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ح از دیوان ابن یمین  بررسی و نقد دو نسخه ی ُمصحَّ
فریومدی و ضرورت تصحیح مجّدد آن

                                                                                         زهرا نصیری شیراز* 
چکیده

ابـن  یمیـن  فریومـدی، شـاعر معـروف سـده ی هشـتم ه.ق. اسـت که بـه سـبب قطعاتـش 
شـهرت بسـیار دارد. دیوان این سـراینده- که عمری طوالنی و پرمخاطره را در دسـتگاه ایلخانان 
مغـول، امـرای سـربداری و پادشـاهان آل َکـرت به سـرآورده- متضّمـن ویژگی هـای منحصربـه 
فـردی اسـت و فوایـد تاریخـی و جامعه شـناختي بسـیاری را در بـردارد. از سـویی، دیوانـی نـه 
چندان کامل از این شـاعر در سـال 1318)ه. ش.( شـامل قطعات، مثنویات و رباعیّات به اهتمام 
زنده یـاد سـعید نفیسـی در تهـران بـه چـاپ رسـیده و دیوانی نسـبتا کامـل از  وی، مشـتمل بر 
قصایـد، غزلیّـات، مقّطعات، رباعیّات و... در سـال 1344)ه. ش.( به تصحیح حسـینعلی باسـتانی 
راد در تهـران انتشـار یافتـه اسـت. نظـر بـه این کـه در دو تصحیح مذکـور، اصـول و روش های 
تصحیـح انتقـادی به کارگرفته نشـده و دسـت یابی به نسـخه های خّطـی متعّددِ نزدیـک به تاریخ 
وفـات شـاعر، درآن زمـان بـرای مصّححـان مذکـور میّسـر نبـوده اسـت؛ همچنین دو اثـر مورد 
اشـاره، دربردارنـده ی همـه ی سـروده های ابن یمین نیسـت، تصحیـح مجّددی بـا روش انتقادی 
از ایـن دیـوان،  بـر اسـاس نسـخه های معتبـر موجـود،  ضـروری بـه نظـر می رسـد. ایـن مقاله 
می کوشـد کـه ضمن طرح اشـکاالت و نواقـص دو چاپ مذکـور، دالیل تصحیح مجـّدد دیوان 

ابـن یمین را بازگـو نماید.
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1(مقّدمه
نقد و تصحیح متون به عنوان نخستین و اساسي ترین گام در حفظ، بقا و نشر آثار ادبي کهن، 
از دیرباز امري شناخته شده ومهم تلّقي گردیده است.)براي تفصیل درباره ي پیشینه ي نقد متون 
درتاریخ مطالعات ادبي ر.ک: امامي،1385: 106- 103( برهمین مبنا، محّققان و سخن شناسان، 
احیاي متون گذشته را در زمره ي مهم ترین و حیاتي ترین فّعالیّت هاي فرهنگي وادبي هرمّلتي 
قرار مي دهند و پژوهشگران و ادب دوستان، با وجود همه ي مشّقاتي که این امرخطیر دارد، هرگاه 
مقّدمات آن را فراهم بینند، به میدان آمده، از جان و دل مي کوشند تا با رفع نواقص یک متن و 
پیراستن آن از عیوب عارضي، َگرد مهجوري را از چهره اش بزدایند و آن را به شکل اصیلي که از 
قلم مؤلّفش صادر گردیده یا دسِت کم نزدیک به آن صورت اصیل، تصحیح و تدوین کنند:»در 
اصطالح، به آماده سازي متني کهن بر اساس مقابله، سنجش و تصحیح نسخه هاي خّطي آن-
به گونه اي که متن نهایِي فراهم آمده، نزدیک ترین صورت ممکن به نوشته ي مؤلّف باشد- تصحیح 
متن مي گویند.«)عمادي حائري،4:1387(  این فّعالیّت بنیادین، موجب مي شود تا متوني پیراسته و 
پاکیزه که زمینه ي اصلي و محور اساسي فّعالیّت هاي دیگر محّققان، منتقدان، لغویان، دستوریان، 
سبک شناسان و...تواند بود، فراهم گردد؛ زیرا همان طورکه گفته اند:»هرگونه نقد تاریخي یا ذوقي 
و یا لغوي که در باب آثار شاعران و نویسندگان پیشین بشود تا بر متون صحیح معتبر، متّکي 
نباشد، سندیّت و اعتبار ندارد.« )مایل هروي،15:1369؛ به نقل از زرین کوب،1354،جلد1: 94( 
بنابر آن چه گفته شد، احیا، حفظ و اشاعه ي گنجینه هاي ادب ارجمند فارسي، در شکل نو و 
علمي خود، یعني تصحیح انتقادي متون، ضرورتي انکارناپذیر مي نماید و راهگشاي بسیاري از 

معضالت در حیطه ي ادبیات خواهد بود.

1-1(پیشینه ي پژوهش
دیوان ابن یمین در قرن حاضر، دوبار تصحیح و چاپ شده است؛ نخستین بار شادروان 
سعید نفیسي دیوان مقطّعات و رباعیات ابن یمین را به سال1318)ه. ش.( در انتشارات کتابخانه ي 
مرّوج به زیور طبع آراست  و در حدود سه دهه بعد، سال 1344)ه. ش.( حسینعلي باستاني 
راد، اقدام به تصحیح دیوان کامل ابن یمین شامل قصاید، غزلیات، قطعات و... و چاپ آن در 
انتشارات کتابخانه ي سنایي نمود. از آن جا که در نیم قرن اخیر، همه ي تحقیقات پژوهندگان 
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احوال و اشعار ابن یمین، متّکي به همین دو اثر، به ویژه اثر اخیر بوده و یگانه مرجع و ملجأ شعر 
ح باستاني راد  است، نگاهي دوباره به  ابن یمین و تنها دیوان کامل سروده هاي او، دیوان مصحَّ
آن و بیان نواقص و نقایص آن، امري مهم و الزم است که ضرورت تصحیح مجّدد دیوان را نیز 
ح نفیسي تاکنون مورد نقد و بررسي قرار نگرفته است و از مجموعه ي  تبیین مي کند. دیوان مصحَّ
ح باستاني راد، تنها بخش غزلیات در پژوهشي که اخیراً صورت گرفته و به آن اشاره  کامل مصحَّ

خواهد شد، بازبیني و اصالح شده است. 

1-2(ابن یمین فریومدي
و  مشهور  فریومدي،  بیهقي  مستوفي  طغرایي  یمین الّدین  امیر  بن  محمود  امیرفخرالّدین 
متخّلص به ابن یمین از شاعران معروف قرن هشتم هجري است.)ر.ک: صفا،1351 : 965( 
بالخیز  خّطه ي  در  عراقي  سبک  رواج  دوره ي  و  مغول  عصر  سراینده ي  برجسته ترین  وي 
خراسان محسوب مي  شود. در این دوره ي تاریک و پرآشوب اگرچه بخش هایي از ایران، نظیر 
فارس و اصفهان و...)عراق عجم( به صورت پناهگاه هایي براي فرهنگ ایراني درآمدند و به 
کوشش استادان بازمانده و پرورش دیدگان آنان، سلسله ي استادان پارسي گوي منقطع نگردید اّما 
خراسان، مهد کهن ادب و فرهنگ پارسي، در این دوره کانون آشفتگي، هرج و مرج، ویراني 
و غارت ایلغارهاي بنیان کن مغول و جانشینان ایشان بود.)همان: 952( عصر مغول در ایران از 
سال616هجري، آغاز مي شود و به سال 756 پایان مي پذیرد. این دوره ي صد و چهل ساله، 
قابل تقسیم به دو دوره است:»الف. دوره اي که از سال 616، یعني حمله ي چنگیز به ایران آغاز 
مي شود و به سال 651 که سال حرکت هوالکو به سوي این سرزمین است، خاتمه مي یابد. 
ب. دوره اي که از سال 651، یعني سال حرکت هوالکو به ایران آغاز مي شود و به انجام کار 
انوشیروان در سال 756 هجري، پایان مي  پذیرد.« )مرتضوي،5:1370( ابن یمین شاعري است 
که در دوره ي دّوم عصر مغول مي زیسته است:»دوره ي دوم)756- 651ه.ق.(نیز خود به دو دوره 
تقسیم مي شود: نخست، از سال651 یعني، سال حرکت هوالکو به ایران که مبدأ تاریخ تشکیل 
حکومت ایلخاني محسوب مي شود تا سال736، سال وفات ابوسعید بهادرخان بن اولجایتو. این 
ایلخان بزرگ، غازان خان و اولجایتو، دوران طالیي  دوره به خصوص روزگار فرمانروایي دو 
ایلخانان  یعني دوران  تا 756  از سال 736  به شمار مي رود. دوم،  ایلخاني  و درخشان عصر 
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دست نشانده ي امراي متخاصم که دوره ي تنّزل و افول طالع حکومت ایلخاني است. در این 
دوره بر اثر از بین رفتن اقتدار و وحدت حکومت و وقوع خصومت و اختالف بین امراي دربار 
ایلخانان و ظهور امراي خودکامه و جاه طلب و خالي ماندن عرصه ي مملکت از امثال مشاوران 
و وزراي مقتدر و مدبّر و دانشمندي چون خواجه نصیر طوسي و خواجه شمس الّدین جویني و 
خواجه رشیدالّدین فضل اهلل، دنباله ي خدمات بزرگ و تدابیر حکیمانه ي آن رادمردان ایراني، مهمل 
ماند.«)مرتضوی، 1370: 7 و8(...»در تاریخ ادبیّات فارسي کمتر شاعري در دوران زندگي خود 

