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ام در های ارزشمند استادان گرامیپایان و راهنماییمراتب سپاس و تشکّر خود را از لطف و شکیبایی بی

م نمایم؛ جناب آقای دکتر ابوالقاسم رادفر بزرگوار که راهنمایی مرا در انجام پژوهشگاه علوم انسانی اعال

این رساله بر عهده داشتند و جناب آقای دکتر علیرضا شعبانلو و سرکار خانم دکتر فرانک جهانگردی که 

ز خانوادۀ اندازه بر نگارنده نهادند. همچنین ااستادان مشاور من بودند و با همراهی و همدلی خود منّت بی

ها تاب آوردند های نویسنده را در این سالها و گاه کاهلیها، نداریها، بیداریمهربانم که همۀ بیماری

 تا کار به سرانجام خوشی برسد! 
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 چکیده

راینده س 700بیت برگزیدۀ صائب تبریزی از حدود  17000در رسالۀ حاضر، سفینۀ صائب که دربردارندۀ بیش از 

 1088کتابخانه دانشگاه اصفهان، به خط عارف تبریزی، با تاریخ  10775شماره است از روی دو نسخۀ مضبوط 

برخی از ابیات دشوار سفینه با توجه کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان تصحیح شده است. همچنین  742ق و شماره 

فواید  . سپساندهایشان معنی شدهه با نمونهواژۀ دشوار سفین 600شان شرح شده و حدود های بالغیبه ویژگی

های نسخۀ اساس سفینه با های قدیم با مطالعۀ موردی و تطبیق ضبطها و منظومهسفینۀ صائب در تصحیح دیوان

های زبانی، ادبی و محتوایی سبک هندی و اشعار ویژگی و نشان داده شدههای دیوان سنایی ها و نسخهچاپ

های کدر گزینش اشعار سبعنوان نمایندۀ این سبک، ای سبک هندی و سلیقۀ صائب، بههمؤلفهسفینه و تأثیر 

های در پایان نیز نمایه ها تاکنون مغفول مانده بود.هایی که برخی از آن؛ ویژگیخراسانی و عراقی بررسی شده است

 الزم آمده است.
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 فتارپیشگ

یکی از آثاری که  ترین سرایندۀ شاخۀ ایرانی سبک هندی یا اصفهانی است.( بزرگ1086ـ1016صائب تبریزی )

های گوناگون ادب از وی به ما رسیده سفینۀ صائب است که بیش از هفده هزار بیت از اشعار سرایندگان دوره

های پیشین در دست شاعران بزرگ دورهفارسی را در بر دارد و تنها گزیدۀ شعری است که به دست یکی از 

سرایان و مردم سدۀ یازدهم تواند پسند شعری صائب، هندیگمان چنین منتخبی تا حدود زیادی میداریم. بی

اند و حتی های پیش از خود توجه داشتهها به کدام سرایندگان و سرودهمعرفی کند و نشان دهد که آنهجری قمری را 

 گویان این دوره را به ما بنمایاند. بندان و تازهری خیالهای شعتا حدودی سرمشق

الشعرایی دربار شاه عباس دوم صفوی در اصفهان و نیز راه سبب ملکعالوه بر این، دور از ذهن نیست که صائب، به

ته باشد که های معتبر و ارزشمندی دست یافجهان تیموری در رکن، به نسخهیافتن به دربار ظفرخان احسن در کابل و شاه

تر و گاه منفردی که در بخش تر، پذیرفتنیتر و غریبهای کهنهها اکنون در دسترس ما نباشد )ضبطشاید برخی از آن

وحید دستگردی نیز در مقدمۀ ایم گواهی بر این مدّعاست(. نشان داده« فواید سفینۀ صائب در تصحیح دیوان سنایی»

در عصر صفویه وجود داشته و صائب در سفینۀ خود و نگارندۀ سفینۀ  دیوان کامل نظامی»نویسد: این کتاب می

اند، ولی ما چندان که همه جا کنجکاوی های نایاب و مسلّم نقل کردهآقای خلخالی از آن دیوان، قصیده و غزل

ن شدۀ صدها تهای فراموشهمچنین اسامی و سروده(. 97: 1381)وحید دستگردی، « کردیم، اثری از آن نیافتیم

 توان سراغ گرفت.تر شعر دری را نیز در این اثر میدیوان روزگار صائب و روزگاران پیشاز شاعران بی

شاد حسن وحید دستگردی آن را معرفی و صفحاتی از این سفینه تاکنون تصحیح نشده، اما نخستین بار روان

اش نوشته شده است که در نیز درباره های متعددی از مجلۀ ارمغان منتشر کرده است. چند مقالهآن را در شماره

 معرفی پیشینۀ تحقیق معرفی خواهد شد. 

