متنشناسي ادب فارسي (علمي -پژوهشي)
دانشكدة ادبيات و علوم انساني  -دانشگاه اصفهان
دورة جديد ،شماره( ،1پياپي  )52بهار  ،1931ص 39 -111

دیوان ظهیر فاریابی در سفینة تبریز
حسین جاللپور



چکیده
سفینة تبریز یکی از با ارزشترین مجموعه های خطّی موجود در زبان فارسی است .در این مجموعهنحمون

م902م

کتابم مرسالةمجتنععم رمتاریخ،منمعم،ملغت،مو یث،مفقح،مکالم،متصعّفم ...م منیزم ینعا مهنا معن بمیانیار ما معناهبا م
ناجیم میی ناممگب آ ر م مکتایتمع هماست.مهوچنی ماییاتمپباکن ةمفبا انیما معاهبا م منعیانن گا مجتتفندم رملنال م
یگبمآثارمای مجموعهحمآج هماست.میکیما م یعا ها معن بماین مجموعهنح،مجبینع مینحملدیبالن ّی مفاریناییما معناهبا م
تأثیبگذارمقب معشممهمب ماست.م یعا مجعجع م رمای مجموعهح،مافز نیهاییمنانتتمینحم ینعا میناپیمجصنستاماسنتا م
اجیبوا میز گب م رمانعاعمع بمجانن مقصی ه،مقط ح،مریاهیم منیزماییاتیم رملال مع بهام ار .مای مجقالنحم رمپنیمجقایفنةم
سفینحمتتبیزم م یعا میاپیملدیبم منیزمج بفیمای مگعنةماع ارماست.
رمای مپژ هشمین ی مقصی ه،مقط حم مریاهیمتا هما ملدیبمفاریاییمج بفیمجیعع م میبمر

مآ هنامیسنثمجنیمعنع .م

ج ا ما مسفینةمتتبیزمین ی مریاهیمهمم رمنزهحالومالسمآج هماستمکحم رم یعا میاپیماثب ما مآ هامیحمیشممنویلعر .م م
رملال مقصای م م یگبمنوعنحها مع ب مهممییت هاییم رمسفینحمجعجع ماستمکحم رم یعا منیات.مهونةماین مجنعار مم
رمپژ هشمواضبمآج هان .میکیما متبکیب ین ها م یعا ملدیبم رم یعا مجوا ال ی مهت الب اقماصفدانیمنیزمآجن هماسنت.م
ای متبکیبین م رمسفینح متتبیزمیحنامملدیبمآج هم م رمپژ هشمواضبمیبرسیمع هماست .م
واژههای کلیدی م
لدیبال ّی مفاریایی،متصسیامجت ،مسفینةمتتبیز،منزهحالومالس .م
م
مقدمه
رمیا یاییمع بمعاهبانیمکحم ستتب مر گارمع بهام م یعا هایشا مرامیبمیا م ا همیاما مجعجع مآ هامکاستحماسنتمنقنشم
جُنگهام مسفینحهامییتب ی منقشیمت یی کنن هماست.میکیما مسفینحها میینظیبمکحمییشما میکم هحما معنالتم مج بفنیم
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آ مجیگذر مجموعهحا ماستمجعسعممیحمسفینة تبریزمکحمیحمعوارةم09520م رمکتایتانةمجمفسمععرا ماسنالجیمنگدن ار م
جیعع .م رم279میبگمای مجموعهح،مو

م902مکتابم مرسالةمجتنععم رمتاریخ،منمعم،ملغت،مو یث،مفقح،مکالم،متصنعّفم

...م منیزم یعا ها مع بمیایار ما معاهبا مناجیم مییناممگب آ ر م مکتایتمع هماست.مهوچنی ماییاتمپباکن ةمفبا اننیم
ا معاهبا م منعیان گا مجتتفدم رملال م یگبمآثارمای مجموعهحمآج هماست .م
ای مجموعهةمنفیسمیحم ستمیکیما م انشی جب ا مر گارمیحمناممایعالوم مجسوّ می مجا ع می مجظفّنبمین مجسوّن مین م
هت الومی متتبیز م رمیی مسا ها م790متام792م گب آ ر م مکتایتمع هماسنت.مینحم لیننمتننعّعمگانتب ةماین ماثنب،مهنبم
گععحا ما مآ مجشسع ما متا گیم مطبا تماستم مهبمجاتمعم رمآ مجیتعان مسبعارما میافتحها منعمیاع  .م
ا مکتاب ها مجعجع م رمای مسفینح،مکحماهویتمفبا انیمیبمآ ماست،م یعا ملدیبال ّی مفاریاییماستمکحمپنسما میانمماهللم
البوو مالبویممیامهتارتمآغا ی م« یعا ماالجیباالجاممجفیاالکالممنا رهال الممواا ال ممملدیب»...م رمصفساتم999متام982م
ناتحیبگب ا مای مکتابمآج هماست .م
لدیبال ی مطاهبمی مجسوّ مفاریاییمیکیما میزرگتبی معاهبا مقب مپبیارمعشممهمب ماستم میحمگعاهماسنا مجعجع ما م
آ م ره،م رم جا ملع ما مست سبایا مج تتبمیع هماسنت.م«ی ضنیماکنایبم مافاضننمجتّفن مانن مکنحمسنت ما مننا متنبم م
یاطب اتتبما مست مانعر ستم می ضیمقتع منکب هانن م ما ملعاجنحمجمن مالن ی مهوگنبمفارسنیم رماین مینابمفتنع م
لعاسننتحاننن ،ما موکننممکننب همکننحمسننت مانننعر مافضنننماسننمت...م م رمهفننمم مفضنننمیننیمنظیننبمیننع هم»( لتشنناهم
سوبقن

0200،جیال :م)000م« تواجتم یعا ما مجطتععم مجصنععماستم مع بما ملطفنیم ار مکنحملطندما مهنیرمعن بم

یگبمن ار »(هعفی،م0202جیال ،مج:9م)928ماهویّتملدیبم رم رةملع مرامنزهةالمجالسمنیزمتأیی مجیکن مکنحم25مفقنبهم
ا مریاهیهامعاهبمرام رمیی مریاهیها مای مجموعهحمجا م ا هماست.م 0م
ا م رمفاریابمیحم نیامآج ،مپسما ماینکحمتسصیالتمجق جاتیمرام« رم ا گناهملنعیشمینحمپاینا مآ ر مینحمسنع منیشنایعرم
وبکتمکب ...م میحمگفتةملع مج ّتم6م سا موبصمهفنمم ما بم
ر گارمینانکحمیای میحم

مر

مرام رملاکن ا منیشنایعرم نن انیمکنب ...م رمنیشنایعرمم

مجااه تمننوع م ما مطغانشناهم(م 562منم)580مهننایتیمفبالنعرملنعیشمنیافنتم»(لدینبم

فاریایی،م:0280م) 972ما مآنمامیحماجی مرسی میحمنا مینحماصنفدا م مپنسما منز ینکمینحم مسنا ماقاجنتم رمآ معندب،مینحم
جا ن را مرفتم ما م«ان امم مصالتم میزرگ اعتمواامال ّ لحمار عیبمی مهالءال لحمین ماسنفن یارمیدنبهمجنن مجنیمعنع م»م
(لدیبمفاریایی،م:0280م.)980ما مآنمام« یحمنز مقز مارسال میحمآذریایما مرفتم ملاهباًمقتنما مرسی میحمتتبیزمج ّتم مجاهم
نز م«صفیال ی »مناجیم رمار یینماقاجتمکب »...م(لدیبمفاریایی،م:0280م.)989م رمآذریایما میحم ریارمقز ارسال مراهمیافنتم
م رمقصای

مجت ّ ما مرامج حمگفت.مسبانمامم رمسا م528م رمتتبیزم رگذعتم ما مرام رمگعرستا مسبلابمینحم سنتم

لا مسپب ن .منتاتی میارمیدارمسا مپسما مجبگشمیکیما م ست ارا مع بشمیحمناممعنوسمالن ی مکاعنیم ینعا ما مرام
جوعآ ر مکب همکحمیامهنعا م«جق جّةمجاجعم یعا ماستا ملدیبال ی مفاریایی»م رمایت ا مای میاپمجعر مگفتگعمآج هماست .م
م
پیشینة پژوهش
جقالح ها مجت

م رماهویت،ماهتتارم مار شم«سفینةمتتبیز»ممنععتحمع هماست.ما مای میی مجیتعا میحمجقالحها ماستا مایبجم

افشارم رمناجحمیدارستا میامهنعا م«ناتحیبگب ا مسفینةمتتبیز»م منیزم«ریاهیاتملیامم رمسفینةمتیبیز»ما مسی هفیمجیبافضنفیم
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رم«نشبم انش»ماعارهمکب .منیزمنتاتی میارمسی هفیمجیبافضفیم رمجقالحا میامهنعا م«لعبماستم لیمیدتبما مای میایاتی»م
یعا میاپیملدیبمفاریاییمرامیبرسیم ممنق مکب هان م میحمپارها ما میبتب ها مضتطمسفینحماعارهمکب هان  .م
چاپهای دیوان ظهیر
یعا مای معاهبمین ی میارم رمهن م مایبا میحمطتعمرسی هماست؛منتاتی میاپما م یعا م رمسنا م0968قم رمکنانپعرمینحم
هونمآج هماست.میاپم یگب منیزمیحماهتواممیز ا مس ی م مآ ا مووی م رم0889مجیال م منیزم0985مقوب م رمهونا مجنام
انماممع ه.م9م رمایبا منیزمین ی میارمای م یعا میاپمعن هماسنتمکنحما مآ مجینا مجنیمتنعا مینحمیناپمسننگیمجصنستام
جعسیاالنصار م رم0299م قوب م رمجطت حم ارالتالفحم منیزمیاپیمکحمیحمس یم ماهتوامماوو معیبا

م رمتدنبا مصنعرتم

گبفتحماستماعارهمکب .مهوینطعرمتصسیاها مج اگانةم یگب ما مآ میحمکععشمتقیمیینشم رمیاپتاننةمطنعممجشند م رم
سا م0227م منیزمتعسطمهاعممرضیم رمسا م0228م رمتدبا مانماممع هماست.ماین میناپمهنامهوگنیمینحم لیننمن اعنت م
اسفعبمهفویم م رمجان ما مر شمصسیامتصسیاما مایبا ها معگفتانگیزمیحم رمنوان هان متامجاییمکحمقصی ةمیانیارم
ج ب فم«االما ملیوگیملیوحمفب هنمکحمپیشآهنگمییب مع م مجنز »منیزم رمپارها ما مآ هامسبمیحم رآ ر هماست .م
آلبی متصسیامهفویما م یعا مای معاهبم رم میتش،م رمسا م0280م رم529مصفسحمتعسطمنشبمقطنبه،مینامتصنسیا،م
تسقی م متعضیساتماستا مفقی م کتبماجیبوا میز گب م میحماهتوامم کتبماصغبم ا یحمیحمیاپمرسی .میتشمنتاتمپنسم
ا معبحماوعا م مآثارم کتبمیز گب