شاهد این همه انقالبات و تحّوالت سیاسي بوده است.« )ریپکا، 1364: 469(

1-2-1(کنش اجتماعي شعر ابن یمین
و  پرحادثه ترین  ومرج ترین،  پرهرج  یکي از  مي زیست،  آن  در  یمین  ابن  که  عصري 
درعین حال یکي از پرافتخارترین ادوار تاریخ ایران بعد از اسالم تا قرن هشتم هجري است 
که پس از یک قرن حکومت مغوالن بر ایران، منجر به جنبش ضّد مغولي و تشکیل حکومت 
ایراني پنجاه ساله ي سربداران درخراسان گردید.)ر.ک: حکمت،1353: 28( نهضت سربداران 
به عنوان نهضتي شیعي و یگانه قیامي که در برابر ستم، فساد و انحطاط حکومت مغوالن بر 
ایران، به توفیقاتي دست یافت، علي رغم عمر کوتاهش)776 - 736ه. ق.( از اعتبار و شهرتي 
به  سزا در تاریخ ایران برخوردار است؛ چنان :»که تأثیر افکار و عقاید سربداران در ادب فارسي، 
هنگام تحقیق و بررسي زندگي و آثار ابن یمین فریومدي که به عنوان شاعر سربداران شهرت 
دارد، روشن مي شود.«)شادپور،1380: 337 ( وي سال ها از سر اعتقاد و میل باطني خویش 
در محضر امیران سربداري، ضمن مدح و ستایش ایشان، به تبلیغ ایده ها و آرمان هاي این 
نحله ي مشهور سده ي هشتم هجري پرداخته است. ارادت قلبي شاعر نسبت به رهبران  این 
مکتب و حمایت از اصول آن، یادآور شعر ناصِرخسرو قبادیاني است که سرسلسله ي شاعران 
درجه ي  و  وی  کالم  سیاق  و  سبک  هرچند  مي شود؛  محسوب  فارسي  ادب  در  مسلک گرا 
سخنوري اش با ابن یمین، تفاوت بسیار دارد.)ر.ک: حقیقت،1363: 11( حمایت ابن یمین از 
امیران این جنبش و ارادت قلبي او نسبت به ایشان، زماني به روشني گویاي کنش اجتماعي او 
محسوب مي شود که جایگاه مردمي این سلسله و پایگاه معنوي آنان در میان مردمان خراسان 
آن روزگار، به خوبي شناخته شود. سویه ي مردمي این نهضت تا آن جاست که در فهرست 
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پهلوان حیدر  باشتیني)738-736ه.ق(،  پهلوان عبدالرزاق  نام هایي چون  به  سلسله  این  امیران 
قّصاب)761-756ه.ق( و پهلوان حسن دامغاني)766-762 ه. ق( برمي خوریم. »روغني« در 
قدرت گرفتن  عوامل  و  علل  به خوبي  مغول«  دوره ي  در  پهلوانان  عنوان»خیزش  با  مقاله اي 
پهلوانان را در دوره ي خوارزمشاهیان و به ویژه در اوضاع آشفته ي اواخر حکومت ایلخاني 
بازکاویده و کارکرد اجتماعي این جریان را در پرچمداري اعتراضات مردمي علیه ظلم و جور 
ایلخاني و جانشینان آن ها نشان داده است. )ر.ک: روغني ،134:1394- حکومت نامشروع 
109( درواقع»جنبش مردمي و دیني سربداران که بر اثر تالش پیگیر رهبراني آزاده و مردم دوست 
منجر به تشکیل دولت مستقل مّلي و شیعه مذهب ایراني سربداران در قسمتي از خاک ایران، 
خراسان غربي)بیهق- سبزوار( گردید، از لحاظ وسعت، بزرگ ترین و از نظر تاریخي مهم ترین 
جنبش خاورمیانه در قرن هشتم هجري)چهاردهم میالدي( است که براي نخستین بار بر ضّد 
فرمانروایان بیگانه و غارتگر مغول در ایران به وقوع پیوست.«)حقیقت، 1363 : 11( سرسلسله ي 
این حکومت، عبدالّرزاق فرزند شهاب الّدین فضل اهلل اهل قریه ي باشتین از قراي بیهق بود و 
نسبتش از جانب پدر به امام عالي مقام، حسین بن علي)ع( منتهي مي شد و از سوي مادر به یحیي 
بن خالد برمکي.)ر.ک: خواندمیر،1353، مجّلد سوم: 356( ابن یمین در سروده هایش گاه به این 
نسب فاخر امیران سربداري اشاره کرده است؛ هرچند که گفته شده:»این نسبت را نباید صحیح 
دانست.«)رشیدیاسمي،1303: 32( امیران سربداري از مهم ترین ممدوحان ابن یمین به شمار 
مي روند. از میان سربداران، امیر وجیه الّدین مسعود )744 - 738ه .ق.( دومین امیر سربداري 
که بزرگ ترین پادشاه این سلسله ي کوچک لقب گرفته،)ر.ک:همان: 36( از ممدوحان خاّص 
شاعر است. ابن یمین در رکاب همین امیر و در جنگي که میان وي و ملک معّزالّدین حسین 
کرت )772- 732 ه.ق.( در صفر سال)743 ه .ق.( روي داد و به شکست امیر سربداري انجامید، 
دیوانش را از دست داد و پس از آن به دربار ملک معّزالّدین برده شد و از سوي وي تربیت 
یافت و چند سالي به مدح او مشغول بود. ابن یمین پس از رهایي مجّدداً به امیران سربداري 
پیوست. تاج الّدین علي)753- 748ه.ق.( مهم ترین ممدوح شاعر از میان امیران سربداري است 
و جانشین او خواجه نظام الّدین یحیي کّرابي)756- 753ه .ق.( و سپس دو تن دیگر از آخرین 
امیران سربداري، یعني پهلوان حسن دامغاني)761-760 ه .ق.(و خواجه علي مؤیّد)766-783 

ه.ق.(نیز از ممدوحان شاعر به شمار مي روند.
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 1-2-2( ابن یمین، قطعه سراي بزرگ ادب فارسي
ابن یمین را از دیرباز در کنار انوري، از بزرگ ترین قطعه سرایان ادب پارسي نامیده اند. 
اگرچه شعر انوري از لحاظ استحکام و رشاقت الفاظ و قّوت معاني از شعر ابن یمین، برتر 
کنار آن ها بخش  بیشتر در قصیده و غزل است و در  انوري  اّما مضامین اصلي شعر  است 
مهّمي از قطعاتش را موضوعات فکاهي و هزل آمیز که غالبًا فاقد جنبه هاي اخالقي و بهره هاي 
بیان موضوعات  براي  ابن یمین، قطعه را غالبًا  اجتماعي است، تشکیل مي دهد؛ درحالي که 
اخالقي و اجتماعي به کار برده است. مجموعه و بخش مهّمي از این قطعات داراي ارزش 
اخالقي فوق العاده اي است و الحق جا دارد ابن یمین را سرسلسله ي قطعه سرایان اخالق گراي 
ایران بنامیم.)ر.ک: مؤتمن،1371: 48-47(در مجموعه مقاالت کنگره ی بزرگداشت ابن یمین 
فریومدي)28شهریورماه1376( که به اهتمام اداره کّل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان سمنان 
در سال 1380 چاپ شده، چند مقاله به بررسي قطعات ابن یمین اختصاص یافته که»قطعه، 
قالب آرماني ابن یمین«، »آزادگي و مناعت در قطعات ابن یمین«، »متابعت عقل پیر؛ نگاهي 

به دنیا در قطعه سرایي ابن یمین« از جمله ي این مقاالت است.

