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A History of Persian Literature (Vol. II).  
Persian Lyric Poetry in the Classical Era, 
800-1500: Ghazals, Panegyrics and Quat-
rains. Ehsan Yarshater (ed). London: I. B. 
Tauris, 2019.

تاریخ  بیسّتگاجۀّ ینلکدتّ دزّ جلکّ دویلیّ دتابّ دنیّ

ّنارشاطرّ ّدحسان ّبّههمتّشادرودن ادبیات فارسیّدستّده

ّدنانّهفتّینلکّ ّتا ّو ّشک ّگذدشته ّبنلاد ّدهمّشهرنار۱۳9۷ّ( )د.

ّیطایعاتّدیردجمّ ّ»یردز ّو ّیلردثّدیردجم« ّجظارتّ»بنلاد ّبا آن

ّشکّهدست.ّ ّنشر ّدلمبلا، ّددنشگاه ّبه ّودبسته ّنارشاطر« دحسان

ّبنلاّنگذدرّینماعهّ ّعنادنّویردستاِر
ْ
ّپانانّحلات ّتا نارشاطر

دارشناسّ عهکۀّ برّ جلکّ هرّ ویردستاریّ وّ ددشت،ّ ردّ

ّبارّ ّخاد ّینلکدت، ّتمایم ّیلان ّدز ّذیک، ّیع ّباد. جکدگاجّهدی

ّتنظلمّ ّو ّتنقلح ّدوشّگرفت. ّبه ّهم ّرد ّدوم ویردستاریّجلک

ّبادّ ّیطبعه ّرده ّدر
ً
ّتقرنبا ّدار ّو ّنافته ّپانان یقاالتّدنیّجلک

ّدوّنزدنکّ ّدزّردهّبازیاجکّوّحاصلّدسّترجج دهّنارشاطر

ّدستادّیحسیّ ّنافت. ّسالّپسّدزّدرگذشتّویّدجتشار ّدو به

ّیهنازّ ّددتر ّو ّددئرّةدیمعارفّدیردجلکا، ّدرشِک ّویردستار آشتلاجم،

مم،ّدستلارّدیسازّوّوفاددرّنارشاطر،ّدرّویردستاریّ
 
یعظ

ّددشتّهدجک. ّیالحظّهدی ّقابل ّدنیّجلکّسهم ّآیادّهسازی و

ّسرگذشِتّ ّبریّمآنک، ّآن ّعنادن ّدز ّده ّهمچنان ّدوم، جلک

پلکدیش،ّروجکّتحالّوّتکایل،ّوّیختصاتّقایّبهایّ

ّ)ناّ ّددبم ّگاجّههای ّدز ّشماری ّو ّفارسم ّشعر ّفرعِم ّو دصلم

ّفصالّ ّو ّدست، ّنک ّدغردضّهر ّو ات ّیختص  ّو ّآن ژدنرهای(

ّچنلیّیاضاعاتمّدختصاصّنافتّهدست.ّ ّدتابّبه نازدّهگاجۀ

ّدتاّبجایّهدیّدستّبسیارّیفصلّوّ
ْ
پاناّنبخشّدنیّجلک

ّبیسّتوهشتّ ّدر ّجمانّهدی ّو ّبیسّتودوّصفحه ّدر سادینک

ّدودخرّ ّدز ّبّهتقرنب، ّدنیّسرگذشت، ّزیاجم صفحه.ّگسترۀ

ّدودخرّقرنّجهمّقمریّوّظهارّدویتّصفایّ قرنّسامّتا

دست،ّوّدنیّدوردجمّدستّدهّسرشارترنیّوّجاّبترنیّ

یفهامّ )بهّ دیردنّ ددبمّ تارنخّ ـّهنریّ ذوقمّّ آفرننّشهایّ

قکنمش،ّنعنمّدیردنّبزرگ(ّدرّآنّشکلّگرفتّهدست.ّدافمّ

ّتصایریّ ّتا ّبینکدزنم ّدتابّجگاهم ّرئاسّیطایب ّبه دست

ّآورنم.ّ ّدست ّبه ّآن ّینکرجات ّوّدلف ّدزّدم  م
 
دل

ّددبمّ ّتارنّخهای ّددبلاتّو ّتارنخ ّدنی ّیلان تفاوتّعمکه

ّپژوهشگردنّ ّقابلّیالحظۀ
ً
ّنسبتا ّنکمّشردتّشمار پیشیی،

ّینابعّ ّدز ّآجها ّدستفادۀ ّدنگری ّدتابّو ّجگارشّدنی ّدر دخلل

جکنکّپرشمارّدست.ّتارنخّددبلاّتهانمّدهّتاّچنکّدههّ

ّبّهدهتمامّ ّچهّجاقص، ّچهّدایلّو ّچهّیختصرّچهّیفصل، قبل،

ددنشمنکدنّدیردجمّجاشتهّشکه،ّهرّنکّدسترججّنکّتیّ

بّهقلمّ دهّ همّ ددبلاّتهانمّ تارنخّ یلانّ دزّ بادّهدست.ّ

ّتاریخ ادبیات در ایران  ّتنها ّگانا ّجگاشتهّشکه، غلردیردجّمها

تمجیینّیینتغ وین 

کیستلک ن توع   تا تاغ یلت
تغت رعستعع  ععش  
د یستاف یلتغت رعش 
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ّوّچنکّتِیّدنگرّفردهمّشکّهدست.ّ دستّدهّبّهتاسطّنانّرنپکا

