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هجده بیت نویافته از شیخ نجمالدّین رازی
به استاد دکتر محمود مدبّری به پاس کتاب اشعار شیخ نجمالدّین رازی «دایه»
دکتر سلمان

ساکت2

چکیده
در کتابخانة مجلس شورای اسلامی ،سفینهای متعلّق به سدة دهم هجری وجود دارد کهه آن
را میتوان سومین بیاضی دانست که به دو سفینة یحیی توفیق (مورّخ  457ق – ).گردآوردة
سعدالدّین الهی /آلهی  -و جُنگ  17751کتابخانة گهن بخش (بههاحتمال بسهیار متعلّهق بهه
اواخر قرن هشتم هجری) شباهت بسیار دارد .گرچه میرافضلی در نوشتار اخیر خود« ،پنجاه
و نه» بیت نویافته از نجم دایه را از این سه سفینه فراهم آورده و بهویژه اشعار شناختهشهده
و نویافتة نجم رازی در جُنگ  17751کتابخانة گن بخش را بهتمامی شناسانده ،امّها در ایهن
نوشتار« ،هجده» بیت نویافتة دیگر از مجموع «صد و پانزده» بیت موجود در این سه سفینه،
که با بررسی دو سفینة یحیی توفیق و جُنگ  537کتابخانة مجلهس بهه دسهت آمهده ،ارائهه
گردیده است .از این مجموع ،بهاحتمال «سی و هشت» بیت از نجم رازی است ،چراکهه در
توسهم میرافضهلی
منابع دیگر نیز به نام او آمده است؛ «پنجاه و نه» بیت نویافته نیهز پیشهتر ّ
شناسانده شده و «هجده» بیت نیز در شمار ابیات نویافته است (در متن با حهرو

درشهت/

پر برجسته شده) که در این نوشتار ارائه شده و تا امروز در دیگر منابع و بهه نهام او نیامهده
است.
کلیدواژهها :سفینه ،شعر ،سعدالدّین الهی /آلهی ،ابیات نویافته ،نجمالدّین رازی.
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 -1مقدّمه

نجمالدّین ابوبکر عبدالله بن محمّد بن شاهاور بن انوشروان ابیالنّجیه الاسهدی الهرّازی ،مهتخلّ

بهه

«نجم» و «نجم رازی» و معرو به «دایه» ،به سال  543ق .در ری بهه دنیها آمهد و در سهال  157ق .در
بغداد درگذشت .نجمالدّین از صوفیان بنام سدة ششم و نیمة نخست قرن هفتم هجهری اسهت کهه بهه
سلسلة کبرویّه منتس بود و نجمالدّین کبری تربیت او را به مجدالدّین بغدادی سپرده بهود .نجهم دایهه
علاوه بر نویسندگی ،همچون بیشتر صوفیه شعر نیز میسروده که در آثار خود آنها را آورده و در اغله
منابع نیز مختصری از احوال او با نمونههایی از شعرش ذکر شده است که در مجمهوع مهیتهوان گفهت
تنها رباعیات او دلانگیز و لطیف و سرشار از سوز و گدازند .مقام ادبی نجمالهدّین «در شهعر ،فروتهر از
مقام او در نثر است .مجموعة شعرهایی که مسلّماً از اوست ،چندان زیاد نیست .قصاید کوتاه و غزلهها
و رباعیاتی است که هنوز در مجموعهای گردآوری نشده است ،ولی در تذکرههها شهعرهایی از او نقه
شده و خود نیز در خلال نوشتههایش از آثار خویش نق کرده است» (شفیعی کدکنی.)25 :1331 ،
بهار دربارة شاعری و سبک شعر او معتقد است که در خلال نثرها ،آیات و احادیه و ربهاعیههای
لطیف و دیگر انواع شعر از پارسی و تازی یافت میشود که «بیشتر رباعیههای آن از خهود نجهم دایهه
است» (بهار .)32/3 :1333 ،بهار در ادامه میگوید« :نجم دایه شعر به سبک سنایی مهیگویهد» (همهان).
همین نظرگاه را بهگونهای در کتاب اشعار شیخ نجمالدّین رازی «دایه» نیز میتوان یافت .مدبّری نیهز بها
فروتر دانستن اشعار نجمالدّین نسبت به نثرش ،معتقد اسهت کهه سهبک شهعر نجهمالهدّین «در قصهیده
اغل

به سبک خراسانی در اواخر قرن پنجم و اوای قرن ششم ،خصوصاً سنایی نزدیک است .امّها ایهن

سبک بهخصوص در رباعی تفاوت دارد» (مدبّری.)7 - 3 :1313 ،
به باور ریاحی استنباط بهار در باب مختصّات شعر نجمالدّین تنهها بهر مبنهای قصهیدة منقهول از او
بوده و نمیتواند ملاک سبک کلیّة اشعار او باشد و حق این است که با توجّه به همة آثارش در اینبهاره
داوری شود (رک :ریاحی .)55 – 57 :1352 ،ریاحی سپس نتیجه میگیرد که هرچند گذشته از قصهیدة
مذکور در سبکشناسی بهار ،یک مثنوی هفده بیتی نیز از اشهعار نجهم دایهه در مرصهادالعباد آمهده کهه
شباهت تام به سخن سنایی در حدیقةالحقیقه دارد ،با ایهن حهال «نشهانة تهیثیر سهخن سهنایی در شهعر
نجمالدّین زیاد نیست» (همان) .نگارندگان این سطور نیز با استاد ریاحی و بهویژه زنهدهیاد زرّیهنکهوب
همنظراند که «با آنکه بعضی اشعار از جمله یک دوبیتی با لهجة رازی و یک قصهیدة فلسهفی ههم از او
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در مرصادالعباد و مرموزات اسدی نق شده است ،ظاهراً دیوان شعر جداگانههای نهدارد و شهعر او ههم
آن اندازه نیست که آنچهه مرحهوم بههار دربهارة سهبک آن مهیگویهد ،در آن بهاب قابه تیییهد باشهد»
(زرّینکوب.)104 :1313 ،
مؤلّف کتاب اشعار شیخ نجمالدّین رازی «دایه» بر آن است کهه دیهوان شهعری از نجمالهدّین بهاقی
نمانههده و نههامی نیههز از آن نرفتههه اسههت (رک :مههدبّری .)7 :1313 ،او مجمههوع اشههعار نجههم رازی را از
رباعیات و چند قصیده و غزل و قطعه که بهطور عمده در سه کتاب منثور او به مناسبتههای گونهاگون
آمده ،سیصد و نود و یک بیت دانسهته و بهر آن اسهت کهه همچنهان «تعهدادی نیهز در کته تهذکره و
جُنگهای خطّی و کتابهای صوفیان به نام او وارد گردیده است» (همان).
یکی از جُنگهای مهم و قاب اعتنا که شماری از اشعار نجمالدّین رازی  -چه اشهعار شهناختهشهده
و چه اشعار نویافته  -در آن وجود دارد ،جُنگ  537کتابخانة مجلس 1است کهه سهومین بیاضهی اسهت
که به دو سفینة یحیی توفیق (مورّخ  457ق - ).که سعدالدّین الهی /آلههی ،2از سخنشناسهان سهدههای
هفتم و هشتم هجری آن را گرد آورده است  -و جُنگ  17751کتابخانة گهن بخش (متعلّهق بهه اواخهر
قرن هشتم هجری) ،شباهت بسیار دارد.
به دیگر سخن ،گردآورندة جُنگ  17751کتابخانة گن بخش در اواخر سدة هشتم هجری بها حفه
ساختار اصلی سفینة یحیی توفیق و البتّه تغییراتی در ضهبم اشهعار ،گزیهدهای از آن فهراهم آورده و دو
قرن بعد ،جامعی دیگر با تلخی

و گاه جایگزین کردن ابیاتی از شعرای همروزگارش به جهای برخهی

از گویندگان آن دو بیاض ،سفینهای جدید و دیگرگون از دو جُنگ پیشین ترتیه
علیرغم شباهت ظاهری این سه سفینه در تبوی

داده اسهت .بنهابراین

موضوعی ،سه اثر مسهتق و جهدا از ههم بهه شهمار

میآیند که در «شاعران» و «تعداد ابیات نق شهده» از هریهک از آنهان ،بها یکهدیگر تفاوتههای جهدّی
دارند ،البتّه این تمایز در جُنگ  537کتابخانة مجلس آشکارتر است.3
این سه سفینه به ترتی موضوعی مرتّ

