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ص4-3؛ رک .نوشاهی .)58-56 :1378 ،در این سفینه از
شاعران بسیاری شعر آمدهاست (سیف جام ،مجموعۀ لطایف،
کابل :ص6-4؛رک .نوشاهی.)63-59 :1378 ،
این سفینه از گذشته مورد توجه دانشمندان و محققان
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متأخران نیز عارف نوشاهی در چند مقاله در معرفی این
دستنویس کوشیدهاست .در سالهای اخیر نیز مقاالتی
دربارۀ این سفینه نوشته شدهاست ،یکی «نقد
عرفاتالعاشقین با تکیه بر مجموعۀ لطایف و سفینۀ
ظرایف» نوشتۀ شاهمرادی و همکاران اوست و دیگری
مقالۀ شریفی صحی که پیشتر به آن اشارهشد.

فرزام حقیقیی
پژوهشکدۀ علوم انسانی

farzam.haghighi@yahoo.com

در شمارۀ  83-82نشریۀ گزارش میراث مقالهای بهقلم
دکتر محسن شریفی صحی منتشر شدهاست با عنوان
«اشعار نویافتۀ عبید زاکانی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ
ظرایف» .این نوشته از دو منظر برای من قابل تأمل مینمود:
نخست اینکه قبلتر مقاالتی از همین دست از دکتر شریفی
صحی دیده و با دقت و نکتهسنجی ایشان آشنا بودم ،و دیگر
اینکه پیشتر برای پژوهشی درباب آثار عبید مجموعۀ
لطایف را دیده و به نتیجهای متفاوت با مقالۀ یادشده
رسیدهبودم .نوشتۀ شریفی صحی مرا مجاب کرد تا دوباره
مجموعۀ لطایف را در خواندن بگیرم .آنچه از پی خواهد
آمد نتیجۀ تأمل دوباره در این مجموعه برای رسیدن به
پاسخ این پرسش است :آیا در مجموعۀ لطایف شعری تازه
از عبید زاکانی آمدهاست؟

اشعار عبید در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف

یقیقح مازرف

درنگی بر اشعار منسوب به عبید ی
در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف

دستنویس کابل خود حاوی اسامی شاعران است ،اما عارف
نوشاهی در مقالهای نام کامل شاعران این دستنویس و
موضع ذکر نامشان را فهرست کردهاست .طبق احصای او
از عبید در سه قسم  7 ،5و  87شعر آمدهاست (نوشاهی،
 .)62 :1378پس از او شریفی صحی ( )1399اشعار عبید در
این سفینه را با کلیّات چاپی عبید سنجیده و گفتهاست:

پیشینۀ بحث

سیف جام هروی دو اثر معروف دارد :جامعالصنایع ،که
خوشبختانه متن منقح آن بهتازگی بهکوشش زینب
صادقینژاد در سلسلۀ انتشارات بنیاد موقوفات دکتر
محمود افشار منتشر شدهاست ،و دیگری مجموعۀ لطایف
و سفینۀ ظرایف .سیف جام تا 804ق در این اثر بازنگری
کردهاست .از این اثر دو دستنویس بیتاریخ در کتابخانههای
جهان شناخته شدهاست :یکی دستنویس لندن در کتابخانۀ
بریتانیا و دیگری دستنویس کابل در آرشیو ملی افغانستان
(نوشاهی53-52 :1378 ،؛ شاهمرادی.)26 :1398 ،

با بررسی مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف تعداد  21غزل
ً
و  2قصیده ـمجموعا شامل  185بیت   ـ یافتهشد که احتماال
باید به دیوان اشعار عبید زاکانی اضافه شود( .همان)120 :

ما در بررسی خود دستنویس کابل را اساس قرار دادهایم،
چرا که در این بخش مورد مطالعه ـهمانطور که در حاشیه
نمونههایی خواهد آمد   ـ هم ضبطهای صحیحتری دارد و
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ً

فیارظ ۀنیفس و فیاطل ۀعومجم رد  دیبع هب بوسنم راعشا رب یگنرد :یناکاز دیبع ای دیبع

ی
عبید یا عبید زاکانی

دربارۀ
نوشتههای
پیشین

یقیقح مازرف

فیارظ ۀنیفس و فیاطل ۀعومجم رد  دیبع هب بوسنم راعشا رب یگنرد :یناکاز دیبع ای دیبع

دربارۀ
نوشتههای
پیشین

شعر را در جای خود بیابد .از این نکته نیز نباید غافل
ماند که بین این دو دستنویس یک قسم فاصله افتادهاست،
ً
ظاهرا بدون اینکه چیزی حذف شدهباشد .در ستون آخر 
«د» نشانۀ بودن و «ن» نشانۀ نبودن شعر در کلیّات عبید
زاکانی است .در متن جدول نیز نشانۀ «↑» را به این معنی
آوردیم که آن موضع درست همانند ردیف باالتر خود
است (نک .جدول پیوست).
از عبید حداقل در پنج قسم این سفینه شعر آمدهاست،
قسمهای 86 ،85 ،7 ،5 ،و  .87نوشاهی دو قسم  85و 86
را از قلم انداخت ه و شریفی صحی نیز قسم  87را در نظر
نداشتهاست .چه بسا با دقت بیشتر در این سفینه اشعار
دیگری نیز به نام عبید یافت شود.
عنوان اشعاری که در این سفینه نام شاعر در آن آمدهاست،
به دو صورت «عبید» و «عبید زاکانی»است .عنوان اشعار
ردیفهای  1و  30در هر دو دستنویس و ردیف  7ـ این
بخش در تصویر دستنویس کابل افتادهاست  ـ  29و  31در
دستنویس لندن «عبید زاکانی» است و اشعار ردیفهای 5
و  28در هر دو دستنویس و ردیفهای  29 ،8و  31در
دستنویس کابل و  6در دستنویس لندن بهنام «عبید» آمدهاند.
باالتر آمد که شریفی صحی از این میان « 21غزل و 2
قصیده» را در کلیات عبید زاکانی ندیدهاست .با نگاه به
جدول پیوست و عنوان اشعار نکتهای مشخص میشود:
در اشعاری که عنوان دارند و در کلیّات عبید زاکانی
آمدهاند ،کاتبان هر دو دستنویس ،نام و نسب وی را ذکر
کردهاند .در اینجا تنها استثنا ردیفهای  29و  31در
دستنویس کابل است که کاتب نام شاعر را بهاختصار
«عبید» آوردهاست ،حال آنکه کاتب دستنویس لندن
نسبت «زاکانی» را به آن افزودهاست .گویا این کاتبان
قاعدهای را رعایت کردهاند :ایشان اشعار عبید زاکانی را،
که مشهور و در دیوانش موجود بوده ،بهنام «عبید زاکانی»
و آنچه را در دیوان او نبودهاست بهنام «عبید» آوردهاند.
مهمترین بخش این سفینه ،از این منظر ،جایی است که
 20غزل عبید پشت هم آمدهاست (سیف جام ،مجموعۀ لطایف،
کابل :ص491-485؛ همان ،لندن :گ271پ274-پ) .غزل
نخست در دستنویس لندن عنوان ندارد و بالطبع  19غزل

هم شریفی صحی بخش مشابه را پیشتر در دستنویس
لندن بررسی کردهاست.
ذکر اشعاری از عبید زاکانی در این سفینه در کنار
اشعاری با تخلص عبید ،که در کلیات عبید زاکانی نیامدهاند،
این حدس را به ذهن متبادر میکند که این اشعار اخیر نیز
از عبید زاکانی باشد .شریفی صحی نیز چنین برداشتی کرده
و در تأیید آن چنین استدالل کردهاست:
1.1تناسب اشعار موجود در مجموعۀ لطایف و دیوان چاپی
عبید از نظر حال و هوا و مضامین مشترک؛
2.2وجود ترکیبات خاص در مقطع اشعار [همانند «بیچاره
عبید» و «عبید خسته»] بهعنوان یک ویژگی شعری
خاص عبید زاکانی؛
3.3مردف بودن اغلب غزلهای مجموعۀ لطایف و اشعار
چاپشدۀ عبید زاکانی( .همان)119 :

