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رخ را

مرچبیاضچتاجچالرینچاحمرچرفینچ)دکتفبچبهچسالچ782هچ(چقصیرۀچ

دثلثیچافچ اصنالرینچخطیبچشفعفیچبهچخطچشاعنچآدرهچچکهچ13چ

بیتچافچ39چبیتچآنچبهچگفیشچقریمچشینافچاست.چمکتنچعلیچاشنفچ

صامقی،چپسچافچسهچدقالۀچ»غزلیچافچقطبچالرینچشینافیچبهچ

گفیشچقریمچشیناف«چ)صامقی،چ1389(،چ»بیتچشینافیچسعریچمرچ

گلستان«چ)همف،چ1390(چرچ»ابیاتچشینافیچسعریچمرچدثلثات«چ

)همف،چ1391(،چمرچدقالهچایچدمتعچبهچبنرسیچقصیرۀچچ اصنالرینچ

پنماختهچا ر1چ)همف،چ1393(.چ گار رهچمرچجنیانچبنرسیچگفیشچ

شینافیچبهچدطالعۀچدقاالتچپیشچگفتهچپنماختچرچیامماشتچهاییچ

بنچآ هاچ گاشتچکهچدقالۀچپیشچررچحاصلچگنمآرریچبنخیچافچ

آ هاست.چگفتریچاستچدطالبچاینچ فشتارچبهچتفاریقچبهچ ظنچمکتنچ

علیچاشنفچصامقیچرسیرهچرچ گار رهچافچرهرمف یچرچتأییرچایشانچ

بهنهچدررچبفمهچاست.چافچالطافچایشانچبهچغایتچسپاسگزارم.2چ

ررشچکارچمرچاینچدقالهچبرینچصفرتچاستچکهچهنچبیتچ

بیاض  افچ اپچعکسیچ راچ خستچ یامشرهچ قصیرۀچ شینافیچ

تاج الدین احمد وزیرچ)1353(چ قلچکنمه،چسپسچمربارۀچچصفرتچهایچ

فبا ِیچدحلچاختالفچمرچآنچبیتچبهچبحثچپنماختهچایم.چعالرهچبنچ

 اپچعکسیچبیاضچرچخفانشچچمکتنچصامقیچ)صامقی،چ1393(،چبهچ

خفانشچاستامچاینجچاوشارچافچاینچقصیرهچ)اوشار،چ1378(چ یزچکهچ

دتأسفا هچدفرمچاشارتچرچعرایتچاستامچصامقیچقنارچ گنوته،چ

تفجهچشرهچاست.چهمچرینچبهچخفانشچغریچ)1366(چافچمرچبیتچ

شینافیچاینچقصیرهچرچخفانشچفدا یچعلفیجهچ)تاجچالرینچاحمرچ

رفین،چ1381(چافچابیاتچوارسیچرچعنبیچآنچ ظنچماشتهچایم3؛چگن هچ

ـچکهچدفرمچاستفامۀچمکتنچصامقیچ یزچبفمهچا رچچـچ اینچمرچدربعچاخینچ

کمکچ ررا یچبهچحلچابیاتچشینافیچدتنچ میچکررر.چصفرتچ

پیشنهامیچ گار رهچبنایچراجچ گاریچرچتنجمۀچابیاتچشینافیچ

سیزمهچگا ۀچقصیرهچ یزچمرچپایانچدقالهچآدرهچاست.چ

نرابرز نشبیا فبن وهج یوبرن

مرچاینچدقالهچافچنشا هچهایچدعمفلچراجچ گاریچفبانچهایچاینا یچ

نشا هچهاچ بنخیچ مربارۀچ استچ الفمچ اداچ شرهچاست،چ استفامهچ

تفضیحاتیچمامهچشفم:

بافدا رهچهایچiچرچeچوارسیچدیا هچراچمرچاینچگفیشچبهچصفرتچ

eچنشانچمامهچایم.چهمچرینچبافدا رهچهایچuچرچoچوارسیچدیا هچبهچ
صفرتچoچ مایشچمامهچشرهچا ر.چراجچهایچūچرچōچوارسیچدیا هچراچ

مرچ دیا ه،چ وارسیچ ēچ راجچ کنمهچایم.چ راجچ گاریچ uچ بهچصفرتچ

ـَچی«چ مایشچمامهچشرهچباشر،چبهچصفرتچ صفرتیچکهچمرچخطچباچ»

ēچراجچ گاریچشرهچرچمرچغینچاینچصفرتچدا ررچīچوارسیچدیا هچ
بهچصفرتچiچنشانچمامهچشرهچاست.چراجچگف هچهاچراچمرچصفرتیچکهچ

مرچخطچ مفمیچ یاوتهچباشنر،چ امیرهچگنوتهچایم.چمربارۀچنشا ۀچ

ابراعی ā̊چبرگنیرچبهچتفضیحاتچفینچقاعرۀچ1چرچمربارۀچاهمیتچ

بابچ مرچ » کاتیچ بخشچ بهچ برگنیرچ راجچ گاریچ مرچ )Ɂ(چ همزهچ

راجچ گاریچرچعنرض«.چهمچرینچگفتریچاستچکهچنشا ۀچ»-«چ

بنچدنفچتکفاژهاچرچنشا ۀچ»=«چبنچرجفمچراژهچبستچماللتچمارم.چ

هانب  و یبننهیت فب

اثت یکم. 1

چهِـــنچجـــشچشـــفخش
ْ
دســـلمرانچَرچَســـِنچجهـــل

رچ ااهلـــی ملچ اهـــلچ افچ ملچ ببـــْنمچ جرـــزچ

 رنگچه  ف وۀی ه ف ن

مانشجفیچکارشناسیچارشرچونهرگچرچفبانچهایچباستا ی،چمانشگاهچشهیرچباهرنچکندان
manouchehr_forouzandeh@yahoo.com

یوبفش هیطخبنن اا هانب  یث هۀن 
 صقن ز ریش  
یبا هب ید قتنا یهاگن

1.چمرچعرفانچرچ کیرۀچدقاله،چشعنچدفرمبحثچافچ اصنالرینچ»غزل«چرچمرچدتنچدقالهچ
»قصیره«چمانستهچشرهچاست.چبهچ ظنچدیچرسرچباچتفجهچبهچساختار،چدحتفاچرچتعرامچ

ابیات،چرجهچاخینچصحیحچباشر.
2.چ گار رهچهمچرینچافچراهرماییچهاچرچتذکناتچسفمدررچمکتنچدحمفمچدرّبنی،چمکتنچدحمرچ
لبیچرچمکتنچعلیچشاپفرانچ کتهچهاچآدفختهچرچرادرارچرچسپاسراِرچاینچبزرگفارانچاست.چ

ّ
دط

همچرینچسپاسگزاریچافچلطفچجرابچسعیرچدهرریچونچرا،چکهچمستیابیچبهچبنخیچدرابعچ
اینچدقالهچبیچدساعرتچایشانچ ادمکنچبفم،چبنچخفمچونضچدیچما ر.

3.چفدا یچعلفیجهچدفوقچبهچخفا رنچهمۀچابیاتچشینافیچقصیرهچنشرهچرچبهچرر فیسیچ
 اقصچبنخیچابیاتچرچ اپچتصفینچبنخیچمیگنچبسنرهچکنمهچاست.
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رسشُمنبن:چاینچراژهچمرچدقالۀچصامقیچبهچصفرتچ»دسلما ان«چ *چ

بهچصفرتچ البتهچمرچراجچ گاریچ آدرهچکهچاشتباهچ اپیچاستچرچ

صحیحچضبطچشرهچاست.چصفرتچ»دسلما ان«چهمچرفنچشعنچراچ

ـچچرسمچالخطیچ1.چ2.چ1چ بهچهمچدیچف رچرچهمچدرطبقچباچقاعرۀچآراییچچ

)کهچمرچپیچدیچآیر(چ یست.چارچهمچرینچدیچ فیسر:چ

مرچکلمۀچ"دسلما ان"چ]صح:چدسلُمران[چânچارلچبهچonچبرلچشرهچرچ

چânچمرمچهمچ رینچتلفظچدیچشره...چاداچدنچمرچآرا فیسیچ
ً
دسلما

افچضبطچشاعنچپینریچکنمم.چ)صامقی،چ1393:چ120(

اداچدطابقچقاعرۀچ1.چ1چکهچمرچفینچدیچآیر،چânچ)مرچراجچ گاریچ گار ره:چ

ān(چمرمچ میچتفا رچبهچonچتبریلچشفم.

جش:چمرچدقالۀچصامقیچاینچراژهچمرچاینچبیتچبهچصفرتچčašچرچ *چ

مرچبیتچ10چافچهمینچقصیرهچبهچصفرتچčešچراجچ گاریچشرهچاست.چ

چبهچصفرتچ»ِجش«چ
ً
افچآ جاچکهچراژۀچدفرمبحثچمرچبیتچمهمچصناحتا

دشکفلچشرهچاست،چتلفظچصحیحچمرچهنچمرچبیتچčešچاست.چ

صامقیچ)1390:چ393(چخفمچمرچتحلیلچبیتچشینافیچگلستان، راژهچ

راچبهچصفرتچčešچراجچ گاریچکنمهچاست.چمیگنچدتفنچشینافیچ یزچ

تلفظچčešچراچتأییرچدیچکرررچ)بنایچ مف هچبرگنیرچبهچداهیارچ فابی،چ1375:چ

ص38،چبچ38چرچ46؛چص43چبچ3.چهمچرینچبنایچدشاهرۀچعکسچنسخهچکهچ

چبهچصفرتچ»ِجش«چدشکفلچ
ً
مرچآنچراژۀچ»جش«چمرچابیاتچدفرمبحثچصناحتا

شرهچاست،چبرگنیرچبهچهمان:چ50چرچ51(.چمرچگفیشچقریمچکافررنچ یزچاینچ

راژهچبهچصفرتچčešچبهچکارچدیچروتهچاستچ) ک.چصامقی،چ1383:چ22(.

جنز:چخفانشچاستامچ»جرن«چبهچدعرایچ» ران«چاستچکهچبهچ *چ

 ظنچ گار رهچبهچمرچملیلچ میچتفا رچخفانشچدراسبیچباشر:چ

یخست.چریژگیچهایچ فشتاریچنسخهچخفانشچ»جرز«چ)یاچبهچ ـ

احتمالچکمتنچ»خبز«(چراچتأییرچدیچکرر.چبنایچ مف هچظاهنچاینچراژهچ

بهچ»جتن«چ)=چ تن(چمرچهشتمینچبیتچوارسیچبسیارچشبیهچتنچ

استچتاچبهچ»جین«چ)= ین(چمرچششمینچبیتچشینافی؛چیعریچ

 فیسۀچسفمچآنچبهچاحتمالچقنیبچبهچیقینچ»ف«چاست،چ هچ»ن«چ

)استامچاوشارچ)1378:چ558(چ یزچاینچراژهچراچ»جرز«چخفا رهچا ر(.

پیکنۀچ ـ همچرینچ رچ دتنچ اینچ بنرسیچ باچ نوم.چ گار رهچ

افچشیخچ بافدا رهچ ابیاتچ )شادلچ دتفنچشینافیچ افچ بنگزیرهچایچ

ررفبهانچبقلی،چغزلچقطبچالرینچشینافی،چبیتچشینافیچگلستان رچ

ابیاتچشینافیچدثلثاتچسعری،چغزلچدثلثچحاوظ،چتعرامیچافچاشعارچ

درتشنشرۀچشمسچپسچ اصنچرچدثرفیچسه گفتارچشاهچماعیچشینافی(چبهچ

ـچرسمچالخطیچمربارۀچتبریلچ»چان«چبهچ»ـُچن«چ  کتهچایچآراییچ

مرچاینچگفیشچمستچیاوتهچکهچشنحچآنچافچاینچقنارچاست:چ

صبع ز 1

ānچبهچمرچحالتچ دعاملچشینافیچراژهچهایچوارسیچدختفمچبهچ

دمکنچاستچمیرهچشفم:

فنوبرش کا تکگهژ پس هۀ آیهب اب ابرت آغبۀ یگن، هید وهژه فب   .1 .1

فمگهره رخطگم اا ān )یب 1ā̊n( قگهفن  اگن.

ـچان«چ مرچاینچحالتچمرچرسمچالخطچهمفارهچشاهرچصفرتچ»چ

ـُچن«چهیچچگاهچبهچکارچ میچررم.چگنرهچ هستیمچرچصفرتچ»

ـچچاگنچکلمهچ آراییچ»ان«چمرچرسمچالخطچخطیبچشفعفی2چ

ن«(چ گاشتهچ
ُ
ـچآ « )/چ ن«چ

ُ
ـچا « بهچصفرتچ باشرچچچـچ دشکفلچ

دیچشفم.چشفاهرچاینچقاعرهچمرچقصیرۀچخطیبچشفعفیچچ

غمبنچ )ب2(،چ ن 
ُ
ِکهب رسشمنبن3چ)ب1(،چ برینچشنحچاست:چ

ن 
ُ
کشب
ْ
ُمش
َ
نچ)ب6(،چق هسبنچ)ب6(،چک

ُ
نچ)ب4(،چِکهب

ُ
)ب3(،چآسمب

بهچصفرتچ رچ قرریچ اخفا استچ دتنچ مرچ اخینچ صفرتچ )ب8؛چ

ان«چ یزچخفا رهچدیچشفمچـچ را کهچصامقیچخفا رهچاستچچـچرلیچ
َ
کش

ْ
ُمل

َ
»ک

نچ)ب8؛چاینچراژهچ یزچ
ُُ
ن«چصحیحچاست(،چآ

ُ
طبقچقاعرهچصفرتچ»ـشا

«چخفا رهچدیچشفمچکهچبهچلحاظچعنرضیچمرستچ یست.چ
ُ
مرچدتنچ»آن

آنچ افچ پسچ بگذارم،چ دمررمچ الفچ رریچ آ کهچ بهچجایچ راچ »ـُ«چ کاتبچ

نچ)ب11؛چاینچصفرتچراچبنچاساسچنسخهچدیچتفانچ
ُ
گذاشتهچاست(،چهۀه

ن«چ یزچخفا رچـچ را کهچصامقیچخفا رهچاستچچـچاداچطبقچ
ُ
بهچصفرتچ»افچا

ن«چمرستچچاست(4.چ
ُ
قاعرۀچحاضن،چصفرتچ»افا

فنوبرش کا تکگهژ پس هۀ آیهب اب رقگ  آغبۀ یگن، هید وهژه فب   .2 .1

رخطگم اا on یب ān قگهفن  اگن.چالبتهچاینچقاعرهچراچبایرچبنچ

اساسچدتفنچدختلفچبهچمرچبخشچفینچتقسیمچکنم5:

1.چنشا ۀچابراعیچā̊  بنچراجچگف هچایچافچāچچباچکششیچدعاملچآنچماللتچمارمچکهچپیشچ
مرچ ظنچ گینیم،چ āچ دعاملچ راچ راجچگف هچ اینچ اگنچکششچ دیچررم.چ کارچ بهچ nچ افچ
ِرن«چ)ب9(چمرچقصیرۀچحاضنچبهچلحاظچعنرضیچ

ْ
 
ُ
 ه«چ)ب6(چرچ»کا

ُ
راژهچهایچ»تا

oچ یزچ بهچ تفلیرچ لحاظچ حفۀچ بهچ چ
ً
ظاهنا یامشرهچ راجچگف ۀچ تفجیهچپذینچ یسترر.چ

ن«چدیچ فیسر.
ُ
ـچا شباهتچماشتهچرچافچاینچررچخطیبچشفعفیچآنچراچبهچصفرتچ»

افچذکنچشفاهرچدتفنچمیگنچصنفچ ظنچشرهچاست. 2.چ
چقاعرۀچپیشنهامیچداچراچتأییرچدیچکرر.چ»دسلُمن«چدطابقچقاعرۀچ

ً
3.چاینچصفرتچمقیقا

ـچان«چدطابقچقاعرۀچ1.چ1. 1.چ2.چ1چاستچرچنشا ۀچجمعچ»
»افان«چاگنچبرینچصفرتچ)یعریچپیفسته(چ فشتهچشفم،چ مایررۀچتلفظچaz ā̊nچاستچرلیچ 4.چ
ن«(چ فشتهچشفمچتلفظچaz onچراچنشانچدیچمهر.چافچآ جاچ

ُ
اگنچبهچصفرتچجراچ)یعریچ»افچا

کهچمرچبیتچیافمهمچراژۀچپسچافچآنچ)مر(چباچصادتچآغافچدیچشفم،چدطابقچقاعرۀچداچ
تلفظچaz ā̊nچرچمرچ تیجهچادالیچپیفستهچمرستچاست.

مرچاشعارچررفبهان،چقطبچالرینچشینافیچرچحاوظچوقطچشفاهریچافچقاعرۀچ1.چ1چ 5.چ
یاوتچشرچرچبهچملیلچحجمچا رکچآثارچشینافیچاینچگفیررگان،چدفارمیچافچکاربنمچ

قاعرۀچ1.چ2چمرچآ هاچمیرهچنشر.
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بهار - تابستان  13۹5

مرچدثلثاتچسعری،چبیتچشینافیچگلستانچرچقصیرۀچ 1. 2. 1.چ

خطیبچشفعفیچترهاچصفرتچدختفمچبهچonچبهچکارچ

ـُچن«چمیرهچ روتهچاستچرچمرچ فشتارچ یزچترهاچصفرتچ»

دیچشفم.چشفاهرچاینچکاربنمچبرینچشنحچاست:

-چمرچگلستان:چجُف ی.

ِنچ)ب8؛چمرچحالیچکهچمرچهمینچبیتچ
ُ
-چمرچدثلثاتچسعری:چ 

صفرتچ» ان«چ یزچبهچکارچروتهچکهچطبقچقاعرۀچپیشچگفتهچراژۀچپسچ

افچآنچ)هاجه(چباچصادتچآغافچدیچشفم(،چجُف ی1چ)بچ17(،چ تُفنچ

شنفتچ)بچ17(.چ
َ
ا

-چمرچقصیرۀچخطیبچشفعفی:چدسلُمنچ)مرچ»دسلُمران«چ

فسنُرِنچ)ب6(،چُجِنچ)ب12(.
َ
یُفِنچ)ب5(،چخ

َ
ب1(،چا

مرچاشعارچشمسچپسچ اصنچرچشاهچماعیچهمچصفرتچهایچ 1. 2. 2.چ

دختفمچبهچonچرچهمچصفرتچهایچدختفمچبهچānچمیرهچ

استچ دمکنچ مرچ فشتارچ حالتچ اینچ مرچ دیچشفم.چ

ـچان«چبهچکارچرر ر.چرفنچرچمیگنچ صفرتچهایچ»ـُچن«چیاچ»

ـچان«چ)ān(چ دسائلچفبا یچ یزچمرچا تخابچ»ـُچن«چ)on(چیاچ»

افچذکنچتفضیحاتچرچشفاهرچ ایرجاچ مخیلرر،چکهچمرچ

بیشتنچصنفچ ظنچدیچشفم.

شینافیچ بیتچ مرچ خستینچ شر،چ گفتهچ برا چهچ تفجهچ باچ

ن«چ میچتفا رچصحیحچباشر؛چفیناچ
ُ
خطیبچشفعفیچصفرتچ»جر

قاعرۀچ آغافچدیچشفمچرچطبقچ باچصادتچ )ببنم(چ آنچ افچ راژۀچپسچ

دیچآدر،چ čo)/e(nā̊nچ ن«چ
ُ
بهچصفرتچ»جرا چ

ً
بایرچحتما پیشچگفتهچ

 رانچکهچمرچبیتچ13چافچدثلثاتچسعریچ یزچ» ران«چپیشچافچ

ـچان«چمیرهچدیچشفم. صادتچباچ»

 گار رهچباچایرکهچصفرتچ»جرن«چبهچدعرایچ» ران«چراچبهچ

بنایچ پیشنهامیچ چ
ً
عجالتا پذینوتریچ میچما ر،چ باالچ مالیلچ

راجچ گاریچرچدعرایچارلینچراژه/چصفرتچفبا ِیچدصناعچمرمچ

بیتچدفرمبحثچ رارم.

اثت نوم. 2

ـــق ـــنچافچعش ـــیچرچغی ـــْیچمِچ  ـــغلچرچعملِم ـــزچش کهی

ـــغلی
ُ
نهچهـــمچَرچرِیچش

ْ
ـــه

ُ
نچش

ُ
ِکهـــا

َ
چاغـــنچ 

ْ
جبـــفت

ک : صامقیچاینچراژهچراچkeچخفا رهچاست،چرلیچبهچ ظنچ گار رهچ *چ

باچتفجهچبهچتفضیحاتیچکهچمربارۀچخفانشچراژهچهایچمیگنچاینچبیتچ

مرچپیچدیچآیر،چصفرتچkaچمرستچدیچ مایر.

و:چصامقیچاینچراژهچراچبهچصفرتچvaچ)حنفچعطف(چراجچ گاریچ *چ

کنمهچاست،چاداچافچآ جاچکهچتلفظچ»َر«چبنایچحنفچعطفچمرچاینچ

گفیشچبسیارچ امرچاست2چرچباچتفجهچبهچایرکهچباچخفانشچ»عملمی«چ

)برگنیرچبهچتفضیحاتچفین(چبهچلحاظچعنرضیچ یزچادکانچتلفظچvaچ

درتفیچاست،چتلفظچطبیعِیچoچراچبنایچاینچراژهچمرچ ظنچدیچگینیم.چ

عمشمش:چصامقیچاینچصفرتچفبا یچراچبهچ»عملی«چ)aml-i(چ *چ

تصحیحچقیاسیچرچمرچپا فشتچبهچضبطچاصیلچ»عملمی«چاشارهچ

کنمهچاست.چبهچ ظنچ گار رهچ»عملمی«چافچ Ɂamal=m=iچ)اسمچ+چ

ضمینچ+چنشا ۀچ کنه(چتشکیلچشرهچاست.چمرچگفیشچقریمچشینافچ

راژهچبستچهاییچ فنچنشا ۀچاضاوه،چنشا ۀچ کنهچرچوعلچاسنامیچ

راژهچبستِیچen=3چدیچتفا ررچپسچافچضمینچراژهچبستی/چدتصلچ یزچبهچ

کارچرر ر.چمرچراقعچضمینچدتصلچدیچتفا رچدیانچاسمچرچنشا ۀچ

اضاوهچیاچ کنهچیاچوعلچاسنامیچen=چواصلهچبیررافمچ)یاچبهچبیانچمیگن،چ

تنتیبچراژهچبستچهاچمرچشینافیچباچوارسیچدتفارتچاست(.چبهچاینچ مف هچافچ

شاهچماعیچتفجهچونداییر:

ــفش ــلچرچهـ ــنچافچعقـ ـ
ُ
ــِننچسیرهچش ــهچپُـ ــفچکـ  ـ

ــفش پ رچ ــفرمچ ــ خ افچ ــیچ ــیــســتِــنچ ــن
ُ
ــکــنش و

)راجرچشینافی،چ1353:چسهچگفتار،چ28(

ču ke por=en sina=šon az Ɂaql=o huš          
fekr=ešon=i nist-en az xard=o puš

ـچچرسمچالخطیچیامشرهچرچ یزچدالحظاتچریشهچشناختی،چبهچ 1.چباچتفجهچبهچقاعرۀچآراییچچ
 ظنچدیچرسرچتلفظچاینچراژهچمرچدثلثاتچرچگلستان سعریچi)=/(-ǰvonچباشرچ)مرچ
دثلثاتچباچ»ی«چ کنهچرچمرچگلستان باچ»ی«چدصرری(؛چیعریچتلفظچدعیارچآنچǰovānچاستچرچ

 فنچپسچافچآنچراژهچبسِتچ=iچ)مرچدثلثات(چرچپسف رچ-iچ)مرچگلستان(چآدرهچتبریلچبهچ
ǰon-)/=(چشرهچاست.چتلفظچǰvon-)/=(iچرچبهچضنررتچرفنچتبریلچبهچǰovon-)/=(i
چبایرچمرچخطچبهچصفرتچ»ُجری«چ مفمچدیچیاوتچکهچاقرمچرچاکثنچنسخهچهاچ

ً
iچقاعرتا

آنچراچتأییرچ میچکرررچ)ترهاچیکچنسخۀچبیچتاریخچافچگلستان،چیعریچنسخۀچ»با«،چراژهچراچبهچصفرتچ
»ُجری«چضبطچکنمچهچاستچ) ک.چسعری،چ1368:چ669((.چصفرتچǰun-iچ)راجچ گاریچصامقیچبنایچ

بیتچگلستان(چ یزچتفجیهچپذینچ میچ مایر.

2.چگاهچنشا ۀچعطفچمرچخطچبهچصفرتچ»َر«چدیچآیر،چاداچقفاعرچعنرضیچحکمچدیچکررچ
کهچآنچراچبهچصفرتچoچراجچ گاریچکریم.چبنایچ مف هچبرگنیرچبهچوینرفبخشچ)1391:چ
380(چکهچبهچمرستیچ»َر«چراچمرچبیتچشیخچررفبهانچبقلیچبهچصفرتچoچراجچ گاریچ

کنمهچاستچ)بنایچتفضیحچراژهچایچافچبیتچشیخچررفبهانچرچراجچ گاریچ گار رهچافچاینچبیت،چبرگنیرچ
بیتچسفمچدقالۀچحاضن(.چمرچگفیشچقریمچ یامماشتچهایچ بهچ»همتی«چمرچ پا فشتچدنبفطچ بهچ

کافررنچ یزچنشا ۀچعطفچبهچصفرتچ»َر«چدشکفلچشرهچچرچصامقیچ)1383:چ17چرچ22(چ
دعتقرچاستچکهچبهچهمینچصفرتچ یزچتلفظچدیچشرهچاست؛چاداچباچتفجهچبهچشاهریچ
کهچافچررفبهانچ قلچکنمیمچدیچتفانچاحتمالچتلفظچoچراچ یزچبنایچاینچراژهچمرچگفیشچ
قریمچکافررنچمرچ ظنچگنوتچ)البتهچباچتفجهچبهچایرکهچعباراتچبافدا رهچافچکافرر یچقریمچبیشتنچ

درثفرچیاچشعنچغینعنرضیچا ر،چ میچتفانچاینچ کتهچراچبهچآسا یچاثباتچکنم(.

3.چمرچبیتچمهمچافچقصیرۀچحاضن،چصفرتچɁaqiq=eš=enچ مف هچایچافچکاربنمچضمینچ
دتصلچپیشچافچوعلچاسنامیچراژهچبستیچراچنشانچدیچمهر،چکهچصامقیچ یزچبرانچتفجهچ
ماشتهچاست.چ یزچ ک.چتفضیحاتچ گار رهچفینچ»سبنش«چمرچبیتچ هارمچدقالۀچحاضن.
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بهار - تابستان  13۹5

نچ)ضمینچدتصل(+چیچ)نشا ۀچ
ُ
ـِچش مرچ»وکنشنی«چ)دتشکلچافچوکنچ)اسم(+چ

 کنه((چضمینچبنچنشا ۀچ کنهچدقرمچشرهچاست.

دطابقچحرسچصائبچ فبا یچ اینچصفرتچ مرمچ نیش:چجزءچ *چ

صامقی،چهمانچ» ی:چ یست«چاست.چجزءچ»مِ/چمه«چ یز،چکهچبنایچارچ

کارچ بهچ »میگن«چ دعریچ بهچ قریمچشینافچ مرچگفیشچ بفمه،چ دبهمچ

روتهچاستچ)بنایچ مف هچ ک.چراجرچشینافی،چ1353:چ132چرچهمان:چسهچ

گفتار،چچ2؛چداهیارچ فابی،چ1375:چ38،چ46(.

بهچسنعت،چیکسن«چدعریچ » اگهان،چ راچ آنچ یکهبن:چصامقیچ *چ

چ«چرچ»گهان«چبهچدعریچ»مرچجهان«چ
َ
چدتشکلچافچ» 

ً
کنمهچرلیچظاهنا

استچ)صفرتچ» ه:چا رر،چمر«چمرچبیتچهشتمچ)بسنجیرچباچ»ا ه«چمرچابیاتچهفتمچرچ

سیزمهم(چرچصفرتچ»گهان:چجهان«چمرچبیتچششمچافچهمینچقصیرهچآدرهچاست(.چ

فم:چاگن هچصامقیچبهچصفرتچپهلفیچhēmچاشارهچکنمهچرچ *چ

احتمالچمامهچکهچاینچراژهچمرچگفیشچشینافیچ یزچبهچصفرتچhemچ

چمرچراجچ گاریچآنچراچبهچصفرتچhamچ
ً
تلفظچدیچشرهچاست،چ هایتا

ضبطچکنمهچاست.چاینچراژهچمرچاشعارچشاهچماعیچ)بنایچ مف هچ ک.چ

راجرچشینافی،چ1353:چ23(چ یزچبهچصفرتچ»هِم«چدشکفلچشرهچرچ

ـِچم«چاست؛چافچ چشناسۀچارلچشخصچدفنمچمرچاینچگفیشچ»
ً
اساسا

اینچرریچمرچایرجاچ یزچبایرچبهچصفرتچh-emچراجچ گاریچشفم.

