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۸۴-۷۳، ۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: پیاپی(۱، شمارۀ ۲۰، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

»واالوزاِنالّصنایعجامع«خان لودی از اقتباس شیرعلی
»الخیالمرآة«و نکاتی در تصحیح سیف جام هروی

مرادیشاهامید 

چکیده
های تحقیق در آثار ادبی، شناسایی منبع یـا منـابع احتمـالی ترین حوزهاز مهمیکی

کـه از جهـت روابـط بینـامتنی مهـم گونه تحقیقات ضـمن ایـناین. یک متن است
هایی که به مـتن مقصـد راه یافتـه اسـت نیـز مفیـد تواند در رفع نارساییاست، می

.باشد
خان لـودی بـا شیرعلیمرآة الخیالمقایسۀ بخشی از که شاملپژوهش حاضر 

ودی در تـدوین که لدهدنشان میاست،سیف جام هرویواالوزانجامع الّصنایع
. ه بـرده اسـتبهـرآن، از ببردجامع الّصنایعنامی از آنکه بیقسمتی از تذکرۀ خود، 

از آن، از یبخشـینکه روشن شـده بـود در تـدویپژوهش، تنها منبعینتا قبل از ا
یحًابود که مؤّلف آن، صـرکّشاف اصطالحات الفنوناستفاده شده، یعجامع الّصنا

سال قبـل از آن، ۵۶که لودی شود میمعلوم اکنون .برده استنام یعجامع الّصنااز 
در بخـش دیگـر ایـن .، بهـره بـرده اسـتجـامع الّصـنایعدر تدوین کتاب خود از 

، وبررسـیمـرآة الخیـالهای ، برخـی نارسـاییجامع الّصنایعبا تکیه بر ،پژوهش
. استآن اصالح شدههای ناصحیح ضبطشماری از

مرآة الخیالخان لودی، ، شیرعلیواالوزانجامع الّصنایعسیف جام هروی، تصحیح،: هاواژهکلید

۱۵/۵/۱۴۰۱: خ پذیرشتاری۳۰/۲/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت
دانشگاه فردوسی مشهداز آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسیانشد/o.shahmoradi1988@yahoo.com



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۷٤

مهمقّد. ۱
شـده، آنمهمی که در تحقیقات ادبی همواره مورد توّجه بوده و باعث پیشبرد مسائلیکی از 
ها عالوه بـر گونه پژوهشاین.های ادبی استمورداستفاده در متنمآخذشناسی و یافتن منبع
موجـب، باشـدتوانـد داشـتهچه تأثیراتی مییک متن پس از نگارش دهد که مینشانکه این
بـه(أها و خطاهای متن مقصـد و حّتـی گـاه مبـداز خالل آن بسیاری از نارساییکهشودمی

هـدف اصـلی ایـن . برطرف شود...) ح ودلیل نامضبوط بودن نسخ موجود، خطاهای مصّح
نویسـان ابتـدای سـدۀ ن لودی، از ادیبان و تذکرهخاشیرعلیدهدپژوهش این است که نشان 

اثـر بالغـی ، جـامع الّصـنایع، از مـرآة الخیـالدوازدهم، در بخشی از کتاب خود موسوم به 
بـه ایـن همچنـین .کرده استفراوانی اقتباس ببرد از آنکه نامی ، بدون اینهرویسیف جام

های تـوان برخـی از نابسـامانیمی،جامع الّصـنایعخواهد که با توّجه به متن پرداختهمسئله
.را برطرف کردمرآة الخیالیافته به متن چاپی راه

خـود، ضـمن ن الفنـواصـطالحاتکّشافبود که تهانوی، در تدوین شده روشن ترپیش
جـامع ثیرپـذیری از أتاسـت، در صـورتی کـه، از این متن بهـره بـرده جامع الّصنایعذکر نام 
حـداقل جامع الّصنایعنشان از مقبولیت و رواج کهرسدمیکّشافلیف أبه قبل از تالّصنایع

کّشـاف در]ق۱۱۵۸.د[تهـانوی «: فتـوحی نوشـتهمحمـود کـه ایـن. دارددر سدۀ دوازدهم 
به امیرخسرو دهلـوی نسـبت داده ) جامع الّصنایع(، این کتاب الفنوناصطالحات را اشتباهًا

ــل ( ــرز«ذی ــوحی () »ط ــیفت ــو، ؛۱۷۹: ۱۳۸۵، رودمعجن ــز هم ــاس )۱۳۷۹:۱۵۹نی براس
زیـرا تهـانوی آنچـه را ؛، صورت گرفته اسـتکّشافناصحیح از سخن تهانوی در یاستنباط

از مـتن » خسروانه«و طرز » طرز«ذیل  نوشته نه سخن خود او، بلکـه قـولی اسـت کـه عینـًا
در أ، تحت ت»طرز«او ذیل . نقل کرده استجامع الّصنایع آمـده ایعجامع الّصنثیر آنچه عینًا

