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 نقد و بررسی نسخه شناختی 

آجار جالل  الدین دوانی

دربارۀ شعر حافد

بحث و بررسی

درغالـبآثارمتأخراندرعنوانوتعـدادآثاردوانیدربارۀ

حافـظاشـتباهاتیدیدهمیشـودودرهیچیـکازآنهابه

نقـدوبررسـینسخهشناسـانۀآثـاردوانـیدربـارۀحافظ

نپرداختهانـد.دراینمقالهازطریقمقایسـهوتطبیقآغاز

وانجـامهشـتاثردوانـیوهمچنینشـواهددرونمتنی،

روشـنشـدهاسـتکـهرسـالههایپنجـمتاهشـتمآثار

جدیـدیازدوانینیسـتند.بهبیـاندقیقترآثـار6،5و7

حـاویهمـانمحتـوایرسـالۀ1اسـتودرواقـععـدم

نامگـذاریدوانیبرشـرحغزل»درهمهدیرمغاننیسـت

چومنشـیدایی«موجبگردیدهاسـتکهفهرستنویسان

ومحققـاننامهـایمختلفیبرایاینشـرحبرگزینند.اثر

8نیزمجموعهایاسـتشـاملمطالبمختلفوازجمله

رسـالۀ3.مـادرایـنپژوهـشبـهمنظـورنقدوبررسـی

کارشناسارشدزبانوادبیاتفارسی
دانشگاهفردوسیمشهد

دانشیارگروهزبانوادبیاتفارسی
دانشگاهفردوسیمشهد
gmortezaie@ferdowsi.um.ac.ir

سیدجواد مرتضایی ولی هللا شرف  

نسخهشـناختیآثارهشـتگانۀمذکور،آغازوانجامنسخ

مختلفاینآثاررابارسـالههایچاپیدرکتابنقد نیازی

بـهمحتـوایرسـالههایچاپـیدراین
ً
سـنجیدهوبعضـا

کتاباستنادجستهایم.

1. شـرح غـزل »در همـه دیـر مغان نیسـت چو من 

شـیدایی« )رسالۀ 1(

یـازدهنسـخهازایـناثـردرکتابدنایادشـدهاسـت)ر.ک:

873(.آغازوانجاماینرسـالهدرکتاب درایتی،872/6:1389ـ

نقدنیازیبهشرحذیلاست:

آغاز: بسـمهللا...دیریاسـتتـابهحکموجـوبادای

حـقاخـوت،درشـرعفتـوتودیـنمـروت،بررقبـۀقلم

لسـانالوقت، سـخنان از غـزل ایـن ادای سسـتقدم

ترجمانالزمان،حافظشیرازی...)دوانی1373الف:171(

انجـام: ...بنابرایـندرتکثیرمحاملاینابیاتشـعف

ننمـود؛بلکـهبـهآنچهبـهذوقناظمانسـببود،اکتفـانمود؛

ه...و
ّ
مصراع:اندکیگفتموبسـیاردگردانسـتم.والحمدلل

)همان:200(.
ً
کثیرا

ً
سلمتسلیما

ایـناثـرتاکنوندسـتکمچهاربارتصحیـحگردیدهو

مصححانهربار
ً
درشـشنوبتچاپشـدهاسـت.ظاهرا

بـدوناطـالعازسـابقۀتصحیـحاثـر،بـهتصحیحرسـاله

پرداختهانـد)ر.ک:دوانـی537،444-433،368-365:1319-

دوانـی 365-370؛ ،328-323،288-279 :1337 دوانـی 546؛

4:1343-32؛دوانـی225:1369-249؛دوانـی1373الـف:169-

200؛دوانی249-225:1384(.
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2. شرح بیت »دون دیدم که مالیی در میخانه زدند« 

)رسالۀ 2(.

