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Abstract 

Qari is one of the parodist in Timurid period. Qari, by imitating from Atame, had 

collected a book, which its basic subject is about clothes. There is not so much 

information about Qari. The most basic source for knowing him is his book, for this 

reason, the first step in knowing Qari, is providing a corrected text of it. Furthermore, 

this literary work has linguistic, literary, historical, and sociological values. Its textual-

criticism encountered difficulties which the basic difficulty is the absence of an 

arranged version from it and another difficulty is the peculiarity of the terms and the 

compositions in the book. Qari’s-book was corrected twice: by Mirza-Habib and Taher. 

The textual-criticism of Taher has new findings. But it has some mistakes. In this 

article, on the basis of inside-text analysis and the techniques of textual-criticism and on 

the basis of outside text of resources, we have correct some mistakes. By using inside-

text analysis we have tried to solve some of these difficulties which are seen in the text. 

And on this basis we have obtained some findings about Nezam Qari, his life, his 

literary-status during his day, his social and anthropological information, his language-

news and language points in that period. And then on the basis of outside text references 

and by using from common and technical. Persian, Turkish and Arabic dictionaries, and 

Hadith source and by investigating in biographies, itineraries, historical source, 

geographical text, some of the Qarie’s praised, we have identified the some Proper 

Nouns, too. Furthermore a number of unknown terms and idioms in the field of clothes 

have been described in detail by getting help of these sources. Being aware of these 

Proper Nouns and terms cause to resolve some parts of difficulties and ambiguities. 
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 (طاهر میرح  حیتصح)به ی قار  نظام اتیکل بکتا حیتصح نقد
 

 شهره معرفت

 

 دهیچک

 نثمر  و نظم   به یکتاب اطعمه وانید از دیتقل  به یقار. است یموریت دورة انیسرا ضهینق از یقار  نظام احمد ریام بن محمود

 یقمار  شمناتت  یبمرا  منبم   نیتمر  یاصل. ستین دست در بسیاری اطالع یقار دربارة. بود البسه آن مبنای که آورد فراه 

 بما  کتماب  نیم ا حیتصح. است اثر نیا ازشده  تصحیح یمتن آوردن فراه  او شناتت در نخست گام رو نیا از اوست؛ کتاب

. ی پیچیده و ناآشنا از این جملمه اسمت  ها بیترک و ها واژه و آن از شده تصحیح یا نسخه نبودن ؛روبروست ییها یدشوار

امتیماز   بمر  افموون  بیم حب رزایم م حیتصمح . نمد کرد حیتصمح را  یقمار  کتماب  طاهر  یرح سپسو  بیحب رزایم ربا یننخست

 ییهما  افتمه ینو طماهر  شدة تصحیح متن .است یقیدق حیتصح او، روزگار در حیتصحکار  یها یدشوار با وجود ،بودن مقدم

تطاها  نیاز ا یبرت مقاله نیا در. وجود دارد آن رد وین ییتطاها و  نادرستی اما ؛دیافوا یم حیتصح نیا ارزش بر که دارد

 یبرتم نویسندة این جسمتار  . شود می حیتصح یمتن برون مناب  وین و حیتصح فن یشگردها و یمتن درون یها لیتحل پایةبر

 گماه یجا و یزنمدگ  ی،قمار  دربمارة  ییها افتهی به آن پایةبر و گشوده است یمتن درون یها لیتحل با را متن یها یاز دشوار

 نگارنمده  افمت؛ ی دسمت  عصمر  آن در یزبمان  یهما  تمازه  و یشناسم  مردم ،یشناس جامعه اطالعات تود، روزگار در او یادب

 یعموم یها فرهنگ از استفاده و یمتن برون مناب  یی را برپایةایو جغراف یاعالم انسان ی واز ممدوحان قار یبرتهمچنین 

 متمون  ،یخیتمار  منماب   هما،  سمفرنامه  هما،  تمککره  در وجمو  جسمت  ویم ن و یثیحد مناب  ،یترک و یعرب ،یفارس یتخصص و

 صموف  مربّم ،  صوف بُرُنجُک، بَتّ،) البسه حوزة ناشناتتة اصطالحات از یشمار ن،یا بر افوون. کرد ییشناسا ییایجغراف

 و اعمالم  نیم ا با ییآشنا. شدشرح  طور گسترده به مناب  نیا کمک با( مُشَرَّف و یشلغم کاله قَرساق، فرّاء، ه،یدار ،یقُبرُس

 .را از بین برد آن یها یدشوار و متن ابهامات از برتی ،اصطالحات

 

 های کلیدی واژه
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 مقدمه ـ1

 نوشمته  آنهما پایمة  برهما   فرهنمگ  شده ضروری است؛ زیرا تصحیح متون آوردن فراه  ،یتخصص یها فرهنگبرای نگارش 

 .باشد مؤثر تواند می البسه فرهنگ گردآوری در یقار نظام آثارو  است مه  یها فرهنگ ازجملههنگ البسه . فرشود یم

 دربمارة  گونمه  فرهنگ یکتاب نوشتن به . اواست 7نه  قرن دوم مةین یسرا ضهینق سندةینو و شاعر 1ی،رازیش یقار  نظام

 4یلباس غول وین را شعرش و گفته 9البسه شاعر را او ببه همین سب و است مشهور البسه به مربوط اصطالحات و ها هواژ

 یگمو  یپارسم  شماعر ی، رازیشم  بسحاق( ها یتوراک انواع در) ةاطعم وانید از دیتقل و پیروی  به را اثر نیا یقار. اند هنامید

 .نوشت ،نه  قرن لیاوا و هشت  قرن دوم مةین

 کمه انمد   دانسمته  فیضمع  و سسمت  را او شمعر  یبرتم  اسمت؛  بسمیار  نظر  اتتالف یقار  نظام شعر و یادب گاهیجا دربارة

 سمبب  یکدکن  یعیشف(. به گمان 138: 4، ج1900 صفا،(؛ )408: 4، ج1912 براون،) «ندارد یتاص ابتکار و براعت گونه چیه»

 گمر ید یگروهم (. 479و  477: 1980 ،یکمدکن  ی عی)شف است «ها جامه به مربوط یلغو رةیداکمتر  شهرت» یقار نیافتن قیتوف

 دیم تأک بما  آنمان . اند دانسته (184: 1940 کوب، نیزر :ک.ن) نوآور و( 976: 1، ج1909،یسینف) «زبردست شاعران» از را یقار

 معتقدنمد  و (111: 1936 رک،یز :ک.ن) دانند یم یشعر یها سنت زنندة بره  را او شعر ،یقار  نظام شعر یانتقاد یها نهیزم بر

 یتفماتر  بما  تمود  ویم ن یقمار  (.117: 1922 پمرور،  یعوّتم  :ک.ن) کند آشکار می فیظر ینوط با را زمان آن یاقتصاد فقر او

 (.93: 1931 ،ی یودیقار) نامد یم «دهیچیپ نظ » و «مخصوص طرز» را آن که است دیجد ای شیوه آوردن مدعی شاعرانه

 تازه یها مَثَل عامه، اتیادب ،یخیتار ،یادب یها اشاره ازنظر البسه یها بیترک و ها واژه حفظ بر افوون یقار  نظام کتاب 

 نیم ا یمعرفم  از پمس  مقالمه  نیم ا در. اسمت  دهیرس چاپ به بار سه تاکنونکتاب  نیا. دارد تیاهم وین... و یساز بیترک و

 .است نشده نوشتهکتاب  نیا دربارة ی. تاکنون نقدشود یم نقد و یبررس( طاهر  یرح حیتصح به) آن سوم چاپ ها، چاپ

 یکهنم  ایم  حیصح نسخة که یمتون حیتصح در برد؛ توان بهره یم وین یگرید مناب  از یتط یها نسخه بر افوون حیتصح دربارة

 و یمتنم  درون اطالعمات  پایمة بر یقمار   نظمام  اتیم کل از ییها بخش مقاله نیا در. راهگشاست مناب  نیا ست،ین دست در آنها از

 موضموع  بمه  توجمه  با؛ همچنین کند یم حل را متن یها یدشوار از یتبر ،کلیات متن شود. داده می حیتوض و حیتصح یمتن برون

 هما،  سمفرنامه  هما،  تمککره  ،یتخصص و یعموم یها فرهنگ مانند یترک و یعرب ی وفارس دیگر مناب  در قیتحق ،یقار نظام کتاب

 .دتواهد بو راهگشا متن نیا از بسیاری ابهامات و مشکالت گشودن در ییایجغراف متون ،یخیتار مناب 

 

 کتاب حیتصح نةیشیپ ـ2

 ،یریمشم  محممد ( 7 ؛مریق 1969 استانبول، ،یاصفهان بیحب رزای( م1 ؛است دهیرس چاپ به تن سه همت با یقار کتاب

