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۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٢٤

مقدمه

قهستانی متخلص به نزاری، شاعر قرن هفـتم و هشـتم ١الدین بن محمدسعدالّدین بن شمس

و در ٢تتوان گفت بعد از ناصرخسرو، بزرگتـرین شـاعر اسـماعیلی اسـهجری است که می

هـای وی غزلیات و اغلـب مثنوی٣.استسخن رفتهزندگی و برخی آثار او ازمنابع متعددی 

های نسـخهشـمار . نشـده اسـتهای دیگر منتشـر های وی در قالبسرودهولی ،منتشر شده

. شـامل غزلیـات اوسـتنیـز ها از کلیات نزاری انـدک اسـت و اغلـب نسـخهبرجای مانده 

او های کلیات منتشر نشدن همۀ اشعار نزاری، در دسترس نبودن نسخهعلل یکی از ،بنابراین

حجم زیاد اشعابوده است؛
ً
محـدوِددر استنساخ نیز اسماعیلی اوو یا شاید عقاید راحتماال

. بوده استنتأثیر وی بیکلیات 

شناسـیم کـه بـه های ایـران و خـارج از ایـران میهایی در کتابخانهاز اشعار نزاری نسخه

نسـخی کـه ٤.اندفهرسـت شـده» کلیـات نـزاری«یا » دیوان نزاری«اسب محتوا با عناوین تن

.عنوان کلیات نزاری را دارند، شامل اکثر و فاقد شماری از اشعار او هستند

گفته است،در مصرعی،در یکی از قطعاتش) پ۲۹۲کلیات، گ(نزاری . ١
ً
شمس دین ابـن «: نام پدرش را صراحتا

.»محمد پدرم طاب ثراه

رغم گستردگی دعوت اسـماعیلیان، اشـعار زیـادی از بهکهدهدتحقیق در سابقۀ شعر فارسی اسماعیلیه نشان می. ٢

که(ابوالهیثم جرجانی شاعران پیرو این مذهب باقی نمانده و جز قصیدۀ 
ً
شعر اسماعیلی در ۀنخستین تجربظاهرا

، )سـرایندۀ سـدۀ هفـتم هجـری(از حسن محمود کاتـبدیوان قائمیات، دیوان ناصرخسرو، )زبان فارسی است

شفیعی.نک(دیوان قائمیاتو اشعاری از چند شاعر ناشناخته، که اسامی برخی از آنها در کلیات نزاری قهستانی

مگـر . آمده و چند دیوان که متأخرتر از این آثار هستند، اثر زیادی باقی نمانده است) سهوچهل:۱۳۹۰،کدکنی

که دیوان قائمیاتمانندگویان اسماعیلی یافت شود؛ فارسیدیگرثاری ازآها کتابخانهۀاز گوشزمان مرور که بهآن

.چندی پیش کشف شد

نک. ٣
ً
، ترجمـۀ مهنـاز صـدری، زندگی و آثـار نـزاریغالمعلی، بایبوردی، چنگیز.در مورد نزاری و آثارش عجالتا

، ترجمـۀ نزاری قهستانی و تـداوم سـّنت اسـماعیلی]:[بقای بعد از مغول؛ ابوجمال، نادیه، ۱۳۷۰علمی، :تهران

:، تهـراندیـوان نـزاری» مقدمـۀ«؛ مصفا، مظاهر، ۱۵۹-۶۵، ص ۱۳۹۲،روزنشر فرزان: تهرانای، فریدون بدره

.ش۱۳۷۱علمی،

ــی، ۱/۱۰۰: ۱۳۴۸پــژوه، ؛ دانش۳۰-۱۵: ۱۳۷۰بــایبوردی، .های دیــوان او نــکدر مــورد نســخه. ٤ : ۱۳۹۱؛ درایت

های کهـن هـا و سـفینهبرخی جنگها غیر از اشعاری است که از نزاری دراشعار مندرج در این نسخه.۱۵/۹۵۱
←



٢٢٥/...ای از غزلیات نزاری قهستانیابیات تازه

طلبـد، مجال دیگری میگفتهپیشهای کدام از نسخههای هرها و ارزشسخن از ویژگی

مربوط به دو دستشود،اما آنچه به این مقاله مربوط می
ً
کـه در سـتنویس کلیات اوعمدتا

و انسـتیتوی ١پترزبورگکتابخانۀ سالتیکوف شچدرین یا همان کتابخانۀ ملی روسـیه در سـن

» اوایـل«در که نسخۀ روسیه . شودمینگهداری زبان و ادبیات فرهنگستان علوم تاجیکستان 

→
به 

ً
حـدود بیسـت سـال بعـد از ،بـدر جـاجرمیحراراالمـونس(ق ۷۴۱مضبوط است و تاریخ کتابت آنها بعضا

... و) کتابـت در سـدۀ هشـتم و نهـم(کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه تهـران ۲۹۷۹یا جنگ شمارۀ ) درگذشت نزاری

ای از اشپرنگر در فهرست کتابخانۀ سـلطنتی پادشـاهان اوده نسـخهنماید که ذکر این نکته ضروری می.رسدمی

مزهروازهرو دستورنامههای و مثنوی) بدون ترتیب الفبایی(ل قصاید، غزلیات دیوان نزاری معرفی کرده که شام

، او تاریخ کتابت دیوان را مشخص نکرده). Sprenger, 1854: 524(است )معرفی کردهرمز و ازهرکه به اشتباه (

. جالب توّجه استذکر کرده و مختصری نیز در مورد خود نزاری آورده کهرا ) برگ۴۵۱(های آن فقط تعداد برگو

در زمـان فهرسـت این نسخه که هم
ً
اکنون هیچ نشانی از آن نداریم و سرنوشت آن نیز بر ما نامعلوم است، ظاهرا

. شده استدر آنجا نگهداری می۴۲۹شمارۀ به) م۱۸۵۴(های کتابخانۀ مذکور کردن نسخه

اند از کلیات نزاری معرفی کردهای نسخه) ۳/۱۸۹۵: ۱۳۵۰(و منزوی ) ۵۰۸: ۱۳۴۶(پژوه دانشهمچنین 

یـت ؤحتی منزوی تصـریح بـه ر. ق کتابت شده و در اختیار فخرالدین نصیری امینی بوده است۷۱۴که در سال 

تاریخ 
ً
را در معرفـی نسـخه آورده ) محمد فرزند ضـیاءالدین(و نیز نام کاتب ۷۱۴ذیقعدۀ ۴نسخه کرده و دقیقا

ویژه تاریخ کتابـت آن اگر این اطالعات به. ، و غزل استروز و شبی محتوای آن نیز شامل قصیده، مثنو. است

هفت سال قبل از حداکثر(چراکه نسخه در زمان حیات شاعر . مهم و ارزشمند خواهد بودبسیار صحیح باشد، 

نیست و سرنوشت در دسترس ما نویس اما متأسفانه هیچ اثری از این دست. رونویسی شده است) درگذشت او

.نامعلوم استون بر ما تا کنآن 

هـای اسـالمی در نوشـتهمراکز نگهداری کتاب و دسـتترینمهمازسالتیکوف شچدرین. ای. کتابخانه دولتی ام. ١

در ،این کتابخانه.آیدملی آن کشور به حساب میۀمسکو، دومین کتابخانروسیه است که پس از کتابخانه لنین در

هایی بدان تدریج مجموعهریزی شد و بهپترزبورگ پایهم، در شهر سنت١٧٩٥اواخر سلطنت کاترین دوم و به سال 

دولتـیکتابخانـه عمـومی«، و سـپس بـه »پترزبورگکتابخانه عمومی سنت«م، با ناِم١٨١٤اضافه شد و در سال 

ی روسیهکتابخانۀ «و در ادامه به » پترزبورگسنت
ّ
کتابخانـه «، بـهم١٩٣٢کـه در آوریـلتا ایـن. نام دادتغییر» مل

،این کتابخانه.اکنون نیز به این نام معروف استتغییر نام داد و هم» سالتیکوف شچدرین.ای. عمومی دولتی ام

یکی از های مختلفی تشکیل شده که مجموعۀ ارزشمند بقعۀ شیخ صفی در اردبیل از مجموعه،که گفتیمهمچنان

کلیات نزاری هم مربـوط بـه . عباس اول نیز در این مجموعه قرار داشته استشاههاینسخه. هاستوعهآن مجم

در مـورد ایـن (شود اکنون در کتابخانۀ سالتیکوف شچدرین نگهداری میمجموعۀ بقعۀ شیخ صفی است که هم

