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 چکیده:
مختلف كه بعضی دمنام و ناشناسند،  شاعران ها بر اشعاراشتمال جنگها و سفینه زمینه و هدف:

دهندۀ ها و تاریخ ادبیاتها قرار داده است، نشاننها و تذكرهبر آنکه این آثار را همردۀ دیواعالوه

های شعری از منابع مهم ادبی مردم در زمان فراهم آمدنشان است. به همین جهت سفینه ذائقج

كتابخانج  3163آیند. یکی از این جنگها، جنگ اشعار شمارۀ تصحیح دیوان شاعران به حساب می

متعدد در فاصلج قرن نهم تا سیزدهم هجری فراهم آمده  ملی فرانسه است كه بوسیلج كاتبان

 است. در این پژوهش مهمترین ویژدیهای این جنگ مورد بررسی قرار درفته است.

: تحقیق حاضر پژوهشی نظری است كه به شیوۀ اسنادی ی تطبیقی انجام شده روش مطالعه

ج ملی فرانسه در پاریس، كتابخان 3163است. جامعهج موردمطالعه دستنوشتج جنگ اشعار شمارۀ 

ها و تاریخ معتبرترین دیوانهای اشعار شاعرانی كه از آنها در این اثر شعر درج شده و تذكره

ش های بیشتر كه بیانگر ارزشده است. بدین معنی كه بمنظور دست یافتن به یافتهادبیاتهای چاپ

ها نها، تاریخ ادبیاتها و تذكرهای تطبیقی میان ابیات این جنگ و دیواادبی این جنگ است، مقایسه

 صورت درفته است.

اند. بررسی اشعار موجود در این در دردآوری این جنگ بیش از هشت كاتب نقش داشته ها:یافته

سوم اشعار این جنگ، نویافته است و دزینشهای نو، معرفی اثر نشان میدهد كه قریب به یک

ی و اصالح برخی ابیات بر ارزش این مجموعه زدایشده و ابهامشاعران ناشناس و كمترشناخته

افزوده است. اشعار موجود در این جنگ بیانگر عالقج شعری كاتبان این عهد و میزان شهرت 

 شاعران در قرن نهم است.

آوری این جنگ بوسیلج كاتبان متعدد، موجب افزایش میزان اشعار نویافته جمع گیری:نتیجه

ار این جنگ نشان میدهد شعر شاعران بنامی چون حافظ، براین بررسی اشعشده است. عالوه

-مولوی، سعدی، سنایی، انوری، و خاقانی در قرن نهم همچنان مورد پسند مردم بوده است. عالوه

الدین اصفهانی كه از شاعران متأخر این جنگند، در براین اشعار ابن یمین فریومدی و قاضی نظام

ر بوده است. دزینشهای نو از دیوان شاعران متقدم و متأخر توجهی برخورداقرن نهم از شهرت قابل

های در این اثر موجب افزایش غنای معنایی و رفع ابهام و اصالح برخی ابیات در دیوانها و تذكره

 چاپی شده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The inclusion of Jung and ships in the poems of 
different poets, some of whom are unknown, in addition to placing these works in 
the ranks of divans and tazkirehs and the history of literature, shows the literary 
taste of the people at the time of their creation. For this reason, the poetic vessels 
are considered as important sources of correction of the court of poets. One of these 
wars is the War of Poems No. 3423 of the National Library of France, which was 
created by many writers between the 9th and 13th centuries. In this research, the 
most important features of this Jung have been investigated. 
METHODOLOGY: The current research is a theoretical research that was conducted 
in a documentary-comparative way. The studied society of Jang Poems Manuscript 
No. 3423 of the National Library of France in Paris, is the most reliable divans of 
poems of poets whose poems are included in this work, as well as references and 
history of printed literature. This means that in order to achieve more findings that 
express the literary value of this Jung, a comparative comparison has been made 
between the verses of this war and divans, the history of literature and tazkira. 
FINDINGS: More than eight scribes were involved in compiling this Jung. Examining 
the poems in this work shows that almost one-third of the poems of this war are 
new, and the new selections, the introduction of unknown and lesser-known poets, 
and the disambiguation and correction of some verses have added to the value of 
this collection. The poems in this Jung show the poetic interest of the writers of this 
covenant and the level of fame of the poets in the 9th century. 
CONCLUSION:  The collection of this Jung by many writers has increased the amount 
of new poems. In addition, the analysis of the poems of this Jung shows that the 
poems of famous poets such as Hafez, Maulvi, Saadi, Sanai, Anuri, and Khaqani were 
still liked by the people in the 9th century. In addition, the poems of Ibn Yamin 
Faryoumdi and Qazi Nizamuddin Isfahani, who are late poets of this Jung, enjoyed 
considerable fame in the 9th century. New selections from Diwan of early and late 
poets in this work have increased the semantic richness and removed ambiguity and 
corrected some verses in Diwans and printed notes. 
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 مقدمه
تصحیح نسخ خطی یکی از مهمترین راههای احیای آثار ارزشمند فارسی است كه موجب حفظ و معرفی هویت 

ملی و فرهنگی یک كشور و شناساندن دستاوردهای ادبی دذشتگان به محققان فعال در این حوزه شده است. 

ند ی آثار مؤلفان متقدم را نیز فراهم كهای آشنایی با محتوای فکرها میتواند زمینهبراین تصحیح دستنوشتهعالوه

 و نشر این آثار، نام آنان را در صحنج دیتی، ابدی و درخشان میسازد.

های بجامانده و تصحیح ناشدۀ فارسی دربردارندۀ آثار حوزۀ دستردۀ ادبیات فارسی موجب شده است دستنوشته 

 ای چینی به معنایاین آثارند. جنگ كلمه ها یکی ازمتنوع در طیفهای مختلف موضوعی باشد. جنگها و سفینه

نوعی زورق بادبانی است كه در زبانهای اروپایی نیز به كار رفته است. جنگ حاوی مندرجات و مطالب متفرق اعم 

های كوچک و یادداشتهای پراكنده است؛ داهی هم به اصطالح به مجموعه اشعار منتخب از شعر و نثر و رساله

(. سفینه نیز در معنای نزدیک به جنگ به معنای كشتی 695: 4343ه است )یارشاطر، شاعران مختلف اطالق شد

ها منجر به این نوع نامگذاری شده است. كاتبان اغلب اوراقی به كار رفته است و قطع بلند صفحات این مجموعه

