DOI: https://doi.org/10.22067/jls.v52i2.83774

چرخيات
دکتر علیاکبر احمدی دارانی

1

«چرخیات» نوعِ ادبی ناشناختهای در تاریخ ادبیات فارسی است.با آنکهه در تمها درر ههای
شعر فارسی(از آغاز تا پایان دررة قاجار)نمونههایی از چرخیات میتوان یافت؛امّا بهه سهب
آنکه تا قرن نهم ،نا مشخصی بر آن ننهاد اند ،ناشناخته ماند است .چرخیات شعری است،
در قال

قصید که شاعر،چرخ (=آسمان) ر ستارگان ر بررج فلکی را توصهی

مهیکنهد ر

گا با نیرری خیال ،به معراج میررد (= معراج الخیال) تا مدحِ ممدرح را از زبهان چهرخ ر
آنچه در آن است ،بیان کند .در این مقاله بهرای نختهتین بهار ،چرخیهاتی از معهرر تهرین
شاعران زبان فارسی ،از لابهلای دیوانها ر تذکر ها استخراج شد است تا به این پرسشهها
پاسخ داد شود که نختتین نمونة چرخیات،از چه زمانی پدید آمد است ر سهابقة کهاربرد
این نا  ،برای این نوع شعر از کجاست؟ موضوع ر محتوای چرخیهات چیتهت ر مخاطه
آن کیتت؟ چرخیات در سیر تاریخی خود ،چه دگرگونیهایی را پذیرفته است ر مناسهبات
متون در این نوع شعر ،چگونه است؟ آیا چرخیات در ساختار سنّتی قصید ههای مهدحی ر
صرفاً در تشبی

قصید ها ،نمودار شد یا در درر های بعد ،کلّیت شعر را فرا گرفته است ر

به صورت نوع ادبی متتقلّی در شعر فارسی نمایان شد است؟
کليدواژهها :نوع ادبی ،چرخیات ،فلکیات ،معراج الخیال ،نظا استرآبادی.
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-1مقدمه

در تاریخ ادبیات فارسی انواع ادبی گوناگون رناشهناختهای رجهود دارد کهه تشهخی

ر تعیهین حهدّ ر

حدرد آنها ،کاری دشوار ر پیچید است .از یك سو اِشرا بر مجموعههای گتهترد از متهون فارسهی
موجود که در طول بیش از هزارسال پدید آمد ،ضررری است ر از سوی دیگر ،نبودِ چاپههای علمهی
ر دقیق از تما متون فارسی ر فقدان برخی از آثار ادبی ر محصور شدن بتیاری از پژرهشها ،بهر آثهار
ادبی شاخ

ر بیاعتنایی به آثار شاعران ر نویتندگان کمتر شناختهشد که چه بتها در شهک گیری ر

کمال بتیاری از نوعهای ادبی ،تأثیرگذار بود اند ،از دیگر علّتهای ناشناختهماندن برخی از انهواع ادبهی
است .مبانی نظری گذشتگان نیز دربهارة چیتهتیِ انهواع ادبهی ر بخشبنهدیهای آن ،بدرسهتی دانتهته
نیتت ر نشان صریح ر ررشنی از آن ،در متون نمیتوان یافت .در این میان باید تشتّت تعری هها ر بهه
تبع آن ،اختلا نظر محقّقان معاصر را افزرد.
-2بحث و بررسی
 -1-2نام(چرخيات /فلکيات)

یکی از مهمترین نشانهها برای شناخت نوعهای ادبی ،نامگذاری گذشهتگان بهر آثهار ادبهی خهویش یها
دیگران است .برخی از این نا ها بصراحت در کتابهای تذکر  ،تاریخ ر دیوانها به کار رفته اسهت کهه
از آگاهی شاعر یا نویتند  ،بر آن نوع ادبی دلالت دارد ر نشهانهای بهرای ردیهابی امتهداد یها انتهداد آن،
برای محقّق امررزی است.
یکی از نوعهای ادبی ناشناخته در شعر فارسی کهه برخهی شهاعران ،شهعر یها اشهعاری در آن نهوع
سررد اند ر صاحبان تاریخ ر تذکر از آن نا بهرد انهد« ،چرخیهات»یها «فلکیهات» اسهت .نشهانة رراج
سرایش چرخیات ر در عین حال بینهامی آن ،عنهوانههایی عمهومی اسهت کهه کاتبهان نتهخهنویس،
جُنگپردازان ر تذکر نویتان تا پیش از قرن نهم ،به چنین اشعاری داد اند« :در صفت افلها ر بهررج ر
مدح(»....انوری 909 :1935 ،ر )913؛ «در علم هیأت ر نجو گوید»(فرید احهول)112 :1911 ،؛ «اسهتاد
عبدالرافع هرری فرماید ر در این شعر صفت ستارگان درازد بهرج کنهد» (محمّهد بهن یممهور:1932 ،
131؛ «...ر ایهههراد بعاهههی از اصهههولاحات نجهههومی»(فلکهههی شهههررانی)13 :1932 ،؛«فهههی صففف
الکواک »(خواجوی کرمانی.)51 :1913،

سال پنجا ر در

103

چرخیات
1

نظا استرآبادی(،متوفّی)351یکی از قصید های خود را «چرخیات» خواند است:
کتی زینگونه زیرِ چرخ« ،چرخیات» نشهنید

ز خوشطبعهان رنگآمیهز صنعتسهن نظهمآرا
(نظا استرآبادی)21 :1931 ،

عنوان یکی دیگر از قصید های ری به مولعِ زیر« ،چرخیات»است:
ش قاا از ما نو کشهتی در آب انداختهه

زآفتابههههش لنهههههگر زرّیههههنطناب انداختهههه
(همان)331 ،

در برخی از متون که در فاصلة زمانی قرن نهم تا یازدهم پدید آمد انهد ،بهه نها ِ ایهن نهوع شهعر (=
5

چرخیات /فلکیات) ر نتبت آن با نظا استرآبادی تصریح شد است:

 «شا طاهر9در قصاید بهاریات چون نظا استرآبادی است در فلکیات» (بداؤنی.)319 /1 :1111، «در چرخیاتِ 3مولانا نظا استرآبادی(»....فخرالزّمانی.)135 :1935 ، «قصیدة چرخیات ار از جملة معجزات است ،از غایت شهرت احتیاج به شهرح نهدارد»(ارحهدیبلیانی.)3923 /3 :1913 ،
 «صنایع فلکیات ر بدایع تشبیه ر چرخیات را کهم کتهی م ه ار [نظها اسهترآبادی] گفتهه»(ر :بشری.)50 :1911،
پیشتر از استرآبادی ،ابن حتا خوسفی (متوفّی،)132ترکی ِ «فلکیات» را به کار برد است:
در «فلکیّهههات» بهههه توفیهههق محههه

چنهههههد سهههههخن بهههههود کهههههه کهههههرد ادا
(ابن حتا )3 :1911 ،

ر قصید ای نیز با عنوان «چرخیات»2به مولع زیر دارد:
اطلس ررمهی بریهد تهر چگه بهر بهدن

حههههلّة زربفهههت بافههههت ،گلهههرخِ خهههان خهههتن
(ر  :ابن حتا )23 :1911 ،

بنابر گفتة درلتشا سمرقندی ،فرید احول(شاعر قرن هفتم) ،قصید ای در «چرخیات» بها ایهن مولهع
دارد:
نمههاز شهها کههز امههواج ایههن دریههای درلههابی

فههرر شههد زررّ زرّیههن برآمههد طشههت سههیمابی
(فرید احول)112 :1911،

101

شمارة در

جتتارهای نوین ادبی (ادبیات ر علو انتانی سابق)

ر این به لحاظ تاریخی (قرن نهم) نختتین بار است که «چرخیات» ،در مورد نوعی از شعر بهه کهار
رفته است:
«صفت انجم ر صفت طلوع نیّر اعظم در آخر قصید بیان میکند ،در چرخیهات»(درلتشها :1915،.)131
فرید احول بر این قصید نامی ننهاد است ر در پایان کهه قصهد مفهاخر داشهته ،آن را شهعری ،در
«علم هیأت» ر «رص

اجرا علوی» دانتته است:
ارست رزّاقی ر رهّهابی

به معبودی که بهر اشیاسهت تات پها ار سهابق

به موصوفی که رص

که گر در علم هیأت کس چنین شعری کند انشها

به شاگردی من ار را سهر نههم بهر خهبِّ بهوّابی

چو من اجهرا علهوی را کتهی در عهالم سهفلی

نیههارد کههرد رصّ هافی نههه سههلبی ر نههه ایجههابی
(فرید احول)111-113 :1911 ،

در جایی دیگر درلتشا  ،قصید ای شصت ر پن بیتی از فخرالدّین ارحد متهتوفی (متهوفّی)111بهه
این مولع را«چرخیات» خواند است:
گههردرن فراشههت رایههت بیاههای آفتههاب

رز پههرد هههای دیههدة ش ه شُتههت کح ه خههواب
(ر :درلتشا )333 :1915 ،

«راین قصید خواجه ارحد راست در منقبت اما الجنّ ر الإنس ابوالحتن علیّ بن موسهی الرّضهاعلیه التحیّ ر ال ّناء در چرخیات»(همان).
رجود نا «عررجیه» بر عنوان یکی از چرخیاتِ آتری اسهفراینی (ر  :همهان )35 :1913 ،نشهانهای
از فراگیر نبودن نا چرخیات بر این نوع ادبی تا میانههای قرن نهم است.
 -2-2موضوع

آنچه از موضوع در اینجا مورد نظر است ،همان اغراض شعری است کهه قهدما از دیربهاز بهه آن توجهه
داشتهاند .غرض اصهلی شهاعر از سهرردن چرخیهات« ،مهدح» ر «رصه » اسهت(ر  :مهمتمن:1913،
.)3نق نکتهای که درلتشا دربارة «تتبّع ر جواب» شهعر ابوالمفهاخر رازی آررد اسهت ،بهرای شهناخت
موضوع چرخیات ارزشمند است:
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«ر اکابر مولعها درین باب گفتهاند ،غالباً در صفت طلوع نیّر اعظهم بهدین سهیاّ نگفتهه باشهند ربعای در صفت غررب آفتاب نیز گفتهاند»(درلتشا 31 :1915 ،؛ همچنین ر  :همان.)131 ،
بنابراین چرخیات فقب در غررب خورشید که زمان طلوع سهتارگان اسهت ،سهررد نشهد اسهت؛
بلکه چرخیاتی میتوان یافت که مولع آن با برآمدن صبح ر طلوع خورشید که دیگر ،سهتارگان نمهودی
ندارند ،شک گرفته است ر شاعران در آن به رص

ستارگان ر بررج

فلکی پرداختهاند.

