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مقدمه ّ

ســرایش شــعر در قالــب قصــیده دارای پیشــینهای بــه نســبت دیــرین در تــاریر کهــن ایــران

بوده و بهرهجستن از قصیده برای بیان مضامینی چون مدح ،هجو ،حمد ،نعت ،وصف ،فخر
و  ...نیز همواره سنتی معمول ،مرسوم و مقبول در میان شـاعران ایـرانزمـین محسـوب شـده

است .چهبسا میتوان گفت قصیده دستکم تا پایان سدۀ ششم هجری ،پرکاربردترین قالـب

شعری بوده و فرهنگمردان سخنپرور ایرانـی چـون سـنایی نزنـوی ،خاقـانی شـروانی ،انـوری
ابیوردی و  ...توانمندانه یارای آن یافته بودند ادب پربار فارسی را با قصاید نغز و ناب خویش

ننایی دوچندان بخشند.

در سدۀ هفتم هجری و همزمان با آناز یورش خانمـانسـوز مغـوالن و در پـی آن حکومـت

طــوالنیمــدت جانشــینان چنگی ـزی از میــزان عنایــت بــه قصــیده و توجــه بــه قصــیدهســرایی
فروکاسته شد ،دیگر آن رنبت افزون به ایـن مقولـه در میـان سـخنسـرایان مشـاهده نگشـت و
این قالبهای شعری نزل و مثنوی بودند که در طریق محبوبیـت بـا برگرفتـه شـدن گـامهـای
بلند از سوی پرآوازگـانی چـون مولـوی ،سـعدی ،حـاف .و  ...گـوی سـبقت از قصـیده بربودنـد.

معالوصف ،این مهم را نباید بدان معنی پنداشت که زینپس دگر کسی در پی قصیدهسرایی

برنیام ــد ،زی ــرا کش ــتی قص ــیده هیچگ ــاه در دری ــای ژرف ش ــعر فارس ــی ب ــه گـــل ننشســـت و در

دورههـ ــای مختلـ ــف زمـ ــانی بـ ــه سـ ــبب حضـ ــور تـ ــاریخی نـ ــامآوران پـ ــیشگفتــــه و همچنــــین

پارسیسرایانی چون عطار ،ابنیمین ،جامی ،صائب تبریزی و  ...نا گزیر از آن شـد تـا خـود را از
لنگر انداختن در لنگرگاه انزوا و گوشنهنشینی وارهانـد .گفتنـی اسـت ،قصـیده حتـی در برخـی
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ادوار چون دورۀ بازگشت ادبی و بهویـهه در عصـر مشـروطیت فرصـت و یـارای آن یافـت تـا از نـو

جانی دوباره یابد و جایگاه پر فراز و رفعت پیشین خویش را کموبیش به دست آورد زیرا برخی
از شاعرانی که به مفاهیم نوین ناشی از رخنمونی تحوالت عصر جدید آ گـاهی داشـتند ،قالـب
قص ــیده را ب ــرای بی ــان ای ــنگون ــه مض ــامین ب ــه و نی ــک یافتن ــد .از میـــان آنـــان مـــیتـــوان بـــه

ملکالشعرای بهار بهمنزلۀ برجستهترین قصیدهسرای عهد اشاره داشت.

چنانکه پیشتر نیز گفته آمد ،بازار قصیدهسرایی از سدۀ هفتم هجری و قرنها پـس از آن

چندان که باید و شاید رونق نداشت و عطف توجه منظـومکننـدگان کـالم در کفـۀ تـرازو بیشـتر

به جانب قالبهایی چون نزل و مثنوی سنگینی مینمود .امیرعلیشیر نوایی سیاسـتمدار و

فرهنگمرد نامی سدۀ نهم هجری کـه در واپسـین دهـههـای حکومـت تیموریـان مـیزیسـت و
آثار منثور و منظوم بسیار به دو زبان ترکی (جغتایی) و فارسی از خود به یادگار نهـاد1نیـز بخـش

عمدهای از طبعآزماییهای شعری خویش را به پیروی از سنت رایج آن روزگـار در قالـبهـایی

چون نزل و مثنوی فرجام بخشید .با وجـود ایـن ،او رخصـت نـداد مـاه بخـت قصـیده بـه طـور

کامل در محاق افتد و با کشیدن کباده سنگین کاری سترگ به پردازش کالم و سرایش سخن

در این قالب هم دست یازید .این دفتر را کاری به قصاید ترکی نوایی نخواهـد بـود و سـطور آن
تنها به قصاید فارسی دهگانۀ وی اختصـاص خواهـد داشـت و امیـد اسـت از ایـن رهگـذر تـالش

چنــان بــه ثمــر نشــیند کــه مــانع از دســت شــدن قلــم در نرقــاب ســخن و لغــزش آن در آشــوبگاه

گفتار شود.

