مقالهی کوتاه
مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيراز
سال دهم ،شمارهي سوم ،پاییز  ،1397پیاپی 37

بيستوپنج بيت نویافته از همام تبریزی در سفينهی یحيی توفيق (مورّخ  754ق ).و
جُنگ شمارهی  534کتابخانهی مجلس (مورّخ سدهی  10ق).



سلمان ساکت
محمدصادق خاتمی
دانشگاه فردوسی مشهد

چکيده
اغلب سفینهها ،بیاضها و جُنگهاي شعري ،به دلیل دربرداشتن آگاهیهاي ارزشمند و
ابیات منتخب ،از منابع جنبی مهم در تصححح ین ااتیادي آ ار من وم و ایز پشوه هاي
شعر شنا سی به شمار میآیند .یکی از این سفینهها ،سفینهي ی یی توفیق (مورّخ 754
ق ،).گردآوردهي سححعدالدّین الهی آلهی اسححک ه جُنگ  14456تابخااهي گنجبخ
(به احتمال بسیار متعلّق به اواخر سدهي هشتم هجري) و ایز سفینهي  534تابخااهي
مجلس (مورّخ قرن دهم هجري) به آن شباهک بسیار داراد .اگارادگان در این اوشتار،
بی سکوپنج بیک اویافته از همام تبریزي را ه از برر سی سفینهي ی یی توفیق و جُنگ
 534تابخااهي مجلس به دسححک آمده ،ارا ه دادهااد ه تا امروز در دیگر منابع و بهاام
او ایامده اسک .گذشته از یک بیک ه بهقطع از همام ایسک و تکبیتی ه بهاحتمال در
شمار مفردات و یک رباعی و بیک دوم این رباعی و ایز تکبیتی ه شاید از یک رباعی
دیوان همام باشد ،بیسک بیک در شمار غزلیات بازمااده از همام اسک.

واژههای کليدی :ی یی توفیق ،سعدالدّین الهی آلهی ،ابیات اویافته ،همام تبریزي.
 .1مقدمه
همامالدّین م مّد بن عالء تبریزي ،1متخلّص به «همام» ،عارف و شاعر بنام آذربایجان در
 دااشجوي د تري زبان و ادبیات فارسی ( m.s.khatami92@gmail.comاویسندهي مسئول)
 استادیار زبان و ادبیات فارسی saket@ferdowsi.um.ac.ir

تاریخ دریافت مقاله96/5/27:

تاریخ پذیرش مقاله96/11/10 :
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سدههاي هفتم و هشتم هجري و دورهي ایلخاای اسک ه سال  636ق .به دایا آمد و در
سال  714ق .درگذشک .همام از ازدیکان و ادماي خواجه شمسالدّین م مّد جوینی،
معروف به صاحبدیوان (میتول  683ق ).و به گفتهي صاحب تذ رهالشّعراء از جملهي
شاگردان خواجه اصیرالدّین طوسی و از اقران موالاا قطبالدّین علّامهي شیرازي بوده
اسک( .دولتشاه سمرقندي )219 :1382 ،در باب آ ار همام اخسک باید به دیوان او اشاره
رد ه شامل اشعار پارسی و تازي در قالبهاي قصیده ،غزل ،مثنوي ،ترجیعبند ،رباعی،
قطعه و مفردات اسک .همچنین او داراي دو مثنوي با مضامین متمایز اسک :یک مثنوي
«بر وزن حدییهال یییهي سنایی ،با عنوان تاب مثنویّات ،ه متجاوز از پااصد بیک اسک
در توحید ،اعک پیامبر (ص) ،خلفاي راشدین ،وعظ و تهذیب( ».سلطانزاده)784 :1395 ،
ظاهراً این مثنوي از سرودههاي دوران پیري اوسک و «موضوع و مطلب این من ومه هم
میتبس از تاب سنایی اسک( ».همان) دیگر ا ر وي ،مثنوي عاشیااهاي اسک به اام خواجه
شرفالدّین هارون جوینی (میتول  685ق ،).پسر شمسالدّین صاحبدیوان ،با عنوان
تاب ص بکاامه ،بالغ بر سیصدوهشتادوسه بیک به ب ر هزج (مسدّس میصور یا
م ذوف) ،همراه با چهار غزل در «بیان عشق و ذ ر احوال عاشق و معشوق در فراق و
وصال و غیرت و اشتیاق( ».صفا ،1369 ،ج )720 :3
همچنان ه میداایم دیوان همام در زمان حیات او تدوین اشده اسک .به گواه میدّمهاي
ه به امر خواجه رشیدالدّین فضلاهلل پس از گردآوردن دیوان او بر آن اگاشته شده اسک،
اوقات خواجه همام «...بعد از وظایف فرایض و سُنَن و اوافل ،مصروف به افادت ا ابر و
اصاغر و ...میصور بر مجالسک اهل فیه و حکمک و مخالطک اهل دل و مسکنک» (همام،
 )3 :1394میشد و او به گردآوردن آ ار خود توجهی امی رد .بنابراین «ا ثر قصاید مدح
متفرّق شد و بیشتر آن ا مها منثور مااد و باشد ه از قصیده یا غزلی ،چند بیک دسک
داده و اتّفاق اتمام ایفتاده( ».همان)4 :
بدینسبب دیوان نوای همام ،همان اسک ه ااد ی پس از مرگ شاعر ،به امر خواجه
رشیدالدّین فضلاهلل ،از اشعار پرا ندهي وي ه در دسک این و آن بود ،فراهم آمد و به فرمان
خواجه میدّمهاي بر آن اوشتند( .صفا ،1369 ،ج )720 :3همچنین از میدّمهي دیوان برمیآید
ه این فرمان شامل آ ار منثور همام ایز میشده اسک« :حضرت مخدوم جهاایان ...رشیدالدّایا
و الدّین ...چنان صواب دید ه متفرّقات فواید او از ا م و اثر جمع نند( ».همام:1394 ،
 2–1و ایز عیوضی :1394 ،پنجاه و یک) پس به امر خواجه رشیدالدّین ،اشعار همام جمع
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آمد و بر دو قسمک اشعار تازي و پارسی تیسیم شد و تصمیم بر آن بود ه «هرچه بعد از
این به دسک آید ،بدان ال اق نند( ».همام  )4 :1394بر بنیاد این سخن ،پیداسک آاچه از
اشعار در این دیوان گرد آمد ،تمامی سرودههاي همام را در برامیگیرد و گویا خواجه
رشیدالدّین فضلاهلل به دالیلی ،خواستار تدوین سریع دیوان بوده اسک و بنابراین به فرمان
او میدمهاي بر آاچه در فاصلهي چهارسال «بین تاریخ ( 714سال فوت همام) و ( 718سال
قتل رشیدالدّین فضلاهلل)» (صفا ،1369 ،ج ،)721 :3از این شاعر گرد آمده بود ،اوشته شد
و اخستین تدوین شکل گرفک و چنان ه گذشک ،تصمیم بر این بود ه هرچه بعد از آن
فراهم آید ،به دیوان بیفزایند؛ امّا اگارادگان ایز با استاد صفا هما راد ه پس از قتل خواجه،
«دیگر فرصتی ابود تا جامع دیوان ،امر وزیر داا دوسک همداای را در اتمام ار خود دابال
ند» (همان)؛ هرچند صفا گردآوري دیوان را به یک «جامع» م دود می ند ،به ا ر میرسد
گزارههایی ا یر «از ا م و اثر جمع نند» (همام )2 :1394 ،یا «حضرت جمعفرماینده»