).٥٨-٥٤: ١٣٧٨رفیعی، .کتابخانه، نک



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٢٦

شـامل همـۀ وترین نسخۀ کلیـات نـزاری کاملکتابت شده،م ١٤٣٤آوریل /ق٨٣٧رمضان 

، )ر٤٢پ ـ ١(قصـاید : ترتیب اشعار نزاری در این کلیات بدین صورت است. ستاواشعار 

ــات )ر٥٠ـــ پ٤٢(شــبوروزمثنــوی  ــات و ترجیعــات )پ٢٧٢پ ـ ٥٠(، غزلی ، ترکیب

پ ـ ٣٢٨(، چند مثنوی با بحرهای مختلف )ر٣٢٨پ ـ ٢٩٠(، قطعات )ر٢٩٠پ ـ ٢٧٣(

، سه نامۀ منظوم در قالب سـه مثنـوی جداگانـه )ر٣٥٩پ ـ ٣٣٠(نامهادب، مثنوی )ر٣٣٠

، )ر٣٩١ر ـ ٣٨٤(دســتورنامه، )پ٣٨٣ر ـ ٣٧٠(منظــوم ســفرنامۀ، )پ٣٦٩پ ـ ٣٥٩(

ر ٣٨٨(در دو بـرگ ازهر و مزهردر انتهای منظومۀ ،)پ٤٨٧پ ـ ٣٩١(ازهر و مزهرمثنوی 

شود که نثری است با مضمون عرفانی در تحلیل یادداشتی از کاتب نسخه دیده می) ر٣٨٩ـ 

را ذکر کرده اسـت، ) ق٨٣٧(و در پایان یادداشت، تاریخ کتابت نسخه ازهر و مزهرمنظومۀ 

های خطـی کتابخانـۀ ملـیاولین بار ُدرن در فهرسـت نسـخه١.)ر٤٩٩پ ـ ٤٨٩(رباعیات 

بعد از او برتلس ضـمن ٢.)Dorn, 1852: 365(پترزبورگ به توصیف این نسخه پرداخت سن

نویس را بر مبنای این دستدستورنامهتوصیف مختصری از این نسخه، متن و ترجمۀ روسی 

پس از . م در لنینگراد منتشر شد۱۹۲۶کوشش یوگنی برتلس همراه با ترجمۀ روسی آن در سال بهدستورنامهمثنوی . ١

اقـدام بـه ،بـر اسـاس سـه نسـخۀ دیگـر) ۲۹۹-۱/۵۷: ۱۳۷۱(دیوان غزلیات نزاریمصفا در مقدمۀ ظاهرم،او

معلـی بـایبوردی در تصحیح چنگیـز غالبه۱۹۶۶سفرنامۀ نزاری ابتدا در سال . تصحیح و انتشار این مثنوی کرد

های روسیه و تاجیکستان منتشر شد و همـان چـاپ بـدون هـیچ تغییـری در ایـران نویسلنینگراد بر اساس دست

جلـد اّول (غزلیـات نـزاری در دو جلـد . ش در نشر هیرمنـد منتشـر شـد۱۳۹۱اهتمام محمود رفیعی در سال به

اهتمام محمود رفیعی منتشر مظاهر مصفا و بهتصحیحبه) ۱۳۷۳و جلد دوم نشر صدوق، ۱۳۷۱انتشارات علمی، 

مقدمه نیـز چنـد قصـیده و قطعـه و در . شده بودنروسیه و تاجیکستان استفادههاینویسآنها از دستشد که در

کوشـش نصـرالله بر اسـاس همـین نسـخه بهشبوروزمثنوی . نمونه آمده استعنوانبهبند بند و ترجیعترکیب

۱۳۹۲های به ترتیب در سالمزهروازهرو نامهادبهای مثنوی. نشر نی منتشر شددر۱۳۸۵پورجوادی در سال 

. نشـر هیرمنـد چـاپ شـداز طریق کوشش محمود رفیعی بر اساس دو نسخۀ روسیه و تاجیکستان ش به۱۳۹۴و 

کوشش محمود رفیعی و محمدرضا راشد محصل در سـال ز در یک مجلد بههای منظوم و رباعیات نزاری نینامه

. چاپ و منتشر شد) بیرجند(از طریق نشر چهاردرخت ۱۳۹۶

م ۱۸۳۰-۱۸۲۹های بین سال،این کتابخانه به حساب آورد؛ قبل از آنترین فهرسِتتوان جامعفهرست درن را می. ٢

بـه ) ۶۲-۵۸: ۱۳۷۸(از این کتابخانه ترتیب داده شده که رفیعی های مختلف و متنوعی و نیز بعد از آن فهرست

. اشاره کرده استآنها



٢٢٧/...ای از غزلیات نزاری قهستانیابیات تازه

در یـااکثر تحقیقاتی که در ایـران و ١.م منتشر کرد١٩٢٦به همراه شرح احوال نزاری در سال 

همـین خارج از ایران در خصوص نزاری و آثارش در نیمۀ قرن بیستم صورت گرفتـه بـر پایـۀ 

ترین کاری که در زمینـۀ شناسـایی و معرفـی ایـن مهم،بعد از او. پژوهش برتلس بوده است

تحقیق ارزشمند چنگیز غالمعلـی بـایبوردی اسـت کـه در سـال ،نویس صورت گرفتهدست

در ایـران » زندگی و آثـار نـزاری«با عنوان ١٣٧٠به زبان روسی منتشر شده و در سال ١٩٦٦

نویس به معرفـی بایبوردی بر اساس همین دست. ترجمه و منتشر شدمهناز صدریوسیلۀبه

تـرین ترین و مهماز جـامعتـواناو را میپـژوهشاسـت و نزاری و تحلیـل آثـارش پرداختـه

مفّصـلی هـم در مـورد . نـزاری و آثـارش قلمـداد کـردبارۀها درپژوهش
ً
وی توضـیح نسـبتا

پژوه محمدتقی دانش. ارائه داده است) ٣٠-١٥ص (های ظاهری نسخه و محتوای آن ویژگی

به این نسخه اشاره ،»کتابخانۀ شچدرین در شهر لنینگراد«ضمن معرفی نیز، )١٤٠: ١٣٥٨(

نویس اقـدام بـه تصـحیح و انتشـار اساس این دستبرنیز برخی محققان ایرانی . کرده است

.برشمردیمتر را پیشمشخصات آنها که اندها و رباعیات نزاری کردهبرخی مثنوی

از آن استفاده شده، مربوط به نسـخۀ کلیـات نـزاری مقالهنویس دیگری که در این دست

شمارۀ یات فرهنگستان علوم تاجیکستان بهاست که در مخزن نسخ خطی انستیتوی زبان و ادب

بـرگ و ابعـاد ٤١٠ق کتابـت شـده و دارای ٩٧٢سـالاین نسخه در . شودنگهداری می١٠٠

کــه ،ایــن نســخه را جهــانگیر دّری انجــام دادهِیترین معرفــمفّصــل. اســت١٦×٢٥
ً
ظــاهرا

در دوشنبۀ ١٩٥٨سال به» آباد کلیات نزارینسخۀ استالین«کتابی مستقل با عنوان صورتبه

ای از خالصـه) ١٨-١٧، ص١٣٧٠(و بـایبوردی منتشـر شـده،به زبـان روسـی تاجیکستان

نستعلیقباین نسخه . معرفی او را نقل کرده است
ّ

هـایی بـا در جدول،در چهار ستون،ه خط

. نوشته شده است) آبی و طالیی(خطوط رنگی 
ً
و بعـدها بوده،اوراق نسخه از هم جداظاهرا

ربط و بـا خـط و کلمات و عباراتی بی،در برخی صفحات آن. در کتابخانه ترمیم شده است

متفاوت نوشته شده که معلوم است 
ً
هنسخاببیگانهافرادی فرد یا ختیار در ازمانیقلمی کامال

م درخواسـت تصـویری از برخـی ۱۹۱۵در سـال ) k.Zaleman(البته پیش از بـرتلس کـارل گرمـانویچ زالمـان . ١

منظومه
ً
کنـون هـیچ تحقیـق یـا نشر آنها کرده بود، امـا تـاهای موجود در این کلیات را جهت تحقیق یا احتماال

.)۱۰: ۱۳۷۰بایبوردی، .نک(نزاری و آثارش منتشر نشده است بارۀتصحیحی از سوی او در 



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٢٨

شـباهت بسـیار ،ضبط اشـعارنظربندی و هم از هم به لحاظ تقسیم،این کلیات. بوده است

از روی نسـخۀ مـذکور رونویسـی نشـده باشـد، زیادی به دست
ً
نویس روسیه دارد و اگر عینا

ش قصـاید نسـخۀ بخـ،متأسفانه. اندکتابت شدهای واحدتوان گفت هر دو از روی نسخهمی

از اصل نسخه جدا شده و تنها هشت بیت پایانی آن باقی مانده اسـت کـه 
ً
تاجیکستان کامال

برابر است با هشت بیت انتهایی نسخۀ روسیه
ً
ترین اختالف متن این دو نسـخه، اصلی. دقیقا

.... خنب و /زفان، خم/مثل زبان:هاستها و لهجهمربوط به گویش

هـاینسخه به این نتیجه رسیدیم کـه برخـی ابیـات از تعـدادی از غـزلبا بررسی این دو 

ِ
ح های مـورد اسـتفادۀ در نسـخه،تربه عبارت دقیـق.استمصفا، افتادهمظاهرنزاری مصحَّ

توان آن غزلیات را با مراجعه به این دو نسخه می،اند، بنابراینها ناقص بودهایشان برخی غزل

د واز صـحت بیشـتری برخوردارنـ،ویژه نسخۀ روسیهها، بههمچنین این نسخه. تکمیل کرد

توان به آنها اعتمـاد می،در موارد بسیار اندکهستند؛ لذا، جزتریای مضبوط و دقیقهنسخه

های دقیق این هایی که دارد، از امتیاز برخورداری از ضبطرغم ارزشبهمصفا، تصحیح . کرد

نقـایص برخـی رفـعتوانند بـهتنها میاجیکستان نهنسخ روسیه و ت.استنسخ محروم مانده 

ابیات زیـر محـض.ترندنیز دقیقدر آنهاهاضبطشدۀ نزاری کمک کنند بلکهغزلیات چاپ

:شودنقل مینمونه 

های مورد استفادۀ مصفا ناخوانا در نسخه)١/١١٣٥(٥٤٣بیت ششم از غزل کلماتی در

:اندشدهبه این صورت ضبط وبوده 
ـــــد...................زان بدیـــــد احمـــــد جـــــامکحـــــدر  ـــــه جـــــام کردن ب

