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 97بهار  تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده

های گوناگون ادب فارسی است كه سفینة صا ب گزیده ای درخشان از سروده های سرایندگان دوره 

عر سبک هندی و صا ب تبریزی گرد آورده است. این مجموعه، عالوه بر آنکه پسند و سلیقة بزرگترین شا

تر شعر در روزگار صفوی را نشان میدهد، ضبطهای فراوانی را از برخی دفادوستان تا حدودی دیگر ادب 
ت و حتی گاهی برای تصحیح آن های موجود آن دیوانها نیست، اما پذیرفتنی اسبر دارد كه در نسخه 

الشعرایی دربار صفویان و نیز راه یافتن ضروری و كارگشاست. گویا صا ب، به سبب ملک ها بسیار نسخه 

های معتبر و ارزشمندی دست یافته است ، به نسخه فرخان احسن در كابل و شاهجهان در ركنبه دربار ظ

بیت این بخش،  488ای از دیوان سنایی آغاز میشود و در نیست. این سفینه با گزیده  كه اكنون در دست

و  . در تصحیح مدر  رضوی و دیگران و گاه حتی نسخة كابل صورتی مغلوط1بیت را میبینیم كه:  78

ناپذیرفتنی داشته است و ضبط صا ب از آنها با توجه به قراین سبکی )زبانی، وزنی، قافیگی، معنایی و 
های قدیم و معتبر، در تصحیح برزگر خالقی نسخه  صناعات ادبی( درست مینماید و اكثراً با پیدا شدن

و دیگر ابیات شعر بسیار . ضبط صا ب با توجه به سبک شعر سنایی و دورة خراسانی 2اصالح شده است یا 

. رباعیاتی را میبینیم كه در تصحیح مدر  نیست، اما اینها نیز اكثراً در چاپ برزگر 3تر است یا پذیرفتنی 

سفینة صا ب و  یا جنگ رباعیات میرافضلی هست. نوشتة حاضر به بررسی و مقایسة ضبط این ابیات در

 های خطی دیوان سنایی میپردازد.چاپها و نسخه 

 ، برزگر خالقی.مدر  رضوی، سبکیدیوان سنایی، قراین  تصحیحسفینة صا ب، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1
سفینة صا ب مجموعة نزدیک به هجده هزار بیت از نزدیک به ششصد تن از سرایندگان 

پیش از صا ب تبریزی است كه وی آنها را گرد آورده است. معتبرترین نسخة این سفینه در 

ستونی برگ سه 253نگهداری میشود و شامل  10775شگاه اصفهان به شمارة كتابخانة دان

نستعلیق است و به كوشش صادق حسینی اشکوری و با یاری دانشگاه اصفهان به خط شکسته

و مجمع ذخایر اسالمی به صورت عکسی منتشر شده است. حسینی بر آن است كه این 

ه را با دستخطهای مطمئن و معتبر نسخة اصلی سفینة صا ب است و شباهت خط این نسخ

پانزده(. اما ارحام -صا ب بهترین شاهد این امر میداند )مقدمة سفینة صا ب، حسینی: یازده

تواند مرادی با دقت در تصویر مخدوش انجامة این نویسه ثابت كرده است كه صا ب نمی

تقلیدش از خط  نویسندة آن باشد و به احتمال قوی شاگرد صا ب، عارف تبریزی، كه سابقة

(، اما با 291، مرادی: «این سفینه به خط صا ب نیست)»صا ب مشهور است، كاتب آن است 

توجه به دالیل همان بخش از مقدمة اشکوری، صحت انتساب سفینه را تردیدناپذیر دانسته 

 است.
های ها و دیگر منابع جنبی همیشه در تصحیح دیواننامهها، واژهاستفاده از ُجنگها، سفینه

سبک خراسانی رایج بوده است. این امر، چنانکه گفته خواهد شد، در تصحیح دیوان سنایی 

اعتمادی از این دیوان در دست نداریم. برای همین نیز سابقه داشته و هنوز هم تصحیح قابل

های به نظر میرسد گاهی بتوان از این سفینه نیز، كه شاید صا ب آن را با استفاده از نسخه

های سلطنتی اصفهان و كابل و دكن تهیه كرده باشد، در تصحیح معتبر كتابخانه نفیس و

ویژه اشعار سنایی بهره برد. صا ب در صفحة آغازین اشعار برخی ابیات دیوانهای مختلی و به

(. اما 7استناد و معتبر یاد میکند )ص ای قابلاو همچون نسخه« دیوان قدیم»سنایی از 

دانیم كه تنها یک قطعه از آن نقل شده م بر ما پوشیده است و نمیمشخصات این دیوان قدی

دیوان »جاست. شاید به سبب در دست داشتن همین یا هرچه از آن پس نقل میشود از همان

اش را با ابیات برگزیدة سنایی آغاز میکند. زیرا از فردوسی، بوده باشد كه صا ب سفینه« قدیم

ترتیب پیداست كه به آنها بیش از ر بیت برگزیده و بدینسعدی، مولوی و نظامی بیش از هزا

سنایی عالقه داشته است. البته شاید هم این امر به سبب عالقة وی به شعر عرفانی و تقدم 

 زمانی سنایی در این نوع ادبی بوده باشد. 
بیت این  488ای از دیوان سنایی آغاز میشود و در چنانکه یاد شد، این سفینه با گزیده

ش، بیتهای بسیاری را میبینیم كه ضبطش در دیوان سنایی طبع مدر  و گاهی بخ
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علل سبکی كه یاد میشود بسیار تصحیحهای پس از آن پذیرفتنی نیست یا در سفینه به

تر است یا اصالً در بیشتر نسخ نیست، اما در سفینه و نسخ قدیمتر دیوان سنایی پذیرفتنی

های در  رضوی، مصفا، جاللی پندری یا گزیدهبیت در تصحیح م 19كم . دست1هست: 

مصحّح شفیعی كدكنی و گاه نسخة كابل صورتی مغلوط و ناپذیرفتنی داشته است و ضبط 

های قدیمتر صا ب از آنها با توجه به قراین گوناگون درست مینماید و اكثراً با پیدا شدن نسخه

بیت ضبط صا ب  17كم در ت. دس2و معتبرتر، در تصحیح برزگر خالقی اصالح شده است، 

تر است، یا با توجه به سبک شعر سنایی و دورة خراسانی و دیگر ابیات شعر بسیار پذیرفتنی

رباعی هست كه در تصحیحهای مدر  و مصفا نیست، اما در چاپ  12. در این سفینه 3

 برزگر یا جنگ رباعیات میرافضلی هست. 
سفینة صا ب چه كمکهایی میتواند به بنابراین سؤال اصلی نوشتة حاضر آن است كه 

تصحیح دیوان سنایی )و دیگر دیوانها( كند و شیوة این پژوهش آن است كه تفاوتهای 

ضبطهای سفینة صا ب را با چاپ مدر  كه هنوز معتبرترین چاپ دیوان سنایی شمرده 

فینة میشود مبنای كار خود قرار دهد و به بررسی ویژگیها و مقایسة ضبط این ابیات در س

ای باشد كه های خطی دیوان سنایی بپردازد تا دیوان سنایی نمونهصا ب و چاپها و نسخه

عنوان منبعی جانبی در تصحیح دیوان سنایی بهره برد. نشان دهد میتوان از این سفینه به

های معتبر قدیم برای تصحیح دیوانها گیری از این سفینه و ُجنگها و مجموعهضرورت بهره

و  و استفاده از سفینة صا ب در تصحیح ضبطهای دیوانهای گوناگون پیشینه آشکار است

 ای ندارد. سابقه

 نگاهی به تصحیحات دیوان سنایی -2
گیری از سفینه در تصحیح دیوان سنایی برای خوانندگان روشنتر برای اینکه لزوم بهره

