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  الدّین رازینویافته از شیخ نجمبیت هجده 

  
  «دایه»الدّین رازی اشعار شیخ نجمبه استاد دکتر محمود مدبّری به پاس کتاب     

 1یصادق خاتممحمّد

 2سلمان ساکتدکتر   

 چکیده

آن به سدة دهم هجری وجود دارد کهه  ای متعلّقسفینه، شورای اسلامی سکتابخانة مجلدر 

گردآوردة  –ق.(  457دو سفینة یحیی توفیق )مورّخ که به بیاضی دانست  مینتوان سورا می

احتمال بسهیار متعلّهق بهه بخش )بههگهن کتابخانة  17751و جُنگ  -سعدالدّین الهی/ آلهی 

پنجاه »اخیر خود،  در نوشتار گرچه میرافضلی .شباهت بسیار دارداواخر قرن هشتم هجری( 

شهده ویژه اشعار شناختهو به بیت نویافته از نجم دایه را از این سه سفینه فراهم آورده« و نه

در ایهن ، امّها تمامی شناساندهبهرا بخش گن کتابخانة  17751در جُنگ رازی  و نویافتة نجم

در این سه سفینه، موجود بیت  «پانزدهو  صد»از مجموع دیگر بیت نویافتة  «هجده»نوشتار، 

ارائهه  بهه دسهت آمهده، مجلهس کتابخانة 537دو سفینة یحیی توفیق و جُنگ که با بررسی 

در  چراکهه ،است رازی نجم بیت از «هشتسی و »احتمال به، مجموعگردیده است. از این 

پیشهتر توسّهم میرافضهلی نیهز بیت نویافته « پنجاه و نه»به نام او آمده است؛ دیگر نیز منابع 

 است )در متن با حهرو  درشهت/ در شمار ابیات نویافتهنیز بیت  «هجده»شناسانده شده و 

نهام او نیامهده  تا امروز در دیگر منابع و بههدر این نوشتار ارائه شده و پر برجسته شده( که 

 است. 

  الدّین رازی.نجم نویافته، ابیات، آلهی /الهیسفینه، شعر، سعدالدّین ها: واژهکلید
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 مقدّمه -1

، مهتخلّ  بهه النّجیه  الاسهدی الهرّازیروان ابیالدّین ابوبکر عبدالله بن محمّد بن شاهاور بن انوشنجم

در  ق. 157بهه دنیها آمهد و در سهال در ری ق.  543، به سال «دایه»و معرو  به « نجم رازی»و  «نجم»

هفتم هجهری اسهت کهه بهه  نقرششم و نیمة نخست  سدةالدّین از صوفیان بنام درگذشت. نجم بغداد

دایهه  و را به مجدالدّین بغدادی سپرده بهود. نجهماالدّین کبری تربیت و نجم بود منتس سلسلة کبرویّه 

سروده که در آثار خود آنها را آورده و در اغله  شعر نیز می چون بیشتر صوفیههمعلاوه بر نویسندگی، 

تهوان گفهت شعرش ذکر شده است که در مجمهوع مهیهایی از منابع نیز مختصری از احوال او با نمونه

فروتهر از در شهعر، »الهدّین نجممقام ادبی . نداز سوز و گداز سرشارو انگیز و لطیف تنها رباعیات او دل

هها مقام او در نثر است. مجموعة شعرهایی که مسلّماً از اوست، چندان زیاد نیست. قصاید کوتاه و غزل

هها شهعرهایی از او نقه  ای گردآوری نشده است، ولی در تذکرهمجموعهو رباعیاتی است که هنوز در 

   (.25: 1331، شفیعی کدکنی« )ثار خویش نق  کرده استهایش از آشده و خود نیز در خلال نوشته

ههای در خلال نثرها، آیات و احادیه  و ربهاعیکه  معتقد است اوشاعری و سبک شعر  رةبادربهار 

ههای آن از خهود نجهم دایهه بیشتر رباعی»که شود یافت می ز پارسی و تازیلطیف و دیگر انواع شعر ا

(. )همهان «گویهدنجم دایه شعر به سبک سنایی مهی» گوید:در ادامه میبهار . (3/32 :1333بهار، « )است

 بها نیهز توان یافت. مدبّریمی نیز« دایه»الدّین رازی اشعار شیخ نجمکتاب  ای درگونههمین نظرگاه را به

در قصهیده »الهدّین سهبک شهعر نجهمکهه  ، معتقد اسهتلدّین نسبت به نثرشااشعار نجم فروتر دانستن

نزدیک است. امّها ایهن  م و اوای  قرن ششم، خصوصاً سناییاغل  به سبک خراسانی در اواخر قرن پنج

 (.  7 - 3: 1313 مدبّری،« )خصوص در رباعی تفاوت داردسبک به

بهر مبنهای قصهیدة منقهول از او  تنههاالدّین مختصّات شعر نجم باب ار دربهاستنباط  ریاحی باوربه 

بهاره ة اشعار او باشد و حق این است که با توجّه به همة آثارش در اینتواند ملاک سبک کلیّبوده و نمی

گذشته از قصهیدة هرچند  که گیردسپس نتیجه می ریاحی (.55 – 57: 1352 ،ریاحیرک: )داوری شود 

آمهده کهه  مرصهادالعباددر  دایهه نجهممثنوی هفده بیتی نیز از اشهعار  یکبهار،  شناسیسبکمذکور در 

نشهانة تهیثیر سهخن سهنایی در شهعر » با ایهن حهال دارد، الحقیقهحدیقةشباهت تام به سخن سنایی در 

کهوب رّیهنزیاد ویژه زنهدهبهسطور نیز با استاد ریاحی و این  نگارندگان(. )همان« الدّین زیاد نیستنجم

فلسهفی ههم از او  رازی و یک قصهیدة از جمله یک دوبیتی با لهجةعار با آنکه بعضی اش»که  نظراندهم



  53                            یراز نیالدّنجم خیاز ش افتهینو تیهجده ب                       سال پنجاه و یکم

 

ای نهدارد و شهعر او ههم نق  شده است، ظاهراً دیوان شعر جداگانهه مرموزات اسدیو  مرصادالعباددر 

« قابه  تیییهد باشهدآن بهاب  گویهد، درآن اندازه نیست که آنچهه مرحهوم بههار دربهارة سهبک آن مهی

 (.104: 1313کوب، )زرّین

الهدّین بهاقی بر آن است کهه دیهوان شهعری از نجم« دایه»الدّین رازی اشعار شیخ نجممؤلّف کتاب 

را از  رازی مههوع اشههعار نجههممج (. او7: 1313مههدبّری، رک: از آن نرفتههه اسههت ) نیههزنمانههده و نههامی 

ههای گونهاگون ور عمده در سه کتاب منثور او به مناسبتطرباعیات و چند قصیده و غزل و قطعه که به

تعهدادی نیهز در کته  تهذکره و »آمده، سیصد و نود و یک بیت دانسهته و بهر آن اسهت کهه همچنهان 

 )همان(.« فیان به نام او وارد گردیده استهای صوهای خطّی و کتابجُنگ

شهده چه اشهعار شهناخته - دّین رازیالنجم از اشعارشماری که مهم و قاب  اعتنا های یکی از جُنگ

سهت ابیاضهی  نمیاست کهه سهو 1مجلسکتابخانة  537در آن وجود دارد، جُنگ  - و چه اشعار نویافته

های شناسهان سهده، از سخن2که سعدالدّین الهی/ آلههی -ق.(  457دو سفینة یحیی توفیق )مورّخ که به 

اواخهر  متعلّهق بهه)بخش گهن کتابخانة  17751و جُنگ  -هفتم و هشتم هجری آن را گرد آورده است 

 ، شباهت بسیار دارد.(قرن هشتم هجری

حفه  بها  هجریبخش در اواخر سدة هشتم گن کتابخانة  17751جُنگ  گردآورندةبه دیگر سخن، 

فهراهم آورده و دو  آنای از گزیهدهساختار اصلی سفینة یحیی توفیق و البتّه تغییراتی در ضهبم اشهعار، 

روزگارش به جهای برخهی جایگزین کردن ابیاتی از شعرای همگاه ی دیگر با تلخی  و امعج ،بعد قرن

جدید و دیگرگون از دو جُنگ پیشین ترتیه  داده اسهت. بنهابراین  ایسفینه، بیاضاز گویندگان آن دو 

بهه شهمار  جهدا از ههم مسهتق  وسه اثر در تبوی  موضوعی، این سه سفینه ظاهری شباهت  رغمیعل

ههای جهدّی یهک از آنهان، بها یکهدیگر تفاوتاز هر« تعداد ابیات نق  شهده»و « شاعران»د که در آینمی

 .3مجلس آشکارتر استکتابخانة  537دارند، البتّه این تمایز در جُنگ 

. سفینة یحیهی توفیهق اندبه ترتی  موضوعی مرتّ  و به شصت و نه باب تقسیم شدهاین سه سفینه 

 کتابخانهة 17751جُنهگ ههای دههم تها چههاردهم از ها پن  بهاب، یعنهی بابدوازده باب را ندارد و تن

