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Abstract 

The book "Poets of Khorasan Literary Field" is one of the literary excerpts written 

by Dr. Nasrollah Emami for a course of the same name in the undergraduate course 

of Persian literature. Given the author's background in academic excerpts, the reader 

expects a well-groomed book to increase students' enthusiasm for further study of 

one of the most important areas of Persian poetry, but this expectation is not met. In 

the present article, the most significant drawbacks of the mentioned book include: 

not so suitable notes for poems, incomplete selection of poems, incorrect 

explanations for some verses, changing the tastes of words from poems without any 

explanation about them, deleting some of the sources referred to in the book 

description, inadequate, inaccurate or unnecessary description, and editorial and 

writing flaws have been examined. By presenting these problems, the author hopes 

that the authors of academic literary excerpts will pay more attention to their 

writings and dress up the book from the mentioned problems in the subsequent 

editions. 
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  شاعران حوزة ادبي خراساننقدي بر كتاب 
  1دورة كارشناسي ادبيات فارسياي براي  گزيده

  *جميله اخياني

  چكيده
ي ادبـي اسـت كـه توسـط دكتـر      هـا  ازجملـه گزيـده   خراسـان  ادبـي  حوزة شاعران كتاب

فارسـي تـأليف    ادبيـات  كارشناسـي  ظاهرا براي درسي به همين نام در دورة امامي  نصراهللا
خواننـده انتظـار كتـاب    نويسيِ دانشـگاهي،   است. با توجه به سابقة نويسنده در گزيده  شده

ترين  اي دارد كه شوق دانشجويان را براي مطالعة بيشتر در بارة يكي از مهم آراسته و پيراسته
شود. در مقالـة حاضـر    هاي شعر فارسي افزون كند؛ اما اين انتظار چندان برآورده نمي حوزه
ي شـعرها،  چنـدان مناسـب بـرا    هـاي نـه    گذاري ترين اشكاالت كتاب مذكور شامل: نام مهم

هـايي از   اي واژه ها؛ تغيير سـليقه  انتخاب ناقص اشعار، توضيحات نادرست براي برخي بيت
ها بدون هيچ توضيحي در بارة آنها، حذف برخي منابعي كه در توضيحات كتاب به آنها  بيت

 ويرايشي و نگارشي؛ و ايرادات نارسا، غيردقيق يا غيرضروريارجاع داده شده؛ توضيحات 
سي قرار گرفته است. نگارنده اميدوار است با مطرح كردن اين اشكاالت موجـب  مورد برر

هاي ادبي دانشگاهي به تأليفاتشان و پيراستن كتاب مـذكور از   توجه بيشتر نگارندگان گزيده
  هاي بعدي شود.  اشكاالت يادشده در چاپ

  .خراسان، دورة غزنوي ادبي گزيده، نقد، شعر، حوزة ها: دواژهيكل
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 مقدمه. 1

پسندند؛ به دليـل   نويسي براي آثار بزرگ ادبي را نمي نظران، گزيده با اينكه برخي از صاحب
گسترش مراكز دانشگاهي و نيز رشتة ادبيات فارسي در سراسر كشـور و بـه تبـع آن تعـداد     
دانشجويان اين رشته و از سوي ديگر به دليل دشواريِ فراهم آوردن متن كاملِ آثار ادبي بـا  

توانـد نيـاز    هـا كـه هـم مـي     يـده به شرايط نشر و نيز شرايط اقتصادي جامعه، اين گزتوجه 
كند، مورد استقبال قرار گرفته و  درسي را  برآورد و هم هزينة كمتري متوجه دانشجو   واحد
 ادبـي  حـوزة  شـاعران  هاي ادبي فراواني به جامعة دانشگاهي ارائه شده است. كتـاب  گزيده

هاست كه توسط دكتر نصراهللا امامي استاد دانشگاه شهيد چمران  هازجملة اين گزيد خراسان
چـاپ رسـانده اسـت. فعاليـت      ا بهانتشارات جامي آن ر 1395اهواز تأليف شده و در سال 

سالة نويسنده در اين حوزه انتظار از وي را براي ارائة كتابي آراسته و پيراسته كه  20از   بيش
هـاي   ها و زيبايي ث گرانقدر گذشتگان و دريافت ظرافتيابي خوانندگان به ميرا بتواند دست
شده، چندان استاد و دانشجو را  تر سازد، طبيعتا بيشتر خواهد كرد؛ اما كتاب ارائه آنها را آسان
گوي نياز  پاسخ«تواند چنانكه نويسنده در پيشگفتار آرزو كرده است،  كند و نمي خرسند نمي

) باشـد. كتـاب بـا يـك پيشـگفتار كوتـاه و       9: 1395(امـامي،  » مشتاقان شعر و ادب فارسي
شود و با پرداختن  درآمدي در بارة اوضاع سياسي و اجتماعي در عصر غزنويان آغاز مي پيش

شـاعر   9يابد و پس از آن بـه   هاي شعر در دورة مذكور ادامه مي به شعر و شاعري و ويژگي
، ابوليـث طبـري، عيـوقي،    شامل: رابعة قزداري، فرخي سيستاني، لبيبي، عنصري، عسـجدي 
پردازد. با توجه به اينكـه در   منوچهري دامغاني، و مسعود سعد سلمان و منتخب آثارشان مي

سرفصل اين درس فقط چهار شاعر مهم اين حوزه يعنـي عنصـري، فرخـي، منـوچهري، و     
مسعود سعد در نظر گرفته شده، بهتر بود انتخاب شـاعران در چـارچوب همـين سرفصـل     

د تا دانشجو مجال بيشتري براي آشنايي با شاعران برجسته داشته باشـد. بخـش   ش انجام مي
هـاي آن در دورة غزنويـان    درآمد كتاب هم گرچه مطالب مفيدي دربارة شعر و ويژگي پيش

خـالي نيسـت.    4و تـايپي  3نگارشـي  2هاي محتـوايي،  دهد؛ با اين حال گاه از لغزش ارائه مي
شـده و   اشعار منتخب و توضيحات مربوط به آنهـا پرداختـه  مقالة حاضر فقط به بررسي   در

هاي مربوط بـه اشـعار منتخـب،     اشكاالت كتاب در سه بخش بررسي شده است: نابساماني
  هاي ويرايشي و نگارشي هاي مربوط به توضيحات، و نابساماني نابساماني
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  هاي مربوط به اشعار منتخب . نابساماني2
هـا   اسـت. مهمتـرين ايـن كاسـتي    بـه اشـعار منتخـب     هاي كتاب مربـوط  بخشي از كاستي

و » انتخـاب نـاقص ابيـات   «، »چندان مناسب براي شعرها هاي نه  گذاري نام«است از:   عبارت
  پردازيم. كه در ادامه به آنها مي» اي در شعرها تغييرات سليقه«
 

  چندان مناسب براي شعرها هاي نه  گذاري نام 1.2
اند و اگر  گرفته غزنوي معموال نامي براي شعرشان در نظر نمي دانيم شاعران دوره كه مي چنان

ر مشـخص كـردن مخاطـب بـوده اسـت.      اند، بيشتر بـه منظـو   گذاشته براي شعر عنواني مي
گذاري كند، طبيعتـا   اي بخواهد اين شعرها يا بخشي انتخابي از آنها را نام امروز نويسنده  اگر

