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 چكيده
سفينة شاعران قديم نامي است كه مصحح جنگ موجود در كتابخانة مجلس سنا به شمارة 

اين جنگ كه تاريخ كتابت آن محو شده است . بر اين مجموعه شعر نهاده است، سنا ـ651
كتابت شـده اسـت و در بردارنـدة    ــ  محتمالً قرن هفتم يا هشتم ــ كهن ايسفينهاز روي 

يكـي از داليـل   . گوي تا پايان قرن هفتم است ابيات بسياري از شماري از شاعران پارسي
اشتمال آن بر اشعار شاعراني ناشناخته است كه جز در اين منبع در جـاي   سفينهامتياز اين 

پژوهشـگر   ءرا محمدرضا ضـيا  سفينهاين . ديگر تا كنون اشعاري از آنها باقي نمانده است
در سـال   متـون ايرانـي  فرهيخته با دقت نظر و حوصلة بسيار تصحيح كرده و در مجموعة 

ود دقت مصحح در ضبط اشعار اين جنـگ بـاز   متأسفانه با وج. منتشر ساخته است 1391
قرائـت  هم خطاهايي راه يافته است كه نگارنده در اين مقاله ضـمن بررسـي ايـن خطاهـا     

 .امديگري از آنها پيشنهاد داده
 . شاعران قرن ششم، تصحيح، تصحيف، 651 سنا، سفينة شاعران قديم :هاواژهكليد
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 مقدمه
دسترس بودن  وجوي ديجيتالي و در امكان جست، امروزه با توجه به گستردگي منابع

تصحيح متون پيشرفت زيادي داشته ، خطي و غيرههاي  هنسخهاي و فهرست هاكتابنامه
شـوند   هايي كه به تازگي تصحيح مـي بايست متن مي، به اين پيشرفتهااست و با توجه 

هايي حذف شـده  اند بخش ي كه در گذشته تصحيح شدهچه بسا از متون. تر باشند كامل
بيشتر به چشـم   هاخصوص قصيدههها در متون شعري و باست و اين افتادگي هافتاديا 
الزم بـود كـه   ، چاپي ديوانهـا هاي  هنسخزماني به دليل در دسترس نبودن . خورد مي

ه دليل مصححان ب. ها زودتر منتشر شود و در دسترس قرار بگيردنسخة مصحح ديوان
تـر و منـابع جنبـي را     قـديمي هاي  هنسخبسياري از ، نهمين سرعت در تصحيحِ متو

خطـي  هـاي   هنسخمنابع جنبي و  گيري از بهره، براي تهية متن كامل. اند ناديده گرفته
كنند كه از شـاعري   منابع جنبي زماني اهميت بيشتر پيدا مي. تر ضروري است قديمي

در ايـن حالـت   . ديوان نـاقص اسـت  هاي  هنسخديوان مدوني باقي نمانده است و يا 
گيـرد؛   اشعار پراكنده كه در منابع جنبي ثبت شده است منبع اصلي تصحيح قرار مـي 

اين منابع . اند آوري شده رودكي و كافي ظفر همداني كه به اين شيوه جمع ديوانمانند 
 :توان به چند بخش تقسيم كرد جنبي را مي

 . فرهنگ جهانگيريو  لغت فرسهايي كه شاهد شعري دارند همچون فرهنگ :الف
 . االلباب لبابشعرا همچون هاي  هتذكر :ب
عصر خـود و يـا شـاعران     متون نثري كه نويسنده در آنها اشعاري از شاعران هم :ج

 . سندبادنامهو  كليله و دمنهخود درج كرده است همچون از پيش 
هاي شعري كه ممكن است اشـعاري از شـاعران داراي ديـوان يـا      جنگها و سفينه :د

ديوان نقل كند كه قبالً در جايي ذكر نشده است و همچنين ممكن است از شاعري  بي
همچون سفينة مورد بررسي در . ياد كند كه تا كنون در جايي ذكري از او نرفته است

 .اين مقاله
اين سفينه كه شمار بسياري از ابيات شاعران تا پايان قرن هفتم در آن ثبت شـده  

