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سخن نخست
ایــن حّلــۀ تنیــده ز دل برگزیــده ای از قصیده هــای معاصــر و دربردارنــدۀ 191 قصیده از 85 شــاعر اســت که با 
گــزارش و پژوهــش عزت اهلل فوالدونــد )دورود، 1317( در دو جلد به چاپ رســیده اســت. فوالدوند  گزینــش و 
دانش آموختۀ  رشــتۀ فلســفه و حکمت اســامی از دانشــگاه تهران )1350( و دبیر بازنشســتۀ آموزش و پرورش 
یخی قلم فرســایی می کند. او سه دفتر شعر با نام های  اســت که در ســه رشــتۀ شاعری، نقد ادبی و پژوهش تار
یــای ســبز بهــاران )تهــران: پاژنــگ، 1369( و ای خّطــۀ دلیری و  مــردم ای مــردم )دورود: فردوســی،  1357(، رؤ

دانایی )تبریز: آیدین، 1393( به چاپ رسانده است.

کتاب از چهره های شــعر معاصر )تهران: ســخن،  1387( و مردی ســت می ســراید  همچنین در نقد ادبی دو 
کتــاب دیلمیان و امیــران فوالدوند )تهــران: دکتر محمود  یخــی دو  یــد، 1388( و در پژوهــش تار )تهــران: مروار
افشــار یزدی، 1388( و ســتارخان و جنبش مردم غیور تبریز )تهران: ابتکار نو، 1394( از او به چاپ رســیده 

است.

کتــاب ایــن حّلــۀ تنیــده ز دل دارای دو جلد کمابیش جدا از هم اســت؛ زیرا در جلد نخســت بــه زندگی نامۀ 
کوتــاه هنــری و ادبــی سروده هایشــان پرداخته شــده و جلــد دوم تنها دربردارندۀ شــعرهای  گــزارش  شــاعران و 

کتاب برگرفته از استعاره ای در بیت نامدار فّرخی است: برگزیده است. نام 

ه برفتم ز سیستان
ّ
کارواِن حل با 

ۀ تنیده ز دل بافته ز جان1
ّ
با حل

کتاب های  پیش تر زنده یاد دکتر عبدالحسین زرین کوب با بهره گیری از مصرع نخست همین بیت بر یکی از 
کنون فوالدوند بر پایۀ مصرع دوم آن نامی نیکو برای جنگ قصیدۀ  ه« را نهاده بود و ا

ّ
کارواِن حل نقد خود نام »با 

ۀ تنیده ز دل« در بیت فّرخی استعارۀ مصرحه از »قصیده« است.
ّ
خویش برگزیده است.2 »حل

1. دیوان فّرخی سیستانی، ص 329
کاروان حّله،  کار خود را با نقد شعر بهار به پایان رسانده بود )با  ین کوب  ین دو کتاب یادشده دربارۀ یک شاعر است. زّر 2. نغز اینکه بخش پایانی و آغاز

یده است.  یش را با نقد شعر بهار )ج 1، ص 17( آغاز کار خو ص 309-324( و فوالدوند 

نقد و برریس کتاب

 چکیده:
کتاب این حلۀ تنیده ز دل جنگی 
از قصیده های معاصر و دربردارنده 

191 قصیده از 85 شاعر است که 
با گزینش و گزارش و پژوهش 
عزت هللا فوالدوند در دو جلد به 

چاپ رسیده است. جلد نخست 
دربردارنده 43 قصیده برگزیده از 11 
شاعر و نگاهی کوتاه به زندگی نامه 

شاعران و گزارش کوتاه هنری و ادبی 
سروده هایشان است. جلد دوم تنها 
دربردارنده شعرهای برگزیده بوده و 

148 قصیده از 74 شاعر در این جلد 
گنجیده است. در جستار پیش رو، 

نویسنده پس از شناساندن کتاب و 
ویژگی هایش، آن را در پنج بخش از 

چند دید در بوتۀ نقد و بررسی قرار 
داده است: گزینش سرایندگان و 

سروده ها، پژوهش درباره سرایندگان 
و سروده ها، خرده گیری بر 

سرایندگان، لغزش در نقل سروده ها، 
کاستی ها و لغزش های چاپی.

 کلیدواژه:
کتاب این حلۀ تنیده ز دل، عزت هللا 

فوالدوند، قصیده معاصر، جنگ شعر، 
نقد کتاب، برگزیده شعر.

با کاروان قصیده
مهدی فیروزیان
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

این حّلۀ تنیده ز دل...؛ گزینش و 
پژوهش عزت هللا فوالدوند؛ تهران: 

انتشارات دکتر محمود افشار یزدی، 
2 جلد )جلد نخست 472 صفحه، 

جلد دوم 519 صفحه(، 65000 
تومان، 1۳94.



سالبیستوهفمت،مشارۀششم،بهمنواسفنــد681395 162

کوتاه به زندگی  و شعر آنهاست: کتاب دربردارندۀ 43 قصیدۀ برگزیده از 11 شاعر و نگاهی  جلد نخست 
1. محمدتقی بهار: 5 قصیده )لزنیه، دماوند، سپیدرود، وطن من، جغد جنگ(.

کی، ای بر کمر زّنار، مشــروطه و محمدعلی  2. ادیب الممالک فراهانی: 4 قصیده )چند کشــی جور، تا ز بر خا
شاه(.

3. وثوق الدوله: 2 قصیده )حسرت، آینه(.

کریم امیر، سپیده دم(. 4. محمود فّرخ: 4 قصیده3 )اندیشۀ خراسان، نوای اعصاب، به 

کاخ جهان، ای دل عبث، ای شده سوخته(. 5. پروین اعتصامی: 3 قصیده )شالودۀ 

گیســوان سپید،  6. مهدی حمیدی شــیرازی: 5 قصیده )روز آخر ســال، پیامی به مادرم، نغمۀ اردیبهشــت، 
بر مرگ رشید یاسمی(.

7. لطفعلی صورتگر: 3 قصیده )پیری دانشمند، آرامگاه استاد سخن، فتح دهلی(.

کشت(. 8. مظاهر مصفا: 3 قصیده )هرگز هیچ، زنده به گور، مرا 

9. مهــدی اخوان ثالث )امید(: 5 قصیده )تســلی و ســام، جشــن بهــاران، تو را ای کهن بــوم و بر، ای درخت 
معرفت، مرغ های مهاجر(.

10. مهرداد اوستا: 4 قصیده )سرود نوروزی، حصار غم، شعر و زندگی، شکوه پارسی(.

11. مرتضی امیری اسفندقه: 5 قصیده )اسفند 3، باران، دهکده، دماوند، سفر(.

که تنها به نقِل قصیده ها پرداخته  شده ـ 148 قصیده، یعنی بیش از 3 برابر قصاید جلد  در جلد دوم ـ از آنجا 
گنجیده است. یک 

نمونۀ قصیدۀ 74 شــاعر در این دفتر آمده اســت که نام شــاعران را بر پایۀ شــمار قصاید برگزیده شــده از ایشان 
)از 1 تا 4( دسته بندی می کنیم:

1 قصیده )33 شــاعر(:  حســین آهی، هوشــنگ ابتهاج )ســایه(، عبدالعلی ادیب برومند، رضا براهنی، علی 
باقرزاده )بقا(، حســین پژمان بختیاری، رضا ثابتی، محمود ثنایی )شهرآشــوب(، ابوالقاســم حالت، محمد 
حبیب اللهی، سید حسن حسینی، حمید سبزواری، اورنگ خضرایی، اسماعیل خویی، نصرت رحمانی، 
ابوالقاســم رضایت )راضی(، غامعلی رعدی آذرخشــی، سیروس شمیســا، منوچهر صدوقی )سها(، عبداهلل 
کاســمی، محمد کانتــری )پیــروز(، محمدعلی معلم،  صالحــی ســمنانی، یزدانبخــش قهرمان، نصــرت اهلل 
ک، محمدعلی ناصــح، ابراهیم ناعم،  رحیــم معینــی کرمانشــاهی، یداهلل مفتــون امینی، یوســفعلی میرشــکا

عبدالوهاب نورانی وصال،  نیما یوشیج، حسن وحید دستگردی، حبیب یغمایی.

2 قصیــده )20 شــاعر(:  محمدامیــن ادیب طوســی، عبدالکریم امیــری فیروزکوهی، سیدحســن امین، محمد 
)بامــداد(،  شــاملو  احمــد  ســرمد،  صــادق  خرمشــاهی،  بهاءالدیــن  بهبهانــی،  ســیمین  )دانــش(،  بزرگ نیــا 
کردســتانی،  گلشــن  کمالپــور )کمال(، محمود  شــیون فومنــی، بدیع الزمــان فروزانفــر، محمــد قهرمان، احمــد 
ی، مؤیــد ثابتی،  علیقلــی محمــودی بختیــاری )مرزبــان(، فخرالدین مزارعــی، حمید مصدق، حســین منزو

سیدمحمدرضا میرزادۀ  عشقی، غامحسین یوسفی.

کبر  3 قصیــده )12 شــاعر(:  خســرو احتشــامی هونه گانــی، قیصــر امین پــور، ایرج میــرزا، محمد حقوقــی، علی ا
دهخــدا، ســهیل محمــودی، عمــاد خراســانی، فریــدون مشــیری، پرویــز ناتــل خانلــری، نــادر نادرپــور، وفــا 

کرمانشاهی، جال الدین همایی )سنا(.

کتاب حذف شده است. گزارشی دربارۀ قصیدۀ یارب عرب )ص 128-129( هم نوشته شده، اما خود قصیده از   .3

با کاروان قصیـــــــــــــــــــده نقد و برریسکتاب
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کرمانشــاهی، فریدون توللی، خلیل سامانی )موج(، محمدحسین شهریار،  4 قصیده )7 شــاعر(:  یداهلل بهزاد 
گرمارودی. عزت اهلل فوالدوند، محمود منشی، سیدعلی موسوی 

کــه در جلــد دوم از او 5 قصیده آمده مشــفق کاشــانی اســت و آمار بیشــترین شــعِر برگزیده با 6  تنهــا شــاعری 
که فوالدوند حتی در جلد  قصیده از آن محمدرضا شــفیعی کدکنی )سرشــک( اســت. هر چند گویی از آنجا 
که از هیچ شــاعری بیش از 5 شــعر نیاورد، یکی از 6 قصیدۀ سرشــک را در مقدمۀ جلد  نخســت بر این نهاده 

دوم آورده است تا در بخش برگزیده ها از او نیز تنها 5 شعر به چشم آید.