(همان) و «مثال واجباالمتثال به خواصّ اص اب او وارد شد تا هریک آاچه لطایف امثال
او دارد ،حاضر نند و از هرجا ه توااند ،جمع آراد و آن را به ترتیبی ایکو مدوّن گردااند
و به دیوان آوراد» (همان ،)3 :اشاندهندهي آن اسک ه گروهی از گردآورادگان مأمور
جمعآوري اشعار همام بودهااد اه یک شخص.
از جملهي جُنگهاي من وم ه اشحححعاري از دیوان فعلی همام و ایز ابیاتی تازه از او
در دو جُنگ مشححابه به آن آمده ،سححفینهي  534تابخااهي مجلس (مورّخ سححدهي دهم
هجري) 2اسک ه پس از جُنگ  14456تابخااهي گنجبخ (به احتمال بسیار متعلّق به
اواخر قرن هشتم هجري) ،سوّمین بیاضی اسک ه به سفینهي ی یی توفیق (مورّخ 754
ق ،).گردآوردهي سححعدالدّین الهی آلهی ،3از گویندگان سححدهي هفتم و هشححتم هجري
شباهک بسیار دارد .این سفینه بر اساس جُنگ  534تابخااهي مجلس و با در ا ر داشتن
دو بیاض پی از آن ،ت ص ین و ا شعار آن با دواوین گویندگان میابله شده و متنی منیّن از
این ا ر فراهم آمده ا سک ه بهزودي چاپ و منت شر خواهد شد .افزون بر ا شارات وتاه
تذ رهاویسان ،تا آاجا ه اگارادگان اطالع داراد ،دربارهي موضوع این اوشتار ،فضل تیدّم
از آنِ مؤیّد ابتی( 1333ش) ا سک ه منتخبی در حدود هشت صد بیک از همام را بر ا ساس
اسححخهي تابخااهي ملّی پاریس (مورّخ  816ق ).بهصححورت ذوقی تصحح ین رده اسححک؛
سپس عیو ضی ( 1351ش) با ت ص ین ااتیادي و م ییااهي خود ،دیوان همام را بر ا ساس
اسخهي امل پاریس (مورّخ  816ق ).و اسخهي اادک ااقص الهور (مورّخ  821ق ).و اُه
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جُنگ خطّی مربوط به ایمههاي سححدهي هشححتم تا دهم هجري احیا رد .این تصحح ین بر
همان بنیاد و با اسحححتفاده از دو جُنگ دیگر در سحححال  1394ش بار دیگر به چاپ رسحححید.
عیو ضی پس از بیان شیوهي ت ص ین و معرفی ا سخههاي در د سترس خود ،با ا ستفاده از
منابع خطّی و چاپی ب سیار ،در میدمهاي فا ضالاه احوال و آ ار همام را شرح رده و ا شعار
او را از منابع هن و اصححیل گرد آورده اسححک .هرچند مص ح ّن از جُنگها بهعنوان یکی از
منابع فرعی سود ج سته ا سک ،اما این سه سفینهي م شابه ه دربارهي آاها گفته شد ،در
شححمار آاها ایسححک؛ پس میتوان اتیجه گرفک دیوان نوای ،تمامی اشححعار همام را در بر
امیگیرد و با ج سکوجو در دیگر منابع ،همچنان ا شعاري به اام او یافک خواهد شد ه
این سه سفینه از جملهي آاهاسک .بنابراین براساس این اوشتار و احیاااً پشوه هاي آینده
باید در شمار ابیات واقعی همام بازاگري اساسی ااجام گیرد.
گذشته از این ،تمامی منابعی ه از خواجه همام ذ ري به میان آوردهااد ،به تبعیّک از
منابع پیشینِ خود و رواویسی صرف از یکدیگر ،تنها به شرح احوال و ایل اشعاري
تکراري از او بسنده رده و گاه برخی از منابع به ایدي سط ی از اشعار او روي
آوردهااد؛ بهطوري ه می توان گفک با وجود این آ ار ارزشمند ،در تص ین مجدّد اشعار
این صوفی شاعر ،باید به منابع تازهاي مااند این سه سفینه ،توجه ویشهاي داشک تا بتوان
ابیات اویافتهي همام را بر اشعار محجم ه از بد حاد ه بخشی از آاها ایز از میان رفته
اسک ،اضافه رد و با پشوهشی گستردهتر در دیگر منابع ،اشعار باقی ماادهي او را فراهم
آورد .در سفینهي ی یی توفیق و جُنگ  534تابخااهي مجلس ،جمع ًا «چهلوهشک» بیک
به اام همام آمده اسک ه از آن میان« ،اوزده» بیک در دیوان او ایز وجود دارد و ااتساب
آاها به همام قطعی اسک .از میان ابیات اویافته ایز «یک» بیک در منابع پی از همام آمده
و بهقطع از او ایسک؛ «سه بیک» هم در شمار ابیات اویافتهي مشترک در دو سفینه اسک ه
در بخ ابیات اویافته در جُنگ  534تابخااهي مجلس به آن اشاره شده اسک؛ بنابراین
«بیسکوپنج» بیک از این دو جُنگ در شمار ابیات اویافته اسک .پشوه در این اوشتار ،به
روش تابخااهاي اسک.

