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یزا «حّمح(ا برا یبنیهیما یافکایسّحیرا ا
ً
)ظاهنی همحیسکا ظفنا یافکا

شاعنینابزرگاقنناپرجماوایوییلاقنناششماهجنیایستا

یها«تأّسفاسهادیوینایشعاراوادیگناآثارا«حتملشایزاجفایا

روزگارابهادستا«ااننساحهایستاوایزاشنحایحویلایواسیزا

العاقابلکاسحیریم.
ّ
یط

شعنایافکاظفنابساپختهاوایستویر،ابحیعاواسا«کّنر،ا

خاّصاوا«تفاوت،اوازیبااوادوستادیشترکایست،اباا«ضا«یرا

عاسکابکناواساشنیحه،اباشتنایزاجنساحکمتاوایخالقاوا

فنصتا یغتراما وا یاماجویکا وا دسیاا سکوهشا وا سصیحتا

خیّا«اسهاوا«ححاواتوصیف،اوابلاایهاهمنیهابااچاشنکاطرزاوا

ریشخرحاواگاهاتلخاواگزسحهاوادرایمالاصنیحتاوابکا نوییک.

سبکاعمو«کاشعنایافکاظفناسبکاخنیساسکاوایشعارشا

طشابنا
ّ
ا«ملّوایزاویژهاهایادشویراعنبکایستایهایزاتلل

ً
بعضا

آنازباناحکایتادیرد.اسبکابعضکایزاقصایحایوابهاسبکا

قصایحا«روچهنیاشباهتاشگفتکادیرداوابعضکابهاقصایحا

سبکا ویژگکا «هماتنیرا یّ«اا یست،ا «اسرحا خلنوا ساصنا

شخصکایواهماناصنیحتاوابکا نوییکایست.

یزاهرگا«کایهابعضکایزاسنودهاهایاجاساسهایشاریادرا

سفیرۀاصائباخویسحم،اهمویرهاآرزوادیشتماروزیادسترویسا

دیوینشایافتاشودایاادستایمایسحکایشعاریایهایزایوادرا

«یانا«توناواتذینهاهااوادراالبهاالیاجرگاهااوا«رابعادیگنا

ابهنوزاییماسکا۴۶۴اباتا
ً
 نییرحهایستاگندآوریاشود.ایخینی

یزاسنودهاهایکاریایهادرا«رابعابهاسامایافکاظفناآ«حهایستادرا

 ژوهشکابااعروینااشعار بازیافتۀ کافی ظفر همدانی )تهنین،ا

۱۳۹۸(اگنداآوردها)یزاییراپسابهایختصارابااعرویناچاپکایزاآنایادا

«کاشود(ایهابعضکایزاآسهاابهادیگنیناسیزا«نلوبایست،ایّ«اا

«تأّسفاسهایستخاباهایاصائباریاسحیحهایست؛ایزاییراروابها

سظنمارساحایهایزاآسهااگزیرشکافنیهمایرماتاادرا ژوهشاهایا

بعحیابهایاراآیح.

-۱۰۸۶ )د.ا تبنیزیا صائبا «حّمحعلکا حکیما «والساا

۱۰۸7ق(،اشاعناساماآوراعصناصفوی،ا«رتخبکایزاسنودهاهایا

خوداوا«تقّح«اناوا«توّسطاناوا«عاصنینشافنیهماآوردهایهاباا

سامابیاض صائب یااسفینۀ صائب شهنتایافتهایست.ایککا

یزادسترویساهایاآنا«جموعۀا«هما)یتابتا۱۰۸۸قادرایصفهان(ا

چرحاسالاپاشابهاصورتاعکلکابااعرویناسفینۀ صائب 

اقم،ا۱۳۸۵(ابهاچاپارساحا)یزاییراپسابهایختصارابااعروینا )یصفهانـا

عکلکایزاآنایادا«کاشود(.اییراگزیرشابناهمیراچاپاعکلکا

«بترکایستایهادراآناسکاوسهاباتایزاچهاراشعنایافکاظفنا

آ«حهایست،ایّ«اایحتمالاهلتایهادرادیگنادسترویساهایاآنا

سفیرهایبیاتابلکهایشعارایفزوناتنیاآ«حهاباشح.

دراچاپاعکلکاسفینۀ صائباهناسهاستوناصفحۀا

۱۳۰ابهاسهاشعنایافکاظفنایختصاصایافتهایست.اسخلتا

بااعرویناذیافکاظفناهمحیسکماواآنادواشعنادیگنابااعروینا

ذسهم.اهمچریرادراستونایّولاصفحۀا2۳۰ادواباتایافکا

ظفنابااعرویناذهیبةهللاا«شهوراىکاااڡیما)صح.اهبةهللاا«شهورا

بکافک(اآ«حهایست.ایککایزا«رابعاصائبادرایستخاباهایشا

لباب االلباب عوفکابودهااوابهایحتمالاقویاقطعاتایّولاوا

سوماریایزاآناتذینهاسقلایندهایست.

ییروناگزیرشایشعار:

ر1 بینرئوخریوبربنرنهرفِلرخلقریتانکد.

