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 چكيده
از شاعران توانمند نيمـة اول قـرن ششـم هجـري      داشرف،حسن غزنوي مشهور به سيسيد

ي دارد و بررسـي و مطالعـة آثـارش در    سي مقام و منزلت مهماست كه در تاريخ شعر فار
ن بـار در سـال   او نخستي وانيد. قان تاريخ ادبيات ضروري استالزم براي محق يهايارزياب

ر بـودن  اما به سـبب متـأخ   ،منتشر شده است قي مدرس رضويدتبه همت محم ش1328
هاي آنها، ابهامات و اشكاالت فراواني به متن چـاپي راه يافتـه   ها و اغالط و تصحيف نسخه
ايـن شـاعر كـه بسـياري از ايـن       ديـوان تر از  هايي اصيل شناسايي نسخهامروزه با . است

ه يكي در اين مقال. شود كنند، لزوم تصحيح مجدد آن بيشتر احساس مي اشكاالت را رفع مي
 . في و گزارشي از امتيازات آن عرضه شده استها معر ن نسخهاز بهترين اي

 
 . اشرف، شعر قرن پنجم و ششم، تصحيح متنسيد ،حسن غزنويدسي: هاكليدواژه

 

 15/10/93: تاريخ پذيرش  09/07/93: تاريخ دريافت
  abbas. begjani@gmail. com/ يات فارسي آموختة دكتري زبان و ادب دانش ∗
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 مقدمه. 1
، بـه اهتمـام اسـتاد    )ق556م ( سيد حسن غزنوي ديواننخستين تصحيح انتقاديِ 

اي در  اين تصحيح كه همراه با مقدمـه  19F1.منتشر شد ش1328مدرس رضوي در سال 
في ممدوحان و بررسيِ مختصرِ شعر او به چاپ رسيده است، شرح احوال شاعر، معر

حسـن  دنه مرجع تحقيق دربارة شـعر و شخصـيت سي  يگا ،در طول شصت سال اخير
س، اشكاالت و ابهامات متعددي هست ح استاد مدردر متن مصح. غزنوي بوده است
ايشان با آگاهي از اين . هاست ا جديد، ناقص و مغلوط بودن نسخهكه سبب بيشتر آنه

شـاعر را   ديـوان نقيصه و اشارة مكـرر بـه آن، يكـي از عوامـل شـتاب در عرضـة       
القدر بودن او دانسته و اظهار اميدواري كرده است كه بعدها شيفتگان شعر اين     مجهول

غزنـوي  ( اپ آن را تجديد كنند، و رفع نواقص، چتر تر و كامل شاعر، با تهية نسخ كهن
1362 :416( . 

در اختيار داشـته اسـت عبـارت     ديوانس رضوي در تصحيح هايي كه مدر    نسخه
 : اند از    بوده

: 1318شـيرازي  ( ق13 ، سـدة 185نسخة كتابخانة مدرسة سپهساالر، بـه شـمارة   
2/588( 

: 1354فاضـل  ( ق1012خ ، مـور 4673ة آستان قـدس، بـه شـمارة    نسخة كتابخان
7/397( . 

 . )8/281: 1354 افشار( ق11 ، سدة5307/ 7ي ملك، به شمارة نسخة كتابخانة مل

صـدرايي  ( ق11 ، سـدة 7886نسخة كتابخانة مجلس شوراي اسالمي، بـه شـمارة   
1376 :26/362( . 

 . )بيت 1600شامل حدود ( ق995 خمور دكتر مهدي بياني، به متعلق نسخة
 20F2.)بيت 1300شامل حدود ( ق1028 خمور دكتر خانلري، به متعلق نسخة

هـاي   گـذرد، نسـخه   سن غزنوي مـي حسيد ديوانها از نخستين طبع اكنون كه سال
 

ش، با تصرّفاتي اندك، به اهتمام محمد روشـن از سـوي انتشـارات    1362همين چاپ بار ديگر در سال . 1
 . اساطير به طبع رسيده است

آيـد در تملّـك شخصـي     برمـي ) 412: 1362غزنوي (كه از توضيح مدرس رضوي  دو نسخة اخير چنان. 2
 . اند و امروز هيچ نشاني از آنها در دست نيست بوده
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 ديواناي از اين  توانند در تصحيح تازه او شناسايي شده است كه مي ديواندي از متعد
س نگارنده با اذعان به اهميت و ارزشهاي كار استاد مـدر . باشند نقش مؤثري داشته

حسن غزنـوي، در  سيد ديوانرضوي در تصحيح بسياري از متون فارسي و از جمله 
را برطرف  نسخ قبلياي پرداخته است كه بسياري از اغالط  ي نسخهاين مقاله به معرف

