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Abstract
The correction of Divan-e-Nizamoddin Astarabadi have been published by the Library,
Museum and Document center of Iran Parliament. Nezam is a powerful poet of the 9
and 10th century. He has a particular interest in the Iraqi style of poetry, in particular,
Salman Savighi, Khaghani and Anwari. Because he had already told the brainchild, his
poems are ambiguous and mysterious that remind Hindi style. He is one of the poets
who changed the style from Iraqi to Isfahani. He praised Imam Ali (AS) and other Shia
Imams. He was particularly interested in Shi’a literature. These poems have established
his position in ritual literature. Especially since he lived in the days before Safavid
Dynasti. Regarding the co-authors of this work and thanks for the efforts they have
made, we have reviewed the correction of this book in this article. Due to the religious
content of the book, and its affiliation with the Shia literature expected more time was
spent to correct this book to be more precise. Tips were found in the analysis of this
correction along with comparing it with handwritten notes. That is subject of this
research. The major drawbacks of this book are: the book's introduction is incomplete;
there is no scientific way to correct the text; they have made a mistake in choosing the
correct words from the manuscripts; they have not taken into account the meaning of
correction; very spelling and print carelessness and deleting poems. The book does not
have odes list. Book poems do not have row numbers. The title of the book does not
represent its content. It did not refer to Saadatnameh Masnavi and Dastur-e-Moamma.
Keywords: Divan-e-Nizamoddin Astarabadi, Criticism of Correction, Correction
Method
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چکیده
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی در سال  3113تصح یح دیحوان نظحا اسحترابادی را منتشحر کحرد بحا

احترا به تص یحکنندگان و سپاس از زحمات انان برای معرفی این اثر به جامعة علمی ،در این مقاله تص یح این دیحوان
نقد میشود درونمایة این اثر ،دینی است و با ادبیات شیعی (پیش از دوران صفویه) ارتبحا دارد بحه یمحین سحب

انتظحار

میرود تص یحکنندگان با گذاشتن وقت بسیار ،این تص یح را با دقتی ستودنی به انجا رسانده باشحند مسحۀلة اصحلی ایحن
پژویش بررسی شیوۀ تص یح و ارائة کاستییای اثر است تا شاید در چاپ بعدی زدوده شود یمچنحین نشحاندادن مبنحایی
برای کاریایی از این دست است تا تص یحکنندگان دیگر ،چنین خطایایی را تکرار نکنند با بررسی ایحن تصح یح و مقابلحة
ان با نسخهیای خطیای که تص یحکنندگان از ان بهره بردهاند ،نکتهیای درخور توجهی بحه دسحت امحد مهح تحرین انهحا
عبارتاند از :نایماینگی عنوان کتاب با م توا و اشارهنکردن به مثنوی سعادتنامه و دسحتور معمحا ،نقحص مقدمحه ،نداشحتن
روش علمی در شیوۀ تص یح ،ترجیحیای نادرست در نسخهبدلیا ،بیدقتییای بسیار امالیی و انشایی و چاپی ،بیتوجهی
به معنا در تص یح ،افتادگییای ابیات ،نداشتن فهرست قصاید ،نداشتن شمارۀ ابیات در قصاید و قال یحای دیگحر شحعری،
ارجاعیای ناقص در متن و پاورقی ،بیان مطال

تاریخی بدون پایة علمی ،تسحلطنداشحتن بحه معنحای محتن ،پایبنحدنبودن بحه

ارزش گذاری نسخهیا ،معنینشدن واژه یحای نااشحنا بحرخالن انچحه در مقدمحه گفتحه شحده اسحت ،ححذن کمحابیش یمحة
نسخهبدلیا و اوردن سلیقهای بعضی از نسخهبدلیا با اشتباه ،نااشنایی تص یحکنندگان با شیوۀ نگحارش کاتبحان و درنتیجحه
خوانشیای نادرست ،توجهنداشتن به وزنیای عروضی در خوانش اشعار و خطایای خوانشحی اشحکار ،افتحادگی واژهیحا،
مشخصنبودن ابیات تضمینشده ،تکراری چاپشدن ابیات و مصراعیا ،اشفتگی پاورقییا در ارجاع به نسخهبدلیا
واژههای کلیدی
دیوان نظا الدین استرابادی ،نقد تص یح ،شیوۀ تص یح

 استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه فرینگیان ،تهران ،ایران (نویسنده مسؤول)
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مقدمه
یریک از اثار نوشتاری که از پیشینیان بازمانده است ،مانند حلقهای از زنجیرۀ تمدن و فرینح

ایحن مرزوبحو اسحت

اگر تص یح بر مبنای اصول و قاعدهیای علمی استوار باشد ،میراث نوشتاری را میتوان زنده نگاه داشت یمچنین بحرای
کاملکردن زنجیرۀ علمی و شناخت درست تر از فرایند دگرگحونی در زمینحة زبحان و ادب فارسحی گحامی محؤثر برداشحته
می شود برای به دست اوردن این خواسته باید متون تص یحشده ،درخور اعتماد باشند تا پژویشگران بتوانند با اطمینحان
بسیار در پژویش یای خود به این منابع تکیه کنند این ضرورت بهویژه در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی بیشحتر احسحاس
می شود زیرا یریک از این متون ،گوشه ای از ساختار و تاریخ دگرگونی زبان و ادبیات فارسحی را نیحز نشحان محیدینحد
ضرورت دستیابی به این امر مه  ،انگیزهای برای بررسی دیوان نظا استرابادی بود تا کاستییا و قحوتتیحای ان بحه ایحل
پژویش نمایانده شود
نظا از شاعران توانمند در قرن نه و ده یجری است که اشعار ارزشمندی در حوزۀ ادبیات ایینی سروده است او بحه
شاعران سبک عراقی بهویژه سلمان ساوجی و خاقانی و انوری توجه ویژهای دارد البته به سب

پیشینة معماگویی ،ابیات

مبه و معماگونة بسیاری دارد که یاداور اشعار سبک یندی است درواقع نظا را از شاعرانی میتوان دانسحت کحه راه را
برای دگرگونی سبک عراقی به یندی یموار کردند عالقة ویژۀ نظا به ادبیات شیعی و ستایش اما علی(ع) و ائمة دیگحر
شیعه ،جایگاه او را در ادبیات ایینی استوار میکند بهویژه انکه در روزگار پیش از صفویه میزیسته است
معرفی کوتاه شاعر

نظا الدین بن حسین بن مجدالدین استرابادی از شاعران سدۀ نه و اوایل ده یجری است (دیباچة نسخة خطی دستور
معما)  3در تذکرهیا از او با عنوانیای موالنا نظا الدین استرابادی و نظا معمایی و نظا استرابادی یاد شده اسحت نظحا

ت ت تأثیر اوضاع ادبی روزگار ،به معماگویی گرایش یافت و به نظا معمایی مشهور شد رسالهای نیز با عنحوان دسحتور
معما نوشت اما با ظهور امیرحسین معمایی ،نظا و دیگران سحپر افکندنحد  2بعحد از ان بحه قصحیدهسحرایی روی اورد او
مدتی در یرات ،مرکز سیاسی و ادبی روزگار ،در خدمت سلطان حسین میرزا معرون به سلطان حسین بایقرا بحود و بحه
وزیر دانشمند و ادی

او امیرعلیشیر ،متخلص به نوایی ،ارادت ویژهای داشت مدتی بعد به زادگایش بازگشت او بحرای

گذران زندگی ،حاکمان استراباد را میستود و افزونبر ان ،به منقبتگویی پیامبر و ایل بیحت نیحز محیپرداخحت در ایحن
شیوه از دیگران پیشی گرفت و بسیار نا اور شد بهگونهایکه بیشتر تذکرهیا او را شاعری معرفی میکنند کحه فقحط ایحل
بیت را ستوده و جز ان شعری نگفته است  1در پایان عمر تنها به این نوع شعر بسنده کرد در سال  139یجحری مثنحوی
حماسی دینی به نا سعادتنامه 4سرود موضوع ان ،زندگی پیامبر و مبارزهیای اوست سلیمان و بلقیس ،مثنوی دیگحری
است که نسخهیای ان حفظ نشده است نظا الدین استرابادی در سال  125قمری در استراباد از دنیا رفت

