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چکيده
نسخههاي خطّی گنجینههاي باارزش و مهمّی هستند که آگاهیهاي فراوانی از گذشتهي
ادبی ایران ،در دل آنها جاي دارد .ازجملهي این آگاهیهاي ارزشمند ،شعرهاي
چاپنشدهي شاعرانی است که دیوان آنها سالهاست که چاپ شده و متن آن در
دسترس همگان است .اهمّیّت این شعرهاي چاپنشده بسیار زیاد است و ارزش آنها
بر کسی پوشیده نیست .در پژوهش حاضر به بررسی شعرهاي امیرمعزّي ( 520ه.ق) در
کتاب رسائلالعشّاق و وسائلالمشتاق از ابوالمعالی مسعودبناحمد سیفی نیشابوري (قرن
 6ه.ق) میپردازیم .در این کتاب  3۹بیت به امیرمعزّي نسبت داده شده است .از این
تعداد  22بیت در شمار بیتهاي چاپنشدهي اوست .این شعرهاي نویافته شامل نه
رباعی و چهار بیت با مضمون تغزّلی است .بر اساس همین دستنویس مشخّص میشود
که یک غزل و دو رباعی او به نام دیگران شهرت یافته است .همچنین به استناد
رسائلالعشاق که تاریخ کتابت آن چندصد سال از کهنترین نسخهي مورداستفاده در
تصحیح دیوان امیر قدیمتر است ،چهار بیت از بیتهاي او تصحیح شده است.
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 .1مقدّمه
امیرمعزّي ،امیرالشّعراي دربار سلجوقیان بود و در دربار ایشان جایگاهی ویژه داشت؛
جایگاهی که یادآور حرمت رودکی ( 32۹ه.ق) در دربار سامانیان و عنصري ( 431ه.ق)
در دربار غزنویان بود (رک .عوفی .)301 :13۹0 ،دیوان او تاکنون سه بار چاپ شده است.
نخستینبار عباس اقبال آشتیانی این دیوان را چاپ کرده است و حاوي  18623بیت است.
با وجود آنکه نسخ قدیمی دیوان در دسترس مصحّح نبوده است ،این تصحیح تاکنون
بهترین چاپ اشعار امیرمعزّي است .پس از او ناصر هیّري با مقدّمهاي تازه ،دیوان مصحَّحِ
اقبال را مجدّد به بازار عرضه کرد .پس از هیّري ،محمّدرضا قنبري نیز براساس نسخهي
اقبال ،چاپ جدیدي از این دیوان را عرضه کرد .دو تصحیح متأخّر در ضبط اشعار پیرو
اقبال بودهاند و در چاپ آنها کمیّت و کیفیّت اشعار امیرمعزّي همان است که در چاپ
اقبال بود (رک .یلمهها)56 :1386 ،؛ بنابراین مراجعه به دیوان امیرمعزّي بهتصحیح عباس
اقبال ،خواننده را از مراجعه به دیگر تصحیحها بینیاز میکند .با توجّه به این مسائل ،الزم
به نظر می رسد که تصحیحی جدید از دیوان او عرضه شود؛ زیرا امروزه نسخ تازهاي از
اشعار وي شناسایی شده است .عالوهبراین در جنگها و کتابهاي دیگر ،اشعار
چاپنشدهي زیادي از او به دست آمده است.
یکی از این کتابها که مجموعهي ارزشمندي از شعرهاي امیرمعزّي در آن گنجانده
شده است ،کتاب رسائلالعشّاق و وسائلالمشتاق از سیفی نیشابوري است .این کتاب
مجموعهاي بینظیر از یکصدنامهي عاشقانه است .در خالل این نامهها به مناسبت موضوع،
بیتهایی از شاعران قرنهاي پنجم و ششم درج شده است .در این میان  3۹بیت از
امیرمعزّي نیز به استشهاد در متن گنجانده شده که تعدادي از این بیتها تاکنون شناسایی
نشده بودند و تعدادي از بیتها به نام دیگران شهرت یافته بود .در جدول زیر آمار
شعرهاي امیرمعزّي در کتاب رسائلالعشّاق آمده است:
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نقل بیتهاي امیرمعزّي در این اثر بسیار مهمّ است؛ زیرا ازلحاظ قدمت ،کتاب
رسائلالعشّاق و وسائلالمشتاق نخستین منبع کهن تاریخدار اشعار امیرمعزّي به حساب
میآید .پس از این کتاب ،نسخهاي از منتخبات اشعار امیرمعزّي به تاریخ  713ه.ق .در
دسترس است که منتخبی از قصاید اوست (رک .درایتی ،138۹ ،ج .)53 :5پس از این دو
نسخه ،نسخهاي در دست است که منتخبی از اشعار امیرمعزّي و یازده شاعر دیگر است.
این نسخه تاریخ کتابت ندارد .درایتی تاریخ کتابت آن را  544ه.ق .میداند(همان)؛ امّا
دیگر محققان این تاریخ را نپذیرفتهاند .علی میرافضلی ( )74 :13۹4بر آن است که این
نسخه در قرن هشتم یا نهم کتابت شده است .محمّد مهیار معتقد است که این نسخه در
قرن هفتم و هشتم کتابت شده است (همان) .در این پژوهش گفتهي علی میرافضلی و
محمّد مهیار مالک ردهبندي نسخهها قرار گرفته است؛ زیرا در این نسخه شعرهایی از
شاعران نیمهي دوم قرنهاي ششم و هفتم آمده است؛ بنابراین پذیرش تاریخ ارائهشده
ازطرف درایتی دشوار است .با این توضیحات مشخّص میشود که اهمّیّت کتاب
رسائلالعشّاق در حوزهي شناخت اشعار امیرمعزّي تاچه اندازه است.
 .1.1پيشينهی پژوهش
جواد بشري ( )13۹8در مقالهاي با عنوان «برخی ابیات فارسی از سدهي چهارم و اوایل
سدهي پنجم هجري در چند مأخذ کهن» متذکّر شده است که رسائلالعشّاق حاوي
اشعاري نویافته از شاعران قرنهاي چهارم و پنجم است .همانگونه که از عنوان مقاله
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دریافت میشود ،محدودهي زمانی بررسی نویسنده ،قرن چهارم و اوایل قرن پنجم است
و به همین دلیل به امیرمعزّي و اشعار او نپرداخته است .احمدرضا یلمهها ( )1387در
مقالهاي با عنوان «دیوان امیرمعزّي و لزوم تجدید تصحیح» پس از بررسی دیوان ،یادآوري
کرده است که برخی از ضبطهاي دیوان امیرمعزّي غلط است و باید دیوان را بر اساس
نسخ تازه ،دوباره تصحیح کرد .یلمهها به کتاب رسائلالعشّاق دسترسی نداشته است و
دربارهي این اثر چیزي نگفته است .غالمرضا سالمیان و سهیل یاري گلدرّه ( )13۹3در
مقالهاي با عنوان «پیشنهادهایی براي تصحیح برخی از بیتهاي دیوان امیرمعزّي و ذکر
شعرهاي نویافتهي وي» براي نخستینبار  45بیت نویافته از امیرمعزّي را چاپ کردهاند.
این بیتها از چند نسخهي خطّی استخراج شده است که متن رسائلالعشّاق در میان آنها
نیست؛ ازاینروي یافتههاي پژوهش حاضر ،یافتههایی نو هستند.
 .2بحث و بررسی
با توجّه به مقام امیرالشّعرایی معزّي ،اشعار او در روزگار زندگی سیفی در کمال شهرت و
روایی بوده است .سیفی نیشابوري در میان نامههایی که در رسائلالعشّاق نوشته است،