روش تصحیح و  ویژه درشود، جا دارد كه به اختصار به ضعفهای تصحیحات موجود، به

ضبطهایشان، بپردازیم تا امکان راه یافتن ضبطهای نادرست بدانها ثابت شود و در بخش بعد، 

 های این نادرستیها شناخته شود. با بررسی ضبطهای سفینه برخی از نمونه
معتبرترین تصحیح این دیوان تا امروز همان دیوان مصحّح مدر  رضوی بوده است. این 

و با مقابلة هشت نسخة دیوان تهیه شده است كه ظاهرًا  1320تصحیح نخستین بار در سال 

هرحال در همان قرنی نوشته شده هجری قمری باشد؛ یعنی به 1003تاریخ قدیمیترین آنها 

دانیم مادر این نسخه اقدم و اصح بوده یا مادر است و البته نمیكه صا ب در آن میزیسته 

های ای كه در گزینش اشعار سنایی سفینه از آن استفاده شده است؛ شجرة نسخهنسخه
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یک از دیوانها شناخته نشده دیوان سنایی بر ما روشن نیست، چنانکه تقریباً شجرة نسخ هیی

هرحال روش تصحیح مدر  چقدر ضروری است. بهو میدانیم كه این امر در تصحیح است ت

تهران را بدون اینکه توجیهی بیاورد اسا  قرار  1274روشن نیست و چاپ سنگی مورخ 

هایش را چنانکه باید معرفی نکرده )حتی سال كتابت بیشترشان روشن نیست( داده، نسخه

در  چاپ دوم و در پانوشت دیوان نیز تنها حروف اختصاری دو نسخه را میبینیم كه م

بدلها كامل نیست(. یکی از این دیوان را با مقابلة آنها و چاپ نخست فراهم كرده است )نسخه

مشخا شده كه نسخة عکسی كتابخانة ملی ملک است و « ع»ها با حرف اختصاری نسخه

چون از روی نسخة كتابخانة بایزید استانبول تهیه شده است، در غزلهای سنایی تصحیح 

مشخا شده است )معرفی مفّصل آن را نیز میتوان در  Bی با حرف اختصاری جاللی پندر

صد و ده(. نکتة تمقدمة كار او خواند )مقدمة غزلهای حکیم سنایی غزنوی، جاللی: صد و پنج

جالب دربارة این نسخه آن است كه ضبطهایش به سفینه بسیار نزدیک است و در بسیاری 

با هم اختالف دارند، سفینه و نسخة ع همدیگر را  از مواردی كه سفینه و تصحیح مدر 

هرحال بررسی دقیقتر اند. بهخانوادهتایید میکنند، اما اختالفاتی هم دارند. پس این دو هم

اختالفات نوشته های برگزیدة مدر  با نویشته ع نشان میدهد كه بهتر بود مدر  به این 

« مدر »چاپ، جهت اختصار، از آن با نام نویسه بیشتر اعتماد كند. در یادكرد ضبطهای این 

 یاد میکنیم.
ازخطاهای بسیار »مظاهر مصفا دربارة دیوان سنایی تصحیح مدر  رضوی مینویسد: 

گاه به بهآور راه یافته است... و گاههای بسیار و گاهی شگفتمصون نمانده و در آن اشتباه

ایی، مصفا: دویست و پانزده(. )مقدمة دیوان سن« شعرهای خارج از وزن نیز آمیخته است

نسخة قدیمی طبع »بدلهای آن، مصفا در تصحیح خود از نسخة مصحَّح مدر  و نسخه

غلط »كه اسا  تصحیح مدر  نیز بودت و دو نسخة خطی بهره برده و خود میگوید ت« تهران

و خلط و تحریی و تصحیی در هر چهار نسخه چندان است كه برشمردن آنها... سبب درازی 

هرحال مصفا نیز روش مشخصی در تصحیح و )همان: دویست و شانزده(. به« سخن است

روش علمی از تصحیح بدلها ندارد و كار او را میتوان ویرایشی فاضالنه اما بدون ارا ة نسخه

گانة خوبی برای مدر  دانست: وی ترتیب الفبایی اشعار را مرتب كرده و فهرستهای دوازده

غزلهای فراوانی را كه مدر  بین قصاید آورده بود در بخش غزلها آورده،  دیوان ترتیب داده،

بخش قصاید كوتاه را جدا كرده و چنانکه در این مقاله نیز میبینیم، تصحیح بهتری از برخی 

ابیات ارا ه كرده است. اما تعداد این ابیات آنقدر نیست كه بتوانیم كار او را تصحیح مجدد و 
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از این چاپ « مصفا»یی بشماریم. در این بررسی، جهت اختصار با نام مستقلی از دیوان سنا

 یاد خواهد شد.
های كلیات سنایی است و اگرچه نام كاتب و تاریخ نگارش نسخة كابل از قدیمیترین نویسه

آن دانسته نیست، با توجه به نوع كاغذ و خطش به احتمال قوی به سدة ششم تعلق دارد 

خوبی نشان پور در نقد این نسخه بهسنایی، بشیر: یک(. راستی )مقدمة كلیات اشعار حکیم

توان ها نمیبندی سرودهداده است كه هم در ضبط و ترتیب ابیات و هم در انتساب و تقسیم

هایی را كه تنها در این نویسه هست با اطمینان به بدان اعتماد كامل كرد و نباید سروده

 (.253پور: ، راستی«نوشت...ی دستشناختبررسی متن)»سنایی منسوب ساخت 
یداهلل جاللی پندری نخستین تصحیح انتقادی و روشمند را از اشعار سنایی انجام داده 

بدلهایش های قدیمیتر دیوان تصحیح انتقادی و نسخهاست. وی غزلیات سنایی را برپایة نسخه

توجهی در عدة قابل»كابل،  را كامالً ذكر كرده است، اما به سبب اتکای بیش از اندازه به نسخة

نوشت از موارد، ضبطهای نادرست نسخة كابل را در متن قرار داده یا اشعار الحاقی آن دست

پور: ، راستی«بررسی انتقادی غزلهای سنایی« )»را در میان اشعار اصیل سنایی گنجانده است

« فزوده است( را نیز به جمع غزلهای سنایی ا258و  20دو مسمط )غزلهای »( و حتی 16

از ضبطهای اشتباه این تصحیح كه از آن با نام  (. در نوشتة حاضر نیز، چند نمونه25)همان: 

 یاد میشود آشکار خواهد شد.« جاللی»اختصاری 
ای كه جاللی یافتههای قدیمی تازهمحمدرضا برزگر خالقی، با اتکای بیشتر به نسخه

پور، وی آنقدر زده است. به گفتة راستیاستفاده كرده بود، دست به تصحیح كل دیوان 

بدل قرار داده است كه ها را نسخهنویسش نسخة كابل را در متن نهاده و باقی نویسه

نقد تصحیح دیوان « )»دیوان سنایی از روی نسخة كابل است، نه دیوان سنایی»تصحیحش 

ت  82ت81ن: ( و تاریخ سه نسخة آن را جعلی میداند )هما80پور: ، راستی«حکیم سنایی

)نسخة دانشگاه تهران( را به نقل از: رباعیات خیام در منابع كهن، میرافضلی:  1ازجمله د

