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مقدمه

تصـحیح اشـعار وآوریدر جمـعبسـیار با همت و صـرف وقـت ،الدین هماییاستاد جالل

دیوان وی نگاشته است، یکـی از بزرگـان که برتعلیقات سودمندی نوشتن عثمان مختاری و 

همـایی بـه جـز نسـخۀ . داران ادبیات شناسانیده استارسی در قرن ششم را به دوستادب ف

۵۰، از حدود)ق۶۹۲تاریخ کتابت، (اساس خود
ً
نسـخۀ دیگـر نیـز بهـره گرفتـه کـه تقریبـا

. ها پس از قرن دهم و برخی در همین یکی دو سدۀ اخیر کتابت شده استتمامی آن

لهئطرح مس

امـا ، در تصحیح خود لحـاظ نکـرده، زیـاد اسـتدالیل مختلف بهتعداد منابعی که همایی

:آید شایستۀ بررسی استاز این متون که در زیر میبرخی ،زعم نگارندهبه

: ۱۳۶۲گلچین معانی (ق ۱۰۱۰تألیف محمد صوفی مازندرانی به سال تذکرۀ بتخانه) الف

های مهم دیگری ذکرهمانند ت، که حاوی چهارصدهزار بیت از اشعار شاعران است و)۲/۵۰۱

.قارۀ هند تحریر یافته استدرشبهالعاشقینعرفاتو االشعارة خالص، االلبابلبابچون 

کـه طبـق فهرسـتی در بـرگ اول ۵۹۷۶مجموعه اشعار کتابخانۀ مجلس به شـمارۀ ) ب

.استکرده نام را ثبت بهای از اشعار برخی شاعراِنگزیدهناشناْسینویس، کاتبدست

هشتقصیده، هشتهایی از ابیاتی منسوب به مختاری شامل بخشه، دو مجموعدر این

. دهـدمیقطعه شعر نویافتـه را تشـکیل ۳۱مفرد آمده که در مجموع سه قطعه و دوازده غزل، 

جنـگ ، جنـگ اسـکندرمیرزاعالوه بر اشعار جدید در دو نسـخۀ مـذکور، اشـعاری نیـز در 

هـاآنو نقـدوجود است که در ادامه به معرفـینویس در مجلس مو دیوانی دستسعدالهی

. خواهم پرداخت

وی تـرجیح لـیاین متون، منابعی نیز موجود است که در دسترس همایی بوده وافزون بر

استفاده نکند؛ مثهاآنداده از 
ً
هـای فرهنگبهلیکن، بهره برده استفرهنگ جهانگیری، از ال

) ۳۷: ۱۳۶۲همایی، (» س از همان جهانگیری استبیشترش اقتبا«با این استدالل که ،دیگر

. نداشته استیعنایت



١١/...تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و 

سه پیشنهاد در ضبط واژگان

گـزینش ضـبط صـحیح لغـات و تصـحیح بـرایفرهنـگ جهـانگیریاز کـه ی، بـا اینهمای

بـه ایـن مواردی استاد لزومی به مراجعـه استفاده فرموده، در های کاتبان نسخ خطیرویکج

در باب ابیاتی از اشعار مختـاری یدر ابتدا توضیحات،از این رو. انددهندیفرهنگ و امثال آن

توانـد مـی،زعـم نویسـندهبـه، وآمـدههای لغت عنوان شاهد در برخی فرهنگکه بهدهم می

: دشوشمردهثبت شده دیواننسبت به آنچه در بهتریضبط 

) ٢٣٥: ١٣٨٢(اندیـوچاپ خـود از در،بدون هیچ توضیحی،را هماییدو بیت زیر. ١

:استکرده ثبت 

ــعر ــوانی ش ــون بخ ــه چ ــن ک ــر م ــه س ــــاسب ــــه دل برنویســــی از قرط ــــن ب ای

زیــــن فضــــولی و حکمــــت نســــپاسکـــای گـــران خـــام قلتبـــان بـــس بـــس

،)١/١٢٧١: ١٣٥١،انجـو شـیرازی(فرهنگ جهـانگیریدر » بسباس«دو بیت ذیل لغت این

را نشـان » نسپاس«ازکه ضبطی دیگر دهشثبت آرای ناصریفرهنگ انجمنو الفرسمجمع

کرده اراده رابرای حکمت، چه معنایی»نسپاس«نیست که همایی از صفت روشن. دهدمی

،باشدناسپاس و کافر نعمت مراد او ـ)نسپاس«ذیل : دهخدا(،نامهلغتـ مطابقاگر .است

هـای فرهنگ.دباشحکمت صفت مناسبی برایتواندنمیوباشدصفتی انسانی تربیشباید 

را هـرزه و »بسـباس«، فرهنگ جهانگیرینیز با استناد به آراانجمنو رشیدی، الفرسمجمع

کاشـانی، (داردبیشـتریاند که با فضای کلـی قصـیده و بیـت همـاهنگی بیهوده معنی کرده

. )١٧٣: ١٢٨٨،هدایت؛ ٣٠٦: ١٣٣٧تتوی، ؛ ١٥٠: ١٣٣٨

»...یکـی غالمـک هنـدو خریـدم از بـازار «: دیـوانیکی از ابیات قصـیدۀ معـروف . ٢

:بیت زیر است) ٢٢٤: ١٣٨٢(

ــو از ادبــار ــانه بــرآورده زان ــف ش ــه کت بــه چشــم خانــه فــرو بــرده دیــده از ناهــارب

یی » کتف شانه«عبارت بیانمختاری درر گیرد، باید اگر این ضبط مالک قرا دچار حشـوگو

معنـای این شود با دیده میالفرسمجمعدر» کتف ساره«لیکن همین بیت ذیل ،شده باشد

در .)۱۱۵۷: ۱۳۳۸کاشـانی، (» آن موضع از پشت اسب که پـیش زیـن بـرآن باشـد«: دقیق
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در این ضبط میتأیید 
ً
دیـده ) ق۷۴۱:کتابت(سفینۀ شمس حاجیافزایم که بیت مذکور عینا

ضـبط را نیز همین انجو شیرازی، رشیدی و هدایت .)۲۵۴: ۱۳۹۰شمس حاجی، (شود می

. )۵۷۳: ۱۲۸۸هـدایت، ؛۱۱۰۳: ۱۳۳۷؛ تتـوی، ۳۵۷/ ۱: ۱۳۵۱شیرازی انجو (اند برگزیده

نیز بیت مذکور را بـه همـین شـکل ضـبط کـرده ) ۳۶ص (مجلس ۶۵۱شمارۀ کاتب جنگ

. است

:شوددیده میدیوان٢٤٠بیت زیر در صفحۀ . ٣

ـــخ ـــس ف ـــن پ ـــل از ای ـــک پی ـــرم کرگـــدن ســـازند و یش ز چ

و چــــوب بیــــد خـــام آیــــد نگهبــــانشکـــه خــــام گـــاو

ضـبطی و در نسخ دیگـر ویاست» فخ«ضبط برگزیدۀ همایی که در نسخۀ اساس وی آمده 

. و همایی نیز معنایی برای آن ذکر نکرده است) خج، رخ، زخ، زج، قچ، رمح(ندارد قاعدهبه