ازایناثردرکتابدناچهارنسـخهمعرفیشـدهاست)ر.ک:

درایتی497/6:1389(.اینرسـالهدرسال1373شبهکوشش

حسـینمعلـمتصحیحشـدهودرکتابنقد نیـازی بهچاپ

رسیدهاست)ر.ک:دوانی1373الف:39-77(.معلمدرتصحیح

ایـناثـرتنهـاازیکنسـخهبهرهبردهاسـت.ازاینرسـاله

تصحیحدیگریدردسـتنیسـتوبهاذعانمعلمدرمقدمۀ

تصحیـحرسـاله،بـرایرفعنواقـصآنجـاداردکهتصحیح

دیگریازآنبراسـاسنسـخههایبیشتریبهعملآید)ر.ک:

دوانـی1373الـف:34(.ازآنجـاکـهدرنامگذاریاینرسـاله

اختـالفچندانینیسـت،ذکرآغازوانجـامآننیزضرورت
ندارد.1

3. شرح بیت »پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت« 

)رسالۀ 3(.

ازاینشـرح33نسـخهدرکتابدناشناسـاندهشـدهاست

497(.درنامگذاریاینرسـالهنیز )ر.ک:درایتی496/6:1389ـ

اختالفـیوجودنـداردوبنابرایـنذکرآغازوانجـامآنالزم

نمیباشـد.ایـنرسـالهتـاکنونچندیـنبارتصحیـحودر

منابـعمختلـفبهطبعرسـیدهاسـت)ر.ک:دوانـی1373الف:

265-274؛دوانی339-326:1381(.

4. منشآت )شامل »وقف نامۀ دیوان حافظ«(

یکـیدیگـرازآثاردوانـیدرموردحافظوقفنامهایاسـت

کـهویدرابتـدایدیـوانحافظنگاشـتهاسـت.دوانینظر

خودرادربارۀاشـعارحافظواصطالحاتوتعابیرشـاعرانۀ

آندراینمکتوبنیزبیانداشـتهاسـتوازاینجهتاین

انشـامیتوانـدتکملـهایبرسـهرسـالۀاصلیاودرشـرح

اشـعارحافـظباشـد.دردناایـناثرجزءمنشـآتویآمده

اسـت)درایتـی139/10:1389ـ140(.منشـآتویشـاملچند

نامهوازجملهوقفنامهایاسـتکهدوانیبرآغازنسخهای

ازدیوانحافظکهبرمزارحافظوقفشـده،نوشـتهاسـت.
تحتعنوان»شرحغزل

ً
1.برخیفهرستنویسانوپژوهشگراناینرسالهراسهوا

دوشدیدمکهمالیکدرمیخانهزدند«آوردهاند)ر.ک:دانشپژوهوعلمیانواری،

165/2:1359؛تویسرکانی،1411ق:30؛تویسرکانی،40:1381؛برکت،1383:

100؛دهباشی،14:1387(.

ایـنوقفنامـهنیزتاکنونچندینباربهطبعرسـیدهاسـت

)ر.ک:دوانی187:1320ـ188؛دوانی1373ب:69-60(.

5. شرح غزل »دلم ز صومعه بگرفت و خرقۀ سالوس«.

دردناازدونسـخهازایناثربهنشـانیومشخصاتزیریاد

شدهاست)ر.ک:درایتی873/6:1389(:

-تهران-مجلـسش8960/9،نسـتعلیق،قرن11،ده

صفحه)63-73(]مختصرف:498[.

الهیـاتش749/7،شـاهمیـرکبنمیرسـید -تهـرانـ

علیقاینی،نستعلیق،قرن12]ف:379[.