رويهمرفته از  3۹بیت امیرمعزّي بهره برده است .بررسی شعرهاي امیرمعزّي در رسائلالعشّاق
از دوجهت مه ّم است :یکی آنکه نویسندهي کتاب در روزگار نزدیک به زمانهي زندگی
امیرمعزّي زنده بوده است و نقل این اشعار از فردي در جایگاه سیفی نیشابوري بسیار مغتنم
است و روایت او از اشعار امیرمعزّي ،روایتی قابلتوجّه و شایان اعتنا است.
دیگر آنکه بر اساس گفتهي عباس اقبال هنگام تصحیح دیوان امیرمعزّي هیچ نسخهاي
که تاریخ کتابت آن قدیم باشد ،به دست نیامده است؛ به همین دلیل دیوان براساس
نسخههایی تصحیح شده است که تاریخ کتابت آن به عهد صفویّه برمیگردد (رک.
امیرمعزّي :138۹ ،س) .عالوهبراین ،بهگفتهي مصحّح سه نسخهاي که مورداستفادهي او
بوده است ،همگی مغلوط بودهاند و به همین دلیل او ارائهي اختالفها را بیفایده
میدانسته است (همان) .در مقابل ،تاریخ کتابت رسائلالعشّاق چندصد سال از تاریخ
کتابت نسخ مورداستفاده در تصحیح دیوان امیرمعزّي کهنتر است؛ بنابراین ثبت اشعار
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وي در این اثر بسیار پراهمیّت و باارزش است .بر این اساس در ادامه به بررسی اشعار او
در کتاب رسائلالعشّاق میپردازیم.
 .1.2بررسی بيتهای چاپشده
در ابتدا باید گفت که  12بیت از بیتهایی که در رسائلالعشّاق به نام امیرمعزّي آمده
است ،در دیوان او و دیگر منابع چاپی موجود است .در ضبط این بیتها ،ضبط چند بیت
در دیوان و رسائلالعشّاق یکسان است .یکی از آن بیتها این است:
 .1آن بت مجلسفروز اگر با ماستـی

