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یداهّٰلل پشابادی 1

چکیده
رفیق حیلمی منتقد ،ادیب و نویسندۀ معاصر کرد در حوزۀ فن نقد دارای یک منظومۀ اندیشگانی انتقادی

استت که ممد ررا و نظرات خویش را در کتاب شعرر و ادبیا رردی به ودیعه نهاد استت ستاختار کار

وی را میتوان در دو ب عد نقد نظری و نقد مملی تبیین کرد این جستتتار با شتتیوۀ توصتتیفی – تحلیلی در
پی بازشتناخت و تحلیل فن نقد ،رویرردها ،رهیافتها و شتیو های نقد ادبی رفیق حیلمی استت وی در
یک رویه ،به بازتعریف مفاهیم و گزار های حوزۀ نقد ادبی دستت یازید و در ستح دیگر شتواهد شتعری
را بر استتاا اندیشتتههای انتقادی خویش زیر بوتۀ نقد برد استتت فن نقد نزد حیلمی ابلب فرستتتند /
شتتتامرمحور و در برخی موارد پیتا محور استتتت واپستتتین بهش پهوهش بته تبیین گوشتتتههتایی از
سبکشناسی نقد او میپردازد که گا با «ادراک بی چگونه» و مبالغه و اطالقگرایی همرا است
رلیدواژهها :رفیق حیلمیّ ،
فن نقد ،نقد ادبی کردی ،سبکشناسی نقد رفیق حیلمی ،ادبیات نوین کردی

 1استادیار زبان و ادبیات کردی و مضو هیأت ملمی پهوهشرد کردستانشناسی ،دانشگا کردستان ،سنندج ،ایران
E-mail: y.pashabadi@uok.ac.ir

مقالة پهوهشی

→ با اسرن تصویر ،میتوانید این مقاله را در تارنمای مجله مشاهد نمایید

تاریخ دری افت 11 :خرداد  / 1400تاریخ پذیرش 18 :اسفند 1400
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جستارهای نوین ادبی ،سال پنجاه و پنجم ،شماره نخست (بهار )1401

 .1مقدمه

رفیق حیلمی روشنفکر ،نویسنده ،شاعر و منتقد ادبی با رویکردی نقادانه و نوگرایانه در ادبیات کردی قرن بیستم ظاهر
گشت .وی اندیشهها و دیدگاههای انتقادیاش را در کتابی تحت عنوان شیعر و ئهدهبیاتی کوردی به رشتۀ نگارش
درآورده است .حیلمی این اثر را در دو جلد؛ جلد نخستین آن به سال  1941و جلد دوم آن به سال  19۵6در بغداد
منتشر کرد .این کتاب در بازتعری و بازشناخت مفاهیم شعر و ادبیات و ایجاد انگیزه برای شاعران و نویسندگان
جوانتر ادبیات نوین کردی جایگاه و اثرگ اری خاصی داشت .حیلمی در این اثر کوشیده است جوانانی را که سودای
شعر و ادبیات در سر دارند ،از سنت شعری کالسیک بگسالند و آنها را به سمتوسوی نوگرایی و نوزایی و آفرینش
ادبی روزآمد سوق دهد .در این راستا نظریات انتقادیاش را آشکارا و با قاطعیتی ستودنی ابراز داشته است .این پژوهش
اندیشهها و رویکردهای نقدی رفیق حیلمی را واکاوی میکند.
 .1-1بیان مسأله

این جستار با شیوۀ تحلیلی و سندکاوی بر آن است که ضمن بازخوانی کتاب رفیق حیلمی ،فن نقد ،اندیشهها و
رویکردهای انتقادی وی را دستهبندی کرده و با طرزی نوین بهگونهای که سیمایی از فن نقد ادبی و جریان متنشناسی
در ادبیات کردی به دست بدهد ،آن را بازنمایی کند و ضمن شناساندن فن نقد در نظر وی بهعنوان یک منتقد ادبی
صاحبنظر در حوزۀ شعر و ادبیات ،دیدگاههای متفاوت و در برخی موارد تازهاش را به عرصۀ نقد و ادب فارسی معرفی
کند.
 .2-1پیشینه

نقد و مباحث مرتبط به آن در ادبیات کردی پیشتر جستهگریخته در اشعار شاعران بهصورت ذوقی بروز یافته است .در
سرح علمی و آکادمیک بارقههای نوینی در نوشتارهای شیخ نوری شیخ صالح ( )1926در دهۀ سوم قرن بیستم آمده
است (بنگرید به :پشابادی .)2021 ،رفیق حیلمی بهعنوان یک منتقد ادبی تاکنون در قلمرو زبان و ادبیات فارسی
چندان شناخته نشده است .جستارهایی هم جسته – گریخته دربارۀ شخایت و شعر و شاعری و دیدگاههای انتقادی
رفیق حیلمی اگر به رشتۀ نگارش درآمده است ،در قلمرو برونآکادمیک صورت گرفته است .دربارۀ سرگ شت و سیرۀ
رفیق حیلمی بهترین نوشتار کتابی است که دخترش ناهیده رفیق حیلمی ( )200۵به رشتۀ تحریر درآورده است .ناهیده
در این اثر جزئیات زندگی خانوادگی و شغلی و نیز مبارزات سیاسی و فکری حیلمی را بیان کرده است .شاید یک
تحقیق علمی معتبر دیگر کتاب تاریخ ادبیات کردی مارف خزنهدار ( )432-419/6 :200۵باشد که آن هم البته
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بیشتر جنبۀ شعر و شاعری رفیق حیلمی را تحلیل کرده است .محمدعبدالله ( )۵7 :2011در جستاری ،حیلمی را در
شمار پیشگامان نقد ادبی در ادبیات کردی دانسته است .همچنین منتقد برجستۀ ادبیات کردی کامل حسن بایر
( )40۵-416 :201۵در کتاب تاریخ نقد ادبی خود بخشی را به نقد اندیشهها و جایگاه نقادی رفیق حیلمی اختااص
داده است .کامل حسن جوانبی از شیوۀ کار حیلمی را تحلیل کرده است؛ ازجمله دخالت دادن ذوق و جنبۀ ل ات
متن ،توجه به الیۀ واژهسازی و واژهپردازی در سنجش اثر شعری ،بازنمودن جوانب منفی شاعران ،توجه به میزان حضور
واژگان بیگانه در زبان شاعران را میتوان نام برد .تارنماها ،پایگاههای اطالعرسانی زیادی دربارۀ حیلمی مرلب
نوشتهاند؛ از آن میان برخی قابل اشاره هستند؛ مانند:
http://rijaldb.com/fa/5804/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82+%D8%
AD%D9%84%D9%85%DB%8C
https://zheen.org/

-

-

با عنایت به اینکه این نویسندۀ ناقد دارای دیدگاههای انتقادی ارجمندی در فن نقد نظری و عملی است،
دیدگاههای وی در حوزۀ نقد و نظریۀ ادبی ناشناخته مانده است .این جستار بر آن است که به این ُبعد از موضوع بپردازد.
 .3-1رفیق حیلمی

رفیق حیلمی ( )1960-1898زادۀ کرکوک ،تحایلکرده در سلیمانی و استانبول ،توانسته است در گیرودار جنگ
جهانی اول در سلیمانی به افسران انگلیسی فارسی و کردی تعلیم دهد (خهزنهدار .)419/6 :200۵ ،در چند دوره
مأموریتها و پستهای مهمی داشته ،اما بیشتر عمرش را به معلمی در روستاها و برخی شهرهای اقلیم کردستان
مانند موصل ،کرکوک و سلیمانی سپری کرده است (همان .)420/6 :حیلمی هیچگاه به مدت مدیدی در جایی
ماندگار نشده و هرازگاهی او را از کار و محلی به کار و محل دیگری منتقل کردهاند (حیلمی.)78-7۵ :200۵ ،
حیلمی که خود در جریانهای ملیگرایی شرکت داشت ،بهعالوه تا حد زیادی در جناحهای سیاسی و فعالیتهای
حزبی مشارکت داشت و با گروههای سوسیالیستی و کمونیستی عراق در ارتباق بود (.)http://rijaldb.com
وی به زبانهای فارسی و عربی نوشتههایی دارد؛ ازجمله کتابی دربارۀ «کرد در دورههای کهن تاریخی» به زبان
عربی نوشته است .زبان فرانسه را نیز در حدی که بتواند از آن زبان به کردی ترجمه کند ،میدانسته است (همانجا).
حیلمی در کنار کتاب ارجمند شعر و ادبیات کردی ،کتاب دیگری در همین زمینه تحت عنوان پژوهش دربارۀ ادبیات
ُ
کردی معاصر از فرانسه به عربی برگردانده و به سال  1936منتشر کرده است (خهزنهدار424/6 :200۵ ،؛ نیز :کردو،
 .)3 :1394بهعالوه دستی در روزنامهنگاری و نویسندگی مقاالت روزنامهای نیز داشته است (خهزنهدار:200۵ ،
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 .)424/6رفیق حیلمی در بغداد بر اثر بیماری درگ شت (حیلمی .)23 :200۵ ،ذکر این نکته بایسته است که پیش
از رفیق حیلمی شیخ نوری شیخ صالح ( )19۵8-1896بهعنوان یکی از پیشگامان نقد ادبی در ادبیات کردی اقدام به
نوشتن نقد و تحلیل ادبیات کرده است (شێخ ساڵح.)١٩٢٦ ،
 .2نقد نظری رفیق حیلمی
 .1-2تغییر و تطور ادبیات

در نوشتار انتقادی رفیق حیلمی این مسأله که تغییر و ترور ادبیات تدریجی است ،بهوضوح قابلمالحظه است؛
چنانکه به وجود حلقۀ پیوند در سبک شعری دورههای مختل معتقد است؛ به همین خاطر علی کمال باپیرآغا را
نقرۀ پیوند ادبا و شعرای دوران کالسیک و مدرن دانسته است؛ البته همین نقش را در برهۀ دیگری به شیخ نوری هم
که از سردمداران شعر نو و همچنین نقد ادبی بود (أوزون ،بی.تا ،)70 :نسبت داده است (حیلمی،184 :2010 ،
 .)230حیلمی در کنکاش از شیوه و روال تغییر و ترور در فرهنگ ،هنر و ادبیات معتقد است که رهایی از سنتگرایی
و نیز متجدد گشتن امری تدریجی و زمانبر است و قانون طبیعت نیز چنین حکم میکند .گرایش عبدالله گوران به
سمت شعر نو را نیز بر همین منوال توصی کرده و بر این باور است که چون سنت به نسبت نو جاافتادهتر و
استقراریافتهتر است ،عموم مردم به آن عادت کردهاند ،در نتیجه تحریک یک سنتگرا و سوق دادنش بهسوی مسیری
تازه ،قدرتی عظیم و تحرکآفرین یا به عبارتی یک قدرت شورشگر الزم دارد .از آنسو اگر شخص خود پتانسیل تغییر
و ترور را در ذات خویش داشته باشد ،منتظر شورش عمومی نمیماند و بهنوبۀ خود دست از سنتگرایی برمیدارد
(همان .)134-133 :پ از این تجزیهوتحلیل رفیق حیلمی رمزی مال مارف را در شمار این دست شعرا معرفی
میکند.
 .2-2بازتعریف شعر و ادبیات

پیشینۀ کوشش برای تعری ادبیات قدمتی پیشامیالدی دارد (فتوحی .)1380 ،حیلمی دربارۀ شعر و ادبیات ،توصیفی
آورده است که حاوی چند نکتۀ ادبی و نقدی است:
« ...شعر و ادبیات نه آن است که با واژگان غلیظ مهجور و یا با تعابیر کنایهآمیز بیگانه ،در پی
پوشاندن اندیشه ای ساده و تاویری نازیبا باشید و بیفایده توجه را به آن جلب کنید؛ بلکه ادبیات
آن است که بتوانی با چند واژۀ ساده ،اما آهنگین و موسیقیآمیز و خوشنوا ،پرده از روی تاویری
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دلفریب برداری و یا صحنهای زیبا و بهخیالخرورناکرده را به ذهن کسانی بیاوری که بیآنکه
صاحب قریحهای صیقلداده ،باشند ،بهآسانی آن را دریابند» (حیلمی.)211-210 :2010 ،

شایان اشاره است که دیدگاه حیلمی در این تعری  ،ناظر بر «ماهیت ادبیات» (فتوحی )180 :1380 ،است .بنا
بر این گفتار در درجۀ نخست پرهیز از واژگان مهجور و تعابیر ناآشنا معیاری بنیادی برای شعر و ادبیات در نظر اوست؛
و در سرحی دیگر به بعد موسیقایی و آهنگ و نوای واژگان توجه داشته و این جنبه را چون معیاری دیگر برگرفته است.
یک مالک هم برای سنجش اثر ادبی معرفی کرده است و آن خوشنشستن تاویر شعری بر دل و ذهن افراد
غیرمتخاص و ناآشنا به دانش تخاای ادبیات است.
در تحلیل «جشننامه» عبدالله زیور تعری مختار و مفیدی از شاعر به دست داده است« :شاعر کسی است
که نگاهی مخاوص داشته باشد» (همان .)146 :سپ این تعری خود را بیشتر شرح و بسط داده و گفته است که
شاعر باید ریزبین باشد و چیزهایی به ما نشان بدهد که ما نمیبینیم؛ به عالوه شاعر همچنین باید آنچه را با چشم خود
میبیند و احساس میکند ،طوری به تاویر بکشد و روایتش کند که ما هم مثل خود او آن را درک کنیم و از آن ل ت
ببریم .او شاعر راستین را کسی میداند که چنان موضوع را تبیین کند که در پرتو ذهن و اندیشۀ خود قادش را به ما
ً
برساند و بفهماند؛ «اگر چنین نکند و صرفا به مقتضیات لغت و قافیه بپردازد و سرحی بسراید ،نباید تاور کند که
شعر سروده است» (همان .)146 :وی حتی قوالب و اصرالحات ادبی را بازتعری کرده است؛ همانند بازتعری
«رباعی» و «رباعی ترانه» در بحث ترجمۀ رباعیات خیام توسط شاعری به نام سالم (همان.)17۵ :
حیلمی موزون و مقفی بودن شعر را در کنار معناداری جزو ویژگیهای شعر درست و کامل دانسته است.
ٌ
دیدگاهش در این زمینه بسیار به نظرگاه قدامه بن جعفر نزدیک است که در لفافۀ تأثیر از منرق ارسرویی شعر را «قول
موزون مقفی یدل علی معنی» (ابن جعفر ،بی.تا )64 :میدانست.
گاهی میبینیم که هنگام تحلیل و تشریح هنر شاعری عناصر ادبیات را یاد کرده و به جایگاه و نقش هر یک نزد
شاعر پرداخته است .این کار را با دقت بیشتری در تحلیل شعر سالم انجام داده است .او سبک ،زبان و خیال را در
شعر سالم مورد توجه قرار داده و تحلیل کرده است؛ سبک این شاعر را مخاوص به خود دانسته و یکی از ویژگیهای
برجستۀ سبک او را پرهیز از تقلید دانسته است (حیلمی .)169 :2010 ،در تحلیل و توصی خیال شعری ،بیرون
نشدن از دایرۀ موجودات و محسوسات را بهمثابۀ یک شاخص قید کرده و چنین اثری را رئالیست دانسته است .گاهی
برای تعیین میزان ادبیت و ارد اشعار از ارقام و اعداد هم بهره برده است؛ چنانکه دربارۀ اشعار فایق بیک گفته است:
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«بهطورکلی از همه نوع شعری سروده است .نود درصد اشعارش واال و ارجمند است» (همان.)169 :
در بحث از شیخ نوری نکتهای فنی دربارۀ ذوق و سلیقۀ شاعری بیان داشته است:
«از مقداری گلچین شعر کالسیک بهره برگرفته و از ذوق و سلیقۀ خود که برخی از آن فرری و برخی
ُ
ارثی بوده ،مایههایی بر آن افزوده است؛ آنگاه به پیرامون خود نظر افکنده و شعر شاعران بزرگ ترک
دوران انقالب عثمانی را با دقت مرالعه کرده و از مغزی و سبک ادبی نو بهره گرفته و بدون سرگشتگی
ً
از آنها پیروی کرده؛ اما این پیروی اصال تقلید صرف نبوده است» (همان.)230 :

در این مورد ،نقد حیلمی در رستۀ رویکرد نقد نویسندهمدار به شمار میآید.
 .3-2اوصاف شعر در نگاه حیلمی

حیلمی هر جا قاد تأکید بر قابلیت فرری شعر سرایی در نهاد کسی را دارد ،به روان و سلی بودن شعر و تسلط بر
زبان استناد میکند (مانند مورد محمدامین زکیبگ :حیلمی .)41 :2010 ،در خاوص روانی و سادگی بهصورت
توأمان در یک اثر هم با جملهای عاطفی چون «به این سالست توأم با سادگی بنگرید» (همان )26 :دیدگاه مبتنی بر
شیفتگی و اعجاب خویش را بیان داشته است.
او سادگی را عیب نمیداند و آن را در جوار طبع آزاد و روان از ویژگیهای شعر نیک جای داده است .دربارۀ عبدالله
زیور اظهار داشته است که وی در هر مضمونی شعر سروده و اکثر اشعارش روان و متین است .سادگی و روانی ،دوری
از واژهپردازی ،دوری از تعابیر افراطی و بیگانه ،واقعی بودن و بری بودن از مبالغه و خیال واهی را از معیارهای شعر
ناب برشمرده است (همان.)204 ،141 :
بنیاد جوهر شعر گریز از هنجارهای زبان خودکار است (صفوی .)38/2 :1390 ،نمونهای از این هنجارگریزی را
در افزودن میزان سوزداری شعر در نقد حیلمی میتوان دید .از نظر او سوزداری یکی از معیارهای ارزش شعر و یکی
از اسباب پ یرش آن در نشریات و مربوعات است .در پیشدرآمد ذکر چند نمونه از شعر کمالی با عبارت کوتاه «فقط
ً
همینقدر بگوییم که واقعا سوزناک و شاعرانه هستند!» (حیلمی )19۵ ،4۵ :2010 ،دیدگاه خود در این خاوص را
ابراز نموده است.
یکی از نکات جالبتوجه در منظومۀ تفکر و فن نقدی رفیق حیلمی آن است که تحایلکردگی یا بهاصرالح
باسوادی را معیار سنجش و ارزیابی شعر قرار نداده است .او در تحلیل و بررسی شعر حمدی (مالحمدون) که شاعری
بیسواد بود ،اظهار داشته است که «آیا در چنین شعری با این زیبایی و درستی ،نشانی از تحایلناکردگی و بیسوادی
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صاحبش هست؟» (همان.)108 :
ً
حیلمی عمدتا در کار نقد و نقادی و یا پرداختن به بررسی شعر و مقام شعری یک شاعر به حجم اشعار اعتنا نکرده
است ،مگر بهندرت؛ مانند موردی که در آن به زیادی شعر اشاره میکند و برآیند کالمش چنان مینمایاند که با تکیه
کمی منابع
بر این فراوانی میتوان شاعر را ارزیابی کرد .ازجمله دربارۀ شاعری با تخلص «خسته» ضمن گلهمندی از ِ

دربارهاش ،معتقد است« :بدان دلیل که تخلص شعری برای خود اختیار کرده است ،پیداست که باید اشعار زیادی
داشته باشد و اشعار و دیوانش یا از بین رفته و یا در گوشۀ تاریکی افتاده است» (همان .)116 :بااینحال او با تکیه بر

همین میز ِان اندک از اشعارش به بررسی و تحلیل و سنجش آن دست یازیده است .او حتی اینکه کسی شاعری را چون

یک شغل برگرفته باشد ،معیار قرار نداده است .در نظر وی قوت و استراعت شاعر و هنر ناب مهمتر و وزینتر است.

