ناود نیدلا لالج راثآ  یتخانش هخسن یسررب و دقن

ضترم داوج دیس و فرش هللا یلو

نقد و
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نسخهشـناختی آثار هشـتگانۀ مذکور ،آغاز و انجام نسخ
مختلف این آثار را با رسـالههای چاپی در کتاب نقد نیازی
ً
سـنجیده و بعضـا بـه محتـوای رسـالههای چاپـی در این
کتاب استناد جست هایم.

نقد و بررسی نسخهشناختی
آثار جاللالدین دوانی

 .1شـرح غـزل «در همـه دیـر مغان نیسـت چو من
شـیدایی» (رسالۀ )1

دربارۀ شعرحافظ
ولیهللا شرف

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد

یـازده نسـخه از ایـن اثـر در کتاب دنا یاد شـده اسـت (ر.ک:

سیدجواد مرتضایی

درایتی 872/6 :1389 ،ـ .)873آغاز و انجام این رسـاله در کتاب
نقد نیازی به شرح ذیل است:

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد

gmortezaie@ferdowsi.um.ac.ir

آغاز :بسـمهللا ...دیری اسـت تـا به حکم وجـوب ادای
حـق اخـوت ،در شـرع فتـوت و دیـن مـروت ،بر رقبـۀ قلم
سسـتقدم ادای ایـن غـزل از سـخنان لسـانالوقت،
ترجمانالزمان ،حافظ شیرازی( ...دوانی 1373الف)171 :
انجـام ... :بنابرایـن در تکثیر محامل این ابیات شـعف
ننمـود؛ بلکـه بـه آنچه بـه ذوق ناظم انسـب بود ،اکتفـا نمود؛
ّ
مصراع :اندکی گفتم و بسـیار دگر دانسـتم .و الحمدلله ...و
ً ً
سلم تسلیما کثیرا (همان.)200 :
ایـن اثـر تا کنون دسـت کم چهار بار تصحیـح گردیده و
ً
در شـش نوبت چاپ شـده اسـت .ظاهرا مصححان هر بار
بـدون اطلاع از سـابقۀ تصحیـح اثـر ،بـه تصحیح رسـاله
پرداختهانـد (ر.ک :دوانـی -537 ،444-433 ،368-365 :1319

بحث و بررسی

در غالـب آثار متأخران در عنوان و تعـداد آثار دوانی دربارۀ
چیـک از آنها به
حافـظ اشـتباهاتی دیده میشـود و در هی 
نقـد و بررسـی نسخهشناسـانۀ آثـار دوانـی دربـارۀ حافظ
نپرداختهانـد .در این مقاله از طریق مقایسـه و تطبیق آغاز
و انجـام هشـت اثر دوانـی و همچنین شـواهد درونمتنی،
روشـن شـده اسـت کـه رسـالههای پنجـم تا هشـتم آثار
جدیـدی از دوانی نیسـتند .به بیـان دقیقتر آثـار  6 ،5و 7
حـاوی همـان محتـوای رسـالۀ  1اسـت و در واقـع عـدم
نامگـذاری دوانی بر شـرح غزل «در همه دیر مغان نیسـت
چو من شـیدایی» موجب گردیده اسـت که فهرستنویسان
و محققـان نامهـای مختلفی برای این شـرح برگزینند .اثر
 8نیز مجموعهای اسـت شـامل مطالب مختلف و از جمله
رسـالۀ  .3مـا در ایـن پژوهـش بـه منظـور نقد و بررسـی

546؛ دوانـی 370-365 ،328-323 ،288-279 :1337؛ دوانـی
32-4 :1343؛ دوانـی 249-225 :1369؛ دوانـی 1373الـف-169 :

200؛ دوانی .)249-225 :1384
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از این اثر در کتاب دنا چهار نسـخه معرفی شـده است (ر.ک:

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

درایتی  .)497 /6 :1389این رسـاله در سال 1373ش به کوشش
حسـین معلـم تصحیح شـده و در کتاب نقد نیـازی به چاپ
رسیده است (ر.ک :دوانی 1373الف .)77-39 :معلم در تصحیح
ایـن اثـر تنهـا از یک نسـخه بهره برده اسـت .از این رسـاله
تصحیح دیگری در دسـت نیسـت و به اذعان معلم در مقدمۀ
تصحیـح رسـاله ،بـرای رفع نواقـص آن جـا دارد که تصحیح
دیگری از آن بر اسـاس نسـخههای بیشتری به عمل آید (ر.ک:
دوانـی 1373الـف .)34 :از آنجـا کـه در نامگذاری این رسـاله
اختلاف چندانی نیسـت ،ذکر آغاز و انجـام آن نیز ضرورت
1
ندارد.