هاي نويسنده  گذاري باشد؛ اما در برخي موارد نام گذاري با توجه به مضمون شعر بايد اين نام
  ارتباط چنداني با موضوع  شعر ندارد. مهمترين اين موارد عبارت است از:

چـون پرنـد   «براي قصيدة معـروف داغگـاه بـا مطلـع:     » رنگ پرنيان هفت«گذاري  نام ـ
) است. از آنجا كه يخشـي از مـتن اصـلي    61(همان: » نيلگون بر روي پوشد مرغزار

» داغگـاه «  شـده، نـام   صيده كه مربوط به داغگاه است هـم در ابيـات منتخـب آورده   ق
  تر باشد. توانست مناسب مي

هاي عنصري كه تماما در وصف معشـوق و   براي يكي از تغزل» گل نوشكفته«عنوان  ـ
  ).101چهره و موي اوست (همان:

مـا در وصـف   هاي عنصري كه تما براي يكي ديگر از تغزل» دل چشمِ سيه سيه«عنوان  ـ
  )102شود. (همان:  در متن اشعار ديده نمي» دلي سيه«روي و موي معشوق است و 

هنگـام بهارسـت و   «هاي منوچهري با مطلع  براي يكي از قصيده» و باران  گل«عنوان  ـ
هـاي بـاراني اسـت كـه روي      كه مقدمة آن در توصيف قطره» جهان چون بت فرخار

بيـت اول را در توصـيف    5اعر از گلي كه گيرد و منظور ش هاي مختلف جاي مي گل
  ). 140آن سروده شراب است، نه گل سرخ (همان: 

خويش را «هاي مسعود سعد با مطلع  براي يكي از قصيده» جهان و كار جهان«عنوان  ـ
طلبي و توجه به زندگي  ) كه در پشيماني از شهرت167(همان: » در جهان علم كردن

  ان و كار جهان ندارد.  مادي سروده شده است و ربطي به جه
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  انتخاب ناقص شعرها 2.2
شـود، گـزينش مـذكور بايـد بـه       ها معموال بخشي از شعر انتخاب مـي  از آنجا كه در گزيده

اي باشد كه حداقل بخشي از هدف شاعر در شعر تأمين شده باشد. از آن گذشته، وقتي  گونه
كه  ) و اين33(همان: » قصيده استدر شعر دوره غزنوي، قالب رايج و غالب، «شود  گفته مي

هاي شاهان، وزيران، درباريان و  هاي شعري دوره غزنوي را ستايش بخش اعظمي از ديوان«
يك  )، بهتر است حداقل يك قصيدة مدحي كامل از هر36(همان: » دهد سرداران تشكيل مي

دوره و از چهار شاعر برجستة اين دوره آورده شـود تـا دانشـجو بـا سـاختار قصـايد ايـن        
هاي مدحيِ  هاي مختلف آن و حتي نوع مدح كردنِ شاعران آشنا شود. اگر تمام بخش بخش

لي قصـايد ايـن دوره (كـه همانـا     تواند بـا بدنـة اصـ    قصايد حذف شود دانشجو چطور مي
است) آشنا شود؟ در اكثر موارد مؤلف فقط بخش مقدمة قصيده (تغزل يـا تشـبيب و     مدح

ــة   ــت. نكت ــيب) را آورده اس ــع    نس ــزينش ش ــر در گ ــم ديگ ــات   مه ــه ابي ــه ب رها توج
تواند موجب ناقص رها كردن شـعر شـود؛    است. عدم توجه به اين نكته مي  المعاني موقوف

دنيا آمدن فرزند امير يوسف است را با عنوان  اي كه در تهنيت به چنانكه مؤلف مقدمة قصيده
انـد   دهالمعـاني بـو   موقـوف آورده؛ امـا شـعر را بـا آوردن يكـي از دو بيتـي كـه       » دم سپيده«
  رسانده و موجب ناقص رها شدن شعر شده است:   پايان به

 ز چشم ديده نهان شد در آسمان كوكب   چو غوطه خورد در آب كبود مرغ سپيد
  )55(همان: 

  آورد: كرد و يا بيت بعد را هم مي نويسنده يا بايد اين بيت را حذف مي
 جمال فزود اندر آفرينش ربكزو    يكي ستاره برآمد ميان كـاخ اميـر  

  )9: 1371(فرخي سيستاني، 

  بينيم: هاي اين انتخاب ناقص اشعار را در ادامه مي ديگر نمونه
ناقص رها كردن قصيدة عنصـري در توصـيف جشـن سـده و آتـشِ آن بـا مطلـع:         ـ

). نويسنده شـعر را بـا ايـن بيـت     104: 1395(امامي،» جشن ملوك نامدارست  سده«
 است:پايان برده  به

 زارست چرا امشب جهان چون الله   گــر از فصــل زمستانســت بهمــن 
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شود شاعر پرسشي را مطرح كـرده: چـرا در زمسـتان جهـان ماننـد       كه مالحظه مي چنان
شـد تـا    سـازد، آورده مـي   زار شده؟! قطعا بايد دو بيت بعد كه تخلص قصيده را هم مي الله

  منظور شاعر روشن شود:

ــت     نه الله است الله ماند اين ليكنه ب ــرود و نارس ــش نم ــرار آت  ش
 بدان ماند كه خشـم شهريارسـت     همــي مــر مــوج دريــا را بســوزد

  )21: 1363(عنصري، 

ناقص رها كردن يكي ديگر از قصايد عنصري در توصيف اسب ممـدوح بـا مطلـع:     ـ
) كـه بـا ايـن بيـت پايـان      105 :1395(امـامي، » چهارپايي كش پيكر از هنـر همـوار  «

 است:  يافته

 سپهر باشد اسبي كش آفتاب سوار   سپهروار بگـرد هنـر همـي گـردد    

اينكـه آفتـاب بـر او سـوار اسـت      گـردد؟! از آن گذشـته    اسب چگونه به گرد هنر مـي 
  يابد: ها فقط با آوردن بيت بعد پاسخ مي چه؟ اين پرسش  يعني

 ه يك نمايش فرهنگ او شدست هزارك   خدايگان جهان آفتـاب فرهنـگ اسـت   
 )145: 1363(عنصري، 

ابـر آذاري برآمـد از كـران    «ناقص رها كردن يكـي از قصـايد منـوچهري بـا مطلـع:       ـ
). شاعر در اين قصيده با هنرمنديِ تمام مطـالبش را بـه   138: 1395(امامي،» كوهسار

المعاني تنظيم كرده و در بيشتر ابيـات، بيـت دوم را تشـبيه     هاي موقوف صورت بيت
ت؛ اما مؤلف محترم بدون توجه به اين نكته، شعر را با يكي از بيت اول قرار داده اس

 المعاني به پايان رسانده و آن را ناقص رها كرده است: دو بيت موقوف

 موج اندر ميان رودبار آب بيني موج   فوج اندر هوا در تاختن بيني فوج ابر

  در حالي كه وجود بيت بعد هم الزم است:

 وان چو روز عرض پيالن پيش شاه شهريار   ميـر ميـرزاد  اين چو روز بار لشـكر پـيش   
  )28: 1356(منوچهري، 
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مقصـور شـد مصـالح كـار     «مسعود سعد بـا مطلـع:    ناقص رها كردن يكي از قصايد ـ
  ) كه نويسنده آن را با اين بيت ختم كرده است:164: 1395(امامي،» جهانيان
 و پشت را كمان؟مر سينه را سپر كنم    سالح جنگ چگونه كنم مگر پس بي