 -3-2مخاطب

مخاط ِ چرخیات ممدرح است که در درر ای صاحبان قدرت ر ارباب سیاستاند ر از قرن هشتم بهه
بعد ،با رَرایی اشعار مذهبی ،ممدرح ،علیّ بن ابی طال (ع) ر برخی امامان شیعهاند ،بهه جهز معهدردی
به این شرح:
یکی از چرخیات ابن حتا به مولع زیر ،در «حمد ر ثنا»ی خدارنهد اسهت کهه در ابتهدای آن بهه
توصی

چرخ ر ستارگان پرداخته است:

ای بتهههههزا لهههههایق حمهههههد ر ثنههههها

تات تهههههو پههههها از صهههههفت ناسهههههزا
(ابن حتا )9 :1911 ،

ابن حتا در قصید ای که در مدح پیامبر اسلا (ص) سهررد اسهت ،در ضهمن توصهی
موی ایشان ،به توصی

ش

ر ررز ر به تبع آن ،به «چرخیات» سوّ داد شد است:

درش کههه شههد سههرنگون خیمههة زرّیههن طنههاب
آنکه رخ ر زل

رری ر

ارست ررز ر ش

ر صبح ر شا

گنبههد پیههررز گشههت خرگههه نیلههی نقههاب...
نیّههرة صههبح شههی طلعههت شهها شههباب
(ابن حتا )93 :1911 ،

ابن حتا در قصید ای دیگر به مولعِ
دیشه کههه مَهه از کههو بههه صههد جلههو نمههایی

بنمهههود رخ از پهههرد چهههو ترکهههان خوهههایی
(ابن حتا )533 :1911 ،

به مدح «مولانا محمد یتارل» پرداخته است .این قصید به مانند هفت قصیدة دیگر ابهن حتها کهه
در چرخیات ر مدح امامان شیعه سررد است؛ باید در مدح علی (ع) یا امامان شیعه باشد؛ امّها ممهدرح
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از معتقدان آل عباست ر گویا عیبی نباشد که چرخیاتی که ریژة مهدح علهی (ع) ر دیگهر امامهان شهیعه
است ،برای درستداران آنها نیز سررد شود:
مهههن معتقهههد مهههدح ر ثنهههای تهههو ازانهههم

زیههههرا کههههه بحههههق معتقههههد آل عبههههایی...

رلایههات علههی هتههت

زینجاسهههت کهههه رالهههی رلایهههت بهههه رلهههایی

بهها تههو نظههر لوهه

(همان)532 ،
مولانا زلالی (متوفّای  )391نیز قصید ای در چرخیات ،در مهدح «امیرمحمّهد امیریوسه » دارد کهه
ری را به خاندان پیامبر(ص) ر علی(ع) منتت

کرد است:

میههرِ محمّههد ِسههیَر ،میههر محمّههد کههه هتههت

پههور نبههی ر رلههی نههور حتههین ر حتههن
(ر  :راصفی)510 /5 :1920،

سههید صههاح کمههال راقه

ماضههی ر حههال

نیتت در این قی ر قال نیتت در آن لها ر لهن

همچو حتین ر حتهن راسهخ ر ثابهت قهد

در سهههنن مصهههوفی بهههر سهههنن بوالحتهههن...

ای چههو لههوای نبههی رایههت ر ر یههت بلنههد

رای چو حتین علی خلقهت ر خلقهت حتهن

ای گهه بههاو رسههول سههرّ ریههاض بتههول

داد خهههدایت قبههههول در نظههههر مههههرد ر زن
(همان)511 ،

یکی از چرخیات نظا استرآبادی به مولع زیر ،در مدح «امیر یوس علی کاکلتاش» است کهه گویها
(ع) ندارد:

ربوی به جز نامش با علیّبن ابی طال

چهههون کهههه فهههرّاش چهههرخ مینههها فههها

زد شهههههههبانگا شهههههههامیانة شههههههها ...
(نظا استرآبادی)913 :1931 ،

یا شعری دیگر در چرخیات از نظا استرآبادی در مدح امیرعلیشهیر نهوایی ،بهه مولهع زیهر کهه بهه
مربوط به دررانی است که ری از سوی سلوان حتین بایقرا ،به حکومت استرآباد منصوب شهد اسهت
(ر :میرخوانههد1)2312 /11 :1910 ،ر گویهها گههرایش ری بههه تش هیّع ،نظهها اسههترآبادی را بههه سههرردن
3

چرخیات در مدح ار سوّ داد باشد:

نمههاز شهها کههه طشههت فلههك فتههاد ز بهها

فکنهههد پهههرد ز رختهههار راز خهههویش تمههها
(نظا استرآبادی)933 :1931 ،

سال پنجا ر در
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نظا استرآبادی در برخی چرخیات که مخاط آنها،علیّ بن ابی طال (ع) است ،صهله ر خواسهتة
خود را ار میخواهد:
چه چشم داشت بود زاسمان مرا کهه بهه شه

ز مهها کاسههته برخههوان نهههاد نههیم کمههاج

رلههی «نظهها » نههدارد غمههی ز بخهه سهه هر

کههه از تههو تهها بههه کنههونش رسههید مایحتههاج

حمهههایتی ز تهههو بایهههد مهههرا در آن سهههاعت

کههه مههرل مملکههت زنههدگی کنههد تههاراج
(نظا استرآبادی)111-113 :1931،

تهها شههد از جمههع مدایحسههن خ هدّامت «نظهها »

هههر زمههانش میرسههد از عههالم معنههی تُحَ ه
(همان)952،

شههاها بنگههر سههوی «نظهها » از کههر خههویش

بهها چشههم تههرحّم چههو شههود رقههت ترّحهه
(همان)923،

گویا همین بیتها ،سب

پدید آمدن حکایتِ زیر باشد کهه صهاح خلهد بهرین،در معرفهی نظها

استرآبادی نق کرد است:
«از جمله مدّاحان ممدرح سورة مبارکة ه اتی علیه من التحیات ازکاها بود [ ]...مشههور اسهت کهه
در نظم هر یك از قصاید غرّا که موشّح به نا نامی آن حارت میساخت ،صله ر جایزة آن قصهید از
عالم غی

به ری میرسید .چون قصیدة مشهورة معررفه به «چرخیات» []1را در مدح آن قبلهة مهررب ر

کعبة حاجات به اتما رسانید ،پیشتر از آن که صلة آن را دریابد ،ررزگارش بهه انجها رسهید [ ]...مهادر
ری که زالی کهنتال بود ،در تجهیز ر تکفین مولوی عاجز ماند بود که مقهارن آن صهدای درِ برآمهد ر
شخصی آراز داد که عزیزی هدیه[ای] جهت مولانا فرسهتاد کتهی بیایهد ر آن را برگیهرد .چهون مهادر
جناب مولوی به پشت در آمد که صورت حال باز داند؛ آن شخ

خرقهای سربتته به ری سه رد کهه

این اسباب دفن مولاناست که عزیزی به رسم تحفه فرستاد ر چون مادر مولهوی خواسهت کهه نها آن
عزیز را از آن شخ

ب رسد ،کتی را ندید ر بر ری ظاهر شد که آن هدیه از عالم غی

بهه ازای صهلة

قصیدة مذکور رسید ؛ آنگها بهه تجهیهز ر تکفهین گرامهی فرزنهد پرداختهه خهاطر از مههم ری فهارو
ساخت»(راله اصفهانی.)911 -912 :1935،

115

شمارة در

جتتارهای نوین ادبی (ادبیات ر علو انتانی سابق)

 -4-2ساختار

تما چرخیات را میتوان در سه ساختار زیر بخشبندی کرد:
ش (گاهی با بر آمدن صهبح) مها  ،سهتارگان ر بهرجههای

 -1-3-5شاعر شعر خود را با توصی

فلکی آغاز میکند ر س س به مدح ممدرح میپردازد.در این سهاختار،گاهی شهاعر بها بیتهی از تشهبی
جدا میشود که نشاندهندة آن است که ار آگاهانهه از مقدّمههای کهه در توصهی
است ،گذر کرد (=تخلّ
در توصی

آسهمان ر سهتارگان

) ر به مدح ممدرح پرداخته است .برای نمونه ادی صهابر ،بعهد از تشهبیبی

آسمان ر ستارگان میگوید:

ز مههن حهدیهههـ س ههههر ر سههتارگان مَوَلهه

کههه مههن ز چشههمة خورشههید کههرد ا مولههوب
صابر ،بیتا)13 :

(ادی
یا ابن حتا در قصید ای سررد است:
در «فلکیّهههههات» بهههههه توفیهههههق محههههه

چنههههد سههههخن بههههود کههههه کههههرد ادا
(ابن حتا )3 :1911 ،

ر س س به ادامة قصید پرداخته است.
چنین ساختاری از ابتدای شعر فارسی تا درران قاجار ادامه داشهته اسهت کهه نمونههههایی از آن در
جدرل زیر ،نق شد است:
ردیف

شاعر /وفات ،سال /قرن

1

فرّخی سیتتانی353 /

5

منوچهری داممانی 395/شبی گیتو فرر هشته به دامن

9

ازرقی هرری312/

3

ناصرخترر311/

2

شا علی ابی رجاء
المزنوی /پنجم

مطلع شعر (مصراع اوّل)

تعداد ابيات

منبع ،شمارة
صفحه

س ید د که هوا بردرید پردة ش

31

دیوان ،ص1

ز آفتاب جدا بود ما چندین ش

30

دیوان11 ،

12

دیوان11 ،

13

دیوان11 ،

به فال سعد ر خجتته زمان ر نیك اختر
درش در گردن ش عقد ثریا دید

(3ناق

)

دیوان22 ،

این چه خیمهست این که گویی پر گهر دریاستی

31

دیوان552 ،

درش تا هنگا صبح از رقت شا

39

دیوان919 ،

س ید د که خب نور بر ظلا کشند

91

لباب الألباب،
312

سال پنجا ر در

چرخیات

ردیف

شاعر /وفات ،سال /قرن

1

متعود سعد212 /

3

مطلع شعر (مصراع اوّل)

