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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
در محدودة نظم  امروزه جاي هیچ تردیدي نیست که هرگونه جستجو و مطالعه، زمینه و هدف:

ها از آن  ناتمام خواهد بود. سفینهکاري    ها و جُنگهاي خطّی،و نثر فارسی، بدون مراجعه به سفینه
هاي آنان را از دستبرد زمانه، در امان جهت که در برخی موارد نام و نشان شاعران گمنام و سروده

هاي خطّی، «سفینۀ نظم و نثر» یکی از این نسخه  داراي کمال اهمیت میباشند.   اند،اشته  نگاه
  نگارندگان این مقاله در وهلۀ نخست به معرفی،در    که تاکنون تصحیح و چاپ نشده است.   میباشد

ابیات نویافتۀ آن  توصیف و تحلیل ساختاري سفینه و در گام دوم به بیان ویژگیهاي سبکی و 
یاب که  جایگاه و اهمیت این سفینه شناسانده شود و با ارائۀ اشعار تازه   اند تا از این طریقپرداخته

دیوان شعرا در پژوهشهاي    منبعی جدید جهت تصحیح  امروز در دیگر منابع نیامده است،  تا به
 ارائه نمایند. فارسی

تحلیلی و   -که به شیوة پژوهش توصیفی اي نظري استمطالعه پژوهش پیش رو، روش مطالعه:
 است. اي انجام شده ابزار کتابخانه

در    8982و به شمارة   سفینۀ نظم و نثر به دست نویسندة گمنامی نوشته شده است  ها:یافته
بیت شعر از شاعران قرن   8500  در این سفینه  کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی نگهداري میشود. 

آوري شده است. این سفینه از دهم و یازدهم هجري و حکایاتی چند از متون نثر فارسی جمع
درواقع وجود ابیات نویافتۀ   نظر سبکی و محتوایی بسبب داشتن ابیات نویافته شایستۀ توجّه است. 

همچنین ذکر اشعاري که در منابع دیگر نیامده    غناي این سفینه را تأیید میکند؛  خی شعرا،بر
 و نیمۀ اول قرن یازدهم میرسد. قدمت این نسخه به قرن دهم افزاید. است، به ارزش این اثر می

از منابع قابل توجّه و مهمّ، براي هر مصحّحی، جُنگها و سفینه  گیري:نتیجه هاي امروزه یکی 
است.  نویسهمجموعه  ناسخان چنین  شعري  با دردست داشتن  بعضاً دست   هاي کهن،هایی  که 

که امروزه براي    به نام و اشعار شاعرانی اشاره میکنند،  تطاول روزگار آنها را به غارت برده است،
 رو شعر و ادب فارسی نویافته و بیگانه مینماید.پژوهشگران قلم
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Today, there is no doubt that any search and 
study, in the field of Persian poetry and prose, without referring to anthology 
and linear wars, will be an unfinished business. anthologies are important 
because in some cases they have kept the names and logos of anonymous poets 
and their poems safe from the ravages of time. One of these manuscripts is The 
anthology of Order and Prose, which has not yet been corrected or published. 
In the first place, the authors of this article have introduced, described and 
analyzed the structure of the anthology, and in the second step, they have 
expressed its stylistic features and unwritten verses in order to recognize the 
position and importance of this anthology and by presenting newly discovered 
poems that Sources have not been provided to provide a new source for 
correcting the Divan of Poets in Persian research. 
METHODOLOGY:  The present study is a theoretical study that has been done 
by descriptive-analytical research method and library tools. 
FINDINGS: The anthology of order and prose was written by an anonymous 
author and is kept in the library of the Islamic Consultative Assembly under 
number ٨٩٨٢. In this anthology, ٨٥٠٠ verses of poems from the poets of the 
tenth and eleventh centuries AH and some anecdotes from Persian prose texts 
have been collected. This anthology is noteworthy in terms of style and content 
due to its newly discovered verses. In fact, the existence of unwritten verses of 
some poets confirms the richness of this anthology; Also, mentioning poems 
that are not mentioned in other sources adds value to this work. This version 
dates back to the tenth century and the first half of the eleventh century. 
CONCLUSION: Today, one of the most important and important sources for any 
proofreader is anthology of poetry. The narrators of such collections, with 
ancient manuscripts, some of which have been looted by the passing of time, 
refer to the names and poems of poets, which today are new and foreign to 
researchers in the field of Persian poetry and literature. 
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 مقدمه 
 داده جاي  خود در را ایران درخشان فرهنگ و تمدن  علم، از نظیربی آثاري   دریایی عظیم، بمثابۀ خطی هاي نسخه
 درخشش و پیشگامی نمایانگر و است بوم مرز این هنرمندان و علما دانشمندان، ادبا، تالش حاصل عمر و که است،

 میراث معرفی و تصحیح  .میباشد گذشته تاریخی هاي دوره در علمی هاي رشته اکثر در کشورمان دانشمندان
 ادبیات معاصر به آن ارائۀ و خطی هاي نسخه احیاي  ماست؛ ملّت سرمایۀ فرهنگی و پشتوانه  پیشینیان،  مکتوب

 که خطی  هاي دستنوشته ارزشمندترین و  نفیسترین انتقال  و احیاء حفظ، تأثیرگذار درجهت شناخت، است گامی
ها و نسخ خطی میراث ماندگار اقوام و دستنوشته  .اندمانده باقی نخوردهدست هاکتابخانه تاریکترین بخشهاي  در

هاي خطّی نسخه  به عبارتی دیگر،  نماي علمی، فرهنگی و هنري یک ملّت هستند.این آثار آینۀ تمام  ملَتها میباشند.
در مطالعات    به همین علّت   آیند.بحساب می  عناصر مهم تبادل تجربیات و دانش بشري در طول قرون متمادي از  

 ارزشهاي  و علم تاریخ نمایانگر  هاگنجینه «این هنري و ادبی جایگاه مهمّی دارند.  فرهنگی،  و پژوهشهاي تاریخی،
 خود تمدن از شناخت اینگونه اهمیت و ضرورت به که جامعه هر آگاهان است. مختلف قرون در  ملت یک هنري 

 بر  .اندآورده فراهم خطی  متون تصحیح و نقد و گذشتگان آثار احیاي  براي  امکاناتی هرگونه اند،برده پی
 دریغ کوششی هیچ از فارسی نسخ تصحیح و  احیاء راه  در تا  است الزم نیز فارسی زبان مصحّحان و شناساننسخه
که  ها این مرقومه  ).266ها: ص  فارسی یلمه ادب تاریخ  در بنام (گمنامی» ندهند ازدست را هیچ مجالی و نورزند 

حاوي اطّالعات ارزشمندي در موضوعات مختلف همچون   ها نگهداري میشوند،همانند گَنجهایی گرانبها در کتابخانه
ترین نشانۀ طرز فکر مردم بهترین و ارزندهجُنگها  «  تاریخ و ادبیات به زبانهاي فارسی و عربی هستند.  طبّ،  نجوم،

و دستیابی به آثار    میشوند و نخستین گام براي شناخت و شناساندن یک ملت متمدن  مملکت و هر دیار محسوب
که مشتمل بر ادبی    1هاي جُنگها یا سفینه  .) 25فدایی: ص    فرهنگی اوست» (آشنایی با نسخ خطی و آثار مکتوب،

ک از  بخشهایی  یا  میباشند،اشعار  منثور  انعکاس   تب  و  شده  تنظیم  خود  جامع  و  ناسخ  عالقه  با  مطابق  غالبًا 
ها از آن حیث که دربردارندة نام، اشعار و  این مجموعه  دلبستگیهاي شعري و فرهنگی مردمان آن زمانه هستند.

 خطی هاي کهنۀ نسخه و فرسوده اوراق البالي  در  .»اي هستندآثار شاعران خمول ذکر میباشند، داراي اهمیت ویژه
 هانسخه در خاص اصطالح یا  واژه یک بصورت نکات گاهی این   میشود، انگاشته نادیده گاه که دارد وجود هایینکته
 در آن مانند و اجتماعی آموزشی، فرهنگی،  مذهبی، گوناگون هاي دهندة زمینهانعکاس  میتواند که مییابد نمود
 ها،نگاره و تصاویر و مهرها ظهر و حواشی، ها،نسخه اصلی محتویات از جدا و باشد تاریخی بلند یا کوتاه دورة یک

 آنها از هرکدام و بررسی پژوهش میشود که یافت خطّی هاينسخه در دیگر مورد هاده و تذهیبات و تزیینات
تمدن فرهنگ ناشناخته بخشهاي فهم براي  کلیدي  میتواند  در  تعلیق اصطالح   (واکاوي  باشد» گذشته و 
امروزه  ).76دیگر، مجرد و یاحقی: ص   نسخۀ  چند و تبریز سفینۀ  خطی نسخ هايانجامه براساس شناسینسخه

دیگر جاي هیچ تردیدي نیست که در تصحیح و تنقیح دیوان   پژوهان،بواسطۀ انتشار تحقیقات و بررسیهاي سفینه
اي، بیتی نویافته از ابیات چه بسا که با مداقَه در سفینه  ها دقت نظر داشت؛شاعران، بناچار باید به جُنگها و سفینه

اي گمنام بدست آید، که موجب تکمیل دیوان شاعر و یا مقدّمۀ شکلگیري شاعري برجسته یا قطعه شعري از گوینده
 پژوهی یکی از ضرورتهاي فرهنگی و تحقیقی ما بشمارجُنگ«  بحثهاي نوِ ادبی در قلمروِ سبکهاي شعر فارسی گردد.