. نسخه 1موضوع رسالۀ حاضر تصحیح انتقادی سفینۀ صائب با کمک دو نویسۀ معتبر و مضبوط آن است: 

، که چاپ ق 1088عارف تبریزی، با تاریخ نستعلیق شکسته کتابخانه دانشگاه اصفهان، به خط  10775شماره 

در انتشارات دانشگاه اصفهان و مجمع ذخایر اسالمی  1385ی آن را سید کاظم حسینی اشکوری در سال عکس
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که مرتّب و به خط  کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان 742شماره . نسخۀ 2انجام داده است، و نسخۀ اساس ماست؛ و 

 نستعلیق است.

الخط است، مانند نوشتن اختالف در رسم ها در پانوشت یاد شده )جز آنچهبدلدر این تصحیح، همۀ نسخه

یک از دو نسخه پذیرفتنی نبوده به های هیچشماری نیز که ضبطو در موارد اندک«( آمدۀ»صورت به« ایآمده»

اند. گاهی نیز در پانوشت به ضبط دیوان اشاره های مصحَّح مراجعه شده و هر دو نسخه در پانوشت آمدهدیوان

 شده است. 

الخطّ شعرها و هاست: رسمهای صوری ضبط بیتالخطّ و ویژگیهای این رساله در رسموریبخشی از نوآ

اشرف صادقی گذاری کلمات به شکل اصولی و برمبنای دستور خطّ فرهنگستان و فرهنگ امالیی دکتر علیفاصله

لک و مَلُک و مَلَک که به خوانی بوده )مثالً در کلماتی همچون بود و بُوَد یا مِلک و مُ است. هرجا امکان دوگانه

گذاری، تشخیصشان از هم برای بیشتر خوانندگان دشوار است یا آنجا شوند و بدون حرکتشکل نوشته می یک

گذاری انجام شده رساند( حرکتهای دیگر موسیقی شعر آسیب میکه تلفّظ امروزی واژگان به وزن، قافیه یا جنبه

ده نوشته شده و با نمایش همۀ موارد تشدید، در همۀ جاهایی که کلمۀ شاست. نشانۀ تشدید هرجا خوانده می

ایم. کسرۀ اضافه نیز در همۀ موارد گذاشته مشدّدی باید مخفّف خوانده شود نیز تکلیف خواننده را روشن ساخته

است. عالوه خوانی از بین رفته ها هزار غلطگیری از همین یک ظرفیت مغفول خطّ فارسی، امکان دهشده و با بهره

ایم. این کار به های درست گوناگون نشود، بهره بردهها، از عالئم سجاوندی نیز تا جایی که مانع خوانشبر این

رسد امروزه با فراوانی رساند و به نظر میها یاری میشدن بیتخواندهنحوی کلمات و درست شناخت نقش

خواندن آثار منظوم های الزم برای درستارسی که از تواناییالتحصیالن رشتۀ زبان و ادبیات فدانشجویان و فارغ

گرفتن این شیوه آموزان خارجی، پیمندان ادبیات و فارسیکم برای تسهیل آشنایی عالقهاند یا دستِ بهرهقدیم بی

خوبی و بهشود خوانده دهد آنچه را به نام او منتشر میترتیب مصحّح نیز نشان میبسیار الزم و مفید باشد. بدین

فهمیده است، نه اینکه مانند بسیاری از دانشجویان امروزی، نسخه را به دست تایپیست سپرده باشد و با افزودن 

ها، از این تر است. گذشتهاش آساننشدهبر اغالط آن، اثری را به دست خواننده دهد که مطالعۀ نسخۀ تصحیح

