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 سلمان ساوجی جمشید و خورشیدنقدي بر تصحیح عباسعلی وفایی از 

 
 پوراصغر هادي

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
دار و دشوار دواوین شاعران تصحیح دیوان، یا به بیان بهتر اشعار سلمان ساوجی، که از تصحیحات حرف و حدیث

، 1361اي از پژوهشگران از قبیل منصور مشفق، با مقدمۀ تقی تفضلی به سال پارسی گوي است، تا کنون توسط عده
انجام پذیرفته است. آخرین  1371به کوشش احمد کرمی در سال مهرداد اوستا با مقدمه رشید یاسمی، ابوالقاسم حالت 

رغم اینکه توسط انتشارات سخن به بازار کتاب عرضه شده است. علی 1389تصحیح  آن توسط عباسعلی وفایی در سال 
 هاي، اشکالمصحح محترم معتقد است که نسخ خطی قدیمی دیوان سلمان را دیده و بهترین متن را ارائه داده است

خورد. در این مقاله ها، ایرادهاي چاپی و ... به چشم میقولداري در ذکر نقلهاي تصحیح، امانتاساسی در زمینه
ایرادهاي نسخۀ تصحیحی عباسعلی وفایی صرفاً در بخش منظومۀ جمشید و خورشید در ذیل این عناوین اصلی بررسی 

هاي نادرست ج) اشتباهات تایپی د) ابیات نامفهوم. شکل افیهاند: الف) ابیات داراي وزن ناقص ب) ابیات داراي قشده
هایی که مورد توجه قرار نگرفته، با برخی اصالحات دیگر آمده است. بر این صحیح ابیات، با استفاده از نسخه بدل

وسط مطالب باید افزود که در این تصحیح، اگر اندکی چاشنی ذوق ادبی و دقّت به اوزان عروضی و معانی ابیات ت
شد، حداقل از ارائۀ نزدیک به صد بیت مغلوط به خوانندگان شعر دوست، آن مصحح محترم در امر تصحیح دخیل می

 شد.هم فقط در بخش منظومۀ جمشید و خورشید پرهیز و برکیفیت کار تصحیح نیز افزوده می
 کلیات سلمان ساوجی، جمشید و خورشید، اشتباهات تصحیح واژگان کلیدي:

 
 مقدمه 

سـلمان  « نویسـد:   می        اش هاي سخنوري و هنر بیان سلمان ساوجی که شاعري چون جامی درباره دربارة شیوه
و ) 146:1379(جـامی، »  ساوجی شاعري فصیح و بلیغ است و در سالمت عبارات و دقّت اشارات بی نظیر افتـاده اسـت.  

او در همه این انـواع اسـتاد   «گوید: ه دست یافته است و میاستاد ذبیح اهللا صفا او را در انواع قوالب شعري، شاعري چیر
) 1011  ، 3ج  : 1366(صـفا، » چنانکه ناقدان سخن و سخنوران عهد او وبعد از او بدین حقیقت اقرار داشـتند   مسلم بود، 

و شـعر   خواهد تا هنرمندیهاي طرفه و زیباي این شـاعر توانمنـد را هرچـه بهتـر و بیشـتر بـه اهـل ذوق        مجالی فراخ می
هاي دیوان وي در نسخ دیوان حافظ، یکی از آشکارترین مـوارد توانـایی و   اما ورود برخی از ابیات و گاه غزل  شناساند، 

ها در نسخ دیوان حافظ جاخوش کرده بودند کـه ایـن   هایش مدتهنر شاعري سلمان ساوجی است که ابیات و گاه غزل
  شده اند.  ن نکته سنج به مرور زمان مشخص و از دیوان خواجه جدا ها به همت پژوهشگران و مصححاابیات و غزل
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هاي لفظی و معنوي در آن به  هاي شعر پارسی است که ریزه کاري از آنجا که شعر سلمان از ظریف ترین گونه 

ریـزه  مصحح از نظر دسـتوري، اوزان عروضـی و     باید در تصحیح دیوان و کلیات چنین شاعري،  وفور نمایان است، می
تسلط و شناخت قابل مالحظه اي داشته باشد تا تصحیحی نزدیک به متن اصلی و قابل قبول   هاي شعري شاعران،  کاري

آن مقـدار ذوق ادبـی و تسـلط بـه       به خوانندگان و طالبان شعر چنین شاعري ارائه دهد که متاسفانه برخالف این منوال، 
در آخرین تصحیح از دیوان سلمان ساوجی که ویراست دوم آن توسط اوزان عروضی و دقّت در ظرایف لفظی و معنوي 

به هیچ وجه دیـده نمـی شـود و      و به همت و قلم دکتر عباسعلی وفایی به چاپ رسیده،  1389در سال  انتشارات سخن 
اوشگران در امـر  ارائۀ کامل اشعار و ایجاد اعتماد و اطمینان به ک«   نویسد:  خود این تصحیح که مصحح در مقدمه اش می

) و در صـفحه تقـدیر و تشـکر نیـز     2:1380(وفـایی، »  از ویژگیهاي این تصحیح اسـت.    صحت انتساب اشعار به شاعر، 
اینک بار دیگر توفیق حاصل شد که دیوان اشعار این شاعر نامی بازنگري و اصالحات اساسی تصـحیح در  «   نویسد:  می

این دیوان با این تصحیح و   ) ولی علی رغم این گفتۀ مصحح محترم، 42(همان:» ... خداوند را شاکرم آن صورت گیرد و. 
 برد. بازنگري پر است از انواع اشتباهات تصحیحی تا حدي که ارزش شعري سلمان را هم زیر سئوال می

دکتـر   با مقدمه» مشفق«هرچند، مصحح محترم در همان مقدمه اشاره اي گذرا به چاپهاي قبلی این دیوان توسط 
ها وارد دانسته اسـت و نسـخۀ    تقی تفضلی و مهرداد اوستا و ابوالقاسم حالت کرده و ایرادهایی به هر کدام از آن تصحیح

در کتابخانۀ مرکـزي دانشـگاه    178که فیلم آن به شماره  844) را با تاریخ کتابت 1/4190متعلق به کتابخانۀ نور عثمانیه (
نسخه   ۀ کامل عیار و اساس کار خویش قرار داده است و بنا به اظهاراتش در مقدمه، به عنوان نسخ  تهران موجود است، 

ولی با مطالعه متن تصحیحی ایشان و   را در ذیل صفحات آورده و ذوق شخصی را در تصحیح دخیل نکرده است،  ها بدل
را آقاي وحید عیدگاه  ها بخشی از آن با دقّت در نسخه بدلهایی که در ذیل صفحات آورده و با وجود اغالط بسیار زیاد که

آینۀ میراث بـا ارائـه اشـتباهات فـاحش ایـن       49اما محدود و موردي طی مقاله اي در شمارة   اي به نحو مطلوب، طُرقبه
اشـتباه در انتسـاب ابیـات شـاعران بـه        عدم ارائه ارجاعات صحیح،   در مقدمه،  ها عدم رعایت نقل قول تصحیح از لحاظ 

به مصحح محترم گوشزد کرده است،   و عدم رویت چندین نسخۀ خطی دیگر،  ها دم مراجعه مستقیم به دواوین آنخاطر ع
 130انتظار چنـدانی نبایـد داشـت از مصـححی کـه      «   و در مورد سهل انگاریهاي موجود در این تصحیح نوشته است:   

ات سـلمان را از قلـم انداختـه (از جملـ      ر203-ر182-ر120،بـرگ  2588ش ه سـاوجی،  صفحه از دست نویسهاي کلیـ-
) ولـیکن  151:1390(عیـدگاه طرقبـه اي،   پ) و متن چاپی را دچار کاستی اي چنین بزرگ کرده است. 220-ر219پ،204

ایشان به خاطر تنگی مجال مقاله فرصت ورود کامل و تمام عیار به منظومۀ جمشید و خورشید را نداشته و یا بـه خـاطر   
ه و عـدم    نیازي به آن ندیده استو پس از بیان سستی  د در تصحیح آقاي وفایی، کثرت اشتباهات موجو هاي فاحش مقدمـ