3

صفحه

درش در رری گنبد خارا

21

ازین درازد برجم رسید کار به جان

11

دیوان212،

ش آخر شد از جهان ش من

35

دیوان155 ،

19

ح ّ ما ینح 1 ،

90

دیوان19 ،

چو ررز کرد بر سر خود قیرگون چادر

53

دیوان335 ،

نماز شا چو صحبت برید از مأری

30

دیوان332 ،

سیدحتن

دید به خواب درش براقی ز نور جان

59

دیوان193 ،

غزنوی223/؟

چون شمع ررز ررشن از ایوان آسمان

91

دیوان193 ،

چو از حدیقة مینای چرخ سقلاطون

29

دیوان931 ،

درش چو کرد آسمان افتر سر ز سر یله

20

دیوان23 ،

شا گردرن را نگر شک دگرگون ساخته

90

دیوان ،ص 13

طار زر بین که درج از درّ مکنون کرد اند

33

دیوان13 ،

طار چار نهفت پرتو شمع جهان

19؟

دیوان113 ،

دی چو بشکتت شهنشا فلك نوبت بار

35

دیوان123 ،

جر خورشید درش چون گه شا

12

دیوان909 ،

درش سلوان چرخ آینهفا

12

دیوان912 ،

چون شد از دریای مینا زررّ زر ناپدید

13

دیوان13 ،

چون بر زمین طلیعة ش گشت آشکار

91

دیوان31 ،

درش در رقت آنکه ظ ّ زمین

32

دیوان125 ،

شا زرّین چتر چون لشکر سوی خارر کشید

31

شبانه چون بگشاد به رری اختر چشم

91

دیوان105 ،

22

دیوان190 ،

درش که این شهتوار کرّة ابلق

33

دیوان131 ،

درش چون راند عرصة گردرن

39

دیوان513 ،

ابوالمفاخر رازی /ششم بال مرصّع بتوخت مرو ملمّع بدن
ادی صابر235/

10

رشید طواط239 /

11

فلکی شررانی233/؟

15

تعداد ابيات

منبع ،شمارة

دیوان1،

نماز شا چو کرد آن لوی
1

119

مجیرالدّین بیلقانی/
211

19

انوری213 /

13

ظهیر فاریابی231/

12

قوبی مرری /ششم

11

رفیع لنبانی /قرن هفتم

13

اثیر اختیکتی103/

11

عبدالرافع هرری /هفتم

چون خرقه گشت بر کت

کود خوب

ش

ردای قار

درش از غررب چشمة خرشید تا سحر

(53ناق

سفینة بولونیا،
113

) سفینة ترمد131 ،

113

جتتارهای نوین ادبی (ادبیات ر علو انتانی سابق)

ردیف

شاعر /وفات ،سال /قرن

13

شمس طبتی151/

50

51

کمالالدین اسماعی /
192
اثیر ارمانی133/؟

اسفرنگ111/؟

55

سی

59

رکن دعویدار /هفتم

مطلع شعر (مصراع اوّل)

53

133؟

تعداد ابيات

منبع ،شمارة
صفحه

چون چادر ظلا جهان در سر افکند

91

دیوان99 ،

درش کز طرّة معنبر شا

95

دیوان23 ،

چو خی زنگ بیاراستند ص ّ جدال

23

دیوان131 ،

از نا ش چو رری هوا مشکبار شد

39

دیوان513 ،

چو رری ررز شد از درد شا چون شبگیر

13

دیوان533 ،

درش آن زمان که ما برافررخت مشعله

53

دیوان930 ،

چو شمع زنگار ررز کرد از درد پیراهن

30

دیوان95 ،

مه چو سر از جی ش تما برآرد

99

دیوان35 ،

حبّذا آن هلال آتشفا

31

دیوان29 ،

شا چون زد سرای پرد به چین

95

دیوان13 ،

درش کز دامن سرادّ شا

51

دیوان11 ،

رری آفاّ چو گیتوی بتان شد شبرنگ

53

دیوان19 ،

سیمین هزاران قرص بین بر خوان سبز آسمان

30

دیوان105 ،

باز نهان شد از نظر صورت شا اختران

21

دیوان533 ،

نماز شا چو رری هلال بگشاید

92

دیوان959 ،

درش چو پنهان شد از سایة ش آفتاب

33

دیوان302 ،

درش رقت صبحد دید کلّه بتته آسمان

30

دیوان310 ،

صبح برآمد ز کو خنجر زر در برش

33

دیوان113 ،

برقع زر چون ز رری اختران برداشتند

21

دیوان151 ،

چو شد در زنگ متواری رخ آیینة خارر

33

دیوان5 ،

چون به زنگ شا پنهان گشت تیغ آفتاب
ترالفقار شررانی/

شمارة در

(50ناق

)

دیوان110 ،

چو بر عذار جهان چین گرفت طرّة شا

31

دیوان119 ،

درش چو از ررد نی زررّ مهتاب

91

دیوان559 ،

درش آن زمان که درع شفق شد به خون خااب

31

دیوان591 ،

چون بر افراخت ش از تار کیوان اکلی

31

دیوان525 ،

سال پنجا ر در

چرخیات

ردیف

شاعر /وفات ،سال /قرن

52

خواجو کرمانی320/

51

ابن یمین313/

53

عبید زاکانی-331/
335

مطلع شعر (مصراع اوّل)

53

بدر شررانی123 /

90

ابن حتا 132/

صفحه

چون گشت درفش سیه شا درفشان

93

درش چون کوکبة زنگ مدد یافت ز شا

50

دیوان510،

چون لع آفتاب برآمد ز کان چرخ

33

دیوان11 ،

اینان که برین گوشة بامند چه نامند

53

دیوان51 ،

چون نو عررس حجلة سیمین زرنگار

11

دیوان23 ،

منهی جانم رساند از عالم معنی خبر

92

دیوان21 ،

دی سحرگه چو آتش نشّا

25

دیوان13 ،

درش این سیمرو زرّینبال یعنی آفتاب

91

دیوان11 ،

چو دست قدرت خرّاط حقّة مینا

30

دیوان3 ،

صبحد کز حدّ خارر خترر نیلی حصار

53

دیوان99 ،

علی الصّباح که سلوان چرخ آینهفا

93

دیوان39 ،

11

دیوان2 ،

90

دیوان12 ،

نماز شا که بر رفق رای بولمیوس

91

دیوان11 ،

نماز شا که از درر چرخ رریین تن

33

دیوان35 ،

درش چون آفتاب ررشن رای

39

دیوان103 ،

بحر خزر بین صبحد رخشند گوهر یافته

153

دیوان52 ،

صبحد شا چارمین کشور

11

دیوان13 ،

نماز شا کاین بحر معلّق موج زد بالا

11

دیوان103 ،

نماز شا کاین طارس گردن سیر زرّین پر

13

دیوان193 ،

نماز شا که برگرد خیمة ازرّ

92

دیوان521 ،

صبحد از ارج موج بحر خارا شد پدید

95

دیوان530 ،

علی الصّباح که قندی چار طاّ معلّق

31

دیوان912 ،

نماز شا کاین باز مرصّع بال زرّین پر

32

دیوان935 ،

ای بتزا لایق حمد ر ثنا

35

دیوان3،

زرّین رسن

درش چون در طشت خون پنهان شد ایهن زرّینهه
51

تعداد ابيات

منبع ،شمارة

دیوان539 ،

صبح در آمد ز دلو یوس

ناصر بخارایی330/؟

112

طاس

111

جتتارهای نوین ادبی (ادبیات ر علو انتانی سابق)

ردیف

شاعر /وفات ،سال /قرن

91

نظا استرآبادی351 /

مطلع شعر (مصراع اوّل)

شمارة در
تعداد ابيات

منبع ،شمارة
صفحه

درش از ستم چرخ به صد دل نگرانی

95

دیوان511،

ش قاا از ما نو کشتی در آب انداخته

33

دیوان331 ،

چون که فرّاش چرخ مینافا

23

دیوان913 ،

95

موالی تونی333 /؟

من ایزد را که از تأثیر اجرا اثیر

92

دیوان35 ،

99

ن اری تونی311 /؟

چون صبح در این قلعة نُه منظر خارا

13

دیوان533 ،

چو گا شا سراپرد ظ ّ مرکز غبرا

10

دیوان53،

10

دیوان910،

درش چون در باختر شد خترر خارر نهان

11

دیوان301 ،

درش بر گردرن بتی تابان شهاب آمد پدید

 92بیت

دیوان133 ،

فتحعلیخان صبا/

93

1591
قاآنی11559/؟

92

به چا باختر چون یوس

خورشید شد پنهان

در برخی قصید های رِرایی ،شاعر در آغاز تشبی  ،به رص

ش یا صبح مهیپهردازد ر گهاهی در

پایان آن از آمدن محبوب ،سخن میگوید که هد اصلی ار از آمدن ،برانگیختن شهاعر بهرای سهرردن
مدحی برای ممدرح است .با توجه به اینکه در منابع قدیم ر جدید،آنجا که دربارة ریژگیههای تشهبی ِ
قصید سخن گفتهاند ،حدّی برای تعداد بیتهای آن مشخ

نکرد اند ،به نظر مهیرسهد ،بایهد تعهداد

این ابیات که براساس آن بتوان نا قصید را «چرخیات» نهاد ،بیش از شش یها هفهت بیهت باشهد ر در
کمترین از این ،فرصتی برای «رص » پدید نمیآید ر ههد شهاعر ازآن رصه ِ مختصهر ،نشهاندادن
زمان ر فااسازی برای رررد به ررایت است ،نه صرفاً توصی

چرخ.

در این ساختار قصید ای از قوبی ههرری بهه دسهت آمهد (ر  :سهفینة بولونیها )103 :1939 ،کهه
تشبی

آن در چرخیات است ر تنة اصلی قصید با ساختار «شعر فتح» توبیهق مهیکنهد (ر  :احمهدی

دارانی.)93 :1931،
 -5-3-5در این ساختار توصی

شاعر از آسمان ،ما  ،ستارگان ر بهررج فلکهی بهه تشهبی

نمیشود ر مانند قصید های مدحی ،تمایزی بین تشبی  ،تخلّ

خهتم

 ،تنة اصهلی قصهید ر دعهای تأبیهد ر

شریوه چنان که معمول بود است ،رجود ندارد؛ بلکه شاعر بها نیهرری خیهال /فکهر خهود بهه آسهمان
3

عررج میکند.

سال پنجا ر در

چرخیات

عررجی شد خیالم را درین اندیشهه زیهن معنهی

113

متمّا شد به «معراج الخیهال» 10ایهن گفتهة غهرّا
(نظا استرآبادی)23 :1931،

در دیوان آتری اسفراینی قصید ای به مولعِ زیر در مدح امیرالمممنین ر امامان (ع)دید میشهود کهه
هرکدا از آنها را با یکی از درازد برج توبیق داد است:
چنانکهههه هتهههت فلهههك را درازد تم هههال

کههه آفتههاب بههر آن درر مههیکنههد مههه ر سههال

بههههر آسههههمان رلایههههت درازد برجانههههد

چهههو آفتهههاب نبهههوّت همهههه بهههه ارج کمهههال
(آتری اسفراینی)25 :1913 ،

در این ساختار توصی

شاعر از چرخ ر بررج فلکی ر آنچهه از زبهان سهتارگان در مهدح ممهدرح

نق میکند ،در ک قصید گتترش یافته است ر نوع ادبی متتق ِ چرخیهات خهود را در ایهن سهاختار
بهتر مینمایاند؛ یعنی کلّیت اثر ،توصی

چرخ ر معراج خیالی شاعر است کهه در جهدرل زیهر نمونهه-

هایی از این نوع ساختار آررد شد است:

ردیف

نام شاعر /وفات ،سال/

تعداد

مطلع (مصراع اول)