نيمة دوم  ءپژوهشگر گرامي محمدرضا ضيا. است» 651سنا «است موسوم به نسخة 
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بندي سفينه به دو نيمه هم از مصحح اثر است  تقسيم .اين سفينه را تصحيح كرده است
قسمت اول فـرض كـرده و   ــ كه در ابتداي سفينه آمده است ــ ها را  كه همة قصيده
تصحيح كـرده و منظـور از    ــكه مشتمل بر بقية قوالب شعري است  ــبقية سفينه را 

كه دقيقًا چه كسي اين سفينه را تدوين كرده اسـت  اين .قسمت دومِ سفينه همين است
نيـز  . در هيچ جاي نسخه ذكر نشده است و غيرقابل دسترس و حتـي حـدس اسـت   

كتابت آن بسـيار  «جز اينكه  ،توان داد متأسفانه در مورد تاريخ تدوين نظر دقيق نمي
: 1387بشـري  (» اي سواد برداري شـده  از روي جنگ بسيار كهنه جديد است اما يقيناً

ديباچه و مقدمة آن كوتاه است و به نثر فني قرن هفتم و هشتم شبيه است و بـه  . )51
دهـد و   كه براي اين مجموعه انتخاب شده است توضيح مي سفينهتمامي در مورد نام 

 :ذكر شده است سفينهم دو رباعي در مقدمه مذكور است كه در هر چهار بيت آن نا
 زان رو كـه نجـات را سفينه سبب است

 ]افتادگي نسخه... [در بحر غمش سفينه 
 در بحـر، سفينه بـاشـد اين نيست عجب

 در ضمن سفينه بحـر باشـد عجب است
 در افشاننـد] ؟[آنـهـا كـه ز بحـر نحـر 

 راننـد بـر خشـك نگـر سفينـه چون مي
 كه در اوست از بس گهـر و زالل معـني

 خوانـنـد اش مي بحـر است ولي سفـينـه
 :خوانيم همچنين در ترقيمة سفينه اين عبارت را مي

تمام شد بفرخي و پيروزي كتابت اين سفينه كه بحقيقت درياي حكمـت و كـان بالغـت و    
دستور فصاحت و مونس شبهاي فراق و تعويذ بازوي جان عشاق و مطلوب ارباب البـاب  

  ...المرجب سنة  ت در دهم شهر رجباس] ؟[اسباب و مقصود اصحاب 

توان در مورد تدوينگر و تاريخ آن صـحبت   پس دقيقاً نمي. كه بقية آن افتادگي دارد
سفينة مذكور حاوي اشعار بسياري از شاعران ناشناخته همچون اسعد وراوجي،  .كرد

اري از شاعران و همچنين اشعار بسي. است...  الدين بابي، بدرالدين خوجاني و اصيل
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الـدين قمـري و    الدين جربادقاني و امير معـزي و سـراج   شناخته شده همچون نجيب
الدين اصفهاني و عبدالواسع جبلي و سوزني سـمرقندي و   اوحدالدين كرماني و كمال

كه برخي از اين اشعار به نام ايشان يا در ديوانشان ضبط نشـده اسـت و در   . دارد... 
 .ها و بقية منابع داردسبت به ديواني موارد ضبط بهتري نبرخ

بقية منـابع قـبالً    قابل ذكر است كه مصصح فقط ابياتي را كه در ديوان شاعران و
دهد را به دست داده اسـت   ذكر نشده است و يا ضبط متفاوتي نسبت به قبل ارائه مي
 با اين حال مصحح اثـر در . كه اين اثر از اين حيث بسيار ارزشمند و كاربردي است

ـ    رخي موارد دچار بدخواني و لغزشب ي و هايي شده است كه هـدف ايـن مقالـه بررس
در . ام هاست و براي اين موارد پيشنهادهايي نيز ارائـه داده تصحيح برخي از اين لغزش

گزاري خود را از جناب آقـاي جـواد بشـري     پايان الزم است كمال امتنان و سپاس
رويي تمام، نسخه را در اختيـار   گشاده داشتي با اعالم كنم كه بدون هيچ دريغ و چشم

 .اينجانب نهادند
1.  