2( ضرورت تصحیح و چاپ دیوان ابن یمین
دیوان ابن یمین به عنوان یکي از آثار برجسته ي سده ي هشتم، از جمله متوني است که 
به ویژه به سبب اشتهار قطعات اخالقي- حکمي شاعر، در صد و پنجاه سال اخیر مورد توّجه 
مستشرقان و مصّححان قرار گرفته است. گفتني است که در طول سده هاي گذشته نیز همین 
امعان نظر به مقّطعات شاعر سبب شده بود تا استنساخ دیوان وي منحصر به قطعات گردد و 
شکل کامل دیوان او به قولي»النّادرکالمعدوم«باشد.)ابن یمین، 1344،مقّدمه: الف(  از سوي دیگر، 
ضایع شدن دیوان شاعر در زمان حیات وي، در اثناي جنگ وجیه الدین مسعود سربداري و 
پادشاه آل کرت در سال)743 ه.ق.( حکایت از بي مهري ها و بداقبالي ها نسبت به این دیوان حتّي 
در روزگار حیات شاعر دارد.)براي تفصیل ر.ک:خواندمیر، مجلد4، 1353، مقّدمه:3( تالش هاي 
پژوهشگران در صدوپنجاه سال اخیر در زمینه ي تصحیح، چاپ و نشر دیوان ابن یمین، اگرچه 
در قیاس با آثار شاعران طراز اّولي چون سعدي، مولوي و حافظ، بسیار ناچیز بوده است و در 
واقع، شاعران درجه دّومي چون ابن یمین، خواجو و... در قرن هشتم، در سده هاي بعد زیر سایه 
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و سطوت بلند و شکوهمند حافظ، کم تر به چشم آمده اند اّما حقیقت آن است که غناي کم نظیر 
فرهنگ و ادب فارسي، به میزان قابل توّجهي مرهون تراوش هاي فکر و ذهن و طبع و قریحه ي 
پرورده ي این دسته از شاعران است؛ بنابراین صیانت از این میراث های گران بها و کوشش به 
منظور زدودن کاستي ها و رفع نواقص آن ها و تالش براي نشر صورتي پیراسته و شایسته از این 
آثار ارزشمند، بي گمان دلخواسته ي همه ي ادب دوستان و ادب پژوهان است. اکنون ضمن معّرفي 
نسخه هاي چاپي دیوان و برشمردن ویژگي ها و بیان کاستي  هاي هر یک، ضرورت تصحیح و   

بازبیني مجّدد این دیوان، متذّکر مي گردد. 

2-1( معّرفي نسخه هاي چاپي دیوان  ابن یمین 
همان  گونه که در آغاز اشاره شد، دیوان ابن یمین در قرن حاضر در ایران، دوبار تصحیح و 
چاپ شده و شایان ذکر است که دو دیوان چاپي، نخستین نمونه هاي مطبعي اشعار ابن یمین به 
شمارنمي رود؛ بلکه پیش تر از تاریخ هاي مذکور، اشعار ابن یمین در نیمه هاي قرن نوزدهم در وین 
و کلکته به زیور طبع آراسته شده بوده که به اجمال به این دو اثر مي پردازیم. شادروان نفیسي در 
ح خود، این دو اثر را این گونه معّرفي کرده است:»نخستین چاپ از اشعار ابن  مقّدمه ي دیوان مصحَّ
یمین در سال 1852 میالدي، به هّمت خاورشناس نامي اطریشي، شلختاوسهرد، شامل قطعاتي از او با 
  SchlechtaWsseherd : Ibn Yemins’ Bruchtsucke(ترجمه ي آلماني در وین با عنوان
Vienna 1852( انتشار یافته است.«)نفیسي،1318: مقّدمه: ب( این چاپ، حاوي تنها 164 
قطعه ي شاعر است؛ حال آن که دیوان ابن یمین، بالغ بر پانزده هزار بیت است و قطعات او بنابر 
آن چه در دیوان مصّحح نگارنده ي این مقاله در قالب رساله ي دکتري، گردآوري شده، افزون بر 
هزار فقره است. نکته ي مهم تر این که چاپ مذکور، فارغ از جمیع اصول و موازین نقد و تصحیح 
متن، تنها به سبب فضل تقّدم آن به عنوان نخستین متن چاپي دیوان شاعر، قابل ذکر است و 
در واقع خاورشناس اتریشي صرفاً به منظور معّرفي ابن یمین و شعر او به طبع بخش اندکي 
از سروده هاي وي، اقدام کرده است. دوم، مجموعه اي از مقّطعات ابن یمین در 216 صحیفه ي 
کوچک به قطع پنج صفحه اي که درسال 1865 میالدي در کلکته، چاپ شده و عنوان آن چنین 
است:»کتاب قطعات ابن یمین مِن تصنیفات ابن یمین فریومدي، به اعانت جماعه اشاعه علوم، 
در مطبع مظهر العجایب واقع در محّله تالتال مِن محاّلت شهر کلکته، حلیه طبع پوشیده.«)همان: 
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ب و پ( گفتني است که نواقص چاپ پیشین، از نظر عدم شمول بر کلیّت قطعات شاعر و نیز 
فقدان شیوه ي علمي در تصحیح، بر این اثر هم، مترتّب است. 

2-1-1( دیوان قطعات و رباعیّات ابن یمین، به تصحیح و مقّدمه ی سعید نفیسي
هّمت  به  که  است  ایران  در  یمین  ابن  سروده هاي  از  چاپي  اثر  نخستین  مجموعه،  این 
سال)1318ه.ش.(  به  تهران  در  مرّوج  کتابفروشي  انتشارات  سرمایه ي  با  و  نفیسي  شادروان 
منتشر شده و چنان که از عنوان برمي آید، اثر مذکور حاوي مقّطعات و رباعیّات شاعر است. 
نفیسي در دیباچه ي این اثر، ضمن شرح مختصري از احوال شاعر، به معّرفي اجمالي ممدوحان 
وي)پادشاهان، وزیران  و بزرگان روزگار او(پرداخته است و سپس به چاپ مجموعه هاي ناقص 
دیوان شاعر در خارج از ایران، وین و کلکته که پیش تر به آن ها پرداخته شد، اشاره کرده است. 
مصّحح، چنان که در مقّدمه متذّکر شده، در بادي امر، درصدد بوده که مجّلد نخست را به قطعات 
و مثنویات و رباعیات ابن یمین اختصاص دهد و در مجّلدات بعد به قصاید و غزلیات شاعر 
بپردازد؛ حال آن که مجّلد نخست که اکنون در دسترس ماست، تعدادي انگشت شمار از رباعیات 
شاعر و بخشي از مثنویات او را در بر دارد و مجّلدات بعدي هرگز تکوین نیافته اند. اکنون ضمن 
ارج نهادن به زحمات ادیب بزرگي که در کثرت آثار، اعم از تحقیق، تألیف، ترجمه و تصحیح  
ح ایشان را بررسي می کنیم؛ گفتني است چنان که  از نوادر روزگار ماست، دیوان ابن یمین مصحَّ
دیگران نیز پیش تر اشاره کرده اند، شوق ایشان در ارائه ي خدمات فرهنگي و شتابي که براي 
انجام دادن کارهاي به زمین مانده در گستره ي ادب فارسي داشته اند، مانع از رعایت دقیق اصول 
و موازین علمي در برخي از آثارشان شده است. در بخش پایاني دیباچه، مصّحح محترم ضمن 
معّرفي نسخه هایي که در تصحیح دیوان شاعر  مورد استفاده قرار داده است، روش تصحیح خود 
را شرح مي دهد:»این مجّلد که اکنون به دست خوانندگان عزیز مي رسد، تنها شامل مقّطعات و 
مثنویات و رباعیات اوست. نخست مقّطعات اخالقي او را از روي سه نسخه ي قدیم و جدید 
که داشتم، چاپ کردم و در میان آن ها نسخه ي بسیار معتبري هست که هرچند تاریخ ندارد ولي 
از خط و کاغذ پیداست که در اوایل قرن نهم و منتها صد سال پس از فوت ابن یمین نوشته 
شده است و بدین وسیله، قسمت اّول این مجّلد تا پایان صحیفه ي 133 فراهم شد و سپس این 
قسمت را با نسخه اي که در کتابخانه ي مجلس شوراي مّلي ایران هست و نسبتاً نسخه ي جامعي 
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است، مقابله کردم و آن چه بر قسمت اّول، فزوني داشت، در ضمایم این مجّلد از صحیفه ي 
260 تا 266 جا دادم و مقّطعات دیگري را که در سه نسخه ي اساس من نبود، در قسمت دوم 
این مجّلد از صحیفه ي 134 تا 259 چاپ کردم و بیش تر آن ها مقّطعاتي است که در مدح و 
شکایت و تقاضا و گله و یا در لغز و معّما و تواریخ و ترجمه از اشعار تازي، سروده  و یکي چند 
قطعه ي تازي نیز در میان آن ها هست و در ضمن، شامل همه ي مثنویات و رباعیات اوست و 