گزینش سرایندگان و سروده ها
که تا کســی توان  روزگاری قصیــده  قالــب اصلی شــعر پارســی شــناخته می شــد و سخن ســنجان بــر آن بودند 
ی تمام نیســت. در ادبیات معاصــر با پدیدآمدن  ســخنوری خــود را در قصیــده نیازمایــد و ننماید، شــاعری و
کنــار غزل که همواره در چند ســدۀ گذشــته پرکاربرد بوده اســت، از فروغ  شــعر نیمایــی و پــس از آن ســپید در 
ی آوردن به کوتاهی و فشــردگی در آثــار ادبی دلیل  قصیــده بســیار کاســته شــد. زندگی پرشــتاب امــروزی و رو
یگردانی شعردوســتان )که در ســنجش با گذشته و نسبت به جمعیت، روز به روز از شمارشان کاسته  دیگِر رو
گردآوردن جنگی از قصیده های معاصر  کهن بوده اســت. در چنین روزگاری اندیشــۀ  می شــود( از این قالب 
که در میان سروده های دیگر چندان  برای آشنا ســاختن سخن دوستان با نمونه های ارزشــمند قصیده سرایی 

دیده نمی شوند، ستودنی و پسندیده است.

عــزت اهلل فوالدونــد که خود قصیده سراســت و نیم ســده پیشــینۀ سخن ســرایی دارد، در جایگاه پژوهشــگری 
گزینــش قصیده هــای خواندنی و  گیــر به ادبیــات معاصــر، در  گاهــی گســترده و نگاهــی فرا صاحــب ذوق بــا آ
کاری شایســتۀ ســتایش به انجام رســانده اســت. آنچه در پی می آید برای پیراســته و آراســته تر شدن  ماندنی 
کار ایشان  ی نباید آن را نادیده گرفتِن ارزش های نهفته در  چاپ های دیگر این اثر ارزشمند است و به  هیچ  رو

دانست.

عنــوان فرعــی کتــاب »قصیده و قصیده ســرایان از ملک الشــعرا بهار تا به امروز« اســت و جلد نخســت کتاب 
بــا قصایــد بهار آغاز شــده اســت. اما دو تن از شــاعران برگزیدۀ فوالدونــد، پیش از بهــار )زادۀ 1304 هـ ق( زاده 
گشــوده  که 27 ســال پیش از بهار دیده به جهان  شــده اند: یکی ادیب الممالک فراهانی )زادۀ 1277 هـ. ق( 

کتاب را نادرست نشان می دهد. است و دیگری وثوق الدوله )زادۀ 1290(. این نکته عنوان فرعی 

ی قصیده آورده اســت، مرتضی امیری اســفندقه )زادۀ 1345( اســت و  کــه فوالدونــد از و جوان تریــن شــاعری 
ی کاستی ای  گاهی نیافته است. از همین رو گردآورنده از شاعران جوان بسیاری چشم پوشیده یا از کار آنان آ
در کار گزینش ایشــان دیده می شــود. بخشــی از این کاستی، برخاسته از بازار نابسامان نشر است و بی مهری 
مردم به کتاب  به ویژه کتاب شــعر که ناشــران را از چاپ شــعر جوانان امروزی گریزان ســاخته اســت. بخشــی 
که امروز بازتاب دهندۀ کوشــش های شــاعران  گردآورنده از بررســی فضای مجازی  کــه  دیگــر هم از آن روســت 
کرده اســت. در میــان جوانان امــروز قصیده ســرایانی توانــا مانند  جوان بســیاری اســت، یکســره چشم پوشــی 
وحیــد عیــدگاه طرقبــه ای، حامــد احمدی، حامــد علیزاده، محمــد خلیلی، ارشــامه تافتــه و ... می یابیم که 
کتاب این حّلۀ تنیده ز دل  سروده هایشان در فضای مجازی منتشر شده است و افزوده شدن آن سروده ها به 
گونه گونی ســروده ها و جامعیت  گزینش از شــاعران زادۀ دهۀ چهل تا زادگان دهۀ  هفتاد، بر  با گســتردن دامنۀ 
یم. شــعر نخســت از دکتر وحید  کتاب می افزود. برای آشــنایی خوانندگان دو ســروده را در اینجا می آور و ارج 

عیدگاه طرقبه ای )زادۀ 1363(  استاد ادبیات پارسی، شاعر، منتقد و پژوهشگر است:
پیشامدی افتاد نابیوسان

گریزی از آن گزیر و  بی هیچ 

نقد و برریسکتاببا کاروان قصیـــــــــــــــــــده
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گرفتار در چاه جوانمردُکش 

میراث بِر زخم پوردستان

بر زخم تو بیهوده بوده مرهم

از درد تو درمانده مانده درمان

زخم تو نه چون زخم های مردم

درد تو نه چون دردهای ایشان

ای بندی غم های انفرادی

ر مسعود سعد سلمان یادآو

در حبس ابد ماندی و برایت

مردم همه چون میله های زندان

که بود دشمن آن دوست نبود آن 

که بود دستان آن دست نبود آن 

که آخر کن  کوچ  دل را بکن و 

از ماندن خود می شوی پشیمان

یران ز پای بست است که و آن خانه 
چندش خوری اندوه نقش ایوان؟4

کن کن دگر ای من مرا رها  بس 

خود را و مرا بیش از این مرنجان

یک اندیشۀ ما تیره است و تار

ر نه همه جا روشن است و رخشان و

شــعر دوم را از قصایــد زادگان دهــۀ هفتــاد برگزیدیــم. ارشــامه تافتــه )زادۀ 
گر،  شاعر و ترانه سرا: 1373( خنیا
که یار نبودی  دردا تو هم 

بودی، ولی به کار نبودی 

که نمودی تو بود نیستی 

کار،  یار نبودی  چون وقِت 

عشق از نگاه تار تو بازی ست

جز یک نقاب دار نبودی 

اما در آن زمینه هم آخر

یک نقش ماندگار نبودی

بر نقِش عاشقانۀ بازی

یگری سوار نبودی باز

یران اســت )گلســتان،  4. اشــاره ای اســت به: خواجه در بند نقش ایوان اســت/خانه از پای بســت و
ص 150( 

بهر من چه دشوار پیشامدی از

بهر تو چه آسان پیشامدی از

باری ست دوچندان به روی دوشم

که بر دوش تو نه چندان هر چند 

گزنده دردی ست فزاینده و 

گزاینده و فزایان رنجی ست 

یۀ خشِک شکستن چوب چون مو

چون نالۀ سنگ از وداع یاران

چون حادثۀ آذرخش و خرمن

چون رابطۀ زخم با نمکدان

غلتیدن ماهی به روی خشکی

یر باران گنجشک ز یدن  لرز

یختن برگکی خزانی آو

از شاخگکی در مسیر توفان

یم خوش بینی برگ پسین تقو

در آرزوی دیدن بهاران

کردن فرزند مادرش را گم 

در باهمِی مردم خیابان

گفتن دل تنگی شاعر برای 

از تلخ ترین دردهای انسان

زهای رفته از رفتن آن رو

آیان و روان و دگرنیایان

گرم ترین بوسه های آغاز از 

گفته های پایان تا سردترین 

گرفتن آن گاه از خوردن نان جان 

بهر خوردن نان کندْن از جان 

دندان شرف بر جگر نهادن

کشخان ننشستن بر خوان خان 

یا بودن تنها و بی خدا یا

کیش اینان یدن به  گرو ننگ 

گرفته ست بنگر چه غریبانه جا 

رستان ری تو به باو بی باو

ای در تن تو زخم های پیدا

ُپرخاطرۀ دردهای پنهان

نقد و برریسکتاببا کاروان قصیـــــــــــــــــــده
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گردآورنــده ســروده های شــاعران صاحب  نکتــۀ دیگــر آنکه شایســته بــود 
کتاب هــا یــا جنگ هــای شــعری دیگــر  دیــوان را از دیــوان آنــان و نــه از 
برمی گرفت. چه بســا شــعری در جنگ یا مجله ای نادرســت یا ناهمسان 
گردآورنده  گر در جایی  با آنچه در دیوان شــاعر آمده چاپ شــده باشــد. ا
ناچــار بــوده از مجلــه یــا جنگــی شــعر را برگزینــد، بهتــر بــود نــام مأخــذ را 
می آورد. برای نمونه مأخذ قصیدۀ ایرج میرزا را مشــخص نکرده اســت و 
که با نام »دکتر حمیدی« چاپ شده اند، روشن  در یادداشت های پایانی 
که فوالدوند شــعر را از دیوان ایرج میرزا برنگرفته اســت و همین  می شــود 

ی پدید آورده است. در بیت زیر: کار و کاستی ای هم در  نکته 

پندارم و  گذشــــــــــت  احّبــــــــــا  بــــــــــه  شــــــــــبی   عجب 
که چشم چرخ در آن شــــــــــب به خواب سنگین بود5

فوالدوند مصرع نخســت را چنین ثبت کرده اســت: »عجب شــبی که به 
که ناموزون اســت و سپس یادداشت  احّبا گذشــت و پندارم« )ص 53( 
حمیــدی را دربــارۀ ناموزونــی شــعر آورده اســت. روشــن نیســت حمیدی 
شــعر را از کجا برداشــته که چنین لغزشــی در آن راه یافته است. فوالدوند 

به آسانی می توانست شعر درست را از دیوان شاعر بردارد.

