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فقدفه

قدااجرن ،دیرسمددالون دوددکتمدیكرت اییمدجاللمدداد
ت
دودیكق

تدنهردهد
ت
شرراۀدپیشیندنشمیتۀدیكتممدگزااشدییماث،دبمدبن هدین

وددی گرهدهریدفرضالنۀدخودشرندااددادبراۀدکتربدپیش گامان 

یۀد
ت
یق  داد کهد هررندگونهد فمیودهدان .د ینتشمد فارسید شعر 

پیشدگریرندشعمدفراسمد)ص8(دنوشتهدام:د»نق دعرلررنۀداینداثمدود

کهد شودد برعثد ...یمدتوان د آن،د داد یطمحدش هد دی گرهدهرید

چرپدهریدبع یدآندبهدشیوهدایدبسریرندّمدعمضهدشود«،دودداد

عرلررنۀد نظمهرید ابمازد ود نق هرد هرۀد ازد پیشرپیشد هررندجرد

قد
ت
دنق داینددودیكق

ً
مدکمدهدام.دطبعر

ت
ینتق اندوداسترداندگمایمدتشک

گمایم،دازدنرونهدهریدخوبدنق دعرلررنهدوداخالقمددادنشمیترتد

یرست؛دازداینداودشریستۀدسپرسدیضرعفداست.داینکهدایند

قدگمایمددادبخشدنتیجهدگیمیدیقرلۀدسودین دخویشد
ت
دودیكق

فدپیش گامان 
ت
)ص61(دازدسمدلطفدبمدااجرن یدزحررتدیؤل

فمیودهدان ،د اذعرند ود تأکی د اثمد ایند ت ویند داد فارسید شعر 

بمخرستهدازدهریندشیوۀداخالقمدودینصفرنهداست.

قدگمایم،دپیشدازدایندکتربد
ت
گفتنمداستدکهداینددودیكق

دیگمیدااددادهریندزیینهدبردهرکرایداسترددااجرن ،ددکتمد

عبترسدعلمدوفریمدودبردعنواندپیش گامان نظم فارسی ینتشمد

کمدهدان .دایندکتربددادسرلد1395دودبع دازددکتربدپیش گامان 

شعر فارسی بن هدینتشمدش هداست.دینداگمدقبلدازدتألیفد

پیش گامان شعر فارسی یمددانستمدیرداحتررلدیمددادمدکهدایند

استرداندگمایمدیرداستردانمددیگم،دقص دنگراشدکتربمددادایند

دپیشدنهرددسرزیرند»سرت«داادبمایدتألیفد
ً
زیینهدداان ،دقطعر

ایند ازد فماوانمد دلیلدگمفترایدهرید بهد کتربدنرمدپذیمفتمدود

یهمدتندیمدزدمدودنگراشداینداثمداادبهدهرینداسترداندااجرن د

اداد ااد یطلبد د
ت
کهدحق داشتمد یقیند ود وایمدنهردمد دیگماند ود

خواهن دفمیود.

دپیش گامان شعر فارسی،دبردآثرایدازداینددست،دازد
ً
طبعر

جرلهدپیش گامان نظم فارسی تفروتدهریمددااد.دینددادکتربد

خودمدبمدآندنبودمدکهدازدهرۀدآنچهددیگماندپیشدّمدگفتهدان دود

نوشتهدان ،دپیمویدکنمدودح سدیمدزدمدکهدتفروتدهریمدکهدداد

پیش گامان شعر فارسی نسبتدبهدآثرادیشربهددی هدیمدشود،د

هدبخشمدازدآندهردیمدتوان د
ت
انتقرداتمدااددادپمدخواه دداشتدکهدالبت

د»نق دودبماسمد
ِ
داستدیردنرداستدبرش .دنوشتۀدنرق اندیكتمم

پیشدگریرندشعمدفراسم«ددادواقعدفهمستمداستدازدبخشمدازد

ایندتفروتدهردکهدییرندپیش گامان شعر فارسی ودکتربدآنرن،د

یعنمدپیش گامان نظم فارسی ودنیزدبمخمدآثراددیگمدوجودددااد.د

هد بنگمن ،دیتوجت تأیتلد بهددی ۀد اثمدااد دعزیزانمدکهدهمددود
ً
یقینر

تفروتدهریدخیلمدبیشدّمی،دازدلكرظدشیوۀدتألیفدوداستنرداتد

افحّمدگضااتنكش

عضودهیئتدعلرمددانشگرهدتهمان

ي یارافاران ناماگ شاپاا
ي یارافاراش ناماگ شي!
يا خشابهاپكاشقد
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ودترزگمددی گرهدهردو...خواهن دش دودخواهن دتوانستددادبراۀد

اینددوداثمدودآثرادیشربهدقضروتدکنن .د»نق دودبماسمدپیشدگریرند

شعمدفراسم«داادیمدتواندداوایدنویسن گرندآندپیمایونداازشدود

کتربد برد یقریسهد داد فارسی  شعر  پیش گامان  علرمد اعتبراد

خودشرن،دیعنمدپیش گامان نظم فارسی دانست.د

نرق اندیكتممددادیقرلۀدوزیندخویشدبهدنکتهدهردودخطرهرد

ودلغزشدهریمددادپیش گامان شعر فارسیدانگشتدنهردهدان .د

ددادهنگرمد
ً
بمخمدازدایندنکرتدخوشبخترنهدداستدان دودیقینر

هدقماادخواهن دگمفت.دآازودداشتمدکهد برزبینمدکتربدیواددتوجت

هرۀدآنچهداینداسترداندگمایمدوددیگمانددادنق دپیش گامان 

شعر فارسی نوشتهدان ،دداستدوددقیقدبوددودازدایندطمیق،دایند

بن ۀدهیچدی اندبمایدتکریلددانستهدهردودپیماستندکتربدخویشد

رد ایت یمدکمد؛د ایندخوشهدچینمد ازد بیشد آنرند دانشد ازدخمیند

فرنهددادیوااددزیردیدایندچنیندنیست. یتأست

بخشمددیگمدازدنکرتمدکهددادنق دنرق اندیكتممدآی هدنیز،د

العرتدیفی یداست،دبردآنچهددادپیش گامان 
ت
اگمچهدحرویداط

شعر فارسی آی ه،ددادتنرقضدنیستدودآندهردااداوایتدهردود

قمائتدهریددیگمیدازدیتندیمدتواندشرمددکهددادعمصۀدشعمدایمید

دشعمد
ً
دطبیعمداست؛دزیمادگزااهدهریدشعمی،دیخصوصر

ً
کریال

کهن،دودبهدویژهدیتونمدکهدگذااداوزگرادآندهرداادازددستداسدفهمد

دقمائتدپذیمّمدودقربلدتأویلدّمن .د
ً
یرددوادکمدهدبرش ،دیعروال

یرددادادایهدبردآوادندابیرتدیواددینرقشهدودبردذکمدشرراهدایدکهد

نرق اندیكتممددادکنرادابیرتدینظوادفمیودهدبودن ،دبخشدهریمدازد

دی گرهدهریدآنرنداادبهداختصرادبماسمدخواهیمدکمد.دح ودددود

هدکهدیسرواتد
ت
صفكهدازدپرسخدهریدیردبمایداعریتدسیرستدیجل

حجمدنق دودپرسخداستدنیزدحذفدش هداست.دایی واامدآنچهد

خواه دآی ،دپرسخمدگسترخرنهدخطربدبهداستردانمدکهدبردنق د

تدنهردهدان دودکرادآنرندجزدسپرسد
ت
عرلررنۀدخویشدبمدنویسن هدین

مدنشود.
ت
اادبمنرمدترب ،دتلق

شقدِاشقد

2.ا1.

ــم ــهدبرنــگدزی ــردهدودیــمدخــوادب ســرقمدگزیــندودب

عن لیب بــرغد ازد ود ــ د ــرل ن ســراد کشتد ــزد ک

دادذیلدایندبیت،دازدجرله،دنوشتهدان :د»دادشمحدبیتدبهدزیمافکن هد

اشراهدش هداست،دکهدصواتدیشهوادآندزیمافکن داست.«

تصوتادنرمدکنمدذکمدیکداصطالحدصكیح،دایتردغیمیشهواد

خطردودلغزشدنریی هدشود؛دضرنداینکهدزینامکندهااودزینامکندود

زینامکنددودزینامگنددهرهداصطالحرتدیشهوایددادیوسیقمد

کهندایمانمدهستن دوددزینامکندهددادیتوندیختلف،دازدجرلهدبیتد

)نظریم،د شیرین  و  خسرو  ازد شعر  پیش گامان  استنردد یوادد

ص613(دنیزدآی هداست:

اا خلــلد آند بــمدد یلــکد ّمکیــبد زد

ــزلداا ــندغـ ــمگــفــتدایـ ــ هدب ــن ــک ــماف بــهدزی

اینداشکرلداگمدلغزشدودخطردبرش ،دقبلدازدپیش گامان شعر 

فارسی،دبمدبزاگرنمدچوندنظریمدواادداست.

