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چکیده
نسخههای خطی شامل اطالعات تاریخی و ادبی ارزشمندی است که میتواند برای پژوهشگران ادبیی
بسیار سودمند باشد و بطور خاص ،جُنگهای کهن ،دستمایه هایی غنی برای آشنایی با شاعران از یاد
رفته و آثار بربادرفته نخستین دوره های شعر فارسیی هسیتندکی ی از جنگهیای بیاز مانیده از یرن
هشتم که تا کنون تصحیح و چاپ نشده ،جنگ «یحیی توفیق» کتابخانه سلیمانیه ترکیه استک حال
سوال اینجاست که جامع جنگ یحیی توفیق چه کسی بوده است و آیا ابیات نویافته از شاعران آشنا
یا اشعاری از شاعران ناآشنا در این جنگ آمده است؟ گرد آورنده جنگ نامعلوم اسیت امیا شیواهدی
مبنی بر شباهت آن با دو جنگ «گنج بخش» و «سعد الهی» و ابیاتی در سعد الهی که تنها در ایین
دو اثر آمده ،این احتمال را مطرح می ند که هر سه نسیخه از روی یی اثیر کتابیت شیده باشیند و
احتماال جامع این جنگ نیز ،سعد الهی مذکور باشدک بررسی د یق این جنگ ،تصیحیح کیاملتری از
بعضی ابیات شاعران شناخته شده و ابیات نویافته آنها به دست میدهد و ابیاتی از شاعرانی ناآشنا در
این جنگ دیده میشودک
کلمات کلیدی :جُنگِ اشعار ،نسخۀ خطی ،رن هشتم ،تصحیح ،مضامین مشترکک
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مقدمه
پس از دیوانها و تذکرهها که مستقیماً ما را در شناختِ آثیار و احیوالِ شیاعران و نویسیندگان ییاری
میدهد ،جنگها و سفینهها مجموعههای گرانقدری استک که بهترین و مستندترین اطالعات را دربارۀ
برخی اشعار فوت شده از دیوانِ بزرگان و معرفی شاعرانِ گمنام ارائه می ندک
میتوان گفت ی ی از بهترین و موثرترین عواملِ آشنایی و همف ری شاعران و نویسندگانی که دور از
هم و در نواحی مختلف میزیستهانید ،همیین جُنگهیا و سیفینههیا هسیتند؛ چیه در یدیم آنچنیان
دسترسئی به دیوان شاعران نبوده است و جُنگهیا نمیوداری از شیعر و اد سیرزمینِ میا بیودهانیدک
اهمیّت این ن ته تا آنجایی است که استاد فقید محمّدامین ریاحی در مقدمیۀ «نزهیه المجیالس» از
خلیل شروانی مینویسد « :غنیترین دستمایه دربارۀ شاعرانِ از یادرفته و آثارِ بر باد رفتیۀ نخسیتین
دورههای شعر فارسی ،جنگهای کهنی است که از اواخرِ رنِ هفتم تا اواخرِ رنِ هشتم کتابیت شیده
است ک » (مقدمه نزهه المجالس ،ریاحی،ص )45ک
بازنگری و بررسی د یق این مجموعهها ،هم تصحیح کاملتری از بعضی ابیاتِ شاعران شناخته شیده
و اشعارِ نویافتۀ آنها به دست میدهد و هم دستیابی به آثارِ شعرای گمنام فارسی را مم ن می ندک
از آنجا که جنگ یحیی توفیق در بردارنده ابییات بسییاری از شیعرای معیروه و همچنیین شیاعران
ناآشنای اد فارسی است ،تحقیق در آن میتواند ما را به ابییات نویافتیه ای از ایشیان برسیاند و در
تصحیح د یقتر برخی ابیات ،راهگشا باشدک این نسخه تاکنون ،بطور کامل تصیحیح و معرفیی نشیده
است و احیای آن برای پژوهشگران حوزه ادبیات و نیز عال همندان به شعر پارسی ،ضروری به نظر میرسدک
بحث:
9ـ معرفی نسخه
 - 9-9نگاه کلّی
«مجموعۀ اشعار فارسیه للشعراء المتقدمین» (برگ  / 1الف) جُنگیی اسیت خطیی ،کیه بیه شیمارۀ
 1451/554در کتابخانۀ توفیق یحیی ترکیه محفوظ استک این دستنوشته به روایت تر یمه در سالِ
 445هکق (برگ  / 141الف) کتابت شیده اسیتک جنیگِ توفییق یحییی دارای  144بیرگ (ییا 113
صفحه) 14یا  11سطری است که با خطّ نسخ کتابت شده استک عنوانهای هر با و نامِ شیاعران بیه
رنگِ سرخ و برخی از صفحات دارای رکابه استک در برخی از برگها ،کلماتی ی به سبب دمتِ نسیخه
ی محو یا ناخوانا شدهاندک
این نسخه با بیتِ زیر از سنایی بدون آوردن نامِ وی ،آغاز میشود :
جهییییانی بییییه مییییرگ تییییو دارنیییید رای
م یییین در جهییییان زنییییدگانی چنانیییی
(برگ ) /1

