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یقهیصف مناهنخستینه
ّ
جاملهیلنینهححّانبنهعبنیلرز دیوان 

بهه نیشمبوریهدرهسمله1310شه یدیبه ییرینهتوسطه بمرهدره

چمپهرسین.هپسهیزهآنهحرمومهحغفورهمسنهومینهدستگردیه

درهسمله1320شهیینهدیوان ریهبمهیستفمدههیزه10هنسخۀهخطاه

تصحیحهوهحدتشرهسمخت.هدستگردیهبرهیینهدیوینهحقنحههییه

بسیمرهحختصرهوهیلبتههحفینهنگمشتههیست،هولاهحتأسفمنههدره

یشمرههییه كوچکهترینه خوده تصحیحه شیوۀه بهه حقنحهه یینه

ننیردهوهنسخهههمیهحوردیستفمدههریهنیزهبههخوباهحعرفاهنكردهه

ینهیصف مناهحاهنویسن:
ّ
یست.هویهدربمرۀهدیوان جاملهیلن

ینهدستخوشهسقطهوهتحریفهوهتقلیله
ّ
دیوینهیستمدهجاملهیلن

فریوینهشنههوهبنینهسببهیزهبیستههزیرهبیتهشعرهویهبههقوله

بعضاهیزهتذكرههنویسمن،هبمهتاممهكوششههمیهچدنینهسملۀهحمه

بیشهیزهدهههزیرهبیتهجاعهآوریهنشن.هبسیمریهیزهقصمینهریه

ححسوسهحاهبینیمهكههیبیمتهبسیمرهیزهآنهیفتمدههوهرشتۀهحطملبه

هدرهیکهنسخۀهك نهسملههرهغزلاه
ً
یزههمهگسیختههیست.هحثال

نصفهیمهثلثهشنههوهیزههرهقصینههربعهیمهخاسهآنهنگمشتهه

شنههیستهوهعجبهیینهیستهكههینتخمبهكددنۀهنمدینهیبیمته

بسیمرهبلدنهریهنپسننینههوهمذفهكردههوهیبیمتهدیگرهریهبرگزینهه

یستهوهیكدونهدرههیچهدیوینهخطاهبمالترهیزهچ مرهیمهپدجههزیره

بیتهدینههنااهشودهیمهحمهننینههییم.هتد مهدیویناهكههحمهبههدستیمریه

نمئیداه آقمیهعبرتهحصممباه یستمده یگمنههشمعره وهزمامته

جاعهآوریهكردههییمهدرهمنودهدهههزیرهبیتهیستهوهپسهیزهدوه

سههسملهتصحیحهوهحقمبلههبمهدههنسخۀهك نهوهتمزههییدکهبههچمپه

رسینه.ه)جاملهیلنینهیصف مناه،ه1320:هیط(

خوده حوردیستفمدۀه نسخه حعرفاه بهه یینه یزه پسه دستگردیه

پردیختههوهگفتههیست:ه

یزهیینهدههنسخههكههحوردیستفمدههویقعهشنههیننهچ مرهنسخۀه

ك نهسملهحخصوصهكتمبخمنۀهیرحغمنهیست.ه)هامن(ه

یلبتههدیوان جاملهیلنینهیصف مناهکههومینهدستگردیهبهه

چمپهرسمننههیست،هنههدهههزیرهبیت،هبلکههکاترهیزه9000هبیته

درهبرهدیرد.هدستگردیهیبتنیهیزه»کوششههمیهچدنینهسملۀ«هخوده

یمدهکردههیستهوهچدنهسطرهبعنهآنهریهبهه»دوهسههسملهتصحیحهوه

حقمبله«هتقلیلهدیدههیست.هویههیچهتوضیحاهدربمرۀهخصمیصه

نسخهههمیهحوردیستفمدههیشهنااهدهنهوهتد مهیزهیینهنسخهههمهبمه

عدوینه»بسیمرک نهسمل«هیمدهحاهکدن.هحریجعههبههف رستههمهوه

