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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

اتک خکنهبوبموزۀبموقوفۀبمیرزابمحمدباکظمینهبیکهبازباتک خکنهبیکب

وبموزهبیکیبوابستهب هبآستکنبمقدسبامکمزادهبجعفرعبیزدباستباهب

حدودبدویزاربنسخۀبخطهبدرب خشباتک خکنۀبآنبنگهداریب

مهبشود.بیکبنسخۀبخطهبدرباینباتک خکنهب هبشمکرۀب91بوجودب

داردباهباکتبهبنکشنکسبآنبرابدربسکلب1049قب هبخطبنستعلیقب

 هباتک تبدرآوردهباستبوبمتنبآنب169ببرگبوبیربصفحۀبآنب

ب14بسطربداردب)درایته،ب1389:ب1/ب911(.بمحتوایباینبنسخهب
ً
حدودا

بربششب خشباصلهباستوارباست:بسقل.بقطعکتبا نبیمین؛بتقم.ب

معمیکتبامیربحسینبنیشک وری؛بجام.بمقطعکتبجکمه؛بچهارم.ب

مقطعکتبحکفظبسعد؛بپنسس.بر کعیکتبفدایهبنور خشه؛بششس.ب

مجموعةالمطکلع.ب

169(ب 133-ب )گ.ب موردب حثب نسخۀب ازب ششمینب خشب

مجموعةبالمطکلعبنکمبداردبوبمحتوایبآنبمشتملببربفهرستهبازب

مطلعبیکیباشعکرب41بشکعربفکرسهبسراست،باهبغیربازبسعدی،ب

 قیهبمر وطب هبدوبعهدبتیموریب)771-ب911ق(بوبصفویب)905-ب

1148ق(بیستند.ب عدبازبذاربمطلعبیکیباینب41بشکعر،بزیربعنوانب

مطکلعبالتفکریق،بازبچندینبشکعربدیگربیمبیکبالهبسهبمطلعب

مذاورباست،بولهبازبآنجکیهباهبحکشیۀباوراقبپکیکنهبنسخهب

مخدوشبوببریدهبشده،باسکمهب یشتربشکعرانبنکخوانکست.

مطکلعهبوببررسهباینبمجموعهبیکب هبتعبیریبفهرستبمطکلع،ب

ازبچندبجهتبدربحوزۀبتکریخباد یکتبوبتصحیحبمتونبحکئزب

ایمیتباست:بسقل.بشکعرانبمتعددیبرابسراغبداریمباهباشعکرب

آنهکب هبمروربزمکنبازبمیکنبرفتهبوب کبمراجعهب هبیمینبمجموعهب

استباهبمهبتوانیمبدریک یمباهبفالنبشکعربچهبمقداربشعرب هبنظمب

درآوردهباست؛بتقم.بمطکلعۀباینبفهرستبمکبرابمتوجهبخوایدب

سکختباهبتعدادیبازباشعکرب عضهبشکعرانبدربدیوانبیکیب

خطهبوبچکپهبآنهکبازبقلمبافتکدهبوبثبتبنشدهباستبوبمصّححبوب

قب کیدبیویتباینباشعکربرابمعلومباند؛بجام.بنزدیکب ودنب
ّ
محق

تکریخباتک تبنسخهب کبزمکنبزندگکنهباغلببشکعرانبمذاوربدرب

آن،ببرباعتبکرباطالعکتبوبانتسک کتبآنبافزودهباست.