های چه  و یکهم تها کتابخانة مجلس نیز فاقد چهار باب، یعنی باب 537بخش باقی مانده و سفینة گن 

 (.45 – 43: 1332ک: چترایهی، های ایهن سهفینه، رتر دربارة باب)برای آگاهی بیش است چه  و چهارم

« تعهدّد»اشهعار و همچنهین « تعهداد»ها و نیز از حیه  مختلف باب« موضوعات»جنبة این سه جُنگ از 
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در و  سهخنوراناز بیشهتر  ،در انتخهاب اشهعار گردآورنهدگانو  ای هستندگسترده دارای حوزةشاعران، 

 .انددهها اشعاری را برگزیبیشتر قال 

  تحقیق پیشینة -2

، مقالههد، دربهارة موضهوع ایهن نهاطّلهاع دار نگارندگانا که نویسان، تا آنجافزون بر اشارات کوتاه تذکره

« دایهه»الهدّین رازی اشهعار شهیخ نجمبا عنوان  نایشا محقّقانة( و کتاب 1313از آنِ مدبّری )فض  تقدّم 
است. مؤلّف با استفاده از منابع خطّی و چاپی بسیار، به شرح کوتاه احوال و آثار نجم دایه و گهردآوری 

در اثهر ایشهان  و هرچند به منابع بسیاری مراجعه کرده است، امّانابع کهن و اصی  پرداخته اشعار او از م

و بها  ردیهگینمه بهر درالهدّین را وجود دارد: نخست اینکه این کتهاب، تمهامی اشهعار نجهم سه کاستی

 جستجو در دیگر منابع، همچنان اشعاری به نام نجم دایه یافت خواهد شد کهه سهفینة حاضهر یکهی از

ی ااشهاره سهخنوران گریدنیز  و نجم رازی بهمنسوب  اشعار ازی بخش به اثر نیا درآنهاست. دیگر آنکه 

ه که یها محه ّ نسبت یافتخصوص رباعیاتی به نجم رازی ها و بهت و در این اثر گاه سرودهاس دهگردین

، ابیات واقعی نجهم رازی قطع از این عار  شاعر نیست. بنابراین باید در تعداداست و یا بهتیمّ  جدّی 

بهه کهه « دویست و پنجهاه بیهت»( است و چه 7: 1313که نظر مدبّری )« سیصد و نود و یک بیت»چه 

رسهالة عقه  و و  مرمهوزاتو  مرصادالعبادالدّین است که در نجمموجود ، مجموع اشعار نوشتة ریاحی

در ایهن  اتیاباز ی خبرآنکه م سو(، بازنگری اساسی صورت گیرد. 57: 1352 ،ریاحیرک: ) آمده عشق

، آنهها را اصهلاح و سهفینهضبم اشعار در این و تحریف شده هستند که هایی مغلوط دارای ضبم ،کتاب

، محمّهدی 1337همچنین در اواخر سهال سازد.دایه رهنمون میفهم بهتر اشعار تر و ما را به ضبم اصی 

، سهیّد 1335ضیح روانة بهازار کهرد کهه در سهال ، تصحیح و تورا با مقدّمه الدّین رازیاشعار نجمکتاب 

اشهعار الهدّین رازی و شهرکا نقهد و بررسهی کتهاب اشهعار نجم»با نام  ای محقّقانهمقاله علی میرافضلی

 را نشان داد.اثر های عمدة آن در نقد و بررسی آن منتشر کرد و ضعف «الدّین رازینجم

خود، اشعار منسوب به نجهم دایهه را از پهن  منبهع کتاب، در پایان نوشتار آن میرافضلی پس از نقد 

. امّها در پهژوهش کند که سه منبع آن، همین سه سفینة مورد اشهاره در ایهن نوشهتار اسهت  میکهن نق

 در نوشهتار ایشهان سهفینهاشهعار نقه  شهده از دو نخست آنکه  کاستی وجود دارد: سهایشان ارزشمند 

بیت از نجهم دایهه آمهده، حهال آنکهه « هفده»یی توفیق، نخست، یعنی سفینة یح کام  نیست. در جُنگ
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مجلهس،  کتابخانهة 537و در جُنهگ  را از نجم رازی نق  کردهبیت « یازده»تنها ( 33: 1335)میرافضلی 

یهت را از نجهم رازی آورده اسهت ب« چههارده»میرافضهلی تنهها  دایه آمده، امّا نجماز « پنجاه و دو بیت»

جسهتجو و  ،دیگهر منهابعدر  ،ابیات بازیافته از این سه جُنگدر مقالة ایشان آنکه  مدو(. 37ک: همان، )ر

اشهعار انتسهاب بهرای  اصهالتجهدای از اثبهات  ،مقابله نشهده اسهت و ایهن جسهتجو و مقابلهه هابا آن

بهرای  دتوانهمیدهد که ارائه میتازه و گاه اصی  را از اشعار او هایی واقع ضبم، بهنجم دایهشدة شناخته

، مجمهوع بیهاضم آنکه در بررسی ایشان از اشعار سه سو. پیش روی مخاط  قرار گیردبهتر اشعار فهم 

دیگهر(، ابیهات نویافتهة  بهدون کسهر تکهرار ابیهات در دو جُنهگ، ابیهات نویافتهه )سفینهابیات در یک 

ابیهات دیگهر،  ابیات نویافتة مشهترک بها دو سهفینة دیگر(، سفینةاختصاصی )با کسر تکرار ابیات در دو 

 در ههر جُنهگ شهدة اختصاصهیدیگر و نیز ابیات پیشتر شناخته شدة مشترک با دو بیاضتر شناختهپیش

شهده ابیهات شناختهدقیق مجموع توان به نمیدر نوشتار ایشان  در نتیجه و مشخّ  نیستطور دقیق به

، بهه انهددایهه سهخن گفتهاشهعار نجهم کهه از ها تذکره دیگرگذشته از این،  .پی برد نویافتة نجم دایهو 

تکهراری و  و نق  اشهعارتبعیّت از منابع پیشینِ خود و رونویسی صر  از یکدیگر، تنها به شرح احوال 

طوری کهه انهد؛ بههی از منابع به نقدی سطحی از اشعار او پرداختهگاه برخ مح ّ تیمّ  از او اکتفا کرده و

 منهابع بهه دیهبا ،اشعار این صهوفی مجدّد حیصحت در، های سودمندبا وجود این کوششتوان گفت، می

 ه شهمار انهدکبه را نجم رازی ةافتینو بیاتا بتوان تا داشتی اژهیو توجّه مذکورسفینة سه مانند  یاتازه

 اشهعار ،در دیگهر منهابع ترگستردهی پژوهش با و افزود ،است رفته انیم از آنها نیز ازی بخش که شاشعار

 .وردآ فراهم را وا ماندةیباق

 سه سفینهاشعار نجم رازی در  سنجش -3

 سفینة یحیی توفیق  -3-1

بیهت نویافتهة اختصاصهی « یهازده»تنها میرافضلی پیشتر نجم دایه آمده که  بیت از« نوزده» ،سفینهاین در 

« چههار»دیگر نیامده است. همچنهین  جُنگدر دو اشعار تازه از این بیت « سیزده» آن را شناسانده است.

شهدة بیت از اشهعار شهناخته« دو». کتابخانة مجلس آمده است 537نگ در جُ ،بیاضاین در  افتهبیت نوی

  دیگر نیامده است. بیاضدر دو آمده، در این سفینه که  نیزنجم رازی 
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 سفینة یحیی توفیق

 13 مجموع ابیات

 14 ابیات نویافته

 13 ابیات نویافتة اختصاصی

 7 کتابخانة مجلس 537ابیات نویافتة مشترک با جُنگ 

 2 شدة اختصاصیابیات پیشتر شناخته

 11 شده توسّم میرافضلیپیشتر شناختهاختصاصی ابیات نویافتة 

 1 شده توسّم نگارندگانشناختهاختصاصی ابیات نویافتة 

 

 بخشگنجکتابخانة  14441جُنگ  -3-2

ده و نویافتههة آن را شههختهابیههات شناتمههامی ( 33 – 30: 1335)نههگ کههه پیشههتر میرافضههلی جُایههن در 

سهی و »بیهت آن نویافتهه اسهت و « دوچه  و »آمده که  رازیبیت از نجم « شصت و چهار» ،شناسانده

از مجمهوع اشهعار بیهت  «هفهت»همچنهین  نیامده است.دیگر  سفینةدر دو تازه  از این اشعارِ بیت« پن 

در  ،آمهده بخشگهن کتابخانهة  17751در جُنهگ کهه  شهدهبیت از مجموع اشعار شناخته« نه» ونویافته 

« دو»بخش گهن کتابخانة  17751جُنگ . گفتنی است در ده استذکر ش نیز کتابخانة مجلس 537 سفینة

 .، وجهود دارداسهت قطعهیالهدّین کهه انتسهاب آنهها بهه او شدة نجمشناخته ابیات میانبیت نویافته در 

