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عار خی از اشاز منابع بسیار مهم در زمینۀ معرفی شاعران فراموش شده و یا بازیابی و تصحیح بر
حریهر  تای مانده است. سبب های پیشین برجهایی هستند كه از سدهمغلوط، جُنگاز دست رفته یا 

ه . چنانکه نرپرور استای ارزشمند گاه عالقۀ شخصی و گاه امر اُمرا و سالطین نامجو و ههگاین جُن
ه نهام وی نگاشهته شهد   و ب «جالل الدّین امیرزاده اسکندر بهادر خیان »دستور ه جُنگ حاضر ب

ه متر بز همه مهااند و ردار بودهوارد كاتبانِ درباری كه از سواد قابل توجهی برخواست؛ در اینگونه م
ی د، بهرا انمنابع دست اوّل روزگار خود دسترسی داشتهه دوست بور در دربارِ شاهانِ فضلسبب حض

 گهها از آن اند. لذا چنین میتوان نتیجهه گرفهت كهه اینگونهه جُن    دهشانجام این امر مهم استخدام می
ینکهه  اانهد و نیهز بهه سهبب     ایِ كهن بسیاری از شاعران متقدّم دسترسی داشهته هكه به دیوان جهت

ند، بسیار اه داشتهاند كه گاهی با شاعرانِ هم عصر خود مالقات یا مکاتبافراد فاضلی بوده نهاكاتبان آ
 دگی و تنهوع ا كهه از گسهتر  گههای خطّی و بویژه جُناه در نسخهشک، ورود اشتبمهم هستند. امّا بال

رش از نگها  ا رفت. ههدف هبا دقّت نظر بیشتری به سراغ آن بسیاری برخوردارند معمول بوده، لذا باید
ه و جهای  این مقاله نیز معرفی و نقد جُنگ اسکندر میرزای تیموری، یافتن محلّ اوراق مفقهود شهد  

قهای اصهغر   آبهه اینکهه   ی محتوایی آن است. نیز با توجّه یهاجا شده و بررّسی ویژگاوراق جابهاصلی 
ت آن را نخستین مقاله را دربارۀ این جُنگ نوشهتند و منهدرجا   1365مهدوی و ایرج افشار در سال 

ن نهام  در نوشهت  فهرست كردند، الزم  دیدیم كه به آن مقاله نیز بپردازیم و اشکاالتی را كه آن مقاله
 شاعران و... دارد مورد بررسی قرار دهیم.
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Introduction and critique of the manuscript of 

" jung Eskandar Mirza Timur " 

Musa Vasfi1, Omid Majd2 (corresponding Author), Mohammad 

Rezaei3, Hossein Kia4 

 

Abstract 
Anthologies are very important because of the variety of poems. As it 

is known, literary taste changes in every century, and poem that was 

popular at a time may not be much appreciated at another time. 

Certainly, these poems will be forgotten, and sometimes even the names 

of their poets are gradually forgotten. Anthology seems to be a safe place 

to preserve these poems and the names of their poets. Thus, by using 

them, one could find examples of poem from poets whose diwans have 

not been transcribed and have disappeared. This shows the importance of 

Anthologies. In addition to these advantages, manuscript anthologies 

have some drawbacks that need to be corrected so that researchers who 

refer to them do not go astray. Anthologies are very important sources 

for introducing forgotten poets or recovering and correcting some of the 

lost poems. These Anthologies were sometimes written for personal 

interest and sometimes for the King's command. This Anthologi is 

written on the order of "Jalaluddin Amirzade Eskandar Bahador 

Khan"; in such cases, literate scribes were hired to do so. These scribes 

have access to credible sources of their day. So these works are very 

important. But incorrect entry is common in manuscripts, especially 

Anthologies, which are widely used. Therefore, they should be 

considered more carefully. The purpose of this article is to introduce and 

critique "jung Eskandar Mirza Timur", find the location of missing pages 

and the main place of the moved pages and review its content features. 

Keywords: Manuscripts; Anthologies; Eskandar Mirza; 

Ninth Century Anthologies. 
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 مقدمه و معرفی اجمالی

ردآمهده اسهت از   ا از این جهت كه برگزیدۀ اشعار شاعران اعصهار مختلهف در آن گ  گهجُن

ران بیهت شهعر   حدّی برخوردارند. این میراا وزین در برگیرندۀ صهدها نهام و ههزا   اهمیّت بی

الم به در اند و یا از گزند روزگار جان سباد فراموشی سپرده شدها یا به هاست، كه برخی از آن

هها هسهتند.   جُنگها همین ای تصحیح آنهاند و یکی از راهنبرده و تکه و پاره بدست ما رسیده

ۀ اشهعار نهو یافتهۀ شهاعران در     خوشبختانه مقاالت متعدّدی از پژوهشگرانِ زمانِ حاضر دربار

اند. امّا الزم به یهادآوری  اس این منابع گرانسنج نگاشته شدهها و یا تصحیح دواوین بر اسجُنگ

كهه  گونه منابع، گاهی بسیار بحث برانگیز خواهد شهد   است كه صحّت انتساب اشعار در این

صورت محدودی در جُنهگ اسهکندر میهرزای تیمهوری بررسهی      در این مقاله این موضوع را ب

 خواهیم كرد.

ایی، ای محمّد حلهو هنامای است كه سه كاتب بنسخه جُنگ اسکندر میرزا یک منبع تک

انهد و  برای اسکندر میرزای تیموری كتابت كرده 814و  813ای هغیاا و ناصر، آن را در سال

ود. نخستین بار اسهتاد مجتبهی مینهوی    شبخانۀ ملّی انگلستان نگهداری میهم اكنون در كتا

كتابخانهۀ وقفهی   فهرستی از محتویات این نسخۀ ارزنده برای خود تهیه كردند كه اكنهون در  

(. پهس از  48ص پهژوه و افشهار:   دانهش ، ود )فهرستوارۀ كتابخانۀ مینویشایشان نگهداری می

ده بهوده كهه بها    ایشان نیز آقای علی اصغر حکمت از این نسخه، عکسی برای خود تهیّهه كهر  

فهرسهت  كتابخانۀ ایشان به كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران منتقل شده است )

(. امّا متمسفانه كیفیت ایهن نسهخۀ   190 ص :و مهدوی افشار جُنگ اسکندر میرزای تیموری،

وان از فهرست جامعی كه اصغر مهدوی بهرای  تمی این مسئله را .عکسی چندان خوب نیست

 1356گ تهیّه كرده و آقای ایرج افشار آن را در مجلۀ فرهنگ ایران زمهین در سهال   این جُن

اند دریافت؛ وی برخی از مواضعِ جُنهگ را نتوانسهته بخوانهد و یها اشهتباه خوانهده       چاپ كرده

عهدیل در  است. خوشبختانه موزۀ بریتانیا تصویر تمام صفحات این كتهاب را بها كیفیتهی بهی    

 .استفاده كننداست تا عالقمندان به این حیطه بتوانند از آن  تارنمای خود قرار داده

وانهد  تكهه می  ندجُنگ به بیّناتی دست یافتاین سطور در هنگام تصحیح این  نویسندگان 

 دلیلی بر اهمیّت این جُنگ باشد:

بار است كه در سهلک  ها نخستین آن معرفی اشعار بیش از چهارصد شاعر كه نام برخی از -1

 ود.شمیشعرا دیده 
ضبط صورت صحیح نام شاعران در مواردی كه تشابه اسمی باعث شده شعری در دیوان  -2

 شاعر دیگری وارد شود.
 شمول این جُنگ بر اشعاری كه در دیوان شاعر نیامده است. -3
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از ذوالفقار شروانی  «قصیدۀ مفاتیح الکالم فی مدایح الکرام»ذكر اشعار معروفی همچون  -4

 .ابندم یكه ك
و كتبِ چاپ شده، آن ابیات را  دیوانهاضبط صورت صحیح ابیاتی كه مصحّحانِ برخی از  -5

 .اند بخوانندنتوانسته
ه ههای خطّهی، به   اند كه كاتبان نسخهجز این محاسن، این نکته نیز نباید مغفول بمامّا ب

ها گهاهی آینهدگان را   اند كه این لغزشه دهشدی در هنگام كتابت دچار لغزش میدالیل متعدّ

 دچار گمراهی میکند.