ّدزّتاریخ ادبیات  ّینملمّدزّرئاسّیطایبّدنیّینلک درّزیر

ّیّمگذردجلم:ّ ّجظر ّدز ّرد فارسی

ّتأیلفّ ّدجمایم«، ّتارنخِم ّجگاه وفلتیّغی.ّ»قصلکۀّیکحمّّـ

ناهانِسّتایاسّپیترّدوبَرنّ)J. T. P. de Bruijn(،ّشایل:1ّ.ت

ّدوردنّ ّآغاز .2ّ ّ)۱98-8۷9ق(؛ ّسایاجم ّعهک ّدر ّیکحم قصلکۀ

ّجایسنکهّ ّوغزجه. ّدرّالهار ّدودخرّغزجانان 3ّ.ّشعر غزجای؛

ّددبّفلرسمّیّمددجکّ ّیهممّدر ّقایبّشعریّبسیار ّرد قصلکه

ّویژگمّدصلمّ ّجظر ّدز ه ّخاص  ّغنانم، ّقایّبهایّشعر ّدنگر ده

ّ ّیشتق  ّینشعبّو ّقصلکه، ّهر ّنعنمّطرحّتّکوزجِم عروضم،

ّوّ ّیرباط ّبسیار ّرد ّفارسم ّقصلکۀ ّوی ّبّهعالوه، ّدست. ّآن دز

ّپسّ ّده ّیّمددجک ّعربم، ّقصلکۀ ّآن، ّتارنخِم ف
َ
ّبهّسل یتصل

دزّظهارّدسالمّهمردهّباّددثرّیشخصّههایّدصلّمدشّبهّ

یحافلّددبمّدنگرّسرزیلّیهایّعربمّزبانّردهّنافتّوّ

بررسمّ ضمیّ دوبَرنّ دردجک.ّ دقتباسّ ردّ آنّ جلزّ دیردجلانّ

ّوّجانگاهّ ّیطایعۀّخاد ّیارد ّدورّههای ّدر ّقصلکه چگاجگم

دزّ دیلردنّسایاجمّوّسالطلیّغزجای،ّ دربارهایّ درّ آنّ

ّدباشکارّ ّددودر،ّیاجنکّروددم، ّآن قصلکّهسردنانّسرشناس

بلخم،ّعنصری،ّفرخم،ّسنانمّوّسی کّحسیّغزجایّجامّ

ّوّ ّدرزّشهایّشعری ّو ّوّسبک ّزجکگم ّدز ّینملم ّو یّمبرد

ّیّمدنک. ّبلان ّرد ّآجها یمکوحان

غربم:ّشعرّ دیردنّ درّحازۀّ یکحمّ »قصلکۀّ اغم.ّ وفلت

ّدسکاتّ ّبّهقلمّجایم ّغزجای«، ّو ّددودرّسایاجم ّدر درباری

ّیاضاعّ ّتحلللّمتِر ّیبساطّو ّشرحّبسیار ّنکّجظر ّدز یلثمم،

ّدزّذدرّیقکیّهدیّدربارۀّ ّدست.ّجایسنکهّپس فصلّپیشیی

قایبّشعرّ دصلّمترنیّ بّهعنادنّ دهملتّقصلکه،ّ وّ جقشّ

ّغزجایّدرّ
ً
فارسم،ّوّتأثلردربارهایّسایاجمّوّیخصاصا

ّدزّیرثلهّوّهناّوّشگردهایّ ّدلفمّآن، دعتالّوّگسترشّدم مّو

ّآجناّدهّ ّدز ّیّمگانک. ّآنّعصرّسخی ّبالغمّشعر ّو صاری

جزّقصانکّیعکودّوّیشتمّدشعارّپرددنکهّدزّدودخرّعهکّ

ّدنگریّ ّینظام ّدثر ّدحمک( ّبی ّدیارتّجصر ّدورۀ ّدز
ً
ّ)عمکتا سایاجم

ّدروّنیانّهها،ّصَارّخلالّ ّدز ّتصایرّدایلم ّجماجکه، برّجای

وّسبکّهنرّشاعریّآنّزیانّجمّمتادنّددشت.ّدزّدنگرّ

سای،ّبّهرغمّحمانتّدیلردنّوّرجالّسایاجمّدزّددبلاتّ

ّبسیاریّ ّدننکه ّبا ّباد، ّبیشترّعربم ّزبانّشعرّهناز فارسم،

ّتغللرّ ّغزجانان ّعصر ّدر ّوضع ّویم ّبادجک. ّذویساجلی ّشعرد دز

بسیارّدردّوّبردثرّحمانّتهایّبّمسابقۀّسلطانّیحماد،ّ

ّبّمسابقّهدیّ ّروجق ّشاعری ّدو، ّخردّجگزدر ّشاهان ّو دربارنان

ّدیگایّجانشینانّ ّیحماد ّبخشّشهایّبّمدرنغ ّبذلّو نافت.