 
محمّد. استعمال قدیم    قزوینی،  مجموعه، بیاض و... تفاوت آنها با یکدیگر رك:   سفینه،   آگاهی بیشتر دربارة اصطالحات جنگ،  براي کسب  . 1

)  هاي ایرج افشار مقاله(  سفینه و بیاض و جُنگ  ایرج.   افشار،  نیز رك:   . 70  ص)  1326آذر  (4  ش  ، 4  ج  سفینه به معنی جُنگ، مجلّه یادگار،
 نه. –صص هفت  ،1390تهران   انتشارات سخن، گردآوري میالد عظیمی،
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هاي ارجمند و دریاي معلومات نهفته در آن مورد شناسایی و تحلیل علمی قرار نگیرد، هر آید و تا این سفینهمی
سفینه  (   »کژي و کاستیهایی خواهد داشت  تاریخ و ادب ایران،  کوششی بمنظور شناخت دقیق و جامع از فرهنگ،

هایی که درگذر زمان گمنام باقی مانده، ینهیکی از سف  .) 14هاي ایرج افشار، عظیمی: صو بیاض و جُنگ مقاله
که نویسندة آن نامعلوم است و بنظر میرسد این نسخه متعلّق به قرن دهم و اوایل قرن  است؛  »«سفینۀ نظم و نثر 

تن از   40اي از متون نظم و نثر است. در این سفینه آثار منظوم و منثور بیش از  یازدهم باشد و شامل مجموعه
ادیبان   و  تکشعرا  بصورت  و  اسالمینسخهآورده شده  شوراي  مجلس  کتابخانۀ  در  موجود    8982 شمارة به  اي 

سفینۀ نظم و نثر دربردارندة ابیات بسیاري از شعراي نام آشنا و همچنین شاعران ناآشناي ادب فارسی   میباشد.
دیوانها راهگشا    دقیقتر برخی  اي از ایشان برساند و در تصحیحپژوهش در آن میتواند ما را به ابیات نویافته  است.
براي سفینه این سفینه  باشد. و احیاي آن  امروز تصحیح و معرفی نشده است  به  نیز  تا  و  ادبیات  پژوهانِ عرصۀ 
 الزم بنظر میرسد. مندانِ به شعر پارسی،عالقه

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

مطالعه و پژوهشی هم درمورد آن انجام نگرفته   به اینکه سفینۀ نظم و نثر پیشتر تصحیح و معرفی نشده، توجه با
 قالب در تحقیقاتی شده و انجام هاو سفینهجُنگها   ها،نسخه تصحیح  درمورد  و پژوهشهاي مشابهی بررسی اما  است.

 حافظ بیان میکند دیوان انتقادي  ) در تصحیح1367(   از جمله: انوري  است؛ بدست آمده  کتاب و مقاله نامه،نپایا
 غنی و  قزوینی بار نخستین که کاري  است؛ امانت و  دقت رعایت اثر یک انتقادي  تصحیح در مهم کاتن از یکی«

 که است  این در خلخالی تصحیح با تصحیح این عمدة فرق و بردند بکار حافظ دیوان انتقادي  تصحیح زمینۀ در
 به را نسخه خلخالی اما کرده منتقل چاپی به را خطی نسخّ وسواس در حد و بینظیر امانتی و دقت با قزوینی
در )  1387(   عابدي  است». برده بهره حافظه از  حین نقل در است برداراننسخه شیوة همچنانکه او و داده کاتبی
 تصحیح در  گرفتهانجام کوششهاي که  «اظهار میدارد  »  کرمانی  غزلهاي خواجوي  انتقادي  تصحیح ضرورت«  مقالۀ

 که است یافته راه آن در خطاهاي بسیاري  و کاستیها و است مقدماتی کاري  حکم در تنها دیوان غزلیات خواجو
 هم  چاپی و غلطهاي  خطاخوانیها فراوانی آنکه  از هاست. گذشتهنسخه احتمالی نقص و تصحیح شیوة  از ناشی غالباً

 کتابخانۀ مجلس  534 شمارة  جنگ ) در تصحیح1392حاتمی (   .است» کاسته مصحّح اعتبارکار و صحّت میزان از
شمارة  به اسالمی شوراي  مجلس کتابخانۀ در  جنگ این«  کهارشد آورده است   کارشناسی مقطع در اسالمی شوراي 

 جنگ این که میرسیم نتیجه بدین و محتوا ساختار جهت ا آن دقیق بررسیهاي  از پس که دارد وجود) سنا  534(
 جنگ  روي  از باید قوي، به احتمال  شواهد بر است. بنا شده کتابت هجري  دهم قرن در مرکب و خط به توجه با

 باشد».) 8 قرن از شاید (اي بسیار کهنه
 قدیم شاعران سفینۀ «  )» آورده است:651  نسخه (قدیم شاعران سفینۀ تصحیح و نقد«  در مقالۀ  ) 1394(   خسروي 

 تاریخ که جُنگ این است. شعر نهاده  مجموعه بر این سِنا مجلس کتابخانۀ در موجود جُنگ مصحّح که است نامی
 دربردارندة و شده است کتابت هشتم یا  هفتم در قرن محتمالً کهن اي سفینه روي  از است، شده محو آن کتابت
 سفینه اشتمال  این امتیاز دالیل از است. یکی هفتم قرن پایان تا گوي پارسی شاعران از شماري  از بسیاري  ابیات

 است».  نمانده باقی آنها از اشعاري  تاکنون دیگر جاي  در منبع این در جز که است ناشناخته شاعرانی اشعار بر آن
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در این است که درمورد سفینۀ نظم و نثر سدة  شده، انجام این بر سابق که پژوهشهایی با حاضر پژوهش تفاوت
اي نیز از آن یافت نشد و نشده و مقالهاي ناشناخته میباشد، تا کنون هیچ تصحیحی انجام  دهم هجري که گنجینه

 با این پژوهش ابیات نویافته از شاعران کهن بدست خواهد آمد.
  ملّی  هویّت به نهادن ارج واقع رد ،آنها به پرداختن  و میباشد ما علمی و فرهنگی مکتوب پشتوانۀ خطی هاي نسخه

 کتابهاي از بسیاري ،علم پیشرفت با حاضر قرن در چنانکه اند، برداشته گام راه این در اي استادان برجسته  .است ما
از محل نگهداري در  را نسخ کار این بااند و  شده معرفی ،ادبی جامعۀ به و تصحیح اصول علمی مبناي  بر ادبی مهم
 شدةتصحیح نسخ و ادبی علمی ارائۀ و تصحیح  چنانکه اند؛کرده پژوهان ارائهدانش جمع به و خارج نموده هاموزه

 گفت  میتوان بنابراین  برد. نام میتوان را دیگر  شدةشاعران شناخته و حافظ دیوان مانند شاعران از بسیاري  دیوان
 و است معاصر ادبی مشغولیهاي  د از یکی ،زمینایران فارسی زبان کهن خطی هاي و پژوهش در نسخه تصحیح
 هايراستین نسخه محقّق و مصحّح تالش تمام نیست، میسّر آن بدون علم گرانبهاي  میراث اتقان و سالمت تضمین
 نویسندة دستنوشتۀ به متن نزدیکترین حداقل  یا و اثر صاحب نوشتۀ عین االمکانحتی که است متنی ارائۀ خطی،

دهم و نیمۀ اول قرن  قرن تا شاعران شعر از منتخب مجموعۀ سفینۀ نظم و نثر، خطی نسخۀ  .سازد را فراهم اثر
پژوهش  با لذا نیست، دست در  آنها از حداقل دیوانی یا هستند ناشناخته شاعران این از تعدادي  که است  یازدهم

نیز  است نشده تصحیح و  معرفی تاکنون که  اي ناشناخته ابیات به ، ضمن شناخت نسخه،گرانبها نسخۀ این در
 .مییابیم دست

 
 بحث و بررسی 
 معرفی نسخه 
، 8982  اي با عنوان «سفینه»، به شمارةنسخه  خطّی موجود در کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی،هاي  در میان نسخه

سابقه است، و به این در مواردي نویافته و بی  موجود است که بلحاظ متون نظم و نثري که در آن نوشته شده، 
 250و حجم آن     آن نستعلیقنویسنده و گردآورندة این مجموعه، ناشناخته، خطّ  ارزش و اهمیت بسیار دارد.  دلیل،
اشعار بصورت سطور چلیپا در حاشیه نگاشته شده   سطري است.  15یا    14هر صفحه    صفحه) است.  500  یا(   برگ

برخی   اسامی شعرا،  بصورت چلیپا و مورب، در متن و حاشیه نوشته شده است.  است. متن صفحات با خط نستعلیق،
است.  اختصاري کلمات    حروف،  نکات مهم،  آیات، نگاشته شده  زرنگار  و  یا سبز  به رنگ سرخ  احادیث  نسخه    و 
شده بنظر میرسد اند ولی با توجه به نوع خط و مرکب استفادهگذاري شدهبرگها به عدد شماره  نویسی دارد.رکابه

در بعضی   میشود،  گذاري متأخر بوده و مربوط به کاتب نباشد. در بخشهایی از نسخه عموماً افتادگی دیدهاین شماره
دیدگی بوضوح در برخی صفحات ریختگی جوهر و نم  چند بیتی محو شده است.  -بویژه در اواسط نسخه-برگها  

کمرنگ یا ناخوانا شده است و در مواردي نیز مخدوش   هاقابل دیدن است و بعلت قدمت نسخه برخی از نوشته
ده است و احتماالً کاتب آن تغییر کرده است. تاریخ تا پایان نسخه به خط جدیدتري نگاشته ش  233از برگ    .است

نوشته شده است و در پایین آن نقشی  اسداهللا»«  در صفحۀ آغازین نسخه، تملک  کتابت این نسخه نامعلوم است.
که در باالیش نشان شیر و خورشید و در پایین آن عبارت «معین   وجود دارد،»  اسداهللا«  از مهر مستطیل طغرایی