 طور اجمال این موارد است:از جمله لغزشهای كاتبان جُنگ اسکندر میرزا ب

وشتند و سهپس نهام   نرا با جوهر سیاه و قلمی ریز می چنانکه میدانیم كاتبان ابتدا اشعار -1

هی كاتبهان را  گها  ردنهد. ایهن امهر   کرقوم میشاعر را با رنگ و قلمی دیگر در باالی آن شعر م

د كه نام شاعری را اشتباهاً در باالی شعر كس دیگری قهرار  شرد و باعث میکدچار اشتباه می

 .ودشموضوع در این جُنگ نیز دیده می دهند. این
ود، در برخی موارد پیداست كه ایهن اشهعار   شجُنگ گاهی اغالط امالیی دیده میدر این  -2

 ده.  شدیگری بر كاتب دیکته میتوسط شخص 
كاتب در بخش گزیدۀ اشعار، گاهی اشعاری را دو یا سه بار در صهفحات مختلهف تکهرار     -3

ها گاهی ابیاتی از شعر كم یا زیاد شده است و یا تنها صورت ضبط كرده است. در این تکرار

 شدۀ كلمات تغییر كرده است. در مواردی نیز یک شعر به دو نفر منسوب شده است.
ود كه در نگاه نخست ارتباط دو مصرع با هم روشن نیسهت و  شابیاتی در جُنگ دیده می -4

ابیم كه مصاریعِ دو بیت با هم درآمیختهه و تبهدیل   یه به دیوان یا منابع دیگر در میبا مراجع

 به یک بیت شده است.
انهد  صورت نامفهوم نوشته شدهود كه كلماتی بشود دقّت نظر كاتب، گاهی دیده میبا وج -5

ند كه شاید این كلمات را نقّاشی كرده باشهد. همچنهین   کكاتب ظنین میین موارد ما را بر ا

ود شه ارند، و نیز در مواردی، دیده میورد كه اشکال وزنی دخچشم میر میان اشعار، ابیاتی بد

 ای را ننوشته و جای آن را سفید گذاشته است.كه كاتب كلمه
سهراغ ایهن   ه یشهتری به  ه با وسواس و دقّهت نظهر ب  مطالب فوق، الزم است كه با توجّه ب

 جُنگ نفیس رفت.

 نگاه كلی بر محتوای جُنگ اسکندر میرزای تیموری

فهریم( دارد كهه    1092بهرگ )  546این نسخه در تارنمهای كتابخانهۀ ملّهی انگلسهتان،     

ههد؛ مها نیهز در ایهن     دنشان می« v»و صفحاتِ پشت را با حرف « r»صفحاتِ رو را با حرف 

 مقاله تابع همین قاعده برای عالمتِ اختصاریِ صفحات هستیم. 
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عیدد  »ود: شه ی به زبان فارسی و تركهی دیهده می  یادداشت قابل تممّل v 543در صفحۀ 

یعنهی پانصهد و پنجهاه و دو ورق اسهت. ایهن       «، بِش یوز اَلّی ایکی اوراقیدر 552اوراق 

از جُنگ نوشته شده باشد، بنابراین نظهر صهائب ایهن     یادداشت طبیعتاً باید در آخرین برگ

بهرگ بهدانیم. هرچنهد     543ههای اصهلی را   است كه اوراق بعدی را الحهاقی و تعهداد برگهه   

وان بر اساس رنگ كاغذ تای نیست امّا میچندان كار سادهتشخیص نوع كاغذ از روی عکس 

آخهر،  یعنهی سهه بهرگ     546الهی   544و محتویات آن، این نظر را اثبات كرد؛ رنهگ اوراقِ  

 545گهۀ  ر از اوراق اصلی اسهت، همچنهین ابیهاتی كهه در بر    تسفیدتر و ظاهراً جنسش نازك

نامۀ منسوب بهه  ای معمولِ جُنگ است. این ابیات مناجاتیهكشنوشته شده است بدون خط

عر حهافظ بها   بیت(  و شه 11« )جُدْ بِلُطْفِکَ ]یَا اِلهی[ مَن له زادٌ قَلِیلٌ»ابوبکر صدّیق با مطلع 

بیت و یک مصرع( است كه رسهم الخهط آن    2« )ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی»مطلع 

 .نیز با متن كتاب كامالً متفاوت است

آن اشاره كرده است، ه ی كه احیاناً صاحب پیشین جُنگ ببرگ 552بنابراین ما امروز از  

 ..است كتاب مفقود شده برگ از 10كمابیش  برگ را در اختیار داریم، یعنی 543تنها 

 امّا نگاهی كلّی از آغاز تا انجام این كتاب بیندازیم.

 در میانِ صفحه نوشته است: 3rو  2vسه صفحۀ نخست سفید است و در صفحات  

(f.2v  اللّهم أبد دوله السلطان األعظم الخاقان األعدل األكرم سلطان السالطین العهرب :)

األرضین قهرمان الماء و الطین الواثق بالملک األكبر جالل الدّنیا (: ضلّ اهلل فی f.3rوالعجم )

 و الدّین اسکندر خلّد اهلل ملکه.

« مهتن »و « حاشهیه »آغاز میشود. صفحات این نُسخه به دو بخهشِ   3vاشعار از صفحۀ 

بیهت   50در بخهش مهتن حهدوداً    بیهت و   30تقسیم شده است كه در بخش حاشیه حدوداً 

دهیم یه و متن را از هم جدا كرده و بطور كلّی نشهان میه  در اینجا حاش گنجد. ما نیزشعر می

 كه در صفحات مختلف چه مطالبی آمده است.

 آنچه در حواشی مرقوم شده است:  -

 .الهی نامۀ عطار: v112الی  v3از  

در پایان الهی نامه نوشته است: تمام شد كتاب الهی نامه از گفتهار سهلطان العهارفین و    

العاشقین مولی الموالی المتقدّمین و المتمخّرین فرید الدّنیا و الدّین محمّد المشتهر به عطّار 

برّد اهلل مضجمعه و روّح روحه و نوّر مثواه اجعل به... الجنهان مهمواه فهی یهوم السهبت سهابع       

رین جمیدی االوّل سنه ثالا عشر و ثمانمائه والحمد هلل وحهده و صهلی اهلل علهی خیهر     عش

 به نام آنکه ملکهش بهی زوال اسهت    مطلع:
 

 به وصفش نطهق صهاحب عقهل الل اسهت     
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خلقه محمّدٍ و آله الطّیبین الطاهرین اجمعین و سلّم تسلیماً كثیراً  علی ید العبهد الضهعیف   

 احسن اهلل حاله و اصلح باله. محمّد المشتهر بالحلوایی النّحیف الواثق بالملک الصّمد

 r113:  گل و بوتهحاشیه. 

