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Nizari is one of the famous Persian poets of the seventh and eighth centuries 

AH. Many of his works are still extant in various forms. His sonnets, 

quatrains, and masnavi poems have been published, but his other poems 

have not yet been published. In some of the manuscripts of Nizari’s 

collection of works, there are verses that cannot be found in the printed 

versions. One of these manuscripts is kept in Churom Hasanpasa Library in 

Turkey. This article mentions some important differences between the 

aforesaid manuscript and the published works. It argues that the manuscript 

is more credible than the printed copies. It should be noted that among 

Nizari’s works, what is studied in this article are his sonnets, Safarnama, 

Munazara-yi Shab wa Rūz, and his letters. 
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 او اشعار لیتکم و حیتصح در آن تیاهم و پاشا حسن مچورو ۀکتابخان در یقهستان ینزار اتیکل سینو دست/021

 پاشا حسن چوروم ۀنویس کلیات نزاری قهستانی در کتابخان دست

 و اهمیت آن در تصحیح و تکمیل اشعار او
 پور مهدی رحیم

 اردبیل، ایران ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

 0عسگر صالحی
  دبیلی، اردبیل، ایرانیات فارسی دانشگاه محقق اردانشیار زبان و ادب

 12/5/99 مقاله پذیرش تاریخ ؛ 99 /12/3: مقاله دریافت تاریخ
 (245تا ص  215)از ص 

 چکیده
های نزاری یکی از شاعران معروف فارسی در قرن هفتم و هشتم هجری است که آثار متعددی در قالب

اند، ولی سایر اشعار او، اعم از  شده نزاری چاپ و رباعیات مختلف از او باقی مانده است. غزلیات و مثنویها

های  اند. از طرفی در برخی نسخه بند و مسمطها هنوز چاپ نشده بند، ترجیع قصاید، قطعات، ترکیب

ها، نسخة  های چاپی نیست. یکی از این نسخه بازیافته کلیات نزاری ابیات دیگری هست که در نسخه

در ترکیه است که در این مقاله ضمن معرفی آن،  پاشا کلیات نزاری متعلق به کتابخانة چوروم حسن

های مورد استفادة مصححان نبوده،  ای از اشعار نزاری را که در آن نسخه آمده، ولی در نسخه ابیات تازه

های  های نسخه تر از ضبط آوریم. از طرفی برخی به اختالفات مهمی که از نظر نگارندگان صحیح می

م به ذکر است از بین آثار منظوم نزاری، آنچه که در این مقاله مورد توجه ایم. الز چاپی است، اشاره کرده

 اوست. منظوم های هقرار گرفته، غزلیات، سفرنامه، مثنوی روز و شب و نام
 

 .شب، کتابخانة چوروم غزلیات، سفرنامه، روز و نزاری قهستانی، های کلیدی:واژه
 

 مقدمه

ی متخلص به نزاری، شاعر قرن هفتم و الدین بن محمد قهستان سعدالدّین ابن شمس

. 2هشتم هجری است که در منابع متعددی به زندگی و برخی آثار او پرداخته شده است

های مختلف باقی مانده که اغلب آنها منتشر شده است. از از نزاری اشعار زیادی در قالب

تصحیح و  شتها و رباعیا غزلیات او، گرفته تا اکثر مثنوییعنی ترین اشعارش،  معروف

تعداد  است. چاپ نشدهدارد که هنوز شعر  تعداد زیادیهنوز  لیو ،شده منتشر

شامل غزلیات او فقط ها  مانده از کلیات نزاری هم کم است و اغلب نسخه های باقی نسخه

. بنابراین یکی از دالیل منتشر نشدن همة اشعار نزاری، در دسترس نبودن هستند

حجم باالی اشعار نزاری و یا حتی عقاید نزاری باعث شده . شاید استهای کلیات  نسخه

کمتر به استنساخ اشعارش پرداخته شود. اگر هم اغلب نسخ فقط شامل غزلیات او 
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های خاص غزل و نیز عاری بودن آن از هرگونه عقیده و تفکر  شود، به دلیل ویژگی می

های کلیات  خههایی صورت گیرد. در مورد نس خاص باعث شده از روی آن استنساخ

به معرفی و  فقط جادر این ،1ایم گفته در جای دیگر مفصل ویژه نسخة روسیه بهنزاری، 

شدة کلیات نزاری در یکی از  های تازه کشف نیز ارزش و اهمیت یکی از نسخه

 3.پردازیم که تا کنون کسی بدان دسترسی یا توجه نداشته است های ترکیه می کتابخانه

نجا آ در 2955 ةشمار به که است پاشا حسن چوروم شهر ةتابخاناین نسخه متعلق به ک

مطابق  4.و تصویری از آن در اختیار نگارندگان است (11 :2391)حسینی، شود  نگهداری می

 بن العابدین زین دست به هجری 525 محرم نهم دوشنبه روز نزاری کلیات نسخه، ةانجام

 دارد.برگ  152 ،نیست معلومآن  کتابت محلاین نسخه که . است شده کتابت محمّد

 ة. صفحاستبیت 29 دارای دار بیت و صفحات عنوان 12 دارای صفحات بدون عنوان

. است شده ترسیم زیبایی شکل به که است ای کتیبه سرلوح دارای نسخه ابتدایی

یبایی با ز بسیار شکل به نوع همین از سرلوحی( ب95 گ) غزلیات ابتدای در همچنین

ها در قرن نهم است.  های بسیار زیبای سرلوح ترسیم شده که از نمونهمحتوای بسمله 

نسخه به خط نستعلیق زیبا کتابت شده، ولی اغالط زیادی دارد. صفحات دارای جدول 

های دیگر غیر از رنگ متن دوستونی است و عناوین اغلب به شنگرف )سرخ( و بعضاً رنگ

لب صفحات دارای رکابه است و نسخه )بنفش، طالیی و سبز( نوشته شده است. اغ

 انجام ـ التین اعداد با ـ نگهداری محل ةگذاری صفحات آن جدید و در کتابخان شماره

 چشم به نسخه واقف مهر( ر152 و ر231 ر،15 گ)  نسخه موضع سه در. است شده

های نویس شود که با بررسی دست . اهمیت این نسخه زمانی آشکار میخورد می

ی از کلیات او ترهای کم رسیم که اوّالً نسخه یات نزاری به این نتیجه میمانده از کل باقی

نویسهای اشعار نزاری و  ها باقی مانده است. نگارنده در جای دیگر به دست در کتابخانه

کنیم  ت آنها خواهد پرداخت، اما در اینجا عجالتاً به ذکر این نکته بسنده مییارزش و اهم

 در 2شچدرین سالتیکوف ةهم کلیات نزاری که در کتابخاننویس بسیار م که پس از دست

 پژوه، دانش) شده کتابت ق 531 رمضان در و شود می نگهداری 425 شمارة به لنینگراد

 که است نزاری کلیات از نویس دست دومین تاریخی لحاظ از چوروم ة، نسخ(241: 2355

 را لنینگراد ةت نسخگرچه جامعیت و نیز صح .است شده کتابت ق 525 محرم تاریخ به
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 ندارد، وجود دیگر های نسخه در که نزاری منظوم آثار برخی بر احتوا لحاظ به اما ندارد،

