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چکیده
مقالة حاضر شواهد و اسنادی را بررسی میکن د که پايگاه ادبی فارسیی دری را در ووزسیناق ییديت ،تیا
پیش از تکوين گونة ادبی معیار ،يعنی تا پاياق یرق ششت هجری یمری روشین مییکنید ايین اسیناد را
میتواق به دو دسنه تقسیت کرد :نخست ،شعرای منسوببه ووزسناق که در تذکرهها و تواريخ از آناق ياد
شده و ابیاتی نیز به ايشاق نسبت داده شده است؛ شیام ابیوالع  ء شوشینری ،دهقیاق ویوزی ،شیعرای
آلبنجیر و بخنیاری اهوازی؛ دوم ،آثار منثور نگاشنهشده در ووزسناق ،يعنیی تسسییر ابیو جی ئبیا ی و
تسسیر امالکناب از شعرای نامبرده ،بخنیاری اهوازی بیه احنمیال بسییار شخ یینی مجعیول اسیت و از
زندگی و آثار بایی نیز اط ع چندانی نداريت؛ لذا یضاوت دربیار سیمت ادبیی ايشیاق در تیاريخ ادب دری
آساق نیست در وئود يا مح نگارش آثار منثورِ مذکور نیز یطعینی وئود ندارد نظر به ايین مقیدمات،
میتواق گست که هرچند سمت ادبای ووزسناق در شک گیری فارسی معیار ادبی (در یرق هسنت هجری)
در مقايسه با ادبای وراساق بسیار ناچیز است ،بیترديد مردم ووزسناق با ادبیات دری آشنايی داشینه و
به نوبة وود سممی در گسنرش و حرکت آق بهسوی زبانی معیار ايسا کردهاند

کلیدواژهها :فارسی نوِ آغازين ،فارسی معیار ادبی ،دَری ،ووزسناق ،تاريخ ادبیات
 1رايانامة نويسند مسئول:

smdadras@gmail.com
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 .1مقدمه
تا پاياق یرق پنجت هجری یمری ،ادبیات دری مدتاً منح ر به ئغرافییای شیریی زبیاق
فارسی بود و وراساق ،فرارود و سیسناق ،ممتترين مراکز آق بهشیمارمیرفننید در ییرق
ششت ،آذربايجاق به ئمع اين مراکز ادبی پیوست ،اما فارسی نیو همننیاق ئايگیاه آتیی
وود را به نواق يگانه زباق واسطه و رسمی ايراق به دست نیاورده بود ادبا و شعرايی کیه
تا پاياق یرق ششت در نواحی غربی ايراق ظمور کردنید ،بیهمراتی کیتشیمارتر از ادبیای
وراساق بودند ،اما همین شمار اندک نشاق مییدهید کیه ادبییات دری از همیاق ییروق
نخست به ساير نقاط ايراق نیز سرايت کرده بود نزديکی بیه و فیت ربیی و اون فیات
لمجهای میاق شرق و غرب ،احنماالً از وامجی بودند کیه اننقیال ادب دری را بیه منیاط
غربی ايراق آهسنه میکردند
فارس و ووزسناق ازئمجه مناط غربی ايراق بودند که بسیار ديرتر از ساير نقیاط بیه
ئرياقهای ادبی فارسی دری پیوسنند وه بر وامی ئغرافییايی و سیاسیی ،احنمیاالً
يکی از دالي اين امر ،سنت نگارش منوق پمجوی بود که تا حیدودی موبیداق 1و ئوامیع
زردشنیِ اين نواحی ،آق را حسظ کرده بودنید (فیرای )132 -133 :1233 ،در واییع ادبییات
دری در مسیر پیشرفت وود به ئنوب غرب ،ناگزير از ریابت با زباق و ادبیات کمین بیود
که با گويش فارس و ووزسناق یرابت زبانی بیشینری داشیت مسیجماً شیکافی کیه بیین
فارسی دری و میانه ايجاد شده بود ،در گويشهای ئنوب غربی هنوز به اندازهای نرسیده
بود که زمینه را برای کنارنمادق ادبیات پمجوی مسا د کند
تا یرق ششت هجری ،هیچ وانداق و دربیار محجییِ فارسییدوسینی در ووزسیناق بیه
یدرت نرسید باسیاق تا اواي یرق چمارم مسنقیماً بر ووزسناق حکومیت مییکردنید و
پس از ايشاق آلبويه که در دلبسنگی به ادب تازی کت از باسیاق نداشنند (همیاق،)133 :
بیش از يک یرق بر اين سیاماق فرمیاق راندنید نزديکیی بیه ب یره و بغیداد و ممیائرت
روزافزوق یباي رب که رصه را بر زباق فارسی تنگ کرده بود ،وام ديگری بیود کیه
3
ووزسناق را تا یرق پنجت م ً در حوز نسوذ ادبیات رب یرارداد
با وئود موانع بسیاری که بر سر راه ادبیات دری یرارداشت ،اين موج نو به ووزسیناق
نیز رسید در فاصجة یرق سیوم تیا ششیت ،بیه تعیداد انگشیتشیماری شیا ر و نويسینده
برمیووريت که تبار ووزسنانی داشنهاند و آثاری به زباق دری به آناق نسیبت داده شیده
است به قید نگارنده ،همین تعداد اندک گويای آق است که مردم ووزسناق در ییروق