نویسندۀباینبجستکربتکبجکیهباهبتحقیقبوبجستبوجوبارده،ب

تکبانونب هبچنینبمجموعهبایببرنخوردهبوبازبنسخۀبدیگریبازباینب

اثربنشکنهب هبدستبنیکوردهباست؛ب هبیمینبدلیلبسعهبداردب

قکنب
ّ
ضرورتبتصحیحبوباستفکدهبازبآنبراب هبمصّححکنبوبمحق

مجموعۀب اینب محتویکتب وبضبطب ثبتب دید،بسپسب هب نشکنب

 کارزشب پردازد.ب

مکنندب مجموعهب اینب درب مذاورب ازبشکعرانب دیوانب عضهب

ایله،بآصفه،بامیربیمکیون،بفغکنهبو...بتصحیحبوبچکپبشدهب

وبمحتویکتبآنهکبرابمهبتوانب کبمطلعبیکیبمذاوربدرباینبمجموعهب

مقک لهبوبمقکیسهبارد؛بولهبازبشکعرانهبمکنندبنوایهبیروی،بشیخب

نجم،بیقینهبنور خشهبو...ب هبندرتبدیوانبوبمجموعۀباشعکریب

 کقهبمکندهبوبگکیهباوقکتبشرحبحکلبقک لبتوجههبیمبازبآنهکب

دربمنک عبوجودبندارد.ب هبیربحکل،ببرایبآگکیهبازبشرحباحوالب

مهمب تذارۀب دوب مجموعهب اینب درب مذاورب شکعرانب اشعکرب وب

عرفات العاشقین  وب اکشکنهب تقهبالدینب خالصةاالشعارب

اوحدیب لیکنهبراب کیدبپیشبچشمبداشت.

درباینبمجموعهباغلببسرایندگکنبمطلعبیکبفقطب کبتخلصبوب

مشخصکتهببسیکربفشردهبمشخصبشدهباندبوبمشخصکتباکملب

آنهکبراب کباستفکدهبازبمنک عبدیگرب عدبازبعنوانهباهببرگرفتهبازبنسخهب

است،بدرجباردهبایمبتکبمخکطبب تواندبآنهکبراب هترببشنکسد.

 خشباولباینبمجموعهبمشتملببرب یشترینبمطلعبیکستبوب

شکعرانبآنبمطلعبیکبنسبتب هب خشبدومبمجموعه،بمعروفبترند.ب

محتویکتباینب خشب دینبشرحباست:

ة1 قکضهبعیسهب)ص1-4(:بقکضهبمسیحبالدینبعیسهبسکوجهب.

متوفهب896بقب کب43بمطلع.

ة2 شهیدیب)ص4-ب8(:بموالنکبشهیدیبقمهبمتوفهب935بیکب.

936بقب کب67بمطلع.

ةلاتطة یدام

دانشجویبداتریبز کنبوباد یکتبفکرسهبدانشگکهبفردوسهبمشهد
h.bidaki@mail.um.ac.ir

یس اف ةةسه ااه هةسن طةرا اعد،ة
قةاسةجا و،ةترةیار یةثس ،ةلاطة
لامةعارجم



84

جستار

ه
یب یدا

یکد

م
ج
مةعار

ا
ل

طة
 ،ةلا

س
یةث

جا و،ةترةیار 
طةرا اعد،ةقةاسة

ااه هةسن 
س اف ةسه 

ی

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

ة3 شیخبنجمب)ص9-ب11(:بشیخبنجمبالدینبمسعودبیعقو هب.

سکوجهبازبشکعرانبسدۀبنهمبقمریبوبمعکصربوبخویشکوندب

قکضهبعیسهبسکوجهب کب29بمطلع.ب

ة4 دیکهب. عزیزهللاب درویشب 17(:ب )ص11-ب دیکهب درویشب

قزوینهبازبشکعرانبسدۀبنهمبقمریب کب91بمطلع.ب

ة5 امیربیمکیونب)ص17-ب23(:بامیربیمکیونباسفراینهبمتوفهب.

902بیکب910قب کب86بمطلع.

ة6 فغکنهب)ص24-ب28(:ب ک کبفغکنهبشیرازیبمتوفهب925قب کب.

62بمطلع.ب

ة7 نصیبهب)صب28-ب29(:بسیدبنصیبهبنور خشهبمتوفهب914قب.

 کب20بمطلع.

ة8 فدایهبنور خشهب)ص30-ب31(:بموالنکبفدایهبمعروفب هب.

شیخبزادۀبالییجهبمتوفهب927قبفرزندبشمسبالدینبمحمدب

الییجهبمتخلصب هباسیریب کب27بمطلع.ب

ة9 یقینهب. عبدهللاب قکضهب 34(:ب )ص32-ب نور خشهب یقینهب

الییجهبنور خشهبازبشکعرانبسدۀبدیمبقمریب کب31بمطلع.

