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تصحیح مجدد چند بیت از 

غزلیات سلمان ساوجی

تصحیحدقیقیکمتنبستگیبهچندعاملمهمداردکهیکیاز

آنهاشناختکهنتریندستنویسآنمتنواساسقراردادن

آناست.عاملمهمدیگر،تشخیصدادنتصحیفهاییاست

کهدربیشتردستنویسهایکهنوجوددارندواجتنابناپذیر

هستند.بانگاهیبهغزلیاتسلمانساوجیکهدرمجموعۀ

»کلیاتسلمان«توسطآقایعباسعلیوفاییتصحیحشده

است،ایندوعاملکمرنگبهچشممیآیند.وفاییدستنویس

کتابخانۀنورعثمانیهمورخ844رااساسکارخودقراردادهو

دستنویسمتعلقبهکتابخانۀمجلسشورایاسالمیراکهتاریخ

کتابتآن798ضبطشده،نسخهبدلقراردادهاستومیگوید

بدستنویسچنینبرمیآید
ّ
اینتاریخصحیحنیستوازمرک

کهمتعلقبهقرننهماست.اّما،باتوجهبهضبطهایارجحاین

نسخهنسبتبهنسخهنورعثمانیه،بهنظرمیرسدحدسایشان

اشتباهاست.برخیتصحیفهانیزدرغزلیاتتصحیحشده

توسطایشانوجودداردکههیچنسخهبدلیندارندومصححبه

آنهاتوجهنداشتهاست.دراینتحقیقباروشیانتقادیبه

بررسیچندبیتازغزلیاتسلمانساوجیمیپردازیمتاضبط

صحیحهربیتمشخصشود.آقایوحیدعیدگاهطرقبهایدر

مقالهایباعنوان»بررسیانتقادیکلیاتسلمانساوجی«1به

بررسیهمهجانبۀتصحیحآقایوفاییپرداختهاندوبهخوبیاز

پسکاربرآمدهاند.ایشاننهتنهابهتصحیحضبطهاینادرست

چاپآقایوفاییدرتمامیاشعارسلمانپرداختهاند،بلکه

ایراداتبهجاییازنحوۀکارایشاندرتصحیحمتن،لغزشهای

1.آینۀ میراث،سالنهم،شمارۀدوم،پاییزوزمستان1390)پیاپی49(

وزنیاشعارومحتوایمقدمۀدیوانذکرکردهاند.گرچهآقای

تنظرکاملبهبررسیانتقادیتصحیح
ّ
عیدگاهطرقبهایبادق

آقایوفاییپرداختهاند،اّمانگارندهبابررسیغزلیاتسلمان

متوجهشدکهضبطهاینادرستموجوددرآنهابسیاربیشتراز

آنچیزیاستکهآقایعیدگاهبهآناشارهکردهاند.درادامهبه

بررسیتکبیتهایغزلیاتسلمانپرداختهمیشود،باشدکه

درتصحیحبهترایناثربهکارآید.

بحث و بررسی

ص:238،غزل7:

نازوحفاظدوستانحیفآیدمبردشمنان

ایشانچهمیدانندقدرایننعمتوایننازرا

درنسخۀب»جفای«آمدهاستکهارجحاست.سلمان

حتیجفایدوسترابردشمنانخودحیفمیداندوآنرابه

جانخودمیخرد؛ویدرجایدیگرگوید:

 منآننیمکهبهتیغازتورویبرتابم

جفایدوست،کمندمحبتاستوارادت

)همان:251(

 بردلپاکتوحاشانبودخاشــاکی

خاروخاشاکجفایت،گلوریحانمناست

)همان:261(

حفاظدوستکهطبیعیاستبردشمنانحیفاستو

احتیاجبهگفتنندارد.

ص:239،غزل8:

حجابنیستمیانمنوتوغیرازمن

جزازهواکهبراندازماینحجابمرا

درنسخۀالف»براندازد«آمدهاستکهارجحاست.فاعل

جمله»هوا«استکهحجاببینعاشقومعشوقراازمیان

میبرد.شاعردرمصرعنخستمیگویدکهجزخودش،هیچ

حجابیمیاناوومعشوقنیست؛لذادلیلیندارددرمصرعدوم

بگویدجزازهوا!مصرعدومبایدبهصورتسؤالیخواندهشود.