ّ
ً
ّیخصاصا ّفارسم، ّشعر ّدرتقایّهمّهجاجبۀ ّیانۀ ّدرجتلنه ّو دو

ّدرّ ّتأثلرّگذدشت. ّبعک ّددودر ّبرّشعِر ّدیر ّدنی ّو قصلکه،ّشک

قصلکه،ّ یحتادنمّ وّ صاریّ ویژگّمهایّ باّ یقایهّ دنیّ

بّهطارعام،ّوّقصانکّیکحم،ّبّهجحاّخاص،ّیناسبّتهایّ

ّسیاقّ ّسبکّو ّبا ّجلز ّو ّدنیّقصانک، ّدجزدیّیرسام سردیشّآن،

وّگزنکّههانمّدزّدشعارّیکنحّهسردنانّبزرگّدودخرّعصرّ

ّآشناّ ّبهردیشاه، ّتا ّیحماد ّدز ّغزجای، ّدوردن ّسردسر ّو سایاجم

یّمشانم.ّجکتۀّقابلّتأیلمّدهّیلثممّدرّدنیّفصلّبسیارّ

دنیّدستّدهّبّهسببّ یمت عّوّیحققاجهّتصرنحّیّمدنک،ّ

ّبّهعنادنّ ّیکحم، ّقصانک ّنسبتّبه ّدجکارآیلز ّو جگاّههایّینفم

درّ بّمدرزش،ّ شاهاجمّ دزّ یبایغّهآیلزّ تملّقهایّ ُیشتمّ

ّنشکّهدست. ّدافم ّتحقلق جنبّههایّیختلفّقصلکّهسردنم

جاشتۀّ غزجانان«،ّ سقاطّ دزّ پسّ »قصلکهّ وفلت وم.ّ

زودلّ بّهدجبالّ قصلکهّ قایبّ تکدومّ دزّ دوبَرن،ّ ناهانسّ

ّسپسّ ّو ّیّمگانک ّدویتّآّلسلناقّسخی ّطلاع ّو غزجانان

ّدنیّسلسله،ّ ّدربارّسالطلی ّدزّشاعردن ّتی ّیعرفمّچنک به

ی،ّ دزّجملهّالیعمّگرگاجم،ّبرهاجمّجیشاباری،ّدیلرّیعز 

ّآجانّ ّدز ّدبلاتم دجاری،ّوّظهلرّفارنابم،ّوّعرضهّوّتحللل

یّمپرددزد.ّدنیّفصلّباّذدرّدحادلّوّسبکّوّسیاقّدوّ

شاعرّبزرگّدصفهاجم،ّجماّلدیکنیّعبکدیرزدقّوّپسرّدوّ

ّتردانّ ّدستقردر ّدز ّپس ّپانانّیّمنابک. ّدسماعلل دماّلدیکنی

ّغزجانانّ ّدجبایۀ ّیکتّنکّقرن ّبه ّفالتّدیردن، ّدر سلناقم

ّدفغانستانّ ّدر ّنعنم ّسلسله، ّدنی ّشرقم ّقلمروهای ّدر هناز

فعلم،ّقکرتّخادّردّحفظّدردجکّوّبهّحمانتّدزّدهلّ

ددبّدددیهّدددجک.ّیعّذیک،ّداجانّتاجهّدرّفصلّساْمّ

دربارّیردزیّسالطلیّبزرگّآّلسلناقّدست،ّگرچهّ

ّدزّدرونّدیپردتاریّ ّبهّحمانّتهایّحادمانّیحلمّده گّهگاه

شکّهدست.ّ زدهّ گریزهانمّ جلزّ برآوردجکّ سرّ سلناقمّ
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ّ ّیک 
ً
ّعمکتا ّددب ّو ّدهایمّشعر ّدز ّیردزّحمانت ّدو بنابردنی،