دیگهر  بیهاضدر دو آمهده، در ایهن سهفینه کهه  شدة نجم رازیبیت از اشعار شناخته« شانزده»همچنین 

   .نیامده است

بیهت از اشهعار « شهانزده»بخش، گهن کتابخانهة  17751نکته بایسته اسهت کهه در جُنهگ  اینذکر 

، «7عمیهد کمهالی»اشتباه در شمار ابیهات یت از اشعار نویافتة نجم رازی بهب« سی و چهار»شده و شناخته

از مشهاهیر امهرا و (، 1/131، 1311)عهوفی،  بخهاریالاب کمهالی تّهالکُالین جمالدّمیر عمید کمالیعنی ا

ق.(  552 – 511حهک: ) اح سلطان سهنجرو معاصر و مدّ شعراى آل سلجوقکتّاب عهد سلجوقی و از 

دیگهر منهابع، انتسهاب  کمهک ، به این موضهوع اشهاره و بهادر جای خودنیز آمده است که نگارندگان 

 .انداثبات کرده دایه را به نجمدر این بخش از جُنگ  شدهشناختهاشعار بخشی از 
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 بخشگن کتابخانة  17751جُنگ 
 17 مجموع ابیات
 72 ابیات نویافته

 35 ابیات نویافتة اختصاصی
 4 کتابخانة مجلس 537ابیات نویافتة مشترک با جُنگ 

 3 کتابخانة مجلس 537شدة مشترک با جُنگ تر شناختهپیشابیات 
 11 شدة اختصاصیپیشتر شناخته ابیات

 2 شدهابیات پیشتر شناخته میانابیات نویافته در 
 35 شده توسّم میرافضلیپیشتر شناختهاختصاصی ابیات نویافتة 

 

 کتابخانة مجلس 434جُنگ  -3-3

ن ایه نویافتهة بیت مشهترک« چهار»کسر با  آمده است که رازی بیت از نجم« پنجاه و دو» جُنگ،در این 

 بها جُنهگمجلهس کتابخانهة  537نویافتة جُنهگ بیت مشترک « هفت»نیز جُنگ با سفینة یحیی توفیق و 

، بهه )جمعهاً بیسهت بیهت( میهان آن دوشدة مشترک بیت شناخته« هن»و نیز بخش گن  کتابخانة 17751

دو در کهه نویافتهه اسهت مجلهس کتابخانة  537در جُنگ بیت « هجده» د.خواهد رسی« دو بیتسی و »

گفتنهی اسهت بیت از آنها را شناسانده است. « شش»تنها است و پیشتر میرافضلی نیامده  نیزدیگر  سفینة

انتسهاب آنهها بهه او قطعهی  کههالهدّین شهدة نجمشناخته ابیات میانبیت نویافته در « پن »جُنگ این در 

در  آمهده، در ایهن سهفینهکه شدة نجم رازی بیت از اشعار شناخته« چهارده»همچنین  است، وجود دارد.

 دیگر نیامده است. بیاضدو 
 

 کتابخانة مجلس 537جُنگ 
 52 مجموع ابیات

 23 پیشین( سفینةابیات نویافته )بدون کسر تکرار ابیات در دو 
 13 پیشین( جُنگابیات نویافتة اختصاصی )با کسر تکرار ابیات در دو 
 7 ابیات نویافتة مشترک با سفینة یحیی توفیق

 4 بخشگن کتابخانة  17751یات نویافتة مشترک با جُنگ اب
 3 بخشگن کتابخانة  17751شدة مشترک با جُنگ تر شناختهابیات پیش

 17 شدة اختصاصیابیات پیشتر شناخته
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 5 شدهتر شناختهابیات پیش میانابیات نویافته در 
 1 شده توسّم میرافضلیابیات نویافتة اختصاصی پیشتر شناخته
 12 شده توسّم نگارندگانابیات نویافتة اختصاصی شناخته

 ابیات -4

 ابیات موجود در سفینة یحیی توفیق -4-1

 میرافضهلی بیت از نجم دایهه اسهت کهه هشت ،آمد خواهد  یذ در جُنگهای این به ترتی ِ برگ آنچه

شهده بهه همهراه بیهت شناخته دو. را شناسانده است نویافتة این سفینهپیشتر یازده بیت  نیز 5(33: 1335)

 :  گونه استبا حرو  درشت )پر( برجسته شده، بدیندر متن که شش بیت نویافته 

 الدّین دایهشیخ نجم

 اشررپ پاشررد مهررش شرر  کرره دو چشرر 

 خرررواهم کررره ز نرررم ف رررا  برررش ر 
 

 برررش چ رررشه ز خرررو  نشرررا  ب یرررشد 

 1نررررم ره رررربر ف ررررا  ب یررررشد
 

*** 

 و له

  انررداز کررس وفررا مجررو کرره برره  ررالم وفررا ن
 

  

 [پ 11] وار کرره یررپ  شررنا ن انرردبنشررین نشیرر   
 

 صرررحکت کشانررره کرررشد و وفرررا از میانررره رفرررت
 

  

 ش کررره بررره ایّرررا  مرررا ن انررردزیرررن هرررش دو د  بکُررر  
 

 دا  دهررررشایررررن سررررشمه در گررررشد چارگوشررررة
 

  

 جرررروی توتیررررا ن انررررد ،از ب ررررش درد چشررررم  
 

 امرررشوز در زمانررره بررره جرررس درد هررری  نی رررت
 

 

 ر[ 14] ن کرره برره  ررالم دوا ن انرردبررا درد صررکش کرر  
 

  

                                                           
 بگیردد )حر  پنجم خم خورده(.: یحیی توفیق سفینة. 1
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نیهز ) اسهتکتابخانة مجلس نیز آمده  537 جُنگر  31برگ این چهار بیت نویافته بدون اختلا  در 

 (.37: 1335میرافضلی، رک: 

*** 

 الدّین دایهشیخ نجم

 تههههو چههههه دانههههی چههههه آرزومنههههدم

 شهههادی جهههان مهههن بهههه دیهههدن تسهههت
 

 فعال؟بهههههه جمهههههال تهههههو ای سهههههتوده 

 [پ 41]خلهق را بهه هلهال  چون ش  عیهد، 
 

بهه « شادی حهال مهن بهه دیهدنِ تسهت»و « خصالبه جناب تو ای خجسته» اتاختلافبا این ابیات 

 آمده است: صورت زیربه العاشقینعرفاتیک بیت دیگر در همراه 

 بهههه نهههوا در فتهههد چهههو تهههو گههههری
 

 منبههههع لطههههف و معههههدن افضههههال  
 

 (4/7271: 1333)اوحدی بلیانی، 

به حیهات تهو » با اختلا « دایه»الدّین رازی اشعار شیخ نجمو در  آتشکدة آذرانوشت همچنین در پ

: 1313مهدبّری،  ؛1111م/: بخهش سهو1370 – 1333ک: آذر بیگدلی، )رآمده است  «خصالای خجسته

3 - 33). 

   بخشگنجکتابخانة  14441جُنگ ابیات موجود در  -4-2

الدّین را یافته کهه شصت و چهار بیت از نجم ای این سفینه،هدر نوشتار خود، به ترتی ِ برگمیرافضلی 

رازی در این بیاض، ابیاتی دربهارة گه  و فصه   بخشی از اشعار نجماست.  هافتینوچه  و دو بیت آن 

امّا نگارندگان بهه دو دلیه  بهار است و نیز خطاب به ساقی و می و بخش دیگر در وصف دل و عشق. 

بهه دو ههد   ،شهده در ایهن بخهش از نوشهتارپیشتر شهناختهنویافتة ابیات ن ایتا با آوردن  بر آن شدند

 شده و نویافته مشهخّ  نشهده اسهت،پیشتر شناختهدر مقالة میرافضلی ابیات دست یابند: نخست آنکه 

و  داشهاره کردنهشدة نجهم دایهه در ایهن جُنهگ به اشعار پیشتر شناختهتنها در اینجا نگارندگان  بنابراین

در  ،دیگهراز ایهن رهگهذر، ابیهات پیداسهت  نشان دادند.ساب آنها را با استفاده از دیگر منابع اصالت انت

ابیهات از برخهی نگارندگان دربهارة گاه دیگر آنکه . خواهد بودنویافته در شمار اشعار نوشتار میرافضلی 

خهالی از شهده ختهپیشهتر شنا ذیه  ایهن اشهعاردارند که به گمان آنان نق  آنها در  هاییگفتهاین جُنگ، 

 فایده نیست.
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 الدّین دایهلنجم

 اندصهههحرا بهههه گههه  و لالهههه بیاراسهههته

 عروسههان چمههن خفتههه بدنههد ،در خههاک
 

 انددر عهههیش فهههزوده و ز غهههم کاسهههته 

 اندامهههروز قیامهههت اسهههت و برخاسهههته
 

ک: آذر )رآمهده اسهت « دایهه»الهدّین رازی اشهعار شهیخ نجمو کتهاب  آتشهکدة آذردر  رباعیاین 

