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یتیمة الدرر و کریمة الفقر )مجموعۀ نظم و نثر مسطور از خطوط 

اکابر شیراز( تدوین و تألیف: جمال الدین محمدبن اصفهانی، 

نسخه برگردان کتابخانۀ ملی ملک، با مقدمه و توضیحات بهروز 

ایمانی، تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و کتابخانۀ ملی 

ملک، 1390، 167 +  سی وهفت صفحه. 

یتیمةالدرر سومیندفترازمجموعۀ»جنگپژوهی«است.

بهروزایمانی،کهدرکتابخانۀمجلسمنشأخیراتفراوانبوده

وازافرادبسیارآگاهدرحوزۀنسخهشناسیاست،درمقدمۀ

اثر،دربارۀمحتوایکتابتوضیحاتیدادهاست؛کتابشامل

چندمتنکوتاهمنثورومقداریاشعارتازیوفارسیاست.

چاپشدهواندکیازآنهاهماشعارنویافته
ً
بیشترشعرهاقبال

است.بخشزیادیازمطالبمقدمۀایشانشاملبازنویسی

قسمتهاییازمتِنُجنگاست)حدود13صفحهاز29

صفحۀمقدمه(.بهنظرمیرسدکهبهتربودیافقطمتنحروفی

چاپمیشدیاتنهاچاپعکسیمیکردند،)بهخصوصکه

چاپعکسیخواناوپاکیزهاست(.بهعالوهکهدربخش

اکثرشعرهای
ً
نمایههاهمقسمتدیگریازمتنکتاب)تقریبا

موجوددرآن(بازنویسیشدهاست.بامراعاتایننکته،میشد

درکمترازنصفصفحاتمتنحاضربهدست
ً
کتابراتقریبا

خوانندهرساند.1

1استاد ما، جناب جمشید مظاهری، نکته ای در این باره می فرمودند- که ای 
بیهودۀ حجم   افزایش  از  برای جلوگیری  ایشان  می شد-   عملی  کاش 
کتاب ها، و نیز جلوگیری از کتاب سازی، پیشنهاد می کردند که تعدادی 
جنگ و سفینه انتخاب و، با یکی کردن شعرهای چاپ شده و معروف و 
مکرر، به صورت یک جا به چاپ برسد )طبعًا، با به دست دادن نسخه بدل های 

مهم، جانب امانت هم رعایت خواهد شد(.

درپیوستها،اطالعاتسودمندیدربارۀبعضیشعرای

موجوددرکتاببهدستدادهاند.دربخشیازنمایهها،شعرهای

فارسِیموجوددرکتاببهترتیبالفبائیآمدهاست.)چهخوب

کهتریتبشعرهادرفهرستبراساسحروفقافیهاستونه

حروفاول(.چنینبخشیدراینگونهکتابها)جنگهاو

سفینهها(ضرورتدارد.ایشانگویندۀبرخیازشعرهاراذکر

کردهاند.گویاجستوجویخاصیبرایاینکارانجامنشده،

وتنهابهحافظهتکیهشدهاست.سنجششعرهایموجوددر

ُجنگهابادیوانهایشاعرانازضرورترینکارهادرچاپ

اینگونهمنابعاست.اینکار،بههیچروی،»تفنن«یا»اضافه

معتبر
ِ
برسازمان«نیست؛زیراتاوقتیکهاینقبیلمتونرابامنابع

دیگرنسنجیم،نمیتوانیمدربارۀارزشاینُجنگهاومقدار

اشعارنویافتهشان،ونیزصحِتضبطهاودرستیانتسابها،

داوریکنیم.نیزهمانگونهکهخواهیمدید،دربسیاریازموارد

آنمتونکمکیمیتواندراهگشایتصحیحمتناصلیباشد.در

ادامه،بعضیمالحظاتبرایننمایهونیزمنابعبرخیازاین

اشعاررا،کهازقلمافتادهاست،بهدستخواهمداد.

ص 145: 

»خودرابهحیلدرافکنممستآنجا...«؛اینشعردرص

629نزهة المجالس)رباعی3702(بینامشاعرآمده،بیتدوم

درآنجاچنیناست:

 یاپایرساندمبهمقصوددلــم

یاسربنهم،همچودلازدستآنجا

وبرضبطکتاب)...»بهمقصودومراد«(برتریدارد،چون

ارتباطمحکمتریبیندومصراعبرقراراست.اطالعجدیدی

کهیتیمة الدررازاینرباعیبهدستمیدهدایناستکهگویا

اینرباعیترجمۀشعریعربیاستکهدرکتابآمده.

»شکرگویازپیزیادترا...«؛اینشعرنیزازسنائی

است)حدیقة الحقیقة، ص26(.

درهمینصفحه،اینشعرازفهرستجاافتادهاستکه

درصفحۀ38متنکتابآمده:

سویهرکسچنانگرداننظررا

کهبهتربینیازخود،هربتررا

شعربعدیدراینصفحه)145نمایه(همدرص67کتاب

قراردارد،کهدرنمایهبهاشتباه68آمدهاست.
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ص 146:

  اگربَودهمهکسرابهزوروزریاری

مرابهقّوتبازویاستوارخوداست

خواجویکرمانیغزلیباهمینردیفوقافیهدارد)دیوان

خواجویکرمانی،ص634(،بهاینمطلع:

 زاللمشربمازلفظآبدارخوداست

رنثارخوداست
ُ
نثارگوهرمازکلکد

یکیبهاستقبالدیگریسرودهشدهاست.
ً
احتماال

ص 147:

»گفتمکهعشقرابهصبوریدواکنم...«

اینشعربهصورت»گفتیم...دواکنیم«درغزلهای

سعدی)ص49(آمدهاست.