 .2ابيات نویافته در سفينهی یحيی توفيق
در این بخ از اوشتار ،دوازدهبیک اویافته از همام به ترتیب برگهاي سفینه ایل میشود:
و له
من مرد غمک ایم بدین دل ه مراسک
چندان ه اگاه می نم از چپ و از راسک
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گفتنی اسک این بیک در باب ششم مرزباناامه بدون عنوان به صورت زیر آمده اسک:
من مرد غمک ایم بدین دل ه مراسک
چندان ه اگه می نم اادر چپ و راسک
(وراوینی)359 :1387 ،
به باور اگارادگان با توجّه به اینکه مرزباناامه در ایمهي اول سدهي هفتم هجري میان
سالهاي  622 – 617ق( .رک .خطیب رهبر :1387 ،الف) یا به اعتیاد صفا ( ،1386ج:1
 )36و روشن ه تاریخ ترجمهي مرزباناامه و تهذیب آن را بین سالهاي  622-607ق.
(روشن :2535 ،هفده) می دااند و ایز زمان زیسک همام ،یعنی ( 714-636ق ،).این بیک
بهقطع امیتوااد از همام باشد و گردآورادهي سفینهي ی یی توفیق به اشتباه این بیک را
به همام منسوب رده اسک.
و له
تحححو را بححححر جمله سلطان آفریداد
در آن روزي ححححه خوبححان آفریداد
ز عکسح جوهححححر جان آفریداد
چححححو یاقححححوت لبک را ای بستند
ز لف حححح آب حیححححوان آفریداد
قضا خحححاک درت را اححححام میبرد
وز آن لعل بدخشان آفریداد [ 53ر]
سرشحححک عاشیااحححک جمع رداد
گفتنی اسک غزلی اُهبیتی در دیوان ااصر بخاري ( 715تا  - 720بین سالهاي  784و
 790ق ).وجود دارد ه مطلع آن ایز با بیک اخسک باال آغاز میشود:
تححححو را بححححر جمله سلطان آفریداد
در آن روزي ححححه خوبحان آفریداد
پس آنگحه روح ااسححححان آفریداد...
تححححو را داداححححد توقیححححع سعادت
محححرا مسححححک و پریشححان آفریداد
به یححاد چشحححم و زلفک همچو ااصر
(بخارایی)226 :1353 ،
اکتهي دیگر آاکه در دیوان البسهي موالاا ا ام قاري ،سخنور ایمهي دوّم سدهي اهم
هجري چنین آمده اسک« :ااصر بخاري فرماید:
تححححو را بر جملحححه سلطان آفریداد
در آن روزي ه خوبحححان آفریداحححد
(قاري یزدي)79 :1359 ،
و سپس در جواب او آمده اسک:
چححححو دیبححححاي زرافشان آفریداد
تححححن قحححاري بحححدو پیواححد رداد