چنانکـهگذشـت،دوانیخودبررسـالۀ»شـرحغزلدر

همهدیرمغاننیسـتچومنشـیدایی«نامیننهادهوهمین

امـرموجـبگردیدهاسـتدیگـرانعناوینیبرایآنرسـاله

برگزیننـد.ازجملـۀآنعنوانهـایکـی»شـرحغـزلدلـمز

صومعهبگرفتوخرقۀسـالوس«اسـتودیگر»شرحبیت

زبانعشـقنداندادیبنکتهشـناس«و»مقدمۀشرحگلشن

راز«.درمـوردعنـواناّولبایـدگفت،ازآنجاکـهدوانیدر

رسـالۀ»شـرحغزلدرهمهدیرمغاننیستچومنشیدایی«

پـسازمقدمـهایمفصلواسـتنادواستشـهادبـه22بیت

فارسـیدیگـر،شـروعبـهشـرحابیـاتغـزلکردهاسـت،

فهرستنویسـاِندونسـخۀموردبررسیمادرباالتصورکرده

ویـاحـدسزدهانـدکهدوانـیشـرحخـودراازاّولینبیت

حافظدرآننسـخههاآغازکردهاسـت.اّولینبیتحافظدر

رسـالۀ»شـرحغزلدرهمهدیرمغاننیستچومنشیدایی«

چنیناست:

دلمزصومعهبگرفتوخرقۀسـالوس

کجاسـتدیرمغانوشرابنابکجا

همینتصوروحدساشـتباهفهرستنویسـانموجبشـده

اسـتکـهایشـاندرنامگذارینسـخههاییادشـدهدچار

لغزششـوندوعنوان»شـرحغـزلدلمزصومعـهبگرفتو

خرقـۀسـالوس«رابرایدونسـخۀیادشـدهانتخـابکنند.

حافـظغزلـیبدینمطلـعنـداردودرهیـچیکاز
ً
اساسـا

نسـخههایشـناختهشـدۀدیوانحافـظ،اینبیتبـهعنوان

مطلعنیامدهاسـت؛بلکهبیتذکرشـدهیکـیازابیاتغزل

معـروف»صـالحکارکجـاومنخرابکجا«اسـت)ر.ک:
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میدهـد نشـان موضـوع ایـن .)95-94 :1385 نیسـاری

فهرستنویسـانبهاشـتباهتصورکردهاندبیت»دلمزصومعه

بگرفـتوخرقۀسـالوس«مطلعغزلاسـتودوانیشـرح

خـودرابراینغزلنوشـتهاسـت.مابرایتأییـدنظرخودبه

بررسـینسخهشـناختییکـیازآندونسـخهپرداختهایـم.

بررسـیآغـازوانجامومتننسـخۀکتابخانۀمجلسنشـان

میدهـدکـهایننسـخهدرواقعشـاملاثریتـازهازدوانی

نیسـت،بلکهتنهانسـخۀدیگریازهمانرسالۀ»شرحغزل

درهمهدیرمغاننیسـتچومنشـیدایی«میباشـد.دراین

جاآغازوانجامنسخۀکتابخانۀمجلسراذکرمیکنیم:

آغاز: بسـمهللا...دیریاسـتتـابهحکموجـوبادای

حـقاخوتدرشـرعفتـوتودینمروتورقبۀقلمسـنت

قـدمادایمعنـیاینغزلازسـخنانلسـانالوقـتترجمان

الزمانحافظشیرازی...)دوانی،نسخۀشمارۀ8960/9،ص63(.

انجام:بنابرایندرتکثیروجوهمحاملاینابیاتشـعف
ننمـودبلکهبهآنچهبهذوقخاصناظمانسـببوداکتفانمود

مصـراعاندکیگفتموبسـیاردگردانسـتمولهالشـکر...و

القدسرقانا)همان،ص73(. الیمعارج

چنانکهروشـناسـت،آغـازوانجامنسـخۀمجلسبا

شـروعوپایانرسـالۀ»شـرحغزلدرهمهدیرمغاننیسـت

چـومـنشـیدایی«درکتاب نقد نیـازی تطابقدارد.نسـخۀ

کتابخانۀالهیاتنیزهمینوضعیترادارد.

6. شرح بیت »زبان  شع نداند ادیب نکته شناس«

سـهنسـخهازایناثردرکتابدنابهنشـانیومشـخصات

زیریادشدهاست)درایتی498/6:1389(:

-تهران-مجلـس،ش10154/8،نسـتعلیق،قـرن10،

صدصفحه)53-153(]ف:190-32[.