2.ا3.

ژالــه اللــهد بــمگد بــمد اللــهد یرقــوتدوااد

دایــر د دات غــــوتاصد حــوالــهد ــ ود بـ ــمدهد ــ ک

دادذیلدایندبیتدبمدپیش گامان شعر خمدهدگمفتهدان دکهدحوالها

است؛د گمفتهد دادن(د ااجرعد )=د آند ایموزید یعنرید بهد ااد کندرد

داحرلمدکه،دبهدخالفدنظمدنرق اندیكتمم،دحوالهاکندرددادیعنمد

»ااجرعددادن«دیکدیعنمدایموزیدنیستدوددادکهندّمیندیتوند

فراسمدبهدهریندیعنمدبسیرادبهدکرادافتهداست؛دازدبربدنرونهد

نرصمدخسمود)سفمنریه،دص154(:

حرلدبرزاادآندجردچنرندبوددکهدآندکسداادکهدچیزیدبودیدبهد

بریستمد همچهد ود بست ید خطد افد صمت ازد ود دادید افد صمت

افدحوالهدکمدی.د بخمی یدودبهریدآندبمدصمت

بهدنظمدیمداس دکهدیعنمدیواددنظمدنرق اندیكتمم،دیعنمد»تكویلد

دادن،دبرزگذاشتن«دبرداگجاعادادرادادتنرقضدنیست،دبلکهدایند

یعرنمدالزمدودیلزومدیکددیگمن دودبهدهمحرلدنرمدتواند»ااجرعد

دادن«داادیعنریمدخطردودایموزیدبمایدحوالهاکندرددانست.

2.ا4.ا

نیســت خبــمد کــشد آند واپســیند اوزد زد

نیست دگـــمد کـــراد ــشد ــ نـ ــ یـ اوانـ جـــزد

قی د ـددبرد ااد اوگشدپدرا )ص74(د صحاح الفرس  بهد استنردد برد یرد

دـدبمگمفتهدازداوگشد،دبهدیعنمد»بهردودزیبریم«دوددادایندجرد
ً
ظرهما

دبهدیعنمد»زیوادودزینتددنیر«ددانستهدایم،دودیعنمدکمدهدایم:د
ً
یجرزا
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»یعنمدکسمدکهدازداوزداسترخیزدبمدخبمداست،دجزدبهدزیوادود

زیبریمدایندجهرندسموکرایدن ااددودجزدب اندنرمدان یش «،دود

بمایدتقمیبدبیشدّمدیعنمداوگشدابهدایندبیتدفمدوسمد)شرهدنریه،د

ج5،دص341(دهمداستنرددکمدهدایم:

دوداوانــ دتــو یــندازدبهــمدایــندفــمت

تو پــیــونــ د ود ااید هــرــمد بــجــویــمد

دیعنریمدنزدیکدب اندداادد
ً
دآی هدودطبعر کهددادآنداوگشدددادکنرادفمت

)نیزدنک.دحسنددوست،دفمهنگدایشهدشنرختم،دج1،دص325(.دیعنرید

بیرندش ه،دتقرابدبسیرایددااددبردیضروندآیرتدیتع دیدازدقمآند

کمیمدکهدبمددنیرطلبمدکرفماندودغرفالندازداستخیزدتأکی دداان د

)ازدجرلهدانفرل:د67؛دیونس:د7؛دنكل:د197؛دنجم:د29دو...(.

قضرد ازد کهد فمهنگدهریمد استنردد بهد ر،د ایت یكتمم،د نرق اند

شره شرندهریندبیتدازدابوشکواداست،داوگشدپدرااادبهدیعنمد

یکمدودفمیبدودخ عهدگمفتهدان دودیعنمدکمدهدان :د»کسمدکهدازد

اوزداسترخیزدبمدخبمداست،دجزدفمیبددیگماندودیکمدودخ عهد

کمدن،دکراددیگمیدانجرمدنرمدده «.

ایندیعنم،دچنرندکهدگفتیمدهمدیستن دلغویدیكکرمدن ااددود

همدبهدوضوحدازدلكرظدینطقمدغلطداست؛دزیمادایندچنیندنیستد

کهدبمدخبماندازداسترخیزدیکدسمهدهمچهدیمدکنن دفمیبدودیکمد

ودخ عهدبرش !ددادییرندکرفماندودیلك اندهمدیرفتدیمدشون د

تأثیمد ود اخالقمد یكیطدهرید داد پمواشد اثمد بمد کهد کسرنمد

مدآدابد
ت
غیمیستقیمدازدآیوزهدهریددینمدیردپریبن یدبهداصولدکل

قمدهستن .
ت
یعرشمتدیردفطمتدانسرنمدافمادداییندودیتخل

نرق اندیكتممدبمایدبیرنداجكرندبمداشتدخودشرندازدبیتد

ایتردیگمددادیعنردود هددادهدان ؛د نیزدتوجت انتقردیدبیت«د بهد»براد

بمداشتدیردبرادانتقردیدازدخ انربروااندوجوددن ااد؟!

2.ا5.ا

گلدانــ ادبوســترنرندبشــکفیذه

بمبم ــرغد بـ گــلــبــنــرند ــرند ــهدس ب

یردباغابنبنااادبهداینددلیلدکهدبمبمیدهرددادیتوندفراسمدیظهمد

یعنمد زیبرد ود برطماوتد برغد قیرسد هریند بهد هستن ،د زیبریمد

کمدهدایم.دیمددانیمدکهدتعربیمیدچوند»سرقمدبمبمی«،د»جریۀد

بمبمی«،د»براۀدبمبمی«،د»یشکدبمبمی«،د»طیمدبمبمی«دو...دبهد

یعنمدنیکودودزیبردودینسوبدبهدبمبمیدهرددادیتوندفراسمدفماواند

آی هداست.دبهدعنواندیثرلدفمدوسمد)شرهدنریه،دج3،دص285(:

انگشــتمی ود تــرجد ازد ود یرقــوتد زد

ــمی ــمب ب ــۀد ــری ج ازد ود دیـــنـــراد زد

برد تنهرد بهدهیچدینبعمدود استنردد نرق اندیكتممدب وند رد ایت

ااجرعدبهدسخندیصكتحدبزاگوااددیوان دقیقی بنبناااددادباغا

دانستهدان .د برا«د داااید بهدبرا،د »بمبرا،د یعنمد داد بنبندصفتمد

حددیواندهمدهیچدیستن ید هداینکهددادسخندیصكت جرلبدتوجت

دادایندزیینهددی هدنرمدشوددودپی استدکهدیصكتحدشرداواند

نیزدبمداسرسدح سدسخندگفتهداست.د

عردبهدعنواندیکداحتررلدیمدتوان دپذیمفتهد
ت
بهدگررندیرداینداد

دودبرطلدکن .د
ت
برش ،دایتردنرمدتوان دسخندپیش گامان شعر ااداد

نرق اندیكتممددادیوااددیتع دی،دبردطمحداحتررلددیگمیدکه،دچهد

اصمااد یرد دی گرهد پن اشتند غلطد بمد پذیمفتهدهمدهست،د بسرد

وازی هدان ؛دداحرلمدکهدوجودداحتررالتدودقمائتدهریدیختلفد

ازدیکدبیتدیردیکدیتندادبمدایمیدیتعرافداستدودنرمدتواندبرد

طمحدیکداحتررلدودیعنْمداحتررلدودیعنریدیعقولددیگمیداادادد

کمد؛دچمادکهدبهدقولدیعموفداثبرتدشمءدنفمدیرع اهدنرمدکن .

جرلبدایندجرستدکهدنرق اندیكتممدرلابُناراباغدااد»داختمد

ددادندییوهدیردگلداسی هدبرش «دیعنمدفمیودهدان ؛دداحرلمد
ت
کهدبهدح 

د
ت
کهد»گلدبُن«دبوتۀدگلداست،دنهدداخت؛دآندهمدداختمدکهدبهدح 

ییوهددادندو...اسی هدبرش !