قرن

منبع ،شمارة صفحه

ابيات

1

فرید احول /هفتم

نماز شا کز امواج این دریای درلابی

31

دیوان112 ،

5

امامی هرری111 /

سحرگه در جهان جان به عون مبدع اشیا

51

دیوان9،

9

خواجوی کرمانی320/

درش چون پیررز شد بر رر شا زنگبار

21

دیوان91 ،

قرطة زر چا زد لعبت سیمین بدن

30

دیوان101 ،

3

باباسودایی129/

2

آتری اسفراینی111/

1

ابن حتا 132/

3

نظا استرابادی111 /

جم انجم چو زد بر چرخ شادرران دارابی
نماز شا که از گردش قاا ر قدر

115

دیوان35 ،

33

دیوان39 ،

25

دیوان132 ،

فاای باختر شد شا گلگون از می حمرا

119

دیوان33 ،

خترر خارر چو کند جوشن زرّین ز تن

105

جُنگ ،ص93

چون این خهاتون خهوش منظهر ازیهن قصهر
بهشت آسا
دیش

1

آقامعصو خارری
قزرینی( /؟)

(1ناق

)

تذکرة الشعراء131 ،

که زار ر زرد ر خمید چو زل

یار

111

جتتارهای نوین ادبی (ادبیات ر علو انتانی سابق)

 -9-3-5شاعر با نیرری خیال فقب در محدردة تشبی

شمارة در

قصید  ،به آسمان مهیررد ر یهك بهه یهك

بررج فلکی را در مینوردد .گاهی بصراحت سخنی از عررج به آسمان در میان نیتت؛ امّا یك بهه یهك
برجها ر ستارگان را توصی

آسهمان،

میکند ر هد ار ،مانند ساختار پیشین(،)5-3-5ضمن توصی

افلا ر ستارگان ر بررج ،بیان مدحِ ممدرح است که بر زبان آنهاست تها اینکهه بهه بالهاترین درجهه در
آسمان برسد ر س س بیت تخلّ
ردیف

نام شاعر /وفات ،سال/
قرن

1

ازرقی هرری312/

5

انوری212/؟

9

خاقانی شررانی232/

3

اسفرنگ111/؟

سی

2

ابن یمین313/

1

بدر شررانی123 /

3

آتری اسفراینی111/

1

فخرال ّدین ارحد
متتوفی111/

را بیاررد ر به مدح ممدرح که همان تنة اصلی قصید است،برسد.
تعداد ابيات

مطلع (مصراع اول)

منبع ،شمارة
صفحه

به فال سعد ر خجتته زمان ر نیك اختر

13

دیوان11 ،

چو شا زنگ برآررد لشکر از مکمن

29

دیوان913 ،

دی چو بشکتت شهنشا فلك نوبت بار

35

دیوان123 ،

درش چو سلوان چرخ تافت به ممرب عنان

22

دیوان920 ،

درش چون فکرت من کرد نشاط سفری

91

دیوان21 ،

درش رفتم از ر فکرت برین نیلی حصار

32

دیوان13 ،

نماز شا چون برزد شفق شنگر بر مینا

11

دیوان523 ،

سحرگه چون بیارایند این فیررز منظر را

101

دیوان523 ،

چو برد لشکر خارر به شا  ،شا ختن

30

دیوان251 ،

طشتة زر چو غوطه زد در تك طاس بابلی

99

دیوان12 ،

گردرن فراشت رایتِ بیاای آفتاب

12

تذکرة الشعراء،
333

مجیرالدّین بیلقانی قصید ای به مولعِ زیر دارد:
طار زر بین که درج از درّ مکنون کهرد انهد

طاّ ازرّ بین کهه جفهت گهن قهاررن کرد انهد
(همو)13 :1921 ،

سراسر محور افقی ر عمودی این قصید انباشته ازتوصهی

اصهولاحات نجهومی ر بهررج فلکهی

است ر برخلا ساختارهای پیشگفته ،عررجی در آن اتفاّ نمیافتهد ر شهاعر سهرانجا متهبّ
گرفتاریهای خود را «چرخ» میداند ر از ممدرح برای رفع آن کمك میخواهد:

تمها

سال پنجا ر در

113

چرخیات

ختههررا ایههن بوالعجه کههاران چههرخ مهههر بههاز

حقّة جانم به خهون نهاب مشهحون کهرد انهد

گاهم از بز تو همچون جرعهها درر افکند انهد

گا بی صدر توا چون باد موعهون کهرد انهد

کهو غهم حاشها کهه بهر دل بتهته انهد لهاجر

پایمال ر خا بر فرقم چهو ههامون کهرد انهد

باز خر خون مجیر از دلو ر حوت چرخ از آنك

یوس

بخت ررا در چها متهجون کهرد انهد
(مجیرالدّین بیلقانی)11 ،1921 ،

بر این اسهاس شهاید بتهوان سهاختاری دیگهر بهرای چرخیهات تعریه

کهرد؛ امّها از آنجها کهه در

جتتجوهایی که در دیوانهای شعر فارسی انجا شد ،فقب همین یك نمونه دستیاب گردیهد ،سهاختاری
جداگانه برای آن در نظرگرفته نشد.
 -5-2محتوا

برخی شاعران از علم نجو ر هیأت آگاهی داشتهاند ر برای مامونسهازی در شهعر خهود از آن بههر
«فلکی» شاعر معرر قرن ششم ،به سب «تبحّهر ری در علهم نجهو

میگرفتهاند .برای نمونه ،تخلّ

ر هیأت بود  ،چنانکه بعای هیأتشناسان ر منجّمان را فلکی گوینهد»(فررزانفهر .)105 :1910 ،بنها بهه
گفتة درلتشا سمرقندی ،خواجه ارحد متتوفی که یکی از سرایندگان چرخیات است« ،در فنهون علهو
در علههم نجههو ر احکهها کههه دریههن فههن بههه ررزگههار خههود نظیههر

صههاح رقههو بتخصههی

11

نداشت»(درلتشا .)339 :1911،

بعد از قرن هشتم شاعران برای رص

مقا ر منزلت علی (ع) ر امامان شیعه ،از عناصر فلکی بههر

برد اند:
سهه هر بهها همههه بالهها نشههینی از سههر قههدر

برآسههتان جلههالش نهههاد سههر بههه سههجود
(ابن حتا )193 :1911،

قبهههة تتهههت بهههرآررد بهههه علیّهههین سهههر

بهر درت چههرخ فلههك را ز پهی تههزیین سههر

بههر مکههان تههو کههه از عههرش بههود تعظههیمش

هفت جا چرخ مکین را ز سهر تمکهین سهر

بههر سههر کههوی جنههاب تههو نهههد فرقههد فههرّ

بههر در جهها ر جلههال تههو نهههد پههررین سههر
(همان)131 ،

150

شمارة در

جتتارهای نوین ادبی (ادبیات ر علو انتانی سابق)

به نظر میرسد ،آنچه سب ساز ایجاد چنین محتوایی در چرخیات شد اسهت ،ارتبهاطی اسهت کهه
شاعران بین علیّ بن ابی طال

(ع) با «معراج» یافتهانهد ر سه س آن را بهه تمها امامهان شهیعه تتهرّی

داد اند:
 -1-2-5تکری که از علی بن ابی طال

(ع) در معراج به میان آمد  ،زمینه را بهرای آفریهدن چنهین

محتوایی فراهم آررد است:
«...قال رسولالله :لمّا اسری بی إلی التماء قیه لهی :یها محمهد مهن خلّفهت فهی الهأرض؟ قلهت:
سبحانك یا إلهی نت علم بذلك منّی ثمّ قی لی ال انیف  :یها محمهد مهن خلّفهت فهی الهارض؟ قلهت:
سبحانك نت علم بذلك منّی ثمّ قی لی ال الث یا محمد من خلّفت فهی الهأرض؟ قلهت :سهبحانك یها
إلهی نت اعلم بذلك منّی خلّفت فیها خیر هلها لأهلها علیّ بن بی طال فقهال :یها محمهد تشههی ن
تری علیّ بن بی طال فی مقامك هذا؟ قلت نعم یا إلهی .قال :فالتفت عن یمینهك .قهال :فالتفهت فهإتاً
بعلیّ یتمع ر یری»(کوفی513 /1 :1315 ،؛ همچنین ر .)595 ،553 ،511 ،510 :
[ترجمه... ]:رسول خدا فرمود :آنگا که مرا به آسمان بردند ،به من گفته شد :محمّهد ،چهه کتهی را
در زمین جانشین کردی؟ گفتم :سبحان الله! خدایا ،تو از من بدان آگا تری .بار در گفتهه شهد :محمّهد،
چه کتی را در زمین جانشین ساختی؟ گفتم :سبحان الله! تو بهتر از من از آن آگاهی .بار سهو بهه مهن
گفته شد :محمّد ،چه کس را در زمین جانشین کردی؟ گفتم :سبحان اللهه! تهو بهتهر از مهن از ایهن امهر
آگاهی .من در زمین آنکه برای ساکنان زمین بهترین است؛ یعنی علیّ بن ابی طال
فرمود :محمّد ،درست داری علیّ بن ابی طال

را جانشهین کهرد .

را در همین جا که هتهتی ،ببینهی؟ گفهتم :خهدایا ،بلهه.

فرمود :به سمت راستت توجّه کن .فرمود :توجّه کرد  ،ناگا علی را دید که [گفتگویمهان را] میشهنود
ر میبیند.
شههبی کههه بههرد بههه معههراج کردگههار نبههی را

بههه هههر فلههك ملکههی دیههد بههر مشههابه حیههدر

نههود هههزار سههخن گفههت کردگههار بههه احمههد

ز نوههق شهها شههنید آن همههه کلهها مکههرّر
(سلیمی تونی)1930:133،

محهر سهرّ نهههان حیههدر کههه در شهها عههررج

بهها نبههی در بارگهها قههرب ار ادنههی نشتههت...

