
 
 

 مقدمه
 

و یـت  اهمبسـیار پر  زبـان فارسـی   تـاریخ  هجري از لحـاظ  خستدو قرن ندر یک نگاه کلّی، 
هـاي  بـا فـروریختن کاخ   زمـان بـا گسـترش اسـالم و    هـم  ،ساز است. در این دورانسرنوشت

اهمیـت خـویش را از دسـت     ،زبان پهلوي که زبان رسمی و دولتی آن روزگار بود ،ساسانی
اي جز آن نداشت که به زبان فارسی دري که زبان گفتـاري مـردم پایتخـت    داده بود و چاره

یک زبان رسـمی   هنوز آن مایه توان و قدرتدر آغاز، اما زبان دري نیز  ، جاي بپردازد؛بود
 نی دیرپا و در آستانۀ تحول را به دوش بکشد. بار فرهنگ و تمد توانسترا نداشت و نمی

بـدل شـود.   بـراي فرهنـگ و اندیشـه و ادبیـات م     حملـی مهلتی بایست تا این زبان به م
هـاي  زبـانی داراي قابلیت  بـه اي گفتـاري  ارسی دري، از صـورت لهجـه  تکوین و تحول زبان ف

بـر ایـن    در همین دوران اتّفـاق افتـاد.   ادبی، کارهايرده براي آفریدن آثار علمی و شاهگست
بـه  دوران تکـوین فارسـی دري    هکـ بل ،هـاي سـکوت  نه قرن بایددو قرن نخست را می ،اساس
 یک زبان معیار دانست. عنوان

در دو قـرن نخسـت    ،دزبان فارسی دري که در آغاز گویشی مردمی بو ،بدین ترتیب
برخوردار از امکانات لغوي فراوان بـدل شـد و بـا ظهـور شـاعران و       ادبی و و زبانی کتبی به

، شاهکارهاي ادبی بزرگیآفریدن جایی رسید که شایستگی  به ،در قرن سوم ی بزرگادیبان
هـاي  ترین اندیشـه شد براي بیان دقیق دست آورد و بستري بهرا استاد طوس  ۀامنشاهاز قبیل 

 هاي بعد.علمی و فلسفی و ادبی و عرفانی در دوره
زبـان   هاي ایرانی در سیستان و خراسـان، زبـان دري بـه   ستین حکومتگیري نخبا شکل
 هـا بـود کـه شـاعران و نویسـندگان بـه      و با حمایت ایـن حکومت  ا تبدیل شدهرسمی این دولت

 این زبان اهتمام ورزیدند.  آفریدن آثار خویش به
در زبـان رسـمی در دو سـوي، هـم      بـه عنـوان  این دوران بود که زبان فارسی  پس از

گسترش یافت و سخنوران این سـرزمین، حتّـی    رفتهرفتهداخل مرزها و هم در فراسوي آنها 
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. روي آوردنـد  ،به آموختن این زبان و سرودن با آن ،لهجۀ دیگري بود شانمادريان اگر زب
رغـم  شـد کـه علـی    زبان فارسی به یکی از عوامل وحدت اقوام مختلفـی تبـدیل   ،از آن پس

زبان مشترك و ملّـی خـود    به عنوان، این زبان را هاي گوناگونها و لهجهسخن گفتن به زبان
 پذیرفته بودند. 
دو منطقۀ بزرگ عراق  ایران به ،موقعیت جغرافیایی و موانع طبیعی سبب ز، بهاز دیربا

هاي موجود، از قبیل کویرها و کوهستانو جغرافیایی  طبیعی موانعو خراسان تقسیم شده بود. 
دو گونـۀ  ررنگـی کشـیده شـود و    میان این دو خطّه خـطّ فاصـل پ  باعث شده بود که  عظیم،

و دوري » رازیـان «و » مروزیـان «و جـدایی  منطقـه شـکل بگیـرد     فرهنگی و زبانی در این دو
 1.المثل تبدیل شودضرب به» خراسانیان«و » عراقیان«

دسـت آنـان،    عـراق و فـتح ري بـه    با ورود سربازان غزنوي در اوایـل قـرن پـنجم بـه    
یعنی  آن روز،ایران  دیوارهاي فرهنگی و زبانی و جغرافیایی در میان دو قلمرو تقریباً مستقلّ

هرچـه  ، اي واحـد داشـتند  ریشـه این دو هویت کـه   آمیختنریخت و با عراق و خراسان، فرو
بهـار   االشّـعر ملـک  را پدیـد آوردنـد.   رو بـزرگ زبـان دري  سـتند و قلمـ  پیویکدیگر تر بهبیش

یـاد  » اخـتالط خراسـانیان و عراقیـان   «) از این واقعه با عنوان 66-65 ص، 2 ، جشناسیسبک(
  کرده است.

