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مهمقد  
 را بايد يكي از پركارترين نويسندگان و پژوهشگران ).ش1345 -1274(نفيسيسعيد 

 مرحوم همايي تعداد .پيشروان احياي متون فارسي دانست و از  اخير ايرانةموفق سد
 نويسي نگاري، داستان تاريخ اعم از تأليف، تصنيف، تصحيح، ترجمه، -كتابهاي نفيسي را 

عدد تخمين  1000 بيش از و تعداد مقاالت ايشان را در جرايد به ،220متجاوز از  -... و
در جرايد تهران، تعداد آثار « :گويد  رضازاده شفق مي.)271و  269 :1345همايي،(زند مي

رضازاده شفق، ( ».اند  مقاالت او را ششصد نوشتهة و شمار240ليف و تصحيح، أاو را از ت
هاي خطي ادبي و تاريخي است كه  ثر، نسخه ا38مجموع اين آثار، حدود  از) 28 :1345

 نقد و تصحيح متون به عنوان علمي پويا در .وي آنها را تصحيح  و منتشر كرده است
مصححان سدة اخير در اين راه . ايران از سدة سوم هجري در تمدن اسالمي متداول شد

كه با توجه به اند  در نظر گرفته» اصول انتقادي نقد و تصحيح متون«اصولي كلي با عنوان 
هاي چندي به  نفيسي در اين زمينه شيوه. كنند در تصحيح آن اعمال مي طبيعت هر متن، 

كار برده است و عالوه بر استفاده از اصول انتقادي مرسوم مستشرقان، خود نيز آراءِ 
آنچه در اين مقاله . صائبي در اين زمينه دارد كه در اين پژوهش بدان پرداخته خواهد شد

اي است   نفيسي در نقد و تصحيح ديوان نظامي گنجهةنقد و بررسي قرار گرفته، شيومورد 
در تصحيح همين ) وحيد دستگردي(و كوشش شده شيوة او را با يكي از متقدمان وي 

پيش از ورود به . تر شود ها و شگردهاي ايشان روشن اثر مقايسه كنيم تا برخي از شيوه
گيهاي فنون نقد و تصحيح متون از ديدگاه نفيسي اشاره اي ويژ ابتدا به پارهمبحث اصلي، 

  .شود مي
  

  نفيسي و تصحيح نسخ خطي
 كه وي در تصحيح متون از يابيم درمي نفيسي، همت متون تصحيح شده به با مالحظة

در متوني كه در ايام جواني و حتي بعد از آن تا . روشهاي چندي استفاده كرده است
 اصول ةپاي  متداول خاورشناسان، يعني تصحيح برةشيو تصحيح كرده، از 1320سالهاي 
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 سالها بعد، شيوة متداول مستشرقان را كافي ندانست و به  اما.انتقادي پيروي كرده است
 كتاب، كار ةكرد، در مقدم در زماني كه ديوان انوري را تصحيح مي. انتقاد از آن پرداخت

كاري  و ضبط نسخه بدلها را مصححان غربي را در تصحيح متون فارسي به نقد كشيد
 ةنمونه دربار  براي .باعث افزايش حجم كتاب و سرگرداني خواننده دانست بيهوده و

در تصحيح اشعار، آگاهي كامل از زبان هر شاعر و انسي « تصحيح متون نظم اعتقاد دارد
تر از هر چيزي است، وانگهي  كه وي به كلمات و تركيبات و اصطالحات داشته، الزم

 مشكوك و مناسباتي كه با معني شعر دارد و لطايف و صنايعي كه متكي ة و پس كلمپيش
ها   نسخهةهم هم به اين كلمه است، خود بهترين راهنما در تصحيح شعر است و اگر

 درست را از ذهن خود و انس و عادت خود ةتواند و بايد كلم نادرست باشد، مصحح مي
  )54:1337انوري،( ».ه نادرست بگذاردو عرف زبان به دست آورد و به جاي كلم

هايي كشاف نگاشته است؛ نگارش احوال  وي بر اكثر متون مصحح خود، مقدمه 
اين  نويسان گذشته براي نخستين بار، پژوهشهاي نفيسي را بر  تذكرهءِنقد آرا شاعران و

نخستين بودن اين پژوهشها . نهد متون به عنوان پايه و اساس تحقيقات بعد ارزش مي
باعث شده تا بيشتر تالش وي به روشن كردن نكات تاريك و مبهم زندگي مؤلفان منجر 

گرچه برخي از اين متون . بحث از هنر شعر و نويسندگي آنها كمتر به ميان آيد شود و
نگارد، برخالف برخي  خالي از تعليقات و حواشي است، در متوني كه تعليقاتي مي

دايي و در دسترس، يعني معني كردن آيات قرآني و مصححان كه كار خود را به نكات ابت
كنند، نفيسي بيشتر تالش خود را صرف گشودن  ها محدود مي المثل احاديث و ضرب

كند و گاه به منابع  البته نكات مزبور را نيز هميشه رها نمي. كند غموض و مشكالت مي
 نكات زيادي ،بيهقيتاريخ تعليقات كامل ادبي و تاريخي نفيسي بر كتاب . دهد ارجاع مي

به «توان از آن چندين رساله و مقاله استخراج كرد،  را روشن ساخت؛ مطالبي كه مي
نوشت، خود كتابي است مفصل ) آل افراسياب(طوري كه آنچه دربارة خانان تركستان 

 تركستان است، بلكه از رةدرباب اين خاندان كه نه فقط مكمل تحقيقات بارتولد دربا
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را گيبون تركستان   كه او-سعت، از كارهاي اين محقق بزرگ روسيحيث جامعيت و و
  )49:1351كوب،  زرين (».تر است  نيز كامل- اند خوانده

 هاي رايج عصر كامالً  تصحيح نفيسي در برخي متون مصحح، با شيوهةگرچه شيو
هايي كه در دست داشته، روايتهايي  با توجه به نسخه مطابقت ندارد، اكثر ضبطهاي او

تواند ايرادي   نمي-آيد  كه تنها به كار محققان مي- اسب است و نيامدن نسخه بدلها من
 ةداند و اجاز  فقاهتي را ارجح مينفيسي در صورت اشكال نسخ، شم. آنها باشد اساسي بر

