
 

 
 

 در تصحيح ابياتي از قطرانتذكرة لباب األلباب  وقطران تبريزي نقش دوسوية ديوان   

 *تهمينه عطايي كچويي

 **شهره معرفت

  چكيده

ها به هر صورتي  و تذكره استنگاري فارسي اريخ ادبيّات تنخستين شكل ، نويسي تذكره     

از . و مبناي كار محقّقان امروزنداز تاريخ ادبيّات مفيدند  دريافت اطاّلعاتيكه باشند، براي 

نخستين است كه محمّد عوفي الدّين  سديداأللباب، نوشتة  لبابهاي فارسي،  جمله تذكره

ن ايدوم در جلد مؤلّف . ه.ق تأليف شده است 816و در حدود سال  تذكرة فارسي است

شاعران،  از جمع اين. از اشعار آنان آورده استمنتخبي شاعر سخن گفته و  181از  تذكره

م در ذكر يفصل س" در ذيل ،كه عوفي معروف قرن پنجم هجري است تبريزي شاعرقطران 

 و بيت 47اشعار قطران در اين تذكره، . از او ياد كرده است "شعراي عراق و نواحي آن

نوشتة  كه تا امروز دست تصحيح ديوان قطران برايبند و يك قصيده است.  يك تركيبشامل 

، به خصوص در ها ، مطالعه و بررسي اشعار وي در تذكرهه نشده استكهني از آن شناخت

هاي  در اين مقاله بر اساس مقابلة نسخه. استاأللباب، از كارهاي ضروري و اوّليّه  لباب

هايي شناسايي شده است كه به نظر  األلباب، تفاوت خطّي موجود از ديوان او با لباب

  كند. را حل و خطاهاي آن را اصالح ميهاي شعر قطران  رسد، برخي از دشواري مي

 

، شعر قرن پنجم، سديدالدّين متونتصحيح  قطران،شعر  لباب األلباب، كليدي:ه هاي واژ

  عوفي

___________________________________ 

 *دانشجوي دكتري زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه تربيت معلّم

 ه تربيت مدرّس**دانشجوي دكتري زبان و ادبيّات فارسي دانشگا



 

 
 

 مقدّمه 

بخاري عوفي بن محمّد محمّد )يا نور الدّين( الدّين  سديدتأليف  ،لباباأل لبابتذكرة      

قبل از اي است كه در ترجمة احوال شعراي فارسي  هترين تذكر قديميه.ق(،  385)م حنفي 

فتم مصنوع ، مانند بسياري از آثار قرن ششم و هتذكره نايبك نگارش س .1شناسيم مغول مي

است و مخصوصاً در سرآغاز ذكر احوال شاعران، مؤلّف به تناسب نام و نسبت آنان، 

معاصران او  المحجوب و از اي كه پيش از او در كشف ؛ شيوهعبارات مسجّع پرداخته است

قزويني، عوفي اطاّلعات دقيق و مفيدي در  ةبه گفتة علّام .2بينيم األولياي عطّار مي ةدر تذكر

منتخبي كه  و  پردازد ميدر كالم ي گر صنعتكند و بيشتر به  احوال شاعران بيان نميترجمة 

اي كه از منتخبات  دهد، اغلب اشعار متوسّط شاعران است، به گونه از اشعار ارائه مي

صفحة  ،/ مقدّمة قزويني1:جلد1527)نك.عوفي، توان به سبك و اسلوب شاعر پي برد. نمي

  ط(.

فوايد تاريخي و ادبي ، به سبب زمانيلباب األلباب گذشته از تقدّم  اهمّيّت و ارزش     

 مستقيماً، اند به فارسي تأليف شده لباباأل بابل هايي كه پس از تذكره ةهم آن است.فراوان 

 نويسان تذكره هغالم علي آزاد بلگرامي هم از اين روو  5اند يا به واسطه از آن استفاده كرده

صفحة  ،/ مقدّمة قزويني1:جلد1521)نك.عوفي،  است  دهكرتعبير  "يعيال عوف" بعدي را به

شاعر پيش از مغول سخن  22از ط(، نمونة شاخص آن، جامي است كه در بهارستان خود، 

تن از اين شعرا، از لباب األلباب عوفي است  16دربارة  ويگويد كه اصل سخن  مي

كره، دورنمايي است كه مؤلّف از از ديگر وجوه ارزشمند اين تذ(. 134:1565)نك.عابدي،

: 1585دهد )نيز نك.صفا، شاعران عصر مغول كه ديوانشان در دست نيست، ارائه مي

 (. 1252و2/1221



 

