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چكیده
ادبیات فارسی شیعه در طول تاریخ هرچند در خفا و خوف ،اما بهصورتی مستمر از قرن چهارم تا عصر صفویه جریاان داشا
و امروزه میتوانیم از میان جُنگها و دواوین چاپی و خطی با شاعران شیعهای آشنا شویم که گاه تنهاا ناامی از آنهاا در کناار
سرودههایشان بهجا مانده اس .همچنین در جُناگهای شیعی سروده هاایی منساوب باه شااعران نامادار یافا مایشاوند کاه
الزمس در درجه اول صح انتساب آنها به این شاعران با دالیل سبکشناسانه و نیز تحلیل محتوایی اشاعار ماورد ارزیاابی
قرارگیرد و سپس در صورت اثبات این انتساب،این نسخهها در تصحیح دواوین شعری لحاظ گردد .در این مجال به تحلیال و
توضیح درباره مناظرهای شیعی در قالبی نویافته منسوب به ناصرخسرو میپردازیم که در دو جُنگ خطی معاروف شایعی آماده
اس  .این مناظره که میان امام اول شیعیان امیرالمؤمنین و خلیفه اول در اثبات حقانیّ حضرت علی ،علیهالسالم صورت گرفته
اس از لحاظ ادبی و محتوایی قابل تأمل اس و برخالف بعضی از سرودهها در این مقوله ،در کمال ادب ،با تکیه بر اساتدالل
منطقی و مستندات قرآنی و روایی شکل میگیرد .نویسندگان ضمن مقابله دو نسخه و تصحیح این سروده در مورد شااعر ایان
سروده ،محتوای اشعار و جُنگهای شیعی معرفی شده سخن گفتهاند.
واژگان کلیدی :ناصرخسرو ،مناظره ،جُنگ شیعی

مقدمه
جریان شعر شیعه در طول تاریخ ادبیات فارسی به شکل مستمر ادامه داشته اس و باا وجاود محادودی هاایی کاه
حکوم ها و جریانهای فکری و سیاسی متعصب سنی برای شاعران شیعه ایجاد کردند آثار پراکنده باهجاا ماناده از
گذشته نشان می دهد که شاعران بزرگ و بسیاری از شاعران گمنام از ابراز ارادت به خاندان اهل بی و بیان معتقدات
شیعه خودداری نکردند .حجم زیادی از این اشعار بهجا مانده تا کنون از چشم محققاان و مصاححان پنهاان ماناده و
مغفول واقع شده اس  .یکی از دالیل اصلی این بیتوجهی آنس که بیشتر این شاعران از شهرت چندانی برخاوردار
نیستند و بخشی از این آثار از حیث ارزش ادبی و هنری با شاهکارهای ادبیات فارسی قابل مقایسه نیستند .اما امروزه
بر این نکته واقفیم که عالوه بر ارزش ادبی آثار بهجا مانده از ادوار گذشته ایان آثاار مایتوانناد باا رویکارد تحلیال
گفتمانی بازخوانی و تحلیل شوند و نتایج ارزشمندی را برای محققاان در حاوزههاای گونااگون فکاری باه ارمغاان
بیاورند .بازخوانی ادبیات شیعه میتواند ما را در فهم سیر فکری و باورهاای شایعیان در طاول تااریخ یااری کناد و
چالش های شیعه را به عنوان گروهی که از لحاظ سیاسی و تاریخی بیشتر در حاشیه بودند با سایر فرق در زمینههاای
گوناگون معرفتی ،سیاسی و اجتماعی نشان دهد .هم چنین وجود اشعار فراوان در حوزه ادبیات تشایع در طاول ادوار
شعر فارسی نشان میدهد که این ادبیات محصول روی کار آمدن قدرت صفویه و حمای های حکومتی نیس ؛ بلکه
در طول قرن های متمادی شعر شیعی آمیخته با شور و احساس و باورهای شاعران شیعه غالباً در فضایی تاریک که نه
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تنها انتظار پاداش و صله برای شاعر نبود بلکه ترس از مجازات سخ نیز دیده میشد.مجاااازاتهاایی چاون قطاع
زبااان و تبعید و  ...بهگونهای که برخی از این شاعااران با لقاب «اقاااطع اللسااان» شاناخته شاده بودند.زقزویناای
رازی )108 :1331،در این فضا بهجا ماندن اثر مستقل ادبیدر حوزه ادبیات تشیع حتی از شاعران بزرگبسایار مشاکل
بود مگر آنکه این سرودهها در البهالی سایر اشعار در دواوینو یا در کنار مدح خلفا و موضوعات دیگر مطارح مای-
شد .همچنین به احتمال زیاد بخشی از این ادبیات نیز حذف و سانسور شده و یا از بین رفته و همه اشعار بهجا مانده
از شاعرانی که تمایالت شیعی داشتند به دس ما نرسیده اس  .اما پارهای از اشعار بهویژه آن دسته از اشعاری مناقب
خوانان در میان عامه مردم میخواندند و مردم به خاطر میسپردند ونیز گهگاه توسط کاتبان در گوشاه و کناار نوشاته
می شد.با روی کار آمدن حکوم صفوی و آزادی شیعیان در ابراز عقایدشان این اشعار پراکنده توسط کاتبان در قارن
دهم به بعد در مجموعههایی گردآوری شد و جُنگهای ادبی شیعی شکل گرف و مناقبِ مناقابخواناان در جُناگ-
های ادبی تح عنوان «والی نامه»« ،معجزنامه»« ،قرباننامه» و غیره دیده شد.
سروده های بیشماری در مدح حضرت علی علیهالسالم و اهل بی ایشان دیده مایشاود کاه منساوب باه شاعرای
بزرگی نظیر مولوی ،سعدی ،شمس تبریزی و یا حتی ناصرخسرو میباشد که در دیوان جمعآوری شده یاا آثاار ایان
شعرا ردپایی از آنها نیس  .سرودهای سرشار از مبانی فکری تشیع در قاالبی بادیع منساوب باه ناصرخسارو در دو
جنگ ارزشمند شیعی دیده شده اس که در این پژوهش ضمن معرفی آن میخواهیم به دو سوال در مورد آن پاساخ
دهیم :نخس این که آیا این شعر از ناصرخسرو مشهورس ؟ و دوم این کاه ارزش محتاوایی -ادبای ایان شاعر در
چیس ؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا مشخصات نسخهشناسی دو جُنگ شیعی را معرفی میکنیم که ایان ساروده در
آنها دیده شده اس  .سپس به بررسی صحت و سقم شاعر این سروده پرداخته میشود و در نهایتت تحلیلتی از
این شعر شیعی ارزشمند ارائه میگردد.
.2مشخصات نسخهشناسی جُنگهای شیعی
یکی از این جُنگهای ادبی ،جُنگ ارزشمند  7887مجلس با نام «مجموعه اشعار در مناقب آل اطهار»اسا کاه در آن
اشعاری از نظام ،شوقی ،حسن کاشی ،سلیمی و لطف 1آورده شده اس  .تاریخ این جُنگ مشخص نیس  .مشخصات
این جُنگ عبارتس از:
 نوع کاغذ :قهوهای ،نوع خط :نستعلیق ،تعداد برگ 136 :برگ ،نوع جلاد :تیمااجی ،انادازهی جلاد25 ×15 :
رنگ جلد :قهوه ای .تزئینات نسخه از آرایش خاصی برخوردار نیسا وفقاط عنااوین آن شانگرف اسا .
کاتب در نگارش نسخه از دو مرکب قرمز و سیاه استفاده کرده اس .
2
یکی دیگر از این جُنگهای ادبای ،جُناگ ارزشامند  3528دانشاگاه تهاران باا ناام «جناگ علای بان احماد»اسا
کهمجموعهای از قصاید منقبتی از شاعران شیعه و گاه اهل تسنن در مدح ائمه معصومین باه ویاژه ماوال علای علیاه-
السالماس .تاریخ کتاب جنگ در انجامه نسخه ،روز جمعه  22ماه صفر سال  844ه.ق درج شده اس  .به نظار مای-
رسد تاریخ انجامه کتاب متناسب با تمام این جنگ نباشد ،چراکه در این جنگ شاعرانی متعلق به قرن دهم و یا حتی
اوایل قرن یازدهم اس تأملی در وضعی ظاهری و محتوایی نسخه نشان میدهد که این جنگ یکپارچاه نیسا و
به احتمال زیاد از دو بخش مجزا تشکیل شده اس  .بخش اول از آغاز تا صفحه  309و بخش دوم از صفحه  309تاا
انجامه کتاب .به نظر میرسد بخش اول این کتاب یعنی تا صفحه  309شامل شعر شاعران تا قرن دهام و اوایال قارن
یازدهم اس و بخش دوم کتاب یعنی از صفحه  309نسخه تا انتها متعلق به قرن نهم زسال )844ه.ق و شاامل شاعر
 .1احتماالً «لطفاهلل نیشابوری».
 .2این جنگ توسط نویسندگان تصحیح شده اس