در دنا از دو نسـخه از این اثر به نشـانی و مشخصات زیر یاد
شده است (ر.ک  :درایتی :)873/6 :1389
مجلـس ش  ،8960/9نسـتعلیق ،قرن  ،11دهتهران صفحه ([ )73-63مختصر ف.]498 :
تهـران ـ الهیـات ش  ،749/7شـاه میـرک بن میر سـیدعلی قاینی ،نستعلیق ،قرن[ 12ف.]379 :
چنانکـه گذشـت ،دوانی خود بر رسـالۀ «شـرح غزل در
همه دیر مغان نیسـت چو من شـیدایی» نامی ننهاده و همین
امـر موجـب گردیده اسـت دیگـران عناوینی برای آن رسـاله
برگزیننـد .از جملـۀ آن عنوانهـا یکـی «شـرح غـزل دلـم ز
صومعه بگرفت و خرقۀ سـالوس» اسـت و دیگر «شرح بیت
زبان عشـق نداند ادیب نکتهشـناس» و «مقدمۀ شرح گلشن
راز» .در مـورد عنـوان ّ
اول بایـد گفت ،از آنجا کـه دوانی در
رسـالۀ «شـرح غزل در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی»
پـس از مقدمـهای مفصل و اسـتناد و استشـهاد بـه  22بیت
فارسـی دیگـر ،شـروع بـه شـرح ابیـات غـزل کرده اسـت،
نویسـان دو نسـخۀ مورد بررسی ما در باال تصور کرده
فهرست
ِ
ّ
و یـا حـدس زدهانـد که دوانـی شـرح خـود را از اولین بیت
حافظ در آن نسـخهها آغاز کرده اسـتّ .
اولین بیت حافظ در
رسـالۀ «شـرح غزل در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی»
چنین است:

 .3شرح بیت «پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت»
(رسالۀ .)3
از این شـرح  33نسـخه در کتاب دنا شناسـانده شـده است
(ر.ک :درایتی  496/6 :1389ـ  .)497در نامگذاری این رسـاله نیز
اختالفـی وجود نـدارد و بنابرایـن ذکر آغاز و انجـام آن الزم
نمیباشـد .ایـن رسـاله تـا کنون چندیـن بار تصحیـح و در
منابـع مختلـف به طبع رسـیده اسـت (ر.ک :دوانـی 1373الف:
274-265؛ دوانی.)339-326:1381

 .4منشآت (شامل «وقفنامۀ دیوان حافظ»)
یکـی دیگـر از آثار دوانـی در مورد حافظ وقفنامهای اسـت
کـه وی در ابتـدای دیـوان حافظ نگاشـته اسـت .دوانی نظر
خود را دربارۀ اشـعار حافظ و اصطالحات و تعابیر شـاعرانۀ
آن در این مکتوب نیز بیان داشـته اسـت و از این جهت این
انشـا میتوانـد تکملـهای بر سـه رسـالۀ اصلی او در شـرح
اشـعار حافـظ باشـد .در دنا ایـن اثر جزء منشـآت وی آمده
اسـت (درایتـی 139/10 :1389ـ .)140منشـآت وی شـامل چند
نامه و از جمله وقفنامهای اسـت که دوانی بر آغاز نسخهای
از دیوان حافظ که بر مزار حافظ وقف شـده ،نوشـته اسـت.

