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  ∗بررسي انتقادي كليات سلمان ساوجي

  
  

  ايدگاه طرقبهيوحيد ع

  
  

  چكيده
هاي سلمان ساوجي كار دشواري است كه تا كنون چند پژوهشگر تصحيح سروده

فراهم آوردن متن انتقادي از كليات اين سخنور  ،گمانبي. اندبدان دست يازيده
ها و اقتضائات آن، دشواري دوچنداني در پي ر و تنوع قالببزرگ، به دليل حجم كا

درستي رعايت شود و مصحح  با اين همه اگر اصول تصحيح انتقادي به. خواهد داشت
نيز توانمنديهاي بايستة كار را داشته باشد، اين دشواري نه تنها تأثير منفي چنداني 

ي مصحح هاي فنشايستگياي براي نمودار گشتنِ نخواهد گذاشت، بلكه خود زمينه

                                                            

، پنجـاه و  1389 ، با مقدمه و تصحيح عباسعلي وفايي، سخن، تهـران، كليات سلمان ساوجي *
  .871) +مقدمه(هفت 
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متأسفانه كليات سلمان ساوجي كه نشر سخن ويراست دوم آن را راهيِ . خواهد بود
آنچه پس از . است است چنين نيست و كاستيهاي فراواني در آن راه يافته بازار كرده

اين خواهد آمد كوششي است براي رسيدن به صورت درست بيتهاي مغلوط اين 
  . لغزشهاي گوناگونِ مصحح در كارچاپ و نيز يادآوريِ 

  دي، تصحيف، روش تصحيح، نسخة اساسكليات سلمان ساوجي، متن انتقا: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه
د، پي بر اشآوريچند و چون زبان بهكسي  اگراست كه سلمان ساوجي شاعري 

از آنجا كه . خواهد آوردبه شمار  گوي پارسيان سخنور ترين بزرگ از وي را
ست كه هماهنگيهاي لفظي و اهاي شعر پارسي  ترين گونه مان از ظريفشعر سل
خورد، در فراهم آوردن چاپي درست از ديوان در آن به چشم مي فراوانيمعنوي 

مند  بهرهي بسيارمهارت از و دوچندان به خرج داد وي بايد كوشش و ريزكاوي 
دكتر دمه و تصحيح مق كه انجمن آثار و مفاخر آن را باتا چندي پيش، متني  .بود

واپسين چاپ كليات سلمان ساوجي به شمار ، انتشار داده بود عباسعلي وفايي
آن  كار تصحيحلغزشهايي كه در  يافتننگارنده با خواندن اين متن و  .رفتمي

كه به داليلي از منتشر  يادداشتهاي انتقادي فراواني فراهم آورد ،روي داده بود
از سوي ل كه ويرايشي ديگر از همان كتاب امسا. ساختن آنها روي گرداند

، از متن ويراستكه اين  نتظار و با آنبرخالف ا ،رسيدبه چاپ سخن  انتشارات
مندي از دستنويسهاي تازه فراهم با بازنگري كلي و بهره بنابر ادعاي مصحح آن،

را به همراه لغزشهايي  كاستيهاي ويراست نخستبسياري از  آمده است، نگارنده
خورده و سلمان را دستاستوار هاي  و بسياري از سروده يافتدر آن باز تازه
از همين روي يادداشتهايي را به يادداشتهاي پيشين افزود و . درست يافتناتن

اين  .پيش روي را به سامان آورد جستارهمه فراهم ساخت و از آن اي گزيده
 حتواي مقدمه،بررسي م :شودفراروي خواننده نهاده مي بخش ارهچنوشته در 
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لغزشهاي  دادن نشان ،موردي بيتهابررسي  ،هاي پراكندهارزيابيبررسي روش كار و 
  .متن وزني

پرهيز از درافتادن به دامِ اين يادكرد بايسته است كه براي  ،پيش از هر چيز
چند  ةهاي قياسي، افزون بر در نظر گرفتن چاپ مهرداد اوستا كه بر پايتصحيح

و  هامده است، استناد به چند دستنويس كهن، بر حدسدستنويس كهن فراهم آ
 گونه پسند شخصي بر ها از تأثير هري نگارنده افزوده گشت تا ارزيابياستداللها
  :از ندعبارت اين دستنويسها. كنار بماند

  .ق 794 ةمجلس، نگاشت 2587دستنويس ش ـ 
 در ب ةكه مصحح با نشان ق 798 ة، نگاشتمجلس 994 ةماردستنويس ش ـ

  تصحيح خود از آن بهره برده است؛
  ؛)نهم ةسدثلث نخست ( مجلس 7420دستنويس ش  ـ

ـ ( مجلـس  2588 دسـتنويس ش ـ  ، كـه مصـحح آن را ماننـد    )نهـم  ةسـد  ةميان
دستنويس اساس خود دانسته و اختالفش را با آن ناچيز شـمرده و در تصـحيح   

  از آن بهره برده است؛ الف ةخود با نشان
  ).سدة دهماوايل و  نهمسدة اواخر ( لسمج 2589دستنويس ش  ـ
  

 بررسي محتواي مقدمه .يك
سخنان  بسياري ازتوان دريافت كه آساني مي كتاب، به ةبا نگاهي گذرا به مقدم

 ةت و يافتاس ديگر ةو چند پژوهند ياسمي هاي رشيدبرگرفته از نوشته مصحح
هايي طه را هم با غلرا از خود به دست نداده و گاه همان سخنان برگرفت اي هارزند

منوچهري را از  ي ازدر جايي بيت ،همراه كرده است؛ از جمله يشاز جانب خو
 ،اوجيس ←( دانسته استسلمان را از آنِ منوچهري  ي ازن و بيتآنِ سلما
 رشيدي ها ي از گفتهيها در اين ميان، پاره ).يك و  ص بيست ، وفايي،كليات
كه اغلب، چيزي جز  ــ ر كالم خودنقل قول، د ةنشان ي آوردنِبرا  ياسمي
تنها براي دفع  و ردهآو ــ ي ديگران نيستها هاي لفظي يا مفهومي از گفتهبرگرفتن
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و پس از هر چند صفحه، براي  را پس و پيش كرده اي دخل مقدر، چند واژه
داده  ،»بيشتر ةبراي مطالع«از نوعِ  ، آن هم گاهخود يك ارجاع ةواپسين جمل

آورده است؛ نقل قول  ةياسمي را با نشان د جمله از سخن رشيدگاه چننيز  .است
 نشانه اگرچه بي ــ چيزي جز نقل قول چند بند پيش و پس از آن نيزكه  حال آن

 و  ، بيستيك  و  چهارده، پانزده، بيستي ها توان صفحهبراي نمونه مي. نيست ــ
وي را نگريست  ةمقدمهفت  و  شش، سي و  ، سيپنج و  سه، بيست و  بيست دو،

و  102، 101، 100، 99، 98، 55، 53، 52، 24، 23، 22 يها و آن را با صفحه
و ديد كه چگونه از آن رونويسي كرده  ياسمي سنجيد از پژوهش رشيد 103
، خواننده را براي تفصيل بيشتر، به چند اين رونويسيكه پس از  شگفت آن .است
ش كه اين پنداشت پي ، چنانستياسمي ارجاع داده ا بعديِ اثر رشيد ةصفح
 و  ، ص بيستهمان ←( ستة قلم خود اوهاي پيشين، ريختآيد كه صفحه مي

 چهار، سي و  شانزده، بيست يازده، هايهمچنين است سطرهايي از صفحه .)چهار
، 55، 16هاي آنها را با مطالب صفحه كه، نه مقدمه  و  و سي پنج  و  سه، سي  و 

  .سنجيدبايد ياسمي  از اثر رشيد 115و  112، 107، 103، 92
 ةياسمي براي گفت ، منبعي را كه رشيدهاي خودرونويسيدر همچنين مصحح 

 راستيكاز آنِ خود كرده و  ،او سخنبي اشاره به  ،به دست داده است يشخو
 ةنويسندتنها، آن را نديده و در اين كار،  در حالي كه؛ بدان منبع ارجاع داده است

ـ   ص شش ،، وفاييكليات، ساوجي؛ 1: ياسمي رشيد ←( وده استاستاد بسخن 
كه نه نشاني صفحه و نه چاپ آن را ــ نيز  اقليمهفت ةارجاع او به تذكر). هفت 

ياسمي  در كتاب رشيد، زيرا دهد كه آن منبع را نديده استنشان مي ــ قيد كرده
از صحح در اين كار م. شودنمي ديده اقليمهفت دستنويساي از هيچ نشاني نيز

 ة، نسخاقليمهفت ةتذكررازي، امين احمد، «: اين گونه نام برده است اقليمهفت
همان،  ←( دهد ياي حاكي از ديدن متن به دست نمكه هيچ آگاهي، »خطي
  ). همانجا