که ) ٧٤٥/ ١: ١٣٥١انجو شیرازی (جهانگیریها از جمله در فرهنگ» چخ«همین بیت ذیل 

رشـیدی و .داردیضـبط شـده کـه محملـ،در دسترس همایی قرار داشته، در صفت شمشیر

کـه ایـن معنـا نیـز سـتاذکـر کـرده»غالف شمشیر«در این بیت را» چخ«هدایت معنای 

.)۳۰۹: ۱۲۸۸؛ هدایت، ۴۹۴: ۱۳۳۷، تتوی(رسد مناسب به نظر می

هاتازه از مختاری در فرهنگسه بیت

، ۱۳۸۲مختـاری، (فرهنگ جهانگیری گیری از تصحیح خود، عالوه بر بهرهر همایی داستاد 

به نـام مختـاری ...) و ۶۲۴، ۵۹۰، ۵۸۷: همان(اشعاری را به نقل از منابع متأخر ، )۵۹۷

است که اینجـاابیاتی اندک از این دست از چشم ایشان دور ماندهبا این حال، . اندثبت کرده

.شودنگ لغت، معرفی میبا ارزیابی و بررسی چند فره

کفـت«هدایت در فرهنگ خود ذیـل  حکـیم «: در معنـای رنـج و آسـیب آورده اسـت»آ

:مختاری در نعت حضرت خاتم االنبیا گفته

ــــــت کف ــــــت آ ــــــت از ره بهش ــــــتدِربرگرف ــــــت و برف ــــــری ببس »پیغمب
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یسـرورالفـرسمجمع، در انجمن آرا، پیش از شودمیدیده ندیوان مختاریاین بیت که در 

ــیدیو  ــگ رش ــت فرهن ــده اس ــز آم ــانی، (نی ــوی١٧: ١٣٣٨کاش ؛١٤١-١٤٠: ١٣٣٧،؛ تت

.)١٠٨: ١٢٨٨هدایت، 

، فرهنگ رشـیدیسروری و الفرِسمجمع، انجمن آرا، فرهنگ جهانگیریدر که بیت زیر 

:یافت نشددیوانآمده در ،گیردو در معنای گیاهی نرم که زود آتش می»خف«ذیل 

ـــِشاسـت و دلـم آتـشنـرم تـو خـف نازک بـِر ـــه ز آت ـــد نگ ـــف رادارن ـــه خ افروخت

) ۳۴۷: ۱۲۸۸؛ هدایت، ۶۰۰: ۱۳۳۷؛ تتوی ۴۴۶: ۱۳۳۸کاشانی، ؛ ٢/١٤٧٤: ١٣٥١،انجو شیرازی(

در معنـای »نهمـار«، ذیـل واژۀ آراانجمـنو رشیدی، جهانگیریبیت زیر در سه فرهنگ 

:نیامده استدیوانشده که در ضبطیکبارگی و همه، 

ـــاتینجهـان چـون اثـر خـاطر مـن گشـتاِرنهم ـــت بس ـــو بربس ـــام ت ـــور انع ـــا زی ت

)۷۲۵: ۱۲۸۸؛ هدایت، ۱۴۳۴: ١٣٣٧،؛ تتوی٢/٢٢٠٨: ١٣٥١،انجو شیرازی(

اشعار نویافته

تذکرۀ بتخانهو مجلس ۵۹۷۶اشعار موجود در جنگ ش . ۱

در دو لـیه ونیامـدچـاپ اسـتاد همـایی که در شود معرفی و تصحیح میاشعاریه، در ادام

ت ناخوانا بودن بعضی واژه،در مواقعی. موجود استیاد شدهنویسدست
ّ
تذکرۀ ها دربه عل

از نسـخۀ مـورد نظـر، اشـعارآمدهنگُجآنچه دردر قیاس باهاآنکمتر اصالتو نیز بتخانه

که یاندکتغییراتیبه . مقابله خواهد شدتذکرۀ بتخانهو با متن اشعار در گرفته۵۹۷۶جنگ 

.است اشاره نخواهیم کردبتخانهتذکرۀ اغلب حاصل اشتباه کاتب 

ـ قصاید

:بیت دارد۱۱بتخانهبیت و در ۱۳ای آمده که در جنگ در هر دو نسخه، قصیده) ۱

ـــو در شـــکار شـــود ـــو چشـــم ت بـــا جفــــای فلـــک چــــو یـــار شــــوددل چ

ــــــاغ چهــــــرۀ تــــــو دیــــــــدۀ آرزو چهــــــــار شــــــــوددر تماشــــــای ب
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ـــو ج ـــا پرت ـــر کج ـــته ـــو نیس ـــال ت ــــوم ــــار ش ــــویش ب ــــور خ ــــده را ن ١ددی

ـــــال ـــــور چشـــــم از خی ـــــدانت٢ن ــــــــوددن ــــــــاهوار ش ش ــــــــند دّر مس

ـــــودنکشـــم جــــور تــــو چـــه کــــار کــــنم ـــــه کـــــار ش عاشـــــق آن روز را ب

ـــوارخــــوار شــــد در چشــــم مــــن آری؟ ـــت خ ـــیار گش ـــه بس شـــود٣هرچ

ـــــت ـــــد آزاد اس ـــــف او ص ـــــدۀ ک گـــر کـــف آن اســـت صـــد هـــزار شـــودبن

ــــ ــــالف ت ــــوهاز خ ــــردد ک ــــاه گ وز وفـــــاق تـــــو مـــــور مـــــار شـــــودو ک

ــــادهســــبب عشــــرت تــــو را گــــه بــــزم ــــوار ب ــــش دی ــــودنق ــــوار ش ٤خ

هـــــا ســــوار شـــــودســــرو در بــــاغمــــــدد نصــــــرت تــــــو را گــــــه رزم

ـــــافت ـــــای اوص ـــــز ثن ـــــون ز عج ـــــودچ ـــــار ش ـــــتر اختص ـــــم در س نظ

ــــودای رانــــــمدر دعــــــای تــــــو نکتــــــه ــــار ش ــــون به ــــع چ کــــه از او طب

ــــا ــــت نث ــــا قیام ــــادت ــــو ب ــــت ت ـــــودر وق ـــــار ش ـــــالم اختی ـــــه در ع هرچ

)۳۱۸ص: ؛ بتخانه۲۸۵ص: جنگ(

:استای از یک قصیدهبیت که گویا بازماندهچهار ) ۲

خهی سـپاه سـعادت بـه بخـت تـو منصـورزهــی جهــان جاللــت بــه جــاه تــو معمــور

م دل ســـخا مســـرورروان دانـــش خـــّرتویی که باقی بادی که با دل و کـف توسـت

عروس معنی بکر و خط تو چون شب سـورای بـه وجـه سـمین؟ه شد قلمت نامهمشاط

که خاطر تو ملول است و فکـرت تـو غیـورعــروس روی گشــاده چگونــه عرضــه کــنم

)۳۲۵: ؛ بتخانه۲۹۱: جنگ(

بیـت ۱۱بـا بتخانـهبیت از یک قصیده در جنـگ آمـده کـه در ۱۲پس از ابیات باال، ) ۳

: موجود است

بیت را ندارد: ب. ١

جمال: ب. ٢

خار: ب. ٣

ه مصراع دوم بیت بعد را آورده و از جمع چهار مصراع با دو مصراع بیتی تشکیل داد(ها سوار شود سرو در باغ: ب. ٤

).است



١٥/...تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و 

ـــدارتـــو آینـــۀ لطـــف کردگـــارای چهـــرۀ  ـــیر آب ـــوهر شمش ـــو گ ـــزۀ ت وی غم

ــزادکــه هــماز بهــر آن ــادری ن ــو از م ــارچــو ت دل را غــم تــو هســت چــو فرزنــد بــر کن

ــن ــک م ــه اش ــع ب ــت مرّص ــاز هس ــاج نی همچون خصـال خواجـه بـه تأییـد کردگـارت

