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Newly Discovered Persian Poems in Bayāḍ 
Qutb Qalandar Kirmānī
Behrooz Imani

Abstract: Bayāḍ No. 2854 of the Library of 
Shahid Ali Pasha (Istanbul - Sulaymaniyah 
Library) is a collection of poetic and prose 
material which was written by Qutbuddīn Yaḥyā 
bin ‘Aluuddīn Maḥmūd Zangī ‘Ajam Qalandar 
kirmānī around the year 786 AH. One of the 
privileges of this Bayāḍ is its inclusion of newly 
discovered poems by Persian-speaking poets, 
especially poems by contemporary poets and 
Bayāḍ scribes who lived mostly in Kerman and 
Shiraz.
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 يف دفاتر قطب قلندر الكرماين
ً
أشعار فارسّية مكتشفة حديثا

هبروز إمياين

اخلالصـة: يضـّم الدفتـر رقـم 2854 املوجـود يف مكتبـة شـهید عـي 
باشا )إسطنبولـ  املكتبة السلیمانّية( جمموعًة من املطالب املنظومة 
ين قطب الدين حيىي بن عالء الدين حممود زنگي  واملنثورة من تدو

ّية. عجم قلندر کرماين، وقد کتهبا يف حوايل السنة 786 اهلجر
ومـن الفوائـد الـي ميكـن احلصـول علهيـا من هذا الدفتر هـو احتواؤه 
 لعدد من الشعراء الناطقن 

ً
عىل عدد من األشعار املكتشفة حديثا

يـن   تلـك القصائـد الـي تعـود لشـعراء معاصر
ً
بالفارسـّية، خصوصـا

جلامـع هـذا الدفتـر وکاتبـه، وهـم عـىل األغلـب مّمـن کانـوا يقیمـون يف 
. کرمان وشیراز

، عمیـد شـانه بنـد، شـاه شـجاع،  املفـردات األساسـّية: قطـب قلنـدر
يزي، مشس البهييق، مشس درود. مطّهر الشیرازي، إيرج التبر
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درآمد
پاشـا  علـی  شـهید  کتابخانـۀ   2854 شـمارۀ  بیـاض 
اسـت  مجموعـه ای  سـلیمانیه(  کتابخانـۀ   – )اسـتانبول 
شامِل مطالب منظوم و منثور که جامع و کاتب آن،خود 

را چنین معّرفی کرده است:

کبـر یحیـی بـن محمـود  کتبـه اضعـف عبـاد اهلل العلـی اال
زنگـی عجـم القلنـدر فـی 21 جمـادی االولـی سـنة 786 

.) یًا.)برگ 116 ر
ّ
یًا حامدًا مصل هجر

شاعر بوده و سروده هایی از خود با عنوان »لمحّرره العبد 
« در بیاض  « و »قطب الّدین قلندر االصغر قطب القلندر

)برگ 115ر – 115پ( آورده است.

الشـیخ  وموالئـی  »مخدومـی  عنـوان  بـا  نیـر  خـود  پـدر  از 
و  کـرده  یـاد   » القلنـدر محمـود  حاجـی  عاءالّدیـن 
اسـت.  آورده  »محمـود«  ـص 

ّ
تخل بـا  او  از  سـروده هایی 

.ک: سطور پسین(. )ر

، نام و نسب او چنین است:  با توجه به اّطاعات مذکور
قطب الّدیـن یحیـی بـن عاءالّدیـن محمـود زنگـی عجـم 

قلندر کرمانی.

( قصایدی از قطب الّدین ابن زنگی عجم در مدح سلطان ابراهیم   در جنگ ذیلوفاف )برگ 49 ر – 50 ر
ی )817 – 838ق( ثبت شده که احتمااًل همین قطب کرمانی است.  میرزای تیمور

شیخمحمودزنگیکرمانی
 ، ، همان »شـیخ محمود زنگی کرمانی« اسـت کـه خواند میر شـیخ محمـود زنگـی عجـم، پـدر قطـب قلندر
ی  شرح حال او را در حبیب الّسیر آورده و نوشته است که » به فضل و لطف طبع موصوف بود ...و بسیار
از وقایع و حاالت صاحبقران - تیمور گرکانی- ... را در سلک نظم کشیده و آن نسخه را جوش و خروش 
کابـر کرمـان بـه گرجسـتان رفـت تـا کتـاب جـوش و  نـام نهـاده«. او در سـال 806ق. کـه همـراه چنـدی از ا
خـروش خـود را از نظـر امیـر تیمـور بگذرانـد، بـه »حسـب تقدیـر در وقتـی کـه از پـل تفلیـس که بـر کنار آب 
کر بسـته بودند، می گذشـت، در آب افتاد ... و رخت بقا به باد فنا داد« و پسـرش »موالنا قطب الّدین، آن 



آینۀ پژوهش  190
سال سی ودوم، شمـــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــــان1400

مقــــــــــــــــــاله
34سروده های نویافتۀ پارسی در بیا  نطب نلندر کرمانی

نسخه را به نظر ... رسانیده، به صلۀ کرامند، محظوظ و بهره ور شد«.1

این موالنا قطب الّدین، همان قطب الّدین یحیی قلندر کرمانی، جامع و کاتب بیاض مذکور است.2

ة والّدین محمود زنگی عجم قلندر کرمانی... صاحب 
ّ
فصیح خوافی نیز از »شـیخ المشـایخ جال المل

الدیـوان المشـهور و مثنـوی جـوش و خـروش« یـاد کـرده و درگذشـت او را در سـال 806ق. گـزارش نمـوده 
است.3

محرابـی کرمانـی از وجـود خانقـاه شـیخ زنگـی عجـم )صوفی و شـاعر معاصر شـاه شـجاع( در کرمان خبر 
ی بـوده کـه قریـب سـیصد قلنـدر بـا او می بوده انـد و  داده و نوشـته اسـت کـه »زنگـی عجـم، صوفـی قلنـدر
ی و تـدارک، 

ّ
کـم شـهر یاغـی شـده و بـر بـاالی بـام لنگـر رفتـه و یرغـو کشـیده اند و دیگـر بـه تسـل بارهـا بـا حا

او را بـه صـاح آورده انـد و چهـل قلنـدر ناوک انـداز داشـته و مسـافرت بسـیار کـرده و مـردی بـر اصـل بـوده 
یـده و سـیر و سـلوک نمـوده و در پوسـت تختـۀ طریقـت، مثـل او دیگـری ننشسـته از  و در همـۀ وادیهـا دو
متأّخرین. و پسـر او شـیخ نظام الّدین محمود، بسـیار دانا و زیرک و صاحب کمال بوده و از همه وادی 
گاه و سـخنان دلنشـین و تصانیف ایشـان در هر باب هسـت و اشـعار مشـهورۀ مطبوعۀ دلفریب دارد و  آ

مدفن او کوه. واهلل اعلم«.4

ی خوش  تقی کاشـی نیز مفّصًا از شـیخ محمود زنگی یاد کرده که »شـاعری درسـت بیان و سـخن پرداز
کام اسـت... ده سـال در دارالعبـادۀ یـزد بـود، بعـد از آن... همـدان افتـاده، دسـت در دامن سـّید علی بن 
شـهاب الدین همدانی زد و از علوم رّبانی بهره مند گردید و مّدت دیگر به صحبت شـیخ شـرف الّدین 
یافت... دیوان اشـعارش  ـی حاصـل کرد و صحبت بسـی اولیا را در

ّ
محمـود رجـوع کـرد و از او نیـز فوایـد کل

قریب به شش هزار بیت از قصاید مّداحانه و غزلّیات عارفانه هست5...«.  

در بیاض تاج الّدین احمد وزیر که از وزرای فارس در دورۀ حکومت شاه شجاع )760 – 786ق( بوده، 
از سـراینده ای به نام »حاجی محمود کرمانی« نام برده شـده و غزلی از او با مایۀ عرفانی آمده اسـت6، آیا 

« پدر قطب قلندر کرمانی است؟ او همان »حاجی محمود القلندر

: عرفات العاشقین، ج 6، صص 3911 – 3912. 1. حبیب الّسیر، ج 3، صص 549 – 550. نیز
2. شـاعری می شناسـیم کـه در آبشـخورها از او بـا نـام و نسـب »قطب الّدیـن یحیـی بـن زنگـی شـیرازی« یـاد شـده و سـروده هایی از او بـا 
ص » زنگی« و »ابن زنگی« رقم خورده اسـت. با توجه به این که شـمس حاجی در جنگ خود، که در سـال 741ق کتابت کرده، 

ّ
تخل

از ایـن »ابـن زنگـی«  بـا عبـارات »علیـه الّرحمـة« و »طـاب مثـواه« یاد کرده )سـفینۀ شـمس حاجـی، صـص632 - 635(، او نمی تواند 
ص 

ّ
« تخل « باشد که در سال 786ق زنده بوده و در اشعار خود »قلندر »قطب الّدین یحیی بن عالءالّدین محمود زنگی عجم قلندر

می نموده است.
3. مجمل فصیحی، ج 3، صص 1009 – 1010. 

4. مزارات كرمان، صص 91 – 95.
 5 خاصة االشعار، برگ 627 پ – 630 پ.. 

