درنگی بر چند گونة همسنگ:
كارنامه ،شهرآشوب ،اشعار صنفی و شهرانگیز
سعید شفیعیون



اسنا یا شبان و ا باات فا سیت انشگاه اصفهان

کا نامهت اهرآا ت ااعا صنفی و اهرانگاا عن انهایی هسنند که منابعت بنابه بعضی
هم یشگیها و هةانندمهایشانت بهجام هم یا کنا یکدیگر بهکا فنهاند؛ حال آنکه ماان این
آثا ت بهقد م تفاوتهام ظریف و منن ع وج

ا

که میت ان آنها ا چها گ نة جداگانه

بهاةا آو ؛ البنه اش کا نامه با ت جه به نة نههام بساا اندک و گاه ناقصت کةنر میت ان یک
گ نة کامل ا اننظا

اات؛ چنانکه

عةل هم کا نامهت سرانوا ت عرصه ا به اهرآا

پراکندهت گاهی به آثا م مبس ط و منسوم تبدیل ادهاند .اناخت ویژگیهام ظریف این
ان اعت مسنلا قت بساا است و بهواقعت هةان بیت جهی به آنها باعث اده است این چها
گ نه اش آغاش تا امروشت حنی اش س م اهل فن با یکدگر تخلاط ا ند؛ با این هةهت آنها
هةان شمان اا عشان هم اشس م عة ا یبان و ااعرانت چندان معاا مند نب ند؛ بهویژه آنکه
این ماانت گرفنا بعضی اانباهات یا ابداعهام فر م هم ادند و تفننهایی که
جعل اصطالح ناا هةراه اانند و عن انهایی هةچ ن عالمآا
عالمک

گ اه این ا عایند.

ت هرآا

و

تیقاق حاضرت برام نخسنان با ت با اتکا به برخی معاا هام

* ن یسند مسئ لsaeid.shafieioun@gmail.com :
تا یخ یافت4090/42/24 :

ت جهانآا

پی خ ت

تا یخ پذیرش4090/0/47 :

 .3ش 04تابسنان ( 4090صص )34 -447

مقا
سپر ؛ هةچنان است ااعا صنفی که آنهات پاشهها با نگاهی ااعرانه و پاشهو
گ نة اهرانگاا وا اده و اش ص ت ااعا
معش ق ت صاف اده است؛ ولی بعدها

فصلنامة تخصصی نقد ادبی.

چکیده
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نگی بر چند گ نة هةسنگ...:

گ نهاناسی و ناا ت سل به منابع اصلیت

اناخت و باشنة
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این گ نههام ا بی هةسنگ و

نا یک به یکدیگر ک اادهایم.
واژههاي كلیدي :گ نة ا بیت اهرآا

ت اهرانگاات کا نامهت اعر صنفی.

 .1مقدمه
ا باات فا سی اش لیاظ تن ع گ نهامت بساا
آن وج

گ نههایی نااناخنه

خ

تأمل و تیسانبرانگاا است و هن ش

ا ند که حنی اش چشم و ست

ماندهاند .میت ان ا عا کر برخی گ نههام ا بی مشه
نشدهاند و وند گر یسی آنها هةچنان
با

پژوهزهام انوا اده
نب ِ مبانی نظرم وطنی

خ اص و

ناا هن ش به سنی اناخنه

پالة ابها فروپاچاده مانده است و

آنها گاه اش ن ع کلیگ یی و ناای اش سطیینگرماند.
ح ش گ نهاناسی ا بی و ناا تالش اندک برام ستیابی

به تةا نة نههام یک گ نة خاصت بیانضباطی ذهنیت لخ ای به پژوهزهام
ا شاةند گذانه و سا هباو م

اناسایی ان اع آثا ا بیت اش الیل مهم برام این

آافنگی و پریشانکا ماند.
اهرآا

و اقرانز یکی اش هةان گ نههام ا بی هسنند که

آغاشت برام

پژوهشگرم که میخ اهد بدان ست بر ت این ق ل فر وسی ( )44 /4 :4031ا القا
میکند که:
ستتخن هتترچتته گتت یمت هةتته گفنتتهانتتد

بتتترِ بتتتاغ انتتتزت هةتتته ُفنتتتهانتتتد

نگاهی به پاشانة تیقاق ناا نشان می هد اش اصت سال پاز تاکن نت میققان برجسنة
هندم و ایرانی بر تعریف علةی اینگ نه آثا فائق آمده و تةا شوایا و خبایام آنت اعم
اش شمانههام اجنةاعیت تا یخی و ا بی پادایز و ناا پازمننهایز ا تباان کر ه و
هبندم و اناخت تةا ا اهد آن ت فاق کامل یافنهاند.
این

حالی است که باوج

پریشانیهام بساا

انز و ک از ایشانت هن ش نا انسنگیها و

تعریف و اناخت این ن ع آثا وج

ا

که

این مقالهت

ایضاح و بسامان کر نزت امادوا انه سعی بلاغ کر هایم .بدین منظ ت نخست به پاشانة
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پژوهز و نقد آنچه پازِ و ا یمت پر اخنه و سپس فرضاههام م
باان کر هایم؛ پس اش این مقدماتت با باان معاا هام مفروضةان

نظر خ یز ا
گ نهاناسی و ناا

ستیابی به تةا نة نههام این گ نههام ا بی و بر سی آنهات به تعریف اصطالحیت
ت صاف ساخنا و تیلال شمانههام ایوا اهرآا
پاشانة م ض ع به

واقعت براسا

و اقرانز اهنةا و شیده و

هبندم آنها ست یاشیدهایم .اش آنوا که سالاانی

پازت احةد گلچان معانی عةد من ن اهرآا
گر آو ه استت اش معرفی آثا بهط

و اهرانگاا ا

کنابی ا شاةند

مفصل و مواا بینااشیم؛ هرچند آن با گ اسنا

با بعضی نة نهها تسامح کر ه است.

4

 .2پیشینة پژوهش
فضل تقد

و اهرانگاات اشآنِ اهالی ابهقا هند است

ت صاف و تعریف اهرآا

که گ یا نخسنان ایشانت مؤلف بهار عالم (بها ت )4027 /4 :4034ت اللهتاکچند بها بااد
که

سال  4412ق این ااا ات ا
با

وم

اهرآا

ت مکر

فرهنگ خ یز آو ه است .بعدها هةان ت ضاح
فرهنگهایی هةچ ن آنندراجت ناظماالطبا و لغتنامة

هخدا آمده است .گذانه اش این مخنصراتت سادعبداهلل نخسنان کسی ب ه که
اهرآا
4910
مسع
است؛

تیقاقی مسنقل و مبس ط انوا
اله

ا ه و آن ا

مننشر کر ه است .وم اهرآا

کنا

با

مباحثت به سال

ا بهاعنبا نخسنان سرایند آنت

سعد سلةان و بعدها ااعران سبک هندمت ابنکا ااعران هندوسنان انسنه
حالی که هم مسع

سعد و هم عةد ااعران مهم

با گاه بابریانت ایرانی یا

ایرانیاالصل ب هاند.
پساش او باشهم
اهرآا

ابهقا هت کنر قةقا حسان جعفرمت سلسلهمقاالتی

مولة سه ماهی اردو

با

فاصلة سالهام  4977-4971نگاات (برام

نة نه .ک :ج12ت ش2ت ص 443-90به نقل اش گلچان معانیت  )29-44 :4034و
اسنفا بساا اش پژوهزهام آن سه اسنا ت نظر هایی نااسن ا
کر ؛ اشجةله اینکه هر اعر اک ایاه یا به عبا ت

ا ناا

آنهات ضةن
این شمانه باان

ستترت اکایتنامهام ا که نا
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نگی بر چند گ نة هةسنگ...:

اهرم

آن آمده (مثل «به سةرقند اگر بگذ م ام با سیر» ان م ابا

اهرآا

اةر ه است.
آساام مرکام ناا مقد

بخا ایی و ویژگیهام آن» ا

ابایف ()94-79 :4094ت مقالة «اهرآا

سافی

ت صاف ف اید اجنةاعی و تا یخی هةان ااعا سافی

ن انه و اشجةله میاسن این مقالهت
با

م)

ج ن انههام تیقاقی برخی اسنا ان تاجاک

گ نهاناسی این سنه اش غالهام سافی بخا ایی است که میققان ایرانی به

آنها ست سی نداانهاند.
عالوهبر آنچه گفنامت
مسنشرقان مثل گاب
ا وا

براون

با این گ نة ا بی میت ان نظرهام تعدا م اندک اش یگر
تاريخادبیا

ترک ( 202 /2به نقل اش هخدات « :4070اهرآا

») و

ايران ( )224-249 :4019ا ذکر کر که اتفاقاً منناقض و

تاريخادبیا

منعا ض یکدیگرند.
ایرانت واش ه سال بعد اش سادعبداهللت میةدجعفر میو
مقاله ام

كتاب هفتهت

این ح شه ن ات و هشت سال بعد هم وبا ه آن ا با اضافات و
پایان کنا

تودیدنظرهاییت

که

نخسنان کسی ب

سبک خراسانی در شعر فارسی مننشر کر  .گلچان معانی

سال 4000ت یعنی و سال بعد اش چاپ مقالة میو

گر آو م و تیقاق اهرآا

ها و ااعرانز ست یاشید و

ت به

سال  4011بهچاپ

ساند و چندم بعد به تفصالت تیریرم یگر اش آن پژوهز ا هةراه ا اهدم
جدیدترت برام اننشا آما ه کر که
سرانوا ت این کنا

و ان حاات خ یز به چاپ آن ت فاق ناافت.

ساا ه سال بعدت با ک از فرشندش

عالقهمند قرا گرفت؛ البنه اثر اخار پاز اش چاپ
گلچان معانی به کنر میو

ست

مخاطبان

قالب یا ااتهایی اش طرف

برام آخرین نشر کنابز تسلام اده ب ه است .ذباحاهلل

صفا ( )102-104 /1 :4073ظاهراً بیآنکه اش پژوهزهام سه میقق پاشان بهص ت
مسنقام برخ

ا باادت ت ضایی مخنصر و مفاد

با

اهرآا

مغننم است؛ چنانکه میت ان گفت جا اوت هرکه چاام

با

ا ه که تاحدم

این ن ع ا بی ن انهت

واقعت سخنان سه میقق نخست ا واگ کر ه است .منابعی مانند لغتنامة هخدا (ذیل
«اهرآا

») و کنا هایی با عن ان ان اع یا فن ن ا بی اش سارو

اةاسات منص

سنگا
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فساییت احةد شمو و من چهر انزپژوهت هةه ون یسیهایی اش این آثا ند .اگفتت
آنکه بعدها ن یسندگان مقالههام ایرةالةعا فی
هةان منابع ست و ا جاع ا هاند.

2

با

اهرآا

ت خ انندگان ا به

ایرج افشا ( )104-121 :4030مقالهام باعن ان «فهرست اصناف و طبقات
اهرآا

سافی سةرقندم» نگاانه که صرفاً نةایهام اش اصطالحات اغلی اینگ نه

اعر سافی است .مقالهام یگر باعن ان «اهرآا

» اش علی نصرتی سااهةاگی (:4031

 )00-23مننشر اده که نة ا سعی این ن یسنده برام بسامان کر ن تعریف و
طبقهبندم این گ نة ا بی است .فاروش فاضلی و الله جها ( )421-440 :4033ناا مقالهام
باعن ان «از اهرآا
با

[صح :اهرانگاا] باشیافنه اش قرن هم» ا چاپ کر هاند.

ن ع کا نامه ناا فقط یک مقالة تیقاقی مغننم نگاانه اده که نگا ند آن

احةدم ا انی ( )29-7 :4094برام نخسنان با ت ویژگیهایی خاص و منیصربهفر
برام کا نامه ذکر کر ه است .وم

ا

پاشانة تیقاقیاش (هةانت  )9-3آو ه است :عة

میققان یا مانند گلچان معانی ( 20 :4034و  )21و صفا ( )102-104 /1 :4073آن ا ن عی
اهرآا

انسنه یا مانند میو

(بیتا )147 :اساساً آن ا ن ع ا بی بهاةا

نااو هاند؛ البنه اگر قصد ابندایی ا اش معاا هام اصلی گ نة ا بی بدانام (که هةانط
هم هست)ت باید بگ یام هةچنان که میو
اهرآا

ناا گفنهت مثن م مسع

سعد نه

است و نه کا نامه؛ 0ولی هةان مثن م بعدها ظاهراً سرچشةة الها گ نة

ا بی کا نامه و طباعناً اهرآا

اده و بر این اسا ت ن یسند این سط ت با ت جه به

هةان شمانة مشنرک و یگر ویژگیهام نا یک به یکدیگرت آنها ا

این مقالهت هةراه

اهرانگاا و ااعا صنفیت گ نههام هةسنگ خ انده است.
 .4گذري بر مباحث گونهشناسی ادبیا

فارسی با تکیه بر كارنامه ،شهرآشوب،

اشعار صنفی و شهرانگیز
یکی اش با گترین مشکالت انزپژوهان ا بیت بهویژه
سبکاناسی و نقد ا بیت تسامح پاشاناان
آنهاست؛ البنه این مشکل

ح شههام گ نهاناسیت

ساخت اصطالحات و حنی کا بر

کنا گسنره و ژ فام بیپایان و بدون پایا

هنر و شبانت
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نگی بر چند گ نة هةسنگ...:

و قاعدهگریام آنها -که ا بااتت امنااجی جا ویی اش هر وم اینهاست -و بهتبع آنت
تفنن هام خالقانة بساا ِ ااعران و ن یسندگان
م جب اده است باوج
برام ژ فاندیشان

الگ ها و فر هام پاز ویشان

تالشهام ا شاةند پژوهندگانت هةچنان این م ض عات

هالهام اش ابها قرا

اانه بااند .اهرآا

ت کا نامهت ااعا

صنفی و اهرانگاا میت انند بهنرین نة نهها برام وضع بیسامان مباحث گ نهاناسی
بااند .این گ نههام هةسنگ به غم برجسنگی و اانها اانت

سط حی مخنلفت اعم

اش وضع و تعریف اصطالحت اناخت ساخنا و تةاا ا اهد اصال و یشهها و
شمانههام ا بی و تا یخی و اجنةاعیت چا تشنت بساا ادهاند و وظافة ن عپژوهِ آگاه
این است که با ت جه به مصداقهام م ج ت آنها ا بشناسد و تعریف و طبقهبندم
کند؛ چنانکه تاحد امکانت تناقضها و پریشانی هام م ج
نسقی تاشه ا

این اب ا

به باانی یگرت

ا برطرف کند و نظم و

بناان نهد.