هاي ده، صفحه. صفا نيز همين كار را كرده است تاريخ ادبياتبا  مصحح
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 عيناًاش هاي دوازده و چهارده مقدمهحهيازده، سيزده و سطرهايي از صف
از بخش دوم جلد  1009، 1008، 1007، 1006ي ها ست از صفحه ا رونويسي

 ةشد  داده كه منابع ارجاع آن شگفت. نقل قول ةاهللا صفا، بي نشان سوم اثر ذبيح
راست  خود آورده و همچون مورد پيشين، يك ةبرساخت ةصفا را در پاورقي مقدم

  .كه آنها را ديده باشد جاع داده است، بي آنبدانها ار
ي ها توان به گفتهمي ،ياسمي برگرفتن مصحح از اثر رشيد ةبار آنچه در

تتبع و كتاب دقتي در رونويسي از به علت بي ،مصححپيشين افزود، آن است كه 
است كه  درنيافته ،توجهي به محتواي آنو بي انتقاد احوال و آثار سلمان ساوجي

وجود  اش شده ، در ديوان تصحيحاو ساختگي ةمثالهاي مقدمشواهد و ز ابرخي 
). دو و  و بيست  ص بيست ،همان( كلي از قلم افتاده است ندارد و اصل شعرها به

  هايي با مطلع قصيدهفت كه رياد دشبا نگاهي كوتاه مي
 ز مطلع سخنم آفتاب سر برزد  سخن به وصف رخش چون ز خاطرم سر زد

  و 
 سرسبزي عيشست زمين را و زمان را  باره جهان رااز حياتست دگرآغ
  داراي بيت  اي قصيدهو 

  دهد انفاس لطف عيسي رابه ياد مي  كند اموات خاك را زندههوا همي 
  .او از قلم افتاده است ةدر متن ديوان گردآورد

  
  هاي پراكندهبررسي روش كار و ارزيابي .دو

مصحح . ك از اصول تصحيح متن رعايت نشده استي هيچ ديوان سلماندر چاپ 
ترين دستنويسها را بيابد، نه  نه در پي آن برآمده كه شمار قابل توجهي از كهن
يي از شاعر پژوهيده، نه ها جنگها و ديگر منابع كهن را در جستجوي سروده

دستنويسهاي داشته را ارزيابي كرده و نه ويژگيهاي زباني و نگارشي آنها را 
روش تصحيح در اين چاپ بايد گفت كه لغزشها و  ةبار در. وده استبازنم
از  ،مصححماند كه ست و بدان ميا آور و فراتر از هرگونه انتظاريها شگفتكاستي
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كه كسي براي قافيه شدن  اين. باشدروي عمد، غلطهاي بسياري را وارد متن كرده 
را به جاي » ربادل« مارا در پاورقي داشته باشد ا» تپرسمي« ة، واژ»دست«با 

آوردن  همچنين است .ماندذوقي و ناآگاهي، به تعمد مياز بي آن برگزيند، بيش
 و نيز درست دانستن واژة» بجستي«قافيگي با در متن براي هم» نفسي«
   در بيت مغلوط» خالقيت«

 طوطيان را خالقيتيست عظيم  خود نشستن چو زاغ بر مردار
  .شگفتي است ةهمه مايديگر كه  ةها نمونو ده

هاي بالغي و ظرافتهاي لفظي و معنوي كه شعر سلمان سرشار است از نكته
 جز اينها، مهارت تشخيص وزن. در تصحيح ديوان وي بايد بر آنها اشراف داشت

و دانستن عروض و دستور زبان و آشنايي با روشهايي كه شاعران براي بستن 
 اي هاي ضرورياز توانايي اند،بستهمي يك بيت و گنجاندن آن در شعر، به كار

. باشندمند بايد از آن بهره ي چون ديوان سلمانست كه مصححان متنهاي منظوما
 پيداست، با كمترين بهره از تواناييهاي كه از كارش اما مصحح اين ديوان، چنان

  . استرفته  اي به سراغ تصحيح كردن چنين متن سترگ و پيچيده ،شده گفته
هاي ة مصنوع سلمان از دشواريپرداختن به قصيددر اين ميان،  ،گمان بي

توضيحات عروضي و در تصحيح اين قصيده و  مصحح. بوده استدوچندان كار 
شده و نادرست و  كه بيتهاي بسياري را به صورت تحريف بديعي آن، جز آن

ل شماري از بيتها و يافتن افاعي معنا درآورده است، از تشخيص وزنِ بيوزن و  بي
يل ناموزون براي بيتهاي موزون سلمان افاعمانده و درعروضي مناسب براي آنها 

لن، مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل فاعالت مفاعيلن فاع :از جمله ؛تراشيده است
 ←( و مفتعلن فاعالت مفتعلن فعلن ، فاعالتن فعالتن فعالتن فاعالنمفاعيل
 ).218 ،208 ،213 ،217ص ،همان
 ةبار ي وي درها ست كه گفتها  گفتنياين نيز مصحح،  روش كار ةبار در

جدا از  زيرا ،روي امانتدارانه و دقيق نيست هيچ اختالف نويسشهاي دستنويسها به
 ياددستنويسها را مهم از اختالفهاي  بسياريها و بدفهميهاي فراوان، خواني غلط
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ين كتاب از بدلهاي انكرده است؛ بنابر اين، تصوري كه خواننده با ديدن نسخه
غلط  گمانبيو  روي قابل اعتماد نيست هيچ به ،آورددستنويسها به دست مي

ست از قلم انداختن تفاوت دستنويسها، حتي ا در كار وي، بسيار عادي. است
بيت با متن اختالف  چنديندر داشتن و نداشتن  ي كهندستنويسكه هنگامي 

قس ؛ پ80، پ51 ،ر20 ،ر15 برگ ،2588 ش ،اوجيس ←( داشته باشد
  .)509 ،159 ،112 ،93، ص، وفاييكليات، اوجيس

كليات هاي از دستنويس صفحه 130مصححي كه از انتظار چنداني نبايد داشت 
 ،ر182ـر120، برگ2588 ، شاوجيس ←از جمله ( قلم انداختهاز  را سلمان
بزرگ چنين  اي و متن چاپي را دچار كاستي )پ220ـر219پ، 204ـر203

اين موارد، بسيار گسترده است و خود بخشي از كار  ةهم رسيبر .كرده است
آيد و در جستارهايي جداگانه بايد بدان به شمار مي ديوان سلمانتصحيح 
 از دستنويس الفه را فتادا ي ازقلمها در اينجا تنها مطلع سروده .پرداخت

مصحح، اختالف ناچيزي با دستنويس اساس  ةكه به گفت) 2588 ساوجي، ش(
  :كنيمياد ميرد، وي دا