ف رستهویرهههمیهنسخهههمیهخطا،هنظیرهدنا،هنشمنهحاهدهنهکهه

قنیمهترینهنسخهههمیهدیوان جاملهیلنینهیصف منا،هیزهسنۀهدهمه

پیشترهنااهروننهوهتد مهعکسهیکهنسخههحتعلقهبههسنۀههفتمهدره

کتمبخمنۀهحرکزیهدینشگمههت رینهنگ نیریهحاهشود،هکههآنههمه6ه

برگهبیشترهننیرد.هلذیهیدعمیه»بسیمرهک نهسمل«هبودنهنسخهههمیه

حوردیستفمده،هیزهجمنبهحرمومهدستگردی،هححلهشکهیست.ه

نسخۀچآستانچقتسچدی تنچجفایچت تیبچتشهوالهچ

بمهتوجههبههآنچههگفتیم،هذكرهعدوینه»ك نهسمل«هدربمرۀهنسخه

خطاهدیوان جاملهیلنینهیصف منا،هچدنینهحعدمیاهننیرد.هیزه

حیمنهنسخهدیوان جاملهیلنینهیصف منا،هنسخههییهدرهكتمبخمنۀه

آستمنهقنسهرضویهوجودهدیرد،هكههیزهقنیمهترینهنسخهدیوینه

یوست،هوهیزهآنجمهكههف رستهنویسمنهتمریخهآنهریهسنۀهدهمه

قاریهتخاینهزدههینن،هدرهمنوده300هتمه420هسملهپسهیزه

ینهكتمبتهشنههیست.هیزهآنجمهكههیینه
ّ
درگذشتهجاملهیلن

ینهیصف مناهبسیمرهبههكمره
ّ
نسخههدرهتصحیحهدیوان جاملهیلن

حاهآین،هحشخصمتهآنهریهیزهرویهعكساهكههكتمبخمنۀهآستمنه

قنسهرضویهدرهیختیمرهنگمرننۀهیینهسطورهقریرهدیدههیست،ه

بیمنهحاهكدم:

شامرۀهنسخههدرهبخشهنسخهخطاهكتمبخمنۀهآستمنهقنسه

رضوی،ه10312هیست.ه145هبرگهدیرد،هكههبرگهیبتنییاهآنهبیمضه

)سفین(هیست.هیبتنییهنسخههوهینت میهآنهیفتمدههیست.ههیچهترقیاهه

یمهیمددیشتاهننیردهكههیشمرههییهبههتمریخهكتمبتهیمهححلهكتمبته

و...هدیشتههبمشن.هخطهآنهنستعلیقهخوینمهیستهوهبههنظرهحاهرسنه

درهیویخرهسنۀهدهمهقاریهكتمبتهشنههبمشن.هیینهنسخههحجنوله

 تحفتچنونامه

دینشجویهدکتریهزبمنهوهیدبیمتهفمرساهدینشگمههش ینهب شتا
ahmadbehnami@yahoo.com

 ونچهفصدچنیدچل یامج چت چ

جفایچت تیبچتشهوالهچ
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ــودهیوســت ــرجهج ــروزههخ ــرخهریهیک چ

یو ــ ــمیه ــد ح وه حــنهذلــکه ــله ــمص م

درهآه)ص223(هآحنههیست:

عقــول یربــمبه عقــل،ه ج ــمنه دره

یو جــــ ــــمنهآرییه رییه ــۀه ــت ــش ك

درهقصینههییهبههحطلعه»زهاهعملاهبدمهوهقصرهحعاور/هكهه. 3

یصف منا،ه ینه
ّ
)جاملهیلن دور«ه سممتته یزه دهره آفمته بمده

1320:ه181؛ههاو،ه1310:ه63(هپسهیزهبیت:

ــا ــرخهبمنگ ــرهچ ــنهب ــتهزن ــرهعنل یگ

رنجور چــرخه دوره زه ــسه ك نامننه

درهآه)ص254(هآحنههیست:

جســتا ح ــره دره یره لطفــته نســیمه

ححرور شاسه حمننیه حعلوله صبمه

درهقصینههیییهبههحطلعه»بمهکلکهتوهیزهگ رهچههخیزد/هبمهلفظه. 4

ینهیصف مناه،ه1320:ه149(هكهه
ّ
توهیزهشکرهچههخیزد«ه)جاملهیلن

شعره جویبه دره كهه یسته حش وریه بسیمره قصینۀه

یثیریلنینهیب ریهگفتههشنههیست،هپسهیزهبیت:

گفتــا چدمنكــهه تــویمه زه گرچــهه

ــههخیزد ــزهگــ ــرهچ ــوهج ــزهطــبــعهت ك

درهآه)ص248(هآحنههیست:

حدثــور دره چــوه حدظوحــاه بــمه

خیزد چــهه جگره ــنه یی كــزه پینیسته

درهقصینههییهبههحطلعه»عشقهبمریهدیگرمهدرهتحتهفرحمنه. 5

جمنمنه دسته دره دیگرمه شكلاه بهه جمنه یمفتههست/ه

حصریعه كهه 71(ه 1320:ه ،ه یصف مناه ینه
ّ
)جاملهیلن یمفتههست«ه

یّولهآنهدرهطبعهومینهدستگردیهچدینهیست:ه»عشقبمزیه

دیگرمهدرهتحتهفرحمنهیمفتههیست«هیّحمهبمهتوجههبههضبطه

آهوهسیمقهسخن،هنگمرننههصورتهپیشهگفتههریهپیشن مده

حاهدهن،هپسهیزهبیت:

ــین ــمالهكش ــویهب ــونهس ــههچ ــاتهزبمن ــشهخش آت

یمفتههست بریمنه حرغه چونه فلکه بره طمیره نسره

درهآه)ص212(هآحنههیست:

یستهوهصفحمتهآنهدوستوناهیسته)هرهسطرهیکهبیت(.ههره

صفحهه17سطرهدیردهوهعدموینهیشعمرهبههشنگرفه)سرخ(هنوشتهه

شنههیست.ههرهعدوین،هجمیهیکهبیتهریهیشغملهكردههیست.هبهه

هبینه4600ه
ً
یینهترتیب،هحاهتوینهشامرهیبیمتهیینهنسخههریهتخایدم

تمه4700هبیتهدینست.هكمتبهپههوهچهریهبمهیکهنقطههوهگهریهبمه

یکهسرکجهنوشتههیست.ه

یزهنظرهزبمناهنشمنهههمیاهدرهیینهنسخههوجودهدیردهكههثمبته

حاهكدنهحمدرنسخۀهآنهبسیمرهك نهبودههیست.هیزهجالههضبطه

ویژهههمیاهنظیرهكاجه)بههجمیهصورتهجنینترهكاش(هوهدتده)بههجمیه

صورتهجنینتره تد(.هبههنظرهحاهرسنهیینهنسخه،هبمهتوجههبههقنحته

نسباهوهویژگاههمیهآن،ههدرهتصحیحهدیوان جاملهیلنینهیصف مناه

بمینهیكاهیزهنسخهههمیهیصلاهبمشن.

یّحمهجدبۀهدیگرهیهایتهیینهنسخه،هیشتاملهآنهبرهیبیمتاهیزه

ینهیصف مناهیستهكههدرهطبعهومینهدستگردیهوه
ّ
جاملهیلن

یدیبهنیشمبوریهوجودهننیرد.هنگمرننۀهیینهحقمله،هبمهبررساه

دقیقهیینهنسخه،هیینهیبیمتهریهیستخریجهكردهوهدرهییدجمهذكره

حاهكدن.هبسیمریهیزهیینهیبیمت،هیبیمتاهعملاهوهیستویرننهو،هدره

بیشترهحویرد،هدرهححورهعاودیهقصینههنقشهیسمساهدیرنن.ه

نشمنۀهنسخۀهآستمنهقنسهرضویهدرهیبیمتهحدقولهدرهیینهحقملهه

آهیست.هدرهیینهیمددیشت،هبههیبیمتاهکههدرهنسخۀهآهوهچمپه

یدیبهنیشمبوریههرهدوهآحنه،هولاهدرهچمپهدستگردیهنیمحنهه

یستهیشمرههییهنااهشود.