  كه بيت بعد توضيح بيت قبل است: در حالي

 ست از بار محنت آن چونان كه چفته گشته   ست از رنج انده ايـن  زيرا كه سخت گشته
  )600: 1364(مسعود سعد، 

  
  اي در شعرها تغييرات سليقه 3.2

نپسندد و بـه  اي را  اي به هنگام نقل شعري انتخاب مصحح دربارة واژه ممكن است نويسنده
كند كه نويسنده اين نكتـه كـه    داليلي واژة ديگري را ترجيح دهد. رعايت امانت ايجاب مي

انتخاب مصحح چيز ديگري بوده را متذكر شود و نيز داليل برتريِ نظر خود بر نظر مصحح 
هـاي   بـدل  غفلت كرده و گاه يكي از نسـخه   را توضيح دهد؛ اما نويسندة محترم از اين نكته

  هاي زير:  مانند بيت .ن را بدون هيچ توضيحي در متن جا داده استديوا
 در اين بيت فرخي: » چشم ديده«به جاي  » ديدهو چشم «گذاشتن  ـ

 »نهان شد در آسمان كوكب ديدهو چشم ز    چو غوطه خورد در آب كبـود مـرغ سـپيد   
  )55: 1395(امامي،

اسـت، (چراكـه در   » بـان  ديـده «در اينجا به معني » ديده«ظاهرا نويسنده توجه نكرده كه 
معنـي تلقـي كـرده و     را بـي » چشـمِ ديـده  «توضيحات هم اين واژه را معني نكرده است) و 

ديدبان، قراول، و نگهبان است (بنگريد بـه:  » ديده«مصراع را تغيير داده است. يكي از معاني 
خواهد زمان تولد فرزند امير يوسف را  ، ذيل همين واژه). شاعر ميسخن فرهنگو  نامه لغت

گويد وقتي مرغ سپيد (استعاره از ماه) در آب (استعاره از  كه سحرگاه بوده، توصيف كند. مي
هـا   شـب بيـدار اسـت و بـا سـتاره      كه [بان  آسمانِ آبي) فرورفت و ستاره هم از چشم ديده

رسـيد   هاي شب محـو شـد و سـحر فـرا     ديگر وقتي نشانهعبارت دارد] پنهان شد؛ به   انس
  [فرزند امير يوسف به دنيا آمد].
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دارد  مكنـون سـترن لؤلـؤي   ن«در اين مصراع فرخي: » الال«به جاي » مكنون«گذاشتن  ـ
). پرسش اين اسـت كـه شـاعر چگونـه گوشـواري را كـه       61(همان: » اندر گوشوار

زيـورآالت بـراي افـزودن بـه     كند؟ از آن گذشـته پوشـيدن    است توصيف مي  مخفي
  باشند چه لطفي دارند؟!» مكنون«زيبايي است و اگر اينها 

ي دسـت مـردم   هـا  پنجـه «بـه جـاي   » ردبرآودست مردم سر  چون ها پنجه«گذاشتن  ـ
 در اين بيت فرخي: » فروكرد  سر

 از چنار ردبرآودست مردم سر  چون ها پنجه   هاي سـرخ مـل بـر شـاخ گـل      تا برآمد جام
  (همان)

ن) نه رو به باال (برآوردن). از آن فروكردهاي چنار شبيه دست رو به پايين هستند ( برگ
گذشته با توجه به اينكه بوتة گل سرخ كوتاه است، درخت چنار براي برداشتن جام شـراب  

  ».برآورد«نه اينكه » فروكند«از آن، بايد دست 

  ت:توضيح از قرار زير اس هاي بي هاي اين گزينش ديگر نمونه

 در اين بيت فرخي: » بيان«به جاي » ميان«گذاشتن  ـ

»يـان منقاش بود دسـت و ضـمير انـدر آن      اين را زبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت
  ).63(همان: 

 در اين بيت فرخي:» شماره«ه جاي ب» ستاره«گذاردن  ـ

نــد حيــدر از خيبــراكجــا ر ارهســتبــر آن   وز آن حصار به منصوره روي كرد و براند
  )74(همان: 

 در اين بيت منوچهري:» نقطه«جاي به » قطره«گذاردن  ـ

سفيداب بود از بر طومـار  قطرهچون   برگ سمن به برافتد كه باران ةوان قطر
  )141(همان: 
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بـه آن  » قطـره «از آنجا كه سفيداب پودر و بنابراين جامد اسـت نـه مـايع؛ نسـبت دادن     
) 37: 1356ي، درستي آورده (بنگريد بـه: منـوچهر   بهچنانكه دبيرسياقي  درست نيست و هم

  باشد.» نقطه«بايد 
 در مصراع دوم اين بيت مسعود سعد:» بدل آورد و«به جاي » به دل آورد«گذاشتن  ـ

كـردن  به دل آورد مـتهم   دوستان را و زيردستان را
  )168: 1395(امامي، 

ديوان بلكه از خود جايگزين واژة اصلي هاي  بدل اي را نه از نسخه البته گاه نويسنده واژه
  كرده است؛ مثال در بيت زير از عنصري در توصيف اسب:

جهد چنان كه جهد يوز شرزه روز شكار  از كـف  روزگاررود چنان كه رود گوي 
  )105(همان: 

» روزگـار «)، 144: 1363عنصـري،   كه در ديوان اسـت (بنگريـد بـه:   » روز كار«به جاي 
غيير را بـر چـه مبنـايي    اينكه توضيح دهد در ديوان چنين نيست و نيز اين تآورده، بدون   را

 است. انجام داده 

  هاي اين تغييرات از اين قرار است:  ديگر نمونه

 در اين بيت فرخي:» ديار«به » زمين«تغيير  ـ

ــا پار دميكه من د ستا ديار همان شهر و نيو  يد دميــكــه مــن د اننديهمــان لشــكر ني
 )57: 1395(امامي،

 در اين بيت مسعود سعد: » گرايم«به » برآيم«تبديل  ـ

شيري شوم دژآگه و پيلي شوم دمان  در قلعه گرچه من يمگرابا چند كس 
 )164(همان: 

 در اين بيت مسعود سعد: » كار«به » كام«تبديل  ـ

»زبان همي چه پيچانم ركادر   كارم همه بخت بـد بپيچانـد  
  ).165(همان: 
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  هاي مربوط به توضيحات نابساماني. 3
هاي مـتن و روشـن سـاختن     رود، توضيح دشواري آنچه از يك گزيدة دانشگاهي انتظار مي

شناسـي و بالغـي در جاهـايي اسـت كـه ايـن        هاي احتمالي و نيز طرح مباحث زيبايي ابهام
شناسـي   اييويژگي در آنها اهميت بيشتري دارد. متأسفانه عالوه بر اينكه كمتر به مباحث زيب

خوريم، اندك مواردي هم كـه نويسـنده بـه آنهـا پرداختـه، در نظـراتش        در اين كتاب برمي
نيـز گـاه نادرسـت، گـاه نارسـا و      هـا   ؛ توضيحات نويسنده در بارة بيت5مصيب نبوده است

