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Abstract 

Jaame'as-Sanaye val-Awzan is one of the most important and ancient rhetorical 

works written in the eighth century A.H. in the Indian subcontinent. The author of 

this text is Seif-e-Jam-e-Heravi, who lived in the court of the Tughluqs and Firuz 

Shah and his son Fath Khan. Jaame'as-Sanaye was published in 1399 in the 

publication series of Dr. Mahmoud Afshar in collaboration with Sokhan 

Publications. The text of the book, despite having valid manuscripts, has many 

errors and incorrect records. These errors were investigated in the current study 

under the two general headings of "Review of the text correction section" and 

"Review of the research section of the text". This study revealed that this text, in 

addition to having many formal and editorial errors, has many other errors due to 

incorrect research method of text correction, incorrect and insufficient use of 

available resources and lack of unity of procedure and inappropriate method in 

correcting the text.  It is also shown in this paper that some of the incorrect records 

in the basic manuscript of Jaame'as-Sanaye val-Awzan can be corrected using 
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additional sources, especially the Majmue-ye-Lataef -va- Safine-ye-Zaraef, which 

was neglected by the corrector. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  412 -  383، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال علمي ـ نامة علمي (مقالة  دوفصل

  واالوزان اثر سيف جام هروي  الصنايع جامع كتابنقد و بررسي 

  *مرادياميد شاه 

  چكيده
ترين آثـار بالغـي اسـت كـه در سـدة هشـتم در        ترين و كهن واالوزان از مهم الصنايع جامع
قارة هند نگاشته شده است. مؤلّف اين متن، سيف جام هروي است كه در دربار تغلقيان  شبه

در  1399الصـنايع در سـال    زيسته اسـت. جـامع   خان مي و شخص فيروزشاه و پسر او فتح
انتشارات دكتر محمود افشار، با همكاري انتشارات سخن به چاپ رسيد. متن كتاب سلسله 

هاي فراواني است كه در اين مقاله  با وجود داشتن نسخ مضبوط، داراي خطاها و ناهمواري
نقـد و بررسـي بخـش تحقيقـي     «و » نقد و بررسي بخش تصحيح متن«ذيل دو عنوان كلّي 

شـود كـه ايـن مـتن      از خالل اين بررسي روشـن مـي  مورد بررسي قرار گرفته است. » متن
بر دارابودن خطاهاي صوري و ويرايشي فراوان، بـه علّـت روش ناصـحيح تحقيـق،      عالوه

استفادة نادرست و ناكافي از منابع در دسترس، عدم وحدت رويه و نيز روش غيرعلمي در 
ي و دقيق را در آن هاي فراواني است كه نياز به يك بازنگري كلّ تصحيح متن، داراي لغزش

هاي ناصـحيح   كند. همچنين در اين مقاله نشان داده شده است كه برخي از ضبطايجاب مي
ويژه مجموعـة لطـايف و    الصنايع، با استفاده از منابع جانبي به موجود در نسخة اساس جامع

  سفينة ظرايف، قابل اصالح بوده كه مصحح از آن غفلت كرده است.
ــكل ــا: دواژهي ــروي،       ه ــام ه ــيف ج ــحيح، س ــا در تص ــحيح، خط ــد تص ــحيح، نق تص

  واالوزان. الصنايع جامع
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  مه. مقد1
ترين متون بالغي است  ترين و مهم واالوزان اثر سيف جام هروي، يكي از كهن الصنايع جامع

تواند حائز اهميت بسيار باشد. اين متن  قاره مي ويژه در شبه كه براي بررسي مسائل بالغي به
) تدوين شده است. از آنجـا كـه   790- 752هشتم و در دربار فيروزشاه تغلق (حك در سدة 

در اوان جـواني و  خـان نوشـته شـده، و شـاهزادة مـذكور       متن اين اثر براي شـاهزاده فـتح  
 اسـترآبادي،  درگذشـته اسـت (هندوشـاه    776قولي  ) و به493: 1385ق. (عفيف، 778  سال

، بنــابراين ايــن كتــاب بايــد قبــل از مــرگ او )173: 1، ج1380؛ بــداؤني، 493: 1ج ،1387
  گردآوري شده باشد.

نـژاد در دانشـگاه    نامـة كارشناسـي ارشـد زينـب صـادقي      الصنايع كه درواقع پايان جامع
، پس از انجام اصـالحاتي (هرچنـد ناكـافي)، سـرانجام در سلسـله      )1392خوارزمي بوده (

بـه بـازار    1399در زمستان سـال   انتشارات دكتر محمود افشار با همكاري انتشارات سخن
نايع سـه دسـتنويس برجـاي مانـده اسـت؛ يـك نسـخة آن،          كتاب عرضه شد. از جامع الصـ

كتابخانة مركزي دانشگاه پنجـاب در الهـور پاكسـتان     دستنويسي است ناقص است كه در 
شود؛ و دو نسخة ديگر نيز در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران محفوظ است كه  نگهداري مي

). 74- 71: 1399سـيف جـام هـروي،     صحح از اين دو نسخه بهره برده است (بنگريد بـه: م
يافته كه در اين مقاله به  بودن نسخة اساس متن، اشكاالتي به متن مصحح راه وجود مضبوطبا
  ها پرداخته خواهد شد. آن

ي بــه نقــد و بررســي ايــن كتــاب بــراي ايــن منظــور، مقالــة حاضــر در دو بخــش كلّــ
پرداخت؛ نخست جنبة تحقيقي متن (مقدمـه و تعليقـات) بررسـي خواهـد شـد؛ و        خواهد

سپس خود متن، با استفاده از نسخ مورداستفادة مصحح و ديگر متون مربوطه، مورد واكاوي 
  .قرار خواهد گرفت

  
 بحث و بررسي. 2

از در ابتدا بخش تحقيقي متن در دو بخش كلّي مقدمه و تعليقات بررسي خواهد شد و پس 
  آن، قسمت تصحيح متن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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 نقد و بررسي بخش تحقيقي متن 1.2

هاي صوري كتاب گفته و  قبل از ورود به بحث، الزم است در ابتدا چند نكته دربارة ويژگي
  سپس به اصل متن پرداخته شود.

ت نـژاد وارد اسـت، عـدم وحـدت رويـه در قسـم       يكي از ايراداتي كه بر روش صادقي
عنوان مثال او در مقدمه براساس نام مؤلّف ارجـاع داده و نوشـته اسـت:     ارجاعات است. به

گونـه   امه نيـز مـتن را ايـن   ن )؛ در كتاب79(ضيف، شوقي، تاريخ و تطور علوم بالغت، ص 
ضيف، شوقي، تاريخ و تطور علوم بالغت، ترجمة محمدرضـا تركـي،   «معرّفي كرده است: 

شود:  ؛ سپس در همان مقدمه ارجاعاتي به اين شكل نيز ديده مي.»1397، تهران: سمت، 5چ
و » سـبك ذكـر منبـع   «كه روشي است نـوآيين و  » 1073، غزل 359ديوان اميرخسرو، ص «
) به هم آميخته شده است. در 227: 1393(فتوحي، » تاريخ انتشار- سبك ارجاع به نويسنده«

اسـتفاده شـده و   » محـور   مؤلّـف « و » محـور  نويسـنده «بخش تعليقات نيز از هـر دو روش  
» 1ديوان عميـد، ص  «و » 412، ص 1اهللا، تاريخ ادبيات ايران، ج صفا، ذبيح«ارجاعاتي مانند 

). در كتابنامه هم همـة  262: 1399حتّي در يك صفحه نيز مشهود است (سيف جام هروي، 
ر مـثال خواننـده   ارجاعات براساس نام نويسنده (البته با ترتيبي نادرست) آمده اسـت؛ و اگـ  

بخواهد مشخصات ديوان عميد را در آنجا ببيند، بايد تمام منابع را از نظر بگذراند و در انتها 
  مشاهده كند.» عميد لويكي، ديوان عميد...«منبع موردنظر را ذيل 

نژاد دقيق نيست و حتّي ارجاعاتي كه به خود كتاب  همچنين برخي از ارجاعات صادقي
) كه بـه  1(پاورقي  50نوان مثال بنگريد به: (همان، ع نيز ناصحيح است؛ به الصنايع داده جامع
(تعبيـر، تـوحيش، واهللا اعلـم     289است؛  172كتاب ارجاع داده اما صحيح آن ص  89ص 

ارجـاع   243، بايـد همگـي بـه ص    245و  244جـاي ارجـاع بـه صـص      بالصواب) كه بـه 
  شود).   داده

 مهبررسي مقد 1.1.2

صــرف نظــر از پيشــگفتار، فهرســت، عالئــم اختصــاري و تصــاوير  اصــل مقدمــة كتــاب 
صفحه  55صفحه است. بسياري از مطالبي كه مصحح در اين  55ها، در نهايت  نويس دست

ا بـه    نقل كرده، يا اشتباه است و يا يافته ح از آن استفاده كرده امـهاي ديگران است كه مصح
  منبع اصلي آن مطلب ارجاع نداده است. 
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  هاي ديگران بدون ارجاع استفاده از يافته 1.1.1.2
مصحح محترم در بيشتر مواردي كه از مĤخذ ديگـر اسـتفاده كـرده، بـدون پايبنـدي بـه       

هاي ديگران را به خود بسته است. بايد توجه داشت كه تقريباً در تمام  اخالق پژوهش، يافته
تلخيص متن مبدا و در عـوض افزودگـي از   نژاد از منابع ديگر، ميل به  موارد استفادة صادقي

شود. در ادامه به برخي از اين تشابهات  الصنايع و ارجاع به اين متن اخير ديده مي متن جامع
  اشاره خواهد شد. 

  نقد ادبي در سبك هندي  الصنايع مقدمة جامع
  طبع فرق شاعر و موزون«
طبع تفاوت  الصنايع بين شاعر و موزون مؤلّف جامع

تر از شاعر  اي پايينطبع را در درجه است و موزون  قائل
دهد. به همين دليل هم براي هريك تعريفي  قرار مي

  گويد: آورد و مي جداگانه مي
گوي را گويند، و  بين و قافيه  شاعر در لغت دانا و باريك

در اين فن كسي را گويند كه نظم، فصيح و جزيل و بليغ 
اي نظم بر سبيل تواند گفت و به همة صفات كمال انش

طبع كسي را گويند كه نظم در  قدرت تواند كرد. موزون
حد جواز تواند گفت و بر صفات كمال انشا نتواند كرد، 

  .1»و بر غوامض و دقايق مطلع نبود
  )58: 1399(سيف جام هروي، 

  طبع شاعر و موزون«
هروي  2مؤلّف ميان شاعر و موزون فرق گذاشته است...

