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 چکیده

معی ال . از آنجا کهاستبزرگ مطرح قرن پنجم هجری در دورۀ حکمرانی سلجوقیان  شاعر المعی گرگانی

 ،توان آن را دورۀ انتقال فرهنگی از عصر غزنوی به عصر سلجوقی دانست که میتعلق دارد ای  به دوره

 نخستِدورۀ که حجم شعر رسمی و درباری در دلیل به این همچنین  شاعر قابل اعتنایی است،

درحقیقت شاعر او است و  کمتردورۀ قبل و بعد  ازارسالن و ملکشاه(  البطغرل و ر عص) سلجوقیان

 ،است که وزیر خردگرا و بدفرجام سلجوقی سرایی قصیده یگانهو  بزرگ شاخص دربار سلجوقیان

هایی ناقص از این  نسخه .دیوان کاملی از او در دست نداریم ،عمیدالملک کندری را مدح گفته است

از روی  اغلبو   رود یک از آنها از دورۀ قاجاریه فراتر نمی تاریخ تحریر هیچکه  است ماندهدیوان باقی 

جوی و با جست که البته این دیوان ناقص بارها به چاپ رسیده است .اند فراهم آمدهها  ها و تذکرهجنگ

رسیده  بیت 6211به حدود  آنحجم  ،صادقیاشرف  دبیرسیاقی و علی ،سعید نفیسی پژوهشگرانی چون

اشعار این شاعر کهن را  دیوان از بخش دیگریتوان  تر در منابع خطی، می جوی دقیقو با جست. است

این از  نویافته بیت 52حاوی  ،ها با معرفی منابع تازۀ شعر المعی در میان سفینه مقاله ینبازسازی کرد. ا

 شاعر است.

 

 ها، ابیات نویافته. تذکرهها، های خطی، جنگ المعی گرگانی، نسخه کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه .1

است که به المعی گرگانی از شاعران قرن پنجم هجری ابوالحسن بن محمد بن اسماعیل 

از او یاد « حکیم»های بعدی با عنوان  استادی در شعر شناخته شده بود و در دوره

 او را از قول ،االشعار خالصةخود،  در تذکرۀ ارزشمندالدین محمد کاشی  تقی .شد می

گ  ق:6111)کاشی، دانسته است « ینبحرالمعا»و شعرای سابق ملقب به  حکمای قدیم

به دست های دیگر  و تذکره  تذکره این که ازدربارۀ او  ای نامه اما اطالعات زندگی ،ر( 269

توان به آن  آید و می اطالعاتی که از اشعارش برمی لیکن6است؛ متناقضآید، مبهم و  می

 قرار است:اعتماد کرد، از این 

ترین و بهترین اشعار اوست، نام و نشان و خود او در قطعه شعری که از معروف

 هاو زمانی این قطعه را سرود .(615: 6933، المعی) کند زادگاه خود را به طور کامل ذکر می

 که بین گفته باشد و اگر این قطعه را در حق عمیدالملک کندری  ه استساله بود 15که 

های وزارت سلجوقیان را بر عهده داشت، زمان تولد وی بین سال 155تا  113های سال

 .(پانزده :)همان2هجری بوده است 161تا  112

م چون که در متون متقدّ« دهستانی»و از نسبت  است 9زادگاه او بکرآبادِ گرگان

به آن نیز  شاعر و یک بار خود اند دربارۀ او نوشته (16: 6966نظامی عروضی، ) هچهارمقال

های شمالی از مردم دهستان در دشت آید که برمی ،(61: 6933المعی،)ای دارد  هاشار

 1.در جنوب ترکمنستان امروز باشد و بر سر راه خوارزم ،گرگان

پسر  ،چون فخرالدوله نوشیرواناحی را با مدح امیران محلی گرگان، مدالمعی 

سلجوقیان به خدمت  و با ظهور5آغاز کرداز دیالمة آل زیار ق( 195-129حکومت)منوچهر

 ابونصر ترین این بزرگان، خواجه عمیدالملک سالطین و بزرگان ایشان درآمد؛ شاخص

وزیر طغرل بود که با تدبیر و کاردانی او دولت  ق(155-111)وزارت  کندری نیشابوری

البته سرانجام ناخوشایند و خردگرایی این وزیر دانشمند و  سلجوقی بالید و نیرو گرفت.

الملک طوسی، وزیر الب زندان با سعایت رقیبش خواجه نظامکشته شدن در )ر زندگی او با فاجعه

)شفیعی کدکنی،  است ایران تاریختأثیرگذار در  و برانگیز تأمل حقایق هجملاز  (ارسالن

این است که او تنها شاعری است که قصاید نیز یکی از وجوه اهمیت شعر المعی  .(6939
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او در خدمت عمیدالملک و در رکاب سپاه  6.داردخردگرا  متعددی در مدح این وزیر

 الب ارسالن سلجوقی .احی مقیم بودطغرل به بغداد و دمشق سفر کرد و مدتی در آن نو

با  کهاند  از دیگر ممدوحان المعیق( 135-155) الملک طوسی و خواجه نظام ق(155-165)

در  .ق 161حدود  تا کمدست نتیجه گرفت که او چنین توان توجه به متن این مدایح می

 : پانزده(.6933)المعی، قید حیات بوده است 

او شاعری »ن روانی و سادگی سبک خراسانی است. هما المعی،عمدۀ شعر   ویژگی

بیان است و به حکم زمان خود تابع همان سبک و روش شاعران دورۀ  نیرومند و نیکو

 .(933: 2ج ، 6955 )صفا،« گفته است اول غزنوی است و گاه بعضی از قصاید آنان را جواب

همان دلبستگی را به طبیعت  ،المعی در اواخر قرن پنجم» ،به تعبیر شفیعی کدکنی

بنا بر داوری سعید  .(651: 6915)« دهد که منوچهری در نیمة اول این قرن نشان می

تر و  این شاعر بزرگ، روش منوچهری را گرفته و بسیار ساده»نفیسی دربارۀ شعر المعی، 

اند،  از میان شاعرانی که از او تأثیر پذیرفته .(6963المعی، )« تر و شیواتر کرده است روان