 . منطق الطّیر عطّار :r142الی  v113از 

 

 .گزیدۀ اشعار در قوالب مختلف و از شاعران مختلف :r287الی   v142از 

 .حاشیه سفید است: r294الی  v287از 

 . )متن منثور(.منتخب نظام التواریخ: r302الی  v294از 

 ."این كتاب را از تواریخ معتبر فراهم آورده و نظام التواریخ نام نهاده"جملۀ آغازین: 

در پایان منتخب نظام التواریخ نوشته است: ایزد سبحانه و تعالی سهایۀ معهدلت و ظهلّ    

مالک رقاب األمهم مهولی ملهوک العهرب و العجهم ظهّل اهلل فهی        مرحمت پادشاه عالم عادل 

جالل الدنیا األرضین قهرمان الماء و الطّین المظفّر علی األعداء المنصور بنظر رب العالمین 

خلّد اهلل تعالی مُلکه و سلطانه و اوضح علی العالمین عدله و احسانه  والدّین اسکندر بهادر

الی یوم الدّین پاینده و مستدام داراد بحق محمّد و آله الطّیبین و عترتهه الطّهاهرین و سهلّم    

 سلماً دائماً كثیراً كثیراً.

 : )متن منثور(.تحفه الغرایب: v332الی  v302از 

مار اسهت،  بیشرا كه عجایب صنع او و غرایب او هی حمد و سپاس پادشا"جملۀ آغازین: 

ذرّات موجودات و انواع مخلوقات را او آفریدگار و نمایندۀ صنع خود در سیّار و طیّار و درود 

 و صلوات بر رسول مختار محمّد و آله االبرار.

در پایان تحفه الغرایب نوشته است: تمام شد كتاب تحفه الغرایهب بعهون اهلل سهبحانه و    

الی و حسن توفیقه و الحمدهلل علی خیر خلقه محمّهد و آلهه الطیّبهین الطّهاهرین و سهلّم      تع

 تسلیماً دایماٌ ابداً سرمداً متصالً كثیراً.

 .مدخل منظوم در علم نجوم: v338الی  v332از 

 آفهههرین جهههان آفهههرین پهههاک را  مطلع:

 

 آنکهههه ایمهههان داد و روزی خهههاک را  
 

 مههرد چههون افتههاد در بحههر خطههر  بیت آخر:

 

 كی خورد یک لقمه هرگز بهی خطهر   

 

  مههههرد دانهههها سههههخن ادا نکنههههد  مطلع:

 

  تهها بههه نههام حههق ابتههدا نکنههد      
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م رین و سهلّ ویسد: صلوات اهلل و سالمه علیه و علی آله الطّاهندر پایانِ مدخل منظوم می

خهر  مادی اآلتسلیماً كثیراً كثیراً. تمام شد مدخل منظوم در علم نجوم تحریراً فی عشرین ج

 .محمّد الکاتبسنه اربع عشر و ثمانمائه. كتبه العبد الفقیر 

 .حواشی منقّش به خطوط اسلیمی و غیر اسلیمی: r345الی  r339از 

ده یهاتی نوشهته شه   البته در حواشیِ برخی از صفحات و در بین همان نقوش اسهلیمی اب 

 ود. شاست كه اشاره می

 

 

 )متن منثور(. خُفی عالیی: v396الی  v345از 

بخهش دوم از  »بها عبهارت    370vاین كتاب دو بخش دارد كه بخش دوم آن در صفحۀ 

 ، از بخش نخست جدا شده است.«خُفی عالیی

تهاب  ك: این مختصر بیش از این احتمال نکنهد، داروههای دیگهر از    است در پایان نوشته

 ذخیرۀ خوارزمشاهی باید جُست. تمام شد خُفی عالیی.

 )متن منثور(. در علم بیطره: r398الی  v396از 

لهم نُهه   های چهارپایان و درین عم بیطره یعنی بیماریمختصر در عل جمالت آغازین: این

 بیماری ستوران یاد خواهیم كرد.

 الصّلوه ودر پایان نوشته است: تمام شد مختصر در علم بیطره بعون اهلل و حسن توفیقه 

 و السّالم علی خیر خلقه محمّد و آله الطّاهرین.

 . )متن منثور(مرآه االسکندری: r403الی  r398از  

آغازین: بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل القدّوس السبّوح الجامع بالحکمه بین  جمالت

الجسد و الرّوح و الصلوه والسّالم علی االنبیاء و رُسُله الکهرام خصوصهاً علهی األكبهر األعظهم      

غییاث  محمّد المُرسل الی خیر األمم و علی آله. امّا بعد چنین گوید ضعیف نحیهف جهانی   

رایهت   1کم مُطهاع واجهب االتبهاع خاقهان أعظهم سهلطان عهالم فرازنهدۀ        كه چون ح كرمانی

آرای سلیمان سهریر پادشهاهی جهالل الدّولهه و الهدّین      جهانگشای برازندۀ تاج و تخت جهان

                                                      
 . تصحیح قیاسی."فرازیده"نسخه:  -1

[343v:]  تهو ای دفتر اقبال را نقش حواشی نام 

 دولت بهه كلهک معهدلت آیهات فضهل و مکرمهت      

 

  بر لوح تقدیر از قضها حهرف نخسهتین كهام تهو      

 بنوشته متن و حاشیه بهر صهفحۀ ایّهام تهو    
 

[344r:] نگههین سههعادت بههه نههام تههو بههاد  

 

 همه كار دولت به كهام تهو بهاد     
 

[345r:]   ای از بهشت جزوی و از خهوبی آیتهی  

 

 حق را به روزگار تو با ما عنهایتی    
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خلّد اهلل ملکه و خالفتهه،   اسکندرالهی المستضی بدین الملک األكبر، دارای ایران و توران 

تر است بکند، هرچند كه این من ازآن رفیعسمت اصدار یافت كه در اكسیر این فقیر كتابی 

كه دست هر طالب به ذِروۀ بلند آن رسد خصوص كه این كوتاه پایه، امّا چون امکان امتنهاع  

ندید بقدر فهم خود آنچه از كتب استادان دریافته بود از رمز و لغت ایشهان گشهاده مرقهوم    

 نام نهاد. آیینۀ اسکندری ولی األتمام و آنرا گردانید و اهلل

ویسد: الحمد هلل رب العالمین و الصّلوه و السّالم علی نبیّه و رسوله و خیر نو در پایان می

خلقه محمّد و آله الّطیبین الطّاهرین و سهلّم سهلیماً دایمهاً ابهداً كثیهراً كثیهراً. كتبهه الَعبهد         

الجاللیی االسیکندری    محمّد الکاتبانه و تعهالی  الضعیف المحتاج،  الی رحمه اهلل سبح

خلّد اهلل ملکه و سلطانه و خالفته فی سهلخ مهاه مبهارک جمهادی االّول سهنۀ اربهع عشهر و        

 ثمانمائه الهجری.

 .نقوش اسلیمی و گل و بوته :r420الی  v403از 

 .  كتاب جام جم اوحدی: r504الی  v420از 

 

 چهار بیت پایانیِ كتاب جام جم آمده. 504rدر صفحۀ 

 .كتاب سعادتنامۀ شبستری: r533الی  v504از 

 

سهفید   r534. در این بین تنها صفحۀ ها و حیوانات مختلفنقاشی انسان: r539الی  v533از 

 است.

v539 :ادامۀ سعادتنامه. 

r540 :حاشیه گل و بوته. 

v540: شش بیت است. كه بهدون ذكهر تهاریخ و نهام كاتهب و... بهه اتمهام        ادامۀ سعادتنامه .

 رسیده.  

