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شعر شطح
زبان شطح در شعر نوی معاصر
دکتر رضا اسدپور

*

چکیده
شط ،در اصطالح اهل عرفان و تصوّف کالمی است که در حالت وجد و بیخودی حاصل از
سیر و سلوک عرفانی بیاختیار بر زبان عارف جاری میشود .هر گاه که سیالب از بستر رود بیرون
میزند و آرد از آسیاب سرریز میشود ،در زبان عربی شط ،نامیده میشود .بر همین قیاس ،شط،
سرریزی معانی شهودی از دل بر زبان و فوران مفاهیم عرفانی از ساحت خیال بر عرصۀ مقال است.
از آنجا که وسعت این معانی در ظرف زبان گفتار نمیگنجد ،به ناچار زبان شط ،غریب و نامأنوس
و هنجارشکن میشود .این ویژگی آن را به زبان شعر نزدیک میکند .بهطوریکه بیشتر شطحیات
برجای مانده از اهل تصوّف ،شاعرانه و توأم با رمز و استعارهاند .هر چند که بیشتر شطحیات به نثر
شاعرانه است؛ اما شعرهایی هم از عارفانی چون سنایی ،عطار ،مولوی و دیگران در دست است که
حاوی شط،اند .این مقاله بر آن است که نسبت شعر و شط ،را مورد بازکاوی قرار داده و زبان
شط ،را در شعر معاصر بازنماید .بدین منظور ابتدا معنا و جایگاه شط ،در متون عرفانی گ شته
بررسی شده و همانندیهای زبانی شط ،و شعر نمایان میشود ،سپس زبان شط ،در شعر نوی
معاصر با ارجاع به پارهای شعر شط ،برخی شاعران معاصر نظیر :ایرانی ،اخوان ،الهی ،رویایی،
شفیعی کدکنی ،براهنی ،هیوا و خورشیدی معرفی میشود .در پایان «شعر شط »،به عنوان نامی بر
نوعی از شعر نوی عرفانی پیشنهاد میگردد.
کلیدواژه :شط ،،شعر ،عرفان ،زبان ،شعر شط.،
* .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قا مشهر)reza.asadpour@Qaemiau.ac.ir( .

تاریخ وصول99/19/11 :

تاریخ پ یر 99/55/16 :

مقدمه
عرفان در اصطالح اهل تصوّف به معنای شناخت نفس ،خداوند ،اسماء و صفات اوست
که از راه دل یا کشف و شهود قلبی حاصل از سیر و سلوک معنوی به دست میآید .از
آنجا که ساحت این معرفت بسی برتر از شناخت متّکی به حواس پنجگانه بوده و به تعبیر
اهل عرفان ،طوری ورای طور عقل است ،پس به آسانی قابل توضی ،و توصیف به زبان
گفتار مرسوم نبوده و خود دارای زبانی با اصطالحات خاص میباشد .از ویژگیهای بارز
زبان عرفان ،چند الیه بودن توأم با رمز و تمثیل و استعاره است .یکی از اصطالحات خاص
زبان عرفان ،شط ،است .شط ،کالمی است که در حالت وجد و بیخودی بر زبان عارف
مدهو

جاری میشود و این سرریزی معانی شهودی در زبانی شاعرانه ،اما غریب و

متناقضنما آشکار می شود .به همین سبب همواره مورد طعن و انکار اهل ظاهر قرار
میگرفت .چنانکه سربهدار شدن حلّاج به خاطر شط« ،اناالحق» ،زبانزد خاص و عام است.
با توجه به این که زبان شط ،شباهتهایی با زبان شعر داشته و مفاهیم ژرف آن جز به
زبان رمزی ،استعاری شعر قابل بیان نیست ،شایسته است نسبت میان این دو زبان مورد
بررسی و واکاوی بیشتری واقع شود .این مقاله بر آن است که این نسبت را در شعر نوی
معاصر روشنتر بیان کند و مواردی از این دست را نشان دهد.
فرض نگارنده بر این است که زبان شط ،در شعر نو تأثیر داشته و در پارهای از شعرهای
تنی چند از شاعران معاصر ،قابل مشاهده است .در خصوص پیشینۀ این پژوهش شایان یکر
است که دو کتاب متقدم از دو صوفی نامدار به نامهای :شرح شطحیّات روزبهان بقلی و
حسناتالعارفین محم د داراشکوه ،در معرفی و شرح و تفسیر شطحیات صوفیان کهن ،بسیار
راهگشا بودند .در آثار معاصران نیز ،کتاب زبان شعر در نثر صوفیه دکتر شفیعی کدکنی در
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پاره ای از مقاالتش به این موضوع پرداخته است .نگارنده نیز پایاننامۀ تحصیلی خود با
عنوان «شط ،و اشارات رمزی در زبان صوفی» را در سال  5379دفاع کرده و مقاالتی نیز در
این خصوص منتشر کرده است.
در این مقاله ابتدا شط ،از منظر تصوّف با ارجاع به کالم عارفان بیان میشود و پیشینۀ
شط،گویی مورد بازکاوی واقع میشود .سپس نسبت شعر و شط ،و شباهتهای میان این
دو آشکار میشود .در بخش آخر زبان شط ،در شعر نوی معاصر با اشاره به برخی شعرهای
چند شاعر مشهور ،چون ایرانی ،اخوان ،الهی ،رویایی و دیگران ،نشان داده میشود .به نظر
نگارنده اصطالح «شعر شط »،می تواند معرّف نوعی از شعر نوی عرفانی امروز باشد که این
شعر هم در فرم و محتوا و هم در حالت سرایش شباهتهایی با شط ،دارد .از جمله در
هنجارشکنی نحو زبان و پریشانگویی و جنوننگاری که در عین متناقضنمایی از جنبههای
هنری زیباییشناسی شعر نیز بهرهمند است.
شطح از منظر تصوّف
سالک طریق عرفان و تصوف ،پس از سیر در مراحل سـلوک روحـانی و احیـای دل بـه
عشق الهی و روشن شدن چشم بصیرت به نـور معرفـت و شـهود حقیقـت بـه قـدر ظرفیـت،
حاالتی را ادراک میکند که ناشی از اوج وجد و شور و ج بهاند؛ بهطوریکه از تابش نـور
تجلّی ،محو و فانی و بـیخـویش مـی گـردد و سرشـار از اسـرار الهـی .در ایـن حـال معـانی
شهودی در قالب واژهها بر زبان عارف جلوهگر مـیگردنـد کـه بـه ایـن کلمـات اصـطالحا
«شطحیات» میگویند.

روزبهان بقلی شیرازی عارف نامدار قرن ششـم هجـری ،اثـر ارزشـمندی بـه نـام «شـرح
شطحیات» نوشته است که در آن به معانی شـط ،مـیپـردازد و شـطحیات صـوفیان پـیش از
خود را نقل کرده و به تفسیر و تأویل آنها میپردازد .از خـود او هـم شـطحیات فراوانـی بـر
جای مانـده ،بـهطـوری کـه او را «شـیخ شـطّاح» نیـز نامیـدهانـد .در خصـوص معـانی شـط،
دیدگاههای گوناگونی وجود دارد ،از جمله اینکه:
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«شط ،سخنانی [را گویند] که در حالت وجـد و بـیخـودی ،در وصـف حـال و شـدّت
وجد گفته شود .به سخن دیگر ،در عرف عرفا ،حرکت اسرار وجد را «شـط »،گوینـد .کـه
شنیدن آن بر ارباب ظاهر ،سخت و ناخو

باشد و موجب ظن و انکـار گـردد»( .سـجّادی،

 ،5371ص )111
جرجانی معتقـد اسـت کـه « :شـط ،هنگـام اضـطراب و اضـطرار از اهـل معرفـت صـادر
میشود و از لغز های محقّقین است؛ شط ،ادعا ی راستین است کـه عـارف بـیاین الهـی
آن را آشکار میکند»( .جرجانی ،5377 ،ص )93
روزبهان در فصل دهم شرح شـطحیات تحـت عنـوان «در معنـی ظـاهر لغـت شـط ،کـه
وجهش در عربیّت چونست و چرا صوفیان آنرا شط ،گویند» چنین شرح میدهد که :شـط،
حرکت است و خانهای را که آرد در آن خرد کننـد مششـطاح مـیگوینـد بـه سـبب بسـیاری
حرکتی که درآن میباشد .پس در سخن صـوفیان شـط ،مـأخوی از حرکـات اسـرار دلشـان
است ،چون وجد قوی شود و نور تجلّی در صـمیم سـ ّر عـالی شـود ،آتـش شـون ایشـان بـه
معشون ازلی را برمیانگیزاند تا اینکه بـه سـراپردۀ کبریـا مـیرسـند و در عـالم بهـا جـوالن
میکنند ،چون مکاشـفات عـالم ِ غیـب و اسـرار عظمـت الهـی را مشـاهده کننـد ،بـیاختیـار
سرمست میشوند؛ جان به جنبش درمیآید ،سـرّ بـه جوشـش درمـیآیـد و زبـان بـه گفـتن
درمیآید .از صاحب وجد کالمی صادر میشود که از تحوّل احوال و ارتفاع روح در علوم
مقامات برمیخیزد ،بدین سـبب ظـاهر آن متشـابه اسـت و ناآگاهـان آن کلمـات را غریـب
مییابند و چون وجهش را نمیشناسند و میزان آن را نمـیبیننـد ،بـه انکـار و طعـن گوینـده
میپردازند( .بقلی شیرازی ،5374 ،ص  17ـ )16روزبهان بعد از تعریـف شـط ،،مـیگویـد کـه
شرط ایمان به شط ،،نظر صا ب و آن را چون کالم متشابه دانستن است( .همان ،ص )17-18
ابونصر سرّاج عارف قرن چهارم هجری در کتاب الّلمع فی التصوف در «باب فـی معنـی
الشط ،و الرّد علی من انکر یلک برأیه» ،پیش از روزبهان شط ،را حرکت اسرار اهـل وجـد
دانسته و در تعریف آن عالوه بر آسیاب ،نهر باریکی را یکر کرده که از آب لبریـز شـده و
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آب از کنارههایش بیرون می ریزد و شط ،را به سان این آب در نظـر گرفتـه کـه از نهـر دل
صوفی بیرون میریزد .به گفتۀ وی شط ،،حرکت است ،چرا که آن حرکـت رازهـای اهـل
وجد است؛ آنگاه که وجد در جانشان فزونی گیرد ،پس ،از این وجدشان بـه عبـارتی تعبیـر
میکنند که برای شنونده غریب به نظر میرسد ،پس فتنهجویان بـا انکـار و طعـن بـر شـط،،
هنگامی که آن را میشنوند ،هالک می گردنـد و اهـل سـالمت بـا انکـار نکـردن آن شـط،
نجات مییابند و آنچه بر آنها در باب شط ،مشکل مینماید ،با پرسش از دانایان ایـن علـم
رفع میگردد( .السراج الطوسی 5961 ،ـ  ،5381ص )413وی همچنین میگوید:
«شط ،مانند آب سرشاری است که در جویی تنگ ریخته شود و از دو سوی جـوی فـرا
ریزد و خرابی کند .به این عمل نیز عربها می گوینـد :شـط ،المـا يء فـی النهـر .مریـد واجـد
نیرو ،آنگاه که وجد در جانش نیرو میگیـرد و تـوان کشـیدن آن را نـدارد ،آب معنـا را بـر
زبان میریزد و با سخنانی شگفت و شگرف از یافتههای درون  ،پرده برمیدارد و جمالی را
می نماید کـه جـز انـدکی تـوان ادراک آن را ندارنـد؛ ایـن سـرریزیهـای روح را در زبـان
تصوّف شط ،گویند»( .سراج طوسی ،5382 ،ص)413
عینالقضات همدانی در رساله شکوی الغریـب خـویش کـه در زنـدان نوشـته اسـت ،در
معنای شط ،بر این باور است که شط ،،هـر عبـارت نامأنوسـی اسـت کـه در حالـت سيـکر،
شدّت ،جوشش وجد و شون و بیخودی ،از گویندۀ آن صادر میشود و او در چنین حالتی
قادر به خویشتن داری نیست .به گفتۀ وی ،هر که دستخو

چنین حـالتی باشـد ،عقـل از او

سلب میگردد و در جلوههای سلطان انوار ازل گم میشود و میگوید« :سـبحانی مـا اعظـم
شأنی!» (چه منزّه هستم ،چه بزرگ است مقام من) ،در ایـن صـورت بـه ایـن گفتـه مواخـ ه
نمیشود؛ زیرا سخن عاشقان درهم میپیچیـد( .عـین القضـاه همـدانی ،5378 ،ص 13- 12؛
افراسیابی،5372 ،ص )365
شاه نعمت اهلل ولی نیز در رسا ل خویش از شط ،به عنوان حرکت یاد میکند و بـر ایـن
باور است که عرفا حرکت اسرار واجدین را ،چون وجد ایشان قوّت گیرد ،به حیثیّتی کـه از
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اناء استعدادات واجدین ،میّاه معارف و اسرار الهی بریزد ،به عبارتی کـه عقـل از ادراک آن
عاجز باشد ،شط ،گویند( .شاه نعمت اهلل ولی ،ج  ،4ص  512؛ بـه نقـل از :نـوربخش ،ج ،4
 ،5372ص )248
در اوراد االحباب ،نیز در این باره چنـین آمـده اسـت کـه« :در لغـت و اسـتعمال ،شـط،
سخنی را گویند که ظاهر آن به شرع راست نبود؛ اما حالی کـه آن سـخن نتیجـه آن حالـت
است به حـق باشـد .سـخنهـای شـطحیات کـه از ابویزیدسـت و از بعضـی مشـایخ روایـت
کرده اند آن از غلبه حال و قوّت سکر و افزونی وجد به ظهور آمـده اسـت ،آن را نـی قبـول
باید کردن و نی رد شاید کردن (.»...باخرزی ،5341 ،ص )19
محی الدّین ابن عربی نیز معانی مختلفی از شط ،ارا ه داده ،از جمله اینکه :شـط ،سـخنی
است دالّ و موزون که برای گو

شنونده و اهل طریق سنگین و گاهی ناپسند اسـت ،حتـی

اگر هم حقیقت داشته باشد( .ابن عربی،5376 ،ص )517وی در فتوحات خویش در «البـاب
الخامس و التّسعون و ما ه فی معرفه الشط »،مینویسد:
«شط ،کلمۀ دعوت به حق است ،هر شط ،مرتبهای را بیان میکند که خداوند از منزلت
خود به عارف داده است ...اگر از سوی حق ،امـر و دسـتوری بـه عـارف واصـل بـرای بیـان
شط ،نیامده باشد ،ولی شط،گویی کند ،به لغزشگاه افتاده است .شط ،سخنی صـادن ،ولـی
از سر خودپسندی است که هیچگاه از عارف محقّـق صـادر نمـیشـود .عـارف واصـل جـز
پروردگار ،مشهودی ندارد .او به پروردگار خود فخرفروشی نمیکند و ادعا ی ندارد .دا مـا
در حال بندگی است و آماده پ یر

اوامر اسـت ...ندیـده و نشـنیدهام کـه از اولیـای الهـی

کسی بر اساس خودخواهی شط ،بگوید .زبان حال شط ،آن است که ولی ،فقر و کوچکی
خود را حس کند و به اصـل خـویش بـاز گـردد و خودپسـندی و تکبّـر از او دور شـود.»...
(همان ،بیتا  ،ج  ،2ص  387و )388
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وی دربخشهای دیگری از همین کتاب تعاریف مشابهی از این عبارت را بیان میکنـد.
(همان ،ج  ،3ص 161؛ همچنین در بخشهای دیگری از فتوحات به شط ،اشاره شده اسـت
که عبارتند از :ج  ،2ص  159و  232و 223و  579و 533؛ ج  ،3ص )161
غزالی نیز در احیـاءعلوم الـدین ،شـط ،را از جملـه دعـاوی اتّحـاد و ارتفـاع حجـاب و
مشاهده و وصال با حق دانسته است( .غزالی ،بیتا ،ج  ،5ص 62ـ)61
پس در نظر صوفیان شط ،،عبـارت از کلمـات و سـخنانی اسـت کـه در حالـت سـکر و
بیخودی و غلبات شور و وجد و مستی و ج به بر زبان بعضی از آنها مـیرفتـه اسـت .غلبـۀ
وجد و سکر در صوفی به جایی میرسد که وی نمیتواند از اظهـار آنچـه بـر وی نمایانـده
میشود ،خویشتنداری کند ،ناگزیر افشای راز میسازد و حاصل این افشاگری شط ،است.
شطحیات صوفیان چون معموال از درک و فهم ظاهربینان و عوام باالتر بود ،به ظـاهر عالقـه
و پیوندی با جنبۀ ظاهری دین نداشت و گاهی هم مخالف ظـواهر دیـن بـود ،از نظـر فقهـا و
عوام کفر و زندقه به حساب میرفت و موجب شکنجه و آزار و احیانا قتل گویندگان شط،
میشد ،چنانکه حسین بن منصور حلّاج (مقتول به 319هـ) صوفی معـروف ،بـه خـاطر ایـراد
شطحیاتی چون «اناالحق» به پای دار رفت .سخنان او بهترین و کاملترین نمونۀ شط ،اسـت.
(داراشکوه ،5312 ،پیشگفتار مصح ،،ص  )58به گفتۀ شایگان:
«واژه شط ،را که جمع آن شطحیات است در زبان فرانسـه « »outranceیعنـی گـزاف و
«( »propos extatiqueسخنان وجد آمیز) ترجمه کردهاند؛ لو ی ماسینیون پیشنهاد کرده بود
که شط ،را «( »locutions the opathiquesیعنی عبارات خدا شـیفتگان) ترجمـه کننـد .بـه
عقیدۀ کربن ،همۀ این مترادفهای فرانسوی کـم و بـیش درسـتند؛ ولـی هـیچکـدام بیـانگر
کامل وضعیتی که روزبهان در نظردارد نیستند؛ دلیلش هم این است کـه آنچـه زیـر عنـوان
شط ،آمده است در حالت بیخودی گفته نشده ،بلکه در خونسردی و هشیاری کامـل بیـان
شده است و قبل از هر چیز بیانگر مشاهدهای معنوی در پیوند با التباس اسـت .شـطحیات بـه
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اصطالح ،بیان لفظی وضعیتی است که از دیدگاه وجودشناختی بـه متشـابهات حاصـل از بـا
هم بودن وجود و عدم (یا بود و نبود) بر میگردد»( .شایگان ،5373 ،ص )369
کربن در این خصوص برای ترجمۀ شط ،،عباراتی چون «( »paradoxesسخنان متشـابه)
و یــا «( »paradoxes inspiresســخنان متشــابه الهــامی) را در رســانیدن همــۀ مفــاهیمی کــه
روزبهان در نظر داشته ،از عبارات دیگر رساتر میداند( .بقلی ،5381 ،ص 57مقدمه)
چنانکه میبینیم اکثر تعریفهایی که از شط ،دادهاند ،مشـابه هـم هسـتند ،دکتـر زرّیـن
کوب نیز شطحیات را یکی از دالیل مطرود شدن صـوفیه توسـم متشـرعه و فقهـا مـیدانـد.
(زرّین کوب ،5371 ،ص  )96همچنین استیس در کتـاب عرفـان و فلسـفه مفصّـال بـه بحـث
شط ،در ادیان و تعریـف و تبیـین آن پرداختـه و نظراتـی را عنـوان کـرده اسـت( .اسـتیس،
 ،5381ص 276و 272و )261
صوفیه برای شط ،قایل به تأویل میباشند؛ چرا که آن را حاوی رمز مـیداننـد ،بـه قـول
روزبهان «از این شط ،بسی رمزها و اشارات است در سکر توحید از دیده یکتابین( »...بقلی،
 ،5366ص )548و آن را برآمده از رموز متشابه عین جمع و التبـاس صـفات در مقـام عشـق
میداند (همان ،5374 ،ص )19و خود به تأویل رمـزی شـط ،مـیپـردازد .چـرا کـه بایـد از
صورت ظاهر شط ،به معنای باطنی که در پردۀ التبـاس و زبـان اشـارت نهـان اسـت ،دسـت
یافت .پس میتوان گفت :شط ،،ظهور امر الهی و ناپیـدا در امـور پیـدا و محسـوس اسـت،
بنابراین رمزی است .آنچه در شط ،ظاهر و نماینده باطن است ،حقیقت نیسـت؛ امـا دسـت
یافتن به حقیقت هم جز از راه همین ظاهر و محسوس ممکن نیست( .پورنامـداریان ،5371 ،
ص )75به عبارت دیگر« :شطحیات دارای معنای رمزی و از آن دسـت متشـابهات و سـخنان
مبهم هنجارشکن ناهمواری است که به نگارهنما میمانند و طبیعتا ایـن رمـز در معنـا و بطـن
شط ،نهفته است و آنچه از خلوتخانه راز عارف واجد واصل ،راه به عالم صورت برده ،بـه
ظاهر کفرآلود مینماید؛ ولی در باطن عین حقیقت و ایمان است و بـه همـین علـت ،تنهـا از
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راه تأویل میتوان به عمده نظر و وجهۀ مرام و مقصد گوینـده پـی بـرد»( .سـتّاری،5372 ،
ص )517
حال که تعاریف گوناگون شط ،را از نظر گ راندیم ،به این نتیجه دسـت مـییـابیم کـه
شطحیات ،به گفتۀ خود صوفیان (به خصوص روزبهان و عین القضاة) ،نمونۀ بارز و جلوگـاه
ناب زبان رمز و اشارتند و برای درک حقیقت معانی باطنی آن باید از راه تأویل ،آشنای آن
اشارتها گشت.
پیشینه شطحگویی
روزبهان بقلی در شرح شـطحیات و پـس از او داراشـکوه در حسـناتالعـارفین ،آشـکار
شدن شط ،در اسالم را ابتدا از خداوند و سپس از پیامبر ،صـحابه ،امامـان و بعـد ،از عارفـان
میدانند .روزبهان در شرحشطحیات خویش یکر میکند که حق با عمـوم بنـدگان بـه زبـان
شریعت و با خصوص ،به زبان حقیقت صحبت میکنـد؛ زبـان حقیقـت بـا اشـارات و رمـوز
متشابه ،جلوهگر میگردد و «آن متشابهی که منبـیء خطـاب اسـت ،از عـین جمـع و التبـاس
صفات در مقام عشق ،که آن مقـام را علمی است که حق ـ سبحانه و تعـالی ـ بـدان علـم در
ازل موصوف بود و آن شط ،اوست .بدان خطاب کند مشـتهران عشّـان را ،آنهـا کـه شـاهد
عرایس غیب غیباند و در نور غیب غیب در اسرار غیب غیـب مـینگرنـد ،سـفرۀ انبیاانـد و
جيند اولیا»( .بقلی ،5374 ،ص )19
وی حروف مقطّعۀ قرآن را شط ،و اشارت حق یکر میکند و بـه تأویـل برخـی از آنهـا
می پردازد؛ مثال در تأویل الف در فصل «فی معنی االلف و حقیقه شطحها» میگوید « :بـدان
که الفات از شطحیات اشارات استوأ قدم در قدم بـر قـدم از قـدم اسـت و فردانیّـت یات بـر
یات در یات و تجلّی کنه بر کنه و عین به عین و خبـر اسـت از عـین جمـع و جمـعِ جمـع و
اســقاط علــل»( .همــان ،ص  )61و دربــارۀ حــرف «ر» مــیگویــد« :راآت از متشــابهات در
شطحیات رمز صفات مرآتی است کون را( .»...همان ،ص )65
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همچنین داراشکوه در حسناتالعارفین چند نمونه از شط ،الهی یکر میکند که عبارتند
از« :هواالوّل و االخر و الظاهر و الباطن» و «اينما تولّوا فثّم وجه اهلل» و «ان الذّّين يبايووكذ
اكّما يبايوون اهلل يداهلل فوق ايديهم».
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روزبهان دربارۀ شط ،گویی پیامبر میگوید:
«اما آنچه سیّد گفت از متشابهات در شطحیات در زمانی کـه سـکر محبّـت و عشـق در
مقام التباس بر او غالب آمد ،چون مشاهد بود حق را به حق ،نعوت قـدم در افعـال و صـفات
بر او پیدا آمد ،در عین جمع افتاد .گفـت« :خلق اهللُ آدمَ علذ وذوهته» و هأيذُ هّّذ فذ
اَحسنِ ووهه» و «وجدت َّردَ اكامله» و «الكرسّ موضذ الدذدم ن» و «ينذلل اهلل لذ ّ ل لذه» و
حـدیث ضح

و واله و استلداء .و وض الددم عل جهنّم و امثـال اینهـا»( .بقلـی،5374 ،

ص )62
دارا شکوه نیز چند شط ،دیگر از پیامبر نقل میکند که عبارتند از:
« فرموده که :انـا احمـد بالمـیم .یعنـی احـدم و هـم آن حضـرت فرمـود ـ علیـه السـالم ـ
«لودل تم ّحب لهبطتم عل اهلل» .یعنی اگر شما را به ریسمانی بسته از بـاال بـه پـایین بیندازنـد،
هر آینه می افتید بر اهلل .یعنی به همه جهت وجـود او پـر اسـت و همـه جـا اوسـت و هـم آن
حضرت فرمود« :اذا احبّ اهلل عبدً الم يضرّه ذكب» .یعنی وقتی که دوست دارد خـدا بنـده را،
ضرر نمیکند او را هیچ گناهی ،چه فعل او فعل حق است و هر که را دوسـت داشـت ،او را
از او باز گرفت و هم آن حضرت فرموده« :ال تسبوالدّهر فأن الذدّهر هذو اهلل» .یعنـی دشـنام
ندهید دهر را که دهر خداست و هم آن حضرت فرموده« :التسذبو الذرّيف فاكّذه مذن ك ذ
الرّحمن» .یعنی بد مگویید باد را که باد از نفس کشیدن حق است»( .داراشکوه ،ص  1و )4
 .5قرآن کریم ،سورههای 51 -48 ،551 -2 ،3 – 17؛ به نقل از حسنات العارفین ،ص .4
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روزبهان و داراشکوه هر دو در کتابشان پس از یکر شـط ،پیـامبر ،شـط ،صـحابه یعنـی
ابوبکر و عمر و عثمان را نقل میکنند و سپس به موال علی(ع) میپردازند .روزبهان در ایـن
باره میگوید:
«اما شطحیات مرتضی پیشتر آمد؛ زیرا که در فصاحت پیشـتر آمـد .نبینـی کـه در غلیـان
سکر شقشقۀ انبساطی چون در خلق جانش مرتفع گشتی ،ناساکن شدی ،همه شـط ،گفتـی
ندیدی که چه گفت در صـحو بعـد از سـکر کـه « :هیهـات یـا ابـن عبّـاس! تلـک الشّقشـقه
هدرت ،ثمّ استقرّت» چـون در بحـر قـدم غوطـه خـوردی ،از اصـداف جـان ،لـی شـط،
برانداختی .گفتی« :من در شبهتی نهام ،حق را دیدم و در حق شک نکردم که میبینم .چـون
می دیدم ،بعد از آن در غیم اعتراض نفس نه افتادم .اگر بینم بچشم سَر ،چنانش بیـنم کـه بـه
چشم دل ،ما شککتي فی الحقّ من رأیته .ولو کشف الغطاء ما ازددتي یقینـا»( .بقلـی،5374 ،
ص )75
وی شطحیات دیگری را نیز از ایشان نقل میکند ،مثل« :خداونـد ــ جـلّ اسـمه ـ تجلّـی
کند بندگان را» و «نپرستم خدایی را کش نبینم» و «من پیوسته شاهد غیـبام ،حـق را معـاین
بهحقّ .اگر پردۀ سما بر دارند ،مرا در یقین زیادت نشود؛ زیـرا کـه حضـورم غیبـت اسـت و
غیبت حضـور» و «او تجلّـی کنـد از خلـق بـه خلـق » و «او دوری نزدیـک اسـت و نزدیکـی
دور» (.همان ،ص )72-73
داراشکوه نیز دو شط ،از موال نقل میکند« :سبحان من اطاعه العاصـی بعصـیانه ،سـبحان
من یکره الناسی بنسیانه» .یعنی پاک است آن که ،گنه کار در گناه کردن هـم ،فرمـان بـرده
اوست و پاک است آن که ،فرامو

کار در فراموشی هم یاد او کرده و هـم علـی مرتضـی

فرموده« :او با هر شیء است ،نه آن چنانکه او هر شیء باشد و غیر هـر شـیء اسـت ،نـه آن
چنان که از او جدا باشد؛ یعنی خود است و بس .باقی نسبت است»( .داراشکوه ،ص)6
داراشکوه در حسناتالعارفین  ،شـط ،اویـس قرنـی و امـام زیـن العابـدین و امـام جعفـر
صادن را نقل میکند و بعد به شطحیات صوفیان مـیپـردازد .او در ایـن نگـار

بـه سـبک
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روزبهان در شرحشطحیات عمل کرده است .و هدف آنها این بوده که تقـدّم شـط ،خـدا و
رسول و امامان را بر شط ،صوفیان نشان دهند.
میدانیم که در صدر اسالم هنوز واژۀ «شط »،در زبان بهکار گرفتـه نشـده بـود .بنـابراین
شطحیاتی که از رسول و امامان یکر شده ،در زمان خودشان « شط »،نامیده نشده بودند؛ اما
اهل تصوّف بعدها این واژه را در معنای عمیق عرفانی به کار بردند .البته معنی ستودۀ شـط،
در قرون بعدی دستخو

تغییرات گشت .شطحیات اوّلیه (پس از امامان) در سخنان ابـراهیم

ادهم( د561هـ) و رابعۀ عدویه (د  581یا 81هـ) نمایان است و پس از آنهـا در کـالم بایزیـد
بسطامی (د  265هـ) به روشنی هر چه تمام تر میدرخشد و در کالم حلّـاج (مقتـول 319هــ)
به طـرز شـگفتآوری تجلّـی مـیکنـد و همـانهـا سـبب تکفیـر و بـه دار آویختـه شـدن او
میشوند .در کالم شبلی و جنید نیز شطحیاتی یافت میشوند .این شطحیات همواره موجـب
زحمت و دردسر از ناحیۀ عوام و اهل ظاهر برای صوفیه بوده است.
ماسینیون معتقد است که پس از شبلی (که صوفیه را از وجوب کتمان اسرار آگاه کـرد)
شط ،در تصوّف اسالمی به سستی و پستی گرایید؛ به نظر او شطحیات منسوب به گیالنـی و
رفاعی و ابن عربی در برابر اقوال پیشینیان قابـل مقایسـه نیسـت و گرمـی و کبریـایی کـه در
گفتار بایزید بسطامی و تستری است ،در متأخرین به سخنان کودکانه تبدیل میشد( .بدوی،
 ،5949ص )57
البته مفهوم شـط ،در طـول زمـان دچـار تحـوّل گشـت و بـدیهی اسـت کـه دگرگـونی
اجتماعی نیز در این امر بیتأثیر نبوده است؛ امّا همواره صوفیان مست و شوریدهای بـودهانـد
که شطحیات شورانگیز به زبان آورده اند .بعد از حلّاج ،حدود دو قـرن گ شـت تـا بـاز هـم
شطحیات نابی بر زبان احمد غزالی و عین القضات همدانی و روزبهان بقلی جاری گشـت و
از این پس واژۀ شط ،در نوشتههـای فارسـی صـوفیه بـهکـار رفـت .بـا وجـود ایـن صـوفیان
دیگری چون عبدالقادر گیالنی و ابن عربی در معنی و مفهوم شط ،تحـوّلی پدیـد آوردنـد.
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بدین معنی که آن را به جنبۀ ظاهری دیـن و شـریعت نزدیـک کردنـد( .داراشـکوه ،همـان،
مقدمه ،ص )22
علی رغم فراز و نشیبهای حاصل از عدم ادراک واقعی شط ،توسّم عوام و اهل ظـاهر
و متشرّعان قشری ،از نیمۀ قرن ششم به بعد اصطالح شـط ،رفتـهرفتـه قـب ،معنـی خـود را از
دست داد .قبل از آن هم کسانی چون جنید و ابونصر سراج طوسـی از شـط ،دفـاع کردنـد.
سراج در اللمعفیالتصوف فصـلی در بیـان شـط ،و دفـاع از آن و سـرزنش مخالفـان نوشـته
است؛ اما اوج شکوفایی شط ،در آثـار روزبهـان بـهخصـوص شـرح شـطحیات اسـت .عـین
القضات نیز در آثار

به دفاع از صوفیان بیخویش شط،گو میپردازد؛ اما بعدها ابن عربی

تعاریف گوناگونی از شط ،ارا ه میدهد که از معنای خاص صوفیانها

فاصله مـیگیـرد و

یا مالصدرا در برابر آن موضعگیری میکند( .برای اطالع بیشـتر ،ر.ک :مالصـدرا ،بـی تـا،
فصل دوم :بطالن شطحیات متصوفه ،ص  )17با این اوصاف در قرون بعدی شط ،هـمچنـان
مورد توجه صوفیانی چون ،عطّار ،سنایی ،مولوی ،حـاف ،،شبسـتری و نعمـت اهلل ولـی بـوده
است .مثال سنایی در بیان حقّانیت شط ،حلّاج و بایزید سروده است:
اگـــر راه حقـــت بایـــد زخـــود خـــود را مجــرّد کـــن
ازیـــرا خلـــق و حـــق نبـــود بـــه هـــم در راه ربّـــانی
زبهـــر ایـــن چنـــین راهـــی دو عیّـــار از ســـر پـــاکی
یکــی زیشــان انــالحق گفــت و دیگــر گفــت ســبحانی
(سنا ی غزنوی ،بی تا ،ص )686
و عطّار نیز در این باره چنین سروده است:
چنــان بــیخــود شــدند از خــود کــه انــدر وادی حیــرت
یکـــی مســـت انـــالحق گشـــت و دیگـــر غـــرن ســـبحانی
(عطار ،5359 ،ص ) 835
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و حاف ،میگوید:
گفــــت آن یــــار کــــزو گشــــت ســــر دار بلنــــد
جـــرمش ایـــن بـــود کـــه اســـرار هویـــدا مـــیکـــرد
چــو منصــور از مــراد آنــان کــه بردارنــد ،بردارنــد
بــدین درگــاه حــاف ،را چــو مــیخواننــد ،مــیراننــد
(حاف ،5377 ،،غزلهای  543و 594ص593و)262
حاف ،در بعضی ابیاتش رندانه بـه شـط ،تاختـه؛ امـا در ایـن مـوارد ،معنـای شـط ،را بـا
طامات معادل گرفته است:
خیـــز تـــا خرقـــۀ صـــوفی بـــه خرابـــات بـــریم
شـــط ،و طامـــات بـــه بـــازار خرافـــات بـــریم
(همان ،غزل  ،373ص)117
اشعار موالنا نیز سرشار از ج به و الهام و شط ،است ،بهخصوص غزلهای خاصّی که بـا
تخلّص شمس سروده شده است .پس از او اینگونه اشعار را میتوان در آثار نعمـت اهلل ولـی
و دیگر صوفیان طریقت نعمت الهی ،چون نورعلیشاه و مظفّرعلیشـاه و صـفیعلیشـاه یافـت،
که همان موقع با مخالفان و انکار شدید بعضی از فقها و متشرّعین مواجه شده بودند.
بعد از روزبهان ،آثاری که در آنها شـطحیات جمـعآوری و یـا نقـد و بررسـی شـود ،را
نمی بینیم تا قرن یازدهم که شاهزاده محمّـد داراشـکوه بـار دیگـر بـه گـردآوری شـطحیات
بزرگان صوفیه پرداخت و کتاب حسناتالعارفین را نوشت؛ کمـی بعـد از او در سـال 5186

امام ابراهیم گورانی مدنی در پاسخ به سؤاالت برخـی ،رسـالذ المسـلک الجلـی فـی حکـم
شط ،الولی را نوشت.
گفتار صوفیان در این راستا فراوان است؛ اما برای پرهیز از طوالنی شدن کالم بـه همـین
مقدار بسنده میکنیم و تنها این نکته را میافزاییم که شطحیات ،علـیرغـم ظـاهرغیرعقالنی
که در نگاه اوّل مینمایانند ،کامال عقالنیند؛ آقای دکتر ابراهیمی دینانی نیـز بـر ایـن باورنـد
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که شط ،زبان دل است؛ اما با زبان عقل و استدالل کامال مورد تأیید قرار میگیرد ،چنانکـه
آنچه در آثار روزبهان به عنوان یک شط ،مطرح شده ،در آثار حکیمـی چـون محمدرضـا
قمشهای به گونهای مورد بررسی قرار گرفته که نه تنهـا عنـوان شـط ،بـر آن صـادن نیسـت،
بلکه با یک سلسله دالیل عقلی و نقلـی مـورد تأییـد قـرار گرفتـه اسـت( .ابراهیمـی دینـانی،
 ،5383ج ،3ص )375
خالصۀ کالم اینکه اگر پریشانگویی صوفی مدهو

عشق ،برای ناآشنایان اشارتهـای

عشق ،غریب می آید ،از آنجاست که زبان و بیان صوفی شوریدۀ اشراندیده ،توان ظهـور و
بروز شرح حالش را ندارد ،چنانکه شمس تبریزی گفت:
مـــن گنـــگ خـــواب دیـــده و خلقـــی تمـــام کـــر
مــــن عــــاجز از گفــــتن و خلــــق از شــــنیدنش
(صاحب زمانی ،بیتا ،ص )519
و دیگر اینکه سخنان صوفیان را باید با توجه به حال و مقام و موقعیّت و منظرشـان سـنجید و
چون این احوال مختلفند ،فهم فحوای کالم هم دشوار میشود .به قول شبستری:
یکــــی از بحــــر وحــــدت گفــــت انــــاالحق
یکـــــی از قـــــرب و بعـــــد و ســـــیر زورن
یکـــــی را علـــــم ظـــــاهر بـــــود حاصـــــل
نشـــــــــانی داد از خشـــــــــکی ســـــــــاحل
یکــــی گــــوهر بــــرآورد و هــــدف شــــد
یکــــی بگ اشــــت آن نــــزد صــــدف شــــد
یکــی در جــزو و کــل گفــت ایــن ســخن بــاز
یکــــی کــــرد از قــــدیم و محــــد آغــــاز
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یکـــی از زلـــف و خـــال و خـــم بیـــان کـــرد
شــــراب و شــــمع و شــــاهد را عیــــان کــــرد
یکــــی از هســــتی خــــود گفــــت و پنــــدار
یکـــــی مســـــتغرن بـــــت گشـــــت و زنّـــــار
ســـخنهـــا چـــون بـــه وفـــق منـــزل افتـــاد
در افهـــــــام خالیـــــــق مشـــــــکل افتـــــــاد
کســـی را کانـــدر ایـــن معنـــی اســـت حیـــران
ضــــــرورت مــــــیشــــــود دانســــــتن آن
(شبستری ،ص  ، 31ابیات  33ـ )26
الهیجی در شرح گلشن راز خویش آنجا که به توصیف حاالت سه گانۀ ارباب طریقـت در
شرح این بیت میپردازد :که رخصت اهل دل را در سه حال اسـت فنـا ،سـکر و پـس دیگـر
دالل است.
شط ،مشهور بایزید را که گفته است« :سبحانی مـا أعظـم شـأنی» مخصـوص بـه مقـام فنـا و

«اناالحق» حسین منصور حلّاج را در حال سکر و حال شبان حکایـت موسـی و شـبان مثنـوی
مولوی را بیانگر حال دالل دانسته و این سه حالت را به شکل سلسـله مراتـب معرفـی نمـوده
است که باالترین آنها فنا و پس از آن سـکر و پـایینتـر از آن دو دالل اسـت .وی در ادامـۀ
شرح بیت زیر:
مجــــــازی نیســــــت احــــــوال حقیقــــــت
نــــه هــــر کــــس یابــــد اســــرار حقیقــــت
میگوید« :یعنی احوال حقیقت که انبیاء و اولیاءـ علیهم السالم ـ از آن اخبار فرمودهانـد،
مانند «هأيُ هّّ ف أحسن ووهة» و «ل م اهلل وقٌُ» و «من رآنی فقـد رأی الحـق» و مثـل
قول علی بن ابی طالب ـ علیه السالم ـ «اكا كدط ّاء ّسم اهلل و اكا جنب اهلل الّي فرطتم ف ذه و
اكا الدلم و اكا اللوح المح وظ و اكا الورش و اكا الكرس و اكا السموات السب و االهضذون» و
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حكايُ ده اين مون از اول ا ّس اه اسُ ،ماكند «سبحاك ما اعظم شأك » و «ل
سوي اهلل» و «اكا الحق» و «اكا ال اع ف هّا الوالم» و «ل

ف جبّتذ

ّ ن و ّ ن هّّذ فذرق الّذا يكّذ

تددّمُ ّالوبوديّه» و «اكا اق ّ من هّّ ّسنت ن» و غیر ه ا ،کسی فکر باطـل نکنـد کـه سـخنان
چند مجازی غیرواقعی بوده و حقیقتی نداشته است ،چه این همه احوال آن کامالن است که
در مراتب کشف و شهود برایشان ظاهر شده و ایشان به آن متحقّق گشتهانـد و بیـان حـاالت
واقعی خود فرمودهاند و نه چنان است که هر کسی اسرار طریقت میتواند دریافت؛ چـه آن
معنی مشروط به شرایم بسیار است ،از قابلیت فطری و ارشاد پیر راهبر و سلوک و ریاضات
و قطع منازل که ارباب طریقـت تعیـین نمـودهانـد و تأییـدات الهـی و اسـتقامت در احـوال».
(الهیجی ،ص )476 – 471
وی همچنین در شرح بیت:
حــــــدیث مــــــاجرای شــــــط ،و طامــــــات
خیــــــال خلــــــوت و نــــــور و کرامــــــات
دربارۀ شط ،میگوید:
«شط ،و طامات که در عرف صوفیۀ صافی دل ،عبارت از حرکت اسرار واجدان اسـت،
وقتی که وجد و یافت ایشان قوی گردد به حیثیّتی که از ظرف اسـتعداد ایشـان فـرو ریـزد و
نگاه نتوانند داشت و در آن حین سخنی چند از ایشان طادر شود که شـنیدن آنهـا بـر اربـاب
ظاهر سخت و ناخو

باشد و موجب طعن و انکار گردد؛ و این حاالت م کوره فـی نفـس

االمر ،مقصود بال ات نیست ،مقصـود بالـ ات ،وصـول تـا ّم و رفـع اثنینیّـت اسـت»( .همـان،
ص)129
شعر و شطح
عین القضات همدانی درباره شعر بر این باور است که:
«جوانمردا!
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این شعرها را چون آینه دان!
آخر ،دانی که آینه را
صورتی نیست ،در خود.
اما هرکه نگه کند،
صورت خود تواند دیدن
همچنین میدان که شعر را،
در خود،
هیچ معنایی نیست!
اما هر کسی ،از او،
آن تواند دیدن که نقد روزگار و
کمال کار اوست
و اگر گویی،
«شعر را معنی آن است که قا لش خواست
و دیگران معنی دیگر
وضع می کنند از خود»
این همچنان است که کسی گوید:
«صورت آینه،
صورت روی صیقل است که اول آن صورت نموده»
و این معنی را تحقیق و غموضی هست که اگر در شرح آن آویزم ،از مقصودم بازمانم».
(عینالقضات همدانی ،5362 ،نامه  ،21ص )256
عینالقضات شعر را چون آیینه میداند کـه هـر کـس صـورت خـود را در آن مـیبینـد.
یعنی فارغ از این که شاعر چه معنایی را در نظر داشته ،مخاطب نقـد حـال خـود را در آیینـۀ
شعر میبیند .این یکی از ویژگی های بارز شعر عرفـانی اسـت کـه مخاطـب آشـنا بـا احـوال
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عرفانی را برای همراهی با تجربههای مشترک به مشارکت میطلبد .شعر عرفـانی از حـاالت
شهودی عارف حکایت میکند .حاالتی که بیانشان به زبان مرسوم امکانناپ یر اسـت .چـرا
که شرح وصال عاشقانه با خدا یعنی وحدت متناهی بـا نامتنـاهی کـه خـود مصـدان اجتمـاع
نقیضین است ،به زبان منطقی محال است؛ اما به زبان شعر که عرصه پرواز خیال است محـال
نیست .به همین سبب عارفان زبـان شـعر را بـرای توصـیف شـمّهای از مکاشفاتشـان مناسـب
یافتند و معانی دریافته از عالم مثال با بالهای گشودۀ خیـال را بـا زبـان هنـری شـعر آشـکار
کردند.
از آنجا که معانی برخاسته از حاالت عرفانی بسی غریب و دسـت نیـافتنیانـد ،بـه زبـانی
غریب و متناقضنما درمیآیند که جز بـه زبـان شـعر قابـل بیـان نیسـت .ایـن مشخصّـه وجـه
اشتراک میان شعر و شط ،است .شطحیات بازمانده از صوفیان هم به زبان شـعر اسـت و هـم
به زبان نثر .به جز آنچه که منظوم و در قالب شعر به زبان آمده ،هرآنچـه کـه بـه زبـان نثـر
بیان شده ،هم آنچنان با نثر مرسوم زمان متفاوت است که به شعر منثور شهرت یافته اسـت؛
چرا که ویژگی بارز آن هنجارشکنی زبان است و این امر زبان شـط ،را بـه زبـان شـعر بـدل
میکند .بیان شاعرانۀ شط ،که حاوی مفاهیمی به غایت متناقضنما و به زعم عـینالقضـات،
طوری ورای طور عقل است ،خود سبب پ یر

ایـن نثرهـای شـاعرانۀ متنـاقضنمـا توسـم

مخاطبان اهل یون و شعر و هنر میشد .هر چند که پارهای از همین شطحیات غیرقابـل فهـم
برای اهل ظاهر ،سبب سر به دار شدن امثال حلّاج و عینالقضات گشـتند .امـا عارفـانی نظیـر
شبلی با رعایت جانب احتیاط و عدم افشای علنی اسرار ،جان سالم به در بردند .به هـر حـال
آنچه که شعر و شط ،را بیشتر به هم پیوند میزند ،زبان رمزی و استعاری اسـت .چنـانکـه
پیشتر گفته شد ،اشعار فراوانی از شاعران عارفی چون سنایی ،عطار ،مولوی ،نعمتاهلل ولی
و  ...را میتوان از مصادیق شط ،یا شعرهای شط،گونه دانسـت .از آنجـا کـه موضـوع ایـن
مقاله زبان شط ،در شعر معاصر است ،از نمونههـای مـ کور صـرفنظـر شـده و بـه معرفـی
نمونههایی در شعر معاصر میپردازیم.
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در این بخش قصد بر این است که نمونههایی از تأثیر زبان شط ،بر شعر نـوی معاصـر را
نشان دهیم .پیش از آن الزم به یکر است که اگر شط ،را در دو حوزۀ فرم و محتوا در نظـر
داشته باشیم ،پر واض ،اسـت کـه محتـوای آن عمیقـا عرفـانی و مسـتلزم سـلوک ،کشـف و
شهود عارفانه است و شـاعری حـق دارد از شـط ،دم زنـد کـه خـود از تجربـههـای عرفـانی
بهرهمند باشد و اگر جز این باشد ،شط ،او صرفا تقلیدی است که عاری از شور ،حال ،وجد
و معانی شهودی شط ،راستین است؛ اما فرم شط ،که با زبانی غریب و متنـاقضنمـا تـوام بـا
رمز و تمثیل و اسـتعاره و اصـوات حـروف و موسـیقی کـالم هـمچـون ایکـار و مانتراهـای
موجود در طریقتهای عرفانی ادیان نمایان میشود ،با هنجارگریزی و شکست نحو مرسوم
زبان ،نوعی جنوننگاری را مینمایاند که با عقل و منطق معمول سر سازگاری ندارد .امـا در
عین حـال بـه دلیـل بهـره منـدی از عناصـر شـاعرانه و موسـیقی حـروف و کـالم ،جـ ّاب و
دلنشیناند .آنچه در این جا بیشتر مدّ نظر است ،حوزۀ فـرم یـا زبـان خـاص شـط ،در شـعر
معاصر است؛ چرا که داوری در خصوص مقام و مرتبۀ عرفانی شاعر امروز نه میّسـر اسـت و
نه مطلوب.
زبان شعر معاصر فارسی با ظهور نیما یوشیج دچار تحـوّلی شـگرف شـد و راه او توسـم
شاعران نیمایی چون اخوان ثالث ،سهراب سپهری ،فروغ فرخزاد و  ....ادامه یافت و با شاملو
شعر سپید شکل گرفت و از دهۀ چهل به بعد شاهد ظهور انواع دیگـری از شـعر نظیـر مـوج
نو ،موج ناب ،شعر حجم ،شعر دیگر و  ...هستیم .با توجـه بـه ویژگـیهـایی کـه بـرای زبـان
شط ،برشمردیم ،میتوان نمونههایی از شعرهای کم و بیش مشابه شط ،را نشان داد.
یکی از شاعرانی کـه بـه نـوعی پیشـتاز سـرودن شـعرهایی بـا زبـان مشـابه شـط ،اسـت،
هوشنگ ایرانی است .کتاب بنفش تند بر خاکستری وی کتاب مهمی در تاریخ شعر معاصـر
فارسی است؛ پس از انتشار این کتـاب ،ترکیـب «جیـغ بـنفش» او بـر سـر زبـانهـا افتـاد« .از
ویژگیهای شعر هوشنگ ایرانی میتـوان بـه اسـتفاده از اصـوات و صـداهای محـض و نیـز
جابهجاییهای نحوی ،واژهسازیهای مخالف با قاعده ،استفاده از سطرهای بیمعنا ،سـرایش
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شعر منثور ،ترکیب وزن و بیوزنی و استفاده از حسآمیزی اشاره کرد که همگی حـاکی از
همسویی او با قاعدۀ آشناییزدایی در سورر الیسم است»( .شـیری؛ قهرمـان ،5386 ،ص )29
تأثیر مطالع ات او در متون عرفانی ایرانی و هندی در اشعار

به چشم میخورد ،بهطـوری

که برخی او را از پیشگامان شعر نو عرفانی ایران دانستهانـد( .جـواهری گیالنـی ،5377 ،ج
 ،4ص )386
اخوان ثالث دربارۀ عبارتی شط،گونه از یک شعر ایرانی در مقایسه با مولوی میگوید:
«وقتی مولوی میگوید« :تن تن تننا یاهو» یا میگوید« :ای مطرب خو

قاقا تـو قیقـی و

من قوقو» (البته اینجور کارهای مولوی نسبت به باقی کارهایش مثل نسبت یک به صدهزار
است .او یک مثنوی هفتاد منی و یک دیوان صدوچهلپنجاه منی دارد ،ضمنا گهگاه تک و
توکی اینها را هم دارد) یا وقتی یک بابایی میگوید« :نیبون نیبون گی و بلی گیبـون» اینـان،
مولوی و آن بابا هیچ کار بد و خطرناک و حتی تـازهای نکـردهانـد .گمـان نمـیکـنم هـیچ
ادیبی حق داشته باشد ازین شطحیات ،نه خدایا شط،گونههای مافون معنی خشـمگین شـود.
زیرا اینها اشعاری است تا آسمان اصوات پرواز کرده… چه عالم عجیبی را حکایت میکند،
خواه این عالم یا آن ج به ناشی از شور و حـال صـوفیانه در لحظـات وصـول بـه مبـدأ اعـال
باشد ،خواه ناشی از صعود بخارات معنوی معدوی به کلّه( .»...اخوان ثالـث ،5376 ،ص )48
اکنون نمونهای از این شعر شط،گونۀ هوشنگ ایرانی:
هیما هورای!
گیل ویگولی
نیبون ...نیبون!
غار کبود میدود
دست بهگو

و فشردهپلک و خمیده

یکسره جیغی بنفش
میکشد( .ایرانی ،؛ اناری ،5387 ،ص )87
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بعدها وقتی از هوشنگ ایرانی دربارۀ چگونگی شکلگیـری چنـین ترکیبـی در یهـن او
پرسیدند ،گفت« :یـادم مـیآیـد روزی در غـاری مـیدویـدم .کسـی جیـغ مـیکشـید .او را
نمیدیدم .دیوارۀ غار را که در این حال میدیدم ،بعدها به نظرم میرسید که انگار غار میدویـد
و جیغ هم مال دیوارۀ کبود همین غار بود»( .جواهری گیالنی ،5384 ،شمارۀ ( 7و )57 ،)8
اینک نمونۀ دیگری از شعر او که در فرم شط،گون و در آوا چون ایکار و مانتراهای
ادیان کهن است:
unio mystica
آ
آ ،یا
«آ» بون نا
«آ»« ،یا» ،بون نا
آ اوم ،آ اومان ،تینتاها ،دیژ داها
میگ تا اودان :ها
هوماهون :ها
یندو :ها
ها
در برخی اشعار اخوان نیز میتوان نمونههایی از شط ،نگاری در حوزه محتوا یافت ،مثال در
شعر «نماز»:
باغ بود و دره ـ چشم انداز پرمهتاب
یاتها با سایههای خود هم اندازه
خیره در آفان و اسرار عزیز شب،
چشم من ـ بیدار و چشم عالمی در خواب
نه صدایی جز صدای رازهای شب،
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وآب و نرمای نسیم و جیرجیرکها
پاسداران حریم خفتگان باغ،
و صدای حیرت بیدار من (من مست بودم ،مست)
خاستم از جا
سوی جو رفتم ،چه میآمد
آب
یا نه ،چه میرفت ،هم زآن سان که حاف ،گفت ،عمر تو.
با گروهی شرم و بیخویشی وضو کردم.
مست بودم ،مست سرنشناس ،پانشناس ،اما لحظۀ پاک و عزیزی بود.
برگکی کندم
از نهال گردوی نزدیک؛
و نگاهم رفته تا بس دور
شبنم آجین سبز فر

باغ هم گسترده سجاده.