درش گحححححوي ریبحححان آفریداد...
چححححو تححححار و پححود تّان آفریداد
(همان)80 :
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در مجموع ،اگارادگان میاادیشند به دلیل آاکه تنها بیک «در آن روزي ه خوبان
آفریداد تو را بر جمله سلطان آفریداد» در دیوان ااصر بخاري و ایز دیوان البسهي موالاا
ا ام قاري به اام ااصر بخاري آمده و سه بیک دیگر در سفینهي ی یی توفیق ،در دیوان
ااصر وجود ادارد ،میتوان اتیجه گرفک غزلی ه در دیوان ااصر با این مطلع آمده اسک،
به دلیل تیدّم زماای همام ،بهواقع یک استیبال و ا یرهگویی ااصر بخارایی از غزل همام
بوده باشد و این ابیات را ایز باید در شمار اشعار اویافتهي همام دااسک.
و له
چححه نم ه گوهر و درّ برِ او بها ادارد
اه ا ر ند به اشکم اه اگه ند به رویم
و له
گویی ه مگر مورچه بر الله دویده اسک

از خطّ غبار تو بر آن عارض گلگون
و له

عجبتححر اینکححه غالمان رایگحان داري

تو پادشاه بتاایّ و ما غححالم توایححم
و له

ز تو جان جا گریزد چو تو ااگزیر جاای

ز تو دل جا شکیبد چو حیوۀ دل تو باشی

و له
دل را ز درد آیححک درمححان اوشتهااد
تا خط بر آن عییق درفشححان اوشتهااحححد
خضر اسک خطّ خوب تو اي چشمهي حیوۀ
زان بر نار چشمهي حیوان اوشتهااحد
گویححی ت لّمحححی بحححر سلطان حسن تو
زاداایان چاه زاخدان اوشتهااد [ 53پ]
شایان ذ ر اسک ابیات دوّم و سوّم در غزلیّات دیوان ااصر بخارایی با یک بیک دیگر
به صورت زیر آمده اسک:
دل را ز درد آیک درمححان اوشتححهااد
تا خححط بر آن عییق درخشان اوشتهااد
بر الله خط اگر ه ز ری ان اوشتهااد
بر لعححل ای بین ه ز فیروزه بستهااد
زاداایان چحاه زاخحححححدان اوشتهااحد
گویححی ت لّمی بر سلطححان حسححن او
(بخارایی)263 :1353 ،
حال آاکه در جُنگ  534تابخااهي مجلس ،بیک دوم در دیوان ااصر بخارایی ،با یک
اختالف و ایز «ردیف» متفاوت ،یعنی « شیدهااد»  ،در شمار ابیات همام آمده اسک( .رک.
صص )223-222بر روي هم ،به باور اگارادگان ،مص ّن دیوان ااصر ،این سه بیک را تنها با
استناد به یک اسخهي متأخر (مورّخ  1304ق ).ه با رمز «د» مشخّص شده (رک .درخشان،
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:1353صدوش -صدوهشک) به ااصر بخارایی منسوب ردهاسک و امیتوان با استناد به یک
اسخه ،این ابیات را بهقطع از ااصر دااسک .بنابراین با توجّه به قدمک سفینهي ی یی توفیق و
تا یافکاشدن دالیلی موجهتر،این ابیات را ایز باید در شمار اشعار اویافتهي همام دااسک.
و له
چحون عطحا  )1(... ... ...اسححک [ 72ر]
اشتیاقححم به سحححوي حضحححرت تو
( )1در سفینه سه لمه م و شده اسک.

 .3ابيات نویافته در جُنگ  534کتابخانهی مجلس
در برگهاي (153پ – 154ر) سفینهي  534مجلس سیزدهبیک از همام آمده ه در
شمار ابیات اویافتهي اوسک .این ابیات عبارتند از:
و له
درون سینهي من دل به جوش میآید
چو بلبحححل س ري در خروش میآید
چو بااگ بلبل مستم به گوش میآید
ز غیححرت آتشم اادر وجود میافتد
و له
آه گرش مدد دهد زلف درازدسک تو
جز حه جفا امی ند طبع ستمپرسک تو

وه ه چه فتنه می ند ارگس ایممسک تو
چارهي مححا امی ند هیحچ وفا امی ند
و له

تا غم عشق خیمه زد در دل بیقرار من
در سر و ار عشق شد حاصل روزگار من
گرچه همه جفا ند یار ستیزه ار من

وس رحیل میزاد قافلهي قرار من
حاصل روزگار من اید حیات بود و بس
سر اکشد ز مهر او طبع وفاپرسک من
و له
س چو من در عشق سرگردان مباد
هیحححچ درمااحححی احدارد درد عشق
گرچه جاام در غححم جااان بسوخک

س چو من سرگشتححححه و حیحححران مباد
هیچ ححس را درد بیدرمححححان مباد
سححححوز جااحححم در پی جااححححان مباد

و له
بر برگ سمن دایره از مشک شیده اسک بر برگ سمن( )1دایره از مشک ه دیده اسک
آن خطّ غبار تو بر آن عارض گلگون گویی ه مگر مورچه بر الله دویده اسک
( )1سفینه :من (!)؛ متن تص ین قیاسی.
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گویا در شمار رباعیات همام بوده اسک .گفتنی اسک بیک دوم در برگ  53پ سفینهي ی یی
توفیق ایز با اختالف «از خطّ غبار تو بر آن عارض گلگون» آمده اسک .بنابراین بیک دوم در
این جُنگ به دلیل اشتراک با سفینهي ی یی توفیق در شمار ابیات اویافته قرار اگرفته اسک.
و له
تا خط بححححر آن عشححححق درفشحححححان شیدهااد
دل را ز درد آیححححححک درمححححححان شیدهااد
بر لعححححل ایحححح

بیحححن ه ز پیروزه بستهااد
بر الله خط اگحححر ححححه ز ری ححححان شیدهااد

س ري اسک خطّ خحححوب تو اي چشمهي حیات
زان بر نار چشمهي حیوان اوشتهااد( 153[ )2پ]
( )2گویا سهو گردآوراده اسک.