 .است اهمیت حائز

مثنوی و چند رباعی است  ،بند، غزل، قطعه ترکیبچند قصیده، نسخة چوروم شامل 

 اند: الدفتین جای گرفته ترتیب ذیل در بینکه به 

پ و 5پ تا 4ها از برگ  طمسمّ؛ ر34ر تا 33پ؛ 12ر تا 9 پ؛4پ تا 2قصاید از برگ 

ای  ر؛ قطعه41ر تا 34قطعات از برگ ؛ ر33پ تا 19بند از برگ  ترکیب؛ پ19پ تا 12

 غزلیات آمده است. بینر مضبوط است که 219نیز در برگ 

پ ـ 45مثنوی سفرنامة نزاری ؛ پ45ر تا 41ای منظوم از برگ  نامه ها شامل:مثنوی

؛ ر95پ تا 54مناظرة روز و شب از برگ ؛ ر54ر تا 12نوی دستورنامه از برگ مث؛ ر12

 .ر152پ تا 145 از برگ رباعیات ؛ر145پ تا برگ 95غزلیات از برگ 

نویس  نسخة چوروم دسترسی نداشتند و از آن دست به نزاریمصححان اشعار 

شعار چاپ شده به اند. نگارندگان با بررسی این نسخه و مقایسة آن با ا استفاده نکرده

 پردازیم. نتایج قابل تأملی رسیدند که در اینجا بدان می

 مثنوی روز و شب .0

و به کوشش دکتر نصراهلل پورجوادی چاپ شده،  روسیهنویس  این مثنوی بر اساس دست

 حیث از هم مثنوی این. است نبوده ایشان دسترس در پاشا حسن چوروم ةولی نسخ

 که دارد چوروم نویس دست نسخة با تفاوتهایی ابیات عدادت لحاظ از هم و ضبط اختالف

 به تر دقیق و تر صحیح متنی ةارائ در توانست می چوروم ةنسخ از استفاده دهد می نشان

نویس  نویس چوروم آمده که در دست بیت در دست دوازدههمچنین  5.ح کمک کندمصح

 م.ای روسیه نیست و ما آن ابیات را عیناً در اینجا نقل کرده

 ها اختالف ضبط. 0ـ0

 :25 بیت ،35 ةصفح
 کرد مجسم آن از بعد را روح

 

 مریم کرد مدد نامش ابن بی 
 

ضبط شده که با  «پدر بی»، «مدد بی»نویس چوروم در مصراع دوم به جای  در دست

 تر است. توجه به مفهوم قرآنی بیت صحیح

 :32 بیت ،41 ةصفح
 عام ةخزان از گردد کم هیچ

 

 ناه مشتی خام؟ببخشی گ که 
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 و دستوری معنایی، لحاظ از که آمده گر چوروم ةدر نسخ کهدر مصراع دوم به جای 

 .است تری دقیق ضبط وزنی

 :53 بیت ،41 ةصفح
 دیآ ریسر در چو کلکش که وان

 

 دیبرآ به جهان در نو جان 
 

 

در مصراع دوم مشخص است که قافیه غلط است. مصحح در پاورقی حدس زده که 

 کمک ما به چوروم ةالً به جای به برآید، به زیر آید صحیح است. در اینجا نسخاحتما

 آید پیر: جان نو در جهان است چنین آنجا در مصراع صحیح صورت. کند می

 ضمناً تقابل نو و پیر در این مصراع قابل توجه است.

 :55همان صفحه، بیت 
 شود ریدستگ چو لطفش که وآن

 

 شود ریس کیشر مفاصل در 
 

شود معنا و مفهوم درستی ندارد. مصراع در  مصراع دوم همچنانکه مالحظه می

 در مناصل، شرنگ شیر شود نویس چوروم بدین صورت است: دست

 که هم شیر و سم و زهر معنای به شرنگ شمشیر؛ ةمناصل، جمع منصل به معنای لب

 به شده تهآغش زهر شود می باعث که است پادشاه لطف از سخن بنابراین. است مشخص

 بخش حیات و دهد می دست از را بودنش کشنده خاصیت و شود تبدیل شیر به شمشیر،

 ت: اس آورده را مفهوم این برعکس بعدی بیت در اینکه کما. شود می
 کند قهر زمانه بر گر که وآن

 

 کند زهر همچو نوشداروش 
 

 :19 بیت ،45 ةصفح
 خونابه ز داشتم یا شهیش

 

 ابهقر شراب کز چنان پر 
 

 

سخن از تنهایی شب است که نزاری با بیانی شاعرانه آن را به تصویر کشیده است. در 

 گوید: بیتهای قبلی می
 یافزا روح قرابه و جان و جام

 

 یفرسا ستم من جان یب تن 
 

 یم ةقراب مگر یینگو تا
 

 یه یه مکن نیچن تصوّر نه 
 

 گوید: بعد در این بیت می
 خونابه ز داشتم یا نهیس

 

 قرابه شراب کز چنان پر 
 

 ینوروز نشاط در گرانید
 

 یجگرسوز با خسته دل من 
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 ةشاعر در اینجا خون دل را به به شراب در قرابه تشبیه کرده و بنابراین ضبط نسخ

 بعد و قبل بیتهای از که همچنان. است درست «شیشه» جای به «سینه» یعنی چوروم،

 سخن خود اندوه و غم از آکنده درون و دپردر ةسین از شاعر که است مشخص نیز

 . است «سینه» تصحیف مصحح ةاستفاد مورد ةنسخ در «شیشه» نبنابرای. گوید می

 :255 بیت ،53 ةصفح
 بود تار و تنگ چاه تو یجا

 

 بود غار و نفت و کیتار کنج 
 

 نویس چوروم بدین صورت مضبوط است:  مصراع دوم در دست

 و غار بود دلگیر و نقبکنج 

چندان مهم نیست، ولی به جای نفت، قطعاً « دلگیر»و « تاریک»اختالف بین دو ضبط 

به معنای راه باریکی که زیر زمین برای رفتن از به جای دیگر  ،صحیح است« نقب»

]محل االطبا آن را به معنای سوراخ  بسازند، که معموالً راه تنگ و تاریکی است. ناظم

 . 2ک: دهخدا: ذیل نقب(خرگوش هم آورده است )ناستقرار[ 

 :145 بیت ،23 ةصفح
 نور حرارت و بتیه از جمله

 

 زور و قوّه و تاب و توش یب گشته 
 

و « هیبت» ةگوید. با توجّه به دو واژ این بیت از ابیاتی است که شب در جواب روز می

 آفتاب معنی به «هور» ،«نور» جای به که است تر دقیق چوروم ةضبط نسخ« حرارت»

 .کند می تأیید را ضبط همین نیز بیت مفهوم و معنا اینکه کما. است دهکر ضبط

 :411 بیت ،51 ةصفح
 یدان نکو خود تو میگو هرچه

 

 یدان او نیثم و غثّ همه 
 

 در مصراع دوم و نیز بیت قبلی:« او»با توجه به ضمیر 
 عاجز ینزار پادشاها 

 

 هرگز نزد دم اخالص به جز 
 

ضبط « گوید»، «گویم»به جای باید  طبق نسخة چوروم ولواضح است که در مصراع ا

 شود. 