بیــت زیــر از ســایه هــم نمونۀ ناهمســانی ضبــط فوالدونــد با دیوان شــاعر 
است:

افتاد و خــــــــــراب  زد  بــــــــــه مســــــــــتی   تــــــــــن 
گذاشــــــــــت  جــــــــــاِن هشــــــــــیار در خمــــــــــار 
)ج 2، ص 193(  

به گمــان، گردآورنــده شــعر را از یادنامۀ اخوان6 برداشــته که شــعر ســایه در 
ســوگ او نخســتین  بار به همین گونه در آنجا چاپ شــده اســت. در دفتر 
شــعر ســایه مصــرع نخســت چنیــن اســت: »تن بــه میخانــه برد و مســت 
که در پســند شــاعر بهتر از مصرع پیشــین بوده اســت و آن را برای  افتاد«7 

کتاب شعر خود برگزیده است.8 آمدن در 

گردآورنــده قطعــۀ »تلــخ چــون بــاده دلپذیــر چــو غــم« از ســایه9 را در میان 
کــه بــا پیش چشــم آوردن نکتــه ای که در پیشــگفتار  قصایــد آورده اســت 
جلد دوم نوشــته اســت، گزینشــی پذیرفتنی اســت. این قطعه را می توان 
کــه  قصیــدۀ بی مطلــع خوانــد. امــا شــعر »امیرکبیــر« از فریــدون مشــیری10 
شــعری نیمایی اســت با آنکه بســیاری از لخت های آن برابرند و ساختار 

5. تحقیق در احوال و آثار و... ایرج میرزا، ص 14.
6. باغ  بی برگی، ص 50.
7. سیاه مشق، ص 322

8. ســایه در پاســخ نگارنــده انگیــزۀ خــود بــرای دگرگون کــردن مصــراع را هالــۀ معنایی »خــراب افتاد« 
ر »تــن زدن« بــا معنایــی دیگرگونه و  بــرِد »تــن به چیــزی زدن« کــه یادآو کــه دوســتانه نیســت و نیــز کار

گمراه کننده است دانست.
9. سیاه مشق، ص 324-321.

10. بازتاب نفس صبحدمان، ص 732-729.

خواندی مرا به نقِش نگار و

جز نقش و جز نگار نبودی

پذیر نیست سالمت ر باو

چون مهر آشکار نبودی

برقی زدی و روی نهفتی

چون ماه پایدار نبودی

کار تو شد زار کار و  افتاد 

کارزار نبودی چون مرِد 

یک لحظه چون سواری و لختی ـ

دیگر به جز غبار نبودی 

ید باِد مخالف  ز چون می و

چون بخت، سازگار نبودی 

گلوگیر چون می رسید بغِض 

چون عیش،  خوشگوار نبودی

پهلوی چای قند شدی،  لیک

کندوی شهدبار نبودی

گل بهار نیست عزیزم یک 

گل بودی و بهار نبودی

گشت و شب چراغ نگشتی شب 

غم بود و غم گسار نبودی

گرم نماندی سردی رسید و 

غربت دمید و یار نبودی

یخت بی برگِی خزان به سرم ر

بر دوش، غیِر بار نبودی 

پوسید باغ، سرنرسیدی

یبار، نبودی خکشید جو

له چه پرسی از حال زار ال

له زار نبودی چون اهل ال

گفتی هزار و یک شِب عشقم

حتی یک از هزار نبودی

ز آن هزار وعدۀ شیرین  و

بر یّکی استوار نبودی

برگرد و در حصار خودت باش

چون فاتِح حصار نبودی

با کاروان قصیـــــــــــــــــــده نقد و برریسکتاب
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خواندنــی، اســتوار و زیبــا به شــمار می روند«،15 نثری شــیوا و ادبــی دارد و 
کــه برای نــگارش بخش پژوهشــی برگزیــده همچون زبــان مقاالت  زبانــی 
علمــی خشــک نیســت. از همیــن  رو خواننــدۀ جنــگ )کــه شــاید حال و 
مجال خواندن نقد شــعر را نداشــته باشــد(، از خواندن این کتاب خسته 
نمی شــود و می توانــد بــا خوانــدن متنی که خود با تشــبیه ها و اســتعاره ها 
گــون اطناب هنری )و بیشــتر از همه بــا آمدن مترادفات  و روش هــای گونا
کار شــاعران و  و صفــات( شــاخ و بــرگ یافته اســت، هــم از چنــد و چون 
گونه ای دیگر  گاه شــود و هم به  نکته های ادبی نهفته در سروده هایشــان آ
از متنــی ادبی )که نثر نویســنده اســت( بهره مند شــود. چنــد جمله برای 
گر قرار بر ایجاز بود  که ا آشــنایی با شیوۀ نگارش نویسنده در اینجا می آید 
می توانســتیم با گفتِن »ســازگاری ســطح زبانی و ادبی با سطح فکری، در 

نشان دادن خشم شاعر« پیام آن را برسانیم: 
کنگــره  کــه از هــر  »هــرگاه قصیــدۀ دماونــد را دژی بدانیــم بــس اســتوار 
گاز و  یچــه اش، آتــش آه مظلــوم و بــاران هــول و آفنــد و نــار و ســعیر و  و در
که عبارت  گوگرد بر ســر دشــمن اهریمن فرومی بارد، سنگ ســنگ این بنا 
گون، خصلتی دارند  گونا باشــد از واژه هــا و ایماژها و ترکیب و تعبیرهــای 
کشــنده و صف شــکن و ویران کننــده درخــور سرشــت  زمخــت و زبــر و 
شورشــی و ســتیهندۀ دماوند، و این خود نشان تناسب و تجانس و پیوند 

و درهم تنیدگی ساختار قصیدۀ دماوند است«. )ج 1، ص 45(

15. »ای خّطۀ دلیری و دانایی«، ص 90.

گونۀ قطعۀ سایه نیست: قافیۀ قصیده در بیشتر آن دیده می شود، از 
هنــوز نفریــن می بــارد از در و دیــوار/ هنوز نفرت از پادشــاه بدکــردار/ هنوز 
وحشــت از جانیــان آدم خــوار/ هنــوز لعنت بر بانیــان این تزویــر/ هنوزی 

کِر آسمان،  فسونگر پیر.11 گوش  زاری آب/ هنوز نالۀ باد/ هنوز 

شــعر »مــرد« از براهنــی هــم بــا داشــتن چنــد لخــِت ناهمســان قصیــده 
نمی تواند باشــد و شایســته بود در پیشگفتار کتاب دربارۀ انگیزۀ گزینش 

گفته می شد: چنین سروده هایی سخن 

تصویــری از بریــدن و بردن دارم/ زین عالم جدید/ وقتی تمام مردم عالم 
که آهن رباســت او )ج 2،  را/ مثل براده از تن آهن بریده اند/ او ســرفراز باد 

ص 64(

کوتاهی هایی شــده  گاهی  در شــماِر شــعرهای برگزیده از برخی شــاعران 
که بیش از 800 صفحه  اســت. از جمله اینکه از دیوان وحید دستگردی 
دارد، تنهــا یــک قصیده )آن هم با حذف بیشــتر ابیات آن( برگزیده شــده 

است و در برابر آن از محمد حقوقی سه قصیده آمده است.

افزون بر کســانی که به شــاعری شــناخته شــده اند، از پژوهشــگرانی چون 
کتــاب آمده  غامحســین یوســفی و ســیروس شمیســا هم شــعرهایی در 
گــروه جای داشــت از برخی دیگــر ماننــد میرجال الدین  اســت. در ایــن 
کــزازی هــم یک یــا چند شــعر در این جنگ قصیــده می آمد. بــرای نمونه 

ینه: ی در یادکرد بزرگان شعر پارسی با این آغاز قصیدۀ 278 بیتی و

معنی گستری ســــــــــت شــــــــــور  را  او  کــــــــــه   هــــــــــر 
دری ســــــــــت12 یــــــــــاِی  در دّر  شــــــــــعرش  یــــــــــِب  ز

یا قصیدۀ 60 بیتی »به یاد ایران«:

کای ســــــــــرزمیِن نیایم  ســــــــــه ماهی ســــــــــت 
بــــــــــه دور از تــــــــــو تنهــــــــــا در اســــــــــپانیایم13

و قصیدۀ 98 بیتی »روزگار شعر«:

 شــــــــــد تیره تر ز شــــــــــاِم محن روزگار شــــــــــعر
دیار شــــــــــعر14 در  فغان!  نماند  دّیار چــــــــــون 

پژوهش دربارۀ  سرایندگان و سروده ها
فوالدوند در جلد نخســت زندگی نامۀ شــاعران را آورده و ســپس به شــیوۀ 
که  شــاعری آنان پرداخته و بر هر شــعر درآمدی نگاشــته اســت. فوالدوند 
ســروده هایش »در همان شیوه های شناخته شدۀ شعر پارسی نمونه هایی 

11. همان، ص 730-731 و این حلۀ  تنیده ز دل، ج 2، ص 379-378.
یاِی دری، ص 41. 12. دّر در

13. دستاِن مستان، ص 17.
14. بی کران سبز، ص 79.

نقد و برریسکتاببا کاروان قصیـــــــــــــــــــده
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گر معنی ایهامی موسیقایی رعد  که آوایی رسا دارد( چندان دور نباشد. ا
را هم نپذیریم، از ایهام تناسب رود با این واژه نمی توان چشم  پوشید.

گاه یــک  از نکته هــای دیگــر تکــراِر نمونه هــای شــعری اســت. فوالدونــد 
گون برای نشــان دادن کاربــرد آرایه ها  بیــت را چنــد بــار در چند جــای گونا
کــه حتی نــه برای  یــا نشــان دادن اندیشــه های شــاعر آورده اســت تــا آنجــا 
که برای آوردن نمونۀ شــعر خوب و خواندنی  کاربرِد  آرایه و ترفند  نمایاندن 
که در پایان  کرده است. برای نمونه شش بیتی  هم شعری یکسان را تکرار 
بخش بررسی شعر مصفا )ص 273( آمده در میانۀ بخش )ص 255( هم 

گانه می آمد. چاپ شده است. بهتر بود برای هر مبحث بیت هایی جدا

گاه بایسته  فوالدوند در جلد دوم هیچ توضیحی دربارۀ  شعرها نمی دهد. 
گردآورنده دســت کم در صفحۀ نخســت به شــأن نزول شــعر یا  که  اســت 
شناســاندن مخاطب شــاعر بپردازد؛ از جمله »ای باد ســحر« قصیده ای 
که  که خواننده نمی داند شاعر آن را در سوِگ  است از بدیع الزمان فروزانفر 
که فروزانفر  گاهی خوانندگان می گوییم  سروده است. در همین جا برای آ
این سوگ ســرود بلند را برای برادرش حجت االســام حســن ناصر قدسی 
یخ ســرودن هم از پای بســیاری از شــعرها )جز آنها که  ســاخته اســت. تار
کــه در 28  یــخ ســرودن ندارند( افتاده اســت؛ مانند همین شــعر  خــود تار

شهریور 1323 سروده شده است.18

گــون پژوهــش فوالدونــد را  گونا کنــده دربــارۀ بخش هــای  چنــد نکتــۀ پرا
یم: گانه می آور جدا

ج 1، ص 49: در بررســی موســیقی درونــی قصیــدۀ »ســپیدرود« می گوید: 
»مصوت »ای« در فرودین، دیلم،  سپید و گویی«. لغزشی رخ داده است؛  

زیرا »دیلم« )daylam- deylam( دارای مصوت »ای« نیست.