و به شصت و نه باب تقسیم شدهاند .سفینة یحیهی توفیهق

دوازده باب را ندارد و تنها پن بهاب ،یعنهی بابههای دههم تها چههاردهم از جُنهگ  17751کتابخانهة
گن بخش باقی مانده و سفینة  537کتابخانة مجلس نیز فاقد چهار باب ،یعنی بابهای چه و یکهم تها
چه و چهارم است (برای آگاهی بیشتر دربارة بابهای ایهن سهفینه ،رک :چترایهی.)45 – 43 :1332 ،
این سه جُنگ از جنبة «موضوعات» مختلف بابها و نیز از حیه «تعهداد» اشهعار و همچنهین «تعهدّد»
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شاعران ،دارای حوزة گستردهای هستند و گردآورنهدگان در انتخهاب اشهعار ،از بیشهتر سهخنوران و در
بیشتر قال ها اشعاری را برگزیدهاند.
 -2پیشینة تحقیق

افزون بر اشارات کوتاه تذکرهنویسان ،تا آنجا که نگارندگان اطّلهاع دارنهد ،دربهارة موضهوع ایهن مقالهه،

فض تقدّم از آنِ مدبّری ( )1313و کتاب محقّقانة ایشان با عنوان اشهعار شهیخ نجمالهدّین رازی «دایهه»
است .مؤلّف با استفاده از منابع خطّی و چاپی بسیار ،به شرح کوتاه احوال و آثار نجم دایه و گهردآوری
اشعار او از منابع کهن و اصی پرداخته و هرچند به منابع بسیاری مراجعه کرده است ،امّا در اثهر ایشهان
سه کاستی وجود دارد :نخست اینکه این کتهاب ،تمهامی اشهعار نجهمالهدّین را در بهر نمهیگیهرد و بها
جستجو در دیگر منابع ،همچنان اشعاری به نام نجم دایه یافت خواهد شد کهه سهفینة حاضهر یکهی از
آنهاست .دیگر آنکه در این اثر به بخشی از اشعار منسوب به نجم رازی و نیز دیگر سهخنوران اشهارهای
نگردیده است و در این اثر گاه سرودهها و بهخصوص رباعیاتی به نجم رازی نسبت یافته که یها محه ّ
تیمّ جدّی است و یا بهقطع از این عار شاعر نیست .بنابراین باید در تعداد ابیات واقعی نجهم رازی،
چه «سیصد و نود و یک بیت» که نظر مدبّری ( )7 :1313است و چه «دویست و پنجهاه بیهت» کهه بهه

نوشتة ریاحی ،مجموع اشعار موجود نجمالدّین است که در مرصادالعباد و مرمهوزات و رسهالة عقه و
عشق آمده (رک :ریاحی ،)57 :1352 ،بازنگری اساسی صورت گیرد .سوم آنکه برخی از ابیات در ایهن
کتاب ،دارای ضبمهایی مغلوط و تحریف شده هستند که ضبم اشعار در این سهفینه ،آنهها را اصهلاح و
ما را به ضبم اصی تر و فهم بهتر اشعار دایه رهنمون میسازد.همچنین در اواخر سهال  ،1337محمّهدی
کتاب اشعار نجمالدّین رازی را با مقدّمه ،تصحیح و توضیح روانة بهازار کهرد کهه در سهال  ،1335سهیّد

علی میرافضلی مقالهای محقّقانه با نام «اشهعار نجمالهدّین رازی و شهرکا نقهد و بررسهی کتهاب اشهعار
نجمالدّین رازی» در نقد و بررسی آن منتشر کرد و ضعفهای عمدة آن اثر را نشان داد.
میرافضلی پس از نقد آن کتاب ،در پایان نوشتار خود ،اشعار منسوب به نجهم دایهه را از پهن منبهع
کهن نق میکند که سه منبع آن ،همین سه سفینة مورد اشهاره در ایهن نوشهتار اسهت .امّها در پهژوهش
ارزشمند ایشان سه کاستی وجود دارد :نخست آنکه اشهعار نقه شهده از دو سهفینه در نوشهتار ایشهان
کام نیست .در جُنگ نخست ،یعنی سفینة یحیی توفیق« ،هفده» بیت از نجهم دایهه آمهده ،حهال آنکهه
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میرافضلی ( )33 :1335تنها «یازده» بیت را از نجم رازی نق کرده و در جُنهگ  537کتابخانهة مجلهس،
«پنجاه و دو بیت» از نجم دایه آمده ،امّا میرافضهلی تنهها «چههارده» بیهت را از نجهم رازی آورده اسهت
(رک :همان .)37 ،دوم آنکه در مقالة ایشان ابیات بازیافته از این سه جُنگ ،در دیگهر منهابع ،جسهتجو و
با آنها مقابله نشهده اسهت و ایهن جسهتجو و مقابلهه ،جهدای از اثبهات اصهالت انتسهاب بهرای اشهعار
شناختهشدة نجم دایه ،بهواقع ضبمهایی تازه و گاه اصی را از اشعار او ارائه میدهد که میتوانهد بهرای
فهم بهتر اشعار پیش روی مخاط قرار گیرد .سوم آنکه در بررسی ایشان از اشعار سه بیهاض ،مجمهوع
ابیات در یک سفینه ،ابیهات نویافتهه (بهدون کسهر تکهرار ابیهات در دو جُنهگ دیگهر) ،ابیهات نویافتهة
اختصاصی (با کسر تکرار ابیات در دو سفینة دیگر) ،ابیات نویافتة مشهترک بها دو سهفینة دیگهر ،ابیهات
پیشتر شناختهشدة مشترک با دو بیاض دیگر و نیز ابیات پیشتر شناختهشهدة اختصاصهی در ههر جُنهگ
بهطور دقیق مشخّ

نیست و در نتیجه در نوشتار ایشان نمیتوان به مجموع دقیق ابیهات شناختهشهده

و نویافتة نجم دایه پی برد .گذشته از این ،دیگر تذکرهها کهه از اشهعار نجهم دایهه سهخن گفتهانهد ،بهه
تبعیّت از منابع پیشینِ خود و رونویسی صر از یکدیگر ،تنها به شرح احوال و نق اشهعار تکهراری و
مح ّ تیمّ از او اکتفا کرده و گاه برخی از منابع به نقدی سطحی از اشعار او پرداختهانهد؛ بههطوری کهه
میتوان گفت ،با وجود این کوششهای سودمند ،در تصحیح مجدّد اشعار این صهوفی ،بایهد بهه منهابع
تازهای مانند سه سفینة مذکور توجّه ویژهای داشت تا بتوان ابیات نویافتة نجم رازی را بهه شهمار انهدک
اشعارش که بخشی از آنها نیز از میان رفته است ،افزود و با پژوهشی گستردهتر در دیگهر منهابع ،اشهعار
باقیماندة او را فراهم آورد.
 -3سنجش اشعار نجم رازی در سه سفینه
 -1-3سفینة یحیی توفیق

در این سفینه« ،نوزده» بیت از نجم دایه آمده که میرافضلی پیشتر تنها «یهازده» بیهت نویافتهة اختصاصهی
آن را شناسانده است« .سیزده» بیت از این اشعار تازه در دو جُنگ دیگر نیامده است .همچنهین «چههار»
بیت نویافته در این بیاض ،در جُنگ  537کتابخانة مجلس آمده است« .دو» بیت از اشهعار شهناختهشهدة
نجم رازی نیز که در این سفینه آمده ،در دو بیاض دیگر نیامده است.
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سفینة یحیی توفیق
مجموع ابیات

13

ابیات نویافته

14

ابیات نویافتة اختصاصی

13

ابیات نویافتة مشترک با جُنگ  537کتابخانة مجلس

7

ابیات پیشتر شناختهشدة اختصاصی

2

ابیات نویافتة اختصاصی پیشتر شناختهشده توسّم میرافضلی

11

ابیات نویافتة اختصاصی شناختهشده توسّم نگارندگان

1

 -2-3جُنگ  14441کتابخانة گنجبخش

در ایههن جُنههگ کههه پیشههتر میرافضههلی ( )33 – 30 :1335تمههامی ابیههات شناختهش هده و نویافتههة آن را
شناسانده« ،شصت و چهار» بیت از نجم رازی آمده که «چه و دو» بیهت آن نویافتهه اسهت و «سهی و
پن » بیت از این اشعارِ تازه در دو سفینة دیگر نیامده است .همچنهین «هفهت» بیهت از مجمهوع اشهعار
نویافته و «نه» بیت از مجموع اشعار شناختهشهده کهه در جُنهگ  17751کتابخانهة گهن بخش آمهده ،در
سفینة  537کتابخانة مجلس نیز ذکر شده است .گفتنی است در جُنگ  17751کتابخانة گهن بخش «دو»
بیت نویافته در میان ابیات شناختهشدة نجمالهدّین کهه انتسهاب آنهها بهه او قطعهی اسهت ،وجهود دارد.
همچنین «شانزده» بیت از اشعار شناختهشدة نجم رازی کهه در ایهن سهفینه آمهده ،در دو بیهاض دیگهر
نیامده است.
ذکر این نکته بایسته اسهت کهه در جُنهگ  17751کتابخانهة گهن بخش« ،شهانزده» بیهت از اشهعار
شناختهشده و «سی و چهار» بیت از اشعار نویافتة نجم رازی بهاشتباه در شمار ابیهات «عمیهد کمهالی،»7
یعنی امیر عمید کمالالدّین جمالالکُتّهاب کمهالی البخهاری (عهوفی ،)131/1 ،1311 ،از مشهاهیر امهرا و
کتّاب عهد سلجوقی و از شعراى آل سلجوق و معاصر و مدّاح سلطان سهنجر (حهک 552 – 511 :ق).
آمده است که نگارندگان نیز در جای خود ،به این موضهوع اشهاره و بها کمهک دیگهر منهابع ،انتسهاب
بخشی از اشعار شناختهشده در این بخش از جُنگ را به نجم دایه اثبات کردهاند.