پردازی، مایل ، و مجت )نسخة مجلس شورای اسالمی( را به نقل از: تاریخ نسخه249ت248

 جاهایی كه ضبط مدرّ  یا دیگران اشتباه است و ضبط سفینه درست است -133هروی: 
به بیتهایی پرداخته میشود كه در سفینة صا ب صورت موجهی دارد و در در این بخش 

بدلهای دیوان سنایی تصحیح مدر  رضوی ضبط درست و بامعنایی ندارد. هر جا نسخه

 اعتنایی داشتند بیان خواهد شد.های دیگر ضبط قابلمرحوم مدر  یا چاپها و نسخه
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 تاج باشی شهریار رها بیتتتا چو او در شه             دی و خاكی چون سنایی بر سر آیبا« نچنینتیز»

 (7)ص 

 از چنین.  :1/145؛ برزگر، 313چنین. كابل، : زان192مدر ، 

زیرا  1نداریم، و به احتمال قوی اشتباه حروفچین است.« چنینزان»میدانید كه در فارسی 

بدلهای برزگر نیز دیده نمیشود. دربارة بیت بعد نیز چنین است )دیوان، سنایی: در نسخه

جا(. پس صا ب تصحیح قیاسی نکرده دارد )همان« زینچنین»نسخة برزگر  5(. اما 2/1285

 و ضبط برزگر نیز فقط در نویسة كابل بوده است و ترجیحی ندارد. 

 ازان است اخر   حکمت درگویای تو  نفس            چو خر  «ابخوبر خور و بر شهوت و بر »ی عاشق

 (9)ص 

: بر خور 308پرخور و پرشهوت و پرخواب. كابل،  :1/208؛ برزگر، 173؛ مصفا، 307مدر ، 

 و بر شهوت و بر خواب.

.  مخاطب، مانند خر ، هم 1خوانش مدر  و مصفا را از بیت دو گونه میشود معنا كرد: 

. مخاطب هم عاشق است ]و[ هم مانند 2رخور و پرشهوت و پرخواب؛ عاشق است و هم پ

خر ، پرخور و پرشهوت و پرخواب. در هر دو صورت، خر  عاشق چیست و چرا باید 

كه به عاشق بودن قرار گیرد؟ خر  بر خوردن و شهوت و خواب عاشق است، چنانمشبه

پس پرخور و پرشهوت و ها نشان میدهد، نه بر چیز دیگری. ضبط سفینه و باقی نسخه

اما برزگر، به سبب تقلید از پرخواب بودن خر  نباید جدا از عاشق بودنش بیان میشد. 

 (.2/1395ضبط كرده است )نک: همان: « پر»بدلهایش را مدر ، نویسش كابل و تمام نسخه

  ان نبُرید!تتز ج ایرهپا« نیابد تا»وشی تتتخ            كه جفت از جفت« این»ست نیجها« شوم»نگر چه 
 (10)ص 

« نیافت كه تا»كه جفت از جفت/ خوشی « آن»ست جهانی« شوخ»: نگر چه 307مدر ، 

 عین ضبط صا ب است. مصفا این قطعه را ندارد.  :327ای ز جان نبرید. كابل، پاره

ای میبرد تا از جفت خویش درد نیست و آدمی از جان خود پارهاینکه در این جهان، كام بی

« آن»شرمی آن. دربارة ضبط بودن جهان است، نه شوخی و بی« شوم»م یابد آشکارا بیانگر كا

                                                
هایی كه به نظر میرسد اشتباه حروفچین باشد خودداری و تنها سبب محدودیت مجال، از یادكرد دیگر نمونهبه -1

تاكید میکنیم كه راه علمی و مطمئن برای اثبات اینکه نوشته ای غلط مطبعی است و اثر قلم نویسنده و سراینده یا 

هاست و نسخة سفینة صا ب نیز گاهی در این راه به ما یاری گیری از نسخهتشخیا استاد مصحح نیست، بهره

 میرساند.
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جهان است و وقتی دارد وصفش میکند، هیی « این»هم باید گفت كه سخن سنایی دربارة 

جهان كه چنین است چه شوم است(. دربارة « این»بیاورد )نگر كه « آن»توجیهی ندارد كه 

است. حرف اضافة « تا وقتی كه»در ضبط صا ب به معنی « تا»گفت هم باید « نیافت كه تا»

هرگز به این « كه تا»به كار میرود، اما « تا وقتی كه»و « تا اینکه»به معنی « تا كه»مركب 

شبیه « د: چه شوخ جهانیست آنکه»بدلهای برزگر، تنها در نسخهمعنا به كار نرفته است. 

 (.2/1259ضبط مدر  و مصفاست )همان: 

 آنجا بود سیمای تو  «برانینتسیم»ودبینی نباشد آینه             آینة تت از بهر ختتدر بهش

 (11)ص 

برزگر )این قصیده فقط در نسخ مجت و هت بوده(، : سیمین بر آن. 298؛ مصفا، 570مدر ، 

 بران. : سیمین1/356

 ب تش چهی، چه روز و تتتوز برون بارگ            تتب ون تتت از درون دل چتهس  التتتم

 (11)ص 

 : تب.235ها، : بت. تازیانه1/744؛ برزگر، : مار. بدل مدر 767؛ مصفا، 1049مدر ،  -

 بارگی چو روز و چو. ، برزگر:هامدر ؛ مصفا: یار همچو روز و چو. تازیانه 

معنی ضبط صا ب روشن است: وقتی مال را درون دلت راه بدهی و به آن دل ببندی، بت 

)تشبیه پول به بت معروف است، شاید چون هر دو از جنس طال  یک خدایت میشودو شر

هستند: عشق گنج و عشق زر از كافریست/ هركه از زر بت كند او آزریست )منطق الطیر، 

. ولی اگر بیرون دل باشد، مانند بارگیر و چهارپای توست كه روز و شب در ((120عطار: 

اش دارد و معنی« چو»، «چه»است، ولی به جای خدمت توست. ضبط شفیعی نیز همین 

بینیم. معنای ضبط مدر  نیز روشن نیست: مال اش نمیروشن نیست. توضیحی نیز درباره

 از بیرون دل یار توست مانند روز و مانند شب؟

 ی تتزردم، روی«امیردهتتر نبتتزی او اگ»    ن پری               تتبز متتز من سرخ خواست تگوگرد س

 (12)ص 

بدلهای ؛ نسخهبدل مصفا ؛: در پیشش ار نیافتمی. بدل مدر 739؛ مصفا، 1102مدر ، 

برزگر . نیستامی. این بیت در نسخة كابل زی او اگر نبرده :2/2219، د، هت(، 2برزگر )م 

 : امروز اگر نیافتمی. 1/775)قطعه فقط در نسخة ب بوده است(، 

بدلهای مدر  را نقل میکند مصفا تنها زمانی نسخه ظاهراًكه باز هم خواهید دید،  چنان

متن غلط است تا بدل را آن كه آنها را بهتر از متن مدر  میداند، ولی مطمئن نیست كه 
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« بردن»به معنی « یافتن»معنی است و كاربرد جایگزین اسا  كند. ضبط مدر  سست و بی

برساخته است و شباهتی به  شده وپیداست كه ضبط اسا  برزگر نیز سادهسابقه ندارد. 

)دهخدا، « مخفی پریر است كه پریروز باشد»نیز « پری»در این بیت، های دیگر ندارد. نسخه

كه غلط نیست، ولی ضبط  اندضبط كرده« پریر»آن را و برزگر اما مدر  «(. پری»ذیل 

« ریپ»البته در چهار نویسة برزگر هم  آشناتری است، و پیداست كه غریبتر ارجح است.

 نیست.