به همراه نداشتن سمتی در آغاز کتا و همچنین بیتِ باال که پس از عنوانِ «وله» آمیده و بیتیی
دیگر که باز هم از سنایی نقل میشود ،این ام ان را وّت میبخشد که شاید سمتی از آغازِ مجموعه
افتاده باشدکامّا در ع سی که در اختیار داریم ،صفحۀ عنوان (برگ  / 1الف) پیش از این صیفحه یرار
داردک شاید اشتهار این بیت و گویندۀ آن ،کاتب را از آوردنِ نام «سنایی»  ،بینیاز کردهاستک
 -2-9فهرست بابها
آن چنان که پیشتر بیان شد ،این مجموعه مشتمل است بر منتخبی از اشعارِ فارسیی کیه بیه صیورت
موضوعی انتخا شدهاندک فهرستِ ابوا این جنگ به شرح زیر است:
 -1با فی امثال و الح م (برگ  / 5الف)
 -2با فی القسمّیات (برگ ) / 4
 -1با فی الش ایه الزَّمَان (برگ  / 11الف)
 -5با فی االفتخار و علو الهمّه (برگ  /11الف)
 -4با فی الصفه الرّبیع (برگ ) /21
 -6با فی الصفه الصیف (برگ  /24الف)
 -4با فی الصفه الخریف (برگ  /13الف)
 -1با فی الصفه الشتا (برگ  /12الف)
 -4با فی الغزل و الشیب (برگ  /53الف)
 -13با فی الحسن التخلص (برگ  /41الف)
 -11با فی المدایح (برگ ) /45
 -12با فی المدح االثنین (برگ  /65الف)
 -11با فی مدح الخواتین (برگ ) /65
 -15با فی اظهار الخلوص و المداومه علی الثناء (برگ ) /64
 -14با فی االشتیاق (برگ ) / 64
 -16با فی اهدای کتا و السّالم (برگ  /42الف)
 -14با فی استدعاء الحضور (برگ  /41الف)
 -11با فی التَّهانی (برگ ) /45
 -14با فی التمنی و الرجا (برگ /44الف)
 -23با فی نیل المراد (برگ /44الف)
-21با فی االستماحه و االستعطاه (برگ ) /12
 -22با فی استهدای الشّرا (برگ /11الف)
 -25با استهدای التبن و الشعیر (برگ) /43

-24با
 -26با
 -24با
 -21با
 -24با
 -13با
 -11با
 -12با
 -11با
 -15با
 -14با
 -16با
 -14با
 -11با
 -14با
 -53با
 -51با
 -52با
-51با
-55با
 -54با
-56با
 -54با
 -51با
 -54با
 -43با
 -41با
 -42با
 -41با
 -45با

فی الش ر (برگ ) /41
فی العتا (برگ /44الف)
فی االعتذار و الشّفاعه (برگ) /44
فی السقط عن االوجاع (برگ /44الف)
فی الرَّمد (برگ /133الف)
فی الجر (برگ /131الف)
فی النهار و طلوع الشمس (برگ /132الف)
فی صفه الشمع (برگ ) /135
فی صفه السراج (برگ /136الف)
فی صفه بیداء و الجبال (برگ /134الف)
فی صفه الصیف (برگ( ) /131کذا؛ السیف باید درست باشدک)
فی صفه القلم (برگ ) /136
فی صفه الدوات (برگ /112الف)
فی صفه الحر (برگ /111الف)
فی صفه االشجان و االبطال (برگ ) /114
فی صفه الفرس (برگ /114الف)
فی ذم الفرس (برگ /121الف)
فی صفه الفیل (برگ /122الف)
فی صفه الخط و الشعر (برگ ) /122
فی مذمه الشعر (برگ ) /124
فی صفه النار (برگ /126الف)
فی صفه الریح (برگ /121الف)
فی صفه الماء (برگ ) /124
فی صفه الظلم و الفتن (برگ ) /111
فی القید و الحبس (برگ ) /111
فی الحث علی السفر (برگ ) /115
فی الحث علی المقام (برگ ) /114
فی الش ایه عن البَّوا (برگ /116الف)
فی الهجا (برگ /114الف)
فی الشیب و التاسف علی الشبا (برگ ) /151

 -44با فی المراثی (برگ ) /154
 -46با فی االدعیه و حسن المقطع (برگ /154الف)
 -3-9رسم الخط
در آغازِ نسخه بیشترِ «دال» های فارسی به شیوۀ کهن؛ یعنی «ذال» نگاشته شده است ،ایین رونید
در میانۀ نسخه کاهش مییابد؛ امّا کم و بیش این شیوۀ نگارش تا پایانِ نسخه ادامه داردک
«ک»ها و «گ»ها در تمامِ متن بیه شی ل «ک»،و «ج» و «چ» در همیهجیا بیه شی لِ «ج» نوشیته
شدهاستک
برخی از «که»ها به صورتی ما بین ش لِ کهنِ «کی» و «که» نگاشته شدهاندک
حذه یا افتادگی نقطه در نسخ خطی ،ویژگیئی کلّی استک بندرت نسخی یافت میشود کیه در ایین
خصوص کامل باشدک در این نسخه هرگاه پیش از «د» فارسی (= ذ) حره «ن» رار گرفته ،ی یی از
نقطهها حذه شده استک در کلماتی مانند  :گنبد ،داند ،ستاند و ککک
حده همزه یا نقطه؛ در کلماتی مانند نی ویی و دلربایی که به صورتهای نی وئی و دلربائی نیز ضبط
شده ،در بسیار از موارد ،نقطه یا همزۀ آن حذه شده استک
«ء» به جای «ای» در کلماتی مانند بیشۀ (= بیشهای)  ،اف ندۀ (= اف ندهای) ،ذرۀ (= ذرهای) و کک
«ها» و «را» در بیشتر مواضع به کلمیۀ پییش از خیود متّصیل اسیتک نمونیههیایی ماننید  :اسییرانرا
(=اسیران را)  ،وا عها (وا عهها)1ک
استفاده از «ۃ» در کلماتی مانند  :ش ایت ،حیات و ککک به سیاق رسم الخط عربیک
استفاده از «ؤ» در کلماتی مانند  :حیؤۃ (حیات)
پیشوند « » بر سر افعال جدا نوشته شده استک مانند  :به بیند (= ببیند) ،نه بیند (= نبیند)
در بعضِ مواضع به صورتِ ظاهری افیه و ردیف توجه نشده اسیت و صیورت سیماعی آن میدر نظیر
بودهاستک مانند (دگرست و گذر است) و (خبر است و خوشترست) (برگ /11الف)
 -2شاعران شناخته شده
اکثر ابوا ِ این جُنگ با ابیاتی از انوری آغاز میشودکجمالالدّین عبیدالرزاق ،کمیالالیدّین اسیماعیل،
خا انی ،سیّد حسن غزنوی ،نظامی ،سوزنی ،مج ِد همگیر (در اینجیا بیا عنیوان ابین همگیر) ،نیزاری،
اثیر اخسی تی ،ظهیرفاریابی ،عطار ،عبدالواسع جَبلی ،رشیدِ وطواط ،امامی ،شیمسِ طبسیی ،سیراج
الدّینِ ُمری ،مسعودِ سعد ،مجیرِ بیلقانی ،فردوسی ،سعدی ،عنصری ،عمیادی شیهریاری ،فخرالیدینِ
گرگانی ،ابیوالفرجِ رونیی ،اثیرالیدّینِ اومیانی ،رضییالیدّینِ نیشیابوری ،رفییع الیدّینِ ابهیری ،ازر یی،
منوچهری ،رودکی ،اسدی طوسی ،عثمانِ مختاری ،سییفِ اسینرنگی ،فرخیی ،امییر معیزی ،عرا یی،