 .(993: 2ج  ،6955)صفا،  اره کرداش توان به امیرمعزی می

نسخة کاملی از دیوان المعی به جا نمانده است و تنها کمی بیش از وجود این،  با

ها و  نامه ها و لغت لجوقی در میان سفینهدورۀ اول س هزار بیت از دیوان این شاعرِ

در این »آورده است: باره   الدین کاشی در این . تقیهای فارسی حفظ شده است تذکره

روزگار سخنان او بسیار مهجور و کمیاب است و دیوانی نیز از او در میان نیست و گاهی 

حجم اشعار به  (.ر 266)گ  « شود در سفاین قدما و مؤلفات سلف تقریباً شعر وی پیدا می

بیت  19بیت است و با احتساب  6613جا مانده از المعی بر اساس چاپ دبیرسیاقی، 

 «اشعاری تازه از المعی دهستانی»اشرف صادقی در مقالة خود با عنوان  تازه که علی

بیت رسیده 6632، حجم اشعار این شاعر به ه استبه چاپ رساند (611-669: 6933)

 است.
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 وان المعیهای دی چاپ .2

قمری در  6235دیوان المعی تاکنون پنج بار چاپ شده است؛ نخستینِ آن چاپ سنگی 

ی از چاپ انتقاد ،شمسی 6963پس در سال ؛ سداشتبیت را در بر  666که  بودتهران 

 ،اساس کار نفیسی در این چاپ .رسید انجامبه به تصحیح سعید نفیسی دیوان این شاعر 

در را  آنهانفیسی آن مقدار از اشعار شاعر که افة همان چاپ سنگی است به اض

و کتب لغت  الدین کاشی تقی االشعار  خالصةها و  شده و سفینه چاپ ی معروفِها تذکره

 اندن ارزش و اهمیت شعر المعی بود.ترین قدم در راه شناسیافته است. چاپ نفیسی مهم

 ،ن المعی را عرضه کردچاپ دیگری از دیوا 6959بعد از نفیسی، دبیرسیاقی در سال 

ای از دیوان  و هیچ نسخة تازه بوددر این چاپ، همان چاپ نفیسی  ویاما اساس کار 

 همان چاپ نفیسی است به اضافة ،در واقع این چاپ. المعی در آن به کار نرفته است

با حبیب یغمایی جنگ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران که  بیتی از 51 ۀیک قصیدۀ تاز

از المعی  یابیاتده بود و نیز کرچاپ  از آثار اساتید متقدم نة نظم و نثر فارسینموعنوان 

محمد بن هندوشاه  صحاح الفرس و سروری مجمع الفرسکه در کتب لغت مانند 

 جنگی شخصی که متن با مقابلة .وجود داشت و از نگاه نفیسی فوت شده بود نخجوانی

خان  ی رضاقلیالفصحا  مجمع ه است واز آن داده نشد ای یختشنا هیچ اطالعات نسخه

 بعضینیز و  ق(6123)تألیفسروری  الفرس  مجمعفرهنگ جامع  و (ق6231)تألیف هدایت

دبیرسیاقی دیوان المعی را بار  رود. این چاپ به شمار می امتیازاتاز  ،یقیاستصحیحات 

به جز  ،ردندا تفاوتی با چاپ قبلیبه لحاظ متنی، به چاپ رساند که  6933سال  دیگر در

 .(96: 6965)اسدی،  لغت فرساضافه شدن یک بیت تازه در صدر دیوان به نقل از 

نامة کارشناسی واقع پایان محمد درزی که در آخرین چاپ دیوان المعی نیز با تالش

درزی از جهت به انجام رسید. کار  6936در دانشگاه سمنان بود، در سال وی ارشد 

طی دیوان المعی که البته همگی متأخر و متعلق به های خ جو در منابع نسخهوجست

 اما ،است ستایشقابل  ،پاورقیها در بدل گزارش دقیق نسخهآوردن و دورۀ قاجار هستند 

ارزش و اعتبار  از وارد شده که وبه کار ا هاییآسیب، زدگی در اجرابه دلیل شتاب ظاهراً

تن دیوان المعی را عالوه بر م تاس  شده مدعیاو کاسته است؛ از جمله اینکه  آن علمی
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و درنتیجة   سی و دبیرسیاقی مقابله کردههای چاپی نفی های خطی دیوان با نسخه نسخه

مرکزی دانشگاه  بخانةدر نسخة کتا (در سه قصیده) بیت تازه از المعی 11جو واین جست

دیوان  دقت دربا  اما ،(66: 6936)المعی،  که به رؤیت آن دو نرسیده بود است  تهران یافته

، 65- 62، 95-91 :6963المعی، ) یابیم آن میدر را بیت  11این  عین ،چاپ نفیسی المعی

 است متعرض این نکته شده ة خود بر دیوان،یسی در مقدمنف ،و عالوه بر آن (661-661

شاعر قرن ششم  ،الدین اسفرنگی بلکه از سیف ،نه از المعی ،ه قصیدهاین ساحتماالً که 

 ز(.)همان،  است

 

 ابیات نویافتهمنابع  .9

های چاپی و  ها و تذکرهیاب و نیز جنگ های تازه نسخه جو دروجست ،موضوع این مقاله

جو، وو در نتیجة این جست اندبر داشته ای از المعی را در است که ابیات تازه ای خطی

گلستان کاخ تعلق به کتابخانة های قاجاری مدر یکی از جنگ را ای از المعی ابیات تازه

در  2116 ۀبه شمار دهم(یازقرن  حتماالً)او نیز جنگی بدون تاریخ کتابت  (سلطنتی)

 یم.کن میرا معرفی  این منابعاینک  که ایم یافته مرکزی دانشگاه تهران کتابخانة

 

 کاخ گلستان  592جنگ شمارۀ . 9-1

 که ستاندر کتابخانة کاخ گل 592به شمارۀ  منتخبات اشعاربا عنوان  است ای نسخه

به همراه ابیاتی تازه که در  ،در آن آمده است منتخبی از ابیات قصاید و قطعات المعی

دهد  . این نکته نشان میخورد و خطی دیوان به چشم نمی های چاپی یک از نسخه هیچ

که  است ای از دیوان المعی دسترسی داشته آورندۀ این منتخب، به نسخهکه گرد

 آن را در اختیار  ،پژوهندگان شعر المعیدیگر و  یی چون تقی کاشنویسان تذکره

ویس و ای است از منتخب  مجموعه ،سطری سیزدهبرگ  613این نسخه در  ند.اهنداشت

ای از حدیقة  گزیده ؛ای از اشعار المعی گرگانی گزیده ؛فخرالدین اسعد گرگانی رامین

)م  مد صوفی مازندرانینامة مالمح رباعیات و ساقی ،غزلیات ،سنایی و منتخبی از قصاید

به خط  ،«شاه قاجار السلطان فتحعلی»تاریخ است و دارای مهر  نسخه بیاین  .ق( 6195
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کاغذ فستقی آبی و حاشیة مذهب به گل و  و نقش ترنج وتعلیق خوش، با جلد تیماج نس

