شعر و شاعرى رودكى

()1

بديعالزمان فروزانفر

حضار محترم ،براى بنده نهايت افتخار است كه رر ايهم مس ها ىها
باشكوه يك از بزرگتريم شعراى زبان فارس سخم بگويم نكته اى چنهد به
ىرض برسانم.
موضوى ك ررباره آن سخم خهوايمم فتهت «شهعر شهعرى ر ركه »
است ،رر اى بحث بايد كار خور را بر اساس اشعارى ك از استار ر رك رر چند
مأخذ قديم نقل شده مسموىاً ب پانصد پنساه بمت با غ م شور قرار رارهام،
آنها ىبارتند از فرينگ غات فرس از اسدىطوس  ،تاريخ سمستان ،تاريخ بمهق ،
ترجمانا بالغ  ،حدائقا سحر ،تحفةا م وك ،باباال باب ،ا معسم.
ايم اشعار ك رر مآخذ مذكور م بمنمم از انواع مخت ف شعر (مدح ،غهز،،
صف ،حكمت غمر آن) است ترتمب تاريخ آنها نه رر آن مآخهذ نه رر
جاى ريگر ب چشم نم خورر،

بنده از ر ى قرائم شوايد تاريخ  ،قسمت

از آنها را ب حسب تقديم تأخر زمان مرتب ساخت ام .فمان م كنم قديمتهريم
آنها ب حسب تاريخ ،مرثمت است ك استار رر مرگ ابوا حسم محمهدبم محمهد
مرارى از شعراى ذ ا سانمم مذكور رر يتيمةا دير (طبع رمشق ،ج ،4صه
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 )12-13ب نظم آ رره آن مرثم رر باباال باب (طبع مدن ،ج ،2ص  8مهذكور
است
مرر مرارى ن يمانا ك مرر
مرگ چنان خواج ن كاريست خرر
جان فرام ب پدر باز رار
كا بد تمره ب مارر سپرر
زيرا بنا ب فتت
نمز جمهان

فتت

نقل ثعا ب ابوا حسم مرارى ابوجعتر صع وك را مرثمهت
زير ،قت ك ابوا حسم مرارى مشرف ب موت بور ،كتن از

برايش فرستار ا ايم قطع را رر تشكر از ىنايت جمهان سر ر
كسان بنو جمهان حما ممتاً
فأحممت آثارا هم آخر ا زمم
فأ  ،بر منهم كان خلعة
آخر بر منهم صار

كتم

اكنون فويمم ك ابوجعتر صع وك از رجا ،امرا ىهد صتارى بهوره رر
رستگان ىمهر بم ا مهث ( )287-265حشهمت راشهت

يموسهت كه به نقهل

فرريزرى رر زيماالخبار (چاپ بر مم ص  )28احمدبم سهل را شهتاىت كهرر
ىمربم ا مث احمد را بد بخشمد پا از فرفتارى ىمر ب سامانمان پموست
مناصب ارجمند يافت ،چنان ك احمدبم اسماىمل ا را امارت رى رار ،سا296 ،
(زيماالخبار ،ص  ،)22اممر نصربم احمد ى را با ىهدهاى از امهرا مشههور به
جنگ م

بم نعمان فرستار (ابماالثمر ،حوارث  )309از ايم سا ،ب بعد نهام ا
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رر حوارث ر زفار سامانمان ب يمچ ر ى ريده نم شور ظايراً رر يممم سا ،يا
كم بعد از آن فات يافت  .ب ير حا ،مس م م شور ك ابوا حسهم مهرارى تها
ايم سا ،رر قمد حمات بوره است .مقصور از جمهان (ب ر مل انصراف مط هق به
فرر اىرف اشهر) ب احتما ،ير چ قوىتر ،ابوىبدا َّ محمدبم احمهدبم نصهر
جمهان است ،ك

زير احمدبم اسماىمل ،يتيمةا دير ،ج ،4ص )3پسهر

نصربم احمد بور (زيماالخبار ،ص  )25كار امارت بر نصر راست آ رر ا تا
سا 309 ،شغل زارت راشت .چون م ه بهم نعمهان به نه

ابهماالثمهر رر

ربمعاال  ،سا 309 ،ب قتل رسمده (ابماالثمر ،حوارث  ،)309پا ابهمفضهالن رر
ماه ربمع اال  ،آن سا ،ب نمشابور ارر شده چندى بعد از آن به بخهارا رفته
ابوىبدا َّ جمهان ر ا مالقات كرره است از ايم تاريخ به بعهد نهام جمههان رر
حوارث ر زفار نصربم احمد ريده نم شور ،نام ابوا تضهل محمهدبم ىبدا َّه
ب عم

زير ريگر ى مذكور است ك ب فتت سمعان ابوسهل محمدبم سه ممان

صع وك (متوف  )369ب سا 317 ،رر مس ا ا مناظره كرره بنابر ايم جمهان
رر ايم تاريخ زير نبوره ب احتما ،قوى حمات يم نداشت

از ايهمر ممكهم

است ايم نتمس ب رست آيد ك ابوا حسم مرارى يم رر فاصه سها هاى 309
 317رخت از جهان بربست است.
بعد از ايم قطع م توان فتت ك ر رك ايم قصمده را
بوى جوى مو مان آيد يم
يار يار مهربان آيد يم
ب نظم آ رره است .چنانك م رانمم مطابق ر ايت نظام ىر ض  ،قته
اممرنصر ب يرات

مدت چهار سا ،رر آن شهر رحل اقامت افكند امرا مايهل
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ب مراجعت بخارا بورند كا از ايم معن با اممرنصر سخم نتوانست فتت ،به
ناچار استار ر رك را ب چارهفهرى برانگمختنهد ا صهبحگاي كه اممرسهماع
م كرره باره م خورر ،ررآمد ايم قصهمده را برخوانهد اممرنصهر بهر اسهب
نوبت نشست ىازم بخارا شد.
رر سا 1308 ،بنده رر انسمم ارب ايران ك ب تعهد سرپرسهت مرحهوم
محمدياشم ممرزا افسر تشكمل م شد ،خطاب اى راجع ب زندفان

