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ترانه های ُدردانه )معّرفی برخی از رباعی سرایان گم نام(

تاریخ دریافت مقاله: 89/10/7
تاریخ پذیرش مقاله: 90/3/20

چکیده

 مجموعه ی جواهرالخیال به لحاظ اشتمال بر رباعّیات حدود چهارصد 
شمار  به  رباعی  سیر  در  تحقیق  جهت  ارزش  با  منابع  از  یكی  رباعی سرا، 
می رود. این ُجنگ را »محّمدصالح رضوی« از شاعران قرن یازدهم گردآوری 
و با حسن ذوقی که داشته، بر اساس موضوعی مرتب و در 21 باب تدوین 
کرده که هر باب شامل چند فصل است. وی سپس در نیمه ی دوم )یعنی 
اتمام باب ها( همان رباعّیات را به عالوه چند رباعی دیگر، بر اساس حروف 

آخر قافیه و طبق نظم الفبایی درج کرده است.
اول  دسته ی  تقسیمند:  قابل  دسته  سه  به  رباعیات  این  گویندگان 
گویندگان مشهور که عالوه بر رباعی، آثار زیادی دارند و کاماًل شناخته شده 
دیوان  اما  آمده  تذکره ها  در  نامشان  که  گویندگانی  دوم  هستند. دسته ی 
نیامده و  نامشان در تذکره ها  ندارند. دسته ی سوم گویندگانی که  شعری 
معموالً از صاحبان حرفه ها و مشاغل بوده و از روی تفّنن شعر می گفته اند. 
این مجموعه گنجینه ای از گفتار این بزرگان است که شاید در هیچ جای 
دیگر نامی از آن ها نباشد. مقاله ی حاضر شامل آثاری از دسته ی سوم است. 

واژگان کلیدی:  محّمدصالح رضوی، جواهرالخیال، رباعی، رباعی سرایان 
بی دیوان.

Email: hourafadaei@yahoo.com
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1- مقّدمه

اصل  است، در  فارسی  قالب شعری  کوتاه ترین  مفرد  از  یا چهارگانه که پس  »رباعی 
با  از نیمه دوم قرن پنجم، کم کم  شامل چهار مصراع هم قافیه )مصّرع( بوده است که 
سه مصراع هم قافیه )رباعی خصی( نیز شایع شد.«)اشرف زاده، 1387:73( چون رباعی 
مختصرترین قالب شعری برای بیان نكات ذهنی شاعر است لذا شاعر سه مصراع اّول را 
بیان  را در مصراع چهارم  یا تمهید می آورد و نكته اصلی مورد نظرش  به عنوان مقدمه 
می کند.)ر.ک. همان( »در آثار قدما، رباعی را دو بیتی گفته اند و اسم قدیمی دیگر رباعی، 
اّما  است،  داشته  تفاوت وجود  بیتی  دو  و  ترانه  بین  موسیقی  در حوزه  البته  است.  ترانه 
این تفاوت ها در عرف زبان کم کم فراموش شد و امروزه رباعی و ترانه در یك معنا به کار 
می روند.«)شمیسا، 1363:182( این مطلب که رباعی قالب مختصری است، محدودیتی 
در آوردن انواع مضامین فكری در این قالب، ایجاد نكرده است و می توان معانی عاشقانه یا 
صوفیانه یا فلسفی در آن گنجانید.)برای اطالع از انواع اندیشه ها و معانی در رباعی ر.ک. 
حاکمی، 287-1372:193( در مجموعه ی مورد سخن نیز، کاتب به دسته بندی موضوعی 
ترانه ها پرداخته است که از محاسن این مجموعه به شمار می رود. منشأ رباعی و این که چه 
کسی اولین رباعی را سرود، بر ما معلوم نیست، اّما مسأله مهم تر از آن، مربوط به رباعیاتی 
است که اصطالحاً رباعی  سرگردان می نامند چون این رباعیات، که تعداد آن ها کم نیست، 
در دیوان چند شاعر آمده است و نمی توان به درستی معلوم کرد که چه کسی سراینده ی 
این رباعیات معضل ترین مسأله درباره ی رباعی است. )ر.ک.  به عقیده برخی  آن هاست و 
البته تصحیح مجموعه های شعری مانند مجموعه ی مورد تصحیح  شمیسا، 1363:165( 
نگارنده می تواند مشكل را تا حدود زیادی برطرف کند، اما یكی از کاستی های این گونه 
مجموعه ها در این است که نمی توان اطالعات زیادی راجع به شاعران این ُجنگ ها به دست 
آورد و چون به تاریخ زندگی آن ها نیز اشاره ای نشده است، تحقیق درباره ی سیر رباعی 
این گونه ُجنگ ها بود چون همین  اهّمّیت  به هر روی نمی توان منكر  را مشكل می کند. 
مجموعه هاست که در گسترش زبان و ادبیات کمك می کند. ذکر این نكته ضروری به نظر 
می رسد که مقصود از شاعران رباعی سرا در این جا کسانی نیستند که به شاعری معروفند 
و حرفه اصلی یا وجه تشّخص آن ها شعر و شاعری است. اطالعات ما از آن ها کم است و 

بنابراین نمی توان آن ها را صرفاً شاعر دانست، لذا این عنوان یك اطالق کلی است.