و به زودی چاپ و منتشر خواهد شد.
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شاعران تا قرن نهم اس  .و گویا بعدها این دو بخش را به هم منضم کردهاند .با این توضیحات میتوان حدس زد که
این نسخه متعلق به اوایل قرن یازده اس .
مشخصات این جنگ عبارتس از:
 این جنگ در اندازه پانزده در بیس و پنج در قطع وزیری ،در  161بارگ هار صافحه در بیسا و یاک
سطر زمختلف) اس  .تعداد صفحات شماره گذاری شده  317صافحه اسا  .صافحاتی از ایان نساخه از
جمله آغاز این جنگ پیش از شماره گذاری صفحات افتادگی دارد و در نتیجه مطلع و گاه پایان بعضای از
اشعار نیس  .هم چنین بعضی از کلمات و به ندرت بعضی از ابیات این نساخه محاو شاده اسا  .مقدماه
کوتاه یک صفحهای به همراه فهرس دو صفحهای -که نام شاعرانی این مجموعه در آن ذکر شاده -بعادها
شاید توسط مالک کتاب به آغاز این جنگ افزوده شده اس  .در کنار انجامه مهری با متن «و القی علیاک
محبه منی  »1231مشاهده میشود .همچنین کاتب ،اشعار را با جدول کشیهای الجاورد و شانگرف و زر و
عناوین اشعار و نیز ابیاتی که در ترجیعبندها تکرار شده با شنگرف مشخص کرده اس .
.3شاعر این سروده کیست؟
برای استنباط اینکه شاعر این سروده کیس ابتدا بهترس به اطالعاات منادرج در خاود ساروده مراجعاه کنایم .در
جنگ  7887کتابخانه مجلس در بی آغازین ،شعر با تخلص «حج » ذکر شده اسا و در بیا پایاانی ناام شااعر
یعنی «ناصر» آمده اس  .برخالف بعضی از سرودهها که در این جنگها به دالیلی به شااعران و شخصایتهای بازرگ
نسب داده میشود و تنها در عنوان شعر ،نام شاعر آمده اس  ،مالحظه میکنیم در این سروده تخلص و نام شااعر در
دل سروده آمده اس  .اولین حدسی که میتوان زد این اس که شعر متعلاق باه «ناصرخسارو قبادیاانی» باا تخلاص
«حج » باشد .چنانکه میدانیم او همنام «ناصر» و هم تخلص «حج » را در اشعارش بسیار باه کاار بارده اسا .در
این مرحله به نظر میرسد شعر سروده ناصرخسرو مشهور اس ؛ چراکه «ناصرخسرو» شاعری شیعه اس و مداح آل
محمدزص) .برای اثبات این نظر سراغ همین شعر در نسخه دوم رفتیم عنوان ایان منظوماه در جناگ  3528دانشاگاه
تهران در برگ  299چنین آمده اسا  « :حجت امیرالمومنین علی کرماهلل وجهه سید ناصر خسرو»  .در این عنتوان
دو نكته قابل توجه است .یكی این که «حجت» در این عنوان چیست؟ آیا معنای واژگانی خود را دارد و یا ایتن
که تخلص شاعرست؟ با توجه به این که این شعر به طور کلی به بیان استدالالت و براهینی می پردازد کته دال
بر زعامت و امیری موال علی (ع) بر امت بعد از رسول گرامی(ص) است در نگاه اول لفظ «حجت» در عنوان به
معنی برهان میآید اما در این صورت بهتر بود عبارت به صورت « حجت امیرالمومنینی علی کترماهلل وجهته از
سید ناصر خسرو» ذکر میشد که این گونه نیست .از سویی در بیت اول این منظومه ،لفظ «حجت» آمتده استت
که با وجود ابهامی که در این بیت دیده میشود به نظر میرسد همان «تخلص شاعر» باشد.
کاااااه بودسااااا مااااار مرتضااااای را نخسااااا
ز حجاااا یکاااای نظاااام بشاااانو درساااا
بنابراین به نظر میرسد «حج » در عنوان این شعر تخلص شاعر باشد و «سید ناصرخسرو» به نوعی بادل از عباارت
قبل خود .اما انتساب «سید» به ناصر خسرو ذهن محقق را به خود مشغول میدارد که به واقع انتساب «سید» به ناصار
خسرو قبادیانی تا چه حد صح دارد؟
ایوانف شاید بر اساس رسالهای که با عنوان «رساله تاریخ وفاات اباومعین حکایم سیدناصرخساروعلوی» در دسا
داش «ناصرخسرو» را «سید» مایداناد.زمجتبایی ) 415 :1341،او فصال کوتااهی از کتااب خاود را باه ایان مسا له
اختصاص داده اس که «آیا ناصرخسرو «سید» بوده اس ؟» و در پایان این فصل به این نتیجه رسیده که ناصرخسارو
نه از روی تواضع خود را به خاندان امام علی زع) منتسب کرده بلکه در واقاع علاوی باوده اسا  .زبارتلس:1346،
)169
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مهدی محقق در کتاب تحلیل اشعار ناصر خسرو ،نسب علوی بودن زسیادت) ناصرخسرو را رد مایکناد .زمحقاق،
 .)333 :1342خلیلاهلل خلیلی از وثیقهای که متعلق به سنه  892ه.ق اس بخشی را نقال مایکناد کاه در آن عباارت
«سلطاناالولیا و برهاناالتقیا سید ناصرخسرو قدس سره» آمده اس  .زخلیلی افغانستانی)440 :1346 ،
گواه دیگر این که در جنگ خطی ای به نام خزائن القصیده در کتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره - 4992
شعری آمده با عنوان «سیّد ناصرخسرو فرماید قدس سره»  .این جنگ یک جنگ منقبتی شیعی استت کته حجتم
باالی اشعارش به منقبت اولیای دین میپردازد و متعلق به قبل از قرن یتازدهم استت .ذیتل ایتن عنتوان شتعر
معروف ناصرخسرو آمده است که میگوید:
مر اهل فضل و هنر را نه خام نادانرا(برگ )64
سالم کن زمن ای باد مر خراسانرا
بنابراین احتمال اینکه «سید ناصرخسرو» لقب «ناصرخسرو» معروف باشد را افزایش میدهد و احتمال اینکه شاعری
که ما تصحیح کردیم از ناصرخسرو معروف باشد را بیشتر میکند .زیرا بنا بر سه شااهد ذکرشاده لقاب ناصرخسارو
میتواند«سید ناصرخسرو» باشد حاال یا به گواه مداحی وی بر حضرت علی و اوالد او یا بناا بار سایادت او .محققاین
اشاره دارند که هنوز تمامی آثار ناصرخسرو جمع آوری نشده اس برتلس در کتاب ناصرخسرو و اسماعیلیان مدعی