، ُنه طرز شاعری و از جمله طـرز خسـروانه را )۲۴۹-۲۴۸: ۱۳۹۹سیف جام هروی، . نک(
جامعارجاع به متن » جامع الّصنایعکذا فی «و با عبارت هکه طرز امیرخسرو است، برشمرد

را جـامع الّصـنایع،له موجب شده که فتوحی تصّور کنـد کـه تهـانویئهمین مس. داده است
دو مـتن بـا یکـدیگر ،اینک برای روشن شدن مطلـب.دانسته استدهلوی نوشتۀ امیرخسرو 

: ندشومیمقایسه 



۷٥/...وسیف جام هروی»واالوزاِنالّصنایعجامع«خان لودی از اقتباس شیرعلی
لفنوناکّشاف اصطالحاتجامع الّصنایع

ــانی  ــن مب ــدا شــد... از تمهیــد ای ــه طــرز پی ... ُن
و این طرز خسرو شـاعران اسـت و ایـن :خسروانه

ــت ــع لطاف ــان اســت کــه جــامع جمی نظــم و١چن
ــوی کمــاالت ســخن باشــد و آنکــه خســرو . محت

والغفـران، نبشـته اسـت کـه ةالّرحمشاعران، علیه
: دانـش پـنج اسـت و ایـن چـون پـنج گـنج اســت

ـــــه« ـــــالنه«، »حکیمان ـــــقانه«، »فاض ، »عاش
و » حکیمانـــه«.»شـــاعرانه«، »طبعانـــهخوب«
ــه« ــت و » کامالن ــته اس ــی دانس ــالنه«یک و » فاض
» مدّققانه«و » محّققانه«یکی شمرده و » مترّسالنه«

» طبعانـهخوب«را » ندیمانـه«گفته و » اعرانهش«را 
ــاده ــام نه ــروی، (ن ــام ه ــیف ج -٢٤٧: ١٣٩٩س

٢٤٩(.

:خسروانه... و جمله طرزها نه طرزند : ... الطرز
و این طرز حضرت امیرخسرو دهلوی است و این 
جامع جمیع لطایف نظم و محتوی تمام کمـاالت 

و حضرت امیرخسـرو فرمـوده کـه ... سخن است
» حکیمانـه«: ت و آن چون پنج گنجدانش پنج اس

ــقانه«و » فاضــالنه«و  ــهخوب«، ٢»عاش و » طبعان
یکی دانسته » کامالنه«و » حکیمانه«[؛ »شاعرانه«

ـــت و  ـــالنه«اس ـــالنه«و » فاض ـــک ٣]»مترّس ی
ــــمرده ــــه«و ٤اندش ــــه«و » محّققان را » مدّققان

» طبعانـهخوب«را » ندیمانه«اند و گفته» شاعرانه«
تهـانوی، (جـامع الّصـنایعفـی کذا. اندنام نهاده
۱۸۶۲ :۲/۹۰۷(.

. کتابی است بالغی دارای چهار قسم که هر قسم نیز شامل دو باب اسـتجامع الّصنایع
تدوین شـده و ایـن )پسر فیروزشاه تغلق(خانمطالعۀ شخص فتحاز آنجا که این کتاب برای 

درگذشـته ق۷۷۶ولی قو بـه) ۱۳۸۵:۴۹۳عفیـف، (ق ۷۷۸شاهزاده در اوان جوانی و سال 
ایـن کتـاب بنابراین،)۱/۱۷۳: ۱۳۸۰؛ بداؤنی، ۱/۴۹۳: ۱۳۸۷هندوشاه استرآبادی، (است 

داشـتن مطالـب مربـوط بـه کتاب از جهت در بر. باید قبل از مرگ شاهزاده نوشته شده باشد
). ۱۷۷-۱۳۸۵:۱۶۰، رودمعجنـیفتـوحی . نک(شناسی بسیار تازگی دارد نقد ادبی و سبک

توانـد دارای قاّره، این مـتن میویژه در شبهبرای بررسی سیر تطّور بالغت فارسی، بههمچنین 
.باشدی فراوانارزش

ق در هنـد بـه ۱۱۰۲خان لودی است که تـالیف آن در سـال تالیف شیرعلیمرآة الخیال
معـانی نیـز گفتـه کـه گلچـیناین تـذکره، چنـان). ۲۸۵: ۱۳۹۷لودی، (انجام رسیده است 

.صحیح است»لطایف«اهرًاظ. ١
.جامععاشق؛ متن مطابق : کّشاف. ٢
.افزوده شدجامعز این قسمت افتاده است که اکّشافدر .٣
.اند؛ متن تصحیح قیاسیثمره: کّشاف. ٤



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۷٦

پـانزده شـاعره ۀ آنهـاشـاعر و از جملـ۱۳۱، در شرح حال )۲/۲۴۲: ۱۳۶۳نی، معاگلچین(
تـا ـرودکـیـ روزگـار تـرین اّیـام که تـذکرۀ شـاعران از قـدیمیاین متن عالوه بر این١.است