چند قطعه ي اخالقي هم دارد که بر قسمت اّول این مجّلد باید افزود.«)نفیسي،1318: مقّدمه( 

2-1-1-1( معّرفي و بررسي نسخه هاي مورد استفاده ي نفیسي 
نفیسی چنان که خود تصریح کرده، ابتدا از سه نسخه ي قدیم و جدید استفاده نموده و 
سپس»مقطعات دیگري را که در سه نسخه ی  اساس« ایشان نبوده است و ظاهراً از نسخه اي که بر 
ما کاماًلً پوشیده است، بر متن افزوده؛ بنابراین ایشان مجموعاً از چهار نسخه استفاده کرده است: 
الف( نسخه اي»بسیار معتبر متعّلق به قرن نهم...این نسخه، تاریخ کتابت ندارد  ولي ازخط وکاغذ 
پیداست که در اوایل قرن نهم، منتها صدسال پس از فوت ابن یمین نوشته  شده است« )همان:پ( 
که از اّول تا صفحه ي 133 را در برمي گیرد. ب( نسخه ي خّطي موجود در کتابخانه ي مجلس 
شوراي مّلي ایران که تنها شش صفحه از آن در ضمایم کتاب از صفحه ي 260 تا 266 آمده 
غنایم  از  یکي  و  مي شود  نگه داري  اصفهان  شهرداري  کتابخانه ي  در  که  سفینه اي  ج(  است. 
گران بهاي قرن هشتم است؛ با عنوان: بیاض خواجه تاج الّدین علي]احمد؟[ از وزیران قرن هشتم، 
ساکن شیراز)همان:پ و ت( و در همان بخش نخست، از آغاز تا صفحه ي 133 از آن استفاده 
شده است. د( نسخه اي نامعلوم که دقیقاً نیمي از کتاب را دربرگرفته است:»مقّطعات دیگري را 
که در سه نسخه ي اساس من نبود، در قسمت دوم این مجّلد از صحیفه ي134 تا 259 چاپ 
کردم.«)همان( چنان که مشهود است، مصّحح محترم از میان نسخه هاي معتبر موجود که تعداد 
قابل توّجهي است- چنان که خواهدآمد- صرفاً از چهار نسخه استفاده کرده است. گذشته از 
قّلت نسخه ها، ماهیت و هویّت سه نسخه از چهار نسخه نیز بر مخاطب مکتوم است. معّرفي   
نسخه ها، بسیار کّلي و درهم آمیخته و بالکل فاقد نشانه ها و قرینه هایي است که بتواند ما را به 
نسخ مورد استفاده ي ایشان رهنمون کند؛ گفتني است جز نسخه ي سوم که مجموعاً شامل سي 
قطعه از شاعر است و ضمن معّرفي نسخه ها به آن اشاره می شود، از کّم و کیف دیگر نسخ مورد 
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استفاده ي ایشان، اّطالعي در دست نیست؛ نسخه ي »جدید« در سه نسخه ي اساس)؟( کدام 
ح از آن است، متعّلق به کي و کجاست؟ از آن جا  است و نسخه ي چهارم که نیمي از دیوان مصحَّ
که »یکي از راه ها و طرق شناخت هر چیزي، آگاهي داشتن از اجزایي است که مجموع کلیّت 
آن چیز را مي سازد،«)مایل هروي،84:1369( اّطالعات نسخه شناسي، نخستین پله از نردباني 
است که مخاطب را به ساحت اصالت و اعتبار یک متن، نزدیک مي سازد و امکان ارزیابي اثر 
را براي او مهیّا مي کند:»سهم نسخه شناسي در تصحیح کتاب هاي خّطي، سهمي است سازنده  و 
بسیار مهم... این سهِم با اهّمیّت به حّدي است که مصّححان آگاه و حاذق و کارکرده، یکي از 
ارکان مسّلم تصحیح علمي و انتقادي را شناخت علمي از نسخه هاي معتبر نگارش هاي خّطي 
دانسته اند.«)همان:174(این شناخت در واقع مجموعه اّطالعاتي است در باب تاریخ نگارش 
نسخه، اسلوب نگارش آن، شبکه ها و کاتباني که در تاریخ فرهنگ به کتابت و استنساخ اهتمام 
کرده اند، تأثیر گونه ي زباني کاتب در کتابت و...که در فرآیندي سه مرحله اي شامل شناخت 
توصیفي نسخه ها، شناخت تاریخي نسخه ها و شناخت تطبیقي نسخه ها حاصل مي شود.)ر.ک: 
همان: 175- 174( تردیدي نیست که فقدان یا کمبود این اّطالعات، زمینه ساز ایراد نقایص متعّدد 

بر اثر است و از ارزش علمي  آن می کاهد.

2-1-1-2( روش تصحیح متن و ارائه ي برخي از نواقص در نسخه ي نفیسي
بنابر آن چه نفیسي در تشریح شیوه ي کار خویش در دیباچه ذکر کرده است و به آن اشاره 
شد، نشاني از مراحل مقّدماتي کار، شامل نسخه  یابي، نسخه شناسي و... نیست، مقایسه و مقابله اي 
بین نسخه ها صورت نگرفته و نسخه ي اساس مشخص نشده است. درواقع، مصّحح سه نسخه 
در اختیار داشته و بارها به تصریح، هرسه را »نسخه ي اساس« خوانده است ولی نسخه بدلي در 
کار نیست که ذکر اختالفات، ترجیح  وجوه راجح و...در متن اعمال شود. به بیان دیگر، هیچ یک 
از روش هاي معروف تصحیح متن، یعني تصحیح بر مبناي نسخه ي اساس، تصحیح التقاطي، 
شیوه ي بینابین و تصحیح قیاسي)ر.ک: همان:281-277( در این اثر به کار گرفته نشده و ایشان 
چنان که تصریح کرده، نخست نسخه ي اّول خود را در ابتداي دیوان قرار داده و سپس به مقایسه ي 
آن با نسخه ي دّوم پرداخته وموارد اضافه در نسخه ي دّوم را به متن خود افزوده است؛ بنابراین در 
ترتیب قافیه ها دوبار با قطعات مختوم به»الف« تا »ي« روبه رو مي شویم! فقدان روشي مشخص 
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و کارآمد در تصحیح متن، سبب ساز بروز معایب آشکار این چنیني در این اثر شده است و ایشان 
نهایتاً  اشعار نویافته اي را که در نسخه ي ناشناس، عالوه بر این دو نسخه، یافته به آن افزوده و کار 
را خاتمه داده است. از طرفي، این اثر اگرچه عنوان »دیوان قطعات و رباعیات« را بر خود دارد 
اّما صرفاً هجده رباعي از مجموعه  رباعیّات  شاعر را در برگرفته؛ حال آن که مجموعه  رباعیّات  
شاعر، قریب به هشتصد فقره است. در این اثر، بخشي از مثنویات شاعر هم آمده؛ بي آن که در 
عنوان اثر، ملحوظ شده باشد. نهایتاً مصّحح در مقّدمه، وعده کرده است که  مجّلد دوم و سوم نیز 
به غزلیّات و قصاید و ترکیب بند و... اختصاص خواهد یافت اّما به این کار توفیق نیافته است و 
اکنون چیزي بیش از همین مجموعه ي مذکور در باب ابن یمین از استاد نفیسي در دست نیست. 
ازطرف دیگر، این اثر مجموعاً حاوي 5139 بیت است: 4784 بیت قطعه، 320 بیت مثنوي و 34 
بیت رباعي؛ بنابراین از حیث کمیّت اشعار نیز قابل تأّمل است.)براساس تصحیحي که نگارنده ، 
در قالب رساله ي دکتري ترتیب داده و صرفاً مشتمل بر قطعات و رباعیات شاعر است، مجموع 
این دو، بالغ  بر هفت هزار بیت و تعداد رباعیات، قریب به هشتصد فقره است.( همچنین در 
این چاپ، ابیات مخدوش و مغلوط بسیاري  به چشم مي خورد که به سبب عدم ارائه ي نسخه 
بدل ها، دست یابي به صورت صحیح آن ها براي مخاطب امکان پذیر نیست و پرداختن به این 
معضل، به تنهایي مي تواند موضوع پژوهش مستقلي باشد. به عالوه، این اثر اغالط چاپي متعّددي 
دارد که از غلط نامه ي موجود در پایان آن، فوت شده و بعضاً سبب ابهام، بد خواني و بد فهمي 
خواننده مي شود. درمجموع، اثر مذکور شرایط تصحیح انتقادي به معناي علمي آن را ندارد. در 
این جا به مواردي از ضبط هاي دیوان مذکور اشاره مي شود)عدد راست، شماره ي صفحه و عدد 