درهقصینههییهبههحطلعه»ییهكردههتوهبرهحلکهتكبّر/هویه. 1

ینهیصف مناه،ه1320:ه171(ه
ّ
كردههفلکهبههتوهتفمخر«ه)جاملهیلن

پسهیزهبیت:

ســبكنل آهــویه تــوه زینصــمفه

ــر ــّا ــد ــنهت ــد ــاهك ــا ــرهشــیــرهه ــ ب

درهآه)ص55(هآحنههیست:

تیزرفتــمر كبــکه تــوه عــنله وزه

ــر ــجــّس ــنهت ــد ــاهك ــا بـــرهبــــمزهه

درهقصینههییهبههحطلعه»بدگرینهیینهچرخهوهیستیالیهیو/ه. 2

ینهیصف منا،ه1320:ه
ّ
بدگرینهیینهدهرهوهیینهیبدمیهیو«ه)جاملهیلن

314؛ههاو،ه1310:ه165(هكههدرهحنحهیحیرهش مبهیلنینهخملصه

سرودههشنههیست،هپسهیزهبیت:
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ــالع
ّ
هّاتــتهچــونهیرتفــمعهعلــوهكردههســتهیط

یمفتههست سپدنین1ه تخمه چدمنه ریه گــردونه هفته

درهقصینۀهحش وریهكههجاملهیلنینهخطمبهبههخمقمناه. 6

شرویناهسرودههیست،هبههحطلعه»كیستهكههپیغممهحنهبههش ره

برد«ه سخدنینه حرده بنینه حنه یزه سخنه یکه برد/ه شروینه

ینهیصف مناه،ه1320:ه85؛ههاو،ه1310:ه45(هپسهیزهبیت:
ّ
)جاملهیلن

حــن ییــممه دره زنــنهه عدصــری،ه بشــنیه گــره

برد جــمنه یگــره حشكله ــنه ح دســته یزه وهللاه

درهآه)ص187(هآحنههیست:

ــن ــویهكد ــعرهدع ــههش ــنهب ــنهح ــههدرهع  ــرهآنك ه

ــوزهفــــریوینهبــرد ــشهفــلــکهگـ ــش ــاهری یزهپ

توهجدبشه رییه حویفقه بههحطلعه»زهاه درهقصینههییه 7،چ8. 

ینه
ّ
تقنیر/هبههدستهبختهجوینتهعدمنهعملمهپیر«ه)جاملهیلن

یصف منا،ه1320:ه177(هدوهبیتهدرهآه)ص159(هآحنههیستهكهه

درهطبعهومینهدستگردیهنیست.هنخست،هپسهیزهبیت:

ــنو ــنرهع ــتهق ــمهیس ــنهك ــشهفزیی ــههبی ــرهآنچ ه

تصغیر دره یمسته هاچوه عــنویــته فــزونــاه

آحنههیست:

ــز ــکهچی ــوهریهممصــلهیســتهجــزهی ــمهت ــونهعل فد

بصیر گــونــهه ــچه یی زره شــاــمره ــهه ب نیستاه ــهه ك

وهپسهیزهبیت:

چــوههســتهپیــشهدرهتــوهفغــمنهحظلوحــمن

نفیر بحره وه كــمنه توه یزه كددنه كهه حكنه چدمنه

آحنههیست:

ــریم ــزدهك ــلهن ــنههبخ ــتهنكوهی ــهههس ــمنهك چد

تنبیر ــنه ییـ ــته یسـ پــســنــنیــنهه ــمقه ــف ــههیت ب

برهرخمنه یمره آنه درمه یزه درهقصینههییهبههحطلعه»درآحنه  .9

ینه
ّ
)جاملهیلن آتش«ه روینه دره پروینهه چوه فتمده حریه آتش/ه

یصف منا،ه1320:ه201(هپسهیزهبیت:

هاــا یبــره گوهرفشــمنته كــفه آنه شــرمه زه

ــمردهزهدیـــنگـــمنهآتــش ــب ــکهب ــمیهیشـ ــههج ب

درهآه)ص148(هآحنههیست:

چــوهدشــادمنهتــوهحیــردههاــاهزهگرســنگا

ــمنهآتش ــش ــوهشباهكـــردهزرف ت ــفه ــمهك ب ــهه ك

نکتۀهقمبلهتوجههیینهیستهکههدرهچمپهیدیبهنیشمبوری،ه

)یمتامالهبههپیرویهیزهنسخۀهحوردیستفمده(هدوهبیتهبمالهتبنیلهبهه

یکهبیتهشنههیست!

درهقصینههییهبههحطلعه»ب مرهیحسملهخوشترهحاهنامین/هكهه  .10

ینهیصف مناه،ه1320:ه
ّ
یزهصنگونههزیورهحاهنامین«ه)جاملهیلن

131؛ههاو،ه1310:ه36(هپسهیزهبیت:

ــت ــنهبیمحوخ ی
ّ
ــنرهركنهیلن ــرهیزهص حگ

حاهنامین ــره ــت دف زه مــجــتههــمه ــهه ك

درهآه)ص126(هآحنههیست:

قــنرش كــهه خنیونــنیه بلدنیختــره

حاهنامین ــره ــض یخ ــرخه چـ ــریزه ــ ف

11،چ12.هقطعۀهزیرهدرهآه)ص274(ههستهولاهدرهطبعهومینه

دستگردیهنیمحنههیست:

آنــک یزه بمشــنه یوه یننرخــوره كــرمههركســاه

رها مقه دره كهه یســته هامنه خویجهه مقه دره

ــچ ــوههی ــمهزهت ــههنخویه ــود؟هآنك ــههب ــنهچ ــرمهح ك

بنها2هه نخویهمه ــكــهه زآن بـــود؟ه چــهه ــوه ت ــرمه ك

ینهیصف مناه،ه1320:ه
ّ
13 - 47. درهطبعهومینهدستگردیه)جاملهیلن

337(،هقصینههییهبههحطلعهزیرهوجودهدیرد:

زهــاهیخــالقهتــوهححاــودههاچــونهعقــلهوهدینمیــا

برنمیا ع نه هاچونه حشكوره تــوه ــممه یی ــاه زه

ومینه دیرد.ه بیته یمزدهه تد مه طبع،ه یینه دره قصینهه یینه

دستگردی،هدرهپمورقاهپسهیزهبیتههفتمهقصینه،هگفتههیست:ه

درهییدجمهیزهیینهقصینههیبیمتهبسیمریهیفتمدههیستهوهدرهنسخه

حمهبههدستهنیمحنه.ه)هامن:ه338(ه

خوشبختمنههدرهآچ)صه103-106(،ه34هبیتهدیگرهیزهیینه

یلبتههومینهدستگردی،هححله قصینههضبطهشنههیست.ه

یینه لذیه یست،ه ننیدهه تشخیصه بههدرستاه ریه یفتمدگاه

2.هیصل:هزآنکههبخویهمهننها.ه1.هیصل:هسپینین.
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تمه حاهآوریم،ه ییدجمه دره آه یزه كمحله بههطوره ریه قصینهه

