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  الدّین لنبانی اصفهانیتصحيح دیوان رفيع دونقد 

 ی بعضی از ابيات آنو تصحيح دگرباره

 

 ليال شوقی

 

 چکيده 
 هفتم يسده اوایل و ششم يسده اواخر گویندگان از اصفهانی لنبانی عبدالعزیز الدّینرفیع

 است؛ یمدح قصاید قالب در او اشعار بیشتر. دارد عربی و فارسی زبان به اشعاري که است

 بینش تقی بارنخستین. است کرده هاییآزماییطبع نیز قطعه و بندترکیب رباعی، غزل، در امّا

 رضهع و تصحیح را رفیع دیوان 1373 سال در هویدا محمّد بعد، سال چند و 1369 سال در

 صحیحت يشیوه ها،خهنس بخش سه در موجود تصحیح دو نقد و ارزیابی به مقاله این. اندهکرد

 این ترینمهمّ. است پرداخته هاآن هايکاستی انواع يارائه همچنین و هابدلنسخه گزارش و

 الزم، هايفهرست و تعلیقات نداشتن مقدّمه، تألیف در ضعف: از اندعبارت هاکاستی

 هايقالب آمیختگیدرهم اشعار، انتساب بودن نادرست یا درست نکردن مشخّص ها،افتادگی

 خطّی ينسخه شش يتهیّه با نویسنده نیز ادامه در. قصاید ممدوح نبودن مشخّص و شعري

 الزم، توضیحات يارائه با است، نادرست چاپ دو هر در که را ابیات بعضی شده،شناخته

 دستیابی منظوربه رفیع دیوان مجدّد تصحیح ضرورت بر رهگذر این از و تصحیح دیگر بار

 .است کرده تأکید منقّح متنی به

  .اصفهانی لنبانی الدّینرفیع دیوان،خطّی،  ينقد تصحیح، نسخه تصحیح،: یديکل یهاواژه
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 مقدّمه. 1

 کسی بر است، ادبی تحقیقات دیگر اصلی يپایه که متن تصحیح فنّ ضرورت و اهمّیّت

 حوزه این در را خود دانش و وقت ،بسیاري مصحّحان تاکنون، گذشته از. نیست پوشیده

 این حالبااین. کنند عرضه اعتماد درخور و منّقح متونی اندکوشیده اغلب و دهکر صرف

 مجال همواره است، مؤّلف غیبت ينتیجه که خود خاصّ  ماهیت   دلیلبه عرصه

 آنکه از بعد متنی گاه رويازاین دارد؛می فراهم را تازه هاينگريژرف و هاسنجینکته

 پیدا امر این دلیل معموالً. شودمی عرضه و حیحتص دیگر بار شد، تصحیح بارنخستین

 هايکاستی و هااشکال کردن برطرف درجهت  تالش یا معتبر هاينسخه یا نسخه شدن

 .است یلنبان نیالدّعیرف وانید هامتن این از یکی. است پیشین تصحیح

 به نسوبم هفتم، قرن اوایل و ششم قرن اواخر شاعران از لنبانی عبدالعزیز الدّینرفیع

 پیش گویندگان از بسیاري همانند الدّینرفیع زندگی سوانح و حال شرح از 1.است لنبان

 است نیامده جاهیچ در رفیع توّلد تاریخ .ندارد وجود منابع در چندانی اطّالعات مغول از

. ق 584 در را او درگذشت الصّفدي. دارد وجود نظراختالف نیز شوفات سال يدرباره و

 ق 603 در بیگدلی آذر و( 165 :1، ج1344) ق 630 در نفیسی ،(561 ،18ج ،1988)

 نویسندگان آنچه امّا اند؛نیاورده را مشّخصی سال دیگران. اندگفته( 944 :3، ج1340)

 با گاه البته که بوده جوانی در الدّینرفیع درگذشت اند،کرده اشاره آن به اتّفاقبه

 میان در 2.ندارد اعتباري که است شده همراه آن دلیل يبارهدر نویسانتذکره پردازيداستان

 توجّه درخور اند،کرده اشاره آن به قزوینی زکرّیاي و قزوینی رافعی که مطلبی منابع،

 قزوین وارد خجندي بزرگان با ق 581 سال در لنبانی رافعی قزوینی، يگفته به. است

 خجندي صدرالدّین چون که گویدمی زنی قزوینی زکریاي(. 483 :3، ج1987) است شده

 کرد را منصب آن طلب صدرالدّین به اينامه در لنبانی کرد، برکنار را خود کتب خازن

 الخجندي محمّدبنعبداللّطیف صدرالدّین با لنبانی همراهی به نیز الّصفدي. (450: 1380)

 داشتن و ندخج بزرگان با مصاحبت(. 561 ،18، ج1988) است کرده اشاره بغداد به

 اشاره جوانی در او درگذشت به که را محّققانی سخن ها،آن دربار در دیوانی منصبی
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 که عربی ايقصیده به استشهاد با ،رفیع دیوان مصحّح هویدا،. کندمی مواجه تردید با اند،کرده

 درگذشت از پیش رفیع که گرفته نتیجه سروده،( 580: م) خجندي عبداللّطیف مدح در لنبانی

 مدح در دیگري عربی يقصیده در لنبانی همچنین. است بوده «کامل جوانی و فاضل شاعري»

 چنین هویدا و کندمی اشاره خود پیري آغاز به ،(584: م) طغرل وزیر مستوفی، عزیزالدّین

 رفیع تولّد صورت این در و باشد داشته سال سی زا کمتر زمان آن در نباید او که گرفته نتیجه

 الدّینجالل سلطان ها،این بر افزون (.13 :1373 لنبانی،) نیست 555 تا 550 هايسال از دیرتر

 رواییفرمان( ق 628 – 617) هايسال يمیانه در نیز رفیع ممدوحان از خوارزمشاه محمّد

 رسدمی نظر به ،هاگفته نیا به توجه با. است زیسته را هاسال این رفیع رويازاین ؛داشته

 .باشد 630 – 550 هايسال يمحدوده در شاعر زندگی ايهسال

 دیوان که گویدمی و داندمی اومانی اثیرالدّین نزدیکان از را الدّینرفیع سمرقندي، دولتشاه

 و خراسان در ولی داشته؛ فراوانی خوانندگان و بوده مشهور بسیار عجم عراق در دو آن

 (. 155: 1382 ،يسمرقند دولتشاه) است هشدنمی اقبالی هاآن شعر به النّهرماوراء

 بندترکیب رباعی، غزل، قصیده، هايقالب در بیت 1500 از بیش عیرف وانید از اکنون

 از برخی انعکاس و ادبی و زبانی فواید انواع ازجهت  او شعر. است مانده باقی قطعه و

 همچنان اّما است؛ شده چاپ بار دو عیرف وانید تاکنون. دارد اهمّیّت اجتماعی ورسومآداب

 مقدّمه، تألیف تصحیح، يشیوه در هاییکاستی و هاضعف و متن در خطاهایی و هاغلط

 تصحیح و پیشین تصحیح دو نقد با مقاله این. شودمی دیده هافهرست تنظیم و تعلیقات

 را متن این يدگرباره تصحیح ضرورت است، غلط چاپ دو هر در که ابیات از بعضی

 :   است شده استفاده زیر ترتیب به خّطی ينسخه شش از منظور بدین. دهدمی نشان

 نسخ، خط به چستربیتی، يکتابخانه 103 يشماره يمجموعه از[: چستربیتی] چ .1

 تقی. است شاعر ده ندیوا شامل مجموعه این. 699 الحجّهذي 23 شنبه تاریخ به مکتوب

: 1369 ،یلنبان. رک) است کرده معرّفی تمامیبه ار نسخه این عیرف وانید يمقدّمه در بینش

 دیگر بر صحّت و قدمت ازنظر نسخه این(. 129: 1374 افشار، و پژوهدانش ؛36 – 32

 . دارد برتري نسخ
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 بدون. 669 يشماره با اوغلو حکیم يکتابخانه در ايمجموعه از[: اوغلو حکیم] ح .2

 هايمیکروفیلم فهرست در پژوهدانش تقیمحمّد. نسخ خط به کتابت، تاریخ و کاتب نام

 420: 1348 پژوه،دانش. رک) است پرداخته نسخه این معرّفی به اختصاربه تهران دانشگاه

 تحریر تاریخ که است زده حدس نگارش يشیوه و خط نوع به توجّه با بینش(. 421 -

 اشعار جامعیت دلیلهب نسخه این(. 39: 1369 لنبانی،) باشد یازدهم قرن بر مقدّم باید آن

 . است ارزشمند هاضبط صحّت و

 به متعلّق ط – 3/16 يشماره به ايمجموعه از[: اسالمی شوراي مجلس] ج .3

 مکتوب کرمانی، الدّینقطب کتابت   نستعلیق، خط به اسالمی، شوراي مجلس يکتابخانه

 . 1017 تاریخ به

 يشماره به اسالمی شوراي لسمج يکتابخانه ينسخه[: اسالمی شوراي مجلس] م .4

 در ظاهراً  آن کتابت تاریخ که اندگفته. کتابت تاریخ و کاتب نام بی نستعلیق، خطّ به. 986