6. بیاض تاج الّدین احمد وزیر، ج 2، صص 201 – 202.
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محتوایبیاض
- خالفتنامٔهالهی)برگ3-45(: این رسـاله را به خواجه نصیرالّدین طوسـی )درگذشـتة 672ق( نسـبت 
ف در این رساله از آثار خود با 

ّ
داده اند،7 اّما چنان که مرحوم دانش پژوه نیز اشاره کرده، از او نیست. مؤل

عنوانهای شروق االنوار و انوار الشروق نام برده است: 

 .) »... و این علم در کتاب شروق االنوار و کتاب انوارالشروق بر سبیل تفصیل آورده ام« )برگ 6 ر

کتابهایی با این عناوین در شمار آثار خواجه نصیر نیست.

دسـتنویس اثـری بـا عنـوان شـروق االنـوار)در موضـوع کام و عرفـان( بـه شـمارۀ 4013/1 در کتابخانۀ ملک 
ف دانسته نیست:

ّ
محفوظ است که آغاز آن افتاده و نام مؤل

... و چون این رسالت، متضّمن خاصۀ انوارالحکمةخواهد بود، نام او شروق االنوار کرده شد و همچنان 
.) که مضمون آن دو قسم است: علمی و عملی، مضمون این نیز دو قسم خواهد بود... )برگ 2 ر

ی با  ف این کتاب با نـام انوارالحکمة اسـت. آثار
ّ
چنـان کـه می بینیـم، شـروق االنـوار خاصـۀ اثـر دیگـر مؤل

ف ناشناخته در آبشخورهای کتابشناختی 
ّ
عنوانهای شروق االنوار وانوارالشروق وانوارالحکمة از این مؤل

معّرفی نشده است.

، از کتابهـای دیگر خود با عنـوان انوارالعرفان فی اسـرار القرآن و  مؤلـف ناشـناختۀ شـروق االنـوار در ایـن اثـر
تتمة االرشاد نیز نام برده است: 

... چنان چه بیان آن در انوارالعرفان فی اسرارالقرآن آورده ایم و همچنین در تتمة االرشاد مفّصل آورده ام. 
)برگ 20پ(.

.) و در این معنی، چند بیت از تتمة االرشاد مناسب می نماید... )برگ 15 ر

از ایـن دو اثـر نیـز ذکـری در منابـع نیسـت تـا بتـوان از طریـق آنها به نام و نشـان مؤلف شـروق االنوار دسـت 
یافت.

ـف ناشـناخته باشـد، بایـد گفـت کـه همـو 
ّ
گـر شـروق االنـوار نـام بـرده در خافتنامـۀ الهـی اثـر همیـن مؤل ا

نویسـندۀ خافتنامـۀ الهـی اسـت، نـه خواجـه نصیرالّدین طوسـی. نحـوۀ پرداخِت موضـوع در این دو اثر و 
ی آنها، با هم همخوانی دارند. نیز ساختار نوشتار

مؤلف شـروق االنوار در این کتاب از خواجه نصیر با عنوان »مولی الموالی« یاد کرده و از شـرح اشـارات و 

7. تذكرة الّشعراء، ص 174.
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اخاق ناصری او نیز استفاده کرده است:

ک مـا ذات مـا را بـه صورتـی زایـد بـر ذات  مولـی الموالـی در شـرح اشـارات بیـان کـرده کـه همچنـان کـه ادرا
محتاج نیست. )برگ 68پ(.

و در اخاق ناصری که بحقیقت، اخاق نصیر است – رّوح اهلل روحه – می آورد که: کمال اّول بمنزلت 
صورت است و کمال دوم بمثابت ماّده... )برگ 133پ(.

کی از تألیف  در خافتنامۀ الهی نیز ذکر »مولی الموالی« )چاپی، ص 77(  آمده و این قرینه نیز خود حا
آن بـه قلـم صاحـب شـروق االنـوار اسـت. او از آبشـخورهایی کـه در تألیـف شـروق االنـوار اسـتفاده کـرده، از 

برخی از آنها در نوشتن خافتنامۀ الهی نیز بهره برده است، از جمله آثار حّجة االسام محّمد غّزالی.

ی دسـتنویس شـمارۀ 1589/38 کتابخانـۀ کوپرولـو )کتابـت:  خافتنامـۀ الهـی را مرحـوم دانش پـژوه از رو
753ق( بازخوانی کرده اسـت8 و از آنجا که این نسـخه دارای افتادگی هایی اسـت، بایسـته می نماید که 
دوباره با دستنویس شهید علی پاشا )کتابت 786ق( نیز مقابله گردد و متن منّقحی از آن عرضه شود. 

-منشـآتمرغوبـۀفارسـّیه)بـرگ46-86(: مکتـوب فارسـی یـزدی بـه شـمس الّدولـة والّدیـن، نامـه ای کـه 
ـة والّدیـن« اسـت و چنـد انشـای بی عنـوان دیگر که نویسـندگان و 

ّ
مخاطـب آن مقتـدای ایـران »صدرالمل

مخاطبان آنها دانسـته نیسـت، انشـای مرحوم شـاه جال خوافی، نامۀ او به عضدالّدین یزدی ومکتوب 
ی گشـته بود، بر سـبیل  : در حالتـی کـه مرضـی صعـب بـر مـزاج او طـار شـاه شـجاع بـه جانـب ماوراءالنهـر

وصّیت انشا فرمود.

یـدون عکاشـه )رسـالۀ  یـه، جـال الّدیـن فر یـد بـن معاو /فارسـیوعربـی: از یز اشـعار -منتخبـاتقصائـدو
ی، اوحـدی، عمادالّدیـن فقیـه، شـمس الّدین  ، امـام شـافعی، سـعدی، نـزار کمـال خواجـو  ،) رحیقّیـۀ او
ی، شـاه جـال خوافـی، ابوالفتوح طاوسـی، عضد یزدی،  درود، شـمس الّدین بیهقـی، سـیف الّدین باخـرز
، ناصرالّدیـن منشـی تورانپشـتی، کمال الّدیـن اسـمعیل اصفهانـی، سـعدی، خاقانی،  قطب الّدیـن قلنـدر
ی، عاء الدین صاحب دیوان جوینی، موالنا ابوبکر  ی، شـاه شـجاع، مطّهر شـیراز سـّید نظام الّدین شـیراز
، ابن یمین، ایرج  هفتاردی،  عمید شـانه بند، موالنا عاءالّدین اتابک، عاء الّدین حاجی محمود قلندر

کنده )بدون ذکر نام سرایندگان(. تبریزی، ناصرخسرو و ابن سیف و مفردات و رباعیات و ابیات پرا

، حکایـت بزرگـی کـه طبـع نظـم  -حکایـات: حکایـت بهاءالّدیـن صاحـب دیـوان جوینـی بـا مجـد همگـر
، حکایت  نداشـت،حکایـت ملـوک عجـم بـه نقل از ابن مقّفع، حکایت اتابک سـلغر شـاه بـا مجد همگر
مجد همگر با زن خود،حکایت شخص برمکی با قاضی، حکایت خواجه حسن میمندی با شخصی 

ق و سیاست به فارسی«، معارف اسامی، شمارۀ 3، مرداد 1346،  صص 61 – 89 8. »دو رساله در اخال
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از سمرقند، حکایت یزید با شخص بدشکل بسیارخوار 
و حکایت عاشق و معشوقی در مجلس وعظ.

مصّنـف ایـن انشـا دانسـته  -انشـایادبـی)87-53(:
نیست.ساختار بیانی آن با زبانی شعرگون پرداخته شده 
و سرشار از تصویرهای بدیعی و آرایه های باغی است. 
گزارندۀ آن شاعر نیز بوده و ابیاتی از خود در رساله آورده 
، چنین بیان کرده  است. او انگیزۀ خود را در تصنیف اثر

است:

الحمـد هلل حـّق حمـده والصلـوة علی سـّیدنا نبّیه محّمد 
کلمـه ای  وآلـه، مـن بعـده ... در ایـن وقـت، از خراسـان، 
چند آوردند که بزرگی از افاضل غزنین، آن جواهر معانی 
از صدف سینه برآورده بود و به الماس خاطر سفته و در 
سـلک انتظام کشـیده و در دیباجۀ سـخنش پیدا که در 
سخن گستری فصیح عهد و مسیح مهد و سحبان زمان 
و حّسـان بیـان اسـت... کلماتـی دور از تّکلف و تعّسـف 
و نزدیـک بـه افهام خـاّص و عام، هر عبارت در حقیقت 
و اسـتعارت بـه جـای خویـش نهـاده و حـّق هـر کلمـه ای 
، ترا  گزارده و داد هر یکی بداده ... دوستان گفتند: ناچار
بدیـن منـوال، فصلـی گفتنـی اسـت و این نافۀ خوشـبوی 
گـر چـه از پرکندگـی )کـذا( خاطـر مـرا  شـکافتنی اسـت. ا
به وادی جواب نبود، از اشـارت ایشـان، عدول کردن هم 

صواب نبود، خاطر را امتحان کردم تا چه پیش آید و شب آبستن چه زاید...

