
52

نقد و
بررسی

ی 
سا

ر
،دنولاد 

لد رواادنح  ل
لا

قن
د

سررب و 
بوتو ب

 
گببپ» 

قبامو
د

«یسباب ر 

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

بباب ر دقباموگب

پ»  بوتو بسررب و دقن

دوزتو ب تهرا :ب فارسی.ب شعر  پیشگامان  تراق.ب تحّمس ضوب

تطولرهبابتساینبامببعلومبانسو«قبدان بوهبهوب)دمت(،ب1394.

تیسته

 لازلان لطااعه و تنولن کتب علام ونسادی رونشگاه ها 
ً
وخادو

با لدفصل »پیشگالان دظم فارلی« کتابی  لتنالب  )لدت( 

ت،ت عناون پیشگامان شعر فارسی تأااف رکتد ل،دنرضا 

تدکی لنتشد لاخته ولت. ولن وثد با هدۀ کاشش های لؤافح 

روروی اغزش ها و کالتی هالی چنن ولتح که رر گفتار حاضد 

1. دکته ها و  آدها پدروخته خاوهن شن:  به  ولن عناولن  طی 

ووژگان(؛  )لعنای  اغای  اغزش های   .2 عدوضی؛   خطاهای 

3. خطاهالی رر ضبط وشعار؛ 4. خطاهای د،ای )رر خاونش 

لتن(؛  5. خطا رر ولتنباط لعنای لتن )5.بالف. اغزش های داشی وز 

بی تاّرهی به لنن وربی؛ 5.بگ. خطا رر ررلافت ولتعاروت و کنالات؛ 5.بج. 

ریشه شناختی؛  اغزش های  و  دکته ها   .6 لاورر(؛   رلگد 

7. اغزش رر دکات رلتاری کهن؛ 8. چنن پیشنهار ولت،سادی. 

1.ب«کمهبهوبابخطوهویبعراضق

1.ب1.ب

پنلــن لــی  لــدر  شــدف  آرر  َلــی 

)ص23( ررم خدلــن  وز  آزوره نــژور 

خزمح  قاعنۀ  گدفتن  دظد  رر  با  رو  وباات  ولن  وزن  شارح 

داررلت  که  )ص44(ح  ولت  رونسته  لفاعلن«  »لفتعستن 

ولت. با رر دظد گدفتن ولن قاعنۀ عدوضیح وزن ولن وباات 

بار  خاوهن  »قدلب«(  )ب،د  تفوعیلب وعال   بتفرولب

)دک. وفالی و رواادنح 1395: 14(. 

1.ب2.

ولـت گنهـکار  لـدو  ولاـد  رهی لـت  لکـی 

ولـت پاـکار  لاـد  عفـا  بـا  رو  وو  گنـاه 

بـَاذ زشـت  لاـد  عفـا  وز  چاده تـد  گنـاه 

ولـت بسـیار  گنـاه  وز  فـزون  لاـد  عفـا  کـه 

ولـت لاـدوث  گنـاه  آرم  ز  رو  آرلـی 

عجـب لنور کـه فدزدن با پـذر لار ولـت... )ص117(

رر ولن وباات )3 ـ 7( داز با تاّره به وزن بیت 5 ]آرلی رو ز 

آرم...[ وعدال قاعنۀ خزم شنه ولت. )ص121(

تفوعلنب عبلن تفوعلنب رالتنب وزن  رر  وباات   ولن 

)ب،د لجتث( لدوره شنه ودن و هاچ قاعنۀ خزلی داز رر وزن 

شعد وعدال نشنه ولت. پننور شارح ل،تدم داشی وز ضبط 

داررلت لصدوع وّول بیت لام )آرلی رو ز آرم گناه...( ولت. 

ولنگاده  بی دیوان  شاعران  رر  لصدوع  ص،اح   صارت 

ولت«  لادوث  گناه  آرم  ز  رو  آرلی  »لد  ولت:   آلنه 

)لنّبدیح 1370: 83(.

بیودربدالو«س

ببتحمساتیربجاللق

له طباطبالی
ّ

رونشجای رورۀ رکتدی زبان و ورباات فارلیح رونشگاه عس
70dalvand@gmail.com

له طباطبالی
ّ

ولتارلار گدوه زبان و ورباات فارلیح رونشگاه عس
mohammadamir_jalali@yahoo.com

ب«یسباب ر دقباموگب
پ»  بوتو بسررب و دقن
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1.ب3.

لادــذ تــا  زافــکان  بــذون  لــیاه  شــب 

)ص150( لادـذ  تـا  رخـان  پاکـْی  بـه  لـپاذروز 

رر شدح ولن وباات ذکد لک دکتۀ عدوضی ضدوری لی ددالن 

که شارح به روحتی وز کنار آن گذشته ولت: رر ولن وباات ضداد 

ظ شنه و لعارل لک هجای 
ّ
»تا« با »و« لجهال و به وشباع تلف

بلنن ولت )بدوی تفصال دک. وفالی و رواادنح 1395: 102(. 

1.ب4.

رو لدلکــت  لــد  گاددــن  ّچاــز  رو  ز 

)ص152( زعفدودــی  لکــی  پدداادــی  لکــی 

ر رونسته ولت. رر ولن بیت »رو« 
ّ
شارح »چ« رو رر »چاز« لشن

رو بالن به وشباع خاودنح ده »چ« رو با تشنلن )بدوی تفصال دک. وفالی 

و رواادنح 1395: 129(.

2.بلغزشبهویبلغویب)ترنویبااژگو (

2.ب1.

لـاقی گزلـن و بـاره و َلـی خـار بـه بادـگ زیـد

ـــب )ص20(  عنناا
ْ
ـــاغ ـــن و وز ب ـــار داا ـــت ل ـــز کش ک

بادگ زید: لقابل داوی بم... )ص34(

رر ولن بیت زیر دام آاتی وز آالت لالیقی ولتح ده »لقابل 

داوی بم«. رر لغت نامۀ رهخنو بدوی زیر رر لعنی »آاتی وز 

آالت لالیقی که آهنگ اطاف و بارلک وز آن بدلی خالت« 

ردلۀ  وز  ب،ث  ل،ل  بیت  که  ولتح  شنه  وروئه  شاوهنی 

آدهالت )دک. رهخنوح 1377: ذلل »زید«(. دکتۀ رلگد ولنکه رر 

صارت  که  ولتح  شنه  وشاره  »زیدوفکننه«  به  بیتح  شدح 

لشهار آن زیرا کنس ولت. 

2.ب2.

