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مقدمه

ای غلـط یـا مخـدوش را قدیم فقط این نیسـت کـه شـکل صـحیح واژهکار مصحح متون 

گوناگون، صورت صحیح کلمات، عبارات و جمالت را طبق هایضبطبخواند و یا از بین 

های متـوالی کاتبـان و صـاحبان نسـخ سبک و قلم مؤلف بازسازی کند؛ یا غبار دستکاری

یسـنده خطی در طی قرون را از چهرۀ متون موجود بزداید و آن را  شـاعر و نو به متن اصلِی

مند خواهد بود که مصحح با رجوع به منابع اصیل و شها زمانی ارزهمۀ این. نزدیک نماید

اول، هویت متن و اجزای آن و صاحب آن را شناخته و شناسـانده باشـد و بـه منـابع دست

دسشده و موجود در دیواننامعتبر توجه نکند؛ بسیاری از اشعار ثبت نـویس تهای شعرِی

های نادرستی همراه است که دقت نظر مصـحح مختلف با انتسابعللو حتی چاپی، به 

،مصـححنقـشاز مهمیبخش ،از این رو. طلبدپژوهی میپژوهی و متنرا در امر نسخه

شاعران این قبیـل اشـعار باشـد باید تصحیح، کارپیش از ورود به اصلِی هویِت شناسایِی

.)۱۳۰: ۱۳۹۷، صحیشریفی(

تحقیقات نگارنده در اشعار مشترک سلمان و شاعران دیگـر اسـت کـه جاین جستار، نتای

،هـاها و مشابهتزعم نگارنده، این یکسانیبه. تصحیح دیوان وی به دست آمده استضمن

دواوین سلمانحداقل در نسخ دست :به طرق زیر رخ داده است،نویِس

ـ و شاید نسخ دیگری که نگارنده ندیـدهـ عر دیوان شادر یک نسخۀ قدیِماشعاری که . ۱

.به وی منسوب شده است،اشتباه کاتبر اثرب

که همگـی از یـک مادرنسـخه پیـروی ـ دیوان شاعر در چند نسخۀ قدیِماشعاری که . ۲

تبـاندکرده
ّ
.به شاعر منسوب شده است، اشتباه یک کاتب و پیروی کاتبان دیگر از ویه عل

ت آن به شاعر شکی نیست، اما در متون دیگر به نام دیگـران نیـز اشعاری که در صح. ٣

.ثبت شده است

:شواهد آنباگانه، همراهسهموارد این توضیحات مفصل 

نویس قدیماشعار مشکوک سلمان در نسخ دست. ١

، اشتباهات کاتبان و روددور تر میزمان مرگ سلمان ازنویس هرچه سال کتابت نسخ دست

اما نسـخی . شودزیادتر میویمنسوب بهو تصرف ایشان در افزایش اشعار ناسخان و دخل
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دچـار اشـتباه ،قدیم از اشعار سلمان نیز دیده شده که کاتب، گاه در انتساب اشعاری بـه وی

بـه مـواردی از . ، دیگر از نسـخ متـأخر توقـع چنـدانی نبایـد داشـتحالبا این ؛شده است

شـده، اشـاره اشـعار سـلمان یافـتدرقـدیم کـه ای مشکوک و نادرست در نسـخهانتساب

:شودمی

ای مشتمل بر دوازده دیوان ازجمله گزیـده)ق٨٣٤: کتابت(مجلس ٢٦٥٦نسخۀ ش) ۱

نیساری در تصحیح دیـوان حـافظ نیـز سلیم این نسخه مورد استفادۀ .از اشعار سلمان است

آمده که در نسخ دیگـر در این متن، غزلی از سلمان ). ٦٣: ١٣٨٠نیساری، .نک(بوده است 

:دیوان وی وارد نشده است

به جز از صورت آراسته چیـزی دگـر اسـت
[

کآفت اهل دل و فتنـۀ صـاحب نظـر اسـت

)۱۵۱ص: مجموعۀ دوازده دیوان(

بیتی در دیـوان همـام ۱۱بیتی که بی تخلص سلمان آمده، در خالل غزلی ششاین غزل 

ن نسخه حاوی اشعار چند شاعر از جمله همام ای). ۶۸: ۱۳۵۱همام تبریزی، (موجود است 

کاتب را دچار اشتباه و خلط اشعار کرده است
ً
.و سلمان است که احتماال

۱۸۲۴۹-۵با شمارۀ ،نویس دیوان سلمان ساوجی به خط محمد صافینسخۀ دست) ۲

ربـاعی دارد کـه در نسـخ دیگـری کـه از ، شش)ق۸۴۳:کتابت(محفوظ در کتابخانۀ ملی

ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه ).پ۱۹۱(دست است، مشاهده نشده استسلمان در

ایـن مطـالع .رباعی با سبک، زبان و ساختار فکـری سـلمان تناسـب نـداردششاغلب این 

:به شرح زیر استها رباعی

ــــران و ادوار زمــــاندانــی کــه چراســت جنــبش کــون و مکــان* ــــابش اخت ویــــن ت

ـــاننفـــس نبــی مبـــدأ تفعیــل جهـــانشــد* ـــونین عی ـــی ک ـــی معن ـــس ول در نف

ــا* ــر و ســامان دل م ــان بــی س ــان دل مــادر عشــق بت ــور جان ــدی درخ ــاش ب ای ک

ــــا* ــــالی دل م ــــاد خ ــــی مب ــــااز درد دم ــــالی دل م ــــت الاب ــــوی بالس در ک

ــااز دوست بـه جـز دوسـت نجویـد دل مـا* خــاک ســر کــوی دوســت شــد منــزل م
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ــم* ــو ه ــق ت ــتاز روز ازل عش ــۀ ماس ــــۀ ماســــتخان ــــو در دل دیوان مهــــر رخ ت

نسـخ قـدیم دیـوان وی رباعیات از قاسم انوار است و درکه اینها معلوم شدبررسیدر

سال پنجکه ) ق۸۴۲موّرخ (نسخۀ برلین۲۶۸تا ۲۶۳فحات از جمله در ص. شودیافت می

رسـالۀ کتابخانـۀ ۱۳در مجموعـۀ خطـی . پس از درگذشت قاسم انـوار تحریـر یافتـه اسـت

دیـده انوار نیـزدر جمع اشعار قاسم) پ۱۶۷پ و ۱۶۶: قرن نهمکتابت (۲۸۱با شمجلس

.شودمی

حاوی دیوان اشـعار سـلمان اسـت؛ ،)کتابت قرن نهم(مجلس۲۵۸۹خۀ شمارۀ نس) ۳

، )۳۴۹ص(درسـت نیسـت رباعی به سلمان نسبت داده که چهارکاتب در بخش رباعیات، 

: با این مطالع

ـــد* ـــان آم ـــت دل و ج ـــه راح ـــار ک ــــدآن ی ــــان آم ــــده دوش مهم ــــۀ بن در خان

ــه جــ* گـــویی نمکـــی بـــر جگـــر ریـــش آمـــدان مــن درویــش آمــدهجــرت کــه ب

ــه نیســت* ــتاز شــعلۀ عشــق هــر کــه افروخت ــه نیس ــم دوخت ــوزنی دل ــر س ــا او س ب

ــه* ــه فتن ــن ک ــر م ــیدی دلب ــازی م ــردس ــانک ــه کرشــمه ج ــا را ب ــیم ــردگــدازی م ک