سال پنجاه و یکم
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جُنگ  17751کتابخانة گن بخش
مجموع ابیات

17

ابیات نویافته

72

ابیات نویافتة اختصاصی

35

ابیات نویافتة مشترک با جُنگ  537کتابخانة مجلس

4

ابیات پیشتر شناختهشدة مشترک با جُنگ  537کتابخانة مجلس

3

ابیات پیشتر شناختهشدة اختصاصی

11

ابیات نویافته در میان ابیات پیشتر شناختهشده

2

ابیات نویافتة اختصاصی پیشتر شناختهشده توسّم میرافضلی

35

 -3-3جُنگ  434کتابخانة مجلس

در این جُنگ« ،پنجاه و دو» بیت از نجم رازی آمده است که با کسر «چهار» بیت مشهترک نویافتهة ایهن
جُنگ با سفینة یحیی توفیق و نیز «هفت» بیت مشترک نویافتة جُنهگ  537کتابخانهة مجلهس بها جُنهگ
 17751کتابخانة گن بخش و نیز «نه» بیت شناختهشدة مشترک میهان آن دو (جمعهاً بیسهت بیهت) ،بهه
«سی و دو بیت» خواهد رسید« .هجده» بیت در جُنگ  537کتابخانة مجلهس نویافتهه اسهت کهه در دو
سفینة دیگر نیز نیامده است و پیشتر میرافضلی تنها «شش» بیت از آنها را شناسانده است .گفتنهی اسهت
در این جُنگ «پن » بیت نویافته در میان ابیات شناختهشهدة نجمالهدّین کهه انتسهاب آنهها بهه او قطعهی
است ،وجود دارد .همچنین «چهارده» بیت از اشعار شناختهشدة نجم رازی که در ایهن سهفینه آمهده ،در
دو بیاض دیگر نیامده است.
جُنگ  537کتابخانة مجلس
مجموع ابیات

52

ابیات نویافته (بدون کسر تکرار ابیات در دو سفینة پیشین)

23

ابیات نویافتة اختصاصی (با کسر تکرار ابیات در دو جُنگ پیشین)

13

ابیات نویافتة مشترک با سفینة یحیی توفیق

7

ابیات نویافتة مشترک با جُنگ  17751کتابخانة گن بخش

4

ابیات پیشتر شناختهشدة مشترک با جُنگ  17751کتابخانة گن بخش

3

ابیات پیشتر شناختهشدة اختصاصی

17
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جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)
ابیات نویافته در میان ابیات پیشتر شناختهشده

5

ابیات نویافتة اختصاصی پیشتر شناختهشده توسّم میرافضلی

1

ابیات نویافتة اختصاصی شناختهشده توسّم نگارندگان

12

 -4ابیات
 -1-4ابیات موجود در سفینة یحیی توفیق

آنچه به ترتی ِ برگهای این جُنگ در ذی خواهد آمد ،هشت بیت از نجم دایهه اسهت کهه میرافضهلی
( 5)33 :1335نیز پیشتر یازده بیت نویافتة این سفینه را شناسانده است .دو بیهت شناختهشهده بهه همهراه
شش بیت نویافته که در متن با حرو درشت (پر) برجسته شده ،بدینگونه است:
شیخ نجمالدّین دایه
هررش ش ر

برررش چ رررشه ز خرررو نشرررا ب یرررشد

کرره دو چش ر م اشررپ پاشررد

نررررم ره رررربر ف ررررا ب یررررشد

خرررواهم کررره ز نرررم ف رررا برررش ر

1

***
و له
از کررس وفررا مجررو کرره برره ررالم وفررا ن انررد
بنشررین نشیرر وار کرره یررپ شررنا ن انررد [ 11پ]
صرررحکت کشانررره کرررشد و وفرررا از میانررره رفرررت
زیرررن هرررش دو د بکُرررش کررره بررره ایّرررا مرررا ن انرررد
در گررررشد چارگوشررررة ایررررن سررررشمهدا دهررررش
از ب ررررش درد چشررررم ،جرررروی توتیررررا ن انررررد
امرررشوز در زمانررره بررره جرررس درد هررری نی رررت
بررا درد صررکش کررن کرره برره ررالم دوا ن انررد [ 14ر]

 .1سفینة یحیی توفیق :بگیردد (حر

پنجم خم خورده).
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این چهار بیت نویافته بدون اختلا در برگ  31ر جُنگ  537کتابخانة مجلس نیز آمده اسهت (نیهز
رک :میرافضلی.)37 :1335 ،
***
شیخ نجمالدّین دایه
تههههو چههههه دانههههی چههههه آرزومنههههدم

بهههههه جمهههههال تهههههو ای سهههههتودهفعال؟

شهههادی جهههان مهههن بهههه دیهههدن تسهههت

عیهد ،خلهق را بهه هلهال [ 41پ]

چون ش

این ابیات با اختلافات «به جناب تو ای خجستهخصال» و «شادی حهال مهن بهه دیهدنِ تسهت» بهه
همراه یک بیت دیگر در عرفاتالعاشقین بهصورت زیر آمده است:
بهههه نهههوا در فتهههد چهههو تهههو گههههری

منبههههع لطههههف و معههههدن افضههههال
(اوحدی بلیانی)7271/4 :1333 ،

همچنین در پانوشت آتشکدة آذر و در اشعار شیخ نجمالدّین رازی «دایه» با اختلا «به حیهات تهو
ای خجستهخصال» آمده است (رک :آذر بیگدلی :1370 – 1333 ،بخهش سهوم1111/؛ مهدبّری:1313 ،
.)33 - 3
 -2-4ابیات موجود در جُنگ  14441کتابخانة گنجبخش

میرافضلی در نوشتار خود ،به ترتی ِ برگهای این سفینه ،شصت و چهار بیت از نجمالدّین را یافته کهه
چه و دو بیت آن نویافته است .بخشی از اشعار نجم رازی در این بیاض ،ابیاتی دربهارة گه و فصه
بهار است و نیز خطاب به ساقی و می و بخش دیگر در وصف دل و عشق .امّا نگارندگان بهه دو دلیه
بر آن شدند تا با آوردن این ابیات نویافتة پیشتر شهناختهشهده در ایهن بخهش از نوشهتار ،بهه دو ههد
دست یابند :نخست آنکه در مقالة میرافضلی ابیات پیشتر شناختهشده و نویافته مشهخّ

نشهده اسهت،

بنابراین نگارندگان در اینجا تنها به اشعار پیشتر شناختهشدة نجهم دایهه در ایهن جُنهگ اشهاره کردنهد و
اصالت انتساب آنها را با استفاده از دیگر منابع نشان دادند .پیداسهت از ایهن رهگهذر ،ابیهات دیگهر ،در
نوشتار میرافضلی در شمار اشعار نویافته خواهد بود .دیگر آنکه گاه نگارندگان دربهارة برخهی از ابیهات
این جُنگ ،گفتههایی دارند که به گمان آنان نق آنها در ذیه ایهن اشهعار پیشهتر شناختهشهده خهالی از
فایده نیست.