خویندنگمنهخودهآنهریهبمهچمپهومینهحقمیسههكددن.هدره

ضانهدرهنسخۀهآ،هدرهیینهقصینههبرخاهیبیمتهآشفتههبهه

نظرهحاهرسنن.هیبیمتهحوجودهدرهطبعهومینهدستگردیهریه

صهکردههییم،هیحمهضبطهیبیمتهبره
ّ
بمهعالحتهستمرههحشخ

یسمسهآهیست.ه

ــاهههههههه* ــلهوهدینمی ــونهعق ــودههاچ ــوهححا ــالقهت ــاهیخ زه ه

برنمیا ع نه هاچونه حشكوره ــوه ت ــممه ییـ زهــاه

ــمهههههههه* ــتهدیی ــویهمضرت ــههس ــنهك ــرقهركنهیلنی ــممهش یح ه

حوالیا وه حــوالنــمه ــته یس ــرخه چ وه ینجمه خطمبه

* ه ه گدجهپــردیزیه گیتــاه زه ریدت1ه كــفه بــمه یضمفــته ه

حلکهپیرییا ــردونه گـ زه كلكته ســره ــمه ب ــفــّوضه ح

تویــاهكمنــنرهقضــمههاچــونهقضمههــرهروزهوههــرهســمعتههههههههههه* ه

بگشمیا بستهه ــزیرینه هـ ــویزیه ــد ب خستهه ــزیرینه هـ

تــوهریهیزهجــودهوهیزهمكــم2هآفریــنهییــزدهتعملــاهزآنهههههههه* ه

ببخشمیاه وه ببخشاه دشانه بره وه دوســته بره تمه كهه

ه* ه نیمریحــاه عملــمه آریحــشه پــاه یزه گــردونه چــوه |104|ه

نیمسمیا ــردمه حـ ــشه ــمی آس ــاه پ یزه خــورشــیــنه چــوه

تویــاهشمیســتههدرهدســتهســپمههشــرعهبمیســتهه)؟(

بیدمیا یســته بمیستهه عینه ــویده س ــنره ین چدمنک3ه

تــوهریهآنهمســنهتنبیــرهیســتهوهخلقهخوشهكههگــرهخویها

بربمیا ــمهه ح یزه كلفه بــرگــیــریه ــرخه چ یزه دویره

تــوهبتوینــاهكــههبرگیــریهزهگیتــاهندــگهدرویشــا

عارفرسمیا ــردونه گـ زه بـــردیریه كــهه بتویناه تــوه

ــتهخورشــینهگــههپیــنیهوهگــههپد ــمن
ّ
نبیدــن4هحد

ــا ــمهآریی ــمل ع شــغــله تقلینه ــنه كــد ــته ــ ریی ــره یگـ

لــعهرییهتــوهبــرهیســریرهپوشــینه
ّ
چدــمنهشــنهحط

رسوییاه غیبه ه پوشینگمِنه بــره هسته ویه یزه كــهه

ــه ــتقاهآنگ ــمیهفس ــاهقب ــنهطوط ــتهحاهده ــههخنح ب

شكرخمیا درآحــــوزده ــوه ت كلکه حدقمره یزه ــهه ك

ــو ــونهت ــوهچ ــرهت ــمبهیزهب  ــنهآفت ــتهزّری ــههدیردهطش چ
نیمالیا5 ینگشتمنه ــروزهه ــی پ كــمســۀه ــهه ن بــنیــنه