 
 

جلد دوم اين تذكره به تصحيح  ،: نخسته استلباب األلباب در دو جلد تنظيم شد    

يد كه شامل به چاپ رستوسّط انتشارات گيب لندن هـ.ش  1521ادوارد براون، در سال 

شاعر ايراني پيش از سعدي است؛ سپس جلد اوّل  181در ذكر احوال و اشعار  ،دوازده باب

، با مقدّمة علّامه محمّد قزويني چاپ شد كه شامل اسامي و شرح هـ.ش 1527آن در سال 

هاي شعري سالطين، امرا و وزرا و علما و بزرگاني است كه هر چند شاعر  احوال و نمونه

در  / مقدّمة مصحّح(.2:جلد1521اند )نك.عوفي، ، امّا گاه براي تفريح خاطر شعر گفتهاند نبوده

و همراه با كرد صحيح مجدّداً ترا تذكرة لباب األلباب سعيد نفيسي، هـ.ش  1553سال 

انتشارات هرمس، چاپ هـ.ش  1561در سال  ل به چاپ رساند.تعليقات و توضيحات مفصّ

مه و ون تنظيم شده و مقدّابر خةبر اساس نسمنتشر كرد. اين چاپ را  بابللباب األاي از  تازه

كشف  آنگيرد و عالوه بر  حواشي قزويني و تعليقات و توضيحات سعيد نفيسي را در بر مي

 است. نيز بدان افزوده شده  يبياتاأل

استفاده  "برلين"و  "منچستر"براون از دو نسخة موجود در  در تصحيح لباب األلباب،     

اثر  7تذكرة بزم آرااز  ،عالوه بر استفاده از دو نسخة براونعلّامه قزويني نيز  و ده استكر

به آن دو نسخه در كار خود علّامه قزويني البتّه . سيّد علي بن محمود حسيني بهره برده است

استفاده در اختيار داشته، ن عرااش هايي كه از ناوي، داز جملهنكرده و از منابع ديگري  بسنده

 است. كرده 

ديوان كه  قطران تبريزي از شاعران معروف قرن پنجم هجري است قطران تبريزي:     

قطران، نمايندة شعر فارسي در شهرهاي غربي شعر بيت است.  4222چاپ شدة او بالغ بر 

هاي كهن، به سبب  گذشته از اشتمال بر بعضي از واژه وايران در عصر خويش است 

رغم  به .دهد، اهمّيّت خاص دارد محلّي آذربايجان آن روز به دست مي اطّالعاتي كه از امراي

و  شناسيم نمينوشتة كهني از ديوان قطران  اين همه اهمّيّت و ارزش، امروز دست



 

 
 

، لباب األلباببنابراين . سوي قرن دهم است از اينهاي موجود از شعر وي،  نوشته دست

ن منابعي است كه به ترجمة حال و شعر وي تري از كهن متعلّق به اوايل قرن هفتم هجري،

  .و هر چه باشد براي ما منبعي مغتنم استپرداخته 

 پي بردند 3هاي خود به لزوم تصحيح مجدّد ديوان در ضمن پژوهشنگارندگان اين مقاله      

يكي از مهمترين اين . ندها ناگزير بود در اين كار از مراجعه به منابع ديگر از جمله تذكره و

در تذكرة لباب األلباب  ،بررسي اشعار قطران نتيجةها لباب األلباب بود. اين مقاله  كرهتذ

 . است

 ، در لباب األلباب عوفي قطران -الف

و آورده  "التبريزي 4قطران العضدي 8الزّمان الحكيم شرف" عنوان بارا  قطرانذكر ، عوفي     

كرده  معرّفير ذيل شعراء آل سلجوق، د)كمتر از پنج سطر(، به اختصار  را وياحوال شعر و 

آمده تبريزي بودن قطران، تنها اطّالعي است كه دربارة زندگي وي در اين تذكره . 6است

در اين دهد.  يا مرگ شاعر هيچ اطاّلع ديگري به دست نمي و سوانح زندگي تولّداز است و 

نكتة قابل است.  هپردازي كرد با نثري مصنوع، صنعت به شيوة معمول خود، ،نويسندهبخش 

 . 1تجنيس دانسته استبه درستي عوفي مهمترين ويژگي شعر قطران را توجّه آن است كه 

 در لباب األلباب شعر قطران  -ب

بند معروف او با  از ترجيع ،بند 6بيت از قطران آمده است كه شامل  47در لباب األلباب،      