چپ، شماره ي بیت است(:
او خامـه ی  رشـک  ز  گـردون  تیـر  انشــا  گـه  اوفــتد  گمـان  در   

)نفیسی: 2675/135(
ضبـط صحیـح  بیـت، چنین اسـت:... در کمان  اوفــتد گه انشــا. کمان )قـوس( خانه ي وبال 
تیر)عطـارد، دبیـر فلک(اسـت کـه بـه سـبب ضبـط غلـط متـن، مبالغه اي کـه در وصـف توان 
نویسـندگي ممـدوح مـورد نظـر بـوده و از رهگـذر تناسـبي نجومـي بایـد تصویـر می شـده، 

یک سـره مخدوش گشـته اسـت.

ح از دیوان ابن یمین فریومدی و ضرورت تصحیح مجّدد آن بررسی و نقد دو نسخه ی ُمصحَّ
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مـــعدلـتــت تیــــغ  ز   چون شــب دیــو شــد ز تیــر شهابروزگــارم 
)نفیسی: 2726/138(

شاعر مشغول مدح مبالغه آمیز ممدوح است و به وصف عدالت او رسیده اّما چنان که مشهود 
است، معناي محّصل بیت، فاسد است. ضبط صحیح  بیت، مبتني بر دیگر نسخه ها چنین است: 
روز ظالم ز تیغ معدلتت... . ضبط اخیر، ضمن رفع ابهام از معنا، تقابل »روز« و »شب« را در دو 
ترکیب »روز ظالم« و »شب دیو« در خود دارد و تقابل »ظلم« و »معدلت« را نیز نباید در ضبط 

صحیح بیت، از نظر دور داشت. 
وز جبینت گشـت پیدا خصم پنهانی مرااین سـخن دیـدم نیامـد رای انور را پسـند

)همان: 80/5(
که ضبط راجح  بیت، چنین اسـت: ... وز جبینت گشـت پیدا خشـم پنهاني مرا. آشـکار اسـت 
که خاطر انور ممدوح، سـخن شـاعر را  نپسـندیده  و مکّدر شـده و آثار این وضع بر وجناتش 

عیـان گشـته؛ بنابراین، ضبط »خصم« که نسـخه اي هـم آن را تأیید نمي کند، مردود اسـت.

2-1-2( دیوان اشعار ابن یمین، به تصحیح و اهتمام حسینعلي باستاني راد 
این اثر، اّولین مجموعه ي چاپ شده ي کاملي است  که تمامي آثار شاعر اعم از قصاید، 
و  وفیّات  تاریخ  ماّده  بند و مستزاد،  ترجیع  ترکیب و  مثنویات،  رباعیّات،  مقّطعات،  غزلیّات، 
وقایع،  قطعات عربي، چیستان ها، مکاتیب و منشآت وي را در بردارد. این مجموعه که قریب 
به پانزده هزار بیت است، تنها دیوان کامل اشعار ابن یمین محسوب مي شود و در پنجاه سال 
اخیر، مرجع مستند همه ي پژوهندگان اشعار و احوال ابن یمین بوده است. مصّحح ارجمند، 
مقّدمه ي مفّصلي در آغاز دیوان مشتمل بر تاریخ حیات و وفات شاعر و کسانش، مّدت حیات 
شاعر، اقوال تذکره هاي مختلف در باب شاعر و مولد و منشأ  او، ممدوحان، فرزندان و آیین 
و اخالق و عقیده ی شاعرآورده و نهایتاً در بحثي اجمالي، به معّرفي نسخه هاي مورد استفاده ي 
خود پرداخته است. باستاني راد مجموعاً از پنج نسخه استفاده کرده که در مقّدمه از آن ها یاد 
مي کند:»نخست، نسخه ي کتابخانه ي مجلس که قافیه ي اشعار در آن مردف به حروف تهّجي 
کتابخانه ي  نفیس  نسخه ي  دوم،  است.  نشده  آن  از  استفاده  به  موفّق  مصّحح،  لذا  و  نیست 
سلطنتي که پس از اتمام چاپ، به دست مصّحح رسیده است. سوم، نسخه اي حاوي پانصد 
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بیت متعّلق به قرن دوازدهم. چهارم، نسخه ي چاپي مصّحح استاد سعید نفیسي که به آن اشاره 
شد و نهایتًا نسخه ي اساس متعّلق به مصّحح در مجّلدي 708 صفحه اي که در متن، غزلیّات 
امیرخسرو دهلوي نوشته شده و درحاشیه ی دیوان ابن یمین آمده است؛ به خّط نستعلیق زیباي 
درویش محّمد کاتب، موّرخ به سنه ي 921 ه.ق.« )ابن یمین،1344: مقّدمه( ضمن ارج نهادن به 
کوشش هاي حسینعلي باستاني راد که نخستین بار موفّق به عرضه ي دیوان کاملي از ابن یمین 

شده، ارزیابي تصحیح او را با بررسي نسخه هاي مورد استفاده ي وی آغاز مي کنیم. 

ح: اّولین نکته اي که باید بر آن انگشت نهاد، این است  2-1-2-1( نسخه های مورد استفاده ی مصحِّ
که مصّحح اگرچه مجموعاً از پنج نسخه نام برده ولي از این  میان، تنها از سه  نسخه استفاده 
کرده است. نسخه ي مجلس به سبب این که»مردف به حروف تهّجي نیست،« بالاستفاده مانده و 
نسخه ي نفیس کتابخانه ي سلطنتي»پس از اتمام چاپ، به دست مصّحح رسیده است.« )همان( 
سه نسخه ي باقي مانده، یکي نسخه اي است متعّلق به قرن دوازدهم و صرفاً مشتمل بر500 بیت 
)مجموعه سروده هاي شاعر حدود پانزده هزار بیت است( که قّلت حجم و نیز تاریخ کتابت آن 
و همچنین فقدان قرایني که ارج و اعتبار این نسخه را تضمین کند، ارزش آن را از دیدگاه نقد 
متن شناختي مورد تردید قرار مي دهد. دومین نسخه، نسخه ي چاپي شادروان نفیسي است که 
پیش تر شرح آن رفت و مهم ترین نسخه که  مصّحح آن را »نسخه ي اساس« نامیده و متعّلق به 
ایشان است و تاریخ کتابت آن، نیمه ي اّول قرن دهم قید گردیده، در دو سطر به مخاطب معّرفي 
شده است. اّطالعات نسخه شناسي ارائه شده، اندک است و مبهم؛ چنان که ارزیابي تصحیح را از 
این حیث با دشواري روبه رو مي کند؛ هرچند قّلت منابع تصحیح، خود گویاي کاستي هایي است 