ــح بــه خــط تــو
ّ

ــهریارمنشــور حســن هســت موش ــع ش ــه توقی ــدر ب ــال ص ــون مث همچ

صــد
ِّ

ــتعارعــالم مکــرم حمیــد دیــنر اجــل ــالی اســت مس ١کــز قــدر او ســپهر مث

ــود او ــتند از جــاه و ج ــروری کــه هس ـــــارآن س ـــــام بختی ـــــادمانه و اّی ـــــاق ش آف

ــک ــمنان مل ــا دش ــت و ب ــتان دول ــا دوس ارزگشناس و سپهری است حقمهری است حقب

ــب نهــی و نفــاذ امــور اوازهســت  افــالک را مــدارمــر خــاک را ســکون و مــر ٢نهی

تیــر عــدوی و جوشــن رویــین ســپندیاردولت او هسـت همچنانـک] و[کید حسود

پهنـــــای آســـــمان و درازای روزگـــــارپیش بساط عز تو تنگ اسـت و کوتـه اسـت

کنـــاردیـــدم در آســـتین تـــو دریـــای بـــیدریاســت پادشـــاه و مـــن از دیرگـــاه بـــاز

ل پــر گهـــر و دامــن بحـــاردســت جبـــادر آســتین توســت شــهی کــز بــرای اوســت

)۳۲۵: ؛ بتخانه۲۹۱: جنگ(

تـا . کنـدکمکی نمیتوصیفات بیت پنجم، بدون ذکر نام ممدوح، به شناسایی هویت او

کـار را برای ممدوحان خود بـه» عالم مکرم«، مختاری صفت بررسی کردهنگارندهجایی که 

شاعر اما طبق گفتۀ همایی، ،نبرده است
ْ
ابن عال کرمانی را مـدح کـرده رمپسر ابوعبدالله مک

برهانی و معزی این صـاحب مکـرم شاعرانی چون داشته و » صاحب مکرم«لقب پدْر؛است

.)۱۰۶: ۱۳۶۱همایی، (اندرا مدح کرده

در هـاآنمـورد از سـه کـهثبت استدیواندر وزن و قافیۀ قصیدۀ فوق، چهار قصیده در 

؛ )۸۵ص (»زگار کـامروا بـاد و شـادخواردر رو«: شاه بن مسعود غزنوی استمدح ارسالن

ص (»ای مهرگان ز گـاه فریـدون نامـدار«؛ )۹۰ص (»شد مستحق بوسه و مستوجب کنار«

، در مـدح خواجـه )۱۵۴ص (»شاهانه گشت کسوت صحرا و کوهسار«:؛ و چهارمی)۱۰۱

.بیت را ندارد: ب. ١

.از نفاذ نهی و نهیب امور او: ب. ٢



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٦

شـایدوی با صفت خواجـه در بیـت سـوم، توصیفبا عنایت به . صدر ابوالفتح مظفر است

.باشدۀ مورد بررسیت باال ادامه و تجدید مطلعی برای قصیدابیا

در،وزن و قافیـۀ آنای بـههیچ قصـیدهآمده کهجنگ و بتخانهبیتی در۱۳ای قصیده) ۴

:شودیافت نمیدیوان

١که قصد چرخ درست است جان دفـع سـقیمهمــه ســالمت کــاری چنــین قــوی و قــویم

ستاره قاصد مـال اسـت اینـت قصـد سـلیمزمانه دشمن جاه است اینت خصـم ضـعیف

ــی مانــدهدلیــل آن ــیکــه دم تنـی چـو قامـت دال و دلـی چـو دیـدۀ مــیمیــابمام هم

بر آن امل که بدین هر دو رغبتی اسـت عظـیمچو عمر و سیم دو رنگ و دو روی نتـوان بـود

یمچو از دو رویـی محبـوس کیسـه آمـد سـچــۀ فنــا شــده عمــرکــه از دو رنگــی بــازی

ــار زده ــرد م ــه م ــن پیس ــه از رس ــان ک ــــگیچن ــــم ز پیس ــــیم٢دل ــــار دارد ب روزگ
ج

ــیمغـــالم همـــت آنـــم کـــه التفـــات نکـــرد ــیاه گل ــب س ــفید و ش ــفره س ــه روز س ب

ــول ــروس عق ــش گیســوی ع ــه پیچــۀ قلم ـــیمب ـــدای عل ـــرت خ ـــش نص ـــۀ علم کتاب

ــزه را ــران معج ــر منک ــیغش م ــت و ت دم مســـیح مقـــرر شـــد و عصـــای کلـــیمز دس

میـان دســت تــو و زر عــداوتی اســت قــدیممیان تیـغ تـو و سـر مـودتی اسـت شـگرف

ــو وقــت وداع ــا بــا خامــۀ ت ــه دری یتـیمصــدف ب چه گفـت گفـت تـو باشـی وصـی دّر

ــو رجــیممــن و خــدنگ تــو دانــیم زخــم دشــمن تــو شــهاب دانــد کــردن ســزای دی

بـه نـزد عقـل سـلیمحقیقت است که باشمادای شکر تو عجز است پس بـدین اطنـاب

)۳۳۶: ؛ بتخانه۳۰۱:جنگ(

اسـتاد همـایی چـاپکـه در شـوددیده مینویس دو دستهربیتی در۱۸ای قصیده) ۵

:موجود نیست

شــدند کوکــب رایــات صــاحب میمــونخــان کواکــب گــردونبــه جــاه شــاه طغــان

ــدونبه سعی اوسـت زده تکیـه بـر سـریر سـرور ــر افری ــوچهر و ف ــر من ــه چه ــهی ب ش

.)تکرار قافیۀ بیت بعد(سلیم : جان دفع سقیم؛ ب: ج. ١

.کسیبی: ب. ٢



١٧/...تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و 

ــکالت جهــان ــل مش ــرش در ح ــاذ ام نمــوده چشــم خــرد را مضــای کــن فیکــوننف

ــنش در رگ فســرده گــردد خــوند لعــلدازبــه یــاد جــامش در کــان فــرو گــ ــاد کی ــه ی ب

ــاموزونگرش شمایل چون بحر شعر مـوزون اسـت ــای ن ــش را عط ــر کف ــت بح چراس

دونخهــی بــه زیــر ایــادیش گــردن گــرزهــی بســاط معــالیش افســر خورشـــید

ــونبــه صــد هــزار زبــان عــالم از کفــت شــاکر ــر درت مفت ــال ب ــزار دل اقب ــد ه ــه ص ب

ــی ــر داع ــاه ه ــرت پن ــمان در مه ــو آس چو زعفران سر کلکـت نشـاط هـر محـزونچ

ــه هجــر تــو محــزونمباد جـان کـه نگـردد بـه مهـر تـو مسـرور ــاد دل کــه نباشــد ب مب

م والحــدیث شــجونیتــو گــویهمــه کمــالعـدو بـیش از ایـن کـرا نکنـدنقص حدیث 

ـــی ـــدای م ـــران خ ـــدایگان وزی ـــدخ ــزوندان ــو مخ ــای ت ــم را ثن کــه هســت درج دل

ــرد ــت ک ــال لطف ــی را کم ــه ره ــدی ک ــــر وارونتعه ــــام جراحــــات اخت ١شــــد التی

ــرونگهــی شکســته ز احــداث آســمان شــموس ــار ح ــاث روزگ ــته ز این ــی گسس ٢گه

ــد ــرم امی ــی خ ــر و هم ــم عم ــی فروش ی کـه کنـد بیـع باشـد او مفتـوناز این شـرهم

سـقالطونتخـت چه فرش بوقلمـون و چـه نایب اوسـت٣هرهمراست طبع مجاهز که ز

ــیش لبر او چو لطـف خریـداری تـو عرضـه کـنم ــدم پ ــق نه ــق طب ــوطب ــونول ی مکن