ها و اشعار بخش یک از یچولی ه ،اند سرلوحه دارد و صفحات نیز مجدول .است برگ

 .دندارعنوان 

که منتخبی از ابیات آنها در این نسخه آمده  قصیده و قطعة المعی سیاز میان 

خطی و های  نسخهیک از  هیچدر و  استتازه  آن، قطعه شعر هشتیک قصیده و است، 

 2116تازه، در جنگ شمارۀ  این اشعارِ قطعه از پنج .شود چاپی دیوان المعی دیده نمی

اما  ،است در مقالة خود آورده اشرف صادقی ه علیک ابخانة مرکزی دانشگاه ثبت شدهکت

د. شو فی میقاله معربار در این میننخستبرای  ،بیتی و سه قطعة دیگر 26یک قصیدۀ 

 بیت 63)شدۀ المعی  قطعات چاپ در میان ،بیت تازه بیست، حاوی این نسخه همچنین

یک  درتازه و یک بیت  دیوان چاپ دبیرسیاقی 33-31-15-16-96-91-99-91 قطعاتدر میان  تازه

 .است (صادقیشده در مقالة  قطعة چاپ

 

 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران 2001جنگ شمارۀ  .9-2

بها از اشعار شعرای قرن چهارم تا ای است گران مجموعه و ندارد این نسخه تاریخ کتابت

 اییالفب فهرست .بیت پانزده هزارصفحه و حدود  323در  شاعر( 651)حدود دهم هجری 

بهار و عباس اقبال  یالشعرابتدای نسخه و نیز خط و تصحیح ملکاسامی شاعران در ا

بیت از المعی در  619. شود دیده می ،...(252، 612، 616)آشتیانی در بعضی صفحات 

بیت آن تازه است. از این تعداد صادقی  25که  این جنگ آمده است 626-661صفحات 

بیت  ششتر این جنگ،  با مطالعة دقیق ه است.ساندشنات آن را در مقالة خود بی 63

مجموع این . شدۀ دیوان بودند که از ابیات متعلق به قطعات چاپدر آن یافتیم تازۀ دیگر 

 کاخ گلستان نیز وجود دارد. ةبیت در جنگ کتابخان 25

 

 شدهیافت  ابیات .0

که خوانیم  میرا   یک قصیده و یک قطعة سه بیتی تازه ،یک مسمط ابتدا در این بخش

با ارجاع به شمارۀ )سپس به قطعاتی از دیوان  .کاخ گلستان آمده است 592در جنگ 
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ابیاتی  های معرفی شده،مطابق با نسخة جنگ که پردازیم می قطعات در چاپ دبیرسیاقی(

های دیوان، قطعاتی که حاوی مقایسه با چاپ به منظور امکان .ستالی آنهاهدر الب تازه

یم؛ چرا که در آور صورت کامل می این دو جنگ به ةهستند، مطابق با نسخهای تازه بیت

ابیاتی را  ،شعر المعی گران پیشینِ ای متفاوت با گزینش گر با سلیقهاغلب موارد، گزینش

 در انداخته و دیوان های موجود در نسخهرا  ثبت شدهانتخاب کرده و بسیاری از ابیات 

با را  ضروری، اختالفاتموارد در  .به دست داده است گزینشی تازه از قصاید المعی واقع

ابیات نویافته  ؛ با این توضیح کهایم صادقی نشان داده دیوان و نیز مقالةهای ضبط چاپ

 اند. با عالمت ستاره مشخص شده

ۀ منوچهری را در پیش سرایی شیو ید نخستین شاعری باشد که در مسمطالمعی شا

او را برای ما  مسدسِ یک بند از یک مسمطِ لمعجماشمس قیس رازی در  .گرفته است

قطعة زیر بندهایی از مسمط دیگری از المعی است . (935:6933)به یادگار گذاشته است 

بند آخر این  .کاخ گلستان ضبط شده است 592جنگ که به همین ترتیبِ ناتمام در 

صادقی در  وآمده نیز دانشگاه تهران  2116در جنگ به جز مصراع آخر آن،  ،مسمط

 .(613: 6933)مقالة خود آن را آورده است 
 

 فراز آمد به شادی با نشاط و لهو نوروزی
 

 *تر ز هر روزی تر ز هر سالی همایون مبارک 

 

 برآمد باد چون برگشته از پیکار پیروزی
 

 *سوزیجهان را پاک بزدوده ز جور هر جهان 

 

 هاست هر نوروز خرم را هنرها و فضیلت
 

 *ن فراوان چون بر تازی محرم رابر دهقا 

 

 ؟[ رامبهمگو اسرار مهم ]وفراوان باشد آری گفت
 

 *همان بهتر که گیرد مردم آسان کار عالم را 

 

 بده می تا کنم چون نافة آهو بدو فم را
 

 *هم از قامت برم خم را هم از دل برکنم غم را 

 

 مباد اندر بهاران کس به هجر دوستدار اندر
 

 تر به چونین روزگار اندرآن خوش نباشد عیش از 
 

 که گیری تازه معشوقی به آغوش و کنار اندر
 

 نشسته با می و مطرب به باغ و جویبار اندر 
 

گهی در زیر گل خفته گهی زیر چنار اندر
7

 
 

3به جام اندر زده یک دست وان دیگر به یار اندر 
 

 

 *کاراندر دستت به اندر همین شغل همان دستت به

 

  

با وجود  .شود دیده میکاخ گلستان  592در جنگ بیتی از المعی  26یدۀ تازۀ قص

قصیده  بعضی ابیات ایناینکه اکثر صفحات این نسخه نسبتاً خوانا و مضبوط است، 
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این اشکاالت، این قصیدۀ نویافته اهمیت  وجودمغلوط و مشوش ضبط شده است. با 

