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بآجییّم نمم ومنیّمترمامز ،م

مجیتمب گلرمگمج رم یلّمأت

جنگ اشعار شیعی. ب گلرمنیّمترمامز .مبحقیقمگمبصحیحم

مهراملینسیلون،ماکرممکرجّ.مبهرات:مک یتخینۀمججیس،م1398.

یارسف  متفاوت شعق  قی جنگ های  قممد  بن  علف  جنگ 

گونه های  قی  جنگ،  گقدآورندۀ  قممد،  بن  علف  قست. 

مختلف و شاعققن بسیاری در جنگ خود شعق آورده، قما 

قین  بوده قست. وی  منربتف  و  قشعار مذهبف  بق  قو  تمقکز 

با  که  آورده  قی کسانف   
ً
رق عمدتا قشعار جنگش  قی  دست 

شعق و ینون آن آشنایف ندقشته قند، تا جایف که در بقخف قی 

قین قشعار عامزانه بودن یبان و خزال رق به سادگف مف توقن 

به  کمتق  شاعققنشان  ناح  ت 
ّ
عل همزن  به  و  دقد  تشخزص 

قین  مف توقن  نخست  نگاه  در  یایته قست.  رقه  تذکقه ها 

عامزانگف رق قیققد بزرگ جنگ علف بن قممد دقنست، قما 

رق  جنگ  قین  دیگق  قریش های  مف توقن  همزن جا  در 

تشخزص دقد. ذوق ساده پسند گقدآورنده به قو قجایه دقده 

تا بقخف قی گونه ها و شاعققن کمتقشناخته شدۀ قدب یارسف 

»جنگ  به عنوقن  رق  جنگ  قین  بزاورد.  خود  جنگ  در  رق 

قشعار شیعف سدۀ 9-11ق« معّقیف و منتشق کقده قند، قما 

نهم  سدۀ  در  قین جنگ  که  مف رسد  نظق  به  دالیلف  بق  بنا 

وین شده باشد. قگق قین تاریخ کهن  تق تأیزد شود، بالطبع  تد

قریش جنگ بیش تق مف شود. در قین جا مف کوشیم تا قین 

قریش های  قی  بقخف  آن  کنار  در  و  کنزم  ثابت  رق  یقض 

متن  دربارۀ  به قختصار  نزز  پایان  در  دهزم.  نشان  رق  جنگ 

چاپف جنگ سخن خوقهزم گفت. 

 نأج 

توّجه ما به جنگ  علف بن قممد نتزجۀ دقت در روقیت های 

متفاوت موش و گربه بود. یکف قی روقیت های قین منظومه 

موش و  قین  آمده قست. کهنگف  در جنگ علف بن قممد 

منظومه  قین  دستنویس های  دیگق  با  آن  مرایسۀ  قی  گربه 

به  رسیدن  بققی  رق  جنگ  ما  مف شود.  آشکار  به وضوح 

ق 
ّ
تاریخف دقزق تق بقرسف کقدیم و به نشانه قی که آن رق متأخ

قی سدۀ نهم بنماید نقسیدیم، و با قین یقض موش و گربۀ 

تا  که  دقنستزم  قّصه  قین  روقیت  کهن تقین  رق  جنگ  قین 
قمقوی شناخته شده قست.1

ما کار خود رق بق قین منظومه به پایان رسانده بودیم که 

جنگ مورد بحث با عنوقن جنگ اشعار شیعی منتشق شد. 

بسیار  ما  قبلف  بقرسف  با  9-11ق(  )سدۀ  بق جلد  آمده  یمان 

 
ً
متما تأثزقگذقر.  ما  پژوهش  در  به ناگزیق  و  بود  متفاوت 

مصّححان بنا بق دالیلف یمان جنگ رق تا سدۀ یایدهم به جلو 

مفرمامممقیقّ

پژوهشکدۀ علوح قنسانف
farzam.haghighi@yahoo.com

دربارۀ موش و گربۀ آمده در قین دستنویس به مثابۀ کهن تقین موش و گربۀ  1.م
شناخته شده رک. مرزرف، 1400: 79-72، 153-148.
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آورده قند. قمتزاط علمف تکلزف مف کقد که دالیل قیشان رق 

در نظق بگزقیم. پس با تکزه بق مبامث قیشان به جست وجو 

به  رسیدن  قساسف  مسئلۀ  پقدقختزم.  جنگ  چاپف  متن  در 

بق همزن  بنا  رق  رقه  قین  بود و  وین جنگ  تاریخ صحزح تد

هدف طف کقدیم، قما در کنار آن با نکاتف دیگق در تصحزح 

ماضق موقجه شدیم که ذکق آن ها رق عاری قی یایده ندیدیم. 

تخشم در  کقدیم:  ترسیم  بخش  دو  به  رق  خود  نوشتۀ  پس 

وین جنگ رق نشان دهزم و در  نخست مف کوشیم تا یمان تد

ف درباب متن چاپف آن مف پقدقییم.
ّ
تخشم گم به چند نکتۀ کل

1.مم ومنیّمترمامز م نم هممجینّمب گلرمش هماست؟

ه صفحۀ پایانف قین جنگ، قی صفحۀ 309 تا پایان آن که 
ُ
ن

صفحۀ 317 قست، با دیگق صفحات جنگ تفاوت دقرد و به 

در  به وضوح  صفحه  نه  قین  تاریخ  شده قست.  قلحاق  آن 

صفحۀ آخق آمده قست:

یف یوح قلجمعه یف ثانف قلعشقین صفق ختم بالخزق و قلظفق 

سنة ربع و قربعزن و ثمانمائة هجقیة قسالمزة قلنبویة.)علف 

بن قممد، جنگ، مقکزی: ص317(

بالطبع نمف توقن قین تاریخ 844ق رق یمان کتابت بخش های 

دیگق نزز دقنست )یزقویبخش، 1394: 282؛ علف بن قممد، 1398: 

بیست وهشت -بیست ونه(. با وجود قین، صامب دستنویس2، در 

 /12  :1340( دقنش پژوه  و  نخست(  ص  )همان:  آغای  یهقست 

2546( در یهقست کتابخانۀ مقکزی همزن تاریخ رق بققی قین 

دستنویس ثبت کقده قند. قما تاریخ صحزح کتابت بقگ های 

وین قین جنگ چیست؟ مصّححان بق چه  دیگق و یمان تد

قساسف قین تاریخ رق تا سدۀ یایدهم به جلو آورده قند؟ بققی 

وین جنگ، دو موضوع قصلف رق بقرسف  بحث در یمان تد

مف کنزم: تاریخ های مندرج در جنگ و شاعققن جنگ.

1.م1.مبینلخمهییمج  نجم نمم و

با توّجه به نامقبوط بودن تاریخ 844ق در صفحات پایانف 

وین و کتابت متن قصلف  جنگ به بخش قصلف آن، تاریخ تد

 :1394 )یزقویبخش،  هجقی  دهم  سدۀ  قوقسط  به مدس  رق 

)پارساپور- یایدهم  قوقیل سدۀ  تا  قوقخق سدۀ دهم  یا   )282

کقمف، 1398: بیست وهشت-بیست ونه( دقنسته قند.

بالطبع  آمده قست.  متفاوتف  تاریخ های  جنگ  قین  در 

بحث  قین  در  مقبوطند  844ق  قی  پیش  به  که  تاریخ هایف 

قهّمزّتف ندقرند. همانند »در مزان هفتصد و پنجاه و پنج در 

الهجان« )علف بن قممد، جنگ، مقکزی: ص218( یا »سال ضاد 

و ی قی هجقت« که معادل 807ق قست )همان: ص165(، قما 

 جست وجوی ما، سه تاریخ دیگق پس قی تاریخ آن 
ّ
در مد

قنجامه در قین دستنویس دیده مف شود:

قلمشهور ـ  مقموح  خوقجه  وح  مخد ویات  »تاریخ  یکف 

بمحمود کاوقن 886ق« قست که »قصۀ قتل بنامق« قو 

در رباعف ماده تاریخ وی آمده قست )همان جا(.3 886ق 

تفاوت  قنجامه  در  آمده  تاریخ  با  سال  چهل  قی  بیش 

دقرد. 

دوح تاریخف قست که در صورت صّحت، نزدیک به ـ 

یک سده یمان دستنویس رق جلو مف آورد:

سپاس آن پادشاهف رق که بف مثل قست و بف همتا

یکقت ها و  قیهاح  همه  عاجز  قو  ذقت  کنه  به 

ناگه دون  دنزای  قیین  رق  مسکزن  تومزدی  که 

مزـان جمـع خاصانـت مـکان کـن عالـم علزـا

مه صومم ی هجقت بود صاد و الح و جزم آن دح

غّقق چنزن  دل  بحق  ی  درها  قین  منظوح  شد  که 

تعلزمم شاه  آن  دقد  خوقب،  قندر  دیدح  رق  علف 

موالنا یزض  قی  روی  پنج  در  آوردمــش  نظم  به 

)همان: ص285-280(

در ماشیۀ دستنویس نوشته قند:   

تاریخ نظم: مقتبۀ مآت، ص؛ عشققت، ل؛ آماد، جزم. و بدین 

ترقیب ماه صزاح 933.