آمده و موارد  در تصحيحات وي گاه افتادگي نسخ در قالب. دهد دخالت به مصحح مي
  . مشخص شده است)ظ (اص خودتصحيح قياسي نيز به عالمت خ

محيط زندگي و احوال و  كتاب ةهايي از ذوقيات وي را با مقايس در متون منظوم نمونه
 كه مشتمل بر احوال و اشعار رودكي با كتاب - كه بدون نسخه بدل است - اشعار رودكي

روش نفيسي در تصحيح متون منظوم، به دست دادن تمام . توان ديد نسخه بدل است، مي
بايد توجه . اثر است  نسخة جامعي از هرةتوان گفت روش او تهي مي. ار شاعر استاشع

داشت كه اين نسخة جامع، با جامع نسخي كه در قرون قبل متداول بوده، متفاوت است؛ 
شد، اما در اينجا بينش  زيرا در آن زمان، بسياري از اشعار ديگران در ديوان شعرا وارد مي

بدان  يا احياناً شعري ضعيف باشد،  شعري به ديگري منسوب واگر انتقادي وجود دارد و
  . شود اشاره مي

  

  اي  گنجهديوان نظامي نفيسي در تصحيح ةشيو
زندگي اين شاعر شهير نيز همچون اكثر . اي يكي از اركان شعر فارسي است نظامي گنجه

ن در ثبت و ضبط نويسا اي از ابهام فرورفته است و تذكره بوم، در هاله و  بزرگان اين مرز
هاي   زندگي او را با شاخ و برگها و افسانه،زندگي وي دچار اشتباهات فراواني شده

كه  طوري اند، به برداري و انتشار آثار او نيز قصورها ورزيده موهوم در آويخته و در نسخه
  .شود در نسخ متعدد آثار او تفاوتهاي اساسي ديده مي
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 خود به تحقيق در احوال نظامي ةان هر يك به نوباز آغاز قرن بيستم به بعد پژوهشگر
هايي از زندگي شاعر گشودند، اين تحقيقات نخست در خارج از ايران  پرداختند و گره

. اند در ايران دو تن از پيشروان اين تحقيقات، وحيد دستگردي و سعيد نفيسي. شروع شد
 ة مجلةاولين شمارروي داشت، در  را پيش خمسهوحيد دستگردي در زماني كه تصحيح 

و در ) 13:1298 وحيد دستگردي،( سرايي دانست مبدعان افسانه ءِارمغان، نظامي را جز
  به معرفي نظامي پرداخت»الطبيعه يك شاعر فوق «عنوانبا اي  اي ديگر، در مقاله شماره

  .)10-1: 1298وحيد دستگردي،(
 به نگارش درآورد و  ارمغانة سلسله مقاالتي در مجل1303نفيسي نيز نخست در سال 

 همت گماشت، همان ديوان نظاميآوري و تصحيح   كه به جمع1334سپس در سال 
  .     مطالب را با اصالح به همراه دريافتهاي جديد خود در آغاز آن كتاب گنجاند

  

  ساختار اثر
اين كتاب در دو بخش اصلي تنظيم شده است؛ بخش اول به شرح احوال و آثار نظامي، 

به اشعار وي » ديوان قصايد و غزليات نظامي« عنوانبا فته و بخش دوم اختصاص يا
نويسنده . بخش اول پژوهش به دو قسمت احوال و آثار تقسيم شده است. اختصاص دارد

نام و (  دوازده قسمت در سپس به احوال شاعر ،نخست پيشينة  تحقيق را مشخص  كرده
و افكار و معيشت، عصر زندگي، نسب، والدت، مولد و مسكن، زن و فرزند، اخالق 
پرداخته است) اي بزرگ  شبههمدت عمر، محيط زندگي، رحلت، مرقد، بازماندگان، رد.  

 با اينكه به آثار نظامي اختصاص يافته و به پانزده بخش تقسيم ،قسمت دوم اين بخش
مسه، خ(ه مورد به آثار خود نظامي بحث آثار است؛ نُمربوط به شده، تنها يازده مورد آن 

 نامه نامه، اقبال نامه، اسكندرنامه، شرف جنون، بهرام مو  شيرين، ليلي و االسرار، خسرو مخزن
، داستان رامين و  ويسمثنوي ( آثار منسوب به نظامي و دو مورد به رد)  ديوان نظاميو
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موضوعات شامل پيروان روش نظامي، شروح ة  و بقي اختصاص دارد)احمد و مهستيرامي
  .هاي پيشينيان دربارة نظامي است ي، موقعيت نظامي در خارج از ايران و گفتهاشعار نظام
 استداللي و در بخش - استنادي، غالب بيان نفيسي در اين پژوهش در بخش اولةشيو

از آنجا كه منابع موثق دربارة شاعر بسيار اندك است، . بعد توصيفي و مستند است
وي، به معتبرترين مرجع موجود يعني آثار خود اي در احوال  نويسنده براي بيان هر نكته

 -جويد و با آوردن استداللهاي مختلف  شاعر و پس از آن، به نظر ديگر مؤلفان استناد مي
 –كه گاه مستند به شعر خود شاعر و يا حوادث تاريخي و سياسي و غيره است 

هاي مربوط به نقل قولها نه تنها در قسمت. كند ديدگاههاي ديگران را نقد و تحليل مي
منابع نقل . شود مي شاعر، بلكه در مسائل جنبي چون تاريخ و اثبات حوادث آن نيز ديده

آمده  قولهاي مستقيم، در زيرنويس؛ و نقلهاي غيرمستقيم در خود متن در داخل دو هالل
در . كند شناختي منابع را ذكر مي نفيسي در ذكر ارجاعات، مشخصات كامل كتاب. است

اگر با اظهار نظر ديگران كامالً موافق باشد، موضع خود را با عباراتي چون حين تحقيق  
» ممكن است«و در صورت شك و ترديد، با عباراتي مانند » اين نكته كامالً درست است«

 در  نفيسي.كند كند و گاه نيز نظر خود را به پيدا شدن منابع ديگر موكول مي بيان مي
 دارد و به اغلب منابع و مراجع موثق رجوع ياس زياداستفاده از مراجع،  معموالً وسو