همچنین شکستن قید تقلید و سنتگرایی در نظر حیلمی یک معیار برجسته و نشانۀ اصالت و واالیی هنر شعر و
شاعری است (همان.)212 ،134 :
برخی از ادبشناسان خاوصیتهای ادبی درونی متن را به نسبت ویژگیهای بیرونی ارجح شمردهاند .بر این
اساس معنا متشکل از ساختاری برتافته از زنجیرهای از کلمات و جملهها است (ریما مکاریک .)37۵ :1393 ،در
خاوص دقت در این امر حیلمی به موضوع لفظ و معنا عنایت داشته و یکی از عناصر ادبیت در نظر او آوردن معانی
«بیخود» شاعر به این مرلب پرداخته و آن را صنعتی زیبا در شعر و ادب
بسیار در الفاظ اندک است؛ در شرح بیتی از
ِ
دانسته است (حیلمی.)۵8 :2010 ،
مالک سنجش ارزش یک شاعر در نظر حیلمی اشعار ناب و اصیل اوست ،نه اشعار ترجمهشده .در این مورد
بهویژه به ترجمۀ شعر نزد فایق بیک نظر داشته و مت کر گشته است که بر مبنای ترجمههایی که از زبانهای بیگانه
ارائه داده است ،دربارۀ سبک و قوت شاعریاش نظر نمیدهد؛ بلکه اشعار زبان اصل را معیار قرار میدهد .در تحلیل
شعر بیک عظمت معنا و ظرافت معنایی را ستوده است و لنگ بودن شعر ،وجود کلمات بیگانه و نابهجایی و
سهلانگاری در ساخت شعر را مانع بلندی و ارجمندی شعر ندانسته است (همان.)67-66 :
وجود اندیشۀ عمیق و خیال دقیق در نظرگاه او معیار مسلم در قوت شاعری است .برعک وجود کلمات خشک
و بیظرافت و تعابیر بیجان را نشانۀ ضع قوۀ شاعری میداند که چنین اشعاری بهظاهر زیبا و دلنشین است و به
گوش خوش مینشیند ،اما درحقیقت تهی از هرگونه معنای ارجمند است .در اندیشۀ انتقادی حیلمی خیال برین و
ناسفته و روانی سلیقۀ شاعر جایگاه ویژهای دارد .به همین خاطر فایق بیک را از این نظر در اود دانسته است .وی
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اجتناب از خیال دور از ذهن و غلو را از ویژگیهای شعر رئالیستی دانسته و حضور پررنگ این امر در شعر گوران را
ستوده است .در یک نگاه کلی شعر «ای مال» بیک را نمونۀ واالی بالغت دانسته است (همان.)211 ،123 ،70 :
همچنین آهنگ و تااویر ناب را در شمار معاییر شعر خوب و پسندیده آورده است .در موارد پیشگفته و امثال آن
رویکرد انتقادی حیلمی ،رویکردی ادبی  -بالغی است.
قضیۀ «سهل ممتنع» از دورههای دوردست شعر و ادبیات مررح بوده است .به گفتۀ شاعری فرانسوی «آسان
مشکل»؛ یعنی آسان فهمیده شود ،اما ساختن آن آسان ،مشکل باشد (نیما یوشیج .)31 :1368 ،حیلمی این پدیده را
در شعر و ادبیات معیاری واال و اصیل به شمار میآورد .در بحث از پیرهمیرد گفته است که «سبک روان کردی و شعر
سهل ممتنع را رایج کرده است» (حیلمی)77 :2010 ،؛ بنابراین سهل ممتنع بودن در شمار معیارهای نقدی حیلمی
است .در این خاوص از دیرگاه در ادبیات فارسی هم عنایتهایی در کار بوده است؛ چنانکه امیر عنارالمعالی ،در
باب سی و پنجم قابوسنامه ،فرزند خود را میآموزاند که «اگر شاعر باشی جهد کن تا سخن تو سهل ممتنع باشد .بپرهیز
از سخن غامض و چیزی که تو دانی و دیگران را به شرح آن حاجت آید مگوی که شعر از بهر مردمان گویند نه از بهر
خویش» (عنارالمعالی ،)189 :1378 ،از کیفیت ذوق و یا به تعبیر لوین .ل .شوکینگ ()Levin L.Schucking
در جامعهشناسی ذوق ادبی ( )12-11 :1373از «روح زمانه»ای حکایت دارد که بر دورههای نخست شعر پارسی
مسلط است .در ادبیات کردی و ذوق انتقادی رفیق حیلمی نیز حال همان است.
حیلمی همچنین هنر و فن پیرهمیرد در برگرداندن دیوان مولوی (از هورامی به کردی میانه) بدون کمترین لنگی و
انحراف از معیار وزن و در رعایت کامل توازن لفظ و معنا را تحسین کرده است (همان)78 :؛ بنابراین میتوان نبود
لنگی و عدم انحراف از وزن و رعایت توازن لفظ و معنا را بهعنوان معیاری برای شعر نیک در نظر حیلمی ،از این متن
استخراد کرد که در حقیقت یکی از معیارها و شاخصهای ادبیت متن است (صفوی.)22 :1398 ،
در نظر حیلمی حتی با مالحظۀ اندکی «خامی» و «بیتجربگی» در آثار برخی از شاعران باز میتوان آنها را در
سرحی واال ارزیابی کرد ،بهگونهای که آن اندک خامی باعث کاستن ارزش شعریشان نشود .او در این زمینه شاعر
بودن بالفرره را امر مرجح میشمارد .شاعریت اکثر شاعران کرد را فرری/خدایی/وهبی دانسته است (حیلمی:2010 ،
 .)10۵ ،123به عالوه نبود کلمۀ بیگانه ،نبود معنای ناپسند ،نبود انحراف از عیار وزن ،عدم تنگی قافیه ،عدم فشار
آوردن به مغز و ذهن را از معیارهای نیکی سبک و سالست قریحۀ شاعری میداند .نیز صنایع بالغی را تا حد مناسب
مایۀ آرایش و باال بردن ارزش شعر دانسته است (همان.)81 :
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 .3نقد عملی
 .1-3ادبیت

حیلمی بسیاری از دیدگاهها و اندیشههای انتقادیاش را در البهالی نقد اشعار ابراز کرده است .شواهد ازایندست
بسیار است؛ مانند اینکه پ از ذکر غزلی از «بیخود» چنین مایههای ادبیت و عناصر آن را شرح و بسط داده است:
«با توجه به بیت« :سویدای زلفش چون فجر کاذب ظلمت افشان است/بیاض گردنش چون صبح
صادق پرتوانداز است»؛ در این غزل آنچه که صنعت و فن شعری در آن به کار رفته باشد و زیبا هم
باشد ،سیاهی زل

محبوب است که با فجر کاذب تاریکی افشان شده و سفیدی گردن که آن را به

صادق پرتوانداز تشبیه کرده است و تعابیر فجر کاذب و صبح صادق را برای وص سیاهی
صبح
ِ

زل و سفیدی گردن در یک بیت گردآورده است» (حیلمی.)۵8 :2010 ،

براین اساس وی ابتدا سرح و درجۀ شعر از حیث زیبایی را تعیین کرده و سپ دالیل و نمودهای زیبایی و ارزش
آن را در الفاظ و ترکیبات و صور بیانی تبیین کرده است؛ بنابراین میتوان گفت وی گونهای هنجارگریزی را که از
شاخصها و عناصر ادبیت متن است (صفوی ،)۵0/1 :1390 ،در فن نقد خویش در نظر داشته است .اشعار شاعری
با تخلص خاکی را نیز «بسیار بلیغ و پرمعنی» وص کرده است .تحلیل لفظ «دابێ» در شعر خاکی و تفسیر
جوانب بالغی آن نمونهای از ذوق نقادی حیلمی را مینمایاند (حیلمی.)111-110 :2010 ،
برای شعر «خسته» به وص متانت و حضور آن در اشعارش اشاره کرده است .همین نظر را دربارۀ عبدالله زیور
دارد و اکثر اشعارش را روان و متین دانسته است .در بحث «دلدار» سوای اشاره به کارکرد صنایعی چون جناس و تشبیه
و استعاره در شعر او ،قوت و متانت و آهنگین بودن شعر را جزو صفات و حسنات و امتیازات شعر او دانسته است
(همان.)12۵ ،141 ،116 :
توجه به صور خیالی و تاویرپردازی شاعران از معیارهای اصیل و رصین نقد حیلمی است .وی پیرهمیرد را به
فیلمبرداری ریزبین تشبیه کرده است که تمام انحا و اقاای زندگی اجتماعی را تاویربرداری کرده است .در جایی
سالم را هم یک تاویرگر ریزبین و ماهر وص کرده است (همان.)1۵6 ،83 :
در حاشیۀ شعری از سالم که در آن دو بار واژۀ «ئاو» را در قافیه به کار گرفته ،مت کر شده که این امر محل نقد و
ً
ایراد است؛ گرچه شاعران این دوره دنبال برداشتن قافیه هستند .نیز در تحلیل و شرح غزلی از «حریق» صرفا با برجسته
کردن عبارتهایی که صنعت بدیعی در آن متبلور شده است ،به استادی شاعر در صنایع بیانی و بدیعی اشاره کرده و
گفته است که تنها کسانی که شاعر و در درک و تشخیص صنایع ادبی دارای مهارت هستند ،قادرند آن را درک کنند
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(همان.)103 ،170 :
ً
دربارۀ قوت شاعری نزد گوران بر این باور است که «گوران صرفا به آن صحنههایی که مشاهده کرده ،اندیشیده
است؛ سپ هرگاه که بخواهد قافیه و آن واژگان دلنشین که برای روایتش مناسب هستند ،خود را بر او تحمیل میکنند.
بدین معنا که آنچه گوران را برانگیخته و شعر واالی راستین را بر زبانش جاری ساخته است ،قریحه ،ذوق ادبی ،سالست
بیان و از همه مهمتر شیوۀ زیستن خود با واقعیت سرزمینش و تأثیر این واقعیت بر اندیشه و ذهنش بوده است» (همان:
 .)212در این نظرگاه آهنگ و قافیه را رام شاعر دانسته و ذوق و قریحۀ ادبی و روانی بیان و درک حیات راستین میهن
خود را بر تخیل و قوۀ شاعری ماثر دانسته است.
 .2-3نقد موسیقیایی

موسیقی و نقش و جایگاه آن در نقد عملی حیلمی ارزش خاصی دارد و در موارد بسیاری گاه بهاجمال و گاه بهتفایل
به تحلیل آن پرداخته است .بنا به دیدگاه صفوی ( )36/2 :1390شکل موسیقایی شعر بر پایۀ قاعدهافزایی پدید میآید.
حیلمی هم به این جنبه از ساحت شعر نظر داشته و میبینیم که هنگام تحلیل یکی از اشعار علی کمال باپیر ،آن را
ً
شعری حقیقتا آهنگین و آبدار توصی کرده است .همچنین اشعار ِنو گوران را دارای آهنگ و موسیقی خاصی دانسته
است؛ در بیان تفاوت موسیقی شعر گوران و شعر کالسیک آورده است« :فرق موسیقیای که در این اشعار هست ،با
آهنگ و موسیقی شعر قدیم ،همانند فرق میان موسیقی سنتی شرق و موسیقی مدرن غرب است» (حیلمی:2010 ،
 .)206 ،184حیلمی با درکی که از جایگاه موسیقی و تأثیرش در انسان دارد گفته است:
«کسانی که نوای موسیقی را درک می کنند و آشنا به موسیقی شعر هستند ،بر این باورند که انسان
همانگونه که به آب و به هوا نیاز دارد ،به موسیقی هم نیازمند است .در اعماق دل انسان تمایلی به
اصوات یافت می شود که منشأ این تمایل بر او معلوم نیست .صدای رعد ،خروش آب ،لرزش برگ
درختان ،هرکدام بهگونهای در انسان تأثیر بهجا میگ ارد؛ برخی او را شوکه میکند (داچڵەکان) دلش
را میلرزاند؛ برخی مو را بر بدنش سیخ میکند ...آنگاه ،ادبیات این دو نوع صدا را از هم جدا
میکند؛ صداهایی که از اشیاء سفتوسخت (تهقه و ڕەقه) و مانند آن تولید میشود که نامهای «قیڕه،
گیڕه ،زیڕه ،زەڕه ،بۆڕه و »...بر آن نهادهاند« ،صداهای ناهنجار/ناهمگرا» (األصوات المتنافره) و
صداهایی که از پدیدههایی چون نسیم ،وزش ،لرزش ،جیکجیک و مانند آن تولید میشود،
«صداهای همگون/همگرا» (األصوات المتآلفه) مینامد .صداهای همگون شادیبخشاند و
سروری در دل ایجاد میکنند؛ بر عک  ،صداهای ناهنجار به گوش زشت میآیند و آدم را دلزده
میکنند» (همان.)208 :
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آنگاه با آوردن نمونههایی از شعر گوران موضوع را چنین بسط داده است که شکی نیست که در این اشعار ساده،
آواز و آهنگ و موسیقی خاصی ح میشود که چونان نسیمی خنک و دلانگیز بر دل و جان میوزد و انسان را به
وجد میآورد .این امر هم به خاطر آن است که آواز واژگان بر گوشمان ،همچون تأثیر ناشی از صدای تار در اثر لم
انگشت یک نوازندۀ ماهر است .در اینجا حیلمی به حیرۀ مسألۀ ح آمیزی و آشناییزدایی گام نهاده است و با تأکید
بر این مارع «از لرزش پرتو ،آوازه» از گوران تبیین کرده است که پرتو با ح بینایی احساس میشود و آواز با ح
شنوایی و شاعر آنها را جایگزین کرده است (همان .)209 :به عالوه در ذیل شعری از سالم زمینۀ وزن و آهنگ آن را
مقام و آواز سنتی «هەڵپەڕکێ :رقص کردی» معرفی کرده است .در جایی دیگر غالب بودن شعریت و حضور
عنار ترنم در شعر را از معیارهای واال بودن شعر دانسته است (همان .)139 ،177 :تمام این مرالب شاهدی است
بر ذوق آهنگشناسی و موسیقیشناسی حیلمی در مقام یک منتقد ادبی.
 .3-3قافیه

با عنایت به اینکه رفیق حیلمی خود از نوگرایان است ،در جایجای نوشتارش با اشارههایی حاکی از کنار گ اشته شدن
قافیه مواجه هستیم .به هر طریق در دیدگاه انتقادی او قافیه جایگاهی دارد .از دیدگاه شفیعی کدکنی قافیه گاهی کارکردی
ندارد و سرح ارزشی آن پایین است ( .)498 :137۵حیلمی دیدگاه گونهشناختی خاصی در مورد قافیه دارد؛ در بحث
از نهضت نوگرایی گوران تأکید کرده است که «درحالیکه بسیاری از شاعران مریع قافیه میگردند ،گوران قافیه را مریع
خود کرده است  ...قافیه در دستان او چونان موم است» .حتی ابراز داشته است که وزن و قافیه و واژهپردازی در دیوان
«گشت هورامان» به حد اعجاز رسیده است (حیلمی .)216 ،212 :2010 ،حیلمی در تحلیل ترجمۀ رباعیات خیام
از سالم در بحث قافیه و شرق و شروق آن سخن را به درازا کشانده است .همچنین موزون و مقفی بودن شعر را در
کنار معناداری جزو ویژگیهای شعر درست و کامل دانسته است (همان.)10۵ ،17۵ :
 .4-3نقد لغوی

در ارتباق با این موضوع و نیز با عنایت به تحلیل واژگانی ،هنگام توضیح شیوۀ شاعری شیخ نوری به استفادۀ این شاعر
از واژگان فارسی و عربی پرداخته و افزوده است« :با این حال واژگان خالص کردی و تعابیر زیبا و نو را هم در کنار
واژههای بیگانه نشانده و بهاینترتیب شیوهای دلانگیز و آهنگ و موسیقی دلنشینی آفریده است .کوتاهسخن اینکه چه
در سبک و چه در وزن و قافیه و آهنگ شعر شیوۀ نوینی ابداع کرده و تا مدتی سردمدار انقالب شعر کردی بوده است»
(حیلمی .)229 :2010 ،در این نقد ،اندیشۀ رفیق حیلمی در پرداختن به واژه و کارکرد و تأثیرات ژرف موسیقی واژگان
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متمرکز شده است.
همچنین هنگام نقد زبان شعری سالم و اینکه این شاعر زیاد از لغات و تعبیرات فارسی استفاده کرده است ،اظهار
میدارد که به جرأت میتوان گفت که سالم این واژههای فارسی را نه به این خاطر که معادل کردی نداشتهاند ،به کار
گرفته است؛ بلکه با توجه به دیدگاه و رسم آن زمان ،گنجاندن اینچنین واژهها نهفقط در کردی ،که در زبان ترکی
عثمانی هم شمهای از هنر و دانایی و نشانی از ادب فاخر به شمار میآمد .چنانکه گاهی جوانان فرهیخته نیز استفاده
از چند واژۀ انگلیسی و یا زبان دیگری را در نوشتن و سخن گفتن یک امر بایسته و الزمۀ فرهنگ و فرهیختگی میدانند.
برای همین در ادامه با تعجب پرسیده است که «چرور ممکن است شاعری مثل سالم معادل کردی این واژگان به
ذهنش نرسیده باشد! حالآنکه با جایگزین کردن آن نه وزن آسیب میبیند و نه معنا؛ بنابراین معلوم میشود که سالم
آن طرز زبان آمیخته با فارسی را در مقام آشنایی و استادی در زبان بیگانه برگزیده است که در آن زمان چنین کاری رایج
بوده است» (همان .)162 :حیلمی در شرح شعر سالم نیز استفادۀ بهجا از واژگان را ستوده است .همچنین در تحلیل
شعر کمالی هم نشانی از توجه به تحلیل و نقد لغوی در نقادی حیلمی میبینیم (همان .)188 ،182 :بهویژه آنجا که
از استفادۀ کمالی از واژۀ «تلسز» به معنای «السلکی» عربی ،ایراد گرفته و دست روی معادل کردی و فارسی آن
گ اشته است که میتوانست جایگزین آن گردد .مرلب دیگری که رفیق حیلمی در این خاوص آورده است ،بسط
دادن و اشاره به دیدگاه رایج دربارۀ زبان شعری کردی تا پیش از ظهور گوران است؛ بدین شرح که بر مبنای آن دیدگاه با
واژگان ساده و روان کردی شعر واال پدید نمیآید ،اما گوران با سبک خاصی که در این زمینه ابداع کرد ،مهر برالن بر
آن اندیشه زد (همان.)209 ،189 :
 .5-3نقد محتوایی

موضوع دیگری که در شیوۀ نقادی حیلمی برجستگی خاصی دارد ،پرداختن به نقد محتوایی و ُبعد پیام و متن است.

