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حرمی،  علی  جالل الدین  نام  به  دانشور  ادیبی  چکیده: 
رسایل  از  مجموعه ای  ق،   705 تا   678 سال های  فاصلۀ  در 
در  وی  آورد.  فراهم  شخصی  استفادۀ  برای  را  ادبی  و  حکمی 
به  اشعاری  اوراق،  هامش  و  رساله ها  پایان  در  مجموعه،  آن 
از  سرشناس  چهره های  و  دانشمندان  از  عربی  و  فارسی 
قبیل: ابن سینبا، سهروردی، خّیام، فخر رازی، ناصر خسرو، 
احمد  شیخ  نسفی،  برهان الدین  جوینی،  شمس الدین 
حاضر،  مقالۀ  در  کرد.  کتابت  مظفر  کمال الدین  و  جامی 
کرد.  خواهیم  بررسی  و  نقل  را  مجموعه  این  فارسی  اشعار 
است  ایلخانی  دورۀ  رباعی سرایان  از  خود  حرمی،  جالل 
از  فقره  سه  و  بیست  رباعّیات،  کهن  سفینۀ  گردآورندۀ  و 

رباعّیات او را در سفینۀ خود به یادگار گذاشته است.

| سید علی میرافضلی

کتابت بیِن 678 تا 705 ق

113-126
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جالل  الدین حرمی



Persian Poems of Jalāluddin Ḥarmī Collection
(Written between 678 and 705 AH)
Seyed Ali Mirafzli

Abstract: A literary scholar named Jalāluddin 

Harami, between 678 and 705 AH, provided 

a collection of wise and literary treatises for 

personal use. In that collection, at the end 

of his treatises and in the margins, he has 

written some poems in Persian and Arabic by 

famous scholars and figures such as: Ibn Sinā, 
Suhriwardī, Khayyām, Fakhr Rāḍī, Nāsir 
Khusru, Shamsuddin Juweinī, Burhānuddin 

Nasfī, Sheikh Ahmad Jāmī and Kamāluddin 

Muẓaffar. In the present article, we will quote 

and review the Persian poems of this collec-

tion. Jalāluddin Ḥarmī is one of the poem 

writers of the Ilkhānī period and the collector 

of the ancient Safinih of quatrains in which 

twenty-three of his own quatrains have been 

reflected.

ل الدين احلرمي  األشعار الفارسّية ملجموعة جال
ين 678 - 705 هـ  ( )تدو

السّيد عيل میر أفضيل
دبـاء 

ُ
اخلالصـة: يف الفتـرة بـني سـنَي 678 إىل 705 هــ  قـام أحـد األ

واألدبّيـة  ّيـة 
َ

الرسـائل احلك مـن  باختيـار وجتميـع جمموعـة  العلمـاء 
السـتفادته الشـخصّية. وقـد قـام يف هـذه املجموعـة باالسـتفادة مـن 
هوامـش األوراق ومـن الفراغـات يف األوراق األخيـرة مـن الرسـائل 
ين بعض األشـعار الفارسـّية والعربّية لعدد من مشـاهير العلماء  لتدو
كابن سينا والسهروردي واخلّيام والفخر الرازي وناصر خسرو ومشس 
يـي وبرهان الدين النسـي والشـيخ أمحـد اجلامي وكمال  الديـن اجلو

الدين املظّفر.
ويف هذه املقالة سنقوم بنقل ونقد األشعار الفارسّية هلذه املجموعة.
العهـد  يف  الرباعّيـات  ناظمـي  أحـد  نفسـه  هـو  احلرمـي  وجـال 
باعيـات )كشـكول الرباعّيـات  ـف سـفينه كهـن ر

ّ
اإليلخـاين، وهـو مؤل

باعّياته. القدمية(، وقد ذكر فيه نصوص ثاثة عشر فقرة من ر
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اشعاری که در اوراق ابتدایی و انتهایی نسخه های خطی یا هامش اوراق یا پایان رساالت یک مجموعۀ 
یـخ شـعر فارسـی اسـت. نـام برخـی از  کهـن بـه یـادگار مانـده اسـت، منبـع ارزشـمندی بـرای شـناخت تار
گویندگان موجود در این دستنویس ها و  اشعار نقل شده از آن ها، در هیچ منبع دیگری یافت نمی شود. 
گر قرار باشد روزی فرهنگ جامع سخنوران پارسی زبان فراهم آید، مراجعه به این منابع اجتناب ناپذیر  ا
که از ادیبان و سخنوران دورۀ ایلخانی است، در فاصلۀ سال های  و ضروری است. جال الدین حرمی 
کرده و در خال آن ، اشـعاری به  کتابت  678 تا 705 ق منتخبی از متون حکمی و فلسـفی را برای خود 
دو زبان فارسـی و عربی به یادگار نوشـته اسـت. در مقالۀ حاضر، اشـعار فارسـی موجود در این مجموعه را 