2- بحث و بررسی

2-1- مطالب جواهرالخیال:

بخش نخست کتاب شامل بیست و یك باب است که هر باب در چند فصل  )تعداد 
فصل ها در هر باب متفاوت می باشد( تنظیم شده است. موضوعات فصل ها توحید خداوند 
و...  معصوم  امامان  در شأن  کثرت،  و  بنده، وحدت  به  قرب حق  یار،  رخ  توصیف  یگانه، 
می باشد. کاتب در هر فصل، چندین رباعی که به موضوع آن فصل مرتبط هستند، آورده و 

نام گویندگان آن را ذکر کرده است.
در بخش دوم، رباعیاتی که در نیمه اول آمده، براساس قافیه و طبق حروف تهّجی 
مرتب شده و این کار این حسن را دارد که هر جا افتادگی در نام شاعران یا متن رباعی 
است، به کمك این نیمه تقریباً حل می شود. البته در این مجموعه از بعضی از شعرا به 
جای رباعی، ابیات غزل یا قطعه مسطور است که چون بنای کاتب بر انتخاب رباعی بوده، 

ممكن است الحاقی باشند.
به طور کلی رباعّیات این مجموعه سه دسته است: رباعّیاتی که از شاعران به نام هم چون 
رودکی، فردوسی، عّطار، خّیام، سنایی، انوری، ابوسعید ابوالخیر، باباطاهر عریان و بابا افضل 
کاشی است که بعضی از این رباعّیات در دیوان و دیگر آثار این بزرگان ثبت شده است. 
دسته دیگر رباعیاتی است که از سرایندگان آن ها فقط نام و نشانی در تذکره ها باقی ست و 
دیوان شعری یا اثر برجسته ای ندارند. دسته سوم گویندگانی هستند که نه تنها اثر خاّصی 

به نام آن ها وجود ندارد بلكه نامی از آن ها نیز در تذکره ها نیامده است.
برای رسیدن به یك نتیجه گیری کلّی و نیز جهت سهولت کار پژوهش گران، فهرست 
گویندگان رباعی را در چند دسته کلی تقسیم بندی کردیم. هر چند الزم به ذکر است این 

تقسیم بندی کامال دقیق نیست و می توان یك گوینده را در چند دسته جای داد:
الف( رباعی سرایانی که حرفه یا شغل آن ها ذکر شده است:

1- مال ابراهیم حسین پیش نماز:
در این مجموعه شش رباعی از او ثبت شده است. یك رباعی از او را مرور می کنیم1:

منزل نسازد  دین  علوم  قلب،  در  حاصل          نگردد  نفس  تزکیه ی  تا 
خذ نشد                       اصلش همه عین جهل و فرعش باطل ز آل نبی ا هر علم که ا

2- مال محمدصادق پیش نماز:
از او نیز در مجموع، پنج رباعی در نسخه آمده است. با توّجه به این که از چند پیش نماز 
دیگر نیز در این نسخه، رباعیاتی ثبت شده است، می توان این احتمال را داد که کاتب 
رباعیاتی را از این پیش نمازها می شنیده است که شاید سروده ی خود آن ها نباشد و تن ها 
نقل رباعی باشد. البته با توجه به تعداد رباعی ها، امكان این که آنان، خود، رباعی سرا باشند، 

وجود دارد. اّما نمونه ای از رباعی محّمد صادق:
سرخیل رُُسل که خواجه ی هر دو سراست                               دانی ز چه رو ز سایه ی خویش جداست؟
آن کس ک�ه ب�ه ن�ور ح��ق ب�ود تخ�میرش                          ب�ر قامت او جام�ه ی ظل نام�ده راست

3- ابوالحسن بیگانه کالنتر نیشابور:
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کالنتر نیشابور در مجموعه نوزده رباعی دارد:
بیگانه ز خلق و بی سر و بی پا گرد                 برگرد ز خلق و آشنای ما گرد
ط��ول ام��ل دنیی دون کوته ک��ن                 این کوچه به در روی ندارد وا گرد