در جمع اشعار چهار 
ً
خـورد؛ خسرو دهلوی به چشم مـیامیررباعی مذکور در باال، عینا

ــرو ( ــوی، امیرخس ــواندهل ــیگاندی ــ۸۵۲و ۸۵۱، ۸۵۰، ۸۴۷ص: ، میش ــکو؛ هم : ان، مس

.)۵۰۵ص

:زیر راکاتب نسخه، رباعِی

ــت ســحر بلبــل شــوریده مســت آمد و بهـر مـژده جـان بـر کـف دسـتمیدی وق

بـه نـام مهسـتی المجالسة نزهکه در متون معتبری چون ) ۳۴۸ص(ام سلمان آورده هم به ن

و سـفینۀ تبریـزهمین رباعی بـی ذکـر نـام، در ). ۲۱۲: ۱۳۷۵شروانی، (آمده است گنجوی 

). ۶۱۲: ۱۳۸۱تبریزی، (پیش از رباعی دیگری از مهستی موجود است 

سـلمان سـاوجی، (س رضوی آستان قد۴۶۶۷نسخۀ شدربیتی که تنهاسهای قطعه) ۴

: ، با مطلعاستشده ثبت ) ۳۳ص: دیوان
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لعــل و یــاقوت شــود ســنگ بــدان زیبــاییاگر جمع شودر سنگد١چار چیز است چو

و ةالخلـوانـیسنویس این قطعه در دست.قطعۀ باال به دیگران نیز نسبت داده شده است

در تعلیقـات کتـاب ). ۴۵۷: ۱۳۹۰ملطوی، (بدون نام سرایندۀ آن آمده است ةالسلوجلیس

در آنهـا به صورت عکسی به چاپ رسیده، به منابع دیگـری کـه قطعـۀ فـوق کهةالخلوانیس

تعلیقات، قطعۀ مزبور در . اشاره شده استضبط گردیده، ۹۰۰شجنگبه گفتۀ نویسندگاِن

در وبدون ذکر سراینده ) اوایل سدۀ نهم(مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایفکتابخانۀ مجلس، 

الدین آمـده به نام سید جاللالشعراریاضای سمرقندی به نام جالل عضد و در الشعرة تذکر

بـه نـام ) ق۸۲۷مکتـوب بـه سـال (مجموعۀ لطافت و منظومۀ ظرافـتدر این شعر، . است

). ۶۹: ۱۳۸۵به نقل از بشری، ،الف۴۴۸ص(الدین اسماعیل آمده است کمال

تـوان از نظـر زمـانیرا مـی۹۰۰شجنـگوة السلوو جلیسةالخلوانیستنها دو نسخۀ

ایـن قطعـه در دو ،گونه که گفتـه شـدهمان. دانستآستان قدس ۴۶۶۷ش نسخۀ هبنزدیک

جنـگبـا مراجعـه بـه.بدون نام سـراینده آمـده اسـت،۹۰۰شجنگ وةالخلوانیسنسخۀ 

بـت مشخص شد که قطعۀ فوق در حاشیۀ آن و به خطی جز خط کاتـب اصـلی کتا۹۰۰ش

شده است؛ یعنی به دلیل الحاقی بودن آن، وجـود ایـن قطعـه در ایـن نسـخه ارزشـی نـدارد 

ها گذشت و قطعۀ مـورد نظـر را بـه جـالل دیگر منابعی که ذکر آن). ۴۹۹: ۹۰۰جنگ ش(

تردیـد پـس از انـد، بـینسبت دادهـیک نفر استمراد گویا ـ که الدین عضد و یا سید جالل

نگارنده.ستاکتابت شده۴۶۶۷نسخۀ ش
ً
امـا بـا دانست، میسلمانازراقطعۀ مزبورقبال

للّسـید «نیـز ذیـل )ق۷۸۲: کتابت(الدین احمد وزیربیاض تاجدر آن راهای بیشتر، بررسی

). ۲۴۶: ۱۳۸۱الـدین وزیـر، تـاج(که گویـا همـان جـالل عضـد اسـت یافت» الدینجالل

القیـری نـویِستمام دسـت. معرفی کرده است» زاهد القیری«این مکتوب را راقِمالدین، تاج

تاریخ اتمام ایـن نوشـته . عربی است،جز دو شعری که از شاه شجاع و سید جالل ذکر کرده

ثامن عشر من شهر رجب المرّجب سـنه اثنتـین و ثمـانین و «گونه که در پایان آن آمده همان

.که: ةالخلوانیس. ١
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است، و بـه همـین دلیـل و دلیلی محکم بر انتساب قطعۀ مورد نظر به جاللاست» سبعمائه

. های سلمان به حساب آیدتواند در زمرۀ سرودهنمی

:دیـوانسـلمان سـاوجی، (مجلس ۷۸۰۳بیتی با مطلع زیر در نسخۀ شچهارقطعۀ ) ۵

:به ثبت رسیده است) ۱۶۸ص

چــارده تــا بیســت ســالگی ــاره کردنــی اســتزن را ز حــّد
ّ

ـاره کــن تمــام کــه نظ
ّ

نظ

بـه نـام انـوری بـه ثبـت رسـیده اسـت مونس االحرارتر، در اما این شعر، یک سده پیش

.ردو در دو تصحیح موجود از دیوان انوری وجود ندا)۹۴۸: ۱۳۳۷جاجرمی، (

: دیـوانسـلمان سـاوجی، (مجلـس۹۹۴زیر در نسـخۀ شبا مطلع بیتی هفت غزل ) ۶

:به نام سلمان درج شده است)۴۱۸ص

ــی ــفته م ــرا آش ــیم ــف دالرام ــر زل انـدامیکنم زاری ز سودای گلبل میچو بلدارد س

بنـا بـر تحقیـقلـیو،این غزل را در متنی نامعتبر به نام عبدالمجید تبریزی دیـدنگارنده

ملـت ۀدر کتابخانـوی دیـوان ایـن غـزل در نسـخقوجـه زاده، ، مصحح دیـوان عبدالمجیـد

. ود داردوج) ق۱۳۰۷(و دانشگاه استانبول ) ق۹۵۰(، حالت افندی )سدۀ نهم(استانبول 

سـبب. توان آن را به سـلمان نسـبت دادنسخۀ مجلس، نمیبا این اوصاف، به اعتبار تک

نویسان و کاتبان، مانند خلط شـعر منسوب کردن شعر عبدالمجید به سلمان از جانب نسخه

اقامت سلمان در تبریز و نشر اشعار وی در تواند ناشی از میتبریزی و سلمان، محمودملک

. شدااین خطه ب

بـه نـام )۵۱۵ص: مجموعه(بیت، و بدون تخلص در نسخۀ میشیگان چهار غزلی با ) ۷

:، با این مطلعسلمان آمده است

چــون تــو فریادرســی کــو کــه در او آویــزمگرچه دل خون کنی از دست غمت نگریـزم

تخلـص بـادیگـر،بیتهشتبا همراهومتعلق به عراقی استکهسلمان نه بهاین غزل 

اقـدم نسـخی کـه آن را بـه نـام ؛)۲۴۷ِ: ۱۳۷۵عراقـی، (در دیوان وی به ثبت رسیده ،یعراق