سال پنجا ر در

چرخیات

در شهه معههراج شههد نههور جبیههنش بدرقههه

151

چون نبی بر پشت رخهش آسهمانپیما نشتهت
(نظا استرآبادی)151 :1931 ،

از قههرب ر بعههد تههو گههه معههراج بهها نبههی

شههادی بتههی نمههود فلههك ،شههد زمههین غمههین
(همان)399 ،

 -5-2-5شاعران از آنچه دربارة فتح مکّه ر رفتن علیّ بهن ابهی طاله (ع) بهر درش پیهامبر(ص)،
15

برای شکتت بتهای جاهلی شنید یا خواند اند ،از آن به «معراج» تعبیر کرد اند:

«...حدّثنی نعیم بن حکیم قال :حدّثنی بومریم عن علیّ بن بی طال قهال :انولهق بهی رسهول اللهه
صلیالله علیه ر آله ر سلّم حتی تی بی الکعب فقال لی :إجلس فجلتت إلی الکعبه ر صهعد رسهولاللهه
صلّی الله علیه ر آله ر سلّم علی منکبی ثم قال لی إنه

فنهات فلمّا ر ی ضهعفی عنهه قهال إجلهس

فنزل عنّی ر جلس ثم قال :یا علی اصعد علی منکبی فصعت علی منکبه ثم نه
الله علیه ر آله ر سلّم فلمّا نه

بی رسهولاللهه صهلی

التهماء فصهعدت علهی الکعبهه
بی خُیّ إلیّ نی لو شهتت نلهت فهق ّ

فتنحی رسولالله صلّی الله علیه ر آله ر سلّم ثم قال :لق صنمهم الأکبر صنم قهریش(»...کهوفی/5 :1315،
.)101
[ترجمه ... ]:نعیم بن حکیم برایم حدیـ کهرد ر گفهت :ابهومریم از علهیّ بهن ابهی طاله چنهین
حدیـ گفت :رسول (ص) خدا مرا همرا خود برد تا به کعبه آررد .آنگا به من گفت :بنشین .مهن ههم
نزدیك کعبه نشتتم .رسول خدا (ص) بر شانة من بالا رفت ر به مهن فرمهود :برخیهز .مهن ههم بهه پها
خاستم .چون ناتوانی مرا از این کار دید ،فرمود :بنشین .از شانها به زیر آمد ر نشتهت ر گفهت :علهی،
از شانة من بالا برر .پا بر شانهاش گذاشتم ر رسول خدا (ص) مرا بلند کرد .رقتی بلند کهرد ،بهه نظهر
رسید که اگر بخواهم ،به سراپردة آسمان هم دست مییابم .بر فراز کعبه درآمهد ر رسهول خهدا (ص)
پشت داد ر فرمود :آن بزرلترین بتشان را که بت قریشیان است ،بینداز.»...
معههراج تههو از کنگههرة عههرش فههزرن بههود

زان رری کههه معههراج تههو بُههد درش محمههد
(ابن حتا )151 :1911،

معههراج مصههوفی اگههر از سههدر برگذشههت

تهها منتهههای سههدر کههه آن منتهههای ارسههت

155

شمارة در

جتتارهای نوین ادبی (ادبیات ر علو انتانی سابق)

مصههوفای معلّ ها چههو پههای ارسههت

معهههراج ارسهههت بهههازر ر درش محمّهههدی

بههر کت ه

بههرای آنکههه شههود مرتفههع نبههی را حههال

ز درش خویشهههههتن داد پایهههههة معهههههراج

(همان)131 ،
(نظا استرآبادی) 112 :1931،
توجه به محدردة زندگانی این شاعران (به جز ابوالمفاخر رازی) که همه از قرن هشتم بهه ایهن سهو
زندگی کرد اند؛ یعنی ررزگاری که ررزبازار اشعار مذهبی است ر به تبع آن حجم بالهای چرخیهاتی بها
محتوایی انباشته از مدح امامان که به عنوان ابزاری برای ترری مذه شهیعه بهه کهار مهیرفتهه اسهت،
نشان میدهد که انواع ادبی «تعیّن یافتة ایدئولوژیها ر گفتمانهای موجود در جامعه هتهتند»(زرقهانی،
 )33 :1931ر در همان حال که به گفتمانها ر ایدئولوژیها تعیّن میبخشهند ،آنهها را ت بیهت ر تهرری
هم میکنند»(همان).چرخیات در شعر شاعران از قرن هشتم ،با چنین محتوایی نمونههایی دارد:

ردیف

نام شاعر /وفات ،سال/

مطلع (مصراع اول)

قرن

تعداد
ابيات

منبع ،شمارة صفحه

1

ابوالمفاخر رازی /ششم

بال مرصّع بتوخت مرو ملمّع بدن

19

ح ّ ما ینح 1 ،

5

خواجوی کرمانی329 /

قرطة زر چا زد لعبت سیمین بدن

30

دیوان101 ،

55

دیوان32 ،

9

حتن کاشی /هشتم

3

ناصر بخارایی330/؟

دسههت شهها از فههرّ گههردرن درش چههون
برداشت تاج
بر فهرش سهیم از طشهت زر یهاقوت حمهرا

13

دیوان132 ،

11

دیوان2 ،

39

دیوان111 ،

درش که بال غراب ظلمت ظلما

33

دیوان312 ،

صبح چو زد شعشعه شمع زمرّد لگن

35

دیوان213 ،

ش چو خم طرّ بافت غرّة غرّا ببین

25

دیوان230 ،

طاررس زرّین بال صبح از بیاه بیاا ریخته

92

دیوان231 ،

سبحان صانعی که به خار ر ستبرقی

33

دیوان211 ،

53

دیوان213 ،

ریخته
2

1

صبح درآمد ز دلو یوس

زرین رسن

لو الله نیشابوری111 /؟ شبانگا کز درر گردرن خارا

کمال غیاث شیرازی191 /

ای سق

بیستون که به هیأت مشکّلی

سال پنجا ر در
ردیف

چرخیات

نام شاعر /وفات ،سال/

3
1

آتری اسفراینی111/

3

ابن حتا 132/

10

نظا استرآبادی351/

تعداد

مطلع (مصراع اول)

قرن

سلیمی تونی123 /

159

ابيات

منبع ،شمارة صفحه

نماز شا کز این برکشید طار ازرّ

93

دیوان139 ،

نهنگ صبح چو برکرد سر ز لجّة نی

15

دیوان23 ،

ای بر ایوان تو چون قندی در خَور آسمان

31

دیوان11 ،

طشتة زر چو غوطه زد در تك طاس بابلی

99

دیوان12 ،

11

دیوان511 ،

33

دیوان199 ،

99

دیوان532 ،

بامدادان کز افق چتر همایون میرسد

21

دیوان111 ،

ش سیا که شد تیر ررز بر آفاّ

33

دیوان112 ،

فاای باختر شد شا گلگون از می حمرا

119

دیوان33 ،

باز دید درش کین غارتگر پر انقلاب

35

دیوان13 ،

سحر چو تیغ کشد آفتاب عالمتاب

23

دیوان33 ،

دی چو به گرداب چرخ زررّ زرّین طناب

33

دیوان110 ،

چون شا حبش جوشن شامی به بر انداخت

53

دیوان152 ،

چو فرّ کو شبانگه ز طلمت ش داج

93

دیوان113 ،

خالی به رخ جهان ز ش عنبرین نهاد

91

دیوان139 ،

جان نهاد

32

دیوان131 ،

ش نجو از مجمع مرد نشان آررد اند

21

دیوان503 ،

چه طف یکشبه است آنکه باشدش رفتار

13

دیوان551 ،

چون شتت با زلال سحر زیر این حصار

19

دیوان593 ،

درش کز درد ش برین منظر

10

دیوان513 ،

93

دیوان900 ،

93

دیوان913 ،

51

دیوان951 ،

پر شد ز سی حادثه رری زمین تما

25

دیوان912 ،

نماز شا که طشت فلك فتاد ز با

101

دیوان933 ،

چون رفت بررن یوس

ازین گلشن مینا

چو گلعذار فلك نرگس خمارآلود
دیش

که مه از کو به صد جلو نمایی

آن کس که در زلال بقا فی

س هر بود به درران گرفته بر ک
زمانه چون ز ک

طاس

انداخت ساغر شفّا

چرخ سحر برگرفت مصح

سیمین غلا
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نام شاعر /وفات ،سال/

مطلع (مصراع اول)

قرن

شمارة در
تعداد
ابيات

منبع ،شمارة صفحه

ش قاا از ما نو کشتی در آب انداخته

33

چو برگرفت ز تار س هر زرّین تاج

91

15

ن اری تونی311 /؟

چون صبح در این قلعة نُه منظر خارا

13

دیوان533 ،

19

ثنایی مشهدی331 /

مرا در نظر درش زین بحر اخار

13

دیوان555 ،

13

حیدر بادی(/؟)

11

12
11

میرحاج هرری (اُنتی)/
359

تأثیر تبریزی/
(1191/1153؟)
بهار1990/ش

نماز شا چون شد خترر صبح از نظر غای

3ناق

دیوان331 ،
پیا بهارستان،
503

عرفات1111/5 ،

فرر گرفت چو آیینة جهان را زنگ

10

دیوان91 ،

ش برکشید رایت اسود

19

دیوان ،ص390

 -6-2مناسبات

یکی از جهات نامگذاری قصاید«،از نظر تشبی
گفتهاند که م لاً اگر تشبی قصید در رص

ر تمزّلی[است] که برای زمینهسازی در مقدمهة قصهید
بهار باشد ،آن قصید را بهاریه ر چهون در رصه

باشد ،آن را خزانیه گویند ر همچنان اگر رص

خهزان

طلوع ر غررب آفتاب ر تشهبیهات هلهال باشهد ،آن را

طلوعیه ر غرربیه ر هلالیه نامند» (همایی )111 -112 :1931 ،ر گویا چرخیات به قیهاس«فیلیهات»(ر :
ثعههالبی )513 -533 /9 :1319،یهها «هاشههمیات» کمیههت بههن زیههد اسههدی« ،طَرَدِیّ هات»« ،زهههدیات» ر
«خمریههات» ابونههواس ر «حجازیههات» شههری

رض هی (ر  :فههاخوری593 :1931 ،؛ ،903 ،901 ،903

 )339ر مانند آن نامگذاری شد است.
در دیوان المعانی بخشی با عنوان «فی رص

التماء ر النجو ر اللی ر الصبح ر الشهمس ر القمهر

ر ما یجری مع تلك»(ابوهلال عتکری )935-995 /1 :1925،دید میشود.در زهر آلاداب نیهز اشهعاری
با عنوان «قطعة من شعر اه العصر فی تکر النجو »(حصهری )931/1: 1329،رجهود دارد یها در جهایی
دیگر از این کتاب ،شعری از ابن هانی الأندلتی ر س س از ابن طباطبا علهوی نقه شهد اسهت کهه در
بخههشهههایی از آنههها شههاعر بههه رصه

نجههو ر صههور فلکههی پرداختههه اسههت (ر  :همههان-322 ،

.)323همچنههین در يتیمفف الههدهر فههی محاسههن اههه العصههر بخشههی بهها عنههوان «رلههه مههن
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النجومیات»(ثعالبی )923/3 :1319،دید میشود که قوعهشعرهایی در یا چهار بیتی هتهتند کهه از مهتن
قصید ها برگزید شد اند ر مامونشان به نجو ر اصولاحات نجهومی مربهوط اسهت؛ امّها از آنجاکهه
رجه غال

آسمان ر سهتارگان نیتهت ر آنگونهه کهه در

شعری که در ضمن آن به کار رفتهاند ،رص

قصید های فارسی ربوی با تنة اصهلی شهعر یافتهه یها سراسهر قصهید را فراگرفتهه باشهند ،نیتهت ،بها
چرخیات مناسبتی ندارند.
ارّلین شعر چرخیات در زبان فارسی که شاعر با «براِّ رهم»(فرید احول )112 :1911 ،به معهراج
رفته ،از فرید احول ،شاعر قرن هفتم است .ری در آخر این قصید تفهاخر مهیکنهد کهه تهاکنون کتهی
شعری به این صورت نگفته است:
ارست رزّاقهی ر رهّهابی

به معبودی که بهر اشیاسهت تات پها ار سهابق

به موصوفی که رص

که گر در علم هیأت کس چنین شعری کند انشها

به شاگردی من ار را سر نههم بهر خهبِّ بهوّابی

چو من اجهرا علهوی را کتهی در عهالم سهفلی

نیههارد کههرد رصّ هافی نههه سههلبی ر نههه ایجههابی
(همو)111-113 ،

این تفاخر از در جهت قاب بررسی است :ارّل اینکه گویا این شعر ،ارلین نمونهه از ایهن نهوع شهعر
است که اینك سندی در دست نیتت ر در اینکه پیشتر از ار کتانی چنین شعری گفتهانهد؛ امّها ههی
کس چون فرید احول نتوانتته است« ،اجرا علوی» را با این مهارت توصی

کند.

