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 چکيده 
 ي ه از گذشتهاي فراوانی  هاي باارزش و مهمّی هستند که آگاهی هاي خطّی گنجینهنسخه

آن   ران،ی ا  یادب دل  جادر  آگاهیازجمله دارد.    يها  این  شعرهاي  ي  ارزشمند،  هاي 

آن نشده چاپ دیوان  که  است  شاعرانی  در  ها سالي  آن  متن  و  شده  که چاپ  هاست 

ها  نشده بسیار زیاد است و ارزش آن چاپ   دسترس همگان است. اهمّیّت این شعرهاي

.ق( در  ه   520)  يرمعزّ یام  شعرهاي  یدر پژوهش حاضر به بررسبر کسی پوشیده نیست.  

)قرن    يشابورین  یفیاحمد سبن ابوالمعالی مسعوداز    المشتاقالعشّاق و وسائل رسائل کتاب  

ده است. از این  بیت به امیرمعزّي نسبت داده ش  3۹در این کتاب    . می پردازی .ق( مه   6

این شعرهاي نویافته شامل نه  نشدههاي چاپ بیت در شمار بیت   22تعداد   ي اوست. 

شود نویس مشخّص می رباعی و چهار بیت با مضمون تغزّلی است. بر اساس همین دست 

استناد  به  همچنین  است.  یافته  شهرت  دیگران  نام  به  او  رباعی  دو  و  غزل  یک  که 

ي مورداستفاده در ترین نسخهابت آن چندصد سال از کهن که تاریخ کت  العشاقرسائل 
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 مقدّمه .  1

داشت؛   ویژه  جایگاهی  ایشان  دربار  در  و  بود  دربار سلجوقیان  امیرالشّعراي  امیرمعزّي، 

.ق(  ه 431.ق( در دربار سامانیان و عنصري ) ه 32۹جایگاهی که یادآور حرمت رودکی )

(. دیوان او تاکنون سه بار چاپ شده است. 301:  13۹0در دربار غزنویان بود )رک. عوفی،  

بیت است.    18623ل آشتیانی این دیوان را چاپ کرده است و حاوي  بار عباس اقبانخستین

تاکنون   نبوده است، این تصحیح  با وجود آنکه نسخ قدیمی دیوان در دسترس مصحّح 

اي تازه، دیوان مصحَّحِ  بهترین چاپ اشعار امیرمعزّي است. پس از او ناصر هیّري با مقدّمه

ي  یّري، محمّدرضا قنبري نیز براساس نسخهاقبال را مجدّد به بازار عرضه کرد. پس از ه

اقبال، چاپ جدیدي از این دیوان را عرضه کرد. دو تصحیح متأخّر در ضبط اشعار پیرو 

ها کمیّت و کیفیّت اشعار امیرمعزّي همان است که در چاپ  اند و در چاپ آناقبال بوده

تصحیح عباس  به  امیرمعزّيدیوان  (؛ بنابراین مراجعه به  56: 1386ها،  اقبال بود )رک. یلمه

کند. با توجّه به این مسائل، الزم  نیاز میها بیاقبال، خواننده را از مراجعه به دیگر تصحیح

اي از  رسد که تصحیحی جدید از دیوان او عرضه شود؛ زیرا امروزه نسخ تازهبه نظر می

عالوه است.  شده  شناسایی  وي  جنگاشعار  در  کتاببراین  و  دیگر،  ها  اشعار  هاي 

 ي زیادي از او به دست آمده است. نشدهچاپ

ي ارزشمندي از شعرهاي امیرمعزّي در آن گنجانده  ها که مجموعهیکی از این کتاب

کتاب   و وسائلرسائلشده است،  کتاب    المشتاقالعشّاق  این  است.  نیشابوري  سیفی  از 

ها به مناسبت موضوع،  ي عاشقانه است. در خالل این نامهنظیر از یکصدنامهاي بیمجموعه

قرنبیت از شاعران  میان  هایی  این  در  درج شده است.  و ششم  پنجم  از    3۹هاي  بیت 

ها تاکنون شناسایی  امیرمعزّي نیز به استشهاد در متن گنجانده شده که تعدادي از این بیت

بیت از  تعدادي  و  بودند  بود.  نشده  یافته  دیگران شهرت  نام  به  زها  آمار    ر یدر جدول 

