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سلمان ساکت2

چکید هه ه
یکی از میراث کمتر شناختهشده از طریقۀ کبرویۀ فردوسیه ،اثری است که در سااا  1321ق .بااه شاای ۀ
چاپ سنگی در آگره منتشر شده و شامل سااه رسااا ۀ ک تاااه بااه ا هااای راحت القلوب و وفاتنامت و
ّ
ّ
وصی نام است .دو رسا ۀ خست بهط ر مسااتقیب بااه شاار ا دین منیااری 661؟ 782-ق ).پی ااد
ّ
مییابد؛ چراکه راح القلوب یکی از ملف ظات به جا ما ده از شر ا دین است که ا دیشههای او و یز
طریقۀ کبرویۀ فردوسیه و تعلیمات مشایخ آن را در آینۀ این اثر میت ان بازیافت .وفاتنام یااز گازار
آخرین روز حیات شیخ منیری است که یکی از مریدان ّ
خاص شیخ با ا زیاان باادر رباای ز پا از

 782ق ).شته و از چند جنبه ،در شمار ارز دهترین مت ن ص فیا ۀ فارساای در شاابه ّ
قاره اساات .رسااا ۀ
ّ
ّ
س یز بهط ر غیر مستقیب با شر ا دین ماارتبا اساات؛ زیارا وصا ّایت امۀ جیبا اادین فردوساای ز
ّ
 732ق ).است که پیر و مراد شاایخ منیااری با ده و بهساابب بررساای لماای آرا و افکااار شاار ا دین و
ّ
ّ
تأثرات وی ،از ّ
اهمیت بسیاری برخ ردار است .ایاان مقا ااه باار آن
مشخص کردن آبشخ رهای فکری و
است تا با رو کتابخا های ،ضمن ّ
معرفی کامل این چاااپ ساانگی و سااه رسااا ۀ منتشاار شااده در آن،
ّ
ّ
اهمیت هریک از آنها را در شناخت بیشتر و بهتر شر ا دین و طریقۀ کبرویۀ فردوسیه شان دهد.
ّ
ّ
در هند ،شر ا دین منیری ،ملف ظات ،راحت القلوب ،وفاتنامت  ،جیبا اادین

کلیدواژههاز تص ّ
فردوسیّ ،
وصی نام  ،طریقۀ کبرویۀ فردوسیه.
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نقشهوهاهمیتهراحتالقلوب،هوفاتنامههوهوصیهتنامه ه
درهشناختهشرفالدهینه َمن َهیرهیهوهطرهیقۀهکبروهیۀهفردوسیهه ه
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جستارهای نوین ادبی

(ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارة چهارم

.1همقدم هه ه

ّ
م
بنا باار پژوهشهااای محققااان ،ورود سلساالههای صا فیه بااه شاابه ّقاره ،تقریبااا معاصاار بااا فت حااات غ ریااان حااکز
 534-612ق ).ب ده است روج یا و دیگران1393 ،ز  .)72با این همه ،به باااور شااادروان ّزرینکا ن شاار طریقاۀ
ّ
ّ
ص فیه در شبه ّقاره ،از شااروف فعا یاات معینا اادین چشااتی ز  634ق ).و اخا او در اجمیاار و بهاّا اادین زکریااا
ّ
ملتا ی ز  661ق ،).از خلفای سهروردی در م تان ،اساس منظمی یافت ّزرینک ن1369 ،ز .)215
با این حا  ،در هشت سدۀ گذشته ،افاازون باار سلساالههای باازرص صا فیه ،یعناای چشااتیه ،سااهروردیه ،قادریااه و
قشبندیه و سپ کبرویه و عمتا لهیه ،سلساالهها و طریقتهااای دیگااری یااز در ا احی مختلا شاابه ّقاره ا تشااار
یافتند .یکی از آنها طریقۀ «فردوسیه» است که بهگ اه منابع ،منسا ن بااه جااب کبااری ز  618ق ).اساات و در کنااار
طریقۀ «همدا یه» ،یکی از دو شاخۀ جدا شده از سلسلۀ کبرویه به شمار میرود روج یا و دیگران1393 ،ز .)74
ّ
ّ
بنیانگذار طریقۀ فردوسیه در شاابه ّقاره ،بدرا اادین ساامرقندی ز  716ق ).اساات ،کااه از «سای ا دین باااخرزی
ّ
خرقااۀ خ فاات گرفاات و بعااد از وفااات شاایخ بااه هنااد روی کاارد و بااه شاایخ ظا ا اادین او یاااّ ز  725ق).
ّ
ّ
پی ست» مجددی1387 ،ز  .)829/2خ اجه بدرا دین در دهلی اقامت گزید و به «دهل ی» مشااه ر شااد حساانی،
1382ق )98-97/1 : 1962 /.و در زمااان حیااات آوازهای بسازا یافاتّ ،اماا فردوساایان ت ا سااتند در دهلاای پایگاااه
درخ ری برای خ د فراهب کنند ،تا سرا جا در اواخر سدۀ هشتب هجری پایگاه خ د را در شهر ِبهار تثبیت کرد د.
ّ
طریقۀ کبرویۀ فردوسیه ،سبت روحا ی خ د را بااه ساای ا دین باااخرزی ز  659ق ،).یکاای از خلفااای باازرص
ّ
ّ
ّ
جبا دین کبری میرسا د .سی ا دین گ یا یکی از مریدان سمرقندی خ د ،یعنی خ اجااه بدرا اادین را بارای اقاماات
ّ
دائب به دهلی فرستاده ب د .گرچه ّ
مؤس این سلسله در شبه ّقاره ،بدرا دین سمرقندی اساات ،امااا تااا دورۀ جا شااین او،
ّ
ّ
رکنا اادین فردوساای ز  724ق ،).مشااایخ ایاان سلسااله ،ملقااب بااه «فردوساای» ب د ااد فردوساای1313 ،ق/.
ّ
 1895ز  )9و در این سرزمین پیشرفت چندا ی کرده ب د د .شیخ رکنا دین که زدیک کیل کهری میزیساات ،مریااد
ّ
ّ
ّ
بدرا دین سمرقندی و پیر جیبا دین فردوسی ز  732ق ).ب ده است محدث دهل ی1383 ،ز .)230-229
ّ
ّ
جیبا دین فردوسی ،جا شین و از خلفای رکنا اادین ،دوسااتتر میداشاات کااه باای ساار و صاادا و پرهیزگارا ااه
ّ
ز دگا ی را به سر بردّ ،
«اما مریدان جیبا اادین م جااب شااهرت او شااد د» رضا ی1380 ،ز  .)276/1مقااا بلنااد
خ اجه را «از همینجا قیاس ت ان کرد که شیخ شر یحیی ازجملااۀ مریاادان اوساات» دهلا ی کشاامیری هماادا ی،
 1988ز  .)101ه
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ّ
ّ
شیخاالس احمدبن یحییبن اسرائیلبن ّ
محمد ا هاشمی ا منیاری ،1ملقاب بااه «شاار ا دین» و منسا ن بااه
« َمن َی ِر» هندوستان روستایی در استان ِبهار کن ی واقع در شرق هند) ،از ص فیان بزرص شبه ّقارۀ هنااد در ساادۀ هفااتب
ّ
و هشتب هجری و پرتأ ی ترین شیخ طریقۀ کبرویۀ فردوسیه 2است .شر ا دین در سااا  690ق .در روزگااار ساال ان
َ
ّ
ّ
ج ا دین فیروز خلجی حکز  695-689ق ).بههمراه برادر باازرص خا د ،جلیلا اادین ،در جسااتج ی مرشاادی
ّ
روحا ی ،راهی دهلی شد .در این سفر ،خست به خدمت ظا ا دین او یاّ ز  725ق ).و سااپ در پااا یپاات ،بااه
م
ّ
خدمت شر ا دین پا یپتی ،معرو به ب لی قلندر ز  724ق ).رسیدّ ،اما ظاهرا میاان آ ااان راب ااۀ ارادتای پایش
ّ
ّ
یامد .شر ا دین وقتی به حض ر خ اجه جیبا دین فردوسی در دهلی راه یافت ،دست ارادت به خ اجااه جیااب
ّ
داد و خ اجه یز وص ّی نام و خرقۀ خ فت به شر ا دین داد و رو طریقت را به او تلقاین کاارد و باادین ترتیاب
شیخ منیری در شمار پیروان طریقۀ کبرویۀ فردوسیه درآمد و به مقا خ فت رسید.
.2هچاپهسنریهآ گرهه(مورخه1321هق .ه) ه

تا آ جا که میدا یب ،سه رسا ۀ راح القلوب ،وفاتنام و ّ
وصی نام تنها یک بااار و آن هااب در قا ااب یااک کتااان بااه
شاای ۀ چاااپ ساانگی در شاابه ّقاره منتشاار شااده اساات .3ایاان چاااپ بااا نا ان راحت القلوب و وفاتنامتتح حتت ت
ّ
مخدومالملک ّقدس س ّ ه العزیز و ّ
وصی نامح حتت ت اوا ت ن ی التتدیف ف سوست در سااا  1321ق« .حسااب
ّ
فرمایش رئیسان واالدودمان ا یخا دان جنان ّ
سید لی احمد خان صاحب فردوسی ا شارفی و سا ّاید احمااد لاای
ّ
خان صاحب فردوسی ا شرفی رئیسان خا قاه ِبهار بهاهتما جنان م ال ا وصاای احمااد صاااحب ا فردوساای ا حنفاای
ا ّشرفی ا منعمی ا بهاری» و در «م بع مفید ا آگره» و «بهاهتما ّ
محمد قادر لیخااان صا فی» کااه در پایااان ایاان
ِ
ّ
چاپ به ن ان «ما ک و مهتمب م بع مفید ا آگره» معرفی شده ،به شی ۀ چاپ سنگی و به ق ع وزیااری منتشاار شااده
است مشار1342 ،ز « .)1613/2راحتا قل ن» به ن ان خستین رسا ه در این چاپ ،صفحات دو تااا بیساات را در
ّ
بر گرفته ،سپ «رسا ۀ وفات امۀ حضرت مخدو ا ملک شیخ شر ا ّ
حق و ا حقیقة و ا اادین احمااد یحیاای منیااری
ّقدس ا له ّ
سره ا عزیز» به ن ان دومین رسا ه ،در صفحات بیست و یک تا سی و یک آمده و در پایااان یااز وصت ّتی نام
ّ
با سر ی «رسا ۀ حضرت خ اجه جیبا دین فردوسی ا م س به «وصا ّایت امه» کااه بااه وقاات بیعاات ،حضاارت
ّ
مخدو شاه شر ا دین منیری را ا فرم ده شد» ،در صفحات سی و دو تا سی و چهااار آمااده اساات .گفتناای اساات
تنها در پایان وفاتنامت تاااریخ « 27ربیااع ّ
االو روز چهارشاانبه ساانه  1321هااا» شااته شااده ،حااا آ کااه در پایااان
ّ
ّ
 .1برای اط ف بیشتر دربارۀ او ،بنگرید بهز فردوسی1313 ،ق 1895 /.ز 147-127؛ علی بدخشی1376 ،ز  945-912و محدث دهل ی،
1383ز .241-230
 .2برای آگاهی بیشتر از طریقۀ کبرویۀ فردوسیه ،رکز خاتمی و دیگران1397 ،ز .11-2
 .3برای آگاهی بیشتر ،رکز مشار1342 ،ز  1613-1612/2و شاهی1391 ،ز .622/1
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راح القلوب و ّ
وصی نام تاریخی یامده است .در صفحۀ پایا ی این چاپ یز م لبی بااا نا ان «اشااتهار 1چهپااایی
م بع مفید ا آگره »2به زبان اردو آمده است.
ّ
م
این چاپ سی و چهار صفحهای ،به خا ستعلیق و ظاهرا از روی سخهای به سبت کهاان و معتباار کتاباات شااده
است و به جز صفحات هجده و زده که بهترتیب در ّاو اای دو سااخهبد بااا شااا ههای «ن  »1و «ن  »2و در دوماای
یازده هامش در ت ضیح ا تاریخی آمده است ،هامش دیگری دارد.
م
ازآ جاکه از سه رسا ۀ مذک ر ظاهرا سااخه یااا سااخههایی باااقی ما ااده ،چاااپ ساانگی حاضاار بساایار م تاانب و
ارزشمند است؛ چراکه تنها راه آگاهی ما از محتا ای ایاان سااه رسااا ه ،همااین چاااپ ساانگی با ده اساات .هم نااین
ّ
تصرفات ا دک کاتب و اغ ط کب این چاپ ،آن را در شمار چاپهای سنگی معتبر قرار میدهد.
ّ
چاپ این سه اثر در شهر آگره چه بسا در پی د با قاۀ ج ا اادین اکباار حااکز  1014-963ق ).بااه تعااا یب
ّ
شر ا دین منیری باشد شیمل1389 ،ز )160؛ چراکه آگره از یک س پایتخت بابریااان تیم ریااان /گ رکا یااان هنااد)
ب د و از س ی دیگر به ن ان س مین شهر بزرص ایا ت اوتار پاراد در هندوسااتان ،از م اارن بااه ِبهااار /بیهااار محاادود

میشد؛ بنابراین بعید یست که سخه یا سخههایی از این آثار  -و دیگر آثااار ماارتبا بااا شاایخ منیااری  -در ایاان شااهر

کتابت شده یا به این شهر ا تقا یافته باشد که تا زمان چاپ این سه رسا ه در آگره ،باقی ب ده است.
این سه رسا ه چنانکه پیشتر گفته شد« ،حسب فرمایش… رئیسان خا قاااه ِبهااار بااهاهتما جنااان م ال ااا وصاای
ّ
احمد صاحب ا فردوسی ا حنفی ا شرفی ا منعمی ا ِبهاری» چاااپ و منتشاار شااده اساات؛ بنااابراین ،میتا ان تیجااه
گرفت که طریقۀ کبرویۀ فردوسیه در سا  1321ق .که این چاااپ ساانگی منتشاار شااده ،در شااهر ِبهااار رواج داشااته و
خا قاه فردوسیان یز در آ جا برپا ب ده ،چنانکه اکن ن یز برپاست ا صار1396 ،ز )41؛ زیرا ّ
«سید لاای احمااد خااان
ّ
صاحب فردوسی ا ّشرفی» و ّ
«سید احمد لی خان صاحب فردوسی ا شرفی» که بهسابب ا تسااان بااه ایاان طریقااه،
صفت «فردوسی» یز در ا تهای ا آ ان آمده ،ریاست آن خا قاه را بر هده داشتها د و ّ
حتی چاااپ مااذک ر بااه اهتمااا
ّ
«م ال ا وصی احمد صاحب ا فردوسی ا حنفی ا شرفی ا منعمی ا ِبهاری» که پیداست او یز به ایاان طریقااه منسا ن
ب ده ،منتشر شده است.3
 .1در اصل در پایین حر دو  ،حر «سا» شته شده است.
 .2یعنیز چاپ آگهی م بع مفید ا در شهر آگره.
ّ
 .3بر پایۀ آگاهی گار دگان ،تا امروز سخهای از سه رسا ۀ راح القلوب ،وفاتنام و وصی نام شناسایی شده ،تاآ جاکه م یعاالما یز
در کتان خ د دربارۀ شیخ منیری ،از سخ این سه رسا ه امی برده است رکز م یعاالما  1993 / 1372 ،ز  .)209هرچند بیشک
سخه /سخههایی از این سه رسا ه تا سا  1321ق .که چاپ سنگی آگره به طبع رسیده ،وج د داشته است .گفتنی است گار دگان،
ّ
ّ
سنگی اشارهشده و با کمک دیگر منابع جا بی تصحیح کرده و بهزودی متنی منقح از آن را همراه با مقدمه و
این سه اثر را بر اساس چاپ
ِ
تعلیقات به

قهمندان رضه خ اهند کرد.
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به
تالقلو ه
.3ه هراح ه

ّ
از شر ا دین ده مجم ه از ملف ظات باقی ما ده است که به دست چهار تاان از مریادان او« ،زیاان باادر رباای،»1
ّ
«ص ح مخلص داودخا ی»« ،اشر بن رکن »2و ّ
«سید شهانا دین» تدوین یافتها ااد کااه در ایاان میااان ،زیاان باادر
ربی ،جامع مکتوبات صدی تأ ی ز  747ق ،3).با فراهب آوردن شش مجم ااه ،بیشااترین ملف ظااات را گاارد آورده
است.

ملف ظات یکی از گ ههای چهارگا ۀ آثار ص فیان شبه ّقاره اساات شااریفی1395 ،ز  )403/4کااه بااه گااردآوری و
تحریر مجم ۀ سااخنان مشااایخ در مجااا مخصا ص ت ّساا یکاای از مریاادان اطا ق میشا د آریااا1387 ،ز

 .)447/15گردآور دگان این گ ۀ ادبی گاااه بارای امیاادن مجم ااهای کااه از مجااا

مشااایخ ّ
تهیاه کردها ااد ،فا

«مجا » را به کار بردها د ،ما ند م الس ستتۀعح م ال ااا ز  672ق).؛ گاااهی آنهااا را «مقاااالت» یااا «ملف ظااات»
امیدها د ،ما ند مقاالت شم تبریزی ز  645ق ).یا ملفوظات خ اجه بیدا له احارار ز  895ق ).و در ما اردی
ّ
یااز ن انهااایی خاااص بااه ایاان مجم ااهها دادها ااد ،ما نااد فوائتتدالفداس کااه مجم ااۀ مجااا ظا ا اادین
او یاست پ رج ادی1378 ،ز  .)496/15راح القلوب یز که مجم ۀ ده مجل شاایخ منیااری اساات و زیاان باادر
ربی آنها را گرد آورده است ،در زمرۀ دستۀ اخیر به شمار میرود.
م
ّ
ّ
سنت تدوین ملف ظات در تمامی سلسلههای ص فیه وج د داشتهّ ،اما ظاهرا تنها در شبه ّقاره است که ایاان ساانت،
یک گ ه ژا ِر) زیبای ادبی خلق کرده و بااه صا رت پدیاادهای قاباال م ا عااه در تاااریخ ادن فارساای درآمااده اساات؛
ّ
چنانکه به باور گروهی از محققان «در هند ملف ظات بیدر گ تبدیل به قا ب ادبی رایجی برای قاال تعااا یب صا فیا ه
م
ّ
شد؛ به ح ی که سلهای متأخر ص فیان هند تقریبا چارهای دید د ،جز اینکه گفتارهایشان را بااه ایاان قا ااب مکتا ن
درآور د» ار ست1393 ،ز  .)6به دیگر سخن ،ملف ظات را در کنار مکت بات ،در ح زۀ تصا شاابه ّقاره ،بایااد یااک
گ ه ژا ِر) ادبی به شمار آورد که حجب بسیاری از آثار ص فیۀ آن دیار را بااه خا د اختصاااص داده و بااهواقع بساایاری از
تعا یب مشایخ آن سامان از طریق همین ملف ظات و مکت بات به مریدان منتقل میشده است.

ّ
 .1زین بدر ربی یکی از مریدان ّ
خاص و بسیار زدیک شر ا دین و از معتقدان او و در شمار افرادی ب ده که در اوایل دورۀ اقامت شیخ
ّ
منیری در ِبهار «سعادت مریدی یافته ب د» م یعاالما  1993 / 1372 ،ز  .)88از سا والدت و وفات او اط ی در دست یست،
باید بعد از این سا درگذشته باشد .زین بدر شش مجم ه

مگر اینکه چ ن تا زمان وفات شیخ منیری در سا  782ق .میزیسته ،پ
ّ
از ملف ظات شر ا دین و یز مهبترین مجم ه از مکت بات سهگا ۀ او م س به مکتوبات صدی را گرد آورده و بر هریک دیباچهای

ا ما ه شته است.
ّ
م
ّ ّ
 .2از سا ت د و درگذشت قاضی اشر ا دین اط ی یافتیب .تنها حدس میز یب که چ ن زین بدر در وفاتنام از او یاد کرده ،احتماال
بعد از سا  769ق .که مکتوبات سو صدی را گرد آورده و پیش از شیخ منیری ز  782ق ).درگذشته است.
 .3گفتنی است یکی از گار دگان ،تصحیح مکتوبات صدی را بر اساس هفت سخۀ کهن و چهار چاپ سنگی به پایان رسا ده و بهزودی
ّ
متنی منقح از آن رضه خ اهد کرد.

6

جستارهای نوین ادبی

(ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارة چهارم

پژوهشگران برآ ند که ملف ظات شناختهشدۀ ص فیان شبه ّقاره به سه گ ه تنظیب شدها دز خست باار مبنااای تاااریخ
ثباات مجااا  ،ما نااد فوائتتدالفداس تااأ ی ز بااین سااا های  722-707ق ،).دو باار مبنااای م ضاا ف ،ما نااد
معدنالمعان تأ ی ز پیش از  15شعبان  749ق ).و گ ۀ س  ،ملف ظاتی از مشایخ ص فیه کااه در قاال آنهااا هاای
ترتیبی ر ایت شده است ،ما ند احوال و سخنان اوا عۀیدالل اح ار جعفری جزی و شا قی1393 ،ز  .)289باار
این اساس ،راح القلوب که حاوی ده مجل و بدون تاریخ ثبت مجا است ،در گروه س جای میگیرد.
ُ
ُ
گفتنی است مجل دهب راح القلوب را میت ان از گ ۀ ه مجل دیگر دا ست؛ زیرا در ه مجلا خساات،
شیخ منیری در جایی حض ر داشته و مریدان و حاضرا ی از او پرسش میکردها اادّ ،اماا در مجلا دهااب از همراهاای
ّ
م ال ا آم ن با شر ا دین از دوازده سا گی تا پیری یاد شااده ،سااپ ضاامن اشاااره بااه دیاادار شاایخ منیااری و خ اجااه
ّ
اسحاق م ربی ز  776ق ،1).از پرسش از شر ا دین دربارۀ خ ردن چ ه که از صااد سا خته درساات میشااده،
ذکری به میان آمده و در پایان یز از تقاضای مرد از حاکب آن زمان ،مبنی بر ذر یااک ق عااه زمااین یاااد شااده و اینکااه
شیخ منیری آن را به م ال ا آم ن بخشیده تا آن را تکیه و آرامگاه خ د کند و به او حکب کرده که «چ ن آباااد خ اهااد با د،
آرامگاه فقیران و مسکین و وابستگان است» راح القلوب و وفاتنامح حتت ت مختتدومالملک… 1321 ،قز .)20
ّ
بنابراین مجل دهب راح القلوب را میت ان از ف ثبت وقایع یک روز دا ست که شر ا دین به ااز دیاادار خ اجااه
اسحاق م ربی به مقا تکیهگاه او رسیده و پ از آن دیدار ،وقایع دیگری یز پیش آمده که زین بدر آنهااا را ثباات کاارده
است همانز .)20-19
راح القلوب به باور پژوهشگران ،گردآوردۀ زیاان باادر رباای اساات م یعاالمااا  1993 / 1372 ،ز )209؛
ّ
گرچه در مقدمۀ کتان به ا او اشارهای شده است .در دیباچۀ ک تاه راح القلوب ،در سبب تااأ ی اثاار شااته شااده
است کهز

ّ
«این کلمات و حل بعضی مشک ت که از سان گ هرفشان پیر روشنضمیر خ د… در سمع ایاان
قاصاار و فهااب ایاان اااقص ،آ ااه مساام ف و مفه ا ف ارا خاااطر گشااته ،بااه تحاات قلااب درآورده
شد» راح القلوب و وفاتنامح حت ت مخدومالملک… 1321 ،قز .)2

گرچه زین بدر به تاریخ برگزاری مجا دهگا ۀ راح القلوب و یز تاااریخ تاادوین ایاان اثاار اشااارهای کاارده ،باار
ّ
اساااس مجلا دهااب راحت القلوب کااه در آن بااه دیاادار شاار ا دین بااا خ اجااه اسااحاق م رباای ز  17شااعبان
سا  776ق ).اشاره شده همانز  ،)20-19میت ان دریافاات کااه ایاان مجلا بیشااک پاایش از  17شااعبان سااا
 776ق .برگزار شده است .افزون بر این ،میت ان حدس زد که راح القلوب حاصل ده مجل شیخ منیااری در میااان
سا های  776ق .یا چند سا پیش از آن ،تا سا  782ق .باشد .بنابراین چه بسا زین باادر مسا ّ دات ایاان اثاار را اازد
 .1برای آگاهی بیشتر دربارۀ او ،رکز غ

سرور اله ری 1332 ،ق 1914 /.ز  290-289/2و حسنی1350 ،قز .13/2
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خ د گاه داشته و پ از درگذشت شایخ منیااری و تاادفین او در ششااب شا ّ ا سااا  782ق ،آنهااا را تحاات نا ان
راح القلوب ،به ن ان آخرین اثر شیخ ،بههمراه وفاتنام  ،گرد آورده باشد.
یهاث هر ه
.3ه.1هساختارهوهمحتوا ه

راح القلوب مشتمل بر ده مجل است که با دیباچهای از جامع آن ،زین بدر ربی ،در سبب گردآوری کتااان آغاااز
شده است .این اثر بر اساس ردهبندی چهارگا های که از گفتار شتهای ص فیان ارائه شده ،در شاامار متا ی اساات از
گ ۀ مقاالت شمس تۀ یزی ،بدین معنا که از س ی زین بدر تحریر یافتهّ ،اما هی گاه م رد باز گری شاایخ منیااری قارار
ّ
گرفته است پ رمظفری1392 ،ز  .)24-23به ظر میرسد زین بدر در امیاادن ایاان اثاار ،بااه مجم ااۀ ملف ظااات
ّ
ّ
فریدا دین گنجشکر ز  664ق ،).با ن ان «راحتا قل ن» ،که به ظا ا اادین او یاااّ منسا ن اساات ،ظاار داشااته،
گرچه امروز جعلی ب دن این اثر با دالیل کافی تأیید شده است شریفی1395 ،ز .)406/4
ّ
به جز مجل دهب ،دیگر مجا با یک پرسش اصاالی از شاار ا دین آغاااز شااده اساات کااه از رهگااذر آنهااا
میت ان ناوینی را برای هر مجل در ظر گرفت .زین بدر گرچه تاریخ برگزاری این مجا را ثبت کردهّ ،اما بااه ااا
برخی از مریدان و افرادی که در این مجا

حاضر میشده و سؤاالتی که میپرسیدها د ،اشاره کرده اساات؛ گرچااه در

م اردی یز به ذکر «حاضری رض داشت» راح القلوب و وفاتنامتتح حتت ت مختتدومالملک… 1321 ،قز ،)5
بسنده کرده است .حجب مجا به فراخ ر م ض ف پرسشها مت ّیر اساات ،چنانکااه برخاای از آنهااا ما نااد مجلا
پنجب همانز  )12-9و ششب همانز  )15-12به د یل ّ
اهمیت م ض ف ،حجب بیشتری دارد و برخاای ما نااد مجلا

چهار همانز  ،)9-8دارای حجمی کمتر است.
ّ
م
مضامین راح القلوب غا با م ض ات رفا ی ،دینی ،اخ قی و گاااه ک ماای اساات و بااهط ر کلای دربرگیر اادۀ
را با زبا ی ساااده و باااراتی متناسااب

دست را عملها و ارشادهای شیخ منیری است که مسائل لمی و پی یدۀ تص
ّ
ّ
با فهب اشخاص مت ّساا حا شرح داده است .وسعت اط ات شر ا دین در اقسا ل دینی ،از فقه و حاادیت تااا
ک و رفان و استفادۀ او از آیات و احادیت ،بههمراه قدرت بیان و استدال در راح القلوب آشکار است.
.3ه.2هاهمیتهاث هر ه

ّ
شر ا دین را باید خستین ارفی دا ست که طریقۀ کبرویۀ فردوسیه را در شهر ِبهار تثبیت کرد و در آ جا بساااط ارشاااد
و تربیت مرید گسترا ید .شیخ منیری مجا

خ د را به زبان فارسی ایراد میکاارد .هم نااین «تمااا دروس در خا قاااه

شیخ به زبان فارسی تدری میشد» ا صااار1396 ،ز  )92و از ایاان رهگااذر ،زبااان و ادن فارساای در ایا اات ِبهااار
ّ
گستر مییافت .راح القلوب شر ا دین یز کااه حاصاال مجااا دهگا اۀ او بااه زبااان فارساای اساات ،از وجا ه
مختل دارای ّ
اهمیت است که در ادامه به شماری از آنها اشاره میش دز
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 .1آگاهی از ا برخی از مریدان و یز اهل سیاست که در مجا دهگا ۀ راحت القلوب حضا ر داشااتها د .یکاای از اینااان،
ّ
ملک محم د ّ
متصر از قیدتمندان شیخ منیری است که از او در کتااان شتتیش شت الدیف احمتتدبف یییت منیت ی…
بهص رت «امیر محما د ا ض» م یعاالمااا  1993 / 1372 ،ز  ،)152در مکتا ن پنجاااه و پاانجب از مکتوبتتات سو
صتتتدی باااا نا ا ان «رضااایا ملک محما ا د ضااای» منیاااری 1319 ،ق 1901-1902 /.ز  )436و در جاااایی از
ملفوظ ّ
الصف تأ ی ز  23صفر  762تا  15جمادیاآلخر  763ق ).از او با ن ان «ملک محم د ّ
متصر ِبهار» یاااد شااده
است م یعاالما  1993 / 1372 ،ز  .)107هم نین در کتان اخیر به «ا عقاد مجلا سااماف در بااام ملااک محما د
ّ
متصر بهار» یز اشاره شده است همااانز  .)107در اتتوان ت نعمت تااأ ی ز از  15شااعبان  749ق .تااا پایااان شا ّ ا
 751ق ).یز از اقامت یک روزۀ شیخ منیری در بام «خ اجه محم د ض» سخن رفته است همانز .)152

گفتنی است در مکتوبات سو صدی یز سه امه خ ان به ملک محم د شته شده استز یکی مکتا ن پنجاااه و
ّ
پنجب با ن ان «در صبر به حکب خداو د و رضا به زو ب جا ب رضیا ملک محما د ضاای در قاال کریبا اادین
برادر ملک مذک ر» منیری 1319 ،ق 1901-1902 /.ز  )440-436که در زمان ف ت بارادر ملااک محما د شااته
شده؛ دیگر مکت ن صد و دوازدهب با ن ان «در تف یض امر به حق و دور ب دن از اختیار خا د» همااانز )512-511
ّ
و س مکت ن صد و بیستب با ن ان «در بازگشت به خداو د ّزوجل به جا ب ملک محم د» همانز .)520-518
ّ
ّ
دیگری ،ملک صیرا دین قلم ا ی است که زیاان باادر در مشالمعتتان تااأ ی ز پاایش از سااا  782ق ).از او بااا
ّ
ن ان «ملک صرا دین قلم ا ی» یاد کرده است م یعاالمااا  1993 / 1372 ،ز 152؛ )90؛ بااه باااور گار اادگان
ّ
شاید مکت ن د و هب با ن ان «در ذر خ استن» که در مکتوبتتات سو صتتدی آمااده و بااه «بارادر ا ا ّاز صاایرا دین»
شته شده ،خ ان به همین فرد باشد منیری 1319 ،ق 1901-1902 /.ز  .)497-496ه
ّ
دیگر کسا ی که از آ ان ا برده شده ،بارتند ازز م ال ا آم ن ،قاضاای احمااد و قاضاای اشاار ا دین .هم نااین از
محت ای مجل دهب درمییابیب که شیخ منیری با خ اجه اسحاق م ربی دیدار کرده است.
 .2از رهگذر مجل دو این اثر میت ان بهخ بی از ت به و آدان بیعت در طریقۀ کبرویۀ فردوساایه آگاااه شااد؛ زیارا در
پایان آن مجل  ،شیخ منیری پ از قل حکایتی آورده است که «تا دست بر دست و مقراض باشااد ،حکااب پیااری و
مریدی کنند» راحت القلوب و وفاتنامتتح حتت ت مختتدومالملک… 1321 ،قز  .)5بنااابراین مریاادی در طریقاۀ
ّ
کبرویۀ فردوسیه ،بر بنیاد بیعت و حلق = تراشیدن م ی سر) و قصر = ک تاه کااردن ما ی ساار) اساات ار با ده ،سااپ
ّ
شر ا دین به مریااد طاقیااه 1ماایداده همااان) و در هایاات بااه روایاات وفاتنامت  ،شاایخ منیااری مریااد را بااه گازاردن
.1

ی ک ه بلند مخروطیشکل شبیه به ک ه فعلی درویشان رکز دهخدا1377 ،ز ذیل «طاقیه») .گ یا طاقیه در طریقۀ کبرویۀ فردوسیه
مرس ب ده ،زیرا برای م ه در طریقۀ چشتیه به مریدان ک ه چهارگ شه که شان این سلسله ب ده ،داده میشده است رکز دهل ی،
 1299ق 1882 /.ز  .)68-63اب ا مفاخر یحیی باخرزی یز دربارۀ طاقیه آورده استز «و درویش ارادت و ج ا ان باید که با پیراهن یا
با طاقیه ای تنها بر سر پیش مشایخ نشیند ،مگر که جز از آن داشته باشد» باخرزی1383 ،ز .)174
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دوگا ه همانز  )28امر میکرده است .هم نین میت ان دریافت که گ یا در طریقاۀ کبرویاۀ فردوساایه مریااد از شاایخ
ّ
تلقین ذکر مییافته ،چنانکه در راح القلوب و وفاتنام یز از تلقین ذکر ت ّسا شر ا دین یاد شده است.
م یعاالما یز در اشاره به شی ۀ بیعت کردن شیخ منیری با مریدان آورده است که هنگامی کااه فااردی بااه حضا ر
ّ
شر ا دین میرسید و تقاضای بیعت میکرد ،شیخ «امر میفرم د که قبل از بیعاات ،حلااق کنااد ،یعناای ما ی ساار را
بتراشد و استحما کرده ،با بدن پاک و جامههای پاک و قلب پاک خدمت او برسد .از آن به بعااد دساات ارادت او را بااه
دست خ د میگرفاات و کا ه مخص صاای کااه م سا بااه «طاقیااه» با د ،بااه او ماایداد» م یعاالمااا / 1372 ،
 1993ز .)92
به ظر میرسد آدان مریاادی و مارادی در طریقاۀ کبرویاۀ فردوساایه در یکاای از ملف ظااات شاایخ منیااری بااا ااا
مغزالمعان که پیش از درگذشت او در سا  782ق .تدوین یافته ،بهتفصیل آمده است؛ زیرا مجا

پنجب تااا هااب آن

کتان بهترتیب به ذکر پیری و مریدی ،خرقه ،مقراض ،حلق و قصر و در هایت ،طاقیه و مجل دوازدهب بااه ذکاار ت بااه
ّ
اختصاص یافته است همانز  .)208-207هم نین شر ا دین در بان زدهب معتتدنالمعان بااا نا ان «در ذکاار
حلق و قصر و فرق و ارسا و آ ه مناسب آن است» شا قی1391 ،ز  ،)238-226بااه ایاان م ضا ف پرداختااه و در
آ جا حلق را از قصر برتر دا سته است همانز .)226
م ض ف حلق و قصر را باید یکی از مهبترین م ضا ات در راحت القلوب دا ساات؛ زیارا تاآ جاکااه گار اادگان
 -ازجملااه در اوراساالحۀتتاب و فصتتو اآلساب تااأ ی ز

میدا نااد ،از حلااق و قصاار در بساایاری از منااابع تصا
ّ
 724ق ).و مصۀاحالهدایح ّزا دین کاشااا ی ز  735ق ،).بااه ن ان دو منبااع برجسااته در آدان صا فیه  -یاااد شااده
اساات .بااا ایاان همااه ،باار اساااس منااابع کهاان ،حلااق و قصاار در طریقااۀ م یااه یااز رواج داشااته ،زی ارا صاااحب
مناق العارفیف ز  761ق ).آورده استز «منق است که درویشی حضرت م ال ا را بااه خا ان دیااده ،مریااد شااد و
م یش را برید د» اف کی ا عارفی1362 ،ز )392/1؛ چنانکه ت اشنام یز که گ یا از «شاااهدی» ،یکاای از خلفااای
دی ا ه ّ
محمد چلبی از مشایخ مهب سلسلۀ م یه در سدههای هب و دهااب هجااری اساات ،بااه آدان تارا در سلساالۀ
م یه اختصاص یافته است گ پینار ی1366 ،ز .)243-242

به باور گ پینار ی راه قلندران م رد احترا م ال ااا با ده ،چنانکااه دی ا ه ّ
محماد چلباای طریااق قلناادران را گرفاات و

ریش ،ابروان ،سبیل و ز خ د را میتراشید و پیروان خ د را یز به این کااار وامیداشاات همااانز  .)259او در ادامااه
از ت افق فکری م یه با قلندریه و بکتاشیه سخن گفته است همانز ّ .)260اما میت ان حدس دیگااری را یااز م اارح
کااارد .مااایدا یب کاااه بهااااّ و اااد ز  628ق ).در بلاااخ میزیساااته و خساااتین ّ
مربااای روحاااا ی م ال اااا

ب ده ّ
مشر 1386 ،ز  )64/2و دیدگاههای او در سلسلۀ م یه تأثیر گذاشته است .بنااابراین میتا ان تااأثیرات فاراوان
مذاهب هندی ،بهویژه آیین ب دایی را که در میان مسلما ان با خسااتین مراحاال شااکلگیری تصا

در دوره اسا می
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مقارن شده ب د شک هی1386 ،ز  ،)53/2یکی از احتماالتی دا ست که «حلق» از بلااخ کااه معبااد بهااار بااه ن ان
یکی از معابد مشه ر ب دایی در آ جا قرار داشته همااانز  ،)53-52از طریااق آم زههااای بهاااّ و ااد ،بااه م ال ااا  -کااه
ک دکی خ د را در بلخ گذرا ده  -و سپ به سلسلۀ م یه راه یافته باشد .پ میت ان تیجه گرفت که چااه بسااا حلااق
ّ
و قصر در شبه ّقاره با ادیان آن سرزمین و بهویژه تعا یب ب دا مرتبا باشد؛ زیرا حلق بااه تااأثر از آیااین با دا ااهتنها در میااان
ص فیان شبه ّقاره ،1بلکه در دیگر سلسلههای ص فیه با ج رافیای متفاوت ما ند آسیای ص یر یز رواج داشته است.
 .3به گفتۀ پژوهشگران ،شیخ منیری «جز تص  ،در فقه و حدیت و تفسیر یز دستی ق ی داشاات» گااروه دا شاانامه،
ّ
1395ز  .)392/4از رهگذر مجل دهب راح القلوب میت ان به جایگاه فقهی شاار ا دین پاای باارد؛ آ جااا کااه بااه
پرسشی فقهی دربارۀ خ ردن چ ه که از صد سا خته درساات میکردها ااد ،پاسااخ گفتااه اساات راحت القلوب و
ّ
وفاتنامح حت ت مخدومالملک… 1321 ،قز  .)20-19گ یا این پرسش در آن روزگار محل اخت با ده اساات؛
زیرا شیخ منیری در یکی دیگر از ملف ظات خ د با ا اوان نعم تأ ی ز از  15شااعبان  749ق .تااا پایااان شا ّ ا
 751ق ).یز آورده که در روزگاری که در سنارگاؤن /سنارگا بنگا « ل ّ
مروجۀ دیناای از قت ن و تفساایر و حاادیت و
ِ
ّ
فقه» م یعاالما  1993 / 1372 ،ز  )57را فرامیگرفته ،این پرسش در آن شهر یز م رح شده اساات ،اماا مفتیااان
جرأت کرده ب د د دربارۀ آن فت ایی صادر کنند همان) ،و ی شیخ منیری در مقا یک فقیااه بااا ایاان اسااتدال کااه «آن
صد استخ ان ِکر است که آن مقامگاه اوست ،چ ن در آتش س خته ش د ،خا ردن او روا باشااد» راحت القلوب
و وفاتنامح حت ت مخدومالملک… 1321 ،قز  ،)20به ح ب دن خ ردن چ ه فت ا داده است.
ّ
 .4از رهگذر مجل دو و هب میت ان به وج د اهل صفه در دوران حیات شیخ منیری پی باارد؛ زیارا در مجلا دو
ّ
و هب به ترتیب به ایشان با بارت «روزی چند کسان مسافر از زمرۀ اهل صفه حاضر آمد ااد» همااانز  )4و «بعضاای
ّ
اهل صفه بر آنا د که ایشان هرگاه که به درجۀ کما رسند ،بادت کردن باار وی فاارض یساات» همااانز  ،)17اشاااره
شده است که گ یا باورهایی متفاوت با دیگر سلسلهها و طریقتهای شبه ّقاره داشتها د.
ّ
پایبندی شر ا دین به شریعت را در مجل هب راح القلوب یااز میتا ان دیااد؛ آ جااا کااه م ال ااا آما ن از او
ّ
ّ
دربارۀ اسقاط تکلی که برخی از اهل صفه در آن روزگار بدان باور داشتند ،سااؤا کاارده اساات .پاسااخ شاار ا دین و
اب ا آن قیده ،ظرگاه شریعتمدارا ۀ او را آشکارا شان میدهد همانز  .)18-17ه
 .5از این اثر میت ان از پرسشها و دغدغههای ذهن مریدان و حاضران در ده مجل شیخ منیری آگاهی یافاات .ایاان
ّ
پرسشها را میت ان به سه دسته تقسیب کردز خست ،پرسشهای ص فیا ه ،ما ند اینکااه «در هااد رسا صاالی ا لااه
 .1در فوائدالفؤاد نیز از حلق کردن و محلوق یاد شده است (رک :نظامالدّین اولیاء .)328 ،18 :1390 ،همچنین شاید بتوان با
توجّه به گزارة «از موی سر انداختن غرض آن است که رعونت از او برود» (همان ،)279 ،به دلیل این کار از سوی صاوفیان
شبهقارّه پی برد.
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ّ
لیه و سلب هب بیعت و [حلق و] قصر ب د؟» همانز )5؛ دو  ،پرسشهای ک ماای ،ما نااد اینکااه «در ساابق 1قاضاای
احمد ذکر وحدا ّیت باری تعا ی آمده ب د .قاضی احمااد استفسااار آن ما د» همااانز  ،)9و در هایاات ،پرسااشهای
دینی ما ند «فرق در میان ق ن به یاد خ ا دن و دیده خ ا دن چیزی هست یا ه؟» همانز .)12
ّ
 .6از مجا دو و ششب فهمیده میش د که دو فرد از بخارا به حض ر شر ا دین در ِبهار هندوستان رساایدها د .ایاان
ّ
گزار شاندهندۀ آوازۀ شیخ منیری در دوران حیات اوست ،چنانکه بنا بر ظر محققان« ،مریدان بساایاری از دهلاای،
اوده ،ملتان و ّ
حتای ماااوراّا ّنهر بااه صااحبت وی میرسااید د» گااروه دا شاانامه1395 ،ز  )392/4و «شاار بیعاات
مییافتنااد» م یعاالمااا  1993 / 1372 ،ز  .)103م یعاالمااا هم نااین بااا اسااتناد بااه معتتدنالمعان آورده کااه
ّ
ّ
شخصی از خ ارز به خدمت شر ا دین رسیده و مدتی را در شهر ِبهار ما ده و سابالم یدیف را در زد شاایخ منیااری
ّ
م ا عه کرده و حل م ا بی از آن کتان را خ استه است همانز .)103
 .7شناخت منابع م رد م ا عۀ شیخ منیری یز یکی دیگر از وجا ه ّ
اهمیاات راحت القلوب اساات .بااه دیگاار سااخن،
ّ
میت ان از رهگذر یافتن منابع شر ا دین که گاه به ا و گاه بدون ذکر ا از آنها بهره برده است ،دریافت کااه در ساادۀ
هشتب هجری در شهر ِبهار و در خا قاه شیخ منیری کدا آثار رفا ی از سلسلهها و طریقتهای صا فیه تاادری و بااه

آنها استناد میشده است.
َ
تا آ جا که گار دگان یافتها د ،از رهگذر دو گزارۀ َ
«صاا ِ ُع ا َعاا ِب َو ِاحاد» راحت القلوب و وفاتنامتتح حتت ت
َ
َ
َ
َ
َ َ
مختتدومالملک… 1321 ،قز  )9و ُ«ماا ِتکلب ِبکاا و َو ِاحاا ود ا َز ِ اا ِی قاا ِائ وب ِبذ ِاتاا ِه اای َ ِماان ِجاان ِ ا ُحاا ُرو ِ َو
م
األص َ ِات» همانز  ،)9میت ان دریافت که احتماال شیخ منیااری در مجلا پاانجب راحت القلوب بااه آثااار حنفیااان
ماتریدی ت ّجه داشته است؛ زیرا هر دو گزاره بعینه در آثااار آ ااان آمااده اساات ا نساافی و دیگاران1434 ،ق 2013 /.ز
ّ ّ
محمد ا شهیر با «رمضان أفندی»1433 ،ق 2012 /.ز .)206
 258/3و رمضانبن
هم نین ازآ جاکه بیت زیر از مثنوی معنوی در مجل پاانجب راحت القلوب آمااده راحت القلوب و وفاتنامتتح
حت ت مخدومالملک… 1321 ،قز  ،)10میت ان آن را یز در شمار منابع این اثر دا ستز
«گرچااه قاارآن از لااب پیغمباار اساات

هرکه گوید «حق نگفت» ،او کافر است»
(مولوی :1397 ،دفتر )897/6 - 4

در مجل هفتب راح القلوب یز از اثری با ا «ریاحیف» که گ یا ا کتابی ب ده ،این نین یاد شده استز

« .1مقداری از کتان یا درس که هر روز آم خته یا خ ا ده ش د ،درس روزا ه» ا ری1381 ،ز ذیل «سبق») .در معدنالمعان آمده استز
«باز سبق بدای تا بدین حر رسید…» ش قی1391 ،ز .)21
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م
«جلد ریاحیف زدیک ب د؛ از مقا م ل ن برکشید و به م ال ا آم ن فرم د کهز «ترغیبا لحاضاارین
به آواز بلند بخ ا ید ».چیزی که بندگی حضرت مخدو … در ج ان م ال ا آما ن فرما ده ب د ااد،
م ااابق بااارت ریتتاحیف آمااده» راحتت القلوب و وفاتنامتتح حتتت ت مختتدومالملک…،
 1321قز .)16-15

هم نین ب فاصله پ از بارت ف ق ،گزارۀ زیر آمده که به فصلی از این کتااان اشاااره کاارده اسااتز «هااب در آن
ّ
فصل طریق ماز تهجد یز مس ر ب د؛ خ ا دن فرم د به مضم ن آ که…» همانز .)16
ّ
بنااابراین ریتتاحیف را یااز بایااد از منااابع شاار ا دین در راحت القلوب دا ساات .گفتناای اساات شاایخ منیااری در
معدنالمعان یز از این اثر یاد کرده استز

ّ
«اصب» در حدیت مذک ر است و آن در ریاحیف است .بناادگی مخاادو
«باز رض داشت که ف

فرم د کهز در ریاحیف خ ن چیزها جمع کرده است» ش قی1391 ،ز .)201

ّ
 .8از طریق راح القلوب میت ان تا حدودی به شی ه و محت ای درس شر ا دین در خا قاه ِبهار یز پی باارد؛ زیارا در
بعد ماز بامااداد و اوراد بااه درس مشا
ابتدای مجل پنجب این اثر آمده استز «روزی بندگی حضرت مخدو … ِ

شد د» راح القلوب و وفاتنامح حتت ت مختتدومالملک… 1321 ،قز  .)9چنانکااه ماایدا یب ،چا ن آوازۀ مقااا
رفا ی شر ا ّدین به سل ان ّ
محمدبن ت لق حکز  752-725ق ).حاکب وقت دهلای رساید ،بااه کااارگزار خا د
فرمان داد که برای تدری شیخ خا قاهی بسازد و روسااتای راجگیار را «وظیفاۀ فقارای خا قاااه گردا ااد» فردوساای،
ّ
1313ق 1895 /.ز  .)134بنابراین مجل پنجب راح القلوب حاصل تدری شر ا دین در خا قاه شهر ِبهااار با ده
است.
ّ
 .9از رهگذر راح القلوب میت ان دربارۀ م ال ا آم ن ز  4شعبان سااا  784ق ).کااه در شاامار مریاادان خاااص و
زدیک شیخ منیری ب ده است ،آگاهیهای ارزشمندی به دست آورد .م ال ا آم ن کااه شاااهی 1391ز  )622/1از او
ّ
با ن ان «مخدو شیخ آم ن ابراهیبپ ری» یاد کرده ،از مریدان ّ
خاص شر ا دین است که هم اره در مجااا شاایخ
حض ر داشته و از او پرسش میکرده است ،چنانکه ااا م ال ااا آما ن در مجل هااای سا  ،هفااتب ،هااب و دهااب از
مجا دهگا ۀ راح القلوب یز آمده است.
ّ
پاادر او شاااه اباراهیب در شاامار افارادی با ده کااه در اوایاال دورۀ اقاماات شاار ا دین در ِبهااار سااعادت مریاادی یافتااه

بااا د م یعاالماااا  1993 / 1372 ،ز  )89و پااا از وی م ال اااا آمااا ن از «دوازده ساااا گی تاااا آخااار وقااات
ّ
پیری» راح القلوب و وفاتنامح حتت ت مختتدومالملک… 1321 ،قز  )19در ساافر و حضاار شاار ا دین را همراهاای
میکرده ،چنانکه در زمان درگذشت شیخ منیری یز در کنار او ب ده همانز  )23و دو سا بعد درگذشته است.
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ّ
از رهگذر اواخر مجل دهب راح القلوب میت ان دریافت که شر ا دین به م ال ا آم ن ت ّجاه خاااص داشااته،
تا آ جا که شیخ منیری «م ال ا آم ن را به خ ان اسب چهار قسااب «شاایخ آما ن»« ،بهااایی آما ن»« ،م ال ااا آما ن»،
«مقب ا ب آم ن» ،ممتاز کرده ،زمین ذر خ د ای به م ال ا آم ن فرم د» همانز  .)20هم نین از ایاان مجلا
ّ
درمییابیب که شر ا دین برای هریک از طا بان و مریدان خ د تکیهگاهی /آرامگاهی تعیااین کاارده با د همااانز ،)19
ّ
ّ
چنانکه ق عه زمینی را یز که زینا دین مجدا ملک ،مق ع ِبهار به شر ا دین ذر کرده ب د ،به م ال ا آم ن ااا کاارد
و به او «حکب فرم د کهز چ ن آباد خ اهد ب د ،آرامگاه فقیران و مسکین و وابستگان اساات» همااانز  .)20باار اساااس
آ ه پیشتر گفته شد ص  ،)6بیتردید اهدای ا قان چهارگا ه و یز ا ای زمین ذر از س ی شیخ منیااری بااه م ال ااا
آم ن پیش از درگذشت خ اجه اسحاق م ربی در  17شعبان سا  776ق .ب ده است .ه
تنام هه ه
.4هوفا ه

زین بدر ربی در دیباچۀ خ د بر وفاتنام  ،دربارۀ ا گیزۀ گار و سبب تااأ ی ایاان اثاار آورده اساات کااه بعضاای از
ّ
یاران که در زمان درگذشت شیخ منیری حاضر ب د د ،از او خ استند که آ ااه شاار ا دین «در وقاات وداف هرکساای را
ّ
فرم دها د و ّ
وصیت کردها د ،در کاغذی جمع کن ،تا غایبان را از آن حظای و صاایبی باشااد» همااانز  .)22بنااابراین
زین بدر هرآ ه را که شیخ منیری در زمان وفات «از وصایا 1و اد یه و بشارتها در ّ
حق بعضی که حاضاار ب د ااد ،باار

سبیل ّ
مفصل و در ّ
حق بعضی که غایب ب د د ،باار ساابیل اجمااا » همااان) گفتااه و او شاانیده با د ،فاراهب آورد و در
حض ر دوستا ی که در آ جا حاضر ب د د ،تصحیح کرد همان) .بنابراین وفاتنام پ از ششب شا ّ ا سااا  782ق.
ّ
و بهاحتما بسیار پ از دفن شر ا دین در بعد از ظهر روز بعد شته شده اساات .بااه ظاار میرسااد مریاادان شاایخ
ّ
منیری به د یل آ که زین بدر بیشترین ملف ظات شر ا دین را فراهب آورده ،از او درخ است کردها د تا این اثاار را یااز او
فراهب آورد.

صاااحب مناق االصتتفیا در پایااان ترجمااۀ حااا شاایخ منیااری از اثااری بااا نا ان وصت ّتی نام م لباای را قاال
ّ
کاارده فردوساای1313 ،ق 1895 /.ز  )147-146کااه بااهواقع بخشاای از ابتاادا و ا تهااای وفاتنامتتح شاار ا دین
اساات راح ت القلوب و وفاتنامتتح حت ت ت مختتدومالملک… 1321 ،قز  .)31-23شاااه شااعیب فردوساای ز
 820ق ).وفاتنام را ّ
«وصیت امه» امیده است ،که شاید از آن رو ب ده که در روزگار ز دگی او وفاتنام بااه ایاان ااا
یز شهرت داشته ،چنانکه شاهی 1391ز  )622/1یز وفاتنام را دربرگیر دۀ وصایای منیری دا سته است.
گفتنی اساات م یعاالمااا  1993 / 1372ز  )209و بااهتبع او ا صااار 1396ز  )65راحت القلوب بااههمراه
وفاتنام را از جملۀ ملف ظات شیخ منیری دا ستها د که بهترتیب راحت القلوب مشااتمل باار ده مجلا و وفاتنامت
 .1اصل اینجا و دیگر م ارد)ز وصایات.
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شامل یک مجل است ،حا آ که وفاتنامت گازار آخاارین روز حیااات شاایخ منیااری اساات و آن را بایااد ما نااد
راح القلوب از گ ۀ مجا

به شمار آورد.

تنام هه ه
.4ه.1هاهمیتهوفا ه

وفاتنام در شمار آثاری است که در ط تاریخ ادن فارسی شاید م ههای ا دکی داشته باشد؛ زیارا چنانکااه گفتااه
شد ،گزار آخرین روز ز دگی شیخ منیری است و از این حیت ،ارزشی دوچندان دارد .وفاتنامت از چنااد جنبااه ،در
شمار ارز دهترین مت ن ص فیا ۀ فارسی در شبه ّقاره استز
ّ
.1هوفاتنام امکان آگاهی از سبک گار زین بدر ربی بااه ن ان یکاای از پارسی یسااان شاابه ّقاره و یااز اطا ف از
میزان دا ش او دربارۀ رفان و تص اس می را فراهب میکند.
ّ
 .2آگاهی از اسامی برخی از مریدان و یز برخی از اهل سیاست که در زمان درگذشت شر ا دین حض ر داشااتها د.
بدینگ ه میت ان به شبکۀ ارتباطی ق ی شیخ منیری با مریدان خ د و سیاستمداران در جااای جااای شاابه ّقاره و ّ
حتای
ا پی برد ،تا آ جا که زین بدر در وفاتنام از ز ی که با دو پسر خ د زد شیخ آمده ،یاد کاارده اساات راحت القلوب
و وفاتنامح حت ت مخدومالملک… 1321 ،قز  .)29افزون بر این از رهگذر وفاتنام میت ان دریافاات کاه شاایخ
منیری برای برخی از مریدان و معاشران خ د که در روز وفات او حاضر ب دها ااد ،پی ا هااایی داشااته اساات ،چنانکااه
زین بدر یز در ابتدای این اثر به این م ض ف اشاره کرده استز
«این حقیر را آ ه حقیقت حضرت شیخ االس به وقت رحلت از وصایا و اد یه و بشارتهااا در
حق بعضی که حاضر ب د د ،بر سبیل ّ
مفصل و در ّ
ّ
حق بعضی که غایب ب د ااد ،باار ساابیل اجمااا
استماف افتاده ب د ،در این اوراق جمع آورده» همانز .)22

 .3ثبت دقیق زمان درگذشت شیخ منیری که بر اساس گزار زین بدر« ،شب پنجشنبۀ ماه ،ششااب شا ّ ا ساانۀ 782
اثنی و ثما ین و سبعمأئة به وقت ماز خفتن» ب ده است همانز  .)31گار دگان با مراجعااه بااه کتااان تقتتویت تیۀیقت
هزار و انصد سالح ه ی قم ی و میالسی… دریافتند که آغاز ماااه شا ّ ا در سااا  782ق .مصاااد بااا شاانبه با ده
است ووستنفلد و ماهلر 1360 ،ها 1402 / .ها .ق 1982 /ز .)157
ّ
 .4از رهگذر وفاتنام بااه دو م ضا ف مهااب دربااارۀ مظفار شاام بلخاای ز  803 /788ق ،1).خسااتین خلیفااه و
جا شین شیخ منیری پی میبریبز
ّ
ّ
ا ) خست آ که در وفاتنام از مظفار شاام بلخاای بهصا رت «م ال ااا مظفار بلخیآبااادی» راحت القلوب و
وفاتنامح حت ت مخدومالملک… 1321 ،قز  )25یاد شده ،حا آ که گار دگان سبت «بلخیآبااادی» را در منااابع
 .1برای آگاهی بیشتر دربارۀ او ،رکز صفا1369 ،ز  3بخش دو ) 1058-1056/و م یعاالما  1993 / 1372 ،ز .129-126
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در دسترس یافتها د.
ّ
ّ
ن) میدا یب مظفر شم در زمان وفات شر ا دین در دن با ده اساات م یعاالمااا  1993 / 1372 ،ز .)128
ّ
در وفاتنام م لبی آمده که گ یا در روز درگذشاات شاایخ منیااری  -لاایرغب آ کااه مظفار شاام هما اره بااه ن ان
ّ
جا شین معن ی شر ا دین شناخته میشده  -در میان مریدان دربارۀ جا شینی شیخ شبهههایی م رح ب ده استز
ّ
ّ
ّ
«هب در این محل ،م ال ا شااهانا دین ،خاادمت م ال ااا مظفار بلخیآبااادی و م ال ااا صاایرا دین
ّ
ج پ ری… را یاد دها ید د و رض داشتند کهز حضرت مخدو ! در بااان م ال ااا مظفار و م ال ااا
صیرا ّدین چه فرمان میش د؟ بندگی مخدو … با خ شی تما بر فا مبااارک را ااد و ّ
تبسابکنان
ّ
فرم د به اشارت جمع ا گشتان به جا ب سینۀ مبارک خ د کهز مظفر جان من اساات و جا ااان ماان
ّ
است و م ال ا صیرا دین هب هم نااین .فرما دز آ ااه خ فاات و مقتاادایی را میبایااد ،در ایشااان
م ج د است؛ آ که بگفتب ،آن مسااکینان را از فتناۀ خلااق بازداشااتب» راحت القلوب و وفاتنامتتح
حت ت مخدومالملک… 1321 ،قز .)25

ّ
ّ
از رهگذر سخن ف ق درمییابیب که گ یا برخی م ال ا صاایرا دین را هبپایااۀ م ال ااا مظفار میدا سااته و از شاایخ
ّ
م
منیری دربارۀ این دو پرسیدها د و چنانکه پیداست هرچند شاایخ منیااری ابتاادا تل یحااا از م ال ااا مظفار سااخن گفتااه،
مریدان از این سخن استنباط کردها د که هر دو شایستۀ مقا خ فت و مقتدایی هستند ،حا آ که بااه باااور گار اادگان
ّ
ّ
بیشک شیخ منیری در آغاز سخن خ د ،مظفر شم را شایستهتر دا سته و بهاحتما م ال ا صیرا دین را یااز بااه ن ان
ّ
خلیفۀ ممتاز و یکی از جا شینان معن ی خ د ا برده که گرچه در قیاس با خلیفۀ ارشااد و ق ااب جدیااد ،یعناای مظفار
ّ
شم  ،مقا فروتری داشته ،او یز اجازه داشته است تا مریدا ی را که به شیخ مظفر دسترسی داشتند ،ارشاد کند.
ّ
ّ
ّ
به هر روی ،به ظر میرسد شر ا دین میان مظفر شم و م ال ا صیرا دین تفاوتی قائل شده و باار آن با ده کااه
آن مسکینان را از فتنۀ خلق بازدارد همان) هّ ،اما گ یا پاسخ ابها آمیز شیخ منیری ،خ د با اات اخاات میااان مریاادان
ّ
شده باشد ،تا آ جا که به گفتۀ محققان ،مهبترین مسأ های که پ از درگذشت شیخ منیری در میااان مریاادا ش آشااکار
ّ
شد« ،مسأ ۀ خ فت او ب د و چند فر از مریدان به د ی خ فت برخاستند و زاف بین مد یان جاری با د ،کااه مریااد
ّ
ّ
ّ
خاص شیخ ،م ال ا برهانا دین مظفر شم بلخی ،بعد از مراجعت از سفر حجاز به شهر ِبهار رسید و بااه رساایدن او
د ی دیگران ک تاه گشت» م یعاالما .)128 : 1993 / 1372 ،
 .5هم نین از وفاتنام ما ند مجل دو راح القلوب میت ان از ت بااه و آدان بیعاات در طریقاۀ کبرویاۀ فردوساایه
آگاه شد ،افزون بر اینکه شیخ منیری تا آخرین سا ات حیات خ د ،وه باار تجدیااد ت بااه و بیعاات مریاادان خا ّ
ااص
خ د ،مریدا ی را یز با ت به و آدان بیعت و قصاار و حلااق و ااا کااردن طاقیااه و در هایاات گازاردن دوگا ااه م ااابق بااا
مرا امۀ طریقۀ کبرویۀ فردوسیه به این طریقه اضافه میکرده است برای م ااه ،راحت القلوب و وفاتنامتتح حتت ت
مخدومالملک… 1321 ،قز .)29-28
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یه
بالدینهفردوس ه
تنامۀهحضرتهخواجهههنجی ه
.5هوصی ه

ّ
هرچند در منابع کهن و معاصر از جیبا دین یاد شدهّ ،اما گذشااته از وصت ّتی نامح مااذک ر اثااری بااه او ساابت یافتااه
ّ
است .جا ب آ که در ترجمۀ حا او در برخی از منابع متأخر ما ند گلزار اب ار فت ستتی االایار تااأ ی ز  1022ق ).و

یا ذک میع اولیای سهل تأ ی ز  1150ق ).و یز ازینةاالصفیا تااأ ی ز میااان سااا های  1290-1280ق ،).از
ّ
ّ
وصی نامح جیبا دین یاد شده است غ ثی ش اری ما دوی1391 ،ز 114-113؛ حبیبا لااه1394 ،ز  37و غا
ّ
سرور اله ری 1332 ،ق 1914 /.ز  .)288-287/2به هر روی ،این ّ
وصی نام هنگااامی کااه شاار ا دین در سااا
ّ
 691ق .در دهلی به حض ر خ اجه جیبا دین رسیده و دست ارادت به خ اجه داده ،بههمراه خرقااۀ خ فاات بااه او
داده شده است؛ بنابراین میت ان گفت تنها اثری که از جیبا ّدین باقی ما ده ،همین ّ
وصی نام اساات کااه ا وه باار
ّ
آگاهی از سبک گار او ،ما را از مرا امۀ طریقۀ کبرویۀ فردوسیه یز بهخ بی آگاه میکند؛ زیارا شاار ا دین برخاای
از گزارههای جیبا ّدین و یز م ض ات م رد اشارۀ او در این ّ
وصی نام را در آثار خ د بهویژه در مکتوبتتات صتتدی
بسا و شرح داده است.
یه
سه
بالدینهفردو ه
تنام هۀهحضرتهخواجههنجی ه
.5ه.1هپیشینۀهچاپهوصی ه

محمد ّ
بر پایۀ آگاهی گار دگان ،خستین بار ّ
طیب ابدا ی ،استاد دا شگاه مگده ،در بخشاای از کتااان خا د بااا نا ان
ّ
ّ
الش که به زبان اردوست و به «حاالت ،تعلیمات و تصنیفات» شر ا دین منیری پرداخته ،متن کاماال وصت ّتی نامح
ّ
جیبا دین را بههمراه ترجمۀ اردوی آن و بهاحتما بسیار از روی چاااپ ساانگی آگااره منتشاار کاارده اساات اباادا ی،
 1980ز  .)44-41سااپ م یعاالمااا  1993 / 1372ز  )65-63ص ا رت کاماال ایاان وصت ّتی نام را از روی
چاپ ساانگی آگااره ما ّر  1321ق ).در کتااان خا د آورده و پا از او ریاضاای 1390ز  )166-165بااار دیگاار
ّ
ّ
وصی نامح مذک ر را از کتان الش در کتان خ د قل کرده است .با وج د اهتمااا ایاان سااه پژوهشااگر کااه گاااه بااا
ّ
منقح از ّ
وصی نام ارائه دهند ،بدخ ا یها ،افتادگیها و گاه افزودههااایی بااه مااتن
تصحیحات قیاسی ک شیدها د متنی
راه یافته است؛ برای م ه «مخا ت کردن» در گزارۀ «خ دی بارت است از جملۀ حرکااات… کااه از ایاان کا در
وجاا د آیااد… از خاا ردن و خفااتن… و مخالطووتهکوورد هن و شاانیدن…» راحتت القلوب و وفاتنامتتح حتتت ت
مخدومالملک… 1321 ،قز  ،)32در چاپهای ابدا ی و ریاضی بهصا رت «مخالفوتهکورد هن» اباادا ی 1980 ،ز
حافظتهکرد هن» ضاابا شااده اساات م یعاالمااا ،
 41و ریاضی1390 ،ز  )165و در چاپ م یعاالما بهص رت «م ه
 1993 / 1372ز .)64-63
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یه
بالدینهفردوس ه
تنام هۀهحضرتهخواجههنجی ه
یهایهشیخهمنیریهازهوصی ه
.5ه.2هتأثیرپذیر ه

ّ
به باور گار دگانّ ،
وصی نامح جیبا دین فردوسی را باید خستین مرا امۀ طریقااۀ کبرویااۀ فردوساایه بااه شاامار آورد؛
ّ
زیرا تا آ جا که میدا یب ،از بدرا ّدین سمرقندیّ ،
مؤس طریقۀ کبرویااۀ فردوساایه و جا شااین او ،رکنا اادین فردوساای،
ّ
1
آثار مکت بی به دست ما رسیده است .گرچه شاه شعیب فردوسی از مکتا ن مشااه ری کااه رکنا اادین «در ترتیااب
مش ی» شته ،یاد کرده و تنها ابتاادای آن مکتا ن را در اثاار خا د آورده فردوساای1313 ،ق 1895 /.ز ّ ،)125اماا
ّ
ّ
وصی نامح جیبا دین ازآ جاکه کهنترین اثر کامل یکی از مشایخ کبروی فردوسی اساات ،ارزشاای دوچناادان دارد،
ّ
چنانکه باید بسا و شرح برخی از گزارههای جیبا دین و یز م ض ات م رد اشارۀ او را در این وصت ّتی نام در آثااار
ّ
شر ا ّدین بهویژه در مکتوبات صدی او از جملۀ وج ه اهمیت ّ
وصی نام دا ست .برای اثبااات ایاان مااد ا بااه چنااد
م ه از مهبترین گزارههای ّ
وصی نام و تأثیرپذیری شیخ منیری از آن گزارهها و م ض ات کااه در مکتوبتتات صتتدی

او م د یافته ،اشاره میش دز
ّ
 .1خستین تأثیرپذیری مستقیب شیخ منیری از وصت ّتی نامح جیبا اادین را در ابتاادای مکتا ن بیساات و هشااتب او بااا
ّ
ن ان «در ترتیب مش ی به آغاز» منیری 1994 ،ز  88ر  91 -پ) میت ان یافت؛ زیرا شر ا دین بخشاای از ایاان
ّ
وصی نام را بعینه در آن مکت ن آورده استز

مکتوبات صدی

وصیّتنامۀ حضرت خواجه نجیبالدّین فردوسی
ّ
م
اص و ا ّبته هی زما ی بی وض باشد ،اگرچااه یبشااب برادر شم ا دین أ ّزه ا لااه بدا ااد کااه بعااد تحقیااق ایمااان و

م
ّ
صحت ت به ،مرید [را] باید که دائبا ض باشد ،اص و ا ّبتاه
ب د و سرما ب ده باشد و آن ساارد باشااد .بعااد از وضا دو
رکعاات ماااز بگاازارد و اصاا م و ا ّبتااه فاا ت کنااد یک زمان بی وض باشد ،اگرچه شب باشد و سرما با د و آن
م
سرد ب د ،و بعد از وض  ،دو رکعاات ّ
تحیات بگازارد ،اصا و
راح القلوب و وفاتنامح حتت ت مختتدومالملک…،
ا ّبته ف ت کند منیری 1994 ،ز  88ر 88 -پ).