 است.   مت سؤال مشخص شدهموارد مشکل و ناخوانا با عالدارد؛ خاص خود را 
 

رب خواندم همه شب دوش همی
9

 را 
 

 *را بگرفته لب آن ترک محبّب 

 

کامشب یا رب درازتر کن شب
01

 
 

تا بیش دهم ]بوسه[ 
00

 *مر آن لب را 

 

 تا روز گرفته بودم اندر بر
 

 *غبغب را  سیمه کمری ب زرین 

 

 آویخته دیدم از خم اندر هم
 

 *را بر عارضش آن دو زلف مطیب 

 

 گفتی که شدست عارض آن بت
 

 *گه، ریدکان احدب را کشتی 

 

 مه را همه شب البه همی کردم
 

 *چون کودک بیمار ام و اب را 

 

 آمد بر تو المعی آن شاعر
 

62*کز اخرم بازداند اخرب را 
 

 

 بسپُرد زمینی که نبات او
 

*ب راماند سر پیکان مدبّ 
 

 

 ممدوح ندید جز تو در گیتی
 

 *ب راته مر این شعر معرّشایس 

 

 ای ماه مرو زود و مکن بر من
 

 *ب رابی ترتیب این عیش مرتّ 

 

نه مه
03

 را دوش یافتم مشفق 
 

 *بر خویشتن و نه هیچ کوکب را 

 

کی بود
01

 مهر و کی بود رحمت 
 

 *شیر و خرچنگ و حوت ]و[ عقرب را 

 

 بر بازو بسته نام آن دلبر
 

 01*راچون مرد مریض ز قو تب )؟(  

 

 رفتم سوی حله تا ز حال خویش
 

 *آگاه کنم نجیب و انجب را 

 

 یاران عزیز را همی خواندم
 

66*چون حاجی بر کوهِ منا رب را 
 

 

 گه بانگ همی کردم لیلی را
 

 *گه نام همی بردم زینب را 

 

 هر چند درنگ کردم و جستم
 

دیدم بدل ظبی 
07

 *همه ضب را 

 

در خانة یار جغد را خانه
08

 
 

 *بچه ارنب را در کهف پلنگ 

 

 تر کردم از آب دیده چون دیدم
 

 *الحلیب محلب را خشک از لبن 

 

آن همی دیدم و همی دادم
09

 
 

 *دشنام مر این دهر مسبّب را 

 

 دشنام چه سود کاین بود عادت
 

 )؟(*دو چرخ مقلب را دهن یک 
 

 بی صبر شدم عاقبت و کردم
 

 *بدرود مر آن بیت مخرب را 
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 ستم کمر غربت و بگشادمب
 

 *دست و پا از شکیل مرکب را 

 

 راندمش در آن وادی کآب او
 

 *ماند خوی و مغز مار مغضب را 

 

 تو ملک همی گیر و همی ده زر
 

 *مذهب گیر این دو فعل مذهب را 

 

 افروز گهی مسجد و منبر را
 

 *آرای گهی مدرس و مکتب را 

 

که ای سه بیتی است  خورد، قطعه چشم می که در این نسخه به قطعة تازۀ دیگری

 ای بوده است: مانند اغلب قطعات این منتخب احتماالً بخشی از قصیده
 

 نواز وقت می و مطرب است ای بت بربط
 

 *بادۀ سوری بیار بربط سغدی بساز 

 

 زلف تو بویم گهی گاه بمالم به دست
 

 ؟*  گاه ببوسم لبت گاه بگیرم به گاز 
 

 زانسان کو راست رایگردد عالم همی 
 

 *باز گویی گشته است گوی عالم و او گوی 

 

های چاپی و خطی نیست و تنها در این  در نسخه پردازیم که اکنون به قطعاتی می

ین بار صادقی آنها نخستدانشگاه تهران وجود دارد و  2116نسخه و نیز در جنگ شمارۀ 

با  2116ضبط جنگ  ةر مقایسبه منظو فی کرده است.را به نقل از جنگ یادشده معر

کاخ گلستان که در برخی موارد ضبط آن آشکارا بر ضبط جنگ دانشگاه  592جنگ 

صادقی در موارد معدودی در خواندن  عالوه بر آن، .آوریم این قطعات را می ،ترجیح دارد

ظاهراً در تشخیص وزن آن اشتباه  که ازجمله در قطعة زیر ؛ه استشددچار لغزش ابیات 

اعمال در داخل قالب  شعرتغییراتی را در متن در مقالة خود اصالح آن،  و به گمانِ کرده

 :(613: 6933)صادقی،  وجه است که بی  کرده
 

رنگ ای لب تو باده
01

 فام عارض تو الله 
 

 همچو شبِ تیره زلف روی چو ماه تمام 

 

 زلف تو بهری به الم ماند و بهری به جیم
 

 سیم خام کرده مرتب ز سیم سوخته بر 
 

 بو زلف تو چون بگذرد باد بر آن مشک
 

 به الم26الم برافتد به جیم جیم برافتد 

 

 می تر پخته  بزه از می خام ارچه هست بی
 

 مرد پخته خورد مرد خام خام خورد پخته 
 

ولی به دلیل است،  آوردهدر مقالة خود  2116صادقی به نقل از جنگ قطعة زیر را 

 وشته بود، در ترتیب ابیاتِنراعی از این قطعه را در جای خود ناینکه کاتب نسخه، مص
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ابیات این قطعه در  درستِ ترتیبِ .(613: ان)همنماید  نمیآن تغییراتی دادند که درست 

 و به این قرار است: 592همانند جنگ  2116جنگ 
 

 اندر آمد ز در حجره و بگشاد نقاب
 

 ماه دو هفته برون آمد گویی ز سحاب 

 

نقش اندر نقش ابروی طاق اندر طاقروی 
00

 
 

 زلف چین اندر چین گیسو تاب اندر تاب 
 

 دست چون گرفت آن قدح صافی در صافی
 

 وآن لب گلگون آلود به گلگون می ناب 

 

 به بلور اندر گویی که نشاندند بلور
 

 به شراب اندر گویی که سرشتند شراب 
 

: 6933)المعی،  است دیوان 16طعة ظاهراً ابیات دیگری از ققطعه شعر دیگری که 

 2116ترتیب ذیل آمده، ولی در جنگ ، در نسخة کاخ گلستان در یک جدول و به (663

 :)با تغییر کلمات قافیه در دو بیت آخر(به صورت دو قطعة مجزا نوشته شده است 
 

 بردند ز من صبر و ربودند ز من دین
 

آن چشم پر از تنبل 
03

 و آن زلف پر از چین 

 