میحمقفمم کتبم ا یح،معناجن:مجق ّجنةمجناجعم ینعا ،مقصنای ،مقط نات،متبکینبمینن ها،م

جفوّ ات!،مغزلیات،مجثنع هام مریاهی ها معاهبماست،م میتشم م،مکحم رم اقعمتعضیساتم مت فیقاتمجصسّاماسنت،م رم
یب ارن ةم ن گیملدیب،مع بملدیب،مع بملدیبم رمکتبما ب،م یعا ملدیبمفاریاییم[ناتحها مجعر ماستفا ه]،مفبهنگملغناتم
مکنایاتم مت تیباتم موعاعیم مت فیقاتماست.مای ماثبمیامهنعا م«تصسیامانتقنا م ینعا اماسنتا ملدیبالن ی امفاریناییم م
یسثِم رماوعا م مآثارم مونِّمجشکالتماع ارم

»م(لدیبمفاریایی،م:0280م)05مپایا ناجةم رةم کتنب مآ معنا ر ا مینع هم

استمکحم رما ّ مآیا جاهم0226میحمراهنواییماستا می یع الزجا مفب انفنبما مآ م فناعمعن هماسنت.ماین متصنسیا منمف نالًم نم
آیب جن انحتبی متصسیسیماستمکحما م یعا مای معاهبمقصی هسبامهبضحمعن هماسنت.ملنع ِماسنتا میز گنب م رمواعنیةم
صفسةم092منفثةالوص رمجینعیا :م«نگارن ه،م یعا مای معاهبمقصی هسبامرام رمطیمسالیانیمین میامجقایفنةمینا همنانتةم
کد سا متصسیامکب هم م رمعبحماوعا م مجقاممعاهب م منیزمجشکالتماع ارم
ار میحم

میبمآ موعاعیییمییفز هماستم ماجی م

میحمطتعمآ ماق اممکن .م( ی ر ،م:0280م) 092مای می ا مج نیماستمکحمتصسیامجت م یعا م رمنظبمایشا متوامم

ع همیع هماستماجّامیحمگفتةم کتبماصغبم ا یحمایشا مهیرگاهما مکععشمیبا میدتبمکب مای ماثبم ستمنکشی ن م ،مپسما م فناعما م
پایا ناجحمتامآلبی مر ها مویات،م رمپیمییمنقصمکب مآ میع هان .میحمنظبمجیرس متندامکاستیینیمکنحمپنسما م رگذعنتمآ م
یزرگمیحمتالشمین ی مسالةمایشا مراهمیافتحم رمقاوتمتعضیساتم مت فیقاتمیاعن م ینبامقانوتیما مآ ،مینحمگفتنةمآقنا م کتنبم
ا یح،مناپ ی مع هماست:م«تامآنمامکحمنگارن ةمای مسطعرم ی همیع م گعنحمیا اعتمفباهممجیآج :میا اعتهاییمکحمینبمپشنتم م
وعاعیمصفساتمناتةمتایپیم یعا مثتتمجیافتا م میا اعتهاییمکحمیبما راقمج اگانحمنععتحمجیع م مالیحال مصنفساتمقنبارم
جیگبفتمتام رم قتمجناسبم رمجا ملع مقبارمگیب م میحمجطالبمپیشی مپیعن ...م ماجب مجتأسفانحمتندامگعنةما ّ میا اعنتمهنام
رم ستماستم مای ما مآ مر ستمکحما م جا م رگذعتماستا متامآ گاهمکحمجموعهحمیحم ستمج مرسی ،م قیقاًمج فعممنیاتمکنحم
یحم ستمیحمکاانیمسپب همع هماست.مهوی مق رمجی انممکحم جا هام رمالتیارمکنسمینامکانانیمینع هماسنت!م»م(لدینبمفارینایی،م
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:0280م)07 06مپسمای متصسیا،مپسما مناپ ی مع میا اعتها ماستا میز گب ،مهوا مجعجع مپاینا مناجنةم کتنب مایشنا م
استم م کتبم ا یحمنیزمتفعیساًمای منکتحمرامپذیبفتحماست:م«یتشماهظمما مای مجموعهحمهونا ماسنتمکنحماسنتا مآ مرامینحمهننعا م
پایا ناجةم کتبا ملع مفباهممآ ر همیع »...م(ملدیبمفاریایی،م:0280م .)06م
ا مای متصسیاماجب مییشما م50مسا مجیگذر م م رمای مج ّت،مناتحها مج تتبم یگب ما م یعا معاهبمیحم ستمآجن هم
استمکحمجی تعان م رمتصسیسیمجکوّنم معای مجم ّ ،میایار ما مجشکالتمراهمیافتحمیحمای متصسیامرامجبتفنعمکنن ؛ما مآ م
جوفحماستمسفینةمتتبیزمکحم یعا معاهبم رمآ میبگها م999متام996ماین مجموعهنحمرامعناجنمجنیمعنع م م رمسنا م790م
کتایتمع هماست .م
هفیرغممگفتةم کتبماصغبم ا یحمکحم«واصنمکارماستا مییمگوا ،مییمجانن ماست»مجتأسفانحمیای مگفتماین مگعننحمنیانت؛م
عای م«هبمیحمهاتمیاپمناتةمجصسّاماستا میز گب ...،مآغا موکنایتیم یگنبم رم جیننةملدیبعناسنیم»میاعن .م(لدینبم
فاریایی،م:0280م)02مج ا ما مقصی هها،مقط حهام مریاهیها مجت

م مییتهاییمکحم رملال مقصی ههاما متصسیامیینب م

جان هان ،مایبا هاییم رمضتطمییتهامنیزمراهمیافتحمکحم رما اجحمیحمآ هاملعاهیممپب الت .م
یحمهبمر

م کتبماجیبوا میز گب میبا متصسیام یعا م6مناتةماصفیمیحمقبارم یبم رمالتیارم اعتحماست :م
مجسفعظم رمسفیوانیحمکحم رمسا م707هنمکتایتمع هماست.

 )0ناتةمعوارةم9655ماس مافن

 )9ناتةمعوارةم965میعنیعرسیتحمیامتاریخمکتایتم.752
 )2ناتحا مجت فّ میحمآقا مجد

مییانیمیامتاریخمکتایتم.768

 )9ناتحا م یگبمجت فّ میحمیعنیعرسیتحمیحمنشانیم688م متاریخمکتایتم.890
 )5ناتةمعوارةم728مکتایتانةمجفّیمپاریسم متاریخمکتایتم.892
 )6ناتحا میحمنشانیمor.3325ما میبیتیشمجیع یعممیامتاریخمکتایتم.879
منیزمهشتمناتةمفبهیمکحم« رمجعار ماعکا می ا هامجباج حمع هماست» .م
هوانطعرمکحمجالوظحمجیعع م یعا ملدیبم رمسفینةمتتبیزمتندام9مسا ما مناتةماساممجعا تبم مقن جتممآ م28مسنا ما م
ناتةم ممییشتبماست .م
رمیاپمجعر مگفتگعم یعا معاهبمعاجنم80مقصی ه،م006+0مقط ح،م9متبکیبین ،م9مجفوّع!،م00مغنز ،م9مجثننع م م000م
ریاهیماست.مت ا مییتها مآ منیزم رمجموععم2679مییتماست .م
سفینةمتتبیز،م رمجقایاحمیام یعا میاپی،م ریب ارن ةم72مقصی ه،م29مقط ح،م9متبکیبین ،م2م9مجفوّع،م9م8مغنز ،م0مجثننع ،م
65مریاهیماستمکحمعوارماییاتمآ میبمر

مهمم2902مییتماست.مای مجموعهحمنیز،مهبین مجانن م یگبمناتحها مجعجنع م

ا م یعا ملدیب،معاجنمهوةماع ارمعاهبمنوی عع م لیماهویّتمآ م رمای ماستمکحما مای مت ا مع بم5مقصی ه،م00مقظ نحم م
2مریاهیماع ار ان مکحم رم یعا میاپیماثب ما مآ هامنوییینیم.مافز میبمای ،م رمیی مپارها ما مقصای م میکنیما مقط ناتِم
جعجع منیز،ماییاتیماستمکحم رم یعا میاپیمنشانیما مآ هامنیات .م
م
قصیدهها
ا مجموععمقصی ه ها م یعا میاپی،مسفینةمتتبیزمفاق م7مقصی همیحمعوارهها ؛،00م،99م،96م،22م،96م60م م68ماست،ماجّنام5م
قصی هم ار مکحم رمهیرمک امما مناتح ها مجعجع م رم ستماستا میز گب منتع هان .مای مقصی ههامیبمر

مهمم009مییتم

ديوان ظهير فاريابی در سفينه تبريز
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ارن .مجطفعمقصای م مت ا ماییاتمآ هامیحمتفکیکمی ی گعنحماست :م
* ستاره سجده کنتد للتت .منیتر تتو را

زمانتته بوستته دهتتد پایتتة ستتریر تتتو را

ای مقصی هم09مییتم ار .مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(هکای:م )997م
* بُرد گوی دول .از شاهان گیتی ستر بته

شاه بوبکر آن که ملکش هست .میتراا از

پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(هکای:م )959م
ای مقصی هم92مییتم ار
* این جهانداری که اصل دول .اس .ایّام

حجّ .فتح و دلیل نصرت اس .اعتالم او

اومییتم ار .مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(هکای:م )969م
ای مقصی هم99
* خدایا دور کن چشت بتدان زیتن لتال

از این شاه مبارک رای عالی قدر روزافزون

میمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون
.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(هکای:م )969م
ای مقصی هم99مییتم ار
* آمد به فرّخیّ و ستتادت بته دار ملت

صدری که هس .بر قلت او متدار ملت

ای مقصی هم90مییتم ار .ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(هکای:م )970م
م
قطتات
یعا میاپیملدیبم رمجموعع0م+م006مقط حم ار م مسفینحم29مقط ح.م رمای میی م رم89مقط حمیامهممجشتب انن .م99مقط نحم
یحمعوارههنا م،9م،6م،8م،05م،08م،99م،96م،92م،28م،96م،59م،55م،57م،66م،62م،76م،77م،86م،88م،20م،27م002م مقط نحما م
کحم رمپایا مریاهیهامآج هماستم رمسفینحمنیاج هان ،ماجّامسفینحمنیزم00مقط ةمجتفا تم ار مکحمجونعماییناتمآ مهنام77میینتم
است.ممقط حهاییمکحم رم یعا میاپیمنیاج هان مای هاین  :م
ای ستتتتتینة روزگتتتتتار پرجتتتتتوش

از آتتتتتتتش تیتتتتتت آبتتتتتتدارات

هتتتتترل از لتتتتتی آرزو درآیتتتتتد

ایّتتتتتتام نهتتتتتتاده در کنتتتتتتارت

در متتتتتتدّت عمتتتتتتر نارستتتتتتیده

خورشتتتتید دواستتتتبه در بتتتتارت

چتتتون عتتتزم ستتتفر درستتت .کتتتردی

دولتتت .کتتته همیشتتته بتتتاد یتتتارت

پتتتیش از ختتتدم تتتتو متتتیخرامیتتتد

منتتتتتتزل منتتتتتتزل در انت تتتتتتارت

(هکای:م )976م
جطفعم یگبمقط حهام معوارةماییاتمآ هامی ی معکنماست :م
* سالم من برسان ای صبا به ختدم .آن

که رکن کتبة اربتا

مترفت .در اوست.

