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بررسی کتیبهای تاریخی در مسجد جامع یزد و معرفی شاعر سراینده آن
چکیده:
در قسمت ورودی شرقی مسجد جامع کبیر یزد دهلیزی با پالن مربع بهه مسهاحت تیریبهی 50
متر مربع وجود دارد که در حاشیه مستطیل شکل دور زیر سیف آن کتیبهی شعری عربهی بهه رنه
آبی و خط ثلث بر روی گچ در یازده بیت ،مورخ به سال  777هجری نیاشی شده است .این کتیبهه
به علت گذشت زمان ساییده شده و قسمت هایی از متن آن از بین رفته است .ایرج افشار ،با اسهتناد
به کتابهای تاریخ جدید یزد و جامع مفیدی ،از کتب تاریخی قرن نهم هجری کهه فیهط بهه مطلهع
قصیده اشاره کردهاند ،آن را منسوب به سید حسن متکلم میداند .ومحمد تیی دانش پهووه در میاههه
ای آن را منسوب به شرف اهدین بغدادی دانسته است .اما این محییین عنوان میکنند که در جهایی
متن کامل این قصیده را منتسب به متکلم ندیده اند .در این میاههه سهعی شهده بها توجهه بهه مهتن
باقیمانده از کتیبه ،شعر کامل و شاعر آن مشخص شود .پس از بررسیهای انجام شده ،مشخص شد،
این شعر قسمتی از قصیدهی عربی  55بیتی منتسب به سید حسن غزنوی شاعر پرآوازه قرن ششهم
هجری است که آن را در مدح و ستایش پیامبر اکرم سروده است و ده بیت از آن قصیده با مهتن ده
بیت باقیمانده از کتیبه همخوانی دارد.
کلید واژه ها :کتیبه نیاشی دهلیز شرقی مسجد جامع کبیهر یهزد ،حسهن مهتکلم ،سهید حسهن
غزنوی ،شرف اهدین بغدادی
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مقدمه
انسان موجودی است به دنبال زیبایی که در این راستا عنصر زبان را با زیبایی آمیخت و اشعار را
پدید آورد .کتیبههای حاوی اشعار نیز از عناصر هنرمندانه و تزیینات زیبا در معماری اسالمی و انتیال
دهنده معانی و مفاهیم و انعکاس دهنده شرایط تاریخی ،اجتماعی ،مذهبی و فرهنگی زمهان نگهارش
خود هستند .بررسی اشعار این کتیبههای تاریخی میتواند رمزگشا و تکمیهل کننهده نیها مهبهم در
تاریخ ادبیات و معرفی کننده شعرای درباری و مشهور اعصار مختلهف باشهد و درجمهع آوری دیهوان
شعرای گمنام و تصحیح بهترنسخ خطی به کار رود .در این راسهتا قصهیده ای عربهی دهلیهز شهرقی
مسجد جامع یزد که قسمت هایی از آن به دهیل گذشت زمان از بین رفته اسهت ،انتخهاب شهد و بها
توجه به مطاهعاتی در حیطه تاریخ و ادبیات شاعر و شعر کامل آن مشخص گردید.
کتیبه اسم و واژه عربی است و در اصطالح معماری به نوشته یا نیوشی گفته میشود که برروی
اجزای بنا مانند سن و مصاهح تاریخی از جمله آجر ،چوب ،کاشی و گچ نوشهته مهیشهود و عمومها
محل نگارش آنها در بنا در حاشیه دور سر در عمارتها یا دیوار مساجد ،میبهرههها یها بیهام متبهر
میباشد .1کتیبهها حاوی اطالعاتی هستندکه در انتیال افکار و اندیشه از نسلی به نسل دیگهر نیهش
بسزایی دارند 2و از کنار هم قرار گرفتن خط و نیش به دست میآیند ،موضوم این کتیبهها در دورهی
اسالمی میتواند آیههای قرآن ،وادعیه و احادیث و نام ائمه و مدح و ثنای بانیان بناها و اشعارحکیمانه
فارسی و عربی با درون مایه مذهبی و فرمانهای تاریخی و تاریخ سهاخت اثهرو .. .باشهد .3اغلهب در
نگارش کتیبهها از خطو کوفی ،نسخ ،ثلث ،نستعلیق ،طغری و ریحان استفاده شده است.