گفتنهی  (.30: 1335میرافضهلی، نیهز و  11: 1313مهدبّری،  ؛1113م/: بخش سو1370 – 1333ی، بیگدل

 در شمار اشعار نجهمنیز کتابخانة مجلس  537جُنگ  ر 105برگ  دراست این رباعی به همین صورت 

 آمده است. دایه

*** 

 ر[ 205]الدّین دایه للشّیخ نجم

 سهههاقی تههههو بیههههار بههههاده زان پههههیش

 پیالههههه عکسههههش زان بههههاده کههههه از

 باشررررد کرررره ره نررررم دو  ررررالم
 

 م دسهههت اجههه  دههههان بگیهههردکِههه 

   و ارغههههوان بگیههههردحههههالی گُهههه

 مررری م رررا  ب یرررشد سرررینهبرررش 
 

اشهعار  کتهاب در ،، به جای مصراع چههارم«حال گ  ارغوان بگیرد»اختلا  تنها دو بیت نخست با 
نیهز پیشهتر ( 30: 1335)ضهلی میراف (.31: 1313ک: مهدبّری، آمده است )ر« دایه»الدّین رازی شیخ نجم

کهه بهر همهین وزن است گویا این ابیات بخشی از دو بیتی . ا در نوشتار خود آورده استر این سه بیت

بهر چههره ز خهون نشهان  هر ش  که دو چشهم اشهک پاشهد/»و قافیه در سفینة یحیی توفیق با مطلع 

ت را سه بیهاز همان شعر، این  بخشگن کتابخانة  17751جُنگ  جامع و( 53 ک: صفحة)رآمده « بگیرد

 گزین کرده است.به

*** 

 ]و له[

 دهمههههی مغههههانی در  ای پیههههر مغههههان

 خواننهدش میاحیف است که بهاده و مهی
 

 جههههام گههههران خسههههروانی دردهن وآ 

 دهآن مایههههههههة آب زنههههههههدگانی در
 

: 1313مهدبّری، ک: )رآمهده اسهت « دایهه»الدّین رازی اشعار شیخ نجم اختلا  در بدون رباعیاین 

27 - 25.) 

*** 
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 و له

 بهههههه صهههههبا پیهههههام دادم کهههههه ز روی مهربهههههانی
 

  

 بهههت گهههذری کهههن ار تهههوانی 1سهههحری بهههه کهههوی آن  
 

 چهههو رسهههی بهههه آسهههتانش بهههه ادب زمهههین ببوسهههی
 

  

 ز مههههن ای صههههبا پیههههامی بههههدهی بههههدو نهههههانی  
 

 سههههر زلههههف مشههههکبارش بههههه ادب مگههههر گشههههایی
 

 

 [ر 273بههه مشههام جههان رسههانی ] 2بههویی ،ز نسههیم زلههف  
 

ک: )رآمهده اسهت رازی  و بدون اختلا  در شمار اشعار نجهم العاشقینعرفاتاین سه بیت تنها در 

و نیز اشهعار پهس از آن ت این سه بیدر نوشتار میرافضلی (. گفتنی است 4/7277: 1333اوحدی بلیانی، 

انهان در ههر دعویّ عشق ج»مگر دو بیت با مطلع  -« گوی دلی کجاست به میدان روزگار...»بیت تکتا 

نیهز یهک و ( 31: 1335میرافضهلی، ک: )ر - «وصف جمال رویش در ههر زبهان نگنجهد دهان نگنجد/

کتابخانهة  17751در جُنهگ که ، (32)همان، « بریَم، سامان چیست؟دل بردی و جان می»رباعی با مطلع 

این اشهعار  تگفتنی اس است. در شمار اشعار نجم دایه آورده، استمنسوب عمید کمالی به  بخشگن 

همچنهین  .اسهتمنسهوب نجهم رازی بهه کتابخانة مجلهس  537جُنگ پ  171 –ر  171های برگدر 

(، ابتهدا و انتههای 35: 1335میرافضهلی، « )به مدد جُنگ اشعار کتابخانهة سهنا و سهایر منهابع»میرافضلی 

بیسهت و »و ده بخش مشخّ  کرگن کتابخانة  17751فته از جُنگ در این بخش آشاشعار نجم دایه را 

در جُنهگ اشهعار  تابیهایهن اتنهها دو بیهت از ، هرچند است داده نسبترا به نجم دایه دیگر بیت  «پن 

از نجهم ایهن اشهعار را  ،و گویا ایشان به مدد دیگر منابع است آمدهکتابخانة مجلس(  537کتابخانة سنا )

ای قهرارم بهه قهرار چهو تهو داده» شوند:های زیر آغاز میاین بیست و پن  بیت با مطلع .اندهانستدرازی 

؛ «گفتی کهه دلهم کجاسهت اینهک...»؛ «: به( کجا قرار دارم31من مستمند بی تو ز )میرافضلی،  اری/قربی

دل بسهتة مههر دلربهایی »؛ ...«حُسنت ز ازل به عشهق قلّاشهم کهرد»؛ «بودم... من زاهد و عالم و بسامان»

دل جهز بهه دو » ؛ «اند...دلدادة عشهق تهو سهرافزانان»؛ «ست...دل عشق تو را نخست آسان دان»؛ «دارم...

                                                           
 .نیالعاشقعرفاتو  مجلسکتابخانة  537 نةیسف) (؛ متن مطابق  ی: ابخشگن کتابخانة  17751جُنگ . 1

 . : ز نسیم مشک بوییکتابخانة مجلس 537سفینة . 2
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عشهق تهو بهه ههر هواپرسهتی »؛ «سهوزد...دل ز آتش عشق تهو چنهان می»؛ «زلف مشکبارش مدهید...

بگهو »بها دل گفهتم: »و « کس که تو یارش باشی...خرّم دل آن»؛ «گر عاشق تو دلبر زیبا نیمی...»؛ «نرسد...

گفتنی است نگارندگان دلی  موجّهی برای انتسهاب آنهها  (.33 – 31همان، ک: )ر« که حالت چون است

 اند.به نجم دایه نیافته

*** 

 [و له]

 گههههر ز عشههههقت خبههههر نداشههههتمی
 

 [ر 273داغ آن بهههر جگهههر نداشهههتمی ] 
 

 آمده است: گونهبدین العاشقینعرفات در ،گزین شدهبه غزلاز یک احتمال بهکه این بیت 

 تمیگههههر ز عشههههقت اثههههر نداشهههه

 عشهههق تهههو از کجههها و مهههن ز کجههها
 

 داغ آن بههههههر جگههههههر نداشههههههتمی 

 گههههر ز حُسههههنت خبههههر نداشههههتمی
 

 (31: 1335میرافضلی،  ؛73: 1313مدبّری، ک: نیز ر ؛4/7273: 1333)اوحدی بلیانی، 

*** 

 ]و له[

 نکشههم سههر از وفههایش ،بکشههم همههه جفههایش
 

 دل و جان دههم بهه دامهش ،طلبم همه رضایش 
 

طلبم همه رضایش دل و جهان  نکشم سر از وفایش/ جفایش بکشم به جان»ا  این بیت با دو اختل

آمهده « دایهه»الهدّین رازی اشعار شهیخ نجمو نیز  آتشکدة آذرو حاشیة  العاشقینعرفات در« دهم برایش

مهدبّری،  ؛1111م/: بخهش سهو1370 – 1333آذر بیگدلی، ؛ 4/7277: 1333اوحدی بلیانی، ک: است )ر

 .(31: 1335یرافضلی، منیز و  33: 1313

*** 

 و له

 گهههر صهههبحدم ز سهههوز غمهههت دم بهههرآورم

 از دیرده سرش دهرم 1اگرشسیلاب خرو  د  

 گهههههرد از نههههههاد عهههههالم و آدم بهههههرآورم 

  برراز برره  ررالم بررش ور طوفررا  نررو  
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 چنههدان غههم اسههت بههر غمههم انههدر صههمیم دل

 بههههرم نفههههسمیهههههر دم هههههزار بههههار فرو
 

 کههز غههم مجههال نیسههت کههه یههک دم بههرآورم 

 [ر 273و دم بهرآورم؟ ] 1بهرمفروس نفهتا کهی 
 

سهه یکم و چهارم بها تنها ابیات . همچنین ر این ابیات را شناسانده استپیشت( 31: 1335)میرافضلی 

تا کهی نفهس »و نیز « رود نفسمیهر دم هزار بار فرو»و « گر صبحدم ز سوز غمت سر برآورم»اختلا  

: 1313ک: مهدبّری، آمهده اسهت )ر« دایهه»الهدّین رازی ر شیخ نجماشعادر کتاب « فروبرم و غم برآورم

33.) 