 21F3.استآن را در اختيار نداشته  ديواناستاد در زمان تصحيح  اي كه، نسخهكند مي

 صات نسخهمشخ. 2
 2227اي است به شـمارة ف  سخن خواهيم گفت، مجموعهاي كه دربارة آن  نسخه

ق توسـط كـاتبي ناشـناس    1252كه در سـال   نستعليق به خط كتابخانة ملي ايران و
در  ــيكي از مالكان نسخه  ــ بن كاظما دمحم. )5/337: 1356 انوار( كتابت شده است

 :باالي صفحة نخست، دربارة تاريخ خريد آن چنين نوشته است
22Fفروش كتاب يمالرضا يحاج از] ق[1317و هفده  يصدر هزار و سكتاب د ينا

شد  ياعابت 4
 . ملعون است يدصرف نمااذن تيب ياهر كس طمع كند . يدجزو كتابخانه گرد] و[

 . الدر ماه شو ،ارك گنه ةبند ،محمد ابن كاظم

شود كه دو سـال بعـد،    ، يادداشت ديگري از همو ديده مي210در حاشية صفحة 
 : كند هاي شاعران حكايت ميته است و از آشناييِ وي با ديوانمشهد نوشدر شهر 
 يحسن غزنويدجا مال س يناز ا شود يمعلوم م ؛را مالحظه كردم يواند ينكار ا گنه ةبند ينا
است كه مادح ملوك مازندران و از فحـول شـعرا    يمازندران يقمر ينالد مال سراج ،يستن

 . شود يمحسوب م

 

هاي خطّي كتابخانة ملّي معرفـي شـده كـه در سـال      اين نسخه، نخستين بار در جلد پنجم فهرست نسخه. 3
به طبع رسيده است و احتماالً در اين زمان بوده است كه مدرس ) ديوانسال پس از چاپ  28(ش 1356
ابياتي وجود ايشان در بررسيِ اين نسخه متوجه . از آن اطالع يافته و به بررسي آن پرداخته است رضوي

سراج قمـري، را از آن آگـاه    ديواناز سراج قمري در انتهاي آن شده است و دكتر يداهللا شكري، مصحح 
 ). 52: 1368قمري ( ←كرده است 

ابوالقاسم انجوي شيرازي نام . بوده است) الحرمين بين(سازها  فروشان بازار حلبي حاجي مالرضا از كتاب. 4
 فروختنـد و  مـي  كتاب و زدند مي پرسه تهران در كه گردي ذكر كرده است دوره او را در شمار كتابفروشان

 ). 309: 1366پهلوان  ←(بردند  مي سرشناس اديبان و محققان خانة به هاي خطي گاه نسخه
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السـلطان   ياءضـ  يو نـوزده كـه از مفارقـت فرزنـد     يصـد هـزار و س  23F5،در ارض اقدس
ـ   ونـد او  خدا. بـودم  برشتهسوخته و بابزن به  مانند مرغ »اهللا حفظه« ابـن   يرا بـه حـق عل

 . به من برساند يالسالم به زود يهالرضا عل يموس
24Fمحمد ابن كاظم

6 

: همچنان كه مالك نسخه نيز اشاره كرده، اين مجموعـه شـامل دو ديـوان اسـت    
تـا   212از صـفحة  ( سـراج قمـري   ديوانو  )212از آغاز تا صفحة ( حسن غزنويسيد ديوان

: 1356انـوار،   ←( في كرده استحسن معرنگار آن را ديوان سيد تبا اين حال فهرس. )پايان
5 /337( . 

 ديوانة جامعِ مقدم. 1: حسن غزنوي بدين گونه استسيد ديوانترتيب مطالب در 
ــ1 ص( ــ4 ص( قصــائد. 2 )4ـ ــات. 3 )138ـ ــ138ص ( ترجيع ــات. 4 )184ـ ص ( غزلي

ـ 184 الفبـايي،  ( كاتب در نوشتن اشعار جـز ايـن هـيچ نـوع ترتيـب ديگـري      . )212ـ
اي كـه در اختيـار    دهـد نسـخه   رعايت نكرده است و اين خود نشان مـي ) موضوعي

نسخه خوانا و كتابت آن به شيوة متداول  خط. از قدمتي برخوردار بوده است ،داشته
حسن در اين شمار ابيات سيد. عصر قاجار است و ويژگي ممتاز و قابل ذكري ندارد

 . بيت است 3500ديوان حدود 

 امتيازهاي نسخه. 3
ر است، در قيـاس  ر كتابت متأخدهد كه هرچند د بررسي و مقابلة نسخه نشان مي

توانـد اسـاس    حسن، از امتيازهايي برخـوردار اسـت و مـي   سيد ديواننسخ ديگر  با
ِع   وجـود مقد : تهاستاين مزيجملة از . قرار بگيرد ديواناي از  تصحيح تازه مـة جـام

