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بریدباتحق ق

یهستس گنجوی، یکس  ز ربارس یع یان نایف ر زبان داریس 

 یت. دربارۀ زنفگس  و  طالرات بسلار  نفکس د ریم و  ز 

در  و یط یفۀ ششم هجعی یس زیسته  که  بعیس آیف  قع ین 

 یت. در ینابع حفود ۳00 ربارس به  یم  و نقل شفه  یت 

که یک یوم آن یمکن  یت  ز  و باشف.  ین شععها  غیب در 

ُجنگ ها و یجموره های  دبس به  یم  و نقل شفه و تعف د 

زیادی  ز آنها یلان یهستس و دیگع شارع ن یشتعک  یت. 

بع یاس زنفگس  و و یناظع تش با  یلع  حمف، پسع خطلب 

گنجه که خود  ز شارع ن قفیم  یت و همسع یهستس گنجوی 

پنف شته یس شود، د یتان یهستس و  یلع  حمف در یفه های 

هفتم و هشتم هجعی شکل گعدته  یت و یؤلِف آن ر  جوهعی 

زرگع یس د ننف )رک. یستودس، 1۳6۲: ۷1۸؛ دولتشاه، 1900: 1۲0(. 

 وللن تالش بع ی گعدآوری ربارلات یهستس گنجوی، به 

 هتمام یعحوم طاهعی شهاب صورت گعدت و کتاب  و که 

تحت رنو ن دیوان مهستی گنجوی در یال 1۳۳5 ینتشع شف 

و به چاپ یوم هم ریلف )1۳۴۷ش(، یشتمل بع 169 ربارس 

یهستس،  غیب  نقل  شعار  در  شهاب  طاهعی  ینبع   یت. 

آنها  بوده  یت،  یا در یلان  تذکعه ها و یجموره های جفیف 

ـ یه دقعه  ز ُجنگ های قفیم هم به چشم یس خوَرد.  ز جمیۀ  دو

 ین ُجنگ ها، یجمورۀ  شعار شمارۀ 900 کتابخانۀ یجیس 

ه 
ُ
 ن
ً
 یت که در یفۀ هشتم هجعی دع هم آیفه و در آن صع حتا

ربارس به  یم یهستس گنجوی آیفه  یت. طاهعی شهاب در 

پانوشت های کتاب خود، در دو یورد به  ین دیتنویس  شاره 

کعده  یت )یهستس گنجوی، 1347: ۳۲، ۳5(؛  یا همانطور که نشان 

خو هلم د د، حف قل یأخذ ده ربارس دیگع دیوان مهستی گنجوی 

هم هملن دیتنویس بوده  یت.

 ز آنجا که دیوان مهستی گنجوی پلشتاز بعریس های  دبس 

در یورد  ین بانوی ربارس یع  به شمار یس رود، خو ه ناخو ه یورد 

 یتناد بسلار  ز یحققان قع ر گعدته  یت. حتس کتاب مهستی 

زیبا  ثع دعیتس یایع،  یع ن شناس یوئفی، با همه وزن ریملش، 

ت دیتعیس نف شتن رایۀ یحققان  یع نس به  صل کتاب، 
ض
به ری

بع  نتو نست جایگزین  ین  ثع گعدد. طاهعی شهاب رالوه 

ررایت نکعدن شلوۀ ریمس در گعدآوری آثار پع کنفۀ شارع ن 

بس دیو ن و بس دقتس در رونویسس  ز ینابع یورد رجوع خود، به 

بسلاری  ز ینابع دیت  ول هم دیتعیس نف شته  یت.