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)
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شمارة دوم

لنجمالدّین دایه
صهههحرا بهههه گههه و لالهههه بیاراسهههتهاند

در عهههیش فهههزوده و ز غهههم کاسهههتهاند

در خههاک ،عروسههان چمههن خفتههه بدنههد

امهههروز قیامهههت اسهههت و برخاسهههتهاند

این رباعی در آتشهکدة آذر و کتهاب اشهعار شهیخ نجمالهدّین رازی «دایهه» آمهده اسهت (رک :آذر
بیگدلی :1370 – 1333 ،بخش سوم1113/؛ مهدبّری 11 :1313 ،و نیهز میرافضهلی .)30 :1335 ،گفتنهی
است این رباعی به همین صورت در برگ  105ر جُنگ  537کتابخانة مجلس نیز در شمار اشعار نجهم
دایه آمده است.
***
للشّیخ نجمالدّین دایه [ 205ر]
سهههاقی تههههو بیههههار بههههاده زان پههههیش

کِهههم دسهههت اجههه دههههان بگیهههرد

زان بههههاده کههههه از پیالههههه عکسههههش

حههههالی گُهههه و ارغههههوان بگیههههرد

باشررررد کرررره ره نررررم دو ررررالم

برررش سرررینه مررری م رررا ب یرررشد

تنها دو بیت نخست با اختلا «حال گ ارغوان بگیرد» ،به جای مصراع چههارم ،در کتهاب اشهعار
شیخ نجمالدّین رازی «دایه» آمده است (رک :مهدبّری .)31 :1313 ،میرافضهلی ( )30 :1335نیهز پیشهتر
این سه بیت را در نوشتار خود آورده است .گویا این ابیات بخشی از دو بیتی است کهه بهر همهین وزن
و قافیه در سفینة یحیی توفیق با مطلع «هر ش که دو چشهم اشهک پاشهد /بهر چههره ز خهون نشهان
بگیرد» آمده (رک :صفحة  )53و جامع جُنگ  17751کتابخانة گن بخش از همان شعر ،این سه بیهت را
بهگزین کرده است.
***
[و له]
ای پیههههر مغههههان مههههی مغههههانی درده

وآن جههههام گههههران خسههههروانی درده

حیف است که بهاده و مهیاش میخواننهد

آن مایههههههههة آب زنههههههههدگانی درده

این رباعی بدون اختلا در اشعار شیخ نجمالدّین رازی «دایهه» آمهده اسهت (رک :مهدبّری:1313 ،
.)25 - 27
***

سال پنجاه و یکم
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و له
بهههههه صهههههبا پیهههههام دادم کهههههه ز روی مهربهههههانی
سهههحری بهههه کهههوی آن 1بهههت گهههذری کهههن ار تهههوانی
چهههو رسهههی بهههه آسهههتانش بهههه ادب زمهههین ببوسهههی
ز مههههن ای صههههبا پیههههامی بههههدهی بههههدو نهههههانی
سههههر زلههههف مشههههکبارش بههههه ادب مگههههر گشههههایی
ز نسههیم زلههف ،بههویی 2بههه مشههام جههان رسههانی [ 273ر]
این سه بیت تنها در عرفاتالعاشقین و بدون اختلا در شمار اشعار نجهم رازی آمهده اسهت (رک:
اوحدی بلیانی .)7277/4 :1333 ،گفتنی است در نوشتار میرافضلی این سه بیت و نیز اشهعار پهس از آن
تا تکبیت «گوی دلی کجاست به میدان روزگار - »...مگر دو بیت با مطلع «دعویّ عشق جانهان در ههر
دهان نگنجد /وصف جمال رویش در ههر زبهان نگنجهد» ( -رک :میرافضهلی )31 :1335 ،و نیهز یهک
رباعی با مطلع «دل بردی و جان میبریَم ،سامان چیست؟» (همان ،)32 ،که در جُنهگ  17751کتابخانهة
گن بخش به عمید کمالی منسوب است ،در شمار اشعار نجم دایه آورده است .گفتنی است این اشهعار
در برگهای  171ر –  171پ جُنگ  537کتابخانة مجلهس بهه نجهم رازی منسهوب اسهت .همچنهین
میرافضلی «به مدد جُنگ اشعار کتابخانهة سهنا و سهایر منهابع» (میرافضهلی ،)35 :1335 ،ابتهدا و انتههای
اشعار نجم دایه را در این بخش آشفته از جُنگ  17751کتابخانة گن بخش مشخّ

کرده و «بیسهت و

پن » بیت دیگر را به نجم دایه نسبت داده است ،هرچند تنهها دو بیهت از ایهن ابیهات در جُنهگ اشهعار
کتابخانة سنا ( 537کتابخانة مجلس) آمده است و گویا ایشان به مدد دیگر منابع ،ایهن اشهعار را از نجهم
رازی دانستهاند .این بیست و پن بیت با مطلعهای زیر آغاز میشوند« :چهو تهو دادهای قهرارم بهه قهرار
بیقراری /من مستمند بی تو ز (میرافضلی :31 ،به) کجا قرار دارم»؛ «گفتی کهه دلهم کجاسهت اینهک»...؛
«من زاهد و عالم و بسامان بودم»...؛ «حُسنت ز ازل به عشهق قلّاشهم کهرد»...؛ «دل بسهتة مههر دلربهایی
دارم»...؛ «دل عشق تو را نخست آسان دانست»...؛ «دلدادة عشهق تهو سهرافزاناناند»...؛ « دل جهز بهه دو
 .1جُنگ  17751کتابخانة گن بخش :ای ( )؛ متن مطابق سفینة  537کتابخانة مجلس و عرفاتالعاشقین.
 .2سفینة  537کتابخانة مجلس :ز نسیم مشک بویی.
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زلف مشکبارش مدهید»...؛ «دل ز آتش عشق تهو چنهان میسهوزد»...؛ «عشهق تهو بهه ههر هواپرسهتی
نرسد»...؛ «گر عاشق تو دلبر زیبا نیمی»...؛ «خرّم دل آنکس که تو یارش باشی »...و «بها دل گفهتم« :بگهو
که حالت چون است» (رک :همان .)33 – 31 ،گفتنی است نگارندگان دلی موجّهی برای انتسهاب آنهها
به نجم دایه نیافتهاند.
***
[و له]
داغ آن بهههر جگهههر نداشهههتمی [ 273ر]

گههههر ز عشههههقت خبههههر نداشههههتمی

این بیت که بهاحتمال از یک غزل بهگزین شده ،در عرفاتالعاشقین بدینگونه آمده است:
گههههر ز عشههههقت اثههههر نداشههههتمی

داغ آن بههههههر جگههههههر نداشههههههتمی

عشهههق تهههو از کجههها و مهههن ز کجههها

گههههر ز حُسههههنت خبههههر نداشههههتمی

(اوحدی بلیانی7273/4 :1333 ،؛ نیز رک :مدبّری73 :1313 ،؛ میرافضلی)31 :1335 ،
***
[و له]
طلبم همه رضایش ،دل و جان دههم بهه دامهش

بکشههم همههه جفههایش ،نکشههم سههر از وفههایش

این بیت با دو اختلا «بکشم به جان جفایش نکشم سر از وفایش /طلبم همه رضایش دل و جهان
دهم برایش» در عرفاتالعاشقین و حاشیة آتشکدة آذر و نیز اشعار شهیخ نجمالهدّین رازی «دایهه» آمهده
است (رک :اوحدی بلیانی7277/4 :1333 ،؛ آذر بیگدلی :1370 – 1333 ،بخهش سهوم1111/؛ مهدبّری،
 33 :1313و نیز میرافضلی.)31 :1335 ،
***
و له
گهههر صهههبحدم ز سهههوز غمهههت دم بهههرآورم

گهههههرد از نههههههاد عهههههالم و آدم بهههههرآورم

سیلاب خرو د اگرش 1از دیرده سرش دهرم

طوفررا نررو برراز برره ررالم بررش ور

 .1سفینة  537کتابخانة مجلس - :اگر.
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چنههدان غههم اسههت بههر غمههم انههدر صههمیم دل

کههز غههم مجههال نیسههت کههه یههک دم بههرآورم

هههههر دم هههههزار بههههار فرومیبههههرم نفههههس

تا کهی نفهس فروبهرم 1و دم بهرآورم؟ [ 273ر]

میرافضلی ( )31 :1335پیشتر این ابیات را شناسانده است .همچنین تنها ابیات یکم و چهارم بها سهه
اختلا «گر صبحدم ز سوز غمت سر برآورم» و «هر دم هزار بار فرومیرود نفس» و نیز «تا کهی نفهس
فروبرم و غم برآورم» در کتاب اشعار شیخ نجمالهدّین رازی «دایهه» آمهده اسهت (رک :مهدبّری:1313 ،
.)33
در عرفاتالعاشقین نیز ابیات اوّل ،سوم و چهارم به نام نجم دایهه آمهده و مصهرع دوم بیهت پایهانی
بهصورت «تا کی نفس فروبهرم و غهم بهرآورم» آمهده اسهت (رک :اوحهدی بلیهانی.1)7270/4 :1333 ،