4- محمد تقی نقیب کالنتر نیشابور:
این کالنتر نیز سه رباعی سروده است:

مطلب مطلب  روزگار  مردم  از  حاصل ز جهان نیست به جز رنج و تعب         
ترکش کن و گوشه ی فراغت بنشین               نه شیر شتر خواه و نه دیدار عرب

5- محمدتقی نصیری منشی دیوان:
ده رباعی دارد، از اوست: 

آن را که به کاینات مشغولی شد            اسباب جهانش سبب گولی شد
شد مفعولی  دو  زان  قلوب  افعال  کار دو جهان نهفته در کار دل است          

6- محمود منشی:
از او فقط یك رباعی در این نسخه آمده که ذکر می کنیم:

باغ می گردد  آراسته  گل  ز  آری  داغ          پنبه ی  بودم  بس  تن  آرایش 
بی بهره ز نور خویش اگر چون شمعم                                 شرط است که تاریك بود پای چراغ

7- ابراهیم متولی:
از این گوینده که ذکر نشده متولّی کجا بوده است، در مجموع دو رباعی در نسخه 

موجود است:
ام��روز ک��ه ی��ار بی وف��ا را دی��دم                 بی تاب ت��ر از ب��اد صب��ا گردی��دم
ره گر چه نداده او مرا در بزمش               از دور به قربان س��رش گردیدم

8- محمدتقی بیك نویسنده میرزا داوود متولی:
این متولی نیز یك رباعی در نسخه دارد:

از نام خوشت نشان دهم بسم اهلل              هستی تو علی و نیست مثلت باهلل
باهلل       اال  القوۀ  و  الحول  می گویم    قوتت  ز  پرسندم  گر 

9- محمدقاسم بیك قاپوچی حرم2: 
او فقط یك رباعی در این نسخه دارد:

از نی��ك و ب��د زمان��ه ای پند پذیر                 غافل مش��و ار کش��د مكافات به دی
پر نشئه شود چو کهنه گردد صهبا                  زوبین جهد از کمان چو پرکش شد تیر

10- محمدرضای مسگر:
این مسگر که معلوم نیست اهل کجاست، یك رباعی دارد:

اکنون که چو او کسی غم عشق نخورد              روزی که ودیعت جهان را بسپرد
برد           راه می باید  به  را  این سلسله  زنجیر جنون به پایم انداخته است           

11- میرمنصور شیخ االسالم دامغان:
از این شیخ االسالم هم یك رباعی در این مجموعه آمده است:

در بس��تر آرزو غن��ودن ت��ا ک��ی؟                  تا چن��د رهین نفس بودن؟ تا کی؟
یك بار به سهو هم سری باال کن                     در رفته چه گردی که در این ره تا کی؟

12- مال رحیم شیخ االسالم:
او نیز با دو رباعی یكی از شیخ االسالم های رباعی سرای این مجموعه است:

گ��ر پیش نم��از ق��وم به ت��ر دان��د                 خود را به یقی��ن از همه کم تر داند
ش��د گ��ود مص��الی ام��ام عال��ی                  تا آن که مقام خوی��ش پس تر داند

13- پیر دهقان:
این عنوان نیز به درستی گویای این مطلب نیست که آیا  »دهقان« لقب او می باشد یا 

عنوان شغلی وی، از این دهقان یك »دو بیتی« آمده است:
به سوی کعبه رود شیخ و من به سوی نجف                            به حق کعبه که آن جا مراست حق به طرف

تفاوتی که میان من است و او، این است                       که من به سوی گهر رفتم او به سوی صدف     
14- جعفر میناکار ساروبهار:

از این میناکار یك رباعی در نسخه ثبت شده است:
عمری ست به پای دل بود رفتارم                 در عین روش ستاده چون پرگارم
رم بت و سّیا آرام صفت نشسته در خانه ی خویش                   چو مردم دیده ثا

15- محمدباقر بیك وزیر جهرم:
از این وزیر یك رباعی در دست داریم:

برخی��ز دال نال��ه و فری��ادی ک��ن                  وز غفلت خویش داد و بیدادی کن
از ی��اد خ��دا نرفت��ه، این نیم نفس                 برخیز تو که هم نفس��ی یادی کن

16- اسحاق رضوی خادم:
از این خادم که نام فامیلش مانند نام فامیل کاتب است یك رباعی داریم:

از ج��ام وج��ود کامیابی��م هم��ه                  ی��ك قافل��ه و گرم ش��تابیم همه
بنیاد وجود همه نقشی است بر آب                   یك چشم به هم زدن خرابیم همه

17- ابومحمد خادم: 
یك رباعی سروده است: 