نوایهب)ص34-ب35(:بموالنکبنوایهبیرویبازبشکعرانبسدۀب.ة10

نهمبقمریب کب23بمطلع.

آصفهب)ص36-ب38(:بخواجهبآصفهبقهستکنهبیرویبمتوفهب.ة11

920بیکب923بیکب926قب کب27بمطلع.بب

سهیلهب)ص38(:بامیربشیخبنظکمبالدینباحمدبسهیلهبجغتکیهب.ة12

متوفهب907بیکب918قب کب12بمطلع.

گلخنهب)ص39-ب40(:بموالنکبگلخنهبتفرشهبقمهبمتوفهب.ة13

900قبخوایرزادۀبشهیدیبقمهب کب19بمطلع.ب

شیرعلهب نکیهب.ة14 امکلبالدینب موالنکب 42(:ب )ص40-ب  نکیهب

یرویبمتوفهب918قب کب35بمطلع.

شریفهب)ص43-ب44(:بموالنکبصکحبب لخهبمتخلصب هب.ة15

شریفهبمتوفهب860قب کب18بمطلع.ب

ایلهب)ص44-ب47(:بموالنکبشیخبمحمدبایلهبشیرازیبمتوفهب.ة16

942قب کب41بمطلع.

ریکضهب)ص47-ب48(:بموالنکبامکمبالدینبریکضهبسمرقندیب.ة17

متوفهب884قب کب16بمطلع.

میربمقبولب)ص48-ب50(:بمیربمقبولبقمهبمتوفهب924بیکب.ة18

934قب کب21بمطلع.

حیرانهب)ص50-ب51(:بحیرانهبیمدانهبقمهبمتوفهب903بیکب.ة19

930قب کب12بمطلع.

متوفهب.ة20 یرویب صبوحهب موالنکب 53(:ب )ص51-ب صبوحهب

975قب کب29بمطلع.ب

رشیدیب)ص53-ب54(:برشیدباکزرونهببرادربارشدباکزرونهب.ة21

متوفهب920قب کب15بمطلع.

مکنهب)ص54-ب56(:بموالنکبمکنهبشیرازیبمتوفهب929قب کب.ة22

24بمطلع.

ازب.ة23 یرویب حلوایهب نکویهب موالنکب 57(:ب )ص56-ب نکویهب

معکصرانبموالنکبمشفقهب خکریب کب17بمطلع.ب

یمکیهب)ص57-ب58(:بموالنکبیمکیهبیرویبازبشکعرانبسدۀب.ة24

نهمبقمریب کب9بمطلع.

یکب.ة25 متوفهب900ب مکتبهبشیرازیب موالنکب مکتبهب)صب58(:ب

916قب کب9بمطلع.

ارشدب)ص58-ب59(:بموالنکبارشدباکزرونهبمتوفهب920قب کب.ة26

8بمطلع.

غبکریب)ص59-ب60(:بموالنکبغبکریباسفراینهبازبشکعرانب.ة27

سدۀبنهمبقمریب کب11بمطلع.

مسعودب)ص60-ب61(:بخواجهبرانبالدینبمسعودبقمهبازب.ة28

شکعرانبسدۀبنهمبقمریب کب11بمطلع.

محیهب)صب61(:بموالنکبمحیهبالدینبالریبمتوفهب933قب کب.ة29

8بمطلع.

نهمب.ة30 ازبشکعرانبسدۀب طکلبهب موالنکب طکلبهب)ص61-ب62(:ب

قمریب کب9بمطلع.

آتشهب)صب62(:بموالنکبآتشهبشیرازیبنکنوابزندهبتکب928قب کب.ة31

7بمطلع.
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عنوانهبمخدوشب)ص63(:ب5بمطلع..ة32

ازب.ة33 شیرازیب وفکیهب حسینب موالنکب 64(:ب )ص63-ب وفکیهب

شکعرانبسدۀبنهمبقمریب کب9بمطلع.

