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 چکیده
ف در میان رباعیات دیوان کبیر موالناا ردیاابی کارد یا ایی     اشکال مختلتوان رباعیاتش را به از شاعرانی که می

و چ دین نسخة خطّی معتبر از دیوان ی ایی، تعاداد رباعیاات مراتر  و     «المجالسهنزه»بعد از برریی  ایت.
ربااعی   53به  62رضوی و دیوان کبیر موالنا به تصحیح فروزانفر از  مرابه دیوان چاپی ی ایی به تصحیح مدرس

م ابع مذکور، آثار نظا    برعالوهتحلیل انتساب دقیق رباعیات مرتر  و مرابه این دو شاعر، رای ت. بافزایش یاف
 برایااس ربااعی مراتر  و مراابه،     53و نثر دیگر شعرا و نویس دگان پیش از موالنا نیز برریی شد. از مجموع 

. ایات شدهرباعیات او تضمین و اقتباس یا از   ایی ایترباعی از دیوان کبیر قطعا متعلق به ی 62ها، تحلیل داده
یا ایی باه شااعران دیگاری نیاز م ساوب        برعالوه، رباعی دیگر 5و  به احتمال زیاد از ی ایی ایت رباعی نیز 8

، در یاایر ماوارد   دیوان کبیار آماده  رباعی به شکلی کامل و بدون تغییر در  2. از رباعیات ی ایی، فقط ایتشده
  . همراه ایت یه مصرعتا  د واژهدر چ با تغییراتی  رباعیات
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 مقدمه -1

 خاود  از عرفاانی پایش  و غیر عرفاانی  ادبی آثار با او که دریافت توانمی موالنا مکتوبات و آثار از

ها و آثار یک اندازه نیسات  ، اما تأثر موالنا از اندیرهایتتهگرف ثیرأت آنها از و هبود خوبی آش ابه

دیاوان  بیرترین تأثیر در این میان از آنِ ی ایی ایت و در نخستین نگااه باه   »و درجاتی دارد. 
و تاا بدانجایات کاه نیاازی باه      ک اد  این تأثیرپذیری خود را آشکار می دیوان ی اییو  شمس

. یا ایی از نظار اندیراه و یابک بیاان      (156: 1581 )شفیعی کادک ی، « جود نداردآوردن شاهد و

 ای باالتر از عطاار قارار دارد.  شعری بسیار بر موالنا تأثیرگذار بوده و از این حیث حتی در مرتبه

، «حکای  الهای  » با القاب و اوصاافی چاون   و دادهرا در اشعارش خطاب قرار  ی اییموالنا بارها 

شایفتگی و ارادت خاویش را   اد کرده و ی...  و« شاه و فائق»، «ایحکی  پرده» ،«حکی  غزنوی»

موالنا در مواردی فقط مضمون و محتوا را از ی ایی گرفته و مت ایاب باا    ایت.دادهنران  اوبه 

بار  . ایات کارده و گاه عاین عباارت را تضامین    ، هدیکرذوق و یبک خاص خود آن را به نظ  

 آثار موالنا پرداختاه  برتأثیرگذاری  رریی و تبیین نوع و چگونگیه بهمین ایاس پژوهرگران ب

 اند.تأثرات را برریی کردهاین « بی امت یت»و اغلب با نگاهی فرمالیستی، با ع وان 

 موالناا  باه  ربااعی  1885موالناا،   دیوان از فروزانفر الزمانبدیع م قّح و ارزشم د ویرایت در

 ازپاای رباعیاات متعاددی    ستقی  )اقتبایای(، رد   مو غیر مستقی  در این اثر نیز .ایت م سوب

فروزانفر در مقدمة جلد  ،(212: 1585) لوئیس دی فرانکلین .توان یافتمیپیش از موالنا شعرای 

 (68: 1588)شاعبانی   ،(32: 1513) المجاالس هنزهریاحی در مقدمة  (،1: 1525) دیوان کبیرهرت  

 از بعضای »اند. هخیل در مجموعة رباعیات موالنا اشاره کردبه رباعیات د( 63: 1512)و میرافضلی 

 اا کرماانی  اوحدالادین  و (شامس  کلیاات  در) مولاوی  رباعیاات  مان اد  اا رباعیات مجموعه این

 بار  شاعر  هرچاه  که اندداشته بلیغی اعتقاد و اهتمام که آنهایت معتقدان و مریدان کردةفراه 

 فرباه  را اشاعارش  مجموعاة  و بریاان د  ثبات  باه  او خود ای  به ایتتهگذشمی مرادشان زبان

بدون توجه باه ایات اد و ذکار     که صوفیه اغلببا توجه به ای  .(63-62: 1512میرافضلی، ) «نمای د

 و صاورت  اهال  تاا  بودناد  ʽگفت چهʼ و مع ی اهل»آوردند و م بع، اشعار دیگران را بر زبان می

ʼگفت کهʽ» (  ،112: 1512شمیساا) ی که از دیگران بر زبان به م بع رباعیاتلب مولوی ه  احیانا اغ

اغلب حاوی رباعیاتی از دیگران باود   بیاناتش را کهمریدان و مخاطبان نداشته و  اشاره آوردهمی

 راه یافت.   دیوان کبیراز شعرای متقدم به  چ ین رباعیاتیو این کردندبه نام او ثبت می
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)رحیمای زنگ اه و    «تااریخی  و ادبای  متاون  در اموالن به م سوب رباعی 58 م بع بازش ایی»     

 پاژوهش  این در. یتیی اصالت برخی از رباعیات موالنادر زمی ة برره ت ها مقال (1582همکاران، 

 ایتراهاد  ع اوان باه  فاریاای  نثاار  کهان متاون در که شده پرداخته هاییرباعی بازش ایی به

 شعری آمده و متعلق به شعرای متعددی ایت.

ردیابی کرد یا ایی ایات.    دیوان کبیررباعیاتش را در رباعیات توان ز شعرایی که مییکی ا     

در رباعیاات موالناا    ی اییو یبک شعری  هنیست بلکه اندیر موالنا صرفا راوی رباعیات ی ایی

مرحوم مدرس رضوی ایت، اماا باه    آنِاز دیوان ی اییترین تصحیح معروفخورد. به چر  می

جاامع هماة رباعیاات     دیوان یا ایی های پیرین کدام از چاپهیچ (1: 1582) تصریح میرافضلی

یاافتن هماة    بار عاالوه مراجعه شد تاا   دیوان ی ایی. در این مقاله به نسخ معتبر یستی ایی ن

رباعیات مرتر  و مرابه ی ایی و موالنا، باا توجاه باه تااریخ کتابات ایان نساخ، در انتسااب         

دیاوان  . ب اابراین پاس از مقایساة رباعیاات     امع بریای  رباعیات مرتر  به تحلیلی دقیق و جا 
به تصحیح فروزانفر، و مرخص شادن رباعیاات    دیوان کبیربه تصحیح مدرس رضوی، و ی ایی 

جاو  وجسات  دیوان یا ایی مرتر ، بار دیگر این رباعیات در هفت نسخه مه  و معتبر از نسخ 

وجاود   دیوان ی اییدر نسخ متأخر شد، لذا با توجه به ای که شماری از رباعیات مرتر ، فقط 

، المجاالس نزهاه هاای کهان ربااعی مان اد     بر واکاوی این نسخ، برخی از مجموعهداشت، افزون

   برریی گردید. رباعیات مرتر و همچ ین متون نثر کهن پاریی برای یافتن  یفی ة تبریز

تااریخ   شاد کاه در ایان پاژوهش ایاتفاده      دیوان ی اییاز هفت نسخة خطی  نسخهچهار      

هاای  نوشاته در فهریاتوارة دیات   دیگر  فاقد تاریخ کتابت هست د کاه کتابت دارند. یه نسخة 

ایان هفات نساخه باه      .ایات دهران آما تاریخی احتمالی برای آنهاهای ایران، با توجه به ویژگی

 ترتیب تاریخ کتابت عبارت ایت از:

هاای  خاط و همچ این ویژگای    به یبب نوع کاغذ و طرز کتابت و شایوة »ا نسخة موزة کابل. 

 (.1: 1582 )میرافضالی،  «اناد الخطی، کتابت آن را نیمة دوم قارن شرا  هجاری حادس زده    ری 

صاری ایان  . عالمت اختایتتهخ در افغانستان انترار یاف1532چاپ عکسی این نسخه در یال 

 ایت.« کابل»نسخه در متن 

الادین  متعلق به کتابخانة بایزید ولی .کتابخانة مرکزی دانرگاه تهران 152شمارة  نویسدیتا 

 تارین نساخة  ق ایات. در حاال حاضار قادیمی    282االول ربیاع و تاریخ کتابت آن ده   ترکیه
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باه ایان   « الادین بایزیاد ولای  » رباعی دارد. در متن با نام 631 وایت  دار از دیوان ی اییتاریخ

 .ایتشدهنسخه اشاره 

ق و 851تااریخ کتابات آن   . شاورای ایاالمی  کتابخاناة مجلاس    15211شمارة  نویسدیتا 

 ایت.« Aمجلس »عالمت اختصاری این نسخه در متن 

. ناام  ایتشدهق نوشته 1005یال . کتابخانة مرکزی دانرگاه تهران 656شمارة  نویسدیتا. 