مجلــس ما خرّمستی کار ما زیباستی
(امیرمعزّي717 :138۹ ،؛ سیفی)86 :13۹۹ ،

در جایی دیگر اندک اختالفی در ضبط واژگان دیده میشود .ابتدا بیتهاي امیرمعزّي
را در رسائلالعشّاق بخوانیم:
 .2اي ماه اللهروي من اي سرو سیمتن

از دل تو را فلک کنم از جان تو را چمن

 .3زیرا که دل سزد فلک ماه اللهروی

زیرا که جان سزد چمن سرو سیمتن
(همان)56 :

در دیوان امیرمعزّي ( )606 :138۹مصراع اوّل بیت دوم به گونهاي دیگر ثبت شده
است« :زیرا که دل سزد فلک ماهروی را» .به نظر میرسد معزّي در این بیت میخواسته
است که جانب موازنهي دو مصراع را رعایت کند .براي روشنشدن این قصد کافی است
به بیتهاي بعدي او توجّه کنیم:
زلف تو تودهتودهي مشکست بر قمر

جعـد تــو حلقهحلقهي ابرست بر سمن

زان تودهتوده است به شهر اندرون بال

زان حلقهحلقه است به دهر اندرون فتن
(همان)

رعایت این تناسبها از ویژگیهاي شعر امیر است که در ضبط کهنتر رسائلالعشّاق
حفظ شده است؛ بنابراین باید ضبط رسائلالعشّاق را برتر از ضبط دیوان بدانیم.
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در چند بیت دیگري که از یکی از غزلهاي امیرمعزّي نقل شده است ،در دو بیت،
اختالف بین ضبط سیفی و آنچه در دیوان آمده است ،بسیار است .در دیوان بیتهاي
مورداشاره ،بدینشکل آمده است:
بر من این رنج و غم آخر به سر آید روزي

لب من بر لب آن خوشپسر آید روزي

آسمــان گـــر نکشیـــدست قلم بر نامم

نامـــم از نامـــهي اقبــال برآید روزي

دولـــت نيـک مرا کِشت بسی تخم امید

تخم دولت چو بکاری به بر آید روزي
(امیرمعزّي)787–786 :138۹ ،

در مقابل ،ضبط سیفی به این شکل است:
و گاه جان را بدین ابیات تازه همیگردانم ،چنانک معزّی گفت:
 .4بر من این رنج و غم آخر به سرآید روزي