شده اس که در انستیتو خاورشناسان شوروی یک نسخه خطای وجاود دارد کاه مجموعاه غازلهاای منساوب باه
ناصرخسرو در آن ضبط شده اس  .وی نیز معتقدس که کار جمعآوری قصاید ،غزلیاات و قطعاات ناصرخسارو از
جنگها ،بیاضها و تذکرهها هنوز خاتمه نیافته اس .زبرتلس)165 :1346،
اما با وجود همه این قرائن شواهدی وجود دارد که در انتساب این شعر به ناصرخسرو باید تردیاد کارد :یکای از آن
دالیل تازگی قالب این سروده اس که در میان اشعار ناصرخسرو چنین قالب و ابتکاری دیده نمیشود .هرچناد اتاه،
سرودهای در قالبی غریب یعنی قصیده مسمط از ناصرخسرو ذکر میکند که در یک نسخه خطی محفوظ در کتابخاناه
بودلیان زآکسفورد -انگلستان) موجود و مشتمل بر  33قطعه شش مصراعی اس .زتقوی :1348،نج) .
دلیل دیگر این که زبان این شعر ،فخام زبان ناصرخسرو را ندارد و در پارهای از موارد ضعف تألیف در آن دیاده
میشود .برای نمونه به ابیات زیر میتوان اشاره کرد.
که بود اس مر مرتااااضی را نخس
 ز حااااااااج یکی نظم بشنو درسبگو تا من از امتااااااان کیااااااام
 عاااالی گف پس من ز ام نیاامسر از چرخ هفتم تاااااااو بفراشتی
 سار از عااااامر و عنتر تو برداشتیهمین طور گه گاه شاعر در تنگنای قافیه قرار گرفته اس :
خااروش از درش بر فلااک میرسید
نشس او بجای رسااول مجااااید
تو بردی رسال بر انس و جااان
بقول نبی سیّاااد انس و جاااان
صف «مجید» برای رسول به احتمال زیاد تحمیل قافیه اس وناصرخسرو تاا ایان حاد مغلاوب قافیاه نیسا  .عادم
رعای قافیه در بی بعد نیز دالل بر ضعف شاعری دارد.
در تاریخ ادبیات شاعران متعددی با نام ناصر یا ناصرخسرو دیده میشوند .از آن جمله:
3و.1ناصر بَجهیی
ناصرالدین بجهیی که به ناصرالدین شیرازی و ناصر بَجهیی هم شهرت دارد از شاعران قرن هفتم و اوایل قارن هشاتم
هجری اس که در شعر« ناصر» تخلص میکرد.زصفا.1363،ج)645 :1/3
3و .2ناصرسیواسی
وی از فتیان قرن هفتم هجری اس و صاحب فتوتنامهای اس .زهمان)659،
3و .3ناصر بخاری
وی از شعرای شیعی قرن هشتم اس .زهمان،ج)995 :2/3
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3و .4محمد بن ناصر علوی
وی یکی از شعرای نیمه اول قرن ششم و از سادات جلیل غزنین بوده اس .عوفی او را جمالالدین محمد بن العلوی
نوشته اس  .سنایی دوس و معاصر او در شعری به وصف سیدمحمد ناصر علوی از شعرای غزنین میپردازد:
پااااس گااااذر کن بااااه سوی عااااالم روح
بگاااااذر از بااااااغ و راغ وقااااا صاااااابوح
حکماااااااااشان بر خاااااارد روان بیااااانی
تاااا امیااااران ملاااااک جاااااااااان بیاااااانی
گوهاااااار درج خااااااااندان بتاااااااااااول
خاااااااصه شمااااااع نبیااااااارگان بتاااااااول
عاااااااارق کاااااااااان نتیجاااااااه نبااوی
آن باااااااه جاااااااه بلنااااااد و رأی قااااااوی
شاخااااای از بیاااااااخ بااااااااغ تأییاااادی
درُی از باااااااحر مااااااااوج توحیاااااااااادی
خاااااارد از وصااف ماادح او قاااصر...
شااارف دیااان محاااامد نااااااااصاااار
(همان.ج)608 :2
3و .5ناصرخسرو اصفهانی735ه.ق متخلص به «شریف».
با توجه به این این که هیچ کدام از این شعرا نام « ناصرخسرو» و تخلص «حج » را ندارند احتمال این که این شاعر
متعلق به /انها باشد ،ضعیف اس .
احتمال دیگر که به نظر قویتر میآید اینس که این شعر متعلق به شاعری گمنام اس که به دالیلی نامعلوم ،از جملاه
برای محفوظ ماندن شعر خویش و یا به جه ترس از حکوم متعصب و سنّی عصار خاود ،ناام و تخلاص ناصار
خسرو را بر روی شعر خود نهاده اس  .اقدامی که در مورد سرودههای فراوانی در جنگهای شایعه صاورت گرفتاه
اس و گاه شاهد آنیم که اشعاری را با نام شاعران و حتی شخصی های بزرگ دیگری مثل فردوسی ،سعدی و حتی
ارسطالیس حکیم در این جُنگها درج میکنند.
.4ویژگیهای ادبی و زبانی اشعار
این شعر در قالب مثنوی سروده شده اس اما شاعر بعد از چند بی زتعداد ابیات بندها یکسان نیسا ) متناساب باا
فضای مناظره عین آیه یا روای را در شأن حضرت علی علیهالسالم میآورد بایآنکاه وزن شاعر را در نظار بگیارد.
آیات و احادیث در داخل روای منظوم قرار میگیرد و قابل حاذف و جاباهجاایی نیسا بناابراین بخشای از شاعر
محسوب میشود .این ویژگی در ادبیات فارسی بی بدیل اسا  .از لحااظ هناری شااید وجاود صانع «درج» و یاا
«تلمیح» ارزش بیشتری داشته باشند اما به نظر میرسد شاعر این شعر اهمی بیشتری برای اثباات باورهاای خاود از
طریق استناد به متن صریح آیات و احادیث قایل بوده اس و مناظره بیش از آنکه جنبه شاعرانه داشاته باشاد ارزش
کالمی و مذهبی دارد .چنانکه مالحظه میشود این استدالالت به اندازهای قدرتمند اس کاه در پایاان خلیفاه اول را
پشیمان و غمگین میسازد.
زبان شعر نشانههایی از قدم و کهنگی دارد؛ از آن جمله:
 استفاده از «مر» مفعول بیواسطه؛«شد» به معنی رف ؛«جوشیدن» به معنی خشمگین شدن؛ کاربرد «همی» و «ی» به نشانه ماضی استمراری ،مانند« :کردمی»« ،آزردمی»« ،بگزاردی» و. .....5مناظرهای مستدل و مستند
شاعر در این جنگ ماجرایی را مربوط به بعد از وفات پیامبر به نظم میکشد که خلیفه اول به نزد امیرالمومنین میآید
و عل کدورت خاطر ایشان را جویا میشود .این سوال منجر به مناظرهای خواندنی میان آن دو میشود که بر خالف
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حجت امیرالمومنین علی کرماهلل وجهه سید ناصرخسرو

