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شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

ساجیقعن دورۀن شعراون جماۀن ازن سگزون ترکین بیدعنالیدنن

استنکهن تأسفا هنطاعنرغمنتیا منیوناشندرنشاطرو،ناشعارن

کمعنازنوونبرنجان ا یهناست.نازنوصفعنکهنطیفعندرنبابن

دازدهمنکتابنخیدن)بخشنشعراونآلنساجیقنبعینازنطهین عزونون

ـنکهنبانبازونهاونلفظعناون سنجرو(ندرنحقناونبهندستندادهن

بهن استننـن عنتیانن ادننشاطرنهمراهن ابتیاونشرحنحالن درن

قیرتنشاطرونسگزونپعنبرد:

بیدعنترکی،نکهنترکاننضمیرناوندلبراننخیبنروونونبزرگاننلبعن

اشنچابکندستعنکهنبقامن
ّ
اونخیبنچهرگاننگشادهن یدنی،ن ق

 قیشن غیّباتنرانچهرهنگشادونونصیرتن گارستاننرانبانجانن

 گاشتع.ن)طیفع،ن1335:ن490(

هن
ُ
ون  هنبیتعن

ُ
قطعۀن  احیاِلنسگزو،ندکن ازنشرحن بعین طیفعن

ن27نبیت(نازناون قلنکردهناست.1ن ضمیننقطعهن
ً
رباطعن)جمعا

ترغیِبنسگزونبهنازدواجنازنلرفندکعنازندوستانناوستنکهن

درن هادتنبانابیاتعنحاکعنازنپاسخن نفِعنشاطرنپادانن عنپذیرد.ن

ازنگزارشنطیفعنپییاستنکهنسگزونحیاقلنتانز اننسرایشن

قطعهنازدواجن کردهنبیدهنونبهنخمرخیارگعن عنپرداختهناستن

)همان:ن490-492(.نبهتردننونکا لنتردننتحقیقندربارۀنترکین

سگزونازن ذیرناحمیندانشمنینهنیوناست،نکهنسالنهانپیشن

درنآریانا بهنچاپنرسییهناستن) ذیرناحمی،ن1350(.ن ذیرناحمین

درنتحقیقنخیدنبهن ام،نتخاص،ن حلنتیلینسگزونونرابطۀناون

بانسراجنالیدننخراسا عن عروفنبهن»سراجعنسگزو«نپرداختهن

ون63نبیتنازناشعارشنراندرن قالۀنخیدنذکرنکردهناست.ناونبهن

تذکرۀن ضمیمۀن درن ـنن نیرجن سگزون قصییۀن یحیۀن سهن

خالصة األشعارنـناشارهن عنکنی:نقصییۀناولندرن یحنتاجنالیدنن

ابیالمکارم،نحاکمن کرانناستن)پانزدهنبیتنازنادننقصییهنبهنهمراهن

الیطاِتنبهندستنآ یهنازنآنن قلنشیهناست؛ن ذیرناحمی،نص56(.نقصییۀن

هنبیتنآننذکرنشیهن
ُ
دننتگینناستنکهن 

ّ
دومندرن یحنطمادالی

دمیننالیولةن ستایشن درن سیمن قصییۀن 61-62(.ن )همان:ن استن

نوالیدننبهرا شاهناستنکهنبیستنوچهارنبیتنازنآنندرن قالهن

 قلن)همان:ن63-64(نونپسنازنآننابیاتنپراکنیۀنسگزونازن نابعن

 ختافندرنپانزدهنبیتنآوردهنشیهناستن)همان:ن64-65(.ن ذیرن

ن
ِ
احمیندرنا تهاون قالهناشنبانا یکعنچاشنعناغراقنبرن بیغ

بیدعنسگزونتأکیینکردهناست:

ـنکهن بیغشن ا نین ادننبیدنآ چهن ننتیانستمندربارۀندکنشاطرن

چنیدننسخنیرنددگرنبهنطاتن بیدنن یادنون آخذنکافعندربارۀن

ز یگعنونآثارشن اشناختهن ا یهنننـنگردنآورم.ن)همان،نص65(

دراار ۀیزگۀه

ازنآ جانکهنبهندستنآ یننهرن قیارنشعرنازنشعراونبعنددیان،ن

نشعراونقیدم،ن غتنمناستنون عنتیا ینبسترن ناسبعن
ً
خصیصا

براونتحقیقاتنآتعندرنز ینۀنتاردخنادبیات،ن قینادبعنون باحثعن

ازنادنندستنباشی،نصیرتنتصحیحنشیۀنادننقصییۀنتازهندابن

درنادنجان قلن عنشید.نادننقصییۀنبیستنوپنجنبیتعندرندکعنازن

عنبهنشمارۀن22111نون یزندرنجنگن
ّ
دستنییسنهاونکتابخا ۀن ا

آ یهنوندرواقعن شعرونازنکتابخا ۀن جاسنبهنشمارۀن2326ن

استقبالعناستنازن یدحۀنطثمانن ختارون) ختارو،ن1341:ن512(،ن

:
ِ
شاطرنسیۀنششم،نبان طاع

چـــیننکبـــکنشســـتهنلبنبشـــرابن رّوقـــع

ــیقن عنبرن ــطــّیقــع ــط ب آنن ازن کــبــکــعن

سگزونازن32نقافیهنبهنکاررفتهندرنقصییۀن ختارو،ن22نقافیهنران

درنقصییۀنخیدنبهنکارنگرفتهناست.نبانادنناستقبالنازنقصییۀن

نحّسنرقابتعن
ً
 ختارو،نطیقۀنسگزونبهنشعرن ختارونداناحتماال

کهنسگزونباناونداشتهناستنآشکارن عنگردد.ندرنواقعن عنتیانن

ۀعلیۀک تۀقۀمالطی

فرهنگستاننزباننونادبنفارسع
ali.navidimalati@gmail.com

یزگۀ ۀک تانیدۀاۀتیۀب ۀتفۀیون ۀدیصق

یوتنهۀبقۀبوۀخطاتیۀدتیوۀبزۀدو تشاهۀدموینۀقۀ

درۀبکتسابۀبشعار

سگزون احیالن شرحن بهن سیستا ع«ن »بیدععن زیرن مجمع الفصحا  درن هیادتن 1.ن
ن38نبیت(نازناون قلنکردهناستن

ً
پرداختهنونچنینقصییهنونقطعهنونرباطعن)جمعا

)هیادت،ن1382:ن598-595(.
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کرد.ناونبرناساسنالیطعنکهنازنلباب األلباب )طیفع،ن1335:ن

544(نزیرن»الشیخناحمیبننالمحمینالمیم«نبهندستن عنآدی،ن

شرابن بهن شستهنلبن کبکن )چینن پیشنگفتهن قصییۀن کهن کردن تأکیین

 رّوقع(نازنآِنن ختارونغز یوناست.ندرنشرحنحالنشیخناحمین

آ یهنکهناونقصییهناشنرانبهن طاع:

بنســـردنن غرقـــع دوســـتن روون بـــاغن اون

ــع ــق رو  ــردهن ــ ب ارمن ــاغن بـ ون ــارن ــه ــیب وزن 

نازنشعرن ختارون
ً
»برن نیالنشعرن ختارو«نگفتهنوناصطیحا

استقبالنکردهناست.

حالنبانپییانشیننقصییۀنترکینسگزو،نقردنۀنددگرونبرن

اشتباهندولتشاهنبهندستنآ یهنست.نبرناساسنتصردحنسگزوندرن

بیتنزیرن)نبیتن22(نازنقصییهناش:

 ختـــاروناختیـــارن اـــیکنادـــننقصیـــیهنگفـــت

ــع ــیرق ب ــیرن ــص ــن درن ــیحــتن ــحــمــین 

بهن آنن تعاقن طعن
ّ
دولتشاهن ی کهن قصییهناون  عایمن عنشیدن

ازن ن
ً
ما

ّ
بهنشرابن رّوقع(،ن سا )چیننکبکنشستهنلبن ا ا عناستن

 ختاروناست1.