پژوهزهام ح ش گ نهاناسی باید بدانام گ نة ا بیت هةانند اثر

ا بیت موة ع چند ساشه یا ویژگی است که آن ا اکل می هد و تن ع و برجسنگی
هةان ساشهها و معاا ها مسار وجه تا خر هگ نه و گ نه ا میساش  .ت جه به این نکنه
ما ا اش این سرگر انی نوات می هد که مثالً اعر میةدقاسم شا م اصفهانی ( .ک:
ا امة مقاله) ا اش گ نة اهرآا

بدانام؛ نه اش گ نة هو یا اک ایاه؛ شیرا و م

اخار اش ویژگیهام مرب ط به انگاا ن یسندهاند و صرفاً بخشی اش م ض ع اثر ا بی
میس
خ

می ا ند؛ به عبا ت یگر تلقی ما اش گ نة ا بیت اثرم است که به قالب کلی
نا یک اده و باشنر ویژگیهام مفروض ا اانه بااد؛

حالی که وقنی اش

اصطالحاتی هةچ ن هو ت طنا و مرثاه اسنفا ه میکنامت کلاات مفه می و م ض عی
اثرم م

نظر است که ذاتاً میت اند

هر ساخنا م تولی یابد و

نظریة ان اع

ا بیت به آن «وجه» میگ یند ( .ک :قاسةیپ ت  .)94-10 :4039نکنة یگر این است که هاچ
گ نة ا بی

اصل و تنة خ

نةیت اند حاوم غرض منضا و وج ه منباین بااد؛ البنه

ح اای اثر مانند افاونه هام مرس ت یعنی یباچهت مقدمه یا خنم سخن میت اند لین و
وجهی مخالف با نقطة ثقل آن اانه بااد؛ ولی لین و

اصلت وجه کلی اثر که

برخاسنه اش انگاا حقاقی پدیدآو ند آن استت هرگا نةیت اند جامع نقاضان بااد؛

0

سال  / 3اةا 04

94

اشاین وم بههاچوجه این نظر پاشاناان ا نةیت ان پذیرفت که اهرآا

یا اهرانگاا

یک گ نة ا بیاند و «مدح و ذمی است که اعرا اهل اهر ا کنند» (بها ت .)4027 /2 :4034

عالوهبر آنت تأکاد بر این نکنه الش است که ویژگیهام مخنلفی

ساخت یک

گ نة ا بی نقز ا ند و اش این ماانت فقط تعدا م اش آنها ساخت گ نه ا تضةان
میکنند که بدانها «ویژگیهام اصلی» میگ یام .اینگ نه ویژگیها باشنر اش ن ع
مین اییاند؛ اما ویژگیهام فرعی آنهایی هسنند که

تشخص و کةال گ نه نقشی

اساسی ا ند؛ به باان یگر این ویژگیها پی واج و اوجگارم وند عرضه و تقاضات
و کةال یافنن گ نه بهوج

میآیند و برجسنه میا ند .اایان ذکر است که

گر یسی و تکامل یک گ نهت گاه یکی اش آثا بهسبب کةال خ

وند

و ناا اقبال مخاطبان

به آنت سرآمد آن گ نه بهاةا میآید؛ البنه این اثر لاوماً نخسنان نة نه اش گ نة خ

ناست 1.ویژگیهام فرعی گ نهامت باشنر به ساحت ص ت اثر مرتبطاند؛ بهویژه
خص صااتی هةچ ن بیرت آ ایههام بالغی و ظرافتهام لفظی شبانی؛ هةچنان
گر یسیت ویژگیهام فرعی گ نهام منعلق به اثر م

ت جه و مشه ت بهآ امی اش

جانب پاروان اثر و مخاطبان آن به ویژگی اصلی گ نهام بدل میا ند.
عالوهبر آنت هةانگ نه که می انامت پاشاناان گاه

این

1

ساخت اصطالحات و

عن انهام ا بی کمک ش یا مسامیهکا ب هاند؛ بهگ نهام که گاه برام مهمترین
ترفند هام ا بیت هاچ اصطالحی نساخنه یا قان نی مکن
ندا هاند 7.این وضع اسفبا
ا ؛ مثالً

با

و معنایی برام آن ترتاب

مبیث گ نهاناسی ناا به بدترین ص ت مةکن وج

هةان اهرآا

ت مؤلف تذکر عرفا

نهتنها هاچ تعریفی به ست

ندا ه؛ بلکه چندین جام بیهاچ ت ضایی ک ااده است هةچ ن معاصران خ یزت آن
ا اش طریق جعل عن ان هام تاش یگر وسعت و تن ع بخشد .اش طرف یگرت اگفت
مینةاید که

با تعدا م یگر اش نة نههام این گ نه مثل اهرآا

(اوحدم بلاانیت )4021 /0 :4039ت اش کا بر عن ان «اهرآا
«هو » بسنده کر ه است؛

ت او م آ انی

» غفلت و صرفاً به عن ان

حالی که خ ت مُقِرّ است« :او اهل کااان ا هو

مسن فایی گفنه و مارحاد و غارهت هةه ا اخل ساخنه».

سال  /3اةا 04

نگی بر چند گ نة هةسنگ...:

با این هةه نةی ت ان پنداات اینان

94

اسنعةال اصطالحت بهکلی بیاحنااط و

بیخبرند و البنه اگر هم اینگ نه ب ت چا هام جا اتکا به این من ن نداانام؛ به باانی
این آثا جستوج کنام که خ ت

یگر ضرو م است نخست این عن انها ا

اامل و سنهاند :ی انهام ااعرانت و جُنگها و تذکرهها؛ 3هرچند باید بان
عن انبندم پژوهشگران پاشان و فهرستن یس یا کاتب نسخه با مؤلف اثر و
تذکرهن یست تةاا قائل ا یم .ا بخنانهت این اانباه

با

مسع

غان م اتفاق افنا ه است و امروشهت باشنر میققان بر هةان اسا
واضع اهرآا

سعد و سناییت خ

با کةی قت و تنبع
اهرآا

سعد و سنایی

گةان میکنند مسع

و کا نامهاند ( .ک :ا امة مقاله).

منابعت به این حقاقت ست مییابام که گ نة ا بی

و اهرانگاا تا اواسط قرن همت با این عن ان نا عة

ن یسندگان موه ل ب ه است؛ البنه عن ان «کا نامه»
و تا یخی پدیدآمده

ااعران و

لبابااللباب و یکی و اثر اعرم

قرنهام هفنم و هشنم باصراحت ذکر اده و کهنتر اش یگر

گ نههام هةسنگز است ( .ک :احةدم ا انیت .)40-44 :4094

 .3پرسشهاي تحقیق
پژوهز حاضرت پرسزهایی بدین ارح مطرحاند:
 -اهرآا

ت اهرانگاات کا نامه و ااعا صنفی به چه معنایندت

چه نسبنی با

یکدیگر قرا ا ند و آیا گ نههام ا بیام منةایا بهاةا میآیند؟
 -ویژگی هام اصلی و فرعی اهرآا

ت اهرانگاات کا نامه و ااعا صنفی

چاست؟
 -پازمننهام اهرآا

ت اهرانگاا و کا نامه کدا اند؟

 آیا این ان اع هةاشه مسنقل ب هاند یا نة نههایی اش اهرآاکا نامهها و ااعا صنفی ضةنی هم وج

هات اهرانگااهات

ا ؟

 چه نسبنی ماان این ان اع با گ نههایی مصطلح و معروف هةچ ن ساقینامهتحبساه یا اک ایاه برقرا است؟
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 -پاشاناان تا چه مااانت تعریفی

ست اش این گ نهها عرضه کر هاند و ما چه

باشتعریفی اش آن به ست ا هایم؟
 چه مااان و چه ن ع تفننهایی -ا شش هام ا بی اهرآا

این گ نهها ص ت گرفنه است؟

ت اهرانگاات کا نامه و ااعا صنفی چاست؟

 شمانههام اجنةاعی و ا ششهام فراا بی این گ نهها به چه ص ت است؟ .5تعريف چند اصط ح
 .1-5كارنامه

فرهنگهام گ ناگ نت به معانی منعد آمده است و اشجةله معانی آن

این اصطالح

میت ان جنگنامهت تا یخت کا و هنر صنعنگرم بهویژه نقاای بدیع و اعواشگ نه ا ذکر
کر  .گاه این واژه برابر لغ م «سارت» و «قصه» هم انسنه اده است؛ مثل كارنامة

فاروشااهبن ملک ا ا

که بهص ت سیرة فیروزشاهبن ملک داراب و قصة فیروزشاه

هم ترجةه اده است ( .ک :صفات .)143 /0 :4070

بنابه تعریف احةدم ا انی ()21 :4094ت کا نامه عبا ت اش «منظ مهام است
مثن م که ااعر با شبانی هالآماا و تعباراتی هو آل
تةسخر
طباعناً

صد عابج ییت یشخند و

با یانت ی اناان و اطرافاان پا ااه و مطایبه با آنهاست».

جةلة «منظ مهام است

این تعریفت

قالب مثن م»ت خالی اش سهلانگا م ناست؛ شیرا منظ مه

قالب مثن م سرو ه میا

است که

قالب

و

تعریف ایج آنت عبا ت اش اسنانی بلند

قالب مثن م اتفاق میافند ( .ک :هخدات « :4070کا نامه»).

ن یسند مقاله تقریباً اش تةا ویژگیهام کا نامه پر ه بر اانه؛ ولی بان ویژگیهام
فرعی و اصلی آن مرشم وان قرا ندا ه است که ما ا به نکاتی مهم اهنةایی کند و
بدین ص تت مثالً بن انام

یابام آیا کا نامه هةان اهرآا

سااهةاگی ()04-04 :4031ت «اهرآا

احةدم

یا بهق ل نصرتی

با م» است یا گ نهام مسنقل بهاةا میآید.

ا انی ( )49 :4094هةچنان مانند نصرتی سااهةاگی ()04-04 :4031

ااخاص مطرح

کا نامه ا عة ماً با گان و مرتبه ا ان

با م و ی انی انسنه

است؛ چنانکه بهتبع هةان تأکادت چنان او م کر ه که «اهرآا

ت اعرم است که
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ک م و باشا ت مخاطب اصلی ااعرند و یگرت آنکه نشانی اش تقدیم

ها بهاکلی که

تعدا شیا م اش اهرآا

کا نامهها بهچشم میخ
ها مانند اهرآا

ت وج

حالی که

ندا »؛

کاظةی هروم (خ اندمارت )000 /0 :4034

مذمت ااراف ا السلطنة هرات سرو ه ادهاند و او م آ انی اهرآا بز ا به
مدح صد شمانت ضیالدین صفاهانیت اش اما ان ااهعبا
تقدیم کر ه است ( .ک :ا امة مقاله).

خنم و بهعبا تیت به وم

واقعت مشکل پژوهز

با کا نامه این است

که اش اینگ نه اثرت تعدا م بساا کم ( حدو انگشنان یک ست) به ما ساده و
باشنر این نة نههام اندک هم ناقصاند؛ بدین ترتاب او م قاطعانه

اینگ نه

با

آثا بساا سخت است؛ به عبا ت یگر یکی اش کاملترین آثا که نا «کا نامه» هم
آن اش جانب ااعر

ج ادهت یعنی کا نامة ابنیةانت بهگةان نگا ند این سط ت اصالً

کا نامه ناست؛ شیرا خالی اش وجه هو است و این مسئله با آگاهی ااعر ص ت
گرفنه است؛ چنانکه وم به هةان لالت بهگ نهام منبخنرانه (ابنیةانت  )133 :4000گفنه
است:
متتتن ایتتتن نامتتته ستتتاناد بتتته آخِتتتر
بتتدینستتان کا نامتتهت کتتس نگفنتته استتت

بتتتتهت فاتتتتق ختتتتدام فتتتتر قتتتتا
ُ ِ این بیرت چ ن من کس نسُفنه استت

مسئلة یگر این است که احةدم ا انی تکلاف اهرآا

9

هایی باعن ان و

بیعن ان ا که اعم ارایط کا نامه ا ا ندت وان نکر ه است؛ مثل قصاد کةالالدین
ک تهپامت ااعر قرن اشم هورم قةرمت که

هو میل حک مت سرایندهت یعنی ک ه

آنوا سرو ه اده و مخن

به مدح فخرالةل ک مؤیدالدولهت وشیر

کان

و مر

انسباناة باماان و غ ت است

44

(اوحدم بلاانیت )0141-0140 /1 :4039؛ بدین ترتاب

می ت ان نناوه گرفت احةدم ا انی م ا م هةچ ن قالب و تشباب ا ویژگیهام
اصلی گرفنه است که

این ص تت فقط چند نة نه

44

هةان مسئله قرینهام بر اصلی نب ن این ویژگیهاست.