هاي منابع جديد از  هبه يافت) 38 ةاز جمله در  صفح(  مثالً در بحثهاي تاريخي،كند مي
ها رجوع كرده است و  اين رجوع به منابع جديد در بحثهاي تاريخي مطابق با  جمله  سكه

مجلة راهنماي كتاب بيان كرده و نظري است كه خود در نقد يكي از كتابهاي تاريخي، در 
   .)522:1341نفيسي،( در كار تحقيق، ديدن جديدترين منابع را پيشنهاد كرده است

اي ابهامات، به يك منبع  گويي به پاره  ديگر در روش وي اين است كه در پاسخةنكت
را ذكر آن » احتمال دارد«عبارت كند، و يا با   اعتماد نمي- اگر جديد باشد ويژه هب –واحد 

  . كند مي
در شرح احوال نظامي، نفيسي كوشيده است از تمام منابع موجود، بهره جويد و در 

 ، منبع به عنوان شاهد استناد جسته  كه البته بر آنها43 نقل قول مستقيم از 53اين راه به 
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يسي عالوه بر نقل منابع، نف نفيسي .بع كمكي را نيز بايد افزودنقل قولهاي غيرمستقيم و منا
، 70، 57، 30، 29، 28، 18، 15  را در صفحاتنهااست كه نمونة آ پرداخته به نقد آنها نيز

 . توان يافت مي 127 و 125، 102
سالها پيش از نفيسي، مرحوم حسن وحيد دستگردي به گردآوري و تصحيح قصايد، 

 كار ة مقايسبراي  -  نظامي مبادرت كرده بود كه در ذيلةاي اشعار پراكند غزليات و پاره
  .شود  ميپرداخته به  معرفي اجمالي آن – كار نفيسياو با 

  

   چاپ وحيدديوان نظامي
عالوه چند بيت را  ه سود جسته، بديوان نظامي ةوحيد در تصحيح اين اثر از هفت نسخ

هاي مورد نظر را معرفي  وحيد نسخه. است  دو تذكره افزوده يانيز در تكمله از يك 
 منتخب در بيت در پرانتز افزوده و گاه ةها را در كنار واژ بط برخي نسخهنكرده، اما گاه ض

 كه اين موارد اندك و  نيز در زيرنويس بيت يا مصراع نسخة ديگر را نشان داده
م نظامي، وحيد در چاپ خود اشعار نظامي را به سه دستة اشعار مسلّ. شمار است انگشت

هاي عصر   از مالنظامياًمامي نيست و مسلّاشعار مشكوك نظامي، اشعاري كه از حكيم نظ
 دربارة  و )173:1318وحيد دستگردي،( صفوي در ايران و هندوستان  است، تقسيم كرده

ه رباعي، و  عدد است، با دو قطعه و ن56ُم نظامي زلهاي مسلّغ« : معتقد است اشعار نظامي
وك هم از غزلهاي مشكوك هم سي عدد و محتمل است كه دست كم نصف غزلهاي مشك

  )  دوم : 1318وحيد دستگردي،( ».نظامي باشد
  

  چاپ نفيسيديوان نظامي 
 ديوان نظامي سالها پس از وحيد، نفيسي با تفحص در منابع مختلف، به تصحيح مجدد 

ها   را در كتابخانهديوان نظاميه نسخه موجود از نفيسي در چاپ خود، نُ. گماشت همت 
ها از روي هم نوشته  اين نسخهاز اي  هها، چون پار كند؛ پس از تطبيق نسخه معرفي مي

عالوه بر آن اشعاري را كه در اسنادي مانند . جويد شده، از سه نسخه در تصحيح سود  مي
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 منبع 38كلي از   طور گزيند و به ها وجود دارد، براي كار برمي ها و تذكره ها، مجموعه سفينه
، دو مجموعه، شش سفينه،  ديواننسخه ازسه  گيرد كه شامل براي تصحيح اشعار بهره مي

برخي  ، و گنجويةگنجين ارمغان منتشر كرده بود، ةاي كه پيش از اين در مجل مجموعه
 .اند اي اشعار نظامي اشاره داشته  كه به پاره استهايي منابع ديگر از جمله كتابها و تذكره
 را 38-1هاي  ، شمارهها دهد و تنها براي شناسايي نسخه نفيسي نسخه بدلي به دست نمي

كند و در باالي هر قطعه شعر، شمارة اسنادي را كه شعر   ها انتخاب مي به عنوان رمز نسخه
  .نويسد در آن موجود بوده، مي

  

  مقايسة انتقادي دو تصحيح
  تعداد اشعار ) الف

 بيت، در بخش 577گذاري نشده است؛ در بخش نخست   در چاپ وحيد اشعار شماره
. شود  بيت مي1417، كه در مجموع   بيت شعر آمده650 در بخش سوم  بيت و190دوم 

 1998ه بيت و در مجموع  بيت و در تكمله ن1989ُتعداد ابيات در چاپ نفيسي در متن، 
ها پراكندگي زيادي دارد، برخي  با توجه به رموز چاپ نفيسي، اشعار در نسخه. بيت است

 بيتي تنها در 49 ةسه رباعي و يك قصيداشعار تنها در يك منبع آمده است؛ از جمله 
 رباعي و سه 23شود و اشعاري نيز در نسخة وحيد نيست؛ از جمله  نسخة وحيد ديده  مي

رسد و كسري تعداد ابيات   بيت مي504قصيده و چندين قطعه و غزل كه مجموع آنها به 
ته از نسخة گردد كه نفيسي از ديگر نسخ به اشعارِ برگرف به اشعاري باز مي)  بيت77(

  .است  وحيد، افزوده
  برخي ضبطهاي دو تصحيح)  ب

كند، تعداد و ترتيب ابيات هر دو چاپ  اي كه در هر دو چاپ جلب نظر مي  نخستين نكته
كه گفتيم ابيات نفيسي بيشتر است و در اشعار مشترك نيز چون  از نظر تعداد، چنان. است
تر و  از ديگر نسخ  گرفته و اشعار را كاملهاي نفيسي بيشتر بوده، ايشان اشعاري را  نسخه