 

 است؛ بقیهۀ صهفحات   مینیاتور حیوانات v542و  v541، تنها دو صفحۀ v543الی  r541از 

 هستند. سفید

  است. ها الحاقیبرگه: v546الی  r544از 

  قهههل ههههو اهلل المهههرءٍ قهههد قهههال   مطلع:

 

  لهههه الحمهههد دایمهههاً متهههوال  مهههن  

 

  حمههد و فضههل خههدای عههزّ و جههل   مطلع:

 

  هسهههت بهههر بنهههده واجهههب از اوّل    

 

  بههه وسههاوس كنههد جهههانی بههاز    بیت اول:

 

  همچو شهیطان بهه وقهت عقهد نمهاز      

 

  دهههیم از كمههال داد سههخن مههی بیت آخر:

 

  تو چه كاری كهه نیسهت الیهق مهن     

 

  همههه یههاران ]مههن[ بههزرگ شههدند بیت آخر:

 

  در ریاضههت همههه سههترگ شههدند    
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 آنچه در متن مرقوم شده است: -

1r  3الیr.همان مطالبی است كه در بخش پیشین توضیح داده شد : 

v3  الیr28 :مخزن االسرار نظامی . 

 در پایان چنین نوشته است:

بیّهه  نرسهوله و   الصّلوه والسّالم علهی تمّ الکتاب بعون الملک الوهّاب و الحمدهلل حقّ حمده و 

 من بعده و سلّم تسلیماً كثیراً دائماً.

v28  الیv89 :خسرو و شیرین.. 

ویسد: تمّت الکتاب بعون الملهک الوهّهاب و الحمهدهلل حهق حمهده و الصّهلوه و       ندر پایان می

 محمدٍ من بعده.السّالم علی نبیّه 

r90 :نقوش اسلیمی. 

v90  الیr138 :لیلی و مجنون . 

ویسد: تمّ الکتاب الموسوم به لیلی و مجنون و الحمهدهلل حهق حمهده و الصهلوه     ندر پایان می

 علی نبیه من بعده.

v138  الیr190 :.هفت پیکر 

در پایان نوشته است: تمّ الکتاب بعون الملهک الوهّهاب والحمهدهلل حهق حمهده و الصّهلوه و       

 السّالم علی نبیّه محمدٍ و آله اجمعین.

v190  الیr259 :كتاب شرفنامۀ اسکندری . 

 ویسد: تمّ الکتاب بعون اهلل الملک الوهّاب.ندر پایان می

v259  الیr294 :نامۀ اسکندریكتاب اقبال . 

                                                      
 (.3. تصحیح بر اساس )هفت پیکر نظامی گنجوی، ص "جهاندیده"نسخه:  -1

 بسههههم اهلل الههههرحمن الههههرحیم    مطلع:
 

 هسههههت كلیههههد در گههههنج حکههههیم 
 

 خداونههههدا در توفیههههق بگشههههای  مطلع:
 

 نظهههههامی را ره تحقیهههههق بنمهههههای 
 

 ای نهههام تهههو بهتهههرین سهههرآغاز    مطلع:
 

 بههی نههام تههو نامههه كههی كههنم بههاز      
 

 بهود خهویش از تهو    1جهان دیهده ای  مطلع:
 

 ههههیچ بهههودی نبهههوده پهههیش از تهههو  
 

 خههدایا جهههان پادشههاهی تههو راسههت مطلع:
 

 آیههد خههدایی تههو راسههتز مهها خههدمت  
 

 خههرد هههر كجهها گنجههی آرد پدیههد   مطلع:
 

 ز نههههام خههههدا سههههازد آن را كلیههههد 
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 یان جمادو الغفر محمدویسد: تمّ الکتاب الموسوم بخمسۀ نظامی، كتبه العبد ندر پایان می

 األولی سنه اربع عشر و ثمانمائه.

الف با  صورت نه چندان زیبایی طالیی شده و بر روی برخی از حروفِزمینه در این صفحه ب

 .جوهر قرمز عالمت مد گذاشته

 .شاهنامۀ فردوسی: v299الی  v294از 

 : داستان سیاوش296rالی  294vاز 

 : داستان بیژن و منیژه299vالی  296rاز 

 .از منظومۀ همای و همایون خواجو: r301الی  v299از 

 ا شهاهنامه به ای از ابیات شاهنامه آورده؛ گهویی آن را  كاتب این منظومه را بدون هیچ فاصله

د دییو  كشتن همای شاه زنی »یکی دانسته است. تنها در میان ابیات این عنوان را آورده: 

 .«جادو را

 .قصاید: r314الی  v301از 

 از شاعران مختلف است. قصیدۀ نخست از انوری است، امّا نام وی نیامده است.

شهرف و فخهری    ذوالفقار شروانی، جمال الدّین محمّد بنبخش قصاید با قصاید مصنوعی از 

 سد.رجرجانی به اتمام می

 .غزلیّات:r340الی  v314از 

 از شاعران مختلف است. غزل نخست از عماد است، امّا نام وی نیامده است.

 

                                                      
 (.327رک: )خمسه خواجو كرمانی: ص  -1

 ."بگذاشتند"(: 334)خمسه خواجو كرمانی: ص  -2

 مطلع:

 انجام:

 جهانههدار سههودابه را پههیش خوانههد  

 ]است[ كهردار گهردان سهپهر   چنین 
 

 ورا بهها سهههیاوش بههه گفهههتن نشهههاند   

 نخواهههد گشههادن همههی بههر تههو چهههر 
 

 مطلع:

 انجام:

 بههه نههام خداونههد گههردان سههپهر    

 ز ایهههوان برفتنهههد و بسهههتند بهههار 
 

 داونههههد تیههههر و خداونههههد مهههههر خ 

 بهههه تهههوران نکردنهههد بهههس روزگهههار 
 

 مطلع:

 انجام:

 شهههه شهسهههواران كشهههور گشهههای

 اشهههتندپهههس آنگهههه علمهههها برافر 
 

 1مهههههه مههههههرورزان خورشهههههید رای 

 2بهههه آهنهههگ چهههین راه برداشهههتند  
 

 مقدری نه به آلت به قهدرت مطلهق   مطلع:
 

 كند ز شهکل بخهاری چهو گنبهد ازرق     
 

 اسرار تو عشّهاق تهو داننهد كمهاهی     مطلع:
 

 سهت الههی  ست كه سهرّی آن نقطه نه خالی 
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ت ایهن  سد. كاتب در پایان بخهش غزلیّها  رغزلهای حسن دهلوی به اتمام میا بخش غزلیّات ب

 عبارات را مرقوم كرده:

لقهه  لی خیر خعتمام شد غزلیّات بعون اهلل سبحانه تعالی و حسن توفیقه و الصّلوه و السّالم 

ألسیکندری  الجاللی الخاقانی ا محمّد الکاتبمحمّد و آله الطّاهرین. كتبه الفقیر العبهد  

 ین.اهلل سلطانه و اوضح علی العالمین عدله و احسانه بالنبی و عترته الطیّبخلّد 

 . )متن منثور(.كتاب مختصر در علم هیمت: v342الی  v340از 

 ویسد:نغاز پس از سالم و صلوات چنین میكاتب در آ

، مسهعود  ...ماین مختصریست در علم هیمت بر حسب اشارت من اشاره حکهم و طاعتهه غهن   

در سکندر بهیا اامیرزاده  جالل الدّنیا و الدّینالخافقین المنصور بانظار عنایه اهلل األكبهر  

ن بی جمشید بین مسیعود   ، خلّد اهلل سبحانه و تعالی خالفته و ملکه. بندۀ كمتهرین  خان

فان بنده خهود را در صهدد مصهنّ   در سلک تحریر آورد، هرچند این  محمود الملقّب بغیاث

یهن را  عجز و قصور خویش معترف است، امیدوار كه بعین رضا ملحوظ گهردد و ا اند و بدنمی