تند در آن یادداشت اند تا ادر مطلبی منثور یا شعری یافسفید كه از عرض به هم دوخته میشده را همراه داشته

 (.174و  474: 6، ج 4374كنند. با دذشت زمان این اوراق، نام بیاض را به خود درفت )انوشه، 

ها در تصحیح متون و تحقیقات ادبی بلحاظ در برداشتن صورتهای نوین و ارزش ادبی و اهمیت جنگها و سفینه 

ن دمنام و كمترشناخته شده است. در این پژوهش نویافته شعری از شاعران پیشین و معرفی و ارائج اشعار شاعرا

 ادبی سعی شده است با بررسی ابیات فارسی موجود در این جنگ، به جستجو و تحلیل این ویژدیها پرداخته شود.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
هم ن نهای بجامانده از قرمتعلق به كتابخانج ملی فرانسه یکی از دستنوشته 3163سفینجه فارسی و عربی شمارۀ 

ای شده درمورد این سفینه، مقالههجری است كه تاكنون تصحیح و چاپ نشده است. نخستین پژوهش انجام

، مجلج كتاب ماه ادبیات در 444دره در شمارۀ كه بوسیلج سهیل یاری دل« ابیات نویافتج ابن سینا»است با عنوان 

ز ابن سینا در این سفینه را استخراج كرده و با چاپ شده است. نویسنده در این مقاله ابیات موجود ا 4346سال 

(. پژوهش دیگری كه در این زمینه انجام شده، 13: 4346عنوان اشعار نویافته از او منتشر كرده است )یاری، 

كه بوسیلج محمدرضا ابن رسول در « های نویافته از دیوان حافظدزینشی نو و دزیده»ای است با عنوان مقاله

بیت منتخب از  115بیت از مجموع  654، به چاپ رسیده است. در این مقاله 4347تان در سال مجلج پیام بهارس

دیوان حافظ بلحاظ صورتهای نوین شعری و نویافتگی مورد بررسی قرار درفته و با هفت دستنوشتج معتبر و 

 (.37-96: 4347متقدم از دیوان حافظ مقایسه شده است )ابن رسول، 

شده و شاعر بنام، كمترشناخته 444بر اشعاری كه شاعر آنها ناشناس است، از نوشته عالوهازآنجاكه در این دست 

ها میتواند از چند جهت دمنام، شواهد شعری موجود است، تحقیق و مقابلج این دستنوشته با دیوانها و تذكره

ام و شعر آنها، اصالح و مورد اهمیت باشد: تأیید یا رد صحت انتساب اشعار به شاعری خای، معرفی شاعران دمن

ها، شناسایی ابیات نویافته و دزینشهای نو از اشعار زدایی از مشکالت موجود در ابیات دیوانها و تذكرهابهام

 شاعران.

 معرفی ویژگیهای كلی دستنوشته
ت سای آمیخته به نظم و نثر امتعلق به كتابخانج ملی فرانسه در پاریس، دستنوشته Arabe 3163سفینج شمارۀ 
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كه  هایی استنامهكه به دو زبان فارسی و عربی نوشته شده است. این دستنوشته شامل روایات، مکاتبات و فتح

شواهد شعری در میان متن منثور هر بخش، حاشیج صفحات یا پس از آن نوشته شده است. این سفینه مشتمل بر 

نگ شده در این جكار رفته است. اشعار دزینشپیش از ابیات عربی به « شعر»اشعار فارسی و واهۀ  برگ است. 134

براین مفردات اند. عالوهبند، مثنوی، مخمس، و قطعه سروده شدهدر قالبهای قصیده، غزل، رباعی، مثنوی، ترجیع

اند، كاتبان در بیشتر موارد ابیات متعدد نیز در متن به چشم میخورد. جز اشعاری كه در قالب رباعی سروده شده

این جنگ، بیاضی بوده كه حداقل میان هشت كاتب كه برخی  اند.شعر را بصورت دزینشی درج كرده مربوط به یک

هایی به قرار زیر نیز در متن موجود است كه واجد تاریخ اند، دست به دست شده است. ترقیمهخود شاعر بوده

 كتابت و بعضاً نام كاتب است:

 (.61)ی « 914تم وهلل الحمد فی سنه »

 (.35)ی « بدار السلطنه هراۀ 914اهلل فی شهور سنه تمت بحمد»

 (.395)ی « انشأه الفقیر عبدالرحمن الشهیر بمؤید زاده عفی عنه»

 (.344)ی « كتب فی منتصف آخر الربیعین سنه ست و تسعمائه هجریه احسب الوامر العالیه، تم»

 (.135)ی « 951تمت بدار العباده یزد فی شهور سنه » 

 956القعده سنه بن محمود الرفاعی كان اهلل له و لوالدیه و احسن الیهما و الیه، رابع ذیالداعی علیالعبد الفقیر  

 (.117)ی « بدار الملک شیراز حمیت فی بقعه المنشی قدس سره

 (.154)ی « لوادی نیشابور 963رمضان سنه  64فی »

 «جمعه اول ذی الحجه سنه اربع و عشرین و ثمانیمائهبن ناصرالدین الشیرازی .... یوم الكتبه الفقیر الی اهلل، حسن» 

 (.551)ی 

تم الکتاب بعون الملک الوهاب فی اوایل جمادی الخره لسنه تسع و اربعین و ثمانمائه بدارالسلطنه هراۀ حمیت »

 (.466)ی « عن اآلفات و الحمداهلل اول و آخرا

ه حمود بن قاسم الرفاعی، الحقه اهلل بالصالحین، بدار السلطنبن منقل هذه المکتوبات العبد الفقیر الداعی، عبدالعلی»

 ر(. 366)ی « 954هراۀ حمیت عن البلیات، فی شهور سنه 

كتاباه العبد الفقیر الی مجیب الداعی عبدالعلی بن محمود بن قاسم بن الحسن بن أحمد بن محمد الرفاعی؛ كان »

هی. ق[ و الحمداهلل اول  954ست و خمسین و ثمانمائه الهجریه ] اهلل له یوم الثلثاء الرابع و العشرین فی شوال سنه

 (.744)ی « و اخرا ظاهراوباطنا. تم

قد تمت كتابه هذه الوریقات بدار الملک شیراز حمیت عن المکاره و العواز فی البقعه الشریفج العلیج الکالهیتج »

غفر اهلل كاتبه الفقیر الی مجیب الداعی عبدالعلی  956علی ساكنینها السالم من الملک العلّام سلخ ذی الحجه سنه 

 (.743« )بن محمود بن قاسم الرفاعی آمین، تم

)ی  «اتفق اتمامها فی السابع عشر من صفر سنه اثنتین و اربعین و ثمانیمأئه بدار السلطنه هراۀ حمیت عن اآلفات»

935.) 