 است پرغلط نسخه(. 233 :3، ج1353 ،يرازیش وسفیابن) است یازدهم قرن اوّل ينیمه

 .است شده نونویس دیگر قلمی با و محو آن از کلماتی و

 کتابت  . بریتانیا يموزه به متعلّق or. 2846 يشماره به ايمجموعه زا[: بریتانیا] ب .5

 يکتابخانه در 4/1501 يشماره به نسخه این از فیلمی. نستعلیق خط به طالقانی، محمّد

 . است موجود تهران دانشگاه مرکزي

 يکتابخانه به متعلّق ط -3/135 يشماره يمجموعه از[: اسالمی شوراي مجلس] ل .6

 (.13 قرن) 1242 –1241 کتابت  نستعلیق، خط به کاتب، نام بی. اسالمی شوراي لسمج

 

 پژوهش یپيشينه .2. 1

 و چاپ پاژنگ انتشارات در بینش تقی اهتمامبه لنبانی دیوان 1369 سال در بارنخستین

 چاپ به اقبال انتشارات در هویدا محمّد کوششبه 1373 سال در آن، از بعد و شد عرضه

 هاییکاستی نیز و یافته راه متن در که هاییغلط و خطاها وجود با تاکنون زمان آن از. رسید
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 و تصحیح دو این يدرباره بررسی و نقد گونههیچ است، مشهود چاپ دو هر در که

 . است نشده انجام دیوان بهتر يعرضه براي تالش

 

 یبررس و نقد. 2

 هانسخه. 1. 2

 ينسخه: است شده شناخته نسخه پنج عیرف وانید از مه،مقدّ  در بینش يگفته بر بنا

. اسالمی يشورا مجلس به متعلّق ينسخه دو و ترکیهي نسخه میوزیوم، بریتیش چستربیتی،

 کتابت تاریخ به نسخه ترینقدیمی) چستربیتی به متعّلق ينسخه اساس بر را خود کار بینش

 اند،شده کتابت 11 قرن در حدوداً که ترکیه و میوزیوم بریتیش ينسخه دو با مقابله و( 699

 براین،عالوه. است کرده معرّفی را خود منتخب هاينسخه مقدّمه در تفصیلبه و داده انجام

 ،(دوازدهم قرن) آذر يآتشکده ،(هشتم قرن) االحرارمونس چون جنبی منبع چند از

 . است برده بهره نیز (سیزدهم قرن) الفصحاءمجمع و( دوازدهم قرن) الشعراءریاض

 کرده استفاده کند،می معّرفی چنین را هاآن مقدّمه در که خّطی ينسخه شش از هویدا

 :است

 ؛«م» ملّی شوراي مجلس يکتابخانه به متعلّق ينسخه .1

 ؛«ن» عبرت خط به امینی نصیري فخرالدّین آقاي به متعلّق ينسخه .2

 ؛«ت» رقیت باقر به متعلّق جنگ از اينسخه. 3

 ؛«و» دستگردي وحید يکتابخانه به متعلّق عربی خطب و اشعار دیوان. 4

 ؛«ک» دانشگاه مرکزي يکتابخانه به متعلّق شاعر دوازده دواوین يمجموعه. 5

 از کاشانی الحسینی محمّد الدّینتقی ينوشته لنبانی الدّینرفیع منتخب ينسخه. 6

  .امینی نصیري فخرالدّین يکتابخانه

 خط، نوع کتابت، تاریخ يدرباره اطّالعاتی و نکرده معّرفی خوبیبه را هانسخه هویدا

 هانسخه يدرباره ايبنديطبقه و ارزیابی نیز خود همچنین. است نداده ارائه... و کاتب نام

 از براین،افزون. نیست روشن خواننده بر هانسخه اعتبار و ارزش روي،ازاین است؛ نکرده
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 ازنظر بینش، اساس ينسخه چستربیتی، ينسخه ،یلنبان وانید از ماندهبرجاي نسخ عمجمو

 همین و نکرده استفاده نسخه این از هویدا. دارد برتري نسخ دیگر بر «صّحت» و «قدمت»

 این در تنها که ابیات بعضی همچنین و کاسته او منتخب هايروایت برخی اعتبار از امر

 .است ساقط اهوید چاپ از آمده، نسخه

 

 تصحيح یشيوه .2 .2

 مالحظه که شکلیبه یلنبان وانید تدوین»: نویسدمی خود منتخب يشیوه توضیح در بینش

 کهچنان زیرا است؛ گرفته صورت احتیاط قید با یعنی مشروط انتقادي روش با شود،می

 عنوانبه شود،می محسوب یلنبان وانید نسخ اقدم که چستربیتی ينسخه شد، اشاره

 بریتیش ينسخه یعنی دیگر، ينسخه دو با و گرفت قرار مورداستفاده اساس ينسخه

 (. 39: 1369 لنبانی،) «آمد عمل به مقابله ترکیه پاشايعلی اوغلو حکیم و لندن میوزیوم

 صّحت و قدمت ازنظر آن از اينسخه که متنی براي تصحیح، هايشیوه انواع میان از

 است، اساس ينسخه تعیین با انتقادي تصحیح روش بهترین دارد، برتري نسخ دیگر بر

 . است بوده پایبند خود انتخابی يشیوه به موارد بیشتر در و برگزیده را آن بینش کهچنان

 نیز ترپیش که گونههمان. است نداده توضیحی خود تصحیح يشیوه يدرباره هویدا

 ذوقی صورتبه او تصحیح رسدمی نظر به. نیست روشن هانسخه جایگاه و ارزش آمد،

 اينسخه روایت ردّ یا قبول در متقن دلیلی بدون و نسخ براي ترتیبی درنظرگرفتن بدون و

 : هویدا تصحیح يعمده اشکال دو. است

 نادرست هایضبط به پيشين تصحيح درست هایضبط تغيير -

 در هویدا ؛دهد تغییر نادرستی به را پیشین تصحیح درست هايضبط نباید جدید تصحیح

 :است داده تغییر غلط به را بینش صحیح هايضبط موارد، برخی

 ذهن و فطنت توست بازوي عقل به نکما*

 

 صواب یشههم رودیتو زان م يدنگ راخ

 (74: همان)                                 

 (51: 1373 همان،) کمال: هویدا ضبط ▪
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 ،«کمان» اینجا در صحیح ضبط. ندارد معنایی ودنب کسی ذهن بازوي به عقل کمال

 و کرده عدول آن از نادرستی به مصّحح که هویداست «م» ينسخه و بینش چاپ روایت

 .است کرده اشاره آن به صفحه پاي در تنها

 کار، آن دادن انجام به او بودن توانا و قادر: بودن کسی بازوی به کاری /چيزی کمان

 .دنبو ساخته او از کار آن

چون کمانی  قدرت تمام با را عقل که است چنان تو هوشیاري و ذهن: گویدمی شاعر

 . خوردمی هدف به همیشه که است تیري تو راي روي، این از بندد؛می کار به

 چنین نیست، خدایی کارهاي انجام به قادر بشر که مفهوم این بیان در نیز عطّار

 :گویدمی

 نیست بشر بازوي هــب قــــح ان ـــکم

 

 نیست خبر را کس دنــش آمد نـــای کز 

 (373: 1387 عطار،)                         

 آمد خوش  تبخت یه را چو جوانـانزم* 

 

  ابضخکند ز هوس طرّه را به شام یهم

 (74: 1369 لنبانی،)                          

 ( 51: 1373 ،همان) خطاب: هویدا ضبط ▪

 خضاب. «کردن خطاب شام به را طرّه» نه است صحیح «کردن خضاب امش به را طرّه»

 تناسب شام سیاه رنگ و( زلف) طرّه با خوبیبه( سر موي و پاي دست، کردن رنگ) کردن

 از غلطبه مصّحح که است «خضاب» «م» ينسخه ضبط هویدا، هاينسخه میان در. دارد

 . است کرده اکتفا هصفح پاي در آن گزارش به تنها و کرده نظرصرف آن

ــوا با همــه يسو یختگر *  یمابود چون ســحس تــخشمز تاب آتش  یــسنگه گرانـ

ــآب لط ز ــف تـ ــت آتشــو بنشسـ  هورن شـ

 

 رابشآمده است همچو  جوشبسا که فتنه به 

 (74: 1369 همان،)                     

 (51: 1373 همان،) جوي: هویدا ضبط ▪

 نظر در را تشابهی وجه چه امّا کرده؛ تشبیه «شراب» به را «فتنه» بیت این در لنبانی

 هم «شراب» و «فتنه» آمدن جوي به ؟«آمدن جوش به» یا «آمدن جوي به» است؟ داشته
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 است «آمدن جوش به» صحیح ضبط. نازیباست و غریب هنري تخّیل هم و معنایی ازنظر

 «استخدام» صنعت از او دقیق ياستفاده برده، کار به درستیبه را آن شاعر آنکه بر عالوه که

