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اس این  یکی  که میاین سفینه،  برخی  ت  اشعار  بازتصحیح  بازیابی و  براي  آن  از  توان 

از بیت نویافته    42،  لطایفي  مجموعهشاعران استفاده کرد. در این پژوهش، با تکیه بر  

آن دیوان  که  از: شاعرانی  عبارتند  شاعران  این  است؛  شده  ارائه  رسیده،  چاپ  به  ها 

ش فاریابی،  ظهیر  گنجوي،  نظامی  نزاطبسیمس  امیرمعزّي،  شیرازي،  بجه  ناصر  ري  ، 

. همچنین در این مقاله،  ملک خاتونجهان و    عبید زاکانی  یمین،قهستانی، حسن کاشی، ابن

بر   لطایفمجموعهبا تکیه  هاي ناصحیح موجود در دیوان چند شاعر ، برخی ضبطي 

 تصحیح شده است، تا بر اهمّیّت این سفینه از این جهت نیز تأکید شده باشد. 

 . ي ظرایف ي لطایف و سفینه مجموعه ابیات نویافته، تصحیح، سیف جام هروي،     ای کليدی: ه واژه 

 

 مقدّمه .  1

سیاسی   نامطلوب  شرایط  دلیل  ایدئولوژیک،    - به  مسائل  برخی  همچنین  و  اجتماعی 

هاي کهن دیوان بسیاري از شاعران از بین رفته است؛ بنابراین، براي  متأسفانه دستنویس

ها  تصحیح اشعار برخی شاعران، ناگزیر از مراجعه به منابع جانبی هستیم. سفینهدستیابی و  

ترین منابع جانبی هستند که اشعار بسیاري از شاعران یکی از مهم  1هاي شعري،و مجموعه

داشتهکم از حوادث روزگار، محفوظ  را  از جنگشهرت و مشهور  بسیاري  ها،  اند؛ »در 

صورت ن اشعار و آثار در جاي دیگر و بهت که اثري از آاشعار و آثاري محفوظ مانده اس 

  ها گونه مجموعهترین اینترین و کهن(. یکی از مهم1:  1389،شود« )افشارمستقل دیده نمی

به قلم سیف جام هروي است. تدوین   ظرایف  يي لطایف و سفینهمجموعهها،  و سفینه

قارّه آغاز شده و ق( در شبه  790  –  752فیروزشاه تغلق )حک:  این اثر، در زمان سلطنت

(. با  349  -  347:  1394،نذیر احمد)رک.    ق به طول انجامیده است  804احتمااًل تا سال  

اثرکه موضوع اصلی  آن نبوبالغت است  ،این  پایبند  آن  به  به  ، سیف جام، چندان  و  ده 

توجّه داشته   تبویب سفینه،  نیز در  مسائل غیربالغی مانند توحید و نعت و فقه و غیره 

گرچه جامع این اثر، در پی تألیف کتابی بالغی بوده، در ذیل هر صنعت، اشعار  است.  

آورده و از سرایندگان مختلف گرد  را  تا حدّ یک سفینه   فراوانی  را    ي ارزش کار خود 

ب  باال  ارزشمند بهده است. اشعاري که در این مجموعهرشعري پربرگ  عنوان شواهد  ي 
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نام  شهرت و کمدیوان تا شاعران کمشده است، از شاعران مشهور و صاحبشعري استفاده  

می  شامل  میشود.  را  روشن  بهتر  و  بیشتر  وقتی  اثر  این  محلّ  اهمّیّت  بدانیم،  که  شود 

هاي اصلی پرورش و توجّه به شعر فارسی  کانونقارّه، همواره یکی از  گردآوري آن، شبه

است؛   داشته  قرار  بیگانه  اقوام  تاز  و  تاخت  معرض  در  کمتر  ایران،  به  نسبت  که  بوده 

دستنویس بهبنابراین،  داشته،  دست  در  اثرش  تدوین  در  جام  سیف  که  احتمال  هایی 

است.دستنویس بوده  کاملی  و  معتبر  ح  لطایف  يمجموعه  هاي  و  قدمت  سبب  جم به 

 بگیرد. مورد توجّه قرار  تواند در تصحیح و بازتصحیح دیوان برخی شاعران،، میبسیارش

  ي نسخه   . 1شناسایی شده است:    هاي جهان،از این سفینه، تاکنون دو دستنویس در کتابخانه 

، محفوظ  برگ  410کابل در    ي. نسخه2؛  بریتانیا  يکتابخانهبرگ، محفوظ در    447لندن در  

 (.  53  - 52: 1378نوشاهی،  افغانستان )براي جزئیّات بیشتر رک. در آرشیو ملّی  

کلّی   بخش  دو  شاعران  :  داردپژوهش حاضر  از  نویافته  اشعاري  نخست،  بخش  در 

که بررسی شده، این اشعار  اپ شده، ارائه خواهد شد. تاجاییمشهورتري که دیوانشان چ

هیچ چاپدر  از  دیوان  یک  سفینههاي  تذکرهیا  و  شاعران  هاي  ها  است.  نیامده  چاپی 

ی، نزاري  شده عبارتند از: مانند امیرمعزّي، نظامی گنجوي، ظهیر فاریابی، شمس طبسگفته

ابن زاکانی و  قهستانی، حسن کاشی،  نیز،   .ملک خاتونجهانیمین، عبید  در بخش دوم 

تحریفا  و  تصحیفات  برخی  نمونه،  راهبراي  بر  ت  تکیه  با  شاعر،  چند  دیوان  به  یافته 

فرد این اثر تأکید  هبهاي صحیح و منحصرتا بر ضبط  تصحیح شده است  ي لطایفجموعهم

 شده باشد.  

 

 ی پژوهش . پيشينه1.1

  يمجموعه اشعار    يهاي زیر دربارهتا جایی که نگارندگان اطالع دارند، تاکنون پژوهش

م.(، در کتابی مستقل، یک قصیده به همراه   1991)انجام شده است؛ نذیر احمد    لطایف

، منتشر کرده موجود بوده  لطایف   يمجموعه صد و بیست و شش غزل حافظ را که در  

شهرت عهد فیروزشاه تغلق را با  اي، چند شاعر کم( در مقاله 1394)است. همچنین او  
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چاپ رسانده    شناسایی کرده و اشعاري را از این شاعران به  لطایف  ي مجموعهتکیه بر  

عنوان  را بهلطایف    ي مجموعهاوّل    ينیمه   نام( نیز، شاعران کم2011)فوزیه وحید  است.  

غلط در دانشگاه علیگره تصحیح  پر لندن، به شکلی    يبراساس نسخهدکتري خود    ي رساله

ي بازار شده است.  صورت کتابی مستقل، روانهبهم.(،    2014)دها  کرده است. این رساله بع

ده، چهار بیت نویافته  »بوسهل زوزنی« انجام دا  ي(، در جستاري که درباره1397نحوي )

منوچهري از  از  را  امیرحسن لطایف  يمجموعهدامغانی  و چاپ کرده است.  استخراج   ،

  پرداخته است؛ نخست،   لطایف  يمجموعه ي  در چند پژوهش، به ابیات نویافته   عابدي نیز

  لطایف   يمجموعه سعدي، براساس    يرا از اشعار نویافته(، دو غزل  1363)در جستاري  

اي را از  (، قصاید و غزلیات نویافته1985)کرده است؛ او سپس در پژوهشی دیگر  منتشر  

به چاپ رسانده    لطایف  يمجموعه الدّین اصفهانی و غیره، براساس  خاقانی، قطران، کمال

عنوان مثال،  عران، جاي شک است؛ به ر به این شا است؛ البتّه، در انتساب برخی از آن اشعا

هروي است. همچنین او  ازرقیاسماعیل دانسته، متعلّق به  اي را که از کمالعابدي قصیده

بی براي دستیابی به عنوان منبعی جانبه  لطایف  يمجموعه (، از  1377)اي دیگر  در مقاله

  2018)  نوشتارينیز در    عارف نوشاهیکمال خجندي، بهره برده است.    يابیات نویافته

.  آمده، چاپ کرده است  لطایف  يمجموعه بوعلی قلندر را که در    ي م.(، چهار غزل نویافته 

، برخی خطاها  لطایف  يمجموعهالف( با تکیه بر    1398مرادي و همکاران )همچنین شاه

اي  ها در مقالهآن  ؛اندرا نقد و بررسی کرده  العاشقینعرفات ي  یافته به تذکرهو اغالط راه

 اند. پرداخته ي لطایفمجموعهبه بررسی و نقد مباحث بالغی در   ،نیز ب( 1398)دیگر 

انجام شده، ابیات    لطایف  يمجموعه   ي ي ابیات نویافتهبا وجود تحقیقاتی که درباره

  ها به آنبا وجود اهمّیّتی که دارند، تاکنون مهم دیگري نیز در این سفینه موجود است که 

به    هاآن. در این پژوهش، ابیاتی ارائه خواهد شد که دیوان سرایندگان  نشده استه  توجّ

یا اهمال مصحّحان از مراجعه به منابع    خّربودن نسخ دیوان،چاپ رسیده، امّا به دلیل متأ

مانند   بر  لطایف  يمجموعهجانبی  تکیه  با  همچنین،  است؛  مانده  مغفول  ابیات  این   ،
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یا تصحیف  ها دچار تحریف  ، برخی ابیات دیوان چند شاعر که ضبط آنلطایف  يمجموعه

 است.  شدهشده، براي نمونه بازتصحیح  

 

 بحث و بررسی . 2

هاي  آورده خواهد شد؛ سپس، به ضبطترتیب زمانی    این بخش، ابتدا ابیات نویافته بهدر  

می  پرداخته  چند شاعر،  دیوان  در  موجود  وجود ناصحیح  با  که  است  ذکر  شایان  شود. 