ق کتابـت شـده اسـت ۷۳۱عراقی درج کرده، نسخۀ کتابخانۀ جاراللـه اسـت کـه در تـاریخ 

.)۵۳ص: ۱۶۶۷مجموعه، ش(



١٩٩/)محسن شریفی صحی(اشعار سرگردان سلمان ساوجی 

اشعار دیگران در چند نسخه از دیوان سلمان. ۲

ف وجود دارد و در متون دیگـر بـه شـاعر های مختلاشعاری به نام سلمان ساوجی در نسخه

که احتمال انتساب آناستشده دیگری منتسب 
ً
این اشعار با .صفر استها به سلمان تقریبا

.دالیلی که ذکر خواهد شد به متن دیوان راه نیافته است

رضـوی آسـتان قـدس ۴۶۶۷های شهبا استناد به نسخ،بیتی با مطلع زیرپنج غزلی ) ۱

بـه سـلمان )۴۲۲-۴۲۱ص: همـان(مجلس۹۹۴شو) ۱۷۸ص: دیوانسلمان ساوجی، (

:منتسب شده است

ــت در کنــار ــوز کآورم ــت نیامــد هن عمر بـه آخـر رسـید تـا کـی ازیـن انتظـار؟وق

ق ۷۲۱در ، تـدوین شـدهسفینۀ تبریزبیت است، در پنجبیتی که حاوی اینهشتغزلی 

تـاریخ و حمداللـه مسـتوفی در ) ۴۹۹: ۱۳۸۱تبریـزی، (آمـده،محمود تبریـزیبه نام ملک

: ۱۳۸۷مسـتوفی، (محمـود تبریـزی نسـبت داده اسـت را بـه ملـکآنچهار بیت از گزیده

ایـن ).پ۳/۱۴۵ج: ابرقـوهی(نیز به نام او آمـده اسـت فردوس التواریخکه در ، چنان)۷۵۲

یحی است که به نظر انتساب صحدرج شدهبه نام قاضی عمده بدر مجموعۀ لطایفشعر در 

و نیز ملک محمودتبریزی بودن توجه به با ).پ۳۳۱: ...مجموعۀسیف جام هروی، (نباشد 

تبریزی وارد مجموعه شاعرنحوی شعربهشک، بیاقامت چندین سالۀ سلمان در آن سامان،

.اشعار سلمان شده است

و )پ۳۸۵: دیـوانسلمان ساوجی، (مجلس۲۵۸۸رباعی معروف زیر در نسخۀ ش) ۲

:ثبت است) ر۲۴۵: همان(نورعثمانیه ۴۱۹۰نسخۀ ش

ــــدخو را ــــی کــــن فلــــک ب ــــو راشــــاها ادب ــــانید رخ نیک ــــم رس ــــه او چش ک

ــه چوگــانش زن ــرد ب ــط ک ــوی غل ــر گ ــش او راگ ــه مــن بخ ــرد ب ــا ک ور اســب خط

و در کتب تذکره نیز به نام وی بـه ثبـت ) ۷۹۹: ۱۳۱۸(هستاین رباعی در دیوان معزی 

حمدالله مستوفی، به همراه حکایـت معـروف آن موجـود گزیدۀیخ تاراز جمله در و رسیده 

. توان آن را از سلمان دانستنمیسبببه همین ؛)۷۴۹ِ-۷۴۸: ۱۳۸۷(است 

نسـخۀ، )ر۳۹۲: دیـوانسـلمان سـاوجی، (مجلـس ۲۵۸۸در نسخۀ شیک رباعی) ۳



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٠٠

ـــ ) ۵۲۹ص: همــان(مجلــس۷۴۲۰نســخۀ ش،)پ۲۴۸: همــان(نورعثمانیــه ۴۱۹۰ش 

موجود است که بـه ـکه مبنای کار ایرج افشار در انتشار دیوان کهنۀ حافظ بودهیسینودست

:استشده سلمان منتسب 

کان دل بر مـن بـه کـه دو صـد دل بـر مـنای دل بـــر مـــن مبـــاش بـــی دلبـــر مـــن

ـــننــه دل بــر مــن بمانــد و نــه دلبــر مــن ـــر م ـــا دل ب ـــد ی ـــن بای ـــر م ـــا دلب ی

: نیز موجود است) ۸/۲۴۹: ۱۳۶۳، مولوی(کلیات شمساین رباعی در 

ـــر مـــن ـــا دل ب ـــد و ی ــنیـــا دلبـــر مـــن بای ــر م ــی دلب ــد و ن ــن باش ــر م ــی دل ب ن

یک دل بر مـن بـه کـه دو صـد دل بـر مـنای دلبـــر مـــن مبـــاش بـــی دل بـــر مـــن

. سلمان متشکل از مصاریع یک تا چهار مولوی بـه ترتیـب اسـت۲و ۱، ۳، ۴مصاریع 

نسـخۀ کتابخانـۀ اسـعد (» عـد«:آمـده اسـتهاهنسخاین اعی در طبق گفتۀ فروزانفر این رب

؛ )۷قـرن ،ییتنسـخۀ کتابخانـۀ چسـترب(»چـت«؛ )۸و اوایـل ۷مکتوب در اواخـر ،افندی

که ،کتابخانۀ قونیه(»مق«؛ )ق۷۲۳رمضان ، کتابِتاستانبولۀنسخۀ کتابخانۀ بلدی(»خب«

).یـ و: ۱۳۶۳انفر، فروز. نک()نیست۸از ربع اول قرن ترمتأخرشتاریخ

واز سـلمان نیسـتمذکورشعرموالنا محرز است که آثار با توجه به قدمت نسخ خطی 

قابل ذکر است که میرافضلی با رد . به همین دلیل از ثبت آن در دیوان سلمان خودداری کردم

ا استناد بـکه این شعر به ایشان نیز منسوب استـ ابوسعید و میرداماد به انتساب این رباعی 

در نظـر بـه موالنـا آن راو انتسابدانستهسلمان ازق نورعثمانیه، آن را ۸۴۴نسخۀ موّرخ به 

).۲۶۳: ۱۳۹۱میرافضلی، .نک(است نگرفته

کتابخانـۀ مهـدوی ۵۹۸شهایهاز طریـق نسـخ،بیتی با مطلع زیـرهشتای قطعه) ۴

ــگ( ــاوجی، (میشــیگان ۳۱۳، ش)۳۴۹ص: جن ــخۀ نو) ۳۶۸ص: دیــوانســلمان س س

:وارد دیوان سلمان شده است) ۳۰۴ص: همان(مجلس۹۹۴ش

ــــــت ــــــیح پرس ــــــد آن رگ زن مس ـــه دســـتآم ـــیش المـــاس را گرفتـــه ب ن

بـه تصـحیح مـدرسدیـوان انـوریدر ؛این قطعه به شاعران دیگری نیـز منتسـب اسـت

آمده به نام انـوری ثبـت نسخۀ مجلسبا شباهت بسیار به آنچه در نسخۀ مهدوی و ،رضوی



٢٠١/)محسن شریفی صحی(اشعار سرگردان سلمان ساوجی 

ق ۷۰۰ای مربوط به سـال مدرس در توضیحی سند انتساب این شعر را مجموعه.استشده

.استبه گفتۀ مدرس قطعۀ فوق به نام سنایی نیز آمده ). ۱۰۴۶: ۱۳۷۶انوری، (است دانسته 

گردآورندۀ اشعار عسجدی سـند وبیت آن آمده چهارعسجدی مروزی نیز دیوانهمچنین در 

) ۲۲: ۱۳۳۵(اما نفیسی ). ۲۴: ۱۳۳۸عسجدی، (رده است اسدی عنوان کلغت فرسآن را 

مزبورای قطعۀ در مقاله
ّ
اسـدی لغت فرسدی گرگانی دانسته و سند آن را نیز نسخۀ را از مخل

