
 
 
 
 
 

 ترين شعر فارسى بعد از اسالمقديمى

 عالمه محمد قزوينى   

 

 هذا  شذارابر اهل فضل پوشيده نيست كه در كتب ادبيه فارسى و تذككره

دهند مى مروز  نسبت (يا ابوالاباس)ترين شار فارسى را اغلب به عباس قديمى

مذممون  دحا  در مذدر شهر مرو قصذيده (1)هجر  193كه به زعم ايشان در سنه 

 :گفته بوده كه مطلاش اينست

 ا  رسانيده به دولت فرق خود تا فرقدين

 گسترانيده به جود و فضل در عالم يدين
 

ها مسطور است و تذا آنجذا كذه راقذم سذطور الى آخراالبيات كه در تككره

ست در دارد اولين كسى كه اين فقره را ذكر نموده نورالدين محمد عوفى ا اطالع

 .(2)االلباببلبا تككره

 تر از آنست كهعالوه بر آنكه آثار وضع و تجدد بر وجنات اين اشاار اليح

 كس را كه بهره از ذوق سليم ادبى باشد در آن شكى عارض تواند شد. قرينههيچ

 خارجى بر اينكه آن متجدد است آنست كه ايرانيان در قديم اگر هم خود شذار 

                                                 

 . 45-34، صص 1بيست مقاله، قزوينى، ج. 
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عرب  بوده است و فقط باد از وضع عروضاند بالشك تابع عروض عرب نداشته