 :412همان صفحه، بیت 
 توام آن میگو که باشم که من 

 

 توام سگان ةجمل از یکی 
 

تر  تر و مضبوط ضبط شده که دقیق« سگی» ،«یکی»نویس چوروم به جای  در دست

 است.

 :413، بیت 51صفحة 
 کار یمباد از است شکاف کی

 

 استغفار  است زمال و واجب 
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به معنای عقوبت و سزا، ضبط شده که با « نکال»، «شکاف»در نسخة چوروم به جای 

 توجه به قراین و مفهوم بیت صحیح است. 

 :431، بیت 53صفحة 
 سخن اوستاد امروز منم 

 

 سخن  داد طبع به بستانم 
 

وم نیز به درستی درست نیست. نسخة چور «ستاندن به»باید باشد و  «ستاندن از» اصوالً

 ضبط کرده است. ...«ز طبع مبستان»

 :434همان صفحه، بیت 
 آرم برون یا تحفه زمان هر 

 

 د یآ جنون را عقل آن از که 
 

 با توجه به ردیف، در مصراع دوم جنون آرم صحیح است و جنون آرد غلط تایپی است.  

 :511، بیت 92صفحة 
 سگم چو من اگرچه نمیقی من

 

 رگم  و خون تست همه که 
 

من »ضبط شده که با توجه به « نیست شکم»، «من چو سگم»در نسخة چوروم به جای 

تواند درست باشد. هر چند وجود اگرچه در بیت معنای آن را مبهم کرده  ، می«یقینم

افتاده که با اضافه کردنش وزن  «بهر»، «که همه»است. در مصراع دوم نیز پس از 

 شود.  مصراع درست می

 ابیات اضافه .2ـ0

 حاضر چاپ در که آمده چوروم نویس دست در ابیات این 25 بیت از بعد 44 ةصفح

 :نیست
 یخداوند مکرما منعما

 

 یمانند و رینظ یب 1مالک 
 

 یاری و یتوان یخواه هرچه
 

 ینگهدار مرا اجابت در 
 

 یروزافزا دار شاه دولت
 

  یزدا زنگ ملک یرو از غشیت 
 

 کیرتا شب چو دشمنش ةخان
 

 ک یبار ین چو حاسدش گردن 
 

 پراحباب خلد همچو خلوتش
 

 خراب جغد جان چو خصمش جان 
 

 نوروز از خوشتر باد شبش هر
 

 روزیپ عدو با و شاد یول با 
 

 دار یباق رسالید اربشی
 

 دار یباق زوال یب دولتش 
 

 یسنو دست در که آمده چوروم نویس دست در بیت این 419 بیت از بعد ،52 ةصفح

 :نیست روسیه
 نه دیبا چنانکه یفضل و علم

 

 نه  دینما ره که ینفس و عقل 
 

 نویس چوروم آمده است: ، این دو بیت در دست443، پس از بیت 54صفحة 
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 تو تیعنا ةیسا سرم بر
 

 تو تیحما در خاصه بود بس 
 

 بود اری دست اقبال هرچه
 

 بود کار چه را ادبار من با 
 

 این بیت را از نسخة چوروم باید افزود: 513، پس از بیت 91صفحة 
 زنان و مرد پشت کرد تا دو چون

 

 کمان چو گرفتنش دیبا گوشه 
 

 این بیت در چوروم هست:  524، پس از بیت 92صفحة 
 دارم ترا خدا از بعد که من

 

 دارم روا یک تو یرا نقض 
 

 نزاری ۀسفرنام. 2

میالدی تصحیح شده و  2922در سال  این منظومه به کوشش چنگیز غالمعلی بایبوردی

اخیراً نیز همان تصحیح به کوشش محمود رفیعی توسط انتشارت هیرمند در سال 

منتشر شده است. مثنوی سفرنامه بر اساس دو نسخة روسیه و تاجیکستان  2391

نویس  پاشا در اختیار مصحح نبوده. با مقابلة دست تصحیح شده و نسخة چوروم حسن

های نسخة چوروم  چاپی عالوه بر وجود اختالف ضبط که بعضاً ضبطچوروم با نسخة 

های مورد مراجعة  نویس چوروم وجود دارد که در نسخه بیت نیز در دست 21بهتر است، 

مصحح نبوده است. ذیالً به چند مورد اختالف ضبط جهت نمونه و نیز نقل اشعار تازه 

 پردازیم: می

 اختالفات. 0ـ2

 :35 ةصفح
 دیک و مکر از دگاهچن من یبودم

 

 دیز و عمر قبول و ردّ از فارغ 
 

بایست  می ،«من بودمی» جای به ،(ر41 گ) کند می تأیید نیز چوروم ةکه نسخ همچنان

 تأیید را ضبط این نیز بعد و قبل ابیات. گردد درست معنا تا شود ضبط «ایمن بودم»

 :کند می
 میداشت خوش و خرّم یروزگار

 

 میداشت مشوّش دل ییجا گرچه 
 

 دیک و مکر از چندگاه منیا بودم
 

 دیز و عمر قبول و ردّ از فارغ 
 

 آراسته مدام عشرت مجلس
 

 برخاسته دل جمله نانیهمنش 
 

  :کنید توجّه ابیات این به

 :51 ةصفح
 تن خسته و جان گشته آنجا از چون

 

 الحزن تیب در عقوبی چون مانده 
 

 یرو دهیناد را کرده گم وسفی
 

 یشو هست نیک یمنیاهر در یرو 
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 نیز( ر52 گ) چوروم ةضبط شود. در نسخ« زلیخا»بایست  ، می«از آنجا»به جای 

 بعد خود سفر مسیر در نزاری که است دختری با دیدار از سخن. است مضبوط «زلیخا»

 .کند می توصیف را او احوال و حال و دیده زنجان از

 :59 ةصفح
 عجب یو از مراد یب و نامراد

 

 لب تشنه نشسته کوثر لب رب 
 

 گ) چوروم ةمصحّح بعد از نامراد در داخل پرانتز نوشته است )بامرداد؟(. طبق نسخ

 : است صورت بدین مصراع هست، هم درست نظر به که( پ52

 مراد از وی عجب و بی بامراد

 : آمده صورت این به بیت این

 95 ةدر صفح
 رفت دست از( کذا) چو القصّه گفتم

 

 رفت مست گرید بار کی دمیبا 
 

 آن متوجه که مصحح و افتاده ای کلمه چو از بعد مصحح ةهای مورد استفاد در نسخه

 چنین( پ55 گ) چوروم نویس دست در مصراع صحیح صورت. است آورده( کذا) بوده

 از دست رفت کار چو القصّه گفتم: است

 ای مصحح از قلم افتاده بوده است.ه نویس دست در «کار» ةواژ

 ابیات اضافه. 2ـ2

 دو در و آمده چوروم در ابیات این و است عشق و عقل تقابل از صحبت 34 ةدر صفح

 : نیست تاجیکستان و روسیه ةنسخ
 بماند سرگردان عشق از آسمان

 

