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ذیلیبرتصحیحدیوانمسعودسعدسلمان

محمـدمهیـار*

سال گذشته دیوان اشعار مسعود سعد سلمان با مقدمه، تصحیح 

ــش نگارنده، جزو انتشارات پژوهشگاه  متن و تعلیقات به کوش

ــانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رسید. یکی از مآخذ  علوم انس

ــمارۀ 9( در تصحیح متن، دست نوشتۀ دیوان  نگارنده )مأخذ ش

ــت که در 279 ورق، به خط نستعلیق،  ــعود سعد سلمان اس مس

ــنۀ 1050 کتابت شده است  در تاریخ پانزدهم جمادی الثانی س

ــمارۀ 56341  ــی همدان، به ش ــگاه بوعل ــۀ دانش و در کتابخان

ــود. این دست نوشته علی رغم تاریخ متأخر آن  نگهداری می ش

ــته ای کهن و  و صرف نظر از کم دقتی کاتب، از روی دست نوش

معتبر رونویسی شده است و دارای ارزش فراوان است. 

در زمان تصحیح متن دیوان مسعود سعد، به یاری بعضی 

ــگاه بوعلی، فیلمی از این نسخه در اختیار  ــتان در دانش از دوس

ــتفادۀ کامل  ــتفاده نبود، اس بنده قرار گرفت که چندان قابل اس

ــد که فیلمی با کیفیت بهتر  ــخه موکول به زمانی ش از این نس

ــترس من قرار بگیرد. این اتفاق مبارک به همت دوست  در دس

ــناس توانا جناب آقای سید صادق اشکوری،  فاضل و نسخه ش

ــعود سعد در چاپخانه مراحل نهایی را  زمانی افتاد که دیوان مس

ــت سر می گذاشت. بعد از وصول فیلم جدید مجدداً آن را با  پش

ــا در ویرایش دوم اختالفات را اعمال کنم.  متن مقابله کردم ت

اما اشعاری نویافته در این دست نوشته وجود دارد که بهتر دیدم 

به اطالع اهل فضل برسانم.

ــعد بعد از رهایی از زندان نای، از  ــعود س هنگامی که مس

ــی، به حکومت چالندر )ناحیه ای در حوالی  ــوی بونصر پارس س

ــیاری از شاعران و اهل فضل یا  ــود، بس الهور( منصوب می ش

ــور و منظوم برای وی  ــد و یا نامه های منث ــه دیدنش می رون ب

ــی خوش پیام، که  ــخصی به نام قاض ــتند، از  جمله ش می فرس

ــعود سعد هم در  ــتی دیرینه داشته و مس ــعود سعد دوس با مس

ــن هنگام برای  ــت، در ای ــعارش از او به نیکی یاد کرده اس اش

دیدار با وی به چالندر می آید و در ضمن نامه ای هم از شخصی 

ــت. مسعود سعد هم  ــلیمان اینانج بیک، همراه وی اس به نام س

ــوان( در مدح قاضی  ــمارۀ 180 در دی ــدۀ ش ــده ای )قصی قصی

ــلیمان اینانج بیک را  ــراید و در ضمن آن س ــام می س خوش پی

ــلیمان اینانج بیک را  ــتایش می کند؛ اما این مقدار عنایت، س س

ــعود  ــخ آن قصیده، خطاب به مس ــی نمی کند. وی در پاس راض

ــراید، که در آن،  ــان وزن و قافیه می س ــعد، قطعه ای با هم س

ــعد از وی انتقاد می کند و به عیب جویی  ــعود س ضمن مدِح مس

ــعود سعد و  وی می پردازد. ما این قطعه را در مقدمه، بخش مس

شاعران هم عصرش، در صفحۀ 53 آورده ایم.

ــلیمان اینانج بیک، در هنگام تهیۀ  مأخذ ما، از این قطعۀ س

ــمی بود و  ــعد، به تصحیح رشیدیاس ــعود س مقدمه، دیوان مس

مصحح محترم هم مأخذ این قطعه را ذکر نکرده است.