امانتداري مصحح محترم در نقل قول از تاریخ ادبیات صفا و مقدمۀ رشید یاسمی که مستندات آن را در آن مقاله به خوبی 
در «نسخۀ تصحیح شده آقاي وفایی رسیده اند که  به این نتیجۀ صحیح در خصوص  ذکر کرده اند و بسیاري موارد دیگر، 

و  هـا  چاپ دیوان سلمان هیچ یک از اصول تصحیح متن رعایت نشده است و دربارة روش چاپ باید گفـت کـه لغـزش   
ماند که مصحح محترم از عمد غلطهاي بسـیاري را وارد   شگفت آور و فراتر از هرگونه انتظاري است و بدان می ها کاستی
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) و با این اوصاف فرصت ورود به بررسی ناقدانۀ متن جمشید و خورشید را نیافته است کـه  150(همان:» شد.متن کرده با

  ما در این مقاله ضمن وارد دانستن انتقادات مقالۀ مذکور به تصحیح آقاي عباسـعلی وفـایی از دیـوان سـلمان سـاوجی،      
ا مطالعۀ بیت بیت این منظومه و دقّت به همان نسخه اشتباهات فاحش راه یافته در بخش منظومۀ جمشید و خورشید را ب

 دهیم.  بدلهایی که ایشان در پاورقی آورده اند، به صورت دسته بندي شده و در چهار محور نشان می
  نماید که در این مقالـه در هرکـدام از مـوارد چهارگانـه،      ذکر این نکته ضروري می  قبل از ورود به بیان موارد، 

یعنی ؛ نسـخه    نظر به همان شکل که در تصحیح عباسعلی وفایی به چاپ رسیده است با عالمت (ن)، نخست بیت مورد 
یعنی ؛ صـورت صـحیح و اصـالح شـده بـه همـراه توضـیحات          و سپس شکل صحیح بیت یا کلمات با عالمت (ص)، 

 شود. ارائه می  اجمالی، 
 

 الف ) اشتباهات تایپی
اگرچه کمتر تصحیح یا کتابی تـوان   راستگی آن از اغالط چاپی است، هاي یک تصحیح خوب، پییکی از ویژگی

لیکن هرچه دقّت مصحح در بازخوانی متن تایپ شده بیشتر باشد، بـه همـان     یافت که به کل عاري از غلط چاپی باشد، 
در منظومـۀ جمشـید و    کاري که در این تصحیح با توجه به مواردي کـه تنهـا    شود.  اندازه از میزان اغالط تایپی کاسته می

بیش از حد معمول است و نشان از نوعی سهل انگاري یا عدم دقّت مصحح به این مهم در کـار    شود،  خورشید دیده می
  تصحیح دارد و اینک موارد مذکور: 

  دیوان آمده است:  617در صفحۀ  -1
(ن) 

  

 اویــس  شـیح دعـاي دولـت امیــر   

 

 اویــس شــیخدعــاي دولــت امیــر    (ص)

  
  مصرع دوم بیت آخر چنین آمده است:  626صفحۀ در  -2

ــوشز  (ن) ــته  موغ ــته دس ــه دس  بنفش

 

ــولشز  (ص) ــته  مرغـ ــته دسـ ــه دسـ  بنفشـ

  
  آمده است:  642صفحۀ  -3

 دورانـــدیش بخـــرد نؤدیکـــانز  (ن)

 

ــانز  (ص) ــرد  نزدیکــ ــدیش بخــ  دورانــ

  
  آمده است:  647در صفحۀ  -4

 فـرو مانـد   خیرانملک در طلعتش  (ن)

 

ــتش  (ص) ــرانملــک در طلع ــد حی ــرو مان  ف

  
  آمده است:  663در صفحۀ  -5
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 ســـــر وشســـــتبهدلگفتاینجوانگویی (ن)

 

 سروشستبهدلگفتاینجوانگویی (ص)

 
  آمده است:  669در صفحۀ  -6

 بـود مـدهوش   بهر حیرتملک در  (ن)

 

ــک در  (ص) ــرت مل ــر حی ــدهوش  بح ــود م  ب

  
 مختل و ناقص کرده است.اشتباه تایپیحتّی وزن مصرع را نیز   ، 702در صفحه  -7

ــراب را  (ص) دیده اممجاوران دیار خراب را  (ن) ــار خـ ــاوران دیـ ــدممجـ  دیـ

  
  بیت اول رباعی سلمان ساوجی چنین درج شده است:  723در صفحه  -8

 امشب که شد آن ماه فلـک مهمـانم   (ن)

 

 از او بســــتانم داد خــــوشبنشــــینم و  

 
 امشب که شد آن ماه فلـک مهمـانم   (ص)

 

 از او بســـتانم داد خـــویشبنشـــینم و  

  
  آمده است:  731در صفحۀ  -9

ــاي افســر  (ن)  ملــک بنهــاد ســر در پ

 

ــر ســـرمبـــدو گفـــت اي   ــاي افسـ  جـ

 
ــاي افســر  (ص)  ملــک بنهــاد ســر در پ

 

ــت اي    ــدو گف ــن ب ــرِ م ــر  س ــاي افس  ج

  شود.  که در شکل (ص) مشکل وزن مصراع دوم هم حل می 
   مصراع اول چنین است: 739در صفحه  -10

 شـامی  چوگـانی بـاز  هزاران مرد  (ن)

 

ــرد   (ص) ــزاران م ــاز ه ــان ب ــامی چوگ  ش

  
  چنین است:  770مصراع آغازین بیت اول صفحۀ  -11

ــان  (ص) شب عیش مالهی رسدبه پایان  (ن) ــه پای ــدب ــی  ش ــیش ماله ــب ع  ش

 شود. که در این صورت هم مشکل اشتباه تایپی و هم مشکل وزن مصراع حل می 
 

 داراي قوافی ناقص هستندب) ابیاتی که 
  حتّـی در تصـحیحی کـه در آن،      ذکر این نکته در این مجال خالی از فایده نیست که در هـر نـوع تصـحیحی،    

شایسته و بایسته است کـه در مواجهـه بـا بیتـی کـه        آورد،  مصحح عین متن نسخۀ اساس را بی هیچ دخل و تصرفی می
و یـا در   هـا   یا از طریق رجوع به نسـخه بـدل    مند چون سلمان ساوجی است، آن هم از شاعري توان  داراي قافیۀ ناقص، 
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شکل   آن ایراد را رفع کند یا در زیرنویس و پاورقی با ذکر آن ایراد،   صورت عدم وجود نسخه بدل از طریق ذوق ادبی، 

بـه اینکـه مصـحح متوجـه      صحیح بیت را براي خواننده ارائه کند تا خواننده هم شکل صحیح بیت را مالحظه کند و هم
رسد  پی ببرد که در تصحیح آقاي وفایی از دیوان ساوجی چنین موردي رعایت نشده است و به نظر می  ایراد بوده است، 

توجهی   به دلیل عدم توجه کافی مصحح یا نبود وقت و فرصت الزم و کافی براي مرور مجدد ابیات و یا هر دلیل دیگر، 
و چنـین کـم    نکـرده    ه درستی قوافی ابیات آن هم در مثنـوي اي همچـون جمشـید و خورشـید،     چنان که باید و شاید ب

جالب اینکه ایشان با انـدکی تأمـل در همـان      هایی از بار علمی و اعتبار کار تصحیح ایشان بمراتب کاسته است.  توجهی
این مشکل کـه در تصـحیح ایـن منظومـه       ، ذکر کرده اند  هایی که در پاورقی اختالفاتشان را با نسخۀ اساس خود،  نسخه

به آسانی و با اندکی ذوق ادبی قابل اصالح و رفع بود. ابیات مشکل دار از لحاظ   خورد،  توسط ایشان بسیار به چشم می
  آید.  قافیه در زیر به همراه اصالحات و توضیحات الزم می

  بیت اخر چنین است:  648در صفحۀ  -1
ــرو در   (ن) ــد ف ــت آم ــرز تخ ــتش زی  تخ

 

 گرفـــت و بـــرد بـــر بـــاالي تخـــتش     

  
باشد و کلمـات   چنانکه مشهود است این بیت به شکلی که توسط آقاي وفایی تصحیح شده است، فاقد قافیه می