به این سه میتوان ذکر نام عبید در دستنویس را نیز افزود
(همانجا) .این اشعار منسوبشده به عبید زاکانی
شباهتهای دیگری نیز با اشعار مسلم او دارند .برای مثال
مضامین مشترکی بین این دو دیده میشود که در اینجا
مجال پرداختن بدانها نیست .اما آیا بین اشعار آمده بهنام
«عبید» در این مجموعه و آنچه در کلیات عبید زاکانی
آمدهاست از جهات دیگری نیز شباهت دیدهمیشود؟
دستنویسها در این باب چه میگویند؟
ما برای مقایسۀ بهتر دو دستنویس کابل و لندن (با تکیه بر

عنوان اشعار) جدولی طراحی کردهایم ،تا شباهتها و
تفاوتها بهتر به چشم آیند .هفت ستون جدول بدین
شرحاست :در ستون نخست شمارهای آمده که بعدتر از
آن بهعنوان شمارۀ شعر بهره بردهایم؛ در ستون دوم حروف
ق ،ت و غ بهترتیب نشان قصیده ،ترجیعبند و غزل است،
پس از آن بخشی از مصرع نخست هر شعر آمدهاست؛
ستون سوم و ستون پنجم ،و ستون چهارم و ستون ششم متناظر
یکدیگرند و موقعیت قسم و شعر در این دو دستنویس را
نشان میدهند .با این کار موضع ذکر هر شعر بهدقت
روشن میشود و مخاطب عالقهمند میتواند بهسهولت
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حال آنکه مقایسۀ این بخش با دستنویس کابل نشان
میدهد برگی نیفتادهاست و در آن دستنویس ،در عنوان
غزل نخست چنین آمدهاست« :خواجه عبید راست علیه
الرحمه» .آیا میتوان این دقت کاتبان را معنادار دانست؟
یعنی ایشان بین عبید و عبید زاکانی تفاوت قائل بودهاند؟
عبید زاکانی و عبید دیگر

بنا بر آنچه نذیر احمد در مقالۀ «شعرای گمنام عصر
خلجی و تغلق» گفته ،شاعری بهنام «عبید» در دربار
خلجیان (720-689ق) و تغلقشاهیان (815-720ق)
میزیستهاست .برنی در تاریخ فیروزشاهی (تألیف 758ق)
دو بار از عبید شاعر یاد کردهاست :بار نخست جایی که
عبید را حکیم و از شاعران دورۀ عالءالدین خلجی (-695
716ق) دانستهاست (برنی )360 :1862 ،و بار دیگر به توسع
بیشتری از حضور وی در دورۀ غیاثالدین تغلقشاه
(725-720ق) ،محاصرۀ قلعهای و سپس کشته شدن این
عبید سخن گفتهاست (همان .)449-446 :نذیر احمد این
بخش از نوشتۀ برنی را در مقالۀ خود آورده و منابع دیگر
را معرفی کردهاست (نذیر احمد .)4539-4536 :1373 ،ما
این واقعه را از تاریخ مبارکشاهی (تألیف 838ق) نقل
میکنیم (رسم الخط و عالئم سجاوندی را اصالح کردهایم):

در اجزای این روایت در متنها قدری تفاوت دیدهمیشود
که در بحث ما اهمیت چندانی ندارد .برای نمونه اکثرا
کشته شدن عبید را بر دار دانستهاند (برنی1862 ،م449 :؛

و ارنکل را دو حصار است سنگین و گلی ،و هر دو در
ّ
محصر
غایت استحکامی .چون الغخان حصار گلی را
کرد فرمود تا والیت تلنگ را نهب و تاراج کنند ،غنایم و
علف به جهت لشکر بیارند .بدین سبب لشکر را در
مایحتاج وسعتی پیدا آمد .در کار حصارگیری به دل و
جان سعی مینمودند .جنگهای مردانه از طرفین سخت
میشد و آدمیان از جانبین کشته میشدند .چون چند
روز برآمد ،عبید شاعر سبب نارسیدن خبر دهلی آوازه
کرد که سلطان غیاثالدین نماند و به رحمت حق
پیوست .امرا و ملوک ،چنانکه ملک تکین و امرای دیگر،

بدرخزانهای ،شرح مخزن االسرار ،مجلس :ص79؛ سیهرندی،

 ،)94 :1382اما بداؤنی آورده که عبید را زیر پای فیل
انداختهاند (بداؤنی.)154/1 :1380 ،
در تاریخ فرشته (تألیف 1015ق) اطالعات متفاوتی
دربارۀ این عبید آمده که شایان تأمل بیشتر است .نخست
اینکه فرشته او را از شاعران معاشر سلطان ّ
محمد تغلقشاه
(حک  )752-725گفته و دیگر اینکه او را زاکانی دانستهاست:
در ایام ِ پادشاهی نیز اکثر اوقات او صرف معقوالت
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ً
احتماال آغاز این غزلها و برگ پیش از 271پ که پس از
اشعار حافظ وصالی شده افتاده و نام شاعر از بین
رفتهاست( .شریفی صحی)117 :1399 ،

فیارظ ۀنیفس و فیاطل ۀعومجم رد  دیبع هب بوسنم راعشا رب یگنرد :یناکاز دیبع ای دیبع

بعد نیز با «وله» به شاعر غزل نخست نسبت داده شدهاند.
ّ
شریفی صحی به همین علت حدس زدهاست:

را اشتعال کرد تا الغخان را بکشند و بلغاک کنند .الغخان
را از این حال خبر شد .با پنجاه نفر سوار از آنجا بیرون
آمد .امرای حرامخوار همه از آنجا هرکسی به جانب
اقطاعات خود رفتند .چون الغخان به کوچ متواتر در
حضرت آمد و حال به تمام عرضه داشت ،سلطان
فرمانها فرستاد تا هرکجا که ایشان را دریابند بکشند
[ .]...سلطان همه را از عورات و مرد و خرد و بزرگ پیش
داخول دارالخالفت در زیر پای پیل انداخت و عبید
شاعر را واژگونه بر دار کردند.
چنین روایت میکنند راویان اخبار که این عبید شاعر
از مالزمان و خدمتگاران شیخاالسالم شیخ نظام الحق و
الشرع و الدین بود و با امیر خسرو دایما عکس میکردی.
بهسبب آن خاطر عاطر شیخالمشایخ متردد میشد .در این
اثنا هنودی پیش آمد و مسلمان شد .شیخ نظامالدین او را
تربیت میکرد .یک روز او را دو مسواک دادند .آن
نومسلمان عبید را پرسید که این مسواک را به چه طریق
کنم؟ آن بدبخت گفت یکی در دهن کند و یکی در کون.
او هر روز همچنین میکرد ،تا دبر او آماسیده گشت .یک
روز پیش شیخالمشایخ غمگین آمد و گفت ای شیخ دو
مسواک که شما لطف فرموده بودید یکی بهغایت خوب
است که در دهن میکنم و دومی نهایت بد است که در
دبر میکنم .بشرۀ شیخالمشایخ متغیّر گشت .فرمود که این
چنین کردن ترا که آموخت؟ گفت عبید شاعر .فیالحال
شیخ از زبان درربار فرمودند که ای عبید با چوب بازی
میکنی .از آن بار هر یکی دانستند که این شخص را بر
دار خواهند کرد تا سخن شیخ به نفاذ رسید و این قصه
در سنۀ اربع و عشرین و سبعمائه بود که الغخان را باز
در تلنگ نامزد کردند( .سرهندی)95-93 :1382 ،

دربارۀ
نوشتههای
پیشین

یقیقح مازرف

فیارظ ۀنیفس و فیاطل ۀعومجم رد  دیبع هب بوسنم راعشا رب یگنرد :یناکاز دیبع ای دیبع

دربارۀ
نوشتههای
پیشین

 .)271 /1 :1383پس تردیدی نیست که با عبید دیگری مواجه
هستیم .همانطور که پیشتر نیز توجه کردهاند (شریفی صحی،
 ،)118 :1399در فرهنگ سخنوران با استناد به طبقات اکبری
3
عبید دهلوی را معرفی کردهاند (خیامپور.)624 /2 :1368 ،
حال باید به پرسش اصلی این مقاله پرداخت :اشعار آمده
بهنام عبید در مجموعۀ لطایف از کدام عبید است؟