فرندپیش گامان نظم فارسی 
ت
دنرق اندیكتممدودیؤل

ً
آنچهدظرهما

تدداداطمافدتشبیهداست.دشرعمدگلد
ت
هدن اشتهدان ،ددق ب اندتوجت

بوسترنمداادبهدبوتهدهریدلطیفدودزیبریدبرغدبمبمدتشبیهدکمدهداست.د

دوجهدشبهدزیبریمدگلدهرست،دنهدبمبرایدوددااایدبرادبودند
ً
طبعر

آندهر؛دچمادکهدداختدهردبع دازدگلددادندبهدبرادیمدنشینن ،دنهدداد

هنگرمدگلددادن.دبیتدبع یدایندسمودهدنیزدهریندنکتهداادتأکی د

یمدکن دکهدینظوادازدباغابنبنابرغمدازدزیبراویرنداستدکهدگلدهرد

بهدآندهردیرنن دش هدان :

تودگویمدهمدیکمدحوایدبهشتمدست

یجرم د
ْ
یرقوت ازد یکد همد دستد بهد

2.ا8.ا

جهــ دودجــ دیعقــوبدبریــذدهرــم

ایرس ــذد آی ــهدداد ب هد
ت
ــ  ج زد کهد ترد
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یردبهداستنرددینربعدترایخمدودجغمافیریمدودادبمدیتع دیدیثلد

وفیات االعیان،دجوامع الحکایات،دمسالک و ممالک،دشهرهای 

ددادکتربدبهدآندهرداشراهد
ً
گم شده ودینربعددیگمیدکهداختصراا

نش ه،داپاسااادنرمدشهمیددادکمیرنددانستهدایمدکهدیعقوبدلیثد

سدجنگی دوداودااددادفتكمدنرریرندداهمد
ت
دادآندبردطوقدبندیغل

شکست.دایندنکتهدازدتكقیقرتدترزهدایداستدکهددادپیش گامان 

شعر فارسی آی هداست.د

حدتاریخ سیستان کهدداد نرق اندیكتممدبهداستنرددسخندیصكت

د
ً
حرشیۀدکتربدسرلدهردپیشدازدایندیمقومدفمیودهدبودن :د»دظرهما

یماددایرسدبندعب هللادیهتمدعمبداستدکهدیعقوبدودعرمودااد

خ یتدکمدهدبوددودازدطرهمدکنراهدگمفت«،دسخندیرداادغلطد

قی د برد بهراد یمحومد خودد کهد استد حرلمد داد ایند شرمدهدان ؛د

مدی دخودشرندااددادایندسخنداعالمدکمدهدان .دایندااد «ّد
ً
»ظرهما

کهدچگونهدیمدتوانددی گرهمداا،دبردوجوددیستن دبودندبهدینربعد

«د
ً
یتع ددترایخمدودجغمافیریم،دبرداستنرددبهدقولمدکهدبردقی د»ظرهما

بیرندش هدبرطلدشرمد،دازدنرق اندیكتممدبری دسؤالدکمد!

دیندهمدسخندیمحومدبهرادااددادحرشیۀدتاریخ سیستان 
ً
طبعر

ردآنچهددبرعثدش دبهدپرسخددیگمیدبین یشم،دعالوهد دی هدبودم،دایت

بمدیستن اتدیردش ه،دپمسشدهریدیتع دیدبوددکهدیمدتوانستد

ذهنددانشجوداادداگیمدکن ؛دازدایندقبیلدکهدایندجنربدایرسدبند

رایدکهددادآندشمایطد
ت
هدچهدیمدکمدهدودطرهمدصف

ت
عب هللاددادج 

هدچهد
ت
مدداددفرعدازدخودشدنرتواندبودهدبهدایرسدودج 

ت
یتزلزلدحت

کرادداشتهدودایرسدبندعب هللادکهدازداوزگرادیعقوبدترددوااند

رایدهردهرکرایدداشتهدود
ت
طرهم،دیعنمدبیشدازد50دسرلدبردصف

الب ددادآنداوزگرادکمدّمدازد70دسرلدنرمدتوانستهدداشتهدبرش ،د

رایدیمدتوانستهدایجرددکن دو...؟
ت
چهدخطمیداادبمایددولتدصف

ب انیم،د کمیرند داد شهمید ااد ایرسد چنرندکهد پمسی هدان :د

هدبهددادآی «؟ددیردپرسخد
ت
چگونهدیرکنداستدکهدایندشهمدازد»ج 

)ص181(ددادهدود فارسی  پیش گامان شعر  ایندپمسشداادداد

داینداستدکهداگمدتالشدودهرتتد
ً
نوشتهدایم:د»یعنمدبیتدظرهما

هداادنیزدیثلدشهمدایرسدفتحد
ت
یعقوبدلیثدبرش ،دیمدتواندج 

کمد«.ددادایندجردیمدتواندایندتوضیحداادنیزدافزوددکهدبهادگاآوگدرد

بهدیعنمد»پ ی دآوادندودآشکرادکمدن«ددادیتوندآی هداست؛دازد

)دیوان،د اصفهرنمد جررلد ود )دیوان،دص272(د قطماند یثرلد بربد

ص171(دسمودهدان :

چنیــندگمدندکشــمدگــمدوندبــموندنــراددبهدصــ ددواان

تواان ازد نهد ایــمان،د ازد نهد ترزی،د ازد نهد ود اومد ازد نهد

هرــمدتــردبــموندآاددایــندزادیهــمه

چنبم سبزد ــند ای جیبد ازد سپی هددمد

ه«دیمدتوان دبهدیعنمد
ت
دادایندجردهمد»بموندآوادندایرسدازدج 

هدبهد
ت
هدبرش ،دیعنمدتب یلدکمدندج 

ت
پ ی دآوادندایرسدازدج 

شهمیدفتحدش هدیثلدایرس.د

3.ا1.

بــهدلتــرمدآیــذدزنبیــلدودلتــمدخــواددپلنــگ

نرم
ُ
ک گشتد هبرد ود زنبیلد لشکمد ش د لتمهد

یردبهداستنرددینربعدترایخمدودیتونمدیثلدتاریخ نامۀ طبری )ج3،د

ص549(دودمجمل التواریخ و القصصد)ص422(دکهدگتبیلااادلقبد

پردشرهرندهن دودسن ددانستهدان دوداغراض الّسیاسه   ی ظهیمید

سرمقن ید)ص348د-345(دایندکلرهداادتصكیفدگتبیلاشرمدهددود

دادهررندجردهمدآوادهدایمدکهدضبطدیخترادتاریخ سیستاندزنبیلد

استدودددیگماندهمدبهدپیمویدازدیمحومدبهرادهریندضبطدااد

ردنرق اندیكتممدبهداستنرددیبرحثدنسخهدشنرسمدیمحومد آوادهدان .دایت

بهرا،دوداینکهدضبطدیتند)=دزنبیل(دااداصلدیمددانستهدان ،دودیستن د

هددادذیلد»زنتبیل«د
ت
بهدآنچهددادلغت نامه دادذیلد»زنبیل«دآی هد)کهدالبت

همدبهدخطریددادضبطدواژگرندفمیودهدان .
ت
استدودنهد»زنبیل«(1دیرداادیت

واقعیتتدآنداستدکهداینداسمددادینربعدترایخمدبهداشکرلد

یختلفمدیثلدگتبیلاودزشبیلدودزشتبیلدضبطدش هدوددادنسخهدهرید

تاریخ سیستان همدضبطدآندیکدسرندنیست؛دایتردضبطدغرلبد

کتبدترایخم،دچنرندکهدیمحومدبهرادهمددادحواشمدصفكرتد91د

ود105دتاریخ سیستان فمیودهدان دگتبیلداستدکهدلقبدپردشرهرند

جدبودهداست؛دایتردیصكتحدبماسرسدقمایند
ت
کربلدودسجسترندوداخ

نسخهدشنرسمدزشبیلداادکهدبهدعقی ۀدایشرندبمگمفتهدازد»زن هدپیل«د

استداجكرنددادهدان .د

کرایدکهدیرددادپیش گامان شعر فارسی انجرمددادهدایمدایند

بودهدکهدب وندتغییمددادضبطدتاریخ سیستان دادحرشیهدضبطد

دانستهدایم؛د اصیلد استد گتبیلا کهد ااد ترایخمد کتبد غرلبد

بنربمایندوقتمدتغییمیددادضبطدینبعددادهدنش ه،دچگونهدیرکند

1.دایندخطرددادیماحلدآیردهدسرزیدیقرلۀد»نق دودبماسمدپیشدگریرندشعمدفراسم«دبماید
چرپدایجرددش هدودداداصلدنوشتۀدنرق ان،د»زنتبیل«دبودهداست.درزاگشافیناث
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استددچرادخطریددادضبطدواژگرندشعمدش هدبرشیم؟!دیگمد