دهد... و در  مرتبة شاعران قرار مي طبعان را دون موزون
شاعر در لغت، «جاي ديگر شاعر را چنين تعريف كرده: 

گوي را گويند و در اين فن كسي  بين و قافيه دانا و باريك
را گويند كه نظم فصيح و جزيل و بليغ و بديع تواند 

گفت و به همة صفات كمال انشاء نظم بر سبيل قدرت 
را گويند كه نظم در حد طبع كسي  تواند گفت و موزون

جواز تواند گفت و بر صفات كمال، انشاء نتواند كرد، و 
  ».بر غوامض و دقايق مطلع نبود

  )164: 1385(فتوحي، 

  و نيز نمونة زير:
  نقد ادبي در سبك هندي  الصنايع مقدمة جامع

  بندي شاعران تقسيم«
تر اهميت صورت و معنا و تبيين  هروي در شرح كامل

پردازد و آنها  بندي شاعران مي بحث، به تقسيم بهتر اين
بندي او، در  كند. طبق تقسيم را به سه دسته تقسيم مي

گيرند كه به معني اهميت  دستة اول شاعراني قرار مي
اند. در دستة دوم شاعراني  دهند و از صورت غافل  مي

قرار دارند كه بر لفظ و صورت تاكيد دارند و به معنا 
در نهايت دستة سوم شاعراني هستند توجهي ندارند و 

كه هم در تصفية لفظ و هم در تهذيب و تركيب معنا 
ايشان چون مشايخ بر جاده، «كوشند كه در واقع  مي

اند كه در عمارت ظاهر و باطن باشند...  صاحبان سجاده
  .3»اند... و اين طايفه افضل و اكمل

  )60- 59: 1399(سيف جام هروي، 

  بندي شاعران طبقه«
وي شاعران را به سه طبقه تقسيم كرده است، اين هر

بندي ناظر بر نسبت توجه آنان به لفظ و معني  تقسيم
 در آفرينش ادبي است:

تر  تر و دقيق الف) قسمي كه در معني كوشيدند تا بليغ
گردد و نظر در تركيب ندارند... ب) قسمي كه در 
تهذيب و تنقيح لفظ كوشيدند تا سليس و فصيح و 

دد... ج) قسمي آنانند كه هم در تصفية معني جزيل گر
و هم در تهذيب تركيب [لفظ] كوشيدند. ايشان چون 

اند كه در عمارت  مشايخ بر جاده، صاحبان سجاده
  ».ظاهر و باطن باشند...

  )164: 1385(فتوحي، 
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و مقايسـة آن بـا    )58- 57: 1399(سيف جام هروي، : بنگريد بهبراي ديدن ديگر موارد 
و مقايسة  )59: 1399(سيف جام هروي، ) (برتري شعر در مقابل نثر)؛ 46: 1381 (نوشاهي،

- 59: 1399(سيف جام هـروي،  ) (اصل جواز شاعر چيست؟)؛ 161: 1385آن با (فتوحي، 
(سـيف جـام هـروي،    )؛ توجه به تـازگي زبـان  ) (165: 1385و مقايسة آن با (فتوحي،  )60

(سـيف  ) (ترجيح لفظ بر معنـا)؛  173- 172: 1385و مقايسة آن با (فتوحي،  )61- 60: 1399
) (شـاعري قـال اسـت    162- 161: 1385و مقايسة آن با (فتـوحي،  ) 62: 1399جام هروي، 

) 170- 167: 1385و مقايسة آن بـا (فتـوحي،   ) 69- 65: 1399(سيف جام هروي، حال)؛   نه
  ).مؤلّفشناسانة  (نظريات سبك

هـايي اسـت كـه ديگـران از خـالل       اسـت تمـام ايـن مـوارد نمونـه      كه چنانكه مشهود
نژاد به نوشتة آن محققان اشاره نكرده و در عوض  اند؛ اما صادقي الصنايع استخراج كرده جامع

 الصنايع ارجاع داده است.  به متن اصلي جامع

  مهاغالط موجود در مقد 2.1.1.2
دون ارجاع، در برخي از مطالب موجـود  هاي ديگران ب مصحح عالوه بر استفاده از يافته

  نويسد:  عنوان نمونه او دربارة سيف جام مي هايي شده است؛ به در مقدمه نيز دچار لغزش
كـه   دربارة زادگاه و محلّ دفن او (سيف جام) نيز اطّالع دقيقي در دست نيست، جـز آن 

  استناد به اين بيت:با » فصل موسيقي مجموعة لطايف و سفينة ظرايف«نوشاهي در مقالة 

ــد       كي خردمندي كه خواندي در هري شعر صفي ــلطان كش ــت س ــا منّ ــداد آورد ي ــاد بغ  ي

زنـد احتمـاالً    كه در كتاب مجموعة لطايف آمده و سرودة خود هروي است، حدس مي
كرده و چه بسا با توجه به انتسابش به لقب هروي، زادگاه او نيز  هروي در هرات زندگي مي

  ). 31: 1399است (سيف جام هروي، هرات بوده 
وجه گفتة نوشاهي نيست. آنچه نوشاهي در اين مورد  هيچ حال آنكه آنچه در باال آمده به

  است و ربطي به سيف جام ندارد؛ اينك نوشتة نوشاهي: » مسعود صفي«آورده در مورد 
ف قسم (فصل) نودوچهارم مجموعة لطايف و سفينة ظرايف در علم موسيقي است. مؤلّ

در اين قسم نخست مطلبي به زبان عربي نوشته اسـت؛ ... و در خاتمـه بـه مناسـبتي غـزل      
هـاي موسـيقي ايرانـي آمـده اسـت. در       فارسي مسعود صفي را آورده كـه در آن نـام پـرده   
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هـايي از غزليـات    هـاي ديگـر مجموعـة لطـايف و سـفينة ظرايـف نيـز بـه مناسـبت          فصل
  صفي استشهاد شده است...   مسعود

ــد       خردمندي كه خواندي در هري شعر صفيكي  ــلطان كش ــت س ــا منّ ــداد آورد ي ــاد بغ  ي

  ).135: 1379توان حدس زد كه شاعر در هرات بوده است (نوشاهي،  از بيت مذكور مي
مذكور در مقدمه، ناصحيح اسـت  » هاي شعري قالب«تمام مطالب مربوط به همچنين  ـ

  نويسد:  و از ناآشنايي مصحح با اصطالحات سيف جام ناشي شده است. او مي
ا    هروي انواع نظم را به پنج دستة شعر، غزل، رباعي، مثنوي و قطعه تقسيم مـي  كنـد. امـ

بندي، شعر نيز مانند چهـار نـوع    اين تقسيمبندي او اشكالي وجود دارد؛ در  ظاهراً در تقسيم
ديگر، يك قالب تصور شده كه ساختاري مختص به خود دارد... طبق تعاريفي كه در كتـب  
بالغي پيشين آمده، هريك از آن چهار نوع ديگر نيز شعر هستند و تفاوت در قالبي است كه 

عه سروده شده است؛ اما شود فالن شعر در قالب قط شوند. چنانكه گفته مي در آن ريخته مي
). 69: 1399شد (سـيف جـام هـروي،    ايم كه فالن شعر در قالب شعر سروده شده با نشنيده

بـه كـار رفتـه اسـت؛     » قصـيده «بـا   معنا و مترادف هم» شعر«حالي كه در نظر سيف جام، در
از همراه چهار قالب ديگر ذكر كرده و نامي  را در اين بخش به» شعر«همين دليل است كه   به

را به اين صورت آورده است » شعر« قصيده نياورده است. سيف جام در جايي ديگر ساختار
  كه: 

قافيه و يا رديفي را كه در مصراع اول آورده است، در همه ابيات بيارد، و كم از نُه بيـت  
ويك باشـد   روا نبود و تا سيزده مشير بر قصور طبع است؛ و بهتر آن است كه بيش از بيست

). به همين خاطر شـاعراني چـون سـنايي، خاقـاني، انـوري،      96بيشتر بهتر (همان،  و هرچه
پردازند و شعرايي مانند فردوسي و نظامي شاعران »شعر«عبدالواسع جبلي از نظر سيف جام 

ر  » شـعر «و » ربـاعي «در  دانـد كـه   سرايند و كمال سـپاهاني را نيـز شـاعري مـي     مثنوي تبحـ
به همين دليل است كه قسم پنجم مجموعة لطايف كه تماماً  ). و نيز247است (همان،   داشته

كـه آن را  » قصـيده «موسوم است. احتماالً سيف جام در تعريف » شعر«در قصيده است، به 
)، 97: 1399(سيف جام هروي، » داند كه شاعر مقاصد خود در آن به بيان رساند شعري مي«

  .4ه ذكر آن گذشتتر به محتوا نظر داشته است تا ساختار قصيده ك بيش
صــنايع در حــوزة صــنايع و ال هــاي جــامع تــازگي«عــالوه مصــحح ذيــل بخــش  بــه ـ

داراي » غلو«و » طباق«، به اين نكته پرداخته است كه صنايعي مانند »ادبي  اصطالحات
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)؛ حال 55- 54اي هستند كه در كتب بالغي قبل سابقه ندارد (همان،  بندي تازه تقسيم
مـرادي و   : شـاه بنگريـد بـه  صنعت، چنانكه قبالً گفته شده ( بندي اين دو كه تقسيم آن

هايي است كه سيف جام از كتاب االيضـاح فـي    بندي )، از تقسيم75: 1398ديگران، 
كه مصحح » رجوع«البالغة خطيب قزويني اقتباس كرده است. همچنين صنعت  علوم

نهـا را نيافتـه،   آن را از صنايعي دانسته كه در كتب بالغي پيشين موجود بـوده ولـي آ  
كه قبالً نيز گفته شده، از صنايعي است كـه سـيف جـام آن را عينـاً از المطـول       چنان

نيز كـه  » حامل موقوف«عالوه صنعت  : همان). بهبنگريد بهتفتازاني اخذ كرده است (
نايع تـاليف شـده    امعهـايي كـه پـيش از جـ     كتـاب «مصحح مدعي شـده در   انـد   الصـ

ت )، در واقــع از اختراعــا 57- 56: 1399وي، (ســيف جــام هــر  »  نشــده  ديــده
نايع، در   آيـد و قبـل از جـامع    اي به حساب نمي است و اصطالح تازه  اميرخسرو الصـ

. نيز 5)74: 1398مرادي و ديگران،  : شاهبنگريد بهديباچة ديوان غرّةالكمال آمده است (
ديگر با نامي كه مصحح آن را در كتب بالغي » موشّح«طور است صنعتي مانند  همين