 به «شراب» يقرینه به «آمدن جوش به» روي،ازاین است؛ افزوده اششعري زیبایی بر نیز

 .  دارد اشاره آشوب و همهمه برپایی به «فتنه» با پیوند در و حرارت اثر در آن غلیان

 :داندمی شراب و گرفتنه مشترک وجه را «جوشیدن» بیتی در نیز مولوي

 جوشیمی خُم می ونـچ گريفتنه پی  هــگ

 

 لرزيمی غلیان از غضوب، اعضاي وــچ هــگ

 (157 :6، ج1362 ،يمولو)            

 چو رفت گفت  یهست يدخواه تو ز خانهب* 

 

 برفت یرمانخدا کاو خانهـــت يز دـــیجاو

 (166: 1369 لنبانی،)                       

 (68: 1373 همان،) برفت کانزمان خدا خانه تو زي جاوید: هویدا بطض ▪

 صاحبخانه اي: گفت رفت، دنیا این از تو بدخواه که هنگامی: است چنین بیت معنی

 کهن يواژه دو با مصّحح ناآشنایی رسدمی نظر به. برفت ناخوانده مهمان که بزي جاودان

 تقابل در نوعیبه که «ناخوانده مهمان» معنايبه «ایرمان» و «صاحبخانه» معنايبه «خداخانه»

 .  است آورده وجود به را خطا این هستند، یکدیگر با

 آورده هم برابر در را واژه دو این بیتی در نیز ششم، قرن شاعر اخسیکتی، اثیرالدّین

 : است

  لقاستتازه يهسبز خمول، خداي خانه

 

  ایرمان هیچ زحمت بگرداندش، نه گو

 (243: 1337 اخسیکتی،)                   

 نادرست نگاریحروف و امروزی الخطّ رسم نکردن رعایت -

 نیز و کلمات نویسیپیوسته و جدانویسی ویژهبه امروزي، الخطّرسم نکردن رعایت

 :مانند است؛ کرده دشوار امروزي يخواننده براي را متن خوانش ضعیف، نگاريحروف

 نبرد و همت قدرش ساح يبه سو یهرا* 

 

  در منازل هفت آسمان برفت هچندان ک

 (67: 1373 لنبانی،)                    
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 وهم نبرد: صحيح صورت ▪

 بود یزل عزـگ یّاماده که اــواه بــبخ* 

 

 ينگذار زه بهر آنرا خبربی هـــزد کــس

 (121: همان)                              

 هرزه به را خبرانبی: صحيح صورت ▪

 فروبرد دوزخآن  از رــود سردتـــحس* 

 

 ينار يکه هضم آن نتوان جز به معده 

 (123: همان)                                

 زان را تو سرد حسود: صحيح صورت ▪

 و هادقّتیبی دلیلبه امر این دهدمی نشان که دارد وجود قراینی موارد، برخی در امّا

 : نمونه براي است؛ مصحّح نادرست يهاخوانش

 روز شرم  شد سرخزد و  يالف از دالور* 

 

 ت و دل قهرمان توــدس شــیرام پـــبه

 (114: همان)                             

 شرم ز روسرخ شد: صحيح صورت ▪

 جنگاوري النوعربّ و سرخ آن رنگ شمسی، يمنظومه يسیّاره پنجمین ،(مریخ) بهرام

 خجالت از و( کرد دالوري اّدعاي) زد دالوري الف( ممدوح) تو برابر در بهرام. ستا

 .شد سرخ رویش

: است کرده گزارش چنین صفحه پاي در نیز را «م» ينسخه نادرست ضبط هویدا

 .«شد روز سرخ شد و زد داوري از الف»

 رویشبی که علی دین شرف نشانملک*

 

 االطالقعلی انـجه اتـــکف دــکنن همی

 (93: همان)                                 

 [. رویشبی با بسنجید] پیرویش که: صحيح ضبط ▪

 مقایسه. «رویش از که»: است شده گزارش چنین صفحه پاي در «ن» ينسخه روایت

 .«رویش بی» با کنید

 را «یشرو از که» حال، است، چستربیتی با برابر بینش، يبرگزیده روایت «رویش از»

 (؟) «آرزویش» با بسنجید
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 ادنی زک ،چو ملک هر دو جهان زان اوست*

 

 را  يدولت بهشت مأو يبه جنب کعبه

 (48: همان)                               

 نشان نیز حروف گذارينقطه در اختالف. «دنیا کز» با بسنجید. بنا کرد: صحيح صورت ▪

 . است کرده دقّتییب هاواژه خوانش در مصحّح که دهدمی

 

 هابدلنسخه گزارش. 3. 2

 است؛ مصّحح اجتهادهاي با همراه و امانت رعایت با بینش چاپ در هابدلنسخه روایت

 تصحیح فنّ در شدهپذیرفته عالمات و هانسخه براي اختصاري هاينشانه از استفاده البته

 روایت کردن سیاه ها،ضبط درستی در تردید نشان به( ؟) بودن، غلط نشان به)!(  چون

 اصل رعایت و هابدلنسخه گزارش در توانستمی... و بودن ترمناسب نشان به اينسخه

 . باشد ترمفید «ایجاز»

 و هانسخه براي ترتیبی درنظرگرفتن بدون هابدلنسخه صرف گزارش به تنها هویدا

 عمده اشکال دو براین،الوهع. است کرده اکتفا هاآن نادرستی یا درستی يدرباره اجتهاد

 :شودمی دیده او کار در نیز

 نمونه براي اند؛نگرفته قرار خود درست جاي در پاورقی آمدن نشان به تک اعداد -

 مصراع آخر يکلمه پایان در تک عدد اّما است؛ مصّحح مّدنظر دوم مصراع در ايکلمه

 . است آمده اوّل

 هاییآشفتگی با گاه ،«1 ک، و، ت، ن، م،» هاهنسخ اختصاري هايعالمت از استفاده -

 :است همراه

 است ظلمت زلف ریز در خطت از صبح عارض آنک از باشدیم رهیت شب چون تو عشّاق روز

 ا ربودن نرگست را صنعت استـهدل يرهـــمه کیول داند وــت کارنیریش لــلع يازــبحقّه

 مجلس يکتابخانه ينسخه در فقط بیت این»: نویسدمی نخست بیت توضیح در هویدا

 ينسخه در فقط بیت این»: گویدمی دوم بیت يدرباره و( 57: همان) «آمده مّلی شوراي

 شوراي مجلس يکتابخانه ينسخه همان «م» ينسخه آنکه حال(. همان) است آمده «م»
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 یک از ديبن توضیح در یا است شده روایت اینجا در صورت دو به که است ملّی

 و، م،» نسخ مراد احتماالً. است آمده( وا م) ينسخه در ابیات این»: نویسدمی بندترکیب

 اختصاري هاينشانه انتخاب در. است شده درج «الف» اشتباه به« 1» اینجا در که است« 1

 کند نارسا و مبهم را متن نباید انتخابی يرمزنسخه که داشت توجّه نکته این به باید نسخ

 عطف حروف از فارسی زبان در «و» اختصاري ينشانه. بیندازد اشتباه به را خواننده یا

 . کرد احتیاط آن گزارش و انتخاب در باید رويازاین است؛

 

 چاپ دو هر هایکاستی .4. 2

 هافهرست و تعليقات نداشتن و مقّدمه تأليف در ضعف. 1. 4 .2

 و مورداستفاده هاينسخه ممدوحان، معرّفی عر،شا از حالی شرح بیان به مقدّمه در بینش

 و زبانی سبکی، هايگیویژ يهدربار اّما پرداخته؛ تصحیح يشیوه از کوتاهی بسیار گزارش

 مخاطب براي را رفیع شعري جایگاه نتوانسته رويازاین است؛ نگفته سخنی رفیع اشعار هنري

 شاعر حال شرح گزارش بر عالوه که است آن بینش چاپ بر هویدا يمقدّمه امتیاز .کند تبیین

 و پرداخته نیز شاعر شعري هايویژگی و سبک از کوتاهی معرّفی به ممدوحان، معرّفی و

 بعضی و لغت اصطالح، چند معرّفی دستوري، نکات برخی دادن نشان با است کوشیده

 کاستی ینترمهمّ. دهد نشان را یلنبان وانید شعري هايارزش حّدي تا شعري، هايصنعت

 معرّفی خوبیبه را خود ياستفادهمورد هاينسخه آنکه از گذشته که است آن هویدا يمقدّمه

 .است نداده خویش کار روش يدرباره نیز توضیحی گونههیچ نکرده،

 دقایق از بسیاري رويازاین ندارند؛ تعلیقاتی و توضیحات گونههیچ موجود هايچاپ

 در مصّححان البته است؛ مانده ناگشوده و مبهم مخاطب يبرا رفیع شعر هايدشواري و

 این نوعیبه بتوان شاید که اندآورده توضیحاتی هابدلنسخه گزارش همراه و صفحه پاي

 هویدا چاپ در و شخصی يهانظر و اجتهادها يگونه از بینش چاپ در که را توضیحات

 . نیست کنندهقانع البته که انستد تعلیقات از است، ابیات و هاواژه برخی معنی نوع از
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 اهمّیّت. است مشهود کامالً  نیز هافهرست انواع يارائه و تنظیم در چاپ دو هر نقص