دلم ز صومعه بگرفت و خرقۀ سـالوس
کجاسـت دیر مغان و شراب ناب کجا
همین تصور و حدس اشـتباه فهرستنویسـان موجب شـده
اسـت کـه ایشـان در نامگذاری نسـخههای یاد شـده دچار
لغزش شـوند و عنوان «شـرح غـزل دلم ز صومعـه بگرفت و
خرقـۀ سـالوس» را برای دو نسـخۀ یاد شـده انتخـاب کنند.
ً
اساسـا حافـظ غزلـی بدین مطلـع نـدارد و در هیـچ یک از
نسـخههای شـناخته شـدۀ دیوان حافـظ ،این بیت بـه عنوان
مطلع نیامده اسـت؛ بلکه بیت ذکر شـده یکـی از ابیات غزل
معـروف «صلاح کار کجـا و من خراب کجا» اسـت (ر.ک:

ً
 .1برخی فهرستنویسان و پژوهشگران این رساله را سهوا تحت عنوان «شرح غزل
دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند» آوردهاند (ر.ک :دانشپژوه و علمی انواری،
165/2 :1359؛ تویسرکانی1411 ،ق30 :؛ تویسرکانی40 :1381 ،؛ برکت:1383 ،
100؛ دهباشی.)14 :1387 ،
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 .2شرح بیت «دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند»
(رسالۀ .)2

یناود نیدلا لالج راثآ یتخانش هخسن یسررب و دقن

ایـن وقفنامـه نیز تا کنون چندین بار به طبع رسـیده اسـت
(ر.ک :دوانی 187 :1320ـ188؛ دوانی 1373ب.)69-60 :

نقد و
بررسی
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یناود نیدلا لالج راثآ یتخانش هخسن یسررب و دقن

نقد و
بررسی

نیسـاری  .)95-94 :1385ایـن موضـوع نشـان میدهـد
فهرستنویسـان به اشـتباه تصور کردهاند بیت «دلم ز صومعه
بگرفـت و خرقۀ سـالوس» مطلع غزل اسـت و دوانی شـرح
خـود را بر این غزل نوشـته اسـت .ما برای تأییـد نظر خود به
بررسـی نسخهشـناختی یکـی از آن دو نسـخه پرداختهایـم.
بررسـی آغـاز و انجام و متن نسـخۀ کتابخانۀ مجلس نشـان
میدهـد کـه این نسـخه در واقع شـامل اثری تـازه از دوانی
نیسـت ،بلکه تنها نسـخۀ دیگری از همان رسالۀ «شرح غزل
در همه دیر مغان نیسـت چو من شـیدایی» میباشـد .در این
جا آغاز و انجام نسخۀ کتابخانۀ مجلس را ذکر میکنیم:
آغاز :بسـمهللا ...دیری اسـت تـا به حکم وجـوب ادای
حـق اخوت در شـرع فتـوت و دین مروت و رقبۀ قلم سـنت
قـدم ادای معنـی این غزل از سـخنان لسـان الوقـت ترجمان
الزمان حافظ شیرازی( ...دوانی ،نسخۀ شمارۀ  ،8960/9ص .)63
انجام :بنابراین در تکثیر وجوه محامل این ابیات شـعف
ننمـود بلکه به آنچه به ذوق خاص ناظم انسـب بود اکتفا نمود
مصـراع اندکی گفتم و بسـیار دگر دانسـتم وله الشـکر ...و
الی معارج القدس رقانا (همان ،ص.)73
چنانکه روشـن اسـت ،آغـاز و انجام نسـخۀ مجلس با
شـروع و پایان رسـالۀ «شـرح غزل در همه دیر مغان نیسـت
چـو مـن شـیدایی» در کتاب نقد نیـازی تطابق دارد .نسـخۀ
کتابخانۀ الهیات نیز همین وضعیت را دارد.

