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ّمقدمه

کهــن ایــران ســرایش شــعر در قالــب قصــیده دارای پیشــینه ای بــه نســبت دیــرین در تــاریر 
بیان مضامینی چون مدح، هجو، حمد، نعت، وصف، فخر از قصیده برای  جستنبهره بوده و
ب شـده محسـوزمـین در میان شـاعران ایـران و مقبول مرسومهمواره سنتی معمول،  نیز و ...

گفتمی بسااست. چه پرکاربردترین قالـب  ،ششم هجری ۀسد پایان تا کمدستقصیده  توان 
چـون سـنایی نزنـوی، خاقـانی شـروانی، انـوری ایرانـی  پرورسخن مردان فرهنگشعری بوده و 
خویش  نابنغز و  قصایدفارسی را با پربار ادب توانمندانه یارای آن یافته بودند ابیوردی و ...  

 ی دوچندان بخشند.ننای
و در پـی آن حکومـت سـوز مغـوالن  با آناز یورش خانمـان هفتم هجری و همزمان ۀدر سد
ــه قصــیده و توجــه بــه قصــیدهزی یــمــدت جانشــینان چنگطــوالنی ســرایی از میــزان عنایــت ب

سـرایان مشـاهده نگشـت و در میـان سـخن به ایـن مقولـه دیگر آن رنبت افزونکاسته شد، فرو
که درعری نزل و مثنوی های شاین قالب گـام بودند  هـای طریق محبوبیـت بـا برگرفتـه شـدن 

گـوی سـبقت از قصـیده بر بودنـد.  بلند از سوی پرآوازگـانی چـون مولـوی، سـعدی، حـاف. و ... 
که زین معنیالوصف، این مهم را نباید بدان مع کسی در پی قصیده پنداشت  سرایی  پس دگر 

کشـــتی قصـــیده هیچگـــاه د ـــرا  ـــای برنیامـــد، زی ـــل ننشســـشـــعر فارســـی ژرف ر دری گ ـــه  و در ت ب
ــــام دوره ــــاریخی ن ــــه ســــبب حضــــور ت ــــف زمــــانی ب ــــیشهــــای مختل ــــین آوران پ گفتــــه و همچن
گزیر از آن شـدو ...  صائب تبریزیجامی،  ،یمینابن عطار، سرایانی چون پارسی از  خـود را تـا نا

گوشنهلنگرگاه در  لنگر انداختن گفتنـی اسـانزوا و  برخـی  حتـی درقصـیده  ،تنشینی وارهانـد.  
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از نـو  فرصـت و یـارای آن یافـت تـا ویـهه در عصـر مشـروطیت بازگشت ادبی و به ۀادوار چون دور
کم پیشین پر فراز و رفعت و جایگاه یابددوباره  جانی برخی  زیرا وبیش به دست آورد خویش را 
گـاهینمونی تحوالت عصر جدید  مفاهیم نوین ناشی از رخ که بهشاعرانی  از داشـتند، قالـب   آ

ـــن ـــان ای ـــرای بی ـــه  قصـــیده را ب ـــد مضـــامینگون ـــه و نیـــک یافتن ـــان مـــی .ب ـــان آن ـــه از می ـــوان ب ت
 سرای عهد اشاره داشت.ترین قصیدهبرجسته منزلۀالشعرای بهار به ملک

گفته آمد چنان ها پـس از آن هفتم هجری  و قرن ۀاز سد سراییبازار قصیده ،که پیشتر نیز 
که باید و شا کفـ رونق نداشت و عطف توجه منظـومید چندان  کـالم در  تـرازو بیشـتر  ۀکننـدگان 

شیر نوایی سیاسـتمدار و نمود. امیرعلیهایی چون نزل و مثنوی سنگینی میبه جانب قالب
کـه در واپسـین دهـهسدۀ نامی  مرد فرهنگ زیسـت و هـای حکومـت تیموریـان مـینهم هجری 

نیـز بخـش 1ی( و فارسی از خود به یادگار نهـاد)جغتای یآثار منثور و منظوم بسیار به دو زبان ترک
هـایی های شعری خویش را به پیروی از سنت رایج آن روزگـار در قالـبآزماییای از طبععمده

مـاه بخـت قصـیده بـه طـور  رخصـت نـداداو  ،چون نزل و مثنوی فرجام بخشید. با وجـود ایـن
کاری ست کباده سنگین  کشیدن  کالم و سرایش سخنکامل در محاق افتد و با   رگ به پردازش 

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

کــه مــانع از دســت شــدن قلــم در نرقــاب ســخن و  لغــزش آ ن در آشــوبگاه چنــان بــه ثمــر نشــیند 
 گفتار شود. 