 . هاي صحيح، اشعار و ابيات تازه، روايتديوان
 هاي صحيحروايت. 1. 3

) ؟( متآنها با عالدي هست كه برخي از بيات مبهم متعدس رضوي، ادر طبِع مدر
 

 ). ارض مقدس دهخدا، ذيل لغتنامة ←(لقب شهر مقدس مشهد . 5
اي نفـيس از   محمدبن كاظم بروجردي از كاتبان فاضل اواخر دورة قاجار است كه خود صاحب مجموعه. 6

هاي خّطي بوده است و يادداشت تمّلك او به همين صورت كـه در مـتن آمـده اسـت، معمـوًال در       نسخه
 .شود ابتداي همة آنها ديده مي
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اي ديگري كه احتماالً به سبب تصـرف كاتبـان صـورت    هاند؛ و نيز بيت مشخص شده
ا از جهت لفظ و معني دور از سبك سخن شـاعري اسـتاد از قـرن    مفهومي دارند ام

ي، روايت صحيح و اصيلِ ضبطهاي ديگرسان دستنويس كتابخانة مل. اند پنجم و ششم
 :چند نمونه. كند مي بسياري از اين ابيات را آشكار

* 
 )؟( يساحر بر دهديم يگواه دو ره كافر

 پرورد مسكون بعر اهل جان افسون به گر
 )44: 1362غزنوي ( 

ش و سـت و پيداسـت كـه بـا ايـن صـورت، مشـو       بيت در متن چـاپي چنـين ا  
 :در نسخة جديد چنين آمده است. معناست بي

 يساحر بر دهديم يگواه ن،دو ره ي،كافر
 پرورد مسكون بعر اهل جان افسون به كو 

 )42: 1252 همو( 
و معلوم است كه در ذم حاسداني است كه در بارگاه ممدوح، از شـاعر بـدگويي   

25Fكنند و او خود را به ساحري مي

مانند كرده است كه به افسون شاعريِ خـود جـان    7
 . كنند هم ميپايه او را به كافري مت اِن دونا حاسدپرورد ام جهانيان را مي

* 
 پرورد حونيج) ؟( آن چو تازه سحاب هر   زمزمه از فتد يك بادا سبز سر را شاه

 )44: 1362 همو( 
ـ    ) ؟( س رضوي نيز با عالمتهمچنان كه مدر اي مشخص كـرده اسـت، بيـت معن

فات آن بديل و تصري با ارائة صورت اصيل بيت، تنسخة مل. روشن و مفهومي ندارد
 :را روشن كرده است

 

 

در شعر سيدحسـن هـم   اي طوالني دارد و  و شاعري به ساحري سابقه) لسحِر حال(تشبيه شعر به سحر . 7
 :تكرار شده است

 يصد ساحر يميورنه اندر مدح تو بنما   تو را يچون موس يضاستب يد يدر جهاندار
 )187: 1362غزنوي ( 
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 هـدمــدم از دـفت يــك اداــب سبز سر را شاه

 پرورد حونيجچو  كآن دست تازه نهالي هر 
 )42: 1252 همو( 

 :حسن نيز آمده استدر بيت ديگري از سيد) وسوسه= ( دمدمه
ـ    يباد  يخروس چشم ينكند وسوسه ب يجام ـ  فنـا  يندهـد دمدمـه ب  يغزال

 

 )190: 1362 همو( 
* 

اسـت  خداونـد  دولـت  كهتو  سنح 

 

 مانــد جــاودان كــه حســن ذكــر ابــ 

 

 )53: همان( 
دهد كـه چگونـه دچـار     ي دارد، نشان مياين بيت با صورتي كه در نسخة مل مقايسة

 :تحريف شده است
اسـت  خداونـد  دولـت  نـه تو  سنح 

 

 مانــد جــاودان كــه حســن ذكــر ايــ  

 

 )91: 1252 همو( 
ممدوح و نام ص، دولت در تغزل قصيده و بيت تخل شود شاعر كه مالحظه ميچنان

 . نيك خود را برخالف حسن معشوق، جاودانه دانسته است
* 

 باشـــد يبيعجـــا زرت و ميســـ از

 

ــر  ــسن گ ــاتح ف ــم در ي ــد اني  مان

 

 )53: 1362 همو( 
 : ي چنين استاين بيت نيز در نسخة مل

 باشـــد يبيعجـــا زرت و ميســـ از

 

ــد انيــم در ســابح قــشن گــر    مان

 

 )91: 1252 همو( 
بخشد، آنان نيـازي   حسابي كه ممدوح به مردم مي اگر با سيم و زر بيو بنا بر آن، 