گفتنی است این ابیات در بخش دیگری از عرفاتالعاشقین و نیز در هفتاقلیم و شاعران قهدیم کرمهان
با دو اختلا «چندان غم است بر غمم اندر ضهمیر دل» و «تها کهی نفهس فروبهرم و غهم بهرآورم» بهه
«افض الهدّین کرمهانی» منسهوب اسهت (رک :همهان324/1 ،؛ رازی230/1 :1343 ،؛ میرافضهلی:1331 ،
)101

میرافضلی در بخش یادداشتهای اشعار افض الدّین کرمانی ،دربارة این ابیهات در عرفاتالعاشهقین
مینویسههد« :هفههتاقلیم و عرفههات بیههت مطلههع را ندارنههد» (میرافضههلی ،)121 :1331 ،حههال آنکههه در
عرفاتالعاشقین  ،بخش اشعار نجم دایه ،این مطلع آمهده (اوحهدی بلیهانی )7270/4 :1333 ،و تنهها در
بخش اشعار افض الدّین مطلع شعر ذکر نشده است (رک :همان.)324/1 ،
گرچه این چهار بیت در کتاب شاعران قدیم کرمان به نق از جُنهگ  17751کتابخانهة گهن بخش،4
هفتاقلیم و عرفاتالعاشقین 3به نام افض الدّین آمده و میرافضلی ( )121 :1331نیز از انتساب دو بیهت
از این ابیات به نجم دایه در برخی منابع سخن گفته ،امّا نگارندگان احتمال میدهند که ایهن ابیهات نیهز
در شمار اشعار نجمالدّین باشد ،زیرا مضمون این ابیات را در اشعار دیگهر او نیهز میتهوان یافهت (رک:
صفحة  .)53بنابراین گرچه بیت دوم در برخی منابع به نام افض الدّین نیز آمده ،امّها از رهگهذر انتسهاب
بیت دوم در برگ  171پ جُنگ  537کتابخانة مجلس به نجم رازی ،این بیت نیز باید در شهمار ابیهات
نویافتة او قرار گیرد.

 .1سفینة  537کتابخانة مجلس :فروبرم نفس.
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***
و له
دعههههویّ 1عشههههق جانههههان در هههههر دهههههان نگنجههههد
وصههههف جمههههال رویههههش در هههههر زبههههان نگنجههههد
خونههههههاب عاشههههههقانش روی زمههههههین بگیههههههرد
و افغهههههان بیهههههدلانش در آسهههههمان نگنجهههههد [ 273ر]
این دو بیت در کتاب اشعار شیخ نجمالدّین رازی «دایه» ذی یکهی از غزلیّهات او آمهده اسهت کهه
یکی از ابیات پایانی آن ،یعنی «نجما حدی

وصلش زنهار تا نگویی /کآن عقه درنیابهد و انهدر دههان

نگنجد» (رک :مدبّری 35 – 37 :1313 ،و نیز میرافضلی ،)31 :1335 ،از یک سو بهه همهان صهورت در
رسالة عشق و عق نجمالدّین نیز دیده میشود (رک :نجهم رازی )34 :1375 ،و از سهوی دیگهر بهدون
اختلا  ،در جُنگ  17751کتابخانة گن بخش به عمیهد کمهالی منسهوب اسهت .اشهاره بهه ایهن نکتهه
ضروری است که بیت «نجما حدی

وصلش زنهار تا نگویی /کآن عق درنیابد و اندر دههان نگنجهد»

(همان) ،در مکتوبات صدی ،3نوشتة شر الدّین مَنیَهری111( 10؟  432 -ق ).کهه در سهال  474ق .در
بِهار هند نوشته شده ،بدون اشاره به نام نجم دایه در مکتوب دههم آن بدینگونهه آمهده اسهت« :کسهی
گفته است:
بیت
نجمهههها حههههدی وصههههلش زنهههههار تهههها نگههههویی
کههههآن در زبههههان نیایههههد و انههههدر دهههههان نگنجههههد»11
(منیری ،مورّخ سدة  3ق 37 :ر)
***
[و له]
بیرررردلی کجاسررررت برررره میرررردا روزگررررار
کررش زلررد هنرردوی تررو برره چوگررا ن یبررشد [ 273ر]
 .1جُنگ  17751کتابخانة گن بخش... :عوی ( )؛ متن مطابق اشعار شیخ نجمالدّین رازی «دایه».37 ،
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مصرع نخست این بیت نویافته که پیشتر میرافضلی ( )31 :1335آن را شناسهانده ،در بهرگ  171پ
سفینة  537کتابخانة مجلس بهصورت «گویی دلی کجاست به میدان روزگار» آمهده اسهت کهه بهه نظهر
میرسد این ضبم با توجّه به واژة «چوگان» و ارتباط با اضهافة تشهبیهی «گهویی دلهی» (= گهوی دلهی؛
چون «ی» بدل از کسرة اضافه است) ،به معنای «دلی همچون گوی» ،ضبطی قاب اعتناسهت .میرافضهلی
( )31 :1335این مصراع جُنگ  17751کتابخانة گن بخش را بهصورت «گوی دلی کجاسهت بهه میهدان
روزگار» ضبم کرده ،حال آنکه ضبم جُنگ گن بخش همان است کهه در بالها آمهده ،یعنهی «آن بیهدلی
کجاست به میدان روزگار».
***
و له
ای حُسههن تههو را بههه عشههق لههایق چههو منههی

در عشههق تههو کههم فتههاد صههادق چههو [منههی]

تا چشم جههان چشهمة خورشهید شهده اسهت

معشههوقه چههو تههو ندیههد و عاشههق چههو [منههی]

این رباعی با اختلا «در عشق تو کم فتاد لایق چو منهی» در اشهعار شهیخ نجمالهدّین رازی «دایهه»
آمده است (رک :مدبّری.)24 :1313 ،
***
و له
دل قبلهههة جهههان جمهههال روی تهههو کنهههد

جههان از دو جهههان روی بههه سههوی تههو [کنههد]

در دیههههدة جههههان ،مردمههههک دیههههدة دل

خههاک کههف پههای سههگ کههوی تههو کنههد

این رباعی با اختلا «در دیده و جان ،مردمک دیهدة دل» در اشهعار شهیخ نجمالهدّین رازی «دایهه»
آمده است (رک :همان.)14 ،
[و له]
در عشههق [تههوام جهههان سههرایی] 1تنههگ اسههت

همچههون چشههمت دلههم فضههایی تنههگ اسههت

2

معههذور همههیدار کههه جههایی تنههگ اسههت

ای در دل مهههن سهههاخته منزلگهههه خهههویش
 .1از دیگر منابع افزوده شد.
.2

؛ میرافضلی ( )33 :1335این واژه را «خوش» خوانده است.
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این رباعی بدون اختلا در عرفاتالعاشقین ،ریاضالشّعراء ،حاشیة آتشکدة آذر ،ریاضالعهارفین و
نیز اشعار شیخ نجمالدّین رازی «دایه» آمده است (رک :اوحدی بلیانی7233/4 :1333 ،؛ والهه داغسهتانی،
1515/2 :1331؛ آذر بیگدلی :1370 – 1333 ،بخش سوم1114/؛ ههدایت233 :1335 ،؛ مهدبّری:1313 ،
 12و نیز میرافضلی.)33 :1335 ،
همچنین در خلاصةالاشهعار بها اختلها «ای در دل مهن سهاخته منزلگهه عشهق» (کاشهانی:1333 ،
 )544/2به نام نجم دایه آمده است.
***
و له
[چشرر م صررن ا پُررش ب تررا کرری داری

وز نررم ج ررش ککرراب تررا کرری داری

[جا و د و دیده هرش سره منسل ره ت رت

منسل ررره خرررود خرررشاب ترررا کررری داری

میرافضلی این رباعی را که در برگ  250ر جُنگ  17751کتابخانة گن بخش در شمار اشعار عمیهد

کمالی است ،به نام نجم دایه آورده ،حال آنکه با اختلا «وین خستهدلم کباب تا کهی داری» در سهفینة
کهن رباعیات (ص  )221به نام «کریم گنجه» هم آمده است (نیز رک :میرافضلی.)35 ،33 :1335 ،

 -3-4ابیات موجود در جُنگ  434کتابخانة مجلس

آنچه به ترتی ِ برگهای این سفینه در ادامه خواهد آمد ،بیست و شهش بیهت از نجهم دایهه اسهت کهه
میرافضلی ( )37 :1335نیز پیشتر شش بیت نویافته از این جُنگ را شناسهانده اسهت .در اینجها چههارده
بیت شناختهشده به همراه دوازده بیت نویافته که در متن با حرو درشت (پهر) برجسهته شهده ،آورده
شده است:
للشّیخ نجمالدّین دایه
1

