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در کنار یسألۀ یهم ربارلات یعگعد ن که گعهس  یت ناگشوده 

در تاریخ ربارس داریس، یسألۀ  ختالط و  لتباس ربارلات 

شارع ن هم یکس  ز یسائل قابل بعریس  یت. شایف به نظع 

بعیف که  ین دو یسأله، یکس هستنف و بلن ربارلات یعگعد ن 

شعع ، یعنس ربارلاتس که یلان شارع ن یشتعک  یت، و ربارلات 

درهم آیلختۀ آنها، تفاوتس نلست.  یا به گمان ین، به یعّل 

گوینفۀ  و  کعد  ریلفگس  یس شود  ر حت تع  یختیط،  ربارلات 

 صیس  ین دیته  ز ربارلات ر  آیان تع یس تو ن بازشناخت.

 ختالط ربارلات دو شارع،  غیب یایه گعدته  ز  شتباهات 

کاتبان دو وین آنهایت. بع ی یثال، کاتب نسخه  ی  ز دیوان 

 بو لفعج رونس که در  ختلار ییک  لشعع ی بهار بوده، یقف ری 

 ز  شعار رکن  لفین درویف ر قمس ر  د خل دیو ن  و کعده و  ز 

آنجا به دیو ن چاپس  ین شارع نلز ر ه یادته  یت.  ین  شعار، 

هلچ یک در نسخ قفیم دیوان  بو لفعج رونس دیفه نمس شونف 

ـ به گو هس یعحوم بهار ـ یبک  ین شععها با  و رالوه بع آنکه 

یبک شارعی  بو لفعج نایازگار  یت، یمفوحلن  ین  شعار 

نلز در ردیف یمفوحلن  بو لفعج نلستنف؛ بیکه کسانس هستنف 

که در قعن هفتم یس زیسته  نف و یورد یتایش رکن درویف ر 

بوده  نف )یلع دّیس، 1374: 36-35(.

تفکلک  رفم  ت 
ض
ری به  خطس،  نسخ  یصححلن  گاهس 

ربارلات دو شارع در نسخه  ی و حف، دیت به  ختالط  شعار 

شارع ن یس زننف. نمونۀ آن، 84 ربارس یؤین یزدی  یت که در 

 نتهای نسخه  ی  ز دیو ن صایت  صفهانس قع ر د شته )نسخۀ 

ت بس توجهس یصحح یحتعم دیوان صامت، 
ض
شلع نس(، و به ری

یا   .)53 )یلع دّیس، 1393:  دیوان  ین شارع شفه  یت  و رد 

یصحح یحتعم دیوان عضد ) ز شارع ن قعن هشتم(، پنج ربارس 

حسن دهیوی ر   ز نسخۀ خالصة االشعار چشمه رحمت 

ت جابه جایس  ور ق بعف  ز  شعار رّف قع ر 
ض
هنف، که به ری

گعدته  نف )کاشانس، 482(، و رد دیوان عضد کعده  یت )رّف، 

.)257 ،256 ،251 ،248 :1389

تشابه  یمس یکس دیگع  ز دالیل  ختالط  شعار شعع یت. 

پنج ربارس دخع لفین خطاط  فخری هروی،  دیوان  یصحح 

هعوی ر  که  ز شارع ن قعن ششم  یت )رودس، 1335: 205(، به 

همشهعی همنام  و که چهار قعن بعف  ز  و یس زیسته، بخشلفه 

 یت )دخعی، 1366: 92-95(. رو ج شععهای حسلن خو رزیس 

به  یم حسلن بن ینصور حالج و  شعار ظهلع  صفهانس به نام 

ظهلع داریابس،  ز نمونه های یشهور  ختالط و  یتز ج  شعار 

شارع ن  یت. 

به  شنایایس  شعار  ختالط یادته،  تکا  ر ه های   ز جمیۀ 

نسخه های قابل  رتماد و یقایسۀ شلوۀ یخن یع یس شارع ن 

  غیب شععهای  ختالطس،  ز نسخه های و حف 
ً
 یت. یعموال

به دو وین شعع  ر ه یس یابنف.