  هرآننصیبهکهپیشازوجودننهادست

کسیکهدرطلبشسعیمیبردبادست

مطلعیکیازقصایدسعدیاست)کلیاتسعدی،ص652(.

آخرینشعردراینصفحه)147فهرست(بهصورِتزیر

است؛

»درهردشتیاللهزاریبودست....«

»کهاللهزاری«
ً
شعربااینصورتایرادوزنیدارد،احتماال

درستاست)دررباعیاتخیامنیزچنیناست(.دراصل

نسخههمبعداز»دشتی«چیزیهستکهخوانانیست.این

رباعیدرص113رباعیاتخیامبهناماوآمدهاست.

 ص 148:

اینشعرازنمایهجاافتادهاست:

 گربماندیمزندهبردوزیم

دامنیکزفراقچاکشدست)ص76(

اینبیتبهافرادمتعددیمنسوباست.برایتفصیل،رک:

اشعارمعروف،ص95.

»چونگدایانرادرآنحضرتمجالبارنیست...؛نام

شاعراینشعرهم)همانطورکهنوشتهاند(درمتنکتابآمده

است،ومیبایستدرنمایههمبیاید.اینموردنظایردیگری

همداردوخوباستهمۀآنهااصالحشود.

بنیآدمسرشتازخاکدارد

اگرخاکــینباشد،آدمینیست؛

اینشعرهمازسعدی)گلستان،ص120(است.ضبط

کتاب)دارد(ازضبطمرحومیوسفی)دارند(،ازنظرهمسانِی

شناسۀفعل،بهتراست،هرچند،سعدیدرشعرمشهورشهمین

ترکیبرابافعلجمعآوردهاست)بنیآدماعضاییکدیگرند...(.

 آنراکهغمیبَودکهنتواندگفت

غمازدلخودبهگفتنتواندرفت

اینطرفهنگرگلیکهمارابشکفت

نهرنگتواننمودونهبوینهفت؛ 

اینشعردرنزهة المجالس)ص529(باعنوان»آخر«،

ودردیواننظامی)ص351،بهنقلازچهارمنبع(،ودر

»خالصة االشعار فی الرباعیات«)ص85(نیزبهنامکمال

صورتصحیحآن»بتواندگفت«است
ً
اسماعیلآمده.احتماال

)درمتنهمنقطهنداردوگویانقطهگذاریازمصححاست(.

برایشرحبیشترماجرا،ونیزصورتاصحرباعی،رک:»سفینۀ

شاعرانقدیم«،ص476.

ص 149:

 لؤلؤازنرگسفروباریدوگلراآبداد

وزتگرگروحپرورمالشعنابداد؛

مطلعغزلیاستازامیرخسرودهلوی)دیوان،ص320،

درآنجا»ژالهازنرگس«آمده(.

 نسیمبادمصلیوآبرکناباد

غریبراوطنخویشمیبردازیاد؛

مطلعغزلیازعبیدزاکانی)دیوان،ص84(است.

»بندهچونیارستوداعجانکرد...«؛اینرباعیبااندکی

تفاوت،باعنوان»لغیره«،درنزهۀالمجالس)ص445(آمدهاست.

 اگردلازغمدنیاجداتوانیکرد

نشاطوعیشبهباغبقاتوانیکرد

اینشعر،باتفاوتهاییدرضبط،بهافرادگوناگونمنسوب

است.برایتفصیل،رک:سفینهشمسحاجی،ص652(.

ص 150:

 هرکهیکذرهتحملخویکرد

لقشعالمیپربویکرد؛
ُ
مشکخ

باصورتبهترِ»هرکهاوموئی«درمصیبتنامۀعطار)ص

281(آمدهاست.

دومبیتیاز
ِ
»سردرشبسیاهنهد،اخترآورد«؛مصراع
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کمالاسماعیلاستکهدردیواناو)ص312(درضمن

ترجیعبندیآمدهومصراعاولآنچنیناست:»پیبربساط

رومنهد،نقشچینکند«.همینبیتدربیاضتاجالدیناحمد

وزیر)ص808(همآمده.

 درساغرعمربادهباجرعهفتــــاد

پیداستکهازجرعهچهمستیخیزد؛

بیتدومازیکرباعیاستکهبیتاولشایناست:

 کودلکهازوطربپرستیخیزد

برصیدمرادچیرهدستیخیزد

درمرزباننامه)ص502(بدوننامگویندهآمدهاست.در

آنجا،مصراعاولبااینصورتاستوبرمتنترجیحدارد:»در

ساغرعمرکارباجرعهفتاد«.

 نادانهمهجابههمهخلقآویزد

چونغرقهکههرچهدیددستآویزد

اینرباعیازسعدیاست)کلیات،ص775(.درآنجا،»با

همهکس«،و»بههرچهدید«آمدهاست.

 بدخواهکسانبههیچمقصدنرسد

یکبدنکندتابهخودشصدنرسد؛

اینرباعیدربرخیمنابعنامعتبربهنامباباافضلآمدهاست

ولیدرمصنفات)چاپمرحوممهدوی(نیست.

 نههرکوزنبَودنامردباشد

زنآنمردستکوبیدردباشد؛

ازنظامیاست)خسرووشیرین،ص255(.