بررسی پایگاه ادبیِ فارسی نوِ آغازین (فارسیِ دری) در خوزستان 169/

سوم تا ششت هجری با ادبیات دری بیگانه نبوده و احنماالً به سمت وود نقشیی ،هرچنید
ناچیز ،در اننقال ادبیات دری به غرب ايراق ايسا کردهاند در مقالة حاضر اسناد مربوط بیه
2
ادبای ووزسنانیتبار تا پاياق یرق ششت ،يعنی باز زمانیِ تیداول «فارسییِ نیوِ آغیازين»
( )Early New Persianگردآوری و بررسی شده است اين اسناد ازاينحیث که پییش از
تکوين فارسی معیار ادبی (ک سییک) نگاشینه شیدهانید ،در تیاريخ ادبییات فارسیی حیا ز
اهمیتاند و میتوانند بر نحو گسنرش سینت ادبیی فارسیی دری از وراسیاق بیه سیاير
نواحی ايراق ،تااندازهای پرتو بیسکنند
در زمینة وضعیت زبانی ووزسیناق در نخسینین ییروق هجیری بیهصیورت پراکنیده
میتواق اشاراتی در آثار زباقشناساق و تیاريخپژوهیاق سیراگ گرفیت ،امیا ازآنجاکیه ايین
اط ات و اسناد تنما بر تداول فارسی نو در مقام زباق گسناری يا مادری مردم ووزسیناق
داللت دارد و لزوماً نشانهای از تداول ادبیات مکنوب دری نیست ،در مقالة حاضیر ،بیرای
پرهیز از اطالة ک م از پرداونن به اين شیواهد ویودداری شید؛ بیهايینترتیی  ،اشیارات
نويسندگاق ،ئغرافیداناق و مورواق رب؛ مانند ئاحظ ،اصطخری ،مقدسیی و غییره بیه
زباق مردم ووزسناق« ،فارسیاتِ» ربینويساقِ منسوب به ووزسناق (ابونواس اهوازی ،سم
بن بداهلل تسنری و ابوه ل سکری) و منوق گويشیِ فارسیِ يمودی ،بهويیژه سیند اهیواز ،از
حیطة پژوهش اين مقاله کنار گذاشنه شد
تنما پژوهشی که بهصورت واص با موضوع موردبررسی اين مقاله مرتبط است ،کناب
کمنشعرای ووزسناق ،تألیف محمد جی امام اهوازی ( )1233است امیام اهیوازی در ايین
اثر فمرست نسبناً ئامعی از شعرای ووزسناق از آغاز ادبییات دری تیا یر زنديیه ارا یه
کرده و صسحاتی را نیز به معرفی مخن ر آناق اون یاص داده اسیت؛ لییکن بیه تناسی
نواق ،ذکری از نثرنويساق و آثار مننس به ووزسناق در ايین کنیاب ديیده نمییشیود
همننین نويسنده به اشارهای دربار بخنیاری اهوازی بسنده کرده است:
«ولی گاهی شرح حال شا ری به چنگ آمد و از شعرش اثری نیافنت از اينگونه شیعرا
در منن کناب يادی نشده؛ و اينک چند نسر از آنیاق 1 :بخنییاری اهیوازی :در دسینگاه
آلبوية راق میزيست و پس از ابوالمؤيد بجخی و پیش از امانی ،يعنی به سال  233در
ئوانی به نظت داسناق يوسف و زلیخا پرداوت » (امام اهوازی)33 :1233 ،

در مقالة حاضر ،نگارنده ضمن ت حیح ،تکمی و بهروزرسیانیِ محنیوای اثیر میذکور،
فمرست ئامعی از ادبا و آثار منسوب به ووزسیناق ،بیه همیراه شیواهد بازمانیده از آنیاق
گردآوری کرده است
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 .1ادبا و آثار منسوب به خوزستان
 .1-1ابوعلی جُبّائی ( 909-191ق)

ابو جی محمد بن بدالوهاب ئبیا ی ،از منکجمیاق مشیمور معنزلیی و صیاح تسسییری
گراقسنگ بر یرآق کريت بوده است وی در ئبا ء ووزسیناق منولید شید و بعیدها بیرای
تح ییی بییه ب ییره و بغییداد سییسر کییرد ابییو جی پیییش از سییالهییای  373-377ق ،بییه
سکرمُکرَم در ووزسناق بازگشت و بایی مر را در آنجیا گذرانید و سیرانجام در زادگیاه
وود ،ئبا ء ،به واک سپرده شد
غال مورواق و پژوهشگراق غربی و به تبعییت از ايشیاق ،نويسیندگاق ايرانیی ،زبیاق
تسسیر معروف ئبا ی را فارسی دانسنهانید (صیادیی )111 :1271 ،گويیا منشیأ ايین ت یور
نق یول ابن ساکر ،مورخ یرق ششت ،از ابوالحسن اشعری ،پسیرووانده و شیاگرد ئبیا ی
بوده است:
«و رأيت الجبا ی الّ ف فی تسسیر القرآق کنابا اوله جی و ف ما انیزل اهلل یز و ئی و
جی لغۀ اه یرينه المعروفۀ بجبی و لیس من اه الجساق الذی نزل به القرآق و ما روی
فی کنابه حرفا واحدا ن احد من المسسرين و انما ا نمد جی ما وسیوس بیه صیدره و
شیطانه و لوال انه اسنغوی بکنابه کثیرا من العوام و اسننزل بیه ین الحی کثییرا مین
الطغام لت يکن لنشاغجی به وئه» (هماق)116 :
«ديدم ئبا ی کنابی در تسسیر یرآق نوشنه که آق را برو ف آننه وداوند نازل فرموده
و به زباق روسنای وود ،ئبا (ئبی) تأوي کرده است وی اه زبانی کیه ییرآق بیه آق
نازل شده نیست و در کناب وود هیچچیز از گسنههای مسسراق ساب نق نکرده و فقط
به وسوسه های یجبی و وساوس شیطانی ا نماد کرده است اگر وی با اين کنیاب گیروه
ف راوانی از وام را نسريسنه و ئمع کثیری از کوتاهانديشگاق را از راه ح دور نکرده بیود
من (اشعری) به اين کناب نمیپرداونت» (هماق)113-111 :