لـب مـــن بر لب آن سيمبر آید روزي

 .5آسمــان گـــر نکشیدســت قلم بر نامم

نامــــم از نامـــهي اقبال برآید روزي

 .6دولت اندر دل من کِشت بسی تخم امید

تخم چون دولت کارد به برآید روزي
(سیفی)123 :13۹۹ ،

میبینیم که اختالف در دو بیت بسیار است .با توجّه به اینکه سیفی در فاصلهاي اندک
از مرگ معزّي میزیسته است و تاریخ کتابت کتاب رسائلالعشّاق بیش از سه قرن از
تاریخ کتابت نسخههاي مغلوط و ناقص دیوان امیرمعزّي کهنتر است و ترجیح ضبط
کهن بر ضبط متأخر یک قاعدهي پذیرفته شده در تصحیح متون کهن است ،ضبط
رسائلالعشّاق بر ضبط دیوان برتر است .تا اینجا سه بیت از بیتهاي مسلّم امیرمعزّي
تصحیح شد .با توجّه به این اختالفها محتمل است که ضبط اشعار امیرمعزّي در نسخ
مورداستفاده در تصحیح دیوان او با آنچه او سروده است ،تفاوتهایی داشته باشد و به
همین دلیل اعتماد کلّی به دیوان خالی از اشکال نیست .درضمن تکیه بر هر احتمال
برونمتنی دیگري ما را از دایرهي قواعد تصحیح متن خارج میکند.
دو بیت دیگري که سیفی از امیرمعزّي نقل کرده است ،در بخش «اضافات» دیوان آمده
است .اقبال دلیل انتقال این قصیده را اینگونه توضیح میدهد:
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«دولتشاه در تذکرهي خود (ص  )264این قصیده را به نام موالنا مظفّر هروي در مدح
ملک معزّالدّین حسین کرت ( )772–732ضبط کرده و در آنجا بیت تخلّص چنین آمده:
سلطان فلک قدر معزّ دول و دین

کز جمله ملوکش نه نظیرست و همالی

مالحظهي این مطلب ناشر را به شبهه انداخت و با وجود آنکه این قصیده در بعضی
نسخ دیوان به وضعی که در متن چاپ کردهایم بود باز از ضبط آن در باب «یاء» خودداري
شد( ».امیرمعزّي.)824 :138۹ ،

باوجوداین ،ناشر پس از دیدن نسخهاي از منتخبات دیوان امیرمعزّي که در – 713
 714ه.ق .کتابت شده است ،یقین حاصل میکند که این قصیده از امیرمعزّي است و این
قصیده را از اشعار مسلّم امیر میداند .وجود دو بیت از آن قصیده در رسائلالعشّاق که
تاریخ کتابت آن حدود سی سال پیش از نسخهي خطّی اشعار امیرمعزّي است ،ثابت
میکند که نظر ناشر بیوجه نبوده است .بیتها از این قرار است:
 .7در خواب خیال تو به نزدیک من آید

گویم کــه مگــر هست مرا با تو وصالی

 .8بیدار شوم چون نه تو باشی نه خیالت

عشـــق تـــو مـــرا بـاز نداند ز خیالی
(امیرمعزّي825 :138۹ ،؛ سیفی)105 :13۹۹ ،

در جایی دیگر دو بیت دیگر از قصیدهي معروف امیرمعزّي نقل شده است که ضبط
سیفی (همان )137 :با ضبط دیوان اندکی اختالف دارد .باید در نظر داشت که با توجّه به
دالیلی که پیش از این گفته شد ،ضبط سیفی بر ضبط دیوان برتر است:
 .۹از روي یـــار خرگهــی ایـوان همیبینم تهی وز قـ ّد آن سرو سهی خالـی همیبینم چمن
 .10از حجره تا سعدي بشد وز خيمه تا سلمی بشد و از حلّه تا لیلــی بشـد گویی بشد جانم ز تن

ضبط این بیت دوم در دیوان امیرمعزّي ( )5۹7 :138۹اینچنین است:
از خيمه تا سعدي بشد وز حجره تا سلمی بشد واز حجله تا لیلی بشد گویی بشد جانم ز تن

رباعی زیر در دیوان امیرمعزّي نیامده است؛ امّا در نزهةالمجالس (شروانی)456 :1366 ،
به نام معزّي آمده است .اکنون با ثبت این رباعی در رسائلالعشّاق انتساب آن به امیرمعزّي
پشتوانهاي دیگر یافته است .پنداري که درین موارد و مصادر معزّی گفت:
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رباعی
 .11اي دیده و دل هر دو پسندیده تو را

دارم ز عزیـــزي چــو دل و دیده تو را

 .12از دیدن دیده گر شـود دل عاشــق

دل ،عاشـــق توست دیــده نادیده تو را
(سیفی)25 :13۹۹ ،

 .2.2اشعار سرگردان
اشعاري که در این بخش می آید ،در دیوان چاپی امیرمعزّي نیست؛ امّا به نام دیگران به
چاپ رسیده است .بدین شرح که دو رباعی امیرمعزّي در نزهةالمجالس به دیگران نسبت
داده شده است و یکی از غزلهاي او در دیوان سنایی ( 535ه.ق) چاپ شده است .از دو
رباعی ،رباعی زیر به مجدالدّین ابوالبرکات بیهقی علوي ( 615ه.ق) نسبت داده شده
است .ابوالبرکات از نوادگان حضرت علیبن ابیطالبع بوده و بیهقی ( 565ه.ق) این