ص:255،غزل39:

 حدیثواعظبلبلکجاسحرشنود

کسیکهغنچهصفتگوشدرآکندست

کامران ارژنگی
دانشجویدکتریادبیاتحماسیدانشگاهفردوسیمشهد

K.arzhangi@gmail.com
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درنسخۀالف»درآغندست«ودرنسخۀب»پراکندست«

آمدهاست.باتوجهبهاینکهضبطالفدشوارتراستومعنای

درستیداردبایدهمانرابپذیریم.درآغندنبهمعنیپرکردنو

آکندناست.

ص:261،غزل50:

 نمیکنمسخناشتیاق،کانتقدیر

عبارتافزوناست
ّ
زطرفحرفوزحد

درنسخۀالف»ظرف«آمدهکهارجحاست.

همان:

 خیالرویتودارممقامدرچشمم

سرشکچشممازانرومقیمگلگوناست

»دارم«نمیتواندصحیحباشدوبهنظرمیرسد»دارد«

صحیحباشد؛بدینگونه:»خیالرویتوداردمقامدرچشمم«.

یعنیخیالرویتو،درچشممنمقامداردیابهعبارتی:مقام

خیالتودرچشممناست.اّمامورد»مقیم«درمصرعدوم،بر

منروشننشدکهبهچهمعناست.درنسخۀب»مدام«آمده

کهمعنایدرستتریدارد.

ص:278،غزل84:

 رشتۀجانمکیآردتابشمــعرویتو

چونچراغعقلراباشورعشقتتابنیست

درنسخۀالفوب»سوز«آمدهکهضبطارجحاستوبا

رشتهوشمعوچراغتناسبدارد.

ص:289،غزل109:

توامزچشمفکندیومنفتادۀچشمم

زچشمخویگلهدارم،ندارمازتوشکایت

»خود«صحیحاست.

ص:306،غزل147:

 بردرتشبهمهشبیاوهدرآنمچوجرس

تابهگوشممگرآوازدرآییبرسد

»درآنم« ضبط میرسد نظر به نخست مصرع در

معنی: به »یاوهدرای« زیرا باشد »درایم« تصحیفشدۀ

)1304 :1384 )انصافپور، است. باطلسرا« و »بیهودهگوی

شاعرخودرادریاوهدراییبهجرستشبیهکردهاست.اگر

اینضبطرابپذیریم»درای«درهردومصرعآرایۀجناس

تامرابهوجودمیآورد.همچنیندرمصرعدومضبطصحیح

»درا«است.اگرمصرعدومرابهاینصورتبنویسیم:»تا

بهگوشممگرآوازدراییبرسد«اینلطفراخواهدداشت

هم »درا« کردهایم؛ حفظ شعر در را ایهامدار واژهای که

میتواندمعنیامری»واردشو«راداشتهباشد،همدرمعنی

درایوزنگشتر،باواژۀجرسدرمصرعاولتناسببرقرار

کند.

ص:309،غزل154:

 زحبیبخودشنیدمکهبهنزدماجمادی

بهازآنوجودباشدکهدروهوانباشد

تناسب دوم بامصرع که آمده الف»حبابی« درنسخۀ

تصحیف
ّ
بیشتریدارد.درنسخۀجنیز»جبایی«آمدهکهظن

واژۀحبابرابیشترمیکند.حبابباحبیبنیزجناساشتقاق

دارد.

ص:315،غزل166:

اشکراکشمنبهخونپروردماندازمزچشم

نالهراکزدلبرونکردمبهرغممبرکشد

درنسخۀب»اندازد«آمدهکهصحیحاست.دراینبیتبا

هجرانیاراست.
ْ
الیهجمله

ٌ
اسنادمجازیمواجههستیمومسند

بادقتدربیتاولودومغزلـکهموردبحثماستـاین

نکتهروشناست.بیتنخست:

 منچهدانستمکههجریارچندیندرکشد

یامرایکبارگیوصلشقلمدرسرکشد

ص:323،غزل181:

 امیدوصلتامروزمبهفردامیدهدوعده

برینموعدهمیخواهدکهیکچندیبخواباند

مخاطبشاعردراینغزلمعشوقاوست.اّماچهکسی

وعدۀوصلمعشوقرابهشاعرمیدهدودراینکارامروزو

فردامیکند؟!درنسخۀب»وصلش«آمدهکهارجحاستو

جملهبهمعشوقاسناددادهمیشود.