آثار ر ركه

ايرار كررم رر آن قت صحت ايم اقع را رر محل شك شبهت م شناختم،
چ اممرنصر رر مسافرتياي ك به خراسهان نمهوره ،بنها به نقهل معهمما هديم
استزارى رر ر ضاتا سنات تنها يك ر ز رر يرات اقامت كرره است .اما اكنهون
م خوايم اشتباه سابق خور را تصحمح كنم ،زيرا راي با نسب صحمح براى رفهع
ايم شبه ب رست آ ررهام تصور م كنم با اندك اغماض مسامح م توانمم
بگويمم ك ايم اشعار رر فاص سها هاى  320 317كه نصهربم احمهد سهپاه
ما راءا نهر خراسان به سهبب خهر ج ابوزكريها يحمه

ابوصها ح منصهور

ابواسحاق ابرايمم برارران نصر بهر ى مرتبهاً رر بهالر خراسهان مها راءا نهر رر
تاخت تاز تعقمب مخا تان بورند ،سر ره شده است.
زيرا ب طورى ك مالحظ م شور ايم مدت نزريك ب چهار سها ،اسهت
امكان رارر ك ب سبب مسافرتياى متوا

سهپاه سهامان

رجها ،حكومهت

رربار كوفت شد ب ريدار شهر خاندان خور اشتماق ب يم رسانمده ،اممهر را
ك شايد براى نظم امور خراسان پا از رفع غائ باز يم ب خما ،اقامت خراسان
بوره ب

سم اشعار ر،انگمز استار ما ب فكهر قصهور باغههاى بخهارا جهوى

مو مان آسايش ك با طبع از براى ا رر آنسا بهتر ممسر م شده ،انداخت باشند.
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چنانك از اشعار ر رك صريحاً مع وم م شور ،ى ب خراسان ستر كرره
ذكر سرخا رر بمت ذيل
پوپك ريدم ب حوا

سرخا

بانگك بر برره ب ابر اندرا
يار استار از ريه ك رر راه نمشابور ريده است
رر راه نمشابور ري ريدم با خوب
انگشب ا را ن ىدر بور ن مره
ايم ك شمخ ىطار رر راستان رختر كعب از مسافرت ر رك ب ب خ يهار
م كند( ،ا ه نام  ،طبع استانبو )330-352 ،،شايد سخم ما م تواند باشد.
نافتت نماند ك شمخ ىطار رر ايم راستان از جنگ حارث برارر رختر كعب
با سپاي ك بر ب خ تاختم آ رره بورنهد ،سهخم مه رانهد پها از آن مالقهات
ر رك را با رختر كعب بمان م كند .شايد بتوان فرض كهرر كه مقصهور از ايهم
يسوم مدافع  ،جنگ محمدبم مظتر ساالر خراسان با منصوربم قهراتكمم باشهد
ك ينگام خر ج برارران اممرنصر رر ب خ اتتاق افتهاره به شكسهت منصهوربم
قراتكمم پايان يافت ك ناچار حارث رر جز يك از ايهم ر سهپاه ( به قرينه
مسافرت ا پا از ايم اقع ب بخارا) ب يمراي محمدبم ا مظتر حرب كرره
از فتت ىطار م توان نتمس فرفت ك مسهافرت ر ركه به ب هخ سهاير نقها
خراسان نمز رر فاص سا هاى  320 317صورت فرفت است .اما ايم ك ر رك
ايم قصمده را رر يرات ساخت مس م نمست.
ررباره انتساب ايم قصمده ب معزى ك جام رر بهارسهتان مه فويهد يهم
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شك نداريم ك سخن ناررست است .زيرا س طان سنسر بر بخارا رست نداشت
پايتخت ا شهر مر بوره از ايم اشعار اضحاً مع وم م شور ك رربهاره كسه
فتت شده ك مقرّ
ىالق

بخارا بوره است .ايم نمز ر شم است ك سامانمان ب بخارا

افر راشت اند از يسو آن شهر رنج م بررهاند ،چنانك ثعها ب رر ضهمم

حا ،ابوا طمب طايرى ايم مسأ را يهارآ رى مه كنهد (يتيمةةا هدير ،ج،4
ص .)7ر ر نمست ك قطع ذيل
اندى ك اممر ما باز آمد پمر ز
مرگ از پا ريدنش ر ا باشد شايد
م فتت يم حاسد كو باز نمايد
باز آمد تا ير شتك ژاژ نخايد
ك رر غت فرس نقل شده يم رر بازفشت اممرنصر از ايم ستر به بخهارا
سر ره شده باشد .زيرا رر ايم ينگام ا ضاع خراسان ما راءا نهر يرچ آشتت تر
بور آشتتگ چند سا ،كشمد جاى آن راشت ك يا هفويهان بدسهگاالن رر
آرز ى نمامدن اممر ب سر برند توقع ز ا ،ر ت ا راشهت باشهند .بنهابر ايهم
حدس (افر پذيرفت شور) قطع مذكور رر سا 320 ،پا از بازفشت اممرنصهر
از نمشابور ب بخارا ب نظم آمده است .ر رك ب احتما ،قوىتر قصمده
مارر م را بكرر بايد قربان
بچ ا را فرفت كرر ب زندان
را بعد از ايم قطع

ممان سا هاى  322-324ب نظم آ رره است .ر مهل

آن ر ايت است ك مؤ ف تاريخ سمستان (طبع تهران ،ص

 )315-317رر سبب
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انشاى ايم قصمده نقل م كند ك خالص ا

ايم است

«اممر ابوجعتر احمدبم محمد م ك سمستان ( )352-311رسهو

سهوى ماكهان

فرستار ب ممان زره ،رسو ،نزر ماكان شهد ماكهان ا را بنواخهت .آخهر شهب
شراب خورر فرمان رار تا ريش ى بستررند .فررا ب يشمارى پشممان خورر
رسو ،را خ عتيا رار ما ها ىذريا خواست .رسو ،ب سمسهتان بهاز آمهد
جاسوس اممر باجعتر را آفاه كرره بور .اممر يزار سهوار بسهاخت نگتهت كه
يم كسا ر م پانصد جمازه پانصد مهرر پمهاره بهر نشهاند بمابهان كرمهان
برفرفت .مررمان فتتند مگر سوى كتسان خوايد شد .يمچكا را خبر نبهور تها
شبمخون كهرر به رى ماكهان بگرفهت به سمسهتان آ رر خزينه

مها ،ا

برفرفت يزار اسب تازى پانصد شتر آ رر از يهزار يهزار ررم بگرفهت
پا بنواخت باز ب مست بر خويش را متغمر فررانمد بترمهور تها ريشهش
بستررند باز ىذريا خواست نمكو يمه راشهت تها ريشهش برآمهد آنفهاه
خ عت رار باز فررانمد.
ايم خبر ب مس ا اممر خراسان بگتتند يك ر ز شراب م خورر فتهت مها را
يم نعمت يست ،اما بايست ك اممر باجعتر را بديدم  ،اكنون ك نمست بهارى
يار ا فمريم .يار ى فرفت بخورر يم بزرفان خراسهان نهو

كررنهد

ر رك ايم شعر اندر ايم معن ب فتت بور بترستار».