کرده ایم. استخراج و بررسی اجمالی 

ایـن  کتابخانـۀ فاتـح اسـتانبول اسـت.  منبـع مـورد اسـتفادۀ مـا، مجموعـۀ رسـایل خطـی شـمارۀ 3170 
مجموعـه، در بردارنـدۀ آثـاری از ابـن سـینا )د. 428 ق(، شـیخ شـهاب الدین سـهروردی )د. 587 ق( و 
چند رسـالۀ دیگر اسـت که توصیف اجمالِی آن در فهرسـت دسـتنویس های فارسی کتابخانۀ فاتح آمده 
اسـت )حسـینی، 113-115(. کاتـب ایـن دستنویس،دانشـوری بـه نـام »علی بن محمد بـن مولود االدیب 
که آن را در یک دورۀ سی ساله  الحرمی المستوفی معروف به ابن مبارک و ملقب به جال الدین«1 است 
یخ به چشـم می خوَرد: ربیع الخر 678 ق  برای اسـتفادۀ شـخصی فراهم کرده اسـت.2 در نسـخه، پنج تار
)برگ 223 ر(، جمادی االولی 680 ق )برگ 128ر(، صفر 686 ق )برگ 3ر(، جمادی االول 689 ق )برگ 

44ر( و شعبان 705 ق )برگ 170ر(. 

جال الدیـن علـی بـن مبـارک، بـه آثـار حکمـای ایرانـی توجـه خـاص داشـته و در آغـاز نسـخه، قصیـده ای 
مطـّول بـه عربـی بـا عنـوان »البدایـة فی االصول« از آثار خود درج کرده اسـت. این شـخص احتمااًل همان 
کهـن رباعیـات درج شـده اسـت )ص 51(.  کـه 23 فقـره از رباعیاتـش در سـفینۀ  »جـال حرمـی« اسـت 
که خود او در شغل استیفاء بوده  متأسفانه اطاعاتی در مورد این شخص به دست نیامد و دانسته نشد 
ی در هامش برخی صفحات یا اوراق پایانی رسـاله ها، اشـعار و  اسـت یا پدرش محمد یا جّدش مولود. و
که به اندازۀ متن حایز اهمّیت است.  یخ نوشته  یادداشت هایی به دو زبان عربی و فارسی بدون ذکر تار
از جملـۀ آن هـا، نامـه ای از شـرف الزمان محمـد ایاقـی )د. 536 ق( خطـاب بـه قاضـی زین الدیـن عمـر 
ی )د. 540 ق( و پاسـخ قاضـی بـدو در توضیـح یـک مسـئلۀ غامض فلسـفی اسـت )برگ  بـن سـهان سـاو
یخ  گانه و در خور بررسی عاقه مندان تار 196پ-198ر(. پاسخ ابن سهان به ایاقی، خود رساله ای جدا
گزینش شده و  فکر و فلسفه است.  اشعار فارسی موجود در این مجموعه، با درونمایۀ حکمی و فلسفی 

کامل ترین آن ها در برگ 169ر  اسـت.  از یاری دوسـت دانشـمند جناب عمادالدین  یس آمده و  کاتب در چندین موضع دسـتنو 1( نام 
کاتب سپاسگزارم. شیخ الحکمایی در قرائت نام و نسب 

کتبـه علـی بـن المبـارک مولـود  مـه، و 
ّ
رده: »اتممـت هـذا الکتـاب لنفسـه. اللهـم وفقنـی علـی تعل کاتـب در پایـان یکـی از رسـایل آو  )2