یسوّدیهلایت اضفضلا

alimirafzali@yahoo.com

یو  ه  میوااییاوی  یور
اویاشیض یضت تایعابر
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یا پلش  ز  ین در بعریس دیوان امامی هروی )د. 686ق(، 

یتوجه  ختالط 14 ربارس  و با ربارلات یع ج  لفین قمعی آییس 

)د. 625ق( شفه بودیم. یاجع   ز  ین قع ر  یت که کاتب یکس  ز 

کتابخانۀ   4841 شمارۀ  )نسخۀ  آییس  قمعی  دیو ن  دیتنویس های 

یجیس(، بعخس  ز ربارلات  یایس ر  به  یم قمعی آییس آورده 

 یت.  ین ربارلات  در دیتنویس یورخ 712ق دیو ن قمعی، 

که  ز نسخه های یعتبع و کهن دیو ن  ویت، وجود نف رنف؛  ز 

طعف دیگع، در دیتنویس یورخ 699ق  یایس هعوی جای 

د رنف.  رتبارینجس ینابع، به یا کمک یس کنف که ربارلات  ین 

دو شارع ر  تفکلک کنلم )رک. یلع دّیس، 1394: 466-465(.

دیوان امامی هروی یک نوبت در یال 1343ش به همت 

 نلز تصحلح 
ً
همایون شهلفی تصحلح و چاپ شفه و  خلع 

تازه  ی  ز دیو ن  و به همت یعکار خانم رصمت خوئلنس 

رو نۀ باز ر نشع شفه  یت )تهع ن، 1394(. نگارنفه در یجمورۀ 

ُجنگ رباعی، بع یبنای دیتنویس کهن  یایس هعوی )نسخۀ 

103 چستعبلتس( که در 699ق کتابت شفه، و به کمک 12 ُجنگ 

و یفلنه و تذکعۀ قفیم، تصحلحس  ز ربارلات  یایس به دیت 

د ده  یت )یلع دّیس، 1394: 463-478(. در  ین تصحلح، 56 

ربارس  یایس هعوی جای گعدته  یت. پس  ز بعریس چاپ 

جفیف دیو ن  یایس، یتوجه شفم که آن چاپ، 42 ربارس بلش 

 ز ُجنگ رباعی د رد و  ین  یع، یوجب شگفتس بنفه شف که 

چنلن حجم قابل توجهس  ز ربارلات  یایس ر  نادیفه گعدته 

بودم. بعف  ز بعریس دقلق تع آن کتاب، یتوجه شفم که  غیب 

ربارلات  ضاده، یتکس به یک نسخه بلشتع نلست؛ یعنس  ز 8 

 40 امامی،  دیوان  تصحلح  در  یحتعم  یصحح  ینبع  صیس 

کتابخانۀ   9824 شمارۀ  خطس  یجمورۀ    ز 
ً
ینحصع  ربارس 

یعکزی د نشگاه تهع ن به دیوان امامی هروی ر ه یادته  یت. 

یلف  یفعنگس،  ثلع  دو وین  یایس،  شایل  یجموره،   ین 

 خسلکتس و جمال  صفهانس  یت. نسخه داقف تاریخ  یت 

ق به یفۀ دهم و یازدهم د نسته  یت. 
ض
و یصحح، آن ر  یتعی

یهع یالکلتس به تاریخ 1259ق در نسخه وجود د رد ) یایس، 

1394: بلست و نهـ  یس(.

باری، با بعریس دقلق تع ربارلات  ضاده، یتوجه آشنا بودن 

 غیب ربارلات شفم و یع نجام، ردپای 34 دقعه  ز  ین ربارلات 

ر  در دیوان رضی نیشابوری یادتم.  یام رضس  لفین نلشابوری 

قعن ششم  نویسنفگان و شارع ن  د نشمنف ن،  )د. 598ق(،  ز 

هجعی  یت و با  ینکه ز دگاه  و در خع یان بوده، بلشتع رمع 

به همت  بُعده  یت. دیو ن  و  به یع  خود ر  در یاور ء لنهع 

و  شعار   )1381 )یشهف،  ریلفه  چاپ  به  وزیعنژ د   بو لفّل 

بازیادتۀ  و نلز تویط  دشلن راطفس در یجمورۀ متون ایرانی 

)ددتع نخست، 1390( ینتشع شفه  یت.