 .1931 طاهر،  یرح( 9 ؛مسیش 1913 ن،یشیپ چاپ افست

 را وانیم د نیم ا او. ردک منتشر وین را البسه وانید ،اطعمه وانید چاپ از پس یاصفهان بیحب رزایم: بیحب رزایم چاپ

 از یبرتم  را بودایمد. او  اثر نیا یها یدشوار از یبرتکوشید تا  بیحب رزایم. کرد حیتصح فرد به منحصر یا نسخه ةیبرپا

 بمودن  فمرد  به منحصر اما ؛است آورده «البسه وانید در مشتبه و نحلیال لغات» عنوان با وانید انیپا در را دشوار های واژه

 ویم ن و حیتصمح  نیم ا بودن مقدم. است گکاشته یباق را ییها پرسش ها، فرهنگ در اصطالحات از یبرت نبودن وین و نسخه

 .است حیتصح نیا یازهایامت از بیحب رزایم دقت

 تما  پمن  ) شمگفتار یپ در کمه  آنچنان او. کرد چاپ دوباره را وانید ،مسیش 1913 سال در یریمش ی:ریمش محمد چاپ



 121/    ری )به تصحیح رحی  طاهر(نقد تصحیح کتاب کلیات نظام قا

 

ی اثمر  ها یدشوار کوشید تا استانبول نسخة دو و دهخدا کتابخانة نسخة و ناقص یا نسخه پایةبر است، کرده اشاره( هفت

آشمکاری   همای  نادرستی وبود  تر ناقص بیحب رزایم یچاپ نسخة از استانبول یها نسخه بنابر سخن تود اواما  بگشاید؛ را

 مصمحّح  کمه  ییها نسخه با وجود پچا نیا. گرفت قرار یریمش حیتصح اساس بیحب رزایم یچاپ نسخة رو نیا از داشت؛

 رزایم م حیتصمح  بر یا نکته چیه و است چاپ همان افست ؛ درحقیقتندارد نیشیپ چاپ بر هیچ برتری داشت، دست در

 .است فوودهین بیحب

 ییهما  هینما وین. افوود آن بر یا مقدمه و کرد چاپ را اثر نیا گرید بار مسیش 1931 سال در طاهر :طاهر میرح چاپ

 شممارة   بمه  یکی) استانبول دانشگاه نسخة دو از بیحب رزایم یچاپ نسخة بر افوون حیتصح نیا در او. آورد کتاب نایپا در

 (ق 823 ممورخ ، 107شممارة  )بمه   قاهره دارالکتب یتط  نسخة وین وق(  801 مورخ ،432 یگرید وق  327 مورخ ،463

 سمدة  شاید) یمل کتابخانة 1100 نسخة پایةبر ب،یحب رزایم کار دوبارة حیتصح کشته ازگ چاپ نیا در طاهر. کرد استفاده

 لیم ذ در ویم ن شمد؛  ارائمه  بمار  نینخسمت  یبرا که افوود کتاب بر «یقار  نظام یها نوشته و ها سروده» عنوان با را یبخش( 16

 هما و  هواژ ،قمات یتعل بخش در او. افوود کتاب به استانبول 432 نسخة از غول 70 و قاهره نسخة از دهیقص یک ها، وستیپ

 و حیتصمح  سمپس  و مقدممه  یهما  یکاست ابتدا ادامه در 1.است آورده را یمل کتابخانة 1100 نسخة در موجود اصطالحات

 :شود بیان می هینما بخش های نیو کاستی انیپا درو  کتاب نیا یها نکته از یبرت نییتب و حیتوض

 

 مقدمه یها یکاست ـ3

 یقار نظام شعر و یزندگ (الف

 یاطالعمات  ایم  نشمده  اشماره  آنها به کتاب مقدمة در که دیآ یم دست به او یزندگ از بسیاری اطالعات یقار تابک متن از

 ممتن  درنیمو   یگمر ید یها اشاره ،یقار بودن یرازیش دربارة مصحّح اطالعات بر افوون مثال یبرا است؛ آمده آنها از ناقص

 گازرگماه » ،(981 ،780 ،147: 1931 ،ی یمودی قمار ) «رازیشم  تابمک ا توان» مانند ییها مکان به اشاره ازجمله ؛وجود دارد

 اصمطالحات  بمه  گاه یقار همچنین(. 11 همان:) «آباد  ینس» ،(124،477 همان:) «یمصلّ گلگشت» ،(171 همان:) «یسعد

 ان:همم ) شجاع شاه مانند رازیش یاسیس -یخیتار یها تیشخص ای( 912 همان:) انیرازیش رسوم ای( 461 همان:) یرازیش

 .(«یطنطران» لیذ 700: همان: ک.ن) دارد اشاره( 980

ه پرداتتم ه آن بم  طور کوتماه   به مقاله نیا مقدمة بخش درکه  است نگفته یسخن یقار نظام یادب گاهیجا دربارة مصحّح

 نشایهمشمهر  انیم م در یقمار  بمودن  شمناتته  مانند د؛یآ یم دست به کتاب متن از یقار نظام دربارة یگرید اطالعات. شد

 در شمعرش  نشمدن  پکیرفتمه  ،(910 ،963 ،781 ،780 هممان: ) او شمعر  بمه  نسبت یقار عصران ه  یباورها ،(784 همان:)

 (.990 همان:) رازیش

 ممدوحان نشدن ییشناسا( ب

 ،یعلم  نیالمد  نیم ز چمون  یمممدوحان  نمام  به یقار دیقصا در»: است آوردهمقدمه  در یقار ممدوحان دربارة مصحّح

 و سمت ی: ب)همان «ستین روشن ها تیشخص نیا یخیتار تیّهو اما ؛ یتور یبرم تورانشاه نیفخرالد و مسعود نیالد رکن

 (.پن 

 در . اوبمود  اول تورانشاه نوادة روزشاهیف فرزند نیفخرالد ملک. است ممدوحان نیا از یکی از ملوک هرمو نیفخرالد

 دیشمور  م  بمود  کمرده  بمر کنمار   حکوممت  از ار شپمدر  م  نیالمد فیسم  تمرش بمور   برادر بر پدر کیتحر به مریق 893
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 (.030م  034: 7، ج1927 ،یسمرقند)

 یمتن درون گرید یها افتهی( ج

 در آنهما  بمه  اشاره که دیآ یم دست به یقار کتاب متن از بسیاری یشناس زبان و یشناس مردمی و شناس جامعه اطالعات

 :ازجمله ؛است یضرور قاتیتعل در آنها ابهامات دربارة حیتوض و کتابدمة مق

 ،(99 :1931 ،ی یمودی )قار رفوگران دست به البسه یرو بر مصنّفات نوشتن :روزگار آن در البسه دربارة یاطالعات( 1

 کمردن  اعتمرا   لمه یکل از ،(771 همان:) نهادن سنگ ریز توردن تنگ یبرا را لباس ،(82 همان:) کردن پا بر برجسته موزة

 هممان: ) یدرز توسّم   اتمو  کردن امتحان ،(994 همان:) قتال روز در آن دنیپوش و حفت جامة داشتن فال به ،(772 همان:)

 .است جمله نیا از ...و( 940

 و بسمیار  یها المثل ضرب ؛اهمیت بسیاری دارد انهیعام اتیادب و زبان منظر از یقار کتاب: انهیعام یباورها و زبان( 7

 پنبمه،  آغما  قشمشم ، ) عاممه  فرهنمگ  از برتاسمته  یاصمطالحات  ایم  0هما  شمغل  از یشممار  به اشاره د،یجد ای کاربرد ک  گاه

از  ...و هما  یبماز  آداب شمکنجه،  یچگونگ کهن، طب ،یسوگوار ،یشاد مراس  یبرگوار تیفیک ای( رنوروزیام پنبه، پهلوان
 .است جملهاین 

 ییهما  بی: ترکاست از رتعبا نشده اشاره ه آنهاب کتاب مقدمة در که یزبان یها یژگیو از یبرت: یزبان یها یژگیو( 9

 هممان: ) بمران  ارممک  و بمران  اطلس: است البسه حوزة ردبیشتر  و دارد یتازگ و است یقار نظام یها برساتته از گویا که

 هممان: ) وار کتمان  ،(790 هممان: ) درزدوز ،(769 همان:) نمدسان ،(112 همان:) سان کتان ،(174 همان:) آسا فیسج ،(49

 هممان: ) پموش  و کند ،(772 همان:) یدوز یفارس و دوتته یمغول ،(781 همان:) بافته یقلم ،(968 همان:) زن رتنه ،(741

 قولمق  اسماق، ی قرساق، برنجک، مانند: قبل دورة یمغول و یترک یها واژه حفظ ؛...و( 777 همان:) باف  ینس ،(992 ،996