توان شناخت و اگرچه تاکنون به این امکان توجه نشده ندی میهای سجاوهای جمالت را با نشانهبسیاری از گونه
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های در متنی که نشانهها ـبردن از این نشانههای ادبی با بهرهتوان تحقیقات دستوری و بالغی را در متناست، می

های شانهتر انجام داد: با یاری نتر و آسانـ بسیار سریعاش درست و یکدست و کامل گذاشته شده باشدسجاوندی

های آن را استخراج و انواعشان را بررسی کرد؛ همۀ مواردی را که مفهومی به توان همۀ پرسشپرسشی متن می

توان با های گوناگون( میها، تکرارها یا گونهمعادلهها، اسلوبشود )تمثیلهای مختلف تکرار میصورت

الت وابسته، جمالت ندایی، تعجّبی، امری، ها، جمقولهای بدون واو، نقلها شناخت؛ عطفویرگولنقطه

 شوند.تر پیدا میها نیز به یاری این عالئم به آسانی هرچه تمامهای انکاری و آمیخته با تعجّب و مانند اینپرسش

امّا ساختار رساله چنین است: پس از بیان قالبی مسئله، سؤاالت، اهداف و فرضیۀ پژوهش که هیچ تناسبی با 

ایم. ویژه تصحیح متن ندارد، به بیان پیشینۀ استفاده از سفینۀ صائب پرداختههای رشتۀ ادبیات و بههبخش اعظم رسال

ها یاد شده و صائب و سبک سپس در تعریف واژگان کلیدی، تفاوت سفینه با جنگ و بیاض و همانندان این

با  آنبرخی از ابیات دشوار ه و اند. سپس متن سفینه آورده شداختصار معرفی شدههای سفینه بههندی و نسخه

تواند موضوع چند رسالۀ ای میاند. اما از آنجا که شرح چنین سفینهشان شرح شدههای بالغیتوجه به ویژگی

نه با ذکر واژۀ دشوار سفی ششصدحدود اکنون نیز به اندازۀ چند رساله است، دکتری دیگر باشد و حجم کار هم

دانید، که میاند. زیرا چنانها عمدۀ واژگان دشوار سفینۀ صائبخود معنی شد. این حداکثر دو نمونه از ابیات شاهد

ای رایج شده های تازهها و مغولیها و ترکیدر سبک هندی نه واژگان کهن ایرانی رواج داشته و نه چندان عربی

ا نزدیک است و سادگی واژگان ـ تا حدودی به زبان محاورۀ امروز مویژه شاخۀ ایرانی آنبهاست. زبان این سبک ـ

هایی ای، عمدتاً چنین سرودهعنوان یکی از نمایندگان چنین ذائقههای آن است. پس صائب نیز، بهو نحو از ویژگی

های انتزاعی دور از ذهن و خیالی و مبالغهشان در نازکهایی که دشواریرا از پیشینیان برگزیده است؛ سروده

، واژه یا معنی مناسب آن را شده. البته در بیش از بیست موردان غریب و فراموشتازگی مضمون است، نه واژگ

ایم و معنا را با توجه به متن و با قید نامۀ دهخدا و فرهنگ سخن، نیافتههای موجود، همچون لغتنامهدر واژه

ها نیز از بسیاری از نایافتهاند و شده ویژۀ سبک هندیایم. پیداست که بسیاری از ششصد واژۀ معنینوشته« ظاهراً»

  اند.این دست
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های سبک هندی و سلیقۀ های زبانی، ادبی و محتوایی سبک هندی و اشعار سفینه و تأثیر مؤلفهویژگی سپس

ها در تصحیح دیوان های خراسانی و عراقی بررسی و فواید این سفینهکسب ازعصران وی در گزینش صائب و هم

های دیوان ها و نسخههای نسخۀ اساس سفینه با چاپمطالعۀ موردی و تطبیق ضبط هاز راهای قدیم و منظومه

 های الزم آمده است.در پایان نیز نمایه نشان داده شده است.سنایی 

های ارزشمند پایان و راهنماییدر اینجا واجب است مراتب سپاس و تشکّر خود را از لطف و شکیبایی بی

اه علوم انسانی اعالم نمایم؛ جناب آقای دکتر ابوالقاسم رادفر بزرگوار که راهنمایی ام در پژوهشگاستادان گرامی