و عالمـت اختصـاري (هــ) در     12ولیکن اگر مصحح محترم در همان نسخه بدلی که با شمارة   (تختش) ردیف هستند، 
توانستند مشکل بی قافیه بودن بیت را به راحتی حل کنند و بجاي کلمۀ (زیـر) در   می  کردند،  میدقّت   پاورقی آورده اند، 

  شد:  با قراردادن واژة ( پاي ) شکل صحیح مصراع اول چنین می  مصراع نخست، 
ــرو در   (ص) ــد ف ــت آم ــتشز تخ ــاي تخ  پ

 

ــتش     ــاالي تخـ ــر بـ ــرد بـ ــت و بـ  گرفـ

 
 

مقدمه دیوان فرموده اند که تنها نسخۀ اساس مـدنظر خـویش را در مـتن لحـاظ     برخالف آنچه که در  649در صفحۀ  -2
ها  که البته چنین نیست و در چند جا اتفاقاً در پاورقی  بدون گزینش از نسخ دیگر یا دخالت ذوق شخصی،   کرده اند، 

آن هـم از نـوع نـاقص و      ، هـا  هاي دیگر دارند که نمونه اي از این گزینش اشاره به گزینش بیت یا کلمه اي از نسخه
قابل رویت است که مصحح علی رغم اشاره بـه نـاقص بـودن (ز) و اشـاره بـه       649در بیتی از صفحۀ   ایراد دارش، 

بـدون    دهـد،   هاي (الف) و (هـ) باز شکل مغلوطی از یک بیت با قافیه اي ناقص ارائه مـی  گزینش این بیت از نسخه
تا حدي که خواننده از ایـن نـوع عملکـرد در تصـحیح       در این بیت اشاره اي کند، اینکه حداقل به وجود ایراد قافیه 
شود، یکی اینکه شاید ایشان در تصحیح سهل انگارند و دقّتی در خواندن ابیـات از   ایشان دو فکر به ذهنش متبادر می

ه آشنا نیست و در نتیجـۀ  دوم اینکه با اصول تصحیح علمی و شایسته و بایست  لحاظ عروضی و قوافی نداشته است، 
 یکی از این عوامل، بیت مورد بحث در تصحیح ایشان بدین شکل ضبط شده است:
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ــی (ن) ــام م ــن ز ج ــاز گلش  درون را س

 

ــام    ــدرون جــ ــه دارد انــ ــنکــ  گلشــ

  
بیت از نظر قافیـه دچـار مشـکل اساسـی       شود،  که در این شکل با عنایت به اینکه (گلشن) ردیف محسوب می

 باشد: البته چنین امري از شاعري چون سلمان ساوجی بعید است و شکل صحیح آن به صورت زیر میشود و صد  می
ــام مــی  (ص) ــاز گلشــن  ز ج  درون را س

 

 روشــــنکــــه دارد انــــدرون را جــــام  

  
بیتی را با قافیۀ ناقص آورده اند، بدون توجه به آنچه که به عنوان اختالف نسخه از نسخه (هــ) در   701در صفحۀ  -3

مشـکل قافیـه و نقـص      در حالی که کوچکترین توجه به همان اختالف ضبط نسخه (هــ)،    پاورقی ذکر کرده اند، 
  کرد به شکل زیر:  بیت را حل می

 
ــار بــادندادنــدي بــرش جــز  (ن)  را ب

 

ــاب    ــودي آفتــ ــار و نبــ ــایه را بــ  ســ

 را بـار  دایـه ندادندي بـرش جـز    (ص) 

 

ــاب    ــودي آفتــ ــار و نبــ ــایه را بــ  ســ

  
دایه بـا سـایه در مصـرع دوم هـم      کند و  اینکه ضبط نسخه (هـ) هم مشکل قافیه را به طور کامل حل می جالب

چرا کـه ایـن بیـت مربـوط بـه بخـش زنـدانی شـدن و در           شود و هم متناسب با وضعیت روایی داستان است،  قافیه می
حتّی آفتاب و سـایه هـم بـه خلـوت و در        افسر است و اینکه جز دایه هیچ کس،  بندافتادن خورشید به دستور مادرش، 

حداقل به روال طبیعی  حقیقت بند اجباري خورشید راه نداشت و عجبا که مصحح محترم فارغ از معیوب بودن قافیۀ بیت،
بیان داستان توسط سلمان ساوجی هم عنایت ندارد و این چنین سهل انگاریهایی با نوشتۀ مصحح محترم در بخش تقدیر 

اینک که بار دیگر توفیق حاصل شد که دیوان اشعار این شاعر نـامی بـازنگري و   «   نویسد:  می     آنجا که   ، و تشکر کتاب
با توجـه بـه     رود،  ) منافات کلّی دارد که البته گمان می41:1389(وفایی،» اصالحات اساسی تصحیح در آن صورت گیرد.

ایـن احتمـال هـم بـه       تشکّر کرده است،   این کار یاري رسانده اند،  ادامۀ آن مطلب که از چهار نفر دیگر که ایشان را در
کند که شاید مصحح محترم حداقل جمشید و خورشید سلمان را بیت بـه بیـت مـورد مطالعـه و      ذهن خواننده خطور می

دیـدن ایـن    شعرشناس و صاحب ذوقی از یا به قول خودشان مورد بازنگري قرار نداده است، چرا که هر خوانندة   دقّت، 
طرز سـخنوري شـاعري زبردسـت چـون سـلمان سـاوجی         یابد که این شیوه،  هاي ناقص یا معیوب در می ابیات با قافیه

هاي ایراد قوافی در ابیات دیگر نیز وجود دارد که با توجه به مجال مقاله با اشاره به چند مورد دیگر از  البته نمونه  نیست.
  گذریم.  این بخش می
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  بیت تصحیح شدة جناب آقاي وفایی چنین است:  651 در صفحۀ -4

 
 شـرفهاش پلنگان صـف کشـیده بـر     (ن)

 

 زده صــد حلقــه مــاران بــر کمرهــاش     

  
کنید براساس این تصحیح (شرفهاش) با (کمرهاش) و در اصل (شرف) با (کمـر) هـم قافیـه     چنانکه مالحظه می

شده اند که در نوع خود شگفت آور و در خوش بینانه ترین حالت داراي ایراد شایگان است و صد البته هر خوانندة شعر 
نمایـد و   ساوجی چنین لغزشی در حد غیرممکن می داند که در قالب مثنوي آن هم براي شاعري چون سلمان شناسی می

که در اغلـب   –با کمترین دقّتی به آنچه که در پاورقی همان صفحه به عنوان اختالف ضبط از نسخۀ (هـ)  مصحح محترم 
داراي صحت و اصالت بیشتري نسبت به ضبط مصـحح    اشتباهات این تصحیح چنانکه تا این بخش از مقاله بیان شده ، 

متوجه معیوب بودن قافیه در شـکل    آورده اند،  –کند  است و مراجعه به آن عیوب فاحش این تصحیح را حل میمحترم 
  شدند و اینک شکل صحیح بیت:  تصحیح و ضبط خودشان می

 ممرهـاش پلنگان صـف کشـیده بـر     (ص)

 

ــاران بــر کمرهــاش      ــد حلقــه م  زده ص

  
را در  هـا  (الـف) و (و) کـه همـۀ آن     به ضبط سه نسخه (هــ)،  مصحح محترم بدون کمترین توجهی   ، 665در صفحۀ  -5

بیتی را با قافیه اي معیوب آورده است که در   پاورقی همان صفحه به عنوان نسخۀ بدل یا ضبط غیر مرجح ذکر کرده، 
هاي  سخهارتباط معنایی و منطقی دو مصراع هم، از یکدیگر نسبت به آنچه در ن  این ضبط غیر از معیوب بودن قافیه، 

نماید که صد البته وجود شم و ذوق شعري در چنین جاهایی بـه یـاري    سست تر می  (الف) و (و) آمده است،  (هـ)، 
خورد و بر نقص و معیوب بودن ابیـات از   آید که در این تصحیح این مایه از ذوق کمتر به چشم می هر مصححی می

ننده را نسبت به اصالت این نسخه به شـک و تردیـدي اساسـی    افزاید و از طرفی خوا لحاظ قوافی و معانی بسیار می
 اندازد. می