تمامی چاپمراجعه  به  نگارندگان  از  ي  به یکی  ارجاعات درون متن، فقط  دیوان،  هاي 

، براساس  ي لطایفمجموعه هاي دیوان خواهد بود. همچنین تمامی موارد ارجاعی به  چاپ

 انیاست. ي بریتي محفوظ در کتابخانهنسخه

 

 در بازیابی اشعار شاعران صاحبِ دیوان لطایف ی مجموعهاهمّيّت  . 1.2

 ی امير معزّ  -

امیر معزّي، شاعر مشهور عصر سلجوقی، سه چاپ به بازار عرضه شده    دیوانتاکنون از  

شده است؛  ترین چاپ، تصحیحی است که توسّط عبّاس اقبال انجام  است؛ اوّلین و مهم

ه عصر صفوي  ها متعلّق بترین آنخطّی که کهن   ياقبال، این تصحیح را براساس سه نسخه

اي شامل منتخب  بعد از طبع دیوان، نسخه   : س(.1318،معزّيرک.  )بوده، انجام داده است  

در پایان کتاب به چاپ رسیده    عنوان اضافات  بارسد که  اشعار معزّي به دست اقبال می 

اساس همان چاپ نخست، چاپی دیگر با  برري  اصر هی (. پس از اقبال، ن822:)همان  است 

 ، محمّدرضا قنبري،1385بازار کرده است. سرانجام در سال    ياوان روانهعی فراغالط مطب

صد(، به دلیل در دست یک  –: نود و هشت  1385،)معزّيپس از انتقاداتی از چاپ اقبال  

صد(. با  یک :)همانکند  چینی میاي جدید، همان چاپ اقبال را از نو حروفنبودن نسخه

  ي مجموعهعزّي، استفاده از منابع جانبی مانند  هایی از دیوان موجود چنین نسخ و چاپ

است. »در نبودِ دیوان تعدادي    ناپذیراجتنابورت چاپ مجدّدي از دیوان او،  در ص  لطایف

دستنویس فقدانِ  یا  قدیم  شاعران  آناز  دیوان  از  کهن  جنگهاي  این  ن مددرسا  ،هاها، 
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ازدست اشعار  بازیابی  در  ضبطپژوهشگران  یا  و  هستند«  هاي  رفته  درخور  و  اصیل 

  بیت نویافته از معزّي موجود است:  ، دولطایف  يمجموعه: چهارده(. در  1394  ،)میرافضلی

 اي با مطلع: نخست در قصیده  -

 بهارو نو  مستــی و عاشقــی و جوانی 
 

 آنرا خوش است کز بر او دور نیست یار 
 

 
 

 ( 233: 1318 ،)معزّي                       

دیوان، این بیت آمده که دیوان    5687، قبل از بیت  لطایف  يمجموعه ر(    45در برگ )

 شاعر فاقد آن است:

 ه بافته است ضميرم به دست طبع صد حلّ
 

 ز شکر توست تار ا  کز مدح توست پودش و  

 

 کند: بیت بعد از بیت فوق، لزوم وجود این بیت نویافته را تأیید می 

 نقش بستردهاي دگر  گردون ز حلّه
 

حلّهــوی  یادگارن  حشر  تا  بماند   ها 
 

 
 

 (235: همان)                          

 کند. مرجع »وین« در »وین حلّه«، مبهم است و بیت نویافته این ابهام را برطرف می

 بندي از معزّي با مطلع: همچنین، در ذیل ترجیع -

 عاشق شدم به آن بت عیّار چون کنم
 

 کار چارۀ این کار چون کنمصعب است   
 

 

 ( 750:)همان                             
 

دیوان، این بیت آمده که از    17233، بعد از بیت  لطایف  يهمجموع پ(    249در برگ )

 هاي دیوان افتاده است: چاپ

 خرام پریده ز دست من ای کبک خوش
 

 دل چون کبوتری ز بر من پریده گير 
 

 نظامی گنجوی  -

بر خمسه که شهرت فراوانی دارد،  ي ششم، عالوهنظامی گنجوي، شاعر مشهور سدهاز  

است: نخست،  اشعاري در قالب قصیده و غزل نیز باقی مانده که سه چاپ از آن موجود 

با استفاده از هشت نسخه، قصاید و غزلیات  در آن،  دستگردي  چاپی است که حسن وحید

که نفیسی  : سه(؛ امّا، چنان1385، نظامیرک.  )آوري و تصحیح کرده است  نظامی را جمع
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( و به شمّ و ذوق خود، 212:  1362،نظامیرک.  )فته، پسند خود را در آن دخیل کرده  گ

هاي  ها را ذیل سه عنوان اشعار مسلّم، اشعار مشکوک و اشعار ملّا نظامیاشعار دستنویس

یوان قصاید و وان دبندي کرده است. چاپ دوم را سعید نفیسی با عنعصر صفوي، تقسیم

از چاپ وحید کاملغزلیّات نظامی به مراتب  تر و معتبرتر است؛ زیرا  ، منتشر کرده که 

ا نیز، استفاده کرده  ه ها و تذکرهجمله سفینهدیوان، از منابع جانبی بسیاري ازبر نسخ  عالوه

در حدود آوري کرده،  تعداد ابیاتی که نفیسی در این چاپ از دیوان جمع  ،حال است؛ بااین

گوید: »دیوان  تعداد ابیات دیوان نظامی میي  که دولتشاه، دربارهنآل هزار بیت است؛ حا دو

هزار بیت باشد، غزلیّات مطبوع و موشّحات و شعر  ستقریب بی  ،شیخ نظامی وراي خمسه

(. اگرچه در بسیاري از موارد به سخن  129:  1382،مصنوع بسیار دارد« )دولتشاه سمرقندي

توان اعتماد کرد، حتّی اگر نیمی از تعداد ابیاتی که او گفته صحیح باشد، با  نمی  دولتشاه

زیادي دارد. سرانجام، چاپ سوم را برات    يصله آنچه امروز از شعر او در دست است، فا

اساس چاپ    يده است؛ ازآنجاکه در نسخه، تصحیح و منتشر کر1391زنجانی در سال  

( و مصحّح  2:  1391،نظامیرک.  آمیخته )نظامی گنجوي و نظامی قرامانلی درهماو، اشعار  

ندانی داشته  تواند اعتبار چست، این تصحیح نمی ذوق خود را در امر تصحیح دخیل کرده ا 

 در دیوان قصاید و غزلیّات، غزلی با این مطلع آمده است: باشد.

 کند غوغا شدم بر صورتی عاشق که بر مه می
 

 دلبر زیبا   ،صورت دلبر چه دلبر  ،چه صورت 
 

 
 

 ( 259  :1362،)نظامی                           
 

 ، سه بیت اضافه دارد؛این غزل نسبت به دیوان  لطایف،  يمجموعه پ(    184در برگ )

 به شرح زیر: 

  2غم و دردم کسی داند که باشد همچو من عاشق

عاشق  صادق  ،چه  چه  صادق  دانا   ، عاشق   صادق 
 

 بارد ز عشقش قيمتی داردی که میزهی درّ
 

 

قيم   گوهر  ، تــچه  چه  گوهر  دریا   ،قيمت   گوهر 
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 آن طاقتبه وامق دیدن حالت ندارد خسرو  
 

 

 وامق عذرا  ، خسرو شيرین چه شيرین  ،چه خسرو 
 

ناقص چاپ شده   به شکلی  دیوان،  نظامی در  از  ابیات غزلی  رک.  است )همچنین، 

این264:  1362  نظامی، این غزل   (؛  که مرجع  دلیل است  این  به  کابل   ينسخه  ،نقص، 

این غزل نیز ناتمام منتشر شده است.    خوردگی بوده؛ درنتیجهدچار آب  ،لطایف  يهمجموع 

 شود: لندن، این غزل کامل می يپ( نسخه   246، با استفاده از برگ ) اکنون

 ک ناب ــتابان ز مش  ای خط کشيده بر مه
 

 ه بر ورق یاسمین گالبــر بستــوز قی 
 

 د و ماه نور ــ رخ خورشی  خدّت کشيده بر
 

 ر هزار تابــ ت فکنده در دل عنبــزلف 
 

 بها سیمگون  ت آن عرقــــل رویـ لعبر  
 

 ماند بدانکه بر گل سوري چکد گالب 
 

 نماند به روي تو   ابــــذرّه آفتک  ــی
 

 وین روشن است بر همه عالم چو آفتاب 
 

 

 

ظهير فاریابی  -  
بار، تقی بینش در  است: نخستین  ظهیر فاریابی، چند تصحیح منتشر شده  دیواناز  تاکنون  

چاپ دیگري    تا()بی  دیوان او را به چاپ رسانده است؛ پس از او، هاشم رضی  1337سال 

که تاکنون معتبرترین چاپ دیوان ظهیر است،    شاعر ارائه داد؛ چاپ بعدي دیوان  از دیوان 

در سال و  تصحیح  یزدگردي  امیرحسن  اکبر    ،  1381  به دست  آن،  از  منتشر شد؛ پس 

، تصحیحی دیگر از دیوان ظهیر انجام داد که البتّه چاپی غیرعلمی 1389  بهداروند در سال

  بندي با مطلع:ترکیب ،اعتبار است. در دیوان ظهیرو کم

زدند   دوش چون زلف شانه  به   شب 
 

 انه زدند ــ ر زمــ ر بــم کفـــرق 
 

 ( 233: 1381،)ظهیر فاریابی     

  لطایف،  يمجموعهپ(    117  )بند، در برگاین ترکیب  18آمده است؛ امّا بعد از بیت  

 شود: بیت زیر آمده که در دیوان شاعر، دیده نمی

دی و  همیـــملک  را  معمور ن   کند 
 

ـ معم  راستی را لطيف   اری است ــ
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توان مطمئن بود که این بیت اصیل  بند، می بیتی بودن بندهاي این ترکیببا توجّه به هشت

 است؛ زیرا بند سوم، برخالف دیگر بندها، تنها هفت بیت دارد. 