کحمقط حا ماستمیام2مییت.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(هکای:م )980م
* ای جم کرده مبدعِ کُن در جنتا

تتو

ه صتورت مالیکته هت ستیرت ملتوک

ای مقط حم7مییتم ار .مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(هکای:م )989م
* سرِ اکتابر عتال بهتای دولت .و دیتن

تو را رسد به جهتان ستروریّ و ستلّاری

ای مع بمنیزم ارا م6مییتماست.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(هکای:م )989م
* متتن آن زنتت کتته همتته کتتار متتن

به زیر مقنتتة متن بستی کلته داری ست.

نکوکتتتتتتتتتتتتاریستتتتتتتتتتتت.
.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(هکای:م )982م
ای مقط حم2مییتم ار
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در سر سرمست .ختورد و ختوا

* دور یکی کاندرو چو من کسی از چرخ

نیایتد

ای مقط حم09مییتم ار .مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(هکای:م )982م
فقتتی القلتتی منتتی متتا حبیتتی بالبتتل

* دعانی و ما اضمرت متن لوعته الهتوی

ای مقط حم90مییتم ار م مهوةماییاتمآ میحمهبییماست.مممممممممممممممم(هکای:م )989م
مصعرتمکاجنمسحمقط ةمکعتاهتبمسفینةمتتبیز :م
من چه کار آیتد

متترا اگتتر تتتو نتتدانی عُطتتارِدم دانتتد

که من کی ام ز سرِ کل

به هر قران و به هر دور چتون منتی نبتود

ز روزگار چو من کت بته روزگتار آیتد

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(هکای:م )985م
*** م
لطتت

خستتی را

خواستتت از دلبتتری دو بوستته و گفتتت

تربیتتتی کتتن بتته آ

گف .یکی بتس بتود کته گتر دو سیتتانی

فتنتته شتتوی وآزمتتودهایتت بستتی را

عم ترِ عزیتتز استت .بوستتة متتن و هرگتتز

عمتتتر دوبتتتاره نتتتدادهانتتتد کستتتی را

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(هکای:م )985م
*** م
قضننامیننامقن رماجتسننا مکننب م مگفننت :م

م «کنع مکنزمجدنا معن مجدنا م پدفنعا م م

م یننحم سننتمکننحمیاعنن مجنن ارمففننک م م

مم یحموکنممکنحمیاعن م جنی م م جنا م» م

م قنن رمگفننت:م«هننیماینن میننحمیننیم

مم یننحم سنننتمجظفّننبمقنننز مارسنننال م» م

لب گننننننننننننننیسننننننننننننننت!مم م م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(هکای:م )985م
رباعی

م

هبین م رمصفسةم228م یعا میاپیمآج هم« رم یعا ملدیبمجموعهاًم22مریاهیماست»م لیمعوارمریاهیها مای م یعا م000م
فقبهماست.مسفینحمجو اًم65مریاهیم رملع م ار مکحمت ا مآ م25مفقبهما م یعا میاپیمکوتبماست.ما مای مت ا م56مریناهیام
جشتب م ارن م منیزم2مریاهیم رمسفینحمآج همکحم رم یعا میاپیملتب ما مآ هامنیات .م
سفینحمریاهیهنا معنوارةم،0م،5م،8م،2م،00م،02م،06م،90م،99م،92م،99م،98م،20م،20م،29م،25م،26م،28م،90م،92م،95م،98م
،92م،52م،59م،56م،60م،69م،62م،69م،68م،79م،72م،77م،80م،80م،89م،82م،85م،87م،82م،29م28م م000مرامن ار .مریاهیهنا م
جتفا تمسفینحمای هاین  :م
هتتر چنتتد تتتو را نیستت .تت دوری متتن

زرد استت .ز هجتتر تتتو گتتل ستتوری متتن

ای بتتیخبتتر از عنتتا و رنجتتوری متتن

عشتتت تتتو بتته بتتاد داد مستتتوری متتن

ختودم متی ختوانی

احتتوال همتتیپرستتی و ختتود متتیدانتتی

تتتو ستترو روانتتی و ستتون پتتیش تتتو بتتاد

5

***
هر لح ته بته نزدیت

***

متتیگتتوی و ستتر بتته هتترزه متتیجنبتتانی

ديوان ظهير فاريابی در سفينه تبريز
قرستت.ب بتترب آن روز و شتتی آمیت هنتتوز

متتاه تتتو منتتوّر استت .در میتت هنتتوز

ختت ّ تتتو اگتتر چتته پتتای بتتر متتاه نهتتاد

چشم .به دو دست .متی زنتد تیت هنتوز

***
دی روز وصتتال بتتود و هجتتران امتتروز

آستتان امتتروز

دشتتوار آیتتد دی بتته کتت

امتتروز بتترآن ز پتتی دی کتته گ شتت.

گتتر دی بتته ک ت

***
ای فتتتر تتتتو داده روشتتتنی بتتتا دیتتتده

شتتاهی چتتو تتتو دوران جهتتان نادیتتده

وی دس .تتو دریتا شتده در دست .بمتان

تتتا کتتور شتتود دشتتمن دریتتا دیتتده

***
ای گتتوهر شتتیچتتراف فتتاش از قلمتت.

وی شتتاهان را وجتته متتتاش از قلمتت.

وصتتل .او نیتتز

هتتر لح تته همتتی کنتتد تتتراش از قلمتت.

***
آن شتتم کتته آفتت .ستتر استت .افستتر او

فربتتته شتتتود از اشت ت

تتتر او

بتتر گریتتة متتن شتتبی نوندیتتد بتته لنتتز

ستتترّ دل او گشتتت .ق تتتای ستتتر او

***
در عشت تتو ای کتوی مت .منتزل متن

بگتتداخت و حتتل نشتتد ایتتن مشتتکل متتن

آن لتتتل لبتت .بتتا همتته ستتیرابی ختتویش

از بهر چته شتد شستته بته ختون دل متن

ت ت بگتتت اری

وآنگتتتتتاه از او امیتتتتتد داری یتتتتتاری

ای خستتتتة او چنانکتتته متتتن کشتتتتة او

بتتا متتن آن کتتن کتتز او لمتت متتیداری

تیتت استت .متتدار ملتت

***
نومیتتتد مت ترا در کتتت
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آرم بتتده جتتان امتتروز

تتتتن

استا مریاهی ها مجامجان هما م یعا میاپیمیحمهوی مجاملتممنویعع .م00مریاهیمنیزم رمنزهنحمالومنالسمآجن همکنحم رم
یعا میاپیمنیاتن .میکیما مای مریاهیهامیامجصباعمآغا ی م«نعجی مجبام رمکدمغممیگذار »میامسنفینحمجشنتب ماسنت.م رم
نزهحالومالسمای مریاهیهامیحمنامملدیبمآج هان مکحم رمیاپم یعا منیاتن  :م
پروین خواهتد کته لترا ستاز تتو شتود

زهتتره کتته بتته لب ت رود ستتاز تتتو شتتود

مه را شرا این نه بس که هتر متاه دو بتار

چتون نتتل ستمند و لبتل بتاز تتو شتود

(جوا ملفینعب انی،م:0275م)060
متتیلتترزد

ای شتتتتم کستتتتی گریستتتتتن را ورزد

کتتز هیبتت .او شتتم فلتت

گیتترم کتته عتتدوی خستترو وقتت .بمتترد

آن متتترده بتتتدین گریستتتتن متتتیارزد

دی بتتاد کشتتید در چمتتن رایتت .گتتل

دستت .متتن و جتتام بتتاده تتتا ایتت .گتتل

بتتر حاشتتیة صتتحن ورقهتتای چمتتن

پتتنآ آیتت .نستته استت .ده آیتت .گتتل

(هوا :م )069م

(هوا :م )990م
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بتتا یتتار حتتدیا وصتتل اگتتر درنگرفتت.

بی زر چه عجی که خشت دیگتر نگرفت.

گتل کته در مجلتس بتاف

خنتتده نتتزد تتتا دهنتتی زر نگرفتت.

بنگر به عترو

یتت

(هوا :م )990م
یتتارم چتتو کنتتون رنتتآ متترا یتتاد کنتتد

بتترگ گتتل ختتود تبتته بتته شمشتتاد کنتتد

او

کتتاین استت .ستتزای آن کتته بیتتداد کنتتد

آن ب .که ز عشت خویش مدهوشت کترد

بگرفتت .بتته قهتتر حلقتته در گوش ت کتترد

متتیخواستتت از درد کتته فریتتاد کتتن

لتتی بتتر لتتی متتن نهتتاد و خاموش ت کتترد

گتتویی کتته فلتت

نبشتت .بتتر عتتار

(هوا :م )269م

(هوا :م )229م
کتته متتن و هتتزار بهتتتر ز منتت.

برختتی تتتن نتترم و نتتازک چتتون ستتمن.

یتتا ر

ای جتتان و جهتتان ز ختتود روا متتیداری

متتتن متتترده و آ

زنتتتدگی در دهنتتت.