 -1رسم الخط کهن در این مورد به شکل زیر است.

ن کرمیانی ،سیوزنی،
ی شیروانی ،ادییب صیابر ،اوحدالیدّی ِ
ن لنبیانی ،فل ی ِ
طران ،نجم دایه ،رفیع الیدّی ِ
نجیبالدّینِ گلنایگانی (جرفاد انی و جرباذ انی) ،هُمیامِ تبرییزی و شیرهالیدّینِ شَیفرُوه اصیفهانی از
شاعران شناخته شدۀ این جنگاندک
3ـ شاعران
 -9-3شاعرانِ دیرآشنا
افضل الدّینِ کرمانی
شاعر و نویسندۀ رنِ ششم که مهمترین اثر به جا مانده از او کتا عقد العلی للمو ف االعلی استک
بخشی از اشعارِ او در مقدمۀ عقد العلی توسط استاد باستانی پاریزی نقل شده اسیتک (مقدمیه عقید
العلی ،باستانی پاریزی،ص  4ی )52ک در کتا ِ شاعرانِ دیمِ کرمان اثر سید علیی میرافضیلی ،اشیعارِ
بازماندۀ این شاعر نقل شده است (شاعرانِ دیمِ کرمان ،میرافضلی ،ص  11ی )116ک در ایین جُنیگ
عالوه بر برخی ابیاتِ منقول در شاعرانِ دیمِ کرمان و منابعِ آن ،ابیاتِ دیگری از او نقل شده کیه در
اینجا نمونهای از آنها اشاره میشودک
هیییالل خفتیییه چیییو چوگیییان زلیییف معشیییو ان
نمیییود ادهیییم شیییب را هیییالل و زهیییره بیییه هیییم

فتییاده در خییم او زهییره همچییو گییوی ذ یین
چییو طییاس بییر جییم و چییون طییاق بییر گییردن
(برگ  /135الف)

بیییاد کیییاله رفعیییتِ گیییردون فیییرو نشیییاند
تیییا بیییر ف نییید دولی یتِ او طیلسیییان علیییم

از احتشییام گوشییۀ دسییتارِ خویشییتن
بگسسییت جهییان عقییدۀ زنییار خویشییتن
(برگ  /61الف)

شرهالدین مُقبل کرمانی
شییییاعرِ ییییرنِ هفییییتم «کییییه در دورانِ ح ومییییتِ سییییلطان طییییبالییییدّین ابییییوالفتح
( 634-644هیکق) بر کرمان ،منصب منشیگری داشتهاست» (شاعرانِ دیمِ کرمان ،میرافضلی،ص )254ک
عالوه بر برخی ابیاتِ منقول در شاعرانِ دیمِ کرمان و منابعِ آن ،ابیاتِ دیگری از او نقل شده کیه در
اینجا به نمونهای اشاره میشودک
وگییییر زمانییییه زنیییید کردگییییار نگییییذارد
زمانییه جییز بییه رضییای تییو هیییا دم مزنییاد
(برگ  /141الف)
بسیییان روی بهیییی بیییاد و دییییدۀ انگیییور
ز خاک و خون رخِ بیدخواه و دییدۀ خصیمت
(همان)
نجمالدّین حسن شهرویه
از شاعران رنِ هفتم و از نزدی ان افضلالدّین کرمانی و طیّان بمی اسیتک (شیاعرانِ یدیمِ کرمیان،
میرافضلی،ص )264ک
[کیییه بینییییبندی بیییه لطیییف و بگشیییایی
حییلّ و عقیید جهییان بییه دسییتِ تییو بییاد
هرکجیییییا مییییییروی و مییییییآییییییی
حییییاف و ناصییییر و معینییییت خییییدای
(برگ ) /141