  صيد آهوي توام بر صيد خود آهو مگير  چشمم اي آهوي چشمت شيرگيرترك آهو ـ
  ساقيا جلوة خورشيد طرب ده ز حجاب  رخ عيد برانداخت نقابشاهد ماه ـ
 چون نواهاي مخالف همه آورد به چنگ  بنگر اين بخت موافق كه سپاهي بي جنگـ 
 ركاب خدايگان باشددر  عنان باشدهر كرا بخت هم ـ
 كند ايما به ابروي هاللسوي ساقي مي  ابرو جمالنمايد شاهد عيد هاللمي ـ
 بار عشقش جان تنها برنتابد بيش ازين  عكس رويت ديدة ما برنتابد بيش ازينـ 
 ١در تن باغ دگر آب روان خواهد كرد  در دل غنچه دگر ناميه جان خواهد كرد ـ
 گرد نگين صف زده مورچة عنبرين  نگينت خاتمي ملك جمش دراي دهنـ 
  بود پيچيده به بوي تو صبا بر سمني  دوشم افتاد گذر وقت سحر بر چمنيـ 
 طالع ز شير رايت جمشـيد كامگـار    خورشيد نصرت است به توفيق كردگـارـ 
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  تشست از نگار سرو ز دست نگار دس  آمد نگار من به چمن در نگار دستـ 
 چو مو فرو مگذارم كه آمدم در پاي   اي بر پايزهي ز هر سر موي تو فتنه ـ
 ايام ساخت چشمة چشم مرا سـراب   دردا كه درد كرد سواد بصـر خـراب ـ
 هللا الحمد كه آن ذره به خورشيد رسيد   گرديداي در پي خورشيد به جان مي ذره ـ
 گواه دعوي من صبح صادق استاينك   ستاجانم به مهر روي تو بر صبح سابق ـ
 سخني نيست درين باب كه خلد است برين  ست به هر حال به از خلد بريناقصر شاهـ 
  ترك من دارد ز لب ياقوت بر انگشتري  نمايد مشـتريماه من از قلب عقرب مي ـ
  يافت در زير نگين آمد ندا از آسمان   زمين را چون سليمان زمانخطة ايران ـ
  روي من خواه شراب كوثريحور بهشت   كشد صبح نقاب عنبريخ روز مياز ر ـ
 عالمي زان رو چو من قربان روز عيد ماست  الضحاستعيد اضحي روز رويش خوان كه آن شمس ـ
 طلعت خورشيد را به خنـده درآرد   صبح جمال رخت چـو در نظـر آردـ 
 نع ملـك تعـالي را  ببين شواهد صـ   را٢بيـا مشـاهده كـن در بهـار دنيـا ـ
  ن مدامم در طواف آريد غلمان را بكاسٍٍ  دارالسـالمباز بگشادند بر گيتـي درِ ـ
 چراغ انجمن]و[رويي ديدمش چشم ماه  صحبتي خوش درگرفت امشب ميان شمع و من ـ
 جان بر سر كرده در كار تو چون شمع سر و  منم امروز بـالي شـب هجـران بـر سـر ـ
  به نازكيست جهان را طراوت رخ يار  چمن تازه كرد بـاد بهـاربيا كه عهد ـ
 رسدمي وا دل كه از جان رفته بود اكنون به ما  رسـدمژده اي آرام دل كارام دلها مي ـ
 آورد جان من پي تا به كوي دلستان مي  آوردباد نوروز از كجا اين بوي جان مي ـ
  مه ز غاليه بر دوش داشت چوگانشكه  صباح عيد مگر بـود ميـل ميـدانش ـ
 فال شد بومي كه بودش رو به ويرانـي همايون  زهي دولت كز اقبال هماي چتر سلطاني ـ
ــر    سخن به وصف رخش چون ز خاطرم سر زدـ  ــر ب ــاب س ــخنم آفت ــع س  زد ز مطل
  كنم در گردنت كانجا برياي من مينامه  اي كبوتر گر پري روزي به برج آن پري ـ
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 كه ازان سور شد اطراف ممالك مسرور  آسمان ساخت درآفاق يكي سور و چه سور ـ
  ٣محكوم امر و نهيت از ماه تا به ماهي  اي در پناه چترت خورشيد پادشاهي ـ
  رويت آفتاب و ماهتاب] و[يافتند از راي   اي سپهر سلطنت را روي و رايت آفتابـ 
 روز عيد پادشاهي را هالل آمد بديد   دآمد بدي٤ماه اوج شاهي از چتر هالل ـ

  الدين والدنيابه تخت بخت شاهنشه جالل  بنازد ملك اسكندر ببالد افسر داراـ 
 باد اين خبر مبارك بر پادشاه عادل  موصلموصل رسيد و آورد اخبار فتح ـ
  سرسبزي عيش است زمين را و زمان را  آغاز حياتست دگرباره جهان را ـ
 روز والدت خلف صدق عالمست  ظهور مظهر سرّ دو عالمستروز  ـ
  

  .و چه بسا كه بيشتر از اين هم باشد
بدلها و نيز بخش منابع، روش كه در نسخه ديگر، از جمله اين هايكاستيدر كنار 
ن بيت را به را به كار نبسته، يا افزون بر متن، در مقدمه نيز چندي علمي رايج

ست منابع، نام كوچك را در متن و فهر» رشيد« و شده آورده صورت تحريف
  :انگيزد را برميمورد نيز توجه  چنداين  .ياسمي دانسته است غالمرضا رشيد

، خواننده متوجه كندرا معرفي مي دستنويس الف و بكه مصحح  اينپس از 
براي دستنويس اساس، پديد نيست كه چرا . شود كه ج دستنويس اساس استمي

نام  با اين ترتيبستنويسها دبدان نپرداخته و از  رنگزيده و نخستالف را ب نشانة
كه چاپهاي پيشين آثار منظوم سلمان را شناسانده، از آنجا  همچنين .برده است

در بنگاه ترجمه و نشر كتاب يكسره ناآگاه بوده جمشيد و خورشيد چاپ مثنوي 
اوستا جستجو كرده هاي شاعر را تنها در چاپهاي حالت و ة انتشار مثنويو پيشين
نيز دليل اساس قرار دادن  ).ص دو و سه ،، وفاييكليات، ساوجي ←( است

تر است و انواع شعرها را  دستنويس ج را آن اعالم كرده است كه از همه جامع
براي اصالت نداشتن  توانند بود اي نشانهها كه اين ويژگي آن در خود دارد، حال

 ةقزويني در مقدمكه  ، چنانآن مطالبز و الحاقي بودن شماري ا يك دستنويس
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؛ ، ال، لب و لهكط ،ص كح، ديوان، حافظ ←( اشاره كرده استديوان حافظ 
  ).571، 43ـ42 :1380 مايل هروي ←نيز

ويژه كه گذشت، به هانبايد از آنست كه ا ييضوعهانثر مصحح نيز از مو
بر سخن پارسي،  اشوي در دستور زبان و ميزان چيرگي ةتواند از پايه و ماي مي

آور هاي توضيحي اين نويسنده شگفتجملهاز برخي . آگاهيهايي به ما بدهد
   :كنيمند نمونه از آنها را نقل ميدر اينجا چ. برانگيز است و توجه

گـزاردن از كسـاني كـه او را در    در بخش تقـدير و تشـكر، بـراي سـپاس     او
ــانده  ــاري رس ــحيح ي ــار تص ــاهنگي در   ك ــا ناهم ــد، ب ــيغةان ــز  ص ــا و ني فعله

خداونــد بــزرگ را شــاكرم و از   «: انگــاري در تعبيــر، آورده اســت   ســهل
 »نمايـد انـد قـدرداني مـي    همراهي عزيزاني كه مسـاعد نيكـي در مصـحح بـوده    

در همـين صـفحه فعــل را   نيـز  ). يــك و  ص چهـل ، ، وفـايي كليـات ، اوجيسـ (
توفيـق حاصـل شـد كـه ديـوان اشـعار       «: قرينه حـذف كـرده و گفتـه اسـت     بي
و اصـالحات اساسـي تصـحيح در آن صـورت      [ ] يـن شـاعر نـامي بـازنگري    ا

   ).جاهمان( »گيرد
 كتاب اندك است؛ چرا ةالبته بايد اعتراف كرد كه شمار اين لغزشها در مقدم

ويسندگاني چون از سخن ن تهكه پيشتر آورديم، بيشتر مطالب آن برگرف ، چنانكه
   .است ...ياسمي و صفا، رشيد
آيد كه در ه به دست مصححي چنان، متني چنين پديد ميسان است ك بدين

  .توان همانندي برايش يافتدشواري مي تاريخ تصحيح متنهاي پارسي، به
  
 بررسي موردي بيتها. سه

در ايـن بررسـي، نخسـت صـورت نادرسـت      . رويـم اكنون به سـراغ بيتهـا مـي   
ــي ــته م ــه نگاش ــه لغزشــي ك ــد، ســپس ب ــه  آي در آن روي داده اســت، پرداخت

هاي ايـن مـتن بسـيار بـيش از آن     ناگفتـه نمانـد كـه شـمار نادرسـتي     . دشـو  يم
اينجـا تنهـا    در ،است كه در يـك مقالـه بتـوان بـدان پرداخـت؛ از همـين روي      
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  .كنيمها را ياد ميترينبرخي از برجسته
  
   :9 ص
 وانگه برين سخن در و ديوار تو گوا  تر از خورنقي و خوشتر از سرير خرّم

نويسش درست . ت نخست در شكل كنوني معناي مناسبي نداردلخ ةواپسين واژ
بوده و در  اي كه كاخ پرآوازه) 385، ص 7420ساوجي، ش  ←( است» سدير«

، دهخدا ←( آمده استنماد برافراشتگي و آراستگي به شمار مي» خورنق«كنار 
  :عنصري گويد). »سدير«ذيل 

  ورنق دگر به جاي سديريكي به جاي خ  دو مسكن است عجم را سراي و مجلس او
  36 ، صديوان عنصري، 

  :14 ص
  يك خيمه در اردوي تو گردون معال  يك شمه به ايوان تو خورشيد منور

نويسش درست چيزي نبايد . در لخت يكم معناي مناسبي ندارد» شمه« ةواژ
كه ) 33ص  ،7420ش  ؛81، ص 2587ش  ساوجي، ←( »شمسه«باشد جز 

به معناي  ،)18، ص ، اوستاكلياتساوجي،  ←( شوديدر چاپ اوستا نيز ديده م
، دهخدا ←( رفته استاندود كه در آراستن ايوانها به كار ميزيور زر اي گونه
 ةباردر بسياري از متنها و نيز همين ديوان سلمان، همراهي چند. )»شمسه«ذيل 

  :توان ديدرا مي» ايوان«و » شمسه«
  تنشهزار بار شدي عنكبوت پرده  اگر نه شمسة ايوان او بدي خورشيد