شایانذکر است که نقش خواننده و پیوند میان متن و بستر آن را فاولر ( )1986مت کر گشته است (نورگوا:1394 ،
 .)28این امر در البهالی نقد حیلمی نیز پیداست .برای مثال علی کمال را در سبک و شیوۀ شعر و شاعری و نیز در
اندیشه و فکر پیرو شعرای کالسیک دانسته است .البته افزوده است که لباس نوینی بر تن عروس اندیشه پوشانده است.
وی معتقد است که افق اندیشۀ شاعران کالسیک محدود بوده و یکی از دالیل – اغلب  -کوتاه بودن اشعار را در همین
امر دانسته است (حیلمی .)187 ،184 :2010 ،بر این اساس در مواردی چون این ،شاهد رویکردی پیاممدار در نقد
حیلمی هستیم.
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در نقادی رفیق حیلمی به عالوه گاهی شواهدی از نقد بالغی – ادبی به چشم میخورد .این جنبه را در تحلیل
شعر اکثر شاعران مد نظر قرار داده است .در سخن از سالم غزلی را مثال آورده که سراسر سرشار از زیبایی و صنعت
ادبی است و آن را نمونۀ شعر ارجمند کالسیک دانسته است .در ادامۀ بحث سالم چند بیتی را مثال آورده و اظهار داشته
است که از حیث موضوع و مضمون مرلبی بکر و نو ندارد ،اما از حیث سبک و شیوۀ بیان اثری بدیع و نو است .در
تشریح همین ابیات به وجود تشبیهات زیبا و شیرین و بلیغ از منظر ادبی اشاره کرده است (همان .)16۵ -163 :به
کاربرد و جایگاه صنایع ادبی امثال ل ونشر و تشبیه در شعر علی کمال نیز پرداخته است .نکتهای هم افزوده است
مبنی بر اینکه شعرای کالسیک ابرو را به طاق و شمشیر تشبیه کردهاند؛ اما کمالی با اینکه به همان روال عمل کرده و
آن را به شمشیر تشبیه کرده است ،از خیال خود هم چیزی بر آن افزوده و نوآوری در تشبیه در کارش مالحظه میشود
(همان .)188 ،186 :در نقد شعری از او بهتفایل صنایع بالغی را شرح داده است .برای نمونه بیت نخست و شرحش
را درد میکنیم:
در فراق قد سروت ،چشمانم عین جویباریست

از خون سرخ چشمم دشت و صحرا اللهزاری ست

«در این بیت قد محبوبه را به درخت سرو تشبیه کرده و با یک آرایه آن را در کنار «جویبار» نشانده
است؛ به این شکل که قد یار را در نگاه خود سرو دانسته و چشم که در عربی به آن «عین» میگویند،
به سرچشمه هم اطالق می شود که در فارسی و کردی «جویبار» است .در اینجا چشم یا عین و
جویبار و قد و سرو ،همه در این بیت بدین مقاود با هم جمع گشتهاند و آرایههای تشبیه و استعاره
را پدید آوردهاند« .عین جویبار» بی کموکاست همان سرچشمه است .آن یکی در دوری قد محبوبه
سرشگ می ریزد و به سرچشمه تبدیل گشته ،قد محبوبه هم که درخت سرو است ،با سرچشمۀ آب،
به هم نیازمندند .به عالوه فقط در «عین جویبار» دو آرایۀ ادبی هست که اولی تشبیه است و دومی
جناس» (همان.)193-192 :

همانجا صنعت تعلیل را استخراد کرده و بهتفایل شرح داده است .تشبیه «خال» در شعر گوران و شعرای
کالسیک را با دقت و کمی تفایل آورده است (همان( .)203 ،193 :نیز برای شواهد ادبی – بالغی دیگر بنگرید:
ً
همان)194 :؛ اما نکتۀ جالب اینکه حیلمی در این تحلیل و تبیینها هیچگاه وارد جزئیات نشده است؛ مثال ارکان
تشبیه و استعاره را مشخص نکرده است .در بحث از بیان و بالغت مال حمدون پ از استناد به بیتی از او در بیان ظلم
نظامیان ،گفته است« :تمام کسانی که دوران نظام سلرنتی عثمانی را درک کردهاند ،داغ نظامیان بر دلشان مانده است؛
اما کدامیک توانسته است چنین از آنها انتقام بگیرد و اینچنین داغی بر پیشانی آنها بنهد؟» .در این مورد به شعری
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از عارف صائب در مقام مقایسه استشهاد کرده است (همان .)109 :حیلمی در جایی دیگر توانایی شاعر در آوردن
اوصاف ساده و درعینحال نغز و پرمعنا را ستوده است[« :احمدمختار] رقیب را به «سگ ولگرد» تشبیه کرده است.
با زبانی فایح ،وصفی ساده و کامل از رقیب ،از این بهتر کی حاصل آید؟ کدام شاعر توانسته است با زبانی سادهتر
از این از عهدۀ این توصی برآید؟» (همان.)27 :
نکتۀ دیگر اینکه حیلمی ابعاد مختل متن ادبی را در نقد و بررسی نقادانه مد نظر داشته است؛ هم اندیشۀ پخته و
سنجیده را در شمار معیارهای ارزیابی شعر آورده است و هم انتظام و درستی و زیبایی وزن و قافیه راُ .بعد ادبی و میزان
استفاده از صنایع ادبی را نیز در نظر گرفته است .نکات و ظرافتکاریهای کوچک هم از دید این ناقد پنهان نمانده
است؛ چنانکه در تحلیل شعر دلدار دست روی تکرار یک واژه در صدر بیت اول و عجز بیت پنجم نهاده است .او
سبک شعری سالم را «مخاوص به خود» وص کرده است و مضمون اکثر اشعارش را میهنی دانسته است (همان:
.)168 ،12۵
با عنایت به گزارههای پیشگفته میتوان چنین استنتاد کرد که مسیر نقد و نقادی رفیق حیلمی در حیرۀ نقد عملی
به سمتوسوی آنچه که امروزه تحلیل سبکشناختی الیهای بر آن اطالق شده است ،میگراید .در حقیقت شیوۀ کار
او بهگونهای بوده است که در عمل سروح گونهگون اثر ادبی را نقد و بررسی کرده است.
 .4رویکردهای حیلمی در نقد و نقادی
 .1-4نقد فرستنده /شاعرمحور

حیلمی لزوم در نظر گرفتن شرایط و قیدوبندهای بایسته در سنجش شعر را مد نظر داشته است .دربارۀ حاجی قادر،
چون بحث ملیگرایی و روشنگری او بسیار برجسته و مررح است (مارفی رسول ،)83 :2010 ،وی اظهار داشته
است که در سنجش و ارزیابی اشعارش باید این نکته را لحاظ کرد؛ و گرنه اگر قرار باشد تنها اشعاری را مالک قرار داد
که شاعر به تمام و کمال آن را پرداخته باشد و خود را در تنگنای وزن و قافیه گ اشته باشد ،چهبسا حاجی قادر شعری
آنچنانی نداشته باشد .همچنین مت کر شده است که باید بین شعری که برای به مناۀ ظهور نشاندن هنر و فن سروده
شده باشد ،با شعری که گویای احساسی درونی و روان و واضح است ،فرق قائل شد« .بهاختاار نزد آنان که در شعر
ً
دنبال روح/معنی میگردند و خواستار آن هستند ،و نه ماده/لفظ ،حاجی قادر صرفا یک میهنپرست شاعر است» .وی
معتقد است که حاجی قادر اگر میهنپرست هم نبود ،در شمار شاعران جای میگرفت ،چراکه همان دست اشعاری
که در آن ،احساسات خویش را بروز داده است ،برای اثبات شاعریت او کفایت میکند (حیلمی.)88 :2010 ،
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عالءالدین سجادی هم در مقام یک ادیب ،متنشناس و مارخ ادبیات کردی به این مرلب هم توجه کرده و بر آن صحه
نهاده است (سهجادی.)٥٦ :١٣٩٦ ،
 .2-4نقد پیاممحور

رفیق حیلمی در موارد بسیاری بهعنوان یک منتقد پیام/متنمحور وارد حوزۀ نقد و نقادی شده است .سویۀ اندیشگانی
و رویکرد نقادی حیلمی در اینگونه ارزیابی اثر ادبی حول محور درونمایه و پیام میگردد .این امر باعث پرداختن
هرچه بیشتر وی به متن مورد نظر شده و او را به سمتوسوی تمجید و ستایش اثر ادبی سوق داده است .چنانکه به
هنگام تحلیل و تشریح اشعار کسانی چون فایق بیک و پیرهمیرد و احمدمختار جاف (بنگرید :همان )169 :اینگونه
عمل کرده است.
 .3-4نقد موضوعمحور

رفیق حیلمی در مقام یک منتقد روشنفکر نوگرا خود را وارد عرصۀ نقد ادبی کرده است .در موارد بسیاری موضوعهای
روز و مسائل اجتماعی را در البهالی مباحث نقد ادبی مررح کرده است؛ بهو یژه آنگاهکه دربارۀ جریان ملیگرایی
نوخاسته در عراق آنروز و مشکالت ناشی از جنگ و استعمار (حیلمی )1۵0 :2010 ،داد سخن سر میدهد.
 .5سبکشناسی فن نقد حیلمی
کتاب شعر و ادبیات کردی خالصۀ اندیشههای انتقادی رفیق حیلمی است که در البهالی تحلیل اشعار
شاعران ارائه کرده است .از روی این اثر انتقادی میتوان شمهای از خصایص سبکی و زبانی و گوشههایی
از فن نقادی رفیق حیلمی را استخراج کرد .ازجملۀ این موارد «ادراک بی چگونه» است که این اصطالح را
شفیعی کدکنی ( )1383بازشناخته و توسعه داده که عنوانی شاعرانه ،زیبا و درعینحال بامسمایی است .طرز
کار حیلمی هم در برخی از موارد یکی از مصادیق همین «ادراک بیچگونه» است؛ مانند اینکه بیخود را
«شاعری فحل» میداند (حیلمی .)57 :2010 ،آنچه در اینجا اهمیت دارد ،غیرمتعین بودن مصادیق و معاییر
«شاعر فحل» است؛ چراکه هیچ ویژگی ،معیار ،شاخص و مالکی برای فحل بودن ارائه نکرده است .از دیگر
مصداقهای ادراک بی چگونه اطالق صفت «شیرین» بر اثر مورد نقد است؛ مانند «توصیف شیرین» در شعر
فایق زیور« ،زبان شیرین کردی»« ،پند شیرین و پرحکمت» (همان .)93 ،165 ،157 ،146 :نیز مانند «خاص
بودن» در عبارت «اشعار نو گوران دارای آهنگ و موسیقی خاصی است» (همان.)206 :
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حیلمی در بررسیهای نقادانهاش دو ُبعد گسترۀ ادبی کالسیک یعنی لفظ و معنی را نیز مد نظر داشته است .این
موضوع از دیرباز مرمح نظر شاعران و ادیبان بوده است؛ چنان که رودکی سمرقندی ،که خود را در شعر و شاعری ،در
مقام حسان و جریر و ابوتمام میداند ،از خوبی لفظ و آسانی معنای سرودۀ خود دم میزند:
اینااک ماادحی چنانکااه طاقاات ماان بااود

لفااظ همااه خااوب و هاام بااه معناای آسااان
(رودکی)103 :1376 ،

این سویه از فن نقادی ادبیات مد نظر حیلمی نیز بوده است؛ چنان که در تحلیل شعر بیک قدرت اندیشه و
خیالش را ستوده و مت کر گشته است که بیک به لفظ اهمیت نداده است (حیلمی.)67 :2010 ،
گاهی در سبک حیلمی با عنار مبالغه رویاروی میشویم؛ از قیدها و تأکیدها و عبارات و اوصافی غلیظ و
ً
پرمالت مانند «آنقدر زیاد»« ،در حد نگنجد»« ،تا دلت بخواهد» و عباراتی از این قبیل؛ مثال دربارۀ پیرهمیرد گفته
است که «شعر میهنیاش آنقدر زیاد و آتشین است که در حد نگنجد» (همان77 :؛ نیز)1۵7 :؛ در ادامه دم از نبود
کلمات و تعابیر مناسب که قادر به تبیین پایۀ خدمات این شاعر باشد ،زده است.
در برخی موارد حیلمی سمتوسوی اطالقگرایی را در پیش گرفته است؛ چنان که در سخن از مالحمدون با
ً
اندکی مرلقگرایی اظهار کرده است که «اصال نمیتوان باور کرد که یک شاعر امی (بیسواد) در میان ملتی دیگر
توانسته باشد ،سختی و نابسامانی مردم را اینچنین تاویر کند» (همان.)108 :
سوای به کار بردن عبارات و تعابیر شاعرانه و ادیبانه ،سبک نقادی حیلمی گاهی وارد حیرۀ نثر فنی و ادبی شده
است .به گفتۀ بهار ( )230/2 :1349کاتبان و ادیبان برای رونق دادن به نوشتۀ خود مایههایی از شعر را در نثر خود
داخل میکردند .در نثر حیلمی نیز این مایهها مشهود است؛ مانند «(امین فیضی بگ) عەسکەرێکی عالیم و ئەدیبێکی
عەسکەر بوو :یک نظامی عالم و ادیبی نظامی بود» (حیلمی .)31 :2010 ،این خایاه در فن نقد حیلمی از
ویژگیهای برجسته و بارز است؛ شواهد این مورد بسیار است؛ ازجمله استفاده از تعبیر «اسبسواری در سرباالیی
شیبدار» (همان)140 :؛ استمداد از قوۀ مخیله و شاعریاش – حیلمی شاعر هم بوده است – که در چنین مواقعی
نثرش فنی و شعرآمیز میشود و بهروشنی گونۀ ادبی دیگری را تجربه میکند و با صور خیالی چون استعاره و تشبیه و
کنایه درهم میآمیزد .در این موارد صفات با داللت عاطفی و احساسی در نوشتارش نوسان بیشتری به خود میگیرد؛
مانند وص شعر سالم که فرازوفرودهای آن را به تاختوتاز و خستگی و هجوم گروه سواران میدان نبرد تشبیه کرده و
با یک تمثیل عینی موضوع را تشریح کرده است .در اینجا عناصر ادبیت و شاعرانگی زیادی هست که از یک سوی
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عواط و احساسات نویسنده را مینمایاند و از دیگر سو زیبایی ،رسایی و قوت بیان نقدی وی را نشان میدهد.
حیلمی از آفرینش ادبی به «عرسه کردن» تعبیر کرده است .این تعبیر متأثر از داستان آفرینش انسان و نخستین
واکنش آدم پ از آفرینش است .او دربارۀ گوران این تعبیر را به کار گرفته است...« :هر پرتوی از این شعلۀ ُپرتابش

مغزش را به عرسه کردن افکنده است؛ بنابراین اشعار واالی گوران آن رشتههای ُدر و مروارید گرانقیمت است که در
اثر آن عرسه از اعماق ژرف دل و ذهنش به بیروت تراویده است» (همان.)212 :
لحن گرم و صمیمانه از دیگر ویژگیهای سبک نویسندگی به شمار میرود و در جایجای نوشتارش مشهود
عمر
است؛ مانند عبارت «این است عشق راستین!»؛ یا مانند[« :پیرهمیرد] چقدر با تاویری دلچسب از این پنج روز ِ
گل سخن میگوید »...؛ و عبارت «بسیار خوب ،گیریم پ یرفتیم که( »...همان.)94 ،8۵ ،80 :
استفاده از اوصاف و عبارتهای عاطفی شدید از دیگر ویژگیهای نثر حیلمی است .گ شته از ویژگیهای
پیشگفته ،لحن رفیق حیلمی در نوشتهاش گاهی به سمت عامیانه و محاورهای متمایل میگردد؛ مانند عبارت «ببینید
چقدر ز یباست!» .همچنین به کار گرفتن عباراتی نظیر «تا دلت بخواهد»« ،گوش کنید ببینید( »...همان،23 ،18 :
 )73و امثال آن نمودی دیگر از لحن عامیانه و محاورهای او است .نیز مانند« :خوا هەڵناگرێ کاک رمزی در این شعر
ً
به تمام و کمال طبع بلند شاعری خویش را نمایانده است» (همان)140 :؛ عبارت «خوا هەڵناگرێ» لفظا یعنی «خدا
داللت «از حق نباید
را خوش نمیآید» ،اما با همنشینی ( )combinationو مجاورت با واژگان در این جمله
ِ
گ شت» به خود گرفته است .همچنین نوعی لحن گزارشگون ،در فن نویسندگی حیلمی دیده میشود؛ همانند «...