 شمس طبسی  -

تاکنون یک  دیوان بینش،  شمس طبسی، شاعر قرون ششم و هفتم،  تقی  تصحیح  به  بار 

س  اسا   ياند و نسخه شمس طبسی، نسبتاً کهن و مضبوط  دیوانمنتشر شده است. نسخ  

حال،  اینویک(؛ با: پنجاه1343، شمس طبسیرک.  )ق است    713دیوان چاپی او مورّخ  

آمده که در دیوان چاپی او موجود نیست.    لطایف  ي مجموعهابیاتی از شمس طبسی در  

 اي با این مطلع دارد:هشمس طبسی قصید

 رود یا رب صباست اینکه به شبگیر می
 

می  تیر  قزح  قوس  گشاد  از   رود یا 
 

 

( 116:)همان   
 

  1914،  1909، به ترتیب بعد از ابیات  لطایف  يمجموعهپ(    76ر( و )  76در برگ )

 دیوان، چند بیت زیر ثبت شده که در دیوان شاعر موجود نیست: 1920و 

غ دور  آرزوی  ـ از  اوست   مــ بزم   انجام 
 

 رودر آسمان به هيأت تدویر میـــگ 
 

 آن کس که او به خواب ندیدی قبا درست 
 

 رود ود تو در اطلس تعبير میـــاز ج 
 

 ر آنچه رود بر زبان تو ـــی هـــاز بودن
 

 رود ه در مهابت تقدیر میـا کـــحقّ 
 

باب  فتح  دیده  تو  ز  جود  خشکسال   ای 
 

 رودبهر چه تقصير میدر باب من ز   
 

 

 

 ناصر بجه شيرازی  -

تاکنون یکچه ناصر بجه از شاعران قرون هفتم و هشتم است که دیوان توسّط  ي او  بار 

مستقلی از دیوان این شاعر موجود  ي  منتشر شده است. ازآنجاکه نسخه   محمود مدبّري،

گردآوري کرده است.  ها و منابع مختلف  اشعار شاعر را از جنگ   ،نیست، مصحّح دیوان

 در دیوان شاعر غزلی با این مطلع موجود است: 

زل به  چینـسوگند  ز  پر   ت ـــف 
 

بــــیعن  کمــــی  عبرینت ـه   ند 
 

 (5297، 9: ج 1375،اي)ناصر بجه  
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دیوان، به ترتیب سه بیت زیر   62و    60بعد از ابیات    ،لطایف  يمجموعه ر(    330در برگ )

 دیوان شاعر موجود نیست:آمده است که در 

 اب تابان ـــه آفتـــد بـــسوگن
 

کـــیعن  جبينتـــی  پرتو  به   ه 
 

 های شيرین ه نکته ـــد ب ـــسوگن
 

 ه به لفظ شکّرینتـــی کـــیعن 
 

بـــسوگن جانفزایت ـــد  بوی   ه 
 

مبينتـــی کـــیعن  معجز  به   ه 
 

 نزاری قهستانی  -

بار توسّط  دیوان او یک  شاعران قرون هفتم و هشتم است.ن  ترینزاري قهستانی، از معروف

که مصحّح گفته  هاي دیوان نزاري چنانچاپ شده است. نسخه  ، در تهران مظاهر مصفّا

ها  ها کامل نیست. نسخه یک از نسخهاند؛ »...هیچاست، همگی متاخّر از قرن نهم و ناقص 

تنهایی کامل  ها بهیک از نسخهها با هیچیکی مکمّل دیگري است، حتّی بسیاري از غزل 

  ، 1371  ،ها بعضی منتخب است و بعضی ناقص و ناتمام« )نزاري قهستانیشود، نسخه نمی

(. با وجود چنین نسخ ناقص و متاخّري، الزم است براي تصحیح معتبر و انتقادي  406  :1ج

بر  کمک گرفت؛ زیرا عالوه  لطایف   يمجموعه جمله  ، ازدیوان شاعر، از متون جانبی دیگر

فردي دارد که براي تصحیح دیوان  هبهاي منحصرگاهی ضبط  مجموعهوجود ابیات نویافته،  

به ، غزللطایف  يمجموعهر(    235تواند راهگشا باشد. در برگ )نزاري می  از نزاري    ی 

 صورت کامل آمده است که در دیوان او موجود نیست:

 هد کشيدترک من بر گل خط از مشک خطا خوا
 

 

 دهم کآن خط خطا خواهد کشيدمن به خون خط می 
 

نقّ ـ کلک  نگر ــ رویش  صفحۀ  بر  ازل   اش 
 

 

فرا خواهد کشيد   عنبر  تودۀ  از   خط مشک 
 

عنبر چنانک می از  به گرد ماهش   کند خطّی 
 

 

 آفتاب از رشک خط در استوا خواهد کشيد 
 



ـ  رادی م.../اميد شاه ی لطایفی شاعران در مجموعه ابيات نویافته  151    ـــــــــــــــــــــــ  

 

 جان به موئی در بناگوشش معلّق کرده ماند 
 

 

ـ خطّ بيزاری مگ    ما خواهد کشيد  3ان ــر بر ج ــ
 

می دل سهو  دود  از  که  سياهــگویم  خطّ   م 
 

 

 ه انگشت جفا خواهد کشيدـــچرخ بر رویش ب 
 

استحق ـ آخر  هـ را  پدید ـ اق  باشد  غایتی   م 
 

 

کشيد   خواهد  کجا  تا  نزاری  محنت  این   باری 
 

  ي سده  احتمال بسیار، نزاري این غزل را به تقلید از عمادي شهریاري، شاعر مشهور   به

سروده و حتّی مصراع دوم بیت اوّل غزل خود را از عمادي، تضمین کرده است.    ،ششم

 ، دو بیت زیر به عمادي منسوب است: یحیی توفیق جنگ پ(  46در برگ )

 گرچه بر سوسن خط از مشک خطا خواهد کشید 
 

 

 دهم کآن خط خطا خواهد کشید من به خون خط می 
 

زار زان سیه زار  را کشت خواهد  ما  که   چشمش 
 

 

اگ  کشید ــآه  خواهد  ما  کین  آه سحرگه   ر 
 

 این غزل به نام نزاري ضبط شده است: لطایف، يمجموعه ر(  237همچنین در برگ ) -

 ق و رند و قلندریمــما دردنوش و عاش 
 

 روران عالم دیوانگی سریم ـــر ســــب 
 

 ر را به کرامات درکشيمـــه رند دیــگ
 

ـ ه پيـگ   ر خرقه را به خرابات دربریمــ
 

نداری نگاه  اگر  ـ ترتيب  نيست ـــ باک   م 
 

مجل  میــدر  باده  قلندریان   خوریمس 
 

دانن چه  مست  ـ دیوانگان  عقلـــ راه   د 
 

 ه رو که ما ره تکليف نسپریمــرو خواج 
 

بسبر   نتوان  زاهدی  ـ دام  ما ــ بار   ت 
 

 رغ نيستيم که بهتان کس خریمـــزان م 
 

 ای که بدیدیم روی دوست تو خود بدیده
 

ـ در پ   دریمرده زان نييم که ما پرده میــ
 

 تا با حجاب کل ز ميان برگرفت دوست 
 

 هرگز به خویش و هم به کسی بازننگریم   
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چند   اگر  فکرت  به دست  دم   مفلسيمهر 
 

برآوریمـــگنج   نزاری  جان  کنج  ز   ی 
 

 نزاري، همچنین غزلی با مطلع زیر موجود است:   دیواندر  -

 وار ت تا دیوانهــــهمچنین عمري اس
 

بـــدس  میـــ ت  سر  یار ر  عشق  از   زنم 
 

 ( 1197  :1،ج1371)نزاري قهستانی،  

ابیات  لطایف  يمجموعهر(    233در برگ ) ترتیب  به  دیوان،  5849و    5848، بعد از 

 ابیات زیر آمده که در دیوان شاعر نیامده است: 

ـ شمع اگر حاض  ر نباشد گو مباشــ
 

سوختـــببایمی  پروانهــد   وارن 
 

ـ رد بـــم  اش ای پير نابالغ هنوزــ
 

 کامکار   4خوارپختهه شو ای  ـپخت  
 

که،  کرد: نخست اینتوان در صحّت انتساب این ابیات به نزاري شک  به چند دلیل نمی 

که گفته شد،  چنانتر است؛ دوم  هاي دیوان نزاري کهن از تمام نسخه  لطایف  يمجموعه

که، هر  اند؛ سوم اینیا منتخب  وان نزاري کامل نیست و همه ناقصکدام از نسخ دیهیچ

این دو غزل در    لطایف يمجموعه که در دو غزل داراي تخلّص شاعر است و چهارم این

هاي  هاي دیگري نزاري آمده که همه در دیوان او موجود است؛ بنابراین، سرنویسبین غزل 

 سفینه، صحیح است. 