فلسفه میشد و با سعد منطقی و عبید شاعر و نجم انتشار
و موالنا علمالدین شیرازی و دیگر علمای حکیم طبیعت
مجالست نموده ،حرف کتب متقدمین در میان آوردی .و
این عبید نه عبید شاعر مشهور است ،نهایتش این نیز ّ
هزال
و شاعر بیباک و زاکانی بوده( .فرشته)448-447 /1 :1387 ،

فرشته بنا بر حکایاتی شبیه به آنچه تاریخ مبارکشاهی
آورده ،عبید را ّ
«هزال» و «بیباک» دانستهاست .اما آنچه
دربارۀ زمان حیات وی و انتسابش به زاکان آوردهاست،
در منابع پیشین نیست و صحیح نمینمایند .از این عبید
دو بیت نیز به جای ماندهاست :نخست در شرح
مخزناالسرار (تألیف 795ق) بدرخزانهای:

آیا این اشعار از عبید زاکانی است؟

تا اینجا روشن شد که ما با دو عبید مواجهیم .در ابتدای
مقاله دالیلی در تأیید انتساب این اشعار به عبید زاکانی
ذکر شد ،اما آیا دلیلی بر رد این انتساب در دست است؟

بگــردان روی ازیــن آیینهها تا مــرد خوانندت
خآرایی
که زن چون آینه بیند کند عزم ر 

ّ
قصاید :خواجه عالءالدین محمد یا عالءالدین خلجی
 .1ممدوح

به گمان ما مهمترین دلیل در رد انتساب این اشعار،
خاصه دو قصیدۀ مذکور ،به عبید زاکانی را میتوان در
نام ممدوح این قصاید دید .در مقالۀ گزارش میراث
آمدهاست:

(بدرخزانهای ،شرح مخزن االسرار ،مجلس)125 :

و دیگر در منتخبالتواریخ بداؤنی (تألیف 1004ق):
غلــط افتــاد خســرو را ز خامــی
کــه سکبا پخت در دیــگ نظامی
(بداؤنی)154/1 :1380 ،

ممدوح قصیده عالءالدین نام دارد و محتمل است
خواجه عالءالدین محمد باشد که عباس اقبال در مقدمۀ
خود بر دیوان عبید از این خواجه نام برده و گفته عبید
کتاب نوادراالمثال خود را به او تقدیم کردهاست .بهزعم
اقبال ،عبید در اشعار خود ذکری از نام خواجه عالءالدین
محمد نکردهاست ،لیکن در بیت پایانی یکی از قطعات
دیوان مصحح محجوب چنین آمدهاست:

نذیر احمد سبک این شاعر را «طرزی جداگانه» از عبید
زاکانی دانستهاست (نذیر احمد4539 :1373 ،؛ نیز رک .شریفی
1
صحی.)118 :1399 ،
پس این عبید در 721ق کشته شده ،حال آنکه عبید
زاکانی نزدیک به پنجاه سال پس از این نیز زنده بودهاست.
برای نمونه ،او از کتابت اشجار و اثمار علیشاه بن محمد بن
قاسم خوارزمی معروف به عالء بخاری (691-623؟ق) ،در
2
 21محرم 767ق فراغت یافتهاست (اقبال :1321 ،ز-ح).
افزون بر این ،عبید زاکانی در قصیدهای «در مدح شاه
شجاع» از «فتح صفاهان» سخن گفته است (عبید1999 ،م:
 )9که این فتح در  17ذیالحجۀ 768ق واقع شدهاست (غنی،

خواجــه عمــاد دولــت و دیــن آنکــه از کفش
هرگز کسی ندید به گیتی س ـزای قرض

در نسخهبدلی که محجوب برای این بیت ذکر کرده،
بهجای خواجه عماد دولت ،خواجه عالء دولت آمدهاست
که باید همان خواجه عالءالدین محمد باشد .این امور،
یعنی ذکر نام عبید در عنوان قصاید ،ذکر تخلص عبید در
اولین قصیده و نیز ذکر نام ممدوح وی در دو قصیده،
انتساب این دو قصیده را به عبید تقویت میکند( .شریفی

 .1جالب اینکه عبید زاکانی ،بنا بر اشعارش ،شعر نظامی را بسیار دوست
داشتهاست .میتوان گفت پس از سعدی و همطراز با فردوسی بیش از همه
مثنویهای نظامی را مطمح نظر داشتهاست .عبید آشکارا در عشاقنامه به
خسرو و شیرین توجه داشتهاست و در این منظومه هم بهصراحت و هم
بهکنایه نام نظامی را آوردهاست (عبید زاکانی1999 ،م.)162 ،160 :
 .2قزوینی نیز در انتساب این نسخه به عبید تردیدی نکرده (قزوینی:1363 ،
 )130-128 /9و افشار نیز انتشار نسخهبرگردان آن را پیشنهاد کردهاست
(افشار.)47 :1384 ،

صحی)120 :1399 ،

آنچه دربارۀ مدح «عالءالدین» نوشتهاند درست است،
اما این ممدوح نمیتوانسته «خواجه عالءالدین» باشد،
 .3هرچند در طبقات اکبری اشارهای افزون بر این نیست که «عبید حکیم» از
شاعران دربار عالءالدین خلجی بوده (نظامالدین احمد هروی1927 ،م.)172 :
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ای کمــال ســلطنت از فضــل یــزدان یافتــه
آنچه از حق خواسته بی هیچ نقصان یافته
شــه عالءالدیــن [و] دنیــا آفتــاب تیــغزن
مشرق و مغرب به زیر خط فرمان یافته

مــده پنــد ای معلــم جــان مــن بیــن
کــجــا افـــتـــادۀ یـــکـــدار مـــا را

ثانــی اســکندری آیینــه جــام روشــنت
هم خضر را دیده و هم آب حیوان یافته

(سیف جام ،مجموعۀ لطایف ،کابل :ص487؛ همان ،لندن :گ272ر)

اگــر بــود از مــا پریشــانیای
شما جمع باشید و مــا میرویم

و در قصیدۀ دوم:
شــکر ایــزد را که ســلطان جملگــی عالم گرفت
ملک کیخسرو گشاد و تختگاه جم گرفت

(همان ،کابل488 :؛ همان ،لندن :گ273ر)

خواهــم بــه زبــان خــود گویــی ســخنی با من
1
ای چه سخنی گفتن یارب چه زبان دارم

شــه عالءالدیــن و دنیــا کــز بــرای خدمتــش
مهر و مه رو بر زمین آورد و گردون خم گرفت

(همان ،کابل489 :؛ همان ،لندن :گ273ر)

از نظر زبان نیز تفاوتهایی بین اشعار این دو دیدهمیشود.
برای نمونه در دو غزل از مجموعۀ لطایف «آگوش» ـ در
هر دو دستنویس کابل و لندن (همان ،کابل :ص485؛ همان،
لندن :گ271پ  -همان ،کابل :ص486؛ همان ،لندن :گ271پ) ـ
آمدهاست؛ حال آنکه عبید زاکانی «آغوش» را به کار
میبردهاست (عبید زاکانی1999 ،م.)55 :
همچنین در این اشعار منسوب به عبید تصاویری
هست که در سراسر کلیّات عبید زاکانی بینظیر است:

ای شهنشــاهی کــه انــدر پایگاهــت آســمان
روز و شب را در طویله ابلق [و] ادهم گرفت

اما این عالءالدینشاه که بودهاست؟ در این اشعار
اشارهای هست که با دیگر نشانهها تطابق دارد« :اسکندر
ثانی» .این لقبی بود که عالءالدین خلجی برای خود
برگزیدهبود و آن را بر سکۀ وی نوشتهبودند (امیرخسرو
دهلوی1927 ،م73-72 ،5 :؛ نظامالدین احمد هروی1927 ،م.)145 :
پس تردیدی نمیماند که سرایندۀ این دو قصیده همان عبید
دربار خلجیان و تغلقشاهیان است ،نه عبید زاکانی.

