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 بتور تا هافایتن ترب ود
ت رتهکتواابتعربضتبتوالغ تتات هتهابت

ن تپاهانتقرنتهفامتهجری

م، نانند ترجمان البالغۀ رادویانی 
ح
کتب عروض و بالغت نتقد

)قرن ۵( و حدائق السحر فی دقائق الشعر رشحد وطواط )د. 

شسس قحس  العجم  اشعار  معاییر  فی  المعجم  و  ۵۷3ق( 

رازی )زنده در ح 63۰ق( و معیار االشعار خواجه نصیرالدیم 

م زبان 
ح
طومی )د. 6۷۲ق( از ننابع نهسح اشعار شعرای نتقد

فارمی همتند که دیوان اشعارشان از دمت رفته امت.

بر شسار ایم کتاب ها، کتابی  تازه یاب در »علس عروض 

و قوافی و بیان« را نیز باید افزود که نویمنده ای ناشناس در 

ف 
ح
اواخر قرن هفتس هجری در کرنان آن را نوشته امت. نؤل

را  نام دانی خود  در عوض  انا  نبرده،  نام  از خود  اگرچه 

د آورده امت. او کتاب خود را »به نام 
ح
به تفصیل با القاب نتعد

انّان،  و  نقدرت  مپهر  جهان،  خدایگان  نعسورۀ  خزانۀ 

زینت و زیب تاج و تخت ایران،  خداوند ملطان اعظس اعلس 

اعدل، شهنشاه عادل، نالک رقاب العرب و العجس، کهف 

 هللا فی الخافقیم، السؤیحد نم المساء، السنصور 
ح
الثقلیم، ظل

و  الجور1  نادی  االنصاف،  و  العدل  بامط  االعداء،  علی 

و  الّفرة  قانع  دیم،  الستسرح و  العتاة2  قاهر  االعتماف، 

السلیدیم،  ملطان المالطیم، جالل الدنیا و الدیم، قطب 

االمالم و السملسیم،  ابوالسظفر محورغتسش ملطان ضاعف 

هللا ملطانه و اعلی شانه« نوموم کرده امت )گ ۴۷ب – ۴۸ر(.

ِسش ملطان، از انرای قراختائیان 
ْ
ت
َ
جالل الدیم محوْرغ

کرنان بود که در ربیع االول 6۸۱ق به تخت نشمت و ده 

موی  از  6۹۱ق  ذیقعدۀ  در  آن که  تا  کرد،  دّونت  مال 

خواهرش، صفو  ةالدیم پادشاه خاتون، از دّونت خلع و 

6۹3ق  رنضان   ۲۷ شب  در  نهایت  در  و  شد  زندانی 

 .)۷3  ،۷۱  ،۵3  :2535 قراختائیان،  شاهی  )تاریخ  کشته شد 

ذیقعدۀ  تا  6۸۱ق  ل  ربیع االوح فاصلۀ  در  کتاب  بنابرایم، 

6۹۱ق در کرنان تألیف شده امت.

و  تیسیدیه  علس  هر  آغاز  در  کتاب  ناشناختۀ  ف 
ح
نؤل

خطبۀ کوتاهی آورده امت. او در آغاز بخش های عروض 

قرآن  بهتر  شناخت  را  علوم  ایم  آنوزش  از  هدف  بیان  و 

نی داند و هر یک را به صورتی به فهس قرآن پیوند نی زند. 

به نظر او بهتریم نالک برای فهس قرآن، شعر عربی امت 

ون دانمتم عروض و قوافی و بیان  و فهس شعر عربی نیز بد
ر نحمت )گ ۴۷پ، ۹۰پ(.3 نحمح

که  عروض  شده امت:  تقمحس  بخش  مه  به  کتاب 

قوافی  علس  ۷۸پ(؛  ۴۸ر-  )گ  امت  بخش  ل تریم   نفصح

در  اخیر  بخش  ۹۹ر(.  )گ۹۰پ-  بیان  و  ۹۰ر(  )گ۷۹پ- 

توضیح نواردی امت که انروزه ذیل دو عنوان جداگانۀ بیان 

کهم تریم  شسار  در  بخش  ایم  نی شود.  بررمی  بدیع  و 

ننابعی امت که نبادث بیان را به زبان فارمی طرح نی کنند 

خطیب  مه گانۀ  تفّیک  هنوز  که  امت  زنانی  یادگار  و 

بیان و  برای علوم بالغی )شانل نعانی و  )د. ۷3۹ق(  قزوینی 

ف در ایم 
ح
ت امت که نؤل

ح
بدیع( ارائه نشده بود. به هسیم عل

بخش نخمت نبادث علس بیان، یعنی دقیقت و نجاز و 

به بخش صنایع لفظی  امتعاره، را نطرح نی کند و مپس 

نی پردازد )گ۹3پ(. بخش صنایع بدیعی به اجسال بمحار 

ون  نوشته شده امت، به صورتی که در چند صفیۀ آخر بد

ذکر  برای هر صنعت  تنها شواهدی  لفظی  تعریف صنایع 

شده امت.