هـايي   زدا. عـالوه بـر ايـن بيـت     مآفرين است نه ابها اي است كه ابهام گونه دقيق و گاه به  غير
ــم ــتند  ه ــته اســت     هس ــا گذش ــار آنه ــنده از كن ــا نويس ــوده، ام ــد توضــيح ب ــه نيازمن . 6ك

راري هم در اين كتاب كـم نيسـت.   فايده و توضيحات تك واضحات، توضيحات بي  توضيح
ادامه با تأكيد بر اينكه با در نظر گرفتن حجم مقاله از مطرح كردن همة اشكاالت موجود   در

 پردازيم.  ها مي تيهايي از اين كاس پرهيز شده است، به نمونه

  
  ها توضيحات نادرست در معني بيت 1.3

در بيـت زيـر كـه    » چـاره «معنـي   به» چار«ها ازجمله:  عالوه بر توضيح نادرست برخي واژه
  ):178(عدد) معني شده(همان:   چهار

 چارمن ندانم كه چه درمان كنم اين را و چه    رفت و ما را همـه بيچـاره و درمانـده بمانـد    

كه موجه معني شده » وجه«) و 212كه جمع وحشي دانسته شده(همان: » وحش«و نيز: 
به معني بز كوهي كه آهو معنـي شـده (همـان)؛ در مـوارد بسـياري      » رنگ«) و 219(همان: 

هـايي از اشـتباهات نويسـنده در بخـش      اسـت. نمونـه   ها نادرست يا نارسا معنـي شـده   بيت
  م:بيني كتاب را در ذيل مي» توضيحات و گزارش«

» رسـد  صحرايي كه از دور مانند آب بـه نظـر مـي   «اند:  نوشته» آبگون صحرا«در توضيح 
بـه  » آبگـون صـحرا  «شود؟  گيرِ دانشجو مي اي از اين توضيح دست ). چه نتيجه175(همان: 

معني دشت سرسبز است، اما اينكه چرا سرسبزي را به آبگون تعبير كرده به تسامح قدما در 

 بباريد و ز هم بگسست و گردان گشت بر گـردون  - 
ــحرا     ــون صـ ــان آبگـ ــده ميـ ــيالن پراكنـ ــو پـ  چـ
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گردد؛ چنانكه آسـمان در   هاي سبز و آبي برمي ها ازجمله يكي گرفتن رنگ به كار بردن رنگ
  بسياري موارد سبز شمرده شده است؛ ازجمله:

 كه بشكافند سقف سبزگون را   حريف دوزخ آشامان مسـتيم 
 )86: 1375(موالنا، 

گويد ابري كه باريده و اكنون تكه تكه  بيت مذكور در توصيف ابر بهاري است. شاعر مي
انـد. بيـت    شـده   در آسمان پراكنده شده، شبيه پيالني است كه در يك مرغزار سـبز پراكنـده  

بـه  هاي تيرة ابر در آسمانِ به قول خودشـان سـبز را    داراي تشبيه مركب است: حركت پاره
حركت پيالن در يك صحراي سبز مانند كرده است. وجه شبه ابر و پيل، هم كبودي و هـم  

  بزرگي است.
 يك ساعت ملون كـرده روي گنبـد خضـرا    به   به سان مرغزار سبز رنگ اندر شده گـردش  - 

). 175: 1395(امـامي، » : به گردش درآمده، به گردش افتـاده اندر شده گردش«اند:  نوشته
آيـد؟ از آن   سبزي كه به گردش درآمده است؟ مگر مرغزار بـه گـردش درمـي    يعني مرغزار

در ابتداي بيت، چه چيزي به اين مرغزارِ به گردش درآمده تشبيه » سانِ به«گذشته با توجه به 
دهد كه سخن از ابري تيره است كه باريده  هاي پيشين نشان مي شده است؟ بازگشت به بيت

عر اين تصوير را با چند تشبيه مركب توصيف كـرده اسـت:   و در آسمان پراكنده شده و شا
مـوي سـنجاب بـر    «و » چينـي  ةگـرد زنگـار بـر آيينـ    «، »پيالن پراكنده در آبگـون صـحرا  «

هـا (كبـود بـر روي     ه تركيـب رنـگ  كه در همة موارد عنصـر اصـلي تشـبي   » ديبا گون پيروزه
در اين بيت » رنگ«شد. سبز) است. پس در اينجا نيز بايد سخن از يك تشبيه مركب با  رنگ

و خوانش صحيح مصراع  7هاي متعدد دارد به معني بز كوهي است كه در شعر فرخي نمونه
؛ يعني مانند مرغزار سـبزي كـه بـز    8شردرنگ اندر شده گ سبزِ به سان مرغزارِچنين است: 

 باشد؛ به اين ترتيب در اين بيت كوهي (كه كبودرنگ است) در اطراف آن به گردش درآمده
هاي كبود ابر بـر سـبزي آسـمان بـه      نيز مانند ابيات پيش عنصر رنگ مورد نظر است و تكه

اند تشبيه شده است؛ چنانكه در بيت بعد هم آسمان را  بزهاي كوهي كه در مرغزاري پراكنده
هاي سيمرغ تشبيه كرده و باز هم تركيب همين دو رتـگ   هاي ابر را به جوجه به دريا و تكه
  ه است:را در نظر داشت
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 سـت ناگـه بچگـان عنقـا     به پرواز انـدر آورده    تو گفتي آسمان درياست از سبزي و بر رويش
  (همان)

 ز چشم ديده نهان شـد در آسـمان كوكـب      چو غوطه خورد در آب كبود مرغ سـپيد  - 

شاعر در اين بيت، غوطه خوردن مرغ سـپيد يـا مرغـابي در آب را كنايـه از     «اند:  نوشته
و آب كبـود  » ماه«). مرغ سپيد در اينجا استعاره از 177(همان: » صبح گرفته استفرارسيدن 
خوردن مرغ سپيد در آبِ كبـود، ناپديـد شـدن      است و منظور از غوطه» آسمان«استعاره از 

  كامل ماه در آسمان و فرارسيدنِ صبح است.

ــان گــل و از گــل نشــود ب    آه و دردا كه همي لعل به كان بـاز شـود   -   رخــورداراو مي

ي خـود  روح او بـه سـوي جايگـاه اصـل    «انـد:   نوشـته » لعل به كان باز شود«در توضيح 
  ). 178(همان: » گردد مي  باز

اند؛ در اين صورت بايـد گفـت گذشـته از     گرفته» برگشتن«را به معني » باز شدن«يعني 
خـود  كه در شعر فرخي برخالف شعر رودكي سخن از بازگشت روح به جايگاه اصلي  اين

  شود: سابقه ندارد، چند پرسش هم ايجاد مي
كند؟ بازگشت روح به جايگاه اصليش  چرا شاعر از اين نكته اظهار تأسف و درد مي - 1

  سرايد: زندگي جاويد است؛ چنانكه رودكي در رثاي مرادي مي
ــاز  ــا ملكــي رفــت ب  زنده كنون شد كه تو گويي بمرد   آن ملــك ب

ربطي به هم خواهند داشـت؟ اگـر روح بـه جايگـاه     در اين صورت دو مصراع چه  - 2
در ميان گل است؟ مگر جز اين است كه اكنـون ديگـر قالـب    » او«اصلي بازگشته پس چرا 