 پيش تو مه به هندوئي منطقه بندد ار توئي
 تركي دان به ار بوي هندوي صدر دادگـر   

 

 )315: 1391 متون ايراني(        
مصـراع دوم پيچيـدگي   . الدين قمري است و در ديوانش نيامـده اسـت   شعر از سراج

اين بيت، بيت . اشتباه رخ داده است دان تركيدر تركيب  نگارندهمعنايي دارد و به نظر 
ابر فتاده در زكـام از گـل   «تخلص به مدح است و تشبيب قصيده با توجه به مصراع 

است كه محتمالً از تركان بوده است يا مجازاً بـه   پسردر مورد يك » رويت اي پسر
كنـد كـه    خطاب مـي  رپسشاعر در اين بيت به . دليل زيبايي ترك خطاب شده است

بنـدد و غـالم    اگرچه بخاطر مالحت و جاهتت، ماه گردون در مقابل تـو منطقـه مـي   
توست و اگر چه ترك هستي اما بهتر است كه هندوي صدر دادگر باشي هنـدو نيـز   

 يعني با همه زيبايي بهتر است غالم وزير باشي وزيري كه. معني غالم استه مجازاً ب
: پس بهتر است مصراع دوم را اينگونـه بخـوانيم  . پردازد يو سپس به مدح وزير م... 
ضمناً همة ابيات قصيده داراي قافية دروني است؛ اال يك بيـت  . »... تركي و آن به«
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رسد بيـت تجديـد    كه در نسخة خطي سفينه با كادر مشخص شده است و به نظر مي
ست امـا ايـن دو   اين قاعده در اين بيت بين هندوي و بوي رعايت شده ا. مطلع باشد

نظـر  ه ب. شود و در نسخة سفينه هم اين محل كمي ناخواناست قافيه نمي توييواژه با 
ه معني جواني نُوي ب. بهتر است از نُويتركيب  ار توييجاي ه نگارنده در اين محل ب
كند مشكل قافية دروني بيت را نيز  كه معناي بيت را زيباتر ميو طراوت عالوه بر اين

 :پس صورت صحيح بيت را شايد بتوان اينگونه تصور كرد. كند ميكامالً رفع 
 پيش تو مه به هندوي منطقه بندد از نُوي

 تركي و آن به ار بوي هندوي صدر دادگر
2. 

 قضـا  نعل سمندش از عال يارة سـاغر 

 

 خاك درش زكيميا سـرمة ديـدة قـدر    

 

 ) جاهمان(        
از مصراع اول شعر معني دقيقـي   .قمري استالدين بيت از همان قصيدة مذكور سراج

ر را بـه معنـي   نعل اسب ممدوح ياره ساغر قضا شده است؟ حتي اگر ساغ. آيد برنمي
زيـرا  ، هم بگيريم معني دچار اشكال اسـت ) ذيل ساغر: 1377 دهخدا( »كفل حيوانات«

واژه اين . رفته است و مشخصاً در جام شراب نيز ياره به كار نمي. جايگاه ياره نيست
 :نشين هستند همهاي  هساعد و ياره در متون جزو واژ. است ساعدتصحيف واژة 

ــار   ــان را نگـ ــاعد جـ ــارة او سـ  يـ

 

ــاره     ــك ي ــت فل ــاعدش از هف  دار س

 

 ) 70: 1378 اي نظامي گنجه(        
 بـاره  اي قلعة خرد را از حشـمت تـو  

 

 يـاره  وي ساعد سخن را از مدحت تو 

 

 ) 376: 1391 متون ايراني(        
 :نيز در متون قديم تشبيه نعل به ياره وجود داشته است

 سنين ت شهور وياره كند در زمانش دس  افكند گر به مثل روز رزم رخش تو نعل

 

 ) 335: 1338خاقاني (        
3. 

 موحـدان  نافي كفر جاهـدان خلـد دل  

 

 ملحدان صولت او سوي سـفر غازي و رانده 

 

 ) 315 :1391 متون ايراني(        
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ملحدان را به ، دانم صولت شاه غازي بعيد مي .الدين قمري است اين بيت نيز از سراج
 :رانده است مي ]معني دوزخه ب[ سقرسقر سفر بفرستد و احتماالً آنها را به 
 تيغـت  صف كفار چنـان برشـكني كـز   

 

 سقري نقد ببينند و چه سـوزان سـقري   

 

 ) 184: 1362 غزنويسيدحسن (        
4. 