 بماند رانیح اندرو عقل ةدید 
 

 انتساب نبود عشق با را عقل
 

 آفتاب عشق و آمد خفاش عقل 
 

 دان سیابل عشق راه در را عقل
 

 دان سیمغناط و پوالد دل و عشق 
 

 عشق شرع انسان بر یفتادین گر
 

 عشق  فرع و اصل به کس ینبرد ره 
 

 (پ 42 ـ ر 42 گ)  

 :شود اضافه بیت این 23 ةدر صفح
 مردوار ینامراد در بکن یخو

 

 (پ 52 گ) روزگار آرد شیپ مرادت تا 
 

 

  ه شود:بایست اضاف وم میچور ةنسخ بیت این 45 ةدر صفح
 میبگذاشت قم و کاشان و آوه

 

 (پ 45 گ) میداشت منزل ساوه یاضح دیع 
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 مضبوط چوروم نویس دست در بیت 2 این نزاری و طبیب بین گفتگوی در 93 ةدر صفح

 :نیامده چاپی ةنسخ در ولی است،
 کار به یبردست چه 5گفتا غذا از

 

 بدار من از دست خواجه غم گفتمش 
 

 جگر ونخ گفتمش شربت، گفت
 

 دگر من از مپرس یزیچ کن لطف 
 

 خموش گفتم شود یم اجابت گفت
 

 دوش نه ای برگو برد خوابت گفت 
 

 رود یم یک و دیآ یم تبت یک
 

 رود یم یخو تن ز چتیه تبت در 
 

 ؟یا خورده یبار دو یکشکاب چیه
 

 ؟یا کرده ناموافق از احتما 
 

 ترا آرم صالح با یگرم به من
 

 ترا بنگذارم یسرد نیواندر 
 

 (پ51 ـ ر51 گ)  

 :افزود مثنوی به چوروم از باید را بیت این 215 ةدر صفح
 عام و خاص جمع ز نجایا گفت ستیک

 

 امیپ بگزارد که گفتن قیال 
 

 (پ59 گ)  

 :کنید توجّه بیت این به 234 ةدر صفح
 ترم محکم کافران از نفس به من

 

 کنم یم ظاهر انیعص خدا با 
 

در واقع بیت مستقلی نیست و در واقع هر کدام از مصراعها، مصرع دیگری  این بیت

 این ةدهند اند. حروف قافیه نیز نشان های روسیه و تاجیکستان افتاده دارند که در نسخه

 :است شده ضبط کامل صورت به بیت دو چوروم ةنسخ در. است افتادگی
 ترم محکم کافران از نفس به من

 

 کمترم زن آن از طاعت در کیل 
 

 کنم یم کافر نفس یپسرو
 

 کنم یم ظاهر انیعص خدا با 
 

 (ر24 گ)  

 :افزود چوروم نویس دست از باید را بیت این 239 ةدر صفح
 بود ییهرجا که دل آن نماز در

 

  بود ییسودا ستین ینماز پس 
 

 (ر25 گ)  

 :است افزودنی چوروم نویس دست بیت دو این 245 ةدر صفح
 زیت بخت آخر شد ساکن گفتمش

 

 زیخ که یبربست سخت روزگارم 
 

 یکاست جانم که گرید موضع
 

 یخواست حاجت به رحلت ازو خلق 
 

 (ر22 گ)  

 منظوم ۀنام .0

 پ( با مطلع45رـ 41نویس چوروم )گ  نامة منظوم مندرج در دست
 سجستان یسو برو باد یا

 

 بستان سوزناک نامة نیو 
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 ةشش محمود رفیعی و محمدرضا راشد محصل )نامبه کو روسیهنویس  بر اساس دست

 و اختالفات نسخه دو مقایسة با. است شده چاپ( بیت 253 ،15 ـ 12 صص چهارم،

 کمک ابهامات برخی حل در تواند می که خورد می چشم به ـ اندک البته ـ تفاوتهایی

 ؛به عنوان نمونه. کند

 :13 ةدر صفح
 گفت یم تنگ زبان به غنچه

 

 ناسفت نوزه بودم یبرگ 
 

 نماید می تر صحیح( ر43 گ) چوروم ةترکیب غریبی است. به نظر ضبط نسخ ،زبان تنگ

 :بیت دو این در 15 ةدر صفح. است نوشته «تنگ دهان» که
 یرفت روضه کدام ز گفتا

 

 یرفت حوضه کدام طرف از 
 

 السّالمه نهیمد ز گفتا
 

 ازنامهین نیا تو به دارم 
 

باید باشد. گفتگو بین عاشق و « گفتم»روشن است که « تاگف»در بیت اول به جای 

 قاصد است.

 غزلیات .3

جلد اوّل در غزلیات نزاری به کوشش دکتر مظاهر مصفا در دو جلد منتشر شده است. 

غزل  2415در نسخة چاپی منتشر شده است.  2313و جلد دوّم در سال  2312سال 

 که است این مهم ةجود دارد. اما نکتغزل و 551وجود دارد. در نسخة چوروم تقریباً 

روم وجود دارد که در نسخة چاپی نیست. از طرفی در چو نسخة در غزل 51 حدود

غزلیات مشترک نیز اختالفات اساسی هم به لحاظ ضبط و هم از لحاظ تعداد ابیات 

وجود دارد، با این توضیح که تعداد ابیات غزلیات در برخی موارد در نسخة خطی بیشتر 

   خواهیم کرد.چاپی است و بالعکس. ما در اینجا ابیات اضافی در نسخة چوروم را نقل از 

 اختالف: . 0ـ3

 ، بیت:529غزل 
 سود چه اری ز مرا بگدازد ار ینزار

 

 سود چه گداز بس ز ندارد یرو خالص 
 

در مصراع اول مرا ز یار باعث شده ساختار جمله کمی مبهم و آشفته شود. به نظر 

 چه سود  هزاربارتر است که گفته: نزاری ار بگدازد  ر اینجا ضبط چوروم دقیقرسد د می

تر است. در این  شود و هم ساختار جمله منطقی در این صورت هم معنی بیت بهتر می

 است.« هزاربار»ناظر بر همین  ،«بسیار»در مصراع دوم به معنای « بس»صورت 

 بیتِ: 911در غزل شمارة 
 خفّاش داردن دیخورش صحبت عاقبت

 

 میا آمده نشست بهر از نه میروان ما 
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آمده که با توجه به معنی و « طاقت»، «عاقبت»در نسخة چوروم در مصراع اوّل به جای 