بیت مورد بحث در حقیقت پاسخ پرسشی است که خورشید از مهراب پرسیده است و براي اطالع خواننـدگان  
نخست هر دو بیت از تصحیح عباسعلی وفایی و سپس شکل صحیح پاسـخ مهـراب بـا بهـره       از کیفیت روایت داستان، 

 شود. ز سه نسخۀ دیگر ارائه میگیري ا

 
ــایی؟   (ن) ــونی؟ وز کج ــه چ ــیدش ک  بپرس

 

 کـــه داري رنـــگ و بـــوي آشـــنایی    

 
 جوابشـــــــدادپس مهرابکـــــــایجم (ن)

 

ــم    ــن غالمــ ــه مــ ــه را کمینــ  شهنشــ
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ــایی؟  (ص) ــونی؟ وز کج ــه چ ــیدش ک  بپرس

 

ــنایی     ــوي آشـ ــگ و بـ ــه داري رنـ  کـ

ــنم    (ص)  ــراب چی ــن مه ــه م ــا ک ــدو گفت  ب

 

 کمتــــــرینم شهنشــــــه را غــــــالم 

  
چندان عنـایتی نکـرده    ها با توجه به دو بیت اخیر و با بهره گیري از سه نسخه اي که مصحح محترم به ضبط آن

هـاي   شود، چرا کـه واژه  شود و هم سستی معنی در مصراع اول بیت دوم حل می است، هم مشکل قافیۀ بیت دوم حل می
یعنی   ایجاد نوعی حشو از لحاظ معنایی از بابت تکرارِ امري واضح، (پس)، (مهراب)، (جم) هر سه در آن مصراع ضمن 

؛ گفتن اینکه مهراب پاسخ دهنده به پرسش است و در پاسخش خطاب به خورشید لقب جـم داده اسـت ! کمـی دور از    
در قالـب   نماید و از طرفی قافیه کردن (جم) با (غالمم) کاري است که از شاعري چون سلمان آن هم انتظار و سست می

ضمن اینکه از چین آمدن مهـراب، خـود گشـایندة بخشـی از تعقیـدهاي        نماید و در شکل اصالحیِ آن،  مثنوي بعید می
شرفیاب   داستانی است و تأکید بر آمدن وي از چین با توجه به اینکه پیش از این هم به عنوان تاجر به محضر خورشید، 

ورشید ایجاد کرده و یادآور سفر پیشین سالهاي قبل اوست و از طرفی (چـین)  سابقۀ ذهنی خوبی از وي در خ  شده بود، 
  شود.  با (کمترین) بمراتب بهتر از (جم) و (غالمم) قافیه می

 
 

 ج) ابیاتی که براساس تصحیح عباسعلی وفایی ایراد معنایی دارند
تـا   شـود،   این حوزه دیده می بیشترین ایرادهاي موجود در تصحیح آقاي وفایی از مثنوي جمشید و خورشید در

حدي که خوانندة این متن پس از مواجه شدن با این شکلِ ضبط از منظومۀ جمشید و خورشید، اگر دسترسـی بـه نسـخ    
بلکه سلمان ساوجی را  دیگر و شکل صحیح ابیات نداشته باشد،نه تنها لذّتی از خواندن این داستان عاشقانه نخواهد برد، 

که براساس اطالعات موجـود از قـدرت بیـان و شـاعري     ه و مبتدي تصور خواهد کرد، در حالیدر حد شاعري درجه س
سلمان ساوجی قبول چنین ابیاتی سست از لحاظ معنایی براي یک خوانندة صاحب ذوق و شعرشناس امري بعید و گـاه  

ن اجحـاف در حـق شـاعري چـون     توان گفت بیشـتری  کند. با توجه به اینکه موارد بسیار زیاد است و می محال جلوه می
لذا صرفاً با ذکر شکل معیوب و صحیح  سلمان ساوجی، در این چنین مواردي از ضبط و تصحیح آقاي وفایی، روي داده، 

ابیات با مختصر توضیحی در خصوص هرکدام قضاوت را در خصوص نحوة تصحیح و اساس قرار دادن نسـخه مـدنظرِ   
  گذاریم.  م میآقاي وفایی به عهدة خوانندگان محتر

  چنین است:  627در صفحۀ  -1
 

ــتدرخشانلبلعلش (ن)  درنگینداشـــــــ

 

ــانی   ــه پیش ــرويب ــم اب ــت خ ــین داش  چ
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 درنگینداشـــتبنفشهلـــب لعلـــش  (ص)

 

ــانی   ــه پیش ــروشب ــم اب ــت خ ــین داش  چ

  
رویـا و  خورشید را در عـالم   که در آن جمشید، » دیدن جمشید، خورشید را اندر خواب است«این بیت مربوط به بخش 

  بیند و سلمان ساوجی پس از بیت:  خواب و در باغی سرسبز چون بهشت می
 

ــابی   ــه بیحجـ ــه ناگـ ــن بوداوکـ  در ایـ

 

 ز بـــــام قصـــــر ســـــر زد آفتـــــابی    

 

 

 )626:1389(سلمان،
هـاي   بـه توصـیف بخـش    -به تقلید از شیوة سخنوري و پرورش مطلب حکیم نظامی  -طی شش بیت متوالی 

هاي تشبیهاتش را بیشتر از طبیعت برگزیده است و در بیت  پردازد و در این توصیف مشبه به میمختلف سیماي خورشید 
امـا بـا اسـتفاده از      براي معشوق چندان مفید معنی نیست، » خم ابروي چین « و » داشتن درخشان در نگین«مورد بحث 

(بنفشه) به جاي (درخشان) تناسب این بیت  آن هم از نسخه (هـ) با جایگزینی 627صفحۀ  3و  2و  1هاي شمارة  پاورقی
چـین داشـتن   «شود و از طرفی  حفظ می  .. است،  با ابیات قبل و بعد از خودش که پر از سنبل و سمن و بنفشه و گل و. 

 است.» خم ابروي چین«خورشید هم به مراتب معقولتر از » خم ابروي
  چنین آمده است:  643در صفحه  -2

 
ــاكبخواهمســــوخت در  (ن)  هجرتوخاشــ

 

ــه   ــاك   داغ و دردب ــت در خ ــواهم رف  خ

ــاكبخواهمسوختدر (ص)   هجرانچوخاشــــــ

 

 خــواهم رفــت در خـــاك  آه و درد بــه   

 
شود که پدر جمشید در هجران او خاشـاك خواهـد    براساس تصحیح عباسعلی وفایی از ظاهر بیت چنان مستفاد می

شود و هم تشبیه  (هـ) هم مشکل نحوي مصراع حل میسوزاند در حالی که براساس پاورقی همان صفحه و ضبط نسخه 
گیرد و در مصراع دوم نیز براساس سنّت شعر فارسی با هم آیی آه و درد نیکـوتر از داغ و درد   شکل کاملتري به خود می

  است. 
 

 چنین آمده است: 652در صفحه  -3

 الماسپیکانمهرهاشســـــــــــــفتروان (ن)

 

ــفت   ــر آشـ ــه بـ ــد از آن وانگـ ــی پیچیـ  بسـ

 خروشـــان روي در جمشـــید بنهـــاد    (ن) 

 

ــودش،     ــدر خ ــید ان ــاد   کش ــام بگش ــس ک  پ

ــت   (ن)  ــام برداشـ ــرّد فـ ــغ زمـ ــک تیـ  ملـ

 

 زمــــرد کــــام برداشــــت   ازز افعــــی  
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ــفت دم (ص) ــره اش ســ ــپیکان مهــ  الماســ

 

ــفت...    ــه برآشـ ــد از آن وانگـ ــی پیچیـ  بسـ

ــت   (ص)  ــام برداشـ ــرّد فـ ــغ زمـ ــک تیـ  ملـ

 

ــی   ــرّ زآنز افعــ ــت زمــ ــام برداشــ  د کــ

  
   :653صفحه  -4

 گــه صــید آمــد هــا بــه دیــوان گفــت (ن)

 

ــد     ــویش در قی ــاي خ ــه پ ــد ب ــید آم ــه ص  ک

ــیدکامدخودبهدیوانگفت (ص)   گهصــــــــ

 

ــد     ــویش در قی ــاي خ ــه پ ــد ب ــید آم ــه ص  ک

  
ها آمد ) براساس گفته سـلمان در مصـراع دوم    پر واضح است که صرف نظر از شاعرانه بودن ( کامد خود) از (