 . ب و شگفتي است، جاي تعجبينندبهاي مالي به پرداختن به امور حساب
* 

 زر و ميس شمار داند جزن اين ستا علم مدح
 ؟شمار علم مگر شد رونيب علم شمار از 

 )70: 1362 همو( 
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 ،دهـد  سـت نمـي  قبـولي بـه د   س رضوي مفهوم قابلع نخست در چاپ مدرمصرا
 : ي چنين استدرحالي كه در نسخة مل

 زر و ميس شمار داند جزب آن ستا علم هرچه
 ؟شمار علم مگر شد رونيب علم شمار از 

 )35: 1252 همو( 
اعتنـاييِ او را بـه بسـياريِ     شاعر در عين اين كه بر مقام علمي ممدوح تأكيد دارد، بـي 

 :توان در بيت ديگري از شاعر ديد مضمون را مي تكرار همين. بخشش خود ستوده است
بـس  و عـالم  علمِ ز دندان علم حساب 

 

 حساب علمِ و علوم هر از ددان گرچها 

 

 )6: 1362 همو( 
* 

 )؟( دار مطيع نگاه چو ماه را چشمه آن   بنگرد ديخورش ةچشم ضاشر بي گر
 

 )72: همان( 
كـه  چنانشاه غزنوي سروده است و  اي است كه شاعر در مدح بهرام بيت از قصيده

دهد كه  ي نشان مينسخة مل. شود در چاپ مدرس رضوي مفهومي ندارد مالحظه مي
 :اين مسئله به سبب تحريف دو كلمه رخ داده است

 دار به چاه 26F8عقنّم چو ماه را چشمه آن  بنگرد ديخورش ةچشم ضاشي رب گر

 

 )36: 1252 همو( 
 همـو  ←( حسـن اسـت  ساز و محبوب در ذهـن سيد  صر مضموناز عنا» عماه مقن«

1362 :86 ،178( . 
* 

ـ د در كـه  ماه ولصف از آه  ددا نـور  دهي
 

 )؟( دار مـاه  يرو در نهييآ شاه هرا يا  
 

 )72 :همان( 
 :ابهام اين بيت نيز نتيجة تحريف چند كلمة آن است

ـ دزد كـه  ماه ولضف از آه  ددا نـور  دهي
 

ــاه يِرا يا   ــهيآ ش ــاه يرو در ن  دار م

 

 )36: 1252 همو( 
 

است كـه   ـ يدجامگانسپ يشوايپ ـمشهور به المقَنّع  ) ق163م ( يمبن حكهاشم ةهمان ساخت» ماه مقنّع«. 8
ـ  يروندر نخشب ب يشب از چاهدرخشان و گرد بود كه همه ياند به شكل جسم گفته و مـردم را   آمـد  يم

 ). مقنّع يلذ: 1388مصاحب  ←( كرد يزده م شگفت
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زشتي او ظاهراً به معناي ( »آينه در روي كسي داشتن«حسن، در مصراع دوم سيد
27Fرا به او نشان دادن و به رخِ او كشيدن

اي ديگر و با تشبيه شعر خود بـه   را به گونه) 9
 :آينه تكرار كرده است

 خلـق  را يمعزّ يزلهاغ و مسعود مدح

 

 گيرنـد  برابـر  آب بـا  و آتش با گرچه  

 

 را نـه يآ نيا گر شرم از دردزدند يرو

 

 گيرنـد  دلبـر  شـاهد  صنم دو آن شپي  

 

 )57: 1362 همو( 
* 

 )؟( ستين وانر نكهزآ مبر هيسا رد هرخود 
 بار بدهد بازم وت ديچو خورش ذات تا 

 )73: همان( 
 در سايه مرا رنگ و روان نيستچون ذرة 

 بار دهدن بازم وت ديچو خورش ذات تا 
 )81: 1252 همو( 

در شـعر  » ة در سايه و پديد آمـدن آن بـا آفتـاب   ناپيدا بودن ذر«مضمون مشهور 
 . )237: 1362 همو ←( هاي ديگري نيز دارد سيدحسن نمونه

* 
ـ  بتـر  ز عواقب ز دنينش رنو با   ؟ديپل خيب كز ازان رده سكر پس نيز  )؟( ريش

 

 )99: 1362غزنوي ( 
روايـت نسـخة   . ا همين صورت نامفهوم در چاپ مدرس رضوي آمده اسـت بيت ب

يان مرغان شكاري نگهبانان و مرب= ( داران صف شكرهدهد كه بيت در و ي نشان ميمل
 :ي ممدوح است)و يوزها

ـ   پس شـكره  ينز   يابنـد ن يچداران گـر ه

 

ـ  بـه عونـت زبـرِ    ينندنشـ  يـوز با     يرش

 

 )62: 1252 همو( 
* 

ـ  ديشـنود  كج برون اندازه ز گرچه   ؟يمت
 

 
 )؟( انهبدكا جسم نيا بس تو گوش و چشم

 