 ایت.« تهران»اختصاری این نسخه در متن 

یخ کتابت ایات و احتمااال   فاقد تار. کتابخانة مجلس شورای ایالمی 882شمارة  نویسدیتا. 

« Bمجلاس ». عالمت اختصااری ایان نساخه در ماتن     ایتشدهدر یدة یازده  هجری کتابت 

این نسخه را که احتماال در یدة ( 8: 1582) ایت. پژوهرگر برجستة رباعیات فاریی، میرافضلی

اماا   ایات تهکه ای داشا   ماادر نساخة  داناد کاه   یازده  کتابت شده، نسخة بسیار معتبری مای 

 .نداهکردتوجه نبدان حققان م

در یادة یاازده  هجاری باه خاط نساتعلیق        .کتابخاناة ملاک   3621شامارة   ناویس دیات ا 

 ایت.« ملک». نام اختصاری این نسخه در متن ایتشدهخوشخوان کتابت 

ق ایات.  1612تااریخ نگاارش   . از کتابخانة مجلس شورای ایالمی 881شمارة  نویسدیتا.  

 ایت.« Cمجلس »ه در متن عالمت اختصاری این نسخ

 

 بررسی رباعیات -2

در مجالس تعلیمای و   ذوق خویش و به مقتضای حالرا مت ایب با رباعیات ی ایی اغلب موالنا 

رباعی از دیوان کبیر، در میان رباعیات یا ایی،   53ایت. در مجموع وجد و یماع بر زبان آورده

گاروه   پا    در یا ایی  جه به رباعیات مرابهرا با تو توان آنهابه اشکال مختلف دیده شد که می

 :کرد ب دیدیته

 کامل در چهار مصرع                 شباهت -6-1

 در چهار مصرع همراه با تغییرات   شباهت -6-6

 مصرع                                  یه در شباهت -6-5

 شباهت در دو مصرع          -6-2

 شباهت در یک مصرع        -6-3
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 مصرع شباهت کامل در چهار -2-1

 فقط چهار رباعی از دیوان کبیر، در هر چهار مصرع شباهت کامل به رباعیات ی ایی دارد.  
 (6)مق خب، فذ، چت،: نسخه (1203:(1))ش -2-1-1

 دهاه بسایار ما  ارا دمدما اای دویت م
 جان و یر تو که دم ک   پایش تاو زه  

 

 خورد ز من هر که و ماه کاین دمدمه می 
 هگاااار آب   ااارم ک اااگااة ز دمدماک

 

 


 .(220رباعی  1128: 1588 ،)ی ایی تفاوتی ندارد ←(5)


(2)←  مجلس ،518: ق(282)الدینبایزید ولیB )281: )احتماال یدة یازده              

 

 
آن  بار عاالوه ، آماده  دیوان ی اییز ا ق(282) الدیناین رباعی در نسخة کهن بایزید ولی (3)***

نیز وجود دارد. با توجه به ای که رباعی ماذکور   دیوان ی ایییگری از ر ددر نسخة معتبر و متأخ
دار نسبت به همة نسخ تااریخ ولی  در دیگر م ابع متقدم دیده نرد، و از طرفی ه  نسخة بایزید

 توان نتیجه گرفت که این رباعی متعلق به ی ایی ایت.  اقدم ایت، می دیوان کبیر

 مق خب، ،فذ، عد، چت: نسخه (1222ش: ) -2-1-2
 رایااا ه یاد بامه دوش به بالین تو آم

 ایامه کیست که او با تو نری د یک ج
 

 ایااا ر و پا  یاگفت  که ز غیرتش بکوب 
 نماای دیاده و انگرات  جهاان  و گارد شب

 

←   .این رباعی را ندارد 
 (.5110رباعی  330: 1512)شروانی،  این رباعی م سوب به ی ایی ایت« المجالسهنزه»در 

 (602و  605: 1583)تبریزی،  دیگر: مقاالت شمس م بع

ی نیاز  م سوب به ی ایی ایت، و شمس تبریز ق(238-228) «المجالسهنزه»** این رباعی در 
دار از همة نسخ تاریخ المجالسهنزه، با توجه به ای که تاریخ تدوین به این رباعی ایترهاد کرده

تاوان  رد، میدر آثار دیگر شعرای متقدم دیده ناقدم ایت و از یویی رباعی مذکور  دیوان کبیر
 آن ی ایی ایت.گفت که این رباعی از

 مق خب، فذ، چت،: نسخه (1812ش: ) -2-1-3
 یای نریا اا  مستاه طعااری باا هریات

 ش و آباعرق دویت چاون آتا   رهتا در 
 

 یای نریا اپریتا ی باه جاان  اتا تن ندها  
 یااز خود نروی نیست باه هساتی نریا   

 

←  (308رباعی  1112: 1588)ی ایی  نداردتفاوت. 
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  552:  ق(1005) تهران        

 
یک رباعی با شباهتی نسابی باه ایان ربااعی وجاود دارد کاه        دیوان اوحدالدینم بع دیگر: در 

 ایت:ن را از رباعی ی ایی اقتباس کردهگویی اوحدالدین آ
 تا مای نخاوری باه یاارّ مستاای نریااای  

 خودت باید زیست در اصل خود ارچه در
 

 تا نیست نگردی تاو باه هساتی نریاای     
 مادام کااه از خااود ب ریتااای نریاای    

 

 (531رباعی  .120: 1522)اوحدالدین کرمانی،                                                                         

د یک ربااعی شابیه ایان    وجو نیامده دیوان ی اییدر نسخ اقدم  *** با وجود ای که این رباعی

حاکی از آن ایات کاه ایان ربااعی پایش از عصار        دیوان اوحدالدین کرمانیرباعی ی ایی، در 

دیوان اثیرالادین  ، و المجالسهنزه، از طرفی، در دیگر م ابع کهن، مان د ایتشدهموالنا یروده 
رد. ب اابراین   هایی با این یبک و مضامون وجاود دا  رباعی نیز (286: 1551)اخسایکتی،   اخسیکتی

 احتمال دارد که از ی ایی باشد.

 مق خب، فذ، چت،: نسخه (1868ش: ) -2-1-4
 یاد اندیرا ااا ان مستم ااد ز جاا چ ات

 د ایات ایتد هماین کالبا  توان آنچ از تو 
 

 یااااد اندیرای ز جهااان پرگزناااتااا کاا 
 یایااک مزبلااه گااو مباااش چ ااد اندیراا

 

← (311رباعی  .1112: 1588)ی ایی  تفاوت ندارد. 

←  مجلسB  282: (11)قرن                 

 

: 1513 )شاروانی،  حسن غزنوی م سوب ایات این رباعی به یید المجالسهنزهدر انتسابات دیگر: 

 (.  86رباعی .135
 (.116رباعی .118: 1583)مرادی،  به خیام م سوب ایت رباعی یفی ة کهنا در 

 ایت.آمده 610دانرگاه تهران، ص:  ق(108) 31به شمارة  دیوان انوریا در نسخة 

 (.225رباعی  .118: 1511)باباافضل،  رباعیات باباافضلا در 
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، اماا  تواند از ی ایی باشدآمده می (11)قرن B*** با توجه به ای که این رباعی در نسخة مجلس

. حسن غزنوی، انوری و خیاام م ساوب ایات   ، به ییداز طرفی رباعی در چ د م بع کهن دیگر

 احتمال دارد از ی ایی باشد. و این قطعا از مولوی نیستب ابر
 
 شباهت در چهار مصرع همراه با تغییرات -2-2

 ، در عاین شاباهت در هار چهاار مصارع باه رباعیاات یا ایی،        دیوان کبیار رباعی از رباعیات  12

ژگاان،  ایامای و افعاال مترادف، پس و پیش کاردن وا در ها این تفاوت .هایی نیز با آن داردتفاوت

اضافه، ضامایر اشااره، ضامایر شخصای و صایغة افعاال و همچ این آوردن کلماات          تغییر حروف

ایان   یسات. ادف و قرابتی میان آنهاا ن رتو اند نزدیک به ه  ایت، اندکی ه  واژگان کامال متفاوت

هاا و  تفااوت ضابط  » بسایار چرامگیر ایات.    دیوان کبیار ژگان رباعیات دخیل در واها در تفاوت

کارده ولای صایغة افعاال و بعضای      مای  دهد که مولوی مضمون ابیات را حفظا نران میهروایت

 (.88: 1582مهر، )مرتاق «ایتدادهکلمات را مطابق با جریان مطلب و شأن مخاطب تغییر می

 مق خب، فذ، چت،: نسخه (560)ش: -2-2-1
 آنکس که یرت برید غمخوار تاو اویات  

 ویات و ااد بار تا ارا بار دهو وانکس که ت
 

 و اویات ارار تاااد طاانه کلهت وان کآو 
 تو ک د یار تو اویترا بیو کس که ت آنو

 

←«(88رباعی  .1160: 1588)ی ایی، « کلهی»، «وانکت 

←  553، تهران: 362ملک: ، 515: ق(282) الدینبایزید ولی   

 

از  ق(282) ینالاد با اند  تفااوتی در نساخة کهان بایزیاد ولای      دیوان کبیر 560*** رباعی 

ر از دیوان او نیز وجود دارد. با توجه باه  آن، در دو نسخة متأخ برعالوهایت، آمده ی اییدیوان 

اقدم باوده، و از یاویی ربااعی     دیوان کبیردار ای که نسخة بایزید ولی نسبت به همة نسخ تاریخ