اكنون فويمم ك ماكان رر سا 310 ،ا

استرآبار شهد تها سها 316 ،رر

حد ر مازندران اقامت راشت رر ايم سا ،بور ك محمدبم ى
رى حسم راى

صع وك ا ه

ماكان را بدانسا خواست ،رى را به آن ر تسه مم نمهور .رر

يممم سا ،پا از جنگ ك با استاربم شمر ي كرر ب طبرستان رفت ،بهاز به
رى از آنسا باز ب طبرستان رفت اقامت فزيهد رر يمهمم سها ،به رىهوت
استار تا بمهق رفت رر حرب ك ممان ا

شمگمر ب

قوع پموست ،طبرسهتان
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جرجان را از رست رار ب نمشابور رفت مطمع نصربم احمد شد رر سها،
 317اليت نمشابور يافت رر حد ر  320باز ب جرجان رفت.
رر سا 322 ،ماكان از طرف نصربم احمد ب امارت كرمان برفزيده شهد
باز رر سا 323 ،ب امر نصربم احمد از راه كوير تا رامغان پهمش رفهت پها از
شكست ك از بانسمم ري م بد رسمد ،ب نمشابور بازفشت ا اخر يمان سها،
امارت نمشابور بد رارند.
ماكان پا از مرگ بانسمم ري م ( )324جرجان را ب تصرف فرفت بهر
سامانمان خر ج كرر بر نمشابور حم برر.

از ترس سپاه خراسان بازفشهت

(رمضان سن  )324از ايم تاريخ رر جرجان طبرستان مقمم بور تا قت ك رر
سا 329 ،ب قتل رسمد (رر جنگ ك ممان شمگمر ابوى

چغان رر رى اقع

فرريد).
ب فمان ايم اقع (فرفتارى ماكان ب رست ابهاجعتر) رر فاصه -316
 311اتتاق نمتتاره ،چ ب ن

تاريخ سمستان رر ايم مدت پارشاي اممر ابوجعتر

ينوز استقرار نمافت بور ،با طبع نم توانست از مم كت خور به خهارج تهاختم
برر .تصور آنك اممر ابوجعتر بر رى تاخت

ماكان را با خور ب سمسهتان بهرره

باشد يم امرى ب حسب ىارت محا ست .زيرا بررن شگرى چنهان كه صهاحب
تاريخ سمستان م فويد از راه كوير مركزى تا رى امرى بسهمار سهخت رشهوار
بوره ىدم اطالع امهراى اطهراف ماكهان از چنهمم تهاختن به نظهر نهامعقو،
م نمايد .نمز ر ر اممر ابوجعتر ب رى ك اما بالر مركز شهرياى غرب ايران
بوره بررن اممرى مانند ماكان ب سمستان ب آنك مررم رى مقا مت كنند ،امهرى
است ىسمب ك م بايست ب سهبب غرابهت بهر سهر زبانهها بمتتهد مورخهان
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اصحاب اخبار نقل ضبط كنند ،رر صورت ك يمچيك از مورخان بديم حارثه
شگتت ب يمچ ر ى اشاره ننمورهاند .بنابر ايم ب احتا ،ير چ قوىتر بايد اقع
مذكور رر فاص سا هاى  322-324ك ماكان امارت كرمان راشت

شايد ينگهام

مسافرت ا از كرمان ب رامغان (از راه كهوير) ر ى راره رر اثنهاى ىبهور از راه
بمابان حد ر سمستان اممر ابوجعتر بر ى شبمخون زره با خور برره است.
مؤيد ارىاى ما آن است ك مؤ ف تاريخ سمستان ايهم مط هب را بعهد از
حوارث سا 321 ،نقل م كند ك رر آن ينگام ماكان رر رى نبوره ،شايد اصهل
ىبارت تاريخ سمستان چنمم بوره اسهت «تها شهبمخون كهرر بهر ى ماكهان را
بگرفت» ،ب جاى «تا شبمخون كرر ب رى ماكان را بگرفت» .از مقدمه ىبهارت
نمز پمداست ك اممر ابوجعتر راه بمابان كرمان رر پمش فرفت

ممتنع بهوره اسهت

ك سر از رى بر ن آ رر مگر آنك راه را بگرراند كه رر تهاريخ سمسهتان چنهمم
مط ب مذكور نمست .از ايم مقدمات مس م م فررر ك استار ر رك قصمده يهار
كرره را ممان سا هاى  322-324سر ره است.
پا از ايم قصمده ب حسب ترتمب تاريخ قطعه اى كه اسهتار رر مهرگ
ابوا حسم شهمدبم حسمم ب خ فتت قرار رارر
كار ان شهمد رفت از پمش
ان ما رفت فمر م انديش
از شمار ر چشم يك تم كم
ز شمار خرر يزاران بمش
چون شهمد مطابق نقل شايد صارق ب سا 325 ،ررفذشت  ،پها تهاريخ
انشاى ايم مرثمت نمز مع وم است.
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ظايراً نزريك بديم تاريخ رر فاص ياى  323-326ر ركه ك م ه
رمن را ب نظم رر آ رره است ،ايم تاريخ مستنبط است از ر ايت ذيل كه به
شمخ بهاي رر كشكو )2(،نقل م كند.
«ابان بم ىبدا حممدبم الحق ا بصرى ا شاىر ا مطبوع ىمل محم بهم خا هدبم
برمك كتاب ك م
ى

رمن ف اربعة ىشر االف بمت ف ثالثة اشهر .فاىطاه رنانمر

ىدتها اىطاه ا تضل خمسة االف رينار».

يمچنمم ر رك رر سن  330اند ك م
رر ر ازره يزار بمت ب نظم رر آ رره ص

رمن را ب اسم اممرنصر سامان
افر يافهت( .كشهكو ،،طبهع تههران

 1321قمرى ،ص  )455چون محقق است ك ر رك رر سا 329 ،فات يافت ،
پا تاريخ فوق غ ط چاپ

صحمح آن  320اند است.