 1321قز .)32
ّ
 .2ذکر سماف در ّ
وصی نامح جیبا دین یکی از م ضا اتی اساات کااه از دیرباااز میااان صا فیان و لمااا دربااارۀ آن
اخت ب ده است .این ّ
وصی نام شان میدهد که سماف در طریقۀ کبرویۀ فردوسیه با ر ایت شارای ی مباااح با ده؛
م
ّ
زیرا به باور جیبا دین «در وقت سماف تا آ که ممکن باشد ،اص و ا ّبته گااذارد تااا آن چشااب باارود و تااا جناابش و
حرکتی در وج د آید .بقدر ا مقدور در این بان بک شد ،مگر آ که چنان م ل ن گردد که گاه ت ا ااد داشاات؛ از آ کااه
در ظاهر شدن اح ا سماف آفات بساایار اساات و کتمااان آن از جملااۀ ّ
مهماات اساات» راحت القلوب و وفاتنامتتح
حت ت مخدومالملک… 1321 ،قز  .)34پیشینۀ سماف در فردوسیه را میتا ان در مشااایخ پیشااین ایاان طریقااه یااز

 .1اصل :تربیت.
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ّ
ّ
فردوسیه در شبه ّقاره آمده اساات کااه «سااماف بااه غایاات کمااا
یافت؛ زیرا دربارۀ بدرا دین سمرقندی ،بنیانگذار طریقۀ
ّ
داشت» حبیبا له1394 ،ز  .)35شیخ منیری یز به پیروی از جیبا دین ،مکت ن د و سا خا د را «در سااماف»
امیده و به این م ض ف پرداخته منیری 1994 ،ز  304ر –  312پ) ،با این تفاوت که ک شیده اساات بااا پاارداختن بااه
سماف ،به شبههها دربارۀ این م ض ف یز با استدال پاسخ دهد.
ّ
 .3در جایی از ّ
وصی نامح جیبا دین به خل ت و ز ت اشاره شده استز

م
«اص و ا ّبته با هی ک مخا ت و م قات کند ،در کنجی خا ی شسته باشااد و هرکااه هساات
ّ
[و] با  ،گ برای خ د از کنج 1خ د بیرون یاید و کسی را پهل ی خ د آماادن دهااد ،لیا اادوا
م
ظر س ی زمین دارد ،اص و ا ّبته بهضروری چپ و راساات بینااد »2راحت القلوب و وفاتنامتتح
حت ت مخدومالملک… 1321 ،قز .)33

شیخ منیری یااز در جااایی از مکتا ن شصاات و یکااب خا د بااا نا ان «در تجریااد و تفریااد و خلا ت ظاااهر و
باطن» منیری 1994 ،ز  192ر  194 -پ) آورده استز
«دو خل ت ظاهر و باطن است .خل ت ظاهر چه ب د؟ آ که خلق را بگذاری و روی به دی ار آری،
تا آ گاه که ب ر در جان بسپاری .خل ت باطن چیست؟ آ که ا دیشۀ اغیااار از د بشا یی و غبااار
د یا و آخرت از د بروبی» همانز  192پ).

ّ
هم نین شاار ا دین در مکتا ن ا د و چهااار خا د بااا نا ان «در ز اات» همااانز  312پ  315 -ر) بااه
خل تگزینی اشاره کرده است ،چنانکه به باور او « ز ت گرفتن و جدا شدن از خلق ،مرید را ّ
مهب اساات ،تااا بااادت
ت ا د کرد» همانز  312پ) .افزون بر این ،شیخ منیری باار آن اساات کااه «ساال  -رضا ان ا لااه لاایهب  -اجماااف
کردها د بر دور ب دن از زما ۀ خ یش و اهل آن و ز ت گزیدها د و مریاادان را فرما ده» همااانز  313پ) و سارا جا
تیجه میگیرد که «پ واجب است در این زما ه ،ز ت گزیدن و از مردمان گریختن» همااانز  314پ) .ا وه باار
ّ
این ،شر ا دین در مکت ن د و پنجب خ د با ن ان «در حکب جداشاادن از خلااق» همااانز  315ر  318 -ر) بااار
دیگر به خل ت و ز ت پرداخته است .به ظر میرسد این همه تأکید شاایخ منیااری باار خلا ت و ز اات ،برگرفتااه از
تعلیب خ اجه جیبا ّدین باشد که در ّ
وصی نامح خ د بدان اشاره کرده است.
 .4جیبا ّدین در بخشی از ّ
وصی نامح خ د به ترک طعا و آن ت صیه کرده استز
«اکن ن ترک طعا گیرد ،تا آ گاه که دا د ،ان خشک یا باار ج خشااک یااا که ااری خشااک ،آ ااه
حاصل ش د ،آن مقدار بخ رد و گرد انخ ر
 .1اصلز گنج.
 .2اصلز بیند.

گردد .و هم نین ترک آن گیرد ،تا آ گاه [که] دا د
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که در حیات یا در قل خلل خ اهد افتاد ،آ گاه ا دکآن خ رد ،همان مقدار که حلق را تاار کنااد،
م
غلبۀ تشنگی بنشا دّ .
فاما بهسبب قصان ق ّ ت اص و ا ّبته طعا و آن خ رد ،به رفتن ق ّ ت ا تفات
کند» راح القلوب و وفاتنامح حت ت مخدومالملک… 1321 ،قز .)33-32

شیخ منیری یز در مکت ن بیساات و هشااتب خا د بااا نا ان «در ترتیااب مشا ی بااه آغاااز» منیااری 1994 ،ز
ّ
 88ر 91-پ) آورده استز «و در ریاضت ،اصل ،ق ع یق و حفا حا اس و قلات اکاال و شاارن و ا سااازد»
همانز  91ر) ،چنانکه در مکت ن شصت و یکب او با ن ان «در تجرید و تفریااد» همااانز  192ر  194 -پ) آمااده
استز «کب گفتن و کب خ ردن و کب خفتن پیشه کناای ،کااه از ایاان هاار سااه ماادد اساات ماار فا ّامااره را» همااانز
 192پ).
ّ
جیبا دین جای دیگر آورده است که «چ ن ان خشک و آن به وقت ضرورت خ اهد خا رد ،هرچااه هساات،
م
اص و ا ّبته خ رد ،که آن محااض اتباااف خا دی اساات» راحت القلوب و وفاتنامتتح حتت ت مختتدومالملک…،
 1321قز  .)33شیخ منیری یز در مکت ن هشتاد و چهار خ د با ن ان «در مجاهدت و سیاساات فا » منیااری،
 1994ز  269پ  273 -ر) آورده کااه «گرسانگی را شاارفی بلنااد اساات» همااانز  270پ) ،چنانکااه بااه باااور او
خستین درجۀ مجاهدۀ ف  ،گرسنگی است و شکب معدن تما گناهان است ها .سبحا ی1377 ،ز .)248
 .5جیبا ّدین در ابتدای ّ
وصی نامح خ د از «ترک خ دی گرفتن» سخن گفته راح القلوب و وفاتنامتتح حتت ت
م
م
ّ
«اهب ّ
مخدومالملک… 1321 ،قز  )32و پ از تبیین آن ،افزوده است که ّ
مهمات است که ی و هارا در ایاان تفکار
ّ
باشد که از خ دی هن ز چه ما ده است ،تا آ گاه [که] از خ دی به فضل حق بهکلی بیرون آیااد» همااان) .او سااپ از
اقسا مجاهده و ریاضت ف که سبب میش د خ دی یز از بین برود ،سخن گفته است همانز  .)33-32بااه ظاار
میرسد شیخ منیری یز کااه در مکتا ن هشااتاد و ششااب خا د بااا نا ان «در بااا خا د ساااختن» منیااری 1994 ،ز
ّ
ّ
 278ر 280-پ) بهتفصیل به این م ض ف پرداخته ،از ّ
وصی نامح جیبا دین متأثر ب ده است.
یه
نتیج ههگیر ه

یکی از میراث بازما ده از طریقۀ کبرویۀ فردوسیه ،اثری است که در سااا  1321ق .بااه شاای ۀ چاااپ ساانگی در آگااره
منتشر شده و شامل سه رسا ۀ ک تاه به ا های راح القلوب و وفاتنام و ّ
وصی نام است .راحت القلوب از جملااۀ
ّ
آخرین آثار تعلیمی و پارسی شر ا دین منیری به ن ان پر تأ ی ترین شیخ طریقۀ کبرویۀ فردوسیه است کااه یکای از
مهبترین ملف ظات در ح زۀ تص شبه ّقاره به شمار میرود و بهوسیلۀ آن میت ان بااه برخاای از ظرگاههااای صا فیا ۀ
ّ
شیخ منیری و شی ۀ سیر و سل ک او پی برد .هم نین ا دیشههای شر ا دین و یز طریقۀ کبرویۀ فردوساایه و تعلیمااات
مشایخ آن را یز در آینۀ این اثاار میتا ان بازیافاات .راحت القلوب هماراه بااا وفاتنامت کااه از چنااد جنبااه ،در شاامار
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شمارة چهارم

ارز دهترین مت ن ص فیا ۀ فارسی در شبه ّقاره است ،بهط ر مستقیب به شیخ منیری پی د مییابد .رسااا ۀ سا در چاااپ
ّ
ّ
سنگی آگره یز ّ
وصی نامح جیبا دین فردوسی ا دارد که بهط ر غیر مستقیب با شر ا دین مرتبا اساات و از حیاات
شناخت بیشتر و بهتر شیخ منیری و طریقۀ کبرویۀ فردوسیه اهمیت بسیاری دارد.
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آریا ،غ معلی« .)1387 .تص

کتابنام هه ه
در سرزمینهای گ اگ ن /شبه ّقارۀ هند» ،درز سائ ةالمعار بزرگ استتالم  ،ج  ،15زیاار ظاار

کاظب م س ی بجن ردی .تهرانز مرکز دائرةا معار بزرص اس می.447-441 ،
ّ
ّ
محمد ّ
ابدا یّ ،
طیب .) 1980 .الش  :حت ت مخدوم هان شتتیش شت الدیف احمتتد یییت منیت ی رح کت حتتاالت،
تعلیمات و تصنیفات .ضلع ا نده  -بهارز مکتبۀ ص فیاّ  -خا قاه اس پ ر.
ّ
ار ست ،کار « .)1393 .مکت ن شدن تعا یب شفاهی در طریقۀ چشتیۀ متقد » .ترجمۀ مسع د فریامنش .ینتح تتهوه  .سااا
بیست و پنجب .شمارۀ چهار .14-5 .
ّ
اف کی ا عارفی ،شم ا دین احمد .)1362 .مناق العارفیف .ج  ،1با تصحیحات و ح اشاای و تعلیقااات بهک شااش تحسااین
یازیجی .تهرانز د یای کتان.
ّ
ا صارّ ،
محمد آص « .)1396 .شیخ شر ا دین احمد یحیی َم َنیری» ،درز زبان فارس سر هنتتد :م موعت مقتتاالت ی امتتون
گست ش زبان فارس سر هند ،بهک شش دکتر شیخ اشتیاق احمد و دکتر رگ جابری سب .تهرانز هزارۀ ققن س.98-31 ،
ا ری ،حسن .)1381 .ف هنگ بزرگ سخف .تهرانز سخن.
باخرزی ،یحییبن احمد .)1383 .اوراساالحۀاب و فصو اآلساب ،جلد دو فصو اآلساب .بهک شش ایاارج افشااار .تهارانز
ّ
مؤسسۀ ا تشارات و چاپ دا شگاه تهران.
پ رج ادی ،صرا له« .)1378 .ادبیات تص

به زبان فارساای» ،درز سائ ةالمعتتار بتتزرگ استتالم  .ج  .15زیاار ظاار کاااظب

م س ی بجن ردی .تهرانز مرکز دائرةا معار بزرص اس می.503-491 ،
ّ
پ رمظفری ،داوود« .)1392 .م ا عۀ سبکشناختی گفتار شتهای ثر رفا ی از قرن چهار تا پایااان قاارن هفااتب)» .رسااا ۀ
دکتری .دا شکدۀ ادبیات و ل ا سا ی دکتر لی شریعتی دا شگاه فردوسی مشهد.
«تص ا ا  .طریقااهها» .)1395 .درز سانشتتنامح اسب فارست سر شتتۀ قت ّ
ّ
تاره .ج  .4زیاار ظاار محمدرضااا صاایری .تهارانز
فرهنگستان زبان و ادن فارسی.400-389 .
جعفری جزی ،مسع د و ی ش قی « .)1393معدنالمعان  ،ملف ظات احمد بن یحیی منیری» .نامتح ف هنگستتتان یویههنامتح
شۀ ّ
قاره) .شمارۀ س  .پیاپی .310-283 .3

حبیبا له .)1394 .ذک میع اولیای سهل  .بهک شش دکتر مسع د غ ّمیه ،دکتر ی س بیگ باباپ ر .تهرانز منش ر سمیر.
حیبن فخرا ا ّادین1382 .ق .) 1962 /.نزهتتةالخواط و به ةالمستتامع و ّالن تواظ  .ا جاازّ ّ
حساانی ،باادا ّ
االو  .حیاادرآباد
ا دکن-ا هندز مجل دایرةا معار ا عثما یة.
ّ
ّ
1350 .ق .).نزهةالخواط و به ةالمستتامع و النتواظ  .ا جاازّ ا ثاا ی .طبااع تحاات ماراقۀتتة
ّ
ا ّدکت ر ّ
محمد بدا عمید خان مدیر دایرةا معار ا عثما یه .حیدرآباد ا دکن  -ا هندز مجل دایرةا معار ا عثما یه.
ّ
ّ
تات صتتدی».
خاتمی ،محمدصادق و دیگاران« .)1397 .طریقاۀ فردوساایه و تااأثرات آن از سلساالۀ کبرویااه از رهگااذر مکتوبت ص
هوه های اسب فارس یگوه گویا) .سا سیزدهب .شمارۀ چهار  .پیاپی .28-1 .39
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دهخدا ،لیاکبر .)1377 .لغ نام  .تهرانز ّ
مؤسسۀ ا تشارات و چاپ دا شگاه تهران با همکاری ا تشارات روز ه.
ّ
دهل ی ،بدرا دین اسحاق 1299 .ق .) 1882 /.اس اراالولیا [چاپ سنگی] .کا پ رز م بع منشی کش ر.
ّ
محمدصادق .) 1998 .کلمات ّ
مقدمۀ ا گلیسی دکتاار ّ
دهل ی کشمیری همدا یّ ،
محماد ساالیب
الصاسقیف .تصحیح و تعلیق و
اختر .پاکستانز مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و ا قریش.
ّ
ّ
قتتدس ستت ّ ه العزیتتز و ّ
وصتتی نامح حتتت ت اوا تت ن ی التتدیف
راحتت القلوب و وفاتنامتتح حتتت ت مختتدومالملک
ّ
ف سوس [چاپ سنگی]  1321ق .).حسب فرمایش رئیسااان واالدودمااان ا یخا اادان جنااان سااید لاای احمااد خااان
ّ
صاحب فردوسی ا ّشرفی و ّ
سید احمد لی خان صاحب فردوسی ا شرفی رئیسان خا قاااه ِبهااار .بااهاهتما جنااان م ال ااا
وصی احمد صاحب ا فردوسی ا حنفی ا ّشرفی ا منعمی ا بهاری غفر ا له ذ به .بهاهتما ّ
محمد قااادر لیخااان صا فی.
ِ
آگرهز م بع مفید ا .
رض یّ ،
سید اطهر باس .)1380 .تاریش تصو سر هند .ج  .1ترجمۀ منص ر معتمدی .تهرانز مرکز شر دا شگاهی.
محمد ا ّشهیر با «رمضان أفندی»1433 .ق .) 2012 /.شت ح رمتتتان یفنتتدی علت شت ح ّ
رمضانبن ّ
الستعد علت العقائتتد
ّ
ّالنسف ّیة .ا تنی بها ّ
محمد هادی ا شمرخی ا ماردینی .بیروت  -بنانز دارا کتب ا علمیة.
اس می در هند) .تهرانز قلب.

ریاضی ،حشمتا له .)1390 .شکوف های ع فان سر بوستان هندوستان سیر رفان و تص
ّزرینک ن ،بدا حسین .)1369 .سنۀالح ست و سر ّ
تصو ای ان .تهرانز امیرکبیر.
شریفی ،آزاده« .)1395 .ادبیات ص فیه» ،درز سانشنامح زبان و اسب فارست سر شتتۀ ّ
قاره .ج  .4زیاار ظاار ّ
محمدرضااا صاایری.
تهرانز فرهنگستان زبان و ادن فارسی.417-400 .
شک هی ،فریبا« .)1386 .ب دا» .سانشنامح زبان و اسب فارس  .ج  .2به سرپرستی اسما یل سعادت .تهرانز فرهنگسااتان زبااان و
ادن فارسی.54-52 .
ّ
ش قی ،ی « .)1391 .تصحیح ا تقادی معدنالمعان  24بان خست) بههمراه مقدمااه و تعلیقااات» .پایان اماۀ کارشناساای
ارشد .دا شکدۀ ادبیات و ل ا سا ی دا شگاه خ ارزمی.
شیمل ،آ ه ماری .)1389 .سر قلم وی اانان مغول .ترجمۀ فرامرز جد سمیعی .تهرانز امیرکبیر.
صفا ،ذبیحا له .)1369 .تاریش اسبیات سر ای ان .جلد س بخش دو ) .تهرانز فردوس.
روج یا ،پروا ه و دیگران .)1393 .تاریش و غ افیای ّ
تصو  .تهرانز شر کتان مرجع.
غ سرور اله ری 1332 .ق .) 1914 /.ازینةاالصفیا [چاپ سنگی] .ج  .2کا پ رز م بع منشی کش ر.
غ ثی ش اری ما دویّ ،
محمدحسنبن م سی .)1391 .گلزار اب ار فت ستتی االایار در شاارح احا ا رفااا و مشااایخ هنااد).
بهتصحیح ی س بیگ باباپ ر .تهرانز کتابخا ه .م زه و مرکز اسناد مجل ش رای اس می.
ّ
فردوسی ،شاه شعیب1313 .ق .) 1895 /.مناق االصفیا [چاپ سنگی] .بهاهتما فقیر محمد بشیر .کلکتهز راآلفاق.
گ پینار ی ،بدا باقی .)1366 .مولوی بعد از موالنا .ترجمۀ دکتر ت فیق ها .سبحا ی .تهرانز کیهان.
علی بدخشی ،میاارزا علبیااگ .)1376 .ثم اتالقتتدس متتف شت اتاالنس .تصااحیح سا ّاید کمااا سا ّاید جا ادی .تهارانز
پژوهشگاه ل ا سا ی و م ا عات فرهنگی.

سال پنجاه و سوم

نقش و اهمیت راحتالقلوب ،وفاتنامه و …

23

ّ
محمد اقبا « .)1387 .بدرا ّدین سمرقندی» ،درز سانشنامح اسب فارس سر شۀ ّ
مجددیّ ،
قاره .ج  .2زیر ظر فرهنگسااتان زبااان
ّ
و ادن فارسی .به سرپرستی لی ّ
محمد مؤذ ی .تهرانز فرهنگستان زبان و ادن فارسی.829 .
ّ
محدث دهل ی ،بدا حق .)1383 .ااۀاراالایار ف اس اراالب ار .تصااحیح لاایب اشاار خان .تهارانز ا جماان آثااار و مفاااخر
فرهنگی.
مشار ،خا بابا .)1342 .فه س کتابهای چا فارس  .ج  .2تهرانز بنگاه ترجمه و شر کتان.
ّ
مشر  ،مریب« .)1386 .بهاّ و د» .سانشنامح زبان و اسب فارس  .ج  .2به سرپرسااتی اسااما یل سااعادت .تهارانز فرهنگسااتان
زبان و ادن فارسی.66-64 .
ّ
م یعاالما ّ ،
سید1414 / 1372 .ق .) 1993 /شیش ش الدیف احمد بف ییی منی ی و سهت او سر نثت متصت ّتوفانح فارست .
اس آبادز مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
ّ
ّ
منیری ،شر ا دین .) 1994 .مکتوبات صدی .نستتخح عهتتد مصتتنف [چاااپ کساای] ،صفحهشاامار گ اااگ ن) .تعااار
سید حسن سکری .تقدیب ّ
پروفیسر ّ
سید شاه ّ
محمد اسمعیل روحی .پتنهز خدابخش اورینتل پبلک الئبریری.
 1319 .ق .) 1901-1902 /.س صدی مکتوبات مضامین تص ّ و رفااان) [چاااپ ساانگی] .الها رز
م بع اس می .کتبخا ۀ اس می پنجان.
ّ
محمدبن .)1397 .مثنوی معنوی .دفتر  .6-4بهتصحیح ّ
م ی ،ج ا ّدین ّ
محمد لی م حد .تهارانز هاارم ز فرهنگسااتان
زبان و ادن فارسی.
ّ
ّ
ا نسفی ،ا ّنجب و دیگران1434 .ق .) 2013 /.ش وح و حواش العقائد النسفیة ألهل ّ
السنة و ال ماعة األشتتاع ة و المات یدیتة.
ّ
ا جزّ ا ثا ت .تحقیق و دراسة ا شیخ احمد فرید ا مزیدی .بیروت  -بنانز دارا کتب ا علمیة.
ّ
ّ
ظا ا دین او یاّ ،مح ّمدبن لی .)1390 .فوائدالفداسز ملف ظات حضرت خ اجااه ظا ا اادین او یاااّ[ .گردآور ااده] امیرحساان
ّ سجزی .با تصحیح و ت ضیحات دکتر ت فیق ها .سبحا ی .تهرانز ّ
مؤسسۀ ا تشارات رفان.
شاهی ،ار  .)1391 .کتابشناس ثار فارس چاپشده سر شۀ ّ
قاره یهند ،اکستان ،بتتنگالسش) از  1386-1160هااا /
 1195-1428ها . 2007-1781 /ج  .1تهرانز مرکز پژوهشی میراث مکت ن.
ووستنفلد ،فردینا د و ادوارد ماهلر 1360 .ها 1402 / .ها .ق .) 1982 /تقویت تیۀیق هزار و انصد سالح ه ت ی قمت ی و
ّ
ّ
میالسی با راهنمای تۀدیل تاریش ه ی شمس ب میالسی و بالعکس .مقدمه و تجدید ظاار از دکتاار حکیبا اادین قریشاای.
تهرانز فرهنگسرای یاوران.
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چکید هه ه

قدهایی که ّ
شعر سهران سپهری  )1307 -1359مت ّجه آن شده است ،یااا
طی دورۀ پنجاه سا ۀ رواج
ِ
م
قدهاییا د که به قلب اقدان و شا ران ّ
سنتگرا رفته و هد آنها اساسا طعن و تحقیر شعر مدرن ایران
ّ م
است و یا قدهاییا د که هد آنها مشخصا تحلیل شعر سپهری است و با تمرکز باار آن شااته شااده
است .قدهای دستۀ خست ،تاریخ مصرفی داشتها د که با تثبیت شعر در ایران ،به سرآمده .قدهای
ساحت « قدهای غیر ظریهمدار» و « قدهای ظریااهماادار» ،قاباال ارزیااابی و بررساای
دستۀ دو در دو
ِ
م
ّ
ّ
هستند .قدهای غیر ظریهمدار بر شعر سپهری ،مدتا مت جه این م ضا اتا اادز  )1فقاادان تعهاد در
شعر سپهری؛  )2جدو ی ب دن شااعر سااپهری؛  )3ااد ا سااجا شااعر سااپهری .در مقاباال ،قاادهای
ظریهمدار ،ک ششهای رو مندی هستند برای بیان معا ی ضمنی اشعار سپهری .یبی که بر اینگ ه
م
قدها مت ّجه ت ا د ب د ،مدتا به اص و مفروضات آن رویکاارد ظااریای بااازمیگااردد کااه قاادهای

مذک ر بر مبنایشان ص رت گرفته است .ازآ جاکه سپهری ،یکی از شا ران برجستۀ معاصر است و چه
م
در زمان ز دگی و چه پ از درگذشت وی گاههای گ اگ ن و در جاهایی یز کام متضاد به شعر وی
قد قدهای شتهشده باار شااعر ایاان
وج د داشته ،جستار پیش رو به شی ۀ تحلیلی و ت صیفی در صدد ِ
شا ر کاشا ی برآمده است .ازجمله دستاوردهای ایاان جسااتار آن اساات کااه بااه گ هشناساای قاادهای
شتهشده بر شعر سپهری پرداخته و با تحلیل آنها شان داده است که کاادا قاادها و بااه چااه دالیلاای
ا تبار پیشین خ د را از دست داده و کدا قدها هم نان حرفی برای گفتن دار د و یااا میت ا نااد داشااته
باشند.
کلیدواژههاز قد ظریهمدار ،سهران سپهری ،شعر مدرنّ ،
تعهد ادبی ،ا سجا شعری.

 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی دا شگاه خلیج فارس ،ب شهر
تاریخ دریافتز  2شهری ر 1399
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.1همقدم هه ه

م
بیش از چهل سا از مرص سپهری میگذرد و حدودا پنجاه سا از ا تشااار اشااعاری کااه ماادۀ آوازه و ا تبااار سااهران
سپهری بدا ها ب ده است .در این چهار یا پنج دهه ،شعر سپهری به د یل ّ
اهم ّیتی که داشته اساات ،هما اره ما رد ت ّجاه
م
ب ده و طبعا م افقتها و مخا فتهایی را به د با داشته است؛ بهط ری که میش د کار امۀ قد سپهری در ایاان دهااهها
م
اغلب چیزهایی را که دربارۀ ق ّ ت و ضع های شااعر سااپهری
تقریبا
را مجم های از قدهای مثبت و منفیای دید که
ِ
م
به ذهن ت ا د آمد ،آینگی میکند .بنابراین تازهترین حر ها دربارۀ شعر سپهری را از آن به بعد ،مدتا باید از زبااان ا ف
قدهای وارداتیای شنید که مبتنی بر ظریااههای بینارشااتهایا د و یااا از زبااان قاادهایی کااه در حاادود و ث ا ر همااان
م
ّ
اناد یافتااه.
قدهای پیشین ،حاوی کتهسنجیها و ریزبینیهاییا د در شعر سهران سپهری و احتماال یز متکی به اسا ِ
دادن گروهبناادیای از ظارات م افااق و
به هرحا واکاوی این کار امۀ پنجاهسا ه ،بدون فایده می مایدز هب بااه دساات ِ
مخا است و هب ارزیابی آنها در ّ
وضعیتی فاصلهگرفته از جریانها و هیجانهای سیاسی و اجتما ی تأثیرگااذار باار
طیفی از آن اظهار ظرها و هب شاندهندۀ جاهای خا ی در کار امۀ پنجاهسا ۀ سپهریشناسی.
در راستای کاری چنین ،ابتدا باید به جدا کردن شتههایی پرداخت که در آنها قد شااعر سااپهری وساایلهای با ده
ّ م
است برای قد شعر و ک چکداشت آن .سپ باید دو گروه از قدها را که مشخصااا بااه شااعر سااپهری مرتباا ااد از
یکدیگر بازشناسا دز
 )1قدهای ظریهمدار.
 )2قدهای غیر ظریهمدار.
منظ ر از قدهای ظریهمدار ،آن دسته از قدهایی اساات کااه بااا بهرهگیااری از ظریااههای اروپااایی -امریکااایی و
م
مدتا ظریههای بینارشته ِای سا های  . 1930به این س  ،به گ های رو مند بااه وجا د آمدها ااد .هااد ایاان قبیاال
م
قدها بیان معا ی ثا ی و دال تهای ضمنی متن ادبی است ،وگر ه قد ادباای ،اباادا باادون ظریااه شااکل میگیاارد و
ّ
«حتی برداشتهای شخصی و طبیعی ما از ّ
ادبیات و جهان زیستیمان ،برداشتهایی که به ظریه آ ده شاادها د ،باار
پایۀ ّ
فرضیات یا شی ههایی از جهان گری شکل گرفتها د کااه خا د بنیااادی ظریااهای دارد»(.)Tyson, 2006: 4

()1

بهویژه در دهههای اخیر ،در جستارهای فراوا اای آثااار منظا و منثا ر فارساای از چشاابا داز ظریااههای فرما یسااتی،
ساختارگرایا ه ،شا دهشکنا ه ،روانکاوا ه و … بررسی شاادها د .ایاان قاادها ق ا ااد ّ
خاصای دار ااد و حا زۀ ملشااان
ّ
مشخص است و به اقد اجازۀ پای بیرون هادن از دایرۀ ا زامات و اص حات ماارتبا بااا بنیانهااای ظریااهای ِ کااار را
میدهند .برخ قدهای غیر ظریهمدار که فارم از ظریههای پیشگفته به سرا جا میرسند .این گ ه از قاادها باار
ّ
ّ
مقتضیات روز و هم نین دا ش و ذوق ادباای قااد و قیااده ،روحیااه و ساالیقۀ وی،
شعر سپهری فراوان است و بسته به
م
ظرهای گ هگ ی دربارۀ ا دیشه و شعر این شا ر را آینگی میکنند .این جسااتار بااا پاایش چشاب داشااتن تقریبااا همااۀ
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ّ
ایدهها و آرای م افق و مخا  ،بر روی مشترکات و آ ه که اتفاق حداکثری مخا فان و منتقاادان سااپهری باار آن با ده،
تمرکز کرده است.
شه
.1-1هپیشینۀهپژوه ه

کتانهایی مثل «شعر در ترازوی تأویل»  ،)1394از سیاو جعفری ،کااه قاادهای شتهشااده باار برخاای اشااعار
م
سپهری را در ترازوی قد قرار داده باشند ،معدود د .ظاهرا تا کنا ن کتااابی یااز کااه قاادهای مع ا بااه شااعر و هناار
شا ری سپهری را بازخ ا ی و قد کرده باشد ،فراهب یامده است .به اگزیر پیشینۀ این جسااتار را بایااد در آثاااری سارام
داد که دربردار دۀ قدهای شته شااده باار شااعر سااپهری اساات .یکاای از ایاان آثااار« ،بااام تنهاااییز یاد امااۀ سااهران
سپهری»  )1389است .قدهای گردآمده در این کتااان ،از جاان قاادهای ظریهماادار ،یعناای قاادهای مبتناای باار
ظریههای زبانشناسی ،روانشناسی ،جامعهشناسی و … یست .از این گذشته« ،بااام تنهااایی» بیشااتر ُجنگاای اساات
دربارۀ سپهری که بررسیهای سنجیده و حر های حسااابی دربااارۀ سااپهری را بااا ا شا یساایها دربااارۀ وی بااه هااب
آمیخته است .بهویژه ک تاهی در بیان مأخذ مقا هها و تاریخ ا تشار آنها و سه هایی در قلشان ،بخااش قاباال تا ّجهی
از ارز با ق ّ ۀ پژوهشی این کتان برای محققان را از آن ستا ده اساات .کتانهااای «از مصاااحبت آفتااانز ز اادگی و

ای قا ِاد
شعر سهران سپهری» کامیار ابدی) « ،گاهی به سپهری» سیروس شمیسا) و از این قبیاال یااز اگرچااه در پا ِ
قدهای شتهشده باار شااعر سااپهری یسااتند ،باااز از گزارههااایی ،هرچنااد جسااتهگریخته ،در اینباااره یکسااره اااری
م
ّ
ما دها د .با به وج د آمدن تعری ینی از قد ادبی که اتکای آن به ظریههای مدتا بینارشتهای را اااگزیر گردا یااده،
در یکی دو دهۀ اخیر قدهایی یز بر شعر سپهری شته شده است که به جااای پاارداختن بااه محاساان و مقااابح شااعر
وی ،در پی به دست دادن معا ی ضاامنی آن اشااعار د .ایاان قبیاال از قاادها ،ساابت بااه قاادهای پیشااین ،لمیتاار و
رو مندتر هستند و پشت ا های ظریهای دار د« .تباین و تنش در ساختار شعر شا ی»  ،)1383شتۀ حسااین پاینااده،
و «شعر تا ا تها حض ر اثر سهران سپهری از دیدگاه قد فرما یسااتی»  ،)1385شااتۀ اب ا فضاال حا ّاری از ایاان قبیاال
ّ
قدهاا د که در آنها با اتکا به فرما یسب روسی به تحلیل دو فقره از اشعار سپهری پرداخته شده است.
.2هنقدهسپهری،همندرجهدرهنقدهشعرهن هو ه

م
تقیدی که به ّ
رواج شعر در جامعۀ ادبی ایران با ّ
سنتهای دیرسا ه داشت ،ابدا آسان و بدون مخا فت با د .ازایاانرو
دور یست که شعر سپهری به ن ان یکی از چهرههای این جریان ادبی پدیااد ،در معاارض خردهگیااری سا ّانتگرایا ی
م
سر مخا فت داشتها د و ا تقاداتشان بر شاکلۀ شعر با استشااهاد بااه شااعر سارایا ی از
قرار بگیرد که اساسا با شعر ِ
قبیل سپهری همراه شده است .چنا که وقتی مهدی سهیلی  ،)1303 -1366شعر «جنبش واژۀ زیساات» از سااپهری
را به ن ان م های از «شعرگ ههای رس ا» و «شعرهای به اص ح » بااه چشااب تمسااخر و تحقیاار می گاارد ،از آن
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ّ
ّ
است که با کل ّیت شعر مسأ ه دارد .تلقی سهیلی از جریان سرایی در شعر ایران آ ست که «گروهاای دور از فرهناگ
افسارگسیخته و ش چشب بیدا ش ،در ک تاهزما ی بر سر زبان پارسی آن ب آورد د که اسکندر و چنگیز بر ساار اقلاایب
پارس .خاستگا ی از رصۀ خرد ،روی در هزیمت هاده و بیمایگا ی در ورطۀ جن ن شهرت اوفتاااده ،بااه خ ا طی
ّ
درهب و جم تی هذیانو ا مقاادس شااعر بخشاایدها د و سااامریوار بااا گ سااا ههای طبااع خا یش د از معجااز
م س ی میز ند» سهیلی1348 ،ز  .)19ا تقادات کسا ی چ ن سهیلی بااه شااعر سااپهری ،دسااتآویزی اساات بارای
ا تقادشان از شعر مدرن .در این جاها ،شعر هرک دیگری از آن جریان جا شین شعر سپهری ت ا د شااد ،باادون آ کااه
به ت ییر ص رت مسأ ه یازی احساس بش د .چنا که در شتهای دیگر ،سهیلی به سرام دیگاار ا پردازان ،یااا بااه تعبیاار
م
ُ
خ د  ،امفه گ یان میرود و با قرار دادن پا زده ق عۀ خلقا ّسا ۀ مث یمایی و آزاد از خ د در بااین اه ق عااه از
شعر آنها ،از خ ا ناادگان خ اسااته اساات «مهما ت آ یا خلقااۀ» خا د را از میااان اشااعار آن «صاااحب امان» و
«مشاهیر» شعر جدا کنند تا این حر را بر کرسی شا ده باشد کااه اشااعار ا  ،آثااار آ یا خلقااه و مبهماتیا ااد کااه
بدون ا دیشه و زحمت ساخته ت ا ند شد و با شعر حقیقی فاصلۀ بسیار دار د سهیلی1357 ،ز .)146 -115
ُ
قدهایی چنین ،یازی به پاسخ دار د و قدر و قربی هب اگر برایشان ما ده باشد ،از بابت کااارآیی احتما یشااان در
ّ
پژوهشهای مرتبا با تاریخ ادبیات و از این قبیل است .شعر ماادرن فارساای ،حقا ّیات خا د را اثبااات کاارده اساات و
کسا ی هب که ساختههایشان قابل بازشناسا دن از این جاان محصا الت آ یا خلقااۀ مهاادی سااهیلی با ده اساات،
خ دشان و شعرشان در گذشته ما دها د و گاه اگر امی از آنها یا مجم ههاشان برده میش د ،به اااگزیری تحقیااق در
تک ین شعر یکصدسا ۀ اخیر ایران است.
.هنقدهسپهریهازهحیثهسپهریهبود هن ه
3
ِ

م
قد و ظرهایی که دربارۀ شعر سپهری با یکی از دو ا گیاازۀ جا اابداری از شااعر ماادرن ایاران مااث ت ّساا شاافیعی
م
کدکنی) یا ک چکداشت آن مث ت ّسا مهدی سهیلی) بیان داشته شده ،به خا دی خا د ضاارورت ت ّجاه بااه شااعر

سپهری و ّ
اهم ّیت آن را شان میدهدّ .اما آ ه که خ ن و بااد شااعر سااپهری را برهنااه در معاارض دیاادها و داوریهااا
ّ
آورده ،قدهایی است که شعر سپهری را از آن حیت کااه شااعر سااپهری اساات ،ح جاای ما ده .ایاان قاادها را در دو
ساحت قدهای غیر ظریهمدار و قدهای ظریهمدار میش د دید و بررسید.
یه
-3ه.1هنقدهایهغیرهنظری ههمدارهبرهشعرهسپهر ه

م
از قدهای غیر ظریهمدار ،قدهایی را خ استها که بدون دخا ت ظریههای فر گی ماادتا بینارشااتهای رایااج در قاارن
بیستب ظیر فرما یسب ،ساختارگرایی ،شا دهشکنی ،شا هشناساای ،تاااریخگرایی ا ین و … شااته شااده اساات و بااه
م
ّ
زمان تأ ی بر قدهای ظریهمدار بر شعر سپهری تقد دارد .این قبیاال قاادها زومااا بااه د بااا بااه دساات دادن
حاظ ِ
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دال تهای ثا ی شعر سپهری یستند و ازاینرو از منظر غایتشناساای و رو شناساای از قاادهای ظریهماادار قاباال
بازشناساییا د .در قدهای غیر ظریهمدار ،بسته به جهان گری ،دا ااش و ذوق ادباای و

قااهها و دغدغااههای اقااد،

مسائل مختل محت ایی و معنایی یا زیباییشناسیک و هنری در شعر سااهران سااپهری ،میت ا ااد ما رد بحاات قارار
ّ
گرفته باشد .در این میان ،مسائلی هسااتند کااه برجسااتگی بیشااتری دار ااد و ت ّجاه حااداکثری بااه بحاات و بررساای را
برا گیختها د .تمرکز این پاره از جستار پیش رو یز بر این قدها و مسائل است؛ چه در ساحت محتا ا و معنااا و چااه در
ساحت زبان و زیباییشناسی.
ی
-3ه-1ه 1ه.هتعهدگریزیهشعرهسپهر ه

م
سپهری «مرص ر گ»« ،ز اادگی خ انهااا»« ،آوار آفتااان» و «شاارق ا اادوه»  )1330 -1340ماادتا یااک سااپهری
ِ
ّ
اپهری
ا
س
دارد،
ان
ر
ا
ای
ادرن
ا
م
شعر
در
گاهی
جای
و
است
سپهری
که
ای
سپهری
آن
است.
لی
ت
و
یما
از
شده
برداری
گرته
ِ
ّ
«صدای پای آن»« ،مسافر» و «حجب سبز»  )1344 -1346است .از «هشت کتااان» ،یماای متعلاق بااه سااپهری
ّ
م
دهۀ سی است و تقریبا یمی هب متعلق به سپهری دهۀ چهل .سپهریای که بارای شااعر ماادرن ایاران سااپهری اساات،

سپهری دو استز سپهری دهۀ چهل.
این دهه ،دهۀ پر هیاه ی تح ّ الت اقتصادی ،سیاسی و اجتما ی تأثیرگااذار و دامنااهداری در ایاران صاار پهلا ی
ساابت بااه اوضاااف و وقااایع

سپهری شا ر در میا ۀ این هیاه هااا و بیا تنااایی و بیطرفاایا
دو ب د و آرامش ارفا ۀ
ِ
سیاسی و اجتما ی وقت به ز ب منتقدا ش ،صاادای بساایاری را درآورد و شااعر وی را از ایاان چشاابا داز ،در معاارض
شدیدترین ا تقادها قرار داد .چهار سا ِ ّاو این دهه را «یکی از پرتنشترین و تعیینکنناادهترین ادوار سااهگا ۀ ساال نت
شاه» می ی1394 ،ز  )287دا ستها د .تص یب الیحۀ ا جمنهای ایااا تی و والیتاای ،ا قا ن ساافید و اصا ی کااه
م
بعضا «از دیدگاه جامعۀ اس می به فتاوی شر ی و ت افق فقها محتاج ب د و بدون آ که از جا ب روحا ّیات ما رد تأییااد
ّ
واقع ش د» ّزرینک ن1384 ،ز  )893به همهپرسی گذاشته شد ،و ّ
حق قضاوت کنسا ی از اتفاقااات تأثیرگااذار ایاان
دهه ب د .دهۀ چهل از ظر سیاسی و اجتما ی ،دههای ب د که به د یل بسته شدن تما راههای دیگاار و از ساار اچاااری،
ّ
گروههای مذهبی و دیگر گروههای مخا سل نت در آن به ّفعا ّیتهای مسلحا ه لیااه رژیااب پرداختنااد و « ا املی
ّ
ما ند ت ا ایی یروهای مسلح در سرک ن قیااا خاارداد  ،42کااارآیی ساااواک در ریشااهکن ساااختن احاازان مخفاای و
ّ
زیرزمینی و بیا تنایی سازمانهای ّ
مهب مخااا  ،بااهویژه حاازن تا ده و جبهااۀ ملای ،بااه کنااار گذاشااتن رو هااای
مقاومت مسا متآمیز ،دست به دست هب داد د تا مخا فان ج ان را به جسااتج ی شاای ههای جدیااد مبااارزه ترغیااب
ِ

کنند» آبراهامیان1384 ،ز  .)595بهط ر اجما ی ،شاخصههای دهۀ چهل بارتند ازز
•

ّ
احیای باور شکستپذیری سل نت برای طرفداران جبهۀ ملی و کسا ی که پ
سبت به ت ییر اوضاف مأی س شده ب د د.

از ک دتای  28مرداد،
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شمارة چهارم

امریکاستیزی و مخا فت با دخا تهای استعمارگرایا ۀ امریکا در ایران و دیگر کش رهای مظل .
ّ
ستیز با سرمایهداری و ب رژوازی در راستای تحقق آرمان جامعۀ بدون طبقه و اقتدار پرو تاریا.
ّ
ّفعا ّیت مسلحا ۀ گروههای مارکسیستی و مذهبی لیه سل نت پهل ی.

در مایی باز ،شعر سپهری برای جامعهای با چنین اوضاف و احا ا سیاساای ،اجتمااا ی و فرهنگاای سااروده شااده
سپهری دهۀ چهل ،یعنی سپهری دورۀ بل م هنااریا  ،یااک مخاطااب خاااص یااز دارد و همااین مخاطااب
استّ .اما
ِ
خاص هب هست که در هیئت حلقههای ادبی پایتخت شین و جریانهای روشنفکری اهل کافه شینی و کااار سیاساای
و آم خته به سخن گفتن ایدئ ژیک و ا تراض کردن و حب کشیدن ،شعر سااپهری را قااد میکناد و چا ن آن را بااا
ِ
جهان ا دیشگیای که خ د در آن میزید بیگا ه میبیند ،از آن به خشب میآید و بدان میتازد .در این حلقااههای ادباای
ِ
و جریانهای روشفکری و در بین هنرمندان ،یسندگان و شا ران ،کب یسااتند کسااا ی کااه گرایشهااای مارکسیسااتی
دار د َ .لمی یز که ج آ احمد در دهۀ چهاال ،در میاادان ادبیااات ّ
متعهاد برافراشااته با د ،بساایاری را خ اسااته یااا
اخ استه به سینه زدن زیر آن ،گرد آورده ب د .به گفتۀ ااادر ااادرپ رز «سااناری ی ّ
تعهاد بااه کااارگردا ی آ احمااد چنااان

ماهرا ه بر صحنۀ ادن آن روز ایران آمد که اکثر یسندگان و شااا ران را تحات تااأثیر قارار داد و کمتاار کساای را سارام
میت ان کرد که از آن مهلکه به س مت رسته باشد» ک .ا هی2016 ،ز .)88
ادبیات «برج اجی» و یسنده یا شا ر «برج اج شین» ،کلیدواژۀ مقاالت و شتههای ا ضااای حلقااۀ فکااری
آ احمد ب د و برای تخ ئه و تحقیر افراد و آثاری به کار میرفت که به باور آنها در خدمت ّ
تعهاد ب د ااد .م ااه را آ
احمد به جما زاده حمله می ُبرد که آمب رژوازه شده است و قلمااش با ی ا ّرحمااان گرفتااه آ احمااد1368 ،ز  )68و
براهنی هب پ سیدگی برج اج ایرا یای را که در قلب اروپا به وسیلۀ جما زاده و با قلب داستان ی وی ساااخته شااده
ّ
ب د تمسخر میکرد براهنی1368 ،ز  )562و خ شاابینی سااپهری را در باارج اااج تقاادس و صاافا و باار روی جزیاارۀ
متروک اشراق و استحا های که بر آن قرار گرفته ب د ،به «حماقت»« ،جن ن ماادی» و «ساااده حی اختیاااری» تعبیاار
می م د براهنی ،1358 ،ج2ز .)512
م
ّاما سپهری که در دهۀ چهل مدتا بیرون از ایران ،در دوردست خ د تنها شسااته با د و باارخ

دیگاار شااا ران،

شعر را از میدانهای ا دا  ،از سحرهای تیرباران ،از کافه شینی و از شعارهای مرده باد و ز ااده باااد دور گاااه داشااته
ب د ،اگزیر به داشتن ّ
تعهد و مسئ ّیت اپذیری سیاسی و اجتما ی ّمتهب میگردیااد .چنا کااه بااه ظاار اخا ان ثا اات،
ّ
شعر سپهری در معدود م ههای م فقش) ،شعری است «بسیار ازکا ه» ک .حریری1368 ،ز  )61و ز ا ااه و تهاای
1389 ،ز  .)326رضااا براهناای یااز

از مسائلی که «شا ر صر» و «شعر زما ه» باید بدان بپردازد به قل از سیاهپ
با ّمتهب کردن شعر سپهری به م ّ
قعیت اشناسی ،میگفتز «م قعی که جهان ،بد به چیزی خفقااانآور شااده اساات و
ّ
دو س د یا گرسنه است و ملتی ساده ح ،جها ی را به مسلسل بسته است ،هی م یب بااه چااه درد ماان و امثااا ماان
ِ
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ّ که با تمرکز بر ح ت سۀز ،سپهری را با فااروم ّفرخازاد

میخ رد؟» براهنی ،1358 ،ج2ز  )521یا اسما یل ری
ّ
میسنجید و فقدان نصر حیاتی -اجتما ی تفکر فروم در شعر سپهری را م جااب تهاای شاادگی آن از حیااات روزا ااه
میدید ری

ّ1348 ،ز .)296

این جن خردهگیریها بر شعر سپهری ،در غز «مرگاات زوا شااتان اساات» خرداد  ،)1359ساارودۀ ساایمین
بهبها ی یز بازتان یافته است بهبها ی1370 ،ز ّ .)113 -115اما با کنار هب قرار دادن آ ااه در آثااار ادباای بازبسااته بااه
جریانهای روشنفکری و حزبی میگذرد با آ ه در شعر سپهری میگذرد ،میت ان بیگا گی سااپهری بارای زما ااها
را دقیقتر مشاهده م دز
•

یه
یستیز ه
بیرانریهباهفضایهبورژواز ه

با پیشبینی فروپاشی سرمایهداری به مثابۀ « ظامی از بحرانهای دائمی» کرایب1391 ،ز  )170و اسااتقرار دیکتااات ری
پرو تاریا 1در ظریههای مارک  ،دور از ا تظار یساات کااه روشاانفکران ،یسااندگان و شااا ر ِان چااپ ،آثارشااان را بااه

رسااا ههای تبلیااب ب رژوازیسااتیزی و جا اابداری از طبقااۀ ر جباار تباادیل ما ده و در آنهااا بااه اشااا ۀ ا دیشااههای
مارکسیستی بپرداز د .در زما های که صداها ،صداهایی از جن ِ «اگر ان هست همه باید بخ ر د و اگر یساات ،همااه
باید گرسنه بما ند» بهر گی1356 ،ز  )330و یااا «کساای از آساامان ت پخا ااه در شااب آتشبااازی میآیااد /و ساافره را
میا دازد /و ان را قسمت میکند» ّفرخزاد1377 ،ز  )87است ،سپهری راه خ د را میرود و میسرایدز
اهل کاشا ب
روزگار بد یست
ّ
تکه ا ی دار  ،خرده ه شی ،سر س زن ذوقی.

و این به خیلیها گران میآید .آرما شهر یا «بهشت ا دیشۀ» ابدی1393 ،ز  )181سپهری یز ،من قااۀ م ها می با د
در پشت دریاها؛ ّاما آرما شهرهای زما ۀ وی ،از کم یسب م رد ا تظار مااارک و دم کراساای واقعاای م لا ن وی کااه
«محص اب دی ازخ دبیگا گی سیاسی ا سان و تلفیق جامعۀ مد ی و دو ت» بشاایریه1393 ،ز  )129اساات ،تااأثیر
پذیرفته ب د« .چنلیبل» صمد بهر گی ،یکی از این آرما شهرها و «جایی اساات کااه ااابرابری طبقاااتی در آن یساات و
همه ،بنا بر روابا اجتما ی ادال های که میا شان هست ،پا به پای یکاادیگر کااار میکننااد ،میجنگنااد و بااه اایش و
شرت میپرداز د» غ می1395 ،ز .)233
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یه
بیرانریهباهفضایهالحاد ه

ّ
در فضایی که تا حدی تفاخر به ا حاد و بیخدایی و بازتان آن در هنر و ادبیات متداو شده است ،کسی پیدا شااده کااه
درست روبروی این جریان ایستاده و از خدا و «خ ان خدا»« ،ا دوه خدا» و «ملتقای درخت و خدا» میگ یااد ،و از
مسلمان ب د ش بیپرده و پروا و به با گ بلند د میز دز
من مسلما ب
قبلها یک گل سر
ُ
جا ماز چشمه ،مهر ر

م
شعرهای متجاهر به فسق و اروتیک یز اگر زوما با ا حاد ارتباطی داشته باشااد ،یکاای از ا ارض بیتا ّجهی بااه

ّ
منهیات مذهبی است و از این قبیل شعرها که همراه با شعرهایی با مضم ن ا تیاااد و افیا ن در دهااۀ چهاال طرفاادارا ی
پیدا کرده است یز در کار امۀ شا ری سپهری شا ی یست.
•

عرفا هنگراییهنابهنرا هم ه
ِ

ات
رفان ،تقدیرگرا ،اهل مدارا و د دادۀ تسلیب و رضاست .در دهۀ چهاال کااه ازاف حک ماات پهلا ی بارای گاهداشا ِ
قدرت درحا اضمح خ یش با احزان و گروههای خ اسااتار ساار گ ی ساال نت و تق ّیات قاادرت خا د
بقایای ِ

فزو ی گرفته ،آشکار است که حض ر شا ری درو گرا و اهل ا زوا که در جهان ارفا ۀ خا د ز اادگی میکنااد ،تااا چااه
ّ
ا دازه ّ
حس ّ
اسیتبرا گیز میت ا د باشد .از این چشبا داز یز شعر سپهری مسااتعد تحقیاار شاادن و طعنااه شاانیدن با د.
چنا که شامل در پاسخ به مصاحبهکنندهای که ظر وی را دربااارۀ سااهران سااپهری ج یااا میشا د ،میگ یاادز «ساار
آد های بیگناهی را ب ج ن می ُبر د و من دو قد پایینتر بایستب و ت صیه کنب کهز آن را گل کنید! تصا ّ ر ایاان با د
که یکیمان از مرحله پرت ب دیب ،یا من یا او» حریری1385 ،ز .)183
ّ
شعر «خا ادههای مرفه و خاطرهااای آسا ده از غااب ااان و آن و ها ای
هم ّنین شفیعی کدکنی ،شعر سپهری را ِ
اان سااپهری ،کااه فااردی ،غیاار اجتمااا ی و فااارم از
تازه برای تنف » ساایاهپ 1389 ،ز  )62میدا ااد و دربااارۀ رفا ِ
ّ
ّ
سیاسی روز میبیند  ،به طعن میگ یدز «من میدا ب چرا در حظههای پر جذبااۀ او کااه فات
فاقات
ات
جریا ات و
ِ

اشراق روی شا ههایش میریزد ،از همدردیهای ارفان پیشین ما با ا سااان شااا ی یساات؟» همانز  )69بدینسااان

شعر سپهری ،شعری دا سته میش د «همه ،اشتیاق و تسلیب و بیهی اض ران و بیب ،از شااا ری پااذیرای همااه چیااز،
چنا که هست؛ و بیگا ااه بااا اصاال ا تاراض کااه در جا هر و ذات همااۀ هنرهاساات» حق قی1379 ،ز  .)40بااا ایاان
حسان،

قهمندان و خ ا ندگان شعر سپهری یز تقلیل داده میش د به گروه ک چکی کااه بااا آن بااه چهاارۀ احساااس

خ د آبی میز ند و از حا خ د گرد و غبار ا دوهی میزدایند.
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این دسته از قدها چنا ند که ا گار سرمشقی یکسااان داشااتها د یااا از روی دساات هااب شااته شاادها د .در آنهااا
م
سپهری مدتا ّمتهب است به اینکه در زما ۀ خ د ز دگی میکند؛ زبا ی ازکا ه و ز ا ه دارد و در بحب حۀ آتااش و خا ن،
چه جای کش و شه د؟ ساختار کار یز چنا ست که از شعر وی بندها و س رهایی بیرون کشیده شا د و بااه ما ازات
قل کشته شدنها ،شکنجه دیدنها ،گرسنگی کشیدنها و بیخا مان شدنهایی در جهان ،با قیافهای حااق بااه جا ااب
ِ
و گاهی اقل ا در سفیه ،وی را بک بند و به ا گشت ریشخند شان بدهند کااه در ایاان وا فسااا فکاار یااک با ّارۀ روشاان
است که بیاید ل خستگیا را ب رد و گران است که کند ا دوهی ساار رسااد از پا کا ه و میخ اهااد یاااد
بما د که فردا ب سلخ طرحی از بزها بردارد!
اتان مشااترک سااپهری و براهناای ،ظاار
سپهری،
اهل برآشفتن به این ِقسب ا تقادها یست .وقتاای هااب یکاای از دوسا ِ
ِ
م
سپهری را دربارۀ مقا ۀ «یک ب ه ب دای اشرافی» ،به قلب رضا براهناای ،میپرسااد و اینکااه آیااا تمایاال دارد کساای یابتااا
پاسخی به درشتگ ییهای براهنی بدهد ،فقا این قدر از سپهری میشن د کهز «هاارک میت ا ااد دربااارۀ شااعر و یااا
ّ
م
قاشی من و یا دیگری قیدها را بن یسد؛ میدا ی! من اص ت ی ایاان کارهااا یستب» خسروشاااهی1379 ،ز  67و
.)68
در مقابل ،کسا ی هب ب دها د که به جا اابداری از او برخاسااته و در شااتههای خا د در صاادد پاسااخگ یی بااه
منتقدان سپهری برآمدها د؛ کسا ی چ نز کامیار ابدی ،لی حسینپ ر چافی ،حسین معص می هماادا ی ،داریا
آش ری ،فرج سرک هی ،صرت رحما ی ،شاهر مسک ن ،آیدین آغداشل و جعفر حمیاادی .ایاان دفا یااهها اگرچااه
در م ض ف به یکدیگر میما ند ،درو مایه و زبا ی متفاوت دار د .م ه را شاهر مسک ن در دفاف از او شااته اسااتز
«[سهران] به آن معنا که گفتب ،شا ر روزگار است ،از اها ی امروز؛ ّاما ز دگی اجتمااا ی را از درون می گاارد .او یااز
گرچه از ا سان اجتما ی از خ د) آغاز میکند ،و ی از پهنۀ جهان و از گذرگاه طبیعت به ز دگی اجتما ی ،بااه ا سااان
1389 ،ز  .)292منتقد دیگری برآ ست که تهی با دن شااعر سااپهری از درد و ر ااج

اجتما ی ظر میکند» سیاهپ
آدمیان را ّ
اهم ّیتی یست؛ چ ن شعر او از بیان درد و ر ج خ د وی یز تهی است و خاستگاه ایاان مسااأ ه آ جاساات کااه
«برای سپهری ،شعر آ جا آغاااز میشا د کااه ر ااج پایااان میگیرد» معصا می هماادا ی1371 ،ز  .)94بااه ظاار فاارج
سرک هی یز ،در زما های که صدای وحشت از هر س ی کرۀ خاکی بلند اساات ،باایش از هاار زما ااۀ دیگااری بااه شااعر
سپهری یاز است تا فرام

ش د که جهان میت ا د زیباتر و پذیرفتنیتر باشد سرک هی1366 ،ز .)43

هایاات آ کااه ،اگاار زمااا ی اا ری اا ّ ،سمب یسااب سااپهری را تهاای از معااا ی سیاساای یااا اجتمااا ی
میدید ری ّ1348 ،ز  )292و حمید ّزرینک ن ،سپهری را از چهرههای شعر ا ت ّز اای و شااا ری مییافاات

که «د یا را از دیدگاه هنر محض گاااه میکنااد» ّزرینک ن1358 ،ز  ،)120زمااا ی دیگاار لاای حسااینپ ر ،بااا ایاان
تعهد سیاسی و ّ
تعهد ،فقا ّ
استدال که ّ
تعه ِد ستیز یست و «پایبندی به اص اخ قی ،ا سااا ی ،همااد ی و همنا ایی
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با همن ان و ّ
اهم ّیت قائل شدن بارای غبهااا ،شااادیها ،ا گیزههااا ،ا دیشههاشااان و آمااا و آرزوهاشان» حسااینپ ر
چافی1390 ،ز  )277یز در زمرۀ ّ
تعهد است ،شهر سپهری را چ ااان شااعر یمااا ،اخا ان ثا اات و شااامل بااه جریااان
ّ
سمب یسب اجتما ی متعلق میکرد.
سپهریهپسهازهاهنقالبه 1357ه

با ا ق ن ّ ،1357
تعهد در هنر و ادبیات تعری ینی پیدا کرد و مق التی ما ند «ادبیات ا ق بی»« ،ادبیااات آییناای» و
ّ
کمی بعد با آغاز جنگ هشتسا ه ،مق الت «ادبیات دفاف مقدس» و «ادبیات مقاومت» به قام س ادبی ایاران افاازوده
م
شد .رو در رو قرار گرفتن ادبیات ا ق بی و ادبیااات آییناای بااا ادبیااات پاایش از سااق ط ساال نت ،طبیعتااا بااا ّرد و قبا
جریانهااا و چهرههااایی از آن دوران هم اراه ب ا د .در شااعر سااپهری از یکس ا  ،از س ا گیریهای سیاساای و حزباای،
ا دیشههای روشنفکری ،و درو مایهها و تص یرهای ا حادی ،اروتیک و غیر اخ قی خبری ب د و از س ی دیگاار شااعر
سپهری ایمان اس می ،رفانگرایی ،اخ قمداری و بیخیا ی سبت به سیاست را به حنی صااریح بازتااان ماایداد.
از ظر مسائل زیباییشناسیک یز در شعر سپهری ،ویژگیهای سبک هندی ظه ر و بروزی داشت و این یز بااا ساابک
ایی شایع بهویژه در دهههای خست ا ق ن و میان شا ران و منتقدان ا ق بی م ابق میافتاد.
هندیگر ِ
اینها به س د سپهری تما شد و باز برخی منتقدان ،محب ّبیت و مقب ّیت سپهری و شااعر وی را بااه پااای م ااابق
ب دن و م افق ب د ش با ایدئ ژیهای حاکب و حمایت ضمنی هادهای قدرت از آن شااتند؛ یعناای پا از ا قا ن
ّ
یز سپهری در مظان اتها قرار گرفت و شعر دیگرباره از جهاتی که غیر هنری ب د ،قد شااد و تارا ااده شااد .ازجملااه
م
آ که گفتند به فرض آ که سپهری از م ی ،حاف  ،شکسپیر و دا ته و تمااا شااعرای جهااان باازرصتاار باشااد و مااث بااه
َ
سبت مرۀ بیست آنها مرۀ سپهری هزار باشد ،باز سیاستی در کار است تا مرۀ او را کمی از همااان هازاری کااه ماارۀ
واقعیا است بیشتر کنند؛ چ ن او هب به یکی از همان اکجاآبادهای مشارا یه د ت میکند کهز ماان ق اااری دیااد
که سیاست میبرد و ا خ شفیعی کدکنی1376 ،ز ساای و هفاات) .برخاای دیگاار کااه خا د را در براباار حجااب ظاایب
سپهریگرایی گاه میت ا ستند داشت ،دو چندان شدن ه اداران سپهری پ از ا ق ن را بااه د یاال وجا د کلمااات و
اص حات مذهبیای در شعر وی دا ستند که ماحصاال جهااان گریای مبتناای باار تساالیب و رضاساات و باارخ
جهان گری اخ ان ثا ت و شامل  ،آن را بهرهای از ا تراض یست .ازاین رو ،اگر «شعر فروم بیشتر شا ران جا ان ااارا
پیش از ا ق ن را به س ی خ د میکشید ،شعر سپهری اغلب ج ا ااان شااا ر آرا پا از ا قا ن را بااه سا ی خا د
میکشا د» حق قی1379 ،ز .)315
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یه
مندیهشعرهسپهر ه
-3ه-1ه.2هغیرهساخ ه
ت ِ

قائل شدن شباهت میان اشعار سپهری با هایک های ژاپنی و شعر وی را مجم های از هایک های بههبپی سااته دیاادن،
ّ
گذشته از آ که جذ ّابیت آسیای شرقی برای سپهری و تأثیرپذیریا از ناصر فرهنگاای آن را آینگاای میکنااد ،یکاای از

بهچشبآمد یترین ضع های هنر شا ری وی از دید منتقدا ش را یااز بازمی مایا ااد و آن ،ایاان اساات کااه شااعرهای
ّ
سپهری ق عاتیا د متشکل از بندها و س رهایی که ارتباطی به یکدیگر دار د .از این حاظ ،سااپهری شااا ری دا سااته
ّ
م ّ
ّ
شده است ضد یمایی و طبعا ضد جریا ی در شعر که از بابت یمایی ب دن ،برای خ د قائل به اصااا ت و حقا ّیات
م
ّ
است .از وج ه این ضد یمایی ب دن هب آ ست که برخ شعر یمااا ،شااعر سااپهری «غا بااا اسااتحکا فاار اادارد؛
مجم ۀ بی شماری است از مصرافهای پراکنده که وز ی آنها را بااه هااب پی ااد میدهد» شاافیعی کاادکنی1376 ،ز
سااای و هفااات) .باااه تعبیاااری اگااار فااار  « ،حااا ۀ ارتبااااط اجااازای مختلااا یاااک اثااار ک مااای باااا
یکدیگر»  )2 )Eagleton, 2007: 66باشد ،شعر سپهری ،شعری است بدون فر ؛ ازاین رو در شااعرهای سااپهری
بدون آ که مهای ببینند میش د به آسا ی بندها و س رهایی را جابهجا یااا حااذ کاارد .شاافیعی کاادکنی ،اسااما یل
ری ّ ،رضا براهنی و ّ
محمد حق قی از کسااا یا د کااه چنااین دیااد و داوریای دربااارۀ شااعر سااپهری دار ااد و بااا
ّ
ّ
اص حات و باراتی ّ
خاص خ د .حق قی ،شعر سپهری را شعری «حرفی» و «ط ی» و بیا تنا به «کاال متشااکل»،
«شکل درو ی» و «ساخت» ارزیابی میکند و در مقایسه با شعر یمایی که مجم های است از سا ری کااه هرکاادا
ّ
در جای خ د و در خدمت کل شعر شستها د ،شعر سپهری را مجم های میبیند «از س ر پراکنااده ،ک تاااه و بلنااد.
شعر بیست س ری ،شعر سی س ری ،شعر دویست س ری .و اغلب بیبند و در هر حا ه آ نان شااعری کااه بتا ان
جز مجم ۀ س ر گ اگ ن ،مجم ۀ چند بنااد

یااز گفاات» حق قی1379 ،ز  .)30شاافیعی کاادکنی یااز کاه در

سا  1346در یادداشتی دربارۀ مجم ۀ «حجب سبز» ،اشعار این دفتر را فاقد «رشتۀ ثابت و اساات اری میااان پارههااای
مختل »شان دا سته و از این بابت سپهری را ق ۀ مقابل یما و اخ ان ثا ت قلمااداد کاارده با د کااه «کارشااان از یااک
هارم ی مخصا ص و یرومنااد برخا ردار اساات» ک .ساایاهپ 1389 ،ز  ،)63در «م ساایقی شااعر» ایاان فاقااد
م
ساخت شعری ب دن و یا به تعبیر ص رتگرایان روسی فاقد پیر ااگ شااعری با دن را اساسااا ضااعفی در هناار شااا ری
ِ
ّ
سپهری به شمار آورده و با تلقی سپهری به ن ان «طرحی گرچه ک چک از صائب یااا بید » شاافیعی کاادکنی1376 ،ز
دن شعر سااپهری گفتااه باشااد ،گفتااه اساات؛ چراکااه شااعر ساابک
 20و  ،)21آ ه را که باید دربارۀ غیر ساختمند ب ِ
َ
هندی ،به د یل ّاتکا به تکبیتها و ّ
َ
حتی تکمصرافها ،مثل ا ی غیاار ساااختمندی در شااعر دری اساات .هم نااین
رضا براهنی که ا تقاد دارد مفردات شعر جدید الاقل باید با یکدیگر ارتباااط درو اای دقیقاای داشااته باشااند ،داوریا
دربارۀ شعر سپهری که به باور وی جز در م ارد ادری مثل شعر « شا ی» بدین کته بیت ّجه اساات ،آ ساات کااه شااعر
سپهری کمپ زیسی ن دارد و در آن «هر تص یری جدا از تص یر دیگر ،جهان ّ
خاصای را کااه جاادا از جهااان تصاااویر
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دیگر است ،شان میدهد» براهنی ،1358 ،ج2ز  .)523ساااخت یااا فاار شااعر سااپهری از جهاات ّ
کیفیات اجازای
تشکیل دهندهشان یز از ا تقادهایی در امان ما ده .م ه را غ محسین ی سفی ،با یادآوری ایاان کتااه کااه صا رت یااا
فر « ،زبان شعر و وزن و قافیه و م ساایقی و همااۀ جنبااههای ساااخت آن را دربرمیگیرد» ی ساافی1388 ،ز  )566باار
بابت داشااتن «تنا ّ ف و گسااتردگی»
بابت داشتن «وسعت و آفرینندگی» و بر اوزان اشعار وی از ِ
زبان اشعار سپهری از ِ
خرده گرفته است.
احساس میش د که سپهری پ از «حجب سبز» در صدد تح ّ در شااعر خا د و ساااخت بخشاایدن و ا سااجا
دست کب ،م ا عۀ دقیق اشعار «ما هی ما گاه» از این معنا خبر میدهد .گ یااا یکاای از
دادن بیشتر بدان برآمده استِ .
ِ

دالیلی که سپهری در «ما هی ما گاه» در جاهایی دچار افراط شد و از مسیر شناختهشدۀ شااا ری خا د مقااداری بااه
ّ
دور افتاد ،همین است که وی برای متقا د کردن منتقدان خ د ،خ است به شعرهایش شکل درو اای بدهااد و دقات در
این کته هنگا سرایش شعرهای «ما هی ما گاه» ،آنهااا را تصا ّانعی و تکنیکیتاار کااردّ ،اماا برخاای چیزهااایی را کااه
طبیعت شعر اقتضا میکند ،از آنها ستا د.
.3-1-3هجدولیهبود هن ه

محمد حق قی  ،)1316 -1388ترکیبهای اضافی و وصاافی و ّ
از ظر ّ
حساامیزیهایی کااه شااکلدهندۀ تصاااویر و
تعابیر شعرهای چهار دفتر خست سپهریا د ،از اجزایی تشکیل شدها د که یروی دافعه میااان آنهااا بیشااتر از یااروی
جاذبه است و ّ
سپهری دورۀ دو  ،یا به ص رت ترکیبهایی با یروی دافعااۀ بیشااتر
تسری این جن ترکیبها به شعرهای
ِ
میان اجزایشان مایان شده است و یا به ص رت ترکیبهااایی کااه یااروی جاذبااه میااان اجزایشااان بیشااتر اساات و هااب
م ههای هبخ ان و طبیعی دار د و هب م ههای اهمخ ان و مصاان ی حقا قی1379 ،ز  17و  .)20اگرچااه هااب
این ایدۀ حق قی و هب ایاادۀ ّ
محماد مختاااری  )1321 -1377دربااارۀ جهااتدهی مفه هااا باار تص یرسااازیهای

سپهری و قش «کلمااه -مفه »هااا در مایناادگی از ّ
ذهنیات شااا را ۀ وی و تکا ین تصا یرهای شااعریا
ّ
سیاهپ 1389 ،ز  ،)78 -88ادراکی از جدو ی ب دن تص یرهای شااعر سااپهری اسااتّ ،اماا ایاان ایااده و تلقایا
ّ
به ن ان ضعفی در کار سپهری به ا ّ
محمدرضا شفیعی کدکنی سکه خ رده اساات و یکاای از دالیاال ایاان مسااأ ه یااز
ااک.