مرا در انجام این رساله بر عهده داشتند و جناب آقای دکتر علیرضا شعبانلو و سرکار خانم دکتر فرانک جهانگردی 

ه نهادند. از استادان گرامی، آقایان اندازه بر نگارندکه استادان مشاور من بودند و با همراهی و همدلی خود مّنت بی

ها داوری رساله را به عهده گرفتند. ها و گرفتاریها دارم که با وجود مسئولیتدکتر ............. و .............. نیز سپاس

 های گوناگون سفینه با استادان دکتر تقی پورنامداریان و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی نیز مشورتدربارۀ جنبه

ام را از ایشان نیز بیان کنم. از دوستان بزرگواری چون جناب دکتر علی شاپوران ام و الزم است قدردانی قلبیردهک

ها، ها، بیداریام و سپاسگزارم. همچنین از خانوادۀ مهربانم که همۀ بیماریها گرفتههاشمی نیز یاریو بهمن بنی

 ها تاب آوردند تا کار به سرانجام خوشی برسد! لهای نویسنده را در این ساها و گاه کاهلینداری
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 کلیات تحقیق
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 پژوهشو موضوع مسئلۀ بیان 

ترین ســـرایندۀ ســـبک هندی و دورۀ صـــفوی اســـت. عالوه بر دیوان ( بزرگ1016-1086صـــائب تبریزی )

سفینه ستهفتادهزاربیتی وی،  ست که حاوی حدود بی سرودههزای از او بر جای مانده ا شاعران ار بیت از  های 

تواند سلیقۀ شعری وی و شاعران و ای میاست. چنین سفینه هجری قمری گوی از سدۀ سوم تا یازدهمفارسی

ست که تاکنون  صائب ا سفینۀ  صحیح انتقادی  ساله ت صلی این ر شان دهد. هدف ا مردمان آن عصر را به خوبی ن

سفینۀ به خط سخه این  ست. هر دو ن شده ا صحیح ن ست. یکی از این  ت صائب تبریزی، ا شاگرد  عارف تبریزی، 

ــخه ــائب و از روی نس ــتخط ص ــتها را عارف با تقلید از دس ــورت  نویسدس ــت و دیگری ص ــته اس وی نوش

ست با جملهتر و مرتبیافتهسامان ضافاتی که همراه ا ست با ا صائب »هایی نظیر تر همین گزیده ا از خط میرزا 

 «.نوشته شد

 ناختی دو نسخه از این قرار است:شمشخصات نسخه

 سراینده؛ 691یازدهم، شامل اشعار  ۀکاخ گلستان، نستعلیق سد کتابخانۀ سلطنتی 742نسخۀ شمارۀ  .1

سخۀ  .2 صفهان، به خط عارف تبریزی، با تاریخ  ۀکتابخان 10775 ۀشمارن شگاه ا شعار  ۀق، دربردارند 1088دان ا

 شاعر. 800حدود 

ــناخت ویژگی ــائب و عارف مقدمه این کار به ش ــبک هندی )و ص ــبکی )زبانی، ادبی و محتوایی( س های س

ــود میتبریزی( می ــر س ــفینۀ حاض ــعار س ــبک هندی و اش جوید. پردازد و در این کار از تحقیقات مربوط به س

 های گوناگون خواهد پرداخت.های اشعار و ارائۀ فهرستتعلیقات نیز به شرح دشواری

ترین گزیده  ادبی است که  با انتخاب صائب، شاعر فت این سفینه قدیمیتوان گدر تبیین مسئلۀ پژوهش می

صاحب سبک و مطرح در ادبیات فارسی تهیه شده است و تنها و گزیدۀ شعر باقی مانده از یک شاعر در زبان و 

ست.  صفهان طی مذاکره باادبیات فارسی ا شگاه ا  نمایندۀ پژوهشگاه در قطب علمی ادبیات تعلیمی و حکمی دان

ــخه پژوه ــحیح متونو مرکز نس ــی و تص ــعبانلو(، مرکز مذکور به جمعجناب آقای ) ش آوری دواوین و دکتر ش