مسجد جمعه قدیم یزد از جمله بناهایی است که امیر علی گرشاسب که او را عالاهدوهه میگفتند
و از دودمان آل بویه ،است ،بر جای آتشکده عصر ساسانی ساخت .قسهمتههای زیهادی از آن ،بجهز
دیواری که در پشت مسجد جامع جدید باقی مانده ،ازبین رفته است .سید رکن اهدین محمد بن نظام
حسینی یزدی ،در سال  724هجری قطعه زمینی را که در اطراف مسجد جامع قدیم بود ،خریهداری
نمود و طرح مسجد جامع جدید را ریخته و بنیان اصلی آن را بنا نهاد و قبل از اتمام سهاخت مسهجد
در سال  732هجری در گذشت و شرف اهدین علی یزدی بر حسهب وصهیت او مبهادرت بهه اتمهام
مسجد نمود «.4در سال  777هجری شاه یحیی بن مظفر بفرمود که از موقوفهات مسهجد و امهوال
خاصه خود درگاهی و جماعتخانه ای برابر مسجد عاهی بساختند و درگاه تمام از خشت پخته کهرد.. .
موالنا ضیاءاهدین محمد ،معمار آن بود » 5؛ که کتیبه مذکور در آن درگاه قرار دارد.
 -1متن کتیبه:
در قسمت ورودی شرقی مسجد جامع کبیر یزد در دهلیزی با پالن مربع به مساحت تیریبهی50
متر مربع کتیبه ای به خط ثلث در حاشیه زیر سیف آن به رن آبی و بروی گهچ و بهه تهاریخ 777
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هجری نوشته شده است .6در گذشته قرائت هایی از این کتیبه شهده کهه در کتهاب یادگارههای یهزد
آورده شده است .اما آنچه در سال  1388و پس از مرمت این کتیبه از آن استخراج شهده بهه شهرح
زیر است.
ضلع جنوبی
سالم کههاهطهههاف اال لـــه اههههههههممجد سالم کاخههههالق اهههههنبی اهههههههمؤید
سالم کهههههتسلیم ا ه ............. .ا ه............................ . ................ذا...اه......م.......................
سالم کاهحا .................. .اهعنادل ............... .یجاوبههههها .. .ااهحههههمههههام اهمههههغرد
کتیبه ضلع شرقی:
سالم کهههههههمثل اههصدم یلهههوبه اهص ا ...................... .ص................ا.......................
.................................................................. . ..................................................................
علی تلههههیی من حههکمه ای حههههکهمه عههههلی من ترقی مصهههعداً ای مهههصعد
کتیبه ضلع شماهی:
علی من ههههجراه اهههههخهههالئق اوحهههدر و هو هم یکهن ما کان شی ........ .هدی .... .ی
.................................... . ..................................................................اههههعلی و اهههبیرد
علی من ههههههه عیسی ابن مریههم حاجب عههلی من به موسی ابن عهههمران میهتدی
کتیبه ضلع جنوبی:
امام جهههههههمیع اهمسهلمین مهههههطهر رسهول اهه اههههههعاهمیهههن مههههحمد
فسبهههحان من اسهههههههری بعهههههههبده ......................................... .د ثم مسجهههههد
تحههههریرا فی شههههههور هسهههنه سبهههههع و سبعههههین و سبعههههمائه هجهههریه نبههههویه7
شکل 1تصویر این کتیبه در قبل از مرمت وغیر قابل خواندن بودن آن و شکل  2تصویر همان قسمت پس از
مرمت آن است.