در مصراع اول تناسب معنایی بیشتري نسـبت بـه   » کامد خود گه صید « ترکیب   است، که صید با پاي خود در بند آمده 
 با مصراع دوم دارد.» ها آمد  «

  نیز در همان صفحه:  -5
 تخـت اکـوان  بر به پشت شـیر نـر   (ن)

 

ــرج    ــه ب ــون ب ــد چ ــیرنگــون ش ــوان ش  کی

 تخت اکـوان بـد  به پشت شـیر نـر   (ص) 

 

ــرج     ــه ب ــون ب ــد چ ــون ش ــرنگ ــوان تی  کی

  
دربارة علّت صحیح بودن ضبط نسخه (هـ) نسبت به ضبط آقاي وفایی باید به مـوارد زیـر در خصـوص بـروج     

  فلکی دقّت کرد: 
کیوان یا زحل یا همان نحس اکبر هم در کتب نجومی و هم در اشعار شاعران در فلـک هفـتم جـاي دارد و در     -1

آن که فلک هفتم است و نحوستش اشـاره شـده   اغلب به بلندي جایگاه   تصاویري که شاعران بدست داده اند، 
 گوید  نظامی در توصیف بلندي درگاه طغرل شاه می  است چنانکه، 

ــیده   ــوان برکشـ ــه کیـ ــدم بـ  دري دیـ

 

ــ  ــیب ــده   ه ب ــثلش ندی ــان م ــی جه  مثل

 )344:1390(نظامی، 
  و خاقانی با اشاره به نحوست آن گوید: 

 شوند این قوم ازشمانحس می

 

 منهیــدتهمــت نحــس بــر زحــل     

 )173:1368(خاقانی، 
  و مرحوم دهخدا ضمن اشاره به جایگاه آن در فلک هفتم این اطالعات را نیز داده است: 
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بلکه همانند منجمان  هاي کیوان و زحل از این ستاره ذکر نام کرده اند،  در شعر فارسی عالوه براینکه با نام«

راهب دیر هفتم، نحس اکبـر، معمـر و هنـدوي     پیر فلک،  هفتمین طارم، احکامی و به تبع آن نامهایی از قبیل پاسبان 
: 1377(دهخدا،» .. به این ستاره داده اند. دیده بان فلک و.   خادم پیر،   هندوي هفتم چرخ،   هندوي پیر،   باریک بین، 

 ) 8ج
ستاره اي است معـروف کـه بـر    «  که مرحوم دهخدا نیز ذکر کرده است: چنان تیر یا همان عطارد یا دبیر فلک.   -2

 (همان)» فلک دوم تابد و آن را دبیر فلک گویند.

نکته اصلی پس از ذکر این توضیحات که خوانش نسخه ( هـ ) را نسبت به ضبط آقاي وفـایی دقیـق تـر نشـان     
اکـوان کـه بـر     گوید، تخت دهد این است که سلمان ساوجی در این بیت با اطالع از جایگاه دو ستارة تیر و کیوان می می

شـود و از فلـک    نگون می قهرمان داستان،  به وسیلۀ جمشید،   یعنی ؛ کیوان قرار داشت و در اوج رفعت بود،  فلک هفتم، 
افتد. با این توضیح واضـح اسـت کـه     می -که جایگاه تیر یا عطارد است -به فلک دوم  -که جایگاه کیوان است  -هفتم 

ها قبل از سلمان این دو ستاره را در  حکیم فردوسی نیز قرن  که، یل بوده است. چنانخوانش دکتر وفایی سست و بدون دل
  بیتی چنین زیبا با همان سابقه ذهنی از جایگاه هر دو ستاره چنین آورده است. 

ــت  ــر شدس ــوان براب ــر و کی ــان تی  هم

 

ــت     ــر شدس ــرج دو پیک ــه ب ــارد ب  عط

 )631:1380(فردوسی، 
  است. » شیر و کیوان«مناسب تر از بمراتب » تیر و کیوان«پس 

  : 654در صفحه  -6
ــه دشــت انــدرخرامان  (ن) ــارانب  بازی

 

ــذرو و     ــدر تـ ــوه انـ ــه کـ ــارانبـ  بازیـ

ــازدارانبــه دشــت انــدرخرامان  (ص)   ب

 

 تــــذروانش چمــــان در کوهســــاران   

  
امکان اینکه جناس در هر دو مورد تکرار شده و براساس ظاهر و معنی کالم » بازیاران«ضبط عباسعلی وفایی  در 

ضبط  و بر این اساس،  بازها را براي شکار تذروان آورده بودند،   بسیار کم است، از طرفی بازداران،   مرکّب در کار باشد، 
شـود و از سـویی    حـل مـی  » کوهسـار « و » بازدار« نسخه (هـ) صحیح تر است و در این ضبط مشکل قافیه نیز از طریق 

  هم تناسب معنایی الزم برقرار است. » باز و تذرو« و» چمان  خرامان، «و » اردشت و کوهس«بینِ   دیگر، 
  : 657در صفحه  -7

 
 زد ســنگ برْبــرْ گهـی بــا آب مـی   (ن)

 

ــی    ــرو م ــا س ــی ب ــت  گه ــر درزد دس  س

 زد ســنگ برْبــرْ گهـی بــا آب مـی   (ص) 

 

ــی    ــرو م ــا س ــی ب ــت  گه ــرزد دس ــر ب  س
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بی هیچ گمانه زنی خاصیو براساس محتواي این بیت که مربوط به بخش سفر دریایی جمشید به خاطر رسیدن  
(دست در سر زدن) اسـت و در   تر از  (دست بر سر زدن) آن هم از درد هجران و فراق بهتر و متناسب به خورشید است، 

 .اینجا نیز مثل موارد پیشین نسخه (هـ) مفید معنی و صحیح تراست
  : 658در صفحه  -8

 همــی دماي بــادخبربر، برآنیــار   (ن)

 

 کز بهر خبر جز تو مرا همنفسی نیست 

ــهمیآنیارایبادخبربر،برِ (ص)  دمنــــــــ

 

 کز بهر خبر جز تو مرا همنفسی نیست 

 
در حالیکه با جایگزینی ضبط نسخه (هـ)   براساس تصحیح عباسعلی وفایی دمیدن باد بر آن یار بی معنی است، 

گوید که اي  یعنی ؛ گوینده در این غزل خطاب به باد می  شود،  شود و تأکید سخن نیز دو چندان می مشکل مرتفع میاین 
خبر مرا به محضر آن یار ببر و این خبر را همین لحظه ببر و این ضبط تأکید گوینده را بر تعجیلِ بـاد در امـرِ خبـر      باد، 

  ی نیز کامل تر است. دهد و از لحاظ معنای رسانی بیشتر جلوه می
  : 659در صفحه  -9

 شنیده سـتم کـه چونـاز ابـر مـی خواسـت       (ن)

 

 صدف باران، خروش از بحر برخاست 

ــت   (ن) ــدف را گفـ ــیاهیصـ   ، آب آه رو سـ

 

ــواهی    ــر خ ــو آب از اب ــا ت ــیش م ــه پ  »!ک

 
 شنیده ستم که چـون از ابـر مـی خواسـت     (ص)

 

 صدف باران، خروش از بحر برخاست 

  ، رو ســــیاهیاز آه صــــدف را گفــــت  (ص)

 

ــواهی    ــر خ ــو آب از اب ــا ت ــیش م ــه پ  »!ک

 
 

در ضبط آقاي وفایی ضمن اینکـه وزن مصـراع اول بیـت دوم داراي سـکته اسـت و ایـن سـکته در آن مجـال         
(بحر) است کـه در آخـر مصـراع دوم     از طرفی فاعل گفت در مصراع اول بیت دوم،   ضرورتی براي شاعر نداشته است، 

به خروش آمده است و براساس ضبط وفایی (آب ) فاعل فعل گفت است و به نوعی ضمن   بیت اول از خواستۀ صدف، 
اینکه در مجالی که نیاز به تکرار فاعلِ واضح و روشنی نبود،(آب) این تکرار را بی هیچ زیبایی اي مقدور ساخته است و 