بعّس  نتساب های نادریت که یعحوم طاهعی شهاب در 

کتاب خود بنلان نهاده، یطابق شلوۀ یعضلۀ  غیب جوینفگان و 

پژوهشگع ن، در ینابع بعفی هم بفون و ریس صحت و یقم 

آنها تکع ر شفه  یت. در  ینجا بع ی  ینکه یعنخ بنلان های خطا 

ده دقعه  ز ربارلات  به  در پژوهش های  دبس ر  نشان دهلم، 

ینسوب به یهستس گنجوی، که نخستلن بار  ز کتاب یعحوم 

شفه  نف،  شاره  یطالعات  دبس  رعصۀ  و رد  شهاب  طاهعی 

یس کنلم و رد آن ر  در یتون بعفی پس یس گلعیم.

تصویع ضملمه رکس دو صفحه  ز دیتنویس شمارۀ 900 

کتابخانۀ یجیس شور ی  یالیس ر  نشان یس دهف.  ین دیتنویس 

 رزشمنف، یجموره  ی  ز  شعار شعع ی قفیم  یت که به تخملن 

در نلمۀ  ول یفۀ هشتم هجعی دع هم آیفه  یت. نسخۀ کتابخانۀ 

در  نخست  خلام،  ربارس  ز  شش  د شتن  ت 
ض
به ری یجیس، 

یطالعات یعبوط به ربارلات خلام یورد توجه قع ر گعدت )رک. 

ه ربارس 
ُ
ت  شتمال بع ن

ض
یلع دّیس، 1382: 111-11۴(. یپس، به ری

به نام یهستس، در شمار ینابع قفیم  شعار  ین بانوی ربارس یع ی 

نلز جای گعدت. همانطور که در تصویع دیفه یس شود، در صفر 

صفحۀ شمارۀ 5۲0  ین نسخه، ربارلس  ز یهستس آیفه  یت. 

یپس گعدآورنفه، ربارس دیگعی ر  با رنو ن »لغلعه« )صحلح: 

 »
ً
لغلعها( نقل کعده و در دنبالۀ آن، 9 ربارس دیگع با رنو ن » یّا

َسخ خطس 
ُ
قع ر گعدته  یت.  ین رناوین بع ی هع یحققس که با ن

یعوکار د رد روشن یس کنف که دقط ربارس  ول یتعیق به یهستس 

گنجوی  یت و ده ربارس بعف  ز شارع یا شارع ن ناشنایس غلع 

اسیّداعلیام وافضلی

alimirafzali@yahoo.com

یو دباه ادوایدباینب اک داینب

مأخذاشمدریاازاانتسدیدتاغلطابراریدع دتا
مهستیاگنجنی
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بریدباتحق ق شهاب  صل  طاهعی  یعحوم  که  نمس د نلم  یا   ز  ویت. 

دیتنویس ر  دیفه یا دعد دیگعی ربارلات  ین نسخه ر  بع ی 

 و نویسانفه  یت؛ هع چه هست، وی آن ده ربارس دیگع ر  نلز، 

گذ شته  گنجوی  یهستس  حساب  به  نسخه،  نصض  بعخالف 

 یت. ین یصع ع نخست  ین ده ربارس ر   ینجا یس نویسم:

ا1 چــون نلســت ز هعچــه هســت جــز بــاد به دیــت.

)یهستس، 1۳۴۷: ۳۳؛  یفهللا یف، 199۲: 65؛ یحع بس، 1۳۸۲: 1۷6(

ا2 چــون بــاد کــه هــع زیــان ز یــویس بجهــف.

)یهستس، 1۳۴۷: ۴۲؛  یفهللا یف، 199۲: ۷1؛ نوز د، 1۳۷۷: 10۷؛ 

یحع بس، 1۳۸۲: 190(

ا3 چــون خــاک زیلــن  گــع رناکــش باشــس.

)یایع، 196۳: ۳5۲؛ یهستس، 1۳۴۷: 6۸؛ همو، 19۸5: ۸۸؛ همو، 1۳۷1: 119؛  

 یفهللا یف، 199۲: 5۷؛ نوز د، 1۳۷۷: 15۷؛ یحع بس، 1۳۸۲: ۲09(

ا4 جــان کــو بــه تــن آبــاد بــود، هلــچ بــود.