بنابر آنچه درتذکرة الشّعراء نق شد است ،بعد از فرید احول ،باباسودایی در صهدد جهوابگهویی
به این شعر بر آمد است:
 «ر سلوان سعید بایتنمر باباسودایی19را جواب این قصید فرمود ر مولع قصیدة بابا اینتت:برآمد شا قاقمپهوش ازیهن ایهوان سهنجابی

جم انجهم چهو زد بهر چهرخ شهادرران دارابهی

ر فرید در تعجیلی که تهن ار درین قصید مبادرت کرد  ،بتعج
عجای

به یك هفته در اصفاهان فرید این شعر انشا کهرد

این بیت میگوید:

داشت طبع ار ازین تیزی ر اشهتابی

ر باباسودایی صورتی از نوادر درین بیت بازمیگوید:
به یك ساعت بگفت این شعر در باررد سودایی

فرید اندر س اهان گرچهه گفهت آن را بهه اشهتابی»
(ر  :درلتشا )111 :1915 ،
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جتتارهای نوین ادبی (ادبیات ر علو انتانی سابق)

امّا اندکی پیشتر از ری در قرن ششم ،ابوالمفهاخر رازی قصهید ای انباشهته از اصهولاحات نجهومی
مرصهع»(ر :راصهفی501 /5 :1920 ،؛ خوانهدمیر،
دارد .این قصید که در متون بعد از خود به نا «بهال ّ
920 /9 :19؛ جُنگ قصاید55 ،50 ،13 ،1 ،ر )...یا قصهیدة نونیهه (ر  :شهررانی )1930،معهرر شهد
است ،مورد استقبال بتیاری از شاعران قرار گرفته است:
[ابوالمفاخر رازی] «در مناق سلوان الجنّ ر الإنس ابوالحتن علیّ بن موسی الرّضها علیهه التحیفر الدّعاء چند قصید دارد جمله مصنوع ر متین؛ امّا آنچه شهرتی عظهیم یافتهه ر اک هر شهعرا در تتبّهع ر
جواب آن اقدا نمود اند ،مولعش این است:
مرصههع بتههوخت مههرو ملمّههع بههدن
بههال ّ

اشههك زلیخهها بریخههت یوس ه

گ ه پیههرهن»

(درلتشا )31 :1915 ،
«چنین گویند که آن در مدّت چه سال به اتما رسید ر در این مهدت بهه جههت مصهرع اخیهرمولع درماند بود ر به آنچه رررد مییافته ،راضی نمیشد تا شبی در راقعه ،اما الإنس ر الجهنّ علهیّ
بن موسی الرّضا – علیه التلا  -ار را تلقین فرمهود  ،لههذا در مهدح آن حاهرت تمها کهرد ر مولهع
قصید این است(»...:ارحدی بلیانی.)151 /1 :1913 ،
ابن حتا خوسفی /قُهتتانی ،در پایان یکی از چرخیات خود ،این چنین تفاخرکرد است:
ایهههن سهههخن تهههر کهههه داد آّب رران را رران

گر به خراسان برند یها بهه عهراّ ایهن سهخن

ررضههة «خواجههو» کنههد بههر سههخنم آفههرین

فخههر خراسههان دهههد ملههك معههانی بههه مههن
(ابن حتا )10 :1911،

اشارة ابن حتا به «خواجو» بی سب نیتت13.در دیوان خواجوی کرمانی قصید ای با عنهوان «فهی
منقب مولای متّقیان اسدالله المال علیّ بن ابی طال علیه التلا » رجهود دارد ،بهه مولهعِ زیهر کهه ابهن
حتا به استقبال آن رفته ر در همان رزن ر قافیه گفته است:
قرطهههة زر چههها زد لعبهههت سهههیمین بهههدن

مرصههع لگههن
اشههك ملمّههع فشههاند شههمع ّ
(خواجوی کرمانی)101 :1933،

امّا نکتة جال

توجه آن است که گویا ابن حتا آگهاهی نداشهته اسهت کهه خواجهو تحهت تهأثیر

ابوالمفاخر رازی ،این شعر را سررد است.

سال پنجا ر در

153

چرخیات

در بخشی از نتخهای که به نها جُنهگ قصهاید ر غزلههای هماننهد فارسهی یها مجمهع القصهاید ر
المزلیات،به شمارة  3231در فهرست نتخههای خوّی کتابخانة مرکزی ر مرکهز اسهناد دانشهگا تههران
ضبب شد (ر  :دانشپژر ،)311 /13 :1913،اشعار شاعرانی نق شد است در مدح علیّبن ابی طاله
(ع) ر امامان شیعه که در استقبال از شعر ابوالمفاخر رازی 12سررد شد اند .بخشهی از جهدرل زیهر بهر
اساس این نتخة خوّی تنظیم شد است ،با این توضیح که شعر منتوب به انوری ،در چهاپههایی کهه
از دیوان ار رجود دارد ،رؤیت نشد ر اینك پیشتر از ابوالمفاخر رازی نیز کتی را نمیشناسیم.
ردیف

نام شاعر /وفات ،سال /قرن

1

ابوالمفاخر رازی /ششم

5

انوری212/؟

9

خواجوی کرمانی320/

3

ناصر بخارایی330/؟

2

کمال غیاث شیرازی191/

1

باباسودایی129/

3

نظا الدّین احمد
اطعمه11511/

1

ابن حتا 132/

3

راصفی130/

10

مولانا زلالی391/

11

هلالی جمتایی392/؟

15

شوقی نراقی(/؟)

19
13

آقامعصو خارری
قزرینی (؟)
آخند رسول کاشی1999/

ابيات

ممدوح

منبع ،صفحه

مطلع

بال مرّصع بتوخت مرو ملمّع بدن

19

اما رضا (ع)

ح ما ینح 1 ،

صبح زرفشان چو دید درج عقیق یمن

33

اما رضا (ع)

جنگ ،ص90

قرطة زر چا زد لعبت سیمین بدن

30

اما علی (ع)

دیوان101 ،

زرّین رسن

11

اما رضا (ع)

دیوان2 ،

صبح چو زد شعشعة شمع زمرّد لگن

35

اما علی (ع)

دیوان213 ،

باز مرصّع جناح گشت ملمّع بدن

30

اما رضا (ع)

جُنگ ،ص52

قلیة شامی کشید صبح ملمّع بدن

33

اطلس ررمی برید تر چو گ پیرهن

35

اما علی (ع)

داد زلیخا تما گوهر مشك ر ختن

91

محمد؟

خورد بتی پی ر تاب دلو ملمّع رسن

21

تخت مرصع گرفت شا ملمّع بدن

95

صبح درآمد ز دلو یوس

مشع گیتیفررز صبح چو شد شهعله-
زن
خترر خارر چو کند جوشن زرّیهن ز
تن
رفت چو در آشیان طوطی شکّرشکن

خواجه علا
دین حتن

امیر محمد امیر
یوس
اما حتن ر
حتین (ع)

جنگ،ص100
دیوان23 ،
بدایع الوقایع/5 ،
512
بدایع الوقایع/5 ،
503
دیوان502 ،

151

اما علی (ع)

جنگ ،ص93

105

اما علی (ع)

جنگ ،ص93

35

اما علی (ع)

جنگ ،ص 31
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کمال غیاث شیرازی شاعر ،قرن هشتم ر نهم در پایان یکی از چرخیات خود بهه مولهع زیهر چنهین
سررد است:
درش کههههه بههههال غههههراب ظلمههههت ظلمهههها

در خهههم شهههه ر گرفهههت بیاهههة بیاههها...
(کمال غیاث شیرازی)312 :1930،

بنههههد کمههههال غیههههاث ر خلههههق در عههههالم

از نظهههر مرحمهههت بهههبخش ر ببخشههها

نشهههابور»

سههههاخته هفتههههاد ر در بیههههت بعمههههدا

معههانی اسههت

جههایز اش صههد هههزار خلقههت خاههرا

طبهههع مهههن انهههدر جهههواب «لوههه
راسههوهاش صههد هههزار کشهه
«لوههه

نشهههابور» مهههیسهههزد کهههه ز انصههها

مفتخههههر آیههههد بههههدین قصههههیدة غههههرّا
(همان)331 ،

منظور از «لو

نشابور» ،لو الله نیشابوری ،شاعر قرن نهم است که دیوانی به صهورت عکتهی از

ار منتشر شد است (ر  :منابع)؛ امّا در آن ،شعری به این رزن ر قافیه یافت نشد.
کمال غیاث شیرازی در قصید ای در جواب شعر خاقانی به مولع زیر
در کا صبح از نا ش

مشكاست عمدا ریختهه

زرّین هزاران نرگته بر سهق

مینها ریختهه

(خاقانی)933 :1939 ،
سررد است:
طاررس زرّیهن بهال صهبح از بیاهه بیاها ریختهه

ش ها ز صبح سیمتن پرها چهو عنقها ریختهه
(کمال غیاث شیرازی)231 :1930 ،

این شعر خاقانی چرخیات محتوب نمیشود ر کمال غیهاث شهیرازی ،بها افهزردن چنهد بیهت در
منقبت علیّ بن ابی طال

(ع) در آخر قصید اش آن را به چرخیات تبدی کرد است:

ختم سخن کن این زمان در منقبهت بگشها زبهان

تهها آب رری دشههمنان بینههی بعمههدا ریختههه

متههند نشههین ههه اتههی دلههدل سههوار انّمهها

کز تیغ تیز اندر رغا خونههای اعهدا ریختهه...
(کمال غیاث شیرازی)211-210 :1930 ،
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چرخیات در سیر تاریخی خود در ابتدا فقب توصیفی است از چرخ ،بررج ر سهتارگان کهه در تشهبی
قصید ها نمودار شد است رس س از قرن پنجم در ساختاری دیگر شاعر بها نیهرری فکهر ر خیهال در
تشبی

قصید به آسمان عررج کرد است ر گاهی این معراج ،سراسر قصید را در برگرفته اسهت کهه

چرخیات را در نوع ادبی متتقلی نمایان میکند .دقّت در متونی که بوضهوح نها چرخیهات را در حهد
فاص قرن نهم تا یازدهم برای چنین نوعی برگزید اند ،نشهان مهیدههد کهه گذشهتگان در نامگهذاری،
تفارتی بین ساختارهای آن که به موازات هم؛ بویژ از قرن هفتم به بعد رراج داشته است ،قائه نبهود -
اند ر همه را به نا چرخیات میخواند اند.از قرن هشتم ،شاعران منقبتسرا فرصتی بهرای ابهراز عقایهد
خود در کانونهای تجمّع شهیعیان در شههرهای مختله