قبله ،گو هر سو که خواهی با .
با تو دارد گفتوگو شوریدۀ مستی
ـ مستم و دانم که هستم من ـ
ای همه هستی زتو ،آیا تو هم هستی (اخوان ثالث ،5379 ،ص )78 -76
«شط ،مصراع آخر بسیار عمیق و تکان دهنده است .اگر شاعر به وجود مبدأیی که همۀ
هستی از اوست ،ایعان نداشت ،این چنین مج وبانه و حالجانه به نماز نمیایستاد .سؤال،
حیرت و حسرت او این است که «ای همه هستی ز تو» چرا هستی ما که سرشته با نیستی
است و از نیستی سربرآورده و به نیستی هم سر فرود می آورد ،هستینماست و هستی تو،
نیستینماست »( .بهاءالدین خرمشاهی ،5383 ،ص )62-68
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گویی وی در این شعر رهرو عارف ربّانی ابوالحسن خرقانی اسـت .چنـانکـه در سـتایش او
اینگونه سرود:
کم چون تو بر زاوج پریدهست
در شط ،ای پرندۀ چاالک
در حرب ماورای طبیعت
شطحت چو تیغ گرم چکاچاک( .کاخی ،5381 ،ص )621
شاعر خود سرودن این شعر را پادا
شط ،نامیده است« :پادا

سیر در شطحیات خرقانی دانسته و کالم او را شعرِ

آنچه در منتخب نورالعلوم او و ازین دست منقوالت دیگران از

او ،خاصّه ت کره االولیاء عطار ،خواندم که همه نالهها و شادیهای انسانی و آرزوها و
جدالهای بشری با ماوراء طبیعت است و شعرِ شط( .»،همان)
سهراب سپهری که در آغاز از شعر هوشنگ ایرانی تأثیر پ یرفته بود ،در پارهای از
شعرهایش بهخصوص در کتاب «شرن اندوه» و کتاب آخر

«ما هیچ ما نگاه»

شط،گوییهایی این گونه دارد:
پیک آمد ،پیک آمد ،مژده ز «نا» آورد( .سپهری ،5318 ،ص )235
چشم خدا تر شد ،بشود
و خدا از تو نه باالتر .نی ،تنهاتر ،تنهاتر.
باالها ،پستیها یکسان بین .پیدا نه ،پنهان بین( .همان ،ص )234
بر تارم زخمۀ «ال» میزن ،راه فنا میزن...
قرآن باالی سرم ،بالش من انجیل ،بستر من تورات ،و زبرپوشم اوستا ،میبینم خواب:
بودایی در نیلوفر آب...
هم دود «چرا» میبر ،هم موج «من» و «ما» و «شما» میبر( .همان ،ص )238
...

شعر شطح؛ زبان شطح در شعر نوی معاصر
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من رفته ،او رفته ،ما بی ما شده بود.
زیبایی تنها شده بود.
هر رودی ،دریا،
هر بودی ،بودا شده بود( .همان ،ص )241
...
باید دوید تا ته بودن
باید به بوی خاک فنا رفت
باید به ملتقای درخت و خدا رسید
باید نشست
نزدیک انبساط
جایی میان بیخودی و کشف( .همان ،ص )428
برخی شط ،موجود در شعر سهراب را به دو نوع شط ،رؤیت و شط ،مفاخره تقسیم کرده
و نمونههایی نیز یکر کردهاند( .زهرهوند؛ مسعودی ،5393 ،ص )77- 78
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی که خود تألیفاتی در خصوص زبان شعر عرفانی و شط،
دارد ،نام دو شعر از کتاب «بوی جوی مولیان» خویش را شط ،نهاده است که هر چند از
لحاظ فرم شباهت زیادی با شط ،صوفیانه ندارد؛ اما از لحاظ محتوا به آن نزدیک است:
شطح اوّل

با همین واژههایی که هرگز،
دعویِ سحر و اعجازشان نیست،
مثل سار و قناری و قمری،
که اگر چند پیغمبرانند-،آیهای غیر آوازشان نیست.
بر من این لحظه وحی آمد از صب،،
کان که بودی تو در انتظار ،
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جز تو خود هیچ کس نیست ،باری،
دیگران گر ندانند این را،
بیگمان دیدۀ بازشان نیست( .شفیعی کدکنی ،5383 ،ص )475-471
شطح دوّم

شهری که آن سوی شقایق میشود طالع؛
در جادۀ جادوی ابریشم،
(دروازههای عالمی دیگر،
به روی آدمی دیگر،
آن عالم و آدم که حاف ،آرزو میکرد).
نزدیک است.
آنک،
شهری که از دروازههای آن،
هم بوی جوی مولیان خیزد؛
هم یاد یار مهربان آید( .همان ،ص )472
شاعر دیگری که بیش از دیگران در حال و هوای شطحیات ،شعر سرود بیژن الهی بود .او
که در کتاب حالجاالسرا اشعار و شطحیات حلّاج را به زبان شعر خود سرود ،سهمی بیش
از دیگر شاعران معاصر در نمایاندن شعرِ شط ،دارد .مطلع حالجاالسرار او با شعری آغاز
میشود به نام «مناعی» به معنای خبر مرگ که به قول شاعر نه ترجمه است ،نه تعبیه ،بلکه
گردانهایست روی قطعه ای که حالج در آخرین شب زندان ،بعد از آخرین راز و نیاز ،بر
زبان راند:
چه خبر مرگش عالَمی تنها،
خاطر

خُفته ،شاهد

سَفَری.

جانِ جانان ،کجا ورای کجا.
گوشه زد با ستارهی سحری.
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چه خبر مرگش دل .گُلی ندمید
تا به لُطفش هوا ،به گریهی ابر
از زمینْ رازِ آسمان نچشید.
تازه شد داغِ اللههای طَرّی.
چه خبر مرگش حقْحق و هوهو.
الل شد مرغ و نغمه رفت از یاد،
تا که گُنگانِ دهزبانِ دورو
نازْمستی کنند و جلوهگری.
چه خبر مرگش قول و فصلِ خطاب.
سپر افکند هر زبانآور:
قَبَسی زنده کرد ،نَک چه جواب
چون نَفَس بر میاوَرَد شجری
چه خبر تا کمانِ غمزه کشید،
از سَمَن تا چمن بشارت رفت؛
نَحْل پوسید و جز غبار ندید
کس بر اورانِ بوستان اثری.
دودش دل تا برآوَرَد شبنم،
از نظر رفت و یادش غنچه نماند.
شُکْرُهلل که از صفای اشرَم
سَمَری ماند و ل ل ُالقَمَری.
قصّه نو کرد و تَر نکردم مغز.
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چه ثَمَر هیچ ،شاهدانِ چمن
همه رفتند و چون برآمد نَغْز
عششْقِ پیچان به دارِ دیدهوری،
دنیا تَیْه بود و بی سر و ته،
«خانه آبادش» گفت و دید و شنید
شاهدی میکُنند و بَهبَهبَه
مگسِ بیمَریّ و خشیْلِ خری( .الهی ،5397 ،ص )57-51
الهی که میگفت« :ما در شعر عرفان میکنیم» ،شعری از حالج دربارۀ نام اهلل را اینگونه به
شعرِ شط ،مینشاند:
شست و شش هفتهست
چارفصلِ یار.
الف
عینِ تألف
خلق را با خلق.
المی بر مالمت،
گو مالمتبار.
و المی ضربِ المی،
بارشی رگبار.
و هایی در هالکم
آه!

شعر شطح؛ زبان شطح در شعر نوی معاصر

دانستی (همان ،ص )551
در دو مجموعه شعر الهی« ،جوانیها» و «دیدن» هم شعرشط،هایی به چشم میخورد:
فقم یک کلمه:
خورشید!
وز آن زیارت سوزان
روزی اگر باز آیید،
دریا را ،کاسه کاسه ،در مشعلها میریزم
تا بدانید شعلها
آبیترین و سردترین شعله است( .همان ،5399 ،ص )512
...
بخشی از شعر «از ایکار و ضامن آهو»:
...و خورشید در دانه انگور بگنجد؛
(انگور که شام آخر قدسیست).
اما اکنون که سیل خورشید ،بال را بردهست
از آهوان هیچ ساخته نیست.
او ،میافتد
و آهوان سخی هیچ نمیبخشند
جز نظاره ،نظاره ،نظاره.
و اکنون که آفتاب ،آرام آرام،
به غرب میرود،
دو تش ،بر تپه سرخ شدهاند،
و در ساز

تو ،افق شناخته میشود

افق رضا :ضامن آب پنهان هیزم تر
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که به آتش گ اشتهاند( .همان ،ص )514

در شعری به نام «پنجمین تکبیر» از مجموعه «دیدن» ،با نظر به شطحی از شبلی در «ت کره-
االولیاء» سرود:
میپیچد و پنج بار
باز میپیچد
تقّه در جمجمۀ خالی،
تقّه از چکّۀ اوّلی؛
هر باره ،به لحن ،اما
اختالف میگیرد و
آخر بار
به واژهیی میماند
که در زبان تازهست.
دشتها انتظار نبردهاند-.
و روزهاست،
روزهای بارانی،
که تو مردهایّ و
نمیدانی( .همان ،5397 ،ص )32
نمونهایی از فرم زبان شط ،در شعری به نام «مطلع»:
میرود آهو...
و میروی،
که
نفخهای :طوالنی-
پس،
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درین مشت علف،
ربُّالفلق.
میروی ای آهو .آه!
میرود آهوی هو...
و هوی آهوست -چنان
که منظرۀ سرخ گوییا
بدان میاندیشد( .همان ،ص )69
نمونهای از زبانپریشی شط،گونه در شعر «کبوتر»:
ای بگو ،بگو مگو!
تو مگو :بِپَر بگو!
نمیپرم میگویم.
اگر بپرم ،پَرم ،پَرم میگوید.
اگر بپرم ،پرم نه ،تو میگویی.
ای اَقو ،لقو ،مقو!
تو مقو :بَقربقو! مخواه
در آغو

من شوی ،تنها

بستر سپید تو را سپیده بیندازم،
یا همین جا بپرم
سر کاشیهای کوکبی،
روی همین بام -مامها.
بقربقو ،آمین،
بقو بقو امّا! (همان ،ص )547

11
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شاعر دیگری که در شعر شط،سرایی صاحب سبک و مکتب است ،سردمدار شعر حجم،
یداهلل رویایی است .شط،نگاریهای او از پنجمین کتابش ،مجموعۀ لبریختهها بیشتر به
چشم میخورد و در کتاب هفتاد سنگ قبر به اوج میرسد .رویایی در مصاحبهای دربارۀ
شباهت لبریختهها به شطحیات میگوید:
«لبریختهها از نظر محتوا و یا از نظر شکلهاشان گاه به «شط »،میمانند .بعضیشان شاید
نوعی شطحیات باشند .این ایده هم از خود من بوده است ،آن هم به خاطر قرابتی که در دو
کلمۀ لبریخته و شط ،دیده بودم .چون معنای تحتاللفظی «شط »،در عربی (به تعبیر هانری
کُربن) و از لحاظ اتیمولوژیک و ریشههای خانوادگی لغت ،یعنی از ظرف (پیاله یا جام)
سررفتن و «لبریخته» در واقع زیادیهای پیاله است وقتی که پير است و بیرون میریزد،
پيریها ،لبریزیها و در این ایده هم ،قصدم فقم همین قرابت لفظی بوده است ،نه ژانر.
شاید هم نوعی شطحیات باشند ،در معنای «لغتی»ا

سرریزی ،چه اشکالی دارد .بدون

آنکه بخواهم به نفس عرفانیای که در بعضیشان هست ،تکیه کنم و این هم میرا
روحیۀ من از سالهای دهۀ چهل و پنجاه است .چون در آن سالها مضامین عرفانی بیشتر در
شعر من سایه میزد»( .رویایی ،5393 ،ص )597-596
نمونههایی از شط،ریختهای لبریختهها:
از تو میآید آنچه که منم
وقتی که تمام من میآید از آنچه تمامِ توست
من میروم از آنچه منم
و آنگاه چیزی است
به من دوان دوان میآید( .همان ،5375 ،ص )55
...
روبروی تو من
وقت میشوم
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و مینشینم
روبروی تو من
این جایم
من
جایم( .همان ،ص )22
...
از حضور تو جا ،این جا
بیجاست
هیهای تن ،نور جهان ،لمعان جان.
بیجا جهان( .همان ،ص )36
...
بعد از تو باز
یک تویِ دیگر
که پیشِ تو
پیش از تو بود( .همان ،ص )12
...
در حاشیۀ حالتش خود بودم
پهلوی من از کنارِ جستوجو میرفت
وقتی که تنم باال
آن علّت اوال را تن میزد
در اولِ جستوجو بودم
او بودم( .همان ،ص )67
...
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ایستاده ظاهر تو روبهروی باد
و بادش ظاهر از تو میگ رد
نامر ی-بیجسم از چه باز میآیی
و از چه چیز
چیزی برای باد
جا میگ اری (همان ،ص )545
شعرهای هفتاد سنگ قبر رویایی که به نوعی آیینۀ تمامنمای شعر حجم او هستند،
آمیختهای از زبان کتاب های مقدّس ادیان و شطحیّات صوفیّه و متون عرفانی با ارجاعاتی به
پارهای از شطحیات حالج ،روزبهان ،سهروردی ،شمس و دیگران است .هر شعر توصیف
سنگ قبری است که نام صاحبش در قطعه نثری شاعرانه در صدر یا ییل شعر آمده است.
نام هایی چون :زرتشت ،ابراهیم ،نوح ،زکریا ،سقراط ،مانی ،منصور ،شبلی ،شهاب ،شمس،
بایزید ،برضا ،رومی ،رابعه ،طاهره ،فا زه و  ...به گفتۀ شاعر ،در متن سنگها ،عامل وحدت
دهنده مرگ است؛ اما در خارج از متنها مفاهیم دیگری آمده است .سنگ قبر ترکیبی از
این دو است( .رویایی ،5379 ،ص « )6در شرح حاشیهها ،شاعر از زبان شط ،بهره
میگیرد»( .خورشیدی ،5385 ،ص  )214اگرچه بیشتر شعرهای این کتاب شط،گونهاند،
چند نمونه را از نظر میگ رانیم:
و مرگ ،مصرف تن
و تن مصرف من
بود( .رویایی ،5379 ،ص )9
...
حضور من اینجا
غیبت تو در اینجاست( .همان ،ص )25
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...
روزی که مرگش دیگر من میآید
تو با منِ دیگرت بیا
تا روی خیال من وقتی
بنشیند خشت
بنشاند روی خود خیال تو( .همان ،ص )35
...
از مرگ ساده هنوز
در شگفتم! (همان ،ص )31
...
و زندگی
حتّای مرگ بود( .همان ،ص )38
...
پس مرگ
چیزی دیگر بود! (همان ،ص )42
جان آمد اینجا
تا خود را
کامل کند( .همان ،ص )41
...
اینجا
با هیچکسان
هیچ کسم( .همان ،ص )11
...
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یک دفعه مرگ
بر من که اوفتاد ،دیدم
او خود ،یک دفعه است
خودش دفعه( .همان ،ص )66
...
و میم من
یگانه با خودش من بود
دوگانه شد با مرگ
آرامش بزرگش منِ دیگر.
و در اشارۀ حالج اشارۀ خود را میدید که« :میم اسم آخر است ،دایره است و دایره حق
است و دایره ورای وراء است»( .همان ،ص )71
...
بر که می خی زد
بهم می
ری زد( .همان ،ص )553
...
من تن
تو

تن

من و تو تن تن
چو با تنِ تو میتنم:
تن تن تن تن( .همان ،ص )538
در آخرین مجموعه شعر رویایی به نام «در جستجوی آن لغت تنها» نیز ردّ پای شط،
پیداست؛ اما به جهت پرهیز از زیادهگویی از آنها درمیگ ریم .اگر بخواهیم نمونههای
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دیگری از زبان شط ،در شعر معاصر را نشان دهیم ،باید به سراغ شاعران شعر حجم و شعر
دیگر هم برویم که شرح آن مجال دیگری میطلبد.
اما باید از کتاب خطاب به پروانههای رضا براهنی یاد کرد که تأثیر زبان شط ،در برخی
اشعار

نظیر «دف» آنجاها که میخواند « :دف را بِدَف /دف در دف تنیده و  ،مه در مه

رمیده ،خدا را بدف! /دفدفدف تنور تنم را بدف /دفدفددفددف /زنمرد روح /شیر شتر /بر
بام ظهر /شط ،شراب /بر قامت زبان /ای دف دیوانه ،دفدف دیوانه ،ایییی» (براهنی،
 ،5374ص  ...)51-9آشکار است و نیز در شعر «شُرّا» که میگوید« :شُرّا شرایَ شارَ شهورا».
(همان ،ص  )18و در شعر «هَه»« :هلهم هلهم هله لم لم هالی هلهله هلهل» (همان ،ص  )67و
نیز در شعرهای «از هو

می»« ،شکستن در چهارده قطعه»« ،موسیقی»« ،گلپل» و  ...البته

براهنی پیشتر در شعر بلند «اسماعیل» ترجیعوار میخواند« :زجر روانم بود اسماعیل که مرا
شط،خوان کرد /زجر روانم مرا شط،خوان کرد»( .براهنی ،بیتا ،ص )31 ،29 ،28 ،27 ،21
ناگفته نماند که احمد عزیزی ،یکی از شاعران شعر کالسیک معاصر ،نام پارهای از
نثرهای شبه فلسفی بعضا طنزآلود

را شط ،فلسفی (عزیزی )5371 ،نهاده است که هر

چند میتوان در برخی از مضامین و زبان نثرها شباهتهایی با شطحیات یافت؛ اما از آنجا
که بحث ما دربارۀ شعر شط ،است ،نثرهای او را نمیتوان در این مبحث گنجاند .یکی از
پژوهشگران دربارۀ عنوان یک لیوان شط ،داغ (همان )5391 ،یکی از آثار او میگوید:
«عنوان کتاب برگرفته از نوشتاری در اواسم کتاب با همین عنوان «یک لیوان شط،
داغ» است که تقریبا روایت حواد و مرور مافیالضمیر نویسنده به شیوۀ جریان سیّال یهن
است .با وجود برگزیدن واژۀ «شط »،در عنوان اصلی کتاب ،شیوۀ بیان غالب مطالب کتاب
به طنز از آیرونی بیشتر شباهت دارد تا شط( .»،حجازی ،5396 ،ص )66
هم چنین باید از هیوا مسی ،هم یاد کنیم که در کتاب شط ،نو سخنان شمّاس خراسانی،
عارف قرن هیچدهم را در شعرهایی منثور با حال و هوای شط ،،جمع کرده است که بیشتر
محتوای متناقضنمای شط ،را مینمایاند:
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گفت :در خود لرزیدم؛
عر

بود که میلرزید( .مسی ،5393 ،،ص )57

...
گفت:
نه راهی هست
که به جایی رسد
نه جایی
که به راهی( .همان ،ص)21
...
گفت:
همه چیزم را فروختم
برای خریدش «هیچ»( .همان ،ص)41
...
گفت:
هرگز چنین شادمان نبودم،
از اندوه بسیاری که یافتهام( .همان ،ص)97
...
گفت:
بر هوا کتابها نوشتهام
که هیچ کس نمیتواندشان خواند
جز او( .همان ،ص)518
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بیمناسبت نیست اگر یادی کنیم از زندهیاد منصور جعفری خورشیدی شاعر شط،آشنای
شعر حجم مازندران که در دیباچۀ کتاب آبی ناگهان از خلق «من سوم ،آن حضور ناگهان»
در زبان شاعر گفت و سرود:
آبی ناگهان
تکانم میدهد
دهان روز ،هنوز
بیطلوع تو بسته مانده است
از چه رو میریزد،
در من
این آبی از پسِ ابرها( .خورشیدی ،5393 ،ص )55
بیش از این به شاعران امروز نمیپردازیم که سخن به درازا میکشد؛ اما همچنان میتوان
در دفترهای شعر سه دهۀ اخیر نشان از شعر شط ،یافت .نگارنده نیز بیهیچ ادعایی دفترهای
شعری با عناوین و مضامین شط،واره ،شطحال و شطهات دارد که در آنها تال

کرده زبان

شط ،را در شعر امروز نه از سر کوشش ،بلکه از سر جوشش نشان دهد .البته منتقدان اهل
فن باید در این خصوص داوری کنند.
نتیجه
با توجه به آن چه در باب معنای شط ،از منظر اهل تصوف با ارجاع به متون عرفانی بیان
شد و توصیف آن به سرریزی و فوران معانی شهودی در زبان ،به سان طغیان سیالب از
بستر رودخانه و ریز

آرد از آسیاب که خود حاصل شور ،حال ،وجد ،سکر ،مستی و

بی خودی عارف است ،آشکار شد که معانی از این دست ،جز به زبان رمز و تمثیل و
استعاره در لباس شعر قابل بیان نیستند؛ چرا که عرصۀ شعر ،عرصۀ خیال است و گزار
مکاشفات عالم خیال به زبان شط ،،در ساحت هنری و زیباشناختی به شعر نزدیک میشود.
بیآنکه عارف شطّاح قصد شاعری کند ،شط ،ناگزیر

شعری میشود بیدغدغۀ رعایت
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اصول شاعری .از سوی دیگر شاعری که تجربهای از شهود عارفانه داشته باشد ،اگر
بخواهد از آن شهود در شعر بگوید ،ناگزیر زبان شعر
رو که محتوای تجربها

عارفانه است؛ پس شعر

به زبان شط ،پهلو میزند ،از آن

نیز بدل به شعر شط ،میشود .با توجه

به نمونه هایی از شعر شط ،شاعران معاصر که از نظر گ شت ،پیشنهاد نگارنده این است که
عنوان «شعر شط »،به عنوان شعر نوی عرفانی امروز ،میتواند در کنار عناوینی چون «شعر
حجم»« ،شعر ناب»« ،شعر دیگر» و  ...مورد توجه قرار گیرد و معیارها و مؤلفههای خاص
خود را عرضه کند.
«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید».
«نه سط ،بلکه شط،
نه جوبار بلکه شم
شطی از شط ،از من میگ رد تا من جانی جوان پیدا کنم
سا ق مرگ چون شطی از شط ،من جاری است
سرود جان جانان جهانم را سر خواهم داد»( .براهنی ،بی تا ،ص )61

منابع
 ابراهیمی دینانی ،غالمحسین ،)5383( .دفتر عقل و آیت عشق ،جلد سوم ،تهران:انتشارات طرح نو.
 ابن عربی ،محییالدین ،)5376( .فرهنگ اصطالحات عرفانی ،ترجمه و تدوین قاسممیرآخوری و حیدر شجاعی ،تهران :انتشارات جامی.
 ــــــــــــــــ ( .بیتا) ،الفتوحات المکیه ،جلد دوم ،بیروت :دار صادر 4 ،جلد ،جلددوم ،بیروت :دار صادر.
 اخوان ثالث ،مهدی ،)5376( .بدایع و بدعتهای نیما یوشیج (ویراست دوم) ،تهران:نشر زمستان.
 ــــــــــــــــ  ،)5379( .از این اوستا ،تهران :انتشارات مروارید. استیس ،و.ت ،)5381( .عرفان و فلسفه ،ترجمۀ بهاءالدین خرّمشاهی ،تهران:انتشارات سرو .
 افراسیابی ،غالمرضا ،)5372( .سلطانالعشّان ،ترجمۀ رسالۀ شکوی الغریب ،تبریز:انتشارات دانشگاه تبریز.
 الهی ،بیژن ،)5397( .حالجاالسرار ،تهران :نشر بیدگل. ـــــــــــــــــ  ،)5397( .دیدن ،تهران :نشر بیدگل. ـــــــــــــــــ  ،)5399( .جوانیها ،تهران :نشر بیدگل. ایرانی ،هوشنگ ،)5387( .از بنفش تند تا… به تو میاندیشم ،با مقدمه منوچهرآتشی ،تهران :نشر نخستین.
 باخرزی ،ابوالمفاخر یحیی ،)5341( .اوراد االحباب و فصوص االداب ،به کوششایرج افشار،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 -بدوی ،عبدالرحمن ،)5949( .شطحات الصوفیه ،چاپ قاهره.
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 براهنی ،رضا ،)5374( .خطاب به پروانهها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم،تهران :نشر مرکز.
 ــــــــــــــــــ ( .بیتا) ،اسماعیل ،کتاب دژ. بقلی شیرازی ،روزبهان ،)5366( .عبهر العاشقین ،تصحی ،هانری کربن و محمّدمعین ،تهران :انتشارات منوچهری.
 ـــــــــــــــــــــ  ،)5374( .شرح شطحیات ،تصحی ،هانری کربن ،تهران ،طهوری. ـــــــــــــــــــــ  ،)5381( .شرح شطحیات ،تصحی ،هانری کربن ،ترجمۀ مقدّمهمحمّد علی امیر معزّی ،تهران :انتشارات طهوری.
 پورنامداریان  ،تقی ،)5371( .رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی ،تهران:انتشارات علمی و فرهنگی.
 جرجانی ،میرسید شریف ،)5377( .تعریفات ،فرهنگ اصطالحات معارف اسالمی،ترجمۀ حسن سید عرب و سیما نوربخش ،تهران :انتشارات فرزان.
 جواهری گیالنی ،محمدتقی (شمس لنگرودی) ،)5377( .تاریخ تحلیلی شعر نو4 ،جلد ،تهران :نشر مرکز.
 ـــــــــــــــــــــ « ،)5384( .کبوتر صل ،،خروس جنگی و جیغ بنفش» ،فصلنامهگوهران ،ویژهنامه نهضت خروس جنگی ویژه غالمحسین غریب و هوشنگ ایرانی ،شمارۀ
 8و .7
 حاف ،،شمس الدین محمّد ،)5377( .دیوان ،به کوشش خلیل خطیب رهبر ،تهران:انتشارات صفی علیشاه.
 حجازی ،بهجتالسادات ،)5396( .تحلیل سبک عزیزی در یک لیوان شط ،داغ،فنون ادبی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،5شماره پیاپی  ،58بهار.
 خرمشاهی ،بهاءالدین ،)5383( .نبض شعر (مجموعه نقد شعر بر هجده شاعر)،تهران :نشر روشن مهر.
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 خورشیدی ،منصور ،)5385( .حیرت عظیم حجم ،محمدحسین مدل و محمدولیزاده ،حتّای مرگ (هفتاد تفسیر از هفتاد سنگ قبر یداهلل رویایی) ،شیراز :انتشارات
داستانسرا.
 ـــــــــــــــــــــ  ،)5393( .آبی ناگهان ،تهران :انتشارات فصل پنجم. داراشکوه ،شاهزاده محمد ،)5312( .حسنات العارفین ،با تصحیحات و مقدمۀ سیدمخدوم رهین ،تهران :موسسه تحقیقات و انتشارات ویسمن.
 رویایی ،یداهلل ،)5375( .لبریختهها ،شیراز :انتشارات نوید شیراز. ـــــــــــــــــــــ  ،)5379( .هفتاد سنگ قبر ،گرگان :نشر آژینه. ـــــــــــــــــــــ  ،)5393( .عبارت از چیست مسایل شعر( ،)2تهران :مؤسسهانتشارات نگاه.

 -زرّین کوب ،عبدالحسین ،)5371( .ارز

میرا صوفیه ،تهران :انتشارات امیرکبیر.

 زهرهوند ،سعید؛ مسعودی ،مرضیه ،)5393( .شهود زیباشناسانه و زیباییِشناسیشهودی در شعر و نقاشی سهراب سپهری ،ادبیات پارسی معاصر ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی ،سال چهارم ،شمارۀ سوم ،پاییز.
 سپهری ،سهراب ،)5318( .هشت کتاب ،تهران :کتابخانه طهوری. ستّاری ،جالل ،)5372( .مدخلی بر رمزشناسی عرفانی ،تهران :نشر مرکز. سجّادی ،سید جعفر ،)5371( .فرهنگ اصطالحات و تعییرات عرفانی ،تهران:انتشارات طهوری.
 السراج الطوسی ،البی نصر5961( .م ـ  ،)5381اللمع فی التصوف ،الدکتورعبدالحلیم محمود ،طه عبدالباقی سرور ،ملتزم الطبع و النشر دارالکتب الحدیثه بمصر و
مکتبه المثنی ببغداد.
 ـــــــــــــــــــــ  ،)5382( .اللمع فی التصوف ،تصحی ،نیکلسون ،ترجمۀ مهدیمحبتی ،تهران :انتشارات اساطیر.
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 سنایی غزنوی ،مجدودبن آدم( .بیتا) ،دیوان اشعار ،تصحی ،مدرس رضوی ،تهران:انتشارات کتابفروشی ابن سینا.
 شاه نعمت اهلل ولی ،)5315( .رسا ل ،جلد چهارم. شایگان ،داریو ؛ کربن ،هانری ،)5373( .آفان تفکر معنوی در اسالم ایرانی،ترجمۀ باقر پرهام ،تهران :انتشارات فرزان روز.
 شبستری ،محمود ،)5378( .گلشن راز ،تصحی ،حسین الهی قمشهای ،تهران:انتشارات علمی فرهنگی.
 شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)5383( .آیینهای برای صداها ،تهران :انتشارات سخن. شیری ،قهرمان« ،)5386( .از جیغ بنفش تا موج نو (نگاهی به شعر هوشنگ ایرانی واحمدرضا احمدی ،نمایندگان دو جریان شعری معاصر)» کتاب ماه ادبیات ،سال اول،
شمارۀ .51
 صاحب زمانی ،ناصرالدین( .بیتا) ،خمّ سوم ،تهران :انتشارات عطا ی. عزیزی ،احمد ،)5371( .روایت شط ،،شط ،فلسفی ،تهران :انتشارات روزنه. ـــــــــــــــــــــ  ،)5391( .یک لیوان شط ،داغ ،تهران :کتاب نیستان. عطار ،فریدالدین ،)5359( .دیوان اشعار ،به اهتمام سعید نفسی ،تهران. عین القضات همدانی ،عبداهلل بن محمّد ،)5362( .نامهها ،بخش اول ،به اهتمامعلینقی منزوی و عفیف عسیران ،تهران :انتشارات منوچهری.
 ـــــــــــــــــــــ  ،)5378( .دفاعیات و گزیدۀ حقایق ،ترجمۀ دو رسالۀ شکویالغریب و زبدة الحقایق ،ترجمه و تحشیه قاسم انصاری ،تهران ،انتشارات منوچهری.
 غزالی ،ابوحامد( .بیتا) ،احیاء علوم الدین ،جلد اول ،بیروت :دار الکتاب العربی. کاخی ،مرتضی ،)5381( .باغ بیبرگی :یادنامه مهدی اخوان ثالث (م .امید) ،تهران:زمستان.
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 الهیجی ،شمسالدین محمد ،)5374( .مفاتی ،االعجاز فی شرح گلشن راز ،مقدمهمحمد برزگر خالقی و عفت کرباسچی ،تهران :انتشارات زوار.
 مسی ،،هیوا ،)5393( .شط ،نو ،تهران :موسسه انتشاراتی نگاه. مالصدرا( .بیتا) ،عرفان و عارف نمایان ،ترجمه کسر اصنام الجاهلیه ،مترجم محسنبیدار فر ،تهران :انتشارات الزهرا.
 نوربخش ،جواد ،)5372( .فرهنگ نوربخش ،اصطالحات تصوف ،جلد چهارم،ناشر مؤلف.

ویژگیهای مدرن در داستان کوتاه (شگردهای مدرنیستی)
*

دکتر فهیمه سازمند

**

دکتر هما هوشیار

چکیده
مدرنیسم جنبشی است که از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا و سپس در دیگر
نقاط جهان ظهور کرد .فقدان زمینه ای قابل اعتماد از ارز

و اخالن ،تغییر تعریف واقعیت از امر

عینی و بیرونی به امر درونی ،جهان نسبی و متغیر به جای جهان علی و معلولی ،شکلگیری
روانشناسی و رشد دموکراسی سیاسی و تأثیر اندیشههای نیچه ،مارکس ،داروین ،فروید و سوسور
از مهمترین عوامل موجب ایجاد جنبش مدرنیسم شد .ادبیات مانند دیگر زمینهها از این عوامل و
اندیشهها تأثیر پ یرفت .ر الیسم دیگر برای بیان یهنیت انسان معاصر و پیچیدگیهای آن که الزمه
شیوۀ زندگی اوست ،کفایت نمیکرد .ویژگیهای مهم و شاخص ادبیات مدرنیستی عبارتند از:
پنهان کردن حضور نویسنده ،تأثیر روانکاوی فروید در به نمایش گ اشتن واقعیت درونی از طریق
تکنیک تکگویی درونی و سیالن یهن ،زمان نمادین یا روانشناسی ،فرجامهای مبهم ،نثر فشرده
و شاعرانه؛ اما مشخصه مهم ادبیات مدرن طرد سنتهای قدیم و توافق بین نویسنده و خواننده
است .به عبارت دیگر ،خواننده باید برای درک معنا خود

راهش را بگشاید.

کلیدواژه :مدرنیسم ،داستان کوتاه ،شگردهای مدرنیستی ،ادبیات مدرنیستی.

()yasamins88@yahoo.com

* .مدرس دانشگاه علمی کاربردی واحد همدان.
** .مدرس دانشگاه فرهنگیان)hoshyarhoma9@gmail.com( .
تاریخ پ یر 99/55/16 :
تاریخ وصول99/19/11 :

مقدمه
ریشۀ مدرنیسم (  ) Modernismاز واژۀ «مدرن» از قیـد «مـودو»ی التینـی ( )Modoبـه
معنای جاری است .در اواخر قرن شانزدهم برای شخص مدرن از کلمـه مدرنیسـت اسـتفاده
شدهاست ،بعدا برای پیروان ادبیات مدرن در برابـر ادبیـات قـدیم بـه کـار رفـت« .مدرنیسـم
نخستین بار در قرن هجدهم وصرفا در مورد گرایشهای خاص عصر جدید بـه کـار رفـت؛
اما در قرن نوزدهم معنایش وسعت گرفت و همدلی با عقاید ،سبکها یا جلوههای مدرن را
نیز شـامل شـد .در نیمـۀ دوم قـرن نـوزدهم ،مدرنیسـم بـه گـرایشهـای پیشـرو در کلیسـای
کاتولیک نیز اشاره داشت»( .چایلدز ،5392 ،ص )24
اما اصطالح «مدرنیتـه» (  ) Modernityبـه شـکلگیـری روابـم مـدنی جدیـد در قـرن
نوزدهم اطالن میشود و «مدرنیسم» واکنشی در برابر شکلگیری در جامعه مدرنیتـه اسـت؛
از این رو میتوان گفت که مدرنیسم انتقاد از مدرنیته است.
«مدرنیسم نوعی انقطاع از قواعد ،سنتها و قراردادهای مستقر ،راه و شیوههـای تـازه در
نگر

به موقعیت و نقش انسـان در هسـتی و بسـیاری تجربـههـا در شـکل و سـبک اسـت».

(کادن ،5386 ،ص )241
مدرنیستها سعی کردند سط ،زندگی را با کاهش دنبالهروی و سـرکوفتگی اجتمـاعی
باال ببرند« .خودشناسی و جهان نگری عصر مدرنیستی که تا پیش از جنگ جهانی اول فرم و
بیان هنری ،علمی ،سیاسی و اجتمـاعی پیـدا کـرده بـود ،در دورۀ پـس از جنـگ در سراسـر
دنیای غرب گستر

یافت؛ ولی با مقاومت شدید از سوی آن نیروهـا و اقشـار اجتمـاعیای

که آن را تهدیدی برای موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود ـ و بهویژه طرز فکرشـان ـ تلقـی
میکردند ،مواجه شد»( .بکوال ،5387 ،ص  )341جنگ جهانی اول و دوم ،سسـتی و تزلـزل
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اخالقی و خرد انسانی را آشکار و احساس عدم قطعیت بر عصر جدید حاکم بود که

خودشناسی و جهاننگری عصر مدرن را نابود کرد .مدرنیستها جامعه شکستخورده را بـا
بدبینی نگاه کردند و به رغم پیشرفت علمی و فزاینـده دانـش ،احسـاس عجـز کردنـد« .ایـن
دگرگونی آگـاهی در مهـم تـرین ضـروریات عصـر مدرنیسـتی انعکـاس یافـت :مشـروعیت
عقالنی اعمال قدرت ،حق رأی مردان و زنان ،جدایی کلیسا و حکومت ،حمایـت از حـوزۀ
خصوصی ،حق برخورداری از آموز

و حق دسترسی به اطالعـات»( .همـان ،ص  )247بـه

این صورت ،مدرنیسم برای بازنمـایی واقعیـت نامشـهود بـه سـوی ژرفنگـری ،پیچیـدگی،
خودنمایی فنی و بازنمایی شکایت شخصی رو کرد .در ایران ،به علت محـدودیت ر الیسـم
در پرداختن به موضوعات جدید ،داستان کوتاه مدرن زمینه مناسـبی بـرای بیـان موضـوعات
عصر جدید بود« .هرچه به دوره معاصر نزدیکتر مـی شـویم ،ژانـر داسـتان کوتـاه جایگـاه
تثبیتشدهتری در ادبیات ایران کسب می کند و در میان خوانندگان ادبیات پرطرفدارتر می
شود»( .پاینده ،5389 ،ص )392
مدرنیسم در ادبیات
بین سالهای 5891تا5931م بخش اعظم ادبیات مدرنیستی ظهور کـرد .بـا اینکـه معلـوم
است که هـیچ جنـبش ادبـیای در سـال معـین آغـاز نمـیشـود و در سـال مشخصـی پایـان
نمیگیرد ،جنبش مدرنیسم بین مرحله به حاشـیه رفـتن ر الیسـم و رشـد پسامدرنیسـم رونـق
گرفت« .هنر مدرنیستی ،به معنای فنیتر کلمه ،هنری است که هرولـد روزنبـرگ آن را هنـر
«راه و رسم نو» می خواند .این هنر آزمایشـگر اسـت ،از لحـاظ فـرم بغـرنج اسـت ،فشـرده و
موجز است ،عالوه بر عناصر آفرینش عناصر ضد آفرینش نیـز دارد و معمـوال تصـوراتی در
باب رهایی هنرمند از ر الیسم ،ماتریالیسم ،ژانر و فرم مرسوم و نیز تصوراتی در بـاب فاجعـه
و بالیی فرهنگی در آن دیده میشود»( .همان ،ص )55-52
رو

و نتایج فیزیک نه فقم در علوم طبیعی تأثیر گ اشت ،ادبیات هم از معیارهـای آن

اثر پ یرفت .در جنبش ادبی ر الیسم شناختهای نیوتنی در روایت چشمگیـر اسـت؛ «عـالم
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نیوتنی در رمان ر الیستی بازتاب مییافت و نویسندگان در پی اصول و کلیاتی در الیـههـای
زندگی اجتماعی بودند .راوی قابل اعتمـاد و عینـی بـر چشـمانـداز واحـد از دنیـایی احاطـه
داشت که از قوانین علمی سازگار و قابل اتکا تبعیت میکرد .زمان خطی بـود و روایـت در
مسیر تقویمی پیش می رفت .قواعد قابل مشـاهدۀ فیزیکـی بـر روابـم فضـایی حـاکم بـود و
مشاهده تجربی کلید رفتارهای پیشبینیپ یر انسانها به شمار مـیآمـد»( .همـان ،ص )79بـا
ورود نظریه نسبیت بر علم ،نویسندگان مـدرن از آن اسـتفاده کردنـد« ،در تقابـل ،مدرنیسـم
گونهای از زمان را نشان میداد که به صورت قوس ،عقبگرد ،جهش ،تکـرار و مهـمتـر از
همه ،پـر هـا و تغییـر جهـتهـای یهنـی ،حرکـت مـیکـرد .فضـا متـراکم ،خفقـانآور و
تهدیدکننده بود و به صورت یهنی ادراک مـیشـد»( .همـان) در داسـتانهـای نویسـندگان
مدرن راوی غیر قابل اعتماد و روانرنجور است که بر طبق اینکه هیچ قـانون فیزیکـی موثـق
نیست و جایگاه ناظر بر نتیجه تأثیر دارد و نتیجه را نسبی میسازد.
هر مکتب ادبی سعی میکند واقعیت را توضی ،بدهـد؛ ولـی هـر یکـی از آنهـا بـا شـیوۀ
مختلفی از یکدیگر واقعیت را بازنمـایی مـیکنـد .ر الیسـتهـا معتقدنـد کـه واقعیـت جنبـه
مشهود از جهان است ،اما مدرنیستها از جنبه بیرونی جهان به بـاطن آن حرکـت مـیکننـد.
نویسـندگان در داســتانهــای مــدرن بــر آگـاهی فــردی ،روانشناســی و دروننگــری تأکیــد
میکنند و یهن شخصیتها را میکاوند.
متن ر الیستی ،متن خوانندگی است ،نویسنده متن را مینویسد و خواننـده نقشـی نـدارد،
فقم منفعل است؛ اما در متن مدرنیستی با متن نوشتنی مواجه هستیم ،چون متن مـدرنی غالبـا
مبهم است و نقش خواننده را در تفسیر روایت فعال میکنـد کـه معنـای داسـتان بسـتگی بـه
تعامل خواننده با متن است« .نگار

مدرنیستی خواننده را در چشمانداز یهنی گیجکننـده و

دشواری« ،غرن میکند» که نمی تـوان آن را بـه سـرعت درک کـرد ،بلکـه خواننـده بـرای
دریــافتن مرزهــا و معناهــای آن بایــد خــود
(چایلدز ،5392 ،ص )86

راهــش را بگشــاید و عالمــتگـ اری کنــد».
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متنهای مدرن واکنشی است به جنگ ،جامعه شـهری ،تکنولـوژی و غیـره .نویسـندگان
مدرنیســت بــر جامعــه شــهری و فروپاشــی اجتمــاعی تأکیــد مــیکننــد ،در همــان وقــت از
تکنولوژی میترسند« .مدرنیسم نه بر جهان کالن ،بلکه بر جهان خرد تأکید میکند و به این
ترتیب ،برای جنبـه فـردی بـیش از جنبـه اجتمـاعی اهمیـت قایـل مـیشـود .مدرنیسـم جنبـۀ
خودارجاعی دارد و هنری پدید میآورد که به خـود

مـیپـردازد و مـتنهـایی بـه وجـود

مــیآورد کــه بیشــتر قــا م بــه یات هســتند تــا بازنمایانــه .مدرنیســم ،بــر خــالف هــارمونی
ویکتوریایی ،به انفصال و تجزیه و ناهمـاهنگی گـرایش دارد»( .همـان ،ص  )29پـس هسـته
اصلی مدرنیسم ،تصویر واقعیت نامشهود است.گوسـتاو فلـوبر ،فیـودور داستایفسـکی ،امیـل
زوال و هنری جیمز از مجموعه کسانیند که سبک داستان را از ر الیستی بـه مدرنیسـتی ارتقـا
دادند.
ویژگیهای مهم و شاخص داستان مدرن عبارتنـد از :شخصـیت منـزوی و ضـد قهرمـان
بودن ،راوی غیر قابل اعتماد ،عدم تـوالی خـم زمـانی ،روایـت کـردن رویـدادهای درونـی
یهن ،استفاده از تکنیک تکگویی درونی و سیالن یهن ،ابهام وضـعیت شخصـیت اصـلی،
فرجام باز و . ...
مدرنیسم در علم
تغییرات سیاسی و گستر

اقتصادی در سده نوزدهم نتوانسـت بـر تفکـر عمـومی تـأثیر

بگ ارد تا اینکه مجموعهای از اختراعات و کشـفیات ظهـور کـرد و اروپـا را تغییـر داد« .در
سدۀ نوزدهم ،نگر

علمی به جهان بر اساس کشفیات ،شناختها و محاسباتی که آیـزاک

نیوتن ،فیزیکدان انگلیسی ،در اثر راهگشای خود بـا عنـوان اصـول ریاضـی فلسـفه طبیعـی
(5687م) تشری ،کرده بود ،بنا شد»( .همان ،ص )34چارلز داروین با نظریههـای خـود تـأثیر
عظیمی بر جامعه گ اشت که «جرأت کرد به مسألۀ خاستگاههای بشـر از طریـق علـم ـ و نـه
دین ـ نزدیک شود»( .همان ،ص )34از میان اختراعات و اکتشافات سدۀ نوزدهم که مرحلـۀ
جدیدی در در تاریخ علم شروع شد :شبکه تلگراف ،تلفن ،تراموا ،دوربین کـوداک ،اشـعه
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اکس ،تبدیل انرژی ،پرواز هوایی ،سینما توگراف و  . ...با این ابداعات فناورانه ،رسانههـا بـا
پخش شدن خبرها در کل جهان تأثیری بزرگ بر افکار مردم نهاد.
با شروع قرن بیستم آلبرت اینشتین با نظریه نسبیت عام و خاص جهان نیوتنی را واژگـون
کرد که بر طبق نظریه او «هیچ قانون فیزیکی کامال موثق نیست؛ بلکه جایگـاه نـاظر همـواره
بر نتیجه تأثیر دارد و نتیجه را نسبی و احتمالی میسازد»( .چایلدز ،79 ،ص )5392تأثیر ایـده
اینشتاین بر هنر و فلسفه که بعدا بر ادب تأثیر گ اشت ،آشکار است.
مدرنیسم در هنر
بعــد از انقــالب فرانســه ،همــه هنرمنــدان امیــدوار توانســتند آثارشــان را در مــوزههــا و
گالریهای هنری به نمایش بگ ارند و همه مردم توانسـتند بـه آنهـا راه یابنـد کـه قـبال حـق
اغنیاء بود .این کارنماهای ساالنه تدریجا به رویدادهای اجتماعی تبدیل شد که هنرمنـدان را
برای خلق مضامین و رو های هنری تازهای بـا آرمـانهـای نـوین ،تشـویق کـرد و بـه ایـن
صورت« ،هنرمند نقش مفسر را بر عهده گرفت»( .بکوال ،5387 ،ص )14
تحوالت مهم سدۀ نوزدهم ،سبب شد که هنرمندان از امـور خـاص بـه امـور کلـی روی
بیاورنــد کــه درک واقعیــت مشــهود ،تصــویر خودســامان و نشــان دادن احــوال بــاطنی فــرد
مهم تـرین هـدف آنهـا بـود .سـاندرو بکـوال متـ کر مـیشـود کـه در مرحلـۀ اول مدرنیسـم
«هنرمندان برای تثبیت بازتاب تجربۀ شخصی خویش به جای نگریستن به واقعیـت خـارجی،
ضمیر خویش را میکاوند و به کاو

در احسـاسهـای تصـویری ،کشـشهـای غریـزی و

فــرآوردههــای خیــال خــود مــیپردازنــد» (همــان ،ص )511و ادامــه مــیدهــد« :مرحلــۀ دوم
مدرنیسم ،انقالب علمی عصر جدید را با وضوح و صراحتی بیشتر از مرحلۀ نخست بازتـاب
میدهد  ...هنرمندان مدرنیسم از ظواهر قابل رؤیت فاصله مـیگیرنـد و آهسـته و پیوسـته در
جهت اصول اساسی و عام گام بر میدارند . ...اکنون کار هنر ،تصـویر کـردن نیسـت ،بلکـه
ساختن است»( .همان ،ص )568
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هنر مدرنیسم شامل جنبشهای متعددی است :اکسپرسیونیسم ،ایماژیسـم ،سورر الیسـم،
فوتوریسم ،دادا یسم ،فرمالیسم ،امپرسیونیسم.
برای ورود به مبحث ادبیات مدرنیستی ،الزم است نگاه مختصری بر ایدهها و نظریههـای
مهمی بیندازیم که بر عصر مدرنیسم اثر گ اشت.
داستان کوتاه
اصطالح «داستان کوتاه  »Short Storyاولین بار در سال  5881م با پیشنهاد براند ماتیوز
منتقد آمریکایی مطرح شده است؛ اما ادگار آلنپو شاعر و داستاننویس آمریکایی اولین
نظریهپرداز داستان کوتاه است که در سال 5842م داستان کوتاه را به منزلۀ ژانری متمایز
تعریف کرده است .پو داستان کوتاه را چنین تعریف کرد« :نویسنده باید بکوشد تا خواننده
را تحت اثر واحدی که اثرات دیگر مادون آن باشد ،قرار دهد و چنین اثری را تنها داستانی
می تواند داشته باشد که خواننده در یک نشست که از دو ساعت تجاوز نکند ،تمام آن را
بخواند»( .میرصادقی ،5391ص )21
بعد از پو ،منتقدان و نویسندگانی برای داستان کوتاه تعریفها و نظراتی ارا ه دادهاند و
برای ایجاد تعریف کامل ،رمان را با داستان کوتاه مقایسه کردهاند که میتوان در این
تعریف خالصه کرد« :داستان کوتاه داستانی است که در حدود دو ساعت خوانده میشود
و برههای از زندگی یک شخصیت را نشان میدهد و تأثیر واحدی در خواننده میگ ارد».
داستان کوتاه و رمان
گستر

حجم رمان به نویسنده مجال میدهد شخصیتها و عناصر ساختاری رمان را

کمکم تکوین کند ،حال آنکه حجم داستان کوتاه مانع این موضوع است؛ «خصلت داستان
کوتاه در فشردگی و ایجاز معنایی و ساختاری آن است ،در داستان کوتاه اغلب فرصتی
برای پرداخت و تکوین شخصیتها و گستر
تحول و تکوین شخصیتها و پرور

درونمایه و موضوع وجود ندارد  ...در رمان

درونمایه و موضوع محدودیتی نمیشناسد و بعد
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زمانی آن نیز حدی ندارد»( .همان ،ص  )271-275گستر

رمان مانع ایجاد تأثیر واحدی

است که خصیصۀ اصلی داستان کوتاه ـ تأثیر واحدی بر خواننده ـ است.
«داستان کوتاه به گفته ادگار الن پو با این ویژگی اساسی از دیگر گونههای ادبیات
داستانی متمایز میشود که موجز است و در پی ایجاد تأثیری واحد در خواننده است».
(پاینده ،5391،ص  ) 63یعنی موضوع داستان و تأثیر آن از قبل مشخص شده است و
نویسنده بر اساس آن تاثیری که میخواهد القا کند ،داستان را مینویسد .به این معنی که
نویسنده با رو

هنری خود ،عناصری از داستان را تلفیق میکند که در راستای ایجاد تأثیر

مورد نظر اوست .در حالی که در رمان این طور نیست؛ زیرا برای رسیدن به هدف مشخص
به کار گرفته نمیشود ،اما نویسنده داستان کوتاه برای وصول به هدف خود با
محدودیتهایی مواجه است و برای القای تأثیر واحدی از عناصر موجود استفاده میکند.
مثال« :رماننویس میتواند شخصیتهای رمان خود را همزمان در چندین کشمکش فرعی
درگیر کند ،در عین حال وقایع داستان را بر مبنای یک کشمکش اصلی که حداقل یک
رکن آن شخصیت اصلی رمان است ،به پیش برد...؛ اما نویسنده داستان کوتاه دست خود را
تا این حد باز نمیداند .او مجبور است پیرنگ داستان را حول یک واقعه اصلی سازمان
دهد ،به نحوی که بتواند آن را به اوج و گرهگشایی باورکردنی و موجه برساند .برای این
کار الزم است هر یک از دیگر عناصر داستان به گونهای به کار گرفته شود که بیشترین
کارآیی را برای نیل به این منظور داشته باشد»( .همان ،ص )64
ایجاز و تأثیر واحد در داستان میتواند به طور غیرمستقیم نصیحتهای اخالقی را به
خواننده برساند؛ «بی جهت نیست که میگویند ادبیات به طور عام و داستان به طور خاص
نوعی تبلیغ است ،چون تأثیری که داستانی خوب بر ایهان میگ ارد ،هیچ وع ،و خطابه یا
مقاله استادانهای نمیگ ارد»( .میرصادقی ،5391 ،ص )44

10

ویژگیهای مدرن در داستان کوتاه (شگردهای مدرنیستی)

داستان کوتاه در ایران
داستان کوتاه در ایران به پیشگامی محمدعلی جمالزاده در سال 5311ه5922 / .م
ظهور کرد و با صادن هدایت ،جالل آل احمد ،صادن چوبک ،بزرگ علوی ،هوشنگ
گلشیری ،سیمین دانشور ،گلی ترقی و  ....تکامل یافت.
داستاننویسی در ایران با شیوۀ ر الیستی شروع شد و با آشنایی نویسندگان با جنبشهای
ناتورالیسم و سورر الیسم ادامه یافت و آرام آرام جنبش مدرنیسم ظهور کرد «مدرنیسم در
داستان کوتاه ایران دهه.5361

[5985م] به وجه غالب داستاننویسی تبدیل شد»( .پاینده،

 ،5389ص)56
تکنیک و شیوۀ داستان کوتاه مدرن به نویسندگان مجال میدهد از محدودیت
جنبشهای قبلی (از قبیل ساختار و موضوع) رها بشوند تا مشکالت عصر جدید خود را با
شیوۀ مدرن به نمایش بگ ارند« .نویسندگان [ایرانی] با تال

برای رسیدن به ساختمان و

سبک نوشتاری تازهای در داستان ،میکوشند به دورۀ خود پاسخی در خور دهند و نگاه
تازهای به زندگی بیندازند .آثار آنان نشانه نوعی تحرک درونی در داستاننویسی ایران
برای گریز از شیوههای سنتی نگار

است»( .میرعابدینی ،5386 ،ج  ،2ص  )663از

تکنیکها و شیوههای داستان کوتاه مدرن ،روایت کردن تحوالت روحی شخصیت اصلی
به جای رویدادهای بیرونی ،نقض ساختار خطی زمان با استفاده از تکنیک تکگویی و
سیالن یهن ،مشارکت خواننده در روایت داستان ،تغییر زاویه دید تا خواننده جهان را با
چشمان شخصیتهای مختلف ببیند و عطف توجه به زندگی شهر؛ «نویسنده در تال

برای

مدرن بودن ،تجربه و بدعتی در سبک دارد و آشوب زندگی در شهر بزرگ را به شکل
خاص خود در ساخت و زبانی بحرانزاده بازتاب میدهد»( .همان ،ص )661
ویژگیهای مدرن در داستان کوتاه (شگردهای مدرنیستی)
هر جنبش ادبی با اختالف زمان و نام آنها به واقعیت میپردازد؛ لیکن هر یکی از آنها
ماهیت واقعیت را به شیوهای مختلف از یکدیگر به نمایش میگ ارد.
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تغییر زاویۀ دید:

مراد مدرنیستها از واقعیت ،جنبۀ بیرونی جهان پیرامون نیست ،بلکه واقعیت ،آن چیزی
است که در یهن مدرِک منعکس میشود .برای مثال ،آنچه عکس را نشان میدهد ،خود
واقعیت نیست ،بلکه استنباط عکاس از واقعیت است و هر عکاسی که از چیزی عکس
میگیرد ،چیزی یا چیزهای دیگری را ح ف میکند« .به این مفهوم ،مدرنیسم حرکتی
است از ظاهر یکپارچۀ واقعیت به باطن چندپارۀ آن»( .پاینده ،5389 ،ص  )58بنابراین،
مدرنیستها اعتقاد دارند که راوی داستان کوتاه وقتی میخواهد چیزی را روایت کند،
چیزی دیگر هست که نشان نمیدهد.
به همین دلیل ،تغییر زاویه دید در داستان کوتاه که یکی از ویژگیهای داستان مدرن
است ،به خواننده فرصت میدهد تا جهان را از چشمان شخصیتهای مختلف ببیند.
« مدرنیسم در داستان کوتاه مروج گرایش به دموکراسی و صداهای متکثر است»( .همان)
با تغییر زاویه دید در داستان کوتاه ،خواننده در ترتیب روایت داستان مشارکت میکند و با
این کار ،روایت از خواندنی به فهمیدنی تبدیل میشود.
پلیفونیک (چندصدایی)
داستان مدرن بر خالف داستان سنتی که تک صدایی است و از ابتدا تا انتهای داستان،
تنها صدای نویسنده اصلی است که به گو

میرسد ،چند صدایی (پلیفونیک) است و

عالوه بر صدای نویسنده ،صدای اشخاص دیگری هم ،چه بسا مخالفبا صدای نویسنده،
در آن شنیده میشود.
راوی در داستان کوتاه معموال اول شخص یا سوم شخص است .راوی ممکن است
دانای کل ،دانای محدود یا نادان باشد .به دلیل اینکه دورۀ مدرن ،دورۀ عدم قطعیت است.
نویسندگان داستان کوتاه مدرن ترجی ،میدهند از راوی سوم شخص دانای کل یا دانای
محدود استفاده نکنند؛ زیرا راوی دانای کل رفتار شخصیتها را داوری میکند و ل ت
تفکر و کشف را از خواننده سلب میکند« .از این رو ،در بسیاری از داستانهای مدرن
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خواننده مستقیما شنوندۀ تکگوییهای درونی شخصیت اصلی میشود و هیچ راویای در
کار نیست که این تکگوییها را مورد قضاوت قرار دهد»( .همان ،ص ) 26
برای توضی ،بیشتر ،تکگویی درونی ( :)Interior Monologueحرف زدن شخصیتی
با خود

است که صحبت این شخصیت بر زبان نمیآید؛ بلکه در یهن او میگ رد و این

شیوۀ صحبت ،خواننده را به یهن شخصیت میبرد .در تکگویی درونی این شخصیت،
رویدادهای گ شته با زمان حال تداعی میشود.
تفاوت زبان هر شخصیت با شخصیتهای دیگر
اشخاص در داستانهای سنتی شبیه یکدیگر حرف میزنند و از زبانی یکسان
برخوردارند که در واقع زبان نویسندۀ اصلی است؛ لیکن در داستان مدرن هر
شخصیتداستانی زبان ویژهای دارد که این زبان ویژه در هماهنگی با حاالت روانی ـ
طبقهاجتمـاعی ـ میزان تحصیالت ـ شغـل و دیگر مسایل شخصی و روانی فرد میباشد و با
زبان اشخاص دیگر در همان داستان به شدت متفاوت است.
بیطرفی و خونسردی راوی
راوی داستانهای سنتی معموال طرفدار یکی از شخصیتها بوده و یا به شدت از عقیده
و مرامی در داستان دفاع میکند و نمیتواند خونسرد باشد؛ لیکن راوی داستان مدرن نسبت
به همه شخصیتها بیطرف بوده و از هیچ عقیده و مرامی در داستان دفاع نمیکند .این
راوی کامال خونسرد است و در عین بیطرفی و خونسردی ،حواد داستان را روایت
میکند.
تباین روانشناختی شخصیتها
اشخاص در داستانهای سنتی به لحاظ رفتار و کردار و حتی گفتار ،کامال شبیه یکدیگر
بوده و در واقع رونوشتی از شخص نویسنده اصلی داستان میباشند و در مقابل پدیدهای
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واحد در داستان ،واکنش یکسانی از خود نشان میدهند .در حالیکه در داستان مدرن هر
شخصیت به لحاظ روان شناختی با اشخاص دیگر در همان داستان،کامال متفاوت بوده و در
واقع فردیت ویژه خود را داراست.
نظریۀ روانکاوی فروید بر تلقی مدرنیستها از یهن تأثیر گ اشت .یهن بر طبق این
نظریه شامل دو بخش است :خودآگاه و ناخودآگاه .رفتار فرد ممکن است ناخودآگاه
باشد .در این نظریه ،کشمکش درونی فرد را به سه کنشگر روان (نهاد  ،Idخود ،Ego
فراخود  )Superegoتقسیم میکند .داستان مدرن ،تعارض بین «نهاد» (که ل ت میطلبد و
بخش اهریمنی روان در ضمیر ناخودآگاه است) و «فراخود» (که بخش فرشتهگون روان و
سازگار با اخالن است) را به صورت تناقض در شخصیت داستان به نمایش میگ ارد.
«خود» (که بین «نهاد» و «فراخود» ایجاد تعادل میکند) در داستان مدرن ناتوان است .به
همین دلیل ،شخصیت اصلی داستانهای مدرن ،فردی منزوی ،تنها و افسرده است که
نمیتواند از تناقض درونی خود

فرار کند .از این نظر ادبیات مدرن را( ،ادبیات تنهایی)

مینامند.
در داستان کوتاه مدرن ،بیگانگی و غریبگی شخصیت اصلی نه فقم با محیم خود ،بلکه
با خویشتن است .تنهایی شخصیت اصلی ،باعث میشود او به وضعیت خود فکر کند و
خاطراتی به یاد او میآید که ع ابش میدهد .غالبا این شخصیت روانپریش است؛ ممکن
است دروغ بگوید و خود

متوجه نباشد که آنچه گفته است ،دروغ بوده؛ در این حال

راوی غیر قابل اعتماد است« .شخصیتپردازی چنین شخصیتی معموال از طریق تصویر
کردن دنیای رؤیاها و کابوسها و تداعیهای او صورت میگیرد .بسیاری از داستانهای
مدرن با رؤیایی که شخصیت اصلی میبیند ،آغاز میشوند؛ اما از آنجا که در این داستانها
راوی از نوع دانای کل نیست و توضیحات تمام و کمال و روشنگری به خواننده نمیدهد،
خواننده پس از خواندن یک یا دو صفحه تازه متوجه میشود که آنچه میخوانده نه
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واقعیت ،بلکه انعکاس هراسها و آرزوهای کامنیافته شخصیت اصلی در رؤیاهایش بوده
است .در این حالت ،رؤیا امتداد بیداری است»( .همان ،ص )32
روایت رویدادهای درونی ذهن
نویسند گان مدرن روایت کردن رویدادهای درونی یهن را بر رویدادهای بیرونی
ترجی ،میدهند .مدرنیستها خم زمانی را رعایت نمیکنند ،چون هجوم خاطرات به راوی
داستان مجال نمی دهد روایت را با رعایت کردن خم زمانی بیان کند .در داستان مدرن در
برابر واقعیت احساس عجز میکنیم .پس «شکل روایت در داستان مدرن ،تبلوری از
محتوای آن است»( .همان ،ص  )24علیرغم این که وسایل ارتباط جمعی در عصر مدرنیته
زیاده شده ،ارتباط ما با همدیگر کم شده است .انسان مدرن بیشتر با خود

صحبت و به

وضعیت خویشتن فکر میکند .تکنیک تکگویی درونی و سیالن یهن (که تالطم عاطفی
شخصیت را با شیوه نشان دادن تصاویر یهنی ،به نمایش میگ ارد) ،نقش مهمی در داستان
کوتاه مدرن دارد.
سیالن یهن یا ( )Stream of consciousnessنوعی از روایتگری است که طی آن،
فرایندهای فکری یک شخصیت را (از قبیل خاطرات ،افکار ،برداشتها) از طریق نمایش
تصاویر یهنی ارا ه میدهد که پر های زمانی ،درهم ریختگی دستوری و نشانهگ اری از
ویژگیهای این تکنیک هستند.
آشناییزدایی
ویکتور شکلوفسکی منتقد و تئوریسین مشهور ادبیات روسیه در آغاز قرن بیستم،
نخستین کسی است که به عنصر آشناییزدایی در ادبیات و هنر توجه ویژهای کرده و اساس

هنر و ادبیات را بر آشناییزدایی از اشیاء و عناصر قرار داده است .در آغاز رمان صد سال
تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز ،راوی با پدیدۀ یخ چنان برخوردی میکند که گویی
در آغاز خلقت است و بشر هیچ شناختی از این پدیده (یخ) ندارد.
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شکل گرایی
داستان سنتی موضوعمحور است ،یعنی موضوع داستان اهمیت فونالعادهای داشته و
داستاننویس سنتی به داستانش ،چون یک رسانه مینگرد که هدف آن به اطالع رسانیدن
حواد

داستانی است ،حال آنکه در داستان مدرن ،چه گفتن مهم نیست ،بلکه چگونه

گفتن مهم است و اینکه نویسنده از فرم و شگرد و تکنیک و صناعات داستانی بیشترین بهره
الزم را برده باشد.
ارائه آکسیون (حوادث) داستان به شکل دراماتیک و نمایشی
اصل اول داستاننویسی این است ،نگو ،بلکه نشان بده .همین اصل اولیه در
داستاننویسی مدرن به شکل ارا ه حواد یا آکسیون داستان به شکل نمایشی و دراماتیک
منجر شده ،حتی به نزدیکی نمایشنامه و داستان منتهی میگردد .بعضی از داستانهایکوتاه
«ارنست همینگوی» نویسندۀ مشهور آمریکایی ،نمونه چنین رویکردی به داستان میباشد.
ایجاز و فشردگی:

نویسندهای چون «سامرست موآم» آمریکایی ترجی ،میداد ،تا جایی که ممکناست
داستانها و رمانهایش را کش داده و مطّول سازد .در داستان سنتی حجمِ کم یا زیادش
داستان فاقد اهمیت الزم است؛ اما داستاننویس مدرن میکوشد در همه زمینههای داستان
کوتاه ،داستان بلند و رمان ،ایجاز و فشردگی را راهنمای عمل خود ،در نوشتن داستان
قرار دهد.
توجه ویژه به ادبیات داستان
در داستانهای سنتی آنچه مهم است ،همانا موضوعیت داستان و نقل حواد

و

رساندن پیام یا مطلب مهمی به مخاطب است و معموال در این میان ،به ادبیت داستان چندان
توجهی نمیشود؛ در حالیکه در داستان مدرن ،ادبیت داستان از اهمیت فونالعادهای
برخوردار بوده و نویسنده به زبان ،نثر ،تکنیک ،شگرد و صناعاتداستانی توجه ویژهای دارد.
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تعلیق نیرومند
عنصر تعلیق موجب کشش و ج ب مخاطب شده و مانع از لو رفتـن موضـوع و رمز و
راز داستان گردیده و باعث اشتیان مخاطب به دنبال کردن داستـان میشود .البته در
داستان سنتی نیز تعلیق وجـود دارد؛ لیکن در داستـان مدرن این تعلیـق به شکل نیرومندی
وجود دارد .
پایان تکاندهنده
در داستانهای سنتی خصوصا داستانهای عامیانه و داستانهایی که به شکل پاورقی در
نشریات زرد منتشر میشوند ،با پایان غیرقابل باور و بهشدت تصنّعی روبهرو میشویمکه این
البته از ارز

داستان به شدت کاسته و به عنصر باورپ یری مخاطب لطمه وارد میکند .در

حالی که در داستانهای مدرن با پایانی تکان دهنده روبهرو هستیم که در عین حال
باورناپ یر و طبیعی است و نویسنده از آغاز داستان مقدمات الزم برای پایانی این چنین را
فراهم آورده است.
عدم قطعیت
در جهان مدرن معاصر که قطعیت به مفهوم کهن دیگر وجود ندارد ،یا الاقل در بسیاری
از مفاهیم فلسفی و علمی با مقولۀ عدم قطعیت روبهرو هستیم ،در داستان مدرن عدم قطعیت
از اصول اساسی بوده و شک و تردید عنصر غالب بر حواد این نوع داستان میباشد.
پایان باز
معموال داستانهای سنتی پایانی بسته دارند و در نقطه پایان ،داستان واقعا تمام شده
است .حال آنکه در داستانهای مدرن ،پایان داستان معموال باز است و با وجود نقطۀ پایانی
که نویسنده بر آن نهاده ،مخاطب میتواند همچنان داستان را در یهن ادامه دهد و آن را به
شکل دلخواه خویش به پایان رساند.
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به علت اینکه دورۀ مدرن ،دورۀ عدم قطعیت است؛ وضعیت شخصیت اصلی با ابهام
همراه است و معموال فرجام داستان مدرن باز است و در انتهای داستان نمیدانیم سرنوشت
شخصیت اصلی چه میشود.
فعال بودن خواننده
خواننده داستان کوتاه مدرن فعال است به جای خواننده منفعل دورۀ پیشامدرن .متن
مدرن که دارای تکگویی درونی ،سیالن خاطرات شخصیت اصلی و گاهی ح ف شدن
بخشی از متن است ،آسان نیست و نیاز دارد به این که خواننده کاشف باشد و با متن تعامل
کند .از این رو ،نقش خواننده داستانهای مدرن ،نقش بسیار مهمی است.
توجه به زندگی شهری (ادبیات آپارتمانی):

مدرنیستها به مقتضای حال ،عطف توجه به زندگی شهر و روابم افراد میکنند .به
همین دلیل داستان کوتاه به (ادبیات آپارتمانی) شناخته میشود.
خلق ضد قهرمان
«دورۀ مدرن ،دورۀ زوال حماسه و قهرمانگرایی حماسی است»( .همان ،ص  )32ضد
قهرمان بودن ،از مهمترین ویژگیهای شخصیت اصلی داستان مدرن است .اغلب
شخصیتهای داستان مدرن منفعلند ،برای نجات خودشان فکر نمیکنند .شخصیت مدرن
تال

نمیکند و به فکر عصیان نیست.

شروع داستان با روایت نقطۀ پایان آن
مدرنیته دورۀ فروپاشی رابطههای انسانی است .قبال گفتیم که شکل داستان مدرن،
مضمون آن را نمایان میکند ،از این رو« ،بسیاری از داستاننویسان مدرن با اختیار کردن
روندی معکوس ،داستانهایشان را از فرجام رویدادها آغاز میکنند»( .همان ،ص )28زیرا
آن چه در داستان مدرن مهم است ،تأثیر واقعه بر شخصیت است با عطف توجه خواننده از
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جهان بیرونی به یهن شخصیت« .بنابراین کنش و پیرنگ نباید مهمترین عنصر داستان
باشد»( .همان)
نظریههای داستان کوتاه مدرن
داستان کوتاه مدرن غنایی ( نظریۀ آیلین بالدشویلر):

داستان کوتاه بنا بر تعریف ادگار الن پو (نخستین نظریهپرداز داستان کوتاه) ،روایتی
است که خواندنش بیشتر از دو ساعت وقت نمیگیرد و تأثیر واحدی در خواننده باقی
میگ ارد .ایجاد تأثیر واحد ،مرتبم به ایجاز مهمترین ویژگی شعر غنایی است .از این رو،
داستان کوتاه به شعر نزدیک تر است از رمان که مانع ایجاد تأثیر واحد است.
در شعر غنایی که موضوعهای متعدد دارد ،احساس عزلتگزینی شاعر منعکس میشود
و متقابال در داستان کوتاه غنایی ،که موضوع داستان میتواند هر چیزی باشد ،هدف
نویسنده نشان دادن احساسات و افکار شخصیت اصلی است؛ یعنی پیرنگ کمترین اهمیت
را دارد ،چون آن چه مهم است تأثیر واقعه بر شخصیت است .خواننده بعد از اتمام خواندن
این داستانها که فرجام باز دارند ،نمیتواند مطمئن باشد که سرنوشت شخصیت چه
میشود .آیلین بالدشویلر نظریه غنایی بودن داستان را شرح و بسم داد و به نظر او اصطالح
(غنایی) برای عطف توجه به موضوع و لحن داستان به کار میرود.
نویسنده داستان کوتاه غنایی از نماد استفاده میکند تا به خواننده جهان پیرامون
شخصیت اصلی را بر حسب نگر

شخصیت نشان بدهد.

لحن در داستان غنایی کارکرد مهمی دارد که مبین حالت درونی شخصیت است و توجۀ
خواننده را جلب میکند « .اگر به کار بردن آن لحن با صناعاتی همراه شود که صبغهای
شعری دارند ،داستان مورد نظر در زمره داستانهای غنایی میگنجد»( .همان ،ص )68
داستان کوتاه مدرن شاعرانه (نظریۀ چارلز می):

چارلز می در طی مقالهای به عنوان «چخوف و داستان کوتاه مدرن» داستانهای
چخوف را که در دورۀ ر الیسم بود ،بررسی کرد و از آن بحث به ویژگیهای مدرنیستی
داستان کوتاه چخوف که صبغه غنایی و شاعری دارد ،رسید.
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ویژگیهای داستان کوتاه شاعرانه که چارلز می آنها را یکر کرده است ،در کتاب
داستان کوتاه در ایران ،جلد دوم ویژگیها به طور مفصل شرح شده و اینجا خالصه این
ویژگیها را خواهیم گفت:
الف .شخصیت به منزله حالتی یهنی :شخصیت داستان بازنمایی حالت یهنی است که این
بازنمایی ممکن است ،بیرویداد باشد و در عوض مبین نوعی حال و هوای فکری است.
بدین ترتیب ،لحن در داستان کوتاه مهمتر از پیرنگ است؛ زیرا عنصر لحن در داستان
کوتاه وحدت بخش است؛
ب .داستان کوتاه به منزله طرحوارهای کمینه :نویسنده برخی جنبههای واقعیت مشهود را
یکر میکند؛ اما آن جنبهها بار عاطفی خاصی دارند و ل ا امر ناگفتهای را به طور
غیرمستقیم نشان میدهد؛ یعنی نویسنده احساسات را منتقل میکند ،بیآنکه این احساسات
را یکر کند و خواننده را تحت تأثیر قرار میدهد .این همان اصلی است که ت.س.الیوت
آن را «همپیوندی عینی» مینامد؛
پ .داستان کوتاه به منزلۀ توصیفی از ساحتی خوابگونه :داستان با این خصیصه ،آمیزهای
از رؤیا و واقعیت است؛ در نتیجه ،خواننده احساس میکند که بخشی از داستان در فضایی
ر الیستی شکل میگیرد و بخشی دیگر در فضایی سورر الیستی( .همان ،ص)574-592
داستان کوتاه مدرن امپرسیونیستی(نظریۀ سوزان فرگسن):

امپرسیونیسم اولین بار در اواخر قرن نوزدهم ،به جنبش هنری اطالن شد« .امپرسیون» یعنی
برداشت آنی .نقا

امپرسیونیستی هدفش این است که «شیئ مشخص را در لحظۀ مشخص

نقاشی کند ،وجلوه نور و رنگ را در یک لحظه از زمان به چنگ آورد»( .چایلدز،
 ،5392ص)524
در اوایل قرن بیستم ،امپرسیونیسم در ادبیات ظهور کرد .نقاشان و نویسندگان
امپرسیونیست «واقعیت را آمیزهای از تجربههای آنی حسی میدانند»( .پاینده ،5389 ،ص
 )273نویسنـده مدرن مانند نقـا  ،احساسات و ادراکات شخصیتهای داستـان را
نمـایش میدهد.
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بنابراین به شرح نظریه فرگسن برمیگردیم .به نظر فرگسن داستان کوتاه مدرن هفت
ویژگی دارد .5« :محدود وبرجسته شدن زاویه دید؛  .2نشان دادن شور و هیجان و تجربه
درونی؛  .3ح ف یا تغییر عناصر متعددی از پیرنگهای سنتی؛  .4تکیه بیشتر بر استعاره و
مجاز در بیان وقایع و توصیف شخصیتها؛  .1نامتوالی روایت کردن رویدادها؛  .6ایجاز در
شکل داستان و سبک روایت آن؛  .7برجسته ساختن سبک»( .همان  ،ص)268
نویسندۀ داستان کوتاه امپرسیونیستی برای روایت کردن داستانش ،شیوۀ «یهنیتگرا» یا
«یهنیت مرکزی» را انتخاب میکند .داستانی که صبغۀ یهنیتگرا دارد؛ نویسنده داستان را
از منظر یکی از شخصیتهای داستان که جهان پیرامون خود را توصیف میکند با نشان
دادن احساسات خود روایت میکند ،اما در روایت کردن داستان با شیوۀ یهنیت مرکزی،
راوی نه فقم جهان را توصیف میکند ،بلکه در روایت هم دخالت میکند .نویسنده
داستان امپرسیونیستی از پیرنگ ح فی یا استعاری استفاده میکند .داستانی که پیرنگ
ح فی دارد ،نویسنده برخی رویدادهای داستان را ح ف میکند؛ یعنی داستان به طور
کامل گفته نمیشود و از راه خاطرات رویدادها بر خواننده معلوم میشوند .در رو
پیرنگ استعاری ،وقایعی که به نظر میرسد نامرتبم است ،رخ میدهد .این رو

در

روایت داستان ،نابسامانی جهان شخصیت را نشان میدهد.
«مکان در داستان امپرسیونیستی کارکرد استعاری دارد»( .همان  ،ص )292مکان در داستان
ممکن است ما را به حالت یهنی شخصیتها برساند و با توجه به آن ،رویدادهای داستان
روشن میشود.
نویسندۀ داستان امپرسیونیستی میکوشد احساسات درونی شخصیتها را به خواننده منتقل
کند .تکگویی درونی این شخصیتها جایگزین گفتوگو با دیگران است .گاهی این
تکگویی ساختار منسجمی ندارد ،چون یهن شخصیت نامنسجم است پس نامتوالی روایت
کردن رویدادها از ویژگیهای داستان کوتاه امپرسیونیستی است.
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و خصیصه اخیر داستان امپرسیونیستی این است :ایجاز در سبک و برجسته شدن سبک.
نویسنده با زبان موجز مینویسد و با ایجاز داستانش به شعر نزدیک میشود .سبک نویسنده
امپرسیونیستی ،رنگ عاطفی به داستان میبخشد.
نتیجه
مهمترین ویژگی داستان مدرن« ،جریان سیّال یهن» است .جریان سیال یهن را برخی
معادل گفتوگوی درونی و تکگویی درونی انگاشتهاند .در این گونه داستانها ،جمالت
مغشو

است و مرجع ضمیر به راحتی فهمیده نمیشود و حتی ممکن است نویسنده به

عمد از نشانهگ اری و نقطه گ اری و یا هرگونه جلب توجه به شناختن مناسبات رایج در
داستان خودداری کند .این شیوۀ روایت بر اساس مفاهیمی استوار است که ایجاد تداعی
معانی میکند.
یکی از ویژگیهای داستانهای مبتنی بر جریان سیّال یهن ،تکگویی درونی است.
تک گویی ،شیوهای از روایت است که نویسنده از طریق آن ،مافی الضمیر شخصیّتها را
رو میکند .در تک گویی درونی ،کسی مخاطب گوینده نیست .اینگونه روایت مانند
حرف زدن بچههای کوچک و یا اشخاص پیر میباشد ،وقتی با خودشان حرف میزنند.
اساس این شیوه بر بازگویی یهنیّات راوی قرار دارد.
تکگویی به دو نوعِ تکگویی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود .مبنای این
تقسیمبندی نیز حضور یا عدم حضور نویسنده در داستان است .تکگویی مستقیم،
تکگوییای است که شخصیّت اصلی ،با خود

و در یهنش راجع به موضوعی در محیم

یا رویدادهای خارجی ،واگویه میکند .بهترین نمونههای تکگویی درونی را میتوان در
فرازهایی مالحظه کرد که شخصیت اصلی با خود

حرف میزند و نویسنده ،اجازه

میدهد که یهنیّاتش را به راحتی بیان کند.
مسألۀ زمان در داستان مدرن از مسایل بسیار مهم و قابل تأمل است ،به طوریکه
میتوان داستانهای مدرن را قصۀ زمان نامید .به طوری که میتوان گفت زمان ،هدف
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اصلی این داستانهاست .در معروفترین داستانهای مدرن دنیا ،توجه به زمان و بازتاب
زمان خاص مدرنیستی ،دغدغۀ اصلی نویسنده است .در داستانهای مدرن ،زمان ،دیگر
روزی از روزگاران گ شته که اغلب داستانسرایان کهن بر میگزیدند ،نیست .زمان در
داستان مدرن همیشه اینجا و این دم است .خواننده اندیشهها یا ادراک را در همان لحظهای
که به یهن راه مییابند ،یا احساس میشوند ،میخواند .زمان در این داستانها ،زمان روح و
روان است ،در داستانهای مدرن ،گ شته و آینده از زمان ح ف میشود تا کشف و
شهودی محض از لحظۀ حال به دست آید.
از سوی دیگر ،زمان در داستان مدرن ،زمان عینی و ساعتی یا کمی نیست .زمان در
داستان مدرن ،گویی ،ساکن است و در الیهای دیگر در جریان است .به عبارت دیگر،
وقتی زمان عینی توقف میکند ،زمان یهنی شروع میشود .شخصیّت است که مالک گ ر
زمان میشود .زمان و گ ر آن از طریق یهن راوی ،فهمیده میشود .به عالوه ،زمان داستان
مدرن ،زمانی کیفی است نه کمی .راوی در داستان مدرن ،در برهههای مختلف زمان عقب
و جلو میرود ،زیرا هجوم خاطرات به او مجال نمیدهد .زمان در اینگونه داستان کوتاه،
گاهی به پیش میرود و گاهی به پس و مقولهای کامال یهنی و سیال است.

م نابع
 بکوال ،ساندرو ،)5387( .هنر مدرنیسم ،ترجمۀ رویین پاکباز ،هلیا دارابی و ،...تهران:فرهنگ معاصر.
 پاینده ،حسین ،)5389( .داستان کوتاه در ایران (داستانهای مدرن) ،جلد دوم ،تهران:انتشارات نیلوفر.
 چایلدز ،پیتر ،)5392( .مدرنیسم (چاپ چهارم) ،ترجمۀ رضا رضایی ،تهران :نشرماهی.
 کادن ،جی ای ،)5386( .فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد (چاپ دوم) ،ترجمۀ کاظمفیروزمند ،تهران :انتشارات شادگان.
 میرصادقی ،جمال ،)5391( .ادبیات داستانی (چاپ ششم) ،تهران :انتشارات سخن. ـــــــــــــــــــــ 5391( .ب) ،عناصر داستان (چاپ هفتم) ،تهران :انتشارات سخن. میرعابدینی ،حسن ،)5386( .صد سال داستاننویسی ایران ،جلد اول و دوم ،تهران:انتشارات چشمه.

بازتاب ذهن و زبان زنانه در اشعار زنان معاصر
(مطالعۀ موردی :سارا محمدی ،لیال کردبچه و شیوا ارسطویی)


دکتر سپیده سپهری

چکیده
ادبیات و هنر ،تجلیگاه آمال ،آرزوها و خواستگاههای انسانها بـوده و هسـت .زنـان بـه عنـوان
نیمی از جامعۀ بشری پس از کشمکشهای تاریخی توانستند از زبان ،احساس و بیان خود در جهت
مقاصد شخصی و اجتماعی بهره گرفته و تا حد امکان شعر را از سیطرۀ نظام مردساالر زبان رهـایی
دهند.
لحن ،عاطفه ،زبان ،سبک و گویش زنان در اشعار ،جنسیتی است خودآگاهانه که زنان را برای
رسیدن به استقالل وجودی و آزادی فکر و زبان ترغیب کرده ،آنان را وامیدارد از امیال ،آرزوهـا
و نیازهای خود بنویسند و بسرایند .این پژوهش کوشیده است تا در این مجال اندک دلسرودههای
زنان شاعر این مرز و بوم را بررسی کرده و به رو

توصیفی ـ تحلیلی با اشارۀ مـوردی آثـار سـارا

محمدی ،لیال کردبچه و شیوا ارسـطویی ،معیارهـایی بـرای شناسـایی هویـت شـاعر مؤنـث از روی
خوانش آثارشان به دست دهد.
کلیدواژه :یهن و زبان ،شعر ،زنان ،معاصر.

* .عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه زبان و ادبیات فارسی واحد رودهن.

))Sepideh.sepehri2363@yahoo.com

تاریخ وصول99/19/11 :

تاریخ پ یر 99/55/16 :

مقدمه
ادبیات زنان از جمله مقولههای جدید در عرصۀ ادبیات بوده کـه هنـوز تعریـف جـامع و
کاملی از آن ارا ه نشده است؛ اما داشتن زبان ،یهن و اندیشۀ زنانه از مهمتـرین خصوصـیات
آن بهشمار میرود ،به گونهای که اثر خلق شده به نوعی بیانگر جنسیت خالق آن میباشد.
در ایران همراه با جهانی شدن فمینیسم و همزمان با انقالب مشروطه ،مسـایل مربـوط بـه
زنان در مرکز توجه قرار گرفت و جنبش زنان ایرانی با هدف دگرگونی موقعیت زنان آغاز
شد و موجب ظهور شاعران و نویسندگانی گردیـد کـه در پـی شـناخت هویـت زنانـۀ خـود
برآمدند .این روند پس از پیروزی انقالب  5317ادامه یافت و در سالهای اخیر به اوج خود
رسید .شاعرانی به عرصـۀ شـعر و ادب وارد شـدند کـه عمـدۀ هَـمّ و غَـمّ آنـان بیـان نیازهـا،
سرخوردگیها ،محرومیتها ،عواطف و احساسات قشر زنان بوده است؛ زنانی چـون شـیده
تامی ،خاطره حجازی ،فرشته ساری ،نازنین نظام شـهیدی ،ناهیـد کبیـری ،شـیوا ارسـطویی،
پگاه احمدی و دیگران.
بنابراین زنان شاعر معاصر ،عالوه بر ورود در فضای جدید سیاسی و اجتماعی ،متوجـه
هویت زنانۀ خود نیز گردیدند که همین امر در شکلگیری زبان زنانه در شعر مؤثر بوده است.
این شـاعران اغلـب بیـانگر خواسـتههـا ،نارسـاییهـا ،کمبودهـا ،محرومیـتهـا و نادیـده
انگاریهای مردمان عصر خویش دربارۀ زنان هستند .آنان کوشیدهانـد بـا درک و دریافـت
شرایم موجود ،با نگـاهی دقیـق و واقـعگرایانـه ،دیـدگاههـای نادرسـت رایـج در جامعـه را
ارزیابی ،ریشۀ این مصا ب را یافته و در بیان چارهاندیشیها پیشگام باشند.
در ارزیابی فضای کنونی شعر زنان ،میبینیم که آنها در کنار مردان شاعر ،ظرفیـتهـای
جدید شعری را کشف و امکانی وسیع برای تجلی عشق و اعتراض فراهم نمودهاند.
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«این نکته مسلم است که تا قبل از مشروطه به دلیـل تضـییقات نظـام مردسـاالری امکـان
تحصیل و پرور

تواناییهای فردی زنان کم بوده ،آنچنان که در خور قابلیـتهـای نهفتـۀ

آنان است ،نتوانستهاند استعدادهای خود را شکوفا سازند؛ پـس از عصـر بیـداری ،بـا فـراهم
شدن زمینهها و مقدمات تحول اجتماعی و فرهنگـی و بـا عمومیـت یـافتن سـواد و گسـتر
صنعت چاپ و مطبوعات ،ادبیات دچار تحوالت مهم گردید .در این راسـتا شـعر در حـوزۀ
معنا ،دگرگونیهای بسیاری پ یرفت و توانست مباحث گوناگونی را که قبال سابقه نداشت،
رواج دهد و تا حد زیادی ،محیم را برای احقان حقون از دسـت رفتـۀ بـانوان همـوار کـرد
( .»...رادفر ،5384 ،ص )585
زنان به واسـطۀ احساسـات و عواطـف خـاص زنانـه ،بـا زبـانی متفـاوت در شـعر حاضـر
میشوند؛ به ویژه زمانی که از تجربههای خاص زنانه سـخن مـیگوینـد ،سخنشـان بـا کـالم
شاعران مرد متفاوت است.
شعر زنان ،عرصۀ بیان عواطف زنانه است .اگر بـه لحـن موجـود در شـعر زنـان ،جـدا از
کاربرد واژگان ،دقت کنیم ،درمییابیم که فضای شعر آنان برخاسته از تکنیـکهـای زبـانی
خاص زنانه است .در شعر آنان مؤلفههـا و اشلمـانهـایی چـون احساسـات رمانتیـک ،انتظـار،
دوری ،زنانی با ویژگیهای متعدد و متفاوتی چون مدرن ،زحمـتکـش ،حسـود و مغـرور،
معترض و غیره به چشم میخورد.
در این پژوهش برآنیم تا با مطالعۀ آثار سه شاعر معاصر ـ محمدی اردهـالی ،کردبچـه و
ارسطویی به رو

توصیفی ـ تحلیلی ،با یهن ،زبان و اندیشۀ زنانۀ این شاعران آشنا شـویم و

درصددیم کمابیش بهاین پرسشها پاسخ نسبی داده باشیم:
 ممیزۀ شعر شاعران زن از سخن شاعران مرد چه مواردی است آیا در شعر زنان از دیدگاه بالغی تفاوتی با شعر مردان دیده میشود گفتار ،نحوه زبانی ،اشیاء و اسامی و نوع تخاطب تا چـه انـدازه تعیـین کننـدۀ جنسـیتراوی و شاعر است
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زنان در شعر فارسی
شعر زن در طول تاریخ ادبیات منظوم ایران آنگونه که بایـد و شـاید مـورد توجـه قـرار
نگرفــت .از رابعــۀ قــزداری و مهســتی گنجــوی کــه از قــدما هســتند اگــر بگ ـ ریم ،پــروین
اعتصامی ،آن چهرۀ پاک و نجیب ،ژالۀ اصفهانی ،عالمتـاج قـا م مقـامی ،نیمتـاج سلماسـی،
شمس کسمایی ،فروغ و دیگران در مقابل چشمها نقش میبندند.
مسلما دریچۀ نگاه یک زن شاعر به جامعه ،زندگی ،تاریخ ،اقتصاد و غیره نگـاهی ویـژه
میباشد و این زاویۀ دید بر ماندگاری آثار و خالق آنها تأثیر و نقش عظیمی دارد .نوع دید،
نوع قلم را رقم میزند؛ شعر یک شاعر برخاسـته از روح ،یهـن و زبـانش اسـت و اگـر ایـن
شاعر یک زن باشد ،این فاکتورها شعر را متفاوتتـر مـیکنـد .احساسـات ،تخیـل و بیـان از
ویژگیهای مهماند که شاعرانگی را مشخص میکند؛ حال اگر این شاعر یک زن باشد ،بـه
دلیل ویژگیهای خاص عاطفی و روانی و اینکه خود زایندۀ احساس زنانه یا مادرانـه اسـت،
شعر

رنگ و صبغۀ خاص خود را دارد.

در باب تاریخچۀ ورود زن به عرصۀ شعر باید گفت شعر از ابتـدای خلقـت بـا زن متولـد
شد .در الالییهای شبانۀ مادران ،در اندوه برآمده از تنهاییهای آنها ،در زمزمههای عاشقانه
و تپیدنهای دل و...؛ ولی بـه دالیـل مختلـف (تـاریخی ،سیاسـی ،اجتمـاعی و  )...نتوانسـت
آنگونه که باید بروز یافته و به منصه ظهور درآید ،تا اینکه «دوران مشروطیت» آغازی شـد
برای پا به عرصه نهادن زنان در کنار مردان ،هم در عرصۀ اجتماعی و هم ادبیـات .هـر چنـد
کمتر ویژگیهای زنان در اشعار مشهود بود و علت آن را هم میتوان ستیزهگریهای گاه و
بیگاه نظام و حکومت با زنان دانست .پس از آن جایگاه شعری زنان وسیعتر شد و بعـدها بـا
حضور زنانی چون پروین اعتصامی ،بانو شمس کسـما ی و عـالمتـاج مقـامی شـعر از قبضـۀ
جنسیت مردانه بیرون کشید و در عرصۀ ادبیات و شعر ،نـام زنـان مطـرح شـد .در دورۀ بعـد
(پهلوی) با وجود مسایل تاریخی و سیاسی و تأثیر آنها در شعر ،زنان شاعر زیادی پا بـه ایـن
وادی نهادند و پیشتاز شعر فارسی شدند .در دورانی که بـا خفقـان ادبـی همـراه بـود ،شـاهد
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ظهور بانوانی چون فروغ فرخزاد ،طاهرۀ صفارزاده ،هما میرافشـار ،مینـا دسـتغیب و دیگـران
هستیم.
از آن پس تاکنون و بهویژه پس از وقوع انقالب اسالمی ،شاعران زن بـا سـالح شـعر در
عرصههای اجتماعی به شکل پررنگی حضور یافتنـد ،بـانوانی چـون سـپیده کاشـانی ،فاطمـه
سیاح ،مینا اسدی ،ژیال مساعد و بتول عزیزپور بیشترین فعالیت ادبی را داشته و مطرح بودهاند.
ویژگیهای شعر زنانه در اشعار شاعران معاصر منتخب
ویژگیها و شناسههای شـعر زنانـه کـه نویسـنده در آثـار خـود بـه نمـایش مـیگـ ارد،
ناخودآگاه جنسیت او را نشان داده و متن را به سمت و سوی گویش زنانـه سـون مـیدهـد.
در این مقاله نگارنده در راستای تسهیل مطالعاتی ،این نشانهها را به انواع رفتاری ،محتـوایی،
نحوی و بالغی تقسیم کرده است تا بدین وسیله بهتر بتوان یهن و اندیشه و زبان زنـان را در
شعر آنان جستوجو کرد.
نشانههای رفتاری
برخی رفتارها که از راوی سر میزند و در شعر نمود مییابد ،ردپـای زنانـه دارد .شـاعر
در کالم شاعرانۀ خود به کششهایی میپردازد که در اولین وهله ،زنانه بودن این رفتارهـا و
کنشها تداعی میگردد و خواننده را متوجه جنسیت او میکند.
از جمله رفتارها ،اشاره به اعمال و کردارهـای زنانـه از قبیـل کارهـای مربـوط بـه خانـه،
زایمان کردن ،آرایش ،دوخت و دوز و غیره دارد:
امور مربوط به خانه:

«چرا هر چه کانالهای این تلویزیون لعنتی را عوض میکند /جنـگ تمـام نمـیشـود /و
هرچــه روی شیشــها

دســتمال مــیکشــم /رد اشــک از صــورت مــادران بــیفرزنــد ،پــاک

نمیشود»( .کردبچه ،5395 ،ص )517
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«من سردم است /و تمام رنگهـای گـرم دنیـا را /زنـان دیگـری شـالگـردن بافتـهانـد».
(همان ،5395 ،ص )55
«خاطرۀ چشمانت را /میخواهم /با نخی سپید /شالی ببافم»( .محمـدی اردهـالی،5389 ،
ص )77
«فرض کن نخم که نامر ی ،باید بدوزمت /بدوزمت به جهان که ناگهانی نکنی /که گـم
شوی /زیر این همه پاهای ناشناس»( .کردبچه ،5395 ،ص )557
آرایش کردن:

آراستگی ،زیبایی ناخن ،استفاده از زیورآالت و غیره از جمله رفتارها و کنشهای زنانـه
هستند و برخی از زنان شاعر معاصر با اشاره به چنین رفتارهایی ،زنـانگی شـعر را بـه نمـایش
میگ ارند:
«سرمه میکشم /دور چشمهـای احمقـم /تـا درشـت شـوند /دهـان بـاز کننـد /و درسـته
قورتت دهند»( .ارسطویی ،5382 ،ص )88
«ناخنهایم را سوهان میزنم /یک مدل دیگر»( .محمدی اردهالی ،5387 ،ص )75
نشانههای گفتاری
در این نوع از نشانهها ،شاعـر در متن شـعر

بـه جنسـیت خـود اشـاره مـیکنـد و یـا بـا

تخاطب ،جنسیت طرف مقابل خود را نشان میدهد .گـاه نیـز شـاعر در حـین گفـتوگـو و
روایت ،از وسایـل و پوشاک خاص زنانۀ خود و همچنین وسایل محیم خویش سخن میگوید:
«من پروینم /دختر ساسان /با نطفهای دیرینهتر از «کَشَـف رود» در زهـدانم /و گیسـوانی
که بر شانههای بیگانه نخواهد ریخت»( .کردبچه ،5395 ،ص )93
در شعر مزبور شاعر مستقیما به زن بودن خود اشاره میکند .و همچنین در شعر زیر:
«ترک کن ارمیا /من زن یک دالور جنگیم /که سالهاست /صدای قدمهـایش در مـن/
تیر میکشد»( .ارسطویی ،5382 ،ص )553
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در مواردی شاعر با خطاب قرار دان معشوقش با اسامی بزرگ مردان تاریخی ،م هبی و
ارسطویی به جنست خویش اشاره کرده ،نیز مقام او را در نظر خواننده پررنگتر میکند:
«عتیقهتر از چشمان تو /عقیقی نیست که در سـینهام مـدفون اسـت /گنجـی اگـر هسـت/
قارون واژههایش /تویی»( .محمدی اردهالی ،5387 ،ص )67
و یا در شعر زیر که با خطاب قرار دادن «هرمس» شخصـیت اسـطورهای مصـر ،جنسـیت
خود را آشکار میکند:
«و امروز بازگشـتیم بـا خـاطرهای دور /و از «نیـل» انتظـار ،خـون جـاریسـت /و «مصـر»
وجودم از نگاه تو خالیست /آخر چرا در اهرام دلم /بازت نمییابم «هرمس»!»( .همان ،ص
)92-93
و یا در این سطور:
«چون پلنگـی /از البـه الی درختچـههـا /بیـرون خرامیـد /لبخنـد چنگیزخـان بـر لـبش».
(محمدی اردهالی ،5379 ،ص )25
گاه نیز شاعر با ارجاع به نام اعضا ،پوشاک ،وسایل خاص خود یا وسایلی کـه در دایـرۀ
فعالیتهای روزانۀ شاعر هستند ،به جنسیت خود اشاره میکند:
«کافیست خوابم ببرد /فردا /دلفینهای آبی /از شاللهای موهایم برای خودشـان /دریـا
ساختهاند»( .کردبچه ،5391 ،ص )214
«قسم می خورم ارمیا /از عمق زهدانم /صدای تبر میآید»( .ارسطویی ،5382 ،ص )67
گاه احساس شاعر و نوع استفاده از مشبهبههایی که او برای توصیف اعضای معشون ،بـه
کار میبرد و فا کنندۀ جنسیت اوست؛ بـه ایـن مـورد در بخـش جداگانـه بیشـتر پرداختـه
خواهد شد ،مثال شاعران مرد ،آغو

معشوقان خود را به باغ ،گلسـتان ،بهشـت و امثـال آن

تشبیه میکنند؛ در حالی که با نگاهی گ را به شعر زنان شاعر ،درمییابیم کـه آغـو

مـرد،

نزد زن حکم کوه ،قلعه ،دژ ،آشیانه ،چتر و غیره را دارد .مشبهبههایی کـه همـه نمادهـایی از
یک محیم امن و سرپناه هستند؛ بنابراین هر چند لغات دسـت ،شـانه ،آغـو

و امثـال آنهـا
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نامی مشابه در اندامهای زنان و مرد دارند ،ولی نوع کـاربردی کـه شـاعر از آن عضـو دارد،
میتواند جنسبت راوی را آشکار کند:
«دستانت شاخههای ابریشمین گیاهی است /و پناهی است گلهای پیراهن مرا از بادهـای
تند مهاجم»( .محمدی ارهالی ،5387 ،ص )37
«در بازوان گـرم تو من زنده میشـوم /این قلعههای امن که بر من کشیدهای»( .همـان،
ص )49
«و تکیه کرده سرم انگار به شانههای ستبرت آی /شبیه کوه بلندی که /...که قرار نیسـت
فرو ریزی»( .کردبچه ،5391 ،ص )79
«چتر بازوانت را بگشای /من دوست دارم /همیشه امنتـرین سـایهبـان را انتخـاب کـنم».
(همان ،ص )555
و اما همانگونه که در سطور پیشین اشاره شد ،گاه نام اشیاء مـیتوانـد یهـن خواننـده را
به جنسیت شاعر سون دهد .حتی زمانی که مبحث زبـان و اندیشـۀ زنانـه مطـرح نشـده بـود،
بودند زنان شاعری که به عناصر و اشیاء محیم اطرافشان نگاه و احساس زنانه داشتند ،ماننـد
پروین اعتصامی که گاه نیز به سبب زبـان مردانـها  ،مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه؛ در سراسـر
دیوانش صحبت از سوزن ،نخ ،ما  ،عدس و سیر و پیاز است.
در شعر شاعران دهههای اخیر نیز حضور لوازم خانـه و آشـپزخانه در شـعر زنـان قابـل
تأمل است:
«میروی /و اثا خانه شکل یک سؤال بدون جواب /را میسازند آیـا خواهـد آمـد ».
(ارسطویی ،5384 ،ص )43
«امروز هم /سوت که میزند کتری روسی /چای کلکته دم میکنم /و قندهای بلژیکـی/
کنار فنجانهای انگلیسی انتظار میکشند»( .همان ،ص )65
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«سماور روشن است /پیراهن آبیت /البهالی لباسهایی که فصل عوض میکنند /صدای
کبودش لباسشویی را /زیبا کرده /جاروبرقی /مثل زنبور عسل /روی گلهای قالی /پا گ اشـته/
صبر از کاسهام سر رفته /سنگ شدهام تا بنویسم مرگ»( .محمد اردهالی ،5387 ،ص )42-43
«هفت بار میشویم لیوانهـا و /بشـقابهـا و قابلمـههـا را /چقـدر جـان دارد ایـن شـب».
(همان ،ص )72
«درست مثل فنجانی لب شکستهام /و لطفا مواظـب خـونی کـه در رگهـایتـان جریـان
دارد ،باشید»( .ارسطویی ،5382 ،ص )57
«لب تشنه خوابیدند پای حوض گلدانها /شاید تـو برگشـتی و برگشـتند بـارانهـا /دنیـا
کمی آرام شد ،خوابید توفانها /شاید تو برگشتی و مثل صب ،روز عید /پر کرد یهـن خانـه
را /تبریک مهمانها /آن وقـت دور سـفره مـیگوینـد و مـیخندنـد /بشـقابهـا ،چنگـال و
قاشقها  /...آن وقت رفت و آمد شیرین قندانها /...تو نیستی و استکانها نیـز خاموشـند.».../
(همان ،ص )25-22
در تمام مثالهای یاد شده ،نشانههای کالمی و گفتـاری خواننـده را بـه جنسـیت راوی و
شاعر هدایت میکند .در کنار این کنشهـای گفتـاری ،شـاهد نـوعی رفتـار زنانـه در قالـب
تصاویر شاعرانه هستیم .رفتارهایی همچون گریه ،حسد ،شرم ،عواطف شـدید و احساسـات
گاها کنترل نشده و دیگر رفتارهایی که از نـوعی حـس ،جوشـش و روحیـات زنانـه نشـأت
گرفتهاند:
«بگ ار نیمکتی روی غروب بگ ارم /با دو فنجان چای میخک /روبرویم بنشـینی /و مـن
در مسیر شرم گونههـایم /گنجشـکهـای آبـی را /در آینـه /بـه پـرواز در آورم»( .محمـدی
اردهالی ،5387 ،ص )35-32
یکی از نشانههای رفتاری زنانه که به وفور در آثار شاعران زن یافـت مـیشـود ،تـرس و
مظاهر متعدد آن است که به دالیـل مختلـف فـردی و اجتمـاعی بـر شـاعر مسـتولی شـده و
درکالم آن تجلی مییابد:
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«می بینی /ترس نبودنت چه به روزم آورده است ! /و وحشت گـم کـردن دسـتی گـرم/
چگونه تا مغز استخوانم نفوی کرده است »( .کردبچه ،5391 ،ص )22
«میترسیدم /و عشق در تمام خوابهایم میغلتید /میترسیدم /و مالفههـا حالـت تهـوع
داشتند»( .همان ،ص )74
«بیدار شو /بیدار شو /من میترسم /مرا ببوس /نفسهایت امنیـت اسـت ( .»...ارسـطویی،
 ،5382ص )38
«از چشمانم خون میبارد /نمیتوانم ترس را از پیراهنم بتکـانم /و تـرس آنقـدر در تـنم
میماند /که دشمنم میشود»( .همان ،ص )525
حسد و حسادتورزی نیز از دیگر رفتارهای زنانه بـه شـمار مـیرود کـه گـاه بـه عنـوان
نشانهای از عشق زیاد تلقی میشود:
«حسود نیستم ،اما تحملش سخت است /کـه دسـتهـای تـو در دسـت دیگـری باشـد».
(کردبچه ،5395 ،ص )582
«حســودم /بــه انگشــتهایــت /وقتــی کــه موهایــت را مرتــب مــیکننــد /حســودم /،بــه
چشمهایت /وقتی تو را در آینه میبینند /و حسودم /به زنی که رد شدن از لنزهای رنگـیش/
رنگ پیراهنم را عوض میکند / ... /حسودم /و هی میترسـم از تـو /از خـودم( .».../همـان،
ص )58-59
نشانههای محتوایی
از اساسیترین وجوه ممیزۀ شعر زنان از مردان نشانههای محتـوایی آن اسـت .بـا مطالعـۀ
اشعار شاعران برگزیده در این گفتار سعی میشود موضوعات مربوط به نشانههای محتـوایی
ادبیات زنانه مشخص گردد .در این گونه نشانهها ،شاعر از طریق پیامهـای شـاعرانۀ خـود بـر
آن است تا جامعۀ زنـان را مـورد نقـد قـرار داده ،مشـکالت ،معضـالت ،سـرخوردگیهـا و
مظلومیت هـای زن را فریـاد بزنـد .در گ شـته بعـد از نهضـت مشـروطیت ،چنـین فریادهـای
اعتراضآمیز زنانه در شعر عالم تاج قا م مقامی مشاهده میشود .بعدها بـا پـیریـزی جنـبش
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زنانهنویسی اوج این اعتراض در شعر فروغ منعکس شده و در سـالهـای اخیـر نیـز شـاعران
معاصر زن از این تریبون صدای زنانِ جامعۀ خود گشته و خواستهها ،نیازها ،محرومیـتهـا و
ناکامیهای آنان را فریاد زدهاند:
«در سرزمین من /هیچ کوچهای به نام هیچ زنی نیست /و هیچ خیابانی /بن بستهـا ،امـا/
فقم زنها را میشناسند /در سرزمین من /سهم زنها از رودخانهها /تنها پلهایی اسـت /کـه
پشت سر آدمها خـراب شـده انـد /در سـرزمین مـن  /...نـام هـیچ بیمارسـتانی مـریم نیسـت/
تختهای زایشگاهها ،اما /پر از مریمهای درد کشیدهای اسـت /کـه هـیچ کـدام مسـیحی را
آبستن نیستند»( .ارسطویی ،5384 ،ص )575-572
زنان همیشه بغضهای خود را فرو خـوردهانـد و جامعـۀ بسـتۀ سـنتی هرگـز اجـازۀ بیـان
اندیشهها و احساسات زنانه را نداده است:
«راست میگفتی /درختهای شهر من زنند /و زنهای شهر من درختانی بیسر /که هـر
روز /هرس میشود /انگشتهایشان /حرفهایشان /عشقهایشان ( .»...همان ،ص )542
شاعر از اینکه دوشادو

مردان به رسمیت شناخته نمیشود ،گالیه دارد .حتی پرنـدههـا

مسیر نگاه او را در آسمان نوک میزنند و سهمی از آسمان شـهر

را بـه او نمـیدهنـد .او

تنها در حصار خانه است که به رسمیت شناخته میشود:
«چشمهایم را این سرخی دوردست دیر وقت نمیفهمد /و پرندههـا بـه مسـیر نگـاهم در
آسمان نوک میزنند /باید به خانه برگردم /من سهم زیادی از این آسمان ندارم /و پرندهها/
بدونِ پنجره به رسمیتم نمیشناسند /من شاعری خانگیم /با حـرفهـایی بـزرگتـر از دهـان
قرصِ پنجرههایم /و میلهها /ادامۀ منطقی اسـتخوان دسـتهـای مننـد( .کردبچـه ،5395 ،ص
)12-13
«تا عمق هفتصد متری و /ارتفاع چهار هزار متری هم که بروی /پیدایت میکند /مـردی
که همراه گروه نجات آمده /تا پرندههای لبخندت را /زندانی کند /سیلو یـا پـالت هـم کـه
باشی /توی آشپزخانه /بچههایت را به دنیا میآوری /برایشان قصه مـیخـوانی /و همـان جـا
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میمیری /هیچ کس تو را نمیبیند /برایت دست تکان نمیدهد /و دستکشهایت /تیتر هـیچ
روزنامهای نمیشود( .».../همان ،ص )86-87
گاه صدای شکوهها و گالیهها بلندتر به گو

میرسد:

«شیطان و خدا /خدا و تنهایی /تنهایی و مرگ /البته که مایملـک پـدری را یـک جـا بـه
ار نمیبرم /چه خوب که برادری هم هست /کـه دو قسـمت از سـه دنـگ دلتنگیمـان را/
عادالنه بردارد»( .محمدی اردهالی ،5387 ،ص )59
«و من که یک دوم قانون هم نبودم گفتم /پشت سـرم آب مـیپاشـید /یـا /خـاک ! /آه
پسرم!/این تاریخ قوم من است /آنگاه کـه تمـام پـردههـا کنـار مـیرونـد /و جهـان خـالص
نهنگهای مادینه است /در تنگی کوچک»( .محمدی اردهالی ،5387 ،ص )518-519
نشانههای نحوی
یکی دیگر از ممیزههای شعر زنان و مردان در عصر حاضـر ،تفـاوتهـای نحـوی کـالم
آنان است .پرسشی که مطرح میشود ،این است که آیا در سـاختار عبـارات زنـان و مـردان
تفاوتهای نحوی آشکاری دیده میشود فتوحی در کتاب سـبکشناسـی پاسـخ کوتـاهی
بهاین پرسش دادهاند:
«نوع جملهها در اساس تفاوتی ندارد؛ بلکه تفاوت در میـزان کـاربردهاسـت»( .فتـوحی،
 ،5385ص )416
وی در این کتاب کاربردهای نحوی پربسامد را مواردی از قبیل جملههای ساده ،وجـوه
عـاطفی ،حـ ف ،قطـع جملـه ،تکـرار و  ...مـیدانـد .یکـی از پرکـاربردترین و غالـبتــرین
نشانههای نحوی ویژه ،تکرار میباشد .تکرار در صفات ،تصاویر ،افعال و غیره .شاید همـین
تکرارهاست که در محاورات زنانه ،خـارج از حیطـۀ شـعری ،نیـز کـالم آنـان را بـه اطنـاب
میکشاند:
«مینارت سپند /پیراهن گلدارت سفید /اشکهایت سفید /آدامس تـوی گلویـت سـفید/
موج دریا سفید /شیر گاو سفید /بختت! نمیدانم»( .کردبچه ،5395 ،ص )44
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تکرار در فصل در سرودۀ زیر دیده میشود:
«می نویسم /و زنی انگشتان سوختها

را از خانه بیرون میبرد /مینویسـم /و زبالـههـای

شهر را /دنبال نسخههای قدیمی میگردد /مـینویسـم /و دسـتهـایی گـر گرفتـه دردهـای
مچالها

را /از شهر بیرون میکنند /مینویسم /مینویسم و این کـابوس /هـر شـب هـزار و

صد مرتبه تکرار میشود»( .همان ،ص )75-72
گاه نیز تکرار را در جمله یا بخشی از آن میبینیم:
«تو میدانی که این ماه /به آسمان مزخرف این شهر نمیآید /که این درخت /کـه هـزار
دستی به دیوارمان چسبیده /به رنگ دودی این شهر نمیآید /کـه فـالفـرو

کوچـک پـل

شهید دستگردی به آرزوهای کوچک این شهر نمیآید /...دستکشهای ساکت سـیاه /بـه
دستمام میآید /دروغهای دم دستی /به دستمام میآید /سرزمین از دست رفته /بـه دسـتمان
میآید /دستههای چاقو /به دستمان میآید»( .ارسطویی ،5382 ،ص )56-58
«پلک میزدند و بـاد /در حفـرههـای معلقشـان مـیپیچـد /پلـک مـیزدنـد و خـون /در
حفرههای معلقشان میپیچد /پلک میزدند و دود /در حفرههای معلقشان مـیپیچـد /پلـک
میزدند و صدای تو /در حفرههای معلقشان میپیچد /رگی داشتند و مـیزدنـد و خـون /در
حفرههای معلقشان میپیچد»( .همان ،ص )21-25
از دیگر تمایزات نحوی مرد و زن ،میزان کـاربرد جمـالت پرسشـی کـه ایـن مقـدار در
کالم زنان بیشتر است« .زنها تمایل زیادی به پرسـیدن دارنـد .آنهـا سـه برابـر مـردان سـؤال
میکنند»( .فتوحی ،5385 ،ص )411
«آیاد دلیل دلتنگی کوچههای اصفهان /تو نیستی که نیستی  /و تمـامایـن پنجـرههـا آیـا/
قابهایی تهی نیستند که به اشتباه به دیوار کوچه آویخته شدهاند »( .کردبچه ،5391 ،ص )47
تأثیر جنسیت شاعر در کاربرد بالغت
بیشتر محققان رشتههای زبانشناسی اجتماعی ،جامعهشناسی زبـان و منتقـدان فمینیسـت،
پژوهشهایی در زمینۀ زبان معیار انجام دادهاند که نشـان مـیدهـد بـین زبـان زنـان و مـردان
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تفاوتهایی وجود دارد .این پرسش مطرح میشود آیا برای زبان ادبی نیز میتـوان جنسـیت
قا ل شد آیا عالوه بر سط ،آوایی ،واژگانی و نحو زبانی ،صور خیال مثل تشـبیه و اسـتعاره
نیز میتواند تحت تأثیر یهنیت زنانۀ شاعران ،نشانی از جنسیتگرایی داشته باشد
آنچه مسلم است ،زبان را نمیتوان به عنوان پدیدهای انتزاعی بررسی کرد؛ بلکـه بـرای
شناخت آن باید عوامل بیرونی مؤثر بـر زبـان و متغیرهـای اجتمـاعی هـمچـون طبقـه ،نـژاد،
م هب و جنسیت را بر زبان در نظر داشت؛ البته برخی پژوهشگران تمایلی برای تمـایز زبـان
مردان و زنان ندارند:
«بیشتر تحقیقاتی که فمینیستهایی مثل دبورا کامرون دربارۀ زبان زنان صورت دادهانـد،
نشان میدهد که این محققان راه زبانشناسان مـرد را در ایـن زمینـه ادامـه دادهانـد و هماننـد
آنان زبان مردان را اصل و معیار تحقیقات خود و زبان زنـان را انحـراف از ایـن زبـان معیـار
دانستهاند»( .میلز  ،5991ص )46
زنان در برخی فعالیتهای اجتماعی و فردی مانند آشپزی ،بافندگی ،خیاطی ،آرایـش
و غیره نسبت به مردان حضور فعالتری دارند؛ بنابراین واژگان ،مربوط بهایـن حـوزههـای
زنانه هسـتند .دکتـر فتـوحی در تفـاوت کـاربرد صـناعات بالغـی در شـعر زنـان و مـردان
مینویسد« :سخن زنان کناییتر از مردان ... ،اغران و مبالغه نیز بیشتر میباشد»( .فتـوحی،
 ،5385ص )418
اگر شاعر برای ساختن تشبیه از مشبهبههایی استفاده کنـد کـه مربـوط بـه حـوزۀ فعالیـت
اجتماعی زنان باشد ،نشاندهندۀ تأثیر جنسیت بر خلق این نوع مشبهبههاست؛ چـرا کـه زنـان
در محیم اطراف خود با این نوع فعالیتها سر و کار دارند و بر یهنیتشان تأثیر گ اشته و در
ایجاد همانندیها آنها را به کار میبرند:
«خمیر صبوری در اجان سرد این قبیله ورز نمیآید»( .محمدی اردهالی ،5387 ،ص )54
در این سطر ،به کارگیری واژگانی چون اجـان و ورزآمـدن در کنـار واژۀ خمیـر نشـان
میدهد که مشبهبه از یهنیتی زنانه نشأت گرفته است.
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در سطور زیر نیز شاعر موهایش را به چهار قسـمت تقسـیم و آن را بـه کیـک کشمشـی
که به چهار قسمت تقسیم شده باشد ،تشبیه کرده است:
بیرگ بودم /و موهایم چهار قسمت داشت /هر قسمتش /کیک کشمشی( .همان ،ص )22
شیوا ارسطویی بین دلش و دانههای عدس البهالی برنج ،پیوند و شباهت برقرار میکند:
«دانههای دلم عدس عدس /نرم میشـود البـه الی بـرنجزار بیگانـه /روی اجـان عشـق».
(ارسطویی ،5382 ،ص )68
و یا در بیت زیر که شاعر مشبهبه را از حوزۀ خیاطی و بافندگی انتخاب کرده است:
«و مــن کــه از دوریات نــخ شــده بــودم /مــیتوانســتم /از روزن مــاه بگـ رم /و پیــراهن
کهنهات را بدوزم»( .کردبچه ،5391 ،ص )557
شاعر در سطور زیر اندامش را در میان پیراهن پرچینش به کوک شل همانند کرده است:
«پیراهن خودم آستین و یقه نداشت /مشتی چـین و واچـین بـود /پیـدا کـردم ،بودنـدم از
البهالی آن /اندامم با سوزنی غلم کوک شل بود میان آن ( .»...ارسطویی ،5384 ،ص )64
در مثال زیر ،تابستان ،سوزنی در نظر گرفته شده است کـه تمـام راه را بـا کـوکهـای
سبز میدوزد:
«حتی چرخ خیاطی مادر اینگونه تنـد نمـیدوخـت /کـه سـوزن تابسـتان ،تمـام راه را بـا
کوکهای سبز میدوزد»( .همان ،ص )515
شاعر راز را به چهلتکه همانند میکند که در حال دوختن آن است:
«چهلتکههای راز را میدوختم به هم /که سوزنم گم شد»( .ارسطویی ،5382 ،ص )66
در شعر زیر مشبه یعنی ظروف گود آشپزخانه ،واژهای مربوط بـه آشـپزی اسـت کـه در
حوزۀ واژگان زنانه قرار دارد:
«رفــتم تــا در ظــروف گــود آشــپزخانه /بــا پرنــدههــای پختنــی شــهر هــم آشــیانه شــوم».
(ارسطویی ،5384 ،ص )57
او بخاری را که از دیگ غ ا برمیخیزد به حریر همانند میکند:
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«در زیرزمین کتاب میخوانم /حریر بخار /از دیگ سریده الی کتابم»( .همان ،ص )49
محمدی ارهالی نیز بین گونۀ سـرخابزده و آجـر از کـوره در آمـده ،پیونـد شـباهت
برقرار میکند:
«آرایشی از رنگ و پی رنگ /بر چهره دارد /لـبهـایش /بـا صـورتی سـاده آشناسـت/
گونههایش /با آجر از کوره در آمده ( .»...محمدی ارهالی ،5387 ،ص )58
در تمامی موارد م کور ،ظروف خانگی ،بخار و گونۀ سرخابزده مشبههایی اسـت کـه
از یهنیت زنانۀ شاعران نشأت گرفتهاند.
در استعاره نیز در شعر زنان ،مستعارمنهها اغلب در فضای تصویر زنانه تلقی میشوند:
کردبچه ،خیال را در یهنش زنی تصور میکند که به گونههـایش سـرخاب زده اسـت و
مستعاريمنه یعنی زنی با گونههای سرخابزده ،تصویری مربوط به حوزۀ آرایش زنانه است:
«حال رنگین کمان /تا هرّۀ جنوبی دیوار پـایین آمـده بـود /و لـوهـای خیـال مـرا سـرخ
میکرد»( .کردبچه ،5391 ،ص )557
در سطور زیر شاعر آفتاب را زنی با موهای مش کرده تصور میکند:
«هر روز پنجاه متر /امالک سازه ،نان بربری و موزهای آویزان /پنجـاه متـر آفتـاب مـش
کرده /از تاریخم میگ رد( .»...محمدی ارهالی ،5387 ،ص )86
در بررسی استعارههای جنسیت زده در شعر شاعران مستعارمنههایی مشاهده میشود کـه
زنان شاعر آنها را بـا الهـام از پوشـش زنانـه انتخـاب کـردهانـد .کردبچـه شـهر را مسـتعارله
برگزیده و مستعارًمنه آن را زنی تصویر کرده که دامنش را باال گرفته و در حال دویدن است:
«وقتی که تو رفتی /من نگاه کردم /از شهر خبری نبود /گویی دامنش را باال گرفته /رفته
بود»( .کردبچه ،5395 ،ص )41
گاه نیز مستعارمنه از حوزۀ زیورآالت زنان انتخاب شـده اسـت .ارسـطویی شـعر را زنـی
تصور میکند که به پاهایش خلخال بسته است:
«خلخالم را که به پای شعر تو نمیآید /کندهای»( .ارسطویی ،5382 ،ص )47
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کردبچه ماه را مستعارله قرار داد و مستعارًمنه را زنی که النگو به دست کرده است:
«دستمالی به سر ماه بستهام /النگوهای جهان را به دست ماه کردهام /سر به آسمان کولی
گ اشتهام( .»...کردبچه ،5391 ،ص )7
محمــدی ارهــالی نیــز ابزارآراســتن را مســتعارله قــرار داده و مســتعارمنه آن را بخــوری
صورتی رنگ:
«و بانوان زنبقی ،در هالـهای از سوسـن ،مـوج مـیزدنـد /بـا بخـوری صـورتی کـه گـرد
لبهایشان میچرخید»( .محمدی ارهالی ،5387 ،ص )52
گــاه نیــز شــاعر یــک عمــل و کــنش زنانــه را بــه پدیــدههــای طبیعــی نســبت داده و بــا
جاندارانگاری ) (personificationتصویر بالغی زیبایی خلق میکند ،مانند آبسـتنی کـه بـه
ماه نسبت داده شده است:
« ماه که یک هفته پیش مریم دوشیزه بود /دل به کدامین فریب بسته کـه آبسـتن اسـت».
(کردبچه ،5391 ،ص )773
همچنین کشل زدن که کنشی زنانه است و در یهن و ضمیر شاعرانه از دریا سر میزند:
«دریا کل میزند /و زنان بندر /ریز /شانه میلرزانند»( .همان ،ص )355
همینطور «جیغ زدن» که به یک مفهوم معنایی ،یعنی سوءتفاهم نسبت داده شده است:
«دیگر مطمئنم که پشت هر واژه /سوءتفاهمی جیغ میکشد»( .کردبچه ،5395 ،ص )49
از دیگر موارد بالغی که در شعر زنان به طور مشخص بیشتر به چشم مـیخـورد ،میـزان
کاربرد باالی رنگها برای بیان مافیالضمیر است:
«صدای تو یشمی بود /پیچیده الی ورنهای کتابم /کـه نگـ ارد از شـیرازه جـدا شـوم/
رقصیدم /و شبیه سفالینههای ترک /فیروزهای شدم /تصویر /از تـو آغـاز مـیشـود /از تخـم
چشمهای سیاه و دلچسب»( .همان ،ص )257 -258
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نتیجه
ادبیات با تمامی اشکال و انواع خود از ابتدای شکلگیری تاریخی آن ،آیینه تمـامنمـای
آرزوها ،اندیشهها و تفکرات و هیجانات راویان و خالقانش بوده و هست .به دالیل متعددی
از جمله موانع سیاسی و عقیدتی این آینه تا مدتها در انحصـار مـردان بـوده ،تـا جـایی کـه
زبان نیز تحتالشعاع ادبیات مردانه شکل گرفته بود .در پی تحـوالت اجتمـاعی و سیاسـی و
باال رفتن میزان سط ،سواد و آگاهی مردم و افزایش روابم بـینالملـل ،روشـنگریهـایی در
پی احقان حقون زنان در زمینههـای مختلـف صـورت پ یرفتـه اسـت .زنـان انـدک انـدک
کوشیدهاند تا این ابزار کالمی توانمند خود را در جهت پیشبرد اهداف شخصی و اجتمـاعی
خود به کار گیرند و از خود و آرزوها و نامالیمات زندگی سخن بگویند .در ایـن پـژوهش
سعی شده با تکیه بر سرودههای سه تن از شاعران مؤخر بـه نـامهـای شـیوا ارسـطویی ،سـارا
محمــدی اردهــالی و لــیال کردبچــه ،بــه یهــن و زبــان و اندیشــۀ زنانــه و بازتــاب آن در
سرودههایشان پرداخته شود .این نشانههای زنانه در اشکال گفتاری ،رفتاری ،نحوی و بالغی
بیانگر جنسیت راویان و خالقان آثار بوده است.
همچنین در این گفتـار بـه تـأثیر یهـن و ضـمیر و کـنشهـای زنانـه در کـاربرد بالغـت
پرداخته شده است ،پی بردیم به علت وجود تفاوت میان اندیشهها و عواطف زنان و مـردان،
آنان به گونهای متمـایز از تشـبیه ،اسـتعاره و برخـی مـوارد بالغـی دیگـر در شعرشـان بهـره
میبرند .در واقع صمیمیت با تجربهها و عواطف شخصـی ناشـی از یهنیـت فـراهم آمـده از
دلبستگیهای فکری و عاطفی گاه تصویرهایی تازه و جنسیتگرا از شعر شاعران زن ایجـاد
میکند که به اقتضـای یهنیـت زنانـهشـان تجلـی مـییابـد؛ از ایـن جهـت زنـان تشـبیهات و
استعاراتی خلق میکنند که با مردان متفاوت است.
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نمادشناسی اکسیر مقدس گل سرخ در منظومۀ عرفانی سهراب سپهری
فرضاهلل عبدی

سهروردی*

چکیده
پژوهش حاضر بر مبنای عنصر نمادشناسی بوده که به مفـاهیم اکسـیر و گـل سـرخ ،بـا محوریـت
اشعار سهراب سپهری ( )5317-5319میپردازد .بـه اعتقـاد نگارنـده بـرای شـناخت عرفـان سـپهری،
نیازمند پدیدارشناسی واژگان و هرمنوتیک کالم نمادین او هستیم ،تحلیـل و واکـاوی اشـعار سراسـر
عرفانی هشت کتاب سپهری ریشه در رازهای حیات عارفانه اوست که از ادیان ،فرهنگ ها و اسـاطیر
باستان به عاریت گرفته ،با رقت و لطافت بیشتری که شاخصه روحیات شهودی خـود

بـوده بـدانها

در فضایی بیانتها ،سیر داده تا در منظومۀ جامع وحدت (وحدت وجود و وحدت شهود) به یک زبان
مشترک عرفانی و فطری نایل شوند .سپهری ،برترین ترجمان بلیغ و گویای زیباترین شُـکوه و اقتـدار
اشارتها و آگاهیها را درگلواژه رنگین و مقدس گل سرخ میداند که شورانگیزترین تعابیرعرفـانی
جمال و کمال عشق و دلنوازانه ترین ناقوس خجسته خوشبختی از کام آن تراو

میکند.

کلیدواژه :نماد ،رنگ سرخ ،اکسیر ،گل سرخ ،کمال عشق ،ملکوت هستی ،رخساره محمدی.

* .پژوهشگر حکمت و فلسفه اشران)Abdisohravardi63@gemil. com( .

تاریخ وصول99/19/11 :

تاریخ پ یر 99/55/16 :

مقدمه
ادبیات نمادشناسی مفاهیم اکسیر و گل سرخ که در اشعار عرفانی سـهراب سـپهری 5،از
جمله در دفترهای «صدای پای آب»« ،مسـافر» و «آوار آفتـاب» ،سـروده ،نشـاندهنـدۀ وجـه
مشترک مفاهیم نمادهاست که ریشه در ناخودآگاه جمعی و کهـن الگـوی بشـری بـه تعبیـر
خود

«فوّاره جاوید اساطیری» دارد ،معانی اثیـری اسـطورههـا و مفـاهیم غنـی کتـابهـای

مقدس ادیان ،تماما بیـانکننـدۀ عقایـد و اندیشـههـای عرفـانی ،فلسـفی و اجتمـاعی اوسـت،
بیگمان «شعرهای سهراب ،برگرفته از فرهنـگهـای مختلـف ایرانـی اسـالمی ،هنـد ،چـین
باستان و مسیحیّت بوده که در عین حال ،شعر او سرشار از یک جوشـش درونـی و سـلوک
شخصی است» ( .داربیدی،5386 ،

 ،25ص )19

سهراب ،شاعری عارفمسلک است ،شالودۀ شـئونات فکـری ،حـاالت و روحیـات وی
در انوارِ کلمات و اشـعار

در هالـۀ معنـایی و اشـران درونـی مسـتور اسـت ،رازگشـایی از

 .5زاده  51مهر  5317در کاشان  ،پدر بزرگش میـرزا نصـراهلل خـان سـپهری نخسـتین ر ـیس تلگـرافخانـه
کاشان ،نام پدر اسداهلل و نام مادر ماه جبین بود .پدر  ،اهـل یون و هنـر و طـراح بـود .خطـی خـو
داشت و تار هم مینواخت .او سهراب را به نقاشی عادت میداد ،مادر اهل شعر و ادب بود .او در خانهای
بزرگ واقع در باغی پر از انواع درختان سبز و تنومند به دنیـا آمـد .دورۀ ابتـدایی ،متوسـطه و دورۀ دو سـاله
دانشسرای مقدماتی را در کاشان گ راند .سپس به تهران آمد و در دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهـران
به تحصیل پرداخت و هم زمان به اسـتخدام شـرکت نفـت در تهـران درآمـد؛ امـا پـس از  8مـاه اسـتعفا داد.
سپهری در سال  5331نخستین مجموعه شعر نیمایی خود را به نام «مرگ رنگ» منتشر کرد .در سال  5322از
دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و به دریافت نشان درجه اول علمی نایل آمد .سهراب در آغاز کار
شاعری تحت تأثیر شعرهای نیما بود و این تأثیر در «مرگ رنگ» بـه خـوبی مشـهود اسـت .بعـدها سـبک او
دستخو تغییراتی میشود و شعر از شعر دیگر شاعران هـمدورها متمـایز مـیگـردد .سـرانجام در اول
اردیبهشت  5319به علت بیماری سرطان خون دار فانی را وداع مـیگویـد و صـحن امـامزاده سـلطان علـی،
روستای اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ابدی سهراب گردید( .فوزی ،5398 ،ص)11-16
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عواطف هنری ،احساسات شعر و شاعری وی در گـرو شناسـایی روح معنـا وکـاربرد صـور
خیال در اشعار اوست .منظومه هندسهش عرفانی اشعار سهراب سپهری با نقشهای خیـالانگیـز
و درهم بافته شده ،تجلّی معانی نمادین اندیشۀ عرفان اسالمی و بهخصـوص عرفـان شـرن او
حکایت دارد ،گنجینههای نمادین پدیدههـا ،موجـودات در سـاحت هنـری اشـعار سـپهری،
تداعیکننده پیوند احساسات برین ملکوت قلب با عناصر و مؤلفههای طبیعـت عـالم هسـتی
است.
وجوه جغرافیای هستی و مضامین معنوی در اشعار سپهری ،سرایش سحرانگیزِ حیـات را
به گونهای دیگر نمایان کرده و تمثیلی از نقشهای ملکوت هستی را در گلواژههای فیضـان
نور و روشنایی نمودار می سازد؛ نظم هندسی انـوار درخشـان و رنـگهـای رخشـان کـه بـا
معانی مـاوراء الطبیعـه مـرتبم و پیوسـت خـورده ،خَیـال شـاعرانگی و احساسـات سـپهری را
درنوریده و به یيمن عروج ملکوتی احساسات رقیق و عواطف روحانیش ،واژگـان شـعریش
را در خارج از معانی متداول قرار داده ،طوریکه الگوهای طبیعت ،عرصـهای بـرای رویـای
سحرانگیز مشـهودات و احساسـات بـرین مکاشـفات روحـانی و هنرمندانـها

گشـته تـا در

کسوت منظومه ادبیات و قالب سپید اشعار  ،گوهرهای مثالی و جواهرات خَیالی را به کام
پژوهندگان و مخاطبانش نثار کند.
سپهری در صدد تحفهای از مینوی بهشت یا عالمِ انوارِ معنـوی بـود تـا ارمغـانی مبـارک
برای قلبها و دلهای مشتان باشـد ،از نعمـت ِهـدایای بهشـت یـا همـان گـل سـرخِ جهـان
فَـروری ،پرتوهـایی از انـوارِ اهــورایی را در جـانهایشـان پیــاده و قلـبهایشـان را نــورانی و
درخشان نمایند .پیـاده شـدن انـواری کـه در خانـه نیلـوفری قلـب و طـور دل آدمـی محقـق
میشود ،اکسیر حیاتی است که جان را میشوراند و آنگاه دلکشانه رهسپار ابدیت مینماید.
پدیدارشناسی و اکسیر گل زریّن سرخ ،نشان دهندۀ کاربرد گسـترده و بسـامد بـاالی آن در
بین فطرت بشری و مشترکات بیناالدیانی میباشـد .گـل سـرخ ،عرفـان سـرخ ،گـل زریّـن
درخشان ،از جمله تعابیری است که در این مقاله بدان پرداخته شده است؛ ولی از آنجـا کـه
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کاملترین مظهر تجسم عینی گل سـرخ همـان تجلـی نـور محمـدی (ص) مـیباشـد ،سـعی
گردیده موارد بیشتری در متون مقدس ،بدان پرداخته شود.
کهن الگوی گل سرخ
مشابهت معنایی و بسامدی گل سرخ با گل نیلوفر و گل نسترن ،نمایانگر مانـداال اسـت،
دایرۀ نماد روشنگری و نماد روح وکمال انسـانی اسـت ،کهـن الگـوی مانـداال را بـه عنـوان
مرکز معنوی و نقطه کانونی تعلیمات روحانی میتوان قلمداد نمـود کـه درجـه بـه درجـه از
مرکز زرینش میشـکفد و عطـر نیـایش و تقدیسـش را در خورشـید همیشـه بهـار متصـاعد
میکند .در کهن الگوی مانداال ،گل سرخ استعارهای از ارز

نمادین مـ هبی بـوده کـه در

هیمانِ عشق ماورایی و تحیّرِحکمت الهی بعد از گ شتن از حیرت و هیمان در رازهای الهی
گل سرخ ،خود

را نمودار میسازد .ارتبـاط معنـادار مکاشـفات و شـهود حقـایق در پرتـو

رشتههای علمی موشکافانه و منظم ،نشان از اصول مسـلّم و معنـای نمـادینی و سـمبولیک را
روایت میکند که ادراک و تفّهم عادی را یـارای رسـیدن بـدان نیسـت ،تشـخیص اشـارات
رمــزی کــه در قالــب و پوشــشهــای زبــرین کلمــات ،مســتور و محجــوب اســت ،در پرتــو
تأویلشناسی و هنر هرمنوتیک کالم نمایان و هویدا میشود.
«شعر سهراب با اینکه سرشار از نمادها است؛ ولی در آن ،نماد ارگانیک دیده نمیشـود.
این موضوع با یهن و دنیای فکری سـپهری بـیارتبـاط نیسـت .در نگـاه او بـین همـۀ چیزهـا
وحدت است و در چیـزی محـدود نمـیشـود کـه کـانون تصـویر شـعر او شـود .تصـاویر و
نمادهای بیان کنندۀ اندیشه و تجربیات او ،به گستردگی طبیعت است و پیونددهندۀ تصـاویر
شعری او همین تجربیات و اندیشههای اوست .نمادها و تصاویر هرکدام درکنار هـم ،ارز
و اهمیت خود را دارند؛ همانگونه که در نگاه ناب او هر آن چیزی که موجود است ،نشـان
دهندۀ نظم و تکامل و زیبایی است تا جایی که نمیخواهد هیچ چیز از طبیعت بیرون بـرود».
(یوالفقاری ،5392 ،ص )591
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روحـانی بـوده کـه برآینـد

تکــاپوی دنیــای اثیــری و اقلــیم شــهودیِ اوســت .ســپهری در ســمبولآفرینــی ،بــه احــوال و
دریافتهای خویش از جهان هستی توجهی ویژه داشته و بهرهمندی از سـمبل گـل سـرخ و
تصویر اکسیر عشق را به صورت الزام و ضرورتی در کار خود تلقی کرده است.
«شعر سپهری از تعاملی ساده ،عاشقانه و زیبا میان خداوند ،عـالم و موجـودات مختلـف،
پرده برداشته و نگاه خواننده را متوجه ابعاد ناشناخته و نامکشوفی از جهـان خلقـت مـیکنـد
که اهل فکر و فلسفه ،همواره از تبیینِ سادۀ آن ،قاصر بودهاند .پدیدهها ،موجـودات و اشـیا،
هر یک در شعر سپهری ،رسالت بیانِ بيعدی از زیبایی خلقت را عهدهدار گشته و به سـمبولی
برای اعالم حضور حکیمانۀ خداوند در عالم ،بدل میشوند؛ به گونهای که اظهـار دلبسـتگی
نسبت به هریک از آنها عاشقی و شیفتگی شاعر را نسبت به خالق هسـتی بازتـاب مـیدهـد».
(علیزاده ،5389 ،ص )251
شناوری و حیرت در راز گل سرخ ،سخن اصلی شهر سهراب سپهری اسـت .گـل سـرخ
رمز عشق و سمبل وجود ،راز هستی ،یات حقیقت ،کمال محض ،اوج زیبایی ،تجلّی اسـماء
و مظهر صفات خداوند است؛ در اسالم و عرفان ،نماد پیامبر اکرم (ص) به عنوان نماد انسان
کامل معَنوَن گردیده اسـت« .گـل سـرخ ،اسـتعاره از معشـون در جایگـاهی برتـر از عاشـق
است»( .داربیدی،5386 ،

 ،25ص )71

سَمبيل را در فارسی رمز ،مظهر و نماد میگویند ،در مغرب زمین ،نیز بسان ادبیات شرقی
مشرن زمین ،گل سرخ معنایی نمـادین دارد ،درک و تفسـیر و نگـار ِ تجـارب عرفـانی از
گل سرخ به دلیل اوج لطافت ،شفافیت و نیز به دلیل تنـوع و کثـرت آن از مفـاهیم رمـزی و
معانی سمبلیک در مواجهـه بـا رمـوز هسـتی و یات حقیقـت اسـت کـه از دیـدگاه فلسـفه و
حکمت اسـالمی ،شـناخت و سـیطره بـر یات هسـتی در زمـره ممتنعـات و محـاالت قواعـد
برهانی و معیار عرفانی میباشد ،به اعتقـاد تیتـوس بورکهـارت هنـر دینـی «قالـب و صـورت
است و رازهای دینی همیشه با رمزها و نمادها جلوهگر شدهاند ،به گونهای که محتوا و عمق
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حکمت اسالمی با همین رمز و رازها بیان میشوند ...همه عالم ظاهر ،رمزی از عالم بـاطن و
معناست و هنرمند مسلمان با شکل ،رنگ ،حجم  ،صورت ،فضا و تزیین مـیخواهـد معنـا را
به نمایش گ ارد»( .موسوی ،5391 ،ص )514-511
تفکر و مفهوم آرمانی ،ميثُلی و استعارههای نمادین که بر پایههای کهن الگوهای باستانی
بنا گردیده ،نمایانکننده اندیشۀ فراتر از حد احساس و حدود آگاهی است ،تصـویر بهشـت
عدن در مفهوم کهن الگوی مانداال که سمبيل فردیّت شناخت خود معنای حقیقـی داشـته در
عالم ناسوت و جهان محسوس طبیعت ،به یاری معانی باطنی رموز و نمادها ،قابل واکـاوی و
بازشناسی اسـت .در تعبیـر آنانـدا کنتـیس کوماراسـوامی (5947م) از پایـهگـ اران برجسـته
مکتب سنت گرایی ،نماد پردازی همان« :بازنمـایی واقعیتـی در مرتبـۀ خاصـی از داللـت بـه
واسطۀ زبان معنوی است که فراتر از همۀ آمیختگی زبانهاسـت و منحصـر بـه هـیچ زمـان و
مکان واحدی نیست .گل سرخ به هر نامی ،بوی مطبوعی دارد و اگر همچـون نمـاد در نظـر
گرفته شود ،شاید معنای ثابتی داشته باشد؛ ولی این باید بـر ایـن فـرض مبتنـی باشـد کـه بـه
راستی حقایق متناظری در مراتب مختلف داللت وجود داشـته باشـد ،یعنـی ایـن کـه جهـان
تجلی آشکار خداوند است« :در عر

چنان است که در فر » ...بر این اساس ،میان نمادی

که آن را بدانند و بشناسند و نمادی که آن را بجویند و وضع کنند ،فرن اسـت؛ اولـی زبـان
جهانی سنت است و دیگری زبـان شخصـی و بیـان حـال شـاعرانی اسـت کـه گـاه نمـادگرا
خوانده میشوند»( .کوماراسوامی ،5389 ،ص  )471-475همچنانکه آنانـدا کوماراسـوامی
بیان نموده ،سمبول و نمادشناسی سنتی که مشحون به حيسن و مالحت و متحلّی به کمـاالت
و زیباییهاست ،به اعتباری همان چیزی است که در صدد تبیین آن است؛ جنبههای معقـول
و ميثُل افالطونی حقیقت الهی ،نمایان کننده صورت باطنی و معنای ژرف در پـس صـورت
محسوس است.
تأویل بعد ظاهری رنگ سرخ یا همان تأویل الظاهر در سـرخی سـتون عـر

الرحمـانی

نشان دهنده ميثُل و نمونۀ اعالی سرخی است که در عالم طبیعت تنها سایه و نمودهـایی ازآن
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رنگ ،پرتوهایش افتاده و در قالب کثرات وتنوع مخلوقات ،تجلّی و ظهور پیدا کرده است،
به عبارتی دیگر هر رنگ سرخ در عالم ما از نور سـرخِ سـتون عـر

الرحمـانی اسـت .بيعـد

باطنی تأویل رنگ سرخ در قالب جبرا یل که فرشته عالم طبیعـت اسـت و مطابقـت بـا عقـل
دهم صانع عالم هستی است ،نشان دهنده تطابق فرشتهش جبرا یل یا اقنوم طبیعت نـور سـرخ بـا
گل سرخ است؛ چرا که در روایت اسالمی بـا مضـمون «الـورد االحمـر مـن عـرن جبر یـل»
مأثور گردیده است .در تفکر عرفانی مطابقـت عـوالم چهارگانـه ،مال کـه اربعـه مقـرّب ،بـا
تفکر چهارگانه والیت برقرار است ،نشان از شُکوه الهی و بيعد ژرفاشناسـی ،بنیـادشناسـی و
زیباشناسیِ مفهوم نور و رنگ در جـوهرۀ نشـانههـای ملکـوتی و خمیـرۀ مینـوی و آسـمانی
طبیعت تام انسانی میباشد که در صحنهها و کارزار درون آدمیان ،جنـود و لشـکریان عقـل
سرخ ملکوت و لشکریان جهل سیاه طبیعت به مصاف همدیگر میروند.
گل سرخ سهراب سپهری نماد عینـی قبلـه و کعبـه دینـداری و اعتقـادات درونـی وی را
نمایان میکند ،سهراب در صدد بیان معرفی دین خود در قالـب ادبـی اسـت ،آنجـا کـه در
سطرهای آغازین ِشعر «صدای پای آب» ،چنین میسراید« :من مسـلمانم  /قبلـهام یـک گـل
سرخ /جانمازم چشمه ،ميهرم نور /دشت سجادۀ من /من وضو با تپش پنجره ها میگیرم  /در
نمازم جریان دارد ماه ،جریان دارد طیف /سنگ از پشت نمازم پیداست /همـه یرات نمـازم
متبلور شده است /من نمازم را وقتی میخوانم /که ایانـش را بـاد ،گفتـه باشـد سـر گلدسـتۀ
سرو /من نمازم را پی تکبیرةاالحرام علف می خوانم /پی قدقامت موج /کعبه ام بر لـب آب/
کعبهام زیر اقاقیاست /کعبهام مثل نسیم می رود باغ به باغ /می رود شهر به شهر /حجراالسـود
من روشنی باغچه است»( .سپهری،5388 ،ص)513-514
سهراب سپهری ،مسلمان است و رو به کعبه گل سرخ میایستد ،گـل سـرخی کـه نمـاد
زیبایی و عشق میباشد ،در اسالم و عرفان نماد زیباترین گل آفرینش بوده که علـت اصـلی
همه خلقت است« .لوالک لما خلقت االفالک» ،عشق و عرفان تمام جوهرۀ هسـتی سـهراب
سپهری را در برگرفته ،در پس ابرهای سـفید شـهود ،طیـف گسـتردۀ عـالم هسـتی و جهـان
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محسوس را برایش معقول و مشهود نموده است ،در رسیدن به همین دانایی قلبـی و آگـاهی
شهودی است که در بطن عالم هستی ،از وابستگیهـا و محصـورات هسـتی رهـا گشـته و از
عشق و شعف سحرانگیز گل سرخ سخن میراند.
در پرتو لَمحات ایزدی است که مسحور کشف و شهود حقایق عالم هستی میشـود ،در
صدد ترسیم تمام پدیدههای طبیعت با هنـر سيـرایش شـعر و نگـارنگری ،اسـرار محجـوب و
رموز نهفته در پس محسوسات است .با آوردن تعابیر ،توصیفات عجیب و ترکیبـات غریـب
در صدد درهم ریختن صفات ،کیفیـات و عـوارض هسـتی اسـت ،تـا بلکـه جـوهرۀ زالل و
بیتعیّن ملکوت هستی ،پرده از رخسار برگیرد و بـرای همگـان جمـال اثیـریش را بگشـاید:
«ساده بودن ،طبیعی بودن ،بیادا و ادعّا ،بیریا و بیتعارف به یقین یکـی از کارهـای دشـوار
است که تنها از عهده عارف بر میآیـد ،پیـام اصـلی شـعر سـهراب برداشـتن تکلیـف لـزوم
واکاوی و تشری ،همه رازهای خلقت است»( .احمدی ،5394 ،ص )51
در سطرهای پایانی «صدای پای آب» ،سخن سپهری چنین به تصویر کشیده شده اسـت:
«کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ /کار ما شاید این است /که در افسون گل سرخ شناور
باشیم /پشت دانایی اردو بزنیم .../کار ما شاید این است /که میان گل نیلوفر و قرن /پی آواز
و حقیقت بدویم»( .سپهری ،5388 ،ص )554-551
واکاوی و تحلیـل و تشـری ،گـل سـرخ در زیـر ادوات و ابزارهـای الکترونـی ،رازهـای
افسون بخش گل سرخ را نه تنها نمایان نمیکند؛ بلکه تنها تفسیر سطحی ،نازل و خشـک از
علمِ کشف و شهود به آدمی دسـت مـیدهـد ،سّـر شـناور بـودن در افسـون گـل سـرخ در
زیباییها و حیرتها  ،اسرار و رمـوز ،عجایـب و غرایـب آن همـه نشـان از الیـههـا و بطـون
معانی مختلف و تجلیّات و مظاهر حقیقت است که در قالب نگارستان گل سرخ ،به زیبـایی
تمام متحلّی و آراسته شده است« :به نظر میرسد سطر به سطر و واژه به واژه شـعر سـهراب
سپهری ،مشحون از زیبایی و لطافت و معصومیّت است و سهراب کشف و شهود خـویش
و تجارب زیبای عرفانی خـود را سلسـلهوار و پیـاپی بـا هـر جملـهای کـه خـود تصـویری
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بیبدیل است ،به ما نشان می دهد و ما را شریک حس زیبای خویش می کنـد» (.احمـدی،
 ،5394ص )57
تجسّم تصویربخشی واژگان و نمادها و سمبيلهای دنیایی برای رسیدن به قلمرو نـور در
اشعار سهراب سپهری نمایانگر سلوک شخصـی و جهـش بـاطنی ا

بـه سـرزمین معناسـت،

چراکــه نــام بهشــت خــود «یــادآور زیبــاترین ویژگــیهــای هســتی اســت و لطیــفتــرین و
مطبوعترین احساسهای زندگی را در ما زنده میکند ،اگر تصوّر بهشت با خیال باغ همـراه
باشد ،زیباترین و باشکوهترین گلستان را به یاد میآورد»( .شهدادی ،5384 ،ص )84
«گل سرخ که رمزیترین گل در مغرب زمین است ،چون گل لوتوس در شـرن ،مظهـر
کمال و زبدة الشّی است .به این معنی که کاسۀ گل سرخ ،مثل پیمانه زندگی و جام حیـات،
و قلب گل :برانگیزانندۀ رویای عشقی بهشت آییناند»( .دوبورکور ،5376 ،ص )515
در جهانبینی مشرقیان و حکمای شرن که عالم هسـتی را بـا عبـارات تلـویحیِ رمـزی و
ادبیاتش سمبلیک از زوایای بيعد ملکوتی و اثیری مـینگرنـد ،جهـان طبیعـت سـایه و مَثَـل یـا
همان عالم هورقلیا است که آیینهوار مظهّر آیات و تجلیّات الهی است .جایگاه حقیقـی گـل
سرخ ،رفعتش عرشی را داراست ،واژه گل سرخ مغرب زمـین کـه هـمردیـف و معـادل واژۀ
گل نیلوفر هم به کار میرود ،از واژگانی است که« :دارای مکانتی قدسی و الـوهی ،آن هـم
جاری در زمان حتی تا به امروز ،نداشته است .حضور چهار هزارساله این گل ،تـا بـه امـروز
نیلوفر را به مقدسترین نماد و عقیدۀ انسان هنـدی مبـدّل کـرده اسـت ...کـارکرد بـه ظـاهر
شگرف نیلوفر آبی در یافتن چنین مرتبه و جایگاهی دخیل و مؤثر بـوده باشـد .ایـن گـل در
دامن طبیعت ظهوری چنین دارد :در آب مـیرویـد ،بـا طلـوع خورشـید شـکفته مـیشـود و
گلبرگ هایش را به سوی نـور مـیگشـاید ،و بـا غـروب آفتـاب رخ مـیبنـدد» ( .بلخـاری،
 ،5391ص )575
بيعد تفکرات مابعدالطبیعی ،مکاشفات شهودی از مفاهیم گل سرخ که در فرهنگ ایـران
اسالمی و متون عرفانی ،اشـعار ادبـی و هنـر نگـارنگری ،نمایـان اسـت ،بـا مفهـوم زیبـایی و
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حيسن ،احساس یکسانی و یکنواختی را تلقی میگرداند .اکسیر عشق مسـیری بـرای شـهود
حيسن است؛ آتش پارسی و ارتباط آن با الهـه میتـرا در تفکـر ایـران باسـتان ،نشـانه سـنخیت
فروغ درخشان و روشنی بیکران با تجلیّات لوتوس و گل سرخ است کـه عرصـه گسـترده و
فراخناک درِ تأویل را به روی عارفان بزرگ ،باز نموده است.
رخساره محمّدى گل سرخ در آثار عرفا
پردهگشایی و پردهافکندن از بعد ظاهری و باطنی نمادین گل سرخ ،نشـان دهنـده سـنت
تأویلی و جاری رنگ سرخ در متون عرفانی است ،کـه بـه عنـوان حقیقـت مثـالی واحـد در
جغرافیای ملکوت و روحانی نفس آدمی به وقوع میپیوندد.
سهراب سپهری صاحب سمبولیسم و ادبیات نمادین ویژهای با رویکرد عرفانی و نگـر
ملکوتی و تجربهای از سنخ عارفانه و عاشقانه به طبیعـت و جهـان هسـتی اسـت ،در منظومـه
عرفانی سپهری یکپارچگی و نظم هندسی عالم و اجزای آن ،با اسـتحاله طبیعـت مـادی بـه
طبیعـــت ملکـــوتی؛ دگردیســـی عناصـــر مـــادی بـــه پدیـــدارهای روحـــانی و معنـــوی ،از
عادتزداییهای معنایی و دیگرگونه دیـدن و اندیشـیدن وی در واژگـان اشـعار

مشـهود

است که عرصه را برای ترسیمِ حاالت ،دریافـتهـا ،همـوار نمـوده اسـت .بیشـترین بازتـاب
تلمی ،در اشعار سپهری ،تلمیحات مضمر و پوشیده است ،نگرشی که سـپهری بـه طبیعـت و
مظاهر آن دارد ،با بهرهگیری از زبان نمادین و تلمی ،به درونمایه و مضـامین غنـی فرهنـگ
عارفان مسلمان و شرن ،درصدد تطبیق دادن عهد و پیمان خـود بـا عصـر ظلمـت و تـاریکی
است ،که گونهای عصیان و سرکشی در برابر جغرافیا و زمـان تـاریخی محسـوب مـیشـود،
پیوست دادن به زمان قدسی جان ،نگاه عارفانـه و عاشـقانهای اسـت کـه سـپهری سـعی دارد
بفهماند که به روشنایی روز و به زیبایی گل سرخ ایمان بیاورند.
سر زمین مشرن ،پشـت دانـایی ،آشـنایی از خانـه دوسـت ،از جملـه واژگـانی اسـت کـه
سپهری به فراسوی مرزهای زمـان حـال ،از روشـنایی و زیبـایی روز و دلخوشـیهـای عـالم
اثیــری بشــارت مــیدهــد؛ چــرا کــه فرهنــگ نمــادین و بی ـان تلمیحــی ســهراب ســپهری بــه
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آفریدههای هسـتی از جـنس احسـاس و شـهود اسـت ،مشـهودات و مکاشـفات خیـالانگیـز
سپهری ،ریشه در پدیدارشناسی عرفان اسالمی و عرفان شرن دارد .با تمـام اینهـا آن هنگـام
که تجسم ملکوتی و قدسی گل سرخ در وجود شریف پیامبر اعظم (ص) بـه عنـوان المـاس
سپید جغرافیای عشق و شمسالشموس عالم عقل نمودار و ترسیم میگردد ،نشان از عظمت
واژه درخشان گل سرخ را در متون متفکران و اندیشـمندان اسـالمی آشـکار مـینمایـد کـه
زبان خالقانه و هنرمندانهشان از رازهای آن پردههای معانی را از چهره عبارات برمیدارد .به
تعبیری گل سرخ فرّخ رخ و سیمین عي ار در ادبیات اسالمی همان نمـودش وجـود پیـامبر(ص)

است که شهابالدین ابـو القاسـم احمـد سـمعان  ،صـاحب کتـاب روح األرواح فـ شـرح
أسماء الملک الفتاح با ترکیب ادبی واژه «روضـه رخسـاره محمّـد گـل سـرخ» (سـمعانی،
 ،5384ص  )657این نسبت را به پیامبر اعظم (ص) میدهد.
الف :گل سرخ به روایت نجمالدین کبری و روزبهان بقلی شیرازی:

«نزد نجمالدین کبری (متوفای به  658ن) رنگ ارغوانی سرخگون در ادراک نور فـون
محسوس ِهاله ،نشانگر فرشته ـ عقـل در شـکل دو وجهـی آن یعنـی صـورت عـالم کبیـر بـه
عنوان فرشته ـ لوگوس ،تجلی یاتش دستنایافتنی و صورت عالم صغیر ،آگاهی ـ نور ،قلـب
است .اسامی هفت لطیفه را که جسم لطیـف فیزیولـوژی عرفـانی متشـکل از آنهاسـت ،نـزد
سمنانی (متوفای 736ن) مییابیم ،عارفان هر یک از ایـن لطیفـههـا را بـه رنـگ مخصوصـی
مکاشفه میکنند و هر یک ازآنها به نام یک پیامبر جسم شدهاند .یکی از ایـن هفـت لطیفـه،
که قلب است و «ابراهیم وجود تو» است ،به رنگ سرخ است ...رنگ سرخ رنگ غالـب در
مکاشفات روزبهان شیرازی (متوفای616ن) است« .در شبی دیدم نوری چون درخششِ گل
سرخ و طالی احمر از اقطار سماوات و زمین گ شت  ...و من گفـتم ایـن چیسـت جـواب
آمد این تجلّی رداءکبریاء است»( .کربن ،5395 ،ص )361-365
روزبهان ابومحمد بن اب نصر بن روزبهان بقل فسای شیراز  ،معروف به «شیخ شطّاح»
و «شطّاح فارس» در کتاب خود موسوم به شرح شطحیات ،گل سـرخ را متـرداف بـا معنـای
عشق دانسته ،آنجا که میگوید« :نبین که مهتر رزم زبان توحید تحت قاف تفریـد ،چـون از
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صدمه قدم خسـته گشـت و بـه کمنـد سـطوت عـزّت بسـته ،از ضـرورت نایافـت در عشـق،
ریاحین را ببوسید و گل احمر ببویید و بر چشم نهاد  ،گفت « :ه ا حدیث عهد بربّه» و
نیز اشارت کند سیّد صابران ،عشق غمزدگان طلب را که «گل سرخ از بهـا خداسـت .هـر
که خواهد که در بها خدا نگاه کند ،گو :گل سرخ بنگـر!» ( .بقلـی شـیرازی ،5374 ،ص
)513-514
«یکبار ،در ساعاتی که از نیمه گ شته بود ،سجاده گسـتردم و بـه انتظـار عـرا س غیـب
نشستم .سر من در ملکوت به پرواز در آمد و کبریای الهی را در منـزل التبـاس چنـد بـار در
هیبت درخشانِ جمالش دیدم ،دلم به این حد خشنود نبود و اشتیاقی داشـت بـه دیـدارِجاللِ
ازلی که آتش در اسرار همۀ بواطن و اندیشهها میزند .ناگـاه سـیمایی دیـدم گسـتردهتـر از
همۀ آسمانها و زمین و عر

و کرسی .پرتوهای جمال از آن میتابید و خودش آن از حّدش هر

مثل و مانندی در میگ شت .من اما جمالش را به صورت گل سرخ دیدم که چونان جهانی
در جهانی بود که گلهای سرخ از آن میبارید و این منظره را حد وکرانهای نبود .اینجا بود
که این سخن پیامبر در دلم افتاد که فرمود« :الوهد االحمر من ّهذاء اهلل»( .شـایگان،5381 ،
ص  )311پیامبر مهربانی ها ،حضرت محمّد (ص) از دیدگاه روزبهان بقلی ،پیـامبر مـ هب
عشق ربّانـی است ،راز التباسِ خداونـد در تجلّی بهاء گل سـرخ ،نشـان از رعنـایی عشـان
الهی است.
ب :گل سرخ به روایت ابن عربی:

ابو بکر محمد بن عل بن احمد بن عبد اللّه حاتم معروف به مح الدین ابن عربـی ،در
قصاید چهل و یکم با «عنوان دوزخ در دل فروزان» و چهل و چهارم با عنوان «آسمان نـور

و درخشندگ در زیر پا او است» در بـاب معنـای نمـادین گـل سـرخ در کتـاب ترجمـان
االشوان مینویسد« :تو گوی آیرخشها به سبب درخشیدن برنها است و عبور ابرها بـرا
ریز

باران است .تپش قلبها در اثر درخشش دندانها است و ریز

اشـکهـا بـه خـاطر

رهنوردان است که کوچ کردند .پس نرم شـاخههـا چـون نرمـ بلنـدقامتان و گـل سـرخ
چمنزار ،مانند گونه معشون شرمگین است ...ماه تمام در شب تاریک مو او ظـاهر گشـت

نمادشناسی اکسیر مقدس گل سرخ در منظومۀ عرفانی سهراب سپهری

021

و نرگس فراخچشم ،گل سرخ را آب داد ...سرور است که هرکه از عشق او م سـوزد از
مراتب انسانیت بدر م کند .آسـمان نـور و درخشـندگ در زیـر پـا اوسـت و تـاجش در
ماورا کُرات قرار دارد»( .ابن عرب  ،5378 ،ص  598و )592
معنای نمادین شاخۀ نرم به صورت معشون حق و گل سرخ به گونههایش سنجیده شده،
نمایانکننده مظاهر اسماء و صفات حق میباشـد ،بـه عبـارتی ابـن عربـی درصـدد توصـیف
مشاهدات معانی ملکوت در قالب الفاظ وکسوت زبانی است تا شیفتگان بـه مباحـث عرفـان
از زوایای سلوک الهی ،جرعههایی به فراخور حال و اقتضای روحانی شان به دست آورنـد.
تجلیّات و مظاهر اسماء و صفات حق که در جهان هستی در صورتهای زیبا و برین تداعی
کننده ،خالق آسمانها و زمین به عنوان آفریننـدهای مـدبّر و حکیمـی قـدیر اسـت .آنجـا در
قصیدهای دیگر سیرابی و شکفتن رنگ شادابی و طراوت را به گل سرخ وجود پیـامبر(ص)
ممثّل کرده ،در صدد پردهگشایی از تجلیّات یات اسماء حق یا همان گل نرگس است.
گل سرخ در کتابهای مقدس
زیباترین نماد ِتجلّی الهی ،ظهور اسماء و صـفات خداونـد در قالـب گـل سـرخ یـا گـل
نیلوفر در عرفان سهراب سپهری دربردارنده وجه مشترک گـل سـرخ بـا گـل زریّـنِ نیلـوفر
است که در متون مقدس هم یکی انگاشته میشوند .متون مقدس بـه عنـوان نـور و تجلیـات
مکتوب الهی ،منبـع سـعادت و کشـف و شـهود عرفـانی اسـت .شاخصـه اصـلی سـپهری در
اشعار

رازگشایی از وحدت ادیـان و مشـترکات متـون مقـدس اسـت ،آنجـا کـه در دفتـر

«شرن اندوه» میگوید« :قرآن باالی سرم /بالش من انجیـل /بسـتر مـن تـورات /و زبرپوشـم
اوستا /میبینم خواب :بودایی در نیلوفر آب»( .سپهری ،5388 ،ص )279
کاربرد تلمی ،و بیان استعاری در آثار سهراب سپهری ،موجبات غنای تصاویر بکر ،خلق
معانی و مفاهیم تازه ،غنی ساختن بیـان و فضاسـازی شـعری و مسـحورکردن قالـب شـعر را
فراهم نموده است« :طرز بیان سپهری بیشباهت به بعضی کتب مقـدس نیسـت .از تـورات و
انجیل و قرآن تا ودا و گاتاها و این لطافت و تـأثیر گفتـار او از همـین آشـنایی وی بـا زبـان
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کتب مقدس و احتماال در مداومت خواندن آنها سرچشمه گرفتـه اسـت» ( .شمیسـا،5389 ،
ص )146
به اعتقاد مسلمانان گل سرخ از قطرۀ عرن جبین پیامبر (ص) به وجود آمده ،طبق اساطیر
م هبی ،گل سرخ در بهشت عـدن بـه رنـگ سـفید بـوده ،هنگـامی کـه حـوا آن را بوسـید،
رنگشان قرمز شده و تا به حال بدان رنگ باقی مانده اسـت .طبـق باورهـای اسـاطیری یونـان
باستان و فینیقیان به ترتیب ،گل سرخ از خون آفرودیت و خون آدونیس به رنـگ سـرخ در
آمده است.
قداست گل سـرخ هماننـد گـل لوتـوس ،در مجموعـه وداهـا ،اوپانیشـاد ،بهاگاوادگیتـا،
نمایش دهندۀ سرشت قدسی مشترک است است  ،اگر لوتوس یا نیلوفرآبی در فرهنگ هنـد
به عنوان نماد پاکی و سپیدی بوده که اوج قداست الهی و راستی آن در هنـر هنـد و بـودیزم
ظهور یافته ،تجلیّات آسمانی و مظاهرآن بیربم با حکمت انواری گُـل سـرخ نیسـت .یکـی
انگاشتن گل سرخ و گل نیلوفر در فرهنگ هند ،در اشعار سپهری با برخورداری از مضامین
عرفانی و معانی شهودی ،پیام اندیشیدن و تعمّـق و تـأملی کـه در ورای آن نهفتـه اسـت ،در
قالب تصاویراثیری به مخاطب منتقل میکند.
زیبایی شـگفتانگیـز ،رنـگ روحـانی و گلبـرگهـای مـنظم و چنـد الیـۀ آن از جملـه
عالمتهایی است که این گل را به یکی از نمادهای مهم اندیشه و شهود انسان سنتی تبـدیل
کرد ...در اندیشۀ ودایی گـل ظهـور محسـوب مـیشـد در کالبـد انسـان،که خـود نمونـهای
کوچکی از عالم بود ،خانه نیلوفری یا دل نام گرفت» ( .بلخـاری ،5391 ،ص  )584-589در
عرفان هندی گل لوتوس همان قدر از ارز