 سخِنگفتهنیایددگربازدهن؟

اولاندیشهکندمردکهعاقلباشد

تادمیدیگرشاندیشهنبایدکردن

کهچراگفتمواندیشۀباطلباشد

همانگونهکهمصححمتوجهشدهاست،مصراعاولایرادوزنی

دارد.قطعهازسعدیاستوصورتصحیحآنچنیناست:

»سخِنگفتهدگربازنیایدبهدهن«.بیتدومنیزدرکلیاتسعدی

)ص754(بهصورت»تازمانیدگراندیشه«آمدهاست.

ص 151:

 نههربیرونکهبپسندیدرونشهمچنانباشد

بساحلوایصابونیکهزهرشدرمیانباشد

ازسعدیاست)کلیاتسعدی،ص790(.

پیاماهلدلاستاینسخنکهسعدیگفت

نههرکهگوشکند،معنیسخنداند

ازسعدیاست)غزلهایسعدی:1385،ص134(.

بهچندینمیانجیبرآوردهاند  تراازدوگیتیبرآوردهاند

اینبیتدرفهرستبههمینصورت)برآوردهاند(آمده؛ولی

درمتن»بهبروردهاند«)برای»پ«یکنقطهگذاشتهکهدر

همیننسخهبهکراتتکرارشده(کهصحیحهمان»بپروردهاند«

است.ازابیاتمشهورشاهنامه)ج1،ص7(است.

  سخنهرچهگویمهمهگفتهاند

بربـــاغدانشهمهرفتهانــد

اینبیتنیزازابیاتمعروفشاهنامه)ج1،ص11(است.

 پوشندهمرقعندازینخامیچند

بگرفتهزطاماتالفالمیچند...

اینرباعیدرمرصادالعبادبدوننامگویندهآمده)باصورِت

»پوشیدهمرقعند«(ودکترریاحیدربارۀانتسابشبهخیامو

باباافضلوسنائینیزتوضیحدادهاند)مرصادالعباد،ص632(.

ص 152:

 بودیمبههمجمعچوپروینیکچند

گردونچوبناتنعشمانبپراکند

در صورت این به که است زیبایی رباعی اول بیت 

سندبادنامۀظهیریسمرقندی)ص119(آمده:

  گردآمدهبودیمچوپروینیکچند

ایمنشدهازفراقوازبیمگزند

  ماناکهنبودیمبهوصلشخرسند

کایزدچوبناتنعشمانبپراکند

 خـارکههمصحبتیگلکنـــد

غالیـــهدردامنسنبلکنـــد

ازنظامیاست)مخزناالسرار،ص308(

 بهذاتخویشاگرچهمردنیکبود

ولیکصحبتبد،نیکراتباهکند...

دوبیتاستازکمالاسماعیل،کهدردیوان)ص617(و

نیزدرعرفاتالعاشقین)ص3531(وباصورتبهتر»اگر

چند«آمده.
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ص 153:

بیِتنظامیبهاینصورتآمده

ازپنــــدپدرشویبرومند  گردننهیایپسربدینبنـد

درحالیکهمصراعاولشبهاینصورتصحیحاست:

گردلنهیایپسربدینپند....)لیلیومجنون،ص26(.

اینبیتنمونهایاستازمواردیکهبدخوانیبامراجعهبه

منبعشعربرطرفمیشد.

اینقطعهبهاینصورتآمدهاست:

  تاتوانیبپرسهرچهکنـــــی

ازامینـــــیکهکاردیدهبود

 پیربایدمشیرآنکهبهپیـــــر)؟(

هـمتعبهمطربرسیدهبود

ومصحح آمده همینصورت به دوم بیت هم متن در

صورتصحیح
ً
بهدرستیدرخواندنآنتردیدکرده،احتماال

مصراعچنیناست:

پیربایدمشیرزانکهبهپیر...

یاسالممراجوابیبود  رفتآنکمبِرتوآبیبود

مطلعغزلیازسعدیاستکهدرچاپهایدکتریوسفی

ویغمایینیامده)کلیاتسعدی،ص630(.

ص 154:

  شبیکاندربرمسروسهیبود

همهشبکاردلفرماندهیبود

  زوقتصبحتاصبحجهانتاب

میلعلوسماعخرگهیبود

 یکیاوبُددگرچنگیخوشساز؟

سیومساقیوچارمشانرهیبود...

اینشعرازغزلجمالالدینعبدالرزاق)دیوان،ص442(

انتخابشدهاست.

دردیوان،مطلعغزل»برمامشبکهآنسروسهیبود«

»آنشب«یاهمینصورتیکهدریتیمۀالدرر
ً
است.احتماال

آمدهاصیلتراست.بیتدومدردیوان»زوقتشامتااللهاکبر«

است.بیتسومنیز،کهمصححدرخواندنشتردیدداشته،

»چنگیخوشزن«است.البته،بادقتدرمتنکتابهممعلوم

میشودکهبههمینصورتبودهاست.اینبیتنیزازمواردی

خواندنشحل مشکل دیگر، منابع به مراجعه با که است

میشد.درص51هم»ن«بههمینصورتنوشتهشدهوآنجا

هم»خون«را»خوی«خواندهاند:

 بدانخدایکهدرنافۀغزالتتار

زنفحۀکرمشخویبدلبهمشکشود

بامراجعهبهمتن،تعجبکردمکهمصراعدومراچگونهاز

متنبیرونکشیدهاند.

همخونآهوستکهبهمشکتبدیلمیشود،نه
ً
اصوال

عرقش.بندهمصراعراچنینمیخوانم:»زنفحۀکرمشخون

تیرهمشکشود«.