ص:328،غزل191:

 هرزمانعشقشسرازجاییدگربرمیکند

سوزشاندرهرسریسودایدیگرمیکند

درنسخۀب»شورش«آمدهکهارجحاست؛نخستاینکه
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جایسوزدرسرنیستودردلاست،دودیگراینکهسوز

موجبسودانمیشود؛بلکهشورعشقاستکهباعثسودایی

شخصمیشود.

ص:339،غزل215:

 ماچوعودیمبرآتش،مکشازپادامن

کزوفادودبرآیدچهزیانتزاندود

بدون وفایی آقای و ندارد نسخهبدلی هیچ غزل این

است. کرده رها را مورد،شعر این در توضیحی هیچگونه

ایشان کار نسخ تمام در غزل این آیا که نیست مشخص

یکسانبودهیااینکهاینغزلتنهادریکنسخهآمدهاست؟

چندغزلدرتصحیحایشانوجودداردکههیچنسخهبدلی

نداردوماازکیفیتآنهابیخبریم.اّمابیتیکهنقلشد،بیت

تدرمصرعنخست،متوجه
ّ
باکمیدق پنجمغزلاست.

»دامن کشیدن!«. دامن از »پا میشویم؛ نامأنوس عبارتی

کشیدن«و»ازکسیدامنکشیدن«داریماّما»پاازدامن

کشیدن«نه!»پا«بایدتصحیفشدۀ»ما«باشد؛پسصورت

صحیحبیتچنیناست:

 ماچوعودیمبرآتش،مکشازمادامن

کزوفادودبرآیدچهزیانتزاندود

ص:339،غزل217:

 گفت:لعلتمیدهمکامدلت،باریمرا

گرنمیبخشدلبتکامی،زبانیمیدهد

مصرعنخستبهکلیمغشوشوبیمعنیاست.درکل

غزل،تنهاهمینبیتاستکهمعشوقمخاطبقرارمیگیردو

اینبههنجارنیست.عالمتنقلقولهمنبایدبعدازگفت

قراربگیرد.درنسخۀالفبهجای»لعلت«»لعلش«آمدهودر

نسخۀببهجای»لبت«»لبش«آمدهکهضبطهایارجح

هستند.صورتصحیحبیتبهاینصورتبایدباشد:

گفتلعلش:میدهمکامدلت،باریمرا

گرنمیبخشدلبشکامی،زبانیمیدهد

باهمۀاینحرفهاحتیاگرنسخهبدلهاراهمنپذیریم،

عالمتنقلقولدرجایمناسبینیستوبیترابیمعنی

میکند.

ص:340،غزل218:

 عروسخاطرسلمانکهبالبتپیوند

کندهرآینهزینگونهگوهری...؟

قافیۀبیتفراموششدهاست.قافیههایغزلبهاینترتیب

است:آید،بنماید،میساید،بگشاید،بیارایدونمیباید.

ص:341،غزل222:

 سرمنفدایزلفتکهزخاککشتگانش

همهگردخشکخیزد،همهبویعنبرآید

بهنظراشتباهیصورتگرفتهوباید»مشک«بودهباشد.

مشکباعنبرتناسبدارد.

همان:

 بهقلندریمالمتچهکنیمنگدارا

کهسکندراربهکویتورسدقلندرآید

درنسخۀالفوب»رود«آمدهکهارجحاستوبا»آید«

تضادبرقرارمیکند.

ص:357،غزل254:

 رویتوبهشتاستکهشهدستلبانش

لعلتوعقیقاستکهمشکاستختامش

درنسخۀب»رحیق«آمدهکهارجحاست.ختامبهمعنی

ُمهراستومصرعدومبهایننکتهاشارهمیکندکهدرگذشته

کوزۀشرابرابامشک،ُمهروموممیکردندتاشرابخوشبوتر

باشد.لبلعلیاردرسرخیوخوشبوییبهشرابیتشبیه

شدهکهُمهرشمشکاست.الزمبهتوضیحزیادهترنیست

کهتشبیهکردنلعلبهعقیقتشبیهدرستینیست.

ص:358،غزل256:

یارمیجوییرفیقتوستواینکمیرود

خیزهمچونگردسلماندستدرگردنزنش!