کــدر ــت 
ّ
زا ولاــد  به رــای  کــه  آن  وااکــن 

به رـاِی بنـنۀ لاـدش هـزور کـدرور ولـت )ص117(

شارح اردا  رو رر لعنای لشهار خارح لعنی »کار و خنلت« 

رونسته ولتح رر حاای که رر ولنجا لعنای ولن ووژه »عطاح 

بذلح و بخشش« ولت )دک. وخاادیح 1388: 100(.

2.ب3.

ژواــه الاــه  بــدگ  بــد  الاــه  لاقــات وور 

)ص79( ررلـا  ّر 
ُ
ر غـّاوص  حاواـهح  بـنو  کـدره 

روده های ژواه بد بدگ الاه رر دظد شاعد به لدوورلنهالی تشباه 

 شنه که غّاوص گالی رّر ررلا رو به وو حاواه کدره ولت؛ 

لعنی طاابان رّر و لدوورلن رو به ژواۀ چکانه بد گل حاواه و 

ورراع روره ولتح زیدو وز لدوورلن ررخشان تد ولت. )ص87( 

تاضاح پالادی داررلت ولت. خطای شارح وز آدجا نشأت 

آن  ولدوزی  لعنای  رر  رو  ارد   حوالهب که  ولت   گدفته 

)= ورراع رورن( رونسته ولتح رر حاای که ولن فعل رر لعنای 

»لپدرن« )= ت،الل رورنح بازگذوشتن( به کار رفته ولت )آدننروج؛ 

به دقل وز رهخنوح 1377: ذلل »حاواه«(؛ رر دتاجه لعنای ص،اح 

بیت بنلن قدور ولت: قطراِتبسبنمقباهب رب اِیب رگبهویباللهب

ن ستهبا«س،بگویقبتراا یسهویقبهستنسباهبغّواصبآ«هوب اببهباللهب

دپردهبادت.

2.ب4.

دیســت خبــد  کــش  آن  ووپســین  روز  ز 

)ص118( دیسـت  رگـد  کار  ووردنلذنـش  رـز 

 وز ریشۀ »ووردذ« ولت به لعنی بها و زلبالی 
ً
ووردنلذن: ظاهدو

 به لعنی زلار و زلنت 
ً
)صحاح الفرسح ص 74( و رر ولنجا لجازو

رداا به کار رفته ولت. )ص122(

شنهح  ذکد  اا «سیس   بدوی  که  لعنالی  تنها  لغت نامه   رر  

وز ولن قدور ولت:

کدرن  حاله  و  لکد  داصدی(  )ودجدن آروی  )آدننروج(  فدلبادانن 

)داظم والطباء( )بدهان( )آدننروج( خنعه ددارن )داظم والطباء( فدلب 

رورن )بدهان(. )رهخنوح 1377: ذلل »ووردنلنن«(

و هدان بیت وباشکار داز به عناون شاهن دقل شنه ولت. 

باتاّره به بار ودتقاری بیتح لعنای ص،اح ووژه هدان ولت که 

رر لغت نامۀ رهخنو آلنه ولت؛ رر دتاجه لعنی بیت ولنگاده 

خاوهن بار: اسقباهبازب ازب دتوخیزببقبخبربادت،بجزب ریبببب

دیبرا بابتکربابخسعهبارد ،باو بدیبریبا«جومب«مقبدهس.
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2.ب5.

بشــکفاذه بالــتادان  ودــنر  گل 

)ص151( بدبـد  بـاغ  گلبُنـان  به لـان 

باغ بدبد: لادادی ها به رشدنان خارری خار بدبد لی گفتنن ]…[ 

 به راال ردال غسلان و کنازون بدبدح لظهد 
ً
لدرم بدبد ظاهدو

زلبالی شددره شنه ودن. وز باغ بدبد داز به هدان قااس رر ولنجا 

به عناون لظهد طدووت لار شنه ولت. )ص158( 

ب ر ر رر ولن بیت رر لعنای »قام بدبد« به کار ندفته ولتح 

بلکه صفتی ولت رر لعنای »َبدبارح به بارح روروی بار«ح لعنی 

 رورِن لااه لا گل رلینه باشن )داز دک. رقاقیح 
ّ
ررختی که به حن

وز  تص،افی  که  ر ر  ولت  لارآوری  شالان   .)247  :1373

تدکاب »پُد َبد« داز لی تاودن بارح چنادکه رر تاریخ ادبیات در 

ایران آلنه ولت )صفاح 1369: 417/1(.

2.ب6.

آدـک ودـنر  لـبز  رلبـۀ  زیـد  بـه 

تددـج لـبز و زرر وز بـار بنگـد )ص152(

وز بار بنگد: وز بدوی باان رنس ولتح لعنی لااه و بد و باری 

وز رنس تددج لبز و زرر رو تداشا کن. )ص158( 

خطای شارح وز آدجا نشأت گدفته ولت که بو  رو رر لعنای 

»لااه« رونسته ولت. بو  به لعنی »ررختح شاخ ررخت« 

ولت )رهخنوح 1377: ذلل »بار«(. رر لغت نامه هدان بیت رقاقی 

ولت  شنه  دقل  لذکار  لعنای  شاهن  عناون   به 

)داز دک. لنجاک تدلذیح 1391: 1(.

2.ب7.

لالـن شـاخ  بـد  َوز  زیـدح  بنفشـه 

ّبــــد
َ
ُلز زدـگاری  رلبـای  بـد  چـا 

لادــــذ شهـــدآزوذ  روون 
ُ
شـاذ بـه 

که ولـکننر بـد وو بارلـذ گاهـد )ص152(

بَّدواکتاب« رر عدبی 
َ
 وز ریشۀ »ز

ً
زدگاری: لبز؛ لزّبد: ظاهدو

َبد به لعنی 
ْ
 ولن ووژه ِلز

ً
ولتح به لعنی: بد آن داشت وحتداال

ّبد آورره ولت.
َ
 به صارت ُلز

ً
قلم ولت که شاعد آن رو ضدورتا

)ص158(

 دکتۀ وّول ولنکه گدچه رر وغلب لاورر وز ز«بو ی ردگ لبز 

وروره شنه ولتح رر ولن بیت به قدلنۀ بنف ه ردگ تاده وز آن 

ررلافت لی شار )دک. وفالی و رواادنح 1394: 270(. دکتۀ رلگد 

رباشنح که لعنی آن وز 
َّ
ن
َ
ولنکه به دظد لی رلن تزّ ر تص،اف ُتز

ولن قدور ولت: قسدی لدوورلن که گالی وو رو کددی بد لاان 

ولت و آن رو به فارلی کددبست گالنن )واجداهد بادودی: 126؛ 

دقل وز رهخنوح 1377: ذلل »لزند«(. چنادکه لسحظه لی شارح ولن 

ووژه تنالب تام با شاخه های لفانردگ لالن و گاهد )رر 

لفانردِگ  شاخه هاِی  زیِد  رر  که  بنفشه وی  رورر.  بعن(  بیت 

ب به پارچه وی زدگاری 
ّ
لالن قدور گدفته ولتح با تشباه لدک

هدادنن شنهح که  بد روی آن  لدوولنهای ررخشان وفتاره ولت.