 .نيامده است لغتنامة دهخدااين عبارت اصطالحي در . 9



 59/ اي معتبر از ديوان سيدحسن غزنوي  نسخه

  قضات احمد كرد يدخورش الدين كه جمال
 بــه جــوار رحمــان يدر شــب قــدر نشــاط   

 

 )99: 1362 همو( 
حسـن بـه نـام    ه در مرثية يكـي از معاصـران سيد  اي است ك از قصيدهابيات فوق 

ـ . قاضي سروده شده است احمد نيالد جمال ي بيت نخست در دستنويس كتابخانة مل
 :چنين است

 شـنو و بـدبيني   گرچه ز اندازه برون كج  

 

 
 چشم بد ناگاهان ينچشم و گوش تو بس ا

 )190: 1252 همو( 
دربارة مرگ اين ) زخم ناگهاني چشم= ( »چشم بد ناگاهان«شاعر با كاربرد تعبير 

دهد كه اين واقعه بايد ماية عبرت و  هشدار مي» شنو و بدبين كج«شخص، به مخاطبِ 
زخـم، آسـيب و گزنـد بارهـا در شـعر       به معناي چشم» چشمِ بد«. آگاهي وي شود

 . )170، 119، 93، 84، 19: 1362 وهم ←( سيدحسن به كار رفته است
* 

ــرص  ــ فــ ــين واللهــ ــب معــ  عجــ

 

ــتن    ــوحش فــ ــانو بــ  )؟( االزمــ
 

 )193: 1362همو، ( 
 فــــرَص اللّهــــوِ تغــــنَّم عجِــــالً 

 

 ســـــتَنَ األزمـــــانِ و تـــــوجف 

 

 )187: 1252 همو( 
هاي درنـگ فرصـت   بـي «: ي چنين استجمة بيت براساس ضبط صحيح نسخة ملتر

 ».نگران باش] كه فرصت را از تو بگيرد[هاي زمان  از فتنه عيش را غنيمت شمار و
* 

 چرخ اينكه خوش وتوست  دولت گواه سوسن
 )؟( گــواه را و بــار زريــن كــره نــي وه  

 

 )262: 1362 همو( 
 خسوسن گواه دولت توست و خوش آنكه چر

ــ   ــان زر يبـ ــنده زبـ ــواه را  يـ ــارد گـ  نـ

 

 )190: 1252 همو( 
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 :بيت نيز تكرار شده استگواه بودن سوسن در اين 
ــواه    توست باغ اخالق ةكه بند اي يبر دعو ــن آزاده را گـ ــان سوسـ  آرد زبـ

 

 )168: 1362 همو( 
* 

 )؟( آب هاي عفوتدرم چرخ و سور زرهاي
 باد نثار سرايد تو چون كه بلبلي بر  

 

 )32: همان(
 حوت آب ايمهحوت چرخ و در يزرها

 نثــار بــاد يدكــه چــون تــو ســرا يبــر بلبلــ  

 

 )205: 1252 همو( 
 زرهاي آن را به  چرخ، صورت فلكي حوت است كه شاعر ستاره حوت مقصود از

 . آن به درم مانند شده است فلسِكه  ي استماهنيز  حوت آب. تشبيه كرده است
* 

 آنك از است اضداد تركيب عالم رفيقان اي
 )؟( نيست رخسارهبي الله رنگ و خاربي گل بوي

 )269: 1362 همو( 
 :ظاهراً تحريف و تبديلي كه در اينجا صورت گرفته، از ابيات ديگر كمتر است

 آن از است اضداد تركيب عالمِ رفيقان اي
 نيست خارهبي اي الله رنگ و خاربي گل بوي 

 )192: 1252 همو( 
 : در ادبيات مشهور است) خاره، خارا( بر روي سنگ) اللة كوهي( دميدن و رستن الله

 همـوار  شـد  لعل ديباي چو كوه الله ز  دميد الله خاره سنگ كز اكنون خاصه به

 

 )136: 1363فرخي ( 
 او اقبال از آن كه دولت و دين عالي چون

 خزان فصل در خاره ميان از رويد الله
 )422: 1341 سنايي( 



 61/ اي معتبر از ديوان سيدحسن غزنوي  نسخه

 :تكرار شده است» خارا«و » رنگ الله«حسن همان و در شعر سيد
 كه چرخ يدشا يو زو به از جهان يگر تو هست

 گل در خار و رنگ الله در خارا نهاد يبو 
 )35: 1362غزنوي ( 

ا اين ام ؛قيق دستنويس كتابخانة ملي بودتازه و دهاي اي از روايت آنچه گذشت نمونه
ت كه ساختار قصـيده يـا غزلـي را    هاي ديگر متفاوت اس ها گاه چندان با نسخهروايت