 :آمده است العشّاقرسائل در کتاب  يرمعزّیام رهايشع
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 العشّاقرسائل شعرهای اميرمعزّی در 
 هاتعداد بيت  توضيحات 

 ی اميرمعزّی شدههای چاپ بيت 
 8 همانندها 

 4 های نيازمند تصحيح  بيت 

 5 شعرهایی از اميرمعزّی که به نام دیگران چاپ شده است 

 22 اميرمعزّی ی های نویافته بيت 

 39 مجموع 

بیت کتاب  نقل  قدمت،  ازلحاظ  زیرا  است؛  مهمّ  بسیار  اثر  این  در  امیرمعزّي  هاي 

دار اشعار امیرمعزّي به حساب  نخستین منبع کهن تاریخ  المشتاق العشّاق و وسائلرسائل

.ق. در ه  713اي از منتخبات اشعار امیرمعزّي به تاریخ  آید. پس از این کتاب، نسخهمی

(. پس از این دو 53:  5، ج138۹دسترس است که منتخبی از قصاید اوست )رک. درایتی،  

اي در دست است که منتخبی از اشعار امیرمعزّي و یازده شاعر دیگر است. نسخه، نسخه

داند)همان(؛ امّا  .ق. می ه  544این نسخه تاریخ کتابت ندارد. درایتی تاریخ کتابت آن را  

این  ( بر آن است که  74:  13۹4اند. علی میرافضلی ) دیگر محققان این تاریخ را نپذیرفته

نسخه در قرن هشتم یا نهم کتابت شده است. محمّد مهیار معتقد است که این نسخه در  

ي علی میرافضلی و قرن هفتم و هشتم کتابت شده است )همان(. در این پژوهش گفته

ها قرار گرفته است؛ زیرا در این نسخه شعرهایی از  بندي نسخهمحمّد مهیار مالک رده

شده ششم و هفتم آمده است؛ بنابراین پذیرش تاریخ ارائه  هايي دوم قرنشاعران نیمه

می مشخّص  توضیحات  این  با  است.  دشوار  درایتی  کتاب  ازطرف  اهمّیّت  که  شود 

 ي شناخت اشعار امیرمعزّي تاچه اندازه است. در حوزه العشّاقرسائل

 

 پژوهش  ی نهيش يپ. 1.1
ي چهارم و اوایل  اي با عنوان »برخی ابیات فارسی از سده( در مقاله13۹8جواد بشري ) 

که  سده است  شده  متذکّر  کهن«  مأخذ  چند  در  هجري  پنجم  حاوي    العشّاقرسائلي 

گونه که از عنوان مقاله  هاي چهارم و پنجم است. هماناشعاري نویافته از شاعران قرن
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ی بررسی نویسنده، قرن چهارم و اوایل قرن پنجم است  ي زمانشود، محدودهدریافت می

( در 1387ها )و به همین دلیل به امیرمعزّي و اشعار او نپرداخته است. احمدرضا یلمه

و لزوم تجدید تصحیح« پس از بررسی دیوان، یادآوري   دیوان امیرمعزّياي با عنوان »مقاله

است و باید دیوان را بر اساس    غلط  دیوان امیرمعزّيهاي  کرده است که برخی از ضبط

دسترسی نداشته است و  العشّاق  رسائلها به کتاب  نسخ تازه، دوباره تصحیح کرد. یلمه

( در  13۹3درّه )ي این اثر چیزي نگفته است. غالمرضا سالمیان و سهیل یاري گلدرباره

و ذکر    عزّيدیوان امیرمهاي  نهادهایی براي تصحیح برخی از بیتاي با عنوان »پیشمقاله

اند. بیت نویافته از امیرمعزّي را چاپ کرده  45بار  ي وي« براي نخستینشعرهاي نویافته

ها  در میان آن  العشّاقرسائلي خطّی استخراج شده است که متن  ها از چند نسخهاین بیت

 هایی نو هستند.هاي پژوهش حاضر، یافتهروي یافتهازاین نیست؛

 

 بحث و بررسی . 2
با توّجه به مقام امیرالّشعرایی معّزي، اشعار او در روزگار زندگی سیفی در کمال شهرت و  