2.ب8.

هدـی بالـذ  لعقـاب  َرـن  و  رهـن 

ه بـه رر آلـذ ولـاس )ص175(
ّ
تـا کـه ز رـن

ولاس: دام شهدی باره ولت رر کدلان که لعقاب ااث رر آدجا 

س رنگان ]...[. )ص181(
ّ
با طاق بن لغل

چنادکه ایوس رو شهدی رر کدلان بنودامح چگاده لدکن ولت  

ه به ررآلن«؟ بهار رر حاشیۀ تارلخ لیستان 
ّ
که ولن شهد وز »رن

رربارۀ ایوس لی دایسن: 

که  ولت  عدب  لهتد  ه 
ّ
عبنولل ولاس بن  لدور   

ً
ظاهدو ولاس: 

 لعقاب و عددو رو خنلت کدره بار و وز طاهد کناره گدفت. 

)تاریخ سیستان: 287ح حاشیه( 

2.ب9.

باــن شاخســار  بــد  ــن 
َ
هدی بخاود بلبــل 

لار وز ررخت لدو لد وو رو شنه ُلجاب )ص19(

 وصطسح لالیقی ولتح 
ً
لجاب: پالخگا؛ رر ولنجا ظاهدو

به لعنی خنااگدی که پالخ آووز رو لی رهن. )ص33( 

تجیب رر ولن بیتح چنادکه رر لغت نامه آلنه و شارح داز 

د آن شنه ولتح رر لعنای »راوب رهننه و پالخ کنننه« 
ّ
لتذک

به کار رفته ولت. وز آدجا که شاوهن رلگدی وز لتان ورب 

بدوی لعنای وصطسحی  لنابع لالیقی قنلم  داز  فارلی و 

 ولن ووژه ددی تاون لافتح تنها به قدلنۀ ولن بیت رورکی و 

به حنس و گدانح ددی تاون حکم بد »وصطسح لالیقی« 

بارن آن کدر.
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2.ب10.

رور ز  هدــی  بخنــنر  کشــت  لاــان  الاــه 

)ص19( خضاب  شنه  ا 
ّ
حن به  عدوس  پنجۀ  چان 

ِکشت: رر ولنجا به لعنی باغ و الاه زور ولت. )ص33( 

به عقانۀ دگاردنگان ولن لطارح ا ت رر لعنای لعدوف خار 

)= کشتزور و لزرعه( به کار رفته ولت. شاهنی که شارح وز ویس 

و رامین دقل کدره ولتح قدلنۀ لتقنی دنورر و لی تاون رر آدجا داز 

ا ت رو رر لعنای لشهارش رونست. گفتۀ شارح رر رای رلگد 

کتابح لؤلّن لخن دگاردنگان ولت )دک. ص98(. 

3.بخطوهویقبد بضبطبااژگو بسرری

3.ب1.

بـس خـاوری وم  ولـن  داپـاک وور  ولـا 

)ص151( چنبـد  بـه  لـد  ودنرداـارم  بذلـن 

 »داباک وور« ررلت ولتح لعنی گستاخ و 
ً
داپاک وور: ظاهدو

بی لسحظه و لتهّار )زوزدیح المصادرح ص823(. )ص156( 

به عقانۀ دگاردنگانح هدان لشکلی که اا  رر ووژۀ «و»وکباا  

ولجار کدره ولتح رر ووژۀ «وبوکباا  داز ورار رورر؛ به ولن لعنی 

که ووژۀ دخست به لعنی »لادنن داپاک« ولت و ووژۀ روم به 

 لعنی »لادنن داباک«! صارت ص،اح ولن ووژه »داباک رور« 

)= باک دنورح آدکه باک دنورر( به لعنی بی باکح لتهّار و دتدس  ولت 

)داز دک. رقاقیح 1373: 246(.

3.ب1.

پلنـگ خـارر  اتـی  و  زدباـل  آلـذ  اتـام  بـه 

)ص175( نام 
ُ
ک گشت  هبا  و  زدبال  اشکد  شذ  اتده 

زدبال: ولن کلده بالن رتبال باشن که عناون پارشاه کابل باره 

ولت. لعثاب ااث با داددگ رنگی بد ولن شخص فائق آلن 

]...[. پلنگ: نسخۀ تاریخ سیستان: به انک ولت که بالن به 

اِنگ باشنح و انگ چنان که رر االسمی فی االسماء )لانودیح 

ج1ح ص191( آلنه لعارل وظاف عدبی ولت به لعنی لاق 

پای ولب و شتد و رز آدها ]...[. بنابدولن داازی به تص،اف 

کلده و لاان آوررن پای پلنگ رر بیت ورار دنورر ]...[. 

)ص177( 

لباحث  به  تاّره  با  بهار  للک واشعدو  ح  دظد شارح بدخسف 

نسخه شنالیح هدان ضبط لتن )= زدبال( رو وصل لی رودن )بدوی 

(. ولا رربارۀ تدراح  تفصال لطلب دک. رهخنوح 1377: ذلل 

ح دکتۀ دخست آدکه رر تاریخ  بهبلِنگ بد »لنگ تالط شارح

انک«  »به  ده  ولتح  شنه  ضبط  »بلنگ«   سیستان  

نومح ضبِط ژللبد 
ُ
)تاریخ سیستانح 1352: 210(. وودگهی به قدلنۀ ا

ده  بالن ص،اح رونستح و  )لعنی »پلنگ«( رو   الزور و لنّبدی 

»به انک« رو. 

