده باشد.اینکه بر متن ترای  داشته و به متن ب

نساخه باودن  اسااس تصاحی ، طبیعای به دلی  تک
اساات کااه خطاهااایی از طریااق باادخوانی وارد مااتن 

ایم تا بعد از چاپی شده باشد. در این مقاله بر آن بوده
مقابلااۀ مااتن چاااپی بااا نسااخۀ اساااس، مااوارد خطااا را 

داده در گوشزد و آنها را اصاالح کنایم. خطاهاای ر 
 از چند نون است: ین کججیالددیوان ثیاثتصحی  

 الخا؛خطای ناشی از انتخا  رسم .1
ناتوانی از تشخیه ضبا درسات کلماه، باه دلیا    .1

هاای کلماه در نساخۀ اابجایی یا کم و بیشی نقطاه
 اساس؛

 تصحی   قیاسی ناشی از بی دقّتی به مفهوم متن؛ .9
بار اسااس  هاای مسالم در ماتن ـحفا  برخای ثلاا .3
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قیاسای آنهاا در  ـ و پیشنهاد تصاحی  دستنوییضبا 
 ها. یادداشت



 خواجه محمدبن صدیج ُکُججانی،
 چهرۀ اصیل حوزۀ عرفانی تبریز

 صمد موحد

 
هاااای خواااااه محمااادبن صااادیق کججاااانی، از چهاااره

ت ایرگتار و قاب  تواه در میان عرفای حوزۀ تبریاز 
رود، کااه خاناادان او طاای چنااد قاارن از بااه شاامار ماای

انااد و افااراد سرشااناس و ت ایرگااتار آذربایجااان بااوده
پاارداختن بااه احااوا  او، بااه روشاان شاادن برخاای از 

هااای محاایا عرفااانی تبریااز و آذربایجااان یاااری انبااه
 رساند. می

در ایاان مقالااه، ضاامن پاارداختن بااه احااوا  و آاااار 
حااوزۀ  خوااااه محمااد کججااانی، بااه مسااا لی از قبیاا 

عرفااانی تبریااز، تاا ملی در روایااات )احااوا  و آاااار 
خوااه(، توصی  خوااه از زبان پالسی شایرازی، 
زباااااان آذری، آخااااارین ساااااخنان خواااااااه، زنجیااااارۀ 
اسااتادان، شاااگردان و ارادتمناادان، شاااعری خوااااه، 
مشای  کججان، امی بودن خوااه، مشار  عرفاانی، 

ااه ات خواکاهای خوااه و کلمات و ملفوسنجی نکته
 .پرداخته خواهد شد



 گویندگان تبریز و آذربایجان و نواحی آن
 در تیکرۀ خالصةاألشعار 

 . سبحانی هتوفیق 
 

هاای از تتکره خالصال االشعار و زبدة االفکارتتکرۀ 
مفّصا  و مهاام زبااان فارساای اساات، کااه تاا لی  آن در 

و در رباا   ق( آثاااز شااده371رباا  سااوم قاارن دهاام )
ق( بااه پایااان رساایده اساات. 1013او  قاارن یااازدهم )

ایان تااتکره از آن اهات مفیااد اسات کااه باه اغرافیااای 
شااعر فارساای در ایااران نظاار دارد. البتااه مؤلاا ، بااه 
سا قۀ حّب وطن، به شااعران کاشاان توااه بیشاتری 
کرده است و از بعهی شاعران نواحی دیگار، ما الا 

ر و دو سااطر، بااه تبریااز، فقااا بااه یااک بیاات از اشااعا
اصااطالح خااود، موقاا  افکااار آنااان بساانده اساات. از 

قاادر یااک بیاات شااعر و دو سااطر از موالنااا صااافی بااه
زنااادگی او، از موالناااا معاااروف هفااات بیااات شاااعر و 
هفت سطر از زبدۀ افکاار، از موالناا ااانبی، موالناا 
طفیلاای و موالنااا قوساای هاار کاادام یااک بیاات شااعر و 

آناان ساخن گفتاه  هاای شاعردو سطر از وی گی ـ یکی
است. اما این بخش از تاتکره باه محققاان ایان امکاان 

دهااد کااه بااا در دساات داشااتن ایاان کتااا ، کااه را ماای
، دانشامندان آذربایجاان، سخنوران آذربایجاانمؤلفان 

و دیگر کتب تاری  ادبیات ایاران در  قاموس االعالم
شرح احوا  و آاار شاعران آذربایجان همگای از آن 

، زناادگی شاااعران و اشااعار آنااان را اناادبهااره گرفتااه
 بیش از آنچه در این کتا  آمده است بررسی کنند.



