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Abstract 

Mohammad RezāKhabushāni, also known as Naw'i Khabushāni (970- 1019 AH), a famous 

poet in tenth century and the beginning of the eleventh century, was one of the indisputable 

masters of Persian literature in Indian peninsula.The poetry of his poems was published in 

1374 by Amir-Hossein Zākerzādeh and the efforts of Ahmad Karami by Mā publication in 

Tehran. In this print, there are many shortcomings, distortions, weaknesses, and mistakes that 

often result from possible defects in handwriting or bad readiness and timeliness. These same 

factors have reduced the accuracy of this print and the poetry’s Naw'i that go away from the 

accuracy and eloquence.With the help of the older and more authoritative handwritten copies 

of the Divān, some of the mistakes in the poet’s poem can be corrected and revised.This 

research is a critical analysis and survey and checking of some of his poems, in which the 

writers criticized the abundance of his verses by holding two handwritten copies of the court 

of this poet and comparing it with the text of the Divan And have concluded that the current 

edition of the Divān has been taken without the use of scientific methods of correction and in 

no way worthy and deserving of this poet is not capable. 
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 دیوان موالنا نوعی خبوشانیبررسی و تحلیل انتقادی 

*پناهیمحمدمصطفیرسالت

**پورحسينقربان

 چكیده

ساریندد  مهارور و    ،ق( 0900-079معروف به موالنا نوعی خبوشاانی    ،محمدرضا نوعی
آور سد  دهم و چدد سال آغازنن سد  نازدهم و یز یستادین مسامم زباان و یدف رارسای     نام

تصحیح یمیرحساین ایرارزیدو و    ش به 0771در سال  قار  هدد یست. دنوین یشعارش  در شبه
چاپ رسیدو یسات. در ینان چااپ،      همت ینتهاریت ما در تررین به روشش یحمد ررمی به به

و خطاهاا  بسایار  ریو نارتاه راه غا باای ناشای یز ن ا          ،ها، تحرنفات، تصحیفات راستی
 یست یست. همین عویمل باعث شدو حدقتی مصح ها نا بدخوینی و رم نونس یحتما ی دست

شعر نوعی یز درساتی و روینای بسایار دور ناا     یز میزین صحت و یعتبار ینن چاپ راسته و 
تاوین برخای یز    مای  یناوع  ویننا دتر و معتبرتر  ها  ررن سنون نار  دست به .معدی شود بی

ها  موجود در دنوین شاعر ری یصالح و تصاحیح رارد. ینان ها وهش بررسای و       نادرستی
دیشاتن دو   هاا  و  یسات راه ننارنادبان باا دردسات       ی  یز سارودو  تحمیل ینت اد  هاارو 

نوین یبیات رریوینای یز  ینن شاعر و مطاب ت و م انسة آن با متن چاهی د وینندنونس یز  دست
 موالناا  ویننا دیند ره چاپ رداونی   و به ینن نتیجه رسیدو  و  ری تصحیح ینت اد  رردو وینند
و  یسات  هاا  عممای تصاحیح ینجاام بررتاه      هاا و روش  بیار  یز شایوو   بدون بررو ینوع
 وجه شانسته و بانستة ینن شاعر توینا نیست. هیچ به
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 مه. مقد1

و... یسات راه    ،هاا  عا ماان، حمیماان، شااعرین     ترنن میریث ررهدنی ما آثار و نوشاته  مرم
د یال   ینان میاریث یرجمداد باه     ،دننر دست ما رسیدو یست. یزسو  نوشت به صورت دست به

و... خاا ی نیسات و    ،نوشاتنی و  اویزم و تویبان آن یز تصاحیف، تحرناف، یرتاادبی       دست
هربوناه تح یاق و    چریراه  ؛ساازد  هاا ری ضارور  مای    هاست ره تصحیح و تح یق آن همین

باشاد راه یز تصاحیفات و     تأمال  قابال  تویناد یساتویر و   باو مای  ه وهش بر بدیاد ینن متون آن
نمای یز   ،رو تر باشادد. یزینان   شمل یو یة خود نزدنک حد یممان هیریسته شدو و به تحرنفات تا

نوشات   ونا و در ینان صاد ساال یخیار تصاحیح و تح یاق متاون دسات          ها  عممی به یدهزم
هاا و شارینو و    رن تصحیح متاون و شایوو   ،صورت عممی و ینت اد  یست. به همین دالنل به

هداوز   ،هماه  ها نوشته شدو یست. باینن ها قریربررته و در ینن رن رتاف  ویزم آن مورده وهش
نوشته باقی ماندو و تصحیح نهادو یسات. متاون بسایار       تدسصورت  بهبسیار  یز متون ما 

 چداان  همیعتماد  ندیرند و   قابل یند، چاپ درخور و و نهر نارته  هست ره هرچدد چاپ شدو
عممی تصحیح و ونارینش ردداد   صورت  بهها ری  هانی هستدد ره آن ینتظار روشش و همت در

شاعر رارسای    مداد  یرزشین بذیرند. نمی یز ینن اخانر بر ه وهشین و دیر دوستو دریختیار 
یسات راه    ،آور و توینا  سبک هداد   شاعر نام ،یخبوشان ینوع موالنا وینندهدد قار   شبهدر 

یول باری  مطا عاه و بررسای شاعر و زباان       ها  مست ل رریوین مدبعای دسات   بر یرزش عالوو
 هدد یست.قار   شبهرارسی در 

قرنحاة   یز شااعرین خاوش   ،ق( 0900-079نوعی خبوشاانی   به  معروف ،مال محمدرضا
یز زنادبی و شارح یحاویل و آثاار      تر بیشبری  آباهی   قرن دهم و یوینل قرن نازدهم یست

؛ 170 ،6 : ج0750 ؛ صااافا570-576، 7 : ج0070 بدنرنااد بااه عبااادی باقی نراونااد     ،و 
 .  «(نوعی خبوشانی»انل  :0776 حجتی

ری  ن ناوعی خبوشاانی  هدر و شایو  بیاا   مؤ فان یدبی و تارنخی نونسان و ت رنبای همة تذررو
باه   خاناه  مای تاذرر   یزجمماه صااح     ؛یناد  ستانش و نبوغ و  ری در شعر خاطرنهان راردو 

دینای   شااعر  مرغاوف و نمتاه   »دو و یو ری رار یعتاریف   ،درم اام ناک شااعر    ،عظمت نوعی
(. 861: 0751 ی زماانی قزوندای   رخر« زناد  یسموف دینسته ره یرثر یشعارش ناخدی بر دل می به

بار مراارت    ،یش ری چدد ساال هاس یز وراات و  نناشاته     ره تذررو ،ی عاش ین عرراتمؤ ف 
نراال بمهان نزیرات و    »و باا تعاابیر    رداد  میمانه تأرید  نوعی در تأ یف آثار برین ةی عاد روق
و  ،«سویر میادین رریان وساین بالغات و معاانی     »، «دینی نخل حدن ة  طارت و نمته»، «جوینی
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(. نونسادد   1601، 7 : ج0710  یوحد  بمیاانی د رد میستانش درخهانی یز و  « ی زمان یممح»
نفایس و   درخصاو  طبان بمداد و یبیاات     هفات یقمایم  در  ،یمین یحمد ریز  ،و  عصر  هم
در  طف طبن و حدّت ررام یتصااف   »نوعی ستانش خود ری چدین یبریز دیشته یست:  هسدد دل

 آوناز  دلدیدو و یشاعار   رونی می بونة عباریت تازو سرخ دیشته و همویرو چرر  معانی ری به بل
ناوعی ری  رااروین هداد   رتااف   مؤ اف (. 797، 8 تا: ج  ریز  بی« رسانیدو... مدصة ظرور می به

ردد ره به ینویع ساخن قاادر باودو و یشاعار یو ری      می معرریبیان  شاعر  هریحساس و خوش
و عاار  یز ترریباات زشات  فظای و تع یادیت معداو  دینساته یسات          ،نهاین  دل ،نغز روین

 (.0170، 8 : ج0750 معانی  بمچین
طعاه، ترجیان   شامل قصیدو، ق نوعی یشعار رمیاتها  تارنخی  ها و رتاف طبق بفتة تذررو

: 0751 رخری زماانی قزوندای  هزیر بیت یست   و مثدو  حدود چرار ،و ترری ، غزل، رباعی
 (.116، 6 : ج0750 صفا؛ 859
 

 . ضرورت تحقیق2

. نیسات ضرورت تصحیح عممی و ینت اد  متون یدبی بار یهال عمام و یدف هوشایدو     یمروزو 
عممی و ینت ااد  در روزباار ماا    ها  شانانی ره رن تصحیح  هیهررتبه  باتوجه ،دننر یزسو 

بیر  درست یز قویعد ینن دیناش   نونس با بررو رود تصحیح متون دست نارته یست، ینتظار می
صاورت   باه دوباارو   یسات   بیر  یز ینن قویعد چاپ شادو  ینجام بنیرد و متونی ره بدون بررو