:مضبوط استشکل زیردر نسخۀ روسیه بیت به
ــــــدزان ُکدر خیــــک بدیــــد احمــــد جــــام ــــــام کردن ــــــه ج ــــــت او ب نی

)پ١٢٠گ (

:کندتوجه به بیت قبلی مفهوم این بیت را نیز روشن می
کردنــــدزان نســــبت جــــم بــــه جــــام چــون صــورت جــان بدیــد در جــام

)جاهمان(

،هانداشتن ضبط درست در نسخهدلیلبه، )١/١١٣٨(٥٤٦در بیت هفتم غزل ای واژه



٢٢٩/...ای از غزلیات نزاری قهستانیابیات تازه

: با حدس و گمان چنین تصحیح شده
ـــام  ـــام ن ـــرک حط ـــر ت ـــاموس[ب ـــــــد]و ن ســـــــد محضـــــــر پرگـــــــواه دارن

کـه همچنان. ای چنین ضبطی نیستست و در هیچ نسخهفاافزودۀ مص] [عبارت داخل 

ضبط شده بـود و چـون » ماحوس«عبارتای اند، در نسخهخود ایشان در پاورقی شرح داده

آن را به ،معنایی نداشت
ً
ایـن ،نویس روسـیهاما در دستست؛اتبدیل کرده» ناموس«قیاسا

:درستی کتابت شده استعبارت به
صــــــد محضـــــــر پرگــــــواه دارنـــــــدبــر تــرک حطــام و نــام بــا خـــویش

)پ١٢٠گ (

:کندقبل نیز این مفهوم این بیت را تأیید مییت ب
ــــا دنی ــــرِک ــــرک ت ــــه ت ــــد ب ــــــاله دارنــــــدکردن ــــــین ک ــــــرک چن زان ت

)١/١١٣٨: ١٣٧١نزاری، (

:به این صورت آمده استبیتی) ٢/١٠٧: همان(٨٥٩در غزل 
کـه انـدازم] بـا هـر[بینم نظـر به باطن دوست مـیگویمسخن با هر که می] رانمبه خاطر یاوه می[

از یکی از نسـخ ایندلیلبههای داخل قالب، عبارت
ً
که شرحی در پاورقی ندارد احتماال

ویژه مصراع اما با توّجه به مفهوم کل غزل و ابیات پس و پیش، به. کمکی وارد متن شده است

های روسـیه و نویسصورت درسـت آن را از روی دسـت. اّول، معنای درست و دقیقی ندارد

:کنیمتاجیکستان نقل می
بینم نظر بـر هـر کـه انـدازمبه باطن دوست میگویمن با هر که میبه خاطر با دالرامم سخ

)پ١٩٦گ (

.با این ضبط معنی بیت روشن و بدون ابهام است

مخـدوش بـود) ٢/١١٩: ١٣٧١نزاری، (٨٦٩بیتی از غزل 
ً
نـا بـربآن راو مصـفاه،ظاهرا

:کرده استحدس تصحیح 
این دسترسم نیسـت کـه بـس درویشـمبیش از فدای قدمت خواهم کرد] سر و جان جمله[

اسـت فـدای قـدمت جانینیم«: گونه باید نقـل کـردبیت را این،با توّجه به نسخۀ روسیه

).ر١٩٩گ (» ...خواهم کرد



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٣٠

مـورد اسـتفادۀ های در نسـخه) ١٣٧١:٢/١٢٧نـزاری، (٨٧٦از بیت پنجم غزل عبارتی

:ستاگذاشته(...) چین نقطهآن،جای مصحح ناخوانا بوده و ایشان به
ــف نمیبـــا رقیـــب کـــوی تـــو گفـــتم.........  ــه لط ــر ب ــوانَیاگ ــرانمخ ــر م ــه قه م ب

: سـتابه این صـورت نوشتهمورد نظر بوده،عبارت بهها شبیهآنچه در نسخه،در پاورقی

: شـودضبط دقیق این مصراع مشخص می،نویس روسیهبا مراجعه به دست. »بمثنعات شد«

).پ٢٠٠گ (» ...به مستغاث شدم با رقیب کوی تو گفتم«

:چنین است) ٢/١٥٨: ١٣٧١نزاری، (٩١١بیت سوم از غزل 
پای مجروح است و سیرت بـر صـراط مسـتقیم]رهبری[خاطر گر به مقصد ای دل آشفته

، »روی، مـتن تصـّرف اسـت: هانسخه«: اندنوشته» رهبری«در پاورقی در توضیح ضبط 

ای چنـین دهد، این واژه پیشنهاد و برافزودۀ خود مصحح است و در هیچ نسـخهکه نشان می

. اسـت» غریب«خاطر کمی هم برای دل آشفته» رهبری«ویژگی. ضبطی نیامده است
ً
ظـاهرا

آمده و سایر نسخ هم تـا حـّدی آن را » رهبری«جای ستان بهآنچه که در نسخ روسیه و تاجیک

:در این نسخ آمده. تر استکند، معقولتأیید می
پای مجروح است و سیرت بر صـراط مسـتقیمرویمیخاطر گر به مقصد ای دل آشفته

:اندمصفا چنین آوردهرا استاد) ٢/٢٥٦: ١٣٧١نزاری، (١٠٠٨بیت انتهایی غزل 
ارمن و گـرجم، چـه گـرج و چـه ارمـن] کنار[ز دسـت دامـن دل] غربـتمرا برفت ز[

متن از تصرفات خود مصحح است و برخی نسخ، از جملـه نسـخه
ً
های روسـیه و ظاهرا

:اندرسد، ضبط کردهتر به نظر میصورت ذیل که درستتاجیکستان، این بیت را به
گـرجم، چـه گـرج و چـه ارمـنکهای ارمـن و قیامت است به غربت ز دسـت دادن دل

ای اسـت و های فراوانی از این دست که خود نیازمند تحقیق و بررسـی جداگانـهو نمونه

.حاضر نیستمقالۀپرداختن به آنها موضوع 

شدۀ نزاری از روی دو نسخۀ روسیه و تاجیکسـتان نقـلابیات افتادۀ غزلیات چاپاکنون 

زل نیـز در ایـن دو نسـخه آمـده کـه در دیـوانغـ١٦٠ابیـات، حـدود این عالوه بر . شودمی

تصـحیح و انتشـار مسـتقل و ، مسـتلزمآنهـازیـاِدشـمارسـبببه، و غزلیات چاپی نیسـت

. ای استداگانهج



٢٣١/...ای از غزلیات نزاری قهستانیابیات تازه

کنیم، اما قبل از آن ذکـر ایـن توضـیحات در اینجا ابیات جدید غزلیات نزاری را نقل می

: نمایدضروری می

بیت است؛١٦٢ت ابیات تازۀ غزلیاـ

نسـبت بضاعت علمی خـود نگارندگان در حددارای ابهام هستند، که تازهتبرخی ابیاـ

سسـت و یابیـاتافزون بر این، به.اندکردهو توضیحات الزم ارائهبه رفع ابهام آن ابیات اقدام

فـرد قلـمبعدها به، بلکهنزاری نیسترسد ازبه نظر میکه در نگاه اّول خوریمبرمیفضعی

قراین موجـود کـه در جـای دلیلبهاین احتمال . یا کاتب دیگری به غزلیات اضافه شده است

بایـد متـذکر شـویم کـه بـا ایـن حـال،. اشاره خواهیم کرد، خیلی ضعیف اسـته آنخود ب
ّ

زیبا بـا مضـامین عـالی دارد، یغزلیاتکهچنانهمسمین است و وغزلیات نزاری دارای غث

١.»قولی است که جملگی برآنند«ندارد، و این غزلیات سست هم کم

های مقابل ابیات مربوط بـه ایـن برگرۀایم و شماابیات را بر اساس نسخۀ روسیه آوردهـ 

های نسخۀ تاجیکستان را، در صورت اختالف با نسخۀ روسـیه، بـا ضبط. نویس استدست

.ایمدر پاورقی شرح داده» ت«عالمت اختصاری 

ویژه درخصوص به،انداظهار نظر کردهآنها از دیرباز اشعار نزاری مورد توّجه بوده و در مورد سبک و حتی مضامین . ١

باشـد کـه ضـمن ) ۱۰۵: ۱۳۸۷(، عبدالرحمان جامی شاید اولین منتقد شعر نزاری.شعر اومضامین اسماعیلی 

نزدیک است به سلیقۀ نزاری قهستانی، اّما در شـعر ] حافظ= [سلیقۀ شعر وی «: گویدمی،سبک حافظتوصیف

،، در قالب بیتی)ق۸۳۸.د(قبل از او البته کاتبی نیشابوری . »خالف شعر ویمین بسیار است، بهسونزاری غث

بـهالبته کاتبی در این بیت بیشتر به عقیدۀ نـزاری توّجـه دارد نـه ؛داردیوۀ نزاری برحذر میشۀفرزندش را از ادام

ار، مولوی و فردوسی باشـد، نـه مثـل نـزاری کـه که کند به فرزندش توصیه میاو. آنشعرِیهای ویژگی
ّ

مثل عط

:، در رنج و عذاب بوده استاسماعیلی خوداید امامیپیروی از عقسبببه

اللــــــه امــــــامی باشــــــدتیـــــا بــــــه بیتمچــــون امــــامی باشــــدتورســــخن ه

ـــودت ـــزاری نب ـــون ن ـــم چ ـــتن از غ ـــــــودترس ـــــــزاری نب ـــــــر از ن ـــــــت غی عاقب

به امامی هروی 
ً
کتابخانـۀ مجلـس، ۲۶۱۵، نسخۀ شمارۀ دیوان کاتبی.نک(توّجه دارد در مصراع اول ظاهرا