 حسن کاشی  -

سراي قرون هفتم و هشتم، تنها یک چاپ موجود است که  حسن کاشی، منقبت  دیواناز  

،  کاشیرک.  )بوده، تصحیح شده است    دهمها مربوط به قرن  براساس سه نسخه که اقدم آن

 اي با مطلع زیر آمده است:  (. در دیوان او قصیده18:  1389

 ه دیده به دیدار یار بگشاید ــ کسی ک
 

 ش از روزگار بگشاید ـــدر سعادت  
 

 (94:)همان                          

فوق، این بیت آمده که   يقصیده  6، بعد از بیت  لطایف  يمجموعه پ(    22در برگ )

 از دیوان شاعر افتاده است: 

 به رشک مشک گریبان نافه چاک زند
 

بگشایدـــچ  مشکبار  کله  دامن   و 
 



ـ  رادی م.../اميد شاه ی لطایفی شاعران در مجموعه ابيات نویافته  153    ـــــــــــــــــــــــ  

 

 اي با مطلع: همچنین در دیوان، قصیده -

دین  اهل  پیشواي  آفرینش  بدو  ز   اي 
 

روح  تو  بازوي  مادح  عزّت  ز   االمینوي 
 

 ( 136:  1389 ،)کاشی                          

دیوان، بیت زیر    22، بعد از بیت  لطایف  يمجموعه ر(    25)آمده است که در برگ  

 نویافته است:

 ساحت اسالم را تيغ تو در جنگ صفين  خالفپاک کرد از خاک کفر و ظلم بدعت بی

،  لطایف  يمجموعهپ(    20)ي دیگر هم در برگ  افته بر دو بیت فوق، یک بیت نویعالوه

:  1390، عبدالکریم مدّاحرک.  )عبدالکریم مدّاح آورده شده است    جنگ  آمده که چون در

 شود.نظر می، از آوردن آن صرف(133

 یمين ابن -

بار سعید نفیسی، است؛ نخستین  یمین، به چاپ رسیدهیوان ابنتاکنون دو تصحیح از د

بدون قصاید و  صورت ناقص،  به  1318ابن یمین را در سال  دیوان قطعات و رباعیات  

یمین د دست به تصحیح کلّیات دیوان ابنراتصحیح کرد. پس از نفیسی، باستانیغزلیّات، 

است. شاعر  دیوان  از  کامل  چاپ  تنها  امروز،  تا  که  تصحیح  بااین  زد  دلیل  به  حال، 

ر شاعر یا از این  یمین، بسیاري از اشعاهاي دیوان ابنبودن دستنویسمتاخّرغیرانتقادي و  

افتاده اشعا  دو چاپ  با  ابن یا  است  ر  درآمیخته  (. 39:  1377، رادفررک.  )یمین شبرغانی 

یمین است که  ه دارد، داراي برخی از اشعار ابن، با توجه به قدمتی ک لطایف  ي مجموعه

 در دیوان چاپی شاعر نیست. 

 غزلی با مطلع زیر آمده است:   لطایف،  يمجموعهر(   303)در برگ  -

 توئی که در دو جهانم یکی به جاي تو نبود 
 

 یگانۀ دو جهان خود کسی به جاي تو نبود 
 

، در یکی از  لطایف  يمجموعه بر  ؛ عالوهبیتی که داراي تخلّص استاین غزل هفت

یمین نیز آمده و امیرحسن عابدي از روي این نسخه، آن را به چاپ رسانده ابن  دیوان نسخ  

از  25:  1382،عابديرک.  )ست  ا بهلطایف  يمجموعه(.  جهت  ،  در  دیگر  منبعی  عنوان 

 توان نام برد.یمین، میابن  صحّت انتساب این غزل به
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 :با این مطلع لطایف يمجموعهپ(   378)همچنین، غزلی در برگ  -

خنده بر اي  شکر  به  شورت  پستۀ   زنان 
 

 5کنان زلف چو شامت به سحر بروي جلوه 
 

  ه الخلوانیس  يسفینه  در چاپ عکسی  مجموعه،بر  بیتی عالوهاین غزل هفتآمده است؛  

 پ( که دیوان شاعر، فاقد آن است. 318:  1390، ملطويرک. )نیز آمده 

 این مطلع آمده است:اي با ، قطعهیمیندیوان ابنهمچنین، در  -

رفعت از  که  خداوندي  همّتت اي   هماي 
 

کرد   ساز  نشیمن  گردون  کرکس  فراز   بر 
 

 ( 365:  1344،)ابن یمین                       

برگ   بیت  لطایف  ي مجموعه پ(    426)در  از  بعد  آمده که در    7575،  بیتی  دیوان، 

 :  نیستدیوان شاعر 

 چتر خویش از مهربانی ]چون[ سليمان باز کرد  سنقر اندر تاب خرشيد تموز از عدل تو 

 اي با مطلع: مین، قطعهیدر هر دو چاپ دیوان ابن  -

 مدّتی در طلب مال جهان کردم سعی
 

 تا به آخر خبرم شد که ز نفعش ضرر است 
 

 
 

 (353  :1344،یمین)ابن                        
 

به   ،لطایف  يمجموعه ر(    416)یمین نیست؛ این قطعه در برگ  ابن  آمده است که از

بر ؛ دلیل صحّت این انتساب هم عالوهالدّین بن سیف« منسوب استشاعري به نام »زین

 ، تخلّص شاعر است که در بیت پایانی آمده است: مجموعهقدمت 

 ار بد و نیکی ز جهان پیش آمد   سيفابن
 

 که جهان بر گذر است خور شاد بزي زانم غم  
 

-)رک. اوحدي  العاشقینعرفاتدر    ،ي لطایفمجموعهبر  مچنین این قطعه، عالوهه

ابن399-398:  1ج  ،1389بلیانی،   نام  به  در (  آن  انتساب  صحّت  دلیل  که  آمده  سیف 

یعنی قناعت    ،یمین، مضمون آنل انتساب اشتباه این قطعه به ابناحتمااًل دلی.  است  مجموعه

یمین، با تکیه بر ي منسوب به ابني نادرست این قطعههااست. همچنین، برخی از ضبط

 تصحیح است؛ مانند مصراع دوم بیت زیر:قابل   لطایف يمجموعه

 عوض هرچه به من داد فلک عمر ستاند 
 

اینش    که  فریاد  فایده   است   هدرنکند 
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، مصراع دوم به این صورت ضبط شده است:  لطایف  يمجموعه پ(    415)در برگ    که

 است«.  هنر »نکند فایده فریاد چو اینش 
 

 عبيد زاکانی -

اقبال دست به تصحیح  بار، عباس  بار تصحیح شده است. نخستینن پنج، تاکنوکلّیات عبید

دیگر، تصحیح دیگري    يي چاپ اقبال و چند نسخه ر زد. پس از او، اتابکی با مقابلهاین اث

از این اثر انجام داد که تفاوت چندانی با چاپ اوّل ندارد. چاپ سوم را شهریار یاربخت  

منتشر کرد که مورد توجّه اهل ادب قرارنگرفت. پس از آن، محمّدجعفر محجوب چاپ  

کلّیات  توان آن را معتبرترین چاپ  در امریکا منتشر کرد که می  کلّیات عبیداي از  یراسته پ
اي مفصّل بر  دانست. سرانجام اتابکی، تصحیحی دوباره از کلّیات انجام داد و مقدّمه عبید

 اي با این مطلع آمده است: ، قصیدهکلّیات عبیدآن نوشت. در 

 چو صبح رایت خورشید آشکار کند
 

م  افــهز  قبّۀ   د ــ ار کنــالک زرنگــر 
 

 (23: 1999،)عبید زاکانی                 

 ، این بیت نویافته است: کلّیات   395، بعد از بیت  لطایف يمجموعهپ(  68)در برگ 

 بسته روز و شب گرددنه همچو مور ميان
 

 برای ریزۀ نانی که زهر مار کند 
 

در مدح شاه شجاع نیست؛  ،  کلّیاتو برخالف    لطایف   ي مجموعهاین قصیده بر طبق  

 چنین است:   کلّیاتبلکه در مدح امیرمبارزالدّین محمّد است. بیت تخلّص این قصیده در  

 به صدق روي دعا همچو جبرئیل امین
 

 به سوي بارگه شاه و شهریار کند  
 

 ابواسحاق اه جهان  ــت شــمگر عنای 
 

 دلش به عاطفت خود امیدوار کند  
 

 آسمان بلند  جمال دنيی و دین آنکه
 

 ه او تاج افتخار کند ــار درگــغب 
 

 (24:  1999  ،)عبید زاکانی          

 گونه است: این  لطایف،  يمجموعهپ(    68)م ابیات باال در برگ  که بیت دوم و سوآنحال 

 مبارز دین مگر عنایت شاه جهان  
 

 دلش به عاطفت خود امیدوار کند 
 

 آسمان بلند   هــمظفر کمحمّد بن  
 

افتخار کندــار درگــغب  تاج  او   ه 
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نیز، داراي همین ضبط   ، کلیات عبید  يترین نسخهکهن تاجیکستان  یعنی دستنویس 

دوگانگی نسخ    (. احتمال دارد دلیل189:  1999، عبید زاکانیرک.  است )  لطایف  يمجموعه

شدن  عد از دستگیري و کور ممدوح این قصیده، خود عبید باشد؛ به این معنی که ب  يدرباره

(، عبید از  233  –  229:  1، ج1386، غنیشجاع )رک.  میر مبارزالدّین، به دست پسرش شاها

 ترس گرفتاري، قصیده را به نام شاه شجاع کرده باشد. 