 جمم   سماتت  ایم ( 743 همان:) قهیال مّاتمه: موصوف با صفت قیتطب ی مانندعرب زبان یدستور یساتتارها حفظ ؛...و

 حمرف  آممدن  ویم ن ؛(711 هممان: ) افرشه مانند یمکسّر جم  ای( 973 همان:) نادرات ،(711 همان:) لباسات: یعرب مؤنّث

 ،(عهدبسمتن ) قمراردادن : یفعلم  یهما  عبارت ای مرکب یها فعل ساتتن ؛(721 همان:) کلمات سر بر فیتعر «ال» فیتعر

 ... .و( رساندن سالم) تواندن سالم

 

 کتاب از ییها جمله و ها تیب حیتصح ـ4

 یشمگردها  از اتیاب حیتصح برای حیصح یا نسخه نبودن سبب به البته 2؛شود یم حیتصح یقار شعر از تیب چند نجایا در

 :شد استفاده... و اتیاب یعمود وندیپ وزن، ،وانید در تیب با همسان یها تیب مانند یگرید

 یمتن درون اطالعات پایة بر متن حیتصح( الف

 اش گلگــنن بــند او بطّانــه یرو ی*ارغــنان

 

ـ دو یقـار  خانـة  جامـه  بـه  ابنـدش یب گر   دی

 (181همان: )                                     

 آممده  آن از یتیب در ؛ستا 8حافظ از پیروی به یا قطعه از برگرفته تیب نیا. است یمعن یب صورته این ب دوم مصراع 

 :است

 غائب شده است یا نرمدست از بقچه یشنازیپ

 

 

ـ ا دیتـا نونشـان     دیــحــو و بـه باطـر مگرو   نی

 



 129/    ری )به تصحیح رحی  طاهر(نقد تصحیح کتاب کلیات نظام قا

 

 یهما  تیم ب در شاعر. است یا بقچه از( نازک و تنک) نرمدست( جلوباز یقبا ینوع) یشوازیپ شدن گ  قطعه، موضوع

 تیم ب حیصمح  صمورت ی، ارغوان لیذ نامه لغت در. است آن افتنی یدرپ غائب، نرمدست یشوازیپ نیا ینشان دادن با بعد

 :است آمده
ــنان ــه یرو یارغ ــند او بطّان ــنن ب  اش گلگ

 

 دیــبر یقــار ةخانــ جامــه هبــ دشیــابیگــر ب 

 (.789: همان) «...محمود مقام نیمسندنش بر نامحدود درود و درود و حمد از بعد»*  

 بار «درود»آنکه  ژهیو به ؛ندارد گاهیجای نجایا درکه  است توانده «درود و» را( تدا یها نام از ی)نام «ودود» مصحّح 

 .است (ص)ینب نعت آغاز و تدا حمد انیپا وین سخن نةیزم و آمده جمله نیا در گرید
ــاج    ــ  حلّ ــ ووو و چکچ ــه قوت تلت  * ب

 

ـ  فغـان   کـه  قز چرخ به   گـردون  بـر  دیرس

 (313: همان)                                     

 ندّاف تک تک ذوق به :است نیچن مصرع حیصح صورت گویا است؛ ناقص و یمعن یب صورت نه ایب نخست مصراع 

 .حلّاج چک چک و

 در ارتبماط ...( و یحلّماج  ،یندّاف) البسه های مربوط به شغل با که است یابوار اصواتِ کاربرد ،یقار یزبان یها یباز از یکی

 .(991 )همان: حلّاج چک چک و ندّاف تک تک گفت چه :است آمده ی نیوقار ازی گرید مصرع در مضمون نیا 3است؛
ــر شــ  ــ نةی* بب ــنخ  یبنش ــرارم از ش  یق

 

ــند  ــرّار  ربـ ــه طـ ــتار در بـ ــرّة دسـ  یطـ

 (424: همان)                                     

 اممده ین کتماب  در یحیتوض آن دربارة که «یبوش» اصطالحِ در ابهام و وزن در اتتالل دارد؛ اشکال دو نخست مصراع 

 .است

 غطماء،  حجاب،ی معن به معرّب، یفارس است یا واژه»نیو  یّبوش .است حیصح «ببرد» ،«ببر» یجا به نخست، راعمص در

 سماتته  آنجما  جاممه  نیم ا کمه  بموش  نمام  با مصر در یشهر از است مشتق واژه نیا»(. 068: 1، ج1337 ،یالدسوق) «رداء

 حمماة  سماتت  یهما  پارچه از تطا به واژه نیا و ستا یپشم جامة ینوع ظاهراًاما  ؛است شده فراموش امروزه و شود یم

 صمورت  (؛ بنمابراین 86: 1321 ،یدوز) «انمد  دهینام بوش شد، یم ساتته شهر آن در که را ییعبا سپس ؛است شده دانسته

 :است نیچن تیب حیصح
ــرد  یقــرارم از شــنخ  یبنشــ نةیشــ بب

 

ــند  ــرّة ربـ ــتار طـ ــه در دسـ ــرّار بـ  یطـ

 در کند، می اشاره نادرستی نیا به یپاورق دربااینکه  واست  آورده متن در وزن ادرستین با را ها تیب از یبرت مصحّح 

 :است حیصح «یک» یجا به «یکس»بیت زیر  دوم مصراع در مثال یبرا است؛ نکرده یکوشش آن حل
ــر ــت  مگ ــبخ ــد   ی ــتم ده ــت رخ  دس

 

 نهـــد شـــمیبســـتة  ـــن  پ  یکـــ 

 (221: 1331 ،ی یزدیقار )                      

 حـار  تیبـدا  در بـند  نیقـر  کـاوه  نطع هب

 

ـ فر گـاه  بار، گه   آن بنشسـت  یبـه رو  دونی

 (342: )همان                                     

 .است حیصح «بارگاه که» دوم، مصرع در «گاه بار، گه» یجا بهدر بیت باال نیو  
ــ ــه د  ارانی ــب ب ــاریحضــنر قل ــت ن ــم اس  و دره

 

 

 هـم اسـت   در ناریددرهم و  ستیرا که ن کسآن  

 (413: همان)                                             
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 .است ه  در نارید و دره  ستین که را آن: است نیچن حیصح صورت است؛ اضافه دوم مصراع در «کس»

 یجما  بمه  16«بماف  نهیریشم »(، 84 تیم / ب769 )هممان:  «همچمون » یجما  بمه « همچو: »است بسیار نوع نیا ازهایی  نمونه

نمر   یانگلمه مماده اسمت و گمو    »(، 9 تیم / ب730 )همان:« وار زه» یجا به« زه و از»(، 180 تی/ ب768 )همان: «باف نیریش»

 (7 تیم / ب997 )هممان:  «سموتت » یجما  به« بسوتت»(، 9 تی/ ب918 )همان:« نر است یانگله ماده و گو» یجا به« است

 ی(.انیپا تی/ ب980)همان: « همراهان» یجا به« نهمرها»(، 3 تی/ ب994 )همان:« بالش» یجا به« سبالش»

 :هممان ) دانمد  ممی  یقمار  شعر در موجود اشکاالت از یکی را آنمقدمه  در مصحّح که وزن در اتتالل دربارة بنابراین

 .نظری بیان کرد توان ینم وانیددرست  حیتصح از شیپ ،(چهل

 طاهر چاپ بر نیشیپ چاپ یها ضبط یبرتر( ب

 یاتتصمار  نشانة با را آنها و داده رییتغنادرستی   به را یاصفهان اهلل بیحب رزایم چاپ یها ضب  از یاریبس طاهر  یرح

 برتمری  نیم ا دارد؛ برتمری  ممتن  بمر  هما  بدل نسخه ضب  یاریبسهای  قسمت در رو نیا از است؛ کرده بیان یپاورق در «م »

 انیم م در مجلمس  نسمخة »: اسمت  آگماه  نسمخه  نیم ا یهما  ضب  بودن تر حیصح به تود مصحّح که است یدرحال ناصواب

: هممان ) «دارد رجحمان  اسماس  نسخة ضب  بر یچاپ نسخة نیا ضب  گاه یحت ؛است بهتر درمجموع گرید یها بدل نسخه

 (.هفت و چهل م شش و چهل

 :شود ها در ادامه بیان میتطا نیا از ییها نمونه

 ی(. قمار 4: همان) «گردم تاص مردم انیم در جامه از ینوع به که بود شده رمیدامنگ حجاب نیا یمدّت ذلک م  و* »

 بمر  سخن ییمعنا نةیزم به توجه با که است «الیت» ،«حجاب» بدل نسخه. کند یمبیان  را کتابش نگارش سبب جمله نیا در

 یرقما  بلکمه  ؛سمت ین حجاب او نظر از مردم انیم در یقار شدن تاص دیآ یبرم او شعر ازکه  چنان که چرا ؛دارد برتری آن