 اين غزل در طبـع مـدرس  . هاست ذيل يكي از اين نمونهغزل . ريزد كلي به هم مي به
آمده و پيداست كه ابيـات آن چگونـه از معنـا دور    » رنگ«با رديف  )283: 1362(

هاي كهـن شـعرِ    غزل، از نمونه )194: 1252( حالي كه بنابر نسخة ملي اند، در افتاده
 :و صنعتگرانه است» ذوقافيتين«

 رنـگ  سرشكم زآن لب عّناب يگشت عنّاب

 

 
 دلم زآن سنبل پرتـاب چنـگ   دارد يهم نم  

ـ  يفـزا  جمال جانبي   دلبـرش  يـال خيو ب

 

 
 از خـواب ننـگ   يدمآ يري،آردم از عمر س 

 او هر ماه رنگ آرد به شب مه ز گلگون روي 
 

 
 مهتاب رنگ دهد يهم ز رنگ است آنكه گل را م  

 نـگ او زحسن است و خطّش  يينةآ عارضش 
 

 
 ز مشك ناب زنگ يينهبر آبس عجب باشد  

 دندان سزاسـت  يمابگوندهان تنگش آن س در 
 

 
ـ   يجا يدآنكه با ياز برا   تنـگ  يماببـر س

 وهـم را  يراز آنها زلف پرتابش كه ت هست 

 

 
 پرتاب از او گردد در آن پرتـاب لنـگ   يگر كن 

ـ  عمر   رخـش يو دولت باشد اسباب نشاط و ب
 

 
 اسباب سـنگ  ينز يچم آرد همواهللا ار در چش 

 انـد  و خطّش چو آب و آتش سـازنده  عارض 
 

 
 كند در عهد خسرو آب جنگ يخود به آتش ك 
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 كه هست يشه شاه شاهان جهان بهرام شاه

 

 
 خاك درگاهش ز عزّت همچو در محراب سـنگ  

 
 اشعار تازه. 2. 3

ي يك قصيده، هشت غزل و يك ربـاعي وجـود دارد كـه در مـتن     ملكتابخانة در نسخة 
ام اين اشعار را با سبك سخن شناختي مشابهت ت قرائن سبك 28F10.شود چاپيِ ديوان ديده نمي

 :مطلع اين اشعار و شمار ابيات آنها از اين قرار است. كنند حسن غزنوي تأييد ميسيد
 قصيده

ــداع  ــل لـ ــو يأال قُـ ــزم يالهـ  زمـ

 

 و أقبــــل بأعــــذب مــــن زمــــزم 

 

 )189: همان( يتب 12 

 غزليات
ــه ــارم ب ــاده حســن ي ــال افت  ســت كم

 

 سـت  يا رب آن خود چه جمـال افتـاده   

 

 )203: همان(بيت  9 

 ست ماندهب جان در هوس آن رخ جاندار  ست بمانده آزار    دل در خم آن زلف دل

 )207: همان(بيت  8 
 عاشقان وقت است راه بوستان بايد گرفت

 اي از سبزه و آب روان بايد گرفت گوشه
 )195: همان(بيت  9 

 
 طارم ازرق ضيا زآن ترك خرگاهي گرفت

 نام و بانگ حسن او از ماه تا ماهي گرفت
 )206: همان(بيت  9 

ــون ــت     زه اي ميم ــيد جاه ــا خورش  لق

 

 جهـــان در ســـاية پـــرّ كالهـــت    

 

 )191 :همان( بيت 6 
 

او  ديـوان هـاي   سراج قمري است اشعار فراواني دارد كه در ديگر نسخه ديوانبخش دوم نسخه نيز كه . 10
 ←(رباعي است  7بند و  تركيب 1بند،  ترجيع 2غزل،  1قطعه،  9قصيده،  10اين اشعار تازه شامل . نيست
 ). 52: 1368قمري 



 63/ اي معتبر از ديوان سيدحسن غزنوي  نسخه

 بـرد     نمي دل رفت و با خودم برِ جانان

 

 بـرد     بكوشـم فرمـان نمـي    هرچند مـي  

 

 )210: همان(بيت  5 
 نفـس     اي شده جـان بـا جمالـت هـم    

 

 بــايي و بــس از همــه خلقــم تــو مــي 

 

 )207: همان( بيت 5 
 خيز تا روي به كار دل و دلدار آريم

 دمه انكار آريم از خود و هستي خود يك
 )210: همان(بيت  6 

 رباعي
 آمــد گــه ســور و نوبــت مــاتم رفــت

 

 بشكفت گل شادي و خـار غـم رفـت    

 

 ديــر زي اگــر آســيه شــداي موســي 

 

 وي عيسي شاد مان اگـر مـريم رفـت    

 

 )180: همان( 

 ابيات تازه. 3. 3
. اسـت  س رضوي نيامدهبيت تازه دارد كه در طبِع مدر 43نسخة ملي، در مجموع 

