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چننی پیش کتابی ررلی با عناون پیش گامان شعر فارسی وز 

رکتد ل،ّدنرضا تدکی به چاپ رلین که دگاردنگان ولن لطار 

رر شدارۀ 70-71 لجلۀ گزارش میراث )لدرور و آبان 1394( رر 

پیشگالان شعد  کتاب  بدرلی  و  »دقن  عناون  لقااه وی ت،ت 

فارلی« به بدرلی خطاهای روه لافته رر آن پدروختنن. رکتد تدکی 

داز رر شدارۀ بعنی لجلۀ لارشنهح طی لقااه وی ت،ت عناون 

»پیش گالان شعد فارلی لا پیش گالان دظم فارلی؟!« رر پی 

پالخ به دقن دگاردنگان بدآلندن. لقااۀ حاضد پالخی ولت به 

بدخی پدلش های لطدوحۀ ویشان وز دگاردنگان و هدچنان رفع 

بدخی وز وبهالات و اغزش های روه لافته رر داشتۀ ویشان. 

ف1 رلذگادــم. وبــد  فدوبارلــذ 

صنابـد بـاال  ِکـش   خارشـیذ  بـدآن 

رو  آن  و  )خاش ودنوم( خاودنه  ش باال« 
َ
»ک رو  باال«  »ِکش  تدکی 

رلتارِی  لاخِت  آدکه  حال  ولت؛  رونسته  خارشین  صفت 

 روم با چنان خاونشی آشفته ولت. خاونش ص،اح 
ِ
لصدوع

لصدوع رومح به زعم دگاردنگان ولنگاده ولت: »بد آن خارشینح 

ِکش باال صنابد«؛ لعنی »بد آن خارشین که وو رو باال )= قن و 

قالت( صنابد ولت«. ویشان رر پالخ خار لدقام فدلاره ودن: 

 فصاحت بیت دیست؟
ّ
آلا حذف بی قدلنۀ »ولت« لخل

 فصاحت دیستح بلکه لکی وز 
ّ
ده تنها حذِف »ولت« لخل

ویژگی های پدبسالن رر لبک خدولادی ولت )دک. ربادلیاقیح 

1370: 37ح 39ح 97؛ ل،جابح بی تا: 1190؛ وفالی و رواادنح 1395: 34(.     

ف2 ــن. ــا لک چن ــه ت ــن ک ــه لک ــا تکا ــه روی داک ب

زحــل دــجــم  کننن  پــنــهــان  ــنر  ودـ لنبل  ــه  ب

ویشان رر کتاب خار »لنبل« رو بدج »لنبله« رونسته ودن که 

»شاعد رر ولنجا وز باب ضدورت شعدی آن رو »لنبل« دالانه 

ولت«! لا »لنبل« رو هدان گااه لعدوف و با تاّره به لنن وربی 

ولتعاره وز »لای دارلته بد رخسار« رونسته و بیت رو ولنگاده 

لعنا کدره ولم: »به روی زلبای خارت )به زلبالِی خار( تکاه لکنح 

چدو که به زوری لای رخسار تا هدۀ چهده وت رو خاوهن پاشادن 

د ولن دکته شنه ولم که 
ّ
)به زوری زلبالی وت زولل خاوهن شن(« و لتذک

د 
ّ
لذک لعشاقی  لدوره  ولن  رر  کعب  روبعه  بنت  »لخاطب 

ولت«. ویشان بد لا ویدور کدره و داشته ودن: 

لن ددی رودم پس وز هزور لال کجا ولن دکته رو کشف فدلاره ودن 

که لدحاله روبعه  بنت کعب هم لثل لدروِن شاهنباز قنلم وز 

رولانن  و  لی آلنه  خاشش  بی ریش  و  ولدر  صارت های 

ل،الن بد چهدۀ لدرون رو لالۀ زشتی آدان لی پننوشته ولت؟! 

وگد ولن ولتارون گدولی رر لقااۀ لستقلی روز و رلز ولن دکته رو 

 بفدلالنن بسیار لفان خاوهن بار. 
ً
لستنال

بدوی تاضاح ولن لطلب به »لقااۀ لستقلی« دااز دیستح بلکه 

ت های وربی« پالخ ولن پدلش لی تاودن 
ّ
ودنک تارهی به »لن

ت های وربی رولج رر روزگار خار رر 
ّ
بار. روبعه با تاّره به لن

ولنجا به شیاۀ رلگد شاعدون )که وغلب رربارۀ دظدح دظدباختنح شاهن و 

شاهنبازی وبااتی روردن( چنان بیتی لدوره ولت. وودگهی لگد 

د« و »خط« )لای دارلته بد رخسار ویشان( 
ّ
تاصاِف »شاهِن لذک

وز  ولت؟  ودنک  پارلی  رر شعد  شاعد  زدان  رر لدوره های 

رهان للک خاتان بشنالن:

ــد رورر ــا رر دظـ ــال تـ ــدع ردـ ــه شـ ــی کـ کسـ

رورر ــد  ــب خ کـــی  ــه  ــدوودـ پـ رل  آتـــش  ز 

ـــد ـــبزت وی پدی پاک ـــِط ل ـــت خ ـــی ول ـــه طاط چ

رورر شکد  ــد  ب لنقار  و  ــل  گ ــد  ب تکاه  ــه  ک

)روات آباریح بی تا: 50(
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وابته رر بدخی وز شاوهنی که ولتار ل،جاب زید عناون »حذف فعل لا روبطه به   .1
ون قدلنه حذف شنه ولت. قدلنه« ذکد کدره ودنح روبطه بن
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وز ب،ث رر لنن وربی ررلی گذرلم و ولتار رو به لخن عافی 

روبعه  رربارۀ   
ً
صدوحتا که  لی رهام  ورراع  لباب االلباب  رر 

داشته ولت: 

پاالته عشق باختی و شاهنبازی کدری )عافیح 1389: 439(.

و ولا ویشان رر ورولۀ پالخ خارح رربارۀ »زحل« داشته ودن: 

لتاره وی ولت تاده و د،س که هدگز لشبهٌ بهِ رخسار قدور 

ددی گادر. 