)؛ درحــالي كــه در 54- 53: 1399غيــر از ايــن ديــده اســت (ســيف جــام هــروي،  
مشهود اسـت  » موشّح«البالغه، كه مورد استفادة مصحح نيز بوده، با همين نام  ترجمان

  ).194: 1380(رادوياني، 
دمـه بـود وگرنـه در سرتاسـر ايـن      هـايي از خطاهـاي موجـود در مق    ها تنها نمونـه  اين

تـوان يافـت (مـثالً بنگريـد بـه       وفور مـي  هاي ناصحيح به مقدمه از اينگونه گزاره صفحة  55
  نژاد دربارة مجموعة لطايف آورده كه تماماً ناصحيح است). مطالبي كه صادقي

 بررسي تعليقات 2.1.2

وشــته شــده و بــراي متنــي حــدوداً الصــنايع در نهايــت اختصــار ن بخــش تعليقــات جــامع
اي كه بخشـي   صفحه 34هاي فراوان در آن مشهود است، تعليقات  اي كه تازگي صفحه  170

)، خمسة نظامي 259: 1399از آن نيز به معرّفي بديهياتي از قبيل شاهنامه (سيف جام هروي، 
ــان،   ــاني (هم ــان)، خاق ــان)، 261(هم ــان)،  )، نظــامي (هم ــان)، ســعدي (هم ــوري (هم ان

) و امثـال آن  289دوسي (همـان،  )، فر272اصفهاني (همان)، كيمياي سعادت (همان،   كمال
صرف شده، ناكافي است. با اين حال در كنار اين مسئله، برخي از توضيحاتي كه مصحح در 

  شود. جا آورده، همانند مقدمه، چندان دقيق نيست كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي اين
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كـه طبـع او   ا.ج] كسي «[طبع را اينگونه تعريف كرده است:  مصحح اصطالح موزون ـ
جـا   توانـد سـخنان مـوزون بگويـد. در ايـن      موزون است و با قريحـة شـاعرانه مـي   

  ). 259(همان، » اصطالحي جديد است» طبع موزون«
نخست اينكه اين تعريف مصحح صحيح نيست و اگر تنها به همان تعريف سيف جـام  

طبع كسي را گوينـد كـه    موزون«آورد:  را بايد اينگونه مي» طبع موزون«ماند تعريف  پايبند مي
نـد كـرد، و بـر غـوامض و دقـايق      نظم در حد جواز تواند گفت و بر صفات كمال انشا نتوا

آورده اسـت؛ بنـابراين   » شـاعر «طبع را در برابر   )؛ مؤلّف اينجا موزون96(همان، » نبود  مطلع
ف ديگر كه مصحح براي او آورده خالي است. از طر» قريحة شاعرانه«طبع از  مطمئنا موزون

برخالف گفتة مصحح اين اصطالح جديد نيست و بـراي نمونـه در شـعر نظـامي و مجـد      
  شود: همگر نيز ديده مي

 طبع و دلخواه نديمي چند موزون   سماع خرگهـي در خرگـه شـاه   
  )95: 1390(نظامي گنجوي، 

  خوانيم: و در شعر مجد همگر مي

 طرز نادر و موزونپسند دارد اين    طبع مگر ضمير خداوندگار موزون
  )313: 1375(مجد همگر، 

» انشـا «)، 263: 1399هـروي،  (سـيف جـام   » مجـازي «همچنين اصـطالحاتي ماننـد    ـ
قـدح و هجـا و   «(همـان)،  » مشاعره«(همان)، » سياق«(همان)، » انشاد«)، 264  (همان،
» تخلّـص «)، 265(همـان،  » تام مثمن«(همان)، » جد«(همان)، » هزل«(همان)، » هجو
دانسته است، تمامـاً در كتـب   » اصطالح جديد«) و... كه مصحح همه را 266مان، (ه

» غلـو مقبـول  «)، 275(همـان،  » تبليـغ «شود. همچنين صنايعي ماننـد   پيشين ديده مي
ــاق ايجــاب«(همــان)،  ــاق ســلب«(همــان)، » طب ــان) » رجــوع«(همــان)،  »طب (هم

ها  نژاد آن و... كه صادقي (همان)» استعارت ترشيح«)، 280(همان، » تجريد  استعارت«
دانسته است، هيچكدام نه صنعت جديـد هسـتند و نـه اصـطالح     » صنعت جديد«را 

جديد؛ زيرا نام همة اين صنايع در كتب بالغي پيشين از قبيل االيضاح، المطـول و...  
  شود.   ديده مي
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اي كـه بـر جامـه دوزنـد.      پرغالـه]، وصـله  «[ديگر مصحح ذيل پرگاله نوشته اسـت:   ـ
  ). 259(همان، » هاي بالغي نيامده است صطالح پرگاله (قطعه) پيش از اين در كتابا

آمد كه مصحح به  بايد در كتب بالغي مي» پرگاله«بر نگارنده روشن نيست چرا اصطالح 
آن اشاره كرده اسـت؛ گويـا مصـحح تصـور كـرده سـيف جـام بـه قالـب قطعـه، پرگالـه            

اينگونـه   لغـوي قطعـه را نوشـته و در مـتن كتـاب      كه مؤلّف معنـاي  است؛ حال آن  گفته مي
: در لغت پرگاله را گويند و در اين فن آن بود كه در مطلع حرفي را كـه  قطعه: «است  آورده

در آخر مصراع اول آورده است، قافية آن بيت در مصراع دوم و ابيات ديگر بـه خـالف آن   
  ).96(همان، » بود

ي مانند قاضي اثير فقيهوته، شـمس دبيـر و   مصحح همچنين اشاره كرده كه از شاعران ـ
وجوهاي خود نشاني نيافته اسـت (سـيف جـام هـروي،      بهاءالدين بخاري در جست

). در حالي كه نام و شعر بهاءالدين بخـاري مـثالً در هفـت اقلـيم     262- 261: 1399
: 2، ج1389العاشقين (اوحدي بلياني،  ) و عرفات1599: 3، ج1389احمد رازي،  (امين
شـكل   آمده است؛ و نام و اشعار قاضـي اثيـر فقيهوتـه بـه    » متقدم«ذيل شعراي ) 738

، »ر111«، »پ110«، »پ109«، »پ91«، »ر91«هاي  در برگ» الدين اثير فقوته منتجب«
مجموعة لطايف مسطور اسـت. همچنـين دربـارة شـمس دبيـر      » ر245«و » پ244«

؛ 160- 159: 1390 اوليـا،  نالـدي  ؛ نظـام 432: 1343 صـبا، (توان به منـابعي ماننـد:    مي
) و... رجوع كرد. نيز نام مغيث هانسـوي را  1398؛ فريامنش، 66: 1ج ،1380 بداؤني،

االسرار قوامي يافته است (سيف جام هروي،  در نسخة خطّي مخزن» تنها«كه مصحح 
، »پ 69«، »ر56«، »ر10«هـاي   توان عـالوه بـر بـرگ    عنوان نمونه مي )؛ به282: 1399

» ر109«، و »پ108- ر108«، »پ107- ر107«، »پ105«، »پ104- ر104«، »ر103«
؛ اوحدي بلياني، 379: 1ج ،1389 رازي، احمد امين(مجموعة لطايف، در منابعي مانند 

 دهلــوي، ؛ محــدث165: 2ج ،1987 الحســني، عبــدالحي؛ 3852- 3851: 6، ج1389
ح كـه مصـح  » احمـد خسـرو  «رح حـال  نيز مشاهده كرد. همچنـين شـ   )158: 1383
حالي از او نيافته و تنها حدس زده پسر اميرخسرو بـوده (سـيف جـام هـروي،      شرح
التواريخ، كه مورد استفادة مصحح نيز بوده، به ايـن صـورت    ) در منتخب269: 1399

احمد ولد اميرخسرو است  از شعراي عصر فيروزشاهي و ندماي او، ملك«آمده است: 
هـايي كـه در كـالم     مشهور نيست، اما دخـل  و اگرچه ديواني از او –عليه الرّحمه  –
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، 1380(بـداؤني،  » متقدمين نموده در رسايل ارباب فضايل مسطور و مشـهور اسـت  
  ).6- 5: 2ج ،1987 الحسني، عبدالحي؛ نيز بنگريد به: 176: 1ج

اين ابيات به اميرخسرو دهلوي نسـبت داده  «مصحح همچنين در جايي نوشته است:  ـ
). 285: 1399(سـيف جـام هـروي،    » ان او اين اشعار را نيـافتم شده است، اما در ديو

نسـبت داده نشـده اسـت؛    » اميرخسرو دهلـوي «برخالف گفتة مصحح، اين ابيات به 
يـوان خسـرو بيابـد، از خـود سـيف      اي كـه او سـعي كـرده در د    بلكه هر دو قصيده

  نويسد:  خويش، مي» ذكر مخترعات و تصرفات«است. سيف جام ذيل   جام

دان حكايت مذكور به روايت مشهور (مجابات اميرخسرو قصـيدة   ثناخوان غموضاين 
الصنايع آمده است) اصغا كـرد... در ايـن ابـداع     عبدالواسع جبلي را كه ذكر آن در جامع

لطيف و عجيب و اختراع بديع و غريب شعري انشا كرده و به خطاب حضرت اعلـي،  
ض رسانيد و به تحسين و احسان و آفرين و اعاله اهللا، مستطاب گردانيد و به موقف عر

  ). 219امتنان مخصوص گشت و اين هر دو شعر اينجا به تمامي نبشته آمد... (همان، 

گاهي نيز مصحح توضيحاتي را در پانوشت آورده كـه در مـواردي صـحيح نيسـت؛      ـ
 بحر مضارع تام«را » مفاعيل فاعالت مفاعيل فاعالت«عنوان نمونه مؤلّف در جايي  به

)؛ حال مصحح در توضيح آن 128دانسته كه درست هم هست (همان، » اجزا بر اصل
فاعالت در صورتي درست است كه بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف «نوشته است: 

نژاد به اين نكته توجه نداشـته كـه سـيف جـام قيـد       (همان). صادقي» مقصور باشد...
» چهار بار مفاعيل فـاعالت «از  را آورده است و اصل بحر مضارع نيز» اجزا بر اصل«

  ).28: 1389؛ نصيرالدين طوسي، 170: 1388شود (شمس قيس،  تشكيل مي
  

 نقد و بررسي بخش تصحيح متن  2.2

الصنايع، در ادامه قسمت تصحيحي اين مـتن نيـز    كتاب جامعپس از بررسي بخش تحقيقي 
چنانكـه گفتـه شـد از     يافته به آن روشن شـود.  بررسي خواهد شد تا برخي از خطاهاي راه