 ردار تتتدای بدبتتتتو ختتتتفتو عتتتلق            همچتتترت با ختتتاشتتتت معتتتاش وقتتب

 (12)ص 

؛ 144ها، بدلهای مدر : ع: پروردار، ف: بردردار. تازیانه: پذرفتار. 122؛ مصفا، 202مدر ، 

 : بدبردار. 259، كابل

كنندة بدی كنندة بدان و تحملرا تحمل« بدبردار( »381 ها:تازیانهشفیعی در تعلیقاتش )

هایی از كاربرد و نمونه« قبول نیستوجه قابلهییبه« »پذرفتار»معنا میکند و مینویسد ضبط 

بدبردار در حدیقه و متون دیگر میآورد. نظر ما نیز همین است. این ضبط غریبتر است و 

نیز كلمات ( 2/1307و برزگر )دلهای مدر  بشدة این است. كاتبان نسخهپذرفتار ساده

 اند.معنی شبیه همین را نقاشی كردهبی

 ن تتتیتتتتم ز ره آستتریتتتته متتتداده ب«            کتتازان»تش تتین داده به دستتروح ام

 (13)ص 

؛ برزگر )همة نسخ(، 305؛ كابل، : چنانک. بدل مدر ؛ بدل مصفا287؛ مصفا، 546مدر ، 

 ازانک. :2/1566، 1/340

با ضبط صا ب، معنای بیت این میشود كه روح امین آنچه را از راه آستین به مریم داد )از 

اهلل شود( به دست سنایی داده است روح الهی در او دمید و باعر شد آبستن عیسی روح

االمین داده استخدام دارد و برای مریم و سنایی، كنایه از دو چیز متفاوت است: )آنچه روح

االمین به مریم عیسی را داده است و به سنایی شعر و حکمت(. اما ضبط مدر  میگوید: وحر

االمین به دست سنایی چنان داده كه به مریم از راه آستین داده است. چه چیزی را روح

تواند بدون مفعول به كار رود. فعل گذرا به مفعول است و نمی« دادن»چنان داده است؟ 

 بدل مدر  بوده است.نسخه -یا شاید برتری–جه درستی اینجا نیز مصفا متو

 رهنک تتتت بر او پیتتتتران استتته گتتك«             ن توتالح آن تتتتد بار ستتتكش»چون 

 (13)ص 
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 دیوان مصحح مصفا این قطعه را ندارد. .كند از تن نازكت سالح: 550كابل، : 918مدر ، 

یعنی او انتساب این شعر را به سنایی مردود دانسته )مطمئناً در دو نسخة خطی او هم نبوده 

 است(، اما ظاهراً فراموش كرده است كه از آن در بخش اشعار منسوب یاد كند.

تن ]نحیی و »با معشوق سپاهی است. در نسخة صا ب، بدو میگوید:  سرایندهروی سخن 

اما نسخة مدر  فقط میتواند این معنی «. را تحمل میکند؟لطیی[ تو چگونه سنگینی سالح 

این معنا كمتر ممکن است با مصراع دوم «. چگونه از تن ناز  تو سالح میسازد؟»را برساند: 

« چون كند با تن نازكت سالح؟»ارتباطی داشته باشد. همچنین نهاد ندارد. میتوانست بگوید 

ای ع دوم مرتبط باشد. اما ظاهراً چنین نسخهدار باشد و هم با مصراتا هم درست و معنی

پس نسخة صا ب یا عین سخن . نداده است« با»معنی در چنین بافتی نیز هرگز « از»نداریم. 

شدة آن است )شاید كاتب نسخة مادر سفینه، برای اینکه سکون كاف است یا ترجمه سراینده

سروده باشد( و در این صورت،  را بردارد و مصراع را روان كند، مصراع را از نو« نازكت»

« كشد»شدة میتوان تصحیی« كند»شدة عین سخن سنایی است. های مدر  تحریینسخه

با یاری نسخة صا ب و اصالح دو تصحیی در نسخ مدر ، «. آن»شدة تصحیی« از»باشد و 

 «.چون كشد آن تن نازكت سالح؟»میتوان به این ضبط رسید: 

  شمربِرد آن را آن  بیرونهرچه آن را از تو          «   اتتصفاز  شدبا چهجانِ »كه خود دانی ور نمی

 ( 13)ص 

 جانان چه باشد در صفا.  :1/587؛ برزگر، 444؛ مصفا، 897مدر ، 

را از تو « آن»این شعر در نسخة كابل نیست. با ضبط مدر ، جانان در صفا آن است كه 

هست و نه در ابیات پیش از آن. اما با ضبط  نه در این بیت« آن»بیرون ببرد. اما مرجع این 

گردد و معنای بیت معلوم میشود: جان چیزی از صفاست كه برمی« جان»به « آن»صا ب، 

این غزل تنها در نسخة  جان تو را از تو بیرون ببرد؛ كنایه از اینکه تو را از خودت فانی نماید.

 ه است.د برزگر بوده و جاللی از آن در ملحقات نیز یاد نکرد

 و راتتانِ تتتتتتتی درونِ جتتتیفتتتتاز لط     د       تتتوان دیتتتتو بتتتتتن تتتترون تتتاز ب

 و را تتوان تتتتتختتتزْ استتتتی مغتتتتاز پ    بع        تتتتویی طتتتگ« هدادتتن» ریداردهتتپ

 (14)ص 

: شفیعی 11بداد. كابل: براز و. در اقلیم،  :1/491؛ برزگر، 5؛ جاللی، 5؛ مصفا، 23مدر ، 

گویی نه ضبط كابل را معنادار دیده است و نه  ؛غزل را آورده و این بیت را حذف كرده است

 متن مدر  را.
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دار مغز استخوانت با ضبط مدر ، معنای بیت آن است كه: طبیعت استخوان تو را پرده

آمیزی به معشوق شتنی و ستایشداكرده است. در این معنای پزشکی هیی صفت دوست

شود )استخوان همة حیوانات، مغز استخوانشان را پوشانده است( و هیی نسبت داده نمی

ارتباطی هم با غزل و محتوای ابیات دیگرش كه لطافت معشوق است ندارد. اما با ضبط 

ده صا ب، گویی برخالف همة موجودات، طبیعت مغز استخوان معشوق را با استخوان نپوشان

است؛ معشوق تا این حد لطیی و اثیری است و چون استخوان ندارد، میشود از بیرون تنش 

 درون جانش را دید. 

را با تصحیح قیاسی تو « بداد»معنی بوده، جاللی و برزگر گفتنی است كه چون كابل بی

ه اند. برزگر این غزل را با شش نسخه تصحیح كرده كت در متن گذاشتهبه تقلید از مدر 

(. دوست دانشمند، 2/1796« )نداده»است و مجت و هت  داشته« نداد» 2ای ب، د و م هنسخه

دكتر وحید عیدگاه به درستی یادآوری كردند كه در شعر سنایی و دیگر سرایندگان آن قرن، 

بوده كه به « نداد»شود. بنابراین قاعدتاً كالم سنایی فعل ماضی نقلی حذف نمی« است»

 یکتر است.ضبط سفینه نزد

 ق را تتترونت« تذارتتتروگتتتف»ب تتترتیته حریفی كن!             تتاش و گتتاقی بتته ستتتگ

 (14)ص 

 .ندارد« و» 528: فروگذار و. كابل، 368؛ مصفا، 28مدر ، 

گاهی ساقی باش و بنوشان و گاهی حریی باش و همراه »معنای ضبط سفینه چنین است: 

اما ضبط «. گری را رها كن تا رونق مجلس شراب افزون شودیما بنوش! ترتیب و آداب ساق

چرا ساقی باید رونق مجلس را رها كند؟! «. هم ترتیب و هم رونق را فروگذار»مدر  میگوید 