بهچصفرتچفینچ راچ بیتچ آ چهچگفتهچشرچ گار رهچ بنچاساسچ

دیچخفا رچرچتنجمهچدیچکرر:

ka hiz šoɣl=o Ɂamal=m=i de ni va ɣayr az Ɂešq
če bu-t aɣar na gehā̊n šohra h-em va vi-šoɣl-i

هرگادیچکهچهیچچشغلچرچعملیچمیگنمچ یستچبهچغینچافچعشق

 هچبَفمچ)=شفم(چاگنچا ررچجهانچشهنهچامچبهچبیچشغلی؟

اثت سگم. 3

رچِشـــکلچرچشـــیفهچغمـــانچملچببـــهچحاللِـــشچبـــا

ـــکلی ـــاچرچخفشچش ـــْیچاد ـــیچلفلِ ـــتچَهمتِ ـــهچ یس ک

غمبن:چاینچصفرتچکهچصامقیچآنچراچدبهمچمانستهچاستچبهچ *چ

چ«چبهچدعریچ»اگن«چرچضمینچ
َ
گمانچ گار رهچدتشکلچاستچافچ»غ

چ«چمرچدثلثاتچسعریچ)ابیاتچ8چرچ16؛چصامقی،چ
َ
ـچچدان«.چ»غ دتصلچ»

چ«چ)مرچ»غت،چ
َ
1391:چ23،چ33(چرچشاهچماعیچ)بهچصفرتچهایچ»غه«چرچ»غ

غش«((چبهچکارچروتهچاستچ)بنایچ مف هچ ک.چراجرچشینافی،چ1353:چ99(.چ

بنچاینچاساسچدعرایچدصناعچارلچ رینچدیچشفم:

بهچ)=با(چشکلچرچشیفهچاگنچملمانچراچ)/اگنچافچداچمل(چببُنم،چحاللشچبام.

ِی«چخفا رهچاستچکهچبهچگمانچ
َ
فمطش:چصامقیچاینچراژهچراچ»همت *چ

 گار رهچبهچصفرتچ»َهمتِی«چ یزچخفا رهچدیچشفمچرچمرچاینچصفرتچ

دیچتفانچآنچراچham-ti=y-eچراجچ گاریچکنم.چ»تی«چبهچجایچ»تا«چ

مرچاشعارچشاهچماعیچکاربنمچمارم،چهمچبهچجایچحنفچاضاوۀچ»تا«چ

رچهمچمرچتنکیباتیچ فنچ»تیچَرتیچ«چبهچدعریچ»تابهچتا،چیکچبهچیک،چ

دفرمچبهچدفرم«چ) ک.چراجرچشینافی،چ1353:چ164،چ218؛چسهچگفتار،چچ

24–چباچاستفامهچافچوهنستچلغاتچدفنمهچرچدنکبه(1.

چدفرمیچافچحذفچنشا ۀچ
ً
بگبش:چافچآ جاچکهچ گار رهچعجالتا *چ

اضاوهچمرچاینچگفیشچسناغچ رارمچ)مرچاینچبارهچهمچرینچبرگنیرچبهچ

تفضیحاتچ گار رهچفینچبیتچپرجمچ»خلیفهچفمغچرحقچشعمچایفنچاسلیم«(چ

پیشنهامچدیچکررچمرچپایانچاینچراژهچ یزچنشا ۀچy=چ)دخففچy-e=چیعریچ

راجچدیا جیچرچکسنۀچاضاوه(چکهچگاهچمرچاینچگفیشچرچ یزچمرچوارسیچ

مرچحکمچنشا ۀچاضاوهچاست2،چاوزرمهچگنمم.چبرابناینچپیشنهامچ

رچ رف یچ بهچلحاظچ کهچ استچ luli=yچ راجچ گاریچ  گار رهچ

رسمچالخطیچ یزچدشکلیچایجامچ خفاهرچکنم.چضمنچایرکهچنشا ۀچ

اضاوۀچy=چپسچافچراژهچهایچدختفمچبهچiچمرچوارسیچ یزچکاربنمچمارم،چ

چمرچاینچبیت:
ً
افچجملهچاحتماال

پفپـــکچمیـــرمچبـــهچحفالـــیچ)havāli=y(چســـنخس

ــکچبــــنبُــــنمهچبـــهچابــــنچا ــــررا ــگ ــا  ب

)ررمکی،چ1386:چ14(

اثت چهبرم. 4

ْ
َبیِِمـــن نچ

ُ
آســـما چ

َ
ا چ

ْ
ُدـــز عیـــیچ

ُ
م ِکْیبُـــِنچ

َ
غ

ِوعلی
ْ
َبر ِســـَبـــْنِشچ َراِیـــــَنْهچ چ

ُ
ـــر

ْ
ـــر

َ
ک
َ
ا بِـــَفاچ

اینچدعرایچ»تیچَرتی«چمرچبیتیچافچشیخچررفبهانچبقلیچبنایچوینرفبخشچ)1391:چ380(چ 1.چ
دبهمچبفمهچاست.چبهچ ظنچ گار رهچدصناعچ خستچبیتچفینچراچ یزچبایرچپنسشیچخفا رچ
رچ»تیچَرتی«چراچبهچهمانچدعراییچکهچمرچشعنچشاهچماعیچبهچکارچروتهچاستچمرچ ظنچگنوت:

تِیچَرتِی بِبُفچ هچ
َ
چ 

ْ
بُر بَِفاچ ِجهچ ْنچَرچتِیَهْنچ

ُّ
ک

َ
ف
َ
هچَرچت

ُ
خ

ْ
ِرش

ْ
 
َ
ُمچَرچا

َ
شچغ

ُ
ا

har če be-vā bod na be-bu ti-va-ti
Ɂo=š ɣam=o Ɂandešx=o tafakkor va ti

رچبفم(چببفمچ)=چبشر،چ
ّ
]آیا[چ هچ] رینچاستچکه[چهن هچببایر/ببایستچبفم]ن[چ)=دقر

رخچمام(چتابهچتاچ)=یکچبهچیک،چدفرمچبهچدفرم،چدفچبهچدف(؟

]پس[چغمچرچا ریشهچرچتفکنچ]مربارۀ[چآنچبنایچ ه؟
چسفار/چسفیچدامرچافچتخمۀچ ادرارچ

ِ
چجها رارچسام

ْ
بنایچ مف هچمرچوارسی:چ بینهچی 2.چ

)ونمرسی؛چ ک.چراستیچپفر،چ1394:چ107-108(؛چگنچبخرر رچگنرهیچکهچ رار رچخنم/چتفچ فچ

چمگنانچ یزچدخررچ) اصنچخسنر،چ1388:چ403(؛چدلکچ فنچگلچشریچ
ْ
میفا هچبهچخررهچی

چلعلچسفتهچ) ظادی،چ1389:چ137(؛چاینچمهانچبستی،چ
ْ
هنچممچشکفته/چافچآنچلعِلچنسفتهچی

چلقمهچهایچرافچشرچ)دفلفی،چ1393:چ669(.چمرچگفیشچقریمچ
ْ
مها یچبافچشر/چکفچخفر رهچی

چ
ْ
چچro=yچ»ررِی«چ)راجرچشینافی،چ1353:چسهچگفتار،چ34(؛چِسَنی

ْ
شینافچ)شاهچماعی(:چُری

چbaraka=yچ»بنکِت«چ)همان:چ1(.چگفتریچاستچ
ْ
هچی

َ
sera=yچ»سناِی«چ)همان:چ54(؛چَبَنک

چتبریلچبهچoچرچaچدیچشفم.
ً
کهچuچرچāچپیشچافچy=چیاچy-e=چدعمفال
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بهار - تابستان  13۹5

بهچتصنیحچ کهچ استچ »َدِفکیُبِن«چ صامقیچ خفانشچ ِکْنبُِ :چ
َ
غ *چ

خفمچارچقنائتیچغیندطمئنچاست.چایشانچاحتمالچمامهچا رچاینچ

دالحظۀچ اپچ باچ باشر.چ گار رهچ ارلچ دصناعچ وعلچ راژهچ

عکسیچبیاضچتاجچالرینچاحمرچرفینچاینچصفرتچفبا یچراچبهچ

ِکیبُِن«چدیچخفا رچ)استامچاوشارچصفرتچفبا یچدفرمچبحثچراچ
َ
گف ۀچ»غ

چ«چهمانچ»اگن«چاستچکهچ
َ
»غکْیبُن«چخفا رهچا رچ)اوشار،چ1378:چ558((.چ»غ

مرچجاهایچمیگنچآدرهچرچمرچبیتچسفمچافچهمینچقصیرهچ یزچ

ایرگف هچ لغت نامهچ مرچ »کیبن«چ راژۀچ )غمان(.چ دیچشفمچ میرهچ

تعنیفچشرهچ)مهخرا،چ1377(چرچ را کهچعنضچخفاهرچشر،چ

چدراسبچباوتچاینچبیتچاست:
ً
مقیقا

/چِکچُب[چ)اِ(چپیکانچپهنچکهچبهچشکاریچدیچا راف رچ
َ
کیبن.چ]ک

)آ ررراج(.چ یزۀچکال یچکهچبرانچشکارچدیچکرررچ) اظمچاالطباء(:

کیرهچکفش کیبنچ آدرشرچ فچ

خا ۀچ فبچپفش یکیچ شرچ هفاچ

عبرهللاچهاتفیچ)افچآ ررراج(

ُرز:چصامقیچآنچراچدنکبچافچضمینچmoچرچحنفچاضاوۀچazچ *چ

چدتشکلچاستچافچضمینچ»دُچ«چرچراژهچبستچ
ً
مانستهچاست،چاداچظاهنا

»ف«چبهچدعریچ» یز«.چجزءچمرمچ میچتفا رچ»اف«چباشر،چفیناچرجفمچ

«(چمرچاینچگفیشچبیچسابقهچاست.چ
َ
مرچحنفچاضاوۀچپیاپیچ)»اف«چرچ»ا

همچرینچمرچراجچ گاریچاستامچصفرتچmo-zaچاشتباهچ اپیچرچ

راجچ گاریچ گار ره دطابقچ a،چ رچ zچ دیانچ واصلهچ )باچ mo-z aچ چصفرتچ

mo=z Ɂa(چصحیحچاست.

انمد )پنمد؟(:چاینچراژۀچدبهمچ یزچکهچصامقیچآنچراچباچتنمیرچهمانچ *چ

چبایرچوعلچ
ً
راژۀچ»یمین«چبهچدعرایچ»قسم«چمانستهچاست،چقاعرتا

باشر،چفیناچهمچظاهنچآنچ)شناسهچاش(چبهچوعلچشبیهچاستچرچهمچاگنچ

چ«چراچبهچدعرایچ»اگن«چبگینیم،چجملۀچپینرچ)یعریچدصناعچارل(چ یافچ
َ
»غ

اینچوعلچراچ چ میچتفا رچساختارچ
ً
بهچوعلچمارم.چ گار رهچعجالتا

ـِچچم«چمرچآنچشناسۀچ بهچمقتچتفجیهچکرر،چاداچبهچ ظنچدیچرسرچجزءچ»

ـِچن«چتکفاِژچبهچظاهنچبیچدعراییچکهچ ارلچشخصچدفنمچباشرچرچجزءچ»

چبهچپایانچاوعالچدضارعچاوزرمهچدیچشفمچ) ک.چصامقی،چ1395:چ
ً
دعمفال

331-333(.چبنایچ مف هچشناسۀچاینچوعلچراچبسنجیرچباچاوعالچفین:

گفمد 
َ
رش ق دیچپیمایم؛چ /mi-paym-em-en/:چ  رش َپنِمِمدچ

/mi-xah-em-en/:چدیچخفاهم؛چرش یمدچ/mi-š-em-en/:چ

نِِمدچ/mi-goy-em-en/:چدیچگفیمچ) ک.چراجرچ
ُ
دیچررم؛چرش گ

شینافی،چ1353:چ127-124(.

ـِچچن«چهمچرینچبرگنیرچبهچتفضیحاتچبیتچ هم،چ مربارۀچجزءچ»

فینچ»کا رن«.چ

بنچاینچاساسچدیچتفانچحرسچفمچکهچوعلچدفرمچبحث،چوعلچ

چدتعریچاستچ
ً
دضارعچارلچشخصچدفنمچباشر.چهمچرینچاحتماال

رچ»کیبنچمعیی«چدفعفلچآن.

:چصامقیچاینچراژهچراچبنچاساسچ»بعضیچگفیشچهایچ هکن ُ *چ

ادنرفچوارس«چدصررچرچبهچدعرایچ»اوکررن«چمانستهچاست.چمرچ

تأییرچ ظنچارچبایرچگفتچکهچنشا ۀچدصرِرچ»ـُچچه«چیاچ»ـُ«چمرچدتفنچ

دکتفبچگفیشچقریمچشینافچ یزچیاوتچدیچشفم،چافچجملهچمرچراژۀچ

ه«چکهچمرچآثارچشاهچماعیچبهچدعرایچ»بنمن«چبهچکارچروتهچاستچ
ُ
»بُنم

) ک.چراجرچشینافی،چ1353:چ1؛چسهچگفتار،چ1(.چهمچرینچاستچصفرتچ

دطابقچ حاوظچ دثلثچ غزلچ مرچ »خفرمن«چ دعریچ بهچ »خفرمه«چ

قریمچتنینچنسخۀچکادلچ فیاوتۀچمیفانچارچ)حاوظ،چ1394:چ67(چکهچ

یعریچ دشابه،چ وعلیچ باچ بیتچحاضنچ دا ررچ آ جاچ یزچ مرچ چ
ً
اتفاقا

»بفاتن:چببایر«،چآدرهچاست.