زبـان عشـق ندانـد ادیـب نکت هشـناس
که این لغت نه به اوضاع تازی و عجمیسـت
همین اشـاره برخی از فهرستنویسـان را به اشتباه انداخته و
گمان کردهاند که نسـخهای که در اختیار دارند در شـرح غزل
یا بیت «زبان عشـق نداند ادیب نکتهشـناس» اسـت و حتی
برخـی پنداشـتهاند کـه حافـظ چنین بیـت و یا غزلـی دارد.
رجـوع به کتـاب دفتردگرسـانیها در غزلهای حافظ نشـان
میدهـد نه تنها این بیت از حافظ نیسـت ،بلکه حافظ غزلی
نیـز بـا چنین ردیف ،قافیـه و وزنی ندارد (ر.ک :نیسـاری :1385
 .)201-197/1از آنجـا کـه چنیـن غـزل و یـا بیتـی از حافظ
نیسـت ،دوانی نمیتوانسـته است شـرحی بر این غزل یا بیت
حافـظ نوشـته باشـد و به اصطالح قضیه «سـالبه بـه انتفای
موضوع» اسـت .در ادامه به بررسی نسـخۀ کتابخانۀ الهیات
بسـنده میکنیم تا از طریق نسخهشناسـی نیز مدعای خود را
اثبات کنیم .شروع و پایان نسخۀ مذکور چنین است:
آغاز :بسـمله دیری اسـت تا به حکم وجـوب ادای حق
اخـوت در شـرع فتـوت و دین مروت بر رفتۀ قلم سـببقدم
ادای معنـی این غزل از سـخنان لسـانالوقت ،ترجمانالزمان،
حافظ شیرازی( ...دانشپژوه .)225/2 :1345
انجـام ... :بلکـه به آنچه بـه ذوق خاص ناظم بـود اکتفا
نمود ...و الی معارج القدس رمانا (همانجا).
ایـن آغـاز و انجام مطابق با آغاز و انجام رسـالۀ «شـرح
غزل در همه دیر مغان نیسـت چو من شـیدایی» در کتاب نقد
نیـازی اسـت .نسـخههای مجلـس و ادبیـات نیـز همیـن
1
وضعیت را دارند.

 .6شرح بیت «زبان عشق نداند ادیب نکته شناس»
سـه نسـخه از این اثر در کتاب دنا به نشـانی و مشـخصات
زیر یاد شده است (درایتی :)498/6 :1389
 تهرا ن-مجلـس ،ش  ،10154/8نسـتعلیق ،قـرن ،10صد صفحه ([ )153-53ف.]190-32 :
الهیـات ،ش  ،189/3مظفـر حسـینبن تهرا ن احسا نالدین ،نستعلیق[ 1016 ،ف.]225 :
 تهران-ادبیـات ،ش  119/8حکمـت ،بـی تـا [ف:.]40-2
بنـا بر دالیلـی که در ادامـه خواهد آمد این نسـخهها نیز
آثـاری دیگر از دوانی نیسـتندّ .
اولین بیت در رسـالۀ «شـرح
غزل در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی» چنین است                         :

 .7مقدمۀ شرح گلشن راز
دنـا از یـک نسـخه از ایـن اثر طی دو شـماره نام برده اسـت
(ر.ک :درایتی :)1168/9 :1389
 تهرا ن-ملـی ش  ،2501/2نسـتعلیق خوش  ،1040 ، .1به جز این سه نسخه که در ذیل عنوان «شرح بیت زبان عشق نداند ادیب
نکتهشناس» در کتاب دنا آمده ،نسخۀ دیگری نیز با عنوان «شرح غزل زبان عشق
نداند ادیب نکتهشناس» در فهرست کتابخانۀ ملی ملک به دوانی منسوب شده است
(ر.ک :افشار  .)70/5 :1363مشخصات آن نسخه چنین است :ش ( 547/21ص
 .)550-528مقایسۀ ابتدا و انتها و محتوای نسخۀ کتابخانۀ ملک با رسالۀ چاپی
شرح غزل «در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی» در کتاب نقد نیازی ،نشان
میدهد که این نسخه نیز شرح همین غزل است.

دورۀ دوم ،سال هفتم
شامرۀ پنجم و ششم
آذر  -اسفند 1392

78

نتیجهگیری

غالب فهرستنویسـان در نامگذاری و شـمارش آثار دوانی
دربارۀ حافظ دچار لغزشهایی شـدهاند .این اشـتباهات به
دلیـل بیعنـوان بـودن رسـالههای دوانی دربـارۀ حافظ بوده
اسـت .خطـای فهرستنویسـان در آثار محققـان بعدی و
حتـی برخـی دوانیپژوهان راه یافته اسـت .مقالۀ حاضر با
رجـوع به فهرسـت نسـخهها ،چند دسـتنویس و سـایر
منابـع و مراجـع ،از طریـق مسـتندات نسخهشـناختی و
شـواهد درونمتنی نشـانمیدهـد که مجموعۀ آثـار دوانی
دربارۀ حافظ تنها عبارتاند از:

ایـن بود آنچه به میامیـن صفای وقت و برکات لطف زمان
از نفحـات ربانـی به همـراه امضای جـوالن خیال محرر
این مقال محمدبن اسـعد الدوانی رسید و [به] زبان زمان
واضـح بیـان مستنشـقان «گلشـن راز» را بـه اشـارت با
بشـارت «اال فتعرضـوا لهـا» بـه استشـمام فوایـح آن
میخواند( ...دوانی 1373الف199 :ـ.)200

 .1رسـالۀ « :1شـرح غزل در همه دیر مغان نیسـت چو من
شیدایی».
 .2رسـالۀ « :2شـرح بیت دوش دیدم که مالیک در میخانه
زدند».
 .3رسـالۀ « :3شـرح بیت پیر مـا گفت خطا بـر قلم صنع
نرفت».