شاعر و نویسندهي ذولسانین را ستوده است (رک .بیهقی .)426 :13۹6 ،در لباب االلباب
نیز قصیدهاي به زبان فارسی از او نقل شده است (رک .عوفی.)46۹ :13۹0 ،
 .13در وصل تـــو دي گرد طرب گردیدم

وز هجـــر تـــو امروز به غم پیچیدم

 .14دي گر بــه بهشـــت در بیارامیـــدم

امـــروز پـــس از بهشت دوزخ دیدم
(سیفی150 :13۹۹ ،؛ شروانی)548 :1366 ،

این رباعی با اندکی اختالف ،در جنگ رباعی در شمار رباعیهاي امیرمعزّي آمده
است (رک .میرافضلی .)77 :13۹4 ،این رباعی به استناد یک نسخهي قرن یازدهمی به
سنایی غزنوي هم نسبت داده شده است (رک .همان .)37 :باوجوداینکه این نسخهي قرن
یازدهمی را نسخهاي «بسیار معتبر» دانستهاند ،به نظر میرسد باید در انتساب این رباعی
به سنایی محتاط بود؛ زیرا اکنون میدانیم که نویسندهي قدیمترین منبعی که این رباعی را
آورده است ،آن را به امیرمعزّي نسبت داده است .این مورد تنها موردي نیست که شعرهاي
امیرمعزّي به سنایی نسبت داده شده است .در جایی دیگر سیفی ( )180 :13۹۹این بیت
امیرمعزّي را نقل میکند:
 .17از تو هرجایی بنالم زآنکه هرجایی شدي

هست جاي ناله از معشوق هرجایی مرا
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در انتساب این بیت به امیرمعزّي پرسشهایی مطرح است؛ زیرا این بیت با اختالفاتی
در ضبط واژگان ،در بخش غزلیّات دیوان سنایی )7۹8 :1355( ،مصَحَّح مدرّس رضوي،
نیز بدینصورت آمده است:
از تو هر جایی ننالم تا تو هرجایی شدي

نيست جاي ناله از معشوق هرجایی مرا

پس از دیدن اختالف دو بیت ابتدا این پرسش پیش میآید که کدام ضبط برتر است؟
به توجّه به جمالتی که سیفی ( )180–17۹ :13۹۹پیش از این بیت به کار برده است ،به
نظر میسد که ضبط سیفی بر ضبط دیوان سنایی ارجحیّت دارد .سیفی در این جمالت
از معشوق میخواهد که بر عهدووفاي خود بماند تا مصداق گفتهي امیرمعزّي نباشد؛
بنابراین در ضبط این بیت «بنالم» بر «ننالم» و «هست» بر «نیست» برتر است:
چندانک شرط عاشق آنست که جز یک معشوق را نخواهد ،قاعدهي معشوق نیز
همچنانست که جز یک عاشق را نداند و اگرچه دیگران به محبّت او دعويها کنند و به
مودّت او رغبتها نمایند ،نه به جانب ایشان التفات کند و نه به دوستی ایشان رغبت نماید
تا عاشق را هرگز از وي شکایت نباید کرد و این بیت نباید گفت چنانکه معزّي گوید. ...

سؤال دیگر این است که آیا این بیت و این غزل از سنایی است یا امیرمعزّي؟ در
پاسخ به این سؤال باید گفت که به نظر میرسد این غزل از سنایی نیست؛ زیرا در کتاب
غزلهاي حکیم سنایی غزنوي که در آن  402غزل مسلّم سنایی بر اساس شش نسخهي
کهن تصحیح شده است ،این غزل نیامده است .سه نسخهي کهنی که در این تصحیح
مورداستفاده و استناد بوده است ،در قرنهاي ششم و هفتم کتابت شده و در هیچیک از
این نسخ و دیگر نسخ متأخّر امّا معتبرِ اشعار سنایی ،این غزل موجود نبوده است (رک.
جاللی پندري :1386 ،نود و هشت) .در چاپ جدید دیوان سنایی ( ،13۹3ج،)4۹1 :1
مصحَّح برزگر خالقی ،این غزل به پشتوانهي سه نسخه به تاریخ کتابت  1003 ،1002و
 1006آمده است؛ این درحالی است که هیچیک از نُه نسخهي مقدّم بر این نسخ ،این
غزل را ندارند؛ بنابراین در صحّت انتساب این غزل به سنایی جاي تردید است و متعاقب