 بر دلت ندانم چه فسون کرد فسونگر
 

 چین پیش تو ندانم چه سخن گفت سخن 
 

 کت صلح همه جنگ شد و وصل همه هجر
 

 خوشّیت همه ناخوشی و مهر همه کین 

 

 هنگام خزان است خز آور صنما هان
 

وقت می و لهو است می آور پسرا هین 
01

 
 

بردار ز جانم به نبیذ اندوه و برخیز
01

 
 

نمبنشان ز روا 
06

به سماع آتش و بنشین 
07

 
 

با این تفاوت که بیت آخر را فقط  ،زیر نیز در هر دو منتخب موجود استقطعة 

 :دارد 592جنگ 

سرد چه گویی مرا و
08

 خوار چه داری 
 

 کاین دل بیچاره خو نکرد به خواری 

 

 الحال بیهده بر من ستم مکن که علی
 

 روی هر چه بکاری بدروی ای ماه 
 

 سر شدی از عشق ر نه خیرهالمعیا گ
 

 وفا همی چه سپاری دل به بتی بی 

 

 عمرت نیمی گذاشتی به غم او
 

نیمی ]دیگر[ 
09

 *چرا همی بگذاری
 

ولی در منتخب  ،های چاپی وجود داشتند یم که در دیوانکنمینقل اینک قطعاتی 

ابیات تازه  و همراه با دانشگاه تهران، با ترتیبی دیگر 2116اشعار کاخ گلستان و جنگ 

 آمده است که 592در جنگ  (چاپ دبیرسیاقی) دیوان 99قطعة هشت بیت از اند.  آمده

 به این صورت است:این نسخه تمام قطعه در  .است آن تازهبیت  شش
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ای چون پری به روی
31

 و به تن چون حور 
 

روی تو روز و موی شب دیجور 
30 

 

 زنبور اگر بر انگور آید گرد
 

 *سوی انگور دارد همیشه میل 
 

 انگور، زلف توست، چرا زینسان
 

 *گر]د[ آمده است بر دل من زنبور؟ 

 

 ماند به می هوای بتان آری
 

 زو خلق گاه مست و گهی مخمور   
 

 چیره بر آن که خلق درو خیره
 

 *قادر بر آنچه ناید در مقدور 

 

 هست اختیار و جبر به دست او
 

 *مختار ازو ولی و عدو مجبور 

 

 دبار شد به گردن قیصر برز ا
 

 *قالده خوارتر از ساجور زرین 

 

 بر سینة مخالف تو زوبین
 

 *بر گردن مخالف تو ساطور 

 

آن نویافته بیت  چهارشود که  دیده می 592در جنگ دیوان  امسیقطعة  پنج بیت از

 به این شرح است: جنگ یادشدهکل قطعه در  .است
 

 دلم را به دو عبهر بفریفتی امروز
 

 بستی به دو زنجیر و سپردی به دو کافر 

 

 زلف و رخ تو هر دو ببردند دل من
 

 *آسان ببری یک دل آری به دو دلبر 
 

 سه بوسه همی خواهم زان دو شکر تو
 

 *هر یک بخرم گر بفروشی به دو گوهر 

 

هم صحبت خر
30

 خواهی و هم صحبت خرمن 
 

 *نتوان به یکی پای نشستن به دو خر بر 
 

 همی باید هزمان به دو مجلس رفتنت
 

 *خفتنت همی باید هزمان به دو بستر 

 

این  .شود بیت تازه از المعی دیده می سه 592در نسخة جنگ دیوان  31در قطعة 

 تمام قطعه به این قرار است: هم وجود دارد. 2116تازه در جنگ  سه بیتِ
 

 جانی تنی به خوبی همچون لطیف روشن
 

 99م چو بوستانییازان چو زادسروی خر 

 

 91نطق او نبودی و الفاظ خوب او گر جز
 

 *بودی روا که باشد جز زین قُران قُرانی 
 

 روشن همیشه چشمت از روی دلفریبی
 

 *بویا همیشه دستت از زلف دلستانی 

 

 بری به قامت همتای زادسروی سیمین
 

 مثل خیزرانی دلی به خفّت هم سنگین 
 

 زلفشزلفش خالف قامت قامت خالف 
 

 ضد میان سرینی ضد سرین میانی 

 

 نتوان دهانش دیدن از لطف تا نباشد
 

 از لفظ او دلیلی از خنده ترجمانی 
 

 رنگشهر جای را که بوسی ز اندام سیم
 

 دارد نهفته گویی در زیر آن دهانی 
 

 بی تو مباد هرگز جشنی و نوبهاری
 

 *بی تو مباد یا رب عیدی و مهرگانی 
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 یافته است،به شش بیت کاهش  592در جنگ  دیوان 15شمارۀ  تیِبیقطعة هشت

شش بیت عیناً در این  رغم اینکه به ؛شود ولی در همین شش بیت دو بیت تازه دیده می

تمام قطعه  .مخفی مانده استصادقی از دید آن  نیز ذکر شده، ابیات تازۀ 2116جنگ 

 چنین است: 
 

 رنگ سر آن زلف شبههبند است و گره سرب
 

 چون خرده زره خورده همه حلقة او زنگ 

 

 ماهست بناگوشش و خرچنگ دو زلفش
 

 *خرچنگ زده دائم در گوشة مه چنگ 
 

 ماند به شباهنگ و شب آن جبهت و آن جعد
 

 *نیکو بود اندر شبِ تاریک شباهنگ 

 

 تنگ است جهان بر دل من از قبل آنک
 

 تنگ است ورا دیده و دل تنگ و دهان تنگ 
 

 گون زلف پر از دایره و شکل الیهآن غ
 

 گون روی پر از نادره و رنگ وان آینه 

 

 هست آن همه پنداری فهرست مجسطی
 

 هست این همه گویی صفت و صورت ارتنگ 
 

 ولی ،به چهار بیت رسیده است 592در جنگ  ،که هشت بیت است دیوان 33قطعة 

 آمده است: در این میان یک بیت تازه از شاعر 
   

 کنی ه کی ای دل به گرد نیکوان جوالنتا ب
 

 زندان کنی بر من و بر خویشتن گیتی همی 

 

