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شاعر زمانة خويش
محمد امينرياحي

گنجينة بيكران سخن منظوم فارسي ،اين درياي جاويدان انديشه و زيبايي،
تاكنون با معيارهاي گونهگون مورد نقد و بررسي قرار گرفتهه ،و از نظهر سهب

و

موضوع اشعار به انواع مختلف تقسيم شده است.
اما اگر آثار ادبي را با اين نظر كلي بسنجيم كه هر شهارري شهعر دهود را
براي چه كسان يا چه گروههايي ميسرود ،و در رسانيدن پيام دود به ذهن مهردم
مورد نظر تا چه اندازه توفيق مييافت ،ميتوان شعر فارسي را به سه دورة اصهلي
و كلّي تقسيم كرد:
نخستين شارران فارسيگوي از محمد بهن وصهيف سه كي كهه نخسهتين
قصيدة فارسي را در مدح يعقوب ليث سرود تا مدحت ران دوره ههاي بعهد شهعر
دود را دطاب به امرا و حكام و صدور و رجال و اكابر رصر ،و در مدح آنان يها
طلب حاجات از آنان و موضورات مشابه ميسرودند كه به وسيلة دود يها راوي
شارر در مجلس و ديوان ممهدوح ،بهراي او و گهروه معهدود حضهار مجلهس او
* .يغما( ،فروردين  ،)1355صص  2تا .12
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دوانده مي شد .در كتابهاي چهارمقاله( )1و المعجم( )2و لبابااللباب ه قهديمترين
منابع موجود ه ضمن روايت زندگي شارران يا نقد شعر آنان ،رلهت كاميهابي يها
ناكامي هري  ،تنها دوشآمد و بدآمد ممدوح ذكر شده است.
حتي روفي در كتاب دود شارران را به ارتبار وابست ي آنان به داندانهاي
امراي رصر طبقهبندي كرده ،و ايهن سهنّت را بهه تهكرهنويسهان و تاري نويسهان
ادبيات در قرون بعد نيك ميراث نهاده است.
شعر آن رصر (كه ميتوان آن را شعر ديواني نام نهاد) طبعاً از رلوم و فنون
رصري ،و فرهنگ طبقات باالي اجتماع مايه ميگرفت ،و روز به روز متكلفتر و
مصنوعتر ميشد ،و تمتّع از آن انحصهار بهه دواج هان و دبيهران و مسهتوفيان و
بكرگان رصر داشت ،كه الاقل ردهاي از آنان قادر به درك و فهم هنر شارر بودند.
نظامي رروضي ميگفت« :شارر بايد  ...در انهواع رلهوم متتبهع باشهد و در
اطراف رسوم مستطرف ،زيرا چنان كه شعر در ههر رلمهي بههكار هميشهود ،ههر
رلمي در شعر بهكار هميشود» .پس تنها دواص و كساني كه از انواع رلوم رصر
آگاهي داشتند شعر شارران آن رصر را ميفهميدند و از آن لهت ميبردند.
درمقابل ،رامة مردم ،با توجه به اين كه اصوالً هنوز زبهان دري در سراسهر
ايران گسترش نيافته بود« ،فهلويات» يا به اصطالح شمس قيس «بيتها»ي داص
دود را ميدواندند و ميشنيدند و لهت ميبردند.
سب