5

پیشینة پژوهش
علی حیدری یساولی در مقالة «دیوان نظا یا دیوان بینظا » به نقد این چاپ پرداخت و نکتهیای ارزشمندی را بیحان
کرد او با ذکر مقدمهای که شاعر بر دیوان خود نوشته (این مقدمه فقط در دستنحویس کتابخانحة ملحی بحه شحمارۀ 2534
موجود است) ،کاستی چاپ مجلس را جبران کرد یمچنین به م توای دیوان نیز توجهی کلی داشت و برخی نکتحهیحا و
افتادگی ابیات و تص یح یای نادرست را بیان کرده است (یساولی )44 :3112 ،او در مقالة «خون ایحن دیحوان کحه را بحر
گردن است؟» با معرفی کهنترین دستنویس دیوان نظا و مقایسة اشعار این نسخه با نمونة چحاپی مجلحس ،نکتحهیحای
مهمی را ارائه کرد که تالشی ستودنی است (یمان)66 :3114 ،

نقد دیوان نظا الدین استرابادی (قصاید)
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روش پژوهش
در این مقاله ،ساختار کلی نسخة چاپی مجلس ،روش تصح یح و توضحی ات مقدمحه نقحد شحده اسحت نسحخهیحای
خطیای که تص یحکنندگان استفاده کردهاند با متن چاپی مقایسه شد و نکاتی به دست امد که بحه دو بخحش «نقحد کلحی
دیوان و مقدمه» و «ایرادیای تص یح متن» تقسی میشود البته به سحب

بسحیاربودن شحواید پحژویش ،فقحط نکتحهیحای

مربو به بخش قصاید در این مقاله ارائه شده است
معرفی کوتاه نسخههای خطی
نسخة اساس
این نسخه به شمارۀ  926در مخزن کتابخانة شمارۀ دو مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود عبداهلل کاتح

ان را

در سال  167یجری ،یعنی کمابیش  40سال بعد از وفات شاعر با خط نستعلیق خوش در  317برگ نوشحته اسحت ایحن
یمان نسخة کتابخانة مفتاح است که در فهرستوارۀ دنا جداگانه معرفی شده است زیرا در صف ة اول ،مُهر کتابخانة دکتحر
مفتاح مشایده می شود این نسخه ،دو بخش دارد :بخش نخست تا صف ة  51که تنها شامل قصاید است و مضامین انها،
مدح و منقبت ائمه و دعوت به درویشی و دوری از دنیاست بخش دو از صف ة  51تحا پایحان نسحخه اسحت یعنحی تحا
صف ة  317ادامه دارد این بخش افزونبر قصاید مذیبی و زایدانه ،دربردارندۀ قصاید و ترکی بندیایی در سحتایش امیحر
علیشیر و بزرگان دیگر است (دانشپژوه و علمی انواری ،3159 ،ج)70 :2
نسخة «د»
این نسخه به شمارۀ  26در مخزن کتابخانة سازمان دیخدا نگهداری میشود بعد از نسخة اساس نزدیکتحرین نسحخه
به زمان شاعر است و شامل قصاید مدحی و مذیبی است و کمابیش نسخة کاملی است از نظر موارد اختالن به نسحخة
اساس نزدیکتر و گایی ص یحتر از ان است برپایة تاریخی که کات

در پایحان دیحوان اورده ،در سحال  3002یحا 3001

نوشته شده است و  207برگ دارد مشکل اصلی این نسخه ،پراکندگی صف ات کتاب است این اثر بسحیار بحدون دقحت
ص افی شده ،بهطوریکه پیدرپیبودن صف ات رعایت نشده است و گاه ادامة قصیدهای در جای دیگری میاید
نسخة «ل»

این نسخه به شمارۀ  2534در مخزن کتابخانة ملی نگهداری میشود و در مجموعهای قرار دارد که دربردانحدۀ دیحوان
نظا و برادران او (طایری و مهدی) است این نسخه با خط نستعلیق خوش و به گمان بسیار در سدۀ  32به دست کاتبی
نامعلو نوشته شده است این اثر تنها نسخهای است که سخنان نظا به نثر در ان امده است (انوار ،3141 ،ج)35 :6
نسخة «ج»
این نسخه به شمارۀ  31191در مخزن کتابخانة شماره یک مجلس شورای اسالمی نگهحداری محیشحود م مدحسحن
مکت دار ان را در  313برگ در  24ربیع االول  3065قمری نوشته است این نسخه فقط قصاید را اورده که بیشحتر انهحا
در منقبت ائمه است و بسیاری از قصاید مدحی بزرگان را ندارد بنابراین نسخة کاملی نیست این نسحخه بسحیار قحدیمی
است اما با بی دقتی بسیاری نوشته شده است و با نسخة اساس اختالنیای بسیاری دارد از نادرستییحای امالیحی نیحز
خالی نیست (صدرایی خویی ،3177 ،ج)213 :17
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نسخة «س»
این نسخه به شمارۀ  175/2در کتابخانة مدرسة عالی شهید مطهری (سپهساالر) نگهداری میشود و با خحط نسحتعلیق در
سدۀ  33یجری نوشته شده است فقط قصاید مذیبی و زایدانه را دارد و در بیشتر موارد بحا نسحخة اسحاس منطبحق اسحت
گایی بیتیا را ناقص نوشته یا جای واژهای را خالی گذاشته است (حدائق شیرازی و دانشپژوه ،3135 ،ج)671 :2
نسخة «مج»
این نسخه به شمارۀ  1406در کتابخانة مجلس شورای اسالمی نگهداری میشحود تحاریخ نگحارش ان  35شحعبان 3223
یجری است تنها قصاید را در بر میگیرد و  11برگ دارد این اثر متأخرترین نسخه است دقت امالیی خحوبی دارد حتحی
تشدیدیا و نقطهیا را رعایت کرده است البته از میان قصاید بیشترین حذن را دارد (حافظیان بابلی ،3199 ،ج)331 :10
نقد تصحیح
نقد کلی دیوان و مقدمه (از آغاز تا صفحة )64
عنوان روی جلد «دیوان نظا استرابادی» است اما افزونبر دیوان ،مثنوی سعادتنامه و رسالة دستور معمحا را نیحز در
بر دارد این دو اثر حج باالیی (سعادتنامه 600 :صف ه) دارنحد و بهتحر بحود در مجلحدی جداگانحه چحاپ محیشحد یحا
دستک بر روی جلد با اشاره به این م توا ،عنوان بهتری مانند «کلیات اشعار» انتخاب میشد
بعد از فهرست مطال

و مقدمه ،برپایة رس دیوان یای چاپی انتظار می رود فهرست قصاید نیز دیده شود امحا چنحین

فهرستی ،در مقدمه و در پایان کتاب وجود ندارد بنابراین تالش برای یک نگاه کلی به دیوان و خواندن مطلحع قصحاید و
اگایی از حج یر قال

شعری ،تالشی بیثمر است

ارجاعیای ناقص کتاب یمهجا دیده میشود برای مثال:
الف) صف ة اول مقدمه در پاورقی به کتاب یای مجالس المؤمنین و تاریخ ادبیات ایران از ادوارد بحراون ارجحاع داده
شده است اما در کتابنامه این دو کتاب معرفی نشدهاند یمین کتابنامة ناقص بعد از حرن «س» ادامه نحدارد و گویحا
فراموش شده است که ادامة ان به نسخة چاپی افزوده شود
ب) در صف ة  ،32پاورقی 3به خالصهاالشعار ارجاع داده شده است اما معلو نیست این منبع ،چاپی است یا نسخة
خطی در کتابنامه نیز نامی از خالصهاالشعار نیست

ج) صف ة  ،31بند سو به خالصهاالخبار و محثثرالملو

از میرخوانحد ارجحاع داده شحده اسحت امحا ایحن دو اثحر در

کتابنامه معرفی نشدهاند
د) در صف ة  22سطر سو نوشته است« :باتوجهبه اینکه سلطان حسن میرزا در سال 135ق فوت کحرده اسحت» امحا
درواقع سلطان حسین در سال  133یجری درگذشته است (خواندمیر ،3161 ،ج 331–330 :4صفوی)39-36 ،3191 ،
هـ) ارجاع پاورقی  2در صف ة  25به سلطان حسین بایقراست و چنین نوشته شده است« :پسر شایرخ (»)133-924
که این ،تاریخ تولد و مرگ سلطان حسین است نه شایرخ از سوی دیگر سلطان حسین فرزند شایرخ نیست
و) صف ة  27در پاورقی  3چنین امده است« :حبی السیر ،ص »311یعنی بدون ذکحر مجلحد ،شحمارۀ صحف ه اورده
شده حال انکه این مطل