شایســته و بایســته یــادآوری اســت ،رکــنالــدین همــایونفــرخ کــه دیــوان فارســی نــوایی بــه

سعی و اهتمام او در ایران انتشار یافته ،در تعلیقاتی که بر کتاب یادشده نگاشت ،آورده است

که نوایی را تنها یک قصیدۀ فارسی به نام تحفهاالفکار بوده است 2.شماری از پهوهشگران نیز
 . 1در صفحات آتی مطالبی بهنسـبت مفصـل دربـارۀ شـرح احـوال نـوایی خواهـد آمـد .بـا وجـود ایـن ،بـرای آ گـاهی

افزونتر در اینبـاره بنگریـد بـه امیـر نعمتـی لیمـائی ،بررسـی زنـدگی سیاسـی و وا کـاوی کارنامـۀ علمـی ،فرهنگـی،
اجتماعی و اقتصادی امیرعلیشیر نوایی( ،تهران :وزارت امور خارجه و مشهد :دانشگاه فردوسی.)۹۳6۳ ،
 .2نــوایی ،امیرعلیشــیر ،دیــوان امیــر نظــامالــدین علــیشــیر نــوایی «فــانی» ،بــه اهتمــام رکــنالــدین همــایونفــرخ،
(تهران :اساطیر ،)۹۳38 ،ص.86

مقدمه \ ۳

اشتباه وی را تکرار داشتهاند 1،گویی علت این گمان نادرست آن بوده است کـه آنـان در رونـد

تحقیق ـات خــویش تنهــا بــه دیــوانی تکیــه کــردهانــد کــه همــایونفــرخ منتشــر داشــته اســت،
نســخهای کــه در آن تنهــا یــک قصــیده دیــده مــیشــود .از دیگــر ســوی ،پهوهنــدگانی کــه چنــین

باوری داشتهاند شـاید بـه دلیـل ناآشـنایی بـا زبـان ترکـی و یـا هـر دلیـل دیگـر از سـایر آثـار نـوایی
بهرهای نجستهاند زیرا او در تعـدادی از آنهـا و از جملـه در محا کمـهاللغتـین از قصـاید دهگانـۀ

خــویش یــاد کــرده اســت 2.ایــن قصـــاید دهگانــه را امیرعلــیشــیر نــوایی در دو مجموعــه مجـــزا
گردآوری کرد که نخسـتین آن را سـته ضـروریه نـام نهـاد و دربرگیرنـدۀ شـش قصـیده اسـت و آن

دومی را اسم به فصول اربعه معین داشت که دربردارندۀ چهار قصیده است.

در جهت گردآوری و تصحیح قصاید فارسـی نـوایی کـه در ایـن دفتـر همـۀ آنهـا بـه صـورت

یــکجــا بــه خواننــدگان دوســتدار ادب پیشــکش خواهــد شــد ،کنکــاش و تــالش بســیار صــورت

گرفت تا دسترسی به نسر خطی مرتبط میسر شود .شوربختانه کندوکاوها چندان که رهگشـا

بنماید مؤثر واقع نشد زیرا از یک سوی در آن دسته از نسخههای دسـتنوشـتۀ دواویـن و آثـار

نوایی که در کتابخانههای ایران موجود است به جز در دو نسخه ،کمتر اثری از قصاید فارسی

میتوان جسـت 3و از دیگـر سـوی ،امکـان دسـتیـابی بـه نسـخههـای خطـی مضـبور در دیگـر
نقار دنیا که گمان وجود قصاید فارسی نوایی در آنها مـیرفـت نیـز فـراهم نیامـد ،آن هـم بـه

دلیــل وجــود دشــواریهــایی کــه چگــونگی و چرایــی رخنمــودن آنهــا بــر اهــل تحقیــق چنــدان

پوشیده نیست .بدین روی ،راهکاری دیگـر بـه نهـن متبـادر شـد تـا شـاید بـا بـه کـار بسـتن آن
رؤیا ی انتشار کلیه قصاید فارسی نوایی در ایران محقق شود .برای نیـل بـه ایـن هـدف ،بنـا بـر

 .1بــه عنــوان نمونــه بنگریــد بــه :صــغریبــانو شــگفته، ،شــرح احــوال و آثــار فارســی امیرعلــیشــیر نــوایی مــتخلب بــه
فانی( ،تهران :الهدی ،)۹۳43 ،ص.۳00