یدبی باند موردتوجه ی  ره در ن د و تصحیح آثار و متون  نمته»د. شوعممی و ینت اد  تصحیح 
عمات   هاسات؛ زناری متاون یدبای باه      یهل زبان باشد تصحیحات مجدد نا تجدند تصاحیح آن 
 هارو    مانال « ها  رریوین شدو یسات  یست بال عموم یهل زبان درطول تارنخ دچار دبربونی

عدوین تصاحیح دیرد،   یست ینجام شدو نوعی دنوینهرچدد چاهی ره در ینرین یز (. 701: 0750
ها  درست و عممی تصاحیح یز   ش رو بیر  یز عممی و ینت اد  نیست و بدون بررو تصحیح

روشای،   د یال بای   باه  ،بارینن  نونسی متأخر و ناق  ینجاام بررتاه یسات. یرازون     رو  دست
موردیساتفادو حاصال راار هار یز      ناونس   و نیز عی  و ینریدها  دسات  ،دقتی خوینی، رم غمو

تدرا خوینددبان عاد  راه   رنز و درشت شدو یست ره نه و تصحیفات ،ها ها، بدخوینی یرتادبی
رهاند. وجود ینان   ریهه می ردد نا به بی رو می یهل رن ری در درک شعر نوعی با دشویر  روبه

ری برهانااة  نااوعی دنااوینو ینت اااد  یز  ،یغااالو و یشااتباهات رااریوین تصااحیحی تااازو، مااد ح
 سازد. ها  عممی تصحیح ضرور  می شیووبیر  یز  تر با بررو تر و یصیل ها  ررن نونس دست
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 . پیشینة تحقیق3

هداد جاننااو ویال و   قاار    شابه ون و در  ره نوعی در تارنخ یدبیات رارسی و به ینن باوجود
ین بسایار  دیشاته یسات،    دیر دوسات ی  دیرد و شعرش در ینارین و هددوساتان    شانسته

سدنی نا ساربی نهادو    پبرخالف دننر شاعرین مراجر به هدد دنوینش در هددوستان چا
زناااد  یز دنااوین و  در یناارین و جرااان موجااود نیساات  طاایهااا  خ یساات و نسااخه

 (.  571، 8 : ج0170 ؛ رنو171-177، 6 ج :0710  درینتی
بار در ینرین یمیرحسین ایررزیدو با م دمة روتاو محایو طباطباانی    یو ین ری ینن شاعر دنوین

. دربار  ینن چاپ در بخاش دننار   اندچاپ رس ش به 0771روشش ینتهاریت ما در سال  و به
ساوز و بادیز   مثدو   ،نوعی شدو تر بیشباعث محبوبیت  چه آنبونیم. یما  تفصیل سخن می به
تاوجری   قصاند و غز یات ینن شاعر بای  ره به یست یوست ره ینن یمر سب  شدونامة  ساقیو 

ها  رریوینی در سریسر دنیاا موجاود یسات و م ااالت و رتا        شود. یز ینن دو مثدو  نسخه
ی  مبساوو و مفصال     باا م دماه   سوز و بادیز بسیار  درمورد آن نوشته شدو یست. مثدو  

 0711همت بدیااد ررهداا ینارین در ساال      یمیرحسین عابد  به ری دربار  نوعی و آنین ستی(
بدنرناد باه    ،مثداو  ود یز ینان  ها  موج دربار  نسخه تر بیشدو یست  بری  آباهی ررچاپ 
باا   خبوشاانی  ناوعی  موالناا  رمیاات تصاحیح ینت ااد     چدین هم(. 8086، 1 : ج0760 مدزو 

 0705ینتهااریت دینهاناو راشاان در ساال      ریهور و هممارین  م دمه و تعمی ات حسین قربان
 یدو یست.انچاپ رس به
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 شود. ره دریدیمه آوردو می چددنن نمتة مرم بفتدی یست نوعی دنویندرباف شیو  تصحیح 

 

ایمعتبرهنویستوجهیبهضبطدستشيوةتصحيحوبینبودنمشخص9.2
ناونس یسااس    بر تعیین دسات    مبدیی یشارو و نهانهبونه  بفتار مصحح هیچ در م دمه و هیش

هاا ساخدی    و شایو  یساتفادو یزآن   ها نونس یعتبار دستخورد و درباف یهمیت و  چهم نمی به
موردیستفاد  مصحح متأخر یست و یصا ت چدادینی نادیرد و    نونس  دستمیان نیامدو یست.  به
و ها ره ارر آن ررته در تصحیح یساتفادو نهادو یسات     نونس رسد یز همة ینن دست نظر می به

و  ،هاا، یجترااد   بادل  جاد ، ارار نساخه   ی  یز م ابمة  همیت هیچ نهانهی جز مویرد  نادر و رم
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 نساخ مماک و   ماذرور  ناونس معتبار    یز دو دسات  ،بارآن  خورد. عالوو چهم نمی یستدباو به
ها  ینن دو نسخه به هاورقی مدت ال شادو ناا     مویرد ضبو تر بیشمجمس( یستفادو نهدو و در 

 یصالی ارر نهدو یست.
 

هانداشتنتعليقاتیافهرست4.2
ونا و درباار  متاونی     باه  ؛تصحیح عممی و ینت اد  نمی یرزودن تعمی ات یسات ها   یز بانسته
و یرازودن   ،بهاانی  بارو  ،یناد و نیازمداد توضایح     راه هار یز یبراام و ینراام     نوعی دنوینماندد 

و  ،ها  بونابون و رارآمد  رررسات یعاالم،  غاات، ترریباات، رداناات، تممیحاات       رررست
 دناوین سازد؛ دو ون بی بسیار مرم ره چاپ  ر آسان میره رار مح  ان ری بسیایست یشاریت( 

 بررو یست. ها بی نوعی یز هردو  آن


نویسودیگراشعاردرهردستهانکردنتعدادغزلخصمش9.2
ها ناا قصااند و دننار یشاعار در      ی  به تعدید غزل هیچ یشارو نوعی دنویندر م دمه نا در متن 

هار غازل ناا قصایدو در رادیم      راه   دربار  ینن ،چدین همها نهدو یست.  نونس هرنک یز دست
میاان   هیچ ساخدی باه   ،نونس نبودو، جز در مویرد  معدود نونس بودو و در ردیم دست دست

 .نیامدو یست
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ة ماسات.  ها  تح یق در یدف بذشات  ترنن عرصه تصحیح ینت اد  و یحیا  متون نمی یز مرم
یند. با تالش ینن مح  اان بسایار  یز    ی  به ینن یمر هردیخته مح  ان برجسته ،درطی قرن یخیر

یسات. نهار ینان     ی  عممی و ینت اد  تصحیح و مدتهار شادو    شیوو بذشته به مدد یرزشمتون 
یعتمااد  باری      قابال  بخش موج  شدو یست تا زمیداة  شمل خرسددردددو و رضانت متون به
یناد   تح ی ات رریهم شود. یما بسیار  یز آثار بذشتة یدف رارسی به طبن ینت اد  نرسایدو سانر 

هانی ره به تصحیح عممای و ینت ااد     و به تصحیح عممی و ینت اد  نیاز دیرند. نمی یز دنوین
یمیرحساین ایرارزیدو    ری خبوشاانی  ناوعی  موالنا دنوینیست.  خبوشانی نوعیدنوین دیرد نیاز 

صافحه   711همات ینتهااریت ماا در     روشش یحمد ررمی به و به یست ور تصحیح و بردآ
وجاود یغاالو و یشاتباهات رریوینای     ه جا متو دناوین طبن رسیدو یست، یما با مطا عة دقیاق   به

هاا و تحرنفاات و تصاحیفات و خطاهاا       شونم. راستی درزمیدة تصحیح برخی یز یبیات می
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موردیساتفاد    نونس اشی یز ن   یحتما ی دستبسیار  در ینن چاپ ریو نارته یست ره غا بای ن
هاا  چااهی یز میازین صاحت و      هاا و غماو   ره رریوینی خطاخوینی یزآن مصحح یست؛ بذشته

بریساس نساخة ناقصای یسات     تر بیشها  ینن چاپ  یعتبار ینن چاپ راسته یست. یرثر ضبو
و قسامتی یز میاناة آن    ،ینجاام  ،رتابات شادو و آغااز    سیزدهم ره نزد مصحح بودو و در قرن

هاا  نسابتای رامال و     ره نسخه ،«مجمس»و « ممک»ها   ها  صحیح نسخه یرتادبی دیرد. ضبو
  برخوردیر یسات و دو قارن قبال یز آن رتابات     تر بیشنسخة مصحح یز یعتبار  در م انسه با

 یعت ااد  به هاورقی مدت ل و در بسیار  یز ماویرد یز ارار آن خاوددیر  شادو یسات. باه       ،شدو
مغهوش شمل بررته ره حتای  صورت  بهزدو و  بسیار شتاف نوعی دنوینتصحیح  ،ننارندبان