گیرد، شامل ابوابی نظیر علـم اخـالق، بیـان انـواع خـط، در برمیرا مؤّلفعصر شاعران هم
شـود کـه آن را تبـدیل بـه یـک نیـز می... اب، عـروض وموسیقی، بالغت، علـم تعبیـر خـو

نقـوی، .ک، نبرای اّطالع از مباحث این کتاب و شرح حال مؤّلف(دایرةالمعارف کرده است 
۱۳۴۳ :۲۲۰-۲۲۹.(

بحث و بررسی. ۲
گیرد؛ نخست، موارد مشابهت و اختالف دو بخش کّلی را در برمی،این بخش از پژوهش

یافته های راهبرخی از نابسامانی،سپسو گفته خواهد شدآة الخیالمرو جامع الّصنایعمیان 
.مورد بحث قرار خواهد گرفتجامع الّصنایع، با تکیه بر مرآة الخیالبه 

الّصنایعالخیال با جامعۀ مرآةمقایس. ١-٢
جز چند مـورد کتاب خود را، به» صنایع شعری و دقایق سخنوری«خان لودی بخش شیرعلی
ببرد، از این منبع جامع الّصنایعکه نامی از محدود که ذکر آن خواهد آمد، بدون اینمعدود و

ازلفــظ، و گــاهی خالصــۀ مطلبــی بــهثیرپــذیری گــاهی لفــظأایــن ت. اقتبــاس کــرده اســت
:شودذکر میذیًالاز این تشابهاتنمونه سه . استجامع الّصنایع

مرآة الخیالجامع الّصنایع
اســت کــه معــانی و لطــایف از آن : بـدیع و مختــرع

ــو  انگیختــۀ خــود پیــدا آرد و تشــبیهات و صــنایع ن
:انگیزد؛ مثاله

فلک جاللت تو وزن کرد با مه خویش
دـران آمـک گـای که تو بودی سببه پّله
راـوی تو بگوی چـران سـود گـر نبـاگ

...ان آمدـش بر آسمـتو بر زمینی و ماه
)۱۵۸-۱۵۷: ١٣٩٩سیف جام هروی، (

آن است کـه معـانی و لطـایف تـازه برانگیـزد و : یعبد
:تشبیهات و صنایع نو ایجاد نماید؛ مثال

فلک جالل تو را وزن کرد با مه خود
ران آمدـای که تو بودی سبک گبه پّله
راـران سوی تو بگوی چـر نبود گـاگ

تو بر زمینی و ماهش بر آسمان آمد
)٩٧: ۱۳۹۷دی، لو(

) ۲۵۲: ۱۳۸۵، رودمعجنـیفتـوحی(شاعر زن دانسته ۱۴شاعر و از جمله ۱۴۱فتوحی تعداد شعرای این تذکره را . ١
.معانی صحیح استکه بنابر احصای نگارنده همان گفتۀ گلچین



۷۷/...وسیف جام هروی»واالوزاِنالّصنایعجامع«خان لودی از اقتباس شیرعلی
:یا این مثال

مرآة الخیالجامع الّصنایع
چنان اسـت کـه الفـاظ را بـه دو و این صنعت : ترصیع

قسم آرد، جمله الفاظ قسم دوم را موافق قسم اّول، هم 
در عدد حروف و توافق حرکات و سکنات و قرینۀ آخر 

:در هر لفظ؛ مثاله
ای مصّور ز تو کمال وفا
١وی منّور ز تو جمال صفا

)۱۷۰: ١٣٩٩سیف جام هروی، (

را به دو قسم آورد و تمـام آن است که الفاظ :ترصیع
دوم، موافق قسم اّول باشد، هم در عـدد الفاظ قسم

حروف و هم در حرکات و سکنات، و در هـر لفـظ 
:رعایت قرینه کند، مثال

ای مصّور ز تــو کمـــال صفـا
وی منـّور ز تـــو جمــال وفـا

)١٠٠: ۱۳۹۷دی، لو(
:نیز این نمونهو

مرآة الخیالجامع الّصنایع
و این چنان است که ممدوح را بر وجهی مدح کند :استتباع

:مدحی دیگر خیزد؛ مثالهکه از آن مدح
اشست کاندر سایهذات تو اندر سخا ابری

له در آسایش استـفتنه جمیعالم از گرما
ذات ممدوح را در سخا به ابر تشبیه کرد و گفت ابری است 

دارد؛ پس از آن گرمای فتنه عالمی خالص که در سایۀ او از
حاصل شده و آن، آن مدحی که خوانده بود، مدحی دیگر