ــت   ــب درازس ــو ش ــوي ت ــر گيس  گ

 

 از راز رخــت ســحر تــوان كــرد     

 

 ) 316: 1391 متون ايراني(        
مصحح گرامي در اين مورد دچـار بـدخواني   . الدين قمري است اين بيت نيز ار سراج

آمده است كـه  » او را ز رخت سحر توان كرد«در نسخة سفينه به وضوح . شده است
توان روي تو را براي آن به  شب دراز است مي اگر گيسوي تو: يعني. تر است درست

 :به دو بيت قبلي اين بيت توجه كنيد. عنوان سحر قرار داد
 از پســـتة تـــو شـــكر تـــوان كـــرد

 

 وز چهـــرة تـــو قمـــر تـــوان كـــرد 

 

ــدي   ــت بحــ ــف محنتــ  دل در كــ

 

 خون شد كـه از او جگـر تـوان كـرد     

 

5.  
 هــر خــون كــه ز لعــل كُــه بينــدوخت

 

ــوان    ــدر تـ ــت بـ ــردآن را ز كفـ  كـ

 

 ) جاهمان(        
آمده است كه بـا   هدر، بدرجاي ه در نسخه ب. الدين قمري است اين بيت نيز از سراج

خونِ كُه و هدر شدن خون تناسـب دارد؛ شـاعر در بخشـش ممـدوح خـود سـخن       
لعـل  / شود، كف تو آن خون گويد، يعني هر خوني كه در دل كوه تبديل به لعل مي مي

بـه   هـدر و  خـون براي تناسب بين واژگـان  . را به سبب بخشندگي هدر خواهد كرد
 :يدو اين ابيات توجه كن مهدورالدماصطالح 

ــود   ــته ش ــوش كش ــه از راه گ ــر ك  ه

 

 زاندرون پوست خـون او هـدر اسـت    

 

 ) 67: 1338 خاقاني(        
 هبـا  ايا ز بخشش تو خيـل آز گشـته  

 

 هدر و يا ز رامش تو خون شرم گشته 

 

 ) 151: 1362 قطران(        
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6 . 
 زهـــي بـــدايع حـــق ال الـــه اال اهللا  چشم عبرت وضع خداي بين و بگوه ب

 

 ) 328: 1391 متون ايراني(        
توان  اشتباه است و در نسخه مي وضع خدايتركيب . شعر از اوحدالدين كرماني است

 :تري دارد را تشخيص داد كه معني متناسب صنع خدايراحتي تركيب رايج  به
ــداي  ــنع خـ ــدان صـ ــد بـ ــا ببيننـ  تـ

 

 تــا بگوينــد بــدين مــدحت شــاه     

 

 ) 295: 1362 سيدحسن غزنوي(        
7. 

ــر    ــا ز دگ ــد ت ــي و چن ــاه و قاض  ش

 

ــي     ــار مـ ــزم بهـ ــزم بـ ــد عـ  كردنـ

 

 ) 346: 1391 متون ايراني(        

در اين بيت . اين بيت از شاعري به نام بدرالدين دمراجي است كه شناخته شده نيست
لحـاظ نحـوي    زگونه آمـده اسـت ا  كه در متن نسخه هم همين چند تا ز دگرتركيب 

چند بيت بعد  .همچنين از لحاظ معنايي دچار پيچيدگي است .رسد درست به نظر نمي
 :نام برده است ياركاناند با عنوان  از اين افراد كه با شاه عزم بزم كرده

 ناگهـــان شـــاه در ميانـــه بخفـــت

 

 كردنـــد ياركـــان انتظـــار مـــي   

 

 )همانجا(
 :گونه ذكر شده استاي قديمي به صورت صحيح اين اين بيت در سفينه
ــي   ــاه و قاض ــار دگــ  ش ــد ي  رو چن

 

ــي     ــار مـ ــزم بهـ ــزم بـ ــد عـ  كردنـ

 

 )ر213: 1390مسافربن ناصر الملطوي (
8. 

ــت و  ــش كالنس  ) ؟( ... خواجــه را ري

 

ــردن    ــايد كـ ــار نشـ ــا وي آن كـ  بـ

 

 ) 364: 1391 متون ايراني(        
هـر چنـد در آخـر    . ال از مصحح اسـت ؤعالمت س. شعر از رشيدي سمرقندي است

نسخه از روي را  بزرگمصراع ترميم كاغذ واژه را كمي ناخوانا كرده است ولي واژة 
است و در بيت بعدي هم صفت  كالنكه مترادف كلمة ضمن اين، توان تشخيص داد مي

 :گفته است بزرگريش را 
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 ) ؟( ... تيـــز در ريـــش بـــزرگش  

 

 تيـــز را خـــوار نشـــايد كـــردن    

 

 ) همانجا(        
9. 