ــر ــر س ــان ب ــزار ج ــد ه ــازت باش ــر اج ــوناگ ــنم اکن ــو ک ــای ت ــف پ ــاک ک ــار خ نث

ـــه دا ـــو را نگ ـــر ت ـــل م ـــدای عّزوج ـــۀ دوندارخ ـــو نپســـندد از زمان ز هرچـــه رای ت

)۳۳۹: ؛ بتخانه۳۰۴: جنگ(

هـیچ شـعری در . برای نگارنده نامعلوم است،دارد»شاه طغان«هویت ممدوح که لقب 

ۀ تـرین نسـخکه کهناست شایان ذکر اینۀ تنها نکت. در مدح وی وجود ندارددیوان مختاری

را » طغـان شـه«در یکی از اشـعار مـدحی، نـام ، )ق۶۹۲درمکتوب (همایی مورد استفادۀ

از نسـخرا » شـهسـلطان«و لـذا،آورده که دلیل آن برای همایی نیز چنـدان مشـخص نبـوده

.)با یک نقطه(واژون : ب. ١

.هرون: ب. ٢

.رز: ج. ٣



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٨

؛۱۷-۱۶: ۱۳۸۲مختــاری، . نـک: جهــت اطـالع بیشـتر(کـرده اسـتآندیگـر جـایگزین

).۳۵۵-۱۳۶۱:۳۵۳،همایی

: بیتی که در هر دو نسخه آمده است۱۴ای قصیده) ۶

ـــرون رفــت زیــر چــادر شــب شــمع آســمانچــ ـــۀ پ ـــد گوش ـــمعداناز زر زدن ؟ورد ش

ــی همچون سرشک شمع که بـر شـمعدان چکـد ــهاب دوش هم ــکل ش ــش ــمانآ ردگ س

ـــران نصـــیب داده بـــه امـــر نافـــذ او آســـمان عنـــانجســـته ز جـــود ســـایر او اخت

نبــه قعــر دریــا گــوهر میــان کــاولــولرنــدخــوی داز شــرم پــاکی نســب او بــه 

ــــرای حیــــات خلــــق ــــدر دیــــار او ز ب افعی خوهد کـه چشـمۀ حیـوان کنـد دهـانان

ــــانهرگــز خیــال فتنــه نبینــد بــه چشــم ســر ــــۀ آخرالّزم ــــت آین ــــغ اوس ــــا تی ت

ـــون ـــیار رهنم ـــاطر هش ـــه خ ـــق را ب وی بخـــت را بـــه دولـــت بیـــدار پاســـبانای خل

نـام او جهـان١آن چار بـرگ خیمـه کـه شـدهست از طناب عـدل تـو اقلـیم شـش جهـت

ـــو ـــامزد دســـت راد ت ـــازی کـــه گشـــت ن ــه پــرورد او را در آســمانب ــت چــو دای دول

ــن و آندانـــم بزرگـــوارا دانـــی کـــه مـــن رهـــی ــر ای ــی ب ــدانم راه ــن و آن ن چــون ای

گرچه مـرا چـو تیـغ زبـانی اسـت در دهـاندر مدح جز تـو کـس نگشـایم زبـان خـویش

ـــن از آن داده ـــه سوس ـــی ب ـــاوآزادگ ـــد ک ــه و در کــام ده زبــانان ــامش بــود همیش خ

همچون ز پشت نامه خـط خـوب و دلسـتانتــا در بهــار ســبزه نمایـــد بــه زیــر بـــرف

ــار ــون به ــبز چ ــو سرس ــر ت ــاد عم ــک ب ــزاندر مل ــون خ ــو رخ زرد چ ــیم ت ــدخواه را ز ب ب

)۳۴۰- ۳۳۹: ؛ بتخانه۳۰۵-۳۰۴: جنگ(

:بیت آمده استپنجقسمتی از یک قصیده که در ) ۷

ـــاهای ـــاه و رزمگ ـــو را در بزمگ ـــک داده ت ـــیاهفل ـــیر س ـــرۀ ش ـــفید و زه ـــاز س ـــّرۀ ب ف

ماه عزمت هر کجا خرمن کند بـر چـرخ ملـک
ج

ــا ــاب ار کهرب ــاه٢آفت ــرد ک ــارد ب ــردد نی گ

زیر خود دارد چنان چون پای شاهین دست شاهبــاز بخــت تــو درســت چــرخ را در خیــر و شــر

.ای که شدهآن ترک خیمه: ب. ١

.از کهربار؟: ب. ٢



١٩/...تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و 

تـر گـواهملک تو عـدل تـو صـادق١بر بقاییــلتــر دلبــر فنــای خصــم تــو قهــر تــو واضــح

درگاهت سران را داغ گشـته بـر جبـاه٢خاک)؟(الن را خواب گشته در جنونت یشکل سگان

) ۳۴۹: ؛ بتخانه۳۱۳: جنگ(

اسـت به نام مختاری ثبـت،ح ناجی نصرآبادیمصَح، ریاض الشعرادر ۴و۲، ۱ابیات 

،داغسـتانی(حیح رادفـر و اشـیدری وجـود نـدارد اما در تص)۴/۲۰۰۹: ۱۳۸۴، داغستانی(

بـه نـام مختـاری ریاض الشعراشعر که در پنجبه نامهمختاریهمایی در .)۲/۱۳۵۱: ۱۳۹۱

بـه . )۳۶: ۱۳۶۱همـایی، (ها را در دیوان وی درج نکرده اسـت ثبت شده اشاره کرده ولی آن

و، وجود نداشـته ،مایی بودهیی که در اختیار هریاض الشعرارسد شعر باال در نسخۀ نظر می

) بتخانـهو جنـگ(تنهـا در دو نسـخۀ مـا شعر باال نه،در واقع. از آن نام نبرده استبنابراین،

.نیز به نام مختاری ثبت شده استریاض الشعراکه در موجود است

ها را از او ندانسـته، به نام مختاری ثبت است و همایی آنریاضشعری که در پنجاما از 

از وی نیستدو ش
ً
موجود است که در جای بتخانهلیکن دو شعر دیگر در جنگ و . عر مسلما

دیـواننویس دیگـری از پنج شعر در دستاینیک رباعی نیز از . خود به آن خواهم پرداخت

مختاری آمده که 
ً
.معرفی خواهد شدبعدا

:ای از یک قصیده استچهار بیت که بازمانده) ۸

ـــان  ـــاه جه ـــت م ـــره رخ ـــب تی ـــتش حـــدیث تـــو در افـــواه جهـــان اســـتاس

ـــتغمـــت در قهـــر هـــم کـــار ســـپهر اســـت ـــان اس ـــاه جه ـــور همت ـــت در ج دل

ـــی آهســـته ـــی کن ـــا ک ـــاشســـتم ت ـــر ب ــتت ــان اس ــاج خــان شــاه جه ــج طمغ قل

ـــــدار ـــــاهیســـــتم٣جهان ـــــرداز ش ـــتپ ـــان اس ـــواه جه ـــدل او نکوخ ـــه ع ک

)۳۵۷: ؛ بتخانه۳۱۹: جنگ(

ن خــان محمــد بــن ســلیمان بــن داوود بغراخــانیکــی از ممــدوحان مختــاری، ارســال