بهویژه جایگاه واالی میهنگرایی این شاعر را بار دیگر برای خوانندگان محترم ترسیم کنیم!» (همان.)1۵0 :
فکاهه ،ب لهگویی و شوخطبعی در فن نقدی حیلمی مشهود است؛ مانند عبارت «یک کرد شعرباز» (هوادار
شعر) .وی به عالوه از هنر تجسمی و باری نیز بهره برده و اهرام مار را در تاویر باری-تجسمی خود وارد کرده
است (همان.)201 ،112 :
مونولوگ و خودگفتگویی در فن نقد حیلمی یک خایاۀ سبکشناختی دیگر است که در جریان سیال نوشتنش
نقش دارد و گویی مخاطب در برابرش نشسته است و با او گفتگو میکند؛ همانند وقتیکه بحثش به سخن از سرمستی
بیک و درگیری دل او با مضمون میهنی میرسد ،میگوید« :گوێتان لێ بێ بزانن ئەڵێ چی :گوش کنید ببینید چه
میگوید» (همان .)73 :با این لحن گفتمانی چنان می ُنماید که در جمعی نشسته است و برای آنها حرف میزند.
حیلمی حتی با خود نیز این منرق گفتگویی را به جریان انداخته است؛ بدین شکل که در تفسیر اشعار و رویدادها
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گویا با خویشتن خویش در گفتگو است و از خود میپرسد؛ مانند بحث بازخوانی داستان مم و زین و یا مرور
اندیشههای حاجی قادر (همان )91 ،80 :که وارد یک گفتگوی غیرمستقیم با دل دردمند خویش میگردد ،بهگونهای
که گویی ما در بستر یک اثر روایی و دستخوش جریان سیال ذهن هستیم .پیداست که چنین پدیدهای مشابه مونولوگ
در ادبیات منثور مدرن است.
 .6نتایج

رفیق حیلمی منتقد ،ادیب و شاعر معاصر کرد مال کتاب شعر و ادبیات کردی ،دارای اندیشهها ،دیدگاهها و
رویکردهایی در فن نقد است .در این اثر وی عاارۀ اندیشۀ انتقادی و منظومۀ فکری خویش را به رشتۀ تحریر درآورده
است .حیلمی بهعنوان یک منتقد نوگرای کرد هم در بعد نظری به نقد و نقادی پرداخته است و هم در بعد عملی .در
بعد نظری وی مفاهیم و اصرالحاتی چون ،شعر ،شاعر ،ادبیات و مانند آن را بازتعری کرده و مبانی و معیارهایی
برای هر یک معرفی کرده است .در بعد عملی نیز اندیشه و دیدگاههای خویش را بر شواهد شعری تربیق داده و بر
مبنای آن به تحلیل و نقد و ارزیابی اشعار پرداخته است.
نقد حیلمی در برخی موارد فرستنده/شاعر محور است و در مواردی نیز متن/پیام محور و گاهی نیز موضوعمحور
است .همچنین نقد حیلمی گاهی سمتوسوی نقد الیهای در بافت واژگانی–زبانی ،بالغی-ادبی و موسیقایی به خود
گرفته است.
حیلمی دارای اسلوب نوشتاری خاصی نیز است که در مواردی آمیخته به کلیگویی ،ادراک بیچگونه و مبالغه و
اطالقگرایی است .زبان نوشتاری وی ،بهویژه چون خود شاعر نیز بوده است ،گاهی تحت تأثیر عواط  ،ادیبانه و
شاعرانه و در مواردی نیز فنی است.
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میالد جعفرپور

1

چکیده

ُ
حسین کرد شبستری از محبوبترین پهلوانان متأخر در ادب حماسی فارسی است و بنا بر شواهد اخیر،
گزارشاای که برای مدتها از احوال و نبردهای او در ایران تحت عنوان داسررتان یسررین کشرد شرربسررتری
مشاهور شاده ،خود بخش چهارم از حماساۀ دیگری با عنوان یتیمنامه بوده که هنوز به شاکل جامع منتشار
یتیمنامه تا جایی اسات که هنوز هویت تاریخی حساین

نشاده اسات .عمق بیتوجهی به وجوه مختل
ُ
کرد بهعنوان پهلوان محوری روایت ،ناشااناخته مانده و مایۀ اظهارنظرهای ناصااوابی هم شااده اساات.
پژوهش حاضار به روش اساتقرایی و با تکیه بر شاواهد نویافتۀ منابع تاریخی و ادبی ،به ارزیابی دادههای
ُ
داستانی پرداخته است .مرابق با برآیندهای طرحشده و تأیید قراین تاریخی و ادبی ،حسین کرد شبستری
در واقع همان حسااینبیگ تبریزی ،قورچی خاصاۀ شاااهعباس بوده که در روایت داسااتانی بهعنوان یتیم
معرفی شده است.
ُ
کلیدواژهها :صفویه ،یتیم ،قورچی ،حسین کرد شبستری ،حسینبیگ تبریزی ،ارزیابی منابع.

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری ،خراسان رضوی ،ایران.

E-mail: m.jafarpour@hsu.ac.ir

مقالة پژوهشی

→ با اسکن تاویر ،میتوانید این مقاله را در تارنمای مجله مشاهده نمایید.
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 .1مقدمه

یتیمنامه ،آخرین حماسۀ دینی منثور فارسی است که در عهد صفوی تألی شده و در چهار بخش کل ِی :داستان بهزاد گوباز
نوبری (در دورۀ شاهاسماعیل) ،داستان مسیح دکمهبند تبریزی (در دورۀ شاهطهماسب) ،داستان میرباقر آجرپز اصفهانی و
ُ
داستان حسین کرد شبستری (هر دو در دورۀ شاهعباس) ،احوال پهلوانانی را گزارش کرده که وجود تاریخی دارند و با وجود
نمود نسبی عیارانه ،تحت عنوان یتیم به خدمت حکومت صفوی درآمده و به مقابله با تهدید بدخواهان اهل تسنن در قلمرو
عثمانی ،شبهقاره و خوانین افغان و ماوراءالنهر برآمدهاند .هر یک از چهار بخش یتیمنامه ،پ از دورهای آشوب ،شبروی و
ً
نبردهای عموما تنبهتن ،با پیروزی دالوران ایرانی و گرفتن باد و خراد از دشمنان ،به پایان میرسد.
به دلیل عدم شناخت جامع از دستنوی های و نیز انتشار ُمفرق بخش چهارم یتیمنامه ،این روایت برای مدتی

حدود دو قرن در ایران ،به نادرستی تحت عنوان داستان یسین شکرد شبستری معرفی شده است .درحالیکه عنوان

اخیر ،خود یکی از چهار بخش یتیمنامه محسوب شده و هیچ داللتی بر پیکرۀ متنی آن ندارد .از دیگر پیامدهای فقر
پژوهش دربارۀ یتیمنامه ،ناشناختگی هویت تاریخی پهلوانان محوری این روایت بوده است .در این پژوهش سعی
شده تا با استفاده از دستنوی های ناشناختۀ یتیمنامه و نیز ارزیابی و انرباق قراین نویافته در منابع تاریخی و ادبی
ُ
سدۀ یازدهم ه ،از میان چهار یتیم محوری روایت ،بنا بر فرضیهای ،هویت تاریخی حسین کرد شبستری اثبات شود.
 .1-1بیان مسأله

گزارشهای متعدد منابع تاریخی عار صفوی ،بر این نکته اتفاق نظر دارند که شاهعباس اول ،در ابتدای سلرنت خود
با چالش آشوبهای داخلی گروه غوغاییان روبهرو بود و به همین دلیل ،نمیتوانست فارغ از این دغدغه ،به مقابله با
ازبکان یا عثمانیان روی بیاورد .پ برای دفع زحمت گروههای اوباش گردآمده در شهرهای آن دورۀ ایران و نیز
بهرهبرداری الزم از توان نظامی و شجاعت ایشان ،تمرکز ویژهای بر سامان دادن آنان در گروههای نظامی داشت .بر
َ
اساس تجربههای مشابه سالطین َسل در بهرهگیری از عیاران (جمعیت اخالقی جوانمردان) ،شاهعباس نیز گروه
پراکندۀ م کور را که سازمان واحدی نداشته ،پیرو مرامنامهای نبوده و فاقد پشتوانۀ اجتماعی مرلوبی بودند ،پ از
آموزشهای الزم ،تحت عنوان تفنگچی ،قورچی ،داروغه یا کشیکچی به خدمت میگرفت:

«اکثر اجامره و اجالف هر والیت را که مردم َجلد کارآمدنی بو د و همیشه در آن والیت ،بیدولتی
نموده و عجزه و مساکین از بیعدالتی ایشان متضرر میگشتند و در ِسلک تفنگچیان أشرف درآوردند
که هم رعایا و هم عجزه ،بعدالیوم از شر ایشان ایمن باشند و هم در رکاب نارتانتساب به خدمات

قیام نموده و در معارک کارزار مکافات عمل یابن د و مجموع این طبقه را داخل دفتر غالمان نموده و
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الحق ،وجود ایشان جهت فتح ِقالع و ِبالد ضروری بود و فواید کلی بخشید» (اسکندربیگ:1389 ،

.)1106/2

انتشار این خبر در أقای نقاق ایران ،سرازیر شدن خیل بیتجربه یا کارآزمودهای را به همراه داشت که در مواضع
ُ
مختل نسخ یتیمنامه تفایل بخشی از این احوال با گرد آمدن «هزاروصدوبیستوپنج یتیم» بر سر شاهعباس ،نقل
شده است [← ی :گ  194آ؛ ح :گ  164آ؛ ح :گ  69ب؛ دا :گ  23ب] .در یتیمنامه گروههای مختلفی از پهلوانان
بیسروسامان در أقای نقاق ایران ،برای کسب عواید مادی و بهمنظور دفاع از شاهان صفوی در برابر تهدید یتیمان
بدخواه سنی و نیز ترویج تشیع و نمایاندن اقتدار صفویان بهصورت سازمانیافتهای تربیت میشوند.
اما مسألۀ اصلی آن است که در تاریخ صفویانُ ،مستندات صریح متعددی از اطالق عنوان «یتیم» بر یک واحد
نظامی یا اداری مستقل به دست نمیآید و به نظر میرسد «یتیم» با توجه به مشخاات و وظایفی که در دربار صفوی
یتیمنامه بر عهده دارد ،عنوانی معادل با کارکردی داستانی بوده که بنا به ذوق راوی یا مالحتی دیگر طرح شده و بر
قورچیان صفوی اطالق شده است .پ الزم است برای تبیین این عنوان سازمانی در داستان که مشابه عیاران بوده و
بهمنظور نشان دادن جایگاه رسمی و واقعی یتیمان در دورۀ صفویه و برانداختن نقابی که داستانپرداز بر چهرۀ آنان زده،
با توجه به برخی قراین ،منابع تاریخی و ادبی بررسی شده و در مقایسه با دادههای داستانی ارزیابی شوند.
 .2-1طرح فرضیه

بنا بر همسانی تام شواهد متعددی که در متون تاریخی و مراجع ادبی با دادههای داستانی یتیمنامه وجود دارد ،حسین
ُ
ُ
کرد شبستری یکی از بهادران طوای کرد ساکن در نواحی تبریز بوده است و ابتدا در خدمت پیربداقخان تبریزی
بهسر میبرده و بعدها به دلیل خدمات شایسته ،شجاعت بسیارُ ،حسن رفتار و راستکرداری ،مفتخر به دریافت عنوان
«بیگ» شده و با نام حسینبیگ تبریزی در مناب قورچی خاصۀ شمشیر و تیروکمان به دربار شاهعباس راه یافته و
مرتبۀ بلندی مییابد.
 .3-1پرسش تحقیق

ُ
آیا حسین کرد شبستری ،شخایت تاریخی بوده و در دورۀ شاهعباس میزیسته است؟
ُ
کدام قراین تاریخی و ادبی بر همسانی هویت حسین کرد شبستری با حسینبیگ تبریزی داللت دارند؟
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 .4-1ضرورت تحقیق

فقدان رویکرد تاریخی در بررسیهای متنشناسی و تاحیح متون یکی از حوزههای فراموششده و البته پرمشقت در
پژوهشهای ادبی است .ازآنجاییکه یتیمنامه بیان داستانی مخیلی از پیوند درونمایههای تاریخی و دینی عار صفوی
است و چون از معدود روایاتی محسوب میشود که اطالع دقیقی از عناصر داستانی زمان و مکان آن در دست است،
بیشک اغلب شخایتهای محوری این حماسه نیز تاریخی بودهاند و برای اثبات برخی ابهامات آن بایستی به
تحلیل تاریخی روی آورد.
 .5-1پیشینۀ تحقیق

ُ
در رابره با روایت یتیمنامه یا داستان حسین کرد شبستری ،تحقیقات متمرکز یا اشارات پراکندهای در مراجع

(دانشنامهها ،دایرةالمعارفها ،فرهنگها) ،کتب تألیفی و ادبی ،مقاالت و رسالههای دانشگاهی مشاهده میشود که
ارتباطی با موضوع پژوهش حاضر ندارند.
ُ
در زمینۀ هویت تاریخی حسین کرد در عهد غوریان و سلجوقیان ،حدسهایی در یک مقاله و ارجاع مختاری
ارائه شده است ،ولی در طول تاریخ تحقیقات ادبی ،جز گفتار حاضر ،هیچگاه بحث مستقل و مشروحی بهمنظور
ُ
شناسایی هویت تاریخی حسین کرد در «عهد صفویه» مررح نشده است.
ُ
به گمان نگارنده توجیه منرقی و علمی ندارد که برای بازشناسی هویت شخایت محوری حسین کرد شبستری
تاریخی یتیمنامه که ارتباق مستقیم و مشهودی هم با حکومت صفویان دارد ،برخی پژوهشگران
در حماسۀ دینی و
ِ

بدون ارزیابی دقیق منابع تاریخی مرتبط با این دوره و بررسی قراین موجود ،سر به سدههای پنجم و ششم ه کشیده و
ُ
بهصورت تاادفی ،یا با توجیهات ساختگی و ناصواب ،به دنبال همنامی برای حسین کرد در دورۀ غوریان یا سلجوقیان
(← جمالزاده7-6/1 :1326 ،؛ مفرد کهالن۵0-34 :1389 ،؛ یسیننامه )17 :1393 ،باشند ،و فقط بهصرف
مشاهدۀ یک تشابه اسمی که عالوه بر دورۀ غوریان یا سلجوقیان ،ممکن است ماادیق متعدد دیگری هم در ادوار
ُ
تاریخی داشته باشد ،بحث اینهمانی اسامی م کور را با حسین کرد شبستری طرح کنند .اگر اینگونه است ،هر
شخص دیگری هم که نامش در تاریخ :رستم ،حمزه ،شیرویه ،ابومسلم ،مختار ،مسیب ،زمجی و حبشی بوده و
سالح و اسبی هم داشته باشد ،باید وی را در شمار پهلوانان همنامشان در ادب حماسی قلمداد کنیم.
جمالزاده در هزاربیشه نوشته است« :مرالب ذیل از کتاب تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ،تألی سید
ظهیرالدین مرعشی (← مرعشی )234-233 :1363 ،در ضمن جنگ سلران ارغش با قراچه ساقی در حدود سال

2۵
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(۵21ق) در حوالی همدان ،نقل شده است:

ُ
«حسین کرد پسرکی شبیه چهرۀ ُرستم بود ،به مقابل قراچه افتاد و قراچه را با نیزه برگرفت و از اسب
ُ
بینداخت ،چنانکه لشکر مشاهده کردند و اسب قراچه را بکشید و ببرد ،اما قراچه را نشناخت .امرای
ُ
سنجر چون چنان دیدند ،قراچه را از دست حسین کرد بازستاندند و نزد سلران بردند و با هم نزاع
میکردند که :قراچه را من گرفته ام .سلران فرمود که از قراچه بپرسند که ،تو را که گرفته است؟ قراچه
دارد .چون

گفت :آن که مرا گرفت ،نام به خدمتکاری شاه مازندران باز دارد و اسب مرا آن ک
سلران معلوم کرد که آن ک نوکر شاه غازیُ ،رستم بود ،خود سوار شد و به رسم پرسش زخم

اصفهبد و هم به ع رخواهی گرفتن قراچه نزد اصفهبد رفت و روی او را بوسید و گفت :أحسنت ای
ُ
شیربچه .اصفهبد اسب قراچه را فرمود تا پیشکش سلران کردند و حسین کرد را دههزار دینار صله
ُ
ُ
کرد» .پ میتوان احتمال داد که حسین کرد شبستری مشهور ،همین حسین کرد بود که قراچه را
اسیر کرده است» (جمالزاده.)7-6/1 :1326 ،

ُ
نگارنده نمیتواند ادعای مرعشی را در شباهت چهرۀ رستم با حسین کرد بپ یرد ،مگر ممکن است که مرعشی یا
ً
هر مورخ دیگری چهرۀ رستم سیستانی را دیده باشد! اگر هم منظور مرعشی از چهره ،توسعا بر جثه و تنومندی حسین
و رستم داللت دارد که مسألۀ تازهای نیست و نخستین مشخاۀ توصی هر مورخ و ادیبی از یک پهلوان ،برز و باالی
رستم نادیده است (برای نمونه ← آص .)106 :2۵37 ،
او و تشبیه مبالغهآمیز وی به ِ

اما همین اشارۀ مرعشی ،ویرایشکنندگان یسیننامه را به دو اظهارنظر شگفت انداخته که بدون اثبات و استدالل،

بیشتر به حدسی غیرعلمی مینمایاند:
(« :)1بر این اساس ،شاید نقالی که تاریخ طبرستان و رویان را خوانده بود ،او را از عهد سنجر به دورۀ صفویه
کشانده و در قاهای مربوق به عهد صفوی جای داده است» (یسیننامه.)17 :1393 ،
در عدم پ یرش این حدس باید گفت که:
ا
اوال ،داستانپرداز یتیمنامه به گواه سرح نازل روایتش ،بهرۀ چندانی از دانش ادبی و تاریخی نداشته و با وجودی
ً
که از برخی معاری شعرا نام برده ،ابدا به هیچ تاریخی ارجاع نداده است ،چه رسد به آنکه تاریخ مرعشی
را که ارتباطی با صفویان نداشته ،خوانده باشد .پ

چنین داستانپردازی اگر هم در عار صفویه با

قحطالرجال پهلوانی مواجه شده باشد ،همچون دیگران ،قهرمانی را از میراث کالن داستانی و حماسی پیش
از خود برگزیده و بازآفرینی میکند ،نه آنکه فقط بر پایۀ یک اشاره که پ از چند صد سال ،نخست بار
جمالزاده بدان دست یافته ،به خلق یک پهلوان مبادرت کند و قریب به دو هزار صفحه مرلب در رابره با وی
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و آن هم منتسب به شاهان صفوی بپردازد.