 یست. نمردوها  خود بازننر   ضبو نک بار هم در ححمص
و نیاز   ،د یل بدنونسی، بدخوینی، بدشادو   ره یز آثار هیهیدیان برجا  ماندو به هانی  نسخه

هاست راه تصاحیح    یند و همین موو غ ،خطاها  اهدی راتبان شامل ینویع تصحیف، تحرنف
شرینو الزم ری ندیشاته   حسازد؛ بنذرنم ره یبر مصح ها ری ضرور  می  عممی و ینت اد  نسخه

دهد راه خاود    ها ری به تصحیح خود ریو می  تدرا بسیار  یز خطاها  موجود در نسخه نه ،باشد
ها  نمونة آشمار  یز ینن تصحیحیرزیند.  ها می ی  برآن نیز بریثر بدخوینی و بدررمی یغالو تازو

د یال   موردیساتفادو و هام باه    باودن نساخة    د یال مغماوو   یست ره هم باه ی نوع دنوینتصحیح 
هانی راه بسایار     ها و تصحیف ها هر یز غمو و تصحیف شدو یست؛ غمو ها و بدخوینی دقتی بی

 توین یصالح ررد. ها می  خوینی نسخه تر و درست ها  یصیل  ها ری با مریجعه به نسخه یز آن
 

 نوعی دیوانهای مورداستفادة ما در تصحیح  نسخه معرفی. 6

وموزةملیملکتهرانخانهکتابنسخۀخطی9.1
ینان   شود و حااو     میدیر ننهو موز  ممی ممک  خانه رتافدر  0/6600شمار   ینن نسخه به
آغااز   ؛تخما  ناوعی  ترتیا  ترجای باا     بدد، مثدو ، غز یات به قصاند، ترجین مطا   یست:

تهده سر تا ها  من/ صد حسین رهاته در هار بوشاة صاحری       نسخه: رربال  عه م و   
 ؛ینجام نسخه: نوعی ش  عید و طبن ما دندو سرور/ باناد باه چاریغ روز در خاناة راور      ؛من

 ؛راغذ: ترمة سامرقدد   ؛00تارنخ رتابت نسخه: قرن خ  رات : نامه ؛خو: نستعمیق خوش
(. ینان نساخه   000، 01 ج :0700 ساطر   درینتای   شاانزدو بار    099 ی ، جمد: میهن قراوو 

 یست ره تااردون شداساانی شادو و تاا     نوعی یاتمر یزترنن و معتبرترنن نسخة موجود  یصیل
 حد زناد  یز تصررات راتبان مصون ماندو یست.
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مجلسشورایاسالمیخانۀکتابنسخۀخطی4.1
شاود. در      مای دیر نناه مجمس شوری  یسالمی  خانة رتافدر  س 719شمار   ینن نسخه به

 ناماه  سااقی ره  یست و رباعیات ،ینجام نسخه یرتادبی وجود دیرد و حاو  قصاند، غز یات
برمای راه دیشات بمبال      ةسحر ز نا در ینن نسخه ناق  آمدو یست. آغاز:  سوز و بدیزو 

بیار   ناد تاو شا    ها/ به خانه میهیر  ینجام: تونی یو ین؛ دمیدش یز مد ار می زیر/ سپدد آبمه بر
تارنخ رتابات: قارن   ؛ رات : نامهخ  ؛سطر  هانزدوبر  001، خو: نستعمیق رنز؛ ها هیمانه

راه ینان نساخه دو قارن بعاد       جمد: تیماج آ با ونی. بااوجودینن ؛ ، مجدول با دو سر وح7؛
ی   ساخه دهاد راه یز رو  ماادر ن    ها  آن نهان مای  ضبو یست، نسخة قبمی یستدساخ شدو

 ننارش درآمدو یست. به

 

 نوعی دیوانیافته به  های راه . خطاها و نادرستی7

چااهی   دناوین ره به  بررسی ردیم هانی یز خطاها و تصحیفاتی ری روشیم تا نمونه جا می در ینن
شاویهد شاعر  در   باه   باتوجه ،ها ری و درست آن یست نوعی ریو نارته و شعر یو ری آسی  زدو

هاا    هاا، تحرنفاات، ینتخااف ضابو     دننر بیاورنم. ینن خطاها شامل خطاخوینیآثار شاعرین 
شاود راه باه     و... می ،ها، یضارات یشتباو و نامداس ، خطاها  تانپی، یختالالت وزنی، یرتادبی

 ردیم. هانی یشارو می نمونه

 یست دال رنجه مباش بر ینن  عهق مدصور

 

 نیسات  نای  رساوی ه شانستة حوصم تداهر  

 .(001: 0771 خبوشانی نوعی  

تار و باا مریجعاه     ی دقیاق تأممبونه خویند و معدی ررد، یما با  شاند بتوین مصرع یول ری ینن
عهااق، »تاار  ر( صااورت درساات17 ( و مجمااس  باار 091 هااا  ممااک    بااه نسااخه
نابد. در مصرع دوم مهاخ  یسات راه     یست ره بیت با آن معدا  زنباتر  می« مدصوربزنن

یست راه در  « حوصمه تُدُک»بیت ری یز روینی یندیخته و صورت صحیح « حوصمه تدا»ترری  
حوصامه یز ترریبااتی یسات راه در شاعر دننار        ها  ممک و مجمس آمدو یست. تُدُاک  نسخه

 شاعرین سبک هدد  هم وجود دیرد:

 ق همه خاار مصمه و دشت تع حو دل تُدُک

 

 نااا رف یناان آبمااه ری چدااد تااوین آزردن  

 .(0816، 8 : ج0717  بیدل دهمو  
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 ری تمریر رردو یست:« تَدا»به « تُدک»در جا  دننر  تصحیف  ححمص

 تاار یز ارّو درناا  نااه مااا تداااباایم و  آرتااا

 

 نیم غمو ونن ره مهرور دو عا م به سخا 

 .(001: 0771  نوعی خبوشانی 

آناد و وزن شاعر ری خاریف راردو یسات.       یصالی با ساختار بیت جاور درنمای  « مانه تَدا»
ر( یست. ینن تعبیار  50 ( و مجمس  بر 061 ها  ممک     در نسخه« مانه تُدُک»درست آن 

 شود: ورور نارت می هرراربرد در شعر شاعرین به

 ینصااف  یز یند مانه کدُتُ خمق ره بس ز

 

 ری ردعاان  مااو  ننیرناد  قما   سایم  به 

 .(709، 0 : ج0756  صائ  تبرنز  

 ماناه  مغاز هار تُدُاک    ز جذف معدی بی

 

 تان نادهم راار رررباا نمادم     به ندا  

 .(007: 0750  رمیم همدینی 

 سات  هاا  زیر جموو مادند  ست  خاردر 

 

 ماسات  خاربسات دینار    ررد دوربل  

 .(07: 0771  نوعی خبوشانی 

یخاالل در وزن معدای درساتی     بار  نماناد و عاالوو   شادو مای    بیت به ینن شمل تحرناف 
 ( و مجماس  بار   07 هاا  مماک      ره در نساخه « دوربرد»و « خاربست»هذنرد، یما  نمی
چه یز خاربداان و خارخالشاه    آنمعدی  خوین یست. خاربست به پ( آمدو با رضا  بیت هم19

ی  یست راه   ( ویژوآنددریجو یمثال آن بر برد دنویر و باغ و رهت بری  حفاظت آن رروبرند  
 قریربررته یست:مانة مضامین زنبا  در شعر شاعرین روینی زناد  دیرد و بارها دست

 به برد دند  خود خاربستی یز ما و راردم  

 

 ره نه خیال تو بیرون رود نه خویف درآند 

 .(108: 0717  یمیرخسرو دهمو  

 به چداین ز اف و رخ آنای    سانة بیدیردر 

 

 یز سااانه باال یر بیااد برآنااد دهاادساادبل  

 .(060: 0771  نوعی خبوشانی 

هاا    خاوف بمماه درساتی ندیرناد و یز نموناه     در ینن بیت معدای  « دهد»و « سانة بیدیر»
باه   باتوجاه  ،یسات. صاورت درسات بیات     ینوع دنوینننیز تحرنف و بدخوینی در ی شنفت
در سانة بیاد یر باه چداین ز اف و رخ     » ،پ(67 ( و مجمس  بر 079 ها  ممک    نسخه

یسات راه هام معدای ری روشان سااخته و هام        « آنی/ سدبل دمد یز سانه بال یز بیاد برآناد   
 ونهر  زنبا به سخن بخهیدو یست.  ف
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 چاین  بار   نای آف دل  بسیار آتش و خو

 

 ره مصر حوصمه در نیل غم شداور شاد  

 (068: 0771  نوعی خبوشانی 

« بسایار . »مهامل دیرد   حااظ معداانی    حاظ وزنی و هم یز مصرع یول بدنن شمل هم یز
بوناه   باند ینان  یست و دررل مصرع« آتش خونی»تحرنف « آتش و خونی»و « بیار»تحرنف 

آتاش خاونی و آف دل بار     بیاار »ر( آمادو:  67 ( و مجمس  بر 070 باشد ره در ممک   
 ترری  آتش خونی یستعارو یز شریف یست.«. چین

 یز سخدم چون حدنث شاوق  خانه چو شد بت

 

 شاای آورد مااو یز دل هجااوم باار  اا  خااا    

 .(056: 0771  نوعی خبوشانی 

 ناوعی  ناوین د یننیز تحرناف و بادخوینی مصاحح    ها  شنفت ینن بیت نیز یز نمونه
وزن ری یز یساتویر    ،برآن خوین یست؛ عالوو با رضا  بیت ناهم« خانه چو شد بت»یست. 