سب ش:چصامقیچاینچصفرتچراچsebarš-eچخفا رهچرچصفرتیچ *چ

بهچاضاوۀچکسنۀچاضاوهچمانستهچاست.چ افچ»سپارشچ)=سفارش(«چ

رچکهچدتشکلچاستچافچ»ِسَپن«چ+چ
َ
 گار رهچآنچراچ»ِسَپنِش«چدیچخفا 

ضمینچ»ش«چ)دتعلقچبهچوعلچ»بفا«(چ+چنشا ۀچاضاوهچ)پیشتنچاشارهچشرچکهچ

مرچاینچگفیشچنشا ۀچاضاوهچ یز،چدا ررچنشا ۀچ کنهچرچوعلچاسنامیچراژهچبستی،چ

دیچتفا رچپسچافچضمینچدتصلچبیایر؛چ یزچسنج.چ»موتنِتچعمن«چمرچبیتچسیزمهم(1.

بنچاینچاساسچراجچ گاریچرچدعرایچپیشنهامیچ گار رهچبنایچ

بیتچ رینچاست:

ɣa kibor=e doɁi=y-i mo=z Ɂa Ɂāsmā̊n b)/p(ay-em-en )?( 
be-vā Ɂakand-o va Ɂi rah separ=š=e bad-feɁl-i

اگنچکیبُِنچ)=پیکاِن،چ یزۀ(چمعاییچدنچ یزچبهچآسمانچ...مچ]وعلچدضارعچارلچ

شخصچدفنمچدتعری[

ببایرشچاوکررنچبهچیکچبارهچسپِنچبروعلیچ]را[.

ـچچقنائتچهایچپیشنهامیچ گار رهچچچـچباچ راژهچهایچ»کیبن«چرچ»سپن«چ

ابیاتچعنبیچرچوارسیچپیشچافچاینچبیتچشینافیچتراسبچرچ

ارتباطچکادلچمارم.چضمنچایرکهچباچاینچخفانشچرفنچدصناعچ

 خستچ یزچبهچسادانچدیچشفم.

چ
ِ
/Ɂārezu=m=e del/چرچ»ساقیم چمل«چ

ِ
مرچاشعارچشمسچپسچ اصنچ یزچ»آرفرم 1.چ

/sāqi=m=e vasl/چبهچدعرایچ»آرفریچملم«چرچ»ساقیچرصلم«چبهچکارچ رصل«چ
روتهچاستچ) ک.چداهیارچ فابی،چ1374:چ33(.چ یزچبسنجیرچباچ»غمِتچمل«چ/ɣam=t=e del/چ
ـچِت«چبنچنشا ۀچاضاوهچدقرمچشرهچاستچ مرچحاوظچ)1394:چ67(چکهچمرچآ جاچ یزچضمینچ»

)همچرینچ ک.چصامقی،چ1395:چ332(.
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اثت پنجم. 5

ـــُفِنچاِْســـلیْم
ْ
ی
َ
چا
ِ
م

ْ
ـــع

َ
خلیفـــهچفمغچَرحـــقچش

چکعبـــهچجاِ ـــِبچقبلـــی
ْ
یِـــن

ُ
چا
ِ
غ
ْ
ر
ُ
چآْســـت

ْ
ِکـــش

قشنها ۀنغ:چصامقیچاینچکلمهچراچدراماچرچ»غ«چپایا یچآنچراچ *چ

ساکنچمرچ ظنچگنوتهچاست؛چاداچبهچ ظنچدیچرسرچاینچراژهچطبقچ

قاعرهچایچکهچمرچفینچدیچآیر،چبایرچباچکسنۀچاضاوهچخفا رهچشفم:

صبع ز 2

نر گگیش ص یم یث هۀ، تکگهِژ پس هۀ اگر  فبن فش نز رخطگم اا 

 وهژه بست 
ً
ɣ و x فمگهره اب رقگ  آغبۀ رش یگن )هید تکگهژ نر وهصع رامگال

یب پسگی  هست(.چبهچاینچشفاهرچتفجهچکریر:

 قگهن tarɣ=e xvānچ)ب7(،چجمغش 
ِ
-چدثلثاتچسعری:چت غ

ǰomɣ=iچ)ب15-چمرچحالیچکهچپسچافچصفرتچ»ُجَمه«چمرچبیتچ12چ

راژۀچ»کفف/چکفر«چآدرهچکهچباچصادتچآغافچدیچشفم(.

)داهیارچ nalɣ=o suzچ یشغ و سگۀچ -چشمسچپسچ اصن:چ

)داهیارچ Ɂāstonɣ=e Ɂoyچ نچ
ُ
ه  
ِ
نغ
ُ
آست 31(،چ 1374:چ  فابی،چ

 فابی،چ1375:چ37،چبچ24(.

)راجرچ siyahɣ-i=y-e češچ چش  سثهغِش  ماعی:چ شاهچ -چ

نچǰomɣ=e Ɂoyچ)همان:چ
ُ
(چه

ِ
شینافی،چ1353:چ77(،چُجمغاچ)=جمغ

88(،چهِ ِرزغاچɁe mezɣ=eچ)همان:چ191(.

رچمرچ هایتچمرچهمینچقصیرۀچخطیبچشفعفیچرچمرچهمینچبیتچ

ی«چدؤیرچقاعرۀچیامشرهچاست.
ُ
چا
ِ
پرجمچصفرتچ»آسترغ

بنایچدشاهرۀچشفاهرچمیگنیچافچراژهچهایچوشنمۀچدختفمچبهچɣچ

رچxچمرچاینچگفیش،چبرگنیرچبهچداهیارچ فابیچ)1376:چسناسنچدقاله(.چ

ریچالبتهچهیچچاشارهچایچبهچقاعرۀچدفرم ظنچداچ کنمهچاست،چرلیچهمۀچ

شفاهریچکهچآررمهچبالاستثراچقاعرۀچپیشنهامیچداچراچتأییرچدیچکررر1.

وحق:چصامقیچاینچصفرتچفبا یچراچدتشکلچافچحنفچاضاوۀچ *چ

»َر«چرچاسمچ»حق«چدیچما رچکهچنشا ۀچاضاوۀچپسچافچآنچحذفچ

شرهچاست؛چاداچباچتفجهچبهچکسنۀچاضاوهچایچکهچدطابقچقاعرۀچباالچ

چبایرچ
ً
پسچافچ»خلیفهچفمغ«چرجفمچمارم،چصفرتچ»رحق«چقاعرتا

صفتچرچبهچدعریچ»بهچحق،چبنحق«چباشر.چدطابقچخفانشچصامقیچ

چایفنچاسلیم«چبهچدعریچ»بهچحِقچشمعچایفانچ
ِ
چشعم

ْ
اگنچ»رچحق

چکسنۀچاضاوۀچپسچافچ»حق«چحذفچشرهچاستچ
ً
اسالم«چباشر،چارال

کهچ رینچ یزیچمرچاینچگفیش،چتاچآ جاچکهچ گار رهچاطالعچمارم،چ

چدطابقچ
ً
بیچسابقهچاستچ)سنج.چتفضیحاتچفینچ»لفلی«چمرچبیتچسفم(؛چثا یا

چ
ْ
چ»خلیفهچفمغ«چراچدراماچگنوتهچرچ»رچحق

ً
خفانشچصامقی،چکهچظاهنا

شعمچایفنچاسلیم«چراچچسفگرریچدعریچکنمهچاست،چشاعنچدیچگفیر:چ

ـچچکهچآستا ۀچارستچکعبهچ »خلیفهچفامه!چبهچحِقچشمعچایفانچاسالمچ

جا بچقبلهچچـچ)سفگررتچدیچمهمچکه(...«.چمرچاینچصفرتچجملهچ

چمرچابیاتچقبلچ
ً
 اقصچرچامادهچرچ تیجۀچآنچ ادشخصچاست؛چثالثا

چشاهرچارصاویچبنایچدمررحچهستیمچرچ هچخطابیچ
ً
رچبعرچ یزچصنوا

هستچرچ هچسفگرری.چدالحظهچبفنداییر:

ســـکرررچابـــنچســـلیمان،چجـــمچابـــنچاونیـــررن

اصلیچچـ گــفهــنیچ ــتچ راس پامشهیچ بحنچ ــهچ ـچچک

اســلیم ایــُفِنچ چ
ِ
شــعم َرحــق،چ چ

ِ
خلیفــهچفمغ

قبلیچچـ جــا ــبچ کعبهچ ــنچ یـ
ُ
ا چ

ِ
آســتــرــغ ـچچکــشچ

شــنف لــهچ دــنچ العــزچ دملکــةچ دلیــکچ

الـــذِل ــنچ د ــفریچ ــ ال ــاحچ جــر خــفــضچ بفضلچ

رچهمینچررالچتاچپایانچبیتچ»شنچننچبشیچوتح،چشاهچابفالحینث/چکهچ

ایرکهچ تاچ امادهچدیچیابر،چ ا هچدنمیشچالفچریچدثلی«چ دیچرستچ

چیاچدلکچالملک...«چافچغایبچبهچ
َ
شاعنچمرچبیتچعنبیچ»حفیت

دخاطبچ»التفات«چدیچکرر.

چدقلفبچ»شمع«چاستچ
ً
ـچچکهچظاهنا یام:چتلفظچاینچصفرتچراچ *چ

کششچ باچ یعریچ ša:mچ بهچصفرتچ دیچتفانچ چ
ً
احتماال )šaɁm(چچـچ

جبنا یچ یزچمرچ ظنچگنوت.چ

اثت یشم. 6

ن2
ُ
ــا ــنچِکهـ ــّنچرچبحـ ــِکچبـ ــنُرِنچُدلـ فسـ

َ
ــاهچخ برـ

ـــی
ّ
ـــهچُرچمِل  

ُ
ـــهچتا ـــانچج ـــنچرچخناس ـــهچررمچرچجی ج

سُنرِن«چاست،چمرچحالیچکهچ
ُ
گس ُوِن:چخفانشچصامقیچ»خ

َ
ق *چ

بهچصفرتچ وزیر  احمد  تاج الدین  بیاض  عکسیچ مرچ اپچ
داهیارچ فابیچ)1376:چ170(چراژهچهایچوشنمۀچدختفمچبهچɣچیاچxچراچخاصچاشعارچشمسچ 1.چ
پسچ اصنچدیچما ر،چحالچآ کهچداچشفاهرچاینچکاربنمچراچمرچاشعارچمیگنانچ یزچنشانچ
چدیچتفانچپنسیرچکهچاگنچاینچریژگیچدرحصنچبهچشمسچپسچ اصنچ)شاعنچ

ً
مامیم.چضمرا

قننچهشتم(چاست،چ ناچمرچعرفانچدقالۀچایشانچاینچریژگیچدتعلقچبهچ»گفیشچشینافیچ

ـچچ همچهجنی«چمانستهچشرهچاست؟چهمچرینچدیچاوزاییمچکهچباچتفجهچ سرهچهایچهفتمچچ
بهچراژۀچɁandešxچمرچبیتیچافچشیخچررفبهانچبقلیچ) ک.چوینرفبخش،چ1391:چ380(چ

دیچتفانچپیشیرۀچاینچریژگیچآراییچراچبهچقننچششمچرسا ر.

گفیاچکاتْبچ خستچقصرچماشتهچراژۀچوارسیچ»جهان«چراچبرفیسرچرچ فنچصفرتچ 2.چ
جهانچ اوشار:چ استامچ خفانشچ اوزرمهچاست.چ برانچ سنکشیچ راچ فشته،چ »حهان«چ

)اوشار،چ1378:چ559(.

3.چخفانشچاستامچاوشار:چخَفچسنُرنچ)هما جا(.
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دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

فسنُرِن«3چxa)?(srov-on=eچآدرهچاست،چکهچمرچآنچصفرتچ
َ
»خ

رفنچرچدعراچمرستچتنچدیچ مایر:چپراهِچخسنراِنچُدلِکچبّنچرچبحِنچ

جهان...چ.چتفجیهچدفتفحچبفمنچ»خ«چمشفارچاستچرچاحتمالچایرکهچ

چرارچدجهفل(چ
ً
اینچوتحهچباچرارِچپسچافچخفمچ مایررۀچراکۀچخاصیچ)دثال

پذینوتریچ عنرضی،چ رچ فبانچشناختیچ قفاعرچ اساسچ بنچ باشر،چ

 یست.چوقطچدیچتفانچحرسچفمچکهچتلفظچاصلیچاینچراژهچمرچ

گفیشچقریمچشینافچ xasrov-ānچبفمهچباشرچکهچبهچقیاسچراژهچهاییچ

دعررلهچ رارچ باچ /xvaš/چ فشچ
َ
خ رچ /xvad/چ فمچ

َ
خ وارسیچ فنچ

 فشتهچشرهچاستچ)اینچراژهچبهچلحاظچریشهچشناختیچرارچدعررلهچ رارم(.