نامه  میان  در  نیشابوري  سیفی  است.  بوده  در  روایی  که  است،    العّشاق رسائل هایی  نوشته 

العّشاق  رسائل بیت امیرمعّزي بهره برده است. بررسی شعرهاي امیرمعّزي در    3۹رفته از  هم روي 
نویسنده از دوجه  آنکه  یکی  است:  مهّم  زمانه ت  به  نزدیک  در روزگار  کتاب  زندگی  ي  ي 

امیرمعّزي زنده بوده است و نقل این اشعار از فردي در جایگاه سیفی نیشابوري بسیار مغتنم  

 توّجه و شایان اعتنا است. است و روایت او از اشعار امیرمعّزي، روایتی قابل 

اي  هیچ نسخه  دیوان امیرمعزّي قبال هنگام تصحیح  ي عباس ادیگر آنکه بر اساس گفته

دلیل   همین  به  است؛  نیامده  دست  به  باشد،  قدیم  آن  کتابت  تاریخ  براساس    دیوانکه 

برمینسخه صفویّه  عهد  به  آن  کتابت  تاریخ  که  است  شده  تصحیح  )رک. هایی  گردد 

ي او  رداستفادهاي که موي مصحّح سه نسخهگفتهبراین، به: س(. عالوه138۹امیرمعزّي،  

بوده مغلوط  همگی  است،  ارائهبوده  او  دلیل  همین  به  و  اختالفاند  بیي  را  فایده  ها 

کتابت  می تاریخ  مقابل،  در  )همان(.  است  تاریخ    العشّاقرسائلدانسته  از  سال  چندصد 

تر است؛ بنابراین ثبت اشعار  کهن  دیوان امیرمعزّي کتابت نسخ مورداستفاده در تصحیح  
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ت و باارزش است. بر این اساس در ادامه به بررسی اشعار او  ن اثر بسیار پراهمیّوي در ای

 پردازیم. می  العشّاقرسائلدر کتاب 

 

 شدههای چاپ. بررسی بيت1.2

باید گفت که   ابتدا  به نام امیرمعزّي آمده    العشّاقرسائلهایی که در  بیت از بیت  12در 

ها، ضبط چند بیت ود است. در ضبط این بیتاو و دیگر منابع چاپی موج  دیواناست، در  

 ها این است: یکسان است. یکی از آن بیت العشّاقرسائلو  دیواندر 

 س ما خرّمستی کار ما زیباستی ــ مجل  ی            ـفروز اگر با ماستآن بت مجلس. 1 

 ( 86:  13۹۹؛ سیفی، 717: 138۹)امیرمعزّي،   

هاي امیرمعزّي  شود. ابتدا بیتدر جایی دیگر اندک اختالفی در ضبط واژگان دیده می

 بخوانیم: العشّاقرسائلرا در 

 تن روي من اي سرو سیماي ماه الله.  2

 رویفلک ماه اللهزیرا که دل سزد  .  3

 از دل تو را فلک کنم از جان تو را چمن  

سیم سرو  چمن  سزد  جان  که   تنزیرا 
 

 ( 56: همان)                                     

شده  اي دیگر ثبت  ( مصراع اوّل بیت دوم به گونه606:  138۹)  يرمعزّ ی ام  دیواندر  

خواسته  رسد معزّي در این بیت می«. به نظر میروی رافلک ماهاست: »زیرا که دل سزد  

شدن این قصد کافی است  روشني دو مصراع را رعایت کند. براي  است که جانب موازنه

 هاي بعدي او توجّه کنیم:به بیت

 ست بر قمر ي مشکتودهزلف تو توده

 شهر اندرون بال  توده است به زان توده

 

 ي ابرست بر سمنحلقهو حلقهــد ت ـجع 

 حلقه است به دهر اندرون فتنزان حلقه

 )همان(                                      

  العشّاق رسائل  ترهاي شعر امیر است که در ضبط کهنها از ویژگیرعایت این تناسب

 بدانیم. دیوانرا برتر از ضبط العشّاق رسائلحفظ شده است؛ بنابراین باید ضبط 
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در دو بیت،   هاي امیرمعزّي نقل شده است،در چند بیت دیگري که از یکی از غزل 