ای دوستت .متترا بتته کتتام دشتتمن کتتردی

دشتتمن نکنتتد آنستته تتتو بتتا متتن کتتردی

تتتو ستتوخته ختترمن دگتتر کتتس بتتودی

ستتوخته ختترمن کتتردی

(هوا :م )229م

چتتون خویشتتتن

(هوا :م )956م
بتته رفتتتن ار چتته رویتتی داری

وز ختتون دلتت تتتو رنتت وبتتویی داریتتی

ای اشتت

روان

بتتا آنکتته گتت ر بتتر ستتر متتویی داری

بته چشت متن ختوار آیتد

از گتتتردش او متتترا چتتته تیمتتتار آیتتتد

ای چتترخ نتته بتتر متتراد متتن متتیگتتردی

وز تتتو گلتته کتتردن همتتی عتتار آیتتد

چتتون نیستت .در ایتتن زمانتتة عهدشتتکن

ی

دوست .کته عاقبت .نگتردد دشتمن

تنهتتتتایی را کنتتتتون نهتتتتادم گتتتتردن

با خویشتن خوش اس .زین پس من و من

از دیتتده ستتب

متتیروی ای اشتت

(هوا :م)657م م
آن کته فلت

(هوا :م )680م

(هوا :م )680م
اگبمپنجمریاهیم یگبمرامهممکحمیحمنامم«لدیب»م رمای مکتابمآج هما مهوا م«لدیبمفاریایی»میحمواابمآ ریم،مکحمیامتعجّنحم
یحمععاه مجعجع میای میحمواابمآ ریمم یبامیکیما مای مریاهیهامیحمنامملدیبمفاریاییم رمهوا مکتابمتکبارمع هماسنتم م
یکیما مریاهی هامنیزمیامسفینحمجشتب ماست،مای مت ا میحمیدار همفقبهملعاه مرسی م یباما مای مپنجمریناهی،م9مریناهیم رم
یعا میاپیمآج هم م2مریاهیمنیاج هماست :م

ديوان ظهير فاريابی در سفينه تبريز
آن متتاه کتته دل ز بهتتر او ایمتتن نیستت.

در لتترا او قتترار ختتود ممکتتن نیستت.

سودای وی از چیس .که چندین زنجیر

بر هر متویی نهتاد هت ستاکن نیست.
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(جوا ملفینعب انی،م:0275م )295م
میسّتتر گتتردد

آن روز کتته بوتت .متتن ز متتن برگتتردد

در عشتتت تتتو متتردن

در حسرت آن که کته خواهتد عت رت

چون چش تتو در متات متن تتر گتردد

(جوا ملفینعب انی،م:0275م )990م
منیزمریاهیم« رمهش متعما مکنع مغونتمجننز مجن م»مکنحم رمریناهیم هنا مجبینع مینحمسنفینحمآجن هماسنت.م(جونا م
لفینعب انی،م:0275م.)288میامای ما صافمریاهیهاییمکحم رم یعا میاپیمنیاج هان م رمجموععم99مفقبهماست .م
م
ترکییبند
هبم9متبکیبین مرامسفینحم یبمهنعا م«التبجی ات»مآ ر هماست.متبکیبین معوارةم،9مییتِمتبکیبمرامنن ار م مینحمجنا مآ ،م
یحماعتتاهمییتما ّ مهبمین ِمی مرامگذاعتحماست.مت ا مییتها متبکیبین هام رم یعا میناپیم022م م رمسنفینحم078میینتم
است .م
ریارةمتبکیبین معوارةم0مگفتنیماست:م«ای متبکیبین م رم یعا مجوا ال ی مهت الب ّاقمنیزمآج هماست»(لدیبمفارینایی،م
:0280م.)222مآنگعنحمکحمتعضیساتمجصسّامنشا مجی ه متندامناتحها م«یم»م م«س »مای متبکیبین مرام اعتحانن م(لدینبم
فاریایی،م:0280م.)922م مآنگعنحمکحمناتحی هامر ایتمجیکنن مجت ما م«یم»ماستم مالتالفها م«س »مینامآ م رمواعنیحم
آج هماست.م«یم»مهوا مناتةمیبیتیشمجیع یعمم معشوی مناتحما مر یدمناتح ها مجعر ماستفا ةمجصنسّاماسنتمکنحم رم
تاریخم879مکتایتمع هماست.مناتةم«س »منیزما مجوفحمناتیماستمکحم« رمجعار ماعکا مین ا مهنامجباج نحمعن هماسنتم»م
(لدیبمفاریایی،م:0280م.) 272مای مناتحمتاریخمکتایتمن ار م لیمجصسّامجستبمما معیعةملطمآ مو مم هان مکحم رمقب م
ندممکتایتمع هماست.م یعا مجوا ال ی مهت الب اقمیحمتصسیامجبوعمم وی م ستگب منیزمکحمای متبکیبین م رمآ مآج هم
استمتصسیامقاینماهتوا منیات،م م رمآنمامجصسّامجشتصمنکب هان مای مع بم رمک اممیکما مناخمجعجع م رم سنتم
ایشا میع هماستم مک اممیکمآ مرامن اعتحان .م رمکن،متوامماطّالهاتیمکحما مناتحهامیحم ستمجی هن مای ماسنت:م«ا ماین م
همناتحمکحمجعر ماستفا هم اقعمع هان میدارمناتحمکد سا مجتصعصمکتایتانحمارجغا ماست»م(جوا الن ی مهتن البم اق،م
:0269میط)م ما مکیفیتمناتحهاماطالهیمیحمجامنوی ه .مآ مگعنحمکحما مفسعا مکالممآ میزرگعارمیبجیآین مایشنا م رمپنیم
رسان ماییاتم یعا مجوا ال ی میحمییاتهزارمییتیمیع هماستمکحمتذکبهنعیاا ملتبما مآ م ا همیع هان م لنیم رمجمونععم
ییشما م ههزارمییتمیحم ستمنیا ر هماست.میام ض یتمجعجع ِم یعا مجوا ال ی م مجعجع میع مای مع بم رمسفینةمتتبیزم
اوتوا ماینکحمای متبکیبین ما ملدیبمیاع میحم اق یتمنز یکتبماست .م
ناتحها مکد سا م یعا ملدیبمتاما اینمقب مندممای مع بمرام رملع من اعتحان م مصعرتمیاپی،مهوانطعرمکنحمگفتنحمعن ما م
ناتحا مجعرّخم879میحمجت مآج هماست.میامهنایتمیحمتاریخمکتایتمسفینحم منیزماهتتارمآ مناتح،مپنسما ماین ،مضنتطمهنا مسنفینحم
یای میحمجت مییای .مصعرتمآج هم رمسفینحمتفا تهاییمیام یعا میاپیم ار مکحمپارها ما مآ هامیحمقبارم یبماست :م
 )0رمسفینحمین ها میدارمم مپنمممجایحجاین .مای مصعرتمرام یعا مجوا ال ی منیزمتأیی مجیکن .
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 )9ییتمتبکیبم رمین میدارمم(ییتم6م02صم) 929مجت ّف میحمین معشنمماسنتم مینبهکس.ماین مضنتطمرامنینزم ینعا م
جوا ال ی متأیی مجیکن .
 )2سفینحمییتها م02م م90مصفسةم929مرامن ار .مسفینحمییتم5مصفسةم922مرامنیزمن ار .مای مییتم رمناتةم«یم»منینمزم
نتع هماست.
)9

مییتم رم یعا میاپیمای گعنحمآج هماست:
منبتتتر از وع تتت .ممکّتتتن متتتیشتتتود

مستتتند از دستتتت .متتتزیّن متتتیشتتتود

روز بتتتدع .از تتتتو تیتتتره متتتیشتتتود

چشتت ملّتت .از تتتو روشتتن متتیشتتود

ای م مییتم رمسفینحمی ی مگعنحان  :م
منبتتتر وع تتت .متتتزّین متتتیشتتتود

چشتت ملّتت .از تتتو روشتتن متتیشتتود

روز بتتتدع .از تتتتو تیتتتره متتتیشتتتود

مستتتند از دستتتت .مبتتتیّن متتتیشتتتود

 )5رمین معشمماییاتم مم مسعممجایحجاین .مای مصعرتمرامنیزم یعا مجوا ال ی متأیی مجیکن .
 )6ییتم5م رمصفسة929م رمیاپماینگعنحماست:
رکتتتن دیتتتن مستتتتود ستتتتد روزگتتتار

کتتز وجتتودش خاستت .ستتتد روزگتتار

هبم مناتةم رم ستمجصسّامگعیامای مضتطمرام اعتحان میامهوی مقافیةمج یعبمکنحمجصنسّامنینزمینحمآ م اقندمینع هم
است.م رمسفینحمنیزمجصباعم ممیحمای مصعرتماست:مکزم جع شمیافتمق رمر گار،مهبین مای مضتطمیدتبما م منانتةم
یگبماستم لیمیا مهممجشکنمقافیحمالینسنمیاقیمجیجان .مصعرتمصسیامآ م رم یعا مجوا ال ی ماصفدانیماستمکنحمینحم
جا مجا ع مس مجا ع مص رم ار .م م
التالفاتم یگب:
بتتتا چنتتتین حستتتن ار وفتتتایی داشتتتتی

کتتتار متتتا آختتتر چنتتتین نگ اشتتتتی

(920/8م )7م
سفینح:مکارمجامیعنی مفب نگذاعتی .م
ای بستتا کتتز هجتترت آ

چشتت متتن

همستتو بتتاد مهتتر جتتان بتتر زر گ شتت.

( )920/09م
سفینح:میا مجدبگا .م یعا مجوا منیزمهوی مضتطمرام ار .مضوناًم یعا میاپیمیحمهوی مصعرتمیامفاصفحمیی مجدبم مجنا م
است .م
از لتتتی تتتتو بلتجتتتیتتتتر پاستتتو.

کآن چنان تلخ است .و بتر شتکّر گ شت.

( )920/05م
سفینح:مپاستیست .م
وایِ تو کت .ختون متن در گتردن است.

ورنتته نیتت

و بتتد متترا هتت درگ شتت.