ا
ثانیا ،اگر مرعشی در حدود سال (۵21ق) و در جنگ سلران ارغش با قراچه ساقی از جنگاوری شبیه چهرۀ ُرستم،
ُ
به نام «حسین کرد» یاد میکند ،رضاقلیخان هدایت هم در گزارش خود از رویدادهای سال (349ق)،
ُ
َ
«حسنو یه» یاد کرده که پدرش «حسین کرد» نام داشته
یعنی  162سال پیش از تجربۀ مرعشی ،از امیری به نام
َ
حسنو یه در فاصلۀ سالهای (369-349ق) بهعنوان دستنشاندۀ
است (← هدایت.)8۵ :1373 ،

دیلمیان و به مدت بیست سال ،بر کردستان و همدان حکمرانی نموده و در عین امارت و سکونت در دژی،
موسوم به سرماد ،راهزنی و بادگیری هم میکرده است (← اذکایی129-122 :1367 ،؛ ابنخلدون،
 )6۵۵-6۵6/3 :1366که البته این شیوه غریب نبوده و به قراین بسیار ،برای قرنها از اعمال شایع طوای
ُ
کرد ساکن در این حدود کوهستانی بوده و گریبانگیر ادیبانی چون مال نفثةالمصدور نیز شده است (←
ُ
زیدری نسوی .)66-6۵ :1389 ،هر چند هر دو شخایت م کور «کرد» بوده و به فاصلۀ حدود دو قرن از
هم ،در عرصۀ سیاست و جنگ نیز حضور دارند ،اما آیا بدون هیچ توجیه و استداللی در رابره با هویت
ُ
شخایتهایی که فقط همنام «حسین کرد» داستانی هستند ،مجبوریم این موارد متمایز را معتبر دانسته و در
ُ
کنار یکدیگر قرار دهیم و در رابره با یتیمنامه به دو و یا سه« 1حسین کرد» قائل شویم؟

ا
ثالثا ،هنگامیکه عار پر جنگ و جدال داستانپرداز یتیمنامه در دورۀ صفوی ،به گواه تواریخ همین عهد ،مشحون
ُ
از وجود چندین پهلوان درباری یا قزلباش است ،راوی یتیمنامه چرا باید فرد گمنامی را ولو با نام حسین کرد
از سدۀ ششم ه در سدۀ یازدهم ه احیا کند.
ا
رابعا ،بیشتر شخایتهای یتیمنامه در عهد صفوی وجود تاریخی دارند که شوربختانه محققان هیچ توجهی به
شواهد مرتبط با آن نداشتهاند ،وقتی میرباقر آجرپز اصفهانی ،قهرمان بخش دوم یتیمنامه ،شخایت تاریخی
ُ
عهد صفوی بوده و مورخان از وی یاد کردهاند (← حسینی مرعشی تبریزی ،)110 :1370 ،چرا حسین کرد
شبستری که اساس خلق یتیمنامه هم واقع شده ،باید یک سوار گمنام دورۀ سلجوقی ،غوری یا دیلمی باشد.
خالق یتیمنامه بر پایۀ کدام گزارش و کارنامه ،چنین حجمی از احوال را در ارتباق با تاریخ صفویه به او نسبت
ُ
 .1مال رستمالتواریخ نیز در فالی ،ذیل عنوان «داستان ذکر اسامی پهلوانان و زبردستان و گردان شبرو عیار مکار طرار خونخوار … آن زمان
ُ
از هر قوم و قبیله» از شخای با نام «حسینعلیبیگ کرد جانبگلو» نام برده که اطالعی از جزئیات احوال وی در دست نیست (آص ،
.)104 :2۵37
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داده و آیا چنین داستانپردازی بدون اتکا به گزارش تاریخی فربهی ،استعداد ذهنی خلق چنین محتوایی را
داشته است؟
(« :)2شاید هم مردم ایران نام این قهرمان عهد سنجری را که یحتمل مازندرانی بوده ،زنده نگه داشته و بر فرزندان
خود میگ اشتهاند و بدین ترتیب ،این نام در عهد صفوی تکرار شده و به یکی از پهلوانان آن عار تعلق گرفته
است» (همان.)17 :
این مورد هم از آنگونه حدسهای شگفت و غیر محققانه است! نام یک شخایت تاریخی ،دینی و حتی
اساطیری تنها به پشتوانۀ ضبط مکتوب یا نقل سینهبهسینه میتواند در جایگاه یک الگو و قهرمانی آرمانی در اذهان افراد
یک جامعۀ زبانی رسوب کند و مثل نام :سام ،رستم ،فرامرز و شهریار و  ...توجیهی برای گزینش نام فرزندان نسلهای
ُ
بعدی یک جامعۀ متمدن شود .مگر حسین کرد مورد نظر مرعشی فراتر از رستم ،ابومسلم و حمزه یا کوراغلو و
ددهقورقود تاریخی و داستانی است؟ پ او چرور بدون این اعتبار الزم ،توانسته در خاطر مردم پهلواندوست ایران،
مشروعیت الزم را کسب کند ،درحالیکه حتی اثری از این مشروعیت هم در ترانهها ،حکایات ،داستانها ،کتب ت کره
و عموم تواریخ مشاهده نشود و شش سده بعد ،شاید یک داستانپرداز میانهحال از وی تنها بر اساس توصی چند
ُ
سرری یک متن تاریخی ،در یتیمنامه اسرورهای محبوب بیافریند! حسین کرد بیشک هویت تاریخی داشته ،اما سابقۀ
این هویت از نظر نگارنده و بهیقین تمام هیچ ارتباطی با عهد غوریان و سلجوقیان ندارد .چنین احتمالی بیرویگی و
بیاستعدادی تمام راوی یتیمنامه است که حتی داستانپرداز توانمندی چون ابوطاهر طرسوسی هم از آن تخل نکرده
و شخایت پادشاه عارش غیاثالدین محمد غوری ملقب به «حبشی» را در حماسۀ قران حبشی ،بهصورت
داستانی گزارش کرده است (← طرسوسی.)93-71/1 :139۵ ،
مهران افشاری در اظهارنظر دیگری که توجیه تاریخی و مستندی ندارد ،باور دارد که چون« :در شاهنامه و دیگر
ُ
متون ادب فارسی ،صفت «گرد» به معنای پهلوان و دالور ،به دنبال نام برخی پهلوانان بارها به کار رفته و ازآنجاکه
ُ
نقاالن با شاهنامه و زبان آن آشنا بودهاند ،شاید واژۀ «گرد» را بهعنوان صفتی به نام حسین شبستری افزوده باشند و چون
ُ
ُ
ُ
مردم در دورههای پسین واژۀ گرد را کمتر میشناختند و نیز در کتابت قدیم گرد را کرد هم مینوشتهاند ،بعدها صفت
ُ
ُ
گرد برای حسین بهصورت کرد به کار میرفته است» (حسیننامه.)16 :1393 ،
ُ
از نظر نگارنده ،با توجه به شواهد صفت «گرد» ،این کلمه بیشتر کاربرد عام دارد تا ساخت اسم خاص و صرف
ُ
ُ
ُ
ُ
نظر از نام دو پهلوانبانو و یک شخایت« :گردآفرید ،گردیه و گردوی» فردوسی و حتی دیگر شاعران ،صفت «گرد»
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ُ
را بهحسب نیاز و به دنبال نام اغلب پهلوانان معتبر یا گمنام آوردهاند ،همانطور که صفت «گرد» در بخشهای منظوم
ُ
و منثور یتیمنامه هم برای اغلب پهلوان و حتی خود «حسین کرد» یا «مرزبان» به کار رفته و قابلتشخیص است( :نظم)
ُ
ُ
«یکهتاز عرصۀ میدان حسین گردمرد» [دا :گ  12۵ب]( .نثر) «شب دویم ،اقبال سیاه همدانی و مرزبان گردمرد را
ُ
گرفت» [مج :گ  137ب]( .نظم) «چه گردی که در چاه بیژن نمود» [ی :گ  61ب]( .نظم) «فرامرز و برزو و مهراب
ُ
ُ
گرد» [ی :گ  262آ]« .منم مرشد هزاروصدوبیست یتیم گرد دالور ،پیادۀ دهنۀ جلو مرشد کامل ،شاهعباس ،میرباقر
ُ
آجرپز» [ح :گ  164آ]« .شاه قادر و دهده اصالن گرد و مرزبان و ابراهیمبیگ و بعضی دیگر را فرمود که شب در
گردش باشند» [ی :گ  212آ] .اما با این ماادیق کاربرد عام کلمه ،نمیتوان تردیدی در تغییر این صفت در ترکیب
ُ
«حسین کرد» روا داشت.
ُ
ُ
چگونه ممکن است نقاالن شاهنامه با صفت «گرد» آشنا بوده باشند و ضمن نقل شاهنامه ،کلمۀ گرد را هم در
جمع مردم به زبان بیاورند و بهحسب عالقۀ وافر ،مردم یا نقاالن این صفت را در نام حسین شبستری هم بگنجانند ،اما
ُ
همان مردمی که پای نقل شاهنامه نشستهاند و قرنهاست بدان ان دارند و معانی اغلب کلماتش را بهخوبی درک
ُ
میکنند ،مدتی دیگر نتوانند معنای صفت شایع و سهلالوصولی مثل «گرد» را هضم کنند و ناچار شوند آن را فقط در
ُ
مورد حسین شبستری بهصورت «کرد» تغییر دهند ،نه دیگر ماادیق مشابه این کاربرد! چرا در شاهنامۀ فردوسی بین
ُ
ُ
ُ
«کرد» و «گرد» تمایز و تفاوت معنایی آشکاری وجود دارد و صفت «کرد» عالوه بر نسبت قومی ،اغلب به معنای
چوپان و چادرنشین نیز مارلح است و حتی بدون الزام در تحریر سرکش «گ» هم ،مخاطب مشکلی در تشخیص
ُ
ُ
تمایز موارد کاربرد «کرد» و «گرد» ندارد (← عبادی جمیل و بیات)209-191 :1399 ،؟ اگر آقای افشاری باور دارد
ُ
ُ
که نسبت گرد در نام حسین ،به دلیل شیوۀ کتابت قدیم و ح ف سرکش از «گ» بهصورت «کرد» باقی مانده ،بهتر بود
روشنگری کنند که چرا چنین ایرادی در ضبط بسیاری از دیگر موارد مشابه آثار سخنوران ،ماداقی ندارد و حتی
ُ
ماحح غیر ایرانی متن تاریخ طبرستان هم بهخوبی معنا و ضبط صحیح «حسین کرد» دورۀ سلجوقی را دریافته و
بدون سرکش ضبط نموده است؟
به کدام توجیه ،داستانپرداز یتیمنامه وقتی برای اولین مرتبه از حسین شبستری نام میبرد ،هنوز گزارشی از
ُ
پهلوانیهای وی ارائه نکرده و حسین ،چوپانی بیش نیست ،میبایست صفت «گرد» بدو بدهد؟ این شاهد صادق
است؛ زیرا در نمونۀ دیگری ،جمشید کرمانی پ از کشتن شیری که از بند شاهعباس رمیده ،به دستور شاه مفتخر به
دریافت لقب شیرافکن میشود« :شاه فرمود که :هر که سر مرا دوست دارد ،جمشید را شیرافکن گوید» [ی :گ 198
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ً
ُ
ب] .پ طبیعی است که اگر «گرد» صفتی برای نام حسین بوده باشد ،طبیعتا میبایست به مناسبت معقولی و بعد از
گزارش چند کردار بهادرانه ،به وی اعرا شود ،نه از همان ابتدای داستان و در اولین پاگشایی!
ُ
ُ
جز این وجه ،راوی در دستنوی های یتیمنامه بارها حسین را با نسبت «کرد» و منتسب به «کردستان» معرفی
ُ
ُ
کرده است .با وجود چنین قراینی ،آیا فقط با توجیه بیاساس م کور میتوان ادعا کرد که او «کرد» نه ،بلکه «گرد» بوده
ُ
ُ
است؟ چرا در یتیمنامه نام پهلوان دیگری مثل یوزباشی کردبچه بهصورت گردبچه ضبط نشده است ،درحالیکه او
جوان پهلوانی بوده و بچه هم نیست و کردبچه صفت قومی یا نسبت شهری اوست ،و در عهد معاصر نیز نام خانوادگی
ُ
ُ
«کردبچه» بسیار معمول و آشناست؟ چرا ذکر صفتی نظیر گرد همراه نام پهلوان ،جز حسین برای دیگر پهلوانان یتیمنامه
ماداقی ندارد و در عوض راوی همهجا ،نسبت شغلی یا شهری را در کنار نام یتیمان آورده است؟
جواد مفرد کهالن در پژوهشی ذیل عنوان «تبارشناسی یسین شکرد شبستری» ( )1389با توجه به تاریخ پادشاهان
َ
ُ
ُ
غور ،یادآور شده که تبار حسین کرد شبستری برگرفته از خاندان «آل ش ْن َسب» بوده و نام حسین کرد تغییریافتۀ نام «امیر
معزالدین حسین کرت» است .حال به دالیلی که نویسندۀ مقاله در خالل گزارش کلی تاریخ غوریان بدان استدالل
کرده ،توجه کنیم:
(« :)1اگر شنسب را علیالقاعده تلخیای از نام «خشناسب» به معنای دارندۀ «اسب سیاه» بگیریم ...نام اسب
ُ
حسین کرد« ،قرهقیراس» به معنای «اسب سیاه نیرومند» ،خود گواه صادق این معنی است .در این صورت،
ُ
نام «شبستر» به معنی «دارندۀ استر سیاه» ،قرین این نام میگردد»! (« :)2بههرحال ،هر دو عنوان کرد و شبستر
ُ
متعلق به حسین کرد شبستری ،در محیط ایرانیان آذری شهر شبستر بیگانهاند و باید متعلق به ناحیۀ دوردستی
ُ
باشند .ل ا نام حسین کرد را در محیط افغانستان و شهر هرات میتوان در نام امیر معزالدین حسین کرت پیدا
ُ
نمود»! (« :)3در مجموع با مد نظر قرار دادن اسرورۀ حسین کرد ازجمله در مقام سردار فاتح هندوستان و
ُ
خرادگزار کردن آنجا ،معلوم میشود نام و نشان امیرحسین کرت ...با نام و نشان حسین کرد شبستری امتزاد
ُ
پیدا کرده است»! (« :)4پادشاهان معاصر حسین کرد شاهعباس و جهانشاه و همآوردانش اخترخان و
ببرازخان هستند که مسلم به نظر میرسد در اساس به ترتیب همان :عباس بن شیث و خل ثانویاش
جهانسوز هستند که با شاهعباس و جهانشاه گورکانی جایگزین شدهاند»! (« :)۵جالب است که شاهعباس
نیز زادۀ هرات و پرورشیافتۀ آنجا بوده است» (مفرد کهالن.)3۵-34 :1389 ،
ً
در این گزارش ،مفرد کهالن نخست صرفا با توجیهات مشروق و محتمل واژگانی ،کلمات «شنسب»« ،شبستر»،
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ً
«قرهقیراس» و «حسین کرت» را با تاحی  ،تغییر و خلق معانی نسبتا فرضی و ساختگی ،ماادره به مرلوب کرده
ُ
ُ
و بهنوعی با حسین کرد ارتباق داده است و در ادامه ،بدون ارائۀ هیچ سندی و به تاور شخای که چون کردها در
ُ
محیط امروز ناحیۀ شبستر آذربایجان حضور ندارند ،پ حسین کرد هم نمیتواند نسبتی با شبستر داشته باشد و از
ً
ُ
طرفی ،چون حسین کرد احتماال صورت دیگری از نام امیر غوریان ،حسین کرت بوده که فاتح هند نیز هست! بنابراین
ُ
حسین کرد شبستری همان حسین کرت غوری است و بار دیگر ،با توجیهات ساختگی تغییر و تبدیل حروف در
ً
ُ
اسامی ،نام «شاهعباس» و پادشاه دیگری به اسم «جهانشاه» را که اصال در روایت حسین کرد وجود ندارد ،صورت
تغییریافته دو نام «عباس بن شیث» و فرزند دومش «جهانسوز» میداند.
نگارنده بنابر حوصلۀ مقاله ،نیازی به تشریح دالیل ُبرالن این ادعا نمیبیند که بیشک بر دیدۀ مخاطبان سنجیدنی
است .از طرفی ،چون همین ُجستار بدون ذکر شرق ،احتمال و تاحی در واژگان ،با تکیه بر شواهد تاریخی و ادبی
ُ
ُ
متعدد ،به اثبات تبار کردی ،نسبت شبستری ،انتساب به دورۀ صفوی و هویت تاریخی حسین کرد در دربار شاهعباس

نائل شده ،برآیندهای آن را میتوان بهمنزلۀ تشریح نادرستی هر دو مورد فوق به شمار آورد.
 .2تشریح فرضیۀ هویت

ُ
در این بخش ،بهمنظور اثبات هویت تاریخی حسین کرد و تبیین فرضیۀ حضور قورچیان تاریخی با عنوان داستانی

«یتیم» در یتیمنامه ،ابتدا به تبیین اصرالح «یتیم» پرداخته شده است .روشنگری در مورد اصرالح «یتیم» منجر به
همسانی ویژگیهای این عنوان داستانی با مناب «قورچیگری  /سالحداری» در تاریخ صفویه شده و به دنبال بررسی
ُ
شواهد کاربرد «قورچی» در متون تاریخی ،برای نخستین بار ،قراین اثبات هویت تاریخی حسین کرد ارائه شده است.
مجموع این یافتهها ،بر صحت داللت هر چه بیشتر عنوان «یتیمنامه» بر روایت و ارتباق مستقیم آن با قورچیان صفویه
ُ
داللت داشته و ماید فرضیۀ حضور حسینبیگ تبریزی بهعنوان حسین کرد شبستری در یتیمنامه است.
 .1-2یتیم در تاریخ

لغت «یتیم» بهطور کلی ،بر فردی اطالق میشود که پدر یا مادر خود را از دست داده ،یا آنکه از وجود هر دو محروم
شده و تنها و بیسرپرست باشد (← دهخدا23734/1۵ :1377 ،؛ انوری .)8۵14/8 :1382 ،جز این« ،یتیم» در
برداشتی ادبی و باسابقه ،به معنای «بیمانند و کمنظیر» یا «کارگر طویله و مسئول نگهداری از چهارپایان» هم به کار
میرفته است (← دهخدا2373۵/1۵ :1377 ،؛ انوری.)8۵14/8 :1382 ،
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ً
اما «یتیم» در وجه منفی اجتماعی ،بر شخای اطالق میشد که از توانایی بدنی یا رزمی نسبتا برجستهای
برخوردار بود و قدرت و فرمان شاه را بهحساب نمیآورد و عالوه بر آشوب و فتنهانگیزی در شهرها ،بیشتر به دزدی و
راهزنی میپرداخت و چون تعلق یا نسبت خانوادگی مرلوب و معلومی هم نداشت و پیوسته تحت تعقیب مردم یا
حاکمان بود؛ اغلب بهصورت فردی یا گروهی در حال رفتوآمد از شهری به شهر دیگر بودند و در محل ثابتی،
اجتماع نداشتند (← دهخدا2373۵/1۵ :1377 ،؛ انوری.)8۵14-8۵1۵/8 :1382 ،
یتیمان برخالف نهضت عیاران در سدههای پیشین ،به دلیل قتل و غارت ،چون در میان مردم ایران از اعتبار و پایگاه
ً
اجتماعی خوبی هم برخوردار نبودند ،هیچگاه نتوانستند رسما با همراهی عموم مردم ،علیه حکومت وقت خود اقدامی
کنند و به دلیل عملکرد منفی و برخالف عیاران ،در متون تاریخی از آنان بیشتر با عنوان اوباش ولگرد و فرصتطلبی
یاد میشود که در هنگامهها به دنبال کسب غنیمت بودند و اگر مجالش را هم مییافتند ،سرسپردۀ بیاختیار اجرای
فرامین سالطین یا حکام طغیانگر بودند .اما نباید فراموش کرد که مدتی پیش از رواد اصرالح «یتیم» در این برهۀ
َ
«رند ُ /رنود» یا «لوطی  /الواق» هم بهطور مشخص در همین
زمانی ،اصرالحات دیگری مثل «جمری  /اجامره»ِ ،
وجه منفی اجتماعی فراوان به کار برده میشدهاند و حتی «جمری» در دورۀ صفویه متداولتر هم بوده است (←
رازنهان و عابدینی مغانکی .)74-61 :139۵ ،هر چند کردار و شگردهای یتیمان تا حدودی مشابه عیاران است ،اما
آنان پیرو مرام و اصول اخالقی عیاران نبوده و داعیۀ ظلمستیزی ندارند ،ل ا طرف نسبت با نهضت عیاران نیستند.
 .2-2یتیم در داستان

نظر به شواهدی که از سدۀ نهم ه به بعد ،بهتدریج ماادیق آن در میراث مکتوب بسامد نسبی پیدا کرده و تا اواسط
دورۀ قاجاریه با همان مفهوم به حیات خود ادامه داده است ،درمییابیم که «یتیم» عالوه بر حفظ معانی پیشین خود،
بیشتر تحت تأثیر آشفتگی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و پیدایی صفویان ،کارکرد معنایی موقت دیگری هم پیدا
میکند (← طرطوسی19/3 :1380 ،؛ اسکندربیگ4۵۵/2 :1389 ،؛ میرخواند331/1 :1270 ،؛ قرغان:138۵ ،
.)30

