
  
  
  
  
  
  
  
  

  سلمان ساوجي ةافتادرباعيات ازنظر
  سيد علي ميرافضلي    

  
  

  چكيده
ديوان او . از شاعران بزرگ سده هشتم هجري است) ق 778متوفي (سلمان ساوجي 

است كه دكتر » كليات سلمان ساوجي«چندين نوبت به چاپ رسيده و آخرين آنها 
با ). 1389: ويراست دوم، 1376تهران، (عباسعلي وفايي تصحيح و منتشر كرده است 

هاي قديمي و نسبتاً معتبري از ديوان اشعار سلمان ساوجي در  وجود آنكه نسخه
هاي ايران و خارج از ايران موجود است، كار تصحيح اين ديوان هنوز بسامان  كتابخانه

رباعي سلمان ساوجي اختصاص دارد كه در  23مقاله حاضر به درج  .نرسيده است
منبع نقل اين . هاي پيشين مورد توجه قرار نگرفته است تصحيح اخير و چاپ

و ) ق 844مورخ (رباعيات، دو دستنويس متعلق به كتابخانه نورعثمانيه تركيه 
نكته قابل توجه آن . است) ق 859مورخ (كتابخانه دانشكده الهيات دانشگاه تهران 

ر وفايي بوده است كه دستنويس كتابخانه نورعثمانيه جزو منابع مورد استفاده دكت
رباعي، بررسي تطبيقي ميان ضبط رباعيات سلمان در  23در كنار درج اين . است
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هاي  هاي مذكور صورت گرفته و موارد متعددي از بدخواني نسخه چاپي و دستنويس

  .ذكر شده است  هاي برتر آن دو دستنويس نسخه چاپي يا ضبط
  

 ات، تصحيح متون ادبيسلمان ساوجي، كليات اشعار، رباعي :هاي كليدي واژه
  

 كليات سـلمان سـاوجي   ةمرحوم مهرداد اوستا در مقدم 1ش،حدود پنجاه سال پي
دلي است، به اين حجت قـاطع  ب  هدر اعتذار آنكه ديوان سلمان فاقد هر گونه نسخ

آگـاهي نبـوده، در    خاورشناسان را كه به رموز سخن پارسي انـدك «: روي آورد
باه حتمـي و ندانسـتن سـخن سـره از ناسـره و      تصحيح كتابها براي دوري از اشت

بدل از هـر سـخني    اصيل از مستعار، روشي است كه در هر صفحه چندين نسخه
بديهي است كه اين روش، آنان را شايسته است و اهل زبـان را كـه بـه    . نهند مي

همـين اعتقـاد، مرحـوم    بنا به  .)4مقدمه، ص ( »سبك آشنايي داشته باشند، نشايد
خـود  ، بلكـه  اشعار سلمان ساوجي به دست نداد بدلي از هيچ نسخه اوستا نه فقط
داشـت   بركنارهاي مورد استفاده بيهوده در مورد ويژگيهاي دستنويسرا از توضيح 

و خاطر خوانندگان را از باب اينكه كدام شعر در كدام نسـخه موجـود اسـت يـا     
سـر و  اشعار سلمان اين، ما در اين چاپ فقط با  بر بنا. وجه نيازرد هيچ نيست، به

  .ور در پاي صفحات يا آخر كتاب خبري نيستآ كار داريم و از توضيحات مالل
مرضـيه معتقدنـد و    ةخوشبختانه هنوز هـم كسـاني هسـتند كـه بـه ايـن شـيو       

مـدرك  خـود  دانشگاههايي هم هستند كه بر اساس رعايت اين شيوه، به دانشجويان 
سـاوجي در ارديبهشـت مـاه سـال      جهـاني سـلمان   ةبرگزاري كنگر. دهند دكترا مي

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كليات اين شاعر  تا، فرصت مغتنمي فراهم آورد 1377
در . )1376تهـران،  ( عباسعلي وفايي روانه بـازار كنـد   تصحيح دكتر  اقبال را به نيك