.بنای: ب. ١

.خواب: ب. ٢

.داریجهان: ب. ٣



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠

خان داشـته از ملوک خانیۀ آل خاقان و حاکم سمرقند بوده که لقب طمغاج)ق۴۹۵-۵۲۴(

خـان و بـا ذکـر لقـب طمغـاججز شعر باال، اشعار دیگری نیز در مدح وی ،مختاری. است

ال در مـدح یکـی از رجـشـاعر).۳۴۹و ۲۶۹، ۳۳: ۱۳۸۲مختـاری، . نـک(سروده است 

:گونه سروده استخان، یعنی شرف الملک، اینطمغاج

ــدو صــلفبر خیره نیست ملک سمرقند از او شـریف بیهــوده نیســت شــاه جهــان را ب

)۲۶۸: همان(

،)۳۰۴: ۱۳۶۱همایی، (خان است نیز از القاب طمغاج» شاه جهان«طبق گفتۀ همایی، 

.خوردبه چشم می،کم سمرقندبه همراه لقب دیگر حا،لقبی که در بیت سوم شعر باال

خـان را بسیاری از اشعار سوزنی سمرقندی حکایت از این دارد که او نیـز بارهـا طمغـاج

یکـی از .)۲۸۳، ۱۲۸، ۱۱۰، ۱۰۶: ۱۳۳۸سـوزنی سـمرقندی، . مثال نک(مدح کرده است 

:انـدبـودهکـه دارای یـک ممـدوح مشـترک مختاری غزنـوی اسـت دورۀ سوزنْیشاعران هم

دورۀ مختاری اشارتی به آن نکرده و در مقدمـۀ خـود همکه همایی در ذکر شاعراِنموضوعی 

همـایی، (تنها نام شاعرانی را ذکر کرده که مختاری در اشعار خود از ایشان نـام بـرده اسـت 

و ایـن که مختاری نیز در اشعار خود از سـوزنی نـام بـردهرسداما به نظر می.)۳۶۵: ۱۳۶۱

همـین مقالـه، . نک(در تصحیح همایی ثبت نشده و در جای خودشعر از اشعاری است که

.به آن خواهم پرداخت)۵ش : قطعات

:غزلیاتـ 

۱(

ـــرد ـــان ک ـــه دل زی ـــر ک ـــو ه ـــار ت جــان و ســر تــو کــه ســود جــان کــرددر ک

ــــر ــــو س ــــی ت ــــه دم ــــید گآن را ک ســـــرمایۀ عمـــــر رایگـــــان کـــــردفت

ــــت ــــران اس ــــر ک ــــون ب ــــر دو ک ــو ســه بوســه داز ش ر میــان کــردهــر کــز ت

ـــــاخوش ـــــت روزگـــــار ن ــردصـــــد محن ــوان ک ــوش ت ــو خ ــوش ت ــم خ ــا چش ب

ــــردرخســـــار چــــــو آتشــــــت بدیــــــدم ــــان ک ــــوزدم هم ــــه بس ــــتم ک گف

)۳۵۴: بتخانه؛ ۳۱۷: جنگ(



٢١/...تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و 

: ۱۳۸۴، داغسـتانی(نیز ذیل اشـعار مختـاری آمـده اسـت الشعراریاضدر ۶و ۵، ۱ابیات 

به این موضوع اشـاره کـرده و نامهمختاریهمایی نیز در . )۲/۱۳۵۱: ۱۳۹۱همو، ؛ ۴/۲۰۰۹

از سبک و شـیوۀ مختـاری بـه دور نیسـت«: خود معترف است که
ً
: ۱۳۶۱همـایی، (» اتفاقا

.گنجانده نشده استدیوان مختاریدرشعر نچرا ایحال، روشن نیست کهبا این.)۳۶

۲ (

پیــر دگــر ره جــوان شــده اســتتــا روزگــاِر
ج

سان شده استاین بادفام دشت نگه کن چه 

ــری ــان ب ــل گم ــر گ ــل ب ــوای بلب ــس ن وان شـده اسـتخندیا زت گشت بلبل شزرداز ب

ــف ــانه زده دو زل ــه ش ــداد ب ــت بام با عارضی کـه مـا را مایـۀ روان شـده اسـتبگذش

ــدرون ــریمن ان ــن اه ــر دام ــه زی ــی ب فتنــه پیکــر مـانی نهــان شــده اســت١از بـیمگفت

ز دوستیش طـبعم شکرفشـان شـده اسـتکجــــانم فــــدای آن لــــب شکرفشــــان او

ستان شـده اسـتز آب دو دیده پیشم نرگس٢بوز نــاز آن دو نــرگس مخمــور نــیم خــوا

)۳۵۴: بتخانه؛ ۳۱۷: جنگ(

۳ (

ــنمبه جان تو کـه ز جـان مهـر تـو جـدا نکـنم ــا نک ــد ره ــس کن ــو دل ب ــور ت وگــر ز ج

ــام ــار تــو چــرا نکشــم٣بــه ب ــنم دیــده کشــم ب ــینه ک ــوز س ــه س ــنمب ــرا نک ــو چ ــار ت ک

ــدهمبخــواه آن ــا ب بگوی هرچه تـو را نـاخوش اسـت تـا نکـنمچــه تــو را الیــق اســت ت

ــنتـر بـه جهـانچه کار خواهم کردن فریضـه ــا نک ــده توتی ــو در دی ــای ت ــاک پ ــه خ مک

کـنمغـا نبه شـرط آن کـه یکـی بـس کـنم دیـک بوسـه٤خرید خواستی از مـن دلـی بـه

ــنممـنر از گیـبدل دهی بده ای جان وچه می ــا نک ــویی به ــون ت ــا چ ــی را ب ــین دل چن

)۳۵۸: بتخانه؛ ۳۲۰: جنگ(

.از هم که: ب. ١

.نیم شب: ب. ٢

.ناز: ب. ٣

.از من ولیک: ب. ٤



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٢

۴(

ــایۀ دو زلــف چنبــریانــدر خطــم ز آن دو خــط گــرد عنبــری ــدر شــده بــه س ون

مشک است و عنبر است به یک جا چو بنگریآن خط او نه خط است آن زلف او نـه زلـف

ـــتریف؟ی دلــمد همــبنــده گوینـد آدمــی اســت نـ ـــاگرد مش ـــت ش ـــاب اس ـــد آفت رزن

دو رخ از مــی معصــفری، آمــد دوان دواننفسـا لـذاک یــومی کـان مـاه روی دوســت

)۳۵۸: بتخانه؛ ۳۲۰: جنگ(

۵ (
ــــا تــــوانی ـــــامرانیدر ایــــن فرخنــــده طــــارم ت ـــــاط و ک ـــــز نش ـــــادت ج مب

ـــی ـــو م ـــرددچ ـــز برنگ ـــه هرگ ـــی ک ــــمانیدان ــــو قضــــای آس ــــعی ت ــــه س ب

ــــو ــــماع ارغن ــــر س ــــن ب ــــرب ک ـــــوانینیط ـــــراب ارغ ـــــاب از ش ـــــرح ی ف

وداعــش کــن کــه خواهــد شــد جــوانیبــــه اســــتقبال جــــام بــــاده بســــپر

وگـــــر غـــــم را نبینـــــی رخ تـــــوانیاگــر هرگـــز نباشـــی شـــاد جـــای اســـت

ـــــو داری ـــــادی ت ـــــده و ش ـــــد ان ـــــدگانیکلی ـــــل توســـــت درج زن ـــــه قف ب

ـــاش ـــر آن ب ـــم ب ـــد ه ـــر آی ـــت بهت ـــان بگـــذرد کـــش بگـــذرانیکرام ـــه چون ک

ـــو ـــتچ ـــدیر دور اس ـــو از تق ـــدبیر ت مکـــن کوشـــش کـــه در جوشـــش بمـــانیت

)۳۵۹-۳۵۸: بتخانه؛ ۳۲۱-۳۲۰: جنگ(

۶ (

ــتبـــا هـــر مـــویم ز چـــرخ دردی اســـت ــردی اس ــان نب ــه ج ــم ب ــر روی وز ه