رباعی قطعا از موالناا   توان گفت کهآثار م ظوم و م ثور متقدم نیامده، میاز یک  مذکور در هیچ

 .یست و انتساب آن به ی ایی صحیح ایتن

 فذ، مق، فا: نسخه (263ش: ) -2-2-2
 خساااته و زار و نااااتوان  ز غماااات  دل

 هر چ اد باه لاب ریاید جاان  ز غمات      
 

 ز غمااات براناااا ماایخوناباااه ز دیاااده   
 ،  چااو باااز مااان  ز غمااتگااردمغمگااین 
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←« (162رباعی  .1163: 1588)ی ایی،  «مان 
←   520تهران: ،350ملک:، 518 ق(282) الدینبایزید ولی    

   
 دیوان یا ایی ر دیگر از در دو نسخة متأخ الدیننسخة کهن بایزید ولی برعالوه*** این رباعی 

اقدم بوده و از طرفی ربااعی در   دیوان کبیردار نیز آمده. نسخة بایزید نسبت به همة نسخ تاریخ
 توان گفت که این رباعی قطعا از ی ایی ایت.ایت، ب ابراین مییامدهدیگر م ابع متقدم ن

 مق خب، فذ، فا، چت،: نسخه (311ش: ) -2-2-3
 پااردرد جاناااان ز دلااات باااود کاه  روزی
 مارد  یاره  ای عاشاقی  و عراق  ره کاندر

 

 کااارد بایاااد فاادا جااان هاازار شااکرانه 
 کااارد نتااوان نیکاااوان قفاااای شااکرباای

 

←«(125رباعی  .1150: 1588)ی ایی،  «یر کوی اندر»، «دلت بود 
←  مجلس510 :ق(282) الدینبایزید ولی ،A :568 ،:مجلس552 ، تهران:352 ملک  ،B: 222 

 
 (6ج، 1511:625القضات، ) عینایت.بیت اول این رباعی آمده القضاتهای عیننامهم بع دیگر: در 

 دیاوان یا ایی  معتبر دیگر از  چ دین نسخة و الدین*** رباعی فوق در نسخة کهن بایزید ولی
از یک یاو، و   دیوان کبیردار ، با توجه به اقدم بودن نسخة بایزید ولی نسبت به نسخ تاریخآمده

ن این رباعی در دیگر م ابع متقدم به نام شاعر دیگری، انتساب آن باه یا ایی قطعاا    دیده نرد
شاعار او در  عصر بودن با یا ایی از ا ود ه القضات با وج. نکتة مه  دیگر ای که عینایتصحیح 

را آورده، و ایان امار    یا ایی  حدیقاة دو بیات از   تمهیادات . او در ایات آثارش بسیار بهره برده
 ایت.  نرانگر آن ایت که شعر ی ایی در روزگارش شعری نافذ بوده

 مق خب، فذ، فا، چت،: نسخه (353ش: ) -2-2-4
 رداد ماااون آیاااذوف اا ر کااهاآن را م گاا

 رداد مااارون آیاااعهااد اگاار باا ة ز عهاادا
 

 ردادر عهد و وفا نگار کاه چاون آیاد ما      
 ردافازون آیاد ما    صافت ک ای  چه  از هر

 

← «(121رباعی  .1150: 1588)ی ایی،  «گمان بری»، «کهم گر تو بدان 

←  552 ، تهران:351 ، ملک:511 ق(282) الدینبایزید ولی              
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)ظهیاری یامرق دی،   ق، یاک بیات   200: قبال از  فی اعراض الرّیایه هایاغراض السّیم ابع دیگر: 

جواماع   (.101: 1581)نصارا  م رای،    : نیمة اول قرن شر ، یک بیات دم ه کلیله و .(621: 1528
 (.155: 1581)عوفی،  : ربع اول قرن هفت ، هر دو بیتالحکایات و لوامع الروایات

دیاوان  متأخر دیگار از  و چ دین نسخة  ق(282)دینالنسخة کهن بایزید ولی*** این رباعی در 
آنجاکه رباعی در دیوان هایچ  ، ازآن در تعدادی از متون کهن نثر نیز آمده برعالوه، آمده ی ایی

 .ایت یک از شعرای متقدم نیامده، ب ابراین انتساب آن به ی ایی صحیح

 خب عد، چت، :نسخه (318ش: ) -2-2-1
 داو مهااوش باشااادشاا ام کااه از لااب تاا

 کااه دشاا ام تااو دلکااش باشااد نرااگفت،
 

 آتاش باشاد   چون لعل باود کاه اصالش    
 باد کاه بار گال گاذرد خاوش باشاد       هر

 

← «(186رباعی  .1156: 1588)ی ایی،  «کان»، «درّی شمرم کش اصل از 

←  مجلااس518 و 510ق(282) الاادینبایزیااد ولاای ،A :561 ، :520 تهااران:، 351ملااک  ،

 B: 213مجلس

 
ار م ساوب باه یا ایی و باار     ب یک، ایتاین رباعی دو بار آمده« المجالسهنزه»در  م ابع دیگر:

 (.5656و  6222رباعی  328و  226: 1513)شروانی، دیگر م سوب به ع صری 

آیاد  وجاود دارد، باه نظار مای    « المجاالس هنزه»هایی که میان این دو رباعی در نکته: با تفاوت

 المجاالس هنزهزیبا از ع صری در رباعی  یروده باشد. این ی ایی رباعی را با اقتباس از ع صری

 ایت:آمده
 داااا باشکااز آن لباان دلکااش ام ااادش 

 های تو چون گل ایت و دشا ام تاو بااد   لب
 

 داش باشاااآتاادرّی شماارش کااه آباش    
 داوش باشا اهر باد که بر گال گاذرد خا   

 

دیاوان  دیگار از   متاأخر د نساخة  و چ  ق(282) الدیندر نسخة کهن بایزید ولی*** این رباعی 
براین ب اا  ،نیز به یا ایی م ساوب ایات   « المجالسهنزه»آن در مجموعة  برعالوه، آمده ی ایی

 .انتساب آن به ی ایی صحیح ایت
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 مق فذ، خب،: نسخه (220)ش: -2-2-6
 داانااگااردون زده مهرگااانه اآن روز کاا

 داانا چاون زده  تاا واقف نروی باه عقال   
 

 دااناا ون زدهادگرگاا  عاشااقان مهاار زر   
 اناادکااین زر ز یاارای عقاال بیاارون زده 

 

← «(603رباعی  .1153: 1588)ی ایی، « عاشقی»، «مهر کار 

←  مجلس، 508: ق(282) الدینبایزید ولیA :562 ،:552تهران:، 352 ملک 

 
 (.282ربااعی  620: 1513)شاروانی،  این رباعی م سوب به یا ایی ایات    لسالمجاهنزهم ابع دیگر: در 

 (.23: 1582غزنوی، ؛ 126و  33: 1582)یمعانی،  نیز این رباعی آمده پیلمقامات ژندهو  االرواحروحدر 

 متاأخر و چ اد نساخة   ق( 282) الادین آنکه در نسخة کهن بایزید ولای  برعالوه*** این رباعی 

 نیز م سوب باه یا ایی ایات. در دو   « المجالسهنزه»آمده، در مجموعة  دیوان ی اییدیگر از 

که رباعی مذکور به شاعر متقدم دیگری و ازآنجا ثر متقدم نیز به آن ایترهاد شدهاثر از متون ن

 ، انتساب آن به ی ایی صحیح و اقوی ایت.  ایتردهم سوب ن

 چت، خب: نسخه (135ش: ) -2-2-7
 ودارد بااای فاااه ب اااز و نازکاااعاشااق کاا

 وداورد با اشادگان چاه نااز در خا    بر دل
 

 وداااارد باااامنای جوادر مااذهب عاشقاا 
 دواد یاارد بااای ک ااایعقااوب کااه یویفاا

 

 

 فذ: نسخه (115ش: ) -2-2-8
 ودارد بااای فاااناااز و نازکااز عاشااق کااه 

 وداورد با اچاه نااز در خا    شادگان بر دل
 

 وداااارد باماانی جواادر مااذهب عاشقاا  
 وداد یاارد بااای ک ااایعقااوب کااه یویفاا

 

←  شده رامر دل»آمده:  ی ایی دیواناین رباعی را ندارد، اما در دو نسخة خطی زیر از  .»  