با تاّره به ولن ضبطح رونسته لی شار که »لنگ رر بیت لارر 

دظدح ولتعاره وز »زدبال« ولت. رر ولن گاده لاورر ویژگی هاِی 

لنفِی پلنگح دظاد رردنه خالی لن دظد ولت؛ چنادکه رر بیت 

لعدوف بازخاودنه به فدرولی داز ولنگاده ولت:

شـار ویـدون  کـه  ویـدون  ولـت  ررلـغ 

شـار شـیدون  و  پلنـگان  نـام 
ُ
ک

لسحظه لی شار که رر ولن بیت داز »لنگ و انوم رر کنار هم 

آتس،ب بهبجنگب ز«بیلب قدور ولت:  ولن  وز  بیت   آلنه ودن. لعنی 

آ ب»لنگبد «سهبخویببوبگرِزبیریوِگبلیثبتجراحبسس؛بد ب«تیجهب

ل کرشبپراانسهبابآس و بابدرزتینشب«وبودبسس.

4.بخطوهویب«حویب)د بخوانشبتمن(

4.ب1.

رلذگادــم وبــد  فدوبارلــذ 

)ص151( صنابد  ش باال 
َ
ک خارشیِذ  آن  بد 

لثل  ولتح  داکا  لعنی  به  ش 
َ
ک خاش ودنوم.  ش باال: 

َ
ک

»کش خدوم« که به لعنی خاش خدوم ولت. )هدان: 157( 

ب بنودامح آلا لاخت رلتاری لصدوع 
ّ
وگد اشببوال رو صفت لدک

روم آشفته دخاوهن شن؟ به عقانۀ دگاردنگان ولن لطارح صارت 

بِاشببوالبصنو ر 
ْ
ص،اح لصدوع ولنگاده ولت:  ربآ بخو س س

)لعنی:  ربآ بخو س سباهبااب اببوالب]: قن و قالت[بصنو ربادت(.  

5.بخطوبد بادتنبوطبترنویبتمن

5.بالف.بلغزشبهویب«وسقبازببقبتوّجهقببهبدننبادبق

5.بالف.ب1.

پــس چــدو  آلــنح  وبــد  رلاودــه  وگــد 

)ص127( بـار؟  زر  رـام  صباحـی  عدضـه  کنـن 

»ز�����«
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وگد وبد لست و داهشیار ولت و چان رلاودگان لی خننر و 

 رام صباحی رورر و آن رو عدضه 
ْ
لی گدلنح چدو بار رر رلت

 به رام زّرلن تشباه 
ْ
 گل به راال شباهت ظاهدی

ً
لی کنن؟ ظاهدو

شنه ولت. )ص134( 

رو  پاادن  لعنْی  ولن  لطابق  و  ولت  لبهم  وروئه شنه  لعنای 

به ررلتی بد خاودننه روشن دیست. بدوی ررلافت  لصدوع 

ورتباط رو لصدوعح وشاره به ولن دکته ضدوری ولت که قنلا 

عقانه روشته ودن که فدر رلاوده داازی به لی دنوررح چدوکه خار 

پاالته لست ولت: 

وی بـا  گـای  کـس  هـد  عقـِل  به قـنِر 

وگد وهلیح لنه رلاوده رو لی )داصدخسدوح 1387: 555(

اذو لعنی بیت بنلن قدور ولت: ا ریباهبخودبدیوا«هبادتبدیبرب

بزّ ینب
ِ
ب«یوزیببهبتقبابتستقب«سا د،بپسبچراببودبهرببوتسادبجوم

): خارشین لا گل ها(ببهباابتقبدهس؟!

5.بالف.ب2.

روی بنلـذی  چاناـان  َللِـک  وگـد  رو  تـا 

بدپدوکنـنی رلنــــــار  و  بـدری  ددــاز 

لـای بنلـذی  هنـنوون  َللِـک  رو  تـا  گـد  و 

بتخاده هـاش بدکنـنی )ص111( لـجار کـدری و 

رر گذشته بت چانی و زلبارولان آن لدزلان لظهد زلبالی 

د 
ّ
وون داز رر زلبالی و لعط به شدار لی آلنه ودن. گیسای هنن

بارن ضدب وادثل باره ولت ]...[. )ص114(

رر ورتباط با تویح لارکدر وز هنساا  به لبب »لیاهی ردگ 

لدرلان ولن لدزلان« باره ولتح ده »زلبالی و لعطد بارن« 

گیساون هننوون )رر ولن تقابلح ودتخاب چینیو  رو به لبب »لپانی« داز 

لی تاون رونست(.

5.بالف.ب3.

ره لـی  آن  وز  لـدو  لـد  لـاقاا 

شـذ گسـارره  بـذو  رل  غـم  کـه 

دـا لـه  چـان  بدفـت  قنینـه  وز 

)ص117( شـذ  چهـارره  لـه  پاااـه  رر 

گساررن غم: رر لاان دهارن ودنوه با کسی... وز دظد شاعد باره 

رر ظدف خایش هدچان هسل ولت و چان به پاااه لنتقل 

وفزوره لی شار.  آن  بد ررخشش  تدام  لاه  لی شارح هدچان 

)ص121(

دکتۀ دخست آدکه گسو د بغم رر لعنای »ل،اکدرن غمح دابار و 

دیست کدرن غم« به کار رفته ولت و رر لغت نامه داز هدان بیت 

به عناون شاهن دقل شنه ولت )رهخنوح 1377: ذلل »گساررن«(. 

دکتۀ رلگد ولنکه رر بیت روم با تاّره به فعل   من )وز قنینه بدفت( 

تصاید وروئه شنه ده تصاید »باره رر ظدف خایش«ح بلکه به 

قدلنۀ تهب«و وشاره به بارلکۀ شدوب ولت که وز صدوحی به رام 

 
ِ
رلخته لی شار. تهبچهو ده )لاه تدام( داز وشاره به گدرِی لطح

شدوب رر پاااه رورر )داز دک. ربادلیاقیح 1370: 79(.

5.بگ.بخطوبد بد یو تبادترو اتبابانویوت

5.بگ.ب1.