ا ام این ویژگیها هسنند و
کا نامة سراج قةرمت نا

اهر هاچ جا ذکر نشده است؛ چه سد به باان حسب حال و ارح مخنصر سفر؛
حالی که

تةا نة نههام م

نظر احةدم ا انیت نا اهر وج

میت ان آن ا اش ویژگیهام اصلی کا نامه اةر .

42

ا

و حنی

اگفتت آنکه ابنیةان
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کا نامهاشت بهحدم اهر و میلهها ا آنهم با لین سنایزآماا ت صاف کر ه که آن اثر
ا به اهرانگااها مانند کر ه است ( .ک :ا امة مقاله)؛ هةچنان اارف ماشند انی گ یا
اسنقبال اش مثن م «براگال» مسع

سعدت مثن مام

مذمت جشن ه لی هندوسنان

سرو ه (گلچان معانیت  )210-203 :4034که البنهت تشباب آن اباه به ساقینامههاست .وم
هةان تشبابت و ویژگی اسنان پر اشم و احن ام اثر بر ذ و مدح ا ذکر کر ه
(هةانت  )214که نشانی اش مدح

آن نةیت ان یافت و هةة قهرمانهام آن ناا اش
و بهنر ب

ع ا اند؛ باوج

اینت باشنر میت ان آن ا کا نامه خ اند تا اهرآا

احةدم ا انی

با این مثن م ناا او م میکر که ظاهراً اش کا نامة ابنیةان هم

کا نامهتر است.
بر این اسا ت کا نامه ا میت ان گ نهام هال
آن با حفظ ساخنا قصاد
تأباد او

با م قصد ا

قالب مثن م انست که آفرینند
آغاش و عام

به بهانة مدح مةدوح

پایانت برام خ ش آمد و تفریح خاطر مةدوحت شیر سنان و ندیةان وم ا اش

هر طبقه که عة ماً بنابه ا تباطشان با ی انت هةسنخ و گاه اش حاضران موالس با وم
ب ندت با ذکر نا و لقب تةسخر و هو کند؛ البنه
و ناشل

این ماانت بعضی جریانهام فاسد

و حاکم ناا نقد میاده است.

 .2-5اشعار صنفی

اینگ نه اعرهات ااعر با انگااههام ا بی

پی عرضة تص یرم عااقانه اش صاحبان

حرفهها و بهتبع آنت حرفههام ایشان است و

واقعت صاحب پاشه منناسب با اغلزت

جایگاه معش قت بهص تی عااقانه ت صاف میا  .گ یا اولان نة نههام مبس ط
و منسوم اینگ نه اعر اش آنِ مسع
اننسا

سعد و سپس مهسنی گنو م بااد؛ هرچند با

هةة این باعاات به مهسنی نةیت ان چندان مطةئن ب

(گلچان معانیت :4034

)27؛ چنانکه شندگیاش ناا غرق ابها است و باشنر نسخههام ااعا او هم منأخرند.
بعد اش مهسنی گنو مت امارخسرو ناا باعااتی پراکنده و

خ

سرو ه است (هةانت  .)02-00سافی بخا ایی ک ااده است تن عی

ت جه

این شمانه

قالب و بعضی

قهرمان هام این گ نه ایوا کند و گ یا بر هةان اسا ت ن ایی ()31 :4914ت سافی
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بخا ایی ا که ظاهراً نخسنان غالسرام اعر صنفی ب هت مخنرع این فن ناماده و
خ اندمار ( )001 /0 :4034گفنه است« :م النا سافى
اخنراع نة ه و

ناا

با

صناعاتت ی انى علیحده

ا با

آنت منظ مات امثال و معانى بدیعه ج فرم ه» .به هر حالت این گ نه
گ نة اهرانگاا فروغلناده است و

اواخر قرن هم هورم قةرمت

برخی

تذکرههام منأخر مانند مذكراالصحاب (ملایام سةرقندمت )224 :4094ت گاه اینگ نه اعرت
هم ناماده اده است.

اهرآا

 .4-5شهرآشوب

این واژه

لغتت بهمعنام آا بند اهر و

است؛ هةچنان عبا ت اش اعرم است

اعر فا سیت عة ماً کنایه اش معش ق

مدح یا ذ اهر و اهالی آن ( .ک :هخدات

»)؛ اما اشنظر نگا ندهت اهرآا

« :4070اهرآا

به اعر یا نثرم گفنه میا

که

آنت ن یسنده یا سراینده بهقصد هو و با لینی تةسخربا و شبانی اغلب هالآماات
اهالی اهرم ا خ اه بهط

کلی

قالب اصناف و طبقات و خ اه بهص ت جائی و

با ذکر نامشان وصف کند.
بر این اسا ت و ویژگی اصلی

این گ نه یده میا  :نخستت وجه هو م؛

و ت م ض ع نک هز اهالی یک اهر با ت جه به پاشة ایشان .ویژگیهایی فرعی ا هم
که میت ان برام اینگ نه اعر براةر و

واقعت کةال گ نهام آن ا نشان می هندت

عبا تاند اش :شبان هالآماات ذکر نا هام قاق افرا نک هزاده و قالب قصادهام آن.
نکنة

خ

ت جه این است که برخالف تص هام ایج

نة نه هایی اش آن با مین ام هو اهر یده نشده؛ بلکه
ت صافی سنایزگ نه اش اهر م

آن بهکلت مطرح ناست و ااید اشهةان ومت

اهرآا

کاظةی هروم و

ها هو اهر یا ت صاف

عرفا العاشقین بعضی سرو ههایی که

تلقی می کنامت ا ام چنان عن انی ناسنند؛ مثل قصاد کةال

ک تهپام (اوحدم بلاانیت  )0147-0141 /1 :4039که
کان

برخی نة نههام اصال آنت

نظر آمده است؛ مثل اهرآا

آگهی خراسانی ( .ک :ا امة مقاله)؛ به باان یگرت
آنها ا اهرآا

با

اهرآا

ت نهتنها

آنت ااعر صرفاً به بدگ یی اش ک ه

و اهل آنوا با تةسخر و طعن پاشه و منصبشان اقدا کر ه است .اش گذانه
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ح ش نثر فقط یک اهرآا

تاکن نت

پدید آمده و ن یسند آن یکی اش ا یبان و

صف م بهنا مارشا میةد افاع است ( .ک :ا امة مقاله).

قالب ا برام احنااطت جاو ویژگیهام اصلی اهرآا
ولی بهظاهرت قصاده قالب منداول برام سرایز اهرآا

هام منظ

هاست؛ چنانکه

ماان

یده میا

و گ یا

نة نههام م ج ت تنها قصادههایی ک تاه و بلند اش ن ع اهرآا
به هةان سببت

برخی منابع اش «قصاد اهرآا

ذکر نکر یم؛

» (خ اندمارت  000 :4034و 014؛ بد

الهاویت اةا ه نسخه 400 :0400؛ ی انباگی ااراشمت  )13-17 /4 :4010سخن گفنه اده است
و گاه این ن ع ا بی ا «هو اهرآا

» (اوحدم بلاانیت  )2204 /0 :4039و «هو اهرانگاا»

(حکامااه قاوینی40ت 244 :4010؛ کامی قاوینیت  :121 :4431گ )444گفنهاند .ااید هم براسا
این قرینه بن ان نناوه گرفت تذکرهن یسان این و ه اهرآا

ا

میاناخنند :یکی مثن م که پازتر اش ایشانت بدان «کا نامه» میگفنند و

و قالب
این وشگا

مطرو اده ب ه است؛ یگرم قصاده .آن سنه هم که اش این ن ع ا بی باعن ان «هو
اهرانگاا» نا بر هاندت گ یا تص

میکر هاند اینگ نه اعر نقاضة اهرانگاا بهاةا

می فنه و واقعت ن عی نک هز و هو طبقههام پاشهو اش مر اهرم است.
گلچان معانی ( )044-044 :4034و قطعه نثر باعن ان «اهرآا

» ا اش مارشا اعواش

هراتی و مارشا میةد افاع آو ه که البنه عن ان صیاح و اصال نة نة اولت «تعریف
اصفهان» است و

اصلت

مطاوم آنت

شمر تعریفنامهها قرا میگار که

ن یسنده به ص تی بساا مخنصرت به چند صنف اش باشا اصفهان گریا ش ه است .اجةاالً
میت ان گفت تعریفنامهها سالههام ا بی منشاانة منث
و ااعران
مشه

وصف مکانهایی معروف اعم اش کش

و گاه منظ

ب هاند که ا یبان

و اهر یا ک هت تپه و عةا تی

و برجسنهت بهص تی مسنقل یا ضةن آثا با گتر یگر میساخنند.
سالهام یگر هم که پازتر ذکر کر یمت ظاهراً تنها سالة منث

اهرآا

ت اثر مارشا میةد افاع است که ن یسنده

حسان صف م ا مسخره و سپس برخی آالت و اجنا

40

ح ش

آن عدهام اش جال ااه سلطان
ا هم ت صاف کر ه است .گاه

بهند تت ااعر یا تذکرهن یسی عة ماً نامطلع عن ان «اهرآا

» ا -چنانکه
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فرهنگهام منأخر ناا آمده است -برام هر وصفنامهام اش معش قت آنهم معش ق
مذکر یا بهق ل عر هات «غلةان» بهکا میبر ( .ک :ا امة مقاله).

 .3-5شهرانگیز

این واژه
«اهرآا

فرهنگهام لغتت بهص ت مسنقل مطرح نشده

41

و ذیل مدخل

» و به هةان معنا آمده است .اهرانگاا عبا ت اش اعر یا بهند تت نثرم

است که گ یند آن قصد ا

ضةن معرفی و ت صاف اهرم که پس اش سفرم

ط النی م فق اده آن ا بباند و احااناً بهمنظ

مخاطبان برام یدن آن

ایوا انگااه

اهرت با مضة ن ک ک کر ن و عرضة تةهادات بالغی
معش قت ت صافی قاق اش پاشههام ایج

قالب تصاویر هنرم اش

عصر خ یز به ست هد؛ بنابراین

معاا هام اصلی این گ نة ا بیت عبا ت است اش :ساخت مضامان بالغی اش پاشههام
صاحبان حرفههام یک اهر با اسنفا ه اش لینی عااقانه.
ت صاف و سنایز آنت گ نة م

واقعت ذکر نا اهر و

بیث ا اش پازمننز -که قدمنی ط النی هم ا و

«ااعا صنفی» ناماده میا  -جدا می کند .وحادم تبریام قةی ظاهراً نخسنان کسی
ب ه که به شبان فا سی اهرانگاا سرو ه است (سا مارشام صف مت  .)227 :4030این عن ان
ا عة

تذکرهن یسان ه اةند و قاق مانند سا مارشا (هةانت  )270و اوحدم بلاانی

( )4372 /0 :4039هم باان کر هاند .هرچند لسانی هم

این گ نة ا بی با وحادم

هم یف استت با ت جه به اینکه لسانی عن ان «موةعاالصناف» ا برام این
موة عهاعر خ یز برگایده (به نقل اش گلچان معانیت )93 :4034ت او ا
گ نهت یک گا عقبتر اش وحادم قةی قرا

ا ه است؛ باوج

اناخت این

اینت مارتقیالدین

کااانی ()074 :4031ت نهاوندم ( )944 /0 :4904و مؤلف تذکر هف اقلیم ( اشمت /2 :4039

 )4434اهرانگاا ا تسامیاً اهرآا

هم گفنهاند .براسا

مارتقیالدین کااانی( )491 :4092جا یک م

جسنا هام ص تگرفنهت

که احنةاالً تیت تأثار سا مارشام

صف م ( )227 :4030ب هت عة ماً این و گ نه ا با یکدیگر خلط کر ه یا ااید هم با
این ت ضاح وم که
مر

با اهرانگاا وحادم آمده استت یعنی «اهرانگاام که اش مرا

تبریا گفنه» (کااانیت )491 :4092ت بن ان نناوه گرفت وم اش اهرانگاا

معنام
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عامزت هةان اهرآا
سط

م

نظر ما ا تلقی میکر ه است .به هر حالت نگا ند این
مدح

برخالف گلچان معانی ( )470 :4034معنقد است اعر ناکی اصفهانی

اهر یا و پاشهو انزت یعنی اش ن ع اهرانگاا نب ه است؛ شیرا مارتقیالدین کااانی
( )417 :4092آن ا «اهرانگاا» ناماده و اوحدم بلاانی ( )0123 /7 :4039بهاحنةال بساا
اانه است.