بع ی یصححلن  بایف  همو ره  شعار  ضادۀ نسخ خطس، 

دو وین شعع  یؤ ل بع نگلز باشف. دو شعط در پذیعش  ین نوع 

 شعار بایف یف نظع قع ر گلعد: اخست آنکه یفرس و یعارضس 

نف شته باشف و ابم آنکه  ز حف قل حمایت نسخه های دیگع 

بعخورد ر باشف. در بعریس  ین 34 ربارس یشتعک یلان رضس 

نلشابوری و  یایس هعوی، یتوجه شفیم هلچ نسخۀ حمایتس  ی 

وجود نف رد که بع  نتساب  ین ربارلات به  یایس صحه بگذ رد. 

 یا در یقابل، یتون قفیم )یاننف نزهة المجالس( و دیگع نسخ دیو ن 

نلشابوری حمایت  به رضس  ربارلات  رضس  ز  نتساب  ین 

یس کنف. نکتۀ یهم دیگع آن  یت که ضبط  ین ربارلات در دیوان 

امامی هروی گاه با یشکالتس همع ه  یت که در دیوان رضی آن 

یشکالت وجود نف رد. یعیوم یس شود نسخه  ی که یورد رجوع 

کاتب یجمورۀ د نشگاه تهع ن بوده  یت، نسخۀ یعتبعی نبوده 

و  ین نکته ر  یصحح یحتعم دیوان امامی هروی نلز یادآور شفه 

 یت ) یایس، 1394: یس(.

یا یصع ع  ول ربارلات یورد نظع ر   ینجا بازیس نویسلم:

بوده یــت. 1 جانــان  در  بــع  رمــعم  آنــچ  ز 

) یایس، 1394: 214؛ رضس، 1390: 73(

هــم بــا تــو به یــت  گــع همــه یــک نفــس  یــت. 2

) یایس، 1394: 215؛ رضس، 1390: 75(

ــت. 3 ــس  ی ــع دل وطن ــه ه ــع  ب ــم ت ــه غ  ی آنک

) یایس، 1394: 216؛ رضس، 1382: 174(

جــان حــال دلــم دوش پعیشــان دیفه یــت. 4

) یایس، 1394: 216؛ رضس، 1382: 173(

گوینــف کــه بلمــاری نــازک تــن دویــت. 5

) یایس، 1394: 217؛ رضس، 1390: 76(

چــون دیــف یــع  کــه در غــم و درد نهفــت. 6

) یایس، 1394: 218؛ رضس، 1390: 75(

د رد. 7 یــع  در  تــو  خفیــت  همــت  دل 

) یایس، 1394: 220؛ رضس، 1382: 174(
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یــک روز نبُــف کــه هجــع شــبگلع نکــعد. 8