برو ف رأی غال  ،جیاشرف صادیی در مقالیة ویود ( )1271زبیاق تسسییر ئبیا ی را
ربی میداند داليجی که وی در تأيید اين مد ا آورده ،ائماالً ازاينیرار است:
 -1در ساير تساسیر و کن طبقات مسسرين که در آنما از تسسییر ئبیا ی يیاد شیده ،بیه
فارسی بودق اين اثر اشارهای نشده است؛ بر کس ،بعضی مؤلساق صريحاً منذکر شیدهانید
که در یروق اولیة اس می یرآق به فارسی ترئمه و تسسیر نشده بیوده و اگیر ترئمیه يیا
تسسیری وئود داشنه ،تنما ترئمة بخشهای کوتاهی از یرآق بوده است
 -3ترئمة تسسیر طبری تنما پس از فنوای جمای ماورا ءالنمر و آق هت به دست گروهیی
از منرئماق صورت گرفنه اسیت ايین مسیئجه نشیاق مییدهید کیه در آق یر ،سینت
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تسسیرنويسی به فارسی پا و پری نیافنه بوده ،تا بداقئا که حنی ترئمة تسسییر ییرآق از
مد يک تن وارج بوده است
 -2نام اين تسسیر در بیشنر تألیسات بعدی همراه بیا تسسییرهای ربیی ذکیر شیده و در
تساسیر فارسی ،مانند تسسیر ابوالسنوح ،از اين تسسیر نقجی نشده است
 -1ابو جی فارسی ( 277-237ق) بر تسسیر ئبا ی شرحی هزار صسحهای نوشنه است بعید
بهنظرمیرسد وی بر کنابی که به زباق فارسی بوده اسیت و بسییاری از جمیای اسی م از
وواندق آق ائز بودهاند ،شرحی به اين بزرگی بنويسد
 -1و آور اينکه یاضی بدالجبار معنزلی همدانی (وفات 111 :ق) در المغنی یسیمتهیايی
از تسسیر ابو جی را نق کرده است ابنحیزم اندلسیی (وفیات 611 :ق) نییز در الس ی فیی
المج و االهوا ء و النح  ،نظر ابو جی را دربار يکی از آيات یرآق نق کرده اسیت کیه بیه
احنمال بسیار ،مأووذ از تسسیر اوست
اما چگونه میتواق سخن اشعری را دربار زباق تسسیر ئبا ی توئیه کرد؟ بیه قیید
صادیی (همیاق )111 -111 :گرچه در تکجت مردم ووزسناقِ ر ئبیا ی بیه زبیاق فارسیی
ترديدی وئود ندارد ،میتواق ت ور کرد که در یروق اولییة هجیری یبیا جی از ا یراب در
منطقة ئبا ساکن بودهاند که زباق آنما با زباق یريش تساوت داشنه و ئبیا ی ییرآق را بیر
اساس لمجه و لغات ايشاق تأوي میکرده است
به گماق رایت اين سطور ،حنی اگر ثابت شود که تسسیر ئبا ی بیه زبیاق ربیی بیوده
است ،همنناق فارسینويسی وی مح تأم بایی وواهد ماند؛ چهبسا او یسیمتهیايی از
یرآق را برای فمت بمنر وام ووزسناق ،به فارسی ترئمه يا تسسییر کیرده باشید گسننیی
است که بروی پژوهشگراق یول معنزله به وج یرآق را ئیواز ترئمیه يیا تسسییر ییرآق
پیش از فنوای جمای دين پنداشنهاند (هماق)117 :
 .1-1ابوالعالی شوشتری

ابوالع  ،ادي و شا ر پارسیگوی اواور سد سوم و اواي سد چمارم هجری بوده اسیت
(مجیدی :1231 ،ذي ابوالع ) نخسنینبار منوچمری دامغیانی ( )121 :1231در ی ییدهای بیا
مطجع «گاه توبهکردق آمد از مدايح وز هجی» ،از ابیوالع نیامی يیاد کیرده کیه بیه ظین
شارحاق (هماق )361 :هماق ابوالع ی شوشنریِ مذکور در آثار منأورتر است:
اِمییر القیس و لَبییید و اَوطَی و اَ شییِ یَیییس
ما همه بر نظیت و شیعر و یافییه نوحیه کنییت

بییر طَجَی هییا نوحییه کردنییدی و بییر رسیتِ بَجییی
نه بر اط ل و ديیار و نیه وحیوش و نیه ظَبیی
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بونییواس و بوحَییداد و بومَجیییک ،ابیین البَشیییر
بوووالعءال و بوالعبییاس و بوسُ یجَیک و بوالمَثَ ی
از حکیمییاق وراسییاق ،کییو شییمید و رودکییی

بییودُواد و بِییندُرَيیید و ابیینِ احمییر ،يییافَنی
آنکییه از وَلییوالَج آمیید آنکییه آمیید از هییری
بوشییکور بجخییی و بییوالسنحِ بُسیینی هکَییذی

يادکرد ابوالع در رديف ابوالعبیاس ربنجنیی ،ابوسیجیک گرگیانی ،بوالمثی بخیارايی،
ابو بداهلل ولوالجی مروزی ،ابوشیعی هیروی ،شیمید بجخیی ،رودکیی ،ابوشیکور بجخیی و
ابوالسنح بسنی که همگی از شعرای نامی ر سامانیاند ،نشیاق از ئايگیاه واالی وی در
میاق ادبای آق روزگار دارد
از سرودههای ابوالع تنما ده بیت و يک م راع به ئای مانیده اسیت (مجییدی:1231 ،
ذي ابیوالع ) ئز اين ابیات پراکنده ،رادويانی کنابی فارسیی را در یروب بیه وی نسیبت
داده است:
«چنین گويد محمد بن مر الرّ ادويیانی کیه ت ینیسما بسییار ديیدم میر دانشییاق هیر
روزگاری را اندر شرحِ ب غت ،و بیاقِ ح ِّ صنا ت و آننه از وَی ویزد و بیه وَی آمییزد،
چوق روب و معرفتِ القاب و یوافی همه به تازی ديدم ،و به فايد وی يک گروه مردم
را مخ وص ديدم ،مگر روضی که ابويوسف و ابوالع ی شوشنری به پارسی کردهانید»
()113 :1233

در ترئماقالب غه (ییرق  1ق) مجمو یاً بیه سیه بییت و يیک م یراع از سیرودههیای
ابوالع ی شوشنری اسنشماد کرده است:
همی گِرِست و همی نرگسانش اللیه گیداوت
شیییبی چگونیییه شیییبی آفريیییده از پیییوالد

بیییه زيیییرِ اللیییة بگداونیییه نمسنیییه زريیییر
(هماق)111 :
بییه رنییگ کسییر و درازی امییید و هَییول نیییاز

نسیییتِ مییرد و دمِ زممريیییر و تییف سیییعیر
وَجَی ی شیییود ز نشسی یتِ دراز وجّیییت میییرد

(هماق)171 :
کییه گنییده گییردد چییوق ديییر مانیید آبِ غییدير
(هماق)173 :

پس از رادويیانی ،رشییدالدين وطیواط (وفیات 172 :يیا  173ق) در حیداي السیحر فیی
دیاي الشعر ( )73 :1263ابیاتی را از ابوالع ی شوشنری به نواق شاهد نق کرده است:
«ديگر بُجعَجَا ءِ شوشنری در نام جی کويذ:
تییییری و کمیییانی و يکیییی نقیییش نشیییانه
نیییام بیییت مییین بیییاز شناسیییی بنمیییامی