بـه نـام لغـت فـرسدر نسـخۀ دیگـری از و البته گفته اسـت کـهذکر کرده )ق۸۷۷کتابت(

، گرچـهنیز یادآور شده اسـتراانتساب شعر مذکور به عنصری نفیسی. عسجدی آمده است

با بررسی دیوان عنصری مشخص شد قطعۀ مورد نظر در بین اشعار منسوب به وی آمده، امـا 

: ۱۳۶۳عنصری، (به دلیل حضور آن در دیوان سنایی، دبیرسیاقی آن را از سنایی دانسته است 

ز موجـود در دیـوان عنصـری نیـ،بیتی که در دیوان سنایی آمـدهچهار در واقع همان ).۳۴۷

). ۷۶۹-۷۶۸: ۱۳۷۶انوری، (است 

، )ر۴۰۱(ایاصـوفیا ۳۹۴۵شنویس دیوان سـلمان، بـه دسترباعی زیر که در نسخ ) ۵

و نیـز نسـخۀ ) ۲۷۵ص(آستان قدس ۴۶۶۷، ش)۶۰۷-۶۰۶ص(آستان قدس۴۶۶۶ش

:موجود است، از سلمان نیست) ر۳۴۸(مجلس ۲۵۸۹ش

ــت ــرفتم مس ــار بگ ــف ی ــر زل ــب س لشده چون خـواهی جسـتکز دست من ددیش

تـا بـا تـو نگیــردم کسـی دسـت بـه دســتگفتا که شـب اسـت دسـتم از دسـت بـدار

بـه نـام ـ سـلمان مکتـوب شـده دیـوانکه پیش از نسـخ،المجالسة نزهاین رباعی در 

: آمده است) ۶۱۰: ۱۳۷۵شروانی، (گنجوی مهستی 

ــدوشــــم بگرفــــت آن نگــــار سرمســــت ــوانی جس ــده نت ــن دلش ــت م ــز دس تک

تـا بـا تـو نگیــردم کسـی دسـت بـه دســتگفتم که شب اسـت دسـتم از دسـت بـدار

:نیز ذیل نام مهستی آمده استسفینۀ تبریزهمین رباعی با تغییراتی در 

ــتدســــتم بگرفــــت آن نگــــار سرمســــت ــوانی جس ــده نت ــن دلش ــت م ــز دس ک

دســتتـا بـا تـو نگیــردم کسـی دسـت بـه گفتم که شب اسـت دسـتم از دسـت بـدار

)۵۹۸: ۱۳۸۱تبریزی، (



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٠٢

اشتباه اشعار سلمان به شاعران دیگر. ۳ انتساِب

اشعاری در نسخ دیوان سلمان موجود است که در احتمال صحت انتساب آن
ً
ها به وی تقریبا

برخـی .شکی وجود ندارد اما در متون مختلف به نام شاعران دیگر نیز به ثبت رسـیده اسـت

ـ تر رباعیات و غزلیات مشـترک سـلمان بـا حـافظ را اری، پیشمحققان مانند خانلری و نیس

در تصحیح دیوان حافظ
ً
نگارنده در .پردازماند که به تکرار آن نمیمعرفی کردهـعموما

ً
ایضا

درج دو غزل سلمان در دیوان امیرخسـرو دهلـوی پرداختـه و مکـرر  مقالۀ دیگری، به چرایِی

).۱۸۴: ۱۳۹۹شریفی صحی، . نک(کند نمی

: استدر شمار اشعار سلمان ،آیداشعار زیر، با دالیلی که در پی می

نسـخۀ درایـن شـعر.بیتی با مطلع زیر وارد دیـوان سـلمان شـده اسـتهفتغزلی ) ۱

: جنـگ(مهـدوی۵۴۹شنسـخۀ ، )ر۶۵۰: مجموعۀ دواوین(کتابخانۀ ایاصوفیا ۳۸۵۷ش

مجلـس ۲۵۸۸سخۀ ش و ن) ۴۷۹ص : دیوانسلمان ساوجی، (میشیگان نسخۀ ، )۴۶۲ص

:مجلس موجود است) ۳۲۹ص: همان(

ـه مـی
ّ
نوشـدبه شادی ارغوان با گل شراب وصـل میپوشـدنگارینا به صحرا رو که بستان حل

. نـک(نیـز آمـده اسـت ) ق۸۴۴: کتابت(نورعثمانیهکتابخانۀ ۴۱۹۰این غزل در نسخۀ 

مذکور را به سلمان منتسـب غزلتا کنون ای که ترین نسخهقدیماما ). ۳۱۹: ۱۳۸۹ساوجی، 

در بیت پایانی ایـن نسـخ . است) ق۸۱۶: کتابت(کتابخانۀ ایاصوفیا ۳۸۵۷شنسخۀ ، کرده

:نیز تخلص سلمان آمده است

به دل مهرت خرد حالی به صد جان باز نفروشدوگر سلمان میـان بـاغ بـوی زلـف تـو یابـد

که بـه گفتـۀ گردآورنـدۀ ـخاقانیدر چاپی جعلی از دیوان با اندک اختالفاتی همین غزل 

و)۳۵۱: ۱۳۷۵: خاقـانی. نـک(شود ـ دیده می٢کتابت شدهق ۷۶۳در سال اشآن، نسخه

؛ امـا )۷۳۷: ۱۳۸۹خاقـانی، (وارد شده است از دیوان خاقانی هم در تصحیح عبدالّرسولی 

گردآورنـدۀ ایـن جهانگیر منصـور، . هم استبسیار مشکوک و مباز دیوان خاقانی ق ۷۶۳نحوۀ چاپ نسخۀ سال . ٢

توصـیفعکسی از نسخه را نداشتن اجازه از طرف صاحب نسخه ذکـر کـرده و حتـی در دلیل عدم چاپ،نسخه

.بسنده کرده است! »حنایی کمرنگ«کاغذ نسخۀ مزبور، تنها به گفتن



٢٠٣/)محسن شریفی صحی(اشعار سرگردان سلمان ساوجی 

سـخۀ وی نسخ مورد استفادۀ خود را معرفی نکرده و مشخص نیست غزل مورد نظر در کدام ن

بیـت دارای هشـتاین غزل که تخلص خاقانی را ندارد . استبوده او و مربوط به کدام سال 

: صورت آمده استاینحاوی تخلص سلمان بود در آن بهکه است و بیت باال 

به دل مهرت خرد حالی به صد جان باز نفروشدوگر بـاد صـبا در بـاغ بـوی زلـف تـو یابـد

در تصحیح سجادی کـه نسـخۀ و ن خاقانی موجود نیستغزل مذکور در نسخ قدیم دیوا

شـودمشـاهده نمیـبه قول او اقدم نسـخ دیـوان خاقـانیق ـ ٦٦٤اساس آن مربوط به سال 

ضبط غزل در نسخ دیوان سلمان با تخلـص او همـراه اسـت و ،در عوض). ١٣٧٤خاقانی، (

سلمان میزل غنگارنده این به همین دلیل ؛دار استبه نوعی غزلی شناسنامه . داندرا از آِن

به قلم جواد بشری، » اشعاری نویافته از جهان ملک خاتون«ای تحت عنوان در مقاله)٢

:غزلی با مطلع زیر به جهان ملک خاتون منتسب شده است

ــده ــردخن ــدا ک ــکر پی ــگ ش ــت تن ــردای زد دهن ــدا ک ــر پی ــؤ ت ــت لؤل ــت لب ــخنی گف س

ون موجود نیست و بشری سند انتساب غـزل فـوق بـه این غزل در دیوان جهان ملک خات

بـه . معرفی کرده اسـت)ق۸۶۰: کتابت(اآلفاقة العشاق و تحفمونسجهان ملک را جنگ 

بالفاصله پس از غـزل دیگـری از جهـان «ب جنگ مزبور و ۱۲۵گفتۀ وی، این غزل در برگ 

قرار گرفته اسـت و بـا آن ولهدیوان چاپی، با عنوان ۴۹۰ملک که پیش از آن آمده، یعنی غزل 