کــه دیــوان فارســی نــوایی بــه الــدین همــایونرکــن ،شایســته و بایســته یــادآوری اســت فــرخ 
کتاب یادشده نگا ،سعی و اهتمام او در ایران انتشار یافته که بر  است شت، آورده در تعلیقاتی 

 نیز پهوهشگران شماری از 2االفکار بوده است.فارسی به نام تحفه ۀکه نوایی را تنها یک قصید
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

گـاهی نسـبت مفصـل دردر صفحات آتی مطالبی به . 1 بـارۀ شـرح احـوال نـوایی خواهـد آمـد. بـا وجـود ایـن، بـرای آ
کارنامـۀ علمـی، فرهنگـی، بـاره بنگریـد بـه امیـر نعمتـی لیمـائی، تر در این افزون کـاوی  بررسـی زنـدگی سیاسـی و وا

 (.۹۳6۳: دانشگاه فردوسی، ، )تهران: وزارت امور خارجه و مشهدشیر نواییاجتماعی و اقتصادی امیرعلی

، فــرخالــدین همــایون، بــه اهتمــام رکــن«فــانی»ر نــوایی شــیالــدین علــیدیــوان امیــر نظــام، شــیر . نــوایی، امیرعلی2
 .86(، ص۹۳38)تهران: اساطیر، 



 ۳  \مقدمه  

 

گمان نادرست آن گویی   1،انداشتباه وی را تکرار داشته کـه آنـان در رونـد است بوده علت این 
کــرده اتتحقیقــ اســت،  داشــتهمنتشــر  فــرخ همــایونکــه انــد خــویش تنهــا بــه دیــوانی تکیــه 
کــه در آن نســخه کــه چنــین  ،از دیگــر ســویشــود. تنهــا یــک قصــیده دیــده مــی ای  پهوهنــدگانی 
 نـواییو یـا هـر دلیـل دیگـر از سـایر آثـار  بـه دلیـل ناآشـنایی بـا زبـان ترکـیشـاید اند اشتهباوری د
کمـههـا و از جملـه در در تعـدادی از آناو  زیرااند ای نجستهبهره  ۀگانـاز قصـاید ده اللغتـینمحا

مجـــزا شـــیر نــوایی در دو مجموعــه گانــه را امیرعلــیایــن قصـــاید ده 2.اســت کـــردهخــویش یــاد 
که نخسـتین آن را  کرد  شـش قصـیده اسـت و آن  ۀنـام نهـاد و دربرگیرنـد سـته ضـروریهگردآوری 

که دربردارند فصول اربعهدومی را اسم به   .چهار قصیده است ۀمعین داشت 
کـه  در گردآوری و تصحیح قصاید فارسـی نـوایی  صـورت  بـه هـاآن ۀهمـ در ایـن دفتـرجهت 
 صــورتکنکــاش و تــالش بســیار  یشــکش خواهــد شــد،خواننــدگان دوســتدار ادب پبــه  جــایــک
که رهگشـا  . شوربختانهبه نسر خطی مرتبط میسر شودرسی تا دست گرفت کندوکاوها چندان 
و آثـار  نیـدواو ۀنوشـت دسـت یها در آن دسته از نسخه یسو کیاز  رایزواقع نشد  مؤثربنماید 
کتابخانه یینوا کمتر اثرموجود است به جز در دو نسخه رانیا یها که در   یفارس دیاز قصا ی، 
هـای خطـی مضـبور در دیگـر یـابی بـه نسـخه امکـان دسـت ،و از دیگـر سـوی 3جسـت توان یم

گمان وجود قصاید فارسی نوایی در آن که  بـه  نیـز فـراهم نیامـد، آن هـم رفـتها مـینقار دنیا 
کــه دلیــل وجــود دشــواری  چنــدانبــر اهــل تحقیــق هــا آن نمــودنچگــونگی و چرایــی رخهــایی 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

مــتخلب بــه  ر نــواییشــیامیرعلــی ته، ،شــرح احــوال و آثــار فارســیبــانو شــگف. بــه عنــوان نمونــه بنگریــد بــه: صــغری1
 .۳00(، ص۹۳43)تهران: الهدی، فانی، 

کمـة، نـوایی شیرامیرعلی. 2  )تهـران: اختـر، ح و تحشـیه حسـین محمـدزاده صـدیق، مقدمـه و تصـحیاللغتـینمحا
۹۳43). 