 تننقصییهناونکهندرنادنجانارائهن عنشید،ن طابقندستنییسن

کتابخا ۀن اعناست.نبعینازن قاباۀنقصییهنباندستنییسنکتابخا ۀن

 جاس،ن شخصنشینکهنادنندوندستنییسنهیچناختیفعنازن

 ظرنضبطنکاماتن یار ی.

گفتنکهنسگزونشییۀنبیانن ختارونران عنپسنیدیهناست.نبان

نبرنددیارنآنندوندرندستن یست.ناشعارن
ّ
وجیدنادننقردنهناوندال

ابیالفرجنرو عنونازرقعنسمبلنشعرن طایبنازن ظرنبیدعنسگزون

بیده؛نهرچنینذکرن امن»ازرقع«نبعنارتباطنبانوزننشعرندرناستقبالن

ازنشعرن ختارون یست.نادننقصییهندرنستایشن» حمیبنن

آصف«ناستنونبانتیجهنبهنبیِت

صـــیرانفکنـــینندســـِتنلبادـــعنبنیبهـــار

ُستقع
ُ
ف ون ــحــاــعن

ُ
ک ــهن ــب دد ــزاْرن ــرغـ درن ـ

نازنوزراونز اننخیدنبیدهناستنکهن انازنراهن نابعنون آخذن
ً
ظاهرا

درندسترسن یفقنبهنشناسادِعناوننشیدم.

بشتباهۀدو تشاهۀدرۀبکتسابۀشعو

دولشتاهن تذکرۀن درن اشتباهن ا تساباتن کهن عندا یم،ن هما طیرن

ـننکهنقصییۀنسگزونبهن سمرقنیونکمن یست.نقصییۀن ختارون

اقتفاونآننسرودهنشیهننـندرنتذکرۀندولتشاهن)1382:ن167(نبهنا ا عن

هرووننسبتندادهنشیهناست:ن

خیاجهنفخرالماکنکهنازنبقیۀنوزرانونصیورنخراسانناستن

 رّبعنا ا عنبیدهناستنونادننقصییهنراندرن یحنفخرالماکن

 عنفر ادی:نچیننکبکنشستهنلبنبهنشرابن رّوقع/نکبکعنازنآنن

بهنلیقن عنبرن طّیقع...

اولنبارناستادنجیلنالیدننهمادعنبهناشتباهنبیدننا تسابنادنن

قصییهنبهنا ا عنهروون) ک.ن ختارو،ن1341:ن512،نپا یشت(ناشارهن

1.نالبتهنابیاتعنازنادننقصییهنبهنصیرتنغزلعنششنبیتعندرندکعنازنغزلنهاونسنادعن
)سنادع،ن1386:ن489(نبهن طاعنزیرنآ یهناست:

نننننننچیننکبکنشستهنلبنبهنشرابن رّوقعننننننننکبکعنازنآننبهنلیقن عنبرن طّیقع

ع،نص8.
ّ
جنگنشمارۀن22111،نکتابخا ۀن ا
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یزگۀ ۀدیصق

وۀ ه1

ۀ1 قــع.
ّ
َ ــهن عا بــرن کــهن دلربــاون زلــفن اون

برحقعن ــین ت ون ــیون ــب ب بربالاستن ــســکن

ۀ2 روشــنن جــاورو. بــان ــهن کــهن تیــرهناون آنن

قعن
ّ
ــیرون عا سـ ــلن گ ــرن ب ــهن ک سنباعن وانن

ۀ3 پارســا. زهــین تــین حاقــۀن زن شــین  ابــیدن

قع
َّ
ــزن ت ــی ــره پ تــین ــابن تـ زن شــین ــزن ــاچــی  

ۀ4 رادتــع. ن
ْ
ازن یــغ گلن بیســتانن پیــشن درن

بیرقع ابـــْرن ازن ــهن ون  ــابن ــت آف دســـتن درن

ۀ5 حردــف. نســترنن بــان ون آشــنائعن اللــهن بــان

بـــاغنخــیر ــقــع ــینکـــهندرنحـــیالـــعن ــاد ش

ۀ6 نصــیرتنصــیرن ساســاعن.
ْ
بــر2نبــرگناللــه

قع3
ّ
ــطن حق خ ــرتن ــی غ ــاْهن ــ ــــْرفن 

َ
ل ــرن ب

ۀ7 ز ــان. هــرن تســتن ازن تیزتــرن طشــقن بــازارن

ــع ــق رو  ــچن ــی پ ون ــمن ــخ ب ران ــقن طــش ــازارن ــ بـ

ۀ8 گیدــعنکــهنططربخــشنجها ــمنبیدــننســخن.