فادر شعري انحصار به مدايح نداشت ،كافي اسهت ليلهي و مجنهون

نظامي كه براي ابوالمظفر ادستان سروده شده با ليلي و مجنون مكتبي يا فرههاد و
شيرين وحشي كه براي مردم سادته شده است مقايسه گردد.
اما اندك اندك با گسترش اقتدار سلسلههاي ايراني در سراسر ايهرانزمين،
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زبان دري گسترش يافت ،و با افكايش حوزههاي درس و بحث رغبت به شهعر و
ادب بيشتر شد .اين بار در كنار شعر مدحي شعر فلسفي و ررفاني هم بهه وجهود
آمد كه نسبت به اشعار مدحي طالبان بيشهتري داشهت .امها بهاز ههم محهدود بهه
گروههاي معيّن از مريدان و هم مشتريان شارر بود .ايهن نهوع شهعر ههم از نظهر
اشتمال بر ادبار و احاديث و تعليمات و اصطالحات داص ،نهه چنهان بهود كهه
مورد فهم و رغبت رامه قرار گيرد.
*
سومين رصر شعر فارسي وقتي آغاز ميشود كه شهارران ممهدوحي بهراي
ستايش نمييابند ،يا براي دل دويش و پسند مردم سخن ميسهرايند .از غكلههاي
سعدي تا غكل حافظ و سخن فغاني و وحشي و صائب سير تدريجي شارران بهه
سوي ررايت رغبت رامة مردم پديدار است.
اوج اين مردمگرايي در رصر صفوي است كه حاصل سير طبيعي و منطقي
شعر فارسي بوده و متأسفانه بهرلت بيرنايتي استادان متأدر ما به شعر ايهن دوره
و دودداري آنان از شنادتن و شناساندن آن ،بهطور كلي از تاري رسمي ادبيهات
ما سترده شده است.
دولت صفوي نخستين دولت ايراني است كه وسعت كشور را بهه آدهرين
حدّ آن در دورة اسالمي رسانيد ،و با برقراري وحدت ملّهي ،و بنيهاد نههادن يه
سازمان مرككي حكومت ،و شروع به اده تمدّن غربهي ،يه

تحهوّل اساسهي در

تاري و اجتماع ايران آغاز كرد ،و فرهنگ امروز ايهران (در معنهي وسهيع كلمهه)
دنبالة فرهنگ رصر صفوي است.
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جواني صائب ،در ايام اوج قدرت صهفويه ،در رصهر شهاه ربهاس بهكر
گهشت .رصري كه از هر دورة دي ري متمايك بود .جن هاي پيهاپي بها رامانيهها
شور و هيجاني در مملكت بران يخته بود .اصفهان پايتخت نوبنياد شاه ربهاس رو
به آبادي و زيبايي ميرفت .هيأتهاي سياسي و مههبي و بازرگهاني دهارجي بهه
كارت به اصفهان رفت و آمد ميكردند .مردم با فرن يان و راه و رسم آنان آشنايي
مييافتند .ي