آن چه دربارۀ صدگان نوشته قند قلبته غلط قست. صاد در   

قبجد نود قست، نه نهصد. نهصد در قبجد »ظ« قست. 

چند  به  بوده قست.  »ضاد«  درست  مقف  ما  گمان  به 

ق به مسینعلف باستانف رقد )1284-1359( بوده و یهقست 
ّ
گویا قین جنگ متعل 2.م

آغایین آن رق نزز قو نوشته قست.

همزن رباعف رق یقشته )د. 1023ق( در تاریخش قی »مالعبدقلکقیم نزمدهف«  3.م
 /2  :1391 )یقشته،  کقده قست  نرل  و  دقنسته  »همدقنف«  نسخه بدل  به  بنا  یا 

.)460-459
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

قین که »ضاد« معادل هشتصد  قی همه مهم تق  دلزل، و 

با صاد تفاوت دقرد و قمتمال  تنها یک نرطه  قست و 

تصحزف آن بسیار قست. قگق قین یقض درست باشد، 

پس قین تاریخ 833ق4 قست که با تاریخ های دیگق قین 

مجموعه قققبتف بیش تق دقرد. 

سومزن تاریخ که در بحث ما مهم تقین تاریخ قین جنگ ـ 

نزز  به شمار مف رود، در شعقی آمده که علف بن قممد 

خود آن رق سقوده قست. وی در سه بیت پایانف قصزده قی 

سلم  و  علزه  صلف هللا  مصطفا  »معجز  به ناح  بیتف   46

لکاتب« آورده قست:

همه نعت نبف خوقندی شب و روی

همـه ذکـق خـدق گفتـف سققسـق

که شد منظوح قین معجز چو شکق

علــف قبــن قممــد گفــت معجــز

قکبق ــاک  پ خــدقی  تویزق  بــه 

)همان: ص137(

 قبهاح قست. مصّححان یک 
ّ
تاریخ مصققع سوح محل  

مه تاریخ رق »نهصد و تسعزن و نه« و در 
ّ
بار در مرد

 :1398 )پارساپور-کقمف،   »937« معادل  کمال شگفتف 

شصت( و یک بار در متن »سیصد و تسعزن و نه« )علف 

بن قممد، 1398: 232( ضبط کقده قند. به ناگزیق یکف قی 

وین  تد یمان  آوردن  جلو  به  رق  مصّححان  که  دالیلف 

همزن  قی  قیشان  خوقنش  کقده قست،  مجاب  جنگ 

تاریخ قست. دقنش پژوه نزز تاریخ رق 399 )دقنش پژوه، 

گذقشتن عالمت  با  و  خوقنده قست   )2546/12  :1340

سؤقل تقدید خود رق در قین باره نشان دقده قست.

در نگاه نخست دو نرطه ییق وقژه دیده مف شود، قما 

در  باید  و  نمف کند  کامل  رق  تاریخ  به تنهایف  سیصد 

سایق قجزقی قین سه بیت تکمزل تاریخ رق جست، که 

رق  صدگان  هم  قگق  دیده نمف شود.  قیزوده قی  چنزن 

نهصد بخوقنزم، به تاریخ 999ق مف رسیم و مف بایست 

ر پاسخ دقد: با توّجه به قین که 
ّ
ققل به یک سؤقل مرد

ّ
مد

دی 
ّ
ه تاریخ های متعد

ّ
علف بن قممد در جنگ خود ماد

رق آورده قست، چقق قی قتل محمود کاوقن در 886ق تا 

هزچ  سقوده قست،  رق  خود  شعق  که  یمانف  999ق، 

جنگ  در  دیگقی  نشانۀ  هزچ  متف  و  دیگق  تاریخ 

دیده نمف شود؟

قی سدۀ  معّقیف شاعققنف پس  با  تا  کوشیده قند  مصّححان 

رقه  قین  در  قیشان  آیا  قما  دهند؛  پاسخ  رق  قین پقسش  نهم 

ق بوده قند؟
ّ
موی

1.م2.مشینراتمم وم

در قین جنگ ناح بسیاری قی شاعققن آمده قست. بقخف قی 

هماننِد  هستند،  یارسف  قدب  قّول  طققی  شاعققن  قی  قیشان 

سعدی، خوقجوی کقمانف، مایظ و...؛ قما قیشان و شعقشان 

شاعققنف  بق  بیشتق  جنگ  صامب  قنتخاب  و  زّتند 
ّ
ققل در 

و...  تونف  سلزمف  کوچک،  ممزۀ  کاشف،  مسن  همانند 

متمقکز شده قست. قین شاعققِن مناقب خوقن )قیشاری، 1391: 

یا مدققل  دیوقنشان  و  یارسف مشهورند  قدب  در   )37-34

بقخف قی قشعارشان نزز منتشق شده قست. به نظق مف بایست 

همزن  قی  رق  قین جنگ  ناشناس  شاعققن  دیگق  قی  بسیاری 

دسته دقنست.

بالطبع مصّححان در معّقیف شاعققن شناخته شده قی منابع 

معتبق بهقه بقده قند، قما در معّقیف خزل شاعققن ناشناخته به 

مدس روی آورده قند. قیشان، بنا بق جست وجوی ما، هفده 

شاعق رق قی سده های دهم و یایدهم تشخزص دقده قند. سیزده 

شاعق5 رق به قمتمال:

افج گّم)پارساپور-کقمف، 1398: چهل وپنج(، اگم یم)همان:   

چهل وشش(،  نگیشمسیی م)همان: پنجاه ودو-پنجاه وچهار(،6 

سیّد علف )همان: پنجاه وهفت-پنجاه وهشت(،7 غرلبّم)همان: 

یزقویبخش )1394: 282( با قزد »گویا« تقدید خود رق نسبت به قین تاریخ  4.م
ون توّجه به قمتمال قشتباه، آن رق  نشان دقده قست، قما مصّححان جنگ، بد

صحزح دقنسته و قی کنار آن گذشته قند )پارساپور-کقمف، 1398: چهل وهشت؛ 

علف بن قممد، 1398: 491(.

قیزون بق قین سیزده تن، شاعقی به ناح »ندیم« رق نزز معّقیف کقده قند که در  5.م
دقشته قند  تقدید  دقرد  قاموسف  معنای  یا  قست  ص 

ّ
تخل وقژه  قین  قین که 

هفتاد-هفتادویک(.  :1398 )پارساپور-کقمف، 

 
ً
ذیل ناح وی، بق قساس تذکقه ها، دوقیده شاعق رق معّقیف کقده قند که ترقیبا  .6

نزمف قی آن ها در سدۀ نهم و نزمف دیگق در سدۀ دهم ییسته قند.

7. قی پنج شاعقی که ذیل قین ناح معّقیف شده قند، چهار نفق بعد قی سدۀ نهم 

ییسته قند و ما با توّجه به همزن نسبت قین ناح رق در قین دسته گنجاندیم.
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دورۀ سوم، سال ششم
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

شصت ویک-شصت ودو(،  )همان:  فینغّ  شصت ویک(، 

)همان:  جرش ی  شصت وچهار(،  )همان:  نضیلّم جحزو م

شصت وشش- )همان:  جسییب  شصت وپنج-شصت وشش(، 

شصت وهفت(، جشهونی )همان: شصت وهفت(، جوالنیمقطبّم

شصت ونه- )همان:  هاللم جوالنیم شصت وهشت(،  )همان: 

هفتاد(8 و لی گینم)همان: هفتادوسه(.

چهار شاعق رق نزز با قطعزت قی شاعققن سده های بعد معّقیف 

کقده قند: علف بن قممد، ثنایف، رضف، نظزقی. دربارۀ علف 

وین  بن قممد پس قی قین سخن خوقهزم گفت )رک. یمان تد

جنگ علی بن احمد(. در قین جا بحث خود رق با سه شاعق 

دیگق پف مف گزقیم. سه شعق قی شاعقی در جنگ آمده که 

ص قو رق، به تبع صامب دستنویس، »ثنایف« و وی رق 
ّ
تخل

996ق(  )د.  مشهدی  ثنایف  همان  یا  ثنایف«  مسین  »ماج 

دقنسته قند )علف  بن قممد، جنگ، مقکزی: ص4؛ همو، 1398: 4، 

پانوشت؛ پارساپور-کقمف، 1398: چهل وهشت –چهل ونه(. با قین 

مال، همان طور که دربارۀ شعق نخست نشان دقده قند، قین 

نزامده قست )علف بن قممد،  ثنایی مشهدی  دیوان  قطعه در 

به ناح  نزز  مثنوی قی  و  قصزده  قین،  بق  قیزون   9.)4  :1398

آمده قست  قین جنگ  در  ثنایف«  و »شیخ  ثنایف«  »خوقجه 

)همو، جنگ، مقکزی: ص79-82، 112-113؛ همو، 1398: 132-

مشهدی  ثنایی  دیوان  در  نزز  آن ها  که   )193-191  ،139

نزامده قست.10 در معّقیف »رضف«ِ آمده در جنگ نزز به همزن 

رقه ریته قند. در قین جنگ قصزده قی قی »رضف« آمده )همو، 

جنگ، مقکزی: ص23-27؛ همو، 1398: 34-42( که مصّححان 

دقنسته قند  )978-1037ق(  آرتزمانف  رضف قلدین  رق  قو 

به  متأّسفانه  مصّححان  پنجاه وپنج(.   :1398 )پارساپور-کقمف، 

رق  »رضف«  آرتزمانف  هقچند  نکقده قند.  مققجعه  قو  دیوان 

)رضف قلدین  بقده قست  کار  به  بارها  خود  ص 
ّ
تخل به عنوقن 

دو  در  قما   ،)148  ،54 127؛ همو، 1373:   ،62 آرتزمانف، 1346: 

ـ چاپ محّمدعلف قمامف و  چاپ در دستقس ما قی دیوان قو 
قممد کقمف ـ قین قصزده نزامده قست.11

روشن  صش 
ّ
تخل که  نزز  رق  دیگقی  شاعق  مصّححان 

نظزقی  دستنویس،  قبتدقی  یهقست  قی  به تبعزّت  نیست، 

نیشابوری )د. 1021ق( دقنسته قند )علف  بن قممد، جنگ، مقکزی: 

168-169؛ همو، 1398: 295( و بای به دیوقن شاعق مققجعه 

در  چاپ  دو  در  نظق  مورد  قصزدۀ  آن که  مال  نکقده قند. 