سیف (است که پناه عالمی است و سبب قلع ظالمان است
.)۱۶۳: ۱۳۹۹، جام هروی

چنان است که ممدوح را بر وجهی :استتباع
:مثال،مدح کند که از آن مّدعای دیگر خیزد

اشست کاندر سایهاندر سخا ابری٢ذات تو
له در آسایش استـفتنه جمیاز گرماعالم 

ذات ممدوح را تشبیه داده به ابری که صفتش 
سخاست، و در این معنی مّدعای دیگری 

ظالمم است و سبب قلِعآید که پناه عاَلبرمی
.)٩٨: ۱۳۹۷دی، لو(

ذیـل صـنعت (مـرآة٩٧و مقایسـۀ آن بـا صجـامع١٤٧-١٤٦ص. برای دیدن موارد بیشتر نـک
-١٥٨ص؛)»خیـال«ذیل صـنعت (مرآة٩٧و مقایسۀ آن با صجامع١٥٣ص؛ )»ذوالمعنیین«

١٦٣-١٦٢ص؛)»توجیـه/توجیـه واقعـه«ذیـل صـنعت (مرآة٩٧و مقایسۀ آن با صجامع١٥٩
و مقایسۀ آن بـا جامع١٦٤ص؛)»الّتعلیلحسن«ذیل صنعت (مرآة٩٨و مقایسۀ آن با صجامع
ذیـل (مـرآة١٠١و مقایسـۀ آن بـا صجـامع١٨٤ص؛)»اسـتخدام«ذیل صـنعت (مرآة٩٩ص

؛)»تضـمین«ذیـل صـنعت (مـرآة١٠١و مقایسـۀ آن بـا صجامع١٨٥ص؛)»اشتقاق«صنعت 

. اصالح شد) نسخۀ اساس کتاب(۸۴۵۳نسخۀ شاز ۱۲۶ضبط شده است که مطابق ص» وفا«اشتباه در متن چاپی به. ١
.صحیح است» ذات تو«که در ادامه گفته خواهد شد آمده اّما چنان» دولتت«در متن چاپی. ٢
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و جـامع١٨٧ص؛)»تقسیم مسلسـل«ذیل صنعت (مرآة١٠٢و مقایسۀ آن با صجامع١٨٦ص
).»الّطلبحسن«ذیل صنعت (مرآة١٠٢مقایسۀ آن با ص

، اثـر دیگـر سـیف مجموعۀ لطایفو جامع الّصنایعن با توّجه به تشابهات فراوانی که بی
، ممکن است این ابهام ایجاد شـود کـه )۷۶: ۱۳۹۸مرادی و دیگران، شاه.نک(جام، هست 

؛ باشدبهره برده مجموعۀ لطایفاز ،جامع الّصنایعجای خان بهشیرعلیاست احتمال داشته 
مـرآة در ... مختـرع، حسـن تعلیـل، اسـتتباع، اسـتخدام ودلیل اشتراک صنایعی مانند اّما به

تــوان مطمــئن بــود کــه ، مــیمجموعــۀ لطــایف، و نبــود آنهــا در جــامع الّصــنایعو الخیـال
از شیرعلی .مجموعۀ لطایفاست نه استفاده کردهجامع الّصنایعخان، قطعًا

که شودنیز بین آنها دیده مییهایتفاوتمعدود های فراوان این دو متن، در کنار مشابهت
» گـذاری صـنایعنام«و » هـاتعـاریف و مثـال«، »تعـاریف«، »هـامثال«ذیلآنها راتوانمی
.بندی کردطبقه

» مبالغـه«هایی اشاره کرد که لودی ذیـل صـنعت توان به مثال، میمثًال،هادر حوزۀ مثال
لـودی، (شـود دیـده نمینایعجـامع الّصـاز مجموع سـه مثـال او، دو مـورد در .آورده است

هایی که او ذیل هفت نـوع و یا از نمونه؛)۱۶۰: ۱۳۹۹سیف جام هروی، . قس؛ ۹۸: ۱۳۹۷
. قس؛ ۱۰۱-۱۰۰: ۱۳۹۷لودی، (شود دیده میجامعتنها یک مثال آن در ،استتشبیه آورده

). ۱۸۲-۱۸۱: ۱۳۹۹سیف جام هروی، 
آمـده متفـاوت جـامع الّصـنایعچه در با آن» حسن مقطع«نیز، تعریف » تعریف«در قسمت 

در بخـش ،عالوهبـه.)۱۸۷: ۱۳۹۹سـیف جـام هـروی، . قـس؛ ۹۹: ۱۳۹۷لودی، (است 
سـیف جـام . قس؛ ۱۰۳: ۱۳۹۷لودی، (ا یکدیگر اختالف دارند بنیز این دو منبع » موّشح«

که نگارنده به این دلیل کـه لـودی انـواعی ماننـد مشـّجر و مجّسـم و ) ۱۹۴: ۱۳۹۹هروی، 
ثیر أزند او ایـن صـنعت را تحـت تـبرشمرده، حدس می» موّشح«را ذیل صنعت ... مصّور و