گفتنی اسک این ابیات در سفینهي ی یی توفیق با ردیف متفاوت ،یعنی «نوشتهاند» و ایز
اختالف «تا خط بر آن عقيق درفشان اوشتهااد» و «خضر اسک خطّ خوب تو اي چشمهي
حیوۀ» (الهی آلهی 754 ،ق 53 ،پ) آمده اسک ه در باال شرح آن آمد .چنان ه میبینیم
ابیات اول و دوم در سفینهي ی یی توفیق با ابیات اول و سوم در جُنگ  534مجلس با وجود
ردیف متفاوت و ایز اختالف در ضبط ،مشترک اسک و تنها یک بیک در هر دو بیاض ،ابیاتی
متفاوت هستند ه این گویاي تفاوت عمیق بین این سه سفینه اسک .بنابراین ابیات اول و
سوم در این جُنگ به دلیل اشتراک با سفینهي ی یی توفیق در شمار ابیات اویافته قرار اگرفته
اسک .همچنین میتوان اتیجه گرفک گویا گردآورادهي جُنگ  534تابخااهي مجلس
اسخهاي اصیل و امل از دیوان همام را در سدهي دهم در اختیار داشته و به جاي ابیات
دوم و سوم سفینهي ی یی توفیق ،دو بیک دیگر را از آن اسخه بهگزین رده اسک.
و له
آن ایز( )3برآمد از لب آب حیات [ 154ر]
بنفشه درمیبایسک
بر گرد رخ
گویا بیتی از یک رباعی بوده اسک.

( )3سفینه :تیر (!)؛ متن تص ین قیاسی.