( 070 ها  مماک     در نسخه« تبخا ه جوشد»یحتمال بسیار زناد تصحیف  یندیخته و به
بالغای   حااظ   تار و هام یز    حاظ معدانی درست پ( یست ره هم یز58 و مجمس  بر 

تصونر زنبانی به بیت بخهیدو یست. در جا  دننر  مجاددیی چداین تحرنفای ری ینجاام     
 دیدو یست:

  بی ره تهدة هابوس درد آبماه نیسات  

 

 چه حا   خانة سریغ بتچیدی  عه ز جر 

 (010: 0771  نوعی خبوشانی 

یرازودو  یصالی با رضا  معدانی بیت تداس  ندیرد و بر یبراام بیات   « خانة سریغ بت»ترری  
 پ( آمادو 79 ( و مجماس  بار   061 ها  ممک    ره در نسخه« خا ة سریغ ت »یست، یما 

   دیرد.تر بیشدر مصرع یول تداس  «   »با رضا  تصونر  بیت و ویژ   یست

 نام  هی نه و بر خرمن یختر بار جذف را

 

 غماو  نایم  رباا   بااو  هدرونن ره در یخذ  

 .(010: 0771  نوعی خبوشانی 

مضامون  باه   باتوجاه یما بونه با مصرع نخست هیوند درستی ندیرد،   بدننمصرع دوم 
ونان راه در یخاذ هدار     »در شعر شاعرین سبک هدد  درست آن « راو و راهربا»موتیفی 

 بسدجید: با ینن بیت ر( یست.50 ( و مجمس  بر 061 ها  ممک    نسخه« رباهیم راو

 ناد  تا زراو و ررربا جذف محبت شد هد

 

 نای شاد ماری    وصل، رهبر ناتوینق  در طر 

 .(56: 0706 یصفرانی  یرسیر 
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 خات نر آبماه  یز دل خاون  قادم  ن ض بر ره بس

 

 رااردم بدخهاان   عال  ری بادنااه ینان  رناا  

 .(887: 0771  نوعی خبوشانی 

رااه در « ن ااش قاادم»معداای درساات و شاایوینی ناادیرد، یمااا بااا « ن ااض قاادم»بیاات بااا 
معداا  درساتی    یسات  پ( آمادو 18 ( و مجماس  بار   075 هاا  مماک      ناونس  دست
 :بسدجید با ینن بیت ها  شعر  سبک هدد  یست. هذنرد. ن ش قدم یز موتیف می

 به دست یز ز ف یو تا سر خاو دناویننی دیرم  

 

 چو رممم شمل زنجیر یست یز ن ش قدم هیادی  

 .(01: 0758  غدی رهمیر  

 نهاااان ری سااایاو شااا  ماااا روز

 

 نااام راااار خاااام هیماااه هرویناااة 

 .(757: 0771 خبوشانی نوعی  

ع االن در یماور دنیاانی و     معدای رام   یست به« بُمه»شد  ویژ   بمان بسیار تحرنف به« هیمه»
( ناا  ناماه   غات «  ی بُماه  ةرثرُ یهل ی جداا أ»معاش و نه در یمور آخرت ره در حدنث هم آمدو: 

هاا  مماک    ناونس  د ی باشد ره در دسات  معدی نادینی و سمیم مخفف بَمَه باز به« بَمه»تویند  می
  دیرد و تار  بایش تداسا   « هرویناه »ر( آمدو یست. بُمه نا بَمه باا  01 ( و مجمس  بر 11   

( یسات.  815، 0 ج تاا:   نیسابور  میادینی بای  « جرلُ مِن رِریشه»أی مثل معروف  نادآور ضرف
 نیز به ینن صفت هروینه یشارو رردو یست: مثدو موالنا در 

 چاو هرویناه شارر ری ناور دناد      هم

 

 نااد یحم انااه دررتاااد یز جااان باار  

 .(690: 0709  مو و  

 راه نهداساد   چداان  پانچه ربود آنترخ یز 

 

 زننااار سااوزشنااة زردم ز  غبااار بااو  

 .(700: 0771  نوعی خبوشانی 

« ساونش »خاوینی نادیرد و بادون شاک تصاحیف       رضا  معدانی بیات هام   با« سوزش»
یسات راه مصاحح یصاالی     پ( یست. مهاخ   0 ( و مجمس  بر 01 ها  ممک    نسخه

 در جا  دننر  باز دچار ینن بدخوینی شدو یست: چریره ؛دینسته یست معدی ویژو ری نمی

 درد من بار باه دم تیهاه نناارد ررهااد     

 

 بادیز  ی ماس شود خارو سوزشتاف ینن  

 .(777: 0771  نوعی خبوشانی 

رنازد   سونش یز مصدر سونیدن و ساانیدن رنزبای رمازیت ری بونداد راه یز دم ساوهان      
 :بسدجید با ینن بیت (.آنددریج 
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 ردد چو ساددین در مهات ساونش آهان    

 

 هاا ساددین   ردد به تی  چو سونش به زخم 

 .(111: 0758  سدانی 

نساخة مغماوو و غیرمعتبار  راه     باه   باتوجهصحح م ،ینوع دنوینشمار  یز  در یبیات بی
 هاا ری در ماتن ارار    و آن نامداس  ری یرجاح دینساته   باهیها  یشتباو و  دریختیار دیشته ضبو

ها  نسخ معتبر ممک و مجمس ری به هاورقی مدت ل نا یصالی ارار نماردو یسات.     رردو و ضبو
 :ستها نمونه یز

 نوساف  هچَ زنان جونا  تو چون ن  

 

 ری ریو وطان بر سر ردد یز شاوق سافر    

 .(79: 0771  نوعی خبوشانی 

« خااک وطان  »آند و درسات آن   با معدا  بیت جور درنمی« ریو وطن»مهخ  یست ره 
 ر( ارر شدو یست.80 ( و مجمس  بر 70 ها  ممک    یست ره در نسخه

 سادد  یهل تح یق به معریج هدینت نار 

 

 ری ناای سااا شاااهد تاارساادد در  تااا نبااو 

 .(70: 0771  نوعی خبوشانی 

تعبیار هررااربرد  در شاعر و یدف رارسای باودو، رضاا  بیات        « شاهد ترسانی»هرچدد 
پ( 79 ( و مجماس    77 هاا  مماک      یسات راه در نساخه   « شاهد یسرینی»خویهان 
و شااهد یسارینی یساتعارو یز     یسات  شابانه  سایر  معدای  باه عربای   دریساری  یست.  آمدو

وهوی  بیت با یشاارو باه معاریج هیاامبر و آناة شارنفة        یست و با حال محمد   ( حضرت
 (0:  یساری  « الْمَسْذَِِي الْحَذىَا َ لَلَذل الْمَسْذَِِي اصَىْ َذل     سُبْحَانَ الَّذِي  ََسْذىَب عَبَبْذِيلي لًَْ مذا   ذ َ      »

 .آند درمی جور

 بدج هروینه هیزآن خانه چه بونم ره چو 

 

 تااا آف مهاابک شاادو یز راااوش ن  اااف  

 .(19: 0771  نوعی خبوشانی 

« بدج ونرینة بی»معدی یستویر  ندیرد و درست آن « هروینه هی بدج»هیدیست ره تعبیر 
( 10 ها بدج وجود دیرد( در نسخ مماک     یشارو به ینن یعت اد عامیانه ره در ونرینه با 

ترتیا  دل عاشاق و    ر( آمدو یست. م صود یز خانه و راوش ن  اف به78 و مجمس  بر 
 م بان نارست.