نسل بعد محمدرلي حكين از معاشرت و درس و بحهث دهود بها

فرن يان در شرح حال دود سخن گفته است( .)3رونق بازرگاني الاقل به پايتخهت
كشور رفاه نسبي به ارمغان آورده بود و هر روز طرفههاي از ديهاري ميرسهيد ،و
شراب پرتقالي با مي مغانه پهلو ميزد .و طالب آملي ميگفت:
كسي كيفيت چشم تو را چون من نميداند
فرن ي قدر ميداند شراب پرتقالي را
تأسيس قهوهدانهها ،و تجمّع اهل ذوق در آنهها ،و صهرف قههوه و قليهان
معني تازهاي به زندگي داده بود.
سفر به هند و گشت و گهار آن ديار سفري آسان و معمولي شده بود.
اين همه در تفكر مردم و ديد شارران اثر ميگهاشت.
اكنون ببينيم نظر پادشاهان صفوي با شارران چ ونه بود؟
در بحثهايي كه در رلل انحطاط شعر در رصر صفوي رفته اسهت ،رهدم
توجه پادشاهان صفوي را از رلل انحطاط شمردهاند .اما حقيقهت نهه ايهن اسهت.
پادشاهان صفوي كه اكار آنها دود شعر ميگفتند ،مال محمهود غكنهوي و سهنجر
سلجوقي كه شارران را مأموران حقير دست اه دود بدانند و در برابهر مديحهه بهه
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آنان صله بدهند .بلكه مال هر انسان باذوقي شعر را دوست ميداشتند ،و شارران
را ركّت و احترام مينهادند ،بياين كه توقع و انتظار مديحه داشته باشند:
شاه رباس ،شاني تكلو را به زر كشيد ،زير بازوان حيدر معمايي را گرفهت
و از پلكان ديوانخانه باال برد ،در برابر شفائي ميدواسهت از اسهب پيهاده شهود،
بارها به دانة حكيم ركنا ميرفت ،شارران در قهوهدانه در حضور او مينشسهتند
و مشارره ميكردند و او ايستاده بود .در جواب زماني يكدي كه به شاه ميگفهت:
«ديوان دواجه را جواب گفتهام» به شودي فرموده (جواب دهدا را چهه دهواهي
گفت»(.)4
صائب شارر چنين روزگاري بود .روزگاري كه شارر ركيك بود ،امها مهدّاح
نبود .شعر و شارري مردمي شده بود .كمكسي از شاررپيش ي نهان ميدهورد .در
تحفة سامي و تهكرة نصرآبادي بسياري از شارران را مهيبينيم كهه اههل پيشهه و
حرفت بودند.
شمارة قصايد مدحي صائب به چهل نميرسد ،و اين در ميان ميراث رظيم
شعري او كه تا سيصد هكار بيت گفتهاند ،و شايد يكصد و بيست هكار از آنهمهه
موجود باشد قطرهاي است از دريايي .قسمتي از مدايح او ههم در حهق رفردهان
احسن فرمانرواي كابل و كشهمير اسهت كهه رابطهة ميهان آن دو ،رابطهه مهادح و
ممدوح نبود بلكه دوستي مخلصهانهاي بهود چهون دوسهتي حهافظ و شهاه شهي
ابواسحاق.
در روض تا بخواهيد در غكلهاي دود از شارران قديم و معاصر ،از بكر
و كوچ  ،بامحبت و گهشت و بكرگواري نام برده است و گفته« :ستارهسودت ان
قدردان يكدگريم.
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سخن صائب از نظر وسعت دامنة انديشه و ديال و اشتمال بر مشهودات و
تجارب شخصي او دريايي است .ديهد تهازهجوي او در ههر منظهرة رهادي يه
مضمون ژرف شاررانه ميبيند ،و معنيهاي بي انه را در زندگي آشناي دور و بهر
دود مييابد.
كارت اشعار و تنوع معاني و مضامين ميرساند كه او در همهه رمهر ،و در
همه لحظهها به شعر ميانديشيده است و در شعر زندگي ميكرده است.
صائب در قهوهدانهها ،يا در تكية دود در اصفهان (كهه بعهد از او ههم تها
حوادث  1135برقرار بوده) مينشست ،و اشعار دود را براي حاضراني كه اگر نه
از طبقات پائين اجتماع ،الاقل از طبقة متوسط بودند ميدواند .نصرآبادي تصريح
دارد كه« :رموم داليق از صحبتش فيض وافر ميبرند .از درياي ديال به غواصي
فكر و تأمل آللي بيقياس بدر آورده ،آويكة گوش مستمعان ميسازد».
طبيعي است كه در سهرودن اشهعار ،ذوق و سهليقه و پسهند آن دريهداران
سخن دود را درنظر داشت .و از فرهنگ آنهها مايهه ميگرفهت ،و بهه زبهان آنهها
ميسرود.
وجود تعبيرات رامة مردم را در شعر صائب ريب گرفتهاند:
پيش از اين از ننگ صنعت رشق فارغبال بود
كوهكن در راشقي اين آب را در شير كرد
*
كيست آرد پشت گردون ستم ر را به داك
ميزند اين كهنه كشتيگير يكسر را به داك
*
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محيط رشق محال است آرميده شود
به تيغ موج بريدند ناف گردابش
*
داغ رشق تو ز اندازة ما بيرون است
دستي از دور بر اين آتش سوزان داريم
آري او براي مردم و به زبان مردم شعر ميگفت .از فرهنگ مردم ،از زبهان
محاورة رامّه ،از تعبيرات و اصطالحات مهردم كوچهه و بهازار و قهوهدانهه ،و از
مالهاي آنها بهره ميجست.
اين راهي بود كه پيش از او سعدي و حافظ و ربيد زاكاني با احتياط قهدم
در آن نهاده بودند .و فغاني و وحشي از همان راه رفتهه بودنهد .و بعهد از او ههم
قائممقام و دهخدا و ايرج همان راه را رفتند و به مقصد رسيدند.
اين جواب آن تهكرهنويس سادهضمير لطفعليبيگ آذر است كه با حسرت
و افسوس ميگفت« :سبب شهرت بيجاي او گويا كمهاالت نفسهاني اوسهت كهه
مشهور است در حين فراغ از فكر مشغول ذكر بوده ،يا تربيت كوكب است ،و االّ
راه دي ر به داطر نميرسد!»
اما گرايش به سوي مردم ،و پيمودن راه ناهموار ،فراز و نشيبي در شهعر او
به وجود آورده است و اين سه رلت دارد:
پائين بودن فرهنگ رمومي رصر ،اصرار شارر در جستجوي معني بي انهه،
فراوانگويي و آسانپسندي شارر.
اول محيط فرهن ي و ادبي رصر را بن ريم:
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به قول دود او «صائب از داك پاك تبريهك اسهت» و «از حسهن طبهع او»
«بلند نام شد ازجمله دطة تبريك» .چه در تبريك و چهه در اصهفهان بهه دنيها آمهده
باشد ،به اصطالح تهكرهنويس معاصرش نصرآبادي از «تبهارزدة اصهفهان» بهود و
تربيت جواني او و تكوين شخصيت او را در محيط تبريك بايد جست.
اما تبريك آن روز ،در معرض تطاول مداوم رامانيهها بهود ،و مجهال رشهد
فرهن ي نداشت .دولت صفوي بعد از جنگ چالهدران ايهن سياسهت را در پهيش
گرفته بود كه در مواقع برتري دشمن با كهو دادن مهردم بهه نهواحي مركهكي و
كوبيدن آباديها امكانات پيشروي را از حريف ب يرد .دانوادة صهائب از مردمهي
بودند كه در اجراي اين سياست ،و نيك براي اين كه پايتخت نوگكيدة شاه ربهاس
رظمت و آبادي پهيرد به اصهفهان مههاجرت داده شهدند ،و در شههركي بهه نهام
رباسآباد در كنار اصفهان زندگي از سر گرفتند .اصفهان تازه پايتختشهدة نيمهة
قرن يازدهم نيك ،هنوز به صورت ي