 :کند یم ادی آن از افتخار با و دارد اشاره مردم انیم در شعرش و تود بودن شهره به بارها

ــار ــه  یقـ ــف جامـ ــا دا از و ـ ــهـ  میـ

 

 شــــنا  یدر بــــر مــــردم اســــت رو 

 (128: همان)                                     

 چن کربا  کفن، سـاده  یقار رود یم ایدن ز

 

 ن باشـد بماند تـا جهـا   ن یشعر رنگ کنیول 

 (113: همان)                                     

ــا فیتشــر ــه ه ــر ک ــد ب ــعار ق  دوخــتم اش

 

ــه اش آوازه  ــر ب ــر محف ــن ه ــان انجم  رس

 (133: همان)                                     

 انــد * او ــا  شــمله بــر علــم زر ننشــته

 

ــدق  ــاب بن ــه ســرو ســر ننشــته  یالق ــد ب  ان

 (32: همان)                                       

 سر بر که یشال) «شَمله» با . این واژهاست حیصح «سر و سر» یجا به سینف قماش ینوع یمعنا به «سراسر» بدلِ نسخه 

 های دیگری نیو بیان شده است: در جدول زیر نمونه .دارد وندیپنیو ( بها گران کتان جامة) «یبُندُق» و( اندازند دوش و

 حی ح  نرت  فحه/ غلط  نرت حی ح  نرت  فحه /غلط  نرت

 دهیتواب 94/ دهیناتواب مطهره 94/ مظهره

 11جامه 723/ نامه ای باید 187 /ییباید

 



 121/    ری )به تصحیح رحی  طاهر(نقد تصحیح کتاب کلیات نظام قا

 

 یچاپ یها غلط و ها فیتصح ها، فیتحر( ج

 موجمب  وزن، در اتمتالل  بمر  افموون  که شود یم دهید ییها غل  ای فیتصح و فیتحر ها، جمله و ها تیب از یبرت در

 شواهد در جدول زیر از این دست است: هست؛ وین یمعن در ابهام

 حی ح  نرت  فحه/ غلط  نرت حی ح  نرت  فحه/ غلط  نرت

 تا 94 ،17/ ای غضبت 17/ غضب

 اصفر 71/ اصغر شهپر 76/ ریشه

 مأمور 48 /معمور داردت 44/ دارت

 برتوردار 00/ برتودار احبار 43/ اریات

 ننهادم 147 /نهادم بحرام 82 /نخرم

 دیمروار 140/ دیمرورار اتابک توان 710 ،147/ اتابک تان

 تافته 718/ افتهی قتل 711/ لیقت

 مستمعان 701/ مستعمان باف صندل 791/ افی صندل

 بدهد 780 /بدهند بودند 782 /بردند

 روضه 967 /روشه نسا 738 /شما

 نامعدود 961 /نامحدود تود 969 /تهود

 تص  968 /تصو قوت 962 /قوث

 از 917/ار کتّان و یروس 917/ کتّان یروس

 مخدومان 911/ محکومان ام آورده 914/ ام آوده

 منازل 976/ منول یشیتش 916، 976، 978ی/ شیحش

 هیدار و برد 998/ هیدار برد پاچه 992 /چه ما

 بتابند 908 /ندیبتا پنبه 906/ نهیپ

 غول 934/ غرل صفت 981 /سفت

 کفش 933 /گفش ویریت 932/ ویتبر

 یباتیترک کی و یس /یبانیترک یمدّع چهارده /یسدّع

 کی سه و چهل/ بک شتریپ چهل /شتریب

 ی نادرستگذار حرکت (د

 از یبرتم  و نشمده  گمکاری  حرکت البسه، بهمربوط  اصطالحات ژهیو به امروز، توانندة یبرا ناآشنا یها واژه از یبرت

 واژه دربمارة  مصمحّح دهمد کمه    می  نشان ها نادرستی نیا از یبرت. است نیو نادرست یفارس و یعرب عبارات های حرکت

 ویم ن 990 صفحة در و شده ضب  «یّمَسحِ» ،«یّمِسح» واژة ،92 و 94 صفحات در نمونه یبرا است؛ نکرده ییوجو جست

از این نموع اشمتباه در جمدول    های دیگری  نمونه(. 987م    981: 1913 ،یدز :ک.ن) است آمده «یمح» اشتباه  به واژه نیا

 زیر آمده است:
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 حی ح  نرت  فحه/ غلط  نرت حی ح  نرت  فحه/ غلط  نرت

 الکَمخا 99/ الکَمخاَ تِهِیَعافِ 4/ تِهِیِعافِ

 («ر» سکون با) بر 177/ برِ المُحال 100/ المَحال

 فَاصنَ  747/ فَاصنّ  اُرمَک 761/ اَرمک

 مدوّل 784 /مدّول یالَّک 709/ یالِّک

 اَرَتته 199/ اَرتِته اصلِهِ 737/ اَصِله

   المنفُوش چهار و یس/ المنفَوش

  یرایو( ـه

 ممتن  یبدتوان موجب هاست، واژه ای حروف انیم در که ینادرست یها فاصله مثال یبرا ندارد؛ یمناسب شیرایو کتاب

 یجما  بمه « رنمگ  تود» ،(712)همان: « سرما» یجا هب «ما سر» ،(768 :1931)قاری یودی،  «روبه» یجا به «به رو» :شود یم

 ... .و (412 )همان: «انیدرز» یجا به« انیز در» ،(701 )همان:17«تودرنگ»

 

 قاتیتعل در مبهم ا طالح چند باب در ییها نکته ـ3

 البسه حنزة در ا طالح چند ییشناسا 1ـ3

 :است آمده «کمخا و صوف رزم» در یا یمثنو از یتیب در :بَتّ* 

ــ ــت دهیکشـ ــار و بـ ــر و شـ  رده یخفـ

 

 زده هـــم بـــر جملـــه ملـــه یمـــال 

 (214)همان:                                      

 تمر  بمدان  جاممه  که جوالهان آهار ؛جوالهگان فیل»: است آمده «بت» دربارة نامه لغت از نقل به ،تیب نیا قاتیتعل در 

 یتَفمر  ،(یپشمم  پارچمة ) شمال  یعنی ت،یب گرید عناصر با «بتّ» دربارة یمعن نیا(. 111همان: ) «ندیگو وین یشو و کنند

 نموع  در یتناسمب  اند، البسه و اقمشه های اس  یهمگ که( کرباس به هیشب پنبه از یجینس) مَلِه/ مَلَه/ مَلِّه/ مَلَّه و( ستبر یقال)

 .ندارد

 ایم ( سممور ) وَبَر جنس از را آن لعربا لسان صاحب. است أبُتّ ای بِتات ای بُتُوت آن جم  و( «پت» یفارس در) «بت» 

 :مستواد نیا به توجهبا وین یدز. داند یم( پش ) صوف

ــن ــ مَ ــتّ قا  ی ــذا ب ــ فه  یّبت

ــ  ــ ظیّمقــ ــتّ فیّمصــ  یمشــ

ــجته  ــن نس ــات م ــتّ نعج  13س

  یضمخ  جاممة » را آن األعظ   یالمح و المحک  صاحب (.19: 1931 ،یدز) داند می برّه پوست ای پش  جنس از را آن 

 (.408: 3، ج7666 ده،یّس بنا) داند یم «سبو چهارگوش( باز یها چشمه با یبافت یدارا) لمهله

 حضمرت  از یثیحمد  در. اسمت  بموده  شمان یدرو یهما  جامه از «بت» د،یآ یبرم بورگان سخنان و ثیاحاد از که گونه آن

 ؛«کمن  عطما  شمان یا به را بتوت یعنی تهُ ،بَتِّ: فرمودند قنبر به حضرت آن آمدند؛ شانیا نود به یا فهیطا: »است آمده (ع)یعل

 جِ) حبمرات  و( تموّ  پشم   از یا جاممه : تموّ  جِ) تووز که یکسان هستند کجا»: است آمده (ع)حسن امام از یثیحد در وین

 هگفتم  انیسمف  ویم ن ؛«دند؟یپوش را( نیپشم چادر: نَمِرَة جِ) نُمَرات و بتوت و انداتتند را( دار موج یمانی  ینس ینوع: حِبَرَة
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 جاممة ) بمتّ  کمه  لیم جل یریم پ شمکل  در سیابلم  هدارالنّمدو  درهمچنمین   ؛«اب یم  یمم  عباء و بتوت انیم در را قلب »: است

 (.37: 1، ج1902 ر،یاألث بنا) شد ظاهر داشت، تن بر( تو از یلسانیط ای  یضخ چهارگوش

 :1931قماری یمودی،   ) معجمر  :اسمت  آورده «برنجمک » دربمارة  «مل» نسخة از نقل به مصحّح قاتیتعل در :بُرُنجُ * 