عسوم کتاب های تألیف شده در عروض، بعد از المعجم 

انا  بوده اند؛  کتاب  دو  ایم  تأثیر  تیت  االشعار،  معیار  و 

نویمندۀ کتاب نا، با ایم که المعجم را در اختیار داشته، از 

تسرّدتمحّمدحسرنتحکیم

ی ایران
ح
مازنان امناد و کتابخانۀ نل

owraq.atiq@gmail.com

اصل: الیوز.  .1
اصل: العناة.  .2

نۀ شساری از کتب علوم بالغت به هسیم صورت تّرار 
ح
ایم امتدالل در نقد  .3

شده امت. برای نسونه رک. رازی، بی تا: ۲۸؛ صدرالشریعة بخارایی، الوشاح، 

نورعثسانیه: گ۱پ. 
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ودی از آن  هی نپذیرفته و در نوارد نید آن تأثیر قابل توجح

نام  قحس  کتاب شسس  از  بار  تنها یک  او  برده امت.  بهره 

نی برد و در هسان نوضع هس به او ایراد نی گیرد:

و انام شسس الدیم قحس در عروض خود گفته امت که ایم 

صلس  که  شده امت  گفته  و  امت.  نمبغ  اصلس  عروض 

ازیم دو  آخر جزو. و دال  در  نفرد امت  انداختم وتد 

به  اگر  فعالت.  یا  کنیس  فعالتم  به  نظر  که  نحمت  بیرون 

فعالتم کنیس درو هیچ وتد نفروق نحمت،  پس اصلس نتواند 

که باشد، و اگر نظر به فعالت کنیس که نوع اومت در بیر، 

در]و[ وتد نفروق همت، لیّم به تمبیغ فعالن نشود،  چه 

تمبیغ زیادت کردن یک درف ماکم امت در آخر مبب، 

و اگر یک درف زیادت کنیس دو درف دیگر زیادت ناند. 

پس به هیچ اعتبار نشاید که اصلس باشد و ضرب او نخبون 

نقصور امت، یعنی فعالت و فعالن به جای او نهند و نیز 

روا باشد که عروض و ضرب هر دو برآید. )گ۷۱پ(

نیز  قحس  شسس  کتاب  به  اشاره  قدیس تریم   
ً
ادتساال ایم 

در کتب قدنا رک. شسحما،  المعجم  همت )برای دیگر نوارد ذکر 

.)۵۴۲-۵۴۰ ،۵۲۱ :۱3۸۸

او در جایی دیگر عیم عبارات المعجم )رازی، بی تا: 146( 

ون اشاره به نام آن نقل کرده امت: را بد

دریم شعر یک رکم نقطوع امت، چه نمتفعلم را قطع 

دیگر  و  نهند.  او  به جای  نفعولم  و  گردد  نمتفعل  کنی،  

نطوی نّشوف و دریم بیر خرشحدی گفته امت و قطع 

ل کرده امت و طی تنها در نصراع دوم  و طی در نصراع اوح

کرده و عروض و ضرب او ننیور گردانیده، چنانک:

تــا کــی گریــی ز عشــق تــا کــی نالی

مگالی  چه  گریمتم  ــدارد  ن مود 

)گ 6۸پ(

با ایم هسه در دوایر و تقمحس بیور عروضی هیچ تأثیری از 

نخالف   
ً
دقیقا او  تقمحس بندی  مبک  و  نپذیرفته  المعجم 

شسس قحس رازی امت. رازی مبک امتفاده شده در ایم 

وارد  نتعددی  ایرادات  آن  بر  و  دانمته  نانعقول  را  کتاب 

کرده امت )رازی، بی تا: ۸۹-۹۲(. در ایم بخش تأثیر رمالۀ 

ه امت. روش تقمحس بندی  منهاج العروض انوری شایان توجح

بیور و دوایر در هر دو کتاب یّمان امت و در چند نورد 

عیم عبارات انوری در نتم ذکر شده امت. شواهد شعری 

یّمانی نیز بیم دو کتاب وجود دارد که به نظر نی رمد در 

رمالۀ نیل مخم نا از رمالۀ انوری گرفته شده باشد.4

البته تفاوت هایی نیز نیان دو کتاب وجود دارد. از آن 

جسله امت اختالف در نام گذاری مه دایرۀ عروضی. مه 

فقه، نستنعه و 
ح
دایره ای که در منهاج العروض با نام های نت

به ترتحب  مخم   
ح
نیل رمالۀ  در  شده اند،  خوانده  نجتلبه 

فقه و نشتبهه دارند.
ح
نام های نجتلبه، نت

با ایم تفاصیل اهسحیحت ایم کتاب در آن امت که دایرۀ 

از دسله  پحش  فارمی  عروض نویمی  به  نربوط  العات 
ح
اط

نغول را ومعت نی بخشد و از ایم لیاظ در کنار کتاب های 

العروض  فی  االبداع  و   )6 )قرن  انوری  العروض  منهاج 

ابم فرخان )قرن 6( قرار نی گیرد.

دیده  المعجم  در بخش قافیۀ ایم کتاب نیز تأثیری از 

نسی شود. هسچنیم در بخش صنایع بالغی، اگرچه شواهد 

نشابه زیادی بیم ایم کتاب و المعجم وجود دارد، انا نیوۀ 

تنها  که  نحمت  گونه ای  به  آن ها  ترتحب  و  نبادث  طرح 

المعجم را نأخذ ایم بخش بدانیس، از جسله در بخش مجع 

که در المعجم نحمت. دتی گاه نشابهت هایی هس با حدایق 

السحر دارد.5 با ایم هسه به نظر نی رمد شساری از شواهد 
شعری ایم کتاب از المعجم اخذ شده باشد.6

تنها نمخۀ شنامایی شده از ایم کتاب ضسم بیاضی از 

رمائل عروض و بالغت امت که کاتبی به نام عبداللطیف 

بم نیسون بم نقبل، نعروف به نوفق، در فاصلۀ مال های 

خودش  شخصی  امتفادۀ  برای  کرنان  در  ۷۰۵-۷۱۰ق 

نوشته امت. او امتنماخ ایم بخش را در روز دوشنبه ملخ 

نقالۀ در  با یّدیگر رک.  و شباهت های دو کتاب  العروض  منهاج  دربارۀ   .4

دمت انتشار نویمندۀ مطور دربارۀ آن کتاب.