 بربویآنکهباتوبرآرمدمیبهکام

»هرلحظهدربرمدلازاندیشهخونشود«

 مردانهپایدررهعشقتنهادهام

»تامنتهایکارمنازعشق،چونشود«

مصراعهایدوموچهارمتضمینشعرسعدیاست:

 هرلحظهدربرمدلازاندیشهخونشود

تامنتهایکارمنازعشقچونشود

)غزلهایسعدی،ص253(

 خردرهنمایوخرددلگشای

خرددستگیردبههردوسرای

 ردراوجانراکهیاردستود

وگرمیستایمکهیاردشنود
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ایندوبیتدرشاهنامه)ج1،صص4و5(بهاینصورت

آمدهوصورتبیتدومازضبطمزبوربرتراست:

 خردراوجانراکهداندستود

وگرمنستایمکهیاردشنود

ص 155:

 هرمازپیرهنآیدکهدرآغوشتوخسبد
َ
ز

رشکمازغالیهآیدکهبراندامتوساید

اینبیت،باصورتبرتِرزیر،ازسعدیاست:
 رشکمازپیرهنآیدکهدرآغوشتوخسبد

زهرمازغالیهآیدکهبراندامتاساید

)غزلهایسعدی،ص9(

 همهبادستحکمبادانگـــار

توازاحکامخیرهدستبدار

ازسنائی)حدیقه،ص703(است.

  نخستینفطرت،پسینشمـار

تویی،خویشتنرابهبازیمدار

اینبیتمشهوروبحثانگیزفردوسیدرچاپخالقی

مطلق)شاهنامه،ج1،ص7(بهاینصورتآمدهاست:
  نخستینتفکرت،پسینتشمار

تومرخویشتنرابهبازیمدار

ص 156:
 هیچکسرانامدستایدوستاندرراهعشق

بیزوالملکصورت،ملکمعنیدرکنار

ازسنائی)دیوان،ص210(است.
  بهناخنسنگبرکندنزکهسار

بهازحاجتبهنزدناسزاوار

آمدهاست)کلیات اینبیتدرچاپوحیددستگردی

نظامیگنجوی،ص303(ولیدرمتنونسخهبدلهایدکتر

زنجانینیست.
 امیدلذتوعیشازمدارچرخمدار

کهدردیارکرمنیستزآدمیدیّار

اینبیتدرمتنونسخهبدلهایدیوانکمالاسماعیل

مطلع و آمده عیش«( لذت )»امید واو بدون )123 )ص

سوگندنامۀمفصلاوست.

ص 157:

 دوشآمدهبد،که؟یار،کی؟وقتسحر

ترسندهزکه؟زخصم،خصمشکه؟پدر

دردیوانرودکی)ص120(آمدهاست.

 فقررادرنوریزدانجو،مجویاندرپالس

گربرهنهمردبودی،مردبودینیزشیر؟

ازمولویاست)دیوانکبیر،ج2،ص465(.دکترسبحانی،با

افزودنعالمتسؤال،نشاندادهاندکهبیتبرایشانمبهمبوده

با جمله آخر پرسِش عالمِت آنکه برای بود، )خوب است

عالمتاینکهبیتییاکلمهایمبهماستخلطنشود،برای

دومیعالمتسؤالرادربینکمانکقرارمیدادند(.معلوم


ً
نیستچراقافیهرا»شیر«ضبطکردهاند،چوندرمتنصراحتا

»سیر«آمدهاست.درمتناستادفروزانفر،»هربرهنه«ودر

نسخهبدلونیزدرچاپتوفیقسبحانی»گربرهنه«آمدهاست.

 خواهیکهبهیندوجهانکارتوباشد

زینهردویکیکارکنازهرچهکنیبس

ازانوری)دیوان،ج2،ص657(است.

ص 158: 

اینشعر)ص1متنکتاب(ازفهرستافتادهاست:

 دالدربندمحنتصابریکن

مگربیرونبریجانازمهالک

 برزنبهسرصحبتنااهالنسنگ

دردامنعاقالنعالمزنچنگ

باتفاوتدرضبط)برزنبه»سبویصحبتنادان«سنگ(

ازمولویاست)دیوانکبیر،ج2،ص1439(.

ص 159:

 زدستگریهکتابتنمیتوانمکرد

کهمینویسمودرحالمیشودمغسول

ازسعدی)کلیات،ص488(است.

 چوآمدرویمهرویم،کهباشممنکهمنباشم

کهآنگهخوشبومبااوکهمنبیخویشتنباشم

اینغزلازمولوی
ِ
دکترشفیعیکدکنیدربارۀمطلع

 چوآمدرویمهرویمکهباشممنکهمنباشم

چوهرخاریازاوگلشد،چرامنیاسمنباشم

توضیحدادهاندکهبهاستقبالازغزلسنائیسرودهشدهو

کهمصراعدومش،بهنقلازدیواناو،بااینصورتآمده»چه

خوشوقتیبودبامنکهمنبیخویشتنباشم«،ولذاشعراز
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سنائیاست.

 بابزرگانمستفیدمبازبردستان،مفید

عالمتحقیقراهمواردمهمصادرم

ازانوری)دیوان،ج2،ص678(است.