محيط فرهن ي و ادبهي ريشههدار درنيامهده

بود .و ترديدي نيست كه براي رهور شاهكارهاي ادبي محيط آماده و مناسهب ،و
سنّت نقد و سخنشناسي الزم است.
در چنين محيطهي شهارر بهه معنهي نهازك و معنهي بي انهه ميانديشهيد و
ميگفت:
به فكر معني نازك چو مو شدم باري
چه غم ز موي شكافان دردهبين دارم
و طبعاً يافتن و آفريدن معاني بي انه و باري  ،به آساني سادتن يه
سب

دراساني نيست .و دطر بهانه دادن به دست دردهبينان هست.

قصهيده بهه
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سومين سهبب ،فراوانگهويي و آسهانگيري و آسانپسهندي شهارر اسهت.
بديههگو و به تعبير نظامي رروضي «زود شعر» بود .و روايات مختلفي هست كهه
اگر مصرري بيمعني از كسي ميشنيد فوراً بها سهادتن مصهرري دي هر آن را بهه
صورت بيتي پسنديده درميآورد .مؤيد آسانپسندي و آسانپهيري شارر نام بردن
اوست از شارران متوسط در شعر دود ،و انتخاب ابيات آنان در بيهاض دهود()5
كه اگر از نظر ادالقي ستودني است اما در تحليهل شهيوة كهار او ،حهاكي از ايهن
معني است كه شارر به رمهك مشكلپسهندي و بههجويي ،و تأمهل و تفكهر بهراي
آفرينش بهترين ،كه براي هر هنرمندي الزمترين شرطهاست رنايت نداشته است.
*
از زبان شارر ب هريم ،و به روح او برسيم.
صائب نهتنها به زبان مردم زمانة دويش سخن ميگفت ،از آن مهمتهر ايهن
كه شري