1

بعضی از سرودهها ،در کمال ادب و استدالل منطقی و با تکیه بر مستندات قرآنی و روایی شاکل مایگیارد .محتاوای
شعر در کل دالل بر ترجیح موال بر خلیفه اول دارد که بر اساس فحوای کالم مایتاوان محتاوای شاعر را باه طاور
اختصار اینگونه طبقهبندی کرد:
ا.تصدیق واقعه «غدیرخم»؛
.2اشاره به فضائل حضرت که در قرآن کریم نقل شاده اسا  .نظیار؛ داساتان ساه روز روزه داری حضارت علای و
حضرت فاطمه و نازل شدن آیه قرآن« و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و اسیرا و یتیما»؛
 .3اشاره به فضائل حضرت که در احادیث آمده اس  .نظیر؛ الفتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار؛
 .4اشاره به حوادث تاریخی ،نظیر داستان لیله المبی  ،داستان فتح خیبر و خواندن نماز با پیامبر در دو قبله؛
.5اشاره به داستانهای عامیانه نقل شده در مورد حضرت .نظیر جنگ با پریان در چاه؛
.6اشاره به صفات حضرت نظیر علم و شجاع و سخاوت و پیش بودن ایمان وی بر همه صحابه.
لحن استداللگرای شاعر ،آرام و بهدور از الفاظ و تشبیهاتی توهینآمیز اس .تأکید شاعر بر روی این امر یعنی اثباات
والی موال بر اساس مأثورات ،منجر شده اس که فرم و قالب این شعر ویژگی خاص خاود را داشاته باشاد کاه در
هیچ یک از آثار ادبی نظیر آن را نیافتیم .یکی از امتیازات این سروده اینس که شاعر همه این فضائل و صفات نقال
شده را از زبان خلیفه اول اعتراف میگیرد .انتخاب ژانر مناظره فضای این سروده را منطقی تر و به دور از یک جانباه
نگری نموده اس  .همین طور شگرد دیگری که شاعر به کار می گیرد جایگزین نمودن لحن پرسشی به جاای لحان
خبری اس اس به گونه ای که طرف مقابل مجال برای پاسخگویی و اظهار نظر دارد .ابتکار دیگری که به شاعر باه
کار می گیرد و چنان که پیش از این ذکر شد در ادبیات فارسی بی نظیار اسا  ،درج دقیاق آیاات و احادیاث بادون
تصرف و بی اعتنا به وزن اس  .این ویژگی نیز قدرت استدالل را درین مبحث کالمی بیشتر می سازد.
.نتیجهگیری
شاعر این شعر هرکسی که باشد دغدغه فرهنگ تشیع را داشته و این سروده نشان دهنده عمق تفكرات قرآنتی و
حدیثی اوست .او سعی کرده بنا بر استدالل و با زبانی نرم و آرام ،با لحن پرسشی و در قالب مناظره بته اثبتات
امر والیت موال امیرالمومنین بپردازد .اهمیت این شعر شیعی که بیانگر فضائل و مناقب حضرت علی علیهالستالم
با تایید خلیفه اول است بیش از آنست که شاعر این شعر شیعی چه کسی باشد.
در این بخش از مقاله متن این سروده را که از روی نسخه  7887کتابخانه مجلس استنساخ و با نسخه  3528دانشاگاه
تهران مقابله شده اس  ،مالحظه میکنید:
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ز حجتتتتت یكتتتتی نظتتتتم بشتتتتنو درستتتتت

کتتتته بودستتتتت متتتتر مرتضتتتتی را نخستتتتت

بهنگتتتتتتتتتتام پی مبتتتتتتتتتتر باوفتتتتتتتتتتا

شتتتتنو تتتتتا چتتتته آمتتتتد بتتتتدو از قضتتتتتا

2

شتتتتتتتتتنیدم کتتتتتتتتته آن خاصتتتتتتتتتگیخدا

ز دنیتتتتتتتا شتتتتتتتد آن ستتتتتتتیّد رهنمتتتتتتتا

3

نكردنتتتتتتد دفتتتتتتنش ستتتتتته روز تمتتتتتتام
بكردنتتتتتتد ابتتتتتتتی بكتتتتتتتر را اختیتتتتتتتار

4

بجوشتتتتتتید یكبتتتتتتارگی ختتتتتتاص و عتتتتتتام
بگشتتتتتتتتتتند از صتتتتتتتتتاحب ذوالفقتتتتتتتتتار

علتتتتتتتی بتتتتتتتود و اوالد بتتتتتتتا او بهتتتتتتتم

ز بهتتتتتر محمتتتتتد بتتتتته تیمتتتتتار و غتتتتتم

5

نبتتتتتتتد خوردشتتتتتتتان و نتتتتتتته آرام تتتتتتتتن

ز هجتتتتتتر رستتتتتتول آن گتتتتتتزین زمتتتتتتن

 .1این شعر که در قالبِ خاص و بدیع سروده شده اس .در نسخه خطی شماره  7887مجلس شورای اسالمی فاقد عنوان اس
ذکر شده در نسخه 3528دانشگاه تهران درج شده اس .
 .2نسخه دانشگاه تهران :بدان صف بنا.
 .3نسخه دانشگاه تهران :ز اولیا زبقیه عبارت در متن محو اس ).
 .4جای این بی

و بی

قبلی در نسخه دانشگاه تهران جا به جا شده اس .

 .5نسخه دانشگاه تهران :فراق ......ل آن گزیده زمین.

و عنوان
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چتتتتتتو از دفتتتتتتن ستتتتتتیّد بپرداختنتتتتتتد

1

خلیفتتتتتتته ابتتتتتتتی بكتتتتتتتر را ستتتتتتتاختند

2

نشستتتتتتت او 3بجتتتتتتای رستتتتتتول مجیتتتتتتد

ختتتتتتروش از درش بتتتتتتر فلتتتتتتک میرستتتتتتید

بیامتتتتتتتد ابتتتتتتتی بكتتتتتتتر از امتحتتتتتتتان

بنتتتتتتتتزد ولتتتتتتتیّ ختتتتتتتتدای جهتتتتتتتتان

کتتته بتتتا 4متتتن چتتترا کتتتردهای ستتتر 5گتتتران

6

همتتتتتتی ترستتتتتتم از ایتتتتتتزد غیتتتتتتب دان

7

نبودستتتتتتت رغبتتتتتتت بتتتتتتدین 8کتتتتتتار در

نكتتتتتردم 9متتتتتن ایتتتتتن کتتتتتار را اختیتتتتتار

متتتترا بتتتتا چنتتتتین کتتتتار کتتتتردن چتتتته کتتتتار

کتتتتتته هرگتتتتتتز متتتتتترا ای شتتتتتتهنامور

 .1نسخه دانشگاه تهران ......... :آن  ..........سیّد چو پرداختند.
 .2نسخه دانشگاه تهران :امام

دگر جای  . ............زبقیه عبارت در متن محو اس ).

 .3نسخه دانشگاه تهران :نشسته.
 .4نسخه دانشگاه تهران :بر.
 .5نسخه دانشگاه تهران :دل.
 .6نسخه دانشگاه تهران :کردگار جهان.
 .7نسخه دانشگاه تهران :مرا هرگز ای سیّد .......زبقیه عبارت در متن محو اس ).
 .8نسخه دانشگاه تهران :درین.
 .9نسخه دانشگاه تهران :نکردیم.
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چتتتترا بتتتتا منتتتتی روز و شتتتتب خشتتتتمگین

چتتتته کتتتتردم بجتتتتای تتتتتو ای پتتتتا

نبایستتتتتتتت هرگتتتتتتتز امامتتتتتتتت متتتتتتترا

نختتتتتواهم کتتتتته باشتتتتتد کتتتتتدورت تتتتتترا

علتتتتی گفتتتتت کتتتتی داردت غتتتتدر 1سُتتتتود

تتتتترا ختتتتود دریتتتتن کتتتتار رغبتتتتت نبتتتتود

 .1بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن:عجز.