ها ها، جنگهجمله سفیندر حوزه های دیگر وارد نشده است؛ ازاقدام کرده و هنوز ها آن بندیها و اولویتمنظومه
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ستادان و متون منثور. صص در حوزۀ مرجع بنابر دیدگاه ا شگاه، از جمله شناس و متخ صحیح پژوه دکتر آقای ت

 رادفر، 

 آوری اشعار از اولویت تصحیح برخوردار است؛و دقت صائب در جمع سبب قدمتشاین سفینه به -1

 تحلیل و بررسی در این مورد مطالعاتی فرع بر تصحیح است؛  -2

تواند در ه میزبان و ادبیات فارسی گا ۀشود  و در رشتتصحیح خود نوعی نقد و تحلیل متن محسوب می  -3

 اولویت پژوهش قرار گیرد. 

آید این است که چه اشعاری مورد توجه صائب بوده موضوع نقد و بررسی که از سفینۀ صائب به دست می

 های مشترکی دارد.چه مؤلفهها و سبک زبانی، ادبی و محتوایی آن

های سدۀ دوازدهم( پس از سبکتوان گفت سبک هندی )سبک شعری رایج از سدۀ دهم تا آغاز این میبرعالوه

های پیشین گرفته است های خود را از سرایندگان سبکخراسانی، آذربایجانی و عراقی آغاز شده و بیشتر ویژگی

تشخص یافته است؛ در این سبک، محتوا تفاوت چندانی با سبک عراقی ندارد و زبان ها آن و با افزودن بر بسامد

متمایل شده است. اما جنبۀ ادبی  -کسانی چون انوری نیز بازتاب داشته است که در شعر–ای به واژگان محاوره

پردازی از راه فشردگی و تراکم تصویرها  برجستگی و تازگی بیشتری یافته است؛ تراکم تصویرهایی که و صنعت

ن کاربرد ممکن است از پیشینیان اخذ شده باشد یا حداقل با صور خیالی ساخته شده که در سخن برخی سرایندگا

ای است که منتخبات یکی از شاعران بزرگ ما را در بر که تنها سفینهـبیشتری داشته است. بررسی این سفینه 

های زبانی و محتوایی و صناعات و تصاویر مورد توجه صائب قرار گرفته و در دهد کدام ویژگینشان می -دارد

 مؤثر بوده است. -سبکشعصر و همو احیاناً سرایندگان هم ــشعر وی 

 

 پژوهشانجام اهمیت و ضرورت 

ایرانی سبک هندی است و سرایندگان بسیاری  ۀترین شاعر شاختردید بزرگمیرزا محمدعلی صائب تبریزی بی

او و  ۀبرگزیداشعار  ۀداری بر سرایندگان پس از خود گذاشته است. تصحیح سفینرا تربیت کرده و تأثیر دامنه
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شعری وی و دیگر شاعران و شعردوستان سده یازدهم است،  ۀمی در شناخت سلیقشناسی آن اقدام مهسبک

های خراسانی و آذربایجانی و عراقی دهد آنان به کدام شاعران و دقیقاً کدام اشعار سبکمخصوصاً که نشان می

نیز پیشرفتی  های سبک هندیاند. بدین ترتیب در شناخت ریشهچگونه تأثیر پذیرفتهها آن اند و ازتوجه داشته

حاصل خواهد شد. همچنین، آن دسته از اشعار و مضامین و شگردهای سبک هندی که مورد توجه صائب و 

 شود.هماالن وی بوده است شناخته می

هایشان تصحیح و چاپ نشده است و این سفینه حاوی هزاران بیت عالی از سرایندگانی است که دیوان

هایی بهتر از نیز پیشرفتی حاصل خواهد شد. در این سفینه گاهی ضبطها آن ترتیب در شناخت و نشر آثاربدین

 ها یاری برساند.تواند به تصحیح آن دیوانشود که میشده دیده میهای تصحیحهای دیوانضبط

 

 اهداف پژوهش

شمند از هایی ارزها شاعر ناشناخته و ضبطنشده از دهکه دربردارندۀ هزاران بیت چاپ سفینۀ صائب. تصحیح 1