غم و شادي مردم زمانة دويش ،و سخنگوي انديشههها ،دواسهتها،

دردها و آرزوهاي آنان بود.
زندگاني شارر در رصر طالئي شاه رباس كبير بهه جوينهدگي و پوينهدگي
گهشت .در سالهاي جواني به سفر كعبه و ديار راماني رفت ،و بعد مهدتي مقهيم
كابل و كشمير بود .وقتي در اوج كمال شارري به وطن باز گشت ،سهالهاي تله
رلم و كشتار شاه صفي بود .در سيكده سهاله دورة او جهايي كهه بسهيار كسهان از
شاهكادگان و امرا ازجمله امامقليدان فاتح نامدار هرمك ،و حتهي همسهر و مهادر
شاه صفي به دستور او كشته شدند( ،)6وضع و حال مهردم را ميتهوان حهدس زد.
تندباد بال و فتنه از هر سوي ميوزيد .در  1039همدان به چنگ رامانيها افتاد ،و
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شش روز قتل رام كردند ،و به شهادت نعيما واقعهنويس راماني ،حتي ي
وي

دانه و ي

دردت در آن شهر برجاي نماند.

انسان

()7

در  1045تبريك سقوط كرد .در  1048بغداد از دست رفت و پادگان ايراني
آنجا قتل رام شدند.
بعد از شاه صفي كودك ده سالهاش به نام شاه رباس دوم بر تخت نشست؛
او با همه هنردوستي و شعرپروري كه داشت ،به رلهت دوشگههرانيها فسهاد و
تباهي را بيشتر كرد.
ده سال آدر رمر شارر ،با اوايل دورة شاه سليمان مقارن بود ،كه مقهدمات
شعر صائب تجلّي وضع و حال چنين روزگاري است:
پيش از اين بر رفت ان افسوس ميدوردند دلق
ميدورند افسوس در ايام ما بر ماندگان
او اگر در متن حوادث نبود ،اما تماشاگري بود باري بين و غمخوار مهردم
و اجتماع.
در جامعهاي كه هنوز بر پايههاي محكمي استوار نشده بود ،زنهدگي مهردم
هر روز بهنوري دستخوش اجبارهاي ضد و نقيض بود .از تراشهيدن يها گهاشهتن
ريش تا قرق شراب و تنباكو.
فشار متعصبان و راهرپرسهتان ،نهامرادي اههل فضهيلت و معنهي ،كاميهابي
سفل ان و سب مغكان ،براي شارري حقبين و آزادانديش بسهيار دردنهاك بهود و
ميگفت:
ماتمكدة داك سكاوار وطن نيست
چون سيل از اين دشت به شيون ب ريكيد
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*
پاكان ستم ز جور فل

بيشتر كشند

گندم چو پاك گشت دورد زدم آسيا
*
همچو كاغه باد ،گردون هر سب مغكي كه يافت
در تماشاگاه دوران ميپراند بيشتر
*
سفل ان را نكند چرخ چو نيكان بر سنگ
مح

سيم و زر از بهر مس و آهن نيست
*

ارهار رجك بر در رالم روا مدار
اش

كباب ماية طغيان آتش است

صائب ،ستايش ر نيكي و پاكي و مهرباني ،و ادالق واالي انساني است .به
ژرفناي جهان و روان آدميهان ميانديشهد ،و زشهتيها را بها سهبب و رلهت آنهها
درمييابد و باز ميگويد .نتيجه آنكهه پنهد و انهدرزش مشهتي شهعارهاي كلهي و
دش