 گوید.بیتهای دیگر چنین نمی

 نة برزن استتاق و فتتفت آفتآآن بتی را ك      رهش       «بدیدم در»فراوان، چون  هجر پساز 

  است گردنقصابم، اینجا گردران با  من: گفت             ای جان! از پی یک وصل، چندین هجر چیست؟گفتم: 
 (15)ص 

 2/1818های برزگر، دیگر نسخه. بر بدیدم :571. كابل، در : ندیدم383؛ مصفا، 817مدر ، 

 ، د(: در رهش.1)ب، مجت، م 

، نه اینکه بدون اینکه او ته استاست و به او گف« دیده»مسلماً سنایی معشوقش را در راه 

نسخة كابل و چاپهای جدید نیز محل اشکال است: « بر»لغت . را ببیند به او چیزی بگوید
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مرد در راه »گفته است:  1راه دیدم؛« بر»سنایی هرگز در اشعار دیگرش نگفته است كسی را 

دید در راه ناگه آبخوری/ كشتزاری و »یا « خویش چاهی دید/ خویشتن را در آن پناهی دید

دیدن « افتاده»(. همچنین كسی را بر راه دیدن معموالً با 106)حدیقه، سنایی: « پیر برزگری

اه/ افتاده چو زلی او و تحقیرش همراه است )مثالً در این دو بیت: نظارگیان رخ زیبای تو بر ر

(؛ ماه بر راه اوفتاد از روی تو/ 249سیهت یک به دگر بر )دیوان )تصحیح مدر (، سنایی: 

« بر راه»((. بجا نیست كه سنایی معشوقش را با 1001سرو شرمنده شده از باالی تو )همان: 

 دیدن تحقیر كند. 

 اد تو تآبانتتترایگ« انتتبدروازه»یا رتتتوی تو راه نبود تا بود            كبتتوالن را ستتبوالفض

 (18)ص 

 2/2087، 1/691؛ برزگر، 558، كابل؛ بدل مصفا: در بادبان؛ نسخه520مصفا، ؛ 558مدر ، 

 معنی است.بی مدر  و مصفابان. ضبط دروازهنسخه(:  7)هر 

 ینهتتتتتآبگ« هتتتب»د تنتتتویل كتتتتالین            تحتم سفتتتو از ختتتتی كه چتتتزان م

 (18)ص 

  : به.392: در. كابل، 534؛ مصفا، 1012مدر ، 

آبگینه منتقل میشود. « از خم به»شود؛ جا نمیآبگینه جابه «در»در این بیت، شراب 

را در این بیت خاقانی نیز میبینیم: چون سکندر من و تحویل به « تحویل كردن به جایی»

 (.153خاقانی: دیوان، د )ظلمات عراق/ كه سوی چشمة حیوان شدنم نگذارن

 دار تو نیست ترم دیتتتود دیدة ما محتتخ     ریدار تو نیست       تتكه دل خ« نه زان نایم»

 (19)ص 

: پی زان نایم. 570نه زان بالم. مصفا،  :1/788، برزگر )فقط نسخة ب(، 1123مدر ، 

: نه زان 148در اقلیم روشنایی، : نه زان نایم. 2/2237، هت(، 2بدلهای برزگر )مجت، م نسخه

 نالم. این رباعی در نسخة كابل نیست. 

شده در نسخة استفادهمادر  نویسةضبط  معنی و حاصل تصحییضبطهای هر سه چاپ بی

  سفینة صا ب است.

 

                                                
دارد، نه « به راه»نیز « راه»بیهقی شاهد آورده است. ذیل  تاج المصادرتنها از نظامی و « بر راه»دهخدا نیز ذیل  -1

بر صراط مستقیم »و « سالک بودن»و « در حال رفتن بودن» به معنی« بر راه بودن»به نظر میرسد «. بر راه»

 نامه و فرهنگ سخن هست و نه در آثار سنایی.نیز داشته باشیم. اما نه در لغت« بودن
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 ایتم داختتهتتتتار بگتتتة روزگتتتتدر بوتت     ایم        مت برانداختهتتتغ« همه از»ت تتراح

 (20)ص 

 : همه از. ضبط مدر  و مصفا نادرست است.608: ز همه. كابل، 603، مصفا، 1157مدر ، 

 تدتاد و با بدان داد و ستتتل فستتتالح باشم و یار خرد            گه اهتتتت صتتته جفتتتگ

 وانم زد تنت« دف دورویه»ش تتتن بیتتتزی      «      ه، بد بدتک، ور نتتتک نیتتتباید بُد نی»

 (21)ص 

: با بد بد و نیک نیک ورنه بد 581: با بد بدو نیک نیک ورنه بد بد. مصفا، 1132مدر ،  -

  نبود. و تصحیح برزگر بد. در كابل

 .مدر ، مصفا: دف و داریه 

معنی است و مصراع دومش ربط معنایی پیداست كه مصراع اول ضبط مدر  كامالً بی

چندانی با بقیة رباعی ندارد. اما معنای ضبط سفینه روشن است: باید یا حسابی خوب بود یا 

آبرو كنم. ضبط مصفا خواهم دوگانه رفتار كنم و خودم را با دورویی بیخیلی بد؛ دیگر نمی

 «(. باید»به جای « با بد)»تنها یک تصحیی دارد از این مصراع 

خیلی راحت به « دورو)»است و غریبتر است « دف دورویه»نیز تصحیی « دف و داریه»

« رسوا كردن»را « دف دورویه زدن»برای «( دف»تصحیی میشود(. دهخدا )ذیل « و دار»

دف دورویه زدن  است. پس یا باید بگوییم« دورویی»معنا میکند. اما موضوع سخن سنایی 

كنایه از دورویی هم هست یا بگوییم سنایی دورویی را باعر رسوایی میداند و میگوید: دیگر 

 خواهم ]خودم را با این رفتارهای دوگانه[ بدنام كنم.نمی

 ا تو به من! تام از تو؟ ای دریغن كیتتتا م«             همی، گر دشمن امگر دوست شماری»

 (22)ص 

بدل مدر : شماریم تو و. شماریم و گاهی دشمن. نسخه: گه دوست همی1162مدر ، 

و د  1برزگر )فقط در م : گه دوست شماریم تو گاهی دشمن. در كابل نیست. 606مصفا، 

در « تو»ضبط مدر  وزن ندارد. همی گه دشمن.  ام: گه دوست شماری1/823بوده است(، 

 پذیرفتنی است.« گر»و هم « گه»هم  ید است.نسخة مصفا تنها برای پر كردن وزن آمده و زا

 جاهایی که ضبط سفینه بر ضبط مدرّس یا دیگران مرجّح است  -3
در این بخش از بیتهایی یاد میشود كه اگرچه ضبطشان در دیوان سنایی چاپ مدر  

اند كه از ناپذیر ندارد، در سفینة صا ب با صورتی آمدههای توجیهمعنی نیست و اشتباهبی
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ت گوناگون بر آن چاپ ترجیح دارد و ممکن است ریختة قلم سنایی باشد. در بررسی جها

 نسخة كابل و دیگران، در جاهایی كه مفید باشد، استفاده خواهد شد. نویسةآنها نیز، از 

 ! فکنان مید و گوی در« آیدران مرد ورنه چون»            یرپیش گهمچون زنان رنگی و بویی  برویا 

 (9)ص 

 .: ورنه چون مردان درآی324: یا چو مردان اندرآی. كابل، 484مدر ، 

سنایی  آثاربسیار غریب است و البته در « یا... یا...»نسبت به سیاق « یا... ورنه...»ساختار 