 مطلع: 

 باغ و بستان يافت گوهر ريز ]و[ گوهر بار بار  يافت از دريا دگر بار ابر گوهر بار بار 

 اي با مطلع:  از قصيده 12بيتي 24اي  و قصيده

 شدند با من دل خسته اين هر سه آفت يار غربت و تيمار عشق و فرقت يار  يبال

 است.  11در مدح شاه ابومنصور



 

 
 

تصرّفاتي شده ، ظاهراً به داليلي دستخوش تغيير و ه از قطران در اين تذكره آمدهچ آن     

هاي  است كه متأسّفانه بر خالف خواستة ما و اقتضاي طبيعي كار، بايد آن را به مدد نسخه

ها  جديد موجود و ديوان برآمده از آن تصحيح كرد. در اين جا بعضي از اين تغيير و تصرّف

 توان يافت، آمده است:  و سهوهايي كه در شعر قطران به نقل لباب األلباب مي

 

  گيرد تار تاردر زمين گوهر ز چشم خويش ريدنش هر بار اين جهان خرّم شود   اگر ز ب

 (217)عوفي،

از چشم خويش تار تار "معناي مصراع دوم با اين صورت مبهم است و ظاهراً براي      

اين بيت را چنين ( 754توان معني قابل قبولي تصوّر كرد. ديوان قطران )ص ، نمي"گيرد

 آورده است: 

 از باريدنش هر دم جهان خرّم شود    بر زمين گوهر ز چشم خويش گوهر بار بار كه  چون

(، نيز اين گونه 223ه.ق،ص 471ضبط اين بيت در سفينة شمس حاجي )مكتوب به سال

 است: 

 گر ز باريدنش هر بار اين زمين چونين شود    بر زمين گوهر ز چشم خويش گو هر بار بار 

بر زمين گوهر ز چشم خويش "وايت شمس حاجي به صورت وقتي مصراع دوم را، مانند ر

در مصراع  "ش"كه مرجع  با توجّه به اينبخوانيم، معني آن روشن است و  "گو، هر بار بار

اگر هر بار زمين از بارش ابر اين گونه )خرّم( شود، "بيت اين است: عناي اوّل ابر است، م

 . "ه از باران( بباردپس به ابر بگو هر بار از چشم خويش گوهر )استعار

 

 نار  كلّة گلنارابر بفروزد همي بر   باد بفشاند همي بر سوسن و عبهر عبير

 (217)عوفي،



 

 
 

 ( چنين است: 754بيت در ديوان چاپي )ص     

 ابر بفروزد همي بر الله و گلنار نار  باد بفشاند همي بر سنبل و عبهر عبير 

  "سوسن و عبهر"به قرينة يان دو مصراع توجّه دارد، سازي م جا كه قطران غالباً به قرينه از آن

 باشد.  "الله و گلنار"، مصراع دوم نيز بايد نام دو گل در ديوان چاپي( "سنبل و عبهر")

 

  زرد زردگشت خيري با فراق نرگس او  ابر نيساني به ناز اندر چمن پرورد ورد 

 (217)عوفي،

 "زردِ زرد"توجّه به عيب قافيه آن را  كه بي وجه روشني ندارد، مگر اين "زرد زرد"      

 است: چنين ( 751بخوانيم. صورت صحيح بيت بنا بر ديوان )ص

 گشت خيري با فراق نرگسش آزرد زرد  ابر نيساني به باران در چمن پرورد ورد 

 . اند آورده )= رنگ، لون( شاهد "آزرد"را ذيل قطران ، همين بيت در لغت نامة دهخدا

 

 همچو از جوشن زدايان صيقل آن زنگ زنگ      ن ز باد و ميخ باران اندر اوآب چون جوش

 (213)عوفي،

و چاپ جديد ( 5582/ 8، به كلّي بي معنا است. در عرفات العاشقين )"ميخ و باران"     

ماغ "آمده است كه آن نيز تحريف و تبديلي از  "ميغ و باران"(، 386لباب األلباب )ص

 ( بدين صورت آمده است: 228اوّل در سفينة شمس حاجي )ص. مصراع 12است "يازان

  15آب چون جوشن ز باد و ماغ يازان اندر او

 

مي خوردن به طرف  جاي با معشوق    چون به طرف باغ بنمايد گل خودروي روي

 جوي جوي 



 

 
 