یافتنهد ر چرخیهات را بهرای انتشهار عقایهد ر

باررهای خود برگزیدند.آنان برای آنکه جایگا علهیّبهن ابهی طاله

(ع) ر خانهدان ار را در بالهاترین

مکان به نمایش بگذارند؛با نیرری خیال به چرخ صعود کردند ر مدح ایشان را از زبهان بهررج فلکهی ر
ستارگان سرردند .آنچه چنین امکانی به آنها داد ،ارّل ارتباط علی (ع)بها معهراجِ پیهامبر بهود ر دیگهر پها
نهادن ایشان بر شانة پیامبر (ص) در فتح مکّه ،برای شکتتن بتان جاهلی کهه شهاعران از آن بهه معهراج
تعبیر کردند.هرچند توصی

چرخ به شاعران قصید سرای فارسی در تما درر هها فرصهتی بهرای بیهان

چنین محتوایی داد؛ امّا بیشترین تعداد چرخیات ،در مدح علی (ع) ر امامان شهیعه سهررد شهد ر نظها
استرآبادی به لحاظ تعداد چرخیات در بین تما شاعران فارسی پیشتر از همهه اسهت .توجّهه بهه شهعر
ابوالمفاخر رازی در مدح علیّ بن موسهی الرّضها (ع) نیهز یکهی از نمودههای امتهداد شهعر مهذهبی در
چرخیات است که شاعران در طول هشت قرن ،به استقبال آن رفتهاند.
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پینوشتها
 .1مصحّحان دیوان نظا استرآبادی در مقدّمه آررد اند« :چرخیات یا معراج الخیال :این اثر در حقیقهت نها یکهی
از قصاید ارست[ .]...این قصید شهرت فرارانی داشته ر در جُنگههای بتهیاری آمهد اسهت بها ایهن مولهع
فاای باختر شد شا گلگون از می حمرا /که آمد چرخ را در کو ممرب شیشهه بهر خارا(نظها اسهترآبادی،
 :1931مقدمه.)53،مصحّحان در جایی دیگر از مقدّمه(ص  )93دربارة «چرخیات» یها «معهراج الخیهال» نظها
استرآبادی ،شرحی داد اند ر دربارة آن قصیدة پیشگفته که به استناد نتخة اساسِ ایشهان «چرخیهات» نامیهد
شد  ،سخنی نگفتهاند .ایشان در مقدمة خود بر دیوان«،مدیحهسهرایی ر منقبهتگویی»« ،دعهوت بهه زههد ر
درریشی»« ،بهاریه»« ،شکو از پیری ر فقر»« ،طله »« ،هجهو»« ،فخریهه» ر در آخهر «چرخیهات» را در زیهرِ
عنوان «مامون[؟] اشعار دیوان نظا الدّین استرآبادی»(ص  )93-91گنجانید اند.
 .5یکی از نشانهای معررفیت چرخیات نظا استرآبادی آن است که چندین بار به صورت نتهخهای متهتق از
دیوان استنتاخ شد است(ر  :درایتی1195 /9 :1913 ،؛ همان /11 :1931 ،ص.)593
.9برای شا طاهر ر  :صفا :1939،جلد پنجم ،بخش در  ،ص 115؛ همان ،جلد پنجم بخش سو  ،ص .1153
 .3در نتخة چاپی طراز الأخبار «جَزَعیات» چاپ شد است که تصحی

ر تحریفی از «چرخیات» است.

 .2مصحّحان دیوان ابن حتا در پاررقی این صفحه نوشتهاند":س" [ یعنی نتخة اساس ایشان] عنهوان ر ابیهات
این قصید را تا بیت ( )131فاقد است" -ب" :عنوان این قصید را بدین صورت آررد است :القصهیدة فهی
جواب فخر رازی -عنوان بالا با توجه به ماامین آن از نتخه"ج" اختیار شد -کلمة "چرخیات" ظهاهراً بهه
جهت آنکه در این قصید مانند برخی دیگر از قصاید ابن حتا  -از چرخ ر فلهك ر آسهمانها سهخن رفتهه
است ،به کار برد شد ر این چنهین اسهتعمالاتی ،ماننهد بهاریهات سهابقه دارد(ص  .)23ر پیشهتر از ایهن در
قصید ای در آغاز دیوانش پس از چندین بیت در توصی
فلك آررد است :در فلکیّات به توفیق مح

«طار شش ررزة هفت آشکو» صور ر برجههای

 /چند سخن بود که کرد ادا(ابن حتا .)3 :1911 ،

 .1صاح حبی التیر« ،زمتتان سنة اثنی ر تتعین ثمانمائه»[ ]135را تهاریخ گماشهتن امیرعلیشهیر بهه اسهترآباد
ثبت کرد است (ر  :خواندمیر.)133 /3 :1999 ،
 .3دربارة مذه امیر علیشیر نوایی ،ر  :شکفته.119-133 :1913 ،
 .1گویا منظورِ راله اصفهانی از قصیدة چرخیات ،همان قصیدة معرر نظا استرآبادی است که پیشتر نقه شهد
ر تنها قصیدة ارست که آن را«چرخیات» خواند است:
کتی زینگونه زیهرِ چهرخ« ،چرخیهات» نشهنید

ز خوشطبعهان رنگآمیههز صنعتسهن نظهمآرا
(نظا استرآبادی)21 :1931 ،

سال پنجا ر در
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« .3به خواب دید » (ازرقی هرری ،ص )11؛ «به گا فکرت ر اندیشه»(انوری)911 :1935 ،؛ «فکهرت مهن کهرد
نشاط سفری»(سی

اسفرنگی)31 :1931 ،؛ «براّ رهم»(فرید احول)112 :1911 ،؛ «ههات

طبتی ،ص )23؛ «توسن همّت»(خواجو کرمانی ،ص )91؛«هات

غیه »(شهمس

غیبی» (ابن یمهین ص 11؛ عبیهد زاکهانی،

)1 :1333؛ «بُراّ تندرر فکرت فلكپیما»(بدر شررانی)253 :1933،؛ «ز رری راقعهه»[خهواب /رؤیها] (آتری
اسههفراینی)39 :1913 ،؛ «چههو سههیر دایههرة مههن بههه انتههها برسههید /شههد ز «خههواب ر سههلو ر عههررج دل
بیدار»(همان.)33 ،
 .10در قرن یازدهم علیرضا تجلّی شیرازی م نویی با نا معراج الخیال سررد است که بها آنچهه در اینجها مهورد
نظر ماست ،فقب اشترا لفظی دارد(ر  :تجلّی شیرازی1935 ،؛ همچنین ر  :مظهاهری ،جمشهید ر شههلا
حاجطالبی511 -511 ،1935،؛ پورجوادی.)100 :1939 ،
 .11درلتشا در آخر شرح حال ارحد متهتوفی ،قوعههای طنزآمیهز از ار نقه میکنهد کهه ار در آن ،بهه آگهاهی
خویش از نجو اشار کرد است(ر  :همان.)320 ،
 .15این مامون پیشتر از این در شعر شاعران رراج پیدا کرد بود است ،برای نمونه:
یههههاد آیههههد ز بههههت شههههکنیهای مرتاههههی

بههههر درش ار نههههههد در گوشهههههوار پهههههای

کهههه از پهههی آسهههایش جهههههان

بیهههررن ز عههههد ار ننههههد ررزگهههار پههههای

معهههراج چیتهههت نهههزد جلهههال کتهههی کهههه ار

بهههر درش مصهههوفی نههههد از اعتبهههار پهههای

شههها نجههه

(شانی تکلّو)59 :1930 ،
(از فاض ارجمند ،جویا جهانبخش که منابع ررایتهای معراج ر بتشکنی علی (ع) را به نگارند معرفی
کردند؛ همچنین از دکتر علی زاهدپور که زحمت ترجمه را پذیرفتند ،س اسگزار ).
 .19برای باباسودایی ،ر  :درلتشا 131 :1915 ،؛ در عرفات العاشقین از «سیّد کاظمی» نا بهرد شهد اسهت کهه
در زمان علیشیررفات یافته (ر  :ج /1ص « )9223ر قصید را به ررش باباسهودایی مهیگویهد ،ایهن مولهع
ازرست :صبح از افق چو رایت بیاا برآررد /آهم علم به ارج ثریا برآررد(ارحدی بلیهانی.)9221 /1 :1913 ،
گویا این شعر نیز چرخیات بود است.
 .13برای تأثیرپذیری ابن حتا از خواجوی کرمانی ،ر  :ابن حتا  :1911،مقدمه ،ص بیتت ر چهار).
 .12در برخی منابع بین «ابوالمفاخر رازی» شاعر پارسیگوی نیمة ارّل سدة ششم ر سرایندة قصیدة مشهور «بهال
مرصّع» با «اما فخر رازی» ،متکلّم ر مفتّر نیمة درّ قرن ششم ،تخلیوهی صهورت گرفتهه اسهت(ر  :ابهن
حتا  23 :1911 ،پاررقی؛ راصفی )501 /5 :1920،ر در جُنگ قصاید قصیدة «بال مرصّع» نیهز یهك بهار بهه
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نهها ِ «امهها فخههر رازی»(ر  :ص )1ر بههار دیگههر «ابوالمفههاخر»(ص  )12ر در سههه جههای دیگههر ،بههه «فخههر
رازی»(ر  :همان ،ص

 )33 ،50 ،11منتوب شد است(از دکتر آرش سرّی که تصهویری از ایهن نتهخه

را در اختیار نهاد ،س اسگزار ).
 .11نظا الدّین احمد اطعمه،از معاصهران بتهحاّ اطعمهة شهیرازی اسهت(ر  :بتهحاّ اطعمهه :1935،مقدمهة
مصّحح ،ص سی ر هشت -چه ر سه.

سال پنجا ر در
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کتابنامه
آتری اسفراینی ،حمزة بن علی.)1913( .دیوان .تحقیق ر تصحیح محتن کیانی -سهیّدعباس رسهتاخیز.
تهران :کتابخانه موز ر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
ابن حتا  ،محمّد بن حتا الدّین .)1911(.دیوان .به اهتما احمد احمدی بیرجندی -محمّدتقی سالك.
مشهد :انتشارات ادارة ک ح ّ ر ارقا

ر امور خیریة استان خراسان.

ابوهلال عتکری.)1313(.دیوان المعانی .بیجا :دارالاضواء.
احمدی دارانی ،علیاکبر« .)1931(.شعر فتح».نقد ادبی .س .10ش  .93ص.10-19
ادی

صابر ،صابر بن اسماعی (.بیتا).دیوان .به تصحیح ر اهتمها محمّهدعلی ناصهح .تههران :ممستهة
موبوعات علمی.

