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صقّدصتف1

زندگیمسنسننمقدیممبنمسابمپسوندمدسشتهمساتمومسشنرهمهنیم

فرسوسنیمبهمسابمدرممتونمدیدهممیمشودمکهمنشننمسزمسه سّتم

سیامحسوسنمدرمزندگیممردممقدیممدسرد.مسزمج اۀمسیامسشنرهمهنم

یکیمدرمکتنبمنوروزنامه )خسنم،م1391:م75-77(مساتمکهم

نویسندهمننممهنیممتعّددیمبرسیمسابمذکرمکردهمسات.مسزم

دیگرمویژگیمهنیمسابمهنمکهمبدسنمسشنرهمشدهمرنگمآنهناتم

کهمینصرسل عنلی،مسزمآنمبهم»هنرمرنگمهن«متعبسرمکردهمساتم

)ینصرسل عنلی،م1366م:م124(.مگزیدهمسیمسزمسینگونهمسشنرهمهنمرسم

فنرایم سدبسنتم متنّوعم متونم درم پرسکندهم بهمصورتم ـمکهم

قیّم  فرسنامۀ  مقّدمۀم درم آذرنوشم آذرتنشم آمدهمساتمممـم

نهاوندیمتحتمینوسنم»رنگمسابنن«متدویامکردهمساتم)قسّمم

یاتم مهممتریام ایموشش(.م -م 1396:بعستموپنجم نهنوندی،م

وسبستگیمومآمسختگیمزندگیممردممقدیممبنمسابمتوسننییمهنیم

سیامحسوسنمدرمح لمومنقلموممسنئلمنظنمیمسات.مخسنمم

)1391:م77(مدرمسیامبنرهمگفتهمسات:م

بهمروزگنرمپعشعامدرمساپمشننختامومهنرمومیسبمسیشننم

دسنستامهسچمگروهمبهمسزمیجممندسنستندیمسزمبهرمآنکهمم

ماکمجهننمسزمآنمسیشننمبودمومهرمکجنمدرمیربمومیجمم

ساپمنسکومبودیمبهمدرگنهمسیشننمآوردندیمومسمروزهمهسچم

گروهمبهمسزمترکننمن یمدسنندمسزمبهرمآنکهمشبمومروزمکنرم

سیشننمبنمساپمساتمومدیگرمآنکهمجهننمسیشننمدسرند.م

رمبوده،م
ّ
روشامساتمکهمقدرتماعنایمدرمتوّجهمبهمسابممؤث

زیرسممهممتریامالزمۀمجنگسدن،مسابمبودهمسات.متوّجهمبهم

االمتمسابمبرسیمنگهمدسشِتمحکومتمالزممبودهمساتموم

ه سامسمرماببمشدهمنویسندگننمدربنرهنیمحکومتمهنیم

ترکمتبنرمدرمسیامبنرهممطنلبیمبنویسند.م

سینگونهممتونمدرمسدبسنتمفنرایمبهمفرسنامه مشهورم

هستندمومیکیمسزمآنهنممتامحنضرمساتمکهمبهمگفتۀمکنتبمبرسیم

ااطننمانجرمنوشتهمشدهمسات.مهرچندمسیاممتامدرمقرنمنهمم

کتنبتمشدهم،مسّمنمچنننکهمدرمآغنزمنسخهمآمدهممتامسیامفراننمهم

برسیمااطننمانجرمتألسفمشدهمکهمپندشنهمسیرسنمدرمنس ۀمسّولم

قرنمششممبودهمسات.ممّدتمپندشنهیمانجرمبعشمسزمشصتم

تنم552قمحکومتمکردهمساتم سزم490م یعنیم بوده،م انلم

)رسوندی،م1921:م185؛ممنهنجمارسج،م1342:م262؛مقزوینی،م1363:م

489/2(.م

ننمم بهم سشنرهم سزم فرسنامه،مغسرم سیام متاممختصرم درم

ااطننمانجرمسشنرۀمتنریخیمدیگریمنعستمکهمسزمرویمآنم

ممسیام
ّ
بتوسنمتنریخمتحریرمآنمرسمبهمداتمدسد،مسّمنمقدرممسا

ـمبنمه همسختصنرشمومبنمسینکهم ساتمکهمفرسنامۀ حنضرم

کتنبتشممتأخرمساتمممـمچندمانلیمسزمفرسنامۀ قسّممنهنوندیم

کهامترمساتمومسیاممطابم»نشننمسزمآنمدسردمکهمانّتم

فراننمهمنویسیمبهمزبننمفنرایمسزمپعشترموجودمدسشتهمسات«م

)قسّممنهنوندی،م1396:مبعست(.

 فنسخت
ّ
صه ف

مج ویۀمشنمِلمفرسنامۀ حنضر،میکیمسزمنسخمسهدسئیماعّدم

مح دممشکوةمبهمکتنبخننۀممرکزیمدسنشگنهمتهرسنم)ش229(

سات.ممتامفرسنامه سزمبرگم273پمشروعممیمشودمومدرم

هم
ُ
ن درممج وعمشنملم یعنیم پنیننممیمینبد،م برگم277پم

صفحهمساتم)منزوی،م1332:م280/2(.ممنزویمنسخهمرسمسینگونهم

توصسفمکردهمسات:م

نسخهمبهمخطمنسخمغربیمسیرسنم)نسخمترکسه(مبنمقاممریزم

بهمجزم)گ106-189(مکهمبنمخنمۀمدرشتمترمنوشتهمشدهم.م

ننممنویسندهممح دمپسرمیوافم)گم20موم43(مدرمتنریخم

884م)گم20(موم901م)گم43ب(موم902م)گ62ب(موم887م

)گ220(موم886م)گم221(منوشتهمشده.مینوسنمهنمدرمآغنزم

نسخهمبنمشنگرفمساتمومدرمپنیننمبنماعنهیمنوشتهمشدهموم

فیاحیمفوحماعنل 

دسنشمآموختۀمزبننمومسدبسنتمفنرای،مدسنشگنهمتهرسن
yasinesmaeely@gmail.com

فصه ف فافهمانس
ف حیاصتفو ففرعم

سزمآقنیممسعودمرساتیمپورمکهمدرمجریننمویرسیشممقنلهمنکنتماودمندیمرسم 1.ف

یندآوریمکردند،مکهمبهمبعضیمدرممتامسشنرهمشدهمسات،ماپناگزسرم.
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رویمآنمخطیمشنگرفیمکشعدهمسات.م)ه ننجن(م

نویسندۀممقنلۀم»فراننمهمهنیمفنرای«مدربنرۀمنسخۀم

حنضرمسینگونهمنوشتهمسات:م

...مدرمچهنرمبرگمساتمومدربنرۀمبس نریهنیمسابنن،مبرسیم

ااطننمانجرمفرزندمماکشنهمنوشتهمشدهمسات.مدسرسیم

تنریخم884هممسات،مسّمنمنوعمخطمومشعوۀمبسننمآن،منشننم

میمدهدمکهمسحت نلمزیندمدرمقرنمدوسزدهممق ریمنوشتهمشدهم

بنشد.م)مّسنح،م1375:م78(م

بهمنظرممیمرادممنظورممّسنحمسزمسشنرهمبهمجدیدمبودنم

نسخهمسیامساتمکهمکتنبتمآنمدرمقرنمدوسزدهممبودهمسات.م

بهمسیامدلسلمکهمدرممتامفرسنامه نشننهمهنیمزبننیمسیمهستم

مکنتبمبرخیم
ً
کهمنشننمسزمکهنگیممتامدسرد.مسلبتهمظنهرس

ویژگیمهنیمنثرمدورهمهنیممتأخرمرسمدرممتاموسردمکرده،مسزم

ج اهموجهموصفیمسفعنلم)بهمشعرمبزمحلمکردهمبرارمزخممریزد،م

275پ؛مقدریمینزوتمدرمشعرمخرمتعبسهمکردهمومحلمکردهمبنمهمم

گنوم روغام درم کردهم مثقنلمخردم دهم هرمیکم سزم بسنمسزد،م276پ؛م

بجوشنند،مه ننجن(مکهمدرممتونمکهامک ترمبهمکنرمرفتهمسات.

متامدومبخشمدسرد،مبخشمنخستممقدمهمسیمساتمکهم

کنتبمدرمآنمدربنرۀممتامومچرسییمنوشتامآنمدرمزمننمااطننم

سات(م مردگننم آنم سزم کهم برهننه«م »سننرمهللام دینیم قسدم )بنم انجرم

توضسحنتیمدسدهمسات.مبخشمدوممومسصایممتِامفرسنامه 

ساتمکهمنویسندهمدرمآنمبهمبس نریمهنمومشعوهمهنیمدرمننم

آنهنمپردسختهمسات.مبعشترمدرمننمهنییمکهمبرسیمبس نریمهنم

ذکرمشدهمتجربیمساتمومفقطمدرمیکمموردمبهمتعویذگونهمسیم

برسیمبس نریمقاغنهم)قاقنه(مسشنرهمشدهمسات.مدرمبرخیمموسردم

هممتکرسرهنییمدرممتامدیدهممیمشود.م

زبننیمهممحنئزم ویژگیمهنیم دیدگنهم سزم متامحنضرم

سه سّتمسات.مبرمخالفمسشنرۀممّسنحم)ه ننجن(مشعوۀمبسننمآنم

رمبنشد.
ّ
چندسنمجدیدمنعستمومبعسدمساتممتأخ

ایژگ فها فزبان 

یالوهمبرمیکمسشنرۀمتنریخی،مبرخیمنشننهمهنیمزبننیمکهم

درممتونممنثورمقدیممدیدهممیمشودمدرمسیاممتامینفتهممیمشود.م

سزمنشننهمهنیممشترکممسننممتامحنضرموممتامهنیممنثورم

دورۀمسّولممیمتوسنمبهمسیامموسردمسشنرهمکرد:

م کوتنهیمج اهمهن،مج عمبستامج عمهنیمیربیمومتکرسرمـ

سجزسیمج اهم)نک.مبهنر،م1384:م2/م59-57(.

م سزمویژگیمهنیمـ کنربردم»چنننچه«مبهمجنیم»چنننکه«م

متونمکهامساتمکهمتنمقبلمسزمقرنمهشتممرسیجمبودهمسات.م

درمقدیمملفظم»چنننکه«موم»چنننچه«،مبدونمتفنوت،مسزم

سدستمتشبسهمبودهمساتم)نک.مبهنر،م1355:م2/م261(.مدرممتام

حنضرمدومبنرم»چنننچه«مدرممعننییممعندلم»چنننکه«م

بهمکنرمرفتهمسات.