شیا ت با ت جه به هةان اعر گفنه است ناکی یک قصاد اهرآا

 .7مروري بر پیشمتن هاي كارنامه ،شهرآشوب و شهرانگیز با نگاهی به پیشینهها و
نظاير آنها در ادبیا

عربی و تركی

با عنایت به ویژگی هام اصلی و منعد کا نامهت اهرآا

ت ااعا صنفی و اهرانگاات

بساا م اش آثا ا بی با آنها قرابت مییابند که اش آن ماانت برخی جاو سرمشقها و
پازمننهام آنها می ت انند ب  .اش این ماانت آثا م که حاوم وج ه هو و هالت
مطایبه و اکایتاندت بهعن ان پازمنن اهرآا

خ

و کا نامهت

ت جه بساا ند.

پازمننهام اهرانگاا اش این بابت که بهلیاظ مین ایی و لینیت با کا نامه و
اهرآا
باشنر

تفاوت ا ندت بهکلی اش آنها منةایاند و با ت جه به جنبههام اطالعی که
ح ش جغرافاا قرا

ا ندت اندکی به سااحتنامههات اناختنامهها و

تعریفنامههام جغرافاایی و بعضی منابع این ح شه پهل میشنند.
هةچنان
یافت میا

ماانة من ن ا بیت اعم اش نظم و نثرت گاه نة نههایی ناقص اش این گ نهها
که

ص ت برخ

ا نة نههایی ابندایی یا به عبا ت
فن حی مروشم
اهرآا

41

ا م اش ویژگیهام اصلی یا حداقلی میت ان آنها
ستترت پازمننهام آن گ نه انست؛ مثالً قطعة

هو بلخ ا که بهنا ان م اهرت یافنه ب ت میت ان اش

هام ابندایی انست .اانها قطعة فن حی بهنا ان م چنان ب

که اهالی

بلخ ان م ا مواشات کر ندت معور بر سرش نها ند و تشهارش کر ند ( .ک :ان مت
.)174-119 /2 :4072

گاه این گ نهها گ نههام یگر و همشمانه با خ اان میآمااند؛ مثل قصاد
سنایشی ان م (هةانت  )071-019 /4با بلخ برام فع اتها هو این اهر اش خ که
میت ان آن ا اش نة نههام ابندایی اهرانگاا هم انست .این قصاده آمااهام اش و
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گ نة س گندنامه و اهرانگاا است .اش نة نههام یگر میت ان اعر باعی پ انوی ا
نا بر که حاصل اخنالط کا نامه و حبساه است (خ افیت )377 :4031؛ البنه این م ا
میت ان براسا وجه غالبت گ نة اثر ا اناخت.
ست ناست و فقط گفنهاند قصاد
اش اهرآا هام عربی آگاهیهایی مسندل
«مقراضاالعراض» ابنعنان مشقی ( 104 .ق) هو جةعی کثار اش ؤسام مشق
ب ه است (گلچان معانیت .)7 :4034
هم اسنشها ثعالبی
ا باات عر
با سابقة ااعا صنفی
تتمةالیتیمه ( )03-07 /2 :4010به چندین قطعة مخنلفال شن صنفی اش پد

دمیةالقصرت یعنی اب علی حسنبن ابیالطاب باخرشمت ااعر ایرانی قرن

مؤلف
47
پنومت مغننم است که میت ان آن ا گ اهی بر پاشانة اینگ نه اعر ایران انست.
ا باات ترکی عثةانی میت ان یافت که
اش اهرانگاا ها ناا باشنرین نشان ا
حاجیخلافه (بیتا )4413 /2 :آنها ا به ترتاب ذیل آو ه است و اش ت ضایات او معل
میا گ یا اینان ناا اصطالح «اهرانگاا» ا هةان معنام ایج ماان ا یبان قاق
قدیم بهکا میبر ند:
اهرانگاا ترکی منظ نظم جةاعة من الشعراء فا صف الغلةانت منهم ااعر
مخلصه [ظ :تخلصه] کةالی و له منها فی الابدة بانان و مسایی الةن فى سنة
 943ثةان عشرة و تسعةائة و له منها فی الابد ثةانية أباات و سل کی و
ییاى و المعی لبلدة بروسه و ه میة ابن عثةان الةن فى سنة  903ثةان و
ثالثان و تسعةائة و عااق چلبی.
بر اینان اسةاعال بلاغ ( 4402 .ق) ا ناا باید افاو که اهرانگاام « وصف شیبا ویان

اهر ب سه اانه که "آیانة خ بان" هم ناماده میاده است» (کاتبیت .)494-439 /0 :4077
تا یخ شندگی اهرانگاا سراهام نخسنان عثةانی و ایرانی چندان به هم نا یک است که
43
نةیت ان مانند گابت به ضر قاطعت عثةاناان ا مخنرع اهرانگاا انست ( .ک :گلچان
معانیت .)3 :4034

ا باات ا و ناا هةچ ن یگر ان اع ا بی این شبانت اش ا باات
اهرآا
و
ست است که باشنر
فا سی اثر پذیرفنه و نة نههایی منعد اش آن
او نگشیب پدید آمدهاند .این و ان پر اش آا هایی سااسی و اجنةاعی ب که تا
مدتها پساش وم ا امه اات ( .ک :هةانت .)44-9

444

 .6ساختار
این بخزت ساخنا ان اع م
میکنام:
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پژوهز حاضر ا به ارح ذیل بر سی

 .1-6كارنامه

قصد ابندایی و اصلی ااعر کا نامهت سرو ن هو و شبانز اش ن ع هال است .وجه
م ساقایی این ن ع ا بی ناا اش لیاظ کنا مت یعنی قالبت مثن م است که بعضی
نة نههام آن مثل کا نامة ابنیةان و بها با غال آماخنه است .م ساقی ونی کا نامهت
یعنی عروضت باشنر با بیر خفاف هةاهنگی ا ؛ ولی م ا م قابل ت جه مثل و
کا نامة قةرم آملی و ناا کا نامههام باعی پ انوی و ابنیةان بیر سریع و هاج
گفنه ادهاند ( .ک :احةدم ا انیت  .)20-24 :4094براسا چند نة نة کامل و اسن ا اش
این ن ع ا بی مانند کا نامههام قةرم آملیت پ بهام جامی و ابنیةان میت ان گفت
کا نامه اش لیاظ وجه بارونی و اکلیت بهمااانی شیا ت پارو قصاده است؛ بهط م که
تشبابی طباعتگرا ا و سپس مدح حاکةی با گ ا اامل میا که کا نامه
هو و تةسخر اطرافاانت شیر سنان و ندیةان وم سرو ه اده است؛ پس اش آنت تنة
اصلی کا نامهت یعنی هةان بخز هو م آن اروع میا که عة ماً شبانی هالگ نه
ا و بعد اش آنت این ن ع ا بی با مدح وبا مةدوح م نظر و اریطه و عام تأباد
حق وم پایان مییابد 49.ااخصترین هنرساش بالغی کا نامهت اسند اک 24است که
البنه نة نههام آن ا باشنر کا نامة سراج قةرم میت ان یافت.
 .2-6اشعار صنفی

عامل اصلی گ نهساش اینجنس سرو ههات صرفنظر اش مین ایشانت وجه بالغی آنها و
بهویژه هنرساش کنایه -ایها است و ان اع تناسبها و تلةاح ناا آنها یده میا .
اش نة نههام ایها  -کنایه کا نامه میت ان م ا ذیل ا ذکر کر :
هرگتتتا بتتته بستتتاط است تنان ننشتتتانی
ام ختتتر هفتتتروش! یتتتا هتتتر کتتتجبانتتتی
آن بِتته کتته بستتاط وستتنی برچانتتی
بتتا اتتةن ب اله ت کتته ا ِ غتترض استتت
(هةانت )401
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و:
اتت ِ عانتتکستتاشت مهةتتان متتن افگتتا اتتد

چ ن مرا

خانه تنها یدت چشةز چا اتد
(سادام نسفیت )009 :4994

گاه ناا که عن انِ صنف غریب و تاشه ب هت ااعر و تةهاد اندیشاده است :یا اش
طریق اباا آن اغل مضة نساشم کر ه یا اش عن ان بنابه مشابهات لفظی و تداعیت
اسنعا ه ساخنه و مضة ن ک ک کر ه است:
نة نة نخست :کالل= سفالگر
آن کالل امر که با چتر ت او ا منتال استت
آیتتد اش خُتتمهتتام او آواش افالطت ن بتته گ ت ش

خانة کانز آ حةت و کانِ گِتل استت
بس که طبع ک شههام او بته حکةتت مایتل استت

نة نة و  :سنب سهفروش
لبتتر سنب ستتهپتتات ناگتته متترا اش و یتتد

جانب سنب سهاش کر ااا ت لب گَاید

باآنکه اش لیاظ م ساقی کنا مت یعنی قالب و ناا بیر عروضیت ااعران اینگ نه
24

اعر الناامی خاص ندا ندت قالب اصلی ااعا صنفیت باعی است.
 .4-6شهرانگیز

این ن ع ا بی هم اش لیاظ قافاة کنا مت به قالبی خاص ملنا ناست و

قالبهایی

منعد مانند قطعهت غال و مثن م اش شمان پادایز تا اوج آن سرو ه میاده است؛ ولی
با ت جه به پاز منن این ن ع ا بیت یعنی گ نة ااعا صنفیت باشنر برام سرو ن آن اش
قالبهام باعی و مثن م اسنفا ه اده و هرگاه ااعرم ضةن ت صاف اهرم که
معة الً

مسار سِار و سااحنز ب هت اصناف و حِرَف و حنی عةا تهام آن ا

وصف کر هت

واقعت به ساخت گ نة اهرانگاا ست یاشیده است .این ن ع ا بی

اصلت ترکابی اش و گ نه یا خر هگ نة تعریفنامهها و ااعا صنفی است .قصد
ابندایی یا انگاا سرایند این گ نه ناا چ نان پازمننهایزت سنایز صاحب ت صافات
است که گاه اامل حاکم وقت آن اهر ناا میا  .آثا مسنقل این ن ع مانند هر اثر
مسنقلت عة ماً حاوم مقدمه و مؤخرهت اعم اش ت حادیهت نعت و منقبتت و عام
خنماند؛ مثالً مالمعاالصناف لسانی ااراشم کاملترین نة نة اهرانگاا است که
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عن انهایز بهص ت تکباتهام قافاه ا و به بیر ملت و خ

ااعا

باعاات پا سنه گفنه اده است (گلچان معانیت  .)419-93 :4034لسانی

قالب
بخشی اش

مقدمهت بندهایی اش این باعاات ا با عن انهام «ساقینامه» و «مغنینامه» آو ه است و
این کا وم

ن ع خ ت تفننی منیصربهفر میس

میا ؛ با این هةهت قالب

اصلی برام سرایز اهرانگاا مثن م است.
وصف تبریا و کسبة آن به بیر خفاف

وحادم تبریام قةی هم اهرانگاام

(هةانت  )414سرو ه که اش این مثن م فقط هةان ابااتی باقی مانده که سا مارشام صف م
()223-227 :4030

تذکرهاش نقل کر ه است .اشجةله اهرانگااهام ضةنی هم

میت ان «صفت گرجسنان» فغف

بیر مل (هةانت )439-437ت «تعریف و

الهاوی

ت صاف اکبرآبا » اش کلام هةدانی ( )414-402 :4019و «صفت اهر اصفهان و »...اش
مثن م «عااق و معش ق» وحاد قاوینی (هةانت )207-244

بیر هاجت نخسنان آنت

مطابق وشن خسرو و شیرين و یگرم مطابق وشن لیلی و مالنون نظامی ا نا بر .
اضی کشةارم هم مثن مام به بیر هاجت مطابق خسرو و شیرينت با م ض ع تا یخ
فننة مین مخان به سال 4402ق سرو ه است که
سنایز کشةارت و ارح میلههام آن وج
قلةدا کر ؛ اما این اثر
مین م خانت بسنه ادن

ا

مطاوم آنت ابااتی هم

وصف و

که میت ان آن ا اهرانگاام ضةنی

عةلت ن عی اک ایاه و ناا باان بااا م اش یاکا م
ِ عاز و اا م بر مر ت و وق ع جنگ و خ ن یام

آنواست .یکی انسنن اهرانگاا و اهرآا

و ناا وج

نا هام تا یخی و حالت

اک ایاة این اعر م جب اده است مؤلف تاريخ حسن آن ا اهرآا

بنامد و بعد

بهتبع اوت حسا الدین اادم ( )4319-4309 /0 :4919و گلچان معانی ()271-217 :4034

هةان نا ا برام آن بهکا برند.
ن ا
«اهرآا

صد الدین میةدخان بها
» ا

هل مت منخلص به فائات مثن مام باعن ان

بیر هاجت مطابق وشن خسرو و شیرين نظامی سرو ه است که با

مناجاتنامه اروع می ا

و سپس

آنت ااعر با اسنفا ه اش اباات ذیلت به وصف

معش ق گریا میشند که آنها ا با نا «قصه» آو ه است:
به صتیرام جنت نم ختاص و عتا استت
متتترا اتتتهر گتتتمنامتتتان مقتتتا استتتت
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قاامتتتتتتجلتتتتت هام آفتتتتتتا ایتتتتتی

اصلت وصف معش قی مذکر (خسرو خ بان) و بهن عیت مةاوجی اش
پایان این ت صافهات معش ق ااعر ا به پرهاا اش

سراپانامه و س گندنامه است.