طیّان بمی
وی محتمالً در سده ششم هجری میزیسته اسیتک (شیاعرانِ یدیمِ کرمیان ،میرافضیلی ،ص 221ی
)252ک در این جنگ ،بمی را به صورت «بمیٮی» و گاه «یمیٮی» نگاشته اسیتک عیالوه بیر برخیی
ابیاتِ منقول در شاعرانِ دیمِ کرمان و منابعِ آن ،ابییاتِ دیگیری از او نقیل شیده کیه در اینجیا بیه
نمونهای اشاره میشودک
چشمت که جان دولت از این غم کبیده بود
منییت خییدای را کییه همّییت پییذیر شیید
ابییروی خشییم و کینییه بییه هییم درکشیییده بییود
ی ی چنیید عقییل بییا فل ی از درد چشییم تییو
در سییییایۀ حماییی یتِ او آرمیییییده بییییود
کاخر چرا به درد کنی چشم آن ه مُلی
چییون صییبح دولییتش بییه جهییان درمیییده بییود
گفتش که ای به چشم وجود اندرون چو نیور
دردی اگییر بییه چشییم عزیییزش رسیییده بییود
از بهییر دفییع چشییمِ بیید خلییق چنیید روز
اوی ی هفتییه شییادی از دل میین هییم رمیییده بییود
برچیدم آن به چشم که از درد چشیم
کییان خییود زکییات روشیینی هییر دو دیییده بییود
ای چشیییمروزگاربه تیییو شادشیییاد بیییاش
(برگ  /44ی برک /133الف)
ابوالمعالی نحّاس
شاعرِ رنِ پنجم هجری استک نامِ او در فرهنگِ سخنوران ذیلِ نحاس اصیفهانی آمیدهاسیتک برخیی
منابع مانند تاریخ ادبیات در ایران (تاریخ ادبیات در ایران  ،صفا ،ص )631و مقدمۀ استاد محمّدامین
ریاحی بر نزهه المجالس از خلیل شروانی (مقدمه نزهه المجالس ،رییاحی ،ص )46وی را ابوالمعیالی
رازی معرفی می نندک عبّاس ا بال در تعلیقیاتِ حیدایق السیحر (تعلیقیات حیدایق السیحر ،ا بیال ،
ص 111و  )124ابوالمعالی رازی و اصفهانی را ی نفر میداندک شیاید اصیفهانی بیودن وی از آنجیا
ب سیلطان بیر کییارق بین
منشأ می گیرد که وی پس از امیرداد داد بگ حبشی بین آلتیون تیاق نایی ِ
مل شاه ،ستایشگر خاصِ خواجه نظام المل شد (تاریخ جهانگشا ،جوینی  ،ج ،2ص )1و نیز (تیاریخ
بیهق  ،بهمنیار ،ص )243ک از اوست :
بییییه زردی میییییل دارد رنییییگ رخسییییارر
همییییی بییییرگ درختییییان را دگییییر بییییار
کیییه ناگاهیییان فیییرود آیییید ز کهسیییار
[زمسییتانن عییزم آن کییردهسییت گییویی
(برگ  /11الف)
نظام الدّین یحیی
در رون ششم و هفتم چندین شاعر با نامِ نظام الدّین میشناسیم؛ نخست «نظیام البخیاری» ؛ نظیام
الدّین محمّد بن عمر بن مسعود بخارایی (لبا االلبا  ،عیوفی ،ص  141و  )144همچنیین (نزهیه
المجالس ،شروانی،ص  44و  ،)165دیگری نظام الدّین مری اصیفهانی اسیت کیه در یرنِ ششیم و
هفتم میزیسته است (مجمیع الفصیحا ،هیدایت ،ص )2231و سیدیگر نظیام الیدّین احمید ،منشیی

خوارزمشاهیان است که با نامِ نظام بخارایی مشهور است(مجمع الفصحا ،هدایت،ص )2232ک چهیارم
نطام الدّین معاصر ابا اخان است که در رن هفتم میزیسیته اسیتک ترجمیۀ احیوال وی ذییل نظیام
جامی در مجمع الفصحا آمده استک (مجمع الفصحا  ،هیدایت ،ص)2233ک ابییاتی بیا نیامِ او در ایین
جُنگ نقل شدهاستک نمونهای از آن :
شییفای او بییه حقیقییت شییرا انگییور اسییت
دلییی کییه از غییم رنییج زمانییه رنجییور اسییت
(برگ  /53الف)
فخرالدّین خالد
امیر فخرالدین خالد بن ربیع ؛ شاعرِ رنِ ششم است که معاصر سنجر بن مل شاه سلجو ی ( 411ی
 )442استک انوری خطا به او سروده است :
افتخیییییار زمییییییان و فخیییییرِ زمییییییین
و علیییییییی السیییییییالم فخرالیییییییدین
(سخن و سخنوران  ،فروزانفر ،ص )141
و این بیتِ انوری در جوا بیتِ زیر از فخرالدّین است :
مییرا حییال بییی تییو نییه خییو اسییت بییاری
سیییالم علیییی انیییوری کییییف حالییی
(همان)
«وفاتِ او مسلماً بعد از سنۀ  455که سنۀ تلِ سوری است وا ع شدهک»(همان) رباعی زییر از اوسیت
که از جُنگِ توفیق یحیی انتخا شده استک
حییییق فصییییل بهییییاران گییییل گییییزاریم
بیییا تییا بییر رخ گییل [مییین گسییاریم
بیییییا تییییا مییییدّتی خییییوبش گییییذاریم
جهیییان خیییود ناخوشیییی در پیییرده دارد
(برگ ) /53
رفیعالدّین نسوی
از این شاعر در هیا ی از منابع اثری پیدا نشدک شاید او رفیعالدّین ب رانی ابهیری باشیدک در تیاریخ
گزیده آمده است « :از ابهر بود امّا در کرمان نشستی  ،در عهد غیازان خیان نمانیدک»(تیاریخ گزییده،
مستوفی ،ص  )411ابیاتِ زیر از جُنگ توفیق یحیی انتخا شدهاند :
در تمنّیییییای عیییییاراِ بیضیییییا
ای ز صیییییفرا فتیییییاده در سیییییودا
کییه بییه بنیید انییدر اسییت سییر تییا پییات
بییییه جنییییون می شیییید مگییییر سییییودات
جیییز بیییه یی ی حیییره از تیییو تیییا لیییزم
فییییرق ننهنیییید عییییالمی مییییردم
(برگ  /112الف)
موالنا سعدالدّین بها
شاعری است در عه ِد سیلطان اولجیایتو کیه اطالعیاتی د ییق از او در دسیت نیسیتک(تاریخ گزییده،
مستوفی ،ص  )124و نیز (فرهنگ سخنوران ،خیامپور ،ص  )261ابیاتِ زیر از جُنگ توفییق یحییی
انتخا شدهاست :