تقدس و نمادینی برخوردار است کـه گـل ريز

در مغرب زمین؛ به تعبیری دیگر،گلهای لوتوس نمادی از انوار خورشید است کـه شـکفتن
مادی و برانگیختگی معنوی یا رمز بیداری عرفانی است.
مســیحیان ،گــل ســرخ را بــه عنــوان یــادآور بــاغ عــدن مــیبیننــد کــه مــنعکس کننــده و
بازتابدهنده طراحی خدا قبل از گناه آدم ابوالبشر مـیباشـد؛ چـرا کـه بـاغ عـدن یـا همـان
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بهشت ملکوت ،سراسر دارای گلهای سرخ بدون خار بوده است و رایحه آن نمـاد و نشـان
از بوی تقدّس را آشکار مینماید .به همین علت است که حضـرت مـریم عـ را (س) را در
هنر نگارنگری مسیحیت درون محوطه محصورِگلهای سرخ به تصویر میکشند.
مزامیر گل سرخ در زبور داود نبـی (ع) ،تجلّـی نیـایش و سـتایش خداونـدی را آشـکار
میکند ،در مزامیر حضرت داود ،حشمت عظـیم عیسـی مسـی ،صـخره قلعـه بلنـد پناهگـاه،
ملجاء خداوند و شبان نیکو یکر گشته ،در کتاب غزل غـزلهـای سـلیمان پادشـاه ،حضـرت
سلیمان نبی (ع) وجود حضرت عیسی مسی ،به عنوان تجلی یهوه را نمـود عینـی گـل سـرخ
شارون و تجسم ظاهری سوسن وادیها میداند.
گل سرخ که به دل و قلب هم تعبیر گشته ،یادآور پاکی و سپیدی انوار ایمـان اسـت .در
مزامیر 84چنین آمده« :خوشا به حـال آنـانی کـه در خانـه تـو سـاکنند و تـو را دا مـا تسـبی،
میخوانند» .خانه دلهای اهل ایمان است که به نور الهی منوّر و درخشـان گردیـدهانـد و در
دخمههای تاریک دنیا از تجلیّات انوار گل سرخ هستی که تجلی الهی عیسی مسی ،بـه بـاور
مسیحیان؛ تجلّی فیض أقدس احدیت در عوالم هسـتی کـه وجـود شـریف حضـرت محمـد
(ص) در باور مؤمنان و عارفان اسالمی است ،غافل و دور نیافتادهاند« :بـه او نزدیـک شـوید
تا منوّر گردید و رویهای شما خجل نشود»( .مزامیر )34
در حکمت معنوی و هنر اسالمی ،تجسم و تمثل عینی گلبرگهای گل سرخ در تـاریخ
قدوسی و پهنۀ روایات ملکوتی از آن پیامبر ختمی مرتبـت (ص) اسـت کـه تفسـیر و تأویـل
گل سرخ وجود أشرف و أعلی پیامبر (ص) بر عهـده مفسـران روشـنضـمیر و تأویـلگـران
راسخ است.
«حسن بن من ر گوید :وقتـ پیـامبر(ص) را بـه معـراج بردنـد ،زمـین از دور حضـرت
اندوهناک شـد و درخـت آصـف را رویانیـد و چـون حضـرت بـه زمـین بازگشـت ،زمـین
خوشحال شد و گل سـرخ را رویانیـد ،بنـابراین هـر کـس مـ خواهـد بـو پیغمبـر(ص) را
استشمام کند ،گل سرخ را ببوید .پیغمبر(ص) فرمود :گل سفید در شب معراج از عـرن مـن
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خلق شد و گل سـرخ از عـرن جبر یـل و گـل زرد از عـرن بـران»( .طبرسـ  ،5361 ،ج، 5
ص )81 -86تا آنجا که پیامبر (ص) حتی بـو مال کـه را از رایحـه عطـر انگیـز گـل سـرخ
میداند( .همان ،5361 ،ج  ،5ص )327
اکسیر گل سرخ
کیمیا در فرهنگ و دانش کیمیاگران همان اکسـیری اسـت کـه تنهـا در دسـتان مـاهر و
حکیمان فرزانه است (آشکار می گردد) و میتواننـد بـا نیـروی فـروزان خـرد و فرزانگـی و
تابش افعال حکیمانه ،مشس وجود آدمـی را بـه عنصـر زریّـن مبـدل کننـد .در آثـار سـهراب
سپهری از واژگان کیمیا با تعابیر اکسیر و نوشابه جادو سخنی به میان آمده اسـت .آنجـا کـه
در شعر «سایبان آرامش ماییم» از دفتر «آوار آفتاب» قطعاتی بدین مضمون میسراید« :برلب
شبنم بایستیم /در برگ فرود آییم /و اگـر جـا پـایی دیـدیم ،مسـافر کهـن را از پـی بـرویم/
برگردیم ،و نهراسیم ،در ایوان آن روزگاران ،نوشابه جادو سرکشیم»( .سـپهری ،5392 ،ص
)518
«راز گل سرخ درخشان همان تولد ثانوی روحانی ،اکسیر حیات ،انسان کامـل ،تجلـی و
ظهور خودآگاهی آسمانی در قلب انسان میباشد»( .ویلهم ،5391،ص )49
در دفتر شعر «مسافر» این بار سپهری با عباراتی دیگر در صدد بیـان مطلـب اسـت ،آنجـا
که میسيراید« :چه سیبهای قشنگی! /حیات نشئۀ تنهایی است .../و عشق ،تنها عشق /ترا بـه
گرمی یک سیب میکند مأنوس /و عشق ،تنها عشق /مرا به وسعت اندوه زندگیها برد /مرا
رساند به امکان یک پرنده شدن /و نوشداروی اندوه  /صدای خالص اکسـیر مـیدهـد ایـن
نو » ( .همان ،5392 ،ص)288
سفر در جستوجوی اکسیرخالصِ حیات یا همان آب زنـدگانی در تکـاپوی عشـق کـه
تجلّی گل سرخ درون آدمی است ،قلب و دلِ وی را به صیرورت و استحاله میرسانند ،اگر
«حواریون در جادۀ امـا وس؛ کریشـنا وآرجونـا در بهاگوادگیتـا؛ موسـی و خضـر در سـورۀ
هجدهم قرآن»( .یونگ ،5382 ،ص  )517همسفر میشوند ،تـا بـه ژرفناهـای فراخنـاک ،بـه
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چشمه و باغهای سرسبز و زیبا نا ل گردند ،نشان از این دارد که باغ یـا همـان کهـن الگـوی
باستانی «مانداال» ،چشمه زندگانی و پیوست خوردن به حیات سَرمدی است .دایرۀ سحرآمیز
و حوض به تعبیر کارل گوسـتاو یونـگ« :از مظـاهر مانـداال هسـتند کـه در نمادهـای قـرون
وسطایی به صورت گل سرخ ظاهر میشوند ،گلستان فالسفه ،مطلوبترین نماد کیمیـاگران
است»( .همان ،5382 ،ص )221
سهراب سپهری در کتاب اتان آبی که بر خالف هشت کتاب منظومش ،سراسر به زبـان
نثر ،است مطالب و برداشتهایی را از رهاورد سفرهایش ارا ه نمـوده ،در آنجـا صـریحا بـه
واژۀ کیمیا اشاراتی دارد ،از دیدگاه سپهری «رنگ سنتی و تمثیلی زمـین زرد اسـت ،کـه در
صـــفات کامـــل در فلـــز گرانبهـــا (طـــال) و یـــا در گـــوهر ( )ratnaمـــیدرخشـــد ،همـــان
کیمیاست»(.وزیر نیا ،5379 ،ص)522
استحاله و تبدّل در آثار سهراب سپهری ،جایگاه اساطیری دنیای اثیری و عرفانی آدمیان
را به نمایش میگ ارد ،آنجا کمال انسان و موجـودات را بـا بهـرهگیـری نمـادین از مظـاهر
جهان هستی و عالم طبیعت با فوّاره جاوید اساطیر ،نمایان میسازد ،بسان نیاکانی کـه مجـال
زیستن انسان و موجودات را فرصتی برای فرارویِ خودآگـاه و ناخودآگـاه و امکـانی بـرای
تبدیل و تبدل ،میشناسد .سپهری درست همانند داستانهای رمزی فالسفه و عرفـا از جملـه

سالمان و ابسال شیخ الر یس حسین بن عبداهلل سینا ،حی بن یقظان ابن طفیـل اندلسـی ،عقـل
سرخ شیخ اشران سهروردی و کتاب سرخِ کارل گوستاو یونگ ،در صدد اسـت تـا معنـای
تبسم درخشان لعلگون گل سرخ که همان نقطۀ التهاب شوریدگی و نمـودار شـدن عطـش
سرخی عشق میباشد ،در مکتب خانه کهنِ خمیره ازلیِ گل سرخ ،طنین گسترده سـمفونی،
روح موسیقایی ،حس تعالی و اوج پرواز را در دل هر انسان صاحبمعرفتـی تفسـیر کـرده و
زبانههای سوزناکش را به نمایش بگ ارد .سـپهری بـا ترسـیم فضـای شعرسـپید  ،بـا بیـانی
هنری و شاعرانه ،نشان داده ،جنس ِِواژگان و سنخِ کلماتش ،رویای صـادقه حقیقتـی اسـت
که شهپر پرواز ،منطـق بَـر شـدن و پرکشـیدن بـه سـمت و سـوی آسـتان کبریـایی حضـرت
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دوست ،را تدریس و یادآور میگرداند ،چراکه تجلّـی «گـل سـرخ عرفـانی و ظـرف عشـق
روحانی و سرچشمه مختوم و باغ مسدود به صورت صفات مادر خدا و ارض معنـوی جلـوه
میکند»( .یونگ ،5388 ،ص )87
تجلّی حریم کبریای الهی در ارض ملکوت ،که در صدر دل آدمیـان جـای دارد ،تمامـا
در قدرت فهم قوانین الهی ،حکمت الهی عرفان الهی نشـان دهنـدۀ منظومـۀ جـامع و کـاملی
است که در طبیعت و خلقت جهان هستی هر کدام الیههایی از ابعـاد و زوایـای هسـتی را از
مناظر گوناگون به نمایش میگ ارند.
نتیجه
نمادشناسی گُل سرخ در اشعار سراسر رمـزی و تلمیحـی سـهراب سـپهری در بردارنـده
معانی و مفاهیمی همچون رمز شون و عشق ،سمبل وجود و راز هستی ،تمثّلِ یات حقیقـت،
استعاره کمال محض ،تعبیری از جلوه جمال و زیبایی خداونـد بـوده کـه در مکتـب عرفـان
اسالمی ،نماد پیامبر اکرم(ص) به عنوان انسان کامـل و اکسـیر اعظـم مـی باشـد .بـه عبـارتی
میتوان بیان نمود که حقیقت گل سرخ با مفاهیم و معانی درونیِ عقـل سـرخ ،طـالی سـرخِ
کیمیاگران ،یاقوت سرخ ،نور سـرخ و رنـگ سـرخ ،قرابـت و مجانسـت محتـوایی داشـته و
اشتراکات فراوانی در مراحل گوناگون و الیههایی متعدد دارد.
کاویدن جنبههای خاص واژگان زبان شعر سپهری در واژه گل سرخ  ،بسـامد بـاالی آن
را نمایان میکند ،که از وحدت ادیان و مشترکات فرهنـگهـا پـرده برمـیدارد ،در یهـن و
خیــال ســپهری ،بیــان نمــادین و نوآورانــه از واژگــان گــل ســرخ و گ ـل نیلــوفر ،ریشــه در
تمثیلشناسی رویا و شهود فراحسی بوده که تشرّف و باریـابی مقـدس و معـراج انسـانهـای
کامل را یـادآوری مـیگردانـد ،در اندیشـه کهـن و شـهود انسـان سـنتی راز جـاودانگی در
اسطورههای باستان که شبیه گل سرخ تجسم یافته ،نمادی از بوطیقای نوع ادبی تمثیـل رویـا
را حکایت مینمایند.
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نگاهی به مسیر تجربیات عرفانی سـپهری کـه در ابیـاتش معـانی بالیـدن روح و شـکفتن
احساسات آدمی را بیان میکند ،سنخ شهود و کلیّت مشاهدات عارفانها

در کسـوت شـعر

سپید و نظم نمادین ،گویایی از سشنخ و نوع تجـارب فراحسـی ،مشـهودات قلبـی و سـفرهای
روحانی وی است.
وجدش سرشار از جوشش درونـی و جهـش احساسـی و شخصـی سـپهری ،جهـان بینـی و
هستیشناسی عرفانی را برایش ترقیم و ترسیم کرده ،طوریکه در زیباترین راز و نیازهـایش
به محضر خداوند متعال ،اقتدایش را به سمت کعبه مقدسِ گل سرخِ آفرینش ،عیـان نمـوده
است .سپهری ،معانی عالم مجردّات و معقوالت را به عنصر نمادین محسوسات مبدّل کرده،
از تشخّص و تعیّن بخشی به اشیاء و مظاهر عالم هستی ،خواننده را در بـزم السـت و ضـیافت
الهی ،به وسعت دشتهـای بیکـران روشـنایی ،بـا درک و لمـس روح طبیعـت عنصـری بـه
اشران و قلۀ رفیع آگاهی نا ل میگرداند.

منابع
 قرآن کریم. ابن عرب  ،محی الـدین ،)5378( .ترجمـان االشـوان (چـاپ دوّم) ،ترجمـه و شـرحرینولد آلین نیکلسون ،تهران :انتشارات روزنه.
 بورکهــارت ،تیتــوس ،)5391( .مبــانی هنــر مســیحی ،ترجم ـۀ امیــر نصــری ،تهــران:انتشارات حکمت.
 بقلی شیرازی ،روزبهان ،)5374( .سراالسرار (چاپ سوم) ،به تصحی ،هانر کـربن،تهران :انتشارات طهور .
 -بلخاری ،حسن ،)5391( .حکمت هنر هند ،تهران :انتشارات سوره مهر.

 بهاکتی ،ای .اچ؛ پرابهوپادا ،دانتاسوامی ،)5377( .بهاگـاواد ــ گیتـا همـان گونـه کـههست ،ترجمۀ فرهاد سیاهپو  ،بزرگمهر گل بیدی ،الهه فرمانی ،تهران :انتشارات دری.
 دوبوکور ،مونیک ،)5376( ،رمزهای زنده جان ،ترجمۀ جالل سـتاری ،تهـران :نشـرمرکز.

 داربیدی ،یوسف؛ شریفیان ،مهدی ،)5386( .بررسی سمبلهای سـیب ،کبـوتر ،گـلسرخ و نیلوفر در اشعار سهراب سـپهری ،نشـریه دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه
شهید باهنر کرمان ،شمارۀ .25

 یوالفقاری ،محسن؛ امیدعلی ،حجت اله ،)5392( .نمادپردازی در چند شاعر شعر نوو مقایسه آنها باهم ،فصلنامه تخصصی سبکشناسی نظم و نثـر فارسـی (بهـار ادب) ،تهـران،
دورۀ اوّل ،شمارۀ .6
 سمعانی ،احمد ،)5384( ،روح األرواح ف شرح أسماء الملک الفتـاح (چـاپ دوم)،به تصحی ،و توضی ،نجیب مایل هروی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
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 ســپهری ،ســهراب ،)5388( .دیــوان کامــل و جــامع ســهراب ســپهری (چــاپ دوم)،تصحی ،،تنظیم و شرح از عباس عطاری کرمانی  ،تهران :نشر آسیم.
 ـــــــــــــــــــــ  ،)5392( .هشت کتاب (چاپ دوم) ،تهران :نشر یهن آویز. شمیسا ،سیروس ،)5389 ( .فرهنگ تلمیحات (چاپ دوم) ،تهران :نشر میترا. شهدادی ،جهانگیر ،)5384( .گل و مرغ :دریچهای بر زیباییشناسـی ایرانـی ،تهـران:کتاب خورشید.
 علیزاده ،ناصر؛ باقی نـژاد ،عبـاس ،)5389( .شـهود ،نمـاد و شـعرِ سـهراب سـپهری،فصلنامۀ بوستان ادب ،تهران ،دوره سوم ،شمارۀ .3
 فــوزی ،ناهــده؛ اعتمــادی ،حســین؛ آقــا ی ،مهــرداد ،)5398 ( .بررســی تطبیقــیعارفانــههــای عاشــقانۀ عبــدالوهاب البیــاتی و ســهراب ســپهری ،فصــلنامۀ ادبیــات عرفــانی و
اسطورهشناختی ،تهران ،سال پانزدهم ،شمارۀ .11
 کربن ،هانری ،)5395( .چشم اندازهای معنـوی و فلسـفی اسـالم ایرانـی ،جلـد دوم،ترجمۀ انشاءاهلل رحمتی ،تهران :انتشارات سوفیا.
 کوماراسـوامی،آناندا ،)5389( .هنـر و نمــادگرایی سـنتی ،ترجمـۀ صـال ،طباطبــایی،تهران :فرهنگستان هنر و مؤسسه متن.
 ویلهم ،ریچارد؛ یونگ ،کارل گوستاو ،)5391( .راز گُل زریّن (چاپ دوم) ،ترجمـۀپروین فرامرزی ،مشهد :انتشارات به نشر.
 یونــگ ،کــارل گوســتاو ،)5382( .روانشناســی و کیمیــاگری (چــاپ دوم) ،ترجمــۀمحمود بهفروزی ،تهران :انتشارات جامی.
ـــــــــــــــــــــ  ،)5396 ( .ناخودآگاه جمعی و کهن الگو ،ترجمۀ محمّد باقر اسمعیل
پور ،فرناز گنجی ،تهران :انتشارات جامی و نشر مصدن.

طبل طوفان
تحلیلی از «کاوه و اسکندر» سرودة اخوان ثالث با نظر به حیات و آثار فرخی یزدی
دکتر یداهلل قائمپناه*

چکیده
در کودتای بیست و هشت مرداد  5332حوادثی که رخ داد و اتفاقاتی پیش آمد ،حواد

و

اتفاقاتی تلخ بود که احساسات بسیاری را جریحه دار کرد و افکار بسیاری را به دریای غم در
انداخت و نا امیدی را بر یهن و زبان کثیری چیره و غالب کرد .در این برهۀ زمانی شعر مثل همیشه
پرچمدار انعکاس مسایل سیاسی اجتماعی آن روز بوده و آیینهوار هر چه که به عرصۀ ظهور قدم
میگ شت و حضور مییافت ،شعر ،آن را بازتاب میداد و این یعنی اینکه شاعران متعهد ،به تعهد
و رسالت خویش جامۀ عمل پوشانده و بار خود را به مقصد رساندهاند .چرا که شاعر روایتگر
دردهای دردمندان عرصههای اجتماعی ،رنجهای مردمان رنجور ،شادکامیها و ناکامیها،
سرخوشیها و ناخوشیها ،مهرورزیها و خندهها ،شکست و پیروزی ،سیاست و تدبیر ،تاریخ و
فرهنگ ،جامعه و خانواده و شخصیت را در آیینۀ اشعار و در بطن دفتر و دیوان خویش آراسته و
در برابر دید مخاطب قرار میدهد و اخوان ثالث از جملۀ این شاعران بوده است.
نگارنده در این نوشتار برآن است که با بهرهگیری از شیوۀ کتابخانهای و رو

تحلیل محتوای

سرودۀ کاوه و اسکندر معلوم سازد که اخوان با مطالعۀ عمیق از تاریخ و سرگ شت شاعران بهویژه
حیات نامۀ فرخی یزدی در شعرکاوه و اسکندر ،عالوه بر اینکه تحت تأثیر جریانات بیست و هشتم
مرداد بوده ،نظر کارآمدی هم به سرگ شت رنجبار همشهری خود فرخی یزدی داشته است.
کلیدواژه :کاوه و اسکندر ،فرخی یزدی ،شعر ،اخوان ثالث.
* .دکترای مطالعات تطبیقی م
تاریخ وصول99/19/11 :

اهب اسالمی(Yadollah_ghaempanah@yahoo.com) .

تاریخ پ یر 99/55/16 :

مقدمه
پیوند میان ادبیات و رویدادهای اجتماعی ،بازتاب همبستگی شاعر با اجتماع خویش
است .شاعر یا نویسنده ،زاده و بالیدۀ اجتماع و محل زیست خود است و به عنوان فردی که
در دوران و بستری از اجتماعی رشد میکند ،زبان و فرهنگ همان اجتماع را به عنوان
وسیلهای کارآمد به خدمت میگیرد و در حدّ توان خود با استفاده از همۀ امکانات آن دو،
ساختار یهنی خویش را در قالب آثار مانا یا اثری جاودانه به جامعۀ خود عرضه میدارد؛
چرا که شاعر روایتگر دردهای دردمندان عرصههای اجتماعی ،رنجهای مردمان رنجور،
شادکامیها و ناکامیها ،سرخوشیها و ناخوشیها ،مهرورزیها و خندهها ،شکست و
پیروزی ،سیاست و تدبیر ،تاریخ و فرهنگ ،جامعه و خانواده و شخصیت را در آیینۀ اشعار
و در بطن دفتر و دیوان خویش آراسته و در برابر دید مخاطب قرار میدهد .اخوان ثالث از
جملۀ این شاعران بوده که با مطالعات گسترده و عمیق و با تجربههای تلخی که از زندگی
چشیده است ،به بیان نمادین آن دسته از خاطرات و تجربههایی که با ظلمستیزی و
آزادیخواهی ارتباط تنگاتنگ داشته ،پرداخته است .عالوه بر این از نظر نگارنده وی با
توجه به اینکه اصالتا همشهری فرخی یزدی است ،سرودۀ کاوه یا اسکندر را با نظر به
حیاتنامۀ فرخی خلق کرده و ل ا این سروده قابل تطبیق با زندگینامۀ فرخی هست .بنابراین
سرودۀ م کور را بر مبنای سرگ شت غمبار فرّخی تحلیل و بررسی کرده و در اختیار
عالقمندان قرار میدهد ،باشد که توفیق رفیق آید به لطف پروردگار.

طبل طوفان؛ تحلیلی از «کاوه و اسکندر»...
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پیشینۀ نوشتار
بر سرودههای اخوان ثالث از جمله سرودۀ «نادر یا اسکندر» به همت مخالفان و موافقان
تحلیلهای بسیاری نگار

یافته که در مقایسه با هم دارای ضعف و قوتی چشمگیر هستند؛

اما از حیث نگاهش نویسنده ،همۀ آنها دارای جنبهای مشترکند و آن اینکه نظر نویسندگان در
کل منعطف به کودتای  28مرداد بوده .معروفترین این قبیل از مقاالت ،مقالۀ احسان
طبری تحت عنوان «طلسم یأس» و نوشتۀ فروغ فرخزاد تحت عنوان «یادداشتی بر آخر
شاهنامه» و نوشتۀ نجف دریابندری با عنوان «اخوان شاعر شکست» است .نگارنده با نظر به
تحلیل و بررسیهای یاد شده برای نخستین بار سرودۀ «کاوه یا اسکندر» را منطبق با
زندگینامۀ فرّخی یزدی تحلیل و تطبیق کرده است ،باشدکه قبول نظر آید.
اجمالی از حیاتنامه فرخی یزدی
میرزا محمد ،متخلص به فرّخی یزدی فرزند محمد ابراهیم سمسار یزدی در سال (5316
ـ 5267هجری) ،در یزد دیده به دیدار جهان گشود .وی پس از گ راندن دوران کودکی و
عصر بازیهای کودکانۀ خویش به آموختن زبان فارسی و مقدمات لسان عربی پرداخت.
دورۀ تحصیل او در مدرسه تا حدود سن شانزده سالگی ادامه یافت .سپس زمانی را به
کارگری در نانوایی و پارچه بافی مشغول شد.
فرخی در آغازین روزهای بروز جنبش مشروطیّت و پیدایش حزب دموکرات در ایران
در شمار دموکراتهای جدی و آزادیخواهان پر شور شهر یزد قرار گرفت .وی در نوروز
 5291مسمطی خطاب به ضیغمالدوله حاکم یزد ساخت و در مجمع آزادیخواهان یزد
خواند و خشم حاکم را برانگیخت و روانه زندان شد ،تا جایی که ضیغمالدوله دستور داد
دهان فرّخی را با نخ و سوزن بدوزند« .خلیلی از قول فرخی نوشته است :شعری در م مّت و
هجو بختیاری گفتم و او دستور داد دهانم را دوختند .سپس به لبهای خود اشاره کرد که
اثر دوختن را دیدم»( .مسرت ،ص )79امّا وی پس از دو ماه به کمک چند تن از دوستان از
زندان گریخت.
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فرّخی در شهریور سال  5291به تهران رفت و اشعار و مقاالت مؤثری دربارۀ آزادی
ایران در جراید از جمله :مجلس و اقدام ،انتشار داد که مورد توجه ملّیّون و آزادیخواهان
قرار گرفت .وی در اوایل دورۀ جنگ جهانی اول به بینالنهرین مهاجرت کرد و مورد
تعقیب انگلیسیها واقع شد؛ از این رو از بغداد به کربال و از آنجا به موصل رفت و سرانجام
پای برهنه از بیراههها به ایران بازگشت.
در دورۀ نخست وزیری وثونالدوله با حکومت وی و قرار داد  5959به مخالفت
پرداخت و مدتها در شهربانی تهران زندانی و محبوس شد .در اواخر سال  5311روزنامه
«طوفان» را به مدیر مسئولی علی اکبر موسویزاده منتشر کرد .این روزنامه با کلیشه سرخ به
طرفداری از تودۀ رنجبر و کارگران انتشار مییافت به همین جهت فرّخی در اکثر
کابینههای آن زمان در حبس و تبعید به سر میبرد .روزنامه «طوفان» باری قبل از انتشار و
در کل بیش از پانزده بار توقیف شد .تا آنکه فرخی در سال  5317نمایندۀ مردم یزد در
مجلس شورای ملی شد و همراه با نمایندۀ رشت (محمودرضا طلوع) در جناح اقلیت قرار
گرفت و با مخالفتهای شدید بدخواهان روبهرو شد .او به ناچار ایران را ترک گفت و
«طوفان» برای همیشه تعطیل شد.
فرّخی یک بار از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی برای جشن دهمین سال انقالب کبیر
روسیه دعوت شد و مدت یازده روز در آن کشور اقامت گزید و بار دیگر پس از پایان
دورۀ هفتم مجلس مخفیانه از ایران گریخته و به روسیه و از آنجا هم به اجبار به برلین
میرود ،در آنجا مقاالت تندی در روزنامه «پیکار» علیه حکومت استبداد ایران مینویسد.
چندی بعد سفیر ایران در برلین جلسه محاکمهای به خواست و اجبار شاه ایران علیه روزنامه
«پیکار» و نویسندگان آن تشکیل داده و در آن فرخی با مدرک و بیانات خود منجر به
محکومیت شاه ایران و رسوایی سفیر او میشود .در همین هنگام فرخی روزنامۀ «نهضت» را
برای انتشار عقاید خود منتشر میکند که پس از نشر چند شمارۀ آن ،فشار عوامل دولت
ایران به دولت آلمان سبب میشود که فرخی از آلمان خارج گردد .در این گیرودار
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وزیر دربار ایران به اروپا رفته و از فرخی میخواهد که به ایران بازگردد و بدون

دغدغه در ایران زندگی کند ،فرخی نیز در سالهای  5355تا  5352به ایران باز میگردد.
وی مجددا تحت نظر مأموران شهربانی قرار گرفت و بعد از یک سال به عمارت کاله
فرنگی نقل مکان کرد و شدیدا تحت نظر مأموران شهربانی به حیات خود ادامه داد.
سر انجام فرخی با فریب و فشار دستگاه پهلوی در سال  5351با شکایت طلبکارانی که
بیخیال طلب خود شده بودند ،به اتهام بدهی به آقای رضا کاغ فرو

به زندان افتاد و از

آنجا نیز به سبب اشعار تند خود به زندان قصر منتقل شد .وی در شب چهاردهم فروردین
 5356با خوردن مقدار زیادی تریاک به قصد خودکشی ،مصمم میشود ،مرگ خویش را
رقم زند .وی پیش از این اقدام ،ابیاتی بر دیوار زندان نگاشته بوده که در غزلی از آن ابیات
پر تالطم میگوید:
هــیچ دانــی از چــه خــود را خــوب تــزیین مــیکــنم
بهـــر میـــدان قیامـــت رخـــش را زیـــن مـــیکـــنم
مـــیروم امشـــب بـــه اســـتقبال مـــرگ و مـــردوار
تــا ســحر بــا زنــدگانی جنــگ خــونین مــیکــنم
نامــــه حقگــــوی طوفــــان را بــــه آزادی مــــدام
منتشــر بــیزحمــت توقیــف و تــوهین مــیکــنم
مـــــیروم در مجلـــــس روحـــــانیون آخـــــرت
وانـــدرآنجا بـــیکتـــک طـــرح قـــوانین مـــیکـــنم
ولی پاسی از شب نگ شته بود که مأموران زندان متوجه موضوع شده و فرّخی جان
سالم به در میبرد .سرانجام در پی گزارشات جاسوسان به ر یس زندان و دستگاه پهلوی
مبنی بر اینکه فرخی اشعار سیاسی میسازد و بین زندانیان منتشر میکند ،او را از زندان قصر
به زندان موقت تهران انتقال داده و در سلول انفرادی میگ ارند ،تا اینکه بعد از سرودن
قطعۀ هجوآمیز فرّخی که به نکوهش ازدواج محمد رضا پهلوی دامن زده بود؛ در شب24
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مهر ماه  5358در حمام بیمارستان زندان به زندگی سراسر رنج و مبارزها

با تزریق آمپول

هوا ،توسم دکتر احمدی ،خاتمه میدهند( .به نقل از مسرت ،5384 ،ص  451ـ )455
اجمالی از حیاتنامه اخوان ثالث
مهدی اخوان ثالث متخلص به میم امید فرزند علی یزدی ( 51اسفند سال  )5317در
مشهد به دنیا آمد .پدر وی از مردمان یزد بوده .شفیعی کدکنی میگوید« :پدر

در جوانی

یا در خردسالی مهاجرت کرده بود از یزد به ماوراءالنهر (همان «ساحل پر حاصل جیحون»)
ولی بعدها به مشهد آمده بود( .شفیعی کدکنی ،5395 ،ص )22پدر

عطار بوده و با شعر

و ادب آشنا بود.
مهدی اخوان طبع و طبیعت شاعری را از مادر

مریم به ار

برده بود( .همان) ل ا

اخوان ثالث از همان کودکی به موسیقی و ادبیات عالقه داشت و نواختن تار را آغاز کرد.
او در نوجوانی برخالف عالیقش ،رشتۀ آهنگری را دنبال کرد و پس از آن به تهران آمد.
او در تهران مدتی را به تدریس مشغول شد و سال « 5331ارغنون» را منتشر کرد؛ اشعار
«ارغنون» در قالبهای قصیده ،قطعه ،مثنوی ،ترکیببند ،مستزاد و رباعی سروده شدهاند.
اخوان باری مجبور می شود برای ورود به دانشگاه کالس دوازده را امتحان داده و
مدرک بگیرد ،به همین منظور در امتحان کالس دوازده شرکت میکند؛ امّا از آنجا که از
فیزیک و شیمی و ریاضیات هیچ نمیدانسته ،با درک و احساس این که نمره نمیآورد .در
پایان ورقۀ امتحان ،بعد از نوشتن مقداری مطالب غیر مربوط به سؤال ،این بیت را مینگارد:
بــــــرای یکــــــی نمــــــرۀ بــــــیفــــــروغ
نشـــــاید از ایـــــن بـــــیش گفـــــتن دروغ
(همان ،ص)23
اخوان به نوشتۀ شفیعی کدکنی« :پس از استقرار در ورامین اندک اندک وارد فضای
سیاسی عصر و جایبۀ حزب توده شده و به طوری که از گفتههای خود

و شهادت
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شعرهایش برمیآید ،مدتی در طیف سیاستهای روزمرۀ حزب و فراز و فرودهای آن بیش
و کم سهیم بوده است»( .همان ،ص )21-26
با این وجود سیمین بهبهانی اخوان را شاعری دور و نامطلع از سیاست دانسته و گفته
است« :اخوان یک شاعر سیاسی است بیآنکه به سیاست ،چندان گرایشی یا از آن چندان
اطالعی داشته باشد ،یا صریحا به آن تظاهرکند»( .بهبهانی ،5379 ،ص  )513لکن درست
آن بود که میگفت :اخوان شاعری سیاسی است ،اگرچه به سیاسی بودن خود تظاهری
نکرده؛ اما از سیاست و اوضاع سیاسی کشور دقیقا مطلع بوده و چه بسا اگر موقعیّت را
مناسب و باب دل میدید ،در آن ورود هم میکرد.
مهدی اخوان ثالث در آن زمان به تأثیر از فضای حاکم بر جامعه و نوع فعالیت دیگر
روشنفکران و فعاالن اجتماع سال  5333در قراری از قرارهای حزبی گرفتار شده و به
زندان میرود ،وی مدت یازده ماه را در آنجا میگ راند.
اخوان پس از آزادی اغلب «از طریق روزنامه نگاری و همکاری با مطبوعات از جمله
روزنامۀ «جهان» به مدیریت صادن بهداد و «ایران ما» به مدیریت جهانگیر تفضلی زندگی
خود را اداره کرد»( .همان ،ص )28وی در ادامه مدتی هم با ماهنامۀ «آموز

و پرور »

همکاری میکند .همچنین پس از آزاد شدنش به تأثیر از فضای سیاه و خاکستری دورانی
که پشت سر گ اشته بود ،شعر «زمستان» را منتشر کرد .شعر «زمستان» شاهکار تکرار نشدنی
این شاعر است که پس از کودتا  28مرداد سال  5332سروده شده است .او این شعر را
اینچنین شروع کرده است:
«سالمت را نمیخواهند پاسخ گفت».
البته دفتر شعر « ،زمستان» در سال  5336منتشر شده ،اوج شهرت وی هم از این به بعد
بوده است.
دور از حقیقت نیست که اخوان را «شاعر شکست» لقب دادهاند .شاعر شکستی که از
فرو ریختن امید برآمده از ورود شوروی و انگلستان به داخل ایران و اخراج رضا شاه از

نامه انجمن مفاخر

004

کشور در یهن بسیاری شکوفا شده بود و تجلی آن تا نهضت ملی نفت دوام یافته بود؛ اما به
یکباره در کودتای بیست هشت مرداد 5332و شکست نهضت نفت ،کاخهای سر به فلک
کشیدۀ آرزوهای نسل جدید ،طعمۀ حریقی ویرانگر شد و بارگاه امید به آیندهای روشن و
درخشان ،به ویرانسرای ناامیدی مبدل گشت و ل ا اخوان را که با تخلص «امید» شعر
میگفت ،بر آن داشت که اشعاری از دل بر آورد که القای «امیدی» بر سینۀ غمناک اهل
وطن نداشته باشد .اشعاری که بیش از احساس شادناکی و خرّمی ،یادآور سرمای سخت
«زمستان» و شبهای سیاه و سنگین از درد و «قاصدک»های بیخبری و تجربههایی از
بافتههای «دروغ» و «فریب» بود.
اخوان هم سفری کوتاه به خارج از ایران داشته است .کدکنی میگوید« :شاید
مهمترین واقعۀ زندگیا

بعد از انقالب سفری چهار ماهه بود که به آلمان و سپس

انگلستان و کشورهای اسکاندینـاوی و فرانسه کرد[ .لکن بر خالف فرّخی] در مجموع این
سفر به او بسیار خو

گ شته بود و خاطرههای خوشی از آن داشت»( .کدکنی ،5395 ،ص )37

اخوان ثالث در انتهای حیات مادی خود چهل روز پس از بازگشت از خانه فرهنگ
آلمان در چهارم شهریور سال  5369در تهران از دنیا رفت .وی به خواست خانواده و به
همت دوستان نزدیکش ،در توس در کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد.
قرابتهای حیاتی و فکری اخوان با فرّخی
با توجه به اینکه اصالت هر دو شاعر یزدی است ،با قاطعیت تمام میتوان گفت که:
هر دو شاعر با فرهنـگ و ویژگیهای اهـل یزد انس و الفتی استوار داشتهاند؛ چه اینکه
هر کسـی که از اصل و اصالت خویش دور افتاده باشـد ،در نهایـت به تکاپو میافتد و
روزگـار وصـال خود را جویـا میگردد تا به آن پیونـدد و به قول حضـرت موالنا
جاللالدین بلخی:
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هــــر کســــی کــــو دور مانــــد از اصــــل خــــویش
بـــــــاز جویـــــــد روزگـــــــار وصـــــــل خـــــــویش
هر دو شاعـر معاصر و شهیـر ادبیات فارسی در سرودن اشعـار سیاسی چیرهدست و
کم نظیرند؛
هر دو شاعر کم و بیش به خاطر دخالت و حمایت از جنبش یا خیز های سیاسی زمانه
خود گرفتار حبس و زندان شده و تلخیهای زندانی سیاسی بودن را چشیده و درک
کردهاند؛
هر دو شاعر تجربهای از سفر کوتاه مدت به خارج از ایران و حضور در آلمان داشتهاند؛
هر دو شاعر تجربهای از تحوالت و تظلمات دوران حکومت رضاشاه پهلوی داشتهاند.
البته با این تفاوت که فرّخی در دهههای پایانی عمر و اوج مبارزاتش و اخوان درست بر
خالف وی در دهۀ آغازین عمر

شاهد این دوران بوده است؛

هر دو شاعر دست کم شاهد یک کودتای سیاسی در طول حیات خود بوده است؛
هر دو شاعر از خیل دوستان و همرزمانی که به دلیل فشار و فریب عوامل حکومت
جور و ستم ،صحنۀ مبارزات را ترک کرده و شاعر آزادیخواه و مبارز را تنها گ اشتهاند،
گله و شکایت کرده و دوستان نیمه راه را نکوهیدهاند؛
هر دو شاعر در برههای از حیات خود شدیدا طعم تلخ فقر اقتصادی را چشیده بودند؛
هر دو شاعر ستایندۀ روشنایی و زیبایی بوده و دوستدار اسطورهها و حماسههای ایران و
ایرانی بهویژه اینکه هر دو عاشق و شیفتۀ عدالت در عرصۀ گیتی بودهاند و به قولی اضطراب
عدالت داشته و جز ایران و آزادگان ایرانی و دوستدارانِ ایران را مدحی نگفتهاند و شعری
نسرودهاند؛
هر دو شاعر کم و بیش با جراید عصر خود همکاری داشته و بخشی از اشعار خود را در
جراید وقت منتشر کردهاند.
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به گمان نگارنده این قرابتها کافی بوده تا اخوان ثالث در نهانخانۀ یهنش خود را دقیقا
عدل و همتای همشهری اصیل خویش ،فرّخی یزدی به شمار آورد و در حقیقت خود را
شاعر مبارز و آزادیخواه و دوستدار آزادی بداند؛ چنانکه در فرجامین بند «سگها و
گرگها» میگوید:
«در این سرما ،گرسنه ،زخم خورده،
دویم آسیمه سر بر برف ،چون باد.
ولیکن عزّت آزادگی را
نگهبانیم ،آزادیم ،آزاد».
و ل ا با تمام توان سعی می کند بر علیه جور و صاحبان ستم اشعاری محکم و تأثیرگ ار
سروده و در اختیار ملت ایران به ویژه مبارزان عالقمند قرار دهد که انصافا از جمله
شهسواران سرفراز و پیروز این میدان هم خود اوست.
اشعار سیاسی اجتماعی که کال مثل آیینه نشانگر همۀ تیرگیها و روشنیهای دوران
حکومت پهلوی و افت و خیزهای گاه و بیگاه آزادیخواهان و آزادیپویان و احزاب چو
و راست است .بیگمان سرودهایی چون «چاره»« ،سترون»« ،زمستان»« ،سگها و
گرگها»« ،قاصدک»« ،فریاد»« ،اندوه» ،و ...و «کاوه و اسکندر» از این دست اشعارند که
مشابه تام و تمامشان را بیش از هر شاعری از شاعران نزدیک به حیات اخوان در دیوان
فرخی یزدی میتوان یافت.
اصوال به زعم نگارنده بعد از فرّخی یزدی بیشترین و مؤثرترین اشعار سیاسی را اخوان
داراست؛ البته سرودههای فرّخی بیپرده و صری ،است و به تعبیر دیگر سرودههای وی
اکثرا نظم است و سرودههای اخوان بیشتر نمادین است و شعر به معنی اخصش.
حال صاحب این قلم با توجه به همین مطالب است که به تحلیلی از شعر «کاوه و
اسکندر» پرداخته و امیدوار است که این نوشتار باب طبع و قبول اهل یون و هنر واقع شود.
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ساختار فیزیکی شعر کاوه یا اسکندر
سرودۀ کاوه یا اسکندر ،اولین سرودۀ کتاب «آخر شاهنامه» است .چنانکه پیداست هم
نام کتاب و هم نام سروده به گونهای نمادین و سمبلیک انتخاب شده .شعر «کاوه یا
اسکندر » در سال  5331سروده شده است ،در سالهای پس از کودتا ،و ل ا به طور بارزی
با بینش شاعر و دیدگاههای او با پیامدهای کودتا کامال مرتبم است ،چون «کودتای 28
مرداد و پیآمدهای آن برای نسل اخوان بیش از یک شکست ،سرآغاز یک دورۀ طوالنی
وهن و خفت اخالقی بود که بسیاری از افراد نسل اخوان در معرض آن قرار گرفتند».
(دریابندری؛ کاخی ،5378 ،ص )248
«کاوه یا اسکندر» به اعتقاد تعدادی از نویسندگان و صاحبنظران عرصۀ ادبیات فارسی
با همان پیشزمینۀ یأس و بدبینی مفرطی که بر فضای یهنی اخوان سایه انداخته بود ،سروده
شده و یأس و بدبینی به عنوان بارزترین ویژگی ،در این شعر تجلی یافته است.
صاحب معانی در شعر مهدی اخوان ثالث بر این باور است که« :اخوان روزهای
زندانی بودن و شکست سیاسی و اهانت را هیچگاه فرامو

نمیکند .در سراسر مجموعۀ

«آخر شاهنامه» یأس و نومیدی و سرگشتگی را میبینیم که در واقع معرفینامۀ نسل
مضطرب و نگران است»( .ناصر ،5385 ،ص )96
بر این پایه باید قبول داشت که« :آخر شاهنامه» نامی کنایه آلود است .کنایهای برای
آنچه که گ شت ،بر حماسهای که به آخر رسید ،آشیانی که بر باد لرزید ،رهروی که
جای قدمهایش را برفها پوشاندند ،ساعتی که قلب شهری بود و ناگهان از تپیدن ایستاد
و مردی که بر جنازۀ آرزوهایش تنها ماند»( .لنگرودی ،ج  ،5378 ،2ص)157
نام سروده نیز قابل تأمل و توجه است .چه اینکه اگر نام آن را «نادر یا اسکندر» در نظر
بگیریم و از منظر تاریخ در آن بنگریم ،دو شخصیت تاریخی ،یکی از ایران و سرزمین
دلیران که آشفتگیها و نابسامانیهای بعد از دوران صفویه و حملۀ افغانها را به سامان و
آرام کرد و ایران را انسجام بخشید ،چه اینکه نادر در روزگاری که دولت صفوی در پی
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افغانها از هم پاشیده شد و کشور از دستیازیهای پیاپی دشمنان داخلی و خارجی

به رنج و تعب افتاد ،در روزگاری که عثمانیها از باختر ،روسها از شمال ،تازیان از جنوب
و ترکمانان از خاور به تاخت و تاز و کشتن و سوختن و چاپیدن و غارت و دست یازیدن
به زنان و دختران مردم برخاستند ،نادر توانست ایران را از آن پریشانروزگاری رهایی
بخشد و دیگری شخصیتی که در دیدگاه ایرانیان باستان با لقب گجستک و به تعبیر دیگر
ملعون خوانده شده و موجب سقوط سلطنت و قدرت ایران گردیده است و اما اگر عنوان
آن را «کاوه یا اسکندر» در نظر بگیریم و از منظر اسطوره در آن نگریم .دو شخصیت
اساطیری ،تاریخی ،اولی پهلوان اسطورهای و انقالبی یعنی کاوۀ آهنگر ،مرد بینظیری که
پیشبند چرمین خود بر نیزه کرد و مردم را به اتحاد و جنبش فراخواند و درفش خود را بر
ضدّ ضحّاک ،پادشاه وقت ،برافراشت و دل دردمند و بازوی مردم رنجکشیده و بیپناه را
حامی و پشتیبان درفش و انقالب خود کرد و دیگری ،کسی که حملۀ او به پادشاهی پارس
و انقراض دولت ایران را درپی داشت و سلسله  221ساله هخامنشیان را درهم پیچید و
دردناکترین واقعه تاریخ باستان را حدّاقل برای بسیاری از ایرانیان رقم زد .حملهای که
تمدن هخامنشی و تنها دولتی که به گواه تاریخ ،جهان را برای نخستین بار یکپارچه و
منسجم کرده بود ،نابود ساخت و نزدیک به 211سال ایران را تحت سیطرۀ سلوکی قرار
داد .این تضاد و تقابلآوری ،کشمکش و تالطم یهنی ایجاد میکند و ل ا شنونده را به
دقت نظر وادار میسازد و خواننده را به خواندن ادامۀ شعر تشویق مینماید .عالوه بر این
انتخاب و گزینش یک عنوان سؤالی با به کارگیری حرف تخییر «یا» آن هم در آغاز
سروده ،یهن مخاطب را به تصمیمگیری برای انتخاب یکی از دو شخصیت م کور
وامیدارد و در همان نگاه اول و آغازین با قاطعیّت تمام از مخاطب میخواهد ،یکی از دو
شخصیّت یاد شده را برگزیند؛ بنابراین مخاطب راغب میشود برای یافتن ارتباط بین این
دو شخصیت و دلیل پرداز

شاعر به یکی از آن دو ،به خواندن شعر بر انگیخته گردد.

افزون از این ،برگزیدن نام این دو شخصیت با توجه به باستانی و تاریخی بودنشان در
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سرآغاز این شعر ،به خواننده القا میکند که این سروده ،نگاه و نظری هم به تاریخ و
سرگ شت ایران دارد .دو شخصیتی که متعلق به دو دورۀ مختلف از تاریخ ایران هستند و
با پارینگی آشفتگیها ،آرامشها ،نابسامانیها ،ناآرامیها و کال افت و خیزهای ایران در
دو دورۀ مهم از تاریخ ایران پیوندی ناگسستنی دارند.
این شعر در قالب چهار پاره است و بر وزن فاعالتن ،فاعالتن ،فاعلن (بحر رمل مسدس
مح وف) سروده شده که تنها مصراعهای دوم چهار پارهها دارای قافیه است.
تجزیه و تحلیل سرودة کاوه یا اسکندر
اگر چه «کاوه و اسکندر» مانند «زمستان» سرودهای نمادین و در کل با اوضاع سیاسی
اجتماعی جامعه پیوندی ناگسستنی دارد؛ اما به قطع و یقین از حیث زبانی سرودۀ «کاوه یا
اسکندر» از ابهام و پیچیدگی کمتری برخوردار است و به تعبیر دیگر صراحت افزونتری در
گفتار دارد و با وجود جمالت و ترکیبات و مثالآوریهایی چون «وای جغدی هم نمیآید
به گو »« ،آ

دهن سوزی نبود»« ،گویدم :بنویس و راحت شو»« ،تو عجب دیوانه و

خودکامهای» « ،هر که آمد بار خود را بست و رفت»« ،کاسه پست گدایی»« ،مشتهای
واشده» و «قیل و قالها» سروده را به فهم عموم نزدیکتر کرده است و همین امر موجب
شده ،عدهای از تحلیلگران شعر اخوان ،نظر بر آن دارند که اخوان «زمستان» را برای
خواص و «کاوه یا اسکندر» را جهت عوام سروده است:
مــــــوجهــــــا خوابیــــــدهانــــــد آرام و رام
طبـــــل طوفـــــان از نـــــوا افتـــــاده اســـــت
چشــــمههــــای شــــعلهور خشــــکیدهانــــد
آبهــــــــا از آســــــــیا افتــــــــاده اســــــــت
شاعر در این پاره که نخستین پارۀ «کاوه یا اسکندر» است ،نگاهی متفاوت به جریانات
و اتفاقاتی که در اجتماع آن روزگار به وقوع پیوسته دارد؛ چه اینکه شاعر با استفاده از
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عناصر طبیعت چون «موجها»« ،طوفان»« ،چشمهها»« ،آبها» ،ضمن اینکه از صنعت
مراعات النظیر هم سود جسته و به زیبایی شعر خود افزوده است و با مهارتی قابل ستایش،
شعری را خلق کرده که مخاطب در نگاه اول احساس میکند به مطالعۀ روایتی از اوصاف
طبیعت مشغول است؛ اما با اندک توجهی از ترکیبهای «طبل طوفان»« ،چشمههای
شعلهور» و حتی جملۀ خبری «آبها از آسیا افتاده است» درمییابد که سرودۀ پیش رویش،
سرودهای نماد ین است .ل ا از نگاه نگارنده این سطور ،اخوان ثالث در این پاره از شعر
«کاوه یا اسکندر» اشاره ای به جریانات مهم قبل از کودتای بیست هشتم مرداد دارد؛ بر این
اساس چنانکه گفته شد ،وی خود را چون فرّخی در موقعیتی قرار میدهد که عوامل ستیز
و مبارزه با ظلم و ستم به بن بست رسیده و دیگر توان و تال

خود را از دست داده است و

در مقابل زور و تزویر و فریب عَلَم تسلیم افراشته است .در واقع این پاره از شعر مقدمه
سروسامان یافتن قدرت کودتایی است که بعدها به نتیجه رسیده است .بر این پایه است که
مخاطب به فراست در مییابد شاعر به طرزی زیرکانه در بطن تک تک واژگانی که از
طبیعت وام گرفته ،ب ر ایهام نهاده است؛ به طوری که واژههای «موجها»« ،طوفان»،
«چشمهها» و «آبها» از طرفی (بهویژه در ظاهر) به سیر و گرد

مکرر و عادی طبیعت

رهنمونند و از طرفی به طرزی نمادین حکایتگر کیفیت و چگونگی خامو

و آرام و رام

شدن مبارزات سیاسی اجتماعی آزادیخواهان و مشروطهطلبان و مخالفان سلطنت پهلویها
و سلطهجویان روزگار شاعر است.
البته ناگفته نماند که با توجه به مطالب پیشینِ این نوشتار در میان واژگان و ترکیبهای
یاد شده ،ایهامی که ترکیب «طبل طوفان» ایجاد کرده است ،بسی زیباتر از ایهام دیگر
واژگان و ترکیبهای این پاره از سروده است .چرا که میتوان گفت «طبل طوفان» از
طرفی اشاره به سر و صداها و شعارهای مبارزان دارد و از سویی دیگر یادکردی است از
روزنامه «طوفان» که فرّخی یزدی آن را منتشر میکرد .روزنامهای که «در دورۀ زندگی پر
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فراز و نشیب خود تا شماره  37سال سوم [ 5312و حتی بعد از این] بارها توقیف شد».
(مسرت ،ص )211
باری «طوفان» در  7شهریور  ،5315در اعتراض به توقیف برخی جراید وقت ،توقیف و
پس از  51روز ،رفع توقیف شده بود و فرّخی آن را با این رباعی در اختیار خوانندگان و
طالبانش قرار داده بود:
طوفـــان ،کـــه ز توقیـــف بـــرون مـــیآیـــد
جــــان در تــــن اربــــاب جنــــون مــــیآیــــد
زیـــن ســـرخ کلیشـــه کـــن حـــ ر ای خـــا ن
اینجاســت کــه فــا  ،بــوی خــون مــیآیــد
فرخی در سروده دیگری راجع به «طوفان» گفته است:
«طوفـــان» ،کـــه ز راســـتی بـــه عـــالم ،عَلَـــم اســـت
ویرانــــه کــــنِ بنــــای جــــور و ســــتم اســــت
محبــــوب ،از آن بــــود کــــه حــــق یــــا باطــــل
در مســـلک خـــود همیشـــه ثابـــت قـــدم اســـت
بنابراین با یک نگر

تاریخی که به احتمال زیاد اخوان از طریق مطالعه به آن رسیده

بوده« ،طوفان» که روزنامه آزادیخواهان و عدالتطلبان و حقجویان است ،تعطیل شده و
طبلش به قول اخوان از نوا افتاده.
پس قطعا می توان گفت :در چنین حال و هوایی جامعه دچار رخوت و سکوت شده و
خون آزادهای در رگهایش نمیجوشد و مبارزی در پشت میلههای زندانش دم
برنمیآورد و قیل و قالی در نمیگیرد؛ ل ا به قول اخوان:
در مزارآبــــــــاد شــــــــهر بــــــــیتــــــــپش
وایِ جغــــدی هــــم نمــــیآیــــد بــــه گــــو
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دردمنـــــدان بـــــیخـــــرو

و بـــــیفغـــــان

خشـــــمناکان بـــــیفغـــــان و بـــــیخـــــرو
از نگاه نگارنده مزارآباد شهر ،استعاره از زندان شهر است .زندانی که دیگر فریادگری،
ستم ستیزی ،دادآوری و حقطلبی در پشت میلههایش نیست ،چون کُشتنیها را کُشتهاند و
خفه کردنیها را خفه کردهاند و حلقوم فریادگران را بریدهاند و نفسِ دم برآوران را در
سینههایشان حبس کردهاند؛ پس دیگر جغدی نمانده که در این مزار با وای وای خود
نابودی دستگاه ارباب ستم را و مرگ زورگویان و زراندوزان و شبپرستان را به گو
آنها برساند و خواب نوشینشان را برآشوبد .جغد درست است که در فرهنگ عوام شوم
است؛ اما در این سروده جغد در واقع نماد و سمبل آزادیخواهان و حقطلبانی چون فرّخی
یزدی است که در مزارآباد ،یعنی زندان شهر هم دم فرو نمیبندد و ساعت به ساعت و
لحظه به لحظه خیال قلدران ستمگر را به هم میریزد و آشفته میسازد و ل ا نوا و وای
وایش برای اربابان ظلم و ستم ،شوم و نامیمون است.
وقتی که مزارآباد شهر ،آرام و آباد باشد ،یقینا شهر بیتپش است و چشمههای
شعلهور

خشکیده است؛ بر این پایه دردمندی هم اگر هست ،خرو

و فغانی ندارد ،چرا

که حلقومش زخمی و طبلش از نوا افتاده است .در شهر بیتپش مسلما خشمناکان هم
بیفغان و بیخروشند؛ البته باید توجه داشت که با توجه به مطلب فون ،خشمناکان هم
خالی از ایهام نیست ،چون خشمناکان در این صورت از دو معنی یا بهتر که بگوییم از دو
مصدان برخوردار است ،چرا که هم بر مبارزان و معترضین خشمناک داللت دارد و هم بر
اربابان ظلم و ستم که از رفتار و کردار مبارزان خشمناک و ناخشنودند.
شهر بی تپش در واقع یادآور همان شهریست که فرّخی بر آن نوحه کرده و گفته است:
وای بر شهری که در آن مزدش مردان درست
از حکومت ،غیرِ حبس و کُشتن و تبعید نیست
(مسرت ،ص )167
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البته الزم به یادآوریست که بسیاری راجع به این سروده و پارههایش اعم از موافق و
مخالف ،نظر داده و مطلب نوشتهاند؛ اما یکی از مخالفان قابل اعتنای این شعر ،احسان
طبری بود ،که پس از نوشتن نقد وی بر «نادر یا اسکندر» عدهای حرفهایش را بیکم و
بیش تکرار کردهاند و عدهای هم با نقد وی به مخالفت پرداخته و عقاید خود را بیان
کردهاند.
« احسان طبری که از همان ابتدای تأسیس حزب توده ،بانی ،مبلّغ ،مروّج ،و مفسّر ادبیات
جامعهگرا و دشمن هرگونه هنر غیرر الیستی بود»( ،شمس لنگرودی ،5387 ،ج ،2ص )124
دربارۀ «نادر یا اسکندر» میگوید« :از آنجا که شعر نادر یا اسکندر اشاره به شکست جنبش
ملی و خروج بعضی از رهبران حزب توده از ایران داشته ،به شکل جامع و دقیقی روحیات
مسلم در نزد قشری از روشنفکران ما را منعکس میکند»( .همان) لکن این عقیده سروده را
بیهیچ دلیلی محدود کرده است و قابل ا عتنا نیست .طبری راجع به این پاره از شعر نیز
نوشته است « :اخوان حق دارد شهر خود را ،به ویژه در آن هنگام که لخت و تسلیم
سرنوشت به نظر میرسد «مزارآباد شهر بیتپش» بخواند؛ ولی در همین توصیف اولیه نیز،
شاعر دچار غلو یأسآلودی است .نمیتوان با او موافق بود که همه غوغاها و قیل و قالها
در «سکوت جاودان» مدفون شده است .نمیتوان با او موافق بود که دردمندان بیخرو

و

فغان و خشمناکان بیفغان و خروشند .شاعر گرانمایه منظره را به مراتب سیاهتر از آنچه که
هست میبیند .او حق ندارد خوان گستردۀ نهضت مردم را آ

دهنسوزی نشمارد و در

پس پردههای آینده ،روز امید مردم را نبیند .شکاکیت او ناشی از واقعیّت عینی نیست؛ بلکه
ثمرۀ یأس [است] و شکست روان و کمدامنه بودن اندیشهها ،ناشی از عدم هضم حواد

و

نوعی انتظارات عجوالنه از تاریخ است»( .همان) اما این همه بر خاسته از نگاه تنگنظرانه
به شعر است که سروده را محدود میکند .نیز اشتباه طبری این است که مزارآباد شهر را،
خود شهر محسوب کرده است؛ حال اینکه مزارآباد شهر قسمی و محلی از شهر است ،مثل
بهشت زهرا و مانند امامزاده داوود که هر یک بخشی و محلی از کالنشهر تهرانند.