حدائق  با  ایم کتاب )گ۹۷ر(  در  »ایهام«  به  نربوط  نسونه توضییات  برای   .5

السحر )رشحد وطواط، 1362: 3۹( نقایمه شود.

برای نسونه در ایم صنایع شواهد ایم کتاب و المعجم یّمان امت )در ایم   .6

ت شده امت تا شواهد نشترک بیم ایم کتاب و حدائق السحر و المعجم 
ح
نثال ها دق

ل شسارۀ اوراق نمخه و  ذکر نشود(: تجنحس ناقص )گ۹۴ر، ص33۹؛ عدد اوح

نزدوج  تجنحس  امت(،  س رضوی  ندرح ح 
َّ
نصی المعجم  دوم شسارۀ صفیۀ  عدد 

)گ۹۵ر، ص3۴۱(، تشبیه صریح )گ۹6ر، ص3۴6(، تشبیه نشروط )گ۹6پ، 

تمهیس  ص36۹(،  )گ۹6پ،  تسثیل  ص3۵6(،  )گ۹۷ر،  ایهام  ص3۵۲(، 

)گ۹۸ر، ص3۷۴(، ایجاز )گ۹۸پ، ص3۷۷(، دشو نلیح )گ۹۸ر، ص3۷۹(، 

التفات  ص3۸۰(،  )گ۹۸ر،  قبیح  دشو  ص3۷۹(،  )گ۹۸ر،  ط  نتومح دشو 

)گ۹۸پ، ص3۸۰(، تأکید السدح بسا یُشبه الذمح )گ۹۸ر، ص3۸۲(، نراعات 

النظیر )گ۹۸ر، ص3۸3(، تنمحق صفات )گ۹۸ر، ص3۸۷(، محاقة االعداد 

)گ۹۸ر، ص3۸۷(.
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رمانده امت.  پایان  به  کرنان  واشحر  در  ۷۰۵ق  ل  ربیع االوح

ایم کتاب در برگ های ۴۷پ ـ ۹۹ر بیاض نذکور نوشته 

کتابخانۀ  در   3۴۱۷۴ به شسارۀ  یادشده  نمخۀ  شده امت. 

آمتان قدس رضوی نگهداری نی شود. 

ه به قدنت نتم  نتم و شواهد شعری ایم کتاب، با توجح

و هسچنیم قدنت نمخه، اهسحیحت نضاعف دارد.

نشعار

از فواید نهسح ایم کتاب شواهد شعری آن امت. هسان طور 

العروض  منهاج  از  شواهد  ایم  از  شساری  گفته شد،  که 

انوری و المعجم شسس قحس نقل شده اند. انا ابیات قابل 

ه دیگری هس در کتاب نورد امتشهاد قرار گرفته اند که  توجح

بهتری  ضبط  یا  نحمت،  آن ها  از  ذکری  دیگر  ننابع  در  یا 

نمبت به ننابع در اختیار دارند و یا از لیاظ تاریخی دائز 

همتند. اهسحیحت 

اشاره  مرایندگان  نام  به  که  امت  آن  نویمنده  روش 

نسی کند. ایم انر در بعضی نوارد نی تواند ناشی از عدم 

دمترمی نمتقیس او به اشعار شاعران و نقل آن ها به وامطۀ 

کتب عروضی و بالغی باشد. برای نسونه او به مروده های 

کرده امت:  امتشهاد  نانشان  ذکر  ون  بد شاعران  ایم 

ننوچهری  )66پ(،  محمتانی  خی  فرح )۷۵پ(،  فردومی 

ل(، منایی  ی )۵۹ر، ۵۹پ، 6۱ر،  ۸۵ر بحت اوح
ح
)۸۰ر(، انیر نعز

)۵۹ر، 6۰پ، 6۱ر، 6۴پ، 6۵ر دو بحت، 6۹پ، ۷۰ر، ۷۱ر، ۸3پ 

ل(، مححد دمم غزنوی )۹6پ(، ظهیر فاریابی )6۱پ(،  بحت اوح

)6۵پ،  نظانی  )۹۷ر(،  قطران7  )6۵ر(،  بیهقی  شرف الدیم 

بحت نخمت مخزن االسرار(، رشحد وطواط )۹۴ر، ۹۴پ(، ظهیر 

بحت  )۸3پ  خاقانی  بحت چهارم(،  ۸۵ر  ۸۱ب،  )۸۱ر،  فاریابی 

محف  موم(،   بحت  )۸۴ر   اخمحّتی  اثیرالدیم  ۹۵پ(،  ل،  اوح

امفرنگی )۸۴ر، بحت دوم(.