حال آدکه خار ویشان پیش وز ولن رر کتاب خار به دقل وز 

نزهت نامۀ عالئی زحل رو »دجم ثاقب« خاودنه و رر وروله به 

»ررخشش« و »روشنالی« و »زلبالی« آن وشاره فدلاره ودن. 

باریح وگدچه بدخی وز شعدو ردگ لدبی گاِن زحل رو به تادگی 

داز تعباد کدره ودنح هدان که بدخی وز قنلا ولن لتاره رو به لبب 

روشنالِی آن و ولنکه دارش وز هفت فلک لی گذرر تا به لا 

بدلن »ثاقب« خاودنه ودن )دک. نزهت نامۀ عالئی( لی تاودن راالی 

باشن بد ودتخاب ولن ولتعاره. و ولا ولاس شدح تدکی ردلۀ 

بادر ولت: 
ّ
زید وز نوادرالت

وو ]= زحل[ وز وّوِل بدج رازو تا آخِد بدج لنبله روشن بدادن و 

وز آخد لنبله تا آخِد عقدب دار وی هدی کاهن تا باز روشن 

شار. )تدکیح 1394: 136(

که به قدلنۀ آن حکم کدره ودن که با ورور به بدج لنبله وز دار 

داز کاهش  به هدان طدلق زلبالی لعشاق  )و  زحل کالته لی شار 

لی لابن؛  رک. تدکیح 1396: 136(. حال آدکه بدروشت ویشان وز ولن 

 
ً
ردلۀ لارهح آشکارو داررلت ولت. رر ردلۀ لذکار صدوحتا

تصدلح شنه ولت که زحل »تا آخد بدج لنبله روشن بدادن«؛ 

لعنی روشنالی زحل رر طال وقالتش رر بدج لنبلهح به هدان 

قدور دخست باقی لی لادن و با خدوج وز بدج لذکار ولت که 

ودنک ودنک وز دارش کالته لی شار. 

ف3 لــیاه. کاهســار  بــه  بدآلــن  بــدف  لــپان 

ــان آروی ــالــت ــدو ب ــه شــن آن ل ــان ررودـ و چ

لا ولن بیِت رورکی رو تاصاف پادی شاعد و رر هدان رولتا 

لپانبدف رو ولتعاره وز »لای لفان« و کاهسار لیاه رو ولتعاره 

وز »لد شاعد رر رورون راودی )که لاهای لیاه روشته ولت(« و لدو 

رو ولتعاره وز »قالت بلنن و رولت شاعد رر رورۀ راودی«ح و 

ران( رو ولتعاره وز »قالت خدانۀ شاعد رر 
ّ

»رروده« ): کدان حس

وقت پادی« رونسته ولم. ویشان که پیشتد شدحی داررلت وز 

بیت وروئه کدره ودنح بد لا خدره گدفته ودن که:

ل ولن گاده 
ّ
داقنون ل،تدم لا بدولاس لک پیش روورِی غادلنا

به تاضاح ولتعاره هالی که رر بیت ورار دنورر پدروخته ودن! 

 وز کجای ولن رو بیت رونسته لی شار که ولن وباات 
ً
ولالا

وصف پادی شاعددن؟ لگد هدرا که لخن وز بدف لفان شن 

 بالن ولتعاره وز لای لپان باشن؟ )تدکیح 1396: 134( 
ً
ضدورتا

با وذعان به ولن دکته که هدرا لخن وز بدف لفان باشن ددی تاون 

آن رو ولتعاره وز لای لفان رونستح ولن تاضاح رو به وختصار 

عدض لی کنام: به قدلنۀ ووژۀ »لیاه« رونسته لی شار که کاهسار 

رر لعنای حقاقی خار به کار ندفته ولت و ولن ووژه رر حکم 

 
ِ
»قدلنۀ صاِرفه« و »قدلنۀ ُلعاّنۀ« ولتعارۀ لذکار ولت. به تبع

ولن ولتعارهح رلگد ولتعاروِت بیت فهدانه لی شادن. وّلا رر 

پالخ به ولن پدلش های ویشان که: 

ت های وربی شاعدی لد پدلایش 
ّ
رر کجای شعد فارلی و لن

 
ً
رو رر رورون راودی به کاه لار لیاه لادنن کدره ولت؟ آلا ولالا

ذوق چنان ولتعاره وی رو لی پسننر؟ )هدادجا(

 ویشان آدها 
ً
بیت هالی رو که پیشتد وز فدرولی دقل کدره ولم )و ظاهدو

رو دارلنه ودگاشته ودن( بار رلگد دقل لی کنام:

بلنـــن چـــدخ  بـــدآورره  وی  وال 

لستدنن... ــدو  ل پادی  به  روری  چه 

ـــاغ ـــه ب ـــازون ب ـــدوِ د ـــت آن ل ـــا گش روت

چدوغ گدولی  آن  گشت  تاده  هدان 

ــیاه ــار لـ ــن کاهسـ ــدف شـ ــد وز بـ پـ

گناه بینن  شـــاه  وز  اشکد  هــدــی 

)فدرولیح 1386: 133/6(

و ولن وباات حاکی وز آن ولت که فدرولی وز هدان بیت ل،ل 

د باره ولت )داز رک. شدیساح 1394: 485(. کسالی 
ّ
ب،ِث رورکی لتأث

 رر تاصاف پادِی خار با هدان لضدان لدوره ولت:
ً
داز رقاقا

بـــدف بـــه  روزگارح  بپاشـــینح  بنفشـــه زور 

شنگدف شــن  زریـــد  و  چــنــار  گشت  ــه  ررودـ

)وفالی و رواادنح 1395: 178( 
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ف4 آفتــاب. لــنان های  لــاه  چتــد  بــه  ررشــن 

کشین لپد  ــنر  ودـ ــد  ل لـــاه  رـــدم  ــن  ــن ورچ

لا که رر تفسیِد »لپِد لاه« وره بدتد رو ده »آلدان« )آدگاده که 

وحتدال  آن«  هااۀ  لا  لاه  کالل  »قدص  بلکه  پننوشته ودن(  ولتار 

روره ولمح به لصدوعی وز وداری )هد شب وز هااه له لپد رورر( ولتنار 

کدره ولم. ولتار فدلاره ودن که ولن بیت: 

باان وضعات لاه رر شب ولت ده هنگام صبح... و ددی تاودن 

شاهن لثال لاد،ن فاه ووقع شار.