سرراستی بیان شفیعی کدکنی بهویژه در مقابل پی یدگی بیان مختاری است.
ِ
م
اااهمگ نآمیزی واژگااا ی یااا باااهبآیی واژههااای اهبخااا اده کااه صاارفا ساارگرمیهاییا د در ساااحت زبااان،
تص یرهای جدو یای هستند که شفیعی کاادکنی «بخااش ظیماای از شااعرهای سااهران سااپهری» را از ایاان جاان
ّ
ادار خااا ادۀ کلمااات» بااه شاامار
میدا د و خاصه اشعار «ما هی ما گاه» را محص «جدو تصادفات» و «ت ییر ما ِ
میآورد شفیعی کدکنی1392 ،ز  .)683در دید و داوری شفیعی کدکنی ،سااپهری شااا ری اساات کاربلااد در پی ااد
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دادن واژههای غیر هبخا اده به یکدیگر و ساختن ترکیبهای بهشگفتآور ده .کاری که یک س ی هنااری دارد و یااک
س ی ماشینی؛ س ی هنریا « ،فاوامیزی» 1است و محص التش شعرهایی است مثلز
ِ
به سرام من اگر میآیید

ر و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد
چینی ازک تنهایی من

و س ی ماشینیا « ،شعر جدو ی» است و محص التش به گ های فاقد ح ّ و اطفه و جمااا و باایهی زمینااهای
از ک

فسی ،س رهایی است از قبیلز
ِ

خیا میکردیب
ّ
میان متن اساطیری تشنج ریباس
شناوریب شفیعی کدکنی1377 ،ز  53و .)54

ا بته شفیعی کدکنی که خ د را با شتههایش به ن ان یک فرما یست شناسااا ده و بارهااا اذ ااان داشااته اساات کااه
«هنر ،فر است و فر است و فر و دیگر هی » شفیعی کدکنی1390 ،ز  ،)15قش این ِقسب ترکیبهااا و تصا یرهای
ّ
آشناییزدا و هنجارگریز را که مصادیق اتفاقهااایی در زبانا ااد ،در ادبیشاادگی زبااان روزما ّاره و آفاارینش شااعر ا کااار
میکند؛ ّاما در این ح زه ت ّجه به دو اصل را بایسته میدا دز  )1اصل رسااا گی و ایصااا ؛  )2اصاال زیباییشناساایک.
بنابراین ایراد شفیعی کدکنی به جدو ی ب دن شعر سپهری ،مع

به شعرهایی اساات کااه در آنهااا اصا پیشگفتااه

ر ایت شده باشد.
با وج د این ،در تص یرها و ترکیبهای شعر سپهری ویژگیهایی هست که شعر وی را بااه فاارض جاادو ی با دن
بازی زبا ی میت ا ند سااهران سااپهری دیگااری بشا د،
یز از شعر متشا ران و اکاربلدا ی که گمان میکردها د با دوز ِ

بازمی مایا دز

 .1اهمگ نآمیزیهای واژگا ی و ترکیبسازی با اجزای اهمخ ان که از آن به جدو ی ب دن تعبیر شااده ،در شااعر
سپهری به جهان گری و ظا ا دیشگی و فلسفی ویژۀ وی بازبسته است و در پی د با همااین ظااا ا دیشااگی
و فلسفی ویژه یز هست که این تص یرها و ترکیبها معنا میدهنااد و بایااد بینشااان بااا تصا یرهای تصااادفی
م
ّ
تخیل شا را ۀ کساای اساات کااه در ج رافیااای ا دیشااگیا ،
تفاوت گذاشت .مث «شرق ا دوه» ،محص
شرق را سبت به غرن تفاوتها و برتریهاست؛ ازجمله آ کااه «تنهااایی باااخترزمین ،تلخاای و خشا ت بااه
بارمی آورد و وارستگی خاورزمین ،ا دوه».

1. Hybridization
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م
 .2در تص یرها و ترکیبهای اهمگ نآمیختۀ شعر سپهری ،معم ال جزّ س می وج د دارد که باااهبآیی واژههااای
م
غیر هبخا اده را ت جیه و از منظر ا دیشگی و یا زیباییشناسیک تفسیر میکند؛ مااث «ساامت ماابهب ادراک»
که ترکیبی جدو ی پنداشته ت ا د شد ،با ا حاق واژۀ «ماارص» بااه آن ،هااب وجهااۀ زیباییشناساایک یافتااه و هااب
تفسیرپذیر شده است .یزز
□ باغ سرشار از تراوشهایهسبز.
□ خ شا به حا گیاهان که اشق ر د
همنبسطهنور روی شا ۀ آنهاست.
دست
و
ِ
ِ

□ حیات ،غفلتهرنرین یک دقیقۀ حوهاست.
یه
-3ه.2هنقدهایهنظری ههمدارهبرهشعرهسپهر ه

ّ
ّ
با رواج قدهای ظریهمدار در ایران ،تا حد زیادی از ا تبار قدهای پیشین کااه گاااه جااز فااظی هااب چیاازی ب د ااد،

کاسته شده است .این قدها ،به مثابۀ ملی ظریهای و مبتنی بر ظریااههای بینارشااتهای )3 ،)Culler, 2000: 14در
دادن دال تهای ضمنی متنا د .اگرچه در این قدها یز منتقد« ،اساایر ساااختهای تحمیلاای فاارهنگش
پی به دست ِ

است و هی چارهای دارد جز اینکه باار حسااب همااین ساااختها بااه سارام خ ا اادن مااتن برود» هاااوک 1398 ،ز
.)226
قدهای ظریهمدار بر شعر سپهری بیشتر از آن است که بش د در این مجا به ارزیااابی همهشااان پرداخاات .قاادر

ّ
مسلب جدا از قدهایی که بدون س اد کافی از ظریه و ِا ما آن بر متن شااته شاادها د ،در بقیااۀ قاادهای ظریهماادار،
یب و ایرادی اگر باشد ،مت ّجه اص و مفروضات اساسی آن ظریهای اساات کااه مبنااای خا ا ش مااتن قارار گرفتااه.
برخی از اینگ ه قدها بر شعر سپهری بارتند ازز
یه
)1همعراجهشقایق:هتحلیلهساختاریهشعرهسهرابهسهپهر ه

مع اج شقایق ی ،)1387شتۀ ّ
محمدتقی غیاثی ،چنا که از ن ان فر ی آن برمیآید ،قرار اساات کتااابی باشااد در قااد
م
ساختارگرایا ۀ شعر سهران سپهریّ .اما ماحصل کار ،کتابی است که خ ا نده را اساسا ساابت بااه آشاانایی یساانده بااا

ساختارگرایی و کاربلدی در ِا ما آن به مااتن ،دچااار تردیااد میکنااد .کتااان ،درآماادی دارد دربردار اادۀ ساارودهای از
ادرپ ر برای سپهری ،ز دگی ام ۀ سپهری ،م لبی در ا ق ن ساختاری سپهری در بیان شااا را ه و ت ضاایحی دربااارۀ
ساختارگرایی و ساختار و قل م ههایی غربی از قااد ساااختارگرا و قااد معناااگرا بااه مثابااۀ تا جیهی بارای رو کااار
ِ
یسنده در قد شعر سپهری .به گفتۀ یکی از پژوهشگران ،پی د این م ا ااب بااا بخشهااای چهارگا ااۀ کتااان آ نااان
ضعی است که حذ آنها «به ساختار غایااب تحلیاال هاای آساایبی میرسااا د» مهیمنی1397 ،ز  .)148ااهتنها
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م
بخش یکب کتان سبک سهران) ،صرفا سبکشناسی اقصی را از شااعر سااپهری بااه دساات میدهااد و بخااش سا
ّ
ّ
شعری مد ظر یسنده را از هده بر میت ا د آمااد ،بخااش
درو مایهها) حتی تبیین بنیهداری از همان هفت درو مایۀ ِ
س با ن ان بررسی روایتشناختی و بخش چهار با ن ان تحلیل شا هشناختی اشعار یز معلا یساات باار اساااس
چه درکی از روایتشناسی و شا هشناسی است ار د.
ی
)2هبوطیقایهسوررئالیستیهسپهر ه

«ب طیقای س ررئا یستی سپهری» ،جستاری در کتان «ب غت تص یر»  ،)1385شتۀ محما د فتا حی ،و یکاای از
تکملههای فصل پنجب تص یر جهان رؤیا و اخ دآگاهز س ررئا یسب) آن است .هااد

یساانده ،شااان دادن وجا د

برخی از اص ب طیقای س ررئا یستی در تجربۀ شا را ه و رو تص یرگری سپهری است؛ اصا ی چا نز خا ان و
رؤیا ،حظۀ روا ی ،فروپاشی ابعاد ،سازی ادراک با ادتشکنی ،خرق ادت ،امر شااگفت ،خلااق ّ
واقعیات برتاار و
وحشت و هراس.
شتۀ فت حی بهویژه از این چشبا داز ارزشمند است که وی فقا به اینکااه شااعر سااپهری را س ررئا یسااتی بدا ااد
بسنده کرده است و با ِا ما ظریه در متن ،اصا س ررئا یسااب را در ماانش شااا را ه و شااعر سااپهری ،پیجا یی و
تحلیل م ده و با این کار ،هب از هدۀ حر خ د مبنی بر س ررئا یستی ب دن شعر سااپهری بااهط ر من قاای و متقناای
اان
برآمده است و هب ت أمااان در شناسااا دن ساااحتی از هناار شااا ری سااپهری و شناسااا دن س ررئا یسااب بااه مخاطبا ِ
ّ
کباط ف ،گا برداشته .دیگر آ که وی با این کار ،برخی از مسائل ا دیشگی ،زیباییشناسیک و زبا ی شااعر سااپهری را
ّ
لتیابی م ده است .این وجه اخیر به سبت ،قدر و قاارن بیشااتری دارد .باادینترتیب فروپاشاای من ااق طبیعاات در
شعر سپهری و فرا رفتن خیا شا ر از ابعاد طبیعی پدیدهها تا مرز ه ّیاتزدایی از اشااکا فتا حی1389 ،ز  )383و
ثبت تجربههای ا ب رؤیا در شعر این شا ر همانز  )378ت جیهی س ررئا یسااتی یافتااه اساات و ابهااا زبااا ی شااعر
ّ
سپهری با ت ّجه به ّ
واقعیت برتر در تص یرآفرینی س ررئا یستی لتیابی شده همانز .)389
)3هتباینهوهتنشهدرهساختارهشعره«نشانی ه» ه

پاینده در این مقا ه ،بنا بر من ق فرما یستی ،ت ّجاه خا د را از جهااان بیاارون مااتن گرفتااه و آن را یکسااره بااه خا د مااتن

مع ساخته است .وی با تمرکز بر یکی از مق ههای مح ری در ا دیشۀ فرما یسااتی ،یعناای «تباااین» یااا «تاانش»،
م
خ ا شی فرما یستی از شعر « شا ی» به دست داده که قائب به مااتن اساات و بااه بیاارون مااتن ،مااث بااه اصا حات و
ّ
تفکرات رفا ی ،ارجاف میدهد.
به باور فرما یستها ،شعر یز گرفتار تباینها و تنشهای جهان واقعی بشری است؛ ّاماا شااعر در رضااۀ خا د بااه
ّ
مثابۀ کلیتی منسجب ،این تباینها و تنشها را به یک ف هماهنگی تبدیل میکنااد .متناقض مااا پااارادک ) و آیرو اای،
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شگرد ادبی برای ایجاد تباین و تنش در شعر است .پاینده با پیش چشب داشااتن ایاان مسااائل ،ازجملااه باادین تیجااه
دو ِ

رسیده است کهز

متناقض مای بزرص این شعر ،این است که گرچه «رهگذر» پرسش «سا ار» را پاسااخ میگ یااد و
شا ی خا ۀ «دوست» را میدهدّ ،اما این شا ی چندان هب ر ِاه رسیدن به مقصد را روشن میکند.
سخن «رهگذر» که قرار است رفع ابها کند ،خ د مشح ن از ابها است پاینده1383 ،ز .)203

با ا گ گیری از پاینده ،اب ا فضل ّ
حری یز در قد فرما یستی خ د بر شعر «تا ا تها حض ر» ،شااان داده اساات کااه
ّ
اارن دو قساامت
چگ ه ا دیشۀ مح ری شعر زایش صبح از ب ن شب) در شکل شعر تجسد یافته است .هم نین تقا ِ
مساوی ُ ه مصرا ی در بند ّاو با ّ
مرکزیت واژۀ «چشب» ،این بند را به شکل «حرکت ر یک پی ک و یااا دو بااا یااک
حشره» ّ
حری1385 ،ز  )70درآورده است که خ د ،به ح ی در خاادمت تدا یشاادگی محتا ا ت ّساا شااکل شااعر
است.
نتیج هه ه

در پنجاه سا ی که بر ا برآوردن سپهری به ن ان یکی از چهرههای برجستۀ شعر ماادرن میگااذرد ،ا تقادهااایی مت ّجاه
شعر وی شده است .این ا تقادها را میش د در دو ساحت دید و بررسیدز
 .1ا تقاد از شعر سپهری با هد ا تقاد از جریان شعر مدرن.
 .2ا تقاد از شعر سپهری با هد تبیین ضع ها و یبهای آن.
ّ
ا تقادهای ساحت ّاو متعلق به دهههای آغازین رواج شعر مدرن در ایران ب ده اساات و امااروزه بااا تثبیاات آن ،ااه
کسی را بدان ا تنایی هست و ه به ارتکان امثا آن ،خ ر میکند.

ّ
ا تقادهای ساحت دو که در آن ،بررسی شعر سپهری از حیت اینکه شعر سپهری اساات مااد ظاار قارار گرفتااه ،از

جهت رو شناسی و غایتشناسی ،زیر دو شاخۀ  )1قدهای غیر ظریهمدار و  )2قدهای ظریهماادار قاباال بررساای
است.
م ض ات مشترک در قدهای غیر ظریهمدار بر شعر سپهری ،بارتند ازز
ّ .1
تعهدگریزی شعر سپهری؛
مندی شعر سپهری؛
 .2غیر ساخت ِ
 .3جدو ی ب دن شعر سپهری.

برخی از این ا تقادها ،با ت ییر فضای سیاسی و اجتما ی و بسته به ت ییر گر ها دربارۀ «شااعر ّ
متعهااد» و مفها

ّ
تعهد ادبی ،میت ا د از ا تبار افتاده و یا هم نان بر ا تبار خ د باقی باشند.
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م
قدهای ظریهمدار ،برخ قدهای پیشین مت ّجه ارائۀ معا ی ضمنی اشعار سپهری با تکیه بر ظریااههای غا بااا
م
به ح ۀ رویکرد آن ظریههایی است که خا ا ش شااعر باار
بینارشتهای ا د .اشکاالت این ِقسب از قدها مدتا مع

بنیاد اص و مفروضات آنها ص رت میگیرد.
ته ها ه
یادداش ه

ُ
کتان ی تایسن را با ن ان « ظریههای قد ادبی معاصر» ،ترجمۀ مازیار حسینزاده و فاطمااه حسااینی ،ویراسااتۀ
ِ -1
حسین پاینده ،ا تشارات « گاه امروز» چاپ کرده است.
 -2کتان تری ایگلت ن را با ن ان «چگ ه شعر بخ ا یب؟» و ترجمۀ پیمان چهارازی ،ا تشااارات «آگااه» منتشاار کاارده
است.

 -3کتان جا اتان کا ر با ن ان « ظریۀ ادبیز ّ
معرفی بسیار مختصر» با ترجمۀ فرزا ۀ طاهری در ا تشارات «مرکااز» ،بااه
چاپ رسیده است.
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کتابنام هه ه

آبراهامیان ،یروا د .)1384 .ای ان بیف سو انقالب :سر مدی بت امعت شناست سیاست ایت ان معاصت  .احمااد گاال ّ
محمادی و
ّ
ّ
احی و ی یی .چ .11تهرانز ی.
محمدابراهیب فت ِ
آ احمد ،ج  .)1368 .نام های الل ل احمد .لی دهباشی گردآور ده) .چ  .3تهرانز بزرگمهر.
ّ
ّ
ا هی ،صدرا دین گردآور ده) .)2016 .طفل صدسال ای ب نام شع نو :گفتگوی صتتدرالدیف الهت بتتا نتتاسر نتتاسر ور .امریکاااز
تاک.
براهنی ،رضا .)1368 .قص نویس  .چ .4تهرانز ا برز.
 .)1358 .طال سر مس 3 .جلد .چ .3تهرانز کتان زمان.
ّ
بهبها ی ،سیمین .)1370 .ای ز س ع و از ت  .چ .3تهرانز ّزوار.
بهر گی ،صمد .)2536 .قص های به نگ .چ .3تهرانز د یا و روزبهان.
بشیریه ،حسین .)1393 .موزش سان سیاس  :مۀان علت سیاس نظ ی و تأسیس  .چ .11.تهرانز گاه معاصر.
پاینده ،حسین« .)1383 .تباین و تنش در ساااختار شااعر شااا ی» .نشت یح سانشتتکدب اسبیتتات و علتتوم انستتان سانشتتگاه تۀ یتتز.
س .192 . .47 .پاییزز صص.207 -195 .
ّ
ّ
حری ،اب ا فضل« .)1385 .شعر تا ا تها حض ر اثر سهران سااپهری از دیاادگاه قااد فرما یسااتی» .متتتف هوهت اسبت یمجلاۀ
ّ
دا شکدۀ ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دا شگاه مه طباطبایی) .27 .دورۀ  .10بهارز صص.75 -61 .
حریری ،اصر گردآور ده) .)1385 .سربارب هن و اسبیات :گف و شنوسی با احمد شاملو .چ .5تهرانز گاه.
گردآور ده)  .)1368سربارب هن و اسبیات :گف و شنوسی با مهدی ااوان ثالتتو و علت موستتوی گ متتاروسی.
بابلز کتابسرای بابل.
گردآور ده)  .)1366هن و اسبیات ام وز :گف و شنوسی با سکت ویز ناتل اتتانل ی و سکتت ستتیمیف سانشتتور.
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سید لی محم دی الهیجا ی 1ه

چکید هه ه
در بیشتر متنهای تاریخی سدههای خستین اس می که بر اساس روایتهای پیش از اس

و ترجمااۀ

آنها شته شده است ،فهرستهایی از ا و سا شمار شاهان اشکا ی دیده میش د که تفاوتهایی بااا
یکدیگر دارد .با در ظر گرفتن این تفاوتها میت ان فهرست پادشاهان اشکا ی را به پنج گروه تقساایب و
ریشۀ روایتهای آنها را بررسی کرد .در ایاان میااان تفاااوت فهرساات پادشاااهان اشااکا ی در شتتاهنامح
روایت بیرو ی از شاهنامح ابومنصوری و هم نین سخن ثعا بی از کتابی به ا شاهنام  ،این
فردوسی و
ِ
پرسش را پیش میکشد که اگر فردوسی شاهنامح ابومنصوری را منظ کرده است ،چرا روایت منظ او

با سخن بیرو ی از همین کتان تفاوت دارد؟ در این مقا ه ک شش شده تا با رو ِ تحلیاال اسااناد شااان
ِ
گروه ما رد ظاار قارار میگیاارد .بااا در ظاار
داده ش د که فهرست فردوسی و بیرو ی در کدامیک از پنج ِ

گرفتن این کته میت ان احتما داد که دو روایت متفاوت در شاهنامح ابومنصوری ب ده است؛ خساات
روایتی ه چندان دقیق ،اما متداو در میان تاریخ یسااان کااه فردوساای آن را بااه ظااب درآورده اساات و
ثعا بی به بخشهایی از آن اشاره میکند و دیگری جدو ی که در متنهای تاریخی به آن اشارهای شااده
و بیرو ی آن را به کتان خ د برده است.
ات اشااکا یان ،شتتاهنامح ابومنصتتوری ،شتتاهنامح فردوساای ،ثتتار الۀاقیتتح بیرو اای،
کلیوودواژههاز فهرسا ِ

غ ر السی ثعا بی.
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→ با اسکن تص یر ،میت ا ید این مقا ه را در تار مای مجله مشاهده مایید.
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.1همقدم هه ه

تفاوت فهرست پادشاهان اشااکا ی در متنهااای تاااریخی آ نااان اساات کااه پژوهشااگری چا ن تقاایزاده دربااارۀ آن
ّ
می یسدز « گار دۀ این س ر از کتب متقدمین و مآخذ مختلفه  17روایت و جدو جداگا ااه و مسااتقل در فهرساات
س طین اشکا ی جمع کردها و در مقا مقابلۀ آنها با همدیگر دو جدو را ین همدیگر یااافتب» تقاایزاده1349 ،ز
 .)171در گاه خست این سخن اغراقآمیز به ظر میرسد ،اما بااا گااردآوری فهرساات پادشاااهان اشااکا ی و مقایسااۀ
آنها با یکدیگر میت ان تفاوتهای بیشماری را دید کااه در ظاااهر پااژوهش دربااارۀ ایاان فهرسااتها را بیفایااده شااان
میدهد.
به ظر میرسد مهبترین د یل اخت

فهرساات پادشاااهان اشااکا ی در متنهااای تاااریخی ،وجا د روایتهااای

مبهمی از این شاهان در اداینام ب ده که در دورۀ اس می به کتانهای ساایرا مل ک راه یافتااه اساات و ا بتااه برخاای از
یسندگان دورۀ اس می یز ت ییراتی در این فهرستها دادها د .برخی از تاریخ یسااان بااا ت جااه بااه سااخن ایرا یااان،
د یل این ابساما ی را به قدرت رسیدن اردشیر بابکان و پایان هزارۀ زرتشت میدا ند .به گفتااۀ مسااع دی م ااابق اشااارۀ
زرتشت در اوستا ،پ از پایان هزاره ،دین مزدیسنا و پادشاهی ایرا یان از میان میرود و چ ن میان زرتشت تااا اسااکندر
سیصد سا و میان اسکندر تا اردشیر بابکان پا صد و ده سا فاصله ب د ،اردشیر مت جه شد که تا پایااان هازارۀ زرتشاات
دویست سا ی بیشتر ما ده است ،از این رو ک شش کرد تا دویست سا دیگر به این مدت بیفزاید و اینگ ااه پشااتیبا ی
ایرا یان از پادشاهی ساسا ی دوا بیشتری بیابد .برای این کار از پا صد و ده سا فاصلۀ میان خا د و اسااکندر ،یماای از
آن را کب کرد و برخی پادشاهان اشکا ی را ا برد و از ذکر برخی دیگاار خا دداری کاارد و چنااان شااان داد کااه کشااتن
اردوان و به پادشاهی رسیدن او دویست و شصت سا پ از پادشاهی اشکا یان ب ده اساات و همااین م ضا ف ساابب
اخت

میان ایرا یان و اق ا دیگر در ذکر تاریخ اشکا یان شد مسع دی1938 ،ز  .)86-85به خا بی پیداساات کااه

اخت

و پریشا ی تاریخ اشکا یان از همان سدههای خستین اس می میان تاریخ یسااان مشااه د با ده اساات .امااا

د یل این آشفتگی هر چه ب ده امروز در متنهای تاریخی ،روایتهای گ اگ ی دیده میش د که به ظاااهر تیجااهای از
خ ا دن و مقایسۀ آنها به دست میآید ،بااهویژه اینکااه هاای کاادا از روایتهااا بااهط ر کاماال بااا واقعیاات تاااریخی
هبخ ا ی دارد.
در این میان سه روایت متفاوت از شاهنامح ابومنصوری دربارۀ پادشاهان اشکا ی در شاهنامح فردوساای ،غ رالستتی
ثعا بی و ثار الۀاقی بیرو ی به چشب میخ رد .فردوسی به ا ه تن از شاااهان اشااکا ی کااه دویساات سااا ی پادشاااهی
کردها د اشاره میکنااد فردوساای1393 ،ز ج .)83-67 ،139-138 ،6ثعااا بی م ااابق کتااابی بااه ااا «شاااهنامه»،
خستین پادشاه را «اشک پساار اشااکان» بااا ده سااا پادشاااهی می یسااد ثعااا بی1368 ،ز  )285-284و بیرو اای
جااادو ی از اشاااکا یان مااایآورد کاااه در آن باااه اااا یاااازده تااان اشااااره شاااده کاااه  266ساااا پادشااااهی
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کردها د بیرو ی1878 ،ز  .)117ازآ جاکه از شاهنامح ابومنصوری تنها مقدمهای باقی ما ده ،میتا ان بااه یقااین گفاات
کدامیک از سه روایت م ج د روایت شاهنامح ابومنصوری ب ده است؛ اما با طبقهبندی فهرساات پادشاااهان اشااکا ی و
با دقت در اط اتی که م ّرخان و یسندگان در اختیار خ ا نده قرار دادها د ،شاید بت ان بااه دیاادگاه تااازهای از روایاات
شاهنامح ابومنصوری دست یافت که در ادامه به آن پرداخته خ اهد شد.
.1-1هبیانهمسأل هه ه

م ابق ظر بیشتر شاهنامهپژوهان منبع فردوسی برای ظب شاهنام  ،کتان شاهنامح ابومنصتتوری با ده و ثعااا بی یااز در
ِ
کنار منابع دیگر ،همین کتان را بااه ن ان منبااع اصاالی خا د بااه کااار باارده اساات .هم نااین بیرو اای یااز از شتتاهنامح
ابومنصوری جدو ی از پادشاهان اشکا ی آورده است .اما مشکلی که در این میان به چشااب میخا رد تفاااوت روایاات
این سه کتان از شاهنامح ابومنصوری است .اگر فردوسی ،ثعا بی و بیرو ی دربااارۀ اشااکا یان از شتتاهنامح ابومنصتتوری
م لب خ د را آوردها د ،د یل اخت

روایت آنها چیست؟ آیا فردوساای از منبعاای بااه غیاار از شتتاهنامح ابومنصتتوری

استفاده کرده و با این کار در ظب شاهنام از منابع متعدد بهره برده است؟ آیا بیرو ی ،ثعااا بی و فردوساای م ااابق اشااارۀ
پژوهشگران ،سخههای متفاوتی از شاهنامح ابومنصوری در دست داشتها د؟ برای پاسخ به این پرسشها ابتدا بایااد بااه
فهرستهای گ اگ ن پادشاهان اشکا ی در متنهایی کااه پاایش از شتتاهنامح فردوساای سااا  400ه.ق) شااته شااده
است ،دقت ش د .خست باید فهرست این پادشاهان با ت جه به شباهتها و تفاوتهایشااان طبقهبناادی شا د و بااا در
ظر گرفتن جزئیات فراوا ی که در کتانهای تاریخی به چشب میخ رد به تحلیل روایاات فردوساای ،ثعااا بی و بیرو اای
پرداخت.
شه
.2-1هپیشینۀهپژوه ه

خستین بار تقیزاده به گردآوری فهرست پادشاهان اشکا ی اشاره میکند و تفاوت روایت ثعا بی ،بیرو اای و فردوساای
م
از شاهنامح ابومنصوری را فع قابل حل میدا د .هر چند ایاان احتمااا را م اارح میکنااد کااه سااخههای شتتاهنامح
ابومنصوری شاید با یکدیگر اخت

داشته و اگر این اخت

را پذیریب ممکن است ثعا بی ما ند بیرو اای «شاااهنامۀ

اب لی بلخی» را در دست داشته و از آن م لااب خا د را آورده اساات تقاایزاده1342 ،ز  .)157خ یباای یااز ما نااد
تقیزاده اخت این سه روایت را مسأ های الینحل میدا د خ یبی1381 ،ز ُ .)66زتنبرص در مقدمااۀ «غاارر ا ساایر»
به اخت

شاهنامح فردوسی و سخن ثعا بی پرداخته و فهرست ثعا بی را برابر با یکاای از فهرسااتهای طبااری دا سااته

است که در سا شمار با فهرست تاریخ اب ا فرج ز جااا ی هما ناادی دارد ثعااا بی1368 ،ز صاد و ااه-صااد و ده) .او
ِ
در هایت شباهتها و تفاوتهای شاهنامح فردوسی و غ ر السی ثعا بی را حاصل ا تخان و برداشت ایاان دو یساانده
از یک منبع مشترک دا سته است همانز صد و شا زده) .دکه هر چند دربااارۀ تفاااوت فهرساات فردوساای و روایاات
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ّ
ثعا بی سخن میگ ید ،اما بهط ر کلی بر این ظر است که تنظیب آزادا ۀ م ضا ف بااه دساات فردوساای و بیااان مرتااب
ثعا بی د یل ایجاد اخت

کاتبان منبع هر دو یسنده یعناای شتتاهنامح ابومنصتتوری
شده است .او هم نین دستکاری ِ

را د یل دیگری برای تفاوت سخن ثعا بی و فردوساای میدا ااد

دکااه1379 ،ز  .)119-118صاافا معتقااد اساات کااه

فردوسی و ثعا بی به د یل تفاوت روایتشان با سخن بیرو اای ،از شتتاهنامح ابومنصتتوری بارای ذکاار تاااریخ اشااکا یان
فهرست اب ا فرج ز جا ی در ثار الۀاقی از یک جاان میدا ااد و می یسااد
استفاده کردها د .او فهرست فردوسی را با
ِ

که ثعا بی به د یل قص روایت شتتاهنامح ابومنصتتوری از منااابع دیگااری در کنااار شتتاهنامح ابومنصتتوری بهااره باارده و
فردوسی برای پرهیز از بحت ا تقادی و تحقیقی به روایت مبهمی از تاریخ اشکا یان اکتفا کاارده اساات صاافا1389 ،ز
سخن فردوسی و بیرو ی پرداخته و سپ

 105-104و  .)551-549خا قی م لق در ابتدا به اخت
م
را که فردوسی در این بخش احتماااال از منااابع دیگااری جااز شتتاهنامح ابومنصتتوری اسااتفاده کاارده رد میکنااد و د یاال
اخت

ظاار تقاایزاده

سخن فردوسی و بیرو ی را تفاوت دست ی های شاهنامح ابومنصوری که در اختیار ایاان دو با ده میدا اادز
اسااامی یااا

ادگان آن ،اخاات
«تفاوت این جدو ها بیشتر معل این است که در ط قرون صاحبان سخه یااا خ ا نا ِ
سن ات را از منابع دیگر بر حاشیۀ سخه شتها د و به تدریج ّ
وارد مااتن شااده و
طی استنساخات دیگاار ،ایاان ح اشاای ِ
م جب اخت

ص ص را فراهب آورده است .اخت

اسامی و تسلسل شاهان اشکا ی در [شاااهنامۀ] فردوساای و در

گزار بیرو ی از متن اب منص ری یااز بایااد معلا همااین فساااد تاادریجی باشااد» خااا قی م لااق1393 ،ز ج،10
 .)44-45آید ل یز در این باره ظری مشابه با خا قی م لق دارد و حدس میز د که از شتتاهنامح ابومنصتتوری ،دو یااا
چند سخۀ متفاوت وج د داشته است و همااین م ضا ف ساابب اخاات

روایاات فردوساای ،ثعااا بی و بیرو اای شااده

است آید ل 1383 ،ز  .)113محیا طباطبایی 1369ز  )187-186به جدو های ا پادشاهان ایاران کااه در برخاای
از دست ی های شاهنام  ،ازجمله دست ی

ندن  675آمااده اساات ،اشاااره میکنااد و ایاان جاادو ها را همااان

جدو هایی میدا د که در مقدمۀ شاهنامح ابومنصوری درج شده ب د و این کته را پیش میکشد کااه بیرو اای در «آثااار
ا باقیه» به مقدمۀ شاهنامۀ اب منص ری رج ف کرده و فهرست م رد ظر را از همین مقدمه در کتااان خا د آورده اساات.
اما آید ل خا مقدمۀ سخۀ ندن  675را با متن اصلی آن متفاوت میدا ااد و بااه قرایناای احتمااا میدهااد کااه کاااتبی
کتابت متن اصلی ،جدو شاهان را تحریر کرده و به آغاااز آن افاازوده اساات؛ از ایاان رو جاادو شاااهان
سا ها پ از
ِ ِ
سخۀ ندن  ،675یا همان جاادو مقدمااۀ شتتاهنامح ابومنصتتوری یساات و یااا از آن تحریرهااای احتمااا ی شتتاهنامح
ابومنصوری است که بیرو ی به آن رج ف کرده اساات آیااد ل 1386 ،ز  .)43آیااد ل سااپ می یساادز « قاال قا
ثعا بی از شاهنامح ابومنصوری دربارۀ خستین شاه اشکا ی با ثار الۀاقی و یز فهرست مقدمااۀ ناادن متفاااوت اساات و
این اخت

دن چند تحریر جداگا ه از شاهنامح ابومنصوری را پیش میآورد» آید ل 1386 ،ز .)44
ها ،احتما ب ِ
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ثه
.2هبح ه

در این بخش ک شش شده تا فهرست پادشاهان اشکا ی در متنهای تاریخی که تااا پایااان ظااب شتتاهنام  400ه.ق)
شته شده است با ت جه به شباهتها و تفاوتهایی که با یکاادیگر دارد ،طبقهبناادی شا د .در ایاان ما رد بایااد دقاات
داشت که تفاوت یک یا دو ا در جدو های مختل

باید پژوهشگر را به این تیجه برسا د که با دو روایاات گ اااگ ن

از دو کتان کهن م اجه است؛ بلکه این تفاوت ممکن اساات حاصاال بیدقتاای یساانده یااا کاتااب و یااا تصااحی و
گشتگی و یا کب و زیاد شدن ا ها باشد .در اینجا جدو شاهان اشکا ی با ت جااه بااه سلسله سااب و تباااری کااه بارای
آنها آمده و هم نین سا شمار پادشاهی و شباهت ا ها ،به پنج گروه تقسیب شد تا شان داده ش د که جاادو بیرو اای
از شاهنامۀ اب منص ری و فهرست فردوسی با کدا گروه هما ندی و قرابت بیشتری دارد.
فه
.2-1هگروههال ه

فهرست س طبری بیتاز 195؛ 1362ز ج)501-500 ،2ز
 .1افق رشاه بن ب

بن ساب ر بن اشکان باان أر

ا جبار بن سیاو بن کیقاوسا ملک  62سا ) ه
 .3ج ذرز بن ساب ر بن افق ر  59سا ) ه
 .5ج ذرز بن ابزان بن ب
 .7هرمزان بن ب

 31سا ) ه

 48سا ) ه

 .9کسری بن فیروزان  47سا ) ه

 .2ساب ر بن افق ر  53سا ) ه
 .4ابزان بن ب

بن ساب ر  47سا ) ه

 .6رسی بن ابزان  34سا ) ه
 .8فیروزان بن هرمزان بن ب
 .10اردوان بن ب

 37سا ) ه

 55سا ) ه

مجم فز  473سا ) ه
ثعا بیه 1963ز 473-457؛ 1368ز  )285-299از همین فهرست در ذکر پادشاااهان اشااکا ی اسااتفاده کاارده
است .م ابق اشارۀ ثعا بی 1963ز 458-457؛ 1368ز  ،)285او فهرست اشکا یان را بر اساس شااباهت فهرساات
م
س طبری و سخن ابن خردادبه آورده و احتماال فهرست ثعا بی با ت جه به روایاات اباان خردادبااه شااته شااده اساات؛
چراکه تفاوتهایی میان سخن او و طبری دیده میش د.
فهرست حمزۀ اصفها ی بیتاز 14؛ 1367ز  )11-10یز ما ند طبری است؛ اما با دو تفاوتز  .1پادشاهی بااه ااا
«ب

پسر فیروزان» دارد که در فهرست طبری دیده میشا د؛  .2در سا شاامار شاااهان بااا سااخن طبااری متفاااوت

اساات .ا بتااه ایاان دو تفاااوت د یاال باار ادیااده گاارفتن شااباهتهای فاراوان ایاان دو فهرساات میشا د ،بااهویژه کااه
م
تبار شجر امه) پادشاهان اشکا ی در هر دو فهرست یکی است و احتماال روایاات مشااترکی کااه بااه ایاان دو یساانده
ِ
رسیده ،د یل این شباهت استز
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شمارة چهارم

(ادبیات و علوم انسانی سابق)

 .2شاپ ر بن اشک )24

 .3گ درز بن شاپ ر )50

 .4بیژن بن ب

بن شاپ ر )21

 .5گ درز ک چک پسر بیژن )19

 .6رسی بن بیژن )30

 .7هرمزان بن ب

بن شاپ ر )17

 .8فیروزان بن هرمزان )12

 .9خسرو بن فیروزان )40

 .10ب

بن فیروزان )24

 .11اردوان بن ب

بن فیروزان )55

مجم فز  344سا )

بیرو ی 1878ز  )114یز جدو حمزه را در کتان «آثار ا باقیه» آورده و می یسد که حمزه از کتان اوسااتا بارای
شتن آن اسااتفاده کاارده اساات؛ در حااا ی کااه حماازه در ایاان ما رد بااه کتانهااای «ساایر ا ملا ک ا فاارس» اشاااره
میکند اصفها ی ،بیتاز 9؛ 1367ز  .)7پ از این فهرساات ،حماازۀ اصاافها ی بیتاااز 29؛ 1367ز  )30در فصاال
دیگر از کتان خ د به ذکر اخبار پادشاهان ایران با ت جه به کتانهای «سیر ا مل ک ا فرس» کتب ساایر) میپااردازد و
از سه پادشاه اشکا ی یاد میکندز  .1شاپ ر پسر اشک .2 .گ درز پسر اشک .3 .ب

پسر خسرو اصاافها ی ،بیتاااز

ات حماازه دیااده میشا د .ایاان
42-43؛ 1367ز  .)42-41از میان این سه پادشاه ،دو م رد پایا ی در فهرست خسا ِ
شان میدهد که دو روایت از پادشاهان اشکا ی در کتانهای سیر ا مل کی که حمزۀ اصفها ی از آنها ا باارده ،با ده

است که در برخی از آنها به جای «گ درز پسر شاپ ر»« ،گ درز پساار اشااک» و بااه جااای «با
«ب

پساار فیااروزان»،

پسر خسرو» آورده ب د د و حمزۀ اصفها ی ک شااش کاارده ایاان تفاااوت را شااان دهااد؛ ا بتااه ایاان تفاااوت بااه

فهرستهای گروه «ن» شباهت دارد که در ادامه خ اهد آمد.
به
.2-2هگروهه ه

در اینجا روایت تاریخ گااارا ی خ اهااد آمااد کااه سااخن آنهااا بااا گااروه «ا ا » شااباهت فراوا اای دارد و بایااد گفاات
فهرستهای هر دو گروه ،ریشه در یک روایت مشترک دارد با این تفاوت که به جای «فیروزان پساار هرمازان»« ،اردوان
اشکا ی» یا «اردوان بزرص» آوردها د و گ درز را پسر اشک/اشکان/اشکا یان و ب

را پساار خسرو/کسااری میدا نااد.

روایت متفاوت در سیر ا مل کهااا با ده
هما ر که پیش از این گفته شد حمزۀ اصفها ی به این تفاوت که اشی از دو ِ

اشاره کرده است.

طبری بیتاز 194-193؛ 1362ز ج )499 ،2در فهرست خست خ د از شاهان اشکا ی ،جاادو ذیاال را آورده
استز
 .1اشک بن اشجان  10سا ) ه

 .2ساب ر بن اش ان  )60ه

 .3ج ذرز بن اش ا ان االکبر  )10ه

 .4بیزن االش ا ی  )21ه

 .5ج ذرز االش ا ی  )19ه

 .6رسی االش ا ی  )40ه

 .7هرمز االش ا ی  )17ه

 .8اردوان االش ا ی  )12ه

 .9کسری االش ا ی  )40ه

 .10ب

االش ا ی  )24ه

 .11اردوان االص ر االش ا ی  )13ه مجم فز  266سا ) ه
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بلعمی 1353ز ج )732-726 ،2از میان سه فهرست طبری ،فهرساات خساات او را معتبرتاار دا سااته و آن را در
کتان خ د ذکر کرده است .او در ابتدا برای «اشک پسر دارای اکباار» 10 ،سااا پادشاااهی شااته ،امااا او را در جاادو
تبار اشکا یان از او یاد میکند .ه
خ د قرار داده است و تنها به ن ان ِ

مسع دی 1938ز  )84-83در کتان «ا تنبیه و االشارا » و در کتااان «مااروج ا ااذهب» مسااع دی1973 ،ز

ج ،)236-235 ،1فهرست شاهان اشکا ی را ما ند طبری آورده ،بااا ایاان تفاااوت کااه سا شاامار اشااکا یان در کتااان
«ا تنبیه و االشرا » 268 ،سا و در کتان «مروج ا ذهب»  282سا است .او روایاات خا د را از «اب بیااده معماار
م
بن مثنی ا تیمی» از « مر کسری» از کتان «اخبااار ا فاارس» میدا ااد « .ماار کسااروی» بااه گفتااۀ اذکااائی احتماااال
«اب حفص مر بن حفص ّفرخان طبری» است بیرو ی1392 ،ز  .)598-597این یسنده به خ است «فضاال باان
سااهل» بااه دربااار مااأم ن فراخ ا ااده شااده و یکاای از مترجمااان خداینامااه با ده اساات اباان اادیب1381 ،ز  446و
 .)491-492مسع دی در کتان «مروج ا ذهب» به  517سا پادشاااهی اشااکا یان اشاااره میکنااد و ایاان در حااا ی
است که در کتان «ا تنبیه و االشرا » فاصلۀ میان اسکندر و اردشاایر بابکااان را  510سااا شااته اساات مسااع دی،
1938ز .)85
ّ
مقدسی 1903ز ج156-155 ،3؛ 1374ز ج )510 ،1یز در «ا بدّ وا تاریخ» همین فهرساات را آورده اساات و
می یسد که مل ک ا ای  266سا پادشاهی کرد د ،اما در ا تهای فهرستش بااه  270سااا پادشاااهی اشااکا یان
اشاره میکند ه .ه
بیرو ی از ق «اب ا فرج ابراهیب بن احمد بن خل ز جا ی حاسب» و از کتان «ا تاریخ» ،جدو چهااار خا د
از پادشاهان اشکا ی را آورده است با این ت ضیح که اب ا فرج ز جا ی ،فهرست خا د را بااا ت جااه بااه همجنسای میااان
گفتارهای گ اگ ن تنظاایب کاارده اساات بیرو اای1878 ،ز 116؛ 1392ز  )141و روایاات او یااز  266سااا پادشاااهی
اشکا یان را شان میدهد .ابن مسک یه 2003ز ج )88 ،1یز میگ ید که اشااکا یان  266سااا پادشاااهی کرد ااد و
فهرستی م ابق با روایت دیگر یسندگان این گروه میآورد .ه
در این گروه فهرست فردوسی 1393ز ج )83-67 ،139-138 ،6یز قرار دارد .هر چنااد یسااندگان دیگاار بااه
 11پادشاه و فردوسی تنها به  9پادشاه اشاره کرده ،اما ا ها و ترتیبی که او آورده است ،فهرساات او را در ایاان گااروه قارار
میدهدز ه
 .1اشک از ژاد قباد

 .2شاپ ر

 .3گ درز اشکا یان

 .4بیژن از ژاد کیان

 .5رسی

 .6اورمزد بزرص

 .7خسرو

 .8اردوان

 .9بهرا اشکا یان که او را اردوان بزرص میخ ا د د)
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بنداری در ترجمۀ این بخش از شاهنام  ،سخنی مشابه با فردوسی آورده است ،تنهااا بااا یااک تفاااوت کااه اشااک را
فرز د اشک میخ ا د؛ در حا ی که در شاهنام چنین چیزی یامده استز «سر این پادشاهان اشک فرز د اشااک با د
که سب به کیقباد میرسا ید… سرایندۀ کتان گ ید که پ از اشک ،شاپ ر ب د ،سپ گ درز ،آن گاه بیااژن و پا از
او اورمزد و بعد از او خسرو ،سپ اردوان آمد که مردی خردمند و صاحب رأی با د و پا از او بهارا کااه او را اردوان
بزرص میخ ا د د» بنداری1932 ،ز ج38 ،2؛ 1382ز .)388
جه
.2-3هگروهه ه

این گروه به جز اینکه دو پادشاه با ا های «اشک پسر اشک پسر اشکان» و «بهافرید اشکا ی» بیشااتر دارد ،تفاااوتی بااا
گروه «ن» و «ا » دارد و باید گفت با فهرستهای گروه «ا » و «ن» به یک روایات مشااترک میرسااد .در ایاان
گروه تنها فهرست دو طبری قرار دارد طبری ،بیتاز 194؛ 1362ز ج)499 ،2ز
 .1اشک بن اشکان باازرص از فرز اادان کیبیااه پساار کیقباااد
 10سا )

 .2اشک پسر اشک پسر اشکان  21سا )

 .3شاپ ر پسر اشک پسر اشکان  21سا )

 .4شاپ ر پسر اشک پسر اشکان  30سا )

 .5گ درز بزرص پسر شاپ ر پسر اشکان  10سا )

 .6بیژن پسر گ درز  21سا )

 .7گ درز ک چک پسر بیژن  9سا )

 .8رسه پسر گ درز ک چک  40سا )

 .9هرمز پسر ب

پسر اشکان  17سا )

 .11کسری پسر اشکان  40سا )

 .10اردوان بزرص و او اردوان پسر اشکان است  12سا )
 .12بهافرید اشکا ی  9سا )
 .14اردوان ک چک او اردوان پسر ب

 .13ب

اشکا ی  24سا )

مجم فز  277سا )

پسر فیروز پساار

] پساار شاااپ ر پساار اشااک پساار

هرمز پسر ب شر [ب
اشکان بزرص و َج ِد او کیبیه پسر کیقباد است) 13 .سا )

کتهای که در فهرست طبری دیده میش د تباری است که برای پادشاه آخاار یعناای «اردوان» آورده اساات .اگاار بااه
فهرست حمزۀ اصفها ی گروه ا ) که به آن اشاره شد دقت ش د ،همین تبار را به ن ان پادشاااهان پاایش از اردوان در
ِ

جدو خ د ذکر کرده است؛ ازاینرو «فیروز» و «ب

پسر فیروز» در آن دیده میش د ،اما در فهرسات طبااری ااامی
گااروه «ا ا »« ،ن»« ،ج» در

از «فیروز» به ن ان شاه اشکا ی برده شده است .این م رد شان میدهد که اخاات
م
معرفی شاهان اشکا ی به این د یل ب ده است که یسندگان سیر ا مل کها احتماال از میااان تبااار هاار یااک از شاااهان
اشکا ی که در منبع آنها خداینامه) ب ده است ،ا هایی را برمیگزید د و به ن ان شاااه معرفاای میکرد ااد و اخاات
این سه گروه بیشتر تیجۀ مبهب ب دن روایت منبع آنها و اجتهاد شخصیشان در ا تخان ا شاهان اشکا ی است.
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.2-4هگروهه هد ه

کتهای که در م رد این گروه وج د دارد این است که یکسره متفاوت از سه گااروه «ا ا »« ،ن» و «ج» اساات و بایااد
گفت تاریخ گارا ی که کتانهای سی الملوک الف س و کتانهااای تاااریخی دیگاار را در اختیااار داشااتها د بااه چنااین
روایتی اشاره کردها د .خ ارزمی 1930ز  )63-62ا و قب پادشاهان اشکا ی را اینگ ه آورده استز
لقب

نام

لقب

نام

 .3ساب ر بن اشک

ج شنده
ّزرین

 .2اشک بن اشک

اشکان

 .4بهرا بن ساب ر

ج درز

 .5رسی بن بهرا

ی

 .6هرمز

ساالر

 .7بهرا بن هرمز

روشن

 .8بهرا بن بهرا

تراده جیب)

 .9رسی

شکاری

 .10اردوان

االحمر

 .1اشک بن دارا

بیرو ی در جدو خست ا و قب پادشاهان اشکا ی را بدون ذکر منبع آورده است بیرو ی1878 ،ز )113ز
نام

 .1اشک بن اشکان  13سا )
 .3ساب ر بن اشک )30

نام

لقب

لقب

اشکان

ح ئئئده ،ق ه دارد)  .2اشک بن اشک بن اشک )25
ح رون
 .4بهرا بن ساب ر )21
ّزرین

 .5رسی بن بهرا )25

کیس ر

 .6هرمز بن رسی )40

ساالر

 .7بهرا بن هرمز )25

روشن

 .8فیروز بن بهرا )17

ب د

 .9کسری بن فیروز )20

براده

 .10رسی بن فیروز )30

 .11اردوان بن رسی )20

االخیر

شکاری

مجم فز  266سا )

به ظر میرسد خ ارزمی برای آوردن ا و قب پادشاهان اشکا ی به منبعاای دسترساای داشااته کااه بیرو اای یااز از
همان منبع در فهرست خ د استفاده کرده ،اما خ ارزمی بر خ

بیرو ی همااۀ پادشاااهان اشااکا ی را یاااورده اساات.

اذکائی قب «ح رون» را «گ درز» شته است و به ظر میرسااد «حا رون» را گشااتۀ «جا درز» میدا ااد بیرو اای،
1392ز .)139
بیرو ی از کتان «شاهنامه ابی منص ر بن بدا رزاق» ،فهرست ذیل را آورده است بیرو ی1878 ،ز )117ز
 .1اشک بن دارا و گفتها ااد کااه از
فرز دان آر ب د  13سا )
 .4بهرا بن ساب ر )51

 .2اشک بن اشک )25

 .3ساب ر بن اشک )30

 .5رسی بن بهرا .)25

 .6هرمز بن رسی )40
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شمارة چهارم

 .7بهرا بن هرمز )5

 .8هرمز )7

 .9فیروز بن هرمز )20

 .10رسی بن فیروز )30

 .11اردوان )20

مجم فز  266سا )

این فهرست با فهرست خست بیرو ی و خ ارزمی شااباهت فراوا اای دارد .هاار چنااد در ایاان فهرساات در گزینااۀ
خست بیرو ی یست و به جااای آن بیرو اای پا از «فیااروز»،
شمارۀ  ،8پادشاهی به ا «هرمز» آمده که در فهرست
ِ
پادشاهی به ا «کسری بن فیروز» آورده است که در فهرست شاهنامح ابومنصوری دیده میشا د ،امااا یااک کتااه در

این میان به چشب میخ رد که قابل تأمل است و آن شباهت فراوا اای اساات کااه ایاان دو فهرساات در ذکاار ااا و سااا
پادشاهان اشکا ی با یکدیگر دارد .درست است که در فهرست شتتاهنامح ابومنصتتوری بارای «بهارا باان شاااپ ر»51 ،
سا پادشاهی آمده که در فهرست بیرو ی  21سا است و یا در فهرست اب منص ری برای «بهرا بن هرمااز» 5 ،سااا
پادشاهی آمده که در فهرست بیرو ی  25سا است و یا برای «هرمز» 7 ،سا آمده که جای آن را «فیااروز باان بهارا »
با  17سااا پادشاااهی گرفتااه اساات ،امااا ایاان تفاااوت سااا ها 51-21؛ 5-25؛  )7-17میت ا ااد حاصاال تفاااوت
سخههای خ ی یک کتان و یا اشتباه در خ ا دن آن باشااد و تفاااوت اساساای و بنیااادینی یساات .از ایاان رو میتا ان
گفت فهرست شاهنامح ابومنصوری بر اساس منبعی شته شده ب د که خ ارزمی و بیرو ی یز جاادو خا د را م ااابق
م
آن شتها د؛ به این معنی که خ ارزمی و بیرو ی و یسندگان شاهنامۀ اب منص ری احتماال از یک کتااان مشااترک یااا
یک روایت مشترک برای ذکر جاادو خا د اسااتفاده کردها ااد ،کتااابی کااه روایاات آن چناادان متااداو با ده اساات و
تاریخ گاران به آن اشارهای کردها د.
با دقت در طبقهبندی جدو پادشاهان اشکا ی که تا اینجا به آن اشاره شد ،میتا ان گفاات کااه روایاات گروههااای
«ا »« ،ن»« ،ج» ،ریشه در یک روایت مشترک دارد که این روایت به احتما فراوان بااه د یاال دقیااق با دن تاااریخ
اشکا یان در خداینامه ،دچار دگرگ ی شده است و یسندگان با ت جه به برداشاات و اسااتنباط خا د ،ا هااایی را از آن
کاسته و یا به آن افزودها د .از س ی دیگر باید گفت که روایاات گااروه «ن» و «ا ا » ساابت بااه گااروه «ج» و «د» از
ا تبار بیشتری برخ ردار است؛ بهویژه که یسندگان متنهای تاریخی برای آوردن فهرساات پادشاااهان اشااکا ی در آن
دو گروه ن ،ا ) به کتانهای سی الملوک الف س اشاره میکننااد ،امااا بیرو اای 1878ز  )113منبااع خا د را ذکاار
میکند و تنها جدو اشکا یان را د با ۀ جدو پیشدادیان و کیا یان میدا د که این جدو بر اساااس ظاار ما ماارد
ایران رأی جمه ر ا فرس) تنظیب شده است همانز  .)102او هم نین در ابتدای فهرست خساات ساسااا یان کااه آن
را هب د با ۀ جدو های خست خ د میدا ااد بااه ایاان م ضا ف اشاااره میکنااد کااه ایاان جاادو باار اساااس «تاااریخ
پارسی» ا تاریخ ا فارسی) تنظیب شده است همانز .)120
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.2-5هگروههه هو ه

حمزۀ اصفها ی بیتاز 27-26؛ 1367ز  )22از گفتۀ «بهارا پساار مردا شاااه ،م بااد شااهر شاااپ ر» جاادو ی را آورده
است که به  19پادشاه اشکا ی و  433سا پادشاهی آنها اشاره دارد و بیرو ی 1878ز  )115یااز همااین جاادو را از
ق حمزه قل کرده است .این جدو یکسره با روایتهااای دیگاار متفاااوت اساات و بااا سااخن فردوساای و بیرو اای از
شاهنامۀ اب منص ری یز تفاوت آشکاری دارد.
یه
نهایهتاریخ ه
.3هتبارهپادشاهانهاشکانیهدرهمت ه

در متنهای تاریخی برای اشکا یان ،چهار تبار شااته شااده اساات؛ از اژادز  .1کیکاااوس  .2کیقباااد  .3گشتاسااپ .4
دارای بزرص .م ابق گفتۀ تاریخ یسان دو دسته روایت را باید از هب تفکیک کاارد .خساات روایتهااایی کااه در میااان
تاریخ یسان غیرایرا ی و ایرا ی به زبان ربی شته شده روایت تازیان) و دو روایتهایی کااه در میااان ایرا یااان رواج
داشته است و به زبان پارسی شته شده ب د روایت پارسیان) .در م رد فهرساات پادشاااهان اشااکا ی گااروه «ا ا »،
«ن»« ،ج» ،روایت تازیان و گروه «د» روایت پارسیان تلقی میش د ،چنا که بیرو ی بااه گفتااۀ خا د فهرسااتهای
خست را بر اساس ظر م مرد ایران رأی جمها ر ا فاارس) و تاااریخ پارساای ا تاااریخ ا فارساای) تنظاایب کاارده
است بیرو ی1878 ،ز  102و  113و  .)120این م ض ف در م رد تبار پادشاااهان اشااکا ی یااز دیااده میشا د کااه در
روایت تازیان «اشک» را از ژاد «سیاوخش پسر کیکاووس» و یااا «اساافندیار پساار کیگشتاسااپ» میدا نااد ،امااا در
روایت پارسیان م ابق گفتۀ تاریخ یسان ژاد «اشک» را به «کیقباااد» و یااا «دارای باازرص» میرسااا ند .همااا ر کااه
طبری می یسدز «پارسیان پندار د که اشک پسر دارا ب د .گ یدز بعضیشان گفتها د که اشک پسر اشکان باازرص با د و
وی از فرز دان کیبیه پسر کیقباد ب د» طبریز بیتا 194؛ 1362ز ج.)499 ،2
.3-1هازهنژادهکیکاوس ه :ه

التنۀی و االش ا ز «اشک بن اشک بن اردوان بن اش ان بن أ ا جبار باان ساایاوخش باان کیقاوسشاااه» مسااع دی،
1938ز  .)83-84م ت وج ال ت ه ز «اشااک باان اشااک باان اردوان باان اش ا ان باان آس ا جبااار باان ساایاو باان
کیقاوس» مسع دی1973 ،ز ج .)236-235 ،1فهرست س طبریز «افق ر شاه بن ب

بن ساب ر باان اشااکان

بن أر ا جبار بن سیاو بن کیقاوسشاه» طبری ،بیتاااز 195؛ 1362ز ج .)501-500 ،2بیرو اایز «اشااک باان
اشااکان بااا قااب «اف رشاااه» اباان با

باان شاااپ ر اباان اشااکان باان اس ائکئااار ق ااه اادارد) باان ساایاو باان

کیکاااوس» بیرو اای1878 ،ز  .)113دا اسرشاات بااه جااای «اس ائکئااار»« ،آس ایکنااار» بیرو اای1377 ،ز  )154و
اذکائی« ،ا [آر ] پهل ان» آورده است بیرو ی1392 ،ز  .)138بیرو ی از گفتۀ حمزه از اوستاز «اشااک باان با
بن ساب ر بن اشکان بن ا ا ّ
جبار» بیرو ی1878 ،ز .)114
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در م رد ِا «أ  /اس /آس /أر ِ ائکئار /ا جبار» دو کته وج د دارد .خساات اینکااه منظا ر از «ا جبااار» نا ِان
«کی» است که یسندگان متنهای ربی در ابتدای پادشاااهان کیااا ی میآورد ااد ،چنا کااه خا ارزمی 1930ز )61
«کاای» را «ا جبااار» و «کیااان» را «ا جبااابره» و طبااری بیتاااز  )152و بیرو اای 1878ز  )102سلساالۀ «کیا یااان» را
م
«ا جبابره» میخ ا ند .از این رو منظ ر از «اس/آس/ا /أر ِ ا جبار» در ایاان متنهااا« ،کاایآر » اساات .احتماااال
مترجمان و یسندگان سیر ا مل کها این ا را در اداینام دیدها د و چ ن این ا را بااه ن ان سرسلسااله در یافتها ااد،

تبارهای گ اگ ن و متفاوتی برای اشکا یان شتها د و از اینجاست که چهااار تبااار کیقباااد ،کیکاااوس ،کیگشتاسااب و
دارای بزرص به متنهای تاریخی راه یافته است .شاید به همین د یل ب ده کااه در فهرساات بیرو اای بااه قاال از حماازه از
َ
اوستاَ ،سب «اشک» را به «ا ا جبار» رسا دها د و دیگر از سیاو و کیکاوس سااخنی در میااان یساات ،هاار چنااد
ممکن است بیرو ی 1878ز  )113به د یل اشارۀ پیشین خ د« ،ساایاو پساار کیکاااوس» را در ادامااۀ «ا ا جبااار»
یاورده باشد .در متنهای تاریخی یز به غیر از «کیخسرو» و «فرود» ،فرز اادی بااه ااا «کاایآر » یااا «آر » بارای
سیاو معرفی شده و حتی «کریستن سن» در کتان «کیا یان» یااز باه چنااین چیاازی اشاااره کاارده اساات .ازایاانرو
درستی این سلسله سب را که به «سیاوخش پسر کیکاوس» میرسد باید با شک و تردید گریست ،هاار چنااد ممکاان
است برساختۀ م ّرخان دورۀ اس می باشد« .کیآر » که در بیشااتر متنهااای تاااریخی آمااده بااه احتمااا فاراوان از
فرز دان «کیقباد» است که طبری اینگ ه به ا فرز دان او اشاره میکندز «کیافنه ،کیکاااوس ،کاایأر  ،کیبااهأر ،
کیفاشین ،کیبیه» طبری ،بیتاز .)152
.3-2هازهنژادهکیقباد ه :ه

فهرست دو طبریز «اشک پسر اشکان بزرص ب د و وی پسر کیبیه پسر کیقباد ب د و ده سا پادشاااهی کاارد» طبااری،
بیتاز 194؛ 1362ز ج .)499 ،2هم نین طبری در فهرست دو میگ یاادز «اردوان ک چااک او اردوان پساار با
پسر فیروز پسر هرمز پسر ب شر پسر شاپ ر پسر اشک پسر اشکان بزرص و َج ِد او کیبیه پسر کیقباااد اساات» طبااری،
بیتاز 194؛ 1362ز ج .)500-499 ،2ثعا بی دربارۀ «اشک» می یسدز «گفتها ااد کااه وی از فرز اادان اشااکان باان
کیآر بن کیقباد ب د و جز این هب گفتها د» ثعا بی1963 ،ز 457؛ 1368ز  .)284فردوسی میگ ید کااه اشااک از
ژاد قباد کیقباد) ب د و اشکا یان خ د را از سل «آر » میدا ستند فردوسی1393 ،ز ج.)74-67 ،139-138 ،6
سه روایت خست به سخن فردوسی در شاهنامه زدیک است که «اشااک» را از اژاد «قباااد» میدا ااد .در اینجااا
َ
منظ ر از «کیبیه» در اصل «کیاپی َ ه» فرز د «کیقباد» است که در بندهش به آن اشاره شده اسااتز «از قباااد ،کیاپیا َ ه
زاده شد .از کیاپی ه) کی َا َر و کی َ
بیار و کی َپسین و کیکاوس زاده شد د» دادگاای1369 ،ز  .)150در شتتاهنام
یز ا فرز دان کیقباد آمده ،اما به «کیاپی ه» اشارهای شده استز
پساار بااد ماار او را خردمنااد چااار

که بودناد از او در جهاان یادگاار
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( )175-173 ،198 ،1
َ
با این ت ضیح باید گفت که تبار «اشک» به ن ان خستین پادشاه اشااکا ی بااه «کاایآر » و سااپ «کیاپیا َ ه» و
در هایت به «کیقباد» میرسیده است .سخن فردوسی کااه اشااک را از اژاد کیقباااد و گا درز را «خساارو ژاد» ممکاان
است کیخسرو م رد ظر باشد) و بیژن را از ژاد کیان میدا د ،این کته را شان میدهد که یسندگان منبااع فردوساای،
اشکا یان را از تبار پادشاهان کیا ی میدا ستند .آ ه فردوسی دربارۀ ِ سبت اشکا یان به ژاد آر آورده است ،بااا ت جااه