هاي  بیت  دیوانآمده است، بسیار است. در    دیواناختالف بین ضبط سیفی و آنچه در  

 شکل آمده است:مورداشاره، بدین

 بر من این رنج و غم آخر به سر آید روزي

 دست قلم بر نامم ـــ ر نکشیـــان گــآسم

 کِشت بسی تخم امید   ک مرا ـنيت  ـــدول

 

 آید روزي   پسرخوشلب من بر لب آن   

 ال برآید روزي ــ ي اقبهـــم از نامـــنام

 به بر آید روزي  تخم دولت چو بکاری

 ( 787–786: 138۹)امیرمعزّي،        

 در مقابل، ضبط سیفی به این شکل است:

 گفت: معزّیگردانم، چنانک  و گاه جان را بدین ابیات تازه همی

 بر من این رنج و غم آخر به سرآید روزي .  4

 ت قلم بر نامم ــر نکشیدســـان گــآسم.  5

 کِشت بسی تخم امید   اندر دل مندولت  .  6

 

 آید روزي   بر سيم ن بر لب آن  ـــب مـل 

 ي اقبال برآید روزيهـــم از نام ــــنام

 به برآید روزي  تخم چون دولت کارد

 ( 123:  13۹۹)سیفی،                  

اندک    ي ادر فاصله  یفی س  نکه یاست. با توجّه به ا  اریبس  ت یکه اختالف در دو ب  مینیبیم

تار  ستهیزیم  ياز مرگ معزّ  بکتابت کتاب رسائل  خی است و  از سه قرن از    شیالعشّاق 

ضبط    حیتر است و ترجکهن  يرمعزّیام  وانیمغلوط و ناقص د  يهاکتابت نسخه  خیتار

متأخر   ضبط  بر  تصح  رفتهیذ پ   يهقاعد  کیکهن  در  ضبط   حی شده  است،  کهن  متون 

از بیت  برتر است.  وان یالعشّاق بر ضبط درسائل هاي مسلّم امیرمعزّي  تا اینجا سه بیت 

است که ضبط اشعار امیرمعزّي در نسخ    ها محتملتصحیح شد. با توجّه به این اختالف

هایی داشته باشد و به مورداستفاده در تصحیح دیوان او با آنچه او سروده است، تفاوت

احتمال   هر  بر  تکیه  درضمن  نیست.  اشکال  از  خالی  دیوان  به  کلّی  اعتماد  دلیل  همین 

 کند. ي قواعد تصحیح متن خارج میمتنی دیگري ما را از دایرهبرون

آمده    دیوانت دیگري که سیفی از امیرمعزّي نقل کرده است، در بخش »اضافات«  دو بی

 دهد:  گونه توضیح میاست. اقبال دلیل انتقال این قصیده را این
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این قصیده را به نام موالنا مظفّر هروي در مدح    (264خود )ص    يتذکره  در  دولتشاه»

 ( ضبط کرده و در آنجا بیت تخلّص چنین آمده:772–732ملک معزّالدّین حسین کرت )

دین       و  دول  معزّ  قدر  فلک   سلطان 
 

 کز جمله ملوکش نه نظیرست و همالی 

قصیده در بعضی  ي این مطلب ناشر را به شبهه انداخت و با وجود آنکه این  مالحظه

ایم بود باز از ضبط آن در باب »یاء« خودداري  نسخ دیوان به وضعی که در متن چاپ کرده

 (. 824: 138۹)امیرمعزّي،  «شد.

  –   713که در  دیوان امیرمعزّي  اي از منتخبات  باوجوداین، ناشر پس از دیدن نسخه

 نیاست و ا يرمعزّیاز ام ده یقص نیکه ا کندیحاصل م نی ق.ق. کتابت شده است، یه 714

که    العشّاقرسائل. وجود دو بیت از آن قصیده در  داندیم   ری را از اشعار مسلّم ام  دهیقص

نسخه از  پیش  آن حدود سی سال  کتابت  ثابت  تاریخ  است،  امیرمعزّي  اشعار  ي خطّی 

 ها از این قرار است:نبوده است. بیت وجهینظر ناشر بکند که می

 و به نزدیک من آید در خواب خیال ت .  7

 بیدار شوم چون نه تو باشی نه خیالت .  8

 ر هست مرا با تو وصالیــ ه مگــگویم ک 

 از نداند ز خیالیـرا بـــو مـــق تـــعش
 

 ( 105:  13۹۹ ،ی فی ؛ س825: 138۹  ،يرمعزّی)ام 

ي معروف امیرمعزّي نقل شده است که ضبط در جایی دیگر دو بیت دیگر از قصیده

. باید در نظر داشت که با توجّه به  اختالف دارد  یاندک  وانید( با ضبط  137سیفی )همان:  