در جلد چهار این کتاب امده است
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غلط امالیی
«عالیجناه»= «عالیجاه» (نظا الدین استرابادی)27 :3114 ،
غلطهای انشایی
صف ة  26پاورقی 3سطر « :3در زمان یعقوب ،کشمکش یای سادات که در زمان اوزون حسن تحا ان زمحان اسحتمرار
یافته بود » درست ان ،عبارت است از« :از زمان اوزون حسن »
صف ة  12سطر « :35خواجه فخرالدین بتکچی از بزرگان این خاندان بود که در سحال  915تحا 911ق گرفتحار ححبس
میشود » درست ان ،عبارت است از« :از سال  915تا »911
برداشتهای نادرست از اشعار
در صف ة  17سطر  31و  34چنین نوشته شده است « :در منزل اول به فرشتهای زیبا برمیخورد که پیک سریعالسیر
پیامبر است » حال انکه منظور شاعر ،حضرت علی(ع) است:
بـود پیک سـریعالسّـیرِ آن شــاه فــلکمَسـند

که پـیـشش خسـروان گـویـنـد آمنّا و صـدّقنا

ولیّ حضرت عزّت ،محیـط گــوهـــر نصرت

شـــه تخـت «سـلـونی» ،شهریار کـشور واال
(ص)

یمچنین در سطر  20نیز دچار یمین اشتباه شده و نوشتهاند « :نورانیتش را از سودن پیشحانی بحه درگحاه م محد
دارد » حال انکه منظور شاعر حضرت علی(ع) است:
ز رویَش نور ،تابنده ،مگر سوده است رخسـاره

بــه درگـاه شهنشاه مـعالـی جــاه عـــالی را

شه تخت امامت آن که هست و بـوده و بــاشد

منـیر از شمـع رخسارش اگـر دنیا اگر عــقیی

البته این بیتوجهی به معنای اشعار در تص یح ،بسیار است و نمونهیایی از ان در ادامه خواید امد
در صف ة  44در تعیین ارزش نسخة «مج» نوشته شده است :متأخرترین نسخه است و نسخة کحاملی نیسحت امحا بحا
کمال تعج

در بررسی متن اشعار میتوان دریافت ،در بخشیای بسیاری ضبطیای ایحن نسحخه بحر نسحخهیحای دیگحر

ترجیح داده شده است (شاید به سب

خوانابودنش)

شیوة تصحیح
در بیان شیوۀ تص یح چنین اوردهاند« :از میان نسخهیای موجود نسخه ای را که از اعتبار و اصالت بیشتری برخوردار
بود و به دالیلی که ذکر شد از بقیه کاملتر و قابل استنادتر به نظر میرسید ،برای متن اصلی برگزیدی سپس نسخهیحای
دیگر را با با ان مطابقت دادی و یرجا تفاوتی بود در پاورقییا اوردی

ینگا مقایسة تفاوت نسخهیحا اگحر در جحایی،

انتخاب نسخة دیگری از انتخاب نسخة اساس مناس تر به نظر رسیده ان را برگزیده و در پحاورقی توضحیح دادهایح کحه
البته تعداد این موارد اند اند» (نظا الدین استرابادی)45 :3114 ،
اکنون این پرسش مطرح میشود که ایا اختالنیا ک بوده است یا انچه الز دیدهاند در پحاورقی ثبحت کننحد ،انحد
است؟ با بررسی یک قصیده میتوان دریافت اختالنیا بسیار است اما این اختالن نسخهیا در پاورقی بسیار اند بیان
شده است و البته نکتهیای ثبتشده نیز گره گشای معنا و کمکی برای در شعر نیست یمچنین برخالن توضحیح بحاال،
تص یحکنندگان بیشتر ضبطیای نسخهیای مؤخر را بر نسخة اساس و دیگر نسخهیای اقد ترجیح دادهانحد کحه شحواید
ان در ادامه ارائه می شود اگر مص

ان گرامی به یمین روش پیشنهادی خودشحان پایبنحد محیماندنحد و روش تصح یح

برپایة نسخة اساس را ادامه میدادند ،بسیاری از خطایای تص یح پیش نمیامد بهویژه که نسحخهیحای «ل» و «د» ازنظحر

 / 349متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و چهار  ،دورۀ جدید ،سال دی  ،شماره ( ،4پیاپی  )40زمستان 3117

خوانش مشکلی ندارند اما گویا به سب

واضح بودن و خوشخطی ،نسخة «مج»  1406در جایای بسحیاری تحرجیح داده

شده است تص یحکنندگان در یمان صف ه (بند سو ) چنین گفتهاند« :در بعضی ابیات بهخصوص در قطعات ،واژگحانی
مهجور به چش می خورند که معنای ان را در پاورقی اوردهای » در یمة دیوان در بخش مقطعات ،تنهحا سحه واژه معنحی
شده است و قصاید ،انباشته از لغات نااشنا و گاه مشکلی است که (نه در پاورقی ،بلکه در واژهنامهای جداگانحه) نیازمنحد
بیان معناست از ان جمله است :یعسوب ،یَرلغ ،وِساده ،وایه ،نیفه ،نُ اس ،مُمرَّد ،مَکِل ،مُطلَّس ،مَجبحول ،لـححقوَه ،کوکنحار،
قِنطِر ،قـضی  ،فُواق ،صَلـف ،ساکِ  ،خـول ،حِکّه ،جِزِق ،جَرد ،تُتحـق ،بَهله ،إبره ،اصال و
ایرادهای تصحیح متن
آشنانیودن تصحیحکنندگان با شیوههای نگارش کهن و خوانشهای نادرست دستنویسها
به سب

اشنانبودن تص یحکنندگان باروشیای تص یح و شیوهیای نگارش کهن و رسح یحای نوشحتاری کاتبحان در

سده یای مختلف ،در در خوانش متن بسیار دچار اشتباه شدهاند ذکر یمة موارد به سحب

حجح بسحیار شحواید ممکحن

نیست در ادامه به برخی از انها اشاره میشود:
)3
کلیم بخت فرعونی جهـان را سـاخت ملمـانی

سهیل از جرم نورانی عیان کـرد آتـش موسـی
(همان)05 :

واژۀ «گلی » به صورت «کلی » ثبت شده که اشکارا نادرست است و با معنای بیت سازگار نیست ضمن اینکه بیشحتر
نسخهیا «گ» و « » را به یک شکل ثبت کردهاند
)2
همان بادی که بُردی هر طرف تخـت سـلیمانی

غیارش را کنون هر سـو بـرد زیـن تختـة غـرا
(همان)45 :

واژۀ «غبرا» به صورت «غرا» ثبت شده که کامالً نادرست است نسخة اساس کامالً خواناست ()926 /46

6

)1
نگر بر صیح کـــز بیم خدنگ شسـت بیـداری

چه سان سازد نهـان انـــدر ب ـل آیینـة بیضـا
(استرآبادی)45 :1931 ،

واژۀ «بیدادی» به شکل «بیداری» ثبت شده است درحالیکه نسخهیا بسیار خوانحا یسحتند و شحیوۀ سحخن نیحز خحود
راینمای خوبی است ()2534/211 926/46
)4
بــه فــرش خلــد ،فـرّاش پگــهخیــز ازل افکنــد

بــرای خیــل خــدّامش ،کلــیم ســایة طوبــا
(استرآبادی)40 :1931 ،

«کلی » درواقع «گلی » است که با شیوۀ معنایی بیت بهاسانی دریافته میشود
)5
زهی گوش خرد را نکتـة لطفـت ،بهـین گـوهر

به پـیش گـوهر لفظـت بـود لولـو کمـین الال
(همان)46 :

نسخهیای اساس ،ملی ،دیخدا «نطقت» ثبت کردهاند که با معنای بیت نیز سازگار است ()2534/105 926/41
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)6
تــا مهــد خــا

گشــته ممهّــد جنــینِ عــیش

صــورت نیســته در رحــم چــر غصــه را
(استرآبادی)46 :1931 ،

نسخهیای «د» و «ل»« ،غصهزا» ثبت کردهاند که معنی بیت نیز با ان متناس

است ()2534/279

)7
دل بر جهـان منـه کـه جهانیسـت بـس دغـل

غافــل مشــو کــه چــر حریفیســت بــس وغــا
(استرآبادی)46 :1931 ،

یمة نسخهیا «دغا» ثبت کرده اند (برای تصویر نسخة «س» ر  :تصویر شمارۀ  )9ازنظر معنایی نیز «وغا» جایگحایی
ندارد
تص یحکنندگان در بخشیای بسیاری ،ثبتیای نسخة «مج» را برگزیدهاند که متأخر از یمة نسخهیاست اما در ایحن
مورد امالی بسیار روشن «دغا» را در این نسخه نادیده گرفتهاند ()1406/23 2534/279
)9
آهسته نـه ،،بـه خـا  ،قـدم ز آنکـه مـی دهـد

از فــرخ خاکیــان ،خیــری بــر نشــان مــا
(استرآبادی)46 :1931 ،

یمة نسخهیا «یر نشان پا» ثبت کردهاند تص یحکنندگان برپایة نسخة «مج» از یمة نسخهیحا متحأخر اسحت ،بحهجحای
«قبر» نیز «فرق» را برگزیدهاند ()1406/23 2534/279
)1
در پایــة نخســت رضــا گــر کنــی مقــام