 گرت گویم زان صنم برگرد هرگز برنگرد              
 

 خوار گردی گر در این معنی مرا فرمان کنی 
 

 گه ز عنبر بر مه و بر مشتری چنبر نهی
 

 گه ز سنبل بر گل و بر ارغوان چوگان کنی 

 

 تان بدان کردی که آری دل به دستاین همه دس
 

 *دل به دست آمد کنون از چه همه دستان کنی 

 

و جنگ  592جنگ در نیز که در نسخة چاپی هفت بیت است،  دیوان 96در قطعة 

 :به چهار بیت کاهش یافته که یک بیت آن تازه است 2116
 

 از رخ معشوق دورم در غم هجران اسیر
 

 فرقت با نفیرگشته از من دل نفور و تن ز  
 

 اندامی که بر اندام او گر بگذرد نازک
 

 باد ازو ماند نشان بر وی چو ز آهن بر خمیر 
 

 در رخ و در زلف او گر بنگری گویی درست
 

 *این سوی جنت بشیر است آن سوی دوزخ نذیر 

 

 در کف او ساغر و در پرنیان اندام او
 

 این بلور اندر بلور است آن حریر اندر حریر 

 

 ،نیز سه بیت آمده است 592دیوان که سه بیت است، در نسخة جنگ  16قطعة 

 ولی به جای بیت دوم آن، یک بیت تازه آمده است.
 

 سیمیست بردمیده گل سرخ ازو تنش
 

 دل آهن و نهفته به سیم اندر آهنش 
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 گه چون کمند گیسوی او گاه چون کمان
 

 *گه از بر گریبان گه زیر دامنش 
 

 ناوست به زردی رخان م چون گوشوار
 

 همچون سرشک دیدۀ من گوشبندنش 

 

 2116و نیز در جنگ  592دو بیت در جنگ دیوان،  91 پنج بیتی شمارۀ قطعة از

 خورد: یک بیت تازه نیز به چشم می 592با این تفاوت که در جنگ  ،آمده است
 

 ماهست بناگوشت و زلفت شب دیجور
 

 از نور زین کوی پر از ظلمت و زان شهر پر 
 

 چون خانة زنبور شد این خسته دل من
 

 وان غمزۀ غماز تو چون نشتر زنبور 
 

 همچون سر ما شد که و همچون رخ ما باغ
 

 *همچون تن ما و دل ما هیزم و تندور 

 

    : 6933) هکه صادقی در مقالة خود متذکر شد منابعیدو جنگ و   عالوه بر این

 از المعی آمده است: شعاریاهای زیر نیز ، در جنگ(666-669

 62و  66کتابخانة دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران؛ متعلق به سدۀ  د 59 شمارۀ جنگ 

، 91، 26 ،21، 63 ،63، 61، 69 ،1، 6 ،9 ،2 شمارۀ قصاید) داردبیت از المعی  911که حدود 

99، 91، 95 ،96 ،12، 19، 15، 16، 51، 56 ،51، 55، 61، 62، 69، 61، 63، 12 ،11، 31، 35 

 ؛(دیوان 39 و 33 ،31، 36،

  (.دیوان 61قصیدۀ شمارۀ )کتابخانة مجلس شورای اسالمی  3613بیاض شماره 

  قصیدۀ شمارۀ ) ق. 6125، مورخ مجلس شورای اسالمی کتابخانة 3396جنگ شماره

69). 

  قصیدۀ شمارۀ ق.  6211کتابخانة مجلس شورای اسالمی، مورخ  69566جنگ شمارۀ(

12). 

دیوان المعی،  های مصححانِبه این نکته نیز توجه داشت که به رغم کوشش باید 

ای صورت نگرفته  ، تصحیح انتقادی شایستهویهای دیوان کدام از چاپ تاکنون در هیچ

های  ها، نسخهاز این کوششیک  ست که در هیچاین اترین دلیل آن نیز مهم و است

های  نگاهی اجمالی به فهرست .اند ی نشدهآوری و بررس گرددیوان المعی چنان که باید 

 کند.  این حقیقت را آشکار می ،نسخ خطی
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  نتیجه .5

، کهن آنهاهای  های کهنی مانند دیوان المعی و فقدان نسخه با توجه به اهمیت متن

از هر نظر  ها، گونه متناینهای موجود و آثار به جا مانده از  توجه دقیق به تمام نسخه

اهمیتی ، های متأخرحتی جنگ، ها ها و تذکره، جنگر این زمینهبایسته است و د

و  گ ما را در خود حفظ کردهشدۀ فرهن ؛ چرا که بخشی از آثار نابودیابند چندان میدو

 ،، شاعر توانای قرن پنجمان المعی گرگانیدیو .اند به یادگار باقی گذاشته آیندگانبرای 

ای کهن،  میان رفته است و تا پیداشدن نسخهاست که بخش اعظم آن از  یکی از این آثار

ها  ها و تذکرههمین جنگ، این دیوانبخشی از برای بازسازی  پژوهشگرانتنها منبع 

تر در این دسته از منابع، مجموعة  جوی دقیقو، شایسته است با جستبنابراین ؛هستند

    در منابعجو وپژوهش، با جستدر این اشعار المعی بار دیگر تدوین و عرضه شود. 

اند یا از آنها  نویسی که مصححان پیشین دیوان المعی بدانها دسترسی نداشتهدست

 ای از این شاعر کهن به دست دادیم. اند، ابیات تازه غفلت کرده

 

 نوشت پی

( و به 266-269تقی کاشی )گ  االشعار خالصةهای قدیم و جدید چون  . از جمله آنچه در تذکره6

( دربارۀ شاگردی او نزد امام محمد غزالی و 6651: 9ج، 6911ی هدایت )الفصحا مع مجتقلید از او در 

   مناظره و مشاعرۀ او با سوزنی سمرقندی و عمعق بخاری و وفات او در روزگار سلطان سنجر و 

 نیست. پذیرفتنیهیچ کدام به لحاظ تاریخی  که است هایی از این دست نوشته شدهداستان

را نه در حق  آنآمیز و گستاخانة این قطعه، این احتمال وجود دارد که شاعر  طعنه. با توجه به لحن 2