م بیهت پایهانی رع دوآمهده و مصهبه نام نجم دایهه م و چهارم ابیات اوّل، سو نیز العاشقینعرفاتدر 

. 1(4/7270: 1333اوحهدی بلیهانی، رک: اسهت )آمهده « تا کی نفس فروبهرم و غهم بهرآورم»صورت به

شاعران قهدیم کرمهان و  اقلیمهفتو نیز در  العاشقینعرفاتاز  یدیگر بخش گفتنی است این ابیات در
بهه « بهرم و غهم بهرآورمتها کهی نفهس فرو»و « چندان غم است بر غمم اندر ضهمیر دل» اختلا دو با 

: 1331میرافضهلی،  ؛1/230: 1343؛ رازی، 1/324، همهانک: ر)منسهوب اسهت « الهدّین کرمهانیافض »

101) 

 العاشهقینعرفاتالدّین کرمانی، دربارة این ابیهات در های اشعار افض میرافضلی در بخش یادداشت
(، حههال آنکههه در 121: 1331میرافضههلی، « )بیههت مطلههع را ندارنههد عرفههاتو  اقلیمهفههت»نویسههد: می

تنهها در  ( و4/7270: 1333، بخش اشعار نجم دایه، این مطلع آمهده )اوحهدی بلیهانی،  العاشقینعرفات

   (.  1/324همان، رک: الدّین مطلع شعر ذکر نشده است )بخش اشعار افض 

، 4بخشگهن کتابخانهة  17751به نق  از جُنهگ  شاعران قدیم کرماناین چهار بیت در کتاب  گرچه

از انتساب دو بیهت  ( نیز121: 1331الدّین آمده و میرافضلی )م افض به نا 3العاشقینعرفاتو  اقلیمهفت

ایهن ابیهات نیهز دهند که امّا نگارندگان احتمال می، برخی منابع سخن گفتهبه نجم دایه در  ابیاتاین  از

ک: یافهت )رتهوان نیهز میاو  ار دیگهرشعاابیات را در  یرا مضمون اینالدّین باشد، زدر شمار اشعار نجم

ده، امّها از رهگهذر انتسهاب آم یزالدّین نبرخی منابع به نام افض م در گرچه بیت دو(. بنابراین 53 صفحة

شهمار ابیهات  درباید به نجم رازی، این بیت نیز کتابخانة مجلس  537جُنگ پ  171برگ در م بیت دو

  .نویافتة او قرار گیرد

                                                           
 : فروبرم نفس.مجلس کتابخانة 537 نةیسف . 1
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*** 

 و له

 عشههههق جانههههان در هههههر دهههههان نگنجههههد 1دعههههویّ
 

  

 وصههههف جمههههال رویههههش در هههههر زبههههان نگنجههههد  
 

 خونههههههاب عاشههههههقانش روی زمههههههین بگیههههههرد
 

  

 [ر 273] و افغهههههان بیهههههدلانش در آسهههههمان نگنجهههههد  
 

اسهت کهه او آمهده  اتیکهی از غزلیّه ذی « دایه»الدّین رازی اشعار شیخ نجمدر کتاب این دو بیت 

درنیابهد و انهدر دههان  کآن عقه  حدی  وصلش زنهار تا نگویی/  نجما»یعنی  ،آنپایانی یکی از ابیات 

بهه همهان صهورت در از یک سو ، (31: 1335میرافضلی، نیز و  35 – 37: 1313ک: مدبّری، )ر« نگنجد

بهدون  و از سهوی دیگهر (34: 1375نجهم رازی، ک: )ر شوددیده مینیز  الدّیننجم رسالة عشق و عق 

اشهاره بهه ایهن نکتهه  اسهت.منسهوب  عمیهد کمهالیبه بخش گن کتابخانة  17751 در جُنگ ،اختلا 

« کآن عق  درنیابد و اندر دههان نگنجهد ار تا نگویی/حدی  وصلش زنه نجما »که بیت ضروری است 

ق. در  474کهه در سهال ق.(  432 -؟ 111) 10الدّین مَنیَهریشتة شر نو، 3مکتوبات صدیدر ، (همان)

کسهی »آمهده اسهت:  گونههبدیندر مکتوب دههم آن  دایه بدون اشاره به نام نجم ده،نوشته شبِهار هند 

 گفته است:

 بیت

 زنهههههار تهههها نگههههوییحههههدی  وصههههلش   نجمهههها
 

  

 «11د و انههههدر دهههههان نگنجههههدنیایههههکههههآن در زبههههان   
 

 (ر 37 :ق 3سدة مورّخ ، منیری)

*** 

 [و له]

 دلی کجاسررررت برررره میرررردا  روزگرررراربیرررر   
 

  

 [ر 273] بررشدچوگررا  ن یکررش زلررد هنرردوی تررو برره   
 

                                                           
 .37، «هیدا» یراز نیالدّنجم خیاشعار ش) (؛ متن مطابق  ی: ...عوبخشگن  کتابخانة 17751جُنگ . 1
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 پ 171بهرگ در ، ( آن را شناسهانده31: 1335)شتر میرافضلی مصرع نخست این بیت نویافته که پی

آمهده اسهت کهه بهه نظهر « گویی دلی کجاست به میدان روزگار»صورت مجلس بهکتابخانة  537سفینة 

گهوی دلهی؛ « )= گهویی دلهی»و ارتباط با اضهافة تشهبیهی « چوگان»رسد این ضبم با توجّه به واژة می

 ت. میرافضهلی، ضبطی قاب  اعتناسه«دلی همچون گوی»بدل از کسرة اضافه است(، به معنای « ی»چون 

یهدان گوی دلی کجاسهت بهه م»صورت بخش را بهگن کتابخانة  17751این مصراع جُنگ  (31: 1335)

آن بیهدلی »ده، یعنهی آمهبخش همان است کهه در بالها ، حال آنکه ضبم جُنگ گن ضبم کرده« روزگار

 «کجاست به میدان روزگار.

*** 

 و له

 سههن تههو را بههه عشههق لههایق چههو منههیای حُ

 ان چشهمة خورشهید شهده اسهتتا چشم جهه
 

 در عشههق تههو کههم فتههاد صههادق چههو ]منههی[ 

 معشههوقه چههو تههو ندیههد و عاشههق چههو ]منههی[
 

« دایهه»الهدّین رازی اشهعار شهیخ نجمدر « در عشق تو کم فتاد لایق چو منهی»اختلا   بااین رباعی 

 (.24: 1313ک: مدبّری، آمده است )ر

*** 

 و له

 دل قبلهههة جهههان جمهههال روی تهههو کنهههد

 دة جههههان، مردمههههک دیههههدة دلدر دیهههه
 

 جههان از دو جهههان روی بههه سههوی تههو ]کنههد[ 

 خههاک کههف پههای سههگ کههوی تههو کنههد
 

« دایهه»الهدّین رازی اشهعار شهیخ نجمدر « در دیده و جان، مردمک دیهدة دل»این رباعی با اختلا  

 (.14 ک: همان،آمده است )ر

 [و له] 

 تنههگ اسههت 1در عشههق ]تههوام جهههان سههرایی[

 2ه منزلگهههه خهههویشای در دل مهههن سهههاخت
 

 همچههون چشههمت دلههم فضههایی تنههگ اسههت 

 ی تنههگ اسههتیدار کههه جههامعههذور همههی
 

                                                           
 منابع افزوده شد. گری. از د1

 خوانده است.« خوش»واژه را  نیا (33: 1335) یرافضلی؛ م. 2
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و  العهارفینریاض، آتشکدة آذرحاشیة ، ءالشّعراریاض ،العاشقینعرفاتدر این رباعی بدون اختلا  

تانی، والهه داغسه؛ 4/7233: 1333ک: اوحدی بلیانی، آمده است )ر« دایه»الدّین رازی اشعار شیخ نجمنیز 

: 1313مهدبّری،  ؛233: 1335؛ ههدایت، 1114م/: بخش سو1370 – 1333؛ آذر بیگدلی، 2/1515: 1331

 .  (33: 1335میرافضلی، نیز و  12

: 1333)کاشهانی، « قای در دل مهن سهاخته منزلگهه عشه»اختلها  بها  الاشهعارخلاصةهمچنین در 

 ( به نام نجم دایه آمده است.2/544

*** 

 و له

 پُررش  ب تررا کرری داری]چشرر م صررن ا  

 ]جا   و د  و دیده هرش سره منسل ره ت رت
 

  ررش  ککرراب تررا کرری داریجوز نررم  

 منسل ررره خرررود خرررشاب ترررا کررری داری
 

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

سهفینة در « دلم کباب تا کهی داریتهوین خس»با اختلا  حال آنکه به نام نجم دایه آورده، ، است کمالی

 (.35 ،33: 1335میرافضلی، رک: نیز آمده است ) هم« کریم گنجه»به نام ( 221)ص  کهن رباعیات

 

 کتابخانة مجلس 434ابیات موجود در جُنگ  -4-3

کهه  اسهت نجهم دایهه ازبیهت  بیست و شهش ،آمد خواهد ادامه در سفینههای این به ترتی ِ برگ آنچه

 چههاردهدر اینجها . را شناسهانده اسهتاز این جُنگ پیشتر شش بیت نویافته  ( نیز37: 1335) میرافضلی

ت )پهر( برجسهته شهده، آورده با حرو  درشدر متن که  هافتینو بیت دوازدهشده به همراه بیت شناخته