از دو نسـخة موجـود در ايـران     الصنايع تاكنون سه نسخه شناسايي شده كـه مصـحح   جامع
، محفوظ در كتابخانة مركزي دانشگاه تهـران، را نسـخة   8453برده و دستنويس شمارة   بهره

اساس قرار داده است. اين نسخه در مقايسه با دستنويس ديگر كه در همان كتابخانة مركزي 
تر و معتبرتري است؛  شود، نسخة بسيار مضبوط نگهداري مي 3728انشگاه تهران با شمارة د
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نايع راه  حـال خطاهـايي بـه مـتن چـاپي جـامع       اما بـا ايـن   افتـه كـه برخـي ناشـي از     ي الصـ
بوده و تعداد بسيار بيشتري، از عدم دقّت مصحح ناشـي شـده اسـت كـه در       ها نويس دست

  اخته خواهد شد.ادامه به برخي از آنها پرد
قبل از ورود به بحث يادآوري اين نكته الزم است كه جدا از ايراداتي كه در ادامه گفتـه  

عنوان نمونه مصحح در  خواهد شد، برخي از مسائل صوري نيز در متن، محلّ تامل است. به
هـا، رويـة واحـدي نداشـته اسـت؛ مـثالً در موضـعي         روش گزارش اختالفات دسـتنويس 

نوشته و گـاه نيـز بـا نـام     » اصل«آورده، در جايي ديگر » آ«اس را با عالمت نويس اس دست
، 172، 153، 143، 141، 136: 1399: سيف جام هـروي،  بنگريد بهياد كرده است (» اساس«

ــتن،   174 ــود در م ــك موج ــواردي تُ ــين در م ــده    و...). همچن ــت آم ــه در پانوش ــا آنچ ب
: همـان،  بنگريـد بـه  عنـوان نمونـه    ست؛ (بـه جا آورده شده ا ندارد و درواقع جابه  هماهنگي

  )).4(ش 258)، 3(ش  233)، 3(ش  205)، 3(ش  192)، 4(ش  143)، 2(ش   138
كار نرفتـه كـه باعـث     عالوه در مواردي نيز عالئم نگارشي صحيح و در جاي خود به به

» كمـال صفات، «)، 11(س 96(همان، » ابيات، بسيار«ابهام و تغيير معنا گرديده است؛ (مانند: 
)؛ كه در هردو مورد ويرگول زائد اسـت)؛ (غـرض دوم منـافي آن پيـر     15(س  96(همان، 

)؛ كه ويرگول با توجه به معنا بايـد بعـد از   4(س  153نوراني صبح، آن پير است... (همان، 
» همـان تركيـبِ آورده  «) و 12(س  144(همـان،  » قسيمِ از اين سو ترك داده(«بيايد)؛ » آن«

  )؛ كه كسره در هردو مورد زائد است و ...).4س( 198(همان، 
اي كـه در آن   خـاطر نكتـه   بـه  الخـط نسـخة اسـاس را    در مواردي نيز مصحح بايد رسم

  عنوان نمونه در بيت: كرده كه از اين مسئله نيز غفلت شده است؛ به بوده، رعايت مي  نهفته

 ها پـر  كه كردم عالمي را گوش   به هر انديشه چندان ريختم در
  )146(همان، 

ي مـذكور در  »گوشها«، بايد هم در بيت فوق و هم در توضيحات آن، »ها گوش«جاي  به
شد كه هنـر نهفتـه در بيـت از بـين نـرود؛ زيـرا ايـن بيـت ذيـل صـنعت            نسخه آورده مي

گوشها دو معني حقيقي دارد: يكي «در باب اين بيت گفته است: مؤلّف آمده و » ذوالمعنيين«
نـژاد، معنـاي دوم از    الخط مختار صادقي (همان). با اين رسم» مع گوشهجمع گوش؛ دوم ج

» كهـي «بايـد  » گهـي «جـاي   كـه بـه   19، س 194: (همان، بنگريد بهآن زائل شده است. نيز 
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كه با توجه به صنعت مذكور (موشّي و خيفا)، كلماتي  21و  15س  195شد؛ نيز:  مي  آورده
، 212وند؛ همچنـين در:  (دو نقطـه در زيـر) آورده شـ    يامثال پي، تني، ني و... همه بايد با 

آمـد). و   نسـخة اسـاس مـي   » بكـار « بايـد » كار به«جاي  با توجه به صنعت مذكور، به 13  س
الخـط   )، رسـم 155الخط حفظ شود (مثالً همـان،   عوض در مواردي  كه الزم نبوده رسمدر

  تغيير نكرده است (چنانك به همين صورت آمده است).
  بيت زير: و نيز در

 بنه دين و خسرو اعظم   شاه واال شهنشـه عـالم  
  )112(همان، 

  شد. آورده مي» پنه«شكل  بايد به» بنه«كه 
متقلّدان پليد و متشاعران پليـد كـه از قـوت طبـع و كسـب      «و در عوض در اين نمونه: 

شـده را عمـداً بـراي رفـع التبـاس،       )، كه كاتب كلمـات مشـخص  240(همان، » اند... عاري
آورده تا سجع بسازد، در متن چاپي چنانكه مشهود اسـت،  » پليد«و » بليد«شكل  ترتيب به به

  آمده كه ناصحيح است. » پليد«صورت  هر دو به
چنين مصحح مطالب حاشية (هامش) نسخة اساس را كه به خطّي ديگر بوده، گاه در  هم

ها صرف نظـر كـرده   )، در مواضعي ديگر از نقل آن150، 143پانوشت گزارش كرده (صص 
) و گاه نيز چنانكه گفته خواهد شد، آنها را به متن اصلي وارد 203، 202، 156، 144(صص 

  كرده است. 

 بدخواني و بدفهمي مصحح 1.2.2

عطف » واو«هاي خطّي با آن آشنايي دارند، حذف  يكي از مسائلي كه متخصصان دستنويس
انـد و   كـرده  مواردي اين واو را حذف مي در برخي از نسخ است؛ گاهي برخي از كاتبان در

شده و در تلفظ با آخرين حـرف   مانند ضمه ادا مي اين واو به«دليل آن نيز اين بوده است كه 
). كاتـب  150: 1369(مايل هروي، » ساخته است دار مي كلمة پيش از خود يك هجاي تكيه

: 1399سيف جام هـروي،   :بنگريد بهالصنايع نيز در مواردي (مثال  نويس اساس جامع دست
و...) اين واو را حذف كـرده اسـت. مصـحح كـه متوجـه ايـن نكتـة         210، 190، 187، 99

، عالمـت (!) گذاشـته   »به نظر مـا نادرسـت اسـت   «الخطّي نبوده، در موضعي به نشانة  رسم
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) و در برخي مواضع ديگر، اين واو را نيـاورده اسـت؛ ماننـد    99: 1399(سيف جام هروي، 
  بيت زير:

 آن درِ عاليت كه آبـاد بـاد     كرد روا حاجت اميد خلق
  )173(همان، 

  شد. آورده مي» حاجت و اميد«صورت  كه بايد به
آن است كه بناي بيت به روي باشد، و جمـع  «آمده است: » قافيه«در متن، در تعريف  ـ

اسـت  » بـر وي «)؛ كـه صـحيح آن   111: 1399(سيف جام هـروي،  » او قوافي آيد...
  ».به روي«  نه

 چنين در بيت زير: هم ـ

 بينان شمرده جنيل (؟) دام خورده   صيد كرده به سيم خاص و عـام 
  )149(همان، 

است كه پول كوچكي بوده كـه در هندوسـتان   » چيتل«يا » جيتل«، »جنيل«شكل صحيح 
نايع، در بـرگ    ه بـر جـامع  اين بيـت عـالو  »). چيتل: «1377رواج داشته است (دهخدا،  الصـ

توانست با بهره از آن ايـن خطـا را    پ) مجموعة لطايف نيز آمده است كه مصحح مي  208(
  اصالح كند.

خيـز بـود و مـدح     د داشت تـا صـدق  بعده پادشاه لكهنوتي را مرا«... ديگر در جملة:  ـ
» خيـز  صـدق «)؛ 150: 1399روي، (سـيف جـام هـ   » شـود و معنـي تمـام گـردد      تام

  ست.ا» صدق خبر«نيست و شكل صحيح آن   صحيح
  و نيز در بيت زير: ـ

 كنـد  مهد خود را بر همه آفـاق روشـن مـي      پير نوراني صبح آن را كه گفتي صادق است
  )153(همان، 

است و توضيحات مربوط به اين بيت، و نيـز  » مهر«ضبط صحيح كلمه در نسخة اساس 
  كند. ر) مجموعة لطايف همين ضبط را تاييد مي 210برگ (
 توضيحات آن:چنين در بيت زير و  هم ـ
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 اينك به صحرا هر كران طوطيست مانا ريخته   كـران  پيك آمد از هندوستان آورد طوطي بـي 
  )156: 1399(سيف جام هروي، 

ر) مجموعة لطايف،  212صحيح نيست و مطابق نسخة اساس و نيز برگ (» پيك«كلمة 
  است.» پيل«صورت صحيح 

 به عالوه در بيت زير: ـ

 باالت پوشانده فرو غوغاي هر سرو سهي   فر و بـاالي تـو  رفتم به بااليت فرو ديدم 
  )160: 1399(سيف جام هروي، 

شده صحيح نيستند؛ و با توجه به نسخة اساس و توضيحات مربوط بـه   كلمات مشخص
(بـاالي تـو   » بااليتو شـانده «پ) مجموعة لطايف، صورت صحيح آن 214بيت، و نيز برگ (

  شانده) است.
اشـتباه آن را   در واقع هر مصراع يك بيت بوده و مصحح بـه  همچنين در بيت زير كه ـ

 به اين صورت آورده است:

  )192: 1399(سيف جام هروي، 

صحيح نيسـت و آنچـه در نسـخة    » عالم«توان دانست،  ابتدا اينكه چنانكه از معنا نيز مي
بـوده و  » بـذل «در مصـراع دوم، در دسـتنويس   » بزم«است؛ ديگر اينكه » شادم«اساس آمده، 

مصحح آن را اشتباه قرائت كرده است؛ و در آخر اينكه با توجه به تكرار اين ابيات در جاي 
صـحيح نيسـت و همـان    » موصـول «) و نيـز معنـاي بيـت،    226ديگر اين كتـاب (همـان،   

  كه در صفحة مذكور آمده ضبط درست است.» موصوف«
دليـل گذشـت زمـان كمرنـگ شـده و       گاه نيز برخي از عبارات نسخة اساس، كه بـه  ـ

قرائـت اسـت؛ ماننـد ايـن بيـت در      وضـوح قابـل    دانسته، بـه » محو«مصحح آنها را 
 چاپي:  متن

 بنده همه مـراد دارم  من   هاي باري امروز ز لطف

 منقاد وي است بخت و عالم محكوم وي است و همچنين باد
 موصول بـه بـزم همچـو حـاتم معـروف بـه عـدل از ره داد       
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  )198(همان، 

كـه مصـراع نخسـت در     آن برگزيـده شـده اسـت؛ حـال    » ب«مصراع اول از نسـخة  كه 
امـروز ز لطـف   «نويس اساس، با كمي دقّت به اين صورت قابل خواندن بوده اسـت:   دست

  ». خواجه باري
الصنايع، در عبارت و بيت زيـر   يكي از اشتباهات عجيب موجود در متن چاپي جامع ـ

  مشهود است:
  راست:مثاله شيخ سوزني «...

