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یزغیم ناّی  ز  یتاب حیحصت

پیشکش به استاد ارجمند دکتر محمود مدّبری

ند قرندچهارمد منمخرد مزدشاعرمندیشهورد طیاندیرغزمدیکید

مزدیعرنفدتریود مندرمدیکید منمیلدقرندپنجمدهجرمدمست.د

دمننتهدمسحد سارقنحمد سوزسید مزد پیشد هزمالند ند هجوگویاند

ندیطایباتدندهجوهامدمندچناندشهرتددمشتهدکهدبهد»طیاند

ییدکوشیمد رند پیِشد سوشتارد درد یلقبدشحهدمست.د ژمژخام«د

دالیلد مزد گرفتود بهرهد ند کهود یتوند بهد مستنادد باد تاد

جایعهدشناختیدبهدتصدیحدبیتیدمزدمیودشاعردبپردمزیم.د

دربردمرسحۀدشرحد کهد بی دیوان  شاعران  مرزسحۀد کتابد درد

محوملدندمشعاردپرمکنحۀدشاعرمندقرنندسوم،دچهارمدندپنجمد

هجرمدمست،ددردبیتیدمزدطیاندیرغزمدچنیودییدخومسیم:

یکــیدزدرمهدهاــیدزّردبرســحمرددندســیم

غوشام حد
َ
هایددِچن بنیاه1د دشتد زد یکید

)یحبرم،د1370:د320(2

شاعرددردمیودشعردمزدمختالفدطبقاتیدیوجودددردزیاسهدمشد

مزدبسددمرسحگی،دحتیدمگردطالد مینکهدگرنهی،د مزد ییدگویح؛د

خمد بردمشتنشد برممد ریختهدباشحد زییود رنمد برد همد سقرهد ند

غوشامد دشتدهاد درد سحمرم،د بسد مزد گرنهی،د ند سایدشوسحد

چناسکهد ییدکننح.د جاعدآنرمد حیومسات(د خشکدشحۀد )سرگیود

میادبدثدیادبردسرد ییدبینیحدیعنامدکلیدبیتدرنشودمست،د

ضبطددرسِتد»بنیاه«ددردمیودبیتدمست.

میود ضبطد درد ننخد مختالفاتد 320(د )1370:د یحبرمد

عبارتدرمدمینگوسهدگزمرشدکردهدمست:د

لغتدفرسد)ن.ل(:دبتیاة3ـدعجائبددمللغه:دبهیاه

فرهنگدهامد درد بیتد میود کهد شحهدمستد یادآنرد هاچنیود مند

لغت فرس،دصحاح  الفرس،دقواسدندعجایب  اللغه بهدشاهحد

برد مبتحمد مستد الزمد پسد شحهدمست،د سقلد »غوشام«د لغِتد

آند برممد فرهنگدهاد میود درد کهد شومهحمد ند نمژهد میود یعنامد

ذکردشحهدمستدسظرمدبیفکنیم.

ْوشام«دبهدفتحد
َ
دردلغت فرس بهدتصدیحدعباسدمقبالد»غ

چنیود آند یعنید درد ند شحهدمستد ضبطد نمند سکوند ند غیود

آیحهدمستد)مسحم،د1319:د516(:

خوشۀدگنحمدندجودبود،ددیگردسرگیودگاندبوددکهدبرددشتد

خشکدشود.د]طیان[دگفت:

ــیم ــحمرددندس ــیدزّردبرس ــیدزدرمهدها یک

غوشام حد
َ
ِچن هاید بنیاهد دشتد زد یکید

یصدحددردپادسوشتدهایودصفدهدسوشتهدمستدکهددردننخۀد

برممد ند شحهدمستد ضبطد »بتیاة«د فرسد لغتد مزد دیگرمد

توضیحد چنیود رمد »بنیاه«د یتو،د درد خودد ضبطد توجیهد

دسیاهددردمینجادبهدیعنیدجایهدممدمستدکهد
ً
دمدهددمست:د»ظاهرم

مقبالد سخود آغازد درد «د
ً
»ظاهرم قیحد گوینح«.د سیمدتنهد میرنزد

نشاندییددهحدکهدچنحمندمزددرستیدیعناییدکهدبرممد»سیاه«د

مرمئهدکردهدیطائودسبودهدمست.

)بهدتصدیحدیجتباییدند فرس  لغت  مزد دیگرمد دردتصدیحد

صادقی(دذیلدمیودنمژهدآیحهدمستد)مسحم،د1365:د224(:

خوشۀدجودندگنحمدبوددندگوینحدسرگیودخشکدباشح.دطیان:

یکــیدزدرمهدهاــیدســیمدبرســحمرددندزر

غوشام حد
َ
هایدِچن بنیاهد دشتد بهد یکید

رمد ننخد مختالفاتد صفده،د هایود پادسوشتد درد یصدداند

 حغسن  حمدوندت

دمنشدآیوختۀددکترمدزباندندمدبیاتدفارسی
mohsenahmadvandi@yahoo.com

چونددردمغلبدننخدخطیدکهودحرفدمضافۀد»به«دیتصلدبهدکلاۀدبعحدمزدخودد  .1

سوشتهدییدشحهدمست،ددردمشعارمدکهددردمیودیاددمشتدذکردشحه،دهاهددجادمیود

سکتهدرمدیرمعاتدکردهدمیمدتادبتومسیمدمیکاندتصدیفدکلااتدرمدبهتردنشانددهیم.

بهدجامد 320د صفدۀد ند دمدهد رخد خطایید بی دیواند شاعران  کتابد چاپد درد 2.د

صفدۀد32دسیزدچاپدشحهددندیکدصفدهدمزدمبیاتدشهیحدبلخیدمفتادهدمست.د

3. برممد»تیاة«ددردمغلبدفرهنگدهاددندیعنادذکردشحهدمست:د لف.دگوسفنحمدکهد

دردحالتدگرسنگیدذبحدکننحدندگوسفنحدشیردمردکهدآندرمددردخاسهددمرسح؛دب.د

آندرمدشکلددیگرمدمزد»تایاة«ددمننتهدمسحدند»تایاة«دیهرهدهامدسیاهدندسفیحمد

بیتد آنیزسح.د بردگردندکودکاند بحد دفعدچشمد برممد ند بهدرشتهدکشنحد کهد مستد

یذکوردبادهیچدیکدمزدمیوددندیعنادتعبیردندتفنیردرنشنیدسایدیابح.
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مرمئهد »بنیاه«د برممد مقبالد برشاردهدمسحدندضاودرددیعناییدکهد

کردهدمست،دچنیودسوشتهدمسح:د

دم:دبهدتیاه،دن:دبتیاه.دقواس ندصحاح یاسنحدیتو.دمقبالد»سیاه«د

یدتالد بیشترد میاد مست،د دمننتهد سیمدتنهد باعنید باحتاالد رمد

د
ً
مستدکهد»سیاه«ددردمینجادباعنیدسصفهدندپارهدباشحدندظاهرم

»بنیاه«دیعنیدپارهدپارهدندسیاهدسیاهددردیعنیدقیحم.د

«دنشاندییددهحد
ً
دردمینجادسیزددندقیحد»یدتالدمست«دند»ظاهرم

کهدیجتباییدندصادقیدسیز،دهاچوندمقبال،دمزددرستِیدیعنایید

کهدمزدمیودکلاهدمرمئهددمدهدمسحدمطایناندسحمشتهدمسح.

دردصحاح الفرس ذیلدلغتد»غوشام«دهااندتوضیداتد

لغت فرس بادمسحکدتغییرمددردیصرمعدمنلدتکرمردشحهدمستد

)شاسدینشی،د1355:د305(:

جود دنمدخوشهد باشح.د سرگیودخشکد منلد دمرد:د یعنید دند

ندگنحمدباشح.دطیاندگفت:

یکــیدزدرمهدهاــیدســیمدبرســحمرددندزر

غوشام حد
َ
هایدِچن بنیاهد دشتد زد یکید

رمد ننخد مختالفد صفدهد هایود پادسوشتد درد یصدحد ند

برشاردهدمستدندضاودتکرمردسخناندمقبالددردحاشیۀدلغت 

میود دهخحمد کهد گفتهدمستد »بنیاه«،د یعنامد دربارۀد فرس،د

عبارتدرمد»بهایه«دضبطدکردهدندیعنامدآندرمد»برممدهیاگی«د

دمننتهدمست.

توضیداتد هااند نمژهد میود ذیلد سیزد قواس  فرهنگ  درد

لغت فرس ندصحاح  الفرس تکرمردشحهدمستدندبرممدشاهحد

درد مختالفد مسحکید باد بیتدطیاندیرغزمد سیزدهااند نمژهد میود

یصرمعدمنلدآیحهدمستد)قومس،د1353:د141(:

سرگیودستوردکهددرددشتدخشکدشود.دطیاندگویح:

یکــیدزدرمهدزردندســیمدبرساــیددمرد

حدغوشام
َ
یکیدزددشتدبنیاهدهایدِچن

دردعجایب  اللغه سیزددربارۀدمیودنمژهدچنیودییدخومسیمد)مدیبی،د

1389:د156(:

سرگیودچارپامدبوددکهددرددشتدخشکدشحهدباشح.دطیاند

گویح:

زر ند برســحمردد ســیمد هاــید رمهد زد یکــید

غوشام حد
َ
هایدِچن بهایهد دشــتد زد یکید

نمژهد میود دربارۀدضبطد اللغه  عجایب   یؤلفد باد مینجاد درد یاد

ذکرد ترکیبد میود برممد دهخحمد کهد رمد یعنایید ند همدسظریمد

ند »بتیاه«د کهد یعتقحیمد ند ییددمسیمد درستدترد کردهدمستد

»بنیاه«دهرددندشکلدهامدتصدیفدشحۀد»بهیاه«دمست.دبرممد

میودسخوددردمدمیهددنددلیلدذکردییدکنیم،ددلیلدسخنتددلیلید

مستدجایعهدشناختیدنددلیلددیگردیتودشناختی.

میرمسیاند مغلبد مجتااعید زسحگید بنامد کهد ییددمسیمد نخست.د

سهادهد بردشیوۀدزسحگیدرنستاییدندعشایرمد قرندهاد دردطولد

یناسباتد ند رسومد ند آدمبد مزد بنیارمد بازتابد ند بودهدمستد

کهود مدبید یتوند درد رمد زسحگیدد شیوۀد میود یلزنیاتد ند

قرندهاد کهود یتوند برخید ند یاد بیود هرچنحد دیح.د ییدتومند

ند رنستایید زسحگید ننبید ثباتد میاد مفتادهدمست،د فاصلهد

برخید کهد شحهدمستد باعثد سرزییود میود درد عشایرمد

ند شباهتدهاد ند بااسحد بیدتغییرد زینتد شیوۀد میود یناسباتد

قرمبتدهامدفرمنمسیدییاندزسحگیدرنستاییاندندعشایردمیرنزد

میودشیوهدزسحگیدییددکردهدمسح،د بهد پیش،دکهد بادیردیاندقرندهاد

نجودددمشتهدباشح؛دشباهتدهادندقرمبتدهاییدکهددردزسحگید

شهرمدمزددستدرفتهدمسحدندقابلدپیدجوییدسینتنح.د

تاد کهد ییددمسنحد رنستازمدهدمسحد سگارسحهد یثلد کهد کناسید

ند سفتد سبودد درد عشایرد ند رنستاییاند مخیرد سالدهامد هایود

کردند درستد ند چادرد ند خاسهد دمشتود سگهد گرمد برممد گاز،د

غذم،ددردکناردمستفادهدمزدهیزم،دسرگیودچارپایاند)=دغوشام(د

شحهدبودد خشکد دشتدهاد درد یاد آسهاد آغلد درد کهد همد رمد

آند مزد تاد ییددکردسحد مسبارد مزدخاسهد دردگوشهدممد ند جاعدآنرمد

جهتد دند مزد کارد میود کننح.د مستفادهد سوختد بهدعنومند

برممد گازد ند سفتد برخالفد مینکهد یکید بود،د بهدصرفهد

دسترسد درد ند رمیگاند سوختید عشایرد ند رنستاییاند

چوبد بریحند مزد رمد آسهاد مینکهد دیگرد ند ییدشحد یدنوبد

زینتدیدیطید فومیحد ند ییدکردد بیدسیازد بیشترد درختاند

آسیمدکهدشکلد برد بنیارمددردپیددمشت.دبردمیودمساس،دیاد

»بهیاه«د یرغزمد طیاند بیتد درد یادشحهد ترکیبد درستد

مستدندیعنامدبیتدچنیودمستدکهدیکیدمزدسردسیرمدبرممد

دمفتادهدبردزییودخمدسایدشوددندیکیدهمد
ِ
بردمشتودزردندسیم

کردند گردد یشغولد دشتدهاد درد فقرد ند تنگحستید سِرد مزد
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دورۀ سوم، سال چهارم
شامرۀ یکم و دوم )87-86(

بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

سرگیودخشکدشحهدبهدعنومندهیاهدندهیزمدمست.*

یعنامد آند باد ند آیحد پیشترد کهد توضیدید مزد گذشتهد دوم.د

مزدشاعرمد بیتددیگرمد فرس  لغت  بیتدرنشودترددشح،ددرد

سقلدشحهد مست،د یرغزمد طیاند کهدهمدعصرد قرط،د بهدسامدعلید

کهددرددرستیدبیتدبحیودضبطدندبادمیودیعنادبرممدیادشکد

ندشبههدممدسایدگذمرد.ددردمیودفرهنگددردذیلدنمژۀد»غوشا«د

)مسحم،د آیحهدمستد »غوشام«،د مزد مستد دیگرمد شکلد کهد

1319:د12(:

غوشا:د]سرگیو[دگاندندگوسفنحدباشح.دعلیدقرطدگفت:

رندهاــاندپیشــهدکــهدکــردمدپــحرت

غوشا چیود ند َرزد زد آنرد هیزمد

قرمردگرفتودهیزمدندغوشامددردکناردهمددردمیودبیت،دپیوسحد

رنشودترد یاد برد رمد یرغزمد طیاند بیتد درد غوشامد ند هیاهد

ییدکنحدندنشاندییددهحدکهددردگذشتهدکنیدکهدهیزمدجاعد

ییدکرده،دبهدجاعدآنرمدغوشامدهمدییدپردمختهدمستدندمیود

کالمد طعنهدآییزد بافتد هاچنیود بودهدمسح.د همد یالزمد کارد دند

پنتد شغلید غوشاچینید ند شید
َ
هیزمدک کهد دمردد آند مزد نشاند

بحمند جایعهد فرندستد طبقاتد د
ً
محتااال کهد مستد بودهدد

بهد آند فرنشد ند جاعدآنرمد طریقد مزد تاد ییدپردمختهدمسحد

بیتد یضاوند باد سکتهد میود ند کننحد یعاشد میرمرد ثرنتانحمند

طیاندیرغزم،دکهددردآندییدخومهحدمختالفدطبقاتیدیوجودد

دردجایعهدرمدنشانددهح،دهاخومسیدکایلددمرد.

حنانع

د مدیبـید)1389(.دعجایـب  اللغـه.دبهدتصدیـحدیداـوددیحبرم.ددـ

کریان:ددمنشگاهدآزمددمسالیی.

د مسـحم،دعلـیددبـودمحاـحد)1319(.دلغـت فـرس.دبهدتصدیحدندـ

مهتاامدعباسدمقبال.دتهرمن:دیجلس.

د ـــــــــــــــدد)1365(.دلغـت فـرس.دبهدتصدیـحدفتـحدهللادـ

یجتباییدندعلیدمشرفدصادقی.دتهرمن:دخومرزیی.

د شـاسدینشـی،دیداحدبودهنحنشـاهد)1355(.دصحاح الفرس.دـ

بهدمهتاـامدعبحملعلـیدطاعتـی.دتهـرمن:دبنـگاهدترجاـهدندنشـرد

کتاب.

د قـواس.دـ فرهنـگ  )1353(.د یبارکشـاهد فخرملحیـود قـومس،د

بهدمهتاامدسذیردمحاح.دتهرمن:دبنگاهدترجاهدندنشردکتاب.

د یحبرم،دیداودد)1370(.دشاعران بی دیوان.دتهرمن:دپاسوس.ـ

گویادسرگیودخشکدرمدسایدتومندسوعیدهیاهدبهدشااردآنرد،دزیرمدهیاهدسهدبهدهرد  *
مطالقد ییدکردهدمسحد گردد برممدسوزمسحند کهد بهدچوبدخشکید کهد سوعدسوخت،د

دبهتردمستدیصرمعددنمدرمدمینگوسهدیعنیدکنیم:د
ً
ییدشحهدمست.دمزدمیودرنم،دظاهرم

بیحی چیند.د ]نیص[  ]گید کیدِب[ هیمه سیگین خشک  فقی[ هنگام  ] ز سی  نفی   یک 

بیتیدکهدمزدعلیدقرطدسقلدشحهدمستدسیزدیؤیحدمیودیعنیدمستدندنشاندییددهحد

دجاعدآنردندغوشامددردحیود
ً
دغوشامددچیزمدغیردمزدهیاهدمستدندثانیا

ً
ال کهد وت

هیزمد خریحند »یوقعد بگوییمد کهد ییدیاسحد )بحمند بودهدمستد یعاولد هیاهد کردِند گردد

سفتدهمدبخر«(.دویی ستار
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