دانسـته » از اصناف موّشـح«شمس قیس رازی نوشته که موارد مذکور، در آن المعجمکتاب 
).۴۰۵-۴۰۲: ۱۳۸۸شمس قیس، . قس؛ ۱۰۳: ۱۳۹۷لودی، (شده است 

و مثـال آن کـه از شـعر » التفـات«صـنعت ،عنوان نمونـه، به»تعریف و مثال«در بخش 
در  ). ۹۹: ۱۳۹۷لودی، (نباید باشد جامعطالب آملی انتخاب شده است طبیعتًا



۷۹/...وسیف جام هروی»واالوزاِنالّصنایعجامع«خان لودی از اقتباس شیرعلی
؛ گـذاری صـنایع نـام بـرددر نامجـامع الّصـنایعبا مرآة الخیالباید از تفاوت ،در پایان

آورده » ّذمالـیشـتبهمـدح بمـا«، جـامع الّصـنایع» ِنالّضـدیمحتمل«جای لودی بهچنانکه
اصــطالح،»تفریــع«، و در عــوِض)۱۶۵: ۱۳۹۹ســیف جــام هــروی، . قــسجــا؛ همــان(
، و )۱۶۵: ۱۳۹۹سـیف جـام هـروی، . قـس؛ ۹۹: ۱۳۹۷لـودی، (بردهرا به کار »اعتالق«

لـودی، (کـرده اسـت را انتخـاب»اسـتدالل«، جـامع» بالـّدلیِلاحتجاج«به جایهمچنین 
).۱۶۶: ۱۳۹۹سیف جام هروی، .قس؛ ۱۰۰: ۱۳۹۷

های مرآة الخیال با تکیه بر جامع الّصنایعبررسی برخی از ضبط. ۲-۲
،یکی از کارکردهای شناسایی منابع مورد استفادۀ مؤّلفـان در متـون کهـن،که گفته شدچنان

ادامـه،در.هایی است که ممکن است به متن مقصد راه یافته باشـدخطاها و افتادگیاصالِح
.د شدبررسی خواهجامع الّصنایعبا استفاده از مرآة الخیالبرخی از خطاهای 

:در مصراع اّول بیتـ
عالم از گرمای فتنه جمله در آسایش اسـتاشست کاندر سـایهدولتت اندر سخا ابری

)۹۸: ۱۳۹۷لودی، (

شـوداصـالح » ذات تـو«، بایـد بـه جامع الّصـنایعصحیح نیست و مطابق » دولتت«ضبط 
توضیحات خود لودی). ۱۶۳: ۱۳۹۹سیف جام هروی، . نک( ذیل ایـن بیـت، همـین اتفاقًا

).۹۸: ۱۳۹۷لودی، . نک(کند را تایید میجامعضبط 
کرده تقسیم» اغراق«و » ابلغ«، »تبلیغ«سه نوع هصنعت مبالغه را بمرآة الخیالمؤّلف ـ

نام دوم و سوم ) جاهمان(است  را » ابلـغ«مؤّلـف . صـحیح نیسـت) اغـراقابلغ و (که قطعًا
نـه عـادًة...«: گونه تعریف کرده استاین و » و آن چنان است کـه مـّدعا ممکـن بـود عقـًال

این جامعدر ). جاهمان(» آن چنان است که محال مطلق ذکر شود...«: گونهاینرا » اغراق«
که در جایی دیگـر گفتـه آمده است و چنان» غلو«و » اغراق«، »تبلیغ«صورت بندی بهتقسیم

از ، سیف جام این تقسیم)۷۵: ۱۳۹۸مرادی و دیگران، شاه(شده است  االیضاح بندی را عینًا
نبایـد صـحیح گـذاریبنابراین ایـن نـام. خطیب قزوینی اقتباس کرده استفی علوم البالغة

.نـک(اسـت » غلـو«نامیـده، در کتـب بالغـی دیگـر مصـداق » اغراق«و آنچه لودی باشد
؛ صـدیقی ۲۰۲-۲۰۱: ۱۳۸۴؛ حسینی نیشابوری، ۲۷۶-۲۷۵: ۲۰۰۲الخطیب القزوینی، 
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بندی مذکور است و بایـد نام نوع دوم تقسیم» اغراق«بنابراین ). ۱۷۹-۱۷۸: ۱۳۹۴جیویی، 
.آیدحساب مینیز نام نوع سوم آن به» غلو«آورده شود؛ و » ابلغ«جای به

:همچنین در بیت زیرـ 
اندور بدان گیری جهان الحرب خدعه گفتهسپاهت راست رسـتم چـاکرتهست دستان در 

)۹۹: ۱۳۹۷لودی، (
ضـبط ، صحیح نیسـت و آیدبرمیکه از معنای بیت نیز در مصراع اّول، چنان» راست«ضبط 