 »كل نوم علي المحب حرام   عجباً للمحـب كيـف ينـام   
  )207(همان، 

، »ب«اشتباه است و هم در نسخة اساس و هـم در نسـخة   » شيخ سوزني«نخست اينكه 
بوده كه مصحح آن را اشتباه خوانده است؛ و به همين دليـل اسـت   » شيخ سعدي«وضوح  به

كـه   كـه چنـان   )؛ دوم ايـن 283است بيابد (همـان،  نتوانسته » ديوان سوزني«كه او بيت را در 
مصحح گفته (همان) اين بيت در رسالة قشيريه موجود است؛ و خطا در انتساب اين بيت به 
سعدي، متوجه خود سيف جام است و احتماالً او بيت فوق را با اين بيت مشـهور سـعدي   

  خلط كرده است:

 اً للمحب كيف ينامبه سرزنش عجب   شب دراز نخفتم كه دوستان گويند
  )543: 1362(سعدي، 

جهت تلخيص در جدول ذكر خواهـد شـد؛    در ادامه برخي از اينگونه اشتباهات متن، به
نگارنده متوجه اين نكته بوده است كه برخي از موارد، ممكن است چندان مهم به نظر نيايد؛ 

ز اين خطاهاي غير مهـم،  اما غرض از آوردن آنها دو نكته بوده است: نخست اينكه برخي ا
در اشعار آمده و وزن و معناي شعر را به كلّي زائل كرده است؛ و غرض ديگر اين بوده كـه  
با آوردن اين موارد نشان داده شود كه مصحح، در بسياري از بديهيات نيز دچـار خطاهـايي   

  شود.  شده است كه باعث سلب اعتماد خواننده از او مي
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دستنويس 
دستنويس   متن چاپي  اساس

  متن چاپي  اساس

  )7س  100نشيند (ص   شيند  )5س  85مختلفه (ص   مختلف
  )13س  106بليغ (ص   بديع  )12س  100متعرضات (ص   معترضات
  )9س  115رابطة اوزان (ص   اوزان 6رابطه و  )3س  114كه (ص  چنان  چنانچه

  )3س  120(ص  8زين  اين  7+ آن را  آن را - 
  )9س  127است (ص   است  )2س  122(ص  9بحور  بحر
  )7س  142روانيدن (ص   رويانيدن  )20س  132شوند (ص  مي  شود مي

  )13س  144اينجاي (ص   اين جايي  )6س 144نامنقول (ص  نامقبول
  )169، 148، 147(ص  11هندويي  هندوي  )15س  144(ص  10ظهر  ظهور
  )14س  152گويند (ص  مي  گويد مي  )14س  152كنند (ص  مي  كند مي

  )2س  155+ است (ص   است -   )19س  152(ص  12خواستها  خاستها
  )21س  159(ص  13باد  بار  )12س 155رادالمحققين (ص  اورادالمحققين
  )20س  170وفا (ص   صفا  )19س  160حروني (ص  14آن  از حروني

  )8س  196(ص  15فضل  بذل  )7س  186وان (ص   زان
  )14س  198(ص  16ابداع  اطالع  )2س  198طلبند ( مي  طلبم  مي

  )6س  203انگارد (ص   انگارند  )2س  200پري (ص   بري
  )6س  207(ص  17مخاطب  مخاطبه  )17س  203چون (ص   خون

  )10س  212نوبه كند (ص   توبه كند  )12س  207استدام حضرتش (ص   استالم حضرتش
  )16س  212بر روي (ص   بروي (به روي)  )16س  212دريايي (ص   در
  )22س  213تصرّفي (ص   تصرّف  )11س  213ما را (ص   مأوا
  )1س  220گوهر (ص   گهر  )18س  219(ص  18گوهربار  گهربار
  )16س  226(ص  19عالم  از علم  )1س  221غزاگوش (ص   غزاكوش
  )12س  230مثوب (ص   مشوب  )9س  229مترقي (ص   مرتقي

  باصوات  )19س  232(ص  20بود  نبود
  )3س  233با صولت (ص   (به اصوات)

  )11س  240(ص  22بارات  با ذات  )1س  240(ص  21ناخناه  ناخذاه
  )12و  8س  247ابالغ (ص   ابداع  )2س  243كه (ص   كرده

 افتادگي برخي از كلمات  2.2.2

اتّفاق به آن پايبند بـوده، ايـن اسـت كـه در      نژاد در تمام متن به يكي از خطاهايي كه صادقي
عنوان نمونه آورده شده، كلمـاتي   مواضع متعدد دستنويس اساس، قبل از بيت يا ابياتي كه به
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ها  شود كه مصحح تمام آن ديده مي» مثنوي«، »قطعه«، »رباعي«، »مصراع«، »بيت«، »نظم«مانند 
  در متن چاپي حذف كرده است.را 

كه  ، چنان»صفت«، بعد از »در اين بيت در صفت پنج درجه ارتقا نمود«نيز در عبارت:  ـ
  )5، سطر 167بوده است (همان، » لب«اي افتاده و آن كلمه  مشهود است، كلمه

جملـه الفـاظ قسـم دوم را موافـق قسـم اول، هـم در عـدد        «چنـين در عبـارت:    هم ـ
ـ »حروف...  170را انداختـه اسـت (همـان،    » سـد نوي«، كلمـة  »اول«س از ، مصحح پ

  ). 18  س
و اين صنعت چنان است در حشو ابيات مشجر مطير و يـا در  «ديگر در اين عبارت:  ـ

رندگان، بايد كـه صـورت پرنـدگان    صدر يا در عروض، نام پرندگان آرد. و اگر نام پ
، »و اگـر نـام پرنـدگان   «د از ، و بع»كه«، »چنان است«، مصحح بعد از »صورت بندد به
  ).2و  1س  178را ساقط كرده است (همان، » ننويسد«

» محـو «نسخة اساس آمده و مصحح آن را  222همچنين در اين عبارات كه در برگ  ـ
دانسته و نخوانده، عالوه بر چند اشتباه واضح در قرائـت كـه باعـث نقـض غـرض      

  شده، جمالتي نيز حذف شده است؛مؤلّف 
  متن چاپي  اسدستنويس اس

آن الفاظ از كتاب و مقال ايشان (قدما) در تداول «
افتاد... تا اگر امروز در تركيب آرند از اعاجيب گيرند و 

فصيح نخوانند و مليح ندانند. فاما آن الفاظ اگرچه 
آيند و بر آن ربط تركيب  امروز در استعمال نمي

شايند، دانستن معاني آن كلمات سبب دانستن  نمي
و معاني اغراض در  23ايشان در تصنيف ... مقاصد

  »تاليف مصنفات ضروري بود

آن الفاظ از كتاب و مقال ايشان (قدما) در تداول «
افتاد... تا اگر امروز در تركيب آرند از اعاجيب نپندارند 
و فصيح بخوانند و طبع دانند. فاما آن الفاظ اگرچه در 

ايد، ش آيد و بر آن ربط تركيب نمي استعمال نمي
دانستن معاني اغراض در تاليف مصنّفات ضروري 

  ).252: 1399(سيف جام هروي، » بود

  اينك برخي ديگر از اينگونه سقطات متن چاپي:

  متن چاپي  دستنويس اساس

  )5س  197(كرد و ابيات) (ص  24لطيف -   + لطيف
  )11س  202مكرر (گرداند) (ص  -   + مكرر
  )6س  203نويسد (همه مصرّع) (ص  -   + نويسد
  )8س  205نويسند (بر وزن مطول) (ص  -   + نويسند
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  )16س  208نويسد (فاما بر سبيل..) ( ص  -   + نويسد
  )1س  216بربست (به نام خورم) (ص  -   + بربست
  )2س  222نويسد (كه آغاز آن بيت...) (ص  -   + نويسد
  )8س  239نويسد (چنانچه بعضي از...) (ص  -   + نويسد
  )2س  243اند و آنكه...) (ص  (نبشته سبب -   + سبب

  ها خطا در گزنيش ضبط 3.2.2
در ادامة بحث به مواردي پرداخته خواهد شد كه مصحح ضبط نسـخة اسـاس را بـرخالف    

ضبط نسخة اساس را تا حد امكـان  «روش مختار خود در تصحيح و آنچه در مقدمه نوشته: 
)، بدون هيچ دليل 75: 1399جام هروي، (سيف » حفظ كرديم، مگر آنجا كه غلط مسلّم بود

  موجهي تغيير داده است.
 عنوان نمونه در بيت زير: به ـ

 ز بـــيم او بـــود بهـــرام گـــوري   زهي شيري كزو در حرب شوري
  )86(همان، 

بـوده كــه  » وي آن«نسـخة اســاس   در مصـراع نخســت بيـت فــوق، در  » زهــي«ضـبط  
هاي آن نسبت بـه   غلط«را كه » ب«است؛ اما معلوم نيست مصحح چرا ضبط نسخة   صحيح

نسـخة لنـدن   » ر 203«) برگزيـده اسـت؛ اتّفاقـاً در بـرگ     73(همـان،  » نسخة آ بسيار است
الصنايع كه اين بيت مكرّر آمده است (سيف  مجموعة لطايف و نيز در جاي ديگري از جامع

  شود. ديده مي» وي آن«)، همين ضبط 148: 1399جام هروي، 
است؛ كه مصحح » سبب به«جاي  به» سبب«استفادة مؤلّف تاري يكي از مختصات نوش ـ

). ولـي بـر نگارنـده روشـن نيسـت كـه چـرا        46نيز به آن اشاره كرده است (همان، 
» سـبب «و...) همـان   111، 107، 106نژاد در برخـي مواضـع ماننـد (همـان،      صادقي