ترافيـك  هـاي مصـحح در   ذوقي خـوش اجمالي كتـاب مـرا بـا     ةهمان اوقات، مطالع
غلطهـاي  . ربرد درست و نادرست عالئم سجاوندي آشنا كرده بـود گذاري و كا نقطه
بـزرگ  كتاب كه احتماالً ناشي از شتاب مصـحح در انجـام يـك خـدمت      شمار بي
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دقـت و امانـت    2.رود شـمار مـي    هاي ايـن چـاپ بـه   فرهنگي بوده است، از ويژگي

ه از ك ــ بدلها و تعيين جايگاه هر شعر در هر دستنويس گونه در ضبط نسخه وسواس
در ايـن تصـحيح از هـيچ    ـــ   سواد غربي است پژوهشگران بي ةبيمارگون روشهاي

  .منزلتي برخوردار نيست
 بلكه. موارد باال نيست يادكرد نگارش اين مطلب شد، ةآنچه انگيزبا اين همه، 

اخيراً براي انجام يك پژوهش به صرافت افتادم كه متن رباعيات اين تصحيح را با 
بودم، مقابله   نوشتهبراز دو دستنويس كهن  ،كه سالها پيشوجي سارباعيات سلمان 

چاپي جايي  ةتعدادي از رباعيات سلمان در نسخكه متوجه شدم  هنگام مقابله. كنم
، )دستنويس نورعثمانيه(من  ةيكي از دو دستتنويس مورد استفاد از قضا. ندارد
رباعي موجود  21مصحح گرامي نه فقط . اساس تصحيح دكتر وفايي است ة نسخ

ه اهميت آن نيز باي از ضبطهاي با به پارهدر اين دستنويس را ناديده انگاشته، بلكه 
 ةمن، دستنويس كتابخان ةديگر دستنويس مورد استفاد .اعتنا بوده است بي يكل

رباعي آن با  پنجرباعي اضافه دارد كه  هشتالهيات است كه آن هم  ةدانشكد
از آنجا ). رباعي 24مجموعاً (رباعي آن نه  سهپيشين مشترك است و دستنويس 

همان بيماري پژوهشگران غربي باشند  گرفتار ،كه ممكن است بعضي از خوانندگان
آنها را دچار عذاب  ،بيتي يك شاعرسقاط حتي يك بيت از ديوان چندهزارو ا

 گفتني .افتاده را در اين نوشته بياورم قلمكند، مناسب ديدم متن رباعيات از وجدان
تر دستنويس نورعثمانيه، يك رباعي را ما از متن حذف  رباعي اضافه 21است از 

  :كرديم و آن، اين رباعي است
ــاها ــدخو را  ! ش ــك ب ــي ده فل  كــو چشــم رســانيد رخ نيكــو را      ادب

ــرد، بمــن بخــش او    گر گوي غلط رفت، به چوگانش زن  را ور اســب خطــا ك
ـ   )ششم هجـري  قرن(كه از رباعيات تاريخي معزي نيشابوري  از  ةاسـت در واقع

  3.اسب افتادن سلطان سنجر
معـين   Tو  Nهـاي   مشخصات دو دستنويس مورد استفاده كه آنها را با نشانه
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  :ايم، به قرار زير است كرده

N :ـ  ةكتابخان 4190 ة، دستنويس شماركليات سلمان ساوجي  7تركيـه،   ةنورعثماني
  4.مركزي دانشگاه تهران ةكتابخان 178 ةفيلم شمار/ نستعليق ،ق 844الثاني  جمادي

T :الهيـات و   ةدانشكد ةج كتابخان 213 ة، دستنويس شمارديوان سلمان ساوجي
  5.برگ 350نستعليق،  ،ق 859معارف اسالمي دانشگاه تهران، 

خطاهاي از اي  اي نيز به پاره افتاده، بد نيست اشاره قلمقبل از نقل رباعيات از
نشر اكاذيب به  ،تا از نظر خوانندگان) خش رباعياتالبته فقط در ب(مصحح بكنيم 

  .سند متهم نگرديم ادعاهاي بيو صدور 
  )517ص (توست  ةـ اي ابر بهار خانه پرورد

ت اسـياق عبـار  . درست اسـت  »خانه«به جاي » خار«، Tطبق ضبط دستنويس 
زيرا شاعر، كلمات كليدي هر مصراع را در مصراع بعد، . رباعي نيز مؤيد آن است

  :رار و تشريح كرده استتك
  .توست ةدرون غنچه خون كرد! اي خار

  :و در مصراع سوم نيز، غنچه را مخاطب قرار داده است
  .توست ةعروس باغ در پرد! اي غنچه

  
  )517ص (ـ قسم تو اگر مراد گر حرمان است 

N/T :مراد و.  
  