  ياد شده است؟» او«يي بيش نيست؛ چرا از اين قالب خاكي با  خاكي
رسد در كل شعر اين دوره (و حتـي كـل    وجه شبه روح و لعل چيست؟ به نظر نمي - 3

در تشبيه به لعل وجود داشـته باشـد در حـالي كـه     » رنگ«سي) وجه شبهي غير از شعر فار
باشـد معمـوال از   » ارزشـمندي «نسبت دادن سرخي به روح وجهي ندارد. اگر هم وجه شبه 

  شود.  استفاده مي» گوهر«واژة 
هش يـاد برخـورداري از گُـل    چرا شاعر وسط سخن از بازگشـت روح بـه جايگـا    - 4
  است؟  افتاده
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» گل سـرخ «استعاره از » لعل«در اينجا به معني شكفته شدن است. » باز شدن«بايد گفت 
گويد افسـوس كـه    رويد. شاعر مي هاي سرخ در آن مي استعاره از باغ است كه گل» كان«و 

اسـت) بـاز شـده، ممـدوح در گـور      اكنون كه بهار رسيده و گل سرخ در باغ (كه معدن آن 
ها بهره ببرد. عالقة پادشاهان غزنوي به شراب خوردن بر  ن گلتواند از اي است و نمي  خفته

همين قصيده هم شاعر مجددا  54. در بيت 9هم بازتاب يافته است تاريخ بيهقيگل سرخ در 
  كند: به همين نكته اشاره مي

 بر گل نـو قـدحي چنـد مـي لعـل گسـار         گل باز شده استخيز شاها كه به فيروزي 
  )58(همان: 

 رنـگ انـدر سـر آرد كوهسـار     پرنيان هفت   نيلگون بر روي پوشد مرغـزار چون پرند  - 

اند كه برداشت كساني كه آن را  و توضيح داده  ها گرفته را استعاره از سبزه» پرند نيلگون«
انـد   ها دانسته را هم استعاره از گل» رنگ پرنيان هفت«اند درست نيست.  استعاره از ابر گرفته
). با اين توضيح معني بيت چنين خواهد بود: وقتي مرغـزار از سـبزه   179(بنگريد به: همان: 

شود؛ به عبـارت ديگـر كوهسـار بايـد      هاي رنگارنگ مي شود، كوه هم پر از گل پوشيده مي
بـه  » چـون «ها را شكوفا كنـد!! چراكـه    منتظر بماند تا ابتدا سبزه در مرغزار برويد و بعد گل

» پرنـد نيلگـون  «پيرو است. برخالف توضيح نويسنده،  و مصراع اول جملة» كه وقتي«معني 
» رنـگ  پرنيـان هفـت  «اند، اين است كـه   استعاره از ابر است؛ اما آنچه كه ايشان دقت نكرده

  المعاني هستند: است و اين بيت با بيت بعدش موقوف» كمان رنگين«استعاره از 

 سـر آرد كوهسـار  رنگ انـدر   پرنيان هفت   چون پرند نيلگون بر روي پوشـد مرغـزار  
 بيد را چون پر طوطي برگ رويد بيشـمار    خاك را چون ناف آهو مشك زايد بيقياس

كمان از سر كوه  بارد) و بعد رنگين پوشاند (و طبيعتا باران مي جا را مي يعني وقتي ابر همه
هاي فراوان خوشبوي  شود (آفتابي شدن هوا بعد از باران)، آن هنگام است كه گل آشكار مي

هنگام ابري شدن هوا و باريدن باران گلها سـر از   آورند. درواقع به شمار از خاك سربرمي بي
كمان  آورند؛ بلكه پس از اتمام باران و آفتابي شدن هوا (كه معموال با رنگين يرون نميخاك ب

  آورند.  هم همراه است) گلها سر از خاك برمي

 نگاركار به ياقوت و بافتـه بـه درر     اي فروهشـتند  برابر سر بت كله - 
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). 185(همان: » ددادن چيزي كه بر سر پادشاه يا عروس قرار مي«اند:  نوشته» كله«در بارة 
دادند منظور چيست؟ آيا منظور تاج است؟ پس چرا بر سر  كاش نويسندة محترم توضيح مي

از كجاسـت و چـه شـواهدي دارد؟    » كلـه «بت نيست و مقابل سر اوست؟ اين معني براي 
به معني چادري از پارچة لطيـف و نـازك اسـت كـه همچـون خانـه دوزنـد، خيمـه         » كله«

و معنـي مصـراع ايـن اسـت كـه      » ) كله«، ذيل مدخل سخن فرهنگو  نامه لغتبه:   (بنگريد
  چادري آراسته به جواهرات در جلوي بت برپاكردند. 

ــزار      ابـــر آذاري برآمـــد از كـــران كوهســـار -  ــان مرغ ــد از مي ــروردين بجنبي ــاد ف  ب
 وان گالب آورد سوي مرغـزار از كوهسـار     اين يكي گل برد سوي كوهسـار از مرغـزار  

)؛ 208: 1395گريـد بـه: امـامي،   انـد (بن  هـا دانسـته   استعاره از رايحة خوش گـل را » گل«
مجاز از رايحه خواهد بود نه استعاره؛ چراكـه زيرسـاخت   » گل«كه با اين معني  اين  نخست

ها باشد به اين معني اسـت كـه    از رايحة خوش گل» استعاره«استعاره، تشبيه است؛ اگر گل 
رسد منظور  است كه پذيرفتني نيست. دوم اينكه به نظر مي تشبيه شده» گل»ها به  رايحة گل

  كند. هاست كه باد بهاري با خود حمل مي هاي ريختة شكوفه گ گلبر

 مرغ پنداري كه هست اندرگلستان شيرخوار   خاك پنداري به ماه و مشتري آبستنسـت  - 

تشبيه كـرده و   شاعر در مصراع دوم غنچة ناشكفته را به پستان مادري شيرده«اند:  نوشته
» اي مانند كرده اسـت  مرغان را كه در اطراف آن حركت و پرواز دارند به كودكان شيرخواره

شـود چـون شـكفته     زاد محسـوب مـي  (همان). اينكه شاعر غنچه را (كه هنوز خـودش نـو  
است) به پستان مادر تشبيه كرده باشد، برداشت شگفتي از بيت است! در اين قصيده،   نشده

ي فهم مطلـب بايـد هـر دو بيـت را     المعاني هستند و برا و به دو با هم موقوفهمة ابيات د
  كننده اين است: نظر قرار داد. بيت تكميلمد

 وان يكي بي شوي، چون مريم چرا برداشت بار   مسـيح  ناين يكي گويا چرا شد نارسيده، چو

نويسنده اين بيت را به عنوان بيت مستقل معني و به تلميحات آن اشاره كرده است؛ امـا  
در بيـت دوم همـان   » اين«ارتباط اين تلميحات با موضوع را در نظر نگرفته است. منظور از 

گويد پرندگان كوچك مانند مسيح شيرخواره كه سخن گفت،  مرغ بيت اول است. شاعر مي
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كنند)؛ همچنانكه خاك هم مانند مريم بـدون اينكـه    و آوازخواني مياند (سروصدا  گويا شده
  .هاي درخشان آبستن شده است شويي داشته باشد به گل

 وان چنان آبي كجـا باشـد، بـه زيـر آب نـار        آب باشد، به زيـر نـار   اين چنين ناري كجا - 