 كه مرد عقل بباد و بهوش كـم نگـرد    بشكل و هيأت و پيري و علم من منگر

 

 ) 367 :همانجا(        
واژة بـاد را بـه ذيـل صـفحه      مصحح سـفينه . الدين قمري است اين بيت نيز از سراج

اند و قرينـة   كه البته حدس زده) همانجا( »ياد: شايد«: ارجاع داده است و نوشته است
پس براي واژة هـوش مترادفـي   . است هوش و باداين حدس نامتقارن بودن دو واژة 

ارجاع بعدي هم در همين مورد است و ضبط ديوان . يافته و ياد را پيشنهاد داده است
در خود نسـخه واژة دوم  ) همـان ( »عاقل در زاد و بود: ديوان«: دست داده استه را ب

توان  توان آن را هوش خواند و هم مي نوشته شده است كه هم مي» وشىب«صورت ه ب
به نظر بنده اصل كلمه تركيب . اي شبيه به بپوش و بنوش و نيوش و از اين قبيل واژه

ذيـل  : 1377 دهخـدا ( »كرّ و فـرّ و شـكوه و جـالل   «بوده است به معني » باد و بوش«
 :تفاده كرده استاس حديقهكه سنايي هم آن را در ) بادوبوش

ــينان  ــاد و بـــوش تكسـ ــا بـ  اي بسـ

 

ــكينان    ــاي مس ــرت از دع ــرت و م  ت

 

 ) 557: 1359سنايي (        
با توجه به معني كلي بيت و تأكيد آن بر اين نكته كه فرد عاقل به ظاهر و شكوه و هيبت 

. براي اين موضع بسيار مناسب است »بادوبوش«تركيبي كند معني  اشيا و امور توجهي نمي
رسد كه اصل مصراع دوم بايد بـه يكـي از ايـن دو صـورت      پس با اين اوصاف به نظر مي

  .نگرد كه مرد عقل بباد و ببوش كم: كه مرد عاقل در باد و بوش كم نگرد؛ يا :باشد
10. 

 جـــــالب حيـــــات بدســـــگالت

 

ــواهم   ــذاب خـــ ــة عـــ  در باطنـــ

 

 ) 376: 1391 متون ايراني(        
و جلّاب  به معنـاي  ) دهخدا، ذيل باطنـه (تأنيث باطن، به معناي اندرون و سريره  ،باطنه

خواهد گالب حيات دشمِن ممدوح شاعر نمي. گالب در اينجا معناي محصلي ندارند
 »باطيه«صورت ديگر آن  است كه »باديه«در ظرف عذاب ريخته شود؛ جاي گالب 
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 »باطنـه «كه اينجا دستخوش تصحيف شده و به شكل  )همان، ذيل باطيـه (است ) كاسه(
 .در آمده است

 درفكن در باطيـه   مي، برخيز هان اي جاريه

 

 از بلخ تا ارمينيـه ، آراسته كن مجلسي 

 

 ) 101: 1379 منوچهري(        
11. 

ــت    ــو نيس ــام ت ــاي ن ــه هم ــا ك  آنج

 

 گيتـــي چـــو پـــر عقـــاب خـــواهم 

 

 ) 376: 1391 متون ايراني(        
. ضمن اينكه عقاب قافية بيت قبل اسـت . غراب آمده است، جاي عقابه نسخه بدر 

 :يمني و شومي در شعر فارسي سابقه دارد تقابل ميان هماي و غراب از جهت خوش
 كالّا غراب ريمـن و جغـد دمـن نينـد      غافلند خود را هماي دولت خوانند و

 

 ) 175: 1338 انيخاق(        
12. 