).۱۶۴: ۱۳۹۹سیف جام هروی، . نک(درست استجامع الّصنایعدر » زانست«
:در بیت زیرـ 

ــان راام مرجــان رادیــدهتــا همچــو لــب تــو  ــر ج ــو م ــدای ت ــنم ف ــه ک خــواهم ک
)۱۰۰: ۱۳۹۷لودی، (

در مصراع دوم، ارتباط منطقی دو مصراع و زیبـایی نهفتـه در بیـت را زایـل کـرده » تو«ضبط 
، )سـرخی:شـبهوجه(ام از زمانی که مرجان را چون لب تو دیده«: گویدزیرا شاعر می،است
ضـبط بنـابراین،! که جانم را فدای تـو کـنمنه این» کنم) مرجان(خواهم جانم را فدای او می

سـیف جـام (اسـت آمده» او«در مصراع دوم، » تو«جای است که بهصحیح جامع الّصنایع
).۱۷۱: ۱۳۹۹هروی، 

:در مثال زیرـ 
ـــو را دولـــت داد ـــه خداونـــد ت ـــی ک ــانآن ــو جه ــدل ت ــرت ع ــاهجانپرور و قه ک
ـــده و شـــاهالف کــرم و ســخا تــو را شــاید از آنــک محـــروم نگـــردد ز درت بن

)۱۰۳: ۱۳۹۷لودی، (
ای آنکه خدا داد تو را دولت «: به این شکل نقل شده استجامع الّصنایعمصراع نخست در 

، و اتمام ـ رباعیـ با توّجه به وزن این شعر ). ۱۹۴: ۱۳۹۹سیف جام هروی، (» و جاه
شود که این دو بیت درواقع رباعی بوده ولی با این ضبط سخن در همین دو بیت، روشن می

، قافیۀ مصراع اّول از بین رفته و لذا از شکل رباعی خارج شده است؛ بنابر آنچه گفته مرآة
.استجامع الّصنایعشد، ضبط صحیح همان ضبط 

، »تجنـیس«، ذیل صـنعت مرآة الخیال۹و ۸بعد از سطر ۱۰۰که در صفحۀ دیگر اینـ 



۸۱/...وسیف جام هروی»واالوزاِنالّصنایعجامع«خان لودی از اقتباس شیرعلی
سطر یا سطوری افتاده است که برای روشن شدن موضوع به مقایسۀ جامعآن با متن احتماًال

: مپردازیمی
مرآة الخیالجامع الّصنایع

عینه ظی آرد چنانکه در صورت بهن است که لفآ: تجنیس
: باشد و به معنی مختلف، و این بر چند وجه است

و این صنعت چنان است که لفظی مقابل : بسیطنوع اّول 
: لفظی آرد و این دو طریق یافته شده است

و این چنان است که هر دو لفظ در عدد حروف : بسیط متّفق
....و کتابت و نقط و حرکت مّتفق باشند، مثاله

و آن چنان است که در همه ارکان مّتفق : بسیط مختلفدوم 
....مثالهباشند، جز در حرکت؛ 

و آن صنعت چنان است که مقابل لفظی : مرکب تامنوع دوم 
حروف آرد که در او حروف بسیار باشد دو و یا سه لفظ اندک
: تا برابر از آن لفظ شوند و آن نیز بر دو نوع است

و آن چنان است که در همه ارکان متّفق : فقمرکب تام مّتاّول 
:باشند؛ مثاله

ان راــام مرجو لب تو دیدهـتا همچ
...خواهم که فدای او کنم مر جان را

ای گونه: و آن بر دو گونه یافته آمد: مرکب تام مختلفدوم 
:مثاله؛ارکان متفق باشد جز در حرکتهدر هم

زارتـو گلــراق رخ چـــاز ف
...١عاشق خسته زیر ِگل زارت

)۱۷۲-۱۷۱: ۱۳۹۹سیف جام هروی، (

آن است که لفظی در صورت موافق : تجنیس
: و این چند نوع است. و در معنی مغایر ُبَود

در همۀ ارکان که٣مرّکب تام٢بسیطیکی 
:مّتفق باشند، مثال

دهـتا همچ ام مرجــان راو لب تو دـی
جان راکنم مر(!) خواهم که فدای تو 

که در همۀ ارکان مّتفق تام مختلفمرکبدوم 
:بعضی از حروف، مثالباشند جز حرکت یا 

از فـراق رخ چـون گلزارت
عاشق خسته زیر ِگل زارت

)١٠٠: ١٣٩٧لودی، (

آمده که با توّجه به صنعت مورد نظر صحیح نیست؛ این مسئله نشان از این امر دارد » ِگل زارست«در اصل کتاب . ۱
اصـالح برخـی ، در جهت )تردلیل دسترسی مؤّلف آن به نسخی مضبوطبه(توان از متن مقصد که حّتی گاهی می
.نیز بهره بردأاشکاالت متن مبد