در این برآیند« ،یتیم» پ از پایان سدۀ نهم ه ،از ُبعد معنایی منفی شایع در جامعه ،فاصله گرفته و در دورۀ صفویه،
کارکرد مثبت فرمایشی ویژهای پیدا میکند و تحت الهامات و اشراقات عرفانی  -م هبی ُمرشد کامل (پادشاه صفوی)
و پشتیبانی تبیین فقهی علمای دربار (← صفا146 ،143/۵ :1371 ،؛ متولی امامی106-102 :1390 ،؛ مجیر

شیبانی ،)83-80 :1346 ،ابتدا به نهضتی اخالقی مبدل شده و بهظاهر با جمعیت اخالقی عیاران همسو میشود و
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مدتی نمیگ رد که با توسع اختیارات« ،یتیمان» سر برداشته و بهعنوان سازمان نظامی پنهان و کوچکی ،تحت امر
پادشاه صفوی ،مأمور سرکوب ُرقبای دینی و سیاسی صفویان در داخل یا خارد از قلمرو ایران میشوند و به همین
اعتبار ،باید اقرار کرد که اصرالح «یتیم» از نظر کارکرد در روایت یتیمنامه ،بیشتر بر حضور ماثر تاریخی قزلباشان و
قورچیان در دربار صفوی داللت دارد تا حضور جمعیت اخالقی عیاران [ی :گ  ۵۵ب؛ م  :1گ  9آ؛ دا :گ  7آ]؛ و
سایه انداختن کردارهای جوانمردانه و ترفندهای عیاری بر این قزلباشان و قورچیان ،بیشتر لفافهای است برای جلب
نظر مخاطبان و اشاعۀ بیشتر محبوبیت صفویان میان عموم مردم ایران و این وضعیت ،همه از مخاطبشناسی و
ح اقت داستانپرداز زیرک یتیمنامه حکایت دارد و الحق که در این راه ،توفیق کمنظیری هم داشته است.
در روایت یتیمنامه ،نقش شخایتهای گروه یتیمان بهطور کامل ،مجزا از واحد نظامی قزلباشان تعری شده
است .به تقلید از برخی تحریرهای متأخر روایاتی مثل یمزهنامه و اسکندرنامه ،در یتیمنامه نیز با دو گروه دست راست
و چپ از یتیمان مواجهیم .میرباقر آجرپز اصفهانی گروه دست راست ،موسوم به «عراقی» (همان اصفهانی) را
سرپرستی میکند و به دلیل سیادت و سبقت حضور نزد شاهعباس ،در تکیهای موسوم به یتیمخانه ،داوطلبان مستعد و
سرکش پراکنده در نواحی مختل ایران را به اطاعت خود درآورده و تعلیم میدهد .گروه دست چپ که به جهت
ُ
حضور گستردۀ یتیمان شمال غرب به «ترک یا تبریزی» شهرت دارد ،به ریاست مسیح دکمهبند تبریزی و با کمی تأخیر
شکل میگیرد ،زیرا مسیح در شهرهای ماوراءالنهر گرفتار بوده و مدتی پ از تادگ اری شاهعباس به ایران بازمیگردد.
این هر دو گروه ،پیوسته در دربار شاهعباس حاضر بوده و اطاعت بیچونوچرایی از ُمرشد خود دارند [مج :گ 149
ب؛ مج :گ  218ب –  219آ؛ ح :گ  2۵ب؛ ح :گ  37ب؛ ی :گ  194ب  19۵ -ب] .اما گروه دیگری از یتیمان
هم در این فضای داستانی حضور دارند که عالوه بر زورمندی و چاالکی بیشتر ،به دلیل برخی ویژگیهای رفتاری
ُ
منحاربهفرد ،هویتی مستقل از دو گروه عراقی و ترک دارند .شخایت برجستۀ این گروه اخیر که در عین سرسپردگی،
ُ
همچون ُرستم زال ،از استقالل فکر و عمل نیز بهرهمند است و گاهی روابط مرلوبی هم با شاه خود ندارد ،حسین کرد
شبستری است که در ابتدای روایت ،در خدمت پیربداقخان تبریزی و مسیح به سر میبرد و بعد از مدتی ،به دلیل
ُ
لیاقت و زورمندی ،به دربار شاهعباس میپیوندد ،و یوزباشی کردبچه ،اصالن ،شیرافکن کرمانی و مال حاجیمحمد
شیرازی و  ...هم بیشتر در این گروه جای میگیرند .اعضای هر سه گروه یتیمان ،پیادگان ریزنقش عیاری هم مثل
مباجی ،مال حاجیمحمد یا حسین پاچهباریک با خود همراه دارند و در عین همکاری و همدلی ،پیوسته با یکدیگر
بر سر کسب افتخارات و پ یرفتن مأموریتها رقابت دارند [مج :گ  178ب؛ ح :گ  89آ؛ دا :گ  127آ] و یکی از
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ُ
ماادیق چالشبرانگیز این همچشمی در همان ابتدای پاگشایی حسین کرد و شرق ورود او به حلقۀ یتیمان با گرفتن
ابلق َ(پر کاله یتیمی) از ایشان طرح شده است که به دعوی بادگیری حسین از اکبرشاه و سفر دور و دراز او به هند
میانجامد [مج :گ  ۵ب –  6ب].
اغلب یتیمان همچون عیاران در فنون رزمی ،داعیهدار عار خود هستند و هر یک از آنان در متن داستان ،اغلب
با برنامی معرفی میشوند که بیانکنندۀ تخاص رزمی و نسب شهری آنها بهصورت توأمان است ،مثل ُمحب تیغباز

ُ
خراسانی؛ و جز حسین کرد شبستری ،همۀ یتیمان تحت هر شرایری ،از فرمان ُمرشد کامل یا سر یتیمان بیرون

نمیروند .اختیار گزینش ،آموزش ،تعیین مرتبه و مواجب ،و تأیید صالحیت یتیم و حتی عدم پ یرش او ،به عهدۀ سر
ً
یتیمان ،یعنی میرباقر آجرپز یا مسیح دکمهبند است [ح :گ  31آ؛ ح :گ  37ب] .یتیمان از لحاظ ظاهری ،معموال
قد و قامت متمایز و زورمندی دارند و لباس ویژهای هم که طرح ایرانی ،ترکمانی ،ازبکی ،فرنگی ،هندی و رومی دارد،
به تن میکنند [مج :گ  79آ؛ ی :گ  6آ – ب؛ م  :3گ 33ب؛ ی :گ  86آ؛ ی :گ  2۵2آ؛ دا :گ  30ب؛ دا :گ
 ۵2ب؛ دا :گ  ۵6آ؛ دا :گ  109ب] و بر روی سربند یا کاله خود َپری موسوم به «ابلق» ناب میکنند که کثرت

ً
شمار این پرها از مرتبۀ باالی یتیم حکایت دارد .چنانکه از شواهد متعدد کامال مشهود است ،یتیمان بیسروپای
داستانی تعاب شاه صفوی را میکشند و ارتباق بسیار نزدیک و خودمانی با او دارند ،در دربار و حرم شاه اجازۀ حضور
دارند و پیوسته در اطراف قار و خزانۀ پادشاه کشیک میکشند و ُمرشد کامل هم تعلق خاطر و اعتماد تام و تمامی
بدانان دارد و در اغلب امور مملکتی ،با ایشان مشورت کرده ،دشمنان و طاغیان را به درخواست آنان عفو میکند و در
مجل بزم یتیمان حاضر میشود و در مراعات حال اینان بخشش ،چشمپوشی و نوازش بسیاری دارد ،تا جایی که
برای استفاده از توان یتیمان مستعد ،اگر ناچار شود ،خونبهای کسانی را هم که به دست یتیمان کشته شدهاند ،میپردازد

[← ح :گ  30ب].
بااینهمه ،در تاریخ صفویه از مناب نظامی رسمیای تحت عنوان یتیم یاد نشده و به نظر میرسد که یتیم در
معنای عیار ،معادلی داستانی و ادبی برای واحد نظامی دیگری است .با این فرضیه ،پ از مقایسۀ دادههای موجود در
متن داستانی با شواهد تاریخی در منابع متعدد ،میان گروه قورچیان و یتیمان داستانی ،نهتنها شباهتهای فراوانی
مشاهده شد ،بلکه تشریح بیشتر برخی از همین موارد ،منجر به شناسایی هویت یکی از پهلوانان محوری روایت
یتیمنامه نیز شد.
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 .3-2قورچی عهد صفوی

قورچی ،ترکیبی نظامی و با ریشۀ ترکی  -مغولی است ،مرکب از دو پارۀ «قور» مخف «قوران» به معنی «سالح» و
پسوند صفتساز «چی»؛ و در معانی سرباز مسلح ،رئی جبهخانه ،اهتمامکنندۀ امور دربار پادشاه به کار میرفته
است .بنا به احتمالی ،تلفظ صحیح آن ابتدا ،بایتیکرچی باشد که به معنی «تیرانداز» است (← دهخدا:1377 ،
17803/12؛ انوری۵603/6 :1382 ،؛ اوزبکی البخاری.)20۵ :1392 ،
قشون ایران در عهد صفوی ،از چهار گروه سازمان پ یرفته بود .1 :تفنگچیان و توپچیان؛  .2غالمان یا قوللر؛ .3
قزلباشها؛  .4قورچیها که معتبرترین سپاهیان شاه و نگهبانان مخاوص قار و چادرهای سلرنتی بودند و قزلباشانی
محسوب میشدند که تحت اختیار هیچ خان یا طایفهای عمل نمیکردند و مستقیم از شاه حقوق دریافت میکردند
و به چند دسته تقسیم میشدند که شماری از آنان حضور ثابتی در دربار داشتند و برخی دیگر ،موسوم به یاساق یا
چریک ،به هنگام ضرور و برای انجام مأموریتهای خاص بهصورت انفرادی یا همراه با لشکری به نواحی مختل
اعزام میشدند و رهبری این گروه اخیر ،در دست رؤسای سنتی موسوم به «بیگها» بود (← رحیملو:1393 ،
ارتش
 .)493 ،319-320/11هر چند قورچیان از آغاز در حکومت صفوی حضور داشتند ،اما واحد مستقل از ِ
قورچیان در عهد شاهطهماسب تشکیل شد که قدرت چندانی هم نداشت ،آنان مالزمان خاصهای بودند تحت
سرپرستی رئیسی با عنوان «قورچیباشی» که از میان ایشان انتخاب میشد و حق ناب ،برکناری و گردآوری
قورچیها را داشت .اعضای گروه قورچیان از میان ورزیدگان بااستعداد و تنومند طوای مختلفی اختیار میشد که
شاه در مرحلۀ قدریتیابی بیشتر تحتالحمایۀ آنان بود .اما قورچیان از دورۀ شاهعباس و با توجه ویژۀ وی به سامان
دادن جماعت پهلواننمای اوباش و ولگرد و حضور فعال آنان در دولت ،اختیار و نفوذ زیادی پیدا کردند و به چهار
دستۀ :قورچیباشی ،قورچیان مالزم ،قورچیان یراق یا تجهیز و قورچیان اعزام یا سرباز عادی (با توجه به شواهد
ً
یتیمنامه ،احتماال یتیمان همین گروه اخیر بودهاند) تقسیم میشدند .یتیمان و اوباش ولگرد تحت نظر خاص شاهعباس
عالوه بر قرار گرفتن در مناب مهم قورچی تفنگچی (در یتیمنامه موسوم به جزایرچی) یا سالحدار ویژه ،حتی بهعنوان
غالمان خاصه و شریفه یا حاجب ،لله و وزیر نایبالسرنه نیز به کار گمارده شدند و بهطور مستقیم در امور پادشاهی
دخالت داشتند« :عرض کرد :صد نوچه در گ رها بگردد ،هزار جزایرچی هم بگردد .نوچهها با جزایرچیها مشخص
ً
شد ،رفتند» [مج :گ  4ب] .قورچیان عالوه بر حضور در دربار ،در نواحی مختل کشور نیز استقرار داشتند و معموال
نسب شهری که در آن خدمت میکردند نیز در بخشی از نام اعضای گروه لحاظ میشد (←رحیملو:1393 ،
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 .)492-493/11شاهعباس نیز با وجود ِاشرافی که به دستهبندیها و اختالفات درونسازمانی یتیمان قورچی داشت،
برای تحقق پارهای اهداف اجتماعی ،نظامی و سیاسی ،یتیمان قورچی را به نبرد با یکدیگر تشویق میکرد و از زد و
خورد آنان حظ میبرد (← منجم131 :1366 ،؛ عدلی۵3۵-۵32/21 :1392 ،؛ میرجعفری:1389 ،
 .)۵19-۵21/14واحد نظامی قورچیان بعد از شاهعباس رو به ضع نهاد ،ولی تا پایان دورۀ صفوی دوام داشت ،تا
اینکه نادرشاه ،که خود روزگاری قورچیباشی بود ،این مقام را بهطور کامل ُمنحل کرد (←رحیملو،318/11 :1393 ،
.)493-49۵
پ از تشریح فرضیۀ همسانی اصرالح یتیم با قورچی ،برای اثبات بیشتر این مدعا و بنا بر شواهد و قراین متعددی
که تا کنون به دست آمده ،گزارشی از هویت تاریخی برخی پهلوانان یتیمنامه که در حقیقت قورچی یاساق یا اعزام
دربار صفوی بودهاند ،به دست داده شده است ،تا هم نمونهای تمام عیار برای تأیید فرضیۀ م کور قلمداد شود و هم از
طرفی ،با تمرکز بیشتر بر جزئیات همین گزارشهای نویافته ،بتوان به دنبال شناسایی هویت داستانپرداز یتیمنامه بود.
 .3اثبات فرضیۀ هویت

به گواه مجموع دستنوی ها ،یتیمنامه در چهار بخش تبویب شده است و با وجودی که گزارش کارنماییهای پهلوان
ُ
ُ
حسین کرد شبستری در ماخرۀ روایت واقع شده ،اما راوی برخالف سه پارۀ پیشین ،تمرکز زیادی بر حسین کرد داشته
ً
و بنا به دالیل نامعلوم و غیر معمولی که احتماال معروف به تعلق خاطر و اطالع بیشتر از زندگانی این پهلوان است،
ً
ُ
بیشترین حجم روایت را به توصی کارنامۀ حسین کرد اختااص داده که هنوز هم در دستنوی ها به فرجام کامال
مشخای نرسیده و احتمال وجود بخشهای الحاقی ناشناختۀ دیگری نیز در آن هست.
شگفتتر آنکه مخاطبان هم از سدۀ یازدهم ه ،باز بنا به دلیل نامشخای ،عالقۀ وافری از خود نسبت به داستان
َ
ُ
حسین کرد شبستری نشان دادهاند ،گویی نسلهای َسل نزدیک یا معاصر به عهد صفوی ،شناخت جزئیتری از

ُ
هویت حسین کرد داشتند و بر اساس همان شناخت ،بیشتر مشتاق خوانش یتیمنامه بودند و پیرو همین رویکرد،
مجال موسوم «یتیمخوانی» هم ترتیب میدادند« :این هم یک جلدی از یتیمخوانی بود که به خدمت خوانندۀ کتاب

انشاء نمودیم» [م  / 1گ  222آ] .هر چه هست ،مخاطبان امروزی یتیمنامه ،بیبهره از آن پیشزمینۀ ذهنی و تاریخی
هستند .باری ،پارۀ م کور بهقدری گرمی بازار پیدا کرد که دستنوی های دیگر بخشهای یتیمنامه ،حتی به چاپ
سنگی و سربی نیز نرسیدند .مجموع این تمایز آشکار در حالی روی داده که جز از نظر حجم ،هیچ تفاوت محسوسی
ُ
میان داستان حسین کرد با داستان میرباقر ،مسیح و بهزاد گوباز مشاهده نمیشود.
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خوشبختانه ،به جهت تفایل مرالب مربوق به بخش واپسین یتیمنامه در دستنوی ها ،مخاطب بهتر میتواند
ُ
بر مشخاات جسمی و رفتاری حسین کرد احاطه داشته باشد و بر جزئیات زندگی شخای ،سفرها ،رزمابزار ویژه،
ُ
َمرکب ،دوستان و افتخارات او تمرکز کند .برآیند م کور سبب شد تا پ از شناخت بیشتر حسین کرد شبستری،
مرالعۀ منابع تاریخی و ادبی ثانوی ،دادههای قابلمالحظهتری ارائه دهند که در مجموع ،منجر به شناسایی هویت
ُ
تاریخی حسین کرد شبستری شد .اما پیش از بررسی شواهد به دستآمده ،الزم دانسته شد تا مروری کلی بر هویت
ُ
حسین کرد شبستری در قالب یتیم داستانی داشته باشیم ،تا بعد ،بهتر بتوانیم مستندات نویافته را ارزیابی کرده و مرابقت
دهیم.
 .1-3شخصیت داستانی

«تبریز و نواحی آن» در منرقۀ آذربایجان ،نخستین موقعیت داستانی است که راوی چند بار از آن برای پاگشایی حسین
ُ
کرد به فضای داستانی ،بهره برده است .بدینصورت که حسین برای اولین بار در نواحی تبریز فقط با مسیح دیدار کرده
و از نام ،قومیت ،پدر و محل سکونتش سخن میگوید .در مرتبۀ دوم ،مسیح پ از مشاهدۀ پهلوانی حسین و ناتوانی
ً
خود در بازار تبریز ،ابتدا با پرداخت خونبهای کشتهشدگان بازار ،رسما او را نخست به غالمی میپ یرد .در سومین
موقعیت ،مسیح پ از قبول شکست از ببراسخان و خانهنشین شدن ،با مشاهدۀ زورمندی حسین که یکتنه توانست
ببراسخان و دیگر ازبکان را از پای درآورد ،و نظر به اینکه حسین هنوز آداب یتیمی و تیغزنی را بهدرستی نمیداند و
میتواند با قبول شاگردی وی و در رقابت با میرباقر ،جایگاه خود را نزد شاهعباس باال ببرد ،از روی ناچاری ،حسین را
به یتیمی قبول میکند:

«مسیح برخاست با آتش ختایی روانۀ تبریز شدند ...بشنو از مسیح دکمهبند ،کنار چشمه چمن ُمغان
رسید ،از آتش غ ا خواست .آتش از سفرۀ چرمی مرغ بریانکرده با قدری نان درآورد ،به مسیح داد.
ِ
مسیح در بین غ ا خوردن چشمش به چوپانی افتاد .صدا زد ،آمد ،جوانی دید یال از بال در رفته.
چوپان کدخدای شبسترم ...مسیح گفت :مردم جانپوسیده میشوند؟ فحش به
جویا شد ،گفت:
ِ

مسیح داد .مسیح با ششپر آمد بزند ،دست مسیح را گرفت ،فشار داد .مسیح دید مشتش باز

میشود ،گفت :مگر ما را شناختی که التماس میکنی؟ گفت :مگر کیستی؟ گفت :مسیحم .چوپان
رهایش کرد ،تعظیم کرد ،گفت که :بد کردم .مسیح پرسید :کیستی؟ گفت :ولیحسین پسر
َ
ق َرهحسنخان ،جلودار شبستر ،مالزم رئی مسیح .این برهها را جهت خانۀ مسیح آوردم .مسیح دید
خانهزاد خودش میباشد .اگر او را بکشد ،باعث بدنامی او میشود .مسیح فرستاد که :این ،آدم من
است ،خون مقتولها را میدهم .حسین را هم جلو انداخت ،روانۀ خانه شد ،در سکوی طویله،
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منزلش داد» [م  :3گ  ۵9آ]« .حسین گفت :من در شبستر دیدنی کرده ،باز میآیم .مسیح وداع کرد،
رفت و حسین روانۀ شبستر شد .بشنو از حسین ،وارد شبستر شد ،پدر و مادر و خواهر را دیدن کرد»
[م  :3گ  62آ].