ا و چاپ 
ّ
ـ چاپ مصف دستقس ما قی دیوان نظیری نیشابوری 

طاهقی )مسقت( ـ نزامده قست.12

در نتزجه، قی آن جایف که قشعار آمده در قین جنگ در 

نظزقی  و  آرتزمانف  رضف قلدین  مشهدی،  ثنایف  دیوقن 

ون  نیشابوری نزامده قست، و مصّححان تنها به مدس و بد

دقده قند،  نسبت  شاعققن  قین  به  رق  قشعار  قین  دلزل  ذکق 

سبک  قین که  خاصه  پذیقیت؛  رق  قیشان  یقض  نمف توقن 

شعقی قین شاعققن در دیوقنشان به وضوح با قشعار آمده در 

قین جنگ متفاوت قست. 

دلزل  باید گفت که هزچ  دیگق هم  دربارۀ سیزده شاعق 

روشنف در قنتساب قین قشعار به قیشان نیست. بققی نمونه 

قیجنگف رق، بق قساس مراله قی، قی شاعققن سدۀ نهم و دهم 

دقنسته قند )پارساپور-کقمف، 1398: چهل وپنج(، مال آن که در 

همان مراله قیجنگف رق »به قمتمال قی شاعققن نزمۀ نخست 

یا مزانف ققن دهم و ]چه[ بسا قی نزمۀ دوح ققن نهم« )سلطانف 
ح، 1388: 285( معّقیف کقده قند. 13

ّ
مرد

سندی  نزز  بخش  قین  شاعققن  دیگق  دربارۀ  مصّححان 

ح بق هالل قاینف، 
ّ
ذیل »موالنا هالل« هاللف جغتایف، شاعق سدۀ دهم، رق مرد 8.م

شاعق دورۀ غزنویان، معّقیف کقده قند، و ما نزز بنا بق معّقیف مصّححان قین 

ناح رق در دستۀ شاعققن سدۀ دهم آوردیم.

گویا دیوقن و کلزّات ثنایف مشهدی در سال های قخزق سه بار به کوشش مزتقق   .9

ننزز  قنبقی  )قم: 1395( و خورشید  قمتققح رضایف  )تهققن: 1394(،  بزغمف 

)کقمان: 1398( منتشق شده قست. قنبقی ننزز پیش تق قی تصحزحش به عنوقن 

رسالۀ دکتقی دیاع کقده بود )پژوهشگاه علوح قنسانف، 1390(. مصّححان همزن 

رساله رق پیش چشم دقشته قند.

مصّححان دربارۀ نزامدن قین دو شعق در دیوان ثنایی سخنف نگفته قند. ما   .10

و  ندیدیم  قمتققح رضایف  چاپ  مشهدی  ثنایی  یّات 
ّ
کل در  رق  قشعار  قین 

متأّسفانه به دو چاپ دیگق دستقس نزایتزم.

ما دیوقن و قشعار دو-سه »رضف« دیگق قدب یارسف، همانند رضف قلدین  11.م
نیشابوری )د. 598ق؟؛ چاپ قبوقلفضل وییقنژقد، 1382( رق در پف قین قشعار 

جست وجو کقدیم، که در آن ها هم قین قشعار رق نزایتزم.

پس قی قین قصزده، قطعه قی آمده که در آغای آن در دستنویس آمده قست:   .12

»قیضا وله« )علف  بن قممد، جنگ، مقکزی: ص168( و با تکزه بق همزن عبارت 

قین قطعه رق قی نظزقی دقنسته قند )همو، 1398: 296(. مال آن که قین قطعه 

با تفاوتف مختصق در دیوان سنایی )سنایف، 1388: 1072( آمده قست و قلبته 

آن رق به ناح کسان دیگق، همانند قنوری و سعدقلدین تفتایقنف، نزز آورده قند 

)نفیسف، 1337: هشت-نه(.

مه و قی جمله 
ّ
ح قست، قما مرد

ّ
هقچند قین مراله نوشتۀ ممزده سلطانف مرد  .13

بخش مورد قرجاع ما رق رسول جعفقیان نوشته قست. در بحق طویل »موالنا 

ممدی« ناح قیجنگف در مزان یقدوسف و سعدی آمده قست )علف بن قممد، 

.)332 :1398
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بهار - تابستان 1400 
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 هق یک 
ِ
نزایته و به نتزجۀ روشنف نقسیده قند، پس ذیِل ناح

ص مشابه رق قی 
ّ
قیین شاعققن، شاعققنف دیگق با ناح و تخل

تذکقه ها و منابع مشابه قستخققج و ذکق کقده قند، و قی آن جا 

که قساس رق بق تشابه قسمف گذقشته قند، ذیل ناح هق یک قی 

یک یا چند نفق، و متف در یک مورد  ناح  جنگ،  شاعققن 

رق  نفق  پنجاه ودو-پنجاه وچهار( دوقیده  )پارساپور-کقمف، 1398: 

معّقیف کقده قند، کاری خالف آمد عادت در قمق تحرزق.

قلبته مصّححان در قین رقه جانب قمتزاط رق یقو نگذقشته 

 به قزد قمتمال یقض خود رق طقح کقده قند )همان: 
ً
و معموال

ما  و  شصت و هشت(  شصت وهفت،  شصت وچهار،  شصت ویک، 

نزز با قیشان هم دقستانزم. تا پزدق شدن قققین قوی هزچ یک 

قی شاعققن قین جنگ رق نمف توقن به صقف شباهت قسمف با 

دقنست.  یکف  چاپف  متن  مردمۀ  در  معّقیف شده  شاعققن 

رسید:  منظق  قین  قی  جنگ  شاعق  مهم تقین  به  باید   مال 

علف بن قممد.

1.م3.ممجیتمب گلرمم ومنیّمترمامز 

جنگ  قین  در  رق  شاعقی  هزچ  که  شد،  روشن  قین جا  تا 

و  دهم  سدۀ  شاعققن  قی  به قطمزنان  بتوقن  که  نمف شناسیم 

به  قشاره قی  هزچ  گویا  دیگق،  سوی  قی  دقنستش.  یایدهم 

تاریخف در قین سده ها در قین جنگ نزامده قست. مال به 

مهم تقین تاریخ جنگ، یعنف همان سقودۀ علف بن قممد، 

به یرزن  باید  رق  تاریخ  قین  صدگان   
ً
ظاهقق بایمف گقدیم. 

قین که،  نتزجه  خوقند.14  899ق  رق  تاریخ  و  »هشصد« 

هقچند ممکن قست کار پاک نویس جنگ علف بن قممد 

سال های  به  ف 
ّ
مت و  ریته باشد  یققتق  سال  قین  قی  قدری 

قین  قی  گفت  باید  قما  رسیده باشد،  نزز  دهم  سدۀ  آغایین 

وین  سدۀ تایه نشانف در جنگ نیست، و یمان و یضای تد

به سدۀ  ق 
ّ
متعل مف بایست   

ً
ما

ّ
مسل رق  قممد  بن  علف  جنگ 

نهم دقنست.

قما چه قرتباطف بزن بخش قصلف جنگ و نه صفحۀ پایانف 

عطار،  قی ومزدی،  به جنگ  قیزوده  نه صفحۀ  قست؟ در 

عقققف،  سعدی،  مایظ،  غقیبف،  هاشمف،  تبقیزی،  شمس 

سلمان، عّصار، قبن سیّد و قبققهزم پشنگف شعق آمده قست.