یییا بییا صیینم تییازه رخ خنییدان خییور
مییی را تییو همیشییه بییا خردمنییدان خییور
انیدک خیور و گیه گیاه خیور و پنهیان خییور
بسییییار مخیییور ،فیییاش مخیییور ورد مسیییاز
(برگ ) /53
رباعی فوق به صورتی دیگر در میان رباعیاتِ منسو به خیام آمده استک
ناصرالدّین بجهای1
از معاصرین سعدی است «و شعر کم از وی شهرت گرفته» (رازی ،ج، 1ص )231ک
اکسیییییییر حیییییییات جاودانییییییه
سیییییا ی بیییییده آن میییییی مغانیییییه
روحیسییییییت بییییییه رنییییییگ ناردانییییییه
آن بیییییاده کیییییه در بلیییییور صیییییافی
بییییا خییییون کنیییید از میییییان کرانییییه
معجییییون فییییرح مییییی اسییییت زیییییرا
کییییییو دردی جرعییییییۀ شبییییییییانه
گییییییر نیسییییییت مییییییروّق صییییییبوحی
هییییان تییییا نخییییری تییییو زان فسییییانه
بییییازار خییییرد همییییه فسییییانهسییییت
زنهیییییار مخیییییور غیییییم زمانیییییه
ناصییییر چییییو زمانییییه را بقییییا نیسییییت
(برگ  /53الف)
بدیع الدّین برکو
االجل بدیع الدّین ترکو السجزی ،از شاعرانِ رنِ ششم استک عوفی ابیاتی از او نقیل می نید (لبیا
االلبا  ،عوفی ،ص )543و به پیروی از او دیگر تذکرههاک عنوانِ وی در این جُنگ ،بیدیعالیدّین برکیو
آمده استک در لغتنامه دهخدا به نقیل از برهیان یاطع آمیده « :نیام شیهری اسیت کیه آن را بر یو
گویندک»(لغتنامه ،دهخدا ،ذیل برکوه)ک در این جُنگ ،ابیاتی نویافته از او موجود است ،که بیه عنیوان
نمونه ،بیتی نقل میشودک
چشم بد دور از جمالت! هیر زمیان نی یوتری
دور دور توسییت مییا هییردم تییو را عاشییقتریم
(برگ / 56الف)
برهاناالسالم
«الصدر ال بیر برهان االسالم تاج الملۀ و الدین عمر بین مسیعود احمید» (لبیا البیا  ،عیوفی ،ص
 )156از شاعرانِ استاد رن هفتم استک عوفی مینویسد « :در آن و ت که این داعی [(= عوفی)ن بیه
خدمتِ او تعلیم می رد ،پیش او فایق زمخشری میخوانید»ک (همیان  ،ص  )154نامیۀ او بیه سیلطان
طمغاج خان بسیار مشهور استک( همان) از او ابیاتی در این جنگ نقل شده است ،که در دیگر منابع
نیامده استک رباعی زیر از اشعار نویافتۀ برهان االسالم است :
اییین اعییدۀ دیییده کییه دربانییت نهییاد
ای آن ییه فلیی ییدر بییه فرمانییت نهییاد
مضافات شیراز( .خیامپور)285 : 0431 ،
 - 1بجه؛ قریهای است از
ِ

گفییتم کییه مییرا بییاد همییی باییید گفییت

زییین پیییش کییه روزگییار بییر جانییت نهییاد
(برگ  / 114الف)

سعدالدّین الهی
اطالعِ کاملی از او به دست نیامدک جُنگی با نیامِ «سیفینۀ سیعدالهی» در کتابخانیۀ مجلیس موجیود
است ،که ابیاتِ منقول در آن تا رنِ هشتم هجری استک کتابتِ آن با توجّه به خیط رسیاله بایسیتی
پس از رن نهم باشدک اشعاری که در این جُنگ آمده مطابق با ابیات مندرج در آن سفینه استک
جمالالدّین خواری
در نزهه المجالس (خلییل شیروانی ،ص  ، )65دییوان خا یانی (خا یانی ،ص  215و  121و  414و
 )454و لبا االالبا (عوفی،ص  )224از شاعری با نامِ جالل خواری نام بیرده شیده اسیت کیه بیه
احتمالِ ریب به یقین هردو این ی تن هستندک باری ! «امام جاللالدّین فضلاهلل خیواری ،فقییه و
واع و شاعر از مردم خوار ری بود و در نیمۀ دوم رنِ ششم میزیسیتک جیالل خیواری بیا خا یانی
دوستی داشت و مورد احترام او بودک خا انی ی طعۀ فارسی و ی صیدۀ عربیی دو مطلعیی 142
بیتی در مدح او داردک»( نزهه المجالس ،شروانی ،ص )65
ابیاتِ بازمانده از او در جُنگِ توفیق یحیی به شرح زیر استک
وارثِ اعمییار اسییبان اسییب بوعییامر رسییید
خسروا ز اصطبل معمورت ی کیه آن معمیور بیاد!
نییا مبییارک مقییدمت از دور انجییم کییی رسییید
گفتمش  :اسبا  ،دیما خر نهای آخر بگوی
من نخسیتین جیانور کیایزد تعیالی آفریید
گفت  :تو بسیار دانی هیا دانی من کییام؟
(برگ ) /121
سراجالدّین بلخی
از شاعرانِ رنِ ششم استک «به سراج الدّین اعال موسوم و ملقب بوده و در مدح خوارزمشاه در فضل
و کمال و نظم و نثر ید بیضا ظاهر مینمود و از دمای ح ما اسیتک»(مجمیع الفصیحا ،هیدایت ،ج،2
ص)411
ز میین و زمییان گرفتییه بییه مثییال آسییمانی
مل ی الملییوکِ فضییلم بییه فضیییلت و معییانی
بییر حشییمتم گذشییته ز پزنیید گورخییانی
بیر همّییتم رسیییده بییه کییاله کیقبییادی
هنر از مین آشی ارا چیو طیراوت از جیوانی
سییخنی از آفریییده چییو مییروّت از فتییوت
بخییورم 1هییزار جییان را بییه غلوطییۀ نهییانی
ببیییرم هیییزار دل را بیییه بدیهیییۀ معمیییا
ز مغالطییات جسییمم حسیید آرد ابیین هییانی
بییه م اتبییاتِ نغییزم شییره آرد اییین مقلیید
(برگ ) /23
شکل «نخورم/بخورم» کتابت شده است.
 - 1شاید «نخرم» بوده است که به
ِ

شها الدین صادق
شاعری بدین نام در هیا منبعی دیده نشده استک ابیاتِ منقول از او در جنگِ توفیق یحیی به شیرح
زیر است:
بییه دور دولییت تییو در حییدیث نییان گییوییم
نعیییوذ بیییاهلل هرگیییز ایییین مبیییاد کیییه میییا
سخن ز بخشش باران و بحیر و کیان گیوییم
ش ی م بییه سیینگ نبنییدیم 1و در مقییام سییخا
حیییدیث مرتبیییه بیییاالی ال م یییان گیییوییم
ش سییتهوار چییو اسییاله دودمییان رسییول
(برگ /21الف)
شها الدّین ادیب
شاعری با این نام و نشان در منبعی یافت نشدک دو بیتِ زیر در جنگِ توفیق یحیی از او منقول است:
عاشیییییقی در دل و در جیییییام شیییییرا
شیییب آدینیییه و مییین مسیییت و خیییرا
عاشییق آن بییه کییه بییود مسییت و خییرا
عاشیییق و مسیییت و خیییرابم چیییه کییینم
(برگ  / 54الف)
کمال الدّین خران
از نام و نشان او اطالعی بدست نیامدک بیتِ زیر از جُنگِ توفیق یحیی انتخا شده استک
گییویی کییه نییوک خامییۀ دسییتور کشییورم
رخ نیییزه سییر بریییده نگونسییار و مشیی بار
(برگ ) /45
فخرالدّین محمود
فخر الدّین محمد بن محمود بن احمد نیشابوری سخنور سیدۀ ششیم اسیت کیه خیدمتِ بهرامشیاه
غزنوی کرده استک عوفی رباعی که در آن زمان از او معروه بوده است نقل می ند و تفسیری پنجاه
جلدی ،در معنی آیۀ « :وَ فِی أنفسِ ُم تُبصِرون»(سوره الذاریات آیه )21را از وی بیر میشیماردک(لبا
االلبا عوفی ،ص  )211در لبیا االلبیا آثیارِ دیگیری از او معرفیی میگیرددک (همیان ،ص  211و
)215ک بیتِ زیر از جُنگ توفیق یحیی استک
که موی بر تن خصیم تیو خیود سینان آمید
تو را به نیزه چه حاجت به دفع دشمن ملی
(برگ  /65الف)
بدرالدّین وفا مل
از نام و نشان وی اثری یافت نشدک از اوست :
سیییالمی کیییه چیییون جیییان روان بنیییرورد
سییالمی کیییه چییون عقیییل جییان پیییرورد
ز زلفیییییین جانیییییان ح اییییییت کنییییید
سییییالمی کییییه از جییییان روایییییت کنیییید
رواییییییت کنییییید از نسییییییم بهشیییییت
سییییالمی کییییه در فصییییل اردیبهشییییت
هیییییم آرام جیییییوی و هیییییم آرام گییییییر
سییییالمی چییییو وصییییل بتییییان دلنییییذیر
(برگ /42الف)

شها الدّین نظام الدوله
گویا او همان نظام الدّین دبیر است و طعه ای دارد در مدحِ فخرالیدّین محمیود بین حامید
فقیه ،برادر اضی صدرالدّین جندی (لبا االلبا  ،عوفی ،ص  )111به مطلع زیر:
الطییییف الینییییا مییییره المییییرور (همییییان)
هلل درک یییییییییا نسیییییییییم دبییییییییور
عوفی مینویسد « :و ی ی از فضالی نیشابور صیده ای گفته بود بر افیت «با» و «تیغ» ردییفِ آن و
نظامالدّین جوا او بگفتک»(همان،ص  )112خوشبختانه صیده را نقل می ند و در ادامه مینویسد :
« بعد از آن به حضرت خوارزم رفت و شنیدم که کار او باال گرفت و دیوان انشا به اسم او نامزد شد و
منصب عالی گرفتک»(همان) ابیاتِ زیر از جُنگِ توفیق یحیی انتخا شدهاندک
روحییم چشییید شییربت شییادی از اییین خبییر
سییمعم شیینید مییژدۀ دولییت در اییین زمییان
مییژده دهییید همییه کییس را بییه ی ییدگر
کیییزواز داد هیییاتف و گفتیییا علیییی الصیییباح
بگرفییت بخییت و ملیی شهنشییاه دادگییر
منییت خییدای را کییه بییه فیییروزی و ظفییر
(برگ ) /41
 -2-3شاعرانی که نامشان نیامده است
به جای نامِ سرایندۀ بعضِ ابیات با نامهای لواحد ،لواحد من الفضال  ،لواحد من الشعرا ،لغیره و فیرد ؛
مواجه می شویمک غیر از این ه احتماالً این ابیات در آن زمان هم بینام و نشان بودهاند شاید از آنجایی
که کاتب پس از نگارش متن ییا سیمتی از آن ،نیامِ شیاعران را کاتیب بیا رنگیی دیگیر (شینگره)
می نوشته ،به مرور نامِ شاعر فراموش شده و در زمان کتابت ،وی از الفاظ مذبور استفاده کرده اسیتک
ی ی از دالیل در اثبات این ادعا ،افتادگی چند صفحهای عنوانِ ابیات است که بیانگر این ن ته اسیت
که کاتب پس از نگارش تعدادی ابیات ،باز میگشته و نامِ سرایندگان را با شنگره مینگاشته استک
1ـ  3نامِ شاعران براساسِ تعدادِ ابیات
ابن سینا  / 1 ابوالفرج رونی 14 ابوالمعالی نحیاس 51 اثیراخسیی تی 41 اثیرالیدّین
اومانی 44 ادیب صابر 11 ازر یی 46 اسیدی 64 افضیل الیدین کرمیانی 45امیامی
 135امییر معیزی 45 انیوری 253 بدرالیدین وفییا ملی  5 بیدیع الیدین برکییو 
1جمال الدین عبدالرزاق 234 جمال خواری 5 خا یانی 64 خواجیه نصییر 2 رشیید
وطواط 43 رضی الدین نیشابوری  62 رفیع الیدین ابهیری 13 رفییع الیدین برکیه 
2رفیع الیدین لنبیانی 13 سیراج الیدین بلخیی 11 سیراج الیدین میری 62 سییف
اسنرنگی 14 سیف الدین اعرج 1 سعد الیدین بهیاء  2 سیعدی 41 سینایی 
41سوزنی 12 سید حسن غزنوی 14 
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 - 1در لباب االلباب تصحیح سعید نفیسی والی  ،دالی آمده است؛ شاید اشتباه مطبعی باشد.

شره الدین مقبل 12 شره الدین شفروه 14 شمس طبسی 64 شها الیدین ادییب
2 شها الدین صادق  1 شها الدین نظام الدوله 5 صفی الدین2 طییان بمیی
12ظهیر فاریابی  154 عبدالعزیز لنبانی 1 عبدالواسع جبلی146 عثمان مختاری 25 
عرا ی 14 عطار 43 عمادی شهریاری 116عمعیق بخیاری 1 فخرالیدین خالید 
2فخرالدین محمود 1 فردوسی 116فرخی 11 فرید الدین احول 21 فل یی شَیروانی

 13 طران 5 کمال الدین اسماعیل 542کمال الیدین خیراز  1 مجید همگیر 11 مجییر
بیلقانی 54مسعود سعد 41 منوچهری 24 مهستی  2 ناصرالدین عسجدی 6 ناصرخسرو
1 نجیب الدین جرباد انی 13 نزاری هستانی 14 نجم الدین حسن شهرویه 16 

نجم دایه 11 نظام الدین یحیی 1 نظامی 124 همام تبریزی 24 
1ـ برخی ابیات نویافته

در سال  1142علیاشره صاد ی در نشردانش مقالهای با نامِ «اشعارِ تازهای از منوچهری» نگاشتک وی در آن
مقاله به معرفی سمِ بازمانده از جُنگِ گنج بخش و اشعارِ تازۀ منوچهری در آن دستنویس پرداخیتک جُنیگِ
توفیق یحیی عالوه بر نقلِ آن ابیات ،ابیاتِ نویافتۀ دیگری از منوچهری را شامل میشودک

ابیات نویافتۀ دیگری از بعضی شاعران دیگر نیز ،در این جنگ آمده است که در مجالی دیگر به ذکر
آنها خواهیم پرداختک چند نمونه:
 -9-1مسعود سعد
بهتییییر از خویشییییتنشناسییییی نیسییییت
اییییین جهییییانی ز هرچییییه مییییرد کنیییید
بتییییر از خییییوی ناسناسییییی نیسییییت
وآن جهییییانی ز هرچییییه مییییرد کنیییید
(برگ) /1
 -2-1عبدالواسع جبلی
تییو نیییز در رعایییت خلقییش همیییفییزای
اییییزد همییییفزایییید هیییر روز جیییاه تیییو
(برگ) /1
مه نو بدر و باران دُر و خون مش و حجر گیوهر
بییه تییدبیر و ییرار و انتظییار و تربیییت گییردد
(برگ) /4
 -3-1عراقی
هییوا درد اسییت و مییی درمییان درد اسییت

هییوا گییرد اسییت و مییی بییاران گییرد اسییت
(برگ/11الف)

5ـ عراقی و سعدی
در این جنگ ابیاتی منسو به عرا ی آمده که برخی از آنها در دیوانِ سعدی نیز آمده استک
کانهیییا کیییه برفتنییید گیییل کیییوزه گراننییید
سییا ی بییده آن کییوزۀ خمخانییه بییه درویییش
(برگ /11الف)