آن باید در جستوجوي گویندهي آن بود .در این مسیر ،اطالعات کتاب رسائلالعشّاق
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میتواند راهگشا باشد و با استناد به آن میتوان این غزل را از امیرمعزّي دانست؛ مگر
اینکه منبعی معتبرتر از این کتاب ،صحّت این انتساب را مخدوش کند.
یکی دیگر از رباعیهاي امیرمعزّي منقول در رسائلالعشّاق ،در نزهةالمجالس به جمالالدّین
شاهفوربنمحمّد اشهري نیشابوري ( 606ه.ق) نسبت داده شده است:
 .15امروز کـه یــار مـــن مرا مهمان است

بخشیـــدن جـــان و دل مرا آسان است

.16دل را خطرينیست،سخن درجان است

جـــان افشانـم که روز جانافشان است
(سیفی140 :13۹۹ ،؛ شروانی)4۹0 :1366 ،

این رباعی در جنگ رباعی نیز به نام امیرمعزّي است (رک .میرافضلی .)83 :13۹4 ،با
توجّه به این آگاهی ها ،این رباعی و رباعی پیشین را باید از امیرمعزّي دانست؛ زیرا
تکنسخهي کتاب نزهةالمجالس در  25شوّال  731رونویسی شده و بنابر گفتهي مصحّح
کتاب ،این تاریخ نزدیک است به تاریخ تألیف آن( .رک .شروانی .)48 :1366 ،برایناساس
تاریخ کتابت رسائل العشّاق که در  685ه.ق .کتابت شده است ،بیش از چهل سال از
تاریخ تألیف و رونویسی نزهةالمجالس کهنتر است .افزونبراین روشن است که تاریخ
تألیف رسائلالعشّاق پیش از تاریخ کتابت نسخه بوده است؛ پس بهتقریب اختالف زمانی
میان تألیف این دو کتاب بیش از نیم قرن است .گذشتهازاین باید توجّه داشت که
امیرمعزّي ،ابوالبرکات و اشهري در شمار تربیتشدگان حوزهي فرهنگی خراسان در عصر
سلجوقیان بودهاند و کتاب رسائلالعشّاق نیز در روزگاري نوشته شده است که خاطرهي
این شاعران هنوز در ذهن مخاطبانِ نویسنده زنده است و اشعار ایشان در میان مردم رایج
بوده است؛ برایناساس به نظر میرسد که احتمال خطاي سیفی نیشابوري در انتساب
اشعار به امیرمعزّي اندک است .همچنین اطالعات موجود در جنگ رباعی مؤیّد این نکته
است که این دو رباعی به احتمال قریببهیقین از سرودههاي امیرمعزّي هستند.
 .3.2اشعار نویافتهی اميرمعزّی
در رسائلالعشّاق به اقتضاي موضوع نامهها ،نه رباعی و چهار بیت غزلگونه از امیرمعزّي
آمده است .تاکنون این اشعار در هیچ جایی چاپ نشده و باید در تصحیح مجدد دیوان،
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این اشعار نویافته به دیوان امیرمعزّي اضافه شود .در ادامه ابتدا چهار بیت تغزّلی میآید
و سپس رباعیها نقل میشود:
نه بدین طعنها زباندرازي باید کرد ،چنانک اميرمعزّی ،رمحةللا ،گفته است:
نظم
 .18اگــر یــار دمســاز مـا بودئـی

مــــرا رنــــج بــــر رنج نفزودئی

 .1۹وگــر کم نگشتی تو را مهر من

مـــــرا درد بیهـــوده ننمــــودئی

 .20دلــت گـر نبودي به جاي دگـر

بـه جــــان کردمی هر چه فرمودئی

 .21نیــم مر تو را چون نهاي تو مرا

تــــو را بودمـــی گـــر مرا بودئی
(سیفی)165 :13۹۹ ،

و این ترانه هم معزّی راست و الیق و موافق این حالتست ،چنانک گفت:
رباعی
 .22نادیــده تـو را رهی هواي تو گزید