 تنمراآرزومندیچنانکــــرد

کهازدیداربینندهنهــــانکرد

اینبیتوبیتبعدشازفخرالدیناسعدگرگانی)ویسو
رامین،ص262(است.2

ص 160:

 ریشسپیدرانهبدانمیسیهکنم

تابازنوجوانشومونوگنهکنم

 نهجامهرابهوقتمصیبتسیهکنند

منریشبرمصیبتپیریسیهکنم

باصورتهایمختلفوتفاوتدر اینشعرمشهور،

ردیفوقافیه،بهچندشاعرمنسوباست؛ازجملهرودکی

)پیشاهنگانشعرفارسی،ص58(:

 منمویخویشرانهازآنمیکنمسیاه

تابازنوجوانشومونوکنمگناه

 چونجامههابهوقتمصیبتسیهکنند

منمویازمصیبتپیریکنمسیاه

کسائیمروزی)درهمانکتاب،ص138،بدوناشارهبهتکرارشعر(:

 منمویرانهازپیآنمیکنمخضاب

تابازنوجوانشومونوگنهکنم

 مردمچوموبهماتمپیریسیهکنند

منمویرابهمرگجوانیسیهکنم

)صورتمصراعسومدرشعِرمنسوببهرودکیترجیحدارد(.

ابوطاهرخسروانی جواب در شعر این که نوشتهاند نیز

سرودهشدهاست:

 عجبآیـــدمرازمردمپیـــر

کههمیمویخودخضابکنند

 بهخضابازاجلهمــینرهند

خویشتـــنراهمیعذابکنند

)همان،ص182(.

2متأسفانه،اینچاپکشفاالبیاتندارد.امیداستدرچاپهایبعدیاین

اشکالبزرگبرطرفشود.

دکترمحمدجعفرمحجوبهمدراینزمینهبحثکرده

است)سبکخراسانیدرشعرفارسی،ص118(.

 نهآشیانهچومرغان،نهغلهچونموران

قناعتمصفتوبردباریآیینم

ازسعدی)کلیات،ص766(است.

   حالدرویشچناناستکهخالتوسیاه

چشمدلریشچناناستکهچشمتوسقیم

اینبیتنیزازسعدیاست)همان،ص519(.درکلیاتو

درمتنکتاب»جسمدلریش«آمدهوصحیحهمهماناست

)تناسب»حال«و»جسم«،ونیزتکرارنشدن»چشم«(.گویا

عالمتسکوِنروی»جسم«باعثاینبدخوانیشده.

 بهقدرتیزدان
ّ
نیستاال

نیکوبددرطبایعوارکان

ازسنائی)حدیقه،ص704(است.

 نیستاندردودۀآدمحفاظومردمی

برولیعهدانشیطانجزوکّرمنامخوان

اینشعر،همانطورکهدرمتنکتابهمذکرشده،از

آدم »...گوهر دیوان، در است. )324 )دیوان،ص خاقانی

خواصمردمی«آمده.

 سودایمیانتهیزسربیرونکن

وزنازبکاهودرنیازافزونکن

اینرباعیدرمرصادالعباد)ص569(آمدهودکترریاحیآن

رابهناماثیراخسیکتیونیزمولوییافتهاست.

ص 161:

 گفتهرکسکاننکومرداندلیدارندپاک

پاکبودآریولیازمهر،نیازکینمن

اینبیتودوبیتمابعدش»)دوستانرامنزرهدانستمو

بودندهم...«(همهازسیدحسنغزنوی)دیوان،ص320(است.

درفهرست،عالمتدرنگ)کاما(رابعداز»نی«گذاشتهاندکه

بهنظرمیرسدبعداز»مهر«درستتراست.قطعهدرشکایت

تِمناقلوب/لقد
َ
ازدوستانواینبیتترجمۀ»وقالوقدَصف

صدقوولکنِمنوِدادی«است.باالیاینسهبیت،دردیوان،

ترجمهخواست« ازروی را قطعه »این است: آمده چنین

)کذا(.بهاینترتیب،معلوممیشودکهاینسهبیتترجمۀسه
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بیتعربیدیگراستکهجداگانهدرمتنکتاب)صص76و

79(آمدهاست.

  تواضعزگردنفرازاننکوست

گداگرتواضعکندخویاوست

  تواضعکندهوشمندگزیــن

نهــــدشاخپرمیوهسربرزمین

ایندوبیت،باچندتفاوت،دربوستانسعدیآمدهاست:

)بوستان،ص38(

 مسکینحریصدرهمهعالمهمیدود

اودرقفایرزقواجلدرقفایاو

ازگلستانسعدیاست)کلیات،ص169،درآنجا»رود«

آمده(.دیگرآنکهبیتدرصفحۀ67است،نهچنانکهدر

فهرستآمده،صفحۀ68.

 زریکهنقدجوانیاست،گمشدازکفمن

دراینسراچۀخاکیکهدلخرابمازو

  بهآبدیدۀبیخوابخاکمیشویم

بدانطمعکهزرعمربازیابمازو

ازخاقانی)دیوان،ص916(است.

ص 162:

 خدایاازآنخوانکهازبهرنیکان

نهادینصیبمنبینــــواکو

اینبیتدرکشکولشیخبهائیبهنامسنائیآمدهاست،

ولیدردیوانسنائینیست.

 چونفقرشدشعارتو،برگونوامجوی

دریاسبیلتست،نمناودانمخواه

باصورِتمرجوح»همتکفیلتوست،کفافازکسان

مجوی/...نمازناودان«ازخاقانی)دیوان،ص376(است.این

بیت،درمتن،نتیجۀخلطدومصراعازابیاتمتفاوتهمین

قصیدهاست.