ّوّ ّدینهر(، ّ)یاوردء ّدرّشمالّشرق ّترک ّدربارهای ّدست: جظر

ّ)سرزیلّیهایّ ّدیردن ّدرّشمالّغرب ّدتابکان دربارهایّجزِء

بهّ تازهّ ویژگمّ دورهّچنکّ دنیّ درّ قفقاز(.ّگرچهّ یاوردءّ

ّآنّ ّجقّشهایّعمکۀ ّو ّدیاّعناصر ّدفزودّهشک، ّیکحم قصلکۀ

ّتغللریّپلکدّجکرد.ّقصلکهّدرّدنیّدورهّهمچنانّ
ً
دساسا

ّقایبّیخکویانّخادّ ّدنی ّدر ّدرباری ّشاعردن ّو ّباد پیشتاز

ّبیشترّوّ ّبعکّغزل ّبه ّدزقرنّششم ّذیک، ردّیّمستادجک.ّیع

ّبرخاست. ّبهّرقابت ّآن ّبا بیشتر

وفلتچهع م.ّ»قصلکهّدرّدربارّخادرزیشاهلان:ّوطادطّوّ

ّدزّ ّدست ّجگارشّعللرضاّدارجگم،ّگزدرشم ددنبّصابر«،

ّدوردن.ّ ّآن ّشاعردن ّو ّسلطنتّخادرزیشاهله ّزیان ّدر دوضاع

ّدحادلّ ّدز ّشمّهدی ّدارجگم ّیاضاع، ّدنی ّبه ّپرددختی پیشّدز

حادمانّقردخاجمّوّحمانتّآجانّدزّددبانمّیاجنکّجظایمّ

ّدحادلّوّ ّدزّشرح عروضمّوّیحمکّعافم،ّوّبلانّینملم

یردتبّخالقلتّوّتأثلرگذدریّشاعرّتادجایّعصرّآجان،ّ

عمعقّبخاردنم،ّیّمگانک.ّسپسّدوّشاعرّبزرگّدربارّ

ّیعرفمّ ّبّهتفصلل ّرد ّددنبّصابر، ّو ّوطادط خادرزیشاهلان،

ّخادرزیشاهم،ّ ّسلسۀ ّبه ّچهارم ّفصل ّبخشّعمکۀ ّدنک. یم

زجکگم،ّ شرحّ آجگاهّ وّ سننرّ سلطانّ باّ آجانّ ینازعاتّ

ّددبم،ّوّسبکّقصلکّهسردنمّدوّشاعرّ تحصلالت،ّفضائل

ّنافتّهدست. ّدختصاصّ ّدیشان ّیمکوحان ّو ّآثار ّو جاّمبرده،

ّدجتقالّشعرّفارسمّبهّ ّدیردن: وفلتپنجم.ّ»قصلکهّدرّغرب

ّآثارّدسکیّ غرب«،ّجاشتۀّناهانسّدوبَرن،ّشایلّشرحّحالّو

طاسم،ّقطردنّتبریزیّوّخاقاجمّدست.ّجایسنکهّدرّآغازّ

سخیّنادآورّیّمشادّدهّسن تّسردیشّبهّزبانّفارسمّتاّ

ّبهّدربارهایّیستقرّدرّوالناتّ
 
ّبایکل

ً
دودسطّقرنّپننمّتقرنبا

شرقّدیردنّینحصرّیّمشک.ّدرّیناطقّدنّیساتر،ّبّهطرفّ

ّحتمّدرّ ّحفظّدرد، ّرد ّخاد ّشعرّعربمّهمچنانّسیطرۀ غرب،

ّطالّ ّیکتم ّباد. ّدنلم ّجاحلۀ ّخاستگاهشان ّده ّبانهلان، زیان

ّیهناتّ ّبرّزبانّعربمّو ّتادنست ّدیروزی ّتاّفارسم دشیک

ّبّهعنادنّ یحلمّیاجنکّگللکمّوّطبریّفائقّآنکّوّجانگاهّخادّرد

زبانّددبّفارسمّتثبیتّدنک.ّدرّقرنّششمّوّدرّعصرّ

دتابکانّ جلمّهیستقلّ ددثرسلسلّههایّ دننکهّ باّ سلناقم،ّ

دنّریشۀّتردم،ّناّدردیّوّناّعربمّددشتنک،ّ ّدر  آذرباننانّو

ـّّدسالیمّ دیردجمّّ بهّیرددزّپرروجقّفرهنگّ آجانّ دربارهایّ

تبکنلّشک.ّدرّدنیّفصلّجلزّدصلّفارسمّوّترجمۀّقابلّ

ّشکّهدست.ّ ّعرضه ّدوره ّدنی ّشاعردن ّدشعار ّدز تاجهم

وفلتکشم.ّ»قصلکهّدرّعصرّیغالّوّتلماری«،ّتأیلفّ

ـّدجتماعمّ ّشایلّبررسمّدوضاعّسیاسّم ینکدیکنیّدلادجم،

ّساّلهایّ ّّدجحطاطّخادرزیشاهلانّتا ویحلطّددبمّدرّفاصلۀ

ّسیصکسایّهدیّدهّ
ً
ینتهمّبهّظهارّصفانه:ّدورۀّحکودد

شاهکّبیشترنیّتحاالتّددبمّوّفردزّوّفرودهایّشعریّ

ّدزّشاعردنّ ّوجادّشماری ّبه ّیزن ی ّو ّگاجاگان(، ّقایّبهای )در

دورّهبنکیّشعرّ درّ بّهعالوه،ّسبکمّدهّ بادّهدست.ّ تادجاّ

دوجّ بهّ دنیّدورهّ نافتهّدرّ بهّ»عردقم«ّشهرتّ فارسمّ

ّبخشمّ ّو ّبالغم، ّو ّهنری ّدستحکام ّدماِل ّبه ّ)بخشم باینکگمّخاد

ّزیلنّهسازّ ّو ّیّمرسک ّتصن عاتّبکنعم( ّو فاتّزباجم
 
ّتکل ّغانِت به

ّ»دصفهاجم«ّیّمشاد.ّ ّنا ّ»هنکی« ّبه ّدنگریّیعروف سبک

ّآردیّشهایّصاریّ ّزباّنشناختم، ّیختصات ّفصل ّدنی در

ّیناسبّتهایّ ّو ّیادضع ّو ّدجادعّدروّنیانّهها ّیعنایّقصلکه، و

دزّ چنکّ تنمّ وّ گردنکه،ّ تبیلیّ قصلکهّ جاعّ هرّ داربردّ

قصلکّهسردنانّبزرگّدنیّعصرّ)همچانّدماّلدیکنیّدسماعللّ

زدداجم،ّ عبلکّ دریاجم،ّ خادجایّ همگر،ّ ینکّ سعکی،ّ دصفهاجم،ّ

سلمانّساوجم(،ّویژگّمهایّسبکمّهرّدکدمّوّسلسلّههایّ

وّ وّدرجاتّشعرشناسمّ دیردنّ برّ خردّوّدالنّحادمّ

حمانتّآجانّدزّشاعردنّیعرفمّشکّهدست.ّشم ّهدیّجلزّدزّ

رودجّشعرّفارسمّفردسایّیرزهایّدیردنّسخیّبهّیلانّ

بردیّنشانّدددنّعلنِمّیختصاتّساختاری،ّ آیکّهدست.ّ

یقکدرّ تلماری،ّ وّ یغالّ عصرّ شعرّ یحتادنمّ وّ هنریّ

ّترجمۀّ ّبا ّهمرده ّدوردن، ّدنی ّشاعردن ّسرودّههای ّدز یعتنابهم

ّدشعار،ّعرضهّشکّهدست. آن

ّ،)G. van Berg (ّ ّبِْرگ ّودنّ ّدزّگ. ک«،
ْ
کَّّّبن

ْ
َّبن ّ»دشعار وفلتهفتم.

ّفرعمّ ّقایب صّههایّسه
 
ّتحلللّیشخ ّبررسمّو ّبر یشتمل

شعرّفارسم،ّترجلّعبنک،ّتردلّببنکّوّیسمطّدست.ّطبقّ

ّتردلّببنکّ ّو ّترجلّعبنک مط، ّیس  ّبرخالف ّجایسنکه، تحقلق
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ّیّمجمانکّدهّ ّوّچنلی ّیعادلّعربم، ّجه ّو ّددرد ّینشأّعربم جه