كه در اشعارِ مشترك، چاپ  طوري برخي افتادگيهاي چاپ وحيد را تكميل  كرده است؛ به
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گرچه . شود در ترتيب و توالي ابيات نيز تفاوتهايي ديده مي.  بيت بيشتر دارد77نفيسي 
 ابياتي كه داراي محور ويژه در غزليات در محور افقي قابل بررسي است، هبسياري ابيات ب

  . اند، در بيشتر موارد در چاپ نفيسي بهتر  جا گرفته استعمودي
شود، جز در يك دو بيت،   تغييرات واژگاني چشمگيري ديده نمي،در اكثر ضبطها
  :در بيت. تقريباً تغييري نداريم
  جرم كه نه وقوف ز معني است نه خبر ز  ام آن حرف آخر كلمه بر اين صحيفه

: حاج فرهاد ميرزاي معتمدالدوله بيت را به: كند كه داند و اشاره مي بيت را غلط ميوحيد 
اند، ولي اين هم صحيح به نظر  ، تصحيح كرده»كه نه وقوف ز ضمم است نه خبر ز جرم«

اين مصرع در چاپ نفيسي ظاهراً به صورت  .)198: 1318 وحيد دستگردي،( آيد نمي
و ) 240ص، 358بيت( تصحيح شده» جرم ت نه خبر زمبني اس كه نه وقوف ز«قياسي به 

  .  ضبط نفيسي صحيح است» حرف آخر كلمه«با توجه به مصرع اول و لفظ 
برخي ضبطها در نسخة وحيد غلط است و ايشان به علت نبود نسخه بدلها به تصحيح 

اكثر اين موارد در چاپ نفيسي اصالح شده است و نمونة آنها را . آن موفق نشده است
 1470، ) 292ص  (1066، ) 270ص  (763 و 762، ) 241ص  (394توان در ابيات  مي

، 225، 211، 186، چاپ نفيسي به ترتيب برابر با صفحات)332ص  (1620و ) 321ص (
  .  چاپ وحيد مشاهده كرد216 و 220

دانسته، » معني مغشوش و بي«و نسخه بدلها را » مغلوط و خراب«گاه وحيد بيتي را 
اي صحيح است، اين موارد در چاپ نفيسي موجب روايتهاي  رچه تا اندازهاين نظر گ

  : مثالً وحيد بيت زير را،مناسبي شده است
  اي پيش تو چاكري گرفت همچو نظام گنجه  پيش براي جان من لعل تو معجزه نمود
عشق به جـان  «و » ...عيسي ديگري به جان لعل تو«در مقطع غزلي، غلط، و دو نسخه بدل         

امـا  ،  )213: 1318وحيد دسـتگردي،  (معني دانسته است   را مغشوش و بي   » ... لعل تو  ديگري
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كند و همين ضبط در چاپ نفيسي با توجه بـه            نسخه بدل اول تا حدودي عيب را رفع مي        
  :         زير را به وجود آورده استمصراع بعد، ضبط مناسب

  يش تو رهبري گرفتت بسي پا همچو نظامي  عيسي ديگري به جان لعل تو معجزه نمود
  )475ص ،  480بيت (
شود كه هر دو مورد  چون وحيد نسخه بدل را در پرانتز ذكر كرده، مواردي ديده مي

قابل قبول است و در چاپ نفيسي نيز گاه اين نسخه بدلها وارد شده است و ضبطهاي 
  .رسد مناسبي به نظر مي

حان داراي اشكال است و اي از ضبطهاي مصح شود كه پاره هايي هم ديده مي نمونه
  :  مثالً در دو بيت، آيد با تلفيق، ضبط مناسبي به دست مي

  شد؟ خواهي  كهشانِ ويي، درــوي آيت نيك  خواهي شد؟  كهماه بدين خوبي، مهمانِ اي
  شد؟ خواهي كه سپاه امشب مهمان و با چتر  ر ملكي داريــر چتـــر از عنبــباالي س

  )280ص، 920-919ابيات( 
 بيت اول كه مطلع غزل است، در هر دو چاپ يكسان است؛ اما  مصرع دوم بيت دوم در                   

 ، ضـبط شـده اسـت      »با چتر سيه امشب، سلطان كه خـواهي شـد         « چاپ وحيد به صورت   
در » سـلطان «يابيم كه كلمة  با تأملي در هر دو ضبط  درمي    .)215: 1318وحيد دستگردي، (

  ة مطلع آمده و ذكر دوبـار      ةدر قافي » مهمان «ةرچه واژ تناسب دارد؛ گ  » ملك«چاپ وحيد با    
       از  اي بالغيـون،    پـاره   نظـر  القافيه است و بـه اعتبـار      آن در مصرع دوم بيت دوم صنعت رد

تناسب » سپاه« تر است و با مناسب» سلطان« هم ضبط شود، باز  محسنات غزل محسوب مي   
نفيسي باشد، زيرا وي بـه نـسخة        در اين موارد البته شايد تا حدودي حق با          . بيشتري دارد 

ا را تلفيق نكرده، چراكه تلفيـق و مـزج روايتهـاي مختلـف، در               هخود قناعت كرده و روايت    
  .)283-270: 1369 مايل هروي،.ك.ر(دانش نقد و تصحيح متون مردود است

هر دو چاپ وجود  هاي ديگري در القافيه، نمونهجز بيت مذكور، در زمينة صنعت رد
  :  به مطلعيدارد؛ در غزل
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  درد من بيني و درمانم كني  گنجد كه فرمانم كنيهيچ مي
  )     338 ص ،1696بيت  (

هـيچ  «آمده است  و مصرع اول به صـورت          » قربان «ة، واژ »فرمان«در چاپ وحيد به جاي      
شـده اسـت     تكـرار » قربـانم  «ةضبط شده و در بيت چهارم قافيـ       » در گنجد كه قربانم كني    

 تكـرار قربـان را صـنعت        كه اگر در اين بيت نيز مسامحتاً      ) 221: 1318 وحيد دستگردي، (
تـر اسـت، زيـرا فرمـان         هم انتخاب نفيسي در مطلع غزل صـحيح        القافيه تلقي كنيم، باز   رد