ذکر «گلشـن راز» در این عبارات پایانی نسـخۀ مورد بررسی،
فهرسـتنویس را به اشـتباه انداختـه و گمان کرده آن نسـخه
مقدمۀ شـرح گلشـن راز اسـت 1.آغـاز و پایان نسـخه مورد
بررسی چنین است:
آغاز :بسـمله رب سـهل و یسـر و التعسـر خواستم که
ثواقب معانی چند که( ...انوار .)2/6 :1354
انجـام :بلکـه بـه آنچـه بـه ذوق خـاص ناظـم  ...اکتفا
مینمود .به اندکی گفتم و بسیار دگر دانستم (همانجا).

« .4وقفنامۀ دیوان حافظ»

در واقـع عـدم نامگذاری دوانی بر «شـرح غـزل در همه دیر
مغـان نیسـت چو مـن شـیدایی» (یعنـی رسـالۀ  )1موجب
گردیده اسـت که فهرستنویسـان و محققان برای این رسالۀ
اول چندیـن عنـوان انتخـاب کنند کـه هیچ یک بـا محتوای

 .1متن این نسخه شامل دو رسالۀ فارسی از دوانی است« :تهلیلیه» و «شرح غزل
در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی».
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در دنا از نسـخهای دیگر نیز از دوانی تحت عنوان «شـرح دو
بیت» ،بدون ذکر ابیات و یا سـرایندۀ آنها ،یاد شـده اسـت
(درایتی  .)695/6 :1389مشـخصات و نشانی این نسخه به قرار
زیر است:
رضوی ،ش  ،6528نستعلیق ،قرن  ،11ششــ مشهد 
برگ [ف.]605-7 :
با مراجعه به نسخۀ «شرح دو بیت» مشخص شد ،این اثر
مجموعهای پنجگانه است که رسالههای «شرح بیت تفکر
رفتن از باطل سوی حق» و «شرح بیت پیر ما گفت خطا بر
قلم صنع نرفت» را از دوانی در بر دارد و شامل اثری شناخته
نشده از او نیست (ر.ک :دوانی ،نسخۀ شمارۀ  ،6528گ .)6-1
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 64صفحه [ف :سط.]2-
ملـی ش  ،2501/2نسـتعلیق خـوش،1040 ، تهرا ن  64صفحه (ص [ )46-1ف .]6-2
فهرسـتنویس در شـرح ایـن نسـخه نوشـته اسـت:
«نویسـنده کـه از بـزگان ادب و فلسـفه اسـت ،چنانکه خود
میگوید ،بر آن میشـود تا شـرحی بر گلشـن راز نویسـد و از
کلمات عاشـقانه و اصطالحات صوفیانۀ آن کتاب پرده بردارد.
بـر این تقدیر این مقدمه را مینـگارد و اصطالحاتی چند در
آن مـیآورد» (انـوار  .)2/6 :1354آنچـه باعـث شـده اسـت
فهرسـتنویس تصور کند نسـخۀ مورد بررسـی او مقدمهای
شـامل تبییـن «کلمـات عاشـقانه و اصطالحـات صوفیانه»
اسـت ،ایـن بوده که رسـالۀ «شـرح غـزل در همه دیـر مغان
نیسـت چو من شـیدایی» با مقدمهای مفصل در شـرح لغات
و واژگان شـاعرانه و عارفانـه شـروع میشـود .امـا چه چیز
باعـث شـده که فهرسـتنویس تصـور کند کـه آن مقدمه به
گلشـن راز اختصـاص دارد؟ پاسـخ این پرسـش در عبارات
پایانی رسـالۀ «شـرح غـزل در همه دیر مغان نیسـت چو من
شـیدایی» نهفتـه اسـت .عبـارات پایانـی این رسـال ه چنین
است:

 .8شرح دو بیت
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دوانـی ،جاللالدیـن« ،وقفنامـه» ،ارمغـان ،س  ،22ش ،4
1320ش ،ص .188-187
دوانـی ،جاللالدیـن« ،شـرح یک غـزل خواجه حافـظ (،»)1
ارمغان ،س  ،27ش 5ـ1337 ،6ش ،ص .288-279
دوانـی ،جاللالدیـن« ،شـرح یک غـزل خواجه حافـظ (،»)2
ارمغان ،س  ،27ش 1337 ،7ش ،ص .328-323
دوانـی ،جاللالدیـن« ،شـرح یک غـزل خواجه حافـظ (،»)3
ارمغان ،س  ،27ش 1337 ،8ش ،ص .370-365
دوانـی ،جاللالدین« ،شـرح یک غـزل از حافـظ» ،تحقیق در
مبـدأ آفرینش ،تصحیح و تحشـیۀ اسـماعیل واعـظ جوادی،
س  ،2ش 1343 ،8ش ،ص .32-4
دوانـی ،جاللالدیـن« ،شـرح شـعر خواجه حافظ» ،شبسـتان
عرفـان ،مقدمـه ،تصحیح و تعلیقات از نجیـب مایل هروی،
تهران :گفتار1369 ،ش ،ص .249-225
دوانـی ،جاللالدیـن ،نقـد نیـازی :شـرح دو بیـت و یک غزل
از خواجـه حافـظ شـیرازی ،بـه کوشـش حسـین معلـم،
تهران :امیرکبیر1373 ،ش [الف].
دوانـی ،جاللالدیـن« ،وقفنامـۀ دیـوان حافـظ بر مرقـد او»،
[بـه اهتمـام ]:علـی دوانی ،میـراث جاویـدان ،س  ،2ش ،3
1373ش [ب] ،ص.69-60
دوانـی ،جاللالدیـن« ،شـرح شـعر خواجه حافظ» ،شبسـتان
عرفـان ،مقدمـه ،تصحیح و تعلیقات از نجیـب مایل هروی،
تهران :قطره1384 ،ش ،ص .249-225
دوانـی ،جاللالدیـن ،شـرح رباعیات فلسـفی و عرفانی عالمه
دوانـی[ ،مقدمـه ،تصحیـح و تعلیـق ]:مهـدی دهباشـی،
تهران :هرمس1387 ،ش.
دوانـی ،جاللالدیـن« ،اتقـان صنـع :شـرح بیتـی از حافـظ
شـیرازی»[ ،مقدمـه و تصحیـح ]:محسـن جاهـد و سـحر  
کاونـدی ،آینۀ میـراث ،دورۀ جدیـد ،س  ،7ش [ 1پیاپی ،]44
1388ش ،ص .339-326
دانشپـژوه ،محمـد تقی؛ علمـی انـواری ،بهاءالدیـن،1359 ،
فهرسـت کتـب خطی کتابخانۀ مجلس شـورای اسلامی،
ج  ،2تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
درایتـی ،مصطفـی ،1389 ،فهرسـتوارۀ دستنوشـتههای ایران
(دنـا) ،تهـران :مرکز پژوهـش ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسـناد
مجلس شورای اسالمی.
سالمؤمنیـن ،ج  ،2تصحیـح
شوشـتری ،نـورهللا ،1354 ،مجال 

رسـالۀ  1تناسـب چندانـی نـدارد .نامهایـی کـه به رسـالۀ 1
دادهاند از این قرار است:
ــ شرح غزل دلم ز صومعه بگرفت و خرقۀ سالوس.
ــ شرح بیت زبان عشق نداند ادیب نکتهشناس.
ــ مقدمۀ شرح گلشن راز.