م��ردم ظاه��ر ب��ه هم توال دارن��د                 مخلوط به هم، ز ه��م تبّرا دارند
مربوط به هم چو حلقه های زنجیر                      پیوسته به هم شورش و غوغا دارند 

18- مال معصوم فراش:
این فراش گوینده ی یك رباعی است:

هر شام و سحر به زلف خود حورالعین            جاروب کند غبار این خلد برین
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گردش چو رسد به عرش از روی شرف                                    چون سرمه کشد به چشم جبریل امین
19- مال شفیع قاری:
فقط یك رباعی دارد:

ی��ا رب ز هم��ه نامه س��یاهی توب��ه                 وز فع��ل ب��ه آن نامتناه��ی توب��ه
ج��ز توب��ه ی تقصی��ر ن��دارم چی��زی                  خواهی توب��ه وگر نخواه��ی توبه

20- علی اکبر معمار:
از او نیز یك رباعی آمده است:

آن کس که به نفس خود نبردی دارد                                     با خویش همیشه سوز و دردی دارد
گر خاک ش��ود عدو و بر باد ش��ود                 غافل نش��وی که بازگردی دارد

21- میر علی بیك مستوفی شیروان3: 
دو رباعی در نسخه به نام او ثبت شده است:

آن را که به دل فروغ س��رمد باش��د                 داند که علی ز نور احمد باش��د
از نور علی چش��م نبی روش��ن بود                یعنی که علی عین محمد باش��د

22- محمدرضا قاضی بروجردی:
او نیز یك رباعی گفته است:

پیراس��تنم ز بهر آراس��تن اس��ت                  افزایش من تمام در کاستن است
 بر صفحه ی روزگار چون نقش نگین                      بنشستنم از برای برخاستن است

23- میرزا رفیع واعظ گیالن:
در نسخه از یك »رفیع واعظ قزوین« هم نام برده شده که در تذکره های فراوانی به 

معرفی او پرداخته اند. اما از این واعظ گیالن سه رباعی در نسخه آمده است:
ع��ّزت ثم��ر فروتن��ی می گ��ردد            پس��تی مع��راج برت��ری می گ��ردد
پای، پی می گردد ز  الف  افتد چو  گردد           دوچندان  فتادگی  ز   قدرت 

24- دولت یار سلطان ایلچی:
فقط یك رباعی دارد که آن را نقل می کنیم:

بگذر دل ها  ز  دل دار  ناوک  ای  بگذر         یغما  ز  خون ریز  غمره ی  ای 
بگذر ما  سر  از  دیده  دو  آب  ای  طوفانی           سخن  کشتی  تو  موج  از 

ب( رباعی سرایانی که نام یك مكان به هم راه اسم آن ها آمده است. اسم مكانی که بعد 
از نام بیش تر گویندگان آمده، مربوط به استان همدان امروزی است:

1- باعث همدانی:
چهار رباعی سروده است که یكی را نقل می کنیم:

زد می  باید  الله  کاله  برطرف  زد        می باید  ناله  باغ  به  من بعد 
باعث مكن اندیش��ه ی روز عرصات                 س��اقی است علی پیاله می باید زد

2- موالنا محمد همدانی:
یك رباعی دارد :

افسوس که شد عمر گران مایه ز کف                                 مردی به جهان ندیدم از هیچ طرف
دامن شاه نجف به  زنی  تا دست  مهدی ظاهر چو نیست مردانه برو           

3- مطیعای همدانی:
از این گوینده که احتماال »مطیعا« لقب اوست، چهار رباعی در دست داریم:

ف                                بحری که دلش گوهر دین راست صدف ب شر با ر مم مطیع ا ع ا متبو
مردانه ز ملك و مال عالم برخاست                 ماننده ي ُدّر نشست در خاک نجف

4- میراسماعیل ناصر همدانی:
کاتب در یك جا او را »ناظر«، )نه ناصر( نامیده است. به هرحال دو رباعی از او ثبت 

شده است:
بی شك که علی مطلع انوار خداست                                       داماد رسول  شافع  روز ج�زاست
دانستن رتب�ه ی محّمد ز ع�لی ست                     هر کس قدرش ز جا نشینش پیداست

5- مال سینای بروجردی قاطع:
فقط یك رباعی دارد:

ای در جسد ملك خراسان شده جان                                         جسم تو که هست معنی جان جهان
سرگردان بود  خورشید  پروانه ی  گرد سر شمع روضه ات شام و سحر           

6- ظهیرا بروجردی:
از او سه رباعی داریم:

طرفی از  دل ربا  و  طرفی  از  دل  طرفی           از  دوا  رسد  طرفی  از  درد 
ز طرفی ز طرفی رفته و پا ا گم گشته ام آن چنان که در جستن تو                              سر ا