 صحبت خورشید ندارد خفاش طاقتتر است:  مفهوم بیت صحیح

 بیت: مصراع دوم در  912در غزل 

 منیم و هم ز بهمن فارغیمای بستانهم ز    راست چون سرویم آزاد و مجرّد الجرم

ضبط شده که با توجه به مفهوم بیت « نیسان»، «بستان»نوشتة چوروم به جای  در دست

 تر است. صحیح« بهمن»و نیز قرینة 

 در بیتِ: 2132در غزل 
 محشر صور به نبود اجمیاحت اسیق به

 

 نیبال به یبگذر تو چو سر برآورم لحد ز 
 

ضبط شده که معنی « قیامت»، به درستی «قیاس»نویس چوروم به جای  در دست

احتیاجم نبود به صور  قیامتگونه باشد: به  رساند. یعنی باید این بیت را به درستی می

 بیت هفتم چنین ضبط شده: 2251در غزل شمارة  .محشر

 کند هم و افسوس کاین قدر کردی نمی که از این نیم جان خالص شوم برون شوی
این بیت بدین گونه پیچیده و  اند، شرح دادههمچنانکه خود استاد مصفا هم در پاورقی 

اند با حفظ همین ضبط مفهومی توجیهی برای آن عرضه  مبهم است و ایشان سعی کرده
رسد مشکل پیچیدگی این بیت  کنند. اما با مراجعه به ضبط نسخة چوروم به نظر می

 شود: حل می
 شوم خالص جان مین نیا از که سرم آن بر

 

 یکرد قدر نیکا افسوس و هم کند ینم 
 

کند و هم نسبت به ساختار و مفهوم کلی غزل  هم معنای بیت را اصالح می بر آن سرم
 تر است. پذیرفتنی

 ابیات اضافی. 2ـ3
 ، این بیت در چوروم اضافه بر ابیات چاپی آمده است: 215غزل در 

 یکاست جانم که گرید موضع
 

 یخواست حاجت به رحلت ازو خلق 
 

 (پ243 گ)  

 ، این بیت را باید از نسخة چوروم بدان افزود: 135در غزل 
 ستین جدا کزو یکس امروز

 

 نشورست حاجت چه فرداش 
 

 (پ119 گ)  

 نویس چوروم افزودنی است: این دو بیت از دست ،152در غزل 
 فتح و جالل و جمال و حسن بارگاه در

 

 اوست یمتکا انج ةوساد دل تخت بر 
 

 حسن و جمال و جالل و فتح کدام ین ین
 

 اوست یگدا مراتب چهار هر سلطان 
 

 (ر131 گ)  
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 این دو بیت را باید افزود: ،125در غزل 
 گواست بازنمودن محض لیتأو رخصت

 

 وگوست گفت نیا حاجت را لیتنز ظاهر 
 

 یمجو صورت ةرخن طلب یمعن ةرحب
 

 علوست کمال اوج من یباال یپست 
 

 (ر142 گ)  

 :دارد دیگر بیت 4 چوروم ةبیت چاپ شده، ولی در نسخ 5، 499در غزل 
 یخون ام نکرده اما 9شدم خون اگرچه

 

 باشد نیچن ما احوال کن اطیاحت تو 
 

 ام شده یبت بر آشفته ام نکرده خطا
 

 باشد نیچ هزار زلفش ةناف ریز که 
 

 زیبرخ خوش و وفا در نیبنشن اینزار
 

 باشد[ نیبر] ما شرط جان سر از رغبت به 
 

 دوست طلعت آفتاب یب که مدار روا
 

 باشد نیهمنشن تو با یکس هیسا ریغ به 
 

 این بیت را از چوروم باید بدان افزود:  ، 549در غزل 
 طلبم یم را فهیطا نیا که است یروزگار

 

 باشند او همه و نباشند چیه خود به که 
 

 (ر233 گ)  

بیتی است که دو  5نویس چوروم  بیت دارد، ولی در دست 2، در چاپ 551 ةغزل شمار
 بیت اضافه از این قرار است:

 بترس روز آن از چارهیب من با مکن بد
 

 کند باز تو ةکرد همان تو با خدا که 
 

 یکن ناز اگر باستیز تو ناز بر حسن
 

 21کند ناز اگر است ختم تو حسن بر ناز 
 

 (ر215گ)  

 این بیت در چاپ استاد مصفا نیست: 522 ةاردر غزل شم
 عجب نباشد شیرو شمع بر که

 

 بود دایپ پروانه روم در که 
 

 (ر232 گ)  

 : است آمده چوروم ةاین بیت در نسخ ، 529غزل 
 آرام یب کرده زییتم یدعو خطاست

 

 سود چه پاکباز شرطه بود دزد مهره چو 
 

 (پ232 گ)  

 : ندارد را چوروم ةاین بیت نسخ ،512در غزل 
 ستین شهیاند نیا از بعد نمینب یینایب به گر

 

 سود چه یینایب ز نمیب یم تو یرو در نه چون 
 

 (ر215 گ)  

 نویس چوروم افزودنی است: این دو بیت از دست  ،591 ةدر غزل شمار
 درد ز گذشته ما عشق در که است قتیحق

 

 دینرس دوا در کرد لیح چه اگر یکس 
 

 دوست به دوست دیرس نتواند نشتیخو به
 

 دینرس شوایپ به جز یکس پادشاه به 
 

 (پ142 گ)  

 

 



 او اشعار لیتکم و حیتصح در آن تیاهم و پاشا حسن مچورو ۀکتابخان در یقهستان ینزار اتیکل سینو دست/031

 :کرد اضافه باید را چوروم ةاین دو بیت نسخ ،599 ةدر غزل شمار
 مباش گو نباشد حاضر اگر شمع

 

 وار پروانه سوختن دیببا یم 
 

 هنوز نابالغ ریپ یا باش مرد
 

 کار خام خوار پخته یا شو پخته 
 

 (پ144 گ)  

 کنیم: نویس چوروم اضافه می این ابیات را از دست  ،241 ةدر انتهای غزل شمار
 کزوست را او نیبب جان انیم در

 

 اهتزاز در محب جان ةروض 
 

 برند یم حرفت و حرمان مشرکان
 

 راز محض ینزار همچون انیصوف 
 

 عجب نیو همره ستین ازشین جز
 

 ازین یب چون دشیبا یازین یب 
 

 ستین بیع مراتب در را جزانعا
 

 عاجزنواز در با بردن عجز 
 

 (پ122 گ)  

 این بیت در چوروم آمده که در چاپی نیست: ،255غزل 
 دل نور به افتی ره ظلمت از عاقبت هم 

 

 جگرخوارش عقل از آخر خالص داد تا 
 

 (ر244 گ)  

 :نیست چاپی ةاین بیت در چوروم آمده، ولی در نسخ ،295 ةدر غزل شمار
 درد ز کند ترشح خضر آب که یم زان

 

 دنش قران صاحب صاحب بزم ادی بر 
 

 (ر214 گ)  

 :افزود چوروم ةبیت را نیز باید از نسخ 4، این 151 ةبه غزل شمار
 ستین کرامت یرو در اگر آتش انیم

 