 دالیلی که پیش از این گفته شد، ضبط سیفی بر ضبط دیوان برتر است:
 بینم تهی همی . از روي یـــار خرگهــی ایـوان  ۹

 تا سلمی بشد   خيمه تا سعدي بشد وز    حجره . از  10

آن سرو سهی خالـی همی  قـّد   بینم چمن وز 

 بشد جانم ز تن د گویی  ـ ی بش ــ تا لیل   حّله   از   و 

 چنین است: ( این5۹7: 138۹ضبط این بیت دوم در دیوان امیرمعزّي )
 بشد جانم ز تنتا لیلی بشد گویی   حجلهواز  تا سلمی بشد  حجرهتا سعدي بشد وز    خيمهاز  

(  456:  1366)شروانی،    المجالسنزهةنیامده است؛ امّا در    دیوان امیرمعزّيرباعی زیر در  

انتساب آن به امیرمعزّي  العشّاق  رسائلبه نام معزّي آمده است. اکنون با ثبت این رباعی در  

 گفت:  معزّیاي دیگر یافته است. پنداري که درین موارد و مصادر  پشتوانه
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 رباعی 

 اي دیده و دل هر دو پسندیده تو را . 11

 ق ــود دل عاش ـاز دیدن دیده گر ش. 12

 و دل و دیده تو را ــزي چـــ دارم ز عزی  

 ده نادیده تو راــق توست دیـــدل، عاش  

 ( 25:  13۹۹)سیفی،                         

 سرگردان   اشعار. 2.2

آید، در دیوان چاپی امیرمعزّي نیست؛ امّا به نام دیگران به  اشعاري که در این بخش می

به دیگران نسبت    المجالسنزهة چاپ رسیده است. بدین شرح که دو رباعی امیرمعزّي در

.ق( چاپ شده است. از دو  ه  535دیوان سنایی ) هاي او در  داده شده است و یکی از غزل 

( علوي  بیهقی  ابوالبرکات  مجدالدّین  به  زیر  رباعی  داده شده  ه  615رباعی،  نسبت  .ق( 

نوادگان حضرت علی از  ابوالبرکات  ابیاست.  )  عطالببن  بیهقی  و  این  .ه  565بوده  ق( 

  لباب االلباب(. در  426:  13۹6ي ذولسانین را ستوده است )رک. بیهقی،  شاعر و نویسنده

 (.46۹:  13۹0اي به زبان فارسی از او نقل شده است )رک. عوفی،  نیز قصیده

 و دي گرد طرب گردیدم ـــ در وصل ت .  13

 دم ـــت در بیارامی ـــه بهشــدي گر ب.  14

 و امروز به غم پیچیدم ـــر ت ـــوز هج 

ـ ام  س از بهشت دوزخ دیدم ـــ روز پــ
 

 ( 548:  1366؛ شروانی،  150: 13۹۹)سیفی،  

در   اختالف،  اندکی  با  رباعی  رباعیاین  رباعی  جنگ  آمده  در شمار  امیرمعزّي  هاي 

ي قرن یازدهمی به  (. این رباعی به استناد یک نسخه77:  13۹4است )رک. میرافضلی،  

ي قرن  (. باوجوداینکه این نسخه37سنایی غزنوي هم نسبت داده شده است )رک. همان:  

اب این رباعی  رسد باید در انتس اند، به نظر میاي »بسیار معتبر« دانستهیازدهمی را نسخه

ترین منبعی که این رباعی را  ي قدیمدانیم که نویسندهبه سنایی محتاط بود؛ زیرا اکنون می

