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بررسی اشعار سعدی و امیرخسرو دهلوی در دیوان جهانملک خاتون
و معرفی اشعار نویافتۀ او
محسن شریفی صحی
دکتر در زبان و ادب فارسی

چکیده
دلیل ثبت یکسااان شاایر یا اشاایار در دی ان دو شاااار ام ما یا خطا کاتبان یا
رون ی سی یک شاار از دیگر ا ست .م صادیق این دو در دی ان جهانملک خات ن
وج د دارد 21.رباای م شترک با سید در دی ان جهان م ج د ا ست که ارتباطی با
بحث تتبیات یا ساارتات ندارد و دخالت مالکد دسااتن یسد ش  763پاریس و اهمالد
مصححان دی اند چاپی جهان اامل این خلط اشیار ب دهاند.
از سااا

دیگر جهانملک خات ن شااااار مدلاد اسااات و همان ط ر که از ان ر

سید

خ اج سلمان ساوجی حافظ جالل اضد و دیگران مصاریع و ابیاتی را در

شیر خ یش –ام ما بییادکرد نام ایشان که شرط اصلی ت ضمین است -ذکر کرده
به اشیار خسرو دهل

نیز االتها وافر داشته است .چنان که از تتبیات و از خسرو

بر میآید تدلید از این شاار در اشیار جهان مشه د است؛ اما االوه بر امر تتبع تدلید
و استدبال از شیر خسرو که در بسیار از اشیار جهان تابل مشاهده است  15غزل از
خساارو نیز اینا در جمع اشاایار جهانملک مشاااهده میگردد که ظنا ساارتت ادبی و
رون یسی این اشیار میرود.
همچنین در این جسااتار اشاایار و ابیاتی تازه از جهان بیش از  110شاایر در غزل و
رباای) که در نس ا ا اساااح مصااححان نب ده و در نس ا ا چاپی دی ان و نیز به ثبت
نرسیده میرفی خ اهد شد.

کلیدواژگان :جهانملک خات ن امیرخسرو دهل
تاریخ ارسال1399/09/24

سید

سرتت ادبی اشیار ن یافته.

تاریخ پذیرش1399/12/25:

E-mail: Mohsen.sharifi66@yahoo.com
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مقدمه
چند نس ا دستن یس از اشیار جهانملک خات ن در دسترح محددان ب ده و اولین بار سیید نفیسی
اداا چاپ دی ان جهان را با بهرهمند از سه نس ه داشته است؛ چنانکه در مدالا «حافظ و
جهانملک خات ن» گفته« :من در نظر دارم دی ان این شاار زبردست را که در ترن هفتم [صح :هشتم]
میزیسته ...پس از مدابلا این سه مجم اه و آنچه از اشیار و در سفینهها یافتهام چاپ کنم» نفیسی
 .)211 :1363نسخ م رداشارۀ و به شرح زیر است:
 -1نس ا ش  763کتابخانا ملی پاریس
 -2نس ا ش  1102کتابخانا ملی پاریس
 -3گزیده ا متأخر از اشیار جهان که در اختیار ادوارد براون ب ده

است1.

این س ن نفیسی مرب ط به اواسط دها  40شمسی است؛ چنانکه همسر و

پریمرز نفیسی

دربارۀ نس ا ش  763پاریس ندل کرده که« :در سالها  1966و  67مسیحی که شادروان نفیسی در
پاریس اتامت داشت به خص صیات یک نس ا خطی فارسی ارزنده [یینی دستن یس ش  ]763که
در کتابخانا ملی پاریس است پی برده ب د و اغلب با مستشرق و ایرانشناح بزرگ فرانس
پروفس ر هانر ماسه دربارۀ ن شتهجات و ریزهکار ها آن با یکدیگر تبادل نظر میکردند»
نفیسی .)137 :1351
اما سیید نفیسی در امر بابرکت خ یش مجال تصحیح و چاپ اشیار جهان را پیدا نکرد؛ پس از
و پروین دولتآباد در س دا تصحیح و چاپ اشیار جهان نسخ سهگانه را که با کمک خان ادۀ
نفیسی به دست آورده ب د م رد تحدیق و بررسی ترار داد و در مدالها به میرفی دتیق این نسخ
پرداخت و نم نها از اشیار جهان را نیز به همراه تتبیات و از حافظ و سید ذکر کرد رک
دولتآباد

)417 :1371؛ اما ب ت با او نیز همراه نب د و پیش از چاپ دی ان جهان درگذشت.

درنهایت این دی ان در سال  1374با تصحیحد نهچندان دلچسبد پ راندخت کاشانی راد و کامل
احمدپ ر که حتی فهرست اشیار ندارد به چاپ رسید .مصححان نس ا ش  763پاریس را اساح
کار خ یش ترار دادند؛ اما نشانی از جنگها و مجم اهها شیر

بهویژه نس ا ش  1102پاریس

که دولتآباد بهدتت آن را میرفی کرده و اشیار از آن نیز ندل کرده ب د در تصحیح ایشان

نیست .برخی از اشیار ندلشده از این دستن یس که در مدالا دولتآباد آمده در چاپ دی ان
جهان مشاهده نمیش د که برخی از آنها را ج اد بشر در مدالها که ن یافتهها شیر جهان را
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نشان داده آمده است .چنانکه غزلها  :بگذشت بتا درد من از حد نهایت /...تا چند چنین بی دل
و بی یار ت ان گشت ...و :دید که دگر مردمک دیده چها کرد ...را دولتآباد در نس ا ش 1102
دیده و در مدالا خ یش آورده اما م رد ااتنا مصححان دی ان چاپی جهان واتع نگشته است رک.
دولتآباد

 438 :1371و  .)439چند سال بید این اشیار را بشر به همراه چندین غزل دیگر در
.)1388

تالب مدالها میرفی نم ده است رک .بشر

 21رباعی مشترکِ جهانملک خاتون و سعدی (خطای مصححان و مالک نسخه)
در دی ان چاپی جهانملک خات ن تیداد  21رباای به ثبت رسیده است که در دی ان سید
همشهر و

نیز به چشم میخ رد .از ترائن نس هشناسی چنین برمیآید که انتساب آنها به سید
م ج د است؛ ازجمله نس ام رخ 734ق

تطیی است .این رباایات در دواوین تدیم سید

کتابخاناچستربیتی که تمام رباایات را در خ د جا داده است؛ رباای دوم نیز در نس ا م رخ
721ق مجلس مشاهده میش د؛ مطالع رباایات م ردنظر به شرح زیر است:
 -1اشاق به درگهت اسیرند بیا

بدخ یی ت بر ت نگیرند بیا

جهانملک خات ن 519 :1374؛ سید
 -2تدبیر و ص اب از دل خ ش باید جست
جهانملک خات ن 520 :1374؛ سید

519 :1380؛ سید

734ق :حاشیا 318آ)

سرمایا اافیت کفاف است ن ست

879 :1380؛ سید

721ق ش 415 :2569؛ سید
734ق327:ب)

 -3تا یک سر م

از ت هستی باتی است

اندیشا کار بتپرستی باتی است

جهانملک خات ن 524 :1374؛ سید
 -4کس اهد وفا چنانکه پروانا خرد

با دوست به پایان نشنیدیم که برد

جهانملک خات ن 528 :1374؛ سید
 -5آن دوست که آرام دل ما باشد

693 :1380؛ سید

734ق323:آ)

نارنج زن دان ت در مشتم ب د

جهانملک خات ن 532 :1374؛ سید
 -7گر الیق خدمتم ندانی بر خ یش

692 :1380؛ سید

734ق327:آ)