که   نسخه، چندین بار نقش ناقصی از یک مهر بیضوي وجود دارد   109» حک شده است. در برگ  1307  الرّعایا
بنده آل  «  مهر مدور ناقصی به نقش  214در برگ    » کوفته شده است.1058بدل بنده مهر محمّد تقی  «عبارت  

 نقش بسته است. » محمّد ...
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  دیباچۀ سفینه، «ي شیرازي چنین آغاز میکند:  الدّین سعد کاتب، این سفینه را با جمالتی از مجالس شیخ مصلح 
نهایت، آفریدگار را جلّ جالله و عمّ نواله، که از کمال موجودات غایت و ستایش بیبِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیم سپاس بی

اي پردقیقه پرداخت و هرچه در اصناف و اوصاف و صور عالم مختلف دنیوي و و دریاي وجود شخص انسانی سفینه
از خصوصیّتاخ دریا  درین  و  ساخت،  خزینه  سفینه  درین  همه  و خالصۀ  زبده  داشت  تعبیه  کَرَّمْنَا   روي  «وَلَقَدْ 

سِیر ترقّی خزاین سفینه را کرامت بفرمود و درود بیحدّ و ثناي بیعدد بر پیشواي انبیاء و مقتداي اَصفیاء آدَمَ»  بَنِی
محمّد مصطفی باد، که سفاین اشخاص انسانی را ملّاحی است و دریاي بینهایت حضرت ربّانی را سیّاح، صلواتُ اهللا  

 الف). /2 سفینه: برگ( عَلیهِ وآلِه اَجمَعین.» 
در متن هر  سفینه، 223از برگ اول تا برگ  در وصف بهار، سفینه را به انجام میرساند. التی بی نقطه،کاتب با جم

اشعار شاعرانی از قرن دهم و یازدهم هجري   صفحه، از کتب منثور جمالتی آورده شده است و در حاشیۀ هر صفحه،
متن و حاشیه ابیات شاعران نوشته شده   تا پایان سفینه از نثر خبري نیست و در  224گردآوري شده است. از برگ  

این سفینه فاقد انجامه است. جلد این سفینه از نوع تیماج دورو بوده و در لبۀ نسخه نام «جُنگ حکایات»   است.
 نوشته شده است. 

است و باالي ابیات ابیاتی چند از نگارندة ناشناس سفینه آورده شده    /الف سمت راست باالي صفحه،  247  در برگ
 رت «لِراقِمِهِ» نقش بسته است. عبا

از من هوش را برد  ه ســــاقی   دوش در میخـاـن
ــت رنگ زعفرانی را ــس ــک گلگون ش  ز رویم اش

 به همچشمان   نه ناز است این که دارد در چمن نرگس
 جوش زد ســوداي عشــقش از ســر پرشــور ما

 

را  بیهوش  من  غفلت  می  از  هشیار   ساخت 
 مهربانی راکسی از چشم خود هرگز ندید این  

را این سرگرانی  از خمار خواب صبح  دارد   که 
را  جوش  هر  می  میباشد  سرشار   بسا 

 الف) /247 (سفینه: برگ                        
 اشعار ذیل با امضایی ناخوانا نوشته شده است. /ب، 247در برگ  

ــدم  ار شـ ـــی د و هشـ ــۀ مرگ آـم دیشـ  دوش اـن
گلزار شــــدیم ه  ـب ــحري دوش  و مرغ سـ  من 

ــب در ا ــعـلۀ ـعارض خفتیم شـ ــۀ آن شـ  ـندیشـ
 

ه ه بزم وصــــل تو شــــد جرـع اـب ـم ۀ   اي حواـل
ۀ دل ه غنـچ ــکفـت ت شـ ـــل ت وصـ ان ز نکـه  چـن

 

ــدم   شــ یــدار  ـب و  ـکردم  ـگران  ـخواب  آن   یــاد 
ــدـیم شــ کــار  از  کــه  ـکردـیم  ـتو  ذـکر   آـنقــدر 
ــدیم دار شـ ه بـی ه بودیم ـک ــوخـت دم سـ ــبـح  صـ

ــف(   ــرگ/الـ بـ ــه:  ــنـ ــیـ  ) 247  ســــــفـ
مــا ــۀ  یــال ـپ تــه  در  نــد  ـک ص  رـق ــاز  ســ  کــه 

ــمــع   شــ مــاکــه  ــۀ  الل داغ  ز  فــروزد   مــهــر 
 ) 247 سفینه: برگ/ب(                            

 
 سفینه  و آخر برگ اول 
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 ساختار نسخه و فهرست متون نظم و نثر سفینه 
و متون نثر میباشد که بصورت موضوعی  آنچنانکه پیشتر بیان شد، این سفینه مشتمل بر منتخبی از اشعار فارسی 

 ابواب نظم و نثر این مجموعه به شرح زیر است.  فهرستاند. انتخاب شده
 

 متون نظم 
 عبارتند از:  متون منظوم و شاعران این مجموعۀ شعري به ترتیب چیدمان اشعارشان که در سفینه آمده است، 
 الف)/2 برگ(  اي کاشانیبند شیخ علی نقی کمرهترکیب .۱
 الف)/4 برگ(  اشعار میرزا رضی آرتیمانی .۲
 ال)/ 11 برگ(  والهی قمیاشعار یوسف  .۳
 الف)/13برگ (  بند ابوتراب بیگترجیع .٤
 ب)/16 برگ(  بند وحشی بافقیترجیع .٥
 الف)/20 برگ(  بند شریف تبریزي ترجیع .٦
 الف) /23 برگ(  بند موالنا عرفیترجیع .۷
 ب)/27 برگ(  بند موالنا خواجوي کرمانیترجیع .۸
 ب)  /30 برگ(  نامه محمد ظهوري ترشیزي ابدال  .۹
 ب)/33 برگ(  شکیبی صفاهانیقصیدة مال  .۱۰
 الف) /35  برگ(  قصیدة میرزا فصیحی هراتی .۱۱
 الف) /38  برگ(  قصیدة حکیم شفایی اصفهانی .۱۲
 ب) /39 برگ(  بند میرزا نظام دستغیب شیرازي ترجیع .۱۳
 ب) /42 برگ( بند میرزا قلی میلی مشهدي ترجیع .۱٤
 الف) /46 برگ(  بند زکی همدانیترجیع .۱٥
 الف) /48 برگ(  اصفهانیبند حکیم شفایی ترجیع .۱٦
 ب)/50 برگ(  نامۀ ابوتراب بیگحاتم .۱۷
 ب)  /52 برگ(  قصاید موالنا امیدي تهرانی .۱۸
 الف) /79 برگ(  اشعار مال شانی تکلّو .۱۹
 الف) /89 برگ(  اشعار ابوتراب بیک .۲۰
 ب) /94 برگ(  غیاثاي حلوایی شیرازي  .۲۱
 الف)/96 برگ(   اشعار طالب آملی .۲۲
 الف) /99 برگ(  بند طالب آملیترجیع .۲۳
 ب)/102 برگ(  اشعار مال طبعی قزوینی .۲٤
 الف) /105 برگ(  قصاید موالنا عرفی شیرازي  .۲٥
 / الف)106(  قضا و قدر سلیم تهرانی .۲٦
 الف) /113 برگ(  اشعار انیسی شاملو .۲۷
 الف) /130 برگ(  سوز و گداز نوعی خبوشانی .۲۸
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 ب)/140 برگ(  قضا و قدر حکیم رکناي کاشانی .۲۹
 الف)/142 برگ(  نامۀ الهی قمیحاتم .۳۰
 الف)/ 144 برگ(  ساقینامۀ پرتوي شیرازي  .۳۱
 ب)  /147 برگ(  ساقینامۀ مال محمّد صوفی مازندرانی  .۳۲
 الف) /154 برگ(  ساقینامۀ حکیم اقدسی .۳۳
 الف) /158 برگ(  ساقینامۀ مرشد بروجردي  .۳٤
 الف) /161 برگ(  اشعارحکیم قطران .۳٥
 ب)  /163 برگ(  اشعارخاقانی .۳٦
 ب) /195 برگ(  قصاید مال شانی تکلّو .۳۷
 ب) /214 برگ(   شاه طاهر دکنیقصاید  .۳۸
 ب)/216 برگ(  قصاید شیخ فیضی دکنی .۳۹
 ب)  /221 برگ(  قصاید ولی دشت بیاضی .٤۰
 الف) /226 برگ(  قصاید قاضی نور صفاهانی .٤۱
/الف به بعد اشعار هم در متن و هم در حاشیۀ برگها 224الف) (از برگ  /224  برگ(   اشعار خواجه حسین ثنایی .٤۲

 . ) نوشته شده است
 الف) /229  برگ(  شفایی اصفهانیاشعار حکیم  .٤۳
 الف) /236 برگ(  اشعار میر سیدعلی تهرانی .٤٤
 ب) /237 برگ(  اشعار شاعر ناشناس .٤٥
 الف) /239 برگ(  اشعار سلمان .٤٦
 ب) /241  برگ(  اشعار حکیم شفایی اصفهانی .٤۷
 الف) /243 برگ(  اشعار واعظاالنام .٤۸
 الف) /247 اشعار کاتب و راقم سفینه (برگ .٤۹