سـکته اي    در ضبط آقاي وفایی مجزا کرده و همین امر بر بیـت،    به نوعی دو بیت را که در اصل موقوف المعانی هستند،
در حالی که در ضبط نسخه (هـ) هم جنبه روایـی ایـن حکایـت تمثیلـی و هـم جنبـۀ         غیر ضروري تحمیل کرده است، 

  موقوف المعانی بودن دو بیت و هم وزن آن رعایت شده است. 
  : 663در صفحه  -10
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 درگـاه به حاجب گفـت تـا نزدیـک     (ن)

 

ــاقی   ــور وثـ ــدر خـ ــاز داد انـ ــاه سـ  شـ

 به حاجب گفـت تـا نزدیـک درگـاه     (ص) 

 

ــاقی   ــازوث ــور  دس ــدر خ ــنان ــاه د ای  ش

 
 

  : 665در صفحه  -11
ــیددر پایش (ن) ــک جمش ــاندمل ــر افش  س

 

 چو چشـم خـویش بـر وي گـوهر افشـاند      

ــ  (ص)  ــیددر پایش ــک جمش ــاندزمل  ر افش

 

 چو چشـم خـویش بـر وي گـوهر افشـاند      

  
  آن هم، از زبانِ مهرابِ تاجر،  به فرم طولی داستان شنیدن اخبارِ خوش و مطابقِ میل از جانب خورشید،با عنایت 

ایـن کـار را     داشت و جالب اینکه در جاي جاي حکایـت،   جمشید را به زر و گوهر افشانی در پاي رفیق شفیقش وا می
مـدام   -پاي خورشید است تا پاسخی مثبت از او بشنود  که خزانه اي پر از زر و گوهر دارد و آمادة بذل آن به -جمشید 

یابد،  چند صفحه بعد از بیت مورد بحث وقتی که خورشید را در محفلی به کام دل خویش می  کند که نمونه را،  تکرار می
 کند. چنین می  

ــید  ــرد خورش ــامرانی ک  نشــاط و ک

 

ــید  ــانیکرد جمشـ ــان زر فشـ  برایشـ

 
 )676:1389(سلمان،

  در پـاي خورشـید دارد،    هـا  دیگر کتایون به خورشید از بیش بودن زر جمشید که قصد نثار همۀ آنو در جایی 
  گوید:  آورد و می سخن به میان می

ل روز دانســتم کــه ایــن مــردمــن او 

 

ــی از درد   ــینه دارد گنجـ ــان در سـ  نهـ

 

 بدانســتم کــه او بیمــار عشــق اســت

 

 ...زرافشـــانی و زاریکارعشـــق اســـت 

 

 از تــو بــیش دارد  اگــر او گــوهر 

 

ــیکن  ــوهر [ولـ ــ در شگـ  ]یش داردپـ

 
 )691(همان:

 کند. و همۀ این موارد نادرستی ضبط وفایی و صحت ضبط نسخه (هـ) را تأیید می
  چنین آمده است:  674در صفحه  -12
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 جــم دمبرایشــان هــر نفســمی داد  (ن)

 

ــدم    ــتند همـ ــک گشـ ــا ملـ ــر بـ  در آخـ

 دم جــمبرایشــان هــر نفســمی داد  (ص) 

 

ــر  ــدم   در آخـ ــتند همـ ــک گشـ ــا ملـ  بـ

  
  : 676در صفحه  -13

 شــکرخیزاي   نشــاطانگیز راگفــت:   (ن)

 

 تــو نیــز آغــاز کــن شــعري دالویــز      

 
 شــکرریز اي   نشــاطانگیز راگفــت:    (ص)

 

 تــو نیــز آغــاز کــن شــعري دالویــز      

 
 

توجـه   خواندن موسیقی در مجلس باده گساري است و با  با عنایت به اینکه درخواست جمشید از نشاط انگیز، 
به قاموس شعري شاعران ایران زمین که سخن را در شیرینی به شکر تشبیه کرده اند و معموالً به کسی که شیرین سـخن  

  در این بیت نیز ضبط نسخه (هـ) بر ضبط آقاي وفایی رجحان دارد.   گویند شکرریز،  است می
  : 687در صفحه  -14

ــار افروزچون (ن) ــت به ــعري برانگیخ  ش

 

ــد   ــاز ش ــل ب ــر ســرش ریخــتدل گ  زر ب

 شــــوریبرانگیختبهــــار افروزچون (ص) 

 

ــر ســرش ریخــت   ــد زر ب ــاز ش ــل ب  دل گ

  
  این بیت مربوط به مجلس باده گساري جمشید و خورشید است که در آن به قول سلمان ساوجی بهار افـروز،  

 انگیزاند نه شعر.  شور می  کند و پر واضح است که شعر بهاري در اهل باده،  شعري بهاري ادا می
  : 693در صفحه  -15

ــري رخ  (ن) ــتاز طبقپــ  سرپوشمیداشــ

 

ــی   ــوش م ــود را گ ــع خ ــان جم ــت می  داش

ــري رخ  (ص)  ــر طبقپـ ــتبـ  سرپوشمیداشـ

 

ــی   ــوش م ــود را گ ــع خ ــان جم ــت می  داش

  
بـا راز داري خورشـید در عشـق جمشـید       یعنی؛ بر طبق سرپوش داشتن،  پر واضح است که ضبط نسخه (هـ)، 

یـار را  همچنانکـه موالنـا نیـز سـر       یعنی؛ مراقبت و مواظب بودن نیز سازگار است،   سازگارتر است و با گوش داشتن، 
  داند:  پوشیده خوشتر می

 گفتمش پوشیده خوشـتر سـر یـار   « 

 

ــمنحکایتگوش دار   ــو درضــ  »خودتــ

 
 )10: 1،ج1378(موالنا،
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  نویسد:  بعد از ذکر معانی دیگر می» گوش دادن«و مرحوم دهخدا نیز در ذیل 

داریـد،   بـه یوسـف مـی    سلطان مسعود گفته بود کـه گـوش   توجه کردن:  متوجه بودن،  مراقب و مواظب بودن، «
 )12: ج 1377دهخدا،»(که بجایی نتواند رفت. چنان

  : 699صفحۀ  -16
 

ــت داده   (ن) ــان از دس ــد عن ــیم آم  نس

 

ــاد    ــو بــ ــاده چــ ــبحدم دم برفتــ  صــ

ــت داده   (ص)  ــان از دس ــد عن ــیم آم  نس

 

ــاد    ــو بـ ــاده  چـ ــر دم فتـ ــبحدم بـ  صـ

  
است کـه بـی   » دم برفتادن«  باد صبحدم،  در ضبط نسخه اساسِ وفایی وجه شبه بینِ نسیمِ عنان از دست داده و

» دم بر دم اوفتادن«  ، »باد صبح«و » نسیمِ عنان از دست داده«ولیکن در ضبط نسخه (هـ) وجه شبه مابین   نماید،  معنی می
 که عالمه دهخدا هم در ذیل واژة دم، به ترکیبات ادبی ساخته شـده پیرامـون آن اشـاره    است که توجیه منطقی دارد، چنان

)  7:ج1377 (دهخدا، » نفس تند و پیاپی زدن  تند تند نفس زدن. «نویسد:  می» دم بر دم اوفتادن«کرده است و در خصوص 
و مبرهن است که فرد عنان از دست داده را (دم بر دم اوفتادن) سازگارتر است. البته مرحوم دهخدا در این زمینه به بیت 

  زیر از سعدي نیز اشاره اي دارد: 
ــی و«  ــتاگردرآییولببرلبم نهــــــ  قتاســــــ

 

ــتجویتودمبردماوفتد   »؟چندمبهجســــــــــ

 
 )368:1388(سعدي،

  : 703در صفحه  -17
 

 کوه را دلتــاب خــورده  ز آهشــ (ن)

 

 هـــا پـــر آب کـــرده ز اشـــکش چشـــمه 

 
ــ (ص)  کوه،دلپرتابخوردهز آهشـــــــ

 

 هـــا پـــر آب کـــرده ز اشـــکش چشـــمه 

 
 

نظر مفهوم نیز پیچ و تاب خوردن دلِ کوه از آه عاشق براساس ضبط نسخه (هـ) ردیف و قافیۀ بیت کاملتر و از 
  در حالیکه در تصحیح وفایی حتّی قافیه بیت نیز از شکل شاعرانه و ماهرانۀ خود دور شده است.   شود،  مستفاد می