م درممتونمدورۀمسّولمفنرایمدری،مفعلمسمرمبهمچندمصورتمـ

بهمکنرممیمرفتهمکهمخنناریمچهنرمموردمآنمرسمدرمتاریخ 

زبان برش ردهمسات.میکیمسزمآنهنمبنمپعشوندمفعایم»ه ی/م

می«مبودهمساتم)نک.مخنناری،م1365:م2/م297(.مکنربردمسیام

نوعمفعلمسمرمسزمویژگیمهنیمزبننیممتامحنضرمسات:

پنرهمسیمآردمجومهرمروزممیمدهد. ـم

چندمروزمبهمگاویمسابممیمریزدمبهمغنیتمفربهمشود. ـم

ومپسواتهمیافمترممیمدهد. ـم

م یکیمدیگرمسزمویژگیمهنیمزبننیمکهامسیاممتامبهمکنرمـ

بردنم»وی«مبرسیمغسرمسنسننمساتمکهمدرممتونمکهام

شوسهدشمفرسوسنمساتم)نک.مبهنر،م1384:م59؛مخنناری،م

1365:م3/م179(:

زیامبرمپشتموحبفنهدمومدومتنگمپهننمفرسخمبرما مبندد. ـم

بستنندمننمفصمفآردفجومومدوممامدوغمترشمبنمنسمممام ـم

برنجمکوفتهمومآبماردمدرما مکند.

م نویسندهمبنمتکرسرمیکموسژهمنوییمقسدممیمانزدمکهمتوسلیمـ

ومسات رسرمرسمنشننممیمدهد:

برمنشعندمومن مفن مممیمرسند. ـم

ه فرازفه فرازمیکممثقنلمدرممغزشمچکنندمبهمشود. ـم

وملقمتفلقمتمهرمروزممقدسرمیکمدرممانگمدرمگاویم ـم

سابمکند.

م نویسنده،مدرمیکمج اه،مگنهمشنناهمرسممفردممیمآوردمومـ

گنهمج ع:

هرمسابیمرسمکهمتبمبنشدمیالجشمآنمبنشدمیکمشبننهمروزم ـم

هسچمندهندمومآنگنهمدهممامآبموماهممامشرسبمکهنهمومپنجم

ارمتخممخسنریاموملختیمگشنسزمترمه همرسمدریامآبموفکندم



61

جستار

م
رع
فف
 
تفو
اص
حی
ف 
سف
ان
م
فه
فا
 
 ف
صه

ی
سا
ی
 ن
ا
امس

اع
ین

دورۀ سوم، سال سوم
شامرۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

ومبجوشاند.

ومنوییمدیگرمآنمساتمکهمنجناتمآدمیموممقدسریمِزفتم ـم

درمارمزخممگن ندفومآنجنمرسمچندمزخممزنندفتنمزردیمچندم

سزومبرودمآنمگنهمخط یمومنبنتمومینزوتمبهمشعرمبزمحلم

کردهمبرمارمزخممریزدمننفعمبنشدمومنسکمشود.

م یکیمدیگرمسزمویژگیمهنیمسیاممتا،مجنبهمجنییمصفتمـ

وممضنفمسلسهمسات،مدرمترکسبنتیمنظسرمشی فگاافهازهفوم

ح گنمفوحبفهازه.مسمنمدرمموردم»خنیۀمشعرمخشکمکرده«م

بهمنظرممیمرادمکهموجهموصفیمفعلمبهمکنرمرفتهمساتم

ومجنبهمجنییمصفتمدرمکنرمنعست.مسگرمسیاماؤسلمپعشم

آیدمکهم»آینمبعدمسزمفعلموصفیموسومیطفممیمآوردمینمنه؟«م

جوسبممثبتمساتمومدرمیبنرتم»درمشعرمخرمتعبسهمکردهم

ومحلمکردهمبنمهممبسنمسزد«مسیامویژگیمدیدهممیمشود.

م آمدنمکسرهمبهمجنیم»ینء«منکره،میکیمسزمویژگیمهنیمـ

زبننیممتونمننحسۀممشرقمسات.مرساتیمپورمدرممقنلۀم

»کسرۀمبدلمسزمینیمنکره...«مجغرسفسنیمتنریخیمسیام

صمکردهمساتمومبنمتوّجهمبهمشوسهدمسیام
ّ
کنربردمرسممشخ

کنربردمنتسجهمگرفتهمساتمکهم»درمادهمهنیمچهنرمم)؟(م

تنمسوسخرمششم،مدرمهرستمومشنیدمدرمحوسلیمنعشنبور،م

میمشدهمسات«م دسدهم نشننم کسرهم بنم گنهم نکرهم ینیم

)رساتیمپور،م1397:م121(.منشننهمسیمسزموجودمسیامکنربردمدرم

ادۀمهفتممومپسمسزمآنمدیدهمن یمشودم)ه نن:م125(.م

نویسندهمینمکنتب،مگنهیمبهمجنیمینءمنکره،مکسرهم

»سندکیم بهمجنیم آب«م »سندِکم ج اهم سزم آوردهمسات.م

بهمجنیم »قدِر«م کسره(؛م برم تصریحم بدونم )274ر،م آب«م

»مقدسِر«م کسره(؛م برم تصریحم بدونم )274پ،م »قدری«م

بهمجنیم»مقدسری«م)274پ،م275ر،م275پ،م276ر،مبدونم

تصریحمبرمکسره(.مدرممتامحنضرمسیامویژگیمدرمه ۀم

موسردمرینیتمنشدهمسات.مبهمنظرممیمرادمیاتمسیام

دوگننگیمتفنوتمننحسۀمجغرسفسنییمکتنبتمومتألسفم

بودهمساتمومنتسجۀمتصّرفمومدخنلتمکنتبمنسخه.مسیام

مدرمننحسۀمغربمسیرسنمکتنبتمشدهمومه سام
ً
نسخهمظنهرس

سمرمموجبمدوگننگیمدرمنوشتامینیمنکرهمشدهمسات؛م

هرچندمنبنیدمتنریخمکتنبتمسیامنسخهمرسمسزمنظرمدورم

بودهمساتم نهمم قرنم درم منزویم بهمگفتۀم کهم دسشت،م

)منزوی،1332:م280/2(.م

لغنتمومسصطالحنتیمدرمسیاممتامبهمکنرمرفتهمکهمبرخیم

درمانیرمفراننمهمهنییمکهمتنمکنونمچنپمشدهمسندمنسنمدهمسات؛م

سزمج اهم»شورهمپشت«مبهممعننیمارکشمومننفرمنن.مسیام

تعبسرمدرملغت نامۀ دهخدس،مبهمنقلمسزمناظم االطبا،مبدونمشنهدم

آمدهمسات.مکنربردمسیاموسژهمدرمسیامفرسنامه میمتوسندمبهمینوسنم

تنهنمشنهدمسیامتعبسرمدرمفرهنگمهنیملغتموسردمشود.

تعبسرمقنبلمتوّجهمدیگرمسیاممتامسصطالحم»ارنشعب«م

سات.مشوسهدممتعّددیمبرسیمسیاموسژهمدرممتونمکهامومدرم

سیام معننییم حدودم کهم آمدهمساتم فرسمننمهمهنم سزم یکیم
سصطالحمرسمروشاممیمکندم)درممتامبهمشوسهدمسشنرهمشدهمسات(.ف

وسژۀمقنبلمتوّجهمدیگرم»گرمنه«مساتمکهمدرممتونمکهامدیگرم

هممبهمکنرمرفتهمسات.مسزمدیگرمفوسیدمصرفیموموسژگننیمسیام

ننشنوسیی(م )=م قسنسممصدرم»کرگی«م متامکنربردمخالفم

ساتمکهمدرمتعاسقنتمدربنرۀمآنمتوضسحمدسدهمشدهمسات.

ایژگ فها فرتابت 

بهمصورتم بخووباندم وم عل فحدهم وسژۀم دوم حنضرم متام درم

مافوظ،میعنیم»یالحده«موم»بخنبنند«منوشتهمشدهمساتمکهم

مبنیدمجزوملغزشمهنیمکنتبمبهمش نرمآوردشنن.
ً
ظنهرس

سزمدیگرمویژگیمهنیمکتنبتیمنسخهممیمتوسنمبهمسیامموسردم

سشنرهمکرد:م

م گمومچمومپمرسمکمومجمومبف)بهمندرتمپ(ممیمنویسد؛ـ

م رسمبهمصورتمـ چنانچتف سمنم میمنویسد،م چندونکف چنانکموم

سمروزیمنوشتهمسات؛

م کنتبمدرمدومجنمبنیمزینتمرسمجدسمسزمفعلمنوشتهمسات:مـ

ـمسابیمکهمطبقهمبنشدمپنیشمرسمبهمبندد.

ـمدومدرممنوشندرمومدومدرممزیفرسنمومبنمهممبسنیدمومبهمپزد.

هوضنسفالزم

درمپننوشتمهنمبهمموسردممتعّددیمسرجنعمدسدهمشدهمومگنهم

تعدسدمسرجنعمهنمومسشنرهمهنمبهمصفحنتممننبعمدیگرمبرسیمیکم

بس نریمبسعنرمشدهمسات.مهدفمنگنرندهمسزمسیامکنرمبهم

داتمدسدنمتفنوتمهنمومشبنهتمهنیمشعوهمهنیمگوننگونم

معنلجۀمبس نریمهنمدرممننبعممتعّددمسات.م
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صتمفف حیاصت

بسممهللامسلرح امسلرحسمم

ربمیسرمومت ممبنلخسر

همربمسلعنل سامومسلصاوةمومسلسالممیایمخسرمخاقهم
ّ
سلح دملا

مح دمومآلهمسج عسا.

سیامنسخهمسیممساتمدربنبممعنلجنتمسابمومسیامنسخهم

رسمبهمجهتممطنلعۀمااطننمسیظممااطننماعسدمااطننمانجرم

سبامماکشنهمسننرمهللامبرهننه1متصنسفمکردهمبود]ه[مسندمکهمپسواتهم

برملفظممبنرکمآنمحضرتمچنسامرفتیمکهمسابمنسک،منسکوم

ینریمساتممردمرسمدرمه هموقتمومدرمه همجنمبهمکنرمآید:

مــردی وم جهننــدسریم ساــبنبم زم

ــوردی؟ ــرخمالجـ ــرمچ چــهمبهترمزی

ــدم ــنرمه  ــوبمومی ــبمخ ــنمسا بگفت

یکمدم بودم نتوسنم دوم هرم سیام بیم کهم

ــت ــرمجوسنمبخ ــنهننمجهننمگس ــومش چ

تخت وم سفسرم گسرندم نسکم سابم بهم

وگرچــهمماــکمومتخــتمومتــنجمبنشــد

بنشد محتنجم نسکشننم ــبم سا ــهم ب

بــهمساــبممنظــرمخــوبمرفتــنر2

دیننر نهم فروشندشم گرم خرم جننم بهم

کــهمساــبمنســکمبــنمجــننمساــتمبرسبــر

ــرسدر؟ ب سیم فــروشــیم ــننم ج چگونهم

ومچونمحقمابحننهمومتعنلیمبعدمسزمصورتمآدمیمهسچم

صورتیمچونمصورتمسابمنسنفریدهمساتمومساپنهی3مرسم

سزمبودنمسابمچنرهمنعستمومبدسنممحتنجمساتمومسابمهنم

رسمیاتمهنمومسمرسضممختافمبسعنرمحندثممیمشودمالجرمم

/274رمبهممعنلجتموممحنفظتمسومقسنممبنیدمن ودمومحک نمدرم

تجربهمهنم وم انختهمسندم نسخهمهنم سابننم معنلجنتم بنبم

کردهمسند.مبنلخسرمومسلسعنده.