تصاید بیت آدگاده که ولتار پننوشته ودنح وز رلنه پنهان شنِن لاه 

زید شعاع آفتاب دیست که زلان وقاع ولن پنلنه رو لسک رووری 

 شکل لاه )که وز گدرِی آن 
ً
لعادی لاد،ن فاه قدورروره ودن؛ بلکه صدفا

به لپد تعباد شنه( و شعاع دازه گان آفتاب ولت که رر دگاه و 

خاونشی شاعدودهح تعبادی حدالی ولت وز تقابل و چادگی روز 

بد شب و وتدام شب و شدوع صبح. رلگد آدکه فدلاره ودن:

لک وشکال لنطقی رلگد... ولن ولت که لگد لپد و قدص لاه 

 لاه ولت؟
ِ
چازی رز ردم

 ولن »وشکال لنطقِی« ولتار که هدیشه رر شعد 
ً
بالنگفت ولالا

به ردبال »لابه وزوی خارری« هستنن )رک. تدکیح 1396: 134( ده بد 

 با 
ً
 بد زبان شعد ولت که قدور دیست ازولا

ً
تفسید لاح بلکه ولالا

رهان خارج ورتباِط »لنطقی« بدقدور کنن. چنادکه رر ولن بیت ها 

دازح لپِد لاه چازی رز تصاید رویده گان و لپدلادنِن خارِ لاهِ 

کالل دیست: 

رر لـــپد لـــاه رودـــن تاـــغ زرودـــنوره لهـــد

)خاقادی( غاار  لپانه  رلت  روخت  کاه  کتف  بد 

 وو کشـــینه لـــنان چـــدخ و روزگار
ِ
بدخصـــم

)ودـــاری( آفتاب  و  لــاه  لپد  گدفته  وو  پیش  رر 

وگد تارهی بیشتد به تصایِد لارۀ شعد )لعنی ب،ث وز وتدام شب و 

»دازۀ«  »لنطقِی«  ده  و  ـ  هندی«  »زبادی   تقابِل  و  صبح(  شدوع 

خارشین با »لپِد« لاه لی شنح داازی به پاچانه لاختن لتن و 

پدروختن به پنلنه های دجالی بدوی تاضاح زلاِن تاغ کشینن 

آفتاب بد لپد لاه ددی بار.  

ف5 بشــکفاذه. بالــتادان  ودــنر                       گل 

ــد ــدب ــاغ ب ــ ــان بـ ــن ــب ــل ــان گ ــ ــه ل ــ ب

 
ِّ
لا »بدبد« رو به لعنای »َبدبارح به بارح روروی بارح ررختی که به حن

رورِن لااه لا گل رلینه باشن« لعنا کدره ولم و هدچنان وحتدال 

روره ولم که ولن تدکاب لی تاودن تص،اف »پُدبد« باشن. ویشان 

وز  »باغی  رو  بدبد«  »باغ  وز  لنظار  و  بدبدح  قام  رو  »بدبد«  که 

زلبارولان« رونسته ودن )تدکیح 1396: 131(ح شاوهنی ذکد کدره ودن 

که رر هدۀ آدها »بدبدی« )صفت( به کار رفته ولت و ده »بدبد« 

)ولم(. لپس بد لا ویدور گدفته ودن که لعنی وروئه شنه وز رادب لا 

بد پالۀ حنس و بنون لنن ولت. وز آدجالی که لاختار بیت 

به وضاح لعنی لا رو تألان لی کننح داازی به ذکد شاهن دنلنه  

بارلم. وّلا ولنک شاهنی رر ولن باره وز هم عصدون رورکی:

ْ
بِـــه بدبـــد  گِل  تـــازه  وز  تـــا  روِی  وی 
ْ
ــه بِ ــد  ــدب ب و  ــخ  

ّ
ــل خ و  خــطــا  و  چــاــن  وز 

)لهستی گنجایح 1985م: 80(

ویشان رر وروله داشته ودن:

رااب ولنجالت که داقنون ل،تدم گل بُنان باغ رو »ررختی که 

 رورن لااه لا گل رلینه باشن« لعنی فدلاره ودن؛ ررحاای 
ّ
به حن

که گلبن باتۀ گل ولتح ده ررخت. )تدکیح 1396: 131( 

چنادکه وشاره شن لا »بدبد« رو به ولن لعنا رونسته ولم و ده »گلبن« 

رو )رک. رواادن و رسایح 1396: 54؛ وفالی و رواادنح 1395: 120(. 

ص دیست که چگاده وز گفتۀ لا ولنگاده بدروشتی روشته ودن!     
ّ
لشخ

ف6 ــه بادــگ زیــد. ــاره و لــی خــار ب لــاقی گزلــن و ب

عننااب بــاغ  وز  و  ــن  ــاا د لــار  کشت  ــز  ک

دکتۀ تکدالی  به عناون لک  بدرلی ووژۀ »زید«ح  دقن و  رر  لا 

داشته ولم: »رر شدح بیت به زیدوفکننه وشاره شنه ولتح که 

صارت لشهار آن زیدوفکنن ولت«. ویشان رربارۀ دکتۀ فاق 

ولنگاده لدقام فدلاره ودن: 

زیدوفکننه و زیدوفکن و زیدوفکنن و زیدوفگنن هده وصطسحات 

لشهاری رر لالیقی کهن ویدودی هستنن و زیدوفکننه رر لتان 

لختلفح وز ردله بیت لارر ولتنار پیش گامان شعر وز خسرو 

و شیرین )دظالیح ص613( داز آلنه ولت:

رو خلل  ولن  بدر  للک  تدکاب  ز 

رو غزل  ولن  بدگفت  زیدوفکننه  به 

ولن وشکال وگد اغزش و خطا باشنح قبل وز پیش گامان شعر 

فارسیح بد بزرگادی چان دظالی وورر ولت. )تدکیح 1396: 130(

 پیشگامان شعر به خسرو و شیرین 
ِ
ویشان رر فهدلت لنابع
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چاپ وحان رلتگدری ورراع روره ودن )تدکیح 1394: 191(ح حال 

آدکه بیت رر چاپ وحان ولنگاده ضبط شنه ولت:

رو خلـــل  ولـــن  بـــدر  للـــک  تدکاـــب  ز 

ــزل رو  ــن غـ ــت ولـ ــف ــدوگ ــن ف ــگ ــدوف بــه زی

)دظالیح 1389: 377؛ داز  دظالیح 1385: 180؛ رهخنوح 1377: زید »زیدوفکن«( 

وّلا بیت آدگاده که ویشان ثبت کدره ودن رر چاپ ثدوتاان آلنه )که 

تعلاقاتح  رر  لننی  هاچ  بنون  لصّ،ح  و  خطالت(   
ً
ظاهدو

ولت  رونسته   لالیقی  لقام  رووزره  وز  لکی  رو  »زیدوفگننه«1 

)دظالیح 1386: 439(. وز آدجاکه تدکی »زیدوفکننه« رو »وصطسحی 

لشهار« رر لالیقی رونسته ح رای آن ولت که بدوی ولتاورروشت 

و وثباِت ولن رعایح شاوهنی داز بد پالۀ لنابع لالیقی قنلم و 

هدچنان لتان کهن )آن هم بد پالۀ ضبط ررلت( رر ولن باره وروئه 

شارح تا ل،ل آگاهی و لدورعۀ رالننگان قدور گادر.

ف7 بــه اتــام آلــن زدباــل و اتــی خــارر پلنــگ.

کنام گشت  هبا  و  زدبال  اشکد  شــن  اــتــده 

ویشان به رای »پلنگ«ح »به اِنگ« رو ص،اح رونسته و »اِنگ« رو 

به »لاق پای ولب و شتد و رز آدها« لعنا کدره ودن. لا رر دقنی 

که داشته ولمح ضبط »پلنگ« رو ص،اح رونسته ولم. ویشان رر 

پالخی که داشته ودنح هناز بد شدح داررلت خار وز ولن ووژه 

اِنگ«  به  خاررن  »ات  رر،ان  به رولتی  ورزلنه ودن.  وصدور 

به کنوم قدلنه صارت گدفته ولت و رر کنوم لتن تارلخی به 

وصابت گدز به »اِنِگ« رشدن لعقاب ااث وشاره شنه ولت؟! 

و وگد ولنگاده بار آلا شاعد به رای افظ »اِنگ« )که بنا به شدح 

»اتی  بگالن  ددی تاونست  لی شنه(  وطسق  پای حااودات  به  ویشانح 

خارر به پای« لا »اتی خارر به پاش«؟! رر ولن لدورۀ حدالی 

که ل،دنبن وصافح رر دخستان بیت آن »ولادون رهان« رو 

« لعقاب ااث خاودنهح رر قااس با »ات 
ِ
»بننه و لگ بنن و غسم

خاررِن پلنگ« که تعبادی وز رشدِن وو و باادگد رشارت لعقاب 

ت خاررن به اِنگ« بار 
َ
رر شکست رشدنان ولتح تعباد »ا

ولن  لنظار  ولا  و  فدوددی کاهن؟!  ت 
ّ
به شن رو  لتن  حدالی 

دگاردنگان وز »خطای رر ضبط ووژگان« آدگاده که ویشان رر 

وروله پننوشته ودن لا بازدداره ودنح »پادوی دکدرن بی چان و چدو وز 

دبال بد رتبال« دیست؛ 
َ
ورتهار لدحام بهار« رر تدراح ضبط »ز

بلکه وصِل ب،ث بد لد هدان ضبط ووژۀ »پلنگ« به صارت »به 

اِنگ« ولت که تفسید لتن رو لکسده رگدگان لی کنن.

ویشان رر ورولۀ دقنشان لدقام فدلاره ودن که: 

وشکال رلگد داقنون ل،تدم رورع به کلدۀ کنام ولت که تصّار 

کدره ودن تنها با کلداتی لثل پلنگ لنالبت رورر و البن فقط بد 

آشیان پلنگ و شید وطسق لی شار. )تدکیح 1396: 133(

 هنگالی که لا »پلنگ« رو ولتعاره وز »زدبال« رونسته ولمح 
ً
لسلدا

»کنام« رو داز رر لعنای »آرولگاه« و »لدزلان« وی لی رودام. لا 

ووژۀ »کنام« رو فقط »قدلنه« وی بدوی ضبط »پلنگ« رونسته ولم 

و  »کنام«(  ذلل   :1377 رهخنوح  رک.  ووژه  رو  ولن  پاادن  رلنن  )بدوی 

ص دیست که داقن چگاده وز گفتۀ لا ولنگاده بدروشتی 
ّ
لشخ

روشته ودن! هدچنان فدلاره ودن:

فان ل،تدم پیشگامان نظم فارسی پلنگ رو 
ّ
 لا داز لثل لؤا

ً
فدضا

ولتعاره وز زدبال لی رونستام ]...[ با ولن پدلش چه لی کنام 

 دام شخص لارر دظد )رتبال لا زدبال( رر بیت 
ً
که وقتی صدوحتا

آلنهح چه داازی به آوررن ولتعارۀ پلنگح بسفاصله پس وز آنح 

بدوی وو ورار روشته ولت؟! )تدکیح 1396: 133( 

ولن کارکدر روروی رنبه وی هندی ولت که بسغاان آن رو »بنل 

بسغی« دالانه ودن )رک. شدیساح 1386: 103؛ هداح 1388: 409( اذو 

 
ً
دا

ّ
طدح چنان پدلشی به نشادۀ تعجبح وز رادب ویشان که لسل

خار با لباحثی وز ولن رلت آشنالننح ودنکی لالۀ شگفتی ولت.

ف8 هدــی. بالــذ  لعقــاب  رــن  و  رهــن 

ــاس ولـ ــذ  ــ آل رر  ــه  بـ ه 
ّ
ــن ــ رـ ز  ــه  کـ ــا  تـ

لا بنا به گفتۀ للک واشعدو بهارح ایتس رو »ولاس بن عبنهللا«ح لهتد 

عدبح رونسته ولم که لعقاب و عددو رو خنلت کدره بار و وز 

طاهد کناره گدفت. رر تاریخ سیستانح ررلت رر هدان بخش 

)پنج صف،ه پیش وز بیت لذکار(ح آلنه ولت: 

چان ولاس بن عبنهللا که لهتد عدب بارح لدری کاری با خدر و 

کدال بارح و لعقاب و عددو رو خنلت کدره بارح و لعتدن باره 

)تارلخ   ]...[ ویشانح رلتاری خاولت و بدفت  بار نزرلک 

لیستانح 1381: 271(

پس با تاّره به لاختار لتنح ذکد ایتس رر بیتح پذیدفتنی تدلن 

ری ایتس رو دام 
ّ
وره لدکن ولت. ویشان که به ولتنار لنابع لتعن

تعلاقات  رر  و  کدره ودن  ضبط  کاف(  )با  »زیدوفکننه«  لتن  رر  آدکه  رااب   .1
»زیدوفگننه« )با گاف( رو تاضاح روره ودن.