ح به چشم مي خورد. که در این متن مصحَّ

 2-1-2-2( روش تصحیح متن: نکته ي قابل توّجه این است که تصحیح مورد بحث، با این که در 
ح مرحوم نفیسي انجام گرفته و در این مّدت،  دهه ي چهل و قریب به سه دهه پس از دیوان مصحَّ
تجربه  هاي درخشاني در حوزه ي تصحیح انتقادي متون به ثبت رسیده، همچنان گرفتار همان 
ضعف ها  و کاستي هاست: نشاني از مقابله ي نسخه ها، رجحان یک ضبط و مرجوح دانستن ضبط 
نسخه یا نسخه هاي دیگر به چشم نمي خورد؛ بعضاً در زیرنویس، اشاره اي به ضبط»نسخه ی 

ح از دیوان ابن یمین فریومدی و ضرورت تصحیح مجّدد آن بررسی و نقد دو نسخه ی ُمصحَّ
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چاپي« شده که مقصود، دیوان مقّطعات و رباعیّات مصّحح استاد نفیسي است اّما همین موارد نیز 
بسیار معدود است. این که مصّحح، عنوان »نسخه ي اساس« را بر نسخه ي تحت تمّلک خویش 
اطالق کرده، ناظر بر طي مراحل چندگانه ي مقّدماتي تصحیح علمي متن- که به گزینش نسخه ي 
اساس مي انجامد- نیست بلکه وی از باب اهّمیّت و جامعیت نسخه ي مورد بحث، این نام را بر 
آن نهاده است. در مجموع مي توان چنین استنباط کرد که باستاني راد، نه به قصد تصحیح انتقادي 
ابن یمین- که متضّمن گردآوري نسخه ها، سنجش وگزینش نسخه ي اصّح و اقدم و  دیوان 
مقابله ي آن با سایر نسخه ها، انتخاب شیوه ي تصحیح و...است– بلکه بیش تر به نیّت آن که امکان 
دست یابي جامعه ي محّققان و ادب دوستان را به نسخه ي منحصر به فرد خویش فراهم آوَرد، به 
چاپ دیوان مبادرت ورزیده است:»ایشان ده ها سال با نسخ خّطي، مربوط بوده و مالک هزاران 
نسخه ي خّطي نفیس و معتبر بوده است. بیش تر این نسخه ها را با یادداشت هاي خود معّرفي 
کرده و محتواي آن ها، تازه ها و ارزش آن ها را بازنموده است.«)جعفریان،1396: 12( البته این 
خود، تالشي مأجور است و ستودني؛ هرچند با روش انتقادي تصحیح متن، فاصله ي بسیار دارد.

ح باستاني راد  به  ح باستانی راد: بخش اّول دیوان مصحَّ 2-1-2-3( بررسی بخش های دیوان مصحَّ
قصاید ابن یمین اختصاص دارد. این بخش از لحاظ کمیّت و صّحت متن هنوز مورد مداقّه قرار 
نگرفته است. بخش دوم دیوان که دربردارنده ي غزلّیات شاعر است و در کنار قصاید، نیمي از 
دیوان ابن یمین را تشکیل مي دهد، اخیراً مورد بازبیني و تصحیح انتقادي قرار گرفته و در مقاله اي 
با عنوان»نقد تصحیح غزلّیات ابن یمین فریومدي«به کّم و کیف آن اشاره شده است.)ر.ک: هراتیان 
، 170:1396-157( بخش سوم این دیوان، شامل قطعات، مثنویات، رباعیات، ترجیعات، ماده 
تاریخ ها و...است که نگارنده در پژوهشي با عنوان»تصحیح انتقادي دیوان مقطّعات و رباعیات ابن 
یمین« در قالب رساله ي دکتري، ضمن پیراستن متن از اغالط راه یافته به آن، حدود دویست قطعه 

ح باستاني راد،894 فقره است.( بر آن افزوده است.)تعداد قطعات در دیوان مصحَّ

2-1-2-4( ابن یمین فریومدی یا شبورغانی: نکته ي مهّمي که در پایان این مبحث الزم است ذکر 
شود، هم نام بودن ابن یمین با شاعري است که در قرن دهم هجري در ناحیه ي شبورغان، شهري 
از شهرهاي جوزجان واقع در نزدیکي بلخ، مي زیسته و دیواني بالغ بر دو هزار بیت از او به جا 
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مانده است. شهرت ابن یمین فریومدي، گمنامي شاعر مذکور، انحطاط و افول فرهنگي)و به تبع 
آن، انحطاط ادبي( پس از حمله ي مغول، تنّزل کیفي نسخه هاي خّطي و از همه مهم تر، سکوت 
اغلب منابع تاریخي و تذکره ها درباره ي ابن یمین شبورغاني، از جمله  عواملي است که هّویت 
و آثار دو شاعر را در محّل خلط و اشتباه قرار داده؛ تاجایي که در نسخه ي خّطي دیوان ابن یمین 
در کتابخانه ي مجلس شوراي اسالمي، محّشي به قلم عاّلمه دهخدا، در بخش غزلیّات، صّحت 
انتساب بسیاري از سروده ها به ابن یمین فریومدي رد شده است. نگارنده در مقاله اي با عنوان 
»کدام ابن یمین؟ فریومدي یا شبورغاني؟« که در همایش ادبیات غنایي ارائه شده، به سهوي که 
از این رهگذر به یکي از برجسته ترین فهرست هاي نسخ خّطي راه یافته، اشاره کرده است.گفتني 
ح باستاني راد، بي آن که در مقّدمه ي مبسوط آن،  اشاره اي به این مسأله شده  است در دیوان مصحَّ
باشد، خلط هایي از این دست، صورت گرفته که الزم است، متن اشعار ابن یمین از آن ها پیراسته 
شود در این جا براي نمونه به مواردي از اصالحات اشاره مي شود.)عدد اّول از سمت راست، 

شماره ي قطعه و عدد دوم، شماره ي بیت، درآن قطعه است(:
4/27(ذّره آفتـــاب و شــعر مـــرا نبــَود فــرق در جهــانگــیری )باسـتانی راد: 
ذّره ای ز آفتـاب و شـعر مـرانبــود فــرق در جهــانگــیری

چنان که مشهود است، شاعر در مقام تفاخر به شعر خود، بر آن است که در صفت عالمگیربودن، 
شعرش ذّره اي با آفتاب فرق ندارد و شعر او عالمگیر است؛ همان طورکه نور خورشید، عالم را 
فرامي گیرد. تناسب بین»ذّره« و»آفتاب« نیز در ادب فارسي، به ویژه شعر عرفاني معروف است؛ 
تا جایي که »زاللي خوانساري« ملک الّشعراي دربار شاه عباس صفوي، منظومه ي  مستقلي را به 
این معاشیق ادبي اختصاص داده است.)ر.ک: شریفي،747:1387( از سویی، ترکیب اضافي»ذّره 
آفتاب« ضمن این که توجیه معنایي ندارد، فاقد تناسب هنري و مضموني مورد نظر شاعر است.

راچون هسـت و نیسـت نمانَد به یک قرار تـو  دل  نیـارد  یـاد  بـه  کـزان  بـه  آن   
)باستانی راد: 3/4(  

مصـراع اّول، اشـکال وزنـي دارد که برخاسـته از اسـقاط یـک واژه ي دوهجایي در آن اسـت و 
ضبـط درسـت مصراع مذکور، چنین اسـت: چون هسـت و نیسـت جمله نماند به یـک قرار...  