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شکل  :1قسمتی از کتیبه قبل از مرمت (حمزوی)1388 ،

شکل  :2همان قسمت ازکتیبه پس از مرمت(حمزوی)1388 ،
استاد محمد تیی دانش پووه در میاهه ای با عنوان "قصیده شرف اهدین بغدادی در کتیبهه جهامع
یزد "به کتیبه مذکور اشاره میکند و مینویسد« :در تاریخ جدید یزد و جامع مفیهدی ابیهات (کتیبهه
مسجد جامع یزد) به سید حسن متکلم نیشابوری نسبت داده شده است ،من هر چه گشتم این ابیات
را در جایی نیافتم و دیوانی هم از حسن متکلم تاکنون ندیدم که آنها را در آن بیهابم» .او بهه وجهود
مجموعه ای در کتابخانه انجمن ایران و فرانسه در تهران مورخ بهه سهال  857اشهاره مهیکندکهه
ابیاتی چند در نیایش از پیامبر اسالم منسوب به شرف اهدین بغهدادی در آن هسهت و مهینویسهد«:
گمان می کنم که کتیبه جامع یزد همین ابیات باشد و بتوان آنها را به روش کهن در آنجا بازنویسهی
کرد« اما اشاره میکند که آنچه از کتیبه بر جای مانده با بیتهای منتسب به شر ف اههدین بغهدادی
در چند کلمه اختالف دارد.8
در این میاهه سعی شده با بررسی ابیات باقی مانده از کتیبه تاریخی مذکور و بررسی متون کههن
و دیوان شعرا ،متن قصیده و شاعری که قصیده منتسب بدوست ،مشخص گردد.
 -2بحث و بررسی:
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احمد بن حسین بن کاتب نویسنده کتاب تاریخ جدید یزد در قرن نهم این قصیده را منسوب بهه
سید حسن متکلم میداند] «.امیر شمس اهدین[ در سال سبع و سبعین و سبعمائه از حهال موقوفهات
این مسجد و دهلیز و گنبد خانه بساخت و قصیده سید حسن متکلم ثبت کهرد ،سهالم کاالهطهاف آل
اهممجد» .9در صفحه  150از همین کتاب نیز از ثبت ا یهن قصهیده بهر درگهاه میبهره شهیخ جمهال
االسالم مینویسد و به مطلع قصیده اشاره میکند .همچنین در کتاب جامع مفیهدی بهه وجهود ایهن
قصیده در درگاه میبره شیخ جمال االسالم اشاره شده و « و درگاه ساخته و قصیده سید حسن متکلم
را بر کتابه ثبت کرد و مطلع قصیده این است :سالم کاهطاف اهه اهممجد»10در مطاهعات انجام شده در
بین شعرای حسن نام ،از دوره پس از اسالم تا قرن هشتم که تاریخ نگهارش کتیبهه اسهت ،بررسهی
اشعار و زندگی دو شاعر از اهم موارد بود که در زیر به آنها اشاره میشود و به آنچه در مهورد شهرف
اهدین بغدادی محتمل است ،نیز اشاره ای شده است.
تاج اهدین حسن متکلم نیشابوری:
تاج اهدین حسن مشهور به متکلم از ندمای سلطان غیاث اهدین کرت بوده اسهت .او از شهعرای
قرن هشتم است که «از شاگردان موالنا مظفر و مرد اهل فضل است و رساهه ای در صنایع بدیع بهه
نام ملک غیاث اهدین نوشته است » 11که این رساهه با نام بحهر اهصهنایع از نسهخ خطهی موجهود در
دانشگاه تهران است که آرایههای بدیعی را در منظومه ای توضیح میدهد و در آن اشعاری از شعرای
دیگر هم دیده میشود .12محل تربیت و تحصیل حسن متکلم در هرات بوده است و در تاریخ 741
هجری به جوار حق پیوست ودر حواهی مزار شیخ عطار در نیشابور مدفون است .همچنین دیوانی را با
 4000بیت منتسب به او می دانند وهی اطالعاتی از این دیوان در حال حاضر در دسهت نیسهت .در
کتب بررسی شده تنها تذکره ریاض اهشعرا او را سید حسن متکلم نامیده است.13
سید حسن غزنوی:
« اشرف اهدین ابو محمد حسن بن محمد اهحسینی غزنوی مشهور به اشرف از فصهحای اواسهط