 (213)عوفي،

ان ميز( 756صديوان چاپي )مصراع دوم از نظر معنايي ناقص است. قياس اين بيت با      

 دهد:  سهو راه يافته به لباب را نشان مي

جوي دست دلبر گير و جاي اندر كنار  چون به طرف باغ بنمايد گل خودروي روي

  جوي

 

وز دم و زلف بت من گشت چون مشكوي     از نسيم سوسن و گل گشت چون قرقير باغ

  كوي

 (213)عوفي،

نيز كه در تذكرة دولتشاه  "قرقيز". است نيامدهو منابع جغرافيايي ها  نامه در لغت "قرقير"     

آمده است، خطا است. اين واژه در ( 386و چاپ جديد لباب )ص( 44)صسمرقندي 

17خرخيز"نسخة عبرت 
 آمده است. )= شهري است در تركستان(  "

 

  سراي سور سوردوستانش را بود گرد   دور ماتم از در دوردشمنانش را نگردد 

 (218)عوفي،

، آن 18)جناس مزدوج( 13هاي مكرّر به علّت جناسبند،  قطران در اين ترجيع هنر شاعري     

ماتم از در دور "در اين بيت شايد براي را به عنوان شاهد مثالي بالغي مطرح كرده است. 

، بتوان معنايي تصوّر كرد، امّا نه تنها فصيح نيست، بلكه با "گرد سراي سور سور"و  "دور

د سازگار نيست. صورت صحيح آن همان است كه در ديوان بن سبك قطران در اين ترجيع

 ( آمده است: 751)ص

 دوستانش را بود گرد سراي از سور سور   دشمنانش را نگردد ماتم ايچ از دور دور



 

 
 

گونه است: ماتم هرگز از سراهاي )دور اوّل: جمع دار( دور )دور دوم =  و معناي بيت اين

 . شادي )سور اوّل( حصار )سور دوم( باد از بعيد( نگردد و گرد سراي دوستانش،

 

 باز نشناسد به رنگ از غاليه كافور فور   گر ببيند چشم حور عين خيال تيغ او

 (218)عوفي،

)؟(، تصحيفي  "حور عين"مصراع اوّل در ارتباط با مصراع دوم، خالي از معنا است.      

است. در ديوان  ( نيز آمده224كه در سفينة شمس حاجي )ص "چين 14فور"است از 

 ( صورت ديگري از اين مصراع آمده است كه آن صورت نيز صحيح است: 751)ص

 باز نشناسد به رنگ از غاليه كافور فور   فور اگر در هند تيغ تيز او بيند به خواب 

 

 وز خالف او شود چون مردم مسحور حور      از رضاي او شود چون قهرمان شوخ و شنگ

 (218)عوفي،

موضوع سخن است، پيداست كه بايد در كه در مصراع دوم تأثير خالف ممدوح  چنان     

خوبي دانسته  ي او گفته شود و اين معني وقتي به"رضا"مصراع نخست نيز خاصيّت و تأثير 

 "سرخ سنگ 16بهرمان"از و تحريفي ، تصحيف را "قهرمان شوخ و شنگ"شود كه  مي

ظير اين تشبيه را در قطعة ديگري از ناست.  ( نيز آمده772كه در ديوان )ص بدانيم، چنان

 : توان ديد ميقطران نيز 

جام مي بستان كه عيد فرّخ و جشن جم    11اي شهي كز مهر تو چون بهرمان گردد جمست

 است 

 ( 782)قطران،

 



 

 
 

  بر اهل شام شام هيبتروز روشن گردد از       گر به روز روشن اهل شام تيغت بنگرند 

 (218)عوفي،

قرينة تيغت )تيغ تو( در مصراع اوّل، مصراع دوم نيز بايد بيمت )بيم تو( باشد و  به     

 (. 772)نك: ديوان،هيبت وجهي ندارد. 

 

 در ازل شد جنگساز از هول آن زلزال زال     زال زر اندر ازل زلزال شمشير تو ديد 

 (218)عوفي،

( 756زال، ضبط ديوان )ص جنگساز شدن زال زر، خالي از معنا نيست، امّا به قرينة     

 تو و معناي بيت عبارت است: زال در ازل زلزال شمشير ترجيح دارد)= سپيدموي( خنگسار 

 را ديد و از آن رو از هول زلزال آن، خنگسار )سپيد موي( شد.  