 :است کرده گکاری حرکت نیچن را واژه نیا او(. 114

 خـــند و دامَـــ  ســـر ســـب  بِرِنجـــ 

 

 هـــر دو در از غـــم تنـــ    دندیرســـ 

 (133: همان)                                     

 آن جمنس  و تلفمظ  بماب  در امما  ؛کنمد  یمم  دییتأ را یمعن نیا است آورده کتابش انیپا در که یلغات شرح در وین یقار 

 .دیگو ینم یسخن

 و پوشمانند  یمم  را سر آن با که شفاف نازک ریحر جامة ینوع یمعن به؛ است «بُرُنجُک» معرب و یترک ةواژ نیا تلفظ 

: کنمد  یمم  دییم تأ را یمعنم  نیا وینی کاشغر(. 112: 7، ج1334 مور،یت) است( باید) استبرق و( تنک جامة) شفّ فیرد در

 (.476: 1، ج1999) «المَرأَةِ تِمارُ یَهِ»

 بمات یترک و لغمات  شمرح  در یقمار  اسمت؛  نشده ضب  ها فرهنگ در «مربّ  صوف» مصحّح، نوشتة به: مُربَّع  ن * 

 تماطر   بمه  نیم ا را ریم فق ؛اند گفته وجه چند مربّ  صوف ةیّتسم  وجه در»: است آورده نیچن آن ةیتسم  وجه دربارة کتابش

 (.931: 1931 ،ی یودیقار) «ندینش[ چهارزانو] مربّ  پوشنده، جامه که توانند یم آنش به مربّ  که دیآ یم

: 1384 اس،یّم ا بمن ا :ک.ن) بموده  یمتم یق یا جاممه  د،یآ یبرم گرید ةالبس با مقایسه در آن یبها ازکه  چنان «مربّ  صوف»

: 11، ج1321 ،یتغمر  ابمن (؛ )437: 7667 ،یویم مقر) اند داده یم هیهد گریکدی به بورگان که است یا البسه ازجمله و (002

 (.90: 1980 حکمت،) ؛(81

 نوع و (789: 1927 ر،یتواندم) است بوده سینف اجناس از «یاعل مربّ  صوف» نام با نوع کی دارد؛ یانواع جامه نیا 

 (ص)امبریم پ که است بوده ییها لباس از و نامند یم «هصیتم» را آن که( مخطّ  و دار نقش: معل ) «مُعلَ  مربّ  صوف» گر،ید

 (.70: 1384 ،یالنیج) 14اند دهیپوش یم مربّ  صوفنیو  «یمنته انِیصوف» (؛102: 1338 ،یریغد) اند دهیپوش یم

 :نیو بوده است دار موج 11،بودنش ییبها بر توان دریافت که افوون می مربّ  صوف دربارة یقار  از آثار نظام

ـ اهـر تم  یدر  ـن  مربّـع نگـر ا    منج  زی

 

ـ در هب در   بشـمار   یبهـا  بـه  زر و فکـن  ای

 (14: 1331 ،ی یزدی)قار                       

 اسمت  ناشمناتته  کتماب  مصحّح یبرا که است یصوف قبرس یقار کتاب در صوف از یگرید نوع ی:قُبْرُس  ن *  

 هممان  یا( ةیّالقبرس ابیالثّ) یقبرس جامةاست که  روم یایدر در یا رهیجو قبرس، به منسوب یقُبْرُس. (410 : همان:ک.ن)

 «یالقبرصم  الصّموف » را صموف  نموع  نیا( 783: 7662) ی(. بناکت970: 16، ج1933 ،ی)سمعان است منسوب ه آنجابکتان 

 :ک.ن) بموده اسمت   گریکمد ی بمه  شماهان  یایهمدا  از . ایمن پوشمش  اند آورده یم قبرس ازکه  داند یم صوف از کوین ینوع

 که» :است ارزشمند و بها گران صوف ینوع یقبرس صوف د،یآ یبرم یقار شعر از که گونه آن(. 447: 4، ج1384 اس،یّأ بنا

 (.37: 1931 ،ی یودیقار)« ماند نخواهد ه  به جل و یقبرس صوف

 معنااین اما  ؛(437: همان) است دانسته رهیدا یمعنا به و هیدورو مصحّف را هیدار نامه لغتبه نقل از  مصحّح :هیدار* 

 .است مربوط یقیموسبلکه به  البسهبه نه 
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 هیــدار زیــگــرم اگــر نبــند ن   یگرمــا

 

ــن  ــر ز را ت ــیپ و  ــاگز یرهن ــتین رین  س

 (114: )همان                                     

 یهما  رشمته  بما  یریم حر پارچمة  ینموع  یمعن  به و «ییدار» آن اصل کهاست  یفارس یا واژهی قار تیب نیا در «هیدار» 

 هیم دار بماب  در که گرید نکتة. است یمعن نیا تأییدکنندة وین یقار  نظام شعر(. 1176: 1، ج1337 ،یسوقالد) است یا پنبه

 :(173: 1931 ،ی یودیقار ) اند بافته یم سپاهان در را پارچه نیا که است آن د،یآ یبرم یقار شعر از

ــپ از ــدار و رهنی ــار  14زوده،]و[  هی  ز ف

 

 موـر   سواهان که ریاست مرا م یتا به حدّ 

 :است آمده یقار از یتیب در :فَرّاء*  

 فــرّا بــه قــدّ  ــن  کنتــاه اســت یقــاقم ا یقبــا

 

 

ــد  از مگــر  ــر یا و ــله یآر قن ــن  ب  یدوز دام

 (172)همان:                                                

 آن یمعنما  و آممده  مشمدّد  وزن، تیم ارع جهمت  بمه  تیم ب در کلمه نیا»: است آمده «فَرّا» دربارة تیب نیا قاتیتعل در 

 (.164 همان:) «است الوحش حِمار و گورتر یمعن به دیتشد بدوناما  ؛ستین روشن قیتحق به

 در« فمرّاء ». رود یمم  کار به ها پیشه دربارة یا یمعان ساتت یبرا یعرب زبان در کهاست  هایی وزن از یکی« فَعّال»وزن 

 ممدتل  تمود  ناممه  لغمت  در و اسمت  «فمرو » شمة یر از واژه نیا. است دباغ و دوز نیپوست یمعن  به «را» دیتشد با تیب نیا

 12.است آمده... و «رایپ پوست» ،«فروش نیپوست» یها مدتل لیذاما  ؛ستین

 آممده  «مل» نسخة در اما ؛نشده ضب  لغت یها فرهنگ در کلمه نیا»: است آورده «قرساق» دربارة مصحّح :قَرسات* 

 (.401)همان:  «است یا نهییمو قرساق،: است

 دییم تأ را یمعنم  نیم ا ویم نی کاشمغر . «اسمت  قرسماق  یفارس اس » فنک: است آمده «فنک» لیذ نامه لغت در واژه نیا 

 .است آمده ه  «قارساق» صورت به نیمع یفارس فرهنگدر  واژه نیا(. 939: 1، ج1999) «الفَنَک: قَرساق»: کند یم

 آنجما  اگمر : »اسمت  آممده چنین  البسه وانید با اطعمه وانید سةیمقا در ،یقار  نظام کلیات باچةید در ی:شلغم کاله* 

 در» یشملغم  کماله  بیم ترک مصمحّح،  نوشمتة  بمه  (.1: 1931 ،ی یمودی قمار ) «است یشلغم کاله نجایا است، یبلغم شلغ 

 ینموع : یشلغم هکال: »است آمده نامه لغت در یشلغم لیذ در بیترک نیا اما ؛(492 :همان) «نشد افتی لغت یها فرهنگ

 18.«شلغ  شکل مشابه مدوّر، کاله

 البسمه  کمه  کنمد  یم فیتوص را یا ههنگام ،یقار  نظام اتیکل از( 718: همان) نامه شیآرا کتاب متن از یبخش در یقار 

 و نممد  رانیم گ یکشمت » ،«روبماه  کماله  مسمخرگان » ،«یشلغم کاله و نیعرقچ بازانطاس» از یا هنگامه ؛اند آمده گرد آن در

 ممتن  از کمه  چنمان  ؛«دراز پما  یها دکمه بازان چماق و تیشر بازان رسن» و «یقرمو اطلس بازان آتش» ،«ها مهیت بازان لعبت

 .است بوده یمسخرگ و بوم لوازم از گرید نانیهمنش مانند وین یشلغم کاله د،یآ یبرم

 لغمت  یهما  فرهنمگ  در» واژه نیا او ةتنوش به است؛ مشرّف مصحّح یبرا ناشناتته یها واژه از گرید یکی :مُشَرَّ * 

 .است امدهین ه  کتاب انیپا در البسه ةینما در واژه نیا(. 117همان: ) «است جامه ای پارچه نام ایگو نشد، افتی