ّجظرّ ّبه ّدساسّقایبّیسم طّبادّهباشک. ّدبتکاردتّدیردجلانّبر دز

ّتردلّببنکّ ودّنبرگّجخستلیّعروضمّدهّدربارۀّترجلّعبنکّو

ّالمعجم دست.ّ ّدز ّدرفصلّششم ّقیس ّجاشتهّشمس یطلبم

ّقصلکهّ ّینظر ّدز ّو ّآورده ّ»ترجلع« ّعنادن ّزیر ّرد ّدو ّهر ّدنی دو

ّجکنکترّ
ً
ّنسبتا ّقایّبهایّسّهگاجۀ ّدنی ّجگریستّهدست. ّآن به

ّقصلکهّ ّدز ّبلنکتر ّشعرهانم ّده ّیّمددد ّدنیّفرصتّرد ّشعرد به

بسازجک،ّزیردّطالّقصلکه،ّبّهسببّتّکقافلّهدیّبادن،ّدهّ

ّدست؛ّحالّ ّدجتهاّیّمرسک،ّیحکود جاگزیرّدرّنکّجقطهّبه

آجکهّدرّقایّبهایّبنکّّّبنک،ّشاعرّیّمتادنستّبردیّهرّبنکّ

ّبکونّ ّرد، ّخاد ّدنیّرهگذرّیکحل ۀ ّدز ّو ّبرگزننک قافلّهدیّتازه

آجکهّجاچارّشادّبهّقایبّیثنایّیتاسلّشاد،ّبهّیللّخادّ

ّیحتادنمّ ّبّهیحاظ ،
ً
ّیثال ّیناچهری، ّیسمطات ّدنک. طاالجم

ّجکدرجک. ّیحساسم ّتافلر ّدو ّقصانک با

ّنادّ ّدزّشعردنم ّتارنخم، ّتحقلق ّنک ّدر ودّنبِْرگّسپس،

یّمدنکّدهّدزّگذشتّههایّدورّدرّسرودنّدشعارّبنکّّّّبنکّ

ّجخستلِیّآجانّفرخمّدست.ّ
ً
طبّعآزیانمّدردّهدجک،ّدهّظاهرد

شاعرّ دنیّ دنادنّ درّ برجاّییاجکه،ّ ترجلّعبنکّ دهّیترنیّ

ّدرّدنادنّقطردنّتبریزیّ ّدویلیّتردلّببنکّیاجاد، سیستاجمّو

چنکّ قطردنّ سرودّههایّ یلانّ درّ گرچهّ یّمشاد،ّ نافتّ

ّیاضاعاتّسهّقایبّیاردّبررسمّ ترجلّعبنکّجلزّوجادّددرد.

ّغزلّجکدرد؛ّ ّدروّنیانّههایّقصلکهّو درّدلّتفاوتّچنکدجمّبا

ّیحتادیّ ّتغللردتّبارزیّدر ّغزجای، ّدودخرعصر ّدز ّذیک، یع

ّیّمرسکّّسهّ ّجظر ّبه ّدنیّدستّده ّآن ّو ّیّمخارد، ّچشم ّبه آجها

ّدارّ ّبه ّیردثم ّبردیّساختی ّبیشتر ّو ّبیشتر ّبررسم قایبّیارد

ّدزّدروّنیانّههایّ
ً
رفتّهدست.ّباّتاجهّبهّدننکهّیرثلهّسن تا

ّترجلّعبنکّ ّیّمتادنّجتلنهّگرفتّدهّتردلّببنکّو ّباده، قصلکه

ّدست. ّقصلکه ّبسّطنافتۀ شکال
َ
ّد ّنکّیعنا، ّبه ّیسمط، و

ّدوّ ّدنادن ّدر ّیسم ط ّیعتنابهم ّیقکدر ّده ّشاعری جخستلی

ّدزّ ّپرددنکّههانم ّدیا ّدست، ّددیغاجم ّیناچهری ّیاجکه، ّجای به

ّپیشّ ّقرن ّنک ّوّدسانم،ّده ّبهّروددم ّینساب یسم طات

ّودّنبرگّبررسمّ ّدست. ّیاجاد ّجلز ّیناچهریّیّمزیستنک، دز

ـّّتحلللمّسادینکیّدزّیسمطّعرضهّیّمدنکّوّ تارنخمّّّّ

ّآنّ ّیحتادئِم ّو ّیختصاتّساختاری ّدز دطالعاتّسادینکی

ّیّمدهک. ّدست به

ّجگارشّ ّفارسم«، ّ»غزلّدرّسکّههایّیلاجمّشعر وفلتهشتم.