نویمنده در نورد شساری از شاعران نزدیک به روزگار 

ران« امتفاده کرده امت. 
ح
ی »یّی از نتأخ

ح
خود از عنوان کل

 هنگام نقل بحتی از خاقانی )1338: 656( نوشته امت:
ً
نثال

ران بر هشت رکم گفته امت، چنانک:
ح
اگرچه یّی از نتأخ

تـو چـه دانـی کـه از وفـا چـه نسـودم به جـای تـو

تو  بــرای  از  کشحد  چــه  نــم  ــان  ج کــه  هللا  علس 

)6۹ر(

ْرشی در عراضة العروضیین آن را از 
َ
و ایم بحت که جسال ق

برهان مسرقندی8 دانمته امت )جسال قرشی، ۱3۸۲: ۱۵(:

ران بریم بیر گفته امت و آن نشهور امت:
ح
یّی از نتأخ

کنی نظری  بی نوا  نم  در  که  بشود9  کرشسه ای  به 

کنی  کسری  ماعدم  دو  ز  قبا  در  نه  ای  نوازش  به 

)گ ۵6ر(

و نیز یک نورد دیگر که مراینده اش شناخته نشد:

ران گفته امت:
ح
چنانک یّی از نتأخ

کم پریشان  را  زلف  کم  خندان  پمته  چو  لب 

کـم  ارزان  عنبـر  نـرخ  بشـّم  شـّر  قیسـت 

)۷۰پ(

ف در تسام کتاب تنها به نام ۵ شاعر اشاره کرده امت: 
ح
نؤل

رودکی،  یومف عروضی، معدی، انوری، خرشحدی.10

۱.ترب ودت

ف دو بار با تصریح به نام 
ح
رودکی تنها شاعری امت که نؤل

از مروده هایش امتفاده کرده امت. 

چنانک امتاد رودکی گوید:

شــب مــحاه بــدان زلفــّان تــو نانــد

ناند  ــو  ت ــان  رخـ بــاکــی  ــه  ب روز  مپید 

)گ ۷۲ر(

ف یک بار دیگر به عنوان نسونه ای برای تشبیه 
ح
ایم بحت را نؤل

آن جا  در  آورده امت.  مراینده  نام  ذکر  ون  بد و  نقلوب 

روز  »مپید  ایم صورت ضبط شده امت:  به  دوم  نصراع 

بدان دو رخان تو ناند« )گ۹6ر(. ایم بحت نطلع غزلی 6 بحتی 

امت که شسس قحس در المعجم به نام دقیقی نقل کرده امت 

)رازی، بی تا: ۱6۰-۱6۱(. ژیلبر الزار و دبیرمحاقی هس به نقل 

با تفاوت نمبت به ضبط دیوان او )قطران، 1362: ۱۲۵(:  .7

کثیر هسحشه  نا  نزد  او  بخشش  قلیل  قلیل     هسحشه  او  نزد  او  بخشش  کثیر 

العی در دمت نحمت. هویحت او برای نصیحح آن رماله هس 
ح
دربارۀ او اط  .8

ص بوده امت )ذاکرالیمحنی، ۱3۸۲: بحمت وهفت(. نجاتی نحشابوری 
ح
نانشخ

)زنده در ۷3۸ق(  در رسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی ایم بحت و دو بحت بعد 

از آن را به نام »یّی از افاضل مسرقند ردسه هللا« نقل کرده امت )نجاتی، 

.)۲۱۱ ،۱3۹ :۱۴۰۰

9. ظ: »چه شود« )= جشود(؛ چنیم امت در عراضة العروضیّین.

ف به صورت نمتقیس از 
ح
البته شعر خورشحدی ضسم جسالتی آنده که نؤل  .10

المعجم نقل کرده امت. نتم ایم بخش پحش تر آند.
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کرده اند  ثبت  دقیقی  اشعار  شسار  در  را  آن  ننبع   هسیم  از 

)الزار، ۱3۴۱: ۱۴۷؛ دبیرمحاقی، ۱3۴۲: ۹۹(.

ف در قمست وصل در بخش دروف قوافی نوشته امت:
ح
نؤل

افتد، چنان کی در شعر  نیز وصل  الف  و گروهی گویند 

امتاد رودکی آنده امت:

خــود رامــتی  تــو  ز  نیایــد  جهانــا 

خوامتارا کند  ــو  ت از  کــس  هــرگــز  ــه  ن

تــا بــدی  از  زینهــار  داده ای  کــرا 

ــارا   ــه ــن ــس زی ــن ــه ک ــوش ــی ن نــم از تــو 

و بباید دانمت که وصل بر دو وجه امت: یّی دقیقی و 

دیگر نمتعار. و از شرایط وصل دقیقی آن امت که نه از 

نفس کلسه باشد و نه از زواید، بل که بحشتر ضسایر باشد و 

شک نحمت که در آخر »خوامتارا« و »زینهارا« از زواید 

وصل  پس  همت،  شرط  آنها  نمتعار  وصل  در  و  امت 

نمتعار باشد. )گ۸3ر(

ایم دو بحت از اشعار نویافتۀ رودکی امت و در دیگر ننابع 

ذکری از آن ها نحمت.

ف در هر دو نورد رودکی را »امتاد« خوانده امت. 
ح
نؤل

از باب  ایم لقب مابقه ای دیریم دارد.  با  خطاب رودکی 

خوانده امت  جهان«  شاعران  »امتاد  را  او  کمایی  نثال 

)ریادی، ۱3۷3: ۱۰۰( و ابوالفضل بیهقی در تاریخ بیهقی و 

عوفی در لباب االلباب نیز از او با هسیم لقب یاد کرده اند 

)بیهقی، ۱3۸۸: ۵۲؛ عوفی، ۱۹۰3: ۲/ 6(.