لــیاه کاهســار  بــه  بدآلــن  بدف 
ْ
لــپان

بالـتان آروی لـدو  آن  شـن  ررودـه  چـان  و 

شنه لــت داگــاور  بگاورلــن  کجــا  آن  ُو 

)ص29( زورگـزوی  گشـت  دگزویسـت  کجـا  آن  ُو 

لفهام بیت: آن لدو که لالۀ آرویش بالتان بارح به وولطۀ 

م 
َ
ران خ

ّ
آن نشستح شباه کدان حس بد  بدفی که  لنگانی 

گشت ]...[. )ص65( 

به عقانۀ دگاردنگانح ولن لعنا داصاوب و وز خاولته و لنظار 

شاعد به رور ولت. رر ولن وباات که وصف پادی شاعد ولتح 

دپیس رف ولتعاره وز لاهای لپانح اوهسو بد وه ولتعاره وز لد 

دراِب و  ولت(ح  روشته  لیاه  لاهای  )که  راودی  رورون  رر  شاعد 

بودتو بآ ای ولتعاره وز قالت بلنن و رولت شاعد رر رورون 

راودی ولت. د ا«ه داز به خدانگی قالت شاعد رر رورون 

پادی وشاره رورر. رر بیت روم داز به گسله وز لشکست رورون 

ولن  به  لی تاون  بادون لتنی  شاوهن  وز  ولت.  پدروخته  پادی 

وباات فدرولی وشاره کدرح که شالن با تأثاد وز وباات رورکی 

لدوره شنه  باشنن:

بلنــن چــــدخ  بــــدآورره  وی  وال 

لسـتدنن... لـــدو  پاـدی  بـه  روری  چـه 

بـاغ بـه  دـازون  لـدو  آن  گشـت  روتـا 

چـدوغ گدولـی  آن  گشـت  تاـده  هدـان 
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لیـــــاه  کاهســـار  شــن  بــدف  وز  پــد 

هدی اشکد وز شاه بینن گناه )فدرولیح 1386: 6/ 133(

داز دک. رلاحیح 1386: 83.

5.بگ.ب2.

قدبــان بالــن  بکــدر  رو  َلــی  لــارِر 

ــنون زدـ ــه  ب ــدر  کـ و  ــت  ــدف گ رو  وو  ــۀ  ــّچ ب

دنودــی گدفــت  وو  وز  رو  وو  بّچــۀ 

شی ران )ص25(
َ
دک وو  ز  و  دخست  دکابی  تاش 

لارر َلی: ولتعاره وز تاک ودگار و لدور وز بّچۀ وو خاشه و 

م ولت. )ص50(
ُ
لقصار وز زدنون خ

به عقانۀ دگاردنگانح شارح رر شدح ولتعاروت رچار اغزش 

شنه ولت. تود بتق ولتعاره وز »خاشۀ ودگار« ولت و بّچۀباا 

 ولتعاره وز »آب ودگار«. تا رالی که دگاردنگان به لار روردنح 

شدوب گادی  لنظار  به  کس  هاچ  فارلیح  لتان  قدلنۀ   به 

»تاک ودگار« رو »دکابانه« ولت و »خاشۀ ودگار« رو رر »خم« 

دکدره؛ بلکه آدچه وز لتان بدلی آلن ولن ولت که خاشۀ ودگار رو 

م لی کدره ودن.
ُ
لی کافته ودنح آب آن رو لی گدفته ودن و رر خ

5.بگ.3

آفتــاب بــه چتــِد لــاه لــنان های  رر شــن 

)ص81( کشین  لپد  ودنر  لد  لاه  ردم  چنن  ور 

لد رر لپد کشینن ردم لاه: پنهان شنن لاه رر زید لپد آلدان. 

)ص98(

ـ و لا شالن وره بدتد ـ ولن  به عقانۀ دگاردنگانح وره رلگد 

ولت که دپر رو ولتعاره وز »قدص کالل لاه« لا »هااۀ آن« 

بنودامح ده »آلدان«؛ چنادکه وداری )1372: 1/ 124( داز لدوره 

ولت:

گشــار باــم  ز  گل  پاــکان  پیــش 

 لــپد رورر
ْ
هــد شــب وز هااــهح لــه

با تاّره به ولن دکتهح لعنای لصدوع روم ولنگاده خاوهن بار: 

گرچهبتوهبد بپ ِتبقرِصبدپرتو«نسِبخودب»نوهبگر مهببود. تشباه لاه 

به لپد رر صف،ۀ 164 داز آلنه ولت.

5.بگ.ب4.

ردــگ آورر  تدلــم  خاش بــای  گل 

)ص129( بـار  پـدره رر  صبـح  غّدـاز  ولـن  وز 

ردگ آوررن: آشکار شنن ردگ و رر ولنجا کناله وز فدلب و 

رلاولی ]...[. لعنی بیت: لی تدلم وز لخن چانی های بارِ 

پدره رِر صبحح پدرۀ گل ررلنه و ردگ و روز آن آشکار شار. 

)ص135( 

دگاردنگان بدآدنن که  «گبآا د  رر ولن بیت کناله وز »فدلب« 

و لا به لعنای »آشکارشنن ردگ« دیستح بلکه لعنای ررلت 

آن بنلن قدور ولت: 

کناله وز خجل شنن )بدهان قاطع( )آدننروج( ردگ به ردگ شنن 

)آدننروج(:

زهی چا الاهح گل آورره وز ردال تا ردگ

تنگ تا  قن  دهال  با  لهی  لدو  قبای 

آوررن«( »ردگ  ذلل   :1377 )رهخنوح  ردفارقادی(.  )دجاب وانلن 

با تاّره به ولن دکتهح لعنای بیت ولنگاده خاوهن بار: تقبتردمب

اهبگلبخوسبویبببهبدبببدخنبچینقبهویببودِبصبوب)که غّداِز پدره رِر 

 پدره رر ولت(بسرتنسهبابخجلبسود.
ِ
صبح/ لا غّداِز صبح

5.بگ.ب5.

لک چنـن تـا  کـه  لکـن  تکاـه  داکـا  روی  بـه 

)ص131( زحل  دجم  کننن  پنهان  ودنر  لنبل  به 

زحل: کااون. زحل رو »دجم ثاقب« خاودنه ودنح چان دار آن 

وز هفت فلک لی گذرر و به لا لی رلن. لنبل: بدج لنبلهح 

لنطقة وابدوج  رووزره گادۀ  صارت های  وز  صارت  ششدان 

]...[. شاعد رر ولنجا وز باب ضدورت شعدی آن رو »لنبل« 

دالانه ولت ]...[. )ص136(

دنبل آدگاده که شارح دگاشته ولتح »وز باب  رر ولن بیت 

ضدورت شعدی« به رای »لنبله« به کار ندفته ولتح بلکه رر 

لعنای هدان گااه لعدوف ولت. رر ولن بیت دنبل ولتعاره وز 

لای دارلته بد رخسار و «جمبزحل ولتعاره وز چهدۀ زلبا و 

ررخشان ولتح و لعنی بیت بنلن قدور ولت: بهب ایبزیبویب

خودبتکیهبتکن؛بچراباهببهبزادیبتویب خسو بتوبهمۀبچهرهباتب اب

آدکه  دکته  شن(.  خاوهن  زولل  زلبالی وت  )به زوری  »وسو«س  خواهسب

لخاطب روبعه بنت کعب رر ولن لدورهح لعشاقی لذکد ولت.
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5.بگ.6