واژگرن«د دادضبطد د»خطرید ازد نرق اندیكتممد ینظواد اینکهد

پیمویدنکمدندبمدچوندودچمادازداجتهرددیمحومداسترددبهرادداد

دغرلبدیتوندترایخمدبرش . بمابمدنصت

یر،ددادهریندبیت،دبمایداسی ندبهدضبطدبریعنمدّم،دبهدجرید

يلنگاضبطددیگمدتاریخ سیستان یعنمدبلنکا)=دبهدلنک=دبهدلنگ(د

اادپذیمفتهدایمدودلنگااادنیزدبهداستنرددینربعدلغویدودبیتمدازدشاه نامه 

مدودفراسمدعرییرنۀد
ت
بهدیعنمد»پر«ددانستهدایمد)لنگددادلهجهدهریدیكل

ایموزدهنوزدبهدهریندیعنمدبهدکرادیمداود(دودبیتداادایندگونهدیعنمد

کمدهدایم:د»اتبیلدبهدنبمددآی هدبوددکهدگمزیدبهدپریشدخواددودازد

پریدداآی دودلشکمداودیتالشمدش دودکنرمدودآشیرنۀداودبهدبردد

افت«.دنرق اندیكتممدبمدقمائتدیرداشکرلدگمفتهدان دکهد»داد

تاریخ سیستان بلنگدضبطدش هداستدنهدبهدلنک«دکهدتصوتاد

یمدکنمدبیشدّمدیؤیت ددی گرهدیرستدتردنق یدبمدآن؛دچمادکهدق یرد

بمداسرسداسمدالخطدبهالنگااادبلنگدیمدنوشتهدان .

نامداستدکهد
ُ
اشکرلددیگمدنرق اندیكتممدااجعدبهدکلرۀدک

تصوتادکمدهدان دتنهردبردکلررتمدیثلديلنگاینرسبتددااددودالب دفقطد

بمدآشیرندپلنگدودشیمداطالقدیمدشود؛دداحرلمدکهدایندواژه،دبمد

اسرسدشواه دیتع ددودفمهنگدهریدلغتدبهدیعنمد»آاامدگرهدود

آشیرنۀدآدیمدودسریمدحیوانرتدچمن هدودپمن هدوددددوددامدودسبرعد

ودبهریمدبرش «د)بمهرندقرطع،دذیلدواژه(.دیمحومدبهرادهمددادحرشیۀد

صفكۀد210دتاریخ سیستان هریندیعنمداادذکمدفمیودهدان .

فرندیكتممد
ت
دیردنیزدیثلدیؤل

ً
نکتۀددیگمدایندجرستدکهدفمضر

پیش گامان نظم فارسی »پلنگدااداستعراهدازدزنبیل«دیمددانستیمد

ودیمدگفتیم:د»دادایندگونهدیوااددویژگمدهریدینفمدپلنگ،دنظیمد

دنظمداست«،دکهدالكقدتوجیهمداستددوادازد
ت
دان هدخویمدی 

دنرمدشخصد
ً
ذهن؛دبردایندپمسشدچهدیمدکنیمدکهدوقتمدصماحتر

یواددنظمد)اتبیلدیردزنبیل(ددادبیتدآی ه،دچهدنیرزیدبهدآوادنداستعراۀد

يلنگ،دبالفرصلهدپسدازدآن،دبمایداودوجوددداشتهداست؟!

4.ا1.

دیذگرنــم ابــمد فموبرایــذد

صنوبم کشدبرالد خواشی د آند بمد

شدخمام«دبهدیعنمدکسمدکهدبرالد
َ
ب،دیثلد»ک

ت
یاباالداادصفتدیمک

َ
یردک

ودقریتمدکشدودنغزدودنیکوددااددخوان هدایم.دنرق اندیكتممدایندتعبیمد

ااد»ِکشدبرالدصنوبم«دخوان هدودیعنمدکمدهدان :د»بمدآندخواشی دکهد

دودقریت[دصنوبمداست«دودبمدخوانشدیردنکتهدگمفتهدان د
ت
اوداادبرالد]ق 

کهدآیردبردایندخوانشدسرختددستوایدیصماعددومدآشفتهدنخواه د

دیمدپمسیم:دآیردحذفدبمدقمینۀد»است«دداد
ً
ش ؟دیردنیزدیتقربال

دفصرحتدبیتدنیست؟!
ت
خوانشداینداسترداندعزیزدیخل

5.االف.ا1.

ــس ــمادپ ــ دچ ــمدآی ــهداب ــمددیوان اگ

برد؟ زاد جرمد صبوحمد عمضهد کن د

یرددادذیلدایندبیتدبرداستنرددبهدشره یددیوانهداادیستدیعنمد

دنظمدشرعمد
ت
کمدهدایمدودنهدیجنون،دودسپسدبهدخالفدآی یدکهدی 

بودهداشراهدکمدهدایمدودنوشتهدایم:د»اگمدابمدیستدودنرهشیراداستد

ودچونددیوانگرندیمدخن ددودیمدگمی ،دچمادبرددداددستدجرمد

دوقتمدابمدیستد
ً
صبوحمددااددودآنداادعمضهدیمدکن ؟«.دطبعر

استدجرمدداددستداودبری دبرش دنهدبرد!

نرق اندیكتممدایندیعنمداادیخرلفدبردسنندادبمددانستهدود

عردکمدهدان دکهد»ق یردعقی هدداشتهدان دکهدفمدددیوانهدنیرزیدبهدیمد
ت
اد

ن ااد،دچمادکهدخوددپیوستهدیستداست«،دودبمایدیستن دسرختند

سخندخوددنیزدبیتمدازدنرصمخسموداادبهدگواهدگمفتهددودبیتدااد

ایندگونهدیعنمدفمیودهدان :

ابمیدکهدخودددیوانهداستددیگمدنیرزیدبهدیمدودیستمدن ااد،د

یند)=خواشی دیردگلدهر(دبهداود پسدچمادبرددهمدبری اددجرمدزات

یمدده ؟!

تدادبمددادهمدزیینهداید
ت
عریدوجوددیکدسن

ت
گررندیمدکنمدبمایداد

یدودیتواّمدوجودددااددودبردوجوددشخصیتتدهریمد
ت
نیرزدبهدشواه دج 

یثلددیوانۀدالیدخواادکهدحکریرتدآندهرددادیتوندآی ه،دبمدنیرزید

دیوانگرندازدیمدنیرزدبهددالیلدبیشدّمدودقطعمدّمیددااد.دهررند

جنربدنرصمخسمودکهدبهدشعمشددادایندزیینهداستنرددش هدداد

بخشمددیگمدازددیواندخودد)ص25(دفمیودهداست:

گمنــهددیوانــهدش هدســتمدچــوندســمدهشــیرادخویــش

کنـم؟ هپیـوند ازد پـمد طبلـمد یـمد گنـ د بخـراد ازد

اودبهدنظمدیمداس دکهدهرۀدیمدخوااگرندااددیوانهدیمددان د)هررن،د

ص335(:

ــ  ــتدبگوی ــمدِچ ــوااهده ــوددیوانهدیمدخ چ

ــ ااش نــهدبــمدبــ دنــهدبــمدنیکدبــروادی
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د
ً
عالوهدبمدایندهر،دهررندگونهدکهدگفتیم،ددیوانهددادایندجرداسرسر

عرد
ت
تدادبمدیوادداد

ت
بهدیعنمدیجنوندنیستدتردنوبتدبهدچنیندسن

دادیواددبمدنیرزیدیجرنیندازدبردهدبمس .دضرنداینکهدبمداسرسد

تفسیمدنگران گرندپیش گامان نظم فارسی تکلیفدایندنکتهد

یندخواشی د یعلومدنیستدکهدیقصوددازدعمضهدکمدندجرمدزات

ایند یربهدازایدخراجمد ود ابمدچیستد بهد بردد طد توست یردگلدهرد

هد تصویمداادچگونهدیمدتواندبمایددانشجویرندتوضیحدداد؛دتوجت

تدهریدادبمدپیشدکش!
ت
بهدسن

5.االف.ا2.