بــر دوش رفعــت تــو شــود کهکشــان روا
(استرآبادی)43 :1931 ،

برپایة ثبت نسخة «ل» و «س»« ،ردا» باید باشد ()175/31 2534/290
)30
بهــر غــیای حــرش شــود پشــت دل ،قــوی

دل را اگــر ز خــوان ریاضــت دهــی غــیا
(استرآبادی)43 :1931 ،

باتوجهبه معنای بیت «غزای» حرص درست است
)33
کـــوه گـــران عـــدیل رکـــابش گـــه وقـــار

شـــیر عـــرین چـــر  ،زبـــونش دَمِ وغـــا
(همان)61 :

مصراع اول در نسخهیای «ل ،ج ،د ،س» چنین است« :کوه گرانرکاب ،عدیلش گه وقار» ()175/34
)32
گــــر آفتــــاب تربیتــــت پرتــــو افکنــــد

گــردد عــدیل جــز ،یمــان ،ســنگ گهربــا
(استرآبادی)67 :1931 ،

یمة نسخهیا «کهربا» ضبط کردهاند «گهربا» معنی ندارد
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)31
فتــاده تحــت ســلیمان ز دوش بــاد بــه خــا

کــه افکنــد بــه زمــین هرچــه برگرفــت صــیا
(همان)66 :

بدون مراجعه به نسخهیای خطی نیز مشخص است که باید «تخت» سلیمانی باشد البته یمة نسخهیای موجود ،ایحن
کلمه را با نقطه ثبت کردهاند
)34
طییــح حــاطخ لطفــش بــه جــای شــربت مهــر

بــرون بَــرد ز دمــا ،جهــان ،ســحر ســودا
(همان)60 :

یمة نسخهیا «جا » ثبت کردهاند معنی بیت نیز بسیار اشکار است و «جای» در بیت جایگایی ندارد
)35
همـــنفس روح قـــدس در خلـــوات خفـــی

همســـفرش جیر یـــل در درجـــات عـــال
(همان)66 :

نسخهیای «ج ،ل» «یمنفسش» ثبت کردهاند باتوجهبه قدمت نسخة «ج» و معنای بیت و داشتن قافیه درونی و ابیحات
بعدی بیشک ضبط «یمنفسش» ص یح است دو بیت بعدی نیز قافیه درونی دارد:
سـرو خرامــــان قـدش در چمـن فاستـــقم

نیّر تابــان رُخـــش بـر فلـک و الضـــــحا

از غضح و لطف او حالـت مـــوت و حیـات

وز ر و گیســوی او رونــح صــیح و مســا
(همان)

)36
ســاحت گیتــی گرفــت شــاه مرصّــعســریر

گرتـــة زر چـــا

زد چـــر ملمّـــعقیـــا
(همان)66 :

ثبت نسخة «ل» «کرته» و ثبت «ج» «درته» یا «ورته» است «کُرتـه» به معنای پیراین ،با معنای بیت سازگار اسحت و در
فرین یا واژۀ «گرته» و «درته» و «ورته» ثبت نشده است
)37
از رُخــــشان یافتـــه ،چهـــرة تابـــان ،مهـــر

وز غمشـــان یافتـــه ،قـــدّ ســـ هر ،انحنـــا
(همان)63 :

نسخة «ل» بدون نقطه نوشته« ،ج»« ،یافته» و «مج»« ،تافته» ضبط کردهاند باتوجهبحه خحوانش و معنحای بیحت و تکحرار
(ع)

«یافته» در مصراع دو « ،تافته» ص یح است البته بیت قبلی به در این بیت کمک میکند شاعر در وصف اما حسن
و حسین(ع) میفرماید:
آن دو کــریمالنســح و آن دو عظــیمالحســح

آن دو جلیــلاللقــح و آن دو جمیــل اللقــا

از رُخـشان تافـــته ،چـــهرة تابـــان ،مهـر

وز غمــــشان یافتــه ،قـــــدّ ســ هر ،انحنــا
(همان)

گفتنی است این حرکتگذاری و عالی سجاوندی در نسخة چاپی رعایت نشده است و برای در یحک بیحت چنحد
بار باید ان را خواند

نقد دیوان نظا الدین استرابادی (قصاید)

353 /

)39
شـــه زمانـــهام انعـــام داد و لطـــف نمـــود

کــه بــاد بــه اوراد لطــف مــنعم وهّــاب
(همان)36 :

یر سه نسخة «اساس ،ل ،د»« ،یاور او» ضبط کردهاند که درست خوانده نشده است ()2534/309 926/374
)31
از حمر توست طـاس پُـر از خـون و مردمـک

آغشــته در میانــة خــون اســت چــون طبــاب
(استرآبادی)156 :1931 ،

نسخهیای اساس ،دیخدا ،ملی« ،حمرتست» ثبت کرده اند (( )2534/47 926/301حُمرـت :سرخی ،نحوعی امحاس در
بدن ،باد سرخ ،ور حار صفراوی م ض) درواقع بیت چنین است:
از حُمرَت است طاس پُـر از خـون و مردمـک

آغشــته در میانــة خــون اســت چــون طبــاب

معنی بیت :چش از بیماری رَمَد سرخ شده و مثل طاس پرخون است و مردمک مانند مگسحی در میانحة طحاس دیحده
میشود
)20
از نـــور آفتـــاب ز دســـت رمـــد رهـــد

چــون شــی رش نمانــده بــر آفتــاب تــاب
(استرآبادی)156 :1931 ،

یر سه نسخة «اساس ،ل ،د» «رمد» ثبت کرداند شاعر با تکرار «رمد» جناس تا سحاخته اسحت نسحخهیحا نیحز بسحیار
خوانا یستند (چشم از بیماری رمد ،از افتاب میرمد ،مثل ش پرهای کحه تحاب افتحاب نحدارد) ()2534/47 926/301
گفتنی است به سب

بسیاربودن حج شواید ،بیان یمة انها ممکن نیست

عیحهای عروضی
یکی از مه ترین ویژگییای نسخهیای منظو  ،وزن است کحه ایمیحت بسحیاری در خحوانش و اصحالح محتن دارد و
تص یحکنندگان ان را در نظر نگرفتهاند و در خوانش درست بسیاری از ابیات خطا کردهاند نمونهیایی از این خطایا در
ادامه بیان میشود
)3
گهــی از انکســاف آقــار قهــر و دهرفرســایَش

سیه سـازد دل خـور چـون درون اللـة حمـرا
(استرآبادی)49 :1931 ،

«و» در مصراع نخست زاید است و در ییچیک از نسخهیا وجود ندارد ()2534/102 926/49
)2
خــود حســود و نوبــت هیجــا ز تیــ تــو

بــا زخــم بــیشــمار چــو بــار صــنوبر اســت
(استرآبادی)100 :1931 ،

در اینجا نیز «و» زاید است ()926/361
افتادگی برخی واژهها
بسیار دیده میشود که واژهیایی از ابیات افتادهاند باتوجهبه خوانابودن بیشتر نسخهیا ،بهجز بیدقتی ،عامحل دیگحری
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برای این موضوع نمیتوان در نظر گرفت ذکر یمة شواید باعث اطناب میشود به یمین سب

در ادامه به برخحی از ان

اشاره خواید شد:
)3
جهان ،چنین که درِ خوشدلی بـه رویـم بسـت

چــه ســان خــاطر غمگــین وزد نســیم مــراد
(استرآبادی)146 :1931 ،

«به» در مصراع دو افتاده است« :چه سان به خاطر غمگین وزد نسی مراد»
)2
نـــزد جاللـــت تـــو ســـلیمان نـــزد نفـــس

مُهــری کــه داشــت ملــک بــه آن بــر زبــان...
(همان)166 :

«نهاد» در جایگاه ردیف قصیده از مصراع دو افتاده است البته بدون حرکت گذاری و عالی نگارشی خحوانش بیحت
نیز مشکل شده است:
نــزجد جاللـــت تـــو ،ســـلیمان نــزَد نفَـــس

مُهری که داشت مُلـک بـه آن ،بـر زبـان نهـاد

)1
کســی کــه راغــح انعــام دعــوتش نیــود

بـــود ز جمـــع کاالنعـــام بلکـــه  ...اضـــل
(همان)946 :

«بلکه یست اضل» واژۀ «یست» از قل افتاده است
)4
از پــی طــی طریــح حــرم وصــل حییــح

خیــز از جــا بشــنو قــمقــم  ...آواز حمــام
(همان)967 :