ی الدین مرشد بن حسن شاه المشتهر ببلخی، غفر تمت الرسالج القلندریه من إنشاء الصاحب المرحوم الخواجه مح»

 (.919اهلل له، فی أوائل شوال سنج ثمان و أربعین و ثمانمأۀ )ی 

بن محمود رفاعی بیش از سایرین این بیاض چنانکه تاریخهای كتابت یادشده و ذكر نام كاتبان نشان میدهد، علی 

ار شاعران را به متن این اثر افزوده است. نام سه كاتب های اشعدزیده 954تا  916را در اختیار داشته و از سال 
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بن ناصرالدین شیرازی، عبدالرحمن مشهور به مؤیدزاده و فردی به نام مرتضی نیز به چشم دیگر به نامهای حسن

 كتابت ابیات این جنگ حداكثر تا قرن نهم هجری ادامه داشته است. میخورد. همچنین

دستنوشته انجام داده نیز بر این نکته تصریح كرده است كه دستخط محمود ابن رسول در پژوهشی كه بر این  

رفاعی، حداقل در بخشهایی كه از شخص وی بعنوان كاتب یاد شده است و نیز در بخشهایی كه به دفتج كاتب، 

ا بررسی بتمیز است. ابن رسول دستنوشته در شیراز، هرات و یزد به پایان رسیده است، از دستخط سایر كاتبان قابل

متون فارسی و عربی موجود در این جنگ به این نتیجه رسیده است كه رفاعی شاعری دوزبانه است كه با درباریان 

زمان خود در ارتباط بوده و محل زنددیش در هرات بوده است؛ اما به یزد، اصفهان و شیراز نیز سفر كرده است 

ت به این جنگ در طی سالهای متعدد بترتیب اوراق انجام براین افزودن ابیا(. عالوه34-39: 4347)ابن رسول، 

در تأیید این مطلب میتوان به نشده است. داهی دیده میشود در یک برگ بیش از هشت دستخط وجود دارد. 

 این دستنوشته اشاره كرد: 979صفحج 

       

 
 دستنوشتۀ كتابخانۀ ملی فرانسه در پاریس 313تصویر صفحۀ 

 

ین جنگ در دیوان شاعران متأخر، صحت انتساب آنها به این شاعران را نقض كرده است. یک وجود برخی ابیات ا

رباعی كه بدون ذكر نام شاعر در این دستنوشته آمده است و با تفاوتی جزئی در بیت نخست و اندكی تغییر در 

 بیت دوم در دیوان شیخ بهایی دیده میشود، در جنگ حاضر آمده است:

 به مهر آمد سست بر هر كه شدم سخت 

 در روضج روزدار سبحان اهلل 

 

 بشکست مرا و عهد نگذاشت درست  

 هرچندكه دوست كاشتم دشمن رست 

 (979)ی                                                 

 

 در دیوان شیخ بهایی آمده است:

 بر هر كه شدم سخت به مهر آمد سست 

 از آب و هوای دهر سبحان اهلل 

 

 بگذاشت مرا و عهد نگذاشت درست  

 هر تخم وفا كه كاشتم دشمن رست 

 (447)دیوان شیخ بهایی، ی                            
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-1160جز این مورد، وجود اشعاری از این سفینه كه در دیوان محمد دوانی )قرن نهم و دهم(، یغما جندقی ) 

د نیز ارزش این جنگ در زمینج اصالح متون چاپشده را بال ( و ولی دشت بیاضی )قرن دهم( دیده میشو1238

 (.625،868، 347برده است )رک به ی 

    

شعر ملمع وجود دارد كه سرودۀ شاعرانی چون سعدی، مولوی، حافظ، عماد فقیه، جوینی،  45در این اثر، بیش از 

بیت از ملمعات این جنگ نویافته است.  الدین اصفهانی و چند شاعر ناشناس است. بیش از صدعراقی، دوانی، نظام

 هایی از این ملمعات چنین است:نمونه

 مولوی

 لیک تو اشتاب كم كن صبر كن 

 رَبَنَا اَفرِغ عَلَینَا صَبرَنَا 

 

 «النسانُ عَجُول»درچه فرموده است ک:  

 ل تُزِل اَقدَامَنَا فِی ذَاالوُحُول 

 (194)ی                                                   

 

 سعدی
 یقدسون له بالخفی و العالن 

 مراد نفس ندادند از این سرای غرور 

 

 یسبحون له بالغدوّ و الصال  

 كه صبر پیش درفتند تا به وقت مجال 

 (144)ی                                                  

 

 

 همای و همایون(، 644)ی  روضه الناظراند، از آثاری چون اشاره كردهكاتبان در دردآوری این جنگ چنانکه خود 

(، 144)ی  خسرو و شیرین(، 664بن محمد كاله )ی علی منشآت(، 374مجد خوافی )ی  منشآت(، 439)ی 

(، 369)ی  مطلع النوارامیرخسرو دهلوی شامل  پنج دنج( و 136)ی  كنز اللطایف(، 154)ی  تاریخ دزیدهو 

 اند.( بهره برده394)ی  هشت بهشت(، و 353)ی  شیرین و خسرو(، 399)ی  نونلیلی و مج

شده و دمنام و نیز شاعران ناشناس، نقل نام، كمترشناختهشاعر صاحب 444بیت شعر از  1356در این جنگ 

بیت شعر در این  1354اند. در میان شده است كه در فاصلج قرنهای چهارم تا سیزدهم هجری قمری زیسته

بیت آن سرودۀ شاعران ناشناس است. براساس آنچه در نمودار شمارۀ یک آمده است، بیشترین  4517نگ، ج

شده در این اثر، بترتیب متعلق به ابن یمین فریومدی، حافظ، امیرخسرو دهلوی، مولوی، سعدی، قاضی ابیات نقل

 الدین اصفهانی، خواجوی كرمانی، انوری و عراقی است:نظام
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چنانکه واضح است با وجود تنوع بالی كاتبان در این مجموعه، پسند شعری اغلب آنها بر دزینش اشعار از 

الدین اول شعر فارسی است. قرار درفتن اشعار ابن یمین فریومدی و قاضی نظامشاعران صاحب دیوان و درجه

عار این شاعران در زمان تکمیل شدن بیاض، از اصفهانی در میان این شاعران، این فرضیه را مطرح میکند كه اش

منصبان توجهی برخوردار بوده است. در میان این اسامی، نام تعدادی از شاهان و شاهزاددان، صاحبشهرت قابل

شده از این شاعران اند. اشعار درجو كاتبان نیز به چشم میخورد كه در شعر و شاعری نیز دستی بر آتش داشته

 ت و برای نخستین بار در این جنگ به پژوهشگران این عرصه معرفی میشود.اغلب نویافته اس

شاه نژادند، شعر نقل شده است. اسامی آنان چنین است: در این جنگ از پانزده شاه و شاهزاده كه اغلب ترک 

الدین خوارزمشاه، عزالدین ابن شجاع محمد ملکشاه، الدین شاه كبودجامه، سلطان جاللشجاع، نصرت

 ،ابوالحارث سنجربن ملک شاه، بن محمد المؤیدملکشاه طغانشاه، بن سلغرشاهسلجوقشاه، بن تکشرزمشاهخوا

 ،سلطان خوارزمشاه، زاده اعظم جوانبختپادشاه ،جهانشاه بهادر، بن سعدسلغرشاه، سلطان اتسز محمدشاه خوارزم

هایی از شعر این شاعران اند. نمونههاز این جمل خورشاه اسماعیلی، و بن محمدبن ملک شاهالدین طغرلركن

 چنین است:

 

 الدین خوارزمشاهسلطان جالل

 آن لحظه كه پای در ركاب آرم چست 

 جز مركب من كیست كه در دام نخست 

 

 از بیم عنان آسمان دردد سست  

 اول قدمش غزنه بود و آخر بست 

 (746)ی                                                   
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 زاده اعظم جوانبختپادشاه
 مشتاق روی تو به دهان تو طامع است 

 

 مسکین از آفتاب به یک ذره قانع است 

 (161)ی                                                  

 جهانشاه بهادر

 آشام بهادران چو كشیدند تیغ خون

 س اه لشکر توران بر اهل شام زدند 

 

 صباح لشکر شام به شام دشت مبدّل  

 از مدد لطف ایزد علّام  مظفر

 (743)ی                                                   

 هایی از اشعار آنان چنین است:منصبان شاعر در این جنگ هستند، نمونهقاضیان از دیگر صاحب

 

 الدین اصفهانیقاضی نظام
 بیا ای خوشتر از جان و جوانی 

 ی در همه عمر نه روزی پیشم آی

 نه پیغامی فرستی آشکارا 

 

 كجایی چند از این نامهربانی  

 نه یک شب از سر لطفم بخوانی 

 نه رازی باشدت با من نهانی 

 (44)ی                                                    

 

 

 قاضی مجدالدین صاعدی 

 از چشم من رواست ادر نور او نماند 

 سیش نباید به چشم دید تا روی هر خ

 

 وز پای من سزاست ادر زور از او بکاست  

 تا پیش هر لئیم نباید به پای خاست 

 (764)ی                                                  

 

 هایی از اینتوجه در این مجموعه، شییاعر بودن كاتبان این جنگ و قوت اشییعار آنهاسییت. نمونه یکی از نقاط قابل

 اشعار چنین است:

 آفتاب از تاب رویت در خجالت میگداخت 

 داشتی با روی زیبای تو اندک نسبتی 

 برقع از رخسار چون ماهت برافکن یک زمان 

 

 انداخت زلفت سایه را بر آفتاب در نمی 

 ماه من در داشتی زلف معنبر آفتاب 

 تا بگیرد روی عالم را سراسر آفتاب 

 (716)ی                                                 

*** 
 ای دل چو ز دام خود رستی رستی 

 از نفس و هواست هر شکستی كه تو راست 

 

 از ربقه هشیاری و مستی رستی  

 زین نفس و هوا چو بازرستی رستی 

 (941)ی                                                   

 

بندی است. چنانکه در نمودار تقسیممجموعج غنایی، عرفانی و تعلیمی قابل اشعار موجود در این جنگ ذیل سه

نشان داده شده است، اشعار غنایی بیشترین موضوعیت و اشعار حماسی كمترین فراوانی را در میان  6شمارۀ 

این  آوریشعری كاتبان و مردم آن روزدار در طول مدت جمععالقج دهندۀ اند كه نشاناشعار این جنگ داشته

جنگ است. به نظر میرسد كه تعدد كاتبان و احتمال تفاوت در عالقج شعری میان آنان، اقبال آنها را به ذكر 
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قرار  الشعاعاشعاری كه اغلب بیانگر سیمای معشوق زمینی، مصیبتهای راه فراق و بیتوجهی معشوق است، تحت

 ریباً یکسان است.نداده است. فراوانی اشعار تعلیمی و عرفانی در این مجموعه تق

 
 

اشعار عرفانی این جنگ سرودۀ شاعرانی چون مولوی، آذری، حافظ، عطار، ابوسعید ابوالخیر، سنایی، كسایی، مهستی 

دنجوی، باباافضل، شیخ سعدالدین، عراقی، قاسم انوار، خواجوی كرمانی، و كمال خجندی است. شماری از این 

 اشعار چنین است:

 حافظ

 ن نفس برآید بوی ز عطر حور بهشت آ

 كلید دنج سعادت قبول اهل دل است 

 

 كه خاک میکدۀ ما عبیر جیب كند  

 مباد آن كه در این نکته شک و ریب كند 

 (776)ی                                                  

 مولوی
 بلبلی زینجا برفت و بازدشت 

 ساعد شه مسکن این باز باد 

 

 ازدشت بهر صید این معانی ب 

 تا ابد بر خلق این در باز باد 

 (974)ی                                                   

 عطار
 در عالم جان نه مرد پیداست و نه زن 

 هر دم دویی ز ما و من شرمت باد 

 

 چه عالم جان نه جان هویداست نه تن  

 تا چند ز ما و من كه نه ماست نه من 

 (959)ی                                                   

 ابوسعید ابوالخیر
 تا ترک عالیق و عوایق نکنی 

 باهلل ز دام لت و عزّی نرهی 

 

 یک سجدۀ شایستج لیق نکنی  

 تا ترک خود و جمله خالیق نکنی

 )همانجا(                                                     

 

فراوانی موضوعی ابیات -2نمودار 

تعلیمی  غنایی  عرفانی  حماسی 

1

22%

55

22% 
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ن جنگ از آثار شاعرانی چون نظامی، بابا افضل كاشی، سعدی، ابن سینا، ابن یمین، خاقانی، اشعار تعلیمی در ای