   164و  71 ← نيز ؛120، وفايي، صكليات، ساوجي 
  
  : 21 ص

  گذران هر زمان گوابر خصم خويش مي  ملك آن توست و تيغ گران است در ميان
كه معناي مناسبي ندارد، پيوند معنايي دو  در لخت نخست جز آن» گران« ةواژ

) گوا( توانسته است در جايگاه قافيهمي لخت را نيز بر هم زده و تكراري را كه
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 ←( خوانده است» گران«را » گواه«مصحح . روي دهد، از ميان برده است
گويد كه تيغ گواه است و تو گواهت را شاعر مي). 127، ص 994ساوجي، ش 

 توان ديددر چاپ اوستا نيز صورت درست را مي. بر دشمن خود بگذران
هاي سنايي نيز  در سروده» گذراندن گواه« ).12، ص ، اوستاكلياتساوجي، (

  :نمونه دارد
  حكم است و اين دعوي كه كردم راست بود] ؟[ايندر 

  گر نداري استوارم بگذرانم صد گوا                                                 
  60، مدرس رضوي، ص ديوانسنايي، 

  
  :21 ص

  ات راي تو تسليم كيمياداد التف  خورشيد را كه صفت اكسير كار اوست
آنچه بايد جايگزين . ، هم وزن را بر هم زده است و هم معنا را»صفت«نويسش 
، 7420ش  ؛160، ص 2587ش  ساوجي، ←( است» صنعت« ةواژ ،آن شود

نويسش درست در چاپ . كه به سبب بدخواني دچارِ گشتگي شده است) 65ص 
  ).12 ، ص، اوستاكليات ساوجي، ←( اوستا نيز آمده است

  
  :25 ص

  كه از نهيب تو ضيغم گذاشت مسكن خواب  اگر ز سهم تو غيبت كند عدو چه عجب
» يغمض«نمايد و نيز پيوندي با چندان مناسب نمي» مسكن خواب«كه  جز آن

در بيتي ديگر از همين قصيده قافيه شده » خواب« ةندارد، بايد بگوييم كه واژ
به معناي بيشه كه با » غاب« ةواژ. ر رودنيست كه دوباره به كااست و چندان روا 

كند، همريشگي هنري برقرار مي» غيبت«پيوند معنايي دارد و نيز با » ضيغم«
 83، ص 994ساوجي، ش  ←( »خواب«جايي با  هبهترين گزينه است براي جاب

آمده است كه » مسكن و عاب«در چاپ اوستا ). »مسكن و غاب«ت به صور
  ).27، ص ، اوستاكلياتجي، ساو ←( نمايدغلط چاپي مي
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  :38  ص
  ام انداخته باز از نظر استچشم ترك تو  چشم ترك تو به تير نظر انداخت مرا

افزون . عادي استدر آغاز لخت دوم كمي غير» رك توچشم ت«دوباره آوردن 
و  نمايد نميمضمون دو لخت نيز چندان در گرو يكديگر با نويسش كنوني بر آن، 

كه ) 36، ص 994ساوجي، ش( دستنويس ب. كندجاب نميهر يك ديگري را اي
ترين سخني از آن به ميان نياورده است، نويسش درست  مصحح در اينجا كوچك

جا  هدر لخت دوم بايد جاب» چشم«و » ترك«هاي واژه. دهدرا به ما نشان مي
ار گردد و هم تكربا اين اصالح، هم پيوند معنايي دو لخت استوارتر مي. شود
شاعر . آرايدقلب، سخن را مي يةشود و هم آراگفته برطرف مي اي پيشنابج
اما تَرك كردن چشم  ،خواهد بگويد كه چشم تُرك تو به تير نظر انداخت مرا مي

ترك كردن چشم تو را  ةتو از نظر من انداخته شده است؛ به سخن ديگر، انديش
  .تام انداخته باز از نظر اسرك چشم توتَ: ام از سر انداخته

  
  : 38 ص
  نيست از باد هوا ليك ز خون جگر است  اي حاصل مشك است ز زلفت وان نيز شمه

 »بلك« ةدر لخت دوم، بايد واژ» ليك«نابجاي  ةبايد گفت كه به جاي واژ
براي ( اشتباه شده است» ليك«به كار رود، كه به سبب بدخواني با ) كه بل(

، 994؛ همو، ش 465 ، ص7420ساوجي، ش ← »بلك«و  » بلكه«صورت 
، كلياتساوجي،  ←( شوددر چاپ اوستا نيز نويسش درست ديده مي). 37ص 
  ).59، ص اوستا

  
  :47 ص

  گويي كه چمن كارگه رنگرزان است  تا باد خزان رنگرز رنگرزان است
مصحح در اين بيت نيز چون بسياري از بيتهاي ديگر، نادرست بودن قافيه را 

 دستنويس الف ةبر پاي. وني را درست شمرده استدرنيافته و صورت نادرست كن
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تا باد خزان رنگرز «: ، لخت يكم چنين است)پ199، برگ2588ساوجي، ش(
، كه شماري از »رنگ رزان«ناگفته نماند كه نويسش  ».برگ رزان است
كند، با تعمد شاعر در ساختن آن را تأييد مي ترين آنها و كهن دستنويسهاي ديگر

در چند بيت نخست » آن«و  »رز« ،»رنگ«با صورتهاي  درپيجناسهاي پي
گمان بود كه صورت توان بيبه هر روي، در اين مي. قصيده، سازگارتر است

چند دستنويس، صورت  ةبه گمان نگارنده و بر پاي. كنوني متن درست نيست
  :درست بيت چنين است

  گويي كه چمن كارگه رنگرزانست  رزانستان رنگرز رنگتا باد خز
، 2589؛ ش69،ص141؛ ش235، ص994؛ ش297، ص 2587ش  ساوجي،( 

  ).ر149، برگ2592ر؛ ش38برگ
  
  :48 ص

  زدن كس نتوان استدر مملكتت طعنه  اال كه سنان همچو حسام از گهر بد
ت كه مصحح بي هيچ راست آن اس. روشن نيست» كس نتوان است«معناي 

نامناسبي را برگزيده و خود الخط هاي زباني شعر سلمان، رسمتوجهي به ويژگي
پيشين  ةجدانويسي در چاپ متنهاي شاعران. را چنين به اشتباه انداخته است

بيت مورد نظر، فعل  ةدر قافي .بايد با احتياط و محدوديت صورت پذيرد
صورتهايي چون  ةقافي ، هم»نتوانست«به كار رفته و با صورت » توانستن«
) جهان است( »جهانست«و ) ستان اكم( »كمانست«، )ميان است( »ميانست«

امروز، در بسياري معيار بر خالف تلفظ » دانستن«و نيز » توانستن«. استشده 
 dānastanو  tawānastanاز متنهاي پارسي از جمله ديوان سلمان، به صورت 

سروده » است«و رديف » آن« ةبه بيتهاي زير كه با قافي. به كار رفته است
  : توجه كنيد ،اند شده

 چو نيشكر شكرِ شُكر شاه نتوانست  خواست تا كند قلميدبير چرخ همي
 كه جنت زير پاي مادرانست  ملك جمشيد دانا بود و دانست
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 كو نيز به حال خويش سرگردانست  از گردش آسمان ببايد دانست
 توان دانستكه كار و بار جهان را نمي  گل نشاط ببار است كار عيش بساز

ي ديگر در ها براي نمونه ؛634و  538، 51،  50ص، كليات، وفايي، ساوجي(
صورت درست  ).92-91: 1387عيدگاه  ←...شعر ناصرخسرو و مسعود سعد و

 ةبار در( »در مملكتت طعنه زدن كس نتوانَست«: چنين است دوم لخت
  .)305 ـ304 :1380ي مايل هرو ← الخط كهن در رسم» است«نويسيِ  چسبان

  
  :84 ص
  آمد كه با تو دست هوس در كمر كند  ه نهاد سر به كمرگاه تو مگرخوش

كه در » مويت«در آغاز لخت يكم چرا جايگزين » خوشه« ةپديد نيست كه واژ
مويت نهاد سر به «: اينك صورت درست. دستنويس الف و ب هست، شده است

  .»كمرگاه تو مگر
  
  :210 ص
  ست گوهربار م از اين غم شدهوليك جز غ  كشي ز لب جام مي عقيق به لعلهمي

كـه بـا فاصـله از     »جـز « ةواژمعنايي و نيز جايگاه » غم«دوبار به كار رفتن 
آنچـه بايـد   . مفهـوم كـرده اسـت   طبيعي نيست و شعر را بي آمده است،» غم«

سـاوجي،   ←( »جزع من«است به معناي » جزعم«شود » جز غم«جايگزين 
ست كه در ادبيات پارسي اتي نام سنگي قيم» جزع«. )ر393، برگ 2588ش 

شـاعر در ايـن بيـت    ). »جـزع «، ذيل دهخدا ←( كنندچشم را بدان مانند مي
  .خواسته است ميان نام سنگها مراعات نظير برقرار سازد