ار )علف  بن 
ّ
قی قین دوقیده شاعق به ناح چهار تن، یعنف عط

قممد، جنگ، مقکزی: ص111، 111-112، 112، 201-212؛ همو، 

)همو،  سعدی   ،)349-332  ،192  ،191-190  ،190  :1398

جنگ، مقکزی: ص292-294؛ همو، 1398: 501-506(، سلمان 

جنگ، مقکزی: ص47؛ همو، 1398: 76-79(، و شمس  )همو، 

تبقیزی )همو، جنگ، مقکزی: ص101؛ همو، 1398: 173(15 در 

بخش قصلف قین جنگ شعق آمده قست. جز قیشان در قین 

قبن سیّد،  قی شاعققن کمتقشناخته قی همانند  قیزوده  بخش 

و  آمده قست  شعق  نزز  غقیبف  و  هاشمف  پشنگف،  قبققهزم 

قین گزینش شعق شباهت بسیار به شیوۀ گزینش شعق در 

بخش قصلف جنگ دقرد.

بقخف قی جنگ ها، خاصه جنگ هایف همانند جنگ علف 

بن قممد که بنا بق سلزره قی خاص گقدآوری شده قند، بیش تق 

بزن خانوقده و دوستان و معاشققن روقج دقشته و به مزققث 

مف توقن  بپذیقیم  رق  یقض  قین  قگق  مف شده قند.  نگهدقری 

یا  بستگان  قی  یکف  جنگ  قین  گقدآورندۀ  که  دقد  قمتمال 

آشنایان علف بن قممد بوده قست و قو دستنویس قصلف رق، با 

بزاض  به  متن،  به  قیزودن شعق خودش  قی جمله  تغززققتف 

درآورده و چند صفحۀ پایانف رق، که قی قضا دچار نرص و 

قیتادگف هم نبوده قست، خود یا بایماندگانش قی سوقد جنگ 

به قین بزاض قیزوده قند. 

حمأت
َّ
2.م   منک هم نتینۀمم ومگمج رمجصح

قین جنگ در کنار جنگ مدقح و دیوقن های مسن کاشف، 

سلزمف تونف و قشعار به جای مانده قی نصقت رقیی، شهاب 

سمنانف، ممزۀ کوچک ورقمزنف و... تحول ژقنقهای بقآمده 

قمان، معقکه گزققن و گفتمان 
ّ
قی گفتمان مناقب خوقنان، مد

قدبف-سیاسف سده های هشتم و نهم رق نشان مف دهد. قین 

آثار در کنار هم به درک بهتق ما قی تاریخ سیاسف قیققن و 

یضایف که در آن صفویان به قدرت رسیدند کمک مف کند. 

سودقی  که  دیگق  جقیان های  همۀ  بزن  قی  سلسله،  قین 

عمادقلدین  و  صدری  مهدی  قستادقن  مشورت  قی  تاریخ  قین  خوقنش  در  14.م
شیخ قلحکمایف نزز بهقه مند بوده قیم که قی قیشان بسیار سپاسگزقریم.

 ،332  :1398 قممد،  بن  )علف  قست  ار 
ّ
عط الهی نامۀ  قی  بخش  قین  قبزات  15.م

ون ناح شاعق ثبت شده قست )همو، جنگ،  پانوشت( که در قصل دستنویس بد

زّات و 
ّ
مقکزی: ص201(. قصزدۀ سعدی و سلمان ساوجف در چاپ های کل

دیوقن قیشان آمده قست )همو، 1398: 501، 76، پانوشت(.
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دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

و  کقدند  عمل  ق تق 
ّ
موی مف پقورقندند،  سق  در  رق  سلطنت 

توقنستند صدقی سیاسف گفتمانف باشند که پیش قی آن، با 

جامعه  قی  بخش هایف  ط 
ّ
مسل گفتمان  به  عامزانگف،  همۀ 

بدل شده بود.

تأّمل  شایستۀ  نزز  بن  قممد  علف  جنگ  ذقتف  قریش 

ـ همانند  مشابه  جنگ های  به  نسبت  جنگ  قین  قست. 

وین 849ق( ـ ژقنقهای متنّوع تقی  قح )تد
ّ
جنگ عبدقلکقیم مد

رق در بق دقرد و نخستزن نمونه های به جای مانده قی بقخف 

قی ژقنقهای قدب یارسف در آن قابل شناسایف قست. تنها 

نمونه قی قی آثار باقریش قین جنگ عبارتند قی: 

ی مقوی )همو، جنگ، مقکزی: ص441-445(؛ ـ
ّ
فتوت نامۀ عز

موش و گربۀ عبزد یقکانف )همان: ص61-63(؛  ـ

بحق طویل دقنزال دولتخانف )همان: ص321-323(؛ ـ 

بحق طویل ممدی )همان: ص330-332(؛ـ 

)همان:  ـ آن  شقح  و  گیسودرقی  محّمد  العاشقین  برهان 

ص306-312(.16 

بقرسف و نرد منصفانۀ هق تصحزحف نزایمند بقرسف دقزق 

متن  با  دستنویس ها  دستنویس/  دقزق  مرایسۀ  و  متن  تماح 

چاپف آن و منابع هم قری قست، تا قی رهگذر قین مرایسه، 

تویزق مصّحح در خوقندن متن و ریع قبهامات و قیققدقت 

قمتمالف آن روشن شود. قی آن جا که مرالۀ ماضق به قین 

هدف نوشته نشده، در آن چنزن دقتف هم لحاظ نشده قست. 

وین جنگ، به چند  قما در طف مسیق بققی رسیدن به یمان تد

ف بقخوردیم که ذکق آن ها رق عاری قی یایده ندیدیم. 
ّ
نکتۀ کل

خود  بق  جنگ  قین  مصّححان  که  رنجف  قی  باید  نخست 

هموقر کقده قند یاد کقد. تالش قیشان در قمزای قین جنگ 

به وققع ستودنف قست. قنتخاب قین جنگ بققی تصحزح و 

به  جسورقنه  متف  و  متفاوت  گامف  باید  رق  آن  در  تحرزق 

تف متن هایف که قی قدبیّت 
ّ
مساب آورد، چقق که به طور سن

دقنسته  توّجه  شایسته  چندقن  نیستند،  بقخوردقر  باالیف 

نزز  متن  قین  تصحزح  خاص  دشوقری های  قی  نمف شوند. 

باید سخن گفت. تک نسخه بودن هق متنف کار تصحزح رق 

سخت مف کند، خاصه قین جنگ که گقدآورنده بسیاری قی 

که  رویی  قمزد  به  البد  گذقشته قست،  ناقص  رق  قشعارش 

آن ها رق با کمک گقیتن قی دیوقن ها و جنگ های دیگق کامل 

فاقف که رخ ندقده قست. بققی نمونه:
ّ
کند، قت

نکویـف کـن تـو بـا خلرـان رممـان

سـبحان یـقد  قی  جـزق  آن  بزابـف 

ی مـن بشـنو بـقو قنـدر سـخا کـوش

]عبـادت آن بـود تـو[ گـق دهـف نـان

مـقوت و  مـقدی  و  نـاح  و  سـخا 

مـقدقن شـاه  یـادگار  قی  بـود 

سـخاوت ]پیشـه کـن تـا مف توقنـف[

نـادقن[ مـقد  قی  بـود  ]بـد  بخزلـف 

ملعـون یقعـون  قصـۀ  شـنزدی 

که ...

شـنودی طائـف  ماتـم  مدیـث 

چنان که ...

)همان: ص305(

بخش هایف رق که در چنگک آوردیم بعدتق به متن قیزوده قند، 

بخش هایف  دقده قیم،  نشان  نرطه چزن  با  که  بخش هایف  قما 

قست که همچنان ناقص مانده قند. در طول متن بارها با قین 

قیتاده ها موقجه مف شویم، تا جایف که کمتق صفحه قی قی قین 

مجموعه عاری قی قین قیتاده هاست. 

قیزون بق قین، در جنگ قیتادگف هایف نزز دیده مف شود. در 

موقردی که به رقمتف قابل تشخزص قست، شعق قبلف ناتماح 

معهود  شنگقف های  قی  و  ندقرد  آغای  بعدی  شعق  و  مانده 

کاتب در عنوقن هق شعق نزز خبقی نیست. یکف قی نمونه ها 

جایف قست که موش و گربۀ عبزد آمده قست )همان: ص38-

40؛ همو، 1398: 61-63(. قین دقستان نصفه مانده و تا سده ها 

بعد، یعنف تا دستنویس تونس کتابت شعبان 1153ق، هزچ 

قی  جنگ  قین  در  آمده  شقح  و  825ق(  )د.  گیسودرقی  العاشقین  برهان  16.م
دستنویس هایف که متن چاپف رق بق قساس آن تقتیب دقده قند کهن تق قست 

)عطا مسین، 1320: 16(. بالطبع کهنگف هایف نزز در روقیت جنگ قی قین 

دو قثق دیده مف شود که در متن چاپف دیده نمف شود )بققی نمونه رک. همان: 

مۀ 
ّ
مرد جز  یارسف،  قدب  در  متن ها  دیگق  قهّمزّت  دربارۀ   .)138-132

ی 
ّ
فتّوت نامۀ عز دربارۀ  کقد:  معّقیف  رق  منابع  قین  صامب جنگ مف توقن 

رک.  گربه  و  موش  دربارۀ  35-36؛   :1382 قیشاری،  رک.  مقوی 

دو  دربارۀ  72-79؛   :1400 281-282؛ مرزرف،   :1394 یزقویبخش، 

بحق طویل رک. ذوقلفراری، 1375: 283.
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

دستنویس کاملف قی قین دقستان به ما نقسیده قست.

