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ینمانبرممابیبردممازموزرگانمقصیدهمسحایانمومسخنبرانم
م
اوحدالد

هم ایحانمدرمسدۀمششممهجحمماستمکهماشعارماومقحنمهام بردمتبجم

وماستقبالمشاعحانمومادیبانمسخنمسنجمببدهماست؛مبهمویژهمقصایدم

اومکهممبهمسببماشتّالموحماصطالحاتمعلّیمومتصاویحمدیحیابم

صدهامسالمتقلیدمومتتبمعمشدهمومهّبارهمدرم رافلمادبیموم کاتبم

ومحلقاتمدرسمادب،م طححمببدهمومازمسبممفضالمومادبامشححم

ومتفسیحمشدهماست.

تامکنبنمششمشححمازمدیوان انبرممشناختهمشدهماست:م

م1 ّمدبنمداودمعلبممشادممآبادمم)سدۀمدهم(،مهندوستان؛م. شححم ر

م2 شححماببالرسنمفحاهانیم)1040ق(.

م3 شححماببالقاسممقائمم قامم)1193-1251ق(مکهمیکمنسخهمازم.

آنمباقیماست؛

م4 بسیارم. کهم سیزدهم(م )سدۀم قّیم فیضم علیماکبحبنم شححم

 ختصحماست؛

م5 )رک.م. )1252ق(م دنبلیم بیکم اقم
م
ز عبدالحم ّمدبنم شححم ر

 ۀم درسمرضبم،1340(
م
درایتی،م1389:م6/م708-712؛م قد

م6 شححماستادمدکتحمسیمدمجعفحمشهیدم..

ازماینم یانمشححمفحاهانیمدرمطبلمقحونماخیحمباماستقبالمکممنظیحم

درم آنم ازم یم
م
خط نسخۀم 115م ازم بیشم کنبنم تام وم رووحوشدهم

یکیم بهم اینجام درم است.م شدهم شناختهم وزرگم کتابخانهمهامم

اقمبیکم
م
ز ّمدبنمعبدالحم ازشحوحمدیوانمانبرم،میعنیمشححم ر

فیمنسخهماممازمآنم یمپحدازیم: دنبلیموم عحم

کتابشناسخ

فمکتابم
د
حوف.مموؤو

نبُلیم) فتبن؛م
ُ
اقمبیکمد

م
ز ّمدمیکیمازمفحزندانمعبدالحم ینم ر

م
بهاءمالد

دورۀم اوایلم نا دارم شاعحم وم خم نبیسنده،م برم 1176-1243ق(،م

قاجارمماست.ماومدرم کتبمپدرمدانشّندمخبدمبهمترصیلمادبم

عحبمومعجمموم عارفمگبناگبنمپحداختهمببدمومازمادبامومسخنبرانم

ائیم یمگبیدمکهم ومسخنمشناسانمقحنمسیزدهممببد.مسلطانمالقحم

صمبهم
م
ّمدمرامپسحمماستم بسبممبهمعلیموم تخل ینم ر

م
بهاءالد

سالم درم کهم تهحان،م دارالفنبنم شاگحدانم درسۀم ازم »غحیب«م

1275ق،مپسمازمعزلم یحزامآقاخانمنبرممازمصدارت،مبهمهّحاهم

لینمآنم درسهمومبهمسحپحستیم کاروانیمازمچهلمومدومتنمازم رصم

وسیمروانۀمپاریسم یمشبدمومپسمازم حسنعلیمخانما یحمنظاممگحم

فینماستم
م
فحاغتمازمترصیلمبهمایحانمباز یمگحدد.ماومنیزمازم ؤل

ـممیازده(. وماشعارممهممبهمفارسیمگفتهماستم)دنبلی،م1349:م1/مدهمم

ّمدمچندینماثحمذکحمشدهموم بجبدماستمبهم ینم ر
م
ازمبهاءمالد

شححمزیح:

م1 ریعه نبشتهماستم.
ّ
ّرنحدمح عار.مشیخمآقاوزرگمطهحانیمدرمالذ

یعهم)ص212(مبهمنقلمازمریاض 
ّ
کهمناممدیبانماومدرمآثار الش

عبماسم یحزام بانم ازم قحم آنم گبیندۀم وم استم آ دهم هم
ّ
الجن

لطنهمببدهمکهمدرماواخحمعّحشمحکب تمتبحیزمرام نائبمالسم

داشتهماست.ماومرامدیبانیماستمدرمنزدمفحزندانشم)آقاوزرگ،م

1342:مجزء9،قسممسبم،مص985(.