از طرف ريگر مطابق ن

فرر س رر شاينام  ،ر رك ك م

رمن را به

تشويق ابوا تضل ب عم منظم كرره ا رر سها 326 ،از زارت معهز  ،شهده
بنابرايم نظم ك م

رمن از سا ،مذكور مؤخر نتواند بور .چهون «انهد» ىهدرى

است مبهم ك از س تا ن يا از س تا ره را شامل م شور ،پا تهاريخ نظهم آن را
مقدم بر سا 323 ،نمز فرض نتوان كرر .از ايمر م توان فتت ك ك م

رمن

را استار ر رك ممان سا هاى  323-326ب رشت نظم كشمده است.
استار ر رك رر ا اخر ىمر ظايراً پا از تهاريخ كه ازيهم پهمش ذكهر
كرريم قصمده ذيل را فتت است
مرا بسور فر ريخت ير چ رندان بور
نبور رندان البل چراغ تابان بور
زيرا رر ايم قصمده اشاره م كند ب ىطاى اممرنصر ك چهل يزار ررم بوره
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پنج يزار ررم ك اممر ماكان بد بخشمده ما مه رانهمم كه اممهر ماكهان ممانه
سا هاى  317-324رر خدمت سامانمان بوره اسهتار ايهم قصهمده را رر ر زفهار
پمرى نوممدى سر ره ،پا ايم قصمده مس ماً پمش از سا 317 ،ب نظم نمامده
ب قوىتريم احتما ،پا از ىز ،ابوا تضل ب عم ك حام

ى بوره ،سر ره شده

است.
افر ر ايت ذيل را رر شعر ىنصرى
چهل يزار ررم ر رك ز مهتر خويش
بمافت است ب نظم ك م رر كشور
با ر كنمم ك آن نمز قرين اى خوايد بور بر ايم ك نظم ايم قصمده بعهد از
سا 326 ،صورت پذيرفت است.
از جم قصائد ر رك ك از ر ى حدس م توان تاريخ بهراى سهر رن
آن فرض كرر قصمده ذيل است
اى آنك غمگن

سزا ارى

اندر نهان سرشك يم بارى
ايم قصمده رر تعزيت تس مت فتت شده بعض ابمهات آن رال هت رارر
بر ايم ك مخاطب شخص از طبق م وك امراست ك رر نهان سرشك م بهارر
رر اظهار مصمبت خوررارى م كند تس د ب خرج م ريد شايسهت نمسهت
ك ب صبرى كند حشمت شكوه خور را بشكند ايم معن به صهراحت از
مط ع مقطع قصمده ب رست م آيد
اى آنك غمگن

سزا ارى
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اندر نهان سرشك يم بارى
اندر بالى سخت پديد آرند
فر بزرفوارى ساالرى
پارهاى ابمات م رساند ك شخ
مرگ ا آشتت شده ماه فرفت

ررفذشت مقام مهم راشت

جهان به

جهان رر حسب ظ مت رفت  .چنمم معنهاى رر

شعر ىارة اختصاص رارر ب سالطمم امراى بزرگ بر مبناى ايم حدس تصور
م ر ر ك ايم قصمده رر مرگ اسهماىملبهم احمهد ( ،)295يها قتهل احمهدبم
اسماىمل ( )301منظوم فرريده خطاب شاىر متوج است ب احمدبم اسهماىمل
يا نصربم احمد ،افر ب خاطر بما ريم ك نصربم احمد ينگام ك ب پارشهاي
رسمد يشت سا بور (زيماالخبار ،ص  )25نصايح حكممان استار را ك از حد
فهم طت

رر آن حد از سم بمر ن است رر نظر فمريم ،شهايد تهوانمم فتهت كه

چكام استار خطاب است ب احمدبم اسهماىمل رر تعزيهت به مهرگ پهدر ا
اسماىمل بم احمد است ك ا حق شايست بور رر حق ى بگويند
از بهر آن كسا نبرم نامش
ترسم ز سخت انده رشوارى
ابرى پديد ن

كسوف ن

بگرفت ماه فشت جهان تارى
بنابر ايم قصمده مذكور ب سا( 295 ،بنابر فرض راجهح) يها رر سها،
( 301بنابر فرض مرجوح) سر ره شده،
است بديم جهت آن را با قمد احتما

ايم استنبا مبتن بر حدس قماس
رر آخر يم اشهعار مهورر بحهث يهار
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م كنمم.
اكنون با اجازه حضار محترم ررباره جنب شاىرى استار سمرقند به بحهث
م پررازيم پمش از ايم ك بديم مبحث ارر شويم چند نكت را رر خور توجه
م رانمم
نخست آن ك استار ر رك بد ن يمچفون شك كور ماررزار بوره يرفز
جهان صور حس را ب چشم ظاير مشايده ننموره است .ايم مط هب امهر ز
براى بنده مس م است رر آن يمچفون شك ندارم.
اما رر خطاب اى ك سا 1308 ،ايرار كررم رر ايم باره شك راشتم ،ب كه از
ر ى قرائم شوايد چند ترجمح رارم كه ا رر آخهر ىمهر كهور شهده اسهت
ار اى ك اقام كررم ىبارت بور از
1ه تصريح شاىر ب ايم ك اشما را م بمند اسنار فعل «ريدن» به خهور
راشتم چشم رر اشعار ذيل
پوپك ريدم ب حوا

سرخا

بانگك بر برره ب ابر اندرا
چاررك ريدم رنگمم بر ا
رنگ بس فون بر آن چاررا
(فرينگ اسدى ،طبع تهران ،ص )270

رر راه نمشابور ري ريدم با خوب
انگشب ا را ن ىدر بور

ن مره
(يمان كتاب ،ص )431

يممش چشمش زى ز تكان خوشبو بور
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يممش فوشش زى مررم سخندان بور
ك رر تذكره يتت اق مم مسمعا تصحاء تمام ايم قصمده مذكور است.
2ه فتت حممدا ديم ابوىبدا َّ محموربم ىمر نسات نمشهابورى رر كتهاب
بساتمما تضالء رياحمما عقالء ك شرح تاريخ يممن است بنا ب نقهل منمنه رر
شرح خور بر تاريخ يممن

« قد سمل (اى ا ر رك ) ف آخر ىمره».