ای کمالههههههت منههههههزّه از نقصههههههان

وی جمالههههت مقههههدّس از تغییهههههر

از خطهههایی کهههه کهههردهام همهههه عمهههر

یهههها فتههههاده بههههه بنههههدگی تقصههههیر

چهههون تهههو دانهههی کهههه او همهههه ز ازل

در حههق بنههده کههردهای تقههدیر [ 3پ]

 .1سفینة  537کتابخانة مجلس :تغیر ( ).
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کرمههههت عههههذرخواه مههههن گههههردان

14

که بهه دسهت قضهات بهودم اسهیر [ 7ر]

این ابیات با دو اختلا «ای جمالت مقهدّس از تغییهر» و «چهون تهو دانهی کهه آن همهه ز ازل» در
آتشکدة آذر و نیز اشعار شیخ نجمالهدّین رازی «دایهه» آمهده اسهت (رک :آذر بیگهدلی:1370 – 1333 ،
بخش سوم1114 – 1111/؛ مدبّری 33 :1313 ،و نیز میرافضلی.)37 :1335 ،
***
للشّیخ نجمالدّین دایه
تیمههار کههار خههویش خههور از عههاقلی ،کههه دل

تیمههههار چههههون نیابههههد ،بیمههههار میشههههود

کههم خسهه زیههر سههایة غفلههت کههه ناگهههان

خورشههید عمههر بههر سههر دیههوار میشههود

1

خهرّم دلههی کههه در همههه عمههرش یکههی نفههس

پیش از اج ز غفلهت بیهدار میشهود [ 15پ]

این ابیات به همراه یک بیت دیگر در ابتدا ،بهصورت «آنکس که دل به دنیی غهدّار میدههد /ناپهاک

و سرد و واهی و غدّار میشود» و نیز اختلا «پیش از اج ز علّهت بیهدار میشهود» در کتهاب اشهعار
شیخ نجمالدّین رازی «دایه» آمده است (رک :مدبّری .)33 :1313 ،در هفتاقلیم نیهز تنهها ابیهات دوم و
سوم با اختلا «کم جن

زیر سایة غفلت که ناگههان» ضهبم شهده (رک :رازی )1110/2 :1343 ،و در

عرفاتالعاشقین همراه با یک بیت دیگر و نیز با تقدّم و تیخّر بیت اوّل و آخر بدینگونه آمده است:
آنکههس کههه دل بههه دنیههی غههدّار میدهههد

ناپهههههاکتر ز دنیهههههی غهههههدّار میشهههههود

خرّم دلی کهه در همهه عمهرش یکهی نَفَهس

پههیش از اجهه ز غفلههت بیههدار میشههود

تیمهارِ کههار خههویش خههور از عههاقلی ،کههه دل

تیمهههار چهههون نیابهههد ،بیمهههار میشهههود
(اوحدی بلیانی)7272/4 :1333 ،
***
و له

دل بهههر جههههان منهههه کهههه جههههان یهههار بیوفاسهههت
تکیهههه بهههر او مکهههن کهههه بهههر او تکیهههه بهههر هواسهههت
بهههها او منههههوش بههههاده کههههه یههههاری معربههههد اسههههت
 .1سفینة  537کتابخانة مجلس :بر سر دیوار میر ( )؛ متن مطابق دیگر منابع.
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دادش مهههده کهههه سهههخت حریهههف کهههژ و دغاسهههت
ای ررررن مشررررو ز دنیرررری نرررردّار و مکررررش وی
بررشس سررفش ب رراز کرره دنیررا نرره جررای ماسررت
برررا او م ررراز هررری کررره سررروزنده تشررری اسرررت
بررا او مکنررد ررد کرره بررد ررد و برریوفاسررت [ 15پ]
درمررا از او م رراز کرره درد اسررت سررش برره سررش
صرررحّت ط ررر مررردار کررره بی رررار بررریدواسرررت
مهههار اسهههت و چهههاه آنچهههه تهههو بینهههیش مهههال و جهههاه
مسهههکن 1در او مسهههاز کهههه در کهههام اژدهاسهههت [ 11ر]
در کتاب اشعار شیخ نجمالدّین رازی «دایه» ،تنها ابیات اوّل ،دوم و پهنجم بها اختلافهاتی بههصهورت
زیر آمده است:
دل در جهههان مبنههد جهههان یههار بیوفاسههت

تکیه بر او مکهن کهه بهر او تکیهه بهر هواسهت

بهها او بنههوش بههاده کههه بههاری مقههرّر اسههت

داده بههده کههه سههخت حریههف کههژ دغاسههت

مار است و چاه هرچه تهو بینهی ز مهال و جهاه

مسههکن در او مسههاز کههه در کههام اژدهاسههت
(مدبّری)33 :1313 ،

صاح

عرفاتالعاشقین نیهز همهان سهه بیهت را بها اختلها «دل در جههان منهه کهه جههان یهارِ

بیوفاست»« ،دادش مده که سخت حریفِ کژِ دغاست» و «مار است و چهاه ،آنچهه تهو بینهی ز مهال و
جاه» آورده است (رک :اوحدی بلیانی.)7271/4 :1333 ،
***
و له
بههه طههور دل اگههر بههه مناجههات حههق برسههی

عصههای ذکههر بههیفگن کههه پههور عمرانههی

بهههه چهههاه دنیهههی دون از بهههرادران صهههفا

دراوفتههاده دلههت یوسههفی اسههت زنههدانی

 .1سفینة  537کتابخانة مجلس:

(؟)؛ متن مطابق عرفاتالعاشقین.
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سیس مصش ج ا گشدد از ج انکرانی [ 11ر]

به دارِ حشبره از ایرن چراه اگرش بش رنرد

در عرفاتالعاشقین تنها ابیات اوّل و دوم با دو اختلا «به طورِ دل به مناجات حهق اگهر برسهی» و
«به چاه دنیی دون ،دور از برادران صفا» آمده است (رک :همان.)7273/4 ،
***
و له
بررش مل ررت شرریا فنررا د منرره ز ج رر
هررم گررو

کررس نررور محررن و ررین بقررا فشیرردهای

د برره پنکررة نفلررت گشفتررهای

هم چشرم جرا بره خرار ت نّری خلیردهای

در مل ررت نفرروط طکررای مکررن ررشار

ب حیوة خور که به چش ه رسیدهای [ 11ر]
***

لنجمالدّین دایه
ترررا مرررایلی بررره مرررا بلرررا ه نشرررین ت رررت
کررس ب ررش میرروه سررنگ خررورد شررا میرروهدار [ 23ر]
***
[و له]
ب از 1دست نا رت ز سرتین نرا [ 23ر]

مرردار پررای تو ّرر بررش سررتا ط رر
***

للشّیخ نجمالدّین دایه
کررراو اسررریش 2شررر وت و حرررشل و امررر برررود
سررلنا هفررت کشررور اگررش باشررد او گداسررت [ 23ر]
و را کرره ملررپ فقررش و نا ررت خشابررهای اسررت
گش نی ت نرا یرپشرکها

 .1سفینة  537کتابخانة مجلس :ساز ( )؛ متن تصحیح قیاسی.
 .2سفینة  537کتابخانة مجلس :اسیرت ( )؛ متن تصحیح قیاسی.

دا کره پادشاسرت [ 23پ]
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این دو بیت نیز گویا در شمار ابیاتی است که در صهفحات پیشهین اشهاره شهد (رک :صه

- 14

.)13
***
و له
وقههت مهها خههوش بههاد چههون ملههک گههدایی یههافتیم
تههههات و تخههههت خسههههروی در بینههههوایی یههههافتیم
ایررن سررعادت بررین کرره چررو گررنج نا ررت شررد برره دسررت
خرررراتم ملررررپ سررررلی ا از گرررردایی یررررافتیم
چههههون همههههایون جیفههههه پههههیش کرکسههههان انههههداختیم
لهههاجرم بهههر کرکسهههان اکنهههون همهههایی یهههافتیم [ 23پ]
در عرفاتالعاشقین تنها ابیات اوّل و سوم آمده و مصراع نخسهت بیهت اوّل بههصهورت «وقهت مها
خوش باد چون وقت گدایی یافتیم» (اوحهدی بلیهانی )7273/4 :1333 ،و مصهرع اوّل بیهت سهوم نیهز
بهصورت «چون همانا جیفه پیش کرکسان انداختیم» ضبم شده است (رک :همان) .همچنین تنهها ایهن

بیت بهصورت «چون همایان جیفه پیش کرکسهان انهداختیم» در کتهاب اشهعار شهیخ نجمالهدّین رازی
«دایه» آمده است (رک :مدبّری.)70 :1313 ،
 -4احت ا انت اب یپ ربا ی به نظامی