 
 متون نثر 

 متون منثور این مجموعه عبارتند از: 
 الف) /2 برگ(   الدین سعدي مجالس، مصلح .۱
 / الف)13برگ (  محمدبن محمد غزالی کیمیاي سعادت، .۲
 الف) /24 برگ(  منشآت خاقانی، خاقانی .۳
 ب)/ 56 برگ(  واعظ کاشفی انوار سهیلی، .٤
 ب)  /104  برگ(  السیر ابوسعید ابوالخیرمقامات .٥
 الف) /106 برگ(   میرحسینی هروي  نزهت االرواح، .٦
 ب)  /151 برگ(  شاه طاهر دکنی منشآت، .۷
 ب)  /170 برگ(  بن محمد خوانساري حسین در تعریف بهار، .۸
 الف) /175 برگ(  عبدالباقی نهاوندي  سواد کتابت نواب عالی به حضرت سلیم شاه، .۹
 )ب /176 برگ(  ابوالفضل فیضی رقعه در سفارش محمود حالق خطبۀ دیوان شیخ فیضی، .۱۰



 149/  «سفینۀ نظم و نثر»مجلس شوراي اسالمی با عنوان  8982 یخطّنسخۀ  سبکی و محتواییمعرفی و بررسی 

 

 الف) /179 برگ(   محمدبن منصور دشتکی جواهرنامه، .۱۱
 ب) /181 برگ(  خاقانی العراقین،دیباچۀ تحفه .۱۲
 الف) /185 برگ(  ابن احمد جامیعبدالحمن رقعه میرزا صادقی که به نواب خانی نوشته، .۱۳
 ب)/191 برگ(  رقعه میرزا محسن نواب به شفاعت قاپوچی .۱٤
 ) ب  /192  برگ(  رقعۀ میرزا فصیحی به نواب مستطاب  عبدالباقی نهاوندي،  دیباچۀ رباعیات میر مغیث محوي، .۱٥
 الف)  /198 برگ(  شرح احوال کوتاهی از خاقانی .۱٦
 الف)/199 برگ(  نامۀ میرداماد به مالعبداهللا شوشتري .۱۷
 / ب) 200داستانها و حکایات (برگ  .۱۸
 / ب) 212برگ (   الصفاي سعیدبن محمدبن صغیرمکارم اخالق روضه .۱۹
 ب)  /218 برگ(  در سبب فوت ابونصر فاریابی نگارستان غفاري  .۲۰
 ب)/220 برگ(  بن مقفعحکایت عبداهللا .۲۱
 الف) /248 دستورالعملهاي دارویی (برگ .۲۲

 
 الخط رسم

بطور کلی کاتب این اثر در نگارش عبارات و کلمات دقت شایانی ندارد و از شیوة واحدي پیروي نمیکند و چون از 
الخطها و سبک خوشنویسی نیز از صفحه بوسیلۀ کاتب دیگري نگاشته شده است، رسمتا پایان سفینه    233  صفحه
 تا پایان سفینه متفاوت است.  233
 گونه عالئم نگارشی در سفینۀ نظم و نثر دیده نمیشود.هیچ

ها از ویژگیهاي اکثر نسخ خطی است و بندرت نَُسخی پیدا میشود که در این خصوص کامل و حذف نقطه  افتادگی
 شد.با

نیستند و کاتب سفینه در  خطی که اِعراب و حرکات کلمات آن نگاشته باشد)  آیات قرآنی و عبارات عربی مَشکول ( 
 نگارش آنها دقّت چندانی ندارد.

 
 ب» / 12 «سفینه: برگ

 
است:»  گ«  حرف شده  خوانده  عجمی  کاف  و  شده  نوشته  کاف  بصورت  جا    » بکذاري   کریبان،  مرك،«  همه 

 /ب)12(سفینه:
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 /ب» 12ینه: برگ «سف

 
 

 /ب)12«می» استمراري به هر دو صورت جدا و پیوسته نوشته شده است: «میگفت، میکرد، میساخت» (سفینه:
 

 ب» /6  «سفینه: برگ

 
 

نویسی سرهم  نویسی و جدانویسی کلمات مقیّد نبوده و حتی گاه دو کلمه جدا را پیوسته نوشته است.کاتب به سرهم
شناسی نردبان بام ؛ «خویشتن ) براین منوال(   ینمنوال )، برالهی است(   یستاله  :بسیار دیده میشود. مثل  سفینهدر  

اند» /الف)؛ «برینمنوال جواب شنید که حکما درین چشمه که دیدي طلسمی ساخته9معرفت الهیست» (سفینه:  
 /الف). 91(سفینه:

روزي باز را اندکی ضعف  «  د کتابت شده است:در انتهاي کلمات عربی در برخی موارد به صورت گر»  حرف «ت
 /الف). 64تاري شده بود بجهۀ طعمه حرکت نمیتوانست» (سفینه:
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و دلیل برین که من درختی در بیابان «  :نوشته شده است  درین» «  دراین» بصورت«  برین» و«  «براین» به صورت
/الف). «برینمنوال جواب شنید که حکما درین چشمه که 68(سفینه:رسته و خدمت آینده و رونده را کمر بسته»  

 /الف)91اند» (سفینه:دیدي طلسمی ساخته
سنگ «  کلمۀ «است» به هر دو صورت جدا و یا متصل به کلمۀ قبل با الف ابتدایی و بدون آن نوشته شده است:

 /ب). 93الم است.» (سفینه:/ب). «درویش نام دارد و سلطان ع84پشت دید که آهو هراسانست.» (سفینه:
شیر سنگین را بانواع «  اِ» آخر آن افتاده است.:«  به» در همۀ موارد به کلمات بعدي پیوسته است و«  حرف اضافۀ

 /ب).91/الف). «طالیۀ لشکر اجل که اشارت بموي سفید است» (سفینه:91سفینه:( تأمل و تفکر» 
نغمۀ این ترانه از زبان چنگ و چغانه استماع نمودندي»  استعمال «بودندي»: «به طرب و نشاط مشغول بودندي و 

 /ب). 92(سفینه: 
فصل دویم «  نوشته شده است:  واژة «دوم» در مواردي بصورت «دویم» و واژة «سوم» در مواردي بشکل «سیوم»

 /ب). 115/ب). «فصل سیم در مقامات سالک» (سفینه:112در معرفت سلوك» (سفینه:
 الخط عربی.سیاق رسم صلوات برخالف کلماتی مانند:در » استفاده از «ت

«ن فعل  است:  نفی»  پیشوند  شده  کتابت  فعل  از  جدا  دوتاییست.» «  غالباً  صوفیان  جامۀ  که  پنداري  نه  تا 
 /ب). 124(سفینه:

بصورت همزه آمده    جانشین فعل ربطی در کلمات مختوم به هاي غیرملفوظ  » اي«  یاي نکره و اضافه و نیز شناسۀ
/الف) «اي بیخبر از کار  164/ب) «شوریدة در رقص بود» (سفینه:126میساز بدین قدر کزو دور نۀ» (سفینه:«  است:

 /ب).129بنیاد بباد است از آن همچو نۀ» (سفینه:  جهان هیچ نۀ
چه گویم چون    «چه» جدا از کلمۀ پس از خود نوشته میشود ولی در سفینه به هر دو صورت نوشته شده است.

 /الف). 130سفینه:(یم» نمیدانم چگو
 : نوشته شده است  »بیشمار  بیحد و و مال بی«بصورت  »، بی حد، بی شمار،مال بی «در کلماتی مانند  »بی«پیشوند 

 /الف). 163یگانه ایزد بیمال آن یکتاي دودمان اقبال» (سفینه:«
طشت طپش،  غلطیدن،  مثل  آمده  «ط»  «ت»  حرف  جاي  نشست«  :به  سلطان  چون  طشت  باالي  بر  ه» شمع 

 /الف). 6(سفینه:
«را»   متصلحرف  خود  از  پیش  کلمۀ  به  مواضع  بیشتر  است  در  نیکبختانرا» «  : شده  بهشت  و  بدبختانرا  دوزخ 

 /الف). 11(سفینه:
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گاهی با «ي» و گاهی بدون «ي»    کلمات مختوم به الف ممدود در حالت اضافه گاهی با همزه گاهی بدون همزه
«بدانکه کیمیاءزر در گنجینۀ هر پیرزنی   /ب) 13ه آنست که» (سفینه:نوشته شده است: «از رحمتهاء حق سبحان

 /الف). 13سفینه:( نیاید» 
حذف همزه یا نقطه در کلماتی مانند نیکویی و بوریایی که بصورت نیکوئی و بوریائی نیز ضبط شده، در بسیاري از 

 الف). /12اورادید بر بوریایی خفته» (سفینه:« موارد نقطه یا همزة آن حذف شده است:
 شده و ناشناس که اثري از آنها در سفینه آورده شده است شاعران شناخته

  صفویان حکومت  اند و این سده ازلحاظ تاریخی دورة  اکثر شاعران سفینۀ نظم و نثر در سدة دهم هجري میزیسته
جدول زیر    در  بوده است.  بر هندوستان  گورکانیانبر غرب جهان اسالم و    عثمانیدر ترکستان،    شیبانیاندر ایران،  

 شده و ناشناس آورده شده است. نام و قالب شعري شاعران شناخته
ــب   شمارة برگ نام شاعر ــالـ قـ

 شعري 
ســب

ك 
 غالب

 دوره سده

ـنـقی ـترـکیــب ـعـلی  ـبنــد 
 اي کمره

تــرکــیــب   الف /2برگ 
 بند

سدة دهم و آغاز سدة   غزل 
 یازدهم

 اول صفوي 

ــی  رضـ مـیرزا  ــعــار  اشـ
 آرتیمانی

بــاس   یازدهمسدة  غزل  اشعار الف/4برگ  ـع ــاه  شــ
 صفوي 

سده دهم و آغاز سدة   غزل  اشعار ال  / 11برگ  اشعار یوسف والهی قمی
 یازدهم

شــاه طهماســب 
 صفوي 

ک ترجیع د ابوتراب بـی بـن
 فرقتی

قصید  بندترجیع / الف13برگ 
 ه

بــاس   سدة دهم ـع ــاه  شــ
 صفوي 

 شاه طهماسب سدة دهم غزل  بندترجیع ب /16برگ  بند وحشی بافقیترجیع
ع ـی رـج ف  ـت شـــرـی نــد  ـب
 تبریزي 