در دورۀ معاصر مقاالت و ،اشعار نزاری دارندنسبت بهکلی یهایعالوه بر منابع کهن که اغلب دیدگاه). ۸۱ص

و مصـفا ) ۲۵۹-۲۲۴: ۱۳۷۰(تـوان بـه بـایبوردی های زیادی در این زمینه وجود دارد که از آن میـان میکتاب

اشاره کرد که ) به بعد۳۰۱: ۱۳۷۱(
ً
.اندبه بررسی سبک شعر نزاری و تأثیر و تأثرات اشعار او پرداختهمفصال



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٣٢

بیـت تـازه هرو سپس ردیفرا که ابیات بازیافتۀ نزاری در آن بود آوردهیغزلابتدا شمارۀ 

: ١ایمابیات را نقل کرده/بیتآن گاهو نشان دادهرا 

:انتهای غزل،١١غزل 

خرمــــا را٢گزیــــر نباشــــد ز خــــار،بــــودر ز صحبت نامحرمان که تـا بـر شـاخبُب

)ر٥١گ (

:پس از بیت پنجم، ٣٣غزل 

ـــر  ـــرا گ ـــدانم ـــو م ـــد کســـی گ خداونـــــد بایـــــد کـــــه دانـــــد مـــــراندان

)پ٥٥گ (

:پس از بیت نهم،٩٨غزل 

ــت ــری نیاف ــود خی ــود بــه خ ــاب خ ــد حج ــکندر ش ــم س ه

ــــات ــــرد از مم ــــوان ک ــــون ت ــــّور چ ــــدگی دادن تص ٣زن

) پ٨١گ (

:پس از بیت هفتم،١٤٥غزل 

ـــتآفتابـــت٤حـــذر کـــن تـــا نســـوزد ـــید عشـــق اس ـــایۀ خورش امـــان در س

ــتدل شـوخ٥ن رسوا نشـد جـان چـونآاز ــید عشــق اس ــایۀ خورش ــه جــان در س ک

)ر٧٠گ(

:از بیت سوم، پس ٢١٤غزل 

چــو پــرده از ســر ایــن راز دل برافکندســـتچرا سـزای مالمـت مـنم، قضـاء سـدوم

)ر٨٧گ (

که در خوانش برخی ابیات،جانیآبادی و عباس بگدکتر فرزاد ضیایی حبیب،ستان فاضلمدر اینجا از دو. ١

.میصمیمانه سپاسگزار،داشتندارزشمندی هایپیشنهاد

.بود ز خار نباشد گزیر: ت. ٢

.موات: ت. ٣

.بسوزد: ت. ٤

.چون جان: ت. ٥



٢٣٣/...ای از غزلیات نزاری قهستانیابیات تازه

:پس از بیت پنجم، ٢٢٨غزل 
ــر در انتظـار مــژدۀ تشــریف وصــل دوســت ــده ب ــر و دی ــر خب ــوش ب ــته گ ــتپیوس درس

ــوختی ــران بس ــش هج ــر آت ــم ب ــا دل ــتجان ــو اخگرس ــانم چ ــینه زب س ــّف ــاب و ت وز ت

ــتبر جان من ببخش کـه بـر جـان عاشـقان ــران دلبرس ــت ز هج ــه هس ــختیی ک ــر س ه

ــــدگی مــــن برابرســــتزیــن بیشــم انتظــار مــده کــز شــب وداع ــــرگ زن ــــا روز م ب

ــرخواب و قرار و صبر و شکیب از کجا بـود ــب ب ــه ش ــتآن را ک ــوزنده بسترس ــش س آت

ــتم نمی ــو از پایدس ــه ت ــد ب ــتگیرس ــت بداخترســتبس ــم ز طــالع بخ ایــن نیــز ه

ــی ــنب ــدا مک ــود را ج خ ــزارِی ــوجبی ن ـــتم ـــادار کمترس ـــار وف ـــه ی ـــتن، ک از خویش

)ر٨٨گ (

:، دو بیت پس از بیت هفتم و یک بیت بعد از بیت هشتم٢٦٥غزل 
ــن گفترخصت تأویل محض بازنمودن کراست؟ ــت ای ــل را حاج ــاهر تنزی ــتظ وگوس

ـــتمعنی طلب رخنۀ صـورت مجـوی١رحبۀ ـــال علوس ـــن اوج کم ـــاالی م ـــتی ب پس

ــه ــود، ن ــوان ب ــیش ت ــین ب ــت چن ــد برّی عالم وحدت یکیست نـی چـو بریـه دوتوسـتقی

)پ٩٧گ (

:انتهای غزل، ٢٦٦غزل 
ـــس انتظـــارم آه تا به کی جـان کنـدن از هجـران کـه دل ـــد از ب ـــتخـــون ش دوس

) ر٧٢گ (

:پس از بیت هفتم، ٢٧٩غزل 
ــت٢دلگو زاهد صدساله که این زاهـد یـک ــت اس ــۀ چش ــر خواج ــدد اگ ــرو بن ــار ب زّن

)پ٨٤گ (

:پس از بیت نهم، ٢٨٢غزل 
ــی ــه ز زفت ــق ای فقی ــدی عاش ــون نش ــتچ ــت اس ــه مف ــر ک ــان بگی ــور رایگ ــاده بخ ب

) ر٨٥گ (

.رحنه: ت. ١

دین؟یک: ت. ٢



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٣٤

:پس از بیت چهارم، ٣٠٢غزل 
ـــیم ـــه از ب ـــانک ـــانش گم ـــر و کم ــــتتی ــــالش ازان سوســــت، نیس ص

ّ
ــــر کات مب

)ب٧٣گ (

های روسیه و تاجیکستان کمتـر اسـت کـه نویسدو مصرع نسبت به دست٣٥٦در غزل 

ــت ــر از دس ــت کمت ــک بی ــاپی ی ــات چ ــداد ابی ــده تع ــث ش ــدباع در . نویس باش
ً
ــاهرا ظ

بـه ها صورت گرفتـه بـوده کـه جایی و حذف مصراعمصفا این جابهمظاهرهای نویسدست

:کنیمنقل میشانهای اصلیاین دو مصراع را در کنار مصراعۀ یادشده،نسخکمک دو
ــــا دگــــری در میــــان ــــــتگــــر ننهــــی ب ــــــالن بازگف ــــــه ف ــــــد ک بازنگوی

ـــون ـــه چ ـــنیدی ک ـــالج ش ـــۀ ح نهانقّص ــــــّر ــــــتس ــــــان بازگف ــــــۀ ج خان

)ر٨٠گ (

.چاپ استاد مصفا نیستمصراع دوم بیت اول و مصراع اول بیت دوم در 

:پس از بیت هفتم، ٤٤٩غزل 
ـــــرارم اس ـــــّر ـــــل س ــــق پیــــدا کــــردســـــالها عق ــــان و عش ــــت پنه داش

) ب١٣٢گ (

:پس از بیت چهارم،٤٦٤غزل 
ـــد ـــده کن ـــیح زن ـــون مس ـــرده همچ ــــــوازدم ــــــه بن ــــــه را ک ــــــف او هرک لط

)ر١٣٣گ (

:بعد از بیت پنجم،٤٦٩غزل 
هـــر زمـــان بـــا دل دیوانـــۀ مـــا بســـتیزدعشق تا کیست که با این همه سـرگردانی

)ر١٣٣گ (

:بعد از بیت ششم،٤٨٠غزل 
وفـا پیشـش سـپر باشـد،ز پیشانی هدف سازدگرش دشمن ز بهر دوست در آماج بنشاند

)ر١١٣گ(

:بعد از بیت چهارم، ٤٩١غزل 
قیامـــــت ســـــهل باشـــــد گـــــر نباشـــــدگــر ایــن قامــت مــرا باشــد همــین بــس

)ر١١٦گ (



٢٣٥/...ای از غزلیات نزاری قهستانیابیات تازه

:به ترتیب بعد از ابیات دوم و چهارم،٤٩٣غزل 

آنجـــا کـــه تـــویی موضـــع گوشـــانه نباشـــدنشـینی بـود ای زاهـد مسـکیناین گوشه

ــــه نباشــــدعارف نبود گر همه خود روح امین است کــــش عــــادت پیمــــودن پیمان

) پ١١٤گ(

:پنجمبعد از ابیات چهارم و ،٤٩٩غزل 

ــو ام خـونیاگرچه خـون شـدم امـا نکـرده ــا چنــین باشــدت ــن احــوال م احتیــاط ک

ــز بـه رغبــت از سـر جــان شـرط مــا بـرین باشــدنزاریــا بنشــنین در وفــا و خــوش برخی

ــدآفتـاب طلعـت دوسـتروا مدار که بـی ــو همنشــنین باش ــا ت ــر ســایه کســی ب ــه غی ب

)ر١١٥گ(

:پس از بیت پنجم، ٥٠٤غزل 

ــوتر، به قامتت که تو را با چنان دو زلف، کـاله ــدنک ــو باش ــم نک ــاق ه ــه بغت ــه ک ارچ

) ر١١٥گ (

:بعد از بیت چهارم،٥١٧غزل 

ــی ــدارد آگه ــن ن ــام از م ــه خ ــی دارم ک گر کند بر سوزناک افسـرده انکـاری چـه شـدآتش

جان به جانانی سپردم دل به دلداری چـه شـددل و جـان از پـی دلـدار و جانـان آمدنـدبی