156

دربارۀ 
نوشته های
 پیشین

ی
سا

ر
،دنولاد 

لد رواادنح  ل
لا

تسود
نتفگ نا

د
تستافپ ا نفمف اف اف دف

م
فم

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

شهدی رر کدلان رونسته ودنح رربارۀ دکات فاق ولن پدلش ها رو 

لطدح کدره ودن:

اری 
ّ
ه چه لی کدره و طاهد صف

ّ
ولن رناب ولاس بن عبنهللا رر رن

ی رر رفاع وز خارش داتاون باره به 
ّ
که رر آن شدولط لتزازل حت

ه چه کار روشته و ولاس بن عبنهللا که وز روزگار 
ّ
ولاس و رن

اری ها 
ّ
لعقاب تا رورون طاهدح لعنی بیش وز 50 لال با صف

لال   70 وز  کم تد  روزگار  آن  رر  البن  و  روشته  هدکاری 

اری 
ّ
ددی تاونسته روشته باشنح چه خطدی رو بدوی روات صف

لی تاونسته ولجار کنن؟ )تدکیح 1396: 132(

رر پالخ بالن گفت که ولن وباات رو ل،ّدنبن وصاف رر تأّلف 

بد گدفتاری طاهد و لعقابح پسدون ل،ّدنبن عددوبن ااث 

لدوره ولت و رر آن وز لدلکتی لار کدره که رر روزگار عددو و 

لعقاب »وز حن هنن تا به حن چان و...« ولعت لافته بار. وی 

رر رو بیت پالادی لارآور لی شار که »ُللک با هزل و لسخدگی« 

ددی پالن و کاششی هدچان لعقاب ااث دااز ولت تا ولاس بن 

عبنهللا )و ولثال وی( لد خنلت فدو آوردن )ده ولنکه کناره رالنن(. 

هح 
ّ
ولاس که رر رورۀ حکالت لعقاب وز رالگاه وصلی خارح رن

ه به رر آلنه بار( و به خاطد 
ّ
به لیستان آلنه بار )بنا به گفتۀ شاعد: ز رن

کفالت لعقاب به خنلت وو پاالته بارح رر رورۀ بعن به وولطۀ 

بی اااقتی طاهد روباره به لقّد خار بازگشت. با تاّره به ولن 

اری و ولاس دیستح 
ّ
تاضا،ات ب،ث وز ررگادی طاهد صف

بلکه لاری وز گذشتۀ ُللک رر روزگار لعقاب ولت و به داعی 

پننی لت وز لد عبدت. وز آدجا  که بنا به لتن تاریخ سیستان 

هح که 
ّ
ولاس وز لهتدون عدب باره ولتح حضار ولن فدر رر رن

لکی وز شهدهای عدبستان ولتح طباعی لی ددالن.

تدکی »ولاس« رو دام شهدی رر کدلان رونسته ولت و رر 

بدوبد پالخ دگاردنگان ولن لطار که: »چنادکه ولاس رو شهدی 

ه 
ّ
رن وز  شهد  ولن  ولت  لدکن  چگاده  بنودامح  کدلان  رر 

لعنی  به  »به ررآوررن  که:  فدلاره ودن  لدقام  به ررآلن؟«ح 

"پنلنآوررن و آشکارکدرن"« ولت؛ دکته آن ولت که آدچه رر 

بیت ذکد شنهح »به ررآلنن« ولت و ده »به ررآوررن«! و رر هد 

رو بیتی داز که ویشان به عناون شاهن ذکد کدره ودنح »بدون آوررن« 

به کار رفته ولتح ده »به ررآلنن«. گذشته وز هدۀ ولنهاح ویشان 

ه« رو »پنلنآوررِن ]شهِد[ 
ّ
رر پالان داز »بدون آوررن ولاس وز رن

ه« لعنا کدره ودن که خاودننگان خار لی تاودنن رر 
ّ
ولاس وز رن

ولن باره به قضاوت بپدروزدن.

ف9 بــه عشــقت ودــنر عاصــی هدی داــارم شــن.

ــه لثل ــنر طــاغــی هــدــی شــای ب ــه رلــنــم ودـ ب

ولتار رر کتاب خار وحتدال  روره باردن که به رای »هدی شای«ح 

»هدی شام« ررلت ولت. لا رر دقِن خار لارآور شنه ولم که: 

»رر ولن گاده لاورر پیش و بیش وز وحتدال رورن بالن به لنابع 

لارار و پژوهش های پیشین لدورعه شار« و لپس شارح رو 

به کتاب شاعران همعصر رودکی و صارت ص،اح بیت ورراع 

روره ولم. ویشان رر راوب لدقام فدلاره ودن:

به دظد لی رلن داقنون گدولی داز بالن پیش و بیش وز ولن 

خدره گادی ح آن هم با ورار وحتدال ررلتی که روره ومح لطدئن 

لی شندن که لن به کتاب لارر دظد لدورعه دکدره وم! کتاب لارر 

 وز دظد دگاردنه گذشته ولتح وّلا راال عنم ولتنار به 
ً
دظد قطعا

آنح علی رغم ورردننی آن رر لاورر بسیاری ولن بار که لآخذ 

ولن وباات رو به رلت دنوره و لعلام دیست که ولن نسخه بنل 

رو وز کجا آورره ودن. رر کتاب لارشنه بدخی وز وباات روبعه وز 

پاره وی نشدلّات دقل شنه ولت! )تدکیح 1396: 137(

با ورار رؤلت کتاب لذکارح لها رر ورراع و لطدح لاختن 

ضبط لذکار به عناون وحتداای وز رادب ویشان لدکن ولت 

ی شار. رربارۀ ویدورهای ویشان 
ّ
ودنکی رور وز ولادت علدی تلق

بد کتاب لذکار قابل ذکد ولت که با لدورعه به تعلاقاِت ولن 

کتاب )وروره چی گاسدیح 1370: 364( لی تاون ررلافت که وبااتی که 

وز لجست دقل شنه ودنح بدگدفته وز لقاالت لعان دفیسی رربارۀ 

وباات روبعه و رلگد لدولننگان رورۀ وّول شعد فارلی ولت. آلا 

وگد پژوهشگدی وباات روبعه رو گدرآوری  کننح به لقاالت دفیسی 

و وقبال و قزولنی و ولثااهمح که رر لجست آن روزگار چاپ 

شنه ودنح دبالن ولتنار کنن؟ وّلا رربارۀ ویدوری که به لنابع کتاب 

ف کتاب رر بان لنابعی که 
ّ
لارشنه گدفته ودنح بالن گفت که لؤا

وباات روبعه رر آدها ثبت شنهح دالی وز »اباب بدوون« بدره ولت. 

هنگالی که به لباب االلباب رراع لی کنامح لی بانام که بیت به 

هدان صارت که ویشان حنس زره ودن )هدی شام( ضبط شنه 

ولت )عافیح 1389: 440(.                

ف10 و گــد تــا رو للــک هنــنوون بنلــذی لــای.

بدکننی بــتــخــادــه هــاش  و  کـــدری  ــار  ــج ل

لا لارکدر وز هننوون رو )رر پاادن با زاف( به لبب »لیاهی ردگ 

لدرلان ولن لدزلان« رونسته ولم و ولن وز آن روی باره ولت که 
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 هننوون رر ورب پارلی وغلب به: 1. لیاهی؛ 2. غارتگدی؛ 

3. پالبادی؛ و 4. چاکدی و غسلی لشهار باره ودن )رک. شدیساح 

ویشان  ولت(.  دظد   
ّ
لن دخست  وره  ولنجا  رر  »هننو«؛  زید   :1377

دبارن 
ّ
لعط و  زلبالی  رر  هننوون  »گیسای  که:  لعتقندن 

 
ّ
ضدب وادثل باره« ولت و بدوی وثبات لنعایشان )که وز شاوذ

شاوهن ولت( به ولن بیت حافظ ولتنار رسته ودن:

لفـــدوش عطـــد عقـــل بـــه هنـــنوی زاـــف لـــا

را دــاــم  ــه  ب لشکان  ــۀ  ــاف د ــزور  هـ کــآدــجــا 

حال آدکه رر بیت حافظ داز »هننوی زاف« رالات بد لیاهی 

دبارن و زلبالی آن )داز رک. بدزگد خااقیح 
ّ
زاف رورر و ده لعط

د 
ّ
1389: 916؛ رسااانح 1379: 2151(. باریح رر بیت حافظ لعط

بارن زاف داز لدور ولت وّلا ولن ولد وز »هننو« ولتنباط ددی شارح 

بلکه وز آن روی ولت که زاف با »دافۀ لشکان« پاادن لافته ولت 

)داز رک. حدانلانح 1392: 3636(. وودگهی زلادی لی تاون لنعی 

»ضدب وادثل بارن گیساون هننوون« »رر گذشته به زلبالی« شن 

ر 
ّ
که شاوهن آن رر لتان گذشته وگد ده فدووونح رلت کم لتعن

عای عجابح لعنی به زلبالی 
ّ
باشن. به هد روی وثبات ولن لن

لثل بارِن گیسای هننوون ـ که بیشتد ررهم پاچانگی و آشفتگی 

رو رر ذهن تنوعی لی کنن تا زلبالی رو ـ داازلنن واا لک شاهن 

ولتاور ولتح که بالن آن رو وز شارح طلب کدر. 

ف11 پــس. چــدو  آلــن  وبــد  رلاودــه  وگــد 

بـــار؟ ــی رـــام زر  ــاح ــب ــه ص ــدض ــن ع ــن ک

لا رر دقن خار به قدلنۀ بیت زید وز داصدخسدو:

به قـــنِر عقـــِل هـــد کـــس گـــای بـــا وی

لی رو  ــه  ــ ــاود ــ رل ــنه  ــ ل ــیح  ــلـ وهـ ــد  ــ وگ

داشته ولم که قنلا عقانه روشته ودن که فدر رلاوده داازی به لی 

دنورر )ونساِن وهل به رلاوده لی ددی رهن(. ویشان وز داشتۀ لا ولنگاده 

 
ّ
بدروشت کدره ودن که فدر رلاوده لی ددی داشنح و لپس بدوی رر

ولن لطلب وبااتی رو دقل کدره ودن که فدر رلاوده رر حال باره داشی 

ولت. هد فدری لی رودن که ونسان رلاوده )به لقتضای شدولطی که 

رورر( ده تنها به باره داشیح که به هد کار رلگدی داز لدکن ولت 

رلت لازر. چنادکه ذکد شن لخن بد لد لی دناشینن رلاوده 

دیستح بلکه بد لد آن ولت که فدرِ »وهل«ح به رلاوده لی ددی رهن. 

ویشان رر وروله لدقام فدلاره ودن:

ت وربی رر هد زلانه وی 
ّ
عای ورار لک لن

ّ
گدان لی کنم بدوی ور

ی و لتاوتد ورار رورر. )تدکیح 1396: 133(
ّ
دااز به شاوهن رن

ولن ویدورح وگد هم وورر باشنح دخست لتاّره خار ویشان ولت 

که به قدلنۀ لک بیت وز وبن لدان:

ـــک ـــِد آد ـــت به ـــل دصا، ـــه رو عاق ـــن رلاود ـــا لک گ

واست صباحّی  لسِت  وز  دآلن  هاشیاری 

 با »عاقل« تقابل رورر و لعنای آن 
ً
ووژۀ »رلاوده« رو که صدوحتا

ووضح ولتح به لعنای »لست« رونسته ودن. ویشان رر پالان داز 

داشته ودن:

بد ولاس تفسید دگاردنگاِن پیش گامان نظم فارسی تکلاف 

ولن دکته لعلام دیست که لقصار وز عدضه کدرن رام زّرلِن 

خارشین لا گل ها تالط بار به وبد چیست و لابه وزوی خارری 

ولن تصاید رو چگاده لی تاون بدوی رونشجالان تاضاح رور؛ 

ت های وربی پیش کش!
ّ
تاره به لن

پانولت که لعنا و تصاید آشکار بیت به ررلتی ررلافت نشنه 

ولتح ورده بدوی تاضاح بیت ازولی به رست ورای »لابه وزوی 

خارری« دیست. رونشجالاِن آشنا با لباحث بسغی به روحتی 

ررلی لابنن که رر ولن بیتح شاعْد ص،نه و تصایدی رو پیش 

ل(ح وبد و 
ُ
روی خاودننه قدور روره ولت که رر آن خارشین )لا گ

بار حضار روردن و با تعباد شاعدوده وی که وز ولن تصاید به 

رلت رورهح خارشین )و لا گل های زررردگ( رو به رالی زّرلن 

لادنن کدره ولت که بار ]هدچان لاقای[ آن رو صبح رلان )به قدلنۀ 

صباحی( به وبد روره ولت )رلاوده خاودنن وبد داز لی تاودن خاونشی 

شاعدوده وز رعن و غّدش و گدلۀ وبد باشن(. پدلش شاعد داز پدلشی 

بسغی و وز لد شگفتی ولت.

ف12 دباــذ روشــن و رلــنور خــاب و روی اطاــف.

بار ورزون  هدیشه  وو  زی  ــن  بُ گـــدون  ــد  وگ

لا با تاّره به دظد رکتد لعان رر حاشیۀ برهان قاطع و هدچنان 

بنا به دظد رکتد حسن  رولت رر فرهنگ ریشه شناختی زبان 

فارسیح نبوذ رو وز ni-pīta ویدودی بالتان )»داشابهح آشاله«ح وز ریشۀ 

pī »داشیننح آشالانن«( رونسته ولم. ویشان داشته ودن:

با وحتدوم به فدهنگ ورردنن ریشه شناختی زبان فارلیح وصل 

عای ولنکه ولن ووژه رر 
ّ
دات و ور

ّ
فارلی دباذ چننون هم وز لسل
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تصّار  ل،تدم  داقنون  که  آن گاده  آلنهح  دبذ  ریشۀ  وز  عدبی 

فدلاره ودنح وز ا،اظ علدی بی بناان دیست. لن خار وز بدخی 

ولتارون لعتبد زبان شناس و اغای شنانه وم که بد عدبی بارن 

ولن ووژه تأکان فدلاردن. )تدکیح 1396: 138(

ولا ولن دگاردنگانح لاوفق با دظد لعان و حسن رولتح بدآدنن که 

نبون داز لادنن رلگد کلدات فارلِی لختام به رول که پیش وز آن 

ولنکه  و  ولت  لی شنه  ظ 
ّ
تلف وعجدی  ذول  به  آلنهح  لصّات 

بدخسف کلدات عدبِی لختام به ذول لادنن لذیذح رر بدخی نسخ 

خطی رر کنار قاوفای دظاد »رلانح رلین و...« با رول و ده ذول 

داشته شنه ولتح نشاده وی وز فارلی بارن آن رورر؛ ورده وگد 

کلده وی عدبی لختام به ذول بارح هدگز با رول داشته ددی شن. چدو 

که ووژگان عدبی لختام به ذ لادنن لذیذ رز رر لاوضع لها رر 

ظ 
ّ
دقطه گذوریح ده بنون دقطه دگارش شنه ودن و ده با رول تلف

ظ نبوذ به صارت 
ّ
شنه ودن. به هد روی به دظد لی رلن دگارش و تلف

نبون حاکی وز فارلی بارن آن ولت و آن داز ووژه وی فارلی ولت 

که لادنن بسیاری وز رلگد ووژگان زبان فارلی به زبان عدبی روه 

ی فعل لاخته شنه و اغت دایسان عدب داز آن 
ّ
لافته و وز آن حت

رو عدبی پننوشته ودن. و وّلا رربارۀ قاعنۀ ذول وعجدی ولن دکته داز 

لبذول  کافی  تاره  لذکار  قاعنۀ  به  )که  تدکی  که  ذکد ولت  قابل 

دنوشته ودن(ح رر رالی رلگد وز کتابشانح بد پالۀ بیت زید وز خاقادی:

لـــن کـــه خاقادـــی وم بـــه رلـــت عنـــا

ــاب ــ ــنم ررلـ ــب ــع ــش ــال ل ــاـ ــان خـ ــ چـ

ظ شنهح چدو که 
ّ
حکم کدره ودن که مشعبِن رر ولنجا به فتح باء تلف

با »ررآلن« و »طبدزر« قافاه شنه ولت )تدکیح 1394: 83(؛ حال 

»لشعبن«(  )لادنن  لهدله  رول  به  لختام  عدبِی  کلدات  آدکه 

ددی تاودنن با ووژگان لختام به ذول وعجدی )لادنن »ررآلن« و »طبدزر« 

ظ لی شنه ودن( قافاه شادن. رر ولنجا داز 
ّ
که »ررآلذ« و »طبدزذ« تلف

 مشعبن گشته و تص،افی وز مشعوذ ولت )رک. وبن لنظارح 
ً
قطعا

1426: 2/ ذلل »شعبن« و »شعذ«(.

ف13 بداــدر. رلــن  شــدع  تــا  پذیــدر  ررم  لؤلــن 

لسی،ا خــد  لــم  ــدر  ــگــا ب زر  بــه  ــا  ــدل ت

 شدحی که ویشان وز بیت وروئه کدره ودنح بیت رو ولنگاده 
ّ
لا با رر

لعنا کدره ولم: »]ررلغا که ولدوز[ لؤلن رشاه لی گادر تا شدع 

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

ی لم بی ورزش خِد 
ّ
شدع رلن خالاش شار( حال آدکه لسی،اان حت

لسیح رو رر طس لی گاددن« و لپس به عناون لک دکته وحتدال 

به ل،ار عداری(  روره ولم که رو بیت وز وباات قصانه )با تاّره 

رابه را شنه ودن. به دظد لی رلن ولتار ل،تدم شدح لا و دکتۀ 

لارشنه رو آگاهاده با هم ررآلاخته و ولنگاده داشته ودن:

داقنون ل،تدم ]...[ چان لی باننن که لعنی لارر دظدشان به 

خابی وز وباات ررلافت ددی شارح تدتیب وباات رو داز تغااد 

لی فدلالنن.  رابه را   49 بیت  با  رو   48 بیت  و   لی رهنن 

)تدکیح 1396: 136(

 لعنا کدره  و رابه رالی 
ً
ااکن چنادکه باان شنح لا بیت رو لستقس

وباات رو )که هناز هم بد ولن باورلم( رنوگاده لطدح لاخته ولم. به 

هد رویح خاودننگان به لارگی لی تاودنن رربارۀ صّ،ت و لقم 

هد لک وز لعادِی لارشنه رووری کننن.