 مجهول جز التفات نکند سخن نیبد 
 

 غسل برآور یعارف اگر خم ةچشم ز
 

 مغسول شود یک ردم درنرود آب به 
 

 جان رگ در فتاده محبت چنگ است خوش
 

 اصول ضرب چو منفصل نشده کدگری ز 
 

 بسوخت ترّوخشک زانک خبر چه را فسرده
 

 عجول و سلوک در مشتاق و غافل نشسته 
 

 

 (ر111 گ) 

بیت دیگر نیز عالوه بر  4بیت است، ولی در نسخة چوروم  1در دیوان چاپی  ،514غزل 

 ارد:آن وجود د
 یدان چه پس ما، که ینخورد یم زان تو

 

 هردم دستیمز بر ما یمست که 
 

 به همان من از ندارند باور چو
 

 درنوردم ورع و زهد طومار که 
 

 الّا ندانند کاسگانم هیس
 

 الژوردم گنبد نیا مانیمق 
 

 تر عجب نیا و دارم یآتش عجب
 

 سردم آه از سوزد ینم دلها که 
 

 

 (ر235 گ) 
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 این بیت را باید بر اساس نسخة چوروم به غزل افزود: ،531ر غزل د
 هلل حمداً فراق شین یپ از

 

 دمیبازچش وصال نوش شربت 
 

 

 (ر115 گ) 

 بیت زیر نیامده ولی در نسخة چوروم نقل شده است: ،911در غزل شمارة 
 میکرد یخروج شیخو سر به یینگو تا

 

 میا آمده دست ز داده جان و دل کوبان یپا 
 

 

 (پ239 گ) 

 این بیت در دیوان نیامده است:  ،911در غزل 
 میخواه یم ما که است همان است آن آنچه

 

 میآزاد همان است آن نه هرچه یمابق 
 

 

 (پ212 گ) 

 این سه بیت را ندارد: ،912غزل 
 کجا ما و کجا زن یهوا و فرزند مهر

 

 میفارغ زن از هم و آزاد فرزند از هم ما 
 

  نندگانیب دةید حجاب باشد من و ما
 

 نشانیم و هم از من فارغیمما بی از هم ما 
 

 انتها و ابتدا در درو و کشت حاصل
 

 میفارغ خرمن و دیخو از میسوخت برهم جمله 
 

 

 (ر212گ) 

 را ندارد: بیت این ،919غزل 
 دارند یم نیچن مهیسراس و بندیفر یم

 

 میابرو طاقچة و هیس چشم جفت 
 

 

 (پ134 گ) 

بیت است که حتی تخلص شاعر را هم ندارد  4در تصحیح استاد مصفا دارای  ،935غزل 

های مورد استفادة ایشان ناقص بوده است.  دهد که این غزل در نسخه و کامالً نشان می

شود و غزل هم  بیت می 9 بیت دیگر نیز دارد که جمعاً  5اما در نسخة چوروم این غزل 

 شود: تکمیل می
 بست عام و خاص یپا در گل همچو

 

 میا نه یخار یب ز یدان یم چه از 
 

 هست هرچه از ستمین گرید چیه
 

 میا نه یآزار مردم در نیهم جز 
 

 یکی کارانیب جمع از ام بوده
 

 میا نه یکاریب به قیال هم بلکه 
 

 جدل و جنگ حاجت را ما ستین
 

 میا نه یسپهدار و یگرد مرد 
 

 ما و نددار غلو اهل زر و زور
 

 میا نه یزار همه جز ینزار چون 
 

 

 (ر252 ـ پ255 گ) 

 نویس چوروم را ندارد: این دو بیت دست  ،911غزل 
 نمازش در که الّا دمیند نینش خلوت

 

 دنید نماز در جز توانم ینم را بت 
 

 مسبّب یا ابمیدر گردم تو در با هم
 

 دنید بساز یوجه را دوستان دارید 
 

 

 (ر229 گ) 
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 بیت ذیل در نسخة چاپی نیست: 919ر غزل د
 دیآ تو قسم آنک چو دیبگشا دگر یدر

 

 دنیدو غرب و شرق به دیشا چه حرص یپا به 
 

 

 (پ212 گ) 

 این بیت را باید اضافه کرد:  ،951در غزل 
 خواهد که حالت نیا در دانم ینم

 

 دنیرس دل یب من ادیفر به 
 

 

 (ر112 گ) 

بایست  چاپ شده، واضح است که ناقص است و می ،2112ة غزل سه بیتی که به شمار

 نویس چوروم تکمیل کرد: غزل را از روی دست
 رمشیگ مبدأ ز گفتم دلم یسودا گشت چون

 

 
 

 من آزار در برخاست زدم برهم او بازار 
 

 مبتال یدرد به گشتم ناسزا سوزان پروانه
 

 
 

 من شکرگفتار نطق شده عاجز آن وصف کز 
 

 منقطع جان از دمیامّ شد که تارمگرف ییجا
 

 

 من اریبس کوشش از شود گرید یک ریتقد 
 

 بود کورا یخانگ هم کنم چون ییدلربا با
 

 
 

 من دارید از دیآ ننگ شتنیخو ناز و حسن گر 
 

 او حسن و ناز رشک از شاهدان دندان به لبها
 

 
 

 من داریب شب چشم از اختران رتیح نیع در 
 

 یا چاره را دل درد نه یا نظاره زهرة نه
 

 
 

 من دشوار مشکل نیا حل کرد خواهد که خود تا 
 

 ( ر133 ـ پ131گ ) 

 این بیت نسخة چوروم از قلم افتاده است: ،2112در غزل 
 شیخو یتندرست بهر از را شکستگان

 

 نیخودب غافالن همچو مشو و آر دست به 
 

 

 (پ119 گ)  

 ی نسخة چوروم به غزل افزود:این بیت را باید از رو 2132در غزل 
 گر بت شیپ به ببرم تیرو نقش ز یورق

 

 نیسنگ بتان نکند گرید که متقبلّم 
 

 

 (ر221 گ) 

 این دو بیت را باید از نسخة چوروم افزود: ،2141در غزل 
 سرت دیآ فرود گر درآرم یسلطان به سر

 

 تو یموال من و یباش من یمول تو آنک 
 

 رفت دست از اریتاخ و درگذشت سر از آتش
 

 تو یسودا آتش افتد نهیدرس را  که هر 
 

 

 پ( 219)گ  

 این بیت را بایستی از نسخة چوروم افزود: ،2151در انتهای غزل شمارة 
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 نکوست راستان از سخن یراست به الحق
 

 سرو استوار قدم یراست به دارد 
 

 

 (پ129 گ)  

 د:این بیت را نیز باید افزو ،2121در غزل شمارة 
 رفت جا از یپا که ریگ من دست

 

 22زباه لیالس بلغ کن یا چاره 
 

 

 (پ124 گ)  

 نویس چوروم بدان غزل افزود: بایست از دست این دو بیت را می ،2193در غزل 
 تو محبّت از ارانمی گرچه

 

 غارهیب و کنند یم سرزنش 
 

 هستند خود غرور کز کنم چه
 

 جگرخواره دل[ بر] زن پنجه 
 

 