 ملک خاتون جهان -

ملک  جهان  دیوانراد و کامل احمدنژاد،  پورانداخت کاشانی  1374سال  در    باربراي نخستین

رود، شمارمیکه تصحیح تقریبا خوبی بهرا به بازار عرضه کردند؛ این تصحیح با این   خاتون

( جواد بشري با استفاده از  1388ها بعد )شود. سال ملک را شامل نمیتمامی اشعار جهان

ملک چاپ  ي جهاناي درباب اشعار نویافتهقالهاي نویافته و چند منبع جانبی دیگر، منسخه

ملک  بیت دیگر به دیوان جهان  9  ،ي لطایفمجموعه کرد. حال، نگارندگان با استفاده از  

که در    است  آمده  او  ، غزلی به نامي لطایفمجموعهپ(    292)  در برگخواهند افزود.  

   شود:دیوان او دیده نمی

 برآوردان  ــج  6ترا درد فراقـــم
 

 م از جان و هم از جانان برآورد ـه 
 

 م در چنگ غم افتاد و چون نی ــدل
 

 ان برآورد ـــه و افغـــهزاران نال 
 

نف یک  ـ نسازد  نگاراـــ من  با   س 
 

 وان برآورد ــاو یک نفس نت  که بی 
 

گویپذیرفته دشمنـــست  قول   ی 
 

ـ که دست ج   ور با یاران برآورد ــ
 

 ه در بستان امّيد ــــا تخمی کـبس
 

 ران برآورد ــدم عاقبت هج ـــفشان 
 

ف بادا  پ ـسرم  یار ـــدای  آن   ای 
 

ـ که م   ر و سامان برآورد ــا را از سـ
 

 همچنین در دیوان غزلی با مطلع زیر آمده است: 

]غم[ــپشت ز  خم ــــف  7م  شد   راق 
 

 ده روز و شب نمــــکم نیست ز دی 
 

 (376:  1374ملک خاتون،)جهان         

 ذیل همین غزل به جاي بیت زیر در دیوان: ،مجموعهر(  293در برگ )
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 مــتــــــار دور گشــار و دیــاز ی
 

 ادم ــت اوفت ــــاک مذلّــ ــر خــــب 
 

 (  377)همان:                           

 این بیت آمده است: 

ـ دست طرب  گردونای  ــــم جفــ
 

 ده خون گشادمــت و ز دیـــبربس 
 

ي خود آن را  همچنین در غزلی با مطلع زیر که از دیوان او فوت شده و بشري در مقاله

 آورده است:

 وش ـــــرا ز دل فرامــ رده مــ اي ک
 

 وش ــــــر در آغــس دگــآورده ک 
 

 ( 755: 1388)بشري،                    

 به عنوان بیت مقطع آمده است:   ،ي لطایفمجموعهپ(    372ي زیر در برگ )بیت نویافته

ک ــدی ندارد ـــدی  وفا  جهان   ه 
 

 ن پس بنشين و بيش مخروشــزی 
 

 ي خود با مطلع:در غزل دیگري که آن نیز از دیوان فوت شده و بشري در مقاله

 اي نیست مرا جز غم تو کار دگر گفته
 

 کی به دست آیدت اي دوست چو من یار دگر 
 

 ( 754: 1388)بشري،                        

که در مقطع غزل آمده،  بیت زیر    ،ي لطایفمجموعهپ(    292آورده است؛ در برگ )

 نویافته است:

 مرا بس بود آن روز مباد   8غم روی تو
 

این دل غم   به دلدار دگرکه دهم   دیده 
 

 

 در بازتصحيح دیوان برخی از شاعران  ی لطایفمجموعه. اهمّيّت  2.2

سفینه اهمّیّت  وجوه  دیگر  جنگاز  و  چنانها  نبود  ها  در  که  است  این  شد،  اشاره  که 

ها در بازتصحیح  فرد آنهبمنحصر هاي مهم و  هاي معتبر از دیوان شاعران، ضبطدستنویس

بر   تکیه  با  است  این بخش سعی شده  در  بود.  راهگشا خواهد  بسیار    ي مجموعهمتون 

دوباره   ،یافته به دیوان چاپی چند شاعراز تحریفات و تصحیفات راه  ، چند نمونهلطایف
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هاي دیوان مورد نظر  تصحیح شود. شایان ذکر است که در این قسمت نیز، تمام چاپ

 ها خواهد بود.ده است، امّا ارجاع ما فقط به یکی از چاپبو

 امير معزّی  -

 ، بیت زیر است: دیوان معزّيهاي ناصحیح در از موارد ضبط -

 نعت او هستی به برهان راست چون نعت صنم
 

را    لؤلؤ الالستی گر صنم   گرد مرجان 
 

 ( 717: 1318، )معزّي                     

صورت »گر صنم را  م بیت فوق، به، مصراع دولطایف  ي مجموعهپ(    46) در برگ  

بر گرد  « ضبط شده است. واضح است که لؤلؤ الال )دندان(، نه زیر مرجان لؤلؤ الالستی

 که مجیر گوید:بلکه در زیر آن است؛ چنان ،)لب( معشوقمرجان 

 سروي که بر مهش ز شب تیره چنبر است 
 

 زیر عنبر است ش  ــ و گل  لؤلؤش زیر لعل 
 

 ( 39: 1358،)مجیر بیلقانی                     

 زیر است: ي، نمونه دیوان معزّيدر  هاياز دیگر اشتباه -

 سرشت   شکّراو    آگينمشک  در یاقوتآنکه  
 

 نهاد  آگينمشکقوت عشاق اندر آن یاقوت  
 

 ( 174:  1318،)معزّي                           

برگ   »مشکلطایف  يمجموعهپ(    46)در  جاي  به  »نوش،  که  آگین«،  آمده  آگین« 

که خود معزّي در اند نه به مشک. چنانصحیح است؛ شاعران، لب را به نوش تشبیه کرده

 جاي دیگر گفته است: 

نوش بسّد  در  من  نشنيدم   آگين لؤلؤ 
 

نشنی  سنبل مشکــ الله  در   افشاندم من 
 

 ( 649: همان)                               

 یا این بیت:  -

 )کذا(   اوزآنکه    ت هرچند روزگار دگر گش
 

پیران روزگارــج  سیّد  کیست   ز خواجه 
 

 ( 234: )همان                              
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گونه است: »هرچند  این  لطایف  يمجموعهر(    45)ضبط مصراع اوّل بیت باال در برگ  

 «.بودروزگار دگر گشت زانکه 

   حسن غزنویسيد -

در   او  به    ،آمده، سیّدحسن غزنوي  لطایف   يمجموعه از دیگر شاعرانی که شعر  ملقّب 

تاکنون دو  دیوان  اشرف است. ابتدا مدرّس  سیّدحسن،  رضوي، بار تصحیح شده است: 

بوده، تصحیح  یازدهم    يها متعلّق به سدهترین آنشاعر را با چند نسخه که کهن   دیوان

، تصحیحی دیگر از دیوان شاعر منتشر  1398در سال   جانیکرده است. سپس، عبّاس بگ

 توان به این بیت اشاره کرد: شاعر، می دیوانیافته به از خطاهاي راه کرده است.