وحبم ۀ4ف
َ
ن
ُ
لغ
ُ
ق ههویذف م بسممهللامسلرح امسلرحسمم

مجربمساتمومآزموده.مبنویسدمومدرمگردنمسابمبنددمسزم

نَهمومج اهمسمرسضمهنمومیاتمهنمدرمسمننمبنشد5:
ُ
اغ
ُ
ق

م

ِئٍذ 
َ
ْ ِحین ن�تُ

َ
وَم    َو أ

ُ
ق
ْ
ل ُ

ْ
ِت ال

َ
غ

َ
ا َبل

َ
 إذ

َ
ْول

َ
ل
َ
ههویذفدردفگلو فوحبف﴿ ف

 ﴾6.مسلهممسشفم
َ

ون ْبِصُ
ُ
 ت

َّ
ِکن ل

َ
ْ َول ْیِه ِمنکُ

َ
َرُب ِإل

ْ
ق
َ
ُن أ ْ َ     َو �ن

َ
ُرون

ُ
نظ

َ
ت

شفنءمینجالمبحقممح دمومآلهمسج عسا.

سیامیبنرتمدینییمکهمبرسیممردگننمبهمکنرممیمرودمنشننمدهندۀمسیامساتمکهم 1.ف

مکنتبمسیاممقّدمهمگونهمرسمـمیعنیمتنم
ً
سیامبخشمسزمنسخهمجدیدمساتمومظنهرس

پنیننم»بنلخسرمومسلسعندة«مـ،مبرسیممعرفیمومن نینندنمسه سّتمسابمومتوّجهم

ااطننمانجرمبهمساب،مخودمبهممتامسصایمسفزودهمسات.م

سیاممصرعمسفتندگیمدسرد. 2.م

3.مبرسیمدیدنمصورتمسصلمنکم.متصویرمداتنویس.مدرمفرسنامۀمقسّممنهنوندیم

تعبسرم»سابننی«مچندمبنرمتکرسرمشدهمسات:م»بدسنمومآگنهمبنشمکهمننچنرمساتم

االطسامرسمومسمرسیمدولتمرسمومکسننیمرسمکهمسابننیمومسابمنشعامبنشند«م)قسّمم

نهنوندی،م1396:م5(؛م»ه ۀم]کذس،مصحسح:مه ه[ممردممسابننیمومسابمنشعامرسم

اخامپسندیدهمآیدمومسنکنرمنتوسنندمآوردن«م)ه نن:م12(.مدرمسینگونهمموسردمنسخۀم

پنریسم)یعنیمنسخۀمبدلمفرسنامۀ قسّممنهنوندی(مساپنهیمدسرد.مدرممتامحنضر،م

مدومنقطهمدسردمومبعشترمبهم»ی«مشبسهمسات.میاتم
ً
حرفمدوممسیامکا همظنهرس

ترجسحمضبطم»ساپنهی«میکیمسیامساتمکهمکنتبممتامحنضر،مه همجنمسابم

رسمبنم»ب«منوشتهمساتمومنهم»پ«،مدیگرمسدسمۀمیبنرتمسات،مزیرسمساپنهیمبهم

سابممحتنجمساتمنهم»سابننی«.م

4.م»بهمضممسّولمومثنلثمومفتحمنون،مبهمزبننمرومیمجرسحتیمساتمکهمدرمپنیم

سابمومساترمومسمثنلمآنمبهمممیمراد«م)برهنن،م1342:مذیلمقاقنه(.مدرمفرسنامۀ 

شنهمقایممسرمآخورمبهمجزئسنتمسیامبس نریمسشنرهمشدهمسات:م»وممرضمدیگرم

میمبنشدمکهمآنمرسمقاقونهمگویندمومسومدرمداتمومپنیمسابمپسدسمشود...«م

)مهدوی،م1387:م402(.م

سزمدکترممح دمسفشعاموفنییماپناگزسرممکهمدرمخوسندنمومینفتاموسژۀم»قاقنه«م

ینریمرانندند.

مبرسیمبس نریمهنیمسابننمدرمننمهنیمتجربیمذکرم
ً
نویسندۀممتامحنضرمغنلبن 5.م

کرده،مجزمسیامموردمکهمتعویذمساتمومجنبۀمفرسطبسعیمدسرد.مسلبتهمسیامنوعمسزم

تجویزهنممنحصرمبهمسیاممتامنعستمومدرمفرسنامۀ شنهمقایممسرآخورمهمم

شبسهمبهمسیامنوعممعنلجهمبرسیمبهبودمسابمذکرمشدهمسات:م»چسزیمکهمدرمسیام

قاقونهممجّربمساتمکهمهرمکسمسابشمسیاممرضمپسدسمکندمبنیدمکهمیکم

ـمرح ةمهللامیاسهمـمن نیدم بزیمنذرمخوسجهمچنگنلمکهمیکیمسزمسولسنءهللامساتم

کهمبیمشبههمومشکمآنمسابمسزمآنممرضمخالصمشود«م)مهدوی،م1387:م

402(.میالوهمبرمسشنرۀممسرآخور،ممؤلفممضمار دانش هممبهمسینگونهمسزممدسوسم

مرنجمهنیم
ً
سشنرهمکردهمسات:م»ومبهتریاممعنلجنتمدرمی وممسمرسضمخصوصن

بنطامآنمساتمکهمبهمدینمومتصّدقممتوالمشوندمچنننکهمشعخمجاسلمسلقدرم

سبوسلقناممیایمباممطنووسمیاویمقدسمهللامروحهمدرمکتنبمامان االخطار 

نقلمکردهمکهمشخصیمسیامدینمرسمبرمسابممردهمخوسندهمبهمفضلمسلهیمآنمسابم

قس ُتمیاسَکمسیّهنمسلعاةمبعّزةمیزمهللام...«م)گسالنی،م1375:م72(.
َ
بنزمزندهمشدمس

وسقعه85-83/56. 6.م
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درفف بتفر دنفوحبفهرکهمخوسهدمکهمسابمرسمفربهمکندم

بستنندمارمگوافندمومبنمروغامگنومبکوبدمومسندکمآبمسضنفهم

کندمومیکممامشرسبمکهنهمبنمآنمبسنمسزدمومهفتمنوبتمبهمخوردم

سابمدهدمبهمغنیتمفربهمشودموممجربمساتمومآزموده.

هرمکسمکهمپسهمخوکمبنمگندممبسنمسزدمومبهمخوردمسابم

دهدمبهمغنیتم/274پمفربهمشود.

وحب فرتفجو1فگ فتتفباشدمیالجشمآنمساتمکهمزیامبرم

پشتمسابمنهدمومدومتنگمپهننمفرسخمبرمویمبنددمومبستنندم

یکممامپسنزمومبکوبدمومقدریمآبمومیکممثقنلمریوندمبنمهمم

بسنمسزدمومدرمگاویمسابمریزدمبهمشود.

ه فوحب فرتفح فتفدوشتتفباشدمهفتمتخمممرغمدرمارکۀم

کهنهمیکمشبننهمروزمبگذسردمومآنگهمبهمگاویمسابمریزدمبهم

شود2.

ه فوحب فروفرتفهبفباشدمنشننشمآنمبنشدمکهمدممزودمزودم

زندمومارمفرومسفکندمومیافمنخوردمومداتمومپنمبهمهممزندم

ومبهمرسهمنرود.میالجشمآنمبنشدمیکمشبننهمروزمهسچمندهندم

ومآنگنهمدهممامآبموماهممامشرسبمکهنهمومپنجمارمتخمم

خسنریا3موملختیمگشنسزمترمه همرسمدریامآبمسفکندموم

بجوشنندمچنننچه4مبنما ا5مآیدمآنگنهمصنفمکندمومبهمگاویم

سابمریزدمنسکمشود.

درفعالجفآصاسفگ فتمفوحبمچنننچهمارگسامنتوسندمسندسختم

ومگ سز6منگسرد.منشننمویمآنمبنشدمکهمخویشتامرسمبرمزمسام

سفکندمومارماویمپهاومسفکندمومگردنمه یمپسچد.میالجشم

آنمبنشدمکهمبستنندمششممامآبموماهممامشرسبمکهنهمبنم

آبمبسنمسزدمومقدریمپسهمخوکمرسممآبمکندمومدرمویمسفکندم

ومقدرمروغامزیتونمومآنگنهمآبمرسمنسکمبجوشنندمومبپنالیدم
ومسابمرسمبهمکونمُحقنَه7مکندمنسکمشود.8

درمبسطنرننمهمبهمسیامبس نریمومشعوۀمدرمننشمسشنرهمشدهمسات:م»هرگنهمسابم 1.ف

جوگسرمشدهمبنشدماببمآنمساتمکهمجومزیندهمسزمقنیدهمخوردهمبنشد...میالمتم

آنمساتمکهمفیمسلفورمپیمهنیمسومگرفتهمشود...«م)مهدوی،م1387:م258(.مدرم

فرسنامۀ شنهمقایممسرآخورمهممدرمسیامبنرهمچنسامآمدهمسات:م»پسممعاوممشدم

مسگرمسابمرسم
ً
کهممزسجمسابمچونممزسجمآدمیمسات،مباکهمهنوزمننزکمتر؛...ممثال

درمرسهیمجومگسرد،مدسندمکهمجِومبسعنرمدسدنمساتمومسابمسمتالءمشدهمساتموم

جومگرفتهمسات...م«م)ه نن:م375-376(.مدرمجنیمدیگرمسزمفرسنامۀ مذکورم

دربنرۀمسیامبس نریمچنسامآمدهمسات:م»سّولمسزممرضمهنمجومگسرمساتمومآنمسزم

سدسمهمشعوهمهنیمدرمننمسیامبس نریمرسمبسننم چندمجهتموسقعمشود«مومدرم

کردهمساتم)ه نن:م399(.مسادهللامخننمخوسنسنریمهممبهمسیامبس نریمومشعوهمهنیم

درمننش،مدرمفصلمپنجنهمومدوممرانلهمسش،مسشنرهمکردهمسات:م»درمجومگرفتا.م

جومگسرمشودمومبدسنماببمسزمداتمبانگد«م)ه نن:م492(.مدرمفرسنامۀ منظومیم

مدرمیهدمشنهمته نابمصفویمارودهمشدهمساتمبهمسیامبس نریموم
ً
هممکهمظنهرس

شعوۀمدرمننشمسشنرهمشده:م»یالجماعنهمگسرمومسابمجومگسرم/مبهمهممنزدیکم

دسنندمسهلمتدبسر«م)ااطننیمِگردفرسمرزی،م1366:م147(.