طدوزی تاــد و  رلــذم  بابلاــان  کدــان 

)ص150( لادذ  تا  وبدوون  به  شاذ  بدکشیذه  که 

ـ وگد تص،افی رر عبارت رخ دنوره  کدان بابلی و تاد طدوزی 

 .]...[ باشن  روشته  رقاقی شهدتی  رر روزگار  بالن  باشن ـ 

لی تاون کدان بابلاان رو ولتعاره وز وبدوی زلبارولاِن ِل،دکار 

بابلی و تاد طدوزی رو ولتعاره وز قالت خاب رولان طدوزی 

رونست. )ص154(

دکتۀ دخست آدکه بیت روروی تشباه لعکاس و رر عان حال 

تشباه تفضال ولت و ده ولتعاره. وودگهی باتاّره به لعنای 

لتن و با لاری گدفتن وز لنن وربیح وقتی امو  رو لدتبط با وبدو 

»قالت  ده  بارح  خاوهن  لژگان  با  پاادن  رر  تیر  رونستامح 

خاب رولان« )بدوی تفصال لطلب دک. وفالی و رواادنح 1395: 104(. 

د آن شنه ولتح 
ّ
رربارۀ وحتدال تص،اف بیت که شارح لتذک

وگد رر رولتای ولن وحتدال به رست ورا پدروخته لی شنح 

ررلی لافتنن که لقاالتی رر ولن زلانه رر رلت ولت )دک. 

لهدوبیح 1379-80: 104(.

5.بج.بدیبربتوا د

5.بج.ب1.

رورخ چــدغح  هدددــِگ  فــّدخ  کلنــگ  آلــن 

)ص79( لدلا  بدکشینه  صف  لخ 
َ
خ لپاه  هدچان 

صف بدکشینه لدلا: به شکل فعلی لعنی روشنی دنوررح 

لی تاون وحتدال رور که به رای »لدلا« »بد لا« باره ولتح 

چان لعنی دنورر که رر لک لدورۀ بهاری لخن وز صف 

کشینن لپاه لدلا به لاان آلن و اشکد زلستان به خاب رولان 

تشباه شار. لک وحتدال قابل طدح رلگد آن ولت که لد لا 

لضاف و لضاف وااه باشننح به لعنی »لِد لا« و کسدۀ وضافه 

خدولادیح  شعد  رر  رولج  لبکی  ویژگی  لک  راال   به 

زروره شنه باشن. )ص86( 

دکتۀ دخست آدکه داازی به تص،اح قاالی دیست و  لصدوع 

روم طبق ضبِط لتن لعنای لشخصی رورر: درتوببهبقصسِب  منب

ـ که دام لکی وز  خ داز 
ّ
خبصفبا  سهبادت. وز خل

ّ
همو«نسِبدپوهبخل

طاولف تدک باره ولت ـ اشکدکشی آدها وروره شنه ولتح ده 

د شنه ولت(ح و ولن رنبۀ 
ّ
»خابی صارت« )آدچنان که شارح لتذک

خاان داز لشهار باره ولت )دک. فدرولیح 1386: 5/ 119(.
ّ
خل

5.بج.ب2.

بداـدر رلـن  شـدع  تـــا  پذیـدر  ررم  لؤلـن 

لسـی،ا خـد  لـّم  بگاـدر  زر  بـه  تدلـا 

تـا زدـنه وی چناـن کـن راهـای لـا حزلـن کـن

)ص80( زهدو  بیت  وهل  بد  کن  آفدلن  پاالته 

شارح ولن رو بیت رو لاقاف وادعادی رونسته و رر شدح آدها 

ولنگاده داشته ولت:

س 
ّ
لعنی لؤلنانح چان شدعی رر لسجن و لکان های لقن

خالاش لی شارح لبلغی رو به عهنه لی گاددن تا روشنالی آدجا 

بدقدور بدادن و ولن کار رو داکا و پسننلنه لی شداردن و تدلالان 

زر  رر  وحتدوم  به  و  روشته ودن  دگاه  رو  عیسی  خد  ُلم  ی 
ّ
حت

لقتل  و  کدبس  شهان  لار  پالنوشت  بی شک  گدفته ودن. 

با  زدنه وی  تا  تا  پس  ولن هالتح  هدۀ  وز  فدوتد  لیّنواشهنو 

لدورن وشعاری رربارۀ ]...[. )ص94( 

به عقانۀ دگاردنگانح ولن رو بیت لاقاف وادعادی دیست. با تاّره 

به تقابل لؤلن و تدلا )رر وباات پیشین داز تدلا رر کنار »گبد«ح به عناون 

دداری وز کفدح رر لقابل لؤلن ذکد شنه ولت( و با تاّره به گسله ها و 

ودتقارهای شاعد رر وباات پیشینح لعنای بیت وّول ولنگاده ولت: 

بدینبخوتوشبسود 
ِ
 ]ررلغا که ولدوز[ تؤتنب سوهبتقبگیردبتوبسمع

ی حاضددن شدع رلن خالاش شار(ح 
ّ
)ولنگاده لؤلنان به بهای پال و ررمح حت

قبدمببقبا زشبخِربتس حب ابد بطالبتقبگیر«س! 
ّ
حولبآ«کهبتس حیو بحم

رلگد ولنکهح عبارت »بی شک پالنوشت لار شهان کدبس و لقتل 

وبااتح  بافت  وز  بادون  ولن هالت«  وز هدۀ   لیّنواشهنو فدوتد 

به لعنی وفزوره شنه ولت. داز با تاّره به ل،ار عداریح ل،تدل 

ولت که رر تدتیب رو بیِت لشخص شنه رر زید رابجالی رخ 

روره باشن؛ لی تاون تدتیب ص،اح آدها رو ولنگاده رونست:

فزون تـد زلـن  و  ولـت  ولـن  بی بـد  رهـان  تخـم 

رودـا؛ عـنوی  دـارون  لهتـد  عـنوی  کهتـد 

بداـدر رلـن  شـدع  تـــا  پذیـدر  ررم  لؤلـن    •
لسـی،ا. خـد  لـّم  بگاـدر  زر  بـه  تدلـا 

هدی ددالـی بدهـان  کسـالی!  وی  لقتـل  بـد    •
خدلـا؛ گشـت  بی خـار  بپالـی  ولـن  بـد  هـم  گـد 

ــن ــن ک ــا حزل ــای ل ــن رل ه ــن ک ــنه وی چنا ــا زد ت

پاالته آفدلن کن بد وهل بیت زهدو )رک. رلاحیح 1386: 72(
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5.بج.ب3.