ناصق  قی  قصزده قی  گربه،  و  موش  قی  بعد  صفحۀ  در 

قی  بیش  که  ص41(  مقکزی:  جنگ،  )همو،  آمده قست  خسقو 

شاعق  دیوان  قبزات در  قین  قما  قیتاده قست؛  آن  بیت  بیست 

به  رق  آن ها  دیوان،  متن  قی  بهقه گزقی  با  مصّححان  و  آمده 

قین  نظزق   .)65-64  :1398 )همو،  قیزوده قند  خود  تصحزح 

جنگ،  )همو،  دیده مف شود  دستنویس  سققسق  در  قیتادگف ها 

جنگ،  همو،  پانوشت؛   ،127  :1398 همو،  ص76-77؛  مقکزی: 

جنگ،  همو،  پانوشت؛   ،163  :1398 همو،  ص96-97؛  مقکزی: 

مقکزی: ص212-213؛ همو، 1398: 347، پانوشت؛ همو، جنگ، 

مقکزی: ص238؛ همو، 1398: 393(.

در کنار قین نرص ها و قیتادگف ها، بقخف قی وقژه ها به 

مقور قیّاح محو شده قند یا ناخوقنا مف نمایند. قی آن جا که قی 

قین جنگ تنها یک دستنویس در دست قست، مصّححان 

مانند  دیگق،  منابع  به  رجوع  جز  چاره قی  تصحزح  بققی 

در  قیشان  ندقشته قند.  و...  تذکقه ها  جنگ ها،  دیوقن ها، 

 ،257  ،163 )همان:  کوشیده قند  نوققص  قیین  بقخف  تکمزل 

475، 524( و در تکمزل بقخف نزز ناکاح مانده قند )همان: 71، 

234(. دشوقری ریع قین کاستف ها یمانف روشن تق مف شود 

دیوقنشان  و  خود  یا  جنگ  قین  شاعققن  قکثق  بدقنزم  که 

ناشناخته مانده قند، یا دیوقنشان هنوی به چاپ نقسیده قست. 

در کنار همۀ قین ها باید یبان عامزانۀ بقخف قی قشعار رق نزز 

در نظق گقیت )بققی نمونه رک همان، ص 393-389(.

جۀمک یبمگمنزیله
ی
2.م1.منبینتمنگیممی ،مجق 

منتشق  شیعی  اشعار  جنگ  ناح  با  قممد  بن  علف  جنگ 

شده قست. قین عنوقن قریش وققعف جنگ رق نشان نمف دهد. 

 
ً
مطلرا یهمزده مف شود  شیعف«  »قشعار  قی  قمقوی  آن چه 

قین جنگ  قلندر  و  مناقب خوقن  آن چه شاعققن  با  قرتباطف 

نکنزم،  توّجه  نزز  دقزره  قین  به  قگق  ندقرد. متف  سقوده قند، 

بسیاری قی قشعار دیگق شاعققن، قی سعدی و مایظ گقیته 

تا خوقجو و عبزد یقکانف، ذیل قین عنوقن قققر نمف گزقند. 

شاید بهتق باشد در ویققیش بعدی کتاب رق با عنوقنف دیگق، 

چه بهتق که با ناح گقدآورنده قش، علف بن قممد، منتشق کنند.  

پس قی عنوقن، بق جلد آورده قند: »بخشف قی جنگ«. جز 

تمامف  آن مف پقدقییم، مصحّحان  به  چند مذیف که جلوتق 

جنگ علف بن قممد رق تصحزح و منتشق کقده قند. بهتق قست 

قین عبارت رق در ویققست بعدی قی جلد مذف کنند، چقق که 

قکنون به ذهن متبادر مف شود که مصّححان تنها بخشف قی قین 

جنگ رق منتشق کقده قند.

مۀ کتاب وقت گذقشته قند، قما به گمان 
ّ
بققی نوشتن مرد

مه قمتزاج به ویققیش قساسف دقرد. مجم قصلف 
ّ
ما قین مرد

آن به معّقیف شاعققن جنگ قختصاص یایته قست )پارساپور-

که  شاعققنف  معّقیف  چهل ودو-هفتادوچهار(.   :1398 کقمف، 

پایۀ  بق  تنها  ندقرد. معّقیف شاعققن گمناح  قهّمزّتف  شهقه قند 

ص و... نزز یایده قی نمف رساند.
ّ
شباهت در ناح، تخل

دربارۀ شعق شاعققن مشهور شاید بهتق باشد آگاهف  هایف 

بققی  عمومف.  آگاهف های  نه  بزاید،  جنگ  قین  با  متناسب 

نمونه مف توقن کهنگف ها، تفاوت ها و ویژگف های شعق آمده 

در قین جنگ رق با صورت آن در دیوقن شاعق قزاس کقد. با 

قین کار هم قریش نسبف جنگ در قین موقرد روشن مف شود، 

قین  شعق  پزققمون  پژوهش  در  بعدی  ران 
ّ
محر مسیق  هم 

شاعققن هموقرتق مف شود.

دربارۀ شاعققن گمناح هم پیشنهاد ما قین قست که رویه 

ت در منابع گوناگون و با تحلزل دقزق 
ّ
رق دیگق کنند. قگق با دق

به نتزجه قی رسیدند، نتزجه رق ذکق کنند وگقنه لزومف ندقرد 

ـ همان طور که نمونه قش گذشت ـ  چندین و چند شاعق رق 

معّقیف  هق شاعق  ذیل  روشنف  نتزجۀ  و  تحلزل  هزچ  ون  بد

کنند. در مرابل قین مذف مف توقن به ژقنقهای متفاوت و 

آثار با قریش قین جنگ پقدقخت. کدقح ژقنق تاریخ قدبزات 

آمده قست؟ کدقح  قین جنگ  بار در  بققی نخستزن  یارسف 

یک قی آثار آمده در قین جنگ صورتف قصزل تق و کهن تق 

و  قجتماعف  قریش  دقرند؟  آن ها  چاپف  نسخه های  قی 

تاریخف قین جنگ در چند سالف پیش قی روی کار آمدن 

صفویان در چیست؟ و موقردی قی قین دست.

بق  بنا  رق  شاعققن  کتاب  مۀ 
ّ
مرد در  قین که  دیگق  نکتۀ 

قشعار  قی  بسیاری  کقده قند.  معّقیف  و  یهقست  نامشان 

نیست.  قیشان  قی  جنگ،  قین  در  شاعققن  به  منسوب 

در  و  تصحزح  رق  قشتباهات  قین  موقردی  در  مصّححان 

مه به آن قشاره کقده قند )همان: شصت ودو(، قما بقخف رق 
ّ
مرد

 ،74  ،71  :1398 قممد،  بن  )علف  دقده قند  نشان  متن  در  تنها 
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دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

پانوشت(. به یعم ما شایسته قست که در ویققیش بعدی در 

یهقستف نخست قنتساب قشعار رق به روقیِت جنگ بزاورند 

و در مرابل شاعققن قصلف آن ها رق قزد کنند.

قعالح  بودن  بسیار  جنگ ها  ویژگف های  قی  یکف 

آن هاست و یکف قی دالیل قهّمزّتشان هم همزن نکته قست. 

قبهامات  قی  بخشف  کم قهّمزّت  به ظاهق  نامف  قست  ممکن 

تاریخ، یقهنگ و قدبزّات ما رق بقطقف کند. با توّجه به قین 

جنگف  هق  چاپف  متن  بققی  دقزق  نمایه های  تمهزد  نکته 

»نمایۀ  در چاپ ماضق  مف آید.  به مساب  بزرگف  مزیّت 

ناح جای ها، کتاب ها  آمده قست، که شامل قشخاص،  عاح« 

و... قست )همان: 547-554(. به گمان ما یکف قی موقردی 

بقرسف دوباره و  به  قمتزاج  که در ویققست بعدی کتاب 

معایب  قی  یکف  قست.  نمایه  همزن  دقرد،  دقزق  قصالح 

بزرگ قین نمایه خلط قعالح قست. قین قشتباه در یمانف که 

نمایه  در  شده قست.  بیش تق  دقرند  هم  با  شباهتف  ناح ها 

به درستف بزن مسن، مسن عسگقی و مسن کاشف یقق 

گذقشته قند )همان: 549( قما ذیل سلمان )همان: 550( صحابف 

پزامبق و سلمان ساوجف رق با هم آورده قند، در نتزجه قی هزچ 

شاعققنف  قین که  دیگق  نمانده قست.  نشانف  نمایه  در  یک 

مانند عطار، عبزد و... رق در نمایه یهقست کقده قند )همان: 

551(، قما قین نمایه همۀ موقرد ذکق ناح قیشان در کتاب رق 

عبدل،  رضف،  بلبل،  مانند  بقخف  ناح  نمف گزقد.  بق  در 

نمایه  قی   
ً
کال نزز  و...  مسکزن  مزقسیّد  علف،  مغزث قلدین 

یوت شده قست.