 ابیا  عهاق  ی  تویم هوست شد جامه به تن بی

 

 نبااانی چدااد باار تااازو ز دساات تااوتااا راادم  

 .(087: 0771  نوعی خبوشانی 
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راه در  « دسات تاو   هارو باه »معدی درست و شیوینی ندیرد، یما با « تازو ز دست تو»بیت با 
« برنباان »تار و باا ویژ     پ( آمادو هماهداا  17 ( و مجمس  بار  009 ها  ممک    نسخه
 تر یست. متداس 

 ردو باز یسات  ناز  ره به رونش در صد می

 

 آن ناااربس مخماااور نرفتداااد هااان هیاااری 

 (078: 0771 خبوشانی نوعی  

در « هیاریمن »معدای درساتی نادیرد و تحرناف     « هیریهن»مهخ  یست ره مصرع دوم با 
 ر( یست.69 ( و مجمس  بر 007 ها  ممک    نسخه

 نااوعییسات نا ااة    خااریش ساارو جنار 

 

 ره بوش غیر هذنری  ینن سروش مبااد  

 .(058: 0771  نوعی خبوشانی 

معدی درستی نادیرد و باعاث یبراام در بیات      ساختار و« جنرخریش سرو»مصرع یول با 
( و 077 هاا  مماک      یست ره نسخه« جنرخریش سروشی»شدو یست. صورت درست 

 یند. پ( ارر رردو50 مجمس  بر 

 چهم و دل نوعی شود تا مظرر سیما  ریض

 

 بااش  ناا ر بای آنیداة  چو صبح صاادق و   هم 

 .(017: 0771  نوعی خبوشانی 

و رااربرد  « آنیداه و زناا  »یرتباو به  باتوجهتوجیه یست،   قابل «رنا»هرچدد معدی بیت با 
ینن مضمون موتیفی هربسامد در شعر شاعرین سبک هدد ، رضا  تصاونر  و یشاار  بیات    

ر( آمادو  57 ( و مجماس  بار   069 ها  ممک    نونس یست ره در دست« زنا»خویهان 
 بسدجید:با ینن بیت  یست.

 ریضای  خطی در دل        جا دیشت غم سبز

 

 ینن زنا ز آنیده زدودنام هماین باس    

 .(196: 0758  ریضی ریاضی 

 در تاو یسات  بر تدم هر مو  چون مد ار بمبل 

 

 بر بال دساتار ده اان خدادو دیرد خاار مان       

 .(881: 0771  نوعی خبوشانی 

بونه یبر غمو هم نباشد معدی و ساختار روین و شیوینی ندیرد، یما باناد    مصرع یول بدنن
( و مجماس  019 هاا  مماک      ره در نسخه« در نویست»تصحیف « در تو یست» بفت ره
ره خار من بر بمی ره بوشاة دساتار ده اان وجاود      ر( ارر شدو یست. م صود ینن17  بر 



 851   (پور حسين قربانو  پناهی محمدمصطفی رسالت)...  دیوان موالنابررسی و تحليل انتقادی 

آونختدد. ت ابل خار و بال دساتار    زند. ظاهریی رسم بودو بر بوشة دستار بل می دیرد خددو می
 رراربرد یست.در یشعار شاعرین سبک هدد  مضمونی ه

 .(571، 0 : ج0717  بیدل دهمو 

ها  تانپی ناشی یز ماشین تحرنر نا خطاا  چااپ حاروف راریوین      نوعی غمو دنویندر 
 شود: مهاهدو می

 رارد  سر ی  ز دندو و دل یشک و نا ه شبدم

 

 بل و باد براار یز آن بارم یسات    ره شبدم 

 .(06: 0771  نوعی خبوشانی 

 ر(: شبم ز دندو77 ( و مجمس  بر 08 ها  ممک    در نسخه

  رو دنادو یبار   خاناه  مینیست در شارع 

 

 رارد  نتوین نما ن ش نک ها  ره صد قبمه 

 .(087: 0771  نوعی خبوشانی 

 وَر  دندوپ(: 10 ( و مجمس  بر 001 ها  ممک    در نسخه

 بل دست شوقم با برنبان صمح دید ننرت

 

 چاک دل تا دیمن چاک برنباان تاازو شاد    

 رو  تاازو  بخت ها  نوزیشم دو نوعی رز  

 

 یختالو ارو باا خورشاید تاباان تاازو شاد      

 .(080: 0771  نوعی خبوشانی 

 ها  ر(: نمرت/ نویزش10 ( و مجمس  بر 005 ها  ممک    در نسخه

 مات  حهرم ره دیمن رر هرستشچه غم ز 

 

 آماد  هاوش  به جرم راردو و ناارردو هاردو    

 .(070: 0771  نوعی خبوشانی 

 یسات راه در  « هرساش »یحتماال زنااد خطاا  تاانپی یسات راه درسات آن         هرستش به
 ر( ارر شدو یست.69 ( و مجمس  بر 007 ها  ممک    نسخه

 ز رناا و باو  ظفار    رحمات نرال تااز   

 

 باار  به سر خوننمودو چون ر  بل ها  تا  

 .(788: 0771  نوعی خبوشانی 

هاا     معدی نیازو( نساخه    به« رُمحت»نیست خطا  نوشتن با ماشین تحرنر باشد ره دور 
آوردو یست، هرچدد بعید نیسات  « رحمت»صورت  به( ری ر8 ( و مجمس  بر 89 ممک   

 .باشد ححخوینی مص بدخوینی و غمو

 قدر ررصات ندیشات   دور رنج و عیش چون شمن آن

 

 

 

 خااار هااا تااا چهاام ویرااردن باال دسااتار بااود       
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دقتی مصحح و عدم باازننر    یز بی نهان نوعیدنوین ها  یشتباو در  ضبو قاریه و ردنف
 :ستها نمونهیز خورد.  چهم می در تصحیح و ضبو یبیات یست ره در ینن رتاف رریوین به

 بارنم  ا  دلتمدا سات   هار   عی رضا نو

 

 یوسات  رضاا  ن د مرید ما همه نذر  

 .(090: 0771  نوعی خبوشانی 

جاا  رضاا در    باه  ،یسات. بداابرینن  « و زید ،یعت اد، شاددید، باد، »ها  ماقبل ینن بیت  قاریه
پ( 70 ( و مجماس  بار   06 ها  مماک     ضبو شود ره در نسخه« مرید»بیت م طن باند 

 ینن دو نسخه ری به هاورقی بردو یست. جاست ره مصحح ضبو   آمدو یست. نمتة عجی  ینن

 یسات  رردار و جی  دل یز توبة شمسته هُ

 

 دبار  جازی  ینان   ره ها  خم نپذنرد جز 

 .(076: 0771  نوعی خبوشانی 

در ینان  « جازی  »جاا    به ،یست. بدابرینن« بارِ، برارِ، غبارِ، خارِ»قاریة یبیات قبمی ینن غزل 
ر( آمادو  56 ( و مجماس  بار   015 ها  مماک     ضبو شود ره در نسخه« نثارِ»بیت باند 

ینان دو نساخه ری ارار     جاست راه مصاحح حتای در هااورقی هام ضابو         یست. جا   ینن
 یست. نمردو

 یز قفل در رعبه بارو بار د ام یرتااد    

 

 تو مهاتاق  بازردو بازم به در  ی  می 

 .(008: 0771  نوعی خبوشانی 

در ینان   مصححها  ینن غزل هستدد، یما  قاریه« تماشا ِ، سیما ِ، چمیپا ِ، یرها ِ، هیما ِ»
شامل   پ( باه 70 ( و مجماس  بار   065 ها  مماک     ری ره در نسخه« بازِ»یشتباو  بیت به

 معدی باز( آمدو قاریه قریر دیدو یست.  به« وی ِ»

 تا چدد به طور آنم و دنادیر نبیادم  

 

 نبیادم نااز  جوندد  نور آنم و جاز   

 .(001: 0771  نوعی خبوشانی 

مصارع  باه   باتوجاه یست ره یبر خطا  تانپی نباشد،  نوعی نویند ینن بیت مطمن غز ی یز
باشاد؛  « ناار »جا  ناز  باند قاریه به ،پ(77 ( و مجمس  بر 059 ها  ممک    یول و نسخه

 یست.« بازیر، خرندیر، یغیار، نار»طورره قاریه در دننر یبیات  همان

 صد برار آمد و بنذشت و غم یو ننذیشت

 

 تااازو رداایم  باااد صاابا رااه دماااغی ز رو   

 .(801: 0771  نوعی خبوشانی 
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یشاتباو   به مصححیست، یما « جنر، هَر، سفر، تر»ها  یبیات قبل و بعد ینن غزل نوعی  قاریه
ر( 19 ( و مجماس  بار   071 هاا  مماک      ره در نساخه « باد سحر»جا    در ینن بیت به

 آمدو باد صبا ضبو رردو یست.

 ی  نا ه هردو یز جنر چاک باررمن 

 

 راو خاناة یراالک    سدنی به شیهاه  

 .(771: 0771  نوعی خبوشانی 

 ،ر(00 ( و مجماس  بار   67 ها  مماک     مصرع یول و با مریجعه به نسخهبه  باتوجه
یشاتباو در مصارع    باه  مصححند ره  ی ها  دوم بیت قاریه« بررمن و دررمن»شونم ره  متوجه می

 نظر وزنی دچار مهمل رردو یست. دو و بیت ری یزررضبو « رو»دوم 
ماثالی   ؛باو برخی یز یبیات دو بار و در دو جا ارر شادو یسات   نوعی دنویندر متن چاهی 

 موالنا در دو جا تمریر شدو یست: نامة ساقیینن یبیات یز 

 قاااای ی  دیور دیدرس  بیااااا سااااا 

 

 ناادرس  چو مارهم باه هار زخام رار      

 ره طبن یز شریف سخن بهت مسات  

 

 م شیهه بار  ا  شمسات   ی ز بدمستی 

 خریشی راه یز شیهاه بار  ا  رساد      

 

 هاام ساازد یز ح ااة شیهااه ماار هاام  

 یرااروز هیمانااه شااد  آتااشه  اابم راا  

 

 خا ااه تساابیح صااد دینااه شااد  ز تاا  

 .(818، 870: 0771  نوعی خبوشانی 

شود یختالالت وزنای   رریوین مهاهدو می نوعی دنوین ها  دننر  ره در نمی یز نادرستی
باا وزن شاعر    یسات  ضابو و ثبات شادو    ناوعی  دنوینبسیار  یز یبیاتی ره در یبیات یست. 