المستوفی الحرمی« )برگ 214 پ(. ایضًا: »کتب بیده لنفسه  و هو علی بن المبارک المستوفی الحرمی« )برگ 218 ر(. ایضًا: »کتبه 
لنفسه علی بن المبارک مولود الحرمی المستوفی« )برگ 223 ر(. 
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گمان من، اغلب آن ها، اثر قلم علی بن مبارک یا همان جال حرمی است. به 

که تحت نام »برهان الدین الخّیامی« درج شـده اسـت. یکی از  از تحفه های این منبع، دو رباعی اسـت 
که در او همیشه آمد شِد ماست؛  آن ها، رباعی مشهور حکیم عمر خّیام با آغازی متفاوت است: دیری 
کـه در جـای خود ذکر خواهد شـد. به احتمال بسـیار، منظور کاتب  وآن دیگـری، رباعـی نویافتـه ای اسـت 
از برهان الدیـن الخّیامـی، همـان حکیـم عمـر خّیـام اسـت. لقب خّیـام در برخی منابـع، »غیاث الدین« و 
گاه »نصـرة الدیـن« ذکـر شـده )رک. رضـازادۀ ملـک، 31-33(، نـه »برهان الدین«. نسـبت »خّیامی« برای 
یادی ذکر آن رفته اسـت و حکیم ُپر آوازۀ نیشـابوری را هم  که در منابع ز خّیام، یک نسـبت قدیمی اسـت 
با نسبت خّیامی می شناسند و هم خّیام )رک. همان(. جال حرمی، با متون فلسفی و حکمای ایرانی 
آشنا بوده و ذکر نسبت خّیامی برای خّیام، از احاطۀ او بر منابع کهن خبر می دهد. زیرا این نسبت در قرن 
کار می رفت و بیشتر او را با عنوان »خّیام« می شناختند. از این رو،  هفتم کمتر برای این حکیم ُپر آوازه به 
که به دسـت ما نرسـیده اسـت.  درج لقب برهان الدین برای خّیام، ممکن اسـت مبتنی بر منبعی باشـد 
گفته شود برهان الدین خّیامی، در نظر جال حرمی فردی غیر از حکیم عمر خّیام بوده است. اما  شاید 
ذکر یکی از رباعّیاِت اصیل خیام تحت نام برهان الدین خّیامی، این گمان و گفتار را تضعیف می کند. 
یم. یک احتمال  یخی و ادبی فردی بدین نام و نسبت سراغ ندار کتب رجال و منابع تار ضمن اینکه در 
دیگـر را نیـز می تـوان مطـرح سـاخت و آن اینکـه »برهـان الدین« لقب پـدر خّیام یعنی ابراهیـم خّیامی بوده 
کـه ابراهیم نام  و جـال حرمـی، بـه سـهو آن را بـه نـام پسـرش آورده اسـت. لقـب برهان الدین برای کسـانی 

داشته اند، تا حدودی رایج بوده است )رک. دهخدا، 3: 4670(.

]1[  لشهاب الدین المقتول
کاســــــــت کم و  ماستترکیب طبایع ار نگشــــــــتی  صورتگر  طبع  که  بســــــــتی  صورت 

کیــــــــن عالــــــــم را مصــــــــّوری کامرواســــــــتبفــــــــزود و بکاســــــــت تــــــــا بدانی بــــــــه یقین

]2[  لموالنا فخرالدین الرازی
کنند آغــــــــاز  نــــــــو  عمارتی  کــــــــه  جــــــــا  کنندهر  در بســــــــتن طــــــــاق آن خوی ســــــــاز 

کنندطــــــــاق جــــــــان را ز تــــــــن خوی بر بســــــــتند بــــــــاز  گشــــــــت، خو  چون طاق تمام 

]۳[  لنظام الدین المروسفی
کســــــــی را معلوممحســــــــوس تنــــــــی داری و جانــــــــی مفهوم ز حاصــــــــل هــــــــر دو نی  و

محسوســــــــت تن  همی شــــــــود  گر شود جان معدوم )برگ 49 ر(معــــــــدوم  افسوس بود ا
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]۴[  سید ناصرالدین خسرو راست
همی نداننــــــــد  هنــــــــد  پســــــــر  کِس او به پیمبر چه رســــــــیددوســــــــتان  که ازو و ســــــــه 

بشکســــــــت پیامبر  دندان  و  لــــــــب  او  یــــــــدپدر  مــــــــادر او جگــــــــر عــــــــّم پیامبــــــــر بمز