 سياسـت  واجب كندبر دشمن تو نامش 

 

 ) ؟(بر درد پشتوارهدر شريعت كه چونان 

 

 ) 377: 1391 متون ايراني(        
رساند كه مصحح صورت درست بيت عالمت سؤال مي. اين بيت نيز از عمادي است

بايد دانست كه مصراع دوم تمثيلي براي مضمون مصـراع اول اسـت؛   . را نيافته است
از . صفت دشمني نسبت به ممدوح باعث شكنجه و هالك خود دشـمن خواهـد شـد   

مقداري باشد از هر چيز كه يك كس به پشت تواند بر داشت «سوي ديگر، پشتواره 
هـاي  كاربرد ايـن واژه در نمونـه   ).دهخدا، ذيل پشتواره(» اند بردو از جايي به جايي تو

 :زير نشان داده شده است
ــتوار  ــا پشــ ــاميزد آن دزد بــ  هبنــ

 

 بـــه تأييـــد و توفيـــق داور گرفتـــه 

 

 ) 174: 1362 سيدحسن غزنوي(        
 . )283: 1325عبيد ( »... يكي در باغ خود رفت دزدي را با پشتوارة پياز دربسته ديد«

در باب برزويه و طبيب در باب آن غافل نادان كه شبي بـا يـاران    كليله و دمنهو در 
 :خود به دزدي رفت آورده است

همه عمر بر و بازو زدم و مال به دست آوردم تا تو كافردل پشتواره ببنـدي و ببـري؟   
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 ... دم گرم تو مرا به باد نشـاند باري بگو تو كيستي؟ دزد گفت من آن غافل نادانم كه 
 . )50ـ49: 1380(

جنايت دزدي را بـر   پشتواره بستنو  پشتوارهكه از شواهد فوق مشخص است چنان
تـوان نهـاد    ازة مقدار باري كه بر پشت مـي اند هزيرا دزد ب، كرده است دزد مسجل مي

پس در نهايت بيت را ، دزديد و ديدن كسي با اين مقدار بار ظن دزدي داشته است مي
 :كنيم مياينگونه تصحيح 

 پشـتواره ، كه در شريعت بر دزدچونان  سياست بر دشمن تو نامش واجب كند

 

 ابهامات مصحح
ال قرار ؤدر اين قسمت موارد درستي كه مصحح به نشانة ابهام در مقابل آن عالمت س

 :شود ميداده است بررسي 
13. 

 ) ؟( ز خال خنجر نيلي او جمال و براه  مصاف گرفت عارض هيجا و گونه گاه

 

 ) 329: 1391 متون ايراني(        
زيـب و نيكـويي بـود     ... با زيب و نيكـويي «به معني  براه، ال زايد استؤعالمت س

. ملك را بي تو نكويي و براه /راي ملك خويش كن شاها كه نيست...  بمردم و غيره
. و بـراه  كه به از حور بهشت است گـه فـّر  / الجرم كرد عروسي ز مديحت جلوه ...

، براه مترادف جمال است و خالي از اشـكال  در نتيجه) ذيل براه: 1377 دهخدا( »سنايي
 . فاصله نوشته شود بايد با نيم گونه گاه ضمناً

14. 
آمـد  خط سبزت برهان حسـن  طوطي 

 

 ؟( نيكوي را اي ماه سر جريده دعوي ( 

 

 ) 402: 1391 متون ايراني(        
اين تركيـب  . را متوجه نشده است» سرجريده«تركيب رسد مصحح معناي  به نظر مي

در متون كاربرد ، و عنوان) ذيل سرجريده: 1377 دهخدا( »ابتداي كار. اول دفتر«به معني 
و چنين سفري را پيش گرفت كه عنوان طاعات و تـاريخ حسـنات و   «: داشته است
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 ) 115: 1378 المختارات( »سرجريدة سعادات و واسطة قالدة عبادات است
 اوســت فهرســت و ســرجريدة علــم

 

ــم    ــة حل ــود و ماي ــاد ج ــت بني  اوس

 

 ) 727: 1359 سنايي(        
كه طوطي خط سبز نهاد هر دو جمله باشد  توان درست كرد و نحو كالم را اينگونه مي

كـه سـرجريده و عنـواني بـراي دعـوي      خط سبزت برهان حسن شد همچنان: يعني
 . زيبايي شد

15. 
 زدست) ؟( تر كو در دلم نكتهراه از اين نزديك

 م اين بيچارگي و عجز بينـوز رخش محروم
 ) 409: 1391 متون ايراني(        

كه واژگان نكتـه و دل  در حالي. »كذا؛ و شايد تكيه« :مصحح در پاورقي نوشته است
 :نشيني آنها در ادبيات ما فراوان است كه هم جزو واژگاني هستند