  : 708صفحه  -18
ــنید  (ن) ــراب بش ــه از مه ملکچــون قص 

 

 حـــالی در آن دیـــد،حـــال خودصـــالح  
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ــراب  (ص) ــه از مه ــنیدملکچــون قص  بش

 

ــالح   ــود کــارص  حــالی در آن دیــد  خ

  
آورده است، ارجـح تـر و بـا     708پاورقی صفحه  2در این بیت نیز ضبط نسخه (هـ) که آقاي وفایی در شمارة 
  یعنی ؛ وصلت با خورشید بود، متناسب تر اسـت،    حس و حال داستان که جمشید به نحوي در پی سامان کار خویش، 

  گوید:  حافظ شیرازي نیز می  سلمان، همچنانکه شاعر هم عصر 
 صالح کـار کجـا و مـن خـراب کجـا     «

 

ــتتابکجا    ــاوت ره کزکجاسـ ــین تفـ  »ببـ

 
 )89:1385(حافظ،

  : 714در صفحه  -19
 جاندادسرکویشـــچوصبابر عمـــري آنکـــه (ن)

 

ــاد   ــه عمرشنفســیآرد ی ــر هم  چــه شــود گ

ــرکویتعمریچوصبابر آنکــــــه (ص)   جاندادســــ

 

 یــادچــه شــود گــر همــه عمرشنفســیآري  

 
 

خواند و براسـاس بیـت دوم    از زبان خورشید خطاب به جمشید می» شکرشهناز«این بیت، مطلع غزلی است که 
  گوید:  آنجا که می  آن که مخاطب را با ضمیر (تو) آورده است، 

 در فراق تو چو بـر نامـه نهـم نـوك قلـم     

 

 از نهــاد قلــم و نامــه برآیــد فریــاد     

 
 )714:1389(سلمان،

نسبت به ( کویش) با ضمیر متصل سوم شخص غایب و فعل   بحث (کویت) به همراه فعل آري،  در بیت مورد
آرد با حس و حال غزل نیز بیشتر همخوانی دارد و در این مورد هم ضبط نسخه (هـ) مقبـول تـر از تصـحیح عباسـعلی     

  وفایی است. 
  : 715در صفحه  -20

 شبســت اي مطربــان امشــب بســازید (ن)

 

 را بـــه صـــوتی در نوآزیـــد   دل شـــه 

 شبســت اي مطربــان امشــب بســازید (ص) 

 

ــه  ــد دلمــ ــوتی در نوآزیــ ــه صــ  را بــ

  
براي گشایش حـال و دلِ   در حضور خورشید و » شکر شهناز«با عنایت به اینکه این بیت مربوط به غزل خوانی 

  گوید:  گرفتۀ اوست و براساس ابیات آغازین این بخش که سلمان می
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ــو  ــار چــ ــکرگلچهره گفتــ  بشنیدازشــ

 

ــار   ــه نـ ــد دانـ ــادامش روان شـ  ز بـ

ــالی بــ    ــه س ــه  وچ ــاه دو هفت ــان م  د ک

 

 د گرفتـــههمـــه روز از مالمـــت بـــ 

ــارش   ــودي غمگســ ــه روز آه بــ  همــ

 

ــه شباشــک بــودي در کنــارش      هم

 )714:1389(سلمان، 
دیدن خنده بر رخسـار غمگـین   و با عنایت به اینکه رقبیان و مطربان همه در پی شاد کردن خورشید بودند و از 

شدند و در یک بیت مانده به بیت مورد بحث از دو نوازندة آن محفل در حین رفتن خورشید به اسـتراحتگاه   وي شاد می
 کنند که چنین درخواستی می

ــد  ــه وقــت عزمشــان دامــن گرفتن  ب

 

 :بــدان هــر دو شــکر گفتــار گفتنــد 

 
 )715(همان:

مناسب تر است و درخواست آنان از مطربان » شه « به جاي  –که استعاره از خورشید خانم است  -» مه« واژة 
  چنین است: 

ــان امشــب بســازید   شبســت اي مطرب

 

 ه را بــه صــوتی در نوازیــد  مــدل  

 
 )715(همان:

  : 717در صفحه  -21
ــ (ن) ــودیم خوشـ ــتانیدوگلبـ  در گلسـ

 

 نـــدیم مـــا چـــو بلبـــل دوســـتانی     

 
 در دوســـتانیدوگلبـــودیم خوشـــ (ص)

 

 نـــدیم مـــا چـــو بلبـــل دوســـتانی     

 
 

 آید. مقبول تر می –باشد  می» دوستان«ضبط نسخه (هـ) بوستان است و با توجه به قافیه مصراع دوم که 
  : 719در صفحه  -22

ــتهندوییچوکیوان (ن)  برینقصراســـــــ

 

 تابــانکــه هســت او بــر در خورشــید     

ــتهندویی (ص)   چوکیــــوان برینقصراســ

 

ــید      ــر در خورش ــت او ب ــه هس ــاندرک  ب
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تـر از تصـحیح ایشـان    مقبـول   ) آورده انـد،  4به سه دلیل ضبط نسخه (هـ) که آقاي وفایی در پاورقی با شماره (

  است. 
بـا تابـان بـودن     –که در ادب فارسی در کسوت غالمان سیاه بیشتر ظاهر شـده اسـت   –هیچ تناسبی بین هندو   -1

 وجود ندارد.

این دربارة کیوان توضیحاتی از لغتنامۀ دهخدا ذکر شد جزو القابی که شاعران به کیوان داده اند،  چنانکه پیش از -2
ذکر شده است و تناسب (کیـوان و دربـان)    ها هندوي هفتم چرخ و پاسبان هفتمین طارم و چند صفت شبیه این 

 به مراتب بیش از (کیوان و تابان) است.

افسـر در آنجـا زنـدانی و     است کـه مـدتی توسـط مـادرش،     » ژ خورشیدرفتن جمشید به د«این بیت مربوط به  -3
اطالعـاتی در    اي ضمن دعوت از جمشید به آن دژ،  خورشید طی نامه محبوس شده بود و در ابیات قبل از آن، 

  گوید:  دهد و می خصوص محدودة دژ و دربانانش به وي می
ــخن داد   ــون داد س ــه چ  در آن غمنام

 

 نامـــه بنهـــاددل خـــود در میـــان  

ــکّ    ــیش شـ ــادش پـ ــد و نهـ  ربپیچیـ

 

ــه:   ــر «ک ــجم ب ــه منپیش ــن غمنام  ای

 
ــرِ   ــر داري سـ ــو او را اگـ ــا بگـ  مـ

 

ــا   ــر در م ــن ب ــذر ک ــا امشــب گ  بی

 
 )719:1389(سلمان،

کند و از دربان هندو که بر دم در اقامتگـاه خورشـید،    بیت مورد بحث را بیان می  و بالفاصله بعد از بیت اخیر، 
 آورد. سخن به میان می ایستاده است 

  : 729در صفحه  -23
ــی  (ن) ــتازآتش مـ ــگرم گشـ  چومجلسـ

 

ــکر در   ــودشـ ــی اهـــل خـ  زد آتـــش نـ

 
ــی  (ص) ــتازآتش مـ ــگرم گشـ  چومجلسـ

 

 زد آتــــش نــــی لاهــــل دشــــکر در  

 
 

است و شکر و شهناز در آن مجلس به دستور جمشید بـه نوازنـدگی و   » بزم آرایی جمشید«این بیت مربوط به  
به هیچ روي متناسب با بزم جمشـیدي نیسـت و   » اهل خود«پردازند و ضبط  غزل خوانی متناسب با حال و هواي بزم می

  بزمی که به قول سلمان ساوجی، جمشید در آن: 
 خواســـت مـــی ز ســـاقیجام جانـــافروز

 

ــت     ــس را بیاراس ــوش مجل ــاز ون  بهن

ــکّ   ــس ش ــه مجل ــد ب ــهناز را خوان  ر و ش

 

 حریفــان خــوش دمســاز را خوانــد    
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 )729:1389(سلمان،