که همان نسخ نسخه نیاز ا یکیشود در  ادیاست  ستهیو با ستهیشا. 3  ونفرخیهمـا نیالـد مورد اسـتناد رکـن ۀها 
کامـ دهیفقـط چهـار قصـ گـریو در آن د دیـد توان یاالفکار را م ةتحف ۀدیاست، تنها قص  یهـا ل بـا نـامرا بـه صـورت 

گفتنــافــتی تــوان یالقلــوب مــ النجــات و قــوت منهــاج ات،یــالح نیالقــدس، عــ روح  ۀنوشــت دســت ۀاســت، نســخ ی. 
کتابخان 2499مورد اشاره با شماره    .  شود یم یو مرکز اسناد دانشگاه تهران نگهدار یمرکز ۀدر 



 و فصول اربعه هیسّته ضرور/    8

 

گون انتشــار یافتــ گونــا گرفــت تــا از نســر  کشــور ایــران، ازبکســتان و  ۀآن قــرار  ایــن آثــار در ســه 
کافی و بسنده نمـی ؛ستفاده شودافغانستان ا گرچه شاید چندان  که ا ر ونمـود، امـا شـرامری 

دگرســان و نســخه  ســه از ایــن رهگــذر بـه دیـد.رســیدن بــه هـدف نــایی تــدار  مــیبـرای  را الزم
کــه مطــابق بــا نســخنخســت، نســخه .شــدگرفتــه بربهــره  هــادیــده افکنــده و از آن متفــاوت  ۀای 

بـوده اسـت و در  ازبکستان، چاپ نوایی شیرآثار امیرعلی ۀمجموع بیستممنتشر شده در جلد 
کتابخانــ از آن ســود  شــدیمــ بــرخطبــه صــورت  تاشــکند شــیر نــواییملــی امیرعلــی ۀتارنمــای 

کشور افغانستان منتشر شد و البته تنها قصاید شـشدوم، نسخه1جست. که در   ۀسـت ۀگانـای 
کـه در تهـران انتشـار علـیو سـوم، دیـوان فارسـی امیـر 2را شامل بـوده اسـت روریهض شـیر نـوایی 

 را در بر داشته است.   ضروریه ۀست ۀگانو تنها یک قصیده از قصاید شش است یافته
کـه از مجمـوع قصـاید  ۀمنتشـرنوشته و  دستور شدن از نسر بهره پیامد یادشـده آن شـد 

قصــیده در دو نســخه و چهــار قصــیده تنهــا در یــک  یــکنســخه،  قصــیده در ســه پــنجگانــه، ده
گـر چـه بـه هـی  گیـرد. ا کاسـتیوجـه نمـی نسخه در دسترس قـرار  هـای احتمـالی ناشـی از تـوان 

کردکمبود نسر برای تطبیق و تصحیح  گسـترده  رونما شدن، اما را انکار  اختالفات و افتراقـات 
کـه  هویـداب های خطـی نـاق و معدود نسـخهمنتشره  هایهدر نسخ گرفتـه پـیش رونـدداشـت 
کارآمد باشدتواند تا اندازهمی کامل از قصاید فارسـی برای انتشار نسخه تواندنیز می و 3ای  ای 

 شود.  اشکاالت احتمالی، راهنما ترینهم با اند نوایی آن
کـه هیچ  بـهاسـاس  ۀرا چونـان نسـخ نسـر یـک ازبرای تصحیح این قصاید امکان آن نبـود 

کـه تنهـا بـه یـک پـیش هـای موجـودبه سبب محـدودیت ،همچنین 4.برد کار گفتـه میسـر نبـود 
هــای از شــیوه شــد ایآمیختــه ،روش تصــحیح ،روش تصــحیح پایبنــدی نشــان داد. بنــابراین
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ــــی2 ــــوراحراری، امیرعل ــــدالعلی ن ــــه. عب ــــوایی ب ــــرینةخمســــ ۀانضــــمام ســــته ضــــرورریه و ترجمــــشــــیر ن و  المتحی
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 .میان خواهد آمدشده سخن بهصورت پاورقی در متن تصحیحهای موجود در نسر بهچندگانگی ۀ. دربار3
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