و بـا سـياق      برداري معشوق در درمان درد هجر معشوق تا حدي محال دانسته شده است            
   .كالم سازگارتر است

  : در غزل
  بي تقاضا وصال ننماييم  رايگان ما جمال ننماييم

  )   311ص ،1349- 1344ابيات (
  : بيتِ چهارم

  عاشقان را جمال ننماييم  تا دل و جان فداي ما نكنند
» خيـال «ضبط وحيد كه بـه جـاي آن      بر) القافيهصنعت رد ( » جمال«با وجود تكرار  كلمة      

 دل و   ههتري با ديگـر كلمـات از جملـ        ارجح است و مناسبت لفظي ب      )231: همان( آورده
  . جان دارد

  : تر است، مثالً در بيت در برخي ابيات روايتهاي چاپ وحيد مناسب
  كمان دارد ابروي تو و تير  زهره ندارم كه ببوسم لبت

  )322، ص 1484بيت     (    
و ايـن ضـبط     ) 220 :همـان (آمـده » ببيـنم رخـت   «،  »ببوسم لبـت  «در چاپ وحيد به جاي      

  : اول اينكه در بيت قبل، استتر مناسب
  چند به دزدي نگرم سوي تو  پات فتم آشكار خيزم در

  )322، ص 1383بيت (
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 ،كنم زنند، يعني دزدكي نگاه مي     و كمان را از دور مي      صحبت از ديدن است، دوم اينكه تير      
  . كمان دارد و  رخت نگاه كنم چون ابروي تو تيربهتوانم آشكارا  نمي

  : در بيت
  ف برگستوانشَكَ گر چو ماهي درع پوشي، چون  گرداب هم روزي بيندازي سپر اندرين

)                   245، ص 437بيت (
آمـده و بـه جـاي    » )سـالح (برانـدازي سـليح   «،  »بينـدازي سـپر   «در چاپ وحيد، به جاي      

» انـداختن  سـپر « ، ولـي  )193: 1318وحيد دسـتگردي،  (ضبط شده   » غرقاب«نيز  » گرداب«
اي ديگـر هـم دارد؛ از جملـه در           تـري اسـت و در اشـعار نظـامي نمونـه            تركيب مناسـب  

  :  است تصحيح خود وحيد آمدهاالسرار مخزن
  آب گشت زمين را سپرافكن بر  انداختن آفتاب چون سپر

   )45:1378نظامي گنجوي،(        
   :بيت

  بهشت به ناشده رفتي دوزخي  خوش  برديسر  عمر بهبرزخ

                   )274ص ،  831بيت (
 در سند شمارة يك يعني 34 و 12مرثيه گفته شده، عالوه بر منبع  اين بيت كه در

  ضبط شده» زنخـب«، »رزخـب«اي ـه جـد بـاپ وحيـدر چ. ده استـم آمـ هااللباب لباب
هم به )  براونقزويني و( االلباب لباب ةمصححان اولي. كه صحيح نيست) 225 :همان(

  .ستنيو آن نيز صحيح ) 884:1361عوفي،(اند ضبط كرده» برنخ«شكل
  

  ديدگاه انتقادي مصححان دربارة اشعار مشكوك و منسوب به ديگران
 منسوب است، يكي از داليل وحيد  نيز به ديگر شعرا ديوان نظاميبرخي اشعار دو چاپ

 كه شعراي ديگري، نظامي تخلص در تقسيم اشعار نظامي به سه دسته نيز اين نكته است
نسبت اين اشعار فرومايه و « اند اشعاري به سبك نظامي بسرايند؛ بنابراين  كرده و خواسته

  )173: 1318وحيد دستگردي،( ».پست بدان استاد بزرگ علوي مقام خيانتي است بزرگ
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بر نوع تصحيح  )70-69ص( هاي ديگر را منكر نيست نفيسي، گرچه وجود نظامي
برخي اشعاري را كه وي در بخش دوم و سوم : است ايراد وارد كرده و معتقدوحيد 

هايي كه پيش از دورة صفويه نوشته شده به نام نظامي  هاي كهن و نسخه هآورده، در سفين
روي   اول از سرايندگان داشتن يك گونه زيادهةاند؛ همچنين توقع شاهكار درج ضبط كرده

 اشعار ةست روزي سخن سستي هم گفته باشد؛ هماست و هر مرد بزرگي ممكن بوده ا
 شخصي را در كار ةثبت شده به نام آنها را با نشان دادن مأخذ بايد چاپ كرد و سليق

   .)213-212ص (نياورد
اند و در هر مورد تا  هر دو مصحح به برخي اشعار منسوب به ديگران اشاره كرده

وحيد را دربارة نظامي، در مقايسة نظامي با اصوالً اغراق . اند  صواب رفتهةاي بر جاد اندازه
در تمام «: همچنين ايشان معتقدند .)نط -نو:1318وحيد دستگردي،(توان ديد فردوسي مي

شود و اگر اتفاقاً يك تركيب سست   بيت مثنوي نظامي، يك بيت سست ديده نمي28000
 تصرف كاتب و  يا آنكه،يا يك معني نامناسب يافت شود، از نظامي نيست و الحاقي است

        )نه  :همان( ».غلط نويسنده در آن راه يافته است
گذشته از اغراقهاي وحيد، نظر نفيسي مبني بر يافته شدن برخي اشعار نظامي در 

، ولي در كند هاي كهن نيز صحيح است و در تقسيم بندي وحيد ايراد وارد مي سفينه
  :ة غزلكه ايشان دربار  چنان،مواردي هم حق با وحيد است

  بنماي رخ كه ديدن گلزارم آرزوست    در من نگر كه نرگس خونخوارم آرزوست
به ظن قوي از نظامي نيست و به سبك وي شباهت ندارد و به اقتفاي غـزل                 «: دكن  بيان مي 

كه برخي كلمـات      و اين نظري صائب است، چنان      )228: همان  (»مولوي ساخته شده است   
دقيقـاً همـان    »  جام باده و يـك دسـت زلـف يـار           يك دست «: و عبارات چاپ وحيد مثل    