عدـد عّدـار تـا رو خاولـت وز وو گشـت بـدی

ذ و روم )ص175(
َ
تاـغ تـا کـدر لاادجـی بـه لاـان ر

 ولن ولت: ُعدد عّدار تا رو طلب کدر و وز 
ً
لعنی بیت ظاهدو

وو بازور شن رر دتاجه به رلت تا کشته شن و به وصطسح 

عددش رو به تا رور و تاغ تا رو رر لاان رر و روم لاادجی ددار. 

وح رر لاان رر و روم به راال وزرحام  لاادجی شنن تاغ لدن

آدان بد لد کشتگان لپاه ولت. )ص178(

آدگاده که شارح به شدح بیت پدروخته ولتح آلا عمربعّمو  تاغ 

لدنوح رو لاادجِی رر و روم کدره ولت؟! با تاّره به قسدت 

بد لد  آن هم  دام رر لانون رنگح  آلا حضار  پالادی شدحح 

کشتگان لپاْهح لعقال و قابل تصّار ولت؟! به عقانۀ دگاردنگانح 

داز  ردله  فعِل  و  ولت  ردله  لفعال  رّوم  لصدوع  رر  تیغ 

تیو«جقبارد  ولتح به لعنای »وولطه قدور رورن« و لعنای بیت 

بنلن قدور ولت: عمِربعمو بازبااب ریباببیزا بسسبابآ زایب»یودتنب

بتوب ابتیو«جقباب
ِ
بهبتوب ابداست؛بازببینبتوجوداتبگو«وگو ،بتیغ

اادطۀبا«جومباینباو بارد )تاغ تاح عدد وو رو گدفت و آن رو به تا رلادن(. 

چنادکه تیغ رو فاعل بنودام لعنی ولنگاده خاوهن بار: عمِربعمو ب

ازبااببیزا بسسبابتوب ابتقبخوادت؛بتیغبتو ]داز با کشتن عّدار[ح اادطۀب

اتن تبابصلحبتیو بددبابدامبسس.

5.بج.ب4.

بــه عشــقت ودــنر عاصــی هدی داــارم شــن

بـه رلنم ودنر طاغی هدی شـای به لثل )ص130(

وحتدال لی رهام که لصدوع روم تص،اف شنه و صارت ررلت 

آن ولن گاده باشن: »به رلنم ودنر طاغی هدی شام«. )ص 135( 

رر ولنگاده لاورر  پیش و بیش وز »وحتدال رورن«ح بالن  به لنابع 

لارار و پژوهش های پیشین لدورعه شار. صارت ص،اح ولن 

لصدوع به هدان صارت که شارح وحتدال روره ولتح رر شاعران 

هم عصر رودکی ضبط شنه ولت )وروره چی گاسدیح 1370: 93(.

6.ب«کمهبهوبابلغزشبهویب ی هبسنوخمق

6.ب1.

اطاـف روی  و  خـاب  رلـنور  و  روشـن  دباـذ 

وگـد گـدون بُـنح زی وو هدیشـه ورزون بـار )ص22(

 به لعنی وفکنن آلنه ولت. چان ودگار 
َ
بَذ

َ
رر عدبی دباذ وز ریشة د

و بدخی لااه ها رو رر خدده و ولثال آن لی وفکننه ودن تا شدوب 

شارح به باره دباذح لعنی وفکننه شنهح گفته ودن. )ص42( 

ولن ریشه شنالی که رر بدخی فدهنگ های عدبی )بدوی دداده 

اقرب الموارد( داز آلنه ولتح وز لبنالی علدی بدخاررور دیست. 

رر کتاب فدهنگ ریشه شناختی زبان فارلیح رربارۀ ووژۀ «بیذ 

آلنه ولت: 

ویدودی بالتان ni-pīta »داشابهح آشاله«ح وز ریشۀ pī »داشیننح 

آشالانن«... )حسن رولتح 1393: 2730(

6.ب2.

ولــن بــد  بدآلــن  روزگاری  بتــا 

)ص119( آفدلـن  رو  تـا  کـس  هـد  پیـش  کنـم 

ف 
ّ
لخف ص21(ح  صحاح الفرسح  هننوشاهح  )ل،ّدنبن  بگذور  بِتا: 

»بِِهل تا«. )ص124( 

ف بهل تا( ـ وز ریشۀ 
ّ
ـ عسوه بد صارت لشهار )لخف بدخی بمو رو 

 pattȃy تاونستنح قارربارن( لشتقح و با اغت فارلی لاادۀ( tav-

)لادننح ت،دل کدرنح رووم آوررن( رر پاادن لی رودنن  )حسن رولتح 

 .)209 :1393

7.بلغزشبد ب«کوتبددتو یباهنب

ورلنــی رلبـــای  پاکــد  ز  خاب تــد  وی 

بهدنــی بــارون  قطــدۀ  ز  پاک تــد  وی 

آدجــا کــه لــای تــاح هدــه بــدزن بــه زیــد لشــک

)ص142( بدهدنی  هدیشه  تالت  روی  که  آدجا  و 

بدهدن: عابن هننوح بت پدلت. رر ولنجا ولتعاره وز عاشق 

]...[. لعنی لصدوع روم: هدرا چهدۀ بت گان تا باشنح هداوره 

بدهدنی و بت پدلتی به لتایش آن لشغال ولت. )ص145( 

بی تارهی شارح به لباحث رلتاری کهن لدباط به قافاهح 

باعث شنه ولت که ویشان »ی«  رهمنق رو لاء دکده بنودن؛ 

حال آدکه »لای دکده ]...[ لجهال بار؛ وّلا لاید وداوع لاء وز 

ظ آن ها با هم 
ّ
قبال لای لصنری ]...[ لعدوف باردن و چان تلف

فدق لی کدر با لکنلگد قافاه ددی شندن« )شدیساح 1393: 141(. با 

رلگدح  وباات  قافاۀ  روشتن  دظد  رر  با  و  دکته  ولن  به   تاّره 
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»ی«  رهمنق لاء لصنری ولت؛ اذو  رهمنق به لعنی »آلان 

 بت پدلتی« و لعنی لصدوع بنلن قدور ولت: 
ً
بدهدالیح لجازو

هرجوب ایبتودتبآیینب رهمنقباببتبپردتقبد بآ«جوب ااجبتقبیوبس 

)روی تا رو لی پدلتنن(.