  )517ص (ـ از گردش آسمان ببايد دانست 
N/T :بايدن.  

  
  )517ص (شب خوابم نيست  وز دست خيالت همـ 

N/T :شب همه.  
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  )519ص ( آميخته است ـ با دامن باقلي در

T :آميزند است كه با دامن در نمي روشن. با صحبت.  
  

  )520ص (ـ سيمين زنخت كه جان از آن بنمايد 
T :سخن شاعر از خالي است كه بر زنخدان محبوبش نشسته است و از . كه خال

  .وجه شبه كامالً مشخص است. دانه از ميان بنمايد سيبي است كه ة اونازكي چهر
  

  )520ص (ـ در خنده بار دانه ماند لب تو 
N/T :دانهبه نار.  

  
 خال تو از آن روي بـر آتـش باشـد      روز مشـوش باشـد   ـ زلف تـو همـه  

بيمار كه خواب خوش كند، خوش باشـد     چشم خوش بيمار تو در خواب خوش است
  )521ص (

، اين رباعي دو بار آمده و روايت اول آن، بـا روايـت چـاپ    )N( اساس ةدر نسخ
و نـه بـه   اسـت  شده تفاوتهايي دارد و مصحح نه بـه تكـرار ربـاعي اشـاره كـرده      

  :اختالفات آن
 روزه مشـوش باشـد   زلف تـو همـه     تــا خــال ســياه تــو بــر آتــش باشــد 
 ش باشدبيمار كه خواب خوش كند، خو   چشمان خوش تو روز و شب در خواب است

522ص (اج كف و گل بودند ـ چون گوهر مو(  
T :كف و كلك تو ديد.  
  

  )522ص (ـ از هر طرفي مشك وزيدن گيرد 
T :را در مصراع نخست قافيه كرده و تكـرار آن وجهـي   » وزيدن«شاعر . دميدن

  .بر زلف تو چون باد وزيدن گيرد: ندارد
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  )522ص ( چون سوختگان داغ تشوش داردـ 

N/T :ش«است نه » ق« حرف روي. تشوق«.  
  

  )523ص (ـ زآنان كه به دندان نتوانيش گشاد 
N :زين سان.  
  

  )524ص (ـ در چوب شكافتند همه پيرهنش 
T :شكافتند بي جرم تنش.  
  

  )524ص ( ر است وقت گل و ملـ امسال مكرّ
N/T :رمكد.  

  
  )525ص (ـ آخر كم آنكه در كنارت گيرم 

N/T :كم از اينكه.  
  

  )526ص ( خونهاي دامن پر هپر ـ گل را همه
T :هاي پرده. 
  

  )526ص ( ـ پندار كه در شب فراز عينت
N/T :در شيب و فراز.  

  
  )527ص (ـ راحت طلبي به كام، دندان بر كن 

T :دهد ايشان دندان  اي است كه نشان مي گذاري مصحح به گونه نوع نقطه. ز كام
) بهداشت فـردي رسيدگي به (ن بر كندن را كنايه تلقي نكرده و به معناي حقيقي آ

  .است توجه داشته 
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  )528ص (ـ در دست مغان دلربا افتاده 

T :را مصـحح در   »پرست بت«و  »پرست مي«بدل  با اينكه نسخه .پرست مغان مي
وفاداري خاصي به نسخه اساس از خود بـروز داده  در اين موضع، اختيار داشته، 

  .دست/ مست: قافيه گذشته است سالمت و از خير
  

  )529ص (ـ بگشاد زبان او سيه گشت سياه 
N/T: بگشاد زبان، زبان او گشت سياه.  