سزا ورنه، چو شدی، باری خوبی به /یا خوب نباید شد تا كس نشود فتنه» شواهدی دارد:

 «ورنه، چو شدی، جانا، این قاعده ناكردن /م تو رهی هم مایا فتنه نباید شد تا ه //كردن

(، 7)ب  322(، 4)بیت  98نیز بنگرید به: همان:  (967سنایی: دیوان )نصحیح مدر (، )

 .106سنایی: غزلها، (؛ 5)ب  761

  به زهری چون حسن« بییا»در دگر صی خستگان             بینی به تیغی چون حسین كشتگاندر یکی صی 

 (9)ص 

 : بینی.324؛ كابل، 485مدر ، 

، چهار پدید میآید. سنایی« یابی»گیری از زیباتر از تنوعی نیست كه با بهره« بینی»تکرار 

 /جز هوا آن دین بود بر جان نشان« بینی»گونه میسراید: هرچه این از این نیز، بیت پیش

با . (485سنایی:  دیوان )تصحیح مدر (،جز خدا آن بت بود، در هم شکن )« یابی»هرچه 

و « بینی»میبینید كه در بیش از بیست بیت از دیوان سنایی،  1افزار درج،نگاهی به نرم

ها از ویژگیهای سبک ادبی اند. پس رعایت تنوع در موازنهدر موازنه با هم قرار گرفته« یابی»

 او و از اصولی است كه در تصحیح دیوان وی میتوان پیش چشم داشت.

 ن تد بود خواهد روزبازار سختت كاستسخ             حشر« صحرای»! زان كه در ازینجابار معنی بند 

 (9)ص 

 صحرای. :بدل مدر نسخه؛ 259؛ مصفا، 324: بازار. كابل، 487مدر ، 

بازار در بازار )كاسدی بازار سخن در بازار حشر( بسیار عجیب است. به نظر میرسد وجود 

 جای صحرا، بازار بنویسد. م باعر شده باشد كاتب در مصراع نخست نیز، بهبازار در مصراع دو

 زد چو كلید تروختتان فتتبیاید و به میانش     ال       تتترانی اندر حتبینی گ« ز ناگه»همی 

 (10)ص 

                                                
 افزار درج نشان میدهد كه از روی تصحیح مصفا فراهم شده است.های دیوان سنایی نرمترتیب و ضبط -1
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: ز ناگه. در 2/1259، هت(، 2، مجت، م 1بدل برزگر )د نسخه: به ناگه. 32؛ كابل، 179مدر ، 

 نیست. چاپ مصفا

هایی مهجور و غریب است. اما نمونه« ز ناگه»آشنا و پركاربرد است و « به ناگه»قید مركب 

عطار: منطق الطیر، ) «پیر اوستاد/ با مریدان گفت كارم اوفتاد« از ناگاه»آخر »دارد؛ مثالً: 

128) 

 زنند؟همییری تتخوریم، صفی همیتتای به مادر خود گفت: چون كه ما            آبآن كرّه

 ! میکَنندریش  همه! كه كنار خویش تتتو ك    و!        تگفت: برو بیهده مگ« چه گفت؟»مادر 

 (10)ص 

 نیست. و تصحیح برزگر بدل ع مدر : چه گفت. در كابل: به كرّه. نسخه162مدر ، 

ضبط صا ب زیبایی و تحر  بیشتری دارد. ضبط مدر  خیلی سادهتر از شعر سدة ششم 

معلوم است كه مادر در اینجا باید «! ای به مادر خود گفت... مادر به كره گفتهكر»است: 

حشو متوسط است؛ « به كره»اش را بدهد، نه اینکه به كس دیگری چیزی بگوید. جواب كرّه

)حشو قبیح( نیست كه واجب باشد حذفش كنیم، اما زاید « كری گوش»مانند گوش در 

فنون بالغت، انند حشو ملیح بر زیبایی بیت میافزاید )نک: است و نه به آن نیازی هست و نه م

 بسیار بهتر از آن است. بدل آمدهای كه در ضبط ما و نسخه(. پس جمله335-331 ی:همای

  جز خری یا خرخری« امهتنبود كار ع»كه زان      ن!     تر مکتاز پی ردّ و قبول خلق خود را خ

 (11)ص 

 بدل ع مدر : زانچه نبود كار عامه.امه نبود. نسخهكار ع :316؛ كابل، 663مدر ، 

نحو ضبط مدر  ساده و عادی است. : نبود كار عامه. 2/1651بدلهای برزگر )ب، هت(، نسخه

 اما تقدیم فعل در ضبط صا ب باعر تاكید نهی میشود كه منظور سنایی است.

 ن نبرد تمتر كتتر و كتتتیان بپذتذرشتتتع«            دمت ماندندتتز خ»انم تتر تن و جتتتگ

 (11)ص 

 : به خدمت نامدند.479؛ كابل، 70؛ مصفا، 123مدر ، 

و هم به سبب « از كاری ماندن»تر است )هم به سبب كاربرد فعل ضبط صا ب غریب

تن »دارتر نیز هست: ضبط صا ب میگوید در وزن(، و معنی« ماندند»حساب شدن نون اول 

و در بیت بعد درماندگی تن و جانش را تفسیر میکند. اما « و جانم از خدمت درمانده شدند

 ندارد. صورت سادة بیت در دیوان، معنای درماندن را 
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های دیگر باشد امر غریبی نیست. نمونه« خواستند»در شعر سنایی بر وزن « ماندند»اینکه 

وجود نون عروضی در شعر سنایی را دوست فاضل، سید رضا موسوی هفتادر، در اختیارم 

چون حاجیان بادت ثواب/ وز چنین انصافها چون غازیان بادت جزا  انهاگذاشتند: از چنین ارك

دم او را و بد خواندم، نه نیک/ الجرم ان(؛ لعبت چین خو23صحیح مدر (، سنایی: )دیوان )ت

(؛ این مرقّعها و این سالوسها و رنگها/ 548زین شرم شد رویم چو زلفش پر ز چین )همان: 

 (.835ها آذر گرفت )همان: انامر معروف است كز وی ج

 ند تتیری برهتتبم« هتتزی ك»نان تتری برهی!             نه چتتتان زی كه بمیتتتنتتو چتتت

 (12)ص 

 : زی كه. 2/2187بدل برزگر )ب(، : چون تو. نسخه602؛ كابل، 697؛ مصفا، 1066مدر ، 

ضبط دیوان سست است؛ فصیح نیست )ضعی تالیی دارد( و سابقه ندارد كه شاعر زباندانی 

یعنی چنان  را به اجبار وزن حذف كند. اما ضبط سفینه« چنان»موصولی پس از « كه»

 .آسوده شوند همه ردیزندگی نکن كه وقتی مُ

 وار تتن دششدان تتتت آسمتتتوی هفتتود            ستتتب« دتتای تنتتتارپتتچ»نین تتا چتب

 (12)ص 

  بند!: بر چنین چار پای293بند. كابل، : چار پای119؛ مصفا، 198مدر ، 

كه عناصر چهارگانة جسم به انسان میرساند.  استدربارة آسیبهایی  ی قصیدهبیتهای قبل

تر است. یعنی چهارپای سركش و توسن، غریب ،ضبط مدر  مشکلی ندارد. اما ضبط سفینه

میرساند كه در اینجا مجاز تهکم است؛ یعنی نیز ایهام دارد و معنای سریع را « تند»همچنین 