بنکییییار و ببیونیییید بسییییوفار يکییییی تیییییر
آق بت که بخیوبیش ییرين نیسیت بکشیمیر»
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ابیاتی که نق شد در وایع معمايی است در نام « جیی» سیعید نسیسیی بیه اسینناد
همین ابیات و نیز بایی ابیات بهئامانده از ابوالع چنین نوشنه است:
«تا ئايی که نويسند اين سطور اط ع دارد اين ابیات یديتترين معمايی است کیه در
شعر پارسی داريت و از همین ئا پیداست که ابوالع  ء ششنری که نیام او را رشییدالدين
وطواط در هر دو موضع از حدا السحر (بجع  ء شوشنری) به ام ی زباق فارسی در آق
زماق نوشنه است ،گذشنه از آنکه شا ر یادر و ووشک م و شیرينزباق بوده اسیت ،در
صنا ت شعر نیز دست داشنه و ک م م نوع را هت نیکو میسروده اسیت و اگیر اشیعار
ديگر ازو فراهت گردد ،زباق فارسی را غنیمنی وواهد بود» ()363 :1213

بیت ديگری که رشید وطواط ( )16 :1263از ابوالع شاهد آورده ،همیاق اسیت کیه بیا
اندکی اون ف در ترئماقالب غه (رادويانی )111 :1233،ديده میشود:
همی کرست و همی نرکسانش اللیه کیذاوت

در پارهای نسخِ لغت فرس

ببیییرک اللیییة بکذاونیییه نمسنیییه زريیییر

اسدی طوسی (وفات 161 :ق) در ذي دو واژ «غیژب» (دانیة

انگور) و «اَنجیره» (سوراخ مقعد) ابیاتی به ابوالع نسبت داده شده است:
بیییاور آنکییه گییواهی دهیید ز ئییام کییه میین
زمیییرّد انیییدر تیییاکت قییییقت انیییدر غیییژب

چمیییار گیییوهرم انیییدر چمیییار ئیییای میییدام
سیییمیجت انیییدر ویییت آفنیییابت انیییدر ئیییام
(اسدی طوسی)33 -37 :1213 ،

ای ییییر میین ای ییییر تییو انجیییرهگییذاری
رينالیییهگیییری پییییش گرفنیییی تیییو همانیییا

سییرگین وییوری و یییی کنییی و بییاک نییداری
بخییییره (؟) در شییییر بیییری کامیییه بیییرآری
(هماق)111 :

گسننی است که الزار اين دو بیت هزلآمییز را سیرود ابوالعبیاس ربنجنیی دانسینه
است ( )71 :1211نسیسی بر مبنای همین هزلیات ،ابوالع را بیا ییید احنمیال ،نخسینین
شا ر هزال زباق فارسی بهشمارآورده است ()363 :1213
و باالوره از ابوالع بینی نیز به واسطة يکی از نسخ صیحاحالسیرس (نخجیوانی:3121 ،
 321و ر ک :ادارهچی گی نی )11 :1273 ،بهئامانده است:
ز شییوق روی تییو هرئییا کییه رو نمییت گوينیید

بیییرو کیییه بمیییرت ارويییین شییی آوردم

 .9-1دهقان خوزی

دانسنههای ما از اين شا ر بسیار ناچیز و محدود است؛ ازاينرو ،نمیتیواق دربیار زادگیاه
وی ،با اين فرب که ووزسناق باشد ،به ضرس یاطع سیخنی گسیت بیا ايین توصییف ،از
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يادکرد وی در رديف شعرای محنم ِ ووزسنانیتبار گزيری نیست رادويانی در ترئماق-
الب غه ابیاتی را از دهقاق ووزی نق کرده است:
تییا پییی مییر سییپه را بییر تییود تییوده کییرد
بخی یشِ زمانیییه بُییید جَی یتِ ئیییاق وجیی ی را
ايیین پادشییا بییه تییاوننِ سییود رفنییه بییود
ئمییالِ تییو چییو کمییالِ میین آيیید از درِ رحییت

بنگر که زود مر همه را پیاک زوده کیرد (؟)
ببريیید تییار و پییودِ همییه پییاک پییوده کییرد
مییر تازننییده را طمییعِ سییود سییوده کییرد
()123 :1233
همیشییه سییوی ب ی روی و سییوی بییاال رای
(هماق)121 :

در کناب ارشاد ی نسی که در یرق پنجتی ششت تألیف شده ،ذکری از شا ری به نیام
«حیدر دهقاق ئنید ووری» رفنه است (بخنیار )11 :1237 ،اين نام در برویی نسیخ همیین
کناب بهصورت «دهقان جوزین» آمده است که گماق میرود ت حیسی از دهقاق ویوزی
باشد (هماق):
«با توئه به حدس م حح ترئماقالب غه که تألیف کناب را مابین سیالهیای  131تیا
 137هی ق میداند و نیز اينکه رادويانی غال شواهد و نمونههای شعری را از شیا راق
وراسانی و ماورا ءالنمری نق میکند ،محنم است که دهقیاق ویوری ارشیاد ،همیاق
دهقاق ووزی ترئماقالب غه باشد و ووزی به ووری ت حیف شده باشد» (هماق)

ی نسی چمار بیت از دهقاق ووزی نق کرده است:
همیشییییه راحییییت و شییییادی نبايیییید
گمییییانی بییییرد بییییر تقییییدير ايییییزد
چیییه ايیییزد گیییر سیییناند يیییا بمانییید
بسییا محنییت کییه آق از بمییر شاديسییت

همییییه مییییر از غییییت آزادی نبايیییید
بییییه يییییک ذره بییییه بیییییدادی نبايیییید
ازو ئییییییز شییییییکر و آزادی نبايیییییید
تییییو را بییییر ايییییزد اسیییینادی نبايیییید
(هماق)11-13 :

 .1-1شعرای آلبُنجیر

وانداق آلبنجیر از سادات حسینی شیراز و از وانداقهای بزرد وطة فارس بیوده اسیت
که نام چند ارف و شا ر و نويسنده در میاق آق بهچشت میوورد ابوحسص بنجییر بین
بداهلل بن يقظاق ( 173 -237ق) که نام اين وانداق مأووذ از اوست ،از ئان پیدر نسی
ووزسنانی داشنه است بداهلل بن يقظاق ايذئی (ايدئی) ووزی ،پدر بنجیر ،اهی ايیذج
(ايیذه) ووزسناق بوده و احنماالً از سد پنجت و بعد از آق است که دودماق وی در کربیال
فارس و سپس در شیراز منوطن شده است (دا رةالمعارف بزرد اس می :1271 ،ذي آلبنجییر)
بهرغت توطن اين وانداق در فارس ،پسوند ووزی يا ووزسنانی همننیاق بیه دنبیال نیام
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چند تن از بزرگاق آلبنجیر در تذکرهها ذکر شده است که در اين بیین ،دو نیام در بیاز
زمانی موردمطالعة اين مقاله یراردارند :نخست ،ابیوحسص بنجییر ویوزی و ديگیر ،غالی
ووزسنانی بدينترتی  ،در تاريخ ادبییات فارسیی می ً سیه تین از وانیداق میذکور بیه
ووزسناق منسوب شدهاند که در ذي با تس ی بیشنری معرفی وواهند شد
 -1شیخاالس م بداهلل بن يقظاق ايذئی ووزی کیه برطبی منیابع موئیود ،از مشیايخ
صوفیة زماق وود و در ت وف صیاح تیألیف بیود (همیاق) از او يیک ربیا ی فارسیی در
تذکرهها نق شده است:
آزار کسیییی مکییین کیییه آنیییش باشیییی
بیمییار مکیین تنییی کییه ئییانش باشییی

شییییمع دل و نییییور ديییییدگانش باشییییی
کییت سییوز دلییی کییه در میییانش باشییی
(واله داغسنانی)1223 :1231 ،

 -3سیفالدين ابوحسص بنجیر بن بداهلل بن يقظاق که در شییراز مییزيسیت ،امیا بیه
یة پدر ،غالباً به او نیز پسوند «ووزی» دادهانید وی نییز همنیوق پیدر طبیع شیعر
داشت و کنابی نیز در جوم غريبه با نواق کنوز القجوب و رموز الغیوب تألیف کرده بیود
(دا رةالمعارف بزرد اس می :1271 ،ذي سیفالدين ابوحسص بنجیر) بنجیر بیا شییخ ابوسیعید
ابوالخیر معاصر بود و گويا ديداری نیز بین اين دو اتساق افناده است ابوطاهر محمد بن
بداهلل الحسینی السزاری در وفات او گسنه است:
شیییخ ابییوحسص ولییی بنجیییر خوووزیمقتوودا

رفییت سییوی روضییة فییردوس و ئنّییات یی
(اوحدی بجیانی ،1233 ،ج )123 :1

ربا یات زير را به بوحسص نسبت دادهاند:
ئیییاق و دل و ديییین و ديیییده تجسیییی کییینت
گییییر شیییید کنیی ی جییییت فرامییییوش مییییرا

تیییا شیی تیییو را بیییه شیییرح تحقییی کییینت
بیییاری کنییی شییی تیییو تعجیییی کییینت
(هماق)111 :

از بیییس کیییه بديیییدم از وصیییال تیییو فیییراق
اکنیییوق کیییه مییین و فیییراق کیییرديت وفیییاق

ئويییییای فییییراق گشیییینت انییییدر آفییییاق
وواهی تیو بیه شیام بیاش و ویواهی بیه یراق
(هماق)

اين غزل را در سود فرزند وويش ،ابو بداهلل بنجیر ثانی سروده است:
هییر بییاد کییه از صییوب يمیین سییوی میین آيیید
آق بیییاد معطّیییر کنییید آفیییاق ئمیییاق را
از غايییت طییری کییه رسیید ئانیی يییاراق
نییه نییه غجطنیید ،از ویینن ايیین بییاد نیايیید

چییوق بییوی وییدا از دم ويییس یییرق آيیید
وز پرتیییو ايییین ،بیییوی نسییییت سیییمن آيییید
گوينیید کییه ايیین تییازه نسیییت از ویینن آيیید
بی نسحیة مشیک اسیت کیه از يیار مین آيیید
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هییر شیی نگییرانت بییه يمیین تییا تییو برآيییی
هرچنیید بکوشییت کییه حییديث تییو نگییويت
بنجیر چیو يعقیوب شیود چشیت تیو روشین

زيییرا کییه سییمیجی و سییمی از يمیین آيیید
ز اول سیییخنت نیییام تیییو انیییدر دهییین آيییید
کیییز يوسیییف م یییرت وبیییر پییییرهن آيییید
(هماق)113 :

ابیات زير را نیز که با اندکی اون ف در گجسناق سعدی ديده میشود ،مؤلیف رفیات
در زمر ابیات ابوحسص بنجیر آورده است:
آق کس که به دينار و درم وییر نینیدووت
وییواهی منمنّییع شییوی از دنیییی و قبییی
آق کس که به دينار و درم وییر نینیدووت
وواهی کیه ممنّیع شیوی از دنییی و قبیی
شکر ودای کن کیه موفّی شیدی بیه وییر
منّیت منییه کییه وییدمت يییاراق همییی کنییی
شکرِ ودای کن کیه موفّی شیدی بیه وییر
منّت منه کیه ویدمتِ سیجطاق همیی کنیی

سییر ایبییت انییدر سییر دينییار و درم کییرد
با وج کرم کن کیه ویدا بیا تیو کیرم کیرد
(هماق)
سییر ایبییت انییدر سییرِ دينییار و درم کییرد
با وج کرم کن چو ویدا بیا تیو کیرم کیرد
(سعدی)163 :1231 ،
انعییام و فض ی او نییه معطّ ی گذاشیینهسییت
منّت شناس از آق که به ودمت بداشنهست
(اوحدی بجیانی ،1233 ،ج )113 :1
ز انعییام و فضیی ِ او نییه معطّیی گذاشیینت
منّت شناس از او کیه بیه ویدمت بداشینت
(سعدی)173 :1231 ،

 -2بدالغال بن ابی بداهلل بنجیر ثانی ،نو ابوحسص ووزی ،از ديگر افراد اين وانیداق
است که به شا ری و ت وف نامبردار شده است تذکرهنويسیاق غالبیاً او را از معاصیراق
ابن ربی بهشیمارآوردهانید (اوحیدی بجییانی ،1233 ،ج 3111 :1؛ هیدايت 161 :1231 ،و همیو،
 ،1233ج )1273 :3؛ گرچه در اين باره ترديدهای ئدی وئیود دارد (دا یرةالمعیارف بیزرد
اس می :1271 ،ذي بدالغال بن ابی بداهلل بنجیر ثانی) رضایجیویاق هیدايت از بیدالغال
با ناوين «غال ووزی» ( )161 :1231و «غال ووزسنانی» ياد کرده است ( ،1233ج :3
 )1273و ئز اين نکنة ديگری در ارتباط با ووزسناق از زندگینامة وی بهدستنمیآيید
1
گويند ربا ی زير را در مدح ابن ربی سروده است:
بیییی تیییو نسسیییی یییرار و آرامیییت نیسیییت
بییی نییام تییو ذات و صییست و نییامت نیسییت