در ســایۀ دیــوار تــو میخواســتم افتــاد
گر نقش رقیب از بن دیــوار نبودی
(سیف جام ،مجموعۀ لطایف ،کابل :ص485؛ همان ،لندن :گ271پ)

 .2سبک شعر

مــرا بوســیدن پایــش تمناســت
2
نـــدارم بخت آن کــایــد در آگــوش

سبک اشعار عبی ِد مجموعۀ لطایف با اشعار عبید زاکانی
شباهتها و تفاوتهایی دارد .به برخی از شباهتها
پیشتر اشاره شد .در اینجا به تفاوتها میپردازیم .در
آغاز باید گفت عبید زاکانی شاید در بررسیای مستقل
شاعری توانا به حساب آید ،اما در مقایسه با فحول شعرای
فارسیسرا هنرش درخشش چندانی ندارد .نه در
قصایدش از قدرت انوری و خاقانی نشانی هست ،نه در
غزلیاتش از هنر سعدی و حافظ و نه در مثنویاش به
قدرت روایت نظامی نزدیک میشود .در منظومهای با
چندین خورشید ،ستارۀ خرد عبید تنها سوسویی میزند.

قــدح گل میکنــد اکنــون کــه مجلــس
گلستان گشت از آن ســرو قباپوش
(همان ،کابل :ص485؛ همان ،لندن :گ271پ)

به اطمینان میتوان گفت تعابیر و تصاویری مشابه «در
سایۀ دیوار افتادن»« ،نقش رقیب از بن دیوار بودن» و
«قدح گل کردن» در شعر عبید زاکانی نیامدهاست.
 .1در دستنویس کابل «دارم من» آمدهاست و «من» را خط زدهاند.
 .2در دستنویس کابل «ندارم بخت کان آید در آگوش» و بر روی مصرع خط
کشیدهاند.
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چرا که شاعر در این دو قصیده بهصراحت وی را شاه
دانسته و مالئمات این جایگاه را برای ممدوح آوردهاست:

فیارظ ۀنیفس و فیاطل ۀعومجم رد  دیبع هب بوسنم راعشا رب یگنرد :یناکاز دیبع ای دیبع

با این همه شعر او پخته است و بهقول قدما از رکاکت
لفظ و معنی عاری است .در 21
غزل آمده در مجموعۀ
ِ
لطایف ،غث و سمین بسیار است .در این مجموعه گاه با
ابیاتی مواجه میشویم که نظیرش در دیوان عبید زاکانی
یافت نمیشود:

دربارۀ
نوشتههای
پیشین

یقیقح مازرف
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دربارۀ
نوشتههای
پیشین

شاعر  21غزل منسوبشده به عبید
پیشتر آمد که
ِ
زاکانی در مجموعۀ لطایف خود را «بیچاره عبید»« ،عبید
خسته» و ...خواندهاست و همانطور که نشان دادهاند
(شریفی صحی )119 :1399 ،عبید زاکانی نیز بارها در
غزلیاتش خود را با صفاتی چنین وصف کرده است:
«بیچاره عبید» (عبید زاکانی1999 ،م« ،)106 :عبید بیچاره»
(همان« ،)110 :مسکین عبید» (همان« ،)106 ،100 ،93 :عبید
واله و شیدا» (همان )114 :و «عبید بینوا» (همان .)87 :اما این
مختص عبید نیست .در شعر دیگر شاعران نیز میتوان
چنین تعابیری را دید .برای نمونه ،عصار تبریزی (د .پس
از 784ق) ،1شاعر همعصر عبید ،در غزلیاتش بارها خود
را به صفاتی مشابه وصف کردهاست« :عصار مسکین»
(ایمانی :1394 ،پنجاهوشش)« ،عصار نحیف» (همان:
شصتوهفت)« ،عصار حزین» (همان :هفتادوشش ،هشتادونه)،
«عصار تیرهحال» (همان :هفتادوهشت) .این اوصاف و
نظایرش نمیتواند ویژگی ممیزۀ شعر عبید زاکانی به
حساب آید .آنچه دربارۀ مردف بودن اشعار عبید زاکانی
آوردهاند نیز ویژگی ممیزهای نمیتواند بود.
از آنچه گذشت میتوان گفت بهطور قطع دو قصیدۀ
آمده بهنام عبید در مجموعۀ لطایف از عبید زاکانی نیست.
بهتبع آن انتساب غزلهای آمده بهنام عبید در مجموعۀ
لطایف به عبید زاکانی نیز سست میشود .در عین برخی
قطعی
مشابهتها ،آنقدر تفاوت بین این اشعار و غزلهای
ِ
عبید زاکانی دیدهمیشود که میتوان آنها را از شاعری دیگر
دانست .به گمان ما ،کاتبان دو دستنویس کابل و لندن
هوشمندانه این نکته را رعایت کرده بودهاند و اشعاری را
که بهنام عبید زاکانی بوده ـجز دواستثناء در دستنویس
کابل   ـ با نسبت «زاکانی» و اشعاری را که از عبید دیگر
بودهاست ،تنها بهنام «عبید» آوردهاند.

او کیست؟ عباس اقبال ،که نخستین بار این حدس را
مطرح کرده ،در توضیح آن نوشتهاست:
عبید رسالۀ نوادراالمثال خود را که کتابی است جدی و به
زبان عربی شامل اقوال انبیا و اشعار و امثال به شخصی
تقدیم نموده است که او را در مقدمه به چنین القابی یاد
مینماید« :المخدوم صاحب القران االعدل االعظم مستخدم
ارباب السیف و القلم ملک الوزراء فی العالم عالءالحق و
الدین محمد عضدالسالطین و مغیث المظلومین و
الملهوفین اعلی هللا تعالی شانه و اعز انصاره و اعوانه.
در اشعار عبید مدیحهای از این خواجه عالءالدین
محمد وزیر دیده نمیشود ،لیکن در رسالۀ دلگشای او
ً
ظریفهای راجع به او و یکی از غالمانش هست .ظاهرا
غرض از این خواجه عالءالدین محمد وزیر همان
عالءالدین محمد مستوفی پسر خواجه عمادالدین
فریومدی خراسانی است که ابتدا از مستوفیان زیردست
خواجه رشیدالدین فضلهللا وزیر بوده و پس از آنکه
سلطان ابوسعید در سال  727وزارت خود را به خواجه
غیاثالدین محمد پسر خواجه رشیدالدین فضلهللا
واگذاشت ،این خواجه عالءالدین محمد مستوفی را هم
با او در وزارت شریک نمود ،لیکن پس از شش ماه او
را به وزارت خراسان فرستاد و خواجه غیاثالدین در
صدارت مستقل گردید.
خواجه عالءالدین محمد در وزارت خراسان برجا
بود تا آنکه در حدود  737دولت او به دست سربداران
سبزوار برافتاد 2.هیچ معلوم نیست که عبید در چه وقت
و کجا به خدمت این خواجه عالءالدین محمد راه یافته
و کتاب «نوادراالمثال» خود را به او تقدیم داشته است.
چنین مینماید که این کار در همان دورۀ کوتاهی که
عالءالدین محمد با غیاثالدین محمد رشیدی در
وزارت ابوسعید شریک بوده ،یعنی در سال  727صورت
گرفته باشد ،چه از آن به بعد عالءالدین محمد همواره
در خراسان میزیسته و به نظر نمیآید که عبید به آن
سرزمین رفته باشد( .اقبال :1321 ،ح-ط)

ما در «رسالۀ دلگشا» چنین اشارهای ندیدیم .آنچه در این
رساله آمدهاست «علیالدین محمد» در چاپهای فرته
و حلبی (عبید زاکانی1303 ،ق122 :؛ همو ،)188 :1374 ،و
«غیاثالدین محمد» در چاپهای دادعلیشایف و