یکـی از فوایـد مترتـب بـر ایـن رسـاله، اسـتناد بـه ابیاتـی از ابوطاهـر خاتونـی )شـاعر و دبیرسـدۀ 5 و 6ق( و 
ابوالمعالی نحاس )سرایندۀ سدۀ 6ق( است:

اباطاهر الخاتونی )متن : الجابونی(:

نوخاستگاِن از سر پای  تا بر سرِ دستها نشستند

دست همه صانعان ز صنعت  چون دست خود از کرم ببستند
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) من دیدمشان چنان که بودند  من دانمشان چنان که هستند )70ر

گویی ابی المعالی نحاس او را خواست بدین بیت: 

) بدان تا ناِم دادن بربیفتد  گر ازقولنج میرد، تیز ندهد9 )69ر

-مناحکامخواجهنصیرالّدینطوسی:
مثنـوی بلنـدی اسـت بـا عنـوان »مـن احکام خواجه نصیرالّدین طوسـی« که نام ناظم آن دانسـته نیسـت. 
یش با او  او در آغاز مثنوی، خواجه نصیر را اسـتاد خود و »صدر همه طوسـیان« معّرفی کرده و به همکار
« اشـاره نموده اسـت. آیا او یکی از چند همکار و دسـتیار خواجه نصیر در  »به گاه رصد« و »به گاه شـمار

انجام فعالّیتهای رصدخانه بوده است؟

یخ،  بـا توّجـه بـه ایـن کـه بیـاض قطـب کرمانـی در سـال 786ق. تدوین و کتابت شـده اسـت و در ایـن تار
سـالیانی از برآمـدن تیمـور لنـگ – کـه خـروج او در احـکام خواجـه نصیـر پیش بینـی شـده -  می گذشـته 
اسـت، گمـان مـی رود کـه ایـن مثنـوی برسـاختۀ سـالهای پـس از برآمـدن تیمـور باشـد و ناظـم آن خواسـته 

گردان و همکاران خواجه نصیر بنمایاند و این پیش بینیها را بدو نسبت دهد. است خود را از شا

، آینـدۀ دولـت خانـدان ایلخانـی، و بـه نوعـی، اوضـاع آتـی ایـران را پـس از  در ایـن احـکام، خواجـه نصیـر
پاخـان  کـو )654 – 663 ق( پیش بینـی و پیشـگویی کـرده اسـت از آبـا قـا خـان )663 – 680 ق( تـا آر ها

)736 – 736 ق(.

همچنیـن او برآمـدن تیمـور گورکانـی را نیـز پیش بینـی کـرده اسـت: مـردی بـه یـک پای شـل که چـون گرگ 
نادان از توران برخواهد خاست و عراق و خراسان را برهم خواهد زد. 

خواجه نصیر به ظهور حضرت مهدی )عج( نیز اشـاره کرده اسـت که برخواهد آمد و جهان را از سـیاه و 
ع« است و نسب به پیامبر )ص( می برد.  سفید خواهد گرفت. او از نسل علی »

من احکام خواجه نصیرالّدین طوسی

جهــــــــان کان  ز  پنهــــــــان  مهانســــــــخنهای  میــــــــان  خواهــــــــم  گفــــــــت  یکــــــــی 

انــــــــدرو کارهــــــــا  عجــــــــب  از  جســــــــت و جوبســــــــی  از  و  خطرهــــــــا  و  زخــــــــوف 

بشــــــــنیده ام اســــــــتاد  گفتــــــــار  دیــــــــده امز  انــــــــدرو  بســــــــی  عجایــــــــب 

، بدون ذکر نام سراینده در المضاف الی بدایع الزّمان )ص 20( آمده است 9. این بیت با تفاوتهایی، با بیت دیگر
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ازو خبرهــــــــا  کایــــــــن  کارهــــــــا  آن  نامجــــــــودر  آن  اســــــــتادم  کــــــــرد  بــــــــرون 

کار بنــــــــده هنــــــــگام  آن  ُبــــــــد  یکش  گاه شــــــــمارشــــــــر گاه رصــــــــد، هــــــــم بــــــــه  بــــــــه 

کــــــــه نامــــــــش چو بــــــــدر منیر پیــــــــرنصیــــــــر آن  و  برنــــــــا  داننــــــــد  نیــــــــک  همــــــــه 

سرودههاینویافته:
از سـرایندگان  نویافتـه  پارسـِی  ثبـت و ضبـِط اشـعاِر   ، بیـاض قطـب قلنـدر توّجـه  قابـل  از مزایـای  یکـی 
و در سـدۀ 8ق  بودنـد  بیـاض  پردارنـدۀ  کـه ظاهـرًا همـروزگار  کمترشناخته شـده ای اسـت  و  ناشـناخته 

ی بوده است.  یستند. ظاهرًا توّجه او بیشتر به شاعران کرمانی و شیراز می ز

- ابن سیف:
سـرایندۀ ناشـناختۀ سـدۀ 8ق )ظاهـرًا( کـه قطعه سـرا بـوده و برخـی از قطعـات او بـه ابـن یمیـن نیز نسـبت 
ی از شـاعری بـه نـام قطـب الّدیـن سـیف، قطعـه ای بـا تخلـص »ابن  داده شـده اسـت.10  سـیف جـام هـرو

سیف« آورده است.11

ابن سیف راست
کــــــــه اگر جان کند  کســــــــی  ننوشــــــــددعوی هّمت  خضر  ل  زال آیــــــــد  لبــــــــش  بــــــــر 

ر بفرســــــــتد خلیفــــــــه جامــــــــه ز مصرش     نپوشــــــــدو جامه  و  اختیــــــــار  کنــــــــد  خرقه 

نگردد    چــــــــرخ  مــــــــدار  مــــــــرادش  بــــــــه  ر  مرد شــــــــمارش کــــــــه چون زنان نخروشــــــــدو

قناعــــــــت     ملــــــــک  خانقــــــــاه  در  ک  ، نفروشــــــــدخــــــــا گــــــــر بــــــــه دو عالم خرنــــــــد ازو

نگردد    ســــــــفره  چو  کســــــــان  نجوشــــــــدحلقه به گوش  دیگ  چو  طمع  و  حرص  زآتش 

کند تــــــــا دلــــــــی شکســــــــته بیابد      نکوشــــــــدجهــــــــد  خلــــــــق  هیــــــــچ  آزار  پــــــــی  در 

بحقیقت     شــــــــود  قدســــــــیان  نیوشــــــــدهمنفــــــــس  ســــــــیف  ابن  ســــــــخنهای  هرکه 

هفتادری12: -ابوبکر
 : ی، چنان که از رمز معّمای او هفتادر نام روسـتایی اسـت کهن از دهسـتان عقدای اردکان یزد. هفتادر
»جال الّدین شاه شجاع« بر می آید، از شاعران سدۀ 8ق. و همروزگار شاه شجاع مظّفری است. ابیاتی 

10. عرفات العاشقین، ج 1، صص 398 – 399. 
11. مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف، برگ 388. 

کر شدند.. 
ّ

12.سپاسگزارم از دانشور گرامی جناب آقای عمادالّدین شیخ الحکمایی که نسبت درست این شاعر را متذ
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« در جنگ اسکندر میرزا )برگ 159 پ( ثبت شده است. از سراینده ای به نام »موالنا ابوبکر

ی راست موالنا ابوبکر هفتادر
المعّما

گوشــــــــۀ چشمی ز ســــــــر لطف دمی را  بر ســــــــر و پای اقل افکن و آنگــــــــه بر دین داو

یز و بســــــــتان صاف عقار  ر و با شاه نشینُدردی جــــــــام  بر آو کنار  ســــــــرِ شــــــــاهد به 

، چنان پندارم   ری این رمــــــــز کز ســــــــر مرحمت آزاد کنی این مســــــــکینچون بــــــــرون آو

ید اگر ســــــــهو و خطایی کنــــــــد از نادانی    ین؟ز بکر مسکین چه کند، مسئله روشن تر از

و له
ز در میانۀ جی نــــــــورو اّول  اســــــــت  آری خوش  کنار  که سرِ دوســــــــت در  آن  به شرط 

رمز این معّما »جنید« است.

- ابوالفتوح طاوسی:
ی اسـت و احتمااًل  نشـانی از ایـن سـراینده در مجالـی کـه گشـتیم، نیافتیـم. فهلویـات  او بـه گویش شـیراز
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ال اسـماعیل )ص 428( از شـاعری به نام »عّزالّدین طاوسـی« یک  از اهالی این شـهر اسـت. در سـفینۀ ال
رباعی نقل شده13 و شاید نسبتی با او داشته باشد.

از دوست دانشمندم جناب آقای پژمان فیروز که این فهلویات را بازخوانی کردند سپاسگذارم.