 صفوي  سدة دهم غزل  بندترجیع الف /20برگ 

ــاه   سدة دهم غزل  بندترجیع الف /23برگ  بند موالنا عرفیترجیع اکـــبـــرشـــ
 گورگانی

ع ـی رـج وي ـت واـج ـخ نــد  ـب
 کرمانی

 ایلخانان نیمۀ اول قرن هشتم غزل  بندترجیع ب /27برگ 

ظــهــوري   ــدالــنــامــۀ  اب
 ترشیزي 

و  ابدالنامه ب/30برگ  ـن ـث ـم
 ي 

سدة دهم و آغاز سدة  
 یازدهم

ــاهـیان   ـعادل شـ
 هند

ــکیبی   دة مال شـ ـــی قصـ
 صفاهانی

قصید  قصیده ب/33برگ 
 ه

 مغوالن سدة دهم

ــیحی   ــیدة میرزا فص قص
 هراتی

قصید  قصیدة الف /35برگ 
 ه

 صفوي  سدة یازدهم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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ــفایی  ــیده حکیم ش قص
 اصفهانی

قصید  قصیده الف /38برگ 
 ه

 صفوي  سدة دهم و یازدهم

نظــام ترجیع میرزا  بنــد 
 دستغیب

 صفوي  سدة یازدهم غزل  بندترجیع ب/39برگ 

رـجـیع ـلی ـت ـق رزا  ـی ـم نــد  ـب
 میلی

 صفوي  سدة دهم غزل  بندترجیع ب/42برگ 

 صفوي  سدة دهم غزل  بندترجیع الف/46برگ  بند زکی همدانیترجیع
 صفوي  یازدهمسدة دهم و  غزل  بندترجیع الف/48برگ  بند حکیم شفاییترجیع

ک  ۀ ابوتراب بـی اـم اتمـن ـح
 فرقتی

قصید  حاتمنامه ب/50برگ 
 ه

 صفوي  سدة دهم

دي   ا امـی د موالـن قصـــاـی
 تهرانی

قصید  قصاید ب /52برگ 
 ه

 صفوي  سدة دهم

و  اشعار مال الف/79برگ  اشعار مال شانی تکلّو ـن ـث ـم
 ي 

 صفوي  سدة دهم و یازدهم

بیــک  ابوتراب  ــعــار  اشـ
 فرقتی

قصید  اشعار الف/89برگ 
 ه

 صفوي  سدة یازدهم

 صفوي  سدة یازدهم غزل  اشعار ب/94برگ  غیاثاي حلوایی شیرازي 
 صفوي  سدة یازدهم غزل  اشعار الف/96برگ  اشعار طالب آملی

 صفوي  سدة یازدهم غزل  بندترجیع الف /99برگ  بند طالب آملیترجیع
قصید  اشعار ب/102برگ  اشعار مال طبعی قزوینی

 ه
 صفوي  یازدهمسدة 

ا عرفی  د موالـن ــاـی قصــ
 شیرازي 

قصید  قصاید الف   /105برگ  
 ه

 گورکانی سدة دهم

و  قضا و قدر الف   /106برگ   قضا و قدر سلیم تهرانی ـن ـث ـم
 ي 

 صفوي گورکانی سدة یازدهم

و  اشعار الف/113برگ  اشعار انیسی شاملو ـن ـث ـم
 ي 

سدة دهم و آغاز سدة  
 یازدهم

 ابراهیم صفوي 

گــداز   و  ی ســــوز  وـع ـن
 خبوشانی

و  الف   /130برگ   ــوز  ســ
 گداز

و  ـن ـث ـم
 ي 

سدة دهم و آغاز سدة  
 یازدهم

 صفوي 

قـضا و قدر حکیم رکناي  
 کاشانی

و  قضا و قدر /ب140برگ  ـن ـث ـم
 ي 

سدة دهم و آغاز سدة  
 یازدهم

 صفوي 

سدة دهم و آغاز سدة   غزل  حاتمنامه الف/142برگ  حاتمنامه والهی قمی
 یازدهم

 صفوي 
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وي  رـت ـپ نــامــۀ  ـی ــاـق ســ
 شیرازي 

و  ساقینامه الف   /144برگ   ـن ـث ـم
 ي 

ــماعیل   سدة دهم ــاه اس ش
 صفوي 

ــوفی  صـ ــاقینــامـۀ  ســ
 مازندرانی

و  ساقینامه ب /147برگ  ـن ـث ـم
 ي 

 صفوي  سدة دهم

و  ساقینامه الف   /154برگ   ساقینامۀ حکیم اقدسی ـن ـث ـم
 ي 

 صفوي  سدة دهم

ــد  ــاقینـامـۀ مرشــ ســ
 بروجردي 

و  ساقینامه الف   /برگ  158 ـن ـث ـم
 ي 

 صفوي  سدة یازدهم

قصید  اشعار الف   /برگ  161 اشعار حکیم قطران
 ه

 شدادیان سدة پنجم

قصید  اشعار / ب163برگ  اشعار خاقانی
 ه

 شروانشاهان سدة ششم

قصید  قصاید ب /195برگ  قصاید مال شانی تکلّو
 ه

شــاه عباس اول   سدة دهم
 صفوي 

قصید  قصاید ب /214برگ  قصاید شاه طاهر دکنی
 ه

ــماعیل   سدة دهم ــاه اس ش
 صفوي 

قصــاید شــیخ فیضــی 
 دکنی

قصید  قصاید ب/216برگ 
 ه

 گورکانی هند سدة دهم

قصید  قصاید ب /221برگ  قصاید ولی دشت بیاضی 
 ه

شــاه طهماســب  سدة دهم
 صفوي 

نور   ــی  اضـ ـق د  قصــــاـی
 صفاهانی

قصید  قصاید الف   /226برگ  
 ه

 صفوي  سدة دهم

ــین   ــعار خواجه حس اش
 ثنایی

قصید  اشعار الف   /224برگ  
 ه

ــماعیل   دهمسدة  ــاه اس ش
 صفوي 

شــاه طهماســب  سدة دهم و یازدهم غزل  اشعار الف   /229برگ   اشعار حکیم شفایی
 صفوي 

یدي   یّدعلی ـص عار ـس اـش
 تهرانی

قصید  اشعار الف   /236برگ  
 ه

 صفوي  سدة یازدهم

قصید  اشعار / ب237برگ  اشعار شاعر ناشناس
 ه

 احتماالً صفوي  سدة یازدهم

قصید  اشعار الف   /239برگ   اشعار سلمان
 ه

 احتماالً صفوي  سدة یازدهم

قصید  اشعار ب/241برگ  اشعار حکیم شفایی
 ه

 صفوي  سدة دهم و یازدهم
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سدة دهم و آغاز سدة   غزل  اشعار الف/243برگ  االناماشعار واعظ
 یازدهم

بــاس   ـع ــاه  شــ
 صفوي 

راقم   و  ب  ــعـار کـاـت اشـ
 سفینه

بــاس   سدة یازدهم غزل  اشعار الف/۲٤۷ برگ ـع ــاه  شــ
 صفوي 

 
 برخی ابیات نویافتۀ «سفینۀ نظم و نثر» 

 اشعار نویافتۀ مِیلی مشهدي
کاتب اشعار شاعران را با عناوین قرمزرنگ یا سبزرنگ جدا نموده است و در برخی موارد خط  سفینۀ نظم و نثردر 

بند عنوان ترجیع  42کاتب در برگ شمارة    بند مِیلی،درمورد نام ترجیع  قرمزي باال یا پایین عناوین کشیده است.
 برگردان زیر است:  با بیت بند میلی،را، با خط قرمزي که باالي آن کشیده، برجسته نموده است. ترجیع

گـــیـــرم  تـــو  دامـــن  و  آیـــم   پـــیـــش 
 

ــرم   ــیـ ــمـ بـ و  ــم  ــتـ افـ ــو  تـ ــاي  پـ  در 
 /ب) 42سفینه:(                                       

 11بند نویافته، در دیوان چاپ شدة مِیلی مشهدي به تصحیح محمد قهرمان، وجود ندارد. این ترجیع داراي  ترجیع
وزن آن، مفعول مفاعلن فعولن   بیت است.  110احتساب بیت ترجیع، در تمام بندها  بند است و مجموع ابیات آن با  

بند از پختگی و شیوایی برخوردار است و از وصف یار و در بحر هزج مسدس مقبوض محذوف است. این ترجیع
 دلدادگی و عشق بیحدّ به دلدار» است.« بند حول محورحکایت دارد. موضوع این ترجیع

 یافته از مِیلی مشهدي» بندِ نو«ترجیع
مــاهــی  بــه  تــا  مــاه  ز  شـــــهــره   اي 
بـــاکـــمـــالـــت  جـــمـــال  ــیـــدِ   خـــورشـــ
رویـــت ــمـــع  شـــ زلـــف  ــایـــۀ  ســـ  در 

خــــاك تــــوبــــا  درِ  ــیــــنــــی   نشــــ
تــیــغــت  زخــم  گــرم  ــیــنــۀ  ســـ  بــر 
جـــوانـــی  مـــیـــکـــنـــد   هـــرچـــنـــدکـــه 

ــی ف ــر  ــحشـــــر گ م روز  ــو  ت از  ــل  ــث ــم  ال
تـــو بـــیـــگـــنـــاهـــی  بـــه  کـــه   بـــاهللا 