 ؛شده استاشعار چاپ

 ؛های ایشان.  شناخت سلیقۀ شعری صائب و سرایندگان سبک هندی و تأثیرپذیری2

 ؛های سبک هندی و چگونگی تأثیرگذاری سبک خراسانی، عراقی و هندی بر آن.  شناخت ریشه3

 ؛.  شناخت بهتر سبک هندی و برخی از مضامین و شگردهای پربسامد آن4

 ؛در تصحیح شماری از متون سفینۀ صائبفواید دادن .  نشان5

 .  شرح ابیات دشوار سفینه.6

 

 پژوهش هایسؤال
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 .  چه اشعاری از پیشینیان صائب مورد توجه و گزینش وی قرار گرفته است؟1

 .  این اشعار چه تأثیری بر سبک هندی و سبک فردی صائب نهاده است؟2

 ن دارد؟.  این سفینه چه فوایدی در تصحیح سایر متو3

 

 های پژوهشفرضیه

هایی مشابه .  در این سفینه اشعاری برگزیده شده است که با ذائقۀ صائب و سبک هندی تناسب داشته و ویژگی1

 شعر ایشان داشته است.

های پیدایش این سبک را های صائب و دیگر شاعران سبک هندی و برخی از ریشه.  سفینۀ یادشده تأثیرپذیری2

 .سازدآشکار می

هایی که های دیوانبر ضبطها آن های درست، ارزشمند و مفیدی است که بسیاری از.  این سفینه حاوی ضبط3

 اند برتری دارد و در تصحیح آن دواوین مفید است.تصحیح انتقادی شده

 

 نوع پژوهش

 نوع این پژوهش بنیادی است.

 

 پژوهش قلمرو

 ؛های حوزه نفوذ زبان فارسیستان و دیگر سرزمینقاره هند و پاکقلمرو مکانی: ایران و شبه الف.

 ؛قلمرو زمانی: از سدۀ سوم تا یازدهم ب.
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 قلمرو موضوعی: شعر فارسی از سده سوم تا یازدهم. ج.

 

 کاربردهای پژوهشخروجی و 

 رساله.  .1

 «.تصحیح ابیاتی از سنایی به کمک ضبطهای سفینه صائب»مقالۀ   .2

هایی نیز که تصحیح انتقادی دارند های دیواناست که گاه بر ضبط های خوبیسفینه صائب حاوی ضبط

های این سفینه با دیوان سنایی طبع مدرس رضوی چشمگیر است برتری دارد. این امر به ویژه در مقایسه ضبط

این  1399پژوهشی بهار ادب پذیرش گرفته و در شمارۀ بهار ـاست که از فصلنامۀ علمیو موضوع مقالۀ مفیدی 

 .های رسالۀ حاضر نیز خواهد آمدشریه منتشر خواهد شد. این مقاله با تغییراتی اندک در فصل یافتهن

 «.در سفینه صائب هاآنمحمدسعید حکیم و اشعار  دیوان و نسبتاً گمنامی چونشناسایی شعرای بی . 3

 20در سایر منابع بیت عالی هست و  301از محمدسعید حکیم، شاعر سده دهم و یازدهم، در سفینه صائب 

 بیت هم نیست. معرفی وی و نشر اشعارش در یک مقاله ارزش فراوانی در تحقیقات سبک هندی دارد.

 بررسی چند مضمون و آرایه سبک هندی با تکیه بر سفینه صائب. . 4

مضامینی چون عشق بعد از مرگ و غیرت در سبک هندی بسیار رایج است و این رواج در سلیقه صائب و 

وی نیز بازتاب روشنی یافته است، همچنین صناعاتی چون تجسم و تجرید که تا کنون کمتر مورد توجه  سفینه

 قرار گرفته است.

های های سبک هندی بر آنچه نمایندۀ این سبک از سروده. بررسی سبک شعرگزینی صائب و تطبیق ویژگی5

 های پیشین شعر فارسی برگزیده است.دوره
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های سجاوندی بیش از هفده الخطّ صحیح و یکدست و نشانهگذاری، رعایت رسمحرکتدادن تجربۀ دست. به6

تواند در آینده پی گرفته شود. چنین کاری رساند و میتر اشعار یاری میتر و صحیحهزار بیت که به خواندن آسان

 سوم پیشگفتار بیان شد.که در صفحۀ تواند باشد، چنانای برای تحقیقات دستوری و بالغی فراوانی نیز میپایه

 

 