یعنیمانندگردبلندشوودستدرگردنیاربزن؟!مگرگرد

برگردنیارمینشیند؟!تصویریغریباست.درنسخۀب

»دامن«آمدهکهضبطارجحاستوگردبردامنمینشیند،نهگردن.

ص:368،غزل277:

 بهعکسبختمنپیوستهبیداراستچشممن

دریغازبختمنبودیبهجایچشمبیدارم

»از«درستنیستو»ار«صحیحاست.
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ص:369،غزل280:

کودولتآنمکهشبیباتونشینم

کوفرصتآنمکهدمیباتوبرآرم

درنسخۀالفبهترتیب»دمی«و»شبی«آمدهکهدرستتر

مینماید.دمیباکسینشستنوشبیبااوبرآوردنبهچشم

خوانندۀغزلقرنهشتمآشناتروبههنجارتراست.

ص:373،غزل287:

 بهمهررویتوهردممنّوراستضمیرم

بهوصفلعلتوهردممرّصعاستزبانم

درنسخۀب»نار«آمدهکهبهدودلیلارجحاست؛نخست

»منّور« واژۀ با آنکه دودیگر و است دشوارتر ضبط اینکه

همریشگیهنریداردوبالعلنیزتناسبدارد.

ص:387،غزل317:

 چشممستترازخوابخوشممال

فتنهبرخواباستبیدارشمکن

درنسخۀالف»در«آمدهکهارجحاست.اشارهداردبه:

اللُهَمنایقظه«)شمیسا،925/2:1387(
َ
ولعن

ٌ
نائمۀ

ُ
»الفتنۀ

سعدینیزگوید:

یکدمکهدوستفتنۀخفتهستزینهار

بیدارباشتانرودعمـــربرفسوس

)سعدی،146:1392(

اینمفهومدرغزل375نیزآمدهاست:

 ازخواب،آندوچشمگرانخوابراممال

زنهارفتنهایرابهچهبیدارمیکنی

ص:392،غزل327:

 ایسرسوداییمنرفتهدرسودایتو

بادسرتاپایمنبرخیزسرتاپایتو

بهنظرمیرسدحرف»ز«درمصرعدومزایداستوبهتر

ایناستکهحذفشود.واژۀ»برخی«نیزبایدباتشدیدحرف

»ی«خواندهشود؛بهاینصورت:

ایسرسوداییمنرفتهدرسودایتو

بادسرتاپایمنبرخّیسرتاپایتو

گویامصححمحترممتوجهمعنایواژۀ»برخی«نشدهاندو

بههمیندلیلبیترابهاینصورتدرآوردهاند.

ص:407،غزل358:

 خنکبادصباکهززلفش،خالصیافتنفسی

صبافدایتوبادم،بروکهنیکبجستی

»نفسی«و»بجستی«نمیتوانندهمقافیهشوند.درنسخۀ

ب،بهجای»نفسی«»بجستی«آمدهکهضبطارجحاست.

»بجستی«درمصرعاولیعنی:»بهیکَجست«یعنیصبابا

یکَجستزدنازدامزلفاوخالصیافت.همچنینواژۀ

»باد«درمصراعنخستاضافیاست.

پسصورتصحیحبیتبهاینصورتاست:

 خنکصباکهززلفش،خالصیافتبَجستی

صبافدایتوبادم،بروکهنیکبجستی

ص:417،غزل379:

 گلرخابرخیزوبنشانسرورابرطرفجوی

رویبنمایورخگلرابهخون...بشوی

واژهایجاافتادهوگویا»دل«باشد.

419:2،غزل382:

نمیداندطبیبایدلدوایدردعاشقرا

زمنبشنوکهاینحکمتشدیستمزدانایی

»شنیدستم«صحیحاست.

منابع
-انصافپور،غالمرضا.1384،کامل فرهنگ فارسی،تهران:زّوار،

چاپششم.

تصحیح ساوجی، سلمان  کلیات  ،1389 سلمان. -ساوجی،

عباسعلیوفایی،تهران:سخن،چاپاول.

-سعدی،مصلحبنعبدالله.1392،گلستان،تصحیحغالمحسین

یوسفی،تهران:خوارزمی،چاپیازدهم.

-شمیسا،سیروس.1387،فرهنگ اشارات،تهران:میترا،چاپ

نخستازویراستدوم.
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