گر خلیل آتش کند بر دوست گلزاری چه شـدسـوز بـر آتـش خلیـل ای دوسـتانگو مرا می

ــی ــو م ــیش گ ــلیم دارم پ ــردن تس ــاگ زاری نباشـد گـر شـد آزاری چـه شـدبیهرچه زن قف

اری چـه شـدیـاری برآوردسـت نایـگر دمـی دم وزان دم نیست حاصل جز دمینیست جز یک

زاری چـه شـدگر کسی رحمت کنـد بـر نالـۀ رفت و بر مسکین نـزاری رحـم کـردزاریی می

)ر١١٨گ (

: بعد از بیت ششم، ٥٣٨غزل 

١انباشــتندبــر ســر آب آمدنــد و چشــمه میازان محروم ماندند از مراد،اندوهمرِوپس

)ر١٣٥گ(

به معنی. ١
ً
.کور کردن و انباشتن و مسدود کردن چشمه استچشمه انباشتن، احتماال



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٣٦

: بعد از بیت اول، ٥٤٩غزل 
ــندطلبمروزگاری است که آن طایفـه را مـی ــه او باش ــند و هم ــیچ نباش ــود ه ــه خ ــه ب ک

)ر١٣٦گ(

:دو بیت بعد از بیت دوم، و یک بیت بعد از بیت پنجم،٥٥٢غزل 
چــه شــود بــا مــن اگــر یــک نفــس اعــزاز کنــدگر به حدیثی زبر و زیـرم کـرد١لطف تو

ــدبد مکن با مـن بیچـاره از آن روز بتـرس ــاز کن ــو ب ــردۀ ت ــان ک ــو هم ــا ت ــدا ب ــه خ ک

ــر عشق بر ناز تو زیباست اگر حسـن کنـی ــت اگ ــتم اس ــو خ ــن ت ــازی حس ــدب ــاز کن ن

)ر١٢١گ(

:انتهای غزل،٥٥٣غزل 
ـــت و دل بی ـــر برف ـــه نمینظ ـــاردگن ـــا نظـــر بهی ـــدکـــه ب ـــرورت موافقـــت نکن ض

)ر١٢٢گ(

:بعد از بیت پنجم، ٥٥٩غزل 
ــناس ــد خداش ــی بنباش ــو کس ــه ت ب

ّ
ـــدهاال ـــوال زن ـــک س ـــداین ن

َ
ـــا توا ـــه ب دالنی ک

)پ١١٩گ(

:پس از بیت دهم، ٥٦١غزل 
ــش  ــمع روی ــر ش ــه ب ــبک ــد عج ــــــه پیــــــدا بــــــودنباش کــــــه در روم پروان

)پ١٢٤گ(

:پس از بیت پنجم،٥٦٨غزل 
ــــی نمی٢باری به هیچ واسطه باری دگر بـه عقـل ــــیراه ــــاری نم ــــاید و ب رودگش

)پ١٢٥گ (

:بعد از بیت ششم، ٥٦٩غزل 
ــی ــرده ب ــز ک ــوی تمیی ــو ُمآرامخطاســت دع ــرهچ ــوده ــه س ــاز چ ــرطه پاکب ــود ش دزد ب

ز نام و ننگ تـو برخواسـت سـتر راز چـه سـودچو آوازه در جهان انداختخروج عشق

)ر١٢٦گ (

.لطفت: ت. ١

.وصل: ت. ٢



٢٣٧/...ای از غزلیات نزاری قهستانیابیات تازه

:انتهای غزل،٥٨٨غزل 
فروش بازنیایـــــــدپنـــــــد نصـــــــیحتسرزنش دشمنم خـوش آیـد و در گـوش

)ر١٢٩گ (

:بعد از بیت پنجم، ٥٩٢غزل 
نرســیدل کــرد در دوا کســی اگــر چــه حَیــحقیقت است که در عشق ناگذشـته ز درد

بــه پادشــاه کســی جــز بــه پیشــوا نرســـیدبه خویشتن نتواند رسید دوست به دوست

)پ١٢٩گ (

:انتهای غزل، ٦٠٩غزل 
وجهــــــه وجهــــــی دگــــــرهـــم بــــدو بشــــناس او را والّســــالم

ّ
نیســــــت اال

)ر١٤٦گ (

در انتهای غزل بیتی نقل شده که یک مصراع آن، طبق نوشتۀ کاتب در حاشیه ،٦٢٠غزل 

:است» لفظ تونی«به 
ـــــورکس را مجـال قربـت او نیسـت جـز تـرا ـــــو ِبی

َ
ـــــوُجَمنکی َمش ـــــد ک مَژن

ُ
١ای ا

)ر١٤٧گ (

: بعد از بیت دوم،٦٣٥غزل 
ــیبه خود مرو کـه ز دروازۀ حـدوث و قـدم ــود ب ــرون نش کســی ب

ّ
ــط ــول خ ــوازحص ج

)ب١٤٩گ(

: بعد از بیت یازدهم،٦٤٢غزل 
ـــاقبول ـــه ن ـــت وانگ ـــر دوس ـــی ب ــــنمنت ــــه حس ــــا و آنگ ــــق تنه ــــازوعاش ٢ن

ـــــهچیســت ایــن چنــدین خــروش و ولولــه ـــــاب از گوش ـــــازار نق ـــــد ب ای افکن

ـــت ـــین او را کزوس ـــان بب ـــان ج روضــــــۀ جــــــان محــــــب در اهتــــــزازدر می

ــرت می ــان و حس ــرکان حرم ــــزاری محــــض رازبرنــدمش ــــان همچــــون ن موقن

ــم ــت ه ــازش نیس ــز نی ــبج نیـــــازنیـــــازی بایـــــدش چـــــون بیبیره ای عج

.گذاری مصراع از کاتب استتحرک. ١

.حسن ناز: ت. ٢



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٣٨

ــــــا دِرعـــاجزان را در مراتـــب عیـــب نیســـت ــــــردن ب ــــــز ب ــــــاجزنوازعج ع

)ر١٥١گ(

: پس از بیت سوم،٦٥٥غزل 
ــــدان طمــــع ــــا شــــراب تلــــخ دن وقــــت دعــــوی کــــی تــــوانی کــــرد تیــــزب

)ب١٥٢گ (

:به ترتیب پس از ابیات اول، چهارم و پنجم،٦٥٧غزل 
ــی ــرب ــه زمهری ــرم ک ــر ز زری ــی نزارت ــاسم ــو روین ــردم همچ ــروق بفس ــون در ع ١خ

ــــر رویفردا چو چرخـه بازنمایـد خجـل شـوی ــــه السدر زی ــــد نهفت ــــاره نمای پ

ــاسصندوق ساعت است سـپهر و درو نشـد ــین ط ــر از طن ــرده خب ــار ب ــه ک ــون ب افی

)ر١٥٣گ (

:پس از بیت هفتم،٦٧١غزل 
ـــاشمــــا بــــه معنــــی پادشــــاه ملکتــــیم ـــو مب ـــان گ ـــیچ فرم ـــا را ه ـــک م مل

)ر١٥٦گ (

:انتهای غزل،٦٧٣غزل 
ـــازکجـــا بنشـــیند ایـــن تنگ ــواهیچــه میآشـــیان ب ــاش؟خ ــن ج ــاده ک نخســت آم

)ر١٥٨گ (

:آخرین بیت غزل،٦٨٨غزل 
ــالص هم عاقبت از ظلمت ره یافت به نـور دل ــا داد خ ــوارشت ــل جگرخ ــر از عق آخ

)ر١٥٩گ (

:پس از بیت پنجم، ٧٠١غزل 
ـــــل ـــــزرگ، حاص ـــــۀ ب ـــــن مرتب ــــــنشای ــــــرا؟ ز اهــــــل بی از کیســــــت م

)ر١٦٠گ (

: پس از بیت هفتم،٧٠٦غزل 
ـــن راز ـــده ای ـــان بمان ـــق نه ـــز خل ـــــیک ـــــم م ـــــازمیک ـــــش ب پوشزن و نق

)ر١٦١گ (

، به نام »رویناس«هم، ذیل مدخل ) ۲۰۱۳- ۲/۲۰۱۲: ۱۳۵۱انجو شیرازی، (فرهنگ جهانگیریاین بیت در . ١

.شاهد نقل شده استعنوانبهنزاری 



٢٣٩/...ای از غزلیات نزاری قهستانیابیات تازه

:بعد از بیت اول، ٧٢٠غزل 
ها جـایشها جانش، دهم بر دیدهکشم در پایتشریف و بنوازدوگر هیچم به پرسیدن دهد 

)پ١٦٢گ (

:بعد از بیت نهم،٧٤٥غزل 
ـــقکننـــد اربـــاب طامـــاتتقـــّرب می ـــد عاش ـــر تقلی ـــه ب ـــق و جمل ـــه عش ب

)ر١٦٦گ (

:بعد از بیت هفتم،٧٤٦غزل 
ــارگیر عیســی بــی ــا ب ــار خــر بســازمب نــه ادهــم و نــه اشــهب و نــه اشــقر و نــه ابلــقب

)ر١٦٦گ (

:بعد از بیت سوم،٧٥١١غزل 
ـــم دل ـــت و ه ـــیاه گش ـــه س ـــم نام ـــگه ـــم نن ـــت و ه ـــاد رف ـــه ب ـــام ب ـــم ن ه

)ر١٦٧گ (

:انتهای غزل، ٧٥٩غزل 
ــردر شــراب آن ــد آب خض ــوان دی ــه ت ــــمالگ ــــرون روح ش ــــد ب ــــموم آی ــــز س ک

جزو ) ۲۳۷: ۱۳۸۵(سفینۀ صائبهای کهن دیوان نزاری و چند سفینۀ مهم از جمله گرچه این غزل در اغلب نسخه. ١