 های مهم و کلیدیتعریف واژه

 نامه و روابطش با امرا و شعرا با نگاهی به سفینه(صائب تبریزی )زندگی

ترین شاعر شاخۀ ایرانی ؟( معروف به صائبا بزرگ1081؟ـ1016میرزا محمدعلی بن عبدالرحیم تبریزی اصفهانی )

آباد اصفهان متولد . اگرچه اصالتاً تبریزی بود، در محلۀ عباسسبک هندی )سبک شعر رایج در دورۀ صفوی( است

الدین شد و علوم ادبی و عقلی و نقلی را در آن شهر آموخت و خط را نیز در خدمت عموی خویش شمس

قلم( تعلیم گرفت. سپس به مکه و مشهد سفر کرد و از مشهد و از راه کابل، مانند دیگر سرایندگان تبریزی )شیرین

ق به خدمت ظفرخان متخلص به احسن رسید  1033سالۀ هند شد. در سال هد صفوی، راهی سفر هفتبزرگ ع

که حاکم کابل بود. صائب نخستین تدوین دیوانش را به تشویق او انجام داد و احسن از شیوۀ شاعری یارانش به 

ها که در بیت تخلّص آنغزلی  14(. در دیوان صائب، عالوه بر 1274-5/1271: 1386شیوۀ صائب گروید )صفا، 

بینیم که در مدح وی بوده است )همان: قصیده را می 2(، 7/269: 1383از ظفرخان یاد کرده است )نک: صائب، 

 نقل کرده است.« ظفرخان»بیت از  14(. در سفینه نیز 3626و  6/3621

هلی به خدمت وی جهان تیموری، به همراه ظفرخان، در دالدین شاهمقارن با جلوس شهاب 1037در سال 

برد )عجیب است که در که ظفرخان به فرمانداری کشمیر رفت در برهانپور دکن به سر می 1039رسید و تا سال 

: 1383بینیم )صائب، مانده از صائب، تنها یک بار در ضمن ستایش شاه عباس دوم، یادکرد او را میدیوان باقی

الشعرایی دربار صفوی را ازشاه عباس بازگشت و خطاب ملک از کشمیر به اصفهان 1040((. سرانجام در 6/3596
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ترتیب تا پایان عهد آن پادشاه و چند سال از دوران شاه سلیمان صفوی در اصفهان باقی دوم دریافت کرد. بدین

 (.5/1275: 1386درگذشت )صفا،  1081اش محلّ آمدوشد دوستداران سخن بود تا در سال ماند و تکیه

از »، مؤسس سلسلۀ صفویه، «شاه اسماعیل»لع نسبتاً خوب غزل نیز به شکلی بسیار ساده از در سفینه، یک مط

 آمده است:« تذکرۀ سام میرزا

 «!فرهادِ دگر پیدا شد»بیستون نالۀ زارم چو شنید، از جا شد                  کرد فریاد که: 

 2بیت ) 4اعی( و از عبداهلل خان ازبک بیت )یک مطلع غزل و یک رب 3صفوی « شاه طهماسب»شکل، از همینبه

 یک نامی در دیوان نیست.بینیم، اما از هیچرباعی( در سفینه می

به  1011اند. اما رکنا در نویسان او را در شعر شاگرد حکیم رکنای مسیح و حکیم شفایی نوشتهبرخی تذکره

ب بسیار کودک بوده و زمان مراجعتش به ایران بازگشت. در هنگام عزیمت رکنا صائ 1041هندوستان رفت و در 

اش در آید. اما شاگردیالشعرایی رسیده بوده است. به همین سبب این امر درست به نظر نمیبه سمَت ملک

 98 هرحال صائب از حکیم رکنا در این سفینه(. به1276-5/1275: رسد )همانخدمت شفایی مستبعد به نظر نمی

داد را با آنچه از دیگر شعرای درجۀ دوم سبک هندی نقل کرده مقایسه کنیم، بیت نقل کرده است و اگر این تع

 نماید. بیت نقل می 57که از شفایی تنها سازد؛ چناناهمیت وی را در نظر صائب آشکار می

صفا مال محمدسعید اشرف، جویای تبریزی، میرزا محسن تأثیر، خاضع، فطرت و نورس را نیز از سرایندگان 