دو نکتۀ افزوده
 .1عالءالدین و نوادراالمثال

در باال نامی از عالءالدین و نوادراالمثال به میان آمد .اما
 .1در اشعار بهجامانده از عصار تبریزی نشانی از مدح سالطین در دست
نیست ،اما او را از قدیم ـ همانند عبید زاکانی   ـ مداح سلطان اویس جالیر
(حک 776-757ق) میدانند (مجدی922 :1342 ،؛ سلیم بهوپالی.)619 :1390 ،

 .2مجمل فصیحی زمان قتل او را «چهارشنبه سابع عشرین شعبان» 742ق
نوشتهاست (فصیح خوافی.)926/2 :1386 ،
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خواجــه عمــاد دولــت و دین آن کــه جز کفش
هرگز کسی نــداد به گیتی س ـزای قرض
(همان)133 :

در چاپهای دادعلیشایف و محجوب «خواجه عماد»
(همو1991 ،م57 :؛ همو1999 ،م )133 :و در چاپ اقبال
«خواجه عالء» آمدهاست (همو .)73 :1321 ،کیوانی «خواجه
عالء» را همان «خواجه عالءالدین محمد» دانسته که عبید
«نوادراالمثال» را به وی تقدیم کردهاست (کیوانی:1395 ،
ً
 ،)578اما احتماال همان «خواجه عماد» صحیح است .در
تاریخهای آن عصر ،حداقل یک نفر را با نام «خواجه
عمادالدین محمود کرمانی» میشناسیم که از «دُهات
ارکان دولت» شاه شیخ بودهاست (حافظ ابرو:1380 ،
 .)272/1بنابراین عبید او را میشناخته و میتوان این را
دلیلی دانست بر صحت ضبط «عماد».

خواجه از فرط بزرگی همچون شد ...ن که دماغ [کذا]

الجـــرم بهر بــزرگــان ...ن نجنباند ز جا
راســتی وضــع بزرگــی ...ر مــن دارد کــه او
چــون ببیند کــودکــی از دور برخیزد بــه پا

 .2آیا همۀ آثار عبید به ما رسیدهاست؟

(علی بن احمد ،جنگ ،دانشگاه تهران)191 :

از آنجا که موضوع نوشتۀ حاضر اشعار منسوب به عبید
زاکانی بود ،بیروی نیست اگر به دیگر آثار منسوب به او

4

همچنین بسحق اطعمه و نظام قاری مطلعی بهنام عبید
 .2برخی تذکرهها رساله را در «بیان» دانستهاند (دولتشاه سمرقندی:1382 ،
288؛ امین احمد رازی1321 /2 :1378 ،؛ اوحدی بلیانی-2754 /5 :1389 ،
 .)2755پیشتر اته به این تفاوت توجه کردهاست (اته.)118 :1356 ،

 .1مصححان در دو یا سه دستنویس این رساله را دیدهاند .محجوب آن را در
دستنویس وین (دستنویس هفتم چاپ خود؛ محجوب1999 ،م ،)LXXX :و
دستنویس موزۀ بریتانیا (دستنویس نهم چاپ خود؛ همان )LXXXIV :نشان
دادهاست ،و حلبی ،از همین دستنویس موزۀ بریتانیا و اگر دچار اشتباه
نشده باشد ،از دستنویسی از کتابخانۀ پاریس در تصحیح این متن بهره
بردهاست (حلبی.)8 :1374 ،

 .3ما در جای دیگر بهتفصیل به مهمترین آثار منسوب به عبید زاکانی خواهیم
پرداخت.
	.4این دو بیت از چاپ این جنگ ،با عنوان جنگ اشعار شیعی (علی بن احمد،
 ،)1398حذف شدهاست.
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یقیقح مازرف

گــر خواجــه تربيــت نكنــد پيــش پادشــاه
مسكين عبيد چون كند آخر ادای قرض؟

فیارظ ۀنیفس و فیاطل ۀعومجم رد  دیبع هب بوسنم راعشا رب یگنرد :یناکاز دیبع ای دیبع

محجوب است (همو1991 ،م211 :؛ همو1999 ،م .)314 :آیا
احتمال دارد که با توجه به دستنویسهای «مغلوط و
پریشان» «نوادراالمثال» (محجوب1999 ،مXXVIII :؛ حلبی،
ثبت نام این وزیر رخ دادهباشد؟
 ،1)280 :1383اشتباهی در ِ
ً
مثال ممکن است نام صحیح او همین «غیاثالحق و الدین
محمد» وزیر ابوسعید (مقتول 736ق) بودهباشد که عبید باز
هم ذکر او و پدرش ،خواجه رشیدالدین فضلهللا ،را در
آثارش آوردهاست (عبید زاکانی1999 ،م.)314 ،313 ،284 :
عبید زاکانی در قطعهای که بیتی از آن در باال نقل شد،
«خواجه عالء» یا «خواج ه عماد» را به وساطت
برانگیختهاست:

نیز اشارهای کنیم .در درازای زمان آثار بسیاری را از عبید
دانستهاند ،در تذکرهها رسالهای در معانی و بیان 2را به
عبید نسبت دادهاند ،هرچند بعدتر این انتساب در منابع
دیگر همانند مقدمۀ منتخب لطایف (عبید زاکانی1303 ،ق:
 ،)3تاریخ ادبی ایران (براون )245-230/2 :1339 ،و تاریخ
ادبیات فارسی (اته )119-118 :1356 ،بهتکرار آمدهاست ،اما
بهاحتمال این از خطاهای تذکرهنویسان است .آثار دیگری
نیز به عبید منسوب کردهاند .برای نمونه میرزاعبدهللا افندی
در ریاض العلماء و حیاض الفضالء رسالهای در مقامات
فارسی را از عبید دانستهاست (افندی1403 ،ق293/3 :؛ رک.
اقبال :1321 ،یز-یح) 3.تذکرهنویسان دربارۀ تعداد اشعار او
اعداد بسیار متفاوتی با آنچه امروز از کلیّات عبید
میشناسیم به دست دادهاند .در عرفاتالعاشقین (تألیف
1040ق) و مجمع النفائس (تألیف 1164ق) کلیّات او را
«قریب دوازده هزار بیت» (اوحدی بلیانی2756/5 :1389 ،؛
آرزو )1025/2 :1385 ،و در لطایف الخیال (تألیف -1076
1078ق) اشعارش را «پانزده هزار بیت» (دارابی:1391 ،
 )387/2نوشتهاند .هرچند این ادعاها و ارقام در سنت
تذکرهنویسی فارسی چندان عجیب نمینماید ،اما
نشانههایی در دست هست که شاید بتوان بر اساس آنها به
از میان رفتن برخی اشعار عبید حکم کرد.
علی بن احمد در مجموعهاش قطعهای دوبیتی در هزل
آوردهاست که هرچند در کلیات عبید نیست ،شباهت بسیار
به سبک وی دارد:

دربارۀ
نوشتههای
پیشین
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دربارۀ
نوشتههای
پیشین

آوردهاند که آن را هم در دیوانهای در دسترس نیافتیم:

علیخان .اسالمآباد :مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
ــاتـه ،هرمـان ( .)1356تاریـخ ادبیـات فارسـی .ترجمـه بـا
حواشی رضازادۀ شفق .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ــافشـار ،ایـرج (« .)1384چـاپ نسـخهبرگردان مخطوطات
(طرح مقدماتی)» .آینۀ میراث ،س ،3ش.62-41 :2
ــافنـدی ،میـرزا عبـدهللا (1403ق) .ریـاض العلمـاء و حیاض
الفضلاء .ج .3عنـی بـه السـیّد محمـود المرعشـی ،السـیّد
احمد الحسینی .قم :مکتبة المرعشی النجفی.
ــاقبـال ،عبـاس ( ← .)1321عبیـد زاکانی( 1321 ،مقدمه)
ــامیرخسـرو دهلـوی (1927م) .خزائـنالفتـوح .به تصحیح و
تحشیۀ سیّد معین الحق .علیگره :بینا.
ــامیـر علیشـیر نوایـی ( .)1363مجالـس النفائس .به سـعی و
اهتمام علیاصغر حکمت .تهران :منوچهری.
ــامین احمد رازی ( .)1378هفت اقلیم .تصحیح و تعلیقات
سیّد محمدرضا طاهری (حسرت) .ج .2تهران :سروش.
ــاوحـدی بلیانـی ( .)1389عرفـات العاشـقین و عرصـات
العارفیـن .ج .5بهتصحیـح ذبیـحهللا صاحبـکاری ،بـا
همـکاری آمنـه فخـر احمـد .بـا نظـارت علمـی محمـد
قهرمان .تهران :میراث مکتوب.
ــایمانـی ،بهـروز ( ← .)1394عصار تبریزی( 1394 ،مقدمه)
ب التواریـخ .ج .1بهتصحیـح مولوی
ــبداؤنـی ( .)1380منتخـ 
احمدعلـی صاحـب .بـا مقدمـه و اضافـات توفیـق هـ.
سبحانی .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ــبرنـی ،ضیاءالدیـن (1862م) .تاریـخ فیروزشـاهی.
هتمـام
ی سـیّد احمدخـان صاحـب و ا 
ح مولـو 
صحیـ 
ب ه ت 
ی کبیرالدیـ 
کاپیتـان ولیـ م ناسـولیس ،مولـو 
ن احمـد.
کلکته :بپتست میشن پریس.
ــبراون ،ادوارد ( .)1339تاریخ ادبیات ایران (از سعدی تا
جامی) .ترجمه و حواشی علیاصغر حکمت .تهران :ابنسینا.
ــبسـحق اطعمـۀ شـیرازی ( .)1382کلیّات .تصحیـح منصور
رستگار فسایی .تهران :میراث مکتوب.
ــبـدر خزانـهای بکـری بلخـی .شـرح مخـز ن االسـرار.
دستنویس ش 931کتابخانه مجلس شورا .کتابت 1242ق.
ــحافـظ ابـرو ( .)1380زبدة التواریـخ .ج .1مقدمه ،تصحیح و
تعلیقـات سـیّد کمـال حاجسـیّدجوادی .تهـران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ــحکمـت ،علیاصغـر ( ← .)1363امیـر علیشـیر نوایـی،
( 1363مقدمه)
ــحلبی ،علیاصغر ( ← .)1383عبید زاکانی( 1383 ،مقدمه)

جمال یار و اشک من گل است آن و گالب است این
وصال او و فکر ما خیال است آن و خواب است این
(بسحق اطعمه177 :1382 ،؛ نظام قاری1303 ،ق)104 :

یا حکیم شاهمحمد قزوینی در ترجمۀ خود از مجالس
النفائس امیر علیشیر نوایی 1،ذیل میر مرتاض ،آوردهاست:
چنانکه موالنا عبید زاکانی گفته «و سادات بال یک ذره
عقل»( .امیرعلیشیر نوایی)267 :1363 ،

این مصرع (؟) را نیز در کلیّات عبید نیافتیم .از آنچه
گذشت میتوان احتمال داد که عبید اشعار دیگری نیز
داشته که به ما نرسیدهاست.
بعدالتحریر
در فاصلۀ تألیف تا انتشار نوشتۀ حاضر ،مقالهای دیگر از
ّ
شاهمرادی ،یاحقی و نوشاهی منتشر شد .در مقالۀ ایشان
بیتی تازه از عبید زاکانی در این سفینه معرفی شدهاست:
نــه همچــو مــور میانبســته روز و شــب گــردد
بـــرای ریـــزۀ نــانــی کــه زهـــر مـــار کند

ّ
(شاهمرادی ،یاحقی و نوشاهی)155 :1399 ،

بیت از قصیدهای است که ما آن را در جدول خود در ردیف
 4فهرست کردهایم .این بیت جز دستنویس لندن ،که مقالۀ
شاهمرادی و همکارانش بر اساس آن نوشته شده ،در
دستنویس کابل نیز ،با تفاوتی ،آمدهاست (سیف جام ،مجموعۀ
لطایف ،کابل :ص )135بهرغم این ،دستنویسهای کهن دیوان
عبید فاقد آن هستند .افزون بر این «زهر مار کردن» در نظم
و نثر عبید نیامدهاست و این کنایه در شعر فارسی سدۀ
هشتم ،خاصه در شعر شاعران شیراز ،شهری که عبید
سالها در آن زیسته ،شاذ است .به گمان ما در انتساب این
بیت به عبید زاکانی نباید جانب احتیاط را از دست داد.
منابع
ــآرزو ،سراجالدین علیخان ( .)1385مجمع النفائس .ج.2
بهکوشش مهرنورمحمدخان ،با همکاری زینبالنساء
	.1این ترجمه در 929ق و در استانبول و در دربار عثمانی انجام یافتهاست.
مترجم ،همانند عبید ،به قزوین منتسباست (رک .حکمت :1363 ،ل-لج).
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یقیقح مازرف