 .2امیرعلیشیر نـوایی ،محا کمـةاللغتـین ،مقدمـه و تصـحیح و تحشـیه حسـین محمـدزاده صـدیق (تهـران :اختـر،
.)۹۳43

 .3شایسته و بایسته است یاد شود در یکی از این نسخهها که همان نسخۀ مورد اسـتناد رکـنالـدین همـایونفرخ
است ،تنها قصیدۀ تحفةاالفکار را میتوان دیـد و در آن دیگـر فقـط چهـار قصـیده را بـه صـورت کامـل بـا نـامهـای

روحالقــدس ،عـینالحیـات ،منهــاجالنجــات و قــوتالقلــوب مـیتــوان یافــت .گفتنـی اســت ،نســخۀ دســتنوشــتۀ
مورد اشاره با شماره  2499در کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران نگهداری میشود.
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آن قــرار گرفــت تــا از نســر گونــا گون انتشــار یافت ـۀ ایــن آثــار در ســه کشــور ایــران ،ازبکســتان و

افغانستان استفاده شود؛ امری که ا گرچه شاید چندان کافی و بسنده نمـینمـود ،امـا شـرور

الزم را بـرای رســیدن بــه هـدف نــایی تــدار مــیدیـد .از ایــن رهگــذر بـه ســه نســخه دگرســان و

متفــاوت دیــده افکنــده و از آنهــا بهــره برگرفتــه شــد .نخســت ،نســخهای کــه مطــابق بــا نســخۀ

منتشر شده در جلد بیستم مجموعۀ آثار امیرعلیشیر نوایی ،چاپ ازبکستان بـوده اسـت و در

تارنمــای کتابخان ـۀ ملــی امیرعلــیشــیر نــوایی تاشــکند بــه صــورت بــرخط م ـیشــد از آن ســود

جست1.دوم ،نسخهای که در کشور افغانستان منتشر شد و البته تنها قصاید شـشگانـۀ سـتۀ
ضروریه را شامل بـوده اسـت 2و سـوم ،دیـوان فارسـی امیـرعلـیشـیر نـوایی کـه در تهـران انتشـار
یافته است و تنها یک قصیده از قصاید ششگانۀ ستۀ ضروریه را در بر داشته است.
پیامد بهرهور شدن از نسر دستنوشته و منتشـرۀ یادشـده آن شـد کـه از مجمـوع قصـاید

دهگانــه ،پــنج قصــیده در ســه نســخه ،یــک قصــیده در دو نســخه و چهــار قصــیده تنهــا در یــک

نسخه در دسترس قـرار گیـرد .ا گـر چـه بـه هـی وجـه نمـیتـوان کاسـتیهـای احتمـالی ناشـی از

کمبود نسر برای تطبیق و تصحیح را انکار کرد ،اما رونما شدن اختالفات و افتراقـات گسـترده

در نسخههای منتشره و معدود نسـخههای خطـی نـاقب هویـدا داشـت کـه رونـد پـیشگرفتـه

میتواند تا اندازهای کارآمد باشد 3و نیز میتواند برای انتشار نسخهای کامل از قصاید فارسـی

نوایی آنهم با اند ترین اشکاالت احتمالی ،راهنما شود.

برای تصحیح این قصاید امکان آن نبـود کـه هیچیـک از نسـر را چونـان نسـخۀ اسـاس بـه

کار برد 4.همچنین ،به سبب محـدودیتهـای موجـود پـیشگفتـه میسـر نبـود کـه تنهـا بـه یـک
روش تصــحیح پایبنــدی نشــان داد .بنــابراین ،روش تصــحیح ،آمیختــهای شــد از شــیوههــای

 . 1نیازمند یادآوری است این نسخۀ به الفبای التین ازبکی است .جهت دسترسی نگاه کنید به:

http://navoi.natlib.uz

 .2عبـ ــدالعلی نـ ــوراحراری ،امیرعلـ ــیش ـــیر نـ ــوایی بـ ــهانضـ ــمام سـ ــته ضـ ــرورریه و ترجم ـ ـۀ خمس ـ ـةالمتحیـ ــرین و
محا کمةاللغتین (هرات :احراری.)۹۳6۳ ،

 .3دربارۀ چندگانگیهای موجود در نسر بهصورت پاورقی در متن تصحیحشده سخن بهمیان خواهد آمد.

 .4بــه جــز در تصــحیح قصــاید فصــول اربعــه کــه اســتفاده از تــکنســخۀ منتشــر شــده در ازبکســتان امــری نــا گزیز
مینمود.