ة والّدین ابوالفتوح طاوسی فرماید
ّ
موالنا شیخ االسام سعید نورالمل

ک     بیــــــــع وما َاعــــــــدل الزمــــــــان اتا کاتــــــــی الّر بقا بطــــــــوِل  وقــــــــد  حیــــــــا  کــــــــؤس  َاِدر 

آوازه     بلبــــــــل  درافکنــــــــد  ســــــــرو  شــــــــاخ  کز  ستا سریر  بر  تکیه  چمن  شــــــــاه  کرد  که 

ُالســــــــتا سرو َو رَخس  کو بانگ بلبل مطرب  چنار دســــــــت َزه ِاش ِکرد دامن جمه چا

منی    َحول  الحمــــــــاُم  وفاَح  الغمــــــــاُم  بــــــــدی البهاُر وفــــــــاَح الَعــــــــراُر تحت اراکبکی 

یۀ ابر و به فعــــــــل خندۀ برق    گر کبه ســــــــعی  له بردمیــــــــد از خا هــــــــزار گونــــــــه گل و ال

ککه گل دمی و چکاوک نلی و وخت ســــــــحر      کاسٔه پا غر از مو میشن ُاش هو تران دو 

یضحکها    والغادیــــــــاُت  حدائــــــــُق  کَغَدت  بــــــــا ِبطــــــــرٍف  یاحینهــــــــا  ر یســــــــتنیُر  و

گل    کبه نغمۀ خوش بلبــــــــل، به بوی دلکش  بنوش باده و خــــــــود را مکن به غّصه هال

ک پرن    له نــــــــه باغ از شــــــــراب با ککه جام ال ک و اخوه سه جا کاسه کت مباغم و با ده با

کمضی الّشــــــــباب وجاء المشــــــــیب مقنفیا     فخــــــــذ نصیبک یا ابن الّزمــــــــان من دنیا

ک به برگ و ساز جهان همچو گل به طعنه بخند    یدون نماند و بر ضّحا که مملکت به فر

-افضلالّدینکرمانی: 
افضل الّدین ابوحامد احمد بن حامد، شاعر و منشی و موّرخ و پزشک معروف کرمانی )زنده در 615ق(.

، قطعه ای را از او نقل کرده است:   قطب قلندر

مکــــــــن    بلّیــــــــت  در  جــــــــزع  دل  مکــــــــناال  ّیــــــــت  طو طــــــــراز  را  تنــــــــت 

کنــــــــم    فــــــــردا  کار  فــــــــالن  یــــــــی  گو بــــــــر رعّیــــــــت مکنچــــــــو  بــــــــه عصیان ســــــــتم 

عشــــــــق    پــــــــرواز  و  نیــــــــازی  بــــــــاز  مکــــــــنتــــــــو  ّیــــــــت  هو هــــــــوای  در  بجــــــــز 

ینی نسبت داده شده است.   کرجی( قزو
ً

ی )ص 322( به عّزالّدین کرخی ؟ )احتماال 13. این رباعی در جنگ مهدو
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سخن بر هوای طبیعت مران )2 پ(
آقای میرافضلی، یک بیت از این قطعه را– البّته با تفاوتهایی – به نقل از مجموعۀ شمارۀ 324 کتابخانۀ 

مجلس آورده است.14

- ایرج تبریزی:
در دیوان ابن یمین فریومدی قطعه ای است که آن را »در جواب قطعه ای که شاعری ایرج نام فرستاده و 
فتوای او را در می خوردن پس از افطار در ماه رمضان پرسـیده، به همان وزن و قافیه سـروده. مصرع اّول 

، ابن یمین«. قطعۀ ایرج چنین است: خدایگان فصیحان دهر

چنان که قطب قلندر در بیاض خود مشـّخص کرده، این شـاعر ایرج نام، ایرج تبریزی اسـت که معاصر 
ابن یمین )درگذشتۀ 769ق( بوده و اّطاعاتی از او در دست نیست. ظاهرًا او همان ایرج تبریزی است 
ی از او یـاد کـرده و دو قطعه  ( ذکـر شـده و امیـن احمـد راز کـه نامـش در جنـگ اسـکندر میـرزا )بـرگ 249ر
و دو رباعـی از او در تذکـرۀ خـود آورده اسـت.15  تقـی اوحـدی، او را از مشـاهیر زمـان خـود برشـمرده کـه تـا 
گـر این ایرج تبریزی کـه امین احمد  زمـان شـاه طهماسـب )930–984 ق( در عرصه هـا جلـوه داشـت.16 ا
ی از او نـام بـرده، همـان سـرایندۀ معاصـر ابـن یمیـن باشـد، گفتـۀ تقـی اوحـدی راجع به زمـان زندگی او  راز

نادرست خواهد بود.

« سـتوده کـه در همـه فن ماهـر بوده و همتا نداشـته  ابـن یمیـن، ایـرج تبریـزی را بـا عنـوان »سـر افاضـل دهـر
است:

، ایرج، ای که در همه فن نهَســــــــرِ افاضل دهر همتا  کســــــــیت  فن،  یک  مردم  بســــــــان 

ندانــــــــم آب حیات آن چنان بــــــــَود یا نه؟17به نزد بنده رسید از تو قطعه ای که به لطف    

ایرج تبریزی راست

یمین      ابــــــــن   ، دهر فصیحــــــــان  تــــــــرا و همتا نهخدایگان  که هســــــــت فضایل  یی  تو

زه      یخت خون دو صد ملحد این همه  رو نهبر تنها  بنــــــــده  ســــــــت،  جهانی  ملول  زو  و

ز زحمت دّق اســــــــت و رنج استســــــــقا    نهبرو مــــــــدارا  جز  مــــــــداواش  کــــــــه  عوارضی 

14. شاعران قدیم كرمان، ص  107
15. هفت اقلیم، ج 2، صص 1389 – 1390.

یاض الّشعراء، ج 1، ص 255 : ر 16. عرفات العاشقین، ج 1، صص 693 – 694. نیز
17. دیوان ابن یمین، ص 514
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بهــــــــر هضم طعام     ز  به شــــــــرط آن که به پنهان بــــــــَود، به پیدا نهبرای دفع مضــــــــّرت، 

گــــــــر کنیــــــــم تنــــــــاول، روا بــــــــَود یــــــــا نه؟به جــــــــای آب، دو کاســــــــه از پــــــــی افطار     ا

ل الّدین شاه خوافی:  - جال
جال الّدیـن محّمـد بـن علـی، مشـهور بـه شـاه خوافـی و جال شـاه خوافی، سـراینده و دانشـور و دولتمرد 

نیمۀ نخست سدۀ 8ق.18

آن چه قطب قلندر از شاه جال خوافی نقل کرده اسـت: نامه ای که خطاب آن دانسته نیست، مکتوبی 
کـه بـه عضـد یـزدی )درگذشـتۀ 740ق( نوشـته و بخشـهایی از آن را یوسـف اهـل آورده اسـت19و غزلـی در 

جواب غزل همام تبریزی )درگذشتۀ ق 714ق(.

در جواب غزل موالنا همام الّدین تبریزی

گزیر خواهد بود نا کوی دوســــــــت، مرا  ز  گذر همه بر تیغ و تیــــــــر خواهد بود20-  گر  و 

ل پرعبیــــــــر خواهد بود    
ُ
بود؟چنین کــــــــه طلبۀ گ خواهــــــــد  گزیر  زمانــــــــی  بــــــــاغ،  ز  ِکرا 

بودچو کــــــــوی یار ز آشــــــــفتگان، هوای چمن        خواهد  ُپرنفیر  شــــــــب،  همه  بلبالن،  ز 

چمــــــــن ز دیدۀ مــــــــن، آبگیــــــــر خواهد بودبیــــــــا که با گل رخســــــــار و ســــــــرو قامت تو   

غــــــــالم روی تــــــــو بــــــــدر منیرخواهــــــــد بودگدای کوه تو شــــــــاه ســــــــپهر خواهد گشت    

باز   که زلف تو ســــــــودای صید دارد  بودچنین  اســــــــیر خواهد  او دِل خلقی  بــــــــه دام 

گل در ضمیر خواهد بودبه یــــــــاد زلف و رخــــــــت تا هزار ســــــــال مرا      خیال ســــــــنبل و 

نخســــــــت، جان من آماج تیــــــــر خواهد بودکمــــــــان ابروت ار تیــــــــر غمــــــــزه خواهد زد     

که او     کن التفــــــــات  فراقنامــــــــۀ مــــــــا را دبیــــــــر خواهــــــــد بــــــــودبه ابِن مقلۀ چشــــــــمم 

زی     ل را بــــــــه چنین وقت، وجــــــــه نورو بودجال خواهــــــــد  یر  ز و عــــــــام  رأفــــــــت  ز  مگر 

- سیف الّدین باخرزی:

.ک: »خوافـی«: نصـراهلل پورجـوادی، دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی، ج 3، صـص 93 – 95. جنگ رباعی،  ، ر بـارۀ خوافـی و آثـار او 18. در
صص 501 – 510.

.ک: فراید غیاثی، ج 2، صص 153 – 156. 19. ر
20. دیوان همام تبریزی، ص 95.