 :ساقط شده است )135: 1362 همو( 66ات ذيل از قصيدة شمارة ابي ،براي نمونه
 تابنده باد اختر اگر درشكسـت چـرخ  

 

 پاينــده بــاد گــوهر اگــر برفتــاد كــان 

 

 جان زنده باد اگرچه تبه گشت كالبـد 

 

 گل تازه باد اگرچـه بپژمـرد بوسـتان    

 

 انديك سرو هست اگر نيست جويبـار 

 

 ونديك باز هست اگر نيسـت آشـيان   

 

 واالست آسمانت اگر پست شد زمـين 

 

 پيداست آفتابت اگـر مـاه شـد نهـان     

 

 )179: 1252 همو( 
 :اين بيت نيامده است )268: 1362 همو( 12شمارة و در غزل 

 دانم هيچ زلف او جوشن مه گشت و نمي
 ماه را باز چو ماهي هوس جوشن چيست

 )199: 1252 همو( 
 :اين ابيات افتاده است) 249: 1362 همو( 16بند شمارة  نيز از ترجيع

 مدحت او طاس فلك بر كرة خاك بي

 

 هر چيز كـه بنمايـد جـز بـاد نباشـد      
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 نباشــد! ســت مــرا، آه انــدك طلبيــده

 

 كز خدمت بسيار مـنش يـاد نباشـد؟    

 

 تر از سوسن و سرو است وليكن آزاده

 

 يــك لحظــه ز بنــد كــرم آزاد نباشــد 

 

 )172: 1252 همو( 
ت غرابت لفظي و ان است كه گويي اين ابيات، به علافتادگي چن ،در برخي مواضع

بند شمارة  بيت زير از بند پنجم ترجيع. افتاده استمعناييِ آنها، با آگاهي كاتب از قلم 
 :اي از اين موارد باشد تواند نمونه مي )225: 1362غزنوي ( 9

 خاكسار است بدانديش تو چون آبي ازآنك
ــار آمــده   اي روز مــردي همــه دل همچــو ان

 

 )165: 1252 همو(

= ( »آبـي «آلودگي بـه   در اين بيت مخالف و بدانديشِ ممدوح، در خواري و خاك
تشبيه نادري كـه در  . مانند شده است) بِه، ميوة زردرنگ و پرزدار و بزرگتر از سيب

 :هاي متعددي دارد حسن نمونهديوان سيد
 رنـگ  آبـي  نِيزم گويي كه نمود چنان

 

ـ  در را خود شتهكُ ز   گرفـت  انـار  ةدان

 

 )23: 1362 همو( 

 او كه ست يچو آب ردگَ از رپو  زرد خمر زان
ــژدل و دلده ــد كـ ــگن ةماننـ ــاد ارنـ  افتـ

 

 )226: همان( 

مذهبي نيز در تاريخ ادب فارسـي از جملـه علـل     يهاينظر تمايالت و گاهي تنگ
 91 براي نمونه، حذف اين بيت از قصـيدة شـمارة  . دخالت كاتبان در متن بوده است

 :ت بوده استشايد به همين عل )185: همان(
 
 
 



 65/ اي معتبر از ديوان سيدحسن غزنوي  نسخه

 عمرزآنكه با صدق ابوبكر است و با عدل 
29Fدادش ايزد شرم عثماني و علم حيدري

11 
 )59: 1252 همو(

 مقدمة جامعِ ديوان. 4. 3
است كه  ديوانمقدمة جامعِ ي، داشتن ملكتابخانة كي از مهمترين امتيازهاي نسخة ي

ق كتابخانة آستان قدس به آن دسترسي 1012نسخة مورخ پيش از اين تنها از طريق 
س رضوي بوده، عالوه بر سـهوهاي  سخة مدرمهمترين نكاتِب اين نسخه كه . داشتيم

مـة  حه كرده اسـت و بـدين ترتيـب در مقد   گذاري نيز مسام بسيار در كتابت، در نقطه
كـه بـا وجـود تصـحيحات     چنان ؛چاپي، ابهامات و اشكاالت فراواني راه يافته است

ي لنسخة م. قياسيِ استاد مدرس، بسياري از عبارات مبهم و نامفهوم باقي مانده است
براي نمونه بند . كند با رفِع بسياري از اين ابهامات، صورت صحيح متن را عرضه مي

ريم تا ميزان ايـن تفاوتهـا و   آو چاپي و نسخة ملي مي ديواننخست اين مقدمه را از 
 . تر شود يت اين نسخه روشناهم

. و سـلّم تسـليماً كثيـرا    الحمدهللا رب العالمين و الصلوة و السالم علي محمد و آله اجمعين،
واجب است بر ارباب عقل و فطنت، دانستن كه آدمي به شرف نطـق و فضـيلت سـخن، از    
حيوانات ديگر مميز است و الزم است مر ارباب علم و حكمت را شناختن كه خردمند بـه  