ت كه پنداري الله آن گونه آتشي اس«اند:  در مصراع اول را طراوت گرفته و نوشته» آب«
ــد   ــراوت) باش ــر آن، آب (ط ــه زي ــان: » ب ــه    ) و د209(هم ــود ب ــر خ ــحت نظ ــارة ص رب

اند؛ اما چنين مأخذي در فهرست منابع كتاب وجـود نـدارد!    ارجاع داده» 1351  كوب، زرين«
گيـرد.   هـا جـاي مـي    اي بودن الله، بخشي از قطرات باران در پشت گلبرگ با توجه به كاسه

له را به آتـش و قطراتـي كـه از پشـت گلبرگهـا بـه روي زمـين        هاي سرخ ال شاعر گلبرگ
  به آب زيرِ آتش تعبير كرده است.چكند را  مي

 نــرگس خوشــبوي و شــاخ سوســن آزاد يــار   سوســن آزاد و شــاخ نــرگس بيمــار جفــت - 
 وان، چنانچون در غالف زر سيمين گوشـخار    بلـورين مائـده   اين، چنان زريـن نمكـدان بـر   

قسمت زردرنگ نرگس به نمكدان زرين و «اند:  نخست بيت دوم نوشتهدر شرح مصراع 
(همان). چنانكه اشاره شـد  » هاي سفيد آن به سفره يا خوان بلورين مانند شده است گلبرگ

المعاني هستند. در اين دو بيت شاعر كنـار هـم    در اين قصيده ابيات دو به دو با هم موقوف
كند: قرار گرفتنِ زردي وسط نرگس بـر   وصيف ميقرار گرفتنِ دو گل سوسن و نرگس را ت

  هاي سفيد سوسن به نمكدان زرين بر خوان بلورين تشبيه شده است. گلبرگ

 زلـف و نـه هشـيار    نه مستست آن سيه چشم و نه بيدار نه خفته ست آن سيه - 
 كـــردار يكـــي هشـــيارطبع و مســـت صـــورت يكـــي بيـــدارطبع و خفتـــه

» گونـه، همچـون كسـي كـه در خـواب باشـد       خـواب «اند:  نوشته» صورت خفته«دربارة 
» صـورت  خفته«المعاني هستند. در اينجا  ). ابيات اين قصيده نيز دو به دو موقوف195(همان:

  باز و خمارآلود است.  صفت براي چشم در بيت قبل و به معني نيمه

 كه مادر ملك است حصـن نـاي  داند جهان    ني نـي ز حصـن نـاي بيفـزود جـاه مـن       - 

و » تـرين جـاي ايـن پادشـاهي و سـرزمين اسـت       مهـم «انـد:   نوشته» مادر ملك«در بارة 
ترين جـاي يـك    تواند مهم ). آيا زندان مي216(همان: » اشاره به بلندي ناي دارد«اند:  افزوده
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ازجملـه  پادشاهي باشد؟! يقينا منظور شاعر چيز ديگري است. برخي از شاهزادگان غزنوي 
كه بعدا خود به پادشاهي رسيد و مسـعود سـعد ايـن شـعر را در زمـان او      - سلطان ابراهيم 
: ذيل مـدخل  1399اند (بنگريد به: كيواني، مدتي در همين حصار زنداني بوده - سروده است

  خواند. ؛ از اين رو شاعر اين زندان را مادر ملك مي»)ابراهيم غزنوي«

 زي زهره برده دست و به مه برنهاده پـاي    اشـته من چون ملوك سر ز فلك بـر گذ  - 

). 216: 1395(امـامي، » منزلت من چنان بلند شده كه گويي در اوج آسمانم...«اند:  نوشته
رسد كسي كه زنداني شده منزلت بلندي داشته باشد. اشارة شاعر به بلندي زندان  به نظر نمي

كنـد:   خود را با پادشاهان مقايسـه مـي  ناي است كه بر فراز كوهي بلند بوده و از اين جهت 
هاي سر به فلك كشيده جاي دارند من هم بخاطر باالي كوه بودنِ  طور كه آنها در كاخ همان

  زندانم سر بر فلك دارم.

ــارم      روز و شب يك زمان قرارم نيسـت  -  ــش و خ ــر آت ــويي ب ــت گ  راس

). 217(همـان:  » ام... نشسـته اگر راستش را بخواهي گويي بـر آتـش و خـار    «اند:  نوشته
است. اين قيد در متون گذشته به همـين  » دقيقا و درست«در اينجا قيد و به معناي » راست«

  معني كاربرد زيادي داشته است؛ ازجمله اين بيت از همين شاعر:

 گويي سكندر دگـرم  راست   همه احوال من دگرگون شد
  ) 479: 1364(مسعود سعد،

 شيري شوم دژآگـه و پيلـي شـوم دمـان       قلعه گرچه مـن  يم درگرابا چند كس  - 

). سه اشكال 218: 1395(امامي، » : قصد كردن، حمله بردنيمگرابا چند كس «اند:  نوشته
اســـت » بـــرآيم«نيســـت و » رايمگـــ«در ايـــن توضـــيح وجـــود دارد: نخســـت اينكـــه 

؟ با چنـد نفـر   توانم برآيم ) و معني آن روشن: از پس چند نفر مي599: 1364  (مسعودسعد،
اند؛ و سوم اينكه  صورت جمله نوشته و مصدري معنا كرده توانم مقابله كنم. دوم اينكه به مي

  اند هم درست نيست و گراييدن چنين معنايي ندارد. معنيي كه كرده

 باشــد كــه بــر تــو از دل خســته دعــا كــنم    جور و جفا مكن كه ز جور و جفـاي تـو   - 
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شـوم بـا دل آزرده تـو را     ار مـي ام در حق تو دعا كنم، ناچ آزردهبا وجود دل «اند:  نوشته
گويد ممكن اسـت از   است و شاعر مي» نفرين«اينجا به معني » دعا). «222(همان: » كنم  دعا

  اين جور و جفاي تو به تنگ آيم و تو را نفرين كنم.
  

  توضيحات نارسا، غيردقيق يا غيرضروري 2.3
ر بارة متن نيست؛ ماننـد توضـيح   اي د دارندة آگاهي تازهبخشي از توضيحات نويسنده در بر

) كـه  184(همـان:  » راجه، راجة بهـيم كـه فرمـانرواي نهروالـه بـوده اسـت      »: «راي«بارة در
  فرمانرواي نهرواله بودنِ راي در خود شعر آمده است:

 كـرد بـر شـهان مفخـر     به نهرواله همي   چو نهرواله كـه انـدر ديـار هنـد بهـيم     
 نشسته ايمن و دل پر نشاط و ناز و بطر   بهــيم انــدرو مقــيم بــديهميشــه راي 

 )68(همان:

داد كه راي لقب پادشاهان محلي هنـد بـوده اسـت. نمونـة      بهتر بود نويسنده توضيح مي
ري شـكم: شـكم ميراثـي، شـكم      همرد«اند:  است. نوشته» ري مرده«ديگر توضيح دربارة واژة 

و در بخـش  » ه«از اينكه ايـن واژه در مـتن شـعر بـدون     ). گذشته 220(همان: » بردهميراث 
مخفـف  » ري مـرده «نوشته شده، توضيح نويسنده نارسا و غيردقيق اسـت.  » ه«توضيحات با 