و  پـاي فتوحـات غزنویـان   بعد، هم هايندر قر ، عالوه بر درون مرزها،منۀ زبان دريدا
تـر و  این گسترش، البتّه پیش ترین مناطق گسترش یافت وهند و چین و دوردست به دیگران

 حـدت اندیشـه و   باشـد، مرهـون   و کشورگشایان فاتحانتیغ برّندگی  بهتر از آنکه وابسته بیش
 عارفان و سخنوران زبان فارسی بود. ویژهبه ایرانی،  عالمان متفکّران و هايتالش

باید بـه پیـدایش و    زبان، در حوزة ، عالوه بر تحولاز تحوالت جدي سه قرن نخست
سـت کـه بـا جـان آدمـی      حقیقتـی ا  ،. شـعر در معنـی عـام آن   تکامل شعر فارسی اشاره کـرد 

 ،رخـار شـعر و خیـاالت رنگـین آن    ، هرگـز از خا درآمیخته است. انسان، در درازناي تـاریخ 

) در قرن هفتم با اشاره بـه فاصـلۀ فرهنگـی و زبـانی عراقیـان و خراسـانیان       19 ، ص1 ، جمثنوي.  مولوي (1
 سروده است:

 دانم مروزي و رازيـا هـک بـلی              انديگرچه هر دو بر سر یک باز
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زمـان نباشـد، دسـت    هـم بر زمین  برکنار نبوده است. تاریخ شعر اگر با حضور نخستین انسانِ
 گردد. میترین روزگاران تاریخ انسان بازهدیرین کم به

یـک هنـر    به منزلۀبا نثر،  ،خطّ و کتابت ها پس از شکل گرفتن تمدن و آموختنانسان
 شکل گرفته است. ،هاي انسانها و دلتنگیعر، با نخستین زمزمهاما ش ،نوشتاري، آشنا شدند

یـن  ا میـان  وجـود داشـت، امـا   هـاي ارجمنـدي از شـعر    هنمون ،در ایران پیش از اسالم
 دیـده اي قابـل مالحظـه   تفـاوت و فاصـله   ،شناسیمشعر می به عنوانها با آنچه ما امروز نمونه

بـدین معنـی کـه از     ؛بودنـد تصـنیف و ترانـه   از قبیل  تربیشهاي آن روزگار، . سرودهشودمی
تر بـر موسـیقی و نغمـه بـود. تصـادفی      نگین شکل گرفته بودند که تکیۀ آنهـا بیشـ  کلماتی آه

و » چامـه «کننـد، از قبیـل   فارسـی بـر شـعر داللـت مـی     نیست که تمام واژگانی کـه در زبـان   
 .اندداراي مفهوم موسیقیایی ...،و» سرود«و » چکامه«

چـون  هـاي مـذهبی، هم  سـروده  را نیـز  از میراث ادبـی پـیش از اسـالم    یگريخش دب
بـه شـعر    ،دس دیگـر مانند بسیاري از متون مقـ  هادهد. این نوشتهتشکیل می زرتشت يهاگات

در و هم  ها بودابق با فضاي معنوي آنهم مط ،هاي زرتشتآهنگین بودن نغمه. نزدیک بودند
 تـرین شـد، به یا به فراوانـی یافـت نمـی   یا نبود کتابت  روزگارانی که کاغذ و ابزارهاي دیگر

 آمد.می ربه شما هاشیوة حفظ و انتقال آن
شـعر از حالـت وابسـتگی بـه موسـیقی و آواز      ، در ایـران  نخستین اسـالمی  هايندر قر

شعر عروضی درآمـد و  به صورت  ،آن ت و با تبدیل موسیقی به بخشی از اجزايفاصله گرف
ایـن  شـکل گرفـت.    سخن منظوم، از قبیل قصیده و رباعی و... شدةتهشناخدر پیکرة قالبهاي 

گیـري ایـن خالفـت،    ایرانیان در شـکل  ررنگعباسی و با حضور پکه از اوایل دوران تحول 
 عربی بود. و پیکرة شعر عروض تر ما بایقحاصل آشنایی دقآغاز شده بود، 