ـــه ـــمه ز حلق ـــر چش ـــشه ـــای دام ـــته ـــردی اس ـــق رادم ـــه حل ـــته ب بربس

ــت ــخت اس ــه س ــد ک ــی کن ــا آن نرم ــردب ــه س ــد ک ــی ده ــتو آن را گرم ی اس

ـــــتاکنــــون کــــه مــــرّوت و وفــــا مــــرد ـــــیم دردی اس ـــــه عظ ـــــا لل اّن

)۳۵۷: بتخانه؛ ۳۱۹: جنگ(

۷ (
ـــــــهای نیســــــتبـــــازار تـــــو را کرانـــــه ـــــــو را بهان ـــــــتو آزار ت ای نیس

ـــــتانهنـــــــابوده هـــــــزار بـــــــار بـــــــالین ـــــو آس ـــــوی ت ـــــتدر ک ای نیس

)۳۵۷: بتخانه؛ ۳۱۹: جنگ(



٢٣/...تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و 

موجـود دیوان اثیر اخسیکتیدر بخش غزلیات دیگر،بیتدوو با ،تراین شعر به شکل کامل

).۳۳۲: ۱۳۳۷اخسیکتی، (محل تأمل است بنابراین، انتساب آن به مختاریواست

۸ (
ً
:ایضا

ــد ــان مان ــر نش ــو از نظ ــر رخ ت ــف ب ــدز لط ــدان مان ــارم گفــتن کــه گــل ب ــه ی چگون

ــه ذره مانــد١کــاری و جــورت بــه آســمانســتیزهای نبــرد ز آفتــاب روی تــو لیــکب

)۳۵۷: بتخانه؛ ۳۱۹: جنگ(

قطعاتـ 

۱ (

ــد روز ــان چن ــا] ی[جه ــت و م ــمرده اس ــــیش ــــکدر او م ــــماریم ی ــــد دمش چن

ـــود نبینــــیم چــــون مقــــبالن روی غــــمهمـــان بـــه کـــه تـــا هـــیچ امکـــان ب

ــویش ــر خ ــس کــه سرتاســر عم ــا ک ــمبس ــیچ ک ــدش ه ــم نام ــود و غ ــم ب ــه غ ٢ب

ــت ــود نداش ــز دل خ ــه هرگ ــس ک ــا ک ــــــدیبس ــــــدم٣لع ــــــدیم ن ــــــا و ن عن

ـــــا ـــــدبیر م ـــــت ت ـــــدیر دور اس ــتمز تق ــود س ــر خ ــره ب ــن خی ــش مک ــه کوش ب

ـــترانبـــه زر میـــل داری تـــو اندیشـــه کـــن ـــۀ اس ـــد حلق ـــه ش ـــم٤ک ـــاج غ ت

ــان ــو دون ــن چ ــب ک ــانی طل ــاش٥مع ـــکممب ـــرای ش ـــت از ب ـــرده پش ـــا ک دو ت

ــــده ــــان ب ــــق دل و ج ــــار مواف ــــه ی ــمب ــاقی اســت ه ــو ب ــر ت ــزی از آن ب کــه چی

)۳۵۶-۳۵۵: بتخانه؛ ۳۱۸: جنگ(

، سـفینۀ صـائب(است آمدهمختاری ثبت به نامنیز سفینۀ صائبباال، در از ابیات بیت آخر

:در باال۵شمارۀ از اشعار مندرج ذیلدر ضمن، مضمون بیت پنجم . )۱۲۲: ۱۳۸۴

ـــت ـــدیر دور اس ـــو از تق ـــدبیر ت ـــو ت چ
جج

ــش بمــانی ــش کــه در جوش ــن کوش مک

.آستان: ب. ١

.ماندش هیچ و کم: ب. ٢

.عدیم: ب. ٣

.اشتران: ب. ٤

.چو دو تا: ب. ٥



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٤

باشـی و خـوش، شـادیدر هر دو مورد بر: مده، اینجا نیز تکرار شده استکه جزو غزلیات آ

کید شده استبهره بردن از لحظات  سـفینۀ بـاال بـه نـام مختـاری در در بیـت آخـر ثبت. تأ

و مصراعی که در هر دو شـعر تکـرار شـده اسـت، ،، مضمون مشترک دو شعر مذکورصائب

در ۸و ۷، ۵، ۱همچنین ابیـات .کندتقویتبه مختاریراانتساب دو شعراحتمال تواند می

).ر۵۱۰گ (است شدهکتابخانۀ مرکزی به نام عثمان مختاری درج ۲۴۴۶جنگ ش 

:دو بیت زیر در هجا آمده است) ۲
نـه گــاه و جـاه تــو دانــم نـه عــرش منقوشــا

ج

و سیم تو خـواهم نـه فـرش مفروشـانه زّر

ــبلت ن ــا س ــان هج ــه ناخن ــو چب ــز ت وشـافن منهـهم بـی شـک چـو عبکرد خوا]را[ی

)۳۵۴: بتخانه؛ ۳۱۷: جنگ(

:بیتی نیز در هجا سروده شده استسهشعر این ) ۳
ای بـه خطـاهمه خطای تو گویم کـه غرقـههمه هجای تو گـویم کـه مـولعی بـه هجـا

ــاتو بـا زمانـه بهـی و زمانـه بـا تـو بـه اسـت ــه وف ــا زمان ــه ب ــنم ن ــی بی ــو معن ــا ت ــه ب ن

ــواهـّدد همـی نخـواهی بسـتبـه ت١مرا زفـان ــت ه ــد بس ــه بن ــز ب ــوانی هرگ ــا ت کج

)۳۵۴: ؛ بتخانه۳۱۷: جنگ(

۴ (
ردمگـجز می نبرد زهـرش هـر چـون کـه بچــون کــژدم انــده بگــزد بــر دل مــردم

ـــردممی خواه چو انـدوه بـه دل بـاز خـورد تنـگ ـــین دارو ک ـــود هم ـــرا ب ـــن درد م ای

)۳۵۴: ؛ بتخانه۳۱۸: جنگ(

۵ (
ــــان پلیــــد تــــوای ســــوزنی  ــت نیامــدمــــرا ز زب ــاب راس ــزن٢مــدبر خط ــخ م زن

ــاز ــو ب ــخن ت ــدر س ــرم ان ــن روز روز بهت تـــری انـــدر ره ســـخنهـــر روز بـــازپسم

٣مدبر تو باشی ای سگ گنده بغـل نـه مـنَرَوســتپسبهگـر در لغــت حقیقــت مــدبر 

)۳۵۴: ؛ بتخانه۳۱۸: جنگ(

.زبان: ب. ١

.تواند باشدنیز می» نیاید«. ٢

مکن؟: ب. ٣



٢٥/...تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و 

د کـه طبـق نظـر همـایی، مختـاری از در بخش معرفی قصاید نویافتۀ مختاری گفتـه شـ

شـعر ،ح ایشـانسوزنی نامی نبرده است و حق نیز به جانب ایشان است؛ زیرا در متن مصـَح

های مختاری را با ذکر نام وی اما سوزنی در دیوان خود یکی از غزل. باال وجود نداشته است

:جواب گفته است

ــر زلجواب آن غزل است این که گفت مختـاری ــره زده س ــهگ ــه چ ــای ک ــین دلگش ف