امامی هرری ،محمّد بن ابیبکر.)1933(.دیوان .به کوشهش عصهمت خهوئینی .تههران :مرکهز پژرهشهی
میراث مکتوب.
انوری ،محمّد بن محمد.)1935(.دیوان .به اهتما محمّدتقی مدرّس رضوی .تههران :شهرکت انتشهارات
علمی ر فرهنگی.
ارحدی بلیانی ،تقیالدّین محمّهدبن محمّهد.)1913(.عرفهات العاشهقین ر عرصهات العهارفین .تصهحیح
تبیحالله صاحبکاری ر آمنه فخر احمد .تهران :میراث مکتوب ر کتابخانه موز ر مرکز اسناد مجلس
شورای اسلامی.

بداؤنی ،عبدالقادر بن ملوکشا .)1111(.منتخ

التواریخ .به تصحیح احمهدعلی صهاح  .کلکتهه :کهال

پریس.
بدر شررانی.)1933( .دیوان .تحقیق ر تصحیح فاطمهه مجیهدی.تههران :کتابخانهه مهوز ر مرکهز اسهناد
مجلس شورای اسلامی.
بتحاّ اطعمه ،احمدبن حلّاج .)1935(.کلّیات .تصحیح منصور رستگار فتایی .تهران :مرکهز پژرهشهی
میراث مکتوب.
بشری ،جواد« .)1911(.دیوان سرایندگان قدیم در دستنویتی تاز از خلاص الأشعار».آینة پژرهش .دررة
درّ  .شمارة  .150ص .91-5
بهار ،محمّدتقی .)1933( .دیوان .به اهتما چهرزاد بهار .تهران :انتشارات توس.
پورجوادی ،نصرالله.)1939(.زبان حال در عرفان ر ادبیات فارسی .تهران :فرهنگ نشر نهو بها همکهاری
نشر آسیم.
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تأثیر تبریزی ،میرزا محتن.)1939(.دیوان .تصحیح امینپاشا اجلالی .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.

تجلّی شیرازی ،علیرضا بن حتین« .)1935(.معراج الخیال»[ .تصحیح] محتن ناجی نصرآبادی.مجموعه
رسائ فارسی .دفتر سوّ  .مشهد :بنیاد پژرهشهای اسلامی آستان قدس رضوی .ص .125-191
تونی ،موالی.)1931(.دیوان .تحقیق ر تصحیح سیدرضا صداقتحتینی ر حتین قوامی .تهران :کتابخانه
موز ر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ر ادارة ک میراث فرهنگی صهنایع دسهتی ر گردشهگری
خراسان جنوبی.
ثعالبی ،عبدالملك بن محمّد .)1319(.يتیم الدهر فی محاسن اه العصر .شرح ر تحقیهق مفیهد محمهد
قمیحه .بیررت دارالکت

العلمیه.

جنگ قصاید ر غزلهای همانند فارسی یا مجمع القصاید ر المزلیات .نتخة خوّی .محفوظ در کتابخانه
مرکزی ر مرکز اسناد دانشگا تهران .به شمارة .3231
حُصری ،ابراهیم بن علی .)1329(.زهرالرداب ر ثمر الألبهاب .عارضهه بمخووطهات القهاهر ر حققهه ر
ضبوه ر رضع فهارسه علی محمد البجاری .بیجا .دار احیاء الکت

العربیه.

خواجوی کرمانی ،محمود بهن علهی.)1913( .دیهوان .بهه تصهحیح احمهد سههیلی خوانتهاری .تههران:
انتشارات پاژنگ.

خواندمیر ،غیاثالدّین بن هما الدّین.)1999( .حبی

التهیر فهی اخبهار افهراد بشهر .تههران :انتشهارات

کتابخانة خیّا .
دانشپژر  ،محمّدتقی.)1913( .فهرست نتخههای خوّی کتابخانة مرکزی ر مرکز اسناد دانشگا تههران.
جلد هفدهم .تهران :ممستة انتشارات ر چاپ دانشگا تهران.
درایتی ،مصوفی .)1913( .فهرست دستنوشتهای ایران (دنها) .تههران :کتابخانهه مهوز ر مرکهز اسهناد
مجلس شورای اسلامی.
.)1931( .---------فهرستگان نتخههای خوّی ایران(فنخا).تهران :سازمان اسهناد ر کتابخانهة ملّهیجمهوری اسلامی ایران.
درلتشا  ،درلتشا بن بختیشا .)1915(.تذکرة الشّعراء .به اهتما ر تصحیح ادرارد برارن .تهران :انتشارات
اساطیر.
ترالفقار شررانی ،حتینبن علی.)1393( .دیوان .ریهرایش ر مقدمهه ادرارد ادراردز .لنهدن:
.BY ORDER OF THE TRUSTEES
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رستاخیز ،عباس« .)1931( .اشعار بازیافته از میرحاج هرری متخلّ
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به اُنتهی».پیها بهارسهتان .دررة.5

سال .2شمارة .11ص.590 -501
رشید رطواط ،محمّد بن محمّد .)1993( .دیوان .با مقدمهه ر مقابلهه ر تصهحیح سهعید نفیتهی .تههران:
کتابخانة بارانی.
زرقانی ،مهدی ر جواد زرقانی« .)1931( .رریکرد ژانری در موالعهات تهاریخ ادبهی».نامهة فرهنگتهتان.
دررة شانزدهم .شمارة  .5شمارة متلت  .15ص .21 -91
سا میرزای صفوی.)1913( .تذکرة تحفة سهامی .تصهحیح ر تحشهیة رکنالهدّین همهایونفرّخ .تههران:
انتشارات اساطیر.
سفینة بولونیا .)1939( .به کوشش ایرج افشار ،محمّد افشینرفایی ر شهریار شاهیندژی .تهران :سخن.
سلیمی تونی ،حتن بن سلیمان.)1930( .دیوان .به کوشش عباس رستاخیز .بها مقدمهة حتهن عهاطفی.
تهران :کتابخانه موز ر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
سی

اسفرنگی.)1931( .دیوان .تصحیح انتقهادی فهرزاد جعفهری .تههران :پژرهشهگا علهو انتهانی ر
موالعات فرهنگی.

شانی تکلّو ،رجیهالدّین نت

آقا .)1930(.دیوان .تصحیح امیربانو کریمی .تهران :انجمن آثهار ر مفهاخر

فرهنگی.
شررانی ،عبدالّلوی .)1933(.رسالة ح ّ ما ینح  .به کوشش آي اللهه حتهنزادة آملهی .میهراث اسهلامی
ایران .به کوشش رسول جعفریان .قم :کتابخانة حارت آي الله مرعشی نجفی .ص .35-13
.)1930( .-------------ح ّ ما ینح  :شرحی متتوفی بر قصیدة نونیّة ابوالمفهاخر رازی .مقدمههتصحیح ر تعلیقات فاطمه کوپا .تهران :پژرهشگا علو انتانی ر موالعات فرهنگی.

شکفته ،صمری بانو .)1913(.شرح احوال ر آثار فارسی امیرعلیشیر نوایی متخلّ

به فهانی .اسهلا آبهاد:

مرکز تحقیقات فارسی ایران ر پاکتتان.
صبا ،فتحعلیبن محمد .)1931(.دیوان .مصحّح محمّدعلی نجاتی .تهران :انتشارات اقبال.
صفا ،تبیحالله.)1939(.تاریخ ادبیات در ایران .تهران :انتشارات فردرس.
عبید زاکانی .)1333(.کلیات .به اهتما محمّدجعفر محجوب .نیویور .Bibliotheca Persica Press :
عوفی ،محمّدبن محمّد.)1911( .لباب الألباب .به سعی ر اهتما ادرارد برارن .تهران :کتابفررشهی فخهر
رازی.
فاخوری ،حنا.)1931(.تاریخ ادبیات زبان عربی .ترجمة عبدالمحمّد آیتی .تهران :انتشارات توس.
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فخرالزمههانی ،عبههدالنّبی بههن خل ه .)1935(.طههراز الأخبههار .مقدمههه ر تصههحیح ر تعلیقههات سههیدکمال
حاجسیدجوادی .تهران :فرهنگتتان هنر ر پژرهشکدة هنر.
فرید احول .)1911(.دیوان .به اهتما ر تصحیح محتن کیانی .تهران :انجمن آثار ر مفاخر فرهنگی.
فلکی شررانی ،نجمالدّین محمّد.)1932(.دیوان .به اهتما ر تصحیح ر تحشیة طهاهری شههاب .تههران:
کتابخانة ابن سینا.
کمالالدّین اسماعی  ،اسماعی بن محمّد(.)1931دیوان .به اهتما حتین بحرالعلومی .تهران :انتشهارات
کتابفررشی دهخدا.

کوفی ،محمّد بن سلیمان.)1315(.مناق

الإما امیرالمممنین علی بن ابی طال  .قم :مجمع إحیاء ال قافف

الاسلامی .
لو الله نیشابوری.)1930(.دیوان (چاپ عکتی) .به کوشش رسول جعفریان .تهران :کتابخانه .مهوز ر
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
مجیرالدّین بیلقانی.)1921( .دیوان .تصحیح ر تعلیق محمّد آبادی .تبریز :ممستة تاریخ ر فرهنگ ایران.
محمّد بن یممور (.)1932سفینة ترمد .به کوشش امید سررری .تهران :انتشارات دکتر محمود افشهار بها
همکاری انتشارات سخن.
متعود سعد سلمان.)1913(.دیوان .به اهتما مهدی نوریان .اصفهان :انتشارات کمال.
مظاهری ،جمشید ر شهلا حاجطالبی« .)1935( .تجلّی شیرازی (شرح احهوال ر معرفهی آثهار ار)» .آینهة
میراث .سال یازدهم .شمارة ارّل .پیاپی .25ص .511 -511
میرخواند ،محمّد بن خارندشا .)1910(.تاریخ ررض الصّفا .تصحیح ر تحشیة جمشهید کیهانفر .تههران:
انتشارات اساطیر.
ممتمن ،زینالعابدین.)1913(.شعر ر ادب فارسی .تهران :انتشارات زرّین.
ناصر بخارایی ،ناصر.)1929(.دیوان .به کوشش مهدی درخشان .تهران :بنیاد نیکوکاری نوریانی.
نظا استرآبادی.)1931(.دیوان .تحقیهق ر تصهحیح شایتهته ابراهیمهی ر مرضهیه بیهكرردیلو .تههران:
کتابخانه موز ر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
راصفی ،محمود بن عبدالجلی  .)1920( .بدایع الوقایع .تصحیح الکتهاندر بلهدرر  .تههران :انتشهارات
بنیاد فرهنگ ایران.
راله اصفهانی ،محمّدیوس

بن حتین.)1935( .خلد برین[ .به] کوشش میرهاشم محدّث .تههران :بنیهاد

موقوفات دکتر محمود افشار.

سال پنجا ر در
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هلالی جمتایی ،بدرالدّین .)1932( .دیوان .تصحیح ر مقدمه سعید نفیتی ،تهران :انتشارات سنایی.