؛ نظامی،۲۳۱: ۱۳۱۷وحید دستگردی، .نک(منسوب است همها به نظامیاشعار اوست، اما در برخی نسخه

های در قسمت غزل، غزل راهمین روبا احتیاط به نظامی منسوب کرده و از راآنوحید دستگردی؛ )۲۹۶: ۱۳۶۲

که در اغلب نسخ از جمله همین کلیات نزاری و نیز سایر نسخ قدیمی با توّجه به این. نقل کرده استنظامیمشکوک

شود اندکی نسبت به این اما آنچه باعث می؛به اسم نزاری آمده، به احتمال زیاد از اوستوی، غزل مورد بحثاشعار 

شمارۀ ق در کتابخانۀ ایاصوفیه به۷۲۸تاریخ کتابت ا ای است بغزل در مجموعهاین م، وجود انتساب تردید کنی

ق هفت الی هشت سال بعد از درگذشت ۷۲۸گرچه . که در آنجا ذیل نام نظامی آمده است) پ۲۰۵گ(۴۸۱۹

نتساب آن به نزدیکی تاریخ درگذشت او با تاریخ کتابت مجموعه دلیل چندان محکمی بر رد ا، ولینزاری است

های ادبی روشن شده بود و در اهمیت نزاری در همان دوران نیز بر گردآورندگان مجموعه. تواند باشدنزاری نمی

تر،تا یافتن دلیلی محکم،با این حال.شودهم غزلیاتی از او دیده می) ق۷۹۲(جنگ عالمرندیهایی نظیر نگُج

، استزاری حاوی این غزلهای مهم و قدیمی دیوان ننسخهچون بسیاری از
ً
. دانستآن را از نزاری باید عجالتا

در دیوان نزاری «غزلی از نزاری، ذیل نام نظامی آمده که ) ۲۱۵: ۱۳۸۵(سفینۀ صائبدر همان کهگفتنی است

.نبوده استتاثیربیهم ) نزاری/نظامی(شباهت تخلص دو شاعر شاید. »قهستانی هم دیده شد



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٤٠

هـــیچ بیـــرون نیســـت چنـــد از قیـــل و قـــالآنـــــچ آوردیـــــد از فطـــــرت از آن

)پ١٦٩گ (

:آخرین بیت غزل،٧٦٠غزل 
ــــادلتمغـابه استقامت حالـت مگـر شـود قره ــــرو ع ــــاه خس ــــه از بارگ ــــاذ یافت نف

)پ١٧٠گ(

:بعد از بیت پنجم/ ٧٦٢غزل 
ــلچو عشـق مـا ز ازل بـوده تـا ابـد باشـد ــه خل ــق را چ ــیم عش ــو نباش ــن و ت ــر م اگ

عمـــلنشـــد حوالـــۀ تکلیـــف عشـــق هـــیچ معّین است که ما را چـه شـغل فرمودنـد

)پ١٧٠گ (

:انتهای غزل،٧٧١غزل 
ـــت ـــم دل ـــو چش ـــی چ ـــز او را نبین مکتحـــــل١بـــــه نـــــور مقـــــدس شـــــودج

)ر١٧٤گ (

۷۷۱نویس روسیه بیت زیر نیز که دارای تخلص شاعر اسـت، در انتهـای غـزلدر دست

: آمده است
ـــــرت جـــــان ودلنــــزاری اگــــر وحــــدتت آرزوســــت طمـــــع بگســـــل از کث

نـزاری، (٧٨١در انتهای غزل گفتهپیشاما با جستجو در دیوان چاپی غزلیات نزاری بیت 

ـص اسـت و بعیـد آمده) ٢/١٤٠٢: ١٣٧١
ّ
است؛ در حالی که غزل مـذکور خـود دارای تخل

ص پیاپیاست شاعر در یک غزل دو بار
ّ
:دکرده باشتخل

ــــدلنــــزاری ز انــــدازه بیــــرون مشــــو ــــی معت ــــر بل ــــه قاص ــــالی ن ــــه غ ن

مربـوط ٧٧١بـه غـزل ...) اگـر وحـدتت آرزوسـت(رسد بیت نـزاری بنابراین به نظر می

های مورد استفادۀ این بیت در اغلب نسخه،که طبق گفتۀ مصححویژه این؛ به٧٨١است، نه 

تنهـا در ) ١٦پـاورقی ،١٤٠٢: ١٣٧١نزاری، .نک(ایشان در انتهای این غزل نیامده 
ً
و ظـاهرا

یک نسخه در انتهای ای
ً
کاتـب آن را بـه ،وزن و قافیـۀ مشـترکدلیلبهن غزل آمده که احتماال

. اشتباه وارد این غزل کرده است

.شوی: ت. ١



٢٤١/...ای از غزلیات نزاری قهستانیابیات تازه

:بعد از بیت ششم، ٧٨٧١غزل 
ــات جــز مجهــولکرامــت نیســتدر َرویمیــان آتــش اگــر  بــدین ســخن نکنــد التف

مـــرد کـــی شـــود مغســـولددر نـــروبـــه آب ز چشــمۀ خــم اگــر عــاقلی بــرآور غســل

ــولخون دختر رز قصـد چـون کنـد عّنـینبه  ــروج و دخ ــد خ ــود از منجم ــع ب ــه ممتن ک

ــولخوش است چنگ محبت فتاده در رگ جان ــو ضــرب اص ــده منفصــل چ ز یکــدگر نش

ــولوخشک بسوختفسرده را چه خبر زانک تّر ــلوک و عج ــتاق در س ــل و مش ــته غاف نشس

) ر١٧٣گ(

:های سوم و چهارم و سه بیت بعدی بعد از بیت پنجمابیات اول و دوم بعد از بیت،٨٢٤غزل 
ـــه مســـتی مـــا بـــر مزیدســـت هـــردمتو زان می نخوردی که ما، پس چه دانـی ک

ــه ــن همــان ب ــو بــاور ندارنــد از م ـــــوردمچ ـــــد و ورع درن ـــــار زه ـــــه طوم ک

سیه
ّ

ــــــــــد اال ــــــــد الژوردمکاســــــــــگانم ندانن ــــــــن گنب ٢مقیمــــــــان ای

ـــــهترعجـــب آتشـــی دارم و ایـــن عجـــب ـــــا همیک ـــــردمدله ـــــوزد از آه س س

ـــــدای عشـــــق اســـــت َوردمردســـــت ِوردمَدمـــــرداِنمقامـــــاِت مغـــــیالن بی

)ر١٩٤گ (

:بعد از ابیات دوم پنجم،٨٣٦غزل 
ــن واهیچ بر من نگذشتی تو یکی شب به همـه عمـر ــو و م ــید از ت ــه نرس ــیچ نام ــیدمه برس

کـه والیـت بـه دو عـالم بخریـدمعهد من بین با من این شرط بکردی کـه والیـت بفروشـی

خــون مهــر تــو کــه بــا شــیر ز پســتان بمکیــدممرگ از رگ شریان بکند گـر بتـوان کـردتیغ

) پ١٩٣گ (

:بعد از بیت هشتم،٨٣٧غزل 
ـــدمزنـد زمانـۀ جـافیچو خار در جگرم می ـــار بچی ـــاغ روزگ گلـــی کـــه از چمـــن ب

)پ١٩٣گ (

: دو بیت اول بعد از بیت سوم و دو بیت بعدی بعد از بیت چهارم،٨٥٩غزل 
بـازمداند که من با او چه عشق است اینکه میکه میگویند بدگویانخواهند میمرا گو هرچه می

.موجود نیست» ت«دلیل افتادگی یک بیت از میانۀ نسخه در نسخۀ غزل به همراه چند غزل دیگر بهاین . ١

.الجوردم: ت. ٢



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٤٢

ــگ آوازمبیار ای ساقی مستان به می ما را ز ما بستان ــر آهن ــس بگی ــرب مجل ــاز ای مط بس

کش نبایـد داشـتن گـازمْسـچو سندان زیـر خاِینهد بر قفل پیشانی١وگر مسمارم از غفلت

ــیبه خاری گرچه بسیاری براند دوست از پیشم ــد م ــوز امی ــزازمهن ــه اع ــوازد ب ــه بن دارم ک

)ر١٩٧گ(

:بعد از ابیات دوم و چهارم،٨٦٩غزل 
راســــت گــــویم ز محــــال دل دوراندیشــــمدر حجاب از تو بماندست چنین شاهد وصل

ــود ــوانم ب ــو نت ــان ت ــتۀ قرب ــه شایس کنــی از کیشـــم٢آزادتـــو ســعی کـــن بــوک گرچ

)ر١٩٨گ (

:پس از بیت هفتم،٨٧٧غزل 
کـــه تـــو ســـلطانی و مـــن بنـــدۀ درویشـــانماین است٣کمترین بندۀ هندوی توام شرط

)ر٢٠١گ (

:پس از ابیات اول و دوم و هفتم،٨٧٨غزل 
مکـر و دسـتانمنیم زان زاهد فاسق کـه مـن بـیام عاشق ولـیکن عاشـق صـادقشوریده٤بلی

نخواهم خون خود خوردن که من مردی مسلمانمکردنبه جّنت کی دهم گردن به زاری زاهدی 
ــزاریِّ ــان را ن ــه زب ــدیســخن فرب ــهدر ببن سخن طرزی دگر در ده که برهـان گـردد آسـانمب