 :شده است

 الدّین دایهللشّیخ نجم

 ای کمالههههههت منههههههزّه از نقصههههههان

 ام همهههه عمهههراز خطهههایی کهههه کهههرده

 ون تهههو دانهههی کهههه او همهههه ز ازلچههه

 1وی جمالههههت مقههههدّس از تغییهههههر 

 صههههیریهههها فتههههاده بههههه بنههههدگی تق

 پ[ 3ای تقههدیر ]در حههق بنههده کههرده

 

 

                                                           
 ) (. ری: تغمجلس کتابخانة 537 ةنیسف. 1
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 کرمههههت عههههذرخواه مههههن گههههردان
 

 ر[ 7] که بهه دسهت قضهات بهودم اسهیر 
 

در  «چهون تهو دانهی کهه آن همهه ز ازل»و « ای جمالت مقهدّس از تغییهر»این ابیات با دو اختلا  

 :1370 – 1333ک: آذر بیگهدلی، )رآمهده اسهت « دایهه»الهدّین رازی اشعار شیخ نجمو نیز  آتشکدة آذر

 .(37: 1335میرافضلی، نیز و  33: 1313مدبّری، ؛ 1114 – 1111/مبخش سو

*** 

 الدّین دایهللشّیخ نجم

 عههاقلی، کههه دل کههار خههویش خههور از تیمههار

 کههم خسهه  زیههر سههایة غفلههت کههه ناگهههان

 فههسدلههی کههه در همههه عمههرش یکههی نخههرّم 
 

 شههههودتیمههههار چههههون نیابههههد، بیمههههار می 

  1شههودمیخورشههید عمههر بههر سههر دیههوار 

 پ[ 15شهود ]پیش از اج  ز غفلهت بیهدار می
 

 

 

ناپهاک  دههد/آنکس که دل به دنیی غهدّار می»صورت یک بیت دیگر در ابتدا، به به همراهاین ابیات 

اشهعار در کتهاب « شهودپیش از اج  ز علّهت بیهدار می» اختلا نیز و  «شودو سرد و واهی و غدّار می
تنهها ابیهات دوم و نیهز  اقلیمهفتدر  (.33: 1313ک: مدبّری، آمده است )ر« دایه»الدّین رازی شیخ نجم

در و  (2/1110: 1343رازی، ک: ر) ضهبم شهده« کم جن  زیر سایة غفلت که ناگههان»م با اختلا  سو

 ده است:آم گونهبدینل و آخر بیت اوّنیز با تقدّم و تیخّر با یک بیت دیگر و مراه ه العاشقینعرفات

 دهههدکههس کههه دل بههه دنیههی غههدّار میآن

 خرّم دلی کهه در همهه عمهرش یکهی نَفَهس

 تیمهارِ کههار خههویش خههور از عههاقلی، کههه دل
 

 شهههههودناپهههههاکتر ز دنیهههههی غهههههدّار می 

 شههودپههیش از اجهه  ز غفلههت بیههدار می

 شهههودد، بیمهههار میتیمهههار چهههون نیابههه
 

 (4/7272 :1333)اوحدی بلیانی، 

*** 

 و له

 وفاسهههتدل بهههر جههههان منهههه کهههه جههههان یهههار بی
 

  

 تکیهههه بهههر او مکهههن کهههه بهههر او تکیهههه بهههر هواسهههت  
 

 سههههتا بهههها او منههههوش بههههاده کههههه یههههاری معربههههد
 

  

                                                           
 منابع. گری) (؛ متن مطابق د ریم واری: بر سر دمجلس کتابخانة 537 نةیسف. 1
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 ده کهههه سهههخت حریهههف کهههژ و دغاسهههت مهههدادش   
 

 نرررردّار و مکررررش وی ای ررررن مشررررو ز دنیرررری
 

  

 ش ب رراز کرره دنیررا نرره جررای ماسررتبررشس سررف  
 

  تشررری اسرررتبرررا او م ررراز هررری  کررره سررروزنده
 

 

 پ[ 15] وفاسررتبررا او مکنررد   ررد کرره بررد   ررد و برری  
 

 درمررا  از او م رراز کرره درد اسررت سررش برره سررش
 

 

 دواسرررتصرررحّت ط ررر  مررردار کررره بی رررار بررری  
 

 مهههار اسهههت و چهههاه آنچهههه تهههو بینهههیش مهههال و جهههاه
 

 

 ر[ 11]کهههام اژدهاسهههت در او مسهههاز کهههه در  1مسهههکن   
 

صهورت بههم و پهنجم بها اختلافهاتی تنها ابیات اوّل، دو، «دایه»الدّین رازی اشعار شیخ نجمدر کتاب 

 آمده است: زیر

 وفاسههتدل در جهههان مبنههد جهههان یههار بی

 بهها او بنههوش بههاده کههه بههاری مقههرّر اسههت

 مار است و چاه هرچه تهو بینهی ز مهال و جهاه
 

 او تکیهه بهر هواسهتتکیه بر او مکهن کهه بهر  

 داده بههده کههه سههخت حریههف کههژ دغاسههت

 مسههکن در او مسههاز کههه در کههام اژدهاسههت
 

 (33: 1313مدبّری، )

دل در جههان منهه کهه جههان یهارِ »سهه بیهت را بها اختلها  نیهز همهان  العاشقینعرفاتصاح  

ز مهال و  بینهیمار است و چهاه، آنچهه تهو »و « دادش مده که سخت حریفِ کژِ دغاست»، «وفاستبی

 (.4/7271: 1333ک: اوحدی بلیانی، آورده است )ر« جاه

*** 

 و له

 بههه طههور دل اگههر بههه مناجههات حههق برسههی

 ی دون از بهههرادران صهههفابهههه چهههاه دنیههه

 ن کههه پههور عمرانههیعصههای ذکههر بههیفگ 

  اوفتههاده دلههت یوسههفی اسههت زنههدانیدر

                                                           

 .  نیالعاشقعرفات)؟(؛ متن مطابق   : مجلس کتابخانة 537 نةیسف. 1
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 از ایرن چراه اگرش بش رنرد  حشبره به دارِ
 

 ر[ 11] نی سیس مصش ج ا  گشدد از ج انکرا 
 

و  «به طورِ دل به مناجات حهق اگهر برسهی»م با دو اختلا  تنها ابیات اوّل و دو العاشقینعرفاتدر 

 .(4/7273 ،همانک: ر)آمده است « به چاه دنیی دون، دور از برادران صفا»

*** 

 و له

 ا د  منرره ز ج رر  شرریا  فنرربررش مل ررت

 اینفلررت گشفترره هررم گررو  د  برره پنکررة

 نفرروط طکررای  مکررن  ررشار در مل ررت
 

 ایکررس نررور محررن و  ررین بقررا  فشیررده 

 ایهم چشرم جرا  بره خرار ت نّری خلیرده

 ر[ 11] ایخور که به چش ه رسیده ةو ب حی
 

 

 

*** 

 الدّین دایهلنجم

 بلرررا ه نشرررین ت رررت ترررا مرررایلی بررره مرررا 
 

 

 ر[ 23] دارکررس ب ررش میرروه سررنگ خررورد شررا  میرروه 
 

*** 

 [و له]

 و ّرر  بررش  سررتا  ط رر مرردار پررای ت
 

 ر[ 23] دست  نا رت ز  سرتین  نرا 1ب از 
 

*** 

 الدّین دایهللشّیخ نجم

 شررر وت و حرررشل و امررر  برررود 2و اسررریشا   کررر
 

  

 ر[ 23] گداسررت سررلنا  هفررت کشررور اگررش باشررد او  
 

 ای اسررت  را کرره ملررپ فقررش و  نا ررت خشابررهو 
 

  

 پ[ 23] دا  کره پادشاسرت ا شرکهگش نی ت نرا  یرپ  
 

                                                           
 . یاسیق حی: ساز ) (؛ متن تصحمجلسکتابخانة  537 نةیسف. 1

 .یاسیق حی (؛ متن تصح) رتی: اسمجلس کتابخانة 537 نةیسف. 2
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 - 14 صه ک: )ر اشهاره شهد ینپیشهصهفحات شمار ابیاتی است که در  این دو بیت نیز گویا در

13.) 