آینۀ پژوهش  190
سال سی ودوم، شمـــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــــان1400

مقــــــــــــــــــاله
44سروده های نویافتۀ پارسی در بیا  نطب نلندر کرمانی

ّیه )درگدشتۀ 659ق( که رباعیات دل انگیز می سروده است:  عارف نامور طریقت کبرو
ی - رحمة اهلل علیه - للشیخ سیف الّدین الباخرز

کــــــــه راز پیداســــــــت درو       تو غوغاســــــــت درودر ســــــــینۀ مــــــــا  انــــــــدوه  ز  و  نــــــــی  دل 

ســــــــت پنهانی  ما  ســــــــینۀ  در  تــــــــو  یــــــــن طرفه که انــــــــدوه تو تنهاســــــــت درواندوه  و

- شاه شجاع:
)حـک: 759- 786ق(  کـه طبـع شـاعرانه داشـت و سـروده هایی از او در دسـت  یار نامـور آل مظّفر شـهر
است که بایسته می نماید از آبشخورهای مختلف و متعّدد فرآهم شود و در قالب دیوانی یا دیوانچه ای 

انتشار یابد.

، اشـعار شـاه شـجاع را در زمانـی کـه حکومـت داشـته، در بیـاض خود ثبت کـرده و می توان    قطـب قلنـدر
گفت که یکی از کهنترین روایتهای اشعار شاه شجاع به شمار می رود. آن چه او از اشعار این شاه ثبت 
کنـده، یـک رباعـی، یک غزل و سـاقی نامـه در 23 بیت که ابیاتـی از آن در برخی  کـرده اسـت: دو بیـت پرا
منابـع نقـل شـده21 و زنده یـاد احمـد گلچیـن معانی به روایت همایون نامـهدر تذكرۀپیمانه )صص 252 – 

253( آورده است. 

السلطان االعظم، الخاقان االعدل االعلم، جال الّدنیا و الّدین شاه شجاع- خلد اهلل خافته و سلطانه-

روح      روشــــــــنی بخش  آن  ســــــــاقی  بــــــــود در صبوحبیــــــــا  که چــــــــون زهره روشــــــــن 

ناز     بــــــــه  درافکن  جامــــــــش  رخشــــــــنده  دلنــــــــوازبه  قامــــــــت  آن  کــــــــن  خرامــــــــان 

کــــــــش صفایــــــــی دهمبــــــــه مــــــــن ده کــــــــه دل را دوایــــــــی دهــــــــم     یــــــــن تیــــــــره خا در

ک    پــــــــا روح  صیقــــــــل  آن  ســــــــاقی  کبیــــــــا  که شــــــــد تیــــــــره از صحبــــــــت آب و خا

کشــــــــتبــــــــه من ده کــــــــه تا یــــــــادش آرم بهشــــــــت        که  کرد و طوبی  بــــــــر  که  کوثر  که 

بخــــــــش       روح  جوهــــــــر  آن  ســــــــاقی  کــــــــه وارون نهادســــــــت نقشبیــــــــا  به مــــــــن ده 

کنــــــــد     معجزنمایــــــــی  کــــــــه  مــــــــی  آن  کنــــــــداز  کدخدایــــــــی  درو  مســــــــیحا 

دلیــــــــر   هــــــــر  همــــــــدم  آن  ســــــــاقی  ین دیر ســــــــیربیــــــــا  کــــــــه مســــــــتانه خواهــــــــم در

21.همایون نامه، ص 146. خاصة االشعار، ج 2، ص 122
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کنم     جوانــــــــی  یــــــــاد  کــــــــه  ده  مــــــــن  کنــــــــمبــــــــه  کامرانــــــــی   ، پیرانه ســــــــر بــــــــه 

گلگــــــــون پرنــــــــد   بلندبیــــــــا ســــــــاقی آن بکــــــــر  شــــــــد  ازو  نــــــــام  را  خمخانــــــــه  کــــــــه 

بســــــــی زد ســــــــبوهای مــــــــردم به ســــــــنگبه مــــــــن ده که ایــــــــن دیر بی نــــــــام و ننگ     

را     نــــــــوش  چشــــــــمۀ  آن  ســــــــاقی  رابیــــــــا  هــــــــوش  و  دل  مــــــــن  از  بربایــــــــد  کــــــــه 

خــــــــراب     در  کنــــــــم  خرابــــــــی  تــــــــا  یــــــــد ز مــــــــوج ســــــــراببــــــــده  کــــــــه تخمــــــــی نرو

حیــــــــات   آب  رشــــــــک  آن  ســــــــاقی  کــــــــه دنیــــــــا نــــــــدارد ثباتبیــــــــا  بــــــــه مــــــــن ده 

زکــــــــی چنــــــــد بی غــــــــم شــــــــوم     رم، جم شــــــــوممگــــــــر رو چــــــــو جامی به دســــــــت آو

لعل فــــــــام        گلــــــــرخ  آن  ســــــــاقی  نامبیــــــــا  و  ننــــــــگ  از من، غــــــــم  بــــــــردارد  کــــــــه 

وامانــــــــدم     نامــــــــوس  ز  تــــــــا  بنشــــــــاندمبــــــــده  خرابــــــــات  کنــــــــج  بــــــــه 

ُکندبیــــــــا ســــــــاقی آن ســــــــرکش ســــــــرخ ُتنــــــــد گشــــــــته ســــــــت   ، ر که رفتــــــــار این دو

کنم   بــــــــازی22  تــــــــرک  تا  کــــــــه  مــــــــن ده  کنمبه  ]؟[  تــــــــازی  دهــــــــر  درخــــــــورد  وگــــــــر 

گیتی نمــــــــای     جــــــــام  آن  ســــــــاقی  برگشــــــــایبیــــــــا  مــــــــن  عیــــــــب  درِ  نخســــــــتین 

یــــــــش شــــــــرم آیدم    بنمایــــــــدممگــــــــر لختــــــــی از خو انصــــــــاف  رســــــــم  و  ره 

کلیــــــــد     را  دل  بــــــــاغ  آن  ســــــــاقی  که جانــــــــم به طاقت رســــــــیدبیــــــــا  به مــــــــن ده 

، صافــــــــی کنــــــــم    کنــــــــممگــــــــر مشــــــــرب عمــــــــر تالفــــــــی  گذشــــــــته  زمــــــــان 

و له - انار اهلل برهانه-
داریگل خیمه  به صحرا زد، خیز ار هوسی داری دسترسی  گر  ِنه،  گلســــــــتان  به  پایی 

وی گل به تو خرسندم، تو بوی کسی داریای سرو به تو شــــــــادم، قّدت به کسی ماند   

وله - انار اهلل برهانه-
خندیــــــــده      گِل  تماشــــــــای  بــــــــه  گردیــــــــدهرفتــــــــم  چمــــــــن  گــــــــرد  نّظاره کنــــــــان 

22. کذا. 
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دیــــــــده«بی قامت آن ســــــــرو ســــــــهی بر لب جوی    در  نیامــــــــدم  روان  آب  »جــــــــز 

د اهلل ملکه وسلطانه- فرماید
ّ
ل الّدنیا والّدین شجاع - خل السلطان االعظم جال

چــــــــو آفتاب بگیــــــــری جهان بــــــــه تنهاییچو صبحــــــــدم قدمی گر به صدق  پیمایی

باالییز پشــــــــت چرخ، تواضع ببین و غّره مشــــــــو    یر  ز ز  ره  یــــــــن  نیســــــــت در که چاره 

کاینــــــــات، تــــــــرا پّشــــــــه ای نمایــــــــد فیل             همــــــــای هّمت تو چون رســــــــد به عنقاییز 

جاییبســــــــان ســــــــایه به پایت دراوفتد خورشید     هر  ذّره  چو  نباشــــــــی  که  آنگهی  هر 

زی      بردو شــــــــرم  به  شــــــــوخت  دیدۀ  نه  گر  رسواییا به  عاقبت  کشــــــــد  که  بدان  یقین 

بندی     کمر  خدمتــــــــی  در  جــــــــوزا  چو  کاله خســــــــروی از فــــــــرق ِمهــــــــر بربایــــــــیوگر 

تــــــــرا شــــــــود معلوم       بنماییهمــــــــه معانــــــــی عالم  هست  چه  آن  خود  صورت  تو  گر  ا

گــــــــرد رعناییمشــــــــام ُخلق تو چون گل همی گالب دهد     له نگــــــــردی به  اگر چــــــــو ال

بر دوش      نهــــــــاده ای  بار جهانی  که خوش بیاســــــــاییهمیشــــــــه  یر بــــــــار بــــــــرون آ  ز ز

بینی    بعینــــــــه  معنــــــــی  صــــــــورت  آینــــــــۀ دل ز زنــــــــگ بزدایــــــــی جمال  گــــــــر تــــــــو  ا

- شمس الّدین بیهقی:
این شـخص، همان »موالنا شـمس الّدین درود بیهقی/ محّمد بن علی البیهقی« اسـت که بنا به گزارش 

فصیح خوافی، اصلش از بخارا بوده و به سال 738ق. در نیشابور درگذشته است:

ک ســــــــایدش23شــــــــمس درود بیهقی آن کــــــــز کمال فضل پای شــــــــرف بر ســــــــر افال

مـه شـمس الّدین محّمـد البیهقـی« / »شـمس الّدین محّمـد درود 
ّ

 یوسـف اهـل، نامـه هایـی از ایـن »عا
البیهقـی« خطـاب بـه چنـدی از دولتمـردان ودانشـوران سـدۀ 8ق. و از آنهـا بـه شـمس بیهقـی، نقـل کـرده 

است.24

ی )درگذشـتۀ 740ق( در نامـه ای کـه بـه شـمس الّدین محّمـد درود بیهقـی  قطب الّدیـن یحیـی نیشـابور
مۀ االنام، قدامـۀ االفاضل الکرام، 

ّ
نوشـته، او را بـا عنوانهـای » موالنـا صـدر االمـام الهمام، بحر القمقـام، عا

23. مجمل فصیحی، ج 2، ص 919.
ج1، صص 508 -510،  ج 2، صص 165 – 167، 406- 420، 427 – 430 24.فراید غیاثی، 
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ۀ والّدین« خوانده است.25
ّ
ملجأ الفقراء فی هذه االّیام، شمس المل

تقـی اوحـدی نیـز از »خواجـه شـمس الّدیـن بیهقـی« کـه»از اماجد زمان و افاضـل دوران« بوده، یـاد کرده و 
ابیاتی از او آورده است.26

ال  ی ار ایـن شـمس بیهقـی در برخـی از منابـع  بـا تخلـص »بیهقـی« ثبـت شـده اسـت: سـفینۀ ال اشـعار
اسـماعیل، ص 580. مجموعۀ لطایف و سـفینۀ ظرایف، برگهای 297 – 298.عرفات العاشـقین، ج 4، 

ص 2017.

قطعه ای که قطب قلندر از شمس الّدین بیهقی آورده، به این یمین نیز منسوب است27:

موالنا شمس الّدین بیهقی راست

زان رو کــــــــه گران باشــــــــد و تن گــــــــرم نداردچون جّبۀ چرمین شــــــــمرم صحبت نادان

َبرِ داننده بتر چیست؟     ز صحبت نادان،  یشــــــــی که توانگــــــــر شــــــــد و آزرم نداردو خو

کو    ، نزد خرد، باد پادشــــــــهی  ین هر دو بتر ، دل نــــــــرم نداردز یــــــــز بــــــــا خنجــــــــر خون ر

یم:     ین هر ســــــــه بتر چیست؟ بگو ندارد نزد من از شــــــــرم  و  کنــــــــد  جوانی  کــــــــه  پیری 

- شمسدرود:
آیـا ایـن شـمس درود، همـان شـمس بیهقـی / شـمس درود بیهقـی اسـت؟ در منابـع، نـام ایـن دو را جـدا 

نوشته اند.

ی، غزلی از شمس درود آورده که به اقتفای غزل سلمان ساوجی سروده است:  سیف جام هرو

من چشم  آشنای  زلفت  سودای  شد  که  شد سیه از دود دل، صحن سرای چشم من تا 

»کمترین گردی ز کویت خونبهای چشم من«28باز گو آن را که سلمان گفت ای شمس درود   

گـر ایـن شـمس درود،  سـلمان در حـدود سـال 709ق. زاده شـده و در سـال 778ق. درگذشـته اسـت. ا
همـان شـمس بیهقـی باشـد کـه در سـال 738ق. درگذشـته، بایـد گفـت که او در 29 سـالگی سـلمان، به 

استقبال غزل او رفته است.

25.همان، ج 2، ص 427
26.عرفات العاشقین، ج 4، صص 2016 – 2017

27.دیوان ابن یمین، ص 381.
28.مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف، برگ 331.
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( کـه در حـدود سـالهای 736 – 737ق.  در سـفینۀ شـمارۀ 6023 کتابخانـۀ آیـت اهلل مرعشـی )بـرگ 35 ر
ید فضائله« یاد شده و معلوم است که در این  به قید تدوین و کتابت درآمده، از او با عبارت دعایی »ز

حدود زنده بوده است.  

شـمس الّدین درود در زمانـی کـه محمـود گلسـتانه )درگذشـتۀ 801ق( انیـس الوحـدة29را مـی نوشـته، زنده 
گر این شمس الّدین درود، همان شمس الّدین  بوده و از او با عبارت »دامت فضائله« یاد کرده است.30 ا
درود بیهقی باشـد که فصیح خوافی، سـال درگذشـت او را در سـال 738ق. گزارش کرده، باید گفت که 

یخ قلم زده است .  گلستانه، انیس الوحدة را در حدود این تار

سروده هایی از این شمس درود، در چندی از منابع، جنگها و سفینه ها ثبت شده است: انیسالوحدة، 
.  سفینۀ  صص 117 - 118. مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف، برگ 330- 331. روضۀ الّناظر، برگ 192ر
یـای متـون، بخـش 12: بهـروز ایمانـی، پیـام  ی از در .ک: ُدرر شـمارۀ 6023 کتابخانـۀ آیـت اهلل مرعشـی )ر
.ک: بیاض 754 – 788 و بعد: ایرج  بهارستان، شمارۀ 33، ص 421(، جنگ کتابخانۀ شعاع الملک )ر

، عابدی نامه، ص 119(. افشار

در روضة االّناظر )برگ 175 پ( قطعه ای از شمس طبسی در مدح شمس درود ثبت شده که در دیوان 
شـمس طبسـی )چاپهای تقی بینش و علیرشـا شـاه نظری: تهران، سـخن، 1400( نیسـت و یقینًا شـمس 

دیگری است.

لموالنا شمس الّدین درود

حرص     نایــــــــرۀ  به  هــــــــوس  دیــــــــگ  نبینــــــــدپختن  صــــــــواب  گهــــــــم  آ دِل  پیــــــــِش 

نفیســــــــم     نفس  عرش آشــــــــیان  در قفــــــــص تــــــــن، دگــــــــر عــــــــذاب نبیندطوطــــــــی 

بــــــــزم کســــــــان در کفــــــــم شــــــــراب نبیند31فی المثــــــــل ار زهــــــــره ســــــــاز بــــــــزم نــــــــوازد    

- عضد یزدی:
شـمارۀ بـه  او  شناخته شـدۀ  دسـتنویس  یگانـه  740ق(32کـه  )درگذشـتۀ  8ق  سـدۀ  دولتمـرد  و   سـراینده 

 6/ 5194 در کتابخانـۀ نورعثمانیـه محفـوظ اسـت33و بـه اهتمـام دکتـر علیرضـا قوجـه زاده، مـورد تحقیـق 

.ک: سفینه و بیاض و جنگ، ص 133( ، تألیف کتاب را در فاصلۀ سالهای 730- 750ق دانسته است. )ر 29. زنده یاد استاد افشار
30.انیس الوحدة ، صص 117- 118.

رده است. 31.این قطعه را محمود گلستانه نیز با بیتی افزونتر در انیس الوحدة )صص  117- 118( آو
- زمسـتان  رۀ 12، شـمارۀ 2 )پیاپی 55(، پاییز «: علیرضـا قوجه زاده، آینۀ میراث، دو یافتـۀ او .ک: »عضـد یـزدی و دیـوان نو ، ر بـارۀ او 32.در

1393، صص 25- 48.
کهنترین نسخۀ شناخت شدۀ کامل(، صص بیست و هفت – سی و سه. ی ) .ک: دیوان حافظ شیراز 33.ر
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و تصحیح قرار گرفته و در دست انتشار است.

مرتضی سعید عضدالّدین یزدی - طاب ثراه - فرماید
بی حاصــــــــل    زگار  رو ای  بگفتــــــــم  کتــــــــرا  کــــــــه من ز مهر تــــــــو و کین تو نــــــــدارم با

کمــــــــن آن نی ام کــــــــه ز اقبال تو شــــــــوم خّرم    مــــــــن آن نی ام که ز ادبار تو شــــــــوم غمنا

کی نیســــــــت   کمــــــــرا ز دادن و نــــــــادان تو با گیر و خوه ره امســــــــا کــــــــرم  تو خواه راه 

کبه َبّر و بحر و تر و خشــــــــک از چه می نازی      یی و قطره ای از آب شور و مشتی خا تو

که چشــــــــم وهم، وجودش نمی کند ادراکبه نزد  هّمت من، این جهان چو خاشاکی است    

او        کاله هّمت  که ترک  کمرا ســــــــری اســــــــت  افــــــــال اطلــــــــس  ز   
ّ

اال آســــــــتر  نســــــــازد 

- عالءالّدیناتابک:
بـن محّمـد، هشـتمین سـلطان  پادشـاهی طغرلشـاه  بوزقـش، دولتمـرد دورۀ  اتابـک  خواجـه عاءالّدیـن 
ی از او در برخـی از منابـع ذکـر  سـلجوقی کرمـان )551 – 563ق( کـه طبـع شـاعرانه نیـز داشـت34و اشـعار

شده است.35

موالنا عاءالدین اتابک راست
یــــــــز و دشــــــــمن جــــــــان پدر- ای شــــــــاه جهان پنــــــــاه و ســــــــلطان پدر    ای جــــــــان عز

پدرفرمــــــــان پدر َبــــــــر و چو خــــــــور تیغ مکش    فرمــــــــان  و  بــــــــه خالف حکــــــــم  قطعا 

پشــــــــِت سرگردان     گوژ یم ای فلِک  ، خســــــــروی و شاهی ده- ترا نگو که تو به اهل هنر

راه     میانۀ  َنِجــــــــس  کهنه کلوخی  و  یــــــــی  ز هر که خواهی بستان، به هر که خواهی ده تو

- عمید شانه بند: 
سـرایندۀ ناشـناختۀ سـدۀ 8ق. کـه اّطاعاتـی از او در دسـت نیسـت و در حـدود سـال 786ق کـه قطـب 
قلنـدر کرمانـی، اشـعار او را در بیـاض خـود ثبـت می کـرده، زنـده نبـوده اسـت. در چنـدی از سـفینه ها و 
جنگها، سروده هایی از او نقل شده که فاضل گرامی، جناب آقای میرافضلی، آنها را فرآهم آورده است. 