منابع
افشـار ،ایـرج ،1384 ،فهرسـت مقـاالت فارسـی در زمینـۀ
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نیز بر اسـاس این دو نسـخه تصحیح
شـده اسـت و مصححـان در آن
اختالف دو نس�خه را نش�ان دادهاند.
همچنیـن معانـی کلمـات و عبارات
دشـوار و شـرح بسـیاری از ابیـات
همراه با شـواهد شـعری بیش از سـی
شاـعر در زیرنویسهـا آورده شـده
است.
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سرودۀ قاسمی گنابادی با مقدمه،
تصحیحات و تعلیقات بهرام گرامی و
زهرا مجیدی (یوسفی) به همت مرکز
پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
میرزا محمدقاسـم فرزند میرسـید
عبـدهللا حسـینی مشـهور به قاسـمی
گنابادی یا قاسـمی حسـینی ُ
جنابُدی
بـا تخلـص قاسـمی ،در 930ق در
خان�وادهای از سـادات گنابـاد تولـد
یافـت .کالنتری گناباد بـه خاندان او
اختصاص داشـت و او بعد از پدر به
ایـن مقام رسـید ،ولی این شـغل را به
بـرادر خود میرزا ابوالفتح واگذارد و به
شاعری روی آورد .قاسمی دانشهای
عقل�ی ،بهویـژه ریاضـی ،را از
غیاثالدین منصور دشـتکی شیرازی
و شـعر و ادب را نـزد هاتفی آموخت.
او نخسـت از شـاعران درگاه شـاه

اسـماعیل صفوی بود و پـس از آن به
خدمت شـاه تهماسـب درآمد؛ اما در
مقابـل اشـعاری که سـرود پاداشـی
نگرفـت و دربار صفـوی را رها کرد و
نـزد محمودخان والی دیار بکر ،منطقۀ
کردنش�ین ترکیه ،رفت و منظومهای در
بحر متقارب ،بدانگونه که برای شـاه
اسـماعیل و شاه تهماسب ساخته بود،
ب�رای ای�ن س�لطان و پیروزیهای وی
سرود .قاسمی در 982ق (و به احتمالی
984ق) در دیار بکر درگذشت.
قاسـمی منظومۀ گوی و چوگان یا
کارنامـه را در سـال  977ق در 1500
بیـت سـروده اسـت .بنابـر گفتـۀ
مصححـان از این منظومه دو نسـخۀ
خطی ،یک نسـخه در کتابخانۀ آستان
ً
قـدس رضوی با تاریـخ کتابت تقریبا
یک سـال قبل از فوت شاعر و نسخۀ
دیگـر در کتابخانـۀ ملـی فرانسـه بـا
تاریـخ کتابت حدود ده سـال بعد از
فـوت شـاعر وجود دارد .ایـن منظومه
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سید احمد عبد منافی ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.
صفـا ،ذبیـحهللا ،1366 ،تاریخ ادبیـات در ایـران ،ج  ،4تهران:
فردوس.
قـادری ،بهـادر ،1387 ،فرهنـگ شـرحهای حافـظ ،تهـران:
امیرکبیر.
کاشـیان ،ایرانناز ،1388 ،فهرسـت مقاالت فارسـی در زمینۀ
تحقیقـات ایرانـی ،زیر نظر ایـرج افشـار ،ج  7و  ،8تهران:
مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی.
گلچیـن معانی ،احمد ،1346 ،فهرسـت کتـب خطی کتابخانۀ
آسـتان قـدس رضـوی ،ج  ،7بخـش  ،2مشـهد :کتابخانـۀ
آستان قدس رضوی.
مشـار ،خانبابـا ،1353-1350 ،فهرسـت کتابهـای چاپی
فارسی ،ج  ،4-1تهران [چاپخانۀ ارژنگ].
مشـار ،خانبابا ،1355 ،فهرسـت کتابهای چاپی فارسـی ،ج

ضمیمۀ  34آینۀ میراث
(منظومۀ گوی و چوگان «کارنامه»)

  ،5تهران [چاپخانۀ ارژنگ].
مظفریـان ،منوچهـر ،1373 ،کازرون در آیینـۀ فرهنـگ ایران،
شیراز :نوید شیراز.
منـزوی ،احمـد ،1382-1374 ،فهرسـتوارۀ کتابهـای
فارسـی ،ج  ،8-1تهـران :مرکـز دایـرة المعـارف بـزرگ
اسالمی.
نفیسـی ،سـعید ،1344 ،تاریـخ نظم و نثر در ایـران و در زبان
فارسـی (تـا پایـان قـرن دهـم) ،ج  ،1تهـران :کتابفروشـی
فروغی.
نیسـاری ،سـلیم ،1385 ،دفتـر دگرسـانیها در غزلهـای
حافظ ،ج  ،1تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

نقد و
بررسی