)یهستس، 1۳۴۷: ۴۳؛  یفهللا یف، 199۲: ۷۳؛ نوز د، 1۳۷۷: 105؛ 

یحع بس، 1۳۸۲: 1۸6(

ا5 چشــمم چــو بــع آن رــارض گیگــون  دتــاد.

)یهستس، 1۳۴۷: ۴۳؛ همو، 19۸5: ۲۴؛ یفهللا یف، 199۲: ۷۳؛ نوز د، 1۳۷۷: 

91؛ یحع بس، 1۳۸۲: 1۸0(

ا6 یــادم. نــه  ی  ز  دور  نفســس  جانــا! 

)یهستس، 1۳۴۷: 56؛  یفهللا یف، 199۲: ۷5؛ نوز د، 1۳۷۷: 1۲۷؛ 

یحع بس، 1۳۸۲: 19۷(

ا7 ــوش د رد. ــس خ ــه دل ــس ک ــع آن ک ــه ه ــا! ن جان

)یهستس، 1۳۴۷: ۴۳؛ همو، 19۸5: ۲۷؛  یفهللا یف، 199۲: ۷۳؛ نوز د، 1۳۷۷: 

9۲؛ یحع بس، 1۳۸۲: 1۸۲(

ا8 خلــزد. بس نو یــس  ز  دل  غــم  جانــا! 

)یهستس، 1۳۴۷: ۴۴؛ نوز د، 1۳۷۷: 96؛ یحع بس، 1۳۸۲: 1۸۴(

ا9 ــت. ــس پنف ش ــن ک ــن  ی ــکلن ی ــا! دل یس جان

)یهستس، 1۳۴۷: ۳۳؛  یفهللا یف، 199۲: 65؛ نوز د، 1۳۷۷: ۸0؛ 

یحع بس، 1۳۸۲: 1۷۷- 1۷۸(

ا10 چــون در دلــت آن بــود کــه گلــعی یــاری.

)یهستس، 1۳۴۷: 6۷؛ نوز د، 1۳۷۷: 15۷؛ یحع بس، 1۳۸۲: ۲0۸(

یعلن  لفین یحع بس همۀ  ین ده ربارس ر  در بخش یوم کتاب 

دربعد رنفۀ  بخش،  کعده  یت.  ین  نقل  گنجه ای  مهستی 

ربارلاتس  یت که دقط در کتاب های یعاصع ن به  یم یهستس 

دیفه یس شود. جا گعدتن  ین ده ربارس در  ین بخش کتاب 

یحع بس، خود به تنهایس گویای همه چلز  یت. دعیفون نوز د 

ه دقعه و یعفهللا  یفهللا یف در کتاب 
ُ
در کتاب مهستی نامه ن

اشعار منتخب مهستی خجندی، هشت دقعه  ز آنها ر  نقل 

کعده  نف. ردائلل حسلنوف در رباعیات مهستی گنجوی )که 

گزیفه  ی  ز ربارلات یهستس  یت( یه ربارس، و دعیتز یایع در 

مهستی زیبا و یهلیس خو نساری در رباعیات حکیمه مهستی 

دبیر هع کف م یک ربارس  ز ربارلات باال ر  آورده  نف؛  ین در 

حالس  یت که جز در عرفات العاشقین در هلچ یأخذی، چه 

ُجنگ ها و یجموره ها و چه تذکعه های شعع ،  ین ده ربارس 

به  یم یهستس گنجوی نقل نشفه  یت. بنابع ین،  تکای بلشتع 

یؤلفلن یادشفه به کتاب طاهعی شهاب بوده  یت.  ین یورد 

نشان یس دهف که بس دقتس یک یؤلف چگونه یس تو نف جمعس 

 ز پژوهشگع ن ر  به خطا بلفکنف.  وحفی )1۳۸۸: 5/ ۳۴60( 

 یأخذ یایع 
ً
ربارس یوم ر  جزو  شعار یهستس آورده و  حتماال

و یهلیس خو نساری  ین  ثع بوده  یت.