  
  :235 ص

  به اقبالت مگر كاري برآيد زين ميان ما را  جويي ميان بگشادمي، بنشينكنار از ما چه مي
كه مصحح پنداشته است و پس از آن براي نشان   چنان آن» بگشادمي«نويسش 
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نهاده است، هم از نظر معنايي و هم از نظر دستوري  )،(نمايي دادن درنگ، درنگ
و » بگشا«ميان فعل  ةبدخواني سبب گرديده است كه فاصل. نمايدنامناسب مي

برداشته شود و صورت به دست آمده همچون فعلي مستقل به گمان » دمي«قيد 
 جويي ميان بگشا دمي بنشينكنار از ما چه مي: ورت درست چنين استص. آيد

  .)251، ص، اوستاكلياتساوجي، (
  
  :285 ص

  دردپرورد محبت بار درمان برنتافت  هر كه با عشق آشنا شد زحمت جان برنتافت
نه  ،است» دردپرورد«، »درمان«به كار رفته در لخت دوم، با توجه به  تركيبِ

  .»دردپرورد«
  
  :298 ص

  مرا فراق تو دائم كه پيش از اين نگذارد  گرم وصال تو بگذاشت پيش ازين دو سه روزي
» دائم«و » پيش«در لخت دوم . در تصحيح اين بيت دو لغزش روي داده است

دانم كه فراق تو بيش مي: گويدشاعر مي. تبديل شود» دانم«و » بيش«بايد به 
 »مرا فراق تو دانم كه بيش از اين نگذارد«: گذاردازين مرا منتظر يا زنده نمي

  .)ر341، برگ 2588 ش ساوجي،(
  
  :341 ص

  همه گرد خشك خيزد همه بوي عنبر آيد  سر من فداي زلفت، كه ز خاك كشتگانش
ساوجي، ش  ←( شود» خشك«بايد جايگزين » مشك« ةآشكار است كه واژ

  .)پ332برگ  ،2588
  
  :357 ص

  جز ره پيراهن اين دولت زهي پيراهنش  او يا كه يافتدست در گردن كه يارد كرد با
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دا، ذيل دهخ ←( ست دوخته شده بر پيراهناكه به معناي نواري » زه« واژة
و » زه«شاعر با  5.)141ـTساوجي، ش  ←( شود» ره«، بايد جايگزين )»زه«
  .جناس ساخته است» زهي«
  
  :361 ص

  دانم چو شمعود همه شب باز ميسرگذشت خ  آبم از سر درگذشت و من  به اشك آتشين
ست تكراري و نادرست كه به جاي آن ا ايدر اين بيت از غزل، قافيه» دانممي«

معناي  ).365، ص 994ساوجي، ش  ←( به كار رود» رانممي«بايد 
  .روشن است» گذشت راندنسر«
  
  :372 ص

 لمور سرزنش كنندم چون شاخ رز ننا  بخندمگر خون دل خورندم چون جام مي
. )پ312، برگ 2589ساوجي، ش  ←( بدل شود» ببالم«بايد به » ننالم«
رز  ةمورد شاخ كه صنعت استخدام را در اين بيت پديد آورده است، در» سرزنش«

ست و اشاره به هرس كردن مو دارد براي بالندگي ها به معناي بريدن سرشاخه
  .بيشتر آن

  
  :376 ص

  بينمخيال سرو باالي ترا پيوسته مي  پرسمنشان طاق ابروي ترا پيوسته مي
بيت باال  ةنخست مناسب است كه مطلع شعر را در اينجا بياوريم تا نادرستي قافي

  :آشكار شود
  بينم دار ميولي در عين بيماريش مردم  بينمهميشه نرگس مست ترا بيمار مي

م كه همان معني را دارد تبديل شـود تـا هـ   » هموار«بايد به » پيوسته«ومين د
در پيونـد بـا   » همـوار «قافيه درست گردد و هم ايهام تناسبي با معناي ديگر 

  .)ر362برگ  ،2588ساوجي، ش  ←( باالي سرو پديد آيد
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  :377 ص
  خواهماي از من، متاع خويش ميولي بستانده  خواهم ز تو چيزيراني نميمرا از در چه مي

ساوجي،  ←( »دلي« ةنابجا به كار رفته است و چيزي نيست جز گشت» ولي«
  .)371، ص ، اوستاكليات

  
  :381 ص

  نظر دارد مراد از دلبرانعاشق صاحب  پايان و آبش گوهر استحسن درياييست بي
ــن بيــت صــورت  ــه  ،درســت اســت» آنــش«در اي ــزد » آن«. »آبــش«ن در ن

شناسـانه كـه فراتـر    سـت زيبـايي  ا اعراني چـون سـلمان و حـافظ، مفهـومي    شـ 
ــت از زيبايي ــاهراس ــاي ظ ــا، ( يه ــاتموالن ــفيعي، ص غزلي ــز435، ش  ←؛ ني
 جمــع نيســت و ةدر پايــان لخــت دوم، نشــان» آن«نيــز،  ).»آن«دهخــدا، ذيــل 

سـت  ا گويـد كـه زيبـايي دريـايي    شـاعر مـي  . نگاشـته شـود  مد بايد با  الف آن
ــوهرش   ــه گ ــاحب » آن«ك ــق ص ــت و عاش ــز، آن اس ــر ني ــام ( نظ ــا ايه را ) ب

  :خواهد مي
  نظر دارد مراد از دلبر آنعاشق صاحب  آنش گوهر استونپاياحسن درياييست بي

ساوجي، ش  ←( شوددر يكي از دستنويسها ديده مي صورت درست بيت
  ).332، ص 2589

  
  :386 ص

  سررشتة اين كار ز ويرانه طلب كن  ترك غم و شادي جهان غايت عقل است
جايگزين آن  يدبا» ديوانه«. جا به كار رفته استدر اين بيت ناب »ويرانه« ةواژ
» عقل«تقابل اين واژه با مفهوم . )پ372 ، برگ2588ساوجي، ش  ←( شود

 ةقافي» ويرانه«ست كه اگفتني . نياز به توضيح ندارد و معناي بيت روشن است
  :دو بيت پس از اين بيت است

  گنجيست نهان گشته ز ويرانه طلب كن  سرّ سخن عشق تو در سينة سلمان
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، ، اوستاكلياتساوجي،  ←( توان ديدست را ميرش ددر چاپ اوستا نيز نويس
  ).387ص 

  
  :395 ص
  وگر از جور فراقش بگريزم پاك او  ه بگيرم كو دسترش دامن از اين غصاگ
گويد كه براي گريز شاعر با پرسشي انكاري مي. است» پا كو« ةگشت» پاك او«

؛ از »اك...«ه ست و قافيا» او«از ستم فراق يار پا كجاست؟ در اين شعر، رديف 
ص ، المعجمرازي،  ←( معمول ةهمين رو، مصحح به غلط افتاده و ناآگاه از قافي

 ي فراوان ديگري هم دارد، صورتها ، كه در شعر سلمان نمونه)261ـ260
  ).ر380، برگ 2588ساوجي، ش  ←( نادرست كنوني را پديد آورده است

  
  :407 ص

 صبا فداي تو بادم برو كه نيك بجستي  خنك باد صبا كه ز زلفش، خالص يافت نفسي
كه مصحح كاري  قافيه بايد گفت ةباردر . نخست نه وزن دارد نه قافيه لخت

را داشته، آن » بجستي«كه در دستنويس ب نويسش  با آن: آور كرده استشگفت
 .نادانسته برگزيده است يرا به دليل» نفسي«است و نويسش  را نادرست پنداشته

كه با ) به چاالكي( »به چستي«الخط كهن چيزي نيست جز سمدر ر» بجستي«
نخست  لخت شدن درو براي قافيه  كندبرقرار مي نيز يدوم، جناسلخت  ةقافي

كه  نخستين لختبا نويسش دستنويس ب بخشي از وزن . ترين واژه است مناسب
براي درست شدن كل وزن . درست خواهد شد ،تباه شده است» نفسي« ةبا واژ
است كه حشو » باد« ةبيهود ة، تغيير ديگري هم بايد داد و آن حذف واژلختاين 

خنك صبا كه ز  :نخست بيت لختاينك . حشو سلمانست در زبان بياآشكاري 
، كليات؛ ساوجي، 516، ص 7420ساوجي، ش ( زلفش خالص يافت بچستي

  ).410، ص اوستا
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  :407ص 
  كردي و دردي به مردمان ننشستيتو لطف  به نور ديده سزاوار آنكه روي تو بيند

. كنوني معناي درستي ندارد است و با شكلشده  ريختگيهم بهاين بيت نيز دچار 
  :چنين آمده است) 440، ص 994ساوجي، ش (در دستنويس ب 