سفینح:م رنحمجامرامنیکم می مهمم رگذعت.مای مضتطمرامهممناتةم«س »م مهمم یعا مجوا متأیی مجیکنن  .م

ديوان ظهير فاريابی در سفينه تبريز
سلستتتله بتتتر لتتترا دنیتتتا افکنتتتد
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تتتتتا متتتترا در بنتتتتد ستتتتودا افکنتتتتد

( )920/02م
سفینح...:یبمطبفم یتامافکن .م یعا مجوا منیزمهوی مضتطمرام ار  .م
گتتتاه وعتتتده دانتتت از بهتتتر امیتتتد

بتتتتر ره امتتتتروز و فتتتتردا افکنتتتتد

( )929/0م
سفینح:مگاهم ه هم ا نممیدبماجی .م م
هتتتر کجتتتا تتتتو برگشتتتادی روز نطتتتت

گتتوهر از لفتت تتتو ختترمن متتیشتتود

( )922/2م
سفینح...:یبگشا م رجمنط .منیزم رم یعا مجوا  .م
روز تتتو عیتتد استت .قربتتان تتتو خصتت

ایتتن چنتتین عیتتدی تتتو را فرخنتتده بتتاد

( )922/09م
سفینح:مر متعمهی ماستم مقبیا ملصممتع.مای مضتطمرامنیزم یعا مجوا متأیی مجیکن .م م
تفا ت ها م یگب منیزمنظیب:مآ میحمجا مای ،متألیبمیحمجا متأثیب،ملیکمیحمجا م رنحم مالتالفاتیما مای م سنتم ین هم
جیعع مکحما مذکبمآ م رجیگذریم.مگفتنیماستمتبکیبین م9منیزما مناتةم«یم»م م«س »مر ایتمع هم مسفینحمالتالفاتیمینام
جت م ار  .م
م
زل مثنوی
ای مگعنةمع بهامییز میحم یعا میاپیملدیبماضافحمنتعاه مکب ،ماجّامهوا طعرمکحمپیشما مای مگفتحمع م رم ینعا میناپیم
00مغز مآج هم م9مجفوّع.مسفینحمای مت ا مرامجمتوعمکب هم مغز ها معنوارةم0م م00مرامنن ار م مقصنی ةمعنوارةم8مرام رم
یی مغز هامجا م ا هماست.ماوتوا مای مکحمسفینحم رستمهونمکب همیاع م یا ماستمیع م ر نوایةماین متغنزّ م02مییتنیم
ییشتبمیحمغز مجیجان متامقصی ه .م
سفینحما م مجثنع م یعا میاپی،متندامجثنع ما ّ مرام ار م مییتها مسعمم مهشتممآ مرامنیزمن ار  .م
م
بی.های افزون
یعا ملدیبم رمای میاپمو

م2679مییتماست.ماجّامیامیبرسیمسفینحمپیمجییبیممین ی مییتم مجصباع،میحجزمقصی ههنا،م

قط حهام مریاهیها مکاجفیمکحمذکبعا مگذعت،مما مع بها معاهبم رمای میاپمنیاج هماست .م
قصی ةم5مپسما مییتمهف هممای مییتمرام ار  :م
دست .به دس .جود چو برخاس .در جهان

بی زر کستی نبینتد جتز بتر چنتار دست.

قصی ةم06مپسما مییتمیدارم :م
به رنآ و صبر من خودپرس .ختود دشتمن

بالی عشت به ر ب .همتی خترم بته متراد
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قصی ةم90مپسما مییتمهف هم :م
نته دگتر عقتد بته ستوی مته تابتان نگتترد

بتتی شتتی تیتتره بتتی روز منتتوّر گیتترد

هوا مقصی همپسما مییتمهم هم :م
گر ز قهر تتو نته لطفتی بتودش آ

شتود

ور ز امتتر تتتو نتته نهیتتی بتتود آ ر گیتترد

رمقصی ةم92می ما مییتم ممای مییتمرام ار  :م
کاشکی ره بر فل

بردی که دیدی چش خلتت

کاین سهنوب .هف.کوکی بر فل

چون میزنند

قصی ةم20مپسما مییتمییاتم مپنمم :م
ستتریر ملتت

عطتتا داد کردگتتار تتتو را

به جای خویش بود هر چته کردگتار دهتد

قصی ةم92مپسما مییتمپنمم :م
مجتتتاوران ارم بگستتتلند بهتتتر نطتتتاق

به دس .بتاد صتبا عقتدهای گتردن حتور

قصی ةم92مپسما مییتمییاتم مهفتم :م
ق تتا ببوستتد و گتتردون بتته دیتتده درمالتتد

هتر آن مثتتال کتته صتتادر شتتود ز دیتتوانش

قصی ةم60مپسما مییتم م :م
رخستتار و زلتت

توستت .عجتتی کتتاری

جتتتتانِ فرشتتتتته و تتتتتن آهتتتترمن

قصی ةم62مپسما مییتمییاتم میدارم :م
ستتنان نیتتزا آ

استت .در هتتوا روشتتن

در آورنتتد بتته چشتت عتتدوت آ

ستتیاه

قصی ةم76مپسما مییتم ا هممای مییتمرام ار  :م
گر صبا تحفه برد گترد ستهاهش بته چمتن

چش نرگس شود ایمن ز چه از بتی خبتری

م رمقط ةم98مپسما مییتمپنمم :م
کتتدام دُرّ هنتتر بتتود در خزینتتة ملتت

کتته آستتمان بتته عطتتا در کنتتار تتتو نهتتاد

ا مکوتع ها م یگبمای متصسیامکحمیحم ستمسفینحمجیتعان مجتبا معع مای ماستمکحم رمپارها مجعاضنعم مجصنباعمما م
مییتموذفمع هم م مییتم یگبم رمهمما غاممع هان ،م رمنتیمحمج نیمع بما میی مرفتحماسنت؛م رمصنفسةم92مقصنی ةم
00مآج ه :م
شتتوس ستتتادت روا بتتود کتته نتتدارد

پای ز درگاه او کته حصتن حصتین است.

صعرتمصسیامآ م رمسفینحمیحمای مصعرتماست :م
شتتوس ستتتادت روا بتتود کتته نتتدارد

دس .ز فتتراک او کته حبتل متتین است.

صتتورت دولتت .شتتود کتته بتتار نتتدارد

پای ز درگاه او کته حصتن حصتین است.

یامای ما صافمجموععمییتهاییمکحمسفینةمتتبیزمیحم یعا ملدیبمفاریاییماضافحمجیکن م909مییتماست.میحمای مجوعمیای م

ديوان ظهير فاريابی در سفينه تبريز
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96مییتمواصنما م02مریاهیمنزهحالومالسمرامنیزمافز .م م
نکتةمگفتنیم یگبمای ماستمکحم رمای میاپمهیرک امما مهنعا ها ماع ارمنیاج هماست.می ی میحمنظبمجیرس مناتحهنا م
رم ستمجصسّامیحمای مصعرتمسا همکحم رمیاپمواضبمجییینیممآج همیاعن .مذکبمسبهنعا هنام ماینکنحمهنبمقصنی همینام
قط حم رمج حمیحمکایمیامیحمیحمهنعانیمسب همع هماستمجیتعاناتمییشتبمیحمکارمجسقّقنی مییاین .مینحمهننعا مجثنا م رم
صفسةم،205مکحمیبرسیموا م ماوعا مجو وا معاهبماست،مآج ه:م«فتبال ی منمکحمجستونماستمفتبال ی مهنالءمال لنحم
هبیشاهمیاع مکحم رما اسطمقب م6منفعذمیایارمیحمهممرسانی همیع »...میاماستنا میحمضتطمجعجع م رمسفینحمیبمسنبمقط نةم،68م
ای معتص،مهالءال لحمهبیشاهمجذکعرمنیات.م رمآ جامآج هماستم« مایضاًملحمیو حمپدفعا مفتبال ی مالتفتالی»(هکای:م
.)978مای معتصمهوا ماستمکحمعاهبم رمقصی ةم72منیزما مرامستع هماست .م
رمسفینحمیحمج حمین ی معتصمیبجی لعریممکحم رمیی مجو وا ملدیبمکحمیحمعوارشم کتبمیز گب م28منفبن مناجیم
ا مآ هامنوییینیم؛میحمهنعا مجثا مقط ةمعوارةم000میبا م«عبفال ی مفاریایی»م(هکنسم،)980مقط نةمعنوارةم27م رمجن حم
«ص رال ی م انی»(هکسم،)978مقصی ةم69م«فیمج حم یی هلاتع مطابمجثعاهوا»م(هکسم)960م ...مسب همع هان  .م
رمیی مای مجو وا م کتبمیز گب منعرال ی مناجیمرامنیزمذکبمکب هم متعضیسیم رمعبحموا ما من ا هان .مای مننامم رم
سفینحم رمقصی ةم75میحمای مصعرتمآج هماستم« ایضاًملحمفیمج حمنعرال ی مقبآ لعا »م(هکسم .)965م
ض یتمهنعا مع بهاییمکحم رم یعا میاپیمنیاج هان م رمسفینحمیحمای مصعرتماست :م
قصی همیامجطفعم«ای مجدان ار مکحماصنم لتماستمایّامما »...میامای مهنعا ماست:م« مایضاًملحمفیمجن حمالوفنکمالکتینبم
هض ال لحمطغانشاهمی مجعی » م
قصی همیامجطفعم«آج میحمفبّلیّم مس ا تمیحم ارمجفک»...میامای مهنعا مآج ه:م« مایضاًملنحمیون حمنظناممالوفنکم».مهنبمسنحم
قصی ةم یگبمیامهتارتم« ایضاًملحمیو وح»مآج هان  .م
ض یتمقط حهامنیزمی ی گعنحماست:م م
قط ةم«سالممج میبسا ما مصتا:»...م« ایضاًملحمیبسممالوباسالت» ،م
قط ةم«تعمرامرس میحمجدا :»...م« ایضاًملحمیو حماجیب»،م م
قط ةم« هانیم مجا:»...م« مایضاًملحمیو حمالص ر...مهفیمالواتعفی»،م م
قط ةم«جباماگبمتعمن انی:»...م« مایضاًملحمفیماالفتتار» ،م
قط ةم«قضامیامق رماجتسا مکب م مگفت:»...م« ایضاًملحمیو حماتایکمقز مارسال ».مهنا ی م یگبمقط حهامنیزمهتاراتیماستم
نظیب:م لحم م ملحمیو وح .م
م
ضب های متفاوت
ای م یعا م جانیمتصسیامع همکحمین ی مناتح مجعجع ما م یعا معاهبمیامهنع میافتمنش همیع هان میامجصسّامینحمآ مهنام
ستبسیمن اعتحماست؛م رمای مجیا مسفینحمگاهمضتطهاییم ار مکحمیامجت مجتفا تماستم میامهیرکن امما منانتحمین مهنا م
جعجع منیزمپشتیتانیمنویعع ،م مضتطمناتح هاییمکحمجصسّام رمالتیارمن اعتحمف الًم رم ستمجامنیزمنیات،مین

ما مای م

ضتطهامقط اًمیبتبما مجت ماستم میبا مپارها ما مآ هامنیزمیای مپشتیتانیما م یگبمناتحهنامیافتنحمعنع م مگبننحمینحمصنبفم
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ر ایتمسفینحمنویتعا موکممیبمیبتب مآ هام ا .م رمهبموا مصعرتمجتفا تم مگاهمجبجّامپنارهما ما مضنتطمهنا مسنفینحم
ای گعنحماست .م
الد)مضتطها مجنسصبمیحمفب  :م
وین یار نازنین کته سرانگشت .متیگتزد

ه محنتی س .گر نه لهیدنْش از کجاس.