 سـت هانكتـه ، در دل مـن ، از دل تو

 

ــم   ــا دل ــو ت  اَه چــه رهســت از دل ت

 

 ) 2/915: 1387 موالنا(        
 ز من درياب و اين يك نكتـه بشـنو  

 

 كه هـر كـان بشـنود بـر دل نگـارد      

 

 ) 128: 1304 ابوالفرج روني(        
معني بيت اينگونه است كه هرچند كه از دل دوست در دل من نكته است و از راه دل 

است، اما اين بيچارگي و عجز من را ببينيد كه از ديدن چهرة او بسيار به من نزديك 
 .محروم هستم

 اغالط چاپي
 دارد بــه عنايــت تــو اوميــد    ـــ

 

 بســــازد دل گــــر بعانــــت مــــي 

 

 ) 395: 1391 متون ايراني(        
 . بسازد عنات ميه دل گر ب: مصراع دوم

 دانـــد خلـــوتي را قـــرار مـــي ــــ

 

ــه  ــي  گوشـ ــار مـ ــد اي اختيـ  كردنـ

 

 ) 346، همان(        
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 . دادند خلوتي را قرار مي: مصراع اول
 گرگ روزي گوسفندي از رمه بربوده بود ــ

 زند از مني شد شبان و بانگ مي بر پيش مي
 ) 344، همان(        

 . زد از مني شد شبان و بانگ مي بر پيش مي: مصراع دوم
 پســنديدت بكــام دشــمنانم مــي ــــ

 

ــه دوســـتداريت    ــدانم چگونـ  نميـ

 

 ) 420، همان(        
 . پسنديت بكام دشمنانم مي: مصراع اول

 منابع
 . ش1338، زوار، مشهد، به تصحيح ضياءالدين سجادي، ديوان، خاقاني شروانيــ 
 . دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم از ويرايش جديد، نامهلغت، 1377، علي اكبر و همكاران، دهخداــ 
 . ش1304، مطبعة ارمغان، تهران، تصحيح چايكين به، ديوان، ابوالفرج، رونيــ 
 . زوار، تهران، تصحيح عباس اقبال، كليات، 1342، عبيد، زاكانيــ 
 . ش1341، ابن سينا، تهران، به تصحيح تقي مدرس رضوي، ديوان، سنايي غزنويــ 
، تهـران ، تقي مـدرس رضـوي  به تصحيح محمد، الطريقه ةشريعالحقيقه و  ةحديق، سنايي غزنويــ 

 . ش1359، دانشگاه تهران
 . ش1362، اساطير، تهران، تقي مدرس رضويمحمدبه تصحيح ، ديوان، سيدحسن، غزنويــ 
 . ش1362، ققنوس، تهران، تصحيح محمد نخجواني، ديوان، قطران تبريزيــ 

، به تصحيح محمدرضـا ضـيا  ، »سفينة شاعران قديم«، به كوشش جواد بشري، 1391، متون ايراني
 . موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، كتابخانه، تهران

بنيـاد موقوفـات محمـود    ، تهران، به كوشش غالمرضا طاهر و ايرج افشار، المختارات من الرسائل
 . ش1378، افشار

، به كوشش محمد ]نسخه برگردان[ السلوه و جليس الخلـوه  انيس، 1390 ،مسافربن ناصر الملطويــ 
 .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالميتهران، وفايي و ارحام مرادي، افشين

، زوار، تهـران ، به كوشش محمد دبيرسياقي، ديوان، جم احمد ابن قوصنّلابوا، منوچهري دامغانيــ 
 . ش1379

گزينش و تفسير محمدرضا شـفيعي  ، 2 ج، غزليات شمس تبريز، الدين محمد بلخي موالنا جاللــ 



 45/ نقد و بررسي تصحيح سفينة شاعران قديم

 . ش1387، سخن، تهران، كدكني
 . ش1380، اميركبير، تهران، تصحيح و توضيح مجتبي مينوي، كليله و دمنه، نصراهللا منشيــ 
، بـه كوشـش سـعيد حميـديان    ، تصحيح حسن وحيد دستگردي، مخزن االسرار، اي نظامي گنجهــ 

 .ش1378، قطره، تهران
 