 

دوستانت سال و مه  با الله و شمشاد    خار خاردشمنانت مانده روز و شب ميان  

 شاد 

 (216)عوفي،

و صحّت  بند اين ترجيعدر برد و استخدام كلمات متشابه رعالقة قطران به كابا توجّه به      

 ( آمده است. 751كه در ديوان چاپي )ص صحيح است "خار خوار"، معني مصراع

 

با بتان بغنو  و كام خويش در بستان   باده از گلگون رخان و سيمگون دستان ستان

 ستان 

 (216)عوفي،



 

 
 

كه در اين صورت  بند صحيح است بدون توجّه به بافت ترجيعاين صورت،  بابيت      

كه  ، امّا با توجّه به ايندر هر دو مصراع به معناي فعل امر بستان )= بگير( است "ستان"

جا نيز بايد  بند، از جناس مزدوج استفاده كرده است، در اين قطران در هر بيت از اين ترجيع

( مصراع 751ديوان چاپي )صوم، معناي متفاوتي داشته باشند. در مصراع اوّل و د "ستان"

 دوم را به اين صورت آورده است: 

 با بتان بغنو  به كام خويش در بستان ستان 

معناي متفاوتي با ستان در مصراع با ( پشت خوابيده ردر مصراع دوم )= ب ستان، جا در اين

 . به كار رفته استاوّل )= بگير( 

 

ا هاأللباب چاپي راه يافته بود و چه بسا بيشتر آن يم سهوهايي بود كه در لبابچه گفت آن     

ها پيش آمده باشد. در عين حال مواردي را  چيني و چاپ آن سال در مراحل دشوار حروف

األلباب، نسبت به ديوان چاپي قطران ترجيح دارد و گاهي  توان ديد كه ضبط لباب هم مي

 جمله: كند؛ از  غلط آن را تصحيح مي

گشت چون مرجان ز گل فرسنگ در فرسنگ   مينا رنگ رنگ شاخكرد از سنبل سپردن 

 سنگ 

 (755)ديوان،

 "رنگ". چگونه ممكن است، آمده است "رنگ مينا ،پاي"(، 217)صلباب األلباب در      

 از سنبل سپردن، شاخ را مينا رنگ كند، اگر اين كار با تخيّل شاعرانه طبيعي نيز )= بزكوهي(

تر است، هر چند بايد گفت كه صورت  است، طبيعياأللباب ضبط لباب كه  "پاي"باشد، 

 ( آمده است: 5582/ 8كه در عرفات العاشقين ) تصحيح بيت آن اس

 كرد از سنبل سرون و شاخ، مينا رنگ رنگ 



 

 
 

  كرد از كشتن خصمانش چون عنّاب ناب سرخ    تاب 22آسمان با او ندارد چون زند پرتاب

 (772،ديوان)

بيت در  با صورت. آمده است "كرد از ... شير"( 217)ص لباب األلبابمصراع دوم در      

ترجيح دارد. عرفات األلباب بر ديوان اين مصراع فاعل ندارد و ضبط لباب ديوان چاپي، 

شير كرد از "( 224سفينة شمس حاجي )صدر است.  "شير كرد"( نيز 8/5582العاشقين )

و  األلباب آمده كه با اندكي تفاوت مؤيّد ضبط لباب "عنّاب نابچون  خوردن خصمانش

 است. العاشقين عرفات 

 دشمنان را پر شرنگ از بيم تو ناكام كام  بزم و رزم و داد و دين تو بهرام رام اي به 

 (772ديوان،)

 گونه است:  اين (214لباب األلباب )صمصراع اوّل در      

 ام رامدوستانت روز بزم و رزم چون بهر

سازي  جا كه قطران اغلب به قرينه و هر چند كه ضبط ديوان چاپي نيز صحيح است، امّا از آن

ميان دو مصراع توجّه بسيار دارد، ذكر دوستان در مصراع اوّل به قرينة دشمنان در مصراع 

 تر است.  دوم، به سبك قطران نزديك

 

 ندال دال چبه روز از قامت  دشناسهند از كين تو       باز ن چيپالگر به شب ياد آورد  

 (751)ديوان،

 (،نام پادشاه الهور) "چيپال"( در مصراع اوّل به جاي 216)صلباب األلباب در      

كه قرينة چندال در مصراع دوم، مؤيّد آن است كه  آمده است. حال آن دشاه()نام پا "جندال"

در مصراع دوم به جاي  "شناسدباز ن"در مصراع اوّل نيز چندال صحيح است. عالوه بر آن 

 . است)تو(  فاعل مصراع دوم ممدوح ، چرا كهستصحيح ني "باز نشناسي"



 

 
 

  21سود خرّمي بزدود دود يارانتوز دل  جان خصمانت زيان در غم به طمع سود سود

 (751)ديوان،

 اين گونه آمده است:  (216لباب األلباب )صمصراع اوّل اين بيت در      

 ر غم به طمع سود سودجان خصمانت ز با

 است.  "ز بار غم"، تصحيف "زيان غم"ظاهراً 

 به روز بزم بگريد ز دست او دينار    ز دست او شمشير گريدبه روز رزم ب

 (126)ديوان،

است كه ضبط لباب األلباب ترجيح  "خنددب"اوّل در مصراع  (222)صلباب األلباب در      

 دارد. 

