
 
 
 
 

 نثريك نفر استاد
 *در قرن هشتم هجري

 
 محمد عرفان

 

قرن پنجم هجري دورة جالل و عظمت نظم فارسي بودد  نرور فارسوي  گرا

 نيز يك دورة بالطف و شكدهي را گذرانيد  است.

 وي بعد از آنكه از زير بار حكدموت اجنيوي دودد را نجواد داد  و  نايرا

زمينو  دورة مجود و ابهوت نظوم م هوارچاش مشغدل كار شد. قرن سدّم و قريحه

فارسي را فوراهم سوادت. سوال ي  و بزرگوان نيوز از  شوديا  واحيان قريحوه 

د مضايقت ندرزيدند  ا قرن پنجم نظم فارسي به منتهاي كموال و او  دودد رسوي

كتري  ولي  يع و استعداد ايراني  نها به رشت  نظم قناعت نكرد و همي  كه كودچ

 رد.ل آمد آثار نرري مهمّي نيز به عر   ظهدر آو شديقي از رف بزرگان به عم

اگر رودكي بذر نظم را افشاند ابدعلي محمد بلعمي متورجم  واريط  يوري 

نيز نهال نرر را كاشت كه پس از او ابدالمعالي  احب كليله و دمنه بهرامشواهي و 

احمد ب  حامد كرماني  احب عقدالعلي و حميدالودي  بليوي مفلوف مقامواد 

نامه و نظامي عروضي هركودام بوه الملك نديسندة سياستجه نظامحميدي و ددا
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ندبت ددد او را آبياري كردند  ا در قرن هفتم و هشتم نهالي كوه محمود بلعموي 

القلود  و هة كاشته بدد برومند گرديد و كتابهاي بزرگ نيز مانند گلستان و نوز

اي  دو قرن را  اريط جهانگشا و ادال  دداجه نصير ندشته شد كه هرگا  نررياد 

 دانيم قرن هفتم  ا نيم  قرن هشتم را زموان او  و  رقوي به ديدة  أمل بنگريم مي

 نرر فارسي بدانيم.

 دداستم يك ،چدن مقصدد نگارند  باال اله  كر  اريط زبان فارسي نيست

و بوا اينكوه از  زيسوتهنفر نررنديس زبردستي را كه در نيمو  اول قورن هشوتم مي

د  دجه او  اكندن مدر زبان فارسي است متأسفانه جنيه نررنديسينررنديسان بزرگ 

 د  را مناسب بل الزم شمردم.فواقع نگرديد  است نام بيرم  كر مقدم  

 نها در ميوان اي به نام عييد زاكان ظهدر نمدد كوه نوهدر قرن هشتم نديسنه

ز وي اي اسامي استادان نرر نام او برد  نشد  بلكه در هرجا و در هر  وذكر   كور

انود و گود معرّفوي كرد سورايان هزلرفته است او را فقط هجاگد يا سرآمد سي 

ه بدبيتانه چند سال قيل كه يك نفر مستشر  فرانسدي دداسته است عييود را بو

ار ريوف قورعهمد نان دديش بشناساند باز جني  هجايي عييد را مدرد اهميّت و  

 داد  است.

بسيار زبردست بدد  ولي بيان مطلب  حيح است كه عييد در هجد و هزل 

و انتيا  الفاظ مانند ساير نديسندگان بزرگ و اسا يد نظم اسلدبي ميصدص بوه 

الشعاع سويك شويري  نررنديسوي او سرايي وي  حتددد دارد كه بايد جني  هزل

حدّي از پيراي   كلّف عواري اسوت كوه از شدد زيرا گفتار عييد بقدري روان و به

دداهد ددد را بوه م نررنديسان قيل از ددد بر ري دارد. وقتي مياي  حيث بر  ما

زنجير سجع و  نعت الفاظ كه حتي گلسوتان سوعدي نيوز نتدانسوته اسوت از آن 
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بند نداند بالغت گفتار و فصاحت الفاظ را نيز از كف نداد  است. رهايي يابد پاي

استهزاء نمايد گديد كي  را دداهد ادال  ابناء زمان را مذمّت كند و ممسّوقتي مي

هركس ددد را به سيا شهر  داد هرگز آسايش نيافت. از هر  رف اربا   موع »

 راشوند و آن اي آنچه دارد از او ميآمد و بهانهبدو متدجّه گردند هريك به ددش

شدد  ا در اندك مد ي جمع مودرو  القلب به  رّهاد ايشان غرّ  ميمسكي  سليم

و نامراد و محتا  گردد و آنك ددد را به سيرد  و مكتسب در معرض  لف آورد

بيل مستظهر گردانيد و از قصد قا دان و ابرام سائالن در پنا  بيول گرييوت از 

 «.درد سر مردم دال ي يافت و عمر در دصب و نعمت گذرانيد

كورد  بايدمال در برابر جان است و چدن در  لب آن عمر عزيز در  مي»

ايش ددردن يا آسو از عقل دور باشد كه مرالً آن را در وجه پدشيدن و ندشيدن و

 «بدن فاني يا از براي آنكه ديگري او را ستاند در معرض  لف آورد.