قرن ششم هجری است » .14او ازقصیده سرایان بزرگی است که دو ویوگی عمده قصهایدش مهدح و
وصف است .سید حسن در عصر خود بسیار معروف بوده و آوازه شعر و شاعری او به همه جا و همهه
کس رسیده و در شعر دارای میام بلند و در سبک کالم و شیرینی زبان و فصهاحت و هفه و بالغهت
معنی استاد بوده است .خود او هم بلندای شعر و قوت طبهع و سهخنوری خهویش در نظهم فارسهی و
عربی معتید است و به خود افتخار میکند15
همچنین در ابتدای یکی از ا شعارش اینچنین خود را معرفی میکند:
شایسته میههوه دل زهرا و حیدرم16
داند جهان که قره عین پیمبههههرم
همچنین در ادامه همین شعر میگوید:
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اینک تو ایدری فلکا و من ایدرم
ناورده ای برون چو منی در هزار سال
خصمش خدای اگرننشیند برابرم17
در عهد من هر آنکه کند دعوی سخن
با توجه به شواهد ،سید در دوره مسعود بن ابراهیم غزنهوی ()492-508بهه شهاعری اشهتغال
داشته و بعد از آن در عهد کمال اهدوهه شیرزاد و سلطان اهدوهه ارسالن هم گویها از شهعرای دربهاری
بوده پس از تاریخ  544هجری به بغدادرفت مدتی در آنجا ماند.در آنجا به مدح ارکهان سهالجیه در
عراق و خراسان اشتغال داشت و از آنجا به مکه رفت .بعد از مدتی سکونت در بغداد از آنجها رهسهاار
غزنین شد و چون بوالیت جهوین رسهید در قصهبه آزادوار مهریش شهد .18و بهر طبهق تهاریخی کهه
. 19
ابواهحسن بیهیی ذکر کرده در سال  548هجری درگذشت
سنایی غزنوی در کارنامه بلخ در مدح شعرای هم دوره خودش پس از ستایش محمد ناصهر ،بهه
ستایش سید حسن پرداخته است که از شعرای نامی قرن ششم اسهت ومحتمهل اسهت همهان سهید
حسن غزنوی باشد.
شاخ دیگر جمال دین حسنهههی آن چو نام خود از نکههو سخنهههههی
سیهدی خهوب روی و پاکیههزه سخههنش همچهههو غیههههب دوشیزه
قوت نظم و نثرش ازنسب است زانکهه از شههاخ افصح اهعهربههههست
او چو صدر است و دیگران چو روی20
هر کجا هست شاعر وعلههوی
«دیوا ن وی (حسن غزنوی) به نام امیر محمود در میان ساههای 552تا  557ه.ق جمع شهده
است و محمد تیی مدرس رضوی با میدمه مفصلی چاپ کرده است»21
در دیوان سید حسن غزنوی قصیده ای عربی 55بیتی منسوب به او در مهدح و سهتایش پیهامبر
خداهست ،که قسمتی از این ابیات که منطبق بر ابیات کتیبه است به شرح زیر است.
سههههههههالم کاخالق اهنبی اههموید
سههههالم کاهههطاف اال ههههه اهممجهههد
زمانههها فزار اهصب من غیر مهوعد
سههههالم کتسلیم اهحهبیب اهذی نهههای
علهههی صفحتی کافور خهههد مورد22...
سههههالم کهمثل اهصدغ یلهو به اهصههبا
یحاد بها سجههههع اهحههمام اهمغهرد23
سهههههالم کاهههههحان اهعهههنادل سحهرة
علی مهن ترقی مههصعدا ای مصعد
علی من تلههههیی حکههههمه ای حکهمه
و هههو هم یکن ما کان شیء بموجد
علی من تحههههراه اهخالئههق اوجهههدت
ففههاز بهههاسهام اهعهههلی و اهتهفرد
علی من تمطهههههی قاب قوسین باهههعال
علهههی من به موسی بن عمران میید24
علی من هه عیسی بههن مریم صاحههههب
رسههههههول اهلل اهعهههاهمین محهمد25
امهام جمیههههع اهمسههههلمین مطهههههر
و عرجه من مسجد ثههم مسجد26.......
فسبحان من اسههری فههاسری بعبهههده
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شرف اهدین بغدادی:
مشخص نیست که شرف اهدین بغدادی کیست وهی آنچه محتمل است ،در زیر آورده شده است.