در انتسـاب 
ً
که در هیچ منبع دیگری به نام جهان ملک ثبت نشده است لزومی ندارد عجالتـا

الخصوص که در بیت ماقبل آخر آن، لفظ جهان به همان سبکی علی. آن به شاعر تردید کنیم

ری بـا اما غزلی کـه بشـ). ۷۴۳: ۱۳۸۸بشری، (» شودکند، دیده میکه شاعر با آن بازی می

بند معروفی از سـلمان سـاوجی بند اول ترکیب،ذکر سند به جهان ملک خاتون منتسب کرده

در تمامی نسخ دیوان وی به ثبت رسیده است
ً
به احتمـال زیـاد، بشـری نیـز . است که تقریبا

در » جهـان«را مرتکب شده و تنها به صـرف دیـدن لفـظ العشاقمونساشتباه کاتب جنگ 

.ثبت کرده استویآن را به نام ـص جهان ملک خاتون استکه تخلـشعر مزبور

:عراقی به تصحیح نفیسی نیز درج شده استدیوانغزلی از سلمان، با مطلع زیر، در )۳

ـــید کـــار ز تنهـــاییم بـــه شـــیدایی ندانم این همه غم چـون کشـم بـه تنهـاییکش
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در تمـام نسـخ این غزل نه در دیوان عراقی و نه در دیوان سلمان تخلص ندارد
ً
، اما تقریبا

در نسخ شدست
ً
کتابخانۀ ۲۵۸۷تبریز، ش۳۶۷۶نویس دیوان سلمان ساوجی آمده و مثال

اما سعید نفیسـی . مشاهده استقابل) ۲۷۴(کتابخانۀ مرعشی ۱۱۸۴۲و ش) ۶۵۹(مجلس 

: ۱۳۷۵عراقـی، (چندان مشخص، به نام عراقـی آورده نیز این شعر را، با استناد به دو منبع نه

سفینۀ اشعاری کـه در قـرن هشـتم تـدوین «: و منابع خود را چنین معرفی کرده است) ۳۰۰

لـذا بـا ). ۳۳: ۱۳۷۵نفیسـی، (» اندشده و سفینه دیگری که در آغاز قرن نهم گردآوری کرده

آن در تصـحیح انتقـادی نسـرین  عنایت به درج غزل در اغلب نسخ دیـوان سـلمان، و نبـوِد

. دانمتر میتر و محتمل، انتساب آن را به سلمان، قویمحتشم از دیوان عراقی

دو دستنویس دیوان سلمان ساوجی در کتابخانۀ آستان قدس، بـه ای دو بیتی در قطعه)۴

کتابخانـۀ مجلـس۲۵۸۸نیز نسـخۀ شو ) ۳۳ص(۴۶۶۷و ) ۳۴۷ص(۴۶۶۶های شماره

:آمده استبدین صورت ) ۲۵۶ص(

ــــرر ــــد مق ــــلیمان ش ــــر س ــــارت ب ــــام ــــرانوزارت ب ــــگ حی ــــب دن ر نجی

ــــومی ــــد ق ــــون دارن ــــر چ ــــد خی ــلیمانامی ــن س ــت و ای ــف اس ــش آص ــه آن ک

بـه ثبـت » موالنـا الیـاس قلنـدر«به نام السعدینمطلعهمین قطعه با تغییراتی در کتاب 

:رسیده است

ــــرر ــــد مق ــــلیمان ش ــــر س ــــارت ب ــــرانام ــــگ حی ــــب دن ــــر نجی وزارت ب

ـــگویــــد جهــــان رافلــــک زان رو همــــی ـــک آص ـــه این ـــلیمانک ـــک س ف و آن

)۳۱۳: ۱۳۵۳عبدالرزاق سمرقندی، (

و مقایسۀ آن با تـاریخ ) ق۸۸۷-۸۱۶(با توجه به سال تولد و مرگ نویسندۀ کتاب مذکور 

رسـیم کـه ها به ثبت رسیده است، به این نتیجـه مـینسخ خطی ذکر شده که قطعۀ باال در آن

عبـدالرزاق لـذاان اسـت وضبط قدیم آن در نسخ خطی ثبـت شـده و سـرایندۀ آن نیـز سـلم

صـورتخوانـدمیرامـا .اشتباه کرده است» موالنا الیاس قلندر«سمرقندی در انتساب آن به 

:کرده استچنین گزارشرا این قطعهواقعه و چگونگی سرایش 
تبریز رایت ایالت برافراخت، سلیمان نامی را امیراالمرا و ۀچون سلطان ویس در دارالسلطن

را که برادر امیر شمس الدین زکریا بود وزیر سـاخت و موالنـا الیـاس الدین خواجه نجیب



٢٠٥/)محسن شریفی صحی(اشعار سرگردان سلمان ساوجی 

:قلندر که با آن دو صاحب منصب در مقام عداوت بود در هجو ایشان این قطعه نظم نمود

ــــد مقــــّر ــــر ســــلیمان ش ـــــرانرامــــارت ب ـــــگ حی ـــــب دن ـــــر نجی وزارت ب

ــــی ــــک زان رو هم ــــان رافل ــــد جه ی ــــلیمانگو ــــف و آنــــک س کــــه اینــــک آص

)۳۳۸-۳۳۷، ۲۵۳۵: دمیرخوان(

)۳۸۱-۳۸۰ص: دیـوانسـلمان سـاوجی، (۲۵۸۸شغزلی با مطلع زیر در نسـخۀ ) ۵

:که اساس تصحیح وفایی قرار گرفته نیز وجود داردق۸۴۴آمده که در نسخۀ مکتوب به سال 

ــیآمــد آن خســرو خوبــان جهــان از بــاکو ــاک اوم ــدارد ب ــانی و ن ــد جه ــد قص کن

)۳۹۵: ۱۳۸۹ساوجی، (

مـورد شاهد آورده و سرایندۀ آن را طبـق دو منبـععنوانبهنامهلغتا بیت باال را در دهخد

فرهنـگ دو منبـع مـذکور، ).»بادکوبه«ذیل : دهخدا(است ذکر کردهساغری استفادۀ خود، 

ــدراج ــدایت، ۵۲۳: ۱۳۳۵شــاد، (هســتند آرای ناصــریانجمــنو آنن ذیــل : ۱۲۸۸؛ ه

معرفـینیز آمده است و دهخدا این بار بـدون »باکو«همچنین بیت مزبور ذیل ). »بادکوبه«

همـین شـعر، در ). »بـاکو«ذیـل : دهخـدا(اسـت بر گرفتـه شرفنامۀ منیریآن را از ه،سرایند

در اواخر سدۀ نهم و اوایل سدۀ دهـم ۴۰۷۱مجموعۀ ش
ً
کتابخانۀ فاتح استانبول که احتماال

: ۱۳۹۷بشـری، . نـک(بـت رسـیده اسـت تحریر یافته، به نام علی ُدردزد استرآبادی نیز بـه ث

۱۱۰ .(

در همچنـین.سلمان موجـود اسـتدیوان دو غزل با مطالع زیر در اغلب نسخ قدیم ) ۶

هـای دیـوان نویسو دسـت) ۴۹۰و ۵۳۱: ۱۳۸۰(دهلـوی امیرخسـرو برخی دواوین چاپی 

و ،)۲۶۲و ۲۸۵: دهلویامیرخسـرو(ق کتابخانۀ اسعد افنـدی ۸۹۵، چون نسخۀ موّرخ وی

دیوان وی نیز موجود استنویسرخی دستب :های متأخِر

ـــت ـــان دوس ـــه از ج ـــیآنک ـــر م ـــذارمشدارمشت ـــن نگ ـــت م ـــرا بگذاش ـــر م گ