  
  )529ص (ـ دي ديده به دل گفت كه چرا پر خوني 

T :بسـته،  را شاعر در مصراع آخر قافيه قـرار   »پر خوني«. گفت كه اي دل چوني
  .نينگيخته استهن مصحح برتكرار آن در مصراع نخست، هيچ سؤالي را در ذاما 
  

گردانـي   رود چـو بـاز مـي   شوخ مـي  خوانندشـ چشم سيهت كه شوخ مي
  )530ص (

T :سلمان شاعري صنعتگر است و در اين بيت از ظرفيت كلمـات  . گردد خوش مي
ها، هـم باعـث از دسـت    ست و عدم توجه مصحح به اين ظرافتنهايت بهره را برده ا

م ريختـه  هـ  لطف كلمات و تحريف سخن شاعر شده و هم وزن شـعر را بـه  رفتن 
اني، دو كانون ايهامي وجـود دارد  گرد گردد چو باز مي خوش مي: در مصراع. است

گشايي، گردش زيبـايي   چون چشمت را مي .1: آيد و حداقل دو معنا از شعر بر مي
» خـوش «بديل بـه  ، ت)از آخر به اول بخواني(را چون بچرخاني » شوخ« .2. دارد
   :كار بسته استه اين مضمون را سلمان در يك رباعي ديگر هم ب .شود مي

 گردانـي  گردد چو باز ميخوش مي  شوخي است عظيم نرگس بيمـارت
  )529ص (

  .شد بست، متوجه تحريف رباعي مورد نظر مي كار ميه و اگر مصحح قدري دقت نظر ب
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اهميت اينجاسـت كـه   با ةنكت. آوريم ميرباعي از نظر افتاده را  23اينك، متن 

  6.از اين رباعيات، در چاپ مرحوم اوستا نيز موجود است فقره پنج

  
N  

 رواست ديشب ز كنار شوي برخاست و  ماستآن سرو سهي كه يار ديرينه
 7»!پيداست كزين ميان چه برخواهـد خاسـت  «  آمد به ميان هر دو پايم بنشسـت

    
N 

آن طاق مقـوس كمانـت شـق كـرد؟     نبـرد ه مـرّيخداني كه چرا اي شـ 
اش، آن خانـه شكسـتي آورد  بر خانه از دست تواش كه تيربـاران آمـد

  
N 

رد   و آسايش و خرّمـي بـه    غم نقش طرب ز لوح دلها بسترد تـاراج ببـ
رد   »دلشاد« آباد جهـان افسوس كه در مصيبت 8يكي ديـدم و او نيـز بمـ

  
N 

ر در انــــدرون بســــي دارد درد...از كردر در دل مي...يار ار چه هواي
خـورد  رفت و در پيش گُه ميگه مي گه كرددر پيشش اگرچه آمد و شد مي

  
T 

ــزد    آن مير كه تا وجـود رنـگ آميـزد ــش او انگي ــه نق ــي ب ــوار كس دش
زين نقش كـي افتـد و كجـا برخيـزد؟     دردا كه فتاد و نيسـت برخاسـتنش
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N 
ــم انـدسوي تو كـز عنبـر تـر تافتـهگي ــه گ ــزار دل يافت ــد گشــته درو ه ان

9انـد  پاي هر كسـي بافتـه  آن ره نه به خـم و پـرپيچ و دراز اندر راهي است خم

  
T/N 

دل نــازك مــن آزردنــد 10هپارصــد گل گفت كه ديدي كه چه با من كردند
ــد ــم افكندن ــه در آتش ــيچ گن ــي ه بردنـد  پس آب مرا به پـيش مـردم   ب

  
T/N  

عقــل تــو ز كدخــدايي خــود دانــد نقشي است درين خانه اگـر وا خوانَـد
ــي  برو كه كدخدايي دگر است!اي خواجه ــه الجــورد م ــين خان ــد ك گردان