در یر سه نسخة «اساس ،ل ،د» که این قصیده را ثبت کردهاند ،مصراع دو چنین است« :خیز از جحا بشحنو قح قح از
اواز حما »
)5
وقــت ســحر چـــو دیـــد علــو تــو را س ـ هر

خوی ریخـت از سـتاره ز بـس انفعـال یافـت

لرزیــد بعــد از آن ز نهییــت بــدان صــفت

کز وی خط شـهاب خـم و پـی و نـال یافـت
(همان)141 :

نسخة «ل» با «و» نوشته است «و» زاید است حرکت شهاب به پیچ و خ نی تشبیه شده است:
لرزیــد بعــد از آن ز نهییــت بــدان صــفت

کز وی خـط شـهاب خـم و پـی ِ نـال یافـت

برتردانستن ضیطهای نادرست از نسخهبدلها
)3
برای گـوهر مقصـود ای غـواش کوتـه دسـت

چه یازی دست بر ساحل که بس ژرفست این دریـا
(همان)45 :

سه نسخة اساس و ملی و دیخدا« ،دست از سحاحل» و دو نسحخة مجلحس «دسحت بحر سحاحل» ثبحت کحردهانحد امحا
تص یحکنندگان «بر» را برگزیدهاند باتوجهبه معنای بیت اشکار است کحه بایحد «از» باشحد نحه «بحر» زیحرا گحویر در تحه
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دریاست و نمیتوان «از» ساحل دست دراز کرد و ان را به دست اورد
)2
مــرآت دل زدای ز زنــگ هــوس کــه هســت

از انخســـاف ،مشـــعلة مهـــر کـــم ضـــیا
(همان)46 :

نسخهیای «د ،ل ،س»« ،ماه» ثبت کردهاند پیا بیت نیز بیانگر خسون ماه است نه کسون مهر ()175/32
)1
زهــی ز لنگــر حلــم تــو اصــل و فــر ،درنــگ

زهــی ز رشــتة عــزم تــو تــار و پــود شــیاب
(استرآبادی)36 :1931 ،

یر سه نسخه ای که این قصیده را دارند (اساس ،ل ،د) ،در مصراع دو «خهی» نوشتهاند نسخة «ل»« ،شباب» را بدون
نقطه و نسخة اساس« ،شباب» نوشته است اما نسخة «د»« ،شتاب» ضبط کرده است باتوجهبه معنحای بیحت و تضحاد بحین
«درن » و «شتاب» ،انتخاب «شتاب» درست است
)4
گــر ســواد ســخن مــن شــنود نصــحالعــین

شوی آگه که ز شعرم چه نصیح است و نصاب
(همان)115 :

نسخة اساس «شودت» و دیخدا «شنود» ثبت کرده است اشکار است که «شنود» در این بیت معنایی ندارد:
گــر ســواد ســخن مــن شــودت نصــحالعــین

شوی آگه که ز شعرم چه نصیح است و نصاب

)5
تو را هم شد میسّر دولـت معـراج ،آن سـاعت

که بنجهـادی رسـول یبربـی را پـای بـر مرکـح
(همان)116 :

نسخهیای «ج ،د ،ل»« ،مَنکِ » ثبت کردهاند اما نسخة «س»« ،مرک » ضبط کحرده اسحت بحاتوجحهبحه موضحوع بیحت
(باالرفتن حضرت علی(ع) از شانهیای پیامبر) و معنی واژۀ «مَنکِ » (بازو ،کتف ،دوش) بیشک «مَنکِ » ص یح است
)6
خاست چون غوغا نشستن از سیاست کس ندید

غیر نـو

نیـزه ،کـان در سـینة اعـدا نشسـت
(همان)195 :

نسخة اساس «سپایت» ضبط کرده است اما در متن چاپی ،ضبط نسخهبدلیا نوشته شده اسحت کحه بحا معنحای بیحت
سازگار نیست
)7
صد شط ب داد ،خالی سـاختی از خـون خصـم

تــا شهنشــاه رســل بــر مســند بطحــا نشســت
(همان)195 :

نسخهیای «اساس ،ل ،س»« ،جاری» ضبط کردهاند تنها نسخة «ج»« ،خحالی» ثبحت کحرده اسحت کحه بحا معنحای بیحت
متناس
)9

نیست
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زیـــن آســـمان کـــج رو ناراحـــت هیچگـــه

تیــر از کمــان داعیــة مــا نرفــت راســت
(همان)191 :

نسخهیای «ل» و «ج»« ،ناراست» ضبط کردهاند که بر نسخة «ححت» تحرجیح دارد و بحا معنحای بیحت متناسح

اسحت

یمچنین با «راست» در پایان بیت تضاد زیبایی میسازد
9ـ7ـ 0کاستیهای امالیی ،نوشتاری (تای ی) و ویرایشی
در این چاپ نادرستییا و بیدقتییای امالیی و ویرایشی بسیاری دیده میشود که سزاوار چنین اثری نیسحت چنحد
نمونه در ادامه ذکر میشود
)3
به گوگرد قناعت گرکشی سیماب حرش ای دل

به گنج فقر ازیـن اکسـیر ،یـابی خـط مسـتوفا
(همان)41 :

نبود فاصله بین «گر» و «کِشی» خوانش را مشکل میکند (به گوگرد قناعت گر ،کشی سیماب حرص ای دل )
)2
بــر اربــاب رازش روز قــدر و قیمتــی نیــود

هرانکو شمع سـان راز شـح تـاری کنـد رسـوا
(همان)47 :

منظور« ،یر ان کو» است که سری نویسی ،ان را به این شکل دراورده است
)1
بحـــر قناعتســـت بـــه مـــوج انـــدر آمـــده

عریــان تنــی کــه هســت مــنقش زبوریــا
(همان)43 :

در این بیت سه مشکل دیده می شود سری نوشته شدن «قناعت است» نداشتن تشدید «منقّش» نداشحتن فاصحله در
«ز بوریا»
)4
در مــــنهج مســــافت قــــرب جنــــاب او

اعمــی و شــیم و هــادی مــا شــر ،مصــطفی

درواقع واژۀ منظور «اعمی وشی » است یعنی «اعمیوش یستی » (نابینا یستی )

(همان)65 :

)5
در عنفـــوان عهـــد شـــیاب از علوشـــان

شد عقل و دولت تو مهم سـاز شـی و شـیاب
(همان)30 :

منظور از «علوشان»« ،علو شأن» است «مه ساز» یک واژه است و باید با نی فاصله (مه ساز) نوشته شود
)6
دارای عهـــد خســـرو غـــازی کـــه از علـــو

بـــر آســـمان ز دســـت ســـراپردة جـــالل
(همان)901 :

«زدست» در اصل «زده است» بحوده و بحه خحاطر وزن شحعر ایحن گونحه خوانحده و نوشحته شحده اسحت البتحه امحالی
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دستنویسیا بسیار درست است و فاصلهیا رعایت شده است ()126/397
)7
آمــد نــدا ز غیــح کــه ای خــورده بــیجهــت

از دســـت روزگـــار ســـمتکاره گوشـــمال
(استرآبادی)969 :1931 ،

«ست کاره» باید نوشته شود
)9
نـــداده مشـــلعة قـــدرتش فـــرو ،خطـــا

ندیــــده آینــــة عــــزتش غیــــار طلــــل
(همان)947 :

«زلل» به معنی «لغزیدن و خطا» است
)1
به روز حشر کـه صعیسـت کـار بـر کـل ران

تســــاهالت مــــرا بــــر طریقــــة اســــهل
(همان)940 :

در یمة نسخهیا «برگذران» ثبت شده است
)30
ارقـــام کلـــک معـــرفتش زینـــت علـــوم

طُرّ نفــــیس منقیــــتش زیــــور کــــالم
(همان)946 :

«دُرت» ص یح است
)33
مشـــعل خـــور نشســـت و خواســـت ازو

دود ملمـــــانی شـــــح شـــــیه فـــــام
(همان)965 :

ثبت یمة نسخهیا «خاست» است البته بدون مراجعه به نسخهیا نیز معنی راینماست
)32
اشــهح و ادهــم دهرنــد تــو را در فرمــان

ســاعد و هــابط چرخنــد تــو را از خــدّام
(همان)960 :

در یر سه نسخة «اساس ،ل ،د» که این قصیده را ثبت کردهاند« ،صاعد» ضبط شده است
)31
ز شــوخ بــار وقــار زمــین قیــات تــو اســت

کـــه کـــوه یافتـــه انـــدام کوهنـــة جملـــی
(همان)635 :

ثبت یمة نسخهیا «کویة» است
)34
نهان شد گرچه زیر خط مشکین عارضت لـیکن

هنــوزت هســت پیــدا در چنــین آقــار زییــایی
(همان)639 :