← مجلسA (851:)351ملک: ، 551ق                 

 
باا تااریخ   « المراتاق العرااق و ویاائل  ریائل»م ابع دیگر: این رباعی، در یک م بع کهن، به نام

کوشاش  ردان این نسخة کهن و ارزشم د، باه . نسخه برگایت، به نام ی ایی آمدهق(283)کتابت 

 ایت.به چاپ رییده جواد برری
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 «(.28: 1588)ییفی نیرابوری،  «المرتاقالعراق و ویائلریائل 

 
و  قA  (851)یع ای نساخة مجلاس    دیوان ی اییفرد دو نسخة معتبر و م حصربه برعالوه*** 

العرااق و  ریاائل »ایان ربااعی، در یاک م باع کهان دیگار، باه ناام          (11)قارن کتابخانة ملاک  

تاوان بار   ، و بار هماین ایااس مای    به نام ی ایی آمده ق(،283)ریخ کتابت با تا« المرتاقویائل

ای کاه تااریخ کتابات    باه  تأکیاد کارد. باا توجاه     دیوان یا ایی  معتبر بودن دو نسخة مزبور از 

تاوان  اقدم ایت، می دیوان کبیردار نسبت به همة نسخ تاریخ «المرتاقالعراق و ویائلریائل»

 عا از موالنا نیست و به ی ایی تعلق دارد.اثبات کرد که رباعی مذکور قط

 مق خب، فذ، چت،: نسخه (1023 )ش: -2-2-9
 عراق  دلبار  ایان  برآیااد  ناو  باه  روز هار 

 عرااق در باار حااق نهاااد آن از خااار ایان 
 

 عراااق دفتااار افک ااددر ماااا گااردن در 
 عراق  یار  نادارد  کای  هار  شاود  دور تا

 

← .این رباعی را ندارد 

. (103ربااعی ، 621: 1513)شاروانی،   به ی ایی م سوب ایت هاییتفاوتبا  المجالسهنزهرباعی در 

 .«که»، «بگریزد»، «اندنهاده»، «احداد»، «زیور»، «مح ت»، «آن زرگر»

باه ناام شااعر    به ی ایی م سوب ایات و از طرفای   « المجالسهنزه»*** چون این رباعی در 

 تساب آن به ی ایی صحیح ایت.، ب ابراین قطعا از موالنا نیست و انمتقدم دیگری نیامده

 مق خب، فذ، چت،: نسخه (1126 )ش: -2-2-11
 خریا دم که مان باه نیساتی     زین گونه

 دمااا ی بکر اغ نیستا اکه باه تیا   روزی
 

 ؟!پ ادم  ساتی پبهار   دهیاد چ دین چاه   
 دماخ ا رو مای ابا  ؟!مان کیسات   ةگری د

 

←  .هستی« »دهی ز»، «به نیستی که من»این رباعی را ندارد» 

←  330:(11)قرن لکم         

 
 .(8: 1583)حسی ی اشکوری،  ایتبه نام ی ایی آمدهق( 1085) یفی ة صائبم ابع دیگر: در 
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یافی ة  »، در دیاوان یا ایی  از  (11)قارن  نسخة معتبر کتابخاناة ملاک   برعالوهرباعی این *** 
کاه شایوه و   انبا توجه به تغییراتای کاه مولاوی، چ ا    نیز به نام ی ایی آمده.  ق(1085) «صائب
متعلاق باه یا ایی ایات.     توان گفات کاه ربااعی    ، میاویت، در این رباعی ایجاده کرده عادت

« به نیساتی کاه مان   » :که موالنا در این رباعی ایجاد کرده پس و پیش کردن واژگان تغییراتی
،  «ز»ودن حرف اضاافة  افز ؛«دهید» ← «دهیمی» :تغییر صیغة فعل ؛«که من به نیستی» ←

 ایت.« پستی»به « هستی»رع دوم؛ و تبدیل واژة در مص

 مق خب، فذ، عد، فا، چت،: نسخه (1551 )ش: -2-2-11
  ااااااای حالیلااااا  و الابااشانیااااالق

 رطاال ماالمااالی   بااه عرااق داده  جااان
 

  ااااااااازل آزالیان اه شدگاااااااااافت  
 یاار مااالی   در تیاارهبخااوری  و  صااافی

 

← « (581رباعی  ،1138: 1588)ی ایی،  «روشن»، «فدای»، «زلف و چر  و خالی 
←  مجلسB 223: (11)قرن      

   
توان این رباعی ، میدیوان ی اییاز  (11)قارن  نسخة بسیار معتبر کتابخانة مجلس برایاس*** 

کاه یاادآور یابک    « الاباالی »و «قالش»آن، با توجه به دو واژة  برعالوه، اما را از ی ایی دانست
انتساب این رباعی را باه یا ایی اقاوی و     توان ش ایی ه  میظر یبکی ایی ایت، از ن ةرندان

که ی ایی در اصل مبدع نمادهای قل دری در ادبیات عرفاانی ایات، و   حتی قطعی دانست. چرا

تاوان گفات   قطعا او از این نظر یرمرق عارفان و شاعران بزرگ پس از خود ایت. ب ابراین مای 
 ایت. دیوان ی ایی 581اقتبایی از رباعی هایی،فاوتمولوی با ت 1558و  1551که دو رباعی 

نیز یک رباعی شبیه رباعی فاوق آماده    دیوان ی اییاز  (11)یدة ملک  ةنکته: در نسخة کتابخان
 ایت:های چاپی ی ایی نیامدهدر دیوان که

 ماااا خساااتة عراااق و بساااتة ایّاااامی  
 رو تااااا باااه خراباااات فااااارو آرامااای  

 

 میاااا شوریاااااادة روزگااااااار نافرجا  
 در میکاااده دم زنااای  و دارد آشاااامی   

 

 (20: 1582)میرافضلی،                                                                                        

 مق خب، فذ، عد، چت،: نسخه (1218)ش:  -2-2-12
 و گزیاادن نتااوانای کااه خااالف تاااعقلاا

 تااو ریاایدن نتااوان ک ااهعلماای کااه بااه 
 

 واناتااو بریاادن نتاا  عهاادکااه ز دی اای  
 نتااوان رهیاادندام تااو  ز زهاادی کااه 
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← «(586رباعی  .1120: 1588)ی ایی،  «پریدن»، «ذات»، «شرط 

←  مجلس518 :ق(282) الدینبایزید ولی ، B: 222             

 
 الادین با تفاوت در برخی واژگاان در نساخة کهان بایزیاد ولای      دیوان کبیر 1218*** رباعی 

دیوان دیگری از  متأخرآن، این رباعی در نسخة  برعالوه. ایتآمده دیوان ی اییاز  (ق282)
 دیاوان کبیار   داربا توجه به ای که نسخة بایزید ولی نسبت به همة نسخ تاریخ نیز آمده. ی ایی

توان گفت کاه انتسااب   ، رباعی مذکور در دیگر م ابع متقدم دیده نرد، میاقدم بوده و از طرفی

 ی ایی قطعی ایت.آن به 

 مق خب، عد، فا، چت، :نسخه (1213 )ش: -2-2-13
 باا مان   دوری ارچاه هساتی  تا با خودی 

 ناا ما ایکتا وی اا نرا ای تا ادر من نریا 
 

 ای بااس دوری کااه از تااو باشااد تااا ماان 
 نایااا ماا باشاایو اا تاااره عرااق یاا اناادر

 

← «(201رباعی  .1121: 1588)ی ایی،  «گ جی»، «کاندر»، «از خود گ »، «ارچه هم ری ی با من 

←  مجلس، 511:ق(282) الدینبایزید ولیA :550 ،:مجلس، 321 ملکB: 218مجلس ،C :228 

 
و  310: 1525 )میبدی، االیرارکرف، (6ج، 82: 1511 القضات،)عین القضاتهای عیننامهم ابع دیگر: 

 (.6ج، 311

در  ق(، 228)کتابات   اه تهاران، ، بخش دوم، دانراگ القضاتمکاتبات عینف،  122ا نسخة شمارة 

 ایت:بیت دوم این رباعی چ ین آمده 23و  65صفحة 

  
باا  ق( 353)فاا  دیوان ی اییبا اند  تفاوتای در نسخاة کتابخانة بایزید ولای  1213*** رباعی 

ارد که قدمتی نسابی د  دیوان ی اییق آمده. این رباعی در نسخة دیگری از 282تاریاخ کتابت 

ایان دو نساخة کهان، ربااعی ماذکور در       بار عالوه. ایتآمده ق کتابت شده نیز851و به یال 

ای از نساخه  ، درموجود دارد. از متون نثر متقاد  نیز دیوان ی اییدیگر از  متأخرچ دین نسخة 

ق، فقط به بیت دوم ایان ربااعی باا    228با تاریخ کتابت ق(363)فاا  القضات همدانیهای عیننامه
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ایان ربااعی    نیاز  ق(350-360)  االبرارعادة االیرار و کرفده و در کتاب کمی تغییر ایترهاد ش

 ون نثار متقادم  و متا  دیوان ی اییم ابع مذکور از نسخ  برایاس. ایتآمده دیوان ی اییمان د 

 شود که رباعی فوق از موالنا نیست و انتساب آن به ی ایی اقوی ایت.اثبات می

 مق خب، فا، چت،: نسخه (1285)ش: -2-2-14
 پیکاار تاو مان     نازد شاوم باه    گر کرته

 ناخونخااوار تااو ماا ةاز زخاا  یاار غمااز
 

 ناو ماااتاا آزار  ا  ز بیاا اااای نکاآهاا 
 دیادار تاو مان    زخ دان میارم چاو گال    

 

←  .به»، «پیکار»، «تیر»، «ار خسته»این رباعی را ندارد  » 

←  مجلسB 221 (:11)قرن    

 
 .(112: 1558)مسعود یعد،  رباعی آمدهاین  دیوان مسعود یعد یلمانانتساب دیگر: در 

 532: ، کتابخانة مجلس شوراق(1620)6281به شمارة  دیوان مسعود یعدا نسخة 

 553 :ال از قارن هفات ، دانراگاه تهاران    احتماا  تااریخ(، )بای 110شامارة   ،ا  نسخة دوازده شاعر

 :ایتگونه آمدهاین

 
 (.102: 1582)یمعانی،  ه ایتبیت دوم این رباعی آمد« روح االرواح»م بع دیگر: در 

تواند از ی ایی ، میآمده (11)قارن  کتابخانة مجلس نسخة معتبردر *** با توجه به ای که رباعی 

متعلق به مسعود یاعد   شایدآمده و  دیوان مسعود یعدخی نسخ خطی از طرفی در برباشد اما 

 نیست.   ، قطعا از موالنانیز آمده« روح االرواح» چون بیت دوم آن در باشد.