ــمی  ــور در تصحیح رشیدیاس ــات قصیدۀ مذک ــداد ابی تع

ــعود سعد،  ــت، که در انتهای دیوان مس ــت بیت اس سی وهش

ــت. اما این قطعه در نسخۀ همدان )برگ  صفحۀ 734 آمده اس

ــر آن صورت بعضی از  ــوزده بیت افزون دارد؛ عالوه ب 113( ن

ابیات مشترک در دست نویس همدان صحیح تر است.

ــت نهایی این قطعه را با  ــا در اینجا جهت اطالع، ویراس م

ــم. توضیح اینکه ابیات نویافته و کلمات  ابیات نویافته می آوری

و ترکیبات تغییر یافته با حروف ایرانیک مشخص شده است:

ــت ــه هس ــعـد آنـک ــعـود س ــار مس ز گفـت

ــالم ــان و بــدیـــع الکـ وحـــیـــدالـــّزم

ــژده داد ــی م ــوش یــک ــیخـ ــرا قــاض م

ــت و کام ــراد اس ــترک از م ــه آن خــوش ک

* پژوهشگر متون ادبی.
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ــل حل ــا  ب ــعرها  ش آن  ــه  ک ــعری  ش ــه  چ

ــام ــا نظ ــا ب ــه آن عیش ه ــی ک ــه عیش چ

ــش ــش جم ــو در چم ــش چ ــز لفظ دل انگی

دام ــف  زل در  ــو  چ ــش  خط ــز  دالوی

ـــتــه بـرافــراش را  ــخـــن  س ــای  بــنــ

ب��هجای��یک��هب��ودشزح��لزی��رب��ام

ولی�ک��نزب��سمدح��تنف��سخ�وی��ش

ــوام قـ ــّد  حـ ز  ــرده  بــ ــش  بـلــنـــدیـ

ــا بــنــ ــا  آنــجــ ـــانـیـــد  رس ــد  نبـایـ

ــدام انـه ــودش  ب ــدی  بلـن ــس  ب از  ــه  ک

ــدال اعــتـ ــّوت  قــ از  ــه  حـکیــمــانــ

ــدام مـ ــتــی  تنــدرس را  ــس  نــفـ ــود  ب

ــّد آن ــد از ح ــرون ش ــو بـی ــن چــ ولیـک

ــقام س ــوی  س ــه  ب ــه  ب ــد  گرای ــت  ز صح

ــر نث و  ــم  نظ ــۀ  خـام از  ــه  هـرچ را  ــو  ت

ــرام ــو ح ــر ت ــت ب ــخن گش ــد س ــرون ش ب

ــزود ف ــرت  نث و  ــم  نظ ــۀ  خـامـ از  ــه  ک

ــرام احـتـ و  ــت  نـعـم و  ــی  خـوب ــه  همـ

ــّیــدی س ای  دل  در  ــدم  آیـ ــان  چــن

ــتهام ــتن مس ــو در خــویش ــتـی ت ــه هس ک

ــوقــه ای معــش ــو  چ را  ــود  خ ــن روی  بدی

ــردوام ــی ب ــتــایـش کــن ــدون س هـمـیـ

ــود بـ را  ــی  توی ــون  چ ــا  مــدح ه ــان  چـن

ــتام ــن س ــن و زری ــیــر چـوبی ــو شمـش چـ

ــود ــار خ ــود ز گفــت ــن خــ ب��ن����ای تــ

ــکفام انص��رام ــل مش ــو گـ ــک ره چ ــه ی ب

ــرق ــد و ب ــون رع ــاق چ ــدر آف ــو را کان ت

ــام ــگ و ن ــود بان ــه تی��زی ب ــه الف و ب ب

ــه ای ــر گوش ــه ه ــان ب ــد بدین س ــه مان چ

از عام��هب��رخ��ودزح��ام ــته  ــزون جس ف