رباعیه
در خوشهههه مگهههر سرکشهههیی میدیدنهههد

دیههدی کههه بههه عاقبههت سههرش ببریدنههد

هههم پوسههت از او بههه چههوب بیههرون کردنههد

هههم بههر سههرش آسههیا بگردانیدنههد [ 35پ]

این رباعی بدون هیچ اختلافی در کتاب اشعار شهیخ نجمالهدّین رازی «دایهه» آمهده (ر.ک :مهدبّری،
 )14 :1313و همچنین میرافضلی ( )37 :1335با استناد به جُنگ نظهم و نثهر کتابخانهة سهلیمانیة چلبهی
عبدالله ( 413ق ).آن را از نجم رازی دانسته است ،حال آنکه به نظهامی گنجهوی نیهز منسهوب اسهت،
الشهعراء (رک :نظهامی،
چراکه با اختلا «زانروی بهه عاقبهت سهرش ببریدنهد» در دیهوان او و ریاض ّ
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353 :1313؛ واله داغسهتانی )1521/2 :1331 ،و نیهز در گنجینهة حکهیم نظهامی گنجههای بههصهورت
«زانروی به عاقبت سرش برّیدند» (نظامی )334 :1335 ،ضبم شهده اسهت و در جُنهگ  537کتابخانهة
مجلس نیز بهصورت فوق و با عنوان «رباعیه» ،پس از خسرو و شیرین نظامی و سپس ابیاتی بها عنهوان
«لا أدری قائله» ذکر شده که نشان میدهد جامع سفینه سرایندة آن را نمیشناخته است.
 -1نتیجهگیشی

در این نوشتار« ،هجده» بیت نویافته از نجم دایه که از مجمهوع «صهد و پهانزده» بیهت موجهود در سهه
سفینة یحیی توفیق ،جُنگ  17751کتابخانة گن بخش و سفینة  537کتابخانهة مجلهس بهه دسهت آمهد،
ارائه گردید .از این مجموع ،بهاحتمال «سی و هشت» بیت از نجم رازی اسهت؛ چراکهه در منهابع دیگهر
نیز به او منسوب است« ،پنجاه و نه» بیت نویافته نیز پیشتر توسّم میرافضلی از این سه سهفینه شناسهانده
شده است .در میان هجده بیت نویافتهه« ،نهه» بیهت در شهمار قصهاید کوتهاه« ،هفهت» بیهت در شهمار
مقطّعات و «دو» بیت در شمار تکبیتهای بازمانده از نجمالدّین اسهت« .پهن » بیهت از ایهن ابیهات در
میان اشعاری آمده که بهاحتمال قری

به یقین از نجم دایه است؛ چراکه در دیگهر منهابع نیهز بهه نهام او

آمده است .همچنین «پانزده» بیت در شمار ابیات نویافتهای است که تا امروز در دیگر منابع و بهه نهام او
نیامده است .بر اساس این نوشتار میتوان گفت ،آنچه اکنون بها عنهوان اشهعار نجهم رازی در دسهترس
است ،همة اشعار او را در برنمیگیرد و به کمک دیگر سفینهها و جُنگها که همچنهان ابیهات دیگهری
در آنها به نجمالدّین منسوب است ،میتوان اشعاری نویافته از او ارائهه داد کهه ضهروری اسهت آنهها را
فراهم آورد و اصالت انتساب آنها را بررسی کرد.
یادداشتها
 .1برای آگاهی بیشتر دربارة این سفینه ،رک :میرافضهلی25 :1331 ،؛ خهاتمی23 – 17 :1332 ،؛ افشهینوفهایی،
101 :1333؛ خاتمی و ساکت.30 – 43 :1334 ،
 .2برای آگاهی بیشتر دربارة این سخنور ،رک .خاتمی و ساکت.43 – 43 :1334 ،
 .3این سفینه بر اساس جُنگ  537کتابخانة مجلس و با در نظر داشتن دو بیاض پیش از آن ،تصهحیح و اشهعار
آن با دواوین گویندگان مقابله شده و متنی منقّح از این اثر فراهم آمهده اسهت کهه بههزودی چهاپ و منتشهر
خواهد شد.
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 .7برای اطّلاع دربارة این سهخنور ،رک :نظهامی174 ،75 :1333 ،؛ وطهواط ،بیتها113 – 115 :؛ عهوفی:1311 ،
171 – 131/1؛ اوحدی بلیانی3503 - 3505/1 :1333 ،؛ ههدایت( 1 :1333 ،بخهش سهوم)1433 – 1430/؛
صفا.135 – 131/2 :1333 ،
 .5گفتنی است در نوشتار میرافضلی ( )33 :1335یک مصرع از ابیات نویافته ،یعنهی «تهازهگلهم چهو رفهت بهه
گلزار ،چون کنم» ،بهصورت «تازهگلم چو رفتة به گلزار چون کنم» آمده که احتمالاً اشتباه مطبعی است.
 .1در ریاضالشّعراء و مخزنالغرائ نیز ابیات اوّل و چهارم به نام نجم رازی آمهده و مصهرع دوم بیهت پایهانی
بدینگونه ضبم شده است« :تا کی نفس فروبرم و غم بهرآورم» (والهه داغسهتانی1515/2 :1331 ،؛ هاشهمی
سندیلوی .)321/5 :1342/1337 ،نیز تنها بیت نخسهت در تهذکرة حسهینی در شهمار اشهعار نجمالهدّین بها
اختلا «گرد از نهاد حَوّا و آدم برآورم» (حسینی سنهبلی 1232 ،ق1345 /.م ،)374 :آمده است.
 .4هرچند در جُنگ  17751کتابخانة گن بخش در شمار ابیات عمید کمهالی اسهت و میرافضهلی ()123 :1331
نیز بر آن است در این جُنگ تعدادی از اشعار افض الدّین به اشتباه زیر نام «عمید کمالی» جای گرفته کهه بها
کمک دیگر منابع آنها را بهسامان آورده است.
 .3در عرفاتالعاشقین به نجم دایه نیز منسوب است که در متن نوشتار به آن اشاره شهده اسهت (رک :اوحهدی
بلیانی.)7270/4 :1333 ،
 .3گفتنی است یکی از نگارندگان ،تصحیح مکتوبات صدی را بر اسهاس هفهت نسهخة کههن و چههار چهاپ
سنگی به پایان رسانده و بهزودی متنی منقّح از آن عرضه خواهد کرد.
 .10برای اطّلاع دربارة او ،بنگرید به :فردوسهی 1313 ،ق1335 /.م174 – 124 :؛ لعلهی بدخشهی- 312 :1341 ،
375؛ محدّث دهلوی.271 – 230 :1333 ،
 .11همچنین این بیت در دستنویس دیگری از مکتوبات صدی و در دو چاپ سهنگی آن ،افهزون بهر اختلها
«کآن در زبان نیاید و اندر دهان نگنجد» ،در نسخة  33401کتابخانة علّامه اقبال دانشهگاه کشهمیر بههصهورت
«آنجا حدی وصلش زنهار تا نگویی» (منیری 1071 ،ق 1 :ر) و در چاپ سنگی کهانپور بههصهورت «آنجها
حدی وصفش زنهار تا نگویی» (همان 1323 ،ق1311 /.م )37 :و نیز در چهاپ سهنگی لهاهور بههصهورت
«نجما حدی

وصفش زنهار تا نگویی» (همان 1313 ،ق1301 – 1302 /.م )33 :آمده است.
کتابنامه

آذر بیگدلی ،لطفعلی بیگ .)1370 – 1333( .آتشکده .بخش سوم ،با تصحیح و تحشیه و تعلیق حسهن
سادات ناصری ،تهران :امیرکبیر.
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اشعار نجمالدّین رازی .)1337( .با مقدّمه ،تصحیح و توضیح دکتر کاظم محمّدی .کرت :نجم کبری.
افشینوفایی ،محمّد« .)1333( .نگاه تازهای به زندگی عمادی غزنوی (به همراه معرّفی منهابع نویافتهه از
اشعار او)» .ادب فارسی ،سال  ،7شمارة  ،1شمارة پیاپی  ،13ص

