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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

 شعررایریزرفتۀاکرفباظفااهود هبا)سا زندۀاتو هریاسدۀا5-6ق(ا

هخستینادفتاا یامجووعۀا»گوهاهریاپررسب«ا ستاکها زنا

جرهبافاآهماآمردها ست.اهخستیناچرپاآنادراسرلا1391ا

اگافتاماچرپادمماآن،ایرا فزمدهاهرامایریهگایاهر،ادرا صورت

قازرفتاماهنویاکرراتحقیقاماتکویلاآنا
ّ
سرلا1398اتحق

 د مهاد رد.

دمستاد نشامرم،اجنربادکتااذ کا لحسینب،ادراشوررۀا

هظاا یرا )ص27-28(ا میراث  گزارش  ۀا
ّ
مجل 85ا –ا 84ا پیرپبا

یها زنادفتااهگایستها هداماهکرتبار ادراتکویلاکررا عنرزتا

 زنجرهباییرناکادها هداکهاجریاسپرسگز ریا ست.ا

سفینۀ  درا تبایزیا ر اکهاصرئبا ذ کا لحسینبا شعرریا

ااشدهامامجوها ختالفاآناهرا
ّ
خودا یاکرفباظفااآمرده،امتذک

چندیا یا ما سنجیدها بازیافته...  اشعار  ضبطاهریا یرا ر ا

اا ستا
ّ
ضبطاهریاصرئبار اماّجحاد نستها ست.ایریستۀاتذک

اضبطاهریاتورمِتا شعرراموجودا یاکرفبا
ً
کها زنجرهب،اتقازبر

ظفاار اکهادرمنریعاکننازرفتها م،ایرازکدزگاامقریسهاکادهاما

ما
ّ
مسل هوودها م.ا صا

ّ
مشخ پرهوشتاهرا درا ر ا مو ردا ختالفا

شود،ا پید ا سامدهاهرا کها یا زنا جدزدیا نسخۀا هاا  ستا

موکنا ستاضبطاهریامتفرمتباهیزایهادستادهد.ا

 مرادریرباقطعها یاکهاذ کا لحسینبا یاسفیۀ صائب هقلا

کادهاماآنار ا یاشرهکررهریاشعاافررسبامایزبرتازناسامدۀا

کرفباظفااد نستهاماهوشتها ستاکها» زناشعاادراپژمهشا

 زورهباهیرمدها ست«امامتناکرملاآنار اگز رشاکادها ستا)آنا

قوماکها یشرنارها حا راسپادهد/ام حو لاجنرن،ایرطلامایریزچهاشوادهد(

 زنجرهب،ایراتوّجهایها هتسربا زناشعاایهاشرعا نادزگا،اآنا

ر ایهاهرماکرفباظفااهیرمردها مامادریررۀاآن،ادراصفحۀا46اکتربا

اشعار بازیافته...امطرلبباهوشتها ماکها یادزداذ کا لحسینبا

پننرنامرهدها ست:اا

مجلسا کتریخرهۀا 651ا شوررۀا سفینۀا ّمنا مد کها قطعها یا

سنر،اباگا159ا)ر.ک:امتون ایرانی،ادفتاا3،اصا342(اما

 ییرتبا یاآنار ام لهاد غسترهبادراریاض الشعرا،اجا3،اصا

زنا
ّ
1822،ایهاکرفباظفاانسبتاد دها هد،ایهاهرماشنربا لد

 حوداینامؤزّداسواقندیا)عرفات العاشقین،اجا4،اصصا

2065ا–ا2066(اما یوسعیداجاجرهب/اخلفامسعوداینا

سعدا)آتشکدۀ آذر،اجا2،اصا834.امجمع الفصحا،اجا

1،ایخشا1،اصصا291ا–ا292(اهیزاآمده،امایراتوّجهایها زنا

کها زناقطعهادراآثررادزگاایهاهرماکرفباظفااثبتانشده،ا

لذ اآنار ادراضونا شعررایریزرفتۀاکرفباظفااهگنجرهدزما

ترایراتفّحصاماتحقیقاییشتا،اصّحتا هتسرباآنایها ماما

زرادزگا ن،ا ثبرتاشود.ا

ـاکهامنبعبا  هتسربا زناقطعهایهاکرفباظفاادراسفینۀ صائب 

ااـایریاهماهوباتو هداقطعیّتا زنا هتسربار ایها ما
ّ
 ستامتأخ

عر،ا
ّ
ثریتاهورزدامایرزدامنریعاکنناتایار ابا یا ثبرتا زنامد

یهاعنو نا سنردامابا هینا هتسرب،ادراهظااگافتاکها میدم رزما

دراگذ راتحقیقرتایها زنا سنردامادالزلادستازرییم.اا

 یم نمه رفظ  فاک ه  ب
سنمد عطق ۀرابرد
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