و مبهم نيست ،بلكه دستورهاي رملي زندگي اسهت ،بها بيهاني دلنشهين و

قانعكننده.
مجموع آنچه گفتيم چنان مقام و منكلت وااليي به او داد كه بعهد از حهافظ
هيچ شارري به اين شهرت و محبوبيت نرسيده است ،از آثار هيچ شارري بهقهدر
ديوان او نس متعدد (و بعضي از آنها با نمونة دط شارر) در كتابخانهههاي رهالم
موجود نيست ،هيچ تهكره و جُنگ و مجمورهاي ،در رصر او و بعد از او ترتيهب
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نيافته كه ابياتي از او در سينه نداشته باشد .و شعر هيچ شارري را نميشناسيم كه
بهقدر ابيات او طي سه قرن بر سر زبانها بوده و بهه صهورت ماهل سهائر درآمهده
باشد.
شعر پرمغك و انساني او چنان نفوذ و جاذبهاي داشت ،كه از همان روزگهار
دود او از مرز كشورهايي كه در حال جنگ با مها بودنهد ،بهصهورت قهاطعترين
سالح نفوذ فكر و فرهنگ ايراني ميگهشهت ،و بهه رنهوان پيهام دلنهواز صهلح و
دوستي و انسانيت بر دلها مينشست .به قول نصرآبادي:
«دامة ي انة دو زبانش ،به تحري

سه ان شهت ،بهه چههار ركهن آفهاق ،و

شش جهت ،پنج نوبت كوفته» .به رنوان نمونه ميگويم كه در اسهتانبول تنهها در
سه كتابخانة (دانش اه ه نور رامانيه ه توپقاپوسراي) بيست و ي

نسخه از ديوان

او هست( ،)8و در مجموع كتابخانههاي آن شهر اين تعداد از هفتاد ميگهرد.
از آن ميان نسخهاي به شمارة  400در دانش اه استانبول ن هداري ميشهود
كه به تاري  1086در اصفهان كتابت شده و نمونة دط و رقم صائب را دارد كهه
از نظر رفع شبهة تاري وفات شارر مهم است.
نسخة نفيس دي ري به شمارة  1317در همان كتابخانه موجود است كه به
دستور سلطان احمد سهوم ،بهراي كتابخانهة او استنسهاخ گرديهده ،و ايهن نسهخه
مقدمهاي دارد به رربي ،به قلم محمد سليمان نحيفي شارر معروف ترك و مترجم
مانوي موالنا .در آن مقدمه ميگويد كه در  1110همراه محمدپاشا سهفير رامهاني
به اصفهان آمده و بارها مكار صائب را در تكيهاي در محله سعادتآباد( )9زيهارت
كرده ،و ريناً به همان صورتي كه محمد بديع مليحاي سمرقندي در  1190ديده و
در تهكرة مهكراالصحاب نوشته ،سال  1087را به رنوان سال وفات شارر با شش
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بيت معروف بر سنگ مكار دوانده است .و اين دو نسخه مدارك معتبهر جديهدي
بر اثبات سال وفات صائب است كه امروز به تقويم شمسي درست سيصهد سهال
از آن ميگهرد.

()10

درمورد نس ديوان صائب اضافه نمايم كه اكار نسهخهها مخصوصهاً آنچهه
نمونة دط صائب را در حواشي دارد منتخبي است كه با نظر دود شهارر ترتيهب
يافته است .نسخه چاپهاي ديام ،و نسخهاي كهه بهه چهاپ ركسهي بها مقدمهة
محققانة استاد اميري فيروزكوهي در سال  1345از طرف انجمن آثار ملي انتشهار
يافته از همين دسته نس منتخب است.
از اين ديوان منتخب ،دو چاپ ركسي دي ر (از دو نسخة موجود در موزة
ملي پاكستان) به سال  1971با مقدمة ممتاز حسن در الهور منتشر گرديده ،كه بهه
ادراي ناشر يكي كالً به دط صائب است و دي ري با غكلياتي در حواشي به دط
صائب.
اين چاپهاي پي در پي از نس منتخب اين نكته را ميرساند كه بهازار ادب
فارسي تشنة سخن اين شارر است ،و اين سؤال را پيش ميآورد كه چرا مجمورة
كامل آثار صائب چاپ نشود؟ براي تحقيهق در احهوال و افكهار يه

شهارر ،يها

انتخاب زبدة سخنان او دسترسي به همة آثهار او الزم اسهت .درحهالي كهه نسه
مطبوع كمتر از ي