از  كذم ايرانيذانبن احمد فراهيد  و انتشار اين علم در ايذران كذمبه توسط خليل

 رو  عروض عرب بنا  گفتن شار فارسى گكاردند و چنانكه در كتذب عذروض

مفصالً مسطور است پس از آنكه ابتدا تقريباً عذين اوزان عذرب را تقليذد كردنذد 

امتحان ديدند كه اوزان عرب كما هى عليه مطبذوع طبذاع ايرانيذان  بادها به چون

بنا  تصرفات در آن گكاردند، مثالً باضى از بحور عرب را از قبيل طويذل  نيست

مقبذو  طبذاع مذوزون ايرانيذان  (3)وجه و با هيچ زحافو غيره كه به هيچ و مديد

 زبانان به واسطهع فارسىبكلّى كنار گكاشتند و از مابقى بحور مناسب طبا افتادنمى

 زحافات مخصوصه اوزان مخصوصه مشتق نمودنذد كذه در عذين اينكذه اصذالً از

 بحور عرب است ولى با اين زحافات وزن مخصوص ايرانيان گرديد چه عرب در

 اغلب آنها اصالً شار نگفته است، مثالً بحر هذزج و رمذل را كذه در عذرب اصذالً

 آنكه در مسدس آن زحافاتى داخل كردند مسدس است در فارسى مثمن كردند يا

 چنانكه در مسدس سذالم)كه از آن استكراه بر طبع و استثقا  بر سمع بيرون آمد 

تذرين اند ولذى مزاحفذات آن دو بحذر ماذروفهزج و رمل در فارسى شار نگفته

فارسى است از قبيل خسرو و شذيرين و ليلذى و مجنذون نىذامى و مثنذو   اوزان

 .مولو 

 ين مقدمه گوييم كه قصيده منسوبه به عباس مروز  از بحذر رمذلپس از ا

 است و به تقريب مككور البد بايد مدتى مديد باذد از (و محكوف)مثمن مقصور 

 بن احمد اوالً اصل عروض عذرب و باذدها رمذل مذثمن درانتشار عروض خليل

 ووفذات نمذوده  175بن احمذد در سذنه ايران به عرصه ظهور آمده باشد، وخليل

 سا  باد از وفات خليل قواعد 18يانى فقط  193نهايت استبااد دارد كه در سنه 



 205 ترين شعر فارسي بعد از اسالمقديمي

 ا  در اكناف ايران شايع شده باشد و تقليذد ايرانيذان از اوزانعروض او به درجه

 عرب و تصرفات ايشان در آن و مشتق نمودن اوزان مخصوصه به ايرانيان از آنهذا

 مذدتى كمذا بذيش طويذل الزر دارد بذههمه اين امور كه عادة يك سير طبياذى و 

 سرعتى پيش رفته باشد كه در خراسان دور از مراكز علور عرب يك شاعر ايرانى

 يك قصيده بلند بااليى در بحر رمذل مذثمن مقصذور بذر وزن فذاعالتن فذاعالتن

 .فاعالتن فاعالت بسازد

ه وانگهى چنانكه گفتم اولين كسى كه اين قصيده را ذكر نموده تا آنجذا كذ

 تذملي  617االلبذاب در حذدود االلباب و لبابمااطالع داريم عوفى است در لباب

 سا  باد از عصر مممون، و از مقتدمين و مااصذرين 400شده است يانى بيش از 

سذمرقند   السحر و نىامى عروضىعوفى مثل رشيدالدين وطواط صاحب حدايق

سذرا   كسذى را صاحب چهارمقاله و شمس قذيس صذاحب ماذايى اشذاارالاجم

از  نداريم كه متارض ذكر اين فقره شده باشد و اين باد عهد و سكوت سذايرين

 ذكر اين حكايت عجيب كه قطااً اگر راست بود دواعى بر نقل آن توفر داشذت از

 كاهد و نيز وفور كلمات عربذى در ايذن قصذيده بذااعتماد به قو  عوفى بكلى مى

 سا  قبل از فردوسى هنذوز زبذان عربذى ها يانى دويستوجود آنكه در آن وقت

قدر تاراج بر زبان فارسى نكرده بوده و عناصر عربى در عبارات فارسذى البذد اين

 غايت اندك بوده است خود قرينه ديگر  است كه اين قصيده مصنوعه جديذدبه

 است و مدتى طويل باد از عصر مممون ساخته شده اسذت، و عجيذب اسذت كذه

 ف اروپا از قبيل ممسوف عليه ايته آلمانى در كتاب اسذاسباضى مستشرقين مارو

 و ممسوف عليه پذاو  هذورن آلمذانى در همذان (4) 218 ، ص2اللغة ايرانى ج فقه

 انذد وهر دو اين فقره عباس مروز  را ذكذر كذرده (5) 1 ص 2قسمت  1كتاب ج
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 اند سهل اسذت كذه پذاو  هذورن آنكدار متارض ردّ و تضاي  آن نگرديدههيچ

« بذدون اينكذه الزر باشذد»گويد باضى ايذن حكايذت را نمايد و مىراتقويت مى

 اند و فاضل مااصر ادوارد براون انگليسى در تذاري  ادبيذات ايذرانمجاو  دانسته

با آن ذوق سليم كه ماهود از اوسذت در اصذل داشذتن   452 و 340، 13 ص 1ج

و همچنذذين  (6)نمايذذدافسذذانه خنذذك شذذك نمذذوده آن را تمذذري  مذذىايذذن

 .در شرح ديوان منوچهر  به نقل ادوارد برون ازو (7)كازيميرسكىبيبرستن

 ترين شار فارسى را به ابوحف  حكيم بذن احذوصو باضى ديگر قديمى

 :دهند كه اين بيت را گفته بودهسغد  سمرقند  نسبت مى

 آهو  كوهى در دشت چگونه دودا

 (8)يار ندارد بى يار چگونه رودا

 

 الراز  در كتذابالدين محمدبن قيسغد  به تصريح شمسو ابوحف  س

 صذدنقالً از فارابى در حذدود سذنه سي (171ص )الماجم فى ماايير اشاارالاجم 

 توانذد ايذنزيسته است و اگر اين تاري  صحيح باشذد چگونذه مذىمى (9)هجر 

 در همذان (329متذوفى سذنه )ترين شار فارسى باشد چذه خذود رودكذى قديمى

 غيسذىاند و قطااً حنىله بادزيسته و قبل از رودكى شارا  بسيار بودهمى هاوقت

 طالاذهكه به تصريح نىامى عروضى در چهارمقاله احمدبن عبداللَّه خجستانى از م

 ديوان او از خربندگى به سلطنت خراسان رسيد قبل از ابوحفص بوده اسذت چذه

 كشذته شذد، و 268سذنه  خجستانى مككور باد از مدتى حكمرانى در خراسان در

 اند پس ايذن سذخن بكلذىاغلب شارا  طاهريه و صفاريه قبل از ابوحفص بوده

 .ناماقو  و واهى است
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 ها مسطور است كذه ازو باضى اقوا  ديگر نيز در اين خصوص در تككره