) یایس، 1394: 220؛ رضس، 1390: 81(

ــف. 9 ــف ش ــزون خو ه ــف د ــه بُ ــن  ز آن ک ــک ی  ش

) یایس، 1394: 221؛ رضس، 1390: 82(

کنــف. 10 بلــف ر  تــو  درد  نلم شــبم  هــع 

) یایس، 1394: 222؛ رضس، 1382: 175(

خیقــس بــه درــا خــالص یــن یس جوینــف. 11

) یایس، 1394: 222؛ رضس، 1390: 82(

نبــود. 12 رقلبــس  زحمــت  کــه  هعچنــف 

) یایس، 1394: 222؛ رضس، 1390، 77(

بــعود. 13 گیشــن  همــه  آب  تــو  روی  بــا 

) یایس، 1394: 223؛ رضس، 1390: 83(

شــود. 14 گعه بســته  دلبــع ن  طــعۀ  گــه 

) یایس، 1394: 223؛ رضس، 1390: 77(

ــنود. 15 ــا خش ــتس  ز ی ــل گش ــه وص ــه ب ــس ک گفت

) یایس، 1394: 224؛ رضس، 1390: 80(

شــود. 16 کار  جفــا  یــار  یــنگفل  گــع 

) یایس، 1394: 224؛ رضس، 1390: 76(

چــون روی یــع  خــاک لحــف پــعده شــود. 17

) یایس، 1394: 224؛ رضس، 1382: 175(

در. 18 یــس د رد  تــو  در  کــه  یــخنس  هــع  در 

) یایس، 1394: 225؛ رضس، 1382: 176(

دگــع. 19 بفآیــوز  یکــس  تــع   روز  هــع 

) یایس، 1394: 225؛ رضس، 1382: 177(

ــع. 20 ــه یگل ــت،  ز آن کلن ــه رد ــس ک ــس خعدگل ب

) یایس، 1394: 225؛ رضس، 1390: 84(

بــاز. 21 بــا چــه  نفرآیلــزی  و  بــا کــه  تــا 

) یایس، 1394: 226؛ رضس، 1390: 84(

تــا کــس ز یــع یعکشــس و غایــت نــاز. 22

) یایس، 1394: 226؛ رضس، 1382: 177(

خســتگس  م. 23 هــع  یعهــم  تــو  ی  کار  در 

) یایس،  1394: 227؛ رضس، 1382: 190(

پلشــم. 24 آیــف  تــو  غــم  روم،  کــه  هعجــا 

) یایس، 1394: 229؛ رضس، 1390: 88(

بنشــلنم. 25 گوشــه  ی  بــه  دیــس  هعکــه  بــا 

) یایس، 1394: 230؛ رضس، 1382: 178(

26( ردتلــم هــز ر حســعت  دــزون بُعدیــم. 26

) یایس، 1394: 231؛ رضس، 1382: 178(

کهــن. 27 یــار  حــق  دع یــوش  کــعده   ی 

) یایس، 1394: 232؛ رضس، 1390: 88(

دشــمن. 28 شــادی  یســتمنف  دل  بــاز  ی 

) یایس، 1394: 233؛ رضس، 1382: 190(

یــن. 29 وداپلشــۀ  دل  بــود  ی  هعگــز 

) یایس، 1394: 233؛ رضس، 1382: 179(

در  و. 30 بــع  نشــف  بــار  یــع   هلــچ  چــون 

) یایس، 1394: 233؛ رضس، 1382: 179(

تــو. 31 تو ننــف  ز  هعچــه  یس گوینــفم 

) یایس، 1394: 234؛ رضس، 1390: 92(

ــوی. 32 ــت بگ ــوی  ی ــه در ــع  چ ــم ت ــون دل در خ

) یایس، 1394: 235؛ رضس، 1382: 179(

آورده. 33 زیــع  بــه  یــع   غمــت  دیــت   ی 

) یایس، 1394: 235؛ رضس، 1390: 92(

 ی  ز تــو بــه صــف زبــان یــع  ر ی گیــه. 34

) یایس، 1394: 235؛ رضس، 1382: 190(

ربارلات شمارۀ 8، 10، 17، 22 و 25 در یجمورۀ  رزشمنف 

نزهة المجالس نلز به نام رضس نلشابوری  یت )شعو نس، 1366: 

236، 567، 514( و  ین خود تأکلفی  یت بع بطالن  نتساب  ین 

ربارلات به  یایس هعوی.

یه دقعه  ز ربارلات باال، رالوه بع رضس نلشابوری، به 

شارع ن دیگع هم ینسوب  یت و در شمار ربارلات یعگعد ن 

یحسوب یس شود: ربارس 18، در دیوان شمس طبسی دیفه 

یس شود )طبسس، 1343: 130(؛ ربارس 19 در دیوان سیّد حسن 

غزنوی هم هست )غزنوی، 1362: 335( و ربارس 20 به  نوری 

هم ینسوب  یت )یلع دّیس، 1394: 184(.