 عمید سید ابونصر احمدیکی دیگر از ممدوحان خود به نام خواجة بزرگ دولت سلجوقی، بلکه در حق 

( نام او آمده است. 623: 6933ای )دبیرسیاقی،  که در دو بیت بازمانده از قصیدهگفته باشد علی   بن

روز آدینه به ..... مر مرا هست اسد طالع و از مادر خویش»چنین با توجه به این بیت در همین قطعه: هم

، تولد او در سالی واقع شده که برج اسد با ماه رمضان برابر بوده است و طبق «ماه رمضان زادم من

 931یا  933های توان یکی از سال پور، بر اساس این مطلب، زمان تولد المعی را می تحقیق علی صفی

(؛ هرچند این گزاره هم با توجه به قراین آشکاری مانند تأثیرپذیری 613: 6933هجری قمری دانست )

 ( محل تردید است.111)تولد حدود  جوانی چون منوچهری شدید المعی از شاعر



 59ابیاتی نویافته از المعی گرگانی/

ه آید، مراد، یکی شهر تاریخی گرگان است ک ، هرجا نامی ازگرگان به میان میپژوهش. در این 9

های آن در نزدیکی گنبد کاووس امروزی است و دیگر، استان تاریخی گرگان که نام باستانی این  خرابه

لد، و بارتو 112-116: 6931بوده است )لسترینج،  (بین خراسان و طبرستان و خوارزم و قومس)منطقه 

6911 :612-615.) 

تاریخ  ، طیترکمنستان استدر شمال گرگان، آن سوی رود اترک که امروز در خاک ی . دهستان1

مرز  شاهنامهدر  ه است.کرد ایران جزو مرزها )ثغر( بوده است و بیابان عظیمی آن را از خوارزم جدا می

؛ از جمله در داستان پادشاهی نوذر و نیز جنگ بزرگ بوده است ایران و توران و محل رویارویی دو لشکر

، حدودالعالمدود جغرافیایی دهستان رجوع کنید به: بیشتر دربارۀ ح آگاهیبرای ) کیخسرو با افراسیاب

 ،952: 6939، بیهقی و 526-525: 2 ج، 6966، مقدسی ؛623و  625 :6915، ابن حوقل ؛935 :6912

 .(116و  193 ،163

 تصحیح دبیر دیوان 32، 36، 66 ۀقصاید شمار، شاملِ سه قصیده از مدایح او دربارۀ نوشیروان. 5

 .باقی مانده است سیاقی

ابیاتی در مدح عمیدالملک کندری دارد  ویس و رامینفخرالدین اسعد گرگانی در ابتدای منظومة . 6

و ممدوح خاص او در این منظومه، عمید ابوالفتح مظفر، گماشتة  ولی حامی اصلی، (66-63: 6913)

 طغرل در اصفهان است.

 : گهی در زیر خار اندر.592جنگ  .1

این مصراع المعی از       است و «باده و یک دست زلف یاریک دست جام ». یادآور مضمون 3

تواند باشد. این بند احتماالً استقبالی است از قصیدۀ معروف عنصری  ترین مآخذ این مضمون میقدیمی

 با مطلعِ

 گر از عشقش دلم باشد همیشه زیر بار اندر

 

 چرا گم شد رخش باری به زلف مشکبار اندر 

(6965 :665) 

 رب؛ تصحیح قیاسی است. اصل: یا .3

 اصل: + را.61

 . اصل: ـ بوسه66

 . همین مصراع با اخرم )مفعولن( شروع شده است. 62

 اصل: ماه. 69

 . کذا؛ شاید چنین بوده است: کی باشد مهر و ...61

 کذا؛ شاید چنین بوده است: چون مرد مریض رشتة تب را. 65

رات شاعری استفاده کرده است؛ اختیاراتی که در رباعی . المعی در این قصیده آگاهانه از انواع اختیا66

وزن این شعر نزدیک به وزن رباعی است )یک هجا کمتر(؛ به همین سبب، استفاده از  .عادی بوده است
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آگاهی به این نکته را مدیون تذکر آقای دکتر وحید عیدگاه  اختیارات رباعی را روا شمرده است.

ایشان و آقای دکتر حمیدرضا سلمانی در خوانش اشعار و حل  هایاهدیدگای هستیم؛ همچنین از  طرقبه

  مشکالت متن بسیار سود بردیم

 اصل: صبی. 61

 آید: این احتمال هم به ذهن می .سرا و منزلبه معنی کاروان ،هم باشد« حانه»تواند  اصل: خامه؛ می. 63

 «.  در خانة باز جغد را خایه»

 دادمدیدم همی و مین می. کذا؛ شاید چنین بوده است: آ63

 رنگ : الله2116جنگ . 21

 آمده است. «درافتد»در هر دو جا« برافتد»: به جای 2116جنگ . 26

 : تاب اندر تاب.2116جنگ . 22

 : سنبل2116جنگ . 29

 : هان.2116جنگ . 21

ل مث ؛شود : اندوه برخیز؛ در کتابت به همین صورت نوشته و با تخفیف خوانده می2116جنگ . 25

نظایر آن در متون هست و ما صورت اصلی را در متن حفظ  .شود یا پادشاپادشاه که پادشه خوانده می

 کردیم.

تواند توجیهی داشته  ، می«زغال»و « زگال»که صورت دیگری است از « زوال»: ز زوالم؛ 592جنگ . 26

 2116که مطابق با جنگ  ، این صورت را«روان»و « جان»ولی در اینجا با توجه به تناسب میان  ،باشد

 است، برگزیدیم.

 : بنشان.2116. جنگ 21

 : ـ و2116جنگ . 23

 اصل: ـ دیگر. .23

 .است های نفیسی و دبیرسیاقیاصل: ـ به روی؛ متن مطابق با چاپ .91

 های نفیسی و دبیرسیاقی؛ متن مطابق با چاپ«روی تو چون روز و موی چون شب دیجور»اصل:  .96

 .است

 (126: 2ج ، 6969 ،دهخدا)قیاسی است؛ مثلی معروف بوده است  ن؛ تصحیحاصل: م .92

هر دو چمان و  .....بر اسب من دمان و دمان زیر من در اسب»المعی در جای دیگر هم آورده است: . 99

در منبع اصلی دبیرسیاقی که همان چاپ  واژه(؛ البته این 616: 6933« )یازان چون سرو در چمن

های دیوان المعی که مصححان از آنها )به جز نسخة چاپ  نسخه .است آمده« زاننا»نفیسی بوده ، 

به  است  دارند و دبیرسیاقی تصحیح قیاسی کرده« تازان»یا « نازان»نیز  ،اند ای نبرده سنگی تهران( بهره



 55ابیاتی نویافته از المعی گرگانی/

 توان می ،های دیوان المعی که همگی متأخرند ها نسبت به نسخهبا توجه به قدمت این جنگ .«یازان»

 ضبط آنها را دلیلی بر صحت نظر دبیرسیاقی در ترجیح این صورت دانست.