عشق مواشم و ت ص اف بنان ع ت کر ه و این النةا
است؛ چنانکه با واسطه قرا

او مقب ل ااعر واقع اده

ا ن اهل بات عصةت(ع)ت سخن خ

ا ه است:
خداونتتتتدا! بتتتتهحتتتتق چتتتتا ه تتتتتن
کتتتتر فرمتتتتا بتتتته حتتتتال فتتتتائا شا

ا اینگ نه خاتةه

بکتتن حةتتی بتته حتتال خستتنة متتن
اگرچتته هستتت اش عصتتاانت گتترانبتتا
(فائا هل مت اةا ه نسخه  :4477گ)31-32

لال اهرآا

خ انده ادن این مثن م برام ما چندان وان ناست؛ شیرا حنی

معاا ه ام اهرانگاا هم

آن وج

ندا

و ااعر معش ق ا

ت صاف نکر ه است و اصالً اش هنرساشههام ویژ این ن ع

مقا صاحب حرفه
آن اثر نشانی برجسنه

نةیت ان یافت .به گةان نگا ندهت این مثن م باشنر سراپانامه است؛ البنه
اش ااعا فائات سراپایی هم باعن ان بدننةا وج
اهرها یده میا

ا

هةان بخز

و یا تعریفهایی اش نقاش و

که یا وشنهایشان منفاوت است یا عن انهام آنها و به هر حالت

بخشی اش این مثن م ناست.
ااعرم یگر اش سندت با هةان تخلص و بهنا ااخ عبدالسبیانت فرشند ااخ
مرتضیت

مقاال الشعرا (قانع تن مت  )030 :4917ذکر اده که اش ااعران هاال و

بدیههسرا ب ه و اتفاقاً اهرآا بی

هو مر تنه سرو ه که قانع بهبهانة عایت ا

اش ذکر آن صرفنظر کر ه است.
گلچان معانی « سالة تعریف اصفهان» اثر مال اعواش هروم ا جاو اهرآا
آو ه که البنه

ها

واقعت اهرانگاا است؛ ولی هةانگ نه که اش نامز پاداستت آن ا

باشنرت اش سنخ تعریفنامهها می ت ان انست؛ شیرا عةد مطالب آن با اوصاف اهرت
و ارح میلههات بناها و باغهام آنواست و ت صاف ااعرانة اصناف اهر بهاکلی
میدو و مخنصرت و بهتبع معرفی اهر آمده است ( .ک :انزپژوهت.)490-470 :4014
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 .3-6شهرآشوب

اش لیاظ م ساقی کنا م هم ااعا این گ نهت باشنر
هاچگ نه هنرساش ااخص

ساخت این ن ع ا بی یده نةیا ؛ بر این اسا

ویژگیهام اصلی گ نهساش اهرآا
است .اهرآا
ناقص
م ا

قالب قصاده سرو ه ادهاند و

ت هةان ویژگیهام مین اییت شبانی و لینی

ها عة ماً مسنقلاند و نة نههایی منعد اش آنهات چه کامل و چه

ست است که پازترت تعدا م اش آنها ا ذکر کر یم؛ عالوهبر آنها میت ان
شیر ا نا بر  :اهرآا

شا م اصفهانی

 )412-414 :4034و به تقلاد اش آنت اهرآا
است (قانع تن مت )021 :4917؛ اهرآا
ماوندم

هو اهالی اصفهان (گلچان معانیت

عبدالقا

هالل قاوینی

هو اطرافاان بار خانت اش با گان

با

اهالی تنه

که هو م

هو قم؛ اهرآا

اواعی

با بابرم هند و ناا بعضی جال

قاوین (کامی قاوینیت 4431ق :گ .)444کس تی یا م ناا
مر یا ت اهرآا بی سرو ه است که
 .)471-470 :4034اش ماان اهرآا

هو ااهباقیت ح اای او و

آن شمانت اهرت بساا یافنه ب

(گلچان معانیت

هام حکام افایی و اوحدم هم تنها به وسه بات

اش طریق عرفا العاشقین (اوحدم بلاانیت  2204 /0 :4039و  )307-301 /2ست سی ا یم.
گ یا

پی تفننی که حکام افایی و اوحدم

الناا

ص ت ا ند (هةانت )2204 /0ت بعدها این ویژگی
اهرآا

یفهام اسةی طناآماا
بعضی اهرآا

ها مانند

نشاطی ماوندم (گلچان معانیت  )241 :4034هم الناا اده است؛ چنانکه این

سرو وم ناا

یف غریب و مضیک «پاا م است»ت سرو ه اده است.

با اندکی تسامح میت ان چند نة نة اهرآا

ضةنی ا هم مفروض اات که

واقعت حاصل تخلاط چند گ نة یگرند؛ مثالً جهانآا
 00و )10

یکنا (یکناخ اابیت -00 :2440

واقعت ترکابی است اش اکایتنامهام اش اهل شمان و ثایاهام

او نگشیب و نصایت به جانشان وم .این مثن م که

بیر هاجت مطابق وشن خسرو

و شیرين نظامی سرو ه اده استت با اسنانی نةا ین و تشبابگ نه اروع میا
تنها

مرگ
و

چند بات ک تاهت ااعر به هو اصنافت آنهم برام ت صاف بدمِ اوضاع هند و

مر مانز بعد اش مرگ او نگشیب پر اخنه است« .عالمک
آمااهام با مفاخره است که

» حاد م تبریام ناا

نک هز اهرهام ایران و کش هایی هةچ ن فرنگ و
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آنت
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این اعر به سنایز ااراش و یا هم پر اخنه اده
» عالی ااراشم هم ضةن آنکه

است (گلچان معانیت  .)430-473 :4034قصاد «اهرآا
باشنرت اک ایاهام اش اوضاع کن است و ناا ااعر

آن اخصی خاص ا هو

نکر هت بهواسطة مضة نساشم هو آماا اش اصنافت بهن عی اهرانگااها ا فرایا
میآو « .فلکآا

» آا

برخی انباا و خلفا و ناا

هل م هم

واقعت قصادهام مط ل

تا یخ مخنصر

ا هام جنگ ابدالی و مرتههت و وم ا هام بنگاله است و

نهایتت به نعت و سپس مدح پار مؤلفت میةد شبار سرهندم خنم میا  .هرچند
ابااتی میدو اش این اعر به ست ما سادهت بدان سبب که باشنر گاا ش تا یخ و
وم ا هاست و فقط به ذکر چند نا اخص و باان ک تاه اوصاف اهر اخنصاص
یافنهت مشکل میت انام این اعر ا بهعن ان اهرآا

بپذیریم؛ بهویژه آنکه اش بات

ذیل هم چنان برمیآید که گ یندهاش خ اسنه است اش آا بی سخن بگ ید که فلک
ایوا کر ه و او ا به اک ه انداخنه؛ نه آا بی که وم با اعرش
چ ن اکایننامة گر ونستت ستر تتا پتام او

عالم افکنده است:

اد به ی انم «فلکآات

»ت نتا او ستاا

 .8فوايد اجتماعی كارنامه ،اشعار صنفی ،شهرآشوب و شهرانگیز
با ت جه به اینکه خاسنگاه م ض عی این گ نههام ا بیت جامعه و طبقههام مخنلف
اجنةاعیت اخصاتهام تا یخی بنا یا گمنا و ناا مکانهام جغرافاایی استت
گ نههام م

ب یث آن ا شش اجنةاعیت تا یخی و جغرافاایی بساا

اینگ نه ااعا مسع

سعد و سنایی و ناا یگر کا نامههات اهرآا

و اهرانگااها میت ان به اطالعاتی ا شاةند

ا ند .اش طریق
هات ااعا صنفی

با جایگاه اجنةاعی ی اناانت ندیةان

با م و یگر معا یف اهرت اعم اش عالمت شاهدت هنرمند و پاشهو و هةچنان او م
با ایشان ست یافت .با ت جه به تسامح و تفنن سرایندگان این ان اعت

ابنام وشگا

گاه اش طبقاتت مفه می وساعتر نظر گرفنه میا
میاده است.

22

و مثالً

آنها جنسات هم لیاظ

این ان اع هو آل ت بداخالقیهام ابنام شمانت غالباً بهص تی

عریان و شات ت صاف و نک هز اده است؛ مانند یاکا م و وقفخ ا م شاهدان و
عابدان شمانت کا نابلدم و ظلم ی اناانت مسخرهپاشگی هنرمندان و ااعرانت و فسا
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با گان اهر .گاه بهنظر می سد

پس انگااههام اخصی پدیدآو ندگان آثا

20

خ شآمد و اةاتت یگران و بهویژه مةدوحان این ااعا یا حاکةان بیتأثار نب ه
سعد ( )347 :4010آاکا ا گفنه است:

است؛ چنانکه مسع

متتتتیکتتتتنم طابنتتتتی معتتتتاذ اهلل
اشاین ومت باشنر کا نامهسرایان و اهرآا

اشپتتتی خرمت تیّ مولتتتس اتتتاه
گ یان اینگ نه سرو ههام خ
20

ا اش

مدح مةدوح آغاش میکر ند و به عام تأباد وم پایان میبخشادند؛ هةچنان معروف
است وقنی مارحاد و بعضی با گان کااان او مِ ااعر ا بهسبب اهرآا بی که
هو ایشان و یگر اکابر کااان سرو ه ب ت بر سر اه هند
برام قضاوتت به میضر ااهعبا
« وبه وم وم هو

مشهد من قف کر ند و

بر ندت ااه به لال برخی «ا اهام با » مارحاد ت

ا بالنةا اناده» (اوحدم بلاانیت  .)4021 /0 :4039گاه ناا که این کا

خالف مال حاکةان ب ت عق بنی بد گ ینده ا تهدید میکر ؛ چنانکه اسنان ست و
شبان بریدن آگهی خراسانی و حرف شبان بریدن حرفی اصفهانیت شبانا باشنر
تذکرههام آن و ه است ( .ک :خ اندمارت 014 /0 :4034؛ مارتقیالدین کااانیت  )074 :4031و
کم ب ند ندانی خ شاقبال هةچ ن اکی هةدانی که با بافنن تاج ابریشةی
واش هترک و یک وصله -که

هر یکی نامی اش ائةه نقز بسنه ب  -و اهدام آن به

ااهت اش مواشات مرگ بگریاند (اوحدم بلاانیت .)4193 /0 :4039

با

ا شش اجنةاعی ااعا صنفی ناا هةانگ نه که

آغاش این مقال گفنامت

سخنهام الش گفنه اد و فقط اش ذکر و نکنه ناگایریم:
نخستت آنکه اینگ نه آثا گنوانهام مهم اش واژگان اصطالحیاند که اش بساا م اش
فرهنگها ف ت ادهاند .واژگان م
اش لفظشان نشانی وج

بیث اگر

این ااعا ثبت نةیادندت امروش نه

اات و نه معنا و مفه مشان برام ما وان ب .

21

و ت اینکه قهرمان ااعا صنفیت یعنی صاحب پاشهت ضةن آنکه بهطرشم ااعرانهت
مقا معش ق و میب

ت صاف می ا ت خالی اش حقایق اجنةاعی و تا یخی ناست

و تذکرهها پر اش معش قهام ااعرانی هسنند که به پاشهام مشغ ل ب ه و ضةنت اش

ااعران ناا ل میبر ه و آنان ا آوا اهر و یا میکر هاند 21.طبعاً این معش قها
مذکر ب هاند و

برخی اش اینگ نه ااعا مثل سرو

سادام نسفی ( 001 :4994و
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)004-003ت اش آنها باعن ان «امر » یا اده است .این عن ان
« لبر»ت «بت»ت «ا
مسع

کنا عن انهایی هةچ ن

»ت «نگا » و «یا »ت پا سنه تکرا اده و اینگ نه معش ق اش اعر

سعد به بعدت هة ا ه

کا ب ه است .تنها یک باعی صنفی با

جنس شن یافنام که آن ا اکبرااه تاة م سرو ه و
به نا مناا
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میب بی اش

آنت چ م ( ستبند)فروای

ا ت صاف کر ه است .باان این ظریفه خالی اش تفریح خاطر ناست که

الناا به سنت هام ا بیت اغلب چنان منعهدند که نگران تناسب اثر با م قعات حقاقی
جهان بارون ناسنند؛ اشاین وم سادام نسفی (هةانت  )013و منار اله م (گلچان

آن

ن هپر اش (سادام نسفیت  )010 :4994ا هم

معانیت  )297 :4034نگا مر ها م یا میب

ت صاف کر هاند .گاه برخی اش ایشان که اش جایگاهی بساا خطار هم برخ

ا ب ند

(مثل خ اجهشا هت ااخشا هت ا با شا هت اما جةاعت یا مال اما و کةی پایانترت مؤذن و
مقا میب

مسئلهگ )

ت صاف ادهاند .اگرچه با ت جه به مقنضاات آن وشگا ت

بعاد نب ه است امن برخی اش ایشان هم به چنان معاصیام مل ث ب ه باادت به هر
حال این ااعران می خ اسنند قد ت و ذوق ااعرم خ

ا میک بانند و احسا

عااقانة ااعرانة آنان هةاشه واقعات نداانه است .پایان سخن اینکهت صرفنظر اش ذکر
طبقات بهجام پاشه ها

برخی اش این ااعا ت گاه نا اخصی خاص هم ستمایة

ااعر قرا میگرفنه است؛ چنانکه سافی بخا ایی (گلچان معانیت  )09-03 :4034چندین
با این تفنن ا انوا

هةان شمانه باعن ان «غال عبداهلل»ت «غال

ا ه و چندین غال

ااهحسان»ت «غال پسر صد » و «غال بابا وست» آو ه است.
برخالف ت قعی که اش اهرانگااها می و ت باید گفت ت صافهام سرایندگان این
اعرها

با

مکانها و اهرها بهمااانی شیا ت ااعرانه ب ه و باشنرین ف اید

غارا بیاان هةانهایی است که
ابنیةان باوج
ت صافهام م ج

با

ااعا صنفی گفنام .اگفتت آنکه کا نامة

نامزت هةانگ نه که پازتر گفنامت اش ن ع اهرانگاا است و
آن

با

میلههام خراسان قدیم و معا یف آنت تاحدم

معق لت پذیرفننیاند و ا شش تا یخی ا ند.
 .9نتیاله
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و ن ع ا بی کا نامه و اهرآا
اهرانگااها ناا

ا امة یکدیگر واقع ادهاند و اعرهام صنفی و

یک خط سِار قرا

ا ند .کا نامهها مثن مهایی هو آمااند که

یباچة آنت یکی اش با گان وشگا ِ ااعر سنایز میا ؛ اما

سرتاسر مننت ت صاف

و یا کر تةسخربا و گاه هالآماا اطرافاان مةدوح و ناا مر مان وشگا وم ا
میت ان ید.