 :العلماشمسابدع البدایع، : ای كه مراد است برای استهزا و ایجاد طنز )نکذكر عکس واژه

زدایی و تاكید و تاثیرگذاری و طنازی، به كسی كه االغ لنگی دارد، (؛ برای آشنایی196 -194

هرحال ضبط به )!( سخت بتوانی به مقصد برسی! چارپای تند()=  «رخش»میگوید: با این 

ه اتکای نویسة كابل معنی است. این ضبط را وی تنها ببی« بندبر پای»برزگر اشکال دارد و 

 (.2/1300در متن قرار داده است )دیوان، سنایی: 

 ذار تتتر دو را بگتتتوی هتتتتر كتتتر ستتو شد            ب« شتتكف»چون دو گیتی دو نعل 

 (13)ص 

 : پای. 293؛ كابل، 121؛ مصفا، 201مدر ، 

است؛ آهنی كه زیر « نعل كفش»یعنی كفش و نعلین پای، و بسیار آشناتر از « نعل پای»

این بیت كه خاقانی در به نظر میرسد «(. نعل»پاشنة كفش تعبیه میکنند )دهخدا، ذیل 
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سنایی متاثر باشد و  بیت معنی شاهد آورده است از جهت معنایی از همین ایندهخدا برای 

« نعل كفش»لفظ بیت سنایی نیز راهگشا باشد: جان درین ره  در تصحیحسخنش بنابراین 

 (.652خاقانی: دیوان، آمد، بیندازش ز پای/ كی توان با نعل پیش تخت سلطان آمدن؟! )

 « اللهاتته»نبر تتترده ز عتتاب كتتتل مثالها            در آفتتتاخته بر گتته ستتتای از بنفش

 (14)ص 

 : هاللها.1/495؛ برزگر، 25جاللی،  كاللها. در كابل نبود.: 373؛ مصفا، 801مدر ، 

حرف روی قافیة این غزل الم است. الی تاسیس پیش از آن رعایت شده و حروف الحاقی 

نیز، چنان كه الزم است، در پایان همة بیتها دیده میشود. همچنین در قافیه شرط « ها»

حرفی زاید بر آنها نیاید. به همین  است كه همة حروف پس از روی عیناً تکرار شود و هیی

معایب غیرملقبه در قوافی... آن بوَد كه روی را در مصرعی متحر  آورند و در »جهت، از 

مصرعی دیگر ساكن؛ چنان كه... خواجه حافظ گوید: بیت: صالح كار كجا و من خراب كجا/ 

ماید: شعر: گر [. حکیم سنایی فر3: ظحافدیوان، ببین تفاوت ره كز كجاست تا به كجا ]

(. یعنی قافیه 22 :سپهربراهین العجم، )« شریفند و گر وضیع همه/ كرم او بود شفیِع همه

بنویسیم. زیرا در قافیه « هاكالله»عیب است؛ هرچند آن را « هاكالله»با « مثالها»كردن 

موسیقی شنیداری مهم است )شباهت صورت نوشتاری كافی نیست( و این مصوت اضافه از 

 نواز قافیه میکاهد. قی گوشموسی

ممکن است گمان ببرید كه حافظ این شکل قافیه را برای هنرنمایی و شیرینکاری استفاده 

فرض شما این است كه حافظ، چون از قواعد قافیه آگاه است، مرتکب خطای كرده است. پیش

باوری نخواهید شود. اما اگر غزلهایش را از نظر عیوب قافیه سنجیده باشید، چنین قافیه نمی

در غزل سوم دیوان حافظ )اگر آن تر  شیرازی به دست آرد دل ما « دانا»و « زیبا»داشت؛ 

 :شمس قیسالمعجم، اند و ایطا دارند )برای ایطا، ر : (( قافیه شده4ت3: حافظدیوان، را... )

غزال در غزل چهارم )صبا به لطی بگو آن « زیبا»و « بادپیما»، «دانا»(، همچنین 288ت285

الملک سپهر مثالی هم كه لسان (.10)همان: « پریشان»و « رخشان»(( و 4رعنا را )همان: 

تواند دلیل آن شود كه بگوییم این عیب در سبک شاعری سنایی از سنایی نقل میکند نمی

؛ یعنی «گر شریفند و گر وضیعِ همه»عادی است. زیرا میتوان مصراع اولش را چنین خواند: 

 د و چه وضیعترین و پستترین همگان )از همه پستتر باشند(.چه شریی باشن
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های كالله به جای حلقه« هالل»كه در كاربرد نیز ای با ضبط مدر ، استعارة مصرحه

دارد از دست میرود. خود كالله هم هیی تناسبی با « آفتاب»هست و تناسبی كه هالل با 

 اجزای بیت ندارد. 

 زحمت مشتاطه نیارد « به خود»نگتتارد            شاید كه  آن را كه ختدا از قتتتلم لطتتتی

 (15)ص 

نیست؟!(. مصفا، « بخود»: بر او. بدل مدر : ع: بخور )تصحیی 408، بدل مصفا، 844مدر ، 

 : به خود. 403كابل، 

شایسته است كسی كه خدا او را با قلم لطی میآفریند و »معنی ضبط صا ب چنین است: 

مشاطگان را بر سر خود نیاورد و بر خود  -و شاید شلوغی–و گرفتاری  زیبا میآفریند آزار

نهاد جمله خداست كه  -كه مصفا در متن نیاورده–اما در ضبط مدر  « هموار نسازد.

شایسته است زحمت مشاطه را از سر زیبارویان خالی كند. خب همین كه خدا معشوق 

كرده است. پس چنین سخنی چه وجهی سنایی را زیبا آفریده زحمت مشاطه را از او كوتاه 

 دارد؟

 گتتل برده و بگماشته بر دیتتدة ما ختتار «            ذل»دل برده و بگمتاشته بر ستتینة ما 

 (15)ص 

 : ذل. در كابل نیست.1/150: غم. برزگر، 125؛ مصفا، 206مدر ، 

جنا  خط و تصدیر )رد الصدر الی العروض( میسازد و ضبط غریبتر هم « دل»با « ذل»

، مجت، 1بدلهای خود )م، م هست )البته برزگر، با اسا  قرار دادن ب و برخالف همة نسخه

، را قرار داده است. اما معنای «عز»، در آغاز مصراع «دل»(، به جای 2/1295نک:  –هت، د 

عز و ذل ندارد و لطفیکه در بردن دل از سینه هست در بردن عز  مصراع نیازی به تضاد

« درماندگی»و « بیچارگی»نیست(. ذلت تناسب چندانی با معنای بیت ندارد. اما به معنای 

( و به نظر میرسد سنایی آن را به آن معانی یا به معنی دشواری 1/1103هست )دیوان، انوری: 

بی بار هر ناكس كشیم/ گاه در حال ضرورت یار هر نادان غری« ذلّ»به كار برده باشد: گاه از 

مان (؛ میگوید: غریبی چنان درمانده و بیچاره415شویم )دیوان )تصحیح مدر (، سنایی: 

كه مجبوریم هر ناكسی را تحمل كنیم؛ خیلی معنادار  -یا بر ما دشوار است–كرده است 

 «. یکنیمكسی، هر ناكسی را تحمل ماز ذلت بی»نیست كه بگوییم 

 «! هتش باش گه زلتی بریدنزیتر ختتتم زلفتت            زنهتتتتار! به به« زنهتتتتاریکتانند»

 (17)ص 
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( این غزل را دارد و این بیت 530: زنهار كیانند. نسخة كابل )ص 504؛ مصفا، 969مدر ، 

: زنهاریکانند. 362لی، اند. جالبدلها آوردهرا ندارد. بنابراین جاللی و برزگر بیت را در ذكر نسخه