2.م2.ممستمگموم نمج یتعم لگر

یکف قی نکاتف که به غنای تصحزح چنزن متونف مف قیزقید، 

یایتن قشعار متن در منابع دیگق و مرایسۀ آن ها با یکدیگق 

قست. با قین کار هم نوققص جنگ ریع مف شود، هم قریش 

و عزار آن بهتق به چشم مف آید. قین کاِر به رقستف سخت و 

جان یقسا در موقردی متف غزقممکن مف نماید. مصّححان 

نمونه در  بققی  بقدقشته قند.  قین مسیق گاح  خوشبختانه در 

قین جنگ قصزده قی به ناح »بابا ماجف قسماعزل جوقلرف« 

  :1398 همو،  ص137-148؛  مقکزی:  جنگ،  )همو،  آمده قست 

232-252( و پس قی آن قصزده قی دیگق آمده که در عنوقنش 

 و له نور هللا قبقه« )همو، جنگ، مقکزی: ص148؛ همو، 
ً
»قیضا

با  دیگق  قصزدۀ  هفت  آن  قی  پس  و  آمده   17)253  :1398

دقده  نسبت  نخست  قصزدۀ  شاعق  به  مشابه  عبارقتف 

قین  وقت  صقف  با  مصّححان  خوشبختانه  شده قست. 

هشت قصزده رق در دیوقن مسن کاشف )همان: 289-253( 

جلوگزقی  تایه  قشتباهف  بقوی  قی  کار  قین  با  و  یایته قند 

ت رق همه جا به کار نبقده قند. 
ّ
کقده قند،  قما متأّسفانه قین دق

نمونه هایف قی آن رق در بخش قّول و در کم  توجهف به دیوقن 

نیشابوری  نظزقی  و  آرتزمانف  رضف قلدین  مشهدی،  ثنایف 

ح 
َّ
مصح متن  در  نزز  دیگق  نمونه های  دقدیم.  نشان 

دیده مف شود.

رق  عطار  الهی نامۀ  قی  قبزاتف  مصّححان  نمونه  بققی 

مصیبت نامه  قی  قما  پانوشت(،   ،332 )همان:  شناسانده قند 

 ،190  :1398 همو،  111-112؛  ص111،  مقکزی:  جنگ،  )همو، 

ار، 1386: 179-180، 189( و منطق الطیر 
ّ
190-191؛ قس. عط

)علف بن قممد، جنگ، مقکزی: ص112؛ همو، 1398: 192؛ قس. 

شعق  جنگ  قین  در  نزز  آن ها  قی  که   )315  :1384 ار، 
ّ
عط

آمده قست سخن نگفته قند.

ۀ سلمان رق در دیوان  نمونۀ دیگق جایف قست که قصزد

 ،76  :1398 قممد،  بن  )علف  دقده قند  نشان  مالت  چاپ 

سلمان  ناح  به  که  رق  غزلف  جنگ  پایان  در  قما  پانوشت( 

قست، قی یاد بقده قند. مال آن که در همان چاپ قین غزل 

غزل   .)497-496  :1371 ساوجف،  )سلمان  آمده قست  هم  

دیوان  قین غزل  در تصحزح  قین جنگ مف توقند  در  آمده 

به  هنوی  تالش ها  همۀ  به رغم  تصحزحش  که  سلمان، 

باشد. دستگزق  نقسیده قست،  قنجاح 

جنگ  قین  کهن  بخش  در  تبقیزی  عّصار  قی  غزل  دو 

آمده قست )علف بن قممد، جنگ، مقکزی: ص314، 316-315(، 

که هق دو در »سفزنۀ قشعار کتابخانۀ قسعد قیندی« )کتابت 

827ق( نزز آمده قند )قیمانف، 1394: هشتادونه - نودویک(. مف شد 

قیتادگف های قین دو غزل رق با بهقه  گقیتن قی آن سفزنه ریع 

مصّححان در پانوشت نوشته قند که »قین شعق در قین جا به بوقلمعالف سید  17.م
ۀ  قصزد سققیندۀ  به  »له«  که  قست  وقضح  قما  شده«،  دقده  نسبت  قلندر 

پیشین،  »بابا ماجف قسماعزل جوقلرف«، بایمف گقدد، نه سیّد قلندر که در 

پایان آن قصزده ستایش شده قست )علف بن قممد، جنگ، مقکزی: ص148؛ 

صامب  ماشیۀ  بف دقتف  و  قشتباه  قین  منشأ   
ً
قمتماال  .)252  :1398 همو، 

دستنویس بوده که »بوقلمعالف سیّد قلندر« رق بزقون نویس کقده قست.
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دورۀ سوم، سال ششم
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

کقد و با قین کار گامف بلند در تصحزح قین قشعار و قنتساب 

دست  به  قمقوی  تا  دیوقنش  که  تبقیزی،  عّصار  به  آن ها 

نزامده قست، بقدقشت.

»مناقب  عنوقن  با  قصزده قی  در  مف توقن  رق  دیگق  نمونۀ 

قمزققلمؤمنزن علف کقح هللا وجهه گفتار شیخ سعدی شیققیی« 

نشان دقد:

مزـدر مـوالی  دل  و  جـان  قی  منـم 

صفــدر شــاه  آن  قمزققلمؤمنزــن 

)علف بن قممد، 1398: 506(

قی  بقخف  در  آن  قی  قی همان سدۀ هشتم و پس  قین شعق 

خالصة  در  نمونه  بققی  آمده قست.  سعدی  به ناح  منابع 

 المناقب )تألزف 787ق( نورقلدین جعفق بدخشف، مجالس 

جنگ  و  )1019ق(  شوشتقی  نورهللا  قاضف  المؤمنین 

جهانبخش،  رک.  1100ق؛  ف 
ّ
)متوی شاملو  مرتضی قلی خان 

1394: 123-129(. منابع پیشین بزن 20 تا 30 بیت قی قین 

قصزده رق دقشته قند، مال آن که در جنگ ماضق 92 بیت قی 

قین قصزده آمده قست و به قمتمال قین کامل تقین صورت 

دیگق  منابع  در  ت 
ّ
دق با  قست.  قصزده  قین  قی  یایت شده 

قست که قمتزایقت قین جنگ بهتق به چشم مف آید.

2.م3.مبرخّملغزشمهی،ممذفمش همهیمگمافزگ همهی

در سه یهقست قسم شاعققن قین جنگ آمده قست: 

فهرستمنخستمقی صامب دستنویس قست، که تأثزق ـ 

آن در دو یهقست دیگق هم دیده مف شود. قو در قبتدقی 

قما در یهقست  76 نفق دقنسته،  جنگ، شاعققن آن رق 

82 ناح رق ثبت کقده قست )علف بن قممد، جنگ، مقکزی: 

دوح- سوح(؛

فهرستم گممقی دقنش پژوه قست، که در آن قی 79 نفق ناح ـ 

ریته قست )دقنش پژوه، 1340: 12/ 2546-2547(؛

مۀ مصّححان جنگ قست که در آن ـ 
ّ
سوجیرمفهرستممرد

نزز 79 ناح یهقست و معّقیف شده  قست )پارساپور-کقمف، 

1398: چهل ودو-هفتادوسه(.

در قین جا باید به تفاوتف که در قین یهقست ها دیده مف شود 

قشاره کقد. در هق یک قی قین یهقست ها ناح هایف دیده مف شود 

که در دیگق یهقست ها نزامده قست؛ مانند تالل در یهقست 

دقنش پژوه )دقنش پژوه، 1340: 12/ 2547( که تصحزف هالل در 

یهقست صامب  جنگ قست. قی آن جا که بحث ما در قین 

تفاوت های  بق  تنها  قین جا  در  قست،  چاپف  متن  قسمت 

یهقست مصّححان با دو یهقست دیگق تمقکز مف کنزم. 

نمونه  بققی  بوده قست؛  آگاهانه  تفاوت  قین  قی  بخشف 

صامب دستنویس و دقنش پژوه قبن سیّد و قبن عابد رق جدق 

یهقست کقده قند )علف بن قممد، جنگ، مقکزی: ص1؛ دقنش پژوه، 

یکف  رق  دو  قین  مصّححان  آن که  مال   ،)2546  /12  :1340

قنگاشته و به صورت »قبن عابد سیّد« با هم در نمایه آورده قند 

)علف بن قممد، 1398: 547(، و در توضزح آن نوشته قند:

والیت نامه قی در قین جنگ با ناح شاعقی به ناح قبو آورده شده 

قست که در یهقست با ناح قبن عابد و قبن سید و در خود 

والیت نامه با تخلص قبن عابد سید مشخص گقدیده قست 

]...[ با توجه به قین که سقودۀ قین شاعق در بخش دوح قین 

قی  پیش  شاعق  مزات  یمان  ییاد  قمتمال  به  قست،  جنگ 

844ق قست. )پارساپور-کقمف، 1398: چهل وسه-چهل وچهار(

قورقق  در  »قبن سیّد«  قی  شعقی  نوشته قند  که  همان طور 

-536  :1398 قممد،  بن  )علف  آمده قست  جنگ  قین  قیزودۀ 

ص »قبن عابد سیّد«، 
ّ
537(، قما آن والیت نامۀ مذکور با تخل

در مزانۀ جنگ آمده قست )همان: 216-224(، نه در پایان آن، 

یا به تعبزق مصّححان »بخش دوح« جنگ )پارساپور-کقمف، 

1398: چهل وچهار(. هقچند مصّححان آگاهانه قین دو ناح 

محل  ذکق  در  قشتباه  با  قما  )همان  جا(،  دقنسته قند  یکف  رق 

والیت نامه در نتزجه قی که گقیته قند )یعنف یمان مزات شاعق( 

دچار خطا شده  قند. 