8.بچنسب»  نهودبادتحسو«قبب

8.ب1.

وگــد گل آرر بــار آن رخــان وو دــه شــگفت

بــار آرر  گل  ــارر  خ ــی  َل هدی  چا  هدآلنه 

 رولــت
ْ
 و قالــت

ّ
 کژلــژح ااکــن بــه قــن

ْ
بــه زاــف

)ص24( بادار  چشدکان  به  وااکن  ررلتح   
ْ
تن به 

د ولن دکته شار که ولن رو بیت با ودنکی 
ّ
لزووور بار شارح لتذک

تغااد رر رلاون رقاقی داز آلنه ولت )دک. رقاقیح 1373: 99؛ شدس 

قیسح 1388: 468ح 636(. 

8.ب2.

چانــی رلباردــگ  روی  آن  فدیــش 

بد وو گلبدگ تد بد )ص151( آرذ  که رشک 

فدیش آن: آفدلن بار وو رو. ولن تعباد وصطسحی ولت کهن 

که هدیشه با »آن« به کار لی رفته ولت. فدی: آفدلن. ضداد 

وح و لخاطب آفدلن بدلی گدرر + آن.   به لدن
ً
»ش« ظاهدو

)ص155(

ولن دظد رر بدخی فدهنگ ها دظاد انجمن آرا داز آلنه ولت. ولتار 

لعان رو ررلن باره دظدی رلگد ولت که بهتد بار دقل لی شن: 

هدچنن وحتدال لی رور که قال هنولت لبنی بد تدکاب کلده 

وز: فدی + ش )ضداد( ررلت باشن؛ لعهذو به دظد لی رلن که 

 آوررن 
ّ

رر دظد گالننگان لذکار کلدۀ فدیش بسیط بارهح ووال

صل با ولم وشارۀ آن بعان به دظد لی آلن )فدهنگ فارلی 
ّ
ضداد لت

لعان(. )رهخنوح 1377: ذلل »فدیش«(

8.ب3.ب

ـن و بخـاون
ُ
وی َلـج کنـان تـا شـعد لـن وز َبـد ک

وز لـن رل و لـگااشح وز تـا تـن و روون )ص29(

شایسته بار شارح به لنابعی که به ب،ث رربارۀ دام تج پدروخته ودنح 

دام  ولن  ذلل  رر  رو  آروی لختلف  رراع لی کدردن و چکانۀ 

لی آورردن. ولتار صفا صارت ص،اح ولن دام رو »لخ« رونسته ودن 

)بدوی تفصال دک. صفاح 1392: 82(.

8.ب4.

آلــن لهــدگان  رشــن  للــکا 

ــان و خــســدوون آلــن ــاه رــشــن ش

خــدگاه وح  ُللَ،ــم  به ّرــای   
ّ
خــز

ــن آل بــالــتــان  ــاغ و  ــ ب ل 
َ
ــن ــ ــ َب

بــاز آلــن  لالــن  به ّرــای  ُلــارر 

)ص21( آلــن  ورغــاون  به ّرــای  َلــْی 

ِظ »هاء غاِد 
ّ
 تلف

ْ
به ّرای: وز ا،اظ عدوضی رر لاورری که وزن

 رر کاربدر کلداتی چان »ده« و »که« 
ً
للفاظ« رو وقتضا کننح لثس

و »له« و »خسته« و...ح به رای ولن کار که خسف قاعنۀ زبان 

لی کننن؛  ظ 
ّ
تلف ر 

ّ
لشن رو  بعنی  کلدۀ  حدف  وّواان  ولتح 

ظ شنه ولت. 
ّ
 را«ح »بّجا« تلف

ْ
وزولن روح رر ولنجا به رای »به

)ص38( 

ولتار شدیسا رر تعلاقات المعجم لی دایسنن:

بّجای: تشنلن نشادۀ وشباع لصّات کاتاه قبلی ولت: بی رایح 

باشن چنادکه شدس قیس   تشنلن 
ً
آدکه ووقعا ده  باغ؛  بنای 

پننوشته ولت. )شدس قیسح 1388: 597؛ بدوی تفصال لطلب دک. 

وفالی و رواادنح 1395: 16( 

ر« 
ّ
بی روه دبار که شارح به ولکان »وشباع« داز رر کنار »تلفظ لشن

رر ولنچنان لاورری وشاره لی کدر. دکتۀ قابل ذکِد رلگد آدکه رر 

ر 
ّ
بیت لامح بنا به قدوئت لشهار و به وقتضای وزنح تق داز لشن

ظ لی شار: تّقببهبّجویبا غوا بآتس.
ّ
تلف

8.ب5.

ووپسین دکته آدکه به عقانۀ دگاردنگان ولن لطارح رر ولنگاده 

لاری رلان  لی تاودن  عااداده  لقنله وی  داشتن   
ْ

ت،قاقات

رونشجالان و ولتارون ل،تدم باشن. ودتظار لی رفت رر ولن وثدح 

ف به بدرلی لهم تدلن لسائل زبادی و ویژگی های لبکی 
ّ
لاا

شعد  ددادۀ  کهن تدلن  شعدیح  قاواب  و  لعادی  رورهح  ولن 

فارلی و لباحثی وز ولن رلت بپدروزر )واا ولنکه رر لدفصل 

وزورت علام داالنه باشن(.
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«تیجهبگیری

گذشته وز آلازشی بارن کتاب پیشگامان شعر فارسی و داز 

وهدات لاضاع آنح بالن به ولن دکته تاّره روشت که ولن وثدح 

لبنای آشنالی رونشجالان با آثار دخستان شاعدون پارلی گای 

خاوهن بار و خطاهای لعنالیح اغای و لبکی رر شدح وشعار 

ولن رورهح ررک و ررلافت رونشجالان وز لتان وربِی رلگد وروور 

شعد فارلی رو داز لخنوش خاوهن لاخت. با تاّره به ولنکه 

کتاب های ررلی ودتشاروت لدت رزو پدلخاطب تدلن لتان 

ورردننی  به  وذعان  و  تأکان  ـ  با  ولت  رونشگاهی   ررلی 

وثد لت،دل شنه ولت    ـ  ولن  تنولن  رر  ف 
ّ
لؤا که   زحداتی 

ری که رر ولن لتن 
ّ
ف و ودتشاروت ل،تدم  بالن خطاهای لتعن

ّ
لؤا

روه لافته ولت رو بدطدف کنننح تا لتنی پادولته و شایسته رر 

وختاار داآلازونح رونشجالان و شیفتگان شعد پارلی قدور گادر.
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