حسـینبن مظفـر ،189/3 ش تهران-الهیـات، -

احسانالدین،نستعلیق،1016]ف:225[.

-تهران-ادبیـات،ش119/8حکمـت،بـیتـا]ف:

.]40-2

بنـابردالیلـیکهدرادامـهخواهدآمدایننسـخههانیز

آثـاریدیگرازدوانینیسـتند.اّولینبیتدررسـالۀ»شـرح

غزلدرهمهدیرمغاننیستچومنشیدایی«چنیناست:

نکتهشـناس ادیـب ندانـد عشـق زبـان

کهاینلغتنهبهاوضاعتازیوعجمیسـت

همیناشـارهبرخیازفهرستنویسـانرابهاشتباهانداختهو

گمانکردهاندکهنسـخهایکهدراختیاردارنددرشـرحغزل

یابیت»زبانعشـقنداندادیبنکتهشـناس«اسـتوحتی

برخـیپنداشـتهاندکـهحافـظچنینبیـتویاغزلـیدارد.

رجـوعبهکتـابدفتردگرسـانی ها در غزل های حافظنشـان

میدهـدنهتنهااینبیتازحافظنیسـت،بلکهحافظغزلی

نیـزبـاچنینردیف،قافیـهووزنیندارد)ر.ک:نیسـاری1385:

197/1-201(.ازآنجـاکـهچنیـنغـزلویـابیتـیازحافظ

نیسـت،دوانینمیتوانسـتهاستشـرحیبراینغزلیابیت

حافـظنوشـتهباشـدوبهاصطالحقضیه»سـالبهبـهانتفای

موضوع«اسـت.درادامهبهبررسینسـخۀکتابخانۀالهیات

بسـندهمیکنیمتاازطریقنسخهشناسـینیزمدعایخودرا

اثباتکنیم.شروعوپایاننسخۀمذکورچنیناست:

آغاز:بسـملهدیریاسـتتابهحکموجـوبادایحق

اخـوتدرشـرعفتـوتودینمروتبررفتۀقلمسـببقدم

ادایمعنـیاینغزلازسـخنانلسـانالوقت،ترجمانالزمان،

حافظشیرازی...)دانشپژوه225/2:1345(.

انجـام: ...بلکـهبهآنچهبـهذوقخاصناظمبـوداکتفا

القدسرمانا)همانجا(. نمود...والیمعارج

ایـنآغـازوانجاممطابقباآغازوانجامرسـالۀ»شـرح

غزلدرهمهدیرمغاننیسـتچومنشـیدایی«درکتابنقد 

نیـازیاسـت.نسـخههایمجلـسوادبیـاتنیـزهمیـن
وضعیترادارند.1

7. مقدمۀ شرح گلشن راز

دنـاازیـکنسـخهازایـناثرطیدوشـمارهنامبردهاسـت

)ر.ک:درایتی1168/9:1389(:

-تهران-ملـیش2501/2،نسـتعلیقخوش،1040،

1.بهجزاینسهنسخهکهدرذیلعنوان»شرحبیتزبانعشقنداندادیب

نکتهشناس«درکتابدناآمده،نسخۀدیگرینیزباعنوان»شرحغزلزبانعشق

نداندادیبنکتهشناس«درفهرست کتابخانۀ ملی ملکبهدوانیمنسوبشدهاست

)ر.ک:افشار70/5:1363(.مشخصاتآننسخهچنیناست:ش547/21)ص

528-550(.مقایسۀابتداوانتهاومحتواینسخۀکتابخانۀملکبارسالۀچاپی

شرحغزل»درهمهدیرمغاننیستچومنشیدایی«درکتابنقدنیازی،نشان

میدهدکهایننسخهنیزشرحهمینغزلاست.
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64صفحه]ف:سط-2[.

-تهران-ملـیش2501/2،نسـتعلیقخـوش،1040،

64صفحه)ص1-46(]ف6-2[.