 راساسى قابل ذكر نيست هر كه خواهد بدان مواضع رجوع نمايد. در هذغايت بى

 عترين شار فارسى باد از اسالر در چه تاري  شذروقديمىصورت اين مسئله كه 

 ديمقذشده تاكنون جواب شافى مقناى نيافته است، و ما اتفاقاً در كتذب مصذنفين 

 و طبذر  (270متذوفى سذنه )قتيبذه و ابن (255متوفى سنه )عرب از قبيل جاحظ 

 ىمتذوف)و ابوالفرج اصفهانى صاحب اغانى  (310متوفى سنه )صاحب تاري  كبير 

 هجذر  60ايم كه يكى در حذدود سذنه دو فقره شار فارسى پيدا كرده (356سنه 

-64) يانى مقارن سا  شهادت حضرت امار حسين در خالفذت يزيذدبن مااويذه

و  بن عبذدالملك گفتذه شذده اسذت،در خالفت هشار 108و ديگر  در سنه  (60

زاسذالر اه شار فارسى باد ترين نمونالاجاله شايد بتوان اين دو فقره را قديمعلى

محسوب نمذود هذر چنذد در اولذى آنهذا چنانكذه خذواهيم گفذت اگرچذه خذود 

 شارفارسى است ولى شاعر عرب است و دومى آنها شار ادبى به مانى مصذطلح

 اسذت، ايذن اسذت بذا (10)«تصذني »نيست بلكه شار عاميانه و به اصطالح حاليه 

 .ايمعرب التقاط كرده كما  اختصار خالصه آنچه ما از كتب مصنفين

 و (210طبذع ليذدن ص )الشذارا  قتيبه در كتاب طبقاتابن ذاما فقره اولى 

 تر ابوالفرجو از همه مفصل (192-193، ص 2سلسله )طبر  در تاري  كبير خود 

 بذن اند وقتى كه عبذادذكر كرده (به باد 56ص  17ج)اصفهانى در كتاب االغانى 

سيستان  زياد ماروف در خالفت يزيدبن مااويه به حكومت بنزياد برادر عبيداللَّه

سيسذتان رود،  منصوب گرديد يزيدبن مفر  شاعر نيز خواست در مصاحبت او به

ندارر كه تو  در وقت مشايات ابن زياد اورا تنها نزد خود طلبيده گفت من خوش

عر  و شذاهمراه عباد به سيستان رو  گفت از چه رو  ايهااالمير گفت تو مرد 
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بسا باشذد  رود و به حرب و خراج مشغو  خواهد شد وبرادر من به حكومت مى

و  مذا كه به تو چنانكه دلخواه تست نپردازد و ترسذم تذو او را ماذكور نذدار  و

 خانواده ما را جامه ننگ و فضيحت پوشانى، ابن مفر  گفت حاشا من نچنانم كذه

 ادرت در حق من بسيار است و مذنها  بركند و نيكويىامير درباره من گمان مى

كه تاهذد نمذايى كذه اگذر از زياد گفت نه مگر آنرا هرگز فراموش نكنم، ابن آنها

برادر من درباره تو اندكى كوتاهى به عمل آيذد تذو بذر او شذتاب نيذاور   جانب

زياد گفت پس به وپيش ازوقت به من بنويسى، ابن مفر  گفت آر  چنان كنم ابن

بينذى زياد پيشگونه كه ابنن مفر  در مصاحبت عباد برفت و همانبرو، ابفيروز 

مفذر  كرده بودباد از ورود به سيستان عباد به جنگ و خراج مشغو  شده به ابذن

اندك ملو  گرديد و در قفا  عبذاد شذروع بذه بذدگويى نپرداخت.ابن مفر  اندك

ابن زيذاد ننوشذت، نمود و او راهجو گفتن آغاز نهاد و چنانكه متاهد شده بود به 

گويند عباد راريشى سخت انبوه بذوده اسذت ماننذد جذوالى روز  ابذن مفذر  در 

داد ابذن رفت باد در ريش عباد افتاد و آن را به هر سو حركذت مذىركاب عبادمى

رفذت گفذت: االليذت اللحذى كانذت مفر  خنديد وبه مرد  كه در پهلو  او مذى

ش ريشذها علذ  بودنذد تذا آنهذا را بذه المسلمينا. يانى كا خيو  حشيشا فنالفها

خورانيديم، آن مرد برا  خود شيرينى آن را بذه عبذاد نقذل مىها  مسلماناناسب

خشمناك شد ولى به رو  ابذن مفذر  نيذاورد روز  ديگذر عبذاد كرد عباد سخت

لت لحيتذه. دوانى نمود واسب عباد پيش افتاد ابناسب مفر  گفت: سبق عباد وصذّ

هذا و هجوهذا  تاد و ريش او عقب ماند، باالخره عباد از دشذنارافيانى عباد پيش

درباره او و پدر او و خانواده او همه جا ميگفذت متذمثر شذده بذا و  ابن مفر  كه

گكارد و كسان را برانگيخت تا ازو ادعا  طلب نمودند و چون از رفتار بنا  كج
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و را كه سخت دلبسذتگى بود او را به زندان افكند غالر و كنيزك ا ادا  وار عاجز