)۴۱۰: ۱۳۳۸سوزنی سمرقندی، (

خان، ممـدوح مشـترک دو شـاعر بـوده اسـت و در دیـوان هـر دو قلج طمغاج: گفته شد

همچنـین سـوزنی در مـوطن .وی به ثبت رسیده استاشعاری در مدح) مختاری و سوزنی(

بـا .کـرده اسـتگذرانده و مختاری نیز زمانی را در سمرقند سپریروزگار می،سمرقند،خود

ای که عثمان در سـمرقند بـوده و در مـدح عنایت به روحیات سوزنی، محتمل است در دوره

خان شعر گفته است، سوزنی را هم دیده و بینشـان کـدورت و نقـاری حاصـل شـده طمغاج

.رسدهجو او در کالم مختاری امری عجیب به نظر نمی،از این رو؛باشد

ین شعر منسوب به مختاری، در شعری از شـهاب مؤیـد ن مضامابا هم،اما هجو سوزنی

:شودنیز مشاهده می

ســت بــل نوســتتشــریف او مــرا نــه کنانهمــدبر خطــاب کــرد مــرا ســوزنی بــر مــن؟

ــه ــه رفت ــی ک ــاریعن ــزار ب ــن ه ــپس م رو اسـتواندر لغت حقیقت مـدبر سـپسای س

)۳۴۶: ۱۳۹۵محمد بن یغمور، (

۶(

ــدر غلــط نخو ــه کــار تــو ان ــیناهــد شــدمــرا ب ــه زم ــک ب ــرود آری از فل ــاه ف ــه م وگرچ

ــه زیـــر جـــوال دیدســـتم١هـــزار بـــارت ــان و خــوی گرفت ــده گریب ــگــره فکن ینجب

کون تو زین٢به ران ومسندبه کتف و پشت تو همـــی زمانـــه بـــر آزادگـــان حـــرام کنـــد

)۳۵۶: بتخانه؛ ۳۱۸: جنگ(

.بار: ب. ١

.دو: ب. ٢



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٦

۷ (

او متجــاوز بــود ز طاقــت مــنکــه بــار بـه شـکرهای تـو پیوســته عـاجزم چـه کــنم

ــر روا داری ــو گ ــکر ت ــویم ش ــم گ ــه نظ انـدرون سـیاقت مـن١که نادر است به نظـمب

)۳۵۶: بتخانه؛ ۳۱۹: جنگ(

۸ (

ـــــرده ـــــدپ ـــــی دّرن ـــــتان هم ـــــدام دوس ـــــی رندن ـــــمنان هم ـــــرم دش جگ

ـــــس ــــــدنـــــه مـــــنم بســـــتۀ زمانـــــه و ب ــــــن بندن ــــــان دری همــــــه آزادگ

ـــــــواری ـــــــر دری و دی ـــــــس ه ــــددر همــــیاز پ ن غــــم نگــــاه کــــن خندن

)۳۵۵: بتخانه؛ ۳۱۸: جنگ(

۹(

ــده ومنم که هسـت مـرا بـی تـو آسـمان و زمـین ــاب و ز آب دی ــینه کب ــاب س ــز ت لح

مثــال حکــم تــو ســایرتر از هــزار مثـــلشعار شعر تو ظـاهرتر از هـزار خـور اسـت

ـــالم را ـــود ع ـــیج وج ـــت نس ـــراز گش بنــد ازلچــو صــورت تــو برانگیخــت نقــشط

ــ ــدهدر ای ــنم مان ــران دل و ت ــر ز هج چو ماهیی بر خشک و چو کشتیی بـه وحـلن بحی

)۳۵۵: بتخانه؛ ۳۱۸: جنگ(

۱۰ (

ــــدارد ــــا ن ــــی بق ــــا دان ــــاه دنی زنهــار تــا زمــانی جــز شــادمان نباشــیآرامگ

پس جهد کن که یک دم بی دوسـتان نباشـی٢پر دشمن است عالم با انـدرون هـر کـس

کس را سبک مدان ار خـواهی گـران نباشـیکه بدروی نیـکهرگز بدی مکار ار خواهی 

)۳۵۶: بتخانه؛ ۳۱۹: جنگ(

۱۱ (

ــتهبــا بارگــاه تــو کــه بهشــت اســت ســاکنانش ــات رس ــت ز آف ــو در بهش ــددر وی چ ان

.من: ب. ١

.پاک اندرون نه هر کس: ب. ٢



٢٧/...تصحیح برخی اشعار نویافته از عثمان مختاری و 

ــاننادیـــده بســـت بنـــده در آن بارگـــاه دل ــق بســتهچون ــت دل خل ــکــه در بهش دان

)۳۵۶: بتخانه؛ ۳۱۸: جنگ(

۱۲(

ـــون  ـــردیای چ ـــت خ ـــرخ وق ـــل س مــــال هــــر کــــسافتـــاده بــــه دســــتگ

ــــــایی نمــــــیگشــــتی چــــو شــــکوفه پیــــر و لــــرزان ــــــسوز رعن ــــــی ب کن

)۳۵۵: ؛ بتخانه۳۱۸: جنگ(

: زیر به نام رشید سمرقندی ثبت استرباعیشبیه به شعر باال،

ــسای چــون گــل ســرخ دســتمال همــه کــس ــر خ ــر در ه ــان نگ ــدۀ نرگس ــون دی چ

ــــرنگون ــــه س ــــد بنفش ــــوسمانن یــد و بــسآچــون اللــه ز تــو رنــگ بــه کــار ی ز ه

) ۱/۳۲۸: ۱۳۸۲، ؛ هدایت۱/۲۸۲: ۱۳۸۸، اوحدی بلیانی(

مفرداتـ 

:به دنبال هم ثبت شده استبتخانهو جنگبیت زیر در دو تک

)۲و ۱

آن چــه بــا خــود کــرد کــس بــا کــس نکــردســوخت ایــن دل دوســتیت بــس نکــرد

ــه ــامان یافت ــو س ــق ت ــارم از عش ــتک ـــتاس ـــه اس ـــان یافت ـــو درم ـــانم از درد ت ج

)۳۵۴: بتخانه؛ ۳۱۷: جنگ(

۳(

دریــا چــو برآشــفت از او دور شــدن بــهگر بنده به خدمت نرسیده است سفه نیسـت

)۳۵۶: بتخانه؛ ۳۱۹: جنگ(

؛ ۴/۲۰۰۹: ۱۳۸۴، داغسـتانی(بیت باال به نام مختاری آمده است نیز تکالشعراریاضدر 

همچـون ،دیده امـا معتقـد اسـتریاضهمایی نیز بیت باال را در .)۱۳۹۱:۲/۱۳۵۱همو، 

).۳۶: ۱۳۶۱همایی،(گفته، از مختاری نیستغزل پیش

مجلس۱۰۸۴نسخۀ ش . ۲

ـو فلکـی را داردمختاریکه اشعار ـ مجلس ۱۰۸۴رباعی زیر در آخرین صفحۀ نسخۀ ش 



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٨

: درج گشته است

ـــودوددوشم همه شـب دو دیـده بـر گـردون بـ ـــر خـــون ب ـــدگان پ ـــالینم از آب دی ب

ــک روز ــویی ی ــه گ ــدان ک ــوم ب ــند ش ــارخرس ــتۀ روزگ ــود:ای خس ــون ب ــت چ ؟دوش

عرفاتدیده و گفته در الشعرا ریاضشعری است که همایی در پنجاین رباعی یکی از همان 

زمـرۀدر را آن حـال بـا ایـن ،)۷۸: ۱۳۶۱همـایی، (نیز به نام مختاری آمده است العاشقین

ریـاضرباعی مذکور در هیچ یک از دو چـاپ موجـود از . استثبت نکرده اشعار مختاری 

بـه نـام مختـاری بـه ) ۵۷۲: ۱۳۸۶(علیخان رحممنتخب اللطایفلیکن در . شوددیده نمی

.خوردچشم می

ابیات منسوب به مختاری در متون دیگر. ۳

بیـت بـه پـنجنویس، این دستازپ۱۵۲برگ در : )ق۸۱۴-۸۱۳(جنگ اسکندرمیرزا . ۳-۱

در دیوان او، » الیـ «قافیۀ . مختاری نسبت داده شده است
ً
کـه ایـن با این. وجود نداردمطلقا