نامه انجمن مفاخر

014

به هر حال اخوان فضای جامعه را آنگاه که در سلطۀ ظالم و ستمگر است ،چنین
توصیف میکند:
آههــــــا در ســــــینههــــــا گــــــم کــــــرده راه
مرغکـــــان سرشـــــان بـــــه زیـــــر بـــــالهـــــا
در ســــکوت جــــاودان مــــدفون شــــدهســــت
هــــر چــــه غوغــــا بــــود و قیــــل و قــــالهــــا
با توجه به مطالب فون معنا و مفهوم این بند از شعر کامال روشن است ،چون
حکایتگر روزگاری است که مبارزات و ستیزهای ظلمستیزان و آزادیخواهان نافرجام
مانده و به شکست انجامیده است .و مرغکان سرشان را به زیر پر برده و از نالیدن باز
ایستادهاند چنانکه فرّخی گفته بود:
ســـر بـــه زیـــر پَـــر از آن دارم کـــه بـــا مـــن ایـــن زمـــان
دیگـــر آن مـــرغِ غـــزلخـــوانی کـــه مـــینالیـــد نیســـت
(مسرت ،ص )166
این سروده غمنامۀ سرزمینی است که روزگاری فریاد دلیرانش دل آسمان را به لرزه
میانداخت و از خرو

دردمندانِ خشمگینش ،گو

عالم کر میشد و دل شهر

از

تپش پرهیاهو بود؛ اما امروزه روز حتی آهی از سینهها برون نمیآید و فریادی بر آسمان سر
نمیساید .سرزمینی که پر از مبارز و ستیهنده بود ،حاال گرفتار طلسم سکوتی شوم شده و
وای جغدی از مزارآباد

برنمیخیزد و چون دختران عرب زنده به گور است .پاره بعدی

هم ادامۀ همین توصیفات است که میگوید:
آبهــــــا از آســــــیاب افتــــــاده اســــــت
دارهــــا برچیــــده ،خــــونهــ ـا شســــتهانــــد
جـــای رنـــج و خشـــم و عصـــیان بوتـــههـــا
پشــــــکبنهــــــای پلیــــــدی رســــــتهانــــــد

طبل طوفان؛ تحلیلی از «کاوه و اسکندر»...

011

این بند از سرودۀ کاوه یا اسکندر هم چون پارههای پیشین روایتگر حال و وضع
آزادیخواهان و مبارزانی است که چون شیخ محمد خیابانی بر فراز دار رفتهاند و یا
چنانکه فرّخی یزدی در پگاه آزادی گفته بود:
آن زمـــان کـــه بنهــــادم ســـر بـــه پــــای آزادی
دســـت خـــود ز جـــان شســـتم از بـــرای آزادی
تـــا مگـــر بـــه دســـت آرم دامـــن وصـــالش را
مـــــیدوم بـــــه پـــــای ســـــر در قفـــــای آزادی
فرخیوار با خون خویش راه آزادی را اللهگون کردهاند و «بهرِ آن از خونِ خود ،فرهاد
گلگون» شدهاند و دژخیمان و میرغضبان خونِ به ناحق ریختهشان را نیز شستهاند .از کسانی
سخن میگوید که روزی مشتهای گره کردهشان آسمان را نشانه میرفت و امروز این
مشتها گشاده و دست از نبرد کشیدهاند .اینک یا در نهان صورتشان را به سیلی سرخ
دارند و یا در برابر حاکمان جور و بیدادگران قلدر عَلَم تسلیم برافراشتهاند:
مشـــــتهـــــای آســـــمانکـــــوب قـــــوی
واشــدهســت و گونــهگــون رســوا شــدهســت
یـــــا نهـــــان ســـــیلیزنـــــان ،یـــــا آشـــــکار
کاســــۀ پســــت گــــداییهــــا شــــدهســــت
در رباعیهای به هم پیوستۀ آغازین کاوه یا اسکندر ،آبادی مزار ،خاموشی شهر ،گم
شدن نفسها در سینهها ،سر زیر پر بردن مرغکان و پسوند جمع«ها» در واژههای «بالها»،
«دارها» و «خونها» ،بیانگر عمق ستم حاکمان و ظالمان و فراوانی اعدامها و کشتارها در
طول تاریخ از جمله زمانۀ فرّخی یزدی و امثالهم است .عالوه بر این بیت دوم یادآور بیتی
از فرّخی است که میگوید:
یـــک چنـــد بـــه مـــرگ ،ســـخت جـــانی کـــردیم
رخســـــاره بـــــه ســـــیلی ارغـــــوانی کـــــردیم
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البته بسیاری این پارهها را روایتگر زمانی میدانند که به بیان نصرت رحمانی آفتاب
تموز از برون و یأس فلسفی از درون بیداد میکرده؛ یعنی روزهای پس از بیست هشت
مرداد ،روزهایی که رفتنیها ،رفته بودند و اعدام شدنیها ،اعدام شده و هیچکارهها از
زندان یا از پستوی پناهگاهها سر به در آورده بودهاند( .ر .ک :دهباشی ،ص )22اما چنانکه
پیشتر هم یادآور شدم ،این قبیل از نظرات صرف نظر از اینکه صرفا ادعا هستند ،گسترۀ
معنای سروده را نیز محدود میکنند:
خانــــه خــــالی بــــود و خــــوان بــــی آب و نــــان،
وآنچــــــه بــــــود ،آ ِ دهــــــنســــــوزی نبــــــود
ایـــن شـــب اســـت ،آری ،شـــبی بـــس هولنـــاک؛
لیـــــــک پشـــــ ـتش تپـــــــه هـــــــم روزی نبـــــــود
در این پارههای به هم پیوسته به قول فروغ «کلمات و تصاویر همچون گروهی از
عزاداران در جادههای خاکستری رنگ شعر او به دنبال یکدیگر پیش میآیند و سر بر
دریچۀ قلب انسان میکوبند»( .شمس لنگرودی ،5387 ،ج ،2ص )157
چه می شود کرد به هر حال در این پاره ،سفرۀ خالی از آب و نان و خانۀ خشک و
خالی از هر آنچه که باید باشد ،بیانگر فقر مردم است؛ اعم از اینکه این فقر ،فقر اقتصادی،
فرهنگی ،علمی ،اخالقی یا دینی یا هر فقر دیگری باشد ،فرقی نمیکند .فقر هر چه باشد،
احتیاج است و احتیاج به گفتۀ میرزادۀ عشقی «شیران را کند روبه مزاج»؛ نیز توان گفت در
این ابیات همچنین اخوان را نظری بر همشهری خود فرّخی بوده است ،بهویژه اینکه در
مصراع دوم با به کارگیری اصطالح عامیانۀ «آ

دهنسوزی نبود» بر این مطلب تأکید و

تأیید دارد .چه اینکه احسان طبری در ارتباط با آخرین حبسیات فرّخی در زندان قصر
نگاشته است « :فرّخی را همان روزی که به قول خود

از زندان شهر به قصر قاجار منتقل

کرده بودند و چون کسی را نداشت که برای او چیزی بیاورد و وسایل زندگیا

را فراهم

نماید ،به وضع بدی دچار شده بود و لباسهای روی خود را فروخته بود .پیراهن و زیر
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پاره و وصلهدار و سیمایش مکدّر و حزنانگیز بود»( .ر .ک :مسرت ،ص )433

قطعا در خانهای چنین ،کسی حتی به واقع آ

دهنسوزی نخواهد یافت .چنانکه نقل

شده ،فرّخی با ناخن بر دیوار زندان نوشته بود:
آبـــم دهنـــد بـــا ســـطل ،آشـــم دهنـــد بـــا دیـــگ
آبـــی پـــر از کثافـــت ،آشـــی همـــه پـــر از ریـــگ
(همان ،ص )434
و ل ا این شب بس هولناک و این ظلمت هولانگیز هم فاجعهبار است .فاجعهبار از آن
است که این شب هولناک ،شبی از شبهای تقویمی نیست .فاجعهبار است ،چون شبی
هست که بیصب ،و سحر است و آبستن به صد دشنۀ خونریز .فاجعهبار است ،چون این
شب ،شبی تاریخی است .شبی تیره و تار که بر بخشی از تاریخ ملت ایران سایه افکنده است:
بــــــاز مــــــا مانــــــدیم و شــــــهر بــــــیتــــــپش
وآنچـــه کفتـــار اســـت و گـــرگ و روبـــه اســـت
گـــــــاه مـــــــیگـــــــویم فغـــــــانی برکشـــــــم
بـــــاز مـــــیبیـــــنم صـــــدایم کوتـــــه اســـــت
بیشک واژههای کفتار ،گرگ و روبه ،استعاره از مأموران حکومتی و بله قربان گویان
دژخیم تکیه داده بر اریکۀ قدرت است .بله قربان گویانی چون پزشک احمدی و
رکنالدین مختار و یاور نیرمند ،که در قتل فرّخی نقش بهسزایی داشتهاند و نمادهایی برای
درندهخویی آنان به شمار میروند .در بیت دوم هر چند بارقههایی از امید در آن
پیداست ،اما به سرعت بادی که از سر قلههای سر به فلک کشیده عبور میکند ،از باغ
بیبرگ شاعر نیز محو و پاک میشود .واین یادآور عیدی است که با پخش خبر عفو
عمومی زندانیان به مناسبت ازدواج محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ،با فوزیه ،خواهر ملک
فارون ،پادشاه مصر ،باعث پاشیده شدن ب ر امید در دل زندانیان حتی فرّخی شد؛ ولی او با
همین اندک امیدی که در دلش تجلی کرد ،طلب مرگ کرده بود ،چون به نیکی
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میدانست که مرام و منش وی قاتل حقیقی اوست؛ زیرا او قادر به ساز

با ستمگر و

تعظیم در برابر ظالم نبود.
این پاره از سروده در واقع میتواند توصیف حـال و روز فرّخـی در زنـدان قصـر باشـد؛
چون آژدان یزدی ،زندانبان و جالد معروف زندان قصر میگوید« :فرّخی را در زندان قصـر
به طور مجرّد نگه میداشتند ،در به روی او بسته و غ ایش خیلی بد بود .نمیدانـم غـ اها را
میخورد یا دور میریخت ،لباسش یک پیراهن توری و یک زیـر شـلواری پـاره پـاره بـود.
مدت سه چهار ماه در آن اتان به همان وضع در به روی او بسته بود ...پایور نگهبـان دسـتور
و ت کر میداد که ،این زندانی حق غـ ای خـارج و مالقـات نـدارد ،نبایـد بـا کسـی حـرف
بزند»( .همان ،ص )419
بــــاز مــــیبیــــنم کــــه پشــــت میلــــههــــا
مــــــادرم اســــــتاده ،بــــــا چشــــــمان تــــــر
نالـــــــها

گـــــــم گشـــــــته در فریادهـــــــا
گویـــدم گـــویی کـــه مـــن اللـــم ،تـــو کـــر

آخـــــر انگشـــــتی کنـــــد چـــــون خامـــــهای
دســـــت دیگـــــر را بـــــه ســـــان نامـــــهای
گویـــدم بنـــویس و راحـــت شـــو بـــه رمـــز
تــــــو عجــــــب دیوانــــــه و خودکامــــــهای
مــــن ســــری بــــاال زنــــم چــــون ماکیــــان
از پــــــس نوشــــــیدن هــــــر جرعــــــه آب
مـــــــادرم جنبانـــــــد از افســـــــوس ســـــــر
هـــر چـــه از آن گویـــد ،ایـــن بینـــد جـــواب
گویــــد آخــــر ...پیرهاتــــان نیــــز ...هــــم..
گـــــویمش امـــــا جوانـــــان مانـــــدهانـــــد
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گویــــــدم اینهـــــــا دروغنـــــــد و فریـــــــب
گـــویم آنهـــا بـــس بـــه گوشـــم خوانـــدهانـــد
گویـــد امـــا خـــواهرت ،طفلـــت ،زنـــت...
مــــن نهــــم دنــــدان غفلــــت بــــر جگـــــر
چشــــم هــــم اینجــــا دم از کــــوری زنــــد،
گــــو

کــــز حــــرف نخســــتین بــــود کــــر

گـــــــاه رفـــــــتن گویـــــــدم نومیـــــــدوار
وآخرین حـرفش کـه :ایـن جهـل اسـت و لـج،
قلعـــههـــا شـــد فـــت ،،ســـقف آمـــد فـــرود
و آخــــرین حــــرفم ســــتون اســــت و فَــــرج
مــیشــود چشــمش پــر از اشــک و بــه خــویش
مـــــــیدهـــــــد امیّـــــــد دیـــــــدار مـــــــرا
مــن بــه اشــکش خیــره از ایــن ســوی و بــاز
دزد مســـــــکین بيـــــــرده ســـــــیگار مـــــــرا
پر واض ،است که شعر در این پارههای مرتبم به هم رنگ نمایشی به خود گرفته
است .به هر صورت از مسایلی که در این شعر مطرح شده و احسان طبری ،بر آن اشکال
گرفته است ،اصرار مادر بر نوشتن توبهنامه است .طبری در این باره مینویسد« :نارواست که
شاعر ،مادر ایرانی را به مثابۀ منبع تشویق به تسلیم در مقابل دشمن مجسم میکند ،نه به مثابۀ
منبع الهام به نبرد علیه دشمن .حال آنکه مادر ایرانی که رنجها و داغهای دوران استبداد و
اختنان را با شکیبی خامو

تحمل میکند ،مظهر روح مقاومت است ،نه محرک تسلیم و

خاکساری»( .شمس لنگرودی ،5387 ،ج ،2ص )126
لکن باور نگارنده این است که اخوان با زیرکی در صحنهپردازی این نمایش مادر را
جای برادر و دوستان زندانی ،قرار میدهد و با این کار تأثیرگ اری سروده را دو چندان
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میکند ،چه اینکه در حیاتنامۀ فرّخی یکر شده« :برادر

به او گفت :چرا دم خوشت را

به ناخوشی می دهی و حبیب یغمایی به او نصیحت کرد که دست از این کارها بر دارد و
به مق ام نمایندگی مجلس دلخو
خواست دم فرو بندد و سر

باشد و نوّاب آقاحسین نمایندۀ وقت مجلس که از او

را به باد ندهد ،تا اینکه دوست و همشهریش (خامسی) به او

پیشنهاد تسلیم شدن به شاه را داد؛ اما او هیچگاه پا پس ننهاد»(.ر .ک :مسرت ،ص )495
به هر حال زمینۀ روایتگونه و نمایشوار سرودۀ م کور ،با انعکاس ،دیالوگ مادر و
زندانی و ترسیم حرکات و اشارات دست و سر ،در حین گفتوگو ،همگی وضعیت و
کیفیّت نمایشی را بر فضای این پارههای مرتبم به هم تحمیل میکنند.
در این نمایش شاعر انتظار کشیدن مادر را که پشت میلههای زندان برای مالقات
پسر

ایستاده و با اشاره به چشمانتر

نگرانی او را از سرنوشت پسر

به نیکی نشان

میدهد .حرکات نمایشی مادر که انگشت دستی را به شکل قلم و دست دیگر را به شکل
کاغ در آورده و به منظور القای نگار

توبهنامه یا هر مطلبی که بتواند فرزند

را از

زندان نجات بخشد و پاسخ فرزند با باال بردن سر به نشانۀ مخالفت که از نگاه شاعر به
نوشیدن آب ماکیان تشبیه شده ،شعر را کامال به وادی نمایش برده و موجب شده اثری
موفق در عرصۀ ادبیات فارسی خلق شود و در عین حال اگر چه به باریکی مویی بوده باشد،
بیاشاره به حیات فرّخی نیز نماند:
آبهــــــا از آســــــیا افتــــــاده ،لیــــــک
بــــاز مــــا مانــــدیم و خــــوان ایــــن و آن
میهمــــــان بــــــاده و افیــــــون و بنــــــگ
از عطــــــــای دشــــــــمنان و دوســــــــتان
افسوس که برای رهایی از احساس درد و ادراک ظلم و ستم و ناعدالتیها و ناانصافیها
باید به فراموشی و بیخویشی پناه برد؛ تا در نتیجۀ این بیخویشتنیها و مرگهای مخملی،
رنج شکست را از یاد برد و به دست فراموشی سپرد .پناه بردن به باده و افیون و بنگ برای
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فراموشی دردها و حتی خالصی از زندگی مشقتبار و دردناک هم عطای دشمنان و
ستمگران فریبکار و سمج است و هم تحفۀ رنگین دوستان نیمه راه و ساز پ یر که عاید
پهلوان و قهرمان آزادیخواه و آزاده میشود .چنانکه «فرّخی گفته بود :گناهکار دورۀ
دیکتاتوری ،خیلی بد بخت است ،اگر هم جرمی کرده در اثر بدبختیهای رژیم
دیکتاتوری میباشد ،پس با چنین تیره روزانی باید مهربانی کرد.
سر انجام [نیز] کار فرّخی بدانجا کشید که پس از چند ماه ،در اعتراض به جرم کمی
که مرتکب شده و زندانی طوالنی و سختی که ناعادالنه برایش در نظر گرفتهاند ،آن هم به
اتّهام خوردن مال مردم ،که ننگی برای آزادهای چون او بود ،با خوردن مقداری تریاک،
دست به خودکشی زد»( .همان ،ص )453
این مقدار توجه از جانب اخوان به حیاتنامۀ فرّخی قطعا برگرفته از مطالعۀ عمیق اخوان
و تفحص وی در زندگینامه و دیوان فرّخی یزدی و شناخت دقیق او از همشهری اصیل
خویش است:
آبهـــــــا از آســـــــیا افتـــــــاده ،لیـــــــک
بـــــاز مـــــا مانـــــدیم و عـــــدل ایـــــزدی
وآنچـــه گـــویی گویـــدم هـــر شـــب زنـــم
بـــاز هـــم مســـت و تهـــیدســـت آمـــدی
این پاره نیز نشانگر هشیاری و چیرهدستیهای اخوان است؛ چرا که او به خوبی میداند،
کسی که دامن لب به افیون و بنگ آلوده میسازد ،نه تنها در برابر مسئولیتهای اجتماعی
کم میآورد ،بلکه در عرصۀ زندگی شخصی و خانوادگی هم به جای بر دو

کشیدن بار

مسئولیت ،شانه زیر بار شرمندگی میبرد و نمیتواند پاسخگوی زن و فرزند خود باشد؛
اینجاست که در برابر هر کار و مسئولیتی پا پس مینهد و موفق به انجام هیچکاری
نمیشود.
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نکتۀ دیگر اینکه اخوان با تکرار جملۀ «باز ما ماندیم» در پارههای فون برای ادامۀ سخن،
که در واقع بندهای بعدی سروده است ،مقدمهسازی کرده و به زیبایی یهن خواننده را به
توجه و فهم دقیقتر از ادامه سروده تحریک کرده است:
آن کـــه در خـــونش طـــال بـــود و شـــرف
شــــــانهای بــــــاال تکانــــــد و جــــــام زد
چتــــر پــــوالدین و ناپیــــدا بــــه دســــت
رو بــــه ســــاحلهــــای دیگــــر گــــام زد
اخوان در این پاره ،از شریفمردان و ارجمندانی سخن میگوید که در طول روزگار و
بستر تاریخ ،امروزه روز ،حال و روزشان به جایی رسیده که بیتوجه به آبروی خویش و
حیثیت گ شتهشان ،بیاعتنا به همه چیز و همهکس ،دل از مبارزات کنده و در برابر بیداد و
استبداد ،تنها شانههای خود را باال میاندازند و جام راحت با

را سر میکشند و مواظبند

که کاله از سرشان نیفتد و سر به تیغ و دار نسپارند .از دریادالنی میگوید که روزی
بیباکانه دل به دریای اعتراض میزدند و تن به امواج خروشان مبارزات میسپردند و اینک
اما چتری پوالدین به دست گرفتهاند ،تا مبادا بارانی از ستمستیزی بر سر و تنشان ببارد و
شوالیشان را خیس کند؛ طوری که دیگر نتوانند انکار ماوقع یا اقرار به بیطرفی کنند.
زین سبب بالجویان عرصۀ مبارزات و خطرپیشگان آهنینمشت ،کنج عافیت گرفتهاند و به
ساحلهای آرام و رام روی آوردهاند و این حکایت کسانی چون ملکالشعرای بهار،
حایری زاده ،عراقی ،کازرونی ،اخگر ،زعیم ،عبدالرحیم خلخالی ،مهدی بهرامی و افراد
حزب ملیّون است که یا به ابرام و اجبار و یا به تطمیع و اختیار به تدریج از میدان مبارزه
کنار میکشند و موجب میشوند تا (به قول اخوان) آبها از اسیاب افتاده و طبل طوفانها از
نوا باز ایستند( .ر .ک :مسرت ،ص )234 - 361
اشاره به فرار مبارزان پوشالی و پهلوانان کاریکاتوریک در شعر اخوان ثالث اگر چه
قابل انکار نیست؛ اما هیچ دلیلی هم ندارد که بیت اول این پاره را چون براهنی به وجود
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عدهای خاص در بستری معیّن محدود و منحصر کنیم و بگوییم« :گر چه بسیاری از کسانی
که در آن سالها از ایران خارج شدند ،در خونشان طال نبود ،ولی شرف بود ـ و آن هم
بدون طنز معهود اخوان ـ وگر چه در این تردیدی نیست که عدهای از کسانی که در آن
سالها از ایران رفتند ،در واقع دررفتند؛ ولی عدهای هم بودند که شانهای تکاندند و جام
زدند و چتر پوالدین ناپیدا به دست ،رو به ساحلهای دیگر گام زدند»( .براهنی،5366 ،
ص )56-57
در شــــگفت از ایــــن غبــــار بــــیســــوار
خشــــمگین ،مــــا ناشــــریفان مانــــدهایــــم
آبهـــــــا از آســـــــیا افتـــــــاده ،لیـــــــک
بـــاز مـــا بـــا مـــوج و توفـــان مانـــدهایـــم
وجود غبار بیسوار که حکایتگر ناامیدی و دلمردگی است؛ نیز بیانگر وجود
وضعیتی است سخت بحرانی برای همه آنها که ماندهاند تا با روزگاری سخت ،دست و
پنجه نرم کنند و یا به تعبیر اخوان با موج و توفان در افتند و به حیات خود ادامه دهند.
ناشریفان هم نشانگر این است که شاعر برای لحظاتی خود را در صف عافیتطلبان
می بیند که برای حف ،جان و منافع شخصی از همراهی و همگامی امثال میرزادۀ عشقی و
فرخی یزدی باز مانده و از ادامۀ مبارزه دست برداشتهاند .همین مسأله باعث شده ،شهر
بی تپش گردد و مرغان سر زیر پرگیرند .نیز ناگفته نماند که در نسخ پشین این سروده که با
عنوان «نادر یا اسکندر» منتشر شده بود ،از «بیشرفان» به جای «ناشریفان» استفاده شده است.
به هر صورت به قول نجف دریابندری «بیعت با یزید کاری بود که بسیاری از افراد نسل
اخوان [و حتی نسل پیش از خوان] در واقع کردند؛ ولی از خود او این ابدا ساخته نبود.
اخوا ن آن اهانت تاریخی را هرگز نپ یرفت و در نوعی الک قهر و بغض فرو رفت و هرگز
از آن الک بیرون نیامد»( .کاخی ،ص)248
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هـــر کــــه آمــــد بـــار خــــود را بســــت و رفــــت
مــــا همــــان بــــدبخت و خــــوار و بــــینصــــیب
زآن چــــه حاصــــل ،جــــز دروغ و جــــز دروغ
زیـــن چـــه حاصـــل ،جـــز فریـــب و جـــز فریـــب
در این پاره اخوان از گروهی مینالد که وعدههایشان یکسره پوچ بوده و جز گمراهی
برای مبارزان و حتی مردم چیزی به ارمغان نیاورده است .این یادآور جریان بازگشت فرّخی
از آلمان است ،چه آنکه نقل شده« :به هر حال فرخی با اطمینانی که از تیمورتا

گرفته

بود که شاه با او کاری ندارد و به هیچ وجه نظری نسبت به او نبوده و نیست و میتواند با
آرامش خاطر در ایران زندگی کند و به کارهای مطبوعاتی بپردازد[ ،و از این قبیل قولهای
پوچ که موجب میشود] فرخی سادهدل ،بیخبر از نقشۀ شومی که رضاشاه و پلیس سیاسی
ایران برایش تدارک دیده بودند ،در حالی که هیچ آیندۀ روشنی در پیش رو نداشت ،از
روی ناچاری و نا امیدی و تنها به دالیل دوستی با تیمورتا  ،تنگدستی و میهندوستی ،تن
به بازگشت داده و پای به شکارگاه گ اشت»( .ر .ک :مسرت ،ص  375ـ )369
بـــــــاز مـــــــیگوینـــــــد :فـــــــردای دگـــــــر
صــــــبر کــــــن تــــــا دیگــــــری پیــــــدا شــــــود
کــــــاوهای پیــــــدا نخواهــــــد شــــــد ،امیــــــد
کاشــــــــکی اســــــــکندری پیــــــــدا شــــــــود
خالص «کاوه یا اسکندر» حسرت و دریغی جانسوز است بر آتشی ستمسوز ،که با
آبریز آب انبارهای ستمپیشگان و بیدادگران خامو

شد و موجب شد بنای آرزوهای

مبارزان فرو ریزد .در دو پارۀ پایانی شاعر نتیجهگیری نهایی کرده و آرزویش را بیان داشته
است .فرجام سخن اینکه ،با توجه به اوضاعی که پیش آمده ،امیدی به نجات بخش و
قهرمانی نیست .کاوهای از درون ملت برنخواهد آمد و غیرت ستمسوزی از شبستان وطن

طبل طوفان؛ تحلیلی از «کاوه و اسکندر»...

نخواهد جوشید تا بنیاد بیداد را به طرحی نو براندازد؛ پس ای کا
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اسکندری بیاید و هر

آنچه را که هست و نیست بسوزاند و ویران کند و طرحی نو در اندازد.
نتیجه
این پژوهش به نتایجی رسیده که عبارتند از:
سرودۀ کاوه یا اسکندر یکی از سیاسیترین سرودههای اخوان ثالث است که در کتاب
آخر شاهنامه چاپ و منتشر شده است؛
کاوه یا اسکندر سرودهای نمادین است و مخاطبان این شعر با اندک توجهی درمییابند
که نام کتاب و پارههای این سروده ،بسیار معنادار است و با تعمد و آگاهی شاعر انتخاب
شده است .مخاطب با دقت در آن درمییابد که این سروده نشانگر توجه و مطالعات شاعر
به تاریخ و سرگ شت مبارزانی چون ملکالشعرای بهار و میرزادۀ عشقی و به ویژه
سرگ شت رنجبار همشهری اخوان ،فرّخی یزدی است؛
برابر نهاد دو شخصیت مهم اسطورهای و تاریخی از دو دوران تاریخی که با سرگ شت
ایران پیوندی استوار دارند ،تاریخی بودن سروده را به خوانندگان القا میکند؛
این سروده اگر چه نسبت به سرودۀ «زمستان» از نمادهای کمتری بهرهمند است؛ اما در
مقایسه با آن از صراحت بیشتری برخوردار است و کثیری از پارههای این سروده با
حیاتنامۀ فرخی قابل تطبیق است؛
این سروده به روشنی گویای افسردگیها و افسوسهای شاعر از پیشآمدهای تاریخی
و مسایل وابسته به ایران و کودتای بیست و هشتم مرداد است.

منابع
 اخوان ثالث ،مهدی ،)5392( .گزینه اشـعار ،چـاپ نـوزدهم (پـنجم جیبـی) ،تهـران:انتشارات مروارید.
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بررسی رابطۀ عشق و امید در اشعار اخوان
صبا کرمی*

چکیده
مهدی اخوان ثالث (م .امید) از سال  ،5321آن زمان که هنوز در اوج جوانی بود ،تا 5369
اشعاری را سرود که هر کدام نمایانگر احساسات شخصی و زندگی اجتماعی او بود .این اشعار در
سیر تحولی خود تا آنجا پیش می روند که اخوان را به عنوان یک شاعر صاحب سبک و نامدار به
جهان میشناساند .مضامین مختلفی در اشعار اخوان به تصویر کشیده شده است؛ اما یک مضمون
همواره بر دیوان اشعار او سایه افکنده و نوع نگاه او را به جهان و جهانیان تحت تأثیر قرار داده .این
مضمون «عشق و امید» و رابطۀ این دو با هم است.
در واقع آنچه در اشعار اخوان مسلم است و او را از شاعران دیگر متمایز میکند ،نگاه ناامیدانۀ
او به دنیای پیرامون خود است؛ اما این ناامیدی بیشتر جنبۀ اجتماعی دارد تا فلسفی .او در پی تغییر
است و میخواهد جهانی متفاوت داشته باشد ،جهانی عاری از فریب و نیرنگ و چپاول .اما پس از
شکست نهضت ملی ایران در  28مرداد  ،5332این ناامیدی هیچگاه جای خود را به بشارت و امید
نمیدهد و اگرچه گاهی روزنههایی از امید در اشعار

جان میگیرند ،آنقدر بیرمق است که در

نهایت شکست میخورد .با این حال ،در برخی از موارد در اشعار اخوان ،امید تا پایان ادامه پیدا
میکند و از حیات باز نمیایستد .در این مقاله سعی بر این است که مسألۀ عشق و امید در برخی از
اشعار اخوان بررسی شود و به تحلیل رابطۀ این دو با هم بپردازد.
کلیدواژه :امید ،عشق ،ناامیدی ،اشعار اخوان ثالث.
* .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی)Sabakarami10@yahoo.com( .
تاریخ پ یر 99/55/16 :
تاریخ وصول99/19/11 :

مقدمه
یکی از مسایلی که همواره در سرودن اشعار ماندگار مورد توجه بوده ،مسألۀ الهامات
شخصی یا وحی شاعرانه است .این موضوع تا جایی اهمیت دارد که برای آن خدایانی در
نظر گرفتهاند .برای مثال در باور یونانیان کهن ،هر شاعری ربهالنوعی به نام  Museدارد که
با الهامپ یری از او شعر میسراید ،یا اعراب قدیم معتقد بودند جن و پریای به نام تابعه به
شاعر تلقین شعر میکند.
فارغ از اینکه این نظر درست است یا نه ،امروزه نمیتواند طرفداران چندانی داشته
باشد؛ چراکه خیلی از شاعران صرفا بر اثر تمرین و ممارست زیاد میتوانند شعر بسرایند؛
ولی شاید بتوان گفت یکی از عوامل مهمی که یک اثر را از میان آثار فراوان برجسته
میکند ،عشق است .در واقع اگر بخواهیم کمی واقعبینتر باشیم ،به جن و پری و ربهالنوع،
نام عشق مینهیم .عشق است که به شاعر الهام میبخشد و تلقین شعر میکند و همین عشق
از تونل مرموز نامشهودی به مخاطب منتقل میشود و او را سرمست ،متأثر یا مسرور
میکند .با این حال ،عشق از دریچههای مختلف رخ نشان میدهد :گاهی عشق به طبیعت و
مظاهر آن پردههای خیال شاعر را میدرد و در آفرینشگری او سهم به سزایی ایفا میکند.
اشعار منوچهری از این نوعند .او با الهام از عشق ،طبیعت را به زیبایی ترسیم کرده است.
گاهی عشق به معبودی آسمانی و دستنیافتنی و پر رمز و راز و نمودهای شگفتانگیز او،
شاعر را وادار می کند که بر کلک آن نقا
ساده شاعر را به سرودن وامیدارد.

جان افشان کند .گاهی هم عشقی زمینی و
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عشق به جهان و جهانآفرین در اشعار عرفانی ،عشق به اسطورهها و افسانهها و قهرمانها
و ...از دیگر مواردی هستند که در ادوار مختلف موضوع شاعری شاعران بزرگ بوده
است.
اگرچه شاعر ،انسان است و انسان با تمام مظاهر هستی روبهروست و ممکن است نسبت
به هر کدام از موارد م کور بهرهای از محبت و عشق را در درونش احساس کند ،این را
هم نمیتوان انکار کرد که غالبا شاعران بزرگ به یکی از این موارد گرایش بیشتری
داشتهاند و ای ن گرایش ،به شعر آنها سبک مخصوصی داده و آن را از دیگران متمایز کرده است.
در مورد اخوان نیز همینطور است و طبق گفتۀ خود او در «صدای حیرت بیدار» عشق
به زندگی با تمام مظاهر

او را به سرودن وامیدارد؛ اما آنچه از اشعار

است که عشق به دو مورد بیش از موارد دیگر در اشعار

برمیآید این

بروز و ظهور پیدا میکند:

 .5عشق به سرزمین و فرهنگ و اسطورهها و افسانههایی که از گ شتگان به جا مانده
(عشق به امور متعالی)؛
 .2عشق مجازی یا زمینی.
آیا عشق در اشعار اخوان با امید رابطهای مساوی دارد آیا همانقدر که عشق هست،
امید هم لزوما هست ناامیدی اخوان چه رابطهای با عشق او دارد
در پژوهش حاضر سعی بر این است که با بررسی ساختاری و محتوایی برخی از اشعار
اخوان به این سؤاالت پاسخ داده شود.
اهداف و روش تحقیق
در این پژوهش عالوه بر اینکه به موضوع عشق و امید در اشعار اخوان پرداخته میشود،
به تأثیراتی که این دو از هم میپ یرند ،نیز اشاره میشود .از آنجایی که برخی از اشعار
اخوان در این دو موضوع (عشق و امید) اشعاری برجسته هستند ،به تحلیل ساختاری و
محتوایی آنها پرداخته شده و سعی بر این است که عالوه بر چگونگی تأثیرپ یری این دو
(عشق و امید) از هم ،در ارتباط با مسایل مربوط به اجتماع و دنیای پیرامون شاعر ،از خالل
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ابیات و سطرهایش به این موضوع پرداخته شود .این پژوهش به رو

توصیفی ـ تحلیلی

است و از منابع کتابخانهای استفاده شده است.
پیشینۀ تحقیق
دربارۀ عشق و امید در اشعار اخوان بسیار گفته و نوشتهاند .از جمله پژوهشهایی که در
این باره انجام شده ،میتوان به مقاالتی چون «نگاهی به تغنیات مهدی اخوان ثالث (م.
امید)» نوشتۀ مهدی فاموری و راضیه بازیار؛ «عشق در اشعار اخوان» نوشتۀ هادی اخوان؛
«شباهتهای شعری عشق در اشعار مهدی اخوان ثالث و نزار قبانی» نوشتۀ محسن دولتی؛
«م .امید (مهدی اخوان ثالث) در میانههای یأس و امید» نوشتۀ علی احمدپور؛ «بررسی یأس
و امید در اشعار مهدی اخوان ثالث» نوشتۀ خداداد کریمینسب؛ «اخوان :نماد امید در نمود
یأس سیاسی (بررسی نمادگرایی در اشعار اجتماعی ـ سیاسی اخوان ثالث)» نوشتۀ دکتر
مجتبی عطارزاده؛ «عشق و امید در شعر برخی از شاعران معاصر ایران» نوشتۀ احمدرضا
کیخای فرزانه اشاره کرد .در همۀ این موارد یا به موضوع عشق و امید به طور خاص و مجزا
پرداخته شده ،یا علل ناامیدی در اشعار اخوان را بیان کرده و یا این موارد در اشعار اخوان با
شاعران دیگر مقایسه شده ،یا به طور کلی در اشعار شاعران معاصر بررسی شده است؛ اما
در این پژوهش به طور مشخص به رابطۀ بین این دو (عشق و امید) پرداخته شده و اینکه این
دو چه تأثیراتی از هم میپ یرند.
رابطۀ عشق و امید در عشق به امور متعالی (عشق به سرزمین و اسطورههای
از یاد رفته)
عشق متعالی در اشعار اخوان ،شامل عشق به سرزمین ،فرهنگ ،افسانهها ،اسطورهها و
عشق به مردم وطن میشود .صرف نظر از اینکه اخوان این اشعار را (اشعار نشأت گرفته از
عشق او به وطن و همۀ مسای ل مربوط به آن) در چه سالی و تحت تأثیر چه عواملی سروده،
یک ایدۀ اصلی همواره بر اشعار

سایه میافکند و آن را از اشعار شاعران دیگر مجزا
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میکند و سبک خاصی به شیوۀ بیان و شاعری او میدهد و آن اینکه هیچگونه پیروزی و
توفیق نهایی برای انسان وجود ندارد و همه هر چه هست ،فریب و دروغی بیش نیست .با
این همه ،گاهی سوسوی امیدی در اشعار اجتماعی او به چشم میخورد که این امید یا زنده
و حقیقی است یا سرابی فریبدهنده .در واقع اشعار اجتماعی اخوان را از این منظر میتوان
به سه دسته تقسیم کرد:
الف .اشعاری که در سرتاسر آن امیدی وجود ندارد و هر چه هست یأس ،بیتوفیقی و
حرمان است؛
ب .اشعاری که امید میخواهد ،رخ نشان دهد؛ اما توانش را ندارد؛
ج .اشعاری که امید کامال نمایان میشود و زنده و حقیقی است .ابتدا به بررسی اشعار
گروه اول میپردازیم.
الف .اشعاری که سرتاسر آن ناامیدی و حرمان است:

در تمام مجموعه اشعار شاعر ناامیدی و حرمان به چشم میخورد و بیشترین تعـداد را بـه
خود اختصاص میدهد .به جز مجموعۀ ارغنون ـ اولین مجموعۀ شـعر شـاعر ـ کـه مضـامین
آن بیشتر عاشقانه است ،سـایر مجموعـه اشـعار اخـوان سرشـار از ایـن مضـامین ناامیدکننـده
است .در مجموعۀ زمستان ـ دومین مجموعۀ شعر شاعر ـ اوج این ناامیدی در شعر زمستان یا
چاووشی به چشم میخورد .مجموعههای آخر شـاهنامه و از ایـن اوسـتا نیـز سرشـار از ایـن
مضامین ناامید کنندهاند.
اما آنچه بیش از ناامیدی شاعر در این اشعار مهم است ،عشق عمیق او نسبت به وطـن و
فرهنگ دیرینۀ سرزمینش است؛ عشقی که با وجود شـاعر یکـی شـده و تـار و پـود یهـن و
روانش را به خود آمیخته است .همین عشق مفرط است که شـاعر را تـا ایـن حـد غمگـین و
آزردهخاطر کرده؛ آزرده از اوضـاع نابسـامان مـردم در جامعـهای نابسـامان .اینجاسـت کـه
ناامیدی او در پیوند با عشقی عمیق ارز

پیدا مـیکنـد و جـایی بـرای اعتـراض و سـرزنش

باقی نمیگ ارد .در واقع هر چه عشق انسان به چیزی عظیمتر باشد ،غمش نیـز بـزرگتـر و
افزونتر خواهد بود .تمام اصـالحطلبـان و روشـنفکران واقعـی ــ نـه روشـنفکران شـعاری و
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بیدرد ـ در طول تاریخ اینگونه بودهاند .حتی بعضا روشـنفکران مرفهـی بـودهانـد کـه بـرای
درک قشر ضعیف ،به ثروت و جاه پشت پا زدهاند و در سلک تودۀ مردم درآمـدهانـد .ایـن
روشنفکران به اختیار ،زندگی قلندرمآبانـهای را برگزیدنـد و تمـام هـم و غمشـان را صـرف
دادخــواهی و عــدالتگســتری کردنــد .حــال بــا قلمشــان یــا مالشــان یــا جانشــان .ایــن از
خودگ شتی ،آن هم در جوامعی که خفقان و استبداد حاکم است و فقـم منطـق شـکنجه و
تهدید وجـود دارد ،ناشـی از عشـق و ایمـان اسـت .عشـق بـه انسـانیت و ایمـان بـه نیکـی و
درستکاری؛ بنابراین به هر میزان که انسان به فضایل اخالقی و انسانی عشق داشـته باشـد ،در
غم از دست دادن آنهـا غمگـینتـر و ناامیـدتر مـیشـود؛ البتـه در برخـی مـوارد هـم ایـن از
دستدادن و فقدان ،به ناامیدی منتهی نمـیشـود ،بلکـه گـامهـا را محکـمتـر و ارادههـا را
قویتر میکند.
در مورد اخوان این عشق مفرط همراه میشود با ناامیدی و بلکه ناچاری و ناتوانی
مفرط .به این معنا که دیگر به دلیل شکنجه و تهدید و اعدام ،توانی برای اصالح نمیماند و
«کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را» چرا که ره بسیار تاریک و لغزان است.
بنابراین در این موارد ،بینهایت عشق ،به بینهایت ناامیدی منجر میشود .به عبارتی،
بینهایت مثبت (عشق) ،به بینهایت منفی (ناامیدی) میرسد .پس این رابطه ،یک رابطۀ
مثبت منفی ( )-+است.
از میان اشعار زیادی که در گروه اول قرار میگیرند ،به بررسی شعر «کتیبه» از مجموعۀ
از این اوستا میپردازیم .مجموعه اشعار از این اوستا در فاصلۀ سالهای  5339تا 5344
سروده شد ـ سالها پس از کودتای  28مرداد و شکست نهضت ملیایران ـ در واقع یأس
غالب و فراگیر در این کتاب از همان سالهای  5332نشأت میگیرد و در برخی از اشعار
اخوان بهویژه «کتیبه» به اوج خود میرسد.
«کتیبه» داستان مردمی است که پایشان در زنجیر است و نمیتوانند حرکت کنند ،مگر
تا جایی که زنجیر اجازه دهد .تختهسنگی آن سوی این زنجیریان افتاده و مردم در این سو
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هستند .ندایی به این اسیران در زنجیر میگوید ،روی تختهسنگ رازی نوشته شده .اسیران
پس از مدتی با همان زنجیرها بلند میشوند و خود را به تختهسنگ میرسانند .یکی از
افرادی که زنجیر

سبکتر است ،باال میرود و روی تختهسنگ را میخواند« :کسی راز

مرا داند /که از این رو به آن رویم بگرداند».
همه با هم تال

میکنند ،تخته سنگ را بلند کنند و آن رویش را بخوانند .تخته سنگ

بسیار سنگین است و تالششان همراه میشود با عرن ریختن و دشنام و گاهی هم گریه .با
این حال ،همه هم خسته هستند و هم خوشحال و این خوشحالی از ل ت پیروزی است( .چه
سنگین بود ،اما سخت شیرین بود پیروزی) وقتی سنگ را بر میگردانند ،یک نفر که
زنجیر

سبکتر از بقیه است ،باال میرود و با ناامیدی تمام آن سوی تختهسنگ را

میخواند« :کسی راز مرا داند /که از این رو به آن رویم بگرداند».
به نظر میرسد هیچکدام از اشعار اخوان تا این حد ناامیدی را نمایان نمیکند .یأس و
بدبینی در این شعر تا جایی اوج میگیرد که حتی با تال

فراوان هم انسان به جایی

نمیرسد و قرار هم نیست برسد؛ چرا که همه در زنجیرند و فقم تا جایی که زنجیر
رخصت میدهد ،میتوانند حرکت کنند:
«اگر دل میکشیدت سوی دلخواهی /به سویش میتوانستی خزیدن ،لیک تا آنجا که
رخصت بود /تا زنجیر».
این شعر هم بنمایههای اجتماعی دارد هم فلسفی .از جنبۀ فلسفی انسانهایی را تصویر
میکند که به دنبال رمز و راز هستیاند؛ اما فقم دور خودشان میچرخند و در نهایت پس
از تال

بسیار چیزی دستگیرشان نمیشود .ولی یأس فلسفی در این شعر ناشی از یأسی

است که اجتماع نابسامان مدام به شاعر تحمیل میکند .همچنین مضمون شعر حاکی از
جبری است که بر انسان حاکم است ،جبری ناخواسته و محتوم( .محمدی آملی،5377 ،
ص  547و  )549این جبر به حدی غالب است که در انتهای شعر ،ابتدا فردی که از سنگ
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باال رفته و سپس بقیۀ افراد را غافلگیر میکند ،گویی خود نمیدانستند در زنجیرند و پس از
خواندن آن رویِ سنگ ،تازه به این راز پی بردند و متوجه زنجیرهایشان شدند.
آنچه در این شعر و غالب اشعار اخوان در این مجموعه و دیگر مجموعههای اشعار او
به چشم می خورد ،ناامیدی ناشی از نابسامانی مردم و وضعیت بد اجتماعی است .وضعیتی
که هیچگاه قرار نیست رو به بهبود رود .این بدبینی از جرقههای پیروزیای که هیچوقت به
نتیجه نرسید ،حاصل میشود و شاعر را در یأسی فلسفی فرو میبرد.
بنابراین در این شعر و اشعاری که در این گروه (گروه الف) قرار میگیرند ،ناامیدی از
تحول اوضاع فعلی ،شاعر را به بینهایت ناامیدی میرساند که از بینهایت عشق او به
سرزمین و مردم سرزمینش ناشی میشود.
ب .اشعاری که در آن امید میخواهد رخ نشان دهد ،اما توانش را ندارد:

در این گونه اشعار بین امید و ناامیدی کشمکش و چالشی دا می وجود دارد و اگرچه
در نهایت ناامیدی غلبه میکند ،عشق هیچگاه یرهای کمرنگ نمیشود.
شعر «سترون» از مجموعۀ زمستان یکی از نمونههای بسیار درخشان این دسته است .این
شعر در سال  5335و هفت ماه پیش از کودتای  28مرداد نوشته شده است .شعر با نوید
پیروزی آغاز میشود و ای ن نوید چنان قدرتمند است که با صدایی مهیب (خرو

رعدی

که فریادی غولآسا دارد) شروع میشود:
«خرو

رعد غوغا کرد با فریاد غولآسا»

خرو

رعد همراه با فریاد غولآسا امید فراوان را نشان میدهد ،امیدی که انتظار

میرود بسیار ثمر دهد و در خشکسالیای که تمام جامعه را فراگرفته ،بارانی فراوان و
نویدبخش به همراه داشته باشد .این خرو

همان وعدۀ امیدی بود که جنبش ملی شدن

صنعت نفت به همراه داشت؛ اما شکست نهضت ملی ایران در  28مرداد  5332این نهال
امید را خشکاند .در ادامه تشنگان با شنیدن صدای رعد ،بانگ شادی سر میدهند:
«غریو از تشنگان برخاست»
باران است ...هی! باران /پس از هرگز ...خدا را شکر ...چندان بد نشد آخر
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ز شادی گرم شد خون در عرون سرد بیماران»
در این قسمت نقش امید پررنگتر و زندهتر از باقی اجزای شعر است .امیدی که با
شکر و شادی همراه است و خونی گرم و حیاتبخش به رگهای مرده و سرد بیماران و
ناامیدان جامعه تزریق میکند؛ جامعهای که شاعر به آن عشق میورزد و آرزوی اصالح آن
را دارد .با نوید باران ،تشنگان کاسههای خود را به زیر ناودانها میبرند ،به این امید که
آبی بردارند.
«به زیر ناودانها تشنگان با چهرههای مات /فشرده بین کفها کاسههای بیقراری را»
چهرۀ تشنگان مات و مبهوت است .این بهت حاکی از انتظار است و اینجا همان نقطهای
است که امید کمکم دارد به سوی صبر و ناامیدی میل میکند:
«تحمل کن پدر ...باید تحمل کرد« /»...میدانم /تحمل میکنم این حسرت و
چشمانتظاری را»...
در مرحلۀ بعد ،تحمل ،با گالیه و کمی بیصبری همراه میشود:
«ولی باران نیامد /...پس چرا باران نمیآید »
در جواب ،شاعر با واژههای «نمیدانم» و «میدانم» ،طنز زیبایی ایجاد کرده که اوضاع
مضحک و نابسامان و در عین حال تلخ جامعه را تصویر میکند:
«نمیدانم ،ولی این ابر بارانی است ،میدانم».
سپس شعر حالت دعایی و طلب و خواهش پیدا میکند و تشنگان با خطاب قرار
دادن ابر بارانی از او می خواهند ببارد ،چراکه لبهای خشک از آنها شکایت میکنند.
این خواهش و تمنا نشانگر ای ن است که دیگر کاری از دست کسی برنمیآید و تال
ثمری ندارد:
«ببار ای ابر بارانی! ببار ای ابر بارانی!»« /شکایت میکنند از من لبان خشک عطشانم»
و باز وعدۀ دروغ ابر یا همان صدای رعد ،با فریاد غولآسا ،به آنها امیدی واهی میدهد:
«شما را ای گروه تشنگان! سیراب خواهم کردم
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صدای رعد آمد باز ،با فریاد غولآسا»
و دوباره تردید مردم و همان سؤال پیشین:
«ولی باران نیامد /...پس چرا باران نمیآید »
و باز انتظاری بیهوده:
«سرآمد روزها با تشنگی بر مردم صحرا»
در واقع ،در این شعر به دوری باطل و انتظار و تالشی بیهوده برمیخوریم که قرار نیست
به نتیجه برسد؛ همان چیزی که در برخی از اشعار اخوان مثل «کتیبه» دیده میشود .این
کشمکش و جدال بین امید و ناامیدی تا قسمت انتهایی شعر ادامه پیدا میکند و فقم در بند
آخر است که تردید تشنگان و سؤالهایشان جدیتر میشود:
«گروه تشنگان در پچپچ افتادند - /:آیا این /همان ابری است کاندر پی هزاران روشنی
دارد »
در این قسمت پچپچ تشنگان با هم ،نشان دهندۀ این است که تردیدشان جدیتر شده و
امیدشان تقریبا به انتها رسیده است .در این لحظه است که پیر دروگر به یاریشان میآید و با
پاسخ دادن به سؤالشان آنها را از این انتظار کشنده نجات میدهد و شعر در موجی از
ناامیدی به پایان میرسد و شاعر و تشنگان (روشنفکران و اصالحگران جامعه) را
تشنهکامتر و مأیوستر از قبل رها میکند:
«و آن پیر دروگر گفت با لبخند زهرآگین:
فضا را تیره میدارد ،ولی هرگز نمیبارد».
قید «هرگز» در سطر پایانی راه را بر هر روزنۀ امیدی میبندد و ناامیدی را به اوج
می رساند .از نظر ساختار ظاهری نیز طوالنی شدن سطرهایی که بین امید و ناامیدی
سرگردانند ،طوالنی شدن صبر و تحمل مردم و سرگردانیشان را نشان میدهد.
بنابراین در این شعر شاعری را می بینیم که به سرزمین و مردم وطنش عشق میورزد و
به بهبود و اصالح نابسامانیها امید دارد .این امید در وهلۀ اول بسیار پررنگ و قوی