گویسرزرنهرزبفندروربهرخوبسربهرنهرمانکد

ایّول،ابها«طلعایادشحه،ابخشکایزاقصیحۀاچهارما ژوهشا
ٔ
قطعه

ییماسکایستاوابالتاوسهاباتادیرد.اباتاسویافتهاییادراآنا

سالت،ایّ«اادراتنتابایبیاتشاتفاوتاهایکایستاوابعضکایزا

ضبطاهایاآنا«نّجحایااقابلاتوّجهایست؛ایزاجملها)یرجاعا

عکلکابهاصفحهاواستون(:

ا مورماانا)عکلک:اص۱۳۰،است۱(ابهاجایامویرماانا)چاپک:اـ

رمحسنرذبن بلحسیکسر»پ ند«

فنهرگلتانازباناوایدبافارسک
MohsenParand@yahoo.com

بئااررنافسررف رفرریفاک رااشا
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ص7۹،اب۴(؛

ا زمانکدرورزمانکدا)عکلک:اص۱۳۰،است۱(ابهاجایازمانکدرورـ

زمانکدا)چاپک:اصا7۹،اب۱۱(.ا«صّنعابودناضبطاچاپکایزا

سطفاشعنایاستهایست.اضمراآسکهاقافیۀاذز«انمادوا

باتاپاشتنابهایارارفتهایست؛

ا باربافها)عکلک:اص۱۳۰،است۱(ابهاجایافرربافها)چاپک:اـ

ص۸۰،اب۱۶(؛

ا گ بنرـ نوهر بهاجایا )عکلک:اص۱۳۰،است۱(ا نوهرنالنا

)چاپک:اص۸۰،اب۱۶(؛

ا پاکرفلا)عکلک:اص۱۳۰،است۱(ابهاجایاپاکرتنا)چاپک:اـ

ص۸۰،اب۱۹(؛

ا تابشرب قا)عکلک:اص۱۳۰،است2(ابهاجایاآتشرب قرـ

)چاپک:اص۸۰،اب2۰(؛

ا اللهرعذبرا)عکلک:اص۱۳۰،اب2(ابهاجایامشکرعذبرر)چاپک:اـ

ص۸۰،اب22(؛

ا بافرروبنا)عکلک:اص۱۳۰،اب2(ابهاجایابافربزبنا)چاپک:اـ

ص۸۰،اب2۱(؛

ا ندبنکدرـ نامر بهاجایا )عکلک:اص۱۳۰،اب2(ا ن بنکدا نامر

)چاپک:اص۸۱،اب2۸(.

ر2 یپ فند. بح برر رهِر بیشانر نهر قومر آنر

وبحوبِلرجهانرباطلروربازیچهرئم فند

قطعۀادوم،ایهاهشتاباتادیرد،ایزاشاهکارهایاشعنافارسکا

وازیباتنیراسنودهاییایستایهاتاایرونایزایافکاظفناهمحیسکا

دیحهایم.اییراشعنادرا ژوهشاییماسکاسیا«حهایست،ایزاییرا

رویا«ترایا«لاآناریاگزیرشا«کایرم:

آناقــومایــهاییشــانارهایحــنیراســپندسح

بازیچهاشمندسح وا باطلا ویحویِلاجهانا

«حرــتازدگاناریابــهاینمادســتاگنفترح

چونادستاگنفترحابناآناپایافشندسح

ییشـاناهمهارفترحاواجهاناجملهابها«شتک

سپندسح سا«ندا وا سا«ندما وا سایسا زیرا

نگرح
ُ
هرــگامِاطمــعاشــوخاتنایزاروَبــهاواگ

ندسح
ُ
نچهاوای

َ
دراوقِتاینماشوماتنایزاغ

هنچرــحابزرگرــحاو1ابزرگرــحابــهاهیکل

ندسح
ُ
یزاروِیاحقیقتاسهابزرگرحایهاخ

قو«کاهمهاسویالـهاواسویاسهایهایزابخل

بلتندسح «عرکا سا«ۀا یزا ــنما ی ــامِا س

زآناقومایها«اادیحیمای«نوزایلـکاسالت

بُمندسح پاکا همها بهایکابارا یها گویکا

وآناسیزاعجباتنایهاهمایزابخِتابِحا«ا

ببندسح بُمندسحا چوا چیزیا همها خودا باا

ر3 ناگاهس. م بر خ بباتر نوِیر فرر فوشر

پیشربازرآمدری وّیروربهررخرچونرماهس

قطعۀاسوماغزلایااتغّزلازیبایکایستایهاششاباتادیرد.

ییراشعنادرالباب االلباب )عوفک،ا1903م:ا2۱۳ـ2۱۴(اوادرا

«تراچاپکایشعارایافکاظفنا)بخشاغزلاها،اشمارۀا۴(اسیزا

آ«حهایستاوا«هماتنیراضبطاآناپیشربازرآمدا)عکلک:اص۱۳۰،ا

ست۳(ایستادرا«طلعایهابنایاررپیشرآمدادرالباب االلباب 

)ص2۱۳(اوادرا«تراچاپکا)ص۶۴،اب۱(ابلکارجحانادیرد،ا

بلکهابکاتندیحاصحیحاهمیرایست.ا«صّححالباب االلباب بها

غینعادیابودناسااقاعبارِتاذیاراپاشاآ«حاسنویماتوّجها

بایدیتا
ّ
دیشته،ایزاییرارویاپاشایزاذسنومادرادیخلاقال

اوزنایست.
ّ
تشبیهاذچومایفزودهایهاسادرستاوا«خل

پســتی. 4 از  برآیــد  بــاال  بــه  چــون 
بــاال از  درآیــــد  پستی  ــه  ب ــون  چـ

قطعۀاچهارمادواباتایزاقصیحۀاشمارۀایکا«تراچاپکا

)ص69-70،اب۸اوا۹(ایستایهابااضبطاچاپکاتفاوتکاسحیرد.
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ذومادرادسترویساهلتایّ«اا«مکرایستازییحاباشح. 1.ر