توضسحمدربنرۀمسیامبس نریمرسمبنمسیاماؤسلمپنیننممیمدهسممکهمآینمتعبسرم

»جوگسرمشدن«مسمروزیمبنمسیامبس نریمسرتبنطیمدسرد؟

برسیمدرمننمارفۀمسابمشعوهمهنیممتعّددیمذکرمشدهمسات؛منک.ممهدوی،م 2.ف

1387:م139،م195،م253،م403،م455،م514.

فرسنامۀ درم مدخل(.م ذیلم )دهخدس:م خسنرشنگم وم بنلنگم خسنرم خسنَریا:م 3.م

ُحسنمیمبهممفسدمبودنمبندرنگم)نوییمخسنر(مبرسیمدرمننمتبموملرزمسابم

سشنرهمشدهمسات:م»اتوریمکهمتبمگسردشمننگهننم/میالمنتمآنمرسمبگویمم

نشنن...م-مچومخوسهیممدسوسشمکردنمنخستم/مبکامنعلمسزمپنیمسابننم

درات...م-مدگرمهشتمتنمبندرنگمخسنرم/مبهمدومرطلمگشنسزمسیمشهرینر...«م

)مهدوی،م1387:م199-200(.مدرمفراننمۀمسادهللامخننمخوسنسنریمهممبهممفسدم

بودنمخسنرمدرمدرمننمتبمسابمسشنرهمشدهمسات:م»درمتبمکردنمساب:...مآنمگنهم

چهنرمرطلممویزمومپنجمیددمخسنر...مرسمدرمدهمرطلمآبمبجوشننند...مپسمصنفم

ن ودهمبهمحاقشمریزند«م)ه نن:م471(.

قدمنمچنانچتمومچنانکتفرسمدرمیکممعننمفرسوسنمبهمکنرمبردهمسندمومسزمقرنمهشتمموم 4.م

نهممبهمبعدمگنهیم»چنننچه«مرسمدرمج اهمهنیمشرطیمبهمکنرمبردهمسندم)بهنر،م

1355:م2/م261(.مدرممتامحنضرمهممچندمبنرمچنانچتفدرممعننیمقدیم،میعنیم

معندلمچنانکت،متکرسرمشدهمکهمسزمنشننهمهنیمقدمتممتامسات.

موم
ً
مومروغامگنومرسمخصوصن

ً
»ا امدرمیربیممطاقمروغامرسمگویندمی ومن 5.م

روغامگنومچونمبسعنرمکهنهمشودمدفعماممسفعیمکند«م)برهنن:مذیلممدخل(.م

بهممعننیمشعرهمهممآمدهمساتم)دهخدس:مذیلممدخل(.مبنمتوجهمبهمسیامسطالینت،م

منظورمنویسندهمسیامساتمکهمزمننیمکهمموسد،مپسمسزمجوشننسدن،ممننندمشعرهم

شودمآنهنمرسمصنفمکنندمومدرمگاویمسابمبریزندماودمندمخوسهدمبود.

سصل:مک رم)تصحسحمسزمآقنیمرساتیمپور(.مکنتبمدرمچندمجنمبهمجنیمگمنز،مرمزم 6.م

ممجهولمبودنمینیم
ْ
)276ر(مینمرم ف)274پموم277پ(منوشتهمسات.مشنیدمیات

گمنزمبنشدم)اپهر،م1383:م206(،میعنیمکنتبمینیمگمنزمرسمکهممجهولمساتم

ممنتفیم
ً
درمهنگنممنوشتامحذفمکردهمبنشدم)سگرچهمسحت نلمخطنیمکنتبمکنمال

نعست(.مرودکیم»گ سز«مرسمبنم»تسز«مقنفسهمکردهمساتم)نک.ملغتمننمه،مزیرممدخلم

گ سز؛منفعسی،م1336:م536(موممولویمنسزمدرمغزلیمکهمینءمت نمیمقوسفیمسشم

مجهولمساتم»گ سز«مرسمدرمقنفسهمآوردهمساتم)نک.ممولوی،م1363:م2/م36(.

فرومبردنممنیعیمسزممخرجمزیریامبهممعدهمتنمُاّدهمهنمومبندهنمبگشنیدم)نک.م 7.ف

دهخدس:مذیلممدخل(.

درمفرسنامۀ مح دمباممح دمدرمسیامبنرهمآمدهمسات:م»نوعمدیگر،مسابم 8.م

ارگسامومبولمنتوسندمسفکندمومآمنسمشکممپدیدممیمآید...میالجشمآنمساتم

کهمچهنرمینمپنجمپسنزمرسمپواتمبنزمکنیمومپنرهمپنرهمگردسنیمومبکوبیمومدرم

مقعدمسابمنهی.مبعدمسزمآنمنیمپنرهمسیمقویمبهمسندسزهمکوچکمدرممقعدمسابم

نهندمومارمسابممحکممنگنهمدسرندمتنمبندیمکهمدرمرودهمبنشدمبسرونمکندمکهم

بهترمشود«م)مهدوی،م1387:م142-143(.مدرمبیطارنامه درمسیامبنرهمچنسام

آمدهمسات:م»هرگنهمشکممسابمطبلمکند،میعنیمآمنسمکند،میالجمسیامیاتم

آنمساتمکهمبرگمچغندرمرسمدرمآبمبجوشنندمومصنفمکندمومقدریمروغام

ابوسمومقدریمن کمانیسدهمدسخلمکرده،محقنهمکنند...«م)ه نن:م288(.
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دورۀ سوم، سال سوم
شامرۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

وگ فوحب فروففوزفبین فپلند فآید1میالجشمآنمبنشدمکهمبستنندم

دومدرممنوشندرمومدومدرممزیفرسنمومبنمهممبسنیدمومبپزدمومهرم

روزمهرمروزمیکممثقنلمدرممغزشمچکنندمبهمشود.

وحب فروفرتفگمنزفگ فتتفباشدمبستنندممقدسرمکنشنیمابزموم

بکوبدموممقدسرمبولمکودکننمبدسنمسضنفهمکندمومبهمگاویم

سابمریزدمنسکمشودمومگ سز2مبگشنید.

وحب فروفرتفگ صاه3فزدهفباشد4مبستنندمنسمممام/275رمآردمجوموم

دوممامدوغمترشمبنمنسمممامبرنجمکوفتهمومآبماردمدرمویم

کندمومبهمخوردمسابمدهدمومسگرمنخوردمبهمگاویمسابمریزد.

وحب فروفرتفح صافزدهفباشدمبگسردمخربقمافسدمومنوشندرموم

بنمروغامگنومبسنمسزدموملق هملق همهرمروزممقدسرمیکمدرممانگم
درمگاویمسابمکندمهرمروزمتنمهفتمروز،منسکمشود.5

وم پرمکالغماعنهم بستنندم عالجفحفندفشدنفچشمفوحبم

بسوزسندمومبنممقدسریمنبنتممصریمدرمچشممسابمکندم
نسکومشود.6

وحب فرتفچشمفوافناخنکفشدهفباشدمبستنندممقدسرمفافلم
افسد7موممقدسرمن کمهندیمدرمچش شمکشدمبهمشود.8

دیگ فعالجفقلغنتمسگرمقاغنهمتر9مبنشدمکوجساه10مرسمدرمارم

زخممقاغنهمبنددمشفنمینبد.

وحب ف]روف[فرتفشقاقفباشدملبمبنالیشمببنیدمبریدنموماعرم

ومن کمرسمبکوبدمومدرمداتمومپنیمسابمبنیدممنلسدنمبنم
قدریمآب،مبهمشود.11

وحب فرتفبتفهاختمفرنجورفشدهفباشدفنشننشمآنمبنشدمکهم

دهننمگشندهمدسردمومدممزودمزودمزندمومیرقمکندمومداتشم

لرزد.میالجمویمآنمبنشدمکهمرانیمبرمگردنمویمبنددمومارم

راامدرمجنییممحکممکندمکهمنسممبنالیمویمدرمنشعبمبودم

ومنسممزیریامویمدرمبنال،میعنیمارنشعب12مبنشد.مپسمنسمم

ما13مروغامگنومبنمصدمدرممانگمروغامکنجدمدرمبعنیم

سابمُحقنهمکندمومپنرهمسیمآردمجومهرمروزممیمدهد.ممدتم

یکمهفتهمه چنسامکندمنسکمشودمومفربهمشود.

قسّممنهنوندیمسیامبس نریمرسم»دردمبنطنه«مننممنهندهمسات:م»یالمتشمآنمبودمکهم 1.م

سزمبعنیمدوگننهمریممه یمآید...«م)نهنوندی،م1396:م91(.مدرممضمار دانش همم

بهمشعوۀمدرمننمسیامبس نریمسشنرهمشدهمساتم)گسالنی،م1375:م66(.

سصل:مک ر؛منک.مپنورقیم6مصفحۀمپعشعا. 2.م

یالوهمبرمگ صاه،مدرممتونمکهامفنرای،مسزمج اهممنتخب رونق المجالس،م 3.م

نوادر التبادر لتحفة بهادر،ممعارف بهاء ولد،ماسرار التوحید ومترجمه ای کهن 

از قرآن کریم بهمآخرمبرخیمسزموسژهمهنمهنءممافوظمسفزودهمشدهمسات.مبرسیم

مثنل:مجاهم=مجن؛مرباهف=مربنم)رجنییمبخنرسیی،م1354:مشصتمومپنج(؛مح صاهف=م

ارمنم)محّ دمباممنّور،م1376:م31مومتعاسقنتممصّحح(.مصورتمکهامگ صاهمدرم

ی،م1389:م
ّ
ترج همسیمقرنمهفت یمسزمقرآنمکریممبهمکنرمرفتهمساتم)نک.مینحق

644/2(.مگوسهممنمبرسیممافوظمدسنستامهنءمدرمسینگونهموسژهمهنمسیامبعتمسزم

اسرارنامۀ یطنرمنعشنبوریمسات:مچومیشقتمه دممومه رسهمبنشد/متومرسم

ارمنمنهمومگرمنهمبنشدم)یطنر،م1392:م153؛متعاسقنت(.

قس.ممهدوی،م1387:م135،م320. 4.م

قس.مه نن:م320،مم456. 5.ف

قس.ممهدوی،م1387:م196،م319،م453-452. 6.م

لمدرمهندممیمروید...مننرسماعنهمومراعدهمافسدمسات«م)بسرونی،م1383:م
ُ
اف
ُ
»ف 7.م

779-780؛منسزمه نن:م224(.

قس.ممهدوی،م1387:م248،م402،م452. 8.م

9.مدرمف حیاصۀفقسّممنهنوندیمهممبهم»شقنقمتر«مسشنرهمشدهمسات.

10.مفهراتمدسروهنمومسصطالحنتمپزشکیمکتنبمهنیممرتبطمدیدهمشد،مولیم

نشننیمسزمسیاموسژهمبنمسیامسمالمدرمکتنبمهنیمهدایة المتعلمین فی الطب،ماالبنیه 

عن حقایق االدویه،مترجمۀ تقویم الصحة ومذخیرۀ خوارزمشاهی ینفتمنشد.م

م«مساتمکهمدرمکتنبماالبنیه 
ُ
رط

ُ
مریختیمدیگرمسزم»گنوجساهمینمه ننمق

ً
ظنهرس

عن حقایق االدویه بهمآنمسشنرهمشدهمساتم)هروی،م1346:م104(.مبنمننممهنیم

راژی ه،مراجن هفومرافشتفهممدرمفرهنگمهنمآمدهمسات.م»بنمزسیمفنرایمومبرم

وزنموممعنیمکنجسره،مدسنهمسیمبنشدمافسدمکهمروغامسزمآنمگسرندمومبهمیربیم

سحریضمخوسنند«م)برهنن،م1342:مذیلمکنژیره؛مدهخدس:مذیلمسِحریض(.

11.مقس.ممهدوی،م1387:م127،م221،م271،م481-479.

متعبسرم»ارنشعب«مدرمفرهنگمهنیمملغتمنسنمدهمسات.مسیامتعبسرمیالوهم
ً
12.مظنهرس

برممتامحنضرمدرمگرشاسب نامه ومحدیقةالحقیقه نسز شنهدمدسرد:

رکسبچنننمزدشمبرمارمکهمشدمح نشیب تنم بگذسشتام ترگم وم ارم

)سادیمطوای،م1354:م87(

نهــسبزمزیـامکـردممرمچندمرسمح نشـیب سزم گریزم دیـگرم گرفتندم

)ه نن:م251(

ارشمپنیمشدمپشتمپنیشمرکسببسنویختمیکسومزمزیامح نشیــب

)ه نن:م350(

بــیمخبرسن ح نشـیبم بـنرمبـرمپشـتممننـدهمه چـومخـرسنسندریـام

)اننیی،م1359:م654(

آز ح نــــشیب ف زم نســنزفخســـفننم نردبــننم بــهم رفعنــنم وم

)اننیی،م1382:م195؛منسزماننیی،م1359:م443مبنمجنبهمجنییممصرعمهن(م

یالوهمبرمسیامموسرد،مدرمفرسنامۀ مح دمباممح دمهممسیامتعبسرمآمدهمسات:م

»سابمکهمخصسۀمزیرینۀمسومبزرگمشدهمبنشد،مسومرسمدرمآبمروسنمبنزدسرندمبهم

جنییمکهمارنشعبمبنشدمفنیدۀمت نممدهد«م)مهدوی،م1387:م128(.م

حننممننبعمیندشدهمـمکهمسیامترکسبمدرمآنهنمآمدهمساتمممـمدرمفهراتم
ِّ
مصح

لغنتمومسصطالحنتممتونممصحَّح،مسشنرهمسیمبهمسیامتعبسرمنکردهمسند.مبنمتوّجهم

صممیمشود:مارنگون؛مارسزیری.
ّ
بهمشوسهد،محدودممعننییمکا هممشخ

13.مسصل:منس ا.منسزمنک.مص9مه ساممقنله،مپنورقی9.
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وحب فروفرتفوزفبارفیافوزفرارفیافوزفداونندنفصاندهفباشدم

یالجشمآنمبنشدمکهمرگمشعبمدُم1مسومرسمبزندمبهمشود.

وحب فروفرتفدردفشکمفباشدمبستنندمزهرۀمگوافندمومقدریم

نسل2مومقدریمن کمدرمدمنغشمریزدمنسکمشودمومدرمدمنغ3م

رساتمسابمریزد.

کهم بنشدم آنم ویم بگسلدمیالمتم هاختمف درف رتف وحب ف

شک شمآمنهمگسردمومپنیمهنشمگرسنمگرددمومهرمدمممیمسفتدم

نفسماردم وم ن یمسندسزدم ومارگسام بولم وم برمیمخسزدم وم

بولم رطلم یکم بستنندم بنشدم نوعم بدیام چونم میمزند.م

کودکننمومنسمممامپسنزمومقدریمتخممرسزیننهمبکوبدمومبنمهمم

بجوشنندمومبنمروغامکنجدمدرمگاویمسابمریزدم/275پموم

برنشعندمومنرممنرمممیمرسندمینمبهمدات4ممیمکشدموممسننمدوم

رسنشمرسمرگمزند5مآنگنهمششمرطلمآبموممقدسرمن کمدرم

ویمبگدسزدمومصنفمکندمومسابمرسمبدسنمُحقنهمکندمننفعم

بنشدمومسگرمبدسنمبهمنشودمرطایمشعرمگنومتنزهموممقدسریم

آبمرسزیننۀمترمبنمهممبسنمسزدمومدرمگاویمسابمریزدمننفعم

بنشدمتنممدتمچهنرمروزمه چنسامبنیدمکرد.

هرمکسیمیرقمسابمینمشعرمسابمدرمچشممسابمکندم

ناخنکفوحبمرسمننفعمبنشدمومهرمکسمخنیۀمکبکمرسمدرم

پواتمشعر6مدوزدمومدرمگردنمسابمبنددمآنمسابمدسیممتندم

ومخوشمرومومخوشمخویمبنشدمومسزمچشممبدمدرمسمامبنشد.

وحب فروفرتفشقاقفباشدفومبدمنسکمشود7میالجشمسیامساتم

1.مشیبفدرمسینجنمبهممعنیم»زیر«مساتم)نک.ملغتمننمه(.ممؤلفممضمار دانش درم

مدسوسیمقولنجمومانیرمبندهنمبهمسیامدرمننمسشنرهمسیمکردهمسات:م»...مبعدمسزم

انیتیمدومرگمکهممسننمپنیمهنیمسابمساتمبگشنیند...«م)گسالنی،م1375:م71(.

درمسصلمننکفنوشتهمشدهمبوده،مولیمکنتبمرویمارکجمکنفمخطمزدهمسات. 2.م

مومبرمخالفمبعشترمشوسهدمکهامسیاموسژهمکهمدرمآنهنمبهممعننیم»مغزمار«م
ً
ظنهرس 3.م

)کهمآنمرسممرکزماودسمومخسنلممیمدسنستهمسند؛منک.ملغتمننمه(مبهمکنرمرفته،مدرمسینجنم

بهممعننیم»بعنی«مسات.

ڛت«مبنماهمنقطهمزیرمحرفماعا. درمسصلم»د 4.م

رگممسننمدومرسنمرسمزدنمیکیمسزمروشمهنیمدرمننمبس نریمهنیمسابمبودهمسات؛م 5.م

نک.مپیمنوشتم1مه سامصفحه.

6.مدرمسصلم»شىر«منوشتهمشده،میعنیمحرفمدوممبیمنقطهمسات.میاتمترجسحمشی م

برمشت فسیامبودمکهمنویسندهمچندمجنموشت مرسمبهمکنرمبردهمساتمومنهمشت فرس.ف

میعنیم»درمننمنشود،مبهماختیمدرمننمشود«.
ً
درمسصلمچنسامسات.مظنهرس 7.ف

فخذ:مرسنم)لغتمننمه(. 8.ف

درمبیطارنامه،میکیمسزمرسهمهنیمدرمننمطبنقم)مرضیمدرمداتمینمپنیمساب؛منک.م 9.م

مهدوی،م1387:م270(مساتفندهمسزمگسنهمسشنننمدسنستهمشدهمسات:م»ومسگرمبهمنشود،م

آنمجرسحتمرسمبهمآبیمکهمسشنننمدرمسومجوشعدهمبنشدمبشویند.م...مومدرمیالجم

تمهسچمروغنیمبهترمسزمپسهمخوکمنعستموممجّربمسات«م)ه نن:م264-
ّ
سیامیا

ممؤلفممتاممنمبس نریمهنیمشقنقمومطبنقمرسمیکیمدسنستهمسات،مدرم
ً
265(.مظنهرس

حنلیمکهمدرمانیرمفراننمهمهنمسیامدو،مدومبس نریمجدسگننهمسندمومبرسیمهرمکدسمم

دسروییمجدسمتجویزمشدهمسات.

10.م»ومسگرماممسابمطبقهمکند،مبنیدمکهماممرسمبترسشندمتنمآنجنمکهمجرسحتمن نیننم

شود...مومقدریمنفتمافسدمبریزند«م)ه نن:م485(.

11.مکذس.مدرمدومبنریمکهمسیاموسژهمتکرسرمشدهمساتمبنرمنخستمحرفمدومشمدوم

نقطهمدسردمومبنرمدوم،میکمنقطهم)کنره(.مبرسیمسیاموسژهمبنمسیامضبط،ممعننییم

مسمالییمدیگرمسزمرتن واتمکهمدرمدرمننمبس نریمهنیمسابم
ً
مننابمنسنفتم.مظنهرس

بهمکنرممیمرفتهمساتم)قسّممنهنوندی،م1396:م83(.

12.ف»نوییمسزمقسرمبنشدمومآنمچسزیمساتماعنهمومچسپنده«م)لغت نامه(.مدرم

رایض نامۀ معسامنخشبیمبهمنوعمرومیمآنمسشنرهمشدهمسات:م»...مومسگرمریشم

بودمزفتمرومیمومنننمخوسهمسزمهرمکدسممدومنسممساتسر...«م)مهدوی،م1387:م323(.م

درمدرمننمبس نریمهنیممختافمسزمسیامدسرومساتفندهممیمشدهمسات،مبرسیمن ونهم

نک.مقسّممنهنوندی،م1396:م74؛ممهدوی،م1387:م271،م279،م285،م482.

13.مینزوت،میندروت،مینذروت،مینزروتمومسنزروتمصورتمهنیممختافمسزم

وسژهمسیموسحدمهستند.مصورتمهنیممتفنوتمسیاموسژهمدرمفرسمننمهمهنمآمدهمساتم

)قسّممنهنوندی،م1396:م76،م81؛ممهدوی،م1387:من نیۀمدسروهن؛مسخوینیمبخنری،م1344:م

فهراتمدسروهن(.م»ص غیمبنشدمتاخمکهمبعشترمدرممره هنمبهمکنرمبرندموم

ینزروتممعّربمآنمسات«م)برهنن:مذیلمسنزروت(.

کهمفخذش8مرسمدسغمکنندمومقدریمروغامخوکمرسمگدسختهم

برمویمریزدمومسگرمقدریمقاسنمبهمارکهمبسنمسزدمومپنیمهنشم
رسمسندرسنمآبمبشویدمبهمشود.9

وحب فرتفطبقت10فباشدمپنیشمرسمببنددمومبهمارمکنردمطبقۀم

سومرسمریشمکندمومنفطمافسدمبرمآنمریزدمنسکمشودمومبنیدمکهم

مقدسریمپنبهمبنمدنبهمچربمکندمومدرمپنیشمگذسردمومچونم

سیامکنرمکردهمبن]شد[منعایمسزمچرممانزدمومبرمآنمزندمننفعم

بنشدمومزودمبهمشود.

وحب فروفرتفصارفزدهفباشدممقدسریمآردمجومرسمبا نجمکندموم

سابمرسمدرومگسردموممقدسریمشعرمبزموممقدسریمکتره11موم

مقدسریمروغامگنومبنمهممبسنمسزدمومبنیدمکهمکترهمحلمشدهم

بنشدمبرسنمموضعمریزندمننفعمبنشدمومفنیدهمدهد.

ومنوییمدیگرمآنمساتمکهمنجناتمآدمیموممقدسریم

ِزفت12مدرمارمزخممگسرندمومآنجنمرسمچندمزخممزنندمتنمزردیم

چندمسزومبرودمآنگنهمخط یمومنبنتمومینزوت13مبهمشعرمبزم

حلمکردهمبرارمزخممریزدمننفعمبنشدمومنسکمشود.
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 فب فصادیانفوندوزدمبنیدمکهمفرجم
َ
یغ
َ
وگ فرس فخووهدفرتفو

مندیننمرسمبشویدمبهمآبمارد.مومچونمسیغرمبرومرودمومچونم

فنرغمشودمطنایمآبماردمبرمذکرمسیغرمریزدمتنمبدسنمشستهم

شودمومکرۀمآنمسابمبهمغنیتمنسکومآید.مومسگرمچنننچه1ممندیننم

آلودهمبنشدمهرمدوماویمفرجمسومرسمبهممسایمبنریکمدسغمکنندم

سزمچپمومرساتمومچونمدسغمکردهم/276رمبنشدمبهمآبمزیفرسنم

بشویدمپنکمشودمومبنرمگسرد.مومسگرمچنننچهمسیغرمآال2مبنشدم

ذکرشمبگسردمومبهمکربنسمننشست3مدومنسممگزمکعسهمسیم

بدوزدموممثقنلمزنگنرمدرمآنجنمکندمومذکرمسومرسمبهمآبمزنگنرم

بشویدمچنننکمچونمبسرونمآرندممجروحمشدهمبنشدمآنگنهمبهم

صنبونمیرسقی4مبشویدمپنکمشودمومسیامنسخهممهترمچسا5م

کردهمساتمومآزموده.

میمبنیدمکهمچونمآنمانیتمکهمکرهمسزممندیننمجدسمشودم

سومرسمبهمخرمنمومآردمجومومشعرمگنومبپروردمآنمکرهمننممدسرمشودم

ومسیامنسخهمسزمآنممهترمااس ننمپسغنمبراتمیاسهمسلسالم.

وگ فخووهندفرتفوحبفبداونندمبنیذ6مکهمسولمساب7مرسمبهمارم

تنزیننهمجزدسر8مکنندمومآنگنهمبدوسنندمومبنیدمکهمتنگمسابم

نهماختمبنشدمومنهماستمومچونمخوسهندمکهمآبمدهندم

دربنرۀم»سگرمچنننچه«منک.مقزوینی،م1363:م516/2مبهمبعد؛مبهنر،م1355:م2/م 1.م

261(.م»سگرمچنننچه«مدرمآثنرمقدمنمهممبهمکنرمرفتهمسات،مسزمج اهمدرمت هسدست:م

»سگرمچنننچهمت نممترمخوسهیمسزمسخیمبوسلفرجمزنگننیمگوشمدسر...«م)ه دسنی،م

1373:م275(.

درمفرهنگمهنمدوممعننیمارخمکممرنگمومبسممومترسمبرسیمسیاموسژهمآمدهمساتم 2.م

)لغتمننمه:مذیلمآال(؛موسضحمساتمکهمسیامدوممعننمبنماعنقمیبنرتممتامچندسنم

انزگنرمنعست.

چنسامساتمومدرمفرهنگمهنممعننییممننابشمنسنفتم. 3.م

ی«مآمدهمسات:م
ّ
درممدخلم»صنبون«مدرملغت نامۀ دهخدسمدربنرۀم»صنبونمرق 4.م

ةمسزمسی نلمشنممانزندمومآنممصنوعمسزم
ّ
»صنبونمیرسقیمساتمکهمدرمقریۀمرق

یمدرمدرمننمبس نریمهنیمسابننمدرم
ّ
زیتمومپسهمسات«.مبهمخنصسّتمصنبونمرق

بسطنرننمهم)متنیمسزمقرنمینزدهم(مسشنرهمشدهمساتم)مهدوی،م1387:م260،م275(.

سصل:محــں. 5.م

کذسمبنمدسلمفنرای. 6.ف

درمسصل:مساٻم)دومنقطهمزیرمحرفماوم(. 7.م

م»جزدسر«مسات.مبدیامصورتمدرمفرهنگمهنمنسنفت ش،مسمنم
ً
موسضحن

ً
8.مصریحن

سجزسیمسیامترکسبمبهمتنهنییمدرمفرهنگمهنمآمدهمسات.ممعننیمکننییمآزسرمدسدنم

ـمیعنیمِجزمـمساتم)لغتمننمه(.مدرمفرهنگ  یکیمسزممعننیمجزومسولمسیاموسژهم

بزرگ سخنمهممتعبسرم»جّزمجگرمزدن«مبهممعننیم»بهمبالیماختمینمرنجموم

سندوهمبسعنرمگرفتنرمشدن«مآمدهمساتم)سنوری،م1381:مذیلمجز(.مبنمدرمنظرم

دسشتامسیامتوضسحنتم»جزدسرمکردن«مبهممعننیمبهمحرکتموسدسشتامومخنرم

نهندنمسات.

9.مارکشمومننفرمننم)لغتمننمه(.

نک.م سابم بس نریمهنیم درمننم درم پنچهم درمننیمروغام برسیمخوسصم 10.م

ااطننیمگردمفرسمرزی،م1366:م144؛ممهدوی،م1387:م219،م481.

11.مسیاموسژهمرسمن یمتوسنمبهمدراتیمخوسند.

درم آتشک(.م ذیلم )لغتمننمه:م اعفساعسم کوفت،م سرمنیمدسنه،م فرنگ،م آباۀم 12.م

سصطالحممرضیماودسویمسات.مبعشترمدرمآالتمتننالمسزمسثرممجنمعتم

ننپنکمپدیدمآیدم)ه نن:مذیلمکوفت(.

13.مسینگونهمساتمدرمسصل.ممرسدمسزماوزسندنمبولمدسنستهمنشد.

14.مبرسیمدیگرمشعوهمهنیمدرمننمبس نریمگریمنک.ممهدوی،م1387:م143،م

280-281،م295،م323،م470.

15.فکذس.

16.مکنمنمـمبدونموسومـمبهممعننیمسشّقمساتمومبهمسابیمگفتهممیمشدهمساتمکهمدرم

دویدنمچپمومرساتمرودم)لغتمننمه:مذیلمکنمنمومسشّق(.

مسلسهمنک.ممقدمۀمه ساممقنله.م
ٌ
17.مبرسیمجنبجنییمصفتموممضنف

داتمبرماممسابمنهندمسگرماممسابماردمبنشدمغممنبنشدم

ومآبمتوسنمدسد.

وحب فرتفشورهفپشت9فباشدمریوندمچسنیموممنزومبهمهمم

بکوبندمومبرمپشتمسابمبنددمبهمشود.

وحب فرتفپ فحطب فافبزرگفرندماهمروزمابوسمومارکهم

درمپیمسابمبندندمومشنباسدموماعنهمدسنهمدرمروغامپنچه10م
بجوشننندمومدرمپیمسابمپسچندموماهمروزمدیگرمآبمىکر11ف

ومآبمکنشنیمومدرمپنیشممنلدمنسکمشود.

وحب فرتفوافروفآتشک12فبگن دمبستنندمبرگمخط یمومبکوبدم

ومبنمقدریممناتمومطالمکندمومبهمداتمدروممنلدمنسکمشود.

وحب فرتفگ فباشدمسومرسمبهمآبمسشنننمومن کمومآبمگرمم

بشویدمومبعدمسزمآنمبولمآدمیمبسوزسند13مومخنکسترشمدرم

روغامدنبهمکندمومدرمویممنلدمنسکمشود14.

کهم بنشدم آنم ویم نشننم باشدم زدهف صگسف رتف روف وحب ف

میمخفتدمومارشممیملرزد.میالجشمآنمبنشدمکهمبگسردم

یکمخروسمافسدمومبکشدمومخونشمبگسردمومدرمگوشم

سابمریزد،منسکمشود.

وحب فرتفر فباشدمومبهمهسچمنوییمبهمنشود،مخونمهدهدم

درمگوشمسومساب15مکندمبهمشود.

تنزه17موم وحب فرتفراصاا16فباشدمبستنندمارگسامسابم
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دورۀ سوم، سال سوم
شامرۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

متکرسرمشدهم)نک.مص10مه ساممقنله(مومدرمبنرم
ً
درممتامچنسامسات.مسیامبندمبعدس 1.م

دوممتوضسحنتموسضحمترمسات.

صورتیمدیگرمسزم»قندس«مساتمبهممعننیم»سشننن«م)لغتمننمه:مذیلمقندس(.م 2.م

درمیکیمسزمفراننمهمهنم»درمتدبسرمسابیمکهمیافمبرمویمپدیدمنسنید«مبهم

خنصسّتمقندسمدرممدسوسیمبس نریمهنیمسابمسشنرهمشدهمساتم)نک.مااطننیم

گردفرسمرزی،م1366:م85(.

برسیمخوسّصمدسروییمبندیننمدرمدرمننمقولنجمنک.ممهدوی،م1387:م207،م463. 3.م

درمسیامصفحهمبعضیمکا نتمپنیننماطرهنمدرمصحنفیمرفتهموممحومشدهمسات. 4.م

ارمهمدرمدرمننمافسدیمچشمممؤثرمبودهمساتم)مهدوی،م1387:م196(. 5.ف

سخوینیمبخنریم)1344:م271(مدرمبنبمبس نریمهنمچشممبهمخنصسّتمشعرمخرم 6.م

درمدرمننمسیامبس نریمسشنرهمکردهمسات:م»...مینزروتمُجاللماپسدمبسنیدمومبهم

شعرمخرمبپروردمومبنزمخشکمکندمو...«.

7.ممرسدمسزم»بهمطبخمخ رمارشتا«مبهمشعوۀمطبخمومپختامشرسبممخاوطمکردنموم

آغشتامسات.

8.مسصل:مدهنن.

9.مسصل:مدریش.

10.م»بس نرییمدرمسابمومساترمومخر.مورممحاق«م)لغتمننمه(.مبرسیمسنوسعممعنلجنتم

سیامبس نریمنک.ممهدوی،م1387:م456،م459-458.

11.مدرمسصلمچنسامسات.مدرمفرهنگمهنمنسنفتم.