 اطّالعات انواع به پژوهشگران ترآسان دستیابی منظوربه الزم هايفهرست انواع تنظیم

 ترتیب کتاب نادر ترکیبات و لغات از فهرستی بینش. نیست پوشیده تحقیق اهل بر کتاب،

 فهرستی او. است توضیحات نوع از بیشتر و نیست معمول هايفهرست نوع از که داده

 به نیز مواردي در و آورده هاآن معانی همراهبه دیوان تعبیرات و واژگان برخی از الفبایی

 از او توضیحات بیشتر که پرداخته الزم توضیحات برخی بیان و کلمات شناسیریشه

 . نشده داده ارجاع منبعی هیچ به و است شخصی اطّالعات و هاتبرداش يزمره

 هاافتادگی. 2. 4. 2

  نشيب چاپ در اتياب یبعض نبودن.  1. 2. 4. 2

 از بخشی(. بیت 500 بر افزون) است بیشتر بینش چاپ از هویدا چاپ در ابیات شمار

 وحید يخانهکتاب به متعلّق عربی خطب و اشعار دیوان: و» ينسخه از اشعار این

 يآتشکده از نیز رباعی یک. است رباعی یک و قطعه هفت غزل، یک شامل و «دستگردي

 نیز ملمّع و عربی يقصیده شانزده و رباعی نهوسی قطعه، چهار امّا است؛ شده نقل آذر

 «و» ينسخه از نیز اشعار این که دارد احتمال. نیست مشخّص هاآن منبع که دارد وجود

 .است نکرده اياشاره هاآن منبع به مصحّح که باشند

 بعضی یا نسخ يهمه در آنکه باوجود چاپ، دو هر در ابیات بعضی نبودن. 2. 2. 4. 2

 :است آمده نسخ

 :بینش چاپ در زیر ابیات

 را او تـــــهمّ ازـــــشهب هـــــکوآن

 یکول یست،نگشادهوصال تو برکس در 

 یختبگر ززلفتخستهتوشديزابروچودل

 تو پر از زر دارد يکان ز عطا ايکیسه

 کنی انکار و خط عارض دو به درکشیدي

 نداشت نهاد در ناهید شهوت که تنی

 پرست رـیز هـــیشهم رــــیر طاـــنس

 خود را در آستان افکند یدلم به شوخ

 رسن ز گریزد است مارگزیده او آري

 روشن شد ازآن روزهمهه خورشید وجه

 طغرائی وهمحاجب هم تو ابرويهست

 برد یوانبهرام و جور ک يغصّه چگونه



 63 ـــــــــــــــــــــــــــــــــالدین لنبانی اصفهانی/ ليال شوقی نقد تصحيح دیوان رفيع

 

 جاودان ممتع باد ینزم يم روــز حک

 

 حداث آسمان بستهد بر او در اَــه شــک

 

 :هویدا چاپ در زیر ابیات

 خوب یرتک را بود ز سلَ که مَ یصیخصا

 چرخ دارد پاس یرام قدر تو بر شــــبه ب 

 ستندچرخ از آن ب یساست تو را س یبتجن

 عقل ماند خیره تو راي يلمعهور ــــن ز

 نداشت نهاد در دـــناهی شهوت که یـتن

 دل گمراه را ز راه خطا  نـــیه اـــمگر ک

 دم عروس فلکر صبحده ــک يبدان خدا

 ون ببرد ـــور چـــن یدآبروز سپ يز رو

 

 انسان داد نوع بهت ـــذات شـــیندر آفر

 پرورد انپاسب خردیش به که سگی انــچن

 ه را چون تنگمجرّ ینشز يهینس یره زـــب

 چشم خور پرتو ز بماند رهـخی هـــکچنان

 برد یوانبهرام و جور ک يغصّه هـــچگون

 واب بازآردــــه راه صــــه بـــگرفتعنان

 بازآرد نقابیق بــــاه افـــگه جلوهــــب

 ه زلف شام ز ظلمت خضاب بازآردـــب

 

 لنبانی الدّینرفیع نام به المجالسهنزه در که چاپ دو هر در رباعی دو بودنن. 3. 2. 4. 2

 تا پنجم يسده شاعران از رباعی چهارهزار از بیش يدربردارنده که اثر این. است آمده

 ،هشد تألیف (هفتم يسده ينیمه) شاعر عصر به نزدیک يفاصله در کهازآنجا است، هفتم

 : است معتبر و مهم بسیار

 نکنی دمادم جور جز هـــب هــک رمـــگی

  خالت همچون تو رخسار شـــآت رـــب

 

  نکنی خرّم وصل به دلم هــــک رمــگی

  نکنی هم اينظاره وزمـسمی وشـــخ

 (336: 1366 شروانی،)                    

 دارندمی جدا تو از راــم هـــک اـــآنه

 تو فرقت از سر زنمهمی گـــسن رـــب

 

 دارندمی دوا درد این من انـــج رـــب

 دارندمی روا چنین دالنـــسنگ نـــوی

 (591: همان)                              
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 اشعار انتساب نادرستی یا درستی نبودن مشخّص. 3. 4. 2

 . است شده داده نسبت نیز دیگر شاعران به که دارد وجود قصیده دو لنبانی دیوان در

 : مطلع با رفیع، عصرهم شاعران از ی،گانیگلپا ینالدّنجیب با مشترک ايقصیده. 1 .3. 4. 2

  يدار فراغتی بدیدم وـــچ عاشقان ز

 

  پنداري اندکرده غمت فداي جان هـــن

 (120: 1373 همان، ؛76: 1369 لنبانی،)

 :مطلع با ششم، قرن شاعر غزنوي، سّیدحسن با مشترک ايقصیده. 2. 3. 4. 2

  رسد ما به وصلت دولت که بود هرگز رسد اــکج نگوئی عشق حدیث ناجا

 (55: 1397 غزنوي، حسن ؛84: 1373 همان، ؛216: 1369 ،همان)

 ابزارهایی از استفاده با رفیع به اشعار این انتساب نادرستی یا درستی تعیین و بررسی

 .است حّحمص کار هايبایسته از شناسیزبان و شناسیسبک شناسی،نسخه چون

 شعری هایقالب آميختگیدرهم .4. 4. 2

 :دارد وجود زیر هايمطلع با بندترکیب سه یلنبان وانید در

  مدار یغل از شکر درـــب لعــحالوت ل مدار یغفروغ عارض خوب از قمر در

 (138: 1373 همان، ؛112: 1369 لنبانی،)

    یـــاملَمَ لُــیطتُ  یـــلاذ عَ اـی کَــلَام    یـــرام غَل یــَسلْوَت  وقُـالشَّ بَهَد وَقَ

 (141: 1373 همان، ؛205: 1369 همان،)

 رو افتاده استـس ياـــدر پــل انـــسنب اده استـف تا بگشـــزل ياــهحلقه

 (132: 1373 همان، ؛210: 1369 همان،)

 موّید هاآن رد گردان بیت تفاوت کهدرحالی اند؛دانسته ترجیع را سه هر هویدا و بینش

 مدحه فی ایضاً  قال» عنوان با و قصاید میان در بینش را نخست بندترکیب. است ترکیب

 دلیلبه ولی»: است گفته بندترکیب را آن صفحه پاي در کهدرصورتی آورده؛ «ترجیعا

 بندترکیب دو و (112: 1369 بینش،) «شود نامیده بندترکیب باید ترجیع بیت تکرارعدم

 کهدرصورتی است؛ کرده حساب ترجیع یک را دو هر و آورده ترجیع بخش در ار دیگر

 ينکته. کند جدا خود از بعد بند از را آن تا نیامده گردانی بیت نخست، بندترکیب پایان در
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 به کرده، تنظیم کتاب آغاز در که اشعاري فهرست در بینش که است آن توجّه درخور

 .است ردهک اشاره درستیبه بندهاترکیب

 یکی: است آورده ترجیع دو قالب در و ترجیعات بخش در را بندترکیب سه هویدا

 تمام درواقع. بند دو در عمادالدّین وزیر مدح در دیگري و بیت شانزده در ممدوح نام بی

 که ايگونهبه آمده، نامرتبط و آشفته صورتبه و ترجیع دو ذیل در بندترکیب سه بندهاي

 . است نیامده گردانی بیت شانزده و پانزده یا سه و دو بند میان نهنمو براي

 قصاید ممدوح نبودن مشخّص. 5. 4. 2

 آمده چستربیتی ينسخه در تنها ممدوحان نام ،یلنبان وانید دستیاب هاينسخه میان از

 قصاید از بسیاري در ممدوح نام نکرده، استفاده نسخه این از هویدا کهازآنجایی و است

 است؛ نشده اياشاره منبع به آمده، ممدوح نام که نیز تعداد آن در. نیست مشخّص

 آمده، چستربیتی ينسخه در آنچه با ايقصیده ممدوح نام که است چنین گاه روي،ازاین

 در شاعر خود اشارات بر بنا را ممدوحان آن نام هویدا بسیار، احتمالبه. دارد تفاوت

 : کنیممی اشاره نمونه چند به اینجا در .است آورده اشعارش

 خطاب  ینهکم «و قلم یفصاحب س»راست  تو نقاب  یبغ يز رو یرتگشوده ضم یزه

 (50: 1373 همان، ؛73: 1369 لنبانی،) 