ج 1، ص 211: »غزل جان سوز بهار:
رفتند ملــــــــــک ادب حکم گــــــــــزاران همه   از 
شــــــــــو بار ســــــــــفر بند که یاران همــــــــــه رفتند

ینــی یّکه ســوار میــدان نقــد و پژوهــش و  در غــِم ازدســت رفتِن محمــد قزو
یخی و ادبی«. تصحیح متون تار

ینی سروده شده و نه این مطلع  که نه این غزل در ســوگ قزو باید دانســت 
از بهار است. شعر بهار چنین بوده است:

رفتند همه  داعیــــــــــه داران  کنی  چه   دعوی 
که یاران همه رفتند19 شــــــــــو بار ســــــــــفر بند 

ینی  گفته شــده در سوگ عارف قزو که در دیوانش  بهار شــعر را همان گونه 
که فوالدوند آورده، محمدابراهیم  ســروده است. مصراع نخســت بیتی را 

18. ر.ک به: مجموعه مقاالت و اشعار استاد بدیع الزمان فروزانفر، ص 453.
19. دیوان اشعار محمدتقی بهار، ص 990.

گفتیــم در جلــد نخســت، در نقــد و بررســی شــیوۀ  ســخنوری  چنان کــه 
شــاعران ســخنانی ســودمند آمده اســت. با این همــه فوالدوند کوشــیده از 
گفتارهــای درازدامن و اصطاح پردازی های پیاپی بپرهیزد تا خواننده را از 
فضای ذوقی جنگ شــعر دور نســازد. نکته یابی های نویسندۀ  شعرشناس 
کــم نیســت. با این همــه در برخی بررســی های سبک شناســانه  در کتــاب 
شایسته بود نکات کلیدی بیشتری افزوده شود. برای نمونه در بررسی شیوۀ 
قصیده ســرایی مظاهر مصفا که می توان ایشــان را بزرگ ترین قصیده سرای 
نومیــدی و  و  »انــدوه  بــه  پارســی خوانــد، اشــاره های درســتی  زبــان  زنــدۀ 
نفــس« )ص  دل آزردگــی« )ص 253(، »عاطفــه« )ص 255(، »حدیــث 
256(، »جنبــۀ اجتماعــی« )ص 257(، »رنگ باختگــی برخــی تصاویر« و 
»کهن گرایــی در صــور خیال« )ص 260(، »موســیقی بیرونــی« )ص 263(، 
»موســیقی کناری« )ص 266(، »موسیقی درونی« )ص 268( و »موسیقی 
معنوی« )ص 269( در شــعر مصفا شــده است. لیک در بررسی ترفندها و 
آرایه ها به آرایه های پرکاربرد روش ایهام که نقشی چشمگیر در ادبیت متن 

دارند، کوچک ترین اشاره ای نشده است. چنان که در بررسی بیت زیر:

نالد نای  ســــــــــوزد،  عود  پیچد،  رود  غــــــــــّرد،   رعد 
گرید گریــــــــــد، در فراق یــــــــــار  چنــــــــــگ موید، تار 
  )ج 1، ص 262(

تنها از »تشــخیص« سخن رفته اســت. آنچه در بیت یادشده بسیار فراتر 
اســت از تشــخیص )کــه کمابیــش در هــر ســرودۀ پندارخیــز پارســی دیده 
می شــود(، ایهام پردازی شــاعر اســت. در آغاز چنین می نماید که سخن 
در مصــرع نخســت از پدیده های طبیعی اســت: رعــد، رود،  عود )چوب 
خوشــبوی(، نــای )نــی در نیســتان که بــا وزش باد بــه ناله درمی آیــد( و در 
مصرع دوم از دو ســاز چنگ و تار یاد شــده اســت. لیک با نگاهی ژرف تر 
درمی یابیم که می توان پیش از چنگ و تار هم در بیت نشــان موســیقی را 
یافت. معنی موســیقایی نای )ســاز نی یا نای هفت بند( آشــکار اســت و 
شاید این معنی برجسته تر از معنی نخست باشد. عود همان بربط است 
گــداز به نوا  کــه ســوختن آن در اینجــا اســتعاری اســت و معنــی پرســوز و 
درآمدن را می رساند. رود نیز معنی موسیقایی دارد. یک معنی آن »ساز«16 
که در هر  یا بهتر است بگوییم »ساز زهی« است و معنی دیگر »سیم ساز« 
دو معنی »پیچد« را باید استعارۀ تبعیه بدانیم از دردمندانه بانگ کردن و 
در معنی دوم میان »رود« )ســیم ســاز( و »پیچد« ایهام تناسبی هست. با 
گزارش تنها واژۀ غیرموســیقایی در جایگاه نهاد جمله های چندگانۀ  این 
گر به پیشینۀ قصیدۀ پارسی بنگریم در دیوان  که ا بیت »رعد« خواهد بود 
خاقانی، اســتعارۀ مصرحه از »آوای رســای ســاز« بوده اســت17 و در اینجا 
که همگی معنای لفظی موســیقایی  کنار تار، چنگ، نای، عود و رود  در 
دارند شاید گزارش معنای استعاری موسیقایی برای رعد )مانند »کوس« 

یِر رود. 16 ر.ک به: واژه نامۀ موسیقی ایران زمین، ز
17 ر.ک به: بررسی اصطاحات و واژگان موسیقی در دیوان خاقانی، ص 289.

با کاروان قصیـــــــــــــــــــده نقد و برریسکتاب
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ایشــان »علی« اســت و در فهرســت می بایســت زیر حرف »میم« و چنین 
می آمد: »مؤید ثابتی، علی«.

گزارش  گردآورنده دیده می شود. نمونه را در  کار  گاهی آشــفتگی هایی در 
ادبی شــعری از اوســتا، نام آن را »حصار غم« )ج 1، ص 370( می خواند 
و در دنبالــه بــر تارک شــعر نام »حصــار انــدوه« )ص 372( را می نهد یا در 
که شــعر فروزانفر آمده عنــوان صفحه »فوالدوند، عزت اهلل« اســت  جایــی 
کــه با نام »با  )ج 2، ص 291-297(. حــذف نوشــته ای از ج 1، ص 386 
اوســتا کــس نیارد کرد هرگز همســری« در فهرســت آمده هــم از نمونه های 

کتاب است. حذف در 

یافت  کــه خواننــدگان را در در در پایــان هــر جلــد واژه نامــه ای آمده اســت 
الفبایــی  ســامان  دوم  جلــد  واژه نامــۀ  می کنــد.  یــاری  ســروده ها  معنــی 
کــردن حــرف نخســت( نــدارد و در واژه نامــۀ جلد نخســت  )جــز در جــدا 
آشــفتگی هایی دیده می شود. برای نمونه زیر »س« نخست »سفاه« آمده 
و ســپس »ســاری«،  زیر »ش« نخســت »شــراع« آمده و ســپس »شــاب« و 
نمونۀ شگفت تر اینکه »بت: صنم« زیر حرف »و« آمده است. معنی کردن 
چنین واژه ای )بت( آن هم با واژه ای ناآشناتر )صنم( خود جای شگفتی 
کار رخ داده باشــد. شــماری از  گمان می رود لغزشــی دیگرگونه در  دارد و 
واژه هــا هم شایســته بــود در واژه نامه بیایند که نیامده انــد؛ از جمله: قعقع 

)ج 1، ص 64(، ادیم )ج 1، 136( و پرن )ج 2، ص 256(.

خرده گیری بر سرایندگان
بــا اینکــه در جلــد دوم فوالدونــد در نقــد و بررســی ســروده ها قلم فرســایی 
کــه به نظر  کاســتی و ناراســتی هایی  گاه در زیرنویــس ســروده ها بر  نکــرده 
او در شــعر راه یافتــه انگشــت نهاده اســت. بخشــی از ایــن خرده گیری ها 

که در اینجا به آنها اشاره می کنیم. درست نیست 

ج 2، ص 18
دربارۀ بیت زیر از حسین آهی:

گوش شــــــــــنیدی  گر  ا مکــــــــــّرم!  نبــــــــــّی   اال 
گویند یک ســــــــــر آتش و آب همه ثنــــــــــای تو 

کرده است«.  را مبهم  گوش معنای شعر  نوشته است: »نقش ناشناختۀ 
نقش واژه آشکار است و ابهامی در بیت دیده نمی شود. »گوش«، فاعِل 
فعل »شنیدی« است که در زبان امروزی به جای آن از ریخت »می شنید« 
گوش می شنید )یعنی  گرامی! اگر  بهره می برند. شاعر می گوید: ای پیامبر 
توان شنیدن داشت( درمی یافت که آتش و آب یک سر ثنای تو می گویند.

ج 2، ص 125 
نـــــو کهن پـــــرداِز  کاو  آن  الفـــــزن   ذیفنونـــــی 
خویشـــــتن را خواندی و گفتی کس به شیواییم نیست

باســتانی پاریــزی ســروده )و در نوشــتۀ او »حکم گــذاران« آمــده اســت، 
نــه »حکم گــزاران«( و بی آنکــه بهــار بداند غــزل را با این دگرگونــی در مرگ 

ینی به چاپ رسانده است.20 قزو

ج 1، ص 274: در قصیدۀ »هیچ« مظاهر مصفا با این مطلع:

روزگار هیچ از  ز شــــــــــهر هرگــــــــــزم   مــــــــــردی 
جــــــــــان از نتاج هرگــــــــــز، تن از تبــــــــــار هیچ

وزن  شــعر را »وزن مختلــف األرکاِن مفعــول فاعــات مفاعیــل فاعــات« 
دانســته اســت. بر پایۀ یافته های تــازۀ عروضیان »تقطیــع مختلطی چون 
مفعول فاعات مفاعیل فاعلن به هیچ وجه تقطیع صحیحی محســوب 
نمی شود«21 و اوزان را باید »به نحوی رکن بندی کرد که مابین ارکان اتحاد 
کنار آن به رکن بندی  یا تناوب باشد«.22 بهتر بود به جای این تقطیع یا در 

»مستفعلن مفاعل مستفعل مفا )فعل(« اشاره می شد.23

تن  ج 1، ص 331: وزن شــعر ای درخــت معرفــت از اخــوان ثالــث »فاعا
کــم دارد و  تــن«  کــه یــک »فاعا تــن« دانســته شــده اســت  تــن فاعا فاعا

افتادگی چاپی می نماید.