ی، الدین سلمان، اثیر اومانی، بکرانالدین طبسی، خیام، فخر رازی، جمالالدین نیشابوری، عتیقی، انوری، شمسرضی

ز تبان دزینش شده است. شواهدی اسنایی، باخزری، مجیر بیلقانی، كمال اسماعیل، رامثینی، و درجی بوسیلج كا

 این اشعار در ادامه درج شده است:

 جامی
 كیشان بخشند روزی كه نصیب خوب

 در نیک آیم مرا از ایشان شمرند 

 

 قسمی به من رند پریشان بخشند  

 ور بد باشم مرا بدیشان بخشند

 (749)ی                                                  

 

 ین باخزریالدسیف

 در عاشق و رند و سركش و قالشی 

 در وقت خوشی جمله جهان خوش باشند

 

 باید كه به جان و دل بالكش باشی  

 باید كه به وقت ناخوشی خوش باشی 

 (917)ی                                                 

 

ر، امیرمعزی، نظامی، طبسی و شماری از شاعران اشعار حماسی در این جنگ از میان اشعار فردوسی، جهانشاه بهاد

 هایی از این اشعار چنین است:ناشناس انتخاب شده است. نمونه

 نظامی
 دریای مصاف دشت جوشان 

 

 دشتند مبارزان خروشان   

 (557)ی                                                  

 امیر معزی
 آزمای و تیرانداز همه كمانکش و رزم

 

 در دداز و جوشنهمه مبارز و آهن 

 (535)ی                                                   

ازجمله شاعرانی كه اشعار غنایی آنها در این جنگ مورد توجه بوده است، میتوان از حافظ، عماد فقیه، امیرخسرو  

نی، سعدی، كمال اسماعیل، رضی آرتیمانی، الدین كرمادهلوی، مختار غزنوی، جامی، حسن غزنوی، خاقانی، افضل

سنایی، اثیر اخسیکتی، نزاری قهستانی، انوری، عبیدی برید، ابوسعید ابوالخیر، عبدالرزاق اصفهانی، فریدون عکاشه، 

الدین دایه نام برد. انوری، همام تبریزی، شاه شجاع، حسن دهلوی، ولی دشت بیاضی، سیف اسفرنگی، و نجم

 ار غنایی در متن چنین است:هایی از اشعنمونه

 صدر خجندی
 بالی تو ای دوست بالی دل ماست 

 « سر زلف ماست جای دل تو»دفتی 

 

 رعنایی نردست عنای دل ماست  

 جای همه دلهاست چه جای دل ماست 

 (145)ی                                                   

 

 

از معانی و مضامین شاعرانه را به خود اختصای داده است؛ بطوریکه تقریباً ازآنجاكه مضامین غنایی طیف وسیعی 

میتوان تمامی موضوعات رایج در شعر فارسی جز اشعار حماسی و تعلیمی را در این دسته قرار داد، ابراز احساسات 

، و مذهبی های طبیعی دیگر، وصف روزدار، اشعار دینیبه معشوق، توصیف طبیعت، شادی و غم و مرگ و پدیده

ها، خمریات، حبسیات و نامهاشعار انتقادی و طنزآمیز، مدح و مرثیه، هجو، حکمت، سودندنامه، شکایتها و ساقی
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-186)اخوانیات و تفننهای ادبی ازجمله موضوعاتی است كه ذیل این نوع شعر میگنجد )مشتاق مهر و بافکر، 

187:1395. 

موضوعی در اشعار غنایی موجود در این جنگ نیز دواه این مطلب  آمده است، تنوع 3چنانکه در نمودار شمارۀ  

است. عالقج كاتبان در این دستنوشته به بیان درد فراق، شکوه و شکایت از معشوق و تمنی و ترجی از یار، بیش از 

 ند.اهای بعدی قرار درفتهسایر موضوعات این نوع مورد توجه بوده است. دو موضوع مدح و توصیف نیز در درجه

 

 
 

 گزینش نو و اشعار نویافته
ها، تاریخ ادبیاتها، جنگها و سایر پژوهشهای ادبی در دسترس، نشان میدهد كه جستجو در دیوان شاعران، تذكره

های شعری از شاعران ناشناس، تعدد اند. پس از نویافتهبیت از ابیات موجود در این جنگ نویافته 4137حدود 

، شیخ سعدالدین و ابن یمین فریومدی بیش از سایرین است. شماری از اشعار نویافته اشعار نویافته محمد دوانی

 نام چنین است:از شاعران صاحب

از دیوان شمس به مولنا نسبت داده شده، در تصحیح  6713دو بیت زیر كه در این جنگ همراه ابیات غزل 

 دیوان شمس از مرحوم فروزانفر ذكر نشده است.

 مولوی
 و ز حال آن سو بازآی و بگ

 

 از آن دذشتی جوع تا خود تو به  
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 راهی چو پل صراط باریک 

 

 اندر پی كاروان دذشتی 

 (199)ی                                                 

ضوی ذكر نگردیده          صحیح مدرس ر شده ولی در دیوان او به ت سبت داده  سنایی ن ضر به  این دو بیت در جنگ حا

 است.

 سنایی
 وفات یافت « سنایی»ای خواجه ظن مبر كه 

 مرغ بقاش در قفس نفس مانده بود 

 

 از روی ذكر باقی جانش حیات یافت  

 ناده قفس شکست و ز غمها نجات یافت 

  (957)ی                                                  

دیوان اشعار سنایی آورده شده، در میان  431ۀ همچنین این بیت نیز كه در این جنگ به همراه پنج بیت از قصید

 ذكر نشده است. اشعار دیوان سنایی به تصحیح مدرس رضوی

  ای سر برزندها باید كه تا یک بیضههفته

 

 ذقنای شیرینبلبلی در بوستان یا طوطی 

 (15)گ                                                     

به  مختارنامهدر این جنگ ارزشمند به عطار نیشابوری نسبت داده شده است، در  این دو رباعی كه 74در ی

 میکنند. تأیید ها و جنگهای دیگر نیز نویافته بودن آن راتصحیح دكتر شفیعی كدكنی یافت نشد و بررسی تذكره

 عطار
  ای من به غم تو زنده جانم این است

 

 در رنگ رخم نگر زبانم این است 

 

  ینه كه عکس تو در اوستچیزی است هرآ

 

 

*** 

 از هستی خویشتن نشانم این است

 