اوی ب یــذید چینیــرند یلِــکد اگــمد ااد تــود

ــ ی ــن ــماک ــمپ ــرادب ــنـ نــرــرزدبــــمدیدوددیـ

ودگــمدتــوداادیلِــکدهنــ واندب یــذیدیــوی

بمکن ی بــتدخــرنــهدهــرشد ود ــمدید کـ ســجــودد

آند زیبراویرند ود »دادگذشتهدبتدچینمد نوشتهدایم:د کهد یرد بمد

سمزییندیظهمدزیبریمدبهدشررادیمدآی هدان .دگیسویدهن واند

خمدهد بوده...«د ضمبدالرثلد بودند مد
ت
یعط ود زیبریمد داد نیزد

گمفتهدان دکهدددادااتبرطدبردیوی،دیردکمددازدهن واندبهدسببد

»سیرهمدانگدیمدیرندایندسمزیین«دبودهداستد»نهدزیبریمدود

مدبودن«دگیسویدهن وان.
ت
یعط

ایدکرشدتوضیحدیمددادن دکهدبردایندتفسیمدپردشرهدهن واند

چمادبری دبرددی ندیویدیعشوقدبهدسج هدبیفت دودبتدخرنهدهریشد

اینکهدهن یدهردسیرهدهستن ددلیلد آیردصمفد اادویماندکن ؟!د

کرفمدبمایداینداق امداادبهددستدیمدده ؟!دب یهمداستدکهد

پردشرهد وقتمد کهد استد ایند شرعمد ینظواد نیست.د ایندچنیند

مّمیندگیسواندازدآندیمدمدسمزییند
ت
هن واندکهدزیبرّمیندودیعط

مدتوداادببین ،دفمیفتۀدیویدتودکهدسمآی د
ت
اوست،دزلفدزیبردودیعط

یویدهرۀدزیبراویرندسمزیینداوستدخواه دش دوددادبمابمدتود

هدبهدهریند بهدسج هدخواه دافترد.دحرفظد)دیوان،دص280(دبردتوجت

ویژگمد)عطمدودزیبریم(دگیسواندهن ودایندگونهدسمودهداست:

یفــموشدعطــمدعقــلدبــهدهنــ ویدزلــفدیــر

نیمدجو ــهد ب یشکیند ــۀد ــرف ن هـــزااد ــرد ــآندج ک

5.اب.ا1.ا

کوهســرادســیره بــهد بمآیــ د ســپی بمفد

بوسترندآاای سمود آند ش د ــهد داون چوند ود

ودآندکجــردبگواایــ دنرگــواادش هدســت

ــزای زودگ گشتد نگزایستد کجرد آند ود

یردیفهومدبیتداادایندگونهدتوضیحددادهدایم:د»آندسمودکهدیریۀد

آاایشدبوسترندبود،دبهدواسطۀدسنگینمدبمفمدکهدبمدآندنشست،د

جرندخمدگشت«.دنرق اندیكتممد»ایندیعنردااد
ت
شبیهدکررندحال

نرصوابدودازدخواستهدودینظوادشرعمدبهددوا«ددانستهددودنوشتهدان :د

دادایندابیرتدکهدوصفدپیمیدشرعمداست،دسپی بمفداستعراهد

ازدیوهریدسپی ،دکوهسرادسیرهداستعراهدازدسمدشرعمدداددوااند

جوانمد)کهدیوهریدسیرهدداشته(،دودسمودبوسترندآاایداستعراهدازد

قریتدبلن دودااستدشرعمدداددوااندجوانمداست.دداونهدنیزدبهد

خری گمدقریتدشرعمدداددوااندپیمیداشراهددااد...

فرندیكتممدپیشدگریرندنظمدفراسمدود
ت
بهدنظمدیمداس دکهدیؤل

لدایندگونهد
ت
نرق اندیكتممدیردبمداسرسدیکدپیشدداوایدغیمدی ل

بهدتوضیحداستعراهدهریمدکهددادبیتدوجوددن ااددپمداختهدان !د

دازدکجریداینددودبیتددانستهدیمدشوددکهدایندابیرتد
ً
اسرسر

وصفدپیمیدشرعمن ؟دیگمدهمجردکهدسخندازدبمفدسپی دش د

برش ؟ددادکجریدشعمد ازدیویدسپی د استعراهد بری د د
ً
ضمواتر

دوااند داد ااد ادبمدشرعمیدسمپمیویشد تدهرید
ت
ودسن فراسمد

دذوقدچنیند
ً
جوانمدبهدکوهدسرادسیرهدیرنن دکمدهداست؟دآیرداسرسر

استعراهدایداادیمدپسن د؟!د

بهدنظمدیمداس دکهداینددوبیت،دهررندگونهدکهدیردتوضیحد

دادهدایم،دتوصیفدیکداوزدبمفمددادآغرزدزیسترنداستدکهدبمفد

سنگیندبمدسمودبلن دبرغدنشستهدودآنداادخری هدسرختهداستدود

تمدقبلدگوااادودبمدزیرند
ت
شرعمداحسرسدیمدکن دکراهریمدکهدتردی 

بود،دازدقبیلدحضواددادبرغدودگمدشددادآندازدایندپسدنرگواادود

آسیبداسرنداست.دیکمدازدچیزهریمدکهدبری ددادکالسدداسدبهد

دانشجویرندآیوخت،دبهمهدبمدندازدذوقدسلیمددادفهمداستعراهدهرد

فرنهدآیوزشدهریداایجدداد ودتشبیهرتدودیفرهیمداستدکهدیتأست

کالسدهریدادبیترتدگرهدخالفدآنداادبهددانشجویرندالقردیمدکن .

5.اب.ا3.

ــرب ــنرندهریدآفت ــرهدس ــمدی ــهدچت ــ دب داش

کشی  سپمد ــ اد ان سمد یــرهد ــممد ِج واچن د

یردسمددادسپمدکشی ندِجممدیرهداادپنهرندش ندیرهددادزیمدسپمد

آسررنددانستهدایمدودتوضیحددادهدایمدکهدتصویمدشعمدیمبوطدبهد



135

دربارۀ 
نوشته های 

پیشین

يپ
ش

 
اگ

ام
 ن

راش
فا

را
یا

اي 
اپا

ش
 

اگ
ام

 ن
ن

را
فا

را
یا

ي 
ا

م
مح
ردّ
ض
 ا

ت كر
ی

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

شبدهریمدداداواخمدیرهدقرمیداستدکهدیرهدتردصبحددادآسررند

دی هدیمدشوددودبردطلوعدصبحددادزیمدتربشدشعرعدهریدآفتربد

پنهرندیمدشود.د

نرق اندیكتمم،دبمدآنکهددلیلمدبمایداددکمدندایندیعنمدبیرند

ـددودشری دوجهدبمّمددـداینداستد کنن ،دفمیودهدان :د»وجهددیگمد

کهدسپمدااداستعراهدازدقمصدکریلدیرهدیردهرلۀدآندب انیم،دنهد

آسررن«،دودبمایدتقویتددی گرهدخودشرندبهدبیتمدازدانواید

استشهرددفمیودهدان دکهدبیرندوضعیتتدیرهددادشبداست،دنهد

هنگرمدصبح:د»...دهمدشبدازدهرلهدیهدسپمددااد«دودنرمدتوان د

شره دیثرلدیرنكندفیهدواقعدشود؛دسپسدیصماعددومداادایندگونهد

یعنمدفمیودهدان :د»گمچهدیرهددادپشتدقمصدسپمیرنن دخودد

پنرهدگمفتهدبود«.

ایتردایندتفسیمدنرمدتوان دداستدبرش ،دچهداس دبهداینکهد

وجهدبمّمدبرش ؛دچمادکهدیرهدکریلددادهنگرمدصبحدودبردطلوعد

خواشی دغموبدیمدکن دوددادزیمددایمۀدافقدنهرندیمدشود؛دنهد

اینکهددادزیمدشعرعدهریدآفتربدپنهرندشود.دچنرندکهدیمددانیم،د

لدحوالمدظهمدازدافقدشمقمدطلوعدیمدکن دودترد یرهددادّمبیعداوت

نیرهدشبددادآسررندقمااددااد،دایتردیرهدب ا،دهمدزیرندبردغموبد

خواشی ،دطلوعدوددادهنگرمدطلوعدخواشی ،ددادافقدغمبمد

غموبدیمدکن .دیرهدوقتمدکهددادحرلتدّمبیعددومداست،دداد

حوالمدنیرهدشبدطلوعدیمدکن دودپسدازدطلوعدخواشی دنیزد

هرچنرندبرالیدافقدقمااددااد.دایندچمخهدتردزیرنمدکهدیرهدبهد

ادایهد یمدشودد نزدیکد یرهرنهداشد قرمید تقویمد آخمد اوزهرید

دااد.دینوچهمید)دیوان،دص65(دوضعیتتدیرهدودخواشی داادداد

مازودیرنن دکمدهدداستد ۀّد
ت
حرلتدیقربلهددادهنگرمدغموبدبهددودکف

کهدبردفموافتندیکمددادافقدغمبمددیگمیدازدافقدشمقمدبمیمدآی :