ــبـــت کـــردينســـ اگـــرچـــه  دلـــم   بـــه 
ــر ــگـ دیـ ــار  بـ ــه  ــکـ آنـ ســــــر   دارم 

د و  آیـــم  گـــیـــرم پـــیـــش  تـــو   امـــن 
 

ــی  ــواه خ ــه  ــک آن از  ــش  ــی ب ــو  ت ــان  ــواه  خ
الــــهــــی قــــدرت   آیــــیــــنــــۀ 
ــیـــاهـــی  ســـ در  حـــیـــات  آب   چـــون 

ــوده ــیآســـ ــاهـ شـــ ــر  ــریـ ســـ از   ام 
ــه ــاب ت ســــر  ــر  ب ــون  ــیچ ــاه م  ایســــت 

ــی ــاه ــگ ــح صــــب ــراغ  چ ــو  چ ــی   گشــــت
بـــیـــگـــنـــاهـــی  ــاد  گشـــ  خـــواهـــنـــد 
گــــواهــــی  دهــــد  ــهــــدا  شــــ  روح 

ــه ــن ســـــی و  ــی  ــرســـــای ــف ــان ــی ج ــاه  ک
دادخــواهــی بــه  ــم  رســـ ــر،  حشـــ  در 
ــرم  ــیـ ــمـ بـ و  ــم  ــتـ افـ ــو  تـ ــاي  پـ  در 

 /ب) 42(سفینه:                                      
 اشعار نویافتۀ طالب آملی 

غزل از غزلهاي طالب آملی درج شده است. این غزلها در حاشیۀ   20سفینۀ نظم و نثر قرن دهم هجري تعداد    در
نگ درج شده نوشته شده است. عبارت طالب آملی در ابتداي غزل اول بسیار کمر  98تا برگ    96  سفینه از برگ

نوشته و در   99بند طالب را بین حاشیۀ برگ  رنگ نام ترکیبدر انتهاي این غزلها کاتب سفینه با جوهر سرخ  است.
بند نویافته بوده و در دیوان طالب این ترجیع  بیت نگاشته شده است.  110بند را در  این ترجیع  102ادامه تا برگ  
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 103  و  102  و  101تصحیح و چاپ رسیده است وجود ندارد. در برگ  آملی که توسط محمد طاهري شهاب به  
البته با توجه به ساختار شعري   بیت از ابیات ناخوانا و محوشده است.  7بعلت جوهرریختگی و ترمیم نسخه،    سفینه،
لیکه این  اند؛ درحابند معرفی شدهبه اشتباه ترکیب  بند و تفاوت آنها، این ابیات توسط کاتب،بند و ترجیعترکیب

ترجیع اصل  در  ترجیعابیات  میباشند؛ چون  قافیه  ،وزنغزلهاي همبند  بند  یکسان با  بیت  است که  متفاوت  هاي 
نویسان از نه هزار تا  دیوان او را تذکره«   پیوند میدهد. صفا درمورد دیوان طالب مینویسدمُصرَّعی آنها را به هم  

بیت  22968شامل  همّت دوست فقیدم طاهري شهاب بطبع رسیده،اند ولی نسخۀ چاپی آن به پانزده هزار نوشته
ها و ترکیبها و ترجیعهایش در  از قصیده و ترکیب و ترجیع و مثنوي و غزل و قطعه و رباعی و مفرداتست. قصیده

دیانت  و  ترخان  میرغازي  و  مازندران  و عبداهللاستایش حاکمان  و جهانگیر  خان  اعتمادالدوله  و  فیروز جنگ  خان 
 ). 1062سروده شده و مقداري از آنها نیز در ستایش امامانست» (تاریخ ادبیات در ایران، صفا: ص  شاهپاد

 بند طالب آملی، با بیت برگردان زیر است: ترجیع
دور  ــر  ــظ ن از  ــورم  ن ــو  چ ــه  گشـــــت  اي 

 
بـــی  دیـــده  بـــمـــانـــد  و   نـــوررفـــتـــی 

 /الف) 99سفینه:(                                       
مفعول بیت است. وزن آن    103بند دارد و مجموع ابیات آن با احتساب بیت ترجیع در تمام بندها    15این ترجیع،  

بند از پختگی و احساسات عمیق است. این ترجیع  هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف  و در بحر  مفاعلن فعولن
موضوع   ترجیع در هر بند به شرح زیر میباشد.تعداد ابیات این    دارد.   برخوردار است و از فراق و دوري یار حکایت

 مهري دلدار غدّار» است.فراق یار و طلب دیدار و بی« بند حول محوراین ترجیع
ــی  ــایـ ــوفـ ــیـ بـ ــزم  بـ ــی  ســــــاقـ  اي 

ــوش ــامــ ــدخــ ــیــ امــ ــراغ  چــ ــن   کــ
تــــو  طــــلــــعــــت  نــــور  ز   دارنــــد 
نـــازل  ــت  آیـــتـــیســـ تـــو  ــأن  شـــ  در 

ــت ــســـ ســ ــاع  ــتـ مـ ز   عـــهـــديدادي 
امّا  ــی  ــدایـ خـ آن  ــو  تـ ــه  کـ ــرم  ــیـ  گـ

بــه   کــنــم  کــه  پــایــتبــازا   خــاك 
دور ــر  ــظ ن از  ــورم  ن ــو  چ ــه  گشـــــت  اي 

 

ــن  بـــیـــنـــوایـــی روشـــ ــمـــع  شـــ  کـــن 
ــی  ــایـ آشــــــنـ ــور  طـ ــۀ  ــانـ ــگـ ــیـ  بـ
ــی ــای روشـــــن ــر  ــه م و  ــه  م ــع   شـــــم

ــن ــی ــگ ــزهســـــن ــی ســـــت و  ــی  ــی دل  رای
روایــــــی را  فــــــراق   بــــــازار 
جــــدایــــی  و  مــــحــــبّــــت   آغــــاز 

ــره ــهـ چـ ــاز  نـ ــه  بـ روي  ــیاز  ــایـ  ســـ
بـــی دیـــده  بـــمـــانـــد  و   نـــوررفـــتـــی 

 لف) /ا99سفینه: (                                     
 

 قالب آثار 
ترجیعات و ترکیبات است که بیشترین قالب   غزل، مثنوي،  سفینۀ نظم و نثر شامل قالبهاي شعري از جمله قصیده، 

موجود در این سفینه قصیده است. قصیده از نیمۀ سدة سوم هجري قمري در ادبیات فارسی به تقلید از شعر عربی 
سدة سوم) تا روزگار ما مورد توجه شاعران بوده اما روزگار رواج و اوج (  از آغاز شعر فارسی پدید آمد. اینگونه شعر،

از شاعران   هاي سوم تا ششم هجري قمري است.سده  قابل مالحظۀ آن، جامع و کاتب در این سفینه قصایدي 
 ترین آنها میتوان خاقانی را نام برد. که از برجسته آورده است، سراقصیده
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 ر بررسی سبکی سفینۀ نظم و نث  
 لغوي)  آوایی،( سطح زبانی 

است و آیات، احادیث و اشعار عربی و   و عبارات عربی بهرة کافی برده  اصطالحات  ترکیبات،  این سفینه از کلمات،
 است. از نظر نگارشی متن یکدست نیست. که در بررسیهاي زیر به مواردي اشاره شده است. فارسی زیادي در آن

داراي متون مختلفی میباشد که برگرفته از کتابهاي ادبی عرفانی و دیوان برخی   «سفینۀ نظم و نثر»سطح آوایی:  
با نگرش به متون منثور و منظوم، به دقت نظر در این سفینه، پرداخته شده   لذا در بررسیهاي زبانی  شعرا است.

ایهام در بدیع معنوي    هاي ادبی مثل تلمیح وبه بعضی از آرایه  سفینه  جامع و کاتب  است. در بررسیها درمییابیم که
 و تشبیه در حوزة بدیع لفظی توجه داشته است. و جناس

 
 هاي ادبی (بدیع معنوي) آرایه 
 تلمیح 

 الف: تلمیح به قهرمانان داستانهاي حکمی وغنایی
 /الف)119سفینه:(  که نه مجنون درین وادي دویدست/ نه این کوه بال فرهاد دیده است

 /الف)73سفینه:(  طی کند نام ز دیباچۀ احسان حاتم /بشکند جام به هنگامۀ مستی جمشید
 تلمیحات اساطیري ب:

 تلمیح اشخاص 
 /الف)172سفینه:(  من برداشتم/ زال کان رد کردة سامست من میپرورم فقر کان افکندة خلقست

 تلمیح ابزاري
 /الف)201سفینه:(  نما بدودصفاي خاطر و راي سکندري باید/ که بر حقیقت جام جهان

 تلمیح موجودات ویژه
 /الف)184سفینه:(  آشیانوش ز ناکس و کس گم کن سیمرغ /دانی چه کن ز ناخوش و خوش کم کن آرزو

 تلمیح دینی 
 /ب)189سفینه:(  سبائیمرغان سلیمان و پریروي  /د و همه بزموجام است چو اشک خوش داو

 ایهام تناسب
 /ب)124سفینه: (   ه تاریکی نزیبدز مهر و ما /ز روي خوب جز نیکی نزیبد

اما است  معشوق  از  استعاره  ماه  بیت،  را  در  ماه  اگر  است   اما  که خورشید  مهر  با  بگیریم  درنظر  فلکی  اجرام  از 
 النظیر میسازد.مراعات

 ب) /140 سفینه برگ (  رویش هالۀ مشک/ دمیده عنبر تر ز آتش خشک به دور ماه
میسازد و ایهام   النظیراما ماه اگر با هاله و دمیدن درنظر گرفته شود، مراعاتدر بیت، ماه استعاره از روي دلبر است  

 است.
 اغراق 

 /الف)95سفینه:(  اشک خونین همه در طالع چشم تر تست/ اختر طالع ما آبلۀ پرخونست
 تضمین 

 /الف)20سفینه:(  جز عشق و محبت گنهم چیست، چه کردم/ اي تیر غمت را دل عشاق نشانه
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غمت را دل عشاق نشانه» از اشعار شیخ بهایی است که وحشی بافقی در اشعار خود از آن استفاده کرده «اي تیر  
 است.