گ یند که زشت است بهل تا باشد

جهانملک خات ن 530 :1374؛ سید
 -6من دوش تضا یار و تدر پشتم ب د

879 :1380؛ سید

734ق327:آ)

697 :1380؛ سید

734ق326:ب)

تا بندگیت کنم به جان و سر خ یش

جهانملک خات ن 537 :1374؛ سید

699 :1380؛ سید

734ق326:ب)
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 -8خ رشیدرخا من به کمند ت دَرَم

گر سیم و زرم خ اهی و گر جان و سرم

جهانملک خات ن 524 :1374؛ سید
 -9شبها دراز بیشتر بیدارم

نزدیک سحر رو به بالین آرم

جهانملک خات ن 541 :1374؛ سید
 -10آن دوست که دیدنش بیاراید چشم

-15روز دو سه شد که بنده نن اختها
 -16از بس که بیازرد دل دشمن و دوست

691 :1380؛ سید

734ق326:ب)

تا ص رت حال دردمندان بینی

جهانملک خات ن 556 :1374؛ سید

706 :1380؛ سید

734ق326:آ)

چندان که نظر میکنمت خ بتر

جهانملک خات ن 554 :1374؛ سید

705 :1380؛ سید

734ق326:ب)

دزد بگرفتند به صد حیلهگر

جهانملک خات ن 554 :1374؛ سید
 -20ماها همه شیرینی و لطف و نمکی

884 :1380؛ سید

734ق327:ب)

گ یی به گناه مسخ کردندش پ ست

جهانملک خات ن 523 :1374؛ سید

 -19گ یند که دوش شحنگان تتر

704 :1380؛ سید

734ق327:ب)

اندیشه به ذکر و نپرداختها

جهانملک خات ن 553 :1374؛ سید

 -18هر روز به شی ها و لطف دگر

884 :1380؛ سید

734ق326:آ)

گرینده چ ابر ن بهارم دیده

جهانملک خات ن 551 :1374؛ سید

 -17ا مایا درمان نفسی ننشینی

702 :1380؛ سید

734ق326:ب)

حق دشمن خ د مکن به آزار کسان

جهانملک خات ن 547 :1374؛ سید
 -14ا بی رخ ت چ اللهزارم دیده

701 :1380؛ سید

734ق323:آ)

آسایش جان در تدمت میبینم

جهانملک خات ن 545 :1374؛ سید
-13با زندهدالن نشین و صاحبنفسان

700 :1380؛ سید

734ق327:ب)

ص فی ش م و گ ش به منکر نکنم

جهانملک خات ن 545 :1374؛ سید
-12میآیی و لطف و کرمت میبینم

700 :1380؛ سید

734ق325:ب)

بی دیدنش از گریه نیاساید چشم

جهانملک خات ن 543 :1374؛ سید
 -11گفتم که دگر چشم به دلبر نکنم

700 :1380؛ سید

734ق327:آ)

885 :1380؛ سید

734ق326:آ)

نه ماه زمین که آفتاب فلکی

جهانملک خات ن 555 :1374؛ سید

705 :1380؛ سید

734ق326:آ)
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تا ب د که نهیم لب بر آن لب حالی
705 :1380؛ سید

734ق325:ب)

در م اتع اینچنینی که ثبت یکسان شیر یا اشیار در دی ان دو شاار را شاهدیم دو احتمال
وج د دارد:
 -1خطا کاتبان که شیر شاار را خ استه یا ناخ استه وارد دی ان شاار دیگر میکنند.
 -2سرتت و رون یسی شاار از شاار دیگر.
با انایت به ترائن نس هشناسی میدانیم که رباایات باال از سید است و به نح

وارد دی ان

جهان شده است؛ زیرا اگر ت لد جهانملک را بید از سال 726ق بدانیم که مسی د اینج پدرد جهان)
متصد فارح و اراق شد و امیر غیاثالدین وزیر دختر خ د را به زنی به و داد نطنز
 )142آنگاه با وج د اشیار مذک ر در نس ا م رخ 734ق دی ان سید

:1383

شک و شبهها در ادم

انتساب این اشیار به جهان باتی ن اهد ماند.

با آنچه در پی خ اهد آمد مش ص خ اهد شد که این یکسانی ریشه در خطا مصححان دی ان
جهانملک خات ن دارد که به شکلی مبتدیانه و با بیدتتی تیداد  21رباای از سید را وارد دی ان
جهان کردهاند .این رباایات در اصل در نس ا ش  763پاریس که دستن یس اساح مصححان
دی ان جهانملک خات ن ب ده م ج د نیست؛ لیکن یکی از صاحبان بیذوق این دستن یس 22
رباای از سید را در جاها خالی این نس ا نفیس و به دنبال اشیار جهان ذیل «و له») افزوده و
مصححان نیز بی آنکه مت جه تمایز فاحش دو خطد متفاوت در کتابت اشیار بش ند رباایات م ردنظر
را بهجز ربااید :مجن ن اگر احتمال لیلی نکند )...وارد چاپد دی ان جهان کردهاند؛ چنانکه در زیر
میل م است:
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جهانملک خات ن ش :2برگ )308
اشتباه فاحش دیگر نیز در این تصحیح وج د دارد؛ در ب ش مدطیاتد نس ا ش  14 763تطیه
م ج د است؛ درحالیکه مصححان  12تطیه را در دی ان چاپی جهان منتشر کردهاند .دو تطیها
که به مصححان رخ نشان نداده به شرح زیر است:
به ادل گفتم اگر فرصتم مجال بب شد
ج اب داد که این م تصر چگ نه ت ان ب د

نثار روضه کنم جان به بزم خسرو ایران
چه وتع پا ملخ را به بارگاه سلیمان

و له
اینچنین محب ح و مجروح از جفا روزگار
بلبلی ناکرده بیجرمی اسیر خار هجر

تا به کی باشم به دست ن کران شرمزن
شرمش از کس مینیاید آخر این بیشرم زن
جهانملک خات ن ش :2برگ  304و .)305

همین تطیات در نس ا  1102نیز مشاهده میش د برگ  52و .)53
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اما غفلت مصححان به همین نکات گفتهشده ختم نمیش د؛ از ایشان در ندل اشیارد جهان اشتباهد
بزرگ دیگر نیز سر زده است که بااث شده م اطبان دی ان و لطف س ن او در ب ش رباایات
را درک نکنند؛ زیرا مصححان درنیافتهاند که جهان در سرایش رباایات خ یش فهرستبند و
تب یب م ض ای-واژگانی را لحاظ کرده است؛ یینی مثال  20رباای را با التزام به مضم ن یا واژها
خاص سروده است بدون اینکه بهلحاظ تافیه ارتباطی با هم داشته باشند؛ بلکه ارتباط آنها در
بهکارگیر همان واژۀ خاص یا م ض ع خاص در چند رباای مت الی است؛ چنانکه این ن ع
تدسیمبند در م نساالحرار نیز مشاهده میش د و جاجرمی رباایاتی که دارا م ض اات خاص
هستند چ ن وصف شراب گل شمع تد میش ق دل خال و ...را به شکل مت الی و در بابی مجزا
از رباایات دیگر جمعآور کرده است جاجرمی  1337ج .)1024 -842 :2مصححان با بیت جهی
به این م ض ع مهم با بههمری تن نظم طبییی رباایات و چینش آنها بر اساح حروف الفبا شیر
جهان را تباه ساختهاند .مثال  38رباای را در حمد و ثنا الهی و  62رباای را با بهکارگیر واژه
«گل» و نزدیک به  170رباای را در دو م ضع) با التزام واژۀ «دل» سروده است و تمام این رباایات
را به شکل مت الی در دی ان دستن یس خ یش ثبت کرده است .درحالیکه این رباایات در نس ا
چاپی به دلیل ترتیب الفبایی از هم دور افتادهاند و ارتباطی میان آنها مشاهده ن اهد شد.