ــب ــتدودایش ــکداس ــرمدنزدی ــرزدش نر

یقربل بینمد ااد ــ د خــواشــی ود ــهد ی

بــرال قصــ د داادد یــرهد ولیکــند

ــل ــوهدبــربِ ــربدازدکـ ــت ــ دآف ــمودش فـ

یندّــمازو زات د
ٔ
ــه

ت
کف دود چنــرند

یریل هد
ت
کف زآند ــودد ش هد

ت
کف ــند ای کــهد

یکداشکرلدینطقمددیگمدکهدبمدتفسیمداینداسترداندیكتممدواادد

استداینداستدکهدیگمدسپمدودقمصدیرهدچیزیدجزدِجممدیرهد

است؟دچگونهدیمدتواندتصوتادکمددکهدیرهددادزیمدقمصدخودشد

کهدبهدسپمدتشبیهدش هدپنرهدبگیمد؟!دآیردشیئمدیردکسمدیمدتوان دداد

پشتدخودشدیخفمدشود؟!دایندسخندیکدتنرقضدوددواد

ینطقمدآشکراداست.دپنرهدگمفتندیرهددادپسدهرلۀدخودشدنیزد

فرق دیعنمدینطقمداست؛دچمادکهدهرلهددادبمخمدشبدهردبهددلیلد

بمخمدپ ی هدهریدجوتیددادپیمایوندیرهدتشکیلدیمدشود،دنهدداد

صبحدکهدیوضوعدتصویمدایندبیتداست.

مداگمدایندتفسیمدداستدهمدبود،دنرق اند
ت
نکتۀددیگمداینکه،دحت

یكتممدبهدّمدبوددایندیواددودنکرتددیگمدازداینددستدااددادبخشد

یالحظرتداستكسرنمدیمدآوادن دودآندااددادسیرهۀدخطرهرید

کتربدین اجدنرمدفمیودن .

5.اب.ا4.

انــگ آوادد ّمســمد خوشدبــوید گلد

برد ــمدهدداد ــ پ صبحد ــرزد ــرت غ ایــند ازد

ازد بهدفضریدبیتدودشره یدکهد هد بردتوجت یردانگدآوادنداا،د

شرهدنریهدآوادهدایم:

جنــگ زد ســمد برزگمدانــ شد یگــمد

انگ ــمآوادد ــ ب یشعبِ د ــوند چ هرمد

بهدیعنمدآشکرادش ندانگدودکنریهدازدفمیبدوداسوایمدگمفتهدایم.د

شرعمدنگماندآنداستدکهدبرددغرترزدودپمدهددِادصبحدپمدۀدگلداادب ادد

هدبرددهریشهدآندااد
ت
ودانگدوداازدآنداادآشکرادسرزد؛دکرایدکهدالبت

دگلدانجرمدیمدده .
ت
دادحق

نرق اندیكتممدبرداستنرددبهدفمهنگدهریدلغت،دیثلدبرهان قاطع 

دادذیلدی خلد»انگدآوادن«دایندتعبیمداادکنریهدازدخجلدش ند

هدانگدآوادندبهدیعنمدخجلدش ندهمددادیتوند
ت
دانستهدان .دالبت

ددادجرهریمددایرفتدیمدشوددکهد
ً
آی هداست،دایتردایندیعنمدغرلبر

بردتعربیمیدیثلدانگدآوادندازدشممدودانگدآوادندازداشکدود

انگدآوادندازدغیمتدودانگدآوادندازدجررلد)یثلدشره یدکهد

نرق اندگمایمدبهدنقلدازدآنن ااجدذکمدکمدهدان (دو...دیواجهدبرشیم.دایند

تعبیمددادفضریمدنزدیکدبهدایندتعبیماتدودهنگریمدکهدبردحمفد

دبهدیعنمد
ً
اضرفۀدازدبهدکرادیمداود،دعالوهدبمدخجلدش ن،داحیرنر

خشرگیندش ندهمدیمدآی د)نک.دیجرعدالفمس،دج2،دص631(دایتردداد

یواادددیگم،دبهداستنبرطدحقیمدودبهدویژهددادیتوندکهندّم،دبهدیعنمد

انگدپذیمفتندودآشکرادش ندانگدوددادیواادیدازدقبیلدبیتد
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فمدوسم،دبهدیعنمدانگدودنیمنگدزدندودفمیبدبهدکرادیمداود؛د

دخجلدش ندود
ً
یثالددادایندبیتدسنریمد)دیوان،دص1131(دقطعر

ایثرلدآندیواددنظمدنیست:

گفتــمدیســتمدبــمودســمدجنــگدآواد

آواد انــگد ود جریهد ب ای د گلد چــوند

5.اب.ا5.

بــهداویدنیکــودتکیــهدیکــندکهدتــردیکدچن 

زحل نجمد کنن د پنهرند انــ اد سنبلد بهد

یرددادتفسیمدترزهدایدکهدازدایندبیتدبهددستددادهدایم،دبهدکرکد

بادر چگونگمدکرستهد
ّ
العرتمدازدنزهت نامۀ عالیی ودنوادرالت

ت
اط

ش ندازداوشنریمدزحلد)دق یردزحلدااد»نجمدثرقب«دیمدخوان ن ،دزیماد

نوادآندپسدازدگذشتندازدهفتدفلکدبهدیردیمداس (دبردواودداینداختمد

بهدبمجدسنبله،دزوالدنوادودجلوهدودزیبریمدزودگذادیعشوقدااد

ردنرق اندیكتممدکهدایندشمحداادنپسن ی هدان .د توضیحددادهدایم،دایت

اینداسترداندسنبلداا،دنهدبمجدسنبله،دکهداستعراهدازدیویدنواستهد

بمداخسرادودزحلداادکهدب ونددانظمدگمفتنداابطۀدآندبردبمجد

سنبله،دستراهدایداستدتیمهدودنكسدکهدهمگزدیشبتهدبهداخسراد

زیبردقماادنرمدگیمد،داستعراهدازداخسرادزیبرددانستهدان دودبیتد

اادایندگونهدیعنمدفمیودهدان :

بهداویدزیبریدخوددتکیهدیکن؛دچمادکهدبهدزودیدیویداخسراد

زایلد زیبریمداتد )بهدزودید تودهرۀدچهمهداتداادخواه دپوشرن د

خواه دش (.

ودسپسدذهندخوانن هداادبهدایندنکتهدهمدیعطوفدفمیودهدان دکهد

مد
ت
یذک یعشوقمد سمودهد ایند داد کعبد بنتد اابعهد »یخرطبد

است«دودیندنرمددانمدپسدازدهزاادسرلدکجردایندنکتهداادکشفد

فمیودهدان دکهدیمحویهداابعهدبنتدکعبدهمدیثلدیمداندشره برزد

ود یمدآی هد خوششد بمدایشد ود ایمدد صواتدهرید ازد ق یمد

اویی ندیكرسندبمدچهمۀدیمدانداادیریۀدزشتمدآنرندیمدپن اشتهد

مداازدودایزدایند
ت
است؟!داگمداینداسترداندگمایمددادیقرلۀدیستقل

دبفمیرین دبسیرادیفی دخواه دبود.
ً
نکتهداادیست ال

5.اج.ا1.

اخ دود چــمغد همدانــگد خد فــمت کلنــگد آیــ د

سمیر بمکشی هد صــفد خد
ُّ
خل سپرهد هــمدچــوند

هدبهداینکهدفضریدقصی هدتوصیفدبهرادودسمسبزید یردبردتوجت

برغدوددشتدودشکوفریمدگلدهردو...داست،دنوشتهدایمدکهد»صفد

دود ود ن ااد«د یعنمداوشنمد فعلمد بهدشکلد بمکشی هدسمیر:د

احتررلداادبمایدتوجیهدبیتدیطمحدکمدهدایم.دنرق اندیكتممدبرد

اصماادبمدضبطدفعلمدبمآندان دکهد»نیرزیدبهدتصكیحدقیرسمد

صمددااد:د
ت
نیستدودیصماعددومدطبقدضبطدیتندیعنریدیشخ

خدصفدکشی هداست...«د
ت
سمیردبهدقص دافتندهررنن دسپرهدخل

مدقصی هدتصرویمد
ت
ایتردچنرندکهدعمضدش دبمداسرسدفضریدکل

آندیمبوطدبهدبع دازدسپمیدش ندزیسترندودفمااسی ندبهراد

استدودکلنگد)=دکمکم،ددانر(دهمدپمن هدایداستدیهرجمدکهدداد

فصلدسمددبهدطمفدینرطقدگممدسیمدکوچدیمدکن .ددد

5.اج.ا2.