 حال گفته، «خجندي علی الدّینزین» باال مطلع با ايقصیده در را ممدوح نام هویدا

 . است «علی الدّینشرف» بینش چاپ و چستربیتی ينسخه در ممدوح نام آنکه

 قصیده چهار در که آمده علی الدّینشرف مدح در قصیده هفت چستربیتی، ينسخه در

 این از بیتی در. نیست چنین مذکور يقصیده در امّا است؛ شده اشاره او لقب و نام به

 :خوانیممی قصیده

 یندّالینحرکات سپهر، ز يهـــخالص

 

 القاب  ینتبزرگ تو ز ت نامـــکه هس

 (همان)                                      

. اندآورده الدّینزین را ممدوح لقب یعنی است؛ چنین اتّفاقبه اینجا در هانسخه ضبط

 ممدوحان میان در. دارد سازگاري و تناسب القاب زینت با الدّینزین که است روشن
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 داشته اشاره ممدوح لقب به الدّینزین اگر امّا اسیم؛شننمی الدّینزین به ملقّب را کسی

 . نیست علی الدّینشرف قصیده این در ممدوح که پذیرفت باید باشد،

 منش که رساند به گوش حال  یاندر آن م رود در انجمنش یثىز عاشقان چو حد

 (91: 1373 همان، ؛67: 1369 همان،)

 میان در که است گفته «احمد الدّینضیاء» را باال مطلع با ايقصیده ممدوح هویدا

 چستربیتی ينسخه و بینش چاپ در ممدوح. یابیمنمی را نامی چنین ممدوحان

 بیت به هویدا احتماالً. نشده اشاره او نام به قصیده متن در امّا است؛ «علی الدّینشرف»

 : داشته توجّه قصیده این از زیر

 و طاق گنبد گردانـالل تــر جـــقص ودت نظام جنبش دورانـه وجــب يا

 (110: 1373 همان، ؛148: 1369 همان،)

 چستربیتی ينسخه و بینش چاپ در و «عمر الدّینجمال» هویدا، چاپ در ممدوح

 ممدوح لقب و نام به اياشاره نیز قصیده کلّ در. است «عزیزان نصراسعدبن عمادالدّین»

 .  است نشده

 قراینی نیز و آمده چستربیتی ينسخه در آنچه به توجّه با قصاید ممدوح تعیین بنابراین

 .است یلنبان وانید تصحیح هايضرورت از دارد، وجود اشعار در که

 

 است غلط تصحيح دو هر در که ابيات بعضی یدگرباره تصحيح .5. 2

 از پیش که نسخی از استفاده با است، نادرست تصحیح دو هر در که ابیاتی بخش این در

 . است شده تصحیح دوباره الزم، توضیحات يارائه با شد، معرّفی این

 را یتجلّ درلمعه رق خنجر او ــو بــچ چه باک ،سپاه خصمش اگر کوه آهن است* 

 (46: 1373 همان، ؛43: 1369 همان،)

 را تجلی زد لمعه: صحيح صورت ▪
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 لمعه» ظاهراً .خشیدندر باریک افکندن، پرتو باریک: زدن لمعه. روشنی و پرتو: لَمعِه

 قاسم شعر در را آن از اينمونه. است نرفته کار به لنبانی از پیش شاعران شعر در «زدن

 : بینیممی هشتم، يسده شاعر انوار،

  آمد پیدا و ظاهر یقین نور همه این زد عالم بر تو ايــزیب رخ از ايلمعه 

 (130: 1337 انوار، قاسم)

 وقتی نیست، باکی است، آهن کوه اگر( ممدوح) او صمخ سپاه: است چنین بیت معنی

 . درخشید تجّلی منظوربه او خنجر که

 و معلّق معنایی ازنظر را بیت «ل ج، چ،» هاينسخه ضبط با برابر «را یتجلّ در لمعه»

 صحیح صورت «م» ينسخه از هویدا و لندن و ترکیه ينسخه دو از بینش. داردمی ناتمام

 .اندکرده گزارش صفحه پاي در را برگزیده و

 را  ینّ بست حَ یخف مرــر کده ــزمان    یشاز سر تهوّر خو نمود باز دستچو  *

 (46: 1373 همان، ؛44: 1369 لنبانی،)

 نمود دستبرد: صحيح صورت ▪

 .هنرنمایی مهارت،: دستبرد

 تیننخس در. است «ل ج، ح، چ،» هاينسخه با برابر پیشین مصحّح دو يبرگزیده ضبط

 اّول مصراع در «بازنمودن دست» به را ذهن دوم، مصراع در «بستن کف در حنا» خوانش،

 آشکار ضبط این نادرستی بیت، دستوري و معنایی هايگشاییگره با اّما است؛ رهنمون

 بیت. است خوارزمشاه، محمّدبنالدّینجالل سلطان ممدوح، نخست مصرع فاعل. شودمی

 زمانه گرفت، پیشی جنگاوري در خود شجاعت روي از ممدوح که گاهآن: گویدمی چنین

 3(.کردبیکار  را او) بست حنا است، جنگ النوعربّ که مریخ دستان کف در

 تهّور دلیلبه ممدوح رويازاین است؛ جنگاوري در مریخ بر ممدوح تفضیل در بیت

 روایت. کندمی باز دست آنکه نه( گیردمی پیشی) یابدمی دستبرد دیگران بر خویش،

 .ماست منتخب ضبط با برابر و صحیح نیز هویدا «م» ينسخه و بینش لندن ينسخه
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 را  یعقول اول ذاتت قــید حقاــکن عقل بازدهد یبره تأد رش ایذکا *

 (48: 1373 همان، ؛46: 1369 همان،)

 افادت: صحيح صورت ▪

 . است نخست مصراع شرط جواب اینجا در. دادن سود دادن، فایده: کردن افادت

 شاعر. ندارد وجهی هیچ بیت این در معنایی ازنظر پیشین، تصحیح دو روایت ،«ذاتت»

 به اگر: گویدمی ممدوح تیزهوشی و زیرکی دادن برتري در مضمر تشبیهی با بیت این در

 دهگانه هايعقل به را حقایق بیاموزد، ادب عقل به که دهند اجازه ممدوح هوش

 4.آموزدمی

 دل را به سزا در زمانه داور ساختــو عــچ آتش و آب یانم از شمر که برد خالفع *

 (55: 1373 همان، ؛87: 1369 همان،)

 آب و آتش میان از خالف برد که عمر: صحيح صورت ▪

 دستوري و معنایی ازلحاظ کند،می مختل وزن ازنظر را بیت آنکه از گذشته «خالفش»

 در «مخالفت=  خالف» معناي در و مستقل ايکلمه ورتصبه «خالفش». ندارد وجهی نیز

 نقش در و ضمیر را «ش» اگر. است بعید بسیار نیز آن کاربرد و نرفته کار به جایی

 شود؛می مشوّش معنا و ساخت در جمله و است ناپسند نیز بگیریم نظر در الیهمضاف

 که است امري «خالف» کهدرحالی است؛ عمر ،«ش» ضمیر مرجع صورت، این در چون

 . عمر نه است مرتبط آب و آتش به

 تنها مصحّح که ماست يبرگزیده ضبط با برابر بینش لندن و ترکیه هاينسخه ضبط

 . است کرده اکتفا صفحه پاي در آن گزارش به

 در فرجام یستحال چ يهــیمرا ز تعب دهانم به دست چون با خود چرب  یفحر*

 (178: 1369 همان،)

 در فرجام یستحال چ يهــیمرا ز تعب ود ـست چون با خا دب زبانم چرب یفحر*

 (104: 1373 همان،)

 ا خودت خوندهانم به دستچرب یفحر: صحيح صورت ▪
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 اصطالح با ناآشنایی بسیار احتمالبه. است نامفهوم و معنابی پیشین مصّححان ضبط

 ما نسخ تمامی کاتبان کهچنان است؛ آورده وجود به خطابه را تصحیف این «دستخون»

 در را «ح» نسخه ضبط بینش البته اند؛آورده «چون دست» را آن «ح» ينسخه جزبه نیز

 منتخب ضبط و «مرّجح ظاهراً» را آن که است آن شگفت و کرده گزارش صفحه پاي

 (. 178: 1369 همان،) است دانسته «مبهم تاحدّي» را خود

 :است نرد بازي به متعلّق یتب این در شاعر واژگانی هايتناسب

 (. 1373 ،دهخدا ينامهلغت. رک) نرد بازي در طرفین از یک هر: حریف

 را مردم خود شیرین سخنان با که کسی سخن،چرب زبان،چرب: دهانچرب

 مدخل ذیل: همان. رک) دهندهفریب و چاپلوس از کنایه. کند مایل خود سويبه

 زبردست نردباز دهان،چرب حریف از منظور نجاای در رسدمی نظر به(. «زبانچرب»