م2 صنرح.م ححبممتحبیتمنسخهماممازمآنمرامدرم.
د

 قاموشااقمول

بهم آذربایجانم دانشّندانم درم وم دیدهم کتابخانۀم جلسم

اقمبیکمدنبلیم نسببمکحدهمومابنمیبسفمنیزمهّینم
م
ز عبدالحم

است؛م نّبدهم تکحارم کتابخانهم آنم فهحستم درم رام ماشتباهم

ّمدم ینم ر
م
قمبهمپسحماومبهاءالد

م
درمحالیمکهماینمکتابم تعل

استم)دولتمآبادم،م1377:م835،محاشیه؛مگلچینم عانی،م1363:م

1/622،م2/399(.

م3 آذربایجانم. دانشمندان  صاحبم اق»خ.م »لم ققآدم تفسیقم

 یمنبیسدم:م»تفسیحم بسبطیمبهمزبانمعحبیمنبشتهماست.م

لمسبرۀم ائدهمتامآخحمسبرۀمتببهمرامدرم یکمجلدموزرگمازماوم

موا نّمونبدقد

استادمدانشگاهمشهیدمباهنحمکح ان
modaberi2001@yahoo.com

  هخممم
ی
کحرم» زّم وا دن»وما نحوقد

رنحدمح نردّمحم وسیلمحدمحکمب قاّم



11

جستار

محم
دّ

نر
مح 

حد
رن

اّم
 ق

کمب
دمح

لمح
ی

س
ممو

خم
 ه

ی  زّم
م» 

ر
کح

د وق
نح

ا 
وم

ن»
د ا 

و

م
مح و
 د

دم
ّب

ر
 

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹5

ماینمتفسیحمبهم
ً
کتابخانۀمثقةاالسالممتبحیزممدیدم«.مطبعا

یمتبحیزمیامکتابخانۀمتحبیتمانتقالمیافتهماستم
م
کتابخانۀم ل

اینم ازم امم مج1ص512(.منسخهم 1375:م بخشایشی،م )عقیقیم

تفسیحمدرمکتابخانۀمآیتمهللام حعشیمنگهدارمم یمشبدمومدرم

فیمشدهماست:م فهحستمکتابخانهماینگبنهم عحم

وم فلسفیم ازم باحثم بسیارمم دارامم است،م تفسیحم زجیم

وم المم السم علیهمم بیتم اهلم روایاتم بهم استشهادم بهم عحفانیم

بهمعنبانم یم
م
عموم قف انشاءمنّبدهم سجم هّچنینمخطبهمهاییم

 اتیم
م
» قاله«مدرمپندموماندرز...منسخۀمحاضحم شتّلموحم قد

استمدرمفضیلتمعلممومقحآنمومانباعمکالممومفبائدمانزالمکتبم

ومنکبهشمازمتفسیحمبهمرأمموم برثیمدرمترحیفموماختالفم

قحاآتمومچگبنگیمنزولمقحآنمومآدابمتالوتمومجزماینها...مبهم

روزمپنجشنبهم12 اهمر ضانم1252مپایانمیافتهماستم)حسینی،م

بیمتا:م326/4؛معقیقیمبخشایشی،م1375:م512/1؛مهّب،م1377:م88/4(.