ُرشک:چصامقیچاینچراژهچراچ»بیچشکچخطایچکاتب،چبهچجایچ *چ

"دلفک"«چمانستهچاستچکهچ»همچرفنچشعنچآنچراچایجابچدیچکررچ

رچهمچدعرایچآن«.چاداچدتأسفا هچباچخفانشچپیشنهامیچایشانچ

رفنچشعنچبهچهیچچرریچصحیحچ یستچرچهمچافچاینچررستچکهچ

مرچراجچ گاریچخفمچایشانچ یزچصفرتچ(?) molk-eچباچنشا ۀچ

تنمیرچهمناهچاست.چهمچرینچافچآ جاچکهچشاعنچرچکاتبچاینچ

بعیرچ کتابتچ خطایچ احتمالچ است،چ راحرچ ونمیچ قصیرهچ

دیچ مایر.چبنچاینچاساس،چبهچ ظنچ گار رهچهمینچصفرتچ»ُدلک«چ

صحیحچرچتفجیهچپذینچاست.چ

اثت فهطم. 7

ْ
ِحیـــِنث

ْ
چشـــاْهچابفال

ْ
ـــح

ْ
ت
َ
ـــیچو

َ
ِشـــِنچنِـــِنچبِش

ــی چالفچریچدثلـ
ْ

ــش ــهچدنمیـ ـ
َ
 
َ
چا

ْ
ــت ــهچِدیچَرِسـ ِکـ

ش فطح:چخفانشچصامقیچ»ِشِنچنٍنچَبشِیچوتح«چاستچکهچ
َ
ِیِ  نِِ  بِش *چ

راچ »َبشی«چ )=چاست(چرچ ـچِن«چ « وعِلچ افچ ادالییچ راچ ترفینچ آنچ مرچ

بهچاحتمالچدخففچ»بشین«چمرچ ظنچگنوتهچاست.چاینچعبارتچمرچ

یچوتح«چ یزچخفا رهچدیچشفم،چ
َ
 اپچعکسیچبهچصفرتچ»ِشِنچنِِنچبِش

چبهچدعریچ»شیِنچنِنچبیشۀچوتح«چ)اوشارچ یزچ»ِشِنچنِِن«چخفا رهچاستچ
ً
احتماال

)اوشار،چ1378:چ559((.چمرچاینچبارهچمرچ کتهچشایانچتفجهچاست:چ خستچ

چباچادالیچترفینچ
ً
ـِچن«چ)=چاست(چمرچدتفنچشینافیچظاهنا ایرکهچوعلچ»

چبهچقیاسچابیاتچقبلچمرچایرجاچ یافیچبهچ رینچوعلیچ یست(،چ
ً
 یادره1چ)رچاساسا

چدطابقچباچقفاعرچ
ً
ه(«چبهچدعریچ»بیشه«چکادال

َ
چچ)=بِش

َ
رچمرمچایرکهچ»بِش

آراییچاینچگفیشچاست؛چافچجملهچتبریلچwچآغافیچوارسیچدیا هچبهچ

.wēšag > bešaچپایا ی:چgچرچحذفچ،eچوارسیچدیا هچبهچēچتبریلچ،b

ر ن:چمرچگفیشچقریمچشیناف،چدا ررچوارسیچدیا ۀچدا فی،چ»َدنم«چ *چ

بهچصفرتچ»ِدنم«چبهچکارچدیچررمچرچمرچاینچبیتچ یزچگن هچدشکفلچ

) یزچ ک.چراجرچ تلفظچشفمچ  یستچ میچتفا رچ یزیچجزچ»ِدنم«چ

شینافی،چ1353:چ20،چ107،چ150(.

اثت فشتم. 8

ْ
چدلکیـــت

ِ
ـــفچَدـــیچماچرچرْســـم

ُ
چت
َ
ن2چا

ُ
کشـــا

ْ
ُمل

َ
ک

ــی ــهچِعرلـ ــاشچکـ هچقضـ
َ
ــت ـ

ْ
ــهچ ِفش ـ

َ
نچقبال

ُ
ــهچآ  ـ

یگیتا صضبش کا:چصامقیچ»ش«چراچدفعفلچوعلچ» فشته«چرچ *چ

»که«چراچبیا یچگنوتهچاست.چدیچتفانچحرسچفمچکهچ»که«چمرچایرجاچ

)دا ررچبیتچ هم(چدصررچدنخمچ)بهچلحاظچتاریخی:چصفتچوعلی(چباشرچ

)دعامِلچ»ِکنم«(3.چبنچاینچاساسچضمینچ»ش«چ یزچعادلچخفاهرچبفمچ

رچ» فشتهچکنم«چوعلچدنکب.

ِع بش:چبعیرچ یستچکهچاینچصفرتچفبا ی،چجملهچایچعنبیچ *چ

چدتشکلچافچوعلچادِنچ»ِعر«چرچجارچرچدجنرِرچ»لی«چ
ً
باشرچاحتماال

)سنج.چیافمهمینچبیتچوارسیچباچقاویۀچ»هبچچلی«؛چالبتهچمرچصفرتچپذینشچ

اینچپیشنهام،چتکنارچقاویهچپیشچدیچآیر(.چالبتهچمرچاینچصفرتچدعرایچ

چافچ»رعر«(چبنچ گار رهچدعلفمچ یست.چاحتمالچ
ً
مقیقچ»ِعر«چ)قاعرتا

میگنیچکهچدیچتفانچدطنحچکنمچاینچاستچکهچ»عرل«چصفتچ)بهچ

دعریچ»عاملچ)؟(«(چرچ»ی«چوعلچاسنامیچباشر4.چرچهللاچاعلم.

اثت یهم. 9

ْ
هِـــن چ

ْ
َدَمالِـــک ِرچ

َ
م ِکلِیـــِلچ ـــفچ

ُ
ت ِشـــِنچ

ْ
ِشم

َ
ک

ــی لِـ
ْ
ف
ُ
چق

ْ
ــِرن ـ

ْ
 
ُ
ــهچکا ــنچِکـ ــَنهچَهـ ــهچَرچَبـ چِکـ

ْ
ــاش ـ

َ
بِش

کا:چصامقیچآنچراچحنفچربطچمانستهچاست.چبهچگمانچ گار ره،چ *چ

افچآ جاچکهچ»رچبنه«چ میچتفا رچوعلچسفمچشخصچدفنمچباشرچ)برگنیرچ

بهچتفضیحاتچفینچاینچراژه(،چ»که«چراچبایرچوعلچمرچ ظنچگنوتچ)بسنجیرچ

باچبیتچهشتم(.چمرچشاهچماعیچرچدتفنچمیگنچ یزچ»ِکه«چدعاملچ»ِکنم«چ

غری،چاوشارچرچفدا یچعلفیجهچ یزچراژهچراچباچترفینچ خفا رهچا ر. 1.چ

دصناعچ خستچاینچبیتچنسبتچبهچابیاتچمیگنچ اخفا استچرچاینچبخشچبهچصفرتچ 2.چ

ان«چ یزچخفا رهچدیچشفم.چضبطچدتنچبنچاساسچقاعرۀچ1.چ1چاست.
َ
کش

ْ
ُمل

َ
»ک

3.چ»که:چِکنم«چمرچاشعارچشاهچماعیچبهچکارچروتهچچ)بنایچ مف هچ ک.چراجرچشینافی،چ1353:چ139،چ140؛چ

سهچگفتار،چ37،چ38(چرچمرچگفیشچقریمچکافررنچ یزچمیرهچدیچشفمچ) ک.چصامقی،چ1383:چ15(.

آیاچدیانچ»ِعرلی«چدفرمچبحثچرچ»َعرلی:چقسمیچافچسکه«چ)مهخرا،چ1377(چارتباطیچ 4.چ

چسخنچافچاینچاستچکهچقضاچبهچدمررحچاجافهچمامهچاستچکهچبهچ
ً
رجفمچمارمچرچدثال

بیتچ اینچ مربارۀچ پژرهشگنانچ استچ ادیرچ کرر؟چ ضنبچ سکهچ پامشاهیچ رسمچ

بحثچا گیزچتأدلچوندایرر.
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بهار - تابستان  13۹5

بهچکارچروتهچاستچرچایرجاچ یزچوعلچ»بشا«چ)افچ»شایستن«(چ یافچبهچ

دصررچدنخمچمارمچرچ»ِکه:چِکنم«چدیچتفا رچگزیرۀچدراسبیچباشر.چ

»بافبَُنم«چ دعرایچ بهچ وعلچ راچ صفرتچ اینچ صامقیچ َبَ ه:چ َو  *چ

مانستهچاستچرچمرچتفجیهچآنچمرچاحتمالچ)1.چخطایچکاتبچبهچجایچ

*َربَُنه؛چ2.چهماهرگچشرنچضمۀچ*َربَُنهچباچوتحۀچبعرچافچخفم(چدطنحچکنمهچاست.چ

بهچگمانچ گار رهچافچآ جاچکهچشناسۀچسفمچشخصچدفنمچدضارعچمرچ

دا ررچ اوعالچ بنخیچ مرچ رچ ـِچه«1چ « گاهچ )رچ ـچِت«چ « چ
ً
دعمفال گفیشچ اینچ

»دیچکا ر«چرچ»برا ر«چبهچصفرتچ»م«(چاست،چ میچتفانچاینچصفرتچراچبهچ

فبا یچ اینچصفرتچ دیچرسرچ بهچ ظنچ مانست.چ »بافبَُنم«چ دعریچ

چ»َپَنه«چ)=پّنه(چباشرچکهچ
ِ
دتشکلچافچحنفچاضاوۀچ»َر«چ)=به(چرچاسم

مرچلغت نامهچبهچدعرایچ»جزریچافچقفلچکهچقفلچراچبرانچدحکمچرچ

دضبفطچساف ر،چگنهچقفل،چم را ۀچقفل،چم را ۀچکلیر«چضبطچشرهچچ

چ
ً
)مهخرا،چ1377(چرچباچتفجهچبهچ»کلیل«چرچ»قفلی«چمرچاینچبیتچعجالتا

چمرچایرجاچبهچ
ً
دراسبچتنینچخفانشچاست.چ»بهچپّنهچکنمن«چاحتماال

دعریچ»بافچکنمن«چبهچکارچروتهچاست.

که(،چ )=چ »کچ«چ افچ دنکبچ راچ صفرتچ اینچ صامقیچ  ِن:چ
ْ
ی
ُ
کب *چ

ـِچن«چ)=چاست(چمانستهچاست.چبهچگمانچ گار رهچ چ)چر(«چ)=چآ جا(چرچ»
ُ
»آ 

ر«،چفینا:
َ
ر
ُ
اینچراژهچوعلچاستچبهچدعریچ»ک

چ دتنچـ مرچ راژهچ اینچ اداچ ِرن«چاست،چ
ُ
ا 

ُ
»ک خفانشچصامقیچ

«چمرچدتنچ
ُ
ـچا ِرن«چخفا رهچدیچشفم.چادالیچ»

ْ
 
ُ
چ»کا

ً
صناحتا

دفرمبحثچبنایچراجچگف ۀچ ā̊چبهچکارچدیچررم.چبهچراژۀچ»کا رن«چ

مرچبیتچ11چ یزچمرچامادۀچهمینچ فشتارچاشارهچخفاهرچشر.چ

چ اینچگفیشچرایجچـ بهچدعریچ»کرر«چمرچ صفرتچ»کا ر«چ

استچرچمرچنسخهچبرلچهایچبیتچشینافیچگلستانچ) ک.چ

شینافیچ ابیاتچ نسخهچبرلچهایچ رچ 669(چ 1368:چ سعری،چ

دثلثاتچسعریچ)صامقی،چ1391:چ28،چپا فشتچ5(،چهمچرینچ

مرچدتنچاشعارچشاهچماعیچ)بنایچ مف هچ ک.چراجرچشینافی،چ

1353:چسهچگفتار،چ10(چمیرهچدیچشفم.چ

چ ـِچن«چمرچاینچگفیشچبهچبنخیچاوعالچدضارع،چبهچریژهچـ تکفاژچ»

چمرچدعرایچآ هاچ
ً
سفمچشخصچدفنم،چاوزرمهچدیچشفمچرچظاهنا

تغیینیچایجامچ میچکرر.چبنایچ مف هچدیچتفانچاینچشفاهرچراچ

افچشاهچماعیچذکنچکنم:چچ

اپه یزتد:چبپنهیزم؛چاونجطد:چبگرجر؛چاگهتد:چببایر؛چاگتد:چ

بَفم،چباشرچ)راجرچشینافی،چ1353:چونهرگچلغاتچدفنمهچرچدنکبه(.

صفرتچهایچچ»ببفتن«چرچ»بفاتن«چ یزچکهچمرچغزلچحاوظچبهچ

دعریچ»بشَفم«چرچ»ببایر«چبهچکارچروتهچا رچ)حاوظ،چ1394:چ

67(،چدؤیرچاینچ ظنچتفا ررچبفم.چهمچرینچاستچکاربنمچ

صفرتچ»هستن«چبهچدعرایچ»هست«چمرچبیتچمرافمهمچ

تفضیحاتچ ) یزچ ک.چ شفعفیچ خطیبچ قصیرۀچ همینچ افچ

 گار رهچفینچ»بیمن«چمرچبیتچپرجمچافچقصیرۀچحاضن(.

چ چـ
ً
باچخفانشچپیشنهامیچصامقی،چ»ی«چراچمرچ»قفلی«چظاهنا

بایرچ کنهچگنوت،چحالچآ کهچ»ی«هایچقفاویچابیاتچاینچ

قصیرهچهمگیچدعنرورر،چ هچدجهفلچ)مرچابیاتچارل،چمرم،چ

سفم،چ هارم،چهفتمچرچیافمهمچ»ی«چدصرریچاستچرچمرچابیاتچمهمچ

چ
ً
ظاهنا اساسچ اینچ بنچ نسبت(.چ »ی«چ سیزمهمچ رچ مرافمهمچ رچ

»قفلی«چراچبایرچدصرریچگنوتچرچاینچراژهچ یزچرجفمچ

وعلچ»کنمن«چراچایجابچدیچکرر.چ

باچتفجهچبرا چهچگفتهچشر،چدیچتفانچدصناعچمرمچراچاینچگف هچ

راجچ گاریچرچتنجمهچکنم:

be-šā=š ke: va para har ke kā̊:n-d-en qofl-i

رچقفلیچ)=چدا رِرچقفلچعملچکرر(.
َ
ر
ُ
بشایرشچکنمچبهچپّنهچهنچکهچ)راچکه(چک

مربارۀچ کتۀچعنرضیچراژۀچkā̊:n-d-enچبرگنیرچبهچبخشچ» کاتیچ

مرچبابچراجچ گاریچرچعنرض«.

اثت نفم  .10

ْ
ـــش چِج

ِ
ـــم چُج

ْ
ـــن ْرِسچَعِقیِقِش

َ
ـــنچافچا ـــفچبُ چت

ِ
ـــم ْس

َ
خ

َ
ک

لِـــی
ْ
ع
َ
یَـــاچَدـــیچل

َ
ف

ْ
ر
َ
ـــهچُعمـــْنچا

َ
چِکت

ْ
ِکـــش

ُ
چا

ْ
ِدـــش

ُ
م

چبهچقیاسچ»ُجم:چجام«چچـچبهچدعریچ
ً
ـچچاحتماال نُم:چصامقیچآنچراچ *چ

»مام«چ)=تله(چمانستهچاست.چبهچگمانچ گار رهچاینچراژهچراچمرچایرجاچ

دیچتفانچبهچدعریچ»ته،چتک،چقعن«چگنوت،چ را کهچمرچلغت نامه  یزچ

باچشاهریچکهچافچقضاچدنتبطچباچخمچرچشنابچهمچهست،چآدرهچاست:

ـــم ـــریچمرچخ ـــنآبچمی ـــهچپ ـــتم[چک ـــه:چهش ـــمچ]لغت نام ـــهچهفت ب

مم بـــهچ تـــاچ بُــــرچ دـــا ـــرهچ ــیچ ــه ت فرچ ــیچ ــک ی

)مهخرا،چ1377:چفینچ»مم«؛چونمرسی،چ1386:چ6/چ318(

زه:چدیچسففم«چرچ»دیچ له:چدیچ الر«چ) ک.چداهیارچ فابی،چ1374:چ31(.
ُ
بنایچ مف هچ»دیچت 1.چ

2.چافچجملهچنسخۀچ»دل«چکهچبهچگفتۀچشامررانچیفسفیچمرچدقردۀچگلستان )سعری،چ
1368:چ19(چکاتبچآنچشینافیچبفمهچاست.