 .است نرد بازي در ماهر و

 چیزهمه قمارباز که است نرد بازي آخرین آن و نرد بازي در اصطالحی: دستخون

 (.همان. رک) است بسته خود اعضاي از یکی یا سر بر گرو و باخته را خود

 و لحظه در حریف که است رفندهاییت «تعبیه» از مراد اینجا در. حیله داشتن، پنهان: تعبيه

 :اندآورده معنا این در نیز دیگران. بردمی کار به ناگهانی

 زـــانگیپادشاه مــــحک در هــــتعبی زارــــه    تــخبرس در که خود بازي به غرّه مباش

 (260: 1362 حافظ،)

 فتاد چون که بنگر تعبیه جــــفل تـــدس در ادــــفت دستخون با چو حادثات شطرنج

 (427: 1348 اسماعیل، الدّینکمال)

 است یبته واو چندان شکوه  يالجرم در رو  زنغـــیروشن ت درگاه خشم توست امفرد *

 (58: 1373 همان، ؛126: 1369: لنبانی)

 : مفردصحيح صورت ▪

. است نادرست و «ل» و «چ» نسخ ضبط با برابر و هویدا و بینش منتخب ضبط «مفردا»

 . است «مفرد» هویدا «م» ينسخه و بینش لندن و ترکیه هاينسخه ضبط
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 ينسخه در را الف بتوان شاید»: نویسدمی خود مختار ضبط توضیح در بینش

 به ناظر باید اسامی سایر يقرینه به ظاهراً که تنها معنی به و کرد ندا بر حمل چستربیتی

... که کس آن» دیگري يقصیده در شاعر اینکه کما باشد، جنگ مظهر و مریخ یا بهرام

 (126: 1369 همان،. )«است خوانده مفرد را مریخ ،«میسرست

 زنتیغ روشن تو خشم درگاه مریخ، اي: است چنین بیت معنی بینش، سخن به توجّه با

. است مسلّم غلط دستوري و معنایی ازنظر بیت کنیم،می مشاهده که گونههمان! است

نظیري است که به و بی یکتا سوار» معنايبه بلکه ،«تنها» معهود عنايمبه نه اینجا در مفرد

 :  استآورده معنا این در نیز اسماعیل الدّینکمال کهچنان ،است «یاوري نیاز ندارد

 سلطنه صدهزاران بندگانت از کشدمی دهیفرمان همه با گردون که خداوندي اي

  تنهیک آفتاب جاهت، اهــدرگ ردـــمف  وردهـــدی انــــآسم درتـــق بام پاسبان

 (473: 1348 یل،اسماع الدّینکمال)

 خورشید  » شاعر ذهن از رسدمی نظر به. است «خورشید» نیز زنتیغروشن از منظور

 داده قرار مضاف را آن خاص و متمایز صفت خورشید، حذف با و گذشته «زنتیغ روشن 

 . است

بر درگاه پادشاه  مفردي را خورشیدمقام ممدوح،  عظمت بارگاه و بیانشاعر در 

است، مفرد درگاه ممدوح  ريالّنوع جنگاورا که رب مریخ دیگر بیتیکه در ، چنانبیندمی

 است: دانسته 

 است بر در جوزاش حمایل اگر مریخ بود رديـــمف وـــت جاللت درگه بر

 (65: 1373 همان، ؛157: 1369 لنبانی،)

 چرخ مشتهر است یدو خورشـــکه چ ارم توستـــان مکــدر جه ،سرو را*

 (63: 1373 همان، ؛153: 1369 همان،)

 سرورا: صحيح صورت ▪

. است مردود «چاپ در سهو» يانگاره اند،کرده ضبط «را سرو» تصحیح دو هر کهازآنجایی

 .است مصّححان شتابزدگی ينتیجه تردیدبی ضبط این
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 آن پیشین بیت. است عمر الدّینجمال مدح در ايهقصید پانزدهم بیت مذکور بیت

 :است چنین

  او بــــموک ارـــــــغب را انــــآسم

 

 بصر است يهـوظیف رـــاغب وــــهمچ

 (همان)                                     

 مخاطب از «التفات» برده، کار به قصیده این در شاعر که ايهنري شگردهاي از یکی

 و رفته کار به بیت دو این در کهچنان است، مخاطب به غایب از مجدّد و غایب به

 . اندبوده غافل آن از مصححّان

 خطا به را مصّححان دوم مصراع در «خورشید چو» که دارد وجود نیز آن احتمال

. خورشید به سرو نه است شده تشبیه خورشید به ممدوح مکارم بیت این در. است انداخته

 خوانش نخستین در است ممکن و است محسوس امور از اینجا در( بهمشّبه= ) خورشید

 را «سرو» ،«گزینیآسان» و «تناسب» اصل دلیلبه ذهن التفات، صنعت درنظرنگرفتن با و

 ضبط این نامقبولی معنا به اندکی توجّه با کهدرصورتی گزیند،بر است، محسوسات از که

 . شودمی روشن خوبیبه

 پستان استانصاف خشک يهیدا هبدانک خوارهند خونهمه طفالن شد تصف یننچ*

 (61: 1373 همان، ؛144: 1369 همان،)

 صفتجنین: صحيح صورت ▪

 رعایت ازنظر خوبیبه آمده، چنین نسخ تمام در کههمچنان «صفتجنین» ضبط صحّت

 تنها پیشین تصحیح دو در یافتهراه غلط و است آشکار واژگانی و معنایی هايتناسب

 .معناست به نکردن توجّه و مصحّحان دقّتیبی و شتابزدگی ينتیجه

 :اندکرده تکرار را خطا این نیز دیگر بیتی در مصحّحان متـاّسفانه

 بود یننچامکان  يهیمه در مشــهرجا ک یوکنندبگردان  يوس و نعرهــک يآوا  

 (72: 1373 همان، ؛49: 1369 همان،)

 تاس قیمتیاگر خود بود جان ب جسن یگرورنه د    هست در بازار عشق یاجرا رو یتخاک پا *

 (57: 1373 همان، ؛124: 1369 همان،)
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 جنس: صحيح صورت ▪

 . است نادرست و «ل ج، چ،» هاينسخه روایت با برابر هویدا، و بینش ضبط

 اب و کرده اشاره عشق بازار در معشوق پاي خاک داشتن رونق به بیت این در شاعر

 «حسن» آنکه از گذشته. است دانسته جان از ترباارزش و قدرترگران را آن آمیزمبالغه بیانی

 خلق در شاعر که هاییواژه يمجموعه به توجّه ندارد، وجهی بیت این در معنایی ازنظر

 که است آشکار خوبیبه. است «جنس» يواژه درستی مؤیّد گرفته، بهره هاآن از مضمون

 . دارد تعلّق «قیمت بازار، رواج،» چون «بازار» يحوزه به اینجا در شاعر هاياژهو يدایره

 دو هر چون است؛ مردود نیز تصحیف یا تحریف هرگونه احتمال که است گفتنی

 و ترکیه هاينسخه با برابر که اندکرده گزارش صفحه پاي در را صحیح ضبط مصّحح

 «قیمت رواج، بازار،» کلمات مناسبت به ینشب ازنظر حتّی و هویداست «م» و بینش لندن

 دلیلی مصّحح دو از یکهیچ اّما ؛(124: 1369 همان،) است بوده ترمناسبت «جنس» ضبط

 . اندنداده ارائه صحیح ضبط از عدول براي

 منبر چشم یهپابر هفت مژه به روز و شب یدهوشپ اهــیت ســمدح يبه خطبه یزه*

 (102: 1373 ن،هما ؛104: 1369 همان،)

 شده: صحيح صورت ▪

 یاد به را گذشته در خوانیخطبه بیت. است نادرست و «ح» ينسخه با برابر «مژه»

 این در 5.پوشیدندمی سیاه يجامه جمعه نماز خواندن هنگام به خطیبان گویا که آوردمی

: گویدمی و کرده مانند خطیبان سیاه يجامه به را( مردمک) چشم داخل سیاهی شاعر بیت

 کندمی تن بر سیاه يجامه روزوشب خواند،می را تو مدح يخطبه که روي آن از چشم

 . مژه نه است چشم بیت نهاد درواقع. رودمی 6(چشم يپردههفت) پایههفت منبر بر و

 یحانر یابگو عنبر است  یشاچه خوانده ماست يآن حرم لعل تو که شادنام  به*

 (51: 1369همان، )

 یحانر یابگو عنبر است  یشاچه خوانده   ماست يآن حرم لعل تو که شاد اهسپ*

 (105: 1373همان، )
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 سیاه: صحيح صورت ▪

 يگوشه استعاره از خال ،که محافظ آن حرم سرخ است یاهیغالم س: لعل حرم آن سياه

 . لب

 یامکه اس یحانعنبر و ر ي،(، شادیزنگ یاه،)غالم س یاهس ییمعنا يهشاعر به رابط

 .ه داشته استتوجّ ،نداهغالمان بود

 از شرع رسم حسبت است ینکه ا گویدیعقل م چون حکمت برآرد گرد چرخ  راک زهره را بر*

 (58: 1373؛ همان، 126: 1369)همان، 

صفحه آورده  پايدر « م» يهرا از نسخ صحیحصورت  هویدا. : گاوصحيحصورت  ▪

 است. 