ــنی ــوههكردن ــتهجل ــرهحنم ــزهب  ــرهن ــرهیگ ــمتهفك بد

سخنهزییا یزه طبعه ــمدره ح ــودنه ب خویسته سترونه

ــمهزیــبهوهفرهدگــا ــسهب ــندهدلهكــههب ــوهبخد هاــاهیزهت

هاتمیا وه عیبه باه بسه كهه جمنه بلرزده توه بره هااه

ــن ــمهب ــعهچش ــرییهدف ــبهیزهب ــنهعی ــنهبك ــفهك
ّ
تكل

بیدمیا بهه همه یلحقه كمحله چونین6ه توه فنه هره دره كهه

ــم ــخنهرین ــوهس ــودهت ــریفهج ــوهوهیس ــزهت ــاهك ــههجمی ب

طمیا ــمه ــمت م ــممه نـ ــهه ن ــکه ــرح ب یحیاه ــمده یـ ــهه ن

منهبپــردیزم
ّ
زهجــودتهبحــرهحاهگویــنهكــههحــنهدك

دربمیا7 توه دســته بمه ــرده ك نتوینه حمیهه ــنه یی بمه كهه

ــتن ــوههبس ــقهت ــرهخل ــودهوهعدب ــتهبرب ــفهدل ــوی8هلط ه

صـنفهجـودهتـوهویپردیخـتهحمهـاهریهچـههفرحمیـاه)؟(

ییــمهصــنریهكــههدرهمصــرهحعملــاهوهحعمنــاّهیت

ســودییــا ینــنیــشــهه ــوده ش سریسیاهه ــردده گـ ــرده خ

درهییــنهمضــرتهکــههیزهگــردونهشــكمیتهگونههییهكــردم

فرحمیا ــرزهه ه ییدکه كهه سمعته آنه حاهگفته خــرده

ــم ــفهحوالن ــشهلط ــاهك ــمهكس ــننهب ــمردهچخی ــکهی فل

حمیا مــضــرته خـــویصه جاعه یزه كــهه نااهگوینه

چــههنكبــتهدیــنیهیزهگــردونهكــههچونیــنهنمپســننهآحــن؟ |105|ه

نمشكیبمیا؟ چونینه كهه دورینه یزه دیــنیه ححدته چهه

یگــرهیهــلههدــرههســتدنهدرهتحــتهیلثــریهیزهوی

ثریمیا ــره ب بـــمریه ــوه ت ویه یزه ــٮـــد9ه ــٮـ درٮـ ٮـــطـــری 

نــههچــونهخورشــینهپیوســتههیزوهبــمهبــنرۀهزّری؟

دیبمیا؟ ــره زی دره یزوه هاههسملهه كعبهه ــونه چ نــهه

1.هیصل:هزیدت.
2.هومینهدستگردی:ه»ملمهوهیزهجود«هوهیینهضبطهدرستهتریهیست.ه

3.هیصل:هچدمنکه.
4.هیصل:هبدقن.

5.هیصل:هبپمالیا.
6.هیصل:هخونین.
7.هیصل:هدریمیا.

8.هیصل:هحری.
9.هکذی،هباهنقطه.
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حگــرهیزهویهطاــعهدیریهكــتهینــنرهكیســههینــنیزد