جهانملک خات ن ش :2برگ )315
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اشعار و ابیات جدید و نویافته از جهانملک خاتون
یادآور د دو نکته حائز اهمیت است؛ چنانکه پیشتر گفتم بشر
از چند جنگ شیر

غزلیاتی از جهان را با بهرهمند

میرفی کرده که در دی ان چاپی جهان وج د ندارد؛ اغلب این غزلیات در

نس ا  1102نیز م ج د است .اخیرا نیز چند شیر از جهان در مجم اا لطایف و سفینا ظرایف میرفی
شده است رک .شاهمراد و دیگران .)1399 :طبق آنچه در ب ش اول مداله آمد مصححان دو
تطیه از مدطیات جهان را در نس ا  763پاریس ندیده و منتشر نکردهاند .نگارنده این دو شیر را با
انایت به بحثها مرب ط به اشکاالت تصحیح مصححان در همان ب ش اول آورده است .اما با
بررسی نس ا ش  1102پاریس و جنگ ش  1425پاریس متیلق به سدۀ نهم هجر ) میل م میش د
که همچنان اشیار منس ب به جهان منتشر نشده و کسی به میرفی آنها نپرداخته است .این اشیار
به شرح زیر است:
 -1برگ  7غزلی 5بیتی بدون ت لص:
آن کمان ابرو که تیر غمزه بر جان میزند

چشم ش خش بر دلم ناوک ز مژگان میزند

 -2برگ  7غزلی 8بیتی بدون ت لص:
ا کرده مرا ز دل فرام ش

آورده کسی دگر در آغ ش

شبیه به مطلع باال در دی ان جهان به چشم میخ رد و نسبت آن را به جهان تد یت میکند:
چرا کرد مرا از دل فرام ش

گرفتی دیگر جز من در آغ ش
جهانملک خات ن ش)306 :1

غزل مذک ر در جنگ ش  3432کتابخانا اسااید افند نیز به نام جهان آمده اساات 821ق
.)162
 -3برگ  28غزلی 7بیتی با ت لص:
نصیب دشمنم بادا چنان اید

نپندارم چنین اید که کس دید

 -4برگ  31غزلی 10بیتی با ت لص:
به جان آمد دلم از ج ر دلدار

غمم افزون شد از اندوه غم ار

 -5برگ  39غزلی 7بیتی با ت لص:
جانا ت دوش همدم و یار که ب دها

تا وتت صبحدم به کنار که ب دها

در دی ان  /...شریفی
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دو بیت اول از این غزل در جنگ ش  1425پاریس آمده است و فرانسیس ریشارد آن را رباای
دانسته است! ریشارد .)55 :1372
در این جنگ ارزشمند اشیار از شااران م تلف تا سدۀ نهم آمده است و ریشارد اشیار
جهانملک را تش یص نداده و به دلیل ثبت آن در کنار اشیار سلمان ساوجی و نیز شباهت
اشیار این دو به همدیگر تمام اشیار را از سلمان دانسته است .در این مجم اه نه غزل از
جهان م ج د است که برخی ناتصاند؛ یک رباای آن نیز جدید است و در دی ان چاپی
م ج د نیست رک .نس ا ش 148 :1425آ)
 -6برگ  44غزلی 9بیتی با ت لص:
ا صبا حال من دلشده با یار بگ

ش ر این بلبل ش ریده به گلزار بگ

دو غزلد شبیه به غزل باال در دی ان جهان مشاهده میش د؛ چنانکه نسبت این سه غزل با هم
بسیار بدیهی است رک .جهانملک خات ن ش.)439 :1
 -7برگ  48غزلی 9بیتی با ت لص:
میل او بر جفاست چت ان کرد

دلبرم بیوفاست چت ان کرد

این غزل در ب ش اشیار مشترک جهان و خسرو بررسی و میل م شد که متیلق به خسرو دهل
است رک .ش .)15
 -8برگ  28و  29غزلی با  5بیت که در جنگ ش  1425با  6بیت همراه با ت لص به ثبت
رسیده است:
در االم لطافت چ ن یار ما نباشد

آشفته کار و بار چ ن کار ما نباشد

همچنین غزلیاتی منتشاارشااده از اشاایار جهان م ج د اساات که در دسااتن یس  1102ابیاتی
افزونتر دارند:
 .1غزل نهبیتی :بگذشت بتا درد من از حد نهایت ...بشر

 )748 :1388در این نس ه بیتی

افزون دارد جهانملک خات ن ش :3برگ .)12
 .2غزل ششبیتی :مکن که کس نکند بر کسی جفا چندین ...بشر

 )757 :1388نیز در این

نس ه بیتی افزون دارد جهانملک خات ن ش :3برگ .)17
 .3غزل هشتبیتی :گفتها نیست مرا جز غم ت کار دگر ...بشر
بیتی افزون دارد جهانملک خات ن ش :3برگ .)22

 )754 :1388در این نس ه
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 .4غزل پنجبیتی :ا دل غمگین مدار چشم وفا از جهان ...جهانملک خات ن ش )410 :1در
این نس ه بیتی افزون دارد جهانملک خات ن ش :3برگ .)34
 .5غزل هفتبیتی :همچ ن تلم نگارا چندم به سر دوانی ...جهانملک خات ن ش )486 :1در
این نس ه دو بیت افزون دارد جهانملک خات ن ش :3برگ  41و .)42
در جنگ مهدو

م رخ 821ق تیداد  7غزل و دو رباای به نام جهان آمده که در ص 470

در اثنا غزلی بیتی تازه وج د دارد که در غزل مندرج در دی ان مشاهده نمیش د:
 .6غزل ششبیتید :دیده بگشادم و دل در سر زلفت بستم ...جهانملک خات ن ش )339 :1در
این نس ه بیتی افزون دارد.
تنها اشکال نس ا ش  763افتادگی اوراق پایانی آن است که بااث شده رباایات جهان ناتص
ش د؛ این ندص تا حدود در نس ا ش  1102رفع شده است؛ دستن یسی ارزشمند که
تصحیح اشیار جهان بدون بهرهمند از آن ابتر خ اهد ب د .بهجز غزلیات و ابیات جدید
که در باال بدان اشاره شد ب ش رباایات این دستن یس نیز بسیار حائز اهمیت است.
چنانکه از میان  157رباای ثبتشده در این متن فدط  50رباای در جمع اشیار جهانملک
به ثبت رسیده و  107رباای دیگر ن یافته است رک .برگ  53تا .)72
به ذکر چند نم نه که انتساب آن با انایت به ذکر نام جهان تطیی است بسنده خ اهم کرد:
تا چند ش

ا دل چ وفا نمیکند مال جهان
ا ب ت ت تا به چند خ ناب خ ر

شیفتا حال جهان

بردار سر از خ اب ببین حال جهان

جهانملک خات ن ش :3برگ )56
و له:
اشق رخ دوست ه ش و تابم ببرد

آمد به خیال من که خ ابم ببرد

تا دور شد از برم ا جان جهان

شب تا سحر از خیال خ ابم نبرد
همان :برگ )58

و له:
چ ن خال ت شد دلم ز اندیشه سیاه
از زلف ت ش ریده شده جان جهان

تا کی نکنی بر من بیچاره نگاه
چ ن بر رخ زیبا ت آن زلف سیاه

همان :برگ )62
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و له:
وصلت که وصال تست بر پ د جهان