 كردیم. بیست بابمرتّب بر 

 . )متن منثور(. كتاب مختصر در علم اقلیدس: r344الی  r343از  

 .رسالۀ كبریت احمر )متن منثور(: r345الی  v344از 

 ویسد:نغاز پس از سالم و صلوات چنین میكاتب در آ

چون روی روزگار به خال دور زمان حضرت آسمان آشیان خاقان أعظم سهلطان أكهرم نهور    

خلّد اهلل ملکه و سلطانه مهزیّن   جالل الحقّ و الدّین اسکندردیدۀ عالم خسرو جمشید فر 

به جمهع كمهاالت و    1شد و میل این پادشاه بر تربیت فضل و اهل آن مصروف و رای منوّرش

اش سانیدند، میل خاطر پادشاهانهررض میر فنّی مختصری به عمتون علم مشعوف بود در ه

رمود از جمله در اكسهیر، بهر   فاند توجّهی میآن را مخفی داشتهبر بعضی از علوم كه سابقان 

صول مسایل آن درین اوراق امر مطاع واجب االتباع نهاد پیوسته بنا بر حکم المممور معذور ا

 نهاده و...ود و آنرا كبریت األحمر نام شثبت می

هلل و ا بعون اویسد: تمام شد رساله الموسومه به كبریت األحمر در علم كیمینایان نیز میدر پ

 حسن توفیقه.

 . )متن منثور( فقه در مذهب شیعه: r348الی  v345از 

ای چند است در شهرح كلمهات مرتضهوی    این كلمه"ویسد: نكاتب پس از سالم و صلوات می

موسی الرضی علیها السّالم مشتمل است بر ترجمۀ الفاظ دُرَربهار آن  امام ابن االمام علی ابن 

                                                      
 . تصحیح قیاسی."منبرش"نسخه:  -1
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 حضرت و بر بعضی از دقایق كه اتمام شرح آن بود و بسط و تحقیق سخن به آن شود... .

در پایان نوشته است: الساّلم علی من اتبهع الههدی. اینسهت خهتم ترجمهه الفهاظ متبرّكهه        

 مرتضوی امام ابن اوالدم)؟( علیها السلم.

 زمینۀ تمام صفحاتی كه این رساله در آن نوشته شده است، طالیی  است.

 . )متن منثور(فقه ابوحنیفه: v364الی  r348از 

كاتب در پایان نوشته: عبادات فقه این است كه گفته شد بر مذهب امام ابوحنیفه رحمه اهلل 

 علیه و السّلم.

 v364 :های مسعودهسال. 

دوم و سوم، بقیۀ سطور با رنهگ طالیهی محهو و پهاک شهده      جز سطر اوّل و نیمی از سطر ب

 است.

جمالت آغازین سطر نخست این است: سال بیست و یک ازدیاد جاه و مَرتبَت و سال بیست 

 و سوّم فرح خاطر ... .

r365 :های مخوفهسال. 

جهدول  »نیم صفحه است و تمام سطور با رنگ طالیی محو شده است. نیمۀ دیگهرِ صهفحه   

 است.« آحاد ضرب آحاد در

 .معرفت تقویم و اسطرالب: r372الی  v365از 

ایهن مختصهری اسهت در معرفهت     "كاتب در آغاز كتاب پس از سالم و صلوات نوشته است: 

 ."تقویم و اسطرالب مشتمل بر دو باب

 كتاب روضه المنجّمین. : v542الی  v372از 

 تعهالی و حسهن توفیقهه و    در پایان نوشته است: تمام شد كتاب روضه المنجّمین بعهون اهلل 

ناصر الکاتب الصلوه علی نبیّه محمّد و آله الطّاهرین كتبه التراب اقدام الفقراء و المسهاكین  

 احسن اللّه عواقبه فی سلخ جمیدی الثّانی فی سنه اربع عشر و ثمانمائه.

 تعداد و ترتیب اوراق  

برگ اعهالم   552همانطور كه اشاره شد، شخصی كه احیاناً مالک نسخه بوده تعداد اوراق را 

برگ است. بنابراین بهتر است ابتدا  543كرده، حال آنکه آنچیزی كه در اختیار ماست تنها 

 را مشخّص كنیم. و جابه جا شده  های مفقود شدهجای برگه

هها را  های نسخه، ارتبهاط بهین برگهه   و نیز ركابه یوانهاها، دسعی كردیم به كمک منظومه ما

 برّرسی كنیم.

 ای كه از این فرایند حاصل شد چنین بود:نتیجه
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عهوض   18باید بها بهرگ    9با توجّه به توالی ابیاتِ مخزن األسرار و الهی نامه، جای برگ  -1

 شود.
یک برگ )حهدوداً  ، 47سد بعد از برگ ربه توالی ابیاتِ خسرو و شیرین بنظر میبا توجّه  -2

 صد بیت( مفقود شده است.
 عوض شود. 108باید با برگ  99با توجّه به توالی ابیاتِ لیلی و مجنون جای برگ  -3
تها   158هها از بهرگ   ویم كه برگهیشابیاتِ هفت پیکر نظامی ، متوجه مبا توجّه به توالی  -4

 :است. بدین ترتیب 162پس از برگ  166و  159جای برگ ایی دارد. هیجا به جای 167
 .167 -     -165 -164 -163 -"166" -"159" -162 -161 -160 -      -158برگ 

نیهز در جهای خهود قهرار      177با توجّه به توالی ابیاتِ هفت پیکر نظهامی، ظهاهراً بهرگ     -5

نگرفته است. با بررسیِ محتویات این برگ دریافته شد كه ایهن بهرگ مربهوط بهه شهرفنامۀ      

 است. 196ت و جای آن پس از برگ اسکندری اس
با توجّه به توالی ابیاتِ اقبالنامۀ اسکندی، چنانکه پیشتر نیز توضیح داده شهد ظهاهراً دو    -6

 مفقود شده است. 294و  293های بیت( در بین برگه 200برگ )حدوداً 
 ند.احداقل شش برگ مفقود شده 343و  342های چنانکه قبالً نیز اشاره شد، بین برگه -7
یهک بهرگ مفقهود و برگهی      540ها و محتوای متن، ظاهراً پس از برگ با توجّه به ركابه -8

 دیگر جا به جا شده است، و به این صورت باید اصالح شود:
 الخ . 542 -541 -534 -برگ مفقود شده -540برگ 

 و جای آنها چنین است: ده برگ از این جنگ مفقود شده استمختصراً عرض شود كه 
 

 های مفقود شدهتعداد برگه های مفقود شدهبرگه جای

 برگ 1 47پس از برگ 

 برگ 2 294و  293بین برگ 

 برگ 6 343و  342بین برگ 

 برگ 1 540پس از برگ 

 

كه جایگهاه   هشت برگ جا به جا شده استنیز بررسی جُنگ اسکندرمیرزا نشان داد كه 

 ا چنین است:هاصلیِ آن
 

 اصلی برگجای  برگ جا به جا شده

 17پس از برگ  9برگ 
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 8پس از برگ  18برگ 

 107پس از برگ  99برگ 

 98پس از برگ  108برگ 

 162پس از برگ  159برگ 

 163قبل از برگ  166برگ

 196پس از برگ  177برگ 

 541قبل از برگ  534برگ 

 رسم الخطّ:

الخهطّ نسهخه   آشنایی با رسمیکی از مواردی كه در مطالعۀ نُسخ خطّی دارای اهمّیت است، 

ه افزاید این است كتیموری آنچه بر اهمیّت این موضوع می است. در جُنگ اسکندر میرزای

جمشید بن مسعود ملقّیب بیه   ، محمّد حلواییهای ناماین جُنگ را سه كاتب درباری ب

اشهاره  ، یمواردی از نکات رسم الخطّیِ جُنهگ اسهکندر  ب ادامهاند. در ، نوشتهناصرو  غیاث