  
N  

نشيني كه به مجمـع نـرود   آن گوشه داني به شب و روز كه مجمـوع بـود؟
من، پراكنده شـود چون رفت در انج در غنچه دل نـازك گـل باشـد جمـع

  
T  

شـنود  مشنو تو كه ناقل ز كسي مـي  از حــال دلــم ار ســخني نقــل رود
كĤن نقل بود درست كـز ديـده بـود    ام پــرس ز اشــكاحــوال دل شكســته

  
N  

ــد  پـــاالن ز بـــراي بـــر نهـــادن بايـــد ــار ز خربن ــن ك ــد ةاي ــاالن آي  پ
ام كـه پـاالن گايـد    هخر بنده نديـد  ام كه خـر گايـد، ليـكخر بنده شنيده
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T/N  

 گل جامه به بوي او سراسـر بدريـد   از باد صـبا چـو بـوي زلفـش بدميـد
!برگشت چنان كه تا به بيني برسـيد  خوردكه ز رشكش خونبوي خوش گل بس

  
T/N  

 سنگ؟ كجا بدو ماند 11يدلدر سنگ سنگمن كه هر كسش خواندةاين خرز
 !بسيار گنه، خداش گردانـد سـنگ   كندس كهشد سنگ ز بس گناه و هر ك

  
T/N  

 پرورده به نعمت تو جـان را مـردم   اي ذات تــو چشــم مردمــان را مــردم
 بينند به چشـم تـو جهـان را مـردم     تـا همـه روز!از چشم مبـادت المـي

  
T  

 روي تــو چــو كعبــه نــاگزير مــردم اي خـــط غبـــار تـــو عبيـــر مـــردم
ــ ســود مــااالهــم خــال ســياهت حجر ــردم ةهــم حلق ــف، دســتگير م  زل

  
N  

 تا نزد عزيزان نشوي خوار چو مـن  در علم خط و شعر مشو صـاحب فـن
 !زن كنگ آور و كنگري كن و كنگره اربـاب زمـنةخواهي كه شوي شـهر

  
N  

 صد دل بر منكين دلبر من به از دو بر مـن مبـاش بـي دلبـر مـن! اي دل
ـ     نـد و نـه دلبـر مـننه دل بـر مـن بما 12نيا دلبر من بايـد، يـا دل بـر م
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N  

 آيـدم از ديـده بـرون    وآن بحر همـي  بحري است مرا ز سيل خوناب درون
چه فايده زين؟ شُستن خون است به خون شـويمدم مـي به دل را به سرشك دم

  
N  

ــو   اي لطف حسن ز خُلق دلشـادي تـو ــالم آزادي ت ــن غ ــرو چم  وي س
13!پي و مبارك و شادي تـو من نيك خسرو و اسـكندر و فغفـور منـيتو 

  
T/N  

 همـه  اشك از دل و جان استةوين ماي فشـان اسـت همـه ام سـيمنوك مـژه
همـه  هر چند كه قلب است، روان است سرشكم بر روي14ماي ديده مزن سي

  
T/N  

 سـپند افكنــده  15نبهـر رخـت آســما    اي زلف تـو مـاه را بـه بنـد افكنـده
مـــاه كمنـــد افكنـــده ةبـــر كنگـــر 16لهر شب ز سر زلف تو عيار جمـا

  
N  

 17يگفتا تو جدا نـي نمكـم تـا نمكـ      گفتم به لبت كـه تـو سراسـر نمكـي
18يگفتــا كــه محمــدم، ولــيكن نمكــ گفتم كه درين مدينه هستي تو رسول

  
N  

 كه تو يك نفس ز من دور شـوي حاشا  19ياي هر نفسم از تو حياتي بـه نـو
ــرو  تو همچو نفـس مـرا عزيـزي در بـر ــايي، ب ــه ني ــادا ك 20يآن روز مب
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  نوشتها پي

را از آن جهت آورديم كه در چاپ مرحوم اوستا نه در مقدمه از تاريخ خبري » حدود«قيد  .1
كـه   تـوان دانسـت   اما از قراين مي. ست و نه در صفحات شناسنامه و پشت و روي كتابه