ــو ت ــدح  م آن  ــدر  کان ــو  ت ــعر  ش ــر آن  ه

ــام ناتــم ــود  بــ ــو  تــ ــِر  ب ـــد،  نبــاش

ـــت ــو راس ـــی ت ــازاری بــد فــروش ــو ب چ

ــوام ــود بـی ق ــه ت ب ــی آنــچ ــه بفــروش ک

ــگفـت ــه  روی، ای ش ــی، از چ ــر مـادحـ اگ

ــام ــی احـتـش ــــر کنـ ــدوح در س ــو مم چ

ــرف ــل و ش ــه اصـ ــی ب ــر نمــای تـفــاخ

ــالم ــب و غـ ــه اس ــر ف��زای��ی ب تـکــبــ

ــتـاد ــد، ای اوس ــرد بــاش ــر خــ ــو را گــ ت

ــام ــار و عـ ــد آن ع ــس بــاش ــه ب ــا ک همان

ــوب ــد خ ــرا ریــدکــانــن ــی: م ــه گـوی ک

ــور ف��ام ــد ن ــه کــن ــان مــ ــه از نــورش ک

ـــنـود ــن بش ــه ای ــا هـرکـ ــش ت درانــدیـ

ــق و کــام؟ ــد حل ــوش کن ــدان خ ــه ب چگون

ــران ــان و س ــون سرکش ــه چ ــی را ک کس

ــی و خرام، ــــد ب��س��ی ســرکــش نبــاش

گل��ه بخت��ی���ان بی��ش��هه��ا ــر  ب ــه  ن

)؟( دوام ــان  تــازیـ ــت هــا  دش در  ــه  نــ

ــه الف ــر و ب ــه کــب ــد ب ــد بای ــرا خوان چ

ــام ــاص و ع ــر خ ــش ه ــدگان پی ــو نادی چ

ــه ــال را بــادپــایــان رمــ ــا مــ ــــه  ت س

ک��ی���ام ب�خ�ت��ی��ان را ک����ه ک��ّره دو 

ــن ــور چی ــه فـغــف ــاالر ه��ن��دو ن ــه س ن

ــام ــل س ــه از نس ــری ن ــل کس ــه از اص ن

ــی همی: ــه گوی ــه ای تو؟ ک ــی؟ ک ــه  گوی چ

ـــالم س را  ــک  ایـنــانـج ب ــلـیــمــان  س

ــدار ــس پــای ــه ب ــغــلــی ن ــه ده روزه ش ب

ــام ــا عـظ ــتـن ب ــی خــویــش ــر کــن بـراب

ــام خـوش پی ق��اض����ی  از  ــیدم  پرس ــو  چ

ــام؟ ــن پی ــه داد ای ــی ک ــچ گفت ک��زان هی

ــد و گفت: چ��وقاض��یش��نیدای��ن، بخندی

ــان رام ــم گــریــب ــتـش از  ه ــه بگسس ک

ــن ــش  ازی ــتمـت پی ــه دانس ــو زر پخـتـ چ

ــام ــت خ ــون بدیدْم ــدی چ ــیـم آم ــو س چ

ــدر ــّد و پـ ــو جــ ــپــری همــچ ــرا نس چ

دام و ری��واس و  ــگ  نیرن و  ــگ  رن ــی  زه

ــت، ــرم نیس ــودت ش ــاب خـ ــام و ب ــر از م گ

ــام مــ و  ــاب  ب ره  و  ـــم  رس ــدار  نـگـهـ

ــون ن��انخوی��شش��تر)؟( ــاز چ ــه هر س ب

ــام ــن بــی زم ــار م ــه گفــت ـــد بـ روان ش

ــم قــل آن  ــر  بب ــدان  قـلـم از  ُل��خ  ب��ه

ــهــام  راه س ــداز  بــرانــ ــازی  غــ ــو  چــ
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ی�س��ار و ی�م�ی���ن ب���ر ب�ن���ه کت�اب���ه