)آینۀ پژوهش، ش 188(. 

.ک: »واکاوی جایگاه خواجه اتابک عالءالّدین و اتابک قطب الّدین محّمد در کرمان گذشته و حال«: جمشید روستا،  ، ر بارۀ او 34.در
مطالعات ایرانی، سال شانزدهم، شمارۀ 31، بهار و تابستان 1396، صص 81 – 99.

یخ، ج 1، ص 381. 35.زبدة التوار
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ی نیز غزلی از عمید شانه بند با عنوان »خواجه  آن چه بایستۀ تذّکر است، این است که سیف جام هرو
عمید راست –علیه الّرحمة« نقل کرده که در بیاض  قلندر کرمانی با افزوده ها و کاستیهایی آمده است:

تــــــــا تکیــــــــۀ مــــــــراد تــــــــوان در حــــــــرم زدنعمــــــــری بــــــــه راه بادیــــــــه باید قــــــــدم زدن   

این دو بیت در بیاض قطب کرمانی نیست: 

یــــــــغ             بی در تواننــــــــد  کبــــــــاز  پا زدنرنــــــــدان  جم  و  کســــــــری  ممالک  بر  پنج  شش 

نمی توان    یمــــــــان  کر ســــــــخای  مجلس  کرم زدن36در  گفتــــــــن و الف  از جان حدیث 

کنون، بیشـترین شـمار از غزلّیات او را همین قطب قلندر در بیاض  عمید، سـراینده ای غزلسـرا بوده و تا
خود نقل کرده است.

 : - محمود قلندر
، جامع و کاتب بیاض، که او را  حاجـی عاءالدیـن محمـود زنگـی عجـم قلندر کرمانی، پدر قطب قلنـدر

در آغاز این گفتار معّرفی کردیم.

ه علینا-
ّ
ة والّدین حاجی محمود القلندر - مّد اهلل ظل

ّ
من مقوالت مخدومی و موالئی الشیخ عاء المل

بنمایدتماشــــــــای جمالــــــــت را هزاران دیــــــــده می باید  روی  هزاران  حسنت  دیده ای  هر  در  که 

نافه بگشایدصبا گر درشود دستش به چین زلف مشکینت     که بگشــــــــاید، هزاران  تاری  به هر 

مبادا چون چون شفق مهرت به خون دامن بیاالیدخیال توست در چشــــــــمم، نیارم دیده بر هم زد   

یش حسنت را     ولی غیــــــــر از تو نتواند جمالت را که بســــــــتایدستایش می کند هرکس به قدر خو

تواند ســــــــاختن منزل    یت  کو بر ســــــــر  کو  ز کوته هّمتــــــــی باشــــــــد به جّنت گر فــــــــرود آیددلی 

ک درت یابد      م وار آن که ســــــــرداری نه از خا
َ
بود بادش به دســــــــت ار خود همه عالم بپیمایدَعل

یــــــــور بیارایددل مجنون نیارامد دمی بی دوســــــــت در جّنت    اگر خــــــــود روضۀ رضوان به صد ز

یی از زلفش     گر ما را رســــــــاند بو هوای دل شود مشــــــــکین، مشام جان بیاسایدنســــــــیم صبح ا

کوی دوســــــــت بربایدغباری شد تن »محمود« و می ترسم که گر بادی   ک  گهــــــــش از خا برآید نا

. 36.مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف، برگ 273ر
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الّرباعی له

هر غم که به انجام نماند، ســــــــهل اســــــــتمحمود اگرت نام نماند، ســــــــهل اســــــــت   

اســــــــت    باقی  معنی  به  باده  این  پرتو  است37چون  ســــــــهل  نماند،  جام  این  صورت  گر 

وله فی المعّمی

یــــــــی و پای گلــــــــی می باید بفزایدمــــــــا را لب جو طــــــــرب  و  انــــــــدوه  شــــــــود  کــــــــم  تا 

شیرازی:  - مطّهر
ی،  سـرایندۀ شـیعی سـدۀ 8ق. و  معّز الّدیـن ابی طاهـر مطّهـر بـن عبداهلل بن علی حسـنی حسـینی شـیراز

یس جایری که سروده هایی از او در دست است.38 مّداح سلطان او

ی فرماید مرتضی اعظم عّزالدین مطّهر شیراز

خیال نقطۀ خالت نشسته همچو جان در دلزهی از زلف شــــــــبرنگت مرا سودای دل حاصل

یــــــــده گل قبا در بر        گلز مهــــــــرِ ماه رخســــــــارت، در ز رشِک ســــــــرو باالیت، صنوبر مانده پا در 

ر قمر نبَود     یــــــــی کــــــــه در دو ، چو خالت زنگیی مقبلتــــــــو آن ترک پری رو یی جادو چو زلفت هندو

یت   گیسو زنجیر  بســــــــت دل در حلقۀ  گر  یده ای دانا، زهــــــــی دیوانه ای عاقلدلم  زهی شــــــــور

ز زهد و توبه شــــــــد فارغ، به جام باده شد مایلبه یاد لعــــــــل جان بخشــــــــت دل دیوانه ام دیگر    

ین حالت که می بینم، نخواهی ُبرد جان ای دل    ین سودای بی حاصلدر ز ین غمهای بی پایان، و از

، مزن در عشقبازی دم     که این سّری ست بس نازک، که این کاری ست بس مشکلمطّهر خوِن دل می خور

و له
کند زلــــــــف دوتا  آن ســــــــر  که میل  بایــــــــد که جان فــــــــدای نســــــــیم صبا کندهر دل 

صبا      کنــــــــد  عنبر  شــــــــمامۀ  از  پــــــــر  گره ز ســــــــنبل زلف تــــــــو وا کندعالم  گر یــــــــک 

یدۀ هفتصد سـال رباعی کرمان، جنگ هرمس، شـمارۀ 17، بهار1400، صص  گز 37.این رباعی را آقای میرافضلی چاپ کرده اسـت. )
.)71 – 70

یافته از مطّهر شیرازی «،پیام بهارستان،  یای متون، بخش 4:  اشعار نو رر، صص 97- 130. »ُدرری از در
ُ
.ک: یتیمة الّد ، ر بارۀ او 38.در

شمارۀ پیاپی 23، صص 339 -  356.
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کندگــــــــر گفته ایم کآب حیات  اســــــــت لعل تو     که این شــــــــنود، عیب ما  آری، هر آن 

کندگر در چمن به ناز خرامان شــــــــوی چو سرو      گل پیرهــــــــن به بوی تــــــــو در بــــــــر قبا 

هرگز کــــــــه دید عمر که با کــــــــس وفا کند؟عمــــــــر منــــــــی و از تو  نــــــــدارم وفــــــــا امید    

یی     جادو راه  از  که  است  یی  هندو تو  هــــــــر دل کــــــــه دید، بســــــــتۀ بند بــــــــال کندزلف 

آمدســــــــت     تو  پنــــــــاه ســــــــایۀ زلف  کند؟دل در  تو قصد جان مطّهر چــــــــرا  چشــــــــم 

- ناصرالّدین منشی تورانپشتی:
ـف سـمط العلـی، ُدرّة االخبـار و نسـائم االسـحار 

ّ
آیـا او ناصرالّدیـن منشـی کرمانـی ) زنـده در 730ق( مؤل

است که طبع شاعرانه داشته و سروده هایی اندک از او باقی مانده است؟39 اصل پدر او منتجب الّدین 
از یـزد بـوده، و تورانپشـت، شـهری اسـت کـه در فاصلـۀ یـزد بـه شـیراز واقـع اسـت و احتمااًل تبار پدر و پسـر 
بـه ایـن دیـار مـی پیونـدد. فصیـح خوافـی بـه تبار یزدی او اشـاره کـرده اسـت: »صاحب اعظـم ناصرالّدین 

یخ کرمان مدفونًا بسرخاب«.40 ذی منشأ و مولدًا، مصّنف تار
ّ
المنشی الیزدی محتدًا والکرمانی ال

موالنا ناصرالّدین منشی تورانپشتی راست
یت، با اشک دیده می گفت: بیــــــــرون خــــــــرام تا مــــــــن، بتوانــــــــم آرمیدندیشب خیال رو
یدن41اشــــــــکش روان جوابی، از عین مردمی داد:          ز ما به سر دو کز دوست یک اشارت، و

وله
کشیدنبا آب، ســــــــرو می گفت،کــــــــی راحت روانم از تو سر  از تو دارم،  هم  سرسبزی 

دادش:   جواب  حالی  صافی،  درون  از  یدنآب  ز ما به سر دو کز دوست یک اشارت، و

ً
ایضا

زی، چوگاِن شــــــــه به تندی :کاین کاهلی نگویی، کز چیست در خمیدن؟با گوی گفت رو

ک و گفتا:     یدنگوی ضعیف مسکین، بوسید خا ز ما به سر دو کز دوست یک اشارت، و

- سّید نظام الّدین شیرازی:
ذکری از این سراینده نیافتیم.