ج 1، ص 374-375: نام کتابی از سیروس شمیسا را »نقد شعر سهراب 
کتابشناسی آن را آورده است.  ســپهری« دانسته و با همین نام اطاعات 

کتاب »نگاهی به سپهری« است. نام درست 

ج 2، 173: ســال و جــای زادن و درگذشــتن وحیــد دســتگردی را چنین 
گویا  نوشــته اســت: »1278 یا 1281؟ مشــهد، درگذشــت 1347 تهران«. 
که در پی لغزشــی زیر نام وحید  ایــن داده هــا از آِن محمد بزرگ نیا اســت 
تکرار شــده اســت. وحید در ســال 1258 در دســتگرد اصفهان زاده شــد 
نــام و شــعر وحیــد  و در ســال 1321 در تهــران درگذشــت.24 همچنیــن 
گونۀ »دستگردی، وحید« )ص  دستگردی زیر حرف »د« و در فهرست به 
هفده( آمده اســت و نویســنده دســتگردی را نام خانوادگی و وحید را نام 
شاعر پنداشته است. نام ایشان »حسن« است و می بایست در فهرست 
گونۀ »وحید دســتگردی، حســن« زیر حرف »واو« )پس از نیما یوشــیج  به 
و پیش از وفا( می آمد. ثبت نام مؤید ثابتی زیر حرف »ث« و آوردن آن به 
گونــۀ »ثابتی، مؤید« )ج 2، ص 109( لغزشــی از همین دســت اســت. نام 

گر میهن، ص 322-329 و نیز:  »یغمایی و شعر بهار«، ص 599-594. 20. در این باره ر.ک به: خنیا
21. »ساخت وزنی در شعر عروضی فارسی«، ص 13.

22. آشنایی با عروض و قافیه، ص 37.
23. ایــن خــرده را بــر بســیاری دیگــر از پژوهشــگران از جملــه نگارنــده می تــوان گرفــت. هــر چنــد وی 
کهــن را در برخــی پژوهش هــای عروضــی  زن هــای آشــنای  رکن بنــدی نادرســت پیشــینیان بــرای و
رده اســت: »در نمونه های آشــناتر همان رکن بندی های شناخته شده را  گاهانه و با این توضیح آو آ
که با رکن بندی پیشینیان خوگر شده اند، آسان تر باشد« )از ترانه  زن برای آنان  یافِت و رده ایم تا در آو
و تندر، ص 280( و گاه نیز رکن بندی تازه و درست را نیز در کنار رکن بندی آشنا و نادرست نشانده 

است تا خواننده هر دو را ببیند و بشناسد.
24. ر.ک به: دیوان وحید دستگردی، ص بیست و نه و سی دو.

نقد و برریسکتاببا کاروان قصیـــــــــــــــــــده
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گلشــــــــــن رو گلشــــــــــن چــــــــــون رود بــــــــــه   از 
گلشــــــــــن نیســــــــــت گلی به  تا خــــــــــود بینی 

دربــارۀ  مصــرع نخســت می نویســد: »معنــای ایــن مصــرع مبهم اســت«. 
ابهامــی در شــعر نمی یابیــم. شــاعر می گویــد: آن گاه که دلبر من از گلشــن 
گلی در آن بر جای نمانده اســت. شــاید  که  گلشــن برو تا ببینی  برود، به 
گردآورنــده »رو«، یعنــی امــر بــه رفتن را با خوانشــی نادرســت »رو« به معنی 

چهره خوانده است.

ج 2، ص 449
کــه فوالدوند   بیــت زیــر از عشــقی برگرفتــه از قصیــده ای 28 بیتی اســت 

کتاب خود آورده است: بی آنکه توضیحی دهد تنها 16 بیت آن را در 

کز هر جهــــــــــت بهــــــــــر زوال آماده اســــــــــت  ملتــــــــــی 
می کند چــــــــــون  ورا  احیاء  من  احساســــــــــات  صرف 

فوالدوند دربارۀ  بیت یادشــده نوشــته  اســت: »معنای این مصراع به سبِب 
»احیــاِء ورا« روشــن نیســت«. همان گونــه که از کســرۀ نهاده شــده زیر همزه 
گردآورنده دچار لغزش در خواندن شــعر شــده اســت. احیا  گویا  برمی آید، 
که بخشــی از فعل مرکب »احیا کردن« اســت و مرجع ضمیر در  نه مضاف 
»ورا«، »ملت« اســت. عشــقی می گوید: چگونه احساســات من به تنهایی 
می توانــد ایــن ملتــی را که از هــر جهت آمادۀ زوال اســت احیــا کند؟ نکتۀ 
گفتنــی دیگر این اســت که در اینجا به پــاس وزن می باید »احیاء« را مانند 
بسیاری از واژه های دیگر تازی از جمله صحراء و صهباء که با الف ممدود 
پایان می پذیرند، بی نشانۀ  همزه بنویسیم و بخوانیم. پس »احیاء« هر چند 
در دیوان شــاعر27 نیز چنین آمده نادرســت و »احیا« درســت اســت. شاید 

همین برجای نهادن نابجای همزه هم باعث بدخوانی شده باشد.
گردآورنده است،  که از  که لغزش نه از سراینده  در برابر چنین نمونه هایی 
کنارشان  از  گردآورنده  که  هست  سروده ها  در  آشکار  لغزش هایی  گاهی 
گذشته و بر آنها انگشت ننهاده است. از جمله سیروس شمیسا در بیت زیر:

یخ ســـــنجی ویل نیســـــت کـــــه تو تار  در ترازویـــــی 
کالوهم نه فخـــــر اســـــت و نه عار  کتالـــــوا و نـــــه  نـــــز 
)ص 240(  

ٌل  ْ کــه آن را بــر پایــۀ آیه هــای آغازیــن ســورۀ مطففیــن ســاخته اســت: >َو�ی
ْو 

أ
وُهم �

ُ
� کال �ذ و�ذَ * و �إ ْو�ذُ َْس�تَ اِس �ی ی �ل�ذّ

َ
و� َعل

ُ
ال � �ْک�ت �ذ �ذَ �إ �ی �ذَ * �ل�ذ �ی �ذ مَط�ذّ

ْ
ِلل

که فعل  ــوا« را 
ُ
کتال <، دچــار لغزشــی شــگفت شــده و »ِا ِسُرو�ذَ �ذْ ُ وُهم �ی �ذُ �ذَ َو

که نه تنها  جمع مذکر غائب از باب افتعال است، »َکتالوا« خوانده است 
کــه در زبــان تــازی یکســره ناشــناخته و بی معنــی اســت. در  در ایــن آیــه 
وا« به 

ُ
ْکتال کــه دربردارندۀ آیه اســت، »إذا ا یادداشــت های پایانی شــعر هم 

وا« آمده اســت و با خواندن شــعر روشــن می شــود این ضبط 
ُ
گونۀ »إذا کتال

27. کلیات مصور میرزاده عشقی، ص 336.

به درستی بر ناموزونی مصرع دوم انگشت نهاده و در دنباله نوشته است: 
کس به شیواییم  گفتا  »شاید در نسخۀ خطی شاعر، خویشتن را خواند و 
گردآورنــده »خواند« به  نیســت، بــوده باشــد« )ص 129(. یعنــی به گمــان 
»خوانــدی« و »گفتا« به »گفتی« دگرگون شــده اســت. بــا دگرگونی کمتری 
می توان بیت را موزون ســاخت. چنین می نماید که »خویشتن« با لغزش 
گفتی کس  چاپی جانشــیِن »خویش« شــده اســت: خویش را خواندی و 

به شیواییم نیست.

ج 2، ص 160 
عشــــــــــق کام  از  بایــــــــــد   اینچنیــــــــــن 
نامیــــــــــدن دوبــــــــــاره  را  نام هــــــــــا 

کام عشــق« بــه لحــاظ وزن یــک  می گویــد: »مصــراِع »اینچنیــن بایــد از 
تــن مفاعلن فعلن« وزنی یازده  هجــا کم دارد« )ص 161(. وزن شــعر »فعا
هجایی است که در این بیت با اختیار شاعری به رکن بندی ده هجایی 
تــن مفاعلــن فع لــن« دگرگونــی یافته اســت و هر دو مصــرع ده هجا  »فاعا
کم ندارد. شاید  دارند. پس وزن درســت است و مصرع نخست هجایی 
یافــت وزن  اشــباع نه چنــدان خوشــایند »ِم« در »کاِم« گردآورنــده را در در

درست شعر به لغزش افکنده است.

ج 2، ص 322 
ی بــــــــــارو غنچــــــــــۀ  چــــــــــو  رخ   گلگونــــــــــه  
کیــــــــــزه  تــــــــــن چــــــــــو بــــــــــرف به اســــــــــفند پا

کاســمی نوشــته اســت: »ترکیــب »غنچۀ  دربــارۀ ایــن بیــت از نصرت اهلل 
ی« تصویری اســت ناخوش آیند«. شــعر نادرســت ثبت شــده است.  بارو
یم، می تــوان گمان زد آنچــه گردآورندۀ  بــا اینکــه ما مأخذ را دســترس ندار
ی« خوانــده »غنچــه بــه اردی« بــوده اســت. »اردی«  گرامــی »غنچــۀ بــارو

کوتاه شدۀ »اردیبهشت« است ،25 چنان که در این بیت آمده است:
کاندر خزان  اردِی عیشــــــــــم خزان شــــــــــد وین عجب 
من26 شــــــــــهای  نرگس  از  مــــــــــدام  یــــــــــد  می رو الله 

کــه گردآورنده از مأخذ خود یاد نکرده نمی دانیم که در آنجا شــعر  از آنجــا 
کاستی زادۀ  بدخوانی است.  گونۀ نادرســت چاپ شــده یا این  به همین 
ی ضبط درســت بیت چنین اســت و اســلوب سخن و موازنۀ دو  به  هر رو

مصراع بدینسان راست و استوار می گردد:

اردی بــــــــــه  غنچــــــــــه  چــــــــــو   گلگونــــــــــه رخ 
کیزه تــــــــــن چــــــــــو بــــــــــرف بــــــــــه اســــــــــفند پا

ج 2، ص 430  

یر اردی. 25. ر.ک به: فرهنگ بزرگ سخن، ز
26. دیوان قاآنی، ص 680.