جــوزییــا ــرجه ب ــره ب ]ری[ه خــویــشه حغرباه درســـته

تــوهحاهخویهــاهبنیــنهدینــشهكــههپــاهبــرهیختــرینهحملــا

سمیا آسامنه بره سره كهه بــماله بنینه حاهخویهاه توه

تــوهبــرهییــنهنقــرههخدــگهچــرخهزیــنهیزهحــمههنــوهبدــنی

زیبمیا سخته ســـویریه یلــحــقه چمبكاه ــویره سـ

ــن ــوهحاهتمب ــرهت ــشهب ــینهلطف ــوهخورش ــمنهپرت ــههچون ن

بیدنییا كــفــرینه گــله رویــشه بــره كــهه بتوینا1ه كــهه

بحاــنهللاهدرهییــنهمضــرتههاــههیغــریضهممصــلهشــن

دنیمیا2ه وه دیداه گــره وه ــوده ب جمهاه وه حملاه ــره یگ

حــریههــمهنممهوههمهنمنهیســتهوههمهشــغلهیســتهوههــمهدولت

رعدمیا نهه یینه یسته شكره كهه هااهدیننه حنه یزه خنییه

ولیكــنهحــنهزهجــمههتــوههااهنــمزمهنــههیزهدولــت

جمیا هره ]و[ه یسته دیرپیوننه وه زودسیره دولــته كهه

ــردونهریه ــوهگ ــنهت ــههدرهع  ــمهك ــنهگوی ــههح ــمذهللاهك حع

ــمهزیــرهوهبمالیا ــمهح ــمردهكــردهب ــههیـ ــرههك بــودهزهـ

كــههپــسهحــنرجهبــودهیــکهنكتــههدرهضانــشهكــههآنهحعدا

برنااهآیا ــرخهمــمشــمه ــمهچ ب ــوه ت ــهه ك حــمنــنه ــنینه بـ

ــمعر ــرههش ــنهه ــتهوهپدنیرن ــعرهیس تهش
ّ
ــن ــنهس ــاهیی بل

گویمیا تحریره دیبمجۀه بــره ــته یس نقشه آنه كــهه

ــو ــالنهحعف ــزدهعمق ــههن ــمعرهریهب ــتهش ــلوبهیس درهیس

پیامیا الفه خــوده یزه وه ــردونه گ یزه ــردنه ك شكمیته

ــنهدرهحنمــت ــه«هگوید وزهآنهكه»همالمســن3هیلشــعرهیكذب

دریفــزییــا صدعته بساه ــهه یرچ دروغه كسه نبیدنه

ضــرورتهشــنهحــریهیزهب ــرهتحســینهقبیحــاهری

بمیا هااه ــنه زیی ب تره چــرخه كــمیه ییدقنره ــاه دروغ

ــک ــمهیید ــتهحاهكد ــههغریح ــنهگفت ــتغفمرشهیی ــههیس ب

توینمیاه ــعه وس دره ــته یس ــنره ق هااه ریه خمطره كــهه

تقمضــمهكــردنهیزهجــودهتــوهخــودهلحدیســت4هیزیــنهحعدــا |106|ه

تقمضمیا؟ ححتمجه چهه بخشاه نمخویستهه توه چوه

تــوهخــودهدینــاهكههخــمدمهریهغــرضهتشــریفهحوالنمهیســت *ه
نمیا5 وه آیــاه چدنینه یســته بستهه یكنگره بره آنه یزه

زردوزی بــمغه دره خــزینه بــمده كدــنه تــمه هایشــهه *ه

سیمهپمالیا نــاــمیــنه دیهحــمهــاه ــره یبـ ــمه ت هــاــاه

ــرع ــربهش ــنرهدیرض ــكههین ــتهس ــههنمح ــزهب ــمدیهج حب *ه

دینــمیــا یقلیمه دره خطبهه ــمدته یـ ــهه ب جــزه ــمدیه ــب ح

ــمری ــودكمریهوهحعا ــههخ ــغولهدرهكمرتهب ــمنهحش ج  *ه

خودرییا وه خودكمحاه زه دورته دره حعزوله فلکه

ینجــم وه یختــره حســیره تــوه كممه وفــقه بــره هاــهه *ه

حیدمیا چــرخه ــنیره حـ ــوه ت رییه مسبه ــره ب هاهه

48.درهقصینههییهبههحطلعه»ییهتوهریهگمههكرمهبمههركساهصنه

یصطدمع/هویهتوهریهگمههبیمنهدرههرهسخنهصنهیختریع«ه

ینهیصف مناه،ه1320:ه208؛ههاو،ه1310:ه93(هپسهیزه
ّ
)جاملهیلن

بیت:

شــمدهبــمشهییهممکاــاهكــزهعــنلهتــوهروبــمههلدــگه

رضــمع ــمهه گ ریه بچهه حــره حــاهدهــنه شــیــرینه شیره

درهآه)ص45(هآحنههیست:

ــک ــرهفل ــنهب ــرهیفت ــوهگ ــوبهت ــرهخ ــمیۀهتنبی س

یجتامع پروینه چوه بمشنه ریه بدمتهیلدعشه حره

منانع

ه یـنهیصف منـاه)1310(.هدیـوان محمـد جمال الدیـن ـ
ّ
جاملهیلن

اصفهانـی.هبـههتصحیـحهیدیـبهنیشـمبوری.هت ـرین:هشـرکته

کمنونهکتمب.

ه یـن ـ
ّ
ــــــــــــــه)1320(.هدیـوان كامـل اسـتاد جمال الد

محّمدبـن عبدالـرزاق اصفهانی.هبمهتصحیحهوهمویشـاهمسـنه

ومینهدستگردی.هت رین:هسنمئا.

ه ــــــــــــــه.هدیـوان.هدسـتدویسهشـامرۀه10312هكتمبخمنۀهـ

آستمنهقنسهرضوی،هحش ن،هکتمبتهسنۀهدهم.

1.هیصل:هبتوینا.
2.هیصل:هزیباهوهزیبمیا.

3.هیصل:هکملحسن.
4.هیصل:هحلٮٮسٮ،هباهنقطه.

5.هیصل:هآباهوهنمنا.