7- مال ولی بیك بروجردی:
کاتب در مجموع یك رباعی از او ثبت کرده است، که آن را می خوانیم:

ای آن که به کیش عشق قربان توام                    سرگشته ی جلوه های پنهان توام
توام حیران  تو،  با  نیستم  بیرون  بیرون ز منی و با منی، جان منی           

چند گوینده با نام »گیالنی« هم در این نسخه رباعی دارند:
8- خان احمد خان گیالن:

از این خان گیالن یك رباعی در نسخه آمده است:
از چرخش چرخ واژگون می گریم                                       از دست زمانه بین که چون می گریم
با قد خمیده چون صراحی شب و روز           در قهقهه ام ولی که خون می گریم

9- میر عبدالوحید گیالنی:
از این گوینده که معلوم نیست نام یا لقبش »عبدالوحید« بوده، یك رباعی در نسخه 
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آمده است:
ای ذات ت��و مرتضی عب��ودی�ت را                           بگ�رفته ز ح�ق وص��ف رب��وبیت را
ب��ا غی��ر ت�و نسبت امامت چه بود                                         نسبت ک��ردن ب��ه ب��ت ال�وهیت را

  اینك سایر رباعی سرایانی را که در این دسته، جای داده ایم ذکر می کنیم:
10- بیانی خراسانی:
فقط یك رباعی دارد:

چشمم که سرشك الله گون آورده است                                               بر هر مژه قطره های خون آورده است
نی نی به نظاره خاست دل خون شده ام                                  از روزن دی��ده سر ب��رون آورده است

11- جمال الدین اسدآبادی:
یك رباعی سروده است:

نه غزل می طلبند ترانه  نه  ما  روزی که ز مشكالت حل می طلبند            از 
آوازه فكنده ای که کار آسان است                                  این ها همه صوت است، عمل می طلبند

12- خالصاء استرآبادی4:
احتمال دارد »خالصاء« لقب یا تخلص شعری »جمال الدین« باشد که در شماره ی قبل، 

یك رباعی از او آوردیم، به هر حال از او نه رباعی آمده است:
سقای فلك همیشه از بهر صواب                  افكنده به دوش خویشتن ُمشك سحاب
جام مه و خورشید به کف می گیرد                بر یاد حسین کربال بخشد آب

13- مال محمدعلی مهابادی5:
یك رباعی گفته است:

عالم همه سوز، نار می باید گشت                باشد همه گر شرار می باید گشت
گر نفس مطیع گشت ایمن نشوی                 آید چو به راه مار، می باید گشت

14- مال حسن اردبیلی:
یك رباعی دارد:

ای گشته ز ذات خود هویدا چون نور                    ذّرات جهان ز نور تو یافت ظهور
کن��ه ت��و ز دان��ش خردها مس��تور                  وجه ت��و ز ادراک نظرها همه دور

15- محمدعلی خان گلپایگانی:
کاتب یك رباعی از او نوشته است:

روی تو ز من،  بهشت و حور از همه کس                                     غم های تو از من و سرور از همه کس
دور از نظرم ن��ه ای که نزدیك شوم                          نزدیكی و دورم از تو، دور از همه کس

16- محمدباقر سبزواری:
دو رباعی به نام او در مجموعه آمده است:

یه پا نُه  ز  ا بگذر  ر،  بردا پایی  بی مایه          مانده ای  چه  تن  عالم  در 

از مشرق جان بر تو نتابد نوری             تا از پی تن همی روی چون سایه
17- محمدهادی اصفهانی:

کاتب تخلص او را »تسنیم« گفته و یك رباعی از وی آورده است:
دل گرد تن از خود چو فشاند جان است                           از منزل جان چو بگذرد جانان است
ویران چو شود حباب دریا گردد                        این خانه چو شد خراب آبادان است

18- میر صیدی تفرشی6:
فقط یك رباعی دارد که آن را می آوریم:

ای چرخ بساط ننگ و نامت برچین                           این فرش دو رنگ صبح و شامت برچین
برچین دامت  رمیده ایم  صید  ما  این رشته ی پر مكر و حیل را بگسل          

19- میرزا طاهر قمشه7:
او یك رباعی سروده است:

از گفته ي مصطفی امام است سه چار            از روی چه گویی که امام است چهار
نشناس��ی اگر س��ه چار را حق،  ناچار                 خواهی به عذاب ابدی گش��ت دچار

20- محمد مؤمن قمشه:
او یك رباعی سروده است:

دانی ز چه این چرخ کهن می گردد                    نه بهر تو و نه بهر خود می گردد
در گردش او چون علی آمد به وجود                   می بالد و گرد خویشتن می گردد