ایم!(؛ نداشته« زنهارگی»و « زنهاره)»: مجت: زنهارگیانند 2048-2/2047بدلهای برزگر، نسخه

 ، د، هت: زنهار یکانند.1ب، م 

«. پناهندگان كوچک و ضعیفی )دلهای عاشقان( زیر خم زلی تواند»نسخة صا ب میگوید: 

امان بده )/ بر حذر باش(! چه كسانی »ند بدهد: های چاپی تنها این معنی را میتوااما آن نسخه

« توجه كن كه»به معنی « زنهار»كه در خودش هم ارتباط محکمی ندارد. « زیر زلی تواند؟

، معنی داشت. عالوه بر اینها، «زنهار! كسانند به زیر خم زلفت»نداریم. باز اگر نوشته بودند 

اند و او زگر ضبط درست را داشتهضبط سفینه غریبتر است. جالب است كه چهار نسخة بر

 «.زنهار یکانند»ت كه و خوانده و فهمیدهچهار بار آن را با فاصله نوشته ت 

 دین یتاد كنم، موی تو بینم « فتتتنة»ار ختتتلد برین یتتتاد كنم، روی تو بینم            ور 

 (19)ص 

: فتنة دین. مدر  1/633برزگر، ؛ 295: فتنه و. مصفا غزل را ندارد. جاللی، 943مدر ، 

 دیده است.« نسخة خطی دیوان سنایی متعلق به آقای برهان آزاد»گویا این غزل را فقط در 

 شتتبه را هنتتوز باقی بر توست یک« آن»            ستستو به خنده گفت: ای عاشق  برگشت

 (19)ص 

، 2، م 1های ب، م در نسخه : زان. این رباعی تنها1/786؛ برزگر، 570؛ مصفا، 1117مدر ، 

 داشته است، كه از نظر نحوی بسیار غریب است.« زان»و هت تصحیح خالقی بوده و تنها ب 

 جتان میباید « نیتتتاز»آنتتتی كتتته فتتتدای تتتو روان میتباید            پیتتتتش رخ تتتو 

 (20)ص 

یست و انتساب رباعی به سنایی : نثار. برزگر ندارد. نثار اشتباه ن588؛ مصفا، 1138مدر ، 

 نیز محکم نیست، ولی در این بیت نیز نویسة سفینه كهنتر و غریبتر به نظر میرسد. 

نقدینه یا جامه و امثال آن پیشکش مرشدی یا »نامة دهخدا در لغت« نیاز»یکی از معانی 

و « كردننیاز »، در «نیاز»است. فرهنگ سخن نیز، ذیل « مرادی یا سیّدی یا رمّالی كردن

هم در اصل به « نیاز برداشتن به كسی»به این معنا اشاره كرده است و شاید « نیاز گرفتن»

نیز از همین جا آمده باشد. پس این مصراع با ضبط « نذر»همین معنا بوده و نیاز به معنی 

كنیم )تا از آن حاجت آنچه بایسته و شایسته است در برابر رخ تو پیشکش »سفینه میگوید 

 «.ریم( جان استبگی
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 اشعاری که در چاپهای دیوان سنایی نیست -4
رباعیاتی در سفینة صا ب به سنایی منسوب شده است كه از جهت سبک زبانی، ادبی و 

های او شبیه است، اما در دیوان سنایی طبع قدیم تهران یا مدر  رضوی معنایی به سروده

یا مصفا نیست. برخی از این رباعیات در نسخ قدیمتر برزگر خالقی نقل شده و برخی را 

ت در كتاب معتبر نقل و انتسابشان منبعی جز سفینة صا ب نداشته با اینکه برایمیرافضلی ت

سرای های سنایی شبیه بوده و به هیی رباعیجُنگ رباعیات نقل كرده است. زیرا به سروده

شناسی مانند صا ب ترتیب اند. پس شاید بتوان این سفینه را كه سبکدیگری منسوب نبوده

معتبر دانست و ارزش داشته باشد كه آنچه را نقل  داده است در انتساب اشعار و نقل آنها

كرده و در دیوانها نیست بررسی كنیم. در اینجا جهت اختصار تنها مصراعهای اول آنها را نقل 

 كنیم و محققان را به اصل آثار ارجاع میدهیم. 

چهار رباعی در سفینة صا ب به سنایی منسوب شده و در چاپهای قدیم نیست كه هركدام 

های برزگر بوده و نخستین بار برزگر آنها را در دیوان سنایی تا چهار نسخه از نسخه در دو

. گر بر دل تو گران بُدم 1منتشر كرده است. مصراعهای نخست این رباعیها از این قرار است: 

. 4. ای كرده زمتان ز زحمت خط ادبتت؛ 3. عاشق كه ز ناز و نازكی فترد بود؛ 2چون آهن؛ 

؛ دیوان )تصحیح برزگر(، سنایی: 21-20شم دیدار تو بس )ر : سفینة صا ب: سرمایة نور چ

 (.1/808و  1/781، 1/799، 1/824ترتیب به

هشت رباعی نویافته نیز تنها در سفینه آمده و میرافضلی انتساب آنها به سنایی را پذیرفته 

. زنگ از 3وی؛ . چون آینه عیب هركسی بازمج2. فریاد كنتم ز جتور آن زلی دراز؛ 1است: 

. پیرایة نور چشتم دیتدار 5. هر عشتوه كه تو فروختی بخْتریدم؛ 4دل عاشق تو كس نزْدایتد؛ 

گونته كه من ز نیستتی خرسندم؛ . زین7. پیراهن كفر و دین ز سر بیترون كن؛ 6تتو بتس؛ 

. تقتدیتر بتد و نیک ز تتو بتود نخستت )ر : 9. در صورت هر هست چرایی مدهوش؛ 8

، 37، 40، 31، 27، 27، 48، 30ترتیب ؛ جنگ رباعی، میرافضلی: به21-20ینة صا ب: سف

 (.24و  19، 32

 گیرینتیجه -5
ها در تصحیح دواوین، به ضعفها و ای به اهمیت سفینهپس معرفی سفینة صا ب و اشاره

ز نارساییهای تصحیحهای موجود از دیوان سنایی نگاهی گذرا شد و سپس به بررسی برخی ا

ترتیب بیتهایی پرداخته شد كه ضبط صا ب از آنها با ضبط مدر  رضوی متفاوت بود. بدین

مورد از  21و از راه قراین زبانی، وزنی، قافیگی، معنایی و صناعات ادبی آشکار شد كه در 
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مواردی كه ضبط مدر  رضوی نادرست و نارساست،ضبط سفینه درست بوده و معموالً 

كم ازة غزلها و دیوان نیز آن را تایید میکنند. مالحظه شد كه دستنسخة كابل و تصحیحات ت

بیت )جمعًا  38نمونه نیز ضبط سفینه بر دیوان طبع مدر  آشکارا ترجیح داشت.  21در 

رباعی بود( نیز یاد شد كه در تصحیح مدر  نیست و بیشتر آنها را  14قطعه كه شامل  18

ترتیب میرافضلی اصیل دانسته شده است. بدین های كهندر تصحیح برزگر یا گنجینة سفینه

های سلطنتی روزگار خود روشن است كه میتوان امید داشت دسترسی صا ب به كتابخانه

هزاربیتی خود سود ببرد كه های معتبری در تهیة سفینة هجدهموجب شده باشد از نسخه

تصحیح دیوانهای  عنوان منبعی جانبی دراكنون در دست نیست و سفینة صا ب میتواند به

 گوناگون به كار بیاید.
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