 مق خب، فذ، عد، چت،: نسخه (1811)ش: -2-2-11
 یامانا ت مای ااه گویما اه ما احاشا که با 

 مااه را لااب لعاال شکرافرااان ز کجایاات
 

 یاود بستانا ااا و یارو ب ایاا چاون قاد تا     
 یاج اابش روحاناا کجایاات رو ادر یاا

 

← «(361رباعی .1112: 1588)ی ایی،  «که دید 

←  518 :ق(282) الدینبایزید ولی  
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 ایات بدون ذکر ناام یارای ده آماده   « یفی ة کهن رباعیات»و  «المجالسهنزه» ابع دیگر: در م

 (.218رباعی  .615: 1583)مرادی، و  (1125رباعی   .501: 1513)شروانی، 

یفی ة چ ین در کتاب ه و  ق(238-228) المجالسهنزهعی ا در  دیوان کبیر 1811 *** رباعی
، باا  دیوان یا ایی بدون ذکر نام شاعر آمده. این رباعی در نسخة کهن  )یدة هفت ( اتکهن رباعی

ق نیز آمده. با توجه به ای که ربااعی در دیاوان شاعرای متقادم دیاده نراد،       282تاریخ کتابت 

شاود کاه قطعاا از موالناا     انتساب آن به ی ایی اقوی بوده، و با توجه به م ابع متقدم اثبات مای 

 نیست.

 مق خب، فذ، چت،: خهنس (1821 )ش: -2-2-16
 یااااای نرهااااوشگزاق ز راه تیااز خلاا

 کوشای نرهای  ب اگار یاخت  ز این هر دو 
 

 یای نرها افروشا ر یاخن اود ز یا اوز خ 
 ز خود جز باه خموشای نرهای    از خلق و

 

←«(356رباعی  .1111: 1588)ی ایی،  «بدین دو گر 

←  مجلس، 508: ق(282) الدینبایزید ولیB: 280                

 
 دیاوان یا ایی  در نساخة کتابخاناة بایزیاد ولای      با تفاوتی جزیی دیوان کبیر 1821*** رباعی 

دیاوان یا ایی   ی از متأخرآن، این رباعی در نسخة  برعالوهق آمده. 282با تاریخ کتابت  ق(353)فا
بع ر م اا ربااعی در دیگا   ن. با توجه به اقدم بودن نسخة بایزید ولی، و همچ ین نیامدایتنیز آمده

 توان گفت که انتساب این رباعی به ی ایی صحیح ایت.می متقدم به نام شاعری دیگر

 مصرع سه در شباهت -2-3

، در یه مصرع باه یکادیگر شاباهت    رباعیات ی ایی و دیوان کبیررباعی از رباعیات مرتر   2

ایی ، از نظر محتاوا باه هماان مصارع در ربااعی یا       دیوان کبیردارند. گاهی مصرع متفاوت در 

 حدودی متفاوت ایت. در مواردی ه  تا ،نزدیک ایت و تفاوت چ دانی با آن ندارد

 مق خب، فذ، عد، فا، چت،: نسخه (515 )ش: -2-3-1
 تادر مرگ حیاات اهال داد و دیان ایا    

 تاآن مرگ لقایت نی جفاا و کاین ایا   
 

 تان ایااااا وز مارگ روان پاا  را تمکی   
 ن ایات اش ایا دردنامرده همی میارد و  
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 در ماارگ حیااات اهاال داد و دیاان ایاات

 اتایا  نز مارگ دل یا ایی اندوهگیاان   
 

 تان ایا ااا ا  را تمکیاوز مرگ روان پا  
 یان ایات  زهمی میرد و مرگش  مرگبی

 

 (81رباعی .1160: 1588)ی ایی،                                                                                       

←  مجلسB (11قرن): 362، ملک: 280  

 

آمده. این رباعی  دیوان ی اییبا تفاوت در مصرع یوم در  دیوان کبیر 515رباعی *** 

با توجه به  .ایتآمدهق به یدة یازده  هجری هر دو متعل، دیوان ی اییاز  هدر دو نسخ

 و موالنا فقط مصرع یوم قطعا از ی ایی ایترباعی در مصرع یاوم  «ی ایی» نامآمدن 

 .ایتآن را تغییر داده

 خب فذ، فا، چت،: نسخه (221 )ش: -2-3-2
 نارفتااه ره صاادق و صاافا گااامی چ ااد   

 بگرفتااه ز طامااات الااف المااای چ اااد  
 

 نانوشاایده از ماای جااان جااامی چ اااد   
 تااا زشاات شاااود نااام نکونامااای چ اااد 

 

    
 نارفتااه بااه کااوی صاادق درگااامی چ ااد 

 بدکااارده همااه ناااام نکونامااای چ اااد  
 

 به پایش خاصای و عاامی چ اد    ن رسته  
 برکاارده ز طاماااات الاااف المااای چ اااد

 

 (188رباعی .1155: 1588)ی ایی،                                                                                     

← مجلسA (851 :)مجلس، 550قB:222              

 
: 1533)عاوفی،   جوامع الحکایات و لوامع الروایات(، 511: 1588)نج  رازی،  مرصادالعبادم ابع دیگر: 

 (.221رباعی  .115: 1522(، )اوحدالدین کرمانی، 163رباعی  .1511(، )باباافضل، 523

 را آورده و« گویاد کاه مای  چ اان »الدین رازی قبل از این رباعی عبارت نج  العبادمرصاددر     

 .(511 :1588رازی،  )نج  ک دنقل می یگرکه رباعی را از دیدهد میاین عبارت نران 
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جواماع الحکایاات و   و ق( 260-218)کتابات   العبادمرصااد  با توجه به م ابع متقادمی چاون   ***
رید کاه  این رباعی قطعا از موالنا نیست، از طرفی بعید به نظر می ق(،250) حدود  لوامع الروایات

آماده باشاد. ربااعی     جواماع الحکایاات  یا  دمرصادالعبارباعی در  ق(253)ف از اوحدالدین کرمانی

نیاز دیاده    ق(210)ف ات باباا افضال  رباعیترین در میان قدیمی« باعیج گ ر»مذکور در کتاب 
توان گفت که م ابع باال می برایاس. ایتدر دیوان او آمده متأخراز م ابعی  نرد، ب ابراین قطعا

 ست.قطعی نی اعی مذکور به ی ایی اقوی ایت اماانتساب رب

 مق فذ، فا، چت،: نسخه (282 )ش: -2-3-3
 دار جمالاات نگرنااده اای کااطاااوس نااه
 داو چرناااار تا اای کااه از شکا شاهباز ناه  

 

 داو برنا اام تا او ناتیاای که برغ نهاییم 
 ؟داو ترا با چه خورنا  ؟ر تو چه مرغیاآخ

 

    
 ای کاه بای تاو نااام توبرنااد     ییمرغ ناه 
 درناد ای  کاه از ناوای تاو جاماه     بلبل نه

 

 ای کاه باا تااو در تااو نگرنااد   طاوس نه 
 آخر تو چه مرغی و تو را با چه خورنااد؟ 

 

 (182رباعی .11522: 1588)ی ایی،                                                                                   

←  522 ، تهران:353 ، ملک:516 :ق(282) الدینبایزید ولی                 

 
آماده کاه   « الج ان فی تفسیر القارآن الج ان و روحروض»گر: هر دو بیت این رباعی در م بع دی

 .(2ج، 56: 1518)خزائلی نیرابوری،  دیوان ی ایی دارد الدینشباهت کامل به نسخة بایزید ولی

 وان یا ایی دی در نسخة کهن کتابخانة بایزید ولیبا کمی تفاوت،  دیوان کبیر 282*** رباعی 
 دیاوان یا ایی  دیگار از   متأخردر دو نسخة آن،  برعالوه، ق آمده282با تاریخ کتابت ق( 353فاا )

« الج ان فای تفسایر القارآن   الج ان و روحروض»در کتاب  وجود دارد. از متون نثر کهن نیز نیز
. باا  ردهخزائلی این کتاب را در در اوایل یدة شر  تاألیف کا   .ایتشدهبه این رباعی ایترهاد 
و چاون در  از موالناا نیسات    شود که ایان ربااعی قطعاا   م مذکور اثبات میتوجه به م ابع متقد

 توان آن را متعلق به ی ایی دانست.  دیوان دیگر شعرای متقدم نیز نیامده می

 مق نسخه: خب، (1558 )ش: -2-3-4
  ااااای حالیاااااا  و الابالااااااشانیالق

 داده بااه عرااق دویاات ماالمااالی  جااان
 

 مااااا ب اااادة ب دگاااااان آن اجاللیااااا  
  ااا ر مالیاره در یا اروشن بخوری  و تیا 
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  ااااااای حالیاااااا  و الابالاااااشانیالق