آورده است، آن را به امیرمعزّي نسبت داده است. این مورد تنها موردي نیست که شعرهاي  

این بیت    (180:  13۹۹)امیرمعزّي به سنایی نسبت داده شده است. در جایی دیگر سیفی  

 کند: یرمعزّي را نقل میام

 هست جاي ناله از معشوق هرجایی مرا    از تو هرجایی بنالم زآنکه هرجایی شدي . 17
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  ی با اختالفات   تیب  ن یا  رای مطرح است؛ ز ییهاپرسش  يرمعزّ ی به ام  تیب  نیدر انتساب ا

  ، ي( مصَحَّح مدرّس رضو7۹8:  1355)  ،ییسنا  وانید  اتیّ در ضبط واژگان، در بخش غزل

 صورت آمده است: نیبد زین

 هرجایی شدي   ننالم تا تواز تو هر جایی  
 

 جاي ناله از معشوق هرجایی مرا   نيست 
 

که کدام ضبط برتر است؟    دیآیم  شی پرسش پ  نیابتدا ا  تیاختالف دو ب  دنیپس از د

به کار برده است، به   تیب  نیاز ا  شپی ( 180– 17۹: 13۹۹)  یف یکه س ی به توجّه به جمالت 

جمالت   نیدر ا  یفیدارد. س  تیّارجح  ییسنا  وانیدبر ضبط    یفی که ضبط س  سدینظر م

بر عهدو  خواهدیاز معشوق م تا مصداق گفت  يوفاکه  بماند    ؛ نباشد   يرمعزّ ی ام  يهخود 

 : برتر است ست«ی»بنالم« بر »ننالم« و »هست« بر »ن تیب نیدر ضبط ا نیبنابرا
آن  عاشق  شرط  قاعده چندانک  نخواهد،  را  معشوق  یک  جز  که  نیز  ست  معشوق  ي 

ها کنند و به  ست که جز یک عاشق را نداند و اگرچه دیگران به محّبت او دعوي همچنان 
ن التفات کند و نه به دوستی ایشان رغبت نماید  ها نمایند، نه به جانب ایشا موّدت او رغبت 

 که معّزي گوید... .  تا عاشق را هرگز از وي شکایت نباید کرد و این بیت نباید گفت چنان 

یا امیرمعزّي؟ در   آیا این بیت و این غزل از سنایی است  سؤال دیگر این است که 

این غزل از سنایی نیست؛ زیرا در کتاب   رسدیبه نظر مپاسخ به این سؤال باید گفت که 

ي  غزل مسلّم سنایی بر اساس شش نسخه  402که در آن    هاي حکیم سنایی غزنويغزل 

ي کهنی که در این تصحیح  ه است. سه نسخهکهن تصحیح شده است، این غزل نیامد

یک از  هاي ششم و هفتم کتابت شده و در هیچمورداستفاده و استناد بوده است، در قرن

این نسخ و دیگر نسخ متأخّر امّا معتبرِ اشعار سنایی، این غزل موجود نبوده است )رک.  

(،  4۹1:  1ج  ،13۹3)  یی سنا  وانید  دی در چاپ جد: نود و هشت(.  1386جاللی پندري،  

و    1003،  1002کتابت    خی سه نسخه به تار  ي هغزل به پشتوان   ن یا  ،یمصحَّح برزگر خالق

  ن ینسخ، ا  نیمقدّم بر ا  يهاز نُه نسخ   ک یچی است که ه  ی درحال  نیآمده است؛ ا  1006

و متعاقب    ستا  دیترد  يجا  ییغزل به سنا  نیدر صحّت انتساب ا  نیغزل را ندارند؛ بنابرا

  العشّاقرسائلاطالعات کتاب    ر،یمس  نیآن بود. در ا  يهند یگو  يجوودر جست  دیآن با
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دانست؛ مگر    يرمعزّی غزل را از ام  نیا  توانمی  راهگشا باشد و با استناد به آن  تواندیم

 . انتساب را مخدوش کند  نیکتاب، صحّت ا نیمعتبرتر از ا  یمنبع نکهیا

الدّین  به جمال   المجالسنزهةدر    العشّاق،رسائلیرمعزّي منقول در  هاي امیکی دیگر از رباعی