این بیت در میانِ غزلِ سعدی به مطلع زیر آمده است :
بیگانییه و خییویش از پییس و پیشییت نگراننیید
شییوخی م یین ای یییار کییه صییاحب نظراننیید
(غزلیات ،سعدی ،ص )451
عرا ی در جُنگِ توفیق یحیی :
ز عمییییر مانییییده روزی میشییییود کییییم
غنیمیییت دان اگیییر دانیییی کیییه هیییر روز
(برگ /11الف)
این بیت در میانِ غزلِ سعدی به مطلع زیر آمده است:
همییه کییس دوسییت میدارنیید و میین هییم
رفییییییق مهربیییییان و ییییییارِ همیییییدم
(غزلیات  ،سعدی،ص )614
عرا ی در جُنگِ توفیق یحیی :
کییاین عمییر نمیمانیید وییین عهیید نمیناییید
سییا ی بییده و بسییتان داد طییر از بسییتان
(برگ  /11الف)
این بیت در میانِ غزلِ سعدی به مطلع زیر آمده است :
ور در همییه باغسییتان سییروی نبییود شییاید
سییروی چییو تییو میباییید تییا بییاا بیاراییید
(غزلیات  ،سعدی،ص )461
عرا ی در جُنگ توفیق یحیی :
بیییییا و مییییی لعییییلِ نوشییییین بییییییار
چییییه میخسییییبی ای فتنییییۀ روزگییییار
(برگ ) /11
این بیت به همین ش ل در بوستانِ سعدی (بوستان ،سعدی ،ص  )44آمده استک
چنانچه پیش از این شرحش گذشت؛ کاتب پیس از نوشیتن چنیدین صیفحه بیاز میگشیته اسیت و
عناوین را به شنگره می نگاشته است و احتماال در اینجا کاتب به اشیتباه بیه جیای سیعدی ،عرا یی
نگاشته استک البته در این میان بیتِ دیگری هم هست که در «ویس و رامین» آمده است و پیش از
آن بدان اشاره کردیمک
6ـ قالبِ آثار
جُنگ حاضر شامل الب هیای شیعری از جملیه  :صییده ،غیزل ،طعیه ،مثنیوی ،ربیاعی ،ترجیعیات،
ترکیبات ،مفردات  ،مسمط است که بیشترین الب استفاده شده دراین جُنگ صیده استک
صیده شعری است است که مصراع اوّل و مصراعهای زوج آن ،هم افیهاند و تعداد ابیات آن از پانزده
بیت بیشتر استک
صیده از نیمه رن سوم هجری مری در ادبیات فارسی به تقلید از شعر عربی پدیید آمیدک اینگونیه
شعر ،از آغاز شعر فارسی ( رن سوم) تا روزگار ما مورد توجه شاعران بوده امیا روزگیار ا تیدار و رواج
فوق العاده آن ،رون سوم تا ششم هجری مری استک
در این جنگ رودکی  ،فرخی  ،منوچهری  ،ناصرخسرو ،مسعود سیعد ،انیوری ،خا یانی  ،سیعدی وککک
شاعرانی صیده سرا هستند که مؤلف از صاید آنها در جنگ استفاده کرده استک

 1ـ موضوع بابها
هر با دارای موضوعی است که مؤلف متناسب با آن موضوعها از شاعران و گویندگان ابییاتی آورده
استک اکثر اشعار در این جنگ جنبه تعلیمی و وصفی دارندک
کوتاهی و بلندی هر با بستگی به موضوع بابها داردک مثالً در با ِ وصفِ شرا  ،موضوعی اسیت کیه
اکثر شاعران در دیوان خود به کار بردهاندک اما بابهایی هم در این جنگ کوتاه است که موضیوع آنهیا
مانند :وصف فیل ،وصف اسب وککک است که مسلماً این موضوعات نسبت به موضوع دیگیر موضیوعات
کمتر به کار رفته استک
در کل ،جنیگ سراسیر از موضیوعاتی اسیت کیه در حیین مطالعیه دیوانهیا بیه ایین موضیوعات بیر
میخوریمک این جُنگ منتخبی از اشعار زیبا و آموزنده از شعرای بزرگ سرزمین ما  -ایران  -است که
همچون گلشنی سرسبز باعث طیب خاطر خوانندگان میشودک با بررسی این جُنیگ پیی بیه سیلیقه
خو وخوش ذو ی مؤلف برده و معلوم میشود که بر ادبیات پارسی کامالً مشیره و آگیاه بیوده ؛ در
وا ع متنی در این جُنگ تهیه کرده که مطابق سلیقۀ خوانندگان اسیت وی کوشییده اسیت جُنگیی
فراهم کند کیییه از هر نظر  -ادبی  ،علمی و هنری -ت میل باشدک بخشی از ایین جُنیگ متعلیق بیه
معرفی شعرای شناس و با دیوان ما ماننید :سینایی ،خا یانی و فردوسیی وککک اسیت و بخشیی شیامل
معرفی شعرای ناشناس و بی دیوان استک
نتیجه
در این مقاله پس از مقدّمهای در اهمیّت جنگها و سفینههیای مخطیوط ،بیه معرفیی جنیگِ خطیی
ن گمنیام ایین جُنیگ ماننید :
کتا بخانۀ توفیق یحیی پیرداختیمک در ادامیه شیناختی از شیاعرا ِ
بدرالدّین وفا مل  ،فخرالدّین محمود ،شها الدّین نظام الدوله ،جمال خواری ،برهان االسالم،
بدیع الدّین برکو ،نجم الدّین حسن شهرویه  ،شره الیدّین مقبیل کرمیانی و ککک کیه همگیی در
سدههای ششم و هفتم میزیستهاند ارائه شده استک
با توجه به آنچه گذشت و مروری بر جُنگ ،میتوان دانست که جُنگِ توفیق یحییی اثیرِ ارزشیمندی
است حاوی اشعار گمشده از شاعران متقدّمِ شعر فارسی و در بردارندۀ نام و اشیعارِ شیاعرانی کیه در
هیا اثرِ چاپ شدۀ فارسی نشان و ردّ پایی از آنها نیستک
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