.112 – 33

الهی /آلهی ،سعدالدّین .سفینه .استانبول :کتابخانة سلیمانیه (مجموعة مدرسة یحیی توفیق) .شهمارة 773
[نسخة خطّی] ،تاریخ کتابت 457 :ق.
اوحدی بلیانی ،تقیالدّین محمّد بن محمّد .)1333( .عرفاتالعاشقین و عرصاتالعارفین 3 .ت .تصحیح
ذبیحالله صاحبکاری ،آمنه فخر احمد ،تهران :میراث مکتوب و کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلهس
شورای اسلامی.
بهار ،محمّدتقی .)1333( .سبکشناسی .ت  ،3تهران :امیرکبیر.
جُنگ گن بخش .اسلامآباد :کتابخانة گن بخش .شمارة [ 17751نسخة خطّی] ،تاریخ کتابت :سدة  3ق.
چترایی ،مهرداد« .)1332( .اشعار نویافتة شاعران قدیم کرمان در سفینة سعد الههی» .آینهة میهراث ،دورة
جدید ،سال یازدهم ،شمارة دوم( ،پیاپی  ،)53ص

.34 – 14

حسینی سنهبلی ،میر حسین دوست1232( .ق1345 /.م) .تذکرة حسینی [چاپ سهنگی] .لکهنهو :مطبهع
نامی منشی نولکشور.
خاتمی ،محمّدصادق« .)1332( .تصحیح جُنگ شمارة  537کتابخانة مجلس شورای اسلامی» .پایاننامهة
کارشناسی ارشد .دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز.
خاتمی ،محمّدصادق و ساکت ،سلمان (« .)1334ابیات فهلوی بُنهدار رازی در جُنهگ  17751کتابخانهة
گن بخش» .آینة میراث ،دورة جدید ،سال شانزدهم ،شمارة اوّل( ،پیاپی  ،)12ص

.32 – 44

رازی ،امین احمد .)1343( .تذکرة هفت اقلیم .ت  ،2 - 1تصحیح ،تعلیقات و حواشی سهیّد محمّدرضها
طاهری «حسرت» ،تهران :سروش.
ریاحی ،محمّدامین« .)1352( .مقدّمة مصحّح» .رک .نجم رازی.

زرّینکوب ،عبدالحسین .)1313( .دنبالة جستجو در تصوّ

ایران .تهران :امیرکبیر.

سفینه .تهران :کتابخانة مجلس شورای اسلامی .شمارة [ 537نسخة خطّی] ،تاریخ کتابت :سدة  10ق.
سفینة کهن رباعیات .)1335( .تصحیح و تحقیق ارحام مرادی ،محمّد افشینوفایی .تهران :سخن.
شفیعی کدکنی ،محمّدرضا« .)1331( .مقدّمة مصحّح» .رک .نجم رازی.
صفا ،ذبیحالله .)1333( .تاریخ ادبیات در ایران .ت  ،2تهران :کتابفروشی ابن سینا.
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عوفی ،محمّد .)1311( .لبابالالباب .از روی چاپ پروفسور براون با مقدّمهه و تعلیقهات علّامهه محمّهد
قزوینی و نخبة تحقیقات استاد سعید نفیسی و ترجمة دیباچة انگلیسی بهه فارسهی بهه قلهم محمّهد
عبّاسی .نیمة اوّل .تهران :کتابفروشی فخر رازی.
فردوسی ،شاه شعی 1313( .ق1335 /.م) .مناق الاصفیاء [چاپ سنگی] ،بهاهتمهام فقیهر محمّهد بشهیر،
کلکته :نورالآفاق.
کاشانی ،میر تقیالدّین .)1333( .خلاصةالاشعار و زبدةالافکار .مجلّد دوم :بخش دوم از رکن اوّل .چاپ
عکسی بر اساس نسخة خطّی کتابخانة ایندیا آفیس  -لندن ،شمارة  .114بهاهتمام دکتر یوسهفبیگ
باباپور .تهران :سفیر اردهال.
لعلی بدخشی ،میرزا لع بیگ .)1341( .ثمراتالقدس من شهجراتالهانس .تصهحیح سهیّد کمهال سهیّد
جوادی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
محدّث دهلوی ،عبدالحق .)1333( .اخبارالاخیار فی اسرارالابرار .تصحیح و توضیح علهیم اشهر خهان،
تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
مدبّری ،محمود .)1313( .اشعار شیخ نجمالدّین رازی «دایه» .تهران :کتابخانة طهوری.
مَنیَری ،شر الدّین .مکتوبات صدی .اسلامآباد :کتابخانهة گهن بخهش ،شهمارة [ 13321نسهخة خطّهی]،
تاریخ کتابت :سدة  3ق.
ههههههههههههههههه  .مکتوبات صدی .کشمیر :کتابخانهة علّامهه اقبهال دانشهگاه کشهمیر ،شهمارة 33401
[نسخة خطّی] ،تاریخ کتابت 1071 :ق.
هههههههههههههههههه  1313( .ق1301 – 1302 /.م) .سه صَدی مکتُوبهات (مضهامین تصهوّ

و عرفهان)

[چاپ سنگی] .لاهور :مطبع اسلامی؛ کت خانة اسلامی پنجاب.

هههههههههههههههههه  1323( .ق1311 /.م) .مکتوبات حضرت شیخ شر الدّین یحیی منیری قدّس سهرّه
[چاپ سنگی] .حس

تحریهک جنهاب مولانها محمّهد ابوالحسهن صهاح  .کهانپور :مطبهع منشهی

نولکشور.

میرافضلی ،سیّد علی« .)1331( .اشعار رفیعالدّین عبدالعزیز لُنبانی» .در :متون ایرانی :مجموعه رسالههای
فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دورة اسلامی تا پایان عصهر تیمهوری) .دفتهر سهوم (بها
تیکید بر دیوانها و اشعار فارسی) .بهکوشش جواد بشهری .تههران :کتابخانهه ،مهوزه و مرکهز اسهناد
مجلس شورای اسلامی ،ص

.33 – 13

ههههههههههههههههههه  .)1331( .شاعران قدیم کرمان .تهران :کازرونیه.

سال پنجاه و یکم
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هجده بیت نویافته از شیخ نجمالدّین رازی

ههههههههههههههههههه « .)1335( .اشعار شیخ نجمالدّین رازی و شرکا نقد و بررسی کتهاب اشهعار شهیخ
نجمالدّین رازی» .فصلنامة نقد کتاب ادبیات ،سال دوم ،شمارة  ،1ص

.31 – 41

نجم رازی ،عبدالله بهن محمّهد .)1331( .مرمهوزات اسهدی در مرمهوزات داودی .مقدّمهه ،تصهحیح و
تعلیقات دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی .تهران :علمی.
ههههههههههههههههههههههههههه  .)1352( .مرصادالعباد .بهاهتمام محمّد امین ریاحی .تهران :بنگهاه ترجمهه
و نشر کتاب.
ههههههههههههههههههههههههههه  .)1375( .رسالة عشق و عق (معیارالصّدق فی مصداقالعشهق) .بههاهتمام
و تصحیح دکتر تقی تفضّلی .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
نظامی ،احمد بن عمر .)1333( .چهارمقاله .بهسعی و اهتمام و تصحیح محمّد بن عبدالوهّاب قزوینی .با
تصحیح مجدّد و شرح لغات و عبارات و توضیح نکات ادبی بهکوشش دکتر محمّهد معهین .تههران:
کتابفروشی زوّار.
نظامی ،الیاس بن یوسف .)1335( .گنجینه .تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی .بهکوشش دکتهر
سعید حمیدیان .تهران :قطره.
هههههههههههههههههههههه  .)1313( .دیوان قصاید و غزلیّهات نظهامی گنجهوی .بههکوشهش اسهتاد سهعید
نفیسی .تهران :فروغی.
الشهعراء .ت  .1تصهحیح ،مقدّمهه و فهرسهتهها از
واله داغستانی ،علیقلیخهان .)1331( .تهذکرة ریاض ّ
ابوالقاسم رادفر ،گیتا اشیدری ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
وطواط ،رشیدالدّین( .بیتا) .حدائقالسّحر فی دقائقالشّعر .بههتصهحیح و اهتمهام عبّهاس اقبهال .تههران:
مطبعة مجلس.
هاشمی سندیلوی ،شیخ احمد علی خان1337( .م1342 /.ش) .تهذکرة مخهزنالغرائه  .ت  ،5بها مقابلهة
نسخ متعدّد خطّی و تصحیح و توضیح بهاهتمام دکتر محمّد باقر ،اسلامآباد :مرکز تحقیقهات فارسهی
ایران و پاکستان.
هدایت ،رضا قلهی بهن محمّهد ههادی .)1335( .تهذکرة ریاضالعهارفین .مقدّمهه ،تصهحیح و تعلیقهات
ابوالقاسم رادفر  -گیتا اشیدری .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ههههههههههههههههههههههههههههههههه  .)1333( .مجمعالفصهحاء .ت ( 1بخهش سهوم) .بهکوشهش مظهاهر
مصفّا .تهران :امیرکبیر.