  تو لطف كردي و بر وي بمردمي ننشستي  بنور ديده سزاوار آنك جاي تو باشد
بر «به جاي » در وي«دارد، با تفاوت  دستنويس كهن ديگري هم اين نويسش را

به » بنور«صورت درست بيت با تبديلِ ). 517، ص 7420ساوجي، ش  ←( »وي
  :چنين بايد باشد» بنشستي«به » ننشستي«و » نبود«

 تو لطف كردي و در مي به مردمي بنشستي  نبود ديده سزاوار آن كه جاي تو باشد
ساوجي، كليات، (شود  يز ديده ميلخت نخست به همين صورت در چاپ اوستا ن

  ).410اوستا، ص 
پي به  ليو ،بدلها آوردهمصحح بخشي از صورت درست لخت دوم را در نسخه

  .درستي آن نبرده است
  
  :413ص

  دانيتو در آسايشي تيمار بيماري چه مي  دانيتو در خواب خوشي احوال بيماران چه مي
» بيماران«جايگزين » بيداران«ت، در لخت نخس اگر .اين بيت نيز قافيه ندارد

همچنين، در لخت دوم به جاي  .شودميدرست  مطلع ةمعني و قافيگردد، 
، كليات ساوجي، ←( كندبيت را درست مي ةقافي» بيماران«نويسش » بيماري«

شعر  ةيابيم كه قافي؛ اما با توجه به بيتهاي ديگر اين غزل، درمي)401 ، صاوستا
هاي اين شعر در دستنويس ناهماهنگي در قافيه. »آران...«است نه » آري...«

، »تاري«هايي چون بيتهاي ديگر با قافيه. شودديده مي) تنها در مطلع( الف نيز
  :دهندنويسش درست را به ما نشان مي» هشياري«و » غمخواري«
  داني تو در آسايشي تيمار بيماري چه مي  دانيدر خواب خوشي احوال بيداري چه ميتو 
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  :474ص
  طوطيان را خالقيتي است عظيم  خود نشستن چو زاغ بر مردار

در معنا نيز بسيار شگفت  در بيت باال، افزون بر به هم زدن وزن،» خالقيت« ةواژ
، رسواييمعناي  بهاست » خالقت«آنچه بايد جايگزينش شود . نمايدميو ناساز 

 :1388 رواقي ←( روزگارِ سلمان كاربرد داشته است كه در متنهاي هم
  6).232ـ218

  
  :537ص

 با يار بگو و هرچه بادا بادا  با باد دلم گفت كه بادا بادا
 شب با غم و رنج روز بادا بادا  كان كس كه مرا ز صحبتت كرد جدا

آورد كــه مــيگــذاري نادرســت در لخــت پايــاني ايــن پنــدار را پديــد  فاصــله
 »بـاد «يكـم دو بـار بـه     در لخـت . اين لخت تكـراري و نادرسـت اسـت    ةقافي

، در لخــت دوم دو بــار صــورت دعــايي فعــل )بــادا بــادا( خطــاب شــده اســت
» بـا « ةو در لخـت پايـاني حـرف اضـاف    ) بـادا بـادا  ( به كار رفتـه اسـت  » بود«

» بـادا «كـه بـه معنـاي بيمـاري اسـت در كنـار فعـل        » دا« تازيِ ةبه همراه واژ
ـ  ). بـا دا بـادا  ( به كار رفته است ي خواسـته اسـت كـه كسـي در     شـاعر در نفرين

بنـابر ايـن صـورت درسـت بيـت دوم      . شب با رنج و در روز با بيمـاري باشـد  
  :چنين خواهد بود

  روز با دا باداشب با غم و رنج   كان كس كه مرا ز صحبتت كرد جدا
  
  :544ص

  وي آيتي از صنع تو در شأن عسل  اي از لطف تو در بارة نحل اي شمه
نهاده شده و ايهام تناسب » شان«ست كه بر الف ا نابجايي ةسخن بر سر همز

» شأن«به همين صورت در معناي » شان« ةواژ. زيباي بيت را از ميان برده است
  :سلمان در غزلي گويد. بارها به كار رفته و تلفظ رايجي بوده است
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  وي آيت نوآمده در شان كيستي  بستان كيستياي ميوة رسيده ز
   400، وفايي، صكليات، ساوجي

معناي ديگري هم » شان«نكته اينجاست كه . آمده است» شأن«غلط، به ،اينجا هم
را كه بـه كـار   » شان« ةسلمان واژ. »كندوي زنبور«دارد و آن چيزي نيست جز 

  :برد اغلب به هر دو معني توجه داردمي
  انگبين را كĤيت شيريني اندر شان اوست  با لبان شكّرينش نيست چندان لذتي

  56ص ،همان 
  الجرم نص شفا آمده در شان عسل  قلمتخورده زنبور عسل فضلة رشح

   136، ص همان
  .آمده است» شأن«نادرست  به به معني كندو،» شان«كلمة يت كه در اين ب شگفت آن

  
  :548ص 

 در دست مغان دلربا افتاده  ديدم صنمي مست و خراب افتاده
  قدح دست به دست افتاده وانگه چو  از مي چو صراحي شده افغان حيران

اين رباعي چندان روي داده كه تنها لخت چهارم از تصحيح در  لغزش
در نگاه نخست روشن است كه . دستخوردگي و گشتگي در امان مانده است

» دست«و » دلربا«، »خراب«ي ها واژهمتأسفانه . رباعي پيش رو قافيه ندارد
را در » خراب«و » مست«گر جاي ا !قافيه شدن، شرايط كافي را ندارندبراي هم

در لخت پاياني » دست«ت يكم با در لخ» مست«لخت نخست عوض كنيم، 
بدلهاي اين سروده، با نگاهي به نسخه. لخت دوم ةماند قافيمي. گرددقافيه مي هم
. كنددر دستنويس كهن ب مشكل را چاره مي» پرستمي«بينيم كه نويسش مي

ترجيح » پرستمي«را بر » دلربا«ا چه پنداري پديد نيست كه مصحح چگونه و ب
معني مناسبي » افغان حيران«لخت سوم هم بايد بگوييم كه  ةبار در. داده است

كه » خيزان افتان«نويسشي كه بايد جايگزين آن شود چيزي نيست جز . ندارد
  :آوريماكنون صورت درست رباعي را مي. دچار بدخواني شده است
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 پرست افتادهدر دست مغان مي  افتادهديدم صنمي خراب و مست
 دست افتاده به وانگه چو قدح دست  خيزاناز مي چو صراحي شده افتان

  682، ص 2587ساوجي، ش  
  

  :549 ص
  گردانيرود چو باز ميخوش مي  خوانندشچشم سيهت كه شوخ مي

» چشم«در دومين لخت، هم وزن را بر هم زده است و هم با » رودمي« ةواژ
نويسش . هنري سروده را از ميان برده است ةهماهنگي ندارد و هم معناي دوگان

را اگر » شوخ« ةخواهد بگويد كه واژمي ،شاعر، نهفته. است» گرددمي«درست 
را » شوخ«آيد و به سخن ديگر، اگر به دست مي» خوش« ةوارونه كني واژ

صورت . است» قلب« ةيِ آرايپارس »بازگرداندن«. گرددمي» خوش«بازگرداني 
كه مصحح  شگفت آن ».گردانيگردد چو باز ميخوش مي« :چنين استدرست 

كه صورت درست لخت چهارم رباعي مورد نظر در آن هم  548به رباعي ص 
  .است درست نكردهو رباعي را بر اساس آن  ننگريستههيچ  شود، ديده مي

  
  :750ص 

 د و گفت نرمكلبم بر لب نها  در آن روز وداع آن ماه خوبان
 هذا فراق بيني و بينك  ز روي حسرت او با من همي گفت

به كار رفته » گفت«در لخت دوم فعل . پاشيده استبسيار ازهمنويسش كنوني 
به » گفت«نيامده و باز فعل  »ماه خوبان« ةشدگفته ةاما در لخت سوم جمل ؛است

با ديگر كهف،  ةسور 78 ةست از آيا كه بخشيوزن لخت چهارم . كار رفته است
نويسش لخت نخست در . لن فعولنلن فعولن فعفع: لختها متفاوت است

ريخته است و وزن  هم نيز به) ر222، برگ 2588ساوجي، ( دستنويس الف
   ».در آن روز وداع يار گرامي« :درستي ندارد

ست كه در ا اي قطعه ةخوردصورت دست ست كه دو بيت مورد بحث،اگفتني 
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گاه شاعر در اين منظومه، گاه. آمده است جمشيد و خورشيدتان ميان داس
گنجانده  ،هايي در قالبها و وزنهاي مختلف، به تناسب پيشامدهاي داستانسروده
مفاعيلن ( منظومهاند كه وزن اين قطعه بايد با وزن  گمان كرده كاتبان. است