این قصیده در دو نسخة اساس و «د» ثبت شده است و در انها این کلمه به صورت «جبین» امده است
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)35
ز ابـــر ســـرمدی لطـــف قطـــرهای بچکیـــد

به بجر جـاه تـو شـد نقـش چـر دایـرهسـان
(همان)653 :

کلمة درست« ،ب ر» است
)36
به خنـده گفـت کـه ای در بـالی غصـه اسـیر

بــال بگفــت کــه ای از جفــای چــر زبــون
(همان)617 :

یمة نسخهیا «بالبه گفت» نوشتهاند که در اصل «به البه گفت» است
حفظ شیوة نگارش نسخهها
کاتبان نسخهیای خطی برای ثبت «ب ،پ» و «  ،گ» و «ج ،چ» تفاوتی در نظحر نمحیگیرنحد یمچنحین بسحیاری از
کلمات را پیوسته مینویسند تص یحکنندگان نیز با یمین شکل واژهیا را ثبت کردهانحد کحه گحایی موجح

بحدخوانی و

نااشنایی شکل امالیی واژهیا شده است بی دقتی در نوشتن (تایپ) و رعایتنکردن فاصله و نی فاصله نیز بر عیح یحا و
کاستییای دیگر افزون شده است
)3
حریص مال در تنگی بـه انـد

قانعسـت آری

به یک دیدن شود راضی گهی کاحول شود اعما
(همان)41 :

«که احول» با امالی سری به کندی خوانش و در بیت میانجامد
)2
بــرای گــردن بــدخواه سرکشــت هــر ســو

کمنــد بــرخ نگــر کــابر نوبهــار انــداخت
(همان)179 :

بهتر بود «که ابر» نوشته میشد
)1
زان مانده جان مـا کـه ازیـن درد سـینه سـوز

پـــایش فکـــار متصـــل از خـــار ابتالســـت
(همان)193 :

«فگار» به معنای مجروح است
)4
تــا بــود راســت ،خــط صــفحة دییاجــة ملــک

فکــرت راســتروت رشــتة مســطر شــده اســت
(همان)164 :

فکرت «راسترُوَت» یعنی «فکر راستروندۀ تو» اما با این امالی پیوسته ،خواننده در نگاه اول درمانده میشود
)5
کشــور عقــل ،تــو را گشــته مس ـخّر ز انســان

کــه مــرا مملکــت نظــم ،مس ـخّر شــده اســت
(همان)166 :

کلمة منظور« ،زان سان» است یمچنین نبود ویرگول بعد از «عقل» و «نظ » خوانش را دچار خطا میکند

نقد دیوان نظا الدین استرابادی (قصاید)

)6
نام خصمت راند هر کو بر زبان چون خامه گشـت

رشتة جانش طنـاب جـاه محنـت همچـو نـال
(همان)996 :

شیوۀ نگارش یمة نسخهیا «جاه» است اما باتوجهبه معنی بیت میتوان دریافت که منظور «چاه» بوده است
حرکتگیاریها
الف) نیود حرکتگیاری
)3
حرامســت انییــا را بــاد جنــت بــیرضــای او

ز مفتــی قــدم اول مســجّل گشــت ایــن فتــوا
(همان)40 :

«قد » الز است با کسره نوشته شود (قِدَ ) تا موج

بدخوانی و برداشت نادرست نشود

)2
مســلم گــرددم ملــک ســالمت بــا فــرا ،دل

بـه عــون ر فتــت نیــود ز هــول محشــرم پــروا
(همان)44 :

«مسلّ » و «مُلک» بدون حرکت ،موج

خوانش نادرست میشود

)1
زیــن زمــین و زمــن بــاب حســین و حســن

دافـــع ملـــم و فـــتن والـــی ملـــک وال
(همان)63 :

واژۀ منظور «زَین» یعنی «زینت» است و جال

انکه نسخة «مج» ان را با حرکت نوشته است ()1406/5

)4
چــون بــه غضــح برکشــی تی ـ نمانــد عــدو

مـــدفن اشـــیا شـــود خاکگـــه انقـــالب
(همان)116 :

الز است بعد از «تیغ» نشانة درن

گذاشته شود تا بیت از معنی دور نشود «خاکگه» درواقع «خا  ،گه» است:

چــون بــه غضــح برکشــی تی ـ  ،نمانــد عــدو

مــدفن اشــیا شــود خــا  ،گــه انقــالب

ب) حرکتگیاری نادرست
)3
رفته هر جا عامل خاصـت بـه ضـیط ممکلـت

هــی کــس نادیــده دســتانــداز االّ در ســما،
(همان)916 :

تشدید بهجای ال بر روی الف گذاشته شده است و نادرست است
)2
در کــنج خانــه مروّحــه مــال مگــس مکــن

جان طـرف بـا ،تـازه کـن از جنـیش شـمال
(همان)966 :

تلفط درست واژه« ،مِروَحه» است و تشدید ندارد با تشدید وزن شعر نیز پریشان میشود
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)1
دل ســـرد ســـاخته فلـــک گـــرم کینـــهاش

از بــس کــه کوبــد آهــن ســرد دُر لیــام
(همان)943 :

«دَر» حرن اضافه است و معلو نیست با ضمه در این بیت چه معنی میدید یمچنین «دلسرد» یک واژه است امحا
با فاصله نوشته شده است
)4
کــه عــزل مــیشــدم از زنــدگی اگــر نشــدی

ممّــد مــن کــرم نکتــهدان شــر ،و فنــون
(همان)619 :

در «ممدت» دال مشدتد است نه می
جا افتادن ابیات
 )3در صف ة  73بعد از بیت  3در یمة نسخهیا ،این بیت ثبت شده است:
بهــر عـــروج ،طروة بـــام بـلنـــد چـــــر

زیـــر ســم بُـــراخ ،زمـــین گشــت از هـــوا

 )2در صف ة  93بعد از بیت  1در نسخهیای «اساس ،ل ،ج» این بیت امده است:
بــر خــوان ایــن فریــح میــر دســت احتیــاج

گــر بایــدت ز خــون جگــر ســاختن غــیا
()674/167

 )1در صف ة  300بعد از بیت  7این بیت در نسخهیای «س ،ج ،ل» ضبط شحده اسحت کحه یحیچگونحه توضحی ی در
پاورقی نیامده و در متن نیز ثبت نشده است
چکیــد هــر طرفــی در فضــای بــزم افــح

هــزار قطــرة ســیمین ز ســاغر مــی نــاب

 )4در صف ة  ،336سه بیت ثبت نشده است بعد از بیت  1این بیت جا افتاده است که در سه نسخة «د ،ل ،س» ثبت
شده است:
فرو ،شمع دین ،هرکس که خود را از اهل دین

بود بـی مهـر او ،ماننـد صـیح اولـین ،کـاطب

نسخة «د ،ل ،ج ،س» ثبت شده است:
بعد از بیت  7این بیت جا افتاده است که در چهار
دانــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تمامش گرچه بودی دل ولـی از راسـتی هرگـز

به کار دنیی و عقیـی نیفتـادی بـه یـک جانـح

بعد از بیت  30این بیت جا افتاده است که در چهار نسخة «د ،ل ،ج ،س» ثبت شده است
تو را گَـردون گَردان آمد ای مطلوب هر سـالک

فروزانج شمع بر کف در شیستانِ جهـان ،طالـح

 )5در صف ة  310بعد از بیت ده ،در نسخهیای «ل ،س» این بیت ضبط شده است:
بهــر گــردنبنــد بکــر مــدحت ،پهلــوی هــم

چون گهـر ترکیـح ایـن دییاچـة غـرّا نشسـت

 )6در صف ة  396بعد از بیت  2بیت زیر در یمة نسخهیا بهجز «مج» امده است:
نظـر بـه عیـح مکـن زانکـه عیـحنـا

شــود

کســی کــه بــر کجــی نــاوکی نظــر دارد

 )7در صف ة  220بعد از بیت  1بیت زیر در نسخهیای «  ،ل» ثبت شده است:
شــیوة قابــت و ســیاره بــه مــا است ناســت

کس ندانـد کـه چـه منّـت بـر سـر مـا دارنـد

 )9در صف ة  243بعد از بیت  1این بیت جا افتاده است که در یمة نسخهیا وجود دارد:
در عــالم خــالف تــو خــیالن بــود نصــیح

در راه خــدمت تــو ســعادت شــود دوچــار
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مشخصنیودن ابیات تضمینشده
بهتر است ابیات تضمینشده در داخل گیومه قرار داده شود
)3
به شعر ،وقت بیـان ،کـرده مـاهر ،ایـن معنـی