پی گذ شمان و تغاار مکان نقطة ثقل اعر و ا

با به بطن و

اش

منن جامعهت مخاطبان این اعر هم عا تر و باشنر میا ند و اهرآا
اهرانگاا گ نهام یگر اش ا

بهبا مینشاند.

پا سی است که بخشی اش یشههایز ا

جغرافاایی میت ان یافت و تاحدم به آثا م بهنا تعریفات باشمیگر

مسائل

که آنها ناا

ا ام وجه ا بیاند و معة الً بهص ت نثر منشاانه و هةراه اعر نگاانه ادهاند .یشة
یگر اهرانگاا

گ نه ام یگر اش ا

عة ماً بهص ت پراکنده
هةچ ن مسع

پا سی است که ااعا صنفی نا

ی انها و منظ مهها وج

ا ند و

اانه و بعدها ظاهراً ااعرانی

سعدت مهسنی گنو م و امارخسرو ااعا م باشنر

این شمانه سرو ند

که نة نههام کامل ترش تا اوایل قرن هم ا امه یافت؛ اما بعدها ااعران و ن یسندگان
نناوة آماخنن گ نة ا بی تعریفات و اعرهام صنفیت آثا م یگر ا پدید آو ند که
باشنر به آنها اهرانگاا میگفنند؛ البنه برخی ناا با تسامحت آنها ا با اهرآا
یکسان انسنه یا جابهجا گرفنهاند.
پینوش ها
 .4مثالً

این کنا ت نة نههایی که اش ساقینامة طغرام مشهدم (ص)240ت ترکاببند بادل هل م

(ص )213و قصاد حکام افایی (ص )494نقل ادهاندت اهرآا

ناسنند و اگفتت اینکه

نگا ند آن ناا به این بیتناسبی معنرف است؛ هةچنان وم چند اثر مانند «جهانآا

یکنا»ت و

این تیقاقت بدانها

اهرآا هام بد الهاوی و فائا هندوسنانی ا ندیده ب ه است که
ست سی اانام و اش آنها اسنفا ه کر یم.
 .2برام نة نه .ک :ان اهت  940-940 /2 :4034و مارصا قیت .471-471 :4071

اخنصاص ا ه
ةالمعارف فارسی ( )4144 /2 :4070-4001هم مدخلی به اهرآا
دایر
آن کنا ت منابعز چندان وان ناست .چنان است مقالة
اده است که البنه بنابه طریقة معه
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نگی بر چند گ نة هةسنگ...:
دانشنامة دانشگستر ( )111 /44 :4039که  00سال بعد اش آن کنا

نگاانه

 .0بهگةان نگا ندهت حنی «کا نامة بلخ» سنایی هم بهص ت آگاهانهت پی ساخت گ نهام ا بی سرو ه
نشده و احنةاالً تقلادم خالقانه اش ت صاف مطایبهآماا مسع

سعد با با صاحبمنالنی است

که بهشعم ااعرت اطرافاانی سفله اانه است.
معنقد ب ند این گ نه میت اند بهط
 .0باآنکه تعریفکنندگان اهرآا
اهالی آن ا هم

بر اانه باادت حنی

جداگانهت مدح یک اهر و

ص ت آماخنن این و وجه

یک اثرت باشهم این

تعریف باطل خ اهد ب ؛ البنه اخنالط ا خی و جد یک اثر بساا معة ل است؛ مثالً پایان
قصاد «کاست که پاغا من به اهر اروان بَرَ ؟» که جةالالدین عبدالرشاق اصفهانی (-31 :4012
 )33آن ا نک هز خاقانی سرو ه استت ابااتی با گ اات خاقانی هم گفنه اده است؛
ولی هدف اش سرو ن این اباات اندکت صرفاً تسکان نسبی خاطر خاقانی ب ه است؛ وگرنه اصل
هدف جةالالدین اینوات هو و تنباه خاقانی ب ه که آن شمانت به سرو ن هو م با
اهر و ااعران اصفهانت منهم اده و برایند مین ایی و لین اعر ناا آاکا ا هو است؛ نه مدح.
حنی ااعا «شات و شیبا» هم قصد اصلی سرایندهت هو است و کا نامهها ناا چنانکه
خ اهد آمدت اش هةان سنخت مدح و هو ت أمان وج ا .
 .1مثالً خسرو و شیرين باآنکه تیت تأثار ويس و رامین سرو ه ادهت بعدها خ
گ نهام خ

بهاةا آمده است و یگر ااعران

اش کهنسرمشقهام

تنبع تةا ساخنا آن ک اادهاند؛ هةچنان است

شاهنامهت گشتاسپنامه و. ...
 .1مثالً عنصر فرعی آهنگ عروضی ساقینامهت بعدها یکی اش معاا هام اصلی گ نهام آن بهاةا
مطاوم
آمد و اثرم هةچ ن ساقینامة حااتی گاالنیت صرفنظر اش اینکه ضةنی است و
منظ مههایزت «تغلقنامه» و «سلاةان و بلقاس» آمدهت بدان سبب که بیر هاج سرو ه اده استت
صرفاً اش ن ع تفنن بهاةا میآید ( .ک :فخرالامانیت  .)347-340 :4010اش طرف یگرت
«ساقینامة» وحاد قاوینی ا که ااعر آنت بهجام پر اخنن به حالوه ام عاطفی ساقینامهت
یعنی ویژگیهام اصلی این گ نة ا بیت به ت صاف اهر اصفهان و صاحب حِرَف آن پر اخنه و
واقعت اهرانگاا سرو ه است ( .ک :ا امة مقاله)ت نةیت ان ساقینامة اصال بهاةا آو .
 .7مثالً بعضی اصطالحات ح ش نقد ا بی پاشاناان ا میت ان اش این ست انست که بعضی اش آنها
ناا منابعی مثل تذکرهها اایعاند ( .ک :افاعی کدکنیت  .)31-30 :4094میة فن حی (:4031
اصطالحی ح ش عل انسانی و بهویژه ا باات
 )040-040ضةن آنکه بر این فقر و آا
گریام ش هت احصا و ایضاح بعضی اصطالحات ح ش نقد ا بی
که کا او تالای پسندیده است.

مراجع و صف م ک ااده
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 .3وج عن ان من ن ا بی به این اعنبا که امضام اخص ااعر استت اهةات ا و ذکرش
تذکرهها ناا بدین لیاظ که نشان هند اانها آن و اتفاقنظر یگران این مسئله استت خ
ت جه خ اهد ب ؛ هرچند

این و ن ع آثا ت امکان مصا ه به مطل

و تلقی غلط وج

ا ؛

چنانکه مثالً گلچان معانی بهعن ان اخالف تذکرهن یسانت ساقینامة طغرام مشهدم ا اهرآا
ناماده است.
 .9هةانگ نه که احةدم ا انی ( 43 :4094و  )20منذکر اده استت گ یا مرا ابنیةان اش این سخنت
باان هةان ناهةسانی اثرش یا اخنالف بیر آن با یگر کا نامهها ب ه است؛ اما باید به این نکنه
ت جه کنام که او آگاهانهت این خطام با گ ا مرتکب اده است؛ به عبا ت یگر تفنن
ویژگیهام اصلی ن ع ا بیت آنهم اش جنس مسخ و تبدیل و نه حنی حذفت گ نه ا اش گ نگی
خ خالی میکند .اش اباات ذیل چنان برمیآید که وم کا نامه ا که هو با گان و اهالی اهر
استت خ ش نداانه و خ اسنه است بهن عی این گ نة ا بی خالفآمد عا ت ص ت هد:

بگفتتتتنم تتتتتا اش ایتتتتن پتتتتس وشگتتتتا م
گةتتتان ا کتتته هتتترک ایتتتن نامتتته خ انَتتتد

ش متتتتتن مانَتتتتتد بتتتتته و انت یا گتتتتتا م
نفَتتتتتس ا بتتتتتر عتتتتتام خاتتتتتر انَتتتتتد

اما بهگةان ن یسند این سط ت تفننت تنها ح ش ویژگیهام فرعی و غارمین ایی ص ت میگار .
ال یکی اش ویژگیهام اصلی
اایان ذکر است ویژگیهام اصلی هر گ نه میت اند ت سعه یابد؛ مث ً
اهرآا

ت یا کر ِ پاشهو ان و طبقات اهر است که میت اند تا سرحد ذکر نا هام خاص هم پاز

و ؛ اما هرگا اصل اشماان نةی و و مثالً هو معا یف اهر به سنایز با گان اهرت و ت صاف اهر
و میالت آن تبدیل نةیا  .واقعت بروش هرگ نه تغاار ویژگیهام اصلی و به باان وانترت
خص صاتهام مین اییت ماهات گ نه ا گرگ ن میکند و پس اش آنت گ نة م نظر یگر آن گ نة
قبلی ناست.
کنابز ا اش
 .44گلچان معانی ( ) 04 :4034ظاهراً بر این اسا که اوحدم بعضی ااعران منقد
لبابااللباب ع فی گرفنه و آو هت گفنه است ع فی آنها ا نخسنان با ذکر کر ه؛ ولی مؤلف

عرفا

اش این مأخذ سخن نگفنه است و نگا ند این مقاله هم اش مأخذ اصلی این سخن گلچان

اطالعی ندا .
 .44مقالة احةدم ا انیت ه اثر بهعن ان کا نامه آمده که سه فقر آن اش قةرم آملی است و باآنکه
هرسه به یک مةدوح (ارفالدین میةد کاتب) تقدیم ادهاندت عالوهبر تفاوت عروضیت تباین
مین ایی هم ا ند؛ به عبا ت یگرت ااعر تنها
با ذکر نا هایشان هو کر ه و

نخسنان آن آثا ت طبقات مخنلف ندیةان وشیر ا

و مثن م یگرت بهط

جداگانهت صرفاً یکی و اةن مةدوح

ا بهص تی مسن فا هو گفنه است؛ هةچنان اش ماان کا نامهها فقط کا نامههام سراج قةرمت
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نگی بر چند گ نة هةسنگ...:

پ بهام جامیت ابنیةان و بها صراحناً نا کا نامه ا بر خ ا ند .و اثر یگرت ااعا فراهی و
باعی پ انوی ا یگرانت ع فی و خ افیت کا نامه خ اندهاند که ااید بخز اشبان فنة آن
من ن این اصطالح وج
بلکه

اانه است.