کـار   بـا بـه   فرهنگ ایرانـی،  آشنایی با زبان و به واسطۀ ،در این عرصه شاعران عرب 
کاربرد واژگـان فارسـی    برداشتند. گامها را نخستین ،سی در سخنان خویشبردن کلمات فار

آزمونی بود که سازگاري آهنگ زبان فارسی با عروض  ،عروضی عربی وزنهايدر ساختار 
هاي فارسی بـر محمـل عـروض عربـی خـوش      که واژه کردثابت می داد وتازي را نشان می

 اي شد بر عروضی شدن شعر فارسی.این مقدمهنشینند و می
، قطعـاً  کردنـد سـرایی مـی  عربـی و فارسـی سـخن    کـه بـه   ناشاعران دوزبانه، یعنی آن

کـه البتّـه ماننـد     خطّ رایج در میـان مسـلمانان  را در این عرصه داشتند. پذیرش  ثیرتأترین بیش
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ریشه گرفته و مورد استفادة مردم عرب  النّهریناز بین ،دیگر در آن روزگار متداول خطّهاي
سـتد فرهنگـی دامـن زد. البتّـه عـروض      دادوایـن   بهاز دیگر عواملی بود که  قرار گرفته بود،

زبـان نیازمنـد آن بودنـد کـه بـا      عربی کامالً بر زبان فارسی قابل تطبیق نبود و شاعران فارسی
سـازي کننـد.   عد عروض را بومیقوا خاص مبتنی بر آواشناسی زبانْقیت و کشف قواعد خلّا

هـاي باسـتانی در اختیـار داشـتند نیـز      ها و ترانهعر کهن ایرانی و آنچه از خسروانیتجربیات ش
 ر افتاد.ثّمؤ در ایجاد این تحولتردید بی

برابر شـاعرانی   ق در 251یکی از روزهاي سال  که یعقوب لیث در گمان هنگامیبی
چیـزي کـه مـن    «چهره در هم کشید و گفت:  ،گفته بودندعربی پیروزي او را تبریک  که به

شـکل   بخش بزرگـی از ایـن تحـول    ،)209 ، صتاریخ سیستان( »اندر نیابم چرا باید گفت؟!
عمدة آن تجربیات در عرصۀ عروضـی کـردن سـخن فارسـی رخ داده بـود.       قسمتو  گرفته

خم و عتـاب امیـري   تصوري خطاست که گمان کنیم تحول عمیق و بزرگی از این دست با ا
گمان محمد وصـیف  . بیاست باره و دفعی قابل وقوعیک به صورتاي نامهیا صدور بخش

اولـین   ،او سـرود  نامۀ فارسی را خطاب بهکه در مجلس یعقوب حاضر بود و نخستین ستایش
و ا توان از آنِي فارسی را می»قصیده«معنی  نخستین شعر، بهشاعر زبان فارسی نبود، اگرچه 

ارسـی شـد و بـار    با پدید آمدن شعر فارسی، این شعر محور اصلی فرهنگ و زبـان ف  دانست.
تـا روزگـار    هاي طوالنی و متماديندیشۀ ایرانی را در طی قرنعمدة بیان و انتقال فرهنگ و ا

 بر دوش گرفت. معاصر
 ،ددم شـعر فارسـی اتّفـاق افتـا    تحول بسیار مهمی که در این روزگار، یعنی در سـپیده 

افـزاي  تر رونـق اگر شـعر در روزگـار ساسـانی بیشـ     شعر بود.اجتماعی تغییر نقش و کارکرد 
سـوم و   هـاي نآمـد، در قر بزمهـاي شـاهانه مـی   کـار آراسـتن    محافل موسیقی و خنیا بود و به

خواستند اقتـدار و مشـروعیت   شد و شاهان و امیرانی که می» رسانه« تبدیل به ،چهارم هجري
از این ابزار بسیار نیرومند فرهنگی بهرة فراوان  ،رخ دیگران بکشند غ کنند و بهخویش را تبلی

 بردند.
 و صـفّاریان  هـاي ایرانـی از قبیـل   دولت حاکمیـت  سـوم و چهـارم، از روزگـار   قرنهاي 

شکسـت و افـول    تا نیمۀ اول قرن پـنجم کـه بـه    کار آمدن سلطنت غزنویان سر بر سامانیان و
، آید. ایـن گسـترش  به شمار می وران رونق شعر فارسی و گسترش آنانجامد، دغزنویان می