( خود صفا از بین این افراد 5/1276اند )همان: داند که از محضر صائب بهره بردهۀ دوم سدۀ یازدهم میمیانه و نیم

دیده است که مختصری به شرح احوال و یادکرد گزیدۀ اشعارشان بپردازد جویا و نورس را در حدی از شاعری می

یک از این سرایندگان بیتی ت که از هیچبرانگیز اس(. اما بسیار جالب و تأمل1358-1353و  1333-1330)همان: 

بینیم، در سفینۀ صائب نیامده و در فهرست اَعالم دیوان مفصّل او )به تصحیح محمد قهرمان( نیز نامی از ایشان نمی

ها بینیم و تقریباً از همگی آناش را در دیوانش میهای قبل و روزگار جوانیها تن از شعرای دورهبا اینکه نام ده

اپور تهرانی، فانی کشمیری، ناصح تبریزی و وحید قزوینی( در سفینه شعر نقل شده است: ازجمله اوجی، )جز ش

اوحدی، اهلی، بابا فغانی، حاجی صوفی، حاذق اصفهانی، حافظ، حالتی تبریزی، خواجه کمال، راقم مشهدی، 
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اهلل، سنجر شاعر، سید نعمتسالک قزوینی، سجزی دهلوی، سحابی استرآبادی، سعدی، سعیدای نقشبند، سنایی، 

شاپور، طالب آملی، طغرای مشهدی، ظهوری ترشیزی، عثمان مختاری، عرفی شیرازی، عطار، غافل اکبرآبادی، 

غنی، غیاثای حلوایی، فانی، فتحی، فرج، قاسم انوار، قاسم مشهدی، محتشم، مطیع، معصوم همدانی، ملک محمد 

)نک: عزیزیان  میر فصیحی، ناصح، نظامی، نظیری، وحید قزوینیقمی، مولوی، میرزا سعید حکیم، میر شوقی، 

 (. 283-7/257: 1383)گردآورندۀ مجلّد راهنمای دیوان(، 

ـ چنین نتیجه گرفت که صائب اشعار که تاکنون کسی بدانها توجهی نکرده استشاید بتوان از این مطالب ـ

دانیم اش نامی بیاورد. اما میها در دیوان یا سفینهز آنپسندیده است که اروزگار خود را چندان نمیسرایندگان هم

اند. کردهاش در دست شاگردانی مانند عارف تبریزی بوده و از آن رونویسی میکه سفینۀ صائب در روزگار زندگانی

ز او دانیم دیوانی نیز که ااش نیفزوده باشد نیز هست، ضمن اینکه میپس احتمال اینکه در پیری مطلبی به سفینه

به دست ما رسیده چندان کامل نیست. اینکه از نام شاپور تهرانی، فانی کشمیری، ناصح تبریزی و وحید قزوینی 

 کند.شدت تأیید میـ در دیوان او هست اما در سفینه نیست این فرضیه را بهاندروزگار صائبکه همـ

اند، که رقم صدهزار بیت پذیرفتنی بیت نوشته هزارکلیات اشعار صائب را بین صد تا دویست »به گفتۀ قهرمان، 

ترین : هجده(، اما دیوان طبع محمد قهرمان که با مقابلۀ نوزده نسخه فراهم آمده و کامل1383)مقدمۀ دیوان، « است

ترین تصحیح دیوان صائب است تنها دربردارندۀ هفتاد و چهار هزار بیت از اشعار اوست. نخستین چاپ و مضبوط

در انتشارات علمی و فرهنگی بوده است. چاپ دیگر دیوان صائب از سید کریم امیری  1364در سال این تصحیح 

فیروزکوهی است که از روی نسخۀ خطّی مصحَّح خود شاعر تهیه شده و در یک مجلّد است. این تصحیح را 

 منتشر کرده است. 1333انتشارات خیام تهران در سال 

 

 سبک

شیوۀ کاربرد زبان در یک »کند این است: شناسان از سبک، از لیچ نقل میتعریف زبان عنوانتعریفی که فتوحی، به 

(. اما پیداست که این تعریف سبک 34: 1391)فتوحی، « وسیلۀ شخص معیّن، برای هدفی مشخّصبافت معیّن، به