ون ذکر نام  ف برای صنعت تفریق ایم دو بحت را بد
ح
نؤل

مراینده به عنوان شاهد آورده امت:
پرگمــت12 خوانســت  راد  تشــتر11 

ــه گـــاه عطا ــی بـــود ب ــو ک ــو ت او چ

آبمــت عطــا  را  راد  تشــتر 

عــطــا13  گــوهــرمــت  و  زرح  ــو  ت آن 
)گ۹۷ر(

لغت  فرهنگ  و  مروری  الفرس  مجمع  به امتناد  نفحمی 

دمتنویس نوجود در ندرمۀ علوم محامی تهران، و به پیروی 

قان، از جسله رواقی، بحت دوم را، 
ح
از او شساری دیگر از نیق

البته با ضبطی دیگر، ضسم ابیات رودکی آورده اند )نفحمی، 

را  ل  اوح بحت  دبیرمحاقی  انا  ۱3۴۱: ۵۱۹؛ رواقی، ۱3۹۹: ۴۵(. 

امدی و الزار بحت دوم را به نقل از  لغت فرس  به نقل از 

دانمته اند  دقیقی  از  شعوری  فرهنگ  و  سروری  فرهنگ 

فرهنگ  در   .14)۱۴۲  :۱3۴۱ الزار،  ۱۱۵؛   :۱3۴۲ )دبیرمحاقی، 

حلیمی هس هر دو بحت نطابق با ضبط نمخۀ نا به دقیقی 

دقیقی  به  آن  انتماب  ادتسال  لذا  شده امت.  داده  نمبت 

جدی تر امت )انانی، ۱3۹۷: 3۱-۲۹(. 

۲.ته سفتعربضدت

فارمی  عروض  پایه گذار  را   )4 )قرن  عروضی  یومف 

عروض  در  را  او  طومی  نصیرالدیم  خواجه  دانمته اند. 

فارمی هسچون خلیل بم ادسد فراهیدی در عروض عربی 

نی داند )نصیرالدیم طومی، ۱3۸۹: ۱۱۹(.15 

قاضی جسال الدیم ابومعد علی بم نمعود بم نیسود 

کتاب  کاشان  اهل  شحعۀ  ادبای  از   )6 )قرن  فرخان  ابم 

عروضی او را در اختیار داشته و در االبداع فی العروض، 

ضسم شرح دلیل اختالف در نام گذاری اوزان عروضی به 

آن اشاره کرده امت:

ّس مسحیتس البیر هذا نّفوف الرجز نم دیث ان 
ح
فان قبل ان

مقط النون نم آخره. فالجواب انه ال یتوجه 
ُ
نمتفعل هذا ا

ا قد ادصینا لک 
ح
علی اصلنا هذا النیو نم االعتراض، الن

االفاعیل فی السقالة االولی نم هذا الّتاب، فاعلسناک ان 

نمتفعل و نا نعه نم االفاعیل المدامحة کل وادد ننها 

اصل علی دیاله صییح؛ اال انا نشاح فی التمسیة فنمسی 

هذ النیو نم البیور بسا هو االعرف نم االمساء و االعرف 

الی  باالضافة  نتصور  الذی  اعنی  الزدافی  االمس  هو  هنا 

المباعی نم االفاعیل دمب نا جرت العادة بامتعسالها.

وکان یومف العروضی صادب العروض الفارمحة  قد 

ب البیور الفارمحة علی وجه 
ح
م لشیء نم هذا دیم رت

ح
تفط

 فیه بییث ال یتداخل و ال 
ً
جعل هذه المدامحات اصوال

یُداخل شیء ننها االصول المباعیة اذ العبرة عنده باالدوار  ون نقطه نوشته امت. برای او صورت درمت  کاتب ایم کلسه را هر دو بار بد  .11

ص نبوده امت، لذا هر دو بار از عالنت مه نقطۀ شک برای نشان 
ح
کلسه نشخ

دادن تردید خود در داشحۀ صفیه و عالنتی شبیه عدد ۲ روی کلسه در نتم 

امتفاده کرده امت.

اصل: � رکش �.  .12

ر. چنیم امت در اصل؛ قافیه نّرح  .13

البته ضبط بحت در هر دو ننبع با ضبط نمخۀ نا تفاوت هایی دارد.  .14

دربارۀ کتاب عروضی او رک. صدیقی، ۱3۴۵: ۱۲3-۱۲۴. فخر رازی در   .15

ینی از کتاب قافیۀ یومف عروضی یاد کرده امت )فخرالدیم 
ّ
جامع العلوم ست

رازی، ۱3۸۲: ۲3۱(.
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هذا  نملّه  السملک  نعس  و  لها.  التی  الهیئات  و  انفمها 

یشهد بصیة االمتعسال الفارمی دیث ال یقع فیه التداخل 

 هجنة ضروریة ال نیسل 
ُّ
 و بییث یَُعد

ً
الزدافی اال نادرا

فیها للقیاس. و نم نظر فی الّتب التی صنفها القدناء فی 

العروض الفارمحة، ثس نظر فی کتابنا هذا عرف انه کفی فی 

هذا السوضوع نؤونة  کثیر نم التشویش. )ابم فرخان، االبداع، 

نورعثسانیه: گ۴۹پ-۵۰ر(

ف از دوایر عروضی یومف عروضی هس یاد کرده امت 
ح
نؤل

دارد.  دوایر  ایم  به  دمترمی اش  از  نشان  او  نقل  ظاهر  و 

ْرشی به نام 
َ
برعّس ایم رماله، دوایر عروضی ای که جسال ق

العروضیین  عراضة  کتاب  پایان  در  عروضی  یومف 

آورده امت ارتباطی با او ندارد )جسال قرشی، ۱3۸۲: 3۲-۲۹(.