  آسان آسان به ترک جان نتوان دفت

 

 راز تو به نزد این و آن نتوان دفت 

 

 تو نشنوی و با ددران نتوان دفت  درد دل من تر كهوین از همه طرفه

 

 خواجه نصیرالدین طوسی
 هرچند ز روزدار بیدادیهاست 

 ]و[ غم وصل و فراق  بی زحمت و امید

 

 بنگر كه مرا از تو چه آزادیهاست  

 این بس كه ز دیدار توام شادیهاست 

 (455)ی 
 

 فخرالدین رازی

  شطری از عمر درامی صرف كردم در علوم

 

 تا مگر دردم به ارباب معانی ملتحق 
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  باز دردون را بغایت مختلف دیدم امور

 

 قمندی نیست با دانش بکلی متفبهره 

 

 از تصورهای كج شد وز قیاسات عقیم

 

 كار من چون اختالف شکل رابع منفلق 

 

  لفظ دانش هیچ میدانی چه چیز است ای حکیم

 

 ای بر جمله جزئیات حرمان منطبقكلّی 

 (374)ی                                                 

 خواجوی كرمانی

 چو روی ویس شهری بود خرم

 

 دلن مانند رامینندر او روش 

 

 هزارش كوهکن بودی چو فرهاد

 

 كنون ویرانتر است از قصر شیرین 

 

 به فریاد چنین بیچاردان رس

 

 اغثنا یا غیاث المستغیثین  

 (43)ی                                                    

 امیرخسرو

 آن كه كند وام به حری و هوس 

 چون نیّت راستیش خم بود 

 ن كه نترسد ز خداوند پاک آ

 

 نیست بر آن دل كه دهد باز پس  

 لبد از آن شومی ادا كم بود

 از سخن آدمیانش چه باک

 (744)ی                                                

 

 

 عماد فقیه
 ای هر صبحدم كه روی مبارک نموده

 اند چون دل برای عشق رخت آفریده

 اسیرم روا مدار در ورطه مذلت 

 

 ای بر روی اهل دل در دولت دشوده 

 ای مقصود از آفرینش دل، خود تو بوده

 ای آخر نه اولم به كرامت ستوده

 (714)ی                                                  

 

 

 صحیح سعید نفیسی و همچنیناین قطعه در جنگ مذكور به انوری نسبت داده شده است، ولی در دیوان انوری به ت

 در تصحیح مدرس رضوی یافت نشد.

 انوری

 ماردیری بود در قم كاهنی افسونگری

  ای حاشا كه داشتناده از دستش برون شد افعی

  مرد در هنگامه میگفت آن كه آرد مار من

 یار غار مصطفی بوبکر صدیق آن كه بود

 ای از دور بشنید این سخن خندید و دفتكاشی

 دست از جان شیرین بهر تنگی معاششسته  

 از نهیب تاب او تنین دردون آن جزاش

 دست دیرد روز محشر شمع جمع اولیاش

 تاشبا عمر همراز و با عثمان عفّان خواجه 

 اینش تعریف بزردان در قم و اینش قماش 

 (744)ی                                               
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 كمال اسماعیل
 د ز كاشان نفس باد شمال آور

 بر دیده نه بر فرق نهادم سخنش 

 

 بویی ز نسیم سخن و فضل ]و[ جمال  

 تا دور بود ز آفت عین ]و[ كمال 

 (743)ی                                                 

واب دو بیت زیر از ابیات بال در جنگ حاضر كه در دیوان كمال اسماعیل به تصحیح بحرالعلومی نیامده، در ج

 الدین كاشی است:جمال

 ای آتش طبعت حسد باد شمال 

 

 ده آب زلل وی لفظ خوشت مایه 

 

 در خط و عبارتم ادر نقصان است 

 

 زان است كه دارم اشتیاقی به كمال  

 (743)ی 

 شده و دمنام چنین است:شماری از ابیات نویافته از شاعران كمترشناخته

 الدین بکرانیرفیع
 با چرخ ستیزه با فلک جنگ مکن

 

 وز زخم زمانه ناله چون چنگ مکن 

 

 در خاک دُر و در آب دریا دوهر

 

 ضایع مگذارند تو دل تنگ مکن 

 (796)ی                                                  

 خواجه سنجان
 كو دست كه بند بسته بگشاید از او

 امروز غمی با كه توانی دفتن

 

 

 

 وخته خرمنی ]كه دل[ بیاساید از او یا س

 تا صد غم دیگرت نیفزاید از او

  (41)ی                                                     

 شمس مجلد

 خواجه پنداشت طاق مسجد را 

 خود ندانسته بد كه دیوارش 

 طاق مسی چو با زمین شد جفت 

 

 پایه بر ذروه قمر بردند  

 بر بردند  از دل و خشت خام

 در همه عالم این خبر بردند 

 (766)ی                                                  

 

 

 بن محمد كالهعلی
 اش بیرون شداز خرقه چو نام نامی

 

 هالک ما به سامان عشق خواهد بود

 

 تاریخ وفات او مرا شد معلوم 

 

 كجا كس است كه با ما سر سفر دارد 

 (576)ی                                                

*** 

 

 الدین دامیشرف 
 خاک بادا بر سر دردون كه ناده خاک شد

 خواجه سلمان آن جهان نظم كز راه قبول

 آنکه لؤلؤ از حیای نظم او میگشت آب 

  در جهان نظم متینش را نگفتی كس جواب  
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 مالک دینار میبودند سلمان و شرف

 

 رف امروز بودردا و سلمان بوترابشد ش 

 (937)ی                                                  

 الدین یزدیشرف
  از در دولتم درآ نفسی

 در ایجاد را كه صنع دشود

  چون ز بهر تو دشت این در باز

 

 كز هوای تو سوختیم بسی 

 از برای ورود آدم بود

  ازخوش درآ و دمی به خود پرد

 (749)ی 

 

 

 

 ازهری هروی

 دوهرافشان شد بر اطراف چمن دست سحاب

 و جام شرابیییییدر توانی شد كنون چون لله ش

 و زمرد سر برون زد غنچه چون یاقوت ناب  

 ل مست و خرابیییییییور نه باری هر شبی در پای د

 با صراحی تا سحرده دست در آغوش كن  

 (771)ی                                       

 الدین طبسیشمس
 عقل ز قصر دماغ كردند آن سوی دل 

 جام صفابخش را نام ندانی كه چیست 

 

 فروز شمع روان زنده دار كز می عارض 

 آینج روی عقل صیقل زنگ خمار 

 (954)ی                                                 

 