تخنفگتیتنی

با وذعان روباره به ورج و وحتدوم قلبی دگاردنگان ولن لقااه به 

ولن کتاب پیشگامان شعرح  زحدات رناب رکتد تدکی رر تن

ولن دکته رو پالان بخش لخن قدور لی رهام که پذیدش دقن و 

رلگدون  آثار  بد  دقندایسی  به  خار  که  ویشانح  تالط  خطا 

شهده ودنح بی شک ولن دکته رو به رلگد نسل های پژوهشگد و 

پژوهشح  لاام  فضای  رر  که  آلاخت  خاوهن  ورب رولت 

دقندایسی و دقنپذیدی رو روی و رو لای رونش رولتی و 

لال به ت،ّدی حقاقتنن.  

م تبع

وبن لنظـارح وباوافضـل ردال وانلن ل،دنبن لکـدم )1426ق(. ـ 

لسان العرب. بادوت: لؤلسة وألعلدی للدطباعات.

وروره چـی گاسدـیح وحدن )1370(. شـاعران همعصـر رودکی. ـ 

تهدون: بناار لاقافات رکتد ل،دار وفشار.

بدزگـد خااقیح ل،ّدنرضا )1389(. شـاخ نبـات حافظ. چاپ ـ 

پنجم. تهدون: زّوور.

تارلـخ لیسـتان )1381(. وز دایسـننه وی داشـناس. به تص،اح ـ 

للک واشعدو بهار. تهدون: لعان. 

تدکیح ل،ّدنرضا )1394(. پیشگامان شعر فارسی. تهدون: لدت.ـ 

لـا ـ  فارلـی  شـعد  »پیش گالـان   .)1396( ــــــــــــــ 
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پیش گالـان دظم فارلـی؟!«. گزارش میراثح لـال دهمح شـدارۀ 

پنجم و ششم )پااپی 73-72(: 139-129.

رسااـانح عبنوا،سـین )1379(. شـرح جاللـی بـر حافـظ. ـ 

تهدون: یزرون.

بـه ـ  حافـظ.  دیـوان  حافـظح شـدس وانلن ل،ّدـن )1362(. 

تص،اـح و تاضاـح پدویـز داتـل خادلـدی. چـاپ روم. تهدون: 

خاورزلی.

ــــــــــــــ )1387(. حافـظ قزوینـیـ  غنـی. بـه وهتدام ـ 

عبنواکدلم ردبزه رور. چاپ هفتم. تهدون: ولاطاد.

حدانلانح لعان )1392(. شرح شوق. چاپ روم. تهدون: قطده.ـ 

رواادـنح لالـد و ل،ّدنولاـد رساـی )1396(. »دقـن و بدرلـی ـ 

کتـاب پیشـگالان شـعد فارلـی«. گـزارش میـراثح رورۀ رومح 

لال دهمح شدارۀ لام و چهارم )پااپی 71-70(: 61-52.

ربادلـیاقیح ل،ّدن )1370(. پیشـاهنگان شـعر فارسـی. چاپ ـ 

لام. تهدون: شدکت لهالی کتابهای رابی. 

روات آباریح پدولن )بی تا(. منظور خردمند )جهان ملک خاتون و ـ 

حافظ(. تهدون: گهد.

رهخنوح علی وکبد )1377(. لغت نامه. تهدون: رونشگاه تهدون.ـ 

شدیسـاح لـیدوس )1377(. فرهنگ اشـارات ادبیات فارسـی. ـ 

تهدون: فدروس. 

ــــــــــــــ )1386(. نگاهـی تازه به بدیع. چاپ لـام وز ـ 

ویدویش روم. تهدون: لاتدو. 

ـــــــــــــ )1388(. یادداشت های حافظ. تهدون: علم.ـ 

ــــــــــــــ )1394(. نقـد ادبی. چاپ لـام وز ویدولـت ـ 

لام. تهدون: لاتدو. 

عافـیح ل،ّدنبـن ل،ّدـن )1389(. لباب االلبـاب. بـه تص،اح ـ 

لـۀ ل،ّدـن قزولنـی و تص،ا،ـات رنلن 
ّ
وروورر بـدوونح بـا لقن

لعان دفیسی. تهدون: هدلس.

فدرولـیح وباواقالـم )1386(. شـاهنامه. بـه کاشـش رـسل ـ 

خااقی لطلق. تهدون: لدکز رویدةوادعارف بزرگ ولسلی.

ل،جـابح ل،ّدنرعفـد )بی تـا(. سـبک خراسـانی در شـعر ـ 

فارسی. تهدون: فدروس و رالی.    

دظالـیح واااس بـن لالـف )1385(. گنجینـه. بـه تص،اـح و ـ 

حاوشـی حسـن وحان رلـتگدری. به کاشش لـعان حدانلان. 

چاپ ششم. تهدون: قطده.

ـــــــــــــ )1386(. خسـرو و شیرین. به تص،اح بهدوز ـ 

ثدوتاان. تهدون: ولادکباد.

ــــــــــــــ )1389(. خسـرو و شـیرین. بـه تص،اـح و ـ 

حاوشـی حسـن وحان رلـتگدری. به کاشش لـعان حدانلان. 

چاپ لازرهم. تهدون: قطده.

گنجـوی. ـ  مهسـتی  رباعیـات  )1985م(.  گنجـای  لهسـتی 

له رفائال حسیناف. باکا: لازلجی.
ّ
تدتیب رهننه و لقن

وفالـیح عبالـعلی و لالـد رواادـن )1395(. پیشـگامان نظـم ـ 

فارسی. تهدون: علدی.