اين غزل در چاپ نفيسي دو بيت افزون دارد و در يكي از همـين      . كلمات غزل موالناست  
توانـد بـه طـور ظريـف بـه       نيز آمده كه مي» خاموش«لفظ ) 271ص ،  785بيت  (دو بيت   

  .          موالنا اشاره داشته باشد
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  : در غزل
  آب چشمش با صراحي در مناجات آمدست  ابات آمدستگويند پيري در خر دوش مي

 وحيد دستگردي،( ».اين غزل هيچ شباهت به سبك و روش نظامي ندارد«: گويد ميوحيد 
زيرا بيشتر واژگان اين غزل از جمله،  نمايد،  اين نظر نيز صحيح مي)229: 1318

زليات عراقي به اسلوب قلندريات است و بوي غ» مسجد«و » بتكده«، »پير«، »خرابات«
  .دهد تا نظامي، گرچه در پايان هم تخلص نظامي دارد مي

   :  به مطلع زير راييا غزل
  چندين به خالف ما چرايي  اي آنكه همه مراد مايي

  )341ص ،  1752- 1746ابيات (
هـاي عـصر     آورد و بـه نظـامي      كند و در بخش سوم مي       نقل مي  » نخجواني ةسفين«وحيد از   

  : را در بيت» تعرضش نمايي« جملة دارد و صفوي منسوب مي
  هر چند تعرضش نمايي  هرگز نبرد نظامي از تو

  . )258:1318وحيد دستگردي،(داند  دليل قاطع اين دعوي مي
  : همچنين غزلي را به مطلع

  ام استركه هر دو بر من مسكين ح  ره ميخانه و مسجد كدام است
  )759- 754ابيات              (

 كوك آورده و اشاره كرده كه به نام شيخ احمد جام نيـز ضـبط شـده     اشعار مش  ءِوحيد جز 
اما همـين غـزل بـه نـام     ) 270ص (  نفيسي نيز به اين نكته اشاره دارد   )228: همان  (.است

  .عطار نيز مشهور است
نمايد، بگذريم و اغراق وحيد را دربارة  اگر از چند شعري كه از اسلوب نظامي دور مي

ايشان . نمايد ر دهيم، گاه نيز نظريات وحيد چندان موجه نمينظامي نيز مطمح نظر قرا
  ثبت شده و درديوان نزاري قهستانيدهد و معتقد است كه در  چند غزل را نشان مي

  :آمده است، يكي از اين غزليات، غزلي است به مطلع» نزاري« نيز به نام »سفينة صائب«
  بي لنگراهي است دراز و مرك   تنگاي هعشقي است فراخ و سين
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   )231:1318وحيد دستگردي، (
، شش سند ديگر بجز     )292-160ص  ،   1136-1119ابيات  (  ولي نفيسي براي همين غزل    

 ةشمار(، يكي از اين اسناد      ديواندهد كه عالوه بر چند نسخة         به دست مي   گنجينة گنجوي 
 728آن   اياصـوفيه در اسـتانبول و تـاريخ تحريـر            ةاي است متعلق به كتابخان     مجموعه) 38

  .است
نزاري قهستاني شاعر اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم است و وفات وي در 

 721و به روايتي ديگر تا ) 22430:14دهخدا،ج(  در بيرجند اتفاق افتاده.ق.ـ  ه720سال
با اين توصيف، اين سفينه، بسيار  .)529ةحاشي: 1337بيگدلي شاملو،(زنده بوده است

همچنين اسلوب اين .  آن بسيار كم است درو احتمال اشتباهده بونزديك به زمان نزاري 
اي نيست كه بتوان به  د به گونهكن غزل و ديگر غزلياتي كه وحيد به نزاري منسوب مي

  . وضوح دربارة آن نظري ايراد كرد
عالوه چند غزل ديگر نيز وجود دارد كه وحيد در بخش دوم و سوم آورده است، از  هب

- 1015ابيات  (289 ة  برابر با صفح249 ة و غزلي در صفح229 ةجمله غزلي در صفح
 وجود 38چاپ نفيسي، ولي اينها نيز در همين منبع ) 1292-1287ابيات ( 308و )  1020
  . دارد

  :همچنين وحيد غزلي را به مطلع
  تو خوبي شود وز من جواني ز  بساز اي يار من نزدم زماني

  
، )252: 1318 وحيد دستگردي،(آورده ) ر صفويهاي عص اشعار مالنظامي(در بخش سوم 

  : اما همين غزل در چاپ نفيسي به مطلع
  نه بس عيشي است بي تو شادماني  كاري است بي تو زندگاني نه بس

  )337ص ، 1688- 1681ابيات (
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ايـن شـعر در     ) 337ص  (كنـد  كه ايشان اشاره مـي      است و دو بيت بيشتر دارد و چنان        آمده
  .  ثبت است814 و 813خ ورممتعلق به موزة بريتانيا اي  مجموعه

» ش نماييتعرضّ«جز اين حتي همان غزلي را كه وحيد با استدالل و استناد به عبارت 
  . اي متعلق به قرن هشتم است، وجود دارد  كه سفينه2 ةكند، در سند شمار رد مي

  

 گيري و نتيجه نقد و نظر نهايي

 ،در نظم اشعار، به خوبي عمل شده. م و مرتب استاين كتاب از لحاظ ساختاري منظ
 و كتاب  استگذاري اشعار به خوبي انجام گرفته و نشانهم شده اشعار براساس قوافي منظ

برخي قصايد به علت مشكل بودن نياز به . نيز دارد ي منظم و مناسبينامه و فهرستها غلط
در محتوا .  را شرح داده استتوضيح اندكي داشته كه البته وحيد در چاپ خود اين موارد

. هاي زندگي شاعر بپردازد و چيزي را از قلم نيندازد نيز، نويسنده سعي كرده به همة جنبه
هايي از آثار شاعر تا حد  سياسي عصر شاعر به صورت گسترده، و جنبه -اوضاع اجتماعي

ن  نويسنده روشةولي چون در سراسر اين پژوهش دغدغ امكان بررسي و تحليل شده،
شود و  هاي هنري آثار وارد نمي كردن نكات مبهم و مورد اختالف است، چندان به جنبه