بی روی تو صبح [و] میوی تیو شیامت نیسیت
بییی چاشیینی تییو در ئمییاق کییامت نیسییت
(اوحدی بجیانی ،1233 ،ج )3111 :1

هدايت وه بر ربا ی فوق ،دو ربا ی ديگر نیز ذي نام غال ووزسنانی ثبیت کیرده
است ( ،1233ج :)1273 :3
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مییا مییذه چشییت شییوخ و شیینگش داريییت
میییايیت و دلیییی و نییییت ئیییانی ز غمیییش

کیییش سییر زلییف مشییک رنگییش داريییت
واق نیییز بییرای صییجح و ئیینگش داريییت

در پییییش مییین از سیییر ئساهیییای نمیییاق
در شییییادی و یییییش در کنییییار دگییییراق

باريییک کنییی همییه تیین وییود چییو میییاق
زانسییاق باشییی کییه مییینگنجییی بجمییاق

کناب الطراز المُذَهَّ (طراز الذه ) فی احراز المذه  ،در منقبت ا میة اثنا شیر ،از
آثار اوست (دا رةالمعارف بزرد اس می :1271 ،ذي بدالغال بن ابی بیداهلل بنجییر ثیانی؛ اوحیدی
بجیانی ،1233 ،ج 3111 :1؛ واله داغسنانی)1223 :1231 ،

 .1-1بختیاری اهوازی

در وئود شا ری با اين نام و نشاق ترديدهای ئدی کردهاند بهنظرمیرسد نخسینینبیار
ادوارد براوق ( )313 :1231و پس از او سعید نسیسی ( ،1211ج  32 :1و  )211 :1233ترکیی
«بخنیاری اهوازی» را معمول کرده باشند میدانیت که در مقدمة دو نسیخه از يوسیف و
زلیخای منسوب به فردوسی ،از شا ری «بخنیاری»نام سخن رفنه است که گويیا پیس از
ابوالمؤيد بجخی ی ة يوسف و زلیخا را بهنظتدرآورده بیود (مینیوی 33-33 :1211 ،و نسیسیی،
 )211 :1233بنابر فحوای همین دو مقدمه ،بخنیاری يوسف و زلیخا را به دروواست امییر
راق که در اهواز ایامت داشت ،سروده بود مجنبی مینوی ( )133 ،31 :1211در تحقیقات
گسنرد وود دربار يوسف و زلیخای منسیوب بیه فردوسیی ،در وئیود بخنییاریِ شیا ر
تشکیک کرده است؛ به نظر وی ،ازآنجاکه يکی از دو نسخة میذکور (میورخ  )1311از روی
نسخة ديگر (میورخ  )377کنابت شده ،م ً يک نسیخه بیشینر از میننِ حیاویِ اشیاره بیه
بخنیاری وئود ندارد (همیاق )33 :از سیوی ديگیر ،در هییچيیک از تیذکرههیای شیعرا از
بخنیاری و منظومة وی سخنی گسنه نشده است؛ بیر کس ،صیاح تیذکر هسیت ایجییت
واطرنشاق کرده که پیش از مع کسی ی ة يوسف را به نظیت در نییاورده بیود (همیاق:
)36؛ مینوی در ادامه ننیجه گرفنه است که
«در يک ئمجه ننیجة تحقیقات را و صه میکنت که يوسف و زلیخیايی کیه بیه نیام فردوسیی
شناونه میشد ،در حدود  176هجری به نام شمسالدوله طغاقشاه پسر الی ارسی ق
ساونه شده و گويند آق ظاهراً شا رکی شمسی تخجّص بوده است» (هماق)31 :
«من گماق می کنت که اين شرح رائع به امیر راق و وزير او و آق دو شا ر ییديت کیه
اين ی ه را نظت کرده بودند ،تمامی ًا از مجعیوالت ییرق نمیت هجیری اسیت و ئا ی
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میوواسنه است حکايت مقدمة بايسنغری را در ابندای وود يوسف زلیخا بگنجاند ،و
معنقدم که مندرئات اين دو مقدمه هیچ ارزش تاريخی ندارد و سند بیر هییچ مطجبیی
نمیشود ،و شکی ندارم که بخنیاری (اگر چنین کسی بوده است) و بوالمؤيد
(کداميک؟) هرگز يوسف و زلیخايی نگسنه بودهاند» (هماق)133 :
سعید نسیسی بخنیاری را از شیعرای آلبويیة یراق دانسینه اسیت ( ،1211ج )32 :1

همین نظر را ذبیحاهلل صسا در تاريخ ادبیات در ايراق

تکیرار کیرده اسیت ( 1273ب)263 :

غربیاق نیز از بخنیاری با نیواق شیا ر آلبويیه يیاد کیردهانید « :در دور آلبويیه هیت
شا راق فارسی ظمور کردند؛ مانند من ور منطقی و بندار بعدها یطیراق ،بخنییاری و
غضايری » (ريپکا و ديگراق )163 :1231 ،نسیسی در ئايی ديگیر ،بیا ییید ترديید تخجیص
«بخنیاری» را ازئمجه کمنترين تخجصهای شعری فارسی دانسنه است« :تنمیا پییش از
رودکی ،بخنیاری اهوازی و مسعودی مروزی را میتواق نام بیرد کیه بیه تخجیص معیروف
گشنهاند ،هرچند که مسعودی نیز تخجص وایعی نیست و دربار بخنییاری هیت ترديید
است که مقدم بر رودکی بوده باشد» ()211 :1233
نگارند اين مقاله بر اين باور است که حنی اگر شا ری به نام بخنییاری اصی ً وئیود
نداشنه باشد ،نسْسِ ئع ِ چنین شخ ینی ،حکايت از اين دارد که از نظیر شیا ری ییرق
نممی (با اين فرب که کات يوسف و زلیخا وود ابیات محنویِ نام بخنیاری را سیروده باشید) وئیود
شا ری فارسی سرا در دربار حاکت بويمی اهواز مسنبعد نبوده است در پاياق برای یضاوت
ووانندگاق ابیاتی از مقدمة يوسف و زلیخای طغانشاهی نق میشود:
چیییو ايییین ی یییه را پارسوووی کیییردهانییید
بییییه انییییداز دانییییش و طبییییع وییییويش
دو شیییا ر کیییه ايییین ی یییه را گسنیییهانییید
يکییییی بوالمؤيیییید کییییه از بجییییخ بییییود
پیییس از وی سیییخنبیییاف ايییین داسیییناق
نمیییییییاده ورا بختیووووووواری لقییییی ی
ممنییییییراق برشییییییدی
چنییییاق داق کیییییه يیییییک روز از اتسیییییاق
شییییینیدم کیییییه آق روز نیییییوروز بیییییود
وداونیییییید فییییییرّخ امیییییییر ییییییراق
ئمییییانگیر و یطیی ی دُوَل بمییییر (؟) ئییییاه
هُنرمنیییییییید سییییییییرهنگ بییییییییاآفرين
بُییید آق روز بیییر گیییاه چیییوق وسیییرواق