.ک: شاعران قدیم كرمان، صص 303 –322. 39.ر
40.مجمل فصیحی، ج 2، ص 707

41. این مصراع، مورد تضمین بسیاری از سرایندگان در سدۀ 8 ق. قرار گرفته است. 
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ی راست سّید نظام الّدین شیراز
یان آمدعروس مــــــــدح ترا زلف و خال می بســــــــتم مرا چو شــــــــانه به هر موی صــــــــد ز

زبان    دو خامــــــــۀ  می گفت  تــــــــو  مدح  دوات را ز خوشــــــــی آب در دهــــــــان آمــــــــدبیان 

: - یحیی بن عالءالّدین محمود زنگی عجم / شیخ قطب الّدین قلندر
ی از خود در بیاضش آورده است: جامع و کاتب بیاض است که طبع شاعرانه داشته و اشعار

لمحّرره العبد االصغر قطب القلندر
فی المخّمس

یاض خلد شد طرف چمن یاحین چون ر پیرهناز ر ز مستی  تن  بر  زد  ک  گل، چا شاهد 

گلرخ ســــــــیمین بدنموسم عیش است و شادی، دم مزن از ما و من     بر لب جو بــــــــا نگار 

کن42 گلگون نوش  کف ساقِی مهوش، جام  از 

گشت ُپر ُدّر خوشابسایبان شد بر سر ســــــــلطان گل، چتر سحاب کوه و صحرا  زابر نیسان، 

همچو بلبل، گوشــــــــۀ باغی گزین حسن المآبسرو در رقص و سمن بیدار و نرگس مست خواب    

وز نســـــیم مـــــی، دمـــــاغ عقـــــل را بیهـــــوش کن

بدر     می آمد  غنچه  مهد  ز  چون  گل  عندلیبــــــــی ناله ای می کرد هنگام ســــــــحریوسف 

زِ عمر را فرصت شمر      ، این چند رو یز صبح و شام از جام می در باغ، مست و بی خبرکای عز

، دســـــت در آغوش کن ی ســـــمنبر با قد ســـــرو

آبســــــــتن اســــــــتچون شبستان چمن از شمع انجم روشن است    نوعــــــــروس غنچه از باد هوا 

له را در هاون اســــــــت      کردن استاز هوا مشــــــــک تتاری ال گل در باغ بر عزم صبوحی   شــــــــاه 

42.قطب کرمانی، این مخّمس را به اقتفای مخّمس ازهری )شاعر قرن 6( سروده است:
مژدۀ گل می َبَرد باد صبا سوی چمن   

 بر عروس باغ می پوشند گلگون پیرهن
ران حزن     آمد اّیام طرب، بگذشت دو

 با نگار سیم تن در پای سرِو نارون
ر گیتی، ساغر می نوش کن برخالف دو

)سفینۀ تاج الّدین علی بن احمد تبریزی، برگ70 پ(
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عود ســـــوز و چنگ ســـــاز و مرغ را خاموش کن

گل    گلبلبل امال کرد فصلــــــــی صبحدم بر نام  اقدام  در  یخــــــــت  ر ِدرم ها  آزاری  ابــــــــر 

ز و شــــــــباب و عشق در اّیام گلطرف سبزه بر کف ساقی تو بستان جام گل    فصل نورو

بـــــا قلندر کـــــس نگوید پند صوفـــــی گوش کن

وله فی الّرباعی وفیه المعّمی

غالیه بوســــــــت گل  نکهت  از  چمن  وقت طرب و کنار ِکشــــــــت و لب جوستطرف 

که ما را ســــــــر عیش     کرد  گاهی ســــــــت که بر کنار باشد سر دوستلیکن چه تــــــــوان 

رمز معّما »عید« است.

وله ایضًا
گیرد      کامــــــــی  گــــــــر ز لــــــــب لعل تــــــــو  گیــــــــرددل  غالمــــــــی  را  زمانــــــــه  شــــــــادِی 

آرم      نظــــــــم  در  تــــــــو  باالی  صــــــــورت  گیــــــــرد43چون  نظامــــــــی  دلخســــــــته  مــــــــِن  کارِ 

و له فی المعّمی
کــــــــه ذات بی بدلت یــــــــز وجودی  بَودزهی عز له  ی جهان ســــــــال ز طینــــــــت و خیال

بَودز عقــــــــل، نام تو کردم ســــــــؤال، گفت خرد:     لــــــــه  کنار ال بــــــــر لب جــــــــو و  که  بهل 

ایضًا
و ای طالعت ســــــــعید تو مبارک  چشــــــــم بد زمانه ز ُحســــــــن رخــــــــت بعیدای روی 

بیار می     گفتی   ، تو نام  که چیســــــــت  کآب است و طرف جو و لب سبزه زار و عیدگفتم 

راســـــت قلنـــــدر  قطب الّدیـــــن  شـــــیخ 

فی الّتعریض
آهــــــــو     رود  چــــــــرا  زمینــــــــی  اســــــــت؟بــــــــه  مشــــــــک  و  الدن  مســــــــاوات  که 

بلبــــــــل     چمــــــــن  آن  گــــــــرد  اســــــــتَنَپــــــــرد  گنجشــــــــک   ، هزار جای  به  کش 

یدۀ هفتصد سال رباعی کرمان، جنگ هرمس، شمارۀ 17، بهار1400، ص 71(. گز 43. این رباعی را آقای میرافضلی چاپ کرده است. )
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درو     کــــــــه  همــــــــا  رود  بومــــــــی  بــــــــه  اســــــــت؟کــــــــی  ترنشــــــــک44   ، طیور مقتــــــــدای 

( نیـز تکـرار شـده و مصـراع دوم بیـت سـوم، چنیـن ثبـت گردیـده اسـت: مقتضی  ایـن قطعـه در بـرگ )101ر
طیور ترنشک است.
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زبدة التواریخ: حافظ ابرو، تصحیح سّیدکمال حاج سّیدجوادی، تهران، سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، 1381.

کتابخانۀ اسعد افندی. سفینۀ تاج الّدین علی بن احمد تبریزی )کتابت: 827ق(، شمارۀ 3432 

 سفینۀ شمس حاجی: تصحیح میالد عظیمی، تهران، سخن، 1390.

، به کوشش میالد عظیمی، تهران، سخن، 1389. سفینه و بیاض و جنگ: ایرج افشار

ال اسماعیل(: تحقیق حیدر حسن لو، پایان نامۀ دکتری زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه تهران،  سفینۀ نظم و نثر )سفینۀ ال

یند که همرنگ گنجشک است و صدایش به آواز بلبل ماند..   یش کرمانی، بلبل کوهی را گو 44. در گو
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مقــــــــــــــــــاله
56سروده های نویافتۀ پارسی در بیا  نطب نلندر کرمانی

.1381

کازرونّیه، 1386. کرمان: سّیدعلی میرافضلی، تهران،  شاعران قدیم 

کتابخانۀ ملک. : ناشناخته، دستنویس شمارۀ 1/ 4013  شروق االنوار

عابدی نامه )جشن نامۀ امیرحسن عابدی(: به کوشش نورالحسن انصاری و...، دهلی، انجمن فارسی، 1990م.

عرفات العاشقین و عرصات العارفین: تقی الّدین اوحدی، تصحیح ذبیح اهلل صاحبكاری و آمنه فخراحمد، تهران، میراث 
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، 1389. مكتوب و 

فراید غیاثی: جالل الّدین یوسف اهل، تصحیح حشمت مؤّید، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1358.

.1386 ، مجمل فصیحی: فصیح خوافی، تصحیح محسن ناجی نصرآبادی، تهران، اساطیر

کابل. کتابخانۀ دانشكدۀ ادبیات دانشگاه  مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف: سیف جام هروی، دستنویس شمارۀ 761. 14 

کرمان شناسی، چاپ دوم، 1383. کرمان، مرکز  کرمانی،  کرمانی، به اهتمام حسین کوهی  کرمان: محرابی  مزارات 

.1391 ، کرمانی، تصحیح عّباس اقبال آشتیانی، تهران، اساطیر کرمان: حمیدالّدین  المضاف الی بدایع الّزمان فی وقایع 

هفت اقلیم: امین احمد رازی، تصحیح محمدرضا طاهری »حسرت«، تهران، سروش، 1378.

همایون نامه: شهاب منشی، تصحیح رکن الّدین همایونفّرخ، تهران، دانشگاه مّلی ایران.

(: جمال الّدین محّمد بن محّمد اصفهانی، به  کابر شیراز کریمة الفقر )مجموعۀ نظم و نثر مسطور از خطوط ا یتیمة الّدرر و 
کتابخانۀ ملک، 1390. کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و  کوشش بهروز ایمانی، تهران، 