 .ق( نسبت داده شده است: ه 606محمّد اشهري نیشابوري )شاهفوربن

 ن مرا مهمان است ـــار مــه یـامروز ک.  15

 نیست،سخن درجان است دل را خطري.16

 ان و دل مرا آسان است ـــدن جـــبخشی 

 افشان استجانم که روز  ـان افشانـــج
 

 ( 4۹0:  1366؛ شروانی، 140: 13۹۹)سیفی، 

(. با  83: 13۹4نیز به نام امیرمعزّي است )رک. میرافضلی،  جنگ رباعیاین رباعی در 

آگاهی این  به  زیرا  توجّه  دانست؛  امیرمعزّي  از  باید  را  پیشین  رباعی  و  رباعی  این  ها، 

ي مصحّح  رونویسی شده و بنابر گفته  731شوّال    25در    المجالس نزهة  ي کتابنسخهتک

اساس  (. براین48:  1366)رک. شروانی،  کتاب، این تاریخ نزدیک است به تاریخ تألیف آن.  

العشّاقتاریخ کتابت   از  ه  685که در    رسائل  .ق. کتابت شده است، بیش از چهل سال 

تألیف و رونویسی براین روشن است که تاریخ  تر است. افزونکهن  المجالسنزهة  تاریخ 

ف زمانی  تقریب اختالپیش از تاریخ کتابت نسخه بوده است؛ پس بهالعشّاق  رسائلتألیف  

گذشته است.  قرن  نیم  از  بیش  کتاب  دو  این  تألیف  که  میان  داشت  توجّه  باید  ازاین 

ي فرهنگی خراسان در عصر  شدگان حوزهامیرمعزّي، ابوالبرکات و اشهري در شمار تربیت

ي  نیز در روزگاري نوشته شده است که خاطره  العشّاقرسائلاند و کتاب  سلجوقیان بوده

  ج ی مردم را  انیدر مدر ذهن مخاطبانِ نویسنده زنده است و اشعار ایشان  این شاعران هنوز  

براین نظر ماساس  بوده است؛  انتساب    يشابورین  یفی س  يکه احتمال خطا  رسدیبه  در 

مؤیّد این نکته  جنگ رباعی  . همچنین اطالعات موجود در  اندک است  يرمعزّ ی اشعار به ام

 هاي امیرمعزّي هستند. یقین از سرودهبهقریباست که این دو رباعی به احتمال 

 

 ی رمعزّي ام ی افتهینو   اشعار. 3.2

گونه از امیرمعزّي  ها، نه رباعی و چهار بیت غزل به اقتضاي موضوع نامه  العشّاقرسائلدر  

آمده است. تاکنون این اشعار در هیچ جایی چاپ نشده و باید در تصحیح مجدد دیوان،  
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آید  اضافه شود. در ادامه ابتدا چهار بیت تغزّلی می  دیوان امیرمعزّياین اشعار نویافته به  

 شود:ها نقل میو سپس رباعی

 ، گفته است: رمحةللا ، اميرمعزّیدرازي باید کرد، چنانک ها زباننه بدین طعن

 نظم

 ی ـا بودئـ از مــ ار دمســ ر یــ اگ .18

 ر کم نگشتی تو را مهر من ــ. وگ1۹

 رـر نبودي به جاي دگـ ت گــ. دل20

 اي تو مرا م مر تو را چون نهــ. نی21

 ر رنج نفزودئیــــ ج بــــرا رنــــم

 ودئی ــــ وده ننمـــرا درد بیهـــــ م

 ان کردمی هر چه فرمودئی ــــه جـب

 ر مرا بودئی ـــی گـــو را بودمــــت 

 (165: 13۹۹)سیفی،                

 ست، چنانک گفت: راست و الیق و موافق این حالتمعزّی و این ترانه هم  

 رباعی 

ـ . نادی22  و را رهی هواي تو گزیدـ ده ت ـ

 همه عالم این ندید و نشنید. کس در  23

 

رد و پیش تو کشید ــو ک ــزد ت ـدل نام   

د دید ـا بای ـــ ده جفـر نادیـــ ز دلبــک  

(25)همان:                           

تو هالک جان  به تلخ  ترسم که سخن  یکدیگرند،  و شیرینی ضدّ  تلخی  آنک  سبب 

 گوید:  معزّیشیرین بنده باشد و زوال عقل عزیز من گردد، چنانک 

 ست کردن آیین منق تو نالهــ. در عش24

 م جواب من تلخ دهیـه هـ. با این هم25

 