 ت چتر سياه او ــت رایــدر آتش اس
 

 بر روي روزگار زهی زلف و خال ملک  
 

 

 (107: 1398، )غزنوي                     

آرایش است رایت و  صورت »، مصراع اوّل بهلطایف  يمجموعهپ(    100)در برگ  

ایت«، لفّ تنها با انداختن »و« بعد از »ر، نهدیوان« ضبط شده است. در ضبط  چتر سیاه او

در   این بیترفته، بلکه »در آتش« نیز تحریف »آرایش« است. و نشر بین دو مصراع ازبین

 ، نیامده است.رضويتصحیح مدرّس  دیوان سیّدحسن

 سوزنی سمرقندی  -

سوزنی سمرقندي از دیگر شاعرانی است که براي تصحیح دیوان او، باید از منابع جانبی  

دیوان  است.    14و    13ن  بهره برد؛ زیرا متأسفانه، نسخ دیوان او همه متأخّر و متعلّق به قرو
بار،  حسینی، به چاپ رسیده است: نخستینتاکنون دو بار توسّط ناصرالدّین شاه  سوزنی

ساسی که به خطّ ا  يرا به شکلی پرغلط با نسخه  دیوان سوزنی،  1338حسینی در سال  شاه

(، منتشر کرده است؛ سپس، پس از  2:  1338، سوزنی سمرقنديرک.  )عبرت نایینی بوده  

، ویرایشی جدید  1344ات فراوانی که از چاپ نخست شد، مصحّح دوباره در سال  انتقاد 

قبلی را برطرف ساخته است، همچنان    که برخی ایرادهاي از دیوان انجام داد که با این 

بوده   اساس این تصحیح نیز متأخّر و به خطّ نیاي مصحّح  يارد؛ نسخهفراوانی د   هايغلط
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توجّ :)هماناست   با  جدیده  هفده(.  بیت به  دو  نمونه،  براي  شاعر،  دیوان  نسخ  بودن 

 شود.، تصحیح می لطایف يمجموعه اي از سوزنی با تکیه بر قصیده

  ، یکی بیت زیر است: دیوان سوزنیشده در از خطاهاي چاپ  -

 اماي خداوندي که از لطف تو جاه آورده
 

 ام آورده  م گرفته بارگاه ــبودست   زآنچه 
 

 ( 184:)همان                                

چون که تو دستم گرفتی  صورت » م به، مصراع دولطایف  ي مجموعهر(    13) در برگ  

 «، ضبط شده است. امرو به راه آورده

 و دیگر این بیت: -

 ن ـــز مات الّا اهلل  ــاثب  آورده راالاله  
 

صــعش  و  اهلل  الّا  آوردهــ ق  الاله   امدق 
 

 ( 184: 1344، )سوزنی سمرقندي           

  ام آوردهگونه آمده است: »الاله  ، مصراع اوّل اینلطایف  يمجموعه ر(    13)در برگ  

 ، معناي مصراع اوّل معیوب شده است. دیوان هاي به دلیل تحریف «؛رااثبات الّا اهلل 

 نزاری قهستانی:  -

 توان به این موارد اشاره کرد: ، می دیوان نزاريهاي ناصحیح در  از نمونه ضبط

 توند ار بروم جان و دل معتکف کوي  
 

 گر آیی به برم این سفر نیست که یک هفته   
 

 (94  :2ج،1371،)نزاري قهستانی  

 ، بیت چنین ضبط شده است:لطایف يمجموعهر(  232)در برگ 

 تو اندازم من جان و دل معتکف کوي  
 

 ببرم   گرانیت که یک هفته  ــاین سفر نیس 
 

 هاي تصحیف و تحریف در ضبط دیوان آشکار است. نشانه

 و همچنین این بیت: -

 ی ز دوستــی دارد شکیبایــدوست ک
 

 م که این طاقت کراست ــدان ن نمیــم 
 

 ی صبور ــ ر حالــ اشد به هــل بــد سنگ
 

 چراست  جان مانع ران  ــ ه در هجــورن 
 

 ( 657 :1ج،1371، قهستانی)نزاري        
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برگ   در  لطایف  ي مجموعه پ(    234)در  »ورنه  به صورت  دوم  بیت  دوم  مصراع   ،

حال صبوري در راه  ست«، آمده است. سخن از سختی و درعینچرا   چنان قانعهجران  

می شاعر  است؛  میعشق  پیشه  دوست صبوري  به  وصال  راه  در  که  »کسی  کند،  گوید 

سنگدل است وگرنه چرا بر هجران، چنان قانع شده است« آشکار است که »مانع« و »جان«  

 هستند.   مجموعهتحریف ضبط 

 اميرخسرو:  -

  بار م. درویش در سالینچاپ و منتشر شده است: نخست  بار، تاکنون سهدیوان امیرخسرو

این اثر، تصحیحی  را تصحیح و منتشر کرده است؛ چاپ دوم    امیرخسرو  دیوان کامل  1343

، در پاکستان منتشر کرده است؛ سپس، محمّد  1972  الدّین در سال است که اقبال صالح

،  مختصر  و برخی تغییرهاي  الدّین، با استفاده از چاپ اقبال صالح1380  روشن در سال 

ها  هاي زیادي به این چاپحال، لغزششاعر را نشر داد؛ بااین  دیواندیگري از    ينسخه

 ها اشاره خواهد شد.شده است که در ادامه به برخی از آنوارد 

 یافته به دیوان امیرخسرو، بیت زیر است:خطاهاي راهیکی از  -

 که گاه مستی زان مست ما چکد  خونآن 
 

 ف فتنه بارد و از جان بال چکد ــاز زل 
 

 

 ( 411:  1380،)امیرخسرو               

که گاه مستی    خوی، به شکل »آن  لطایف  يمجموعهر(    239)مصراع اوّل در برگ  
ین  بلکه ا  ؛تصوّر نیستتناسبی بین »خون« و »مستی« قابل  زان مست ما چکد«، آمده است؛ 

 گوید:  که حافظ میشود؛ چنانگسار، جاري میباده  ي»خوي« است که گاه مستی از چهره
 ارغوان زان می که داد حسن و لطافت به  

 

 بیرون فکند لطف مزاج از رخش به خوي  
 

 

 (858 :1362،)حافظ                       
 و همچنین این بیت: -

کــسحرگ بیــه  گردیــ ه  بودم ــدار   ده 
 

 اده نوشیده بودم ــه بــ ی دوســصبوح 
 

بامــش را ــک  بدانساندادان  ــ دم  دل   ه 
 

 ژولیده بودم   محمودِ وش که  ــم خــکن 
 

 ( 663: 1380،)امیرخسرو                  
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 گونه است: ، بیت دوم اینلطایف يمجموعه پ(   240)در برگ 

بامــش را   بستان  بهدادان  ــدم  دل   که 
 

که  ــم خــکن  بودم  مخموروش   ژولیده 
 

هاي تصحیف و تحریف  ، در هر سه چاپ به همین صورت غلط آمده و نشانهدیوانضبط  

 آن آشکار است. در 

 یا بیت زیر:  -

  گریه چه سود، چون ز رخ شسته نشد سیاهیم کنم آن از در او رو، گریه  عشقشد سیهم ز 

 ( 663: 1380،)امیرخسرو                      

  فسق ، مصراع اوّل به صورت »شد سیهم ز  لطایف  يمجموعه پ(    239)در برگ  که  

پدید    ز درد زانرو گریه   از عشق روسیاهی  آورده شده است؛ واضح است که  کنم«، 

 خصوص که دو بیت قبل از بیت باال، غزل با این مطلع آغاز شده است:هب ؛آیدنمی

 رم الهیم ــ ق ملک شد از کــملکت عش
 

 قباي شاهیم  9پشت من و پالس غم اینست 
 

 عميد لویکی:  -

در الهور به چاپ    1985توسّط نذیر احمد در سال  بار  دیوان کامل عمید لویکی، تنها یک

این با  است.  متن  رسیده  تصحیح  در  احمد  نذیر  عمیدکه  بسیاري،   ،دیوان  منابع جانبی 

را در اختیار داشته، خطاهایی به چاپ دیوان راه   لطایف  يمجموعه لندن    يازجمله نسخه 

 یافته است که در اینجا به سه نمونه، اشاره خواهد شد.

 بیتی از عمید، در دیوان او به این صورت ضبط شده است:  -

 و در غثیان گهرصفت ــ ض ت ــممتلیم ز فی
 

 کلک برآید از    خویشنی چو قنینه کز پري   
 

 ( 183:  1985 ،)لویکی                        

گونه است: »نی چو قنینه کز پري  ، مصراع دوم اینلطایف  يمجموعهپ(   9)در برگ  

را که به    لطایف  يمجموعه و ضبط    ، »هلک«دیوان«؛ مصحّح، ضبط  هلکبرآید از    خونش

از   آن  معناي  به  استناد  با  را  »کلک«  و  برده  پانوشت  به  فرهنگ  اشتباه »حلک« خوانده، 

، در  یک بیت بعد  ي»کلک«، در فاصله  کهنآحال ، قیاسا در متن گنجانده است؛  جهانگیري
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آمده، ضبط صحیحی    مجموعهو    دیوانقافیه تکرار شده است. ضبط »هلک« که در نسخ  

»هلک به فتح بر وزن فلک،    :، ضبط شده استبرهان قاطعاست و به معنی سکسکه در  

گویند«   فواق  و عربان  گلو است  است که جستن  معنی هکک  ذیل  1342،)تبریزيبه   :