بگرفت پیامبــــــــر  داماد  حــــــــق  ناحق  به  یــــــــداو  ببر پیمبــــــــر  فرزنــــــــد  ســــــــر  او  پســــــــر 

گر دوســــــــت ندارد شاید کس را  یداین چنین  گرو کو به خداونــــــــد محّمد  کســــــــی  آن 

یــــــــدگر کســــــــی می نکند از ســــــــر جهلش لعنت یز آل  علــــــــی  و  یــــــــدًا  یز اهّلل  لعــــــــن 

]۵[  للصاحب شمس الدین المعروف بصاحب دیوان
فضل نقطۀ  محیــــــــط  دانش،  مرکــــــــز  فرمایدمدار  ین چــــــــه  اندر و هنر،  جهان علــــــــم 

را کبوتر  و  قمــــــــری  ده  ســــــــِر  گربــــــــه ای  به قــــــــرب هفته  ســــــــر از تن به قهــــــــر بربایدکه 

دو دســــــــت گربه گر از تن جدا کند شــــــــایدز روی شرع به حکم قصاص صاحب شرع

]۶[  لالمام المتقی وجیه الدین النسفی فی جوابه
کســــــــی چه دانــــــــد هرگز چنانــــــــک می بایدبه جز ســــــــلیمان ســــــــّر زفــــــــان مرغــــــــان را

پرنــــــــده ده مرغند امــــــــکان،  پــــــــردۀ  زایددرون  یشــــــــان نتیجه هــــــــا  از که بی شــــــــمار 

خایدگه استحالت، باِل َعَرض همی ببرد )/ سپرد( همــــــــی  َور  ّصُ بــــــــاِل  تبــــــــّدل،  گهی 

گربۀ موذی ط اســــــــت بدان ده چو 
ّ
بربایدمســــــــل کمــــــــال  امــــــــکان  ز  کــــــــه  تغّیــــــــری 

ین حکایت یک هفته می شــــــــود نزدیک ز آیدو ز آن  که در هــــــــر دو رو بدان حســــــــاب 

ناچارست رحم  مرغســــــــت،  زادۀ  گربه  کنی شــــــــایدچو  ار قضا  ِقَبل به قصاص  از آن 

]۷[  برهان الدین خّیامی راست
کشــــــــف اســــــــرار مکن کهنتــــــــا بتوانــــــــی تــــــــو  کین چرخ فلک نَوســــــــت یا هســــــــت 

ین بی سر و ُبن از مــــــــن بــــــــه نصیحت حکیمانه ســــــــخن بشــــــــنو، ســــــــر و ُبن مخواه ز

)برگ 49 پ(  
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]۸[  برهان الدین الخّیامی
ماست شد  آمد  همیشــــــــه  او  در  که  بدایت پیداســــــــتدیری  نــــــــه  نهایت  نــــــــه  را  او 

کجاســــــــت کــــــــس می نزند دمی در این معنی راســــــــت کجا و رفتن به  کین آمــــــــدن از 
)برگ 50 ر(  

]۹[  موالنا برهان الدین نسفی راست قّدس اهّلل روحه العزیز
گل باطل گلســــــــتان رخــــــــت  باطلای پیــــــــش  ســــــــنبل  تــــــــو  زلف  ســــــــمن  بــــــــا  یا 

ر ســــــــر زلــــــــف چو زنجیر تو هســــــــت ر محال و هم تسلسل باطل )برگ 127 ر(در دو هم دو

]1۰[  قال الشیخ الرئیس تغّمده اهّلل بالرضوان
آمد معقــــــــول  بــــــــاب  ز  ســــــــخن  که  آمــــــــدآنجا  مفعــــــــول  فاعــــــــل  یکــــــــی  بهــــــــر  از 

کار نشــــــــد قــــــــدرت فاعل چــــــــو یکی  کــــــــون معلــــــــول آمدبی  پــــــــس فاعل هــــــــر دو 

]11[  لشهاب الدین
مطــــــــرب ز  و ســــــــماع  از  نــــــــی  ســــــــاقینعــــــــره  ز  و شــــــــراب  از  نــــــــی  مســــــــتی  

مطلــــــــب دگــــــــر  ســــــــاقی  زمــــــــان  132پ(هــــــــر  )برگ  دّواقی  نیست  پسندیده  که 