ــمد ــندبری ــرعددی ــردش ــمددت ــنددامدپذی یؤی

یسیكر خــمد د ــمت س بگیمدد زاد ــهد ب ّــمســرد

تــردزنــ هدایدچنیــندکــن،ددلدهریدیــردحزیندکن

زهــما بیتد ــلد اه بــمد کــند آفــمیــند پیوستهد

یرددادپیش گامان شعر فارسی،دبمداسرسدسیمدیضرییندقصی هد

دادیكوادعرودی،داینددودبیتداادیوقوفدالرعرنمددانستهدایم.د

بمدآنیمدکهدشرعمدیعتق داستدوقتمدکهدیؤینرندتردشرعددیند

ود هزینهد بردصمفد یمدشودد و...(دخریوشد یسرج د دشرعد
ً
)ظرهما

ازدیمدندشرعدودچماغدیسرج دجلوگیمیدیمدکنن د نذوااتد

)اسمداوشندنگرهدداشتندشرعدودچماغدیماکزدیذهبمدهنوزدهمداواجددااد(د

دخمدیسیحعداادهمدنگرهدیمدداان ،دتود مداحتمامدسمت
ت
مسریرندحت وّد

ددیندداایدود
ت
نیزدتردزن هدایدبردثنرگویمدازدخرن اندنبوتتدحق

حمیتدبزاگرندآیینداادحفظدکندوددلدیرداادبردسمودندیمثیۀداهلد

بیتدیكزوندسرز.

ایند داان .د دیگمید قمائتد ود اوایتد ایترد یكتمم،د نرق اند

استردانددامدپذیمفتندیؤیندااداشوهدگمفتندیعنمدیمدکنن دودیؤیند

اادنیزدبمخالفدظرهمدآندینرفقدوداشوهدگیمدیمدپن اان دودبرزدچوند

یمدبینن دیعنمدیوادنظمشرندبهدخوبمدازدابیرتددایرفتدنرمدشود،د

ّمتیبدابیرتداادنیزدتغییمدیمددهن دودبیتد48داادبردبیتد49دجربهدجرد

ابیرتد یمدفمیرین دو...دتصوتادیمدکنمدیوقوفدالرعرنمدگمفتند

یردش ه،دچنرندکهدیردعمضدکمدهدایم،دهزینهداشدکمدّمدازدچنیند

تغییماتمددادسرخترادقصی هدودیعرنمدکلررتدبرش !
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5.اج.ا3.

ــرادتــوداادخواســتدوزداودگشــتدبمی عرــمدعرت

دام ود ددد ییرند بهد ییرنجمد کــمدد تود تیغد

«دکهد
ً
هدبهدابهریمدکهددادبیتدوجودددااد،دیردبردقی د»ظرهما بردتوجت

مدیمدده ،دبیتداادایندگونهدیعنمدکمدهدایم:د
ت
خبمدازدیکدیعنمدظن

ُعرمدعرترادتوداادطلبدکمددودازداودبیزاادش .ددادنتیجهدبهددستد

تودکشتهدش دو،دبهداصطالح،دعرمشداادبهدتودداد.دییرنجمدش ند

تیغدیر وحددادییرنددددوددامدبهددلیلدازدحرمدآنرندبمدسمدکشتگرند

سپرهددشرنداست.

نرق اندیكتممدبمدایندیعنمدخمدهدگمفتهدان دکهد»دآیردعرمد

هد عرترادتیغدیر وحداادییرنجمددددوددامدکمدهداست؟!دبردتوجت

بهدقسرتدپریرنمدشمح،دآیردحضواددامددادیی اندجنگ،دآند

است؟!«.د تصوتاد قربلد ود یعقولد سپرهد کشتگرند سمد بمد دهمد

هدنفمیودهدان دکهد»دددوددام«ددادچنیند اینداسترداندیكتممدتوجت

برفتمدازدعبراتدبهدیعنمددددبهدعالوۀددامدنیستدودداکنرادهمد

آی ندچنیندکلررتمددادکنرادیکددیگمدیوجبدتوسعۀدیعنمد

دودکلرۀددددوددامدیمدشود.ددددوددامددادایندجردیعنمدیطلقد

جرنوادچهراپر؛دچنرندکهد»یمددودزن«ددادیشربهدچنیندعبرااتمد

انسرنداست؛دنهدزندودیمددبهدصواتدج اد دبهدیعنمدیطلقد

ودبهدعنوانددودجنس.دبهدعنواندیثرلدقطماندتبمیزیددادایند

بیتد)دیوان،دص60(دیمددودزندوددامدودددداادبهدیعنمدانسرندهرد

بهد ددد ود دامد ود یمدد ود نهدزند بمدهداستد کراد بهد ودحیوانرتد

صواتدج اگرنه:

بقــر یلــکد داد پیــموزید بــهد د
ْ
ــت

ْ
چن ان بــردد

است ددد ود دامد ود زند ود یــمدد داوند ــرقد آف بهد ترد

لذادپمسشدودابمازدشگفتمدازدحضواددام،دبهدتنهریم،ددادایندجرد

بردداکدصكیحدازدیفهومدعبراتدسرزگرادنیست.د

نرق اندیكتمم،دسپسددوداحتررلدااددادتفسیمدبیتدیطمحد

نزدیکد گفتهدایمد آنچهد بهد د
ً
تقمیبر دومد احتررلد کهد فمیودهدان د

لدنیزدبردتسریحد است،دلذادبردآندیخرلفدنیستیمدودیعنمداوت

دحرل،دهیچدیکدیعنمدذکمدش هد قربلدپذیمشداستدودعلمدایت

دادپیش گامان شعر فارسیداادنفمدودابطرلدنرمدکنن .دبهدهمد

حرلدعرلمدشعمدعمصۀدیعرنمدودتأویالتدیختلفداستدود

یتتدیتنددادتنرقضدنبرش دقربلد
ت
همدتأویلمدتردزیرنمدکهدبردکل

طمحدودتأیتلداست.

5.اج.ا4.

بــهدعشــقتدانــ ادعرصــمدهرمدنیــرامدشــ 

ــهدیثل ــ ادطــرغــمدهــرــمدشــویدب ــهددیــنــمدانـ ب

دفهمدیتنداحتررلددادهدایمدکهدتصكیفمدداد یردبمداسرسدشمت

عبراتداخددادهدودصواتدداستدیصماعددومدایندگونهدبرش د

ضرند یكتممد نرق اند هرمدشوم...«.د طرغمد ان اد دینمد »بهد

پذیمشداینداحتررلدفمیودهدان :د

دادایندگونهدیوااددپیشدودبیشدازد»احتررلددادن«دبری دبهدینربعد

یوجوددودپژوهشدهریدپیشیندیماجعهدشود.د

بهدکتربمدکهددادزیینۀدشرعماندهمدعصمد ااد نگران هد ودسپسد

اودکمدنوشتهدش هدااجرعددادهدان دکهدصواتدداستدیصماعد

اادهررندگونهدکهدیرداحتررلددادهدایمدآوادهداست.

بهدنظمدیمداس دکهدنرق اندگمایمدنیزدبری دپیشدودبیشدازد

دادهدام،د کهد داستمد احتررلد بروجودد آندهمد خمدهدگیمی،د ایند

یطرئندیمدش ن دکهدیندبهدکتربدیواددنظمدیماجعهدنکمدهدام!د

دازدنظمدنگران هدگذشتهداست،دایترددلیلد
ً
کتربدیواددنظمدقطعر

ع مداستنرددبهدآن،دعلمداغمدااجرن یدآنددادیوااددبسیرادایند

بوددکهدیآخذدایندابیرتداادبهددستدن ادهدودیعلومدنیستدکهد

ایندنسخهدب لداادازدکجردآوادهدان .ددادکتربدیردش هدبمخمدازد

ابیرتداابعهداادازدپراهدایدنشمیترتدنقلدش هداست!دآیردپمهیزدازد

دیعلومدنیستد
ً
میدکهداستنرداتدآندهرددقیقر

ت
استنرددبهدینربعدیتأخ

خطردودلغزشدیكسوبدیمدشود؟!داگمدچنیندبرش دپیش گامان 

شعر فارسی سماپردغلطداست.

6.ا1.