رشوه  به  دلف ر  د نشگاه:  نسخۀ  ربارس   40 آن  یکس  ز 

نزهة  در   ،)217  :1394 ) یایس،  نلست  که  خوش زبانس  یت 

 :1366 )شعو نس،  قطب  لفین  هعی  یت  به  یم  المجالس 

356(. با توجه به  ینکه نزهة المجالس در نلمۀ قعن هفتم و در 

یعزیلنس دور  ز ز دگاه و زیستگاه  یایس هعوی تفوین شفه، 

 حتمال آشنایس جمال خیلل شعو نس، گعدآورنفۀ آن کتاب، با 

شعع  یایس هعوی بسلار  نفک  یت. 

نکتۀ یهمس که در  ین یال ها دیفه  م، آن  یت که با نشع 

هع  ثع ینظوم، رالوه بع  حلای یک یتن که  یعی خوشاینف و 
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بایسته  یت، در بحث  شعار یعگعد ن و یشتعک و یختیط، 

شماری  ز یشکالت به یشکالت پلشلن  دزوده یس شود و 

نادیفه گعدتن زحمات یصححلن  ینزلۀ  به  نکات،  ذکع  ین 

یحتعم  ین کتاب ها نلست؛ بیکه کمک به پاالیش دو وین 

شعع   ز  شعار دخلل  یت. 

تن  ع

 یایـس هـعوی )1394(. دیـوان امامـی هـروی. بـه کوشـش ـ 

رصمت خوئلنس. تهع ن: یعکز پژوهشس یلع ث یکتوب.

رضس  لفین نلشـابوری )1382(. دیوان رضی الدین نیشـابوری. ـ 

تصحلح  بو لفّل وزیعنژ د. یشهف:  نتشار ت یحقق.

بازیادتـۀ ـ  » شـعار   .)1390( نلشـابوری  رضس  لفیـن 

رضس  لفیـن نلشـابوری«. تصحلـح  دشـلن راطفـس. متـون 

ایرانـی، ددتع یکم، تهع ن،  نتشـار ت کتابخانۀ یجیس شـور ی 

 یالیس: ص44- 100.

شـعو نس، جمـال خیلـل )1366(. نزهة المجالـس. به تصحلح ـ 

یحمف یلن ریاحس. تهع ن: زو ر.

طبسـس، شـمس  لفین یحمف )1343(. دیوان شـمس  طبسـی. ـ 

به  هتمام تقس بلنش. یشهف:  نتشار ت زو ر.

رّـف )1389(. دیـوان عضد. تحقلق و تصحلـح ریلعضا قوجه ـ 

ز ده. تهع ن:  نتشار ت کتابخانۀ یجیس شور ی  یالیس.

رودـس، یحمـف )1335(. لبـاب االلبـاب. بـه کوشـش یـعلف ـ 

نفلسس.  تهع ن: کتابفعوشس  بن یلنا و کتابخانۀ ریمس.

غزنـوی، یـلضف حسـن )1362(. دیوان سـیّد حسـن غزنـوی. به ـ 

تصحلح یفرس رضوی. تهع ن:  نتشار ت  یاطلع.

دخـعی هـعوی )1366(. دیـوان فخـری هـروی. بـه کوشـش ـ 

 حمف کعیس. تهع ن: تاالر کتاب.

کاشـانس، تقس  لفیـن. خالصـة االشـعار و زبـدة االفـکار. ـ 

هنـف،  رحمـت  چشـمه  کتابخانـۀ   84 شـمارۀ   دیـتنویس 

به خط یؤلف.

یلع دّیس، یـلضف ریـس )1374(. »دوریـت ره تا آدتـاب: نقفی ـ 

در بـاب تصحلـح دیـو ن ركن  لفیـن قمس«.  نشـر دانش، یـال 

15، ش4، خعد د و تلع 1374: ص 39-34.

ــــــــــــــ )1393(. »ربارلـات یؤیـن یـزدی در دیـو ن ـ 

صایـت  صفهانـس«. گـزارش میـراث، دورۀ دوم، یـال هشـتم، 

 :1393 ـ  یـفنف  آذر )ش67-66(،  ششـم  و  پنجـم  شـمارۀ 

ص55-53.

ــــــــــــــ )1394(. ُجنـگ رباعـی، بازیابـس و تصحلح ـ 

ربارلات کهن پاریس. تهع ن: یخن.