مه اهّلل
ّ
]12[  لسید السادات امیر جمال الدین سل

گر بالفعل اســــــــت ــــــــت ز همه وجــــــــوه ا
ّ
پیوســــــــتعل عالم  فنــــــــاء  نبــــــــود  ممکــــــــن 

هســــــــتگــــــــر رفــــــــع کنی بــــــــه فــــــــرض مر تالــــــــی را که  گفتیم  آنچ  نباشــــــــد  بالفعل 

]1۳[  و له
واجب به جــــــــز آِن یک معّین نه رواســــــــتواجــــــــب بیــــــــن از تعّین ذات خداســــــــت

واجب تعّیــــــــن  اســــــــت  وجوب  غیــــــــر  ز  ممکن باشــــــــد به ذات و این قول خطاستو

]1۴[  و له
کوی کوی به  کن از  کســــــــب  اســــــــرار چنانک هســــــــت می دان و مگویدیوانه صفت 

بشــــــــوی طلســــــــمات  از  ذات  تــــــــا دوســــــــت در آن آینــــــــه بنمایــــــــد رویآیینــــــــۀ 
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]1۵[  و له
دانــــــــی تناســــــــخ  اســــــــرار  گــــــــر  ا دل!  مشــــــــغول مکن نفــــــــس به هر جســــــــمانیای 

یــــــــش ببیــــــــن تناســــــــخ روحانــــــــی کنــــــــی در آن دم، آنیدر خو چون هرچــــــــه طلب 

]1۶[  و له
بــــــــر صفحــــــــۀ جانت ُصــــــــَوِر جســــــــمانیدر منــــــــزل بی خــــــــودی چــــــــو تنهــــــــا مانی

مانیپــــــــس نقــــــــش مکــــــــن ز آرزو چــــــــون مانی اولــــــــٰی  عقــــــــل  بــــــــه  گــــــــردی  جوهر 

]1۷[  و له
باشــــــــی برهــــــــان  راه  ز  گــــــــر  ا الشــــــــک به یقیــــــــن از اهل ایمان باشــــــــیمســــــــتنصر 

ولیک  اســــــــت،  درســــــــت  دان 
ّ
مقل باشــــــــیایمان  گردان  طاحونــــــــۀ  خــــــــر  همچون 

]1۸[  و له
ترســــــــانند من  کشــــــــتن  از  مــــــــن  کــــــــم داننــــــــدیــــــــاران  یــــــــراک حیــــــــات ابــــــــدی  ز

از رنج تن این جان مرا برهانند )برگ 133 ر(گــــــــر هیــــــــکل عنصــــــــری ز من بســــــــتانند

]1۹[
خــــــــود را بــــــــه لباس عشــــــــق آراســــــــته ایم ما از ســــــــر نــــــــام و ننــــــــگ برخاســــــــته ایم

خواســــــــته ایم معشوقه ستمگر اســــــــت و عاشق ُکش و ما چنین  آرزو  بــــــــه  معشــــــــوقه 
)برگ 160 پ(  

]2۰[  لموالنا فخرالدین
نباشــــــــدبی شــــــــک چو بهشــــــــت میزبانی اســــــــت میزبــــــــان  دیــــــــدن  بــــــــی 

پس فرق در آن میان نباشــــــــد )برگ 218 ر(گــــــــر دشــــــــمن و دوســــــــت در حجابنــــــــد

توضیحات اشعار
شعر 1. این رباعی، پاسخ یکی از رباعّیات مشهور حکیم عمر خّیام است )رک. میرافضلی، 163(: 

کاستدارنــــــــده چــــــــو ترکیــــــــب طبایع آراســــــــت کم و  باز از چه سبب فکندش اندر 
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کراســــــــت ر خــــــــوب آمد، خرابی از بهِر چراســــــــت؟گر خــــــــوب نیامد این بنا، عیب  و

کاشـانی و شـاه نعمت اهّلل ولی منسـوب اسـت )رک. همان، 166(. این  پاسـخ رباعی خّیام، به بابا افضل 
که رباعی را به شیخ شهاب الدین سهروردی منسوب داشته است. نسخه، اولین منبعی است 

شـعر 2. ایـن رباعـی نیـز علـی الظاهـر در جـواب یکـی از رباعّیـات خّیـام سـروده شـده اسـت )رک. همـان، 
کهن ترین نسـخۀ کلیات  169-172(. اما اصل رباعی از حکیم سـنایی غزنوی اسـت نه فخر رازی، و در 