ناهانسّدوبَرن،ّطاالجّمترنیّفصلّدتابّدر8ّّبخشّ

ّدزّ ّتحالّغزل ّو ّپلکدیش ّروجک ّدر ّدست فرعم،ّدنکوداوی

ّغنانمّدرّ جخستلیّساّلهایّشکّلگلریّدنیّویژّهترنیّگاجۀ

شعرّفارسم،ّتاّدودخرّقرنّجهمّهنری.ّدگرچهّدهملتّوّ

یحبابیتّغزلّتاّعصرّحاضرّجقصانّجپذیرفتهّوّهنازّ

پرطرفکدرترنیّوّردنّجترنیّقایبّشعریّدست،ّدوبَرن،ّ

ّتاریخ ادبیات فارسی،ّ ّدوم ّزیاجِمّجلک بّهدقتضایّّیحکودۀ

داجانّتاجهّخادّردّفقطّدوردجمّقردرّدددهّدهّخادّآنّردّ

ّباینکگمّ ّدوج ّدوردن ّیّمخادجک: )Medieval era(ّ ّیلاجم« »عصر

غزلّدهّدرّآنّشکلّدالسیکّخادّردّنافتّوّدستاددنّ

غزّلسردّپانّههایّیحبابیتّپانکدرّآنّردّگذدشتنک.ّدوبرنّ

ّساختاریّ ّو ّهایّصاری ّیشخصه ّدز ّتحلللم ّبحثم پسّدز

ّدجادعّ ّبه ّتخلص( ّو ّردنف، ّقافله، ّعروضم، ّدوزدن ّدجکدزه، ّ)یاجنک غزل

ّتعللیّحکودّیاضاعمّ ّدوبَرن ّآنّیّمپرددزد. دروّنیانّههای

ّبهّ
ً
ّیفظّغزلّعمایا ّدبهاّمزدّیّمددجکّده ّدنیّسبب ّبه غزلّرد

ّدستّدهّ ّدنیّدرّحایم ّدطالقّیّمشادّو نکّقایبّشعری

ّیاضاعاتّیتفاوتّ ّگسترّهدیّدز
ً
ّقایبّیعماال یحتادیّدنی

ّ»یکنحه«ّ ّیرددف
ً
ّتقرنبا ّقصلکه ّدننکه ّدما ّیّمگلرد، ّبر ّدر رد

ّدنگریّچانّ ّیتعکد ّدروّنیانّههای
ً
ّعمال ّو ّیّمرفته، ّدار به

ّدیشکایّوّ
 
شعرّتعللمم،ّزهکن ات،ّعرفان،ّیفاخرهّوّبث

ّدستّدهّ ّدنی ّیّمشاد. ّجلزّشایل ّرد ّوّهنا ّوّهزل حتمّطنز

ّبّهعنادنّشکلّ ّبهترّیّمبادّدهّپلاستهّبلیّغزل، بهّجظرّدوبَرن،

ّبّهعنادنّدروّنیانۀّ ل، ّتغز  ّو ّدزّنکّسا، ناّساختاریّعروضم،

ّپیشنهادّ ّدنی ّیّمشک. ّگذدشته ّتمایز ّسا، ّدنگر ّدز شعرعشقم،

ّتغزلّ
ً
ّتحقلقّعمایا ّدهل ّبکدجلم ّده ّیّمشاد ّیعناددرتر وقتم

ردّینشأّغزلّددنستّهدجک،ّگرچهّیضایلیّتغزیمّبهّدنگرّ

ّدجبایۀّ ّدر ّجایسنکه ّنافتّهدست. ّرده ّجلز ّفارسم قایّبهایّشعر

ّیعشاق،ّ ّشردنطّعاشقّو ّیختصاتّخاصّغزل، بحثّخاد،

دروّنیانۀّشادخادریّوّبادّهپلمانم،ّساقمّوّساغر،ّعادیمّ

ِشّ
ُ
عاشّقد یعشاِقّ حال،ّ وّ وجکّ بّمخبری،ّ وّ یستمّ

شهرآشابّوّجقشّدوّدرّخلقّگاجۀّددبِمّ»شهرآشاب«،ّ

وّ هننارشکنمّ وّ قلنکری،ّ شم،ّ
 
قال یاضاعّ ظهارّ

ّتحلللّیّمدنک.ّ ّتفصلل ّباّیقکدری ّدرّغزلّرد عرّفستلزی

ّعشقم،ّ ّددستاّنهای ّدز ّغزل ّدربابّدستفادۀ ّجلز ّشمّهدی وی
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قصّههایّدننمّوّدساطلریّوّدشاردتّبهّعاشقّوّیعشاّقهایّ