 . همچنین »خویش« در بیت، تصحیف »خونش« استعاره از باده است. »هلک«(

 و همچنین بیت زیر:  -

 چون رخ ترک مه که او روی نماید از فلک   ز غنچه منظرش کردهندوش  بنفشگل که 

 ( 181:  1985،)لویکی                         

 گونه است: ، اینلطایف ي مجموعهر(   9)که در برگ 

 چون رخ ترک من که او روی نماید از یلک  ز غنچه منظرش کردههندوش  بنفشهگل که 

 10و نسخ دیوان  لطایف   يمجموعه مصحّح که متوجّه معناي »یلک« نبوده، ضبط صحیح  

قیاسی زده است؛    ها را به پانوشت برده و دست به تصحیح را ناصحیح فرض کرده و آن

 «: که یلک »قسمی از کاله و تاج پادشاهان... کالهی است که سالطین بر سر گذارنددرحالی

 تا من به نور ماه تو شب را برم به روز
 

 زان پیش کز سمور به مه درکشی یلک« 
 

 : ذیل »یلک«( 1377، )دهخدا               

بیت  از طرفی دیگر، نسبت زیبایی  نیست.  از غرابت  »مه« خالی  به  دادن »رخ ترک« 

بین دو مصراع استوار شده و معناي آن، این تشبیه مرکّب  گونه است: »بنفشه،  براساس 

ه صورت  )گل در حال روییدن(، که بي گل منظري از غنچه ساخته  )غالم( گل، برا هندوي  

 نماید، شبیه است«.معشوق زیباي من که از کاله روي می

 یا ضبط اشتباه مصراع دوم بیت زیر:  -

 ر زیر قدم بسپردــ ر اثیـــ رق سپهــف
 

 به هنگام گام  دهر گاهاب تو  ــ سوي جن 
 

 (354: 1985،)لویکی                       

هنگام  به  زد هر که، به صورت »سوي جناب تو  لطایف  يمجموعهر(    189) در برگ  که  

، معناي بیت روشن نیست و صورت صحیح،  دیوانگام« آمده است؛ به دلیل ضبط ناصحیح  

 است.   لطایف يمجموعه ضبط 
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بیتی با مطلع زیر آمده   24اي  ، قصیدهلطایف  يمجموعهر(    192)همچنین در برگ  

 است: 

 مزاج و بنگدي در میان بادۀ صافی 
 

 جنگ مصعد دماغ من افتاد تیرهدر   
 

اي  موجود نیست؛ تنها هشت بیت از این قصیده در ذیل مقاله دیوان عمید که در متن 

کتاب    ي( و پنج بیت آن نیز در مقدّمه 511  :1985،لویکیرک.  انگلیسی در پایان کتاب )

  ي مجموعه بر  (. این قصیده عالوه18:)همانذکر شده است    و ذیل معرفی ممدوحان شاعر،
در  لطایف است  نی   العاشقینعرفات،  شده  ضبط  لویکی  عمید  نام  به  اوحدي  رک.  )ز 

 (. 2712- 2709 :5،ج1389،بلیانی

 

 گيری نتيجه. 3

  هایی مانند ها و جنگهاي کهن و معتبر از دیوان برخی از شاعران، سفینهدر نبود نسخه

سفینه مجموعه و  لطایف  می ظرایف  ي ي  به ،  یک  تواند  مهمعنوان  جانبی  براي    ،منبع 

قارّه  نه که در قرون هشتم و نهم در شبهاین سفیشود.  هایی استفاده  بازنگري چنین دیوان

تدوین شده، اشعار بسیاري از شاعران مختلف را در خود گرد آورده است که به دلیل  

  ي مجموعه تواند شایان توجّه باشد. در این پژوهش، با تکیه بر  حجم و قدمت آن، می 

ها به چاپ رسیده، از شاعران قرون پنجم تا هشتم که دیوان آنبیت نویافته    42،  ایفلط

به ترتیب، عبارتند از: امیرمعزّي  ها  آن  ياین شاعران و تعداد ابیات نویافته ارائه شده است.  

بیت(، ناصر   4)بیت(، شمس طبسی  1بیت(، ظهیر فاریابی ) 3بیت(، نظامی گنجوي ) 2)

  1یمین )بیت(، ابن  16بیت(، نزاري قهستانی )  2حسن کاشی )   ت(،بی  3) بجه شیرازي  

. همچنین در این مقاله با تکیه  بیت(9ملک خاتون ) جهانو    بیت(  1) بیت(، عبید زاکانی  

هاي ناصحیح موجود در دیوان چند شاعر اشاره  ، به برخی از ضبطلطایف  يمجموعه بر  

،  لطایف يموعهمجهایی مانند فاده از سفینهشد تا بر این نکته تأکید کرده باشیم که با است

 تر و معتبرتر از متون شعري دست یافت.توان به چاپی منقّحمی
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 ها یادداشت
ي کاربرد این اصطالحات  نه( و براي آگاهی از پیشینه- : هفت1389افشار،  ها )رک.  براي تفاوت آن.  1

 (. 20- 10:  1397، وفایی و بشريافشین)رک. 

 عاجز؛ متن تصحیح قیاسی. لندن: .  2

 لندن: خاک )!(؛ کابل: حال؛ متن تصحیح قیاسی..  3

 لندن: پخته خام؛ متن تصحیح قیاسی. .  4

زنان بوس تو بر  »اي خنده  :این بیت را به پیروي این بیت سنایی سروده است  ،یمیناحتمال زیاد ابنبه  .  5

 (. 249: 1380،تنگ شکر بر/ وي طنزکنان نوش تو بر رنگ گهر بر« )سنایی

 کابل.  528. لندن: فراق از؛ متن مطابق ص  6

 افزوده شد.  ي لطایفمجموعه . از 7

 کابل.  527. لندن: تو روي؛ متن مطابق ص  8

 و هم هر سه چاپ دیوان »اینست« ضبط شده ولی به نظر »اینت« صحیح است.   لطایف  يمجموعههم  .  9

دیوان را »ملک« گزارش کرده که اگر بدخوانی او نباشد تحریف »یلک«   ي. مصحّح دیوان ضبط نسخه10

 است. 
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الّدین؛  . به تصحیح اقبال صالح کّلیات غزلیات خسرو   م(. 1972)  . ________________ 
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 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.  

پیام  ي هشتم«.  ملک خاتون، شاعر سده(. »اشعاري نویافته از جهان1388)  بشري، جواد.
 .766-740، صص 1ي، شماره1، سال 2ي، دورهبهارستان

خلف. بن  محمّدحسین  قاطع(.  1342)  تبریزي،  معینبرهان  محمّد  اهتمام  به  تهران:    ،. 

 سینا.ی ابنکتابفروش

سیف.جام الف(.  804)تالیف    هروي،  سفینهي  مجموعهق  و  لندن:  ظرایف  يلطایف   .

 خطّی[، تاریخ کتابت نامعلوم. ي]نسخه Or. 4110  ي، شمارهبریتانیا يکتابخانه

. کابل: آرشیو  ظرایف  يي لطایف و سفینهمجموعهق ب(.  804)تالیف    ـــــــــــــــــ.

 خطّی[، تاریخ کتابت نامعلوم.  ينسخه] 14.761 يشمارهملّی افغانستان. 

به کوشش  ملک خاتون )قرن هشتم هجري(دیوان جهان(.  1374)  ملک، خاتون.جهان  .

 راد و کامل احمدنژاد، تهران: زوّار.پورانداخت کاشانی

تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلري،    به.  دیوان حافظ(.  1362)  محمّد.الدّین حافظ، شمس 

 تهران: خوارزمی. ،1ج

براون، الشّعراهتذکر(.  1382)  بختیشاه.بندولتشاه سمرقندي، دولتشاه ادوارد    . به تصحیح 

 تهران: اساطیر.

نظر محمّد معین و سیّدجعفر شهیدي،  . زیر  دهخدا  يلغتنامه(.  1377)  اکبر.دهخدا، علی

 دانشگاه تهران. تهران: 
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ابوالقاسم.   ي دانشکدهیمین در پرتو منابع خارجی«.  »شناخت بیشتر ابن  (.1377)  رادفر، 
   .49-36، صص 5و  4ي شماره ،)باهنر کرمان(ادبیات و علوم انسانی 

، یحیی توفیق(  يي مدرسهي سلیمانیه)مجموعه . استانبول: کتابخانهیحیی توفیق  يسفینه

 ق.  754خطّی[، تاریخ کتابت   ي، ]نسخه 449يشماره

به سعی    .دیوان حکیم ابوالمجدود بن آدم سنایی غزنوي(.  1380)  آدم.سنایی، مجدودبن

 تهران: سنایی. ،رضويو اهتمام محمّدتقی مدرّس

حسینی،  . تصحیح ناصرالّدین شاه دیوان حکیم سوزنی سمرقندي (.  1338)   سوزنی سمرقندي. 

 تهران: امیرکبیر. 

سمرقندي(.  1344)  ـــــــــــــــ. سوزنی  شاهحکیم  ناصرالدّین  اهتمام  به  حسینی، . 