( )25/05م
سفینح:م آ میا منا نی مکح...میامتعجّحمیحمییتها مپیشم مپسما مای مییتمکحما مناممویعاناتم مپبن گانیمنظیبمپین،معنیب،م
جعر،مکتک،معاهی ،مطا م،مسیوبغ...ماستفا همکب ه،مضتطم«یا »مصسیاماست.مهوچنی م«گب»م رمجصنبماعم مم« ر»ماسنتم
کحمهوةمناتحی هامنیزمهوی مرامتأیی مجیکنن  .م
در پای محن .تتو از آن دست .متیزنت

تا برنگیتری از ستر متن دلفکتار دست.

( )90/9م
سفینح...:ما مآ م ممنوی نم.ممیامهنایتمیحمج نیمع بمضتطمسفینحمیبمجت متبجیام ار  .م
دیتتن ختتدا از تتتو بتتاقی استت .متونتت.

جرم .روز و شی خدای متتین است.

( )92/07م
سفینح:میافتحستمج عنت.مضتطمسفینحمیحمجباتبمیدتبما مصعرتمپیشندا میاپیماست .م
وجود خص تو جز کثرت سوادی نیست.

چنانکتته هیبتت .صتتفر از میانتتة اعتتداد

( )55/4م
سفینح:مهیئتمصفب.مهیتتمیزرگیمرامیحمذه مجتتا رمجیکن م م رمای مییتم رما ملعاستمعاهبماست.مهیئتمیبا مصفبم
یحماطوینا مصعرتمیدتب ماست .م
ایتتزد چتتو کارگتتاه فل ت

را نگتتار کتترد

از کاینتتات ات تتتو را اختیتتار کتترد

( )69/0م
سفینح:م«...میحمکارمکب »م ار .میامتعجحمیحماینکحمییتم رموا میا گع مجائفةمآغا مآفبینشم معب عمای م استا ماستم«ینحم
کارمکب »مکارگاهمنیزمجیتعان مصسیامیاع  .م
روی من از پی لرا کمترت هتر لح ته

ای بستتا گتتوهر ناستتفته کتته در زر گیتترد

( )66/2م
سفینح:میشممج ما مپی....معاهبما مگبیات مجیگعی م ما ماعکیمکحمیبمر یش( ر)مجیریز ،م رمای مصعرتمیشممیدتنبم
ا مر

ماست .م
بو .از این خیمة سر بافتتة ستی لنتا

بر سر فترق فلت ستای تتو افستر گیترد

( )66/02م
سفینح...:م ریافتةمسیمطناب.مموبفما ملیوح ا ماستمکحمیام رمیافتحمع هم مطنایشما مسیمم(=منقبه)ماسنت،مسنبیافتحم رم
اینمامجناستتیمن ار  .م
متتاه ازیتتن بحتتر گرانمایتتة ناستتفته درر

گردن مل

تو را حجلته بته زیتور گیترد

( )66/09م
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سفینح...:مجوفحمیحم یعرمگیب .ممج نیمجصباعم ممای ماستمکحمجاهمتواممگب مجفکمتعمرامیحم ینعرمجنیمگینب ،مینامضنتطم
پیشندا ،مناتةمیاپیماگبم«را»مرا مفکماضافحمیاع ،مج نیمیایارمپیچی همجنیم عنع :مجناهمومفنةمگنب متنعمرامینحم ینعرم
جیگیب ! م
از فتتتزع قهتتتر و شتتتدّت

تتتی او

در دل کتتان پتتارههتتای ختتون متقّتتد

( )70/5م
سفینح:مغضبما ست.مییتمیحمصباوتمیحم«است»مپسما م«ا »مجستاجماست .م
دل که چو دُرّیس .در هوای تتو صتافی

از کرمتت .ستترخروی گشتت .چتتو بُستتد

( )70/2م
سفینح:م مکحمیعم ر

ست...م مآیامجیتعان م ُرمیاع م م رمهی موا مناییز!م می متت ینمعع میحمیاّ ماجّنام« ُر »م رم

ییتم رمجقاینم«صافی»مقبارمجیگیب م مای منالالصما م«کبم»ما متت ینمیحمیاّ مجیعع  .م
روز وجتتودم چتتو روزنامتتة خصتتم.

گتتتردد از احتتتداا روزگتتتار مشتتتیّد

( )70/09م
سفینح:مر مواع م.میامای مضتطمییتمج نیم رستیمیحم ستمجیآ ر  .م
ستوده خسرو عتال کته ختاک درگته او

ستتههر ستتر زده را تتتاا افتوتتار دهتتد

( )82/2م
ضتطمجصباعما ّ مجطای ماستمیامتاریخمای ماسفن یار.م لینمای مانتتنابمج فنعممنیانتم رمونالیمکنحمهونةمنانتحمهنام
ضتطهاییمجتفا تمارائحمجی هن م مت مبم جانیمییشتبمجیعع مکحم رمپایا مهوی مقصی همنععتحان :م«اییاتیمجتفبقما ماین م
قصی همآ مهممنا رستم مناجفدعمم رمتاریخمطتبستا مای ماسفن یار،مصم090مآج هماست ».م
رمهبموا مضتطمسفینحمای گعنحماست:مسبامجفع مقز مارسال مکحملا م رش .م
گتتر چتته یتت

شتتو از ره صتتورت

دارم از علتتتتت لشتتتتتکری جتتتتترّار

( )27/9م
سفینح:میکمعتصمما مرهمصعرت.میکمعتصمیحمج نیمیکمنفبم رمجقاینملشکبمقنبارمگبفتنحماسنتم مینکمعنتممینام
اطوینا مایبا م ار  .م
ای کتتتته از اوا بتتتترا تت یمتتتت.

ستتتتر لتتتتا ر ز بتتتتی بنهتتتتد ستتتتر

( )000/90م
سفینح:منابمطایب.منابمطایبمصعرتیمففکیماستمیحمج نیمکبکسمپبن هم مای مضتطمکاجالًمصنسیاماسنت،منینزمینبجم رم
جصباعمقتنمهوی مرامتقعیتمجیکن  .م
پتتتیش شمشتتتیر لف تتت .از دهنتتت.

صتتتتبح صتتتتادق بیفکنتتتتد خنجتتتتر

( )000/9م
سفینح:مپیشمعوشیبملطفتما م هشت.ممییتم رممناتةمیاپیمآعفتحمجینوای م مای مآعنفتگیمینامضنتطمسنفینحما مینی م
جیر  .م
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بکوش تا بته ستالم .بته منزلتی برستی

که راه سو .مووا اس .و منزل .بتس دور

( )005/8م
سفینح...:یحمجأجنیمیبسی.مای مضتطمیامتعجحمیحمجتعفمیع مراهم م رمیع مجنز میایارمیحمجام مجطوئ تبماست .م
چو این عرو

سزاوار چون تو شتاه بتود

برای مهتر گتران نیست .مستتحتّ لتالق

( )008/6م
سفینح:مینی مهب ممسزا ارا....م اضاماستمکحمضتطمسفینحمیدتبماست .م
مرا ز شتادی رویتش بته ستینه بتاز آمتد

دلی کته مترده و زنتده نبتود از او اثترم

( )020/2م
سفینحم رمجسنمقافیحم«لتبم»م ار .م«اثبم»م رمهوی مقصی همییتمیا هممتکبارمع هماسنتم مج ننیمیینتم مینا مآجن ،م
ییلتبمیع ،مضتطمسفینحمرامتقعیتمجیکن  .م
ز بهر خدمتی عید خود همین قصّته ست.

که من به نزد جهانْ پهلوان بته قصّته بترم

( )020/06م
مسفینح...:مجدا مپدفعا میحمتسفحمیبم.ممای مصعرتمرامر ایتمع بم مج نیمییتمجشتّصمجیکن مکحمصسیاماست .م
ستتتتتنان دیوبنتتتتتدت

از رشتتتتت

دیوانتتتتتته شتتتتتتده روان رستتتتتتت

( )022/09م
سفینح...:رعکمکون م یعین ت.ممکون م مین مجعسیقیمیدتب میامهممایما مجیکنن م منیزمیام«کون »مجیعع م یعمرامیات .م
لعاجعمراست:م م
نه من به بند کمند تتو پتای بنتدم و بتس

کسی به شهر نیامد که شهربند تتو نیست.

(لعاجع مکبجانی،م:0262م ) م
روی فلتت

ستتیه شتتود آنگتتاه رای تتتو

بتتر چهتترا زمانتته ز عصتتیان کشتتد رق ت

( )025/07م
سفینح...:مآ ممکحمرا متع.ممییتماوتیاجمیحم«کح»م ار مکحمج نیمآ م رستمعع  .م
سطح اعالی فل

گر چه محی است .بته

هس .در دایرا قدّ تتو چتون نقطتة جتی

کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

( )028/0م

سفینح:م ایبةمق رمتع....مم ایبةمق ملوی گیم مناتعانیمرامجیرسان م ماجتیا

میبا مجو حمعاهبم رمپیمن ار ،ماجّنام اینبةم

ق ر،میزرگیمعاهبمرامجنسصبمیحملع ما مجیکن  .م
بتتر بتتاد داد هیبتت .تتتو ختترمن قمتتر

وآتتتش زده شتتکوه تتتو در راه ترکشتتان

( )090/02م
سفینح.. .:مراهمکدکشا .مملبج مقوبمکحم جع م اعتحمیاع ،مراهمکدکشا م رمییتمجناستتم ار  .م
ای بتتتا زمانتتته حکت ت تتتتو آن کتتترده

کآستتیی مهرگتتان بتته گتتل و گلشتتن

( )099/8م
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سفینح:ما میام جانحموا متع....مای مقاوتمتغزّ مقصی هماستم م«وا »میامگنم مگفش م م«جدب»م رمجدبگا م ملطافنتم
تغزّ ،مسا گار مییشتب م ار  .م
کنون ز مستی من بتیش از ایتن دو حترا

دلی چو چشمة می و قدی چو حلقة نتون

نمانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

( )096/00م

سفینح:مکنع م مهاتیمج ....مهوی م رستماستم ما م«هاتی»معاهبمییز میحمجزم موبفمنوان هماسنتمننحما مجانتیم
ا .م
گتتتر قبتتتول تتتتو ستتتایه برگیتتترد