چنين  اند و روي در آن دست برده از همينيكي باشد، ) مفاعيلن فعولن
قطعه را در  ةنخوردنگارنده نويسش دست. اند هايي را سبب گشتهريختگي هم به

  :دهدبه دست ميآن را اكنون  و ه استيافت يدستنويس
 لب بر لب من بنهاد نرمك  روز وداع آن جان گرامي

 هذا فراق بيني و بينك  گفتاز روي حسرت با من همي
   پرـ 234، برگ 2589ساوجي، ش

هم آمده است با اين تفاوت كه لخت دومش  ترين دستنويسكهننويسش در اين 
وزن قطعه،  ).845، ص2587ش ساوجي،( لب بر لب من نهاد نرمك: چنين است
  .لن فعولن استلن فعولن فعلخت تازي گفته شد، فع ةبار چنان كه در

  
  متن لغزشهاي وزني .چهار

ــز از دراز   ــراي پرهي ــون ب ــي  آوردن اكن ــخن، ب ــيچ س ــورت   ه ــيحي ص توض
 آشـكارا لغـزش  در تصـحيح آنهـا   دهـيم كـه   مـي ايي را بـه دسـت   نادرست بيته

بـا   درسـت نـا در اين بررسـي جايگـاه لغـزش در بيتهـاي      .رخ داده استوزني 
هـر كـدام آمـده     درسـت پـس از هـر بيـت، صـورت     شـده و  برجسته  سياهقلم 
رخـي از  بـه ب ناگفته نماند كـه اينجـا نيـز، همچـون بخـش پيشـين، تنهـا        . است

  :پردازيمبيتها مي
  
  :9 ص

  السما شقّتلو دكّت الجبال، او   پذيراين آن اساس نيست كه گردد خلل
، ص 7420ش ؛286، ص 2587ش  ساوجي،( انشقّت السما ٧الجبال او بستلو 

  .)16ص ،ديوان، جبلي ← ؛ نيز385
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  :20ص 
  به رونمادر وجه او نهيم دل و جان  به ماشبي بنمايدآن ماه، رو اگر
، ص 994ش ؛158، ص 2587ساوجي، ش ( اگر بنمايد شبي به ما آن ماه، روي

126(.  
  :37ص 
  كمينه بندة شاه از ركاب شاه جداست  اختيار قرب دو ماه[ ]ارادت و كه بي

 ←ر؛ نيز66برگ ،2588 ساوجي، ش( اختيار قرب دو ماه  بي كه بي ارادت و
  ).45، ص ، اوستاكلياتساوجي، 

  :41ص 
  ور استبه غير از آن كه از انوار ديده بهره  آفتاب چيست خبرخاصيتتو را ز 

  ).57، ص ، اوستاكلياتساوجي، ( تو را ز خاصيت آفتاب چيست خبر
  :84ص

  هر روز فتح عرصة ملكي دگر كند  چنان كه او[ ]بادا ز قدر رايت
  ).پ211، برگ 2588ساوجي، ش( 8بادا ز قدر رايت رايت چنان كه سر

  :91ص 
  صد بار بيش مرا بوسه بر زبان دهد  روح ظهير اگر شنود اين قصيده را
  ).ر41 برگ ،2588ساوجي، ش( صد بار بيش بوسه مرا بر زبان دهد

  :121ص 
 به اتفاق خاليق به ياري خلّاق  رجب[ ]كه سال هفتصد و پنجاه و هفت

؛ 321ص ، 2587ساوجي، ش ( كه سال هفصد و پنجاه و هفت ماه رجب
  .)276، ص994ش

  :159ص 
  وگر مجال نباشد يكي از آن برسان  ز من به گوش بگوشرسيدستهزار قصه

  ).59، ص994ش( هزار قصه رسيدت ز من به گوش بگوش
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  :161ص 
  مناقب گهر ما به دشمنان برسان  زبان را چو آب كن جاري[ ]به تيغ گو

 .)61، ص994ش( به تيغ گو كه زبان را چو آب كن جاري
  :169ص 

  ام چو لعل بدخشي دل از وطنبركنده  نافة چيني ز اهل خويشچونام  ببريده
  ).198، ص ، اوستاكليات ساوجي،( چيني ز اهل خويش ةام چو ناف ببريده

  :190ص 
  ده ز دادگر يابي يكجزاي آن به   ببخش مال و نترس از كمي كه هرچه دهي
 جزاي آن به يكي ده ز دادگر يابي  ببخش مال و مترس از كمي كه هرچه دهي

  ر14برگ   ،2588ساوجي، ش
  :203ص 

  گشته به دود عذاب رويبادا سياه  دودة تو راسيه كارخصم سپيد
 ، ص7420ش؛ 251، ص 2587ش  ساوجي،( تو را ةدود سيه خصم سپيدكارِ

414.(  
  :209 ص

 دل و تار وزين چو چشم سياه تو تنگ شد  شد نزار تنم[ ]وزان چو موي ميان
  .)پ392 ، برگ2588 ش ساوجي،( وزان چو موي ميان تو شد نزار تنم

  :217 ص
  جناب خواجه گذار پاي مگر كه كرد به خاك  تشبهي ست هواي نسيم را به عبير

  ).ر396برگ  ،2588شساوجي، ( مگر كه كرد به خاك جناب خواجه گذار
  : 224ص
  به تو رغبت نباشد عجب باشد اگرمرا 

 ← فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن= ( به تو رغبت نباشد عجب باشدمرا گر 
  ).پ397، برگ 2588ش ساوجي،
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  :237ص 
 دگر به چشم نديديم خواب راچشمزان  تو ديديم تا به خواب[ ]يك شب خيال

  دگر به چشم نديديم خواب راشبزان  يك شب خيال زلف تو ديديم تا به خواب
 .)464شمارش دوباره از يك، پس از ص با 219 ، ص7420ساوجي، ش(

  :263ص 
  شكل صنوبر گرفته است [ ]زان روي  دل با خيال قد تو بررست در ازل
؛ 390، ص 994 ساوجي، ش( بر گرفته استزان روي راست شكل صنو

  ).263، ص ، اوستاكلياتساوجي، 
  :271ص 

  شد پابستآمد به دام و خويشبه پاي  ات پيوستز من بريد و به زلف بريده
  ).396، ص 994 ساوجي، ش( بستبه پاي خويشتن آمد به دام و شد پا

  :293ص 
  گرددحالم از عشق تو هر روز بتر مي  گرددچهره به خون مژه تر مي [ ] دمهر 

ر؛ 351رگ ، ب2588ساوجي، ش( گرددهر دمم چهره به خون مژه تر مي
  ).303، ص ، اوستاكلياتساوجي، 

  :298ص 
  به گوش يار برد [ ]كه نالة سحر   خواهمخيز ميروي صبحچو باد راه

ر؛ ساوجي، 345 ، برگ2588 اوجي، شس( يار برد سحر من به گوش ةكه نال
  ).293، ص ، اوستاكليات

  :299ص 
  در آن هوس كه ز دست من اختيار برد  جهانيان و جهانهمهتو اختيار مني از

ر؛ ساوجي، 345 ، برگ2588 ش ساوجي،( تو اختيار مني از جهانيان و جهان
  ).293، ص ، اوستاكليات

  :299ص 
  دمي ز كار برد دارد ودمي به كار   پرستان رابيار ساقي از آن مي كه مي
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  .)294، ص، اوستاكلياتساوجي، ( 9دمي به كار درآرد دمي ز كار برد
  :311ص 

  دصفاي مهر تو تابنده از جبين باش  صبحدمچو سر ز خاك برآرم هنوز چون
پ؛ 333، برگ 2588 ساوجي، ش( چو سر ز خاك برآرم هنوز چون صبحم

  ).313، ص ، اوستاكلياتساوجي، 
  :314ص

  حشر داوري باشد بهبترس از آن كه   بيا ببخش بر احوال زاري سلمان
؛ پ234، برگ 2588 ساوجي، ش( كه گه حشر داوري باشدبترس از آن

  .)297، ص ، اوستاكلياتساوجي، 
  :325ص 
 كشندناتوانان را به بازوي توانا مي  [ ]ه بودم دركشم دامن ز خوبان، ليكگفت

با  342، ص 7420ساوجي، ش ( گفته بودم دركشم دامن ز خوبان ليك باز
  ).308، ص ، اوستاكليات؛ ساوجي، 464از يك پس از ص دوباره شمارش 

  :350ص 
  خو ببرسلمان جفاي آن صنم تنگ  جور دوستتنگ،خو كرده است بر دل

ر؛ 298، برگ 2589ساوجي، ش ( ر دوستخو كرده است بر دل تنگ تو جو
  ).350، ص ، اوستاكلياتساوجي، 

  :359ص 
  دلم خوش است كه خواهد نواخت فردايش  امروز رنجه داشت چه غمكهدل مرا 

ــم   ــه غ ــه داشــت چ ــروز رنج ــر ام ــرا اگ ــاوجي، ش( دل م ــرگ 2588 س ، ب
  ).پ358
  :375ص 