بییییییدو داسیییییینانی بگسیییییینردهانیییییید
نیییه کمنیییر از آق گسنیییهانییید و نیییه بییییش
1
معیییروف بنمسنیییهانییید
بیییه دانیییش همیییی وويشییینن را سییینود
يکییییی مییییرد بُیییید وییییوبروی و ئییییواق
گشیییاده بیییر اشیییعار هیییر ئیییای لییی
6
نخوانیییییده ثنیییییا و طیییییا بسیییییندی
بیییه اهوووواز شییید نیییزد مییییر یییراق
يکیییییی روز بیییییس کشیییییورافروز بیییییود
کییه تخیینش سییپمر اسییت و اسییبش بییراق
نگمییییییدار دولییییییت سیییییینوق سییییییپاه
سییییییپمدار سییییییجطاق روی زمییییییین
میییر او را ویییرد پییییر و دولیییت ئیییواق
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سیییییییییییرايندگاق رود برداشییییییییییینند
همییییییییییدوق شیییییییییا راق
يکییییی بختیوووواری بُیییید از شییییا راق
بیییه یییادت همیییی آفیییرين ووانیییده بیییود
همیییییه شیییییا راق نیکیییییوی يافننییییید
ز نییییوروز چییییوق روز بگذشییییت چنیییید
امیییییییر ییییییراق
يکییییییی
همیییی ووانییید مقیییری بیییه آواز ویییوش
وییییوش آمیییید بسییییی سییییور يوسییییسش
همیییی وواسییینی گسییینن ايییین داسیییناق
بییییه نطییی لطیییییف و بییییه لفووووی دری
چسیییییییییییت
چییییو سییییرهنگ فییییرخ پییییی کییییارواق
چنییییاق بُیییید ز توفییی ی حکییییت وییییدای
شمنشیییییاه را ديیییییده آمییییید بیییییر اوی
بییییدو گسییییت اگییییر طبییییع داری بییییداق
بگیییییو ی یییییة يوسیییییف از بمیییییر میییییا
بووه لفووی خوووو پوواد و ن ووز دری
سییییبک بختیوووواری زمییییین بوسییییه داد
بگیییويت مییین ايییین داسیییناق را درسیییت
فییییییییراز آورم از میییییییییاق و کنییییییییار
پیییییدا کیییینت
در ايیییین ی ییییه
بگسیییت ايییین و ايییین ی یییه آغیییاز کیییرد
چیییوق کیییه طیییبعش نبیییود
بییییه گسنییییار آق در بسییییی رنییییج بُییییرد
مییییییر
کیییییزاق بیییییودش آغیییییاز و
هییییر آق شییییه کییییه از بنییییده
شییییییییییود
بییییه امییییید آق تییییا بییییه نییییاز اوفنیییید
دل بختیووووواری بیییییه امیییییید ايییییین
در ايیییین ايییییزدی نامییییة نغییییز پییییاک
شییییینیدم مییییین آق داسیییییناق سربسیییییر

نییییوای وییییوش از چییییرخ بگذاشییییینند
بخوانییییییییده ثناهییییییییای پرداونییییییییه
دلیییش بیییادهئیییوی و زبیییاق میییدحویییواق
بیییه امیییید آق بیییر طیییا مانیییده بیییود
چییییو در وییییدمت میییییر بشیییینافنند
بییییه فییییال همییییايوق و بخییییت بجنیییید
کییییه از وسییییرواق بییییود و از روسییییناق
مگییییر سییییور يوسییییف وییییوب
نمیییاده بیییه مقیییری دل و چشیییت و گیییوش
بیییییداق بیییییود ،مايییی ی دل
چنیییییین داسیییییناق از گیییییه باسیییییناق
نمیییییییوده در او صییییییینعت شیییییییا ری
بدانییییید معیییییانیش هیییییرکس دُرسیییییت
همیییی رانییید ايییین بیییا دل انیییدر نمیییاق
کیییه ايییین بختیووواری بُییید انیییدر سیییرای
بخوانیییدش سیییبک مییییر فرهنیییگئُیییوی
تییییییییوانی سییییییییپردق ره داسییییییییناق
کیییه میییا را بیییداق رغبیییت اسیییت و هیییوا
در او چیییییابکی کیییییرد نیییییه شیییییا ری
بیییدو گسیییت کیییای گییینج فرهنیییگ و داد
نباشیییت در ايییین ویییدمت مییییر سسیییت
سییییخنهییییای چییییوق گییییوهر شییییاهوار
مییییییر آق را چییییییو دُر ممیییییییا کیییییینت
در ئسییییینجوی سیییییخن بیییییاز کیییییرد
کیییه آق ویییدمنی سیییخت شايسییینه بیییود
بسیییی سیییعی ديییید و بسیییی دم شیییمرد
ازيییییرا وطییییا کییییرد فکییییر و ضییییمیر
يکیییی کیییار ديیییده بیییه امیییر درسیییت
در آق کیییار گیییردد تییین و ئیییاق سیییپار
بییییه کشییییی و نییییاز ئمییییاق اوفنیییید
آسییینین
بیییدين شیییا ری بیییر
بینیییداوت هیییر تییییر کیییش بیییود پیییاک
ز نیییییک [و] بییییدش آگمییییت در بییییه در
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یضییییییییا را يکییییییییی روز اوبییییییییار آق
بیییییه نزديیییییک تیییییاج زمانیییییة ائییی ی
ز میییین ايیییین حکايییییت بوائییی شیییینید
مییرا گسییت وییواهت کییه اکنییوق تییو نیییز
هییییت از بمییییر ايیییین ی ییییه سییییاز آوری

بیییر زبیییاق
همیییی رانیییدمش
موفیییییی سییییییپمر وفییییییا و محیییییی
پیییس آنگیییه سیییوی مییین يکیییی بنگريییید
بباشییییی بییییه گسنییییار و شییییغجی بنیییییز
ز هییییر گوشییییه معنییییی فییییراز آوری
(ف ح یمرودی)16-13 :1273 ،