  ا بار معنايي منفي است. اما ب» ميراث«و به معني » ريگ مرده«
به كسي يا ري) ... يعني اموال و اسبابي كه از مرده بماند و به ارث  ريگ (و نيز مرده مرده

ارزش و  بها، و جانور بـي  كساني برسد ... بعد مجازا در نعت يا صفت اشياء سقط و بي
خاصيت استعمال شده است و  كاره و بي منفعت و ناچيز، و حتي آدميان فرومايه و بي بي
و  "لعنتـي "شده، همانطور كه از الفاظ امـروزيِ   ن نوعي دشنام و اظهار نفرت ارادهاز آ

  ، حاشية مينوي).289: 1351 (منشي،» شود اراده مي "هشو برد همرد"

  .10»هنر شكم بي«ري شكم يعني شكم وامانده يا به قول سعدي  به اين ترتيب مرده
توان توضيحات عيـر ضـروري ناميـد. توضـيح      بخشي از توضيحات نويسنده را نيز مي

بـه  » رهبر«)، 176» (همان» آتش دودناك، آتشي كه دود از آن برآيد«به معني » دودين آتش«
)، 177(همـان:  » عاشـق، طالـب  «ي )، هوادار به معن187(همان: » راهبر، هادي، رهنما«معني 

» دو سـرو ديـدم  «)، 191(همان: » هر كس كه عاشق نباشد«به معني » كه را عشق نيست  هر«
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» چـون بهشـت كـرده اسـت    «)، 192ن: (همـا » آن دو درخت سروي را ديدم كه...«معني   به
» هجـران يـار  «بـه معنـي   » يـار رفـتن  «)، 190(همـان:  » ون بهشت ساخته استچ«معني   به

گـوايي: بـه معنـي گـواهي،     «)، 193(همـان:  » رضـايت «به معني » خرسندي«)، 192  (همان:
به معني » حملة اجل«)، 208(همان: » ريسمان تابيده، نخ«به معني » رشته«(همان)، » شهادت

» تـن و جسـم خـالي از عقـل و خـرد     «ه معنـي  ب» خرد تن بي«)، 217(همان: » حملة مرگ«
آنكـه همـين توضـيحات گـاه تكـرار       ) و ... از ايـن جملـه اسـت، عـالوه بـر     220(همان: 

)، بيجاده 200و 179)، راغ (همان:191و  176اند؛ برخي دوبار ازجمله: بيدل (همان: شده  هم
ــ198و  179) و پژمــان (همــان: 196و  190(همــان: ــار ماننــد: تي غ كــوه ) و برخــي ســه ب
، 201، 179) و نســترن (همــان:194و 190و 180)، حلــه (همــان:194و  188و 183(همــان:

210.(   
 

  هاي ويرايشي و نگارشي نابساماني. 4
پيراسـتگيِ مـورد انتظـار دور     هاي ويرايشي و نگارشي ايـن كتـاب را از   متأسفانه نابساماني

  ها:  ست. ازجملة اين نابساماني  كرده
فراوان كه گاه فهم مطلب را بسيار دشوار كرده است؛ ماننـد توضـيح   اشتباهات تايپي  ـ

) كـه بـه جـاي    197(همان: » زده زخم شكافته و شخم«كه نوشته شده: » شديار«واژة 
جمع در، بعضي «شده:   كه نوشته» درر«شد. نيز توضيح  نوشته مي» زمين«بايد » زخم«

  چاپ شده است؛» بعضي«، »يعني«) كه به جاي 185(همان: » مرواريدها
و منـابع هـم از ديگـر اشـكاالت      ناهماهنگي بين متن و توضيحات و نيز توضيحات ـ

)، امـا در توضـيحات   45همـان:  نوشـته شـده (  » به مي مانـد «است؛ مثال در متن   كار
ارجـاع  » 1363طوسـي،  «حات بـه:  توضـيح داده شـده، و يـا در توضـي    » مانـد  همي«

  است؛» 1369طوسي، «شده، اما در منابع:   داده
 گذاري نامناسب مانند نگذاشـتن نشـانة پرسـش بـراي جملـة پرسشـي ماننـد:        نشانه ـ

» ست كه من ديدم پارديار اوين همان شهر و / همان لشكريانند كه من ديدم دي  ينا«
حـديث آنكـه سـكندر    «) يا گذاشتن نشانة پرسش بـراي جملـة خبـري ماننـد:     57(

)؛ كسـرة  64» (را از بـر ز بـس شـنيدن گشـته سـت خلـق      ؟/ رسيد و چه كـرد   كجا
/ سفر بود مـدام  شغلِخوي تو تاختن و «گذاشتن براي كلمة غيرِ مضاف مانند:  اضافه
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ــار  ــودي بيم ــه ب ــد ك ــا: 59» (بنياســودي هرچن ــاغِ«) و ي ــاس و  ب ــون لب  راغِبوقلم
مـورد   ) و گذاشـتنِ بـي  61(همان: » نماي/ آب مرواريدرنگ و ابر مرواريدبار بوقلمون

دفتر نوروز بندد «است مانند:  معناي شعر را دچار مشكل كرده ويرگول كه خوانش و
شود  ) و مشخص نمي101» (تا كواكب نقطة اوراق آن دفتر شود/ شب كردار ،بوستان

  ها را بدخوانده يا بايد آن را در زمرة اشتباهات تايپي قرار داد؛ گونه بيت نويسنده اين
) 209» (گرفتگي دندان«د استفاده از ها در برخي توضيحات؛ مانن كاربرد نامناسب واژه ـ

جـراره... در اينجـا   «ها و توضـيحات مـبهم ماننـد:     نويسي به جاي گازگرفتن و جمله
شود  ) كه معني اين مي195» (دار و پرشكن چهرة محبوب است استعاره از موي چين

  كه معشوق ريش پرپشتي داشته است!؛
شده:  وضيحي كه در بارة سلب دادهذكر برخي مطالب بدون ارائة مأخذ و سند، مانند ت ـ

شرابي كه «) و اين ادعا دربارة مل زرد: 203» (پوشيدند اي كه در عزا و ماتم مي جامه«
  )؛211» (آوردند با افزودن مادة رنگي گياهي به رنگ زرد درمي

اي بدون آنكه در فهرست منابع نشاني از وي وجود داشـته باشـد،    ارجاع به نويسنده ـ
) كـه  205)، مصـفا ( 189، 186، 184، 183)، فلسفي (177به هروي (ازجمله: ارجاع 

) و ... و البتـه ايـن موضـوع    206)، قزوينـي ( 214در جاي ديگر مصفي نوشته شده (
  كند؛ ) ابهام را چند برابر مي206شود ( به خيام ارجاع داده مي» كميت«وقتي توضيح 

گزيدة منابع «ويسنده به ذكر و باالخره عدم ذكر همة منابع در فهرست پاياني كتاب. ن ـ
اكتفا كرده؛ اما اوال معلوم نيست چرا همة منابع ذكر نشده و ثانيا مالك ايـن  » و مĤخذ

هـم در  ديوان عنصـري  گزينش چه بوده است؟ چراكه حتي برخي منابع اصلي مانند 
 است.  اين گزينش جاي نگرفته

  
  گيري نتيجه. 5

شوند بايد با دقت و حوصـلة   نشگاهي ارائه ميهاي ادبي كه براي واحدهاي درسي دا گزيده
دبـي  توانند در ايجاد يا سـلب عالقـة دانشـجويان بـه آثـار ا      فراوان نوشته شوند؛ چراكه مي

از  خراسـان  ادبـي  حـوزة  شـاعران  هـاي مقالـة حاضـر كتـاب     باشند. بـر اسـاس داده    مؤثر
نصراهللا امامي نيازمنـد پيـرايش اسـت. مهمتـرين اشـكاالت كتـاب عبـارت اسـت از:           دكتر
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هاي  هاي مربوط به توضيحات، و نابساماني هاي مربوط به اشعار منتخب، نابساماني نابساماني
ويرايشي و نگارشي كه در متن مقاله به آنها پرداخته شده است. نگارنده اميـدوار اسـت بـا    

گويي به نيـاز مشـتاقان    هاي بعدي هدف نويسنده براي پاسخ اپاصالح اين اشكاالت در چ
 شعر و ادب فارسي بيشتر محقق شود. 