 محمد اصیل شاشی
 ر صحیفج دلبرگ خط او سروی كه ب

 مجذور دو كه نیمج پنجم از او كم است 

 حرف سیوم مضاعف مجذور دو بود 

 

 دویا قطار مور روان است درد شیر  

 بر یک فزای و ز نامش دو حرف دیر 

 ای در چهار بالش و شش دوشه بینظیر 

 (565)ی                                                   

 

 

 م الحسینیقاس
 همه كاروبار جهان هیچ نیست

 بهاران سرسبز و خرم خوشند 

 چو خواجه فروریخت دلها ز بار 

 به صد جا كمر بست نی بر میان 

 

 مدار زمین و زمان هیچ نیست  

 چو دارند رو در خزان هیچ نیست 

 سمن ضایع و ارغوان هیچ نیست 

 چه حاصل چو اندر میان هیچ نیست 

 (45)ی                                                   

 

 

 

 

 شمس مسعود
 بدین بساط چو رخ رو كه چرخ فرزین درد 

 

 پیاده كرد بسی شاه را ز فیل و فرس  

 (114)ی                                                  

 بن یادی ابهریناصرالدین
 دلی به درد سادات از ساده

 را و آزمودمدیدم همه 

 بیفایده ای بسی دویدم  

  بوی كرم از یکی ندیدم 
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 خود را ز همه خالی كردم 

 

 در كنج قناعت آرمیدم 

 (776)ی                                                 

 عصمت بخاری
  مرا بی مهر تو از دل چه حاصل

 ادر درد تو نبود حاصل عمر

 نیست به آب عشق ادر خاک تو دل

  دل در جان به دلجویی دهی به

 عنایتهاست غم را با تو عصمت

 

  چو سلطان نبود از منزل چه حاصل 

 مرا زین عمر بیحاصل چه حاصل 

  از این تركیب آب و دل چه حاصل 

 دل چه حاصلرویان سنگینز مه 

  ای قابل چه حاصلتو در معنی نه

 (474)ی                                                 

 

 

 

 

ها و تاریخ از ویژدیهای مهم جنگ حاضر، شناسایی نام شاعر برخی ابیات است كه تا پیش از این در تذكره

 هایی از این ابیات چنین است.ادبیاتها و سایر منابع ادبی بدون نام درج شده بودند. نمونه

 دانسته شده است:بیت زیر در دستنوشتج حاضر سرودۀ علی محمد كاله 

 ادر ز جور دردون به قعر چاه درافتی 

 

 هزار بار از آن به كه از دلی به در افتی  

 (543)ی                                                  

ذكر نام  بدون قواعد السالطین و مناهج الطالبین و مسالک الصادقیندرحالیکه این بیت، تا پیش از این در كتاب 

 ر و با اندكی تغییر آمده است:شاع

 ادر ز عرش درافتی به كنج چاه مالمت
 

 هزار بار از آن به كه از دلی به در افتی  

 (علوی :6555: 369 و بخاری:  166:1985 )

 با اندكی تاریخ طبرسییتان، رویان و مازندرانهمچنین این بیت از علی محمد كاله بدون ذكر نام شییاعر در كتاب 

 ت:تغییر آمده اس

 ناامید از لب و كنار مباش 

 

 درچه اندر میان غرقابی  

 (543)ی                                                 

 در تاریخ طبرستان آمده است:

 ناامید از لب كنار مباش 

 

 درچه اندر میانه غرقابی  

 (431:4331 )مرعشی                                

 جنگ به مجدالدین صاعدی نسبت داده شده است:ابیات زیر در این 

 دل چو در حضرت نیست عیش خرم و خوش 

 چو نقش را مددی نیست از كوس مراد 

 چه سود از آنکه در این رسته نقد عرضه كنی 

 چو روزدار در احداث ششدرت بگرفت 

 چو خاک و آب زمینی نباشدت دمساز 

 

 عنان جهد بگیر و زمام مهد بکش  

 خراسان چه در سواد حبش  چه در بالد

 چو هست دیدۀ نقاد مبتالی غمش 

 چه سود از آنکه بود نقش كعبتین تو شش 

 چو باد بگذر و بستر مساز بر آتش 

 (764)ی 

 

 

 

 

 اما این ابیات در مقامات حمیدی بدون اشاره به نام شاعر و بصورت زیر نقل شده است:
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 وش دل چو در حضرت نیست عیش خرم و خ

 چو نقش را مددی نیست از كوس مراد 

 چه سود از اینکه در این رسته نقد عرضه كنی 

 چو روزدار در احداث ششدرت بگرفت 

 چه خاک و آب زمینی نباشدت دمساز 

 

 عنان جهد بگیر و زمام مهد بکش  

 چه در بالد خراسان چه در سواد حبش 

 چو هست دیدۀ نقاد مبتالی غمش 

 نقش كعبتین تو شش  چه سود از آنکه بود

 چو باد بگذر و بستر مساز بر آتش 

 ( 6:1339عمربن محمود، 

 

 

 

ای موارد بر آنکه بر ارزش ادبی این جنگ افزوده است، میتواند در پارهارائج خوانشهای نو از اشعار شاعران عالوه

شد و در تحقیقات ادبی مورد استفاده قرار كنندۀ مشکالت وزنی و معنایی یا تغییرات جزئی در ابیات بابرطرف

ها مقایسه شده و نتایج آن بصورت زیر حاصل دیرد. در این پژوهش ابیات این جنگ با معتبرترین دیوانها و تذكره

 آمده است:

 مصرع نخست بیت زیر در دیوان حافظ اینگونه آمده است:

( و در دستنوشتج حاضر بصورت زیر ضبط 1ی )رک به دیوان حافظ،  «به خلق و لطف توان كرد صید اهل نظر»

 شده است:

 به خلق و لطف توان صید اهل دل كردن

 

 به بند و دام نگیرند مرغ دانا را 

(439)ی    

 بیت دیگری از دیوان حافظ كه مصرع نخست آن در دیوان حافظ اینگونه است:

 گ حاضر اینگونه آمده است:(، در جن4)ر.ک دیوان حافظ، ی « تیر آه ما ز دردون بگذرد حافظ خموش»

 تیر آه ما ز دردون بگذرد جان عزیز 

 

 رحم كن بر جان خود پرهیز كن از تیر ما  

 (439)ی                                                 

 برخی دزینشهای نو در این جنگ كه به تغییر معنایی بیت منجر شده است، چنین است:

 )ر.ک به دیوان« دلی دارم شکسته حالم این است   »ناصر بخارایی چنین آمده است:    مصرع دوم بیت زیر در دیوان 

 ( و در این مجموعه آمده است:445ناصر بخارایی، ی 

 همایون بلبل بستان عشقم 

 

 دلی دارم شکسته بالم این است  

 (747)ی                                                 

ضبط شده است )ر.ک « ریزه خود»ابیات زیر بصورت  در مصرع آخر« خورریزه»كلمج  در دیوان امیر خسرو دهلوی

( كه معنی بیت را دچار مشکل كرده است، اما جایگذاری آن با كلمج 96-93به خمسه امیرخسرو دهلوی، ی 

 این مشکل را برطرف كرده است:« خورریزه»

 دوست كه در شادی و غم نیست دوست 

 وی من كان همه بودند به پهل

 

 زو چه شوی شاد كه غمخور هم اوست  

 خور من چو سگ كوی من ریزه

 (747)ی                                                  

 

 در خمسج امیر خسرو دهلوی آمده است:

 چون بر دره تهی دهی پیچ

 

 چون باز كنی چه پا بیش هیچ 

 (631: 4346، )دهلوی                                    

 و ضبط زیر در این جنگ موجب حل مشکل معنایی این بیت شده است:
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 چون بر دره تهی نهی پیچ 

 

 چون باز كنی چه باشدت هیچ 

 (765)ی                                                  

 ست:ضبط صورت نوین از بیت زیر سرودۀ امیر خسرو دهلوی موجب رفع مشکل وزنی بیت شده ا

 در اجابت كنی دعای كسی 

 

 من شب و روز دعای توام  

 ( 394: 4344)دهلوی،                                   

 در جنگ آمده است:

 در اجابت كنی دعای كسی 

 

 من شب و روز در دعای توام  

 (744)ی                                                   

 ت:در دیوان نظامی آمده اس

 چو بر دریا زنی تیغ هالكت 

 

 به ماهی داو دوید كیف حالک 

 ( 415)دیوان نظامی دنجوی:                             

   

 موجب تغییر معنایی شده است:« دشمن»به « دریا»در جنگ حاضر تغییر واهۀ 

 چو بر دشمن زنی تیغ هالكت 

 

 به ماهی داو دوید كیف حالک 

 (979)ی                                                  

 در دیوان ظهیر فاریابی آمده است:

 ز بهر خسرو از این به دعا نمیدانم 

 

 كه باد تا ابد از عمر خویش برخوردار  

 (43)دیوان فاریابی:                                      

 نای معنا افزوده است:ارائج دزینشی نو از این بیت در این دستنوشته اینگونه بر غ

 ز بهر خسرو از این به دعا نمیدانم 

 

 كه باد تا ابد از عمر و ملک برخوردار  

 (975)ی                                                   

 در دیوان ابن یمین فریومدی آمده است:

 مرد ره عشق را در قدمی همدم است 

 در به فلک بركشی دامن رفعت چو مهر 

 

 صاحب سجاده و شانه و مسواک نیست  

 صبح صفت در ز صدق جیب دلت پاک نیست 

 ( 369)دیوان فریومدی:                                   

 

در این دستنوشته بر زیبایی و غنای معنایی « در»بجای « كی»و « صاحب»بجای « حاجت»جایگزین شدن واهۀ 

 ابیات افزوده است:

 قدمی همدم است  مرد ره عشق را در

 كی به فلک بركشی دامن رفعت چو مهر 

 

 حاجت سجاده و شانه و مسواک نیست  

 صفت در ز صدق جیب دلت چاک نیست صبح

 (135)ی                                                  

 

 گیرینتیجه

رن اند تا قه برخی از آنها شاعر بودهكتابخانج ملی فرانسه بوسیلج حداقل هشت كاتب ك 3163جنگ اشعار شمارۀ 

شده در قالبهای غزل، قصیده، مثنوی، رباعی، ترجیعبند نهم فراهم آمده است. این دستنوشته شامل ابیاتی دزینش

یومدی، های ابن یمین فربه سایر شاعران در این جنگ بترتیب از سرودهو مفردات است. بیشترین تعداد شعر نسبت
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الدین اصفهانی، خواجوی كرمانی، انوری و عراقی است كه وی، مولوی، سعدی، قاضی نظامحافظ، امیرخسرو دهل

اول دارد. در میان ابیات این دستنوشته نشان از پسند شعری كاتبان در قرن نهم و عالقج آنان به شاعران درجه

لدین انی چون قاضی نظامبیت نویافته وجود دارد كه بخش عمدۀ آن از شاعران ناشناس نقل شده است. شاعرا 4137

های شعری در درجات بعدی قرار ااصفهانی، محمد دوانی، شیخ سعدالدین و ابن یمین فریومدی ازلحاظ نویافته

دارند. ابیات این جنگ را میتوان ذیل چهار عنوان غنایی، تعلیمی، حماسی و عرفانی تقسیم كرد. از این میان اشعار 

، بیشترین فراوانی و اشعار حماسی كمترین بسامد اشعار را به خود اختصای غنایی بسبب دسترۀ وسیع این موضوع

شاعرانی  اند. دزینشهای نو از دیواناند. اشعار تعلیمی و عرفانی نیز تقریباً به یک نسبت در این جنگ به كار رفتهداده

ن یمین فریومدی، همچنین چون حافظ، ناصر بخارایی، امیرخسرو دهلوی، حسن دهلوی، نظامی، ظهیر فاریابی، و اب

های شعری از شاعران طراز اول و نیز ایجاد تردید در صحت انتساب برخی شناسایی نام شاعر برخی اشعار، نویافته

 ابیات به شاعری خای، از دیگر ویژدیهایی است كه بر ارزش ادبی این جنگ افزوده است.

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده علوم انسانی  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی مهرداد چترایی عزیزآبادیآقای دكتر  .استشده استخراج آبادنجف

 و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب فیروزه هاشمی فشاركی. سركار خانم اندبوده مطالعه این اصلی

و سركار خانم به عنوان استاد راهنمای دوم حبوبه خراسانی مسركار خانم دكتر  .اندداشته شنق نهایی متن تنظیم

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهدكتر شهرزاد نیازی 

  .استبوده پژوهشگر چهار هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته

  قدردانی و تشکر

دانشکده علوم انسانی  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان

 ماعال دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه آبادنجفدانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .نمایند

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف چهی و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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