دزّ قسمتمّ یاضاعّ یّمگانک.ّ سخیّ ـّّدفساجّهدیّ تارنخمّّّّ

تحقلقّدوبَرنّعشقّدرّیعنایّدجتزدعمّوّعارفاجۀّآنّ)درّ

ّدنّیجهاجم(ّوّیعرفمّشاعردنّسرشناسّ یقایسهّباّعشقّجسماجمّو

ّدست.ّ ّددبّفارسم ّتارنخ ّدر ّیهم ّبسیار ّژدنِر دنی

ّبررسمّسرگذشتّ ّبه ّهشتم ّفصل ّدز ۵ّ ّو ۴ّ بخّشهای

ّدختصاصّ ّدزّعصرّسعکیّتاّزیانّحافظ ّبعک غزلّقبلّو

ّدزّیروریّ ددرد.ّّبخش۷ّ،ّزیرّعنادنّ»عصرّحافظ«،ّپس

ّبهّحافظ،ّّ
ً
ّیفصال ّقرنّهشتم، ّفرهنگم ّو ّدوضاعّسیاسم بر

برگرددنّ وّ یّمپرددزدّ دوّ پلرودنّ وّ شعرّ فکری،ّ یشربّ

ّدوّردّبهّدستّیّمدهک.ّپاناّنبخشّ ّدزّغزیلات جماجّههانم

جاشتۀّبسیارّیحققاجهّوّپریحتادیّدوبَرنّبحثّ»عصرّ

ّفرهنگّدیردجمّدرّتحتّ ّدستّبه ّشایلّجگاهمّگذرد جایم«،

ّدزّ ّیعرفّشماری ّو ّآجها ّرقلب ّوّحادمان ّتلمارنان سیطرۀ

ّعبکدیرحمیّجایم. ّآجها ّرأس ّدر ّو ّجهم، ّقرن گاننکگان

نکمّدزّجتلنّهگلرّیهایّدوبَرنّدزّتحقلقّیبساطشّ

ّیطایعۀّ ّیارد ّدوردن ّدر ّددبلاتّفارسم ّعرصۀ ّدستّده دنی

دوّتحتّجفاذّدوّجهادّقکرتمنکّدربارّوّدنیّبادّهدست.ّ

شردنطّدقتصادیّبردیّحلاتّشاعریّوّباینکگمّآنّناّباّ

حمانتّسالطلیّوّدویتلانّعایّمیقامّتأیلیّیّمشکّناّباّ

ّتاجهّ ّقابل ّجکتۀ ّعلما. ّو ّیشانخ ّیعنای ّو ّیادی دمّکهای

ّدرّ ّفارسم ّغزل ّده ّدست ّدنی ّجتلنّهگلری ّدز ّبخش ّدنی در

ّچلزیّجزّشعریّشفاهمّدرباریّ
ً
ّّظاهرد آغازنیّیرحله

ّدرتقاءّ ّددبّفرهلختهّوّیتعایم جبادهّوّبّهتکرنجّبهّسطح

یاضاعاتّ دنارّ درّ دنگریّ دروّنیانّههایّ دزّ وّ نافتهّ

ّبهرهّگرفتّهدست. ّجلز غنانمّهاّسبازدجه

وفلتنهم.ّ»روجقّرباعم«،ّتأیلفّعلّمدصغرّسی کغردب،ّ

یشتملّبرّیباحثمّدربابّخاستگاّههایّرباعم؛ّقافلهّوّ

ّجاعّّ ّو ّرباعم ّجخستلیّینماعّههایّرباعلات؛ ّرباعم؛ وزن

ّآن،ّ ّدختالطّجظمّوجثرّ)Prosimetrum،ّجثریّدهّجایّجای ددبِم

ّبحثّّ ّدردنّجکاتّیارد ّیستنک ّو ّیؤدک ّسخی، ّتناّعبخشمّبه بّهینظار

ناّدغردضمّدنگر،ّباّشعرهانمّداتاهّآردستهّشکّهدست(؛ّرباعلاتّ

یضایلیّعشقمّ رباعم؛ّ یتأخرّ ینماعّههایّ سرگرددن؛ّ

رباعم؛ّینماعّههانمّباّیحتادیّعرفاجم؛ّعمرّخلامّّوّ

ّدروّنیانّههایّخلایم؛ّ ّدز ّدقتباسّدنگردن رباعلاتّفارسم؛

رباعم؛ّ سردننکۀّ یقامّ درّ یاالجاّ سعکی؛ّ رباعلاتّ

وّ زبانّ وّ حافظّ تبریزی،ّ همامّ عردقم،ّ رباعّمسردنمّ

ّدو،ّوّرباعّمسردنانّیعاصرّ ویژگّمهایّشاخصّرباعلات

وی.ّسی کغردبّدرّبخشّپاناجمّتحقلقّخاد،ّبافّتهایّ

گاجاگانّ)ددبم،ّدننم،ّفلسفم(ّوّیادردّیتعکدّداربردّرباعمّ

)رویّپارچه،ّسفال،ّفلزدتّوّدرّدتیبّههایّیختلف(ّردّتاضلحّ

ّجقشّ ّبا ّجیستّده ّرباعم ّفقط ّدنی ّدستّده ّبکنهم یّمدهک.

ّدشیاءّوآثارّباعثّیاجکگاریّیضمانّوّپلامّ ّآنّبر ناّحک 

ّدنیّیعایلهّباّدوبیتم،ّقطعهّوّیثنایّهمّ ّآنّیّمشاد. ویژۀ

یّمشاد.ّدتیبّههایّیساجک،ّزنارتگاّههاّوّبسیاریّدزّآثارّ

ّآردستهّشکّهدست. ّیفصل ّقصانکی ّبا ّدنگر تارنخم

وفلتاهم.ّ»شهرّآشاب«،ّبّهقلمّساجللَّشْریه،ّیعرفمّ

ّبهّوصفمّینظامّدزیعشاقّ
ً
ددبمّدستّدهّدصال جاعمّ

ّهلاهاّ ّو ّغاغا ّشهر ّدر ّدو ّزنبانم ّده ّیّمشکه ّدطالق جادجم

ّبهّشعرّداتاهّعاشقاجهّوّگاهّ برّپاّیّمدردّهدست.ّهمچنلی

شاخّمآیلزّخارجّدزّنزددتّخطابّبهّپسرّجادجمّجلزّ

ّبادهّوّداالیّ ّپیشّهدیّیشغال ّبهّشغلّو گفتهّیّمشکهّده

ّبهّشاعرّدّلشیفتهّعرضهّیّمدردّهدست.ّ ّجازّوّعشاه ّبا خادّرد

درّددودرّیتأخرتر،ّشهرآشابّ)جلزّکهسینگ  ّوّبعکهاّحتمّ

ّشک.ّ ّخارج ّخاد ّچارچابّسن تم ّدز ّشعنمتآکوب( ّو ولعتآکوب،

ّبریّمآنکّدهّگرچهّدرّ ّدصطالح ّدنی دزّداربردهایّیتعکد

ّدغلبّ ّبّهیرور ّیّمرفته، ّشمار ّبه ّددبم ّجاع ّنک ّپیشیی ددودر

ّشعرهایّ ّدر ّده ّدیّدرآیکه ّدروّنیانه ّنا بّهصارتّیاضاع

طاالجّمترّوّیفصّلترّبهّدارّرفتّهدست.ّباّدنیّدوصاف،ّ

دزّ دوبَرنّ ناهانسّ تعرنِفّ شْرَیهّ دهّ یّمجمانکّ چنلیّ

ّدنیّ ّیّمگانک ّده ّددده ّقردر ّبحثّخاد ّدساس ّرد شهرآشاب

جاعّددبمّیعشاقّشاعرّردّبّهصارتّپیشّهوریّجادنّناّ

ّددردیّ ّده ّیّمدنک ّترسیم ّدنگری ّدجتماعم ّگروه ّدز عضای

دیکانّ شاعرّ بهّ دهّ دستّ شاخصمّ ویژگّمهایّ چنانّ

تعبلردتمّ وّ خلایمّ دشاردتمّ باّ ردّ ویژگّمهاّ آنّ یّمدهکّ

ّدهّ ّیّمدفزدنک ّدوبَرن، ّقال ّدز ّدو، ّبکشک. ّتصایر ّبه دستعاری

هرّنکّ دهّ دستّ دصلمّ یؤیفۀّ ددردیّسهّ تعرنفّ دنیّ

ّیّغیّدروّنیانۀّ حضارّیستقلمّدرّسن تّددبمّفارسمّددرجک.
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ۀّیعشاقّ
 
غاغاّدرّشهرّدهّباعثّآن،ّپلکدّشکنّسرودل

دستّدهّدرّدشعارّسنانم،ّدجاریّوّحافظّرد یّدزّآنّ

دنکّهیّمشاد؛ّاغمّیعشاقّبهّنکّقشرّپیشّهورّناّگروهّ

ّدجتماعم/ّیذهبمّخاصمّتعلقّددرد؛ّ ومّشعریّ قایم/

بهّ دربارۀّسادنانّشهریّخاص.ّ ناّهناآیلزّ ستایشمّ

وصفّ یّمتادجکّ شهرآشابّ دروّنیانۀّ دنگر،ّ تعبلریّ

»رسمّعاشّقدشمّوّشیاۀّشهرآشابِم«ّیعشاق،ّفارغّدزّ

دو،ّباشک؛ّناّتاصلفّجننالّوّهلاهایّ شغلّوّپیشۀّ

ناّعضاّبهمانّگروهّ یعشاقمّدهّصاحبّفالنّحرفهّ

قایم،ّدجتماعم،ّناّیذهبمّباشک؛ّوّناّدرّستایش/ّهناّ

نکّشهر،ّیعماریّوّدهایمّآنّساختهّشکّهباشک.ّبهّجظرّ

دورۀّ دودخرّ ددبلاتّ درّ ّ
ً
یخصاصا شهرآشاب،ّ َشریه،ّ

تلماریّوّدودنلّعصرّصفای،ّبازدرّپرروجقمّپلکدّدرد،ّ

ّدرتقاءّسطحّساددّجادیعّشهریّوّشردتّ شانکّبّهسبب

ّددبم. پیشّهوردنّدرّفرهنِگ

مانّ
ْ
ّتأیلفّپُلّدسپردخ ّفارسمّردلک«، ّو ّ»هنا وفلتیعزاهم.