فهرسـتنویسدرشـرحایـننسـخهنوشـتهاسـت:

»نویسـندهکـهازبـزگانادبوفلسـفهاسـت،چنانکهخود

میگوید،برآنمیشـودتاشـرحیبرگلشـن رازنویسـدواز

کلماتعاشـقانهواصطالحاتصوفیانۀآنکتابپردهبردارد.

بـراینتقدیراینمقدمهرامینـگاردواصطالحاتیچنددر

آنمـیآورد«)انـوار2/6:1354(.آنچـهباعـثشـدهاسـت

فهرسـتنویستصورکندنسـخۀموردبررسـیاومقدمهای

شـاملتبییـن»کلمـاتعاشـقانهواصطالحـاتصوفیانه«

اسـت،ایـنبودهکهرسـالۀ»شـرحغـزلدرهمهدیـرمغان

نیسـتچومنشـیدایی«بامقدمهایمفصلدرشـرحلغات

وواژگانشـاعرانهوعارفانـهشـروعمیشـود.امـاچهچیز

باعـثشـدهکهفهرسـتنویستصـورکندکـهآنمقدمهبه

گلشـن رازاختصـاصدارد؟پاسـخاینپرسـشدرعبارات

پایانیرسـالۀ»شـرحغـزلدرهمهدیرمغاننیسـتچومن

شـیدایی«نهفتـهاسـت.عبـاراتپایانـیاینرسـالهچنین

است:

ایـنبودآنچهبهمیامیـنصفایوقتوبرکاتلطفزمان

ازنفحـاتربانـیبههمـراهامضایجـوالنخیالمحرر

اینمقالمحمدبناسـعدالدوانیرسیدو]به[زبانزمان

واضـحبیـانمستنشـقان»گلشـنراز«رابـهاشـارتبا

آن فوایـح استشـمام بـه لهـا« فتعرضـوا بشـارت»اال

میخواند...)دوانی1373الف:199ـ200(.

ذکر»گلشـنراز«دراینعباراتپایانینسـخۀموردبررسی،

فهرسـتنویسرابهاشـتباهانداختـهوگمانکردهآننسـخه

مقدمۀشـرح گلشـن رازاسـت.1آغـازوپایاننسـخهمورد

بررسیچنیناست:

آغاز:بسـملهربسـهلویسـروالتعسـرخواستمکه

ثواقبمعانیچندکه...)انوار2/6:1354(.

انجـام:بلکـهبـهآنچـهبـهذوقخـاصناظـم...اکتفا

مینمود.بهاندکیگفتموبسیاردگردانستم)همانجا(.

1.متنایننسخهشاملدورسالۀفارسیازدوانیاست:»تهلیلیه«و»شرحغزل
درهمهدیرمغاننیستچومنشیدایی«.

8. شرح دو بیت

دردناازنسـخهایدیگرنیزازدوانیتحتعنوان»شـرحدو

بیت«،بدونذکرابیاتویاسـرایندۀآنها،یادشـدهاسـت

)درایتی695/6:1389(.مشـخصاتونشانیایننسخهبهقرار

زیراست:

ــمشهد-رضوی،ش6528،نستعلیق،قرن11،شش

برگ]ف:605-7[.

بامراجعهبهنسخۀ»شرحدوبیت«مشخصشد،ایناثر

مجموعهایپنجگانهاستکهرسالههای»شرحبیتتفکر

رفتنازباطلسویحق«و»شرحبیتپیرماگفتخطابر

قلمصنعنرفت«راازدوانیدربرداردوشاملاثریشناخته

نشدهازاونیست)ر.ک:دوانی،نسخۀشمارۀ6528،گ6-1(.