ــخیامپـور ،عبدالرسـول ( .)1368فرهنـگ سـخنوران .ج.2
تهران :طالیه.
ــدارابـی ،حکیم مولی شـاه محمد بنمحمـد ( .)1391لطایف
الخیـال .ج .2تصحیـح یوسـف بیگباباپـور .قـم :مجمـع
ذخائر اسالمی.
ــدولتشـاه سـمرقندی ( .)1382تذکـرةالشـعراء .بهاهتمـام و
تصحیح ادوارد براون .تهران :اساطیر.
ــسـیهرندی ،یحیـی بن احمـد ( .)1382تاریخ مبارکشـاهی.
بهتصحیح محمد هدایت حسین .تهران :اساطیر.
ــسلیم بهوپالی ( .)1390صبح گلشن .مقدمه ،تصحیح ،تکمیل
و تحشیۀ مجتبی برزآبادی فراهانی .تهران :اوستا فراهانی.
ــسـیف جـام هـروی .مجموعـۀ لطایـف و سـفینۀ ظرایـف.
دستنویس ش  Or. 4110کتابخانۀ بریتانیا .بیتا ،بیکا.
ـــــــــــــــــ .مجموعـۀ لطایـف و سـفینۀ ظرایـف.
ّ
دستنویس ش  14.761آرشیو ملی افغانستان .بیتا ،بیکا.
ــشـاهمرادی ،امیـد و محمدجعفـر یاحقـی و عارف نوشـاهی
(« .)1398نقـد عرفاتالعاشـقین بـا تکیـه بـر مجموعـۀ
لطایف و سـفینۀ ظرایف» .متنشناسـی ادب فارسـی ،س،11
ش( 43پاییز).41-25 :
ــــــــــــــــ (« .)1399ابیات نویافتۀ شاعران در مجموعۀ
لطایفوسفینۀظرایفواشارهایبهاهمیّتایناثر».شعرپژوهی
(بوستان ادب) ،س  ،12ش( 2پیاپی 44؛ تابستان).170-141 :
ــشریفی صحی ،محسن (« .)1399اشعار نویافتۀ عبید زاکانی
در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف» .گزارش میراث ،ش-82
( 83بهار-تابستان 1397؛ انتشار :بهار .120-116 :)1399
ــعبیـد زاکانـی (1991م) .آثـار .بـا تصحیـح و مقدمـۀ جابلقا
دادعلیشـایف .زیـر نظر اصغـر جانفدا ،اعالخـان افصحزاد.
دوشـنبه :نشـریات دانش ،آکادمی علوم جمهوری شـوروی
تاجیکستان ،انستیتوی شرقشناسی.
ـــــــــــــــــ ( .)1374اخلاقاالشـراف .تصحیـح و
توضیح علیاصغر حلبی .تهران :اساطیر.
ـــــــــــــــــ ( .)1383رسـالۀ دلگشـا بـه انضمـام
رسـالههای تعریفـات ،صـد پنـد و نوادراالمثـال .تصحیح و
ترجمه و توضیح علیاصغر حلبی .تهران :اساطیر.
ـــــــــــــــــ ( .)1999کلیّـات عبید زاکانی .بهکوشـش
محمدجعفـر محجـوب .زیـر نظـر احسـان یارشـاطر.
نیویورک.Bibliotheca Persica Press :
ــــــــــــــــ ( .)1321کلیّات عبید زاکانی .بهتصحیح و
اهتمام عباس اقبال آشتیانی .تهران :نشریات مجلۀ ارمغان.
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ـــــــــــــــــ (1303ق) .منتخـب لطایـف موالنـا
نظامالدیـن عبیـد زاکانـی .با مقدمـۀ فرته .اسـتانبول :مطبعۀ
ابوالضیاء توفیقبگ.
ــعصـار تبریزی ( .)1394مهر و مشـتری (تصویر دسـتنویس
کتابخانـۀ عارفحکمـت مدینـه) .پژوهـش بهـروز ایمانی.
تبریز :آیدین.
ــعلـیبـن احمـد .جنـگ .دسـتنویس ش 3528کتابخانـۀ
مرکزی دانشگاه تهران .کتابت 844ق.
ــــــــــــــــ ( .)1398جنگ اشـعار شیعی سدۀ 11-9ق.
تحقیـق و تصحیـح زهـرا پارسـاپور و اکـرم کرمـی .تهران:
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
ــغنـی ،قاسـم ( .)1383تاریـخ عصـر حافظ :بحـث در آثار و
افکار حافظ .ج .1تهران :زوار.
ــفرشـته ،محمدقاسـم بن غالمعلـی ( .)1387تاریخ فرشـته.
ج .1تصحیـح و تعلیـق و توضیـح و اضافـات محمدرضـا
نصیری .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ــفصیـح خوافـی ( .)1386مجمـل فصیحـی .ج .2مقدمـه،
تصحیح و تحقیق محسن ناجینصرآبادی .تهران :اساطیر.
ــقزوینـی ،محمـد ( .)1363یادداشـتهای قزوینـی .ج.9
بهکوشش ایرج افشار .تهران :دانشگاه تهران.
ــکیوانـی ،مجدالدیـن (« .)1395عبید زاکانی» .در :دانشـنامۀ
زبـان و ادب فارسـی .ج .3زیـر نظـر اسـماعیل سـعادت.
تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی .ص.582-576
ــمجـدی ،محمـد بـن ابیطالـب ( .)1342زینتالمجالـس.
تهران :سنایی.
ــمحجوب ،محمدجعفـر (1999م) ← عبید زاکانی1999 ،م
(مقدمه)
ــنظـام قـاری (1303ق) .دیـوان البسـه .بـا مقدمـه و فرهنگ
لغات میرزا حبیب اصفهانی .استانبول :مطبعۀ ابوالضیاء.
ــنذیـر احمد (« .)1373شـعرای گمنام عصـر خلجی و تغلق».
ترجمۀ سـیّد حسـن عباس .در :ناموارۀ دکتر محمود افشـار.
ج .8گردآورنـده ایـرج افشـار ،کریم اصفهانیان .تهـران :بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار .ص.4568-4535
ــنظامالدیـن احمـد هـروی (1927م) .طبقـات اکبـری .ج.1
بهتصحیـح و تنقیـح بـی  -دی ،ام  -ای ،آئـی  -سـی – اس.
بنگال :ایشیاتک سوسایتی.
ــنوشـاهی ،عـارف (« .)1378مجموعـۀ لطایـف و سـفینۀ
ظرایـف :منبعـی کهـن در شـعر فارسـی و صنایـع ادبـی».
معارف ،دورۀ  ،16ش.65‑50 :46
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ص۵۰۶-۳۹۴

ﻗﺴﻢ  :85در ﻏﺰﻟﯿﺎت

ص۳۱۲-۲۲۶

ﻗﺴﻢ � :۷ﺮﺟﯿﻊ

↑

↑

↑

↑

↑

٤
غ :ای ﮐﺎش ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮﻫﻢ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدی ↑

غ :ﭼﻮن دﻫﺎ�ﺶ ﻧیﺴﺖ..

ت :وﻗﺖ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر درﯾﺎﺑﯿﻢ

ق :ﺷﮑﺮ ا�ﺰد را ﮐﻪ...

ق :ای ﮐﻤﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ...

ق :ﭼﻮ ﺻﺒﺢ راﯾﺖ ﺧﺮﺷیﺪ...

ق :ﺑﺎز ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﺳیﺪ...

ق� :ﺮﮐﻢ ﭼﻮ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن و..

ص٤٨٥

وﻟﻪ

ص٤٨٥

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﯿﺪ راﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ

ﺻﻔﺤﺎت ﺣﺎوی ﺷﻌﺮ اﻓﺘﺎدﻩاﺳﺖ

ص١٦٥-١٦٤

وﻟﻪ

ص١٦٤-١٦٣

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﯿﺪ راﺳﺖ

ص١٣٦-١٣٤

وﻟﻪ

ص١٣٤-١٣٢

وﻟﻪ

ص١٣٢-١٣١

وﻟﻪ

ص۱۳۱-۱۳۰

٣

↑

گ٢٧١پ

ﺑﺪون ﻋﻨﻮان

گ ٢٧١پ

ﺑﺪون ﻋﻨﻮان

گ٢٢٨پ٢٨٢-ر

ﻗﺴﻢ  :84ﻏﺰﻟﯿﺎت

گ۱۱۵ر۱۵۲-پ

٢

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ

گ۸۵ر

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﯿﺪ رﺣﻤﺔ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ

گ۸۴پ

ﻋﺒﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ رﺣﻤﺔ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ

گ۶۷پ۶۸-ر

وﻟﻪ

گ۶۷ر۶۷-پ

وﻟﻪ

گ۶۶پ۶۷-ر

گ۱۴۸پ۱۴۹-پ

ﻗﺴﻢ � :7ﺮﺟﯿﻊ

↑

↑

↑

↑

↑

وﻟﻪ

گ٣٣ر١١٢-ر

گ۶۶ر۶۶-پ

ن

ن

د

ن

ن

د

د

د

 .٤ﻟﻨﺪن :ای ﮐﺎش ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮا ]ﮐﺬا[ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدی.

 .٣در ﺗﺼﻮ�ﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ از دﺳتﻨﻮ�ﺲ ﮐﺎﺑﻞ دارﯾﻢ ،ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ �ﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ را در �ﺮ داﺷتﻪ ،از ص ۲۹۶ﺗﺎ ص ،۳۱۱اﻓﺘﺎدﻩ ،اﻣﺎ در دﺳتﻨﻮ�ﺲ ﻟﻨﺪن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )ﺳیﻒ ﺟﺎم ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻟﻄﺎﯾﻒ ،ﻟﻨﺪن :گ۱۴۸پ۱۴۹-پ(.

و ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﻮم ،ﭼﻬﺎرم و ﺷﺸﻢ آﻣﺪﻩاﺳﺖ.

 .٢اﯾﻦ �ﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ در ﮐﻠﯿّﺎت ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﯽ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ دارد ﮐﻪ از دﺳتﻨﻮ�ﺲ ﻟﻨﺪن ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ آن اﻓﺘﺎدﻩاﺳﺖ .ﺑیﺖ �ﺮﺟﯿﻊ اﯾﻦ �ﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻣﻐﺎن ﺑﺎدۀ ﻣﻐﺎﻧﻪ ﺧﻮرﯾﻢ  /ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻏﺼﮥ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮرﯾﻢ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ
�ﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ در دﺳتﻨﻮ�ﺲ ﻟﻨﺪن ﺑیﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ وزﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،در ﺟﺎی ﺑیﺖ �ﺮﺟﯿﻊ دارد� :ﺮک ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺑﺎر ﮔﯿﺮم  /دﻧﺒﺎﻟﮥ آن ﻧﮕﺎر ﮔﯿﺮم .اﯾﻦ ﺑیﺖ اﻓﺰودﻩ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺑیﺖ اﺻﯿﻞ )ﺑﺎ ﻣﻐﺎن ﺑﺎدۀ (...در ﺑﻨﺪﻫﺎی ّاول و دوم،

 .١اﺻﻞ :راﯾﮑﺎﻧﯽ.