فصل در یادکردن دایرۀ اولی. بدانک دایرۀ اولی را دایرۀ16 

هزج  یّی  امت:  دایره  دریم  بیر  مه  و  خوانند  نؤتلفه 

یومف  اومتاد  مالس.  رنل  موم  مالس،  رجز  دوم  مالس، 

عروضی در هر دایره نصراعی گفته امت کی بیور دایره 

ازو بیرون نی آید، به تقدیس و تأخیر. )گ۵۸ر(

یومف عروضی شعر هس نی مروده امت. ابم نعیم ابرقوهی 

ر شده امت که 
ح
ون نقل هیچ مروده ای نتذک )زنده در ۸۱۵ق( بد

رومحه:  التواریخ،  فردوس  )ابم نعیم،  دارد«  نیک  »اشعار  او 

گ۵۴۷ر(. از ایم عبارت برنی آید که اشعار یومف عروضی 

پراکندۀ  اشعار  اکنون  انا  بوده امت.  ابرقوهی  دمترس  در 

کسی از او در دمت امت که معید نفحمی و ذبیح هللا صفا و 

)نفحمی، ۱3۱۰: ۷۵۸- آن ها را جسع کرده اند  نیسود ندبحری 

۷6۰؛ صفا، ۱33۴: 6-۷؛ ندبحری، ۱3۷۰: 3۴۸-3۵۰(. نجسوع 

ایم ابیات به نوزده بحت نی رمد که ایم بحت را هس باید به 

آن ها افزود: 

نفّوک آن باشد که شعر را نقموم کنی بر اجزا، چنان که هر 

به آخر آری، وزنی دیگر شود.  جزوی را که در اول امت 

چنانک امتاد یومف عروضی گفته امت:

کار نــرا دیگــر صعــب اوفتــاد

گشاد ــده  انـ ره  ــد  ص نــرا  یــار 

و آن مریع امت، اگر گویی:

نــرا دیگــر صعــب اوفتــاد کار

قریب گردد17، اگر گویی:

دیگــر صعــب اوفتــاد کار نــرا

ننمرح گردد، اگر گویی:

صعـب اوفتـاد کار نـرا دیگـر18

نضارع گردد و ایم قصیده امت. 

)گ ۹۹ر(

ف  از یومف عروضی نیز، هسچون رودکی، با لفظ امتاد 
ح
نؤل

یاد کرده امت. شساری از عروض دانان از جسله جسال الدیم 

ْرشی )قرن ۷( و فخری اصفهانی )قرن ۸(  و نجاتی نحشابوری 
َ
ق

)زنده در ۷3۸ق( هس از او به هسیم صورت یاد کرده اند )جسال 

قرشی، ۱3۸۲: ۲۹؛ فخری اصفهانی، ۱3۸۹: ۱6۲، ۱۷۲، ۱۹۲؛ نجاتی 

نحشابوری، ۱3۹۱: ۱۸۴(.

۳.تسعدیت

ل 6۸۱ق تا ذی قعدۀ  ه به تاریخ تألیف کتاب )بیم ربیع االوح با توجح

6۹۱ق( به ادتسال بمحار ایم اشعار در زنان دیات معدی 

)د. 6۹۱ق( نقل شده امت. نی دانیس اشعار معدی در زنان 

خودش عالس گیر شد19 و نقل ابیاتی از او در ایم کتاب نیز 

در  خودش،  زنان  در  او  مروده های  به  اقبال  از  نسونه ای 

تاریخ  ننطقه ای نجاور شحراز، یعنی کرنان، امت. کتاب 

ود 6۹۰ق، در  شاهی قراختائیان هس که در هسیم زنان، دد

امت  معدی  از  مروده هایی  داوی  شده،  تألیف  کرنان 

)بامتانی پاریزی، ۲۵3۵: چهارده(. 

ف تعسحدی داشته امت که نام 
ح
هسان گونه که گذشت، نؤل

با ایم دال به نام معدی که  شعرای نتأخر را ذکر نّند. 

هس روزگار خودش بوده اشاره کرده امت. شاید ایم نوضوع 

ف باشد.
ح
نشانۀ اهسحیحت معدی در نظر نؤل

از معدی هفت بحت در شش نوضع نختلف کتاب نقل 

شده که تنها یک نورد از آن ها با ذکر نام شاعر هسراه امت:

تلسیح آن امت که در شعر اشارت کنی به نثلی یا قصه ای 

یا شعری نادر، چنانک معدی رامت:

ــس ــز در نجل ــه و گل نری ــی نن ــو ن ــرا ت ن

گنجد نا  نیان  زدست  که  نحمت  شرط  که 

اصل: دایراه.  .16

اصل: کرد.  .17

18.تاصل: دگر.

برای نسونه هایی از شهرت معدی در روزگار خودش رک. نیوی، ۱3۸۵.  .19
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چه داجت امت به گل عحش ویس و رانیم را
نیـان خمـرو و شـحریم شـّر کجـا گنجد 20

ل  اوح افتاده امت که در نصراع  در غایت خوبی  ایم جا  و 

ۀ ویس و رانیم و گل و در نصراع دوم  اشارت کرد به قصح

ۀ خمرو و شحریم و شّر، تا آنک در هر  اشارت کرد به قصح

دو ایهام آوْرد و ننامبت نگاه داشت که به نجلس و گل و 

شحریم و شّر با هس ننامبت دارد. )گ۹۷ب( 

و ایم بحت به عنوان شاهد برای بیر رنل نخبون:

نـه تـو گفتـی کـه به جـای آرم و گفتـس کـه نیـاری
یاری؟21 و  دلبندی  و  ــاداری  وف و  پیسان  و  عهد 