  ااااارطاال ماالمالی فاادایداده  اناجاا
 

 زلاف و چرا  و خاالی    ان اه شدگااافت  
 داریا  ر ایا  در تیااره   و ابخوریا  روشن

 

 (581رباعی  .1138: 1588)ی ایی،                                                                                     

نیاز از   را1558موالناا ربااعی   تاوان گفات کاه    ، می1551تحلیل انتساب رباعی  برایاس*** 

 .  ایتدیوان ی ایی اقتباس کرده 81رباعی 
 
 مصرع دو در شباهت -2-4

، فقط در دو مصرع به یکدیگر شباهت دارناد.  ن کبیردیوارباعی از رباعیات ی ایی و موالنا در  1

یاراید و گااه بیات او    بیت را با حفظ مضمون، به یابک خاود مای    گاهموالنا در این رباعیات، 

ای به پریش همان بیت در رباعی ی ایی ایت. در چ دین ماورد ها  بیتای معاروف و     جوابیه

تضامین   شدهر نیز به آن ایترهاد مراع را از یک رباعی ی ایی که در شماری از متون کهن نث

 یراید:  ری میگک د، و یپس با افزودن بیتی رباعی دیمی

 مق خب، فذ، چت،: ( نسخه208ش: ) -2-4-1
 حس ت که همه جهان فساونش بگرفات  

 رخات ز گرمای و خراکی نیساات    زردی
 

 تاود چااونش بگرفاااد حساااااادرد حس 
 از بس عاشق که کرات خاونش بگرفات   

 

← رد.این رباعی را ندا 

 این رباعی در نزهةالمجالس به ی ایی م سوب ایت:  
 بگرفات  جمله فسونش جهان که چرمت

 نیساات  از تبش صافرا  آن یرخی چر 
 

 بگرفات  چاونش  کاه  خواهی که بگویمت 
 بگرفاات  خاونش  کرت که اق ز بسعر

 

 ی ایی(  6688 رباعی. 226: 1513 شروانی،)                                                                     

 دیاوان شامس گ جاه(،     235رباعی  .111: 1583)مرادی و وفایی،  اتیفی ة کهن رباعیم ابع دیگر: 
 به نام مهستی ایت. نیز( 611 :ق161)یفی ة تبریز  در نسخة .(23: 1581) مهستی

باه  ق( 238-228)  المجاالس هنزها  با تفاوت در برخای واژگاان، در   دیوان کبیر 208*** رباعی 

دیاوان او نیاماده،    متاأخر م و یاک از نساخ متقاد   م سوب ایت ولای در هایچ  ق( 353)فا ی ایی

-161)کتابات   یفی ة تبریز)یدة هفت ( به شمس گ جه، و در  اتیفی ة کهن رباعیهمچ ین در 

نسخة رافائیال   برایاس، چاپی مهستی دیوانم سوب ایت. در ق( 336)فاا  نیز به مهستیق( 165

یه م بع مذکور ایان ربااعی باه یاه شااعر م ساوب ایات،         برایاسایت. آمده نیز حسی وف
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همین م اابع باه طاور     برایاستوان یرای دة آن را مرخص کرد اما ب ابراین به طور دقیق نمی

 قطع انتساب این رباعی به موالنا م تفی ایت.

 مق خب، فا، چت، :( نسخه1202ش: ) -2-4-2
 ای جملااه جهااان بااروی خوباات نگااران 

 راناه پره ا اه نزدیاک هما  اایان هما   باا 
 

 ه دراناجااان مااردان ز عرااق تااو جاماا  
 راناااال دگااااه ز عقای تااو بااادیوانگاا

 

← .این رباعی را ندارد 

←  مجلس ،201 :(2)قرن  کابلA :562 :مجلس، 326، ملکB:281             

 
 دیوان یا ایی ل نسخة کهن کاب با تفاوت در برخی از واژگان در دیوان کبیر 1202*** رباعی 

کاه قادمتی    دیاوان یا ایی  ، این نسخه متعلق به یدة شر  ایت. در نساخة دیگاری از   آمده

م م بع متقاد دو  برعالوهشود. نیز این رباعی دیده می شدهق کتابت 851نسبی دارد و در یال 

ود شا این م ابع اثبات می برایاسنیز آمده.  دیوان ی اییاز  متأخرمذکور رباعی در چ د نسخة 

 که این رباعی قطعا متعلق به ی ایی غزنوی ایت.

 مق خب، فذ، فا، چت،: ( نسخه1223ش: ) -2-4-3
 بایاد بااودن  باه ج اگ  باا هار دو جهاان    

 دنواد باااگ بایااارد رنااامردانااه و ماا 
 

 ودنااااد باگ بایااابیاازار ز لعاال و ی اا  
 ودنااااد باگ بایااابااه هاازار ن اا یور ناا

 

 مق خب، فا، چت،: ( نسخه1222ش: ) -2-4-4
 ودناد با ااا ان چاو رناگ بای  روی بتاا باا  

 ودنااااد بااااگ بایارد رناااااامردانااه و م
 

 ودنااااد بابایاا بااا رنااگ عااادو پل اااگ  
 ودنااااد باگ بایااازار ن ااابااه هاا اهور ناا

 

 مق خب، فذ، فا، چت،: ( نسخه1221ش: ) -2-4-1
 در عرق تاو شاوخ و شا گ بایاد باودن     

 ودناد با اگ بایا ابا جان خاودم باه ج ا   
 

 ودناد باااگ بایااارد رناااه و مااامرداناا 
 ودناد باااگ بایااازار ن ااای بااه هاااور ناا

 

    
 ودناااا د بااا بای انادر دریاا نه اااگ

 ودنااا د باگ بایا ارد رناه و ماامردان
 

 ودنااا د بااا بای وانادر صحارا پل اگ  
 ودنااا د بااا گ بایازار ن ا ابه ه هور ن

 

 (588رباعی  .1120: 1588)ی ایی،                                                                                      
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←     مجلسC (1612 :)221ق      

 
 .(188: 1583)تبریزی،  ایتآمده« مقاالت شمس»م بع دیگر: بیت دوم این رباعی در 

از  توان گفت کاه ایان ربااعی قطعاا    نمیق( 1612) نسخة متأخر کتابخانة مجلس برایاس*** 

آنجاکاه شامس    و از آماده « مقاالت شمس» بیت دوم آن در اما با توجه به ای که ی ایی ایت.

. گویی بیات دوم ایان   تواند از موالنا باشدکرده، نمیتبریزی بسیار به اشعار ی ایی ایترهاد می

مقااالت  »اناد، چ انچاه در   کارده  یان مراع باوده و باه آن ایتراهاد مای    یرباعی در میان پیر

  588اعی را از ربا  1221و  1222، 1223موالنا نیز بیت دوم یه رباعی  .ایتآمدهنیز « شمس

: 1581). شافیعی کادک ی   براین انتساب آن به ی ایی اقوی ایت، ب اتضمین کرده دیوان ی ایی

شمس در میان گفتارهاایش  » نویسد:در مورد ایترهاد شمس و موالنا به اشعار ی ایی می (60

یت و موالنا نیز در مجالس خود پیویته شاعرهای یا ایی را   اکردهایترهاد به شعر ی ایی می

 .«یتاخواندهمی

 فذ: ( نسخه1223ش: ) -2-4-6
 یاای در دل هاار کساای ز مهاارت تاباا  

 یاجاویااد شاابی بایااد و خااوش مهتاباا  
 

 یاهاار محراباا ه وی از تااو تضاارعی باا   
 یار باباااتااا بااا تااو غماای بگااوی  از هاا  

 

    
 در پاایش خااودم هماای ک اای آنجابااای؟

 یاااامهتاب ببایااااد وی ااااد شباجاویاا
 

 پااس در عقبااا  همااای زناای پرتااابی    
 ر باابی ا  از ها اگویا  تااو   اتا باا تاو غا   

 

 (283رباعی  .1111: 1588)ی ایی،                                                                                   

←  مجلسA (851 :)561ق          

 
بیات دوم ایان ربااعی آماده. ایان کتااب در       « الطالبهالکاتب و م یهغ ی» بم بع دیگر: در کتا

نیاز بیات دوم آن یاه باار      الناا مکتوباات مو در  .(560: 1518)خاویی،   ایت شدهق نگاشته 108

 (.131و  151، 113: 1511)مولوی،  ایتآمده
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آن را از تاوان  ی، مآمده ق(851) *** بر این ایاس که این رباعی در نسخة کهن کتابخانة مجلس

الکاتاب و  هغ یا » باار در  آن، با توجه به ای که  بیت دوم ایان ربااعی یاک    برعالوهی ایی دانست. 