های آنها و تعاریف و مثال) مّتفق و مختلف(جمله یا جمالتی که حاوی انواع بسیط بسیط، روشن است که بعد از . ٢
شـد و و نیز تعریف مرّکب تام بوده ساقط شده است وگرنه بسیط که مجّزا از مرّکب تـام اسـت، بـه آن اضـافه نمی

مرّکب تام درنمیصورت متنابه .آمدقض بسیِط
.است که در ستون سمت راست مشهود استجامع الّصنایعدر » مّتفقتاممرّکب «منظور . ٣
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نیز تمام توضیحات مربوط به این صنعت ساقط » براعت استهالل«عالوه در صنعت بهـ 
مربوط به صنعتلخیالامرآةدر » براعت استهالل«شده است؛ آنچه ذیل صنعت  آمده تمامًا

:است که در جدول زیر نشان داده خواهد شد» حسن مطلع«دیگری موسوم به 
مرآة الخیالجامع الّصنایع

در آغاز اشعار و قصاید و آن است که : المطلعحسن
ۀ منشآت الفاظ فصیح و جزیل و معانی بـدیع و جمل

مناسب حال و مشیر بـر تفائـل لخیـر در مطلـع آرد؛
:مثاله

از چرخ برآردهر روز که خورشید سر 
ح دگر آردـژدۀ فتــه مـرت شـدر حض

)۱۸۷: ۱۳۹۹سیف جام هروی، (

اّول آن است که شاعر جهد کند تـا : براعت استهالل
بیت قصیدۀ مدحت، مطبوع و مصنوع بود بـا الفـاظ 
لطیف و حسن معنی، و از کلماتی کـه بـه فـال نیـک 

احتراز واجب داند و چنان انشـا کنـد کـه بـه ،نباشد
:سمع سامع نشاط و راحت رساند، مثال

ارغنونای غریو کوس در گوش تو بانگ 
١گونفیروزهفام از َگرد نعلت گنبد چرخ

مطلـع  اّما متاّخرین، حسـن مطلـع را بـر بیـت ثـانِی
.)۹۹: ۱۳۹۷لودی، (٢)؟(اطالق کنند 

:از بیتبعد» التفات«همچنین ذیل صنعت ـ 
ــه آهنــگ ــازه کــن آنگــاه ب بیتـــی دو بخـــوان از غـــزل منتخـــب مـــاطالــب نفســی ت

)۹۹: ۱۳۹۷لودی، (
حداقل یک صنعت و توضیحات آن ساقط شده و عّلت آن نیز این است که مثال دومی که 

: مؤّلف ذیل این صنعت آورده است
ـــی ـــواب م ـــه خ ـــا ب ـــویی ی ـــن ت ــــیبینمای ــــاب م ــــب آفت ــــه ش ــــا ب بینم،ی

ایـن بیـت از . »العـارفتجاهـل«بلکه مثالی است برای صـنعت ،ندارد» التفات«ربطی به 
امیرخسرو دهلوی است و عّلت سرایش آن ماجرای مالقات خسرو با شمس دبیر، از شاعران 

سـیف جـام (جـامع الّصـنایعکه شرح ماجرای آن و این بیت عالوه بر ، بودهقاّرهبرجستۀ شبه

.، بیت نیز مصّرع آورده شده استاستکه صنعت حسن مطلع دلیل اینکه مشهود است بهچنان. ١
پیش از این جمله، مطلبـی از . ظ«: نوشته استمصّحح در یادداشتی که مربوط به این سطر در پایان کتاب دارد، . ٢

مصـّحح ). ۲۹۵: ۱۳۹۷لـودی، (» را به کار برده است"حسن مطلع"که اصطالح است، با توّجه به اینقلم افتاده
متوّجه این نکته نبوده که توضیح تمام بخش براعت استهالل ربطی به این صنعت ندارد و هرآنچه در اینجا آمـده، 

مربوط به صنعت که گفته شد،چنان .است»المطلعحسن«تمامًا



۸۳/...وسیف جام هروی»واالوزاِنالّصنایعجامع«خان لودی از اقتباس شیرعلی
، نیز آمده است؛ بنابراین با تکیـه بـر )ر۲۱۶گ(مجموعۀ لطایف، در)۱۶۶: ۱۳۹۹هروی، 
.دارد، این قسمت را باید اصالح کردمرآةو میزان اشتراکی که این متن با جامع

نتیجه. ۳
سـیف جـام کـه اسـتکتب بالغـتترین و کهنترین ، یکی از مهمواالوزانجامع الّصنایع

طور که از منـابع بالغـی پـیش از این اثر همان. استکردهلیف أتآن را در سدۀ هشتم هروی 
ر متـاّث... خطیب قزوینی واالیضاح فی علوم البالغةرشید وطواط، الّسحرحدایقخود مانند 

بـر جـامع الّصـنایعثیر أتـاکنون تـ. ثیر گذاشته استأتنیز بوده، بر برخی از آثار پس از خود 
اّما در این پژوهش ثابت شد ،انوی، روشن بودبا توّجه به گفتۀ تهالفنونکّشاف اصطالحات