قادر وساین یسات راه      هاا  وزنای آن   خاوینی دیرد. دیمداة ینان نادرساتی     ناهماهدنی و ناهم
یصالی با وزن عروضی آشدانی نادیرد   مصححرسدد ره  بدنن نتیجه می نوعی دنوینخوینددبان 

 :ستها نمونه یز عمت ندیشتن بوش عروضی بسیار  یز یبیات ری یز وزن یندیخته یست. و به

 سو بس ره خون بل و بمبال رنخاتم  تو هر  بی

 

 آباااد چماان چااون رمبااة قصاااف شااد نزهاات 

 .(079: همان  

« بمبل و بال »درست نیست و یشمال دیرد و درست « خون بل و بمبل»مصرع نخست با 
 پ( آمدو یست.69 ( و مجمس  بر 005 ها  ممک    یست ره در نسخه

 جرسصورت   بههونان دل  ره مرحمه خوش آن

 

 زهااارو ساااریها  محمااال آرینداااد بااارچاااو  

 .(019: 0771  نوعی خبوشانی 
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بونه باشاد راه    هیدیست ره وزن مصرع یول و دوم درست نیست و یشمال دیرد. باند ینن
 :یست ها آمدو در نسخه

 .ر(67 بر  :؛ مجمس088 : ممک

 جاور بال سامورم    بیشعمه طعن خار   بی

 

 یناام طااریز شااموو و نخاال برانااه   بماابن 

 .(891: 0771  نوعی خبوشانی 

نظر مفرومی و معداانی مخادوش یسات و یبار      نظر وزنی و هم یز مصرع نخست هم یز
ری در بیات  « سامور »چنونه توینسته یست راه ویژ    مصححمعموم نیست  ،یشتباو تانپی نباشد

ر( مصارع نخسات   75 ( و مجمس  بار  057 ها  ممک    نونس دستبویهی  به .بندجاند
 «.جور بل، سموم بیبی طعن خار، شعمه و »بونه یست:  ینن

 و به ناد تویم آورد دشمن به من بفت

 

 در عهق تو جز دشمن خود نار نبیادم  

 .(000: 0771  نوعی خبوشانی 

( و 059   مماک  نساخة  « بادِ مان بفات   »وزن مصریع یول خریف یست و درسات آن  
 ر( یست.77 مجمس  بر 

 ی  باد صبح و بل و بمبل رنار تاو 

 

 سامان یبر و حاصل ده ان نثار تاو  

 .(870: 0771  نوعی خبوشانی 

ی  بااد صابح، ی  بال و    »آشمار یست ره وزن مصرع یول درست نیست و درسات آن  
 ر( یست.15 ( و مجمس  بر 018 ها  ممک    در نسخه« بمبل شمار تو

 چیسات  خامة عطارمثال رمک من و 

 

 هااد و تیهاة نجاار    حدنث تیهة رار  

 .(787: 0771  نوعی خبوشانی 

، معدی یستویر و درستی یست ره وزن مصرع ری خریف رردو برینن عالوو ،«خامة عطار»
ر( 7 ( و مجماس  بار   80   هاا  مماک    نونس دست« خانة عطارد»ندیرد و تحرنف 
باا ینان    و عطاارد  دبیار رماک( نظار دیشاته یسات.       تداسا  باین رماک    یست. شاعر به

 بسدجید: بیت

 هونان دل به صوت جارس  ره مرحمه خوش آن

 

 

 

 آریندااد  چااو باارج زهاارو سااریها  محماال   
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 نااش هاار دم راهااد یز رمااک و بدااا

 

 درتااار و رماااک عطاااارد ری ناااام 

 .(790، 0 : ج0775  ینور  

 مدح تو هر ن ش رمک برناانم   هسزد ب

 

 رناا  یز ناانی  ن اش  زن خددو طعده  به 

 .(785: 0771  نوعی خبوشانی 

برآن معدا  مبرمای دیرد. رضاا     درست نیست و یرزونآشمار یست ره وزن مصرع دوم 
( و 07 هاا  مماک      یسات راه در نساخه   « ن ش مانی و یرژناا »تصونر  بیت خویهان 

بر  مانی و یرژنا در یدبیات رارسای شاررو    ر( آمدو یست. ن اشی و صورت1 مجمس  بر 
 یند: و شاعرین بارها به آن نظر دیشته یست بودو

 ری رنااا  روین راارد رمااک شاابه  

 

 نااای و یرژناااا ری ببااارد آف ماااا 

 .(017: 0771  نظامی 

 وسات زید ی خانه  هر  یت بر ن ش جموو

 

 رااو تااا راادم سااپدد رویراا  نثااار رااو 

 .(771: 0771  نوعی خبوشانی 

برآن معداا  بیات مابرم     نظر وزنی بسیار مخدوش و عالوو ویضح یست ره مصرع یول یز
ره هام   یست آمدو« زید یوست خانه یت ره هر  بر ن ش چیته( »67 یست. در نسخة ممک   

در  غات هداد    « چیتاه »معدانی و مفرومی با بیت هماهدنی دیرد.  نظر نظر وزنی و هم یز یز
 (.نامه  غتمعدی نوز شمار  یست   به

هاا    تصارف »یسات.  « هاا  یرتادبی»ترنن و هربسامدترنن خطاها در تصحیح  نمی یز شانن
راه راتا     نحاو   باه  ،دیدو یست تنی و خطا  چهم رخ میسروآمیز راتبان باو بریساس خس

ی  ری  نونساانیدو ناا حارف ناا رمماه      ی  ری تماریر مای   عمت خستنی چهم حرف نا رمماه  به
 ناوعی  ویننا دبوناه خطاا  تصاحیح در     (. ینان 877: 0770 هارو    مانال « یندیخته یست می
 شود: ها  زنر بسیار نارت می بونه به

 بیت یرتادو:ی  یز  باهی حرری نا رممه ـ

 ش  ره غم طبل شبیخون زد به ]   [ رو  ما

 

 مردیناه آماد ساو  ماا     ساویر ]   [ جاوین   شه 

 .(75: 0771  نوعی خبوشانی 

ساویر مای    ر(: باه بارد راو  ماا/ شاه     70 ( و مجمس  بر 70 ا  ممک   ه در نسخه
 مردینه جوین
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 رونت ز ریض بادو چو بل در چمن شامفت 

 

 برار مان شامفت    می باغبان بل ]   [  و بل 

 .(16: 0771  نوعی خبوشانی 

 ر(: می باغبان بل شد و71 ( و مجمس  بر 16 ا  ممک   ه در نسخه

 خااویف غاام بزنااد ناوعی ز باایم رتدااه شاامر 

 
 ندیشات  دل ز خویف هرنهان خبار  [ سادو  ]  

 .(05: 0771  نوعی خبوشانی 

 دل ز آن سادو هپ(: ر71 ( و مجمس  بر 08 ا  ممک   ه در نسخه

 چهم یز نظارو ماناد و قادم یز طما  درنا     

 

 [ به سر نررت و بضاعت تمام شد   ینن ] هر 

 .(076: 0771  نوعی خبوشانی 

 ینن رو به سر هر(: ر60 ( و مجمس  بر 000 ا  ممک   ه در نسخه

 بااالف آبمااه باار ]   [ رعبااه یرهاااندد 

 

 آناد  بهت خار می ره ها  شوق ز بل 

 .(017: 0771  نوعی خبوشانی 

 ر(: بر جی  رعبه66 ( و مجمس  بر 087 ا  ممک   ه در نسخه

 روز باه  یختار  چاون ]   [  ساری  روزن خموت

 

 [ حسرت نصی  باد باود    عطر بل در غدچه ] 

 .(010: 0771  نوعی خبوشانی 

ر(: مستور چون یختار باه روز/ عطار    65 ( و مجمس  بر 081 ا  ممک   ه در نسخه
 غدچه و بل در

 ة بیرودو برو شاد هون یز یم چون ن طه

 

 ورااالت هاااا  دل[    در دینااار  ] 

 .(007: 0771  نوعی خبوشانی 

 ر(: در دینر  دیمن دل78 ( و مجمس  بر 061 ا  ممک   ه در نسخه

 عای  ها  آسامان ناو   ز دست بوی عجبی

 