نکتۀ دیگعی که ذکع آن  ز خالس  ز لطف نلست، دریورد 

شکل تنظلم ربارلات در  دیتنویس شمارۀ 900 کتابخانۀ یجیس 

 یت.  ین دیتنویس که داضل  رجمنف نجلب یایل هعوی آن ر  

»یفلنۀ نوح« نایلفه  یت، در بخش پایانس )ص551-509(، 

د ر ی ۲5۸ ربارس  یت که بع یبنای حعف آغازین ربارس ها 

تنظلم  لفبایس شفه  نف.  ین نوع تنظلم که در دو وین و یجموره های 

قفیم بسلار نادر  یت، خود ر هنمای خوبس بع ی یحققان  یت. 

در تصویع صفحات 5۲0 و 5۲1 نسخه که ضملمۀ یقاله  یت، 

همگس ربارلات با حعف ج/چ آغاز یس شونف و  ین خود نشانه  ی 

 یت که همۀ  ین ربارلات نمس تو نف  ز شارعی و حف باشف.  لبته 

تنظلم  لفبایس ربارلات در یک یوضع به هم خورده )ص5۳1( که 

ت آن هم یس تو نف جابه جایس  ور ق دیتنویس باشف و هم 
ض
ری

یهل  نگاری یا ناگزیعی کاتب )یا هع دو(.  ین شکل تنظلم و  ین 

خطا یحتاج بعریس دقلق تع نسخه  یت و شایف بتو نف یا ر  

ف.
َ
درباب تعللن قفیت و  صالت نسخه یاری ریان

مندیع:

ـف پلشـگفتار( )1992(. ـ 
ِّ
ـب و یؤل

ِّ
 یـفهللا یف، یـعفهللا )یعت

مهستی خجندی، اشعار منتخب. دوشنبه: رعدان.
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یـن )1388(. عرفـات العاشـقین و ـ بریدباتحق ق
ض
 وحـفی بیلانـس، تقس  لف

عرصـات العارفین. به تصحلح یـلضف یحسـن ناجـس نصعآبادی. 

تهع ن:  یاطلع.

دولتشـاه یـمعقنفی )1900(. تذکرةالشـعراء. به  هتمـام  دو رد ـ 

بع ون. للفن: بعیل.

یایع، دعیتز )1963(. مهسـتی زیبا. ویسـبادن: شـعکت یـهایس ـ 

 نتشار ت دع نتس  شتاینع. 

یایـل هـعوی، نجلب )1390(. »یـفلنۀ نوح«. گـزارش میراث، ـ 

یال پنجم، ش ۴۸-۴۷: 15-11.

یحع بـس، یعلن  لفین )1382(. مهسـتی گنجـه ای: بزرگ ترین ـ 

زن شاعر رباعی سرا. تهع ن: توس.

به تصحلـح ـ  گزیـده.  تاریـخ   .)1362( حمـفهللا  یسـتودس، 

ربف لحسلن نو یس. تهع ن:  یلعکبلع. 

یهسـتس گنجـوی )1347(. دیـوان مهسـتی گنجـوی. به  هتمام ـ 

طاهعی شهاب. تهع ن:  بن یلنا.

ــــــــــــــ  )1985(. رباعیات مهسـتی گنجـوی. ردائلل ـ 

حسلنوف. باکو: یازیچس.

ــــــــــــــ  )1371(. رباعیـات حکیمـه مهسـتی دبیـر. ـ 

 حمف یهلیس خو نساری. تهع ن:  نتشار ت  یع ن.

یلع دّیس، یـلضف ریـس )1382(. رباعیات خیـام در منابع کهن. ـ 

تهع ن: یعکز نشع د نشگاهس. 

نوز د، دعیفون )1377(. مهستی نامه. تهع ن: دنلای نو.ـ 