)؟( ادام و ح�ل���ف ز اس در ب�ک�ب���ا

ــی ــوی کن ــچ دعـ ــر هـیـ ــن روی اگ بـدیـ

ــه رام ــق یــکـروی ـــدت خــل ــی بــاش بـل

وگ��رنی��زگ��وی����یک���هدرش��اع��ری

ب��هازبوش��ک���وریب���هازب��وت��م��ام،

َهَم��تک��سن��گ��وی��دح�دیث��یف��زون

اگرچ��هن��هایهمچ��وایش��انای��ام]تمام[

ولیک��نچ����وگ��وی��یزت�ی���غوکمن��د

ان�ت��ش��ام م��ردم���ان آن از ن�م�ای�ن��د

دی����دمک�م�ن��د پ��ود و رارش��ت��ه ت��و

حس��ام ش��نی�دم چ�ن���دل چ��وب را ت��و

کن��ون��من��گ��وی��یک��هدرج��نگجای

کم�ن��دتچ��گ��ون��ه،حس��ام��تک��دام؟

نگ��وی��یک��هان��درم�ص��افازپ���یات

مس��ام چ�ش��م گش��ادس��ت گ�ری��ه ب��ه

رزم هنگ���ام ک��ه م�ص��اف��ی ن��دان��ی

ب��هنه��یوب��هام��رشن��وازیقی��ام)؟(

ج��زآندوص��فس��یپی��ادهک��ههس��ت

ی��ک��یزانس��ی��اهودگ����رلع��لف��ام

ت��وایمتح��دبهل��ووچ��وناوفت��دت)؟(

ازآنخص��مش��شرویهایدرخ��رام]غرام[

ع��رقگ�ی��ریازت��ّفقب�ض��هچ�ن�ان��ک

غ��م���ام گ����ردد آب زم�ی���ن ت��ّف ز

درآنح��الچ��ونانش���ویحس�رهچش��م

اّولروزش����ام از ک����هنش��ن��اس����ی

ب���ومج��ال��ن���دریرزمج���وی ت���ودر

ب��هرم��حوس��ن��انوب��هاس��بوس��تام

ول��ی��ک ع��ی���اری ع��ل��ی ی�ن��ظ����ر

ت��ونرم��یواوب��ودالدایخ��ام)ال��ّدالخصام(

نب��اش����یب��هه��ی�ب��تچ�ن��وورچ�ن��و

لث���ام ببن��دی پ��وش����ی درع ه��م��ی

نب�اش��دب��هقیم��تچ��وس��ی��مس��پی�د

اگ�رچ��هس��پی�داس��توروش��نرخ���ام

بدان�چ��هتب��هی��کگ�وش��هازناح�ی��ت

ب��ودهم�چ���ودی�گ��روک�ی��النم�ق���ام

چ��راخوی�ش��ت��نراچ��ن��انگ���مک�ن�ی

ک��هبی��روننه��یازح��دخوی��شگ����ام

هرآنک��سک��هن�ش��ناخ�تاوخوی��شرا

ف��ق����دک����انی�ع����رفورّباالن��ام.

ــمارۀ 1 مسعود سعد که در  ــمط ش جز این قطعه، بند اول از مس

ــت، و در صفحۀ 741  ــتم سروده اس مدح ابوالفرج نصربن رس

دیوان جای دارد، در این دست نوشته )برگ 129( به دست آمد، 

که در زیر می آید:

ایب��اگلرخس��ارت��وگلهایجه��انخار

گلنیس��تچورخس��ارت��ودرخّل��خوفرخار

اغی��ارعزیزن��دب��هپی��شت��ووم��نخ��ار

نهس��روونهگلچونتو،بهبستانوبهگلزار

چ��ونیوس��فمصری��تارآرن��دب��هب��ازار

زیب��دک��هش��ودیوس��فمصری��تخری��دار

نکتۀ دیگر آنکه، در بین اشعار عربی مسعود سعد، که از البه الی 

ــم، دو بیت از ُجنگ روضة  ــای مختلف حاصل کرده ای ُجنگ ه

ــده بود که بعداً بیت  ــر و نزهة الخاطر )برگ 136( نقل ش الّناظ

َرف، اثر حسین  بن  ــعر، در کتاب طرائف الُطّ سومی هم از آن ش

ــدادی )443ـ 525ق(، به  ــن عبدالواهاب الحارثی البغ محمد ب

ــت فاضلم آقای سهیل یاری گل دّره، یافت شد، که  همت دوس

هر سه بیت را در اینجا می آوریم:

ــِجــُم ــِق َینَس ــاُء الشُّ ــِع مــ ــن الَمــداِم ِم

ــِرُم ــِد تَظــَط ــاُر الــَوجـ ــع ن ِ َو ِفی ااَلضــال

ــِقـُم ــُه َس ــمــًا ُکــلُّ ــِرُق ِجس ــذاَک ُیـغ َفـ

ــَرُم ــُه َضـ ــٌا ُکـلُّ ــِرُق قلــب ــَک تَــح َو تِــل

بِ���ٌه َوَبی��َنح��ال�َی��ِه�م��اَن�ف���ٌسُم��َدرَّ

َل��ه��اف��یَن��کَب��ةٍَق��َدُم  م����اإنَت��زِلُّ

َرف، تصحیح هالل ناجی، بیروت، 1418ق، ص 87(      )َطرائف الُطّ

ــال  ــه اخیراً در ُجنگ یحیی توفیق، که به س ــب دیگر آنک مطل

ــته آن در کتابخانه بزرگ  ــده و دست نوش 745 ق گردآوری ش

ــمارۀ 1741 نگهداری می شود، و به  ــلیمانیۀ استانبول به ش س

ــتم رسید،  لطف پژوهندۀ فاضل، آقای مهدی رحیم پور، به دس
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ـ تیر ماه 1392 دورة دوم، سال هفتم، شمارة یکم و دوم، فروردین 

ــعد یافتم که نقل آن ها را در اینجا  ــعود س ابیاتی پراکنده از مس

الزم می دانم:

اینج��ه��ان��یزه��رچ���هم���ردک��ن��د

به��ت��رازخوی�ش�ت�نشن��اس��ینی��س��ت

وانج��ه��ان��یزه��رچ����هم����ردکن��د

ب�ت���رازخ�وین��اس��پ��اس��ینی��س��ت

)برگ 1(

ه��ی��چع��ل��تبت��رازپ��ی��رینی��س��ت

ک��هش���ودم��ردمم��أخ���وذب��هج���ان

ع��ل��ته���ا ه��م����ه ش��ف���ادار ای

ت��وب�دی��نعل��تم��ارابرس��ان]مرس��ان[

)برگ 142(

س��پ��ی��درویم��راک��ردح��ادثاتس��یاه

س��یاهم��ویم��راک��ردح��ادث��اتس��پید

)برگ 143(

 

همیباش��م خ��وش و بس��یار دارم گن��اه

ب��دانامی��دک��های��زدبخواه��دمبخش��ید

)برگ 77(

ه��ردلک��هجراحتکندشگ��ردشگردون

آنرانکن��دج��زک��فانع��امت��ومرح��م

)برگ 84(

■

استـدراک

ــول فروتن با عنوان »ترجیع بندی نویافته از فانی خشتی« به  ــمارۀ 54 - 55، مقاله ای از آقای عبدالرس در گزارش میراث ش

چاپ رسیده که اغالطی چند در آن راه یافته است. بدین وسیله اصالح و از ایشان عذرخواهی می شود.

1.  ص19، ستون راست، س19: مصراع »لمن الملک، هلل الواحد« به اشتباه »...  هلل الواحد« چاپ شده است.

ــطر آخر: مصراع »وی َکَفت بحر بی کرانه جود« است به صورت »وی گفت ...« چاپ  ــمت راست، س ــتون س 2.  ص19، س

شده است.

3.  ص19، ستون چپ، س13: در نسخه صراحتًا »ماده« آمده و مصراع به صورت »ساقی ماده دوش باده ناب« بوده است 

که این کلمه به »باده« تبدیل شده و جلوی آن هم عالمت سؤال آمده است.