  .نگارد تنها كلياتي مي
نفيسي منابع مختلف را ديده و در يك بخش از همة منابع قديم و برخي منابع جديد 

البته نفيسي برخي منابع را در اختيار  .به صورت نقل قول مستقيم مطالبي آورده است
 -  از آن ياد شدهنامه اقبالكه در - گنجهة زمان وقوع زلزلةكه دربار چنان ته است،نداش

 شايد در كتابهايي كه اينك به دست من نيست بتوان پيدا كرد :شود كه يادآور مي
  آمده است534اثير در وقايع سال   ابنالكاملو همين مطلب در كتاب ) 118- 117ص(
 مطالب اين منابع هم تكراري است و مطالب  هرچند برخي.)876:1363 زنجاني،.ك.ر(

اند، در اكثر مطالب نيز تفاوتهاي معناداري وجود دارد،  خود را از منابع پيش از خود گرفته
شناسي از نظامي در زمان خود  لطف نيست و يك كتاب  آنها خالي ازةبنابراين وجود هم

سنده نكرده و در حين كار به نقد  اطالعات خام ب ارائةالبته نفيسي تنها به. ارائه داده است
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جز اين بخش، در ديگر . آنها پرداخته و مزيتي بسيار مهم به كار خود بخشيده است
در زمينة منابع . نظرها و استقصائات او در همه جا، راهگشا بوده است بخشها هم اظهار

منابع نفيسي  منبع است؛ زيرا يكي از 38تر از   آنها بسيار گستردهة حوز بايد گفت كهاشعار
آورده و وحيد دستگردي  اي است كه خود از مĤخذ مختلف گرد ، همان نسخه)34 ةشمار(

 سند باقي مانده شامل 37اگرچه برخي از . به تفاريق در مجلة ارمغان منتشر كرده است
گيرد و حتي نفيسي در تكمله نيز   شود، احتماال ًمنابع ديگري را نيز دربرمي34مĤخذ، منبع 

  .  به دست داده استنغمات سماعاز نظامي را از كتاب )  بيت9(چند ابياتي 
 گنجينة گنجويدر ذكر مأخذِ اشعار، نكتة درخور ذكر اين است كه نفيسي هر جا از 

مقطعات و ابيات  اما در را آورده است،) 12 ةشمار(استفاده كرده، شمارة اين منبع 
  :  پراكنده، اولين قطعه به مطلع

  ابليس پيش آمد موسي كليم را  اي هان رفتن پيادهروزي به گرم گا
)                   347ص، 1813- 1807ابيات ( 

كه اين  شود، درحالي  است ديده ميديوان  هاي  كه از نسخه11 و 10، 9هاي  فقط شماره
   .)254: 1318وحيد دستگردي،( قطعه در چاپ وحيد نيز ثبت شده است

رسد برخي به  خوريم كه به نظر مي االت با كتاب، به برخي سهوها برميدر مقايسة مق
اين مطالب، گرچه در اين كتاب اصالح شده، در . اشتباهات چاپ در مقاالت بازگردد

كه در جايي  چنان. شود شود، تناقضهايي ديده مي  ارائه مياالسرار مخزنتاريخهايي كه براي 
 تبديل 559اين تاريخ به ) 100ص (جايي ديگر پذيرد و در   را مي552تاريخ ) 78ص (

 ؛جويد  نيز سود مي-كه در برخي نسخ هست - 572شود و در عين حال از تاريخ  مي
نمايد تا استداللهايي صورت گيرد و نظري جامع  دريافتهاي گذشته و حال تداخل مي

 اينكه در  صحيح باشد، مگر559دست آيد؛ با اين حال بعيد است نظر دوم يعني تاريخ  هب
اختالف نظرهاي نفيسي . عبارت نويسنده در نظر اول، ابهام و اشكال وجود داشته باشد

با ديگر محققان، گذشته از چند اظهار نظر و دريافت شخصي، بيشتر به مسائل تاريخي و 
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اكثر تواريخ ارائه شده به . گردد هاي در دسترس هر يك از محققان بازمي تاريخ نسخه
هاي او سند تحقيقات  هاي جديد نزديك است و برخي يافته ز به يافتهوسيلة نفيسي ني

اند، از يادكرد وي غافل  محققان بعد بوده است و اكثر كساني كه به احوال نظامي پرداخته
اي بديع و  گذاري شيوه گذشته از همة اينها، مهمترين جنبه در اين پژوهش، پايه. اند نبوده

ست و آن استناد به آثار خود شاعر براي روشن كردن احوال نو براي اولين بار در ايران ا
  .اوست، آنجا كه سند موثقي دربارة وي وجود نداشته باشد

 به دست دهد، ديوان نظامياي جامع از  در تصحيح، مصحح سعي كرده است تا نسخه
. ستبنابراين، اشعار را از منابع مختلف گردآورده و شيوة مقابلة تمام نسخ را پيش گرفته ا

اي از انتقادي بودن خارج كرده است، اما دادن  نبود نسخه بدلها كار ايشان را تا اندازه
شمارة اسناد مورد استفاده مزيتي براي اين تصحيح، نسبت به تصحيح وحيد است و 

ضبطهاي نفيسي نيز نسبت به . اي درخور است تكميل كمبودهاي چاپ وحيد نيز نكته
ز اشكال نيست، بيشتر آنها ضبطهاي مناسبي است و چاپ وحيد، گرچه برخي خالي ا

مقايسة دو چاپ نشان . ايراد وي بر شيوة تصحيح وحيد نيز تا حد زيادي وارد است
 گاه بر اساس اًدهد كه نفيسي عالوه بر آوردن تمام اشعار منسوب به نظامي، ظاهر مي

كه در  چنان است،مباني خاص خود، از سبك و سياق اشعار شاعر، نكاتي را اعمال كرده 
  :  به مطلعيشعر

  دل مجروح من بيني عالج جان من سازي  فروخوان نامة دردم مگر درمان من سازي
  )333-332ص ،  1628-1623ابيات                        (

  :  چاپ نفيسي، در چاپ وحيد بيت1627بعد از بيت 
  عيشي كه در پنهان من سازيحرامت باد هر   چو پيدا شد كه در عالم ندارم بي تو جان و دل