ـــایهیارب این ماییم از آن جان و جهان افتـاده دور ـــاده دورس ـــان افت ـــابی ناگه وار از آفت

هشـتم تبریـز های اشعار سلمان چون نسخۀ سـدۀ نویسما این اشعار، در بهترین دستا

ق ۸۰۴، نسـخۀ مـوّرخ )۵۸۶و ۶۰۰ص(ق مجلس ۷۹۴، نسخۀ موّرخ )۳۵۸و ۴۹۴ص(

و بسـیاری ) ۵۲۱و ۵۳۰ص(آستان قدسق ۸۲۶، نسخۀ موّرخ )۲۳۳و ۲۳۸ص(مرعشی 
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سـلمان، بسـی ههـا بـسلمان، به نام وی آمده و احتمـال نسـبت آنهای دیگر دیوان نسخهاز 

.خسرو دهلوی استامیرتر از بیش

مجلس ۲۵۸۷شۀنسخهای دیوان سلمان چون نویساغلب دسترباعی زیر که در ) ۷

موجود است، به نام ابوسعید ابوالخیر نیز به ثبت )پ۲۷۸(مرعشی ۱۱۸۴۲شو ) پ۴۷۳(

:رسیده است

ــه ــتم توب ــاز بس ــت و ب ــه شکس ــس ک فریــــاد همــــی کنــــد ز دســــتم توبــــهاز ب

ـــه ـــه توب ـــروز ب ـــاغردی ـــتم س ـــاغرای شکس ـــه س ـــروز ب ـــهوام ـــتم توب ی شکس

سعید نفیسی در انتساب رباعی باال به ابوسعید ابوالخیر، منبع آن را ذکر نکرده و آن را بـه 

:ثبت کرده است۵۸۵ۀ رباعیشکل زیر و با شمار

ـــه ـــتم توب ـــتم و ببس ـــه شکس ـــس ک فریــــاد همــــی کنــــد ز دســــتم توبــــهاز ب

ـــه ـــه توب ـــروز ب ـــاغردی ـــتم س ـــای شکس ـــتم توب ـــاغری شکس ـــه س ـــروز ب هوام

: گفته استسخنان منظوم ابوسعید ابوالخیراو در تعلیقات 
:چنین آمده است۲۳۳این رباعی در دیوان سلمان چاپ بمبئی ص

ــه ــتم توب ــاز بس ــت و ب ــه شکس ــس ک ــــهای ب ب ــــتم تو ــــد ز دس ــــی کن ــــاد هم فری

بــــه بـــهزو امـــروای شکســــتم ســــاغردیــــروز بــــه تو بـــه ســـاغری شکســـتم تو

)۱۵۸: ۱۳۳۴نفیسی، (

بـه در اکثر نسخ دیوان سلمان اما طعۀ هزلیۀ زیر که به نام عبید زاکانی مشهور شده، ق) ٨

، دو نسـخۀ )٣٣٠ص(کتابخانـۀ ملـی تبریـز ٣٦٧٦عـالوه بـر نسـخۀ ش.خـوردچشم می

کتابخانــۀ و ســه نســخۀ)٩١ص: ٤٦٦٧ش؛٣٤٧ص: ٤٦٦٦ش(آســتان قــدسکتابخانــۀ

ز دارای ایـن قطعـه نی) ر۱۶۴: ۷۸۰۳ش؛ ٣٤٥ص: ٩٩٤ش؛٢٦٩ص: ٢٥٨٨ش(مجلس 

:آورده است» ملک بنت مسعود شاهدر هجو جهان«کاتب نسخۀ تبریز آن را ذیِل. هستند

ـــه ـــان قحب ـــرا جه ـــیوزی ـــای ب ــهتوفاس ــین قحب ــو را از چن ــتت ــگ نیس ؟ای نن

ــــواه ــــر را بخ ــــراخ دگ ــــس ف ــــرو ک خــدای جهـــان را جهـــان تنـــگ نیســـتب
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اشعاری به نام سلمان و عبیـد کـه بـه ِیحاودولتشاه حکایتی موجود است تذکرۀاما در 

: شودجهت اهّمیت موضوع قسمتی از آن نقل می
الدین که در عهد شاه ابواسحاق، وزیر با قدر و منزلت بوده، جهـان گویند که خواجه امین

یـد . الـخ... جهـان وزیـرا : خاتون را به نکاح خود درآورد و خواجـه عبیـد در آن بـاب گو
:گویدید این قطعه میخواجه سلمان در حق عب

ــیجهّنمـــــی و هجـــــاگو عبیـــــد زاکـــــانی ــی دین ــی و ب ــی دولت ــه ب ــت ب ــّرر اس مق

شــود انــدر حــدیث قزوینــیولیــک مــیاگرچــه نیســت ز قــزوین و روســتازاده اســت

)۲۹۰: ۱۳۸۲سمرقندی، (

هر دو قطعۀ مذکور
ً
قطعـۀ دوم یعنـی ،اوال

ً
در اکثر نسخ دیوان سـلمان وجـود دارد؛ ثانیـا

تـر از هجویـۀ بـاال در نسخ دیوان سلمان شکلی دیگر و زبانی گزنده»...ّنمی و هجاگو جه«

بـودن اما صراحت آن در اشاره به عبید زاکانی کـم و تنهـا محـدود بـه نسـبت قزوینـی،دارد

:اوست

ــی دولتــی و بــی دینــیجهّنمـــی زنـــک زن ادیـــب غـــر خـــواهر مشــابه اســت بــه ب

ولی چه سـود کـه بیچـاره نیسـت قزوینـیخایـدخر است و جاهل و پوسـیده ژاژ مـی

که حکایتی دیگر نیـز در ـ رسد دولتشاه یا دیگران برای ساختن حکایت منقولبه نظر می

وزیـرا «:اما وجود قطعۀ. در قطعۀ مورد نظر تغییراتی داده باشندـدر پی آن آمده استتذکره

نگارنده را در انتساب آن بـه دیوان عبید، آن در نبودن در اکثر نسخ دیوان سلمان و »...جهان 

. سلمان متقاعد کرد

: دیـوانسـلمان سـاوجی، (مجلـس٢٥٨٨رباعی زیـر در نسـخی چـون نسـخۀ ش) ٩

: همـان(مجلـس٧٤٢٠و نسـخۀ ش) پ٢٥٠:همان(نورعثمانیه ٤١٩٠ش، نسخۀ )ر٣٩١

بـه ) ٢٨٩-٢٨٨: ١٣٨٢(دولتشاه تذکرۀاما در ؛به نام سلمان به ثبت رسیده است)٥٣١ص

:عبید زاکانی منتسب است

ــندر علـم و خـط و شـعر مشـو صـاحب فــن ــو م ــوار چ ــوی خ ــزان نش ــزد عزی ــا ن ت

ــن ــاب زم ــهرۀ ارب ــوی ش ــه ش ــواهی ک ـــره زنخ ـــری کـــن و کنگ کنـــگ آور و کنگ

دولتشاه آمده است، عبید قطعۀ باال را در پـی نـاراحتی از بـار تذکرۀطبق حکایتی که در 



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٠٨

،به دلیل حضور دلقکی که شاه را به خود مشغول کـرده بـود،بواسحاقنیافتن به محضر شاه ا