مجد الدین ابوسعد شرف بن الموید بن غالب بغدادی:
« پیشوای طرییت و شیخ صوفیه ودر سخا و مروت یگانه روزگار بود و در زبهان تهازی و نحهو و
مخصوصا در طب و جز آن در رشتههای دانش دست داشت .در خوارزم سال  544هجری دیده بهه
جهان گشاده و در آنجا پرورش یافته و در زمان پدرش در خدمت سلطان تکش بن ایل ارسالن بوده
و پس از زیارت قبر شیخ سعید ابواهخیر بزههد و عبهادت و تهاهیف کتهاب پرداخهت و در سهال 607
هجری به شهادت رسید و پیکرش را به جیحون انداخنتد» .27به نظر میرسهد او در دوره ای پهس از
سید حسن غزنوی میزیسته است وهی با توجه به اینکه دیهوانی از شهرف اههدین بغهدادی در دسهت
نیست و در منابع دیگری بجز منبع اشاره شده توسط محمد تیی دانش پووه ،به این شهعر و انتسهاب
آن به بغدادی اشاره ای نشده است ،پس به طور قطع نمی توان در مورد اینکه شرف اههدین بغهدادی
کیست اظهار نظر کرد.
از میایسه ترتیب نگارش اشعار منتسب به حسن غزنوی (که ابتدا ابیات "سالم "بر پیامبر و پس
از اتمام آنها ابیات "علی" آورده شده اند ) و قصیده منتسب به شرف اهدین بغدادی ،بها ابیهات بهاقی
مانده از کتیبه تاریخی ،مشخص میشود که ابیات باقی مانده موجود در کتیبه مسجد جامع به همان
ترتیب نگارش قصیده حسن غزنوی نوشته شده است و همچنین بیت " سالم کتسهلیم " در کتیبهه
که در قصیده سید حسن غزنوی هم هست در شعر منتسب به شهرف اههدین وجهود نهدارد و قصهیده
حسن غزنوی کامل تر است پس با توجه به شواهد میتوان انتساب شعر کتیبهه را بهه شهرف اههدین
بغدادی ،منتفی دانست.
از طرفی ،در این که قصیده مسجد جامع یزد به سید حسن نامی منسهوب اسهت شهکی نیسهت
چون دو مورخ کتب تاریخ یزد و جامع مفیدی در قرن نهم به این مطلهب اشهاره کهرده انهد وههی در
منسوب دانستن آن به متکلم با توجه به اینکه دیوان مدونی از حسن متکلم در دسترس نیست و نام
شاعر کتیبه ،روی آن نگاشته نشده است ،مشکل به نظر میرسد .محتمل است ،حسن متکلم را کهه
از شعرای قرن هشتم هجری است و از نظر دورهی زمانی بهه قهرن نههم نزدیکتهر بهوده بهه دهیهل
مشابهت اسمی ،انتخاب کرده باشند .همچنین در کتب تاریخی یزد موارد دیگری وجهود دارد کهه در
اشاره به نام اشخاص مرتکب خطا شدهاند ،همان طور که در کتاب معماری دوره آل مظفهر بهه یهک
مورد از این موارد اشاره شده است ":در بررسیهای تاریخی انجام شده به نظر میرسد کهه مهورخین
کتب تاریخی یزد عمدا یا سهوا در اشاره به نام اتابک یوسفشاه مر تکب خطا شده انهد .زیهرا یوسهف
شاه اتابک در سال  693ه از کار برکنار شد"28
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در ادامهی بررسیهای انجام شده ،مشخص گردید که حسن غزنوی بهه سهید حسهن معهروف و
ملیب به اشرف بوده و حسن متکلم مشهور به تاج اهدین حسن متکلم نیشابوری و موالنا حسن بوده
است .در میان کتب بررسی شده توسط نگارنده ،تنها کتاب تذکره ریهاض اهشهعرای واههه داغسهتانی
حسن متکلم را سید حسن نامیده است و در دیگر کتب مورد بررسی این عنهوان را بهرای او بهه کهار
نبرده اند .از طرفی در انتساب بعضی از قصاید عربی توسط تیی اهدین کاشانی به حسن متکلم .مانند
قصیده ای با مطلع" سالم علی دار ام اهکواعب" تردید وجود دارد زیرا هحن این قصاید وسبک آن را
مغایر با هحن و سبک متکلم و آن را متعلق به قرن پنجم و ششم میدانند .29همچنین اشاره شد کهه
سید حسن غزنوی از شعرایی بود که در سرودن اشعار عربی هم تبحر داشهت .از طرفهی اشهعاری کهه در
یک بنای تاریخی با اهمیت نوشته میشود قطعا متعلق به فردی است که آوازه او درزمان خودش و پهس
از آن به شهرهای مختلف رسیده باشد که اشعار سید حسن غزنوی این خصوصیات را داشته است.