غرمذا داد سذپس اسذب و سذالح و ه اجبذار  بفروخذت و بذ بيعه داشت ب نهاابد

كذه بذه داشذت تذا آنو او را همچنان در حذبس مذىالبيت او را نيز بفروختاثاث

مفر  از حبس رهايى يافته به بصره باالخره ابن تفصيلى كه در اغانى مسطور است

شهر  به شهر  همى گريخذت هجذو آ  زيذاد و  گريخت و از آنجا به شار و از

او سمية واستلحاق مااويه او را با ابوسفيان و  نسب زياد و بدكار  مادر طان در

نمود و اين اشاار به غايت مشهور و در منتشر مى ها را در آفاقامثا  اين فضيحت

از زياد باذد خواهد به مىان آن رجوع نمايد، ابن اغلب كتب مسطور است هر كه

دست آورد و در بصره به زندان افكنذد و بذه يزيذد كاوش بسيار آخراالمر او را به

طلبيد يزيذد بذه او نوشذت كذه هرگونذه عقذوبتى  نوشت و در كشتن او رخصت

خواهى او را بنما ولى زنهار او رامكش چه او را اقوار و عشاير بسيارند و همه در 

به كشتن تذو راضذى نخواهنذد شذد  ايشان جز اند و اگر تو او را بكشىلشكر من

مفر  را نبيك شيرين با رسيد فرمان داد تا ابن چون جواب نامه به عبيداللَّه بن زياد

ا  و خوكى و سگى بذا او طبيات روان شد و گربه شبرر آميخته بنوشانيدند او را

ها  بصره گردانيدند و كودكذان در حا  در كوچهدر يك بند بستند و او را با اين

او نيذز بذه فارسذى  (11)گفتنذد ايذن چيسذتمذىزدند به فارسذىا  او فرياد مىقف

 :گفتمى

 (12)آبست نبيك است

 (13)عصارات زبيبست

 (14)سمية روسبيك است

 

و سمية نار مادر زياد است كه در جاهليّت از فذواحش بذوده بذاالخره ابذن 
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رد بفرمود تا زياد ترسيد كه بميمفر  ازشدت اجابت طبيات سست شده بيفتاد ابن

شست و شو نمودند سپس او را باز به سيستان نزد برادرش عبذاد فرسذتاد و  او را

داشت تا آنكه سران قبايذل ها  سخت همىرا همچنان در زندان و شكنجهاو و 

در شار به جوش آمدند و پيش يزيد رفتند و رهايى او را با التماس و تهديذد يمن

بپكيرفت و كس فرستاد بذه سيسذتان تذا او را ازودرخواستند يزيد شفاعت ايشان 

اززندان بيرون كشيد و از قلمرو عباد و برادرش بيرون برده در موصذل منذز  داد 

 وتفصيل اين وقايع به غايت دراز و سخت دلكش است هر كه خواهذد بذه كتذب

 .مككوره رجوع نمايد

 ه وشود اين واقاه در خالفت يزيدبن مااويه واقذع شذدو چنانكه ديده مى

  هجر  بوده اسذت بنذابر ايذن ايذن ابيذات عجالذة 64تا  60خالفت يزيد از سا  

 رست از شار فارسى باد از اسالر و اگرچذه بدبختانذه شذاعا ترين نمونهقديمى

توان مىخود ايرانى نيست و عرب است ولى چون خود شار به زبان فارسى است

در  فر  به واسذطه طذو  اقامذتماز نژاد و مليت شاعر قطع نىر نمود و گويا ابن

بصره و خراسان و نشذو و نمذا در بذالد ايذران زبذان فارسذى را خذوب آموختذه 

 .استبوده

هجر  گويد كذه  108طبر  در تاري  كبير خود درحوادث  ذ اما فقره دور

 اين سا  ابومنكر اسدبن عبداللَّه القسر  بختالن لشكر كشيد و با خاقان تذرك در

 او را شكست داد و مفتضح ساخت اسذدبن عبداللَّذه بذا حذا جنگ كرد و خاقان 

 پريشان از ختالن به بل  گريخت اهل خراسان درباره و  ابيات ذيذل را گفتنذد و

 باز طبر  ثانياً اين واقاه 119ها همى خواندند. در حوادث سا  كودكان در كوچه

 بارت او تا آنجذا كذهكند عين عتر ذكر مىبا وقايع متمخره از آن را با تفصيل تمار
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 :محل شاهد ماست قطع نىر از تفصيل جزئيات جنگ از اين قرار است