ُ
با وجودی که در روایت «تبریز و آذربایجان» بهعنوان محل پاگشایی حسین کرد معرفی شده است و راوی یا
ً
ً
ُ
احتماال کاتب ،بارها عبارتهایی به ترکی از زبان حسین نقل کرده است ،اما تبار «کردی» حسین ،همواره و ماکدا
کنار نام او ذکر میشود و جز این تکرارهای عامدانه ،راوی که گویا دغدغۀ شخای اوست ،بارها نیز در مواضع مختل
ُ
ُ
روایت به «کرد» بودن حسین شبستری و برخی از امرای قزلباش تاریح دارد [← دا :گ  12ب؛ دا :گ  8آ؛ دا :گ
 101آ؛ ی :گ  ۵06ب؛ ی :گ  472آ].

ً
مرابق متن دستنوی ها ،توصی نسبت شهری ،قومی و شغل پهلوان ،احوال خانوادۀ او و احیانا مناب رسمی

و غیر رسمی پدرش ،برای دو یتیم محوری دیگر ،یعنی مسیح دکمهبند و میرباقر آجرپز نیز مختار و گ را ارائه شده،
ً
ً
ُ
ُ
ولی اصال به قدر حسین کرد و خاوصا نسبت قومی او صراحت ندارد و هر چند مسیح و میرباقر زودتر از حسین کرد
در فضای داستانی حاضر میشوند ،اما هر دو خانهزاد محسوب شده و نسبت مشخای با دربار ندارند .اما پدر حسین
َ
ُ
کرد موسوم به «ق َرهحسن» ،در داستان بهعنوان «خان» و «جلودار شبستر» معرفی شده و صاحب حشم و گله است و
حسین نیز بهعنوان گلهدار ،زیردست پدر بوده و تدارک آذوقۀ یتیمان تبریز و حاکم همتای پدرش در آن سامان ،یعنی
ُ
ُ
پیربداقخان را بر عهده دارد .شغل چوپانی و موقعیت جغرافیایی م کور در داستان ،با پیشۀ اصلی طوای کرد ساکن
در مناطق کوهستانی غرب ایران و نیز نقش تعیینکنندۀ آنان در به قدرت رساندن صفویه و تثبیت جایگاه ایشان ،ارتباق
بدیهی و آشکار دارد (← صفا21-19 /۵ :1371 ،؛  .)96-92ضمن آنکه با توجه به همین قراین ،حدس زده میشود
ُ
ُ
که حسین کرد و خاندانش از ایالت در حال کوچ کرد در نواحی آذربایجان باشند که با زبان ترکی هم آشنایی دارند.
ُ
باری ،حسین کرد شبستری در آغاز روایت ،علیرغم خدمات درخشانی که در قبال پیربداقخان و مسیح دارد ،مورد
بیمهری پیربداق و سپ مسیح واقع شده و برای کسب نام و اعتبار ،خود راهی اصفهان میشود.
جز این موارد ،در دستنوی های یتیمنامه از برادر (اصالن) ،برادرخوانده (احمدبیگ خوئی) و فرزندخوانده /
ُ
پسر حسین کرد (شری شیربچه) نیز یاد شده ،اما راوی برخالف دیگر یتیمان و پیوندهای چندبارۀ ایشان ،گویا به
ُ
سبب تعاب ،جانبداری و خودداری حیا ،سخنی از زن رسمی یا گزارش بزم و معاشقۀ حسین کرد با او به میان نیاورده
است!
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ُ
هر چند حسین کرد شبستری پ

از سه یتیم دیگر وارد فضای داستانی شده است ،اما عملکردی بسیار

درخشانتر ،توانایی شگفتتر ،پاکباختگی و صفای باطن بیشتری دارد و اغلب یتیمان هم بدین امر ،اقرار صریح
ُ
دارند و او را بهطور مستقیم یا برخی مثل میرباقر در لفافه ،پهلوانتر از خویش حساب میکنند .جز حسین کرد ،هیچ
ُ
یتیمی پروای اعتراض یا پرخاش به شاهعباس ،مسیح یا میرباقر را ندارد و این مشخاه ،از قرب جایگاه او در دربار
ُ
ُمرشد کامل حکایت دارد و چنانکه از شواهد متعدد روایت پیداست ،اعتبار حسین کرد نزد شاهعباس بیش از دیگر

ُ
یتیمان است و در اغلب مأموریتهای حساس ،شاهعباس به درخواست زبانی یا از سر قهر و ناز ،حسین کرد را به

انجام مهمی میگمارد [← دا :گ  7ب] .در مورد مشابه دیگر ،زمانی که شاهعباس برخالف امانی که حسین به هرمز
ُ
قرنی داده ،به قتل او فرمان میدهد ،با ورود ناگهانی جالل یزدی (برادرزن شاه) از هند ،حسین کرد واجبالقتلی وی
را به دلیل خیانتهایش گرو میکشد و شاه را تهدید به کشتن جالل میکند ،سرانجام حسین به التماس شاه! و در
ً
عوض عفو هرمز ،جالل را میبخشد [ح :گ  ۵8ب –  ۵9آ] .یا در مورد دیگری ،حسین صریحا از یتیمان پیشکسوتی
مثل مسیح و میرباقر میخواهد که به فرمان او عمل کنند و خود را بر دیگران ترجیح میدهد« :حسین در ُمغار آمد
خداوردی را ندید ،احوال پرسید؟ گفتند :رفت به قضای حاجت ،دیگر نمیدانیم .حسین پریشان شد .آتش دهنۀ بارگاه،
از آمدن خداوردی مرلع شد ،خبر داد .حسین پرخاش کرد به مسیح که :دگر من نباشم ،کی عالد حری میکند،
چرا چنین میکنید؟ مسیح فحش به حسین داد» [مج :گ  104آ].

ُ
پ نتیجه میگیریم ،هر چند در ظاهر میرباقر و مسیح سر یتیمان و پیشکسوت هستند ،اما در واقع ،حسین کرد

استقالل عمل و حدود اختیار بسیار بیشتری نسبت به آنان دارد و هویت و اعتبار همۀ یتیمان در سایۀ عملکرد حسین
ُ
کرد تعری میشود و اگر حسین از کسی حمایت کند ،دیگران جرأت مخالفت با او را ندارند.
ُ
جز حمایت برجستۀ شاهعباس ،حسین کرد به قرینۀ شواهد متنی فراوان و با به دوش کشیدن برنام «غازی اسالم»،
ُ
از تأییدات و امدادهای الهی نیز بهرهمند است و بارها زمانی که در مهالک افتاده و در ش ُرف مرگ قرار دارد ،بهگونهای

ُ
ناباورانه و به دنبال مالقات با ائمۀ تشیع در عالم خواب ،نجات مییابد .گاه حسین کرد ،بهعنوان پهلوان محوری ،در

مواجهه با طلسمها و پهلوانان ،موقعیت ناگوار عجز را هم تجربه میکند که با زورمندی بسیار ،قادر به غلبه بر آن نیست
ً
و زمینۀ برونرفت از این شرایط ،معموال به پ از نقل گزارههای قالبی توسل و توکل ،مثل« :رو به دریای نج  /أرض
مشهد کرد» یا «نعرۀ یا علی ،ولی الله» موکول میشود .هر چند توصی اخیر برای معدود یتیمان برجستۀ دیگری نیز
طرح شده ،اما در ارتباق با حسین ،وجه محسوستر و چشمگیری دارد [مج :گ  106ب –  107آ؛ مج :گ  148آ].
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ُ
اما کارنامۀ دالوریهای حسین کرد در هند ،حجم قابل توجهی از گزارش بخش سوم یتیمنامه را به خود اختااص
ُ
داده است .سفر حسین کرد از حیدرآباد به شاهجهانآباد ،در جهت حمایت از عبدالله قربشاه و دفع تسلط اکبرشاه
از سر او ،عاملی تعیینکننده در برقراری پیوند میان دو پایگاه تشیع ،ایران و حیدرآباد ،محسوب میشود و اعتبار
ُ
متمایزکنندهای برای حسین کرد به دنبال دارد ،بهگونهای که حسین با وجودی که دیگر یتیمان نیز در هند به او کمک
میکنند ،پ از بازگشت از این سفر چندساله و پیشکش غنایم بسیار به شاهعباس ،در میان اقرانش ،یگانه شده و
شاهعباس به شکرانۀ کسب چنین اعتباری در هند «مالیات سه سال کل ایران را بخشید ،بندیان را آزاد کرد» و دستور
ُ
داد که در جوار کاخش ،خانهای از برای حسین کرد بر پا کنند [← مج :گ  123آ].
ُ
بهطور کلی ،در میان متون حماسی ،حسین کرد پ از ُرستم و ابومسلم ،سومین پهلوان مردمی و محبوب ایرانی
محسوب میشود که صرف نظر از تهم و توانایی و رسمهای پهلوانی برجسته و یا جدال گسترده با دشمنان ملی و
َ
م هبی ،پیوسته نمایانگر فضایل اخالقی و رفتار جوانمردانه ،البته در سرحی نازلتر از اقران َسل خود است ،ولی

َ
همچون دو پهلوان م کور دیگر ،متا به رزمابزاری ویژه (شمشیر عبداللهقربشاه) ،مرکبی یگانه (ق َرهقیراس) و
دارویی درمانگر (روغن زهرکش) است ،درحالیکه دیگر یتیمان یکسره بیبهره از این اوصافاند و به نظر میرسد که
ُ
داستانپرداز بر پایۀ میل شخای و پسند خویش حسین کرد را منربق با رستم یا ابومسلم توصی کرده است.
در آغاز کار ،مسیح دکمهبند تبریزی قاد ندارد پهلوانی حسین را که مایۀ بیاعتباری اوست ،نزد حریفشُ ،
پیربداق
تبریزی که دل خوشی هم از مسیح ندارد ،آشکار کند و حتی ناچار میشود برای ممانعت از ورود حسین به اصفهان
ُ
و اطالع شاهعباس از توانایی او ،حسین کرد را تعلیمناداده ،در تبریز پنهان کرده و به نوچگی و خانهزادی خود بپ یرد،
اما حسین پ از بیمهری پیربداقخان تبریزی در غیاب مسیح ،با تلنگر ختاییخانم از نیت مسیح آگاه شده و پنهانی
ُ
به اصفهان میرود .از این پ  ،استعداد بالقوۀ حسین کرد تحت آموزشهای نظامی و اخالقی باباحسن بیدآبادی در
اصفهان پرورش یافته و به ثمر میرسد [← مج :گ  7ب] ،و اگر مجموع رفتارهای یتیمان را در قبال حسین ،بهطور
ُ
مثل در حسادت بیپایان جالل یزدی در نظر بگیریم ،گویی نوعی رقابت مخفی یا جنگ سرد میان حسین کرد و
ُ
یتیمان برقرار است و حسین کرد این مسأله را به خوبی در نظر دارد و در عین رفتار متواضعانه نسبت به یتیمان و مراعات
حال ایشان ،از حقگزاری غافل نشده و خود را شاگرد باباحسن بیدآبادی معرفی میکند [← ی :گ  460ب؛ ح :گ
 68ب ،ح :گ  82ب ،دا :گ  2۵ب].
ُ
حسین کرد شراب نمینوشد .بسیار بخشنده و اهل کرم است .در صورت پشیمانی یاران و دشمنان ،حتی
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بهصورت چندباره ،از خرای آنان چشمپوشی میکند (مثل :جالل یزدی) .در نبردهای شبانه یا تنبهتن ،هیچگاه به
فریب و نیرنگ متوسل نمیشود .در موارد متعددی ،با وساطت و پایمردی نزد شاهعباس سعی میکند ،پهلوانان
خراکار را از مرگ یا مجازات برهاند .اهل خوشباشی است ،اما حدود را نگاه داشته و تن به حرام نمیدهد .در هر
تنگنایی ،برای گشایش و رهایش دیگر یتیمان میکوشد.

ُ
حال باید دید که منابع تاریخی تا چه اندازه با هویت داستانی حسین کرد منربق بوده و روشنگر هویت تاریخی

وی هستند و آیا قراین و شواهد متعددی که از منابع تاریخی و ادبی ثانوی به دست آمده ،میتواند نقاب یتیمی را از
چهرۀ این قورچی تاریخی پرآوازۀ شاهعباس بردارند ،یا خیر؟
 .2-3شخصیت تاریخی

نظر به مشخاات همسان یتیمان داستانی صفوی با قورچیان تاریخی صفویه و فرضیۀ جایگزنی گروه یتیمان به جای
قورچیان در یتیمنامه ،پ از مرالعۀ منابع تاریخی دورۀ صفویه ،قراین مرتبط با شخایت برجسته و محوری حسین
ُ
کرد شبستری جمعآوری و در چهار بخش :حسینبیگ یوزباشی استاجلو (م 98۵ق) (در اینباره ← افشوتهای
نظنزی61 :137۵ ،؛ نیز همو ،)40 ،39-38 ،23 ،21 ،20 :حسینبیگ پسر شاهوردی خلیفۀ شاملو (م 988ق)
(در اینباره ← افشوتهای نظنزی129 :137۵ ،؛ اسکندربیگ439-438/1 :1389 ،؛ نیز ← منشی قمی،
904-906/2؛ افشوتهای نظنزی ،)33۵-332 :137۵ ،حسینبیگ ولد سوندوکبیگ افشار قورچیباشی (م
993ق) (در اینباره ← افشوتهای نرنزی1۵2-1۵0 ،138-136 ،۵4 :137۵ ،؛ منشی قمی،723/2 :1383 ،
 ،)7۵2 ،732حسینبیگ تبریزی قورچی شمشیر ،قابل ارزیابی است .از میان گزینههای احتمالی معرفیشده ،سه
ً
ُ
مورد اول از طوای ترک بوده و به دلیل تاریخی ،یا اصال دورۀ شاهعباس را درک نکردهاند ،یا به دلیل سرکشی و نافرمانی،
ً
ً
به فرمان شاه صفوی کشته شده و اصال اعتباری در دستگاه ُمرشد کامل ندارند و مرلقا سفر برجسته و دورانسازی هم
به هند نداشتهاند.

ُ
اما با توجه به ُمستندات متعدد و قابل مالحظهای ،حسینبیگ تبریزی با قرب منزلت بیسابقه و اعتبار و عملکرد
ُ
ُ
درخشان ،تنها شخایتی است که مرابقت تمامی با حسین کرد شبستری دارد .حسینبیگ تبریزی از طایفۀ کردهای
ً
َر َ
شوند (احتماال زیرمجموعۀ طایفۀ افشار) بوده که در نواحی الموت غربی تا مراغه و کردستان سکونت داشتهاند و از

این میان ،حسینبیگ تبریزی از طایفۀ رشوند به خدمت پیربداقخان تبریزی (م 102۵ق) درآمده ،اما مدتی بعد به
دلیل رشادتهای برجسته به دربار شاهعباس راه مییابد .حسینبیگ تبریزی برادری به نام تقیسلران ،مقایسه شود با
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اصالن ،یعنی شیر ،که در یتیمنامه برای یاری حسین به هند آمده و کشته میشود [← مج :گ  27آ] ،و دو پسر یا
ُ
نوادهای به نام محمدشری خان ،مقایسه شود با شری شیربچه پسر حسین کرد در یتیمنامه [← دا :گ  37ب] ،و
حسینقلی بیگ دارد .تقیسلران ،برادر حسینبیگ تبریزی ،به واسرۀ دالوری و شجاعتهای بسیار ،حاکم ناحیهای
در آذربایجان شده ،اما محمدشری از سر جوانی و به دلیل همراهی با جمعی یاغی و جدا شدن از لشکر شاهعباس،
نافرمانی غیر مستقیم داشته و کشته میشود و به همین واسره ،حسینبیگ هم که بیتقایر بوده ،برای مدتی کمتر از
یک سال به حب افتاده ،ولی شاهعباس به دلیل ارادت بسیار بدو ،دوباره حسینبیگ را آزاد کرده و اینبار حکومت
کوهگیلویه را به وی میسپارد .حسینبیگ جز این ،نبرد در نواحی مرزی هرات با ازبکان را نیز در کارنامه دارد و فرزند
ُ
دیگرش ،حسینقلیبیگ نیز برای مدتی عهدهدار مناب داروغگی قم بوده است (← وحید قزوینی21 :1383 ،؛
قریشی کرین.)182/1 :1389 ،

ُ
مهمترین قرینۀ برجستۀ حسینبیگ تبریزی که دیگر هیچگونه تردیدی در مرابقتش با حسین کرد شبستری باقی

نمیگ ارد ،نبرد او در نواحی سند و مأموریت سهسالۀ او بهعنوان سردار پیروز این نبردها ،با هشتاد نفر از همراهان
ُْ ُ َ
قورچی ،به دربار قربشاهیان گلک ْندۀ هند بوده که بنابر درخواست آنان و برای دفع زحمت اکبر و جهانگیر گورکانی
ُ
صورت پ یرفته است؛ همچنانکه جمیع یتیمان شاهعباس نیز پ از ورود حسین کرد به هند برای کمک ،به او ملحق
ُ
میشوند .سفر حسینبیگ تبریزی درست به مانند سفر حسین کرد در یتیمنامه از راه بندر هرمز و بهصورت دریایی و
با کشتی صورت گرفته و حضور او در هند به مدت یک سال و چهار ماه طول میکشد و حسینبیگ به هنگام بازگشت
از آن سامان و به رسم تحفه ،از دربار قربشاهی دکن چندین رأس اسب ممتاز (مقایسه شود با تحفه دادن عبدالله
َ
ُ
قربشاه ق َرهقیراس را به حسین کرد) و خنجر و شمشیر یگانهای (مقایسه شود با شمشیر عبدالله قربشاه در یتیمنامه

ُ
که به حسین کرد اعرا میشود) پیشکش شاهعباس میکند (مقایسه شود با هفت وصلهای که عبدالله قربشاه به
ُ
حسین کرد تحفه میدهد) [← مج :گ  14ب] .نکتۀ درخور توجهی که باید بیشتر بدان نظر داشت ،آن است که در

یتیمنامه ،عبدالله قربشاه غالمی هندو به نام «هیار» را بهعنوان عیار و راهبلد با حسین همراه میکند تا در شاهجهانآباد
ِگ ِره از کار حسین بگشاید و هیار هم پ از پایان حضور حسین در هند ،خود و سپ پسرش ،مباجی ،همراه حسین
ً
ُْ ُ َ
به ایران میآیند .وضعیت م کور دقیقا برای حسینبیگ تبریزی نیز اتفاق افتاده و شاه گلکْنده نیز یکی از معتبران درگاه
خود را به نام «شیخ محمد بن خاتون» با حسینبیگ همراه میکند تا او را به ایران رسانده و دوستی و پیوند میان
شاهعباس و سلران قربشاهی را ماکد کند.
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ُ
موضوع اصلی این پژوهش ،طرح فرضیۀ همسانی حسین کرد شبستری در روایت یتیمنامه با حسینبیگ تبریزی
در تاریخ صفویان است و در پی ،سعی شده تا اثبات این مسأله با تکیه بر منابع تاریخی و ادبی و ارائۀ قراین متعدد
نویافتهای محقق شود که تا کنون هیچ گونه توجهی بدانها نشده است.
 .1-2-3منابع تاریخی

طبق قدیمیترین سند نویافتۀ خرید و فروش زمین که در سال (10۵9ق) و در دورۀ شاهعباس دوم (1077-10۵2ق)
َ
ُ
تحریر شده ،در ظهر آن به نسبت قومی حسینبیگ قورچی و دیگر همقومان او اشاره شده که وی از طایفۀ کردهای
ُ
ُ
شوند است .طایفۀ َر َ
َر َ
شوند ،از نظر قومی ،کرد اصیل بوده و حدود نواحی خاستگاه این طایفه کرد از کردستان ایران تا
سلیمانیۀ عراق را در بر میگیرد .این طایفه از دورۀ صفویه گاهی بهصورت مدافع ،گاه بهصورت مهاجم و گاهی هم
بهصورت حاکم در تاریخ ایران نقشآفرینی کرده است (← بخشی.)161-160 ،1۵9 :1399 ،

شوندَ ،ر َ
َ«ر َ
شمهوندَ ،رشهبند و ریشوند ،صورتهای مختلفی از یک واژه است که در مناطق
ُ
ُ
ُکردنشین«َ ،رشهوند» تلفظ میشودَ .ر َ
شوندها ،کرد هستند و شاخهای از ایل بزرگ کرد َببۀ سلیمانیه
ُ
ُ
به شمار میآیند .در میان ُکردها ،قبیلۀ َر َ
شوند مختلط هستند و عالوه بر زبان مادری کردی به ترکی
نیز تسلط دارند» (رشوند :1376 ،شانزده  -نوزده).