اسـاس،   نسـخة » سـبب «جاي  )، به99و  95آورده و در جاهاي ديگر مثل (همان،   را
  را وارد متن كرده است.» سبب به«

چون مقـدمات تمهيـد كـرديم و قواعـد     «و يا مثالً روشن نيست مصحح چرا جملة  ـ
را كه در نسخة اساس بوده، بـه  » رسانيم مسدد گردانيديم، صنايع معنوي را به بيان مي
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را چون مقدمات تمهيد كرديم و قواعد مستحكم ساختيم، صنايع معنوي «اين جمله: 
  ) تغيير داده است. 146(همان، » رسانيم به بيان مي

 همچنين در بيت زير: ـ

 گفتم بشـنو كـه زر بـري ور نـي داو       نام بت من كه هست همچون زر ساو
 پس بر سر دزد مغـز را بـين و بكـاو      شمشير زبـان روان كـن انـدر تـازي    

  )190(همان، 

موجود در نسخة اساس را كه در بيت فوق و نيـز توضـيحات   » تيزي«نژاد ضبط  صادقي
شكل ممال آورده، قياساً به  آن را عمداً به» شمشير«براي تناسب با مؤلّف شود و  آن ديده مي

» تيـزي «تبديل كرده و با گذاشتن عالمت (!) آن را نادرست دانسته است؛ حال آنكه » تازي«
: بنگريـد بـه  هـاي مختلـف آمـده اسـت (     اسـت و در فرهنـگ  » تـازي «چنانكه آمـد ممـال   

  »).تيزي«: ذيل مدخل 1377  دهخدا،
 يا در ابيات زير: ـ

 ها گشت خراب از غم تو خان   هـا  زلف تو داميست كه جـان 
 سوي گدايان به كرم كن گذر   هـا  چند كني گشت به بسـتان 

  )204(همان، 

منظـور  » هـا  خـان «رسـد   نظر مي به«است: كه در نسخة اساس محو بوده، مصحح نوشته 
آمده اسـت. پـس    25»ها گوش«شكل  هم به» ها گوشه«است؛ در همين كتاب، » ها خانه«همان 

  (همان). » ها خوانده شود هم جانِ» ها جان«ها،  توان گفت كه با توجه به خانه مي
احتمـاالً   در مصراع نخست، صحيح نيست و با توجه به معنا و وزن،» كه«نخست اينكه 

شود  سامان مي نيز صحيح و به» ها خان«درست آن بوده است؛ دوم آنكه با اين ضبط، » سوي«
هـا كـه    الخطّي ندارد؛ و مسئلة سوم اينكـه تلفـظ جـانِ    و ديگر نيازي به اينگونه توجيه رسم

در بيت بعد » ها بستان«مصحح به آن اشاره كرده، از عجايب است؛ زيرا در اين صورت بايد 
  وجه است و از گزينش يك ضبط غلط ناشي شده است.  خواند كه همه بي» ها بستانِ«ا نيز ر

  اينك برخي ديگر از اينگونه خطاها:
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  متن چاپي  دستنويس اساس  متن چاپي  دستنويس اساس

  صنايع  بدايع
  بر دو  (به دو) 26بدو  )7س  91(ص 

  )9س  91(ص 

  اسب  اسپ
  كشتي  )83كستي (ص   )11س  141(ص 

  )14و  13س  142(ص 

  27خواندن  )87ساختن (ص 
  28تابنده  پيدا  )6س  145(ص 

  )5، س 153(ص 

  دهقاني  دهگاني
  چنانسالم هم  همچنان سالم  )12س  194(ص 

  )11س  204ص (
هزج تام 

  الزحاف مختلف
  هزج مثمن مجبوب

  يز+ ن  نيز -   )5س  206(ص 
  )19س  212(ص 

  مهي  ميي
  كاسه  29كانسه  )12س  213(ص 

  )22س  214(ص 

  چهار هندسه كه  چهار كه هندسه
      )2س  226(ص 

 كردن هامش به متن كتابوارد 4.2.2

الصنايع اين اسـت كـه بعـد از كتابـت مـتن، فـردي        هاي نسخة اساس جامع يكي از ويژگي
ر هـامش مـتن   خطّي ديگر اما كمي شـبيه بـه آن، مـواردي توضـيحي و گـاه اصـالحي د       به

ه، گـاه در مـواردي هـامش را بـه     متوجه تفاوت اين دو خط نبـود است. مصحح كه   نوشته
آورده و گاه آن را تنها در پانوشت گزارش كرده است. در حالي كه هيچ كـدام از ايـن     متن

شـد.   جز آنچه كاتب اصلي در هامش آورده است)، نبايـد وارد مـتن مـي    موارد اصالحي (به
  اشاره خواهد شد.  عنوان نمونه در ادامه به برخي از اين موارد به

)؛ در مـتن چـاپي،   44(ص » انشا: نظم گفتن خـود «در متن نسخة اساس بوده است:  ـ
(سـيف جـام   » انشا: نظم گفـتن اسـت  «هامش وارد متن شده و جمله تبديل شده به: 

 بـه: » انشـاد:... «نيـز بـه جملـة بعـد افـزوده شـده و       » خـود «) و 107: 1399هروي، 
»(همان) تبديل شده است» انشاد:...  خود  

و اين غرضها مستفاد از لفظ نوراني و صادق و مهر و روشن است، يعنـي  «در جملة  ـ
» آيد و هم بر صـبح  بناي بيت بر او نيست؛ كه اطالق اين الفاظ، هم بر پير درست مي

طور نسـخه بـه خطّـي ديگـر بـوده و        شده در بين )؛ جملة مشخص153(همان،  السـ
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پ)  210وارد مـتن كـرده اسـت. در بـرگ (     مصحح بدون اينكه گزارش كند، آن را
الصنايع دارد، ايـن جملـه    لفظ با جامع به مجموعة لطايف نيز كه در اينجا شباهت لفظ

  شود و روشن است افزودة ديگران است. ديده نمي
خيال: آن اسـت كـه اطـالق ايـراد الفـاظ      «شدة زير:  طور است جملة مشخص همين ـ

م مجازي بـود و مـراد مجـازي باشـد و اگـر      مشترك دو معني دارد: يكي حقيقي؛ دو
....» مجازي نباشد ذوالمعنيين شود و شرط است كـه مجـاز اصـطالحي باشـد و يـا      

)؛ كه نه در متن نسخة اساس موجـود بـوده و نـه در    153: 1399(سيف جام هروي، 
دليل و بدون ايجاب معنا وارد  آمده، بي» آ«، اما چون تنها در هامش نسخة »ب«نسخة 

پ) مجموعة لطايف كه در اينجا نيز شـباهت   210شده است. از قضا در برگ (متن 
  الصنايع دارد، از اين جملة افزوده خبري نيست. لفظ با جامع به لفظ

بيت زير نيز از همين مقوله است؛ زيرا تنها در هامش نسخة اساس (به خطّي ديگـر)   ـ
ر) مجموعـة   198و همچنين در همين موضـع در بـرگ (  » ب«آمده و در دستنويس 

 جهت آن را وارد متن كرده است: لطايف، جاي آن خالي است؛ اما مصحح بي

 دلم جاودانه عديل بالسـت    از آن جادوانه دو چشم سياه
  )199: 1399(سيف جام هروي، 

همچنين جمله و بيت زير نيز تماماً در هامش و به خطّـي ديگـر بـوده و از قضـا در      ـ
  است؛ اما مصحح آن را داخل در متن كرده است:نيز نيامده » ب«نسخة 

  سوزني گفت:«

ــياه  ــم ســـ ــه دو چشـــ  ساعتي روزي و روزي ماه و ماهي سال باد   از آن جادوانـــ
  )209- 208(همان، 

  و يا اين نمونه: ـ
خ: گوشواره يك شبه باالي آن و منقار بوم؛... ر: چوگان و كژك و دمامه و دام و « ـ

) كـه كلمـات   215- 214(همـان،  » پـاي دراز  30داس؛ ف: سرافكنده يك چشم و
دليل وارد متن كرده است؛  شده افزودة ديگران است و مصحح آنها را بي مشخص

زيرا عالوه بر تفاوت خط هـامش و مـتن نسـخه، جـاي ايـن كلمـات در بـرگ        
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الصنايع دارد، و  كلمه در اينجا با جامع به ر) مجموعة لطايف كه شباهت كلمه  156(
را چنانكـه در جـايي ديگـر نيـز     ذ اصلي سيف جام خالي اسـت؛ زيـ  نيز در ماخ

هاي  كه مثال» معماي مصور«)، صنعت 75: 1398مرادي و ديگران،  شده (شاه  گفته
فوق ذيل آن آمده، از صنايعي است كه مخترع اميرخسرو دهلـوي بـوده و تمـام    

نايع و مجموعـة لطـايف عينـاً از اعجـاز خ      هاي اين قسم جامع مثال سـروي  الصـ
  ). 97- 95: 3، ج1876: اميرخسرو، بنگريد بهاميرخسرو اقتباس شده است (

  شود: ها اشاره مي در ادامه به برخي ديگر از اينگونه نمونه
  متن چاپي (در متن)  دستنويس اساس (در هامش)

  )11- 10س  209حاصل فرق...دو چيز (ص   حاصل فرق...دو چيز
  )14- 13س  209گفت...بخت جوان (ص سوزني   سوزني گفت...بخت جوان
  )17س  209اما تفسير جلي اين است (ص   31اما تفسير جلي اين است

  )8س  205نويسند (بر وزن مطول) (ص   نويسند
  )16س  208نويسد (فاما بر سبيل..) ( ص   نويسد

  )22- 13س  217و آن شعر عبدالواسع...ميان الغر (ص   و آن شعر عبدالواسع...ميان الغر
  )5س  226(ص  32مصرّع مزين  مرصع مزين

 خطاهاي نسخة اساس 5.2.2

دستنويس اساس متن با اينكه نسخة تقريباً مضبوطي است، گاهي نيز داراي خطاهايي است 
يكي از نكاتي كه توان با منابع ديگر و يا حدس و قياس اصالح كرد.  كه برخي از آنها را مي

شود و در تمام متن مشهود است، عدم اسـتفادة او   شناسي مصحح ناشي مي از ضعف روش
الفنون،  از مجموعة لطايف، اثر ديگر مؤلّف است. مصحح در حالي كه به كشّاف اصطالحات

 274؛ 273: 1399الصنايع نظر داشـته (سـيف جـام هـروي،      دليل استفادة تهانوي از جامع به
لفـظ بـا    بـه  محتـوايي و حتّـي لفـظ   و...)، از اثر ديگر مؤلّف كه در بسياري مواضع اشـتراك  

)، غافـل بـوده اسـت. ايـن     76: 1398مـرادي و ديگـران،    الصنايع دارد (بنگريد به: شاه جامع
ويـژه آثـار ديگـر     حالي است كه چنانكه همايي گفته است، استفاده از متون جـانبي و بـه  در

ز التفهـيم  سزايي دارد؛ همايي در مقدمـة تصـحيح خـود ا   مؤلّف، در تصحيح متن اهميت به
هاي فارسـي و در مرحلـة دوم    دالئل تصحيح من در درجة اول نسخه«نويسد:  ابوريحان مي

نسخ عربي اين كتاب و در درجة سوم كتب ديگر خود استاد ابوريحان و در مرتبـة چهـارم   
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(ابوريحـان بيرونـي،   » كتب ديگر اهل فن و در مرحلة پنجم قواعد مسلّم فنّـي بـوده اسـت   
  : قز). 1386
نايع   ادامه به بررسي برخي از خطاهاي نسخة اساس و طبعـاً مـتن چـاپي جـامع     در الصـ

پردازيم و به اصالح آنها از طريق مجموعة لطايف و ديگر منابع خواهيم پرداخت تـا بـر    مي
  اهميت اين موضوع نيز تاكيد كرده باشيم.