 تأمالت فلسفی در مثنوی جام جم اوحدی
 ذوالفقار همتی

 
-، از درخشااانایاوحاادی مراثااه اااماااامم نااوی 

 حدیقااۀتاارین آاااار ادباای فارساای اساات کااه باار وزن 
ساانایی سااروده شااده اساات؛ امااا آنچنااان کااه بعهاای 

، بلکااه ااااری مسااتق  در حدیقااهمعتقدناد نااه تقلیاادی از 
تنهاا تصاوف  حدیقهساختار و محتوا است. موضون 

همچااون اساام بامساامایش، ااااری  ااامااااماساات؛ امااا 
اام  در سپهر عرفان، فلسافه، اخاالق، لغات، فقاه و 
   حتی علاوم طبیعای اسات و باه ابتادای اهاان، مساا

 اوحاادیدنیااوی و فراااام آن پرداختااه اساات. چنانچااه 
 گوید:

 ن  مبدأ و معاش و معادـسخ          
اندر این چند بیات کاردم                                

 یاد
، اماامهای مورد بحث در م نوی یکی از حوزه

مباحاااث فلسااافی اسااات. اگااار عباااارات صاااری  او باااه 
کتااا  مهاام  حکماات یونااان و نیااز نااام بااردن از چنااد

ای فلساافی اساااالمی کاااه باااه تلمااای  آماااده، فقاااا نشاااانه
کااااهری از وااااود مباحاااث فلسااافی در ایااان م ناااوی 

، اامااامباشد، اما دقت در محتوا و اطالعات فلسفی 
-کناد. ایان کتاا  نشاان مایزده میخواننده را شگفت

دهد که اوحدی کاامالا باه فلسافۀ یوناان مسالا باوده و 
اسالم نیز آگااهی کاما  داشاته از سیر فلسفه در عالم 
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است. او چنان مساا   فلسافی را باه صاورت منساجم 
کنااد، کااه ـاا طاارح ماای باار خااالف کتااب منظااوم دیگاار ـاا

نویسد. یک شاهد اینکاه حادود گویی کتا  فلسفی می
چهاا  بیاات پشاات ساار هاام، موضااون مباادأ اهااان و 
آفاارینش را کااامالا طبااق ساانت فالساافه، منطبااق بااار 

کشااد. نفاای داشااتن م ماایفیزیااک بطلمیوساای، بااه نظاا
افاال ، تادبیر عااالم تحات قمار توسااا افاال  و عااالم 
فااوق قماار، تشااکی  افااال  از عنصاار پاانجم )اایاار(، 
توایه حرکت آنها همچون فالسفه، چگونگی پیدایش 
عناصر چهارگانه، ااناس و انوان تا موااودات، باه 

منااد و باار اساااس ساانت فلساافی در ایاان صااورت نظااام
اوحدی در این با  و درهام  کتا  آمده است. سخنان

تنیدن آن با نظریۀ م   افالطون و سایه باودن اهاان 
باار اساااس ایاان دیاادگاه، چنااان زیباساات کااه نظیااری 
ندارد. البته انتسا  برخای آرای فلاوطین باه ارساطو 

های بعدی آن در نظار اوحادی و مسا   و سو  تفاهم
 نیز آشکار است.

عاااالوه بااار موضاااوعات فاااوق، مسااا لۀ شاااناخت و 
ریشۀ عقلی شناخت و شمو  عق  بر  شناسی، عرفتم

نقاا ، تاا ایر سااهروردی، موّساای فلساافۀ اشااراق، باار 
اوحدی، مسا   اخالقی که از ابتدا ازو مباحث مهام 

ای داشاته  بازتاا  گساترده  اام اامفلسفی بوده و در 
 بنادی و بررسای شادهو... در این مقاله احصاا، طبقاه

  است.