با کاروان قصیـــــــــــــــــــده نقد و برریسکتاب
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فروریزدمان از ژاغر«.29

ج 1، ص 57 
در میانۀ شــعر بهار، مطلع قصیدۀ منوچهری30 آمده اســت. این بیت ـ هر 
چند بهار شعر خود را با وزن و قافیه و ردیف آن سروده است ـ هیچ پیوند 
معنایــی با شــعر بهــار ندارد و در دیوان او31 نیز نیامده اســت. بر ما روشــن 
نیســت که چگونه در کتاب فوالدوند بیت یادشــده به میانۀ قصیدۀ  بهار 

راه یافته است.

ج 1، ص 157
نهادی زیــــــــــن  چه  از  فســــــــــاد  اســــــــــب   بر 
پــــــــــای تــــــــــو چــــــــــرا در ایــــــــــن رکابســــــــــت

کنیم  کــم دارد. باید »اندر« را جایگزین »در«  مصــرع دوم یک هجای بلند 
تا وزن راست آید: »پای تو چرا اندر این رکابست«.32 همچنین در همین 
شــعر، مصــرع »چشــمت بــه خــّط و خــال دل فریــب اســت«، بدیــن گونه 
نامــوزون اســت و بایــد تشــدید را از »خط« برداشــت. در برابر ایــن افزودن 
که واژه نیازمند تشــدید است، این نشانه  گاه در جایی  نابجای تشــدید، 

حذف شده است. از جمله در بیت زیر:

بادیــــــــــه ک  درشــــــــــتنا ایــــــــــن   ببــــــــــرم 
او  انتهــــــــــای  در  خــــــــــرد  شــــــــــود  گــــــــــم  که 
)ج 1، ص 31(  

گونــۀ »ِبُبــّرم«33 ضبط  بــه پــاس وزن، فعل نخســت می بایــد با تشــدید به 
کمک رســاِن آســان  خوانی  می شــد. همچنیــن حرکت گــذاری در اینجــا 
متــن )در بازشــناختن »بریدن« از »بردن«( می توانســت بــود. در دو مصرع 
کــه امیــد  گویــی  »گسســته و شکســته پــر و پــای او« )ج 1، ص 63( و »تــو 
فــرداش نیســت« )ج 1، ص 222( هــم می باید »پّر و پــای« و »اّمید« چاپ 

می شد.

ج 1، ص 185
»نفریــِن خــدا بــاد بر علــم و هنر من«. باید »بــه« را به جای »بــر« نهاد تا وزن 
کهن )و شــعر پیروان و آشــنایان به  درســت شــود. توضیح اینکه در شــعر 
کالبدهای پوالدین آن مانند حمیدی شــیرازی شــاعر این شعر و بزرگانی 
چون شــهریار، ســایه، شــفیعی کدکنی و...( شــاعر نمی تواند »ع« را مانند 
گاه چنین می کنند و راست آن  همزه از تقطیع بیفکند. شــاعران امروزی 
گرفت. زیرا  کار ایشــان نمی تــوان  که از دید آواشناســی خرده ای بر  اســت 

»ع« در پارسی مانند همزه خوانده می شود.

29. دیوان اشعار محمدتقی بهار، ص 579.
30. دیوان منوچهری دامغانی، ص 78.

31. دیوان اشعار محمدتقی بهار، ص 187.
32. دیوان پروین اعتصامی، ص 353.
33. دیوان منوچهری دامغانی، ص 93.

نادرست، نه لغزش چاپی که لغزش سراینده در خوانش آیه است. نمونۀ  
که فوالدوند به لغزش وزنی راه یافته در مصرع دوم آن  دیگر بیت زیر است 

اشاره ای نکرده است:
 جای  بهــــــــــار و ایــــــــــرج  و پرویــــــــــِن جاودان 

ارجمند  اّمیــــــــــِد  و  ســــــــــهراب   و  فروغ   جای  
)ص 235(  

کوتاه نشســته و وزن را  هجــای بلنــِد »را« در »ســهراب« در جــای هجــای 
گر به جای ســهراب، »ســایه« می آمد  آشــفته ســاخته اســت. برای نمونه ا
وزن درســت می شــد:  جای فروغ و ســایه و اّمید ارجمند. البته نشســتن 
کوتاه از اختیارات عروضی اســت و  یک هجای بلند به جای دو هجای 
می توان با بهره گیری از تســکین هجای بلنِد »را« در »ســهراب« را بر جای 
نهــاد. لیــک بــاز هم بخش دیگر شــعر دچار آشــفتگی وزنی اســت و برای 
یم و همزۀ »اّمید« را  راست آمدِن وزن می باید »و« پس از »سهراب« را بردار
هم نخوانیم: جای فروغ و سهراب، اّمیِد ارجمند )ُسه+ را+ ُبم+ می...(. 
یم با وجود آن که شــعر از ســخنوری سخن ســنج و توانا اســت،  پس ناچار
کــه لغزش چاپی هــم در آن راه نیافتــه و در جاهای دیگر هم  ایــن بیــت را 
کاغذین«، ص 03( از نمونه های  گونه چاپ شده است )»بهار  به همین 
لغــزش وزنــی ســراینده بدانیم. شایســته بــود فوالدوند در یادداشــت های 

خود بر چنین نمونه هایی انگشت می نهاد.

لغزش در نقل سروده ها
کیزه و درست از قصیده های معاصران  هر چند گردآورنده کوشیده چاپی پا
کامکار بوده است، لغزش هایی در  کار تا اندازه ای  به دست دهد و در این 

نقِل سروده ها راه یافته است که نمونه ای چند را در اینجا می آوریم:
ج 1، ص 22

  بوی خون ای باد از طوس ســــــــــوی یثرب بر
پســــــــــر خونین  تربت  از  برگــــــــــوی  نبــــــــــی  با 

یــداد بمباران آســتانۀ امام  کــه در رو هــر چنــد در مطلــع این قصیــدۀ بهار 
هشــتم شــیعیان سروده شده، ناموزونی راه نیافته است، آنان که شعر را از 
کــه باید به جای »برگوی« بر پایۀ چاپ های دیوان بهار  بردارنــد درمی یابند 

یم. »برگو«28 را بگذار

ج 1، ص 30
  پیلتــــــــــن مــــــــــرغ فروخــــــــــورد مرا بــــــــــا یاران
کــــــــــو بــــــــــه فروریزدمــــــــــان از ژاغر تا بــــــــــه با

یخت  تکرار »به« مصرع دوم را نارســا و ناشــیوا ســاخته اســت. در اینجا ر
کویــه  کویــه« درســت اســت: »تــا بــه با دیگــر نــام شــهر یادشــده، یعنــی »با

28. دیوان اشعار محمدتقی بهار، ص 197و دیوان اشعار ملک الشعرای بهار، ص 186.

نقد و برریسکتاببا کاروان قصیـــــــــــــــــــده
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ج 2، ص 6 
گل باغ خندانت ای پر از 

یش بهارانت موسم رو

جان چشم خشک سالی دیده ام

یر باران دلت تازه شد در ز

وزن دو بیــت ناهمســان اســت و شــعر قافیــه نــدارد. در بیــت نخســت 
کــه در ص 117 کتاب آمده به جای »خندانت« و »بهارانت«،  همان گونــه 
بایــد »خنــدان دلــت« و »بهاران دلــت« بیاید تا وزن و قافیه و ردیف شــعر 

آشکار شود.

ج 2، 173
کهــــــــــان، تــــــــــو زیبا شــــــــــو گــــــــــر   زشــــــــــتند ا
گــــــــــر مهــــــــــان، تــــــــــو بینــــــــــا باش کورنــــــــــد ا

بیــت از دیــد معنــی و وزن هیــچ کاســتی نــدارد، امــا نکتــه ای ظریــف در 
گــر« در هر دو  کــه »ا کــه در اســلوبی اینچنینــی  شــیوایی ســخن آن اســت 
گونــۀ »وگر«  کــه دومــی را بــا »و« و بــه  مصــراع آمــده اســت، بهتــر آن اســت 
بیاورند. با نگریستن به دیوان شاعر آشکار می شود که او نیز چنین کرده و 
ضبط درست مصرع دوم چنین است: »کورند وگر مهان، تو بینا باش«.37 
گر شــعر را از  در برابــر ایــن، در مصراعــی دیگــر از همین شــعر،  گردآورنده )ا
که در دیوان  دیوان شــاعر برگرفته باشــد  و نه جنگ های دیگر( لغزشــی را 
یافته و مصراع را درست به چاپ رسانده است: »بر تیغ  شاعر راه یافته در
ستم چو سنگ خارا باش«،  در دیوان »چو« به  خطا »چون«38 چاپ شده 
که فوالدوند تنها 20 بیت از قصیدۀ  56 بیتی  است. نکتۀ دیگر آن است 

کتاب خود آورده است. وحید را در 

ج 2، ص 189 
نهان رازی ســــــــــت  چه  تو  نگاه  به  ندانم   من 
گفتن نتوان که مــــــــــن آن راز توان دیــــــــــدن و 

»من« در مصرع دوم جمله را ناشــیوا ســاخته است و باید »مر« را جایگزین 
کیــن زایــد در دل بخلــد چــون  آن ســاخت.39 همچنیــن در مصــرع »ور ز 
کتاب فوالدوند )ص 190( افتاده است. »یاد ُپرمهِر  پیکان«40 واژۀ »زاید« از 
نگاه تو در آن روز نخست« به گونۀ نادرسِت »یاد پر مهر و نگاه تو...« درآمده 
است و در مصرع »نرود از دل من تا نرود از تن جان«، »دل« جایگزیِن »تن« 
شــده اســت. نیــز گفتنی اســت فوالدوند ابیاتــی از این قصیــده را بی آنکه 

کرده است. توضیحی دهد حذف 

37. دیوان وحید دستگردی، ص 269.
38. همان، ص 270.

39. ر.ک به: صد شعر از این صد سال، ص 648.
40. همان ، ص 650.