صفکتهب)ص64(:بموالنکبصفکتهبازبشکعرانبسدۀبنهمبقمریب.ة34

 کب5بمطلع.

 یکنهب)ص64(:بخواجهبشهکببالدینبعبدهللابمرواریدبارمکنهب.ة35

متخلصب هب یکنهبمتوفهب922بیکب910قب کب5بمطلع.

لسکنهب)ص65(:بموالنکبوجیهبالدینبعبدهللابلسکنهبشیرازیب.ة36

متوفهب942-ب940قب کب5بمطلع.

فکنهب)ص65(:بامیربنظکمبالدینبعلیشیربنوایهبمتخلصب هب.ة37

فکنهبمتوفهب906قب کب4بمطلع.

اکتبهب.ة38 محمدب شمسبالدینب موالنکب 66(:ب )ص65-ب اکتبهب

ترشیزیبمتوفهب838بیکب839قب کب6بمطلع.

ملیحب)ص66(:بموالنکبملیحهب کفقهبازبشکعرانبسدۀب11ب.ة39

قمریبوبخوایرزادۀبوحشهب کفقهب کب4بمطلع.ب

متوفهب.ة40 خراسکنهب طوسهب عبدهللاب موالنکب )ص66(:ب طوسهب

869قب کب5بمطلع.

شیخبسعدیب)ص67(:بشیخبمصلحبالدینبسعدیبشیرازیب.ة41

متوفهب691قب کب5بمطلع.

  

 خشبدومباینبمجموعهب»مطکلعبالتفکریق«بنکمبداردبوبمشتملببرب

چندینبمطلعبپرااندهبازب عضهبشکعرانباستباهباغلببآنهکب

بنکشنکختهبیستند.بمحتویکتباینب خشب دینبشرحباست:
ً
نسبتک

 کقریب)ص67(:ب2بمطلع.

قطبهب)ص67(:ب2بمطلع.ب

شوقهب)ص67(:ب2بمطلع.ب

ذاتهب)ص67(:ب1بمطلع.ب

خلقهب)ص68(:ب2بمطلع.ب

احمدیب)ص68(:ب4بمطلع.

والههب)ص68(:ب1بمطلع.

ویسهب)ص68(:ب1بمطلع.

عنکوینهبمخدوشب)ص68(:ب7بمطلع.

عنکوینهبمخدوشب)ص69(:ب3بمطلع.

قیدیب)ص69(:ب2بمطلع.

پنکیهب)ص69(:ب2بمطلع.

صفکیهب)ص69(:ب2بمطلع.

انوریب)ص69(:ب2بمطلع.

قک لهب)ص69(:ب3بمطلع.ب

عنکوینهبمخدوشب)ص70(:ب14بمطلع.

عنکوینهبمخدوشب)ص71(:ب14بمطلع.

ینا  

ب )1389(.بـ محمـدب محمد ـنب تقهبالدیـنب اوحـدیب لیکنـه،ب

عرفات العاشـقین و عرصات العارفیـن.ب ـهبتصحیـحبذ یـحبهللاب

صکحبـککریبوبآمنـهبفخـرباحمد.بتهـران:بمرازبپژویشـهبمیراثب

مکتوببوباتک خکنه،بموزهبوبمرازباسنکدبمجلسبشورایباسالمه.

ب ایرانـه،بنفیسـهب)1391(.ب»شـنکختبنکمۀبمیـربتقهبالدیـنبمحمدبـ

اکشکنه«.بضمیمۀ آینۀ میراث،بش24.

ب فهرسـت وارۀ دست نوشـت های ـ درایتـه،بمصطفـهب)1389(.ب

ایـران )دنـا(.بتهـران:باتک خکنـه،بمـوزهبوبمراـزباسـنکدبمجلـسب

شورایباسالمه.

ب مجموعةالمطکلعب)ازبمؤلفهبنکشـنکس(.بدسـتنویسبشـمکرۀب91/6بـ

اتک خکنۀبمیرزابمحمدباکظمینه،بموّرخب1049ق.