در قطعـه ي14 از دیوان باسـتاني راد، بیت دوم چنین اسـت:

ح از دیوان ابن یمین فریومدی و ضرورت تصحیح مجّدد آن بررسی و نقد دو نسخه ی ُمصحَّ
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بصیـراپیراهن خود تحفه فرست ای پسر و گوی یـأت  ابـی  وجـه  علـی  القـّره 
)باستانی راد 2/14(  

مصراع دوم، مأخوذ است از آیه ي93 از سوره ي یوسف: اِذهبوا بَِقمیصي هذا فألقوُه َعلي وجِه 
أبي یَأِت بصیرا َو أتوني بأهلُِکم أجَمعین: این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیندازید تا بینا 
شود و همه  ي نزدیکان خود را نزد من آورید.)قرآن کریم، 12/ 93( بنابراین ضبط صحیح»اَلُقوُه...« 
است و ضبط »ُقّره« که موّهم ترکیب»قرة العین« است، به معني روشني چشم و مجاز از فرزند 

عزیز و ظاهراً متناسب با »پسر« در مصراع اّول، این جا هیچ وجهي ندارد. 
مـرا زمانـه چندگهـی در هوای بـوک و مگر خیـر  ثـّم  اّمیـد  بـه  داده  امیـد   

)باستانی راد 2/25(  
 حشـو مشـهود در مصـراع دوم، در ضبـط متّکی بر دیگر نسـخه ها چنین اسـت:... غــرور داد 
بـه اّمــید ثّم خــیر مرا. ضبط»غرور داد« بـه معنی»فریفت« مالئم طبع»زمانه«، نهاد جمله اسـت 

و از مضامین مکّرر شعرفارسـی محسـوب  می شـود.
گـر کنـی آگـه ز حالـم خواجـه نصـراهلل را ای نسیم صبحگاهی برتو جان افشان کنیم

)همان: 1/5(
چنان کـه از مصـراع دوم برمی آیـد و دیگـر نسـخه ها نیـز آن را تأییـد می کننـد، مصـراع اّول 

چنیـن اسـت:  ای نسـیم صبحگاهـی بـر تـو جان افشـان کنـم ...
طبعــش بلــبل  کـه  باقــی  بنــوابــاد  را  طــبع  گــلزار  کـرد   

 )همان، 12/24( 
تکـرار واژه ی »طبـع«، سـبب ایجـاد اختـالل در معنای بیت شـده؛ لذا ضبط اصالح شـده ی بیت این 
اسـت: ...کـرد گلـزار فضل را بنوا؛ که بیت ششـم از همین سـروده، ضبط اصالحـی را تأیید می کند:

سـخن آب  بـه  را  فضـل  نمـاگلبـن  و  نشـو  نـداد  طبعـش  چـو  کـس 
)همان(

گشـت محـو  شـبابم  روز  از  ظلمـت  جنابـت  در 

زین خوشم چون تیره شب روشن شد از انوار شیب     

)همان: 4/33(
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ایـن بیـت از قطعـه ای اسـت کـه شـاعر در اثنـای آن، ضمـن یادکـرد از ارادت دیرینـه اش بـه 
ممـدوح)از روز جوانـی تـا پیـری( خواهـان التفـات بیش تر او نسـبت به خود شـده و ُحسـن 

طلـب نیـز دارد؛ چنان کـه بیـت بعـد، ایـن نکتـه را به خوبـی نشـان می دهـد:
 پیـش ازیـن بـا مـن عنایـت بیـش ازیـن بـودی مرا 

العبـد یـا مـوالَی ریـب  لَیـس فـی مـا یُّدعیـه 

)باستانی راد: 5/33(
چنان کـه مشـهود اسـت شـاعر بـا لحنـی گالیه آمیز در صـدد جلـب حمایت و توّجـه ممدوح 
اسـت و حـال خوشـی نـدارد؛ پـس ضبـط »زین خوشـم« ضمـن این کـه توجیه عقلی نـدارد، 
نتیجـه ی قابـل قبولـی نیـز بـرای مقّدمـه ای کـه شـاعر آورده)پیـر شـدن( نمی تواند باشـد: پیر 

شـدن سـبب شـادی و خوشـحالی نمی شـود؛ بنابرایـن ضبط راجـح بیت این اسـت:
گشـت محـو  شـبابم  روز  از  ظلمـت  جنابـت  در 

وین َخِط چون تیره شب روشن شد از انوار شیب

یعنـی: در حضـرت تـو، موی و محاسـن سـیاه من به سـپیدی گراییده اسـت. مقصـود از خط، 
ریـش و سـبلت یـا همـان مـوی روییـده بـر عـارض اسـت.)دهخدا: ذیل خـط( که بـه مرور، 

گـرد پیـری بر آن می نشـیند و سـفید می شـود.
 اکنـون ز خـاک می دمـد از بهر مـن، رطب جور و جفای چرخ سرآمد به فضل حق

)همان: 4/45( 
 ضبـط صحیـح ترکیـب آغازین بیت که در نسـخه ها نیز آمـده، چنین اسـت: دور جفای چرخ 
سـرآمد بـه فضـل حـق... . ضمن توّجه بـه تناسـب واژه ی »دور« با »چرخ«، قرینـه ی »دور وفا« 

در بیـت دیگـری از همین سـروده، مؤیّد ضبط مذکور اسـت: 
آن را سـبب نه کـس ز عجم بود و نه عرببـا من سـپهر، دور وفـا گر ز سـرگرفت

)همان(

پاک آن نسـب که زیور او باشـد از حسـب شـعری ز نثـره رشـک بِر نظـم و نثر من
)همان: 11/45( 

ح از دیوان ابن یمین فریومدی و ضرورت تصحیح مجّدد آن بررسی و نقد دو نسخه ی ُمصحَّ
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 کاربرد حروف در تصحیح متن، نکته ي ظریفي اسـت که دقّت بسـیار مي طلبد و گاه ضرورت 
مي یابـد، متـون معاصـِر متـن مورد نظـر، به دقّت کاوش شـود تا حـرف مالزم کلمـه یا ترکیب 
محـّل تردید، مشـخص گـردد. در بیـت مذکـور، قرارگرفتن حـرف اضافه ي »ز« بین»شـعري« 
و»نثـره« مصـراع اّول را نامفهـوم کـرده اسـت. »شـعري ونثـره« نـام سـتارگاني درخشـانند در 
صورت هـاي فلکـي کلـب و خرچنگ کـه از دیرباز در شـعر منوچهري، ناصرخسـرو ، انوري 
و... بـا داللت هـاي روشـن لفظي و معنوي به کار رفته اند:»شـعراي یماني، سـتاره اي در صورت 
فلکي کلب اکبر و از درخشـنده ترین کواکب آسـمان اسـت... بنابر افسـانه ها  شـعراي یماني، 
خواهـر سـهیل و شـعراي شـامي اسـت... در ادب فارسـي هرجـا کـه مطلـق "شـعري " یـا 
"شـعري العبور" آمـده، منظـور همیـن شـعراي یماني اسـت کـه به عنـوان مظهـر بلندقدري و 
اعتال و درخشـندگي و فخر و سـعادت، مورد اشـاره قرارگرفته اسـت.« )شـریفي،895:1387( 
ازسـویی:»نثره، نام هشـتم منزل ماه اسـت و آن را مالزه ي شـیر هم گفته اند و در شـعر انوري، 
جمال الدیـن اصفهانـي و رشـید وطـواط بـه رعایـت جنـاس اشـتقاق، نثـره بـا نثر و نثـار و به 
رعایـت صنعـت مؤاخات با شـعري و طرفـه، دو منزل دیگر از منازل قمر، همراه شـده اسـت:

)انوری(کشـد در مدیح تو شـعرم به شعریرسـد در ثنـای تـو نثـرم بـه نثره

)جمال الدین اصفهانی(  ز لفظ پاکم صدف، لؤلؤ و مرجان کند«ز نثر و شعرم فلک، نثره و شعری بََرد
)مصّفا،783:1388(
مطابق ضبط مذکور، معناي بیت، مخدوش و مقصود شاعر، ضایع است. از سوي دیگر، حرف 
اضافه ي مالزمِ»رشک بردن«، »به« است نه »ز« ؛ یعنی: شعري به شعر شاعر و نثره به نثر او رشک 
مي برند؛ بنابراین ضبط راجح مصرع چنین است: شعری و نثره، رشک بِر نظم و نثر من... .              