 .4نتيجهگيری
با توجّه به اهمیک دیوان همام و ابود اسخهاي امل از آن ،توجه دقیق به تمامی منابع جاابی،
از هر ا ر بایسته اسک و تا پیداشدن اسخهاي هن و امل از دیوان او ،جُنگها و سفینههاي
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هن ،حتی جُنگهاي متأخر ،اهمیتی دوچندان داراد و تنها منبع براي بازسازي بخشی از
این دیوان خواهد بود .در این پشوه  ،با وا اوي در سه سفینهي مشابه ه در دسترس
مص ن دیوان ابوده ،بیسکوپنج بیک تازهیافتهي همام از مجموع چهلوهشک بیک موجود
در سفینهي ی یی توفیق و جُنگ  534تابخااهي مجلس ارا ه شده اسک .گذشته از یک بیک
ه بهقطع از همام ایسک و تکبیتی ه بهاحتمال در شمار مفردات دیوان و یک رباعی و
بیک دوم این رباعی و ایز تکبیتی ه شاید از یک رباعی همام باشد ،بیسک بیک در شمار
غزلیات بازمااده از همام اسک .اوزده بیک از این ابیات در شمار اشعار دیوان اوسک ه
ااتساب آاها به همام قطعی اسک و بیسکوپنج بیک در شمار ابیات اویافتهاي اسک ه تا
امروز در دیگر منابع و به اام او ایامده اسک .بر اساس این اوشتار میتوان گفک آاچه ا نون
با عنوان اشعار خواجه همام در دسترس اسک ،همهي اشعار او را در برامیگیرد و به مک
دیگر جُنگها و سفینهها ه همچنان ابیات دیگري منسوب به او به طور پرا نده در آاها
وجود دارد ،میتوان اشعاري اویافته از وي ارا ه داد ه بایسته اسک آاها را فراهم آورد و
اصالک ااتساب آاها را بررسی و اید رد.
یادداشتها
 .1مؤلّف دااشمندان آذربایجان از همام بهصورت «قدوةالعلماء و المشایخ همام الملة و الدّین
التّبریزي» (رک .تربیک )566 :1377 ،و صاحب مجمل فصی ی از او با عنوان «موالاا االمام
همامالدّین التبریزي» (خوافی ،1386 ،ج  )890 :2یاد رده اسک.
 .2براي آگاهی بیشتر در باب این سفینه ،رک .میرافضلی25 :1391 ،؛ خاتمی29 – 14 :1392 ،؛
افشینوفایی106 :1393 ،؛ خاتمی و سا ک.80 – 78 :1397 ،
 .3در برگ  121پ سفینهي ی یی توفیق (مورّخ  754ق ).اام «موالاا سعدالدّین الهی» آمده و دو
بیک به او منسوب اسک ه در جُنگ  534تابخااهي مجلس همان دو بیک به اام «جمالالدّین
م مّد بن عبدالرزّاق» آمده ،هرچند در دیوان چاپی جمالالدّین اصفهاای یافک اشد و به احتمال
بسیار از سعدالدّین الهی اسک .همچنین در برگ  149ر جُنگ اسکندر میرزا از «سعدالدّین الهی»
دو بیک آمده اسک ه این دو بیک در برگ  198پ جُنگ  534تابخااهي مجلس ایز با سراویس
«لمرتّبه سعد الهی آلهی» به اام اوسک و چون جُنگ اسکندر میرزا در  814 – 813ق .فراهم
آمده ،میتوان گفک ه بهاحتمال بسیار گردآورادهي اصلی این سه سفینه ،همین سخنور باشد ه
در منابع از وي یاد اشده اسک .افیسی گذشته از شعراي درجه اوّل و دوّم در سدهي هشتم ،بدون
ذ ر منبع از گویندگاای دیگر ایز تنها با ذ ر اام یاد می ند ه «سعد الهی» یکی از آنهاسک (رک:
افیسی .)226 1 :1344 ،میرافضلی ( )25 :1391هم جایی در سخن از سعدالدّین الهی آلهی،
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شهرت یا تخلّص او را «سعدالدّین آلهی» دااسته و بدون ذ ر مأخذ ،او را از ادباي سدهي هفتم
هجري به شمار آورده ،گرچه در جُنگ رباعی از او بهصورت «سعدالدّین الهی» اام برده اسک
(رک .)205 :1394 :اما با مراجعه به منابع دریافتیم ه هیچ یک از ابیاتی ه در سفینهي 534
تابخااهي مجلس مندرج اسک ،اه به جامع سفینه ،یعنی «سعدالدّین الهی آلهی» ،بلکه
بهصورتهاي پنجگااهي ت ریفیافتهي شهرت یا تخلّص او منسوب اسک .بنابراین «االله» (آرزو،
 ،1385ج 563 :2؛ اوحدي بلیاای ،1389 ،ج 1720 :3؛ خیّامپور ،1368 ،ج 452 :1؛ افیسی،1344 ،
ج « ،)678 :2االلّه» (صبا 356 :1343 ،و واله داغستاای ،1384 ،ج « ،)950 :2الَاُلَهَ» (واله داغستاای،
 ،1391ج « ،)643 :1آالله» (اختر هوگلی ،1393 ،ج  )753 :1و «سعداللهی» (رحیمپور:1391 ،
 ،)277 – 278بدخواای و ت ریف «الهی آلهی» اسک ه در سدههاي بعد سبب شده ه شهرت
یا تخلّص درسک این سخنور سدهي هفتم و هشتم هجري در منابع متأخّر بدین صورت ضبط
شود و تنها تییالدّین اشاای در جُنگ خود (مورّخ سدۀ  11ق 45 ،ر) ،اام درسک این گوینده
را بهصورت «سعد الهی آلهی» آورده اسک.