نتیجه گیری

غالبفهرستنویسـاندرنامگذاریوشـمارشآثاردوانی

دربارۀحافظدچارلغزشهاییشـدهاند.ایناشـتباهاتبه

دلیـلبیعنـوانبـودنرسـالههایدوانیدربـارۀحافظبوده

اسـت.خطـایفهرستنویسـاندرآثارمحققـانبعدیو

حتـیبرخـیدوانیپژوهانراهیافتهاسـت.مقالۀحاضربا

رجـوعبهفهرسـتنسـخهها،چنددسـتنویسوسـایر

منابـعومراجـع،ازطریـقمسـتنداتنسخهشـناختیو

شـواهددرونمتنینشـانمیدهـدکهمجموعۀآثـاردوانی

دربارۀحافظتنهاعبارتانداز:

1. رسـالۀ 1:»شـرحغزلدرهمهدیرمغاننیسـتچومن

شیدایی«.

2. رسـالۀ 2:»شـرحبیتدوشدیدمکهمالیکدرمیخانه

زدند«.

3. رسـالۀ 3:»شـرحبیتپیرمـاگفتخطابـرقلمصنع

نرفت«.

4. »وقف نامۀ دیوان حافد«

درواقـععـدمنامگذاریدوانیبر»شـرحغـزلدرهمهدیر

مغـاننیسـتچومـنشـیدایی«)یعنـیرسـالۀ1(موجب

گردیدهاسـتکهفهرستنویسـانومحققانبرایاینرسالۀ

اولچندیـنعنـوانانتخـابکنندکـههیچیکبـامحتوای
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رسـالۀ1تناسـبچندانـینـدارد.نامهایـیکـهبهرسـالۀ1

دادهاندازاینقراراست:

ــشرحغزلدلمزصومعهبگرفتوخرقۀسالوس.

ــشرحبیتزبانعشقنداندادیبنکتهشناس.

ــمقدمۀشرحگلشنراز.

منابع

افشـار،ایـرج،1384،فهرسـت مقـاالت فارسـی در زمینـۀ 

تحقیقات ایرانی،ج1-6،تهران:علمیوفرهنگی.

افشـار،ایـرجومحمدتقـیدانشپـژوه،1363،فهرسـت 

نسـخه های خطـی کتابخانۀ ملـی ملک،باهمـکاریمحمد

باقرحجتیواحمدمنزوی،تهران:هنر.

انـوار،سـیدعبـدهللا،1354،فهرسـت نسـخ خطـی کتابخانۀ 

ملی،ج6،تهران:کتابخانۀملی.

برکـت،محمـد،1383،کتابشناسـی مکتـب شـیراز،شـیراز:

بنیادفارسشناسی.

پورجـوادی،رضـا،1377،»کتابشناسـیآثـارجاللالدیـن

دوانی«،معارف،دورۀ15،ش1ـ2،ص138-81.

تویسـرکانی،سـیداحمـد)تحقیـق(،1411،ثـالث رسـائل،

مشهد:مجمعالبحوثاالسالمیه.

تویسـرکانی،سـیداحمـد)تقدیم،تحقیـقوتعلیـق(.1381،

سبع رسائل،تهران:میراثمکتوب.

دوانـی،جاللالدیـن،»شـرحدوبیـت«،مشـهد:کتابخانـۀ

آسـتانقدس،نسـخۀخطی،ش655)شعمومی6528(،

6گ.

دوانـی،جاللالدیـن،»شـرحغـزلخواجـهحافـظ«،تهران:

کتابخانـۀمجلـسشـورایاسـالمی،نسـخۀخطـی،ش

10،8960/9ص)73-63(.

دوانـی،جاللالدیـن،»شـرحغـزلزبـانعشـقندانـدادیب

نکتهشـناس«،تهـران:کتابخانـۀملـیملک،نسـخۀخطی،

ش23،547/21ص)528-550(،]درفهرسـتآمـده:

گویاازدوانی[.

دوانـی،جاللالدیـن،»شـرحیکغـزلخواجهحافـظ)1(«،

ارمغان،س21،ش1319،7ش،ص368-365.

دوانـی،جاللالدیـن،»شـرحیکغـزلخواجهحافـظ)2(«،

ارمغان،س21،ش8ـ1319،9ش،ص444-433.