خ اهم گه و بیگاه ز میب د جهان

ایزد برسانید به مدص د جهان

مدص د جهانی و جهان را شب دوش
همان :برگ )64

م ضم ن برخی از رباایات جدید نیز دی ان چاپی م سب ق ا ست؛ چنانکه م صراع چهارم رباای
زیر:
گفتم که مگر با ت برآرم نفسی
زین بیش مرا طاتت هجر ت نماند
همان :برگ  )58در دو رباای دیگر و

جز اشق ت ام نب د در سر ه سی
فریادرسم که نیست فریادرسی
اینا تکرار شده است رک .جهانملک خات ن ش:1

.)554
یا رباای زیر:
لیلت نمکی بر دل ریش افکنده
چشم ت چ نرگس است بیمار ز غم

بسیار دلی در پی خ یش افکنده
زلفت چ بنفشه سر به پیش افکنده
همان :برگ )58

که مصراع اول و مضم ن کلی آن به س نی دیگر در دی ان چاپی م ج د است:
لیلت نمکی در دل ریش افکنده

فریاد به بیگانه و خ یش افکنده

چ ن چشم ت دید نرگس اندر بستان

از خجلت و شرم طر به پیش افکنده
جهانملک خات ن ش.)550 :1

یا این رباای جدید:
در باغ بدیدم صنمی سیمینخد
گفتم بگذار تا بب سم پایت

کز غایت حسن طینه بر گل میزد
گفتا نت ان ز دست همصحبت بد

همان :برگ  )60که ت افی و مضااام ن آن در رباای دیگر از جهان در دی ان ثبت شاااده
است:
برب د دل از من صنمی سیمینخد
رویش چ گل است در چمن میدارش

زان رو که حسن اوست بیرون از حد
در حفظ خ د از بال همصحبت بد
جهانملک خات ن ش.)527 :1
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ذکر بیشتر رباایات ن یافتا جهان در این جستار نمیگنجد؛ اما برا کسانی که تصد تصحیح
مجدد دی ان جهانملک خات ن را داشته باشند ذکر چند و چ ن غزلیات و رباایات جدید کفایت
میکند.
 15شعر مشترک در دیوان جهانملک خاتون و خسرو دهلوی
چنانکه پیش تر گفته شد دلیل ثبت یکسان شیر یا اشیار در دی ان دو شاار یا خطا کاتبان است
یا رون یسی و سرتت ادبی بااث این امر شده است و رباایات سید به دلیل خطا مالک نس ا ش
 763و بیت جهی و غفلت مصححان دی ان چاپی جهان وارد دی ان و شده ب د؛ اما این یکسانیها
در دی ان جهان فدط مرب ط به تالب رباای و شیر او و سید نیست؛ برخی از اشیار م ج د در
دی ان جهانملک خات ن در دی ان شیر خسرو دهل

نیز مشاهده میش د.

وج د اشیار خسرو در دواوین شااران دیگر سابده دارد .به گمان نگارنده هم خطا کاتبان و
هم سرتت شااران دیگر از اشیار خسرو دلیل یکسانی برخی اشیار و با شااران دیگر است .دربارۀ
اشیار مشترک خسرو و شااران دیگر مداالتی ن شته شده است؛ منص ر

بیستوهفت غزل

مشترک خسرو و شااران دیگر را میرفی کرده است؛ بی آنکه به دالیل این امر بپردازد منص ر
 .)25-49 :1395شریفی صحی نیز در مدالها

به بررسی اشیار جالل و سرتات و از خسرو پرداخته

و با دالیلی انتحال  32غزل خسرو را از جانب جالل اضد اثبات کرده است شریفی صحی فاضلی
 .)63-86 :1397اما در باب دلیل اشتراک اشیار خسرو و دیگران دو فرضیه میت ان مطرح کرد:
 -1دخالت و تقلب کاتبان
با اینکه چندین بار دی ان اشیار خسرو منتشر و تصحیح شده است هن ز هم دی انی مندح سالم و
کامل از اشیار او م ج د نیست و این امر میل ل اشیار بسیار زیاد شاار است؛ «میگ یند در بیضی
مصنفات خ د ن شته که اشیار من از پانصدهزار کمتر است و از چهارصدهزار زیاده [است]»...
دستن یس مجالسالیشاقد مجلس 989ق :برگ 37؛ به ندل از شریفی صحی و فاضلی :1397
.)64
تیداد بسیار زیادد اشیارد خسرو و تدسیمبند آنها در دفاتر پنجگانا شیر بر مبنا ویژگیها
سن و سال او نیز کار جمعآور آن را س تتر کرده است .جمع کردن تمام اشیار خسرو نه تنها
در دورۀ بایسنغر بلکه تا اکن ن نیز ناممکن ب ده است؛ «سلطان حسین بایسنغرخان سیی و جهد بسیار
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نم د در جمع آوردن س نان امیرخسرو و همانا یکصدو بیستهزار بیت جمع نم ده و بید از آن
دوهزار بیت از غزلیات خسرو جایی یافته که در دی ان نب ده؛ دانسته است که جمع نم دن این اشیار
امر متیذرالحص ل و آرزویی متیسرال ص ل است ترک نم ده است» تذکرهالشیرا 240 :1382؛
به ندل از شریفی صحی و فاضلی .)64 :1397
دو ااملد اشیار زیاد و االتهمند و درخ است سلطان بایسنغر در جمعآور دی ان خسرو دلیل
دخالت کتااب در اشیار خسرو دهل

است .جلب رضایت سلطان ادبپرور و االتهمند به اشیار

خسرو راه را برا تدلب کاتبان باز کرده ب د .در زمان سلطان بایسنغرخان از جمعآور دی ان
خسرو منفیت ماد ومین

نصیب کاتبان میشده است؛ لذا بسیار از دواوین خسرو با حمایت

بایسنغرمیرزا تدوین شده است و بیید نیست به همین دلیل کاتبان با تدلاب اشیاردیگران را با تبدیل
ت لص به نام خسرو زده باشند.
«اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که تسمت ااظم اشیار خسرو نه تمام آن در اواخر ترن
 9و اوایل ترن  10جمعآور شده و انایت به م ارد پیشگفتا مرب ط به اهد بایسنغر و نسخ م ج د
گ اه این امر است ...مضاف بر اینکه به دلیل حجم باال اشیار خسرو هیچکدام از نسخ دستن یس
اشیار و جامع دی ان و نیست و م ج د نب دن اشیار م ردنظر در نسخ تدیم که اغلب گزیدها
از اشیار خسرو را در بر دارد چیز از اصالت نسخ مذک ر ن اهد کاست» شریفی صحی فاضلی
.)67 :1397
ام ما دستن یس ها زیر در مدایسه با نسخ اویل سدۀ نهم حاو اشیار بیشتر از خسرو
هستند:
نس ا م رخ 880ق کتابخانا ملی ش  )1087713نس ا م رخ 894ق میشیگان ش ش
 )Isl. Ms 313نس ا م رخ 895ق اسید افند
 )4212نس ا م رخ 897ق رض

ش  )2629نس ا م رخ 885ق ایاص فیا ش

ش  )4593نسخ کتابخانا ن راثمانیه م رخ 889ق ش)3819

و 902ق ش  )3818نسخ کتابخانا فاتح با ت اریخ 890ق 900ق 902ق و 906ق ش  3818ش
 3817ش  3814و ش  )3812نس ا م رخ 903ق حکیماوغل ش  )661ونس ا م رخ 912ق روسیه
ش .)168
با تمام این اوصاف ضمن تأکید بر اصالت نسخ در ثبت اشیار خسرو باید اذاان نم د که برخی
از اشیار م ج د در این نسخ متیلق به خسرو نیست؛ چنانکه مثال دو غزل م ج د در این نسخ از
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سلمان ساوجی است و منص ر در مدالا خ د تنها این اشتراک را میرفی کرده و به چرایی آن
نپرداخته است .این دو غزل در اغلب نسخ تدیم سلمان م ج د است؛ مطلع این دو غزل به شرح
زیر است:

 آنکه از جان دوستتر میدارمش

گر مرا بگذاشت من نگذارمش

 یا رب این ماییم از آن جان و جهان افتاده دور سایهوار از آفتابی ناگهان افتاده دور
این دو غزل در نس ا م رخ 895ق خسرو دهل

ش 285 :5و  )262و برخی دستن یسها

دیگر و م ج د است؛ ایضا در بهترین دستن یسها اشیار سلمان چ ن نس ا سدۀ هشتم تبریز
ص  494و  )358نس ا م رخ 794ق مجلس ص  600و  )586نس ا م رخ 804ق مراشی ص
 238و  )233نس ا م رخ 826ق رض

ص  530و  )521و بسیار از دواوین خطی دیگر سلمان

نیز به نام و است وهیچ ترینها که نشاندهندۀ سرتت ادبی سلمان از خسرو باشد وج د ندارد .به
گمان نگارنده این دو غزل به این دلیل وارد دی ان خسرو شدهاند که تبدیل ت لص سلمان به خسرو
به لحاظ وزنی ممکن ب ده و این تغییر زحمتی برا ایشان نداشته و خطا اامدانا کاتبان با
انگیزهها گفته شده این همسانی را رتم زده است.
 -2سرقت از اشعار خسرو
اما دلیل درج اشیار خسرو در دواوین شیرا دیگر هم اره دخالت کاتبان نب ده است؛ پراکندگی
اشیار خسرو نهتنها بااث جلب ت جه کاتبان و تدلب ایشان ب ده بلکه شااراند مدلاد را نیز به رون یسی
از اشیار این شاار هند واداشته است؛ یینی فدط خطا اامدانا کاتبان م جب یکسانی اشیار مندرج
در دی ان خسرو و شااران دیگر نیست و برخی از اشیار مندرج در نسخ دی ان و

م رد دستبرد

شااران دیگر ترار گرفته است.
ازجمله ترائنی که در بحث یکسان ب دن اشیار خسرو و دیگران باید م رد ت جه باشد
تأثیرپذیر و تتبع شیر خسرو از جانب شااران دیگر است؛ در این م ارد شاار سارق با دی ان شیر
خسرو آشناست و به طرق م تلف از شیر خسرو بهرهمند میش د؛ لذا کاتبان دخالتی ندارند و اشیار
یکسان را میت ان در مبحث سرتات ادبی بررسی کرد .چنانکه تتبعد همراه با سرتت ادبی اشیار
خسرو در دی ان جالل اضد مشه د است؛ «یکسانی وزن تافیه و ساختار شیر بهرهمند از
ترکیبات خاص و همچنین ذکر بیکموکاست مصاریع و ابیات امیرخسرو بی ذکر نام و » و انتحال

در دی ان  /...شریفی
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 32غزل از دی ان خسرو حاصل سرتات ادبی جالل اضد از خسرو ب ده است شریفی صحی و
فاضلی .)84 :1397
این نکته را نیز نباید فرام ش کرد که خسرو ازجمله شاارانی ب ده که دیگران به سرتت از اشیار
و متهم ب دهاند .چنانکه در مدالا شریفی صحی آمده« :اصیلترین و تدیمترین گزارش در باب
سابدا سرتت از خسرو دهل

در شیر کاتبی ترشیز دیده میش د .حسن دهل

و اصمت ب ار

ازجمله شاارانی هستند که متهم به سرتت اشیار خسرو شدهاند؛ کاتبی ضمن تیریضی که بر کمال
خجند داشته به ااتداد ام م مبنی بر سرتات حسن دهل
گر حسن مینی ز خسرو برد نت ان ایب

از خسرو نیز اشاره کرده است:

زانکه استاد است خسرو بلکه ز استادان زیاد

کرد
ور میانی حسن را برد از دی ان کمال

هیچ نت ان گفت او را دزد بر دزد اوفتاد

طبق گزارشی دیگر از کاتبی که بنا آن بر تطیها 2بیتی است ااتراض و بر شیردزد
دامن اصمت ب ار را نیز گرفته است:
میر خسرو را الیه الرحمه شب دیدم به

گفتمش اصمت ت را یک خ شهچین خرمن است

خ اب
شیر او چ ن است کز شیر ت رونق به

گفت باکی نیست شیر او هم از شیر من

گرفت

است»

دی اند دستن یس مجلس 850ق :برگ  140و 144؛ صفا 199/4 :1373و200؛ به ندل از شریفی
صحی و فاضلی  64 :1397و .)65
برخی اشیار خسرو نیز با شاارانی مشترک است که دی ان شیر ندارند و اشیار ایشان در
مجم اهها و جنگ ها شیر پراکنده است؛ به همین دلیل امکان بررسی اشیار دیگر ایشان و
نسبت شاار ایشان با خسرو وج د ندارد و نمیت ان دلیل این همسانی شیر بین دو شاار را ارزیابی
نم د؛ مانند دو غزلی که در مجم اا لطائف و سفینا ظرائف به نام امیرحسینی و ابن صفی آمده و
هر دو غزل در دی ان خسرو نیز مشاهده میش د سیف جام هرو

سدۀ نهم 296 :و .)312

آنچه در زیر میآید مطالع اشیار مشترکی است که در دی ان جهان و خسرو به شکل یکسان به
ثبت رسیده است:
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 )1کسی که شمع جمال ت در نظر دارد
 )2آخر این دردم به درمان کی رسد

ز آتش دل پروانه کی خبر دارد
ن بت دیدار جانان کی رسد

 )3دل ااشق چرا شیدا نباشد

به اشق اندر جهان رس ا نباشد

 )4ا بر دلم از فراق صد بار

ناگشته به وصل شاد یک بار

 )5در فراتش رود خ ن از دیده میبارم هن ز

وان ز دلگرمی نگ ید ترک آزارم

هن ز
 )6آن مرغ که ب د زیرکش نام

افتاده به هر دو پا در دام

 )7بیا جانا که جانت را بمیرم

وگر میرم به جان منت پذیرم

 )8من ت را دارم و جز لطف ت أم نیست کسی

در جهانم نب د غیر ت فریادرسی

 )9بار اشدت بر دلم بار خ ش است

کار من اشق است و این کار

خ ش است
)10از ت بر خاطر مرا آزار نیست

بی ت در ملک جهانم کار نیست

 )11چ ن غم هجران او نداشت نهایت

ااتبت اندوه اشق کرد سرایت

 )12دولت نه به زور است به زار چه ت ان کرد

با بنده ندار سر یار چه ت ان کرد

)13روز مگر این بسته در ما بگشایند

وز لطف من گمشده را راه نمایند

 )14آخر نگاهی در حال ما کن

درد دلم را روز دوا کن

)15دلبرم بیوفاست چت ان کرد

میل او بر جفاست چت ان کرد

شااامااارۀ منابع نسبت شیر به جهان

منابع نسبت شیر به خسرو

غزل

تااایاااداد تااایاااداد
ابااایاااات ابااایاااات
جهان

غااااازل /ن چاپی 7 :نسااا ا پاریس ن اساااایااد ا فنااد

م رخ 19

تصااا یدۀ ش  763اساح است)

895ق236 :؛ ن روساااایااه

ش1

مااا رخ 912ق241 :؛ ن
ماارکااز ش 443 :3653؛

خسرو
7
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صااااالحالااد ین ج856 :2؛
درویش292 :؛ روشن423 :
غزل ش 2ن چاااپی 190 :و نسااا ااا ن اساااایااد ا فنااد