از ایـن . اسـتتذکرهبرساختۀ ذهن صاحب ،مثال قبلهمانند این حکایت نیز . سروده است

. های سلمان دانستاین رباعی را باید از سروده،رو

:رباعی زیر)۱۰

ــت ــر مه ــه ب ــیهت ک ــف س ــیزل ــدم ــیپوی ــل م ــنبل و گ ــت س ــاغ رخ ــدبدر ب وی

ــدر گوشــتدوشبــر ــو ســر نهــاده ان ــــیت ــــانی مــــا م ــــداحــــوال پریش گوی

در تمام دست 
ً
های دیوان سلمان که در اختیار نگارنده قرار داشـته، وجـود دارد؛ نویستقریبا

مجلـس ۲۵۸۷شخۀنسو) ۵۱۴ص(تبریز۳۶۷۶شۀ نسخاقدم منابعی چون ر از جمله د

).۶۸۳ص(

اصفهانی آمده الدین اسماعیلبه نام کمالین احمد وزیرالدبیاض تاجدر متن این رباعی 

بـدون آن کـه وبیـاضبا اسـتناد بـه ،راآن رضا ضیا و محمد)۴۳۲: ۱۳۸۱الدین وزیر، تاج(

ضیا، (آورده است اسماعیل ای به نام کمال مقالهضمن متذکر انتساب آن به سلمان شود، در 

، آن را از جنگ رباعی، با استناد به کتاب تصحیح رباعیات کمالدرتر و سپس) ۱۳۶: ۱۳۹۱

).۸۳: ۱۳۹۹، اسماعیلکمال(است دانسته سلمان 

بیـاض سـلمان درج شـده، دیوان که این رباعی در بسیاری از نسخ قدیم با عنایت به این

همـ ) ق۷۸۲(، حتی با در نظر گرفتن قدمت آن الدین احمد وزیرتاج
ً
دوره بـا نسـخ که اتفاقا

زعم بـهاین شعر به کمال وزنی نخواهد داشت و انتساب در ـ سلمان تحریر یافته دیوان قدیم 

.استسرایندۀ آن سلمان ساوجی نگارنده هم 

:رباعی زیر) ١١

ــی ــر نمک ــو سراس ــه ت ــت ک ــه لب ــتم ب ــیگف ــا نمک ــم ت ــی نمک ــه دان ــو چ ــا ت گفت

گفتـــا کـــه محمـــدم ولـــیکن نـــه مکـــیگفــتم کــه دریــن مدینــه هســتی تــو رســول

بـه نـام )٥٣٠ص(مجلس٧٤٢٠و نسخۀ ش)پ٢٤٩(نورعثمانیه٤١٩٠شسخۀ در ن

بـه نـام هـای متـأخرتر از دو منبـع فـوق، نویسدسـتبعضـی سلمان آمده است و به اعتبار 

: مجلـس١٣٤٨٤، شدیـوانالله ولـی، نعمتشاه. نک(الله ولی نیز مشهور است نعمتشاه



٢٠٩/)محسن شریفی صحی(اشعار سرگردان سلمان ساوجی 

ا عنایت به قدمت منابعی که ب). ٦٦٠: ١٣٩١،؛ همو٣٦٢ص: ١٤٣٠٨ان، ش؛ هم٣٠٤ص

دههایهاند، و نیز عدم ثبت آن در نسخرباعی باال را به نام سلمان آورده از دیـوان گانـهاصلِی

.ات او جای دادملحقات رباعیتوان دست کم آن را درمی،سلمان

اللـه ولـی، نعمـتشاهدر منابعی به نام سلمان و ثبت این رباعیازناگفته نماند که پیش

:جاجرمی وارد شده استاالحرارمونسدر مضمونی مشابه آن 

ــی ــر نمک ــو سراس ــف ت ــه لط ــه ب ــی ک چــون بــر گــل تــازه برچکیــده نمکــیآن

ـــی ـــت نمک ـــتان لطاف ـــیر ز پس ـــز ش ــیج ــه مک ــیکن ن ــت ول ــری ای دوس پیغمب

)١١٦٦-١١٦٥: ١٣٣٧جاجرمی، (

و ، )٥٠٩ص(یـزتبر٣٦٧٦شۀنسخمانندسلمان، دیوان های نویسدر اقدم دست) ١٢

:رباعی زیر ثبت شده است) ٦٧١ص(مجلس٢٥٨٧شنسخۀ 

ــود آ ــه خ ــدایی ب ــب خ ــو طال ــه ت از خـود بطلــب کـز تــو جـدا نیســت خــداای آن ک

ـــاول به خـود آ چـون بـه خـود آیـی بـه خـدا ـــداه ک ـــدایی خ ـــه خ ـــایی ب ـــرار نم اق

منسـوب شـده اسـت ولـی اللـهنعمـتاشتباه به شـاهمانند مثال قبل، به این رباعی نیز، ه

).٢٩١ص: مجلس١٣٤٨٤، شدیوانالله ولی، نعمتشاه(

منابع
: تهـران.با مقدمۀ محمـد روشـن.الدینتصحیح اقبال صالح. دیوان. )۱۳۸۰(خسرو دهلویـ امیر

. نگاه
بـه اهتمـام محمـدتقی مـدرس . دیـوان). ۱۳۷۶(، اوحدالدین محمد بـن محمـد انوری ابیوردیـ 

.رهنگیعلمی و ف: تهران.رضوی
جنـگ (مجموعۀ لطافت و منظومۀ ظرافت: هاها و تذکرهها، سفینهجنگ«). ۱۳۸۵(بشری، جوادـ 

.۵۹۸-۵۲۱: ۳پژوهی، شنسخه. »)محمود شاه نقیب؛ نسخه خطی کتابخانه دانشگاه کمبریج
، ۱، س ۲، دورۀ پیـام بهارسـتان. »اشعاری نویافته از جهان ملـک خـاتون«). ۱۳۸۸(ـ ــــــــــــ 

.۷۶۶-۷۴۰: ۳ش



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ١٠٢

: ۱۷۴ش، ۲۹، سآینۀ پژوهش،۱۶پابرگ . »هایی از ُدردزد استرآبادیغزل«). ۱۳۹۷(ـ ــــــــــــ 
۱۰۱-۱۳۲.

مجمـع ذخـایر : قـم.به تصحیح علی زمانی علویجـه). ۱۳۸۱(الدین وزیر، احمد بن محمدتاجـ 
.اسالمی

عکسـی از روی نسـخه خطـی ، چـاپتبریزۀسفین). ۱۳۸۱(تبریزی، ابوالمجد محمد بن مسعودـ 
.مرکز نشر دانشگاهی: تهران.کتابخانه شورای اسالمی

: تهـران. به اهتمام میرصالح طبیبـی.الحرار فی دقائق االشعارامونس). ۱۳۳۷(جاجرمی، محمدـ 
.سلسله انتشارات انجمن آثار ملی

.زوار: تهران.به تصحیح ضیاءالدین سجادی. دیوان). ۱۳۷۴(خاقانی، بدیل بن علیـ 
.نگاه: تهران.به کوشش جهانگیر منصور. دیوان). ۱۳۷۵(ـ ــــــــــــ 
.سنایی: تهران.به کوشش علی عبدالرسولی. دیوان). ۱۳۸۹(ـ ــــــــــــ 

.با تصحیح و مقدمۀ سعید نفیسـی. الوزرادستور). ۲۵۳۵(الدینالدین بن همامخواندمیر، غیاثـ 
.اقبال: تهران