درّ ّ،
ً
سن تا دهّ یّمپرددزدّ یاضاعمّ بهّ ّ،)Paul Sprachman(

تارنّخهایّددبم،ّبخشّدعظمّآنّبّهعنادنّنکّژدنرّناّجاعّ

ّ
ِّ
ّبهّرسملتّشناختهّنشکه،ّناّبهّدل

ً
ددبمّیستقلّتقرنبا

یحکودنّتهاّ دزّ بسیاریّ رعانتّ وّ دحتلاطّ باّ یاضاعّ

ّدنی،ّچناجکهّیّمبلنلم،ّیبحثّ پرددختهّشکّهدست.ّباّوجاد

جکنکترنیّ دزّ فصلمّ یستهنیّ جاشتّههایّ وّ سرودّههاّ

دتابّدرّتارنخّددبلاتّفارسمّردّتشکللّدددّهدست.ّدرّ

»یگای«ّ آثارّ یطایعۀّ درّ سابقّهدیّ دهّ دسپردخمان،ّ ودقعّ

فارسمّددردّوّیقاالتّوّدتاّبهانمّجلزّدرّدنیّحازهّ

ّدزّددبلاتّفارسمّجمّمددجک.ّ ّجکد ّچنانّآثاریّرد جگاشتّهدست،

دیفاظّوّیضایلیّردلکّدرّدشعارّفارسمّبهّ ورودّ

جخستلیّدوردنّشعرسردنمّبهّدنیّزبانّبازیّمگرددّوّدرّ

سرودّههایّشاعرّسترگمّچانّسنانمّغزجایّحضارّ

دزّطرحّ پلکدّیّمدنک،ّهرچنکّقصکّویّ پررجگمّ ّ
ً
نسبتا

ّدخالقمّ ّجتلنّهگلرّیهای
ً
ّعمایا ّقبلح ّوّصحنّههای قصّهها

وّحتمّعرفاجمّبادّهدست،ّروشمّدهّدرّدشعارّیاالجاّبهّ

دوجّخادّرسیک.ّدیاّشاعردجمّدهّدزّزبانّآیادهّبردیّبلانّ

دننها(ّ دیثالّ وّ اذیّ
 
دخ تهکنک،ّ اشم،ّ فح  )تحقلر،ّ آیادهّ دغردضّ

ّجخست،ّ ّدرجۀ ّدر ّدسپردخمان، ّجظر ّبر ّبنا ّدردّهدجک، دستفاده

ّدسماعللّ ّدماّلدیکنی ّو ّدبلاردی ّدجاری ّسمرقنکی، سازجم

ّدرّ ّیضمان ّو ّزبان ّردادت ّو ّبّمپرودنم ّبادّهدجک. دصفهاجم

ّ»ددبمّ«ترّ ّذوقّمترّو هناّوّهنایّعبلکّزدداجمّیالنّمتر،

اذیّدزّآنّبرجمّمآنک.ّبّمگمانّعنصرّ
 
یّمشادّوّبایّدخ

یفاسکّ وّ فاسکدنّ دزّ غلریستقلمّ وّ یستقلمّ دجتقادهایّ

دسپردخمانّ بّهیردتبّقاّیترّدست.ّ دوّ آثارّ دجتماعمّدرّ

ّدوّ ّهر ّدنی ّزیرد ّیّمددجک، ّیکحم ّدشعار ّددبم ّیکم ل ّرد هنا

ّستایشّ ّدر ّشاعر ّیکْح ّیارد ّدر ّددرجک؛ ّدغردق ّبه ّتمانل جاع

یمکوحّزنادّهرویّیّمدنک،ّیلکیّدرّهناّگردیشّیفرطّ

ّ) ّ)َیهنا  ّتخرنبّهناشاجکه ّزشتّبّهینظار ّزبان ّداربرد به

ددرد.ّآجهاّدهّچانّجادرّوزنّیپارّیکحّردّ»ددغّجنگمّبرّ

پیشاجمّددبلاتّفارسم«ّیّمددجنک،ّیعلامّجیستّدربابّ

ّبعضمّ ّدزّتالش ّدسپردخمان ژدنرّهناّچهّخادهنکّگفت!

ّسخیّیّمگانک؛ّ ّپارّهدیّدزّهناها ّتطهلر ّو درّجهتّتاجله

دزّجملهّبهّجادرّجلکابختّدشارهّیّمدنکّدهّسازجکگانّ

ّآجهانمّدهّزبانّ ّبهّدوّگروهّتقسیمّیّمدنک، شعرّیاهیّرد

ّدوّ ّجکردّهدجک. ّدهّچنلی ّوّشاعردجم ّبردّهدجک، ّدار ّبه یستهنی

ّدوحکی،ّسنانم،ّخاقاجم،ّ ّتِریذی، ّیننلک شاعردجمّچان

ّردّ مری
ُ
ّق ّوّسردّجدیکنی ّبهاءّجایم ّعبکدیرزدق، جماّلدیکنی

ّدومّ ّگروه ّدر ّرد ّوّحافظ ّغزّلسرد ّیاالجای ّو ّدول، ّگروه در

ّ»ینازی«ّ ّدوم ّدستۀ ّدرّشعرّشاعردن ّیّمدهک.ّهنا جای

وّدستعاریّبهّشمارّیّمآنک.ّدنیّگروّهبنکی،ّهمچنانّدهّ

ّجظرّ ّبه ّددرد. ّجایّحرفّبسیار ّشکه، ّیتذدر ّجلز دسپردخمان

ّدریاردّ ّتقسیّمبنکیّخادّـّالدقل ّجلکابختّدر ّده یّمرسک

ّنشکّهدست.ّ ّتفاوتمّیلانّهناّوّطنزّقائل خادجهّّـ