دوانـی،جاللالدیـن،»شـرحیکغـزلخواجهحافـظ)3(«،

ارمغان،س21،ش1319،10ش،ص546-537.

دوانـی،جاللالدیـن،»وقفنامـه«،ارمغـان،س22،ش4،

1320ش،ص188-187.

دوانـی،جاللالدیـن،»شـرحیکغـزلخواجهحافـظ)1(«،

ارمغان،س27،ش5ـ1337،6ش،ص288-279.

دوانـی،جاللالدیـن،»شـرحیکغـزلخواجهحافـظ)2(«،

ارمغان،س27،ش1337،7ش،ص328-323.

دوانـی،جاللالدیـن،»شـرحیکغـزلخواجهحافـظ)3(«،

ارمغان،س27،ش1337،8ش،ص370-365.

دوانـی،جاللالدین،»شـرحیکغـزلازحافـظ«،تحقیق در 

مبـدأ آفرینش،تصحیحوتحشـیۀاسـماعیلواعـظجوادی،

س2،ش1343،8ش،ص32-4.

دوانـی،جاللالدیـن،»شـرحشـعرخواجهحافظ«،شبسـتان 

عرفـان،مقدمـه،تصحیحوتعلیقاتازنجیـبمایلهروی،

تهران:گفتار،1369ش،ص249-225.

دوانـی،جاللالدیـن،نقـد نیـازی: شـرح دو بیـت و یک غزل 

از خواجـه حافـظ شـیرازی،بـهکوشـشحسـینمعلـم،

تهران:امیرکبیر،1373ش]الف[.

دوانـی،جاللالدیـن،»وقفنامـۀدیـوانحافـظبرمرقـداو«،

]بـهاهتمـام:[علـیدوانی،میـراث جاویـدان،س2،ش3،

1373ش]ب[،ص69-60.

دوانـی،جاللالدیـن،»شـرحشـعرخواجهحافظ«،شبسـتان 

عرفـان،مقدمـه،تصحیحوتعلیقاتازنجیـبمایلهروی،

تهران:قطره،1384ش،ص249-225.

دوانـی،جاللالدیـن،شـرح رباعیات فلسـفی و عرفانی عالمه 

دوانـی،]مقدمـه،تصحیـحوتعلیـق:[مهـدیدهباشـی،

تهران:هرمس،1387ش.

دوانـی،جاللالدیـن،»اتقـانصنـع:شـرحبیتـیازحافـظ

شـیرازی«،]مقدمـهوتصحیـح:[محسـنجاهـدوسـحر

کاونـدی،آینۀ میـراث،دورۀجدیـد،س7،ش1]پیاپی44[،

1388ش،ص339-326.

دانشپـژوه،محمـدتقی؛علمـیانـواری،بهاءالدیـن،1359،

فهرسـت کتـب خطی کتابخانۀ مجلس شـورای اسـالمی،

ج2،تهران:کتابخانۀمجلسشورایاسالمی.

درایتـی،مصطفـی،1389،فهرسـتوارۀ دست نوشـته های ایران

)دنـا(،تهـران:مرکزپژوهـش،کتابخانه،موزهومرکزاسـناد

مجلسشورایاسالمی.

شوشـتری،نـورهللا،1354،مجالسالمؤمنیـن،ج2،تصحیـح
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سیداحمدعبدمنافی،تهران:کتابفروشیاسالمیه.

صفـا،ذبیـحهللا،1366،تاریخ ادبیـات در ایـران،ج4،تهران:

فردوس.

قـادری،بهـادر،1387، فرهنـگ شـرح های حافـظ،تهـران:

امیرکبیر.

کاشـیان،ایرانناز،1388،فهرسـت مقاالت فارسـی در زمینۀ 

تحقیقـات ایرانـی،زیرنظرایـرجافشـار،ج7و8،تهران:

مرکزدایرةالمعارفبزرگاسالمی.

گلچیـنمعانی،احمد،1346،فهرسـتکتـبخطیکتابخانۀ

آسـتانقـدسرضـوی،ج7،بخـش2،مشـهد:کتابخانـۀ

آستانقدسرضوی.