ازهمری،  ) ةاللّغ بیتهک در (.180: 7669 ،یالعل) نامند یم مشرّفرا  گِل نیا با شده رنگ ةجام. است سرخ گِل مُشَرَّف 

 است رنگ سرخ یدرتت نام شرف کتاب، نیهم در ثیل از نقل به وین است؛ ةیّعُمَر جامه نیا گرید نام( 794 :11، ج7661

 .نامند یم مشرّفشده با آن را  رنگ ةجام و ندیگو یم انیالدّاربَرنَ بدان که
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 خاص اسم چند حیتنض 2ـ3

 یسعد گهِ ی* گازر

 :است آمده یقار از یتیب در
ــازر ز ــه یگ ــ یســعد گ ــازر رســد یهم  گ

 

ــزّت  دار   ــر و بحــر اســت ع ــافر ب ــمس  دی

 (131: 1331)قاری یزدی،                       

 بموده  رازیش در یمحلّ نام که «یسعد» به یاریبس موارد در شاعر]![...:  که یگازر ز»: است آمده تیب نیا قاتیتعل در 

 یگمازر  و گمازر  بما  هیّسعد ارتباط به یا اشاره چیه اام ؛(116 )همان: «کند یم اشاره ند،یگو «هیّسعد» محل آن به امروزه و

 .شود ینم

 نینمکم  یباغ با کوین دارد یا هیزاو یسعد مقبرة»: دارد سابقه کهن مناب  یبرت در است، آمده تیب نیا در که یا اشاره

 آنجما  در خیشم  و اسمت  آبماد  رکمن  معمروف  نهر سرچشمة کینود آن محلّ و کرده بنا شیتو اتیح زمان در تود او که

 غمکا  تموردن  از پمس  آمده، خیش ارتیز به شهر از مردمان. باشد یم لباس شستن یبرا که برآورده مرمر از ییها حوضچه

(. 700و  701: 1، ج1920 بطوطمه،  ابن) «کردم نیچن وین تود من و کنند یم مراجعت ها لباس شستن و خیش تانة سفره در

 13:دارد سابقه یقار شعر در ه  باز مضمون نیا
ــعد غســر ــه س ــدفن یو مصــلّ یگازرگ  م

 

ـ    احمـد نسّـاج نـدا خناهـد بـند      خیختم ش

 (234: 1331 ،ی یزدیقار )                      

 :است آمده یتجند از یغولپیروی   به یقار از یغول ضمن در وین 
ــه ــه، بـ ــا  گازرگـ ــعر لبـ ــار شـ  یقـ

 

 مطهّـــر  شـــد یســـعد پـــا  روح ز 

ــن  ــا م ــا نی ــه ج ــا جام ــردم ه ــاز ک  ینم

 

 دفتــر شســت یمــ او در گــر ینــدخج 

 (123: )همان                                     

 (:764: 1927) دارد اشاره یتجند نیالد کمال خیش تیب نیا به چهارم مصراع 
ــار ــا کم ــعد  نی ــر س ــه گ ــن یگفت  یدیش

 

ــت  ــه یفروشســ ــاه بــ ــر گازرگــ  دفتــ

 ینمد کتاب*  
ـ نبا برکسنندار ـ ر  ـاحب  بـند  کـه  دی   ی

 

ــاب در  ــد کت ــهی ینم ــد افت ــا ان ــار نی  اخب

 (123 :1331قاری یزدی، )                      

 

 

 و آورد یمم  نممدپوش  اشمرف  شیم درو از یتیب تود وانید در شاعر»: است آورده نیچنباال  تیب قاتیتعل در مصحّح

   .«برنخورد مدپوشن اشرف شیدرو ای ینمد نام به تود مراجعة مورد مناب  در نگارنده اما د،یسرا یم را او تیب ضةینق

 یوشم یآم ممردم  بما  و بمود  نممدپوش  و مسلک شیدرو و اشرف نامش است؛ نه  قرن شاعران از فرد نیا گفتنی است

 آنها، بر افوون و ی داردنظام پیروی از به یا تمسه وین و اربعه نیدواو او. بود یالله نعمت فرقة به منسوب اشرف. نداشت

، تما  یبم  ت،یم ترب) ؛(7169: 4، ج1983 ،یانیبلی اوحد :ک.ن) درآورده است ظوممن یپارس به را (ع)یعل حضرتکلمة  صد

 76(.170م  176: 1993 ،ینخجوان) ؛(178: 1، ج1903 مدرّس،) ؛(143م  142: 1ج

 

 ها هینما در یکاست ـ4

قماری یمودی،   ) قجوزاست از:  عبارت ها هینما از افتاده اعالم ای اصطالحاتازجمله  ؛دارد یگوناگون یها یکاست ها هینما
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 بسمطام  ،(962 هممان: ) دیم جن ،(966 هممان: ) لوچهیز ،(732 همان:) هیدار ،(734 همان:) نسّاج احمد خیش ،(731 :1931

 از یفهرسمت  آوردن فمراه   که آمده کتاب نیا درنیو  یاریبس یها المثل ضرب... . و( 791 همان:) باف صندل ،(919 همان:)

 درکمه   اسمت  یحیتوضم  ازمندین آنها فه  گاه و 71دارد وین ییها یتازگ ها المثل ربض نیا است یگفتن. است یضرور آنها

 77.است امدهین قاتیتعل بخش

 

 گیری جهینتـ 7

 یهما  لیم تحل از اسمتفاده  سمت، ین دسمت  در نیکو و صمحیح  یا نسخه آنها ازکه  یقار نظام کلیات مانند یآثار حیتصح در

 منماب   از اسمتفاده . راهگشاسمت  متن حیتصحبرای  گرید یشگردها کاربرد و یمتن برون مناب  در وجو جست و یمتن درون

 مطمرح  یا رشمته  انیم یفن در جایگاه را متن حیتصح ابد،ی یم ارتباط گرید یها دانش و ها زبان با که حیتصح در یمتن برون

 .کند یم

  یتقسم  بخمش  سمه  بمه  کمارکرد  یمة پابر ،شمد  استفاده مقاله نیا در که یمتن درون اطالعات: یمتن درون اطالعات( الف

 :شود می

 در وزن بمه  توجمه  ویم ن و ممتن  در یلفظم  و ییمعنما  یهما  همسان افتنی با آن حیتصح و متن یها یدشوار گشودن (1

 ؛اتیاب حیتصح

 از یبرتم  زدودن و تمود  روزگمار  در او یادبم  گماه یجا و یزنمدگ  ،یقمار  نظمام  دربمارة  متن از برآمده یحاتیتوض (7

 ؛ها افتهی نیا کمک با متن های ابهام

 :متن از برآمده یا رشته انیم یها افتهی (9

 ،یاطیم ت هنر تیفیک ژهیو به روزگار، آن مشاغل دربارة یاطالعات اثر نیا در ؛یشناس مردم و یشناس جامعه یها افتهی -

 عصمر  از کمه  ییهما  یآگماه  بر افوون ها افتهی نیا لیتحل. دیآ یم دست به مختلف مراس  یبرگوار تیفیک انه،یعام یباورها

 .انجامد  یم آن یها ابهام زدودن و متن تر آسان توانشبه  دهد یم دست به یقار یزندگ دربارة ژهیو به یموریت

 حفمظ  تمازه،  یفعلم  یها عبارت ای مرکب یها فعل ساتتن ،یقار نظام برساتتة یها بیترک ؛یشناس زبان یها افتهی -

ی از ایمن  عربم  زبمان  دسمتور  یساتتارها حفظ ها، المثل ضرب ها، واژه ییواآ راتییتغ قبل، دورة یمغول و یترک یها واژه

 .جمله است

 در وجو جست وین و یترک ،یعرب ،یفارس یتخصص و یعموم یها  فرهنگ از استفاده بانویسنده : یمتن برون مناب ( ب

 مممدوحان  ییشناسما  بمه  ییایم جغراف متمون  و یخیتمار  منماب   هما،  سمفرنامه  هما،  تمککره  ،یثیحد مناب  مانند یگرید متون

 اصمطالحات  از یشممار  همچنمین . پرداتمت ( یسمعد  گه ی)گازر ییایجغراف اعالم و( ی)نمد یانسان اعالم ،(نی)فخرالد

طمور    بمه ( مُشَرَّف و یشلغم کاله قَرساق، فرّاء، ه،یدار ،یقُبرُس صوف مربّ ، صوف بُرُنجُک، بَتّ،) البسه حوزة در ناشناتته

 .نیو زدوده شد متن اتابهام و شرح گسترده

 ویم ن و چماپ  سمال  بمه  توجه با بیحب رزایم همت به آن نخست چاپ. است دهیرس چاپ به بار سه تاکنون کتاب نیا 