 تاوان حادس زد کاه بیات دوم ربااعی     آمده مای  «مکتوبات موالنا»و یه بار نیز در « الطالبهم ی

در ربااعی  آن را ایات کاه موالناا     دیوان ی ایی 283موالنا، بیتی مراع و معروف از رباعی  1223

ق 851ب ابراین با توجه به نسخة کهان   .ایتآورده« مکتوبات» و یه بار نیز در خود تضمین کرده

ای کاه ربااعی    و باا توجاه باه   « الطالاب هالکاتب و م یهغ ی» مجلس و آمدن بیت دوم آن در کتاب

 وی ایت.  توان گفت که انتساب آن به ی ایی اقمی مذکور در دیوان شعرای متقدم نیامده

 خب فذ، عد، چت،: ( نسخه1881ش: ) -2-4-7
 یاافروخت ااد برشاامعی ایاات دل ماار  

 یاخباار از یاااختن و یوخت اا  ای باای
 

 چاکیساات ز هجاار دویاات بردوخت اای   
 یاه آموخت اااود ناااااای باعرااق آمدناا

 

    
 یاافروخت اا پریاای کااه ز بهاار مجلااس 

 یاو یوخت اایااوخته خباار از ای باای
 

 ؟یبردوخت اا هایااتدر عرااق چااه لفااظ 
 یاه آموخت اااود ناااااای باعرااق آمدناا

 

 (.366رباعی  .1118: 1588)ی ایی،                                                                                    

←  332، ملک: 518: ق(282) الدینبایزید ولی    

     
 (.    285رباعی. 658: 1513)شروانی،  رباعی م سوب به ی ایی ایت« المجالسهنزه»م ابع دیگر:  در 

 به ی ایی م سوب ایت.    (505: ق161) 12380به شمارة « یفی ة تبریز» ا در نسخة

، الادین رازی نجا  ؛ 160: 1582 )یمعانی، این رباعی کامل ایت« مرصادالعباد»و « االرواحروح» ا در

1588 :281  .) 
بیات دوم ایان    نیاز  التااج هالسراج لحضار هلمعو « ایرارالتوحید»، «القضاتهای عیننامه»ا در 

 .(61: 1528دقایقی مروزی، ؛ 21: 1581ر، ؛ م و1، ج520: 1511القضات، )عینرباعی آمده 

یع ای نساخة کتابخاناة بایزیاد      دیاوان یا ایی  در نسخة کهن  دیوان کبیر 1881*** رباعی 
ر دو مجموعااة کهاان آن د باارعااالوه. ایااتق آمااده282 الاادین ترکیااه بااا تاااریخ کتابااتولاای
م ساوب  ق( 353)فا نیز رباعی به ی اییق( 165- 161) یفی ة تبریزو ق( 238 -228) المجالسهنزه

-311) القضاات همادانی  هاای عاین  نامهایت، از متون نثر متقدم یک مصرع از آن در جلد اول 
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( فقاط بیات   )یدة شر  التاجهالسراج لحضرهلمعو  ق(312) ایرارالتوحید . در کتابآمده ق(363
و ق( 352)فاا  اثر احماد یامعانی  « االرواح فی شرح ایماء الملک الفتاحروح»دوم، و در دو کتاب 

القضاات  هر دو بیت این ربااعی آماده. عاین   ق( 260- 218) «مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد»

رفاا باه   عصر هست د اما چون بسیاری از عهمدانی، احمد یمعانی و ی ایی تقریبا با یکدیگر ه 
؛ نسخة کتابخاناة بایزیاد ولای    در یه م بع متقدماند و از طرفی کردهاشعار ی ایی ایترهاد می

، این رباعی به ی ایی م سوب ایت، ب ابراین انتساب آن به یفی ة تبریزو  المجالسهنزهترکیه، 
 ی ایی اقوی بوده و قطعا از موالنا نیست.  

 
 مصرع یک در شباهت -2-1

 .فقاط در یاک مصارع شاباهت دارناد      دیوان کبیرو  دیوان ی اییمرتر   عیاترباعی از ربا 2
از یک ربااعی یا ایی أخاذ     رامصرع موالنا در این چهار رباعی، اغلب مصرع اصلی یا همان شاه

، گاه مصارعی  گری را مت ایب با ذوق و یبک خویش یرودهکرده و با حفظ مضمون، رباعی دی
 ایت:  کل کلی آن رباعی مضمون دیگری را به نظ  کریدهاز ی ایی گرفته و با حفظ فرم و ش

 فذ   :( نسخه228ش: ) -2-1-1
 در مصااطبة جهااان ز بدنامااای چ اااد   
 بگرفتاااه ز طامااات الااف الماای چ اااد  

 

 یاایر آماادم  از یاارزنش خامااای چ اااد 
 تاا پیاش اجاال بااز روم گاماای چ ااد    

 

    
 نارفتااه بااه کااوی صاادق درگااامی چ ااد 

 نامااای چ ااادبدکااارده همااه ناااام نکو 
 

 ن رسته به پایش خاصای و عاامی چ اد     
 برکرده ز طاماات الاااف المااای چ ااد   

 

 (188رباعی .1155: 1588)ی ایی،                                                                                      

و  دیوان یا ایی  188عی ، این رباعی اقتبایی از ربا 221*** با توجه به تحلیل رباعی شمارة 
 انتساب آن به ی ایی اقوی ایت.  

 مق خب، فذ، فا، چت،: ( نسخه812ش: ) -2-1-2
 دااز درد چااو جااان تااو بااه فریاااد آیاا   

 دای داد آیاااار داد ک ااااوا  کاااه اگااا
 

 دااد آیااااآنگاااه ز خااادای عالمااات یااا 
 داآیاا باااد بااود بااااد  ور عرااوه دهاای  

 

    
 داااابااه فریاااد آی چااون عااالمی از قحااط

 ر یااااد آماااد ناااه آب از داد آمااااد گااا
 

 دااد آیاااه ز خاادای عالماات یاا  اآنگاا 
 داآیاا باااد بااری بااااد چااون باار صااحرا

 

 (661رباعی .1158: 1588)ی ایی،                                                                                     
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←   مجلس562ان:، تهر352 ملک: ،560:ق(282) الدینبایزید ولی ،B :225  

 
این رباعی در نساخة   .شباهت دارد دیوان ی اییبه یک رباعی در  دیوان کبیر 812*** رباعی 

ایان نساخه، ربااعی     بار عاالوه ، ق آمده282با تاریخ کتابت  دیوان ی ایی الدینکهن بایزید ولی

. صاحیح ایات   براین انتساب آن باه یا ایی  نیز وجود دارد، ب ا متأخرمذکور در چ دین نسخة 

أخذ کرده و باا حفاظ مضمااون    دیاوان ی ایای 661را از رباعای 812موالنا مصرع دوم رباعی 

 ایت.آفری ی کردهرا بازآن و یاختار، مت ایب با یبک خود 

 مق خب، فذ، چت،: ( نسخه1006ش: ) -2-1-3
 که شدیت او پساتش  جانیوگ د بدان 

 دادیدنا را مای ااه مادان دم کاد بایوگ 
 

 او مساتش  ایتشدهکه  یرگ د بدان یو 
 شای دیتا اه دیتای و بابه دیت یغراق

 

← .این رباعی را ندارد 
 آن باات کااه زمانااه از باارم بگسستاااش 

 گاار نااه باااه کلیسااااای رومااا  بی اااای
 

 شاااامست ن ری ااا  تاااا باااااز نبی ااا   
 باه دیاتی و باه دیاتی دیاتش      ناقوس

 

←    مجلسB 228 (:11)قرن         

 
 :ایتآمده (128: 1582)  یمعانی« االرواحروح»بع دیگر: رباعی با تفاوت در ضمایر، در م ا

 از جااااور قاااد بل اااد و زلاااف پساااتت 

 تریااا  باااه کلیساااای رومااا  بی ااااای
 

 وز ناارگس پرخمااار بااای مااای مستااات 
 تباه دیاتی و باه دیاتی دیات      ناقوس

 

هاایی در  باا تفااوت  و  (11)قارن  *** این رباعی ی ایی در نسخة معتبر مجلس شورای ایالمی

توان گفت که این رباعی از ی ایی ایت و  موالنا فرم ظاهری و می. ایتنیز آمده« االرواحروح»

 ایت.مصرع آخر این رباعی را از ی ایی اقتباس کرده و مضمون دیگری یروده

 مق خب، فذ، چت،: ( نسخه303ش: ) -2-1-4
 از روی تاااو  روی مااان جماااالی دارد  

 ب زاللاااااای دارداز تااااو جگاااااارم آ 
 

 چراام  ز رخاات خااوب خیااالی دارد    
 امااااروز یماااااع مااااا کمالااااای دارد 
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 جمالاااای دارد هاااااز روی تاااو  دیاااده

 در هاار دل و جااان غماات نهااالی دارد   
 

 لااای  داردهااا کماااوز خااوی تااو عقاال  
 خااال تااو باار آن روی تااو حااالی دارد   

 

 (130رباعی .1168: 1588)ی ایی،                                                                                     

←   558 تهران:، 566ق(:282) الدینبایزید ولی            

 

 

این رباعی قطعاا از یا ایی ایات و مولاوی      ق(282) الدیننسخة کهن بایزید ولی برایاس*** 

 ایت.اقتباس کرده ی اییدیوان  130اعی را از رب 303 شکل ظاهری و مصرع اول رباعی

 
 گیرینتیجه -3

توان فقط به نسخ خطای و  نمی ی ایی در میان رباعیات موالناجوی رباعیات وقطعا برای جست

دیوان چاپی ی ایی اکتفا کرد، زیرا رباعیات یرگردان فراوانی به تکرار در دیوان شعرای متقادم  

ة آنهاا را مراخص کارد، ب اابراین در     تاوان یارای د  آمده که در اغلب موارد به طور قطعی نمی

 دیاوان کبیار  تر رباعیاات یا ایی در میاان رباعیاات     پژوهش حاضر برای یافتن و برریی دقیق

، آثاار دیگار شاعرا و    دیاوان یا ایی  ترین نسخ خطی برریی دیوان چاپی و مه  برعالوه موالنا،

 ید.تری به دیت آنتای  دقیقنویس دگان متقدم موالنا نیز برریی شد تا 

  باه تصاحیح مادرس رضاوی     دیوان یا ایی رباعی از  66رباعی از دیوان کبیر موالنا به  62     

و چهار نساخة خطای   « المجالسهنزه»بعد از برریی مجموعة  رباعی دیگر نیز 8شباهت دارد، 

ز افازوده شاد. ا   یا ایی دیوان و  دیوان کبیررابه و مرتر  ، به مجموع رباعیات مدیوان ی ایی

شاباهت کامال   به رباعیات یا ایی   دیوان کبیررباعی از  2 رباعی مرتر  و مرابه، 53مجموع 

 2در چهاار مصارع،    ها و تغییراتای در برخای از واژگاان،   رباعی دیگر، همراه با تفاوت 12دارد. 