كلمهات را   اًالخطّ هر كاتهب آورده شهود. ضهمن   ای از رسمود. سعی بر آن است كه نمونهشمی

 نویسیم.یکه در جُنگ آمده است میبهمان صورت

« ذ»پس از حروف مصهوّت  بهه شهکل    « د»قاعده بر این است كه حرف «: ذال معجمه» -1

 اند.نوشته شود. در این جُنگ كاتبان عملکرد متفاوتی داشته

    قاعهده را رعایهت   محمّد حلوایی در ابتدای كتابتِ اشعار الهی نامه و خمسهۀ نظهامی ایهن

هر كه درین خانهه شهبی داذ كهرد/     "تدریج میزان رعایت آن كاهش یافته. كرده است امّا ب

 [f. 15 v] "خانۀ فردای خوذ آباذ كرد

 همهان  حهرف دال را ب ت و در اكثهر مهوارد   غیاا این قاعده را بسیار كمتر رعایت كرده اسه

 نوشته است. « د»شکل 

 .جیزی یابذ از براذرانِ رضاع"ناصر این قاعده را بیشتر رعایت كرده است" [f. 553 r] 

 نوشته شده است. « ک»صورت در رسم الخطّ هر سه كاتب ب« گ» حرف -2
"برانداز سنکیمست شو  سحركه" [r 62f. )محمّد( .] 

" انددیکر كفتههر جند جیزهای"[ .v 344f. )غیاا( ] 

" شوذ تنکدل  خنیاكراناز جهت" [r 525f. )ناصر( .] 

 «.پ»حرف  -3
 ند شکل سه نقطهۀ آن  را بیشتر با یک نقطه نوشته است. هر چ« پ»محمد حلوایی حرف

 ود:شنیز دیده می
 [.  .r 2855f] "داذش نشان بوشیذهیکی كَنج "
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:جمله فلک ثَوابِت... پس" غیاا در بیشتر موارد با سه نقطه نوشته است" [v 340f. .] 
 و مهاذر خهالف    بذرمیان او و "ویسد: نمی« ب»را با یک نقطه و به شکل  «پ»ناصر حرف

 [.f. 527 r] "روذ
 اند. نوشته« ج»را هر سه كاتب با یک نقطه و به شکل « چ»حرف  -4
آنجنانبدیدند  جون [ اصحابناش/ مانده در اندوه و شاذی مبتالشv 381f. )محمُد( .] 
 جهارقمر را [ فلک استr 342f. )غیاا( ] 
"بر پای چپ( جبایست خُرد بر بای ستاره(" [v 536f. )ناصر( .] 
 ، نشانۀ مضارع التزامی.«بهِ»حرف  -5
نویسد:محمّد حلوایی، آن را جدا از فعل می 
" ببینم( بخواهمش كفتن به بینمدرین هوس كه =(" [v192f.  .] 

 چسبانند:را به فعل میغیاا و ناصر معموالً نشانۀ مضارع التزامی 
 [. )غیاا( .v 344f] "بصابون بشویندآنرا "

 [. )ناصر( .r 523f] "بمیرذمیراثی یابذ یا "

 «. به»حرف اضافۀ  -6
 چسبانند:ف اضافه را به كلمۀ بعد از آن میهر سه كاتب، این حر

" داذ منشور خویش بآباذیش" [v 284f. )محمّد( .] 

" كندحركت می بمشرقاز مغرب" [r 342f. )غیاا( .] 

"یکدیکر باشذ باندازۀبایذ كه همه می" [v 531f. )ناصر( .] 

ه بهه ههای   شناسۀ مفرد مخاطب ماضی نقلی، پس از كلماتی كه « ای»نکره یا « ی»اگر  -7

 نویسند. مثال:می« ء»صورت بوند، بیاید، هر سه كاتب آن را شبیان حركت )هه( ختم می
[.  .r277f] "رسهیذۀ وی جان نثار شو كه بجانهان   /رسیذۀای دل زمین ببوس كه در جان "

 )محمد(

"بدید آید دایرۀ" [v 341f. )غیاا( .] 
" كه باشذ خانۀاندر هر" [v 484f. )ناصر( .] 
« ها»شوند، نشانۀ جمع كه به های بیان حركت )هه( ختم میمعموالً اگر پس از كلماتی  -8

 ، های بیان حركت را حذف میکنند. بیاید، هر سه كاتب
 دادست مژدهاسروش عالم غیبم چه"[v203f.)محمّد( .] 
" راس و ذنب است نقطِهاكه آن" [r 342f. )غیاا( ] 

" گانهدوازده خانهایدلیل بوذن ستاركان در" [r 498f. )ناصر( .] 
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ند. این مورد چسبار را به كلمۀ پیشین میكلمات دیگ محمّد كاتب گاهی حروف اضافه یا -9

 در رسم الخطّ ناصر و غیاا دیده نشد. مثال:

را بهمهان امهالی عربهی    « ه»، كلمات عربهی مختهوم بهه    محمد كاتب در موارد معدودی -10

 ویسد. مثالً:نمی

 های كاتبان در جُنگ اسکندر میرزا:لَغزش

 اغالط امالیی: این موارد بسیار محدود هستند. مثال: -1

ر ایهن مهوارد بهه دو صهورت عمهل      كلمات برای كاتب نامفهوم بوده است. دظاهراً برخی  -2

 کند:می
 کند. مثال:كلمه را نقّاشی می یا  آن -

 

 گذارد. مثال:را سفید میویسد و جای آن ینیا آن كلمه را نم -

                                                      
. تصحیح بر اساس )دیوان ابن یمین فریومدی، تصحیح "كزین خلق امید مهر وفا آنچنان است"نسخه:  -1

 (.133نفیسی: ص 

فریومدی، تصحیح باستانی و )دیوان ابن یمین  "نازل"(: 61)دیوان ابن یمین فریومدی، تصحیح نفیسی: ص  -2

 ."حاصل"(: 386راد: ص 

 ."آیدگو هنوزش نفسی هم به رجا می"(: 1176، ص1)دیوان نزاری قهستانی، جلد -3

 ."اقرار فرشته را هموین بود "(: 131)كلیات فخرالدّین عراقی: ص  -4

 ."دست غیرت"(: 244)دیوان ناصر بخاری، ص  -5

 حهدش )= آنکه از( الطاف بی انکازخذیو آل یاسین 

 

 كنههذ احیهها رسههوم آل طاههها را زمانههه مههی 

 
[f.154r] 

 مسههت مردمههراگههر بههذین شههیوه كنههذ جشههم تههو 

 )رومهی كشهید(   رومیکشیددهر بهر بُوستان مفرش 

 

 كفت كه در دور تو هشهیاری هسهت  نتوان  

 جههرخ بهههر كلسههتان نزهههت بغههداذ داذ    

 

[f. 164v] 

[f. 273r] 

 1جنانسههتكههزین خلههق، امّیههذ مهههر ان
 

 )=حیات( از لب مهار خهواهی   حیوهكه آب  
 

[f. 264r] 

  خویش چون اسفندیار هفت خوانهركه شد در 
   اهل دین را بهه توسهت اسهتظهار    

 دار ملهههک عقهههل را اسهههکندر و داراسهههتی  
 استیسهههههالاههههههل كهههههین رابهههههه توسهههههت    

 

[f. 270v] 

[f. 306v] 

 آید ز نیک و بد بدان خرسند باشهرچه می
  

 گردد بهه جههد   نمی 2نادک كانچه خواهی زآسمان 
 دیهوان( صهاحب  ) درملهی خواجه شمس الهدّین صهاحب   

 

[f. 264v] 

[f. 147r] 