کتابت شده، موجود است )رک. سنایی، 313پ(. که در 684 ق  اشعار سنایی 

شعر 3. نظام الدین مروسفی را نشناختم. »َمرَوسف« نام دیگر »َمرَوست« است و استخری آن را به همین 
ضبـط، جـزو نواحـی کـورۀ اصطخـر آورده اسـت )اصطخـری، 98(.  هـرات و مروسـت، منطقـه ای اسـت در 
نقطۀ تاقی سه استان فارس، کرمان و یزد  که در طول تاریخ به هر سه استان الحاق و انتساب یافته است 

کنون از توابع استان یزد به شمار می رود. رباعی نظام الدین، جزو نویافته های این منبع است.  و هم ا

شعر 4. شعر را در دیوان ناصر خسرو ویراستۀ مینوی و محقق نیافتم، اما چهار بیت آن در دیوان سنایی 
که این  گوید  یخ حافظ ابرو  آمده اسـت )رک. سـنایی، 1341: 1072(. مؤلف حبیب السـَیر به اسـتناد تار
قطعـه بـه انـوری منسـوب اسـت )رک. خوانـد امیـر، 2: 125(.3 سـه بیـت از ایـن قطعـه در مناقـب مرتضوی 
گرایش مذهبی او و درج  که با توجه به  )کشفی، 254( به اسم ما سعدالدین تفتازانی )د. 792 ق( آمده 

شعر در مجموعۀ جال حرمی، این انتساب مردود است.

ی )د. 686 ق(، در دو منبع کهن نیز به اسم امامی نقل شده  شعر 5. این قطعه عاوه بر دیوان امامی هرو
کـه بـه پرسـش منظـوم  )رک. امامـی، 161؛ یغمایـی، 189؛ جاجرمـی، 2: 881(. در منابـع مذکـور، پاسـخی 

کرم است: امامی داده شده، قطعۀ ذیل از عمادالدین ا
کــــــــه طوطی نطقت بدایع شــــــــکر همــــــــی  خایدزهی لطیــــــــف نهادی  گاه نظم  بــــــــه 

این قدر دانم لیــــــــک  کیی،  کــــــــه  کــــــــه از بنــــــــان تــــــــو آب حیــــــــات می زایدندانمت 

گربــــــــۀ صّیاد گربۀ بید اســــــــت  کــــــــم ز  کــــــــه مرغ بیند بر شــــــــاخ و پنجه بگشــــــــایدنه 

کیسه که هم خیرگیش می بایدنه زرگر اســــــــت و نه درگر، نه سیم در  حقیقت اســــــــت 

گــــــــر بدیــــــــن فتوی ا را  گربه ز من رخصتــــــــی همی باید؛خدایــــــــگان هنــــــــر  به خــــــــون 

گربه هیــــــــچ غرامت نــــــــدارد آن بهتر یش به خونی چنین نیاالیدچــــــــو  که دســــــــت خو

رده و ما از  آنجا بدین منبع راه ُبرده ایم. گنجور ذیل قطعۀ منسوب به سنایی آو بران سایت  کار 3( این اطاع را یکی از 
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ار خواهد کبوتــــــــر  و عمــــــــر  قمــــــــری  فرمایــــــــد.بقای  بلنــــــــد  را  قفــــــــس  قــــــــرارگاه 

یخِی آن  شـعر 6. خواجـه وجیه الدیـن نسـفی در قـرن هفتـم هجـری قاضی هـرات بود و در بعضی وقایـع تار
ی دسـتی نیز در شـعر داشـت  ی، 469، 484-485، 490(. و دوره، نام او دیده می شـود )رک. سـیفی هرو
گوینـدۀ  یخـی از او آورده اسـت )همـان، 362، 429(. دولتشـاه سـمرقندی،  و سـیفی دو قطعـه شـعر تار
کـرم )سـمرقندی،  ی دانسـته اسـت نـه عمـاد ا قطعـۀ سـؤال را فخـر الملـک و پاسـخ دهنـده را امامـی هـرو
169-170(. تقی الدیـن کاشـانی مؤلـف تذکـرۀ خاصـة االشـعار ایـن ماجـرا را با تفصیل بیشـتری آورده و از 
تذکره نویسـان، تنها اوسـت که پاسـخ وجیه الدین را ذکر کرده اسـت )کاشـانی، 620-621(: »در زمان قضا 
ی فرسـتاده: محیط  کرم بـه و کـه موالنـا ]امامـی[ از شـعر اسـتعفا نمـوده بـود، ایـن قطعـه موالنـا عمادالدین ا
ـت، مـدار مرکـز دیـن... فاجابـه هکـذا: زهی لطیف سـؤالی که طوطـی قلمت... و عّامـة العلماء 