به ش اهدی که در منابع تاریخی آمده ،این م ض ف را روشاان میکنااد کااه منظا ر از «آر » ااه «آر کمااا گیر» کااه
«کیآر » فرز د «کیقباد» یا «کیاپی ه» است؛ چراکه آر ِ کمااا گیر پاایش از کیا یااان در زمااان منا چهر یااا َزو با ده
است خ یبی1396 ،ز  )161-143و هرگز از سلسلۀ کیا ی محس ن میش د .حتی جایی در شاااهنامه کااه پا از
کشته شدن اردوان آخرین پادشاه اشکا ی ،دو فرز د او یز به دست اردشیر گرفتار میش د ،بار دیگر بااه اژاد اشااکا یان
م
و «تخمۀ آرشی» اشاره میش د که احتماال همان کیآر م رد ظر است ه آر کما گیرز
دو فرزناادا او هاام گرفتااار شااد

بادو تخمااهی آرشای خااوار شااد
( )441 ،164 ،6

در کنار این م رد برخی از پژوهشگران باادون ارائااۀ د یلاای روشاان« ،آر » را «کیارشاان پساار کیقباااد» صاافا،
َ
َ
1389ز  )549و یااا «آر » را گشااتۀ «ا َرشااک» و «اشااک» میدا نااد کازازی1388 ،ز ج )501 ،7و بااه اشااارههای
تاریخ یسان دربارۀ تبار خستین پادشاه اشکا ی ت جهی میکنند.
.3-3هازهنژادهگشتاسپ ه :ه

فهرست دو طبااریز «اشااک باان حااره باان رساابیان باان أرتشااا باان هرمااز باان ساااهب باان رزان باان ساافندیار باان
بشتاسب» طبری ،بیتاز 194؛ 1362ز ج .)499 ،2این تبار را تنها طبااری و بااه پیااروی از او اباان اثیاار 1987ز ج،1
227؛ 1383ز ج )346-345 ،1آورده است و چ ن بااه غیاار از طبااری و اباان اثیاار ،متنهااای تاااریخی دیگاار بااه آن
اشارهای کردها د ،باید چندان م رد ا تماد تاریخ گاران ب ده باشد .هر چند این تبار هب به پادشاهان کیا ی میرسد.
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.3-4ههازهنژادهدارایهبزرگه(داراب) ه :ه

طبریز «و پارسیان تص ّ ر کردها د که او اشک پساار دارا با د» طبااری ،بیتاااز 194؛ 1362ز ج .)499 ،2بلعماایز «و
ایشان را پدری ب ده ب د «اشکان» ا … آ گاه آن اشکا یان از پا اشااک باان دارا مملکاات دویساات و شصاات سااا
بداشتند» بلعمی1353 ،ز ج .)731 ،2بلعمی در ابتدا برای «اشک پسر دارای اکبر»  10سا پادشاهی شااته ،امااا او
را در فهرست قرار داده است و تنها به ن ان تبار اشکا یان از او یاد میکند همانز  .)731روایت م بد از قا حماازهز
«اشک بن دارا بن دارا  10سا » اصفها ی ،بیتاز 27-26؛ 1367ز  .)22-21مقدسیز اشااکا یان ،اشااک باان دارا را
بزرص میداشتند و او را پادشاااه میخ ا د ااد 1374ز ج510 ،1؛ 1903ز ج .)156-155 ،3خا ارزمیز «اشااک باان
دارا ،قبش ج شاانده» 1930ز  .)62روایاات م بااد از قا حماازه از بیرو اایز «اشااک باان دارا باان دارا باان دارا10 ،

سا » 1878ز  .)115ثعا بیز «گفتها ااد کااه اشااکان از فرز اادان دارای باازرص با د» 1963ز 457؛ 1368ز .)284
مسک یهز «برخی گ یند که اشک پسر دارای بزرص خستین پادشاااه اشااکا ی با د و پا از او فرز ااد گا درز پساار
اشک به شاهی شست» 2003ز ج.)88 ،1
در اینجا یز ژاد دیگری برای «اشک» آمده است که به «داران یا دارای بزرص» فرز ااد «بهماان» میرسااد .م ااابق
گفتۀ طبری ،پارسیان ایرا یان) اشک را از فرز دان دارا میدا سااتند .بیرو اای از شتتاهنامح ابومنصتتوری همااین سااب را
آورده است ،هم نین او را از فرز دان «آر » میدا د .بنداری در کنار ترجمۀ شاهنام به سخن طبااری اشاااره میکنااد
و میگ ید که اشک از فرز دان دارای بزرص ب د بنداری1932 ،ز ج38 ،2؛ 1382ز .)388
یه
.هتفاوتهروایتهفردوسی،هبیرونیهوهثعالبیهازهشاهنامۀهابومنصور ه
4
ِ

چنین گفت دانناده دهقاان چاا

کزان پس کسی را نبد تخت عاا

بزرگااان کااه از تخاام آرش بدنااد

دلیر و سبکساار و سارکش بدناد

به گیتی به هر گوشهای بار یکای

گرفتااه ز هاار کشااوری اناادکی

چااو باار تختشااان شاااد بنشاااندند

ملااوک طوایااف همیخواندنااد

ازین گونه بگذشت سالی دویست

تو گفتی که اندر زمین شاه نیست

نکردند یااد ایان از آن ،آن ازیان

برآساااود یکچناااد روی زماااین

-سکندر سگالید ازین گوناه رای

که تا روم آبااد ماناد باه جاای-

نخست اشاک باود از ناژاد قبااد

دگاار گاارد شاااپور خساارونژاد

ز یااک دساات گااودرز اشااکانیان

چو بیاژن کاه باود از ناژاد کیاان

چو نرسی و چون اورمازد بازرگ

چو خسرو که باد نامادار ساترگ
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چااو زو بگااذری ناماادار اردوان

خردمنااد و بااارای و روشاانروان

چاو بنشساات بهاارام از اشااکانیان

ببخشاااید گنجااای باااه ارزانیاااان

ورا خواندنااااد اردوان باااازرگ

که از میش بگسست چنگال گاارگ

ورا بود شیراز و پاارس و ساپهان

کاه داننااده خواناادش ماارز مهااان

به اسطخر بد بابک از دسات اوی

که تنّین خروشان بد از شست اوی

چو کوتاه بد شاخ و هم بیخشاان

نگویاااد جهاندیاااده تاریخشاااان

ازیااارا جاااز از ناااام نشااانیدهام

نااه در نامااهی خسااروان دیاادهام

59

( )83-67 ،139-138 ،6
اوی منبااع
خست باید به این کتااه دقاات داشاات کااه راوی ایاان بخااش را بایااد فردوساای قلمااداد کاارد؛ بلکااه ر ِ

فردوسی دهقان چاچ) چنین م لبی را آورده و فردوسی همانط ر که اشاره کرده چنین گفت دا نااده دهقااان چاااچ)،
بر اساس سخن او این بیتها را سروده است ح ی1384 ،ز 49؛ محم دی1395 ،ز  .)79-78اما دو بیاات آخاار را
اوی منبع فردوساای دهقااان چاااچ) کااه فردوساای آن را بااه ظااب درآورده
میت ان یا سخن فردوسی دا ست و یا سخن ر
ِ ِ
است .اگر این دو بیت سخن فردوسی باشد ،در بیت خست میگ یدز «جها دیده دهقان چاچ) دربااارۀ ک تاااه با دن
پادشاهی اشکا یان و ادامه یافتن سل آنها میگ ید و همین را د یلاای بارای بیااان کااردن تاااریخ هاار یااک از شاااهان
اشکا ی میدا د؛ ازاینرو من فردوسی) به جز ا از آنها شنیدها و حتاای در شتتاهنامح ابومنصتتوری هااب دیاادها ».
ا بته با ت جه به جدو ی که بیرو ی در ثار الۀاقی از شاهنامح ابومنصوری آورده و بااه ااا و ماادت پادشاااهی هاار یااک از
شاهان اشکا ی اشاره کرده ،میت ان گفت که فردوسی در شاهنامح ابومنصوری دربارۀ اشکا یان م لباای یافتااه اساات.
حا با ت جه به این کته باید گفت که در دو بیت آخر ،فردوسی به احتما فراوان سخن راوی دهقان چاچ) را بااه ظااب
ِ
درآورده است .راوی در این دو بیت میگ یدز «جها دیده م بد زرتشتی) دربااارۀ ک تاااه با دن پادشاااهی اشااکا یان و
ادامه یافتن سل آنها میگ ید و همین را د یلی برای بیان کردن تاریخ هر یک از شاااهان اشااکا ی میدا ااد؛ ازایاانرو
من راوی/دهقان چاچ) به جز ا از آنها شنیدها و حتی در خداینامه هب دیدها »« .شا و باایخ» در اینجااا کنایااه از
«فرز دان و سل» است و به سل اشکا یان اشاره دارد که طبق ظر راوی ،آنها تعداد کماای ب د ااد و سااا های زیااادی
پادشاهی کرد د؛ از این رو م بدی که این بخش را برای راوی بیان کرده ،تاااریخ و سرگذشاات آنهااا را گفتااه اساات؛
چراکه از اشکا یان به جز ا چیزی شنیده و حتی در نامح اس وان خداینامه) هب دیده اساات .دو بیاات آخاار شااان
میدهد که مترجمان اداینام از تاریخ اشکا یان و امشان اط ف دقیقاای داشااتند و پادشاااهی آنهااا را ک تاااهتر از آن
چیزی تص ّ ر میکرد د که امروز ش اهد و قراین شان میدهد .در بنده آمده است که «اشااکا یان کااه) بااه شاااهی
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پرهیزکارا ه ا دار د ،دویساات و ا اادی سااا » پادشاااهی کردها ااد دادگاای1369 ،ز  .)156ایاان روایاات را یساانده
م
احتماال بر اساس کتان اوستا شااته اساات؛ زیارا م لااب خا د را بااا ایاان جملااه آغاااز میکناادز «چنااین گ یااد بااه
م
دین…» همانز  )155و این شان میدهد که احتماال در اوستا به ا و سااا پادشاااهی هاار یااک از شاااهان اشااکا ی
ّ
اشارهای شده ب د؛ چراکه یسندۀ بنده ما ند م ا ب دیگر خا د آن را بااه دقاات ماایآورد .در شتتاهنام یااز ماادت
پادشاهی اشکا یان «سا ی دویست» آمده است که شباهتی با روایت بندهش دارد .م بد یا م بدا ی که ایاان بخااش از
م
خداینامه را ترجمه کردها د احتماال به جز سا تقریبی دویست کااه فردوساای هااب آن را آورده اساات ،چیا ِاز دیگااری در
اداینام یافتها د؛ حتی ا شاهان اشکا ی یز ممکن است در اداینامح این م بدان ب ده باشد؛ چراکااه طبااق سااخن
راوی که فردوسی آن را به ظب درآورده ،چیزی به جز ا از ایشان شنیده است ازیرا جااز از ااا شاانیدها  /ااه در امااۀ
خسروان دیدها ) .آوردن واژۀ «شاانیدن» کااه در اینجااا میت ا ااد بااه معنااای «خ ا اادن» هااب باشااد حا ی1384 ،ز
م
 ،)57-59شان میدهد که احتماال هتنها تاریخ اشکا یان که ا آنها یااز در خداینامااۀ ایاان م باادان با ده اساات و
مترجب یا مترجمان این بخش ،یا به شنیدههای خ د اکتفا کردها د و یا از کتااان دیگااری غیاار از اداینامت ااا ااه )9
پادشاه اشکا ی را آوردها د .این سخن از آ جا ق ّ ت میگیرد که در کتان « هایة االرن فی اخبار ا فاارس و ا عاارن» کااه
بخشهایی از سیر ا مل ک ابن مقفع در آن آمده است به جز پادشاه آخر ،امی از شاهان اشکا ی به چشااب میخا رد.
در این کتان مدت پادشاهی اشکا یان « 266سا » ذکر شده و به جای «اردوان» آخرین پادشاه اشااکا ی «آذروان باان
اشه بن اش ان» آمده است بی ا1375 ،ز  159و  .)177یسندۀ م مل التواریش یز در کتان خا د بااه قاال از ستتی
الملوک تنها به ا پادشاه آخر اشکا ی اشاااره میکناادز «اردوان را در ساایر ا ملا ک« ،آذروان» شااته اساات» بی ااا،
1389ز  .)32حتی دین ری 1330ز  )43-41در کتان «اخبار ا ا ا » و یعقا بی ج1382 ،1ز  )194در «تاااریخ
یعق بی» یز به جز پادشاه آخر اردوان بن اشه بن اش ان) ،ااا و سااا پادشاااهان دیگاار را یاوردها ااد و تنهااا دینا ری
مدت پادشاهی اشکا یان را « 266سا » ذکر میکند دین ری1330 ،ز .)43
کتۀ دیگر این است که فردوسی بر اساس منبااع خا د بااا آوردن واژۀ «چا » و «چا ن» در ابتاادای ااا برخاای از
پادشاهان اشکا ی ،چنان شان داده است که ایاان پادشاااهان از میااان یااک فهرساات بلناادتر ا تخااان شاادها دز «چا
بیژن…»« ،چ رسی و چ ن اورمزد بزرص» و «چ خسرو…» .این ویژگی را میتا ان در مقدمااۀ قاادیب شتتاهنام یااز
مشاهده کرد؛ زما ی که یسنده میخ اهد به داستانهای اساطیری شاهنام اشاره کند ،چنین م لباای را آورده اسااتز
«و چیزها ا درین امه بیابند که سهمگین مایذ و این یک ست چ ن م ز او باادا ی و تارا درساات گااردذ و د پااذیر آیااذ
چ ن دست براذر [دستبرد آر ] و چ ن همان سنگ کجا آفریااذون بااه پااای بازداشاات و چا ن ماااران کااه از دو
ّ
ضحاک برآمد د» قزوینی1332 ،ز  .)38-37آوردن واژۀ «چ » یا «چ ن» در این م ارد شان میدهد کااه م باادان و
اوی منبع فردوسی دهقان چاچ) ،ا ه  )9پادشاه اشکا ی را با تردید و با ت جااه بااه شاانیدهها یااا خ ا اادههای خا د
ر
ِ ِ
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آوردها د ،اما میدا ستند که تعداد آنها ممکن است بیشتر از آن چیزی باشد که ذکاار میکننااد .ازایاانرو بایااد معرفاای
پادشاهان اشکا ی در شاهنام را با ت جه به منبع فردوسی کامل و دقیق تلقی کرد .خا قی م لق با ت جه بااه همااین کتااه
شته است که چ ن فردوسی ملز به ر ایت وزن و قافیه ب ده ،ا شاهان اشکا ی را بااه ترتیااب یاااورده اساات و آوردن
بارتهایی ما ند «ز یک دست ف ی» یا «چ ف ی» تسلسل دقیق را شااان میدهااد .ازایاانرو «فردوساای از ایاان
ا ها آ هایی را که در بحر متقارن میگنجیده و یا با قافیۀ بیتش میخ ا ده است برگزیااده با ده اساات ،و شاااید ا اادک
ت ییری یز در ا ها داده ب ده تا بت ا د آنها را در بیاات جااا بیناادازد» خااا قی م لااق1393 ،ز ج .)45 ،10بااا مقایسااۀ
فهرست فردوسی و فهرست گروه «ن» که جدو فردوسی در ذیل آن قرار دارد ،میت ان دیااد کااه فردوساای تسلساال را
ر ایت کرده است و واژگان «ز یک دست» یا «چ » و «چ ن» را به منظ ر جا ا داختن ا ها برای ر ایاات وزن و قافیااه
به کار برده است؛ بلکه تردیدی که در روایت منبع او ب ده د یل اصلی کاربرد چنااین واژگااا ی بارای معرفاای پادشاااهان
اشکا ی شده است.
تا اینجا باید گفت که جدو گروه «ن» در میان تاریخ یسان مشااه رتر و متااداو تر از جاادو گروههااای دیگار
است و فهرست فردوسی یز شباهت فراوا اای بااا ایاان گااروه دارد و ا تبااار آن از فهرساات خساات بیرو اای و فهرساات
شاهنامح ابومنصوری که بیرو ی آورده بیشتر است .اما در کنار فهرستی که بیرو ی از شاهنامح ابومنصتتوری آورده اساات
باید به سخن ثعا بی یز پرداخته ش د؛ زیرا ثعا بی دربارۀ اشکا یان می یساادز «هم نااان کااه در پی ااد و سااب آ ااان
اخت

است ،در ا هاشان و در پیش و پ ب دن آ ان و زمان فرما رواییشان همراهی یست .طبری در یکاای از قاال

ق های خ د آورده است ،خستین ک از آ ان که شاهی یافت «اشک بن اشکان» ب د که پادشاهیش «بیساات و یااک
سا » ب د .صاحب کتان شاهنام با او همسخن است ،جز آ که در ماادت شاااهیش اخاات

کاارده و میگ یااد دورۀ

دو طبااری،
پادشاهیش ده سا ب ده است» ثعااا بی1368 ،ز  .)285-284کتااه مهااب ایاان اساات کااه در فهرساات ِ
«اشک بن اشکان بزرص» به ن ان خستین پادشاه اشکا ی  10سا و «اشک بن اشااک باان اشااکان» بااه ن ان دومااین
پادشاه 21 ،سا پادشاهی میکند .در فهرست خست یز «اشک بن اشکان» به ن ان خستین پادشاااه 10 ،سااا و در
قب «افق رشاااه» 62 ،سااا پادشاااهی میکنااد طبااری ،بیتاااز 194؛ 1362ز ج،2
فهرست س ،
ِ
پادشاه اشکا ی با ِ

 .)499بر خ سخن ثعا بی در هی کدا از فهرستهای طبری ،پادشاه خساات ،بیساات و یااک سااا پادشاااهی
م
کرده است .این شان میدهد که احتماال ثعا بی با دیدن فهرست دو طبری ،پادشاه دو را به اشتباه ،پادشاااه خساات
تص ّ ر کرده است؛ هر چند ا پادشاه دو «اشک بن اشک بن اشکان» است و در اینجااا باااز تناقضاای دیااده میشا د.
حدس دیگر این است که در دست ی ما رد اسااتفادۀ ثعااا بی از تاااریخ طبااری ،یااا در فهرساات خساات و یااا در
فهرست دو برای «اشک بن اشکان» بیست و یک سا پادشاهی شته ب د د .اگر ثعا بی مقایسااۀ خا د را باار اساااس
فهرست خست طبری که با سخن فردوسی از یک گروه است و بااه آن شااباهت فراوا اای دارد ا جااا داده باشااد ،بایااد
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گفت که فهرست شاهنامح م رد اشارۀ ثعا بی به سخن فردوسی زدیک ب ده است و اگر مقایسۀ او باار اساااس فهرساات
دو طبری باشد ،با ت جه به اشکاالتی که در این فهرست دیده میشا د بااه ظاار میرسااد در آن ت ییراتاای داده باشااند؛
هما ر که در گزینۀ شمارۀ  3و « ،4شاپ ر پسر اشک پسر اشکان» دو بار پشت سر هب آمده است ،ا بته بااا دو تاااریخ
متفاوت ،او ی گزینۀ  )3با بیست و یک سا پادشاهی و دوماای گزینااۀ  )4بااا ساای سااا پادشاااهی طبااری ،بیتاااز
 .)194اما در ترجمۀ فارسی تنها یک «شاپ ر پسر اشک پسر اشکان» با سی سا پادشاهی آمده اساات کااه من قیتاار
به ظر میرسد 1362ز ج)499 ،2؛ از این رو «شاپ ر پسر اشک پسر اشکان» با بیست و یک سااا پادشاااهی بهتاار
است از این فهرست حذ ش د .کتۀ دیگر این است که طبری پیش از آوردن فهرساات دو بااه دویساات و شصاات و
شش  )266سا پادشاهی اشکا یان اشاره میکند طبری ،بیتاز 194؛ 1362ز ج ،)499 ،2حا با حذ «شاااپ ر
پسر اشک پسر اشکان» با بیست و یک سا پادشاهی ،سا شمار این فهرست  256سا میش د که ده سااا کمتاار از
آن چیزی است که طبری گفته است .اما این مشکل با اشارۀ ابن اثیر در فهرست دو خ د کااه بااه فهرساات دو طبااری
زدیک است ،بر طر میش د .اگر به جدو دو اباان اثیاار 1987ز ج227 ،1؛ 1383ز ج )346 ،1دقاات شا د بااه
جای  10سا  20 ،سا پادشاهی برای «اشک بن اشکان» آورده اساات کااه سا شاامار فهرساات دو طبااری درساات
 266سا میش د که با سخن این یسنده هماهنگ است.
وج د دو شاپ ر در گزینۀ  3و  4و ت ییر  20سا پادشاهی «اشک بن اشااکان» بااه  10سااا  ،شااان میدهااد کااه
م
احتماال فهرست دو طبری ت سا کاتبی ت ییر کرده است .ازایاانرو چناادان دور از ذهاان یساات کااه در دساات ی
تاریخ طبری که در اختیار ثعا بی ب ده است ،مدت پادشاهی دو پادشاه خست جا به جا شده باشد؛ به ایاان معناای کااه
کاتبی به اشتباه برای «اشک بن اشکان»  21سا پادشاهی و برای «اشک بن اشااک باان اشااکان»  20سااا پادشاااهی
شته است و ثعا بی هب همین را خ ا ده و به تفاوت شاهنامه و سخن طبری اشاره کرده است .در کنار ایاان ما رد ایاان
پرسش پیش میآید که منظ ر ثعا بی از «شاهنامه» کدا کتان است؟ با ت جااه بااه شااا ههایی کااه ثعااا بی در بخااش
اشکا یان آورده میت ان گفت که منظ ر او از شاهنام « ،شاهنامۀ اب منص ری» ب ده استز
 .1در میان همۀ تاریخ یسان تنها ثعا بی است که اردوان را پسر بهرا پسر ب

معرفاای میکنااد .م ااابق سااخن

فردوسی« ،بهرا » در اصل ا «اردوان بزرص» آخرین پادشاه اشکا ی ب ده و ثعااا بی ایاان ااا را بااه ن ان پاادر
اردوان ک چک تص ّ ر کرده استز «تازیان او [اردوان پسر بهرا پسر ب ] را اردوان ک چااک می امنااد؛ زیارا
به م جب پااارهای اخبااار ،اردوان دیگااری پا از او بااه شاااهی رساایده با د کااه پارساایان او را اردوان باازرص
امند» ثعا بی1368 ،ز  .)299به ظر میرسد این سخن ثعا بی بر اساس شتتاهنامح ابومنصتتوری باشااد کااه
در اختیار فردوسی یز ب ده است؛ زیرا فردوسی دو اردوان به ن ان دو پادشاه آخاار اشااکا ی معرفاای میکنااد و
تاریخ یسان دیگر چنین م لبی را یاوردها ااد .ثعااا بی وجا د دو اردوان را تنهااا روایاات پارساایان میدا ااد و
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به روایت طبری بیشتر اتکا میکنااد .از سا ی دیگاار هاای کاادا از تاریخ یسااان بااه ااا «بهارا » اشااارهای
کردها د و تنها ثعا بی است که چنین سلسله سبی را برای اردوان آورده است .میت ان حاادس زد کااه ثعااا بی
ا «بهرا » را در شاهنامح ابومنصوری دیده و چ ن مت جااه تفاااوت ااا و قااب بهارا /اردوان) پادشاااه آخاار
ّ
پدر اردوان ب ده است.
شده ،تص ر کرده که بهرا ا ِ
یسندۀ م مل یز می یسدز «اردوان را در سیر ا مل ک« ،آذروان» شته است« ،آفد » یعناای «آخاار» و سااب
او چنین گ یدز آذروان بن ب داس بن اشه بن و داروان بن اشه بن اس ان و باادین اردوان باازرص را میخ اهااد» بی ااا،
تبار «آذروان» با فردوسی و ثعا بی متفاااوت اساات،
1389ز  .)32در اینجا سخن یسندۀ م مل التواریش دربارۀ ا و ِ
اما شباهتی هب دارد؛ چراکه طبق روایاات یسااندۀ م متتل التتتواریش از «ساایر ا ملا ک» ،آخاارین پادشاااه اشاکا ی،

«اردوان بزرص» است با قب «آفد » و این شان میدهد که روایت فردوسی با سی الملوک شاااید ساایر ا ملا ک اباان
مقفع) از یک ریشه است ،اما با سخن م بد شهر شاپ ر تفاااوت دارد؛ زیارا در فهرسااتهایی کااه یسااندۀ م متتل از
م بااد یاااد میکنااد ،قااب «آفااد » بارای «اردوان ک چااک» آمااده و در فهرساات حماازه از گفتااۀ م بااد یااز چنااین
است اصفها ی ،بیتاز 27؛ 1367ز .)26
 .2ثعا بی دربارۀ ژاد و تبار اشکا یان شته استز «گفتها د که اشکان از فرز دان دارای بزرص ب د و یز گفتها ااد کااه
ّ
وی از فرز دان اشکان بن کیآر بن کیقباد ب د و جااز ایاان هااب گفتها ااد» ثعااا بی1368 ،ز  .)284مساالب
است که تبار «اشکان بن کیآر بن کیقباد» بر اساس تاریخ طبری شته شده است؛ زیرا در تاااریخ طبااری
آمده است که «اشک» از فرز دان «کیبیه پسر کیقباد» ب د طبری ،بیتاااز 194؛ 1362ز ج .)499 ،2سااخن
ثعا بی با گفتااۀ فردوساای در شاااهنامه هماهنااگ اساات کااه اشااکا یان را از ساال «آر » و اشااک را از اژاد
«قباد» کیقباد) میدا د و این شان میدهد که بااه احتمااا فاراوان ایاان تبااار را ثعااا بی باار اساااس شتتاهنامح
ابومنصتتوری شااته اساات؛ زیارا تاریخ یسااان دیگاار «کاایآر » را فرز ااد «ساایاوخش پساار کیکاااوس»
اان «شاااهنامه» اشاااره میکنااد .او در
دا ستها د .از س ی دیگر ثعا بی در جای دیگر از کتان خ د باز بااه کتا ِ
تفاوت ا «ارجاسپ» در متنهای تاریخی آورده استز «بر کش ر ترکااان یکاای شاااه با د کااه دربااارۀ ااامش

تاریخ یسان اخت

کردها د .طبری گفته است که وی «خرزاس » ب د و ابن خردادبااه او را «هزارسا » و

صاحب کتان شاهنامه وی را «ارجاس » خ ا ده اساات و ایاان مشااه رتر اساات» ثعااا بی1963 ،ز 263؛
1368ز  .)172فردوسی یز در شاهنام ا این پادشاه را «ارجاسااپ» فردوساای1393 ،ز ج ،85 ،5ن )99
آورده که شباهت سخن او با ثعا بی شان میدهد که هاار دو بااه احتمااا فاراوان از «شاااهنامۀ اب منصا ری»
استفاده کردها د.
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با ت ضیحاتی که آورده شد اگر بپااذیریب ثعااا بی از شتتاهنامح ابومنصتتوری م لااب خا د را آورده و ااه از شتتاهنامح
دیگری باید گفت در آ جا خ ا ده که خستین پادشاه« ،اشک بن اشکان» ب ده و او ده سا پادشاااهی کاارده اساات .در
فهرست خست طبری یز «اشک بن اشکان» با ده سا پادشاهی آمده اساات و اگاار پذیرفتااه شا د کااه در دسااتن ی
تاریخ طبری که در اختیار ثعا بی ب ده همین م لب را شته ب د ااد ،بایااد پرسااید چارا ثعااا بی بااه شااباهت فهرساات
ات شتتاهنامح
خست طبری بااا روایاات شتتاهنام اشاااره کاارده اساات؟ اگاار فهرساات فردوساای صا ِ
رت منظا ِ روایا ِ
اب منص ری باشد ،با همۀ شباهتش به فهرست خست طبری ،تفاوتهااایی یااز بااا آن دارد کااه ثعااا بی بااا دیاادن ایاان
تفاوتها به این تیجه رسیده که با روایت دقیقی روبرو یست ،از س ی دیگر با شان دادن تفاوت فهرساات دو طبااری
و روایت شاهنامح ابومنصوری ک شش کرده د یلی برای بیان کردن روایت شاهنامح ابومنصتتوری بیاااورد .او سااپ بااه
شباهت فهرست س طبری و سخن ابن خردادبه پرداخته و آن را در کتان خ د آورده اساات ثعااا بی1368 ،ز .)285
این شان میدهد که م ابقت روایت طبری و اباان خردادبااه بارای ثعااا بی معتبرتاار از شااباهتهای روایاات شتتاهنامح
اب منص ری و فهرست خست طبری ب ده است.
در اینجا سه روایت متفاوت از شاهنامح ابومنصوری به چشب میخ ردز خست روایت بیرو ی که «اشااک باان دارا
از فرز دان آر » را با  13سا پادشاهی شته ،دو روایت ثعا بی کااه «اشااک باان اشااکان» را بااا  10سااا پادشاااهی
آورده و س سخن فردوسی که «اشک» را بدون اشاره به سا شمار این پادشاه آورده اساات .ایاان تفاااوت میااان روایاات
ِ
بیرو ی ،ثعا بی و فردوسی از شاهنامح ابومنصوری این پرسش را پیش میکشد که اگاار هاار سااه از یااک منبااع اسااتفاده
کردها د ،د یل تفاوت روایت آنها چیست؟
هر چند ب د شاهنامح ابومنصوری راه را برای ارائۀ حدس و گمان میگشاید ،اما این احتما را میتا ان بااا احتیاااط
بیان کرد که یسندگان شاهنامح ابومنصوری ما ند طبری و حمزۀ اصفها ی ،دو روایت از پادشاهان اشااکا ی در کتااان
خ د آورده ب د د .خست روایتی که فردوسی آن را منظا کاارده و ثعااا بی بااه بخشهااایی از آن اشاااره میکنااد و دو
جدو ی که بیرو ی در کتان خ د آورده است .شباهت سخن فردوساای و ثعااا بی کااه پیشااتر بااه آن اشاااره شااد ،شااان
میدهد که یسندگان شاهنامح ابومنصوری ابتدا روایتی مبهب از شنیدههایشان را تنظیب کردها د کااه حتاای بارای خا د
آنها یز رضایتبخش ب ده است .آنها در آغاز آ نان که ثعا بی شاته اساات ،اشااک از فرز اادان اشااکان از ساال
کیآر و از ژاد کیقباد با ده سا پادشاهی را معرفی کردها د و فردوسی همین جمله را بااهط ر خ صااه در دو مصاراف
منظ کرده استز «بزرگان که از تخب آر بد د» و « خست اشک ب د از ژاد قباد» .درست است که فردوساای بااه ده
سا پادشاهی اشک اشاره میکنااد ،امااا ایاان تفاااوت ممکاان اساات بااه ایاان د یاال باشااد کااه یسااندگان شتتاهنامح
ابومنصوری به جز «اشک» برای شاهان دیگر سا شماری یاوردها د و تنهااا بااه مجما ف پادشاااهی آنهااا کااه «سااا ی
دویست» ب ده بسنده کردها د و همین م ض ف سبب شده که فردوسی ده سا پادشاهی «اشااک» را یاااورد و از سا ی
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دیگر ثعا بی یز به جز پادشاه خست به شاهان دیگر و سا شمارشان اشارهای کند و روایت طبااری و اباان خردادبااه را
معتبرتر از روایت شاهنامح ابومنصوری بدا د .هم نین فردوساای «اشااک پساار اشااکان» را بااهط ر خ صااه «اشااک»
شته است که میت ان این م ض ف را تفاوتی بنیادین میااان سااخن او و سااخن ثعااا بی دا ساات .چنا کااه بنااداری در
ترجمۀ این بخش از شاهنامح فردوسی ،پادشاه خست را «اشک فرز د اشک» شته و در ادامااه بااه سااخن طبااری یااز
اشاره کرده استز «اشک از فرز دان دارای بزرص ب د» بنداری1932 ،ز ج38 ،2؛ 1382ز .)388
در کنار روایتی کااه فردوساای آن را منظا کاارده و ثعااا بی آغاااز آن را یااادآور شااده اساات ،یسااندگان شتتاهنامح
م
ابومنصوری احتماال جدو ی از شاهان اشکا ی را م ابق با منبع یا منابعی که سا ها بعااد خا ارزمی و بیرو اای یااز باار
اساس همان منبع یا منابع جدو شاهان اشااکا ی را قاال کردها ااد در کتااان خا د آوردها ااد .بیرو اای کااه سا شاامار
پادشاهان برای او اهمیت ویژهای داشته از جدو ِ شاهنامح ابومنصوری در کتااان خا د اسااتفاده کاارده و فردوساای کااه
ات منثا ر ت جااه داشااته ،سااخن راوی را در کتااان خا د آورده و از آوردن جاادو
برای منظ کردن شتتاهنام بااه روایا ِ
ِ
چشبپ شی کرده است؛ چراکه روایت خست بااا همااۀ کاسااتیهایش ،روایتاای مشااه ر با ده و پاایش از فردوساای در
متنهای تاریخی یز بارها آمده است ،اما جدو ی که بیرو ی از شاهنامح ابومنصتتوری آورده ،روایاات متااداو ی با ده و
در متنهای تاریخی به آن اشارهای شده است .از س ی دیگر این کته را باید در ظر داشت کااه فردوساای میت ا سااته
ما ند بیرو ی در کتان خ د جدو های گ اگ ن بیاورد؛ چراکه آوردن جدو در میان بیتهای شاهنام با شاای ۀ هنااری
فردوسی در تضاد است؛ از این رو به منظا کااردن روایاات شتتاهنامح ابومنصتتوری بساانده کاارده و از ذکاار جاادو آن
خ دداری کرده است .ثعا بی یز به جدو ی که در شاااهنامۀ اب منصا ری با ده و بیرو اای آن را شااته تا جهی کاارده
ّ
است؛ چراکه این جدو بهط ر کلی با روایت طبری و ابن خردادبه متفاوت است و جدو ی یست که چناادان متااداو
و مشه ر ب ده باشد و همین م ض ف از ا تبار تاریخی آن زد ثعا بی میکاهد؛ هر چند همانط ر که پیش از ایاان گفتااه
شد ،ثعا بی 1368ز  )284پیش از اشاره به تبار «اشکان بن کیآر بن کیقباد» که تنهااا در شتتاهنامح فردوساای آمااده
است ،به روایت دیگری از پارسیان ایرا یان) یز اشاره میکند که اشااکان را از تبااار «دارای باازرص» میدا ااد و ممکاان
است این سخن او تیجۀ دیدن جدو ی باشد که در شاهنامح ابومنصوری ب ده ،همان جدو ی که بیرو اای آن را بااه قاال
از شاهنامۀ اب منص ری آورده است و خستین پادشاه را «اشک پساار دارا» میدا ااد .همااانطا ر کااه بیرو اای 1878ز
 102و  113و  )120در ابتدای جدو پادشاهان پیشدادی و کیا ی آورده و فهرساات خساات اشااکا یان و ساسااا یان را
د با ۀ آن دا سته ،این جدو ها بر اساااس ظاار ما ماارد ایاران رأی جمها ر ا فاارس) و تاااریخ پارساای ا تاااریخ
ا فارسی) تنظیب شده اساات؛ ازایاانرو بااا ت جااه بااه شااباهت فاراوان فهرساات خساات بیرو اای و فهرساات شتتاهنامح
ابومنصوری که او خ د آورده است ،چندان دور از ذهن یست که روایت اشااکا یان کااه در میااان ایرا یااان رواج داشااته
ت سا م بدان زرتشتی به کتان شاهنامح ابومنصوری یز افزوده شده باشد تا از ابها روایت خست بکاهد.
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یه
نتیج ههگیر ه

با در ظر گرفتن شباهتها و تفاوتهای فهرست پادشاهان اشکا ی در متنهای تاریخی میت ان این فهرسااتها را بااه
پنج گروه تقسیب کرد و از میان این پنج گروه ،به سه روایت متفاوت دست یافاات کااه اساااس روایتهااای گ اااگ ن در
م
دورۀ اس می ب ده است .خست روایتی که احتماال ریشه در اداینام دارد و مترجمان و تاریخ یسان به د یاال ماابهب
ب دن این روایت ،ت ییراتی در آن دادها د و اینگ ه سه فهرست متفاوت به وجا د آمااده اساات کااه از سااخنان طبااری و
حمزۀ اصفها ی میت ان این سه فهرست را بازشناخت .دو روایتی کااه بیرو اای و خا ارزمی از آن یاااد میکننااد و آن را
روایت «بهرا پسر مردا شاه کرما ی ،م بد شهر شاااپ ر از شهرسااتان پااارس» کااه حماازۀ
روایت ایرا یان میدا ند .س
ِ
اصفها ی از آن یاد میکند.

با دقت در فهرست فردوسی میت ان آن را از فهرستهای م رد ا تماد بسیاری از تاریخ گاران دا ساات؛ هاار چنااد
روایت این دسته از تاریخ گاران دارد ،اما زیرمجم ااۀ گروهاای بهشاامار ماایرود کااه
فهرست فردوسی تفاوتهایی با ِ
یسندگان این گروه از روایت متداو و مشه ری در تاریخ خ د استفاده کردها د .این شان میدهد کااه اگاار فردوساای

ات پادشاااهان اشااکا ی را بااا
برای ظب شاهنام از منابع و مآخذ متعددی استفاده میکرد ،به آسا ی میت ا ساات فهرسا ِ

ت جه به کتانهایی که پیشتر شته شده ب د ،دقیقتر و با جزئیات بیشتری بیاورد .ازاینرو میتا ان گفاات کااه فردوساای
در ظب پادشاهی اشکا یان به محت ای یک کتان شاهنامۀ اب منص ری) پایبند با ده و بااه منااابع دیگاار تا جهی شااان
داده است.
فهرست فردوسی و اط اتی که او دربارۀ پادشاهان اشکا ی آورده است و هم نین اشااارههای ثعااا بی بااه کتااان

شاهنامه و شباهتهایی که میان سخن او و سخن فردوسی دیده میش د ،شان میدهد که بااه احتمااا فاراوان ایاان دو
یسنده ،کتان شاهنامح ابومنصوری را پیش چشب داشتها د و ا بته فردوسی باارخ

ثعااا بی بااه روایاات منبااع خا د

پایبند ما ده و آن را به ظب درآورده است ،اما ثعا بی شباهت روایت طبری و اباان خردادبااه را م ثااقتر دا سااته و آن را در
کتان خ د ذکر کرده است .در این میااان بیرو اای بااه جاادو ی از پادشاااهان اشااکا ی اشاااره میکنااد کااه در شتتاهنامح
م
ابومنصوری ب ده و این شان میدهد که احتماال یسندگان شاهنامح ابومنصوری جدای از روایتاای کااه فردوساای آن را
منظ کرده است ،جدو ی از پادشاهان اشکا ی را یز بر اساس منبعی دیگر در کتان خا د آوردها ااد .تردیاادی کااه در
روایت فردوسی از پادشاهان اشکا ی دیده میش د شان میدهد که یسندگان شاهنامح ابومنصوری روایاات خساات
خ د را چندان دقیق و کامل میدا ستند ،اما آوردن آن شان میدهد که ایاان روایاات ،روایتاای متااداو و مشااه ر با ده
است و دقیق ب دن آن سبب شده که ما ند طبری و حمزۀ اصفها ی در کنار روایت خساات خا د ،جاادو ی از شاااهان
اشکا ی یز بیاور د که در میان تاریخ یسان متداو ب ده و شاید فردوسی یز به همین خاااطر از ذکاار آن چشبپ شاای
کرده است و تنها خ ارزمی و بیرو ی جدو ی شبیه به آن آوردها د.

سال پنجاه و سوم
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چکید هه ه
کسی سااخۀ ما ر  801ه.ق ،متعلااق بااه کتابخا ااۀ ا ر ثما یااۀ
چاپ
با شناسایی ،معرفی و ا ِ
ِ
تشار ِ
سیوان حتافظ اساات ،ضااروری اساات
استا ب  ،که در حا ِ حاضر ،کهفت یف نسخح شنااتح شدب
کامل ص
ص
روایت سخههای م ج د،
ضباهای این سخه ،در قیاس با
بررسی ا تقادی ش د؛ بهویژه آ که با کش ِ
ِ
ِ
روایت سخهها ،ظمی ین یافته است .بهط رمثا اگر پیشتاار،
این سخه ،برخی معادالت در زمینۀ
ِ
ابا
ضبا سخهای را به د
یل متأخرب دن ،رد میکردها د ،اکن ن همان ضا ِ
در م ردی خاص ،مصححانِ ،
ِ
ضبا اقد شسته اساات .پاایش از ایاان ،سااخۀ ایاصا فیه
متأخر ،به
پایمردی سخۀ  801ه.ق بر ِ
مسند ِ
ِ
تبارشناسی سخ ،به ن ِان
منظر قدمت ،اهمیت و
ِ
م ر  813ه.ق و سخۀ خلخا ی م ر  827ه.ق ،از ِ
جه خاص ب دها د و ماادۀ اخاات ِ آر ِاّ
دو سخۀ سرگروه ،در
ِ
معتبر سیوا صن حافظ ،م ِرد ت ِ
تصحیحات ِ
ریت روایت های این دو سخه شکل یافته است .تا جااایی کااه
بان ِ
ضبا برتر ،با مح ِ
حاف پژوهان در ِ

جزو او ین گا ها
میدا یب سخۀ  801ه.ق به ص ِ
رت ا تقادی تصحیح شده است و این شته میت ا د ِ

بررسی برخی روایتهای این سخه باشد .منابع م ِرد مراجعۀ ما در این سنجش ،ا وه باار سااخۀ
در
ِ
ِ
احیحات معتبا ِار
 801ه.ق ،سفت ص سگ سان ها –برگرفته از پنجاه سخۀ خ ِی سدۀ هااب– و هم نااین تصا
ِ
سیوان حافظ است.
ص
کلیدواژهها ه :دی ان حاف  ،سخۀ  801ه.ق ،تصحیح ا تقادی ،ضبا برتر ،حاف پژوهی.

 .1دا شآم ختۀ زبان و ادبیات فارسی دا شگاه تبریز
 .2استاد زبان و ادبیات فارسی دا شگاه تبریز
تاریخ دریافتز  13آذر 1399

تاریخ پذیر ز  6اسفند 1399

E-mail: Lawmeisamjafarian@gmail.com
E-mail: Avahed@tabrizu.ac.ir

مقالۀ پژوهشی

→ با اسکن تص یر ،میت ا ید این مقا ه را در تار مای مجله مشاهده مایید.

میثب جعفریان هری

1

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شمارة  ،211زمستان 1399

تصحیحهوهشرحهبیتیهچندهازهحافظ ه
ِ
باهگزارشیهازهکهنتر ینهنسخۀهشناختهشدۀهکامل،همورخه801هه.ق ه
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قدم هه ه
هم ه

شی ههای رایج در بان تصحیح مت ن ،چهار گ ه استز « .1تصحیح بر مبنای سخۀ اساااس؛  .2تصااحیح ا تقاااطی؛
 .3تصحیح به شی ۀ بینابین تصحیح بر مبنای شی ۀ  1و )2؛  .4تصحیح قیاساای» جهااا بخش1390،ز .)29تجرباۀ
گرانبهایی که از تصحیح ّ
مصححان برتر سیوان حافظ پیش روی ماست ،شان میدهد که سیوان حافظ به هی یااک از
این اص تصحیح ،بهط ر م لق تن میدهد.
م
این که چرا میت ا یب هی یک از این اص را م لقااا در تصااحیح سیتتوان حتتافظ معتباار باادا یب ،اشاای از شووی هوهۀه
م
شاعرانر هی و کیفیتهتدوینهاشعا هر اوست .معتبرترین سند در بان حیات و آثار حاف  ،فع محاادود بااه همااان مقدماۀ
جامع دی ان اوست .بنابر روایت جامع دی ان ،اشعار حاف در زمان حیات و تحت ظارت خا د شااا ر تاادوین شااده
ِ
است و او بار جامع دی ان او -گلندا  -)1است که در ترتیب و تب یب اشعار حاف پیشگا ب ده است .تااا زمااا ی کااه
م
دی ان سبتا کاملی ،م ر به تاریخی پیش از  791ه.ق –سا وفات حاف  -شناسایی شده ،این فرض بااه قا ّ ت خا د
م
باقی است .اما همین روایت جامع دی ان ،ما ع از آن یست که دیگرا ی یز همزمان با وی و یااا پا از او ،مسااتق بااه
جمع اشعار حاف و تدوین آن اقدا کرده باشند.
در باب کیفیت شاعرانگی حافظ در جای دیگر (واحد و جعفریان )212:1398 ،بیان کردهایم که
دگرسانی(=اختالف نسخه)های دیوان حافظ بیش از آنکه ریشه در سهو و خطای کاتبان داشته
باشد ،عمدتاً ناشی است از:
ااپروایی روزگاار؛ ن)
ایی هنری ،مش لۀ لمی و ا
ا ) ِد تمایل حاف به
اشعار خ د ،به ِ
تدوین ِ
ِ
لت آرمانگر ِ
ِ
ِ
اارهای سیاساای و
ا
فش
اان
ا
هم
اا
ا
ی
ی
اا
ا
اجتم
ال
ا
دالی
ج)
؛
ای
ا
شناس
جما
ی
اا
ا
مب
ال
ا
تکام
اان
ا
هم
یا
ادبی
تهذیب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اش حاااف ؛ و)
ا
دا
ات
ا
رتب
ال
ا
تکام
اا)
ا
ه
؛
کلی
های
جنبه
به
اختصاصی
و
فردی
ارد
م
ییر
ت
د)
؛
صر
ی
ِ ِ
ِ
ِ
اجتما ِ
ِ
ِ
متن پژوهیهای حاف .
یعنی دگرسا یهای سخههای معتبر و قدیمی سیوان حافظ ،در واقع تحریرهای ابتدایی ،مت سا و هاییای اساات
که حاف خ د رضه داشته است .به احتما بسیار ،جامع یا جامعان دیا ان او ،بااه تکغز هااا یااا مجم ااهغز هایی
دست مییافته و -به فراخ ر بخت و اقبا و ا تخان -تحریرهای متفاااوتی از یااک غااز را ثباات میکردها ااد .باار ایاان
م
اساس ،طبیعتا ا تظار داریب که یک سخه بهط ر م لق شامل همۀ تحریرهای هایی ک حاف باشااد؛ هم نااان کااه
به این کته یز واقفیب که هی یک از سخ معتبر و قدیمی قرن همی یست که به کلی تهی از تحریرهای هایی باشد.
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از این روی «مصحح سیوان حافظ اگزیر است که احتما استفاده از هر سخۀ ساادۀ هااب را کااه در خا ر اسااتناد
باشد ،از ظر دور دارد .اما کتهای که در این خص ص م رح میش د ،این است کااه چااه ما ک و ضاااب های بارای
گزینش یک قرائت معین در برابر ضباهای متعدد سخههای خ ی معتبر است؟ یساری ،1387،مقدمهز.)12
این مختصر در واقع پاسخی به همین پرسش است .در این رو از تصحیح -که پیش گرفتهایب -مثلث هی را فاارض
ظ 1و
ی ،در ضاالع دیگاار ،متووونهپنهووانهشووعرهحوواف ه
میکنیب ،که در یک ضلع آن ،داللتهنسخهخطیهمعتبوورهسو هد هۀهنهمو ه
ی و در ضاالع س ا  ،بوطیقوواه =شااا را گی/هپ ئتیااکه/ه)Poeticهوهرطوریقووایه =رسااا گی/هرت ریااک/ه
مسووتنداتهمتن و ه

)Rhetoricهحاف قرار دارد .در بررسی م اضع اخت فی میان سخ معتبر ،هرگاه یااک ضاابا ،از هاار سااه زاویاۀ ایاان
مثلت تأیید ش د ،میت ان امیدوار ب د که به ذهن و زبان حاف تا حدودی زدیک شدهایب .ما فاارض ماایکنیب ،ضااب ی
ح قرار گیرد ،حافظا هتر است.
هرمهتصحی ه
أس این ِ
که در ر ِ

در این تحقیق ،از یک س مشخص ساختهایب که ضاابا مختااار مااا م ااابق بااا کاادا سااخه /سخههاساات؛ یااز

وضعیت کثرت و قدمت سخ را در گزار دگرسا یها بهط ر دقیق و کامل باز م دهایب .هم نااین گزارشاای از ضاابا
ا تخابی تصحیحات معتبر هفتگا ه را بیان کردهایب .سخۀ  801ه.ق را به ن ان قاادیبترین سااخۀ شااناخته شاادۀ کاماال
سیتتوان حتتافظ باارای او ااین بااار بررساای ا تقااادی کااردهایب .در کنااار ت جااه تااا بااه روایاات سااخهها ،رو
ی-تحقیق هی را به ن ان د یل ترجیح و تثبیت متن به کار بسااته و تااا حااد امکااان اسااتدال های خا د را بااا
ی-انتقاد ه
علم ه
مستندات متنی پیش از صر حاف و یا هب صر او همراه کردهایب.
از دیدگاه شفیعی کدکنی خستین کتهای که یک مصحح مت ن ک سیک باید بدان ت جه داشته باشااد ایاان اساات
که «همه چیز را همگان دا ند .پ هی ک

یست که همااه چیااز را بدا ااد»

ار1389،ز )225؛ بنااابراین تااا حااد

امکان در محدودۀ سخ معتبر و بر پایۀ استدال های قلی /متنی /ب غی ،ضب ی را ترجیح و ضباهای دیگاار را -باای
آن که باطل بدا یب -در مراتب بعدی اهمیت قرار دادهایب.
قه
پیشینۀهتحقی ه

شعر حاف میت ان به مکت حتتافظ /منا چهر مرتضا ی ،یینتتح
گزینی ا تقادی و
تصحیح قلیِ /
در زمینۀ قرائت ِ
قلی ِ
ِ
ام /باس زریان خ یی ،ایف کیمیای هست  /محمدرضا شفیعی کدکنی ،حافظ ب ت کدام اس ؟ /رشااید ی ضاای،
رت ما ردی ،برخاای یادداشااتها ،بااه
حافظنام  /بهاّا دین خرمشاهی و… اشاااره کاارد .در تما ِاا ایاان منااابع ،بهصا ِ
گزینی ا تقادی یا همان درایت /روایتا حاف  2مرب ط میش د.
قرائت ِ
 .1تعبیر از شفیعی کدکنی است.
 .2تعبیر از خرمشاهی است.
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کلماتهاخهتصاری ه :ه
قافه:

مه محمد قزوینی-دکتر قاسب غنی

خانه :دکتر پرویز اتل خا لری
نیه :دکتر سلیب یساری
عوده :دکتر رشید ی ضی
جاله :دکتر محمدرضا ج ی ائینی -دکتر را ی وصا
سایهه :استاد ه شنگ ابتهاج
بهاه :استاد بهاّا دین خرمشاهی-استاد هاشب جاوید
سیوان حافظ.
خ هۀه 801ه :کهنترین سخۀ شناختهشدۀ
نس ه
کامل ص
ِ
هرچند در سفت ص سگ سان ها ،دو مجم هغز م ر  807و  811از ظر قدمت ،باار سااخۀ  813مقد ا ااد ،چا ن

اد سااخ خا دداری و بااه درج در
اسر این تحقیق ،از ذکا ِار آنهااا بااه ن ِان اقا ِ
سخۀ کاملی محس ن میش د ،در سر ِ
داخل ق ن بسنده کردیب.
ِ
فی سیوان حافظ را که بر پایۀ هفت تصحیح برتاار
اهب دو هزار و صد م رد از م
در این مقا ه میک شیبِ ،
اضع اخت ِ
ِ
و سخۀ  801ه.ق استخراج کردهایب ،به روشی که در همین مقدمه آمده است ،بررسی کناایب .در ایاان گفتااار ،بررساای
بیتها ه بر اساس ا فبا ،بلکه چینشی است با رویکرد و گاهی اهمیتسنجا ه .متن بیت م رد بحاات ،م ااابق دیا ان
م
ی بااه
ی ،چیووز ه
ی /لطفو ه
مصحح قزوینی است؛ یز او ین ص رت دگرسا ی ،ضبا مختار ماست؛ مث در ماادخل چیووز ه
ّ
دالیلی که گفته شده ،از ظر ما وجه برتر است و مدخل مصدر بدان است.
یه
بحثهوهبرررس ه
یه
)1هچیزیه/هلطف ه

ملک در سجدۀ آد زمینب س تا ّیات کاارد

که در حسن ت

فی دید بیش از حد ا سا ی
حاف 1387،ز)359

ی
چیزیه/هلطف ه
یه هاه :یساری ،1385 ،ج2ز )1535ه
گزارشهدفترهدگرسان ه
چهی هزیه :در  21سخه آمده است ← اقد سخ 813
ه
لطفیه :در  7سخه آمده است ← اقد سخ  [ 821سخۀ  827یز ازجملۀ این  7سخه است]
الز چیزی ‖ نسخۀه801ز چیزی حاف 1394،ز)69
قافه/هبههاز فی ‖ خانه/هنی/هعوده/هسایهه/هج ه

تصحیح و شرحِ بیتی چند از حافظ با گزارشی از …
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م
ظاهرا کاتبی از «چیزی» خ شش یامده و آن را به « فی» اص ح کرده… د یلاای بارای اادو از
ضبا کهنترین و اکثریت سخ در میان یست 1384ز .)525

حمیدیانز

ّ
شا ر ،فرد م رد ظر را اس ۀ اکمل ا سا ی یا ا سان آرما ی دا سته ،که پیداست باالترین حد ستایش

از یک ا سان است .محمد دارابی بیت را خ ان به حضرت محمااد ص) میدا ااد .بااه مقتضااای
ّ
قدسیه « الک ما خلقت االف ک»  ،1395ج5ز .)3980

یکی از شگردهای حاف در مدح ،همین است که خ ان را از حصار شخصیب دن و زمانمندی خااارج کاارده و

ّ
اتساف و کلیتی در آن ایجاد میکند که ظرفیت تأویل یز مییابد .ممکن است حاف در این شاای ه از خا د قاارآن متااأثر
ب ده است .م ۀ بارز چنین برداشتهای دوگا ه از مخاطب سخن ،در سا رۀ ی سا آمااده ،کااه از دیاار باااز تاااکن ن،
محل بحت و اخت

ب ده است و هر کدا از آراّ ،ه ادارا ی دارد؛ در داستان ی س و ز یخا میخ ا یبز

ّ
ّ
و راودته[…] و غلقت االب ان و قا ت هیت ک قا معاذ ا له ا ه ربی أحسن مثوای[…] ی س ز

.)23

بحت بر سر «رب هی» در بارت «قا معاذ ا له ا ّ ه رب هی احسن مث ای» استّ .
«ربی» درست در جااایی قارار گرفتااه
است که هب میت ان آن را ادامۀ «قا معاااذ ا لااه» دا ساات ،یعناای ّ
«ربای» همااان «ا لااه» باشااد ،و هااب میتا ان آن را

جملهای مستقل فرض کرد ،یعنی مراد از ّ
«ربی»« ،ش هر ز یخا» باشد .وجه دو من قیتر اساات و میتا ان از همااین
ّ
س رۀ ی س  ،مستند متنی بر آن ارائه کرد .آ جا که ش هر ز یخا به او میگ یدز «و قا ا ذی اشتراه[…] المرأتااههأکرموویه
مثواه[…]» ی س ز .)21

«أکرمیهمثواه» ی س ز  )21معاد و بارت دیگری از « َ
ی» ی س ز  )23استّ .اما در اداماۀ همااین
أحسنهمثوا ه

ف فی االرض» ی س ز )21؛ یعنی در گاه ط ی فا ل اکرا و احسااان
آیه ب فاصلههمیفرمایدز «و کذ ک مکناهلیوس ه
دربارۀ ی س  ،هب خداو د است و هب زیز مصر .بعید یست این ح ۀ بیان ،از روی مد و با ت جااه بااه همااین گاااه
ّ
ط ی و ت حید افعا ی باشد .در اواخر س ره میخ ا یبز «وقا یا أبت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربو هی حقاا و
ن ب هی[…]» ی س ز  .)100در اینجا ی س از احسان پروردگار ساابت بااه خا د و یکاای از مصااادیق آن یاااد
قد أحس ه
میکند و پیداست که از کشته شدن و از قعر چاه برآمدن تا به زت و جاااه رساایدن ،همگاای احسااان ّ
رن ی سا در
حق او ب ده است.
ّ
زمخشری بر ق او رفته استز «ربیز ّ
سیدی و ما کی ،یرید ق فیر» الکشا  ،ذیل آیه) مؤ ا روضال نتتان و
روحال نان یز ظر م ابق زمخشری است ،اما احتما دو را هب به کلی رد

کرده است>2<.
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بهاهوهنمادهاهدرهشعرهحافظ ه :ه
لپذیریهخطا ه
نمون هههایهدیرریهازهتأوی ه

سزایهقد هر تا شاااها بااه دساات حاااف چیساات

یاااااز یمشاااابی و د ااااای صاااابحدمی
حاف 1390،ز)537

م
روی سخن ظاهرا با «شاه» و حکبران و سل ا ی اساات ،امااا هم نااان میتا ان شوواه را در معنااای خداونو هد یااز
م
َّ
حقهقدره» ّ
حجز  )74است؛ چراکه «سووزایهقوود هر» دقیقااا
دریافت .د یل و مستند متنی در این باره ،آیۀ «و ما قدروا ا له
ترجمۀ «حقهقدره» است .ت ضیح این که یکی از معا ی ف «حو ه
وق» در متا ِن قرآ اای ما نااد تفستتی ص طۀت ی و تفستتی ص
ی» است>3<.
میبدی و… «سزا ه
ّ
حاف به شدت مراقبت میکند راه بر تأویل اشعار باز باشد ،گا اینکااه در ذهاان و ضاامیر خا د یااز بااه چنااین

تکثرگرایی در معا ی و تأوی ت و گریز از ابتذا معتقد ب ده است و ایاان کتاۀ مهااب از شاااخصهای فااارق میااان او و
دیگر شا

ران است>4<.