 

 به روز خواسته دادن نداند ايچ شمار   نداگر داو شمار زمين خلق شمار  

 (126ديوان،)

 ( مصراع اوّل بدين صورت آمده است: 222در لباب األلباب )ص     

 ...  شمار چرخ و شمار زمين بداند كرد

چه در آن  )و هر آن را چرخ و زمينشمار كه  آن بامعناي بيت عبارت است از: ممدوح 

در عين حال شمار بخشش خود را ندارد. ، و بخشيدن ن، امّا به روز خواسته داددارداست( 

نبوده  "شمار چرخ و شمار زمين بداند ليك"توان پرسيد كه آيا اين مصراع به صورت  مي

 است؟ 

 لباب األلباب از قطران در  اضافه هاي بيت



 

 
 

كه در لباب األلباب و در بخش شعر قطران اين دو بيت آمده است كه در  سخن آخر آن    

 چاپي او نيست: ديوان 

 به روز رزم تويي پشت صد هزار سوار  به روز بزم تويي شمع صد هزار ملك 

 (222)عوفي،

 . نيز آمده است كتابخانة ملّيموجود در ديوان قطران اين بيت در نسخة خطّي      

  ربه طبع با مي و رود و شكار بادت كا هميشه تا مي و رود و شكار دارد نام 

 (222)عوفي،

و احتمال آن  ايم يك از نسخ خطّي در دسترس قطران نيافته اين بيت را تا كنون در هيچ     

در قافيه آمده، در در ابيات پيشين اين قصيده  "كار"واژة هست كه از او نباشد، چرا كه 

 . شود و قافيه در شعر قطران كمتر تكرار مي است جا تكرار شده اين

 

 

 

 گيرينتيجه 

با صورتي تر و  گاه از ديوان چاپي منقّحآمده است، لباب األلباب در كه  قطرانابياتي از      

هاي  نسخه، ظاهراً سبب آنكه  تر است و گاه نيز سهوهاي آشكاري بدان راه يافته است كهن

اي است  شيوهو ديگر  اند به آن اشاره كرده مصحّحاناست كه محدود و مغلوط لباب األلباب 

ذكر هيچ نسخه بدلي در اين تذكره اند. گذشته از آن  ه كار بستهمصحّحان دانشمند كتاب بكه 

 سازد.  كتاب را دشوار مياين است و اين مسئله امكان داوري دربارة تصحيح  نشده



 

 
 

نوشتة كهني  ايد پذيرفت كه در تصحيح ديوان شاعراني نظير قطران كه دستهمه ببا اين      

هاي خطّي  ارز با نسخه تواند هم األلباب ميب لبامصحَّح از آثارشان در دست نيست، تذكرة 

 . واقع شودديگر مورد استفاده قرار گيرد و چه بسا مفيد 

 

 

 ها يادداشت

                                                             
 صفحة د(.  ،/ مقدّمة براون2:جلد1521)نك.عوفي،. 1
 تهر ثعالبي نگاشته شده اسالدّ ةيتيم ةپردازي به شيو از حيث عبارتتذكرة لباب األلباب، . 2

 (. 272-251:1581كوب، ين)زرّ
، تذكرة هفت اقليم امين احمد اوحدي بلياني عرفات العاشقيننويسان متأخّر نظير  . تذكره5

رازي، رياض الشّعراء علي قلي خان واله داغستاني، خزانة عامرة غالم علي خان آزاد 

هدايت اهلل الطهراني، مجمع الفصحاء رضا قلي خان  بلگرامي، ميخانة حسن بن لطف

 اند.  / ه، مقدّمة علّامه قزويني(. تحت تأثير آن قرار گرفته1: 1527)نك.عوفي،
ترين زمان تا عصر  زبان از كهن ، در برگيرندة ترجمة حال شاعران پارسيتذكرة بزم آرا. 7