«مهی ــرِ» پـــا ضمی ــر ،آن مهنــدس استـــاد

هنــــر نهفتــه چـــو عنقــا بمانــد زانـــک

نماند کــسی کــه باز شناسد همای را از خاد
(استرآبادی)143 :1931 ،

)2
ز گفتــههــای مهیــر از رهــی شــنو بیتــی

که در شریعت شـعر اسـت ایـن روش مسـنون

تــو راســت معجــره ســروری بــه اســتقالل

نه چـــون نیوت موسـی بـه شـرکت هـارون
(همان)616 :

)1
خجســته بیتــی از اشــعار دلکــش ســلمان

دریــن مقــام ز انصــاف مــیکــنم تضــیمن

مــرا تصــور مــدحت چنــان بــود کــــه بــود

شکســـتهپـــر مگــــسی را هـــوای علیّـــین
(همان)676 :

تکراری چاپشدن ابیات و مصرا،ها
در صف ة  319بیت  16و  19یکی است که در اصل ،بیت  16اضافه است
در صف ة  460قصیدۀ  : 331پنج بیت نخست قصیده دریح و پریشحان اسحت و ترتیح

چیحنش ابیحات برپایحة یحیچ

نسخهای نیست یرچند نسخة اساس و دیگر نسخهیا را بهراحتی میتوان خواند مصراع «طعنه بر انفاس باد بوستانپیمحا
زده» ی در بیت  2و ی در بیت  4نوشته شده است
در صف ة  474بیت  3و  30یکی یستند درواقع بیت  30تکراری است
بــرای نامــة حکمــش در ابتــدا شــده اســت

خـــط جیـــین قضـــا نـــامزد بـــه عنـــوانی

نداشتن شمارة ابیات
این موضوع بهگونه ای است که نمی توان فهمید ،قصیده چند بیت است و یا بیت چنحد قصحیده یحا صحف ه خوانحده
میشود
اگر نسخهای ادامة شعر را ندارد ،به آن اشاره نمیشود.
چند مثال:
صف ة  :213نسخة «مج» تا بیت  32این صف ه را دارد و ادامة قصیده را ندارد صف ة  ،110نسخة «محج» بیحت  7بحه
بعد را ندارد در صف ة  401از قصیدۀ  ،301نسخة «د» بیت  53به بعد را ندارد صف ة  ،117قصیدۀ  ،11نسخة «د» فقحط
بیت  40به بعد را دارد
صف ة  ،414نسخة «د» بیت  7به بعد را ندارد
مشکالت پاورقیها
پاورقی در تص یح متون ،راینمای مناسبی برای خوانندۀ ایل پژویش است تا از متن نسخهبدلیا اگاه شحود گحایی
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نیز به کمک انها مقصود بیت را درمییابد و یحا انتخحاب مناسح تحری خوایحد داشحت در تصح یح ،پحاورقییحا اصحول
مشخصشدهای دارند تص یحکننده در مقدمه نیز خواننده را راینمایی میکند اما خواننده در این دیوان بحا مسحائل زیحر
روبهرو میشود:
الف) ابدا ،روش تازه در پاورقینویسی :تص یحکنندگان برای نسخهبدلیا از ( +و –) استفاده کردهاند بدون انکه
در مقدمه روش کار را توضیح داده باشد برای مثال پاورقییای صف ة  99چنین است :پاورقی « :1د ،ج ،محج ،س -:از»
پاورقی « :4د ،ج ،مج ،حت ،س+ :تو» و یا در صف ة  324اینگونه امده اسحت :پحاورقی « :2ححت ،ج - :و» پحاورقی :1
«حت - :بار»
ب) اطالعات نادرست پاورقی دربارة نسخهها
این مسۀله بسیار زیاد است و کمابیش در یمة قصاید و اشعار دیگر نیز دیده می شود برای نمونحه چنحد شحاید ذکحر
میشود:
در صف ة  ،41پاورقی  :3مشخص نشده است نسخة «د»  27بیت نخست را ندارد
در صف ة  ،51پاورقی  :2نسخة «س» را جزو نسخهیایی اورده است که این قصیده را دارد اما درواقحع نسحخة «س»
این قصیده را ندارد
در صف ة  ،69پاورقی  :3اساس را جزو نسخهیایی معرفی میکند که این قصیده را دارد اما چنین نیست
ج) آشفتگی و بیدقتی پاورقیها در ارجا ،به نسخهبدلها
چند نمونه:
صف ة  ،54شمارۀ « :4ج» اورده درحالیکه «مج» است  /صف ة  ،54شمارۀ «« :6حت ،ج» :طرفه» نسخة «د» را ذکحر
نکرده که ضبطش یمین است  /صف ة  ،62شمارۀ « :4ل ،حت :دردا» درحالیکه ضبط «اساس» و «د» نیز «دردا» اسحت و
بر متن کنونی برتری دارد  /صف ة  ،64شمارۀ « :3اصل :برون» حال منظور از اصل چیست؟ /صف ة  ،65شحمارۀ « :1ج،
ل :قدر» درحالیکه «س ،د» نیز یمین را ضبط کردهاند اما اشارهای به انهحا نشحده اسحت  /صحف ة  ،61شحمارۀ « :3محج:
سما» درحالیکه ضبط این نسخه «وطا» است  /صف ة  ،71شمارۀ « :3اساس ،ج ،مج ،حت ،ل (اساس و مج نیز  30بیحت
نخست قصیده را ندارند)» حال معنی این جملة داخل کمانک چیست؟ در بررسی مشخص شد که نسحخة اسحاس ،ایحن
قصیده را ندارد و نسخة «مج» اتفاقاً ده بیت نخست را دارد اما از بیت  33تا  40را ندارد ده بیت اول در بحرگ  1نوشحته
شده و ادامة قصیده در برگ  37نوشته شده است که این شاید به سب

اشفتگی صف ات نسخة دستنویس باشد

صف ة  ،390پاورقی  3نوشته است« :اساس ،بیت را ندارد» اما اساس ،این بیت را دارد (ر  :تصویر شمارۀ )21
نتیجهگیری
تص یحکنندگان گرامی کوشیدهاند اثری ارزشمند در زمینة ادبیات ایینی به جامعة علمی و ادبی کشحور معرفحی کننحد
پیشتر فقط در متون تاری خ ادبیات اسمی از این اثر بود که البته خود کوششی ارجمند است درمجموع باتوجهبه پحژویش
انجا شده و نقد این دیوان نکتهیای زیر را میتوان بهطور فشرده بیان کرد
بهترین شیوۀ تص یح برپایة ارزش گذاری نسخه یا که در مقدمة دیوان نیز امده ،تص یح برپایة نسحخة اسحاس اسحت
نویسندگان بر اناند که چنین تص ی ی انجا دادهاند اما در عمل به نسخة اساس و اقحد پایبنحد نبحودهانحد درمجمحوع
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نکتهیای زیر دربارۀ این تص یح بیان میشود:
 )3عنوان روی جلد یرگز بیانگر م توای کتاب نیست
 )2تص یحکنندگان روش علمی برای تص یح انتقادی نداشتهاند
 )1تص یحکنندگان برخالن انچه در مقدمه دربارۀ اعتبحار نسحخهیحا توضحیح دادهانحد ،رفتحار کحردهانحد و در بیشحتر
انتخاب یا به قدمت و اعتبار نسخهیا توجهی نداشتهاند بنابراین تصح یح از شحکل انتقحادی دور شحده اسحت و درخحور
اعتماد نیست
 )4در اختالنیای نسخهبدلیا و انتخاب ،به معنا بیتوجه بودهاند و تنها ضبط یکی از نسخهیا را بدون مبنای دقیحق
علمی برگزیدهاند که نتیجة ان اشفتگی متن است
 )5به سب

تسلطنداشتن به متون شعری از ابیات ،برداشتیای نادرست شده است که یح در توضحی ات مقدمحه و

ی در تص یح متن میتوان انها را دید
 )6به سب

توجهنداشتن به وزنیای عروض در خوانش اشعار خطایحای اشحکاری مشحایده محیشحود کحه موجح

برداشتیای نادرست از ابیات شده است
 )7نااشنایی تص یحکنندگان با شیوۀ نگارش کاتبان و سنتیای نگارش کهن موجح

شحده اسحت در خحوانش محتن

خطایای بسیاری دیده شود
 )9تص یحکنندگان گایی کوشیدهاند شیوۀ نگارش کهن نسخهیا را حفظ کنند که به سب

تناس نداشتن بحا نگحارش

معیار امروزی به بدخوانی و برداشتیای نادرست از مفایی ابیات انجامیده است
 )1ایجاد روش تازه در پاورقینویسی برای نسخهبدلیا با بهرگیحری از ( +و –) بحی انکحه در مقدمحه ،روش کحار را
توضیح داده باشند
 )30متن چاپی ،ویرایش نشده و نادرستییای امالیی بسیاری دارد که مناس