دیتتتتن
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چتتتتتترا برنشستتتتتتتی بجتتتتتتای رستتتتتتول

کتتتتته بهتتتتتره نتتتتتداری ز علتتتتتم و اصتتتتتول

چنتتتین گفتتتت ابتتتیبكتتتر بتتتا مرتضتتتتتتتی
کتتتتتته از مكرهتتتتتتای همتتتتتتین امتتتتتتتان

کتتتتته ایتتتتتن گفتتتتتته بِتتتتتد 2ستتتتتید انبیتتتتتا
3
نیابتتتتتتد خالصتتتتتتی کستتتتتتی در جهتتتتتتان

اگتتتتت تر آنتتتتتتتک 4از امتتتتتتتتان رستتتتتتتول

نكتتتتتتتردی کستتتتتتتی بیعتتتتتتتتم را قبتتتتتتتول

 .1در نسخه مجلس این بی
علی گف

و بی

قبل ادغام شده اس

کی داردت عجز سود

که بهره نداری ز علم و اصول.

 .2نسخه دانشگاه تهران :آن بگفته.
 .3نسخه دانشگاه تهران فاقد این بی
 .4نسخه مجلس ،زانکه.

به این شکل:

اس .
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متتتتن ایتتتتن کتتتتار هرگتتتتز کجتتتتا کردمتتتتی

دل چتتتتتون تتتتتتو شتتتتتاهی کتتتتتی آزردمتتتتتی

علتتتتی گفتتتتت پتتتتس متتتتن زِ امّتتتتت نتتتتیم

بگتتتتتتو تتتتتتتا متتتتتتن از امتتتتتتتان کتتتتتتیم

چتتتته گتتتتویی تتتتتو از ایتتتتن 2رفیقتتتتان متتتتن

وزیتتتتتتتن جملتتتتتتته دوستتتتتتتتداران متتتتتتتن

ز ستتتتتتتلمان و 3بتتتتتتتوذر ز عمتتتتتتتار و زاد

ز مقتتتتتتتتتداد و آن مالتتتتتتتتتک پتتتتتتتتتا زاد

ز ستتتتتتتتعد عبتتتتتتتتاد و 4ز انصتتتتتتتتاریان

امتتتتتتتان‹‹››300

 .1نسخه دانشگاه تهران :نیازردمی
 .2نسخه دانشگاه تهران :گزین و.
 .3بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن فاقد «واو» اس .
 .4نسخه دانشگاه تهران :سعد عباده ز.

نبودنتتتتتتد ایتتتتتتن قتتتتتتوم از
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1

چنتتتتین گفتتتتت ابتتتتی بكتتتتر بتتتتا مرتضتتتتی

کتتتته ایتتتتن قتتتتوم هستتتتت امّتتتتت مصتتتتطفی

علتتتی گفتتتت پتتتس چتتتون چنتتتین بتتتود کتتتار

امامتتتتتتتت چتتتتتتترا کتتتتتتتردهای اختیتتتتتتتار

علتتتتتتی داد ستتتتتتوگندها بتتتتتتیشتتتتتتمار

کتتته برگتتتو بتتته پتتتیش متتتن ایتتتن جملتتته کتتتار

تتتتتتتو دریتتتتتتای علمتتتتتتی بعتتتتتتالم درون

تتتتتو بتتتتودی متتتتر ایتتتتن خلتتتتق را رهنمتتتتون

2

تتتتتتو ایمتتتتتان بتتتتته پتتتتتیش متتتتتن آوردهای

در 3استتتتتتالم از متتتتتتن ستتتتتتبق بتتتتتتردهای

مستتتتتتلمان ز متتتتتتادر تتتتتتتو زادی بگتتتتتتو

بگتتتتو

 .1بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن :که این قوم از ام
 .2در نسخه دانشگاه تهران این بی

و بی

مصطفی.

بعدی جا به جا شده اس .

 .3نسخه دانشگاه تهران :تو.
 .4احتماالً جوابی.
 .5نسخه دانشگاه تهران ...................... :مجو.

بگتتتتو پتتتتیش متتتتن تتتتتو جتتتتوا

4

5
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ابتتی بكتتر 1گفتتت ایتتن شتترف مرتراستتت تراستتت

تتتتتتویی ستتتتتابق دیتتتتتن و ایتتتتتزد گواستتتتتت

بتتتتتدو گفتتتتتت بتتتتتار دگتتتتتر مرتضتتتتتی

کتتته هتتتر چتتته از تتتتو پرستتتم بحتتتق ختتتدا

بگتتتتتو راستتتتتت بتتتتتا متتتتتن مكتتتتتن داوری

کتتتته متتتتن از تتتتتو ختتتتواهم همتتتتی داوری

2

ز بهتتتتتتتر نبتتتتتتتی ستتتتتتتیّد کاینتتتتتتتات
شتتتتتب غتتتتتار بتتتتتر 4بستتتتتتر مصتتتتتطفی

تتتتتو بتتتتردی بتتتتر آن قتتتتوم مشتتتتر بتتتترات
تتتتتتتو خفتتتتتتتی بجتتتتتتای نبتتتتتتی بتتتتتترمال

3

5

تتتتترا دیتتتتد بوجهتتتتل بتتتتر جتتتتای ختتتتوا

کتتته بگریختتتت آن شتتتب بگتتتو ایتتتنجتتتوا

تتتتتو کتتتتردی بجتتتتای نبتتتتی جتتتتان فتتتتدا

زِ بهتتتتر تتتتتو جبرئیتتتتل کتتتترد ایتتتتن نتتتتدا

ال فتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار

6

تتتتتترا گفتتتتتت ستتتتتیّد بتتتتته روز غتتتتتدیر

در آن روز پتتتتتتتتیش صتتتتتتتت یر و کبیتتتتتتتتر

 .1نسخه دانشگاه تهران :ابوبکر.
 .2بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن فاقد این بی

اس .

 .3نسخه دانشگاه تهران :بر این قوم مشرک تو بر . ......زبقیه عبارت در متن محو اس ).
 .4نسخه دانشگاه تهران :در.
 .5نسخه دانشگاه تهران فاقد این بی

اس .

 .6نسخه دانشگاه تهران فاقد این عبارت اس .

 / 14نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

تتتتتترا بتتتتتود در دیتتتتتن چنتتتتتین رایتتتتتتی
اِنّما ولیّكم اهلل و رسوله

ز بهتتتتتتر تتتتتتتو آمتتتتتتد چنتتتتتتین آیتتتتتتتی

1

تتتتتتو بتتتتتودی کتتتتته در حجتتتتتر مصتتتتتطفی

تتتتتتترا گفتتتتتتت آنتتتتتتروز ستتتتتتیّد دعتتتتتتا

ز بهتتتتر تتتتتو برگشتتتتت ختتتتور بتتتتر ستتتتما

2

ز بهتتتتتر تتتتتتو موقتتتتتوف شتتتتتد آفتتتتتتا .

3

کتتتتته تتتتتتا فتتتتترد حتتتتتق را بكتتتتتردی ادا
بفرمتتتتتتتان جبّتتتتتتتار فتتتتتتترد وهتتتتتتتا

متتتتتتتتتقابل تتتتتتتتترا کتتتتتتترد بتتتتتتتتا

ز بهتتتتتتتتتتر تتتتتتتتو گفتتتت اینننیتتتتتتتتتن

انبیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

مصطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفا

 .1نسخه دانشگاه تهران فاقد این عبارت اس .
 .2این قطعه از شعر در نسخه دانشگاه تهران آشفته و بسیاری از ابیات آن افتاده اس  .متن نسخه دانشگاه تهران به این صورت اس :
تااو بااودی کااه در حجااره مصااطفی
تااارا گفاا ساااید باااه روز غااادیر

تااارا گفااا آناااروز ساااید دعاااا
در آن بااایش روز صاااغیرو کبیاااار

تااویی شااهر علاام نباای را چااو در

تاارا باااود از مصااطفی ایااان خبااار

بشاااارت تااارا داد سااایّد چناااین
تاارا بااود در دیااان چنااین رایتااای

تاارا کاارد تشااریف رب نالمعااین
ز بهااار تاااو آماااد چناااین آیتااای

ان ا َ ملنّاای رسااول

تاارا بااود در پاایش او ایاان قبااول

بدساا تااو باشااد جااواز بهشاا
تااو باشاای قساایم نعاایم و جهاایم

پیمبااار فعاااالی فرشاااته سرشااا
زِ بهر تو کر  .......ایان رساول کاریم

ز بهاار تااو گف ا

 .3نسخه دانشگاه تهران :برایتو باز آمدس

آفتاب.
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انت منی بمنزلﺔ هارون من موسی