م رخ 9

9

پاااریس ش 763؛ نسااا ااا 895ق198 :؛ ن ملی م رخ
پاریس ش 9 :1102

880ق215 :؛ ن روساااایااه
مااا رخ 912ق200 :؛ ن
ماارکااز ش 368 :3653؛
صااااالحالااد ین ج636 :2؛
درویش249 :؛ روشن373 :

غزل ش 3ن چاااپی 206 :و نسااا ااا ن اساااایااد ا فنااد

م رخ 7

7

پاااریس ش 763؛ نسااا ااا 895ق139 :؛ ن رضاااا
پاریس ش 29 :1102

مااا رخ 897ق302 :؛ ن
روساایه م رخ 912ق140 :؛
ن مرکز ش 254 :3653؛
صاااااالحالااادیااان237 :؛
درویش171 :؛ روشن272 :

غزل ش 4ن چاااپی 266 :و نسااا ااا ن اساااایااد ا فنااد

م رخ 7

8

پاااریس ش 763؛ نسااا ااا 895ق260 :؛ ن رضاااا
پاریس ش 27 :1102

مااا رخ 897ق390 :؛ ن
روساایه م رخ 912ق269 :؛
ن مرکز ش 493 :3653؛
صااااالحالاادیاان ج13 :3؛
درویش326 :؛ روشن485 :

غزل ش 5ن چاااپی 292 :و نسااا ااا ن اساااایااد ا فنااد
پاریس ش 763

م رخ 7

895ق272 :؛ ن روساااایااه
مااا رخ 912ق280 :؛ ن

7
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ماارکااز ش 514 :3653؛
صااااالحالاادیاان ج74 :3؛
درویش340 :؛ روشن506 :
غزل ش 6ن چاپی 327 :و نسااا ا ش ن اساااایااد ا فنااد

م رخ 9

9

 763پاااریس؛ نسااا ااا ش 895ق315 :؛ ن میشااای گان
 1102پاریس29 :

مااا رخ 894ق518 :؛ ن
رض

م رخ 897ق479 :؛

ن مرکز ش 35 :8496؛ ن
روساایه م رخ 912ق326 :؛
ن مرکز ش 601 :3653؛
صااااالحالااد ین ج333 :3؛
درویش392 :؛ روشن592 :
غزل ش 7ن چاااپی 359 :و پاااریس ن اساااایااد ا فنااد

م رخ 9

6

نسااا ا ش 763؛ نسااا ا 895ق313 :؛ ن ملی م رخ
پاریس ش 26 :1102

880ق486 :؛ ن رضاااا
مااا رخ 897ق485 :؛ ن
روساایه م رخ 912ق325 :؛
صااااالحالااد ین ج336 :3؛
درویش391 :؛ روشن590 :

غزل ش 8ن چاااپی 476 :و نسااا ااا ن اساااایااد ا فنااد
پاریس ش 763

م رخ 9

895ق462 :؛ ن روساااایااه
مااا رخ 912ق478 :؛ ن
ماارکااز ش 804 :3653؛
صااااالحالااد ین ج390 :4؛
درویش553 :؛ روشن873 :

9
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م رخ 9

8

895ق69 :؛ ن رضااااا
م رخ 897ق47 :؛ ن روسیه
مااا رخ 912ق68 :؛ ن
ماارکااز ش 124 :3653؛
صااااالحالاادیاان ج481 :1
481؛ درویش85 :؛ روشان:
147

غااااااازل نسااا ا پاریس ش  :1102ن اساااایااد ا فنااد
ش10

م رخ 13

12

20؛ ن استانب ل ش  485به 895ق70 :؛ ن رضااااا
ندل از بشر

.747 :1388

م رخ 897ق45 :؛ ن روسیه
مااا رخ 912ق69 :؛ ن
ماارکااز ش 127 :3653؛
صااااالحالااد ین ج490 :1؛
درویش87 :؛ روشن149 :

غااااااازل نسااا ا پاریس ش  :1102ن اساااایااد ا فنااد
ش11

م رخ 9

9

11؛ ن استانب ل ش  485به 895ق75 :؛ ن روسیه م رخ
ندل از بشر

.749 :1388

912ق75 :؛ ن مرکز ش
137 :3653؛ صاااالحالدین
ج529 :1؛ درویااش95 :؛
روشن157 :

غااااااازل ن استانب ل ش  485به ندل ن اساااایااد ا فنااد
ش12

از بشر

.750 :1388

م رخ 7

895ق122 :؛ ن ملی م رخ
880ق218 :؛ ن رضاااا
مااا رخ 897ق352 :؛ ن
روساایه م رخ 912ق122 :؛

7
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ن مرکز ش 223 :3653؛
صااااالحالااد ین ج130 :2؛
درویش151 :؛ روشن248 :
غااااااازل نسااا ا پاریس ش  :1102ن اساااایااد ا فنااد
ش13

م رخ 5

6

25؛ ن استانب ل ش  485به 895ق127 :؛ ن روساااایااه
ندل از بشر

.753 :1388

مااا رخ 912ق127 :؛ ن
ماارکااز ش 231 :3653؛
صااااالحالااد ین ج162 :2؛
درویش157 :؛ روشن255 :

غااااااازل نسااا ا پاریس ش  :1102ن اساااایااد ا فنااد
ش14

م رخ 9

9

49؛ سااافیناااانیسالیااارفین 895ق399 :؛ ن رضاااا
مااا رخ 827ق192 :؛ ن مااا رخ 897ق571 :؛ ن
اساااااتااانااباا ل ش  485و روساایه م رخ 912ق412 :؛
م نسالیشاااااق به ن دل از ن مرکز ش 715 :3653؛
بشر

.756 :1388

صااااالحالااد ین ج730 :3؛
درویش483 :؛ روشن719 :

غااااااازل نس ا پاریس ش  48 :1102ن اساااایااد ا فنااد
ش15

م رخ 9

895ق254 :؛ ن رضاااا
مااا رخ 897ق303 :؛ ن
روساایه م رخ 912ق261 :؛
ن مرکز ش 478 :3653؛
صااااالحالااد ین ج983 :2؛
درویش317 :؛ روشن451 :

9
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به زام نگارنده با ش اهد و دالیلی که در پی خ اهد آمد اشیار مشترک در دی ان خسرو و
جهان ارتباطی با خطا کاتبان و ناس ان ندارد .در واتع تنها دخل و تصرفی که در نس ا اصلید
دی ان جهان مشاهده میش د همان رباایات کذایی سید است که پیشتر تکلیف آن میل م شد.
طی بررسی  15شیر مشترک خسرو با جهان تمامی این اشیار در نسخ چاپی هند و ایران آمده
است؛ نیز تمام اشیار در نس ا دستن یس م رخ 895ق کتابخانا اسید افند و نس ا محف ظ در
روسیه به تاریخ 912ق م ج د است؛  14شیر در نس ا سدۀ نهم و دهمد کتابخانا مرکز به شمارۀ
 9 3653شیر در نس ا م رخ 897ق رض

 3شیر در نس ا م رخ 880ق ملی  1شیر در نس ا

م رخ 894ق میشیگان و  1شیر نیز در نس ا سدۀ هشتم ش  8496کتابخانا مرکز دانشگاه
تهران) تابلمشاهده است .برخی نسخ دیگر نیز حاو این اشیار از خسرو ب دهاند که ارجاع به تمام
آنها دلیلی ندارد .هدف تذکار این نکته است که نسخ اواخر سدۀ نهم و اوایل سدۀ دهم در انتساب
اشیار م رد نظر به خسرو اجماع دارند .این اجماع اصالت این اشیار و نسبت صحیح آن به خسرو
را تد یت خ اهد کرد؛ بهویژه زمانی که با الم به تأثیرپذیر جهان از اشیار خسرو همراه

دهل
باشد.