، در خارج از مرزها رخ داد و همعراق عجم هم در درون مرزها، در نواحی  گفتیم، کهچنان
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تر، بـه چشـم   که به شـعر، بیشـ  ها حمایتهاي این دولت .صورت گرفت غزنوي پاي لشکریانهم
ند بر گسـترش و تعـالی شـعر فارسـی     نگریستمیاي براي تبلیغ اقتدار و عظمت خویش رسانه

  .داشت ي مستقیمثیرتأ
 هاي بزرگی را نیز در عرصۀ زبان و فرهنگ و، دگرگونیسیاسی و نظامی این تحوالت

. طبعاً شاعرانی که از و به گسترش آفاق شعر فارسی انجامید موجب شدشعر فارسی  ویژهبه 
پـاي سـرداران و سـربازان بـه     هـم و  ودنـد ین گسـترش آفـاقی و جغرافیـایی ب   نزدیک شاهد ا

اي را از هاي تازهبیندیشند و افقتر مضامینی تازه به توانستندنهادند، میروهاي تازه قدم میقلم
قالـب غالـب شـعري ایـن     لحاظ تصویر و خیال و مضمون در فضاي شعرشان ترسـیم کننـد.   

بـه  ها بـراي شـاعران   نامههایی که از رهگذر سرودن این ستایش، قصیده است و نواختدوران
 شود.اسباب رشک و غبطۀ شاعران دیگر مبدل می ها بعد به، تا قرنآیدمیدست 

ربار فرهنگ و دانش ایران و ادب فارسی است و هاي پاي سوم و چهارم از دورهقرنه
شـمار حـوادث فرهنگـی کـه در آغـاز ایـن کتـاب        نگاهی اجمالی بـه سـال  با این واقعیت را 

رودکـی   تـوان بـه  از شـاعران بـزرگ ایـن روزگـار مـی      توان دریافت.سادگی میآوردیم به
سمرقندي و کسایی مـروزي و شـهید بلخـی و دقیقـی طوسـی و منجیـک ترمـذي و فرّخـی         

بادغیســی،  ۀغــاجی بخــارایی، بشّــار مرغــزي، حنظلــو کســانی چــون آ ســیفردوسیســتانی و 
اس ربنجنی، ابوزراعه معمابوالعبایالقی،  ی، بوالعالء ششتري، ترکی کشّیب مصعبري، ابوطی

ابواســحاق جویبــاري، ابوطــاهر خســروانی، خســروي سرخســی، عمــارة مــروزي، فــراالوي، 
برخی  شناساندن ضمن، اشاره کرد که ما در این کتابو...  لوکري، معروفی بلخی، ولواجی

 شعرهایشان را نیز اي ازابیات برگزیده ،آنان و چند تن دیگر از شاعران برجستۀ این عصراز 
 .ایمدادهشرح و توضیح 

 
 دربارة این گزیده

داران سـخن فارسـی در   تن از طالیـه  دههاي اي است از سرودهگزیده ان شعر فارسیپیشگام
دار سـخن فارسـی در ایـن دوران    نوعی شـعر آنـان آیینـه   سوم و چهارم هجري که به هايقرن

تـوان  مانده از آنان مـی ان در ابیات برجاياست و فراز و فرود شعر فارسی را در آن روزگار
  نظاره کرد.
شد افزود و شاید جاي خالی شعر آنـان در ایـن   گمان کسان دیگري را بر اینان میبی
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برنامـه و سرفصـل    اسـاسِ مقـرّر بـود کـه محتـواي ایـن درس بر      گزیده حس شود، اما چـون 
تـن   دههـاي همـین   سروده به ،وري تنظیم شوددر وزارت علوم، تحقیقات و فنّا شدهمشخّص

کنیم که همین مقدار دستمایۀ کافی را براي آشـنایی دانشـجویان بـا    گمان می بسنده کردیم.
پس از آموختن این مختصر به یاري منابعی که  ،کند و دانشجویانشعر این دوران فراهم می

 تر دست یابند.العات تفصیلیبه اطّ است، در پایان کتاب آمده
یت نسبی در تاریخ ادبیات فارسی در کنار یکدیگر اهم اساسِجموعه برشاعران این م

تـرین تحقیقـات و چاپهـاي موجـود از     مـتقن  بـه  ایـم کوشـیده ها در انتخاب سرودهاند. آمده
هـاي رودکـی   ها و دفترهاي این شاعران استناد کنـیم. در انتخـاب سـروده   ها و دیوانمجموعه