ص 163:

 آستینبررویونقشیدرمیانافکندهای

خویشتنپنهانوشوریدرجهانافکندهای

درمواعظسعدی)کلیات،ص739(آمدهاست.

 منخودنهمنممبارکمیاشادی

ازبهرخدافروختیاآزادی

اینشعرازفهرستفوتشدهودرصفحۀ63متنآمدهاست.

 اگربـــودیجهــــانراپایداری

بههرکسچونرسیدیشهریاری

ازنظامی)خسرووشیرین، اینبیتوبیتمابعدش

ص249(است.

ص 164:

 ایکهبهقصدنیمشب،بستهنقابآمدی

آنهمهحسنونیکویینیستمناسببدی

غزلیازمولوی)دیوانکبیر،ج2،ص1100(است.
ِ
بیتدوم

مطلعغزلبیتزیراستکهدرمتنهم،همراهبانامشاعر،

آمده:

 دیوسیدی
َ
طریقدارهمیاسن

َ
أین

منالتباعدی
ُ
بت

ُ
اهدإلیوصالهمذ

 گوهــــرنیــکرازعقدمریــــز

وآنِکبدگوهـــراستازاومگریز

ازهفتپیکرنظامی)کلیاتنظامی،ص642(است.بیت

چهارمدرمتنبهاینصورتآمدهاست:

 هنرآموزگـــرهنرمنــدی

درگشایـــیکنیودربندی

درهفتپیکر،اینبیتبااینضبطآمدهاست:»...کز

هنرمندی/درگشاییکنینهدربندی«.دربارۀمصراعاول

همینضبطصحیحاست.گویامعنایمصراعدومهم
ً
قطعا

مستقیمتراست.

 سگانراَمجالستبرآستانت

خوشاوقتایشان،مرانیستباری

اینبیت)باصورِت»آستانش/...توبارینداری«(از

سلمانساوجی)کلیاتسلمانساوجی،ص482(است.

 اگرخواهیزمحنترستگاری

بهکمترزانقناعتکنکهداری

ازعشاقنامۀعبیدزاکانی)کلیات،ص171(است.
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گررنجهشویدرازرنجیداری

اینرباعیاوحدالدین
ِ
بااندکیتفاوتچهارمینمصراع

کرمانی)دیوانرباعیاتاوحدالدینکرمانی،ص166(است:

 درکویقناعتارسپنجیداری

درهرقدمآراستهگنجیداری

وزهرچهنهبرمرادتوخواهدبود

رنجیدهشویدرازرنجیداری

ص165:

 ردمنگرسویموری
ُ
بهچشمخ

کهاورانیزدردلهستشوری

ازعطار)الهینامه،ص148(است.

 وفاداریکنونعمتشناسی

کهبدفرجامیآردناسپاسی

ازسعدی)کلیات،ص786(است.

 ازکبرمدارهیچدرسرهوسی

کزکبربهجایینرسیدستکسی

اینرباعیبهنامابوسعید)سخنانمنظومابوسعید،ص94(،و

اوحدالدینکرمانی)دیوانرباعیاتاوحدالدینکرمانی،ص

255(آمدهاست

ص 166:

 دوستمشمارآنکهدرنعمتزند

الفیاریوبرادرخواندگی

اینبیتوبیتمابعدشازگلستانسعدی)کلیات،ص

166(است.

 یکروزدرفراقتصدسالمینماید

زانجاقیاسمیکنباخودحسابسالی

ازهمامتبریزی)دیوانهمامتبریزی،ص155(است

 توبهقوتخلیفهایبهگهر

قوتخویشرابهفعلآور

 توبهقیمتورایدوجهانی

چهکنمقدرخودنمیدانی

ازسنائی)حدیقه،صص373و500(است.بیتدوم،در

حدیقه،بهصورت»توبهگوهر..«آمدهاست.

 هرکهبیمشورتکندتدبیر

غالبشبرهدفنیایدتیر

بههمراهبیتمابعدشازسعدی)کلیات،ص783(است.

 دررهدیناگرچهآننکنی

دستوپاییبزنزیاننکنی

ازسنائی)حدیقه،ص73(است.

ص 167:

 گرکانفضایلیوگردریایی

بیراحتخلق،بادمیپیمایی...

رباعیازسعدی)کلیات،ص778(است.

 جهانرابلندیوپستیتویی

ندانمچهای،هرچههستیتویی

انتساباینبیتمحلمناقشهبسیاربودهاست)همبه

فردوسیوهمبهنظامیمنسوباست(.استادریاحیدربارۀ

ایناختالفبحثکردهاند)مرصادالعباد،ص579(.

 هرکهاوپیشهنرمندانبهزانونامدست

باهنرمنداننشایدکردنشهمزانویی

ازناصرخسرو)دیوان،ص345(است.دردیوان،بهجای

»هنرمندان«،درهردومصراع»خردمندان«آمدهاست.
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چاپپنجم،1377.

-خسرو و شیرین،نظامیگنجوی،بهتصحیحبراتزنجانی،تهران:

دانشگاهتهران،1376.

-خالصة االشعار فی الرباعیات،ابوالمجدمحمدبنمسعودتبریزی،

تصحیحسیّدمحّمدعمادیحائری،در گنجینۀ  بهارستان )ادبیات

ـ2()بهکوششبهروزایمانی،تهران:کتابخانۀمجلسشورای

.169 اسالمی،1384(،ص27ـ

-دیوان امیرخسرو دهلوی،بامقدمهواشراِفمحمدروشن،تهران:
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نگاه،چ.دوم،1387.