اعر مسع

سعد و سنایی هم نهتنها این عن ان ناامده؛

نسخههام اصلی و قدیةی آنت چاام با این عن ان وج

ندا

( .ک :احةدم ا انیت

 .)21 :4094اصلت ما مسع سعد و بهتبع وم سنایی ا بناانگذا ان ن ع ا بی کا نامه نةی انام؛
شیرا ااعر با آگاهی نظرم باید به ساخت اثرم گ نة خاص ست یاشیده بااد .بخزهایی قابل
ت جه اش مطایبهنامه یا بهاصطالحت «کا نامة بلخ» ح ل مدح افرا م منعد هةچ ن امارت وشیرت
طریقت و شنان گشنه است که هرگا

ااهشا هها و پد ااعر یا هو کسانی مثل ااعرانت ا با
فهرست هو گ یان کا نامهها قرا ندا ند.
بلغا که البنه میلغا ؛ شیرا
 .42گ یا نگرانی اش این جهت ب ه است که کا نامه بهسةت اهرآا
نگا ند این سط معنقد است مخاطب کا نامهها بنابه تغاار اوضاع اجنةاعی مثل اشبان فنن
تةرکا با و ی انت بهعن ان اصلیترین جایگاه ونق ااعرم و اش طرف یگرت مرکایت یافنن
ک چه و باشا و قه هخانهها برام اعر تغاار یافنه است؛ چنانکه میت ان گفت کا نامه بعدها
به حاات خ ا امه ا ؛ باوج اینت کا نامة سراج قةرم هاچ اهر خاصی
کالبد اهرآا
ذکر نشده است؛ احنةاالً بدان سبب که وم کا نامهاش ا هو هماهریان خ و ناا
مةدوحز سرو ه و این شمان ناا هةانجا ب ه یا وبا ه خ اسنه است تا تفننی کند.
 .40قاعدتاً براسا

مشخصات کنا

مدح

میبایست به امارعلیاار ن ایی ا جاع می ا یم؛ اما باید بدانام

مرح حکةت این شمانهت بهص تی بساا نا ست تسامح کر ه و عن ان کنابز ا که تصیاح
ترجةههام آشا فخرم هروم و حکامااه قاوینی اش مالالسالنفايس ترکی امارعلیاار استت
تذکر مالالسالنفايس امارعلیاار ن ایی قرا ا ه است.
 .40مثلِ تعریف بلخت تعریف برجت تعریف کشةارت تعریف مسود و تعریف هندوسنان ( .ک :مناومت
 .)433-437 :4032نگا نده «تعریفنامه» ا بهط
منظ و منث باقیمانده اش آن بر سی کر ه است.
 .41فقط

مبس طت

مقالهام یگر با ت جه به ان اع

فرهنگ سخن (ان مت  )2149 /1 :4032آنهم با اتکا به با كاروان حله (ش ینک

ت :4072
یا

 )413آمده است« :اینن ع غالسراییت اا هام ایج اشن ع آن چاام ب ه است که اهرآا
اهرانگاا خ انده میاده است».
 .41مانند محاسن اصفهان اش مفضلبن سعد مافروخی اصفهانی ( .)04-03 :4031ا اهدم منعد اش
اینگ نه ااعا ا
.47

کنا هایی هةچ ن آثارالب د و نزهةالقلوب میت ان یافت.

فن تنامههات وقنی

با

آیان فن ت نا ان اع مینرفه و کسبه سخن گفنه میا ت مطابق

اصطالحات فنی هر صنفت مسائل عرفانی مطرح میا ند و بهن عی اش مشاغل و اباا اان تأویل
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عرفانی اده که اشلیاظ غارواقعنگرم و ااعرانگیت آنها اباه ااعا صنفی ادهاند ( .ک :کاافی
سباوا مت.)000-041 :4014
 .43براون نظر گاب

با اخنراع ادن این گ نه اش جانب ااعران عثةانی ا

اعنبا که اهرانگاا ا هةان ااعا صنفی انسنه که اعرهام مسع

کر ه است؛ به این

سعد و مهسنی اش نة نههام

نخسنان آن بهاةا میآیند ( .ک :گلچان معانیت )3 :4034؛ باوج این اگر ااعرانی هةچ ن
مسایی ا نه ام و کةالی اهرانگاا سرو ه بااندت حق آن است که این گ نة ا بی اخنراع ایشان
بااد؛ بهعالوه ااید و تنها ااید سرایز اهرانگااهام وحادم قةی و لسانی ااراشم
(مالمعاالصناف) تبریات بهواسطة آانایی با اینگ نه اعر ااعران عثةانی بااد.
 .49هةانگ نه که پین ات یاش ه گفنامت نة نههام اصلی کا نامه اندکاند و البنهت هةان وا ونگی و
ص ت نقاضهام کا نامة ابنیةان اشلیاظ قصد و شبانت خ نشان هند ویژگیهام اصلی
هةچ ن انگااه و شبان این اثر است.
 .24اسند اک این است که «ااعر بانی ا بنا کند اند مدیح که آغاش باتت ان نده ا اش هوا نةاید؛ پس
هوا نبُ َ یا اش آغاش وم ب م مدح آید؛ لکن هوا بُ َ » ( ا ویانیت )90 :4012؛ مثالً سراج قةرم
گفنه است:

پاتتتتتر نواتتتتتبالتتتتتدینت آن ا متتتتتر
هتتتر متتتم اش یتتتدن او اتتتا م استتتت
اش کتتتر و لطتتتف کتتته بتتتا متتتن کنتتتد
پتتتاکنهتتتا استتتت و جتتت انةر ناتتتک
چتت ن اتت اش بتتا هتترکتتس ختترا
قتتت ل وم ا چنتتتد کتتتم و کاستتتت نتتته
 .24باآنکه نخسنان نة نة ااعا صنفی اشآنِ مسع

کتتتتا هةتتتته بنتتتتد و غةتتتتم آشا کتتتتر
استتت چتت ستترو اشستترِ آشا م استتت
صتتتنعت خ اتتتاد بتتته معتتتدن کنتتتد
چابک و چست است و ظریف استت لاتک
چنتتگ شنتتد بتتتر ستتر و یتتز اتتترا
جةلتتته مختتتالف بُتتت َ و استتتت نتتته
سعد است و اینگ نه سرو ههام وم هةه

قالب

قطعه و با عروض منفاوت سرو ه ادهاندت پس اش وم مهسنی گنو م و امارخسرو هل م باعی
ا

این سنخ ااعا با

کر ند که هم بهلیاظ م ساقی کنا م و هم اش منظر م ساقی

مةناش اش یگر ااعا است؛ چنانکه با نگاهی به ااعا پراکند صنفی

ونیت

موة عة ااعا خ اندمار

(گلچان معانیت )90-94 :4034ت ا سالن مشهدم (هةانت )413-417ت ی سف اصمّ اسنرآبا م
(هةانت  )419و ناا جُنگها میت ان قالب اصلی اینگ نه ااعا ا باعی انست؛ البنه معدو
ااعرانی مثل حض م قةی (هةانت  )410هم اینگ نه ااعا ا به تقلاد اش سافیت قالب غال
سرو هاند .بهند تت تکباتهایی اش ااعرانی هةچ ن غنی کشةارم و اارف ماشند انی (هةانت
 )232این شمانه نقل اده است .سادام نسفی (هةانت  )000موة عهااعا صنفیاش ا
قالبها و با عروضی منفاوت اش غالت قطعهت مثن مهام ک تاه و تکباتهام مقفا و غارمقفا سرو ه

نگی بر چند گ نة هةسنگ...:
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است .اایان ذکر است عن ان «اهرآا » برام ااعا حاصل اضافات ص تگرفنه اش س م
مصییان کلاات وم است و هةچنان براسا این چاپ میت ان گفت تا یخ اخننامی که گلچان
برام این ااعا وم آو هت مرب ط به بها یة اوست (سادام نسفیت .)000 :4994
 .22مثالً سنایی

«کا نامة بلخ» ( )029-021 :4000شنانی ا هو کر ه است که بهشعم ومت اش

وظایف اصلی خ باشمانده و بهس ام ص فاگرمت خ ا مشغ ل میکر هاند.
 .20ظاهراً سنایی (هةانت  )014-009پی نج سفرت بداسنقبالی اهالی بلخ و نامهربانی ایشان حقزت
کا نامه ا سرو ه؛ چنانکه خ

گفنه است:

تتتتتا بتتتته بلتتتتخ آمتتتتد ش غتت ترّه و ستتتتلخ
یتتتتتت ِ غربتتتتتتت متتتتتترا ببتتتتتتر م آ

عتتتاز متتتن بت ت چت ت ن مصتتتیف بلتتتخ
گتتتتر نبتتتت م کتتتتفِ اماتتتتراتتتتها

 .20البنه اینت اا معه پ بهام جامی تةا هو یاتز است و چنانکه صفا گفنه است« :اش
اارینکا مهاى پ بهاى جامى آن است که مدح یکى اش مةدوحان ا آغاش مىکند و آن ماانت
اکایت اش کسى که مخالف یا مااحم یا مدعی اوستت بهماان مىآو و هو اوت سخن ا به
اشا مىکشاند و چ ن ا

ل اش او گرفتت باش به مدح مةدوح برمىگر

و به ا امة گفنا

مىپر اش » ( .)113 /0 :4073به هر حالت این کا میت اند مصداق «با کدخدا بساش و ه ا بناش»
بااد.
 .21مثالً ااعا صنفی سادام نسفی ()010 :4994ت اش پاشة «خ اصگ م»ت یعنی ا وانا و
مااجسنجت سخن گفنه اده که گلچان معانی آن ا بهص ت تیتاللفظیت «گ یند خص صات
اخص» معنا کر ه است؛ حالی که «خ اصخ ان» ص تی یگر اش این اصطالح است و
فرهنگها یده میا ( .ک :هخدات « /1 :4070خ اص خ ان»).
خالصةاالشعار که ن یسند آن با

 .21مثالً .ک :اوحدم بلاانیت  4240 /2 :4039و  0994 /1یا
هةة ااعران اسنانی عااقانه با شیباپسرم ا وایت کر ه است؛ ولی بهق ل اهل حدیثت باشنر
اینگ نه حکایتهام او اصلی ندا ند« :و له مناکارٌ»؛ اما کلت این ااعا شمانههام حقاقی تا یخی
ا ند؛ چنانکه هةان سادشا هها یا اما شا ههایی که بهعن ان میب بان اعر صنفی مطرح ب ندت
تذکرههایی مانند عرفا

نشان ثبت ادهاند.

منابع

(اوحدم بلاانیت )0014 /1 :4039ت بهص تی واضح و حقاقیت با نا و
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 -ابنیةان فری مدمت فخرالدین میة

( .)4000ديوان اشعار .تصیاح حسانعلی باسنانی ا .

تهران :کنا خانة سنایی.
 احةدم ا انیت علیاکبر (« .)4094ن ع ا بی کا نامه» .نقد ادبی. -افشا ت ایرج (« .)4030فهرست اصناف و طبقات

 .0ش .41صص.04-7

اهرآا

سافی سةرقندم» .فرهنگ

ايرانزمین .ش .04صص.104-121
 ان مت حسن ( .)4032فرهنگ سخن .تهران :سخن. -ان مت علیبن میةد ( .)4072ديوان انوري .بهاهنةا میةدتقی مد

ض م .تهران :علةی

فرهنگی.
 ان اهت حسن ( .)4034فرهنگنامة ادبی فارسی .تهران :وشا ت فرهنگ و ا اا اسالمی. -اناس لکهن ییت م هن لعل ( .)4092تذكرة انیساالحبا .تصیاح مروا ید ف گران .تهران:

سفار ا هال.
 اوحدم بلاانیت اوحدالدین ( .)4039عرفا العاشقین و عرصا العارفین .تصیاح ذباحاهللصاحبکا م و آمنه فخراحةد .تهران :ماراث مکن

و کنا خانة مولس ا ام اسالمی.

 بد الهاویت ساداحةد (بیتا) .ديوان .نسخة خطی کنابخانة مرکام انشگاه تهران .ش.0400 بها ت اللهتاکچند ( .)4034بهار عالم .تصیاح کاظم شف لاان .تهران :طالیه. پ بهام جامی (4429ق) .ديوان .نسخة خطی م ش بریناناا .ش.OR-9240 -ثعالبیت اب منص

تتمةالیتیمه .بهک از

عبدالةلکبن میةد ناشاب م (.)4010

عبا اقبال .تهران :چاپخانة فر ین.
 حاجیخلافهت مصطفیبن عبداهلل (بیتا) .كشفالظنون عن اسامی الکتب و الفنون .تیقاقتتصیاح و تعلاق میةد ارفالدین یالنقایات فعت بالگه الکلاس .باروت :ا احااء النراث
العربی.
 خ افیت فصاح احةدبن جاللالدین میةد ( .)4031مالمل فصیحی .مقدمهت تصیاح و تیقاقمیسن ناجی نصرآبا م .تهران :اساطار.
 -خ اندمارت غااثالدینبن هةا الدین ( .)4034تاريخ حبیبالسیر فی اخبار افراد بشر .با مقدمة

جاللالدین هةایی .بهاهنةا میةد بارسااقی .ج .0تهران :کنا فروای خاا .
 -ابایفت مقد

(« .)4094اهرآا

 .14صص.94-79

سافی بخا ایی و ویژگیهام آن» .نامة پارسی .ش 14و
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 -انزپژوهت تقی ( .)4003فهرس

میکروفیلمهاي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران .ج .4تهران:

انشگاه تهران.
 تتتتتتتتتتتتتت (« .)4014تعریف اصفهان اش م النا اعواش هراتی» .فرهنگ ايرانزمین .ش .43صص.490-470
 هخدات علیاکبر ( .)4070لغتنامه .ج1ت  9و  .44تهران :انشگاه تهران.حدیقةالشعرا .تصیاح عبدالیسان ن ایی .تهران :ش ین.

 ی انباگی ااراشم (.)4010 ا ویانیت میةدبن عةر ( .)4012ترجمانالب غة .بهاهنةا ت تصیاحت ح اای و ت ضایاتاحةد آتز و اننقا ملکالشعرام بها  .تهران :اساطار.
 اشمت اماناحةد ( .)4039هف اقلیم .تصیاح میةد ضا طاهرم .تهران :سروش. -اسنگ ت سادمیةد (« .)4074ایها

اعر فا سی» .معارف .ش .22صص.30-07

 اادمت حسا الدین ( .) 4913تذكرة شعراي كشمیر .بخز س  .اله  :اننشا ات اقبالآکا می پاکسنان.
 امانت علی ( .)4039دانشنامة دانشگستر .با هةکا م کامران فانی و میةدعلی سا ات.تهران :مؤسسة علةی -فرهنگی انزگسنر.
 -ش ینک

ت عبدالیسان ( .)4072با كاروان حله .تهران :سخن.