آورد و براساس آواز خوانی شکر و شـهناز و حضـور جمشـید بـا حریفـانِ       و پس از آن بیت مورد بحث را می
 مقبولتر و مفید معنی تر است.  باشد،  می که ضبط نسخه (هـ)» اهل دل « ترکیب   خوشِ دمساز، 

  : 741در صفحه  -24
 

ــرزخ  (ن) ــین بـ ــچوندو درعـ  دوچشمشـ

 

ــل و دوزخ      ــاه وی ــو چ ــر چ ــان و س  ده

ایرادي که پیش از   وزن معیوبی هم دارد،  کنید، مصراع اول ضمن اینکه معنی موجهی ندارد،  که مالحظه می چنان 
بـه وزن ابیـات چنـدان     ایشـان    وفایی مشهود بود و چنانکه بارها ذکر شده اسـت،  این در ابیات زیادي از تصحیح آقاي 

اطالعـات بـدرد     مصحح محتـرم هماننـد شـکل نادرسـت بیـت،        در پاورقی مربوط به این بیت نیز،  توجهی نداشته اند. 
ري خشمگین چنین است: که شکل صحیح این بیت که ادامۀ بیتی است در توصیف هژب در حالی بخوري ارائه نداده است، 

  
 هژبـــري ناگهـــان برخاســـتاز دشـــت (ص)

 

ــی    ــاه م ــتش روب ــیر از هیب ــه ش ــت ک  گش

 دوچشمشــــچوندو در درعینبــــرزخ   (ص) 

 

ــل و دوزخ     ــاه وی ــو چ ــر چ ــان و س  ده

  : 768در صفحه  -25 
ــایی    (ن) ــرو خودنم ــو اب ــانی چ ــه پیش  ب

 

ــین  ــمی   مبـ ــه چشـ ــدر همـ ــیککانـ  ژآیـ

ــایی    (ص)  ــرو خودنم ــو اب ــانی چ ــه پیش  ب

 

ــم  ــمی  نکـ ــه چشـ ــدر همـ ــیککانـ  ژ آیـ

هاي  این بیت مربوط به بخش اندرزِ اواخرِ منظومۀ جمشید و خورشید است که تقلیدي است از شیوة اندرزگویی 
  از مقدمۀ خویش، » سلمان و دیگر شاعران « هایش و عجبا که مصحح محترم در بخش  نظامی گنجوي در اواخر منظومه

هاي سلمان و حافظ پرداخته و از توجه به تقلیـدهاي اساسـی و مشـهود     برخی سروده صرفاً به تشبیهات لفظی و معنایی
و مطلبی  بویژه در فراقنامه و جمشید و خورشید سخنی به میان نیاورده  سلمان ساوجی از شیوه سخنوري نظامی گنجوي، 

 گنجد. ن نمیبیان نکرده است که خود جاي نقدي دیگر برآن مقدمه دارد و در این مجال بیش از ای
براي مصراع اول نوعی سستی در معنی » مبین«با دقّت در بیت تصحیحی عباسعلی وفایی با قرار دادن فعل نهی 

مشکل معنایی   همان صفحه که مطابق ضبط نسخه (هـ) است،  6که با عنایت به پاورقی شمارة  در حالی شود،  مالحظه می
چرا که منظور شاعر این است که همانند   آید،  ست معنایی به وجود نمیشود و بین دو مصراع گس بیت به راحتی حل می

  کنی.  ابرو خودنمایی (مکن) که در آن صورت در چشم دیگران کج و بد جلوه می
  : 771صفحه  -26
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 روشــن دوشــین همــی دانــم مــی (ن)

 

ــن؟     ــر م ــروز ب ــرد ام ــز ک ــخ و تی ــه تل  ک

ــین (ص)  ــم م ــی دان ــینن م ــن وش  روش

 

ــرد    ــز ک ــخ و تی ــه تل ــن؟ ک ــر م ــروز ب  ام

منظومه است که باز تقلیدي است از حکیم نظـامی گنجـوي و در   » اندر شکایت از پیري«این بیت هم از بخش  
ولی  علی رغم اینکه خودشان عالمت سئوال (؟) در آخر بیت گذاشته اند،  خوانش بیت براساس تصحیح عباسعلی وفایی، 
داند چه کسـی   ه حکایت از آن دارد که شاعر میجمله اي است خبري ک  هیچ سئوالی و پرسشی در کار نیست و جمله، 

دوشینِ روشن را بر وي تلخ و تیز کرده است و چنین صورتی از بیت ضمن اینکه هیچ توفیري براي خواننده نـدارد،   می
پـاورقی آمـده    2در حالیکه براساس ضبط نسخه (هـ) که در شـماره   شود،  در میان ابیات دیگر محسوب می حشوي زاید  

و  شود، از طرفی بـین (نوشـین)    حفظ می –که حالتی خطاب النفس دارد  -من اینکه جنبۀ پرسشی جملۀ شاعر ض است، 
شود و در نهایت مشکل  ارتباط معنایی بیت با ابیات پیشین و پسین نیز به خوبی حفظ می   (تلخ) تضادي نیز برقرار گشته، 

 شود. حل می ولی خبري نوشتن تصحیح مصحح محترم نیز  پرسشی خواندن، 
 

 نتیجه
به نوشـته خـویش    با بررسی منظومۀ جمشید و خورشید سلمان ساوجی به تصحیح آقاي عباسعلی وفایی که بنا 

هاي جدید  در صفحۀ چهل و دو مقدمه معتقدند، بازنگري و اصالحات اساسی در این تصحیح صورت پذیرفته و با نسخه
بلکه براساس نتـایج بهدسـت آمـده از ایـن مقالـه معلـوم        مشهود نیست،  مقایسه شده است، متاسفانه نه تنها چنین امري

الف ) وزن،  شود، این تصحیح به خاطر عدم رعایت اصول اساسی تصحیح و وجود اشتباهات فاحش در چهار حوزة  می
ع اشتباهات نیز با توجـه  د) اشتباهات نحوي و معنایی ابیات که متاسفانه تعداد این نو ج ) اشتباهات تایپی،    ها،  ب ) قافیه 

تواند به عنوان نسخه اي معقول، وزین و پیراسته براي مخاطبان شعر سلمان سـاوجی و   نمی کم نیست،  به حجم منظومه، 
هاي ضروريِ آتی با دّقت در  مورد استناد باشد و امید است مصحح محترم در بازنگري  عالقمندان به شیوة سخنوري او، 

نسبت به اصالح اساسی و دقیق متنِ تصـحیح خـویش اقـدام کننـد و آن را را از عیـوب        تصحیح،  موازین علمی و ادبیِ
 فاحش پیراسته نمایند تا حق مطلب در خصوص قدرت و ظرافت سخنوري سلمان ساوجی به خوبی ادا شود.

 
 فهرست منابع:

میـراث  تهران:  افصح زاده،  ،به کوشش اعالخانبهارستان و رسائل جامی ، )1379(.الرحمان بن احمددجامی، عب -1
 .مکتوب

بـه کوشـش     قزوینی،  –براساس نسخۀ تصحیح شدة غنی   ، دیوان حافظ )، 1385شمس الدین محمد. (  حافظ،  -2
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ومقدمـه و تعلیقـات   مقابله و تصحیح   ،دیوان خاقانی شروانی )، 1368( . الدین بدیل بن علی نجار خاقانی،افضل -3
 .تهران دکتر ضیاء الدین سجادي، چاپ سوم، 
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، با تجدید نظر کلّـی و افـزودن قصـیدة مصـنوع، بـا مقدمـه و       کلیات سلمان ساوجی)،1389سلمان. ( ساوجی،  -5
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 .: فردوسچاپ چهارم، تهران ،3جلد  ، تاریخ ادبیات در ایران،)1366(هللا.ح ایصفا، ذب -7

  . 145 – 175: 49شماره  آینۀ میراث،  ، بررسی انتقادي کلیات سلمان ساوجی )، 1390اي، وحید. (عیدگاه طرقبه -8

 براساس چاپ مسکو، تهران:کارنامه کتاب. ، شاهنامه )، 1380فردوسی، ابوالقاسم. ( -9

چاپ سوم،   مجلد اول،   مثنوي معنوي، تصحیح رینولد نیکلسون، )، 1378جالل الدین محمد بن محمد. ( موالنا،  -10
 تهران: ققنوس. 
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