انوری،بهاهتمامسیدمحمدتقیمدرسرضوی،تهران: -دیوان 

شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی،چ.چهارم،1376.

-دیوان جمال الدین عبدالرزاق،باتصحیحوحواشیحسنوحید

دستگردی،تهران:سنائی،چ.دوم،1362.

-دیوان حکیم سنائی غزنوی،بهسعیواهتمامسیدمحمدتقی

مدرسرضوی،تهران:سنائی،بیتا.

-دیوان خاقانی شروانی،بهکوششسیدضیاءالدینسجادی،تهران:

زوار،چ.ششم،1378.

-دیوان خواجوی کرمانی،بهتصحیحاحمدسهیلیخوانساری،

تهران:پاژنگ،چ.دوم،1369.

-دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی،بهکوششاحمدابومحبوب،

تهران:سروش،1366.

-دیوان رودکی،براساسنسخۀسعیدنفیسیوی.براگینسکی،

تهران:نگاه،چ.دوم،1374.

مدرس محمدتقی سید تصحیح به غزنوی، سیدحسن  -دیوان 

رضوی،تهران:اساطیر،چ.دوم،1362.

-دیوان عبید  زاکانی،بهاهتماممحمدجعفرمحجوب،نیویورک:1999.

-دیوان کبیر کلیات شمس تبریزی)نسخۀقونیه(،توضیحاتو

مفاخر و آثار انجمن تهران: توفیقسبحانی، کشفاالبیات:

فرهنگی،1386.

-دیوان کمال الدین اسماعیل اصفهانی،بهاهتمامحسینبحرالعلومی،

تهران:دهخدا،1348.

-دیوان ناصرخسرو،بهاهتماممجتبیمینویومهدیمحقق،تهران:

مؤسسۀمطالعاتاسالمیدانشگاهمکگیل،1357.

-دیوان نظامی گنجوی،بهکوششسعیدنفیسی،تهران:فروغی،1368.

-دیوان همام تبریزی،بهتصحیحدکتررشیدعیوضی،تبریز:نشر

صدوق،چدوم،1370.

-رباعیات خیام)طربخانه(،یاراحمدبنحسینرشیدیتبریزی،به

تصحیحجاللالدینهمائی،چ.سوم،تهران:هما،1372.

-سبک خراسانی در شعر فارسی،محمدجعفرمحجوب،تهران:

جامیوفردوس،بیتا.

-سخنان منظوم ابوسعید،باتصحیحومقدمهوحواشیوتعلیقات

سعیدنفیسی،طهران:انتشاراتکتابخانۀشمس،1334.

-»سفینۀشاعرانقدیم«،بهکوششمحمدرضاضیاء،متونایرانی

)3()بهکوششجوادبشری،تهران:کتابخانۀمجلسشورای

اسالمی،1391(،ص507-297.

-سفینۀ شمس حاجی،بهتصحیحمیالدعظیمی،تهران:سخن،1390.

-سندبادنامه،ظهیریسمرقندی،بهتصحیحمحمدباقرکمالالدینی،

تهران:مرکزپژوهشیمیراثمکتوب،1381.

-شاهنامه،ابوالقاسمفردوسی،بهکوششجاللخالقیمطلق،تهران:

مرکزدائرةالمعارفبزرگاسالمی،1386.

-غزل های سعدی،بهتصحیحغالمحسینیوسفی،تهران:سخن،

.1385

-غزلیات شمس تبریز،موالناجاللالدینمحمدبلخی،مقدمه،

گزینشوتعلیقات:محمدرضاشفیعیکدکنی،تهران:سخن،

.1388

-کلیات سعدی،براساسطبعمحمدعلیفروغی،تصحیحومقدمهو

تعلیقاتبهکوششبهاءالدینخرمشاهی،تهران:دوستان،1389.

-کلیات نظامی گنجوی،مطابقنسخۀوحیددستگردی،بهاهتمام

پرویزبابائی،تهران:نشرعلم،چ.سوم،1378.

-کلیات سلمان ساوجی،مقدمهتصحیحوتوضیح:دکترعباسعلی

وفایی،تهران:سخن،1389.

-گلستان سعدی،تصحیحوتوضیحغالمحسینیوسفی،تهران:

خوارزمی،چ.پنجم،1377.

-لیلی و مجنون،نظامیگنجوی،بهتصحیحبراتزنجانی،تهران:

دانشگاهتهران،چ.دوم،1374.

-مخزن االسرار )احوالوآثاروشرحمخزناالسرارنظامیگنجوی(،

براتزنجانی،تهران:دانشگاهتهران،چ.پنجم،1378.

-مرزبان نامه،سعدالدینوراوینی،باتصحیحومقابلهوتحشیۀ

محمدروشن،تهران:اساطیر،1376.

-مرصاد العباد،نجمرازی،بهاهتماممحمدامینریاحی،تهران:

علمیفرهنگی،چاپنهم،1380.

فات،افضلالدینمحمدمرقیکاشانی،بهتصحیحمجتبی
ّ
-مصن

مینویویحییمهدوی،تهران:خوارزمی،چ.دوم،1366.

تعلیقات و مقدمه و تصحیح نیشابوری، عطار -مصیبت نامه،

محمدرضاشفیعیکدکنی،تهران:سخن،چ.دوم،1387.

-نزهه المجالس،جمالخلیلشروانی،تصحیحوتحقیقمحمدامیِن

ریاحی،چ.دوم،تهران:علمی،1375.