 نفيسي در اين غزل بـه جـز نـسخة وحيـد، از              .)223: 1318وحيد دستگردي، ( آمده است 
بـا توجـه بـه نـوع نگـاه بـه            . ، سود جسته اسـت    38 ةهفت سند ديگر از جمله سند شمار      

  .نمايد معشوق در اين بيت، الحاقي جلوه كردن آن در نظر نفيسي بعيد نمي
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ر چاپ نفيسي به نسبت چاپ وحيد آشكار است، اين امكان  اشعا بودنملاگرچه ك
كه  هاي خارج از كشور به دست آيد و چنان وجود دارد كه اشعاري از نظامي در نسخه

هايي وجود دارد  ، در داخل و خارج از كشور نسخه)131ص (ستا  نفيسي نيز اشاره كرده
  كهحتي برخي برآنند. رهاي است در قاه كه به دست ما نرسيده و از جملة آنها  نسخه

گرچه نفيسي بر اين  .)14-13 :1370الهي، فيض( نظامي به تركي نيز اشعاري سروده است
با اين توصيف اگر روزي اسنادي به . توان منكر شد باور نيست، اين احتمال را نيز نمي

ترين چاپ  ولي هنوز چاپ نفيسي كامل. تجديد نظر و اعمال آنها الزم است دست آيد،
  . پژوهي مقامي ماندگار است ت و مقام وي در بين پيشروان نظامياس
  

  منابع 
  . انتشارات علمي،، تهران1، چتحليل آثار نظامي )1369 (احمد نژاد، كامل
  . جامي،، تهران1، چمباني و روشهاي نقد ادبي )1377 (امامي، نصراهللا

يح سـعيد نفيـسي ،      ، بـا مقدمـه و تـصح       ديوان انوري  )1337(انوري ابيوردي، اوحدالدين  
   . مطبوعات پيروزةمؤسس ،تهران

، تصحيح و 2، ج آتشكده )1338- 1337 ()آذر(بيگدلي شاملو، لطفعلي بيگ بن آقاخان 
  . اميركبير،تهران تحشيه و تعليق حسن سادات ناصري،

 . اميركبير،، تهران1، چ در آثار نظاميمت حكةگنجين )تا بي (ثروت، منصور
،  دانشگاه تهران، تهران،14ج، ج15  جديد،ة،دور2، چنامه  لغت)1377 (دهخدا، علي اكبر

  . دهخداةنام  لغتةسسؤم
 ، 14 ادبيات، س ة دانشكدة، مجل »به ياد سعيد نفيسي«) 1345(رضازاده شفق، صادق 

  .283 – 279 ، ص 1ش 
، ش  10، پيام نوين، د     ] يسخنران [»دربارة سعيد نفيسي  «) 1351 (كوب، عبدالحسين  زرين
  .53-44 ، ص1
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 ،، تهران1، چاالسرار نظامي گنجوي احوال و آثار و شرح مخزن )1368(زنجاني، برات
  .دانشگاه تهران

 ،12ش ،10س ، آينده،»نظامي گنجوي والدت و وفات تاريخ« )1363 (________
  . 878- 875ص

  . ابن سينا،، تهران1، چسرا نظامي شاعر داستان )تا بي (شهابي، علي اكبر
  . فردوسي،، تهران6، چ2،  جتاريخ ادبيات در ايران )1363( هللاصفا، ذبيح ا

 )1370 ()حميد تئليم خانلي(و حميد احمدزاده ) حسين اولدوز(الهي وحيد، حسين  فيض
، 1، چ)ديوان نظامي گنجوي (آذربايجان كالسيك اولدوز الري، شئچيلميش اثرلر

  . ياران،تبريز
 تحقيقات ة چاپ براون و قزويني و نخب، از رويااللباب لباب )1361 (عوفي، محمد

  . تهران،1سعيد نفيسي، به كوشش محمد عباسي، چ
هاي  شناسي و شيوه مراحل نسخه ( نقد و تصحيح متون) 1369 (مايل هروي، نجيب
  .ستان قدس رضويآ بنياد پژوشهاي ،، مشهد1، چ)هاي خطي فارسي تصحيح نسخه

، اقتباس و برگردان ندگي و  انديشة نظاميز )1360 (سلطانف. زاده، م قلي.آ.مبارز،ع ،م
  .. توس،، تهران2صديق، چ.م. ح
 ، 1 روزگار نو، شة، مجل»حيات، شعر، اخالق: نظامي«) 1941(] مينوي، مجتبي[م .  م

   .21-18ص 
، با مقدمه و تصحيح ديوان قصايد و غزليات )1338(نظامي گنجوي، الياس بن يوسف

  . فروغي، تهران،سعيد نفيسي
، به تصحيح حسن وحيد االسرار مخزن )1378 (___________________

  . قطره ،، تهران3دستگردي، به كوشش سعيد حميديان، چ
، به تصحيح  نظامي گنجويةكليات خمس) 1362 (___________________

  .رينز، تهران فر،  معيندكتر ةمد، با مقحسن وحيد دستگردي
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، 4، ش77-67، ص5، س3-2رمغان، ش، ا»حكيم نظامي گنجوي« )1303(نفيسي، سعيد
-520، ص 10-9 ص -310- 303، ص6، ش273-262، ص 5، ش 177- 155ص
  . 628-615، ص 12-11، ش 530

      ، » ايران از آغاز تا عصر حاضرتاريخي اجتماعينقد بر كتاب «) 1341 (________
  . 522-521ص ،  6 ش،5راهنماي كتاب، س 

   . ارمغان،، تهران1، چ گنجويةگنجين )1318 (  وحيد دستگردي، حسن
  .19-12، ص 1ش ،1، ارمغان،س»اعصار چهارگانة ادبي« )1298 (____________ 

  .10- 1ص ، 5ش ،1، ارمغان، س»يك شاعر فوق الطبيعه« )1298 (_____________
،  3، ش14 دانشكده ادبيات، س ة، مجل»گوهر نفيسي رفت«) 1345 (الدين همايي، جالل

  .  495- 493ص
  

  
  