: تهران. زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی.۳ج، نامۀ دهخدالغت). ۱۳۷۲(اکبریدهخدا، علـ 
.دانشگاه تهران

.سخن: تهران.به تصحیح عباسعلی وفایی. کلیات دیوان). ۱۳۸۹(ساوجی، سلمانـ 
.اساطیر: تهران.به اهتمام و تصحیح ادوارد براون. الشعراة تذکر). ۱۳۸۲(سمرقندی، دولتشاهـ 
.خیام: تهران.زیر نظر محمد دبیرسیاقی. ۱آنندراج، جفرهنگ ). ۱۳۳۵(محمد پادشاهشاد،ـ 
. »الـدین عمعـق بخـارایینقد و بررسی دیـوان اشـعار شـهاب«). ۱۳۹۷(شریفی صحی، محسنـ 

.۱۳۴-۱۲۹: ۸۵-۸۴ش. گزارش میراث
ملـک خـاتون و بررسی اشعار سعدی و امیرخسرو دهلوی در دیوان جهان«). ۱۳۹۹(ـ ــــــــــــ 

ادبیـات دانشـگاه ۀ دانشـکد(زبـان و ادب فارسـی.زبان و ادب فارسی.»معرفی اشعار نویافتۀ او
.۲۰۷-۱۷۷: ۲۴۲، ش۷۳س. )تبریز

: تهـران.ریـاحیبـه تصـحیح محمـدامین.المجالسة نزه). ۱۳۷۵(الدین خلیلشروانی، جمالـ 
.علمی

.۱۵۱-۱۳۳: ۵۰ش. آینۀ میراث. »ماعیلاشعار نویافتۀ کمال اس«). ۱۳۹۱(رضامحمدضیا، ـ 
بـه اهتمـام .البحـرینعدین و مجمـعالّسـمطلـع). ١٣٥٣(الـدینعبدالرزاق سـمرقندی، کمـالـ 

.طهوری: تهران.عبدالحسین نوایی
.سنایی: تهران.به تصحیح سعید نفیسی.دیوان). ۱۳۷۵(عراقی، فخرالدین ابراهیمـ 



٢١١/)محسن شریفی صحی(اشعار سرگردان سلمان ساوجی 

.سیناابن: تهران.ریطاهشهاب و تحشیۀ حیحصتهب. دیوان). ۱۳۴۸(روزیمدیجسعـ 
.تابخانۀ سناییک: تهران. به تصحیح محمد دبیرسیاقی. دیوان). ۱۳۶۳(عنصری بلخیـ 

.مولوی← مقدمه). ۱۳۶۳(الزمان ـ فروزانفر، بدیع
تصــحیح و تحقیــق .)غزلیــات و رباعیــات(دیــوان). ۱۳۹۹(اصــفهانی اســماعیل الــدینکمالـــ 

.بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار: تهران.درضا ضیاءمحم
.امیرکبیر: تهران.ه اهتمام عبدالحسین نواییب. تاریخ گزیده). ۱۳۸۷(مستوفی، حمداللهـ 
کتابفروشـی : تهران.به سعی و اهتمام عّباس اقبال. دیوان معّزی). ۱۳۱۸(معّزی نیشابوری، محّمدـ 

.اسالمیه
نـویس برگـردان دسـتنسـخه(ةالسـلوو جلـیسةالخلوانیس). ۱۳۹۰(ملطوی، مسافر بن ناصرـ 

.وفـایی و ارحـام مـرادیبه کوشـش محمـد افشـین.)استانبولـکتابخانه ایاصوفیا۱۶۷۰ۀشمار
.مجلس: تهران

.الزمـان فروزانفـرتصـحیح بـدیع. ۸و ۱، ج کلیات شـمس). ۱۳۶۳(الدین محمدمولوی، جاللـ 
.امیرکبیر: تهران

: ۵۰ش: آینـۀ میـراث. »باعیات از نظـر افتـادۀ سـلمان سـاوجیر«). ۱۳۹۱(علیسیدضلی، میرافـ 
۲۵۱-۲۶۴.

.نگاه: تهران.با مقدمۀ سعید نفیسی.دیوان). ۱۳۹۱(الله ولینعمتـ شاه
.چاپ سنگی: تهران. آرای ناصریفرهنگ انجمن). ۱۲۸۸(خانهدایت، رضاقلیـ 
: تبریـز. سلسله متـون فارسـی۱۸شمارۀ . یح رشید عیوضیبه تصح. دیوان). ۱۳۵۱(همام تبریزیـ 

.مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران
دی گرگانی«). ۱۳۳۵(نفیسی، سعیدـ 

ّ
،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانمجلۀ . »مخل

.۲۲-۱۸: ۱، ش ۴س

.عراقی← مقدمه). ۱۳۷۵(ـ ـــــــــــــ 
.سنایی: تهران.سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر). ۱۳۷۶(ـ ـــــــــــــ 

.شناسیمرکز حافظ: شیراز. )سدۀ نهم(های خطی حافظ نسخه). ۱۳۸۰(نیساری، سلیمـ 

خطیمنابع

.ق۸۰۸، موّرخ ۱۲۷کروفیلم کتابخانۀ مینوی، شمی. ۳، جفردوس التواریخ. معینابرقوهی، ابن-
ق، بـه کتابـت احمـد ۸۹۵مـوّرخ ، ۲۶۲۹کتابخانۀ اسـعد افنـدی، ش.دیوان. خسرو دهلویـ امیر

.غیزانی
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به خط مرشدالدین بـن ، ق۸۹۴موّرخ ، Isl. Ms 313مریکا، شآکتابخانۀ میشیگان .دیوان. ـ ــــــــــــ 
.صدرالدین المذهب

ق، به کتابـت علـی بـن ۹۱۲موّرخ ، ۱۶۸ش دانشگاه دولتی مسکو، کتابخانۀ .دیوان.ـ ــــــــــــ 
.محمد هروی

.کاتب ناشناس، تابی، ۹۰۰شکتابخانۀ مجلس، .جنگـ 
.ق۸۲۱موّرخ ، ۵۸۹کتابخانۀ مهدوی، ش.جنگـ 
به خط محمد بن ،ق۸۲۶، موّرخ۴۶۶۶رضوی، شآستان قدس خانۀ بکتا.دیوان.سلمان ساوجیـ 

.اهیم مشتهر به جوانمرد شیرازیابر
.قرن نهم،۴۶۶۷رضوی، شآستان قدس خانۀ بکتا. دیوان. ـ ــــــــــــ 
.اواخر قرن هشتم،۳۶۷۶ملی تبریز، شخانۀ بکتا. ندیوا.ـ ــــــــــــ 
.ق، به خط محمد صافی۸۴۳، موّرخ۱۸۲۴۹-۵ملی، شخانۀ بکتا. دیوان. ـ ــــــــــــ 
.ق۸۰۴، موّرخ۱۱۸۴۲مرعشی، شخانۀ بکتا. دیوان. ـ ــــــــــــ 
.ق۷۹۴، موّرخ۲۵۸۷مجلس، شخانۀ بکتا. دیوان. ـ ــــــــــــ 
.ق۸۴۷، موّرخ۱۳۵۳۳مجلس، شخانۀ بکتا. دیوان. ـ ــــــــــــ 
.ق۸۵۶، موّرخ۷۸۰۳مجلس، شکتابخانۀ . دیوان. ـ ــــــــــــ 
.قرن نهم، ۲۵۸۹، شمجلسکتابخانۀ . دیوان. ـ ــــــــــــ 
.قرن نهم، ۷۴۲۰مجلس، شخانۀ بکتا. دیوان. ـ ــــــــــــ 
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