حیح استاد گرامی دکتر نصراهللا امامی پیش چشم بـود  ، تصدیوان اشعار رودکیکتاب وزین 
اثر ارجمند مرحوم اسـتاد محمـدامین ریـاحی بـا عنـوان       هاي کسایی بهو در گزینش سروده

جـز رابعـه   ایـم و در سـایر شـاعران، بـه    نظر داشـته  کسایی مروزي، زندگی، اندیشه و شعر او
از  دیـوان شـاعران بـی  اب ارجمند که در آن به کت و حنظلۀ بادغیسی قزداري و منطقی رازي

 ترین شعراياشعار پراکندة قدیم، کتاب بسیار سودمند است دکتر محمود مدبري استناد شده
ایـم. در انتخـاب   را مـورد اسـتناد قـرار داده    ،ژیلبر الزار ،از خاورشناس فرانسوي زبانفارسی

ن شـواربی مقـدم منتشـر    همت جناب آقاي احسـا دیوان او که به اشعار منجیک ترمذي نیز به
 ایم.تکیه کردهاست شده 

 ،پذیري آن توجـه کنـیم  سادگی عبارت و شرح ها بیش از آنکه بهدر گزینش سروده
گواهی زبان هتر نقل شده و بایم و آنچه را از منابع کهنها را در نظر گرفتهاصالت و استناد آن

ایــم. بــه همــین دلیــل، از ادهرجحــان د اســت، تري برخــوردار بــودهو ســبک از اصــالت بیشــ
، چشـم  است خّر به این شاعران نسبت داده شدهاي چه بسا مشهوري که در منابع متأهسروده
 ایم.پوشیده

کـه   ایـم کوشـیده دهد، در شرح و توضیح ابیات که بخش اصلی کتاب را تشکیل می
کهـن و متـون    غـوي آنچـه در منـابع لُ   مستند سخن بگوییم و معانی و مفـاهیم را بـا توجـه بـه    

االمکان از اسـتناد بـه منـابع    دهیم و حتّیاست، توضیح  نزدیک به روزگار این شاعران آمده
از افـراط در ذکـر مسـتندات و     ،حـال عـینِ ذوقـی بپرهیـزیم. در   هـاي و تکیه بـر دریافت  خّرأمت

ایم تا حجم کتاب به عبث افزوده نشود. در مواردي که بیتی معنی ارجاعات خودداري کرده
با ذکر کلماتی از قبیل احتماالً و  ،رفتدي در معنی آن میشنی نداشت یا احتماالت متعدرو
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ی که بـیش از هـزار   یاتهبیایم. بدیهی است که دربارة ن دادهتردید در معنی را نشا ظاهراً و...
هـا سـایۀ   ف و دگرگونی احتمالی کلمـات بـر آن  سال پیش سروده شده و غبار زمان و تصحی

به ، به قطع سخن گفت و تحمیل معنی خاصتوان و نباید نده است، همواره نمیابهام فروافک
معانی کامالً ذوقی، نیز بر ذهن دانشجو در هنگام گزارش ایـن قبیـل ابیـات بـا مـوازین       ویژه

علمی سازگار نیست. این قبیل ابیـات را بایـد در بقعـۀ امکـان قـرار داد و بـه دنبـال قـراین و         
 تر کند.ها را روشنده مفهوم آنماراتی بود که در آینا

و به دانشجو فرصـت   توجه کنیمکلیدي  هاينکتهتر به بیش ایمکوشیدهدر شرح ابیات 
شـده گـره از کـار بگشـاید و خـود بـه       الش ذهنی و به کمک توضیحات ارائـه دهیم که با ت

، ریـز و  مفهوم یا مفاهیم قابل دریافت از بیت دست یابد. اینکه شارح یـا اسـتاد، در همـه جـا    
باعث  ،مل دانشجو باقی نگذارندأدرشت مباحث را توضیح دهند و جایی براي اندیشیدن و ت

خواري علمی خواهد شد و از پرورش ذهنـی دانشـجو و سـوق دادن او بـه     رواج نوعی پخته
مـانع خواهـد شـد. بـه همـین دلیـل، از توضـیح         ،اجتهاد و اندیشه و کشـف قلمروهـاي تـازه   

ها آشناست و بـه  موالً هر دانشجوي ادبیاتی با آنهاي عمومی که معستهواضحات و تکرار دان
سفانه حجـم  أایم. متکرده پرهیز ،دستی قابل دانستن استفرض ناآشنایی با رجوع به منابع دم