 عنوان نمونه در بيت زير: به ـ

 وگر خواهي بنوشي مي مي انگور خرمـايي    اگر خواهي گرفتن آب آن جوي روان باري
  )210: 1399(سيف جام هروي، 

» جاي تفسـير بـود   لفظ دوم به«كه » مكرّر«صحيح نيست و با توجه به صنعت » آب آن«
ر) مجموعة لطايف، مصراع نخست بايد به اين صورت  189(همان) و نيز با تكيه بر برگ (

بايـد  » انگور«؛ همچنين بعد از »روان بارياگر خواهي گرفتن لب، لب جوي «اصالح شود: 
  واو عطف آورده شود. 

توان جمله و بيت زيـر را نيـز كـه در نسـخة      همچنين با تكيه بر مجموعة لطايف مي ـ
برگزيده است، » ب«احتمال آن را از نسخة  اساس محو و مخدوش بوده و مصحح به

  كامل كرد:
  نوعي آنكه تكرار مفيد باشد؛ مثاله:«

  )210: 1399(سيف جام هروي، 

  ر) مجموعة لطايف به اين صورت آمده است: 189كه در برگ (
  نوعي آنكه تكرار مفيد تاكيد باشد؛ «

 »جنس جنس و فصل فصل و نوع نوع   با تو گـويم حـد هريـك را بـه طـوع     

 هم گفت آن دم حد حرف و فعل و اسـم با تو خوا
 »جنس جنس و نوع نوع و فصل فصل و قسم قسم
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در مصـراع دوم  » نوع نـوع «در مصراع اول و » را به طوع«اتفاقاً در نسخة اساس نيز تنها 
كـه   )، اما مصحح تمام بيت را كنار گذاشته و چنان210: 1399محو بوده (سيف جام هروي، 
  را آورده است. » ب«گفته شد، احتماالً ضبط نسخة 

 همچنين در بيت زير: ـ

 آور به كـام  باد در حلق عدو تيغ زبان   ام مي...باد در دست محبانت لبالب ج
  )187(همان، 

مجموعـة لطـايف   » پ 202«معناست و با مراجعه بـه بـرگ    در بيت فوق بي» آور زبان«
  بوده است.» زبان او را«شود ضبط صحيح،  روشن مي

 اينك برخي ديگر از اين لغزشها: ـ

 وي كف كافي تو كان عطا   اي دل صافي تو بحر سخا
  )204: 1399جام هروي،  (سيف

رمـل مسـدس   «هاي اين بيـت   در دستنويس اساس و بالطبع در متن چاپي، يكي از وزن
فاعالتن فاعالتن «آمده است كه صحيح نيست؛ وزن صحيح بيت » فاعالتن فاعالتن فاعالتن

  است.» فاعلن
 نيز در بيت: ـ

ــزارت  ــو گل ــراق رخ چ  عاشق خسته زير گل زارست   از ف
  )172(همان، 

آمـده كـه   » مركّب تام مختلـف «صحيح نيست؛ زيرا اين بيت ذيل صنعت » گل زارست«
ه بـه     (همـان)؛ بنـابراين  » در همة اركان متّفق باشد جز در حركـت « در » گُلـزارت «بـا توجـ

  است.» گل زارت«اول، ضبط صحيح در اينجا   مصراع
 و نيز در بيت: ـ

 اهل علم و اين براي زاهـدان آن براي    قول و فعل توست بهر اقتدا هر دو مرا
  )187(همان، 

  بيايد.» سزا«، بايد »مرا«جاي  كه با توجه به معناي بيت به
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گاه نيز مصحح ضبط صحيح را حدس زده اما روشن نيست چرا در متن به اصـالح آن  
  عنوان نمونه در بيت زير: نپرداخته است؛ به

 دارم در سينه آن سخن را تا كي نهفته   از دوستان جدايي يا رب مباد كس را
  )114(همان، 

بوده، اما روشن نيست چرا » نفس«، احتماالً »سخن«جاي  درستي حدس زده به مصحح به
دهـد   آمده كه نشان مـي » مطلع«اين حدس را در متن اعمال نكرده است؛ زيرا اين بيت ذيل 

  قطعاً صحيح نيست.» سخن«بيت بايد مصرّع باشد و 
  ها: اينگونه نمونهاينك برخي ديگر از 

  ضبط صحيح  متن چاپي

  گشا اين است: افزا و طبع ...از قوالب جان
  »)ب«آن...؛ (از دستنويس   )4س  130(ص 

  ر) مجموعة لطايف 209صفاي...؛ برگ (  )1س  150ايزد صفا و مروه دارد (ص  نام به
  مجموعة لطايفر)  198... [با] تواضع راي؛ برگ (  )10س  200ليكن از قلب تواضع راي (ص 

  )2س  216خورم ديدم چو صورتي است كافروار (ص 
ر) 157، برگ (»ب«...صورتش...؛ (دستنويس 

مجموعه)؛ اعجاز خسروي: ...صورت او... 
  )98: 3، ج1876(اميرخسرو، 

پ) مجموعة لطايف، 192... برون آيد تا؛ برگ (  )20س  216آيد تا (ص  خورشيد كه هر صبح برون مي
  )51- 50: 1975(اميرخسرو، 

  )192: 1399شادم؛ (سيف جام هروي،   )17س  226منقاد وي است بخت و عالم (ص 
  چهار اركان؛ (قياساً)  )15س  238جهان اركان (ص 

  »)ب«علم؛ (نسخة   )20س  240عالم (ص 
  
 گيري . نتيجه3

ترين آثار بالغي فارسي سـدة هشـتم در    واالوزان اثر سيف جام هروي، از مهم الصنايع جامع
ويـژه   به بازار كتاب عرضه شد. با اينكه نسخ ايـن مـتن بـه    1399قاره است كه در سال  شبه

نسخة اساس، دستنويس مضبوطي بوده، متن به علل مختلف داراي خطاهاي فراواني است. 
نايع در دو بخـش كلّـي     پژوهش سعي شده است متن چاپي جامع به اين منظور در اين الصـ

مـورد بحـث   » تصـحيح مـتن  نقد و بررسـي بخـش   « و» نقد و بررسي بخش تحقيقي متن«
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نژاد، به عللي از جملـه عـدم اسـتفادة     هاي الزم روشن شد صادقي گيرد. پس از بررسي  قرار
ردن هـامش بـه مـتن چـاپي،     صحيح و كافي از منابع در دسترس، بدخواني نسخه، وارد كـ 

گزينش ناصحيح ضبطها، عدم دقت و وحدت رويه در مواجهه با متن و...، از به دست دادن 
رسـد   نظر مي غلط كه به متن نهايي نزديك باشد، بازمانده است. بنابراين به متني پاكيزه و كم

و جامع بر براي دستيابي به متني مصحح و مضبوط، نياز است كه مصحح تجديدنظري دقيق 
مطالب موجود در مقدمه و تعليقات داشـته باشـد؛ همچنـين بـا كمـك دسـتنويس اسـاس        

توان بسياري از خطاهاي موجـود   الصنايع و نيز منابع جانبي مانند مجموعة لطايف، مي جامع
  شده را برطرف كرد. در متن تصحيح

  
  ها نوشت پي

 رجاع داده است.الصنايع ا كتاب جامع 96مصحح در اينجا به صفحة . 1

  تر اقتباس صورت گرفته است. دادن دقيق تلخيص نوشتار فتوحي براي نشان. 2
اي به كتاب فتوحي  الصنايع ارجاع داده و اصالً اشاره كتاب جامع 137مصحح در اينجا به صفحة . 3

  نكرده است.
؛ زيـرا در فوايـدالفواد   جاي قصيده رايج بوده است قاره استفادة شعر به گويا در همان عهد در شبه. 4

االسالم فريدالدين شعري آورده بود هم  وقتي شمس دبير به خدمت شيخ«در بخشي آمده است: 
در مدح شيخ، شعري مطول و اجازت طلبيد تا بخواند... در اين ميان خواجه (شيخ فريدالدين) بر 

: 1390الـدين اوليـا،    (نظـام » لفظ مبارك راند كه مشايخ شعر كمتر شنوند، خاصه در مدح خويش
اي  ). واضح است كه در اينجا مطلق شعر مراد نتواند بود؛ زيرا رابطة صوفيه بـا شـعر رابطـه   159

ويـژه در نظـر مشـايخ چشـتي ماننـد       مستحكم بوده است كه نيازي به بحث ندارد. اين مسئله به
ســماع را  فــرق و مشــايخ تصــوف،الــدين اوليــا كــه بــرخالف بســياري از  فريدالــدين و نظــام

شـده شـعر    قول قوال شـنيده مـي  تر است؛ زيرا آنچه در اين مجالس از  اند واضح دانسته مي  مباح
  شود. وفور ديده مي هاي آن در همين فوايدالفواد به معني مطلق آن) و غزل بوده است كه نمونه  (به

الصنايع منتشر شده است و  ) بر كتاب جامع1398اين مقاله شش ماه قبل از مقدمة مصحح (بهمن . 5
 كرد، مقدمة كتاب اكنون از اينگونه خطاها عاري بود.  اگر مصحح به آن رجوع مي

)، ربط و رابطه به 131: 1399آيد (سيف جام هروي،  چنانكه از موضع ديگري از متن كتاب برمي. 6
ه بـه ايـن معنـا،      يب هستند و مصحح بهمعناي ترك را قياسـاً بـه   » طـه و اوزان راب«دليل عدم توجـ

  معني است.  تبديل كرده كه كامالً بي» اوزان  رابطة«
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بدون اينكه نيازي به اين كلمه باشد و بدون اينكه تصريح كند و يـا در قـالب آورد، از خـود در    . 7
 متن وارد كرده است.

