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غـزلدرمیـانۀمثـنـوی

سیدمحمددبیرسیاقی*

ــراث )ص 30 تا 35( تحت  ــمارۀ 45 مجلۀ وزین گزارش می در ش

ــل عنوان فرعی  ــته های تصحیح و پژوهش« ذی عنوان »بایس

»ب-موضوعات و طرح های پژوهشی« چهار طرح آورده شده 

و در طرح چهارم آمده بود: 

از قرن هفتم به بعد شیوه ای در برخی مثنوی های فارسی دیده 

ــت، اما در میانه غزلیاتی نیز  ــود که ساختار اثر مثنوی اس می ش

ــت. تاکنون تحقیقی که زمینه های  ــبت درج شده اس به مناس

داستانی و جامعه شناختی پدید آمدِن این نوع ادبی را گزارش و 

سپس تحلیل کند صورت نگرفته است.

مرتبط با این مقال مطلبی دارم که می نگارم شاید خالی از سودی 

نباشد و راهنمایی کند: استاد مرحوم دکتر صورتگر در سال اول دورۀ 

لیسانس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران )سال تحصیلی 1319- 

ــی با عنوان »سخن سنجی« برای همۀ  ــیدی( درس 1320 خورش

رشته ها )ادبیات فارسی، فلسفه، تاریخ و جغرافیا، و باستان شناسی( 

داشتند که به صورت کتابی مستقل به چاپ هم رسیده است، اما 

در سال دوم منحصراً برای رشتۀ زبان و ادبیات فارسی آن قواعد و 

اصول سخن سنجی را در آثار منظوم فارسی بررسی و نتیجه گیری 

می کردند و ما دانشجویان از بیانات ایشان یادداشت برمی داشتیم. 

ــال های بعد  ــت های مرا در س ــن آن یادداش ــزوۀ متضم ج

شادروان دکتر کیا به امانت گرفتند که مطالعه کنند و برگردانند؛ 

ــپس درگذشتشان آن  ــان به ممالک مّتحده و س اما با رفتن ایش

ــب آن درس یکی  ــید. از مطالب جال ــتم نرس جزوه دیگر به دس

هم همین بحث مثنویکهدرخاللآنغزلیآمدهباشد بود و 

ــت برداشتیم و اگر  موردی را از حافظه برای ما خواندند و یادداش

ــت. اما از کلیات جامی  ــه خطا نکند می گفتند از جامی اس حافظ

ــربی آن هم نیامده  ــنگی( نیافتم و در چاپ انتقادِی س )چاپ س

است. آنچه از ابیات در حافظه مانده است این جا می نگارم باشدکه 

سودمندی دهد و امید که تمامی آن به دست آید و نشر گردد:  

)غزل در میانۀ مثنوی(

ــاد طـریقت ارش ــر  پــی آن  ــبـلـی  ش

ــداد بـغـ در  ــا  قــضـ ز  روزی  ــود  ب

ــتان ــخـن همـدس ــدان س ــا مـریـ ب

ــتـان ــوی بیمـارس ــوقش س ــرد ش ب

ــاه م ــون  چ ــی  جوان ــاده  افت ــد  دی

کاه ــو  چ ــار  رخس و  ــر  ــن الغ ت ــا  ب

ــوزون ــاِل مـ ــش تــازه نـهـ قــامـت

ــون ــد مجن ــو بی ــته چ ــک خم گش لی

ــِش  دل آت ــوخــتـۀ  س ای  ــت:  گـف

ــمل؟ ــت بس ــه چنین ــِق ک ــرده عش ک

ــت؟ ــودای تو چیس ــوخته س در دل س

ــت؟ ــو کیس ــای ت ــلۀ پ ــث سلس باع

......

ــر[ ــه وزن دیگ ــوان ب ــات ج ]از بیـان

.....

ــت نمای زن و َمردم ــق تو انگش در عش

ــت ز سودای تو دردم هر لحظه فزون اس

......

                                       ***

* استاد بازنشستۀ زبان و ادبیات فارسی.

■