چهارم آثار صائب است .و آنچه فقط بهر مبنهاي ايهن نسهخة

ناقص تحقيق و استنباط ميكنيم طبعاً كامل نيست.
آرزومندم كه يكي از نتايج فردندة برگكاري اين مجمع ،اين باشد كه يكهي
از دانش اههاي ما موجبات تدوين و تصحيح و چاپ ديوان كامل ايهن بكرگتهرين
شارر رصر صفوي و گنجينة رظيم فرهنگ مردم آن روزگار را فراهم آورد .تا اوالً
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راه تحقيق در آثار او از جنبههاي مختلف گشوده گردد ،و ثانياً زبدة اشعار لطيهف
او از ميان همه آثارش انتخاب و در دسترس اهل دل و ذوق قرار گيرد.
چنين كار بكرگي نهتنها اهل ذوق و ادب ايران را شادمان دواهد كرد ،بلكه
موجب شادماني همه راشقان زبان فارسي ،و صاحبدالن ملتهايي دواهد بود كه
فرهنگ مشترك با ما دارند ،و از رصر صائب تا امروز ،بهقدر ما و بيش از مها بهه
شعر او رشق ورزيدهاند.
يادداشتها:
 .1چهارمقاله ،تصحيح دكتر معين ،چهاپ  1333زوار ،تمهام مقالهة دوم در شهعر مخصوصهاً ص  ،44و
حكايات مربوط به رودكي ،رنصري ،فردي ،معكي ،ازرقي ،رشيدي.
 .2المعجم ،تصحيح مدرس رضوي ،چاپ دانش اه ،از صفحة  307تا  320و  400تا .405
 .3تاري حكين ،چاپ  1332اصفهان ،ص .28
 .4نصراهلل فلسفي ،زندگاني شاه رباس ،ج  ،2ص  22تا .49
 .5بياض صائب از نظر اشتمال بر زبدة اشعار متقدمان و معاصران صائب ،كه از صهافي ذوق او گهشهته
است اهميت داصي دارد و بايد چاپ شود .نسخهاي از آن در كتابخانة مرحهوم وحيهد دسهت ردي
بوده ،و نسخهاي در لنين راد موجود است.
 .6صفي ميرزا مادر محمدميرزا وليعهد دود را به دست دود كشت و چهل تن از زنان حرمسرا ازجمله
مادر دود را در گودالي زنده به گور كرد .رك :مقالة نصراهلل فلسفي ،پنجة دونين ،پادشاهي كهه زن
دود را شكم دريد و مادر دود را زنده به گور كرد ،اطالرات ماهانه ،سال سوم ،بهمن  ،29ص .59
 .7تاري نعيما ،چاپهاي  1147و 1280ايتانبول.
 .9اين محله را در همه منابع دي ر رباسآباد نوشتهاند ،و شايد گاهي بين مردم ،سعادتآباد ههم ناميهده
ميشده است كه مؤلف راماني به اين صورت ضبط كرده است.
 .10وفات صائب را بيشتر تهكرهنويسان در  1081نوشته ،و مادة تاري آن را از قول سردوش «صهايب
وفات يافت» و از قول مال محمد سعيد اشرف مازندراني «بود باهم مردن آقا رشهيد و صهايبا» نقهل
كردهاند .اما نصرآبادي در تهكرة دود كه آن را در  1083نوشته ،از ادامة حيات او سخن ميگويهد.
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آقاي گلچين معاني با تصحيح «يافت و بود» به «يافته و بوده» سال  1086را به دست دادهاند .اينه
رقم نسخة استانبول ميرساند كه شارر در  1086زنده بوده ،و نوشتة نحيفي و مليحا (مجلهة وحيهد
سال پنجم )33 :مؤيد اين است كه سنگ قبر مورخ جمادياالولي  1087به دط ميرمحمد صهالح از
همان دوره بر سر مكار نصب بوده و تاري قطعي وفات شارر همان است .و تصور اين كهه تهاري
مكبور ،تاري نصب سنگ باشد با رسم و راه معهود سازگار نيست .محل دفن صائب را دوش و در
«تكية صائب» و مليحا در «تكيه درويش صالح» ضبط كردهاند كه اين محل تأمل و شايسهته تحقيهق
است.