)ر٢٠١پ ـ ٢٠٠گ (

:استتخلص شاعر در بیتی دیگر آمده ی،چاپدیوان در 
تـرک جـان گفـتم کنـون در بنـد جانـانمنزارینشـان گفـتمبیعیان گفتم نشانعیان بی

)٢/١٢٩: ١٣٧٣نزاری، (

نقل میاما در نسخۀ خطی این بیت
ً
تخلص نـزاری در ، بلکهتخلص نداردشود،که ذیال

:دیمآورتربیتی است که پیش
ین پسنشـان گفـتمبینشانعیان گفتم عیان بی ترک جان گفتم کنون در بنـد جانـانماز

)ر٢٠١گ (

.غیرت: ت. ١

.برازاد: ت. ٢

.سر: س. ٣

.یکی: ت. ٤



٢٤٣/...ای از غزلیات نزاری قهستانیابیات تازه

:پس از بیت هفتم،٩١٠غزل 

ــیمچنــین منــاز بــه بــاال کــه دود ســینۀ مــن ــو آه یت ــد چ ــاال رس ــه ب ــه ب ــود ک ــبی ب ش

)پ٢٠٣گ (

:بعد از بیت دوم،٩١١غزل 

١کنــد قلــب ســلیمتتبــع میهمچنــان مســکین نوازد چاره نیستگر همی سوزد حبیب ار می

)ر٢٠٥گ(

:بعد از ابیات سوم، ششم و هفتم، ٩٢١غزل 

آزاد و هــم از زن فــارغیممــا هــم از فرزنــْدمهر فرزند و هـوای زن کجـا و مـا کجـا

نشــانیم و هـم از مــن فــارغیممـا هــم از مـا بیما و مـن باشـد حجـاب دیـدۀ بیننـدگان

ــا ــدا و انته ــت و درو در ابت ــل کش جمله برخود سوختیم از خوید و خرمن فارغیمحاص

)پ١٨٦گ (

:بعد از بیت پنجم،٩٢٩غزل 

ــد و سراســیمه چنــین میمی ــدفریبن چشـــم ســـیه و طاقچـــۀ ابـــرویم٢غمـــزهدارن

)ر٢٠٨گ (

:بعد از بیت اول،٩٣٨غزل 
َ
،بباید دادی گفتممرا جام الست، البته، چون قالوا بل

َ
اوام اسـت آنوام اسـت آن محـرم را ا

)پ٢٠٨گ(

: به ترتیب بعد از ابیات اول، دوم و چهارم،٩٥٥غزل 

به غربت بعد از این عاشق میایید ای پشـیمانانبه شهر دشمنان مردن به از عزم سفر کردن

بانانبــود از نگــهاگــر بــا دوســت دیــداری نمیگـاه آخـربه مشتاقان فرستادی سالمی گاه

افشـانانسرافشان بر عقب رفتنـد و ایشـان دامنرا نزاری همچو بان زرسیمین زنخدانبسی 

)پ٢١٥گ(

.لسلیماقلب: ت. ١

.خون: ت. ٢



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٤٤

:بعد از بیت دوم،٩٥٦غزل 
٣ســـفر کننـــد زهـــی مشـــکل ای مســـلمانان٢دل و یـاربا من و نه دل چگونه بی١نه یار

ــلمانانام چــو گلــزاریز آب دیــده زمــین کــرده ــزل ای مس ــر من ــه ه ــام و ب ــر مق ــه ه ب

ـــر نمیکشدم یار و ایـن بتـر کـه مـراجور میبه  ـــه س ـــلمانانب ـــل ای مس شـــود از قات

) پ٢٠٩گ(

:بعد از بیت سوم،٩٦٢غزل 
ـــارم ـــف آورد در ک ـــو زل ـــارم چ ـــه بیم ـــمش گرچ ـــو چش چ

ــــفتن ــــم آش ــــش دره ــــو زلف ــــمش آرزو دارم چ ــــه چش ب

)ر٢١٦گ(

:بعد از بیت ششم،٩٧٧غزل 
کــه در نمــازشخلوت

ّ
تـــوانم جـــز در نمـــاز دیـــدنت را نمیُبـــنشــین ندیــدم اال

)ر٢٠٩گ (

:پس از بیت نهم،٩٧٩غزل 
به پای حرص چه باید به شرق و غـرب دویـدندری دگر نگشاید جز آنـک قسـم برآیـد

)ر٢١٧گ (

:انتهای غزل،١٠٠١غزل 
ـــنچون گشت سودای دلم گفتم ز مبدأ گیـرمش ـــت در آزار م ـــرهم زدم برخاس ـــازار او ب ب

کز وصف آن عاجز شـده نطـق شـکرگفتار مـنسوزان ناسزا گشـتم بـه دردی مبـتالپروانه

ــنجایی گرفتارم که شد اّمیدم از جان منقطع ــیار م ــش بس ــود از کوش ــر ش ــدیرکی دیگ تق

.یا: ت. ١

.ن و یارمبی: ت. ٢

همین مضمون را . ٣
ً
: کار برده استبهنزاری در جای دیگر نیز عینا

ــــــهدل و یـاربـیچه گونه،نه یار با من و نه دل ــــــد ب ــــــوان ُبری ــــــف راه اردو رات تکلی

)۱/۵۴۰، ۴۴غزل (

ــرنه یار با من و نـه دل زهـی دو دیـدۀ سـخت ــین س ــا چن ــه ب ــتوک ــفر اس س ــِت ــارم عزیم ک

)۱/۷۷۸، ۲۲۹غزل (



٢٤٥/...ای از غزلیات نزاری قهستانیابیات تازه

کز حسن و ناز خویشتن ننگ آید از دیـدار مـنخانگی، کو را بودبا دلربایی چون کنم هم

ــروین ســاخته مژگــان گوهربــار مــنآهنگ یلدا تا سحرشبها که هر شب داشته  از رنــگ پ

مـنشب بیداردر عین حسرت اختران از چشم لبها به دندان شاهدان از رشک ناز و حسن او

ــ
ّ

تا خود که خواهد کرد حل این مشکل دشوار مـنایای نــه درد دل را چــارهارهنــه زهــرۀ نظ

)ر٢١١گ (

:بعد از بیت چهارم،١٠٢٥غزل 
ــارغآهنـگ سـفر کـردم،سیر آمـدم از منـزل ــکر ف ــرو ز ش ــِر،خس ــاز ب ــد ب ــیرینش ش

)ر٢١٤گ (

:بعد از بیت،١٠٢٦غزل 
به دسـت دار و مشـو همچـو غـافالن خـودبینشکسـتگان را از بهـر تندرسـتی خـویش

)پ٢٢٠گ(

:بعد از بیت چهارم،١٠٣١غزل 
ْ

ـــنگینبتگـرورقی ز نقش رویت ببرم که بـیش ـــان س ـــد بت ـــر نکن ـــه دیگ م ک
ّ
ـــبل متق

)ر٢٢١گ(

:بعد از ابیات دوم و هفتم،١٠٤٢غزل 
ــومن به سلطانی درآرم گر فرود آیـد سـرت آنــک تــو مــولی مــن باشــی و مــن مــوالی ت

ــه آبش از سر درگذشت و اختیار از دست رفـت ــر ک ــوه ــودای ت ــش س ــد آت ــینه افت را درس

) پ٢٢٣ر ـ٢٢٣گ (

:انتهای غزل،١٠٥٠غزل 
ــــتواْرالحق به راستی سخن از راستان نکوست ــــدم اس ــــتی ق ــــه راس ــــرودارد ب س

)پ٢٢٣گ (

:بعد از بیت هفتم،١٠٦٢غزل 
ــــ،ای کــــنچــــارهدســت مــن گیــر کــه پــای از جــا رفــت

َ
بل

ُ
١زبــــاهغ الســــیل

)ر٢٢٨گ (

. های زمین رسید و کار از کار گذشتالمثل است؛ یعنی سیل به بلندیضرب. ١



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٤٦

:بعد از بیت چهارم،١٠٦٨غزل 
ـــا نوبهـــارا بـــه طـــرف گلســـتان ـــا دیـــده خســـتهکـــه بـــادشبی ـــه خـــار جف ب

)ر٢٢٩گ (

:بعد از ابیات سوم و هشتم،١٠٧٣غزل 
ــــهشــــمارد شــــبمی١تــــا روز ســــتاره ــــی خفت ــــدمش دم ــــه ندی ــــمی ک چش

ـــــهخیــــال او کــــردمکِشجــــان پــــیش ـــــوز پذرفت ـــــد هن ـــــار، نش ـــــد ب ص

)ر٢٢٩گ (

، ١٠٨٣غزل 
ْ

: بیت بعدی بعد از بیت پنجمسهبعد از بیت اول و بیت اول
ـــدین ـــیچن ـــن م ـــر م ـــه ب ـــتمک ـــور و س ـــمان ج رود از آس

ـــــر ؟کس در هـــــیچ دوران آمـــــدهعاشـــــقان از هـــــیچ٢ب

ــــز ــــل او هرگ ــــر مث ــــرخ دیگ ــــی چ ــــه٣ن ــــه دوران یافت ب

ـــــده ـــــان آم ـــــز در امک ـــــد او هرگ ـــــل را مانن ـــــی عق ن

ــه می ــویش ک ــبحدمک ــر ص ــن ه ــان م ــای ج ــالن ک ــد ف گوی

دالن در کــــوی تــــو از خلــــق پنهــــان آمــــدهچــــون بــــی

ــــبی ــــا ش ــــی ی ــــز در درآی ــــت ک ــــه روزی بینم باشــــد ک

ــــده ــــزان آم ــــان و خی ــــو افت ــــالین ت ــــر ب مــــن مســــت ب

)پ٢٢٧ر ـ ٢٢٦گ(

: پس از ابیات چهارم و پنجم،١٠٨٥غزل 
جهنــــــده خندیـــــــدهبــــــر جهـــــــاِنگــل خــود از غنچــه تــا بــرون آمــد