م4 ائیمنبشتهماستم. تفسیقمققآدم»لمفارسخ.م ححبممسلطانمالقحم

کهمدنبلیمرامتفسیحمماستمبهمزبانمفارسی.مجزئیمازماینم

ائیم بجبدمببدهماست،مازم تفسیحمدرمکتابخانۀمسلطانمالقحم

لمسبرۀمیبنسمتامآخحمسبرۀمفاطح.مدنبلیماینمجزءمرامدرم اوم

سالمهزارمومدویستمومپنجاهمومنهمبهمپایانمرساندهماستم

ـممیازده(.ماینمتفسیحمغیحمازمتفسیحمعحبیم )دنبلی،م1349:م1/مدهممم

اقمبیک،مرامگحفتهم
م
ز اوستمکهمدنبالمکارمپدرمخبد،معبدالحم

استمومپیشمازماینمذکحمشد.مازماینمتفسیحمنسخهماممدرم

 جّبعۀمدستنبشتمهاممکتابخانۀم حکزممدانشگاهمشهیدم

باهنحمکح انم بجبدماستمکهمتاریخمترحیحمآنمروزمجّعهم

مموحم
م
28م اهمصفحمسالم1248قماستمومبدینمتحتیبم قد

بهم قم
م
فارسیم تعل تفسیحم نسخۀم نیزم وم اوم عحبیم تفسیحم

درم نسخهم اینم است.م ائیم سلطانمالقحم کتابخانۀم ححبمم

حباشیمقحآنیم تحَجممنبشتهمشدهماست.متاریخمترحیحمآنم

قحآنمروزمدوشنبهم28مجّادمماالولیمسالم1239قماستم

ّمدمچندمسالم ینم ر
م
وم علبمم یمشبدمکهمتفسیحمبهاءالد

پسمازمآنمدرمحباشیمصفراتمومنیزمصفراتیمجداگانهم

بدانمافزودهمشدهماست.منسخهمازمسبرۀمتببهمآغازم یمشبدم

ومتامپایانمقحآنمباماشعارممعحبیمومنیزماشعارممبهمفارسیم

اقمبیکمخاتّهم یمیابد.
م
ز ازمپدرشمعبدالحم

م5 رنحدمح نرد.مکهم بضبعماینم قالهماست.م.  قاّم

فخمکتاب ب.موعقد

اینمشححمدرم یانمشحوحمانبرممازمهّهمکا لمتحماستمومنبیسندهم

تکمتکمابیاتمقصایدمشاعحمرام عنیمکحدهماست؛ملذامبهمشححم

 شکالتموم فحدات،م گحمدرم باردمماندک،مومگزینشمابیاتم

نپحداختهمومباماختصارمتّام،م عنیماشعارمرامذکحمکحدهماست.م

بهمقبلم ححبمماستادم درمسمرضبمم»مبامآنکهمخالیمازمبرثموم

اشعارم شکلهم ازم بعضیم شدنم روشنم وحامم است،م ترقیقم

سبد ندموم فیدم یمباشد«م) درمسمرضبم،م1340:مد(.

یموم
م
فن نثحمم بهم  ۀم نثبرمخبدم

م
درم قد ّمدم ینم ر

م
الد بهاءم

 صنبعمبهمشیبۀمآثارمپدرش،مپسمازمعباراتیمدرمتبحید،منعتم

پیا بحصموم نقبتما یحالّؤ نینمعلیع،مسببمنبشتنمکتابمخبدم

رامتبضیحمدادهماست.ماومدرمبخشمتبحیدیمه،مناممشاعحانموزرگم

وم شهبرایحانم انندمعنصحم،مفلکی،مفحدوسی،مفحمخیمو...مرامدرم

خاللمعباراتم زیمنمخبدمگنجاندهماست.

 هم یمگبیدمکهمدرمسالم
م
نبیسندهمپسمازماینمدرمهّانم قد

1240مهجحم،مبعدمازم طالعاتمدرمعلبممرسّیمازمقبیلمفقه،م

 اتمصحفمومنرب،م نطقموم عانیمومبیان،م
م
اصبل،محکّت،م قد

تیمرامدرم طالعۀمشاعحانمسلفمکبشیدمومبنامبهمبیتم شهبر:
م
 د

پیّبحاننــد تــنم ســهم شــعحم درم

سعدم وم انــــبرمم وم فـــحدوســـیم

شحوعمبهم طالعۀمدیبانمانبرممکحدهمومنظحمبهماینکهمدیبانشمرام

ه،ماصطالحاتمنحدمومشطحنج،محکّت،مریاضی،م  شربنمازمقصم

نجبم،م عانیمومبیانمومتحصیعموماستعارهمومکنایهمومغیحهمیافتهم

ممخبدمفحامگحفتهموم شاٌرالیهمازمراهم است،مهّۀمآنهامرامنزدمپدرم کحم

م شکالتمومکشفمغا ضاتم
م
رأفتموم ححّتمومشفقت،محل

ّمیاتمفح بدهماست؛مبناموحاینماوم ومر بزاتمومتعقیداتموم ع

ا الءهاممدرسیمپدرمخبدمرامبهمطحیقمایجازموم ختصحمفحاهمم

آوردهمومنگارشمکحدهماست.