در این مصراع، مطابق قاعدۀ رایجی در عروض کهن است و آن این است که « و». اضافه شدن 91

مفعول فاعالت مفاعیل »تواند در کنار صورت  می «مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن»صورت پرکاربرد »

کاربرد که در  جز همان صورت کم ،کار رود؛ زیرا صورت پرکاربرد چیزی نیست هدر یک شعر ب «فاعالتن

)عیدگاه « آن اختیار وزنی روی داده و هجای هفتم و هشتم آن به یک هجای بلند تبدیل شده است

 (.611-616: 6932ای،  طرقبه

 

 منابع 

 ان.ترجمة جعفر شعار، تهران، بنیاد فرهنگ ایر ،االرض صورة(، 6915ابن حوقل )

 .اشرف صادقی، تهران، خوارزمی علی و اهلل مجتبایی تصحیح فتح لغت فرس،(، 6965)اسدی، ابومنصور 

زاده، تهران،  ترجمة همایون صنعتی جغرافیای تاریخی ایران،(، 6911بارتولد، واسیلی والدیمیروویچ )

 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

 .کتابخانة مجلس شورای اسالمی، 3613 ۀشمار ،ناشناخته نویسنده تا(، )بی بیاض

اکبر فیاض، به اهتمام محمدجعفر یاحقی، مشهد،  تصحیح علیتاریخ بیهقی، (، 6939بیهقی، ابوالفضل )

 دانشگاه فردوسی.

 .کتابخانة کاخ گلستان، 592 ۀشمار ،مؤلف ناشناختهتا(،  )بی منتخبات اشعار؛ جنگ

 .کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ،2116 ۀشمار ،ناشناخته نویسنده تا(، )بی جنگ

 .کتابخانة دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران،د 59 ۀشمار ،ناشناخته نویسنده تا(، )بی جنگ

ناشناخته، با مقدمة بارتولد، تعلیقات مینورسکی،  نویسنده(، 6912) العالم من المشرق الی المغرب حدود

تهران، دانشگاه  ،و غالمرضا ورهرام با تصحیح و حواشی مریم میراحمدی ،شاه ترجمة میرحسین

 الزهرا.

 ، چاپ ششم، تهران، امیرکبیر. 2جلد  امثال و حکم،(، 6969دهخدا، علی اکبر )

و  عبدالوهاب قزوینی  بن به تصحیح محمد المعجم فی معاییر اشعار العجم،(، 6933رازی، شمس قیس )

 تصحیح مجدد سیروس شمیسا، تهران، علم. 

 چاپ ششم، تهران، آگاه. صور خیال در شعر فارسی،(، 6915رضا )شفیعی کدکنی، محمد
تاریخ ادبیات فارسی،  کالس درس، «سیر تحوّل ادبیات فارسی»(، 6939)                                                      

 .6939آبان  6 ،دانشگاه تهران
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         هایپژوهش مجموعه مقاالت ،«اشعاری تازه از المعی دهستانی»(، 6933اشرف ) صادقی، علی

 موقوفات دکترنامه(، به کوشش نادر مطلبی کاشانی، تهران، بنیاد  جلد بیستم )آفرین شناسی،نایرا

 . 669-611محمود افشار، 

 ، تهران، امیرکبیر.2جلد  تاریخ ادبیات در ایران،(، 6955اهلل ) صفا، ذبیح

، سال دوم، شماره پیام بهارستان، «ر گزارش زندگی المعییک نکتة تاریخی د» ،(6933پور، علی ) صفی

6 ،613-631. 

 به تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی، تهران، سنایی. دیوان،(، 6965احمد )  بن  عنصری بلخی، حسن

-5شمارۀ  ،نامة فرهنگستان ،«هایی از دیوان ناصرخسروتصحیح بیت» ،(6932ای، وحید ) عیدگاه طرقبه

6 ،696-656. 

کتابخانة مجلس شورای ، 212 ۀشمار ،راالشعا  خالصةق(؛ 6111علی )  بن الدین محمد قیکاشی، ت

 .اسالمی

به تصحیح ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا، تهران،  ویس و رامین،(، 6913گرگانی، فخرالدین اسعد )

 بنیاد فرهنگ ایران.

عید نفیسی، به اهتمام ح کوهی به تصحیح س دیوان،(، 6963محمد )  بن  المعی گرگانی، ابوالحسن

 کرمانی، تهران، بی نا. 
به کوشش سیّدمحمد دبیرسیاقی، با همکاری دیوان، (، 6933)                                                                     

 زاده، تهران، اشجع. فرهاد قربان
 به تصحیح محمد درزی، گرگان، پیک ریحان. دیوان،(، 6936)                                                                  

 کتابخانه مجلس شورای اسالمی، ، 3396 ۀشمار جنگ،ق(، 6125)                                                                  
کتابخانة مجلس شورای ، 69566 ۀشمار جنگ،ق(،  6211)                                                                     

 .اسالمی

ترجمة محمود عرفان، تهران،  های خالفت شرقی،جغرافیای تاریخی سرزمین(، 6931لسترینج، گای )

 علمی فرهنگی.

ترجمة علینقی منزوی، تهران،  ،االقالیم  احسن التقاسیم فی معرفة(، 6966محمّد )  بن مقدسی، احمد

 ان و مترجمان ایران.شرکت مؤلف

با تصحیح  و به تصحیح محمد قزوینی چهار مقاله،(، 6966) عمر  بن ابوالحسن احمد، نظامی عروضی

 صدای معاصر. ،تهران ،مجدد محمد معین

 ، به کوشش مظاهر مصفا، تهران، امیرکبیر.9ج  الفصحا،  مجمع(، 6911خان ) هدایت، رضاقلی