ّ
نقطـۀ مل

کرم  و ملـک الحکمـاء وجیـه الحـق و الدیـن بّرد اهّلل مضجعه فرموده که موالنا امامی مدعای عمادالدین ا
کـرده و این چنین مجاب سـاخته و آن قطعه این اسـت:  را نفهمیـده و قطعـۀ مذکـور را بـه حقیقـت حمـل 
کـرم در دو ُجنگ  به جـز سـلیمان سـّر زبـان مرغـان را...«. بـا توجـه به اینکه پرسـش و پاسـخ امامی و عماد ا
قدیمـی آمـده، یکـی ُجنـگ نظـم و نثر شـمارۀ 2449 دانشـگاه تهران از سـدۀ هفتم و دیگـری مونس االحرار 
کـه  گوینـدۀ آن دو قطعـه معلـوم اسـت. مـن حـدس می زنـم  محمدبـن بـدر جاجرمـی در 741 ق، تکلیـف 
کرم که  ی پرسـش منظـوم خـود را بـه چنـد تن از علمای آن عصر فرسـتاده باشـد و عمادالدین ا امامـی هـرو
که در هرات بود، پاسـخ او را به نظم داده اند. در ضبط قطعۀ  کرمان می نشسـت و قاضی وجیه الدین  در 

وجیه الدین قدری آشفتگی به چشم می آید )باالخص در بیت سوم(.

در تکمیل این بحث باید افزود که عاء مفتی بخارایی نیز در کتاب حیرة الفقها و خجلة الفصحا )تألیف 
در 695 ق( قطعه ای از سروده های خود را آورده )صفری آق قلعه، 93( که در حقیقت، پاسخی به اقتراح 

گربۀ سارق نه قطع فرماید...«. ت و دین/ سزای 
ّ
که صاحب شرع قویم مل امامی هروی است: »بدان 

شـعر 7. ایـن رباعـی، در هیـچ منبـع دیگـری بـه نـام خّیـام دیـده نشـده اسـت؛ امـا مؤلفه هـای آشـنای تفّکر 
خیامـی )بحـث قدیـم و محـدث / اسـرار/ بـی سـر و ُبـن بـودن چـرخ( و سـاخت کهـن رباعـی خّیـام )چهار 
قافیه ای بودن( در آن وجود دارد. مصراع سوم به نظر من در اصل بدین گونه بوده است: از من به نصیحت 

]این[ حکیمانه سخن. 

کتـاب او جـزو  شـعر 8. ایـن رباعـی را نجـم رازی در مرصـاد العبـاد بـه اسـم خّیـام آورده )نجـم رازی، 31( و 
قدیم ترین اسناد رباعّیات خّیام است. مصراع اول رباعی در آنجا چنین است: در دایره ای کآمدن و رفتن 
کهن رباعّیات )ص 118( و مونس االحرار )جاجرمی، 2: 1146( نیز به نام خّیام است.  ماست. در سفینۀ 

شـعر 9. رباعـی در دیـوان سـراج الدیـن قمـری  آملـی )د. 625 ق( نیز دیده می شـود )قمـری، 604(. به عین 
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گوینـده آمـده اسـت )یغمایـی،  عبـارت، در ُجنـگ نظـم و نثـر شـمارۀ 2448 دانشـگاه تهـران نیـز بـی نـام 
269(. بـه گمـان مـن، در مصـراع چهـارم رباعـی، بـه جـای »هـم«، »نـه« درسـت می آیـد: نـه دور محـال و نـه 
گـر بگوییـم دور محال و تسلسـل  گرچـه در نسـخۀ دانشـگاه هـم بـه همیـن ضبـط اسـت. ا تسلسـل باطـل؛ ا
که موجب شـگفتی  گزارۀ منطقی اسـت و اتفاق شـاعرانه ای در آن نیفتاده  باطل اسـت، بیان سـادۀ یک 
کنـد دور و  گویـد: اثبـات  گـردد. ایـن مضمـون را شـاعران دیگـر هـم پرورانده انـد؛ عمـاد حروفـی  مخاطـب 

تسلسل رخ و زلفت )جاجرمی، 2: 997؛ ایضًا رک. خرمشاهی، 2: 870(. 