21- میرزا عابد شیرازی:
یك رباعی سروده است:

تكلّفات کاشانه پر است انواع  ما را که ز اسباب جهان خانه پر است             ز 
داغیم که هم چو غنچه ی الله به دهر                تا چشم گشود ه ایم پیمانه پر است

22- عبدالرزاق فیض نائینی:
یك رباعی دارد:

ای بی نم جود تو همه بحر س��راب               بی نور وجودت همه معموره خراب
عالم همه از ]تو[ الف هستی زده اند                          چون سایه ز آفتاب و چون موج ز آب

23- اسماعیل خان تبریزی:
از این گوینده یك رباعی در دست داریم:

تا خاک نش��ین کوی دل دار ش��دم                 از لذت هر دو کون بیزار ش��دم
چون موج به روی بحر می غلطیدم                 رو داد کشاکش��ی و هموار ش��دم

24- محمدرضای قمی:
از او یك رباعی در دست داریم:

می گریم و از ش��وق فنا می س��وزم                 س��ر تا به قدم به یك هوا می سوزم
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هر قطره ز هستی ام گشاید گرهی               چون شمع امشب به مدعا می سوزم
ج( رباعی سرایانی که نام و )یا( لقب آن ها آمده اما عنوان شغل یا مكان خاصی بعد از 

نام آن ها نیامده است:
1- میرزا الغ موسوی غافل:

از مجموع چهار رباعی او یك رباعی می آوریم:
هرگاه به سوی دوست پرواز کنیم                   بر خود در نیستی باغ )؟( باز کنیم
این ساز کنیم اگر غلط در  پرده  یك  دل         ای  نیایم   خود  مقام  به  دیگر 

2- میرزا کاظم: 
کاتب او را »ولد میرزا الغ« معرفی کرده است. قبال یك رباعی از پدر وی ذکر شد. یك 

رباعی از او نیز در این مجموعه آمده که نقل می کنیم:
هوس دلدار  طّره ی  گره  دل  در  هوس          مار  مهره ی  عمر  همه  دارم 
هوس دار  سِر  کرده ام  و  سرگرمم  دارم           حاصل  آه  دود  و  سردم  دم 

3- میر ابوتراب حافظ:
او سه رباعی دارد:

ای درد بیا و خوش به تمكین بنشین               بر جان من حزین غمگین بنشین
چون کاه سبك ز سینه برخیز نشاط                               ای غم به دلم چو کوه سنگین بنشین

5- احسن اهلل احسن:
کاتب در دنباله نام این رباعی سرا او را مشهور به »بی طالع« معرفی کرده و یك رباعی 

از او نوشته است:
زین پیش غمی این دل رنجور نداشت                      پروای نشاط و طرب و شور نداشت
این عكس تو روشنی به عالم داده است                              آیینه ی مهر پیش از این نور نداشت

6- آگاه اوزبك:
یك رباعی به نام او ثبت شده است:

ای دل اگرت یار سپاهی ست مترس                      میل دل او به کینه خواهی ست مترس
چشم است که در لشكرحسنش جنگی ست                                                  باقی خط و خال او سیاهی ست مترس

7- میرمعنی اوزبك:
کاتب یك رباعی از او نوشته است:

معنی! ز جهان نیست مرا بیم خطر                     دارم از صلح جامه ی جنگ به بر
نظر به  می نمایم  آینه پوش  از بس که دلم به چار جانب صاف است            چار 

8- قربان محمد اوزبك )ایلچی(:
او یك رباعی گفته است:

نكنی پلنگی  ار  نتازی  کوه  بر  نكنی        نهنگی  اگر  نكشی  دریا 

نكنی تنگی  خیال  حوصله ی  ای  یك جرعه ی توست موج امكان وجود          
9- باقرای خلیل:

این شاعر نیز یك رباعی دارد:
گفتم طفلی ز ش��وخی آزار کش��د                 یا ش��ور جوانی ام به گلزار کش��د
پی��ری اف��زود بر هوای و هوس��م                 هنگام غروب س��ایه بس��یار کش��د

10- آقا جعفر سارو بهار8:
از این رباعی سرا چهار رباعی در نسخه آمده است:

افسوس که کوته نشود دست هوس                   از دامن دل تا که به تن هست نفس
گهواره از آن به شكل تابوت بود              کز مرگ به طفلی نشود غافل کس

11- میمند صادق:
او یك رباعی دارد:

است سوداگری  عالم  مشو  آزرده  صادق چو تو را متاع دانش وری است          
سهل است اگر تو را خریداری نیست                                                جنسی که گران بهاست کم مشتری است