ــعننننننننننننن|ص9| ق
ّ
ــی ــص ــاهنکــردــمــاننُ  ــادش چـــیننقـــیلنپ

ۀ9 ــت. ــهنهس ــفنآ ک ــننآص ــینب ــخان حم ــلنس اص

احمقع زن اون دِرن ــیــشن پ فــضــلن ــارن ــه اظ

ۀ10 کــردگارن ظیــرشن یافردــی. خاــقن ازن

بمابقع ــنن ک ون ــگــهن ــرسن ــپ ب ــانن ازن ــاضــی

ۀ11 تیســنع. ادّــامن رادــضن کــهن اون هتــرون

ــهنســایــسنگـــردوننازرقــع وونســـرورونک

ۀ12 فاطاــع. ون دقادــقن فعــیلن بیننــیۀن

قع
َ
ُ شت ون ــقن ــیضــیعن ــاد حــق ــیۀن ــنـ دا ـ

ۀ13 ســتمگرو. دهــرن قاهــرن بــاْرن ون کارن درن

ُ طبّقع چـــرخن ــع4ن ــا  ق ن
ْ
ــی ــق ط ون ن

ّ
ــل َحـ درن

ۀ14 جــیدن یصاــع. ازن ســتیدهنترن تــین اخــیصن

بیهقع فــقــهن ازن خجستهنترن ــین ت ــاظن ــف ال

ۀ15 تازگــع. افــزودن تــین بــزمن بهــرن زن ران گلن

ُ ــرّوقــع ــین آ ـ تــین ــامن زن ــهــرنجـ ران ــلن ُ ـ

ۀ16 درنلشــکرونکــهنطــیننتــینباشــینکفیــلنفتــح.

ــیدونزنزورقــع آ ــینونخـ ــهن ــرت
ُ
ک دِرطـــعنزن

ۀ17 تــی. ا تقــامن کــهن نجنیــقن هــین جادــعن

خنیقع ــهن ب ِحصنعن زن ــهن ــا  ز  دردهـــین ــنن ت

ۀ18 بنیبهــار. لبادــعن دســتن فکنــی5ن صــیران

ُستقع
ُ
ف ون ــحــاــعن

ُ
ک ــهن ــب دد ــزاْرن ــرغـ درن ـ

ۀ19 ــَرج.
َ
بیالف ابیــاتن ُصاُصاســتن اشــرن هــمن

ازرقـــع اشـــعـــارن راوون باباستن هـــمن

ۀ20 بــاغ. بســاطن درن ون بیســتانن گــرن فــرشن درن

بَرقع
َ
ِست آنن ون کنین همعن ســعن

ُ
ُســنــی ــنن اد

ۀ21  ــعنخــیرنهمــهنحقیقــتنگیتــعن جــازندان.

قع
ّ
ــیندردـــننبــسنُ حق ــقــمنکــهنهــمنت  ــننواث

ۀ22  ختــاروناختیــارن اــیکنادــننقصیــیهنگفــت.
ــع6 ــیرق ب ــیرن ــص ــن ــتن ــحــمــین  ــیح درن  1.ۀادننطنیاننپسنازنقصییهناونازن»بیدعنالیدننترکینسکزو«نآ یهناست.