رباعی نیز در یک مصارع، باه رباعیاات یا ایی      2در دو مصرع و رباعی  1رباعی در یه مصرع، 

 شباهت دارند.

بایزیاد  »و « کابال »دو نساخة کهان    برایااس ، دیوان کبیررباعی از  62ها، برریی برایاس     

و برخی متون کهن نثر فاریی،  قطعاا  « المجالسههنز» و همچ ین مجموعة« الدین ترکیهولی

نساخ   برایااس ربااعی نیاز،    8. ایتشدهاز ی ایی ایت یا از رباعیات ی ایی تضمین و اقتباس 
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انتسابراان باه   یاانه،  ش ایبکهای و برخی نکات و ویژگی دیوان ی ایی خطی متأخر و معتبر

باه   .یاا شااعری دیگار باشاد    احتمال دارد کاه از یا ایی    رباعی دیگر ه  5، ی ایی اقوی ایت

یا چ د شاعر دیگر مراع و یارگردان ایات. در    ر این یه رباعی میان ی ایی و یکعبارتی دیگ

 ایت:به ی ایی آمده چگونگی انتساب آنهاباعیات به همراه جدول زیر شمارة ر
از  کاه قطعاا   دیوان کبیار رباعی از  62شمارة 

یا از رباعیات او تضمین و اقتباس ی ایی ایت 

 .ایتشده

515 ،560 ،263 ،303 ،311 ،353 ،318 ،

220 ،282 ،135 ،115 ،812 ،1006 ،1023 ،

1551 ،1558 ،1202 ،1218 ،1213 ،1203 ،

1222 ،1811 ،1881 ،1821 

رباعی که انتساب آن به ی ایی اقوی  8شمارة 

 ایت.

208 ،221 ،228 ،،1126 ،1223 ،1222 ،

1221 ،1223 

رباعی دیگر که از ی ایی یا شااعری   5شمارة 

 دیگر ایت.

1285 ،1812 ،1868 

 
 نوشتپی

 .ایت فروزانفر تصحیح به کبیر دیوان در شمارة رباعی نرانة: «ش» .1

 تصاحیح  در فروزانفار شادة  هایاتفاد  هاینسخه اختصاری عالئ  «فا مق، خب، چت، فذ، عد،» .6
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 قونیاه،  ةماوز  نساخة : ماق » ایاتانبول،  بلدیةنسخة  :«خب» تی،بی چستر مسترکتابخانة  نسخة
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 ق(، کتابخانة مجلس شورای ایالمی.1612) 881نسخة دیوان ی ایی، به شمارة 
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Abstract 
One of the poets whose quatrains can be traced in various forms among the 
quatrains of Rumi's Divan-e Kabir is Sana'i. After reviewing "Nozha Al-
Majalis" and several valid manuscripts from Sanai's Divan, the number of 
common and similar quatrains to Sanai's Divan corrected by Modarres 
Razavi and Rumi's Divan-e Kabir corrected by Forouzanfar increased from 
26 quatrains to 35 quatrains. In order to perform an accurate attribution 
analysis in the field of common and similar quatrains of these two poets, 
the works of poetry and prose of other poets and writers before Rumi, in 
addition to the mentioned sources, were also investigated. Out of a total of 
35 common and similar quatrains, 24 quatrains from the Divan-e Kabir 
definitely belong to Sanai, or are guaranteed and adapted from his quatrains. 
8 quatrains are most  likely from Sanai, and the other 3 quatrains have been 
attributed to other poets in addition to Sanai. Of the Sana'i quatrains, only 
four quatrains are mentioned in complete and unchanged form in the 
Divan-e Kabir. In other cases, the quatrains are accompanied by changes 
that vary from a change in a few words to a change in three lines. 
 
Keywords: Sanai's Divan, Divan-e Kabir, Common Quatrains, Manuscripts, 
Older texts 
 
1. Introduction 
One of the Rumi's most important works in Persian literature is his 

quatrains. In Badi-ol-Zaman Forouzanfar's edition of Rumi's Divan, 1983 
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quatrains are attributed to him. In this work, traces of several quatrains can 

be found that belong to Sufi and non-Sufi poets before Rumi.One of the 

poets whose quatrains can be traced in various forms among the quatrains 

of Rumi's Divan-e Kabir is Sana'i. Rumi's poetic thought and style of 

expression, in his quatrains, like his other poems, has been influenced by 

Sanai's poetic thought and style of expression. The important point about 

the common quatrains of the Sanai's Divan and Rumi's Divan-e Kabir  is 

that Rumi is not only the narrator of the Sanai's quatrains, in the form of 

direct and unchangeable quotations, but in most cases these quatrains in 

the Divan-e Kabir are accompanied by changes.  

 

2. Theoretical framework 

Several researchers such as Franklin D. Lewis, Badi-ol-Zaman Forouzanfar, 

Mohammad Amin Riahi, and also the prominent researcher of Persian 

quatrains, Sayyid Ali Mirafzali, have mentioned the existence of quatrains 

from other earlier poets among the quatrains of the Rumi's Divan-e Kabir. 

However, the only research that has been written in this field is an article 

entitled "Recognition of the source of 38 quatrains attributed to Rumi in 

literary and historical texts." In this research, in most cases, the quatrains 

have been investigated which are mentioned in earlier prose texts from 

previous poets. However, studying the common quatrains of Rumi's 

Divan-e Kabir   cannot be performed in such a generalized study. Conducting 

more specialized research, the subject can be studied better and more 

accurately so that more new results can be achieved. In this study, by 

examining the Sanai's quatrains and comparing it with Rumi's quatrains, in 

addition to examining other earlier works, it has been tried to investigate 

the traces of the Sanai's quatrains in the Divan-e Kabir   more carefully.  

 

3. Methodology 

The most famous correction of the Sanai's Divan is the correction of the 

Modarres Razavi, however, none of the editions of the Sanai's Divan 

incompass all his quatrains. Therefore, in this article, we have also 

referred to the authentic manuscripts of Sanai's Divan. We argue that 

through finding all the common and similar quatrains of Sanai and Rumi, 

an accurate analysis in attributing the common quatrains according to the 

date of writing of this manuscripts can be achieved. Of course, in order to 

search for Sanai's quatrains among Rumi's quatrains, we did not just 

suffice to the Sanai's printed divan and the manuscripts of his divan, 

Because many wandering quatrains have been repeated many times in the 
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Divans of early Poets that, in most cases, the poet of these quatrains 

cannot be determined with certainty, so in addition to examining the 

printed Divan and the most important manuscripts of the Sanai's Divan, 

other works of earlier poets and writers, Rumi was also examined in 

order to obtain more accurate results. 

 

4. Results & Discussion 

The study of the common quatrains of Divan-e Kabir and the Sanai's 

quatrains shows that Rumi, with his own style, often uttered the Sanai's 

quatrains with changes, so that 35 common and similar quatrains of these 

two poets can be divided into five following categories: 

1. Four quatrains of the Divan-e Kabir   in all four lines are completely 

similar to the Sanai's quatrains. 

2. Sixteen quatrains from the Divan-e Kabir, while being similar to the 

Sanai's quatrains in all four lines, show some differences. 

3. Four quatrains of the common quatrains of the Divan-e Kabir and 

Sanai's quatrains are similar in three lines. 

4. Seven quatrains of the Divan-e Kabir are similar to the quatrains of the 

Sanai's Divan in only two lines. 

5. Four quatrains of the Divan-e Kabir are similar to the quatrains of the 

Sanai's Divan in only one line. 

 

5. Conclusions and Suggetions 
After examining the quatrains of the "Nozhat Al-Majalis" collection and 

four manuscripts of Sanai's Divan, another 9 quatrains were added to the 

common and similar quatrains of Rumi's Divan-e  Kabir and Sanai's 

printed Divan, and based on this, the number of common and similar 

quatrains of the two poets reached 35 quatrains. According to the present 

study, 24 quatrains from the Divan-e Kabir, based on two ancient 

manuscripts from the Sanai's Divan, as well as the collection of quatrains, 

"Nozhat Al-Majalis" and certain earlier prose texts, are definitely from 

Sanai, or have been guaranteed and adapted from his quatrains. The 8 

common quatrains are most likely to belong to Sanai, based on the recent 

manuscripts of the Sanai's Divan and some stylistic features. The other 

three common quatrains are probably by Sanai, or another poet. In other 

words, these quatrains, in addition to Sanai, are also attributed to one or 

more other early poets.  
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