مشـار،خانبابـا،1350-1353،فهرسـت کتاب هـای چاپی 

فارسی،ج1-4،تهران]چاپخانۀارژنگ[.

مشـار،خانبابا،1355،فهرسـت کتاب های چاپی فارسـی،ج

5،تهران]چاپخانۀارژنگ[.

مظفریـان،منوچهـر،1373،کازرون در آیینـۀ فرهنـگ ایران،

شیراز:نویدشیراز.

کتاب هـای  فهرسـتوارۀ  ،1382-1374 احمـد، منـزوی،

فارسـی،ج1-8،تهـران:مرکـزدایـرةالمعـارفبـزرگ

اسالمی.

نفیسـی،سـعید،1344،تاریـخ نظم و نثر در ایـران و در زبان 

فارسـی)تـاپایـانقـرندهـم(،ج1،تهـران:کتابفروشـی

فروغی.

نیسـاری،سـلیم،1385،دفتـر دگرسـانی ها در غزل هـای 

حافظ،ج1،تهران:فرهنگستانزبانوادبفارسی.

ضمیمۀ 34 آینۀ میراث

)منظومۀ گوی و چوگان »کارنامه«(

مقدمه، با گنابادی قاسمی سرودۀ

تصحیحاتوتعلیقاتبهرامگرامیو

زهرامجیدی)یوسفی(بههمتمرکز

پژوهشیمیراثمکتوبمنتشرشد.

میرزامحمدقاسـمفرزندمیرسـید

عبـدهللاحسـینیمشـهوربهقاسـمی

گنابادییاقاسـمیحسـینیُجنابُدی

بـاتخلـصقاسـمی،در930قدر

خانـوادهایازسـاداتگنابـادتولـد

یافـت.کالنتریگنابادبـهخانداناو

اختصاصداشـتواوبعدازپدربه

ایـنمقامرسـید،ولیاینشـغلرابه

بـرادرخودمیرزاابوالفتحواگذاردوبه

شاعریرویآورد.قاسمیدانشهای

از را ریاضـی، بهویـژه عقلـی،

غیاثالدینمنصوردشـتکیشیرازی

وشـعروادبرانـزدهاتفیآموخت.

اونخسـتازشـاعراندرگاهشـاه

اسـماعیلصفویبودوپـسازآنبه

خدمتشـاهتهماسـبدرآمد؛امادر

مقابـلاشـعاریکهسـرودپاداشـی

نگرفـتودربارصفـویرارهاکردو

نـزدمحمودخانوالیدیاربکر،منطقۀ

کردنشـینترکیه،رفتومنظومهایدر

بحرمتقارب،بدانگونهکهبرایشـاه

اسـماعیلوشاهتهماسبساختهبود،

بـرایایـنسـلطانوپیروزیهایوی

سرود.قاسمیدر982ق)وبهاحتمالی

984ق(دردیاربکردرگذشت.

قاسـمیمنظومۀگوی و چوگانیا

کارنامـهرادرسـال977قدر1500

بیـتسـرودهاسـت.بنابـرگفتـۀ

مصححـانازاینمنظومهدونسـخۀ

خطی،یکنسـخهدرکتابخانۀآستان


ً
قـدسرضویباتاریـخکتابتتقریبا

یکسـالقبلازفوتشاعرونسخۀ

دیگـردرکتابخانـۀملـیفرانسـهبـا

تاریـخکتابتحدوددهسـالبعداز

فـوتشـاعروجوددارد.ایـنمنظومه

نیزبراسـاسایندونسـخهتصحیح

آن در مصححـان و اسـت شـده

اختالفدونسـخهرانشـاندادهاند.

همچنیـنمعانـیکلمـاتوعبارات

دشـواروشـرحبسـیاریازابیـات

همراهباشـواهدشـعریبیشازسـی

آوردهشـده زیرنویسهـا در شـاعر

است.