منابع
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[اسخهي خطّی] ،تاریخ تابک سدهي  8ق.
ححححححححححححححح .سفینه .استاابول :تابخااهي سلیماایه (مجموعهي مدرسهي ی یی
توفیق) .شمارهي [ 449اسخهي خطّی] ،تاریخ تابک  754ق.
اوحدي بلیاای ،تییالدّین م مّد بن م مّد .)1389( .عرفاتالعاشیین و عرصاتالعارفین.
ج  ،3تص ین ذبیناهلل صاحبکاري ،آمنه فخر احمد ،تهران :میراث مکتوب و تابخااه،
موزه و مر ز اسناد مجلس شوراي اسالمی.
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اسالمی .پایاناامهي ارشناسی ارشد دااشگاه شیراز.
حححححححححححححححححححح و سا ک ،سلمان (« .)1397ابیات فهلوي بُندار رازي در جُنگ
 14456تابخااهي گنجبخ » .آینهي میراث ،دورهي جدید ،سال شاازدهم ،شمارهي
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دولتشاه سمرقندي ،دولتشاه بن بختیشاه .)1382( .تذ رۀالشّعراء .بهاهتمام و تص ین ادوارد
براون ،تهران :اساطیر.
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(جشناامهي د تر عارف اوشاهی) ،به خواستاري سعید شفیعیون و بهروز ایماای،
تهران :تابخااه ،موزه و مر ز اسناد مجلس شوراي اسالمی ،صص .299–273
روشن ،م مّد« ،)2535( .پی گفتار مص ن» .اک :وراوینی.
سلطانزاده ،شهناز« .)1395( .همام تبریزي» .دااشنامهي زبان و ادب فارسی ،ج  ،6به
سرپرستی اسماعیل سعادت ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،صص .785 – 782
صبا ،مولوي م مّدم فر حسین .)1343( .تذ رهي روز روشن .بهتص ین و ت شیهي
م مّدحسین ر نزاده آدمیّک ،تهران :تابخااهي رازي.
صفا ،ذبیناهلل .)1369( .تاریخ ادبیات در ایران .ج  ،3بخ دوّم ،تهران :فردوس.
2

تابخااهي مر زي دااشگاه تهران.

226

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،10شمارهی  ،3پاییز ( 1397پیاپی)37

ححححححححححح ( .)1386تاریخ ادبیات ایران .ج( 1خالصهي جلد اول و دوم تاریخ ادبیات
در ایران) ،تهران :فردوس.
عیوضی ،رشید« ،)1394( .میدمهي مص ّن» .اک :همام.
قاري یزدي ،ا امالدّین م مود .)1359( .دیوان البسه .بهاهتمام م مّد مشیري ،تهران:
شر ک مؤلفان و مترجمان ایران.
اشاای ،میر تییالدّین .جُنگ .قم :مر ز احیاء میراث اسالمی .شمارهي [ 1066اسخهي
خطی] ،تاریخ تابک سدهي  11ق.
میرافضلی ،سیّدعلی« .)1391( .اشعار رفیعالدّین عبدالعزیز لُنباای» .چاپشده در متون

ایراای :مجموعه رساله هاي فارسی و عربی از دااشوران ایراای (از آغاز دورهي اسالمی
تا پایان عصر تیموري) .دفتر سوم (با تأ ید بر دیوانها و اشعار فارسی) ،به وش جواد

بشري ،تهران :تابخااه ،موزه و مر ز اسناد مجلس شوراي اسالمی ،صص .39–19
حححححححححححححح ( .)1394جُنگ رباعی (بازیابی و تص ین رباعیات هن پارسی) .تهران :سخن.
افیسی ،سعید .)1344( .تاریخ ا م و اثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم
هجري 2 .جلد ،تهران :تابفروشی فروغی.
وراوینی ،سعدالدّین .)2535( .مرزباناامه .ج ،1بهتص ین م مّد روشن ،تهران :بنیاد
فرهنگ ایران.
ححححححححححححححح ( .)1387مرزباناامه .به وش خلیل خطیب رهبر ،تهران :صفی علیشاه.
واله داغستاای ،علییلیخان ( .)1391تذ رهي ریاضالشّعرا .ج ،1تص ین ،میدمه و فهرسکها
از ابوالیاسم رادفر ،گیتا اشیدري ،تهران :پشوهشگاه علوم ااساای و مطالعات فرهنگی.
ححححححححححححححح ( .)1384تذ رهي ریاضالشّعراء .ج ،2میدمه ،تص ین و تعلیق
سیّدم سن ااجی اصرآبادي .تهران :اساطیر.
همام ،م مّد بن فریدون .)1394( .دیوان هُمام تبریزي .تص ین رشید عیوضی ،تهران:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
ححححححححححححححححح .)1333( .دیوان همامالدّین تبریزي .با میدّمه و حواشی و تص ین مؤیّد
ابتی .تهران :بیاا.