٩

٨

٧

٦

٥

٤

٣

٢

١

ق :ﺻﺒﺤﺪم ﮐﺰ ﺣﺪ ﺧﺎور...

ص٢١٩-٦٠

ﻗﺴﻢ  :٥اﺷﻌﺎر ﺷﻌﺮا

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﯽ راﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ

ﻗﺴﻢ  :٥در اﺷﻌﺎر

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﯽ  ١ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ رﺣﻤﻪ ﷲ

د
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↑
↑

غ :ﻣﮕﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﺴﯽ...

ﻏﺰل :ﻧﻪ در ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻫﻢآﮔﻮﺷﯽ...

غ :اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻢ �ﺮا ﺳﺮﻣﺴﺖ...

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

٥

غ :دل ز ﻫﺮ ﻋﺎﺷﻖ...

غ :ﻧﺒیﻨﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺘﯽ...

غ :ﻧﺨﻮاﻧﯽ �ﺮ ﺧﻮدم...

غ :از ﭼﺮخ دور ﺧﻮﺷﺪﻟﯽ...

غ :زان ﻟﺐ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮن...

↑
↑
↑
↑
↑
↑

١٨

١٩

٢٠

٢١

غ :رﻓﯿﻘﺎن ز ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ...

غ :ﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳتﯽ ﻧﻪ...

غ :دردی اﺳﺖ ﻣﺮا در دل ﺧﻮاﻫﻢ...

غ :دردی اﺳﺖ ﻣﺮا در دل ﮔﻔﺘﻦ...

↑
↑
↑
↑

وﻟﻪ
ص٤٨٦-٤٨٥
وﻟﻪ
ص٤٨٦
وﻟﻪ
ص٤٨٦
وﻟﻪ
ص٤٨٧-٤٨٦
وﻟﻪ
ص٤٨٧
وﻟﻪ
ص٤٨٧
وﻟﻪ
ص٤٨٨-٤٨٧
وﻟﻪ
ص٤٨٨
وﻟﻪ
ص٤٨٨
وﻟﻪ
ص٤٨٩-٤٨٨
وﻟﻪ
ص٤٨٩
وﻟﻪ
ص٤٨٩

↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑

ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
گ٢٧١پ
ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
گ٢٧١پ٢٧٢ -ر
گ٢٧٢ر

ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
گ٢٧٢ر
ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
گ٢٧٢ر٢٧٢-پ
ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
گ٢٧٢پ
ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
گ٢٧٢پ
ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
گ٢٧٢پ٢٧٣-ر
ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
گ٢٧٣ر
ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
گ٢٧٣ر
ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
گ٢٧٣ر٢٧٣-پ
ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
گ٢٧٣پ

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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 .٥ﮐﺎﺑﻞ :اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻢ �ﺮا ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺑﺎری /دﮔﺮ ﺑیﻨﻢ �ﺮا ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎری .در دﺳتﻨﻮ�ﺲ ﻟﻨﺪن ﻣﺼﺮع دوم ﺑﺎ ﻗﺎﻓﯿﮥ ﻏﻠﻂ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩاﺳﺖ :دﮔﺮ ﺑیﻨﻢ �ﺮا در ﻋیﺶ ﺑﺎری.

دربارۀ
نوشتههای
پیشین

غ :ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﮑﺮد آن ﺑﺖ...

غ :دﮔﺮ �ﺮون ﺷﺪﻧﻢ...

غ :ﺟﻔﺎ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺟﻔﺎ...

غ :ﻋﻤﺮی ﺑﻪ راﻩ ﺑﺎدﯾﻪ...

غ :ﮐیﺴﺖ آن ﻓﺘﻨﻪ ﮐﻪ...

غ :دی ﺳﻮار ﭼﺎﺑﮏ ﻣﻦ...

غ :زﻟﻒ �ﺮ ﺳیﻤﯿﻦ...

٨

غ :ﮐﺮدﻩﺳﺖ ﺻﺒﺎ �ﺮ ﻃﺮف...

غ :ای ﺧﻮش آن روزی ﮐﻪ...

٧

ص٥٤٦

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﯿﺪ راﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ

ص٤٩١

وﻟﻪ

ص٤٩١

وﻟﻪ

ص٤٩١-٤٩٠

وﻟﻪ

ص٤٩٠

وﻟﻪ

↑

↑

ص٧١١-٦٣٦

ص٦٩١

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﯿﺪ راﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ

ص٦٨١

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﯽ راﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ

ص٦٨٠

ﻗﺴﻢ  :٨٧در ﻣﺠﺎﺑﺎت ﺷیﺦ ﺳﻌﺪی ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﯿﺪ راﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ

ص٦٣٥-٥٠٧

ﻗﺴﻢ  :٨٦دزد ﻗﺎﺿﯽ

↑

↑

↑

↑

↑

ص٤٩٠

وﻟﻪ

↑

↑

گ٣٦٤پ٣٦٥-ر

گ٣٧٠ر٣٧٠-پ

ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ

گ٣٦٥ر٣٦٥-پ

ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﯽ راﺳﺖ

٣٤٤ار٣٧٩-پ

ﺑﺪون ﻋﻨﻮان

گ٣٠٢ر

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎﻧﯽ راﺳﺖ

گ٢٨٢ر٣٤٤-ر

ﻗﺴﻢ  :٨٥دزد ﻗﺎﺿﯽ

گ٢٧٤ر٢٧٤-پ

ﺑﺪون ﻋﻨﻮان

گ٢٧٤ر

ﺑﺪون ﻋﻨﻮان

گ٢٧٤ر

ﺑﺪون ﻋﻨﻮان

٢٧٤ر

ﺑﺪون ﻋﻨﻮان

٢٧٣پ

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ

↑

↑

↑

↑

↑

ﺑﺪون ﻋﻨﻮان

گ٢٧٣پ

د

د

د

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 .٨ﮐﺎﺑﻞ :زﻟﻒ �ﺮ ﺳیﻤﯿﻦ ﻋﺬار ﺧﻮ�ﺶ ﻧﻪ /ﺳیﻢ آن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮﻩ .ﻟﻨﺪن :زﻟﻒ �ﺮ ﺳیﻤﯿﻦ ﻋﺬار ﺧﻮ�ﺶ ﻧﻪ  /ﺳیﻢ آن ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮﻩ ]ﮐﺬا[.

ﻣﺴﺖ اﻧﺪر ﮔﻠﺸنﺖ« ﺧﻮاﻧﺪﻩاﻧﺪ )ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺻﺤﯽ (۱۱۹ :۱۳۹۹ ،ﮐﻪ ﺑیﺖ را ﻣﺒﻬﻢ ﮐﺮدﻩاﺳﺖ.

 .٧ﮐﺎﺑﻞ :ای ﺧﻮش آن روزی ﮐﻪ ﺑیﻨﻢ ﻣﺴﺖ اﻧﺪر ﮔﻠﺸنﺖ /وز ﻣﯽ ﺻﺎﻓﯽ ﺷﻮد ﺧﻮن ﺧﻮردن ﻣﻦ روﺷنﺖ .اﻣﺎ »ﺑیﻨﻢ« ﻗﺪری در ﻟﻨﺪن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺼﺮع را ﺑﻪﺷﮑﻞ »ای ﺧﻮش آن روزی ﮐﻪ ﭼﺸﻢ

 .٦ﻟﻨﺪن :آن ﻣﺎﻩ ﺷﺐ ﮔﺮد ﻣﻦ ﯾﺎرب ﭼﻪ ﻣﻮزون ﻣﯽرود� .ﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﺒﻂ وزن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﺳﺖ.

٣١

٣٠

٢٩

٢٨

٢٧

٢٦

٢٥

٢٤

٢٣

٢٢

٦

↑

ص٤٩٠-٤٨٩

وﻟﻪ

162

↑
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ﺑﺪون ﻋﻨﻮان
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غ :آن ﻣﺎﻩ ﺷﺐ ﮔﺮدون ﻣﻦ...
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