 (ر219 گ) 

 این سه بیت در نسخة چوروم نقل شده که در نسخة چاپی نیست: ،2211در غزل 
 شیپ ز مران را خود کردة قبول دم هر

 

 یا دهیگز مهرم ز که مشو نامهربان 
 

 تست یفدا یبرآر دهید دو سرم از گر
 

 یا دهید دو هر از زتریعز من چشم در 
 

 دار شرم رابیس اللة ز تر تازه یا
 

 یا دهیپژمر گل چو چرا تاندوس با 
 

 (پ252 گ)  

 نویس چوروم بدان افزود: بایست از دست این بیت را نیز می ،2323در غزل 
 کنیول نباشد توقع خود مرا

 

 یتوان یم بود رغبت چیه گرت 
 

 (پ215 گ)  

 گوید: اتفاقاً این بیت به نوعی تکمیل کنندة دو بیت قبلی است که می
 یفرست یمایپ یروز که باشد چه

 

 یسان چه ،ییکجا ،یحال چه ییگو که 
 

 بختم که رایز تو از قانعم نیبد
 

 یبخوان نهانم شب کی که نباشد 
 

گوید من خود توقع چنین چیزی را ندارم، آیا خود تو هم  و در ادامه بیت مذکور که می
 رغبتی به احوالپرسی و در نهایت وصال داری یا نه؟

 نویس چوروم اضافه کرد: را باید از دستاین دو بیت  ،2392در غزل 
 زدیبرخ که فتنه بس بدیبفر که خلق بس

 

 ییآ برون خانه وز یبرانداز پرده گر 
 

 یبرانداز اسالم یبشوران زلف گر
 

 ییبربا همه دلها یبجنبان غمزه ور 
 

 (ر253 گ)  

 این سه بیت باید اضافه شود: ،2411به غزل 
 تو یور بهشت از حجابم در تا شد رید

 

 یا دانه آدم چو پاشم یم وعده دیام بر 
 

 تو یپا بر نهم سر دامن چو یروز اگر آه
 

 یا پروانه کند حاصل توم کز کو یمحرم 
 

 است یا شهیاند محال میگو یم تو وصل از هرچه
 

 یا وانهید مگر عاقل کند یک توقع نیا 
 

 (ر253 گ)  
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 رباعی .1
رفیعی و دکتر راشد محمود منظوم او به کوشش دکتر  های رباعیات نزاری همراه با نامه

هفت رباعی( چاپ  با تنها تاجیکستان ة)و نسخ روسیهمحصل بر اساس همان نسخة 
زدگی قابل خواندن  رباعی به دلیل رطوبت 11اند  ولی همچنانکه در مقدمه گفته ،شده

 15وم گرچه فقط نویس چور اند. در دست نبودند و بنابراین آن رباعیات در چاپ نیامده
رباعی در بین رباعیات چاپ شده نیست که احتماالً  1رباعی آمده، اما از بین این تعداد، 

دیده در نسخة روسیه هستند. بنابراین آن هفت رباعی را ما در  از همان رباعیات آسیب
 کنیم:   این مقاله نقل می

 مباز عشق ینشو مطلق عاشق تا
 

 مباز عشق ینشو محقق کین تا 
 

 باخت یخواه جان ز عشق اگر که یعنی
 

 مباز عشق ینشو اناالحق مرد تا 
 

 

 (ر145 گ) 

**** 
 سازد یم او عشق درد و غم را ما

 

 بنوازد وگر 21کُشد اگر داند او 
 

 داند کس هر که آنست نه راز نیا
 

 بازد هرکس که آنست نه عشق نیو 
 

 

 (پ149 گ) 

**** 
 میگو یم سخن تو با جان به دوست یا

 

 میگو یم سخن تو با نهان و دایپ 
 

 تو با مینگو اگر کنم چه کنیل
 

 میگو یم سخن تو با آن از تو یجان 
 

 

 (پ149 گ) 

**** 
 خواهم یم لب به جان تو لب یبو بر

 

 خواهم یم سبب آن از تو لب از بوس 
 

 ظهور بیغ از یکن یم شب به چو گه گه
 

 خواهم یم شب ماه و سال و شب و روز 
 

 

 (ر151 گ) 

**** 
 درنکشد جان جان جام تو جان تا

 

 درنکشد مکان و کون همه ز دامن 
 

 فتگانیش شاهد جمال دهیناد
 

 درنکشد زبان خردمند که به آن 
 

 

 (پ151 گ) 

**** 
 سوخت هم[ بر] ام یهست رخت و آمد عشق

 

 سوخت برهم ام یپرست بت و خانه بت 
 

 کرد شوقم یم مست بدم اریهش
 

 سوخت برهم ام یمست و یّاریهش سپ 
 

 

 (ر152 گ) 

**** 



 2399/243 تابستان و بهار ،2 ةشمار ،21 سال ،یشناس رانیا هایپژوهش

 
 

 سروکار نیا مرا افتاد گر اری با
 

 سروکار شد برون عقل رةیدا وز 
 

 گفت آرم، انیم در تو با همه گفتم
 

 کنار ریگ انیم نیا از یمن مرد گر 
 

 

 (ر152 گ) 

**** 

دکتر مظاهر  ( به کوشش199ـ  151مثنوی دستورنامه در مقدّمة دیوان نزاری )صص

. است شده منتشر و چاپ برتلس چاپی ةنسخ یک و خطی ةمصفا بر اساس سه نسخ

 در مصحّح مراجعة مورد های نسخه با چوروم نسخة در مندرج مثنوی اختالف عمده

 541اد ابیات مثنوی است. با این توضیح که در نسخة چوروم تعداد ابیات دستورنامه تعد

. این اختالف ابیات همچنانکه قبالً نیز گفتیم در سایر بیت 512بیت است ولی در چاپی 

 خورد.  قالبها به ویژه غزلیات هم به چشم می

 . نتیجه7

بیت به اشعار شاعر مهم و نامی قرن هشتم  211شود بیش از  که مالحظه می همچنان

بیت برای مثنوی روز و شب،  21نزاری قهستانی فقط بر اساس یک نسخه افزوده شد. 