 .6-1تفسیر اُمّالکتاب

امالکناب ،از کنابهای مقدس و سرّی اسما یجیاق است که به زباق فارسی نوشینه شیده
است (صادیی )377 :1233 ،والديمیر ايوانف (1373-1336م) ،منخ ص اسما یجیه و م حح
کناب ،مح تألیف آق را ئنوب بینالنمرين ،شام يا نزديکیهیای وجییج فیارس و زمیاق
نگارش آق را پاياق یرق پنجت يا یروق چمارم و پنجت دانسنه اسیت (همیاق )373 :پیس از
او ،ژيجبر الزار امالکناب را مطالعه کرد و ننیجه گرفت که مح تألیف کناب بايد فارس يیا
ووزسناق و زباق آق نمودار گويشهای غربی ايراق باشد؛ 7بنابراين میتواق بهاحنمیال آق
را به حوزههايی از زباق فارسی در نزديکی بینالنمرينِ ئنوبی و وجیج فیارس ،ووزسیناق
يا فارس نسبت داد شايد با اين یرا ن ،زباق امالکناب گويشهای ئنیوبِ غربیی ايیراق را
بازتاب میدهد (الزار)131 :1362 ،
از میاق پژوهشگراق ايرانی ،جیاشرف صادیی زباق امالکناب را بررسیی کیرده اسیت
( )233-377 :1233به نظر وی زباق اين اثر بیش از آنکه نماينید گیويشهیای فیارس يیا
ووزسناق باشد ،منعج به حوز گويشی مرکز و غرب ايراق (فمجة یديت يا راق جیت) اسیت
(هماق )233 :صادیی زماق نگارش کناب را اواور یرق پنجت تا ییرق هسینت تعییین کیرده
است (هماق)
 .9نتیجه
ووزسناق ازئمجه مناط ايراق است که گويشهايی از فارسی نو در آنجا تکجت مییشیود
مورواق و نويسندگاق سدههای نخسنین اس می؛ ماننید ئیاحظ ،اصیطخری ،مقدسیی و
ديگراق ،به تداول فارسی (نو) در ووزسناق آق روزگار اشاره کردهاند اين اسناد بیه ی و
منوق فارسیِ يمودی و منوق فارسی بروی ربینويساقِ ووزسنانیتبیار؛ ماننید ابونیواس
اهوازی ،سم بن بداهلل تسنری و ابوه ل سکری ثابیت مییکنید کیه پییش از ظمیور
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ادبیات دری در یروق سوم و چمارم هجری ،به فارسی نیو در ووزسیناق تکجیت مییشیده
است
بهرغت تساوتهای گويشیی بیین دری ووزسیناق و وراسیاق ،ادبیای ووزسینانی نییز
نهچنداق دير ،به ئرياق شریی و روبهگسنرش ادبییات دری پیوسینند و بیه سیمت ویود
نقشی در ارتقا ء فارسی دری به زباق معیار ايراق ايسا کردند ابوالع ی شوشینری ،دهقیاق
ووزی ،بداهلل بین يقظیاق ايیذئی ،بُنجییر ویوزی و بخنییاری اهیوازی از دریسیراياق
ووزسنانیتبارند که تا پاياق یرق ششت هجری ،يعنی پیش از تکوين فارسی معیار ادبیی،
از وئودشاق آگاهیت دربار اننساب ايناق به ووزسناق تنما میتواق بیه گمیاق اظمیارنظر
کرد؛ زيرا ئز پسوند ،سندی یطعی دال بر ایامیت شیعرای نیامبرده در ووزسیناق وئیود
ندارد همننین از میاق اين ادبا ،بخنیاری اهوازی احنمیاالً شخ یینی مجعیول اسیت از
سوی ديگر ،وئود يا مح نگارش آثار فارسی منسوب به ووزسناق تا پاياق ییرق ششیت،
يعنی تسسیر ابو جی ئبا ی و تسسیر امالکناب ،مورد ترديد است با ايین مقیدمات ،معجیوم
میشود کیه ادبییات دری تیا پییش از تکیوين گونیة معییار ادبیی ،در ووزسیناق پايگیاه
مسنحکمی نداشنه اسیت تیاريخ ووزسیناق و برویی تسیاوتهیای گويشیی مییاق زبیاق
ووزسناق و وراساق که در مقدمه بیه آق اشیاره شید ،ايین پديیده را تیا حیدی توضییح
میدهد؛ بهويژه ازاينرو که در آثار ادبای ووزسنانی مذکور در اين مقالیه نییز نمییتیواق
ردی از گويشهای امروزينِ ووزسناق يافت
پینوشت
 1برای فمرسنی از موبداق فارس و ئنوب ايراق در نخسنین یروق اس می بیه تیاريخ ايیراق کیمبیريج،
صسحات  176 ،172 ،163-163و  131نگاه کنید
 3ابوه ل سکری و ابوالحسن اهوازی ،ازئمجه ادبای ووزسنانیِ زباق ربی در یرق چمارم هجیریانید
رشیدالدين وطواط ( )2 :1263دربار ابوالحسن اهوازی گسنه است« :و اکر کسی وواهذ کی وزانة بیابیذ
پر از مرصعات نثر تازی ب ايذ کی رسا ابوالحسن اهوازی بدست آرذ ئه ئمجه مرصع است»
 2در تعیین اين باز زمانی ،آرا ء محق فرانسوی ،ژيجبر الزار ،اسیاس یرارگرفنیه اسیت (ق ک بیه :الزار،
113 :1362؛ اشمیت ،1237 ،ج )171 :3
 1واله داغسنانی در تذکر رياب الشعرا ء چنین ضبط کرده است:
بی نام تیو ذات و صیست و نیامت نیسیت
بییی تییو نسسییی یییرار و آرامییت نیسییت
بی چاشنی تیو در ئمیاق کیامت نیسیت

بی روی تو صبح و موی تو شامت نیست
( :1231ج )1213 :2
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« 1بمر ئای معروف و ننمسنهاند» (صسا 1273 ،الف)133 :
« 6بناره برِ ممنراق بر شدی» (هماق)
7. On peut donc le rapporter, avec vraisemblance, aux régions de langue
persane proches de la Mésopotamie méridionale et du Golfe Persique,
Xūzistān ou Fārs (Lazard, 1963: 124).
Peut-être, par ces traits, la langue de lʼ Umm al-kitāb reflète-t-elle les parlers
du sud-ouest de lʼ Iran … (Idb: 125).
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