  
ها نوشت پي

 

نامـه   نامه دورة قبل ارزيابي شده و پذيرش گرفته است و براساس شـيوه  اين مقاله بر اساس شيوه. 1
  جديد لزوماً مورد قبول نيست.

اول  در شعر دوره غزنـوي «ازجمله اين عبارات متناقض دربارة شاعران دورة اول و دوم غزنوي: . 2
: 1395(امامي، » شود اي متعالي و برخوردار از نگرشي اجتماعي و مرومي ديده نمي فكر و انديشه

سـختة شـاعران دورة غزنـوي اول،    برخالف تصويرهاي بديع و مضـامين نغـز و زبـان    «) و 40
ــيچ ــهروح واال   ه ــالي  و انديش ــاناي متع ــي  در شعرش ــده نم ــود دي ــان:» ش ــه 42(هم ). چنانك

؛ شود ديده نمي اي متعالي دوره فكر و انديشهيك از دو  هيچدر بق گفتة مؤلف شود ط مي  مالحظه
اي است كه گويي در دورة اول اين تعالي وجـود دارد. عـالوه بـر     كه جملة دوم به گونه درحالي

  توان با روح و انديشه مقايسه كرد.  اينكه تصاوير و مضامين و زبان را نمي
توان ديد كه تحت تأثير نحو عربـي اسـت،    ندرت مواردي را ميدر شعر منوچهري به «جمله:  از. 3

). خواننده از اين جمله چه چيز 29(همان: » ولي با اين حال، كالم او غامض و دشوارياب نيست
  ؟بفهمدرا بايد دربارة منوچهري ب

)، 41(همـان:  » هاي سروده«به جاي » اي )، سروده35(همان: » طبيعت«به جاي » صنعت«ازجمله: . 4
  )، و ... 50(همان: » ي گونه«به جاي  »اي گونه«

  در اين بيت: ازجمله. 5
ـ  ةبه كردار عبيـر بيختـه بـر صـفح       زده بر لوح پيروزه به سان چندن سوهان  امين

؛ در حـالي كـه كـل مصـراع دوم     )176اسـتعاره از آسـمان دانسـته شـده (همـان:      » مينا«كه 
  مركب است براي ابر پراكنده در آسمان.  تشبيه

» برون شـدي همـه تـن چـون هـزار پـاي بـه سـر        / سوار با سر اندر شدي بدو و ازو«ازجمله: . 6
المعاني زير، فقط مصراع سوم معني شده است (بنگريـد بـه:    ) ؛ نيز از دو بيت موقوف66  (همان:
  ):208همان: 

 ست گويي برگ بر شـاخ چنـار  ا پاي بطان   ست گويي شاخك شاهسـپرم ا چنگ بازان
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 ها را مشكبار وان به مشك ناب كرده چنگ   هـا را سـبزفام   گ سبز كـرده پـاي  اين به رن
  
  ها: ازجمله در اين بيت. 7

ــد     به كمرهاي كوه، مردان تاخت ــا بتازن ــگت ــر رن  را ز كم
  )101: 1363(فرخي سيستاني،

 آن شكار اختيارست اين شكار اضـطرار    رنگتا شكار شير بيني كم گرايي سوي 
  )77(همان: 

  نگارنده خوانش درست اين بيت را مرهون مرحوم استاد ماهيار نوابي است.. 8
، و چنـدان گـل صـدبرگ     بـر گـل   شـراب ميخـورد    يك روز چنان افتاد كه امير ببـاغ فيـروزى  «. 9

از استادم شنودم كه امير ماضـى بـه   «). نيز:251: 1388(بيهقي، » بودند كه حد و اندازه نبود  ريخته
 د، و آنچـه از بـاغ مـن از گـل صـدبرگ     شراب كرد و بسيار گل آورده بودنغزنين روزى نشاط 

شرط اس كه وقت گـل سـاتگيني   «) و 325(همان: »  بخنديد، شبگير آن را بخدمت امير فرستادم
  (همان).» خورند كه مهماني است چهل روزه

10 .  
 صبر ندارد كه بسازد به هيچ   وين شكم بي هنر پيچ پـيچ 

  )120: 1363(سعدي، 

  
  نامه كتاب

  ، چاپ اول، جامي: تهران.خراسان ادبي حوزة شاعران)، 1395امامي، نصراهللا (
 ي جديد ت دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره، انتشارانامه لغت )،1372( اكبر دهخدا، على

به تصحيح محمـدجعفر يـاحقي و سـيدي،     ،تاريخ بيهقى )،1388( حسين بيهقى، ابوالفضل محمدبن
  چاپ اول، تهران: سخن. 

، به تصحيح محمـدعلي فروغـي، چـاپ چهـارم:     كليات سعدي)، 1363سعدي، مصلح بن عبداهللا (
  اميركبير.

سـياقي، چـاپ دوم، تهـران:    ، بـه تصـحيح محمـد دبيـر     بلخـي ديـوان عنصـري   )، 1363عنصري (
  سنائي  كتابخانة
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، به تصحيح محمد دبير سياقي، چاپ چهارم، ديوان حكيم فرخي سيستاني)، 1371فرخي سيستاني (
  تهران: زوار.

  چاپ اول، تهران: سخن. ،ي: حسن انوري)، به سرپرست1381(فرهنگ بزرگ سخن 
ابـراهيم غزنـوي،   «ذيـل مـدخل    ،2ج  المعـارف بـزرگ اسـالمي،    دايره )،1399كيواني، مجدالدين (

  المعارف بزرگ اسالمي.  ، تهران: دايره»ابوالمظفر  سلطان
  ، به تصحيح مهدي نوريان، چاپ اول: اصفهان.ديوان اشعار مسعود سعد)، 1364مسعود سعد (

  ، تهران: دانشگاه تهران.، به تصحيح مجتبي مينوي، چاپ سومكليله و دمنه)، 1351منشي، نصراهللا (
د دبيـر سـياقي، چـاپ چهـارم،     ، بـه تصـحيح محمـ   ديوان منوچهري دامغـاني )، 1356منوچهري (
  زوار.  تهران:

نسـخة فروزانفـر، چـاپ اول،     ، مطـابق كليـات ديـوان شـمس   )، 1375الدين محمـد (  موالنا، جالل
  راد.  تهران:


