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تصحیحو قو تحویقو 5ق(.و سدۀ  )شاعر  هروی  ازرقی  دیوان 

کتابخایه،و تهدس :و خل»ص .و محّمرتو و رسات وپ»ر،و مسع»یو

م»رهوقومدکزوسانایومجلسوش»رسنوساالم ،و1398ش.

تصحلحّردستّمپارّوّخلاصمّدزّدیوان ازرقی بردیّسایلیّ

دالسیکّ دوردنّ ّ
ِ
بّهجام جّهچنکدنّ شاعِرّ دنیّ سرودّههایّ بارّ

یتّیپژوهانّ وّ ددبّ دهلّشعروّ دختلارّ درّ ردّ فارسمّ ددبلاتّ

سایمّ ّبّهداششّعلمّعبکدیر  ّنکم ّویردیشّقبلم، ّدو یّمگذدرد.

جفیسمّ سعلکّ بّهدهتمامّ دنگریّ وّ ۱۳۲۲ش(ّ )د.ّ فلروزداهمّ

)د.۱۳۴5ّش(ّهرّدوّدر۱۳۳۶ّشّینتشرّشک.ّدارّعبکدیرسایمّ

دزّ پسّ ساّلهاّ دیاّ رسیکّهباد،ّ دجنامّ بهّ ۱۳0۱شّ درّ گاناّ

یرتضمّ دو،ّ پسرّ دز(ّ یقکیّهدیّ باّ )وّ بّههمتّ دو،ّ درگذشتّ

عبکدیرسایم،ّدجتشارّنافت.ّبکنهمّدستّدهّپسّدزّگذشتّ

بیشّدز۶0ّّسال،ّهمّجارسانّمهاّوّجادقصّیتّیشناسمّدنیّ

وّ نسخّ بهّ دسترسمّ وهمّ شکّ آشکارّ رفتهّ رفتهّ چاپّ دوّ

ینابعّبیشترّدزّسرودّههایّدزرقمّوّبهرّهگلریّدزّشیاّههاّوّ

رّگردنک.ّبناّبرّدنیّ دصالّنسخّهشناسمّوّتصحلحّیتانّییس 

دارّ بهّ خلاصمّ وّ ردستّمپارّ آقانانّ دهّ بادهّ یالحظاتّ

گرّههایّ گشادنّ وّ پُردردسرّ دنادنّ دنیّ دزّ جکنکّ پرددزشمّ

ّهمتّبستّهدجک.ّ ّدمر ّآن جاگشادۀ

ّ،
ً
دایال جهّ دگرّ ده،ّ یّمدهکّ نشانّ آشکاردّ ویردیشّ دنیّ

ویردیشمّ جهّ وّ »یتّیپژوهاجه«ّ دستّ تحقلقمّ ّ
ً
عمکتا الدقلّ

لّبهّ ّآن،ّوّبنابردنیّدرّدرجۀّدو 
ِ
بّهیعنایّیتعارفّوّیصطلح

داِرّدساجمّیّمآنکّدهّدرّپمّدستلابمّبهّنزدنّکترنیّرودنتّ

بهّدصلّدالمّشاعرّهستنک.ّبنابردنی،ّچناجچهّیصح حانّدرّ

ردّ دساجمّ خادستۀّ نافتّهباشنک،ّ تافلقّ رودنتمّ چنلیّ عرضۀّ

برآوردّهدجکّدهّبّهدرستمّیعتقکجکّتاّجاقکدِنّددبمّحتّمدالیکانّ

ددوریّ هرگاجهّ نرسنک،ّ بادهّ شاعرّ خادّ تأنلکّ یاردّ آجچهّ بهّ

حکسم،ّ دو،ّ سرودّههایّ سیاقّ وّ سبکّ درباِرۀّ جقکیّ وّ

ّباد. ّجایعتبرّخادهک ّباینسبه قلاسمّو

یّمشاد،ّ شعردّ دنگرّ دودونیّ دزّ دهّ تصحلّحهانمّ درّ

دجبالّ قایبمّ حکیّ تاّ وّ ودحکّ دمابیشّ دیگانمّ ّ
ً
عمایا

ناّ دجکدزّهدیّ درّ یّمخادجلمّ یقکیّهدیّ جخستّ یّمشاد:ّ

بّهقاعکهّوّیتناسبّناّپرّدزّحشاّوّزودئکّغلرضرور؛ّجقلّ

ناّ هکفمنکّ گنناجکِنّ وّ آنّ وّ دنیّ رجگارجِگّ دنکگاّههایّ

بّهعنادنّ گذشتگانّ دقادلّ وّ دبلاتّ دزّ دجباهمّ غلرهکفمنِکّ

دستّ دزّ تاّ ناّ یزوم،ّ ّ
 
حک درّ دحادیمّ شرحّ ّ

ً
یعماال شاهک؛ّ

چنکّ ّ
ً
دحتماال سپسّ شاعر؛ّ دربارۀّ طاالجم،ّ برآنکّ یصححّ

یعرفمّ شکهّ یردجعهّ آجهاّ بهّ تصحلحّ درّ دهّ نسخّهدیّ

ددبمّ یحلطّ وّ ـّدجتماعمّ سیاسمّّ دوضاعّ آجگاهّ یّمشاد؛ّ

هنرّ جزّ شاعر،ّ دگرّ یّمشاد؛ّ بررسمّ ّ
ً
یفصال شاعرّ عصرّ

دنگریّ هنرهایّ وّ علممّ دماالتّ ددردیّ شاعری،ّ

دنوکی»سی 
ّ
ومجرسلر

ویوروقوقدرا 
ووید»س وسررب و دقن 
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بادّهدست،ّیصححّبهّآجهاّدشارهّیّمدنک،ّوّچناجچهّصاحِبّ

دوّ بادّهباشک،ّیمکوحانّوّیخکویانّ ّ دحّ
 
یک ّشاعریّ

ْ
دنادن

تارنخّ دزّ بتادجکّ تاّ وّ یّمدنکّ یعرفمّ دالنّ وّ ردّ
ُ
خ دزّ ردّ

یّمدهک؛ّیصححّ گزدرشّ آجهاّ بکّ وّ دعمالّخابّ وّ زجکگمّ

آنّ ضعفّ وّ قا تّ جقاطّ شعر،ّ شیاۀّ دزّ جلزّ شم ّهدیّ دغلبّ

دوّ پلرودنّ پیشینلانّوّ باّیعاصردن،ّ ردّ یّمگانکّوّگاهّشاعرّ

دردئۀّ دزّ پیشّ وّ پانان،ّ درّ یّمگذدرد؛ّ یقایسهّ تردزویّ درّ

جمانّههایّدثر،ّیمکیّدستّتعللقاتمّبهّآنّبلفزدنکّناّچنلیّ

داریّردّبایستهّجبینک.ّدرجّتمایمّدننگاجهّآگاهّمهاّدرّحکّ

ّدست. ّبلّضرور ّتناسبّیطلاب،
 
ّباّرعانتّحک دعتکدلّو

هلچّ ّ
ً
تقرنبا همهّ دننهاّ دزّ یا،ّ بررسمّ یاردِّ تصحلحّ درّ

یصححانّ هّ تاج  داجانّ درّ دهّ یاردّ دوّ جزّ جیست،ّ خبریّ

نسخّ درّ ّهاّ
 
رسّمدیخط وّ ضبّطهاّ دختالفّ سّقلّ بادّهدست:ّ

وُّجنّگهایّیاردّیردجعۀّآجان،ّ دیوان ازرقی  باقّمیاجکهّدزّ

وّ ضبطّ بابتّ یصح حانّ دغکغۀّ تّ
 
شک تعللقات.ّ یقمّ وّ

تعللقاتّ درّ حتمّ ازرقی  دیوان  درّ ودژّههاّ شکالّصاریّ
َ
د

جاشتیّ درّ آجان،ّ جظرّ بهّ ّ
ً
دحتماال زیردّ دست،ّ یشهادّ جلزّ

تعللقاتّوّحادشمّبرّیعاجمّوّتعبلردتّنکّشاعر،ّشکلّ

جاشتارِیّیطلاِبّخادّشاعرّیهّمترنیّردهنماست.ّجخستّ

ّچهّگفتهّ
ً
بانکّیطمئیّبادّدهّصاحبّسخیّدرّدصلّدقلقا

وّچگاجهّجاشته،ّوّسپسّدربابّینظارّوّیرددّدوّدبردزّجظرّ

شک.ّ بّمجلازّ قلاسمّ تصحلحاتّ دزّ یقکورّ قکِرّ وّ درد،ّ

درّ ضبطّ وّ دتابتّ شیاۀّ بهّ نسبتّ یصح حانّ دّلیشغایمّ

دیوان ازرقی بکدنّحکّبادهّدهّپنکدریّفردیاشّدردّهدجکّدهّ

پیشگفتارّجایّآنّهمهّتاضلحاتّدستاریّوّرسّمدیخطمّ

تاضلحاتّ دنیّ بادّ حقّ جیست.ّ دددّهدجکّ دستّ بهّ آجانّ دهّ

،ّدنارّ
ً
حا سادینک،ّدرّبخشمّیستقلّپسّدزّیقکیهّنا،ّیرج 

ّیّمشک.ّ تعللقاتّبلان

دجتظارّ درّ ّ
ً
طبعا خادجنکهّ یقکیه،ّ یطایعۀّ بّههنگامّ

ّصرفمّوّجحایّوّدتابتمّ
ً
دطالعاتمّغلرّدزّدطالعاتّعمکتا

ل،ّیّمجمانکّدهّیقکیهّدوّدشکالّددرد:ّدک   دست.ّدرّجگاهّدو 

یدگدن  وّ دو،ّ وّشعرّ دزرقمّ زجکگمّ دربارۀّ دطالعاتّ تّ
 
قل

یاردّ جنّگهایّ وّ نسخّههاّ بهّ ردجعّ تاضلحاتّ فربهِمّ

ّدختلارّشکهّ)دهّ
ً
ّعایکد

ً
دستفاده.ّچناجچهّدنیّشیاۀّدارّعایما

درّ یصححانّ دهّ ددشتّ جاّ بادّهدست(ّ چنلیّ قایّ دحتمالّ بهّ

آغازّیقکیۀّخادّبهّآنّتصرنحّیّمدردجکّتاّخادجنکهّپیشاپیشّ

همّ دگرّ دحادل،ّ دنیّ همۀّ باّ یّمرود.ّ دناّ بهّ دهّ بکدجکّ

سابقۀّ دربارۀّ دطالعاتّ گنناجکنّهشتّصفحهّ یصح حانّ

بکردم/ بگاه/پگاه؛ّ بکنکدر/پکنکدر؛ّ بکنک/پکنک؛ّ ّ( ب/پ  دتابتّ

ـّسهّ دّو یّمددنستنک،ّ دجتناّبجاپذیرّ ردّ بنهان/پنهان(ّ پکردم؛ّ

دختصاصّ جگارجکه،ّ گمانّ بهّ یّمدرد.ّ دفانتّ داتاهّ دشارۀّ

دننکهّ»درّدستنایّسهاّهمزّههایّ بهّ سّهچهارمّنکّصفحهّ

دزّ ردّ یقکیهّ دجزدءّ یّمشکّهدست«ّ گذدشتهّ چگاجهّ ˝یایا˝ّ

تناسبّخارجّدردّهدست.ّ

باّ ودقعّ درّ دهّ یصح حان،ّ یهمّ دغکغۀّ دویلیّ شانکّ

ددرد،ّ درتباطّ سختّ ّ
 
رسّمدیخط بهّ نسبتّ آجهاّ دغکغۀّ

 )۳۹5 )صّ »ب«ّ بخشّ بادّهدست.ّ دنادنّ دستاریّ جهاتّ

دایلّ صفحۀّ نکّ شایلّ دنادنّ تعللقاتّ ردهنمایّ دزّ

آنّبحثّشکّهدست.ّ درّ دهّ دستّ دستاریّ جکاتّ فهرستّ

یتّیپژوهمّ برّ انّ یصحح  تأدلکّ دزّ حادمّ یّمتادجکّ جلزّ دنیّ

ّباشک. ّدزرقم ّدشعار ّنسخّهشناختم وّجنبّههای

ّیهّمترنیّجی تّ
ً
ّدشارهّشک،ّدگرّجهّتنها،ّنقلنا

ً
چناجکهّقبال

وّ حّ
 
ینق نسخّهدیّ دددنّ دستّ بهّ سخّتداشّ یصححانّ

یاردّ ّ
ً
دحتماال )ناّ شاعرّ یفروضّ دستنایسّ نسخۀّ بهّ دقربّ

ّ
ِ
یرسام دهّ ردّ آجچهّ ّ

ً
ما
 
یسل ّ

 
دال وّ بادّهدست،ّ دو(ّ تأنلکّ

قرننۀّ نکّ یّمگنناجکجک.ّ خادّ پیشگفتارّ درّ یقکیّههاست،ّ

دبهایاتّ زدودنّ ّ
ً
ِصرفا آجهاّ یطلابّ دننکهّ برّ آشکارّ

نسخّهشناختمّوّعرضۀّدصلّلترنیّرودنتّدزّدشعارّدزرقمّ

دزّ دطالعّ دسبّ بردیّ ردّ خادجنکهّ دهّ دستّ آنّ بادّهدست،ّ

ّ
ِ
هشتم جلکّ درّ هروی«ّ »دزرقمّ یقایۀّ بهّ شاعرّ سرگذشتّ

ذیک،ّ یعّ دددّهدجک.ّ درجاعّ اسالمیّ بزرگ  المعارف  دائرة 

یصح حانّ دهّ بادّ جلازّ بازّ جگارجکه،ّ فرضّ صح تّ بّهرغمّ

بهّدنیّقصِکّخادّتصرنحّیّمدردجکّوّدزّآغازّیّمگفنتکّدهّ

شردنطّ الزم،ّ ّ
 
حک بهّ دزرقمّ دحادلّ ترجمۀّ بلانّ دزّ چردّ

ذوقل اتّ وّ علممّ دیتلازدتّ دو،ّ روزگارّ ـّسیاسمّ دجتماعمّّ

تنا عّ شعری،ّ دروجمانّههایّ یمکوحان،ّ ددشته(،ّ )دگرّ هنریّ

دوّ قایّبهایّشعریّ وّ قادفم،ّیختصاتّشاعری،ّ وّ دوزدنّ

ّجظریّجکددّهدجکّدهّبهّچهّسببّدزرقم،ّ
ً
تیّزدّهدجک.ّچردّیثال

دهّجاشتّهدجکّیلکّدیشعردیّدربارهاّباده،ّدنیّدجکدزهّخایلّ

دنیّیقکدرّدختالفّدرّثبتّوّضبطّ ذدرّیاجکّهدست؟ّچردّ
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دزرقمّ شعرّ چردّ شکّهدست؟ّ پلکدّ دوّ دبلاتّ دزّ بسیاریّ

ّجهّجانمّدزّدوّسخیّیّمرودّوّجهّ
ً
جاشناختهّیاجکهّوّتقرنبا

دخللّ دوّ پلچلکگمّسرودّههایّ یّمشاد؟ّ جقلّ دوّ دزّ شعریّ

بادهّناّفقکدنّهلنان،ّ»جمکّذوق«ّناّشهکّدالم؟ّچردّدنیّ

دیلردنّوّسالطلنمّدهّشهرتمّهمّ دحمّ
 
بهّیک شاعْرّخادّردّ

عاتّ
 
ّجکدشتّهدجکّیحکودّدردهّوّحتمّدرّیعکودّیقط درّتارنخ

دستّ آجهاّ ثنایّ وّ دعاّ دزّ ساخته،ّ دهّ همّ رباعّمهانمّ وّ

جزّ دنگریّ حرّفهایّ دزرقمّ آناّ برجکدشتّهدست؟ّ

دوّ نرفتِیّ آناّ ددشتّهدست؟ّ زدنّ بردیّ دغردّقآیلزّ ستایّشهایّ

بهّسردغّغزّلسردنمّوّجلزّدّمعالقگمّدوّبهّتشبلبّوّنسیبّ

ّباّعادیمّعشقمّوّشارنکّهحایم،ّ ّدو ّبلگاجگم ّنشاجۀ ّقصانک، در

دو،ّ شعرّ بهّ فارسّمزباجانّ دقبالّ عکمّ تّ
 
عل یّ

 
حک تاّ وّ

بخشّ درّ ّ
ً
خصاصا بکنعم،ّ صنعتّ ـّسهّ دّو جبادّهدست؟ّ

یّمجمانک:ّ پررجگّ بسیارّ دزرقمّ قصانکّ درّ یمکوح،ّ دعایّ

یّمخادهکّ شاعرّ دهّ دستّ یکتمّ طالّ تعللیّ آجهاّ دزّ نکمّ

دزّ ناّ باشک،ّ برخارددرّ دیتلازّ ناّ جعمتّ فالنّ دزّ یخکویشّ

چنلیّ شایلّ زیرّ جماجۀّ بماجک.ّ یصانّ خطریّ وّ گزجکّ

بّهشکلمّ یکنحّههایّویّ دزّ بسیاریّ درّ دهّ دستّ شگردیّ

ّیّمشاد: تکردر

ــیصک ّدزّس ــر ّفزوّنت ــادّصــک ّجب ــا ّت ــه همیش

پنناهّ دزّ بــرتــرّ پنجّ ــَادّ ــب ج ــاّ ت همیشهّ

ّوّشـردب ّبـادّجام ّجازجکه ّتـا
ِ
ّطبع ّدسـتّو بـه

گاه وّ دفسرّ بــادّ پاننکهّ تاّ جــامّ وّ فــرقّ بهّ

ّجک.ّص۲۳۳ّ،۲۲۹ّ،185ّ،154ّ،120ّ( ّجلز )ص۲۱۴ّ؛

درّ دزرقمّ شیاۀّ ّ دکدینک؟ّ رّ یکر  شگردهایّ قبللّ دنیّ

وّ دستارّ شعر،ّ ّ
 
فی یعنایّ وّ یفظمّ دیکاجاتّ دزّ دستفادهّ

قرنّ دنیّسردننکۀّ دشعارّ بادّهدست؟ّ فارسمّچگاجهّ ودژگانّ

فارسم،ّ ـّودژگاجمّ ساختاریّّّ تطارّ تارنخّ جظرّ دزّ پننممّ

وّ دهنگمّ آثارّ ددرد؟ّ زباّنشناختمّ درزّشهایّ چهّ

درّ فارسمّ ددبّ وّ زبانّ آغازنیّ سکّههایّ ویژگّمهایّ

،ّجمعّبستیّدلماتّ
ً
دشعارّدزرقمّبهّچهّیقکدرّدست؟ّیثال

ّ،)۲۲۸ّ وّ»قصّصها«ّ)ص۱۷۳،ّ »یعاجّمها«ّ جمع،ّهمچانّ

بیتّ ص۱۸۴،ّ ۹۴۶؛ّ بیتّ )ص۱۱۴،ّ »ده«ّ بّهیعنایّ »دنا«ّ ناّ

جلزّ دفغانستانّ درّ آناّ بادّهدست،ّ هردتّ دهلّ دزرقمّ ّ.)۱5۲۶

ّدیردن؟ ّدجکدزهّگمنامّیاجکّهدستّدهّدر همان

***

مالحظاتوپادای 

وّسامّ ـ لّ دو  دیاّضمایرّ ددرد،ّ دوّیصححّ ارزقی  دیوان 

جمّمدهکّ نشانّ تعللقاتّ وّ پیشگفتارّ درّ یفردّ شخصّ

سهمّیسؤیلتّیصح حّدنگرّچیست.

ّ رویّـ التلی،ّ بهّ »هروی«ّ حرّفجایسّمشکۀّ صارتّ

ویمّ دست،ّ جزنمّ دیرددیّ دست.ّ ّHaravi دتابّ جلکّ

یقاالتّ وّ دتبّ درّ دهّ یّمگانلمّ نادآوریّ یحضّ

یلانّ درّ گاناّ دنکّهیّمشاد.ّ ّHeravi ّ
ً
عمایا دجگلیسمّ

ّجاهایّدنگرّدفغانستانّوّشرقّ
ً
بایلانّهردتّوّدحتماال

یّمشاد.ّ تلفظّ »هاء«ّ دسِرّ باّ شهرّ دنیّ جامّ جلزّ دیردنّ

)جامّ »هری«ّ نسبمّ صفتّ بانکّ »هِروی«ّ علّمدیقاعکه،ّ

ّباشک. ّهردت( دنگِر

ّ درّـ ۱۲دنادنّ ینماعۀّ دزّ نکمّ دهّ ازرقی  دیوان  نسخۀّ

دختصارِیّ عالیتّ باّ دست،ّ دوغلاّ حکلمّ دتابخاجۀّ

قردرّ یصح حانّ تصحلح«ّ نسبِمّ »دساسّ »حک«،ّ

درّ یصح حانّ جملۀّ دنیّ یعنایّ جگارجکهّ گرفتّهدست.ّ

»بّهیحاظّ دهّ جمّمشادّ یتاجهّ ردّ نسخۀّ»حک«ّ وصفّ

یلانّ درّ دستنایسّ جایعتبرترنیّ دیحاقمّ دبلاتّ ددشتیّ

دزّ وجادّ دنیّ باّ یاست،ّ دستفادۀّ یاردّ دستنایّسهایّ

جگارجکهّ دزّ تأدلکّ پانزده.ّ دیحاقمّخایمّدست«ّ)صّ دشعارّ

همّ باّ جملهّ دنیّ آخِرّ وّ دولّ بخشّ دوّ ردبطۀّ دست(.ّ

ّجیست. روشی

ّ ّیّمرسک:ّـ ّجظر ّبه ّیبهم ّده ّجقلّشکه ّقایم ّتعللقات، در

دز5۶ّّرباعمّدستنایسّحکلمّدوغلاّپاشا،ّفقطّنکّرباعِمّ

آنّسّهقافلّهدیّدست...،ّدیاّدر۲۲ّّرباعمّباقّمیاجکه،5ّّفقرۀّ

آنّسّهقافلّهدیّدست.

ّدستّآیکّهدست؟ ّبه ّدزّدسرّچهّعکدی ۲۲ّ ّرقم

ّ ]بی[ّـ »حسییّ دزّ آنّ درّ )دهّ قصلکهّ نکّ چردّ دننکهّ دربارۀّ

دوّ وّ شکّهدست(ّ دستفادهّ یشب هٌّبهّ بّهعنادنّ شهرباجاّ وّ علم«ّ

دددهّ تاضلحمّ هلچّ شکهّ درجّ »یلحقات«ّ ذنلّ رباعْمّ

قصلکۀّ دنیّ بهّ دشارّهدیّ جلزّ یلحقاتّ درّ نشکّهدست.ّ
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ّسی کّفرزدجه،ّسعکّیلک/ّ
ِّ
جاجلهّوّدننکهّیمکوحّآنّ)ّیلرّدجل

دسمّ چهّ ص۲۸۸(ّ حسی؛ّ باعلمّ َیی،ّ
َ
ز شناعّ سخا،ّ علیّ

ّنشکّهدست. باده،

ّ لّوّسادینکّدتابّ)بّهرغمّـ درنغاّدهّخطّتعللقاتّیفص 

بردیّجادّنترّ جارسانّمها(ّبسیارّریزّوّدّمرجگ،ّوّ پارّهدیّ

دزّدیثاِلّجگارجکهّجلزّیشکّلخادنّدست.ّدیلکّدهّبهّفضلّ

چاپّ جکنکترنیّ دنیّ ویردیِشّ دویلیّ زیانّ تاّ دیهمّ

دیوان ازرقی،ّداغذّچنکدنّدرزدنّشادّدهّجاشرّینبارّ
ّیصرفّآنّصرفّهجانمّدنک.* ّدر جباشک

ّ تازّهترنیّـ دنادن،ّحاصلّ آتِمّ ویردیشّ درّ دهّ بّهجاستّ

دزرقمّ دشاردتّ یاضاعّ دربارۀّ یصح حانّ داوّ وّ دنکّ

درّدبلات۱۴۴0ّ-۱۴۴۶ّبلانّشاد،ّآجناّدهّدوّدزّیمکوحّ

شایلّ ینثاریّ رفۀّ
ُ
ط ددستانّ دهّ یّمطلبکّ رخصتّ

ّزیرد: ّبکشک ّبهّسلکّجظم ّرد ّدشکال« ّو »دخبار

ّپســت ّتارنــکّو ّینثــارّخاشــادمّبــاد قصــۀ

زبان برّ ــکرآردّ دج ینظامّ چاّ گرددّ گاهریّ

سندبادنامه  دهیّ ۀّ قص  باّ یرتبطّ یّمتادجکّ دبلاتّ دنیّ آناّ

باشک،ّناّیلانّآجهاّوّبیّتهای۱۱۸1ّ-۱۱۸2 )ص141(ّوّ

ّپلاجکیّنافت؟ ۱۸۷1-۱۸۷2 )ص۲۲۷(

ّ پژوهّشهایّـ دزّ دهّ سالّ ـّّهفتادّ شصتّّّ دزّ پسّ آناّ

وّ زجکگمّ دربارۀّ قزوننمّ یحمکّ وّ جفیسمّ سعلکّ

دطالعّ هلچّ بهّ یصح حانّ یّمگذرد،ّ دزرقمّ یمکوحانّ

بهّپیشگفتارّخادّ برجخاردّهدجکّدهّ دنیّبابّ تازّهدیّدرّ

ّبلفزدننک؟ ّدنیّدنادن بر

ّ وجهّـ دوّ دزّ دهّ شکهّ تصرنحّ ّ۱۷۷۶ بیتّ تعللقاتّ درّ

نقلی،ّ بهّ قرنبّ دحتمالّ بهّ »دزرقمّ »علبه«،ّ وّ »غلبه«ّ

دارّ بهّ ردّ ˝غلبه˝[ّ ]نعنمّ ودژهّ دنیّ صحلحّ صارتّ

یّمبردّهدست«.ّیعّذیک،ّدرّپاجایس۷ّ )ص۲۱۴( دجتخابّ

دنیّ آناّ شکّهدست.ّ خادجکهّ قلاسمّ تصحلحّ »غلبه«ّ

»تصحلحّقلاسم«ّبرّدساسّآنّ»دحتمالّقرنبّبهّنقلی«ّ

ّدنگریّیالکّبادّهدست؟ّ ّدالنل ّنا باده

ّ ازرقی ـ دیوان  پانانّ بهّ »جاّیها«ّ دزّ فهرستمّ دیحاقّ

بسیار،ّ دحتمالّ بهّ آجهاّ دزّ پارّهدیّ دیاّ بّهجاست،ّ بسیارّ

درغان،ّ آسکان،ّ یاجنکّ آشناست؛ّ جاّ دیروزنانّ بردیّ

زجگ،ّ خ،ّ
َّ
خل خطا،ّ ثهالن،ّ پاشنگ،ّ تاز،ّ بردر،ّ

داتاهّ عبارتمّ دفزودنّ نغما.ّ وّ فردءّ غاتفر،ّ سقالطان،ّ

خادجنکهّ بهّ دمکمّ جاهاّ قبللّ دنیّ بیشترّ یعرفِمّ درّ

ّباد. خادهک

ّ »جاّیها«ّـ فهرستّ درّ دهّ »ثهالن«ّ وّ م«ّ
ُ
»قلز چناجچهّ

)ص۳۷0(ّآیکّهدستّبهّدوّیکانّدطالقّشاد،ّیعناِیّّدنیّ

ّ)بیت۱000ّ(:ّ بیتّدزرقم

ّنــکّقطــره ّدز ّجتــادنّســاختی ّقلــزم تــاّچــا

یثقال نکّ دزّ ساختیّ جتادنّ ثهالنّ چاّ تاّ

لزم«ّدرّیصردعّدولّچهّبّهیعنایّیطلِقّ
ُ
چیست؟ّودژۀّ»ق

ناّ دحمرّ بحرّ بّهیعنایّ چهّ گرفتّهشادّ دقلاجاسّ وّ درناّ

آنّیصرعّروشیّ یلاجه،ّیعنایّ درنانمّدنگرّدرّخاورّ

خادهکّباد.ّدیاّ»ثهالن«ّچگاجهّجانمّناّچگاجهّچلزیّ

دستّدهّجممّتادنّآنّردّباّچلزیّبهّوزنّنکّ»یثقال«ّ

بسیارّ داربردّ باّ بیت۱۲۶۲ّّ درّ دلمهّ دوّ دنیّ ساخت؟ّ

ّددرد: ّرد ّهملیّدشکال ّجلز یشابهم

ــزم ل
ُ
ّق ــک ّجلان ــره ــکّقط شّن

َ
ــاد ــِرّج همب

ثهـالن نسـننکّ هّ ذر  نـکّ حلَمـشّ همبـِرّ

چناجکهّ»ثهالن«ّ)ناّشهالنّناّسهالن(ّجامّداهمّباشکّ)دهّ

ّهرّدوبیتّ
ِ
جگارجکهّدزّیحلّآنّبّمخبرّدست(ّیصرّعهایّدوم

ّیّمدنک. ّیعنمّپلکد نادشکه

ّ دفزودهایّـ وّ داستّ ّ
ً
یخصاصا وّ یطبعمّ خطاهایّ

صفرّ ّ
ِّ
حک بهّ ّ

ً
تقرنبا بیت،ّ هرّ دجزدءّ چاپّ درّ سهایّ

دستّوّدنیّدقتّوّحاصلۀّیصححانّردّیّمرساجک.ّدرّ

سنان«ّ »بلفکنکّ بانکّ گاناّ ستان«ّ »بلفکنکّ بیت۱۲۸۴ّ،ّ

سهّ حضارّ ّ،۳۴ بیتّ ذنلّ تعللقات،ّ بخشّ درّ باشک.ّ

یبهمّ ردّ بیتّ دربارۀّ تاضلحاتّ یطبعمّ خطایّ

دردّهدست.ّ»درّباربر«ّوّ»دوّرو«ّ)دوّبار(ّبانکّبّهترتیْبّ

بیتّ درّ دصالحّشاد.ّ رد«ّ »دوّ وّ بردبر«ّ »درّ بّهصارتّ

دننناجب،ّیسعادّردستّمپار،ّ برّعهکۀّ دنیّدنادنّ حروّفچلنمّوّصفحّهآردنمّ *و
دشارهّ بکدنّ گردیمّ جاقکّ دهّ جقلصّهدیّ یسئایلتّ روی،ّ دنیّ دزّ وّ بادّهدستّ

ّ)سدنوداییسشتوباوسجارۀویابروسفزقیهوشرهوسات( ّدوست. ّبرّعهکۀ دردّهدجک
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نقد و
بررسی