 هاي دانشگاهی از همین واضحات انباشته شده است!قابل توجهی از گزیده
گرایـی و  دوران بـدیع  آمـده اسـت،   این گزیـده  ی که شعرهایشان درروزگار شاعران
هـیچ تکلّفـی بـه صـورت     هاي پیچیدة ادبی نیست و شـاعران تقریبـاً بـی   توجه خاص به آرایه

برند. ما نیز، بـر همـین اسـاس، در شـرح     صنایع بدیعی را در سخن خویش به کار می ،طبیعی
در فهـم معنـی بیـت    هاي ادبی ابیات، جز به برخی ظرایف یا نکاتی که احیانـاً  صنایع و آرایه

 .ایماي نکردهاشاره ،رسان استیاري
هاي کهن که باعث دیریابی معنی بسیاري از ابیات شاعران ایـن  عالوه بر کاربرد واژه

شناختی سبک هاينکتهوجود  ناشی از ،است، ابهام بسیاري از ابیات این دوران روزگار شده
ن آنها در قرنهاي بعدي بر غرابت آن منسوخ شد به طوري که ،استآنه در یا دقایق عروضی

هـاي سـبکی یـا قواعـد خـاص      اي به ویژگی، هرجا اشارهدر نظر ما افزوده است. بنابراین هاتبی
 ،از بیان آن است، گشایی از ابیات سودمند به نظر رسیدهعروضی مزبور الزم بوده و در گره

 کوتاهی نشده است. 
، آموختن بخشی است بینی شدهپیش اي مصوب این درسآنچه در سرفصله اساسِبر



 پیشگامان شعر فارسی      8

استادان  روازاینتواند به صورت خودخوان به عهدة دانشجو نهاده شود؛ از مطالب کتاب می
هایی را به همین منظور مشخّص کنند تا دانشجو به کمک توضـیحات  نند بخشتواگرامی می

 ها را فرابگیرد.است، آن کتاب و منابعی که در پایان آمده
 متعـددي  در مـوارد  ، کهشده در آنهاي مطرحعالمانۀ این اثر و دیدگاهان نقد گمبی
تـر  اي بسـامان شـیوه  هاي بعدي آن بـه تواند باعث شود که چاپنیست، مینکات تازه خالی از 

عرضه شـود. پیشـاپیش از همـۀ نقـدها و ابـراز نظرهـاي عالمانـۀ منتقـدان گرامـی و اسـتادان           
یس ایــن درس و ایــن کتـاب در اختیــار مــا خواهنــد  دانشـمندي کــه تجربیاتشــان را در تـدر  

 کنیم.صمیمانه سپاسگزاري می ،گذاشت
از شـاعران اختصـاص   یـک  زندگی و شعر هر نویسنده در آغاز هر فصل بخشی را به

راي انسـجام و اسـتناد و   هایی به این منظور فراهم آورده بود، اما تـرجیح داد بـ  داده و یادداشت
نامـۀ  دانـش کاري، جز در یک مـورد، عینـاً از آنچـه در    ز از دوبارهتر مطالب و پرهیاتقان بیش

که زیر نظر استاد ارجمند اسماعیل سعادت در فرهنگسـتان زبـان و ادب    زبان و ادب فارسی
چون مدخل مورد نظر  ـ منجیک ترمذي ـ  بهره ببرد. در یک مورد ،فارسی تألیف شده است

قلـم جنـاب آقـاي     بـه دیوان منجیـک  در مقدمۀ مختصري از آنچه  به ،هنوز تألیف نشده بود
مدار گمان از این لحاظ سخت وابسنده کردیم. این اثر بی است، احسان شواربی مقدم آمده

جمله استاد گرامی محمدجعفر یاحقّی و استاد استاد سعادت و مؤلّفانِ مدخلهاي مورد نظر، از
این اسـتادان و محقّقـان گرامـی     ارجمند جالل خالقی مطلق و دیگران خواهد بود. سپاس از

 شایسته است، از توان این قلم بیرون است. کهچناناي است که اداي آن، وظیفه
براي درسی دو واحدي به همـین نـام بـراي دانشـجویان مقطـع       ان شعر فارسیپیشگام

و  »سـمت «سـازمان  کارشناسی زبان و ادبیات فارسـی تـألیف شـده اسـت. مسـئوالن محتـرم       
 .اندفراوان، شایستۀ سپاس اندمی آنان که در انتشار این اثر تالش بلیغی فرمودههمکاران گرا

 
 