  را برگزيده است.» اين«خوانده و به پانوشت برده و باز همان » زين«را » اين«مصحح . 8
 را انتخاب كرده است!» بحر«خوانده و به پانوشت برده و باز » بحور«را » بحر«نژاد  صادقي. 9

  را برگزيده است!» ظهور«خوانده و به پانوشت برده و همان » ظهر«را » ظهور«مصحح . 10
) صـورت صـحيح   211، 199،  191ديگـر ماننـد (صـص     اين در حالي است كـه در مواضـع  . 11

 آمده است.» هندوي«

 را در متن گنجانده است.» ها جست«خوانده و قياساً » خواستها«را » خاستها«مصحح . 12

 را برگزيده است!» بار«خوانده و به پانوشت برده و باز همان » باد«را » بار«نژاد  صادقي. 13

 ف) متن اصالح شده اما مصحح به آن توجه نكرده است.در هامش به خط و رنگ (شنگر. 14

» ب«در نسـخة  » بـذل «كـرده كـه:   خوانـده و در پانوشـت گـزارش    » فضـل «را » بذل«مصحح . 15
 است!  بوده

  را برگزيده است!» اطالع«خوانده و به پانوشت برده و باز » ابداع«را » اطالع«مصحح . 16
 را انتخاب كرده است.» مخاطبه«به پانوشت برده و باز  ديده و» مخاطب«را » مخاطبه«مصحح . 17

  خاطر همين ضبط ناصحيح مختل شده است. وزن بيت به. 18
الصنايع نيز آمده اما مصحح كه متوجه آن نبوده از  جامع 192اين بيت و ابيات قبل از آن در ص . 19

 هاي مبهم و ناصحيح بهره نبرده است.   اين تكرار در جهت رفع ضبط

 را برگزيده است.» نبود«ديده و به پانوشت برده و باز همان » بود«را » نبود«مصحح . 20

 را در متن آورده است!» فداه«خوانده و به پانوشت برده و » ناخناه«را » ناخذاه«نژاد  صادقي. 21

كـه   ايـن  را برگزيده؛ غافـل از » ياران«خوانده و به پانوشت برده و » بارات«را » با ذات«مصحح . 22
  آورده است!» ت و ط«مؤلّف اين بيت را براي ايراد قافية اكفا بين 

 يك كلمه ناخواناست.. 23

 را انداخته است (در موارد ديگر نيز كلمة خارج از پرانتز افتاده است).» لطيف«مصحح . 24

 بودن اين ضبط در قبل گفته شد. اشتباه. 25

 الً (به او) معني كرده است.را احتما» بدو«الخط  توجه به رسم بي. 26

  صحيح است.» ساختن«در دو سطر قبل، اينجا هم » رعيت ساختن«با توجه به . 27
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بـوده امـا مصـحح    » پيـدا «پ) مجموعة لطايف نيـز   210الصنايع، در برگ ( عالوه بر متن جامع. 28
  را كه در هامش به خطّي ديگر بوده برگزيده است.» تابنده«
، (!) گذاشته و آن را به پانوشت برده در حاليكه اين »كانسه«غلط بودن جلوي  مصحح به نشانة. 29

  »).كانسه«: ذيل مدخل 1377ضبط صحيح بوده است (بنگريد به: دهخدا، 
  افزوده شده است.» ب«شود و احتماال از  اين نمونه در هامش ديده نمي. 30
ي و به قبل و بعد خود هم ندارد، در اين جمله كه در وسط اين جمالت كامالً زائد است و ربط. 31

  هامش نسخة اساس نبوده و معلوم نيست مصحح از كجا به متن آورده است.
دليل وارد مـتن شـده و نـام صـنعت لقـب گرفتـه اسـت؛         در هامش و به خطّي ديگر بوده، بي. 32

  كه هيچكدام از مثالها مصرع نيست.  درحالي
  

  نامه كتاب
  كشور..م)، اعجاز خسروي، لكهنو: مطبع منشي نول 1876(اميرخسرو، خسرو بن محمود 

الكمال، به كوشـش سـيد وزيرالحسـن    ة.م)، ديباچة ديوان غرّ 1975اميرخسرو، خسرو بن محمود (
  عابدي، الهور: نيشنل كميتي براي سات سو ساله تقريبات اميرخسرو.

، »حسـرت «ا طـاهري  د محمدرضـ تصـحيح سـي  )، تذكرة هفـت اقلـيم، بـه   1389احمد رازي ( امين
  سروش.  تهران:

تصـحيح  العارفين، بهالعاشقين و عرصات)، عرفات1389الدين محمد بن محمد (اوحدي بلياني، تقي
اهللا صاحبكاري، آمنه فخراحمد، تهران: مركز پژوهشي ميراث مكتوب و كتابخانـه، مـوزه و   ذبيح

  مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي.
التواريخ، تصـحيح مولـوي احمـدعلي صـاحب؛ بـه      )، منتخب1380وكشاه (بداؤني، عبدالقادر بن مل

  كوشش توفيق هـ. سبحاني، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
)، لغتنامة دهخدا، زير نظر دكتر محمد معين و دكتـر سـيد جعفـر شـهيدي،     1377اكبر (دهخدا، علي

  تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
البالغه، به اهتمـام و تصـحيح و حواشـي و توضـيحات     )، ترجمان1380محمد بن عمر (رادوياني، 

احمد آتش؛ همراه ترجمه و مقدمه و توضيحات به كوشش توفيق سبحاني، اسماعيل حـاكمي،  
  تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. 

  هران: اميركبير.)، كلّيات سعدي، به اهتمام محمدعلي فروغي، ت1362سعدي، مصلح بن عبداهللا (
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لنـدن: كتابخانـة بريتانيـا،     ق)، مجموعة لطـايف و سـفينة ظرايـف،    804سيف جام هروي (تاليف  
  [نسخة خطّي]، تاريخ كتابت نامعلوم. Or. 4110  شمارة

واالوزان، تهـران: كتابخانـة مركـزي دانشـگاه     الصـنايع  ق الف)، جامع 778سيف جام هروي (تأليف 
  ة خطّي]، تاريخ كتابت نامعلوم.[نسخ  8453تهران، شمارة 

واالوزان، تهران: كتابخانة مركزي دانشگاه تهران،  الصنايع ق ب)، جامع 778سيف جام هروي (تأليف 
  [نسخة خطّي]، تاريخ كتابت احتماالً سدة يازدهم. 3728شمارة 

شـارات  نـژاد، تهـران: انت   ادقيواالوزان، تصحيح زينـب صـ   الصنايع )، جامع1399سيف جام هروي (
  محمود افشار با همكاري انتشارات سخن.  دكتر

نقد و بررسـي مباحـث بالغـي در    «)، 1398مرادي، اميد؛ ياحقّي، محمدجعفر؛ نوشاهي، عارف (شاه
، 1398)، پـاييز  28(پيـاپي   3، فنون ادبي. سال يازدهم، شمارة »مجموعة لطايف و سفينة ظرايف

  .82- 69صص 
تصـحيح محمـد بـن    المعجـم فـي معـايير اشـعارالعجم، بـه     )، 1388شمس قيس، محمد بن قيس (

تصـحيح مجـدد سـيروس شميسـا،     عبدالوهاب قزويني، و تصحيح مجدد مـدرس رضـوي، و   
  علم.  تهران:

زادة آدميـت،   تصـحيح محمدحسـين ركـن   )، تذكرة روز روشن، به1343صبا، محمد مظفر حسين (
  تهران: انتشارات كتابخانة رازي.

 ةسـيد  قبـة ، طبـع تحـت مرا  المسـامع و النـواظر   الخواطر و بهجة نزهةم.)،  1987ي (عبدالحي الحسن
  .نيةالمعارف العثما ةمجلس، داير مطبعةمهرالنّساء، حيدرآباد دكن: 

  )، تاريخ فيروزشاهي، به تصحيح واليت حسين، تهران: اساطير.1385عفيف، شمس سراج (
  يراست دوم، تهران: سخن.)، نقد ادبي در سبك هندي، و1385فتوحي، محمود (
  ، تهران: سخن.3)، آيين نگارشي مقالة پژوهشي، ويراست 1393فتوحي، محمود (

، »شمس دبير«، ذيل مدخل 5قاره، ج )، دانشنامة زبان و ادب فارسي در شبه1398فريامنش، مسعود (
  تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

هـاي تصـحيح    شناسـي و شـيوه   (مراحـل نسـخه  )، نقد و تصحيح متون 1369مايل هروي، نجيب (
  هاي اسالمي آستان قدس رضوي. هاي خطّي فارسي)، مشهد: بنياد پژوهش نسخه

)، ديوان مجد همگـر، تصـحيح و كوشـش احمـد كرمـي،      1375مجد همگر، مجدالدين بن احمد (
  تهران: انتشارات ما.

خان، تهران:  تصحيح عليم اشرفبه )، اخباراالخيار في اسراراالبرار،1383محدث دهلوي، عبدالحق (
  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   412

 

)، معياراالشعار، تصحيح محمـد فشـاركي، تهـران: مركـز     1389محمد ( نصيرالدين طوسي، محمدبن
  پژوهشي ميراث مكتوب.

 الـدين اوليـاء،   )، فوايد الفؤاد: ملفوظات حضرت خواجه نظام1390الدين اوليا، محمد بن علي ( نظام
، ســبحاني، تهــران: مؤسســة تصــحيح توفيــق هـــگردآورنــده: اميرحســن عــالء ســجزي، بــه

  عرفان.  انتشارات
)، خســرو و شــيرين، بــا حواشــي و تصــحيح حســن 1390يوســف (بــننظــامي گنجــوي، اليــاس

  وحيددستگردي؛ به كوشش سعيد حميديان، تهران: قطره.
ــنايع جــامع«)، 1381نوشــاهي، عــارف ( خــ الصĤذ كهــن فارســي در علــوم بالغــي و واالوزان از م

  . 49 – 36، صص 55تير، شمارة  –، معارف، فروردين »شناسي شعر سبك
، 50معـارف، شـمارة   ». فصل موسيقي مجموعة لطايف و سفينة ظرايـف «)، 1379نوشاهي، عارف (

  .140- 135صص 
اضـافات:  )، تـاريخ فرشـته، تصـحيح، تعليـق، توضـيح و      1387هندوشاه استرآبادي، محمدقاسـم ( 

  محمدرضا نصيري، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.