3ه جور تشبمهات حس از مترر مركب تمثمالت رقمق حس ك تنها
كس م تواند آنها را فتت باشد ك ب چشم خور اشماء را ببمند.
با تكم بديم راليل فتتم كه ر ركه مهدتيها چشهم راشهت
م ريده رر آخر ىمر كور شده ى ا تحقمق قت ك ك م

جههان را

رمن را به نظهم

م آ رره ،يعن ممان سا هاى  323-326قارر بر ريدن خواندن نبهوره به قرينه
فتت استار فرر س ررباره نظم ك م

رمن پا از ترجم كهررن آن به پارسه

ررى
فزارنده را پمش بنشاندند
يم نام بر ر رك خواندند
بپموست فويا پراكنده را
بستت ايم چنمم رر آكنده را
(شاينام  ،طبع بر خمم ،ج  ،8ص )2506

چ از ايم سخم مستتار م شور ك ترجمه ك م ه

رمنه را بهر ر ركه

خواندهاند ا خور نم توانست است آن كتاب را بخواند ايهم به يكه از ر
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صورت ممكم است فرض شور يا آن ك استار سمرقند سوار خواندن نداشت ك
فرض شور يا آن ك استار سهمرقند سهوار خوانهدن نداشهت كه فرضه اسهت
مضحك نزريك ب محا ،،يا آنك ب سهبب نداشهتم چشهم رر آن ينگهام از
نعمت خواندن مطا ع محر م بوره ك امرى است رر خهور قبهو ،مطهابق بها
قرائم شوايد ريگر.
امر ز م خوايم يك ريگر از اشتبايات خور را ك قطعاً ناشه بهوره
است از ق ت بحث اىتمار بر راليل با نسب ضعمف مرتتهع سهازم .از ايهم ر
ىرض م كنم ك چند ر ز پمش براى آنك از ر ى استقصاى كاملتر ايم خطاب
را ايرار نمايم ب فكر افتارم ك استار سمرقند اشعار ا را با شاىر ايرانه ريگهر
ك ا يم كور ماررزار بوره از شعراى تازىفوى ايران فهر بوره است مقايسه
كنم آن شاىر ابومعاذ بشاربم برر است (مقتو ،به سها )169 ،پها از مطا عه
ريوان ى اشعارى ك رر اغان (طبع بوالق ،ج ،3صه

 )19-73بهد نسهبت

راره شده جمعاً رر مواضع مخت ف ب ششصد بمت با غ م شور ،متوج شدم ك
مرتكب خطاي ىظمم فرريدهام آنچ را نبايد ر مل شمرر ب ىنوان ر مل آ ررهام
اينك رر توضمح اشتبايات خور م فويم ك به اتتهاق يمه مورخهان اربها
بشاربم برر كور ماررزار بوره يرفز چشم ب جهان نگشوره ،چناكه از اصهمع
(ىبدا م ك بم قريب متوف  )216نقهل مه كننهد كه « دبشهار اىمه فمهانظر
ا ا دنما قط( ».اغان طبع بهوالق ،ج ،3ص  )22ثعها ب رر ثمهارا ق وب (طبهع
مصر ،ص  )175رر ذيل «ى بشار» فويد «كان اىم اكم م يبصهر شهمقاقط.
بشار خور نمز بديم مط ب اشاره نموره فتت است
ىممت جنمنا ا ذكاء مما عم
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فسقت ىسمب ا ق ب ظم موئال
(مقدم ريوان بشار ،طبع مصر ،ص )10

از ايم جهت شبم است ب استار سمرقند ك ابوحمان توحمدى ا را اكم
خوانده است (ا هوامل ا شوامل ،طبع مصر ،ص  )80با ايم يم پها از تتبهع
اشعار

ك رر اغان نقل شده ر مس د ريوانش ك ب طبع رسمده مالحظ شد

ك ا نمز ارىاى رؤيت م كند حت ايم ك يرفز ب فكر خواننده نم رسد كه
فوينده ايم اشعار آ رنده ايم تشبمهات تمثمالت حس رقمق از آنفاه ك پاى
بر بسمط خاك نهاره چشم نداشت

نابمنا ب جهان آمده رفت است .مها بهراى

اثبات مط ب نمون اى از آنچ شاىر رر آن مدى رؤيت شده )ب معن ب چشهم
ريدن ن رانستم انديشمدن يا ب خواب ريدن( ذكر م كنمم
يا حسنها يوم تراءت نا
مسكوره ا طرف باغضاء
(ريوان بشار ،طبع مصر ،ج ،1ص )114

سقط ا نقاب فراقن
اذ راح قرطاه ق ب
(يمان كتاب ،ص )170

ايم ]موارر[ است ك شاىر رر آنها مدّى رؤيت نظر راشهتم چشهم
شده يمچفون تأ يل رر آنها راه ندارر .با ايم ك يم اربا متتقند ك ايهم شهاىر
ايران نژار تازىفوى كور ماررزار بوره است .سبب جهور ايهم فونه تعبمهرات
يمان ا آن است ك شاىر رر بمان مقاصد اظهار معان ناچار اسهت كه بهر فهق
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معمو ،تعبمر متدا  ،سخم بگويد ىهرف ىهارت را رىايهت كنهد

ر

چگون ممكم است ك شاىر يا نويسنده چمزى را صف كنهد تشهبم

تمثمهل

بما رر رر ضمم فتتار بگويد ك مم نديدهام يا نتوانم ريد .ب ك مقضاى بالغت
سخمآ رى آن است ك ب انهواع مخت هف بمهان از تأكمهد تهأخمر تقهديم
استتاره از مقدمات خطاي
تا شنوندفان ب فتتار

شعرى خويش را رر محل اىتمار ثقت قرار ريهد
ر ،ريند با ر رارند.