بحت اصلی ما بررسی اخت

ی /لطف هی» اسااتز بااه ظاار میرسااد حاااف خا د
سخه و تصحیح ضبا «چیز ه

ی» اص ح کرده باشااد .امااا هم نااان احتمااا اینکااه ضاابا غریااب
ی» را به ص رت هایی «چیز ه
ص رت او یۀ «لطف ه
ی» ،ما نااد «آ هن» ،باار یااک
ی» تحری شده باشد یز ،دور از ذهن یساات« .چیووز ه
ی» ،به ص رت ملم س «لطف ه
«چیز ه
مفه مبهب و سربسته اشارت دارد ،که با ضبا «لطف هی» این کته از میان میرود .به فرض اگر حاف در بیتز
شاهد آن یساات کااه ما یی و میااا ی دارد

بنااادۀ طلعااات آن باااا کاااه آنوووی دارد
حاف 1390،ز)197

ف و لطیفو هه یااز در
ی دارد» ،مفه همان ب دّ ،اما هزار بار از تر .ا بته لطو ه
میگفتز «بندۀ طلعت آن با که لطف ه
مت ن ما به معنای مبهب و هان کاربرد داردز
یفهایست هااا ی کااه شااق از او خیازد

که ا آن ه ااب عاال و خااا ز گاریساات
حاف 1390،ز)143
َ

ی» بنابر جهاتی ،بر ضبا «لطف هی» برتری مییابد .در بیت م رد بحاات ،سااخن از « َملو ه» و
و ی باز ضبا «چیز ه
م
«آد هم» رفته است و احتماال به داستان خلقت آد و سجدۀ ایشان اشاره دارد؛ در آیات مرب ط به این ماجرا میخ ا یبز
ّ
ّ
و ذ قا ّربک لم ئکه ی جا ل فی االرض خلیفه قا ا[…] قا إنیهاعلمهماهالتعلمون .و لاب
ّ
آد االسماّ کلها[…] .وهإذهقلنا للمالئکههاسجدواهآلد هم فسجدوها[…] بقرهز )30-4

ّ
ّ
در این آیات خداو د به م ئکه میفرمایدز « ی أ لبهمها ال تعلم ن و لاب آد االسااماّ…»؛ بااه احتمااا بساایار،
ی» در بیت حاف  ،ترجمهای است از و اشارتی است به همین «مها»ی قرآ ی .به ما ند بیاات حاااف « ،مو ها»
تعبیر «چیز ه
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در آیۀ اخیر سخنی است سربسته و معماو که خداو د با م ئکه در میان میگذارد و در بارات بعاادی از ایاان ّ
معماا
ی» اساات ف هنگنامتح ق نت « ،مااا») .محتا ای
پرده برمیدارد .در ترجمههای کهن قرآ ی یکی از معا ی «مها»« ،چیز ه
َ
ی» هر چه هست حجت م جهی است که َملک را قا ع کرد تا بر آد  /آدمی سجده بر د.
این «مها  /چیز ه
ابن ربی دربارۀ ا تراض او یه و -در هایت -سجدۀ فرشتگان بر آد میگ یدز
[…] و عندهآدمهمنهاالسماءهااللهیههماهلمهتکنهالمالئکههعلیها.هو حا آ که چیزهایی از اسااماّ
ا هیه زد آد ب د که م ئکه از آن خبر داشتند 1386ز 523-4؛ .)158-9

ظیر همین کته را ابن فارض در ّ
تائیۀ کبری میگ یدز
و ّأن موا باای ،با جبااا  ،و کااان طوو ه

ّ
ّ
ُرهسووینا بهااا ،قباال ا تجلاای اادکت
1382ز )47

ه

فکر میکنیب با ت جه به اشتراکات فظی و مضم ی< ،>5مشکل بت ان در تأثر حاااف از ابنا فااارض تردیااد کاارد.
هب ابن ربی و هب ابن فارض از ف «مها» استفاده کردها د ،که احتماال من بااق اساات باار «مو ها»ی قرآ ای و همخا ان
ی» در بیت حاف .
چهی هز ه
است با « ه
رکن صائن میگوید:

در د خلااقهتووو از شاای ۀ احیااای م ا ات ه

ی کااه در ا فاااس مساایحا باشااد
هساات چیز ه

ه
بهتاار از حساان در رخ ات چیووزی اساات

1959ز )242
د مااااااان پایبساااااااتۀ آن اسااااااات

ه

همانز )9

«ت هو» در «ملک در سجدۀ آد زمینب س ت هو یت کرد» ،ممکن است به ص رت طیا وارهای از معااا ی ،خ ااان
ی ،بااا پاای و
ق و یا پیامبرهاسال هم باشااد >6<.بااا ت جااه بااه مسااتندات متناای ،ضاابا چیووز ه
ح ،معشو ه
به نوعهانسا هن ،ممدو ه
ی
تانهای معنایی میقی که در ب طیقای حاف معه د است ،هبخ ا ی بیشتری دارد؛ از جهت س یز ضاابا چیوز ه
مستند است به یکی از سخههای سرگروه م ر  813ه.ق که اکثریت سخ و هم نین اقااد سااخ یعناای سااخۀ 801
ه.ق یز مؤید آن است.
ته
)2هازهآنهدمی ه /ازهآنهزمانهکه؛هزهچشممهبرفت ه /زهچنرمهبرف ه
ازهآنهدم هویهکووههزهچشووممهبرفووتهرودهعزهی هوز ه
ه

کنارهدامن هموونههم وووهرودهجیحووون هاسووت
حاف 1387،ز)122
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ازهآنهدمی ه /ازهآنهزمانهک هه ه

یه هاه :یساری ،1385 ،ج1ز)216
گزارشهدفترهدگرسان ه
ازهآنهدمیه :در  2سخه آمده است← اقد سخ  ،827سخۀ دیگر 874
ازهآنهزمانه :در  25سخه آمده است← اقد سخ ]807+[ 813
ازهآنهنفسه :در  6سخه آمده است← اقد سخ 843
قاف/هبها/سایهه :از آن دمی‖ خان/نی/هعود/جاله :از آن زمان ‖ سخۀ 801ز دارد

1

ته
زهچشممهبرفت ه /زهچنرمهبرف ه

یه هاه :یساری ،1385 ،ج1ز)216
گزارشهدفترهدگرسان ه
زهچشممهبرفته :در  8سخه آمده است← اقد سخ 827
زهچنرمهبرفته :در  25سخه آمده است← اقد سخ ]807+[ 813
قهاف/هبها/سایهه :ز چشمب برفت‖ خان/هنی/هعود/جاله :ز چنگب برفت ‖ سخۀ 801ز دارد
خرمشاهی -جاویدز
شاید «چنگب» را به تناسب «رود» آوردها د .و ی ازآ جاکه سخن از گریستن اساات ،از چشااب رود
روان میش د .و ی از «چنگ» رود روان می ش د .حاااف خ اسااته ،رود بااه معنااای فرز ااد را هااب
بیاورد« .از چشب رفتن» معنی غایب شدن دارد ،و ی «از چنگ رفتن» یعنی مردن و از دساات دادن
کسی 1378ز .)71

ی ضیز
گذشته از آن که ایها تناسب چنگ و رود بر فصاحت بیاات میافزایااد ،تاارجیح ضاابا فروتاار یااک
سااخۀ غیاار قاباال ا تماااد باار ضاابا برتاار[…] سااخه[های] اقااد بااه هاای روی قاباال ت جیااه
یست 1384ز .)86
با دقت در ضبا سخۀ  813ه.ق و  827ه.ق میت ان گفت «ازهآنهزمووانهکووههزهچوونرمهبرفووتهرودهعزیو هز» و «ازهآنه

دمیهکههزهچشممهبرفتهرودهعزی هز» دو ص رت پیشین و پسین بیت هستند؛ یعنی هر یااک از ایاان دو ضاابا -بااا حفا
همین هیئت و ترکیب -ص رت او یۀ بیت است و یا اص ح هایی آن.
ضبا «ازهآنهزما هن» و «ازهآنهدم هی» ،از ظر دال ت بر زمان ،ارز یکسا ی دار د و میت ا نااد جااایگزین هماادیگر
م
ش د ،اما با ت جه به قرینههای مقامی« ،از آن دمی» سبت به «از آن زمان» بهتاار اساات؛ چراکااه اوال «د هم» ا وه باار
 .1هرچند سخۀ  801ه.ق این بیت را دارد ،با ت جه به رو شناسی ارائه شده در مقدمه و ظر به اهمیت بیت آن را بررسی کردیب.
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معنای «زما هن» ،به مفه «خو هن» یز هست .جزّ «حو هن» در «جیحو هن» ایهامی به «خو هن» دارد کااه از ایاان ظاار یااز
ضبا «د هم» برتری دارد .یز با ت جه به بیت او و دو همین غز « ،د » در این بیت مناسبتر استز
ز گریااه م و هرد همهچشاامب شسااته در خووون اساات ه

ببین کااه در طلباات حااا مرهدموهان چا ن اساات

بااه یاااد عاال تاا و چشااب مساات میگ اات

زجا غب می علاای کااه میخا ر خووون اساات
حاف 1390،ز)131

ه
ز خون دیده کنارم پر است هر دم و نیست

امیااد آنکااه دم ی در کنااار او باشاام
(اوحدی)283: 1340،

دیگر این که «د هم» با جناس ،یادآور «دم هع» یز هستز
لو تمزجها بالدم من ادمع اجفانی

یزداد لها صبغ فی احمرها القانی
(خاقانی)1066 :2 1387،

ب صیری میگ یدز
أماااان تااااذکر جیاا اران بااااذی ساااالب

مزجاات دمعوواه جااری ماان مقلااه بوود هم
قل در حکیمی1383،ز )240

ابن فارض در قصیدهای میگ یدز
فماان فااؤادی هیااب ااان اان قااب
م
م
قاااض اتاای فاای حکمااه جبااا ه
ط ااا
و
ه

و ماان جفاا َی دمووع فاااض کا ّ اا َ
دیب…
ّ
أفتی بساافک دموی فاای ا حاال و ا حاار
ابن فارض1382،ز )128-9

در م ههای اخیر ارتباط «دم هع /د هم» هما ند بیت حاف است؛ جز اینکه حاف بااه تجریااد صاانایع ادباای گارایش
بیشتری دارد و یکی را به قرینۀ دیگری حذ کرده است .یکی از معا یهرو هد ،گریو هه اساات حسفسوست 1393،ج:3
«رود») .د هم به قرینۀ رو هد در معنای گرهی هه) ،باز دم هع را تدا ی میکند و ضبا بهتری است .با حاظ این معااا ی ،حاااف
با ایها گفته استز از آن دمی [=زما هن]؛ از آن دمی [=خو هن]؛ از آن دمی [=دم هع =اشک] که…
ن)» یز میت ا د از دالیل برتری ضبا «از آن دمی» باشدز
ارتباط م سیقایی و ایهامی «د هم /دا هم در دام ه
گر داشتی د ااب بااه زر و ساایب دسااترس

هاار د هم در آسااتین تا میریخاات دامنووی
اوحدی1340،ز )403

در بیت م رد بحت ،یکی از معا ی «رو هد» ،رودخانههاست؛ در این بیاات «چشو هم» ا وه باار معنااای اصاالی ،بااه
م
ت با ایهااا و جناااسز رفاات /تاار )
تناسب «رو هد /کناره ه(=ساحل) /جیحو هن» ،یادآور «چشم هه» یز هست .احتماال رف ه
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ف را یز تدا ی میکند ،که با ضبا چش هم تناسب بیشتری میآفریندز
طر ه
جا ااا د ااب از فااراق رویووت خووون اساات ه

چشمم ز غمت چ چشمۀهجیحوون اسوت

آن خااا کااه باار رخاات هادهساات دمووی ه

باار روی ماانش ااه کااه ببیاانب چاا ن اساات

ه

اوحدی1340ز )437
ّ
ال ا ااااطو ورف ااای یناااا و الا جاااد ینتباااه

در خا اب رفته بخااتب و بیاادار ما ااده چشوم ه

خاقا ی1387،ج2ز )1241

ه
محج ن در قد سیوان حافظ ب سع سای و در ذیل این بیت می یسدز

«ضبا [=خا لری][…] به ظر من بر ضبا سایه ترجیح دارد .در ضبا سااایه «رود» در مصاراف
م
ّاو با ایها به معنی رودخا ه در برابر چشب) گرفته شدهّ .اما برای رودخا ه معم ال صفت « زیز»
را می آور د و حا آ که در ضبا با آمدن «چنگ» از «رود» معناای سااازی باادین ااا در ایهااا
میآید و این «رود» میت ا د زد دار ده و از دۀ آن زیز باشد1373 ».ز .)261

این قد چندان وارد یست؛ چراکه در این بیات ،بحاات از ا ّازت و خا اری هرو هد [= ا ی ساااز] م اارح یساات.
هم نین ملز یستیب حکب ایها تناسب را به تمامی اجزای بیت سرایت دهیب ،گ این که این کااار از ظاار لااب باادیع
یز چندان روشمند یست .همین قدر که «ز چشاامب برفاات رود [=رودخا ااه]» ،کااافی اساات و زیاز با دن و زیاز
خ ا دن رو هد از بان تحمیل امری امراد است و ام ل ن .با این حا ممکن است کسی باار زیاز با دن رودخا ااه در
م
این بیت اصرار ورزد و یا بر آن خرده گیرد .اوال یکی از معا ی رو هد ،فرزن هد است که در این معنا ،رودهعزی هز معاااد اساات
با فرزندهعزی هز .شاهد متنی در معنای ایهامی رودهعزی هزز
دردیساات باازرص ماارص فرزنوودهعزهی وز ه

باار جااان زی ازت دگاار ای ان درد مباااد
اوحدیز)439

از جهت دیگر عزی هز برای رو هد در معنای رودخان هه یز صفت مناسبی استز
المطرهالعزهیز ،و قیلز م ر عزه شدید کثیر ،الهیمتنووعهمنووههسووهلهوهالهجبوولهاالههأسوواله[…] ارض
معزوزهز اصابها ّز من ا م ر .وا ّعزاّز ا م اار ا شاادید ا اباال .وا ّعازاّز ا شا ّاده[…] و ا ّاز ا ما ُ
ااّ
یعز[…] اذا سال[…] لسان الع ب « زز»)

بر مبنای این دو بارت ،عزی هز ب دن رو هد هب به معنای روانهبود هن آن است و هب بدین معناساات کااه رگبااار درهببااار
ب ،امید ساحلی یست.
چشمۀ چشب حاف به گ های فراگیرهشدههاستهکه از این سیلهخونا ه
م
گ ،ضبا «ز چنگب برفت» را برتر میدا د .امااا احتماااال
محج ن با ت جه به تناسب م سیقایی سازهای رو هد و چن ه
ی را بااه قریناۀ رو هد
ی و رو هد برقرار کرده است .نا ه
حاف به ص رت پ شیدهتری ،همین تناسب م سیقایی را این بار میان نا ه
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ی ،د هم و چش هم را آورده استز
حذ کرده و از م ئمات نا ه
چو ماندم بیزبان چون نای جان در من دمید از لب

که تا چون نای سوی چشم رانم دم بااه فرمااانش
(خاقانی)313-4 :1 1387،

برای م ههای بیشتر از خاقا ی ،ک همان ج1ز  275و .)430

« زیز» ممکن است از بان ایها و یز مجاز به قۀ مایک ن ،اشاره به داستان ی س فرز د یعق ن یز باشدز
کز غمش جااب بیاانب حااا پیاار کنعااا ی
یوسووفهعزیووزمهرفووت ای باارادران رحماای
حاف 1390،ز)541

زیز در بیت اخیر ،هب به معنای گرامی و هب به ایها و مجاز) اشارتی است به جاه و مقا آتی ی س <>7ز
عزیووزهمصوور بااه رغااب باارادران غیاا ر

ز قعاار چاااه برآمااد بااه اوج جاااه رسااید
حاف 1387،ز)313

احتما دیگر وج د راب ه میان «چش هم» و «عزیو هز» اساات .چشااب بااه ن ان ضا ی از تاان مااا زیااز اساات و در
گرامیداشت بدان مثل ز ندز
به چشم خوار مبین در من ای چو دیده عزیز

که همچو بنده عزیزی سزای خواری نیست

(نزاری1371ج)896 :1

هم نین «عزی هز» در زبان ربی به معنای «کح هل» است و از ایاان جهاات یااز ارتباااط اساات ارتری بااا چشو هم دارد؛
هجران روده ه(=فرز د) ،به سان فقدان کح هل بینش حاف است .اخ ینی در بان «ا ماّ ا ناز فی ا عینین» می یسدز
[…] و

مات خاص آن ب د که دیدار کب گردد و دیدۀ چشب تیره گااردد و[…] ا ج وی[…] بااه

چشب ا در کشد[…] عزیز یا سرمۀ روشنایی و به جمله هر زهرهای را که به چشب[…] بکشد سا د
دارد

1344ز 1.)280-1

ی» یااز باشااد ،کااه در ایاان
احتما ضعیفی یز هست که «ر هو» در «رو هد» ،از بان دگرخ ا ی ،ایهامی بااه «ر هو /رو ه
مفه  ،از آن دمی [=زما ی] که ز چشمب برفت رو [=روی] ،یعنی غایب شدز
بل که در هاار چااه گااه ماایکنب آن ماایبینیب
تاا مپناادار کااه آن روی ز چشاامب باارود
زاری 1371،ج2ز )137

جملهبندیهای بیت با ت جه به ایها ساختاری ،اینگ ه قابل تقریر استز

 .1کتابخا ۀ جامع طب  .1.5کتابخا ۀ جامع طب سنتی-اس می .قبز مرکز تحقیقات کامپی تری ل اس می]CD.ROM[ .)1393 ،
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 .1از آن دمی که ز چشمب برفتز از آن دمی [=خ ن/ایهاماز دمع=اشک] که ز چشمب برفت [=جاری شد]
 .2از آن دمی که ز چشمب برفت رود زیزز از آن دمی [=زما ی/خ ی] که ز چشمب برفاات [=جاااری شااد/غایب
شد] رود [=رودخا ه/فرز د] زیز [رودخا ۀ همهگیر/فرز د گرامی]
 .3ز چشمب برفت رود زیزز ز چشمب برفت [=جاری شد/غایب شااد] رود [=رودخا ه/فرز ااد] زیااز [رودخا اۀ
همهگیر/فرز د گرامی]
خاقا ی همخ ان با این بیت و غز حاف  ،در «مرثیۀ فرز د » میگ یدز
از طاارن روزه بگیریااد و بااه خووونر یزهسرشوو

ه

ااه بااه خاا انریزۀ ایاان خ ا ااۀ زر بگشاااید[…]

ور بگرییااااد بااااهدرد از دمهدر یووووایهسرشوو و

ه

ماااااهی را هااااب راه خباااار بگشااااایید[…]

گ

آری آتاااش اجااال و باااام باااهبر فرز اااد اسااات ه
از یناااااان مناااااا ُمااااارد چااااارام د مااااان ه

هم اا شاامع از مااژه خونوواب جگاار بگشااایید

کنیاااد ه

شد جگاار چشوومۀ خا ن ،چشووم باار بگشااایید[…]

اااه کمیااااد از شااااجر رز کااااه گشاااااید رص آن ه

رص خووووون هم ااا رص آب شااااجر بگشااااایید

گیسااا ی چنوووگ و رص باااازوی باااربا ببریاااد ه

گر یووووه از چشووووم نووووی تیز گاااار بگشااااایید

خبااار مااارص جگرگ شاااۀ مااان گااا

رفووووتهفرزنوووود شااااما زیاا ا ر و زر بگشااااایید

خاقا ی 1387،ج1ز )234-9

ه

رفتن د آرا از کنار و خ ن از چشبز
بااااه قهسااااتان در از آرا د جاااادا گشااااتب

چنان کااه خووونهزهدوهچشوومم هازار بااار برفووت[…]

کنار من چه شا د گاار ز دیااده پاارخووون اسووت ه

کاااه ایااان چناااین دو د آرامااابهازهکنوووارهبرفوووت
زاری 1371،ج1ز )924

ه
)3هازهشع هل هۀهاوهخنددهشمع/هبرهشع هل هۀهاوهخنددهشم هع ه
آتشهآنهنیسووتهکووههازهشووع هل هۀهاوهخنووددهشووم هع ه

آتووشهآنهاسووتهکووههدرهخوورمنهپروانووههزدنوو هد

ه

حاف 1387،ز)193

یه هاز یساری ،1385 ،ج1ز)628
گزارشهدفترهدگرسان ه
برهشع هل هۀهاوهخنددهشم هعه :در  40سخه آمده است← اقد سخ 813
ازهشع هل هۀهاوهخنددهشم هعه :در  1سخه آمده است← 827
قاف/بها/سایهه :از شعلۀ او خندد شمع‖ خان/عود/نی/جاله :بر شعلۀ او خندد شمع‖ نسوخ هۀ 801ه :باار شااعلۀ او
خندد شمع حاف 1394،ز)23

سال پنجاه و سوم
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م
در ادبیات مادگرایا ۀ رفا ی «آتش» معم ال مایندۀ شااق اساات و «شاامع» مایناادۀ معشا ق و
«پروا ه» م دگار اشق .حاف در این بیت در پی بیااان دوگا اۀ شااق اسااتز شااق بااا معشا ق
سازگارتر است تا با اشق .آن گ ه که آتش م جب برافروختگی و خندۀ شمع است و بر باد دهندۀ
هستی پروا ۀ اشق .م ال ا پیش از حاف گفته ب د کهز
خرمن
ِ
یااااک میاااال اشااااقان الغاااار کنااااد
شاااااق معشااااا قان دو ر افروختاااااه

میل معش قان خا

و خا

فاار کنااد

شاااق اشاااق جاااان او را سااا خته

آتش شق آن آتشی یست که از شعله و تابش آن ،وج د شمع معش ق بخندد و بنازد…» :1387
.)184-5

ا ریز
آتش [ شق] است که پروا ه را
آتش [واقعی] ِ
آتش آن یست که از شعلۀ او شمع روشن ش د [بلکه] ِ
بی اره کرد و هستیا را بر باد داد1389 .ز )251

هرویز
آتشی که جسب شمع را میس زا د آتش یست و شمع با رز فتیلۀ خ د باار چنااین آتشاای خناادۀ
استهزا میز د…  ،1392ج2ز .)777

خرمشاهی -جاویدز
ضبا قزوینی [=از شعلۀ او خندد شمع] بهتر است زیرا شمع بر شااعلۀ آتشاای میخناادد ،بلکااه از
شعله میخندد .خندۀ شمع هب همان تحرکات و رقص و سااان شااعلۀ شاامع اساات« .از» هااب ِاز
م
ش ئی و ّلیت است .ضمنا بر چیزی خندیدن [=به چیزی خندیدن] یعنی ریشخند و تمسااخر کااه
در اینجا م ردی دارد 1378ز .)237

خرمشاهی در قد سیوان حافظ به تصحیح یساری می یسدز
به بارت دیگر [حاف ] میخ اهد حساسیت و ب ک شی اشق [=پروا ه] را در مقایسه و مقابله بااا
بیدردی و بیا تنایی و سر به ه ایی معش ق شان بدهد .ذا میگ یدز آتش برای شمع یااک چیااز
است و برای پروا ه چیز دیگر[ .آتش] برای شمع مایۀ [استنباط شده به ماادد حاار «از»] خنااده و
بیاثر و بیدردا ه است .اما آتش شق واقعی آن است که در خرمن هسااتی پروا ااه زد ااد 1390ز
.)557
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ی ضی در قد تصحیح سایه از این بیت ،می یسدز
سایه ضبا سخ کهن را «آن قدر بیاهمیاات تلقاای کاارده کااه ذکاار سااخۀ بااد را هااب الز دیااده
است1384 ».ز .)212

یساری در سفت سگ سان ها ،ضبا سخۀ  827را در قسمت «اشتباههاهوه هکمبودهها» آورده ،می یسدز
آتش آن یست که [ ] شعلۀ او خندد شمع کلمۀ «از» بعد از «که» بااه خااا دیگااری باااالی سا ر
افزوده شده است ).یساری ،1385 ،ج1ز.)631

ی ضی یز در بان ضبا سخۀ  - 827با تفاوت ا دکی -ظری مشابه با یساری داردز

م
کاتب سخۀ « 827بر» را از قلب ا داخته و بعدا خ د کاتب یا شخصی دیگر در باالی دو واژۀ «که»
و «شعلۀ» ،ف «از» را با قلب ازکتری افزوده است پیشین).

م
م
چگ ه میت ان م مئن شد کلمهای که کاتب جا ا داخته ،حتما «ب هر» ب ده است؟ م ابق ظاار ی ضاای ،احتماااال
م
چ ن میان دو واژۀ «ک هه» و «شعل هه» فضا کب ب ده ،کاتب بعدا با قلب ازکتری حر کبحجااب و حیا «ا هز» را افاازوده
است .حا اگر این افزوده ،اصیل باشد ،دیگر ریز و درشت ب دن آن م رح یست.
ی ضی دربارۀ ضبا مختار خ د می یسدز
«خندیدن بر چیزی» به معنی استهزاّ و تمسخر است و در این بیت یز به همان معنی به کااار رفتااه
ّ
است .میفرمایدز شمع که حدت آتش شق را میبیند که چهسان پروا ه را به س ختن وا میدارد بر
بیحا ی شعلۀ خ د که به آرامی میس زد ،استهزاّ میکند .ضبا صحیح ضبا [برهشعلۀهاوهخندده
شمع] است و الغیر همانز .)213

قد و بررسی دگرسا ی «برهشع هل هۀهاوهخنددهشمعه ه/هازهشع هل هۀهاوهخنددهشم هع»ز
«برهچیزیهخندیدن» به معنای استهزاء و تمسخر است .اصا ت این ضبا ،تردیدپذیر یست ،اما
ممکن است ضبا برتر باشد؛ حاف خ د در جای دیگر و در معنای استهزاء گ یدز
ترسب این ق کااههبوور دردکشااان میخندنوود ه

در سااار کاااار خراباااات کنناااد ایماااان را
1390ز )87

م
این که خرمشاهی میگ یدز «تمسخر در این بیت جایی دارد» ،روا یست؛ یعنی میت ان صرفا بدین اسااتدال -کااه
خ د سقیب است -ضبا صحیح «ب هر» را مردود دا ست.
م
بنابر دالیلی که بیان میش د ،جا تا ضبا مختار قزوینی =ازهشع هل هۀهاوهخنددهشووم هع) را برتاار ماایدا یب؛ در کتااان
تاریش زبان فارس خا لری1395،ج3ز  )313-4در معا ی فر ی و مجازی «ا هز» آمده استز
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درهبیانهعلتهوهسببز « ا من از وی ز ده خ اهد ما د؛ هی ج ان ت ا ست گفت از گریستن».
مستند متنیز
مسکین تاان شاامع هاز هد اپاااک بسا خت

زریااان تااانشهازهد شااابه اک بسا ا خت

پروا ااه چ ا دیااد ک ا ز د پاااک بس ا خت

شااا د جااان تاااک بسا خت

بر فرق سر

خاقا ی ،1387،ج2ز )1270

لز «کهن گشته این داستانها ،هز من  /همی ش د بر سر ا جمن؛ یکی آ نااد کااه ا هز ایشااان
وسیلههوهواس هط هۀهجریانهفع ه
مارت ا ب است ».مستند متنیز
م
خاقا ی در قصیدهای که احتماال حاف از آن متأثر ب ده است ،حر اضافۀ «بو هر /ا هز» را در سرتاساار قصاایده بااا ردیا
«برریست هی» آورده استز
کاا شااکر قی کااه از رشااک زبااا ش هاار زمااان ه

…
ی ه
حاال ا هز آن چشااب بوو هر آن دهااان برریسووت ه
همان ،ج1ز )586

هم در جای دیگر حر اضافۀ ا هز را به معنای وسیل هه آورده استز
گر چه جااان از روزن چشااب از شااما باایروزی اساات

از در ی ووهی گوووش میبینوود شااعا ات شااما
همان ،ج1ز )10
کااار آمیختها اااد

بربا ازههشووتهزبووانهگویوود و خا د اشن اساات

زیااابقش گا ا یی در گا ا

چ ا اوحاادی سااخن از آن دیااده خ اهااد گفاات

گریاااز یسااات حااادیت ما ارا ز تااار گشاااتن

همان ،ج1ز )151
اوحدی 1340،ز )317

ت /م جب /منش هأ خندههبودن ه ،که م ابق اساات بااا ظاار
بر این اساس« ،ازهشعلههخندید هن» به یک ا تبار ،یعنی ماهی هۀ /عل ه
خرمشاهی -جاوید .حاف میگ یدز آتش آن یست که شعل ههاشهماهی هۀهخندههشمعهشو هد…؛ با ت جه بااه یکاای دیگاار از
معا ی «ا هز» در تاریش زبان فارس « ،خندیدنهشمعهازهشعل هه» یعنی ازهطریقه /باه /ب هه وسیلهه/هبههواسو هط هۀ شووعل هه خندیوود هن.
میگ یدز آتش آن یست که شمعهبههواس هط هۀ ه/هوسی هل هۀهشع هل هۀهآنهبخند هد…
ن»
اما میت ان از مفه استهزا هء یز در این بیت چشبپ شی کرد .گمان میکنیب حاااف بااا ت جااه بااه معنااای « ِمو ه
ُ

وی» «ضااحک»)
ربی ،این معنا را یز در بیت گنجا ده است .در لسانالع ب آمده استز «ضحکتهبووههوهمنووههبمعنو ه
ت/هواس هط هۀ چیزی یا ا هز چیزی خندیدن به یک معناست .قرینۀ اطمینانبخش دیگاار کااه بتا ان بااه کمااک آن،
یعنی بههعل ه
هب «ا هز» را در بیت حف کرد و هب معنای استهزا هء از آن قابل استنباط باشااد ،مااتن قت ن اسااتز وجووههالز همز «و امرأتااه
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ّ
یز «وأ ه ه اضح ه و ابکی» جبز  )43در م اردی هب کااه «ضووح ه»
ت…» ه دز )71؛ وجههمتعد ه
قائمه فضحک ه
با حرفهاضاف هه آمده ،این حر اضافه تنها منحصر است به « ِم هن»ز
تز ّ
«فتبسب ضاحکاهم هن ق ها» ماالز  )19و بااه معنااای اسووتهزا هءز
ن» به معنای علی ه
فعل «ضح ه» با حر اضافۀ «م ه
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ن ا ذین آمن ا یضحکو هن… فا ی ا ذین آمن ا م هن ا کفاار یضووحکو هن ».م ففااینز )29-34
«ان ا ذین اجرم ا کا ا م ه
ّ
ترجمۀ آیات اخیر م ابق ت مح تفسی طۀ یز «حقا که آن ک هااا کااه گناهکار ااد ب د ااد ا هز آن ک هااا کااه بگروید ااد
م هیخندیدن هد… امروز آن ک ها که بگروید د ا هز کافران هم هیخندن هد ».طبری ،1393،ج7ز )1998
از فح ای آیۀ اخیر و ترجمه و تفسیر کهن آن ،چنین برداشت میش د که «مو هن…یضووحکو هن= ا هز…هم هیخندنو هد»
یعنی ب هر ایشا هن /بدیشا هن  /ب هه ایشانه-به قصد تمسااخر -م هیخندنو هد .خنووده در ایاان آیااات بااه معنااای خنو هد هۀهاسووتهزای هی و
ریشخن هد است .در شاهنام  1یزهازهچیزیهخندید هن در معنای استهزا هء به کار رفته استز
بخنوود هد هماای بلباال از هاار دوان

چ باار گاال شاایند گشاااید زبااان
فردوسی ،1375،ج5ز )292

در لغ نامح سهخدا ا هز در معنای ب هه یز آمده است ،که ممکن است تأییدی بر ضبا ترجیحاای مااا باشااد؛ بنااابراین
اختیار ا هز هب شاملها هز و هب شاملهب هر خ اهد ب دز
بخندیوودهازهاو شاااه و خفتااان بخ اساات

درفااااش بزرگاااای باااارآورد راساااات
فردوسی ،در لغ نام «از»)

بر…خندیدن استهزاّ) = از…خندیدن استهزاّ)ز
گل بین که به غنج و ناز خواهد خندید

ب ر عااالم پاار مجاااز خواه د خندی د

صااد دیااده ببایااد کااه باارو گریااد زار

آن دم که ز غنچه باز خواه د خندی د
(عطار)301-7 :1386 ،

هرچند ضبا «ازهشعلههخندیدنهشم هع» از میان سخ چهاال و دو گا ااه ،تنهااا مسااتند اساات بااه سااخۀ  ،827و اای بااا
ی که شرح آن گذشت ،ساابت بااه ضاابا «بووره
شناختی که از این سخه در دست است و یز با ت جه به معنایهس ههگان هها ه

شعلههخندیدنهشم هع» برتری و با شی ههای شا را گی حاف تناسب بیشتری دارد.
دیگر مستندات متنیز
بر = استهزاّ  /از = لیتز
برهگریاۀ ماان خنوودی ازهغایاات د سا زی

رسب است ازاری را خا ن از مااژه بگشااادن
زاری1371،ج2ز )209

 .1به دال ت شفاهی دکتر آید ل
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از = وسیله  /بر = استهزاّز
ت ا را رسااد بااه باای از بااات شاایرینتر

اگاار از آن دهاان تنااگ بوور شااکر خنوودی
همان ج2ز )434

ته
)4هدلهخرمهباهاوسته/هرخهخرمهباهاوس ه
آنهسیه هچردههکههش هویرهینیهعووالمهبوواهاوسووت ه

ت
چشمه همهیرو هنهلووبهخنوودانهدلهخوورمهبوواهاوسو ه

(حافظ)123:1387،

ه

یه هاز یساری ،1385 ،ج1ز)250
گزارشهدفترهدگرسان ه
ته :در  16سخه آمده است← اقد سخ  +[ 813مجم ۀ م ر ]811
رخهخرمهباهاوس ه
ته :در  20سخه آمده است← اقد سخ  [ 824سخۀ  827یز ازجملۀ این  20سخه است]
دلهخرمهباهاوس ه
قاف/بها/سوایه/جاله :د خاار بااا اوساات‖ خوان/عود/هنویه :ر خاار بااا اوساات‖ نسوخ هۀ 801ه :ر خاار بااا
اوست حاف 1394،ز)6
«رخهخر هم» و «دلهخر هم» هر دو از تعابیر رایج ادن پارسی است و هاار دو ضاابا م ااابق روایاات سااخهها کااام

م

ُ
خ خوور هم» اساات .امااا «د هل
خ» و «خ هر» در خر هم) ،ص رت او یه همان «ر ه
اصیل است .با ت جه به تناسب حرفی میان «ر ه

ب» ا صاانعتی اساات باادیعی« .دلهخوور هم»
ب» است و «قل ه
خر هم» دارای وجه حافظا هتری است« .د هل» به معنای «قل ه
بارت دیگری است از «قلبهخر هم»« .خر هم» با جناس قلب همان «خم هر» اساات کااه بااا جاازّ « َمو هی» در میرووو هن یااز
متناسب است .همین صنعت را شا را ی از ف خ اج به صا رتی آشااکار و مبتااذ و در بخااش جداگا اۀ ّ
معمیاات

دی ان خ د آوردها د >8<.مستند متنی در تأیید ضبا «د خر »ز
زهااای یاااب کرمااات در ساااخا بهاااارا گیز

چنا کااه گشاات ه ا ای یاااز از او محج ا ن

دهاااان ال اااهرخا ب بخناااده بااااز گشاااای

از اباار ج ا د در آن ااب یکاای یوومهمقلوووب
ا ری1372،ج2ز )523

دل/هقلب خر هم = خم هر)».
ِه
ب َی هم = َم هی)» است ،که معاد است با «
ب» همان «قل ه
« َیمهمقلو ه
خاقا ی به شی ۀ حاف گ یدز

همااه قلووبهوجووو هد و شاا ۀ صاار

عااااایبوار آتشخااا ار و ریماااان…
خاقا ی1387،ج1ز )495

کزازی دربارۀ این بیت خاقا ی مینویسد:
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اگر آمیب = ترکیب) قلب وج د را ژر بکاویب و قلب را در معنی باشگ ه باادا یب ،ایهااامی در آن
هفته میت ا د ب دز باشگ ۀ وجود ،دوجو خ اهد شد .دوج کنایۀ ایماست از خ ار و باایارز »
کزازی1386 ،ز .)503

حاف خ د جای دیگر گفته استز
ساااایۀ قاااد تااا بااار قاااا بب ای یساااید

ک روحیست کااه باار ظااب رماایب افتادساات

م
عکس رو هح معاد است با حو هر.
س ایهاما ا صنعتی بدیعی است .بنابراین کتۀ ظری  ِ ،ه
عک ه

1390ز)114

یپنداشتیمه/هماهپنداشتی هم ه
)5هم ه

موواهزهیووارانهچشوومهیووارهیهداشووتیم ه

خودهغلطهبوودهآن وههمواهپنداشوتیم
حاف 1387،ز)294

ه
یه هاه :یساری ،1385 ،ج2ز )1225ه
گزارشهدفترهدگرساهن ه

آن هه هماهپنداشهتهی همه :در 27سخه آمده است← اقد سخ  [ 821سخۀ  827یز ازجملۀ این  27سخه است]
یپنداشهتهی همه :در 8سخه آمده است← اقد سخ 813
آن هه هم ه
قاف/هنیه :آ ه ما پنداشتیب‖ خان/هبها/عود/هسایه/هجاله :آ ه میپنداشااتیب‖ نسوخۀه 801ه :آ ااه ماا پنداشااتیب
حاف 1394،ز)61
هرویز «ما از یاران ت قع کمک و یاری داشتیب اما آ ه تص ر میکردیب ادرست ب د ،1392 ».ج 3ز )1491
حمیدیانز «غز به احتما بسیار تحت تأثیر غز بدا اسع جبلی است…
مااا ز سااار ساا دای تاا بگذاشاااتیب ه

د ز تاا ا یکبااااارگی برداشااااتیب…

تااا جفاکاااار آمااادی در دوساااتی ه

ماااا وفاااادارت همااای پنداشاااتیب…

ه

 ،1395ج 4ز )3451

ی ضیز
«میپنداشتیب» در این بیت فصیحتر است و از پشاات ا ۀ ضاابا کهنتاارین سااخهها یااز برخا ردار
میباشد 1384ز .)395

خرمشاهی  -جاویدز
ضبا قزوینیز «آ ه ما پنداشتیب» .این ضبا ]«آ ه میپنداشتیب»[ ا بتااه بهتاار از ضاابا قزویناای
است و با وج د «پنداشتیب» آوردن «ما» حش است به خصا ص کااه «میپنداشااتیب» بااا «ی» در
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مصراف او «یاری داشتیب» هبخ ا ی دارد 1378ز .)466

این سخن که «با وج د پنداشتی هم آوردن مها حش است» ،با ت جه به دوا ی ب غی از ف اطنان تأکیاادی و یااز بااه
گ اه بیتهای دیگری از خ د حاف قابل قد استز
در میخا ها بگشااا کااه هاای از خا قااه گشا د

گرت باور ب د ور ه سخن این ب د و ماهگفتیم
1390ز)438

ه
مو و ها درس ساااحر در سااار میخا اااه نهوووادی هم ه

محصاا ا د ااااا در ره جا ا ااااه هااااادیب
همانز )439

ه

در غز ی هب که حمیدیان از بدا اسع جبلی قل کرده است« ،مها» دو بار تکرار شده استز
مها ز سر س دای ت برذاشتی هم /مها وفادارت همی پنداشتی هم .قابل ت جه این که در مصراف اخیر ،هااب «مو ها» و هااب «مو هی»
برای فعل «پنداشتیب» ،یکجا بکار رفته است .بنابراین «مها /م هی» به خ دی خ د ،هی کدا باار دیگااری تاارجیح اادارد.
م
احتماال حاف ابتدا «مها پنداشتیب» گفته و بعدها بنااابر کتااهای ایهااامی ،صا رت «مو هیپنداشااتیب» را برگزیااده اساات.
ی
ی پنداشتیب» را دارد و هب قابلیت خ ا ش بااه گ اۀ « َمو ه
ت ضیح اینکه «میپنداشتیب» هب ظرفیت قرائت به ص رت « ِم ه

پنداشتیب»ز

حاف خ د میگ یدز
سااخن درساات بگاا یب میتاا ا ب دیااد

که می خ ر د حریفااان و ماان ظاااره کاانب
1390ز)417

که قابلیت قرائت به هر دو ص رت « ِم هی خ ر د» و « َم هی خ ر د» را دارد .زاری در وص باده و بااا کنااار هااب قارار دادن
« ِم هیَ /م هی» همین معنی ایهامی را آفریده استز

آفتاااابش گفاااتب و ِمو ویدان کاااه هسااات ه
کا َموی در چشااب مااا ب ا دی چنا ااک ه
ه

آفتاااااانهاز کاااا او در اضاااا ران
تشااانهای ا ااادر بیاباااان در ساااران…
 ،1371ج 1ز )582

حاف میگ یدز ما از یاران چشب یاری داشتیب و ی این ا تظار ما غلا ب ده اساات ،یعناای حاااف بااه غلااا ا تظااار
کرامت از یاران داشته است .اما در الیۀ ایهامی میگ یدز ما از یاران چشبا تظار یاری و دوسااتی با دیب تااا حریفااان بااه
جامی دستگیری فرمایند و روان تشنۀ ما را به جر های َمی دریابند و دادگستری ه که بل َمیگستری کنند ،دردا کااه ایاان
م
پندارها اساسا غلا ب ده است.
زاری در بیان صریح و آشکار دیگری به ما ند حاف َمی دادن را ی یاری میدا دز
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مَی بده زود که در دادن مَی یاریهاست

کار این است دگرها همه بیکاریهاست
(همان

)730 :1

نه
)6هچشمهجها هنبینه/هنورهجها هنبی ه
توواهرفووتهمووراهازهنظوورهآنهچشوومهجهووانبین ه

کسهواقفهماهنیستهکههازهدیدههچهاهرفووت
حاف 1387،ز)137

ه

یه هاز یساری ،1385 ،ج1ز)330
گزارشهدفترهدگرسان ه
نورهجها هنبینه :در 13سخه آمده است← اقد سخ 813
چشمهجها هنبینه :در 17سخه آمده است← اقد سخ  [ 821سخۀ  827یز ازجملۀ این  17سخه است]
قاف/بهووواه :چشاااب جهاااانبین‖ خوووان/هنی/عوووود/هسوووایه/جاله :ا ا ر جهاااانبین‖ نسوووخۀه 801ه :ا ا ر
جهانبین حاف 1394،ز)14
حمیدیانز
«جهانبینز صفت چشب ،و در م ارد فراوان جا شین م ص

=چشب) .از دیده چهها رفتز ایها ز

ا  .چه اشکها روان شد؛ ن .چه چیزها از چشبها مح و هان شد ،1395 ».ج2ز .)1547

استع میز
«چشب جهان بین در این غز اشقا ه ،معنی و تفسیر رفا ی دارد… معشا ق بارای اشااق مثاال
چشب زیز است .از دیده چهها رفت ،یعنی چه اشکهایی که ریختب ،1388 ».ج1ز .)284

بر اساس شرح حمیدیان مفه مصراف اینگ ه خ اهد ب دز «تا مرا از ظر آن ِر [چشا ِاب] جهااانبین رفاات…» یعناای

«از دیدۀ حاف ِ ،ر چشب رفته است».

«چشب جهانبین» معنای میقتری پیدا میکند .تشبیه یااار بااه چشو ِومهجهووا هنبی هن ،ارجمناادتر اساات از
اما بیت با
ِ

ن» دیگاار صووفته
عینهچش هم اشق است .در این مفه «جهووا هنبی ه
نورهجها هنبی ه
تشبیه او به ِ
ن .یار هتنها نورهچشم ه ،بلکه ِ

چش هم یست بلکه یارهچونهچشمهعاشقهاستهکههعاشق،هبدانهچشم،هجهانهراهم هیبین هد.

وه بر این بهبسیار احتما  ،ممکن است «واقفهمها» در معنای ایهااامی آمااده باشااد« .مو ها» در معنااای اصاالی و
ت وهازهحالهموواهآ گوواهه
ت» یعنی کسی واقفهبرهحالهماهنیس ه
ظاهری ضمی هر است ،که در این ص رت «کسهواقفهماهنیس ه

تز
نیس ه
که آ گووه اساات کااه کاااووس و کاای کجااا رفتنااد

ف است که چ ن رفاات تخاات جااب باار باااد
که واق ه
حاف 1390،ز)174
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در ایااان ا دیشاااه صاااابر بااا د یاااک ساااا

ف کسااای بااار حساااب آن حاااا
شاااد واقو و ه
ظامی1390،ز )279

ب» باشد ،آ گاه «ک واق ما یست» یعنی هوویکهکووسهبوورایهبووازهایسووتاندنه
اما اگر «مها» به معنای «ما هء» ربی و «آ ه

اینهآبهروانهچشمهماهکاریهوهفکریهنم هیکن هد .قرینهای که این معنای ایهامی را تق یت میکند ارتباطی است کااه میااان
«واق » در معنای «ت ق و ایستایی» با «رفت» در مفه روا ی /پ یایی /جریان /سریان /ساای ن وجا د دارد .از ایاان
و خاارو  /فا ران کننااده»

منظر «چش هم» یادآور «چشم هه» یز هست و «جها هن» ،ااه «دنیو ها» کااه «جهنووده /پرجا
م
چشمهجها هن یکجا و با ایها و جناس یعنی چش هم هۀهجهنده .ضمنا «جها هن» در ارتباط با چش هم ،بااه معنااای
خ اهد ب د ،و ِ

ت یعنی چه یاری از دیده غایب شد یا چه آباای /خا ی /خ ااابی از دیااده
«تپیدنهوهضربانهچش هم» یز هست .چ هههاهرف ه
روان شد.
معنای بیت بنابراین احتماالتز یار در حکب چشمی است که حاف جهان را بدان چشب می گرد و حااا کااه یااار
از ظر او غایب شده است ،از چشمۀ جهندۀ چشب حاف خ ابی روان است و در این وضااعیت ااه کساای از حااا او
آگاه است و ه فکری به حا خ ان چشمش میکند؛ چشب یز از شدت و حارارت خ ااان روان ،دچااار ضااربان و
تپش و جهش شده است.
محمد بن زکریای رازی می یسدز
اذا ضمدت بحب اآلس مع ا سیران یسکن االورا ا حاره ا عارضه لعین[…] ا بادروج ضمد به مع
شران سااکنجبین سکن ضربانهالعینه  2000ج1ز  61بااه دال اات کتابخا اۀ جااامع طااب .1.5
.)1393

ابن سینا در داروی مفردهای به ا «أفسنتین» می یسدز

م
ینفع من ا رمد ا عتیق ،خص صا ا نب ی اذا ضمد به ما تحت ا عین ،و من ا فشاوه ،و ان اتخااذ منااه
ضماد با میبختج سکنهضربانهالعین1هو ورمها همان ج1ز  344به دال ت کتابخا ۀ جامع طااب

.)1393 .1.5

مستندات متنیز
چشب جهانبین یار در حکب چشمی است که اشق جهان را بدان /بدو میبیند)ز
آن کاا کااه تاا را عزیووزتاار از جااان دیااد ه

می ت ا ااااد تاااا را کناااا ن آسااااان دیااااد

تووووهچشووومهمنوووی گااارت بیااانب شااااید ه

زان روی کااه چشااب خاا یش را تاا ان دیااد

ه

ار1386،ز )278
1. throbbing in the eye
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جهانبین صفت چشب)ز
پاااایش باااااالی تاااا همباااااالی تاااا

گاااا هر از چشوووومهجهووووانبین آور
خاقا ی 1387،ج2ز )948

م
بستن /بند آوردن؛ آگاه ب دن) ما ضمیر؛ ایهاما آن)ز

واق

گ گشووا هد هۀ جااا ب بااه دساات مهاار کووههبن و هد هد؟
ر ه

که از خ اص به دوران ه دوست ما ااد و ااه خ یشااب

خاقا ی1387،ج2ز )1220

ه
ای چااااارام چشووووو هم ط فانبااااااار مووووو ها ه

ل مباااا ها هز کاااار مووو ها
بااایش از ایااان غافووو ه
اوحدی1340،ز )84

ه

چشب  /چشمهز
ش چنین ز گریااه بج شااد ه
کسی که چش هم هۀهچشم ه

چگ ااه راز د خاا د ز چشااب خلااق بپ شااد؟

ه

جهان  /جهندهز

دریااای دو چشااب او می َجساات و تهاای میشااد

همانز )174
آگاااااه بااااد کااااان ُدر دریااااای دگاااار دارد
م ی 1387،ج1ز )384

بااار جااااه ایااان جها هنجهنووود هه چاااه ا تمااااد ه

چاااه ب ساات جاااه جهااان تاارک جاااه کاان
زاری 1371،ج2ز )239

ه

برای م ههای مرتباز رک اوحدی؛1340ز 207-8؛ 225؛ 235؛)342
)7هاینهشیوهه/هآنهشیو هه ه
روزهنخستهچووونهدمهرنوودیهزدی هومهوهعشووق ه

شوورآهآنهبووودهکووههجووزهرههآنهش هویوههنسووپرهیم

ه

حاف 1387،ز)296

یه هاز یساری ،1385 ،ج2ز)1242
گزارشهدفترهدگرسان ه
اینهشیوهه :در 32سخه آمده است ← اقد سخ 813
آنهشیوهه :در 5سخه آمده است← اقد سخ  [ 822سخۀ  827یز ازجملۀ این  5سخه است]
قاف/بهاه :آن شی ه‖ خان/نی/عود/سایه/هجاله :این شی ه‖ نسخۀه 801ه :این شی ه حاف 1394،ز)59
ی ضیز «بدیهی است که با وج د «شرط آن ب د» در این مصراف «جز ره این شی ه» فصاایحتر[…] اساات1384 ».ز
)398
ث» در بان بیت شیخ فریدا دین ارز
شفیعی کدکنی در ت ضیح «اینهحدی ه
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زیاارا کااه کااافر اینجااا مساات بیااد آمااد ه

گر مست هاینهحوودیثی ایمااان تا راساات الیااق ه

ه

ه

چنین می یسدز
«این حدیتز منظ ر ا ب رفان و سل ک است و ا تخان این تعبیر برای بیان این ا ب خ د تیجاۀ
اسل ن بیان ص فیه است که همیشااه از اشااارت بااه جااای بااارت اسااتفاده میکننااد .ظیاارز ایاان
جما ت ص فی ه) ،این راه تص ) ،این ق

صا فیه) ،ایاان معناای تصا ) کااه در متا ن ادن

ص فیه رواج بسیار دارد ».زبور ارس  ،ص 292؛ قل در ی ضی1384 ،ز )54-5

ت» و پیمان ف ا سان دربارۀ ت حید رب بی خداو د استز
ت» در بیت اشاره به آیۀ «الس ه
تعبیر «روزهنخس ه

ّ
«و ذ أخذ ّربک من بنیآد […] أ ست ّ
بربکب قا ا بلی شهد ا أن تق ا ی ا قیامه ا ّکنا ن هووذها
غافلین» قرآن ،ا را ز .)172

ن
تعبیر «هذها» و ارتباط فظی و معنایی آیۀ قرآن با بیت م رد بحت ،میت ا د سا مین د یاال باار برتااری ضاابا «ایو ه

ن /آ هن» و دیگااری از جا ااب شاافیعی کاادکنی در
شی ه» باشد .پیشتر به دو د یل ،یکی از س ی ی ضی در تناسب «ای ه
ن…» در مت ن ص فیه ،اشاره کردیب .مجم ف این دالیل و یااز روایاات سااخهها مااا را در تاارجیح
تبیین تعبیر ب غی «ای ه
ضبا «اینهشیوه» م مئنتر میسازد.
از بان تقریب به ذهن و باورپذیر ب دن ارتباط هذهای قرآ ی و اینهدر بیت حاااف  ،کااب و کیا دقتهااای خاااص
حاف در گزینش و کاربرد تعابیر و کات قرآ ی ،با مثا های دیگری

یز قابل اثبات است>9<.

قهادبهکوشهوهگ هو ه
قهادبهکوشهگ هو ه/هدرهطرههی ه
شه هوهگ هو ه/هدرهطرههی ه
قهادبهبا ه
قهادبهباشهگ هو ه/هدرهطرههی ه
)8هدرهطرههی ه
گن اه اگرچ ه نب ود اختی ار م ا ح افظ

تو در طریق ادب باش گو گناه من است
(حافظ)122:1387،

یه هاز یساری ،1385 ،ج1ز)214
گزارشهدفترهدگرسان ه
شهگ هوه :در 16سخه آمده است← اقد سخ 813-4
قهادبهکو ه
درهطرههی ه
قهادبهکوشه هوهگ هوه :در 8سخه آمده است← اقد سخ 818
درهطرههی ه
قهادبهباشهگ هوه :در 1سخه آمده است← 827
درهطرههی ه
شه هوهگ هوه :در هی سخه یامده است← تلفیقی است از «درهطریقهادب»هم ااابق « + 827بواشه
قهادبهبا ه
درهطرههی ه
وهگو»هم ابق 813
شه هوهگ هوه :در  7سخه آمده است← اقد سخ 813
قهادبهبا ه
ب هرهطرههی ه
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قاف/هسایهه :در طریق ادن بااا گا ‖ بهوا:هدر طریاق ادن بااا و گا ‖ نوی:هدر طریاق ادن کا
عود/جاله :در طریق ادن ک

و گ ‖ نسخۀه 801ه :در طریق ادن ک

گا ‖ خوان ه/ه

گ حاف 1394،ز)11

خرمشاهی–جاویدز «ضبا قزوینی[=ت در طریق ادن با گ [ مرج ح اساات؛ زیارا با دن «و» هااب از ظاار معناای
الز یا الاقل م ل ن است ،هب از ظر وزن شعر و خ شاهنگتر شدن آن1378 ».ز .)70
گفتنی است ضبا مختار خرمشاهی-جاوید ،به ینه در هی سخهای وج د دارد ،بلکه ا تخان ایشااان تلفیقاای
ب» و جاازّ دو از سااخۀ  813ه.قز
است از سخۀ  813و  827ه.ق؛ جزّ او از سخه  827ه.قز «ت هو درهطریووقهاد ه
«باشهوهگ هو».
ی ضی ضبا «ت در طریق ادن ک

و گ گناه من است» را «ق یتر» فاارض میکنااد ،بااه ایاان د یاال کااه آن را

خا ی از «ا دک تنافر حرو ادن با » میدا د و یز معتقااد اساات ،سااخههایی کااه «و» ربااا دار ااد ،از آوردن آن
غفلت کردها د 1384ز .)85
خرمشاهیز
«م ابق معتقدات اشعری است که قائل به اختیار و آزادی افعا ا سان یست و بر آن است که اگاار
هب ارادۀ فعل از ا سان باشد قدرت بر ا جا آن را خداو د ایجاد میکند[…] حاف در این بیت باار
آن اساات کااه طبااق ادن شاار ی ،گناااه یااا فعاال قباایح را بااه خاا د منتسااب بدا ااد ااه بااه
خداو د[…] 1385ج 1ز .)312

حمیدیانز
«اشارهای بااه خاسااتگاه گناااه ،و یااا گناااه خسااتین[…] آد و حا ا در اسا

و ساایب خا ردن در

مسیحیت[…] است ]…[ ،بیت دارای ژرفایی ویژه و طنزی یرومند است ،ا بتااه بااا ایها هااایی در
کل بیت همراه است[…] ا  .ما گناه کردهایب اما به اختیار و ارادۀ خ دمان ب ده بلکه امری از اای
است .با این وج د ،ادن حکب می کند که ت حاف ) گناه را بر گردن بگیری و بگ ییز من مرتکب
م
شدها […] معنای دیگر «گناه اختیار ما ب د» این است که مااا گناااه اختیااار کااردیب= اصا گناااه
کردیب« .اختیار در این معنای دو مصدر به معنای مفع

=مختار ،برگزیده) است[…] بنااابراین

معنی چنین میش دز با آ که گناه را ما مرتکب شدهایب ،ادن اقتضا میکند که آن را بر گااردن خا د
بگیریب ،1395 ».ج 2ز .)1301-2

ما با ق به ا تسان دربست حاف به مرا و مسلک اشااعریگری و یااز سرسااپردگی او بااه هاار ما یفساات فکااری
دیگری م افق یستیب .دالیل این مخا فت را بگذارید تا وقتی دگر .اما دربارۀ این بیت احتما ماایدهیب حاااف ضاامن
اشارتی به طرز تفکر اشعریچیها ،طنزی ظری در مصراف خست گنجا ااده اساات؛ اگاار اجازای مصاراف را پا و
م
پیش کنیب ،یکی از معا ی م رد ظر حاف -با در ظر داشتن این کته که مراد از اختیووارهموواه ه(ماااّ=آن) ،مجااازا باااده و
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م

م

ظهاگرچو هههاختیووارهمو هاهگنوواهه
ظ ← حوواف ه
ب» باشد -احتماال این گ ه استز گناههاگرچ هههنبو هدهاختیارهمو هاهحوواف ه
کارهآ ه
ایهاما « ِ

نهبو هد… حاف در بیت دیگری یز ظیر چنین ترکیب ایهامی را آورده استز
ی و حاااف بااه شااق سا خت ه
جان رفت در سر َمو ه

یهمو و ها کناااد
یسااایدمی کجاسااات کاااه احیوووا ه
1390ز)257

ه

ب» و با ایها و مجاز) «م هی وهباده» باشد.
در اینجا یز «مها» هب میت ا د ضمی هر باشد و هب در مفه «آ ه
حاف با استفادۀ ابزاری از تفکر اشعری ،منتقد اشعریمساالک خا یش را خلااع سا ح میکنااد و در ااین حااا
م
کتهای سنگینتر را به ایها بر او تحمیل میکند .از یک طر و ظاهرا) میگ ید گناهکاری ما از روی اختیااار یساات
م
م
و در ا جا گناه مجب ریب و در ین حا و ایهاما) میگ ید بادهخ اری ما اساسااا گناااه یساات و معصاایت محسا ن
میش د.
در م رد مصراف دو حمیدیان می یسدز
« خت دو هب ایهامی استز ا  .به مخاطب = خ د ) میگ یدز ت بر گردن خ د گیر و بگا ز
من حاف ) کرده ا ؛ ن .ت ادن به خرج ده و بر گردن بگیر ،که ص ح ت در همین است ،اگر بدی
دیدی به گااردن ماان گ ینااده؛ اگرچااه در حقیقاات مخاطااب هااب خا د اوساات 1395 »).ج 2ز
ِ
.)1302
در ذیل ظر ایشان ،احتما میدهیب ص رت مناسبتر مصراف چنین استز «توووهدرهطریووقهادبهبوواشهگوووهگنوواههموونه
ن» آمده و هب در معنااای «گووویه
ت»؛ مصراف دارای ایها واژگا ی و ایها ساختاری است« .گ هو» هب به معنای «گفت ه
اس ه

وهچوگا هن» .ایها ساختاری و دگرخ ا ی مصراف اینگ ه استز جملۀ او ز توهدرهطریقهادبهباش،هیعنیز تا [ما ز راه
و] طریق ادن با ؛ جملۀ دو ز توهدرهطریقهادبهباشهگو،ه ه(با جابجایی اجزای کا ) یعناایز توووهدرهطریووقهادبهگوووه

ش در راب ه با چوگان)ز
با ه
بوواش در صاا جان حکمااش گوووی ه

هاااب سااامعنا و هاااب اطعناااا گووووی
سنایی1382،ز )15

ه

ش
ش ،معاد است باز درهطریقهادبهگوه ه(=گوی)هبا ه
درهصولجانهحکمشهگویهبا ه
ت در راب ه با گفتف).
جملۀ س ز گوهگناههمنهاس ه
این ایهامات ساختاری با هر یک از ضباهای دیگرز «با و گ  /ک
اوحدی «در آدان باده خ ردن» میگ یدز
َموویهخوووریهاعتوورافهکوونهبووههگنوواه ه
ه

گ /ک

و گ » به کلی از بین میرود.

تاااا گاااردد حااارا سااار و سااایاه…
1340ز )539
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کتۀ دیگر این که به دال ت سایر واژگان ترکی و م ی در سیوان حافظ و دیا ان شااا ران پاایش از حاااف <- >10و
م
ش» را هب به ن ان هفعلیهپارس هی و هب ایهاما بااه مفها «سو هر» در زبااان ترکاای)
ا بته با قید احتما ضعی  -حاف «با ه
ش بااه معنااای سو هر در سیتتوان لغتتاتالت ک کاشا ری یااز آمااده اساات کاشا ری1375،ز .)293
به کار برده است .با ه
راب ۀ «س هر /گ هو» و «گویه ابزار بازی)  /گویه گفتن)» در سیوان حافظ سابقه داردز
شد کسی کااه چااه کا ی اساات و ایاان چااه گ ساات

سو و هرهاااا چا ا گو و هوی در سااار کا ا ی تا ا بااااختیب

واق

بااای گفاااتوگووو هوی ز ااا تااا د را همیکشاااد

بااا زلااف دلکااش تااو کااه را روی گفتوگوساات

ه

()135:1390

و یز برای ش اهد دیگر از حاف ك همان .)432 ،402 ،227
ی»ز
ش»«/س هر»«/گو ه
مستندات متنی در بان «با ه
از آ کااه تاارک ادن باشوود ار بااه پااا باارویب

ز پی دویاادن او جااز بااه سوور طریقاای یساات

اوحدی1340،ز )306

ه

تاااااااج ااااااز و اااااا فرسااااااتادی

بووواش تااااج کیاااان کاااه بااار سووور چااار
ه
یااد ماان آن رخسااار ب ا تااا در تاانب بهاشوو هد فاا
باار یاادگاه ار بگااذرد چوگووا هن بااه دساات از ال ااه ر

خاقا ی ،1387،ج 2ز )1246
ه

چناادان کااه دار دسااترس بهاشو هم بااه جسااتوج ی او ه
ی او
جااز تاان شاااید خاااک ره جااز س و هر زیبااد گووو ه
پیشینز  )332ه

ه

ش گوهگناه ،ممکن است با ایها ساختاری «با گ گناه» را بت ان یک جملۀ مسااتقل ایهااامی
با ت جه به بارت با ه
فرض کرد .در این حا ت حاف این معنا را یز اراده کرده استز حاف اگرچه اختیااار مااا = بااادهخ اری) گناااه با د ]و
م
یست[ ]به فرض که این کار گناه هب باشد و[ اص گ ]اختیار ما = باده)[ گناه با ]چه خ اهد ب دن[.
در این حا ت جملۀ «گ …با » یعنی اهمیتی دارد /مهب یست؛ ظیرز
مکاارر شااد ق ا افی بوواشهگووو ،رمااز دگاار دار
ه

ه هر یلی و مجنا ی ااه هاار داری و ح جاای
زاری 1371،ج2ز )414

مااای در سووور و سااار ز مااای پااار آشااا ن
ه
شااکنج ز اا پریشااان بااه دساات باااد مااده
ه

ّ

گوووووووو بووووووواش ساااااااتیزۀ ااااااادویب
همان ج2ز )175
مگاا کااه خاااطر شاااق گوووهپریشااانهبوواش
حاف 1390،ز )343ه

در بیت اخیر حاف «شکنج ز » معش ق را -به قرینۀ «گا » -خااب چ گااا ی فاارض میکنااد کااه «خاااطر پریشااان
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شاق»« ،گ ی» این چ گان است .به معش ق میگ ید سبت بااه پریشااا ی ز ا خا د و بااه تبااع ،پریشااا ی خاااطر
شاق ،این گ ه بیا تنایی مکن و مگ ی که خاطر اشقان [اص ] گ پریشان با [چه خ اهد ب دن].
رتز توووهدرهطریووقهادبهبوواشهوهگوووهگنوواههموونه
این ضبا از ظر علمهمعان هی هب قابل تحلیل است .در هر دو صا ِ

ت ،چ ن هر دو جمله ا شایی و از ا ف امااری اساات ،وصاال شایسااته
است/هتوهدرهطریقهادبهکوشهوهگوهگناههمنهاس ه
ش در پی آزار هو هر چه خ اهی ک هن… بک هن معاملهای هویاان د شکسااته
است .حاف خ د در جای دیگر میگ یدز مبا ه

بخ هر… کزازی1385،ز  )250-1اما هم نان که میدا یب «در زبان و ادن پارساای ،پی ستگی[=وصاال] در دو جملااه،
وارو ۀ گسستگی =فصل) در آن دو ،به «شایستر هی» ا جا میگیرد ،ه به «بایسووتر هی»[…] جملااههای گسسااته را بااه
هی روی میت ان به یگدیگر پی ست[…] یک در جملههای همگ ن ،میت ان بر آن ب د که اگاار دو جملااه را بااه هااب
بپی دیب زیبندهتر است؛ اما اگر آن دو را گسسته بیاوریب یااز ،معنااای سااخن دیگر[گا ن] خ اهااد شااد؛ و چناادان بااا
اصر خسروز
شی ایی و سختگی سخن اساز خ اهد ب د[…] ِ
بااه ز هااار خاادایب ماان بااه یمگااان ه

چشاااب د را بااااز کااان بنگااار کا ا

کاااا بنگاااار گرفتااااار مپناااادار
ز آ کااه فتاااد آ کااه یکاا بنگرساات
همانز )248-9

ه

ش /باش ه» و «گو ه» ا زامی یست .کتاۀ باریااکتری یااز در بااان
بنابراین از منظر لب معا ی ،وصل میان دو جملۀ «کو ه
چگ گی فصل و وصل این دو جمله در میان هست که ضبا مختار ما را تق یت میکند؛ یکاای از ا ا اف کاربردهااای
فصل در میان دو جمله ،کاربردی است که میت ان آن را شبههکمالهانقطا هع امید که «زما ی در سااخن کاااربرد مییابااد
که دو جمله چنان باشند که اگر آن دو را به یکدیگر بپی دیب ،معنایی جز آن چه سخن ر میخ اسااته اساات ،از آن دو بااه
ذهن آورده میش د» همانز .)247
رتز توهدرهطریقهادبهباشهگ هو… ،گ هو
در ص ِ

وه بر این که فعلی ا شااایی و امااری اساات ،بااا ایهااا بااه معنااای

ش /کوشهو ه» ،معنای ایهامی مراد حاف در فعل گو هو بااه کلاای
ی و چ گان) یز هست .در این حا ت با ضباه ه«کو ه
گو ه
م
از میان میرود .با ضبا «باشهو ه» یز اگرچه وصل میان دو جملۀ همگ ن ر ایت شده اساات ،امااا اوال فصاال ایاان دو
ش/
جمله به رسایی جم ت آسیبی میز د و قا دهای از لب معا ی ادیده گرفته میش د؛ یعنی میان دو جملاۀ «کووو ه
م
باش»هو «گو»همیت ان واوهوص هل آورد یا چنین کرد ،ثا یا وجه مهبتری از اص وصاال و فصاال ر ایاات میشا د ،بااا
این تفاوت که گسستگی بر خ

قا دۀ پیشین ،ا زا آور است؛ یعناای میااان دو جملاۀ «بوواش ه» و «گووو ه» شاابه کمااا

ا ق اف برقرار است و به جهت معنای ایهامی گو ه ،آوردن وا هو میان این دو جمله بر خ

معنای مراد گ ینده است.
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)9ههواییهدارده/هصداییهدار هد ه
عوووالمهازهنالووهوۀهعشووواقهمبووواداهخوووالی ه

کههخوشهآهنگهوهفوورحبخشههوووهاییهدارد
حاف 1387،ز)159

ه

یه هاز یساری ،1385 ،ج1ز)440
گزارشهدفترهدگرسان ه
یهدار هده :در 26سخه آمده است← اقد سخ 813
ص هدهای ه
یهدار هده :در 2سخه آمده است← اقد سخ  ،827دیگری 864
هوهای ه
یهدار هده :در 4سخه آمده است← اقد سخ 875
هنوهای ه
قوواف/هبها/سووایهه :هاا ایی دارد‖ خووان/نی/عود/جاله :صاادایی دارد‖ نسووخۀه 801ه :صاادایی دارد حاااف ،
1394ز)34
ی ضی در قد ضبا قزوینی و سایه و خرمشاهی -جاوید می یسدز

ّ
« لت ترجیح ضبا یک سااخه [=  ]827باار ضاابا هفاات سااخۀ کهنتاار [-819 -818 -813

 ]824 -823 -822 -821معل شد .حاف در بیتی زدیک به همین مضم ن فرم ده استز
از صدای سخن عشااق ندیاادم خااوشتر

یادگاااری کااه دریاان گنبااد دوّار بمانااد»
()154 :1384

حمیدیان در قد ضبا قزوینی[=ه ایی] می یسدز «پیداست که با ا ۀ شاق چناادان تناساابی اادارد1395 ».ج3ز
)1865
بر خ

ظر ی ضی و حمیدیان« ،ه ا» بیشتر از «صدا» با اجزای بیت تناسب و هماهنگی دارد .هاار چنااد کااه

ضبا «صدا» اصیل است ،اما برتر به ظر میرسد« .هوها» به معنای عش هق اساات لستتان العت ب) و در ایاان معنااا بااا
م
عشا هق در بیت م رد بحت و عش هق در بیت آغازین همین غز کام متناسب استز
ساارد اساات هوووها ا پاایش آر ماای و آتااش

چ ن اشااک و د عاشووق کااز یااار همیپ شااد

یااا میکااده یااا کعبااه یااا شاارت یااا زهااد

اینجااا تاا ان کاارد بااه یااک دل دوهوووهایاای
خاقا ی 1387،ج1ز )625 ،671

یکی دیگر از معا ی «هوها»« ،خال هی» است فرهنگنامۀ قرآ ی) .ذیل آیۀ «و افئدتهب هووها» اباراهیبز )43مترادفاااتی
از قبیل «ته هی /خال هی…» آمده است .در این حا ت میان «ه ا» و «خا ی» راب ۀ معناداری وج د داردز
از گاااو بااه ماارم آیااد و از ماارم بااه ماااهی

وز ماهی ساایمین سا ی دلهوایههووایی
خاقا ی 1387،ج1ز )624

سال پنجاه و سوم
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م
یعنی د های اشق.هاحتماال د هلهایههوای هی هم نین معاد افئدتهمههووها اساات .در ایاان صا رت اگاار د را در معنااای
ب ن و شکب و معده فرض کنیب؛ یعنی درونهای تهی و آمادۀ بادهخ اری.
م
ی
از جهت س «هوها» با «آه هو» جناس دارد و احتماال در مح ر م دی ک  ،با «خطها» که یادآور آهووویهخطووای ه
است ،راب همند خ اهد ب دز
اف اۀ آهووو شدهساات ااا زمااین از صاابا

قد دوپیکاار شدهساات پیکاار بااام از هووا
همان ج1ز )55

د حلقهتن و حلقه بااه گا

اساات همااه تاان

در حلقااه سااگ تااازی و آهووویهخطووایی
همان ج1ز )626

برای شان دادن ت جه حاف به راب ۀ «هوها» با ایها و جناس=) «آهو هو» و «خطو ها» ،در محا ر ما دی غااز  ،تا ا ی
ابیات را بررسی میکنیبز
Aز اااا ب از ا اااۀ شااااق مباااادا خاااا ی

کااه خاا

Bز پیر دردی کااش مااا گرچااه اادارد زر و زور

خاا

آهنااگ و فاارحبخش هاا ایی دارد
ااابخش و خ اااپ

خاادایی دارد

بر اساس سفت سگ سان ها ،در تما  32سخۀ قرن همی که شااامل ایاان دو بیاات اساات ،بااه ا وۀ سااخۀ  801ه.ق،
ت ا ی بیتها به همین ترتیبز  B-Aاست ،بدون هی فاصلهای.
م
هم نین ممکن است «هوها» در معنی «خال هی» و تهی و میانکاواک ،با «نال هه» و ایهاما «نا هل» متناسب باشدز
در بیت دیگری از حافظ این هماهنگی میان نال و ناله آشکارا مورد توجه بوده است:
کاا ه ا اادوه فراقاات بااه چااه حیلاات بکشااد

حاف خسته که از نالووه تاانش چا ن نووالیساات
1390ز)145

ای میانتهی و خال هی و کاواک» اشاااره شااده اساات .در لستتانالع ب یااز
در لغ نامح سهخدا از معا ی «نا هل» به « یِ /
آمده استز

«قا جریرز

و ُمجاشااع قصووب هوووت أج افااه

اا ینفخاا ن ماان الخنوووره طاااروا

أی هب بمنز ه قصب ج فه هواءه أی خال الفؤاد هب».