2.ناصل:ناز.
3.ن» حقق«ن امندکعنازناقیمنستهنون» ساسل«نویژگعنپییستهن ییسعنحروفنونکاماتن
خطیطناست.ندرن فائسنالفنینن)آ اع،ن1377-1379:ن24/1(نهرندوندرنشمارنخطیطنآ یهن
است:ن»جمععنکهندرنتحسیننونتنیدقنادننصنعتن بالغتن مید ینهمچینابننبیابن
ونغیرهنخطنرانبهن حققنونثاثنوننسخنونرقاعنونطهیدنونتیقیعنونتعایقنونردحا عنون
 نشیرنون یورنونلی ارنون ساسلنون ثنعنونغبارنونهبانونغیرنآنن تنیعنگردا یی ی«.ن
ابنندمینندرنغزلعنادنندونراندرنکنارنهمننشا یهناست:نزآن کهنآننخطن ساسلنچین

 حققنگردد/نبعنگمانننسخنکنینآدتن یسادعنران)ابنندمین،ن1344:ن185(.

4.ۀاصل:ن ا عن)بعن قطه(.
5.ۀاصل:نصیرنافکننی.

دنن حّمیبنن نصیرن
ّ
6.ن ختارونن)1341:ن512(ن امناونرانبهنصیرتن»العمیینکمالنالی

البیرقعنالیزیر«نآوردهننوندرنبیتنهشتمنقصییۀنخیدن)همان:ن513(نازناوندادنکردهناست:
نننننننازندهشتنتین اهنبحیرتنکنینگذرننننننننننبرن جاسن حّمین نصیرنبیرقعن نننن
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بهار - تابستان  13۹5

ۀ23 تــی. ثنــاون ا ــیرن بما ــمن تــان بنــیهن  ــنن

ــعن ــرزدق ــاهــعنف ــروننونگ ــری ــاهــعنکــنــمنج گ

ۀ24 ــب.
ْ
ع

َ
با خا هنهــان گذاشــتنن ازن بیــیقن تــان

بییقع، بــعــین ازن بــمــرتــبــهن ــیدن شـ ــنن ــرزد ف

ۀ25 جهــان. زدنــتن تــین لاطــتن بطــیقن بــادان

ُ ــطــّیقــع ازن اون ــتن ــن زد ــیهن ــا  حــشــرن  ــان ت

مناای

ن ابن یمیـن ـ اشـعار  دیـوان  )1344(.ن فردی ـیون ابنندمیـنن

فریومدی.نبهنکیشـشنحسـینعاعنباسـتا عنراد.نتهران:نکتابخا ۀن

سنادع.

ن عن.ـ
ّ
جنگنشمارۀن22111،نکتابخا ۀن ا

ن جنگ،نکتابخا ۀن جاسنشیراوناسی ع،نشمارۀن2326.ـ

ن دولتشـاهنسـمرقنیون)1382(.نتذكرةالشـعرا.نبهنكیشـشنادواردنـ

براون.نتهران:ناسالیر.

ن سـنادعنغز ـیو،نابیالمجـین جیودبـننآدمن)1386(.نغزل هـای ـ

حكیم سـنایی غزنوی.نبهنكیشـشندیهللانجیلعنپنـیرو.نتهران:ن

طامعنونفرهنگع.

ن )1377-1379ق(.نـ شـمسنالیدنن حمیبـنن حمـیدن آ اـع،ن

نفائـس  الفنـون فـی عرايـس  العیـون.نبـهنكیشـشنابیالحسـنن

شعرا ع.نتهران:نكتابفروشعناسی یه.

ن طیفع،نسـیدیالیدنن حمـین)1335(.نلباب  االلباب.نبهنكیشـشنـ

سعیین فیسع.نتهران:نابننسینانونكتابخا ۀنحاجنطاعنطامع.

ن  ختـارونغز ـیو،نطثمـانن)1341(.ندیـوان عثمـان مختـاری. بهنـ

كیششنجیلنالیدننهمادع.نتهران:نبنگاهنترجمهنوننشرنكتاب.

ن دـننترکـینسیسـتا ع«.نترجمۀنـ
ّ
 ذیـرناحمـین)1350(.ن»بیدعنالی

 حمینآصفنفکرت.نآردا ا،نش295:ن67-54.

ن هیادـت،نرضاقاعنخـانن)1382(.نمجمع الفصحـاء.نبهنكیشـشنـ

ا.نتهران:نا یركبیر.
ّ
 ظاهرن صف

ع،نص9.
ّ
جنگنشمارۀن22111،نکتابخا ۀن ا