م«چآدرهچاستچ)ونمرسی،چ
ُ
ر

ْ
م«چصفرتچ»باو

ُ
3.چمرچ اپچجریرچخالقیچدطلقچبهچجایچ»تاچبهچم

مچیاچخمنهچفمن«چکهچمرچ
ُ
مچبهچخ

ُ
1394:چ3/چ273(.چهمچرینچبسنجیرچباچاصطالحچ»م

م«(چآنچراچ»)بهچدزاح(چشنابچخفرمن،چبامهچگساریچکنمن«چدعریچکنمهچا ر.چ
ُ
لغت نامه )فینچ»م
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بهار - تابستان  13۹5

چ)پثشگی (:چصامقیچاینچپیشف رچراچعالدتچدضارعچالتزادیچ
ُ
ه *چ

رچوعلچادنچمانستهچاست.چدیچتفانچاوزرمچکهچاینچنشا هچعالرهچبنچ

رچ اخباریچ دضارعچ اوعالچ مرچ التزادی،چ دضارعچ رچ ادنچ اوعالچ

رِزت«چبهچدعریچ
َ
ث
ُ
داضیچسامهچ یزچمیرهچدیچشفم؛چبنایچ مف هچ»ا

رِِمن«چبهچدعریچ»دیچستا م«چمرچشفاهرچفینچ
ُ
ست

ُ
»دیچسنجر«چرچ»ا

دضارعچاخباریچا ر:

َننـــِزت
َ
ـــتچخاِطـــنچن

َ
غ
َ
تُهـــنچمارچا

َ
ـــشچا

ُ
گ

ــِزت ــرـ ـ
َ
ث
ُ
ا ــارچ بـ هچ

َ
م ــیچ ــل ــاق ع ــیچ ــر ــخ

ُ
ث کـــهچ

)سعری؛چ ک.چصامقی،چ1391:چ11(

goš a thon dār aɣa=t xāter na-ranz-et
ke θoxn=i Ɂāqel=i dah bār o-θanz-et

گفشچبهچسخنچ)/چپرر(چمارچاگنچتفچراچخاطنچ میچر جر

کهچسخریچ)را(چعاقلیچمهچبارچدیچسنجر

ــم یِـ
ُ
ــنا،چبِگ ــهچ ـ یـ

ُ
ــنچگ رِِمنچغـ

ُ
ــت سـ

ُ
ــفچا ملچافچتـ

بگیم ریچروــــاچ ــنکچ تـ ــیچ ــی رو ــهچ یستتچ ک

)شمسچپسچ اصن؛چ قلچشرهچمرچوینرفبخش،چ1392:چ48(

del az to Ɂo-ston-em-en ɣar goy-e: čerā be-goy-em
ke nist=et vafi=y-i tark=e vi-vafā be-goy-em

ملچافچتفچدیچستا مچ]ر[چاگنچگفییچ نا،چدیچگفیم

کهچ یستتچروایی،چتنکچبیچرواچدیچگفیم!1

«چباچوعلچداضیچسامه:
ُ
 مف هچایچافچکاربنمچپیشف رچ»ا

ـــت ُرس
ُ
ـــنچا ـــزاچپ ـــریچه ـــنمچاشچافچش ـــفچخ ـــمچبب مل

ــفچبپنی ــالچهــنچ ــهچب ــرهــشچافچب ــنرچا  کــهچد

)شمسچپسچ اصن؛چ قلچشرهچمرچهما جا(

del=em be-bu xoram o=š Ɂaz šad-i hazā par o-rost
ke morv=e Ɂandoh=eš az bāl=e har če bu be-par-i

ملمچبشرچخّنمچرچارچراچافچشامیچهزارچپنچبُنست

کهچدنغچا ررهشچافچباالی2چهنچ هچبفمچبپنیر3

ِکش«چ
ُ
م«،چوعلچ»ا

ُ
ِکش:چباچتفجهچبهچدعرایچپیشنهامیچبنایچ»م

ُ
ه *چ

)=چبکش(چراچ یزچدیچتفانچبهچدعریچ»برفش«چگنوت.چ»کشیرن«چبهچ

دعریچ» فشیرن«چمرچدتفنچدعتبنچکاربنمچمارم،چافچجمله:چ

دیچکشـــیمچافچقـــرحچاللـــهچشـــنابیچدفهـــفم

درهفشیم دیچ رچ دطنبچ بیچ کهچ مررچ برچ  شمچ

)حاوظ،چ1390:چ260(

بنچاینچاساس،چدعریچپیشنهامیچ گار رهچبنایچجملهچ رینچاست:چ

مچ)=ته،چا تها(چبرفش!چ
ُ
آنچراچتاچم

ا:چدطابقچخفانشچصامقیچ)کهچ»تهچعمن«چراچبهچدعریچ»عمنچتف«چ
َ
ت *چ

گنوتهچاست(چاینچصفرتچفبا یچضمینچپیشایررچاست،چاداچبهچگمانچ

 گار رهچدتشکلچاستچافچضمینچدتصلچ»ت«چ)کهچبهچ»کچ«چ سبیره(چ

«چ)بسنجیرچباچ»شه«چمرچبیتچمرافمهم(چرچبیتچبهتنچ
َ
رچحنفچاضاوۀچ»ا

استچایرگف هچدعریچشفم:چ...چکهچ»به«چعمنتچاوزایامچدِیچلعلی.

اثت یبۀنفم  .11

ْ
َدـــه چ

ْ
َدـــه َهـــْنچ چ

ْ
ت

َ
ال

ُ
ا َبِنیِکـــیچ َرچ َرْهچ رچ

ُ
م نچ

ُ
افا

لی
ْ
ع
َ
چ 

ْ
َرش چ

ْ
بُفل

َ
ق چ

ْ
ــِرن

ْ
 
ُ
کــا فچ

ُ
ت ــِبچ ْس

َ
ا ِکهچ بُفچ ِکهچ

کبی ن صبگل:چصامقیچراژۀچ»کا رن«چراچمرچایرجاچ یزچدا ررچ *چ

باچنشا ۀچتنمیر(چبهچدعرایچ»کهچمرچآ جاچهست«چ )البتهچ بیتچ همچ

گنوتهچاستچرچ»قبفل«چراچبهچدعرایچ»قبفلچکرر«؛چاداچراژۀچ»کا رن«چ

دعرایچ رچ صفرتچ همانچ بهچ بسیارچ احتمالچ بهچ ایرجاچ یزچ مرچ

ر«،چاست.چبنچاینچ
َ
ر
ُ
پیشنهامیچ گار رهچمرچبیتچ هم،چیعریچ»ک

اساسچدعرایچدصناعچمرمچبیتچیافمهمچ رینچخفاهرچبفم:چ...چ

رچقبفلچبهچ علیچاش.
َ
ر
ُ
کهچبفچکهچاسبچتفچک

اثت نوهۀنفم  .12

ْ
ـــتِن ـــالِِحیچهِْس ـــفچَس

ُ
ـــْنچک ـــفچَه ـــِنچت ـــْیچُج َرق

ْ
َرچَبر

لِی
ْ
َرح ُدْسَحِفْیچ چ

ْ
ُررف ُرچ ِشفچ چ

ْ
ِرْست

َ
چ 

ْ
پِش هچ

َ
ش

مارم«چ »قنارچ دعریچ بهچ الفمچ وعلچ راچ آنچ صامقیچ  ِست:چ
َ
ی *چ

گنوتهچاست.چبهچگمانچ گار رهچلزردیچ رارمچکهچآنچراچوعلچالفمچمرچ

 ظنچبگینیمچرچدحتملچاستچکهچدتعریچرچ»ش«چآغافچدصناعچمرمچ

عادلچچآنچباشر.چبسنجیرچباچکاربنمچدتعریچاینچوعلچمرچشاهچماعی:چ

ِرســـت
َ
ـــهچِســـَنیچخیـــنچرچســـعامتچ 

َ
ُررچش

ــت ــِرس
َ
ــامتچ  ــب ــشچَرچع ـ

ُ
ــِنچخ ــهچسـ ــنچک ه

)راجرچشینافی،چ1353:چسه گفتار،چ9(

ru š=a sera=y xayr=o saɁādat nad-est
har ke sar=e: xo=š va Ɂebādat nad-est

رِِمن«چراچدضارعچالتزادیچمرچ ظنچ
ُ
ست

ُ
رِزت«چرچ»ا

َ
ث
ُ
چ»ا

ً
وینرفبخشچ)1392:چ48(چظاهنا 1.چ

رجهچ کهچ عادلیچ اوعالچ اینچ حاریچ جملهچهایچ مرچ آ کهچ حالچ گنوتهچاست،چ
»التزادی«چراچنشانچمهرچرجفمچ رارم.چ

چ»باال«ستچ)بنایچ مف هچ ک.چراجرچشینافی،چ
ً
دعرایچاصلیچ»بال«چمرچبیتچحاضنچظاهنا 2.چ

1353:چسهچگفتار،چ45(چرچالبتهچایهامچتراسبیچبهچ»بال«چبهچدعرایچدعنرفچهمچمارم.

چوعلچداضیچاست،چجزرچشفاهرچ
ً
ُرست«چراچهمچکهچصناحتا

ُ
3.چوینرفبخشچ)هما جا(چ»ا

»اوعالچادنچرچدضارعچالتزادی«چآررمهچاست!
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رریچبهچ]سفی[چسنایچخینچرچسعامتچ هامهچاست

هنچکهچسنچخفمچ]را[چبهچعبامتچ هامهچاست

بنایچشاهریچمیگنچافچکاربنمچدتعریچ» رست«چ ک.چداهیارچ فابی،چ

1375:چ36،چب8.

اثت سثزنفم  .13

ــاچَرْب ــاچیَـ ــْنچَبـ ــْنِتچُعمـ ـ
َ
ت
ْ
و
َ
ــهچم ـ

َ
 
َ
ــاْبچا اْرچَبـ

َ
ــز هِـ

ْصلِی
َ
َجاو مَِراِفچ ــاِلچ َسـ ــِیچ

َ
ــل ــی ِرِس ِفیچ

َ
ا

«چاست،چرلیچمرچ اپچ
ْ

ِنت
َ
وت

َ
ْ ِ :چخفانشچصامقیچ»م

َ
ط
ْ
ف
َ
ن *چ

نِت«چخفا رهچدیچشفمچکهچباچخفانشچاخینچرفنچبیتچ
َ
وت

َ
عکسیچ»م

 یزچمرستچخفاهرچبفم.چ»ِت«چدتشکلچاستچافچضمینچ»ت«چرچ

نشا ۀچاضاوهچ)بسنجیرچباچ»سپنِش«چمرچبیتچ4چرچتفضیحاتچفینچآن(.چ

همچرینچمرچراجچ گاریچصامقی،چصفرتچčaچبهچجایچčâچ)یاچدطابقچ

راجچ گاریچ گار رهچčā(چاشتباهچ اپیچاست.

یکبتش نر ابب وهج یوبرن و ع وض

فمزه:چاگنچافچبنخیچابیاتچشینافیچشیخچررفبهانچبقلیچ)دا ررچ *چ

مرچبیتچکهچمرچنسخهچایچافچعبهر العاشقین ارچآدره1چرچمرچبیتچمیگنچکهچمرچ

کتابچنسیم  الربیعچ قلچشرهچاست2(چصنفچ ظنچکریم،چرفنچمیگنچاشعارچ

چافچقفاعر،چ
ً
چعنرضیچاستچرچکادال

ْ
بافدا رهچافچگفیشچقریمچشیناف

پینریچ وارسیچ اختیاراتچعنرضچ رچ استثرائات،چضنررتچهاچ

دیچکرر.چافچآ جاچکهچمرچعنرضچوارسیچرجفمچصادتچانسرامیچ

چدعتبنچاست،چالفمچاستچبنایچنشانچمامنچ
ً
 اکراییچ)Ɂ(چکادال

مقیقچتِنچدنفچهجاهاچرچمرستچخفا یچابیات،چهنگاهچبهچضنررِتچ

چهمزهچحفظچدیچشفم،چآنچراچمرچراجچ گاریچ یزچنشانچمهیم.چ
ْ
رفن

دتأسفا هچپژرهشگنانچگفیشچقریمچشینافچاینچ کتهچراچرعایتچ

تمایزچ آغافیچ همزۀچ رچ آغافیچ عینچ دیانچ راقعچ مرچ رچ  کنمهچا رچ

گذاشتهچا ر؛چیعریچعینچآغافیچراچمرچراجچ گاریچنشانچمامهچا رچاداچ

ـچچرقتیچکهچحفظچآنچبهچلحاظچعنرضیچالفمچبفمهچاستچچچـچ همزهچراچ

نشانچ رامهچا ر.چحالچآ کهچمرچشینافیچ یزچدا ررچوارسیچدیانچهمزهچ

ترهاچ رچ تفارتیچ یستچ هیچچ آرایی،چ داهیتچ بهچلحاظچ عین،چ رچ

تفارتشانچمرچاینچاستچکهچهمزهچراچبهچضنررتچرفنچدیچتفانچ

حذفچکنمچرلیچعینچراچ میچتفانچ) ک.چ جفی،چ1395:چ54(.