12- حكیم مؤمن دارالشفا:
معلوم نیست که آیا »دارالشفا« لقب اوست یا عنوان دیگری است. او دو رباعی دارد:

اوضاع جهان خندیدم بر  یك چند  چیدم          گل ها  روزگار  گلشن  در 
دیدم بودم  ندیده  رو  دو  آیینه  شد        مایل  دل  جلوه،  نمود  کونین 

13- محمدعلی کرباسی:
او دو رباعی دارد:

است امكان  ز حّیز  برون  عاشق ، به مكان در طلب جانان است           معشوق 
ناید به مكان آن ، نرود این ز مكان                   این است که درد عشق بی درمان است

15- آقا مقیم سمنانی:
مقیم صاحب یك رباعی در نسخه است:

هر ش��ب مه نو رو به فزونی تازد                خواهد چو جمال تو جمالی س��ازد
در چاردهم شب چو به خود پردازد                      بیند که چو تو نیست ز غم بگدازد

16- میرزا حسن خان الفت:
الفت چهار رباعی دارد:

بی عشق عالج خسته می نتوان کرد           درمان دل شكسته می نتوان کرد
در قید جهان به دوست نتوان پیوست               پرواز به بال بسته می نتوان کرد

17- خسرو بیك:
یك رباعی سروده است:

هر شام و سحر مالیك از عرش عظیم            آیند به طوف شاه فردوس حریم

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ترانه های ُدردانه )معّرفی برخی از رباعی سرایان گم نام( / 91   90 / مجله زبان و ادبیات فارسی 

عمداً پر خود برده به مقراض زنند               شاید که به این وسیله گردند مقیم
18- جعفر گلستانه مرتاض:

از این مرتاض در نسخه سه رباعی داریم:
دیشب به چمن که شوقم افزون شده بود                            چون غنچه ز دوری ات دلم خون شده بود
بر یاِد رِخ تو بس که بلبل بگریست                        از گریه چمن، تمام، گلگون شده بود

19- محنای قلندر:
از وی یك رباعی در دست داریم:

ای ترک ختایی که لبت چون قند است                                         وصف رخ تو برون ز چون و چند است
مغرور مشو به حسن آوازه ی خویش                            این چینی را صدا به مویی بند است

20- مهدی قلی خان قرچغای خانی9:
تنها در نیمه ی دوم نسخه دو رباعی از او آمده است:

تیر شود بي چاره کسي که درجهان میر شود            در چشم خالیق هدف 
با قرص جو و گوشه ی ویرانه بساز              چون لقمه بزرگ شد گلوگیر شود

21- محمد بیگ زنگنه:
از وی یك رباعی داریم:

آن کس که به لب رساند پیمانه ی او               شد آخر کار مست و دیوانه ی او
او خانه ی  در  زنی  چرا  بیهوده  نشوی        تا  آشنا  خانه  صاحب   با 

22- میرزا عبداهلل:
کاتب او را »پدر میرزا مهدی مستوفی موقوفات« معرفی کرده و یك رباعی از او نقل 

کرده است:
آن را که رهی به کعبه ی صدق و صفاست                                از چار حدش ، چهار ارکان پیداست
   رمزی ست که میقات ره کعبه، شش است                                       یعنی که تو را ز شش جهت رو به خداست

23- عنایت خان آشنا:
کاتب ما را با دو رباعی از او آشنا کرده است:

آن را که بود معرفت حق حاصل                در صفوت او خطر نگردد حایل
پ��اکان س��بب فس��اد هرگ��ز نش��وند                 از آب ده��ن روزه نگ��ردد باط��ل

24- قیصر ترکمان:
از این ترکمان یك رباعی داریم:

می بودی آبرو  به  کس  همه  نزد  می بودی         ستیزه جو  اگر  تو  قیصر 
چون عینك اگر کج و دو رو می بودی می دادند          دیده ها  به  جایت  مردم 

25- یقین جرفادقانی10:
او نیز یك »دو بیتی« دارد:

کوزه هرچند که استاد نكو ساخته است                                 دست آن رند بنازم که سبو ساخته است
نه همین شرط وضو شستن دست است یقین                                                           هرکه دست از دو جهان شست وضو ساخته است

26- فریدون بیك سابق:
از وی یك رباعی داریم:

دارم پناهی  ابرویی  گوشه ی  به کوی عشق راهی دارم           در  همواره 
دارم گریزگاهی  قفس  کنج  چون  کردن          می تواند  چه  من  به  صیاد 

27- میرزا کاظم کریم )تخلص: ولد مستجاب الدعوه(:
او یك رباعی سروده است:

در صبح یقین طلوع از کاستن است                         دانش خود را به عیب آراستن است
است برخاستن  عصای  افتادگی ات  کریم          می باش  ذلیل  طلبی  عزت 

28- میرزا نصیر عتیقی نصرت:
از نصرت بیست و پنج رباعی در نسخه داریم:

دارم ره نمای��ی  س��لوک  راه  در  دارم         پای��ی  دی��ده  ز  طل��ب  راه  در 
از آف��ت لغزش��م نباش��د بیم��ی             در ک��ف ز فتادگ��ی عصای��ی دارم

29- ابوالحسن حامد:
از او یازده رباعی در نسخه آمده است:

ابنای جهان که جز دو رویی نكنند           ممكن نبود که فتنه جویی نكنند
نكنند نكویی  تو  با  نشوی  بد  تا  از بس که به خوبی بد و با بد خوبند         

30- ابوالحسن وحی:
پنجاه و یك رباعی گفته است:

زاری با   دلبری  ز  کس  همه  پیشش  بازاری        در  نشسته  صنمی  دیدم 
باز آری به خود  اگر مرا  تو  گفتم که: کی آن چه برده ای باز آری؟           گفتا: 

31- ابوجان بانی:
یك رباعی سروده است:

می آید کفن  زیارت  به  جانم  می  آید      تیغ زن  غمزه  که  هرگاه 
می آید تن  تمام  بر  تو  زخم  یك  هم          از  می ربایند  که  بس  از  اعضا 

32- محمد عرب نظام ممالكی:
یك رباعی از او آمده:

سر خیر نماز بودنت عین عطاست                                          پیشی ز همه، پیش نمازیت به جاست
تو پشت به خلق و رو به ایزد داری                               مأموم به پشت گرمی ات رو به خداست

33- میر سید محمد: 
تنها اطالعی که کاتب از او به دست می دهد این که او نواده ی خلیفه سلطان است و 
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ترانه های ُدردانه )معّرفی برخی از رباعی سرایان گم نام( / 93   92 / مجله زبان و ادبیات فارسی 

یك رباعی دارد:
عمری ست که ساکتم به ویرانه ی خویش                                            منت نكشم ز خویش و بیگانه ی خویش
چون مردم دیده سیر عالم کردم                                با آن که برون نرفتم از خانه ي خویش

34- میرزا صادق: 
او برادرزاده ی میرابوالمعالی است و یك رباعی سروده است:

بشناس را  ولی  شاه  حق  آیینه ی  بشناس       را  علی  انوار  مظهر  از 
نتوان           خواهی به خدا رسی، علی را بشناس رسیدن  او  کنه  به  هرچند 

3- نتیجه گیری

این ُجنگ به جهت اشتمال بر رباعیات فراوان می تواند راه گشای پژوهش گرانی باشد 
که در زمینه ی رباعی تحقیق می کنند. این مجموعه هم به لحاظ برطرف کردن ابهاماتی 
که در رباعیات فعلی در ضبط کلمات وجود دارد و هم به لحاظ تحقیق درباره ی رباعیات 

سرگردان اطمینان بخش است. 
بزرگان  از  اشعار بسیاری  به  این که  بر  این مجموعه عالوه  زیاد، تدوین گر  احتمال  به 
دست رسی داشته، تعداد بسیار زیادی از رباعیات را نیز شنیده یا به نسخه های معتبری 
که اکنون در دست نیست دست رسی داشته است. اهمیت کار او در چند مورد بیش تر 
جلوه می کند: اول این که رباعیاتی از شاعرانی آورده که این رباعیات در دیوان آن ها چاپ 
نشده است. دو دیگر این که شاعران ناشناخته ای که در این مجموعه معرفی می شوند، در 
بررسی های ادبی در خصوص اثرگذاری بر شاعران دوران بعدی و به طور کلی تحقیق در 
سیر رباعی کمك زیادی به محققان می کنند و سه دیگر این که، انتشار رباعیات آن ها به 
رونق ادب پارسی می افزاید. هر چند در این مجموعه، از سرایندگان بسیاری، ابیاتی آمده 
است که نام یا لقب آن ها به درستی معلوم نشده اما در مقابل این کاستی، درج عنوان 

شغلی یا منصب بسیاری از آن ها کمك بسیاری در تحقیقات ادبی می باشد.

پانوشت ها
1- به دلیل محدودیت در تعداد صفحات، از هر شاعر یك نمونه نقل می کنیم.
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3- شیروان: نام چند مكان شیروان است از جمله شهری در آذربایجان، دهستانی در 

ایالم، شهر مرکزی بخشی از قوچان در مشهد. )دهخدا(
4- استرآباد: شهری از بالد مازندران است. )همان(
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