1

تتتتتتو نتتتتتوحی بشتتتتتكر و چتتتتتو آدم بعلتتتتتم

چتتتتو یحیتتتتی بزهتتتتد و چتتتتو عیستتتتی بتتتتدم

بگتتتتتاه فصتتتتتاحت تتتتتتوئی چتتتتتون کلتتتتتیم

خردمنتتتتتتد و فاگتتتتتتل بتتتتتتزرگ و حكتتتتتتیم

تتتتتتو بتتتتتودی کتتتتته در2حجتتتتتر مصتتتتتطفا

بتتتتتتوقتی کتتتتتته بتتتتتتد ستتتتتتید انبیتتتتتتا

متتتتر او را ز بهتتتتر تتتتتو بتتتتد ایتتتتن نظتتتتر

4

انت گار

بالمضربین و رامح بالرمحین

3

تتتتتترا گفتتتتتت اِّنتتتتتی تتتتتترا ایتتتتتن خبتتتتتر

5

6

بشتتتتتتتارت تتتتتتتترا داد ستتتتتتیّد چنتتتتتتتین

تتتتتتتترا بتتتتتتتود تشتتتتتتتریف ر المعتتتتتتتین

تتتتتتتتتتتو بتتتتتتتتتتتودی ز اولتتتتتتتتتاد و از

منتتتتتم ز 7اهتتتتتل بیتتتتتت نبتتتتتی بتر کتتران

ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانهدان
تتتتتو دادی ستتتته شتتتتب در ره دیتتتتن طعتتتتام

ز بهتتتتر تتتتتو آمتتتتد ز حتتتتق ایتتتتن کتتتتالم

و یطعمون طعام علی حبه مسكیناً و یتیماً و اسیراً

8

تتتتتو بتتتتا متتتتاه تابنتتتتده گفتتتتتی ستتتتخن

بگتتتتتتتو آشتتتتتتتكارا و پنهتتتتتتتان مكتتتتتتتن

بتتتتترای تتتتتتو شتتتتتد شتتتتتمس در انتظتتتتتار

تتتتتو بتتتتودی نبتتتتی را بتتتته هتتتتر کتتتتار یتتتتار

 .1نسخه دانشگاه تهران فاقد این عبارت اس .
 .2نسخه دانشگاه تهران :تویی آنکه چون.
 .3نسخه دانشگاه تهران :بر.
 .4نسخه دانشگاه تهران :ترا گف

آل و ترا هس

 .5نسخه دانشگاه تهران فاقد این عبارت اس .
 .6نسخه دانشگاه تهران :رب العالمین.
 .7بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن :از.
 .8نسخه دانشگاه تهران فاقد این عبارت اس .

این خبر.
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تتتتتو کتتتتردی بشمشتتتتیر استتتتالم راستتتتتت

زِ بعتتتتتد نبتتتتتی منبتتتتتر او تتتتتتو راستتتتتت

تتتتتو بتتتتودی کتتتته خیبتتتتر گشتتتتادی بتیتتتت

ز تیتتتتت تتتتتتو کردنتتتتتد ایشتتتتتان دریتتتتت

ستتتتتر از عمتتتتتر و عنتتتتتتر تتتتتتو برداشتتتتتتی

ستتتتتر از چتتتتترب هفتتتتتتم تتتتتتو بفراشتتتتتتی

1

تتتتتو بتتتتردی رستتتتالت بتتتتر انتتتتس و جتتتتان

تتتتتتو رفتتتتتتی رستتتتتالت تتتتتتو بگتتتتت اردی

امامتتتتتت 2بتتتتتر ایشتتتتتان تتتتتتو بستتتتتپاردی

ز بتتتتتیم تتتتتتو ایشتتتتتان مستتتتتلمان شتتتتتدند
تتتتتتترا بتتتتتتر3نشتتتتتتاندند در 4منجنیتتتتتتق

بدستتتتتت تتتتتتو از اهتتتتتل ایمتتتتتان شتتتتتدند
نبتتتتتی را تتتتتتو بتتتتتودی همیشتتتتته رفیتتتتتق

بقتتتتتتتول نبتتتتتتتی ستتتتتتتید کتتتتتتتاردان

5

ز بهتتتتتر تتتتتتو بستتتتتتند عقتتتتتد بتتتتتتول

تتتتتتتتتتویی رازدار ختتتتتتتتتدا و رستتتتتتتتتول

6

دو فرزنتتتتتد همنتتتتتون حستتتتتین و حستتتتتن

چتتتتو جبریتتتتل متتتتر آوریتتتتد 7از بهشتتتتت

ز بهتتتتتر 8نبتتتتتی صتتتتتدر نیكتتتتتو سرشتتتتتت

تتتتتو ختتتتوردی از آن متتتتر بتتتتا مصتتتتطفی
تتتتتتتتویی شهتتتتتتر عتتتتلتتتتتتم نبتتتتتتتی را
10
مدینهدرالعلم و علی بابها
انا
چتتتو

9

تتتتتترا بتتتتتود ایتتتتتن دولتتتتتت از ذوالمتتتتتنن

 .1بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن :انس و جان.
 .2نسخه دانشگاه تهران :امان .
 .3نسخه دانشگاه تهران :در.
 .4بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن:بر.
 .5نسخه دانشگاه تهران :تو بودی همیشه نبی را رفیق.
 .6نسخه دانشگاه تهران :از دول

ذوالمنن.

 .7نسخه دانشگاه تهران :آورد مرغ .
 .8نسخه دانشگاه تهران :بنزد.
 .9نسخه دانشگاه تهران :ز ایزد ترا خواس

اندر دعا

 .10نسخه دانشگاه تهران فاقد این عبارت اس .

تتتتتتترا گفتتتتتتت آنتتتتتتروز ستتتت تیّد دعتتتتتتا
تتتتتترا بتتتتتتتتود از مصتتطفتتتتتی ایتتتتتن
خبتتتتتتر
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بدستتتتتت تتتتتتو باشتتتتتد جتتتتتواز بهشتتتتتت

پیمبتتتتتتر خصتتتتتتالی فرشتتتتتتته سرشتتتتتتت

تتتتتتو باشتتتتتی قستتتتتیم جحتتتتتیم و نعتتتتتیم

ز بهتتتتر تتتتتو گفتتتتت ایتتتتن رستتتتول کتتتتریم

علتتتتی حبّتتتته جنتتتتﺔ قستتتتیم النتتتتار و الجنتتتتﺔ

وصتتتیّ المصتتتطفی حقتتتا امتتتام االنتتتس و الجتتتان

1

تتتتتترا در دهتتتتتان کتتتتترد ستتتتتیّد زبتتتتتان

تتتتتتو کتتتتتردی علتتتتتوم نبتتتتتی را بیتتتتتان

2

تتتتتو بتتتتر کتتتتتف احمتتتتد نهتتتتادی قتتتتدم

بدستتتتتت تتتتتتو دادنتتتتتد تیتتتتت و علتتتتتم

تتتتترا هستتتتت عصتتتتمت عنتتتتان بتتتتر عنتتتتان

ز مهتتتتتر تتتتتتو یابنتتتتتد ز آتتتتتتش امتتتتتان

تتتتو رفتتتتی بتتته چتتته در بتتته جنتتتگ پتتتری

تتتتتتتتو کتتتتتتتردی میتتتتتتتان پتتتتتتتری داوری

بتتتته دو قبلتتتته بتتتتا مصتتتتطفی یتتتتک نمتتتتاز
بتتتتته فتتتتتردوس اعلتتتتتی ختتتتتدای قتتتتتدیر