 حسن تعلیل 
 /الف)106سفینه:(  نه فکر زندگی او را نه مرگی/ چو سرو آزادة بی شاخ و برگی

 
 بدیع لفظی) (هاي ادبی آرایه 

 /الف). 45:سفینه( /الف)؛ خاقانِ اعظمِ عالمِ عادل 5نه: سفی(  تتابع اضافات: در خفایاِي زوایاِي مهوشانِ فواید 
آوایی: و اطباع کرام و اکابر و افاضل و فواضل بیارایند و از لطایف انشاء و انشاد شراب صبوحی و حروفی و هم هم

، هم صبوح بهاري از طراوت الفاظ و معانی چون یاقوت رماّنی و جواهر عمّانی، هم مشمام ارواح از روایح آن معطّر
 /الف). 5سفینه:(   مسامع قلوب ترقب نفحات آن معنبر

 /ب).5سفینه: (  /ب)؛ سواتر سرایر6سفینه: (  /ب)؛ ناز گل و نیاز بلبل 5سفینه:(  جناس: خلعت صفوت
 /ب).4سفینه:(  /ب)؛ جامع علوم علما و مجموعۀ حکمت حکما4سفینه:(  مترادفات: رفیق شفیق و جلیس انیس

 /ب). 47سفینه:(  اریف روش اقدار از آن دودمان جهانداري و خاندان شهریاري سجع: تکالیف فلک غدّار و تص
 / ب). 47سفینه:( ترکیبی از جناس و سجع: نوحۀ زاِل دستان بر شبستانِ رستمِ سیستان

قاهر مقتدر مهتدي    معالی و بارگاه عالی خدایگان معظم خاقان اعظم عالم عادل   الصّفات: زندگانی پیشگاهتنسیق
 /الف). 45سفینه:(  اورخداي کشورگشاي خ

 /ب). 44سفینه:(  تابآرایی: یا لبالب بر لب آب با سرخیل کواکب گیتیواج
 /ب)44سفینه:(   آرایی و جناس: بلقیس سباء سناء سماویست و تو سلیمان سحرگاهیواج

 صَواعق سنان است /ب)؛ که بحر جواهر بنان و ابر  47سفینه:(   تعقید لفظی: تکالیف فلک غدّار و تصاریف روش اقدار 
 /ب). 47سفینه:( 
 

 سطح لغوي 
استفاده از لغات و ترکیبات فراوان عربی: در سفینۀ نظم و نثر لغات عربی زیادي بکار رفته است که در متون نثر و 

ذکر نبیّ مکرّم   ستایش خداوند بزرگ،  و بیشتر در بیان مفاهیم دینی و عرفانی،  ابیات سفینه به تناسب موضوع
 السّالم و سایر ائمّه و نیز تلمیح به داستانهاي قرآنی و آداب مسلمانی است.علی علیه اسالم و حضرت

 /الف).2سفینه برگ (  سیر ترقّی خزاین سفینه را کرامت بفرمود«وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»  و درین دریا از خصوصیت
اِنّی اَتَیتُ فاحِشهً «فت و گفت: یا رسول اهللا  نقل است که بندة حبشی پیش پیغمبر صلی اهللا علیه و آله و سلَّم ر

تُوبه لی  باشد»  فَهَل  عِبادي «  فرموده  عَن  التَّوبَه  یَقبِلُ  الَّذي  رفت»  وَهُوَ  بیرون  و  توبه کرد  برگ (   حبشی  سفینه 
 /الف). 15

ده خلّداهللا جمالت دعایی: دشمنان دولت قاهر وخدّ لهم اهللا منصور و مغلوب ساخته و از خان و مان آواره گردانی
 /ب). 181سفینه:(  وسلطانُهُ مُلکُه

 /الف). 25سفینه:(  جنید الزمان و ابویزید دوران اَدامَ اهللا نِعَمُه
مجلس عذرخواهی خدمتکار کرد و حقیقت که در    مجلس عالیتکرار اصطالحات و عبارات: مکر مکارم اخالق مضیۀ  

 /الف). 26سفینه:(  بر خدمتکار تجنّبی کرد عالی
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متعال خال عن الشبهه و   عبارات عربی: داناي خیر و عالم بمافی ضمیر آگاهست که بالغدو و االصال از مهیمن
مینماید   ایام تالق مسئلت  به میامن  فراق  لیالی  تبدیل شداید  عُمرُکم 186سفینه:( المثال  نفرمایند  نسیان  /ب)؛ 

 /ب). 186ه:تَطول و ظِلُّکم ظَلیل و ضدُّکم ذَلیل (سفین
 /ب). 199(سفینه: نیست  البضاعتیقلیلو پیشۀ هر قاصرالمدرکی ترکیبات وصفی عربی: به مراتب عالیه کار هر 

 /ب). 217سفینه:(  در حوالی بند امیر واقع شود ایلچیکاربرد کلمات و اصطالحات ترکی: چنان کنید که مالقات 
 /ب). 222سفینه:( شان رهانیدمای  مکاید کاربرد فراوان جمع مکسر عربی: تا خود را از

وادي  ذکر، شکر، طلب، بسامد اصطالحات کالمی و عرفانی در این اثر بسیار است. کلماتی نظر، بقا، غیرت، حیرت،
فیض ایات انوار محبت خاندان   لمعات  استغنا، سالمت، عبادت و...: تشعشع اشراقات  حجاب، مناجات،  شهود،  فنا،

فرونرود   طلبوار به دریاي  /الف)؛ و تا مرد غواص178سفینه:(   /الف)؛ و در زاویۀ فقر دنیا نگنجد.160سفینه:(   نبوت
 /ب).221سفینه: (  و به سرحدّ حقایق آن نرسد

از بجاي «  استفاده  علیه«  بر»  موسی  بر  عشق  قبه»:  بر  آمده  طور  بر  آورد  تاختن  بر  بایستد السَّالم  صدق    دم 
 /ب). 9سفینه:( 

 کاربرد ترکیبات و واژگان در معناي کهن: 
 نزد». «  /الف): «نزدیک» به معناي 6سفینه: (  ما چندان عزیز بود   نزدیککه شمع   

 به معناي به معناي بخاطر و بدلیل.» /ب): «ازدر42سفینه:(  در نهاده است مواخات قدم ازدرکه با ما 
/الف): «حضرت» بجاي حضور و  46سفینه:(   المعمور بهرامیان استشما جهانداري که بیت  حضرتو چون از حریم  

 خدمت.
 

 سطح ادبی 
دیوانها و منابعی است که متون نظم و   سبک ادبی این سفینه منحصر به کاتب آن نیست، بلکه وابسته به کتابها،

گاهی با جمالتی   گاه با کلمات دشوار و پیچیده،  و روان است؛  گاهی زبان بسیار ساده  نثر از آنها نقل شده است.
با    سخن آراسته شده است.  هاي لفظی و معنوِي آهنگین، مزیّن گشته است و گاه با کلماتی سادهمشحون از آرایه 

اهان تعداد زیادي از شاعران بعلت عدم توجه ش  عنایت به اینکه غالب شاعران این سفینه به دورة صفوي تعلق دارند،
راهی دیار هند   و  از دربار صفوي رویگردان شدند  مالی  اشعار مدحی و گرفتاریهاي  و  به شعر و شاعري  صفوي 

آغاز عهد صفوي با حملۀ ظهرالدین بابر به هند و تشکیل سلسلۀ گورکانی هندي بابی نو در رواج   «در  گردیدند.
فارسی بصورت زبان سیاست و ادب و شعر درآمد   زبان و ادب پارسی گشوده شد و بدین ترتیب در دربار هند، زبان

 هرچند و دیري نپایید که نویسندگان و شاعران بسیاري در آن دیار به کتابت انواع گوناگون نظم و نثر پرداختند.  
ه دولت عثمانی و فرمانروایان دوران صفوي دورة مساعدي براي زبان و ادب فارسی در ایران نبود، ولی براثر توجّ

هاي رواج ادب پارسی در آسیا است و همین زبان فارسی سدة دهم تا سدة دوازدهم یکی از بهترین دورههند و...  
آن گشت تا عهد صفوي یکی از بارزترین  ۀهاي نویسندگان و شاعران شد و مایها و سرودهامر سبب فراوانی نوشته

همان استواري به  ان فارسی در این عهد  هاي تاریخ براي ادب فارسی شود؛ اما این امر دلیل نمیشود که زبدوره
هاي پیشین باشد، بلکه دگرگونیهایی که از سدة نهم و آغاز سدة دهم در آن رخ داده بود، در این عهد با نیروي دوره

ادامه داشت» زبانی عهد صفوي (   بیشتري  ویژگیهاي  رایج در دروة 320زاده: ص  ، حسنبررسی  ). سبک شعري 
وحشی بافقی   ، طالب آملی،، فیضی، فصیحیعرفی  اي،نقی کمرهعلی  عرانی چونسبک هندي است و شا  صفوي،
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نظم و نثر آمده است و بسامد بیشتري دارد به شرح   صنایع ادبی که در سفینۀ  و... متعلق به این دوره میباشند.
 ذیل میباشد.