  يا كه سر چيست كه در پاي عزيزش فكنم  ار ره جانان سازمكه نث[ ] جان چه
  ).456 ، ص994 ساوجي، ش( جان چه ارزد كه نثار ره جانان سازم
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  :376ص 
  بينمرسم در وي خيال يار ميبه آب ار مي  [ ]وزد بر من نسيم دوستز باد ار مي

 ؛406، ص 994ساوجي، ش( يابموزد بر من نسيم دوست ميز باد ار مي
  ).368، ص ، اوستاكلياتساوجي، 

  :381ص 
  نتوان نهادن دل بر آن[ ] عارضي عشق است   هر كه را مقصود حسن عارض است از دلبران

، ص ، اوستاكلياتساوجي، ( 10ست آن نتوان نهادن دل بر آني عارضي عشق
389.(  
  :417ص 

  بشوي [ ]خون روي بنماي و رخ گل را به   گلرخا برخيز و بنشان سرو را بر طرف جوي
  .)ر374، برگ 2588 ساوجي، ش( روي بنماي و رخ گل را به خون دل بشوي

  :446ص
  بقاي عمر تو خواهم كه دائما باشد  ترقصه كوته اوليكنمنميدراز 

  .)ر240، برگ 2588 ساوجي، ش( ترم قصه كوته اوليشنكدراز مي
  :756ص 

  اين راه سپردين به صبح و شام چو  بودي اي ماهچوكزين رنج شدن
  به صبح و شام چون پيمودي اين راه  كزين رنج شدن چون بودي اي ماه

  582ص، 2587ش ساوجي،  
  :770ص 

  سپيدي گشت پيدا در سياهي  شب عيش مالهيرسدبه پايان 
  .)پ251، برگ 2588 ساوجي، ش( به پايان شد شب عيش مالهي
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  .]تابي[، تهران تتبع و انتقاد احوال و آثار سلمان ساوجي رشيدياسمي، غالمرضا،
  .، تهرانفرجمشيد كيان كوشش هب ،2 نامهمزدك، »دو واژه« ،1388رواقي، علي، 

 .]تابي[ ،، تهراناوستامهرداد با مقدمه و تصحيح  كليات سلمان ساوجي، ساوجي، سلمان،
  .1389، مقدمه و تصحيح عباسعلي وفايي، تهران با ،كليات سلمان ساوجي ،ـــــــــ
جلس م ةكتابخان ،)نهمة سد ةميان( 2588ش ، دستنويس ديوان سلمان ساوجي ،ـــــــــ
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  .شوراي اسالمي
 ةكتابخان، )نهم ةثلث نخست سد( 7420دستنويس ش  ،ديوان سلمان ساوجي ،ـــــــــ

  .مجلس شوراي اسالمي
مجلس  ةكتابخان ،)ق 798 ةنگاشت( ،994دستنويس ش  ،ديوان سلمان ساوجي ،ـــــــــ

  .شوراي اسالمي
 ،)سدة دهماوايل و  نهم ةاواخر سد( 2589دستنويس ش  ،ديوان سلمان ساوجي ،ــــــــــ
  .مجلس شوراي اسالمي ةكتابخان
مجلس  ةكتابخان ،)ق 794 ةنگاشت( 2587، دستنويس ش ديوان سلمان ساوجي ،ــــــــــ

  .شوراي اسالمي
مجلس  ة، كتابخان)دوازدهم ةسد(T-141، دستنويس شديوان سلمان ساوجي ،ــــــــــ

  .شوراي اسالمي
، به كوشش مدرس بن آدم سنايي غزنوي المجد مجدودديوان حكيم ابوسنايي غزنوي، 

  .1362رضوي، تهران، 
  .، تهران3جلد ، بخش دوم از تاريخ ادبيات در ايران ،1380اهللا،  صفا، ذبيح

  .1342، ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانديوان عنصري ،عنصري بلخي، حسن
ر ديوان ناصرخسرو به شناخت صورتهاي آوايي خاص د« ،1387اي، وحيد، عيدگاه طرقبه

  .1387 زمستان، 188ش ، ادبيات دانشگاه تهران ةدانشكد ةمجل، »كمك قافيه
  .تهران هاي خطي،پردازي و تصحيح انتقادي نسخهتاريخ نسخه ،1380مايل هروي، نجيب، 

، مقدمه، گزينش و تفسير محمدرضا غزليات شمس تبريزالدين محمد بلخي،  موالنا جالل
 .1387ران، شفيعي كدكني، ته
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ــذلك. هــو موجــود ــة تحــاول اســتخراج هــذه الحواشــي و   ل فــي هــذه المقال
مقارنتهــا مــع مــا  الــدين عبــدالرزاق و التعليقــات مــن مخطوطــة ديــوان جمــال
   .موجود في الديوان المطبوع لهذا الشاعر

  
  الغزوات

 ةحملهل هي منظومة شعرية مستقلة أو تكملة لـ 
  ؟حيدري

 عليرضا عبداللهي كچوسنگي

ها أنشـ أ، الشـعرية » غـزوات «تحاول هذه المقالة أن تسلط الضوء علـي منظومـة   
و مما يجدد ذكره . أبوطالب الفندرسكي، الشاعر و العالم في العصر الصفويالميرزا 

أن هذه المنظومة تعد عمالً مستقالً بحد ذاته، إال أن جميع مصـادر تـاريخ األدب   
و تهدي المقالة إلي . تأليف باذل المشهدي حملة حيدريالفارسي تعدها تكملة لـ 

  .بيان األدلة علي استقاللها و عدم صحة تكملتها
  

  دراسة النقدية ألشعار سلمان الساوجي
  اي وحيد عيدگاه طرقبه

ان تحقيق قصائد سـلمان السـاوجي يعـد عمـالً شـاقاً قـام بـه لحـد اآلن عـدد          
مجموعــة هــذا مــا الشــك فيــه أن إعــداد نــص انتقــادي لمو . مــن المحققــين

ــوع    ــر يضــاعف مــن هــذه الصــعوبة بســبب حجــم العمــل، و تن الشــاعر الكبي
عتبـار  و مـع كـل هـذا فـإذا كـان التحقيـق يأخـذ بنظـر اال        . أشكاله و متطلباتـه 

يمتلـك كـل مسـتلزمات هـذا     صول العلمية، و كـان المحقـق و الباحـث    أجميع 
ون مجــاالً تــرك أثــراً ســلبياً، و يمكــن أن تكــتهــذه الصــعوبة ال نّالعمــل، فــإ

ــه إل ــة و قدرات ــق الفني ــات المحق ــار إمكان ــن . ظه ــاهد أن و م المؤســف أن نش
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 تــهبتســويق طبع» ســخن«نشــر الســلمان الســاوجي التــي قامــت دار مجموعــة
لك إاليهـا نقـاط   سـ سـواق، ليسـت بالمسـتوي المطلـوب حيـث ت     الثانية إلي األ
غيـر  بيـات  ألل الصـحيحة  و تحـاول المقالـة الوصـول إلـي الصـيغ     . ضعف عديدة

المحقـق المختلفـة    تالصحيحة في هذه الطبعـة، كمـا تحـاول اإلشـارة إلـي زال     
  .في هذا العمل

  
  المثنوي

  هل هو قالب شعري فارسي أم عربي؟
  باقر قرباني زرين

ــد  ــوي«يع ــي، و   » المثن ــي األدب الفارس ــتعمال ف ــرة االس ــكال الكثي ــن األش م
المـزدوج   نّفـإ أخـري   ، و مـن جهـة  بخاصة في القصص الطويلة، هذا من جهـة 

فهــل إن المثنــوي قــد . خــر بتــاريخ قــديم فــي األدب العربــيحظــي هــو اآلي
ــون ــه؟ و  أبدعــه االيراني ــدالً عن ــذين اســتعملوا لفــظ المــزدوج ب ، أو العــرب ال

تهدف المقالـة إلـي اإلجابـة عـن هـذا السـؤال و ذلـك باالسـتفادة مـن أقـدم           
  .المزدوجات العربية و المثنويات الفارسية

  
  :بنظرة إلي كتا

  درس حافظ الشيرازي
  مسعود معتمدي

ــرغم مــن وجــود شــروح متعــدد  لغزليــات حــافظ الشــيرازي، إال أن  ةعلــي ال
لـم يسـتطع أي شـرح    الحاجة إلي شـرح جـامع مـانع التـزال موجـودة، حيـث       

وقـد ظهـر فـي السـنوات األخيـره      . من الشروح الموجودة أن يمـأل هـذا الفـراغ   
للــدكتور محمــد اســتعالمي، مــن منشــورات  درس حــافظشــرح تحــت عنــوان 
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