گوینـدۀ رباعـی احتمـااًل همـان ابوالفضائـل برهان الدیـن محمـد نسـفی از متکلمیـن نامـدار قـرن هفتـم 
که تقی اوحدی او را جزو شاعران متقّدم  )687ق( است. )در مورد ر.ک. مادلونگ، 287-288( است 
کـرده اسـت )اوحـدی، 2: 700(. قابـل ذکر   آورده و »زبـدۀ حکمـای سـلفی« خوانـده و یـک رباعـی از او نقـل 
است که این رباعی را فردی غیر از کاتب اصلی نوشته و چنین رقم گذاشته است: کتبه الغریب الداعی 

شرف العلوی... )موفق به خواندن نسبت او نشدم(. 

شعر 10. چنین رباعیی در اشعار منسوب به حکیم ابوعلی سینا مشاهده نشده است.

شـعر 11. در متن، قبل از دو بیت فارسـی، دو بیت عربی به اسـم »شـیخ االسـام شـهاب الدین« نقل شده 
اسـت: »لسـعت حّیـة الهـوی کبـدی...« )بـرگ 132پ( کـه در همـان وزن و قافیـه و حـّس و حالـت قطعۀ 
گویا از مصدر »دواقة«  گول بودن و نابخردی اسـت و  فارسـی اسـت. »دّواقی« در مصراع چهارم، به معنی 

گرفته شده است. اما بدین وجه، در متون فارسی شاهدی برای آن نیافتم. )رک. دهخدا، 7: 11160( 

شـعر 12-18. »سـید السـادات امیـر جمال الدیـن« شـناخته نشـد. ایـن نسـخه گویـا تنهـا منبـع اشـعار ایـن 
ی در اوایل قرن هشـتم  مه اهّلل« که همراه نام شـاعر آمده، و

ّ
شـاعر ناشـناخته اسـت. با توجه به صفت »سـل

یسته است. رتبۀ رباعیات امیر جمال الدین چندان بلند نیست و بیشتر از نوع تقریر مفاهیم  هجری می ز
کامـی اسـت. بـه دلیـل تک نسـخه ای بـودن و نـوع کتابـت و اشـتمال بـر اصطاحـات خـاص کـه خالـی از 
گاه با تردید همراه است.  گرفت و  کلمات به تقریب صورت  ف و تصّنع هم نیست، قرائت برخی از 

ّ
تکل

که راهنمای پژوهشگران باشد. گفتار می آورم  از این رو، تصویر آن را به پیوست این 

در رباعی 18، احتمال آنکه افعال به صورت: ترسانید/ دانید/ بستانید/ برهانید هم باشد وجود دارد. 

شعر 19. در ُجنگ اشعار شمارۀ 53د کتابخانۀ ادبیات دانشگاه تهران به نام »شهاب الدین مقتول« است 
)ص 227( و با توجه به آشنایی جال حرمی با اشعار و آثار سهروردی، این انتساب می تواند درست باشد.

یـاد، منظور کاتب از  یـت خداوند در روز رسـتاخیز اسـت. به احتمال ز شـعر 20. قطعـه، پیرامـون مسـئلۀ رؤ
ی در جای دیگر هم او را »موالنا فخرالدین  »موالنا فخرالدین«، امام فخرالدین رازی )د. 606 ق( است. و
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یت حق با چشم ِسّر معتقد بود )رک.  کرده است )رک. شعر شمارۀ دوم(. فخر رازی، به رؤ رازی« خطاب 
دادبه، 79، 171-172( و می توان این شـعر را با دیدگاه او تا حدودی منطبق دانسـت. در میان اشـعاری 
کرده انـد )رک. دادبـه، 175-182؛ رازی، 2: 1164؛ اوحـدی، 5: 2770-2768(،  کـه از فخـر رازی روایـت 

چنین شعری نیست.
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