بیت(. البته این ابیات غیر  24رباعی ) 1بیت برای غزلیات و  22برای سفرنامه، بیت  21

مسمط و حتی چند  ،بند ترجیع ،بند ترکیب ،قطعه ،قصیده در قالبهایاز اشعاری است که 

های کهن از نزاری باقی مانده و هنوز  نویس در دست ،غزل )که در دیوان غزلیات نیستند(

  اند. چاپ نشده

 نوشت پی
؛ 2311نک: بایبوردی، چنگیزغالمعلی، زندگی و آثار نزاری، ترجمة مهناز صدری، علمی، تهران، مورد او  در .2

روز،  ای، نشر فرزان ابوجمال، نادیه، بقای بعد از مغول، نزاری قهستانی و تداوم سنّت اسماعیلی، ترجمة فریدون بدره

 .259ـ  25، صص 2391تهران، 

ای  اند، اشاره معرفی و فهرست شده« دیوان نزاری»اری که اغلب با عنوان های کلیات نز به برخی از نسخه .1

 کنیم: می

شامل غزلیات و  شود و نگهداری می A.972دیوان نزاری که در موزة آسیایی آکادمی علومی لنینگراد به شمارة 

دهد این نسخه  می  نشان شود. این نسخه تاریخ کتابت ندارد ولی ویژگیهای کتابتی آن برخی قصاید و رباعی و ... می

در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگهداری  2121در قرن دهم کتابت شده است. میکروفیلم این نسخه به شمارة 

 (2/211، 2345پژوه،  شود )نک: دانش می

قمری به دست محمدطاهر محزون بخاری کتابت  2132شود که در  در همین موزه نگهداری میکه نسخة دیگر 

در  2414غلب شامل غزلیات است و اندکی قطعه و قصیده دارد. میکروفیلم این نسخه نیز به شمارة شده و ا

 شود )نک: همانجا(. کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می

بند و رباعی  ترکیب ،قصیده ،قطعه ،که شامل غزلیات 3251نسخة دیوان نزاری در کتابخانة ملی تبریز به شمارة 

 .   است
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برگ که شامل همة مثنویها )جز  421ق در 911در تاجیکستان، کتابت شده در  B211ات نزاری به شمارة کلی

 . استها( و نیز چند قطعه، رباعی و غزل  نامه

شود و یکی از محتویان  ای است که در کتابخانة شهید علی پاشا نگهداری می مجموعه 1192نویس شمارة  دست

ای است از چند  برگ دارد و گزیده 51ده مربوط به اشعار نزاری است که فقط مجموعه که در قرن نهم کتابت ش

 یحت یول ،«ینزار اتیغزل» شده نوشته اشعار یابتدا در نکهیا بابند، قطعه و مثنوی.  بند، مسمط، ترجیع ترکیب

د است )در نسخه گرچه گزیده است، ولی در تصحیح اشعار چاپ نشدة نزاری مفی .ندارد وجود آن در هم غزل کی

 (.   31ـ  25: 2311علی بایبوردی،  نک: چنگیز غالم مذکورهای  مورد برخی از نسخه

(.  A.M Boldyrev, 1955: 507معرفی کرده است )نک:  2955ظاهراً اولین بار بالدیریف این نسخه را در سال  .3

( به 19: 2355پورجوادی )( بر اساس همین منبع به این نسخه اشاره کرده است و 229: 2391نادیه ابوجمال )

 همین اشارة ابوجمال ارجاع داده است.

از دوستان و سروران ارجمند دکتر نجدت طوسون که برگهای مربوط به مثنویها و محمدتقی حسینی که سایر  .4

 صفحات )قصاید و غزلیات و قطعات و...( را در اختیار بنده گذاشتند، صمیمانه سپاسگزارم.

درمجلّة آینة « ای از نزاری قهستانی ای مناظره منظومه»با امضای کریم کتابیار با عنوان ای  پیشتر مقالة محققانه .5

( چاپ شده که ضمن معرفی اثر و نیز 51ـ  51، صص 2352، پاییز 212ـ  215، شمارة پیاپی 25پژوهش )دورة 

و نقدهای قابل  های مصحح تأمّالت های خطی منظومه، دربارة برخی ضبط ارائة نکات سودمند در خصوص نسخه

 توجّهی دارد. از این رو ما در اینجا به موارد اشاره شده از سوی آن محقق ارجمند نپرداختیم. 

نویس چوروم به لحاظ وزنی غلط است: جای تو جایگاه تنگ و تار بود؛ به جای  گفتنی است مصراع اول در دست .2

 ضبط شده است. باشد که در نسخة روسیه به درستی« چاه»بایست همان  جایگاه می

 نسخه: ملک .1

 نسخه: گفتم .5

 ام نسخه: شده .9

 تر است: نویس روسیه و تاجیکستان بدین صورت ضبط شده، که به نظر صحیح این بیت در دست .21

 بازی حسن تو ختم است اگر ناز کند  حسن کنی اگر باستیعشق بر ناز تو ز

 ت.المثل است؛ یعنی سیل به بلندیهای زمین رسید و کار از کار گذش ضرب .22

 نسخه: بکشد .21

 منابع 
، ترجمة فریدون بقای بعد از مغول، نزاری قهستانی و تداوم سنت اسماعیلی، 2391ابوجمال، نادیه، 

 روز. ای، تهران، فرزان بدره

، ترجمة مهناز صدری، به اهتمام و نفقة محمود زندگی و آثار نزاری، 2311علی،  بایبوردی، چنگیز غالم

 رفیعی، تهران، علمی.

 ، تهران، نشر نی.مثنوی روز و شب، حکیم نزاری قهستانی «مقدمه»، 2355دی، نصراهلل، پورجوا

، پاشا فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانة چوروم حسن، )ترجمه و تنظیم(، 2391حسینی، محمدتقی، 

 قم، مجمع ذخایر اسالمی.

، جلد اول، گاه تهرانفهرست میکروفیلهای کتابخانة مرکزی و اسناد دانش، 2345، پژوه، محمدتقی دانش

 تهران، دانشگاه تهران.



 2399/245 تابستان و بهار ،2 ةشمار ،21 سال ،یشناس رانیا هایپژوهش

 
 

های خطی کتابخانة  نشریة نسخه ،«کتابخانة شچدرین در شهر لنینگراد»، 2355ــــــــــــــــ، 

های اتحاد جماهیر شوروی(،  های خطی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، دفتر هشتم )نسخه

 تهران، دانشگاه تهران. 

، شمارة پیاپی 25، دورة آینة پژوهش« ای از نزاری قهستانی ای مناظره منظومه»، 2352کتابیار، کریم، 

 .51ـ  51، پاییز، صص 212ـ  215

، به تصحیح و مقابلة چنگیز غالمعلی بایبوردی، به اهتمام محمود سفرنامه، 2391نزاری قهستانی، 

 رفیعی، تهران، هیرمند، تهران.

 ه تصحیح و با مقدمة نصراهلل پورجوادی، تهران، نشر نی.، بمثنوی روز و شب، 2355ـــــــــــــ، 

، به کوشش محمود رفیعی و محمدرضا راشدمحصل، های منظوم و رباعیات نامه، 2392ـــــــــــــ، 

 بیرجند، چهار درخت. 

به تصحیح مظاهر مصفا، به نفقه و اهتمام محمود رفیعی، تهران، جلد اول، ، دیوان، 2312ـــــــــــــ، 

 ، تهران، صدوق.2313جلد دوم،  می.عل

 .2955پاشا، شمارة  ، نسخة خطی کتابخانة چوروم حسنکلیات ق،525ــــــــــــ، 

 415، نسخة خطی کتابخانة سالتیکوف شچدرین )لنینگراد(، شمارة کلیاتق، 531ــــــــــــ، 

Boldyrev,  A.M., 1955,  et al Katalog Vostochnykh rukopisei, Akademii 

nauk Tadhhikskoi SSSR. 





 