تف در چاپ جنگ 
ّ
متأسفانه بای هم قیققدقتف ناشف قی کم دق

مه آورده قند و به 
ّ
دیده مف  شود. بققی نمونه، مجیت رق در مرد

یققموش  قما  چهل ونه(،  )همان:  دقده قند  قرجاع  خسقو  ناصق 

کقده قند که ناح ناصق خسقو رق که قی وی و به ناح وی در قین 

جنگ شعق آمده قست )علف بن قممد، جنگ، مقکزی: ص37-32، 

41-43، 43-44، 299؛ همو، 1398: 59-49، 71-64، 72-71، 

511(18 در یهقست بزاورند. شاعققنف نزز هستند که نامشان قی 

آن رق در دیوقن  قما مصححان  نزامده قست،  ناح شاعق  در قصزدۀ نخست  18.م
دوح  قصزدۀ  قبتدقیف  قبزات   .)49 ص  دقده قند)همان،  نشان  خسقو  ناصق 

در  رق  خسقو  ناصق  ناح  تنها  سوح  قصزدۀ   ،)64 ص  قست)همان،  قیتاده 

ناح ناصقخسقو رق  تخلص)همان، ص 72( و قصزدۀ آخق تنها در عنوقن 

دقرد)همان، ص 511(. قین دو قصزده قی ناصقخسقو نیستند.
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شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

مه یوت شده قست، قما قی قیشان در متن جنگ 
ّ
یهقست مرد

شعق آمده قست: نب ل )همو، جنگ، مقکزی: ص292-293؛ همو، 

1398: 500-501(؛ نجممجح یجم)همو، جنگ، مقکزی: ص224-

228؛ همو، 1398: 368-375( و مهم تق قی همه مایظ )همو، 

جنگ، مقکزی: ص311-312؛ همو، 1398: 530-529(.19

یا نمونه قی دیگق:

وح  مالک قین نسخه همچنزن بق قساس بیت ییق ناح ممد

شاعق رق نصزققلدین و دنزا دقنسته قست که به نظق مف رسد 

قو  وح  ناح ممد قین قصزده،  قی  بیتف  در  نزز خطاست.  آن 

آورده شده قست:

کونزــن شــاه  دنزــا  و  نصزققلدیــن 

شد ظفق  رق  قو  گشت  یار  نصقت  که 

)پارساپور-کقمف، 1398: هفتاد(

بققی رسیدن به قشتباه رخ دقده نزایی به در دست دقشتن قصل 

دستنویس هم نیست، یک بار »نصزققلدین« رق رد کقده و بار 

در  به درستف  نزز  دستنویس  صامب  کقده قند.  قبول  دیگق 

وح« رق نوشته قست )علف بن قممد،  بققبق همزن بیت وقژۀ »ممد

جنگ، مقکزی: ص197(. 

نکتۀ دیگق قین که مصّححان، به عللف، بقخف بخش های 

جنگ رق مذف کقده قند. قیشان علل خود رق »رکاکت قلفاظ« 

قخالقف«  »دالیل  پانوشت(،   ،510  ،290  ،289  :1398 )همو، 

)همان: 323، پانوشت( و »توهزن به خلفا« )همان: 510، 347، 

ود قین مذیزات  پانوشت( بقشمقده قند. بققی روشن شدن مد

طوالنف تقین پانوشت قیشان در قین باب رق ذکق مف  کنزم:

قدقمۀ قین ماجقق ]بحق طویل دقنزال دولتخانف[ که به یکف 

قی لهجه های یبان هندی قست به دالیل قخالقف قی آوردن 

آن در قین تصحزح خوددقری مف شود. الیح به ذکق قست 

در قدقمۀ قین بحق طویل، قطعاتف در هجو و هزل قی عبزد، 

شاعق  ناح  ذکق  ون  بد قطعاتف  و  بلبل  تخلص  با  شاعقی 

قمتناع  آن  آوردن  قی  به دالیل قخالقف  بای  که  آورده شده 

کقدیم. )همان: 323، پانوشت(

 
ً
آن چه در قین بخش مذف کقده قند بدین قققر قست: ترقیبا

قطعۀ  یک  دولتخانف،  دقنزال  طویل  بحق  قی  یک سوح 

قی  سف بیتف  قصزدۀ  یک  سه بیتف،  قطعۀ  یک  هشت  بیتف، 

بلبل و قشعاری قی عبزد یقکانف شامل چهار رباعف، یک 

مقکزی:  جنگ،  )همو،  سه بیتف.  مثنوی  یک  و  دوبیتف  قطعۀ 

ص191-188(.

مف بزنزم:  رق  مذیزات  قین  نزز  کتاب  دیگق  موقضع  در 

ه بیت قی »موالنا سیّد مسین شیققیی« )همان: 
ُ
هجوی در ن

قی  قصزده قی  و  ص165(  )همان:  سه بیتف  قطعه قی  ص164(، 

سلزمف تونف )همان: ص213-214(. در موقردی نزز بخش هایف 

قی مصقع رق مذف کقده قند )همو، 1398: 510(.

بقخف قی قین مذف شده ها البد در منابع دیگق هستند 

و منتشق شده قند، قما بقخف قی قین مذیزات بسیار شاذ و 

معقوف تقین  که  رق،  عبید  یّات 
ّ
کل ما  نمونه،  بققی  نایابند. 

شاعِق قین بخش هاِی مذف شده قست، جست وجو کقدیم. 

چهار رباعف و یک مثنوی قو با تفاوت هایف در سه چاِپ 

یک  قما  آمده ،  محجوب  و  دقدعلیشایف  ققبال،  تحرزرِف 

قطعۀ آمده در قین جنگ )همو، جنگ، مقکزی: ص191( در هزچ 

یک قیین چاپ ها نزامده قست. یا قصزدۀ سلزمف تونف که 

29 بیت قی آن در قین جنگ آمده قست )همان: ص214-213( 
در دیوقن چاپ شدۀ وی )تهققن، 1390( یایت نمف شود.20

 پس قی قنتشار هق دستنویسف به صورت چاپف، 
ً
معموال

ران قی متن چاپف بهقه مف بقند و کمتق به دستنویس آن 
ّ
محر

مققجعه مف کنند. در قین مال، ریته ریته مذیزاتف چنزن به 

که  جنگ  قین  مورد  در  خاصه  سپقده مف شوند،  یققموشف 

مه 
ّ
مذیزات آن قندک قست، به آن ها به طور مسترل در مرد

یک-دو  جز  مذیزات،  قین  شاعققن  و  نشده قست  قشاره 

سلزره قی  رق  کار  قین  بقخف  شاید  نیستند.  مشهور  نفق، 

قی  بخشف  قین مذف  با  که  باوریم  قین  بق  ما  قما  بدقنند، 

آن  قی  بق بخش هایف  نردهایف که  با همۀ  رق،  یقهنگ خود 

دقریم، قی دقیقۀ پژوهش بزقون رقنده قیم.

در کنار قین مذیزات، در عنوقن شعقها بقخف قیزوده ها 

چنگک  در  رق  قیزوده ها  که  قست  قین  قاعده  دیده مف شود. 

ناح مایظ قی یهقست آغای جنگ و یهقست دقنش پژوه نزز یوت شده قست.  19.م
قی آن جا که قین غزل مایظ نزدیک به پنجاه سال پس قی درگذشت وی 

کتابت شده قست، مف توقند در تصحزح دیوقن قو مورد قعتنا قققر گزقد.

دیوقن سلزمف تونف )ینده در 854ق( رق قی جنگ های گوناگون تقتیب دقده قند  20.م
»قمتمال  ت 

ّ
عل همزن  به  و  بیست وچهار(  بیست ویک-   :1390 )رستاخزز، 

دقرد که در مآخذی دیگق آثاری قی وی به دست آید« )همان: چهل وشش(. 

وین شده و قین  جنگ ماضق در یمانف نزدیک به یمان مزات سلزمف تد

خود گویای قریش قشعار سلزمف تونف در قین جنگ قست.
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

بگذقرند تا قی بخش قصلف جدق باشند. خوشبختانه مصّححان 

در موقردی قین قاعده رق رعایت کقده قند )همو، 1398: 127( قما 

در جاهایف به رقه متفاوتف ریته قند. بققی نمونه در متن چاپف 

به  منسوب  عنوقن  ون  بد »رباعِف  آمده قست:   )115 )همان: 

قین  که  کقده قند  ص 
ّ
مشخ قین جا  در  خوشبختانه  خزاح«. 