 سپهر.    يتهران: چاپخانه

ي لطایف  عه با تکیه بر مجمو   العاشقین عرفات الف(. »نقد  1398)   مرادي، امید  و همکاران. شاه 
  3ي شماره   ، 11سال ي جدید، ، دوره 55، سال شناسی ادب فارسی متن «. ي ظرایف و سفینه 

 .  41- 25(، صص43)پیاپی  

و    ي  لطایف مجموعه نقد و بررسی مباحث بالغی در  ب(. » 1398ــــــــــــــــــــــــ.) 
 . 82- 69صص   ، ( 28)پیاپی    3ي ، شماره 11، سال فنون ادبی «.  ي ظرایف سفینه 

عبدالکریم الدّین محمّد بن  دیوان قاضی شمس(.  1343)عبدالکریم.شمس طبسی، محمّدبن
 مشهد: کتابفروشی زوّار.  به اهتمام تقی بینش، .طبسی

طاهربن فاریابی،  قطعات،  (.  1337محمّد.)ظهیر  قصاید،  شامل  فاریابی:  ظهیر  دیوان 
مشهد: باستان   ،. به کوشش تقی بیشترکیبات، غزلیات، مثنوي، رباعیات و اشعار عربی  

فاریابیدیوان  (.  1381)._________________ امیرحسن  ظهیرالدّین  تصحیح  به   .

 .، تهران: قطرهبه اهتمام اصغر دادبه  ،یزدگردي

تصحیح و مقّدمه: اکبر بهداروند،  دیوان ظهیر فاریابی.  (.  1389ـــــــــــــــــــــــــــ.) 

 تهران: نگاه. 

تهران:   ،به اهتمام هاشم رضی  .فاریابی  دیوان ظهیرتا(.  ــــــــــــــــــــــــــ..)بیـ

 کاوه.
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ي کمال خجندي«. در: (. »غزلیّات و مقطّعات و ابیات بازیافته1377)  .عابدي، امیرحسن

زمینه  در  پژوهشی  فارسیگفتارهاي  ادبیّات  عبّاس  ،ي  سیّدحسن    صص ،  گردآوري 

 ن: بنیاد موقوفات محمود افشار، تهرا ، 149-192

سعدي«(.  1363)  .__________ ناشناخته  فرهنگی.  »غزلیّات  شکیهان  ،  10يماره، 

 . 34-33 صص

»مجموعه1985)  ـــــــــــــــ.ـ سفینه م(.  و  لطایف  سالبیاضظرایف«.    ي ي   ،5 ،

   . 20-1، صص 2و  1ي شماره

ي  ماره، شقند پارسییمین«.  ي ابن(. »غزلیات و رباعیات بازیافته 1382)  ــــــــــــــــ.

    .58- 7، صص21

)جنگ عبدالکریم اهل بیت در ادب قدیم فارسی  تشیّع و والي   (.1390)  عبدالکریم مدّاح.
مورّخ   تهران:  (849مدّاح،  محلّاتی.  امینه  کوشش  به  اسناد .  مرکز  و  موزه  کتابخانه، 

 . مجلس شوراي اسالمی

زاکانی. زاکانی(.  1336)  عبید  عبید  قطعات،  کلیات  غزلیات،  قصاید،  شامل  رباعیات  : 

 مثنویات، به کوشش پرویز اتابکی، تهران: زوار.

ي نوذر  . به کوشش شهریار یاربخت، با مقدّمهکلیات عبید زاکانی(.  1354)  ـــــــــــ.

 اصفهانی، تهران: طلوع. 

زیر نظر    ،. به کوشش محمّدجعفر محجوبکلیات عبید زاکانی(.  م1999)  ._________

 . Bibliotheca persica pressنیویورک:  ،احسان یارشاطر

. تصحیح  عبید زاکانی  الدّین عبیداهلل معروف بهموالنا نظام  کلیات (.  1382)  ــــــــــــــ.

 ، تهران: زوار. پرویز اتابکیي حکایات عربی و تحقیق و شرح و ترجمه

ات  کلیات عبید زاکانی: شامل قصاید و غزلیات و قطعات و رباعیتا(.  )بی  ــــــــــــــ.
 ي عباس اقبال، تهران.با تصحیح و مقدّمه .و عشّاقنامه

سیّدمحمّدتقی    ي. به تصحیح و مقدّمهدیوان سیّدحسن غزنوي(.  1362غزنوي، سیّدحسن.)

 . رضوي. تهران: اساطیرمدرّس
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. با مقدّمه، تصحیح و تعلیقات عباس  دیوان سیّدحسن غزنوي(.  1398).___________

 .کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمیتهران:  ،جانیبگ

مقدّمه به   ،تالیف قاسم غنی  .بحث در آثار و افکار و احوال حافظ(.  1386)  غنی، قاسم.

 تهران: هرمس. ،1، جقلم محمّد قزوینی

. به کوشش سیّدعباس  دیوان حسن کاشی(.  1389)  محمود.بنالدّین حسنکاشی، کمال

تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي    ،حسن عاطفی  ي مقدّمهرستاخیز، با  

 اسالمی. 

فضل لویکی(.  م 1985)  عمید.اهلللویکی،  عمید  احمددیوان  نذیر  تصحیح  به  الهور:    ،. 

 مجلس ترقّی ادب. 

بیلقانی. بیلقانی(.  1358)  مجیر  مجیرالدّین  تعلیق  دیوان  و  تصحیح  تبریز:  .  محمّدآبادي، 

 اریخ و فرهنگ ایران. ت يمؤسسه 

عبدالملک نیشابوري متخّلص  دیوان امیرالّشعرا محّمدبن (. 1318)  عبدالملک. معّزي، محّمدبن 
 . تصحیح عّباس اقبال، تهران: کتابفروشی اسالمّیه. به معّزي 

امیر  دیوان(.  1362)  ــــــــــــــــــــــــ. و.  معزّي  کامل  مقدّمه  ناصر  تصحیح    با 

 . بانزمرتهران:   هیري،

. مقدّمه، تصحیح  کلیّات دیوان امیر معزّي نیشابوري(.  1385)  ــــــــــــــــــــــــ.

 تهران: زوّار. ،و تعلیقات محمّدرضا قنبري

مسافربنمل نسخههالسلوو جلیس   هالخلوانیس (.  1390)  ناصر.طوي،  دستنویس  :  برگردان 

ارحام    وفایی و(. به کوشش محمد افشین)استانبول ي ایاصوفیا، کتابخانه1670يشماره

 .کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمیمرادي. تهران: 

سیّدعلی. پارسی(.  1394)  میرافضلی،  کهن  رباعیات  تصحیح  و  بازیابی  رباعی:  . جنگ 

 . تهران: سخن

  ي ناموارهاي«. گردآوري محمود مدبّري. در:  ناصر بجه  ي(. »دیوانچه 1375)  اي.ناصر بجه 
صص  ،  9ج  ،گردآورنده ایرج افشار، با همکاري کریم اصفهانیان  دکتر محمود افشار.

 وقوفات دکتر محمود افشار.  تهران: بنیاد م،  5349 – 5288
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استاد    يدیهیم هفتاد؛ مهرنامهابوسهل زوزنی«. در:    يه(. »دو نکته دربار1397)  نحوي، اکبر.
. به خواستاري و اشراف محمود فتوحی، سلمان ساکت و  دکتر محمّدجعفر یاحقی

 تهران: سخن.    ،398 – 396صص ، اصغر ارشاد سرابی

احمد مجموعهغزل م(.  1991)   .نذیر  براساس  و سفینههاي حافظ  لطایف  .  ظرایف  ي ي 

 فرهنگ جمهوري اسالمی ایران.  يدهلی: خانه

»چن 1394)   ـــــــــــ. فارسی(.  شاعر  ترجمهد  تغلق«.  فیروزشاه  عهد  شیوا    ي گوي 

   . 377-347صص  ،4 ي، شمارهي فرهنگستاننامه ،امیرهدایی

نزاري قهستانی(.  1371)  نزاري قهستانی.   ، ، مؤلف: مظاهر مصفّا2و    1ج  .دیوان حکیم 

 تهران: علمی. 

الیاس با  دیوان قصاید و غزلیات گنجوي(.  1362)  یوسف.بننظامی،  مقدمه و تصحیح  . 

 تهران: فروغی.   ،سعید نفیسی

با حواشی و تصحیح    اي(.گنجینه)حکیم نظامی گنجه (.  1385)  ــــــــــــــــــــــ.

 تهران: قطره.  ،به کوشش سعید حمیدیان حسن وحیددستگردي،

گنجوي(.  1391)ــــــــــــــــــ.ــــ نظامی  ودیوان  گردآوري  تصحیح،  توضیح    . 

 دانشگاه تهران. هران: برات زنجانی، ت

عارف. »1378)  نوشاهی،  سفینه مجموعه(.  و  لطایف  ظرایفي  در شعر    ي  کهن  منبعی 

 .  65- 50(، صص46)پیاپی 1ي، شماره 16ي، دورهمعارففارسی و صنایع ادبی«. 

ي  مجموعه)منقول از پتی کافارسی کالم«. (. »بوعلی قلندر پانیم2018)ــــــــــــ.ــــ

الهور: ناظم مجلس ترقّی    ،پنجاب مین فارسی ادب(. در:  ظرایف  يسفینهلطایف و  

    .38- 29ادب، صص 

ي ظرایف  ي لطایف و سفینه بررسی انتقادي جلد اوّل مجموعه (.  م2011)  وحید، فوزیه.
 دکتري دانشگاه علیگره.  ينامهپایان  ،سیف جام هروي ينوشته 

  ه . علیگره: مشکوکالم  يشعرا کانو دریافت مجموعهو ایرانی  هند(.  م2014)  ـــــــــــــ.

 پرنترس.  