 /ب)؛ 5سفینه:(  جناس: خلعت صفوت
 /الف)47سفینه:(  نمیشود سازچندانکه به سینه میزدم چنگ/ چنگ طربم 

 تصویرآفرینی
 /الف)181سفینه:(  رویی گل از براي مصلحتست/ وگرنه در غم بلبل چو غنچه دلتنگستشکفته

 /الف)285سفینه: (  دور فلک چنبر طبل تنش/ قوس قزح دایرة گردنش
 تشبیه 

 /ب)94سفینه:(  افروختن گیرد آتش فتنه
 /الف)13سفینه:(  پیغمبران زمین دل و در 

 شبیه بلیغ ت
 /الف)100سفینه:(  بسمل ماست/ پروانه به شمع محفل تومرغ دل نیم

 /ب)24سفینه:(  عاشقان ساز/ از بهر کمان ابروان سوز از پردة چشم
 اضافۀ تشبیهی 

 /الف). 169سفینه:( از رشحات شهاب معدلتش بوستان ممالک 
 /ب). 7سفینه:(  چون صرصر خزان موت دررسد
 /الف). 154سفینه:(  ها باریده بودمان بی آب چندان سرشک حسرت از دیدهگلزار عیش از سموم هموم حر

 تلمیح 
 /الف)5سفینه:(  یوسف دل را کشش مصر قرب/ میکشد از چاه طبیعت برون

 /الف)164سفینه:(  تمام دیده شود خاك تربت یعقوب/ ز مصر جانب کنعان چو کاروان آید
 تمثیل

از جام الله نسیم مست و مخمور   گاه چمن خرامید الله را داغ حسرت بر دل ماند و گل گریبان بعرصهنرگس 
 /ب). 169سفینه:(  شکیبایی چاك زد

 مجاز
 /الف)368سفینه (  جهانیان اي دل کناره کن ز میان  هین کز جهان عالمت انصاف شد نهان/

 استعاره 
 /الف)44سفینه:(  تو فریب اهل ادراك/ قد تو بالي طبع موزون لعل

 تضاد
 /ب)17سفینه:(  افکند جواننوشد  پیربه جان افکند/ وگر  اتشک است آبچه 

 /الف)466سفینه:(  در پیش است/ بدین دو روز اقامت چرا شوي مغرورفراز و  نشیبببین که تا چه 
 الف)/484  سفینه(  گیتی چون موج در گذار است/ طی میشود چو آن راه هموار گو نباشد بلندو  پست
 کنایه 

 /الف). 80سفینه:( کش طمع از مال مردمان بردار قناعتدامن پاي در 
 تشبیه و استعاره 
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 /الف). 10سفینه:(  او انداخت کنگرة کبریاییرا در  کمند شوق
 /الف). 450سفینه:(  تو کانرا بود هزار شکست/ بهر شکست دلم را هزار بار شکست کمند زلف

 
 ویژگیهاي فکري و محتوایی

محور کلی سفینه دربردارندة مفاهیم ادبی    ۀ نظم و نثر، تدوین نموده است.با توجه به ساختاري که جامع سفین 
براي تفهیم مطالب از آیات   عرفانی است و در تمام متن و حاشیه  اشعار حکمی و پندآموز و حکایتهاي اخالقی،

بزرگ، پیامبر (ص)، کالم عارفان  نامه  تاریخی،  حکایات عرفانی،  قرآن، سخنان  و  فارسی  بهره هاي دیاشعار  وانی 
 اند.است. اشعار و متون نثر با چیدمان خاص موضوعی و محتوایی مرتب نشدهگرفته شده 

 موضوع و محتواي فکري مطالب مندرج سفینۀ نظم و نثر عبارتند از:
 الف)/2 برگ(  عشق و جنون -
 الف)/6 برگ(   عشق و فدا شدن در راه معشوق -
 ب)/6 برگ(  ساقینامۀ آرتیمانی در مناجات و سوگند -
 برگ (   دنیابیوفایی    مردم آن و  احوال زمانه و  اوضاع و  زدر شکایت از روزگار و انتقاد اساقینامۀ حکیم پرتویی   -

 ب) /144
 ب)/9 برگ(  و عقلفلک  محتسب و ناصح و در نکوهش زاهد وساقینامۀ حکیم آرتیمانی  -
 الف)/158 برگ(  شکوي  الحال و بثِّوصف درساقینامۀ مرشد بروجردي  -
 ب)/22 برگ(  هاي اخالقی و دینیبیان اندیشهعرفان و  -
 ب)/27 برگ(  بند خواجوي کرمانیوحدت وجود در ترجیع -
 الف)/113 برگ(  تبیین مفاهیم عرفانی در قالب حکایت محمود و ایاز -
 الف)/130 برگ(  در سوز و گداز نوعی خبوشانی پس از کشته شدن همسرش خودسوزي همسري وفادار -
 ب)/14 برگ(  قضا و قدر -
 الف)/200 برگ(   السالمح امیرالمؤمنین علی علیهمد -
 /ب)237(  وصف اصفهان -
 ب) /228 برگ(  وصف گل -
 مدح شاهان و شاهزادگان -
 مذمت دنیا و اهل آن -
 الف) /2 برگ( باب تقوي الهی، و تنبیه ارباب غفلت و ترك دنیاطلبی  بابهایی در تأمل، -
 / الف)13برگ (  شناسیدنیاشناسی، و آخرتدشناسی، خداشناسی، مطالبی درمورد خو  -
 الف) /24 برگ(  .چند نامه از خاقانی به بزرگان زمان خود -
 /ب)56اخالق (برگ  لمحاتی چند درمورد -
 ب) /56 برگ(  حکایات پندآمیز از زبان حیوانات -
 ب)  / 104 برگ(  مفاهیم عرفانی و تصوف -
 الف) /106  لی (ع) (برگص) و موالع( حکایات اخالقی و عرفانی و مدح خدا و پیامبر -
 ب)  /151 برگ(  هاي دیوانینامه -
 ب)  /170 برگ(  بهار تعریف و وصف -
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 )الف / 175 برگ(  هایی به حضرت سلیم شاهها و نوشتهنامه -
 ب)/176 برگ(  خطبۀ دیوان شیخ فیضی -
 ب)  /177 برگ(  رقعه در سفارش محمود حلّاق  -
 الف) /179 برگ(  جواهرنامه -
 )ب/181 العراقین (برگدیباچۀ تحفه -
 الف) /185 برگ(  بن احمد جامیعبدالحمن رقعۀ میرزا صادقی که به نواب خانی نوشته، -
 ب)/191 برگ(  رقعۀ میرزا محسن نواب به شفاعت قاپوچی -
 ب)/191 دیباچۀ رباعّیات میر مغیث (برگ -
 )ب /192 برگ(  رقعۀ میرزا فصیحی به نوّاب مستطاب -
 الف)  /198 برگ(  شرح احوال کوتاهی از خاقانی -
 الف) /199 برگ(   نامۀ میرداماد به مّلاعبداهللا شوشتري  -
 ) / ب200داستانها و حکایات (برگ  -
 ) / ب212برگ (  الصَّفاي محمَّدبن صغیرمکارم اخالق روضه -
 ) ب /218 برگ(  نگارستان غفاري درسبب فوت ابونصر فاریابی -
 ب)/220 برگ(  بن مقفعحکایت عبداهللا -
 )الف /248 یی (برگدستورالعملهاي دارو -
 ب)/25 برگ(  متن بی نقطه در وصف بهار -
 

 گیري نتیجه
توصیف و تحلیل ساختاري «سفینۀ    هاي خطّی، به معرفی،اي در اهمیت جُنگها و سفینهدر این مقاله پس از مقدّمه

در ادامه شناختی از شاعران این سفینه که برخی مشهور و برخی دیگر ناشناخته هستند   نظم و نثر» پرداخته شد.
 سپس ویژگیهاي ابیات نویافتۀ این سفینه و برجستگیهاي سبکی و محتوایی آن مورد مداقّه قرار گرفت.   آمد.بدست  

 نیز تابع آن منابع   نحوي آنلغوي و    از منابع مختلفی گردآوري شده و ویژگیهاي ادبی،  بیشتر اشعار و متون سفینه
متفاوت است، گاهی ساده و روان و گاهی مسجّع و متکلّف است. همۀ کوشش جامع   است. سبک نوشتاري سفینه

حکمی،  کتابی  گردآوري  بر  است.  سفینه،  بوده  پندآموز  و  تازه  عرفانی  اشعار  حاوي  سفینه  شاعران این  از  یاب 
 شدة فارسی نام و نشانی از آنها نیست. نی است که در هیچ اثر چاپ گوي و دربردارندة نام و اشعار شاعراپارسی

این نکته مسلّم میگردد که امروزه یکی از منابع قابل توجّه و مهمّ، براي   براساس آنچه در این نوشتار آمده است،
  هن، هاي ک هایی با دردست داشتن نویسهمجموعه  ناسخان چنین  هاي شعري است.هر مصحّحی، جُنگها و سفینه

که امروزه براي   به نام و اشعار شاعرانی اشاره میکنند،  که بعضاً دست تطاول روزگار آنها را به غارت برده است،
هاي پژوهشگران قلمرو شعر و ادب فارسی نویافته و بیگانه مینماید. این امر ضرورت پژوهش و بررسی این نوشته

 نشان میدهد. خطّی را
 

 نویسندگان  مشارکت
دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

 و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  مهرداد چترایی عزیزآباديآقاي دکتر  .  است  شده  استخراج  آبادنجفواحد  
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 و   هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  عابدي نهرخلجییداله  آقاي  .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح
  راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  آقاي دکتر قربانعلی ابراهیمی.  اند  داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم

 هر   مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  انمشاور  نقش  تخصصی،
 .است بوده پژوهشگر سه

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 این  کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  و  آبادنجفآزاد اسالمی واحد    دانشگاه  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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