برج حمل و برج  میاناست که  فلکی هايصورت صورت از دومینبرج گاو )ثور( 

است که دو دست، دو  يگاو يهاز تن اينیمهشکل به فلکیصورت  اینجوزا قرار دارد. 

 ياز دو خانه یکی. ارتباط گاو با زهره از آنجاست که گاو شودیم یدهشاخ و کوهان او د

 (. 74: 1388 یار،ماه ؛21: 1382 رازي،زهره است )

 گرفته قرار زمین و عطارد میان آن مدار که است شمسی يمنظومه يسّیاره دومین زهره

که به  ییکارها يهو از جمل شودمی یاد« سعد اصغر»و « فلک خنیاگر». از زهره به است

 نیز دینی باورهاي به زهرهاست.  ینوشو باده ینوازندگ ی،سرودخوان دهند،یاو نسبت م

 که است زنی زهره ماروت، و هاروت يقصّه در ازجمله هاداستان در. است یافته راه

ابوالفتوح . کر) فریفت بودند، آمده زمین به آسمان از که ايفرشته دو را، ماروت و هاروت

 (.297 :1، ج1371 یبدي،؛ م82 :2، ج1376 ي،راز

 سوار گاو بر را بدکاران حسبت، رسم بر بنا گذشته، در که آیدبرمی چنین بیت این از

 يهکه دربار ییبا توّجه به باورها ینجادر ا یززهره ن .گرداندندمی شهر گرد بر و ردندکمی

، شاعر قرن یاصفهان یددر شعر فر یرو تصو یرتعب ینبدکاره است. ا یآن وجود دارد، زن

 است: آمده  یز، نیازدهم، شاعر قرن یششم، و زالل
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  چه هست حرامند توبه زآننشاند ار نک به عهد  عدل  تو بر گاو زهره را گردون

 (131 :1381، اصفهانی فرید)

 ور برنشانــگ بر زبر ثــت چنــاز پش   اب کردن واژونه، زهره راــز احتسـک

 (154: 1384 ي،خوانسار ی)زالل

 ختبر سر آتش طلسم عنبر سا کخاچو      دبه سحر خط تو بر سطح آب نقش نمو*

 خال: صحيح صورت ▪

 از را صحیح ضبط بینش. اندکرده ضبط «خاک» اشتباهبه نیز «ل ج، ،ح چ،» ينسخه چهار

 خاک با آتش و آب هايواژه تناسب احتماالً. است آورده صفحه پاي در لندن ينسخه

 خاک معنایی ازنظر کهدرصورتی است؛ انداخته خطا به را مصّححان و کاتبان بیت این در

 . ندارد وجهی

 نقش آن بر ساحرانه خطی که کرده تشبیه آب به را شوقمع يچهره بیت این در شاعر

 خال مانند هم عنبر که رويازآن کرده؛ تشبیه عنبر طلسم به را خال همچنین. است بسته

 : داشته سابقه گویندگان شعر در نیز لنبانی از پیش عنبر به خال تشبیه. است سیاه

 بود خال یکی بر گل به عنبر ز فرود بازوي بنمود بهرام به           

 (39 :3، ج1386 ،ی)فردوس

 زند نسرین و گل بر عنبر ز گویی هانقطه زند رنگین رخ بر مشکین خال نگارم چون

 (764 :1318 ،یرمعزي)ام

 : کنیممی اشاره دیگر ينمونه چند به اختصاربه مقاله حجم محدودیت دلیلبه ادامه در

 شــکفن ير دست جامهـز س دمیدهسپ دهد صقال ش کندـاب خالفـــگر آفت *

 (92: 1373 همان،؛ 69: 1369 ی،)لنبان

 .دهد مثال: با توجّه به معنی صحيح صورت ▪

 همه نقش بال کرد  قبالاش ــخاتم بر  ندارد کمر طاعت حکمت وآن تن که *

 (71: 1373 ،همان ؛48: 1369 ،همان) 
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 ادبار: : «ب»و « م» هايبرابر با نسخه صحيح صورت ▪

 بود ینبخت توست که بس نازن لطف از یدولت ز فرّخ يهیار داـــدر کنــان *

 (73: 1373 همان، ؛51: 1369 ،همان)

 .طفل آن: :«ب»و « م» هايبا نسخه برابر صحيح صورت ▪

 بر خوان است  یشاز خطت سبزه یبه تازگ جان استصد يافد ياز و یدمهر که تلب *

 (59 :1373 ،همان ؛141: 1369 ،همان)

 .غذاي: با توجّه به معنی صحيح صورت ▪

 پرورد بانسایه زیر ترناز سنبل  به گل بود کآن را تو آن تازه حسن یادبه  *

 (77: 1373 ،همان ؛128: 1369 ،همان)

 .باغ به: «ب»و « م»، «ح»هاي با نسخه برابر صحيح صورت ▪

 آتش ز دهن شسوزدیهمکه  یاهیسدل که هست،انصاف،بودالله درخورد عقوبت *

 (108: 1373 ،همان ؛137: 1369 ،همان)

 .ریزدشهمی«: ج»با نسخۀ برابر  صحيح صورت ▪

 چرخ توسن یض، رالملک و مل يیهسا کون و مکان يدور فلک، عاقله يزبده *

 (همان)

 .سایس«: ب»و « م»، «ح»هاي با نسخه برابر صحيح صورت ▪

 کمان تو گردون يکند به گوشه يرمز گذشت اگر یاردر چشم خصم خواب نب *

 (113: 1373 ،همان ؛161: 1369 ،همان)

 .ابرو«: ب»و « م»های برابر با نسخه صحيح صورت ▪

 

 گيرینتيجه. 3

 کوششبه دیگر بار و 1369 سال در بینش تقی همّت  به بارنخستین یلنبان نیالدّعیرف وانید

 داد نشان تصحیح دو این ارزیابی و رسیبر. است شده چاپ 1373 سال در هویدا محمّد
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 نادرست هايضبط برخی اصالح و هویدا چاپ يمقدّمه در تازه مطالب برخی وجود با که

 بودن مندروش معتبر، هاينسخه از استفاده دلیلبه بینش تصحیح همچنان پیشین، تصحیح

 تصحیح بر مفید، توضیحات برخی و گوناگون اجتهادهاي با مصحّح حضور و تصحیح

 باید کهچنانآن را عیرف وانید است نتوانسته نیز بینش چاپ حال،بااین ،دارد برتري هویدا

 هايفهرست و تعلیقات نداشتن مقدّمه، تألیف در نیز چاپ دو هر هايکاستی. کند عرضه

 وانید بر عالوه که اشعاري انتساب صّحت نکردنمشخّص ابیات، بعضی افتادگی الزم،
 مشخّص و شعري هايقالب آمیختگیدرهم است، آمده نیز دیگر شاعران دیوان در ،یلنبان

 دارد، وجود متن در همچنان که بسیاري هايغلط نیز و قصاید برخی ممدوح نبودن

 .دهدمی نشان را هفتم قرن يشدهشناختهکمتر شاعر این دیوان از دیگري تصحیح ضرورت

 

 هایادداشت

 استبوده اصفهان در واقع و روزگار آن در بزرگ ايقریه «لنبان» حموي، یاقوت يگفتهبه. 1

 اياندازهبه آن وسعت هفتم، قرن در و(. 449: 1380 قزوینی،: نیز ؛23 :5، ج1995 ،يحمو. رک)

 ايمنظومه در لنبان رئیس هجو در اسماعیل الدّینکمال. باشد داشته رئیسی توانستهمی که بوده

 :دکنمی آغاز چنین مثنوي

 (405: 1348)لنبان است یسرئ يدر ثنا تا زبانم به کام جنبان است

 .است اصفهان در ايمحلّه لنبان امروزه

حسب  چه در آن  حسن بوده و به یده،به شهادت رس یعنفوان جوان در»: نویسدمی بلیانی اوحدي. 2

 يبر مقتل و یريرسان تاز مخدّرات پادشاهان عصر غافل درافتاده، حا یکیدنبال محمل  یاتّفاق شب

 یداستان را ب ینهم یزن صفا(. 869: 1382 یت،. هدارک ؛1515 :3، ج1389 ،یانیبل ياوحد)« زدند

 حکی»با ذکر  نیز قزوینی (.846 :2، ج1363 )رک. است کرده نقل «اندگفته»ذکر منبع و با اکتفا به 

 رفت،یبه بغداد م يخجند درالدّینص همراهبه یکه آن زمان که لنبان است آورده ،«کنند حکایت= 

 (. 450: 1380کشته شد ) یاندر آن م یعپرداخت و رف هابه قتل و غارت آن یاتابک یرام

 دست به چون آنکه توضیح. کردن ناتوان و عاجز کارها در را او: بستن کسی کف در حنا. 3

 کرد؛می خودداري کارها به زدن دست از و ماندبازمی کارها انجام از ناچاربه بستند،می حنا کسی
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 نهادن کف بر حنا انوري. است کرده پیدا را ثانوي معنی این بستن، کسی کف در حنا رويازاین