ه.ق تأليف شده است و بنا به قول علّامه قزويني، مؤلّف  1222مؤلّف آن است كه در سال 

اب عوفي را بي كم و كاست استنساخ و گاه متن لباب األلباب را تلخيص  آن، لباب األلب

كرده است؛ از اين رو علّامه قزويني از اين كتاب به عنوان نسخة سوم در تصحيح اين تذكره 

 / صفحة ه(. 1: 1527استفاده كرده است )نك.عوفي،
نخجواني، با  ه.ش به همّت شادروان محمّد 1553. ديوان قطران نخستين بار در سال 3

و اكنون در گروه تصحيح متون فرهنگستان زبان  ستفاده از چند نسخه، تصحيح و چاپ شدا

 . و ادبي فارسي، در دست تصحيح است
. شرف الزّمان، از القاب متداول قرن ششم است كه برخي از فضال بدين نام خوانده 8

  (.712:1536)نك.فروزانفر،شدند  مي



 

 
 

                                                                                                                                                                  
لقب گرفته است كه علّت  "عضدي"ب در مجمع الفصحاء نيز قطران، . عالوه بر لباب األلبا4

كه در مجمع الفصحاء آمده است، مدّاحي عضد الدّوله است  اشتهار وي به اين نام چنان

در نقد اين سخن آن را سهو دانسته  درستي، ، به(. فروزانفر1/1883: 1562)نك.هدايت،

صاحب مجمع   يافته و قطران به گفتة ه.ق وفات 542است، چرا كه عضد الدّوله در سال 

ه.ق در گذشته است؛ بر اين اساس نزديك به يك قرن ميان وفات  783الفصحاء، در سال 

 (. 715:1536قطران و عضد الدّوله فاصله است )نك.فروزانفر،
. باب دهم شامل چهار فصل است: فصل اوّل در ذكر شعراي خراسان، فصل دوم در ذكر 6

هر، فصل سوم در ذكر شعراي عراق و فصل چهارم در ذكر شعراي غزنين و النّ شعراي ماوراء

بالد جبال كه شرح حال و شعر قطران در ذيل فصل سوم )عراق و نواحي آن( ذكر شده 

  است.
  (.1252و2/1221: 1585،)نك.صفا. 1

 بيت است.  26. اين قصيده در ديوان چاپي 12
كه در  ترين پادشاه آن سلسله است روّاديان و معروفابومنصور وهسودان پسر ممالن، از سلسلة . 11

شود؛ و  تاريخ طبري و ابن اثير و ابن مسكويه و ابن اسفنديار و در ديوان متنبّي، نامي از او برده مي

خواندند و قطران قريب شصت قصيده و قطعه در مدح او و پسرانش  او را با لقب امير اجلّ مي

 (. 162-147: 1543)نك.كسروي،. سروده است
 زنگ زدودن ماغ از آب در شعر خواجوي كرماني نيز آمده است: . 12

  زدايد ماغ وز آب آينه گون زنگ مي   فشاند ميغ بر آتش رخ گل آب مي

 (285)خواجو،ديوان،
اشعار قطران "اي ديگر با عنوان  . در مورد معناي بيت و صورت صحيح آن در مقاله15

 بدان پرداخته خواهد شد.    "تبريزي در تذكرة عرفات العاشقين
( )و نيز 755:1565خرخيز شهري است در تركستان )براي آگاهي بيشتر نك. لسترنج،. 17

 (. 224و186و138و155:1542نك.حدود العالم،



 

 
 

                                                                                                                                                                  
دو پاية جناس در كنار يكديگر آمده  و آن است كهاست از صنايع بديعي . جناس مكرّر، 13

 (. 1:1582باشند )رشيد وطواط،
جناس مردّد  و (572:1582كرّر را جناس مزدوج )شمس قيس رازي،. جناس م18

 . اند ( نيز گفته12:1582)رادوياني،
را  اِخ( نام راي كنوج است كه يكي از رايان و پادشاهان هند باشد، و سكندر او) فور. 14

  .كشت
 . ؛ ياقوت سرخ گرانمايه)اِ( بهرامن است كه ياقوت سرخ باشد مانهرَبَ. 16
كبودي مايل است و بعضي ه هري باشد فرومايه و كم قيمت و رنگش بجو. جمست: 11