برکشتتتتد آفتتتتتا

خنجتتتتر کتتتتین

( )050/05م
سفینح...:سایحا مگاتب .مج نیمع بمسایحمگاتب مرامجی لعاه منحمسایحمیبگبفت مرا.مییتها مپیشم مپسما مای منیزم رم
ج حمجو حمعاهبمهوی مت تیباتمرامتکبارمجیکنن  .م
لتتیکن از بتتس بتتار محنتت .و رنتتآ

کتتته نیابتتتد بتتته عمرهتتتا تستتتکین

( )052/9م
سفینح...:هنام مجسنتم مرنج.مهنامیامجسنتم مرنجمسا گار مییشتب م ار  .م
تکلّفتتتی نبتتتود یتتتت بزرگتتتی تتتتو

اگر بته خیتره نگیتری و عیتی نشتماری

( )065/7م
سفینح:ماگبمتعملب همنگیب ....میامهنایتمیحمیزرگیم رمجصباعمقتنمصعرتمسفینحمیدتبماست،منیزم رمهیب،ملیبه(ییدنع ه)م
همم جع م ار  .م
انتتدرین واقتتته تنهتتا نتته متتن در عتتال

هر کسی را به حد ختویش بتود تیمتاری

( )062/5م
سفینح:میا ار م
وز دستتت.ی کفتتت .فتتترات و دجلتتته

هتتتر لح تتته زننتتتد جامتتته در نیتتتل

( )902/07م
سفینح:م ستم مکفت....میامای مضتطملدم منشب منیزم رمییتمپیشمجیآی :مفباتما م ستمتعم م جفحما مکفتمجاجحم رم
نینمجی نن  .م
بتتتته نتتتتتی وجتتتتود پُتتتتر کتتتترده

هفتت .کشتتور شتتک بتته پهلتتوی تتتو

( )990/6م
ییتمج نیمجسصّفیمن ار م مسفینحمای مضتطمرام ار :میحمتن ّمم جع مپبمکب ه.ماوتواالًمضتطمناتةماساممهوی مینع هم م
جصسّامناتحمرامی ملعان همیاع .م م
بر در صتومته بنشست .و ستالمی در داد

سرِ خت را بگشتاد و در ت را دربست.

( )997/00م
سفینح:میگذعتم مصالییم رم ا .ممصالمیحمج نیم هعتمکب میحمجدوانیماستم میامتعجّحمیحمگشع مسبملُنممسننتیتم
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ییشتب م ار .مال ممیحمگفت ماستمکحمیدارمناتةم یگبمنیزمیحمجا مینشات،میگذعتم اعتحان  .م
) ضب هایی که از لرا نسخ دیگر پشتیبانی میشود :م
ضتطهاییمکحما مطبفمناتحها م یگبمپشتیتانیمجیعع منیزمیایارماستماجّامیحمذکبمیکیم منوعنحما ماین مننععمیانن هم
جیعع  .م
دین هدی [ز پایتة ستتی تتو شتد قتوی

کار جهان به سایة عدل تو گشت .راست.

( )26/00م
م« مپایة»مآ ینا مکحما متعضیساتمناتحی هامیبجیآین ،م رمجنت منالعاننمامینع هماسنتم ماین مت تینبمراملنع ماسنتا م
یز گب

میحمو مم رمجت مجا م ا هماست.میحمجا مای مسفینحم« مپشتی»م ار مکحمضتطمیکیم یگبما مناتحهامنیزمهونی م

یع هم م رستمنیزمهوی ماست.مای مضتطم رمجق ّجحا مکحماستا میز گب میبم یعا ملدیبمنگاعنتحمانن مپذیبفتنحمعن همینع هم
استم م رمآنمامنععتحان :م« ی مه

میحمپشتیمس یما مقع م مکارمجدا میحمسایةمهن ما مراسنتمعن هماسنتم»م(لدینب،م

:0280م)290مآ گاهمییتمرامیحمهوی مصعرتممیامضتطم« مپشتی»منقنمکب هان  .م
به حر

دشتمن بتدفتل او عجتیتتر آن

که همسو تیت بترآورد استتووان گتوهر

( )008/00م
سفینح:م عو مسگف ن....مماستتعا م رمجصباعم مم جع مسگم رمجصباعما ّ مراملعاسنتارماسنت.مسنحمنانتةم یگنبم
(یع9مکتایتم،890میممکتایتم،879مپامکتایتم)892منیزمهوی مضتطمرامتأیی مجیکنن  .م
ستههر و مهتتر چتتو حجّتاا کتبتتة استتالم

بتته عتتزم کتبتتة استتالم بستتتهانتتد احتترام

( )097/0م
سفینح:میحمهزممک تةماقتا ....مای مضتطما متکبارمک تةماسالممکحمییمعکماستتاهماستمجفعگیب مجیکن .م رمضو مضنتطم
مناتةم یگب،متصسیامایشا م(یع0مکتایتم)752م م(ییمکتایتم)768منیزمهوی میع هماست .م
وآنستته بتتا خلتتت متتیکنتتد ستتتی.

بتتتا چمتتتن شتتتبن مطتتتر نکنتتتد

( )900/9م
سفینح...:جی کن متیغت.م منیزم رمجصباعم ممعتنمم مجطبمنکن .مجت مای مقط حما مناتةماساممنیاتم ما متندام ر«یم»م م
«س »مآج هماست.مضتطمسفینحمیبمآ هامارجاماست.م م
در گ ت رهای او [گلتتی استت .کتته پیتتل

جتتتز بتتته کشتتتتی در او عبتتتر نکنتتتد

( )900/06م
ای مقط حمرامفقطم مناتةم«یم»م م«س »م اعتحان م مجصسّاماعارها میحمای منکتحمنکب هان مکنحمقانوتیما مجصنباعما م
یبام رمقالبماست.ماگبمای میحم لینمنالعانامیع م رمناتحهاماستمیای مگفتمضتطمسفینحمهممینحمهونی مصنعرتماسنتم
تندامیحمجا م«ا »،م«آ »مآ ر هماست .م
م
بدخوانی نسوه
رمپارها مجعاقعمضتطمپیشندا

منشا ما مای م ار مناتحها مجعجع م رستملعان همنش هان  :م

ديوان ظهير فاريابی در سفينه تبريز

آن دل که سفرا فل

چنبتری نگشت.

در چنبر دو زل
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تو اکنون مسوّر اس.
( )90/9م

سفینح...:ستبةمففکمینتب منگشت.ممجاتّبمیامستبهمتناسبمایما مجیکن مهوا طعرمکحمففکمینتب میامینتبم لد .م
ظفتر بتود

جایی کته جلتوهگتاه عترو

بر فر

خصت گتوهر تی ت .نثتار بتاد

( )59/06م
سفینح:میبمفبقملصم ....م
جهان زمان تصرّا به دس .مل

تتو داد

هنوز گتردون از روی همّت .تتو خجتل

( )096/9م
سفینح:م جاممتصبّف .م
وگتتر زمانتته بستتوزد جریتتدا اعمتتار

بتتود صتتحیفة تیتت تتتو نستتوتی کامتتل

( )096/7م
سفینح:مجبی ةماهوا  .م
ز من ملوک جهان نتام نیت

زنتده کننتد

بته قتول متردهد ن بتر میتان متزن بتترم

( )029/07م
سفینح...:میبمجیا مجز متتبم.مای مضتطمیحم ضعحمصسیاتبماست .م
مبر به پیش خود آ روی از پتس از ایتن

حدیا نان بته زبتان آورم ز ست

بتترم

( )029/90م
سفینح:مجتبمیحمپیشملب مآبر یم،مارمپسما مای .مجصسّامهمملب مراملع ملعان هم مهممارمراما  .م
دریا به قب ة کت

گتوهر نشتان توست.

آری بلتتور نیتتز بتته گتتوهر مش تبّه استت.

( )50/7م
سفینح...:گعهبفشا متعست .م
وی ز شُتتتکرت دهتتتان اصتتتل هنتتتر

گشتتتته چتتتون کتتتام نیشتتتکر شتتتیرین

( )052/08م
سفینح ...:ها ماهنمهنب .م
منت

با ک

دربتار تتو استبا

حیتات

منتشر در ستر شمشتیر تتو آثتار جحتی

( )027/08م
سفینح ...:یامکدم ریا متع.م ریامیامجع م مایبمیذ م رمییتمپیشما مای مجطایقتمتوامم ار  .م
برخیز و از زمانه به یکبار نسل و حرا

گتر دفت فتنته را نکنتد تیت تتو ضتمان

( )090/06م
سفینح:میبلیز ....ممای مصعرتمیایارمپان ی هتبماست .م
رمپارها مجعاضعمسفینحمضتطیم ار مکحمیامتواممناتحهامجتفا تماستمای میحمج نیمیبتب مضتطمسفینحمینبمضنتطمجنت م
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نیات،م لیم رمی ضیما مای مجعاضع،مضیطمناتةمیاپیما مناتحا مغیبما مناتةماسامماستم مصعرتمسفینحمجیتعانن م
یحمجت مییای  :م
رمقط ةمعوارةم()990/0مجصباعم« انیمکحمج ّتیمج مرنمعرملاکاار»،م رمسفینحمیحمصعرتمجگذارملاتةم مرنمنعرمرام
ا مآنکمآج هماست.مهوی طعرم رمقصی ةم()78/2میحمجا مییت :م
که بو .با تو عنان راس .در عنان افکند

به کام خویش بران مرکی نشاط و لتر

ای مییتمرام ار  :م
رکا

عهتد تتو در مملکت .چنتان بتادا

که روزگار عنان بتا تتو در عنتان افکنتد

اجتیا م یگب مکحمسفینحم ار م مجیتعان م رمیدتع میاپم یعا میحمکارمآی ماصالحمضتطها مجغفنع م مجغشععنیماسنتم
کحما م رهمریتتگیمناتحهامیحمجت مراهمیافتحماست :م
قصی ةم95مییتیامعوارةم65م رم یعا میاپیمتامییتم02میبماسامامناتةماسامماستم میحم لینمنناقصمینع مآ مقصنی هم
رمآ مناتحم مآعفتگیم مجغشعشمیع مناتحها م یگبم(ر م یعا :م059مپا رقیم)8مجت میبماساممناتةم«ینمم»مکنحم رم
ر یدمعشممناتحهامقبارم ار م مکتایتمآ م رمسا م879میع هماستمانتتابمع هماست.مای مقصی هم رمسفینحمین