*** 

 و له

 وقههت مهها خههوش بههاد چههون ملههک گههدایی یههافتیم
 

  
 

 نههههوایی یههههافتیمتههههات و تخههههت خسههههروی در بی  
 

 ایررن سررعادت بررین کرره چررو  گررنج  نا ررت شررد برره دسررت
 

  

 خرررراتم ملررررپ سررررلی ا  از گرررردایی یررررافتیم  
 

 ون همههههایون جیفههههه پههههیش کرکسههههان انههههداختیمچهههه
 

  

 پ[ 23لهههاجرم بهههر کرکسهههان اکنهههون همهههایی یهههافتیم ]  
 

وقهت مها »صهورت ل بههم آمده و مصراع نخسهت بیهت اوّتنها ابیات اوّل و سو العاشقینعرفاتدر 

نیهز  مسهوبیهت  ( و مصهرع اوّل4/7273: 1333)اوحهدی بلیهانی، « خوش باد چون وقت گدایی یافتیم

همچنین تنهها ایهن همان(. رک: ) ضبم شده است« چون همانا جیفه پیش کرکسان انداختیم»رت صوبه

الهدّین رازی اشهعار شهیخ نجمدر کتهاب « جیفه پیش کرکسهان انهداختیم چون همایان»صورت بهبیت 
 (.70: 1313مدبّری، رک: آمده است )« دایه»

 به نظامی یپ ربا یاحت ا  انت اب  -4

 رباعیه

 دیدنهههدمی ر سرکشهههییدر خوشهههه مگههه

 و بههه چههوب بیههرون کردنههد   ا هههم پوسههت از
   

 دیههدی کههه بههه عاقبههت سههرش ببریدنههد 

 پ[ 35هههم بههر سههرش آسههیا بگردانیدنههد ]
 

مهدبّری، ر.ک: ) آمهده« دایهه»الهدّین رازی اشعار شهیخ نجمدر کتاب  یهیچ اختلاف بدوناین رباعی 

لیمانیة چلبهی د به جُنگ نظهم و نثهر کتابخانهة سهبا استنا( 37: 1335)( و همچنین میرافضلی 14: 1313

، اسهتمنسهوب  نیهزنظهامی گنجهوی  بهحال آنکه ، استن را از نجم رازی دانسته ق.( آ 413عبدالله )

عراریاضو او  دیهواندر  «روی بهه عاقبهت سهرش ببریدنهدزان» اختلا با  چراکه نظهامی، ک: ر) ءالشهّ
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 صهورتبهه ایحکهیم نظهامی گنجهه ةگنجینهدر نیهز و  (2/1521 :1331واله داغسهتانی، ؛ 353 :1313

کتابخانهة  537 جُنهگدر اسهت و  ضبم شهده( 334: 1335)نظامی، « یدندرّبه عاقبت سرش ب رویزان»

ابیاتی بها عنهوان نظامی و سپس  خسرو و شیرینپس از ، «رباعیه»با عنوان  وفوق صورت به نیزمجلس 

 است.شناخته سرایندة آن را نمی جامع سفینه دهدکه نشان می ذکر شده «دری قائلهلا أ»

 گیشینتیجه -1

سهه موجهود در بیهت « دهپهانزو  صهد»از مجمهوع که نجم دایه  بیت نویافته از« هجده»در این نوشتار، 

بهه دسهت آمهد،  مجلهسکتابخانهة  537 سفینةو بخش گن کتابخانة  17751، جُنگ سفینة یحیی توفیق

منهابع دیگهر  در چراکهه؛ اسهت رازی نجم ازبیت « هشتسی و »احتمال هبارائه گردید. از این مجموع، 

شناسهانده از این سه سهفینه پیشتر توسّم میرافضلی  بیت نویافته نیز« پنجاه و نه» نیز به او منسوب است،

بیهت در شهمار « هفهت»بیهت در شهمار قصهاید کوتهاه، « نهه». در میان هجده بیت نویافتهه، است شده

بیهت از ایهن ابیهات در « پهن »الدّین اسهت. های بازمانده از نجمبیتبیت در شمار تک« دو»مقطّعات و 

بهه نهام او  در دیگهر منهابع نیهز چراکه ؛استدایه  نجماحتمال قری  به یقین از بهمیان اشعاری آمده که 

نهام او و بهه  ای است که تا امروز در دیگر منابعبیت در شمار ابیات نویافته« پانزده» آمده است. همچنین

 دسهترس در رازینجهم  اشهعار عنهوان بها اکنون آنچهتوان گفت، بر اساس این نوشتار می نیامده است.

که همچنهان ابیهات دیگهری  هانگجُو  هانهیسفدیگر  کمک بهگیرد و نمیبر در رااو  اشعار همة است،

اسهت آنهها را  ضهروریکهه  داد ارائهه او از افتهینوی اشعار توانیم، منسوب است الدّینبه نجمدر آنها 

 د.بررسی کرفراهم آورد و اصالت انتساب آنها را 

 هایادداشت

وفهایی، ؛ افشهین23 – 17: 1332؛ خهاتمی، 25: 1331میرافضهلی، ک: گاهی بیشتر دربارة این سفینه، ربرای آ .1

 .  30 – 43: 1334؛ خاتمی و ساکت، 101: 1333

 .43 – 43: 1334رک. خاتمی و ساکت،  برای آگاهی بیشتر دربارة این سخنور، .2

آن، تصهحیح و اشهعار  بیاض پیش ازمجلس و با در نظر داشتن دو کتابخانة  537 این سفینه بر اساس جُنگ .3

زودی چهاپ و منتشهر بهه آن با دواوین گویندگان مقابله شده و متنی منقّح از این اثر فراهم آمهده اسهت کهه

 خواهد شد.



 جستارهای نوین ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                             شمارة دوم                                   42

 

: 1311؛ عهوفی، 113 – 115تها: ؛ وطهواط، بی174، 75: 1333نظهامی،  :رک، خنوراین سهبرای اطّلاع دربارة  .7

؛ 1433 – 1430/)بخهش سهوم( 1: 1333ههدایت، ؛ 3503 - 1/3505: 1333اوحدی بلیانی، ؛ 171 – 1/131

 .135 – 2/131: 1333صفا، 

گلهم چهو رفهت بهه تهازه»یک مصرع از ابیات نویافته، یعنهی ( 33: 1335)گفتنی است در نوشتار میرافضلی  .5

 ه احتمالاً اشتباه مطبعی است.آمده ک« گلم چو رفتة به گلزار چون کنمتازه»صورت ، به«گلزار، چون کنم

م بیهت پایهانی نجم رازی آمهده و مصهرع دونیز ابیات اوّل و چهارم به نام  الغرائ مخزنو  ءالشّعراریاضدر  .1

هاشهمی  ؛2/1515: 1331داغسهتانی، والهه « )رآورمتا کی نفس فروبرم و غم به»گونه ضبم شده است: بدین

الهدّین بها در شهمار اشهعار نجمتهذکرة حسهینی (. نیز تنها بیت نخسهت در 5/321: 1337/1342سندیلوی، 

 (، آمده است.374: م1345 /ق. 1232حسینی سنهبلی، ) «گرد از نهاد حَوّا و آدم برآورم» اختلا 

( 123: 1331)در شمار ابیات عمید کمهالی اسهت و میرافضهلی بخش گن کتابخانة  17751هرچند در جُنگ  .4

جای گرفته کهه بها « عمید کمالی»الدّین به اشتباه زیر نام جُنگ تعدادی از اشعار افض این نیز بر آن است در 

 .سامان آورده استا را بهکمک دیگر منابع آنه

ک: اوحهدی )ر ه اسهتاشاره شهدبه آن  نوشتارمتن  ت که دربه نجم دایه نیز منسوب اس العاشقینعرفات در .3

 (.4/7270: 1333بلیانی، 

را بر اسهاس هفهت نسهخة کههن و چههار چهاپ  مکتوبات صدیگفتنی است یکی از نگارندگان، تصحیح  .3

 زودی متنی منقّح از آن عرضه خواهد کرد.سنگی به پایان رسانده و به

 - 312: 1341لعلهی بدخشهی،  ؛174 – 124: م1335 /ق. 1313برای اطّلاع دربارة او، بنگرید به: فردوسهی،  .10

 .271 – 230: 1333؛ محدّث دهلوی، 375

بهر اختلها   افهزونو در دو چاپ سهنگی آن،  مکتوبات صدینویس دیگری از همچنین این بیت در دست .11

صهورت دانشهگاه کشهمیر بههکتابخانة علّامه اقبال  33401، در نسخة «د و اندر دهان نگنجدنیایکآن در زبان »

آنجها »صهورت در چاپ سنگی کهانپور بهه و (ر 1 ق: 1071منیری، « )نجا حدی  وصلش زنهار تا نگوییآ»

صهورت سهنگی لهاهور بههدر چهاپ نیز ( و 37م: 1311 ق./ 1323، همان« )حدی  وصفش زنهار تا نگویی

 آمده است.( 33: م1301 – 1302 /ق. 1313)همان، « نجما  حدی  وصفش زنهار تا نگویی»

 کتابنامه

ا تصحیح و تحشیه و تعلیق حسهن بم، بخش سو. آتشکده(. 1370 – 1333) .لطفعلی بیگ ،آذر بیگدلی

 امیرکبیر.ران: ته ،سادات ناصری
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 نجم کبری.  :کاظم محمّدی. کرتدکتر تصحیح و توضیح  ،(. با مقدّمه1337) .الدّین رازیاشعار نجم

عمادی غزنوی )به همراه معرّفی منهابع نویافتهه از  ای به زندگینگاه تازه(. »1333) .وفایی، محمّدافشین

 .112 – 33ص   ،13، شمارة پیاپی 1، شمارة 7، سال ادب فارسی«. اشعار او(

 773سلیمانیه )مجموعة مدرسة یحیی توفیق(. شهمارة  . استانبول: کتابخانةسفینه. سعدالدّین، الهی/ آلهی

 ق. 457]نسخة خطّی[، تاریخ کتابت: 

. تصحیح ت 3. العارفینالعاشقین و عرصاتعرفات(. 1333) .الدّین محمّد بن محمّدتقی اوحدی بلیانی،

فخر احمد، تهران: میراث مکتوب و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلهس  الله صاحبکاری، آمنهذبیح

 شورای اسلامی.