نتیجه گیری:
کتیبهها نوشتههای بناهای تاریخی هستند که بررسی دقیهق آنهها مهیتوانهد در نگهارش دقیهق
تاریخ ،رمز گشای نکات مبهم آن باشد .در این راستا قسمتهای باقی مانده از قصهیده ای در دهلیهز
شرقی مسجد جامع کبیر یزد انتخاب گردید با مطاهعه کتب تاریخی و بررسی میاالت مشهخص شهد
که محمد تیی دانش پووه در میاهه ای آن را منسوب به شهرف اههدین بغهدادی دانسهته و دو کتهاب
تاریخی قرن نهم هجری با اشاره به مطلهع قصهیده آن را منتسهب بهه سهید حسهن مهتکلم دانسهته
اند.محییینی چون دانش پووه و ایرج افشار ،اشاره کرده اند که در جایی انتساب این شعر به متکلم و
دیوان او را ندیده اند و شاعر و شعر کامل این قصیده مشخص نیست .پس از بررسی جامع مشخص
شد ،این شعر قصیده ای است در مدح پیامبر اسالم و درمورد رد انتساب آن به حسن متکلم و شهرف
اهدین بغدادی میتوان چنین نوشت:
 -1حسن غزنوی به سید حسن معروف است و حسن متکلم مشهور به تاج اهدین حسن متکلم
نیشابوری یا موالنا حسن میباشد و این اشتباه در انتساب آن بهه حسهن مهتکلم مهیتوانهد ناشهی از
مشابهت اسمی افراد باشد .و در متن اشاره شد که در کتب تاریخی یزد موارد دیگری وجود دارد کهه
نویسندگان این کتب در اشاره به نام شخصی مرتکب خطا شده اند
 -2سید حسن غزنوی از شعرای مداح و مسلط به زبان عربی است.
 -3با توجه به اینکه دیوان مدونی از حسن متکلم وجود ندارد و همچنین در انتساب برخهی از
قصاید عربی در تذکرهها به حسن متکلم تردید وجود دارد و به علت اینکه هحن و سبک آنها نزدیکتر بهه
قصاید قرن پنجم است این احتمال ،انتساب این قصیده عربی را به حسن غزنوی بیشتر تیویت میکند.
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 -4همچنین از میایسه ترتیب نگارش ابیات قصیده منتسب به سید حسن غزنوی و همخوانی
آنها با ابیات باقیمانده از کتیبه میتوان عنوان کرد به طور مسلم شعر موجود در کتیبه تفاوت هایی با
شعر منسوب به شرف اهدین بغدادی دارد که احتمال انتساب آن را به بغدادی منتفی میکند.