م 
یّدلادج

ن نکدیک 
ی

ن 
 و دق

 وووید»س وسررب
ا
ویوروقوقدر

دورۀ سوم، سال چهارم
شامرۀ یکم و دوم )87-86(

بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

آه«ّ دنکّ »دسمّ درّ دلماتّ تادیِمّ ّ،)۱۹۷ )صّ  ۱۶۳۲

درّ شکّهدست،ّ دختلارّ حکّ نسخۀّ حاشیۀّ بّهدستنادّ

سّآه«ّددردّوّدنیّباّ
َ
صارتمّدهّنسخۀّآرّضبطّ»دنکّد

ّدست: ّبیتّسازگارتر وزن

شـاد تلـرهّ غبـاْرّ دزّ آننّهگـانّ سـپهرّ حّک

آه دنکّ دسمّ داجکروّ دیّ آننهّ رویّ چاّ

شــاد تلــرهّ غبــارّ دزّ آننّهگــانّ ســپهرّ آّر

آه دسّ دنکّ دــاجــکروّ آنــنــّهدیّ رویّ چاّ

ّ ّبیسّتودو(،ّـ ّ)صّبیسّتونکـّ ّپیشگفتارّخاد یصححانّدر

ردجعّبهّدننکهّ»تعللقه«ّچیستّوّبانکّحاویّچهّباشکّ

ّ ب 
ُ
وّچهّجباشک،ّجظرهانمّدددّهدجکّدهّقابلّتأیلّدست.ّی

دالمّآجانّدنیّدستّدهّیخاطبّبخشّتعللقاتّدیشانّ

عّودژّهجایّهدیّ
 
ّتاق

ً
صاجنکّوّیذدّخادجنکهّجبانکّیثال یتخص 

ّددشتّهباشک.ّ ّتاضلحّودضحاتّرد ّو باالّبلنکّ)=ّیغت-یعنم(

»درّ دهّ ردّ دشادریّ دلماتّ یعاجمّ نافتیّ پس،ّ

خادِّ عهکۀّ بهّ آیکّهباشک«ّ دسترسّ درّ فرهنّگهایّ

همۀّ شانکّ حساب،ّ دنیّ باّ گذدشتّهدجک.ّ خادجنکگانّ

ویردیشّجکنکّ دزّ »جایتخصص«ّ خادجنکگاِنّ دجتظاردتّ

دیوان ازرقی برجلانک.ّ

بردیّ ویردیشّ دنیّ گفتّهشک،ّ پیشترّ همچناجکهّ

هکفّ یهّمترنیّ زیردّ جیست،ّ صّ غلریتخص  یخاطبانّ

یتنمّوّنسخّهشناختمّدنادنّ ّیشکالتّ
 
یصح حانّحل

)ناّ یطمئیّ ویردیشمّ وقتمّ بادّهدست.ّ دزرقمّ پُریسأیۀّ

قّشاد،ّدارهایّدنگریّدهّبانکّرویّ
 
ّیطمئی(ّیتحق

ً
نسبتا

باد.ّ خادهکّ قابّلدعتمادترّ وّ آساّنترّ ّ
ً
نقلنا بشاد،ّ آنّ

وّ جتلنّهگلرّیهاّ دزّ بسیاریّ دماّلطلبّ یصح حانّ

نافتّههایّخادّردّجهانمّوّدبطاّلجاپذیرّجمّمددجنک.ّحضارّ

آجهاّ جظرهایّ دظهارّ دزّ بسیاریّ دزّ قبلّ ّ»
ً
»ظاهرد قلکّ

حادمّدزّآنّدستّدهّهنازّبهّجتانجّصکّدرّصکّقاطعمّ

هلچّ دبهایاتّ دزّ پارّهدیّ یاردّ درّ همّ شانکّ نرسیکّهدجک،ّ

گاه،ّجهّآجهاّبلکهّپژوهشگردنّدنگرّجلزّبهّحکّقاطعلتّ

دالسیکّ یتانّ دزّ بسیاریّ خاصلِتّ دنیّ وّ نرسنک.ّ

فارسمّدستّدهّدزّزیانّتایلکّتاّساّلهایّسالّبهّآفتّ

داتبانّ دستکارّیهایّ وّ دخایّتها،ّ دجتهاددت،ّ

آجانّ خاّشسللقگّمهای(ّ مّ
 
حت وّ ّ( دژسللقگّمهاّ گاجاگان،ّ

وّجلزّجاقالنّآنّآثارّبهُّجنّگها،ّتذدرّههاّوّفرهنّگهایّ

جاشیاجه،ّ جگهکدری،ّصحافّمهایّ درّ بّمدحتلاطمّ یغت،ّ

ّیبتالّشکّهدجک. ّو... آّبدنکگّمها
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