ب و خنو هر به معنای هن هی /نا هل با هوها در معنای خاله ه(=خا ی) متناسب است.
قص ه
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در لغ نامح سهخدا از معا ی هوها به با هد اشارت رفته است «ها ا»)؛ از ایاان ظاار یااز هوواهبااا جاازّهبووا هد در همبووا هدها

گ و نغمههوهراه آمده است که باز بااا ناصاار م ساایقایی دو بیاات
متناسب خ اهد ب د .در همان منبع از معا ی هوها ،آهن ه
او غز

گ تناسب دارد>11<.
ش ،نغم هه ،راه ،آهن ه
ب ،سا هز ،نوها ،نق ه
ما ند مطر ه

نتیج هه ه

است ،تحقیقاای از ایاان دساات الز اساات ،وگر ااه

تقاد راسخ داریب برای هر ضبا از سیوان حافظ که محل اخت
ا ِ
ِ
راحتترین کار آن ب د ،که سخۀ یافتۀ کهن را ،یعناای همااین سااخۀ  801ه.ق را بااه ن ان سااخۀ اساااس قارار داده،
ایر سااهل
سایر سخهها را بیهی استدال ی ،به ص ِ
ِ
رت مایشی قاشی میکردیب ،اما ترجیح دادیب به جااای مسا ِ
ضبا ِ
ّ
توان حتتافظ بااه
و کمی ،ر ِاه سختتر و کیفیتر را برگزینیب .هر چند در این شی ه ،رو ِد تصحیح بسیار کند است ،اماا سیت ص
ّ
جهت ویژگیهایی که دارد ،چنین دقتها و سختگیریهایی را به جد اقتضا میکند.
ِ
ته ها ه
یادداش ه

 .1در این باره بنگرید بهز ایما ی ،مقدمۀ سیوان حافظ تهرانز میراث مکت ن .)1394،صااص ساای و ااه-چهاال؛ه
اتل خا لری ،مقدمۀ سیوان حافظ تهرانز خ ارزمی .)1375،ج .2صص1145-9؛ه یساری ،مقدمت ای بت
تدویف غزلهای حافظ تهرانز بهمن .)1367،صص13-21؛هافشینوفایی« ،گل ا دا » در سانشتتنامح حتتافظ
و حافظ هوه تهرانز خستان پارسی .)1367،ج .4صص2086-7؛هقزویناای ،حتتافظ از سیتتدگاه عالمتح
قزوین  .به ک شش اسما یل صارمی تهرانز لمی .)1367،صص.203-4
 .2در تفسیر اخیر آمده استز

سید و خ اجۀ من است و و ی عمت من ،یعنیهشوهرهتوهعزی هز .و ّ
یز او ّ
«رن» اینجا بااه معناای
انههرب ه
م
َ
م
ّ
سید [= آقا] است ،أحسن مث ای ،ای أ ز نی منزال حساانا .وا مثا یز ا منااز و ا مقااا […] مارا یکا
داشت و اکرا کرد ،و اگر من این ا دیشه کنب ظا ب باشب و ظا مااان را با ف حاای و ظفااری و بقااایی
ّ
باشد .زجاجهگفت:هرواهباشده هکههبهه«رب»هخدایهراهخواستهیعنی خدای من -جل ج ه -با من
یک یی کرد و مقا و منز ت رفیع کرد .و ق او او یتر است خزا ی1371،ج.)46 :11

م
 .3ا بته این تأویل قابل تعمیب به همۀ م ارد مدحی یست ،بلکااه کااام در چااارچ ن من ااق کا و قرینااههای
م ج د و مستندات متنی امکانپذیر است؛ یعنی این گ ه یست که هر کجا در سیوان حتتافظ «شاااه» دیاادیب،
بیمحابا به «حضرت حق» تأویل کنیب.
م
 .4مث اگر دیگران مصداق را در کنار ماد بازگ میکنندز

سال پنجاه و سوم

99

تصحیح و شرحِ بیتی چند از حافظ با گزارشی از …

اشک این طایفه توفان دگر گشت ولیک

عشق تو نوح است اندیشۀ توفان نبرد
)(خاقانی841 :2 1387،

یا اگر م ی و سعدی آشکارا در مدح پیامبر میگ یندز
بااااا کشااااتیبان در ایاااان بحاااار صاااافا

ح ثااااا یای ِای مصاااا فی
کااااه تاااا نووووو ه
)(Rumi,1929,Vol.3:364

چه غب دی ار امت را کااه دارد چا ن تا پشااتیبان

ح کشااتیبان
چه باک از م ج بحر آن را کااه باشااد نووو ه

) 1384نز 50

حاف بیهی اشاره به مصداق ،میگ یدز
ای د ار سااایل فناااا بنیااااد هساااتی برکناااد

ح است کشتیبان ز ت فان غب مخ ر
چ ن ت را نو ه

)(326:1390

که بر اساس روابا متنی ،قابل ت بیق بر هر دو مصداق ذکر شده در شااعر خاقااا ی و م ا ی و سااعدی و یااز
مصادیق محتمل دیگر است .در هر حا غرض شان دادن ظرفیت تأویلپذیری خ انها و مادها در شااعر
حاف است .در بیت م رد بحت ،احتما ق یتر آن است که سخن در م رد پیامبر اسا باشااد ،و اای ایاان،
ما ع از اط ق آن به ف ا سان ،شاهدان و معش قکان زیباروی ،و یز ف ن پادشاه و حکبران وقت یست.
 .5در جای دیگر قصیده گ یدز
وهفوویهشووهدتهالسوواجدینهلمظهووری
و ایناااات روحا یااااه االرضااااین ،فاااای

فحققوووتهأنووویهکنوووتهآدمهسوووجدتی
ّ
مالئووو و ل ّیااا این ،أکفااااااّ رتبتااااای
ابن فارض1382،ز )92

ک برن ا کریب» ق ن ،ا ف ارز  )6که به ما ند بیت حاف  ،خ ااان بااه
 .6ظیر آیاتی چ ن «یا ایها االنسا هن ما ّغر ه
ک = ت هو» بهره برده است .دربیتهای زیر یااز «تو هو» و «خوو هد» اشاااره بااه ا ف
نوعهانسا هن است و از ضمیر « ه
ا سان استز
ص نع را برتاارین نمونااه ت ویاای

خااط بیچااون و بیچگونااه تااویی
)(اوحدی523 :1340،

در روی خود تفر صنع خدای کن

کاییناااۀ خاااداینما میفرساااتمت
)(حافظ168:1390،

احتماال از این ظر که پیامبر مظهر کامل اسماّ و صفات ا هی است ،یکی از مصادیق سااخن حاااف و بلکااه
م
ّ
مصداق اکمل ت هو ،پیامبر اس است .با ت جه به حدیت «کنت ّبیا و آد بین ا ماّ و ا این» ،بیاات میت ا ااد
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اشارتی به سبقت وج د ری پیامبر باار ا بیاااّ و بناایآد و یااا م ج دیاات بااا ق ۀ پیااامبر در وجا د آد باشااد.
هم نین بیت اشارهای است به این م ض ف که وج د لماای و یناای پیااامبر در میااان پیااامبران ،از ا ف «او
ا دیشه پسین شمار» است ،یعنی م ئکه در آن حظۀ سجده بر آد  ،زمینب س پیامبر یت کرده ب د د.
مستندات متنی دیگر:
رساام تاارنج اساات کااه در روزگااار

پاایش دهااد میااوه پااس آرد بهااار

کن ت نبی اً چااو علاام پاایش باارد

خاااتم نباااوت باااه محمّاااد ساااپرد

اول بی ت ار چااه بااه نااام تااو بساات

نااام ت و چااون قافی ه آخ ر نشساات
(نظامی)12 :1389 ،

این م ض ف را سعدی صریحتر بیان میکندز
کلیمی کااه چاارخ فلااک ط ور اوساات

همااه نورهااا پرتااو نااور اوساات…

شاابی برنشساات از فلااک در گذشاات

به تمکین و جاه از ملک در گذشت…

خاادایت انااا گفاات و تبجیاال کاارد

زم ین ب وس قاادر ت و جِبری ل کاارد

بلنااد آساامان پاایش قاادرت خجاال

ت و مخلااوق و آدم هنااوز آب و گاال
)(1384الف36 :

راقی در مدح پیامبر و از زبان پیامبر میگ یدز
حسن رخم ز ص ورت آدم پدی د ش د

در حال س جده ب رد فرش ته براب رم
)(308 :1386

م
 .7در داستان ی س  ،رود زیز [= فرز د زیز =گرامی /مجازا زیز مصر)] از چشب یعقا ن غایااب میشا د و
در چشب یعق ن سیل سرشک ،شبا روزی جاری میش د .یعناای از چشااب یعقا ن رود و رود ،هااردو بااههب
ف و ّابیضت عیناه فها کظاایب» ی سا ز  )84در ایاان آیااه
میرود و روان میش دز «قا یا اسفی لی یوس ه
م
م
م
واژه «ی س » معاد رود ایهاما و مجازاز رودخا ه /فرز د) و « ین» معاد چشب ایهاماز چشاامه) در بیاات
حاف است .در همان داستان سخن از پیراهن خ ین ی س

یز هستز «و جاّوا لی قمیصه بود هم کااذن»

ی س ز.)18
.8

ب مصا ّ
اح را باازن
ل و پووایهمقلووو ه
قلبهنعو ه

بر سر شااه تااا باادا ی ااا ساایبا دا ماان
خ اج 1369،ز )562

 .9شفیعی کدکنی در بیتز
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گفااات آن روز کاااه ایااان گنباااد میناااا میکااارد
حاف 1390،ز)215

م
در بان اینکه چرا حاف مشخصا ف «حکی هم» را ا تخان کرده است؟ میگ یدز

«حکیب» از اسماّ ا هی است که در قرآن به کرات آمده [اساات][…] بااه ظاار ماان ا تخااان کلماۀ
حکیب بسیار مناسب و حسانشده است[…] قرآن «حکیب ب دن» خدا را در راب ه با آفرینش ا سان
م رح میکند .آ جا که خداو د خ ان به فرشتگان میگ ید میخا اهب خلیفااهای باار زمااین قارار
دهب[…] و فرشتهها ا تراض میکنند و بعد از خلقاات آد و تعلاایب اسااماّ و خباار دادن از آنهااا و
جز فرشتگان ،قا ا سبحا ک ال لب نا اال ما لمتنا ا ک ا ت ا علیب ا حکیب بقرهز  )32میبینید
در این بافت معنایی مشخص که سخن از دادن استعدادهای بی هایاات اسااماّ) بااه ا سااان اساات
حکیب ب دن خدا م رح میش د .و حا باز میگردیب به غز حاف  .میگ ید «جا جهااانبین» را
حکیب کی به ت داد .اگر شما ارتباط این بیت را با قرآن دریابید مت جه خ اهید شااد کااه حاااف واژه
«حکیب» را بسیار هشیارا ه برگزیده است و این کلمه قابل تع یض با هی کدا از کلمااات مشااابه
خ د یست» 1397ج 3ز .)273-4

 .10اسما یل تاجبخش« ،بررسی واژههای ترکی در سیوان حافظ» .در مجلۀ اسب فارست  .دورۀ جدیااد  .1شاامارۀ
 .5-3بهااار و تابسااتان ،)1390صااص227-44؛ سااجاد آیااد ل  « ،گاااهی بااه واژههااای ترکاای شاااهنامۀ
فردوسی» .در مجلۀ متفشناست اسب فارست  .دورۀ جدیااد .شاامارۀ  .2تابسااتان ،)1396صااص 11-36؛
محم د ابدی؛ بدریه ق امی؛ محمد شادروی منش« ،کلمات ترکی -م ا ی در دیا ان شاام » .در مجلااۀ
یینح می ا  .شمارۀ  .54بهار و تابستان ،)1393صص 232-59؛ محم د ابدی؛ بدریه ق امی« ،کلمااات
ترکی ترکی م ی و ثما ی) در غز یات م ا ی» .در مجلااۀ یینتح میت ا  .60 .بهااار و تابسااتان،)1396
صص 11-30؛ ی س اص ری بایق ت« ،ترک سن سن گ ی من بررسی بازتااان فرهنااگ ترکاای در دیا ان
خاقا ی شااروا ی)» .در مجلااۀ زبتتان و اسبیتتات فارست  .سااا  .72شاامارۀ  .240پاااییز و زمسااتان،)1398
صص .1-21
گ و نغمو هه آورده اساات.
 .11ا بته الز به ذکر است دهخدا هوها را از طریق ف هنتتگ ناظتاالطۀتتا در معنااای آهنو ه
معنای راه برای هوها یز یادداشتی است به خا مؤ
اساس یادداشت مؤ

و چ ن فرهنگ اخیر ،متأخر از صر حاف اساات و یااز

بر ما روشن یست ،در این معا ی ،جا ب احتیاااط را پاااس ماایداریب ،امااا در مفها

م سیقایی هوها تردیدی یست.
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کتابنام هه ه
ق ن ک یت .)1386 .ترجمۀ بهاّا دین خرمشاهی ،تهرانز دوستان.
ابن سینا ،حسین بن بدا له .) 1999 .القانون ف الیت  .وضااع ح اشاایه محمااد أمااین ا ضااناوی3 .ج .بیااروتز
دارا کتب ا علمیه.
 .)1389 .قانون .ترجمۀ بدا رحمان شرفکندی «ههژار»8 .ج .تهرانز سرو .
ابن ربی ،محمد .)1386 .فصو

الیکت .ترجمه و شرح محمد لی م حد -صمد م حد .تهرانز کار امه.

ابن فارض1382 .ها) .سیوان .تصحیح کر ا بستا ی .بیروتز دار صادر -دار بیروت.
ابن منظ ر ،محمد .) 1988 .لسانالع ب .لی شیری .بیروتز دار حیاّ ا تراث ا عربی.
اخ ینی ،اب بکر .)1344 .هدای المتعلمیف ف الی  .تصحیح ج

متینی .مشهدز دا شگاه فردوسی.

استع می ،محمد .)1388 .سرس حافظ .تهرانز سخن.
ا ری ،حسن .)1389 .صدای سخف عشق .تهرانز سخن.
ا ری ،محمد .)1376 .سیوان .تصحیح محمدتقی مدرس رض ی2 .ج .تهرانز لمی و فرهنگی.
اوحدی مراغی ،اوحدا دین .)1340 .سیوان .تصحیح سعید فیسی .تهرانز امیرکبیر.
جها بخش ،ج یا .)1390 .راهنمای تصییح متون .تهرانز میراث مکت ن.
حاف  ،شم ا دین محمد .)1390 .حافظ ب سع سای  .شر کار امهز تهران.
 .)1388 .سیوان حافظ .به تصحیح سلیب یساری .تهرانز سخن.
 .)1387 .سیوان حافظ .به تصحیح قزوینی و غنی .به ک شش بدا کریب جربزهدار .تهرانز اساطیر.
 .)1385 .سیوان حافظ .تصحیح رشید ی ضی .تهرانز امیرکبیر.
 .)1378 .ق ائ گزین انتقاسی .به ک شش هاشب جاوید و بهاّا دین خرمشاهی .تهرانز فرزان روز.
 .)1375 .سیوان حافظ .به تصحیح و ت ضیح پرویز اتل خا لری2 .ج .تهرانز خ ارزمی.
 .)1372 .سیوان حافظ .به تصحیح ج ی ائینی و را ی وصا  .تهرانز سخن  /قره.
حسندوست ،محمد .)1393 .فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی5 .ج .تهرانز فرهنگستان زبان و ادن فارسی.
حکیمی ،محمدرضا .)1383 .اسبیات و تعهد سر اسالم .قبز د یل ما.
حمیدیان ،سعید .)1395 .ش ح شوق .تهرانز ق ره.
خاقا ی ،بدیل .)1387 .سیوان .ویراستۀ میرج ا دین کزازی2 .ج تهرانز مرکز.
خا لری ،پرویز .)1395 .تاریش زبان فارس 3.ج .تهرانز .
خرمشاهی ،بهاّا دین .)1397 .سانشنامح حافظ و حافظ هوه  .تهرانز خستان پارسی.
 .)1390 .ذهف و زبان حافظ .تهرانز شر اهید.
 .)1385 .حافظ نام 2 .ج .تهرانز لمی و فرهنگی.
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خزا ی یشاب ری ،حسین .)1371 .روض ال نان و روح ال نان فت تفستتی القت ن .تصااحیح محماادجعفر یاااحقی-محمااد
مهدی اصح20 .ج .مشهدز آستان قدس رض ی.
خ اج ی کرما ی ،محم د .)1369 .سیوان .تصحیح سهیلی خ ا ساری .تهرانز پاژ گ.
رکن صائن هروی .) 1959 .سیوان .تصحیح سید حسن .پتنهز م سسۀ تحقیقات و تتبعات در زبان و ادبیات ربی و فارسی.
زمخشری ،محم د1430 .ها) .الکشا  .تصحیح خلیل مأم ن شیحا .بیروت .دار ا معرفه.
 .)1389 .کشا  .ترجمۀ مسع د ا صاری 4 .جلد .تهرانز ققن س.
سعدی ،مصلحا دین ،1384 .ا ) .بوستان .تصحیح غ محسین ی سفی .تهرانز خ ارزمی.
 ،1384 .ن) .گلستان .تصحیح غ محسین ی سفی .تهرانز خ ارزمی.
سنایی ،مجدود .)1382 .حدیق الیقیق  .تصحیح مریب حسینی .تهرانز مرکز شر دا شگاهی.
س دی ،محمد .)1395 .ش ح غزلهای حافظ .ترجمۀ صمت ستارزاده .تهرانز گاه.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)1397 .ایف کیمیای هست 3 .ج .تهرانز سخن.
طبری ،محمد .)1393 .ت مح تفسی طۀ ی .تصحیح حبیب ی مایی7 .ج .تهرانز دا شگاه تهران.
ار یشاب ری ،محمد .)1389 .منیق الیی  .تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی .تهرانز سخن.
 .)1386 .مختارنام  .تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی .تهرانز سخن.
ی ضی ،رشید .)1384 .حافظ ب ت کدام اس ؟ .تهرانز امیرکبیر.
فردوسی ،اب ا قاسب .)1398 .شاهنام  .پیرایش ج

خا قی م لق4 .ج .تهرانز سخن.

 .)1375 .شاهنام  .پیرایش ج

خا قی م لق8 .ج .کا یفر یاز فردا.

قزوینی ،محمد .)1367 .حافظ از سیدگاه عالمح قزوین  .به ک شش اسما یل صارمی .تهرانز لمی.
کاش ری ،محم د بن حسین .)1375 .سیوان لغات الت ک .ترجمۀ محمد دبیرسیاقی .تهرانز پژوهشگاه ل ا سا ی.
کزازی ،ج

ا دین .)1386 .گزارش سشواریهای سیوان ااقان  .تهرانز مرکز.

لسان التنزیل .)1344 .تصحیح مهدی محقق .تهرانز بنگاه ترجمه و شر.
مظفری ،لیرضا .)1387 .وصل اورشید .تبریزز آیدین.
مک گن ،جر .ج .)1394 .نقد متف هوه مدرن .ترجمۀ سیما داد .تهرانز میراث مکت ن.
ّ
م ح ،حسینعلی .)1363 .حافظ و موسیق  .تهرانز فرهنگ و هنر.
م ی بلخی ،محمد .)1387 .غزلیات شمس تۀ یز .گزینش و تعلیق محمدرضا شفیعی کدکنی2 .ج .سخن.
میبدی ،رشیدا دین .)1361 .کشف االس ار و عده االب ار .تصحیح لی اص ر حکمت10 .ج .تهرانز امیرکبیر.
زاری قهستا ی ،سعدا دین .)1371 .سیوان .تصحیح مظاهر مصفا2 .ج .تهرانز لمی.
ظامی گنجهای ،ا یاس .)1390 .اس و و شی یف .تصحیح وحید حسن دستگردی .به ک شش سعید حمیدیان .تهرانز ق ره.
 .)1389 .مخزن االس ار .تصحیح وحید حسن دستگردی .به ک شش سعید حمیدیان .تهرانز ق ره.
یساری ،سلیب .)1385 .سفت سگ سان ها سر غزلهای حافظ .دو جلد .تهرانز فرهنگستان زبان و ادن فارسی.
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 .)1367 .مقدم ای ب تدویف غزلهای حافظ .تهرانز بهمن.
هروی ،حسینعلی .)1392 .ش ح غزلهای حافظ4 .ج .تهرانز شر .
یاحقی ،محمدجعفر .)1372 .ف هنگنامح ق ن  .مشهدز آستان قدس رض ی.
Rumi, Jalalu'Ddin. (1929). Mathnawi. Edited by Reynold A. Nicholson. Volume 3.
Leiden: Brill
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در دورۀ مشروطه) ه
یسی امنخا ی1
سعید مهری2

چکید هه
و رفتارهااای

تص یکی از بحتبرا گیزترین جریا ات فکری در ایران ب ده ،بنیانهای معرفتی تصا
م
قد منتقدان و مخا فان قرار گرفته است .زاف با ص فیان غا با ُبعد شاار ی و گاااه
ص فیان ،هم اره محل ِ
یز ُبعد فقهی داشته است .اما دورۀ مشروطه ،جریان خاصی از قد تص پدید میآید که با همۀ ادوار
پیشین قد تص
تص ا

منتقدان این دوره ،از طبقۀ فقیهااان و متکلمااان یسااتند و ا تقاااد آ ااان از
تفاوت دارد.
ِ

یااز پیرام ا ن سازگاری /اسااازگاری تص ا

و شااریعت اس ا

یساات؛ بلکااه ایاان منتقاادان،

روشنفکرا ی هستند که به د یل آشنایی با دا شهای جدید رفتارها و باورهای ص فیان را به قد میکشند
و ص فیان و باورها و رفتارهای آ ان را ما عی در جهت تحقق هااد خا د ،یعناای تجاادد ایاران قلمااداد
میکنند .در مقا ۀ حاضر ،ضمن بررسی ا تقادات ایاان روشاانفکران باار تصا در سااه ُبعااد معرفتاای،
میق روشنفکر ِان یبرا دورۀ مشروطه با ص فیان
اقتصادی و اجتما ی ،شان میدهیب که تضاد
معرفتی ِ
ِ
برخاسته از جهان گری یبرا یستی آ ان است که مفاهیب بنیادین آن بارتا د ازز خ دآئینی ،تقسیب کار
اجتما ی ،ت ید و ….
کلیدواژههاز قد تص  ،روشنفکران مشروطه ،تجدد ،یبرا یسب.
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بیانهمسأل هه ه

از زما ی که مفه تص

و ص فیگری در جامعه پدیدار شااد ،مق ااۀ قااد تصا

یااز بااهوج د آمااد .در دورههااای

اازگاری آن بااا اسا  ،خاصااه از
و ص فیان م رح ب د ،تضاد یا سا ِ

آغازین تص  ،مهبترین مسأ های که دربارۀ تص
ِ
ُبعد شر ی ،ب د .ازاینرو ّ
میان فقیهان و متکلمان برخاسااتند .مهبتاارین مسااائلی
از
،
تص
منتقدان
ترین
بزرص
و
ین
او
ِ
ِ
ِ
ایدن جامااههای خشاان،
که در قد تص م رد ت جه ایاان گااروه قارار داشاات ،رفتارهااایی هم ا ن پرسااه زدن ،پ شا ِ
م
اذاهب غیاار اس ا می چ ا ن مساایحیان و ب داییهااا اخااذ شااده
ا
م
و
اان
ا
ادی
از
اا
ص معه ش اینی و … ب ا د کااه بعضا
ِ
ب د زرینک ن1379 ،ز  .)29-2هم نین استفادۀ ص فیان از مفاهیمی چ ن شق که سابقهای در قاارآن و احادیاات
دن اشعار اشقا ه بر منبر و در جلسات و ا  ،اماال دیگااری ب د ااد کااه فقهااا و متکلمااان را
ب ی داشت و یا خ ا ِ
میداشت تا ص فیان را بد تگذار بنامند و آنها را ا کار کننااد میهناای ،1381 ،ج1ز  .)69-68افاازون باراین ما ارد،
برخی سخنان و د یهای ص فیان که از آن با ا ش ح یاد میش د ،یز بیش از هر چیز دیگری فقیهااان و متکلمااان را
لیه ایشان برمیا گیخت ،تا آ جا که فقها و متکلمان بهواس ۀ این ش حیات بساایاری از صا فیان را تکفیاار کاارده و یااا
پرداختنااد .بساایاری

حکب به قتل ایشان داد د .با ق ا گرفتن تص  ،در دورههای بعد ،خ د ص فیان یز به قد تصا
ِ
فیان ساال شااتها د ،مشااح ن از
تعلیب تص و بیان اق ا ِ ص ِ
از کتانهای آم زشی که بزرگان و پیران این ق برای ِ
وب هجا یری اشاااره کاارد؛
این ا تقادات است؛ ازجمله میت ان به یکی از مهبترین ایاان آثااار ،یعناای کشتتفالمی ص

هج یری ص فیان را به سه دسته تقسیب میکند و از بااین صا فی ،متصا

و مستصا  ،فقااا گااروه او را سااا کان

حقیقی میدا د هج یری1390 ،ز  .)48پ از غلبۀ م الن و از بین رفتن خ فت باسی و پی د تشاایع و تصا ،
ِ
اان صا فیان
سرا جا دو تی ص فی مسلک پدید آمد که با تأسی به ا جدشان ،صف یه ا گرفت .قدرت یا
اافتن همزما ِ
ِ
اردن
و فقیهان در دورۀ صف یه ،جریا ی گسترده از قد تص پدید آورد .در این دوره هااب فقهااای شاایعه بااا برجسااته کا ِ
مکتب تص  ،ت
دادن آ ان و ا حرافی خ ا ِ
خ اهای ص فیان و یز امتشرف جل ه ِ
دن ِ
اجتما ی و سیاسی خارج کنند قمی 1336 ،ز.)166

ادرت
کرد د آ ان را از دایاارۀ قا ِ

آمدن جریااا ی از قااد تصا
بااینحا و لیرغب این پیشینۀ ا تقادی در دورۀ مشروطه شاهد پدید ِ

هسااتیب کااه

بیسابقه است؛ او اینکااه ایاان منتقاادان از طبقااۀ فقیهااان و متکلمااان

قد تص
بهط ر کل از ی دیگر و در
تاریخ ِ
ِ
یستند ،بلکه من را فکران روشنفکران) هستند؛ دو آ که مبا ِی آ ان در قد تص  ،مبتنی بر دین و شااریعت با د .در
واقع زاف آ ان با تص بر سر اخت ِ آ ان در تفسیر از اس و مبا ِی دینی ب د بلکه
آگاهی این روشاانفکران از لا ِ
ِ
ِ
جدید و ا دیشااههای فلساافی و جامعهشااناختی جدیااد و بااهویژه یبرا یسااب ساابب گردیااد تااا آنهااا در قااد تصا

استدال های تازهای بیاور د و از منظری تازه به قد ص فیان بپرداز ااد .هااد روشاانفکر ِان ایاان صاار از قااد تصا
هم ار کردن راه تجدد و رهایی ایران از قبما دگی ب د؛ به باور آنها تص یکی از م ا ع م ج د در راه تجاادد ایاران
ِ
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ب د که باید مرتفع میگردید .ازآ جاکااه قااد آنهااا ریشااه در غاارن و بااهویژه آم زههااای یبرا یسااتی داشاات ،معرفاای
ایدئ ژی مذک ر هرچند بهاختصار) ضرورت دارد.
لیبرالیسمهدرهایرا هنز یبرا یسب ایدئ ژیای ب د که خاستگاهی غربی داشت و ابتدا در اروپااا ظها ر کاارد .اتفاااقی
آمدن یبرا یسب بر هده داشت ،ظه ر مارتین تر و آیااین پروتسااتان با د .ا تر و
تاریخی که بیشترین قش را در پدید ِ
جنبش پروتستان از چند جهت به پیدایش جهان مدرن یاری رسا د د که بیگمان مهبتاارین آن ،رهااایی مساایحیان از
اقتدار کلیسا در فهب کتان مقدس ب د .به باور تر هر فرد مؤمن بهتنهایی و بدون ت ساال بااه کلیسااا میت ا ساات کا
خدا را بخ ا د و بفهمد؛ درحا یکه تا پیش از تر ،درک و تفسیر کتان مقاادس کاااری با د کااه در ا حصااار کلیسااا و
کلیساییان قرار داشت.هاین ت

برای رهایی از ا قیاااد کلیسااا ،بعاادها بااه اصاالیترین آما زۀ یبرا یسااب ،یعناای آزادی

ا جامید و سرا جا یز در شکل حک متهای دم کراتیک/پار ما ی تجلی پیدا کاارد .ا بتااه آزادی تنهااا مفها کلیاادی
یبرا یسب ب د؛ یبرا یسب جدای از ُبعد معرفتی و سیاسی ابعاد اقتصادی و اجتما ی یز داشاات ا بتااه در تمااامی ایاان
ابعاد آزادی مح ر اصلی و رکن رکین ب د) به همین د یل یز هب هست که در آثار یبرا یستها با مفاهیب دیگااری چا ن
تقسیب کار اجتما ی ،ت ید و … یز م اجه میش یب.
آشنایی ایرا یان با یبرا یسب در اواسا دورۀ قاجار اتفاق افتاد و سیاحا ی که به غرن و بهویژه ا گلستان رفتااه ب د ااد،
با این ف ظا سیاسی آشنا گردید د و آن را برای هبوطنااان خا د ت صاای م د ااد .ایاادئ ژی مااذک ر چااه از ُبعااد

شناختی و چه از ُبعد سیاسی و اقتصادی ،بر روشنفکر ِان مشروطه تأثیر گذاشته ب د اما چیزی که در ابتدا ساابب ا

ت جه آ ان به یبرا یسب شد ،ساختار سیاسی و اجتما ِی حاکب بر کش ر ایران ب د؛ چراکااه تااا پاایش از مشااروطه ،ظااا

سیاسی حاکب بر ایران ،ظامی استبدادی ب د که در آن یک فر شاه) بر تما مرد حک مت میکرد و صاااحب جااان و
ِ

ما مرد دا سته میشد و ما ک ا رقان خ ا ده میشد .مرد هب هی گ ه حقی در برابر پادشاااه داشااتند و در ا ض

وظای ِ بسیاری در قبا پادشاه داشتند کااه بایااد ا جااا میداد ااد .یبرا یسااب و آما زۀ اصاالی آن ،یعناای آزادی سا ح
روشنفکران ایرا ی برای مشرو یت زدایی از خا دان قاجار و اباز ِار غلبااه باار شاای ۀ هازاران سااا ۀ فرمااا روایی در ایاران،
استبداد ،ب د .این باور اما تنها به ح زۀ سیاست و مبارزۀ سیاسی با خا دان قاجار محاادود گردیااد؛ روشاانفکران یبارا

این دوره ،اهدافی باالتر یز داشتند؛ آنها خ اهان ت ییر تمامی ساحتهای ز دگی ایرا یان از فرهنگ تا اقتصاااد ب د ااد؛
به همین د یل یز به قد باورهای فرهنگی ،اقتصادی و … ایرا یان پیشامدرن یز پرداختند .قااد تصا
یکی از این ساختها ب د .روشاانفکران یبارا دورۀ مشااروطه کااه تصا
میدا ستند ،در قد تص

و مبااارزه بااا آن

را از دالیاال اصاالی قبما اادگی ایرا یااان

و ص فیان بسیار ک شید د و در آثار خ د بسیار به آن پرداختند .پیش از بررساای مبااا ی ایاان

قدها ،بهتر است به برخی از این قدها هب اشاره ش دز
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جستارهای نوین ادبی

قد روشنفکران مشروطه بر تص
بدانها ت جه شده ب د .پیشتر تص

(ادبیات و علوم انسانی سابق)

از ی دیگر است .اینان بر جنبههایی از تص

شمارة چهارم

تأکیااد میکننااد کااه پیشتاار

را به ن ان پدیدهای دینی و مذهبی می گریستند و ا تقادهایی هب کااه از تصا

میشد ،از این منظر ب د؛ ذا غا ب منتقدان تص از میان ا مان دینی و فقیهااان ب د ااد .امااا روشاانفکر ِان مشااروطه،
م
تص را از ُبعد اجتما ی و تأثیراتی را که تص بر اجتماف میگذارد ،بررسی میکنند؛ مااث روشاانفکر ِان ایاان دوره،
بر درستی یا ادرستی ا دیشۀ فنا ت جهی دار د ،بلکه مسأ ۀ آ ان آثار و پیامدهایی است که این گر  ،برای جامعااه بااه
ارم ان میآورد .در ادامه برخی از دیدگاههای این روشنفکران را در خص ص تص
آ ان بیشتر روشن ش د.
میرزا آقاخان ،تص

اری
ذکاار ماایکنیب تااا فضااای فکا ِ

را چ ن گردابی میدا د که هرک در آن افتااد دچااار ساارگردا ی میشا د و رشااتۀ حیااات و

تکلی ِ معیشت و کامرا ی را گب میکند .ازاینرو از بین همۀ طبقات مرد ایران ،اهل رفان را خرانتاار و مخرنتاار و
فضیحتر میدا د آقاخان کرما ی 2000 ،ز .)212کرما ی که خ د مدتی از آ ِ رفان چشیده اساات و بااا صا فیان و
میدا ااد و بااه

ارفان حشر و شر داشته و معار ِ آ ان را آم خته ،خ د را شایستهترین فرد برای بیان آسیبهای تصا
مرد ایران میگ یدز «هر بی ارهای که از این آ خا رد ،گرساانه و فقیاار و پریشااان و ساارگردان ما ااد و از هاار لماای
بیخبر گشته و از هر حظی محاارو  ،همااهچیز باار او مجها و تکلاایفش ااامعل میشا د» همانز  .)217آقاخااان
تص

جدی پیشرفت مرد ایران میدا د و در ظر او بهترین رفتاری که با تص
را ما ع ِ

دو ت بساط تص

میت ان م د ایاان اساات کااه

را بهکلی اب د کند و فقا از آثار ایشان یک م ااه در آ تیکخا ااهها گهااداری کنااد تااا ساالهای

فساد قیااده و حماقاات و ااادا ِی آ ااان پاای ببر ااد و درس باارت بگیر ااد همااانز
بعدی خرافات اینان را بخ ا ند و به ِ
فیان مشه ری چ ن اباان رباای و شبسااتری و … را بیخاصاایت میدا ااد و آنهااا را فقااا ساابب
 .)226وی آثار ص ِ
افساد دمااام ملاات ایاران هاای خاادمتی بااه جامعااه
سنگینی زمین میشمارد .به قیدۀ وی این آثار جز
تضییع وقت و ِ
ِ
ِ
کرده است و از مرد سؤا میکند که آیا اله ت و اس ت و کثرت و وحدت ،ت ا سته برای مرد ایاران هتاال ناادره یااا
خیابان شا ز یزه احداث ماید؟ کرما ی ،بیتا ز.)119
فتحعلی آخ دزاده یز مخا فت سرسختا های با تص

شااان میدهااد .وی تصا

را روشاای باطاال میدا ااد و

ص فیان را فریبکارا ی میدا د که در ط تاریخ هم اره مرد ایاران را فریفتها ااد و از ترقاای و پیشاارفت بازداشااتها د امااا
اکن ن تص را وسیلهای در دست استعمارگران میدا د که با کمک آن مرد را از هستی ساااقا میکننااد و اشا ا گر ِان
یدن تص  ،سعی در غارت ثروت مادی و معن ی مرد ایران دار د آخ دزاده2537 ،ز .)11-10
ایران ،با گسترا ِ

آخ دزاده به مرد ت صیه میکند که در ز دگی واقعگرا باشند و به لب و دا ااش ،خاصااه دا شهااای تجرباای روی

بیاور د؛ چراکه این دا شها سبب میش د درومهای ص فیان و اد اهای کش و کراماات ایشااان باطاال شا د و رسا ا
ش د آخ دزاده1350 ،ز .)155
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در مسالکالمیسنیف ،در قا ب حکایتی طنزآمیز ،دیدگاه خ د را دربااارۀ صا فیان بیااان میکنااد .در ایاان

اری ص فیان و دراویش را به یکی به تصا یر میکشااد .وی ما ِرد درویشمساالک
ماجرا ،طا ب  ،بیکارگی و مفتخ ِ

ردن غااذا ،اجاباات میکنااد.
را ،شخصی ق ر معرفی میکند که بر االغاای شسااته اساات و د ا ِت وی را بارای خا ِ

گدایان بی اری معرفی میکند که بهواسا ۀ بیکااارگی و مفااتخ ردن ،گردنکلفاات شاادها د .وی
طا ب ص فیان را
ِ
ایشان را جاهل و بیس اد میدا د که فقا شایستۀ مسخرگی و خندیدن هستند طا ب  1347 ،ز.)80-79
کسروی یز تص

را از پایه و اساس غلا میدا ااد و آم زههااای صا فیان را سراساار گمراهاای میدا ااد .کسااروی

ص فیگری را سبب بیغیرتی و تنبلی مرد ایران میدا د .وی با ارائۀ تحلیلی ،امل باادبختی ایرا یااان در قاارن هفااتب و
غلبۀ م الن بر آ ان را در گستر ص فیگری میدا د؛ ازاینرو میگ یدز «یک تن ص فی که جدایی میااان … راساات
و کج میگذارد و …م

را خدا میپندارد ،آیا میت ان امید بست که شمشیری بگیرد و بجنگاای شتابد؟» کسااروی،

 1322ز  .)15وی ص فیان را اهل بیکاری و بیز ی میدا د که این دو رفتار آ ااان بااه جامعااه آساایبهای بساایاری وارد
میکند .ازاینرو وقتی در ایران جنبش مشروطه پدید آمااد و ایرا یااان بااه د بااا سرچشاامۀ باادبختیهای خا د ب د ااد،
ا گشت اتها به سمت ص فیگری دراز شد کسروی 1323 ،ز .)57از س ی دیگر ،کسااروی تصا
استعمارگران میدا د و از شرقشناسان ا تقاد میکند کااه هااد آ ااان از تحقیااق در تصا

را ابازار دساات

و تصااحیح و چاااپ آثااار

بدبختی مرد ایران است؛ چراکه همین آثااار و کتانهااای صا فیان ،ا اادازۀ یااک شااکر
ص فیان ،افزایش درما دگی و
ِ
برای استعمارگران منفعت دارد کسروی 1322 ،ز.)29
شه
شین هههپژوه ه
پی ه

در پژوهشهای مرب ط به ح زۀ تص  ،اشار ِات خاصی در خصا ص دیاادگاههای روشاانفکران مشااروطه و تصا

تحقیقات مرب ط به ادبیات دوره مشروطه و یا پژوهشهای مرب ط به بررساای مسااائل فکااری و
دیده شد .اما در برخی
ِ

فرهنگی دورۀ مشروطه به اشارههایی در ایاان خصا ص برمیخا ریب .فریاادون آدمیاات در کتااان اندیشت های میت زا
فلسفی آخ اادزاده در شااکلگیری دیاادگاههای اجتمااا ی و ادباای او
فتیعل اوندزاسه  )1349بر قش ا دیشههای
ِ
تأکید دارد .وی آخ دزاده را فیلس فی قلگرا و مدافع اصا ت تجربه میدا ااد همااانز  )172کااه همااین پایبناادی بااه
اارض وی بااا صا فیان شااده اساات .پارساای اژاد هااب در کتااان روشتتنگ ان ای انت و نقتتد
اصا ت تجربه ،ساابب تعا ِ

افی فیلسا فان
اسب ی )1380در بررسی آراّ روشنفکرا ی چ ن آقاخان کرما ی و آخ دزاده ،به قااش ا دیشااههای فلسا ِ

غرن در شکلگیری دیدگاههای ا تقادی آ ان اشارههایی کرده است .لی میرسپاسی یااز در کتااان تتتأمل سر مدرنیتتتح
تقادی متفکران مشروطه اشاره کردهاست.
ای ان ی )1384به تأثیر ا دیشههای یبرا در شکلگیری آراّ ا ِ

اش ا دیشااههای فلساافی در شااکلگیری دیاادگاههای
اما چنانکه مشه د است ،در ایاان پژوهشهااا بیشا ماتر باار قا ِ
م
روشنفکران و منتقدا ِن مشروطه تأکید شده است و ضمنا مسائل طرح شده بهص رت پراکنده و بعضااا مختصاار اساات.
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هااب سااخن خاصاای بااهجز اشااارات آدمیاات) دیااده

أثیرپذیری ایاان روشاانفکران از ا دیشااههای
میش د .اما یسندگان این مقا ه هتنها تأثیر ا دیشههای فلسفی را ،بلکه ت
ِ

ااه
جامعهشناسان برجستۀ غربی چ ن دورکیب را یز بررسی کردها د .هم نین از قش ا دیشههای اقتصااادی آ ااان و گا ِ
آمدن قد تص سخن گفتها د و این مسأ ه را واکاویدها د.
روشنفکران به مسأ ۀ ت ید و ا باشت سرمایه ،در پدید ِ
تشناسان هه ه
تصوفهوهروشنفکری:هتباینیهمعرف ه

چنا که گفته شد ،از دیرباز زاف با ص فیه ،زا ی معرفتشناسا ه ب ده است؛ چنا که زاف فقها یااا متکلماین بااا صا فیان
بیشتر زا ی معرفتشناسااا ه با د تااا سیاساای .فقهااا کااه ر ِاه معرفاات را در مااتن مقاادس و ساایرۀ بزرگااان میجسااتند،
پاک اری از تیرگی را وسیلۀ شناخت خداو د میدا ستند ،مماشااات کننااد و بااا آنهااا
میت ا ستند با ص فیا ی که د ِ ِ
همراهی و همد ی داشته باشند .این زاف معرفتشناسا ه در مشروطه یز تکرار گردید و روشنفکران ایاان دوره ا تقااادات
ِ
بسیار بنیادینی بر معرفتشناسی ص فیان وارد کرد د .آخ دزاده یکی از او ین منتقدان تصا از ُبعااد معرفتشناسااا ه

ب د .آخ دزاده خ د را بیش از هر چیز فیلس

و متفکر میدا ست؛ مقاالت فلسفی او گا اه درسااتی ایاان اد اساات.

این تص ر از خ د ،سبب گردید که غا ااب ا تقااادات آخ اادزاده ساابت بااه تصا

خصاالتی معرفتشناسااا ه و بااا

رویکردی یبرا یستی) داشااته باشااد .آخ اادزاده متفکااری یبارا مساالک با د و خا د را بهصاراحت یبارا مساالک
م
می امید آخ دزاده1350 ،ز )205؛ شناخت او از یبرا یسب یز شناختی به ساابت خا ن با د؛ مااث وقتیکااه او در
تعری

یبرا یسب می یسدز «آن کسی است که در خیاالت خ د بهکلی آزاد ب ده و ابدا به تهدیدات دینیه مقیااد شااده

و به ام ری که خارج از گنجایش قل و بیرون از دایرۀ قا ن طبیعت باشد هرگز ا تبار کند اگرچه اکثاار ط ایا

ااا ب

در آن بان شهادت بدهد…و یز در اوضاف سل نت صاحب خیاالت حکیما ه باشد ،آزاده و ب قیااد» همانز  .)12بااه
رکن رکین یبرا یسب یعنی آزادی اشاره میکند؛ هم نین او با تأکید بر ضرورت آزادی ا دیشااه یااا بااه تعبیاار آخ اادزاده
م
خیاالت) آگاهی خ د از بنیانهای معرفتشناختی یبرا یسب را شان میدهد .قد آخ دزاده بر صا فیان یااز دقیقااا از
همین جهت است .اگر آخ دزاده معرفتشناسی ص فیان را ادرست میدا ست به این د یل با د کااه معرفتشناساای
آنها ه بر آزادی خیاالت بلکه بر تقلید آن اساات ار با د .تقلیااد و تبعیاات محااض از پیاار و … از باورهااای رایااج میااان
ص فیان است.
بحت تقلید و پیروی کردن از پیر ِان ص فی ،زد ص فیان بسیار م رد ت جه و تأکید قرار گرفتااه اساات؛ تااا جااایی کااه

رسیدن به مقامات باالی رفا ی را من ط به پیروی دقیق از دست ر ِات پیران دا ستها د .افزون بر این ،برخاای از صا فیان،
مُ
میان ت حیا ِاد امااا لاای و
در اص دین هب این تقلید را روا دا ستها د ،مث مستملی بخاری در ش ح التع  ،در ِ
فرق ِ
خلیفه اب بکر ،او ی را مؤمن به تقلید و دومی را مااؤمن بااه اسااتدال معرفاای میکنااد و تیجااه میگیاارد کااه «مقلاادان
ِ
ِ
َ
هم نان مؤمن باشند که مستدالن» مستملی بخاری ،1390 ،ج 2ز .)559شیخ احمد جا یز با ارائااۀ َمثال کبا تر و
ِ
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کب ترب ه ،برای راب ۀ پیر و مرید ،ت صیه میکند که مرید زد شیخ خ د ،تما دا ش و قل و فهااب و خاارد خا د را رهااا
ِ
م
کند و تماما گ به دهان او بدارد و از هی چیز هب پرسشی کند جا امقی1367 ،ز .)77-76
ارفات او
پیر خ د باشد و تا اشا ِاق او شا د ،از تصا ِ
جبا دین رازی افزون براین ،تأکید میکند که مرید باید اشق ِ
ُ
ات شاایخ خا د باشااد و ااه مریا ِاد خ اساات و ارادۀ
چیزی صیبش میش د .به تعبیر رازی ،مریااد ،بایااد مریا ِاد خ اسا ِ
ِ
خ یشتن .وی راب ۀ مرید با شیخ را ،با تمثیل تخبمرم و ماارم بیااان میکنااد؛ باادین حا کااه تخبماارم از خا د هاای
اختیاری دارد و اگر مرم خ اهد ،تبدیل به ج جه خ اهد شد .وی وظیفۀ مرید در براباار ماراد را در قا ااب دو بیاات
بیان میکندز
ای د اگااارت رضاااای د بااار باشاااد

آن بایااد کاارد و گفاات کاا فرمایااد

گر گ ید خ ن گری ،مگ کزچه سبب

ور گ ید جااان بااده ،مگا کاای بایااد؟
رازی 1387 ،ز)241

باخرزی یز در فصلی مشبع از کتااان اوراساالحۀتتاب و فصتتو اآلساب ،راب ااۀ ُمریااد و ماراد را بااا ضاارنا مثل
ِ
«کا ّمی ِت بین یدیا سا » بیان م ده است؛ یعنی ُمرید در برابر شیخ خ د ،باید هم ن ُماردهای اازد غسااا باشااد؛
ِ
جسب ُمرده میکند و آن جسب ُمرده از خ د هی اختیاری ااداردُ ،مریااد یااز در
همانگ ه که غسا هرچه میخ اهد با ِ
برابر شیخ خ د هی اختیاری از خ د دارد .در ظر باخرزیُ ،مرید حتی حق دارد هی سؤا ی از شاایخ کنااد؛ چراکااه
ِ
پیروی صر  ،دوری از سؤا و ج ان است باخرزی1383 ،ز .)83
الزمۀ ِ
ص فیان بهترین ا گ ی تقلید را پیامبر اس میدا ند و غایت خ است و آرزوی آ ان ،تشبه هرچه بیشااتر بااه پیاامبر
فی مشه ری چ ن بایزیااد بسا امی ،هی گاااه
اس است .این امر تا بدان حد زد ص فیان دارای اهمیت است که ص ِ

خربزه خ رد ،و در پاسخ به اینکه چرا خربزه میخ رد ،گفته ب د چا ن « ماایدا ب کااه حضاارت مصا فی خرباازه را
ُ
تقلید صر از پیاران و مشااایخ،
چگ ه برید» اف کی ،1362،ج2ز  .)629این مثا به یکی شان میدهد که مسأ ۀ ِ
ای ساال ِک صا فیا ه ،همااین مسااأ ۀ تقلیااد
در زد ص فیان تا چه ا دازه دارای اهمیت ب ده است و یکی از اصا ِ اساسا ِ
است.
ُ
بهز ب آخ دزاده معرفتشناسی ص فیان ازاینجهت ادرست است که افی آزادی ا دیشه و خیااا در آدماای با د.
آخ دزاده تقلید را ما عی جدی در تحقق آزادی میدا د که حریت کاملۀ ا سا ی را از ا سان سلب میکند .ازایاانرو بااه
همه ت صیه میکند که ق ده تقلید را از گردن خ د باز کرده و آزاد باشندز «ما دیگر از تقلید بیزار شدهایب ،تقلید خا ااۀ مااا
را خران کرده است .حاال در این صدد هستیب کااه قا دۀ تقلیااد را از گااردن خ دمااان دور ا داختااه ،از ظلما یاات بااه
را یت برسیب و آزاد و آزاده خیا بش یب» آدمیت 1349 ،ز .)180وی تقلید و پیروی را خصلتی میدا د کااه در هاااد
ایرا یان رس کرده و ریشۀ آن بسیار میق و است ار شده است ،ذا برای درم ِان این رذیلت اخ قی ت صیه میکنااد کااه
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مرد ایران چندی با معرفت و فیلس فیت تعیش کنند تا بت ا ند از بند تقلید رها ش د آخ اادزاده 1357 ،ز  .)210ایاان
تقلید ستیزی چنان اهمیتی برای آخ دزاده دارد که آن را م ض ف یکی از معدود اشعار خا یش ساااخته اساات .وی در
میان آنها میدا ااد .بنااابر قیاادۀ
شعری تقلید و اجتهاد را امل جهل و تش
یش مرد ایران و یز بروز اخت ِ
فات فراوان ِ
ِ
شدن در لب و ا دیشه میش د و اجتهاد یز بان جها ت را بر روی مرد میگشایدز
وی ،تقلید سبب بسته ِ
لااااب را تقلیدشااااان باااار باااااد داد

ای دو صااد عناات ب اراین تقلیااد باااد

جهااال ماااا را اجتهااااد آماااد باااه در

ا حاااااذر از اجتهااااااد ای بااااااخبر

ایاان همااه غ غااا و تشاا یش جهااان

اخت فااااااات همااااااه ایرا یااااااان

هااب زتقلیااد اساات و هااب از اجتهاااد

س اینهچاک از هاار دو میخ ا اهیب داد
آخ دزاده1351 ،ز .)277

آخ دزاده در معرفتشناسی خ یش متأثر از فیلس فان یبرا مسلکی چ ن فرا سی باایکن با د .اگاار باایکن را از
بنیانگذاران یبرا یسب میدا ند آرب ستر1388 ،ز  .)190به این د یل است که او با تأکید بر تجربه در معرفتشناساای
م
م
اوال سنت تقلید از گذشتگا ی چ ن ارس را بیا تبااار ساااخت و ثا یااا بااا اصاال قارار دادن تجربااه و طاارد تبعیاات از
گذشتگان ،زمینه را برای رهایی ذهاان آدماای از ا قیاااد هادهااایی چا ن کلیسااا فاراهب کاارد و باادین طریااق راه را بارای
شکلگیری معرفتشناسی یبرا یستی آماده م د.
تصوفهوهمسأل هۀهافزایشهتولی هد ه

ای قبما اادگ ِی ایرا یااان و
چنا که گفته شد یکی از اصلیترین دغدغهها و مسااأ ههای روشاانفکران دورۀ قاجااار چرایا ِ
اان ت دههااای ماارد  ،ت جااه
بررسی ریشههای آن ب د .رشد و رواج مجدد تص در دورۀ قاجار و فا ذ صا فیان در میا ِ
ِ
روشنفکران را به خ د مع کرد .روشنفکران که در صدد بازخ ا ِی ا تقادی تاریخ اجتمااا ی ایاران ب د ااد تااا دالیاال
ِ
دگی کش ر را بشناسااند ،مت جااه صا فیان و آم زههااای ایشااان شااد د و در ا دیشااهها و هنجارهااای
ضع و قبما ِ
ص فیان چیزهایی مشاهده کرد د که آنها را از اصلیترین ریشههای قبما دگی ایرا یااان میدا سااتند .بااه باااور ایاان
اان ایرا یااان را هاار
جان مرد ایران ریشه دوا یااده و جسااب و جا ِ
روشنفکران تص هم ن غدهای سرطا ی در جسب و ِ
روز بیمارتر و ضعی تر میکند و آن را به آستا ۀ مرص و یستی زدیک میکند .روشاانفکرا ی چا ن میاارزا ملکااب خااان
ّ
دریافته ب د د که در د یای مدرن آ ه سبب قدرتمند شدن افراد میگردد ه تعداد سااربازان و ااده و ُ ادۀ قشا ن بلکااه
میزان ت ید آنهاست؛ به ن انمثا بهز ب ملکب خان ژاپن که به حاظ قش ن و هم نین وسعت ساارزمین قابلمقایسااه
با بسیاری از کش رها ب د ،به د یل باال ب دن میزان ت ید داخلاای آن ،قاادرتی باایش از روساایه ا کااه کشا ری باازرص بااا
قش ی بسیار ب د ا داشت ملکب خان1381 ،ز  .)170همین آگاهی و اشرا سبب گردیده ب د تااا روشاانفکران یبارا
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مسلک این دوره به مسائلی چ ن ت ید داخلی ،پیش یازهای افزایش ت ید و م ا ع رشد ت یااد بساایار بیندیشااند .آ ااه
مشخص است اینکه ایران آن روزگار در زمینۀ ت ید داخلی وضعیت م لا بی داشاات و کشا ری قبما ااده تلقاای
میشد .او ین گا برای باال بردن ت ید داخلی ،شناسایی م ا ع آن چ ن فقاادان ا باشاات ساارمایه و … با د؛ صا فیان و
برخی آم زههای ضد ت یدی آ ان یز یکی از این م ا ع دا سته میشد .حقیقاات آن اساات کااه بساایاری از صا فیان ااه
خ د اهل کار ب د د و ه آن را ارج می هاد د .ش اهد پرهیز از کااار و ت یااد و خ ارداشاات آن در متا ن صا فیان بساایار
استز
ار در ذکر کرامات و اق ا ابراهیب ادهب ،که از مشاهیر مشااایخ صا فی اساات ،از گفااتوگ ِی وی بااا معتصااب
ِ
سااخن میگ یااد کااه در ایاان میااان کساای از ابااراهیب ادهااب میپرسااد ،پیشااۀ تاا چیساات؟ و ابااراهیب پاسااخ
میدهدز« دا ستهای که کارکنان خدا را به پیشه حاجت یست؟»

ار1391 ،ز  .)99و یا در مصتتیۀ نامح ااار ،در

ضمن حکایتی از ب سعید ،میت ان این مسأ ه را دریافتز
صااااا فیان ب ساااااعید آن پیااااار راه

گرسااانه ب د اااد جملاااه چناااد گااااه

چشاااب در ره تاااا فتااا حی در رساااد

قاا ت تاان قاا ت روحاای در رسااد

اقبااات ماااردی درآماااد باااا خبااار

پااایش شااایخ آورد صاااد دیناااار زر

ب سااه داد و گفاات اصااحان ت راساات

تااا کننااد امااروز وجااه ساافره راساات
ار1386 ،ز .)425

مشخص است که اصحان ب سعید ،خا قاه شین ب دها د و هی درآمدی داشتها د ،ذا تااأمین معااا ِ ایشااان بااه
ِ
دست مرد ب ده است و یا قشیری حکایتی از ممشاد دین ری قل میکند که به ساابب وا هااایی کااه میگرفتااه اساات،
د مش

ب ده تا آ که در خ ان بر وی دا داد دز «یا بخیل ،این مقدار فراستدی بر ما ،زیادت وا کن و مترس ،باار تا

گرفتن و برما باز دادن ،پ ازآن یز با هی قصان و بقا شمار کرد » ثما ی 1388 ،ز.)256
ّ
کتۀ مهمی که در اینجا م رح است ،این است که ص فیان این بیکارگی خ د را مقدر خدا میدا نااد و معتقد ااد در
روز از  ،قسمت و بهرۀ ایشان چنین ب ده که در پاای کااار و پیشااهای باشااند و فقااا خاادا را بااادت کننااد؛ در تفستتی
سور باسی آمده است که خداو د در روز از  ،هزار ش ل و حرفه در تقدیر فرز دان آد هاد و بدانها گفت کااه هرکساای
ایی این کار ،به خداو ااد گفتنااد کااهز «بااار خاادایا مااا بااه
پیشهای برگزیند ،اما گروهی پیشهای گزید د و در ج ِ
ان چر ِ

طا ت ت مش

خ اهیب ب دن ،کار ما طلب رضای ت ب د» .خداو د یز به ازای ایاان کااار ،گفاات ز «الجاار … ماان

هفت آسمان و زمین را در ضمان شما کرد تا از آسمان میبارد و از زمین میرویااد و دیگاار آدمیااان میساااز د و ر ااج
روزی شما به شما میرسد» یشاب ری ،ج1381 ،2ز .)829-828
میبر د و شما به افیت و راحت شستهِ ،
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این اکر ِاه ص فیان از کار و خ ارداشت آن ،برای روشنفکران صر مشااروطه خ شااایند با د .بااه هماین د یاال یااز

هست که آثار ا تقادی روشنفکران این صر گاه ر گ اقتصادی میگیرد و مفاهیمی چا ن ت یااد و … در آن بااه چشااب
میآید.
سازی و تجدد ،آن هب در شکل یبرا یستی آن ،با مفه کار و ا باشاات ساارمایه پی ااد وثیقاای دارد تااا جاییکااه
سان ماادرن شااناخته میشا د .ت یااد و راههااای افازایش آن دغدغااه
ت ید هتنها ضرورت ز دگی بلکه غایت ز دگی ا ِ
اان ماادرن ،چنااان یروهااای ت یاادی را ارتقااا داد کااه ا سااان
اصلی ا سان مدرن ب د و ب رژوازی بااه ن ِان تجسااب ا سا ِ

پیشامدرن حتی تص ر آن را هب میکرد 5.این در حا ی است که در ج امع ساانتی و پیشااامدرن ،کااار و ت یااد غایاات

ای ز اادگیا
ا سان دا سته میشد و ا ِ
سان پیشامدرن تا جایی اجازۀ کار و ت ید داشاات کااه بااه رفااع یازهااای اساسا ِ

قی او تداخل ایجاد نماید .ازاینرو ثروتا اادوزی هما اره بااا دو مفها ِ طمااع و
دگی معن ی و اخ ِ
منتهی ش د و با ز ِ
قنا ت همراه ب ده است ،چنا ه ت برای ا دوختن ثروت ،بیب درافتااادن بااه طمااع را هماراه داشااته اساات .ایرا یااان
ِ
م
پیشامدرن ،به افزایش ت ید و ا باشت سرمایه باور داشتند؛ مث صاحب قابوسنام به فرز د ت صاایه میکنااد کااه از
ا دوختن ما  ،پرهیز کند و به قنا ت رویآوردز «بدا ه داری قا ع با که قااا عی دو بی یازیساات کااه هاار آن روزی
که قسمت ت ست آن خ د بیگمان به ت رسد» کیکاووسبن اسکندر1378 ،ز  .)104چنا که گفتااه شااد ،صا فیان از
ُ
گروههایی ب د د که با ترویج مفاهیمی چ ن قنا ت و فقر و تأثیر این دو بر سعادت اخروی آدماای ،تا بارای کااار و
دادن صاافاتی چا ن
افزایش ت ید و سرمایه را زیر سؤا میبرد ااد .ا تقاااد روشاانفکر ِان مشااروطه از صا فیان و ساابت ِ

تضاد ا دیشگا ِی آ ان حکایت دارد؛ طیفاای کااه خ اهااان پیشاارفت و ت سااعۀ ایاران
بیفایدگی و سربار ب دن ،از همین ِ

است و راه آن را هب در ت سعۀ اقتصادی و افزایش ت ید و سرمایه میدا د و طی دیگری که با آم زههایی چا ن قنا اات
م
ورزی و دوری از م امع د یاوی ،خ د را از جامعه و کار و ک شش کنار کشایده اساات .مساالما رواج مفاااهیمی چا ن
قنا ت ما ع از تکاپ ی مرد میش د و میاال و اشااتیاق آ ااان را بارای پیشاارفتهای اقتصااادی و مااادی فاارو میکاهااد.
فکری روشنفکر ِان یبرا  ،این طرز ا دیشه هتنها مااا ع ترقاای اساات بلکااه بیها ده و بیمصاار تلقاای
ازینرو در ظا
ِ
ِ
میش د و آنها را باید از جامعه حذ کرد و کنار گذاشت.
ای آن ت یاادمح ر با د .روشاانفکرا ی ما نااد میرزاملکبخااان کااه از طریااق
تجدد ایرا اای هااب بهما نااد م ااۀ غربا ِ

دیشمندان یبرا ی چ ن ،آدا اسمیت و امیل دورکیب با مفاهیمی چ ن ت ید و تقسیبکار اجتما ی آشاانا شااده ب د ااد،
ا
ِ
دستاویز دوری از د یا و آ ده شدن به مادیات ،در فراینااد ت یااد و افازایش کاااال و ساارمایه
مت جه گروهی شد د که به
ِ

حض ر داشتند .میرزا ملکبخان در رسا ۀ اص ترقی ،که آن را در سا  1294خ ان به وزارت خارجه ایاران شااته
است ،قشهای برای مران و ت سعۀ اقتصادی ایران ترسیب میکند که به گفته رائین آن را بایااد خسااتین قشااه ماران و
ت سعۀ اقتصادی ایران دا ست رائین 1353 ،ز .)127وی در او ین جمله از این رسااا ه ،آبااادی یااک کشا ر را در گاارو
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یدات آن کش ر میدا د .به ظر میرزا ملکب ،ف کاالی ت یدی چندان مهااب یساات ،بلکااه چیاازی کااه مهااب
مقدار ت ِ
ِ
م
است حجب ت ید است .وی صراحتا بیان میکند «از برای تحقیق آبادی یک ملک الز یست بدا یب در آن ملااک چااه
ف امتعه است .باید پرسید در آن ملک چقدر امتعه به مل میآور ااد؟» ملکبخان 1381 ،ز  .)169وی در ادامااه بااه
قیاس دو کش ر س ئی و اف ا ستان میپردازد و ثروت س ئی را مره ن ت ید کاال و فقر کش ر اف ا سااتان را محصا ِ
دوری آ ان از امر ت ید میدا د .ملکب تأکید میکند که قدرت دو تهای اروپااایی ،در درجااۀ خساات ،مرها ن تا ان
ِ

اقتصادی باالی آ ان اساات .وی در دوران جدیااد ،جنااگافروزی را بااه ن ِان
ظامی باالی آ ان یست بلکه مره ن ت ان
ِ
ِ
ّ
راهی برای کسب ثروت مل ی میدا د .وی راه تم ّ یک ملت را منحصر در سااه چیااز میدا اادز -1زیاااد کااار بکنااد؛
 -2زیاد امتعه به مل آورد؛ -3زیاد داد و ستد ماید همانز  .)170وی حتی تنها راه ایاران را بارای دفاااف از اسااتق
سیاسی خ د در بر ِابر امپریا یسب ،ا جا اقدامات اصا حی و ت سااعۀ اقتصااادی میدا ااد؛ زیارا مما ااک قبما ااده،
ِ
اخ استه طعمۀ کش رهای پیشرفته میش د ا گار1369 ،ز  .)116ملکبخااان اصاالیترین مسااأ ۀ جهااان در روزگااار
بااه

خ د ) را «چه باید کرد که امتعۀ یک ملت زیاد ش د؟» میدا د .وی تما ت ِ کشا رهای اروپااایی را مع ا
ات فر گستان ،فقا در جهاات تحقا ِاق ایاان
کردن آن میدا د و میگ ید تما ل و اخترا ِ
پاسخ به این سؤا و محقق ِ

امر هست و ت صیه میکند که «اگر هن ز در وج د او یای دو ت ما یک رص مردی باقیما ده و اگر هنا ز در ساار خا د
به قدر ذرهای شع ر داریب ،باید از امروز خ ان و ز دگی را برخ د حارا ماااییب و از همااین دقیقااه با ّ
تأمال بااا تمااا
قدرت خ د به جان و د  ،شب و روز در اجرای این اص بک شیب» ملکب 1381 ،ز.)210
اصلی پیشاارفت یااک کشا ر محسا ن میشا د،
حا در این ظا فکری که ت ید و افزایش کاال و ثروت،
امل ِ
ِ
ص فیا ی که به دوری از کار و ت خ کردها د و قشی در فرایند ت ید ایفا میکنند ،چه جایگاااهی دار ااد؟ آقاخااان
کرما ی در افتادن به دا تص

را سبب دوری از سعادت و خ شبختی میدا ااد و ماحصاال آنرا تنبلاای و الابااا یگری

میدا دز «هرک در رشتۀ رفان افتاد گ یی سررشتۀ حیات و تکلی ز دگا ی و راه کامیابی را گب کاارد .در واقااع اارق
غیرت و رقاباات ملاات را بااه تنبلاای و الابااا یگری تباادیل ما ده … و از ّ
همات و کسااب و کااار و ز اادگا ی ا داختااه
است» آقاخان کرما ی 2000 ،ز  .)212آقاخان هی کدا از سخنان ایاان طایفااه را مفیا ِاد حااا ملاات و دو اات ایاران
اابی آ ااان را افازایش میدهااد و ااه دفااع
میدا د؛ چراکه این سخنان ه بر ثروت ایشان میافزایااد و ااه راحاات و کامیا ِ
مضاارت دو تهااای متجاااوز روس و ا گلاای میکنااد ،و اای در اا ض روز بااه روز باار فقاار و باادبختی آ ااان
ِ

میافزاید آقاخان کرما ی ،بیتاز .)66-65
ا تقادات کسروی بر تص

یااز از همااین آبشااخ ر باار میخیاازد و ریشااه ا تقااادات او بااه ا دیشااۀ یبارا و ظااا

سرمایهداری باز میگردد .وی گناه بزرص ص فیان را بیکاری و خا قاه شااینی ایشااان میدا ااد و همااین بیکاااری ساابب
شااده اساات کااه از ساا یی ال خاادایی بز نااد و از ساا یی دیگاار نااگ گاادایی را باار پیشااا ی خاا د قااش
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کنند کسروی 1323 ،ز .)18وی ص فیگری را ساابب سسااتی و بیغیرتاای ماارد میدا ااد کااه در هایاات جهااان را از
آبادا ی باز میدارد همانز .)8
دشمنی کسروی با تص

و ص فیان از همینجا است؛ کسروی میگ یااد هرکساای بایااد پیشااهای بهدساات آورد و

دن چر ز دگی اساات و بااا ت جااه بااه یاااز متقاباال ا سااانها بااه هنرهااا و
بادیگران همدستی کند .کارکردن برای گردا ِ
ِ
پیشههای یکدیگر ،اگر کسی کار کند و مفت بخ رد ،گناهکار است؛ چراکه با ت دۀ مرد اراستی کردهاساات و در ظااب
جامعه خللی پدید آورده است .حا اگر کسی کار کند و هم ن ص فیان به گاادایی و دریا زهگری بپااردازد ،گناااهش
دوبرابر خ اهد ب د کسروی1323 ،ز .)18
یه
تصوفهازهمنظرهتقسی همکارهاجتماع ه

ادان تصا
در دورۀ م رد بحت مسأ ۀ قد تص  ،تنها مبتنی بر دیدگاههای دیناای و شاار ی با د و منتقا ِ

ا تنایی داشتند که آیا تص

ا حرافی دینی و قیدتی هست یا ه؛ این منتقدان اگر در تص

در ایاان دوره

ا حرافی هااب میدید ااد

یااا اقتصااادی ب ا د یااا معرفتشااناختی و ا بتااه گاااهی یااز اجتمااا ی و جامعااه شااناختی .پیشااتر دربااارۀ قاادهای
معرفتشناختی و اقتصادی و بنیانهای یبرا یستی آن صحبت کردیب؛ حا در ادامه به قدهای اجتمااا ی روشاانفکران
صر مشروطه خ اهیب پرداخت و مبا ی آن را بازگ خ اهیب کرد.
یکی از م ض اتی که قاطبۀ جامعهشناسان قرن زدهب به آن پرداختها د ،ساختار جامعااۀ ماادرن و تفاااوت آن بااا
اان ماادرن را دگرگا ن
ساختار ج امع پیشامدرن است .د یل این ت جه یز آشکار است؛ مدر یته تنها جهااان گااری ا سا ِ
کرد و تنها به ح زۀ ا دیشه و فکر محدود ما د ،بلکه تمامی ابعاااد و ساااحتهای ز اادگی ا سااان را دسااتخ