 سا مارشام صف م ( .)4030تذكرة تحفة سامی .تصیاح و مقدمة کنالدین هةای نفر .تهران :اساطار.
 -سناییت اب الةود مودو بن آ (« .)4000کا نامه بلخ» .بهتصیاح میةدتقی مد

ض م.

فرهنگ ايرانزمین .بهک از ایرج افشا  .تهران :طالیه .فنر  .0ج .0صص.011-297
 -سادام نسفیت مارعابد ( .) 4994كلیا

آثار .با مقدمه و تصیاح جابلقا ا علیاایف.

وانبه :نشریات انز.
 افاعی کدکنیت میةد ضا ( .)4074موسیقی شعر .تهران :آگه. تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)4072صور خیال در شعر فارسی .تهران :آگه. تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)4094رستاخیز كلما  .تهران :سخن. صفات ذباحاهلل ( .)4073تاريخ ادبیا در ايران .ج .4 .1تهران :فر و . ضاایی حبابآبا مت فرشا (« .)4034تصیاف تناسب اعر حافظ» .كتاب ماه .ش 11و .17صص.17-10

سال  / 3اةا 04

441

 -فاضلیت فاروش و الله جها (« .)4033از اهرآا

باشیافنه اش قرن هم» .نامة پارسی.

ش 03و  .09صص.421-440
 فائا هندوسنانی (بیتا) .كلیا اشعار .نسخة خطی کنابخانة با لاان .ش.4477 -فن حی و معونیت میة

( .)4031نقد ادبی و سبک هندي .تهران :سخن.

 فخرالامانی قاوینیت عبدالنبی ( .)4017تذكرة میخانه .تصیاح احةد گلچان معانی .تهران:اقبال.
 -فر وسی ت سیت اب القاسم ( .)4031شاهنامه .تصیاح جالل خالقی مطلق .تهران :مرکا

دایرةالمعارف با گ.

 قانع تن مت مارعلیاار ( .) 4917تذكرة مقاال الشعرا .تصیاح ساد حسا الدین اادم.کراچی :سندهی ا بی ب

.

 -کاتبیت علی(« .)4077بلاغت اسةاعال»

دانشنامة جهان اس م .شیر نظر غال علی حدا عا ل.

تهران :بناا ایرةالةعا ف اسالمی.
زبدةاالفکار :بخش كاشان .تصیاح

صةاالشعار و
 کااانیت مارتقیالدین ( .)4030خ عبدالعلی ا یب برومند و میةدحسان نصارم کهنة یی .تهران :ماراث مکن .
زبدةاالفکار :بخش اصفهان.

خالصةاالشعار و

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتت (.)4031تصیاح عبدالعلی ا یب برومند و میةدحسان نصارم کهنة یی .تهران :ماراث مکن

.

زبدةاالفکار :بخش ساوه و قم.

خالصةاالشعار و

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتت (.)4092.

تصیاح علیاارف صا قی .تهران :ماراث مکن
 -کاافی سباوا مت حسان واعظ ( .)4014فتوتنامة سلطانی .تصیاح میةدجعفر میو

.

تهران :بناا فرهنگ.
 کامی قاوینیت عالءالدوله (4431ق) .نفايسالمآثر .نسخة خطی کنا خانة علاگر .ش.121 کلام هةدانیت اب طالب ( .)4019ديوان اشعار .مقدمهت تصیاح و تعلاقات میةد قهرمان.مشهد :آسنان قد .
 گلچان معانیت احةد ( .)4034شهرآشوب در شعر فارسی .تهران :امارکبار. مافروخی اصفهانیت مفضلبن سعد ( .)4031محاسن اصفهان .ترجةة حسانبن میةد آوم.اصفهان :اننشا ات فرهنگی -تفرییی اهر ا م.
 -میو

ت میةدجعفر (بیتا) .سبکشناسی شعر خراسانی .تهران :فر وسی و جامی.
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. کةال: اصفهان. بهاهنةا مهدم ن یان. ديوان اشعار.)4010( سعد سلةان

 مسع-

. امارکبار: تهران.دایرۀالمعارف فارسی

.)4070-4001(  مصاحبت غال حسان کنا خانة: تهران. مذكراالصحاب.)4094(  ملایام سةرقندمت میةدبن میةد اریف.مولس ا ام اسالمی
. مرکا ایرةالةعا ف با گ: تهران. فهرستوارة كتابهاي فارسی.)4032(  مناومت احةد. کنا مهناش: تهران. واژهنامة هنر شاعري.)4071(  مارصا قیت ماةنت.00-23 صص.00 ش. نامة فرهنگستان.»  «اهرآا.)4031(  نصرتی سااهةاگیت علی.  آکا ماه فنال: تااکند. تصیاح س یةه غنا ا. مالالسالنفايس.) 4914(  ن اییت امارعلیاار کنا خانة: تهران. تصیاح علیاصغر حکةت. مالالسالنفايس.)4010(  تتتتتتتتتتتتتت.من چهرم
 ایشااتک: کلکنه. بهاهنةا میةد هدایت حسان. مآثر رحیمی.) 4904(  نهاوندمت مالعبداهلل.س ساینی بنگال
. مقدمه و تصیاح عا ف ن ااهی.»یکنا

 «جهانآا.) 2441(  یکناخ اابیت احةدیا خان.11-29 صص.1 ش. بناا اله

- Afshār, I. (2441). "Fehrest-e Asnāf va Tabaqāt dar Shahrāshub-e Seifi-e
Samarqandi". Culture of Iran. 04. Pp. 121-104. [in Persian]

- Ahmadi-e Dārāni, A. (2444). "No’-e Adabi-e Kārnāmeh". Literary
Criticism Quarterly. 0(41). Pp. 7-04. [in Persian]
- Anis Lakanhouie, M. (2440). Tazkere-ye Anis-al-Ahbā. Corrected by
Morvārid Rofougarān. Tehran: Safir-e Ardehāl. [in Persian]
- Anousheh, H. (2442). Farhangnāme-ye Adabi-ye Fārsi. Tehran: Vezārat-e
Farhang va Ershād-e Eslāmi. [in Persian]
- Anvari, A. (4990). Divān-e Anvari. Compiled by Mohammadtaqi Modarres
Razavi. Tehran: Elmi Farhangi. [in Persian]
- Anvari, H. (2440). Farhang-e Sokhan. Tehran: Sokhan. [in Persian]
- Badr-e Lāhiji, A. (n.d). Divān. Tehran: Manuscript in Central Library of
Tehran University. N. 0400. [in Persian]
- Bahār, L. (2444). Bahār-e Ajam. Corrected by Kāzem Dezfouliān. Tehran:
Talāyeh. [in Persian]
- Browne, E. (0991). History of Persian Literature (From Safavid to the
present). Translated by Bahrām Meqdādi. Tehran: Morvārid. [in Persian]
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- Dābāyef, M. (2442). "Shahrāshub-e Seifi-e Bokhārāie va Vizhegihāy-e
Ān". Nāme-ye Pārsi. 14/ 14. Pp. 79-94. [in Persian]
- Dāneshpazhuh, T. (4919). The List of Microfilms in the Central Library of

Tehran University. Tehran: University of Tehran Press. V. 4. P. 413. [in
Persian]
- _______________ (4974). "Ta'rif-e Isfahan az Mowlānā I’jāz-e Harāti".
Culture of Iran. 43. Pp. 470-490. [in Persian]
Divānbeigi-e Shirāzi (4917). Hadiqat-al-Sho’arā. Corrected by
Abdulhossein Navāei. Tehran: Zarrin. [in Persian]
- Fā'ez Hindustāni (n.d). Kolliāt-e Ash’ār. Manuscript of Badelian Library.
N. 4477. [in Persian]
-

- Fakhrozamāni Qazvini, A. (0911). Tazkereh Meikhāneh. Corrected by
Ahmad Golchin Ma’āni. Tehran: Eqbāl Publication. [in Persian]
- Fāzeli, F. & L. Jahād (2449). "Shesh Shahrāshub-e Bāzyāfteh az Qarn-e
Dahom". Nāmey-e Pārsi. 03/ 09. Pp. 440-421. [in Persian]

- Ferdowsi, A. (2447). Shāhnāmeh. Corrected by Jalāl-e Khāleqi-e Motlaq.
Tehran: Center of Great Islamic Encyclopedia. [in Persian]
- Fotuhi-e Rudma'jani, M. (2441). Naqd-e Adabi va Sabk-e Hindi. Tehrna:
Sokhan. [in Persian]
- Golchin-e Ma’āni, A. (2444). Shahrāshub dar She’r-e Fārsi. Tehran:
Amirkabir. [in Persian]
- Hāji Khalifeh, M. (n.d). Kashf-ol-Zonun ‘an Asāmi-al-Kotob-e va-alFonun. Corrected and Annotated by Mohammad Sharaf-ol-din
Yāltaqayā. Beirut: Dāre Ihyā al-Torās al-Arabi. [in Arabic]
- Kātebi, A. (0991). "Baligh, Ismāeil" in Encyclopedia of Islamic World.
Tehran: Foundation of Islamic Encyclopedia. [in Persian]
- Ibn-e Yamin Faryumadi, F. (4911). Divān-e Ash’ār. Corrected by
Hossein'ali Bāstāni-e Rād. Tehran: Ketābkhāne-ye Sanāei. [in Persian]
- Kalim-e Hamedāni, A. (4994). Divāne Ash’ār. Introduction and Correction
by Mohammad Qahremān. Mashhad: Āstān-e Qods. [in Persian]
- Kāmi-e Qazvini, A. (4741). Nafāyes-al-Maāser. Manuscript in Aligar
Library. N. 121. [in Persian]
- Kāshāni, M. (2441). Kholāsat-ol Ash’ār va Zobdat-ol-Afkār: Kāshān
Section.
Corrected
by
Abdullali
Adib
Boroumand
and
Mohammadhossein Nasiri Kahnamoui. Tehran: Mirās-e Maktoub. [in
Persian]
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- ___________ (2447). Kholāsat-ol-Ash’ār va Zobdat-ol-Afkār: Isfahan
Section.
Corrected
by
Abdullali
Adib
Boroumand
and
Mohammadhossein Nasiri Kahnamoui. Tehran: Mirās-e Maktoub. [in
Persian]
- ___________ (2440). Kholāsat-ol-Ash’ār va Zobdat-ol-Afkār: Sāveh and
Qom Section. Corrected by Ali Ashraf Sādeqi. Tehran: Mirās-e Maktoub.
[in Persian]
- Kāshefi-e Sabzevāri, H. (4974). FotovvatNāme-ye Soltāni. Corrected by
Mohammadja'far Mahjoub. Tehran: Bonyād-e Farhang. [in Persian]
- Khawāfi, F. (2447). Mojmal-e Fasihi. Introduction and Correction by
Mohsen Nāji Nasrābādi. Tehran: Asātir. [in Persian]
- Khāndmir, Gh. (2444). Tārikh-e Habib-al-Siyar fi Akhbār-e Afrād-alBashar. Introduction by Jalāleddin Homāee and Compiled by
Mohammad DabirSiāqi. Tehran: Ketābforoushi-e Khayyām. [in Persian]
- Māfrukhi-e Isfahāni, M. (2441). Mahāsen-e Isfahān. Translated by Hossein
Ibn-e Mohammad Āvi. Isfahān: Enteshārāt-e Farhangi-Honari-e
Shahrdāri. [in Persian]
- Mahjoub, M. (n.d). Sabkshenāsi-e She’r-e Khorāsāni. Tehran: Ferdowsi
and Jāmi. [in Persian]
- Malihāye Samarqandi, M. (1100). Mazkar al-Ashāb. Tehran: Library of
Majles Shorāye Eslāmi. [in Persian]
- Mosāheb, Gh. (4911-4991). Dāyerat-ol-Ma’āref-e Fārsi. Tehran:
AmirKabir. [in Persian]
- Mirsādeqi, M. (4997). VāzheNāme-ye Honar-e Shā’eri. Tehran: Ketāb-e
Mahnāz. [in Persian]
- Monzavi, A. (2440). Fehrestvāre-ye Ketābhā-ye Fārsi. Tehran: Center of
Great Islamic Encyclopedia. [in Persian]
- Nahāvandi, M. (4904). Maāser-e Rahimi. Compiled by Mohammad
Hedāyat Hossein. Calcutta: Asiatic Society Bengal. [in Persian]
- Navāei, A. (4914). Majāles-al-Nafāyes. Tashkent: Academia Fenlar. [in
Persian]
- _________ (0911). Majāles al-Nafāyes. Corrected by Aliasghar Hekmat.
Tehran: Ketābkhaneh Manouchehri. [in Persian]
- Nosrati Siahmazgi, A. (2447). "Shahrāshub". Nāmey-e Farhangestān. 00.
Pp. 23-00. [in Persian]
- Owhadi-e Beliāni, O. (2444). 'Arafāt-al-‘āsheqin va 'Arasāt-al-‘ārefin.
Corrected by Zabihollāh Sāhebkāri and Āmeneh Fakhr Ahmad. Tehran:
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Mirās-e Maktoub and Library of Majles-e Showrāy-e Eslāmi. [in
Persian]
- Pourbahāyjāmi (4141). Divān. Manuscript in British Museum. N. OR-9240.
[in Persian]
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