12.مسیاموسژهمرسمتکرسرمکردهمومرویمبنرمدوممآنمخطمزدهمسات.

13.فسصل:مبخنبنند.

14.منک.مسخوینیمبخنری،م1344:م287،م383،م469؛مترجمۀ تقویم الصحه: 43.

بپنالیدمومآبمآنمرسمدرمدمنغمسابمکندمنسکمشود.

وگ فوحب فروفآبفگ فتتفباشدفافىا1فافگمنزفنتووندفر دم

یکمدسنهمفافلمدرمارمقضسبمسابمنهدمومینمقدریمن کمینم

نسمممثقنلمقنداه2مخردمبکوبدمومدرمدمنغمسابمکندمدرمزمننم

آبمبعندسزد.

وحب فرتم/276پمقولنجفدوشتتفباشدمپنجممثقنلمسافندمومپنجم

مثقنلمُحابهمومقدریمبندینن3مبنمهممبجوشنندمومپنجنهمدرمم

یسلمبنمویمسضنفهمکندمومدرمگاویمسابمریزدمبهمشود.موم

سگرمسیامسدویهمنبنشدمبعستممثقنلمن کمبنمدهمدرممروغام

کنجدمدرمگاویمسابمریزدمبهمشود.مبنیدمکهمن کمومروغام

رسم]بن[4مقدریماعنهمدسنهمبنمهممبجوشنندمومآنگنهمدرمگاویم

سابمریزد.

وحب فروفرتفح فتفباشدمومبهمتخمممرغمکهمدرمارکهمسندسختهم

بنشدمبهمنشودماهممثقنلمروغامکنجدمدرمدمنغمسابمریزدم

بعدمسزمآنمچهنرمیکمسافننجمومنسمممامچغندرمبنمهممبجوشنندم

ومقدریمدوشنبمبهمویمسضنفهمکندموماهمنوبتمدرمحاقم

سابمریزدمبهمکایمارفهمببردمومنسکمشودمومفنیدهمبسعنرمدهدم

ومفربهمشود.

وحب فروفرتفحفند فدرفچشمفآصدهفباشدمبستنندمارمۀ5م

خنصمومقدریمینزوتمدرمشعرمخر6متعبسهمکردهمومحلمکردهم

بنمهممبسنمسزدمومبهمطبخمخ رمبسرشد7مومبهمچوبمگزمدودم

کندمچندسنکمخشکمشودمومبعدمسزمآنمدرمهنون8مسندسختهم

بسنیدمومدرمچشممسابمکشدماپسدیمرسمبهمکایمببرد.

وحب فرتفگ گنمفباشدمبستنندماعنهمدسنهمومقنداهمومتخمم

گندننمسزمهرمیکمدهممثقنلمخردمکردهمدرمروغامگنومبجوشنندم

وماهمبنرمدرمریش9ممنلدمنسکمشود.

و10فب آاردهفباشدمیالجشمآنمبنشدمکهماهم
َ
ت
َ
وحب فرتفر

نوبتمنفتای11مبزندموممویشمبهممقرسضمبچسند12مآنگنهمقدریم

اریشمومزنگنرمومزفتموممقدسریمآبمجسفهممرهممانزدم

تنمبهمشود.

وگ فخووهدفرتفوحبفوافوزفهمتفوحبفهافپیشت فدادمدندسنم

کرهمکهمسّولمسندسختهمبنشدمدرمپواتمسشترمینمساترمبدوزدموم

درمگردنمسابمبنددمهسچمسابمسزومدرنگذردمومدرمسمننمبنشد.

وحب فرتفعلففافَعلنقفهمامفنم فخوردفافف بتفنم فشودم

یالجشمآنستمکهمبستنندمپسهمگرگمومپسهمخرسمومپسهم

خوکموممقدسریمشرسبمکهنهمومبنمقدریمآبمبجوشنندمآنگنهم

سابمرسمبخوسبنند13مومدرمگاویمسابمریزدمفربهمشود.

هرمکسمکهم»ومسنمیکندمسلذیامکفروس«مرسمتنمآخرمبنویسدموم

درمگردنمسابمبنددمسزم/277رمه همآفتمهنمدرمسمننمبنشد.

وحب فروفرتفشقاقفباشدمبستنندمپنجممثقنلمزنگنرمومقدریم

صبرمومقدریمحننمبنمهممبکوبدمومبنمروغامدنبهمبجوشنندموم

درمپنیمسابمب نلدمپسمبهمارکۀمتسز14مبشویدمفنیدۀمبسعنرم

دهدمومزودمنسکمشود.

وحب ف]رو[فرتفشقاقفباشدمبستنندماهممثقنلمروغامخوکموم

بنمروغامکنجدمبجوشنندمومدرمپنیمسابممنلدمومبعدمبهم

صنبونمیرسقیمبشویدمبهمشود.مومسگرمبدسنمبهمنشودمبستنندم
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]انتشار: پاییز 1399[

روکمدوممثقنلموممقدسریمخط یمومسندکیمزیفرسنم
َ
تخممخ

بنمهممبجوشنندمومدرمپنیمسابمطالمکند،مآنگنهمسابمرسمدرم

اللمگرسنمسیستندهمبنشدمدرسی1مبرسندموم
ُ
آنمجنمکهمآبمکندۀمک

مقدسریمنگنهمدسردمومبسرونمآردمومسیامطالمبکندمنسکمشود.

وحب فروفرتفشقانقو2فپندوفشودمزیرمگاویمسابمرسمدومجنم

دسغمکنندمنسکمشودمومقدریمخط یمومارکهموماریشموم

آردمکننرمبنمهممآمسختهمطالمکندمنسکمشود.

وحب فروفرتفغلقنت3فباشدمومسفسونمخطنییمبرمآنمخوسندمنسکم

شودمسفسونمسینستم»ینممدبرمدبرمینممسببماببمینممفرجم

فرجمینممفتحمفتحمینمکنشفمسلباسنتمینمکنفیمسل ه نتممهالم

بفضاکمینمیظسممومابحننمهللامومسلح دملاهمومالمسلهمسالمهللاموم

همسلعایمسلعظسممکبسرسمومسلح دم
ّ
هللامسکبرمومالمحولمومالمقّوةمسالمبنلا

لاهمکثسرسمومابحننمهللامبکرةمومسصسال«.ممجربمساتمومآزموده.

وگ فوحب فرتفف بتفنم فشودمبستنندمپسهمخوکمومبنمگندمم

بسنمسزدمومبهمخوردمسابمدهدمبهمغنیتمفربهمشود.

وحب فرتفف بتفباشدفافدرفهاختمفدرفهوو فگ مفوندرانف

ا فخ وبفشدهفباشدفافدیگ فف بتفنم فشودمیالجمویم

آنمساتمکهمبستنندمیکمماممناتمترشمومیکممامگندمم

وماهممثقنلمروغامزیتمومسگرمروغامزیتمنبنشدمروغام

کنجدمبنمهممبجوشنندموماهمنوبتمدرمحاقمسابمریزدمآنم

یاتمهنمرسمبهمکایمببردمومفربهمشود.

وحب فروفرتفدرفوندرانفر مفباشدفافف بتفنم فشودمبستنندم

نسمممثقنلمصبرمومدسنگیمزیفرسنموماهممثقنلمخط یمومدوم

دسنگمکنجدمبجوشنندمومپنجنهمدرممیسلمدرمویمریزدمومبهم

اهمروزمبهمسابمدهد.مهرمچندمکرممدرمسندرونمدسشتهم/277پم

بنشدمبهمکایمدفعمشودمومبریزدمومفربهمشود.

وحب فرتفدرفداونندنفافیافگ مفزیمفوزفپشتفوافگ فتتفباشدف

افپشتفوافآصاهفر دهفباشدفافیافب آصدهفباشدمبگسرد4مپنجم

معننییممننابمسیاموسژهمینفتمنشد. 1.ف

مه ننمبس نریمشقنقمبنشد.
ً
کذس.مظنهرس 2.ف

کذس.مدرمموسردمدیگرم»قاغنه«منوشتهمسات. 3.م

سیاموسژهمرسمتکرسرمکردهمسات. 4.ف

ممنظورمکنتبمبس نریمطبقةمسات،مکهمنوییمسزموبنیم
ً
بنمتوّجهمبهمقرسیا،مظنهرس 5.ف

گنویمومتبمبرفکیمحسوسننتمساتم)نک.مدهخدس:مذیلمطبقة(.

سصل:مک ر؛منک.مپنورقیم6مصفحۀم5. 6.ف

سیامبخشمتکرسریمسات. 7.ف

»درختیمساتمکهمبسخمآنرسمسصلمسلسوسمومسصنبعمسلسوسممیمگویند«م)برهنن:م 8.م

ذیلماوس(.م»اوسمـمشعریامبسننممـمریشۀمشعریامبسنن...مجننشعامشعرۀمغاسظم

اوس،مشعرۀمغاسظمتوتمسات.م...مریشهمسشمشعریامومشنخهمهنیشمتاخمسات«م

)بسرونی،م1383:م638-639(.مدرمهدایة المتعلمین فرسوسنمبهمربمسلسوسمسشنرهم

شدهمساتم)نک.مسخوینیمبخنری،م1344:مفهراتمدسروهنمومخوردنیمهن(.مدرماالبنیه 

هممبهمخوسّصماوسم)هروی،م1343:م186(مومترکسبمربمسلسوسمومانیرم

گسنهننم)ه نن:م193(مسشنرهمشدهمسات.مدرمفرسنامۀ قسّممنهنوندیمیکمبنرم

»سلُسوس«مبرسیمدرمننمشقنقمومشعرینهمتجویزمشدهم)1396:م82(مولیمدرم

فهراتممختصرمکتنبمذکرمنشدهمسات.

»قطوننمتخممنبنتیمساتمومسهلمیرسقمآنمرسمبزرقطوننمگویند...مبهملغتمفنرایم 9.ف

آنمرسمخرغولمگویندمومآنچهممتعنرفمساتمدرمفنرایمساپغولمسات«م)بسرونی،م

1383:م823(.

10.مدرمسصلم»شىر«منوشتهمشدهمسات.مسیامسمکننمهممهستمکهمسیاموسژهمرسمشترم

ـمدومجنمسشترمرسمبهمکنرمبردهمسات،منهمشترمرس. بخوسنسم،مسمنمنویسندهمیکیم

مثقنلمزفتمومدوممثقنلماریشمدرمپنجممثقنلمروغامکنجدم

بجوشنندموممرهممانزدمومبرمپشتمسابمطالمکندمآمنسم

وم مرغم بستنندمارگسام نشودم بهم بدسنم سگرم وم زسیلمشودم

خنکسترشمومدرمشرسبمحلمکندمومبهمپشتمسابمطالمکندم

ننفعمبنشد.

وحب فرتفطبق5فباشدممقدسریمبُا نقمدرمگوشمویمگسردموم

پعشننیمویمرسمبهمروغامنفطمافسدمپنجممثقنلمطالمکندموم

مقدسریمابوسمومارکهمومن کمبنمهممآمسختهمدرمپنیمویم

گسردموماهمروزمطبقمرسمبهمکایمدفعمکند.