یادداشتها:
 -1دانش یزدی ،فاطمه ،کتیبههای اسالمی شهر یزد ،تهران :سبحان نور ،1387 ،ص .5
 -2خانی پور ،رضا« ،کتیبه و کتیبه نگاری» ،کتاب ماه هنر ،بهمن و اسفند  ،1383ص .160-164
 -3شایسته فر ،مهناز« ،کتیبه های اسالمی» ،کتاب ماه هنر ،فروردین و اردیبهشت  ،1380ص .68-73
 -4مصاحبی نایینی ،محمد علی ،مدینة االدب ،تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،
 ،1376ج  ،1ص .300
 -5افشار ،ایرج ،یادگارهای یزد ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،1374 ،ج  ،2ص .116
 -6حمزوی ،یاسر « ،بررسی تزیینات کریاس شرقی مسجد جامع کبیر یزد با نگرشی ویوه بر کتیبه نیاشی»،
کتاب ماه هنر ،1389 ،ص .68-74
 -7حمزوی ،یاسر ،گزارش پروژه مرمت کتیبه نیاشی هشتی ضلع شرقی مسجد جامع کبیر یزد (منتشر
نشده) ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان یزد ،1388 ،ص .13
 -8دانش پووه ،محمد تیی« ،قصیده شرفاهدین بغدادی در کتیبه جامع یزد» ،راهنمای کتاب ،1355 ،ج
 ،19ص .692-695
ابیات منتسب به شرف اهدین بغدادی است در میاهه دانش پووه به شرح زیر است:
من اهیصیده اهشرفیه فی نعت نبینا محمد علیه اهسالم هلموهی شرف اهدین اهبغدادی
سهالم کاخههالق اهههههنبههی اهههههههمؤید
سههالم کههاهطهههاف اال ههههه اههههممهجههد
علی من هه فیهههش اهنهههوال من اهیهههههد
علی مههن هه االقبههال و اهمههجد و اهعهههلی
علی صفههههههحتی کافههور خههد مهههورد
سههالم کمههسک اهصهدغ یلههههو به اهصههبا
و هو یکههههن مهها کهههان شیء بمهوجههد
علی من توطههی قههاب قههوسیههن بل عهال
سالم به فههی هیهههههله اهیههههدر انزهههههت مالئههههکه و اهههروح فیههههها اههی اهههغهد
علههی مههن هههههه عیسی بن مریهم حاجب علی من هه مههوسهی بن عهههمران میتهههد
یجهاوبها سههجهههع اهحهمهههام اهمههههغرد
سههالم کاههههحههان اهعهههنههادل سههحههره
علهی مههن تهوهههی سههههودداً ای سههودد
علههی مهن تصهههدی منصهههباً ای منصهب
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سههههالم کازههههار اههههریاض مفتهههههیها من اکمهههههام نبت بیهن و هههدو انهههجد
علههههی تلهههیی حهکهههمه ای حههکههمه علی مهن ترقهی مصعههههداً ای مصهههعههد
امههام جهههههمیع اهعاهمیههن مهههههطهههر رسهول اهه اههههعاهمیهههن مههههحمههد
تجهههلی کههههالم اهه فی قبههههله اههههذی هو اهبههههحر مال اههههههدر مال اهزبههههرجد
هید شهههههق قرص اهبدر عنه امتهههههحهانه بایمهههههههائه مثل اهرغهههههیف اهمههههثرد
و عرجههه مههن مسههههجد ثم مسهههجههد
فسبهههحان مهن اسههری فاسههری بعهههبده
ایا سیهههههد اهعهههههباد یا من تورمهههههت هه قهههد مههاه مهههن دوام اهههتههههههههجد
هو قصهههر کسری و انطهههفت نارشر کهم همیههههالده اهمههههیمون فهی خههیر مههوهد
سفیهههههنه نوح بیههههن مههوج مبههههههعد
و هوال یا بحهههر اهعهههلوم همههها استوت
و ههههوال ما فههههاز االنام بمههههههههرشد
فلهههههوال ما جاد اههههههزمان بمهههکرم
و آدم ملههههههیی بیهههن ماء و جلههههههمد
ایا خاتههههههماً هلههههرسل کنت نبهههههینا
و هوال فهی صهههلب اهخلیهل هما انطفت علهی جسههههمه نار و قیههههل هههههها ابهرد