مهنیرم

ایبا مضتطمع هم منکتةمیاماهویتمای ماستمکحمییتمهف همم رمآ مپسما مییتمییاتممآج هماست؛مای میحمر اینتمجنار م
رمع بمکوکمییشتب مجیکن .منیزمتعالیماییاتم رمقصی ةم90م رمسفینحمج قع تبما مناتةمیاپیمیحمنظبمجیرس  .م
م
بحثی بر نسوة اسا
ناتةماساممطتعماستا میز گب مناتةمکاجفیمنتع هم میایار ما مع بهامراما مناتحها مجتألّبمنقنمکب هماست.م رماینمام
ع بهاییمرامکحمناتةماسامم مناتحها منز یکمیحمآ من اعتحان میحمتفکیکمذکبمجیکنیمم منشا مجی هنیممکن اممینکما م
آ هامجیتعان ما مسفینحمیحمجت مییای :ما مت ا مقصای مجعجع ،م90مقصنی ةم،05م،02م،90م،99م،95م،98م،92م،22م،90م،99م،99م
،96م،92م،57م،60م،60م،62م،69م68م م80م رماسامم مناتحها منز یکمیحمآ منتع هان م میحجزم5مقصنی ةم،99م،22م،96م60م
م68میقیحم رمسفینحمآج هان م مجیتعانن مجایگزی مصعرتها منا رستمجت مععن  .م
ا مقط اتمجعجع م رمیاپم20مقط حما ماساممنقنمنش هم ما مای میی مقط اتم،0م،5م،7م،02م،92م،99م،92م،60م،79م،72م
،77م،72م،80م26م م28مجیتعان ما مسفینحمیحمجت مییای  .م
59مریاهیما م یعا میاپیما مناتحا مجزماساممیحمجت مآج هان م رمای مجینا مریناهیمهنا م،9م،9م،09م،07م،08م،02م،90م
،95م،22م،96م،58م،67م،62م78م م20مرامسفینحم ار م مضتطمسفینحمیای میحمجت مجنتقنمعع .مجفوّعمعوارةم0م متبکیبینن ها م
0م م9منیزم رمناتةماساممجصسّامنتع هان م مصعرتمسفینحمجیتعان میحمجت مراهمپی امکن  .م
التتحمناگفتحمنتای مرهامکب مکحم یعا ملدیبم رمسفینةمتتبیزمیایار ما مییتهنا مقصنی همهنا،مقط نحمهنام ...مرامنن ار م م رم
پارها ما مجعاضعما مایبا ها معگفتم میی قتیهاییملالیمنیاتم لیم رمندایتمناتحا ماستمقاینماهتوا  .م
جی انیممای مکتابم جانیمیحمیاپمرسی مکحمسا هاما م رگذعتمجصسّامفاضنمآ مگذعتحمیع ،مپسمی ضیما ماعکاالتم
جعجع م رمیاپ،منویتعان مجتعجّحمایشا میاع م مین

ما مای مایبا هامیحم کتبم ا یحمیبجیگب ،ما مآ مجوفح،مذکنبمنناقصم

مگاهمگوباهمکنن ةمناتحی هاست.مذکبمصسیام م قی مناتحی هام لیفةمهبمجصسّامجت ما ییماست.مآعفتگیم رمضتطم

ديوان ظهير فاريابی در سفينه تبريز

ناتحی
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ها مای میاپمهعی است.میحمهنعا مجثا م رمصفسةم060مای ینی مآج ه:م«فتا مناممیزرگت0میحمه م رمافعاه».م رم

عبحمناتح ی مآ مای گعنحمآج ه:میع:0مجال .میحماوتوا مفبا ا مجت مناتحم«جاللت»میع همکحمیحماعتتاهم«جال »مذکبمعن هم
است.معگفت تبماینکحم رمهوا مصفسحمجصباهیم یگبمیحمای مصعرتماست:م«کحموصبمآ منکن م رمسا م مج ّتمجناهم»5م م
یبا مآ ما م مناتةم«یی»م م«پا»مذکبمع ه:مگب ش.مای م اژهمیحمای مصعرتمیحمهیرمنسع،میامییتمجعرم رمنونیمآین .مجثنا م
یگبماینکح؛م رمصفسةم069مجیلعانیم:م«و یثمکعتحم معیبی میگع 5مکعملالیست».ما مسحمناتةمیع،0مپنام مینیمآجن ه:م
«یگعمیعمج ».مه م5مجییایاتمیبمر

م«کع»میاع مکحمقبائتم رستیما مناتحهامیحم ستم ه م گبنحمیینتم ینارماینبا م

نیمجیعع  .م
رمقاوتمریاهیها،مریاهیما ّ میحمای معکنماست:م«ییمآنک0میحمکسمرسی م ر ما مجا»متعقّعمینا ماسنتمکنحمضنتطم
جتفا تم یگبمناتحهامآ ر همعع م لیم رمپا رقیمعوارةم0مجیلعانیم:م«ای مریاهیمرامعوسمقیسمرا
کن ر مناتتم ا هماست»...میبا متعضیسیمای ینینی،مای مه مجی یایاتمر
پایا مع بمجیآج .منیزم رم()72/9مه م0میای میبمر

م«هقن»مقبارمیگیب منحمیبمر

میحم ینبمیعنصنبم

معوارةمریاهی،میامعتیحم یگنبمعن بهام،م رم
م«ان ر».میینتمهنا م 99ن06مقصنی ةم79م

پسما مآلبی مییتمقصی ةم72مآج هم ماعارةم قیقیمیحمای مجدممنش هماست.م رمقصی ةم()090/02مناتحی معنوارةم09مینام
جت مهیرمتفا تیمن ار !م رمصفسةم82مجا متعضیساتمعوارةم9م م2مجامیحمجامع هماستم میامتعجّحمینحماین مکنحمهنبم م
عواره،م مجصباعمکاجنمرامتعضیامجی ه ملعانن همرام ینارمسنب رگویمجنیمکنن .م رمصنفسةم979ما م«ینعم»0مینحمهننعا م
ناتحی مضتطیمنقنمکب همآنگحم رما اجحمجینعیا مای مریاهیم رمیع0مثتتمنش هماست .م
ا منعاقصم یگبمای میاپمایبا ها مجطت یمجت ّ ماستمکحمعوارمآ هاما مو ماوصامجنیمگنذر مینبا مجثنا مجنیمتنعا م
یبعوب :م رمقصی ةم()57/02میدارمیای متت ینمیحم«یار»معع م م رمقصی ةم()77/09م«هبمآ کس»میای م«هبمآ کانیم»معنع م
منیزمتقبیتاًم رمهوحمجا مکتابمص مرهم(=یار)مییمفاصفحمیحمصعرتمص رهمیاپمع هماستم میایار م یگبمکحمیامنگاهمیحم
هبمک امما مصفساتمیحموتممیحمیشمملعاه ملعر  .م
رمپایا ماجی مآ مجی ر مکحم رمتم ی میاپمای م یعا ،مهمما مناتةمنفیسمسفینحم مهمما مکتنابمهنام مجموعهنحمهنا م
یگب مکحمع ب ما ملدیبم رمآ هامیافتمجیعع م8ماستفا همعع میفکحم وواتمین ی مسالةمجصسّامفاضنمآ ماینگعنحمینیم
جتاالتمجفعهمنکن  .م
م
پینوش.ها
-0م کتبمریاویمای مت ا مرام99مریاهیمذکبمکب هماسنتم(ر :مجونا ملفیننمعنب انی:م)002ماجنامت ن ا مریناهیمهناییمکنحمینحمننامم
لدیبفاریاییممآج هم20م میاماوتاابمنامملدیب،مکحماوتوا مجی هن مهوا مفاریاییمیاع ،م25ریاهیماست.مای مت ا مهبینن مییشنتبی م
ت ا مریاهیما میکمعاهبمنیاتمکحم رمای مجموعهحمآج ه،ماجامنامما م رمیی مکاانیماستمکحمیحمگفتةمجصنسّامفاضننمکتناب،م کتنبم
جسوّ اجی مریاوی،ما مکاانیمیع هماستمکحمگب آ رن ةمکتابمیحمع بما متعجّحم یا م اعتحماست .م
.9منیزمر میحم یعا ملدیبمفاریایی:م280ن .280م
.2م رمسفینح،متبکیبین هام یبمهنعا مالتبجی اتمآج هان  .م
.9مای م مع بم رمسفینحم رمیی مغز هامآج هان م م رستمنیزمهوی ماست،میحم رم یا مفارسیمقالتیمیحمهنعا م«جفوّع»مت بیدمنشن هم
استم مای مهنبمیامصن تم رمهفممی یعمیبرسیمجیعع .متقایمین

م یعا میاپیاملدیبمیحمقصای ،مغزلیناتم مقنبارم ا ماین مگعننحم
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ع بم رم ستحا مج اگانحم میحمای مهنعا میحمنظبمنویرس مصسیامیاع  .م
.5مالتتحمای مریاهیما معبفال ی معفب هماستم(ر ملتابمااللتابمهعفی،میاپمنفیای،م.)995مای مریاهیمیحمجعلع مهممانتاابم ار م
اجاماننتاایشمیحمجعلع میحم لینمآج نشم رملتابمااللتابمجنتفیماست.م رم یعا معبفمال ی معفب همهممهاتم(ناتحمیایگنانیمجفنیم
هن ،میبگم).069
.6معوارةماییاتم رم یعا مایبا م ارن م مجامیبا مسدعلتم رمکارملعانن همهوا معوارههامراموفظمکب یم .م
.7م رمهوحجا مای مجقالحمه مسوتمیپمعوارةمصفسحم مه مسوتمراستمعوارةمییتم رمآ مصفسحماست .م
.8میبا منوعنحمینگبی میحم«اع ارمتا یافتةملدیبال ی مفاریایی»ما م کتبمجا ع متاکی .م

مناب
-0مافشار،مایبج.م(.)0280م«ناتحیبگب ا مسفینةمتتبیز»،مم،2مشم،0م( فتب،6مپاییزن جاتا )،م88ن .28م
-9متاکی،مجا ع .م(.)0288م«اع ارمتا همیافتةملدیبال ی مفاریایی»،مکتابمجاهما ییات،مش،96م(پیاپی،)090م99ن .96م
-2مجوا ال ی ماصفدانی.م(.)0269م یعا مکاجنماستا مجوا ال ی ،متدبا :مسنایی،میاپم م .م
-9مجوا ملفینعب انی.م(.)0275منزهحالومالس،متصسیام متسقی م کتبمجسوّن ماجنی مریناوی،متدنبا :مانتشناراتمهفونی،م
یاپم م .م
-5ملعاجع کبجانی.م(.)0262م یعا ماع ارملعاجع مکبجانی،میحماهتوامماوو مسدیفیلعاناار ،متدبا :مانتشاراتمپاژنگ .م
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