ىال ه بر آنك ىا م شاىر جز ىا م است ك ما رر آن زندف م كنهمم .ا
جهان رارر زنده

بريز از حا ت ذ ق ،ىا م كه رر آن يمه چمهز از حمهت

بهره رارر فويا شنواست تا بدانجا ك سنگ ك وخ نمز فو

چشم رارند

زباندان زبان آ رند.
فذشت از ايم صف «پوپك» ،رر شعر استار سهمرقند طهورى نمسهت كه
طريق استماع نمز چنهان صهت

احتماج ب ريدن راشت باشد ،ب ك از راه فو

صورتپذير است .زيرا رر بمت ا  ،از شنمدن آ از پوپك سخم رفت كه احتمهاج
ب فو

رارر شاىر كر ناشنوا نبوره رر بمت ر م از تعدر ا وان فتهت فهو

م كند،
پر

انواع رنگ كمتمت جور آنها را رر چارر رنگمم يا تم پوپك با،
تعممم

اينك شاىر ب

صف نم نمايد .شايد يممم ىدم رقت خور شايدى باشهد بهر
سم شنمدن از ريگران قطع

صف پوپهك را سهر ره زيهرا ايهم

مقدار از صف نمازمند ب ريدن نمست ايم نكت از مقايس فتت استار سهمرقند
رر صتت پوپك با اشعار منوچهرى ف ا مثل رر توصمف كبك به خهوب ر شهم
م فررر اينك نمون اى از شعر منوچهرى
كبك پوشمده ب تم پمريم خز كبور
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كرره با قمر مس سل ر بر پمرينا
***
رر رامم كوه كبك شبگمران
رر رفت بهم ب رق

با كدرى

بر پر بكشمد يشت ا ف يا ن
از ب ق م

يا ز ب حبرى

بر پر ا ت كشمد نتوانست
خممده كشمد ا ف ز ب صبرى
ك با اندك تأمل پ م بريم ك ايمفون

صف جز ب

سم ريهدن ممسهر

نم فررر .يمچنمم بمت «رر راه نمشابور  ...ا خ) چنان صت نمست ك ريهدن
موصوف ضر رت راشت باشد .بمت «يممش چشمش  ...ا هخ) نظمهر تعبمهرات
بشاربرر است رر ابمات ك نقل كرريم آن را نسخ بهد

نمهز يسهت (يممشه

رستش...ا خ) ك رر آن صورت از بحث ما خارج است.
آمديم ب ر مل ر م يعن

جور تشبمهات تمثمالت حس رر شعر ر رك

ك رر نقض آن باز ب اشعار بشار بم برر تشبمهات شگتتانگمهز تمثمهليهاى
رقمق ك رر شعر ا ك تمسك توان كرر .يممم معن رر اشعار ى مايه حمهرت
اربا بوره اصمع فتت است

د بشار اىم فمانظر ا ا دنما قط كهان يشهب

االشماء بعضها ببعض ف شعره فمأت بمااليقدر ا بصراء ان يأتوا بمث فقمل
انشد يوماقو
كان مثار ا نقع فوق رؤسنا

قد
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أسمافنا مل تها ى كواكب
ما قا ،احد احسم مم يذا ا تشبم  ،فمم أيم ك يذا م تر ا دنما قهط ال
شمقاً فمها .فقا ،ان ىدم ا نظر يقوى ذكاء ا ق ب قطع ىن ا شغل بما ينظر ا م مم
االشماء فمتوفر حس

يذكو قريحت » (اغان  ،طبع بوالق ،ج ،3ص )22

ثعا ب رر ثمارا ق وب نمز ب چمرهرست بشار رر فم تشبم اشهاره مه كنهد
(ثمارا ق وب ،طبع مصر ،ص  .)170يمچنمم رر آثار ابوا عالء معرى ك رر سهم
چهارسا گ ب سبب آب از نعمت بمناي محر م فرريده ،تشبمهات حمهرتآ ر
بسمار رقمق موجور است .ايم نوع تواناي رر فم تشبم

ابداع مضاممن ك بهر

پاي رؤيت حس قرار رارر ،يك از جهات تقديم برترى نبوغ استار ر ركه
بشار بم برر است ك ظايراً از راه مسموىات با استتاره از محتوظهات خهور
ايم فون معان نارر بديع تشبمهات شگتت نوآيمم رر شعر خور آ ررهاند.
ررباره ر مل سوم فتت نسات

«قد سمل ف آخر ىمره» م فهويمم كه

حممدا ديم نسات كتاب بساتمما تضال را ك ىبارت مشارا مها رر آن مندرج است
نخست ب سا 709 ،تأ مف كرره پا از ىرض آن بر ىالم شمرازى قطبا ديم
محمور ،متم تاريخ يممن را رر شرح فنسانمده با شرح ا تاظ تأ مف كتاب را ب
سا 721 ،يعن  392سا ،پا از فات ر رك ب اتمام رسانمده اسهت.

()3

بنهابر

ايم ر ايت ا ك مع وم نمست از ر ى چ مأخذى نقل شده برابرى نمه كنهد بها
فتت ابوزراى معمرى جرجان از معاصريم ى
افر ب ر ت با ر رك نم مانم
ىسب مكم سخم از ر رك ن كم رانم
افر ب كورى چشم ا بمافت فمت را
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ز بهر فمت مم كور بور نتوانم
سخم رقمق ك نزريك ب زمان ر رك بوره است
استار شهمد زنده بايست
آن شاىر تمره چشم ر شمبمم
اشاره استار طوس رر شاينام ك پمشتر مذكور افتار تصريح ابوحمهان
توحمدى (متوف  )401رر ا هوامل ا شوامل ك كتاب است مشتمل بهر سهؤاالت
ى از ابوى

مسكوي ك ايم ير ر قريب ا عهد ب استار سهمرقند رر نقهل

تحقمق مسائل رقمق محتا بورهاند بديمفون «قمهل ر ركه

كهان أكمهة

يوا ذى د اىم كمف ا ون ىندك؟ قا ،مثلا سمل» ( .هوامل ا شوامل ،طبهع
مصر ،ص )80
مع وم است ك راستان كورى ر رك اشتهار راشت
ابوى

فرن الزم بهور كه

مسكوي رر جواب ابوحمان ايم مط ب را تكهذيب كنهد رر معهرض رر

قرار ريد ن ايم ك نكت براى رقت ذيم ىممان بتراشد.
چون جهت ترجمح ر ايهت نسهات ر مهل ا  ،ر م اسهت كه از ر ى
قرائم ررست آنها را نقض جرح نموريم ،ريگر با جهور نصهوص يهار شهده
اشاره ناصر خسر
مأخذ

تصريح ىوف رر باباال باب ،مسا

براى قبو ،ر ايت كه

مع وم نمست  392سا ،بعد از مرگ ر رك قمد شده بهاق نمه مانهد.