ت ییاار

گردا ید؛ به ن ان مثا با رسمیت یافتن آزادی همۀ ا سانها در دورۀ مدرن ،مناسباتی چ ن مناسبات فئا دا ی یااز پایااان
ِ
یافت و به تاریخ پی ست .ساختار جامعه و بهویژه ف همبستگی افراد جامعه یز از این قا ده مستثنی با د .آ گ ااه کااه
جامعه شناسا ی چ ن دورکیب ا که او را جامعه شناسی با ا دیشااههای یبرا یسااتی میدا نااد ا شااان دادها ااد ،بااا ضااج
مدر یته ،ساختار جامعه و ف همبستگی میان افراد یز به کلی ت ییر کرد و از شکل مکا یکی به شکل ارگا یااک درآمااد.
ِ
ِ
دورکیب این دو ف همبستگی اجتما ی را در کتان معرو خ یش ،تقسیت کار ا تماع  ،تبیین کرده اساات .بااه ز ااب
دورکیب همبستگی مکا یکی از راه هما ندی است و هنگامی که این ف همبسااتگی باار اجتماااف مساالا باشااد ،افاراد
تفاوت چندا ی باهب دار د ،بلکه به هب شبیها د و احساسات واحدی دار د و مفها مشااترکی از تقاادس دار ااد .ایاان
جامعه از آن رو منسجب است که هن ز افراد آن تمایز اجتمااا ی پیاادا کاارده ا ااد آرون1390،ز  .)362-361در ایاان
ف همبستگی ،جامعه مجم های کب و بیش سازمان یافته از ا تقادهااا و احساسااات مشااتر تمااامی ا ضااای گااروه
است .در این ف همبستگی فرد بدون های گ ااه واسا های و بااه صا رت مسااتقیب بااه جامعااه ربااا پیادا میکنااد.
همبستگی مکا یکی در ص رتی میت ا د یرومند باشد که افکار و گرایشهااای مشااتر در تمااامی ا ضااای جامعااه از
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حاظ تعداد و شدت بر افکار و گرایشهای شخصی افراد برتری داشته باشد .دورکیب این ف همبسااتگی را ثمااره غلبااه
وجدان جمعی افراد میدا د که در آن ،هرگ ه تشخص فرد ا دیده گرفته می ش د .ماحصل این ف همبسااتگی ،پدیااد
امکان جدایی و استق ِ افراد از یکدیگر است؛ یعنی افاراد میت ا نااد از هااب کناااره گرفتااه و هریااک بااهتنهااایی
آمدن ِ
ِ
ام رات خ یش را رتق و فتق کنند و هی گ ه یاااز متقاباال ساابت بااه یکاادیگر احساااس میکننااد .حااا آ کااه ا ف
همبستگی حاکب بر ج امع پیشامدرن بهگ های دیگر ارگا یک) است .این ف همبستگی ،اشی از تقساایبکار اساات
و الزمۀ آن تفاوت داشتن افراد با یکدیگر است .چنا که گفته شد در همبستگی مکا یکی بنا بر هما ناادی افاراد و تشااابه
آنها با یکدیگر است؛ درحا یکه الزمۀ ایجاد همبستگی ارگا یک وج د تمایز میان افراد است و همبسااتگی ارگا یااک
هنگامی به وق ف میپی دد که هر ک سیر ملی مخص ص به خا د و در تیجااه شخصاایت خاااص خا د را داشااته
باشد واترز 1381 ،ز  .)198هر قدر بیشتر در تاریخ به قب برگردیب همسا ی و تشااابه میااان افاراد بااه همااان ساابت
بیشتر است ،از س ی دیگر هرقدر به ا اف اجتما ی باالتر زدیك ش یب تقسیب کار ت سااعه بیشااتری مییابااد .در واقااع
در ج امع قدیب ،بیشتر شاهد غلبۀ وجدان جمعی هستیب که به تبع آن همسااا ی و شااباهت میااان افاراد جامعااه شااکل
میگیرد و وحدت اجزای فردی آن فقا بهواس ۀ تشابهاتشان است؛ این در حا ی اساات کااه در ج امااع و اجتما ااات
مدرن غلبه با تقسیب کار است که اساس آن بر تفاوت و تمایزگذاری میااان افاراد اساات مااان1390،ز  .) 64ساااخت
ج امعی که همبستگی آ ی در آنها تف ق دارد بکلی از ف دیگری است این ج امااع از ا اادا هااای متفاااوتی ساااخته
شده ا د که هر کدامشان قش ویژه ای دار د و خ د آنها یز از اجزاّ متمایز ساخته شده ا د و تقسیب کار اجتمااا ی باار
ز دگی آنها حاکب است .افراد در واقع ،در این ف اخیر دیگر براین اساااس کااه چااه کساای از تبااار چااه کساای اساات
گروهبندی میش د ،بلکه اساس گروهبندی آ ان ماهیت خاص فعا یت اجتما ی آنهااا و روابااا اشاای از آن اساات.
ز دگی اجتما ی از سرچشمهای دوگا ه بر میخیزدز هما ندی وجدانها و تقسیبکار اجتما ی؛ در او ای چا ن فاارد،
فردیت ویژهای دارد در درون جمع مستحیل میش د ،و ی در دومی بخاطر تخصااصکاری ،بهااب وابسااتها د .تیجااه
میان افر ِاد جامعااه بساایار زیاااد اساات .در ایاان ا ف ج امااع ،باارخ
آنکه در ج امع مبتنی بر تقسیبکار ،پی
ستگی ِ
ِ
م
ج امعی که در آنها تقسیبکار بهوج د یامده است ،ااهتنها کنااارهگیری افاراد از جامعااه معنااایی اادارد ،بلکااه اساسااا
دا ا سان است و همانطا ر کااه هرکاادا
ساختار ج
میت ا د محقق بش د؛ چراکه
امع مبتنی بر تقسیبکار هم ن ا ِ
ِ
ِ
ضای بدن قشی بر هده دارد و هی کدا میت ا د بهتنهایی و بی ا تنا به دیگر ا ضااا ،کاااری ا جااا دهااد ،افار ِاد
از ا ِ

ااص خا د و وظیفااۀ مخصا ص بااهخ د را دارا
این ف ج امع هب
اش خا ِ
ِ
وابستگی متقابلی بااههب دار ااد و هرکاادا قا ِ
م
هستند؛ ذا در این ج امع گ شهگیری و کناره گرفتن از دیگر ا ضا معنایی دارد و م میت ا د محقق بشا د .تیجااه
این مل ،ایجاد تقسیب کار و پیامد آن هب افزایش ت ید و ثروت است.
روشنفکر ِان مشروطه یز با آگاهی از مفاهیمی چ ن تقسیبکار اجتما ی به بررساای تصا

پرداختنااد .ایاان اماار
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به خص ص زد کسروی جل ۀ بیشااتری دارد .کسااروی در کتااان صتتوف گ ی ،بااا ا تقاااد از ز ااتگزینی ،بیکاااری و
شینی ص فیان ،آ ان را از هنجارهای د یای جدید به دور میبیند .وی با درک مفها تقساایبکار ،معتقااد اساات
خا قاه ِ

در جامعه هرکسی باید به کار و ک ششی بپردازد و در رصۀ اجتماف با دیگران تشریک مسااا ی داشااته باشااد؛ بااه باااور
اان جدیااد ،بیکااار با دن و در گ شااهای بااه دور از دیگاران خزیاادن ،معنااایی اادارد و ملاای اساات
کسااروی درجها ِ
ک هیده کسروی 1323 ،ز.)18

کسروی یاز ا سانهای قدیب را محص ر در خ راک و پ شاک و شاک میدا د؛ اما با گذشت زمااان باار یازهااای
ا سان افزوده شدهاست و در تیجه برای ز دگی به کاالهااای بیشااتری یاااز اساات .ایاان افازایش یازهااا ،ا سااان را وادار
میکند تا در ز دگی خ د ت ییراتی ایجاد کند و آن ت ییر چیزی یست جااز تقساایبکارز «رفتااه رفتااه چا ن از یااک سا
یازمندیها بسیار شده که یک کسی یا یک خا دا ی بهتنهایی از هده بر یامده و از س ی دیگر دقات در کارهااا بیشااتر
گردیده و جربزهها و قریحهها شناخته شده که هرکسی چه کاری را بهتر میت ا د .از اینجا کارها از هااب جاادا گردیااده و
کسان خاصی پرداختها د؛ کسا ی تنها به گند کاشتن پرداختها د و کشاورز شدها د ،دیگرا ی تنها بااه پارچااه
به هررشته ِ

بافتن برخاستها د و پیشۀ بافندگی پیش گرفتها د؛ دیگرا ی در خا ه سازی استادی از خا د شااان داده و آن را کااار خا د
ساختها د؛ هم نان در دیگر یازمناادیها کااه هریااک رشااتهای دسااتهای بااه هااده گرفتها د» کسااروی ،بیتاااز .)51
کسروی حتی تص

را ابزار دست استعمارگران میدا د و از شرقشناسان ا تقاد میکند که هااد آ ااان از تحقیااق در

تص و تصحیح و چاااپ آثااار صا فیان ،گسااتر ا دیشااۀ صا فیگری در ایاران اساات کااه ماحصاال آن ،افازایش
ِ
بدبختی مرد ایران است؛ چراکه همین آثار و کتانهای ص فیان ،ا اادازۀ یااک شااکر بارای اسااتعمارگران
درما دگی و
ِ

منفعت دارد کسروی 1322 ،ز.)29
یه
نتیج ههگیر ه

فکری مده در جامعۀ ایرا ی ب ده است .از هنگا پیاادایی تااا بااه روزگااار مااا تصا
تص هم اره یکی از جریا ات ِ
اسازگاری آن با مبااا ِی اسا و شااریعت اسا می ،کشاامکش با ده
برسر سازگاری /
ِ
هم اره م رد ا تقاد ب ده است و ِ

است .شکلگیری جنبشهای مشروطهخ اهی و ت های روشنفکر ِان این دوره برای اص ح جامعه ،دوباااره تصا
ّ
ِ ّ
دگی جامعۀ ایران و یز یکی از م ا ع جد ِی ایجاااد تجاادد در
را هد ِ ا تقادها قرار داد و به ن ِان یکی از
امل قبما ِ
ِ
ایران ،م رد ت جه قرار گرفت؛ ذا جریا ی از قد تص پدید آمد که پاایش از ایاان سااابقه داشاات .در ایاان مقا ااه بااه
را در سااه دسااته تحلیاال و بررساای

قد تصا
بررسی این جریان از قد تص پرداختیب و ریشههای این ِف تازه از ِ
ِ
کردیب .او ین م رد ،زاف معرفتشناسا ه است .ا دیشۀ ایرا ی ،خاصه تص  ،مبتی بر تقلید و شااناخت شااه دی با د،
ِ
دستیابی کشا رهای اروپااایی بااه ترقاای و
و
د
د
ب
ا
ر
گ
واقع
فلسفۀ
و
تجربی
شناخت
به
معتقد
منتقد،
اما این روشنفکر ِان
ِ
پیشرفت را ،مره ِن کنار گذاشتن تقلید و شناخت شه دی میدا ستند .م رد دو  ،مسأ ۀ اقتصاد ب د .ترقی و تجاادد کااه
ِ
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اصلی این روشنفکران ب د حاصل میشااد مگاار بااا بهبا ِد اوضاااف اقتصااادی و افازایش ت یااد .در ظاار ایاان
دغدغۀ ِ

روشنفکران ،دیگر قنا ت و خرسندی یک فضیلت محس ن میشد .د یای جدید ،دیگر کار و ت ید بااه جهاات رفااع
یازهای ز دگی را بر میتابد ،بلکه هتنها باید ت ید افزایش پیداکند ،باید ماز ِاد ت ید و ا باشت سرمایه هب پدید بیایااد تااا
ر ِاه ترقی هم ار ش د .پ در این جامعه ،کار یااک فضاایلت محسا ن میشا د و بیکاااری و ا اازوا نااگ و ااار .ایاان

درحا ی است که در چنین شرای ی ،ص فیان هن ز به دوری از جامعه و کنااارهگیری از کااار و ت یااد تشا یق و ترغیااب
فکری این روشنفکران ،این ا دیشهها میت ا ست جایگاهی داشته باشد.
ظا
میکنند .پیداست که در ِ
ِ
م رد س  ،دیدگاههای اجتما ِی این روشنفکران ب د .تأکید آ ااان برمفاااهیمی چا ن یبرا یسااب ،فردیاات ،آزادی و
تقسیبکار اجتما ی ،آ ان را درست در جبهۀ مقابل صا فیان قارار ماایداد .آ ااان بااهط رکلی مااذهب و بااهط ر اخااص
ِ
ادی
ز
آ
ان
ا
ای
اد
ا
د
ب
ادد
ا
ص
در
اب،
ا
یس
ا
ر
یب
ار
ا
ب
اد
ا
تأکی
با
و
ستند
دا
می
یان
جسمی ایرا
ادی روحی و
ِ
تص را اب د کنندۀ آز ِ
ِ
تقسیبکار اجتما ی و تأکید روشاانفکران باارآن ،شااکا ِ
روحی و جسمی را به ایرا یان بازگردا ند .از س ِی دیگر مفه ِ
ِ
میان آ ان و ص فیان را میقتر میکرد .به قیدۀ این روشنفکران ،جامعۀ متجاادد و پیشاارفته بایااد مبتناای باار تقساایبکار
ِ

اتگی
باشد ،در این جامعه هرک باید قشی بر هده داشته باشد و افر ِاد جامعه ،در ِین استق ِ فکااری و فااردی ،پی سا ِ
ا دا واری داشته باشند؛ بدین ح که هرک برای رفع یازهای خ د به دیگاران وابسااته اساات و هاای ک بااه تنهااایی
ِ
اتگی ا اادا وار و
ا
همبس
ان
ا
ای
و
ال
ا
متقاب
ااز
ا
ی
ان
ا
ای
درک
اا
ا
ب
ان
ر
انفک
ا
روش
میت ا د تما یازهای خ د را برطر سازد .این
ِ
ِ
ِ
شینی ص فیان را بر میتافتند ،ذا هتنها آ ان را م رد ا تقاد قرار میداد ااد بلکااه وج دشااان را
ارگا یک ،بیکاری و خا قاه ِ

برای جامعه زیانبار میدا ستند.
ته ها ه
یادداش ه

باتأثیرپذیری میااق از تصا  ،مکتباای
مکتب ایران،
ِ
 .1این تأثیر تابدا جا پیشرفت که آخرین فیلس ِ صاحب ِ
م
فلسفی بنا هاد که بنیادهای معرفتی آن مبتنی بر شه د اساات و اساسااا شااه د و کشا ِ شااه دی را باااالترین
رو شناخت معرفی میکند صر 1382 ،ز .)143
 .2قشیری در یکی از اب ان ال سال گرسنگی را از صفات بارز صا فیان میدا ااد و آن را یکاای از ارکااان مجاهااده
معرفی میکند و میگ یااد اربااان ساال ک ،خکماات را در گرساانگی یافتااها ااد و حکایااات آ ااان در تحماال
گرسنگی بسیار است قشیری 1989 ،ز )258و یا درخص ص زهد میگ یدز «ا زهاادز ان تتاارک ا ااد یا کمااا
هی ال تق ابنی بها رباطا او ا َمر مسااجدا» همانز  )219کااه از ایاان تعریا دوری از هرگ ااه پیشارفت و
ترقی استنباط میش د.
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 .3آرب ستر در کتان لیۀ الیست غ ب؛ ظهور و ستتقو  ،از قا دوت ک یاال میگ یاادز «واژه فردگرایاای کااه مااا در
م
پاسخ به یازهای خ د ابداف کردهایب برای اجدادمان اشناخته ب د ،چراکه در روزگار آنهااا هاار فااردی ضاارورتا
به گروهی تعلق داشت و هی ک

میت ا ست خ د را واحدی مجزا تلقی کند» آرب ستر1391 ،ز .)30

تقسیب کار و ازدیاد ثروت را بااه خا بی کاویااده
 .4آدا اسمیت به این مسأ ه به خ بی پرداخته است و سبت ِ
میان ِ

است .وی مهبترین لت پیشرفت یروی کااار را بااه واسا ۀ تقساایبکار میدا ااد .تبیااین راب ااه تقساایبکار و
افزایش ت ید و ثروت را با مثا ِ کارگاه سنجاقسازی ت ضیح میدهااد؛ یااک کارگاااه سنجاقسااازی مبتناای باار
اار ده کااارگر در آن ،میت ا ااد ت یااد
تقسیب کار ،هجده ملیا ِ
اات مشااخص را در باار میگیاارد ،کااه تیجااۀ کا ِ

چهلوهشت هزار سنجاق در روز باشد؛ درحا یکه اگر یک فر بخ اهد به تنهایی سنجاق ت ید کنااد ،روزی
ایب کااار باار افازایش ت یاد را
 20دد بیشتر میت ا د اسمیت1357 ،ز  .)9-8اسمیت ،اینگ ه تااأثیر تقسا ِ
شان میدهد.

 .5به گفتۀ کار مارک «ب رژوازی در رض مدت کمتر از صدسااا ساایادت طبقاااتی خا د ،آ نااان یروهااای
م
ت یدی پدید آورد که از حاظ کمیت و ظمت باالتر از آن چیزی است کااه همااۀ ساالهای گذشااته جمعااا
بهوج د آوردها د؛ را ساختن ق ای طبیعاات ،ت یا ِاد ماشااینی ،بااهکار بااردن شاایمی در صاانایع و کشاااورزی،
ِ
کشتیرا ی ،رودها ،پیدایش ت دههایی از جمعیت که گ یی از ا ماق زمین میج شااند .کاادا یک از ا صااار
گذشته میت ا ستند حدس بز ند که در ب ن کار اجتما ی یک چنین یروی ت یاادی مکنا ن اساات» مارک
و ا گل 1385 ،ز .)29
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چکیده
آن نسبت هنری که میراث شعری یک شاعر با تاریخ روزگاران خود برقرار میسازد ،برسازندۀ سااخت و
صورتهایی است که شاکلۀ اصیل چهرۀ ادبی او را در سنجش با سایر دورهها و نظامهای هنری دیگار،
معلوم می دارد .شعر آتشی فارغ از توفیقی که در القاا توانمناد فضااهای باومی وناو -تاالی نیماای
شمال  -به دست آورده است ،از گرفتوگیرهایی نیز بیآسیب نمانده است که خاود برخاسا ه از ایاا
نگاهی تاریخ مند به هس ی و انسان مدرن میتواند بود .با تمرکز بر سه فقره از شعرهای دو دف ر «آهنا
دیگر» و «آواز خاک» ،بیش ر به این نک ه ال فات خواهیم یافت کاه او چگوناه در «خنجرهاا ،بوساهها و
ُ
«ادبیاات ا
«گلگونسوار» و «ظهور» ،با اش مال سه حوزۀ «تاریخ»« ،تاراددی» و ا
اکرریات» از
پیمانها»،
آنگونه فقر نگرشی رنج میبرد که سعی نگارنده را همه بر آن داش ه که با درنظرداشت نظریاههای ادبای
من قدان ودید و دس هبندی مناطق نقدپذیر شعرها ،چندوچون و کاس ی آنها را بررسی و تحلیل کند.
ُ
کلیدواژهها :منوچهر آتشی« ،خنجرها ،بوسهها و پیمانها» ،گلگونسوار ،ظهور.
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 1ه.همقدم هه ه

میزان سنجش حدود مدر یسب در قد میراث هنری هر شا ر معاصری ،اگزیر از گذر از درگاااه تاااریخی اساات کااه در
آن میزیسته است .ادراک و بیدر گ در پی آن ،م ضعی که هنرمند در برخا رد بااا وضا ّ
اعیت پیشآماادۀ صاار خا د
ّ
ریز زدیکی و فاصلۀ ساخت و ص رت هنر اوست با روزگارا ی که در آن ب دوبا داشااته اساات.
ده
شا
کند،
می
خاذ
ات
ِ
تاریخگرایی ین ،این امکان را به خ ا ندۀ متن میدهد که با پیش چشب داشااتن چناادگا گی گفتمانهااای م جا د در
ّ
ادبیات مدرن فارسی ،با گاااهی شااامل و دقیااقتر ،فاارآوردههااای ادباای ایاان دوره را بررساای و تحلیاال کنااد پاینااده،
1397ز .)393اپیستمه را اگر ،مجم های از چارچ نهای گفتما ی متعارضی بدا یب کااه شاای ه ا دیشاایدن و شااتن
ّ
مرد یک ُبرهۀ تاریخی خاص را تعیین میکند میلز1389 ،ز ،)107از رهگذر شعر آتشی میت ان به تساالا گفتمااا ی
دست یافت که در کشمکش غا ب گفتمانهای مدر یستی هبزمان ،تاریخ و ّ
واقعیت را از گ های دیگاار میبینااد و بااه
تص یر میکشد ی رگنسن ،فیلیپ 1397 ،ز.)89
زو شناخت زیرمتن تاریخی-اجتما ی اثر ادبی همدا ی1398 ،ز ،)44آن هب از زاویۀ دید هنرمنااد اساات کااه
میت ا د ت ضیح درست پژوهشگر از متن را به همراه داشااته باشااد .ماایدا یب کااه « ظااا شا هشناساای و دال تهااای
حاکب بر هر دوره با دورههای دیگر ،تفاوت اساسی دارد» ضاایمران1395 ،ز ،)48و ّ
ادبیات یااک محصا  ،حاصاال
ّ
همین «حرکت در میان زمینههاست» ایگلت ن1397 ،ز ،)179و به ایاان ساابب ،ردگیااری دقیااق ایاان خااا در میاادان
گستردۀ شعر آتشی ،ما را به کاتی میرسا د که میت ان از آن به آسیبشناسی دیرآمدگی تاااریخی در هناار شااا ری او،
یاد کرد.
در بخش تحلیل بحت خ اهیب دید که لیرغب ت فیق بیشائبۀ آتشی در سرایش سه منظ ماۀ «خنجرهااا ،ب سااهها
ُ
و پیمانها»« ،گلگ نس ار» و «ظه ر» ،از دو دفتر «آهنگ دیگر» و «آواز خاک» ،از َمنظار ا تخااابی مااا ،بااا ُفر هااایی
ُ
م اجهیب که با محت ای خ د ،راب های بیرو ی دار د همااانز  .)328ایاان در حااا ی اساات کااه از ظاار گلاادمن «اگاار
هنرمند با رئا یسب ،مرز مشترک خلق کند ،فاقد ارز هااای اجتمااا ی اساات» قراگ ز ا 1398 ،ز .)76اینکااه فهااب
ّ
هنرمند از ّ
مختصاات ظااری باشااد ،هم ا ن منا چهر آتشاای اخ اسااته بااه دا
واقعیتهای روی زمااین دارای چااه

ات را یسمی افکنده میشا د کااه او را بااه اماار «حقیقاات» از گاااه سا ّانت زدیااک و از «حقیقت مااایی» ماادرن ،دور
ّ
میکند ت دورو 1398 ،ز .)42آگاهی شا ر دفاتر ف ق ،هم نان متأثر از «ثبت ا فعا ی جهااان» ایگلتا ن1393 ،ز
 )78در ا دیشۀ ترسیب حقیقتی است که بهواقع جز در ذهن اس رهخ ی او ،قابل تص ّ ر یست.
ّ
در مناقشهای در بان حقایق شعر آتشی ،باید گفت که ب طیقای او بر سیاق تفکر ات را یسااتها ،بااا وجا د ظاااهر
«ادبیاات مایاا گرّ ،
« مایا گر» امروزی ،هن ز هب «باز ماگر» است؛ چراکااه ّ
ادبیااتی اساات کااه در آن ،دا دیگاار ااه
ِ
ّ
شفا است و ه به چیزی استناد میکنااد» تا دورو 1387 ،ز .)101دور از گاااهی منتقدا ااه ماایبینیب کااه اذ ااان
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«ادبیاتی ّ
ادبیات اکثریت» ،با تما وجاهت ادبی درخ رّ ،
کنیب ،زبان شا رز «به د با ا گ های تثبیتشدۀ ّ
اقلیتاای» ،بااه
شمار میآید ک بروک1398 ،ز .)166آتشی ،به ق بارت ،بدون آ که بخ اهد یا ّ
حتای بت ا ااد از جهااا ی کااه در آن
سکنا دارد ،بازپرسی کنااد آ اان1385 ،ز ،)56پی سااته بااه ت جیااه همااان جهااا ی میپااردازد کااه در بکااارت خا د از
گذشتگان ،به یادگار برایش باقی ما ده است.
ّ
ّ
«واقعیتهااای مشااخص پاایشروّ ،
میپااذیریب کااه بااا گاااهی آدور اا یی ّ
وضااعیت ادرساات
واقعیتهااای
جهانا د» ویلس ن1393 ،زّ ،)124اما پذیرفتنی یست که با فاصلهگیری از این ّ
واقعیت ،به « ظااب مااادین» معتااادی
پناه ببریب ،که تاریخ پدید پ از صر مشروطه را بهمثابۀ «امااری واقعاای» ،دور از دسااترس ادراک بپناادارد مااایرز،
1393ز .)45د ّ
تشر آتشی بااه «اماار مایش اپااذیر» ،بیتردیااد ،شااأتگرفته از وابسااتگی شاادید اااطفی او بااه
«بازیهای زبا ی م ج د» است ما پاس1393 ،ز ،)71که در بخش تحلیل بحاات بااه تشااریح خ اهااد آمااد .آتشاای
هرچند با پایافشردن بر ظا مادینی که ّ
واقعیت را زد خ د از پیش تعری شااده میدا ااد ،تا میکنااد کااه «اماار
واقعی» را درک کرده و به تسخیر خ د درآورد مکآفی1392 ،ز ّ ،)52اما هایت ماایبینیب کااه ت فیااق مییابااد .اینکااه
سایۀ مفه «شکست» ،بر ایدههای مرکزی اشعار او سنگینی میکند ،هب از این رهگذر است که او معتقد بااه جهااا ی
ورای زبان و م دهاست و چ ن میبیند ،کناره میگیرد ک بروک1398 ،ز  .)35گار ااده هبداسااتان بااا ی ااه باار آن
م
است کهز «ما میت ا یب حقیقت ینی یا ااان را باار اسااتعاره برتااری دهاایب» اسااپینکز1392 ،ز)66؛ چراکااه اصا ال
حقیقتی جز زبان استعارهبنیاد ،بههی روی دریافتنی یست و اگر آتشی به ساحتی از ادراک زبا ی دساات مییافاات کااه
در آن «قدرت زبان در فی کردن جهان واقعی در برابر جهان خ د باشااد ااه تقلیااد جهااان بیاارون» هاسااه ،الرج،
ُ
1395ز ،)48و با ی «معرفتشناساای اسااتع یی بااه رویکاارد طبیعاای پشاات میکاارد» و بااهجای «ابااژۀ بیرو اای،
برساختی معنایی» ،ارائه میداد پیترزما1398 ،ز ،)131آنوقت دیگر َمحملی هااب بارای افسا سخ ری باار «راکااب
ُ
شسته»« ،س ار گلگ ن» و « بدوی جا» وج د میداشت .باید ت ّجه داشت که آ ه خصلت زیسااتجهان سا ژۀ
کیفیتی ا ضاامامی در حا زۀ میان ّ
مجرد گذشتهباور ،بلکه ّ
مدرن را پایه میریزد ،ه ّ
واقعیت ّ
ذهنیات سا ژههای حاضاار

است کریمی1397 ،ز.)180
ذهن و زبان آتشی در برخ رد با حیات ا  ،بااا وجهاای از بیمعنااایی شخصاای و اجتمااا ی م اجااه میگااردد کااه
ّ
ّ
واقعیت در آن «گ یی با شکست محت و رقتا گیز بهترین آرزوها و آرمانهای ا سااا ی بااه ما د میآیااد» کاااچ،
ّ
وضااعیت
1397ز .)113شااا ر ،بااا داشااتن روحیااهای روسااتایی و «یکر ااگ» ،از پااذیر مساائ یتهای ایاان
«پ چیآمیز»ُ ،مدا طفره میرود هین لی 1389 ،ز .)34آتشی با پرهیز از هر آن مق های کااه او را دچااار اضا ران
ّ
مدر یسب کند ،خاطر خ د را پی سته با آرامش ثبات ّ
سنت تسلی میدهد .او مایندۀ همان ُزمره شا را ی اساات کااه «بااا
ی هراس اطفی در رویارویی با پی یدگیهای ز اادگی ماادرن و گریااز بااه جهااا ی ساااده و طبیعاای» ،از تز ااز و
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تنشهای پیشآمده ،همیشه خ د را به دور میدار د .این ا فعا در برابر فشار بیامان گذشااته و قبا تفاساایر پیشااینیان
از هستی است ،که هم اره ه ّیت ما را شا ه میرود اسپینکز1392 ،ز .)124

ق ّعیت روایت آتشی از زیستجهان ذهنمبنای خ د ،هم نان در تقابلی روشن با اص خ ا شی قارار میگیاارد

که آن را مدرن میشناسیب؛ چراکه «هر خ ا شی ،هر واگ یشی ،شااان میدهااد کااه خا ا ش پیشااین ادرساات با ده،
ازاینرو م ّ
قعیت خ د را به ن ان یک بدخ ا ش یز شان خ اهد داد» مکک ئی ن1384 ،ز .)60در قرائت شااعرهای
منتخب این جستار برای خ ا ندۀ تأویلگرا ،چندان دست یافتنی به ظر میآید که بخ اهد از منظری که دیلتااای شااان
ّ
میدهد ،راه به قصد و ّیت مؤ ببرد مختاری1397 ،ز .)81در این م هها ،هی گاه آتشی ت ا سته بهمثاباۀ شااا ری
غناییپرداز چنانکه دستکب ظاهر ک مش شان میدهد ،خ یشااتن را فراما

کاارده ،دربساات تساالیب زبااان و بااه

هماهنگی کامل با آن دست یابد پ ینده1392 ،ز.)232
ّ
باید گفت که میدان پ یایی ا دیشۀ خ ا ندۀ شعرهای آتشی تا آن محدوده است که شا ر مجا ز را صااادر کاارده
است و ه فراتر از آن .این همان خصلت ب طیقایی شعر اوست که مخاطب را یز هم ن خا د ،ماادرن میخ اهااد.
در م ههایی که مااا از دو دفتاار خساات او برگزیاادیب ،ماایبینیب کااه وجااه مشااترک هاار ساۀ آنهااا ،مفها می اساات
ّ
همیشهحاضر و آن یز وفاداری کامل شا ر است به یک «خاطرۀ از اای» کااه در گاااهی کلای ،اسااتخ انبندی ما
فرهنگ مشرقزمین را بنا هاده است شایگان1397 ،ز.)43
ت صاایفی کااه آتشاای از امکا ااات و مجم اۀ تقابلهااای ساااختاری ارائااه شااده در شااعرهای «خنجرهااا…»،
«گلگ نس ار» و «ظه ر» به دست میدهد ،با وج د آنکه ینی و ملم س و این د یایی به ظاار میرسااند ،هنا ز هااب
شاهدیب که از ارضۀ فضایی آسما ی و سیر و ساافری ما دی از خاااک بااه افا ک و از بشاار بااه فرشااتگان ،در ر ااج
است آش ری1384 ،ز .)153ا ّبته همینجا باید به تأکید بگ ییب که این ف گاه قهرمانباور اس رهزده ،ااهفقا تنهااا
ُ
در شعر او مجا ظه ر یافته ،که ا گ هایی از آباّ شعر ایران را یز از پیش برای خ د م ج د داردز «ماارم آمااین» یمااا
و شعر «کسی که مثل هی ک یست» فروم ،م اردی هستند ازایندست.
ُ
رما تیسیسب آتشی از آبشخ ر این قبیل گاه قدسی و ا هی اوست کااه ت شااهبردار اساات؛ آن زمااا ی کااه باار روی
زمین جایی برای ت جیه بینش ایدئ ژیک خ د میبیند .او یز بهما ند استندا «به غرابت بی هایاات قهرما ااان خا د،
یک آگاه است و آن را به ح ی سراپا رئا یسااتی ،بااا فضااای تنهااایی و ا زوایاای کااه آ ااان را درباار گرفتااه اساات شااان
ّ
میدهد» کاچ1388 ،ز .)121اینکه میبینیب وجه غا ب شعرهای م فق آتشی زیر چتاار ژا ار حماسااه ،بااه ساااما ی
رسیده است هب ،محص همان تعامل معرفت رما تیک پیشگفته با امر «رئا یته»ی ماادرن اساات کااه قاباال ت ضاایح
است .این گ ۀ ادبی بخص ص است که به شا ر اجازه میدهد فرد حماسی را در بیگا گی تا با جهااان بیاارون ،میااان
او و دیگر آدمیان ،م اکی را ایجاد کند که هی گاه ُپر شد ی یساات کاااچ1394 ،ز .)59اگفتااه گااذریب کااه آتشاای
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خ د در جایی به مناسبت ،صادقا ه ا تارا میکنااد کااهز «ماان افسا س اساابهای بیسا ار و میاادانهای بیماارد را
داشتب… و همین روحیه سبب شد شعر من همیشه صب ۀ حماسه یا در واقع ،تاراژدی زوا ز اادگی طبیعاای و طبیعاات
از دسترفته باشد» قزوا اهی1376 ،ز.)140
درست است که در شعرهای آتشی میت ان قائل به حض ر قشمند قهرما ان رما تیک و اشااخاص تراژیااک شااد،

ّاما این کته را هرگز باید از ظر دور داشت که رما تیسیسب و تراژدی بااه معنااای راسااتین کلمااه ،ریشااههایی در خاااک
تاریخ و روح مردمان صر خ د دارد جعفری1398 ،ز ،)54این همان چیزی اساات کااه آن را ااه در شااعر « باادوی
ُ
جا» میت ان یافت ه در «خنجرها و…» و «گلگ نس ار» .در این شعرها ،همانگ ه که در تحلیاال بحاات بهتفصایل
ّ
شخصیتهای اصلی شعر ،در چنبر ی سک ن و رک د برخاسته از خاطرات حماسااهپرداز و رما تیااک
خ اهب آورد،
گذشته ،گرفتار آمدها د .ازآ جاکه در تراژدی به معنای اصیل آن باید « ناصر متضاد در مبارزهای آشااتی اپذیر از خاااک
واحدی برآمده باشند» کاچ1388 ،ز ،)97بعید میت ان ّ
حتی کبترین تناظری مااابین افاراد تراژیااک شااعر آتشای و
زما ۀ ا تشار آنها -سا های دهاۀ ساای خ رشاایدی -برقارار کاارد .بااهواقع چنااین فاصاالهای خا د « اشاای از کمبا د
محس س جهانبینی فرهنگی و اجتما ی و تاااریخی» او با د مختاااری1378 ،ز .)73سااخن ّ
محماد مختاااری را از
ُ
آنروی صائب میدا یب که شا ر ،به جای آنکه با جهان ُپرت طب معاصاار خا د ،برخا ردی واقعبینا ااه داشااته باشااد،

چارۀ کار را تنها در ت ّسل به ماد و م دهای شرافت یاکان پیشین میبیند .این شاای ۀ م اجهااه بااا تاااریخ در حقیقاات،
«پنهان کردن امر پروبلماتیک» است ،ه ت شی است در جهت «حل» و کنار آمدن و در هایاات پااذیر آن کاااچ،
ّ
1388ز .)316ما در ادامۀ کار ،با دستهبندی من بق بر آ ه از م اوی مباحثی که در مقدمۀ کار آمده اساات ،شااعرهای
ا تخابی -و یز در ص رت یاز ،م ههایی مرتبا -را با رویکردی ملی ،بررسی و تحلیل خ اهیب کرد.
شه
 2ه.هپیشیهن هۀهپژوه ه

پیش از تحقیق حاضر ،در خص ص شعر آتشی ،کتان و مقاالتی یز به رشتۀ تحریاار درآمدها ااد کااه در ایاان مجااا از
چند م های که فکر میکنیب برجستهتر و به م ض ف ما مرتباتر د ،صحبت بااه میااان ماایآوریب .فا ّار تمیماای کتااابی
دارد با ن ان زندگ و شع منوچه تش که چنانکه از امش پیداستّ ،
همات یساندۀ آن بیشااتر باار ایاان با ده کااه
ّ
گاهی کلی به شعر و س ا ح ا ّیا شا ر بیندازد .غا ب کتانهایی هب که با م ض ف شااعر ا پرداختااه شاادها د از قبیاال

چشتانداز شع معاص ای ان شتۀ مهدی زرقا ی ،بخشوارهای را به شعر آتشی اختصاص دادها ااد .از مقا ااههایی کااه
جا دارد اینجا هب از آنها یاد ش د یکی کار مشترک مسع د روحا ی و ّ
محمد نایتی اساات کااه «ه ّیات با می» را در
شعر آتشی م رد ت ّجه قرار دادها د و مقا های یز از آقایان ّ
محمدامیر مشهدی ،یعقا ن فا الدی و خلیاال یااکخ اه در
پرتا جامع ل ا سا ی م ج د است که شعر آتشی را از منظر «مدر یته» ،دیدها د .م پژوهشهای فا ق ،ناصاار
ب می شعر آتشی ،آشناییزداییها و حض ر فضاهای مدرن را در شااعر او ،م مااح ظاار قارار دادها ااد کااه باار آ اایب ،از
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دری های آسیبشناسا ه آن هب بر زمینهای از مفه «تاریخ» و گاه هنری من چهر آتشی به هستی و ا سان امااروز ،کااه
اسل ن کار ما در این جستار بر آن بنیاد گرفته است ،از محت ای وجه غا ب تحقیقاتی که در باال برشمرده شااد ،غایااب
می ماید.
ث
 3ه.هتحلیلهبح ه
خه
 3ه.ه.1هتاری ه

دستیابی بااه ادراک تاااریخی هاار شااا ر معاصااری ،بسترساااز تحقیااق و ارزیااابی ج ا ااب گ ااهگ ن هناار اوساات.
ازآ جاییکه ا سان «دارای تاریخ است و باید راه خ یش را با ت

و مبارزه از میان مراحاال پسااتتر و تحری شاادهتر

آگاهی بگشاید» تیل ر1392 ،ز ،)45اگزیریب از میان شا ههای متناای شااعر آتشاای ،راه بااه دری ااهای از گاااه او بااه
وقایع ّات ّ
فاقیۀ صری ببریب که در آن ،سبت «اسب سفید وحشی و راکب شسته»« ،آن غریااب م اارور» ،و « باادوی
جا و شبا علی» ،با زما ۀ او ،دریافتهتر میگردد .زو چنین بحثی ازآنجهت شایسته می ماید که م ابق بر هاااد گفتااه
یا ضمنی این مقا ه ،گار دۀ این س ر ،تاریخمندی را ،س ی دیگاار آگاااهی و بیاانش تندرساات میدا ااد و بااا عک .
ترتیب م قدهایی که از گاه ما ،بر هنر آتشی وارد است ،آساایبی اساات کااه از رهگااذر همااین اااهمخ ا ی تاااریخ
جهان شعری او با زیستجهان زما ها  ،در ذهن مخاطب خ د ایجاد میکند .در ذیل این درآمد سااعی میشا د کااه
با برشمردن این اهبزما یهای تاریخی ،پرت ی هرچه روشنتر بر س یههای ادیدۀ اشعار آتشی افکنده ش د.
ته
 3ه.ه 1ه.ه.1هواقعی ه

چنا ه ما بخ اهیب جهان شعری م ههای م رد بحت را ،با معیارهااای تاااریخ ایاران دهااهای کااه آتشاای در آن ،ایاان
شعرها را سروده است ،بسنجیب ،بههی روی ،حض ر شا ههای ام ر واقعی کااه در بناادهای مااتن او بااه دیااد میآیااد،
م
زمینۀ فرهنگیااجتما ی روزگار او را مایندگی میکنند .میااان دوگا اۀ شااهر و روسااتا کااه اصا ال هااب هناار ماادرن را
میبایدُ ،جنبشی برآمده از فضای مد ّیت شهری بدا یب ،همیشه آتشی طر روستا و ملزومااات ویااژۀ آن را بااه قاادرت
حف کرده است و این خا د بااه گفتاۀ ُدرساات براهناای ،شااأتگرفته از «جهااانبینی» اوساات کااه «یااک جهااانبینی

طبیعیاتجربی است .شهر او را سرگردان میکند .سرگشتگی شااهر را او میت ا ااد درک کنااد ،گرچااه میت ا ااد حا
حسیت ساده باقی میما د ،میت ا د دربارۀ شهر ،بینش ّ
کند .و چ ن در همان حدود و ّ
خاص تجرباای ،فرهنگاای و یااا
تاریخی داشته باشد» براهنی1380 ،ز .)1143شعر «خنجرهااا »…،از دفتاار «آهنااگ دیگاار» ،کااه از دو شخصا ّایت
اصلی «اسب سفید وحشی» و «راکب شسته» ،روایت میکند ،میبینیب که ناصر فضاسازا های کااه شااا ر در آن بااه
کار گرفته ،هی کدا از ّ
واقعیات ز دگی امروز ،حکایتی میکنند.
اسب ،آخ ر ،دشت ،قلعه ،قصیل درز
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«اسب سفید وحشی  /بر آخ ر ایستاده گرا سر  /ا دیشناک سینۀ مفل ک دشتهاساات  /ا اادوهناک
قلعۀ خ رشیدس ختهست  /با سر غرور ّ ،اما د با دریب ریش  /ر قصیل تااازه میگیاارد بااه
خ یش» آتشی1390 ،ز.)26

اسب ،سی نّ ،دره ،گ زن ،پلنگ درز

«اسب سفید وحشی ،سی ن ّدرهها / ،بسیار از فراز که غلتیده در شیب َ /ر داده ُپرشک ه گ ز ان /
بسیار در شیب که بگسسته از فراز  /تارا ده ُپرغرور پلنگان» همانز .)26

راکب ،ترکش ،خفتان ،شمشیر ،خنجر ،بیابان درز

«با راکب شکستهد ّاما ما ده هی  /ه ترکش و ه خفتان ،شمشیر مرده است  /خنجر شکسااته در
تن دی ار  /ز سترص مرد بیابان فسرده است» همانز .)28

ما جهت پرهیز از اطا ۀ ک و رسیدن به شعرهای بعد و ادامۀ بحت ،از بیان سایر م یماتی که آتشاای بهتناسااب،
ُ
در این اثر ما دگار ّ
ادبیات معاصر خ د آورده است ،میگذریب .کته آنکه ،با این فر «بازیهای ک ماای»ای کااه او بااه
کار بسته است ،به هر ت فیق مؤثری هب که دست بیابیب ،میت ان فهمی درخ ر از ّ
وضعیتی پیدا کاارد کااه در آن کساای
هم ن فروم که به ّ
حق او را مدرنترین شا ر شعر قب دادها ااد شاافیعیکدکنی1390 ،ز  ،)567در مصاااحبهای
چنین میگ ید ز «امروز همهچیز ض شده ،د یای ما ارتباطی با د یای حاف و سعدی دارد .ماان فکاار ماایکنب کااه
ّ
حتی د یای من ،ارتباطی با د یای پدر دارد .چ ن محیا ز دگی ما ض شااده ،بااه ظاار ماان ،تمااا مفاااهیب زاییاادۀ
شرایا محیا هستند» طاهباز1355 ،ز .)5بهراستی د یای آتشاای از روی شااا ههای متناایای کااه باااال آوردیااب و در
ّ
مقدمه هب اشارۀ ظری آن م رح گردید ،ه ّ
حتی با د یای حاااف و سااعدی کااه پیشااتر از ایاان ک ساایکها ،بااا د یااای
حماسهخیزا ۀ فردوسی ت س زدیکتر یست؟! در شعر «گلگ نس ار» یز ،گر روستاباور شا ر وقتیکااه در تقاباال
با دا های حیات ُپرج شهری قرار میگیرد ،به ّ
واقعیت از پیشساختۀ ذهن او ،وض ح بیشتری میبخشد.
خیابان ،چارراه ،چرامقرمز درز

«باز آن غریب م رور  /در این غرون ُپرغ غا  /با اسب در خیابان ُپرهایه ی شهر  /پیدا شااد / .در
چارراه  /باز  /از چرامقرمز  /بگذشت» همانز .)179

س ت پاسبان ،ب ق ماشین درز

«و اسبش  /از س ت پاسبان  /و ب ق ُپردوا ماشینها  /ر کرد» همانز .)179

دختران شهر ،مدرسه درز
«… و دختران شهری را  /که میرفتند  /از مدرسه به خا ه  /تماشا کرد» همانز .)179
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میدان  /اسبش به ب ی خصمی امرئیُ / ،سب ک بید  /و سا ی اسااب

یا افشان تندی  /شیهه کشید» همانز .)181

ّ
حریق ،کلبه ،مرغک ،جنگل ،خ ه ،جلگه ،دریا درز

«آنگاه که حریق غرون  /در کلبههای آن  /فرو می ُمرد  /و مرغک ستارهای از جنگل افق  /بر شاخۀ
ّ
شکستۀ ابری  /میخ ا د  /کجباوران خ ۀ افسا ه  /از پشتبا ها  /با چشب خا یش دید ااد  /کااه آن
غریب م رور  /بر جلگۀ کب د دریا میرا د» همانز .)181

از س یۀ دری ۀ گاهی که ما به سه شعر آتشی در این مقا ه داریب« ،گلگ نس ار» ،تنهااا فقاارهای اساات کااه در آن
م
«قهرمان یریک» شا ر شفیعیکدکنی1391 ،ز ،)242به هیأتی کام خصیصه ما ،بااه «شااهر»ی وارد میشا د کااه
ّ
در هایت ،تص یری که او از این تجربه به دست میدهااد ،هندساۀ ّ
واقعیات مااد ظار خا د را بارای مخاطااب ،یااان
ّ
شخصیت ّاو شعر ،در ت قیای که با شا ههای مد ّیت امروزین که در باااال برشاامردیب دارد ،هم نااان بااه
میسازد.
ُ
همداستا ی با آن میرسد و «شهر» را با همان غربت ورودی که داشت ،در سک ت اهبتاریخی مااأ خا د ،تاارک
میکند .هی شکلی از دیا ص که حکایت از ی آشتی و ت

 ،جهت ارتباط با این مناظر شهری داشااته باشااد ،در

این م هها دید ی یست؛ چراکه «آتشی قد به شهری هاده است که هی کجای آن برایش آشاانا یساات .او ح صاالۀ
ّ
تحماال و شااناخت تاادریجی آن را اادارد و شااتانزده میخ اهااد تااا همااه ک چهپ ک چااههای آن را زیاار پااا
بگذارد» ری ّ1348 ،ز .)222س ار «گلگ ن» ،اگر هب بخ اهد میت ا د از مرکب خا د پیاااده شااده ،قااد در
«خیابان» بگذارد و چنان فهمی به هب برسا د که دیگر ه از «چرامقرمز» ب ر کند ،و ه در چشااب «دختاران شااهری»،
«غریب» بیاید .م قهرمانهای آتشی که در شعرهای دیگر او یز به شکلهای گ اگ ن خا د را شااان میدهنااد بااه
د با یک چیز هستند و آن هب «ثبات» است .این ثبات و ااد ت ییر ،اصاال ّاو و آخاار جهااانبینی سا ّانتی اساات کااه
د یای «واقعی» ذهن آتشی را بنا هاااده ساات .ازاینروساات کااه ایاان تیااپ آد هااا ،در د یااای شاال م و تپناادۀ شااهری،
ز دگیای دار د و «در این جهان ،ثبات فقا به معنی آ تروپی و احتضار آدمی است .اگر بگا ییب جامعاۀ مااا پراکنااده
ّ م
میش د در واقع گفتهایب که ز ده و سا ب است» برمن1386 ،ز .)118اتفاقا باید در اینجا از یادکرد یک کته یااز غافاال
ب د و آن اینکه اگر آتشی در شعر معاصر ایران ،ت ا سته است برای هناار خا د ،جایگاااهی شایسااتۀ گاااه روسااتاییا
دستوپا کند ،از َقبل همین اهبآمیزی گر اصیل خ د با جها ی است که ما او ب د .در این اقلیب اگرچااه باار هناار
او قدهایی میت ان داشت ،هر چه هست شعر از مدر یتۀ ّ
تصنعی که در دفترهای بعاادی او بهخصا ص شااعرهای
ّ
شدت معی ن ساخته استّ ،
مبرا است .درست میگفت فروم وقتیکه بااه او ت صاایه میکاارد کااه
بعد از ا ق بش را به
ّ
« باید به تهران میآمد ،ب اههای تهاران آد را خاران میکننااد .اگاار خا د را حفا کنااد خیلاای خا ن خ اهااد
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شد» ج ی1377 ،ز ،)223و گ کرد و در تیجه خ ن هب شد! خا د آتشاای یااز در ّ
مقدماهای کااه باار گزیناۀ
اشعار شته ،هیبی از این بابت بر وجدان خ د میز د ّاما چه س د که فاصلۀ حاار تااا ماال ،فاصاالهای اساات از
اصا ت و ه ّیت داشتن تا برخ دبستن و به اضمح رفتنز «آخر ت شا ر قرن بیستب هسااتی ،شااا ر صاار فیزیااک
ک ا تمی ،شا ر جهان آهن و اتب ،ت اسبهایت را در چنین رصهای چگ ه یلااه میکناای؟ میترساای کااه ق ارهااا و
کامی نهای ظیب همۀ آنها را ه و رده کنند؟ و خ دت را هب؟» آتشی1375 ،ز.)9
ّ
شعر «ظه ر» را شکستی تلقی میکنیب از منظر ظریۀ گفتوگ یی به معنای باختینی کلمه در رویارویی بااا پدیاادۀ
جدید «مدر ّیت» بهاص ح داری آشا ری .مااا در زیاار بااه ا گارههااای واقعاای آن جهاات شااناخت بهتاار ماادخل
تاریخیای که گفتیب ،میپردازیبز
َجا شتربان)ّ ،تپه ،گزدان ،ماسه ،شقایق درز

« بدوی جا دوباره میآید  /با سینها هن ز مدا قیق زخب / ،از ّتپههای آنس ی گزدان خ اهااد
ُ
آمد  /از ّتپههای ماسه / ،که آ جا  /اگاه  /ده تیر ارفیقان گل کرد  /و ده شقایق ُسر  /بر سااینۀ سااتبر
ُ
بدو  /گل داد » آتشی1390 ،ز .)236

ََ
ُ
ُ
قان ،ابلق ،شیهۀ اسب ،تذرو ،باد ،ابر ،آبیاری ،قش ق ،اطراقگاه ،ایاال ،تنگاۀ دیزاشااکن ،پلنااگ ،بر ا  ،ک ّ اه،
ق چ ،گرد ه درز
«آیا قان پیر خیا ت  /تاز دهتر  /از ه

ّ
تیز ابلق من ب د؟  /که پیشتر ز شیهۀ شااکاک اسااب  /باار

سینۀ تذرو د ب بنشست؟  /آیا شبا علی  /پسر  ،را هب؟  /باد ابرهای خاای پراکنااده را  /باه آبیاااری
ّ
ُ
قش ق ب شکان  /می ُبرد  /و ابر خی  /پی ا را  /س ی اطراقگاهز  /امسا ایل  /بیوحشاات معلاق
ُ
بدو جا  /آس دهتر ز تنگۀ دیزاشکن  /خ اهد گذشت  /دیگر پلنگ بر ا باادو  /در ک ّ اه یساات
منتظر ق چهای ایل  /امسا  /آس دهتر  /از گرد ه ،سرازیر خ اهید شد…» همانز .)23

َ
خرص ،مار دوسر درز

ّ
ُ
«در ّتپههای آنس ی گزدان  /در کندۀ تناور خرگی  /از روزگار خ ن  /ماری دوساار بااه چلاه  /میااده
است» همانز .)238

ّ
و باز هب از آوردن دیگر ناصر محلی شعر که در ترسیب شفا مادهای دشتستان که زمینۀ واقعی شااعر «ظها ر»
را ،ایجاد کردها د ،کمک بیشتری میت ا د به ما بکند ،چشبپ شی میکنیب .باااوج داین ،از روی همااین دا هااایی کااه
ارائه شد یز بهسادگی میت ان تشخیص داد که آتشی تا چه ا اادازه ،جهااان ّ
واقعیات شااعر خا یش را باادهکار گاااهی
« ات را یستی» است .مکتبی که اوج آن در جهان غرن بااا مقاااالت زوال بااه سااا های دهاۀ  ،1880بااه پایااان رساایده
سیدحسینی1393 ،ز .)403بهراستی باید از شا ر پرسید ّ
بد ّ
واقعیتی که در این شعر بااه تصا یر درآمااده ،منبعاات از
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کدا دورۀ تاریخی است .تاریخ ینی مدرن پیش چشب ما ،یا تاریخ ذهنی بریده از حقیقت جهان بیاارون؟ «آتشاای باا
پناه بردن به ناصر د خ اهی مثل ت بره ،آخ ر ،اص بل ،اسب ،پلنگ و… با ّ
تعصابورزیدن باار حفا با ّ
ادویت ایاان

ناصر در شعر با جهان و مفاهیب تازه ،ق ع ارتباط میکند .این ّ
ذهنیت فئ دا ی در م اجهه بااا د یااای متحا ّ معاصاار،
خج و خل تگزین اساات» باباچاااهی1377 ،ز .)404وصا های ّینیتسااازی کااه آتشاای در شااعر «ظها ر»
میآورد ،مخاطب را ُمجان میکند که شا ر ،ه در پی آشتی و ارتباطگرفتن با جهان پیرام ن است کااه هاار حظااه یااز

از آن در حا گریز دائب است « .بدوی جا» شعر آتشی به «دهتیر ارفیقان» کشته شده اساات و هنا ز روح ساارگردان
او ،در آتش ا تظار ا تقا کشی فرز د «شبا علی» در ّ
«تپههای ماسه» و «گاازدان دشتسااتان» ،میسا زد ،چااه آن هااب
شبا علیای کااه خا د را در اسااارت شااق «شاااتی ادختاار زیبااای کدخدا ا» میبینااد و برسااری« ،ساارک فت مااداو
جازادی» هب او را از اراده و تصمیمی قاطع ،تهی کرده است .ما بر آن هستیب که در شااعر ماادرن ،حرکاات ا سااان بااه
م
س ی جها ی است که به ق هایدگر بر او در حا گشا ده گشااتن اساات .اصا ال کارمایاۀ آشااناییزداییهای شااعری
ُ
ُ
ّ
چیزی جز این میت ا د ب د «به این معنی که ،در از دیدن ابژه ،فهب ما از کل زمیناۀ کردارهااا و ادراکهااای آن ابااژه،
دگرگ ن میش د» ک رک1392 ،ز .)81با این تفسیر است که شعر آتشی همیشه بها ه کب ماایآورد و چنا کااه آوردیااب
با قبگشت به همان بها ههای معتاااد قاادیمی ،آنهااا را در قاماات ّ
واقعیتاای بااا شااکل و شاامایلی جدیااد ،بااازآفرینی
میکند نگرودی1378 ،ز.)447
.3ه.2هاسط هور هه ه

ُ
در ت ضیح مفاهیب بنیادین هستی ،س ژهای که از ت ان درک مدرن فرایندهای آن برخ ردار یست ،گزیری جز آنکااه بااه
مکا یسبهای «اس رهای» برای فهب خ د مت ّسل ش د ،دارد .به ا تقاد ی استراوس «اس رهها شان میدهنااد کااه

ا سااان باار اساااس تقابلهااای دوجزیاای میا دیشااد و بنیااا یترین تقاباال در ا دیشاۀ بشاار ،بااین طبیعاات و فرهنااگ
است» پاینده1397 ،ز .)306در سه م ۀ م رد اشارۀ مقا ه ،میبینیب که آتشی بااا رویکااردی «طبیعاای» ،تناز ااات و
ّ
مناقشات ذهنی خ د را با تکیه بر بینشی «تمثلی» برای مخاطب شعر تبیین میکنااد .بینشاای کااه «مبتنای باار معنا ّیتی
ُ
شأتگرفته از خاطرۀ از ی و تجربۀ مبدأ است که محا ر آن را ا تقاااد بااه حیااات م لااق و اسا ههای آرمااا ی تشااکیل
میدهااد و ایاان در براباار بیاانش مفها می و تحلیلاای اساات کااه تنهااا راه شااناخت هاار شاایّ در ظاار ا سااان جدیااد
است» حمیدیان1393 ،ز.)10
در گاااهی ّ
کلیتمبنااا بااه قهرمانهااا ،ت صاایفات و بااهویژه تاانش و دغدغااههای م جاا د در مااتن شااعرهای
ُ
«خنجرها…»« ،گلگ نس ار» و «ظه ر» ،شاهد ا گ یی واحد در پرداخت ساختار هر سۀ آنهااا هسااتیب کااه اغلااب
ّ
ک ششی است در جهت هبراستا کردن این فقرات با مح ر تک گاه «تمثلی»ای که پیشتر گفتااه شااد و یااز پرهیااز از
ارائۀ شناختی ُجزّ گر که دربردار دۀ تمایزات گ هگ ن و وج ه ّیکهباور ایند یایی باشد .اضااافه ماایکنیب کااه در تبا ُ
ااین
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ّ
«شخصیت» مدرن ،از منظری روایتشناسا ه ،آتشی بیشااترین ساارمایۀ هنااری خا د را
دو نصر «تیپ» اس رهای و
مصرو پرورا دن «تیپ»های اشعار خ د میکند .در تیپسازی است که « یسنده به ترسیب ا سااانهایی مشااخص
شخصیتها و رخاادادها بارای آنکااه بت ا نااد ّ
ّ
قعیتهایی ّ
و رخدادها و م ّ
واقعیتهااا را بهدرسااتی
معین میپردازد .این
ّ
تقلید کنند؛ باید تیپیک باشند ،چ ن هر چیز مشخص و جزئی ،تنها درص رتیکه تیپیک باشد قااادر بااه تمثیاال خ اهااد
ب د» م ران1396 ،ز .)105ما در زیر ،ذیل ن انهای «قهرمان» و «معش ق» ،ج ا ب اسا رهپردازا ۀ شااا ر از ایاان
دو مق ۀ برجستۀ شعرهایش را بررسی خ اهیب کردز
.3ه.2ه1هقهرما هن ه

در هر سه شعر آتشی ،روایاات آد هااایی را داریااب کااه بااه سااان «قهرمانهااای یریااک» ک برگااردان شکسااتها و
آرزوهایی مشابها دز
اسب سفید وحشی و راکب شسته
باید صادقا ه بدین کته اذ ان کرد که اصلیترین قهرمان همۀ دفاتر شعرهای من چهر آتشی ،همین «اسااب ساافید
وحشی» مشه ر اوست .شا ر با آوردن ت صیفی رما تیک و در ینحا حماسی که از گذشااته و حااا ایاان اسااب بااه
دست میدهد ،او را به جایگاه رفیع اسا رهای در تاااریخ اساابهای شااعر فارساای برمیکشااد .شااروف شااعر یااز بااا
«اکن ن» ز دگی اسب آغاز میگااردد کااه کنا ی اساات شکسااتخ رده و حساارتزده معااارض بااا گذشااتههای دور
ُ ُ
شک ه اکز
«اسب سفید وحشی  /بر آخ ر ایستاده گرا سر  /ا دیشناک سینۀ مفل ک دشتهاساات  /ا اادوهناک
قلعۀ خ رشیدس خته است  /با سر غرور ّ ،اما د با دریب ،ریش  /ر قصیل تازه میگیرد بااه
خ یش» آتشی1390 ،ز .)26

شا ر با سرایش این بند خست ،سعی به ترسیب درخ دشکستگیهای قهرمان اس رهای را دارد کااه بااا ّ
واقعیاات
تلخ روزگار معاصاار خا د ،کنااار آمااد ی یساات و چنا کااه در ادامااه بااه تصا یر میکشااد ،هماۀ تفاااخر خا د را بااه
شکست اپذیریهای است ار دوران باستا یا دارد؛ آن زما ی کهز

«اسب سفید وحشی ،سی ن ّدرهها  /بسیار از فاراز کااه غل یااده در شاایب َ /ر داده ُپرشااک هگ ز ان/
بسیار در شیب که بگسسته از فراز  /تارا ده ُپرغرور پلنگان… خ رشید بارها به گذرگاه گر خ یش /از
ّ
اوج قله ،بر کفل او غرون کرد  /مهتان بارها به سراشیب جلگهها  /بر گردن ستبر پی ید شااا زرد/
ُ
کهسار بارها به سحرگاه ُپر سیب  /بیدار شد ز هلهلۀ ُس ّب او ز خ ان» همانز .)27
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تا همین ا دازه در فقرۀ باال میتا ان بهروشاانی دیااد کااه در ساااختار شااعر ،چگ ااه «اسااب ساافید وحشاای» ،بااا
ّ
درههاااُ ،پرشااک هگ ز انُ ،پر ُ
ُجفتهای دوگا های هم ن «ساای ن ّ
غرورپلنگااان ،خ رشااید ،قلاه ،مهتااان ،جلگاه،
ُ
کهسار ،سحرگاه ُپر سیب ،هلهلۀ ُسب» ،هب شین شده و هد از این تقابلها هب چیزی یست جز تأکیااد چناادباره باار
خصلتهای قهرما ی و حماسی ا اس رهای «اسب سفید وحشی».
در خت بعدی که آتشی سخن از «س ار» این اسب به میان ماایآورد ،هم نااان همااان ویژگیهااای برخاسااته از
گاه تکباورا ۀ خاطرۀ از ی و متافیزیک حض ر اس رۀ «راکب شسته» ،بر فضای ت صیفی شعر سایه افکنااده اساات.
دیا صگ های که میان «س ار» و گاه پرسشگرا ۀ «اسب» که «ج یای ز گمشدۀ اوست» ،برقارار گشااته اساات ،از
زبان راوی میخ ا یب کهز

«با راکب شکستهد ّاما ما ده هی  /ه ترکش و ه خفتان ،شمشیر مرده است  /خنجر شکسااته در
تن دی ار  /ز سترص مرد بیابان فسرده است» همانز .)28

با تناظری که میت ان میان مفه «شکست» که هب اسب پیشتر در جهان فعلی آن را تجربه کاارده با د و «سا ار»
یز اآلن از آن حکایت میکند ،برقرار کرد ،و باز یادکرد خاطرات دالوریهای رشکا گیز گذشتۀ «سا ار» کااه پااایینتر
پارهای از آن را میآوریب ا و در این معنا هب با «اسب» اشتراکات مضم ی به هااب میرسااا د ا ایاان تیجااه را خا اهیب
ّ
داشت که اس رۀ «اسب سفید وحشی» خ د استعارهط ری است از آن روی سکۀ مرد «س ار»کار.
َ
«اسب سفید وحشی!  /من با چگ ه زمی پرخاشگر ش  /من با کدا مرد درآیب میان گرد  /من بر

کدا تیب ،سپر سایبان کنب  /من در کدا میدان ج الن دهب ترا  … /اسب سفید وحشی!  /بگذار در
َ
ط یلۀ پندار سرد خ یش  /سر با ُبخ ر گند ه سها بیاکنب  /یرو ما ده تا فرو ریزمت به ک ه  /سینه
ما ده تا خروشی به پا کنب  /اسب سفید وحشی!  /خ

با با قصیل تر خ یش!» همانز .)30

ما در شعر «خنجرها ،ب سهها و پیمانها» و هب در دو شااعر دیگاار «گلگ نسا ار» و «ظها ر» ،بااا «تیپ»هااایی
روبهروییب که ا درون جهان اس رهباور ّ
ذهنیت منزوی شا ر ،برای خ د ،قهرمانمردان درخشا ی ب دها د و آنگاااه کااه
ّ
با این د یای ملم س ّینیتمبنا آشنا میگرد د ،در حجب ساانگینی از شکسااتهای باااور کرد ی ،بااه نصااری «ضااد
قهرمان»ّ ،
ماهیت خ د را ت ییر میدهند .در م ۀ باال ،آن «س ار» که م قعی « زماای پرخاشااگر» داشااته اساات و بااا
َ
«مردان خ د به میان گرد» میآمده ،د خ ر «تیب و سپر» ب ده است و «اسب» را «در میدان ،ج الن» ماایداده ،اکنا ن
م
به آنچنان روزی گرفتار آمده است که با وصفی که به شکلی کام « ات را یستی» و زدیک به حاالت یااک چهارپااا از
َ
او داده میش د« ،در ط یلۀ پندار سرد خ یش»« ،سر با بخ ر گند ه سهااا آکنااده» اساات .او هما اره در پاای شااک ه
باستا ی از دسترفته ،با گریز از حقیقت گز دۀ تاااریخ ز اادۀ معاصاار خا د ،تنهاچاااره را در آن میبینااد کااه بااه د یااای
وس سهبرا گیز اس رههای از ی ذهن خ د پناهنده ش د.
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ُ
گلرو هنسوا هر ه

ُ
در شعر «گلگ نس ار» از مجم ۀ «آواز خاک» یز ،ا گا ی «سا ار غریااب» و «اسااب» او بااا هیااأتی از ساااختاری

جدید ،دوباره تکرار میگرد د .در این فقره هب شاهد آن هستیب که «آن غریب م رور» ،باادون داشااتن هاای ساابتی بااا
جهان واقعی که شا ههای آن حکایت از ّ
وضعیتی پدید را دار د ،با سک تی اس رهگ ن ،در پایان شااعر« ،باار جلگاۀ
کب د دریااا» ،میرا ااد .ایاان م ااه کااه از دو قساامت تشااکیل یافتااه« ،سا ار» در بخااش خساات بااا گشااتوگذاری
ُ
ُ
«غریب»وار در شهر و مأی س از برقراری کبترین ا و ا فتی با هی یک از مظاهر مدر یسب امااروزی ،درما ااده از آن
ّ
وضعیت بیگا ه ،خ د را خ ص میکند .در همان ابتدا میبینیب که سر «چار راه» ،او «چرامقرمز» را رد میکندز
«باز ،آن غریب م رور  /در این غرون ُپرغ غا  /با اسب در خیابانهای ُپرهیاه ی شهر  /پیدا شد/ .
در چار راه  /باز  /از چرامقرمز / ،گذشت» آتشی1390 ،ز .)179

قید «باز» شان از آن میدهد که «س ار» شعر ،لیرغب اینکه قبلتر هب ،چند بار به این ساحت از هسااتی ماادرن
ُ
ورود پیدا کردهّ ،اما هن ز یز با خلق و خ یی «روستایی» ،ت ا سته است که با ظا جدید م ج د ،کنار بیایااد .و اینکااه
چرا باوج داین هم نان داخل «شهر» میش د ،خ د شان از آن است که او را از این حرکاات اااگزیر ،گریاازی یساات
گ اینکه این بار ،بار آخر هب باشد .و در ادامه یزز