 :(2-1491صفحه  2طبر  طبع ليدن، سلسله )
بذن علىنعثم دخلت سنة ثمان و ممئة... و فيها غزا اسدبن عبداللَّه الختل فككر »

بيذنهم يكذن القواديان و قطع النهر ولممحمد ان خاقان اتى اسداً وقد انصرف الى

فتغنى وهقتا  فى تلك الغزاة و ذكر عن ابى عبيدة انه قا  بل هزموا اسداً و فضح

 (15)الصبيان:عليه

 «.آمك  (19) برو تباه (18) آمك  (17) ختالن (16)از»
 

 الختلمفلوال من 108و قا  باضهم رجع اسد فى سنة » ذ (1494ايضاً ص )

 :فقا  اهل خراسان

 «.بيد  فراز آمك  (23)آمك  (22)برو تباه (21)ختالن آمك  (20)از»
 

 ثم دخلت سنة تسع عشذرة و ممئذة... قذا  و ساراسذد» ذ (1602ايضاً ص )

 وايمناوالغد و ذلك يور الفطر فكا دالثقل و صبحوا اسداً منبالناس حتى نز  مال

الشتا  ثم انصرفو و مضى اسد الى بل  فاسكر فى مرجها حتى اتى ةالصالنهم من

 :سيةقيل له بالفار ةالدورو دخل المدينة فقى هكه الغزاتفرق الناس فى ثم

 (25)ختالن آمديه (24)از

 (27)آمديه (26)برو تباه

 (29)باز آمديه (28)آبار

 (31)آمديه (30)خشك نزار

 

مصطلح و اين ابيات اگرچه آنها را شايد از قبيل شار ادبى به مانى متاارفى

 «تصذني » اً از قبيل اشاار ميانه است كذه اكنذوننتوان محصوب نمود بلكه ظاهر
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شذار در  گويند ولى در هر صورت نمونه بسيار دلكش غريبى است ازين جذنس

تذوان مى هزار و دويست سا  پيش ازين در خراسان. و وزن اين اشاار را اگرچه

مفاعلن  بر وزن مستفالن مفتالن و (مطو  مخبون)از باضى مزاحفات بحر رجز 

توافذق  مفتالن مفاعلن استخراج نمود ولى قريب به يقين است كه ايذن مفتالن و

فرانسذه را  وزن از قبيل تصادف و اتفاق است چنانكه باضى از اشاار انگليسى يا

واضذح اسذت  شود به طور تصادف بر يكى از بحور عرب حمل نمودهم مثالً مى

چنانكذه سذابق  هجر  عروض عرب در ايران 108كه در آن تاري  يانى در سنه 

خذود در سذنه بن احمذد واضذع عذروضگفتيم هنوز متداو  نشده بوده چه خليل

عذروض عذرب  طذرزه متولد شده است وانگهى قافيه نداشتن اين اشاار بذ 1000

اصذو  اشذاار  آنها اصالً نىر  بذه طذرز و خود قرينه واضحى است كه گوينده

نه قافيه و اگذر  ي  استبنابر مصطلح فارسيان رد «آمديه»عرب نداشته است چه 

قافيذه چهذار  آيد كذهرا قافيه بگيريم الزر مى «آمديه»بنابر اصطالح عروض عرب 

ايطذا   مرتبه مكرر شده باشد و آن محا  است چه تكذرار قافيذه را كذه در عذرب

شذده  شمارند وقتى است كه دو مرتبذه مكذررگويند و از عيوب فاحش قوافى مى

بكلذى  ر مرتبه پشت سر هم ديگر از عيوب نيست بلكهباشد ولى تكرار قافيه چها

 .محا  است

 1337الثانى ربيع 9برلين    

 

م ادب اسذتاد مسذلّ اللَّه صفا،ار دكتر ذبيحتقديم به دوست ارجمند گرانمايه

 .فارسى و خادر راستين فرهنگ ايران
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