طيبه نزديك است و گويند از ظرفي  ةسرخي مايل و معدن آن بمدينه گويند كبودي است ب

اي از آن سنگ  چند شراب خورده شود مستي نياورد و اگر پاره هر ،كه از آن سنگ بسازند

هاي  خواب ،ر شب در زير بالين اندازندت دهد و اگهمين خاصيّ ،در قدح شراب اندازند

عربي معشوق خوانند. و بعضي گويند ه را ب نيكو ببينند و از احتالم ايمن شوند و آن

 (. لعل )برهان جوهري است مانند

اين بيت قطران را بسيار دور توان انداخت. )برهان(.  نوعي تير كه آن ،تير پرتاب: پرتاب. 22

شاهد ديگر اين معني است.  آمده در لغت نامة دهخدان معني به عنوان شاهد مثال در ذيل اي

 در لغت نامة دهخدا اين بيت است: 

تو بركند بنياد صد حصن  ٔ  يك حمله       شمشير تو شير اوژند پرتاب تو پيل افكند

 حصين

 جوهري زرگر

 دود در اين معنا در ادب فارسي سابقه دارد: . . دود: غم و اندوه )برهان(21

 تر از من كه خشنود نيستدپدر ب       شتن پر از دود نيست ز كسر من 



 

 
 

                                                                                                                                                                  

 (185،دفتر هفتم،فردوسي)

 منابع

 

( . حدود العالم من المشرق إلي المغرب . تعليقات و . 1542تعليقات بر حدود العالم . )

مينورسكي . ترجمة مير حسين شاه . تصحيح و حواشي مريم مير احمدي ؛ غالمرضا 

 شگاه الزهرا ورهرام . تهران: دان

( . ديوان غزليّات خواجوي كرماني . به كوشش حميد 1547الدّين. ) خواجوي كرماني ، كمال

 مظهري . انتشارات خدمات فرهنگي كرمان 

 . چاپ سوم  تهران: اميركبير.  نقد ادبي . (1581، عبدالحسين ) كوب ينزرّ

 آتش . تهران:وشش احمد ( . ترجمان البالغه . به ك1582رادوياني ، محمّد بن عمر . )

 اساطير . چاپ دوم 

( .حدائق السّحر في دقايق الشّعر . به كوشش عبّاس اقبال 1582رشيد وطواط ، محمّد . )

  خانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالميكتابآشتياني . تهران: 

( . المعجم في معايير اشعار العجم . به تصحيح محمّد 1582شمس قيس رازي ، محمّد . )

  عبدالوهّاب قزويني . به كوشش محمّد تقي مدرّس رضوي . تهران: زوّاربن 

 دوم  جلد ( . تاريخ ادبيّات در ايران . تهران: فردوس .1585اهلل . ) صفا ، ذبيح

( . شاعران و شاعري در بهارستان جامي . مجموعة مقاالت 1565عابدي ، محمود . )

انديشي زبان و ادبيّات فارسي در سدة نهم . به كوشش سعيد حسام پور ؛ حسين ملكوتي   هم

 دانشگاه هرمزگان 

http://www.iketab.com/publishers.php?Module=SMMPBPublisher&SMMOp=PubDB&SMM_CMD=&PubId=1550


 

 
 

                                                                                                                                                                  

ن . جلد ( . لباب األلباب . به سعي و اهتمام و تصحيح ادوارد براو1527محمّد . )  عوفي ،

 اوّل 

(. شاهنامه . به كوشش جالل خالقي مطلق و ابوالفضل خطيبي  1568فردوسي ، ابوالقاسم . )

 تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسالمي . دفتر هفتم 

( . سخن و سخنوران . تهران: شركت سهامي انتشارات 1536الزّمان . ) فروزانفر ، بديع

 خوارزمي . چاپ سوم 

( . ديوان قطران تبريزي . از روي نسخة تصحيح شده . محمّد 1558. )قطران تبريزي 

 نخجواني . تهران: ققنوس 

 ( . شهرياران گمنام . تهران: مؤسّسة انتشارات امير كبير 1543كسروي ، احمد . )

هاي فارسي . تهران: انتشارات كتابخانة سنايي  ( . تاريخ تذكره1585گلچين معاني ، احمد . )

 . چاپ دوم 

هاي خالفت شرقي . ترجمة محمود عرفان . شركت  ( . سرزمين1565لسترنج ، گاي . )

 انتشارات علمي و فرهنگي . چاپ ششم 

( . مجمع الفصحاء . به كوشش مظاهر مصفّا . 1562هدايت ، رضا قلي بن محمّد هادي . )

 تهران: امير كبير . جلد اوّل . بخش سوم . چاپ دوم 