«و اسبش  /از س ت پاسبان  /و ب ق ُپردوا ماشینها َ /ر کرد» همانز .)179

ُ
د تجا «س ار گلگ ن» و محیا اآشنای پیرام ن او ،در همین یکفعل َ«ر کردن» ،تشااخیصداد ی اساات.
اسبی که سابق بر این ،بسان «سی ن ّدرهها ،از فراز در شیب غلتیده» و ُ«پرشک ه گ ز ااان» را َ«ر داده» با د و «بساایار
در شیب که بگسسته از فراز» و ُ«پرغاارور پلنگااان» را «تارا ااده» با د ،اکنا ن از «سا ت پاساابان و با ق ماشااینها»،
اینچنین ترسخ رده ،ر میکند.
گره تنشافزای شعر «گلگ نس ار» آن زمان به حقیقت گش ده خ اهد شااد کااه در فاراز پایااا ی ،قهرمااان روایاات،
«شهر» و «هیاه »های بسته به آن را وا هاده ،پیسپار همان قلمرویی میگردد که از آ جا آمده ب د و به آن با و خاااک،
ّ
تعلق خاطر داشت.ز بله ،دیار اس ره! که گفتها دز «هرکسی ک دور ما د…».
ُ
ُ
ُ
«آنگاه که حریق غرون / ،در کلبههای آن / ،فرو میمرد  /و مرغک سااتارهای از جنگاال افااق  /باار
ّ
شاخۀ شکسته-ی ابری / ،میخ ا د  /کجباوران خ ۀ افسا ه  /از پشااتبا ها / ،بااا چشااب خا یش
دید د  /که آن غریب م رور  /بر جلگۀ کب د دریا میرا د» همانز .)181

َ
س ار و مرکبش که از حض ر مزاحب خ د در «شهر» ،طرفاای بر میبند ااد ،در ا ض بااا پشاات م دن بااه تاااریخ

ّ
متعین ،راه سرزمینی را در پیش میگیر د که در تخا
بیشتر ّ
سنخیتی سرشتین دارد .میبینیب که در اینجااا یااز قهرمااان شااعر گریازان از ا ا ب آشاافتۀ ا سااا ی جدیااد ،بااه

با فضای اآشاانای «شااهری» ،بااا حقیقاات اسا رهبنیاد آندو،

136

جستارهای نوین ادبی

(ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارة چهارم

«طبیعتی» آرا که بر او آغ شی آشاانا بااازکرده اساات ،سا میگ یااد .دا هااایی از قبیاال «غاارون»« ،کلبااه ،آن»،
«مرغک ،ستاره ،جنگل ،افق»« ،شاخه ،ابر»« ،جلگه ،دریااا» همگاای د تیا ااد از سا ی جهااا ی « ااات را » ،بارای
قهرما ی که هی وقت از «اها ی امروز» ب ده است.
َ ُ
یه
عبدویهجط،هشبانعل ه

ُ ُ
در شعر «ظه ر» ،از همان دفتاار «آواز خاااک» ،کهنا گا ی «قهرمااان اسا رهای» ،بااار دیگاار در قاماات دیگرگا ن

« بدوی جا» و پسر «شبا علی» ،خ د را مایان میسازد .بدویی که هچندان دیریساات کااه «ده تیاار ارفیقااان»،
«مدا قیق زخب» را بر سینها شا ده و او را کشته اسااتّ .اماا راوی هنا ز بااا امیاادی فرازمیناای ،آمااد ش را ا تظااار
میکشد و چنانکه در پایان شعر تصریح میگردد ،قرار استز

«تا نگ ُپرشقاوت جا ب دن را  /از دامن شیره ،بش ید  /و ااد و داد را  /مثاال قناتهااای فاراوان
آن /از ّتپههای بلند گزدان  /بر پهنۀ بیابان جاری کند» همانز .)242

ّ
در ترسیب «تیپ» قهرمان « بدو» ،با تکیه بر مفاهیب کلیای هم ن «دشمن = ارفیق» درز

ُ
«ده تیر ارفیقان گل کرد  /و ده شقایق ُسر  /باار سااینۀ سااتبر باادو  /گاال داد» همااانز  .)236در
ّ
حاشیه اضافه کنیب که «شقایق ُسر » خ د ماد جاافتادهای اساات از مفها اسا رهای و مقاادس

«شهادت».
وه«خیانت» ه :ه
«آیا قان پیر خیا ت  /تاز دهتر  /از ه
وه«دالوری» ه :ه
«دیگر پلنگ بر

تیز ابلق من ب د؟» همانز .)236

ُ
بدو  /در ک ّ ه یست منتظر ق چهای ایل» همانز .)238

و «مار دوسر» هب که استعارهای میت ا د باشد از «تفنگ» بدو و ماد د یریهایش درز

ّ
ُ
«در تپههای آنس ی گزدان  /در کندۀ تناور خرگی  /از روزگار خ ن  /ماری دوساار بااه چلاه  /میااده

است» همانز .)238

آتشی سعی در زدیک کردن قهرمان به تاریخی را دارد که با روزگار زیستۀ شخص او ،هی وجااه ساابتی مییابااد.
ّ
پیشازاین در مقدمه هب بهتفصیل آوردیب ،که تاریخ معاصر ،تاااریخ ثباات جزییااات حیااات اساات و آتشاای بااا تااداو
ا گ ی پیشین «راکب شسته» بر «اسب سفید وحشی» « ،بدوی جا» را یااز المحا ااه بیتاااریخ میخ اهااد و ایاان
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کلیت ،رازگونگی ّ
خود یگانهشرط اسطورهپردازی شاعر است« :ستایش بیواسطۀ ّ
کلیت بهعنوان نووعی بیواسوطگی،
نفی وساطتها و پیوندهای درونی مجموعه با یکدیگر ،منجر به خلق اسطوره میشود» (فراروش.)۴۸:۱۳۹۰ ،
در خصوص «شبانعلی» باید گفت که او نیز «تیپ»ی است در «محور جانشینی» که هرچند در جهوان زنودگان
می َزید ،از «روح سرگردان» پدرش و «عبدوی جط»و نمایندگی میکند .میتوان همان مفاهیم غیر زمینیای را کوه در
باب پدر کشتۀ او صادق بود ،در مورد فرزند نیز به نوعی دیگر ،کارگر دانست:

«آیا شبانعلی پسرم…  /سرشاخۀ درخت تبارم را  /و بر سینۀ دالور  /ده تیر نارفیقان / ،گلهای رسور
رسرب  /نخواهد کاشت؟  /از تنگچین شالش ،چرم قطارش آیا از خون خیس؟…» (آتشی:۱۳۹۰ ،

.)۲۳۹

میگوییم که سرنوشتی که «شبانعلی عاشق!» را نیز چون «عبدوی جط» اسیر خوود کورده ،فراتور از شکسوتها و
استیصال از جهان انسانهای اطراف او نیست:

«زخم دل شبانعلی  /از زخمهای خوونی دهگانوۀ پودر / ،کواریتر بوود  /کواریتر و عمیوقتر ّ /اموا

سیاه!» (همان.)۲۴۰ :

گویی او نیز گرچه بهمثابۀ «پهلوانی زنده» است ّاما بهراستی شهیدی است که نصیبش از این هستی چیوزی بوهجز
غم عشق دختر زیبای کدخدا و تحقیری نسلی و «طبقاتی» او ،نمیتواند بود:
«آری شبانعلی را / ،زخم زبان  /و آتش نگواه شواتی بیخیوال  /سورکوفت موداوم جوطزادی  /و درد
بیدوای عشق محال  /از اسب لخت چموش جوانی  /به خاک کوفت» (همان.)۲۴۱ :

و هم درست به همین خاطر است که شاعر در پایانبندی شعر ،از نو با لحنی اسطورهستا ،تکرار کرده است که:
«عبدوی َجط دوباره میآید  /از ّتپههای ساکت گزدان…» (همان.)۲۴۲ :

2 .2 .3معشوق

از دیگر وجوه انسان «اسطوره»ای در سهشعر مورد بحث ما در این مقاله از آتشی ،حضور «تیپ» معشووق اسوت کوه
همچون قهرمانهایی که بررسی کردیم ،حائز ویژگیهایی نیست که بتوان او را در عوداد «زن»هوای مودرن ایرانوی بوه
شمارآورد که فروغ از زبانشان گفت:

«و این منم  /زنی تنها  /در آستانۀ فصلی سرد  /در ابتدای درک هسوتی آلوودۀ زموین…» ّ
(فور زاد،

.)۲۳ :۱۳۷۷

هراندازه که هنر ّفر زاد در تالش ترسیم چهرۀ معشوق امروزین ،خواننده را به حقیقت وجوود انسوانی او نزدیو تر
کرده ،شعر آتشی ما را از این چهره ،دور و دورتر میکند .و این در حالی است که «هنر ّ
متوجه انسان اسوت ،انعکاسوی
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از ّ
واقعیت است که اصل در آن ،ا سانگ ها گاری است و بااه معنااایی کااه هگاال در ظاار داشااته ،مااا را بااه خ یشااتن
بازمیگردا د» ج رج1372 ،ز.)96
دختران،همادیا هن ه

در «خنجرها »…،میخ ا یب کهز

ّ
قصهها شته به ط مار ّ
جادها  /ب دختران رب ده ز درگاه
«اسب سفید وحشی با عل قرهفا  /ب

غرفهها» آتشی1390 ،ز .)26

و در ادامهز

«اسب سفید وحشی!  /آن تیبهای می هشان قلبهای گر  /دیگر ُرست خ اهد از آسااتین ماان  /آن
َ
دختران پیکرشان ّ
مادهآه ان  /دیگر دید خ اهی بر ترک زین من» همانز .)29

در هر دو م رد باال ،وصفی که از «دختر» شعر آمده ،بدون اشارهای ّ
حتی به « ا » او ،و یز فااارم از ارائاۀ کمتاارین
م
جزییاتی ،تنها درخ ر آن است که ت ّسا «راکب» قب «س ار» و اکن ن « شسته»« ،بر ترک زیاان» او« ،ربا ده» گااردد.
میدا یب که ما یفست شعر اشقا ۀ معاصر ایران« ،افسا ه»ای است که یما به دیماه سا  1301منتشاار کاارده اساات.
ُ
آ جا راوی برای خستینبار است که در تاریخ شااعر فارساای ،معشا ق را بااه «اسااب» صاادا میکنااد .و طرفااهتر آنکااه
ُ
«افسا ه» یز در مقا معش ق ظه ر شعر مدرن ،از « اشق» خ د گلهگزاریهای زیادی دارد .بااینهمه ،بایااد آتشاای
را دید دو دهه بعد از «افسا ه»ی یما که هن ز معش ق شعر جدید را با همان «مادهآه ان ربا دن»ی ،مقایسااه میکنااد.
در مدخل «قهرمان» این شعر ،گفتیب که «اسااب ساافید وحشاای» خا د ،میت ا ااد ک برگردا اای باشااد از «تیااپ»
«س ار» آن ،اینجا یز بر این سیاقیب که خ ان «راکب شسته» به او کهز
«اسب سفید وحشی!  /خ

با با قصیل تر خ یش  /با یاد مادیا ی با ر و گسسااته یاا  /شاایهه

بکش ،مپی ز تش یش» همانز .)29

ُ
ّ
به یک معنا «مادیان» برای «اسب» ،باز همان تصا یری از ا گا ی «معشا ق» تمثلاای اساات بارای آن «سا ار»
پیشگفتااه .آ ااه کااه در بااان بنااد باااال بیشااتر شااایان گفااتن اساات ،تقااابلی اساات میااان دو فعاال «خ

با دن» و

«تش یشداشتن» .ات ا ی راوی شعر در تعامل با جها ی که غیر متااافیزیکی اساات و بااه اچار «غیااان» معشا ق را در
پی داشته و این خ د حرما ی به همراه دارد که از ُ هاادۀ ّ
تحمال «اسااب» بااهمراتب خااارج اساات و در هایاات او را بااه
اض ران و «تش یش» میکشا د .از همین روست که راوی« ،حض ر» «خ

» معش قه را برای «اسب مش

» بااه

«یاد مادیا ی ب ر و گسستهیا » ح ا ه میدهد و فقا در آن ا ب مثا و رؤیایی است که میت ان از قلااق و «اسااترس»!
به دور ب د و برای خ د تا همیشه «شیهه کشید».
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یه
دخترانهشهر ه

شعر «گلگ نس ار» ،م های است خصیصه ماتر از مایش مفه «معش ق» سا ّ
انتی شااعر آتشاای ساابت بااه ما ارد
دیگر م رح شده در این مقا ه .این را از آن جهت میگ ییب که قهرمان شعر در ّاو ین م اجهه با «دختران شااهری» ،کااه
از «مدرسه» ا یک هاد مدرن مد ی ا به «خا ه» بازمیگرد د ،از سر تمسخر به آنها پ زخند میز دز
«آنس یتر ،گا فروبگرفت  /با پ زخندی آرا  /خب گشت روی ک هۀ زین  /و دختران شااهری را /
ا که میرفتند  /از مدرسه به خا ه  /تماشا کرد» همانز .)180

ا ّبته واکنش «دختر»ها هب به تز «پ زخند» «س ار» ،آ تیتزی است درخ ر ّ
تأمل .آنها او را در جا ان« ،غریبااه»
و «وحشی» خ ان میکنندز
«باز آن غریبه؟  /دخترها پ پ کرد دز  /باز آن س ار وحشی؟» همانز .)180

َ
از روی همین ّ
تعجب و ا قابی که «دختر»ها به «س ار» میدهنااد خا ن بااه ایاان کتااه میتا ان رسااید کااه چااه
ّ
فاصلهای است ژر میان پدیدۀ شقهای امروزی و آن تص ّ ر متصلب و غیاار تاااریخیای کااه شااا ر از ایاان مفها
قدیمی پیش خ د دارد .تیجۀ سنتز چنین کنش و واکنشی از س ی «س ار» شعر هب ،چیزی یساات جااز خااا ی کااردن
ّ
صحنه به فع آن گاه تسلیبخش که او در ذهن خ یش ،به مسأ ۀ «معش ق» اس رهای داردز
ّ
«اما  /او  /این جل هگاه ش ه و افس س را  /ا بیا تنا  /به آه اض ران غریزه رها کرد» همانز .)180

یه
شات ه

در شعر «ظه ر»« ،شبا علی» فرز د « بدوی جا» که خ د سخهایست ز ده از پدر  ،به شااقی بیفرجااا دچااار
آمده است که بیشتر از آنکه ر گ و ب ی معش ق «افسا ه»ی یما را داشته باشد ،شباهت به حاااالت شااق یکطرفاۀ
مأ فی را دارد که قرنها پیش حاف و سعدی را یز به کا خ د فروباارده با د .شاابا علی حااق اادارد اشااق «شاتی»ااا
دختر زیبای «کدخدا»یی ا بش د که ه با او هرگز به یک طبقۀ اجتما ی میگنجد ا و این خ د باادان ساابب اساات کااه
ب ّ ۀ « بدو»« ،جازاده»ی بیمقدار بیش یست ا و ه هااب هی شااا ی از قاۀ متقاباال «شاااتی» در شااعر م جا د
هستز

«جااازاده را گاااه کاان  /ایاان ُکرمجاای ادای ّ
جمااازه درماایآورد!  /او خ اسااتار شاااتی زیبااای
کدخداست!» همانز .)240

م ابق بند باال ،وصا «شبا علی» با معش ق همانا دازه امکان رویدادن دارد که حاف میگ یدز
یار اگر نشست با ما یست جای ا تراض

پادشاهی کامران ب د از گدایی ار داشت
حاف 1368 ،ز)134

140

جستارهای نوین ادبی

(ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارة چهارم

میبینیب که در مبحت « شق» یز در شااعر آتشاای ،مخاطااب ،در آخاار کااار بااه وجهاای از تاااریخ زیسااتۀ شااا ر
میرسد و این یست جز همان اهبزما ی ّ
ذهنیات هنرمنااد کااه از او شااا ری ساااخته اساات کااه بااا سااعدی شاایراز
هبس یتر به چشب میآید تا با یمای ی  .در شعر آتشی هن ز هب «آتش گاه» معش ق سا ّانت بااا گرماای و حارارت
شعلهور است و « شق محا » هب« ،درد»ی است بیدرمان در جااان اشااق ر جا ر کااه اقباات کااار یااز خیااری از
«ج ان»یا

میبیند ز

«آری شبا علی را / ،زخب زبان  /و آتش گاااه شاااتی بیخیااا  /ساارک فت مااداو جااازادی  /و درد
ُ
بیدوای شق محا  /از اسب خت چم ج ا ی  /به خاک ک فت» آتشی1390 ،ز .)241
یه
.3ه3هتراژد ه

از دیگر ج ا ب قض مفاهیب مدر یستی شعر آتشی ،بررسی سااه «قهرمااان» م اۀ ا تخااابی ،از منظاار فهااب تراژیااک
هستی است .ما هی بر آن یستیب که در این ماادخل ،مبحاات تاراژدی را در شااعر او ،بهگ ااهای مسااتقل و بهتفصایل
بازکنیب .همینقدر میگ ییب که خ ا ندۀ شعر ،تیپ «راکب شسته» و آن دوتای دیگاار را «-گلگ نسا ار» و « باادوی
جا» ،-آد هایی با خصلتهایی بهظاهر تراژیک مییابد .بیدر گ یز باید اضافه کنیب کااه شاخصااههای تاراژدی بااه
م
معنای مدر ش بههی روی در خص ص اینگ ه «تیپ»ها صدق میکنااد .ازآ جاکااه اصا ال تاراژدی امااروز ژا ااری
ّ
ّ
«شخصیت» ماادرن مییابااد کااه آنهااب از برساااختههای تاااریخ معاصاار
مشخصات ویژۀ خ د را در مفه
است که
ّ
جهان است ه «تیپ»های سنتیز «برای گ ته و هگل ،هر دو ،پیشرفت بیوقفۀ ا ف بشاار از ز جیاارهای از تراژدیهااای
فااردی تیجااه میشا د» کاااچ1388 ،ز ،)54هی کاادا از «قهرمان»هااای شااعر آتشاای ،د یااای ماادرن را بهمثاباۀ
ّ
«فردیت»ی تکافتاده ،تجربه کردها د و در روایت آنها «شکست»ی هب اگر میبینیب ،شکستی یساات کااه بتا ان آن
«تفرد» مدرن ّتلقی کرد و تضاد همان منافع اصا «خاااطرۀ از اای» اساات کااه گفتاایب بااا وضا ّ
را از مق ۀ پدیدۀ ّ
اعیتی
اد خ اه که اخ استه هب به آن پرتان گشتها د .در شعر «خنجرها« ،»…،س ار» ،بااا اسااب خا د دیااا گی از جاان
ّ
مفاهیب «قدسی» هم نز جنگآوران راستین ،صااداقت ،شااجا ت و… دارد کااه بااه شاادت در روزگااار او از قاادر و
منز ت سق ط کردها دز
«اسب سفید وحشی!  /خا ی شده است سنگر زینهای آهنین  /هر دوست ک فشارد دست مارا بااه
مهر  /مار فریب دارد پنهان در آستین…  /ف الد قلبها زده ز گار  /پی یده دور بازوی مردان طلسااب
بیب» آتشی1390 ،ز .)28

در «گلگ نس ار» هب که شاهد حض ر صریح آن «س ار» در محیا جدید «شااهر»ی هسااتیب« ،قهرمااان» بارای
یک حظه هب که شااده ،حاضاار یساات از «اسااب» خا د پیاااده شااده ،باار «آساافا ت جا ّ
ااده» پااای بگااذارد .گا یی

یگا ه«اسب» خ د ماد تمامی معتقدات و م ازین الیت ّیری اساات کااه گسسااتن از آنهااا ،از هبپاشاایدگی هسااتی
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اس رهای او را به همراه خ اهد داشتز «در جریان دگرشدن خا یش ،رفتااار و ااادات پیشااین کااه بااه آدماای آرامااش
میبخشید و بخش بزرگی از ز دگیا را میساخت ،با درد و ر ج از هستی ساااقا میشا د و تیجااها شخصا ّایتی
ّ
است بیدفاف» ک هن1396 ،ز .)7تق ی «س ار» برای حف خ د بر ک هۀ زین ،هنگا م اجهه بااا «شاال غی شااهر»
و ک ا عمل او برابر «دختران شهری» و «اسب» که «س ی اسب یا افشان تندی  ،شیههکشااید» ،را میتا ان بااه
گریز از فروپاشی تراژیک ا سان تاریخمند تعبیر کرد و ت شش جهت پایداری «ثبات» و دوری از هاار ا ف درگیربا دن
در م قعیتهایی تنشزاز

ّ
«… او  /م رور / ،در رکان  /پایافشرد  /محکب ،دها ه را  /در فک اسب اخت  …/بااا پ زخناادی
آرا  /خب گشت روی ک هۀ زین  /و دختران شهری را  /ا که میرفتند  /از مدرسه به خا ااه / ،تماشااا
کرد …/ .آنس یتر  /در جنب و ج میدان  /اسبش به با ی خصاامی ااامرئیُ / ،ساب ک بیااد  /و
س ی اسب یا افشان تندی  /شیهه کشید» آتشی1390 ،ز .)181

ّ
ّ
«شخصیت» « بدوی جا» ،اتفاااق میافتااد کااه
در شعر «ظه ر» یز تراژدی ه از سر تناقضات یروهای درو ی
«روح» «قهرمان» ،در ا دیشۀ بازگشت و «ا تقا » از جهان همان « ارفیقان»ی است که آرمانهای اصاایل « باادو» را،
به ستب پاما خیا ت خ د کردها د .ز دگی «شبا علی ،پسر» هب ،سر شتی بهتر از « بدو»ی پدر در ادامااه داشاات
و این تنها «مار دوسر» است که در استعارهگ های از «تفنگ بدو» ،به فکر پاسداری از میراث ا دیشااههای پاااک ایاان
«قهرمان» آتشی استز

ّ
َ
ُ
ّ
«اما / ،در کندۀ ستبر خرص کهن هن ز  /مار دوسر به چله میده است  /با او شکیب تشنگی خشااک
ا تقا  /با او سماجت گز ا ب ه ش رهزار  /یش بلند کینۀ او را  /شمشاایر جانشااکار زهااری اساات در
یا » همانز .)241

ته
.3ه 4ه.هادبیاتهاکثری ه

میدا یب که در خ ا ش یک متن ،هر ا دازه که میزان «احتماااالت» آن مااتن «بیشااتر» باشااد ،راه باار آزادی مااد ها و
ز دگی دا ها یز گشادهتر خ اهد ب د و این خا د شااان از آن دارد کااه آن واحااد ادباای هااب بااه حاااظ ساااختمان و
ص رت ،هرآینه به سامانتر به ظر میرسد شاافیعیکدکنی1398 ،ز .)174چنااین متا ی کااه مااا شااعر آتشاای را یااز
ادبیاتی از ا ف ّ
م ابق بر هادهای این پژوهش که پیش از این آوردیب از شم آن خارج دا ستهّ ،
«اقلیات» میخا ا یب.
متقاب م در ّ
«ادبیات اکثر ّیت» ،مخاطب با وجهی از زبان سااروکار دارد کااه در آن حااا تی از ارجاااف ،و مااایش جهااان
طبیعی بیرون وجه غا ب را دارد ،و این خ د درست قیض آن کته اساات کااه «معرفتشااناس اسااتع یی بااه رویکاارد
ُ
طبیعی پشت میکند و م ضع ّ
تأمل را برمیگزیند ،میت ان گفت ابژۀ ویژۀ او ،ی معنا یا برساخت معنایی اساات ااه
ُ
ّ
خ د ابژه» پیترزما1398 ،ز .)131همانط ر که در مقدمۀ بحت هب گفتیب ،آتشاای ،گرفتااار آمااده در تختهبنااد قاادرت
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گفتمان ّ
سنت ،و از آ جا هب که «هر گفتمان هم اره در کشمکش با سایر گفتمانهایی اساات کااه ّ
واقعیات را بهگ ااهای
دیگر تعری میکنند» ی رگنسن ،فیلیپ 1397 ،ز ،)89خ است یا اینکه ت ا ست که «ج ر دیگاار» ببینااد و تیجااه
«واقعیت»ی شد که بهمراتب از آن روز و روزگاران او ب د .ما ذی م بخشاای از تبعااات ایاان ّ
ّ
ادبیاات
آنکه تسلیب تحری
ّ
اکثریت را ،خ اهیب شمردز
.3ه.4ه.1هادبیاتهبا هزنماگ هر ه

اگر ما بپذیریب که «اثر ادبی بیا گر آ گاهی تاریخی خاصی است و پی دی وثیق با زیاارمتن تاااریخی ا اجتمااا ی خا د
دارد و تفسیر اثر ادبی از تما رویکردهای تفسیری دیگر بهره میگیرد و آنها را در خدمت بازسازی ایاان زیاارمتن قارار
میدهد» همدا ی1398 ،ز ،)44آنوقت با تحلیل سه م رد گزینشی ایاان جسااتار ،بااه «تفساایر»ی از ّ
ادبیاات آتشاای
میرسیب که در آنها ک این گفتۀ ب ش در بان زبان به اثبات میرسااد کااه «قاادرت زبااان ،در فیکااردن جهااان
واقعی در براباار جهااان خا د اساات ،پا داسااتان یااا شااعر میت ا ااد فقااا ت صاای  ،تقلیااد یااا بازتااان جهااان
باشد» هاسه ،الرج1395 ،ز .)48برای مثا  ،در فقرۀ زیر از شعر «خنجرها…»ز

«اسب سفید وحشی اینااک گسسااتهیاا  /باار آخا ر ایسااتاده غضاابناک ُ /ساب میز ااد بااه خاااک /

گنجشکهای گرسنه از پاایش پااای او  /پاارواز میکننااد  /یاااد نانگساایختگیها  /در قلعااههای
س خته  /ره باز میکنند» آتشی1390 ،ز .)27

آ ه ظر خ ا نده را به خ د جلب میکند ،بازگشت دا های شعر آتشی به «زیرمتنی تاریخی ا اجتمااا ی» اساات
که هتنها «جهان واقعی» م رد ظر شا ر را « فی» میکنند بلکااه هاار حظااه در کااار «باز مااایی» بیوقفاۀ آن اساات.
ت صیفات رئا ا ات را شا ر از «اسب»« ،آخ ر»« ،گنجشک» و «قلعههای س خته» ،به ساااختار شااعر ،آ اای اجااازۀ
آن را میدهد که «جها ی از آن خ د» بسازد .همین گاه را میت ان در خص ص شعر «گلگ نس ار» هااب د بااا کاارد
آ جا که میگ یدز

«… با اسب در خیابانهای ُپرهااایه ی شااهر  /پیاادا شااد  /در چااارراه  /ا باااز / ،از چرامقرمااز/ ،
بگذشت  /و اسبش  /از س ت پاسبان  /و ب ق ُپردوا ماشینها / ،ر کرد» همانز .)179

ما با این سخن ایگلت ن دربارۀ سبت آثار ادبی و تاریخ بیشک هبداستا یب کهز «آ ااه یااک محصا را بااه ن ان
م
محصا ادباای برمیسااازد ،درساات همااین حرکاات در میااان زمینههاساات .ق عااات شااتاری ماادتا بااهم جب
خص ّ
صیات درو ی یا ذاتیشان ادبی میش د» ایگلت ن1397 ،زّ ،)179اما این را هااب بایااد در ظاار داشاات کااه در
ق عۀ باال ،شعر آتشی هی گامی فراتاار از همااین ظا اهر «زمینااهها»ی شااهری میگااذارد .بهراسااتی کجااا محاکااات
برخ رد «قهرمان» شعر با مظاهر مد ّیت جدید ا خیابان ،چارراه ،ب ق و ماشین ا «زمینۀ» واقعاای مدر یسااب ،میت ا ااد
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به شمار آید؟ آتشی با هد ذهنی به «معنایی ماقبلی» ،به تقلید از ماوقعی میپردازد که بارای «سا ار گلگا ن» ُر داده
است .از این جهت است که خ ا نده باید به جستوج ی مد های بند باال در «امر بیانشااد ی» شااعر باشااد ،کااه
باید آن را در الیههای باز م دۀ ذهن شا ر «غریب» ،سرام بگیرد.
مایش صریح ناصر اقلیمی دشتستان یز در شعر «ظه ر» ،ساختار آن را در برابر مفها قام ساای شااا هها ،بااه
معنای ب ش یی کلمه ،بی«مقاومت» کرده است .میت ان از این فضای ت صی شدهز

«باد ابرهای خی پراکنده را  /به آبیاری قش ق ب شااکان  /می ُبارد  /و اباار خاای  /پی ااا را سا ی
ّ
اطراقگاهز  /امسااا ایاال  /بیوحشاات معلاق باادو جااا  /آسا دهتر ،ز تنگاۀ دیزاشااکن  /خ اهااد

گذشت» آتشی1390 ،ز .)237

ّ
جز تاریخ مردمان روستا شین و گیر ودارهای ک چ و ز دگی دامداری متعلق به آن خاک و با  ،بااه معنااایی دیگاار
ا تفات پیدا کرد .به بیا ی ف ک یی « ظا شا هشناسی و دال تهااای حاااکب باار هاار دوره ،بااا دورههااای دیگاار تفاااوتی
اساسی دارد»؛ بنابراین «تأویل هاار دورۀ تاااریخی ،از ّ
قلیات اشاای از همااان دوره ،اسااتخراج» میشا د ضاایمران،
1395ز .)48ا ّبته این بدان مفه یست که شا ر امروز حق اادارد از طبیعاات ،و محاایا ا ضاامامی پیراما ن خا د،
چیزی بگ ید و در شعر از آن هی ت صیفی به دست دهد .بر ک  ،یکی از امکا اتی که یما با شااعر ا بااه شااا ران
ُ
بعد از خ د ّ
معرفی کرد این ب د که ر های سنگوارۀ هزارسا ه را شکا د و شعر معاصاار فارساای را بسااته بااه ج رافیااای
سرایندۀ آن ب میسازی کرد و آتشی یز از این آوری جدید ،بهرههای بسیار برد .سخن آ جاساات کااه «شااا ر ماادرن،
م
ا سا ی بدوی است و صرفا معنا ارائه میکند یا طبیعت را تقلید میکند ،اینها را خلق میکنااد ،درساات مثاال ا سااان
وحشی که حکایت و اس ره خلق میکند» هاوک 1397 ،ز .)61میان آنکه شا ر طبیعتی را «خلق» کند تااا اینکااه
متعین را «تقلید» ،فاصلۀ «باز ماگری» به مدد « ظب مادین» معتادی است تا با آن ّ
یک طبیعت ّ
«ادبیاات مایاا گر»ی
که هم ن «امر واقعی» الکا ی ،تن به شکار معا ی میدهد .از میان قدهای سا ّانتی شااعر آتشاای ،تقریاار باادا علی
دست یب در سا های دور ،بسیار راهگشا است .او با ابزارهای معم ی خ د به این کتااه پاای باارده با د کااه آتشاای «از
ّ
افسا ههای اشقا ه و حماسی محلی ت ا سته است آنط ر کااه الز اساات در شااعر اسااتفاده کنااد و شااعر را بااه
مرحلااهای ااا و ساامب یک برسااا د ،بهط ریکااه شااعر او تمااا افسااا هها و داسااتانهای روسااتاهای مااا را
دربرگیرد» دست یب1348 ،ز .)139پیداست که ائل شدن به «مرحلهای ااا و ساامبلیک» در زبااان شااعر ،مسااتلز
هرچه فراتر رفتن از وجه ارجا ی و طبیعتگرای زبان است که در ّ
مقدمه و تحلیل بحت هب ،بهتفصیل از آن گفتیب.
یه
.3ه.4ه.2هایدئولوژ ه

ّ
تعهد خلل اپذیر آتشی به گفتمانهایی که برخاسته از آرمانها و اس رههای من قۀ «دشتستان» ب شااهر اساات ،راهاای
جز این پیش پای او خ اهااد گذاشاات کااه پی سااته بااه دا دسااتوپاگیر «ایاادئ ژی»ای گرفتااار آیااد کااه شااعر او را
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«ادبیاتی ّ
«شهربند» ّ
اکثریتی» میکند .باید گفت که مااا از طریااق همااین ایاادئ ژیها اساات کااه «تجربااهمان را درک
میکنیب .ایدئ ژی ساز دۀ جهان تجربۀ ماست ،ساز دۀ خ د جهان ماست» فرتاار1387 ،ز .)107بنااابراین در شااعر
آتشی چارهای جز این برای مخاطب میما د که هستی را از دری ۀ چشب «قهرمان»« ،گره»« ،تاانش» و وصا های
او بفهمد .ما جهت درک اص ایاادئ ژیهایی کااه سااایه باار شااعرهای برگزیاادۀ مااا ا داختااه اساات ،میتا ا یب بااه
ّ
دغدغههایی که ذهن «قهرمان»های آتشی را درگیاار خا د کاارده ،دقات کناایب .آ ااه در شااعر «خنجرهااا ،»…،درون
ّ
«راکب شسته» را آش ن اک کرده ،از مق ۀ همان مفاهیب پاااک و بیآالیشاای اساات کااه بااه تاااریخ او دیگاار از سااکه
افتاده ،آ ده گشتها دز
«اسب سفید وحشی!  /دشمن کشیده خنجر مسم یشخند  /دشمن هفته کینه بااه پیمااان آشااتی /
ّ
آ ده زهر با شکرب سههای مهر  /دشمن کمان گرفته به پیکان سکهها» آتشی1390 ،ز .) 28

اس رۀ «س ار گلگ ن» یز ،وقتیکه به شهر وارد میش د ،مجم ۀ سل ک و رفتار  ،از بیاانش ایاادئ ژیزدهای
حکایت دارد که با گاهی شبان ا رمگی ،همگان را هم ن خ د میخ اهد و از آ ااه کااه غیاار و «دیگاار»ی اساات،
پرهیخته ،ار دارد .او در چارراه شل م شهر ،با بیخیا ی تما چرامقرمز را رد کرده ،بیا تنا به با ق ماشااینها ،هرچنااد
که اسبش هب ر میکند ،هم نان م رور ،پای در رکان میفشرد و پ زخند تح یل برگشااتن دخترهااا از مدرسااه داده،
ّ
اسب تندی را« ،خصب امرئی» خ د میپندارد .ا ّبته که هایت کااب ماایآورد و یکاه و اامیااد روی در «جلگاۀ کبا د
س ار آن میت ا د ب د که فرهنگاای را کااه در «خاااطرۀ از اای»

دریا» ،جایی که بهواقع جای اوست می هد .غایت ت
خ د دارد ،برای مردمان شهری که با او هی ُ لق و ُ لقهای دار د طبیعی جل ه دهد و این دقیق همان قدی اساات کااه
بارت بر کارکرد ایدئ ژیک اس ره میز دز «اس ره فرهنگ را به طبیعت بد میکند ،حا آنکااه هنا ز باار جایگاااه
خ د به ن ان اس ره ،به ن ان یک محص فرهنگی واق است .همین دورویگی اس ره است که شااانگر کااارکرد
ایدئ ژیک آن میش د» آ ن1385 ،ز.)66

اصرار آتشی بر اینکه تاریخ صر را از رهگذار اس رههای زادبا جنا ن بااه تجربااه َ
درآورد ،شااعر «ظها ر» را
محملی ساخته که از َقبل آن به گستر دستگاه ایدئ ژیک خ د میپردازد .ایدئ ژی از گاه آ ت ساار «مجم ااهای
از باز ماییهای اس رهای یا وهمی از ّ
واقعیت است که بیا گر راب ۀ خیا ی ا سانها بااا شارایا واقعاای وج دشااان بااه
شمار میآید و جزئی درو ی از تجربۀ ب واس هشان است» ا درس ن1398 ،ز .)126تأکید میکنیب که بااه اصا ح
ُفرما یستها «وجه غا ب» ایدئ ژیای که «روح بدوی جا» را بر آن داشته که ّ
حتی پا از ماارص یااز بااه «داماان
شیره» بازگردد تاز

« نگ ُپرشقاوت جا ب دن را  /از دامن شیره ،بش ید  /و د و داد را  /ا مثل قناتهای فراوان آن/
بر پهنۀ بیابان جاری کند» آتشی1390 ،ز .)242
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از دید گار ده ،ایدئ ژی «ا تقا » است .سایر ناصر طبیعتی که در شااعر «ظها ر» ت صاای شااده و مخاطااب
بهواس ا ۀ آنهااا ،از ّ
«واقعی ات» ،ادراکاای اجمااا ی بااه هااب میرسااا د ،بهگ ااهای سااامان دیدها ااد کااه در خاادمت
«کینخ اهی» آن قهرما ی برآیند که در زمااان حیاااتش ،ا دیشااههای ایاادئ ژیک او بااه سااتب ،دستفرسا د «ده تیاار
ارفیقان» شده ب د .از استعارۀ «مار دوسر» کااه پیشتاار بحااثش شااد درمیگااذریب ،شااا ر ّ
حتای از صاادای خ ا اادن
«شروه»ای که در «پهنۀ بیابان» طنینا داز شااده اساات هااب بااه یاااد «روح باادو»یی میافتااد کااه در ا دیشاۀ پساار
«شبا علی» است که مبادا او یز گرفتار همان سر شتی گردد کااه خا د شااد و خا ن هاار دوی آنهااا باای«منتقب»،
مهدور بما دز
«آوازهای خااارج از آهنگاای  /ا ما نااد روح باادو / ،میگااردد در گاازدان  /آیااا شاابا علی پساار …/
سرشاخۀ درخت تبااار را  /ا باار سااینۀ دالور  /ده تیاار ارفیقااان  /گلهااای ساار ُسارن  /خ اهااد
کاشت؟ /از تنگچین شا ش ،چر ق ار آیا از خ ن خی ؟…» همانز .)239

م
ُّ
البد از همین هراس است که « بدوی جا» ،مجب ر است که حتمااا «دوباااره بیایااد» .میپااذیریب کااه بااه قا
و
ّ
کاچ «در هنر بیش از هر چیز شاهد ارتباط ا سان با طبیعت هستیب .این گرایش تااا باادانجا پاایش ماایرود کااه حتای
مناساابات اجتمااا ی میااان خ ا د ا سااانها یااز کااه هناار بااه ترسیبشااان پرداختااه اساات ،بااه ا ی طبیعاات بااد
میش د» کاچ1378 ،زّ .)425اما در شعر آتشی شاهد آن هسااتیب کااه طبیعاات شااأتگرفته از ایاادئ ژی شااا ر
است که به مناسبات امروز ا سا ی تحمیل میش د .حا آنکه در م ااههای ماادرنتر آن ا طبیعاات «شااما » یمااا و
«باغ ۀ حیاط» فروم ّفرخزاد ا ،شا ر حظههای حض ر پدید ا سان تاریخمند معاصر را جستج میکند!
.3ه.4ه.3هاستعار هه ه

در ادامۀ اس رهگرایی و فاصلهمندی هر چه بیشتر هنر آتشی از زو هبزما ی ،تص یرهای شعری او یااز از ایاان باباات
دستخ

ااویر دور
آسیب میگرد د .ف ذ ا دیشههای ایدئ ژیک در شعر بهط رکلی ،راه باار ورود اسااتعارهها و تصا ِ

از واقع ،باز میگشایند «آمیختگی دال ت ایدئ ژیک شا ه با اس ره و تص یر ،امکان مناساابی بارای استعاریشاادن
متن است» کریمی1392 ،ز .)51در چنین حا تی ،این استعاره است که به شااا ر اجااازۀ آن را میدهااد کااه او ّیات
ّ
مایگا ی شعر خ د را به جها ی ذهنی اختصاص بدهد ه آن چیزی که بر روی زمین در حا اتفاااق افتااادن اساات «در
ادبیات هرگاه شعر فارسی به سمت استعاره گرایش پیدا کرده ،مرز میان ذهن و ّ
تاریخ ّ
واقعیات کبر ااگ شااده و جهااان
ذهنی بر جهان واقعی غلبه پیدا کرده اساات» فلکاای1396 ،ز  .)156ا ّبتاه بایااد از ظاار دور داشاات کااه آتشاای یااز
ّ
هم ن شا ران هبدورهای خ د ظیر خا لری ،ادرپ ر و… خ اه اااخ اه متااأثر از جناابش رما تیسااب فریاادون تا لی
ّ
ب دها د و «تقااد فراینااد اسااتعاری در مکاتااب ادباای رما تیسااب و سمب یسااب بارهااا تأییااد شااده اساات» یاک بساان،
1388ز .)123از منظری یکافی اینگ ه میت ان ا دیشید که در مح ّریت شعرهای آتشی ،یااک «اسااتعارۀ مفها می»
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ّ
بزرص حض ر دارد که ح زۀ مبدأ آن را ،امر «اس ره» و م یماتش و حا زۀ مقصااد آن را یااز «تاااریخ» و متعلقااات آن
تشکیل میدهد صف ی1396 ،ز .)108ت ضیح آنکه برای م ه در شعر «خنجرها…» ،شااا ر تاااریخ پاایشرو را بااا
چشبهای «اسب» و «راکب شسته»ی آن فهب میکند و این دو اس ره و دیا صهای آنها اساات کااه شااعر را ا تبااار
میبخشند .در آخر یز مخاطب چارهای جز آن دارد که هستی را از دری ۀ گفتمان غا ااب آن دو اسا ره بارای خا د
تعبیر و تفسیر کند .در شعرهای بعدیز «گلگ نس ار» و «ظه ر» یز هم نان با همااین «اسااتعارۀ مفها می» سااروکار
داریب .در او ی به آن د یل که «س ار غریب» ،د یای شهر را در حاشیۀ بینش اس رهای خ د میبینااد و چیااز د خا ری
مییابد .در ّدومی یز « ،بدوی جا» میخ اهد «دوباره بیاید» تا ز دگی را به آن شکلی که «خ د» دوساات ماایدارد
م
بسازد ه آنط ری که واقعا «هست»! با چنین رویکرد استعارهباوری در مح ر جا شینی ،بااهیقین میتا ان اذ ااان کاارد
که هی گاه مد ی به مصداق ا ضمامی خ د دست پیاادا خ اهااد کاارد صااف ی1383 ،ز .)104تیجاۀ ارائاۀ چنااین
تمثیلهایی از حیات ا سان امروز ت سا آتشی« ،فر »هایی است که بهواقع «محتا ا»ی ز اادگی جدیااد ایاران بعااد از
مشروطه را مایندگی میکنند .ساحت ا دیشه ،مجا اینگ ه باز ماییها را میدهد و ش ربختا ه قرنهااا اساات کااه
مساالما ان «در هجاا اسااتعارههای تجریاادی ،خ دشااان را فریااب دادها ااد کااه مااا میا دیشاایب و ا دیشااۀ تااازه
داریب» شفیعیکدکنی1387ز  .)70ه
فارم از سه شعر برگزیدۀ ما ،مبحت تص یرهای استعارهبنیاد در شعرهای دیگر دفتر «آهنااگ دیگاار» یااز هم نااان
حض ری ُپرر گ دار د .م ابق قدی که آن سا ها بدا حمید آیتی بر این کتااان شاات «مثاال اینکااه گ ینااده ایاان
صنایع را برای زیباتر ساختن ک خ د به کار میبرد ،بلکه شعر میگ ید تا این مضااامین مختلا را بااه هااب ز جیاار
ماید» نگرودی1378 ،ز .)597م ه میآوریب که در بند او شعر «ای چرام ّ
قصههای من» ،هستز
«هر رص من ّ
جادۀ یاق ت شهر شعر» و یا اینکه در بند بعدز «میدود خرچنگ هاار ا دیشااه در غااار
سیاه ُبهت» آتشی1390 ،ز .)105

همانط ر که پیداست ،ترکیب «رصّ ،
جاده ،یاق ت ،شهر ،شعر» و یز «دویدن ،خرچنگ ،ا دیشااه ،غااارُ ،بهاات»
با هر استعارهای هب که سازگار باشد بااا هاای خاارد و من قاای جا ر در میآیااد و شااا ی جااز «شاایزوفر ی فرهنگاای»
میدهد «استعاره ابزار شیزوفر ی تاریخی ملل است .فرهنگ ایرا ی با کش جدو این استعارههای تصااادفی ،سااعی
در گستر این کارخا ۀ مفه سازی داشته است» شفیعیکدکنی1392 ،ز .)52از این ا ف اسااتعارهها از دفتاار «آواز
خاک» یز ،میت ان شاهدهایی آورد که ما به یک م رد آن اکتفا خ اهیب کرد .در شعر «میتا ا یب بااه ساااحل برساایب»،
آغاز بند ّدو میخ ا یب کهز
ُ
«اسب خت غفلت در مرتع ا دیشه بسیار است  /با شترهای سفید صبر در واحۀ تنهایی  /میت ا یب
به ساحل برسیب» آتشیز همان).
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بهراستی باید از شا ر پرسید که همنشینی واژگا ی چ نز «اسب ،غفلت ،مرتع ،ا دیشه» و بعد هبز «شااتر ،صاابر،
واحه ،تنهایی» ،بیان تجربۀ آ ات واقعی شا را ۀ او ب ده است یا اینکه فقا همین حاصاال «جدو ضاارن کلمااات»؟!
به یاد بیاوریب که در آنس ی تص یرپردازیهای شعری ،در تجربۀ اصیل شا ری ،مخاطب خ د را با اطفااهای اصاایل
و سرشااار یااز م اجااه میبینااد « اقاادان معاصاار معتقد ااد کااه هاار ایماااژی بایااد اطفااه و شا ری بااه هماراه داشااته
باشد» شفیعیکدکنی1372 ،ز .)17این کته هب پذیرفتنی است که تعیین خاکشیشدۀ اط شااعری ،مسااأ های
است خ د «ذات مراتب تشکیک» و بسیار شخصی و برای یکی هست و برای دیگری هّ ،اما از این م ض ف یااز بایااد
غافل ب د که در البیر ت تص یرسازیهای مصن ی ،او ااین نصااری کااه زودتاار از دیگاران از ر ااگ میافتااد اطفاۀ
بشااری اساات .بااا ایاان دساات اسااتعارهبازیها بااهیقین کااه میتاا ان فقاار ُبعااد معناشااناختی شااعرها را جبااران
کرد آ گ هج قا ی1397 ،ز .)34در پایان بحت ،میگ ییب که آ ه در بااان اسااتعارهورزیهای شااعر آتشاای گفتااه
شد ،تا پیش از اشعار قبل از ا ق ن او ،هن ز هب وجهی از ّ
ّ
صمیمیت روسااتایی بااا خا د بااه هماراه
بدویت ،بکارت و
داشت ،از آن به بعد هرچه بیشتر آتشی به دفترهای شعر آخر مری خ د زدیکتر میگردد ،سنگینی ایاان قیصااه یااز،
در زبان و ذهن او بهمراتب ُد ُرشتتر به چشب میآید .شاید این برداشت هب خیلی دور از ذهن به ظر یاید کااه کار اماۀ
هنری آتشی سخهای باشد شا را ه از این گفتۀ شفیعیکدکنی کهز «هرگاه روح جامعۀ ایرا اای روی در سا مت و میاال
به ظامی خردگرای داشته است ،از میل به استعارهها و مجازهای افراطی و تجریدا درتجرید کاسااته و زبااان در جهاات
ا تدا و هب شینی طبیعی خا ادۀ کلمات حرکت کرده است» شفیعیکدکنی1390 ،ز.)602
یه
نتیج ههگیر ه

زو تاریخمندی گاه هنرمند ،مخاطب را به جایگاهی خ اهد شااا د کااه شااناخت او از حیااات ا دیشااهگری خا د و
تاریخ زیستها را ،اصیل و بهروزتر خ اهد ساخت .از این رهگذر ،آیندگان یاز از هنااری کااه شاااندار تاااریخ صاار
خ د است ،گ اهی بر روزگاران گذشته خ اهند گرفت .منا چهر آتشاای ،تحاات تااأثیر «خاااطرهای از اای» و امتناااف از
ّ
ّ
مختصاات
واقعیت مدرن ا سان ایرا ی ،شااعر را دسااتخ ا ی اسا رهباوری سا ّانتی ساااخته کااه از
پذیر
اوما یسب بعد از ا ق ن مشروطه بهدور میما د .آسیبهای این گاااه غیاار تاریخمدارا ااه ،مق اۀ فاار و یااز محتا ای
«ادبیات ّ
وضعیتی رسا یده که ذیل ن ان ّ
اشعار او را به ّ
اکثریت»ّ ،
اهب رئ س آنهااا را مااا بررساای کااردیب .در سااه شااعر
ا تخابی ،وابستگی شا ر به جهان ذهنی خ دّ ،
«واقعیت»ی را رضااه ماایدارد کااه اغلااب ناصاار شااعریا چا نز
«طبیعت»« ،قهرمان» و «معش ق» ،از هستی تاریخمند جاادایی میگیر ااد .او بااا ااد تساالیبپذیری در براباار زبااا ی
خ دبنیاد ،جها ی استعارهمند برمیسازد که شعر را از بسیار ح زههای احتما پذیری معنا ،بی صیب گاه میدارد.
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کتابنام هه ه

آتشی ،من چهر .)1375 .گزینح اشعار .چاپ س ّ  .تهرانز ا تشارات مروارید.
 .)1390 .م موع اشعار .جلد ّاو  .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات گاه.
آش ری ،داری  .)1384 .ما و ّ
مدرنی  .چاپ س ّ  .تهرانز مؤسسۀ فرهنگی صراط.
آ گ هج قا ی ،مسع د .)1397 .نشان شناس شع  .چاپ ّاو  .تهرانز شر یسه.

آ ن ،گراها  .)1385 .روالن بارت .ترجمۀ پیا یزدا ج  .چاپ س ّ  .تهرانز شر مرکز .ه
اسپینکز ،ی .)1392 .ف سری نیچ  .ترجمۀ رضا و ییاری .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.

ا درس ن ،پری .)1398 .مالحظات سربارب مارکسیست غ ب  .ترجمۀ لیرضا خزایی .چاپ ّاو  .تهرانز شر چشمه.
ایگلت ن ،تری .)1393 .نظ یح اسب  .ترجمۀ ّباس مخبر .چاپ هشتب .تهرانز شر مرکز.
 .)1397 .والت بنیامیف .ترجمۀ مهدی امیرخا ل و محسن ملکی .چاپ ّاو  .تهرانز شر مرکز.
 .)1398 .ایدئولوژی زیۀای شناس  .ترجمۀ مجید اخگر .چاپ ّاو  .تهرانز شر بیدگل.
باباچاهی ،لی .)1377 .گزارههای منف س .چاپ ّاو  .تهرانز شر ار ج.

بارت ،روالن .)1397 .مۀان نشان شناس  .ترجمۀ صادق رشیدی و فرزا ه دوسااتی .چاااپ ّاو  .تهارانز ا تشااارات

لمی-فرهنگی.
ّ
ّ
براهنی ،رضا .)1380 .طال سر مس .جلد دو  .چاپ دو  .تهرانز ا تشارات زریان.
برمن ،مارشا  .)1386 .ت بح مدرنیت  .ترجمۀ مراد فرهادپ ر .چاپ ششب .تهرانز ا تشارات طرح .
پاینده ،حسین .)1397 .نظ ی ها و نقد اسب  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات سمت.

محمدجعفر .)1392 .سر مدی ب امع شناس ّ
پ یندهّ ،
اسبیات .چاپ س ّ  .تهرانز ا تشارات قشجهان.
پیترزما ،هنری .)1398 .نظ یح مع ف سر دیدارشناس  .ترجمۀ فزاد جابراال صار .چاپ ّاو  .تهرانز شر کرگدن.
ت دورو  ،تزوتان .)1387 .مفهوم ّ
اسبیات .ترجمۀ کتای ن شهپرراد .چاپ ّاو  .تهرانز شر ق ره.
 .)1398 .بوطیقای سااتارگ ا .ترجمۀ ّ
محمد ب ی .چاپ ششب .تهرانز شر آگه.

تیل ر ،چار ز .)1392 .هگل و امعح مدرن .ترجمۀ من چهر حقیقی .چاپ چهار  .تهرانز شر مرکز.
جربزهدار ،بدا کریب .)1368 .حافظ .تصحیح قزوینی ا غنی .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات اساطیر.
جعفری ،مسع د .)1378 .سی رمانتیست سر ارو ا .چاپ ّاو  .تهرانز شر مرکز.
ج ی ،بهروز .)1377 .اوسان زیستف سر اوج ماندن .چاپ س ّ  .تهرانز ا تشارات مروارید.
ج رج ،امری .)1372 .ورج لوکاچ .ترجمۀ ّزتا له ف الدو د .چاپ ّاو  .تهرانز شر سمر.

حمیدیان ،سعید .)1393 .سر مدی ب اندیش و هن ف سوس  .چاپ چهار  .تهرانز ا تشارات اهید.
دست یب ،بدا علی .)1348 .سای روشف شع نو ارس  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات فرهنگ.
ّ
سیدحسینی ،رضا .)1393 .مکت های اسب  .جلد ّاو  .چاپ هجدهب .تهرانز ا تشارات گاه.

سال پنجاه و سوم

مسألۀ تاریخمندی شعر منوچهر آتشی

شایگان ،داری  .)1397 .ب های ذهن و ااط ب ازل  .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات فرزان.
شفیعیکدکنی ،محمّدرضا .)1373 .موسیق شع  .چاپ س ّ  .تهرانز ا تشارات آگاه.
 .)1372 .صور ایال سر شع فارس  .چاپ پنجب .تهرانز ا تشارات آگاه.
ّ .)1387 .
غزلیات شمس تۀ یزی .جلد ّاو  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات سخن.
 .)1390 .با چ اغ و ین  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات سخن.
 .)1391 .رستاایز کلمات .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات سخن.

ّ
صوفی  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات سخن.
 .)1392 .زبان شع سر نث
شم نگرودی ،محمدتقی .)1378 .تاریش تیلیل شع نو .جلد ّدو  .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.
صف ی ،ک ر  .)1383 .از زبانشناس ب ّ
اسبیات .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات س رۀ مهر.
 .)1396 .استعاره .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات لمی.

ضیمرانّ ،
محمد .)1395 .میشل فوکوز دا ش و قدرت .چاپ هشتب .تهرانز ا تشارات هرم .
طاهباز ،سیروس .)1355 .ح های با ف وغ ف ّ ازاس .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات دفترهای زما ه.
فت حی ،محم د .)1389 .بالغ تصوی  .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات سخن.

فرارو  ،ایست ان .)1390 .مفهوم سیالکتیک از نظ لوکاچ .ترجمۀ حسین اقبا طا قا ی .چاپ ّدو  .تهرانز شر چشمه.
فرتر ،ک .)1387 .لوی لتوس  .ترجمۀ امیر احمدیآریان .چاپ ّاو  .تهرانز شر مرکز.
ّفرخزاد ،فروم .)1377 .ایمان بیاوریت ب غاز فصل س س .چاپ دوازدهب .تهرانز ا تشارات مروارید.
فرهادپ ر ،مراد .)1397 .شع مدرن .چاپ ّاو  .تهرانز شر بیدگل.
فلکی ،محم د .)1396 .سلوک شع  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات ماه و خ رشید.
قراگ ز ّ ،
محمد .)1398 .صاح شناسنام  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات گاه.
قزوا اهیّ ،باس .)1376 .ریرا .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات معین.

کریمی ،فرزاد .)1392 .روایت تازه ب لوح کهف .چاپ ّاو  .تهرانز شر ق ره.
 .)1397 .تیلیل سوژه سر ّ
اسبیات ساستان سامدرن .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات روز ه.
ک رک ،تیم تی .)1392 .مارتیف هایدگ  .ترجمۀ پ یا ایما ی .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.
ک بروک ،کلر .)1398 .ژیل سولوز .ترجمۀ رضا سیروان .چاپ س ّ  .تهرانز شر مرکز.
ک هن ،جرا دآ ن .)1396 .نظ یح تاریش مارکس .ترجمۀ محم د راسخافشار .چاپ ّدو  .تهرانز شر اختران.
کاچ ،جرج .)1378 .تاریش و گاه طۀقات  .ترجمۀ ّ
محمدجعفر پ ینده .چاپ ّدو  .تهرانز شر تجربه.
 .)1388 .امع شناس رمان .ترجمۀ ّ
محمدجعفر پ ینده .چاپ ّاو  .تهرانز شر ماهی.
 .)1388 .ان و صورت .ترجمۀ رضا رضایی .چاپ ّدو  .تهرانز شر ماهی.
 .)1388 .رمان تاریخ  .ترجمۀ شاپ ر بهیان .چاپ ّاو  .تهرانز شر اختران.
 .)1388 .میالعات سربارب فاوس  .ترجمۀ امید مهرگان .چاپ ّاو  .تهرانز شر ثا ت.
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 .)1394 .نظ یح رمان .ترجمۀ حسن مرتض ی .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات آشیان.
 .)1397 .ستارهای سربارب توماس مان .ترجمۀ اکبر معص بیگی .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات گاه.
ما پاس ،سایم ن .)1393 .ژان ت ف انسوا لیوتار .ترجمۀ بهر گ پ رحسینی .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.

مایرز ،ت ی .)1393 .اسالوی ژیهک .ترجمۀ احسان روزی .چاپ س ّ  .تهرانز شر مرکز.
مختاریّ ،
محمد .)1378 .منوچه تش  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات ت س.

مختاریّ ،
محمدحسین .)1397 .ه منوتیک معنا و زبان .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات سمت.
مکآفی ،ئل .)1392 .ژولیا ک یستوا .ترجمۀ مهرداد پارسا .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.

مکک ئی ن ،مارتین .)1384 .ل سومان .ترجمۀ پیا یزدا ج  .چاپ ّاو  .تهرانز شر مرکز.
م ران ،بر ا .)1396 .نظ ی های ّ
اسبیات و نقد .ترجمۀ اصر داوران .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات گاه.
میلز ،سارا .)1398 .میشل فوکو .ترجمۀ مرتضی ری .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.

ری ّ ،اسما یل .)1348 .صور و اسۀاب سر شع ام وز ای ان .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات بامداد.
ویلس ن ،راس .)1393 .تئوسور سورنو .ترجمۀ پ یا ایما ی .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.

هاسه ،او ریش؛ الرج ،ویلیا  .)1395 .موریس بالنشو .ترجمۀ رضا حی .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.
هاوک  ،تر  .)1397 .استعاره .ترجمۀ فرزا ه طاهری .چاپ هفتب .تهرانز شر مرکز.
همدا ی ،امید .)1398 .نظ یح اسب  .چاپ ّاو  .تهرانز شر گاه معاصر.
هین لی  ،آر د .)1389 .وچ  .ترجمۀ حسن افشار .چاپ س  .تهرانز شر مرکز.

یاک بسن ،رومن .)1388 .ساا گ ای و ساساا گ ای  .ترجمۀ ک ر صف ی .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات س رۀ مهر.
ی رگنسن ،ماریا؛ فیلیپ  ،یز ،)1397 .تیلیل گفتمان .ترجمۀ هادی جلیلی .چاپ هشتب .تهرانز شر ی.
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The Pathology of
Manouchehr Atashi's Non-Historicity of Poetry
Asad Abshirini1

Abstract
The artistic relation that a poet's poetic heritage establishes with the history
of his time is the constructor of constructions and forms that reveal the
original shape of his literary face in comparison with other periods and other
artistic systems. Atashi’s poems, apart from the its success in the powerful
intersection of the indigenous spaces of the south – follower of Nima of the
north - have not escaped any setbacks that could have arisen from the
absence of a historical view of existence and modern man. Focusing on
three passages from the two books Another Song ( )آهنگ دیگرand Song of the
Soil ()آواز خاک, we will pay more attention to how he appeared in Daggers,
Kisses and Covenants ( ب سهها و پیمانها،)خنجرها, Riding the Rose ( )گلگ نس ارand
Reappearance ()ظه ر. Including the three domains of "history", "tragedy" and
"majority literature", suffers from such a poverty in attitude that made the
author take into account the literary theories of new critics and the
classification of critical areas of poetry and explore their status and
shortcomings.
Keywords: Manouchehr Atashi, “Daggers, Kisses and Covenants”, “Riding
the Rose”, “Reappearance”.
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Sufis in the Age of Persian Enlightenment
(A Research on the Epistemological, Economic and Social Origins of
Sufism in the Persian Constitutional Period)
Isa Amankhani1
Saeed Mehri2

Abstract
Sufism has been one of the most controversial currents of thought in Iran.
The epistemological foundations of Sufism and the behavior of Sufis have
always been criticized by critics and opponents. The conflict with the Sufis
has often had to do with a religious dimension and sometimes a
jurisprudential dimension. However, in the constitutional period, a special
current of Sufi criticism emerges that differs from all previous periods of
Sufi criticism. The critics of this period are not jurists and theologians, and
their critique of Sufism is not about the compatibility/incompatibility of
Sufism and Islamic law; Rather, these critics are intellectuals who, due to
their familiarity with new knowledge, criticize the behaviors and beliefs of
Sufis and consider Sufis and their beliefs and behaviors as an obstacle to
achieve their goal of modernity in Iran. In this paper, epistemological,
economic, and social dimensions of the critiques of Sufism were examined.
It was shown that the deep epistemological contradiction of the liberal
intellectuals of the constitutional period with the Sufis arose from their
liberal worldview, the basic concepts of which are autonomy, division of
social labor, production, and so on.
Keywords: Critique of Sufism, Constitutional Intellectuals, Modernity,
Liberalism.
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Editing and Explicating Some Couplets of Hafez, including a
Report on the Oldest, Complete, and Well-Known
Manuscript of Divan Hafez (801 AH Version)
Meisam Jafarian Heris1
Assadollah Vahed2
Abstract
With the discovery, introduction, and the publishing of the pictorial edition of
801 AH, belonging to Nour Library of Othmani Istanbul, which is currently
the oldest known version of Hafez Divan, it is necessary to have a critical
look at the records of this version compared to the existing ones. As a result
of the discovery of this version, new issues in the field of the narratives of the
copies have emerged. For example, if earlier, in some cases, editors rejected
the recording of a copy due to its lateness, now the later recordings, thanks to
the 801 AH version, are replaced the former recording. Formerly, the copy of
Aya Sofia dated 813 AH and the copy of Khalkhali dated 827 AH were
particularly regarded as the top versions among the valid editions of Hafez
due to their oldness, significance and archology and the main disagreements
of scholars working on Hafez’s divan about the superior recording were based
on the narratives of these two versions. As far as we know, 801 AH version
has not been edited critically. This paper could be among the first steps in the
examination of some of the narratives of this version. The main sources of
this study, beside the 801 AH version is the Degarsaniha notebook- extracted
from fifty hand-written manuscripts belonging to the 9th century and the valid
editions of Hafez Divan.
Keywords: 801 AH Version of Hafez’s Divan, Critical Edition, Superior
Recording, Hafez Studies.
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The Comparison of the List of Parthian Kings in the
Historical Texts of the Third to Fifth Centuries AH, focusing
on the Differences between Ferdowsi, Biruni, and Salabi's
Narrations on Abu Mansouri Shahnameh
Seyed Ali Mahmoudi Lahijani1

Abstract
In most of the historical texts of the first centuries of the Islamic era, which
are based on pre-Islamic narrations and their translations, there are lists of
names and annals of Parthian kings that are drastically different from each
other. Considering these differences, the list of Parthian kings can be
divided into five categories and the origins of their narratives can be studied.
However, the difference between the list of Parthian kings in Ferdowsi's
Shahnameh and Biruni's narration, as well as Salabi's statement from a book
called Shahnameh, raises this question that if Ferdowsi has used Abu
Mansouri's Shahnameh as a reference, why his poetic narration is different
from Biruni's narration of the same book? This study, using document
analysis, tried to show that Ferdowsi and Biruni's list belongs to which of
the five stated groups. The study showed the possibility of two different
narrations in Abu Mansouri's Shahnameh. The first was not very accurate,
but common narration among historians that had been used by Ferdowsi and
Salabi refers to some parts of that. On the other hand the second one was a
table that did not mention in the historical texts but used by Biruni in his
book.
Keywords: Parthians, Abu-Mansouri's Shahnameh, Ferdowsi's Shahnameh,
Biruni's Chronology, Salabi's History.
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A Typological Study of
Criticisms of Sepehri’s Poetry
Mojahed Gholami1

Abstract
Criticisms written over the last fifty years on Sohrab Sepehri’s (1928-1980)
poetry, are either criticisms that basically intended to disparage modern
poetry, or criticisms that intended to examine and evaluate his poetry. The
critiques of the first group ended where modern poetry in Iran was prevalent
enough and got acceptability. The second type of critiques is divided into
two categories: 1) Theory-based critiques, 2) Non-theory-based critiques.
Non-theory-based critiques often discuss lack of commitment in Sepehri’s
poetry, poetry of sepehri as crossword puzzle, and lack of coherence in his
poetry. On other hand, theory-based critiques are methodological attempts
to express the implicit meanings of Sepehri’s poems. The disadvantage of
this type of critique is related to the principles and assumptions of the theory
on which these critiques are based. As Spehri is one of the leading
contemporary poets and various and sometimes contradictory evaluations
have been made about his poetry, this study was conducted analyticallydescriptively in order to examine these criticisms of Sepehri’s poetry.
Key words: Theoretical Criticism, Modern Poetry, Sohrab Sepehri, Literary
Commitment, Coherence in Poetry.
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The Function and Importance of Rāhat Al-Gholoub, Vafāt
Nāmeh and Vasiat Nāmeh and in Recognition of Sharafoddin-e
Manyari and Sufi Order Kubrawiyya Ferdowsiyeh
Mohammadsadegh Khatami1
Salman Saket2

Abstract
One of the less recognized heritages of Sufi order Kubrawiyya Ferdowsiyeh
is a work which was published using lithography in Agra in 1321 A.H.
including three short epistles named Rāhat Al-Gholoub, Vafāt Nāmeh and
Vasiat Nāmeh. Two first epistles are directly related to Sharafoddin-e
Manyari (661?-782 A.H.), because Rāhat Al-Gholoub is one of the
utterances left by Sharafoddin that his thoughts, Sufi order Kubrawiyya
Ferdowsiyeh and the teachings of its spiritual guides can be found in. Vafāt
Nāmeh is also a report of the last day of Sheykh-e Manyari’s life, written by
one of the particular novice of Sheykh called Zeyn-e Badr-e Arabi (death:
After 782 A.H.) and in some aspects is one of the most valuable Persian
Sufi texts in the subcontinent. Third epistle is also indirectly related to
Sharafoddin-e Manyari, because it is Najiboddin-e Ferdowsi’s (death: 732
A.H.) testament who was the master of Sheykh-e Manyari and it is very
important for the scientific study of the opinions and thoughts of
Sharafoddin and the identification of his intellectual sources and influences.
This research tried to introduce this lithography and three epistle published
and show their importance recognizing better Sharafoddin-e Manyari and
Sufi order Kubrawiyya Ferdowsiyeh.
Keywords: Sharafoddin-e Manyari, Rāhat Al-Gholoub, Vafāt Nāmeh,
Vasiat Nāmeh, Sufi order Kubrawiyya Ferdowsiyeh.
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