ج 1، ص 263
 چه شــــــــــود به چهرۀ  زرد من نظــــــــــری ز برای خدا کنی
کنی کنــــــــــی همه درد من به یکــــــــــی نظاره دوا  گر  که ا

»ز« در مصرع نخست زائد است و وزن را برهم زده است.34

ج 1، ص 270
پدید ناخنه  شــــــــــد  و  تو  در  کشــــــــــید   ناخن 
چشــــــــــم ناخن گداز  زمانــــــــــۀ  بی ناخــــــــــن 

ردیــف »چشــم« و هجــای قافیه »آر« اســت. بر ایــن بنیاد، بیــت بی قافیه 
کرد. ثبت شده است و باید »ناخن گذار« را جایگزین »ناخن گداز« 

ج 1، ص 345
 ترانـــــه خیـــــزد به کهکشـــــان ها ز ســـــینه با آِه آتشـــــینی
و از ایـــــوان آســـــمان ها چه طرفه بزمی، چه ســـــرزمینی

مصــرع دوم غلــط ثبــت شــده اســت و به جــای »و از« بایــد واژۀ »فــراز« را 
یم. بگذار

ج 1، ص 346
اســــــــــت دیدنی  جلوه  ایــــــــــن  که  برافروز   رخســــــــــاره 
که نوایی شــــــــــنیدنی اســــــــــت کن  بی پــــــــــرده نغمه 

»برافروز« نادرســت و »برفروز« درســت است. همچنین بهتر بود »است« را 
به  همان  سان  که در این بیت با پیوستن به هجای پیش از خود و افتادن 
همــزه و فتحــه خوانده می شــود، »ســت« ضبط می کردند: دیدنی ســت/ 

شنیدنی ست.

ج 1، ص 357 
ترســــــــــا خّط  از  اســــــــــت  کجروتر   فلــــــــــک 
راهب آســــــــــا مسلســــــــــل  دارد  مــــــــــرا 

که با شــعر خاقانی آشنایی  شــعر در وزن و معنی درســت اســت، اما آنان 
دارند می دانند که در هیچ  نسخه ای »کجرو« نیامده است و باید »کژرو«35 

گذاشت. را به  جای آن 

ج 1، ص 388 و ص 409 و ص 411 
 بــــــــــا مــــــــــا قــــــــــراری داشــــــــــت هــــــــــر بــــــــــار
آمــــــــــد بی قــــــــــرار  امــــــــــا  بــــــــــار  ایــــــــــن 

یم تا شــعر موزون  در مصــرع نخســت »بــاره«36 را بایــد به جای »بــار« بگذار
شود.

34. ر.ک به: دیوان هاتف اصفهانی، ص 142.
35. دیوان خاقانی، ص 23.

36. صد شعر از این صد سال، ص 818.

با کاروان قصیـــــــــــــــــــده نقد و برریسکتاب
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و بــا گشــودن دیوان شــاعر روشــن می شــود که »یکــی«44 را بایــد جایگزین 
»یک« کنیم، اما در جایی که واژۀ چاپ شده معنای روشنی ندارد، لغزش 
کزو هر دم دگون  چاپی آشــکار اســت و ما نمونه هایی ماننِد »حّبذا بزمی 
یم.  زیوری« )ج 1، ص 382( را در شــمار لغزش در نقل ســروده نمی گذار
در این مصرع »دگون« بی معنی است و خواننده یا خود گمان می زند یا با 

که »دگرگون«45 درست است. گشودن دیوان شاعر درمی یابد 

ج 2، ص 322 
عشــــــــــق و  هوس  عیــــــــــان،  او  چشــــــــــم   از 
قنــــــــــد و  شــــــــــّکر  نهــــــــــان،   او  لعــــــــــل  در 

»شــکر« نیازی به تشــدید ندارد و با افزوده شــدِن تشــدید به آن وزن شــعر 
برهم خورده است.

ج 2، ص 330 
مشــــــــــرق از  ســــــــــر  کشــــــــــد  خور  که  روز   هر 
واپســــــــــینم روز  بــــــــــه  کــــــــــه  گویــــــــــم 

مصراع نخســت یک هجا بیشــتر از مصــراع دوم دارد. »مشــرق« را باید به 
»شرق« بدل ساخت.

ج 2، ص 337 
بر ایران و افتخار او

خیره چشم جهانیان بینم

گمان  مصرع نخست ناموزون است. مأخذ شعر روشن نیست و می توان 
یخت درســت شــعر باشد: »بر ایرانّی و افتخار او«  گونه ر زد یکی از این دو 

یا »بر ایران و بر افتخار او«.

ج 2، ص 342 
مــــــــــوی پیوندی تــــــــــار  بــــــــــه هر  تو  بــــــــــا   مرا 
گسســــــــــتن،  مرا تــــــــــو دلبندی نیــــــــــارم از تو 

مصرع نخســت ناموزون اســت. باید »مراســت« را، چنان که در بیت دوم 
کنیم: »مراســت با تو بــه هر تار موی  قصیــده آمده اســت، جایگزین »مرا« 

پیوندی«.

کاستی ها و لغزش های چاپی
نیم فاصلــه  و  فاصلــه  پاسداشــت  در  به ویــژه  کتــاب  حروفچینــی  در 
گونۀ  کوتاهی های بسیار شده است. برای نمونه »دلنشین/ دل نشین« به 

»دل نشین« )ج 2، ص 330( چاپ شده است یا در بیت زیر:

44. مجموعه مقاالت و اشعار استاد بدیع الزمان فروزانفر، ص 456.
45. دیوان انوری، ص 464.

ج 2، ص 216
یخت ر کســــــــــتر  خا کّپه ای  و  زد   ســــــــــنگ 
ی هر آنچــــــــــه پیــــــــــر و پیمبر بــــــــــر ســــــــــر و رو

یخِت درست با  مصرع نخســت آشــفته آهنگ است و می توان گمان زد ر
کستر« به دست  آید. افزودن »ز« پیش از »خا

ج 2، ص 221
ک و خون غلتد گیان به خـــــا که بـــــه   بـــــدان زمان 
در زنـــــدان  بـــــه  مـــــن  یـــــاران  پای مـــــردی  بـــــه 

در ســازگاری بــا فاعــل جمله، یعنــی »یاران« فعــل جمله بایــد »غلتند«41 
باشــد. در مصــرع »نــه فقــر، بــاش بگویــم ات چیســت تــا دانــی« از همین 
شــعر از آنجا که »بگویم ات« به پاس وزن با ســکون میم خوانده می شــود، 
می بایســت چنیــن نوشــته می شــد: »بگویْمــت« و »چــه ات« در ایــن دو 
مصرع باید »چه ت« نوشــته و خوانده شــود: »چه ات اوفتاده که می ترسی 

که می ترسی ار به خود جنبی«. گشایی چشم«، »چه ات اوفتاده  ار 

ج 2، ص 256
ــــــــــه پیوندد پرن

ّ
کل  ســــــــــبزه ها چون آســــــــــمان از 

پرنیان پوشــــــــــد  سبزه  از  شــــــــــاهدان  چون  کوه ها 

مصراع نخست  معنی روشنی ندارد. با گشودن دیوان شاعر درمی یابیم که 
ه«42 درست است. یعنی دشت و سبزه زار با داشتن گله ها و گوسفندان 

ّ
»گل

که در آن می چرند همانند آســمانی اســت )سبز دیدن  کنار هم  ســپیِد در 
کــه پــرن یــا پرویــن )کــه بــه  آســمان در ادب پارســی پیشــینۀ  بســیار دارد( 
هم پیوســتگی ســتارگانش، آن را در ادب پارسی به مظهر نظم و پیوستگی 
گر  بدل ساخته است( دارد. در مصرعی دیگر از همین قصیده فوالدوند )ا
شــعر را از دیــوان شــاعر برگرفته باشــد و نــه از جای دیگر( کاســتی ای را که 
در حروفچینی دیوان شــاعر پدید آمده از میان برداشــته و سروده را درست 
گوهرنشــان«،  در دیوان  کرده اســت: »گلبنان چون افســران مهربان  چــاپ 

شهریار، »افسران« به خطا »افسر«43 چاپ شده است.
کــه این واژه  ــه« لغــزش چاپی می نمایــد، اما از آنجا 

ّ
در بیــت یادشــده »کل

گمان لغــزش چاپی  در زبــان پارســی معنایــی دارد خواننــده با دیــدن آن 
گمراه خواهد شــد. از این رو  یافتن معنی بیت سرگشــته و  نمی برد و در در
آن را در شــمار لغزش های چاپی نیاوردیم. از همین دســت اســت بیت 

که وزنی آشفته دارد: زیر از فروزانفر 
ی تو زرد شــــــــــد از رنج و سرانگشت سیاه  رو
ی بســــــــــتر  زار خفتی چــــــــــو یک هفته به رو
)ج 2، ص 292(  

41. مجموعۀ آثار احمد شاملو،  ص 738.
42. دیوان شهریار، ص 354.

43. همان، ص 270.

نقد و برریسکتاببا کاروان قصیـــــــــــــــــــده
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گاه همــزۀ »اســت« و حرکــت آن بــه پــاس وزن می افتــد، ولــی در  در شــعر 
که بوده اســت  حروفچینی چنین نشــده اســت. چنان که در دو مصرع »تا 
سخن بوده و کردار نبوده« و »دردهایی است که شایستۀ  اظهار نباشد« )ج 
2، ص 319( بهتر بود به  جای »است«، »ست« چاپ شود. در ثبت چنین 

نمونه هایی در حروفچینی آشفتگی و دودستگی هم پدید آمده است:

 پس این پیام نشـــــان دار خنده ای اســـــت ز مرگ
کام ز دیو اســـــت و در دهان پریســـــت  پس این 
)ج 1، ص 193(  

گر »پری اســت« را به پاس وزن »پریســت« می نویســیم و می خوانیم باید  ا
گفتنی  کنیم: »خنده ایســت«. نیــز  »خنــده ای  اســت« را نیــز چنین ثبــت 
اســت »نشــان دار« می باید چنین و با نیم فاصله میان دو واژه حروفچینی 
کتاب آمده است. شگفت آنکه در  که در  شود، نه با یک فاصله آنچنان 
همین شعر مصرعی چنین ثبت شده است: »هنوز این یک ننوشته ست 
و آن نظریســت« )ج 1، ص 194(، در حالی کــه در اینجــا همــزۀ »اســِت« 

نخست باید خوانده و نوشته شود: »ننوشته است«.