 ست و غارت دل و دین منـن ت ــآیی  و 

 ست رین منه هزار جان شیــی کـتلخ

 (58)همان:                         

خواهد تا دل چون سنگ او نرم گرداند و درشتی از  به تضرّع از خداي تعالی همی

 گوید:  ،للارمحة ،معزّیوي کم کند، چنانک  

 رباعی 

 ن همی مشکل من ـــار مــ. نگشاید ی26

 ل من ــحاصست او بیدل . بس سنگ27

 

 کوي او بود منزل من د کی به  ـــ خواه 

 ارب دل او نرم کنی چون دل من ــــی

 ( 60)همان:                               



 ( 51پياپی) 1401بهار ، 1ی شماره   ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ــــــ ـــــــ ــــ  352

 

 گوید:   اميرمعزّیاي که سرگردان تو باشد، ناجوانمردي بود، چنانک  سرکشیدن از غمخواره

 ا بالي هجران بر من ـــار بتـــمگم  .28

 . من خود ز غم عشق تو اي زیباروي 2۹

 

 ن جهان چو زندان بر منـــتاریک مک 

 و سر مگردان از منــــم ت ــسرگردان

 (64)همان:                           

 گوید:  معزّیرازي که از خویش و بیگانه مستور داشته باشد، در مستی پیدا شود، چنانک  

 1. دردي که من از عشق تو در دل دارم30

 . چون می خورم و رسد به مستی کارم 31

 

 ا هشیارم ـــ رم ت ـــ م ز شــدا نکنـــپی 

 بارم یکان میان یکانـم و زبـــاز چش

 (85)همان:                                 

 گوید:  معزّیبدین بیت اختصار کردم، چنانک هم 

 بیت

 اده بر بستر خویش ـــ. گر یکچندي فت32

 . اکنون که تو را بدیدم اندر بر خویش 33

 

 شکایت آخر خویش ت  ــکردم ز غم 

 ي شکر برنگیرم سر خویش از سجده

 ( 141)همان:                           

 گوید: معزّیسخن دراز شد، بدین بیت اختصار کنم، چنانک 

 رباعی 

 کند هیچ سخن ر نمیـو اثـ. چون در ت 34

ـ . ن35  وت باید نه یار کهن ــار نـــه یــ

 

 کن ی میــچ خواه ــ بگذاشتمت هر آن 

 سر و بن ي بیی شیفتهــاحسنت و زه

 (177)همان:                        

 ، گوید: رمحةللا، اميرمعزّیگاه برآید که روي تو بینم، چنانک خورشید نشاط من آن

 غزل

 

اي م36 فـ .  برآییـــاه  باز  اگر  رفته   رو 

 م ز سر کوه درآیدـد نشاطـــ رشیو. خ37

 

 ر آیی ــت تابندهر و  ـ ر و زیبات ـــت روشن 

 ه نشاطی ز سر کوه درآییـو بــچون ت 

 (204)همان:                         

 گوید:  اميرمعزّیاوّل مشقّت بود و آخر عذاب، چنانک 
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 ردي اي زیبا یارـــ ار بــــ. در اوّل ک38

 . واکنون سببی ساختی اي طرفه نگار 3۹

 

 از چشم و دلم به ساحري خواب و قرار  

اوّل کار ـر کار گشــآخا  ـــت   ت چون 

 (210)همان:                         

 

 گيری نتيجه. 3
 نتایج زیر حاصل شد:  العّشاق رسائل در پژوهش حاضر با بررسی شعرهاي امیرمعّزي در کتاب  

به اشتباه دو رباعی امیرمعزّي را به   المجالسنزهةروشن شد که جمال خلیل شروانی در    -

 ابوالبرکات و اشهري نسبت داده است؛ 

 یافته است؛  راه دیوان سناییهاي امیرمعزّي به غلط به مشخّص شد که یکی از غزل  -

 هاي امیرمعزّي تصحیح شد؛ چهار بیت از بیت -

 بار ارائه شد.ودو بیت نویافته از امیرمعزّي، براي نخستینهمچنین بیست -

 

 دداشتیا

جز  مصراع نخست این رباعی در رباعی دیگري تکرار شده است که به  جنگ رباعی،. در  1
 (. 78: 13۹4ها متفاوت هستند )رک. میرافضلی، مصراع نخست، باقی مصراع
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