دومنّبنهمازمشححماومدرمزیحمنقلم یمشبدمتامروشماختصارم

صمشبدم:
م
اومدرم عنیمکحدنمابیاتم شخ

اممقاعــدۀمتــازهمزمدســتمتــبمکــحممرا

رامم قلمم ــبم ت ــنــانم ب زم ــبم ن ومم حتبۀم

امم ّدوحیمکهمقاعدۀمنبماستمازمدستمتبمعطامرامومامم حتبۀم

تازهماستمازمسحانگشتانمتبمقلممرا.
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گحمشــاهمنشــانمخباجــهمبــبدمخباجگیماینماســت

را حکمم هیچم نببدم شکم اوم درم اســتم روزم

تبمامم ّدوحمشاهیمبنشانمومشبکتمخباجهموموزرگیماگحمآنم

هیچم نباشدم یم
م
شک اوم درم تست،م درم استم اینم درم کهم ببدم

ممحکممکنندهمدرم یانمدومکسمرامگبیند.م
َ
حکممکنندهمرا.مومَحک

رنحدمح نرد وسیلم ناسخم قاّم

یمدانشگاهمشهیدمباهنحمکح انم
م
قمبهمگنجینۀمنسخمخط

م
نسخهم تعل

خم منسخ،م برم
م
ّمدبنمحسین،مبهمخط ق،مکتابتم ر

م
ازم جّبعۀم رق

چهارشنبهم12مجّادمماالولیمسالم1255هجحم،مقطعم28مدرم

17س.م،م268مورق،مجلدم قبمامبامروکشمتیّاج،مقهبهماممسبخته،م

ضحبیمبامحاشیۀمزنجیحهماممومنقشمتحنجمومسحتحنج،متحنجمبامآرایۀم

اسلیّیمومسحتحنجمبامنقشملبتبس،مدرمآستحمکتابمیادداشتمهام

مشکستهمومسیاقمومبامتاریخمهامم
م
دممبامخط

م
ومجّالتم تعد

لم1209،م حم1288مومشهحمربیعماالوم
م
بیستمومششممشهحمصفحالّظف

رنگمآستحمآبی.مدرمسهمصفرهمپیشمازم تنماصلیمابیاتمچندمم

دمشخصیمبهم
م
یادداشتموارمنبشتهمشدهمومدرمیادداشتیمتاریخمتبل

ممالرحامم1260مثبتم تاریخمسهمشنبهمبیستمومچهارممشهحم رحم

شدهماست.م

حیممومبهمنستعین«مدارد. کتابمعنبانم»مبسممهللامالحمحّنمالحم

آغازم تن:م

وحاعتماستهاللمحّدمومستایشمومبیتمالقصیدۀمثنامومنیایشم

لبم رام یکمروزهم طفلم کهم استم خالقیم تقدیسم وم تسبیحم

روحمپحور...

انجامم تن:

آخحاال حم یمگذارمماینمسحامومدنیامم جازممرامومبگذرممازماینم

جهانمبهمجهانمباقی،میعنیمآنموقتم دارمغممهمم یمگذردموم

مهذامالکتاب. مم
َ
تّامم یمشبد،مکّامت

انجا ه:

ابم عماغتِشاِشمالبالمواضطحاِبماالحبالم عم لِِکمالَبهم َّ بَِعبِنمال

تحاکمماالفکارمفیمیبمماالربعامفیمثانیمعشحمشهحمجّادمماالولیم

نام
م
الث الفم الفم ببیمةمعلیمهاجحهام

م
الن الهجحةم وقدم ضیم نم

ریمةمخّسبنمومخّسمسنةمبعدمااللفموالّأتینمفیمیدم
م
والت

ّمدمخلفمالّححبممالّغفبرم نببم ر
م
الرقیحمالفقیحمالکثیحمالذ

هیدمالّقتبلمفیمسبیلم
م
حسینمحشحهمهللام عمسّیمهمالرسینمالش

الفم الفم اهحینم
م
الط واوالدهم واجدادهم آبائهم وعلیم علیهم هللام

نامالیمیبممالّبعبد.
م
ریمةموالث

م
لباةموالت الصم
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