3( ضرورت تصحیح مجّدد دیوان ابن یمین
ح مرحوم نفیسي و دیگري به تصحیح  پس از بررسي دیوان اشعار ابن یمین، یکي مصحَّ
شادروان باستاني راد و شناسایي نواقص و نقایص آن ها، نیز مطالعه در باب شعر ابن یمین و 
جایگاه این شاعر خراساني در عصر رواج سبک عراقي و دوره ي پرآشوب ایلخاني، نگارنده ی  
این مقاله کوشیده است که به تصحیح مجّددي از دیوان او بر اساس نویافته ترین نسخ خّطي 
اقدام کند؛ به همین منظور به جست وجوي نسخه هاي خّطي اشعار ابن یمین پرداخته و توانست  
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است، چند نسخه فراهم آوَرد که تاریخ کتابت برخي از آن ها به اواخر قرن هشتم و اوایل قرن 
ح  نهم مي رسد.)ابن یمین متوفّي به سال 769ه.ق. است و تنها دیوان موجود اشعار او، مصحَّ
سپس  نگارنده  است.(  شده  کتابت  سال 921ه.ق.  که  است  نسخه اي  اساس  بر  راد،  باستاني 
تصحیح انتقادي مهم ترین بخش از دیوان ابن یمین، یعني مقّطعات او را به انضمام رباعیّات 
شاعر- که  نیمي از دیوان پانزده هزار بیتي او را در برمي گیرد- در قالب رساله ي دکتري به انجام 
رسانده  و درصدد است که با تصحیح بخش دیگر دیوان ابن یمین، موفّق به ارائه ي تصحیح 

انتقادي دیوان وی شود.

نتیجه گیري
ابن یمین فریومدي، یکي از برجسته ترین شاعران قرن هشتم است که نه در پناهگاه هاي 
امن شعر فارسي در عصر مغول بلکه در کانون آشفتگي هاي خراسان آشوب زده ي آن روزگار، 
در دستگاه ایلخانان و سربداران و آل کرت، زیسته و دیوان اشعارش از این حیث، حائز اهّمیّت 
بسیار است. ابن یمین، سراینده ي بهترین قطعات اخالقي و اجتماعي در ادب فارسي و شاعر 
سربداران است که با ارادت و اعتقاد، امیران این سلسله را ستوده است. وی شرایط دشوار آن 
برهه ي تاریخي را زیسته و در شعر خود منعکس کرده و نهایتاً به انتقاد از شرایط حاکم بر 
تاکنون دوبار تصحیح و چاپ شده است:  این شاعر  جامعه ي  خویش پرداخته است. دیوان 
نخست شادروان نفیسي»دیوان قطعات و رباعیات ابن یمین« را تصحیح و چاپ کرده و سپس 
مرحوم باستاني راد برای اّولین بار اقدام به نشر دیوان کامل شاعر نموده است. از آن جا که بیش 
از هشت دهه از تصحیح مرحوم نفیسي و بیش از نیم قرن از تصحیح باستاني راد مي گذرد و در 
این مّدت، امکان دسترسي به نسخي فراهم شده که پیش تر براي مصّححان محترم مقدور نبوده، 
تصحیح مجّدد دیوان بر اساس نسِخ نویافته، امري ضروري مي نماید. از سوي دیگر، ایرادهای 
متعّددي که بر دو تصحیح مذکور، مترتّب است و پیش تر به تفصیل به آن ها اشاره شد؛ اشکاالتي 
نظیر»عدم رعایت اصول و موازین نقد و تصحیح متون، فقدان روش  علمي تصحیح، قّلت و 
ضعف منابع اّولیه، خلط اشعار ابن یمین و...« لزوم تصحیح دوباره ي این دیوان را بیش از پیش 
اثبات مي کند. پیراستن دیوان از تصحیفات و تحریفات راه یافته به آن، اصالح اغالط چاپي، 
ایضاح خلط  اشعار ابن یمین با سروده  هاي دیگر شاعران، مانند ناصِرخسرو، سعدي، انوري و 

ح از دیوان ابن یمین فریومدی و ضرورت تصحیح مجّدد آن بررسی و نقد دو نسخه ی ُمصحَّ
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بیش از همه ابن یمین شبورغاني و استمداد از دیگر متون ادبي و تاریخي مفید در فرآیند تصحیح 
و رفع ابهامات و دشواري هایي که از این رهگذر به دیوان شاعر راه یافته اند، از اهّم اموري است 
که مصّحح دیوان ابن یمین باید پیش چشم داشته باشد. تردیدي نیست  که ارائه ي صورتي  
پیراسته و پاکیزه از دیوان ابن  یمین، فصل  جدیدي از تحقیقات ادبي و تاریخي را با تمرکز بر 

ابعاد مختلف شعر و شخصیت این شاعر در عرصه ي پژوهش هاي دانشگاهي خواهدگشود.
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نفیسي. تهران: کتابفروشي مرّوج.

_________  )1344(. دیوان اشعار. با تصحیح و اهتمام حسینعلي باستاني راد. تهران: انتشارات 
کتابخانه سنایي.

امامي، نصراهلل )1385(. مباني و روش هاي نقد ادبي. چاپ سوم. تهران: انتشارات جامي. 
حقیقت، عبدالّرفیع )1363(. تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبش هاي ایراني در قرن هشتم 

هجري. چاپ دوم. تهران: انتشارات علمي.
خواندمیر، غیاث الّدین)1353(. حبیب الّسیر. مجّلد سوم. تهران: خیام.

رشیدیاسمي، غالمرضا )1303(. احوال ابن یمین. تهران: کتابخانه ي شرق.
ریپکا، یان )1364(. تاریخ ادبیّات ایران. ترجمه ي ابوالقاسم سري. تهران: انتشارات سخن. 

شریفي، محّمد )1387(. فرهنگ ادبیّات فارسي. تهران: انتشارات معین- فرهنگ نشر نو.
صفا، ذبیح اهلل )1351(. تاریخ ادبیّات در ایران. تهران: انتشارات ابن سینا.  

مایل هروي، نجیب )1369(.  نقد و تصحیح متون، مراحل نسخه شناسي و شیوه هاي تصحیح 
نسخه هاي خّطي فارسي. مشهد:آستان قدس رضوي.

 مرتضوي، منوچهر)1370(. مسائل عصر ایلخانان. چاپ دوم. تهران: انتشارات آگاه.
تهران: پژوهشگاه علوم  فرهنگ اصطالحات نجومي. چاپ چهارم.  ابوالفضل)1388(.  مصّفا، 

انساني و مطالعات فرهنگي.
مؤتمن، زین العابدین)1371( . تحّول شعر فارسي. چاپ چهارم. تهران: انتشارات طهوري .

ب( مقاالت
جعفریان، رسول )1396، 2 دي(. »انحطاط در همه چیز با یادداشتي از باستاني راد«. نشریه 

.)manuscripts.ir( علمي- تخصصي مطالعات نسخه هاي خّطي، اسناد و متون کهن
مجموعه  یمین«.  ابن  دیدگاه  از  ایران  اجتماعي  و  ادبي  »وضع   .)1353( علیرضا  حکمت، 
خطابه هاي نخستین کنگره تحقیقات ایراني. به کوشش غالمرضا ستوده. انتشارات دانشگاه تهران 

.صص 145- 126 .

ح از دیوان ابن یمین فریومدی و ضرورت تصحیح مجّدد آن بررسی و نقد دو نسخه ی ُمصحَّ



ـــی ـــم فارس ـــر و نظ ـــای نث ـــز 1396(. ش2. پژوهش ه 151 150                س1)پایی   

روغني، زهرا )1394(. »خیزش پهلوانان در دوره ي مغول«. تاریخ پژوهی)مجله علمي گروه تاریخ 
دانشگاه فردوسي مشهد(.ش64.صص109-134.

شادپور، حسن)1380(. »بازتاب اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در اشعار ابن یمین«. مجموعه 
مقاالت کنگره بزرگداشت ابن یمین فریومدی. سمنان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

عمادی حائری، سید محمد )1387(. »تصحیح متون با تأکید بر متون فارسی«. گزارش میراث. 
شماره 25 و 26. صص 10- 4.

هراتیان، اکرم )1396(. »نقد تصحیح غزلیات ابن یمین فریومدي«. پژوهش هاي نقد ادبي و 
سبک شناسي. دوره 8. شماره29. صص170- 157.

ج( پایان نامه
نصیری شیراز، زهرا )1389(. تصحیح انتقادي دیوان مقّطعات و رباعیات ابن یمین و شرح 
دشواري ها و ویژگي هاي سبکي آن. پایان نامه دکتري زبان و ادبیات فارسي. دانشکده ادبیات و 

علوم انساني. دانشگاه شهید چمران اهواز.