 : است گفته

  خضاب کردي قلم نوک تو که عزمی آن هر در نهد کف بر حنا را گردون حکم منعت و ردّ

 (24: 1، ج1347)انوري،

 شود؛می توصیف( رنگیسرخ) سرخ رنگ به و است جنگ الّنوعرب مریخ قدما، باور بر بنا و

 .دارد دیگر ظرافتی «بستن مریخ کف در حنا» بنابراین

 :است داشته نظر سنایی از بیتی به آمیزمبالغه ستایش این در شاعر که هست احتمال این جاي. 4

 اوست  یولیصورت و ه فاطر اوست اولی عقول بخشمایه

 (92: 1345 سنایی،)

 تاریخی شواهد بعضی بر بنا. گرددبازمی عبّاسیان خالفت زمان به آیین این رسدمی نظر به. 5

: است آمده چنین عبّاسبنی کار آغاز گزارش در التواریخجامع در. است بوده سیاه عبّاسیان شعار

 و هاخرّمی رسید، عباسیان خلفاي به علویان مملکت انقراض و خاندان استیصال بشارت چون»

 يسکّه و خطبه که بفرستادند خُطَبا براي است ایشان شعار که سیاه يجامه و... کردند هاديشا

 يتاریخنامه در نیز آن از پیش(. 96: 1387 ،همدانیاهلل فضل رشیدالدّین) «کرد منقطع مصر علویان

 ياقامه و مسجد به عبّاسی، يخلیفه اوّلین ،(ق 136: م) سفّاح ابوالعبّاس ورود يدرباره طبري

 بر بیامد او و بیاوردند را محمّدبنابوالعبّاس و فرستاد کس ابوسلمه»: است آمده چنین نماز

 اندر مزگت به بود آدینه روز و پوشیده سیاه يجامه و نهاده سر بر عمّامه و بود نشسته شتريمادّه

 (.1043 :4، ج1380 طبري،) «گفتند نماز بانگ مؤذّنان تا بفرمود و شد

 شبکیه؛. 3 مشیمیه؛. 2 یه؛صلب .1: استشده تشکیل طبقه یا پرده هفت از چشم قدما يعقیدهبه .6

 ،نیمع یفارس فرهنگ ؛35: 1355 جرجانی،. رک) ملتحمه. 7 قرنیه؛. 6 عنبیه؛. 5 عنکبوتیه؛. 4
 (.5150 :4، ج1364
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 منابع

 اهتمامبه ،3ج .یملّ يمجلس شورا يهفهرست کتابخان(. 1353. )شیرازي یوسفابن

 .  یملّ يتهران: مجلس شورا ،3ج ي،حائر ینعبدالحس

، 2ج .القرآن تفسیر فیروض الجنان و روح الجنان (. 1376. )علیبنحسین رازي،ابوالفتوح 

 . يمشهد: آستان قدس رضو یاحقی،محمّدجعفر  یحتصح

 کتابفروشیتهران:  فرّخ،همایون الدّینرکن تصحیح. دیوان .(1337. )اثیرالدّین اخسیکتی،

 . رودکی

 .اسالمیه کتابفروشی: تهران اقبال، عّباس تصحیح. دیوان(. 1318) امیرمعزّي

، تهران: بنگاه 1ج ،يرضو مدرّس یمحمّدتق اهتمام به. وانید(. 1347. )نیاوحدالدّ ،يانور

 .کتابترجمه و نشر 

 ،3. جالعارفینعرصاتو  ینالعاشقعرفات(. 1389محمّد. )محمّدبن الدّینتقی بلیانی، اوحدي

 میراثصاحبکار و آمنه فخراحمد، با نظارت محمّد قهرمان، تهران:  اهللذبیح تصحیح

 .اسالمی شورايکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  همکاريمکتوب، با 

 ناصري،کوشش حسن سادات به ،3. جآذر يهآتشکد(. 1340. )آقاخانبنلطفعلی بیگدلی،آذر 

 .رکبیرامیتهران: 

 .ایرانفرهنگ  بنیاد. تهران: یخوارزمشاه يیرهذخ .(1355. )اسماعیل جرجانی،

  ناتل خانلرى، تهران: خوارزمى. یزپرو یح. تصحدیوان .(1362محمّد. ) الدّینشمسحافظ، 

تهران: کتابخانه و  جانی،بگعّباس  تصحیح. دیوان(. 1397محمّد. )بنحسن غزنوي،حسن 

 .اسالمی رايشومرکز اسناد مجلس 

 : دار صادر.بیروت، 5ج .البلدانمعجم(. 1995. )عبداهللبنیاقوت حموي،

 يکتابخانه و مینوي يکتابخانه يفهرستواره(. 1374. )ایرج افشار، محّمدتقی؛ پژوه،دانش

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: تهران. پژوهشگاه مرکزي

. تهران دانشگاه مرکزي يکتابخانه هايمیکروفیلم رستفه(. 1348. )محمّدتقی پژوه،دانش

 .تهران دانشگاه: تهران
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کوشش ادوارد براون، . بهالشّعراءهتذکر(. 1382. )بختیشاه امیرعالءالدّوله سمرقندي،دولتشاه 

 .اساطیرتهران: 

 . تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(. 1373. )اکبرعلیدهخدا، 

 زنجانی، اخوان جلیل تصحیح. المنجّمینهروض(. 1382. )خیرال ابی ابن شهمردان رازي،

 .مکتوب میراث: تهران

، ضبط نصّه و حّقق 3. جقزویناخبار  فی التّدوین(. 1987. )محمّدبنعبدالکریم قزوینی، رافعی

 .العلمیّه: دارالکتب بیروت العطاردي، عزیزاهلل الشیخمتنه 

 يیهو تحش یحتصح (.یلیاناسماع یخ)تار یخالتّوارع(. جام1387. )همدانیاهلل فضل رشیدالدّین

 مکتوب. میراث پژوهشیمحمّد روشن، تهران: مرکز 

 کتابخانه: تهران شفیعیون، سعید تصحیح. کلیّات(. 1384. )محمّدحسن خوانساري، زاللی

 .اسالمی شوراي مجلس اسناد مرکز و

 مدّرس محمّدتقی حتصحی. سنائی حکیم هايمثنوي(. 1345) آدم،مجدودبن سنایی،

 . تهران دانشگاه: تهران رضوي،

 .زوار: تهران ریاحی، محمّدامین تصحیح. المجالسهنزه (.1366. )خلیلجمال شروانی،

 .فردوسی: تهران ،2ج. ایران در ادبیّات تاریخ .(1363) .اللّهذبیح صفا،

 سیّد،فؤاد  أیمنباعتناء ، 18. جبالوفیات الوافی(. 1988. )ایبکبنخلیل الدّینصالح الصّفدي،

 .شتاینر: دارالنشر فرانز بیروت

محمّد روشن، تهران:  یحتصح ،4. جطبرى يیخنامهتار .(1380ابوجعفر محمّد. ) طبري،

 سروش.

 تهران: سخن. کدکنی، شفیعیمحّمدرضا  تصحیح .نامهالهی .(1387. )فریدالدّینعطّار، 

 .روزبهان: تهران مطلق، خالقی جالل حیحتص ،3ج. شاهنامه(. 1386. )ابوالقاسم فردوسی،

 مفاخر و آثار انجمن: تهران کیانی، محسن تصحیح. دیوان(. 1381. )اصفهانی فرید

 .فرهنگی

 .ییسنا يهتهران: کتابخان نفیسی، سعید تصحیح. کلّیات(. 1337قاسم انوار. )
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 دار صادر. :بیروت .آثارالبالد و اخبارالعبادق(.  1380. ) محمّدزکریّابن قزوینی،

تهران:  بحرالعلومی، حسیناهتمام . بهدیوان(. 1348. )اصفهانی اسماعیل الدّینکمال

 دهخدا. کتابفروشی

 .پاژنگ: تهران بینش، تقی اهتمامبه. دیوان(. 1369. )عبدالعزیر الدّینرفیع لنبانی،

 .اقبال: نتهرا هویدا، محمّد اهتمامبه. دیوان(. 1373). ــــــــــــــــــــــــــ

 .گل جام: کرج (.ثرّیا تا ثري) خاقانی مشکالت شرح(. 1388. )عبّاس ماهیار،

 .امیرکبیر: ، تهران4ج. فارسی فرهنگ(. 1364. )محمّد معین،

و  یحاتبا تصح ،6ج .(کبیر دیوانشمس )=  کلیّات .(1362محّمد. ) الدّینجالل مولوي،

 . رامیرکبیفروزانفر، تهران:  الزّمانیعبد یحواش

 اصغرعلیاهتمام به، 1ج. االبرارهعدّاالسرار و کشف(. 1371ابوالفضل. ) رشیدالدّین میبدي،

 .امیرکبیرحکمت، تهران: 

 باهنر. یدکرمان: دانشگاه شه ي،محمود مدبّر یح. تصحدیوان(. 1389. )گلپایگانی الدّیننجیب

 . فروغی: تهران، 1ج .ارسیف زبان در و ایران در نثر و نظم تاریخ(. 1344. )سعید نفیسی،

 .امیرکبیرکوشش مظاهر مصفّا، تهران: ء. بهالفصحامجمع(. 1382. )رضاقلیخان هدایت،
 

 