چنین کار علمیای نیست

 )33برای قصاید و قال یای دیگر شعر ،فهرست ننوشتهاند بنابراین برای دستیابی به شحعر منظحور بایحد محدتیحا
کتاب را ورق زد
 )32ارجاعات متن مقدمه و پاورقییا ناقص و اشفته است
 )31نبود تعلیقات ،فه بسیاری از ابیات را دشوار کرده است
 )34فهرست ایات و احادیث ندارد
 )35به سب

کلمات نااشنای بسیار ،الز است واژهنامهای نوشته شود

 )36فهرست منابع ناقص است
 )37بیان مطال

تاریخی که ازنظر علمی نادرست است

 )39وجود غلطیای امالیی ،انشایی ،بیدقتی در نوشتن و نداشتن ویرایش ،به اشفتگی بسیار در متن انجامیده است
 )31کمابیش بیشتر نسخهبدلیا در پاورقی نیامده است به جز تعداد اندکی که معلو نیسحت بحر چحه مبنحایی اسحتوار
است
 )20افتادگی واژهیا از بیتیا ،بسیار دیده میشود
 )23ترجیحیای نادرست از نسخهبدلیا بسیار است
 )22حرکتگذارییای نادرست و نگذاشتن حرکت ،خوانش متن را مشکل کرده است
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 )21ابیاتی از میان قصاید یا دیگر قال یا افتاده است
 )24ابیات تضمینشده مشخص نشده است
 )25گایی ابیات و مصراعیایی در یک شعر ،تکراری چاپ شدهاند
 )26ابیات قصاید و قال یای دیگر شماره ندارند بنابراین برای فه تعداد ابیات یک شعر باید ان را شحمارهگحذاری
کرد
 )27پاورقییا اطالعات نادرستی دربارۀ نسخهیایی میدیند که اشعار را دارند
 )29پاورقییا در ارجاع به نسخهبدلیا اشفته و بیساماناند
پینوشتها
 3دستور معما رسالهای در اموزش فنون معماست که نسخهیای ان به شمارۀ « 44ج» و « »555در کتابخانه و مرکز اسناد دانشحگاه
تهران موجود است (حجتی و دانشپژوه ،3144 ،ج)351 :3
 2در نسخة خطی  2534/3کتابخانة ملی ،برگیای  200تا  206نوشته است :به نثر از زبان نظا که این موضوع را کامحل توضحیح
داده است
 1در تذکرۀ یفت اقلی امده است« :و او به غیر مدح ایل بیت شعری نگفته ،به ترّیات ایل دنیا زبان نیالوده » (رازی ،بیتحا ،ج:1
)307
 4مثنوی سعادتنامه ،بر وزن خسرو و شیرین (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) یزج مسدس مقصور م ذون است موضوع ان زنحدگی
حضرت م مد(ص) و جن یای اوست و بیانی حماسی دارد این اثر حدود ده یزار بیت دارد و نسخهای از ان بحه شحمارۀ «»1642
در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود است (دانشپژوه 2646 :3149 ،و )2647
 5برای شناخت بیشتر شاعر ر ( :حمزه پور سحوینی 3111 ،یمحان 3112 ،وفحایی و چحاال  3112 ،حیحدری یسحاولی3114 ،
یمان 3112 ،پاشایی و حمزهپور سوینی)3116 ،
 6شمارۀ سمت راست ،شمارۀ برگه در نسخة خطی و شمارۀ سمت چپ ،شمارۀ نسخه است (برگه  /46نسخه شمارۀ )926

منابع
 -3استرابادی ،نظا الدین ( )3113دیوان اشعار ،ت قیق و تصح یح شایسحته ابراییمحی و مرضحیه بیحکوردیلحو ،تهحران:
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
167( ------------- -2ق) دیوان اشعار ،نسخة خطی شماره  926کتابخانة مجلس شورای اسالمی
3223( --------------- -1ق) دیوان اشعار ،نسخة خطی شماره  1406کتابخانة مجلس شورای اسالمی
3065( --------------- -4ق) دیوان اشعار ،نسخة خطی شماره  31191کتابخانة مجلس شورای اسالمی
( --------------- -5سدۀ 33ق) دیوان اشعار ،نسخة خطی شحماره  175کتابخانحة مدرسحه عحالی شحهید مطهحری
(سپهساالر)
( ---------------- -6سدۀ 32ق) دیوان اشعار ،نسخة خطی شماره  2534/3کتابخانه ملی
3002( ---------------- -7ق) دیوان اشعار ،نسخة خطی شماره  26کتابخانه موسسه دیخدا
 ---------------- -9دستور معما ،نسخة خطی شمارۀ 44ج ،کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
 ---------------- -1سعادتنامه ،نسخة خطی شماره  ،1642کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

نقد دیوان نظا الدین استرابادی (قصاید)

 -30انوار ،عبداهلل ( )3141فهرست نسخ خطی کتابخانة ملی ایران ،ناشر وزارت فرین
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 -33پاشایی ،م مدرضا حمزه پورسوینی ،مهدی (« )3116تأثیرپذیری نظا الدین استرابادی از شاعران سبک خراسانی و
عراقی و نواورییای او» ،فصلنامه بهار ادب ،شمارۀ پیدرپی ،16سال دی  ،شمارۀ90-63 ،2
 -32حافظیان بابلی ،ابوالفضل ( )3199فهرست نسخهیای خطحی کتابخانحه مجلحس شحورای اسحالمی جلحد ،10تهحران:
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

 -31حجتی ،م مدباقر دانشپژوه ،م مدتقی ( )3144فهرست نسخهیحای خطحی دانشحکده الهیحات و معحارن اسحالمی
دانشگاه تهران ،تهران :دانشگاه تهران

 -34حدائق شحیرازی ،ضحیالالدین دانحشپحژوه ،م محدتقی ( )3135فهرسحت کتابخانحه مدرسحه عحالی شحهید مطهحری
(سپهساالر) ج ،2تهران :دانشکده معقول و منقول
 -35حمزه پور سوینی ،مهدی (« )3111معرفی نظحا الحدین اسحترابادی و سحبک شحعر او» ،فصحلنامه بهحار ادب ،شحمارۀ
پیدرپی ،24سال یفت 295-267 ،
« )3112( --------------- -36بهرهگیری نظا الدین استرابادی از حسن تعلیل در تصویرسازی با عناصر فلکحی»،
فصلنامه بهار ادب ،شماره پیدرپی ،31سال شش  ،مقاله یفت 349-321 ،
 -37حیدری یساولی ،علی (« )3114خون این دیوان که را بر گردن است؟ کهنترین دستنویس دیوان مال نظحا الحدین
استرابادی ،مورخ 107ق» ،اینه پژویش ،دورۀ ،26شمارۀ10-66 ،353
« )3112( --------- ----- -39دیوان نظا یا دیوان بی نظا » ،اینه پژویش ،شمارۀ51-44 ،342
 -31خواندمیر ،غیاث الدین بن یما الدین ال سحینی ( )3162حبیح السحیر ،تصح یح دکتحر م محد دبیرسحیاقی ،تهحران:
کتابفروشی خیا
 -20دانشپژوه ،م مدتقی ( )3149فهرست نسخهیای خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،تهران :دانشگاه تهران

 -23دانشپژوه ،م مدتقی علمی انواری ،بهالالدین ( )3159فهرست کتح

خطحی کتابخانحه مجلحس شحورای اسحالمی

شماره( 2سنای سابق) ،جلد ،2تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
 -22درایتی ،مصطفی ( )3191فهرستواره دستنوشتیای ایران (دنحا) ،تهحران :کتابخانحه ،محوزه و مرکحز اسحناد مجلحس
شورای اسالمی
 -21رازی ،امیناحمد (بیتا) یفت اقلی  ،تص یح و تعلیق جواد فاضل ،تهران :کتابفروشی علیاکبر علمی
 -24صدرایی خویی ،علی ( )3177فهرست نسخهیای خطی کتابخانه مجلحس شحورای اسحالمی (جلحد  ،)17قح  :دفتحر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه ق
 -25صفوی ،سا میرزا ( )3191ت فه سامی ،تص یح و تعلیقات فاطمه انگورانی ،تهران :انجمن اثار و مفاخر فرینگی

 -26وفایی ،عباسعلی چاال  ،سارا (« )3112نظا استرابادی و سبک یندی» ،فصلنامه زبان و ادب فارسی دانشحگاه ازاد
سنندج ،سال پنج  ،شمارۀ369-347 ،35