 یریمشم  گرید بار. است اعتماد درتور یها چاپ از یکی ،مصحّح یها دقت آن از فراتر و پژوهش یامروز امکانات نبود

 بما  طماهر   یرحم  را سموم  چماپ . نمدارد  آن بمر  یا افمووده  چیهم  و است نیشیپ چاپ افست چاپ نیا کرد؛ منتشر را آن

 هما،  فیتصمح  هما،  فی. تحرکاست چاپ نیا ارزش از ها کاستی و تطاها بسیار شماراما  ؛کرد منتشر ارزشمند ییها افووده
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 یبرتمر  کتماب،  وبنامطل شیرایو البسه، به مربوط اصطالحات ژهیو به ها واژه یگکار حرکت در نادرستی ،یچاپ یها غل 

ایمن   پایمة بر را اثمر  نیم ا وبمارة د حیتصح ضرورت ها، هینما ومقدمه  در یکاست چاپ، نیا بر بیحب رزایم چاپ یها ضب 

 .دهد یم نشان مناب 

 

 ها ننشت یپ

 حبصما  سمخن  بمه  اسمتناد  بما  یکدکن  یعیشف اند؛ گفته یرازیش یبرت و (77: 1987 ،یودی یفتوح) دانسته یودی را یقار یبرت. 1

 رازیشم  واژة سمیار ب بسامد (.87: 1984 ،یکدکنی عیشف) تواند یم یرازیش را او ،یرازیش لهجة به یقار یشعرها وین و األفکار  یبدا

 اشماره  مسملله  نیم ا بمه  یا منماظره  ضممن  در یقار. ستبودن او یرازیش تأییدکنندة رازیش مختلف مناطق به اشاره و یکتاب قار در

 (.782: 1931 ،ی یودیقار) «یبود شهیر و ر  ،یرازیش و رازیش از مرا: »کند می

 یقار  نظامکه  یشاعران اتیح دورة به توجه با» که است معتقد براون ست؛ین صچندان مشخ یقار نظام یزندگ گونگیچ و زمان. 7

 (.402: 4، ج1912 ن،براو) «استق  839 تا 880 یها سال حدود مرگش سالکرد که  استنباط توان یم ،کرده یپارود را اشعارشان

/ نظّمام » را تمود  و( 993 ،781 ،749 ،199 ،117 ،01 ،18 ،12: 1931 ،ی یمودی قار) گفته «البسه تی/ بشعر» را شعرش وین یقار. 9

 .است توانده( 741 ،743 ،799 :همان) «البسه شاعر/ ناظ 

 .184: 1940 کوب، نیزر: ک.ر. 4

 یا مجموعمه  :اسمتانبول  دانشمگاه  432 شممارة  نسمخة  (1: از است عبارت یقار امنظ آثار از موجود یتط یها نسخه های ویژگی. 1

 اتیم ح زممان  بما  زممان  ه  مری،ق 801 مورّخ ،یسلطانعل: کاتب ،یسطر 11 در بر دارد؛ 779 تا 188 بر  از را یقار شعر که است

 (9 ممری؛ ق 823 ممورّخ  ؛اسمت  یقمار  رشمع  ،آن 993 تما  996 بر  از که یا مجموعه :قاهره دارالکتب 107 شمارة نسخة (7 ؛شاعر

 ت  به یسطر 17 ؛است البسه وانید شامل آن بر  118 که است بر  768 یدارا نسخه نیا :استانبول دانشگاه 463 شمارة نسخة

 شممارة  نسمخة  (4؛ اسمت  دست در یقار کتاب از زمان نیا تا که است یا نسخه نیتر جام  نسخه نیا. مریق 327 مورّخ ق،ینستعل

ی قمار  یها نوشته و ها سروده دوم بخش و اطعمه یاإلشتها کنو نخست بخش: است بخش دو شامل ی: این نسخهملّ کتابخانة 1100

نوشمته   16 قمرن  در شماید  و قینسمتعل به ت   ،یسطر 11 است، یقار یها نوشته و ها سروده آن بر  11 که دارد بر  111 ؛است

 یا نسمخه  (1 ؛است آمده البسه به مربوط اصطالحات و ها هواژ از یشمار نسخه نیا انیپا در. یی استحیمحمد ت  به شده باشد؛

 و اسمت  یریتحرا ت  ب یبند بیترک . این نسخهاست موجود 2/798 به شمارة تهران یپوشک علوم کتابخانة در یقار بند بیترک از

 (.479: 1983 ،یتیدرا: ک.ن شتریب یآگاه یبرا)دارد  صفحه 19

 برکسموندار،  ،یبرغموچ  ،یبتکچم  ،یبماورچ  ،یالچم : طلبمد  یم کتاب در جداگانه یا هینما ،مشاغل به مربوط اصطالحات یفراوان. 0

 دالّل، ،یدرز دوز، صهیتم اط،یّت تفّاف، فروش، ترده حلّاج، دوز، چکمه دوز، جامه فروش، نهیپشم خوان،یپر دوز، پاپوش ،کش بقچه

 مباشر، گازر، دوز، کمسان دوز، کاله کفّاش، قصّار، ،یقراج ،یقپوچ زن، قالبک ،کش هیغاش سمسار، دار، بیرک ایدار  رکاب کش، یدواب

 ... .و نمدفروش نمدساز، نقّاش، ندّاف، مهندس، زن، یمناد مشّاطه، ،یمستوف محرّر،

دیمده   کتاب نیا حیتصح در یفراوان یسهوها و تطاها. کرد مطالعه کامل طور به را یقار نظام کلیات مقاله، نگارندة است یگفتن. 2

 .شد بسنده برجسته نمونة چند به بسیاری تعداد سبب  بهاما  شود؛ می

 است: نی( چن1629: 1921در قطعة حافظ ) تیب نیا. 8

 گلرنگ است و مسـت  وو تلخ  زیگرد تشب یدختر

 

 

ــر ب  ــابیگ ــه دشی ــن ب ــة یس ــافظ بر خان ــح  دی

 (:946: 1931 ،ی یودیقار) وین. 3 
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ـ  شو مدفنن و خ  شو کجاست  یخ  مخف

 

ـ ز و بـم  نالـة  بـه  میبگن  یخن حار که   ری

 ای 

 مدفنن شو شو سن نیا از یمخف خ  خ  سن آن از

 

 

ـ ا است جناب آن است سؤار یقار از رمز نیا شنن   نی

 (133 :همان)                                                  

 .است آمده صورت نیهم با «باف نهیریش» لیذ یقار از تیب نیا وین نامه لغت در. 16 

 :است نیچن شده بحث تیب. 11

ــن ــف همچــ ــادر ســ ــدیچــ  دیرو باشــ

 

 زیـــآو چشـــم همچـــن نامـــه هیســـ نـــه 

 مصمراع . وندیآو یم چش  برابر در نقاب مانند را آن زنان و بافند یم اسب دم یمو از که است دارشبکه و اهیس یپوشش «ویآو چش » 

 اسمت،  جاممه  ینموع  «ویآو چش » نکهیا به باتوجه که است آورده «جامه» ،«نامه» یجا به «م » نسخة. معناست یب صورت ه اینب دوم

 .کند یم دییتأ را «م » ضب  «ویآو چش » لیذ وین دهخدا. رسد به نظر می درست

 .است یتاک رنگ به پارچه ینوع «تودرنگ». 17

 را تمود  پرتمو  نخسمتین  دیتورشم  کمه  یهنگمام  تابستان و زمستان در ؛است من به متعلّق بتّ نیا د،یپوش یم بتّ که یکسان یا. 19

 (.17: 1913 ،یدز) ام بافته برّه شش از را آن من پوش ؛ یم را آن افشاند، یم

 و بمو  صموف  متوسم   انیصموف  گوسفند، صوف یمبتد انیصوف ؛است صوف جامة دنیپوش تصوف اهل ةیتسم وجوه از یکی. 14

 (.98و  70: 1321 ،یالنیج :ک.ن) اند دهیپوش یم مربّ  صوف یمنته انیصوف

11 . 

 بـه شـعر البسـه    یکنـد دعـن   یکه با قارهر

 

ـ  خـر  جـر  از مربّع  ن  با بحث   کنـد  یم

 (112: 1331 ،ی یزدیقار)                      

 آممده  «رسفا ز زوده و ةیدار و رهنیپ از» بیحب رزایم چاپ در و «فارس ز زوده ةیدار و رهنیپ از» طاهر چاپ در مصراع نیا. 10 

 سازند. یم رهنیکه از آن پ است ینازک ةپارچ «زوده. »دارد نادرستی صورت دو هر که است

 شمغل  ه ایمن ب یقمر شش  و پنج  قرن یشافع هیفق و محدّث ،یبَغَو فرّاء مسعود بن نیحس دباورند که پدر ابومحم نیا بر یبرت. 12

 اسم  ) «فمرّاء » معتقدنمد  گمر ید یبرتم امما   ؛(80: 1، ج1304 ،یذهب :ک.ن) اند دهیمنا فرّاء ابن پدر شغل سبب  به را او و است پرداتته یم

: 4، ج1903 ممدرّس، ) انمد  توانمده  یمم  فرّاء ،یشکاف یمو و تسبب دق را به یبغو و است قط  یمعنا  به «یفر» از مشتق( یبغو تاصِّ

 (.901: 1ج همان،) شده است دهی( نامفرو شةیر از) اءفرّ ،کرده یم یدوز نی( پوستثعلباز پوست روباه ) یثعالب چون همچنین ؛(910

 رهیم دا نصمف  از دو هر که شود  یمح یسطح بر رهیدا از قوس دو یعنی ؛Lenticular: یّالشّلجم». است شلغ  معرّب شلج . 18

 ناممه  تنسموخ  در ویم ن رینصم  (. تواجمه یّالشّلجم لی: ذ1330 ،ی)تهانو باشد یسو دو در اش یکوژ ای انحداب و شود شتریب طولشان

 (.39: 1909 ر،ینص )تواجه «ندیگو یشلجم را آن دارد، یپهن به لیآنکه م»: دیگو یم نیچن آن دربارة

 .477 و 947 ،991 ،124 ،11: 1931 ،ی یودیقار  :ک.ن «یسعد گازرگاه» دربارة وین. 13

 .178: 1، ج1903 مدرّس، :ک.ر همو دربارة وین و. 76

 زیر: تیب او ی( 911: همان) «تروس بانگ از حمّام کردن گرم»هاست:  مثل نیا ازجملة. 71

 اگر تن  است  یر که نیدر مَثَر است ا  یول

 

 

ــه  ــر ب ــطر ه ــد وی ــی بتاب ــتا یک ــر یش  دگ

 (27 :همان)                                          
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 :تیب نیا دوم مصراع نمونه، یبرا. 77

ــت ــد   نایپنس ــندت اندازن ــرما ز خ ــس س  پ

 

 آزادت کننـد  مـرده،  یشن چن مبار  نچن 

 (321: همان)                                     

 وقمتش  گکشمتن  از پمس  را یکمار : اسمت  نیچنم  آن یمعنما . اسمت  اممده ین یحیتوضم  قاتیتعل در آن دربارة که است یالمثل ضرب 

 وقمف  ختمه یر چمراغ  روغمن  ریم نظ: کنمد  یمم  آزاده همرد مبارک: »است آورده آن یبرا یگرید رینظ دهخدا. یکار هودهیب دادن، انجام

 ممرده  مبمارک  نبود، قدرت سر از که یحکم: »است آمده ه  گرید متون در المثل ضرب نیا(. 1932: 9، ج1989 دهخدا،) «امامواده

داشمت   یغالمم  یممرد : اسمت  آممده  نیچنم  مثمل  نیا تیحکا در «مبارک» لیذ نامه لغت در (.77: 1909 ابوالرّجا،) «باشد کردنآزاد

 .دیل گردثَمَ نیگفت: مبارک را آزاد کردم و ا ،چون او بمرد داشت، ینام که شب و روز او را در شکنجه م مبارک
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 .دوم چاپ ،یتوارزم: تهران یتانلر ناتل ویپرو حیتوض و حیتصح ،7ج وانید(. 1921) حافظ -11

 نینورالمدّ  الشّمعرا  تات  منثور و منظوم آثار و احوال خیتار در قاتیتحق متضمّن: یجام(. 1980) اصغر یعل حکمت، -10

 توس: تهران ،یجام عبدالرّحمن

 .ما یهنر یفرهنگ مؤسسة: تهران ،یکرم احمد مقابلة و حیتصح ،وانید(. 1927) کمال ،یتجند -12

 .اطالعات: تهران ،یرضو  مدرس یمحمدتق حیتصح ،یلخانیا نامة تنسوخ(. 1909) محمد ،یطوس رینص تواجه -18

 .رسا: تهران محدّث، هاش  حیتصح ،الملوک مآثر(. 1927) نیالدّ همام بن نیالدّ اثیغ ر،یتواندم -13

 مموزه  کتابخانمه، : تهران پنج ، جلد( دنا) یفارس یها نوشته دست وارة فهرست(. 1983( )کوشش به) یمصطف ،یتیدرا -76

 .یاسالم یشورا مجلس اسناد مرکو و

 .کتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران ،یهرو ینعلیحس ترجمة ،مسلمانان البسة فرهنگ(. 1913) آ. پ. ر ،یدز -71

 .یالمدبول مکتبة: القاهرة ،ریالکب یالفارس المعج (. 1337)  یإبراه شتا، یالدسوق -77

 األعمالم  وزارة: جما  یبم  فاضل، أکرم ترجمة ،العرب عند المالبس بأسماء المفصّل المعج (. 1321) نهارتیر ،یدوز -79

 .ةیّالعراق

 .ریرکبیام: تهران ،9ج حک  و امثال(. 1989) اکبر یعل دهخدا، -74

 .یبجاو محمدیعل :قاهره ،1جالرجال: اسمائه  و انسابه   یالمشتبه ف (.1307) احمد بن محمد ،یذهب -71

 یعلم: تهران ،نقابیب شعر دروغ،یب شعر(. 1940) نیعبدالحس کوب، نیزر -70

 یفارس اتیّادب فصلنامة ،«یودی یقار نظام البسة وانید یها یپارود کاربرد و ساتتار لیتحل(. »1936) نصراهلل رک،یز -72
 .112 م 146 ،73 شماره ،مشهد آزاد دانشگاه

: تهمران  ،یینموا  نیعبدالحسم  اهتممام   بمه  ،نیبحمر  مجم  و نیسعد مطل (. 1927) عبدالرزاق نیالد کمال ،یسمرقند -78

 .یفرهنگ قاتیتحق و مطالعات مؤسسة

 مجلمس،  مطبعمة : درآبادیح ،یمعلم ییحی بن عبدالرّحمن حیتصح ،األنساب(. 1933) محمّد بن  یعبدالکر ،یسمعان -73

 .ةیّالعثمان المعارف رةیدا

 .سخن: تهران ،خیتار در هیّقلندر(. 1980) محمدرضا ،یکنکد یعیشف -96

 .سوم چاپ سخن،: تهران ،افروشیمیک مفلس(. 1984) --------------- -91

 .فردوس: تهران ،4ج رانیا در اتیّادب خیتار(. 1900) اهلل حیذب صفا، -97

 .101 م 148 ،28 شماره ،شهیاند هانیک ،«گمنام یطنوپرداز(. »1922) احمد پرور، یعوّت -99

 و  یللتّوز المطبوعات شرکة: روتیب ،یاألول ةیّاإلسالم العهود یف األلبسة و المسنوجات(. 7669) أحمد صالح ،یالعل -94

 .النّشر

 .ضاءیالب الحجّةدار: روتیب ،هیّالفقه للمصطلحات الجام  القاموس(. 1338) یسیع عبداهلل ،یریغد -91

 .نا یب: ودی افشار، رجیا مقدّمة با ،ودی یشعرا کرةتک(. 1987) عباس ،یودی یفتوح -90
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 .ایابوالض مطبعة: هیّقسطنطن ،یاصفهان بیحب رزایم ،البسه وانید(. 1969) محمود نیالد نظام موالنا ،یودی ی قار -92

 مترجممان  و مؤلفان شرکت: تهران ،یریمش محمد اهتمام به ،البسه وانید(. 1913) ----------------------- -98

 .رانیا

 و مجلمس : تهمران  طماهر،   یرحم  حیتصمح  و قیتحق ،یقار  نظام اتیکل(. 1931) ----------------------- -93

 .اردهال ریسف

 .عامره مطبعة -هیالعل دارالخالفة: جا یب ،التّرک لغات وانید کتاب(. 1999) نیالحس بن محمود ،یکاشغر -46

 .امیت: تهران ،اللّقب أو ةیبالکن نیالمعروف راج ت یف األدب حانةیر(. 1903) یمحمدعل مدرس، -41

 ،یلم یجل محممود : معلق و محقق ،1ج دةیالمف انیاألع تراج  یف دةیالفر العقود درر(. 7667) یعل بن احمد ،یویمقر -47

 .یاإلسالم دارالغرب: روتیب

 .170 م 176 ،17 شمارة ،ویتبر یانسان علوم و اتیادب دانشکدة ةلمج ،«یمراغ اشرف(. »1993) نیحس ،ینخجوان -49

 .دوم چاپ ،یفروغ انتشارات: تهران ،1ج یفارس زبان در و رانیا در نثر و نظ  خیتار(. 1909) دیسع ،یسینف -44