شايد ايم ر ايت از مالحظ ر مل ا  ،ر م ىدم توج ب ضعف آنها ب
آمده

جور

ج جمع است ك ممان ايم ر نظر (كورى بمناي ر ركه ) از پهمش

خور ساخت اند.
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تصور م كنم با تقرير ايم مقدمات حاجت نداريم ك براى توجم ىبهارت
نسات بگويمم ك شايد ر رك اسماىم

مذيب بوره بديم جهت رر آخر ىمر

ا را كور كرره ب چشمش ممل كشمدهاند .چ بهر فرايمهدن اسهتار به مهذيب
از ر ايات يا قرين اى از اشعار خور

اسماىم مان ،ر م

ب رست نداريم تنها

چمزى ك ممكم است ايم انديش را ب ذيم بما رر ،بمته اسهت كه از معر فه
ب خ نقل كررهاند
از ر رك شنمدم س طان شاىران
كاندر جهان ب كا مگر جز ب فاطم
زيرا تصور م ر ر ك مقصور ر رك خ مت ى وى اسهت كه بهر مهذيب
اسماىم مان بوره ظايراً (فاطم ) كناي است از ىبمدا َّ مهدى (متوف  )322يها
پسر

ابوا قاسم محمد م قب ب ا قائم (متوف  )334ك يمىصر اسهتار سهمرقند

بورهاند از ائم مذيب اسماىم

ب شهمار مه ر ننهد خ تهاى ى هوى را كه

سرس س آن ىبمدا َّ مهدى است فاطم نمز م فتت اند .ما م رانمم ك طريقه
محمهدبم احمهد نسهت رر مها راءا نهر

اسماىم م ب

سم ابوىبدا َّ شعران

انتشار يافت

ىدهاى از رجا ،ر ت سامان از قبمل حسمم بم ى

مهر ر رى

ب ر ايت نصربم احمد بدان مذيب فر يده بورند .چ ىسب افر ر ركه نمهز
بديم ىقمدت فر يده اصو ،مذيب اسماىم

را پذيرفت باشد.

ضعف ايم انديش از اينسا مع وم م شور ك «فاطم » تظ است ىام
اطالق م فررر بر مهدى موىور ك ب ىقمهده شهمع اثناىشهري امهام ر ازريهم
فرزند امام حسم ىسگرى است (ىسلا َّ تعها
صوفم نوع ريگر معتقد بورهاند .ابمخ د ن فص

فرجه ) سهاير فهرق شهمع
ب ىنوان «ف امرا تهاطم

256

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 3 /

مايذيب ا م ا ناس ف شأن » رارر ك رر آن ىقايد مخت ف شمع

صوفم را نقل

كرره است( .مقدم ابم خ د ن ،طبع بوالق ،ص )260
رر آخر قرن سوم ا ايل قرن چهارم ك مقهارن غمبهت صهغرى اسهت،
توج ب امر مهدى امام زمان بسمار بوره ىدهاى خويش را مرتبط ب امام زمان
معرف م كررهاند .ابوزيد احمدبم سههل ر سهت ابوا قاسهم كعبه (متهوف
 )319شههمد ب خه (متهوف  )325به ط هب امههام به بغدارمسههافرت كههرره
چندفاي ب مذيب شمع متمايل بوره است (معسماالرباء ،طبهع مصهر ،ج 37ص
.)74
يمچنمم فرق زيدي رر امامهت فهاطم بهورن را شهر مه راننهد رر
تعريف امام م فويند كل فاطم ىا م زايد شساع سخ خهرج باالمامه  ،يكهون
اماماً اجب اطاىة سواء كان مم ا الر ا حسم ا مم ا الر ا حسمم( .م ل نحهل،
شهرستان  ،طبع مصر ،رر حاشم ا تصل ف ا م ل االيواء اا نحل ،ص )207
ب يممم مناسبت بشار بم برر رر مدح ابرايمم بم ىبدا َّ بهم ا حسهم م قهب به
«ا نتا ا زكم » ك از ائم زيدي محسوب است م فويد
مما تاطمممم ا دىاه ا

ا هدى

جهار ا مم يهديك مثل ابم فاطم
(اغان  ،طبع بوالق ،ج ،3ص )29

ب ر زفار استار سمرقند ،مذيب زيديه رر مازنهدران خراسهان ،ر اج
راشت

بسمارى از ى ما رجا ،پمر ى آن مذيب اختمار كرره بورند .بنهابرايم

از ر ى يممم مصراع «كاندر جهان ب كا مگر جز ب فاطم » ك مع وم نمست
رر چ موررى فتت شده ،بضرس قاطع حكم نم توان كرر ك ر رك ب مهذيب
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فر يده يا فرايش راشهت اسهت .ىهال ه بهر آنكه نكبهت قتهل ىهام

اسماىم

اسماىم مان رر آخر ىهد نصربم احمد (سماستنامه  ،طبهع تههران ،ص  ،)166يها
ا ايل س طنت نوح بم نصر ( )343-331اقع شده (ا تهرسهت ،طبهع مصهر ،ص
 )266رر آن ينگام ر رك
سبب آنك اسماىم

فات يافت بور

جور نداشت تها چشهم ا را به

بوره ممل بكشند.

ر م ه كثرت اشعار ك ب فتت ىوف «ب صد رفتر برآمده» ير چنهد مقهدار
اشعارى ك ممكم است رر رفتر بنويسند مسهو ،است افر ير رفترى را ب طور
متوسط ب قماس رفترياى مثنوى پنج يهزار بمهت فهرض كنهمم ،مسمهوع شهعر
ر رك با غ م شور ب پانصد يزار بمت .افر رفترياى شاينام را مطهابق نسهخ
چاپ بعض نسخ خط ك رر چهار رفتر مرتب ساخت اند ،معمار رفتر بگمهريم،
شعر استار از يك مم مون متسا ز م شور ،چ ير رفتهر شهاينام حها ى بهمش از
ر ازره يزار بمت است (تقريباً) ايهم ىهدر نزريهك اسهت به احصهاء رشهمدى
سمرقندى از شعراى قرن ششم ك شعر استار را (سمزره ره صد يزار) يعن يهك
مم مون سمصد يزار برشمرره است .بر فهرض ر م نمهز بهر فهرض ا  ،ايهم
مقدار از شعر ب زبان پارس

تازى يمچكا از شعرا نگتت است .راجع ب ممزان

شعر ر رك رر خطاب اى ك ب سا 1308 ،ايرار كررم رر بحث از تاريخ اربمات
ك يمان سا ،رر رانشسراى ىا
مباحث جز انتشارات «مؤسس

(آن قت رارا مع ممم ىا ) تقرير نمورم آن
ىظ خطاب » رر سا ،تحصم

 1316-1317ب

طبع رسمده شك كرره فتت ام ك نسبت ايم اندازه شعر ب اسهتار مبا غه آممهز
فتت ىوف

رشمدى نزريك ب محا ،است.