 ، تهران: امیرکبیر.3. ت شناسیسبک(. 1333) .تقیبهار، محمّد

 ق. 3 سدة :]نسخة خطّی[، تاریخ کتابت 17751 بخش. شمارةگن  آباد: کتابخانةسلام. ابخشجُنگ گن 

دورة  ،آینهة میهراث«. اشعار نویافتة شاعران قدیم کرمان در سفینة سعد الههی(. »1332) .چترایی، مهرداد

 .34 – 14، ص  (53)پیاپی ، مجدید، سال یازدهم، شمارة دو

لکهنهو: مطبهع  .[چاپ سهنگی] تذکرة حسینی(. م1345 /ق.1232) .میر حسین دوست حسینی سنهبلی،

   ر.نامی منشی نولکشو

نامهة پایان«. اسلامی مجلس شورای ةکتابخان 537 ةنگ شمارجُ صحیحت(. »1332) .صادقخاتمی، محمّد

   کارشناسی ارشد. دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز.

کتابخانهة  17751ابیات فهلوی بُنهدار رازی در جُنهگ » (.1334و ساکت، سلمان ) خاتمی، محمّدصادق

 .32 – 44(، ص  12، دورة جدید، سال شانزدهم، شمارة اوّل، )پیاپی آینة میراث«. بخشگن 

رضها اشی سهیّد محمّد، تصحیح، تعلیقات و حو2 - 1. ت هفت اقلیم تذکرة(. 1343) .رازی، امین احمد

 تهران: سروش. ،«حسرت»طاهری 

 رک. نجم رازی.«. مقدّمة مصحّح(. »1352دامین. )ریاحی، محمّ

 . تهران: امیرکبیر.در تصوّ  ایران دنبالة جستجو(. 1313) .کوب، عبدالحسینزرّین

 ق. 10]نسخة خطّی[، تاریخ کتابت: سدة  537شورای اسلامی. شمارة  مجلس. تهران: کتابخانة سفینه

 وفایی. تهران: سخن.مرادی، محمّد افشین (. تصحیح و تحقیق ارحام1335) .سفینة کهن رباعیات

 رک. نجم رازی.«. مقدّمة مصحّح(. »1331شفیعی کدکنی، محمّدرضا. )

 .، تهران: کتابفروشی ابن سینا2. ت تاریخ ادبیات در ایران(. 1333) .اللهصفا، ذبیح
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محمّهد ات علّامهه از روی چاپ پروفسور براون با مقدّمهه و تعلیقه. الالبابلباب(. 1311) .عوفی، محمّد

و ترجمة دیباچة انگلیسی بهه فارسهی بهه قلهم محمّهد  سعید نفیسینخبة تحقیقات استاد قزوینی و 

  .کتابفروشی فخر رازیتهران: نیمة اوّل. . عبّاسی

ر، د بشهیهتمهام فقیهر محمّهاهب]چاپ سنگی[،  ءالاصفیامناق  م(.1335 ق./1313) .فردوسی، شاه شعی 

 کلکته: نورالآفاق.

چاپ م از رکن اوّل. . مجلّد دوم: بخش دوالافکارو زبدة الاشعارخلاصة(. 1333) .الدّینشانی، میر تقیکا

بیگ یوسهفدکتر اهتمام . به114لندن، شمارة  - ابخانة ایندیا آفیستعکسی بر اساس نسخة خطّی ک

 .سفیر اردهال تهران: باباپور.

تصهحیح سهیّد کمهال سهیّد  .الهانسدس من شهجراتالقثمرات (.1341) .علی بدخشی، میرزا لع  بیگل

 جوادی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

خهان، تصحیح و توضیح علهیم اشهر  .اخبارالاخیار فی اسرارالابرار (.1333) .محدّث دهلوی، عبدالحق

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

 طهوری. کتابخانة  :تهران .«دایه»دّین رازی الاشعار شیخ نجم(. 1313) .محمودی، دبّرم

]نسهخة خطّهی[،  13321بخهش، شهمارة آباد: کتابخانهة گهن اسلام .مکتوبات صدی الدّین.، شر مَنیَری

 ق. 3سدة  :کتابت تاریخ

  33401 کشمیر: کتابخانهة علّامهه اقبهال دانشهگاه کشهمیر، شهمارة .مکتوبات صدی . ههههههههههههههههه

 ق. 1071 :تاریخ کتابت]نسخة خطّی[، 

 )مضهامین تصهوّ  و عرفهان( سه صَدی مکتُوبهاتم(. 1301 – 1302 /ق. 1313) . هههههههههههههههههه

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

 سهرّه الدّین یحیی منیری قدّسمکتوبات حضرت شیخ شر م(. 1311 ق./ 1323) . هههههههههههههههههه

نگی[. حس  تحریهک جنهاب مولانها محمّهد ابوالحسهن صهاح . کهانپور: مطبهع منشهی ]چاپ س

 کشور.نول

های متون ایرانی: مجموعه رساله :در«. الدّین عبدالعزیز لُنبانیاشعار رفیع(. »1331میرافضلی، سیّد علی. )
م )بها ر سهو. دفتهفارسی و عربی از دانشوران ایرانی )از آغاز دورة اسلامی تا پایان عصهر تیمهوری(

کوشش جواد بشهری. تههران: کتابخانهه، مهوزه و مرکهز اسهناد ها و اشعار فارسی(. بهتیکید بر دیوان

 .33 – 13مجلس شورای اسلامی، ص  

 کازرونیه. :تهران .شاعران قدیم کرمان(. 1331ههههههههههههههههههه . )
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اشهعار شهیخ نقد و بررسی کتهاب  کاالدّین رازی و شراشعار شیخ نجم(. »1335) . ههههههههههههههههههه
 .31 – 41، ص  1م، شمارة ، سال دوفصلنامة نقد کتاب ادبیات«. الدّین رازینجم

مهه، تصهحیح و . مقدّمرمهوزات اسهدی در مرمهوزات داودی(. 1331) .عبدالله بهن محمّهدنجم رازی، 

 رضا شفیعی کدکنی. تهران: علمی. تعلیقات دکتر محمّد

اهتمام محمّد امین ریاحی. تهران: بنگهاه ترجمهه . بهمرصادالعباد(. 1352). هههههه ههههههههههههههههههههه

 و نشر کتاب.

اهتمام بهه .العشهق(رسالة عشق و عق  )معیارالصّدق فی مصداق(. 1375). هههههههههههه ههههههههههههههه

 . تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.و تصحیح دکتر تقی تفضّلی

سعی و اهتمام و تصحیح محمّد بن عبدالوهّاب قزوینی. با . بهچهارمقاله(. 1333ر. )نظامی، احمد بن عم

کوشش دکتر محمّهد معهین. تههران: ت و عبارات و توضیح نکات ادبی بهتصحیح مجدّد و شرح لغا

 کتابفروشی زوّار.

تهر کوشش دک. تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی. بهگنجینه(. 1335) .الیاس بن یوسف نظامی،

 سعید حمیدیان. تهران: قطره.

د سهعید کوشهش اسهتا. بههدیوان قصاید و غزلیّهات نظهامی گنجهوی (.1313).  هههههههههههههههههههههه

 .نفیسی. تهران: فروغی

هها از . تصهحیح، مقدّمهه و فهرسهت1. ت ءالشّهعراتهذکرة ریاض(. 1331) .خهانواله داغستانی، علیقلی

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ابوالقاسم رادفر، گیتا اشیدری،

. تههران: تصهحیح و اهتمهام عبّهاس اقبهال. بههالشّعرقالسّحر فی دقائحدائق(. تابی) .رشیدالدّین ،وطواط

  .مطبعة مجلس

بها مقابلهة  ،5. ت الغرائه تهذکرة مخهزنش(. 1342 /.م1337) .خان هاشمی سندیلوی، شیخ احمد علی

تحقیقهات فارسهی  آباد: مرکزاسلام ،اهتمام دکتر محمّد باقرو تصحیح و توضیح به متعدّد خطّی نسخ

 ایران و پاکستان.

. مقدّمهه، تصهحیح و تعلیقهات  العهارفینتهذکرة ریاض (.1335) .هدایت، رضا قلهی بهن محمّهد ههادی

 انسانی و مطالعات فرهنگی. گیتا اشیدری. تهران: پژوهشگاه علوم -ابوالقاسم رادفر 

کوشهش مظهاهر م(. به)بخهش سهو 1. ت الفصهحاءمجمع(. 1333) . ههههههههههههههههههههههههههههههههه

 مصفّا. تهران: امیرکبیر.

 