 )1تأثیرپذیری غیرمعمولِ جهان از اشعار خسرو و ایجاد تغییرات شاعرانه (نه کاتبانه)
در غزلیات وی
مهمترین گام در اثبات سرتات ادبی جهان از خسرو اثبات تأثیرپذیر جهان از شیر خسرو است؛
زیرا تأثیرپذیر جهان از خسرو محدود به  15شیر مشترک و رون یسی آنها نب ده است .اشیار
دیگر در دی ان جهان م ج د است که استدبال تضمین و تأثیرپذیر از خسرو را نشان میدهد و
بیانگر این است که جهان با دی ان اشیار خسرو آشنایی داشته و به آن االتهمند ب ده است.
خسرو دهل

ازجمله شااران اثرگذار است که بسیار از شااران همدوره و پسین خ یش را

به تتبع و استدبال از اشیار خ د واداشته است و چنانکه پیشتر گفته شده ر .ک .شریفی صحی و
فاضلی  )64 :1397ندص م ج د در دواوین چاپی و و کمیابی دستن یسها و ناتص ب دن ام م
این مت ن راهد ندد و ارزیابید به ساماند اشیار و و پیروان شیر و را سلب میکند .دسترسید جهان
به دی ان اشیار خسرو و تتبیات بسیار و از این اشیار نیز چنانکه در ادامه خ اهد آمد امر بدیهی
است؛ بسیار از اشیار جهان در زمین شیر خسرو سروده شده است که از ذکر تمام آنها خ ددار
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میکنم؛ به گمان نگارنده نم نهها ذکرشده در زیر بهویژه دو مثال اول تأثیرپذیر غیرمیم لد
جهان از خسرو را تأیید خ اهد کرد:
 )1غزل زیراز سرودهها خسرو دهل

است:
ز حال مستمندانت خبر نیست

به بالین غریبانت گذر نیست

دهل

ش)95 :2

و غزل جهان با مطلع زیر متأثر از وزن و ت افی آن سروده شده است:
مرا جز لطفش امید دگر نیست

شبم تاریک و امید سحر نیست

جهانملک خات ن ش :3برگ .)15
نکتا حائز اهمیت این است که جهانملک اینا سه مصراع از این شیر را در غزل خ یش جا
داده است؛ دو مصراعد مطلع خسرو یینی :به بالین ...و :ز حال مستمندانت ...اینا در مصاریعد 8
و10جهان دیده میش د:
«به بالین غریبانت گذر نیست»

چرا ا م نس دلها رنج ر

«ز حال مستمندانت خبر نیست»

چرا ا آرزو دردمندان

همچنین مصراع اول مطلع جهان :شبم تاریک و ...رون یسی از بیتی دیگر از خسرو است:
«شبم تاریک و امید سحر نیست»

اسیر هجر و ن مید از وصالم

این ن ع بهرهمند از شیر شاارد دوم با هیچیک از م ازیند سرایش شیر تتبع یا تضمین از
دیگر همخ انی و نسبتی ندارد و میل م میکند که جهان به شیر خسرو و دی ان اشیار و

نظر و

دسترسی داشته است و مصاریع و ابیات دلنشین و را رون یسی میکرده است.
 )2غزلی با مطلع زیر سرودۀ خسرو دهل

است:

تا غمزه خ نریز ت تصد دل ما کرد

بیچاره دلم را هدف تیر بال کرد
دهل

ش)249 :2

جهان نیز غزلی دارد با مطلع:
دید که دگر مردمک دیده چها کرد

نامردمیش بر من بیدل چه جفا کرد
جهانملک خات ن ش :3برگ .)8

که از شیر خسرو متأثر است؛ مصراع دوم بیت مطلع از خسرو یینی« :بیچاره دلم را هدف تیر
بال کرد» به شکل زیر وارد شیر جهان شده است:
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وآنگاه تنم را هدف تیر بال کرد

بیت پنجم خسرو به شرح زیر است:
هرگز به جهان نیک ندیده است و نبیند

آن کس که مرا دور چنین از ت جدا کرد

جهان بیت باال را با ایجاد تغییراتی در واژگاند شیر خسرو سروده است؛ بهرهمند و از مضم ند
نفرین تافیا «جدا» و واژگان مرتبط با آن مش ص است:
کام دل از ایام مبیناد خدایا

آن کس که مرا از ت به ناکام جدا کرد

 )3خسرو گفته:
سر در خمار شب به کنار که ب دها

لبها فگار همدم و یار که ب دها
دهل

ش)807 :2

جهان در غزلی که مینا و لفظا در وزن و ردیف و تافیه از خسرو تأثیر گرفته با جابهجا کردن
دو مصراع مطلعد خسرو چنین سروده است:
جانا ت دوش همدم و یار که ب دها

تا وتت صبحدم به کنار که ب دها
جهانملک خات ن ش :3برگ .)39

 )4خسرو غزلی با مطلع زیر دارد:
جان زحمت خ د برد و به جانان نرسیدیم

دل رخنه شد از درد و به درمان نرسیدیم
دهل

ش)579 :2

جهان گفته:
در درد بمردیم و به درمان نرسیدیم

از سر بگذشتیم و به سامان نرسیدیم
جهانملک خات ن ش)393 :1

 )5خسرو شیر دارد که مطلع آن چنین است:
ااشق س ختهدل زنده به جان دگر است

از جهانش چه خبر ک به جهان دگر است
دهل

ش)129 :2

جهان از وزن و تافیا آن تأثیر پذیرفته و غزل زیر را سروده است:
هر که را نیست ز جانان خبر بیخبر است

غیر یاد غم آن دوست همه دردسر است
جهانملک خات ن ش)47 :1
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 )6خسرو گفته:
در ره بماند این ش خ تر کان ش خ مهمان کی رسد لبتشنه را خ ن در جگر تا آب حی ان کی
رسد
دهل

ش)294 :2

و جهان در همین زمینه شیر سروده است:
گل رفت حالی از چمن تا خ د به بستان کی رسد وز ش ق رویش ناله و زار به دستان کی رسد
جهانملک خات ن ش)190 :1
 )7خسرو گفته:
خم تهی گشت و هن زم جان ز می سیراب نیست

خ ن ت هست آخر ا دل گر شراب ناب

نیست
دهل

ش)194 :2

و جهان متأثر از و سروده:
بی رخ ااشق فریبت در دو چشمم خ اب نیست

بحر اشدت را نمیدانم چرا پایاب نیست
جهانملک خات ن ش)106 :1

 )8خسرو گفته:
باز جانا آتش ش ق ت در جان جا گرفت

خانا صبر از غمت سر تا به سر س دا گرفت

و جهان در زمین غزل خسرو گفته:
تا دل سرگشتهام چ ن زلف او س دا گرفت

از بر من رفت جان و در دو زلفش جا گرفت
جهانملک خات ن ش)138 :1

با تمام این اوصاف ممکن است این م ض ع در ذهن م اطب ایجاد ش د که احتمال دارد در
این تأثیرپذیر جهان از اشیار خسرو  15شیر یکسان حاصل دخالت کاتبان باشد؛ چنانکه نگارنده
در ابتدا برخی اشیار یکسان خسرو و شیرا دیگر چ ن سلمان را نتیجا تدلاب کاتبان خ انده است.
در پاسخ باید گفت تغییراتد ایجادشده در اشیار یکساند خسرو و جهان از ح صلا کاتبان و ناس ان
که شغلشان کتابت ب ده خارج است؛ این تغییرات حاصل دتات و م شکافیا است که انگیزۀ
بیشتر نسبت به رفع ح ائج ماد د کاتبان میطلبد و احتمال ایجاد این تغییرات از جانب شاار بیشتر
است .در واتع تغییرات بیش از آنکه کاتبانه باشد شاارانه است؛ مثال:
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 در شیر ش 2ازآنجاکه تغییر ت لص خسرو در مدطع به ضرورت وزن ممکن نب ده بیت پیشاز آن نیز دست ش تغییر گشته است:
خسرو :بر در وصلند خلدی منتظر