و به حقيقت آدمي شجر بديع است كـه از او  . لطايف و ظرايف طبع از غير خود مستثناست

 

كاتـب   بـراي مثـال  . هاي ديگري نيـز دارد  سيدحسن نمونه ديوانهاي  تعصبات مذهبي كاتبان در نسخه. 11
 : تبديل كرده است» دگر«را به » عمر«دستنويس نورعثمانيه، در ابيات ذيل 

 باد دگرانصاف  يتاو غا يشبخشا      گشت ياحسان عل يتچون بخشش او آ
 )18برگ : 1129غزنوي، ( 

 يردگ دگرجهان عدل  يندمظالم را چو بنش        يابد يامل جود عل يزدمكارم را چو برخ
 )24برگ : همان( 

 :و در اين بيت از نوشتن آن خودداري كرده است     
 ست شده ]عمر[صورت عدل  دار يينهآ        خوِب تو يينو آ يتو دار يعلم عل

 )32برگ : همان( 
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آيـد   معقوالت عجيب مي ميوة) او( زايد، و نهال شريف است كه از كلمات غريب ميثمرات 
ماند،  عرض است باقي مي) كه( شود و ميوه تر آنكه درخت كه جسم است فاني مي و عجب

صـفت محـض   ) كـه ( شود و كالمي و متكلّمي كه موصوف مطلق است مجهول و معدوم مي
كـه  ) است( سخن عرض است ولي غرض اصليماند و اگرچه كه  است موجود و معلوم مي
شود، و رتبت آدمي كه  ست، و مردم به قدر معالي سخن متعالي مي شرف آدمي بدو بازبسته

او ) از( هنرمند ةآوازدارد و  گيرد و صيت شمائل خردمند، او زنده مي از بالغت او برقي مي
 . )1: 1362 همو( گردد و مايعقلها الّا العالمون بزياده مي

واجب است . علي سيد المرسلين، محمد و آله الطاهرين الصلوةحمدهللا رب العالمين و ال
بر ارباب عقل و فطنت، شرف نطق و فضيلت سخن، كه آدمي از حيوانات ديگر بـدو مميـز   
است، شناختن و الزم است بر اصحاب علم و حكمت، لطايف خـاطر و ظرايـف طبـع كـه     

و به حقيقت آدمي شجري بديع اسـت كـه از او ثمـِر    . دانستنهنرمند خود بدو مستثناست 
زايد، و نهالي شريف است كه از او ميوة طُرف مقوالت عجيب پديد  لطيف كلمات غريب مي

شود و ميوه كه عـرض اسـت بـاقي     تر آنكه درخت كه جسم است فاني مي آيد و عجب مي
كالم كه صفت موجود و معدوم گردد و  ماند، و متكلّم كه موصوف مطلق است معدوم مي مي

ست، كه شرف مـردم بـه    و اگرچه سخن عرض است اصلي بدو بازبسته. ماند است باقي مي
يابـد و صـيت    شود، و رتبت آدمي به اندازة بالغت او ترقّي مي قدر تعاليِ سخن متعالي مي
عقلهـا الّـا   ماند و ماي گرداند و آوازة فضائل هنرمند بدو تازه مي شمائل خردمند، او زنده مي

 . )1: 1252 همو( العالمون

. شود جمالت در نسخة آستان قدس گسسته و مبهم بوده است كه مالحظه ميچنان
جا كردن عبارات و افزودن برخي كلمـات، خـود اذعـان     س با وجود جابهاستاد مدر

 : كرده است كه توفيق چنداني در معنادار كردن آنها به دست نياورده است
هـا بـدين    بعضـي جملـه   اصل درهم و مشوش بود و با تقـديم و تـأخير   عبارت در نسخة

 . )1: 1362 همو( صورت تصحيح گرديد

روايت دستنويس كتابخانة ملي با ارائة صورت اصيل جمالت، غيرمستقيم، ميـزان  
 . كند ارزش نسخه را نيز تأييد مي
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 نتيجه. 4
ـ   ش1328حسن غزنوي در سال يدس وانيدنخستين تصحيحِ  مـدتقي  محت بـه هم

هـاي متـأخر و    ا بـه سـبب اسـتفاده از نسـخه    مدرس رضوي صورت گرفته است ام
فـي يكـي از   در ايـن مقالـه بـا معر   . يافته است بسياري در آن راه يهايمغلوط، كاست

د و ارائة گزارشي از امتيازات متعداند  هايي كه پس از اين تاريخ شناسايي شده نسخه
هاي نويافته و معتبـر قابـل    كاالت به مدد نسخهآن نشان داديم كه بسياري از اين اش

 . رفع است
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