و هو ههم تکن ما احدودب اهشههفرة اهتههی امهههرت علههی حلهههق اهذبیح و ما فهههدی
اال ایههها االحبهههاب صلههوا و سلمههههوا علهههی مهن بهه فزتههههم بخلهههد مخلهههد
و صلوا علی اصهههحابه انجهههم اهههههدی بایههههم مهن ییتههههدی فههو یهتههههههدی
 -9کاتب ،احمد بن حسین بن علی ،تاریخ جدید یزد ،به کوشش ایرج افشار ،تهران :امیرکبیر ،1386 ،ص
.106
 -10مستوفی بافیی ،محمد مفید ،جامع مفیدی ،تهران :اساطیر ،1384 ،ج  ،3ص .623
 -11سمرقندی ،دوهتشاه ،تذکره اهشعرا ،به همت محمد رمضانی ،تهران :پدیده خاور ،1366 ،ص .200
 -12شکیبافر ،یداهلل« ،بدیع منظوم» ،آیینه میراث ،بهار و تابستان  ،1389ص .131-144
 -13واهه داغستانی ،علییلی ،تذکره ریاض اهشعرا ،به همت محسن ناجی نصرآبادی ،تهران :اساطیر،1384 ،
ص .558
 -14صفا ،ذبیح اهلل ،تاریخ ادبیات در ایران ،تهران :ابن سینا ،1347 ،ج  ،2ص .586
 -15هدایت ،رضا قلی خان ،مجمع اهفصحا ،به کوشش مظاهر مصفا ،تهران :امیر کبیر ،1336 ،ص .530
 -16غزنوی ،سید حسن ،مجموعه دواوین (سید حسن غزنوی ،مختاری غزنوی ،ابواهفرج رونی ،قائم میام
فرهانی) ،نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،شماره نسخه  ،50820ص 1و.3
 -17همان.
 -18صفا ،همان ،ج  ،2ص .589
 -19تهرانی ،آقابزرگ ،اهذریعه اهی تصانیف اهشیعه ،تهران :چاپخانه مجلس ،1373 ،ج ،9/1ص .244
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 -20سنایی غزنوی ،مثنویهای حکیم سنایی ،مصحح مدرس رضوی ،تهران :دانشگاه تهران ،1348 ،ص
.160
 -21دهخدا  ،علی اکبر ،هغت نامه دهخدا ،ذیل واژه حسن غزنوی.1338 ،
 -22دو بیت در دیوان حسن غزنوی در ادامه ذکر شده که در کتیبه نیست:
سههههالم کمههههها اهنسههههیم تنفسههههها با سرار ورد و هههو متبسم نهههدی
سههههالم کهطل صهار عیههههن نرجههس معطهههر مهها بین اهجفون منهههههد
 -23چهار بیت در دیوان حسن غزنوی در ادامه ذکر شده که در کتیبه نیست:
سهههههالم کمهها قهههارس فی دویییههة؟ هدی اهیام یشفی علة اهکبد اهصهدی
سههههالم به فهی هیهههههلة اهیدر تنهههزل اهمالئکة و اهروح فیههها اهی اهغههههد
سههههالم کانفههههاسی اذا کنههت ناطههیا به مدح رسههول اهلل جدی و سیدی
علهی من تصهههدی منصبا ای منصهههب علی من توههههی سههوددا ای سودد
 -24بیت زیر ،بعد از این بیت وجود دارد که در کتیبه نیست:
علههههی من به عیهههن اهیلهههوب تنبهت فنهههام بعههههین اهلل فههی خیر مرقد
 -25چهارده بیت پس از این بیت در کتاب دیوان سید حسن غزنوی آمده است که در کتیبه نیست.
 -26غزنوی ،حسن ،دیوان سید حسن غزنوی ،تصحیح مدرس رضوی ،تهران :دانشگاه تهران ،1362 ،ص
.352
 -27عوفی ،محمد ،هباب االهباب ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران :محمد علی علمی ،1335 ،ص دو.
 -28خادمزاده ،محمد حسن ،معماری دوره آل مظفر (ایلخانی و تیموری) ،تهران :هم پا ،1387 ،ص .89
 -29صفا ،ذبیح اهلل ،تاریخ ادبیات ،تهران :دانشگاه تهران ،2535 ،ج  ،3بخش دوم ،ص 845؛ در مجمع
اهفصحا تاهیف رضا قلی خان هدایت نیز قصیده سالم علی دار ام اهکواعب به حسن متکلم منسب شده است.
هدایت ،رضا قلی خان ،مجمع اهفصحا ،به کوشش مظاهر مصفا ،تهران :امیرکبیر.1339 ،
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