-ویس و رامین،فخرالدیناسعدگرگانی،بامقدمهوتصحیحو

تحشیۀمحمدروشن،چ.دوم،تهران:صدایمعاصر،1378.
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قطب الدین شیرازی و

 رشید الدین همدانی

یکیازآثارمهمفارسیدانشمندپرآوازه،قطبالدینشیرازی،

ابوالثناء وی کامل نام است. منتشرشده ایران در بهتازگی

شافعی شیرازی مصلح بن مسعود بن محمود قطبالدین

723هـ(کهبا 710هـ(است،وابنالفوطی)642ـ )634ـ

اوارتباطشخصیداشت،ازاوباعبارت»شیخما«یا»شیخ

ماطبیبالدین«)ابنالفوطی،54/5و140/4(یادکرده،وخانۀاورا

درچرندابتبریز»حضرت«ویا»زاویه«نامیده،کهدرآنبا

گروهیازدانشمندانوحکیمانوبزرگاندیدارکردهاست.

ویدربارۀیکیازهمینبزرگانمیگوید:»اورادرحضرت

موالوشیخمانقطبالدینشیرازیدیدم....،وآندرچرنداب

تبریزودرزاویۀموالناقطبالدینبود«،ویا:»اورادرحضرت

شیخمانقطبالدینشیرازیدیدم«)همو،138/4،470/3و4/

140(.وایندیداردرربیعاالّولسال706هـرویدادهاست

)همو،138/4و498/4(.مادراینجابنانداریمشرححالکاملی

ازاحوالقطبالدینشیرازیارائهکنیم،واینکاررابهمقدمۀ

کتابأخبار المغولکهآنرابهزبانعربیترجمهکردهایم،موکول

میکنیم.

دست نوشت کتاب

ایندستنوشتمجموعهایاستبهخطخودِقطبالدین

شیرازیکهدرکتابخانۀآیتاللهمرعشینجفیدرشهرقم

نگهداریمیشود.1تاریخکتابتایندستنوشتپیشازپایان

1ایناثردرسال1391ش./1434هـق./2013م.بامقدمۀسیدمحمودمرعشی

نجفیازسویهمینکتابخانهبهصورتعکسیمنتشرشدهاست.مادراین

نوشتهبهشمارۀصفحاتاینچاپارجاعدادهایم.

یوسف الهادی
پژوهشگرومصححمتونتاریخی)نجفاشرف(
ترجمه:محّمدباهر

واپسینرسالۀاینمجموعهباعنوان»نسخةمسألةوردتعلی

السموأل«آمدهاست.قطبالدینشیرازیدرترقیمۀایناثر

مسعود بن محمود ه
ّ
الل خلق »أحوج است: نگاشته چنین

هلهبالحسنی،منخطالسموأل،وذلکفی
ّ
الشیرازی،ختمالل

َسرار2ربیعاآلخرمنشهورسنةخمسوثمانینوستمئة،وفی

همناآلفات«.
ّ
بلدةقونیة،حماهاالل

دراینمجموعه،آثارزیرآمدهاست:

* مجلس در اخالق،از:محّمدبنعبدالکریمشهرستانی

شافعیاشعری3)469ـ548هـ(بهزبانفارسی)ص27ـ

96ازچاپعکسی(.ایناثرازآغازافتادگیدارد،ودکتر

آذرشبآنرابهزبانعربیترجمهکردهودرپایانتصحیحخود

ازکتابمفاتیح األسراِر شهرستانی آوردهاست)نکـ:شهرستانی،

1090(.عنوانایناثردراینکتابچنیناست:»هذا 1064/2ـ

مجلسعقدهاإلمامتاجالدینمحمدبنعبدالکریمالشهرستانی

هبغفرانه«.
ّ
)واعتقدهواعتمده(،تغّمدهالل

*ابتدای دولت مغول و خروج چنگیزخان،از:قطبالدین

شیرازی،بهزبانفارسی)ص70ـ103(.استادایرجافشار

ایناثرراتصحیحوباعنوان اخبار مغوالن در انبانۀ قطبچاپ

کردهاست.

*نکت لطیفة فی العلم والعمل4یا اللمعة الجوینیة،از:

سعدبنمنصوربنسعد،عزالدولةابنکّمونۀیهودی)د:683

144(.آقابزرگطهرانیمینویسد: هـ(بهزبانعربی)ص105ـ

»شماریازآثارابنکّمونهبهخطخوداودرخزانۀغروینجف

نگهداریمیشودکهتاریخکتابتآنهااز670تا679هـاست،

ویکیازاینآثار اللمعة الجوینیة فی الحکمة العلمیة والعملیة

الدینمحمدبن نامصاحبدیوانشمس به استکهآنرا

بهاءالدینمحمدجوینینگاشتهاست«)آقابزرگطهرانی،286/2(.

*تنقیح األبحاث فی البحث عن الملل الثالث،از:ابنکّمونه
5.)284 بهزبانعربی)ص145ـ

بنعباسمغربی بنیحیی از:سموأل الیهود، إفحام  *

در .)314 ـ 286 )ص عربی زبان به هـ(، 570 ح )د:

2َسرارالشهر:واپسینشبماه.

3بنابرآنچهدکترآذرشبدرمقدمۀخودبرکتابمفاتیح األسرارنوشتهاست.

4اینعنوانیاستکهابنکّمونه،نویسندۀاثر،درآغازآننوشتهاست.

5دربارۀاینکتابواعتراضهایمردمعوامیکهقصدجاننویسندۀآنراکرده

بودند،نکـ:ناشناخته،کتاب الحوادث،476.
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