بررسی رابطۀ عشق و امید در اشعار اخوان

011

است؛ طوری که مثل رعدی فریاد غولآسا دارد .پس در وهلۀ اول ،عشقِ بینهایت شاعر
همراه است با امیدش بینهایت او ( عشق به سرزمین و مردم سرزمینش و امید به بهبود
اوضاع نابسامان) .در واقع در این مرحله رابطۀ عشق و امید رابطه ای مثبت مثبت ( )++و
مساوی است.
سپس بهت وحیرت جای امید فراوان را میگیرد (به زیر ناودانها تشنگان با چهرههای
مات) و بعد انتظار و صبر (تحمل کن پدر ،باید تحمل کرد) و بعد گالیه و شکایت (پس
چرا باران نمیآید ) سپس تردیدی سؤالبرانگیز و جدی (آیا این همان ابری است کاندر
پی هزاران روشنی دارد ) و در نهایت ناامیدی مطلق (فضا را تیره میدارد ،ولی هرگز
نمیبارد).
بنابراین در این شعر ،امید از باالترین سط ،شروع میشود و رفتهرفته کمرنگ و
کمرنگتر میشود تا اینکه سترون (عقیم) میشود و حاصلی به بار نمیآورد و به ناامیدی
مطلق میرسد؛ اما نباید تصور کرد که عشق هم پابهپای امید کمرنگ میشود ،بلکه در این
رابطه هر چه ناامیدی افزون میشود ،عشق نیز افزون میشود؛ چراکه وقتی عشق به اوج
خود میرسد ،هستی را با تمام مظاهر

دوست دارد و وقتی مظاهر هستی ،موجودیتشان به

خطر میافتد ،عشق ناله سر میدهد و عاشق بعضا در ناامیدی غرن میشود .بنابراین پس از
مرحلۀ اول (که عشق و امید در اوج خود قرار دارند) ،در مراحل بعد ،عشق در همان اوج
باقی میماند ،ولی امید سطحش نزول میکند .پس یک رابطۀ مثبت (عشق) منفی (امید) بین
امید و عشق ایجاد میشود .عشق به سرزمین و مردم همچنان در اوج ( )+است؛ ولی امید به
اصالح حال جامعه و مردم در سیر نزولی ( )-قرار میگیرد.
ج .اشعاری که در آن امید کامالً نمایان میشود و این امید زنده و حقیقی است:

این اشعار مثل اشعار گروه الف ،با عشق فراوان نسبت به وطن و مردم وطن همراه است،
با این تفاوت که در این اشعار امید ،کامال رخ مینماید و به شعر تازگی و طراوت
میبخشد .ای ن امید هم در ساختار بیرونی و شکل ظاهری شعر نمود پیدا میکند ،هم در
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الیه های درونی آن و شعر را از حالت رخوت و سکون به شعری پرتحرک و سیال
درمیآورد.
شعر «خفته» از مجموعۀ زمستان که در قالب چاپاره سروده شده ،از این نوع است .این
مجموعه در فاصلۀ سالهای  5331تا  5331سروده شده است و نسبت به مجموعۀ قبل
ارغنون  ،هم به لحاظ محتوا و هم از نظر زبانی ،تحول عظیمی را پشت سر گ اشته؛ چرا که
پس از آشنایی شاعر با نیما سروده شده است.
شعر «خفته» با بیانی پرتحرک به شرح بیعدالتیها و ظلمهای حکومت وقت میپردازد.
مقایسهای است بین کاخنشینها و کوخنشینها و تقابل فقر و ثروت و نیش و نو :
آن یــــک بــــه فــــون مســــکنت از ظلــــم و جــــورِ ایــ ـن
ایـــــن یـــــک بـــــه تخـــــت مقـــــدرت از دســـــترنج آن
ایــــن بــــا ســــرود و شــــادی و عــــیش و طــــرب قــــرین
و آن بـــــــا عـــــ ـ اب و یلـــــ ـت و انـــــــدوه توأمـــــــان
اما پس از توصیف بیعدالتیها ،شاعر با بیانی حماسی مردم را به بیداری فرامیخواند و
این یعنی شاعر به بیداری مردم امید دارد که این مورد در اشعار اخوان بسیار نادر است.
زبان اخوان در این چارپاره زبانی حماسی و پرشور است و مردم را به مبارزه دعوت
میکند ،بهویژه در ابیات پایانی:
گفــــــتم بــــــه روح خفتــــــۀ آن مــــــرد بــــــیخبــــــر
تــــــا کــــــی تــــــو خفتــــــهای بنگــــــر آفتــــــاب زد
سپس با بهکار بردن صنعت التفات از ضمیر غایب به مخاطب منتقل میشود و مستقیما
هموطنش را مخاطب قرار میدهد و حرف نهایی خود را بیان میکند:
همــــــدرد مــــــن! عزیــــــز مــــــن! ای مــــــرد بینــــــوا
آخـــر تـــو نیـــز زنـــدهای ،ایـ ـن خـــواب جهـــل چیســـت
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مصرع اول این بیت حالتی خطابی دارد .این حالت خطابی ضمن اینکه به شعر حرکت و
جنبش داده است ،امید شاعر را به بهبودی اوضاع نشان میدهد .چه در غیر این صورت این
خطاب و موعظۀ حما سی معنی نداشت .مصرع دوم نیز گالیه و شکایت شاعر را در قالب
سؤال مطرح میکند که همین قالب سؤالی ،باز نمایانگر انتظار و اعتقاد شاعر به امکان تغییر
اوضاع و بیداری مردم است:
«آخر تو نیز زندهای این خواب جهل چیست »
در اینجا هنوز اخوان به زنده بودن مردم ایمان دارد( .ایمانی که محصول امید یا خودش
امید است) از این رو آنها را به نبرد دعوت میکند:
مـــرد نبـــرد بـــا

کـــه در ایـ ـن کهـــنســـرا
کـــاری محـــال در بـــر مـــرد نبـــرد نیســـت

نکتۀ قابل توجه این است که شاعر در این بیت هیچ کاری را محال نمیداند .این اتفان
کمتر در اشعار اخوان دیده میشود؛ چرا که از نظر او مرد نبردی باقی نمانده و حتی در
اشعاری که کورسوی امیدی دیده میشود در نهایت ،شکست بر پیروزی غالب میشود.
ضمن اینکه این بیت خود نشان میدهد که شاعر خود

مرد نبرد است و برای دگرگونی

و تغییر شور و اشتیان دارد .چیزی که در دورههای بعد ـ در مجموعههای آخر شاهنامه و از
این اوستا ـ در اشعار سیاسی و اجتماعی اخوان به چشم نمیخورد ،یا اگر دیده میشود
حالت طنز و استهزا دارد.
اما آنچه از همه مهمتر است و نسبت و رابطۀ عشق را با امید در ابیات پایانی شعر
«خفته» تا حد زیادی مساوی میکند (اگرچه عشق ،چه عشق مجازی چه معنوی ،همواره در
اشعار اخوان میزانش نسبت به امید باالتر است) این است که در این شعر روحیۀ انقالبی
دیده میشود؛ همان چیزی که اخوان زمانی آن را تنها راه نجات میدانست« .بی انقالب
مشکل ما حل نمیشود /وین وحی بیمجاهده منزل نمیشود»
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این روحیۀ انقالبی در دو بیت پایانی شعر با وضوح بیشتری به چشم میخورد .حالت
خطابی در این قسمت ،دستوریتر ،پر طنینتر ،تندتر و جدیتر است.
زنهــار ،خــواب غفلــت و بیچــارگی بــس اســت
هنگـــام کوشـــش اســـت اگـــر چشـــم وا کنـــی
تـــا کـــی بـــه انتظـــار قیامـــت تـــوان نشســـت
برخیــــز تــــا هــــزار قیامــــت بــــه پــــا کنــــی
این دو بیت با واژۀ زنهار شروع میشود .واژۀ زنهار (به معنی آگاه با ) خود خطابی
امری است که مخاطب را به بیدار شدن و آگاه شدن امر میکند .این حالت امری و
دستوری ،در عبارت «بس است» بیشتر نمود پیدا میکند و در مصراع بعدی هم «کوشش
کردن» خود از پیامدهای انقالب است.
در بیت دوم خطاب اوج بیشتری پیدا میکند تا جایی که از مخاطب میخواهد انتظار را
کنار بگ ارد و «هزار قیامت» به پا کند .در واقع در مصراع پایانی روحیۀ انقالبی به اوج خود
میرسد .اوج روحیۀ انقالبی ،اوج امید و اوج عشق به وطن و مردم وطن را نشان میدهد،
همانطور که یأس و ناامیدی نمیتواند انقالبی در پی داشته باشد.
ساختار ظاهری و واژههای بهکار برده شده در شعر نیز این تحرک و امید و روحیۀ
انقالبی را کامال آشکار میکند .واژههایی مثل :نبرد ،مرد نبرد ،محال نبودن ،زنده بودن،
آفتاب زدن ،تا کی خفته بودن ،شبه جملۀ تنبیه زنهار ،کوشیدن ،برخاستن ،هزار قیامت به پا
کردن ،چشم وا کردن ،به انتظار قیامت ننشستن و . ...
بنابراین آنچه اینگونه اشعار اجتماعی را از دو گروه قبل متمایز میکند ،این است که
امید همراه میشود با حماسه و روحیۀ انقالبی و این مسأله نقش امید را در کنار عشق بسیار
پررنگ میکند و به آن جانی تازه میبخشد.
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رابطۀ عشق و امید در عشق زمینی (مجازی)
رابطۀ عشق و امید در این نوع عشق (عشق زمینی) رابطهای مثبت مثبت ( )+ +است.
شاید بتوان گفت رابطۀ عشق و امید در عشق زمینی در اشعار اخوان ،تنها رابطهای است که
عشق همپای امید پیش میرود و بال در بال هم اوج میگیرند .به بیان دیگر ،در عشق زمینی
هر چه عشق شدت میگیرد ،امید نیز شدت میگیرد و این دو از هم نیرو میگیرند و حامی
یکدیگرند.
آنچه در این نوع عشق بسیار مهم است که خیلی به ندرت در اشعار دیگر اخوان دیده
میشود ،هیجان و جنبش و جوششی است که در احساسات شاعر وجود دارد ،هیجانی زنده
و جوششی پویا ،تا جایی که دست شاعر را هنگام آماده شدن برای دیدار یار میلرزاند و
آشفتگی مطلوبی به شاعر میدهد که شاعر آن را میپسندد؛ در واقع شاعر احساس میکند
در جهانی متفاوت است( ،باز گویی در جهان دیگری هستم) جهانی متفاوت از جهان
واقعی که همواره با شکوه و ناراحتی از آن یاد میکند و آن را جهان نیرنگ و دروغ
میداند و میخواند و جهانی عاری از فریب ،در کنار یار و لحظههای ناب دیدار:
«لحظۀ دیدار نزدیک است /باز من دیوانهام ،مستم /باز میلرزد دلم ،دستم /باز گویی
در جهان دیگری هستم.
های! نخراشی به غفلت گونهام را تیغ! /های! نپریشی صفای زلفکم را دست!» (لحظۀ
دیدار از مجموعۀ زمستان)
و دل به قدری در تاب و تب است که گویی مهار

از دست شاعر عاشق در رفته و

میترسد با اضطرابی که دارد ،آبرویش را پیش یار بریزد (و آبرویم را نریزی دل!) که این
تب و تاب باز نشانگر امید و زنده بودن و زنده شدن در کنار عشق است.
از نظر ساختار ظاهری نیز حروفی مثل خ در (نخراشی) ،غ در (تیغ) ،غ در (تیغ و
غفلت)،

در (نپریشی) و حتی مکث و سکون و بریدگیای که هنگام خواندن واژۀ

نپریشی یا نخراشی روی واجهای پ و خ قرار میگیرد ،القاکنندۀ اضطراب و هیجانی است
که از شادی دیدار یار حکایت میکند .همینطور حرف ندای «های» که دو بار در شعر
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تکرار شده ،باز از غلیان احساسات شاعر سخن میگوید ،غلیان احساساتی که در مصوت
بلند الف در «های» بیشتر خود

را نشان میدهد.

آوردن واژۀ دیوانگی نیز در کنار واژۀ مستی (باز من دیوانهام ،مستم) ،خمودی و سستی
مستی را محو میکند و به آن شور و هیجان میبخشد .در واقع اگر قبول کنیم که مستی دو
نوع است ،یک مست خراب و سست و بیرمق و یک مست حاصل از دیوانگی و شور و
اشتیان ،اینجا منظور شاعر ،مستی از نوع دوم است که باز حمایتگری عشق را از امید و
امید را از عشق نشان میدهد؛ چراکه مستی حاصل از دیوانگی ،نشاطش را از امید میگیرد،
همانگونه که امید با عشق است که معنا پیدا میکند.
در شعر «دریچهها» از مجموعۀ آخر شاهنامه نیز که نمونهای دیگر از اشعار کوتاه زمینی
اخوان است ،ضرب آهنگ تند و ریتمیک شعر ،عالوه بر القای شادی ،عنصر عشق و امید
را پررنگ میکند و اگرچه پایان شعر حکایت از فران و کوتاهی این عشق دارد ،همچنان
این ضرب آهنگ تند بر غم فران غلبه میکند و آن را چنان که باید غمناک جلوه نمیدهد:
مـــــا چـــــون دو دریچـــــه روبـــــهروی هـــــم
آگــــــاه ز هــــــر بگــــــو مگــــــوی هــــــم
(مفعول مفاعلن مفاعیل)
هــــــر روز ســــــالم و پرســــــش و خنــــــده
هـــــــــــر روز قـــــــــــرار روز آینـــــــــــده
(مفعول مفاعلن مفاعیل)
عالوه بر وزن ریتمیک که القای شور و امید میکند ،کلماتی مثل «سالم» «خنده»
«دریچه» «روبهروی هم بودن» «بگو مگو کردن با یار» «قرار روز آینده» ،خود نمایانگر
اشتیان و شادی و امید است که همه در کنار عشق زمینی برای شاعر معنی پیدا میکند .واژۀ
«دریچه» نیز همواره روزنهای از امید را در بطن تاریکی و ظلمت به یهن متبادر میکند که
برای شاعر همان نوری است که در کنار عشقی ملموس و زمینی در ظلمت و تاریکی
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جامعه بر قلبش میتابد و آن را زنده میکند .قلبی که به قول خود او غرفهای است با
پرده های تار که در آن صدایی یا نور آشنایی نیست .از منظر و با تعبیری دیگر میتوان
گفت که عشق به یک محبوب زمینی برای او یکی از همان سرزمینهایی است که
دیدار

بسان شعلۀ آتش ،در رگ او خون نشیم زندۀ بیدار میدواند ،اگرچه این را به

صراحت اعالم نکرده است« .بیا ره توشه برداریم /قدم در راه بگ اریم /به سوی
سرزمینهایی که دیدار  /بسان شعلۀ آتش /دواند در رگم خون نشیم زندۀ بیدار /نه این
خونی که دارم ،پیر و سرد و تیره و بیمار»( .چاووشی از مجموعۀ زمستان)
همچنین عبارت «قرار روز آینده» که «هر روز» اتفان میافتد و انتظاری شیرین را به
دنبال دارد ،شعلۀ امید را که از هیجانی مطبوع و عشقی دلپ یر ناشی میشود ،در وجود او
جاری و ساری میکند.
شاید بتوان گفت شعر «دریچهها» یکی از شادترین اشعاری است که پیوند عشق و امید
در آن به شکلی زنده و ملموس نمایان شده است؛ زیرا عالوه بر مضمون و محتوای شعر و
واژههای امیدوارکننده ،زبان شعر نیز زبانی کودکانه است و آهنگی کودکانه دارد (هر روز
سالم و پرسش و خنده) که به طراوت و نشاط آن میافزاید .این زبان کودکانه و وزن
آهنگین تا آخر شعر ادامه پیدا میکند و نشاطی را در یهن خواننده ایجاد کرده که بر پایان
غمانگیز شعر غلبه میکند و خواننده بیش از اینکه غم فران را در این شعر احساس کند،
شادی حاصل از وصال را درمییابد.
در هر دو شعر فون «لحظۀ دیدار» و «دریچهها» کوتاهی اشعار نیز عامل دیگری است
که طراوت و نشاط حاصل از عشق و امید را مضاعف و حف ،میکند ،گویی شاعر در یک
لحظۀ مطبوع و کوتاه ،شکارچی لحظههای ناب زندگی بوده و آن را در کوتاهترین شکل
ارا ه داده است.
بنابراین در این نوع عشق (عشق مجازی معمولی و طبیعی) عشق و امید دو بال یک
پرندهاند که با هم به پرواز درمیآیند ،یا با هم فرود میآیند.
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اما نوع دیگری از عشق مجازی در اشعار اخوان دیده میشود که سطحش از یک عشق
معمولی فراتر میرود .توضی ،آنکه غالبا در اشعاری که اخوان برای معشون زمینی خود
سروده ،در عین اینکه معشون برای عاشق عزیز است و پیامآور شادی ،بیشتر وسیلهای است
برای طراوتبخشی و تفری ،یهن خستۀ شاعر از هجمۀ ناامیدیها و کام گرفتن از معشون.
در اولین شعر

از مجموعۀ زمستان با نام «یاد» که برای معشوقش توران گفته ،شبی

معمولی را توصیف میکند (شبی از شبهای اول مرداد) که با معشون گ رانده و
حرفهای معمولی (از بیشههای سبز گیالن و قول و قراری که عشان با هم میگ ارند) و
گاهی سکوت و گاهی هم ل تهای طبیعی را به تصویر میکشد .معشون در این اشعار،
ویژگی خارنالعادهای ندارد که او را از دیگران ممتاز کند .باز در «غزل  »7از مجموعۀ «در
حیاط کوچک پاییز در زندان» خوابی را که از معشون دیده ،توصیف میکند .در این شعر
نیز معشون همان خصلتهای یک زن بسیار معمولی را دارد ،با اخمنازها و گلبوسهها و
چشمهایی معصوم و در عین حال شیطنتبار و دندانهایی که هنگام خندیدن مثل پولک
ماهی است .همینطور در «غزل  »6از این مجموعه ،دوباره صحبت از ل ت کامیابی و بوی
معشون و شور شب زندهداری با اوست .اوج نمایش این الت ایات غریزی نیز در شعر «هر
جا دلم بخواهد» با بیانی بیپرده و عریان نمود پیدا کرده است.
در تمام ای ن اشعار عشق شاعر یک عشق طبیعی ،غریزی و معمولی است و ج بۀ
معشون در این اشعار ج بهای نیست که در سط ،اندیشه یا صفاتی ورای صفات معمولی
توصیف شود؛ اما همیشه هماینگونه نیست و در میان غزلها و اشعار عاشقانۀ اخوان،
اشعاری هم یافت میشود که معشون و نجاتبخشی او از ظواهر فراتر میرود و به سط،
متعالیتری میرسد.
غزل شمارۀ ( 8از مجموعۀ در حیاط کوچک پاییز در زندان) از غزلوارههایی است که
عشق زمینی را در اوج خود به تصویر میکشد .به این معنی که معشون فراتر از
ج ابیتهای جنسی ،پیامآور راستین آزادی است ،آن هم در محیطی که آزادی میتواند
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تنها خبر روحبخش و مسرتبخش باشد .در نتیجه ،امیدی که این عشق ـ عشق راستین و
پاک ـ به شاعر القا میکند ،قدرت و قوت بیشتری دارد؛ زیرا او را در غمگینترین مکانها
(زندان) و در میان سیاهترین افکار (افکار ناشی از وضع نابسامان جامعه) برای لحظاتی شاد
میکند و برای او مژدۀ صدها بهار است« .تو در خزان غمآلود زندان /چون صد سبو سبزنا،
مژدۀ صد بهاری»
این غزلواره توصیف زندانی بیجنب و جو

و خمو

است (زندان قصر) که شاعر

در آن ،چون شاه شطرنج که از هر طرف راهش بسته ،دلمرده ،خسته و مات است و صدای
جارزن گاهی پیام آزادی دارد ،اما این پیام دروغ است؛ زیرا این صدا اگر توهم و خیال هم
نباشد ،با آزادی زندانی از زندان اوضاع فرن چندانی نمیکند و شاعر در زندان بزرگتری
ـ جامعۀ نابسامان ـ محبوس میشود؛ اما ناگهان در این غمکده از دوردست پرتوی از نور
عشق می تابد (ای ناگهان در سراشیب از دور پنهان )...و امید به آزادی حقیقی و راستین را
برای او به ارمغان میآورد.
در واقع این غزلواره از دو قسمت تاریک و روشن تشکیل شده است .در قسمت
تاریک ،هیچ نقطۀ روشنی نیست (و به قول شاعر خامو

خامو

خامو

است) و در

قسمت روشن ،هیچ نقطۀ تاریکی وجود ندارد و این دو کامال از هم جدا و مجزا هستند.
یکی دنیای بیرحمی که شاعر را در خود احاطه کرده و به اسارت گرفته (فرقی نمیکند
دنیای زندان قصر یا زندان جامعه و آنجا که میگوید «در دشت هول و درندشت بیرحم»
هر دو یکی است) ،یکی هم دنیای عشق ،روشنایی و امید .معشون در این قسم دوم ،به
قدری روشن و شفاف و پاک است که «مریمتر از مریم» و «آ ینۀ روشن بیغبار» نامیده
شده و برای شاعر ناامید پیامآور تمام امیدهاست:
«اما تو ،ای بهترین ،ای گرامی /ای نازنینتر مخاطب /اما تو ،بیشک عجیبی.
مریمتر از مریم ،آن زن که زا ید طفل خدا را /پاکی تو ،پاک و بزرگ و نجیبی.
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تو روح رو یدنی ،سحر سبز جوانه /تو در خزان غمآلود زندان /چون صد سبو سبزنا،
مژدۀ صد بهاری.
گمکردههای دلم را چه تاریک! /آ ینۀ روشن بیغباری.
تو خو ترین خندۀ سرنوشتی /ای باور وعدههای خداوند /زیباترین گوشههای بهشتی».
معشون در این قسمت (قسمت روشن شعر) با این صفات توصیف شده است :بهترین،
گرامی ،نازنینتر مخاطب ،عجیب ،مریمتر از مریم ،پاک ،بزرگ ،نجیب ،روح روییدن،
سحر سبز جوانه ،صد سبو سبزنا ،مژدۀ صد بهار ،آ ینۀ روشن بیغبار ،خو ترین خندۀ
سرنوشت ،باور وعدههای خداوند ،زیباترین گوشههای بهشت.
این صفات در نهایت زیبایی و بسیار حیاتبخش و آرامشبخشاند و شاعر را در
محیطی خفقانآور ،در پناه امن خود درآورده و او را در الیههای درونی روان و یهن از
آسیب جدی حف ،کردهاند .حتی تکرار این صفات در یهن ،خوشایند و مثل آب گوارایی
طراوتبخش و روح افزاست.
برخی از این صفات روح زرد و پژمردۀ شاعر را تازه و سبز میکنند (روح رو یدن،
سحر سبز جوانه ،صد سبو سبزنا ،مژدهی صد بهار) ،برخی وعدۀ بهترین امیدها را به شاعر
میدهند (خو ترین خندۀ سرنوشت ،باور وعدههای خداوند ،زیباترین گوشههای
بهشت) و برخی هم در دنیای پلیدی و زشتی ،هنوز «پاک و بزرگ و نجیب» ماندهاند و
«مریمتر از مریم» هستند.
این نجاتبخشی معشون به همراه امیدی که به شاعر میدهد ،زمانی بیشتر نمایان
میشود که در مقابل نیمۀ تاریک شعر قرار میگیرد؛ نیمهای که سراسر آوارگی ،خوف،
تشنگی و خستگی است:
«در دشت هول و درندشت بی رحم /تفتیده در دوزخ آفتاب امرداد /آنگه که گمگشته
مرد مسافر /آوارۀ وادی بیسرانجامی و خوف /از تشنگی خستگی برده از یاد /از خستگی
تشنگی را فرامو

کرده»
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در این زمان معشون از سراشیبیهای دوردست نمایان میشود و مانند چشمۀ آب
شیرین ،سرد و گوارایی است که در خشکی و شورهزار به شاعر امید و نشاط میبخشد:
«ای ناگهان در سراشیب از دور پنهان /ـ مانند رؤیای فرسنگها خشکی و شورهزاران ـ
 /آن چشمۀ آب شیرین /شیرین و سرد و گوارا /با سایهافکن درختی دو خرم /و زیرشان
تختهای قالی سبز و سیراب /و تختی از سنگ خارا»
در اینجا حضور معشون همان خنکی و طراوت بخشی قبل را دارد و در دشتی تفتیده
(داغ و سوازن) برای شاعرِ به غایت خسته و تشنه ،چشمۀ آب شیرین ،سرد و گوارایی
است که از دور و در رؤیاهای شاعر خودنمایی میکند .صفاتی که در این قسمت به کار
رفته ،همان خصلت صفات پیشین را دارند؛ یعنی طراوتبخش و امیدوارکنندهاند:
رؤیایی در خشکی /چشمۀ آب شیرین /شیرین /سرد /گوارا /درختی خرم و سایهدار/
قالی سبز و سیراب.
نکتۀ قابل مالحظه در این شعر ،این است که شعر تماما تقابل امید و ناامیدی است .این
تقابل در ساختار ظاهری شعر نیز به چشم میخورد .به این نحو که یک بند از شعر در
وصف ناامیدی و حرمان است ،بند بعد در وصف معشون و امید است .گویی هر جا
ناامیدی به اوج میرسد و میخواهد شاعر را در بیابان سرگردانی رها کند ،یا چون شاه
شطرنج راهش را از هر سو ببندد و به بنبست حرمان و بینصیبی مطلق برساند ،عشق با یک
نخ نامر ی ـ از طریق خیال و رؤیای شاعر ـ خود را به او وصل میکند .گویی در این شعر
امید و ناامیدی میخواهند از هم سبقت بگیرند و بر قلمرو وجود شاعر حکمرانی کنند؛ اما
در نهایت این عشق به معشون و امید است که بر ناامیدی و نفرت غلبه پیدا میکند؛ چراکه
شعر با توصیف امیدوارکنندهای از عشق به پایان میرسد (ای آشنای غم و شادی من /عشق
تو زیباترین راستیها /زندان و آزادی من) ،همانگونه که در آغاز با توصیف زیباییهای
عشق شروع شد (اما تو ،ای بهترین ،ای گرامی .)...ضمن اینکه توصیف عشق و امید به او،
سهم بیشتری از شعر را به خود اختصاص داده است.
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در قسمت دوم شعر ،یعنی آنجایی که دوباره قصۀ حرمانها و یأسها آغاز میشود و
بعد عشق به فریاد میرسد ،دقیقا مثل قسمت اول ،شاعر چون شاه شطرنجی که راهها از همۀ
اطراف به رویش بسته شده ،نه امیدی دارد و نه حتی افسوس و هیهاتی و «خامو

خامو

خامو » است .این نقطه ،اوج ناامیدی و بیانتظاری است .حالتی از کشرِخی روح که هیچ
چیز برایش فرقی نمیکند و او را به شون نمیآورد .در این حال ،شاعر «حیران و مدهو /
در دنج غم ،کنج زندان خزیده» که ناگهان صدای جارزن نام او را تکرار میکند و
میگوید« :آزادی» .اما گویا این صدا واقعیت ندارد و تنها در خیال شاعر اتفان میافتد:
« زیرا در آن دم نه کس دیده جارزن را /و نی کالمی شنیده /و زندان بیجنب و جو
و خمو

است.»...

در این جا باز حرکت سیال یهن به سمت معشون میرود و او را مژدۀ راستینی میداند
که گوید «آزادی» و راست گوید .این امید و بشارت از سوی معشون چنان قوی است که
شاعر را وادار میکند ،نظری کامال برخالف قبل «نهم انتظار و امیدی /نهم نیز افسوس و
هیهات /خامو

و خامو

و خامو » ارا ه کند و در یک بیان کامال پارادوکسیکال

بگوید :با عالمی غم ،دلم میتپد شاد:
«با آرزوی تو ،ای آرزوی همیشه /گویی در این گوشۀ غم /امشب من آزادم ،آزاد /و
راستی را ،عجب عالم پرشگفتی! /با عالمی غم ،دلم میتپد شاد»
معشون در این قمست «آرزوی همیشه» خوانده شده و این یعنی همیشه و همواره تنها
عشق به معشون است که ناامیدیها را تبدیل به امید و حرمانها و غمها را تبدیل به شادی و
طراوت میکند؛ بنابراین باز در این نوع از عشق ،رابطۀ عشق و امید ،رابطهای مثبت مثبت
( )++است .به عبارتی هر جا عشق (عشق زمینی) هست ،امید هم هست و هر چقدر این
عشق اوج بگیرد ،امید نیز اوج میگیرد .بنابراین هم در عشق کامال طبیعی و زمینی با
خصلت های معمولی و هم در عشق متعالی که معشون از جنبۀ صرفا زمینی فراتر رفته و در
پاکی و نجابت «مریم تر از مریم» است ،در هر دو ،رابطۀ عشق و امید رابطهای مثبت مثبت
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( )++است ،با این تفاوت که عشق در مورد دومی قوت و قدرت بیشتری دارد ،تا جایی که
در سیاهترین مکانها برای شاعر پیامآور آزادی است ،پیامی که راست است و ریا و
دروغی در آن نیست:
«اما تو آن مژدۀ راستینی /که گوید «آزادی» و راست گوید».
نتیجه
مبحث امید در اشعار اخوان با عشق او نسبت به جهان پیرامون ارتباطی مستقیم دارد و
اگرچه اوضاع اجتماع از عوامل بسیار مهمی است که میزان امید یا ناامیدی او را مشخص
میکند ،در واقع و در وهلۀ اول ،عشق او به جهان پیرامون است که او را هدایت میکند به
سوی امیدها یا ناامیدی بیشتر؛ چراکه اوضاع اجتماع برای همه یکسان است ،اما فقم
احساسات و افکار عدۀ خاصی را درگیر میکند و تحت تأثیر قرار میدهد .این بحث در
این مقاله در دو مرحله بررسی شد .5 :رابطۀ عشق و امید در عشق به امور متعالی (عشق به
سرزمین و دغدغههای مربوط به آن) که خود به سه بخش تقسیم میشود :الف .اشعاری که
سرتاسر آن امیدی وجود ندارد و هر چه هست یأس ،بیتوفیقی و حرمان است؛ ب .اشعاری
که امید میخواهد نمایان شود ،اما توانش را ندارد؛ ج .اشعاری که امید کامال رخ نشان
میدهد و زنده و حقیقی است؛  .2رابطۀ عشق و امید در عشق زمینی (مجازی).
و در نهایت مشخص شد هر جا که عشق نسبت به جهان پیرامون بیشتر باشد ،با به
مخاطره افتادن این جهان پیرامون ،ناامیدی نیز بیشتر میشود؛ البته این در صورتی است که
کاری از کسی برنیاید و سرکوب و خفقان حاکم باشد .گاهی نیز شعلۀ ضعیفی از امید
روشن میشود ،اما باد حواد

قویتر از آن است که بگ ارد این شعله پا بگیرد و سر

برکشد .در عشق زمینی نیز رابطۀ عشق و امید رابطهای دوسویه و مثبت مثبت است؛ به این
معنا که هر جا عشق هست ،امید هم هست.
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بررسی سبکشناختی قصیدة آبی ،خاکستری ،سیاه حمید مصدق
راحیل محمدی دهعباسانی*

چکیده
اگر یکی از محکهای اعتبارِ شعرِ خوب را این بدانیم که وقتی مدّتی از انتشار

گ شـت در

حافظۀ خوانندگان جدّیِ شعر ،تمام یا بخشی از آن رسوب کند ،دفتر شعر قصیدۀ آبی ،خاکستری،
سیاه که دومین منظومۀ حمید مصدن است و در سال  5344منتشر و سبب محبوبیت و شهرت شاعر
آن شد ،یکی از بهترین و برجستهترین شعرهای معاصر است؛ زیرا سطرهایی از ایـن اثـر در حافظـۀ
شعر معاصر و تاریخِ سیاسیِ ایران حک شد و ای بسا پارههایی از آن سطرها (من اگـر برخیـزم /تـو
اگر برخیزی /همه برمیخیزند) هنوز در ایهان عمومی موجود و جاری است .این مقاله که به شیوۀ
توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانهای نوشته شده است ،میکوشد تا بـه بررسـی سـبک
شعری «قصیدۀ آبی ،خاکستری ،سیاه» حمید مصدن در سه ساحت فکـری ،زبـانی و ادبـی بپـردازد.
نتیجۀ این مطالعه نشان می دهد که بـه لحـاظ مختصـات فکـری ،شـعر گـرایش شـدیدی بـه مکتـب
رمانتیسیسم (هم فردی و هم اجتماعی) دارد و همـین گـرایش شـدید بـه مکتـب رمانتیسیسـم تـأثیر
زیادی بر سبک دفتر شعر قصیدۀ آبی ،خاکستری ،سیاه گ اشته است؛ در همین راستا ،زبان ابن اثـر
بسیار روان و ساده و لحن آن خودمانی و صمیمی است .هیچ نشانی از کلمات مهجـور و نامـأنوس
دیده نمیشود و اثری از اصطالحات پیچیـده و مغلـق نیسـت .در بحـث مختصـات ادبـی و حضـور
تصویرهایی با صبغۀ رمانتیک است.
کلیدواژه :حمید مصدن ،سبک ،رمانتیسیسم ،قصیدۀ آبی ،خاکستری ،سیاه.
* .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران)rahil.mohammadi@yahoo.com( .

تاریخ وصول99/19/11 :

تاریخ پ یر 99/55/16 :

مقدمه
حمیـد مصـدن در سـال  5358در شهرضـا ،از توابـع اصـفهان بـه دنیـا آمـد .در دورۀ
دبیرستان شعر میسرود و در انجمنهای ادبی حضور فعال داشت .او فارغ التحصیل رشتۀ
حقون از دانشگاه تهران و استاد همین رشـته در دانشـگاه عالمـه طباطبـایی بـود .کـاوه کـه
بعدها با نام درفش کاویان چاپ شد ،نخستین دفتر شعر حمید مصدن بود .کـاوه منظومـهای
ابتدایی و سـادهلوحانـه ،پیرامـون زنـدگی کـاوه ،قهرمـان اسـطورهای ایرانـی بـود کـه علیـه
اژدهاک قیام کرده و مردم را به بهروزی رسانده بود .اگر به خاطر شهرت فونالعـادۀ بعـدی
مصدن ـ آبی ،خاکستری ،سیاه ـ نبود ،منظومۀ کاوه فرامـو

مـیشـد و در تـاریخ شـعر نـو

حتّی نامی از آن باقی نمیماند( .شمس لنگرودی ،5385 ،ج  ،3ص  )76دیگر آثار شـعری

مصدن عبارتند از« :آبی ،خاکستری ،سیاه ( ،)5343در رهگـ ار بـاد ( ،)5347از جـداییهـا
( )5318و سالهای صبوری که در سال  5369به چاپ رسیده اسـت»( .زرقـانی ،5383 ،ص
 )631مصدن در همین سال اخیر ( ،)5369پنج دفتر شعر نخست خود را در یک جلد کتاب
با عنوان تا رهایی به چاپ رسانید .او در سال  5377درگ شـت و لـ ا واپسـین دفتـر شـعر او
پس از مرگش در سال  5382منتشر شد( .محبوب ،5381 ،ص )92
از نظر جایگاه ،در طبقهبندی شاعران معاصر ،حمید مصدن در شاخۀ اعتـدالی شـعر نیمـا
که دنبالۀ افسانه است ،جای میگیرد « .مشخصـات شـاخۀ اعتـدالی شـعر نیمـا را کـه عبـارت
است از :میل به خو آهنگی موسیقایی کالسیک ،میل به طرح مسـایل رمانتیـک عاشـقانه،
دیدن مسایل اجتماعی و سیاسی بـا دیـد رمانتیـک ،حتـی واقعیـت ر الیسـتی را هـم بـا زبـان
رمانتیک طرح کردن»( ،همان ،ص  )48در شعر مصدن به وضوح میتوان دید.
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اگر یکی از محکهای اعتبارِ شعرِ خـوب را ایـن بـدانیم «کـه وقتـی مـدتی از انتشـار
گ شت در حافظه خوانندگان جدّیِ شعر ،تمـام ،یـا بخشـی از آن ،رسـوب کنـد»( ،شـفیعی
کدکنی ،5388 ،ص بیست و سه) دفتر شعر قصـیدۀ آبـی ،خاکسـتری ،سـیاه مصـدن از ایـن
خصیصه برخوردار است؛ اگرچه این شعرِ بلندش عـاطفی کـه در سـال  5344در دورۀ شـور
علیه رمانتیسم (عاشقانه و سیاسی) منتشر شد ،بالفاصله توجّه چندانی جلب نکرد؛ ولـی چنـد
سال بعدتر که با اوجگیری جو چریکی در ایران ،احساسات چریکـی جـای حـس شکسـت
سیاهش دهۀ سی را اشغال کرد ،آبی ،خاکسـتری ،سـیاه کـه تلفیـق عـاطفیِ شـگفت سیاسـت و
عشق بود ،با چـاپ مجـدد در سـال  5348ناگهـان مشـهور شـد و سـطوری از آن ورد زبـان
خاص و عام ،و شعار دانشجویان در تظاهرات سیاسی گشت که« :تو اگر برخیزی /مـن اگـر
برخیزم /همه برمیخیزند» .آبی ،خاکستری ،سیاه یکی از مشهورترین و محبوبترین شعرها
در تاریخ شعر نو فارسی از آغاز تا به امروز بوده است( .شـمس لنگـرودی ،5385 ،ص 285
و  )282زمانی که این دفتر شعر منتشر شد ،حرفهای زیادی پیرامون آن و شـاعر

شـایعه

شد .سـیمین بهبهـانی مـیگویـد« :شـگفت نیسـت کـه ایـن اشـارات و پایـان برانگیزاننـده و
آگاهیدهندۀ آن را جوانان آرمانخواه ،یک تعبیر سیاسی تلقی کردند و همه جا شـایع شـد
که حمید مصدن را برای قصـیدۀ آبـی ،خاکسـتری ،سـیاه گرفتـهانـد» (بهبهـانی ،5378 ،ص
 ) 462و این به محبوبیت و شـهرت شـاعر در بـین شـعرخوانان و بـه ویـژه جوانـان انقالبـی و
معترض به نظام سلطنتی افزود تا آنجا کـه گفتـه انـد ایـن شـاعر بـا ایـن دفتـر شـعری «جـای
شایستهای در بین شاعران جوان معاصر یافته است»( .شمس لنگرودی ،5385 ،ص  )668نیـز
بخشهای عاطفی و غنایی این شعر مثل «وای باران باران /شیشـۀ پنجـره را بـاران شسـت /از
دل من امّا /چه کسی نقش تو را خواهد شست!» را نیز میتوان در بین محافـل خـاص و عـام
شنید .همچنین این منظومه از نظر جامعهسنجی ،یعنی «اندازهگیـری و سـنجش یون و شـون
مردم نسبت به آثار ادبی که درجۀ مقبولیت و نفوی اثر را در گروههای خاصی از مردم نشـان
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میدهـد»( .شمیسـا 5383 ،چ ،ص  )373یکـی از «مشـهورترین و محبـوبتـرین شـعرها ،در
تاریخ شعر نو فارسی تا امروز بوده است»( .شمس لنگرودی ،5385 ،ص )282
این میزان از اقبال و مورد توجّه واقع شدنِ این شعر به خاطر سبک شعری مصـدن اسـت
که این جستار که به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و بـا اسـتفاده از ابـزار کتابخانـهای نوشـته شـده
است ،میکوشد تا به بررسی سبک شـعری قصـیدۀ آبـی ،خاکسـتری ،سـیاه مصـدن در سـه
ساحت فکری ،زبانی و ادبی بپردازد.
 .0 .0پیشینۀ پژوهش

تاکنون پژوهش مستقلی به بررسی سبکشناختی قصیدۀ آبی ،خاکسـتری ،سـیاه مصـدن
نپرداخته است؛ امّا سوای برخی کتابهـایی چـون تـاریخ تحلیلـی شـعر نـو ( )5385بـه قلـم
شمس لنگرودی و چشمانداز شعر معاصر ( )5383نوشتۀ سید مهدی زرقانی کـه بـه بررسـی
شعر مصدن پرداختهاند ،چند مطالعه که با موضوع مطالعۀ حاضر ارتباط دارند و تا انـدازهای
به بررسی مختصاتهای زبانی ،ادبی و فکری آثار حمید مصدن نظر داشتهاند ،عبارتند از:
 .5کتاب در های و هوی باد به قلم احمد ابومحبوب ( )5381که نویسنده در این کتاب،
زندگی و شعر حمید مصدن را بررسی کرده است؛
 .2مقالۀ «قاعـدهافزایـی در شـعر حمیـد مصـدن» ( )5388نوشـتۀ فاطمـه مدرسـی و امیـد
یاسینی .نویسندگان در این پژوهش پس از بحث دربارۀ مقولۀ قاعدهافزایـی ،بـه بررسـی آن
در شعر مصدن میپردازند؛
 .3مقالۀ «بررسی رمانتیسم در دفتر شعر قصـیدۀ آبـی ،خاکسـتری ،سـیاه حمیـد مصـدن»
( )5394نوشتۀ رضا ستّاری و  ...همچنانکه از نام مقاله پیداست ،نویسندگان در ایـن مطالعـه
به بررسی مؤلفههای رمانتیسیسـتی شـعر مصـدن مـیپردازنـد .ایـن مقالـه بـه لحـاظ بررسـی
مختصات فکری شعر مصدن با پژوهش حاضر در ارتباط است؛
 .4مقالۀ «زبان و فرهنـگ عامیانـه در اشـعار حمیـد مصـدن» ( )5394بـه قلـم نداسـادات
مصطفوی و  ...که بخشهایی از این مطالعه به لحاظ بررسی مختصات زبانی اشـعار مصـدن
با مقالۀ حاضر مرتبم است.
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همچنانکه مالحظه میشود ،پژوهشهایی کـه تـا بـه حـال انجـام شـدهانـد ،بـا رویکـرد
زبانشناختی ،مکتبهای ادبی ،ادبیات عامیانه و  ...بوده است؛ آنچه که از جهـت پژوهشـی
ضروری میرسد ،تبیین و تحلیل این اثر از منظر سـبکشـناختی اسـت تـا مختصـات زبـانی،
فکری و ادبی این قصیده به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گیـرد و بـا یافتـههـای پژوهشـی
حاصل از آن امکان انجام پژوهشهای تازه فراهم گردد.
 .0متن اصلی

سبک مبهمترین و یهنیترین مقوله در ادبیـات اسـت (فتـوحی رودمعجنـی ،5379 ،ص
 )541و در اصــل «واژهای عربــی و بــه معنــی گــداختن زر و نقــره اســت»( .داد ،5383 ،ص
)276این واژه در اصطالح ادبیات «شیوۀ بیان خاص نثر یا نظم است؛ یعنـی ایـن کـه چگونـه
نویسنده [یا شاعر]ی مشخّص مطالـب خـویش را بیـان مـیکنـد»( .کـادن ،5377 ،ص )663
استاد بهار که اولین کتاب سبکشناسی را در زبان فارسی نوشت ،معتقد است سبک «رو
خاص ادراک و بیان افکار به وسیلۀ ترکیب کلمات و انتخـاب الفـاظ و طـرز تعبیـر» (بهـار،
 ،5369ج ،5ص د) و «شیوهای [است] تازه کـه بـا شـیوههـای موجـود فـرن دارد»( .فتـوحی
رودمعجنی ،5379 ،ص )541
برای یافتن ویژگیها و مشخصههای سبکساز یـک اثـر «نخسـت بایـد اثـر را خوانـد و
خواند و خواند تا مج وب آن شد و با فضای کلی آن اُنس گرفت .در این صـورت ممکـن
است یک یا چند مختصۀ سبکی تکرار شـوندۀ آن رخ نمایـد»( .شمیسـا 5383 ،ج ،ص )88
در شیوۀ معمول و مألوف در سبکشناسی ،مختصات سبکی یک اثر را به سـه دسـته تقسـیم
میکنند؛ نخست :مختصات زبانی اثر ،دوم مختصات ادبی ،و سرانجام مختصات فکری؛ لـ ا

همچنان که یکر شد این مقاله میکوشد تا به بررسی سبک شعری قصیدۀ آبی ،خاکسـتری،
سیاه مصدن در سه ساحت فکری ،زبانی و ادبی بپردازد.
 .0 .0مختصات فکری:

بایستهترین مشخّصۀ فکری دفتر شعر قصیدۀ آبی ،خاکستری ،سیاه ،گرایشِ شدید شـاعر
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در بهکارگیریِ مشخصههای مکتب رمانتیسیسم است.
واژۀ «رمانتیــک کــه از قــرن هفــدهم در انگلســتان در م ـورد تعبیــرات شــاعرانه بــه کــار
مــیرفــت ،از ســال  5676وارد فرانســه شــد .مــدت زیــادی متــرادف بــا ) (Pittoresqaeو
خیالانگیز (( )Romanesqaeافسانهای) به کار بـرده مـیشـد .درآن تـاریخ کالسـیکهـای
شکست خورده ای ن کلمه را برای مسخره کـردن طرفـداران رمانتیسـم دربـارۀ آنهـا بـه کـار
میبردند؛ ولی نویسندگان جدید این کلمه را قبول کردند و آن را با کمـال افتخـار بـه زبـان
راندند»( .سیدحسینی ،5376 ،ص  )511در تعریفی مختصر ،رمانتیسیسـم «مکتبـی اسـت کـه
با فلسفه و ادبیات سرشته شده است و بارزترین ویژگیهـای آن تأکیـد بـر مفـاهیمی چـون:
هنجارشکنی ،نوآوری ،سنتستیزی ،بلندپروازی ،خیالپردازی ،تنهـایی ،ناامیـدی و یـأس و
رستاخیز ادبی است»( .رستمی و کشاورز ،5382 ،ص  )7این مکتـب در اصـل یـک جنـبش
مطلقا انقالبی است و شعارهای آن همان سخنان فلسفی و سیاسی است که تقریبـا همـۀ آنهـا
در عصر روشنگری مطرح شده است .بیان آزاد حساسیتهای انسان و تأیید حقـون فـردی،
هم از نظر زمانی معاصر انقالب فرانسه و هم مخـالف عصـر خـویش اسـت .در یـک دوران
بی مایگی و تسلم فئودالیته جدید صنعت و پول ،رمانتیسم اصـرار دارد کـه از جنبـۀ فجیـع و
تراژیک زندگی سخن بگوید (سیدحسینی ،5376 ،ص  )562و نگر

خاصی اسـت نسـبت

به تخیّل ،رویکردی خاص نسـبت بـه طبیعـت و کـاربردی خـاص از سـمبلهـا ( .فورسـت،
 ،5387ص )53 -51
مکتب رمانتیسیسم در طول دوران رشد خـود ،دو مرحلـه را پشـت سرگ اشـت ،مرحلـۀ
آغازین که از آن به عنوان رمانتیسم احساساتی نام میبرند و مرحلۀ بعـدی کـه بـه رمانتیسـم
اجتمــاعی معــروف اســت .نویســندگان رمانتیســم احساســاتی در جهــان درونــی عواطــف و
خیاالت خود غرن بودند و در دنیای خارج نیز به دنبـال پدیـدههـای طبیعـی و جامعـۀ سـادۀ
ابتدایی میگشتند .به موضوعهایی عالقهمند بودند کـه بـا تصـنعِ زنـدگی شـهری کـامال در
تضاد و ناهمخوان بود و با شون و هیجان در طلب رسـیدن بـه سـرزمینهـای خیـالی بودنـد.
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(میرصادقی؛ میرصادقی ،5388 ،ص  )548در دفتر شعر قصیدۀ آبی ،خاکستری ،سیاه هـر دو
نوع وجود دارد؛ یعنی رمانتیسیسم فردی و رمانتیسیسم اجتماعی .بدینصـورت کـه «شـعر بـا
تغزل شروع میشود و بـا دعـوت بـه مبـارزه پایـان مـیپـ یرد»( .زرقـانی ،5383 ،ص :)637
شروع شعر:
در شــــــــبان غــــــــم تنهــــــــایی خــــــــویش
عابــــــــد چشــــــــم ســــــــخنگوی تــــــــوام
مــن در ای ـن تــاریکی ،مــن در ای ـن تیــره شــب جانفرســا
زا ـــــــــر ظلمـــــــــت گیســـــــــوی تـــــــــوام
(مصدّن ،5389 ،ص )17
این روند تغزلی و غنایی تقریبا تا سطرهای پایانی شعر ادامه مییابد:
کا

با زورن اندیشه شبی /از شمش گیسوی مواجِ تو ،مـن /بوسـهزن بـر سـرِ هـر مـوج گـ ر

میکردم( .همان ،ص )18
من هنوز از اثر عطر نفسهای تو سرشار سرور /گیسوان تو در اندیشۀ من /گـرم رقصـی
موزون /کاشکی پنجۀ من /در شب گیسوی پرپیچ تو راهی میجست( .همان ،ص )19
وای باران /باران /شیشۀ پنجـره را بـاران ش سـت /از دل مـن امـا /چـه کسـی نقـش تـو را
خواهد شست (همان ،ص )61
و در نهایت شعر با تفکّری اجتماعی و لحنی حماسی پایان مییابد و شاعر با تکـرار واژۀ
برخیز(م یا برخیزی) هرآینه خلق را به برخاستن و ستیزیدن با دشمن(استبداد) فرامیخواند و
نشستن را گناهی نبخشودنی میداند؛ چراکه اگر کسی برنخیـزد ،دیگـر کسـی نیسـت تـا بـا
دشمن بستیزد و در این صورت تحقّق آزادی محال خواهد بود:
من اگر برخیزم /تو اگر برخیزی /همه برمیخیزند /من اگر بنشینم /تو اگـر بنشـینی /چـه
کسی برخیزد  /چه کسی با دشمن بستیزد (همان ،ص )81
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این دو قطبی بودن و گرایش به دو سویۀ متفاوتش غنایی و حماسی ،خود سبب زیبـایی و
گیرایی بیشتر شعر شده است؛ البتـه ایـن گـرایش دو جانبـه برآینـد ماهیـت متنـاقض مکتـب
رمانتیسیسم است و به قول شلگل ( )Schlegelپیشوای رمانتیسیسم آلمان« :رمانتیک عبـارت
از جمع اضداد و آمیز
با آمیز

انواع مختلف ادبی است»( .سیدحسـینی ،5376 ،ص  )512مصـدن

شاخصههای متضاد رمانتیسیسم در این دفتر ،از خود چهرۀ شـاعری عاشـقپیشـه و

احساساتی و همچنین مبارزی روشنفکر و اجتماعی ارا ه میدهد.
البته باید توجّه داشت که غلبۀ مؤلفـههـای رمانتیسیسـم فـردی (شخصـیت (فردگرایـی)،
هیجان و احساسات ،گریز و سیاحت ،همدلی و یگانگی با طبیعت ،تکیه بر خیال وکشـف و
شهود) در این دفتـر بـر مشخّصـههـای اجتمـاعی آن (آزادی) غلبـه دارد( .ر .ک .سـتاری و
دیگران )5394 ،نکتهای که پیرو این موضوع قابل یکر است ،آن است که هـمچنـانکـه در
بخش مختصات زبانی مشاهده شد ،عناصر زبان عامیانه به نسبت عناصر کهن بسامد بیشـتری
دارد؛ نیز باید افزود که بخش اعظم ای ن شعر کـه در قالـب نیمـایی سـروده شـده ،بـه غایـت
عاطفی ،ساده ،روان ،آهنگین و زبانِ حالِ پردرد و تمنّای عاشقی است که معشوقش بـر اثـر
کـدورتی او را رهــا کـرده و رفتــه اســت (شـمس لنگــرودی ،5385 ،ج  ،3ص  )279و تنهــا
بخش کوچک و پایانی این شعر است که حماسی شده و لحنی حماسی به خود میگیرد.
مصدن در این شعر با کاربرد بحر «رمل» (فاعالتن فعالتن) که برای مضامین غم ،انـدوه،
هجر و گله و  ...به کار میرود ،سرگردانی و اندوه از اوضاع موجود را بـه خـوبی بیـان و از
این رهگ ر بین محتوای شعر و وزن هماهنگیایجـاد مـیکنـد .او بـا اسـتفاده از ایـن وزن و
جمـالت کوتــاه ،حالــت ســرگردان و انــدوهگین را بــهخــوبی بــه خواننــده منتقــل مــیکنــد.
(مدرّسی ،5388 ،ص )311
 .0 .0مختصات زبانی:

بهخاطر تأثیرپ یری زیاد دفتر شعر قصیدۀ آبی ،خاکسـتری ،سـیاه از مکتـب رمانتیسیسـم
عموما واژههای عادی ،زنده و رایج بین مردم در این اثر حضور دارد و این حضور گسـتردۀ
لغاتش جاری ،به شعر او جلوهای بسیار ساده و صمیمی داده است .از قضـا «در قـرون وسـطی
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به زبانهای محلّی مشتق از التین ،رمانس میگفتند .التین زبان علم بود و مردم عـادی آن را
نمیدانستند ،فضال آثار علمی و م هبی خود را به زبانهای مادری خـود مـینوشـتند کـه بـه
آنها رمانتیک گفته می شد؛ یعنی مربوط بـه رمـانس [ ]...بـه معنـی آثـار عامیانـه و مردمـی و
عامهپسند»( .ثروت ،5381 ،ص  )62همچنین رمانتیسیسم در صورت ابتداییا

بـه داسـتانی

اطالن میشد که نه به زبان التین ،بلکه بـه زبـانهـای عامیانـۀ کشـورهای مختلـف اروپـا بـه
گونهای جدید نوشته شده می شـد و نیـز از قـوانین و مقـررات کالسـیک تبعیـت نمـیکـرد.
(سیدحسینی ،5376 ،ص  )563در این دفتر شعر مصدن نیز با وجود بهرهمندی از شگردهای
بالغی ،شعر بهخاطر زبانِ ساده و روانی که دارد ،هنرهای خود را بـه رخ نمـیکشـد و بـروز
نمیدهد .تأملّی در دایرۀ واژگان و ترکیباتی که مصـدن در ایـن دفتـر شـعر بـهکـار گرفتـه،
نشانگر سادگی واژگان و زبان ،و میزان تأثیرپ یری او از مکتب رمانتیسیسم است:
 .0 .0 .0واژگان و ترکیبات:

همچنانکه در جدولهای ییل قابل مشاهده است ،بیشـترین بسـامد را واژههـای سـاده و
امروزی دارند؛ لغاتی که در زبان مردم امروز ،جاری و سـاری اسـت و هـر یـک بـه نـوعی،
مورد استعمال دارند .حتّی حضور برخی از لغات مانند چارفصـل ،بیـان را بـه زبـان محـاوره
نزدیک کرده است:
غم()2835

تنهایی()283

تاریکی()283

زا ر()283

اندیشه()284

شب()284

جنگل()284

دریا()284

خیال()284

بوسه ()284

سفر()284

عمر()284

هنوز()284

عطر()284

نفس()284

سرشار()284

سرور()284

رقص()284

موزون()284

گونه()284

بستر()284

رود()284

حباب()284

آب()284

رها()284

نگاه()284

بود()284

نبود()284

خاکستری()281

سکوت()281

سرد()281

کدورت()281

افسوس()281

باران()281

شیشه()281

نقش()281

دل()281

آسمان()286

قفس()286

نزدیک()286

اتان()286

خواب()286

رویا()286

شکوفایی()286

گلها()286

امید()286

ندا()286

سحر()286

خرمن()286

شب()286

پروانه()286

داس()286

مرغ()287

آبی()287

پر()287

صداقت()287

آینه()287

صب)287(،

گل سرخ()287

یاسمن()287

پاک()287

شبنم()287

بهار()287

وام()287

زیبایی()287

هوس()287

باغ()287

سبزی()287

چشم()287

پلک()288

سیل()288

سیّال()288

معتاد()288

تباه()288

عاقبت()288

هستی()288

گمشده()288

مرغ()288

بالش()288

کاروان()289

پنجره()289

صفا()289

سادگی()289

عروسی()289

5ـ ارجاع لغات از کتاب ابومحبوب( ،5381،اعداد داخل پرانتزها از ص  283به بعد).
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عروسک()289

مجلس()289

قصّه()291

صحبت()289

دارایی()289

آب()291

قلب()291

زندگی()295

رویا()295

پیوند()295

فاصله()295

شیرین()295

غصّه()295

قصّه()295

آرامش()295

خروشان()291

رود()291

مزرعه()295

ب ر()295

سبزه()295

سنگ()292

محال()292

پرستو()292

آرزو()292

دوستی()293

سرو()293

دی()293

آهن()293

عاطفه()293

گیاه()293

درخت()293

برگ()293

صمیمیّت()294

آسانی()294

نهال()294

قناری()294

پاک()294

پرستو()294

کبوتر()294

لبخند()294

عشق()291

برجسته()291

دفتر()291

شکوه()291

باد()291

باور ()296

حق()296

اندازه ()296

هستی()296

چنار()297

جان()297

خواننده()297

شعر()297

راستی()297

پژواک()297

کوه()297

گردباد()297

پاییز()297

نسیم()297

اشک()298

درد()298

آه()298

خاکستر()298

خامو ()298

شون()298

مردن()299

مرگ()299

عجیب()299

عاقبت()299

آتش()299

ایمان()315

شکفته()315

گلستان()315

صدا()315

تنها()312

صبوری()312

محبت()313

جدول  .0مقیاس واژههای رایج امروزی در شعر قصیدة آبی ،خاکستری ،سیاه

و همانطور که در جدول زیر دیده میشود ،حضور لغات کهنه ،در این دفتر شعر بسـیار
اندک و به ندرت است و بسامد ناچیز آن با شـمار فـراوان واژههـای امـروزی قابـل مقایسـه
نیست:
5

مهر ()286

جانفرسا()283

بهین()287

دریغا()297

دون()314

جدول  .0مقیاس واژههای کهنه در شعر قصیدة آبی ،خاکستری ،سیاه

ل ا بیشترِ تال

شاعر در راهش به کارگیریِ واژگانِ معمـول و مصـطل ،و رایـج در جامعـه

است و این خصیصه ،به شعرِ او ،صبغهای صمیمی بخشـیده و زبـان او را سـاده و بـیآالیـش
کرده است .علی میرفطروس دربارۀ زبان مصدن مینویسد« :او آنقدر ساده و صادقانه حرف
میزند که خواننده خود را با زبانی آشنا و صمیمی در محیطی کامال شرقی و بومی روبـهرو
میبیند؛ صمیمیتی که از ایثار و بخشندگی لبریز ،از پـاکتـرین عاطفـههـای انسـانی سرشـار
است»( .شمس لنگرودی ،5385 ،ص )664
این سادگی و رایـج بـودن حتّـی در ترکیبـات ایـن دفتـر شـعری نیـز مشـاهده مـیشـود.
همانگونه که در جدول زیر قابل مالحظه است ،بیشتر (یا همۀ) ترکیبات لغـوی مصـدن در
5ـ در معنای خورشید.