)66ر(

در قافیۀ نتراکب:

ــی ــار نیترن ــزی و ی ــان عزی ــو ج ــرا ت ن
به هر چه دّس کنی بر وجود نم دّسی22

)۸۰پ(

در تعریف »تأمحس«:

ــت ــی هم ــل نعرفت ــی را دلی ــر صفت ه

ــل23  دالی ــدای  خ ــدرت  ق بر  تو  روی 
)۸۵پ(

در تشبیه تفضیل:

ــاه ــی ن ــی ول ــه نان ــه ن ــس ب ــی گوی هس
شحریم دهانمــت24 چنیــم  نپنــدارم 

)۹6پ(

و در صنعت جسع:

نیــان دــظ نــم و دشــسنانت فرقی نحمــت
ننت بـه نهر هسی نیرم و دمـود به کیم 25

)۹۷ر(

۴.تنا ری

ف در بخش های نختلف به 
ح
اگرچه بحش تریم امتشهاد نؤل

اشعار انوری امت26 )۵۸پ، ۵۹پ، 6۰ر، 6۸ر، 6۹پ، ۷۰ر، 

۷۱ر، ۷۱پ، ۷3ر- شعر موم، ۷۴ر- شعر آخر، ۷۵ر، ۸۱ر- شعر 

ل، ۸۲ر، ۸۸ر- دو شعر، ۸۸ب، ۹۲ر- بحت دوم، ۹3ر- مه بحت  اوح

در پاییم صفیه، ۹3پ، ۹6پ- بحت چهارم، ۹۷پ(؛ انا تنها یک 

بار از او نام برده امت:

اختالف در تأمحس، چنانک انوری گفته امت دریم قصیده:

چــو از دوران ایــم نیلــی دوایــر

عناصر تــرکــیــب  داد  ــه  ــان زن

تأمحس ]نختلف[ آورده. )۸۹پ(

مناوع

ابـم الفرخـان. االبـداع فـی العـروض. دمـتنویس ش۴۱۰۵ ـ 

کتابخانۀ نورعثسانیه )امتانبول(. قرن ۸.

ابم نعیـم ابرقوهـی، خمـرو بـم عابـد. فـردوس التواریـخ. ـ 

ـی رومـحه. ۸۰۸ق. به 
ح
دمـتنویس شDorn 267 کتابخانـۀ نل

 نؤلف.
ح
خط

اد دهقان  )۱3۹۷(. ـ  انانـی، نصرهللا، نژگان شـحرنیسحدی و مـجح

»بررمـی ابیاتـی نویافتـه از رودکـی در فرهنگـی ناشـناخته«. 

شـعرپژوهی )بوسـتان ادب( دانشـگاه شـیراز.  س۱۰، ش۲ 

)تابمتان(، پیاپی 36: ۴۴-۱۷.

انـوری ابیـوردی )۱3۷۲(. دیـوان انوری. به اهتسـام نیسحدتقی ـ 

ندرحس رضوی. تهران: شرکت انتشارات علسی و فرهنگی.

بامـتانی پاریـزی، نیسحدابراهیـس )2535( ← تاریـخ شـاهی ـ 

نه(
ح
قراختائیان، 2535 )نقد

بیهقـی، ابوالفضـل نیسحد بـم دمـحم )۱3۸۸(. تاریخ بیهقی. ـ 

به تصییـح نیسحدجعفـر یادقـی و نهـدی مـححدی. تهـران: 

مخم.

فی ناشـناخته در قرن  ـ
ح
تاریـخ شـاهی قراختائیـان )۲۵3۵(. نؤل

هفتـس. به اهتسـام و تصییـح نیسحدابراهیـس بامـتانی پاریزی. 

تهران:  بنیاد فرهنگ.

جسال قرشـی، ابوالفضل نیسحـد )۱3۸۲(. عراضة العروضیین. ـ 

به کوشـش نیمـم ذاکرالیمـحنی. ضسیسـۀ شـسارۀ ۱3 نامـۀ 

فرهنگستان.

خاقانـی، افضل الدیـم بدیـل )۱33۸(. دیـوان. به تصییـح  ـ 

ضیاءالدیم مجادی. تهران: زوار.

دبیرمـحاقی، نیسحـد )۱3۴۲(. دقیقـی و اشـعار او. تهـران: ـ 

نؤممۀ نطبوعاتی علسی.

از طیحبات؛ نک. معدی، ۱3۸۵: ۲۰.  .21

از طیحبات؛ نک. هسان: ۸3.  .22

از طیحبات؛ نک. هسان: ۱۲۸.  .23

از بدایع؛ نک. هسان: ۲۰۸.  .24

بحتی از قصیدۀ معدی در ندح صادب دیوان، شسس الدیم نیسحد جوینی   .25

)معدی، ۱3۷۵: 6۸۵(.

س  در المعجم نیز مهس انوری از شواهد شعری بحش از دیگران امت )ندرح  .26

رضوی، ۱3۷۲: ۱۰۹(.
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ذاکرالیمـحنی، نیمـم )۱3۸۲(. ← جسـال قرشـی، 1382 ـ 

نه(
ح
)نقد

رازی، شـسس الدیم نیسحـد بـم قحـس )بی تـا(. المعجـم فـی ـ 

معاییـر اشـعار العجـم. به تصییـح نیسحـد بـم عبدالوهـاب 

ـی قدیسـی و تصییح 
ح
قزوینـی، بـا نقابله با شـش نمـخۀ خط

ندرحس رضوی. تهران: کتابفروشی تهران.