صنایع شـعری و دقـایق «خان لودی نیز در تالیف بخش شیرعلیسال قبل از تهانوی، ۵۶که 
در تمـام صـنایع، تعـاریف و ،، به اسـتثنای مـواردی معـدودمرآة الخیال» سخنورِی تقریبـًا

همچنـین.لفـظ اسـتبـهلفظشکلبهگاهی این اقتباس است؛ها، از این متن بهره برده مثال
های متن مقصـد را بـا از نارساییشماریتوان، که با شناسایی منابع آثار ادبی میمعلوم شد

بر مبنای همین دیدگاه، در بخشی از ایـن مقالـه . برطرف کرد،تکیه بر مآخذ مورد استفادۀ آن
جـامع الّصـنایعع بـهارجـابا مرآة الخیالهای ناصحیح متن ها و نیز ضبطبرخی از افتادگی

.اصالح شد

منابع
تصحیح مولوی احمـدعلی صـاحب، .التواریخمنتخب).۱۳۸۰(بداؤنی، عبدالقادر بن ملوکشاه ـ 

.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران.سبحانی. به کوشش توفیق ه
بـه تصـحیح مولـوی محّمـد .الفنونکّشاف اصطالحات).م۱۸۶۲(تهانوی، محمدعلی بن علی ـ 

.وجیه، مولوی عبدالحق و مولوی غالم قادر، به کوشـش اویـس اشـپرنگر و کاپیتـان ناسـولیس
.نابی: کلکته

مصـّحح رحـیم مسـلمانیان .الّصـنایعبـدایع).۱۳۸۴(حسینی نیشابوری، عطاءالّله بن محمـود ـ 
.بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار: تهران.قبادیانی



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۸٤

المعانی و البیـان و ،البالغةاإلیضاح فی علوم).م۲۰۰۲(الّدین محّمد الخطیب القزوینی، جاللـ 
.العلمیةالکتبدار: بیروت.الّدینابراهیم شمس:محّقق.البدیع

کتابخانـۀ ۸۴۵۳شمارۀ نسخۀ خطی .واالوزانجامع الّصنایع.)ق۷۷۸تألیف (سیف جام هروی ـ 
. مرکزی دانشگاه تهران، تاریخ کتابت نامعلوم

بنیاد انتشارات : تهران.نژادتصحیح زینب صادقی.واالوزانجامع الّصنایع).۱۳۹۹(ــــــــــــ ــ
.دکتر محمود افشار با همکاری انتشارات سخنموقوفات 
Or. 4110نسخۀ خطی شـمارۀ .مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف.)ق۸۰۴تالیف (ـ ـــــــــــــ

. ، تاریخ کتابت نامعلوم)بریتیش الیبریری(بریتانیا کتابخانۀ
نقد و بررسی مباحـث بالغـی «).۱۳۹۸(، محمدجعفر یاحقی و عارف نوشاهیمرادی، امیدشاهـ 

.۸۲-۶۹:)۲۸پیاپی (۳، ش۱۱، سفنون ادبی.»در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف
به تصـحیح محّمـد بـن .العجمالمعجم فی معاییر اشعار).۱۳۸۸(شمس قیس، محّمد بن قیس ـ 

.و تصحیح مجّدد مـدّرس رضـوی، و تصـحیح مجـّدد سـیروس شمیسـا،عبدالوهاب قزوینی
.علم: تهران

مقّدمـه، بـا .البـدایعالّصنایع فی علـوممجمع).۱۳۹۴(صدیقی جیویی، احمد بن محّمدصالح ـ 
.اردهالسفیر: تهران.تصحیح و تعلیقات محّمد خشکاب

.اساطیر: تهران.به تصحیح والیت حسین.تاریخ فیروزشاهی).۱۳۸۵(عفیف، شمس سراج ـ 
.سخن: تهران.نقد ادبی در سبک هندی).۱۳۸۵(فتوحی رودمعجنی، محمود ـ 

.نشر روزگار: تهران.نقد خیال).۱۳۷۹(ـ ـــــــــــــ
.سنائیکتابخانۀ : تهران.های فارسیتاریخ تذکره).۱۳۶۳(معانی، احمد گلچینـ 
به اهتمام حمیـد حسـنی، بـا همکـاری بهـروز .مرآة الخیالتذکرۀ).۱۳۹۷(خان لودی، شیرعلیـ 

.روزنه: تهران.صفرزاده
.علمی: تهران.نویسی فارسی در هند و پاکستانتذکره).۱۳۴۳(علیرضا نقوی، سّیدـ 
تصحیح، تعلیق، توضـیح و اضـافات با .تاریخ فرشته).۱۳۸۷(هندوشاه استرآبادی، محّمدقاسم ـ 

.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران.محّمدرضا نصیری
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