 [ طاق رسر  و ونرینة درن بارنم   ]  

 .(807: 0771  نوعی خبوشانی 

 پ(: به طاق رسر 71 مجمس  بر ( و 050 ا  ممک   ه در نسخه

 دناوین  775نا چدد بیت یرتادو یست: مثالی قصاید  صافحة    ،ی  نک، دو باهی یز قصیدو ـ
بیت آمدو یست. یبیاتی راه   17بیت یست، در متن چاهی  15ها  ما  ره در نسخه نوعی

 بونه یست: یز متن چاهی یرتادو ینن
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 دست یمید و ها  طم  ری رویج نیسات 

 

 هردو به مسامن درآورم  آن به ره سعی 

 دمای    هام مداا رسی به ت هر ش  ز بی 

 

 خود دست خود بررته به مأمن درآورم 

 .ر(00 بر : ؛ مجمس00 : ممک 

 م طفیمی جدس سنان تاو ی من نوعی

 

 هرچدااد در قااالد  دشاامن درآورم  

 .پ(08 بر  :؛ مجمس08 : ممک 

هام یدغاام شادو     در ها یشتباو و  غزش چهم رات  در رونونسی مصرععمت  بهباهی  ـ
   ماندد: ؛یست

 ی  ساقیان بزم خاطر هروینه شوق تاو 

 

 رانوس صبح چاک زند در بر آرتااف  

 .(718: 0771  نوعی خبوشانی 

 بونه یست: شونم ره یبیات ینن قصیدو ینن ( متوجه می87 با مریجعه به نسخة ممک   

 ی  ساقیان بزم تو ری یز راروغ حسان  

 

 ساغر آرتااف در شیهه ماو ینور و در  

 هر صبح برر خاطر هروینه شاوق تاو   

 

 رانوس صبح چاک زند در بر آرتااف  

بیت یول و مصارع دوم بیات    ره رات  مصرع یولِ یست شدو   نعدی خطا  چهمی سب  
 نک بیت بدونسد و دو مصرع دننر ری یز قمم بیددیزد.صورت  بهدوم ری 
نوعی رممه نا حرری به مصارع و بیات یضااره راردو راه       وینند مصححباهی  ،چدین هم

 شدن وزن و یبرام در معدی شدو یست: باعث مختل

 خونم به ر  یرسرد شاریر  باه د ام بخاش    

 

 نیام یست بهزآن برق به خون تهده ره در یبر  

 .(15: 0771  نوعی خبوشانی 

 پ(: ره در یبر نیام یست19 ( و مجمس  بر 15 ممک    ها  در نسخه

 رن مطا عه همی ی  مهمالت خرد صفحه ز

 

 نااد سااا ط ااه یز حاال آن بیااا  رااه نفااس نااا  

 .(051: 0771  نوعی خبوشانی 

 ی  مطا عه رن ر(: صفحه50 ( و مجمس  بر 071 ها  ممک    در نسخه

 مریبهت یست  جدبان بال بل رریغ سمسمه

 

 مری ره مرغ ممو م ز بهت باغ چاه حا    

 .(010: 0771  نوعی خبوشانی 

 بهت یست پ(: بال بل79 ( و مجمس  بر 061 ها  ممک    در نسخه
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 زند هردو ناخن بر ر  دل می صدیم در  نا ه

 

 وی  یبر بر نغمه نااخن بهامدد آوی  مان    

 .(779: 0771  نوعی خبوشانی 

 یم در هردو ر(: نا ه5 ( و مجمس  بر 7 ها  ممک    در نسخه

 تدااه باار عااا می زنااد  چااون آرتاااف نااک

 

 جوهر شمهیر  همرم چوبوند بس یست  

 .(715: 0771  نوعی خبوشانی 

 ر(: بوند بس یست جوهر شمهیر07 ( و مجمس  بر 77 ها  ممک    در نسخه

ینوعوانیدیافتهبههایراهوافتادگی،هایدیگریازتحریفاتوتصحيفات،اختالالتوزنینمونه

ملکومجلسهاینویسدستینوعوانیدمتنچاپیصفحه

 ها مرغان حرم هر سو هروینة محفل  ها مرغان حرم هر سو هروینة محمل 51

 رو  برد رو ما همه دود یست برم یز  رو  برد رو ما همه دود یست یز ررم  77

 م و بددد ناخن به جنر راود و بل بر  م و بددد ناخن به جنر رارد و بل بر 17

 شداس بمیل سویدخوین شد و قمر  ی ف  شداس ی فبمیل سودی خوین شد و قمر   16

 سید معاشرین نس  دُرد می ز من هر  سید معاشرین نسبت درد می ز من هر 11

 قه منر در رف دل یرتادو یست زمام نا  قه منر در رف ]  [ یرتادو یست زمام نا 08

 نم خزین شدخن و باد  صد بار، خاک بل  نم خن و باد خوین شد صد بار خاک بل 098

 به هرچه درننرم در شمست رار من یست  ]  [ هرچه درننرم در شمست رار من یست 090

 خش در چین ز فبل شد رُ یم بهدید و بل نا ه  بل شد در چین ز ف یم نهدید و بل رخش نا ه 080

 رد باغ و بستان رردب حجاف توبه برون  رد باغ و بستان رردب حجاف تو برون  071

 خونی چمد ز ناخن و خار  به ها رود  خونی چمد ز ناخن و خار  بیاورد 070

 شوق آنیده به درنوز  باطل نبرد  شوق آنده به درنوز  باطل نبرد 015

 هذنرند  دنیی نتوین ررد دل، ن ش  هذنرند  دندی نتوین ررد دل ن ش 010

 غاشیه بر دوش آندبمبل یز بر  بمش   [ غاشیه بر دوش آند  بمبل یز بر  ] 068

 مر بت، خم می، بردد و در جوش آندهی  مر بت خم ]  [ بردد و در جوش آندهی 067

 بیار بادو و چون خاک سودو باد مسدج  بیار بادو ره چون خاک سودو باد مسیح 067

 جا  خَو  شرم، خون چمید یم به یز چررو  جا  خون شرم خون چمید یم به یز چررو 058

 تابد د ی رز تاف غم خون شد تمدا برنمی  تابد ناف غم خون شد تمدا برنمید ی رز  055
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 ره دوش و بردن هفت آسمان بیاساند  ره دوش و ررین هفت آسمان بیاساند 051

 قعر ینن چهمه منر ریو به جیحون دیرد  قمر ینن چهمه منر ریو به جیحون دیرد 070

 به دند  یحول ندندو چون نوعی رمک  رمک به دند  یحویل ندندو چون نوعی 076

 ررض رانن سدت یست و سجد  یبرو  نار،  رانن سدت یست و سجد به آبرو  نار ررض 011

 نور در سماع، دل صبح یست و بر درنچة  سماع]  [  نورل، د صبح یست و بر درنچة 009

 من و ترینة درد و رضا  رُدج رریغ  من و ترینة درد و رضا  بدج رریغ 000

 آف روین و ها  بل تر بود ز ررن  دندو  آف روین و ها  بل تر بود ز قرن   دندو 007

 به شبدم بمم یز چررو، برد نأس مهو   به شبدم بمم یز چررو بر  نأس مهو  007

 شوم رباف وزد بر من به خمد مینس  شوم رباف وزد بر]  [  خمد مینس 001

 بوشم به چرخ و مه نو برهمن حم ه  بوشم به چرخ یز مه تو برهمدی حم ه 890

 برم چو ها  سالمت به خانه یز در دوست  برم چو ها  سالمت به خانه آوردو یست 808

 بو  برار و بادو شدیدم جوین شدم  بو  برار و بادو شدیدم و جوین شدم 880

 هم شمستم به ره بر دوش  ئیمان زنستن  هم شمستم به ره بر دوش ههیمان زنستن 877

 بل یبر شرید د  شد سر جام می سالمت  بل یبر شرید و  شد سر جام می سالمت 877

 نور ایت مطم ی در مظرر رثرت هدند  نور ایت مطم ی در مظرر رثرت ]  [ 876

 صورت ظممت ردد هدران و هیدی روشدی  صورت ظممت ردد هدران و بیدید روشدی 876

 نامة خویف نوشت آمد و عزلصبح   نامة خویف نوشت صبح آمد و غزل 877

 به خوین دهر میاال نظر چه جا  دهن  ن دهر میاال نظر چه جا  دهنبه خو 786

 یندی  من آتهی در زن به س ف طبن قیر  یندی  من ررتآتهی در زن به س ف طبن  770

 قمر  نمدد هوی  سروم  مدقمر  نمدد هوی  سر 758

 

 گیری . نتیجه8

آور  یز شاعری  بازر  و ناام   د راه موالناا ناوعی خبوشاانی     شا نوشته آمد آشامار   چه آنیز 
باماان سابک هداد  یسات راه       هدد در قرن دهم و ناازدهم و یز هایش  قار   شبهزبان  رارسی
قادر باشاد. چااپ     ره شانستة ینان شااعر بارین    ندیشته یست تاردون چاپ و نهر  دنوینش