توسـط   1336كـه در سـال    ديوان سـلمان سـاوجي  اين كتاب يكي دو سال بعد از چاپ 
 .عليشاه نشر يافته، به زيور طبع آراسته شده است انتشارات صفي

  .نگاران بگذاريم خوانيهاي مصحح را نيز به حساب حروف البته اگر غلط .2
علت قرار گـرفتن ايـن   . 691، ص كليات ديوان امير معزي. كن ،نيز. 748، ص تاريخ گزيده .3

ي مشـابه  ا تواند اين باشد كه سلمان نيز ربـاعي  مي ديوان سلمان ساوجيرباعي در دستنويس 
، كليـات  (به خطاي اسب اگر شـاه ز زيـن   ! شاها: در مورد از اسب افتادن ممدوح خود دارد

نـده  و احتمـاالً شـاعر يـا گردآور   ). ارجاعات متن همه به چاپ دكتر وفايي است. 527ص 
نـويس خـود يادداشـت     ديوان، اين رباعي معزي را نيز به جهت يادآوري و مقايسه، در پيش

  .كرده بوده است
 422ـ421، ص 1، ج فهرست ميكروفيلمها .4
  57، ص الهيات ةهاي خطي كتابخانة دانشكد فهرست نسخه .5
  :ند ازا رباعيات مورد نظر عبارت .6
  )550ص (نقشي است درين خانه اگر وا خواند     

  )551ص (داني به شب و روز كه مجموع بود     
  )553ص ( اي ذات تو چشم مردمان را مردم    
  )555ص (اي زلف تو ماه را به بند آورده     
  )556ص (اي هر نفسم از تو حياتي به نوي     
، ص 2ج ( تاريخ جهانگشـاي در . مصراعي مثل گونه است كه سلمان آن را تضمين كرده است .7

  :شود الدين خوارزمشاه هست كه اين مصراع در آن ديده مي ي در وصف جاللا ، رباعي)187
 وز مستي هر زمان چه برخواهد خاسـت   ز مي گران چـه برخواهـد خاسـت! شاها

 پيداست كزين ميان چه برخواهد خاسـت   پـيششه مست و جهان خراب و دشمن پس و
  .همسر شيخ حسن ايلكاني است خاتونبه احتمال بسيار در مرثية دلشاد .8
ـ . در تعدادي از متون كهن فارسي نقل شده اسـت  گونه اين مصراع مثل. اند يافته: اصل .9  :كن

  .160، ص مصنفات فارسي؛ 232، ص مرصاد العباد؛ 62، ص شرح شطحيات
10. T :صد بار.  
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11. T :دلي  سخت.  
سوب به ابوسـعيد ابـوالخير نقـل    جزو رباعيات من» ما«به » من«رباعي با تغيير رديف از  .12

نيز وارد شده است ) ق 1040متوفي (و در ديوان ميرداماد  )4، ص سخنان منظوم(شده است 
ايـن انتسـاب   )  ق 844(كه با توجه به تاريخ دستنويس نورعثمانيه  )84، ص ديوان اشراق(

  .كامالً مردود است
خ حسـن ايلخنـي نيـز در آن    خاتون است و به اسم همسر او شـي رباعي خطاب به دلشاد .13

 .پي و مبارك و شادي از اسامي رايج غالمان در قديم بوده است نيك. اشارتي رفته است
14. T :سيل.  
15. T :اختران.  
16. T :فلك.  
همين مبنا بايد مصراع  ايمشتق شده و بر» مكيدن«دوم از فعل » نمكي«. كذا في االصل .17

  .را اصالح كرد
 ).نيستميعني مكي (نه مكي  .18
  .دو بار آمده است Nدر  .19
گذاري، اين عبـارت را بـه    دقتي كاتبان در نقطه هاي قديمي و بي الخط نسخه با توجه به رسم .20

هـم  » نپـايي، بـروي  «). 556ص (» نيايي، نروي«: در چاپ اوستا. توان خواند چند گونه مي
  .توان وجهي قائل شد قرائات مي ينا و براي هر كدام از» بيايي، نروي«: ايضاً. توان خواند مي
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