تتتتتتو گفتتتتتتی بتتتتته پتتتتتیش خداونتتتتتد راز
تتتتتترا وعتتتتتده دادستتتتتت ملتتتتتک کثیتتتتتر

چتتتتتو جعفتتتتتر تتتتتتو داری بتتتتترادر بفتتتتتر
همتتتتتی پتتتتترّد 3انتتتتتدر بهشتتتتتت بتتتتترین

کتتتتته از حكتتتتتم یتتتتتزدان بتتتتترآورد پتتتتتر
ورا هستتتتتتت رگتتتتتتوان انتتتتتتیس و قتتتتتترین

5

بقتتتتترد 6پیمبتتتتتر تتتتتتو بتتتتتودی گتتتتتمان

تتتتتو بتتتتودی بتتتته پتتتتیش همتتتته7یتتتتاوران

کتتتتته بودنتتتتتد جملتتتتته همتتتتته مومنتتتتتان

رستتتتتتول گتتتتتتزین وعتتتتتتدهای داده بتتتتتتود

قتتتتراری کتتتته بتتتتا خلتتتتق بنهتتتتاده بتتتتود

شتتتتتنو تتتتتتا بختتتتتوانم یكایتتتتتک 8تمتتتتتام

رستتتتتتتانم شتتتتتتتما را سراستتتتتتتر پیتتتتتتتام

9

تتتتتتتویی قاتتتتتتتل 10جملتتتتتته مشتتتتتترکان

تتتتتتو بتتتتتودی عتتتتتدوی همتتتتته فاستتتتتقان

تتتتتتو ختتتتتواهی زدم تیتتت ت بتتتتتر مشتتتتترکین

تتتتتترا متتتتتژده دادستتتتتت ایتتتتتزد چنتتتتتین

تتتتتویی قاگتتتتی دیتتتتن و صتتتتدر جهتتتتان

ال یحبک اال مؤمن تقی و ال یب ضک اال منافق شقی
تتتتتتتویی بتتتتتتا

11

ستتتتتتبطین و زوج بتتتتتتتول

 .1نسخه دانشگاه تهران فاقد این عبارت اس .
 .2از این بی

تا پنج بی

بعدی در نسخه دانشگاه تهران نیامده اس .

 .3نسخه دانشگاه تهران :گف .
 .4نسخه دانشگاه تهران :ترا گش

رضوان زمین و قرین.

 .5بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن :حیدر چنان.
 .6نسخه دانشگاه تهران :بعرض.
 .7نسخه دانشگاه تهران :نزد.
 .8نسخه دانشگاه تهران :کنون آن.
 .9نسخه دانشگاه تهران :شما را رسانم سراسر.
 .10نسخه دانشگاه تهران :قاطع.
 .11نسخه دانشگاه تهران فاقد این عبارت اس .

4

تتتتتتو باشتتتتتی ز بعتتتتتد وفتتتتتات رستتتتتول
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تتتتتو حاگتتتتر 1بتتتتدی انتتتتدر آختتتتر ستتتتخن

تتتتترا گفتتتتت ستتتتید کتتتته غستتتتلم بكتتتتن

تتتتتتو تقریتتتتتر علتتتتتم نبتتتتتی کتتتتتردهای

تتتتتتو دایتتتتتم غتتتتتم مصتتتتتطفی ختتتتتوردهای

محمتتتتتد کتتتتته بتتتتتد مرستتتتتل مرستتتتتالن

تتتتتتترا گفتتتتتتت میتتتتتتر همتتتتتته مؤمنتتتتتتان

2

بتتتتته دنیتتتتتی و عقبتتتتتی علتتتتتمدار ختتتتتویش
تتتتتتترا بتتتتتته ز متتتتتتن پتتتتتتیش او آبتتتتتترو

بتتتتتته مستتتتتتجد درون ستتتتتتیّد نتتتتتتامور

بتتتتتتتتترآورد درهتتتتتتتتتا مگتتتتتتتتتر آن دو در

یكتتتتتتی درهتتتتتتم از بهتتتتتتر خیرالبشتتتتتتر

ز بهتتتتتتتر تتتتتتتتو بگشتتتتتتتاد آن در دگتتتتتتتر

کتتتتتتتوتاه کتتتن

تتتتتتتو گفتتتتی ز بعتتتد نبتتتتتی ایتتتن سختتتتتتن

تتتتتتتترا گفتتتتتتتت آن آفتتتتتتتتا قتتتتتتتریش
تتتتتتویی ابتتتتتن عتتتتتم و تتتتتتو دامتتتتتاد او

حدیتتتتتتن انتتتدرین بتتتا
لو کشف ال طاء ما زددت یقینا

3

گتتتتتر ایتتتتتن پتتتتتردهی غیتتتتتب را بتتتتتردرم

بعبتتتتتترت درو 4بنشتتتتتتم یقتتتتتتین بنگتتتتتترم

بعلمتتتتتی کتتتتته واقتتتتتف شدستتتتتتم بتتتتتر آن

نگتتتتتتردد زیتتتتتتاده نتتتتتته نقصتتتتتتان از آن

تتتتتترا گفتتتتتت یوفتتتتتون بالنتتتتت ر حتتتتتق
تتتتتتویی همنتتتتتو ستتت تیّد بعلتتتتتم و نستتتتتب

همتتتتته باطلنتتتتتد و تتتتتتو بتتتتتر راه حتتتتتق
بتتتتتروزی کتتتتته ایتتتتتن آیتتتتتت آمتتتتتد ز ر

یا ایها ال ین آمنوا اذا ناجیتم الرسول

5

تتتتتتتتو دادی بتتتتتتته درویتتتتتتتش آن دو درم

 .1بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن :آخر.
 .2نسخه دانشگاه تهران :تویی خویش و بن عم داماد او.
 .3نسخه دانشگاه تهران فاقد این عبارت اس .
 .4بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن :دو سر را.
 .5نسخه دانشگاه تهران فاقد این عبارت اس .

بنتتتتتتتتزد نبتتتتتتتتی ستتتتتتتتیّد محتتتتتتتتترم

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 19 /

تتتتتتو کتتتتتردی بتتتتتدان ده درم ده ستتتتتوال

 .1نسخه دانشگاه تهران :نصرت.

تتتتتترا بتتتتتود ایتتتتتن دولتتت تت 1از ذوالجتتتتتالل
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تتتتتو بتتتتودی کتتتته در وقتتتتت عقتتتتد بتتتتتول

تتتتتترا گفتتتتتت در پتتتتتیش یتتتتتاران رستتتتتول

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 21 /

رجل االسالم و ارجل االعنداً

1

 .1نسخه دانشگاه تهران فاقد این عبارت اس .
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تتتتتتو را بتتتتتود ناصتتتتتر ختتتتتدای جلیتتتتتل

تتتتتتو اشتتتتتتر خریتتتتتدی ختتتتتود از جبرئیتتتتتل

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 23 /

بمیكائیتتتتتتل اشتتتتتتتر تتتتتتتو بفروختتتتتتتی

تتتتتتتو از مصتتتتتتطفی دانتتتتتتش آمتتتتتتوختی

 / 24نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

تتتتتو بتتتتودی ز یتتتتک نتتتتور بتتتتا مصتتتتطفی

تتتتتترا بتتتتترد بتتتتتا خویشتتتتتتن در عبتتتتتا

 .1نسخه دانشگاه تهران :بمیکائیل  ...........تو کردی بها ترا برد با خویشتن در عبا.