کشش رقگ  پبیبیش وهژه فب و ینز کشش وهژه بست فبن وهو  *چ

عتف و کس ز هضبفا اا ض ور  وۀن:چمرچراجچ گاریچصامقیچ)جزچ

مرچراجچ گاریچmē-dāچکهچمرچآنچēچ مایررۀچیایچدجهفلچاستچرچتاریخچفبانچرچ یزچ

رسمچالخطچکاتب/چشاعنچآنچراچتأییرچدیچکرر(،چ هارچبارچافچنشا ۀچēچ)یکچ

دفرمچمرچبیتچ7چرچسهچدفرمچمرچبیتچ9(چرچیکچبارچافچنشا ۀچōچ)مرچبیتچ12(چ

استفامهچ بهچضنررتچرفنچ مامنچکششچراکۀچکفتاهچ بنایچنشانچ

شرهچاست.چبهچ ظنچ گار رهچبهتنچاستچمرچاینچدفارمچافچنشا ۀچ

چباچنشا هچهایچدخصفصچرارچرچیایچ
ً
میگنیچاستفامهچکنمچکهچارال

چشکلچآنچنشا هچبهچگف هچایچباشرچکهچبنایچ
ً
دجهفلچخلطچنشفمچرچثا یا

راکهچهایچمیگنیچجزچoچرچeچ)دثالًچā(چ یزچقابلچاستفامهچباشر.چافچاینچ

ررچ گار رهچنشا ۀچ»:«چراچپیشنهامچدیچکرر.چشفاهرچکاربنمچکششچ

راکۀچپایا یچمرچقصیرۀچخطیبچشفعفیچبهچشنحچفینچاست:

چ کشش کس ز هضبفا:چسِنچ)ب1(،چ ِشچ)ب1(،چکیبِنچ)ب4(،چایُفِنچـ

)ب5(،چجا ِبچ)ب5(،چخسنُرِنچ)ب6(،چشِنچ)ب7(،چنِنچ)ب7(،چ

ارِسچ مِرچ)ب9(،چ کلیِلچ)ب9(،چ بشِیچ)ب7(،چشمشِنچ)ب9(،چ

)ب10(،چدِیچ)ب10(،چساِلچ)ب13(.

افچاینچدیانچصامقیچمرچراجچ گاریچ»شِن«چ)ب7(،چ»شمشِن«چ

رچ»مِر«چ)هنچمرچمرچب9(چافچēچاستفامهچکنمهچاستچرچمرچبقیۀچدفارمچ

تمایزیچدیانچصفرتچکشیرهچرچصفرتچدعمفلچ گذاشتهچرچ

افچeچبنایچراجچ گاریچبهنهچبنمهچاست.چبهچگمانچ گار رهچمرچ

همۀچدفارمیچکهچکسنۀچاضاوهچکشیرهچشرهچاستچ)رچوهنستچآ هاچ

مرچباالچبهچمستچمامهچشر(چبهتنچاستچافچنشا ۀچ:eچاستفامهچشفمچتاچ

باچēچ)یایچدجهفل(چخلطچنشفم؛چفیناچکسنۀچاضاوهچ)پهلفی:چī(چ

بهچلحاظچتاریخیچارتباطیچباچیایچدجهفلچ رارم.

چ یچ)ب6(،چشفچُرچررفچ)ب13(.ـ
ّ
کشش وهو عتف: تا هچُرچمل

صامقیچدفرمچمرمچراچباچōچراجچ گاریچکنمهچاستچاداچدفرمچارلچراچ

.oچـچچدا ررچدفارمیچکهچرارچعطفچمرچآ هاچکشیرهچ میچشفمچچچچـچباچ

افچآ جاچکهچرارچعطفچ)پهلفی:چudچیاچ-u(چارتباطیچباچرارچدجهفلچ

اینچمرچبیتچرچیکچبیتچمیگنچباچرفنچعنرضیچراچراجرچشینافیچ)1349(چبنرسیچ 1.چ
کنمهچاست.چبیتچمیگنیچافچشیخچررفبهانچکهچوینرفبخشچ)1391(چدعنویچکنمهچ یزچ

مارایچرفنچعنرضیچاست.
2.چبنایچدشاهرۀچاینچمرچبیتچبرگنیرچبهچوینرفبخشچ)1392(.چوینرفبخشچجاییچ
)همان:چ42(چاینچمرچبیتچراچ»رباعی«چدیچما رچرچجاییچمیگنچ)همان:چ46(چدعتقرچاستچ

اشکالچرف یچآ هاچدمکنچاستچبهچاینچملیلچباشرچکهچضبطچمرستشانچبهچمستچداچ
ننسیرهچاست.چشعنیچباچدصناعچهایچهفتچیاچهشتچهجاییچراچ»رباعی«چ میچتفانچ
مانستچرچ»رباعی«چمانستنچمرچبیتچمیگنچ)ششچتسچآنچهن...؛چهمان:چ47(چباچرفنچ
ـچب«چ یزچ امرستچ ـچج/چ ـچبچ//چ ـچالف/چ »وعالتنچدفاعلنچوعلن«چرچطنحچقاویۀچ»
است.چاداچطبیبچفامهچ)1395:چ74چرچ75(چضمنچ قلچابیاتچشیخچررفبهانچافچدقالۀچ
ـچهجاییچرچدشابهچرفنچبنخیچافچاشعارچ وینرفبخشچچرفنچاینچابیاتچراچتکیهچایچ
عادیا هچدیچما ر.چریچهمچرینچدصناعچمرمچشعنچشیخچررفبهانچراچهفتچهجاییچ

دیچما رچکهچالبتهچهشتچهجاییچمرستچاست.
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رفنچ بهچضنررتچ کهچ دفارمیچ همۀچ مرچ استچ بهتنچ  رارم،چ

کشیرهچدیچشفم،چافچنشا ۀچ:oچاستفامهچشفم.

چ دفارمچمیگن:چببُهچ)ب3-چپیشنهامچ گار ره:چ:be-bo(؛چتفچ)ب10چرچـ

پیشنهامچ َبَنهچ)ب9–چ tō((؛چ )پهلفی:چ tuچ یاچ :toچ پیشنهامچ گار ره:چ 12–چ

 گار ره:چ:para(؛چِکهچ)ب8چرچ9–چبهچ ظنچ گار رهچ»که«چمرچاینچمرچبیتچ

چدخففچ»ِکنم«چاستچرچمرچریشهچاشچیایچدجهفلچ رارم؛چپسچ
ً
احتماال

صفرتچ:keچبنایچآنچپیشنهامچدیچشفم.چالبتهچمرچصفرتیچکهچ»که«چحنفچ

ربطچباشرچدیچتفا رچبنچاساسچکششچرفنچبهچصفرتچ:keچ فشتهچشفمچیاچ

بهچصفرتچkiچ)پهلفی:چkē(،چاداچاگنچبهچدعرایچمیگنیچبهچکارچروتهچباشرچ

بایرچبنچاساسچریشهچشناسیچآنچصفرت،چمربارۀچ فشتنچآنچبهچصفرتچkiچ

یاچ:keچاظهارچ ظنچکنم(.چمربارۀچصفرتچهایچ:keچ)دخفِفچkerd(چ

رچ:boچ)دخفِفچbord(چبهچاحتمالچبسیارچکششچراکهچافچ فعچ
کششچجبنا یچاست.چالبتهچباچتفجهچبهچایرکهچهیچچیکچافچ

دفارمچکششچراکهچمرچخطچنشا ۀچخاصیچ رار ر،چسامهچتنچرچ

مامنچ نشانچ بنایچ کهچهمهچجاچ استچ آنچ دحاوظهچکارا هچتنچ

کششچراکۀچکفتاهچپایا یچافچهمانچنشا ۀچ»:«چاستفامهچشفم.

مرچامادۀچبحثچکششچراکهچهاچالفمچاستچتفضیحیچمرچبابچ

«چ)مرچبیتچ9(چ یزچعنضهچگنمم.چ را کهچپیشتنچ
ْ
ِرن

ْ
 
ُ
صفرتچ»کا

 ه«چنشانچ
ُ
اشارهچشر،چبنرسیچعنرضیچصفرتچهاییچدا ررچ»تا

دیچمهرچکهچراجچگف ۀ ā̊چکششیچدعاملچāچمارم.چپسچkā̊n-d-enچ

بهچلحاظچعنرضیچدعاملچkān-d-enچاست.چاداچدیچما یمچکهچ

اگنچمرچالگفیچهجاییچ»صادت+چدصفتچبلرر+چصادت«چ

صادتچپایا یچ»ن«چباشر،چادترامچهجاچکاهشچدیچیابرچرچ

هجایچکشیره،چبلررچمرچ ظنچگنوتهچدیچشفم.چپسچمرچایرجاچ

هجایچkā̊nچیاچkānچدعاملچkanچچ)یاچkā؛چیکچهجایچبلرر(چاست،چ

مرچصفرتیچکهچمرچبیتچ9چبهچلحاظچعنرضیچ یافچبهچهجایچ

کشیرهچماریم.چپسچدیچتفانچبنایچاصالحچرفنچرچمرستچخفا یچ

بیت،چمرچراجچ گاریچنشا ۀچ»:«چراچرارمچکنمچتاچهجایچkā̊nچ)بلرر(چ

تبریلچبهچkā̊:nچ)کشیره(چگنمم.1چ کتۀچعنرضیچیامشرهچدیچتفا رچ

ثابتچکررچکهچکشش ā̊چدعاملچāچاستچ هچo.چفیناچاگنچراژۀچ

دفرمبحثچراچبهچصفرتچkon-d-enچبخفا یمچباچهیچچقاعرهچرچ

استثراییچ میچتفانچرفنچدصناعچراچبهچسادانچکنم.

  

مرچپایانچصفرتچپیشنهامیچ گار رهچبنایچراجچ گاریچرچتنجمۀچ

شفعفیچ خطیبچ دثلثچ اصنالرینچ قصیرۀچ شینافیچ ابیاتچ

عنضهچدیچشفم:

وهج یوبرن

1. mosalmon-ā̊n va sar=e: ǰahl h-en češ=e: šux=eš
 … (?) be-bord del az Ɂahl=e del va nā-Ɂahl-i

2. ka hiz šoɣl=o Ɂamal=m=i de ni va ɣayr az Ɂešq
 če bu-t aɣar na gehā̊n šohra h-em va vi-šoɣl-i

3. va šekl=o šiva ɣa=mā̊n del be-bo: halāl=eš b-ā
 ke nist ham-ti(/a)=y-e luli=y Ɂamā va xoš-šekl-i

4. ɣa kibor=e: doɁi=y-i mo=z Ɂa Ɂāsmā̊n b(/p)ay-em-en (?)

 be-vā Ɂakand-o va Ɂi rah separ=š=e bad-feɁl-i

5. xalifa-zadɣ=e va-haq šaɁm=e (/ša:m=e) Ɂayvon=e: Ɂeslim
 ke=š āstonɣ=e Ɂoy=en kaɁba ǰāneb=e: qebli

6. panāh=e xa(?)srow-on=e: molk=e barr=o bahr=e gehā̊n
 če rum=o čin=o xorāsā̊n če tā̊na=w-o: delli

7. šer=e: ner=e: beša=y-e: fath šāh abo-l-hires
 ke mi-ras-et Ɂana merd-i=š lāf=e vi-mesl-i

8. ka molk=ešā̊n Ɂa to mē-dā va rasm=e molk-iyyat
 na Ɂā̊n qabāla nevešt-a: qazā=š ke: Ɂedli (/Ɂed l-i/Ɂedl-i/Ɂedl=i (?))

9. ka šemšer=e: to kelil=e: dar=e: mamālek h-en
 be-šā=š ke: va para: har ke kā̊:n-d-en qofl-i

10. ka xasm=e to:(/u) por az ars=e: Ɂaqiq=eš=en ǰom=e češ
 dom=eš Ɂo-keš ke t=a Ɂomr avzay-ā may=e: laɁl-i

11. Ɂaz ā̊n do rah va barik-i Ɂol-ā-t har mah mah
 ke bu ke asb(/p)=e to kā̊n-d-en qabul va=š naɁl-i

12. va badraqa=y ǰon=e to:(/u) har ko sāleh=i hest-en
 š=a peš nad-est šew=o: ruz moshaf=i rahl-i

13. hezār bāb ana daftar=t=e Ɂomr b-ā yā rab
 Ɂaz i resila=y-e sāl=e: derāz=e čā-fasl-i

ت جما

شـفخش چ
ِ
اسـتچ شـم جهـلچ سـنچ )=بـن(چ بـهچ دسـلما ان!چ  .1

بـهچ ااهلـی ملچ اهـِلچ افچ ملچ ببُـنمچ )؟(چ ...چ

عشـق افچ غیـنچ بـهچ میگـنمچ ـیچ عملـیچ رچ شـغلچ هیـچچ 2.  ـفنچ

بیچشـغلی؟ بـهچ شـهنهچامچ جهـانچ ا ـررچ اگـنچ شـفم(چ )=چ بـَفمچ  ـهچ

بهچ)=با(چشکلچرچشیفهچاگِندانچملچ)=چاگنچملچداچرا/چاگنچافچداچمل(چببُنم،چحاللشچبام  .3

]فیـنا[چکـهچ]هیـچچکـس[چ یسـتچهمتـایچلفلـِیچدـاچبـهچ)=چافچ ظـِن(چخفشچشـکلی

اگنچکیبُِنچ)=پیکاِن/چ یزۀ(چمعاییچدنچ یزچبهچآسمانچ...مچ]وعلچدضارعچارلچشخصچدفنمچدتعری[  .4

]را[ بروعلـیچ سـپِنچ بهچیکچبـارهچ اوکرـرنچ ببایـرشچ

اســـالم ایـــفاِنچ چ
ِ
شـــمع بنحـــق(،چ )=چ بهچحـــقچ خلیفـــهچفامۀچ  .5

قبلــه جا ــِبچ کعبــه،چ ارســتچ آســتا ۀچ کــهچچ)ش؟(چ بنایچدشاهرۀچدفارمچدشابهچمرچشعنچوارسیچ ک.چشمیسا،چ1354؛چهمف،چ1357. 1.چ
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جهــان بحــِنچ رچ بــّنچ ُدلــِکچ خســنراِنچ پرــاهِچ  .6

مهلـی رچ تا ـهچ ]خسـنراِن[چ خناسـان،چ ـهچ رچ رچ یـنچ ررمچ ]خسـنراِن[چ  ـهچ

ابفالحـــارث شـــاهچ وتـــح،چ بیشـــۀچ نـــِنچ شـــیِنچ  .7

کـــهچارچراچدیچرســـرچ)=چدیچســـزم(چا ـــررچدـــنمیچالِفچبیچدثلـــیچ]فمن[

ُدلکیّــت چ
ِ
رســم بــهچ دیچمام ــرچ تــفچ بــهچ ]را[چ ُدلــکچ 8.  ــفنچ

)؟( ِعرلـیچ چ )؟((چ کـهچ راچ ارچ قضـاچ فشـتهچ )/چ کـنمچ قضـاچ فشـتهچ قبالـهچ آنچ ا ـررچ

اســت دمالــکچ مِرچ کلیــِرچ تــفچ شمشــیِنچ 9.  ــفنچ

رچقفلیچ)=چدا ررچقفلچعملچکرر(
َ
ر
ُ
بشایرشچکنمچبهچپّنهچ)=چدیچتفا رچبگشایر(چهنکهچ)راچکه(چک

چ شــم(
ِ
چ شــمشچ)=چارچراچجــام

ِ
چتــفچپــنچافچاشــِکچعقیــقچاســتچجــام

ِ
10.  ــفنچخصــم

ـشچ)=برـفش(چکـهچبـهچعمـنتچاوزایـامچدـِیچلعلـی
َ
/چا تهـاچآنچرا(چبک

ْ
م
ُ
دـشچ)=چتـاچم

ُ
م

َدــه َدــهچ هــنچ بنآیــرچ باریکــیچ بــهچ )=بــار(چ َرهچ مرچ ]ســبب[چ آنچ 11. افچ

بـهچ علـیچاش قبـفلچ ـرچ
َ
ر
ُ
ک تـفچ اسـِبچ کـهچ بـفچ کـهچ

هســت صالحــیچ کجــاچ هــنچ تــفچ جــانچ بررقــۀچ 12. بــهچ

رحلی دصحفیچ ررفچ رچ شبچ ]خفم[چ هامهچاستچ پیشچ بهچ

رب یــاچ بــامچ عمــنتچ موتــِنچ ا ــررچ بــابچ 13. هــزارچ

مراِفچ اروصلـــی ســـاِلچ رســـالۀچ ایـــنچ افچ

  

یکبتش نرابرز هانب  فبرسش

قلیچافچلبچ
ُ
هۀ با راشگق:چمرچاصلچ»بر خل 

ُ
ان اثت یکم   ـ  *چ

دعشفقه«چاست.