بررسی سبکشناختی قصیدة آبی ،خاکستری ،سیاه حمید مصدق

010

این دفتر (همانند لغات بسیم) از زبان مردم گرفته شده است و ترکیبات دشـوار و کهنـه ،یـا
حتّی جدیدی که ساختۀ خودش شاعر باشد ،در آن دیده نمیشود .نیز ترکیباتی از قبیل :گل به
گــل (ص ،)295ســنگ بــه ســنگ ( ،)295در و دشــت ( ،)292تنــگ غــروب ( )311و ...
زباناین دفتر شعر را به زبانِ مردم کوچه و بازار نزدیک کرده است:
شبان()283

سخنگو()283

جانفرسا()283

تیرهشب ()283

بوسهزن ()284

کاشکی()284

زاینده ()284

بیپایان()284

پرپیچ()284

عطرآلود ()284

یکسر()281

پسِ پرده()281

پــــای پوینــــده

قویدار()286

سربیرنگ ()286

دلتنگ()286

تُهیدست ()286

صبحدمان()286

()281
داس بــه دســت

خیالانگیز()288

ویرانهکنان()288

تراویدن ()289

سرچشمه ()291

فرخنده شب()291

گل به گل()295

()286

سرگشـــــــــتگی

فرومانده()289

پیراستگی()289

()288

ســــــنگ بــــــه

یادگاران ()295

سنگ()295
بیزار()295

سرشاخه ()292

چارفصل()293

سرسبز()293

بیسامان ()291

خوشبخت ()296

تلخــــی واریــــز

گمراه ()298

واندر()298

بیدادگری ()298

هردم ()298

کاســــــــتن،کاهیدن،

()297
زوزهکشــــــــان

کاهش ()298
بگسســـته عنـــان

سم فروکوبان ()311

()311

()311

آشـــفته صـــفت

بدرقه ()311

نامیمون ()311

()311

تنــــــــــــــــگ

بیرحمانه ()311

پریشاندل ()311

غروب()311
سربرافراشــــــــته
()315

جدول  .1مقیاس ترکیبهای کهنه در شعر قصیدة آبی ،خاکستری ،سیاه

این خصیصه نیز در سادگی زبان مصدن بسیار نقش دارد .سیمین بهبهانی دربارۀ سادگی
زبان شعر او میگوید« :شعر مصدن بسیار روان و ساده است .درک و دریافت آن نیـازی بـه
دقت فراوان ندارد .لحنش صمیمی و خودمانی است؛ امـا میـان لحـن سـادۀ او و لحـن سـادۀ
فریدون مشیری تفاوت است .یعنی بـه همـان انـدازه کـه کـالم فریـدون مالیـم و مهربـان و
تعبیرات او زیباگرایانه و رنگین است ،در کالم مصدن تشویش حقطلبـی و تلقـین سـتیز بـه
چشم میخورد [ ]...در حوزۀ استقالل زبانی ساده و کم تصویر و بـیتکلّـف و بـیتوجـه بـه
آرایه های لفظـی ،امـا پرمخاطـب و بـارور از فرهنـگ قشـر وسـیع از مـردم گـام مـیزنـد و
قدرتایجاد رابطه ،به صورت نشانۀ مشخص براین زبان انگ مینهد»( .بهبهـانی ،5378 ،ص
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 468ـ  )419زرقانی نیز به خاطر سـادگی زبـان ایـن شـاعر ،او را در کنـار شـاعرانی چـون
مشیری و توللی قرار میدهد( .زرقانی ،5383 ،ص )631
 .0 .0 .0انواع فعل:

بر اساس دادههای جدولهای ییل ،بیشترین بسامد به کارگیری فعل در این دفتر شعری،
مربوط به افعال ساده است و اگر شمار فعلهای ربطی (که بسیار سادهانـد) را بـر ایـن افعـال
بیفزاییم ،بسامد افعال ساده چند برابر افعال مرکّب و پیشوندی است:
فعل ساده
میجست ()284

شست()281

شست()286

میبینم()286

میگوید()286

میبیند()286

میچیند ()286

میبیند()287

میگشاید ()287

میکاود ()288

دادم()288

دریابم()288

دارد()289

میبارد()289

میرقصد ()291

میبخشد ()291

میداند ()291

نکنیم()291

دمید()291

پرید()291

شنید()295

ریخت()295

برداشت ()295

میخوابد ()295

بگ ارم()295

روم()295

میمیرد()292

داشت()292

مــــیپرانــــدیم

میکردم ()292

مــــیدانســــتم

میپژمرد ()293

رست()293

ســــود (ســــودن)

گ شت ()294

()292

()293

()293

گسست ()294

نشاندم()294

میسوزد ()294

بشکستند ()294

انجامید()294

میاندیشم ()294

داشتن()294

بخشیدن ()294

میبخشد ()291

میمانم ()291

خندیدم ()291

میگفت ()296

دیدم()296

میبینم()296

دارم()296

خواند()297

تپیدن()298

دریدن()298

میاندیشم ()299

میگوید ()299

میشنوی ()299

میدیدم ()299

مردن()299

میگفتی ()311

بگشا()315

آمد()315

شست()315

خواندن ()315

آمد()312

شمردن()312

رفتن()312

آمدن()312

آوردن()313

خندیدن()313

بستن()313

نشستن()313

برخیزم()314

بنشینم()314

آویزد()311

میگویند ()311

میخوانند ()311

ماند()311

خواند()311

زد()311

گفت()311

جدول  .4مقیاس فعلهای ساده در شعر قصیدة آبی ،خاکستری ،سیاه

فعل ربطی
توام (هستم)()283

بود ()284

نبود ()284

است ()281

نیست ()287

است()288

نیست ()289

است ()289

هســـــــــت

است ()286

است ()287

نیســـــــــت

نیست ()295

است ()295

()281
()291
تواند(هستند) ()295

تواند (هستند)

بود()292

است()293

()292
گشت()294

گردید ()294

نیست

شد()293

بود()293

()293
هست ()291

هست ()296

است ()297

نیست ()299

بود()311

است ()311

است()311

هست()316

جدول  .1مقیاس فعلهای ربطی در شعر قصیدة آبی ،خاکستری ،سیاه
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در بحث فعلهای ربطی ،نکته ای کـه جـزو ویژگـی سـبکی و مختصـات زبـانی مصـدن
است ،عنصر «ح ف رابطه» است؛ این خصیصه در این دفتر شـعر بـا بسـامدی بـاال بـه چشـم
میآید .رابطه «کلمه ای است که بـر ربـم میـان مسـند و مسـندالیه داللـت کنـد»؛ (قریـب و
دیگران ،5375 ،ص  )256امـا گـاه شـاعر بـه واسـطۀ وجـود قرینـۀ لفظـی یـا معنـوی ،از بـه
کاربردن آن خودداری میکند .به عنوان مثال شاعر در شعر زیر« ،است» را که رابطـۀ جملـه
(مسند و مسندالیه) است را ح ف میکند:
گیسوانِ تو پریشانتر از اندیشۀ من[،اسـت] /گیسـوان تـو شـبِ بـیپایان[اسـت /].شـکنِ
گیسوی تو ،موجِ دریای خیال[است]( .مصدن ،5389 ،ص )17
گیسوان تو در اندیشۀ من /گرم رقصی موزون؛[است]( .همان)
فعل مرکب
گ ر مـیکـردم

سـفر مـیکـردم

()284

()284

خــــــــــــواهم

بــــــــــازنمی-

تخدیرم کرد()288
پیوندزدن()295

برد()291

گردد()291

پربستند ()294

آشـــــــــــــفته

باورکردن ()296

عریـــــــــــــان

ویـــــــــــــران

افزون کردن()311

کردن()311

کردن()311

بازکردن ()315

صدازدن ()312

بیـــــــــــــرون

نشـــان خـــواهم

کن()289

داد()289

خنـــــــــــدهام

رهـــــــــاکردن

میگیرد ()292

()292

حق دادن()296

خواهم برد()289

خواهــــــــــــــد
گفت()291

یخ میزند()293

نیـــــــــــــــــرو
بگرفت()293

خواهددیـــــــد

تکان دادن()299

باورکردن ()299

بدرقـــــــــــــه

ســـــــــــــــفر

یادکردن ()311

صدازدن ()311

کردن()311

کردن()311

ســــفر کــــردن

گــــــــــــــ ر

تحســـــــــــــــــین

()312

کردن()312

کردن()312

بازکردن ()313

برپاکردن()314

()298

کردن()291

بازکردن()312

صدازدن ()313
وا کردن ()314

جدول  .1مقیاس فعلهای مرکّب در شعر قصیدة آبی ،خاکستری ،سیاه

نیز مطابق نمودار زیر ،حضور افعال پیشوندی در این دفتر چندان بسامد ندارد:
فعل پیشوندی
ســربرآورد
()293

برداری()294

درمـــییـــابم
()296

برانگیزاندن ()311

برمــــیگــــردم

بازآمدن ()312

()311

جدول  .1مقیاس فعلهای پیشوندی در شعر قصیدة آبی ،خاکستری ،سیاه

برخــــــواهم
گشت ()313
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به طور کلّی میتـوان سـادگی کـالم و زبـان مصـدن را محصـول عوامـل زیـر دانسـت:
نداشتن کلمات مهجور و نامأنوس ،نداشتن اصطالحات پیچیده ،نداشـتن ترکیبـات جدیـد و
خودساخته ،بهره وری از کنایـات عامیانـه و کلیشـههـای عـادی و ضـربالمثـلهـای رایـج،
استفاده از ترکیبات سنتی ،عدم اصرار بر کاربرد آرایههای ادبـی گسـتردۀ لفظـی و معنـوی،
تبعیت نحو از وزن ،عدم تعقید معنوی( .ابومحبوب ،5387،ص )599
 .1 .0 .0اضافۀ مقلوب:

امّا در کنار بهرهگیری فراوان از واژهها و افعال ساده ،یکـی از مشخّصـههـای زبـانی ایـن
دفتــر شــعر در بهــرهگیــری مصــدن از اضــافۀ مقلــوب اســت« .هرگــاه در ترکیــب اضــافی،
مضافالیه مقدّم بر مضاف شود ،اضافۀ مقلوب نامیده میشود»( .مهیار ،5376 ،ص )44
من در این تیره شبِ جانفرسا /،زا ر ظلمت گیسوی توأم( .مصدن ،5389 ،ص )17
که ترکیب در اصل« ،شبِ تیره» بوده است.
کولیِ بادش پریشاندلِ آشفته صفت! /تو مرا بدرقه میکردی هنگام غروب! (همان ،ص )81
در اصل ،بادش کولی بوده است.
همچنین دو نمونۀ باال دارای صفتش صفت نیز هستند؛ یعنی «بعضی صفات ،وابستۀ پسـین
دیگری به عنوان صفت قبول میکنند که صفتش صفت ،نامیده میشود»( .مهیـار ،5376 ،ص
 )543در نمونۀ نخست :شب تیرۀ جانفرسا ،جانفرسا صفت دوم اسـت کـه بـه عنـوان صـفتش
صفت به کار رفته است .و در مثال دوم ،بادش کولیِ پریشاندل آشفته صفت نیز از ایـن مقولـه
است.
که بهاران آمد /که شکفته گل سرخ /به گلستان آمد( .مصدن ،5389 ،ص )85
در اصل ،ترکیب «گل سرخِ شکفته» بوده است.
سبزی چشم تو دریای خیال( .همان ،ص )63
در اصل« ،چشم سبز» بوده است ،مانند این شعر :سیلِ سیالِ نگاهش سبزت( ...همان ،ص )64
سبزی چشم تو تخدیرم کرد ( ...همان)
و در آن تنگ غروب ،یاد میکردم از آن تلخی گفتار

در صادن صب( .،همان ،ص )81
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در اصل ،ترکیب «صب ،صادن» بوده است.
 .4 .0 .0جمع بستن جماد و اسم معنی با «ان»:

یکی دیگر از مشخّصههای زبانی مصدن در این دفتر شعر ،جمع بستن جماد و اسم معنی
با «ان» است .در زبان فارسی «جماد و اسـم معنـی بـه «هـا» جمـع بسـته مـیشـوند» (قریـب و
دیگران ،5375 ،ص  )28نه با «ان» .در حقیقت عالمت جمعِ «ان» بـرای جانـداران اسـت ،نـه
جمادات و اسم معنا؛ امّا مصدن در این دفتر شعر ،با هنجارشکنی ،جمـاد و اسـم معنـی را بـا
«ان» جمع میبندد:
گیسوان تو پریشانتـر از اندیشـۀ مـن /،گیسـوان تـو شـب بـیپایـان /،جنگـل عطرآلـود.
(مصدن ،5389 ،ص )18
گیسو غیر جاندار است و جمع آن با «ان» بر خالف قوانین دستور زبان است.
من هنوز از اثر عطر نفسهـای تـو سرشـار سـرور /،گیسـوان تـو در اندیشـه مـن؛ گـرم
رقصی موزون( .همان ،ص )19
گل به گل ،سنگ به سنگ این دشت /،یادگاران توانـد /رفتـهای اینـک و هـر سـبزه و
سنگ/در تمام در و دشت /سوکواران تواند( ...همان ،ص )69
از دیاران که سفر کردم و رفتم بی تو /از دیاران که گ ر کردم و رفتم بـی تـو( .همـان،
ص )83
 .1 .0مختصات ادبی:

از لحاظ ادبی نیز تأثیر مکتب رمانتیسیسم در این دفتر شعر نمایان اسـت .اگـر تصـویر را
هرگونه تصرف خیالی در زبان بدانیم ،تصرفات مصدن در این راستا حول خلـق مولفـههـای
مکتب رمانتیک (هیجان و احساسـات ،عشـق ،کشـف و شـهود ،غلبـۀ تخیـل بـر عقـل و )...
میگردد .در این راستا بیشترین بسامد و کاربرد را تشبیه و اسـتعارۀ مکنیـه (تشـخیص) دارد.
ابزار ادبی دیگری مانند واجآرایی ،توصیف و بهکارگیری جناس و طیف رنگها و ...شـعر
را غیرمستقیم یا تصـویری کـرده اسـت .شـعر تصـویری« :شـعری اسـت کـه در آن تخیّـل و
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تصویرپردازی نقش اوّل را دارد و شاعر بیشتر به جای آن که حرف بزند ،نقاشی مـیکنـد».
(شمیسا ،5382 ،ص )366
 .0 .1 .0تشبیه:

حضور این شگرد بالغی در دفتر شعر قصیدۀ آبی ،خاکستری ،سـیاه بـه وفـور و بـیش از
دیگر صور خیال دیده میشود؛ در حقیقت ،اساسیترین شگردی که مصدن از آن برای بـه
تصویر کشیدن احساسات و هیجانات خود سود میجوید ،تشبیه و انواع آن است.
الف .تشبیه مرسل:

«تشبیه مرسل ،تشبیهی است که ادات در آن یاد شـده باشـد»( .شـفیعی کـدکنی،5387 ،
ص )61
سبزی چشم تو دریای خیال  /...من گمان میکردم /دوسـتی هـمچـون سـروی سرسـبز/
چارفصلش همه آراستگیست( .مصدن ،5389 ،ص )63
کاشکی همچوحبابی بر آب /در نگاه تو رها میشدم از بود و نبود( ...همان ،ص)18
ب .تشبیه مؤکد:

«تشبیهی است که ادات آن ح ف شده باشد»( .شفیعی کدکنی ،5387 ،ص )61
گیسوان تو پریشانتر از اندیشۀ من/گیسوان تو شب بـیپایـان /جنگـل عطرآلـود /شـکن
گیسوی تو ،موجِ دریای خیال ( ...مصدن ،5389 ،ص )18
آسمان سربیرنگ /من درونِ قفسِ سردش اتاقم دلتنگ ( ...همان ،ص)61
بیتو سرگردانتر از پژواکم /در کوه /گردبادم در دشت /برگ پاییزم در پنجۀ باد /بیتـو
سرگردانتر از نسیم سحرم /...آشیان برده ز یاد /مرغ درمانده به شب گمراهم /بیتو خاکسـتر
سردم /خامو ( .همان ،ص )77
پ .اضافۀ تشبیهی:

اضافۀ تشبیهی «آن است که در اضافه ،معنی تشبیه باشد»؛ (قریب و دیگـران ،5375 ،ص
 )45یعنی «در آن مشبّه و مشبّهٌبه ،به هم اضافه شـده باشـند و در ایـن صـورت ادات تشـبیه و
وجه شبه مح وف است»( .شمیسا 5383 ،ب ،ص )41
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با زورن اندیشه شبی /از شمش گیسوی موّاجِ تو ،من /بوسهزن بر سرِ هر مـوج گـ ر

میکردم( .همان ،ص )17
کاشکی پنجۀ من /در شبِ گیسوی موّاج تو راهی میجست( .همان)
ت .تشبیه تفضیل:

در این گونه از تشبیه« ،نخست مشبّه را به چیزی تشبیه کنند و سپس از گفتۀ خود عـدول
کرده ،مشبّه را بر مشبّهٌبه ترجی ،نهند»( .همان ،ص )11
تو گل سرخ منی /توگل یاسمنی /تو چنان شبنم پـاک سـحری  /نـه از آن پـاکتری! تـو
بهاری  /نه بهاران از توست! /از تو میگیرد وام هر بهـار ایـن همـه زیبـایی را /هـوس بـاغ و
بهارانم نیست /ای بهین باغ و بهارانم تو( .مصدن ،5389 ،ص )18
گیسوان تو پریشانتر از اندیشۀ من /گیسوان تو شب بیپایان( .همان ،ص )17
در شعر باال ،صفت «پریشانی» به نوعی صناعت استخدام است که با توجه به واژۀ گیسـو
و اندیشه ،معنایش متفاوت است؛ اما شـاعر گیسـوان معشـون را پریشـانتـر از اندیشـۀ خـود
میداند و این تشبیه تفضیل است.
ث .تشبیه خیالی و وهمی:

تشبیه خیالی« :تشبیهی است کـه مشـبّه ٌبـه آن امـری غیـر موجـود و غیرواقعـی اسـت کـه
مرکب از حداقل دو جزء است؛ امّا تک تک اجزاء آن حسی و موجودنـد» (شمیسـا5383 ،
ب ،ص  )39و تشبیه وهمی« :تشبیهی است که مشبّهٌبـه غیـر موجـود آن مرکـب از دو جـزء
است که یکی از اجزاء آن وجود خارجی ندارد ،مثل تشبیه چیـزی بـه آواز غـول یـا دنـدان
غول»( .همان)
شکن گیسوی تو ،موجِ دریای خیال( .مصدن ،5389 ،ص )17
شاعر گیسوی معشون را به موجِ دریـای خیـال تشـبیه کـرده اسـت .اگرچـه مـوج دریـا،
وجود خارجی دارد؛ امّا خیال وجود خارجی ندارد و در کل ،مـوج دریـای خیـال ،مشـبّهٌبـه
وهمی است .این خصیصه را در شعر زیر نیز میبینیم:
سبزیِ چشم تو /دریای خیال( .همان ،ص )18
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شاعر چشمانِ سبز یا سبزیِ چشمان معشون را به دریای خیال تشبیه میکند کـه وجـود
ی چشـمان یـا نگـا شه سـبز
خارجی ندارد و تشبیه وهمی است؛ امـا در شـعر زیـر شـاعر سـبز ِ
معشون را به سیلِ سیّال تشـبیه مـیکنـد :سـیل سـیّالِ نگـاهش سـبزت /همـه بنیـان وجـودم را
ویرانهکنان میکاود( .همان ،ص )18
 .0 .1 .0استعارة مکنیه:

از دیگر مشخصههای مکتب رمانتیسیسم ،دارا بـودنِ قطـب اسـتعاریِ زبـان اسـت .شـیوۀ
استعاری بر ادبیات «رمانتیسم و سمبولیسم غلبه دارد و رو

مجازی بـر ر الیسـم»( .فتـوحی،

 ،5384ص  )22در این شیوه شاعر از زبان استعاری بهره میگیرد و حرفهایش را در لفافـه
میزند؛ چرا که اوضاع پس است و زمانِ بیپرده سخن گفتن نیست .برای مثال شعر زیر کـه
در بافت و بیانی استعاری سروده شده است ،حسرتایام پیش از کودتای  28مـرداد 5332را
به یهن متبادر میکند:
بادش کولی ،ای باد! /تو چه بیرحمانه /،شاخ پير برگش درختان را عریان کردی؛ /و جهـان
را به سموم نفست ویران کردی/باد کـولی تـو چـرا زوزهکشـان /،هـمچنـان اسـبی بگسسـته
عنان /،سم فروکوبان برخاک ،گ شتی همه جا (مصدن ،5389 ،ص)81
اما ناقدان فرنگی اروپایی در تعریف آن میگویند :بخشیدن خصـایص انسـانی اسـت بـه
چیزی که انسان نیست و یا بخشیدن صفات انسانی و بـه ویـژه احسـاس انسـانی بـه چیزهـای
انتزاعی ،اصطالحات عام و موضوعات غیرانسان یا چیزهای زندۀ دیگـر( .شـفیعی کـدکنی،
 ،5387ص  )558مصدن در دفتر شعر قصیدۀ آبی ،خاکستری ،سیاه از این شگرد بالغـی بـه
وفور سود میجوید و با به کارگیری آن ،شعر خود را پویا و تصویری میکند .شعر یـا بیـان
تصویری ،شعری است که خواننده «در حین خواندن شعر به راحتـی مـیتوانـد صـحنههـا را
مجسم کند و نقا

میتواند [شـعر شـاعر] را بـه تصـویر کشـد»؛ (شمیسـا 5383 ،الـف ،ص

 )557مثل شعر زیر که شاعر «باران» را انسانی مصوّر میکند که شیشۀ پنجره را میشـوید (و
همچنین شستن و پاک کردن نقش معشون را در سینۀ شاعر) اگرچـه بـاران بـه راسـتی ایـن
کار (شستن پنجره) را انجام میدهد و با بار

خود شیشه را میشوید؛ اما بـه هـر حـال ایـن

بررسی سبکشناختی قصیدة آبی ،خاکستری ،سیاه حمید مصدق

019

فعل ،عملی است انسانی و اوج هنر شاعر آنجاست که استعارۀ مکنیه یا همان تشـخیص را بـا
واقعیتمانندی در هم میآمیزد:
وای ،باران؛ \ باران؛ \ شیشۀ پنجره را باران شست( ...مصدن ،5389 ،ص)61
وای باران \ ،باران \ ،پر مرغان نگاهم را شست( .همان ،ص )65
و سخن گفتن باد (و شنیدن درختان) و باورپ یری ابر که شاعر به آنها شخصیت انسـانی
بخشیده است:
باد با برگش درختان میگفت« :چه تُهیدستی ،مَرد » /ابر باور میکرد( .همان ،ص )74
یا خواب دیدنِ دل و داس به دست بودنِ و خرمن چیدنِ مهر در شعر زیر:
دلِ من ،در دلِ شب ،خواب پروانـهشـدن مـیبینـد /مهـر در صـبحدمان داس بـه دسـت/
خرمن خواب مرا میچیند( .همان ،ص )62
باید توجّه داشت که «ایجاد فضایی از این دسـت ،نتیجـۀ رسـوخ و نفـوی در کنـه اشـیا و
امور و احسـاس یگـانگی بـا آنهاسـت» (پورنامـداریان ،5385 ،ص  )211و هرچـه شـاعر بـه
طبیعت نزدیکتر و استغران او بیشتر ،بسامد این صناعت باالتر است .این مشخّصـه در دفتـر
شعر آبی ،خاکستری ،سیاه ،بسامد باالیی دارد.
 .1 .1 .0کثرت جمالت پرسشی:

وفور جملههای پرسشی یکی دیگر از عوامل بالغی و در زیرمجموعۀ علم معـانی اسـت
که بسامد باالی بهکارگیری از آن در این دفتر شعر به وضوح نمایان است« .غرض اصـلی از
پرســش ،طلــب اخبــار اســت...؛ امّــا گــاهی بــرای تــأثیر کــالم ،بــه جــای ســایر انــواع جملــه
(مخصوصا خبری) از جملۀ پرسشی اسـتفاده مـیکننـد»( .شمیسـا 5383 ،ب ،ص  )579ایـن
جمالت پرسشی «جنبۀ سؤال غیرایجابی دارند ،یعنی سؤالی که جواب نمیخواهد ...بـه ایـن
گونـه سـواالت کـه در ادبیـات بسـیار رایـج اسـت ،سـؤال بالغـی ()Rhetoric question

میگویند .پرسش بالغی انتقال پیام به طرز غیرمسـتقیم و مـؤثرتر اسـت»( .همـان ،ص )587
مصدن در دفتر شعر آبی ،خاکستری ،سیاه ،به وفور از این شیوه بهره گرفته است:
گل قاصد آیا /با تو این قصۀ خو

خواهد گفت (مصدن ،5389 ،ص )67
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غیرایجابی بودن پرسش را در مثال باال میتوان مشاهده کرد .شاعر میپرسد :گل قاصـد
 ...در واقع ،ظاهر این جمله اگرچه پرسشی است؛ امّا شاعر در پی پاسخدادن به آن نیست! از
این دست جمالت پرسشی در شعر مصدن بسیار زیاد است:
رفتهای اینک ،امّا آیا /باز برمیگردی (همان ،ص )69
چه امیدی ،چه امید  /چه نهالی که نشاندم من و بیبر گردید( .همان ،ص )72
 .4 .1 .0واج آرایی:

یکی از رو هایی که در بدیع لفظی ،موسیقی کالم را بـه وجـود مـیآورد و یـا افـزون
میکند ،تکرار است و یکی از رو های تکرار واج آرایی است؛ واج آرایی یعنـی «تکـرار
یک صامت یـا مصـوّت در چنـدین کلمـۀ جملـه و بـر دو نـوع اسـت :الـف .هـمحرفـی یـا
همحروفی :تکرار یک صامت با بسامد زیاد در جمله است؛ ب .همصدایی :و آن تکـرار یـا
توزیع مصوّت در کلمات است»( .شمیسا 5383 ،ح ،ص )79
حرف ز یا ظ :من در این تیره شب جان فرسا/زا ر ظلمت گیسـوی تـوأم( ...مصـدن،
 ،5389ص )17
حرف س :بیتو سـرگردانتـر /از نسـیم سـحرم /از نسـیم سـحر سـرگردان /بـیسـر و
بیسامان( ...همان ،ص)77
این تکرارِ صامتها و مصوّتهای مشـابه باعـث مـیشـود کـه در شـعر نـوعی موسـیقی
درونی به وجود آید (پورنامداریان ،5385 ،ص  )428و مصدن نیز از این خصیصۀ ادبـی در
شعر خود بهرهها میگیرد .حتّی با مرور اجمالی قصیدۀ آبی ،خاکستری ،سیاه نیز میتـوان بـه
بسامد باالی بهکارگیری این رو

توسّم شاعر پی برد:

ابرِ خاکستری بیباران دلگیر است؛/و سکوت تو پـسِ پـردۀ خاکسـتریِ سـردش کـدورت
افسوس!(همان ،ص)19
سیل سیال نگاه سبزت /همه بنیان وجودم /را ویرانهکنان میکاود(.همان ،ص)64
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 .1 .1 .0تکریر:

از دیگر رو های تکـرار ،تکـرار کـردن واژه در کـالم اسـت کـه در اصـطالح بـه آن
تکریر میگویند .تکریر یعنی «کلمهای به یک معنی دوبار در شعر بیاید»( .شفیعی کـدکنی،
 ،5388ص  )311در دفتر شعر قصیدۀ آبی ،خاکستری ،سیاه ،مصدن عالوه بر بهرهگیـری از
واج آرایی ،از تکریر نیز سودها میجوید؛ مانند تکرار واژۀ هستی در شعر زیر:
تو همه هستی من ،هستی من /تو همه زندگی من هستی( .مصدن ،5389 ،ص )74
تکرار دو هستیِ اول در یک معنا ،تکریر است و این معنا در مقابل هسـتی سـوم ،جنـاس
تام را به وجود آورده است .یا تکرار واژۀ باران در شعر زیر که شاعر سـوای تکـرار ،تأکیـد
را هم به کار میگیرد:
وای بـاران؛ /باران؛ /شیشـۀ پنجـره را بـاران شسـت [...] /.وای ،بـاران ،بـاران( .همـان،
ص )65
و از این دست نمونهها در این دفتر شعری فراوان است .گاهی این تکـرار از سـط ،واژه
به سط ،جمله بسم مییابد و شاعر جمله را تکرار میکند .مانند تکرار جملۀ «باز کن پنجره
را» که ده بار در این دفتر شعر ،تکرار شده است و گویا تنها راه ارتبـاط شـاعر بـا معشـوقش
همین پنجره است که شاعر با تکرار و تأکید آن را بیان میدارد و این بیـان در ایـن دفتـر بـه
مرز موتیف رسیده است:
باز کن پنجره را! تو اگر بـاز کنـی پنجـره را /،مـن نشـان خـواهم داد ،بـه تـو زیبـایی را.
(همان ،ص)61
 .1 .1 .0موازنه و ترصیع:

این صناعت در سبک خراسـانی بسـامد بـاالیی دارد و حضـور آن را بیشـتر در آن دوره
میبینیم؛ امّا در این دفتر ،به وضوح حضور دارد و شـاعر از آن در کنـار دیگـر صـنایع بهـره
میگیرد .موازنه و ترصیع آن است «که الفـاظ در وزن و حـروف خـواتیم متسـاوی باشـند»:
(شفیعی کدکنی ،5388 ،ص )313
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تو به اندازۀ تنهایی من خوشبختی
من به اندازۀ زیبایی تو غمگینم (مصدن ،5389 ،ص )74
از دیاران که سفر کردم و رفتم بی تو
از دیاران که گ ر کردم و رفتم بی تو (همان ،ص)83
 .1. 1. 0تتابع اضافات:

تتابع اضافات «در زبان فارسی (بـر خـالف عربـی) مستحسـن و مقبـول اسـت» (شمیسـا،
 5383ح ،ص  )85و مصدن گویا عالقـۀ خاصـی بـه ایـن صـناعت بـدیعی دارد و بـا تـوالی
اضافات و تکرار مصوت کوتاه  eدر شعر خود به نوعی از آن ل ت میبرد:
من هنوز از اثرِ عطرِ نفسهایِ تو سرشارِ سرور /گیسوانِ تو در اندیشۀ من؛ /گرم رقصـی
موزون /کاشکی پنجۀ من /،در شبِ گیسویِ پرپیچِ تو راهی مـیجسـت( .مصـدن،5389 ،
ص )18
بهرهگیری از این خصیصۀ ادبی ،شعر مصدن را ریتمیک و آهنگین میکند:
ابرِ خاکستریِ بیباران دلگیر است؛ /و سکوتش تو پسِ پـردۀ خاکسـتریِ سـردش کـدورت
افسوس! /سخت دلگیرتر است( .همان ،ص)19
کولیِ بادش پریشاندلِ آشـفته صـفت! /تـو مـرا بدرقـه مـیکـردی هنگـام غـروب! (همـان،
ص)81
 .1 .1 .0تضاد:

صناعت بدیعی تضاد یعنی «بین دو یا چند لف ،تناسب تضاد (تناسب منفی) باشـد ،یعنـی
کلمات از نظر معنی ،عکس و ضد هـم باشـند»( .شمیسـا 5383 ،ح ،ص  )557ایـن صـناعت
بالغی نیز به وفور در این دفتر شعر دیده میشود:
کاشـکی همچو حبابی بـرآب /،در نگـاه تـو تهـی مـیشـدم از بـود و نبـود( .مصـدن،
 ،5389ص )19

بررسی سبکشناختی قصیدة آبی ،خاکستری ،سیاه حمید مصدق

091

گرچه شب تاریک است /دل قویدار /سحر نزدیک است( .همان ،ص )65
زندگی از تو و /مرگم از توست( .همان ،ص )64
 .9 .1 .0به کارگیری از طیف مختلف رنگها:

در صور خیال ،رنگ یکی از مؤثرترین عوامل آفرینش است؛ هم از نظر مجازهای زبان
شعر و هم از نظر اهمیتی که در خلق تشبیهات و استعارههای متحرک و حسـی وجـود دارد.
(شفیعی کدکنی ،5387 ،ص  )275به همین واسطه توجّه به این موضوع در این دفتر شـعر و
بسامد باالی آن ،انکارناپ یر است .از آنجا که «هـر رنـگ در محـیم خاصـی ممکـن اسـت
یا دآور موضوعی باشد و هر قوم ممکن اسـت ،بـه مناسـبت اوضـاع اقلیمـی خـود ،رنگـی را
دوست بدارد» (همان ،ص  )269و هر شاعر به مختصات و مقتضای جامعـه و حاشـیۀ خـود،
رنگی مخصوص را .یکی از باالترین بسامدها را در ایـن دفتـر شـعر ،رنـگ سـبز دارد؛ زیـرا
رنگ چشمان معشون سبز است و این سبزی باعث شده اسـت ،شـاعر محـو و مجـ وب آن
شود و به انحای مختلف آن را به کار گیرد یا با آن ترکیبی بسازد:
سبزی چشم تو دریای خیال /پلک بگشا که به چشمان تو دریابم باز /مزرع سـبز تمنـایم
را( .مصدن ،5389 ،ص )63
ای تو چشمانت سبز /در من این سبزی ه یان از توست /سبزی چشم تـو تخـدیرم کـرد
( ...همان)
سیلِ سیالِ نگاهش سبزت( ...همان ،ص )64
و گاهی اشاره به سبزی به خاطر یاتش میمون و ماهیتش فرخندۀ این لغت است:
آرزو میکردم ،دشتش سرشار ز سرسبزی رویاها را( .همان ،ص )71
از دلم ريست گیاهی سرسبز /سر برآورد ،درختـی شـد ،نیـرو بگرفـت /بـرگ برگـردون
سود /این گیاه سرسبز /این برآورد درخت اندوه /،حاصل مهر تو بود( .همان ،ص )75
و گاه از رنگ آبی بهره میگیرد:
آسمانها آبی /پر مرغان صداقت آبیست ( ...همان ،ص)62
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تنوّع رنگهای متنوّع و به کارگیری آنها توسّم شاعر ،نمایانندۀ این امر است کـه شـاعر
میخواهد احساس خود را در قالب رنگها بیان کند و توجّه به این امر ،برای او بسـیار مهـم
است .مثال مصدن در شعر زیر ،اندوه و حزن خود را با استعانت از رنگ تیره ،بیان میدارد:
من در این تاریکی /من در این تیره شب جانفرسا /زا ـر ظلمـت گیسـوی تـوأم( .همـان،
ص)17
و در شعرهای زیر ،شاعر ،همان احساس را با رنگ سربی و خاکستری ارا ه میدهد:
آسمان سربی رنگ \ ،من درونِ قفسِ سردش اتاقم دلتنگ( .همان ،ص  )61و (همان ،ص )19
و به کارگیری رنگ تیره و شنگرفی و خونین برای نمایاندنِ اوضاع نامساعد:
آن غباری که برانگیزاندی /سخت افزون مـیکـرد /تیرگـی را در دشـت /و شـفق ،ایـن
شفق شنگرفی /بوی خون داشت ،افق خونین بود( .همان ،ص)81
و گاه رنگ سیاه برای توصیف گیسوی یار:
کا

براین شم مواج سیاه /همۀ عمر سفر میکردم( .همان ،ص)18

 .02 .1 .0هنجارگریزی نوشتاری:

در بررسی خصوصیات سبکی یک اثر باید توجـه داشـت کـه «تجزیـه و تحلیـل سـبک
شامل بررسی گزینش واژگان ،شکل کالم ،شگردها ،نوع جمالت و پاراگرافها و بسیاری
از جنبــههــا و شــیوههــای قابــل درک زبــان نویســنده اســت»)Cuddon, 1977, p 663( .

هنجارگریزی نوشتاری ،یکی از مؤلفههایی است که باید مورد توجه واقع شود .ایـن شـیوه،
نوشتن واژه است به شکلی که در کتابت معمول زبان به کار نرود و بر خالف روال معمـول
کتابت باشد و شاعر با این هنجارگریزی در پیِ بیانِ موضوعی است .برای مثال در شعر زیـر
چینش و نوشتار کلمات بـه گونـهای اسـت کـه انسـان بـهراسـتی احسـاس کـاهش را در آن
میبیند:
واندر این دوره بیدادگریها هر دم
کاستن،
کاهیدن،
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کاهش جانم
کم
کم (همان ،ص )78
و یا بار

قطرات باران را بهصورت عمودی در چینش واژگان زیر:
وای،
باران
باران؛
شیشۀ پنجره را باران شست( .همان ،ص )61

نتیجه
بایستهترین مشخّصۀ فکری دفتر شعر قصیدۀ آبی ،خاکستری ،سیاه ،گرایشِ شدید شـاعر
در بهکارگیریِ مشخصههای مکتب رمانتیسیسم است؛ از هر دو نـوع آن؛ یعنـی رمانتیسیسـم
فــردی و رمانتیسیســم اجتمــاعی؛ البتــه غلبــۀ مؤلفــههــای رمانتیسیســم فــردی (شخصــیت
(فردگرایی) ،هیجان و احساسات ،گریز و سیاحت ،همدلی و یگـانگی بـا طبیعـت ،تکیـه بـر
خیال وکشف و شهود) در این دفتر بر مشخّصههای اجتماعی آن (آزادی) غلبه دارد .همـین
مختصات اندیشگانی بر سایر حوزههای سبکی مصدن تأثیرگ ار بوده است .برای مثـال ،بـه
لحاظ مختصات زبانی ،با توجّه به دایره و واژهها شاعر ،در دفتر شعر آبی ،خاکستری ،سـیاه،
عموما واژهها و ترکیبهـای زنـده و رایـج در بـین مـردم در ایـن دفتـر حضـور دارد و ایـن
حضورِ گستردۀ لغاتش و ترکیبات جاری ،سراسرِ سـاختش شـعر او را بسـیار سـاده و صـمیمی
کرده است .واژهها و ترکیبهایی نیز کـم وبـیش مـورد اسـتعمال دارنـد کـه رنـگ و بـویی
قدیمیدارند؛ امّا اوال بسامد چندانی ندارند و ثانیا این واژهها و ترکیبات با وجود کهنهبـودن
هنوز رایج و زنده هستند .حضور و به کارگیری واژهها و ترکیبهایی که امـروزه تقریبـا در
زبان مردم به خصوص در زبان گفتار ،از رواج افتاده باشد ،در این دفتر شعری بسیار انـدک
و به ندرت است و بیشترِ تال

شاعر در راهش بـه کـارگیریِ واژههـا و ترکیـبهـای مطـرح و
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موجود و رایج در جامعه است و این خصیصه ،به شعرِ او ،صبغهای صمیمی بخشـیده و زبـان
او را ساده و بیآالیش کرده است .به طور کلی ،بهخاطر اندیشۀ رمانتیسیستی مصـدن ،زبـان
شعر در قصیدۀ آبـی ،خاکسـتری ،سـیاه ،بسـیار روان و سـاده اسـت و لحـن آن خودمـانی و
صمیمی ،و فهم و درک آن نیاز به کوششِ دقیق و عمیق ندارد .حتّی حضور برخی لغـات و
ترکیبات شعر مصدن را به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک کرده است .از دیگر مختصـات
زبانیاین دفتر شعر ،ح ف رابطه ،وجود اضافۀ مقلوب و جمع بسـتن جمـاد و اسـم معنـی بـا
«ان» ،میباشد.
به لحاظ مختصات ادبی ،حضور تشبیه در این دفتر شعر به وفور و بـیش از دیگـر صـنایع
ادبی دیده میشود؛ در حقیقت اساسیترین صناعتی که مصدن از آن سود میجوید ،تشـبیه
(و انواع آن) است .از دیگر آرایههای بالغیای که شـاعر از آنهـا بهـره مـیگیـرد ،اسـتعارۀ
مکنیه و کثرت جمالت پرسشـی اسـت .از صـناعات بـدیعی ،واجآرایـی ،تکریـر ،موازنـه و
ترصیع ،تتابع اضافات ،و تضاد بسامد باالیی دارد .بـه کـارگیری طیـف مختلـف رنـگهـا و
هنجارگریزی نوشتاری ،نیز از دیگر ویژگیهای مختصات ادبی اثر میباشند.
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A stylistic study of "Blue, Gray, Black Ode" by Hamid
Mossadegh
Rahil Mohammadi Deh Abbasani1

Abstract
If we know that one of the criteria for the credibility of a good poem is
that when some time has passed since its publication, all or part of it
will be etched in the memory of serious readers of the poem, the blue,
gray, black ode book, which is Hamid's second poem. Mossadegh and
was published in 1344 and caused the popularity and fame of its poet,
is one of the best and most prominent contemporary poetry; Because
some lines of this work were engraved in the memory of
contemporary poetry and political history of Iran, and maybe some of
those lines (I if I get up / you if you get up / everyone gets up) are still
present and current in the public mind. This article, which is written in
a descriptive-analytical manner and using library tools, tries to study
the poetic style of "Blue, Gray, Black Ode" by Hamid Mossadegh in
three areas of thought, language and Pay literature. The result of this
study shows that in terms of intellectual coordinates, poetry has a
strong tendency to the school of Romanticism (both individual and
social) and this strong tendency to the school of Romanticism has a
great impact on the style of the poetry book of blue, gray, black ode.
Has left; In this regard, Ibn Asar's language is very fluent and simple,
and its tone is familiar and intimate. There is no sign of abandoned or
unfamiliar words and no trace of complex and complex terms. In the
discussion of literary coordinates and the presence of images with a
romantic character.
Keyword: Hamid Mossadegh, style, romanticism, blue ode, gray,
black.

1. Master of Farsi Language and Literature, Mazandaran University. )rahil.mohammadi@yahoo.com(
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Exploring the relation of love and hope in Akhavan’s poems
Saba Karami1

Abstract
Since 1325, when still so young, Mehdi, Akhavan Saleth, started
writing poems each of them reflecting his personal feelings and social
life. These poems unfolding in their evolutionary path, until 1369,
became so sophisticated and rich that introduced him as a well-known
poet having his own literary style. Among different themes expressed
in his poems love and hope and the relation between them, are the
most obvious. What is most shown is his poem and sets his aside from
others, is his disappointed view on the world around him. This view
however is a social perspective and not a philosophical one. He seeks
for social changes and a different world, a world free of hypocrisy and
oppression. This hopelessness though, never was replaced by hope after
the defeat of Iranian national movement in 28th of Mordad in 1331.
This article addresses the hope and love and their relation to each
other, in Akhavan's poems.

Keyword: hope, hopelessness, love.

1. MA in Persian Language and Literature, Islamic Azad Uiversity of Cetral Branch.
(Sabakarami10@yahoo.com)
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Storm’s Drum
An analysis of "Kaveh and Iskandar" a poem by Akhavan-Sales
with regard to the life and works of Farrokhi Yazdi
Dr. Yadollah Ghaempanah1

Abstract
Events of 1953 Iranian coup d'état, known as the 28 Mordad coup
d'état, led to bitter circumstances hurting many people's feelings,
immersing many minds in the sea of sorrow, hence affecting many
people's language and thought. Poetry of the age, as always, reflects
its contemporary political issues and whatever which emerged and
materialized in consequence, implying poet's devotion and
commitment to their people's concerns and distresses. Poets of this
period become narrators of the pains of the afflicted and the dejected,
and mirror their sufferings and pangs, despair and happiness, agony
and glory, benevolence and misery, victory and defeat. They vocalize
the politics, history, culture, society, family and the individual's
character of the time they live in their poetry. The present work
intends to analyze Kave and Eskandar, a master work of poetry by
Mehdi Akhavan-Sales, an eminent contemporary poet of Persian
literature. This reading seeks to provide evidence for Akhavan-Sales's
depth of knowledge of history and biographies, especially Faroki
Yazdi, his great contemporary poet, and how this great work reflects
events of the coup d'état and Farokhi Yazdi's life of suffering and
pain.
Keyword: Kave and Eskandar, Mehdi Akhavan-Sales, Farokhi
Yazdi, Poetry, 1953 Iranian coup d'état.

1. PhD Thesis in Comparative Islamic Denomination. (Yadollah_ghamepanah@yahoo.com)
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Symbolism of the Holy Elixir of the Red Rose in the
Mystical System of Sohrab Sepehri
Farzollah Abdi Suhrawardi1

Abstract
The present study is based on the symbolic element which deals with
the concepts of elixir and rose, with the focus on the poems of Sohrab
Sepehri (1359-1307). According to the author, in order to know
Sepehri's mysticism, we need the phenomenology of words and the
hermeneutics of his symbolic words. The analysis of Sepehri's all
mystical poems is rooted in the mysteries of his mystical life,
borrowed from ancient religions, cultures and myths, with tenderness
and tenderness. Rather, which are characteristic of his own intuitive
spirits, they have traveled in an infinite atmosphere to achieve a
common mystical and innate language in the comprehensive system of
unity (unity of existence and unity of intuition). Sepehri considers the
supreme and eloquent translator of the most beautiful splendor and
authority of allusions and awareness in the colorful and sacred rosary
of the rose, from which the most exhilarating mystical expressions of
beauty and perfection of love and the most pleasant blessed bell of
happiness emanate from its palate.
Keyword: symbol, red color, elixir, rose, perfection of love,
kingdom of existence, face of Mohammadi. (PBUH(

1. Researcher of Illuminative wisdom and Philosophy. (Abdisohravardi63@gmail.com)
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Reflect the feminine mind and language in the poems of
contemporary women (Sarah Mohammadi, Leila KordBacheh
& Shiva Arasthoiy)
Dr. Sepideh Sepehri1

Abstract
literature and art have been the aspirations of human beings, desires,
and aspirations of human beings. Women as half of the human society
were able to take advantage of their language and expression for
personal and social purposes after the historic conflict, and to rid the
poetry of poetry from a male - dominated system of language.
The tone, emotion, language and dialect of women in poetry is gender,
an awareness that encourages women to achieve the independence and
freedom of thought and language and make them write their desires,
desires, and desires. The aim of this study has tried to examine the
poetry of female poets of the frontier, and in descriptive- analytical
method by case of Sara Mohammadi, Leila Kordbacheh & Shiva
Arasthoiy criteria for identifying the identity of
female poets from
their works.
Keyword: mind & language, poetry, women, modern.

1. Faculty of Islamic Azad University of Persian Language and Literature Department Assistant Professor. (Sepideh.sepehri.2363@yahoo.com)
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Artical Tital: Modern characteristics in short story
(modernist techniques)
Dr. Fahimea Sazmand1
Dr. Homa Hooshyar2

Abstract
Modernism is a movement that first emerged in Europe and then in
other parts of the world in early 19th and late 20th centuries. The most
important factors in creating the modernist movement were: lack of
reliable background of the values and morality, change in the
definition of reality about the objective and external matter to internal
one, the relative and changing world instead of the cause and effect
one, formation of psychology and the growth of political democracy,
and the effect of Niche ،Marx, Darwin, Freud and Saussure's thoughts.
Literature like other fields was influenced by these factors and
thoughts. Realism was no longer suffice for expressing the mentality
and the complexities of modern human which is considered a
requirement for his life style. The important and indicative featues of
modernist literature are concealing the presence of the writer, the
psychoanalysis effect of Freud in displaying the internal reality
through internal monologue and the flow of the mind, symbolic
language or psychology, ambiguous conclusions, compressed and
poetic prose, but the important property of modern literature is
rejecting the old traditions and the agreement between the writer and
reader. In other words, the reader should open his own way to
perceive the meaning.
Keyword: modernism, short story, modernist techniques, modernist
literature.
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Poetry of Shath
Language of Shath in contemporary modern poetry
Dr. Reza Asadpour1

Abstract
Shath in the term of mystics and Sufis is a word that flows in the
language of the mystic in a state of ecstasy and unconsciousness
resulting from involuntary mystical behavior. Whenever a flood
comes out of the riverbed and flour overflows from the mill, it is
called Shath in Arabic. By the same token, Shath is the overflow of
intuitive meaning from the heart into language and the eruption of
mystical concepts from the realm of imagination into the realm of
speech. Since the breadth of these meanings does not fit within the
language of speech, the language of Shath becomes a strange,
unfamiliar and norm-breaking language. This feature brings it closer
to the language of poetry. In such a way that most of the surviving
Shathiat of Sufis are poetic and combined with mystery and metaphor.
Although most of Shathiat are poetic prose; But there are also poems
by mystics such as Sanai, Attar, Rumi and others that contain Shath.
This article intends to review the relationship between poetry and
Shath and reveals the language of Shath in contemporary poetry. For
this purpose, first are examined the meaning and position of Shath in
the past mystical texts and are revealed the linguistic similarities of
Shath and poetry. Then, language of Shath is introduced in modern
contemporary poetry by referring to parts of Shath poetry of some
contemporary poets such as: Irani, Akhavan, Elahi, Royaei, Shafi'i
Kadkani, Baraheni, Hiva and Khorshidi. At the end, "Shath Poetry" is
suggested as a name for a new mystical poem.
Keyword: Shath, poetry, mysticism, language, Shath poetry.
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