اشـعار ـ  معاییـر  المعجـم فـی  ـــــــــــــــ )۱3۸۸(. 

العجـم. به تصییـح نیسحد بـم عبدالوهاب قزوینـی، تصییح 

د ندرحس رضوی و محروس شسحما. تهران:  علس.
ح
نجد

رشـحد وطـواط )1362(. حدائـق السـحر فـی دقائق الشـعر. ـ 

به تصییح عباس اقبال. تهران: منائی.

تهـران: ـ  رودکـی.  سـروده های   .)۱3۹۹( علـی  رواقـی، 

فرهنگمتان زبان و ادب فارمی.

زندگـی ـ  مـروزی:  کسـایی  ریادـی،  نیسحدانیـم )۱3۷3(. 

اندیشه و شعر او. تهران: علسی.

مـعدی، نصلـح الدیـم )۱3۷۵(. کلیات سـعدی. بر امـاس ـ 

تصییـح و طبـع شـادروان نیسحدعلـی فروغـی و نقابلـه با دو 

نمـخۀ نعتبـر دیگر. به کوشـش بهاءالدیم خرنشـاهی. تهران: 

ناهید.

و ـ  سـعدی. تصییـح  غزلهـای   .)۱3۸۵( ـــــــــــــــ 

توضیح غالنیمحم یومفی. تهران: مخم.

نه(ـ 
ح
شسحما، محروس )۱3۸۸(. ← رازی، 1388 )نقد

صدرالشـریعة بخارایـی. الِوشـاح فـی ضبط معاقـد المفتاح. ـ 

دمتنویس ش ۴۴۷۹ کتابخانۀ نورعثسانیه )امتانبول(. قرن ۹.

صدیقـی، غالنیمـحم )۱3۴۵(. »بعضـی از کهم تریـم آثـار ـ 

ۀ دانشـکدۀ 
ّ
نثـر فارمـی تا پایـان قـرن چهـارم هجـری«.  مجل

ادبیّات دانشگاه تهران، س۱3، ش۵۲ )تیر(: ۱۲6-۵6.

ۀ دانشـکدۀ ـ 
ّ
صفـا،  ذبیـح هللا )۱33۴(. »دو شـاعر گسنـام«. مجل

ادبیّات دانشگاه تهران، س۲، ش3 )فروردیم(: ۷-۱.

عوفـی، نیسحـد )۱۹۰3م(. لبـاب االلباب. به مـعی و اهتسام و ـ 

تصییح ادوارد براون. لیدن:  بریل.

ینی(. به تصییح ـ 
ّ
فخرالدیـم رازی )۱3۸۲(. جامع العلوم )سـت

مححد علی آل داود. تهران: بنیاد نوقوفات دکتر نیسود افشار.

فخـری اصفهانـی، شـسس الدیم نیسحد بـم فخرالدیم مـعید ـ 

)1389(. معیـار جمالـی و مفتاح ابواسـحاقی )علس عروض، 

علـس قوافی، علـس بدایـع الصنایـع(. تیقیق و تصییـح یییی 

کاردگر. تهران: کتابخانۀ نجلس.

قطـران تبریـزی )1362(. دیوان. به تصییح نیسحـد نخجوانی. ـ 

تهران: ققنوس.

الزار،  ژیلبـر )۱3۴۱(. اشـعار پراکنـدۀ قدیمی تریـن شـعرای ـ 

فارسـی زبان: از حنظلـۀ بادغیسـی تـا دقیقی. تهـران: انجسم 

ایرانشنامی فرانمه در ایران.

ندبحـری، نیسـود )۱3۷۰(. شـرح احـوال و اشـعار شـاعران ـ 

بی دیوان در قرنهای ۵/۴/۳ هجری قمری. تهران: پانوس.

انـوری، 1372 ـ   ←  )۱3۷۲( نیسحدتقـی  نـدرحس رضـوی، 

نه(
ح
)نقد

نجاتـی نحشـابوری، نیسـود بـم عسـر )۱3۹۱(. »الّافیـة فی ـ 

العـروض و الصنعـة و القافیـة«. تیقیق نمـعود رامـتی پور. 

نوشـاهی.  عـارف  دکتـر  جشـن نامۀ  عـارف:  نـذر  در: 

ایسانـی. تهـران:  به خوامـتاری مـعید شـفیعیون و بهـروز 

کتابخانۀ نجلس. ص۲۱۰-۱۷3.

ـــــــــــــــ )۱۴۰۰(. رسـالۀ پیـروزی و مقالۀ نوروزی: ـ 

شـرح قصیـدۀ بدایع االسـحار فـی صنایع االشـعار مطّرزی 

گنجـوی.  تیقیـق و تصییح بهـروز ایسانی. تهران: انتشـارات 

دکتر نیسود افشار - مخم.

هفتـس«. ـ  قـرن  در  مـعدی  »آوازۀ   .)۱3۸۵( اکبـر  نیـوی، 

سعدی شناسی، ش۹:  6۲-۴۴.

نفحمـی، مـعید )۱3۱۰(. »یومـف عروضـی«. شـرق، س۱، ـ 

ش۱۲ )بهسم(: ۷6۰-۷۵۸.

ـــــــــــــــ )۱3۴۱(. محیـط زندگی و احوال و اشـعار ـ 

رودکی. تهران: کتابفروشی ابم محنا.
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خ 705ق، گ99پابیات ننقول از رودکی، گ83پ خاتسۀ کتاب، نورَّ