تا غم هجرش به پایان کی رسد

دل فدا درد کرده خسروش

منتظر تا ن بت جان کی رسد

جهان :بر در وصلش جهانی منتظر

تا غم هجرش به پایان کی رسد

دل فدا اشق او کردم کن ن

منتظر تا ن بت جان کی رسد

 گاهی این تغییرات سطح شیر خسرو را تنزل داده است؛ مدایسا بیت خسرو و جهان تدرتشاار خسرو و تدلید خامدستانا جهان را نشان میدهد .چنانکه در غزل ش  5ابیات بهمانند
نم نه ها دیگر رون یسی شده است؛ اما بیت مدطع با تغییرات حاصل از گرداندن ت لص از جانب
جهان و نیز تی یض مصراع بید

با ابیات دیگر هم انی ندارد و افت آن در مدایسه با ابیات دیگر

واضح و فصاحت آن م دوش است:
خسرو:
گرچه جان خسرو از مهر رخش از دست رفت

ت م اشدش بر زمین دل همی کارم هن ز

جهان:
گرچه در مهرش مرا جان و جهان از دست رفت

همچنان رحمت امیدست از جهاندارم هن ز!

 غزل 6بیتید خسرو ش )7با افزودن  3بیت دیگر و نیز با تغییر مدطع و ت لص به نام جهانملکخات ن ثبت شده است .ابیات اضافهشده حالوه ا ابیات دیگر از غزل خسرو را ندارد و نمیت انیم
این افزایش ابیات را به کاتب نسبت دهیم؛ زیرا این ن ع از تغییر نیز جز زحمت و مرارت حاصلی
برا کاتب یا ناسخ ن اهد داشت .دو بیت از این  3بیت با تکرارد «اگر» آغاز میش ند و از بالغت
ابیات دیگر این غزلد خسرو خبر نیست و تفاوت سطح شاار دو شاار را نشان میدهد.
 در غزلیات ش  10و  11همراهی ت لص جهان و خسرو اجیب است؛ چنانکه به نظر میرسدجهان در انت اب آن دسته از غزلیات خسرو که در مدطع آن و همراه با ت لص خسرو واژۀ «جهان»
به کار رفته اشتیاق داشته است:
چنانکه خسرو در مدطع غزل ش  10گفته:
غم بر اح ال جهان تا کی خ ر
و جهان با حذف ت لص خسرو گفته:

خسروا گر مر ت را غم ار نیست
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غم بر اح ال جهان تا کی خ ر

در جهانت چ ن کسی غم ار نیست

یا در غزل ش  11خسرو گفته:
جان و جهان داد خسرو و غمت اندوخت

بهتر از اینم نب د هیچ کفایت

و جهان آن را چنین تغییر داده و گفته:
جان و جهان دادم و غمت ب ریدم

بهتر از اینم نب د هیچ هدایت

نیز در غزل ش  13جهان بیت مدطع را که حاو د ت لص دوران آغازین شاار خسرو یینی
«سلطانی» ب ده حذف کرده است و با انایت به اینکه در بیت چهارمد خسرو واژۀ جهان به کار رفته
بی آنکه جهانملک زحمتد تراشیدن ت لص بکشد بیت م ردنظر از خسرو برا و حکم ت لص
پیدا کرده است:
زنهار که دل در فلک و دهر نبند

کایشان چ جهان یکسره بیمهر و وفایند

 )2اصالت دستنویس ش  763پاریس
زمانی به اامدانه ثبت شدن اشیارخسرو در دی ان جهان از جانب خ دد این شاار پی خ اهیم برد که
از اصالت دستن یسد اصلید دی ان و آگاه باشیم .از میان  15غزل  8شیر در متن چاپیا که بر
اساح نس ا ش  763پاریس تدوین شده م ج د است؛ غزلیات دیگر در نس ا ش  1102پاریس و
مدالا بشر

 746 :1388و  )758به نام جهانملک آمده است.

اغلب اشیار مشترک بر اساح دستن یس ش  763پاریس در دی ان جهان به ثبت رسیده است؛
ادگار بل شه فهرستن یسی که این نس ه را میرفی کرده اولین کسی است پیشتر از نفیسی و
ماسه که دربارۀ این متن اطالاات ذ تیمتی ارائه داده است؛ به زام و

این دستن یس نس ا

اصلی دی ان است و ماسه نیز با ت جه به کیفیت االی تذهیب و ل کس ب دن آن استنساخ آن را
متیلق به روزگار حیاتد جهانملک خات ن دانسته و گفته بهاحتمالزیاد نس ها است که در بارگاه
سلطان احمد جالیر کتابت و به او که کتابدوست ب ده تددیم شده است رک نفیسی 143 :1351؛
بروکشا  .)128 :1398کتیبها که در صفحات آغازین نس ه مشاهده میش د نیز نشاندهندۀ این
م ض ع است که جهان دی ان خ یش را به سلطان احمد جالیر تددیم کرده است.
در ان ان اشیار دستن یس ش  763پاریس نیز جمالتی داایی چ ن «دامت بدائها» که داللت
بر زنده ب دن جهان دارد مشاهده میش د .لذا این نس ه یا در دوران زندگی شاار ن شته شده است
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یا از رو نس ا اصل کتابت گشته است که در هر ص رت محت یات آن اصیل و ادال م رد تأیید
شاار و چکیده از تلم و ب ده است.
با انایت به اصالت نس ا پاریس و تیلق آن به روزگار حیاتد جهانملک خات ن در اینکه جهان
اشیار این مجم اه ازجمله مشترکات با خسرو دهل

را به شکلی آگاهانه به خ د بسته و در

جمعآور اشیار م ج د در این دستن یس کامال دخیل ب ده نمیت ان شک و شبهها وارد نم د.
نتیجهگیری
با انایت به نکاتی که مطرح شد کاستیهایی از تبیل ثبت رباایات سید و ادم ثبت تطیات
«جهان» در دی ان این شاار تصحیح دی ان چاپی و را بیااتبار خ اهد کرد .نیز ادم بهرهمند از
نس ا ش  1102پاریس که پیش از آغاز تصحیح مصححان میرفی شده ب د بااث شده که بیش از
 110شیر در تالب غزل و رباای از تلم افتاده و در دی ان چاپی این شاار جا نداشته باشد .همچنین
ااتداد نگارنده بر این است که با بررسی و مدایسا اشیار مشترکی که به خسرو و جهان منس ب است
با ذکر دالیلی که شرح آن در متن مداله گذشت انتحال جهانملک خات ن از اشیار خسرو دهل
دور از ذهن ن اهد ب د.
پینوشت ها:
 -1نسخ دستن یس دیگر نیز از جهان شناسایی شده که در دسترح نگارنده و مصححان دی ان نب ده
است:
دی ان جهان ملک خات ن تاریخ کتابت 840ق  375برگ ترکیه شهر استنب ل کتاب انا خزینه ضمن
متحف ط بداب ) به شمارۀ .867
دی ان جهانملک خات ن  45برگ تبرح لفد شه جامع سلیمانیه به شمارۀ .333
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