 نفس صبح گر از من پرسهد امشب ای هم
 «اولهههوالعلم»ایههن بهههود شههههادت   

 سحرگه غنچه دعوی بها لبهت كهرد    
 

 3آیهههههههدگهههههههو هنهههههههوزش نفسهههههههی ]        [ مهههههههی   

 4ویهههههههههههههههن بهههههههههههههههود ]         [ اقهههههههههههههههرار  

 بههههههههر دهههههههههن زد  5چنههههههههارش دسههههههههت ]        [  
 

 

[f. 227r] 

[f. 309v ] 

[f. 316v] 
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ل بهه یهک   دو بیت با هم خلط شده و تبهدی  مصرعهایود كه شرد دیده میدر چندین مو -3

 اند.بیت شده
 زن مهوج  است نامتناهی بحر كه آنجا ●

 

 سرگشههتگی اسههت مصههلحت ذرّه در هههوا   
 

[f. 142v] 

 شعر از فریدالدّین عطّار است و در اصل چنین بوده:

 اوج عههزجههایی كههه آفتههاب بتابههد ز  

 آنجا كه بحر نامتناهی است مهوج زن 
 

 سرگشتگی است مصلحت ذرّه در ههوا  

 1شاید كهه شهبنمی نکنهد قصهد آشهنا      
 

 كهرد  كنهار  نیارم هیچ تو از كه گفتم ●
 

 نه سهرو  جویبهار   گفتا كه سرو خونی 
 

[f. 160r] 

 شعر از عمید لویکی است و در اصل چنین بوده است:
 كنههار كههردگفههتم كههه از تههو هههیچ نیههارم 

 سهت نهازنین  گفتم كه قامت تو چو سروی
 

 گفتا ز جان خویش كسی چون كنهد كنهار    

 2گفتا كه سرو خهوبی نهه كهه سهرو جویبهار       
 

ن را اصهالح  آ گاهی جای یک كلمه، كلمۀ دیگری نوشته است كهگاهی كاتب، اشتباهاً ب -4

 ا بیت سومنه. برای مثال كاتب، ردیف را در این غزل از امیرخسرو دهلوی، ت گاهیند و کمی

یهت  ب، نوشته است. ایهن غهزل مجموعهاً هفهت     «من دار»و از بیت چهارم به بعد « من كُن»

 دارد:
 

یا در بیت زیر كاتب مصرع نخست را اشتباه نوشته و  بعداً با نوشتن كلمۀ درست در بهاالی  

 آن سعی كرده كه این اشتباه را تا حدودی اصالح كند. تقریباً به این شکل:

كاتب بیش از بیست شعر را در مواضع مختلفِ جُنگ تکرار كرده است. مصهرع نخسهت،    -5

 بینید.ر آن آمده است را در جدول زیر مینام شاعر و صفحاتی كه این اشعار د
 

                                                      
 (.701( / )دیوان عطّار نیشابوری، تصحیح تفضلی: ص 1یح نفیسی: ص رک: )دیوان عطّار نیشابوری، تصح -1

 (. بر هر صاحب ذوقی پیداست كه ضبط جُنگ بهتر است.131)دیوان عمید لویکی: ص  -2

 ."هركه در عشق پای نفشردست"(: 61)دیوان حسن دهلوی: ص  -3

 :1بیت 
 

 :4بیت 

 من كننگارا چشم رحمت سوی 
 

 هنوزم چند خهواهی سهوخت ای چهرخ   
 

 من كنعنایت بر تن چون موی  
 

 مهن دار بکش یا دوست را پهلهوی  
 

 
 

[f.336r] 

 نفشرد                                  
   3هر كه در عشق پای برجا نیسهت 

  
 سههههههر خههههههود در حسههههههاب نشمردسههههههت  

 

 
[f. 337r] 

 نام شاعر صفحات مطلع
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 rو در صفحه  "ه بودترک من دی رقم مشک به هم برزد"چنین است:  r195مصرع نخست در صفحه  -1

 ."به سر زلف سیه دوش گره بر زده بود "نیز چنین آمده است:  322

 ای امیر المّمنین شاه جهان داور تویی

 
303v  144وv 

(/ كسایی 144vكوچک ) حمزه

(303v) 

 حدّشخدیو آل یاسین آنکه از الطاف بی

 
267r  154وr 

 شمس الدّین شرفشاه

 منه به برگ سمن پیش تودۀ عنبر

 
306v  157وr 

(/ شهاب 306vشهاب الدّین )

 (157rمریم )

 بر سر كوی غمش بی سر و پا باید رفت

 
324r  164وr 

الدّین سلمان خواجه جمال

 ]ساوجی[

 چون ربود از من جوانی گردش گردون پیر

 
272v  166وv 

( / خواجه 166vوحید الدّین )

 (177vوجیه الدّین )

 گر وصل آن نگار میّسر شود مرا

 
195v  186وv 

 اوحدی

 من نخواهم برد جان از دست دل

 
194v  187وr 

 اوحدی

 دیده بسیار نگه كرد به هر بام و دری

 
191r  190وr 

 اوحدی

 عیب نباشد كه كند ناز ای دلنازنین 

 
191v  190وv 

 اوحدی

 مشتاق آن نگاریم آیا كجاست گویی

 
191v  190وv 

 اوحدی

 آن چشم مست بین كه دلم گشت زار ازو

 
191v  190وv 

 اوحدی

 دشمن از بهر تو گر طعنه زند در دل من

 
192r  191وr 

 اوحدی

 1ترک من دی رقم مشک به مه بر زده بود

 

322r  186وr  و

195r 
 اوحدی

 شمس الدّین محمّد حافظ 204rو  331r كنون كه بر كف گل جام بادۀ صاف است



 153/ «اسکندر میرزای تیموریجُنگ »معرفی و نقدی بر نسخۀ خطی 

                                                      
 ."ایا صبا گذری كن ]بر آن[ پری رخسار"چنین است:  254vاین مصرع در صفحۀ  -1

 ."گر در غم هجر سازگار آید دل"چنین است:  281rاین مصرع در صفحۀ  -2

 

 باز آن حریف بر سر سودای دیگر است

 
232v  231وr 

 امیر خسرو دهلوی

 ای باز به مهمان كه بودیمست آمده

 
333r  231وr 

 امیر خسرو دهلوی

 مطلع نور سعادت طلعت زیبای توست

 
329r  234وr 

(/ امین 329rامین الدّین دادا )

 (234rالدّین تبریزی )

 1ایا صبا گرت افتد بر آن پری رخسار

 
323r  254وv 

 شمس الملک كرمانی

 رخ نگار مرا هر زمان دگر رنگ است

 
314v  255وv 

 فخر الدّین عراقی

 سرّ عشقت كس تواند گفت نی

 
321v  256وv 

 فخر الدّین عراقی

 غمگین استشاد كن جان من كه 

 
321v  256وr 

 فخرالدّین عراقی

 گفتند كه صحبت بزرگان

 
263r  262وv 

 ابن یمین

 كسی كه الف بزرگی همی زند بنگر

 
264v  264وr 

 ابن یمین

 دشمن خرد را حقیر مدار

 
265r  264وr 

 ابن یمین

 ای روی تو آیینۀ اسرار الهی

 
314v  268وv 

 بندعمید شانه

 عیاری گیرند نقدها را بود آیا كه

 

)تکرار در یک 

 280vصفحه( 
 شمس الدّین محمّد حافظ

 2گر با غم عشق سازگار آید دل

 
281v  281وr 

(/ 281vسیف الدّین باخزری )

 (281rملک صدرالدّین )
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 191vود دو نکتۀ مهم در این جدول مشهود است، یکی اینکه صهفحۀ  شچنانکه مالحظه می

است. و نکتۀ مهمتر این است كه در این جُنگ سه شعر وجود  190vدقیقاً رونوشت صفحۀ 

ت  آمهده اسهت. ایهن مسهئله نشهان      نام یک شاعرِ متفاوكه دو بار تکرار شده و هر بار بدارد 

گشهته و ایهن بهار نهام     یندین صفحه از اشعار، مجهدداً برم هد كه كاتب پس از نوشتن چدمی

کرده است؛ لذا در مواردی دچار اشتباه شده و نام كهس  شعرها، مرقوم میشاعران را بر روی 

 دیگری را بر روی شعر نوشته است.