نبیــذداوشــندوددیــ اادخــوبدوداویدلطیــف

بود اازاند هریشهد اود زید بُــ د ــماند گ اگــمد

نرق اندیكتممدسخندپیش گامان شعر فارسی دادیواددکلرۀد

فرهنگ  بهد استنردد برد ود دانستهد علرمد یبنرید فرق د ااد نبیذد

ریشه شناختی زبان فارسیدایندکلرهدااددااایدایشۀدایمانمد

دانستهدان .داینددادحرلمداستدکهدیرددادپیش گامان همگزداصلد

بمداسرسد انکرادنکمدهدایمدودفقطد ایندواژهداادنفمدود ایمانمد

نبذ(د )ذیلد لسان العرب  جرلهد ازد عمبمد یعتبمد فمهنگدهرید

بَذدبهدیعنمدافکن هدآی هد
َ
نوشتهدایمدکهد»دادعمبمدنبیذدازدایشۀدن

است؛دچوندانگوادو...دااددادخرمهدیمدافکن هدان دتردشمابد
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داثبرتدشمءدنفمدیرع اهدنرمدکن .د
ً
شود...«.دطبعر

ازدسویم،دبرداحتمامدبهدفمهنگدااجرن دایشهدشنرختمدزبرند

عرید
ت
ررتدنیستدوداد

ت
فراسم،داصلدفراسمدنبیذدچن اندهمدازدیسل

اینکهدایندواژهددادعمبمدازدایشۀدنبذدآی ه،دآندگونهدکهدنرق اند

یكتممدتصوتادفمیودهدان ،دازدلكرظدعلرمدبمدبنیرندنیست.دیند

خوددازدبمخمداسترداندیعتبمدزبرندشنرسدودلغویدشنی هدامدکهدبمد

عمبمدبودندایندواژهدتأکی دیمدفمیودن .دضرنداینکهدپذیمشد

احتررلداشتماکدلفظمدییرندفراسمدودعمبم،ددادیواادیدازدایند

دستدچن اندهمددوادازدذهندنیست.

6.ا2.

ایــن بــمد بمآیــ د اوزگراید بِتــرد

آفمین ااد ــود ت ــسد ک ــمد ه پیشد کنمد

فد»بهلدتر«ددانستهدایم.د
ت
یردبهداستنرددصكرحدالفمسددبِترداادیخف

نرق اندیكتممدبهداستنرددفرهنگ ریشه شناختی زبان فارسیدبرد

صواتدیشهوادنریی ندآنچهدیردنوشتهدایم،داحتررلددیگمیداادهمد

فرهنگ  داد کهد استد حرلمد داد ایند .د فمیودهدان ...د یطمحد

دگررنۀد
ت
ریشه شناختی )ج1،دص410-409(داینداحتررلددادح 

فدیكتممدفمهنگدسخند
ت
یکمدازداسترداندیطمحدش هدودیؤل

قرطعمددادایندزیینهدبمدقلمدجرایدنسرختهدان :

tav-د ایشۀد ازد د
ً
ظرهما ابوالقرسرم...د دکتمدیكسند گررند بهد

"توانستن،دقردادبودن"دیشتقدو...داست.دبردایندحرلدبِتردیرکند

فدبهلدتر...دبرش .
ت
استدیخف

ایندنکتهدهم،یثلدیوااددیتع دیدازدنکرتدیطمحدش هددادنق د

مدشود،دخوبدبوددداد
ت
نرق اندیكتمم،داگمدداستدودپذیمفتهدتلق

بخشدپیشدنهردهریداستكسرنمدیقرلهدیمدآی دودجزودسیرهۀد

فدپیش گامان شعر فارسی ذکمدنرمدش !
ت
جمائمداحوالدیؤل

 خناياپاشش

تردب یندجردکوشی یم،دبردحفظداختصرادودضرندسپرسگزااید

ازدبمخمدنکرتدداستدیطمحدش هدداد»نق دودبماسمدکتربد

پیشدگریرندشعمدفراسم«دیشکالتدایندنق داادتوضیحدب هیم.د

حرالدخوانن گرندفرضلدگزارش میراث بهدّمدیمدتوانن دبهدپمسشمد

شعمد »پیشدگریرند یعنمد کمدهدایمد یطمحد یقرلهد عنواند داد کهد

فراسمدیردپیشدگریرندنظمدفراسم؟!«دپرسخدب هن دودبرددادنظمد

گمفتندجوانبدیختلفدبهدداوایدودیوازنهدییرنداینددوداثمد

دعمضد
ً
بپمدازن .دایترداگمدایندسؤالداادازدبن هدبکنن ،دصماحتر

استردد اعتبرادسهد بهد همد فارسی  نظم  پیش گامان  کهد یمدکنمد

کتربدخوبمد بودهدان د آند تألیفد کهددستدان اکراد ااجرن ید

استدودیمدتوان دبمایددانشجویرندزبرندودادبیترتدفراسمدوددیگمد

عالقهدین اندیفی دبرش .دبهدگررندیندنیرزیدوجوددن اشتدکهد

نرق اندیكتممدبمایدنشرنددادنداازشدوداعتبرادکتربشرندزحرتد

اادبکشن .دبهد نوشتندنق دبمدکتربدپیش گامان شعر فارسی 

همحرلداینددوکتربدودکتربدهریددیگمیدکهددادایندزیینهدنوشتهد

ش هدیردخواه دش ،دازددستداسداهلدفضلدبیموندنیستدودآنرند

دودسریندااددادایندآثرادبهدخوبمدتشخیصدب هن .د
ت
یمدتوانن دغث

هدبردتج ی دنظمدوداصالحدنکرتمدکهد
ت
پیش گامان نظم فارسی،دالبت

گفتهدش دیمدتوان دکتربدبسیرادبهدّمدودجریعدّمیدهمدبرش .

ایندحقیمدازداینداسترداندگمایم،دهمدبهددلیلدتألیفدایند

فارسی  شعر  پیش گامان  بمد کهد نق ید زحرتد همد ود کتربد
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ابتدای دورۀ مغول،دتهمان،دپژوهشـگرهدعلومدانسـرنمدودیطرلعرتد
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د سـموای،دمجمع الفـرس،دتهمان،دیؤسسـۀدیطبوعرتـمدعلمداکبمدـ

علرم،دد1338ق.

د سـنریمدغزنـوی،ددیوان سـنایی غزنـوی،دچرپدیـ اتسداضوی،دـ

تهمان،دسنریم،د1380.

د فمدوسـم،دابوالقرسـم،دشـاه نامه،دچـرپدجـاللدخرلقـمدیطلـق،دـ

تهمان،دسخن،د1393.

د قطـماندتبمیـزی،ددیوان قطـران تبریزی،دچرپدیكرتـ دنخجوانم،دـ

تبمیز،دچرپخرنۀدشفق،د1333.

د یكرت حسـیندبندخلـفدتبمیـزی،دبرهـان قاطـع،دچـرپدیكرت دـ

یعین،دتهمان،داییمکبیم،د1376.

د ینوچهـمیددایغرنـم،ددیـوان منوچهـری دامغانـی،دبـهدکوشـشدـ

یكرت ددبیمسیرقم،دتهمان،د1338.

د دـ نرصـمدخسـمو،ددیـوان ناصـر خسـرو،دچـرپدیجتبـمدیینویـد

ق،دتهمان،ددانشگرهدتهمان،د1353.
ت
یه یدیكق

د ــــــــــــــ،دسـفرنامه،دچـرپدیكرتـ ددبیمسـیرقم،دتهمان،دـ

اا،د1369. زوت

ضمیمه های گزارش میراث

گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا
)Or.11586 به شمارۀ(

محمود امیدساالر

در کتابخانۀ بریتانیا دستنویسی از گرشاسپنامه نگهداری می شود که برگ های آن پیشتر 
در ساختن آستر جلد کتاب دیگری استفاده شده بوده اند، و بر حسب تصادف کشف و از هم 
جدا شده اند. در حال حاضر 23 صفحه از این دستنویس در دسترس است که 820 بیت از 

ابیات گرشاسپنامه را شامل می شود.
ویژگی های  بررسی  و  یادشده  دستنویس  معّرفی  از  پس  مقاله  این  در  امیدساالر 
رسم الخطی آن، متن این دستنویس را، پس از مقایسه با گرشاسبنامۀ تصحیح شدۀ حبیب 
یغمائی و با ضبط اختالفات متن یغمائی در پانویس، ارائه داده است. غالب صفحات این 

دستنویس پاره و مخدوش هستند و متن آنها غالبًا ناقص است یا به سختی خوانده می شود. 
در ضمیمۀ حاضر، در مقابل هر صفحه از متن خوانده شده، تصویر مربوط به آن صفحه از 
دستنویس یادشده به چاپ رسیده است، تا عالوه بر متن ابیات، تصویر اصل دستنویس نیز 

در اختیار خوانندگان قرار گیرد. 