ون رجوع به قصل دستنویس  ون عنوقن قست و بد رباعف بد

ص قست. یا در 
ّ
نزز )همو، جنگ، مقکزی: ص70( قین نکته مشخ

جای دیگق نوشته قند: »منظومه قی بف آغای قی یارغف گزالنف« 

جای  در  یا  ص109(.  مقکزی:  جنگ،  همو،  187؛   :1398 )همو، 

همو،  499؛    :1398 )همو،  نامعلوح«  »شاعقی  آورده قند  دیگق 

نوشتن  به جای  هم  موقرد  قین  در  ص289(.  مقکزی:  جنگ، 

توضزح، قستفاده قی چنگک یا ذکق توضزح در پانوشت گویاتق 

بود، قما در موقردی متف همزن قاعده رق رعایت نکقده قند. ما 

در قین جا تنها نمونه قی قی قیزوده ها رق ذکق مف کنزم:

همو،  325؛   ،1398 )همو،  قممدی«  قی  مقبعف  »مسمط   

علف  مدح  در  »سقوده قی  ص193(؛  مقکزی:  جنگ، 

327؛ همو، جنگ،   :1398 علزه قلسالح قی قممدی« )همو، 

قی  نصزققلدین  مدح  در  »قصزده قی  ص194(؛  مقکزی: 

قممدی« )همو، 1398: 329؛ همو، جنگ، مقکزی: ص197(؛ 

 :1398 755ه.ق(« )همو،  »قی شاعقی نامعلوح )به سال 

349؛ همو، جنگ، مقکزی: ص214(؛ »قی نجم محتاج )به 

تاریخ 746ه.ق(« )همو، 1398: 368؛ همو، جنگ، مقکزی: 

 :1398 )همو،  نامعلوح«  قی شاعقی  »قطعه قی  ص224(؛ 

439؛ همو، جنگ، مقکزی: ص258(.

ف مف توقن گفت بسیاری قی قسامف شاعققنف 
ّ
در نگاهف کل

قیزودۀ  آمده قست،  »قی«  با  قشعار  عنوقن  پایان  در  که 

مصّححان قست:

مقکزی:  جنگ،  همو،  420؛   :1398 )همو،  قمزن قلدین«  »قی   

جنگ،  همو،  453؛   :1398 )همو،  مساح«  »قی  ص249(؛ 

همو،  461؛   :1398 )همو،  سلزمف«  »قی  ص267(؛  مقکزی: 

جنگ، مقکزی: ص271(؛ »قی تومزدی« )همو، 1398: 480؛ 

 :1398 )همو،  »قی شکقی«  مقکزی: ص280(؛  جنگ،  همو، 

521؛ همو، جنگ، مقکزی: ص305(.

قختزار  در  رق  جنگ  قصل  که  رف 
ّ
محر بققی  قیزوده ها  قین 

ندقرد قیجاد قبهاح مف کند و قلبته قین قبهامات به رقمتف در 

ویققست بعدی قابل ریع هستند.  

ج یتع

نصـقت ـ  »قشـعار   .)1377( )به کوشـش(  قیـقج  قیشـار، 

رقیی، شـهاب سـمنانف و ممـزۀ کـوچ ورقمزنـف همـققه بـا 

ایـران.  اسـالمی  میـراث  در:  قمامزـه«.  منثـور  رسـالۀ 

به کوشـش رسـول جعفقیـان. دیتـق هفتـم. قـم: کتابخانـۀ 

مقعشف. ص239-189.

تاریـخ ـ  در  »جسـتجویف   .)1391( مهـققن  قیشـاری، 

مناقب خوقنـف و قشـاره هایف بـه منظومۀ علف نامه«. در: عشـق 

و شباب و رندی. تهققن: چشمه. ص67-33.

ــــــــــــــ )1382(. فتوت نامه ها و رسـائل خاکساریه. ـ 

تهققن: پژوهشگاه علوح قنسانف و مطالعات یقهنگف.

قنـوری قبزـوردی )1337(. دیوان. به کوشـش سـعزد نفیسـف. ـ 

تهققن: پزقوی.

مه(ـ 
ّ
قیمانف، بهقوی )1394( ← عّصار تبقیزی، 1394 )مرد

پارسـاپور، یهـقق و قکـقح کقمـف )1398( ← علـف بـن قممد، ـ 

مه(
ّ
1398 )مرد

یّـات اشـعار. تصحزـح و تعلزق ـ 
ّ
ثنایـف  مشـهدی )1395(. کل

قمتققح رضایف. قم:  مجمع ذخائق قسالمف .                

جهانبخـش، جویا )قردیبهشـت 1394(. »کسـف مشـکلف بقد ـ 

پیـش علـف)ع(... ریشـه جویف و پیشـینه کاوی مکایتـف قی 

بوستان سعدی«. سعدی پژوهی، ش 18: 152-117. 

مرزرـف، یـقیقح )1400(. مـوش و گربۀ عبید زاکانی: پیشـینه، ـ 

دگردیسی، روایت ها. تهققن: ثالث.

دقنش پـژوه، محّمدترـف )1340(. فهرسـت کتابخانـۀ مرکـزی ـ 

دانشگاه تهران. ج12. تهققن: دقنشگاه تهققن.

ذوقلفرـاری، مسـن )1375(. »بحـق طویـل«. در: دانشـنامۀ ـ 

 ،2 عـادل. ج  نظـق غالمعلـف مـدقد  ییـق  اسـالم.  جهـان 

ص284-282.

مه(ـ 
ّ
رستاخزز، عباس )1390( ← سلزمف تونف، 1390 )مرد

رضف قلدیـن آرتزمانـف )1346(. دیـوان. به کوشـش محّمدعلف ـ 

قمامف. تهققن: کتابفقوشف خزاح.

ـــــــــــــــ )1373(. دیـوان. به کوشـش قممـد کقمف. ـ 

تهققن: ما.

ح، ممزـده )یمسـتان 1388(. »چهـار قصزـده قی ـ 
ّ
سـلطانف مرد
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قیجنگف شـاعق شـیعف ققن نهـم«. نامـۀ بهارسـتان، دورۀ دوح، 

سال 2، ش6: 292-285.

و تصحزـح ـ  مـه 
ّ
مرد بـا  دیـوان.   .)1371( سـلمان سـاوجف 

قبوقلراسم مالت. تهققن: ما.

سـلزمف تونـف )1390(. دیوان. به کوشـش عبّاس رسـتاخزز، با ـ 

مۀ مسن عاطفف. تهققن : کتابخانۀ مجلس.                                               
ّ
مرد

سـنایف، قبوقلمجـد )1388(. دیـوان. به سـعف و قهتماح مدّرس ـ 

رضوی. تهققن: کتابخانۀ سنایف.

قح )1390(. جنگ مداح: تشـیع و والی اهل ـ 
ّ
عبدقلکقیـم مـد

بیـت در ادب قدیم فارسـی. به کوشـش قمزنه محالتـف. تهققن: 

کتابخانۀ مجلس.

عّصـار تبقیـزی )1394(. مهر و مشـتری )تصویق دسـتنویس ـ 

کتابخانـۀ عارف مکمـت مدینـه(. پژوهـش بهـقوی قیمانـف. 

تبقیز: آیدین.

مه(ـ 
ّ
عطا مسین )1320( ← گیسودرقی، 1320 )مرد

مـه، تصحزح ـ 
ّ
عطـار، یقیـد قلدیـن )1386(. مصیبت نامه. مرد

و تعلزرات محّمدرضا شفزعف کدکنف. تهققن: سخن.

مـه، تصحزـح و ـ 
ّ
ـــــــــــــــ )1384(. منطق الطیـر. مرد

تعلزرات محّمدرضا شفزعف کدکنف. تهققن: سخن.

علـف بـن قممـد )کتابـت 844ق(. جنـگ علـی بـن احمـد. ـ 

دستنویس شمارۀ 3528 کتابخانۀ مقکزی دقنشگاه تهققن.

سـدۀ ـ  شـیعی  اشـعار  جنـگ   .)1398( ـــــــــــــــ 

9-11ق. تحرزـق و تصحزـح یهـقق پارسـاپور و قکـقح کقمـف. 

تهققن: کتابخانۀ مجلس.

یقشـته، محّمدقاسـم )1391(. تاریـخ فرشـته. ج2. تصحزح و ـ 

تعلزـق و توضزـح و قضایـات محّمدرضـا نصزـقی. تهـققن: 

قنجمن آثار و مفاخق یقهنگف.

یزقویبخـش، پژمـان )1394(. »پققکنده هـای قیققن شناسـف«. ـ 

بخارا، ش108 )مهق و آبان(: 291-273.

گیسودرقی، سیّد محّمد مسینف )1320(. مجموعۀ یازده رسایل. ـ 

به قهتماح و تصحزح عطا مسین. مزدرآباد دکن: بققف پقیس.

نظزـقی نیشـابوری )1340(. دیـوان. بـا مرابلـه و تصحزـح ـ 

ا. تهققن: قمزقکبزق و یوقر.
ّ
مظاهق مصف

مه(ـ 
ّ
نفیسف، سعزد )1337( ← قنوری، 1337 )مرد

ـــــــــــــــ )1379(. دیـوان. بـا تصحزـح و تعلزرـات ـ 

محّمدرضا طاهقی )مسقت(. تهققن: نگاه.