وحب فروفرتفآبفگ فتتفباشدفافگمنز6فنتووندفر دمیکمدسنهم

فافلمدرمارمقضسبمسومنهدمبنمقدریمن کمدرمحنلمآبم

منسممدرممقنداهمخردمکندمومدرمدمنغمسابمریزدم
ّ
سندسزدمومسال
آبمسندسزد.7

وحب فرتفدی فف بتفشودفبستنندمُرّبمسلسوس8مدومدرممانگم

ومص غمیربیمدهمدرممانگمومبزرقطونن9میعنیمتخممکتننمدوم

درممانگمومشکرمافسدمچهنرمدرممانگمومچندمروزمبهم

گاویمسابممیمریزدمبهمغنیتمفربهمشود.

وگ فخووه فرتفوحبفهوفهندفافخوشفرافباشدمبگسردمخنیۀم

شعر10مخشکمکردهمومدرمپواتمشعر10مدوزدمبهمگردنمسابم
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درمسصلم»سابمرس«مدرمسینجنمتکرسرمشدهمسات. 1.م

رگیمخالفمقسنسمسات،مزیرسمکا نتیمکهمبهمهنءمغسرممافوظمختمم
َ
انختنرمک 2.ف

میمشوندمدرمحنلتممصدریم»هنء«مآنهنمبهم»گ«متبدیلممیمشود،ممثلمبنده/م

بندگی،مزنده/مزندگیموم...؛مسمنممصدرمکرمنسنزیمبهم»گ«مندسردمومسفزودنم»ی«م

سیامنوعمانختنرمخالفمقسنسم سلبتهمدرممتونمکهامبنزمهمم کنفیمسات.م

 دگ م)=مطفای،مخردانلی(مدرم
ُ
دیدهممیمشودم)تذکرمسزمآقنیمرساتیمپور(،مسزمج اهمخ

سیرالملوکم)طوای،م1398:م14مومتعاسقنت(،مخ دصندگ مدرمقابوسنامه،مومهنزگ م

درمکشف المحجوبم)هجویری،م1389:م82مومتعاسقنت(.مدرممقاالت شمس 

تبریزی هممتعبسرمععدفخ دگ فچندمبنرمبهمکنرمرفتهمساتم)ش سمتبریزی،م1391:م

1/م77؛م2/م142(.

سیامبخشمهمممکّررمسات. 3.م

بنددمتندمومخوشمرومشودمومسزمه همسابمهنمپعشمترمرود.

وممیمبنیدمکهمچونمبرمپشتمسابمبنشدمبنمخودماخامبسعنرم

نگویدمکهمسابمکنهلمشودمومبدخویمگردد.مومبنیدمکهمسابم

رسمدرمتنبستننمدرمآفتنب1مبسعنرمندسردمکهمرنجورمگرددموم

یالمحدهمسابمرسمبهمجلمنگنهمدسردمدرمتنبستننمومدرمزمستننم

ومجنیمسابمبنیدمکهمدرمپننهمبودمومپسواتهمیافمترممیمدهدم

ومبهموقتمخویشمبدهدمومبهموقتمحنجتمندهدمتنمفربهم

شود.

وگ فوحب فر فباشدمومبهمهسچمدسروممدسوسمن یمپذیردمیالجم

سومآنمساتمکهمخونمهدهدمدرمگوشمسابمچکنند،مسلبتهمآنم
کرگی2مسزمویمدفعمشود.3

وگ فرس فروفپنکانفدرفزخمفصاندهفباشدفافبن انفنم فآیدف

یالجشمآنمساتمکهمانگممغننطعسمبرمارمزخممبنددمتنم

پسکننمرسمبسرونمآرد.م

ت نممشدمنسخۀممعنلجنتمساب

ومإنهمنعسممبنلصوسبمومسلسهمسل رجعمومسل آب

***

صنابع

)1344(.مـم سح ـدم بـام ربسـعم سبوبکـرم بخـنری،م سخوینـیم

هدایةالمتعلمیـن فی الطـب.مبهمسهت ـنممجـاللممتعنی.ممشـهد:م

دسنشگنهممشهد.

)1354(.مـم سح ـدم بـام یاـیم سبونصـرم طواـی،م ساـدیم

گرشاسب نامه.مبهمسهت نممحبعبمیغ نیی.متهرسن:مطهوری.

سنـوری،محسـامومه ـکنرسنم)1381(.مفرهنگ بزرگ سـخن.مـم

تهرسن:ماخا.

برهـنن،ممح دحسـعامبـامخاـفمتبریـزیم)1342(.مبرهان ـم

قاطع.مبهمسهت نمممح دممعسا.متهرسن:مسباماعنن.

بهنر،ممح دتقیم)1384(.مسبک شناسی.متهرسن:مسمسرکبسر.ـم

ــــــــــــــم)1355(.مبهـار و ادب فارسـی.مبهمکوشـشمـم

مح دمگابا.متهرسن:مشرکتماهنمیمکتنبمهنیمجسبی.

بسرونـی،مسبوریحـننم)1383(.مالصیدنـه فـی الطـب.ممترجـممـم

ـرزسده.م
ّ
رواـیمسو.مسی.مکری ـوف.ممترجـممفنراـیمبنقـرممظف

تهرسن:مفرهنگستننمزبننمومسدبمفنرای.

تصحسـحمغالمحسـعام ـ )1350(.م الصحـهم تقویـم  ترجمـۀ 

یوافی،مبنسندمفرهنگمسیرسن.

خنناـری،مپرویـزمننتـلم)1365(.متاریخ زبان فارسـی.متهرسن:مـم

نشرمنو.

خسّـنم،می ـرمبـامسبرسهسـمم)1391(.منوروزنامـه.مبهمکوشـشمـم

یایمحصوری.متهرسن:مچش ه.

دهخدس،میایمسکبرم)1377(.ملغت نامه.متهرسن:مدسنشگنهمتهرسن.ـم

رسونـدی،ممح ـدمبـامیاـیم)1921(.مراحـة الصـدور و آیـة ـم

السرور.مبهمتصحسحممحّ دمسقبنل.ملسدن:مبریل.

رجنییمبخنرسیی،مسح دیایم)1354(.ممنتخب رونق المجالس ـم

و بستان العارفین و تحفةالمریدین.متهرسن:مدسنشگنهمتهرسن.

اـپهر،ممح ـدمتقـیم)1383(.مبراهیـن العجـم.محوسشـیمومـم

تعاسقنت:ماعّدمجعفرمشهسدی.متهرسن:مدسنشگنهمتهرسن.

اـاطننیمگردفرسمرزی،میاـیم)1366(.مدو فرس نامـه.متهرسن:مـم

مؤاسـۀممطنلعنتمساـالمیمدسنشـگنهممکمگسلمبـنمه کنریم

دسنشگنهمتهرسن.

اـننیی،مسبوسل جـدممجدودمبـامآدمم)1359(.محدیقة الحقیقه و ـم

شـریعة الطریقـه.متصحسـحمومتحشـعۀممح دتقـیممـدرسم

رضوی.متهرسن:مدسنشگنهمتهرسن.

شـ سمتبریـزیم)1391(.ممقاالت شـمس تبریـزی.متصحسحمـم

ومتعاسقممح دیایمموحد.متهرسن:مخوسرزمی.
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ومـم تصحسـحم سـیرالملوک.م )1398(.م نظنممسل اـکم طواـی،م

مفرهنگسـتننمزبننم تعاسقـنتممح ودمینبدی.متهرسن:ماـخاـم

ومسدبمفنرای.

یطـنر،مفریدسلدیـاممح ـدم)1392(.ماسـرارنامه.متصحسـحمومـم

تعاسقنتممح درضنمشفسعیمکدکنی.متهرسن:ماخا.

ینصرسل عنلـیمکسـکنووسم)1366(.مقابوس نامـه.متصحسـحمـم

غالمحسعامیوافی.متهرسن:میا یمومفرهنگی.

قزوینـی،ممح ـدم)1363(.ممقـاالت.مبهمکوشـشمیبدسلکریـممـم

جربزهمدسر.متهرسن:مسانطسر.

مح ـدمباممنّورم)1376(.ماسـرار التوحید فی مقامات الشـیخ ـم

ابی سـعید.متصحسـحمومتعاسقنتممح درضنمشـفسعیمکدکنی.م

تهرسن:مآگنه.

معسا،ممح دم)1353(.مفرهنگ فارسی.متهرسن:مسمسرکبسر.ـم

منزوی،میاسنقیم)1332(.مفهرست کتابخانۀ اهدائی آقای سیّد ـم

محمد مشکوة به دانشگاه تهران.مج2.متهرسن:مدسنشگنهمتهرسن.

ناصـری.مـم طبقـات  )1342(.م جوزجننـیم اـرسجم منهـنجم

بهمتصحسحمیبدسلحّیمحبعبی.مکنبل:مپوهنیممطبعی.

شـمس.مـم کلیـات  )1363(.م مح ـدم مولـوی،مجاللمسلدیـام

بهمکوششمبدیعمسلزمننمفروزسنفر.متهرسن:مسمسرکبسر.

مهـدوی،میبدسلحسـعام)1387(.مگنجینـۀ بهارسـتان )یاوممومـم

فنـون-2/مفراـننمهم-1(.متهـرسن:مکتنبخننـه،ممـوزهموممرکـزم

سانندممجاسمشورسیمساالمی.

نفعسـی،ماـعسدم)1336(.ممحیـط زندگـی و احـوال و اشـعار ـم

رودکی.متهرسن:مسمسرکبسر.

قمسلدیـامیاـیم)1343(.ماالبنیـه عـن حقایـق ـم
ّ
هـروی،مموف

االدویـه.مبهمتصحسـحمسح ـدمبه نسـنر.مبهمکوشـشمحسـعام

محبوبیمسردکننی.متهرسن:مدسنشگنهمتهرسن.

بهمتصحسـحمـم تمهیـدات.م )1373(.م یسامسلقضـنةم ه دسنـی،م

یفسفمیسعرسن.متهرسن:ممنوچهری.

ی،ممح دجعفرم)زیرمنظر(م)1389(.مفرهنگ نامۀ قرآنی.مـم
ّ
ینحق

مشهد:مبنسندمپژوهشمهنیمساالمیمآاتننمقدسمرضوی.

رساـتیمپور،ممسـعودم)1397(.م»کسـرۀمبـدلمسزمیـنیمنکـره،مـم

مراـممسلخطی«.مآینۀ میـراث.مس16،م یـکمویژگـیمگویشـیـم

ش2م)پسنپیم63،مپنیسزمومزمستنن(:م128-97.

آینـۀ ـم فارسـی.م فرسـنامه های  )1375(.م رضـوسنم مسـنح،م

پژوهش،مدورۀمهفتم،مش40:م85-75.
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