اما اكنون با حتظ اصل ىقمده خور مه فهويم كه رر رر ر ايهت ىهوف
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احصاء رشمدى يم راه اسراف مبا غ نبايد پممور .چ آنك رشمدى سهمرقندى
از موطم استار برخاست

رر يمان سرزممم م زيسهت

از شهعراى قهرن ششهم

است رر ايم قرن ينوز ريوان اشعار استار سمرقند پايما ،حوارث نشده ينوز
شهرت تدا  ،راشت است ،ب ر مل آنك سمعان ك يم رر ايم قرن مه زيسهت
ررباره ر رك چنمم م فويد «ا شاىر ا م مح ا قو ،ا سائر ريوان ف بالر ا عسهم»
با شهرت ريوان

()4

اطالع مررم از كم كمف اشعار ر رك سخت ر ر اسهت
ناسهنسمده بگويهد رر مقهام

ك شاىرى استار ماننهد رشهمدى سهخن ناپخته
استدال ،ب برترى شاىر ما راه فزاف محا ،فمرر.

ريگر آنك بشاربم برر مطابق نقل ابوا ترج رراغان (طبع بوالق ،ج  ،3ص
 )23ر ازره يزار قصمده پرراخت

افر ير قصمده را به طهور متوسهط سه بمهت

بگمريم ،شعر ا م رسد ب سمصد شصت يزار بمت ايم مقدار نزريك اسهت
ب فرض ا  ،ما رر باب فتت ىوف

با مالحظ آنچ فتتمم رر رر ر ايت ىوف

سخم رشمدى سمرقندى ىمل ب احتما ا  ،است.
سوم ه آنك شاىر ما رر آغاز ر اج شموع شعر فتهتم به زبهان پارسه
پديد آمده

قت شعرسراي آغاز كرره است ك ينوز زبان آمهارف تمهام بهراى

اسا مب فونافون سخم ا زان ىر ض نداشت

كسان كه پهمش از ى شهعر

پارس سر رهاند جز بمت چند ب يارفار نگذاشت اند.
چهارم ه زبررست رر انهواع شهعر از قصهمده قطعه

غهز ،مثنهوى

رباى (ك شما قما ا را مخترع ايم شكل نهوع شهمرره اسهت( ،ا معسهم،
انتشارات رانشگاه تهران ،ص  )105فنهون سهخم از مهدح يسها

صهف

نسمب تشبمب حكمت تحقمق ايم ك رر ير يك از ايهم انهواع اقسهام
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نمون ياى بسمار رال يز فصمح از ى ب رست راريم ك رر حد اىالى فصاحت
بالغت قرار رارر.
حضار محترم! مالحظ فرمايمد كس ك از مارر نابمنا متو د شهور جههان
را رر زير پرره ظ مت يو،انگمز تمرف سههمناك بمابهد جهز از راه فهو
فتتار ريگران شكل رنگ يمأت ريگر صتات اشما را ارارك نكنهد ،آن فهاه
رر رقت صف تشهبم

تمثمهل ماننهد ريهده ران بسهمار يوشهمند نكته سهنج

ز رياب ،منظره بسازر رقمقتريم صفيا را رر شهعر بمها رر توقهد ذيهم
باريكانديش ا ب جاي برسد ك بگويد
آن ىقمقمم مم ك ير ك بديد
از ىقمق فداخت نشناخت
ير ر يك فويرند مك ب طبع
ايم بمتسرر آن رفر بگداخت
نابسوره ر رست رنگمم كرر
ناچشمده ب تارك اندر تاخت
آيا جز نوابغ ر زفار شمرره نم شور؟
ىال ه بر ايم رر شعر ا معان ف ست از قبمل
جان فرام ب پدر باز رار
كا بد تمره ب مارر سپرر
ك اشاره است ب ىقمده حكما رر تأثمر آباى ى هوى بازفشهت جهان به
ىا م غمب افالك تأثر حا ت انتعا چهار ىنصر امهات سهت

رجهوع
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اجزاى بدن پا از انحال ،تركمب بدانيا ،مضاممم افكار مذيب مانند
ايم جهان پاك خواب كررار است
آن شناسد ك ر ش بمدار است
ك مناسب است با مضمون حديث ا دنما كح م ا نهائم (احاريهث مثنهوى،
انتشارات رانشگاه تهران ،ص  )81مثل
ب ر ز نمك كسان فتت غم مخور زنهار
بسا كسا ك ب ر ز تو آرز مند است
ك مناسبت رارر با حديث انظر ا ا

مم يو ر نكم ال تنظر ا ا

مم يو

فوقك (احماء ى وما ديم ،طبع مصر ،ج  ،2ص .)159
قطع ذيل
زندفان چ كوت

چ رراز

ن ب آخر بمرر بايد باز
ك نمون كام

است از ىظ مذيب

نصحمت ب اس وب رجا ،ريهم،

رال ت رارر بر اطالع ى از ىقايد حكما افكار مذيب
ر ر

اس وب معمو ،رر ايم

 .كمست ك بتواند جزا ت ايساز حسم استدال ،قهدرت اقنهاع

قوت منطق را رر فتت ا انكار كند
رفت آن ك رفت آمد آنك آمد
بور آنچ بور خمره چ غم رارى
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يموار كرر خواي فمت را
فمت است ك پذيرر يموارى
خور نظم ك م

رمن ك استار فرر س آن را م ستايد ،با تنوع مطا ب

آن فواي ر شم بر چمرهزبان

سخمآراي ر رك تواند بور.

فذشت از ايم ك ا چنهد مثنهوى ريگهر بها زنيهاى مخت هف سهر ره
پمداست ك طبع ر ان سحرآفريم ا رر ايم نوع از شعر يم سخت ب نمر بوره
است.
با مالحظ ايم مقدمات قطعاً حضار محترم ب استاران فذشت حق م ريند
ك ر رك را ب ىنوان «استار سمرقند» يا «استار» يار كررهاند نمز به مها حهق
خوايند رار افر ا را »پدر شعر فارس « بناممم.
فروردين 1338

يادداشتها:
 .1مقا ياى بديعا زمان فر زانتر ،ص

( 384-357با ت خم

).

 .2ايم سند را مرحوم ىباس اقبا ،بديم ضعمف يارآ رى كرر (ر انش شار بار).
 .3كشفا ظنون ،طبع آستان  ،ج ،2ص .660
 .4اشارات سوزن سمرقندى ب احوا ،راستانهاى ر رك بر ايم مط ب شايد ريگر است.