اي  مام آثار نرري عييد انتقاد و نكدهش رفتار ابناء زمان ددد است و رساله

 كر نمودد  سو س رفتوار  كه در ادال  ندشته ادالقي را كه شايسته مردمي است

كنود. مردمان عصر ددد را كه ميالف آن ادال  است با  عنه و اسوتهزا بيوان مي

افسدس كه بزرگان مملكت در زمان او مقام معندي وي را به چيوزي نيريدنود و 

از نرر ددد را با هزل و هجا آلدد  سازد. دانشومندان  يمتساو مجيدر شد شعر و ق

دانستند كه او پهلودان ميودان سوي  اسوت و دند ميو رجال اد  كه در عييد بد

سرايي را از اي  جهت به  درد ددد گذارد  كه مردمان زمان وي جز نقا  هزل

نهند و عييد با اي  زبان كساني را كوه مصودر امدرنود و رفتوار هزل را قدري نمي

كند. سامان ساوجي كه سرحلق  شعراء زموان بودد چودن در زشت دارند  نييه مي
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ر دجله عييد را نشنادت و با او مصاف داد همي  كه عييد لب به سي  گشدد كنا

 سامان در برابر وي س ر اندادت.

 كور نمودد  اموروز « دلگشوا»غالب لطايف و حكايا ي كه عييد در رسوال  

  دانند كه گديندة آن لطايف كيست. ازجمله يكي ايزبانزد مردم است و غالياً نمي

و سويك انشواء  داز ايراد آن مقصدد سالست و عيوارحكايت است كه در اينجا 

 عييد است:

ه چوه ككند. پرسيد قزوينئي پيش  ييب رفت و گفت مدي ريشم درد مي»

مانود و نوه آدم مي ديط. گفت برو بمير كه نه دردد به در اي؟ گفت نان وددرد 

 «.ددراكت

  رليمنتيياد نظم و نرر عييد در  هران و اسالميدل و يك سال قيول در بو

م ارش شرح حال عييد دقت الزگچاپ شد  ولي متأسفانه در  صحيح آنها و در ن

« كوانيمنتيب لطائف مدالنا عييود زا»به عمل نيامد  است. چاپ برلي  كه به اسم 

اي كه به آن ندشته شد  وفاد عييد را در مقدمه مت  كتا است گذشته از اغالط 

اند در ودر ي كوه عييود دودد در به سال هفتصد و بيست و دو هجري قيد كرد 

در اي   اريط كه سال هجرد به هفتصود و چهول »گديد « االشرافادال »كتا  

دم اسوت در قلوم ساالشراف مدرسيد عجالتاً آن وقت را اي  ميتصر كه به ادال 

فتصد روزگاري كه  اريط هجرد به ه»و در « آورد و آن را بر هفت با  قرار داد

 به مطالع  او افتاد .« ايالحكماء افال دن نسيهسلطان و پنجا  رسيد از  اريط

آميز بوراي كسوي كوه ايّوام عييد آگا  بدد  است كه شيدة هجا و الفاظ هزل

پس در قزوي  به منصب قضا شيا  را در شيراز به  حصيل علدم پردادته و از آن

ر گيوران اوضواع عصور وي را داشتغال يافته پسنديد  نيست و شايد بعضي درد 
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دداهد و در يكي نظر نگرفته بر او  ع  زنند از اي  جهت با بياني لطيف عذر مي

 شدد اماهرچند كه حدّ اي  ميتصر به هزل منتهي مي»گديد: از رسائل ددد مي

 آن كسي كه ز شهر آشنايي است

 «است  كجايي  ما متاع   كه داند 

او  ست و قيل ازدال   مقال اي  است كه عييد يكي از اسا يد نرر فارسي ا

كس نرور را بوه آن روانوي و  وفا و لطافوت نندشوته و چودن از رفوي  و  هيچ

و انديسندگي و قريح  شعري را دارا بدد  و از رف ديگور بوازار هوزل در زموان 

 روا  داشته گفتار ددد را با هزل آمييته است.

 

 

 

 

 