گونــۀ  گرچــه انــدک نیســتند، بیشــتر از  کتــاب  لغزش هــای چاپــی دیگــر 
کم و بیش شــدن نقطه یا نشــانه هستند: »روخ« )ص 34(، »کر« )ص 41(، 
»دز« )ص 177(، »مــرع« )ص 212(، »نغــزل« )ص 225(، »چگــر« )ص 
کز، در، مرغ، تغزل،  354، 358(، »نوصیــف« )ص 356( به جــای روح ، 
جگــر و توصیــف و یــا: »اخریــن« )ص 178(، »اورد« )ص 355(، »ازاد« 
)ص 344( همگــی در جلــد نخســت و »ارد« )ص 255( و »اب« )ص 

267( در جلد دوم.

کتاب  برخی لغزش های چاپی 
جلد نخست

درستنادرستنشانی

فروردینفرودینص 13

بریدهبریددهص 27

ساختمانساختمانمص 34

وزوازص 48 و 318

دوستیدوستسص 61

سمبلسنبلص 61

یادداشتیااداشتص 132

ُمزجاتِمزجاتص 133

عرصه ْیعرصْه یص 137

نًنص 156

بدینبدبنص 179

حماسهحماشهص 211

سمرسمنص 247

کار و خندیــــــــــد  بــــــــــس رای زدم بــــــــــه 
بینــــــــــم دور  بــــــــــرای  تقدیــــــــــر 
  )ج 2، ص 331(

»بــرای« بایــد »بــه رای« نوشــته می شــد )ماننــد »بدرافشــانی« در ج 1، ص 
که باید »به ُدرافشانی« نوشته شود( و فاصله از میان »دور« و »بینم«   234
برمی خاست: »تقدیر به رای دوربینم« یا در بیت های زیر »بروزد«، »باربد« 
و »توبــه« بــا فاصله هــای نابجــا بــه »بــرو زد« )= بــر او زد(، »بار بــد«، »تو به« 

دگرگونی یافته است:

که بــــــــــاد جنگ بــــــــــرو زد  بــــــــــه هر زمیــــــــــن 
گــــــــــره شــــــــــود هــــــــــوای او  بــــــــــه حلق هــــــــــا 
)ج 1، ص 63(  

خواهند مطــــــــــرب  پنجۀ  از  بــــــــــد  بار   نغمۀ 
گیرند  گــــــــــر  غــــــــــزل ســــــــــعدی از نــــــــــای نوا
)ج 1، ص 238(  

پشــــــــــیمانم خویشــــــــــتن  کــــــــــردۀ   از 
نمی دانــــــــــم دگــــــــــر  ره  بــــــــــه  تــــــــــو  جــــــــــز 
  )ج 1، ص 361(

کتاب است:  به هم چسبیدن حروف نیز از لغزش های چاپی 

ترش ســــــــــنبل  زخــــــــــِم  گــــــــــره  شــــــــــب   برتافت 
چــــــــــون بخت من پرند ســــــــــیه بســــــــــت اخترش 
)ج 1، ص 358(  

کردن حروف،  »ِز َخم« به دست  سخن از »َزخم« در میان نیست. با جدا 
می آید و وزن و معنی راست می گردد.

و   )261 )ص  »پدیدههــا«   ،)156 )ص  »راابــاغ«   ،)50 )ص  »پارههــا« 
»خاطرههــا« )ص 285( از دیگــر نمونه هــای به هم چســبیدگی حروف در 

جلد یک اند.

کاســتی های دیگر  گــون از  گونا ناهمســانی شــیوۀ نگارش در ســروده های 
کتاب است. برای نمونه در کتاب نشانۀ کسرۀ اضافه در واژه های مختوم 
بــه هــاِی ناملفوظ گاه همزه اســت: »اندیشــۀ« )ج 1، ص 132- ج 2، ص 
کــه در یک شــعر و  گاه »ی«: »قطــره ی« )ج 2، ص 290( و شــگفتا  154( و 
کاربرد هر دو شــیوه را می تــوان دید: »بشــکفتۀ« )همان جا(.  یــک صفحه 
کســره نهاده شــده اســت:  »بادیــِه بیم«،  گاهــی هــم بــه  جای ایــن هــر دو، 
»مجمــرِه برهمــن« )ج 1، ص 372(، »اندیشــِه مــن« )ج 1، ص 379(، 
»خیمــهِ  نیلوفــری« )ص 384( و گاه هیچ نشــانه ای نیامده اســت: »نعره 

رزم آوران« )ج 2، ص 274( و »آوازه خود« )ج 2، ص 276(.

با کاروان قصیـــــــــــــــــــده نقد و برریسکتاب
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کوشش بدرالدین یغمایی؛ تهران: ایران، 881371 18  دیوان پروین اعتصامی؛ به 

 دیوان خاقانی؛ تصحیح ضیاءالدین سجادی؛ تهران: زوار،  881368 19

کوشــش ســیدمحمد دبیرســیاقی؛ تهــران: زوار، 8 20  دیــوان فّرخــی سیســتانی؛ بــه 
81371

 دیــوان قاآنی؛ بــا تصحیح و مقدمــه ی محمدجعفر محجوب؛ تهــران: امیرکبیر، 8 21
81336

 دیــوان منوچهــری دامغانی؛ به اهتمام ســیدمحمد دبیرســیاقی؛ تهــران: زوار، 8 22
81370

کوشش س وحید نیا؛ تهران: بی نا، بی تا.8 23  دیوان وحید دستگردی؛ به 

 دیــوان هاتــف اصفهانــی؛ بــا مقابلۀ نســخۀ تصحیح وحید دســتگردی و نســخ 8 24
خطی و چاپی دیگر؛ تهران: نگاه.

 »ساخت وزنی در شعر عروضی فارسی«؛ امید طبیب زاده؛ زبان و زبان شناسی؛ 8 25
دورۀ ششم، ش 1 )پیاپی 11(، 1389، ص 820-1

 سیاه مشق؛ هوشنگ ابتهاج )سایه(؛ تهران: امین دژ، 881394 26

کوشــش محمد افشــین وفایی؛ تهران: ســخن،  8 27  صــد شــعر از این صد ســال؛ به 
81386

 فرهنگ بزرگ سخن؛ به سرپرستی حسن انوری؛ تهران: سخن، 881381 28

کبر مشــیر ســلیمی؛ تهران: 8 29  کلیات مصور میرزاده عشــقی؛ تألیف و نگارش علی ا
امیرکبیر، 81350

 گلستان، تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی؛ تهران: خوارزمی، 881369 30
 مجموعۀ آثار احمد شاملو؛  زیر نظر نیاز یعقوبشاهی؛ تهران: زمانه، 881378 31

کوشــش عنایت اهلل 8 32  مجموعــه مقاالت و اشــعار اســتاد بدیع الزمــان فروزانفر؛ به 
کتابفروشی دهخدا، 81351 مجیدی؛ تهران: 

 واژه نامۀ موسیقی ایران زمین؛ مهدی ستایشگر؛  تهران: اطالعات،  881374 33

 »یغمایی و شــعر بهار«؛ محمدابراهیم باســتانی پاریزی؛ آینده، س 10، ش 8 و 8 34
9، آبان و آذر 1363، ص 8599-594

قوتقوژتص 272

آنیماآینماص 374

سهیلسهسلص 400

جلد دوم
درستنادرستنشانی

شرحشرجص 56

موجموچص 64

سعدی امسعدیامص 132

یفاص 139 یغادر در

تونوص 284

رگرکص 289

یابدیایدص 318

سمبلسنبلص 326

َعُدٌو ِلماعدولهاص 506

کتابنامه

کریم.  قرآن 

 آشنایی با عروض و قافیه؛ سیروس شمیسا؛ تهران: میترا، 881386 1
 از ترانــه و تنــدر: زندگــی، نقــد، تحلیل اشــعار حســین منزوی؛ بــه اهتمام مهدی 8 2

فیروزیان؛ تهران: سخن، 81390

 »ای خّطۀ دلیری و دانایی«؛ مهدی فیروزیان؛ آینۀ پژوهش، آذر ـ اسفند 1393، 8 3
س 25، ش 5-6 )پیاپی 149-150(، ص 890-84

گزینش و پژوهش عزت اهلل فوالدوند؛ تهران: انتشارات 8 4  این حّلۀ تنیده ز دل...؛ 
دکتر محمود افشار یزدی، 81394

 بازتاب نفس صبحدمان؛ فریدون مشیری؛ تهران: چشمه، 881381 5
کاخی؛ تهران: نشر ناشران، 881370 6  باغ بی برگی؛ به اهتمام مرتضی 
کاروان حّله؛ عبدالحسین زرین کوب؛ تهران: جاویدان، 881355 7  با 
گان موســیقی در دیــوان خاقانــی؛ مهــدی فیروزیــان؛ 8 8  بررســی اصطالحــات و واژ

محمدرضــا  راهنمایــی  بــه  فارســی؛  ادبیــات  و  زبــان  رشــتۀ  دکتــری  پایان نامــۀ 
شفیعی کدکنی؛ دانشگاه تهران، 81391

کدکنــی ؛ بخــارا، آذر-اســفند 1387، ش 69 - 8 9 کاغذین؛ محمدرضــا شــفیعی  بهــار 
68، ص 86-32

کزازی؛ تهران: مرکز، 881369 10  بی کران سبز؛ میرجالل الدین 
کان او؛ به 8 11 ج میــرزا و خانــدان و نیــا  تحقیــق در احــوال و آثــار و افــکار و اشــعار ایــر

گلشن، 81356 اهتمام محمدجعفر محجوب؛ تهران: چاپ افست 

گزیدۀ اشــعار عارف قزوینی؛ هما میوانی؛ 8 12 گــر میهــن: زندگی، نقد، تحلیل و   خنیا
تهران: سخن، 81393

کزازی؛ تهران: مرکز، 881380 13  دّر دریاِی دری؛ میرجالل الدین 

ک: نویسنده، 881387 14 کزازی؛ ارا  دستاِن مستان؛ میرجالل الدین 

 دیوان اشعار محمدتقی بهار؛ تهران: علم، 881381 15

 دیوان اشعار ملک الشعرای بهار؛ تهران: نگاه، 881387 16

 دیــوان انــوری، ج 1؛ بــه اهتمــام محمدتقــی مــدرس رضــوی؛ تهــران: علمــی و 8 17
فرهنگی، 81376

نقد و برریسکتاببا کاروان قصیـــــــــــــــــــده