دل نامـزد تــو کــرد و پیش تو کشید

 .23کس در همه عالم این ندید و نشنید

کــز دلبـــر نادیـده جفـــا بایـد دید
(همان)25 :

به سبب آنک تلخی و شیرینی ضدّ یکدیگرند ،ترسم که سخن تلخ تو هالک جان
شیرین بنده باشد و زوال عقل عزیز من گردد ،چنانک معزّی گوید:
 .24در عشــق تو نالهکردن آیین منست

و آییــن تـو غارت دل و دین منست

 .25با این همـه هـم جواب من تلخ دهی

تلخـی کــه هزار جان شیرین منست
(همان)58 :

به تضرّع از خداي تعالی همی خواهد تا دل چون سنگ او نرم گرداند و درشتی از
وي کم کند ،چنانک معزّی ،رمحةللا ،گوید:
رباعی
 .26نگشاید یــار مـــن همی مشکل من

خواهـــد کی به کوي او بود منزل من

 .27بس سنگدلست او بیحاصــل من

یــــارب دل او نرم کنی چون دل من
(همان)60 :
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سرکشیدن از غمخوارهاي که سرگردان تو باشد ،ناجوانمردي بود ،چنانک اميرمعزّی گوید:
 .28مگمـــار بتـــا بالي هجران بر من

تاریک مکـــن جهان چو زندان بر من

 .2۹من خود ز غم عشق تو اي زیباروي

سرگردانــم تــــو سر مگردان از من
(همان)64 :

رازي که از خویش و بیگانه مستور داشته باشد ،در مستی پیدا شود ،چنانک معزّی گوید:
1

پیـــدا نکنــم ز شـــرم تـــا هشیارم

 .31چون می خورم و رسد به مستی کارم

از چشـــم و زبـان یکانیکان میبارم

 .30دردي که من از عشق تو در دل دارم

(همان)85 :
بدین بیت اختصار کردم ،چنانک هم معزّی گوید:
بیت
 .32گر یکچندي فتـــاده بر بستر خویش

کردم ز غمــت شکایت آخر خویش

 .33اکنون که تو را بدیدم اندر بر خویش

از سجدهي شکر برنگیرم سر خویش
(همان)141 :

سخن دراز شد ،بدین بیت اختصار کنم ،چنانک معزّی گوید:
رباعی
 .34چون در تـو اثـر نمیکند هیچ سخن

بگذاشتمت هر آنــچ خواهــی میکن

 .35نـــه یـــار نــوت باید نه یار کهن

احسنت و زهــی شیفتهي بیسر و بن
(همان)177 :

خورشید نشاط من آنگاه برآید که روي تو بینم ،چنانک اميرمعزّی ،رمحةللا ،گوید:
غزل
 .36اي مـاه فـــرو رفته اگر باز برآیی

روشنتـــر و زیباتـر و تابندهتــر آیی

 .37خورشیـــد نشاطـم ز سر کوه درآید

چون تــو بـه نشاطی ز سر کوه درآیی
(همان)204 :

اوّل مشقّت بود و آخر عذاب ،چنانک اميرمعزّی گوید:
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 .38در اوّل کــــار بـــردي اي زیبا یار

از چشم و دلم به ساحري خواب و قرار

 .3۹واکنون سببی ساختی اي طرفه نگار

تـــا آخــر کار گشـت چون اوّل کار
(همان)210 :

 .3نتيجهگيری
در پژوهش حاضر با بررسی شعرهاي امیرمعزّي در کتاب رسائلالعشّاق نتایج زیر حاصل شد:
 روشن شد که جمال خلیل شروانی در نزهةالمجالس به اشتباه دو رباعی امیرمعزّي را بهابوالبرکات و اشهري نسبت داده است؛
 مشخّص شد که یکی از غزلهاي امیرمعزّي به غلط به دیوان سنایی راه یافته است؛ چهار بیت از بیتهاي امیرمعزّي تصحیح شد؛ همچنین بیستودو بیت نویافته از امیرمعزّي ،براي نخستینبار ارائه شد.یادداشت
 .1در جنگ رباعی ،مصراع نخست این رباعی در رباعی دیگري تکرار شده است که بهجز
مصراع نخست ،باقی مصراعها متفاوت هستند (رک .میرافضلی.)78 :13۹4 ،
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