1

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 25 /

تتتتتتتو توریتتتتتتت و انجیتتتتتتل داری ز بتتتتتتر

تتتتتترا از زبتتتتتور استتتتتت و فرقتتتتتان خبتتتتتر
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چتتتتته گتتتتتویی تتتتتترا فختتتتتر از انبیاستتتتتت

 .1احتماالً «عصم

از اولیاس ».

بتتتتته پتتتتتاکی تتتتتترا عصتتتتتمت اولیاستتتتتت

1

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 27 /

دو فرزنتتتتتتتد تتتتتتتتو ستتتتتتتیّد نامتتتتتتتدار

بپروردشتتتتتتتتان روز و شتتتتتتتتب در کنتتتتتتتتار
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همتتتتتی گفتتتتتت ایتتتتتن حیتتتتتدر نتتتتتامجو

 .1نسخه دانشگاه تهران :سید نامدار.

1

نشستتتتتتتتتته ابتتتتتتتتتوبكر در پتتتتتتتتتیش او

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 29 /

بتتتتته هتتتتتر منقبتتتتتت 1حیتتتتتدر مرتضتتتتتا

 .1نسخه دانشگاه تهران :به هر منصب.
 .2بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن :باصفا.

2

بتتتتتتتتتتدو داد بستتتتتتتتتتیار ستتتتتتتتتتوگندها
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کتته برگتتو بتته پتتیش متتن ایتتن جملتته راستتت

 .1نسخه دانشگاه تهران :که گفتم تراس

کتتتته ایتتتتن منقبتهتتتتا بجتتتتز متتتتن کراستتتتت

1

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 31 /

چتتتتو بشتتتتنید ابتتتتی بكتتتتر 1قتتتتول علتتتتی

 .1نسخه دانشگاه تهران :ابوبکر.
 .2بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن :به پیش.

بگریتتتتتته درآمتتتتتتد بتتتتتتهنتتتتتتزد 2ولتتتتتتی
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بتتتتتدو گفتتتتتت کتتتتتای حجتتتتتت کردگتتتتتار

 .1نسخه دانشگاه تهران :بود.

متتتترا بتتتتتا چنتتتتتین منقبتهتتتتتا چتتتتته 1کتتتتتار

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 33 /

تتتتتتوئی نفتتتتتس معصتتتتتوم و شتتتتتیر التتتتته

 .1نسخه دانشگاه تهران :سر اله.

1

متتتتترا کتتتتتی بتتتتتود اینننتتتتتین دستتتتتتگاه
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کنتتتون هتتتر چتتته گفتتتتی همتتته آن تراستتتت

 .1نسخه دانشگاه تهران :کراس .

خداونتتتتتتد بتتتتتتر گفتﺔ متتتتتتن گواستتتتتتت

1

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 35 /

پشتتتتتیمانم از کتتتتتار و کتتتتتردار ختتتتتویش

 .1نسخه مجلس فاقد این بی

اس .

گشتتتتتایم بنتتتتتزد تتتتتتو استتتتترار ختتتتتویش

1
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کتتتته متتتتن پتتتتای بتتتتر منبتتتتر مصتتتتطفی

 .1نسخه دانشگاه تهران :گشایم.

نستتتتتایم 1دگتتتتتر تتتتتتا بتتتتتروز

قضتتتتتا‹‹››304

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 37 /

ستتتتتتتزاوار محرابتتتتتتتو منبتتتتتتتر تتتتتتتتویی

چتتتتو بتتتتر شتتتتهر علتتتتم نبتتتتی در تتتتتویی
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ز منتتتتت سپاستتتتی تتتتتو بتتتتر متتتتن نهتتتتی

1

متتتترا امشتتتتبی 2گتتتتر تتتتتو مهلتتتتت دهتتتتی

 .1نسخه دانشگاه تهران :سپاس ازین بر سر  . .......زبقیه عبارت در متن محو اس ).
 .2بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن :یک شبم.

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 39 /

ستتتتتتتپارم بتتتتتتتتو بامتتتتتتتدادان پگتتتتتتتاه

 .1نسخه دانشگاه تهران :سپارم بدو بامداد و پگاه

بتتتتدین ملتتتتک و منصتتتتب تتتتتویی پادشتتتتاه

حق بر جای منصب همین جایگاه.

1
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بگفتتتتت ایتتتتن و از مرتضتتتتی عتتت ر خواستتتتت

 .1نسخه دانشگاه تهران :از دیگر اصحاب خواس .

کتتته ایتتتن جتتترم متتتر دیگتتتر اصتتتحا

راستتتت

1

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 41 /

بیندیشتتتتتم ایتتتتتن کتتتتتار بتتتتتا خویشتتتتتتن

 .1نسخه دانشگاه تهران :بنزد تو باز آیم

بیتتتتتایم بتتتتته نتتتتتزد تتتتتتو 1ای بوالحستتتتتن
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علتتتی گفتتتت رو هتتتر چتتته ختتتواهی بكتتتن

 .1بر اساس نسخه دانشگاه تهران ،متن :علی گف

1

کوتاه کن رو سخن.

کتتته حجتتتت گتتترفتم کنتتتون بتتتر تتتتو متتتن

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 43 /

دژم گشتتتتتت بتتتتتوبكر از کتتتتتار ختتتتتویش

 .1نسخه دانشگاه تهران :بترسید از کار و کردار خویش

پشتتتتتیمان شتتتتتد آن دم ز کتتتتتردار ختتتتتویش

1
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بتتتتترون رفتتتتتت آنتتتتتدم ز پتتتتتیش علتتتتتی

دگتتتتتر بتتتتتاز نامتتتتتد بتتتتته پتتتتتیش ولتتتتتی

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 45 /

بتتته وقتتتتی که مشكتتتتتتل فتتتتتتتتتتادی ورا

 .1این بی

در نسخه دانشگاه تهران نیامده اس .

 .5نسخه دانشگاه تهران :به.

گتتتتتتتتتتشادی متتتتر آن مشتتتتكلش 1مرتضتتتتی

2
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ز5ناصتتتتتر بمانتتتتتد ایتتتتتن ستتتتتخن یادگتتتتتار
. 1نسخه دانشگاه تهران :آل او صد هزار.

ثنتتتتتتا بتتتتتتاد بتتتتتتر آل ستتتتتتیّد هتتتتتتزار

الف :تصویری از برگ  126نسخه  7887کتابخانه مجلس شورای اسالمی

1

درنگی بر مناظرهای نویافته در ادبیات شیعیِ قبل از عصر صفوی 47 /

 :تصویری از برگ  300نسخه  3528کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
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برتلس،ای .ناصرخسرو و اسماعیلیان .ترجمهی آرین پور،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.1364.ن؟ .جنگ خزائن القصیده .کتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره .4992ن؟ .ن؟ .جنگ مجموعه اشعار در مناقب آل اطهار .کتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره .7887نبیتا .صفا ،ذبیح اهلل .تاریخ ادبیات در ایران.ج .2تهران :نشر فردوسی.1363. علی بن احمد .جنگ علی بن احمد .نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره  .3528نبیتا .قزوینی رازی،نصیر الدین.النقض معروف بعض مثالب النواصب فی نقض "بعض فضائح الروافض" با مقدمه و تصحیح سید جاللالدین حسینی ارموی.تهران :نبیجا .1331.
محقق ،مهدی ،تحلیل اشعار ناصرخسرو ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.1349 ، ناصرخسرو قبادیانی ،ابومعین حمیدالدین.دیوان قصاید و قطعات حكیم ناصرخسرو ،به ضمیمه روشنایینامه  ،سعادتنامه و رسالهایبه نثر .تصحیح نصراهلل تقوی.تهران :مطبعه مجلس.1307-1304.
ناصرخسرو قبادیانی ،ابومعین حمیدالدین.دیوان اشعار .به تصحیح سید نصراهلل تقوی ،به کوشش مهدی سهیلی .تهران :چاپ افسگلشن.1348.
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