زیـر از اوبـه مختـاری نسـبت داده، امـا اشـعار را ترین متونی است که ابیاتی جنگ از قدیم

:تنیس

ــمیچـرخ محلـی،مهـر اثـری،کیوان سـخطی ــاران حش ــی،ب ــر کف ــوالیب،اب ــر ن ح

ـــّر ـــو ف ـــه ز ت ـــر گرفت ـــاییای ده ــاهّیی و به ــو ج ــزوده ز ت ــیوی ملــک ف و جالل

ـــیبدخواه تو هرگـه کـه ز بـی دولتـی خـویش ـــر مالل ـــدش از عم ـــود آی ـــاه ش گ آ

ـــد ـــاد و ندان ـــود ش ـــر ش ـــوتهی عم ــالی؟از ک ــذرد روی مث ــا او گ ــو ب ــیم ت ــز ب ک

در عمـر نخوردنـد حاللـیوین طرفـه کـه خون همه اعدای تو چون شیر حـالل اسـت

؛ ۱۸۹: ۱۳۶۲غزنـوی، (اسـت ثبت شدهحسن غزنویدر دیوانای قصیدهجزِوپنج بیت باال

.)۱۷۵-۱۷۳: ۱۳۹۷همو، 

مقاله تیـبپـنجنیبه ا،رزایجنگ اسکندرمانتساب اشعار موجود در یدر بررس،ایطِی

نیـاثبـات ایبـراشـانیالیـلد. انددانسـتهیرا متعلق به معزهاآننویسندگان،وشدهاشاره 

ثبت ا
ً
گـر،یاسـت؛ دو دیچـاپوانیدر دیاز معزیادهیاشعار در خالل قصنیانتساب، اوال
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در یدهقصـیـندرج اسـوم، لیـاسـت؛ و دلیبه معزلمعجمدر ادهیقصنیاز ایتیانتساب ب

یدهدر آن بـه ثبـت رسـیـزنیق است که اشعار معز۷۱۴-۷۱۳خ مجموعه اشعار موّرنسخۀ 

).۱۷۳: ۱۳۹۹گران،یدوصفی و (است

مشهود است کهم،یقدۀنسخنیایبا بررساما
ً
مورد نظر، در آن بـه ثبـت تیبپنجکامال

کـه بـه اصـل نسـخه بـدون آنسـندگانیو نو) ۱۳ص : ق۷۱۴-۷۱۳،یمعـز(است دهینرس

با اعتماد بـه چـاپ عبـاس اقبـال کـه اند،یمراجعه نما
ً
در رگـیرا از نسـخ داتیـابنیـصرفا

رسـد،یکه به نظر میاند؛ در حالثبت کردهیرا به نام معزاتیابنیآورده، اشیخوحیتصح

شـدهسـرودهنیزمکیکه هر دو در یغزنوبا شعر حسن یاشتباه کاتبان، شعر معزخاطرهب

.است، خلط شده باشد
ً
پـنجبـا یآمـده، ارتبـاطیبه نام معـزالمعجمدر دهیقصنیهم که از ایتیبکیآن طبعا

.نداردیحسن غزنوتیب

دیـوان مختـاریآمده که در سعدالهیجنگ نویس اشعاری در دست:نگ سعدالهیُج. ۳-۲

اری نسـبت داده شـده، بـه مختـهیک نسخاین اشعار فقط در ایناز آنجا که.موجود نیست

: شودا میاین اشعار اکتفنقل، فقط به از این رو. با قطعیت از وی دانستها توان آننمی

۱(

ــان ــار جه ــیش رخس ــت پ ــو دس ــاآرای ت ــهفن ــان در آب انداخت ــه خوب ــن هم ــر حس دفت

ــه ــوان ریخت ــت آب حی ــان روح لعل در مشام عقل زلفـت مشـک نـاب انداختـهدر ده

عاشــقان را در دل ریــش کبــاب انداختــهپستۀ خنـدان شـیرین تـو شـوری هـر زمـان

هر نفس در حلق جان مشکین طناب انداختهمـوجبیهای زلف چین در چین تو بیحلقه

)پ۱۵۱گ :سعدالهیج (

۲ (

ــــردههــزار زاهــد صــد ســاله را دو هاروتـــت ــــر آشــــنا ک ــــا کف ــــرده از ره و ب بب

ـــت ـــق مجـــروح را دو یاقوت ـــزار عاش ــردهه ــدا ک ــبر دل ج ــرت و از ص ــزوده حس ف

دههـــزار نـــاوک غـــم بـــر دلـــم رهـــا کـــررغم جان مـن چشـمتز شصت غمزه علی

)پ۱۵۱گ :سعدالهیج (
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۳(

ــــی ــــان م ــــه جان ــــدم دل ب ــــوان دادبدی ـــیت ـــج ب ـــدر رن ـــن ان ـــان تـــوان دادت درم

ــــرای آن ل[دل مســـکین چـــه باشـــد جـــان شـــیرین ــــدان تــــوان دادـــــ]ب ب و دن

ــــه ــــش رقع ــــه خط ــــتهب ــــدم نوش ـــــوان دادای دی ـــــدگی را آن ت ـــــط بن ـــــه خ ک

ــــی ــــواهش را نم ــــه گــــویمگ ــــم چ ـــدلش دان ـــیش ع ـــیکن پ ـــان تـــوان دادول ج

)ر۱۵۱گ :سعدالهیج (

:خوریمبه ابیات زیر برمی، »للمختاری«، ذیل لهیاجنگ سعددر ) ۴

ــود ــدرون ش ــت ان ــه بهش ــل ب ــر مث ــا اگ یش کند سـال و مـاه یـاددان از خان و مان خو

ـــژادباشــد بــه آشــیانه همیشــه هــوای مــرغ باشـــد بـــه مســـکن آرزوی آدمـــی ن

:وله) ۵

ـــان گرچـــه  ـــه شـــهر کس ـــیب ـــــه نباشـــــد تهـــــیباشـــد مه دل از مهـــــر خان

)پ۲۴۸گ :سعدالهیج (

، با زبان و سـاختار ذهنـی سعدالهیجنگ ابیات منسوب به مختاری در ،به نظر نگارنده

.بسا که اشعار فوق از دیگـری باشـدو چهنیست دورۀ وی سازگارمختاری و حتی شاعران هم

، دو بیـت زیـربیتی۹غزلی از »للمختاری«ه ذیل شود کای اکتفا میبه ذکر نمونهاز این رو،

: استاز سعدی

ابـر رفتـه بارانــد بـه خـاک تشـنه بــارانیهکـدارم بقـای عمـر چنـدانیامید از بخت مـی

ــد ولکــن صــبر مــی ــه بازآی ــدزمــان رفت ١گردد بهاری بـی زمسـتانیکه مستحصل نمیبای

)پ۱۹۱گ:سعدالهیج (

: اندسعدی به این صورت آمدههایاند، اما در چاپبه همین صورت ضبط شدهسعدالهی این دو بیت در جنگ . ١

ــد از بخــت مــی ــارانیدارم بقــای عمــر چنــدانی    امی ــاز آیــد بــه خــاک تشــنه ب ــر لطــف ب کــز اب

ـــبر می ـــیکن ص ـــد ول ـــه بازآی ـــان رفت ـــدزم گــردد بهــاری بــی زمســتانیکــه مســتخلص نمیبای

)۱۴۷: ب۱۳۸۵؛ همو، ۶۶۱-۶۶۰: الف۱۳۸۵ی، سعد(
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