علفیجهچ فدا یچ ـ  دا ررچ صامقیچ صطشش:چ یبوک  چهبرم   ـچ اثت  *چ

مرچ کهچ»ی«چ استچ دعتقرچ 394(  ـچ 1381:چ رفین،چ احمرچ )تاجچالرینچ

»قتلی«چیاءچدتکلمچعنبیچاست.چبهچگمانچ گار رهچدمکنچاستچ

»چی«چمرچ»قتلی«چپسف رچصفتچنسبیچباشرچرچ» ارکچقتلی«چراچ

بتفانچ» ارکچدخصفصچقتل،چ ارکچقتاله«چدعراچکنم.چ گار رهچ

چشفاهریچبنچاینچدعراچ یاوتهچاست،چاداچدیچتفانچحرسچفمچ
ً
عجالتا

مرچاینچبیتچعنبیچحاوظچ»بضنبچسیفکچقتلیچحیاتراچابرا...«چ

)حاوظ،چ1390:چ204(چ یزچ»قتلی«چصفِتچ»سیف«چباشر،چگن هچهمۀچ

ـ تاچآ جاچکهچ گار رهچمیرهچاست  ـچآنچراچدتشکلچافچ»قتلچ شارحانچ

+چضمینچدتصلچدتکلمچرحره«چگنوتهچا ر.چ

،چبنچاساسچقاویهچرچتراسبچباچ
ً
اثت یهم   ـ یمکش )؟(:چدسلما *چ

»دفر«چمرچدصناعچارل،چصفرتچ» ملی«چمرستچاست.چفدا یچ

علفیجهچ)تاجچالرینچاحمرچرفین،چ1381:چ396(چ یزچبهچاشتباهچ» مکی«چ

خفا رهچاست،چاداچاوشارچ)1378:چ559(چمرستچخفا رهچاست.

اثت سثزنفم   ـ یِمثشا:چاینچصفرتچاشتباهچ اپیچرچصفرتچ *چ

مرستچ»همیشه«چاست.

چن  یبنرستش چبپش نیو :چمرچصفحۀچ121چس19چ»عین«چ *چ

اشتباهچ اپیچرچ»یمین«چصحیحچاست.چمرچصفحۀچ123چس22چ

مرچ دیچ مایر.چ مرستچ شاه«چ »کریۀچ رچ شین«چ امرستچ »کریۀچ

صفحۀچ125چس14چ یزچ»جامچجْم«چاشتباهچ اپیچرچ»جامچ شم«چ

صحیحچاست.چ

همچرینچیکچبارچمرچصفحۀچ125چرچمرچبارچمرچصفحۀچ126چ

بهچ»ادالیچوارسی«چراژهچهاچاشارهچشرهچاستچکهچدنامچ»ادالیچ

شینافی«چاست.

رنباع

چ اوشـار،چاینجچ)1378(.چ»دلّمعچخطیبچشـفعفیچشـینافی«.چچمر:چـ

پژوهش هـای ایران شناسـیچ) ادـفارۀچمکتـنچدحمـفمچاوشـار(،چ

موتن11،چبهچکفشـشچاینجچاوشـارچبـاچهمکاریچکنیـمچاصفها یان،چ

تهنان:چبنیامچدفقفواتچمکتنچاوشار،چص560-557.

چ تاجچالریـنچاحمـرچرفیـن،چاحمربـنچدحمـرچ)1353(.چبیـاض ـ

تاج الدیـن احمـد وزیـر.چ اپچعکسـیچفیـنچ ظنچاینجچاوشـارچ

رچدنتضیچتیمفری.چاصفهان:چمانشگاهچاصفهان.چ

چ ــــــــــــــچ)1381(.چبیـاض تاج الدیـن احمـد وزیـر.چـ

تصحیحچعلیچفدا یچعلفیجه.چقم:چدجمعچذخائنچاسالدی.

چ خواجـه ـ دیـوان  )1390(.چ دحمـرچ شـمسچالرینچ حاوـظ،چ

شـمس الدین محمد حافظ شـیرازی.چبهچاهتمـامچدحمرچقزریریچ

رچقاسمچغری.چتهنان:چفرار.

چ ــــــــــــــچ)1394(.چدیـوان حافـظ شـیرازی:چکهنچتنینچـ

نسـخۀچشناختهچشـرۀچکادـلچکتابـتچ801چهجـنیچبـاچمیبا ـۀچ

حاوـظ(.چ میـفانچ )جادـعچ گلرـرامچ دحمـرچ میباجـۀ[چ ]صـح:چ

نسـخهچبنگنمانچمسـترفیسچشـمارۀچ5194چکتابخا ـۀچ فرعثما یـهچ

)استا بفل(.چبهچکفششچبهنرفچایما ی.تهنان:چدیناثچدکتفب.

چ مهخـرا،چعلیچاکبـنچ)1377(.چلغت نامـه.چفیـنچ ظـنچدحمرچدعینچـ

رچسیّرچجعفنچشهیری.چتهنان:چمانشگاهچتهنانچرچررف ه.

چ راستیچپفر،چدسعفمچ)1394(.چ» قریچبنچماستانچرستمچرچسهناب«.چـ

فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات،چس1،چش2:چص111-89.

چ ررمکـی،چجعفنبـنچدحمـرچ)1386(.چدیـوان اشـعار حکیـم ـ

رودکـی سـمرقندی.چتصحیـح،چرینایـشچرچتفضیـح:چ صـنهللاچ

ادادی.چتهنان:چدؤسسۀچتحقیقاتچرچتفسعۀچعلفمچانسا ی.

چ سـعری،چدصلحچبنچعبرهللاچ)1368(.چگلسـتان سـعدی.چتصحیحچـ

رچتفضیحچغالدحسینچیفسفی.چتهنان:چخفارفدی.
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چ شمیسا،چسـینرسچ)1354(.چ»اسـتثرائیچبنچقاعرۀچ فنچعنرضی«.چـ

گوهر،چش5:چ411-408.

چ ــــــــــــــچ)1357(.چ»مرچبـابچ فنچعنرضیچ) ررچدسـئلهچـ

مرچلغتچرچفبانچشناسـی(«.چبیسـت وپنج خطابهچ)سـخرنا یچهایچ

هشـتمینچکرگـنۀچتحقیقاتچاینا ی-چموتنچ خسـت(.چبهچکفشـشچ

دحمرچررشن.چونهرگستانچامبچرچهرنچاینان،چص205-174.

چ صامقـی،چعلیچاشـنفچ)1383(.چ»گفیشچقریـمچکافررن«.چمجلۀ ـ

زبان شناسی،چس19،چش1چ)پیاپیچ37(:چص41-1.

چ ــــــــــــــچ)1389(.چ»غزلـیچافچقطبچالریـنچشـینافیچبهچـ

گفیشچقریمچشـیناف«.چمر:چمزدک نامه 3 )یامبفمچسـفدینچسـالگنمچ

مرگذشـتچدـزمکچکیانچوـن(.چخفاها] ـا[ن:چجمشـیرچکیانچوـنچرچ

پنرینچاستخنی.چتهنان:چپنرینچاستخنی،چص141-135.

چ ـــــــــــــچ)1390(.چ»بیتچشـینافیچسـعریچمرچگلسـتان:چـ

پیشـنهامیچتـافهچبنایچقنائتچرچدعریچآن«.چمر:چجشـن نامۀ اسـتاد 

دکتـر سـلیم نیسـاری.چفینچ ظـنچغالدعلـیچحرامعـامل.چتهنان:چ

ونهرگستانچفبانچرچامبچوارسی،چص399-393.

چ ـــــــــــــچ)1395(.چ»ابیاتچرچدصناعچهایچشینافیچمرچغزلچـ

دلمعچحاوظ«.چسخن عشق: جشن نامۀ دکتر حسن انوری.چبهچ

خفاستاریچعلیچاشنفچصامقیچرچدحمفمچعابری.چتهنان:چسخن،چ

صچ334-327.

چ ـــــــــــــچ)1391(.چ»ابیاتچشـینافیچسعریچمرچدثلثات«.چـ

زبان ها و گویش های ایرانی،چش1:چص37-5.

چ ـــــــــــــچ)1393(.چ»غزلیچدلمعچافچ اصنالرینچخطیبچـ

شفعفی«.چزبان ها و گویش های ایرانی،چش4:چص127-117.

چ طبیـبچفامه،چادیـرچ)1395(.چ»رفنچ"آهفیچکفهی..."چدنسـفبچبهچـ

ابفحفصچسغری«.چایرانشهر امروز،چس1،چش3:چص79-70.

چ غری،چقاسمچ)1366(.چتاریخ عصر حافظ.چج1.چتهنان:چفرار.ـ

چ ونمرسی،چابفالقاسمچ)1386(.چشاهنامه.چبهچکفششچجاللچخالقیچـ

دطلقچ)جلرچششمچباچهمکاریچدحمفمچادیرساالرچرچجلرچهفتمچباچهمکاریچ

ابفالفضلچخطیبی(.چتهنان:چدنکزچماینةچالمعارفچبزرگچاسالدی.

چ ــــــــــــــچ)1394(.چشـاهنامه.چپینایـشچجـاللچخالقـیچـ

دطلق.چ4ج.چتهنان:چسخن.

چ وینرفبخـش،چپژدـانچ)1391(.چ»پناکررهچهـاچ)2(«.چبخارا،چس15،چـ

ش88چرچ89:چص388-374.

چ ــــــــــــــچ)1392(.چ»اشـعارچشـینافیچمرچکتـابچنسـیمچـ

الّنبیـعچرچتاریـخچرّصـاف«.چزبان ها و گویش هـای ایرانی،چش2:چ

ص51-41.

چ داهیـارچ فابـی،چیحیـیچ)1374(.چ» رـرچغـزلچافچشـمسچپـسچـ

 اصن«.چنامۀ فرهنگستان،چس1،چش4چ)پیاپی4(:چص38-27.

چ ــــــــــــــچ)1375(.چ»قصیـرهچایچرچغزلـیچافچشـمسچپسچـ

 اصـنچبهچگفیـشچکهنچشـیناف«.چنامـۀ فرهنگسـتان،چسچ2،چشچ1چ

)پیاپیچ5(:چص52-36.

چ ـــــــــــــچ)1376(.چ»یکیچافچریژگیچهایچگفیشچشینافیچـ

ـچچ همچهجنی«.چمر:چسخنواره: پنجاه وپنج گفتار  مرچسرهچهایچهفتمچچ

پژوهشی به یاد دکتر پرویز ناتل خانلری.چبهچکفششچاینجچاوشارچ

رچهانسچرربنتچرریمن.چتهنان:چتفس،چص183-169.

چ مثنـوی ـ )1393(.چ دحمـرچ دحمربـنچ جاللچالریـنچ دفلـفی،چ

معنـوی.چآخنینچتصحیـحچریرفلرچا.چ یکلسـفن،چدقابلـۀچدجرمچباچ

نسـخۀچقف یـه،چتصحیحچدجـرمچرچتنجمه:چحسـنچالهفتـی.چجچ2چ

)موتنچسفمچرچ هارم(.چتهنان:چدیناثچدکتفب.

چ  اصـنچخسـنرچ)1388(.چدیوان اشـعار ناصر خسـرو.چتصحیحچـ

دجتبیچدیرفیچرچدهریچدحقق.چتهنان:چمانشگاهچتهنان.

چ  جفـی،چابفالحسـنچ)1395(.چوزن شـعر فارسـی )درس نامه(.چبهچـ

همتچادیرچطبیبچفامه.چتهنان:چ یلفون.

چ  ظادـی،چالیاسچبـنچیفسـفچ)1389(.چخسـرو و شـیرین.چبـاچـ

تصحیحچرچحفاشـیچحسـنچرحیرچمسـتگنمی.چبهچکفششچسعیرچ

حمیریان.چتهنان:چقطنه.

چ راجـرچشـینافی،چدحمرجعفـنچ)1349(.چ»شـنحچسـهچبیـتچبـهچـ

فبـانچشـینافیچافچشـیخچررفبهـان«.چراهنمـای کتـاب،چس13،چ

ش10-12:چص727-730.چ

چ ــــــــــــــچ)1353(.چنوید دیدار )مرچشـنحچکتابچکانچدالحتچـ

چونهرگچ
ّ
رچدثرـفیچسـهچگفتارچبـهچفبانچدحلیچشـینافی(.چشـیناف:چامارۀچکل

رچهرنچوارس.