ــــن ــــتمی و عشــــق از م ـــــــــیدهمــــن ندانس ـــــــــو بازپرس ـــــــــاه از ت دیرگ

)ر٢٣٠گ (

: بعد از بیت دوم،١٠٩٢غزل 
وار فـــــــروریختم دگربـــــــارهسرشـــــــکهای دو چشـمم فضــولی دل راز چشـمه

)ر٢٢٨گ (

.شماره: نسخ. ١

.از: ت. ٢

.هرگز مثل او دیگر: ت. ٣



٢٤٧/...ای از غزلیات نزاری قهستانیابیات تازه

:بعد از بیت سوم،١٠٩٣غزل 
ــــــــرزنش میگرچـــــه یـــــارانم از محّبـــــت تـــــو کننــــــــد و بیغــــــــارهس

ــــــــــــر ازبیچــه کــنم کــز غــرور خــود هســتند ــــــــــــواره١خب دل جگرخ

)پ٢٢٨گ (

:بعد از بیت ششم،١٠٩٨غزل 
غولـــــــهازان چیرســـــــت در یغمـــــــا َنبــه غـــارت کــردنش بـــازو درازســـت

ـــد ـــر درآی ـــت از س ـــل عاقب ــــــر در میانیچـــو کاک ــــــن س ــــــهازی ــــــا نغول ه

)ر٢٢٧گ (

:بعد از بیت ششم، ١١١٩غزل 
ــــر میّســــر شــــود نمی هــــیچ دیگــــر دریــــن خرابــــه ســــرایخــــواهمگ

)پ٢٤٤گ (

:بعد از بیت چهارم، ١١٢٧غزل 
ـــده٢را مـران ز پـیشکردۀ خـودهر دم قبـول ـــه مهـــرم گزی اینامهربـــان مشـــو کـــه ب

ـــورگر از سرم دو دیده بـرآری فـدای تسـت ـــر از ن ـــن عزیزت ـــم م ـــده٣در چش ایدی

ـــازه ـــرم دارای ت ـــۀ ســـیراب ش ـــدهتر ز الل ـــا دوســـتان خـــود چـــو گـــل پژمری ایب

) ر٢٢٧گ(

:انتهای غزل،١١٣٧غزل 
ــی ــالمی نویس ــان س ــون مهربان ــه چ ــــه ن ــــون رازن ــــانچ ــــتی٤دان ــــامی فرس پی

)پ٢٤٦گ (

:انتهای غزل،١١٥٧غزل 
]؟[ور کـردی که چشم عقل تو اخـالص دیـدهخـواهمبه کحـل ماشـطۀ درد عشـق می

)پ٢٣٤گ (

از: ت. ١

در: ت. ٢

هر دو: ت. ٣

رازداران: ت. ٤



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٤٨

:پس از بیت چهارم،١٣١٣غزل 
ـــد ـــع نباش ـــود توق ـــرا خ ـــیکن،م ــــود میول ــــت ب ــــیچ رغب ــــرت ه ــــوانیگ ت

) ر٢٦٢گ (

: بعد از بیت اول،١٣٩١غزل 
ـــرون آیـــیبس فتنه که برخیزد بس خلق که بفریبـد ـــدازی وز خانـــه ب ـــرده بران گـــر پ

ــدازی ــالم بران ــورانی اس ــف بش ــر زل ـــه بْرگ ـــاییور غمـــزه بجنبـــانی دلهـــا هم ب

) ر٢٧١گ(

:بعد از بیت سوم، ١٤٠٧غزل 
ـــــو ـــــت روی ت ـــــابم از بهش ـــــا در حج ـــــد ت ـــــر ش دی

ایآدم دانــــــهپاشــــــم چــــــوبــــــر امیــــــد َعــــــود می

ــــو ــــای ت ــــر پ ــــن ســــر نهــــم ب آه اگــــر روزی چــــو دام

ــــه ــــد پروان ــــل کن ــــوام حاص ــــز ت ــــو ک ــــی ک ایمحرم

ـــو می ـــل ت ١ای اســـتگـــویم محـــال اندیشـــههرچـــه از وص

ایایـــــن توقـــــع کـــــی کنـــــد عاقـــــل مگـــــر دیوانـــــه

)ر٢٣٣گ(

منابع
ترجمـۀ . تداوم سـّنت اسـماعیلینزاری قهستانی و[:]بقای بعد از مغول.)١٣٩٢(ابوجمال، نادیه ـ 

.روزنشر فرزان: تهران. ایفریدون بدره
ویراسـتۀ . فرهنـگ جهـانگیری). ١٣٥١(الدین حسین بن فخرالدین حسن انجو شیرازی، میرجمالـ 

.دانشگاه مشهد: مشهد. رحیم عفیفی
.علمی: نتهرا. ترجمۀ مهناز صدری. زندگی و آثار نزاری). ١٣٧٠(بایبوردی، چنگیزغالمعلی ـ 
.اطالعات: تهران. اسماعیل حاکمیتصحیحبه. بهارستان). ١٣٨٧(جامی، عبدالرحمن ـ 
جـالل تصـحیح و مقدمـۀ انگلیسـی سـیدبـا . دیـوان قائمیـات).١٣٩٠(حسن بن محمود کاتب ـ 

، بـا میـراث مکتـوب: تهـران. و مقدمۀ فارسـی محمدرضـا شـفیعی کـدکنیحسینی بدخشانی
.لندناسماعیلیسسۀ مطالعات ؤمهمکاری

اندیشه نیست: ت. ١



٢٤٩/...ای از غزلیات نزاری قهستانیابیات تازه

های خطی کتابخانه نشریۀ نسخه. »ةالعامةالمنورةالمدینةمکتب«). ١٣٤٦(پژوه، محمدتقی دانشـ 
.دانشگاه تهران: تهران. ، دفتر پنجممرکزی دانشگاه تهران

، جلـد های کتابخانۀ مرکزی و اسناد دانشگاه تهرانمفهرست میکروفیل). ١٣٤٨(ـــــــــــــــــ ـ 
.دانشگاه تهران: تهران. اول

های خطـی نشـریۀ نسـخه. »کتابخانـۀ شـچدرین در شـهر لنینگـراد«). ١٣٥٨(ـــــــــــــــــ ـ 
های اتحـاد جمـاهیر های خطی در کتابخانهنسخه(، دفتر هشتم کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران

. دانشگاه تهران: تهران). شوروی
: تهـران. ، جلـد پـانزدهم)فنخـا(ای خطـی ایـران هفهرستگان نسـخه). ١٣٩١(درایتی، مصطفی ـ 

.سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی
: پیـاپی(٢ش،٥س،شـهابمیراث. »کتابخانۀ سالتیکوف شچدرین«).١٣٧٨(حسین رفیعی،ـ 

٦٢-٥٤): ١٦.

.حسن بن محمود کاتب←مقدمه . کدکنی، محمدرضاشفیعیـ 
خطی کتابخانۀ دانشگاه اصفهان نسخۀچاپ عکسی(سفینۀ صائب). ١٣٨٥(صائب، محمدعلی ـ 

با همکـاری (مجمع ذخایر اسالمی :قم.کوشش صادق حسینی اشکوریبه. )١٠٧٧٥شمارۀ به
).دانشگاه اصفهان

نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شـورای اسـالمی، شـمارۀ . دیوان.کاتبی ترشیزی، محمدبن عبداللهـ 
٢٦١٥.

.٤٨١٩نسخۀ خطی کتابخانۀ ایاصوفیه، شمارۀ .ق٧٢٨ۀمجموعـ 

.)١٣٧١(نزاری ←مقدمه .مصفا، مظاهرـ 
.ایّسسۀ فرهنگی منطقهؤم: تهران. ، جلد سومهای فارسیفهرست نسخه.)١٣٥٠(منزوی، احمد ـ 
بـه نفقـه و اهتمـام محمـود .مظاهر مصفاتصحیحبه). جلد اول(دیوان). ١٣٧١(نزاری قهستانی ـ 

.علمی: رانته. رفیعی
. نشر صدوق:تهران).جلد دوم(دیوان). ١٣٧٣(ــــــــــــ ـ 
.415نسخۀ خطی کتابخانۀ سالتیکوف شچدرین، شمارۀ . کلیات). ق٨٣٧(ـــــــــــ ـ 
.١٩٥٥پاشا، شمارۀ نسخۀ خطی کتابخانۀ چوروم حسن. کلیات) ق٨٦٥(ــــــــــــ ـ 
نسخۀ خطـی کتابخانـۀ انسـتیتوی زبـان و ادبیـات فرهنگسـتان علـوم . کلیات). ٩٧٢(ــــــــــ ـ 

.100تاجیکستان، شمارۀ 
انتشـارات : تهـران. سـعید نفیسـیکوشـشبه. دیوان قصـاید و غزلیـات). ١٣٦٢(نظامی گنجوی ـ 

.فروغی



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٥٠

.یادگار و ارمغان] ۀنشری[:تهران. گنجینۀ نظامی). ١٣١٧(وحید دستگردی، حسن ـ 
- Dorn, B, (1852). Catalogue  des  Manuscrits  et  xylographes  orientaux  de  la

bibliotheque imperiale publique de st.petersburg, st.petersburg.
- Springer, M.D, (1854). Catalogue of the Arabic, Persian and Hindustany

Manuscripts of the libraries of the king of oudh, Calcutta.