، «وچهک حمزۀ ك»آمده، امّا تخلّص « كسایی»مثالِ روشن آن نیز شعری است كه تحت نام 

 (f. 303vدر انتهای شعر مشهود است. )رک: جُنگ اسکندر میرزای تیموری: 
 

چنانکه دیدید، كاتب در نوشتن عنوانِ نامِ شاعران نیهز دچهار لغهزش شهده اسهت؛ ایهن        -6

نام دو نفر آورده شود، نام چند شاعر دیگر ده است عالوه بر اینکه یک شعر بلغزش سبب ش

آمهده  « بسهاطی »رز آن در صفحاتی است كه اشهعاری تحهت نهام    نیز از قلم بیفتد. نمونۀ با

« و لهه »با جمالتی مانند:  278vآغاز شده است و تا صفحۀ  274rاست. این اشعار از صفحۀ 

، ادامه دارد. امّا نکتۀ جالب توجّه آن اسهت كهه در میانهۀ ایهن اوراق، و در زیهر      «ایضاً له»و 

و « فتحیی »، «قیوام »تخلّهص شهاعرانش    هها، اشهعاری آمهده اسهت كهه     «ایضاً لهه »رگبار 

ای تخلّهص( نهام ایشهان را    تهه در هیچ موضهعی از جُنهگ )جهز در بی    است؛ امّا« حسینی»

 ینیم. بنمی

 نتیجه:

غرض از نگارش این مقاله معرفی و نقد جُنگ اسکندر میرزای تیموری بود. ایهن جُنهگ   

ت انهد، بسهیار دارای اهمّیه   از آن جهت كه سه كاتب درباری آن را در آغاز قرن نهم نگاشهته 

منهابع بسهیار ارزشهمندی از كتابخانهۀ سهلطنتی دسترسهی       ه است، زیرا این كاتبان قطعاً به 

اند. بنابراین، این جُنگ میتوانهد  اند و خودشان نیز از سواد قابل توجّهی برخوردار بودهداشته

ست رفته یا مغلهوط  یکی از منابع جَنبی بسیار مهم در بازیابی و تصحیح برخی از اشعار از د

هایی از اشعارشان در خود نمونه همراهاً بیش از چهارصد نام شاعر را بباشد. این جُنگ تقریب

توان یافهت.  جز در این جُنگ در جای دیگری نمیگنجانده است كه در مواردی آن اشعار را 

انهد، در ههر   همواجه بودهایی شتن نسخ خطّی همواره با محدودیّتامّا از آنجا كه كاتبان در نو

 ای رشته چو قصد لعل كانی كردی

 
284r  283وr 

 مهستی

 در عشق تو عافیت حرام است

 
331r  329وr 

(/ خاقانی 329rامیر كرمانی)

(331r) 



 155/ «اسکندر میرزای تیموریجُنگ »معرفی و نقدی بر نسخۀ خطی 

ود كه جُنگ اسکندر میرزای تیموری نیز از ایهن قضهیه   یشم ی اشکاالتی دیدهئنسخۀ خطی

ها پرداختیم و نشان دادیم كه كاتبهان  التی دارد كه در این مقاله به آنمستثنی نبوده و اشکا

در مواردی مانند انتساب اشهعار، ضهبط و امهالی برخهی كلمهات و... چگونهه دچهار لغهزش         

همچنین با توجّه به اهمیّت رسم الخطّ كاتبان در مطالعۀ متون قدیم، ما نیز به این . اندشده

مسئله پرداخته و نشان دادیم كه هر كدام از سه كاتب چه نکهاتی را در رسهم الخهطّ خهود     

اند. همچنین این مقاله محلّ اوراق مفقود شده و یا جا به جا شهده را مشهخّص   رعایت كرده

 نموده است.

 

 :و مآخذ منابع

 :27261جُنگ اسکندر میرزای تیموری؛ كتابخانۀ ملی انگلستان به شمارۀ   -
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_27261 

( 1392چترایی، مهرداد ) ،«د الهیاشعار نویافتۀ شاعران قدیم كرمان در سفینۀ سع»  -

 .96-67، صص 53مجلۀ آینۀ میراا، شمارۀ 
( متن شناسی ادب 1394پور، حسین )جالل، «دیوان ظهیر فاریابی در سفینۀ تبریز» -

 .114-93(، ص 25، )پیاپی 1فارسی دانشگاه سمنان )علمی پژوهشی(، دورۀ جدید، شمارۀ

( مجلهۀ  1365افشار، ایرج و مههدوی، اصهغر )   «فهرست جُنگ اسکندر میرزای تیموری»  -

 .205-190؛ ص 26فرهنگ ایران زمین؛ شمارۀ 
 ( تصحیح برات زنجانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1381نظامی گنجوی ) ،اقبالنامه  -
( تصهحیح سهعید نیهاز كرمهانی، كرمهان:      1370خواجو كرمهانی )  ،خمسۀ خواجو كرمانی  -

 اهنر كرمان.انتشارات دانشگاه شهید ب
( تصحیح: احمد بهشتی شیرازی و حمیدرضا قلیچ 1383حسن دهلوی ) ،دیوان اشعار  -

 خانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

تصهحیح علهی عبدالرسهولی، تههران: انتشهارات       (1316خاقهانی شهروانی )   ،دیوان اشهعار   -

 چاپخانۀ سعادت.  
دكتر نذیر احمد، الهور: انتشارات مجلس ( تصحیح 1985عمید لویکی ) ،دیوان اشعار  -

 ترقّی ادب.

( تصحیح تقی تفضّلی، تهران: انتشارات 1368فریدالدّین عطار نیشابوری،  ) ،دیوان اشعار  -

 علمی و فرهنگی.
( تصحیح سعید نفیسی، تهران: 1339فریدالدّین عطار نیشابوری، ) ،دیوان اشعار  -

 انتشارات كتابخانۀ سنایی.

 ( تصحیح مهدی درخشان، تهران: انتشارات نوریانی.1353ناصر بخاری، ) ،شعاردیوان ا  -

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_27261
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 ( تصحیح مظاهر مصفّا، تهران: انتشارات علمی.1371نزاری قهستانی ) ،دیوان اشعار  -
( تههران:  1374پهژوه، محمّهد تقهی و افشهار، ایهرج )     دانهش  ،فهرستوارۀ كتابخانهۀ مینهوی   -

 فرهنگی.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
( تصحیح سعید نفیسی، تهران : انتشهارات  1318ابن یمین فریومدی ) ،كلیّات ابن یمین  -

 مروّج.
 ، تهران:حسینعلی باستانی راد( به تصحیح 1344ابن یمین فریومدی ) ،كلیّات ابن یمین  -

 انتشارات كتابخانۀ سنایی.
ی، تهران: انتشهارات كتابخانهۀ   تا( تصحیح سعید نفیسفخرالدّین عراقی )بی ،كلیّات عراقی  -

 سنائی.
( تصحیح 1386عبدالرحمان جامی، نورالدّین ) ،نفحات األنس من حضرات القدس  -

 محمود عابدی، تهران: انتشارات سخن.
( تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران: انتشارات 1389نظامی گنجوی ) ،هفت پیکر  -

 زوّار.
 