هاا  یشاتباو، یخاتالالت وزنای، یرتاادبی،       ضابو  شد  آن هر یز نادرساتی،   یصطالح تصحیح به
تار   رام خصاو  بخاش غز یاات     باه و   دنوینره در  ی  بونه یست، به و تحرنف  ،تصحیف
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 ویننا در ماتن چااهی   توین نارت ره یبیات آن تصحیف و تحرنف نهدو باشد. د ی  می صفحه
ت یناویع تصاحیفات و تحرنفاا    مصاحح هاا    دقتای  هاا ناا رام    خاوینی  ساب  غماو   به نوعی
یند و شعر و  ری یز روینای و   ره باو بسیار راحشهانی   طوربستردو ریو نارته یست؛ تحرنف به

بیار  یز   بادون برارو   یناوع  ویننا دمهخ  شد راه چااپ    ،چدین هممفروم یندیخته یست. 
نونسای متاأخر و نااق        درسات و عممای تصاحیح و تدراا باا تمیاه بار دسات        ها روش

ها   نک بار هم در ضبو مصححمغهوش ینجام بررته و حتی صورت  بهزدو و  بسیارشتاف
 یناوع  ویننا د بار  ننارنادبان  خود بازننر  ینجام ندیدو یست. تصحیح مجادد و ینت ااد   

نارته در هدد باه مجموعاة    تالشی بری  یحیا و بازبردینی نمی یز متون یدبی رارسی ننارش
 تار  بایش آوردن زمیداة مداسا  باری  آشادانی      بزر  یدف رارسی یست و موجا  راریهم  

ها  مرم یدبای ینارین     ین یدف رارسی با نمی یز شخصیتدیر دوستو  ،مح  ان، دینهجونان
 قریر ننررته یست. چددینییست ره تاردون موردتوجه 

 
خانۀمجلسشورایاسالمیصفحۀاولنسخۀکتاب؛ملکخانۀملیکتابۀنسخصفحۀاول.9تصویر
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 نامه کتاب

 .منرر قرآن
 و بازندش  و ، م دماه ییصافران  رییرس اتیغز  د نبز :سخن رییرس(، 0706یرسیر یصفرانی، میرزی عظیما  

 م بان محمد ، راشان: مرسل. و هداهی محمدمصطفی رسا ت یز تعمی ات

ی ادنن   ، مطاابق نساخة نماین   دهماو   یمیرخسارو  ویننا د(، 0717یمیرخسرو دهمو ، خسروبن محماود   
 ی دنن، با م دمة محمد روشن، تررین: نناو. تصحیح یقبال صالح خسرو، به یبوی حسن

، ترارین:  0 سعی و یهتمام محمدت ی مدرس رضاو ، ج  ، بهینور  وینند(، 0775ینور ، محمدبن محمد  
 عممی و ررهدنی.

، نیی عاارر  عرصاات  و نیی عاشا   عرراات (، 0710ی دنن محمد   یوحد  حسیدی دقاقی بمیانی یصفرانی، ت ی
رار  و آمده رخر یحمد  با نظارت عممای محماد قررماان(، ترارین: میاریث       یهلل صاح  تصحیح ابیح

 و مررز مجمس شوری  یسالمی. ،، موزوخانه رتافممتوف با هممار  

یهلل  محمد خسته و خمیال  ، بریساس نسخة خالدلیب اتیغز (، 0717بیدل دهمو ، عبدی  ادربن عبدی خا ق  
 ند مرید ، تررین: زویر.روشش رر خمیمی، به

، «ناوعی خبوشاانی  »انال  ، 1 ج ،هداد   قاار  شابه در  یرارس یدف؛ یرارس یدف نامة دینش(، 0776حجتی  
 سرهرستی حسن ینوشه، تررین: وزیرت ررهدا و یرشاد یسالمی. به

، خاناه  رتااف مررز ها وهش   ، تررین:(دنا  ریننی  ها نوشت دست ویر  رررست(، 0710درینتی، مصطفی  
 و مررز یسداد مجمس شوری  یسالمی. ،موزو

خاناة   ، تررین: سازمان یسداد و رتااف 01 ، ج ردخا( ریننی یخط نسخ رررستنان(، 0700 درینتی، مصطفی 
 جمرور  یسالمی ینرین. میم
دینهاناو  رار، ترارین:    زنرنظر محمد معین و جعفار شارید    ،دهخدی یربریعم روششبه (،0777  نامه  غت

 .تررین
 رروشی عممی. ، تصحیح جوید راضل، تررین: رتافمییقم هفت ةتذررتا(،  ریز ، یمین یحمد  بی

 آرسفورد. ،  ددن:8 ، جایتاننبر موز  یرارس یخط ها  نسخه رررستم(، 0170رنو، چار ز  
سعی و یهتماام مادرس    هها، ب با م دمه و حویشی و رررست، سدانی وینند(، 0758سدانی، مجدودبن آدم  

 تررین: سدانی. ،رضو 

، تصحیح محمد قررمان، ترارین: عممای و   صائ  تبرنز  وینند(، 0756صائ  تبرنز ، میرزی محمدعمی  
 ررهدنی.  

 ،6 ، ج هجار  دویزدهام  ساد   اناة یم تاا  دهام  سد  آغاز یز ریننی در اتییدب خنتار(، 0750یهلل   صفا، ابیح
 تررین: رردوس.  

 روشش یحمد ررمی، تررین: ما. ، بهغدی رهمیر  وینند(، 0758غدی رهمیر ، محمدطاهر  
 معانی، تررین: یقبال. ، تصحیح یحمد بمچینخانه می ةتذرر(، 0757رخری زمانی قزوندی، مالعبدی دبی  
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، باا  هداد  نیسارزم  دهام  سد  شاعر ننتر بزر  ،یضیر وینند(، 0758  مبارک  بن  یبوی فیضاضی، یریضی ر
 یرشد، با م دمه و م ابمة حسین آهی، تررین: رروغی. .تصحیح و تح یق ی . د 

، تصاحیح و تعمی اات محماد قررماان، مهارد:      رمیم همدینی وینند (،0750رمیم همدینی، میرزی یبوطا    
 آستان قدس رضو .

 ، مهرد: آستان قدس رضو .هدد راروین(، 0750معانی، یحمد   بمچین
هاا    ها  تصاحیح نساخه   شداسی و شیوو  مریحل نسخه متون حیتصح و ن د(، 0750هرو ، نجی    مانل

 خطی رارسی(، مهرد: آستان قدس رضو .
 ،خاناه  رتااف : تررین، یطخ  ها نسخه  ینت اد حیو تصح  زدیهر نسخه خنتار(، 0770هرو ، نجی    مانل

 ی.یسالم  و مررز یسداد مجمس شوری ،موزو

 شاویهد  باا  یعربا  و یرارسا   غاات  شاامل  آندادریج  یرارسا  جامن ررهدا(، 0775  (شاد  محمدهادشاو
 .امیختررین:  ی،اقیرسیدب محمد رنظرنز ،شعر 

 ی . ، تررین: مؤسسة ررهدنی و مدط ه1 ، جرارسی یطخها   نسخه رررست(، 0760مدزو ، یحمد  
 تصحیح رندو د نیممسون، تررین: هرمس. ، به معدو  مثدو(، 0709ی دنن محمدبن محمد   مو و ، جالل

زرزور، بیاروت:  ، قدم  ه و عمق عمیه نعیم حساین  لیالمثا مجمنتا(،   بی یحمدبن محمد ،میدینینیسابور  
 .ًةالب می مت   دیر
روشاش   دساتنرد ، باه   ، با حویشی و تصحیح حسن وحیاد نامه شرف(، 0771بن نوسف   ی یاسنظامی، 

 .سعید حمیدنان، تررین: قطرو
شامار    مجماس شاوری  یساالمی، باه     خانة رتاف، نسخة خطی دنوین تا(، نوعی خبوشانی، محمدرضا  بی

 جا. را، بی ، بی719
 ،مماک ترارین   ممای و ماوز    خاناه  رتااف نسخة خطای   ،دنوین (،00 خبوشانی، محمدرضا  قرننوعی 
 جا. را، بی ، بی0/6600شمار   به

یمیرحساین    تصاحیح و یحیاا   ، باه ماال ناوعی خبوشاانی    وینند(، 0771نوعی خبوشانی، محمدرضا  
 تررین: ما. ،روشش یحمد ررمی به ،ایررزیدو

، م دمه، تصحیح و تعمی ات حسین یخبوشان ینوع موالنا اتیرم (،0705نوعی خبوشانی، محمدرضا  
 یربر ، راشان: دینهناو راشان. عادل حاجی و هداهی هور، محمدمصطفی رسا ت قربان

سعی و تصحیح محمد هدینت حسین، رممتاه: ینجمان    ، بهیمیرح مآثرم(، 0070نراوند ، مال عبدی باقی  
 آسیانی بدنال.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