«ایل َر َ
شوند بهعنوان یکی از پنج تیرۀ طایفۀ احمدوند (ههمهوند = نسل دوم ایل َببۀ سلیمانیه) ،یکی از طوای
ُ
ُ
مستقل و پرجمعیت کرد محسوب میشود که ابتدا در کردستان و نواحی مرزی غرب ایران ُسکنی داشتند که این مناطق
پ از نبردهای شاهاسماعیل و شاهعباس با عثمانیها ،جزو متارفات ایران درآمد» (همان :بیست ،بیستودو) ،اما
در دورۀ پادشاهی شاهعباس اول و در راستای سیاستهای نظامی و امنیتی عار صفوی و بهمنظور جلوگیری از شورش
ُ
کردها در غرب ایران و همچنین استفاده از قدرت این طایفه در مقابله با ازبکان (← همان :بیستوپنج) ،رشوندها
ُ
ابتدا همراه با سایر طوای کرد به خراسان مهاجرت کردند و سپ برای کمک به تشکیالت نظامی صفویه و دستیابی
به موقعیت سیاسی به قزوین بازگشتند و از قزوین و کرد تا زنجان ،آذربایجان ،شیروان ،مغان ،مراغه و اردبیل پراکنده
شده و ُسکنی گزیدند .ایل َر َ
شوند به جهت تاریخی ،از زمان شاهعباس اول (1038-996ق) مررح شدند و نقش
برجستهای پیدا کردند و دو مناب مهم قورچیگری و یوزباشی را برای مدتها از آن خود کردند (← بخشی:1399 ،
160-161؛ رشوند :1376 ،بیستوپنج ،سی).

ُ
سند دیگری که گزارش فوق را تأیید میکند ،اشارۀ صاحب تاریخ کاشان است که حسین کرد شبستری مشهور را
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ً
از اتباع پیربداقخان تبریزی در دوران سلرنت شاهعباس اول میداند .اما از آن جایی که اصال شخایتی با نام حسین
ُ
کرد شبستری در تاریخ صفویان وجود رسمی و دیوانی ندارد ،تنها گزینهای که بر اساس سند م کور و نیز قراین تاریخی
ُ
متعدد پسین بر هویت تاریخی حسین کرد شبستری مورد نظر ضرابی داللت دارد ،کسی نیست جز ،حسینبیگ
ُ
تبریزی که در آغاز با هویت چوپانی از طایفۀ کردهای رشوند به خدمت پیربداقخان تبریزی درآمده ،مقایسه شود با
ابتدای کار حسین ُکرد در تبریز با مسیح و ُ
پیربداقخان و کشتن ازبکان [← مج :گ  1ب –  4آ] ،و بعدها به دلیل
خدمات شایسته ،دالوری کمنظیر ،و نیز راستکرداری و صفای باطن ،تحت مناب قورچی خاصۀ شمشیر یا
تیروکمان ،به لقبی «بیگ» مفتخر شده و به دربار شاهعباس راه پیدا کرده و مالزم وی میشود و از طرفی ،چون در تبریز
نشو و نما و فرصت ظهور یافته ،نسبت شهری تبریزی هم در نام او مشتهر میشود (← ضرابی3۵4-3۵3 :1378 ،؛
رحیملو)306-30۵ /11 :1393 ،

ُ
حسینبیگ قورچی ازآنجاییکه کرد بوده و نزد شاهعباس از اعتبار و جایگاه ممتازی برخوردار است ،پ از
ُ
ُ
درخواست یکی از قورچیهای کرد شورشی ،به نام دولتیارخان کرد زنگنه در سال (999ق) ،میانجی شده و از شاه

عفو وی را درخواست میکند و شاهعباس نیز به شرق اطاعت دوبارۀ دولتیارخان ،بدین امر رضا میدهد .آیا از میان
ُ
ُ
همۀ قورچیان و دیگر درباریان ،التجای یک شورشی کرد به حسینبیگ تبریزی ،دلیل دیگری بر کرد بودن حسینبیگ
نیست؟ (← اسکندربیگ438/1 :1389 ،؛ افشوتهای نرنزی.)332 :137۵ ،
اما بر اثر تحریک برخی تنگنظران و درباریان رقیب ،محمدشری خان ،فرزند یا نوادۀ حسینبیگ تبریزی که
شاهعباس پیشتر «تربیت فرموده ،به رتبۀ ایالت و خانی رسیده ،حکومت قزوین و حراست پایتخت همایون به او
رجوع شده» بود (← اسکندربیگ ،)399/2 :1389 ،در سال (999ق) با برخی متمردین همراه شده و از لشکر
شاهعباس جدا میشود ،اما حاکم گیالن به دلیل ترس از بازخواست شاهعباس ،ایشان را به گماشتگان شاه درمیسپارد
(افشوتهای نرنزی39۵-393 :137۵ ،؛ ← اسکندربیگ440-439/2 :1389 ،؛ حسینی استرآبادی:1366 ،
149؛ الحسینی المدنی.)367/2 :1378 ،

ً
پ از سال (1001ق) ،شاهعباس به کوهکیلویه رفته و حسینبیگ تبریزی را که سال گ شته ،احتماال به سبب

سرکشی فرزند یا نوادهاش محمدشری خان برای مدتی کمتر از یک سال به حب انداخته بود ،عفو کرده و امارت
کوهکیلویه را به وی بازمیگ ارد (← افشوتهای نرنزی.)4۵8 ،4۵1 :137۵ ،
در سال (101۵ق) ،حاکم فراه و هرات ،لشکری به عزم تارف قندهار ترتیب داده و متوجه آن صوب میشوند و
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قزلباشان نیز به دلیل کمی لشکر ،جنگ قلعه پیش میگیرند و به جانب شاهعباس خبر میفرستند .شاهعباس
حسینبیگ تبریزی را به مقابله و دفع مهاجمان گسل میدارد و حسینبیگ نیز پ از پیروزی در الهور به خدمت
پادشاه هند جهانگیر میرسد (← جهانگیر گورکانی.)۵1-۵0 :13۵9 ،
ناحیۀ کیج مکران از توابع سند محسوب میشود که در (1003ق) به تارف مغوالن گورکانی درآمده بود .در
ً
(1018ق) اندکی پ از مرگ اکبرشاه ،شاهعباس اول سردارانش را احتماال با همراهی قورچی خاصهاش ،حسینبیگ
تبریزی برای فتح این ناحیه رهبری کرد .رؤسای محلی پ از قدرتنمایی صفویان تسلیم گردیدند .ناحیهای که به
دست رعایای صفوی افتاد ،شامل بندر گوادر نیز بود .قابل ذکر است که شاهعباس اول اندکی پ از این پیروزی،
ُْ ُ َ
حسینبیگ قیچاچی را بهعنوان سفیر با نامهای به گلکْنده (که در سال 1023ق بدانجا وارد شد) پیش محمد قربشاه
ُْ ُ َ
جهت گزارش فتح کیج مکران و اعالم اینکه این امر موجب سهولت تردد ُسفرا بین ایران گلکْنده است ،فرستاد (←
ریاض اإلسالم.)267-266 :1373 ،
«وقایع متنوعه که در این سال به وقوع پیوست ،فرستادن ایلچیان است به جانب هند و دکن .چون
سالطین عظام دکن از قدیماألیام ارادت و اخالص تمام بدین دودمان والیتنشان دارند...،
ُْ ُ َ
محمدقلی قربشاه (1020-988ق) ،والی گلک ْنده و ملکعنبر سپهدار سلسلۀ نظامشاهیه هر یک
ایلچیان سخندان با تح

اخالص و تح

و هدایا و بیالکات الیقه به درگاه جهانپناه فرستاده ،از

تعدی لشکر جغتای که حسبالفرمان فرمانروای هندوستان متعرض مملکت ایشان میشدهاند،
استغاثه نموده بودند .چون میانۀ حضرات پادشاهانه دودمان قدسنشان صفویه و سلسلۀ علیه
تیموری همواره طریقۀ محبت و وداد و شیوۀ مودت و اتحاد مرعی و مسلوک بوده ...نخست نامۀ
محبت طراز به آن حضرت قلمی فرموده ،سفارش سالطین دکن فرمودند و آن حضرت رضاجوی
خاطر أشرف گشته ،ترک مخاصمت ایشان نمود .بنابر آن در این سال ،حضرت أعلی حسینبیگ
قیچاچی تبریزی را به رسالت محمد قربشاه (103۵-1020ق) و درویشبیگ مرعشی را به
ایلچیگری نظامشاه و ملکعنبرشاه قلیبیگ ازبک را به سفارت عادلشاه تعیین فرموده»
(اسکندربیگ866/2 :1389 ،؛ ← وحید قزوینی137 :1383 ،؛ صاعدی شیرازی81 :1961 ،؛
خانزمانخان33-4 :1377 ،؛ فلسفی.)1422/3 :1364 ،
ُْ َُْ
«در یازدهم سنۀ (1026ق) ،حسینبیگ تبریزی که دارای ایران او را نزد حاکم گلکنده به طریق
رسالت فرستاده بود ،چون به واسرۀ نزاع فرنگیان با قزلباشان راه هرمز مسدود بود ،با ایلچی حاکم
ُْ ُ َ
گلک ْنده مالزمت نمودند و دو رأس اسپ و چند تقوز پارچۀ دکن و گجرات پیشکش او گشت» (←
جهانگیر گورکانی212 :13۵9 ،؛ ریاض اإلسالم1۵0 :1373 ،؛ نیز اسکندربیگ.)491/2 :1389 ،
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در سال (1022ق) که ماادف با سفر حسینبیگ تبریزی به هند و دکن است ،کابلیبیگم نوادۀ ظهیرالدین ُبابر
که پیش از این در عقد شاهرخمیرزا نوادۀ شاهسلیمان از نسل امیر تیمور بود ،پ از فوت شاهرخمیرزای م کور در
هند ،به عقد و سلرانعلیمیرزای شاهعباس درآمده و به ایران آمده است ،آیا حسینبیگ تبریزی حین انجام مأموریت
خود در هند ،در برقراری این وصلت نقشی داشته است؟
«سنه أثنی و عشرین و ال ه  ...دیگری از سوانح آنکه در این سال ،میانۀ عفتقباب ،کابلیبیگ،
صبیۀ محمدحکیم میرزا بن محمد همایون پادشاه بن ظهرالدین محمد ُبابر و شاهزادۀ عالیتبار
سلرانعلیمیرزای مکحول ولد شاه جنتمکان فردوسآشیان عقد مناکحه و ازدواد انعقاد یافت»
(اسکندربیگ.)867/2 :1389 ،

ُ
چراکه در یتیمنامه ،نیز حسین کرد شبستری در مأموریتی به همان نواحی ،کابلقزی نامی را در خرابات توبه داده
است ،اما از سرنوشت وی در روایت اطالعی به دست نیامد:

ُ
«در جلد کتاب دیگر ،م کور میشود که حسین کرد رفت به کابل کافرقزی را گرفت ،آن کافرقزی
ُ
نبود ،آن کابلقزی بود که حسین کرد رفت ،گرفت و این کافرقزی ،بزرگ است و آن کابلقزی ،کوچک
ُ
است که حسین کرد او را توبه داد .خالصۀ کالم ،کابلقزی و کافرقزی دو تا بودند ،کابلقزی را
ُ
حسین کرد توبه داد و کافرقزی را مسیح ،این طور میباشد».

ً
در تاریخ سلطان ّ
محمد قطبشاه ،گزارش نسبتا مفال و جزئیتری از سفر حسینبیگ قیچاجیباشی از راه بندر
هرمز و سفر دریایی او همراه هشتاد نفر دیگر از دوستان نبردۀ قورچی همراهش ارائه شده که برای مدتی حدود دو سال
ُْ ُ َ
با نهایت احترام و تشریفات خاص در گلکْنده سکونت داشته و سپ  ،همراه فرستادۀ سلران قربشاهی و با
پیشکشهایی در خراد ،از راه برهانپور به ایران باز میگردند (تاریخ سلطان ّ
محمد قطبشاه.)364-361 :201۵ ،
 .2-2-3منابع ادبی

صرف نظر از کارنامۀ احوال حسینبیگ تبریزی در منابع تاریخی که یکسره منحار به مناصب و خدمات او در دربار
ً
صفوی بوده و فشردهای از آن ارائه شده است ،ت کرههای ادبی هم جزئیات بیشتر و نسبتا دقیقتری از وی به دست
دادهاند که عالوه بر مرابقت کامل با دادههای تاریخی ،به خوشقریحگی و طبعآزمایی حسینبیگ تبریزی در شعر با
تخلص «خروشی» و مالزمت طوالنی او در اصفهان نزد شاهعباس نیز داللت دارند:
«حسینبیگ ،متخلص به خروشی ،شاعر ایرانی سدۀ یازدهم ه ،وی و برادرش تقیسلران در
خدمت شاهعباس یکم صفوی به سر می بردند و در دستگاه او مقام و مناب داشتند .برادرش
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تقیسلران ،همان محمد تقیبیگ تبریزی است که به نوشتۀ اسکندرب یگ ترکمان ،مینباشی
تفنگداران آذربایجان در زمان شاهعباس بود .حسینبیگ صاحب مقام و مناب قیچاجیباشی بود،
ُ
و به واسرۀ راستی و درستی نزد شاهعباس قرب تمام داشت .شاهعباس وی را در سال بیستوهفتم
ُْ ُ َ
پادشاهی خود (1022ق) به سفارت گلک ْنده در دکن (جنوب هند) به پرسش تعزیۀ مرحوم
محمدقلی قربشاه (که در 1020ق درگ شت) و تهنیت جلوس سلران محمد ،برادرزاده و داماد او
که بعد از فوت عم بر سریر دولت قربشاهی تمکن یافته بود ،فرستاد» (برزگر کشتلی:1380 ،
1062؛ ← دهخدا9740/7 :1377 ،؛ آقابزرگ تهرانی292/9 :1403 ،؛ همو237/3 :1373 ،؛
لکهنوی221 :13۵۵ ،؛ خیامپور307/1 :1368 ،؛ ایمان2۵9 :1386 ،؛ نارآبادی/1 :1378 ،
104-10۵؛ گلچینمعانی372-371/1 :1369 ،؛ دولتآبادی .)337-336 /1 :1377 ،اوحدی
بلیانی گوید « :وی را در عراق و به مالزمت آن شهریار بسیار دیدهام» (اوحدی بلیانی:1389 ،
.)1364-136۵/2

چون در برخی منابع تاریخی و ادبی ،حسینبیگ تبریزی جز از عنوان حسینخان و قورچی شمشیر خاصه ،با
لقب «قیچادباشی  /قیچاچباشی» هم یاد شده ،الزم است توضیحی در مورد این عنوان ارائه شود .هر چند که چرایی
ً
اتااف این لقب به حسینبیگ دقیقا مشخص نیست ،چون وی قورچی شمشیر خاصه بوده ،اما چون همین لقب
ُ
تاریخی بعدها توسط راوی در متن روایت یتیمنامه به «قچاق» در معنای «پهلوان و دالور زورمند» مبدل شده و حسین
ُ
بارها خود را بهعنوان خاک قدم قچاقان ایران معرفی کرده است [← ح :گ  68ب ،ح :گ  80آ ،ح :گ  82ب ،ح:
گ  82ب ،ی :گ  460ب ،ی :گ  ۵06ب ،مج :گ  217ب ،مج :گ  198ب] ،و از طرفی ،قورچیان شاهعباس
در منابع تاریخی و نیز یتیمان صفوی در یتیمنامه ،به مانند عیارانَ ،پری موسوم به ابلق بر کاله دارند که کثرت و تعداد

ُ
پرها حکایت از مرتبه و جایگاه ایشان داشته و حتی یک بخش از داستان حسین کرد مربوق به رقابت وی با دیگر یتیمان
ُ
بر سر ابلق یتیمی است ،تشریح آن شاهد دیگری در تأیید ادعای مرابقت حسینبیگ تبریزی با حسین کرد شبستری
میتواند بود.
«امالی اصرالح قیچاجی غیر معمول و ناصحیح به نظر میرسد ،زیراکه لغت مربوق به ابزار بریدن
قماش و منسوجات در ترکی «قیچی» است .دو قیچاجیخانه در دستگاه بیوتات موجود بود :اولی
ُ
که قیچاجیخانۀ خاصه نام دارد ،به تهیۀ ملبوس شاه و اهل حرم و خلعتهای گرانبهای امرا که
ُ
ُ
تنپوش شاه بود و بعد به امرا داده میشد و دومی ،قیچاجیخانۀ امرایی بود که خلعتهای کمبهاتری
تهیه میکرد و سه گونه محاول داشت که عبارت بود از :باالپوش ،قبا ،تاد و نیمتاد .انواع مختل
سرپوشها یا کالههای زمان صفوی ،یا شاید همان تاجی است که بر سر مهماندار بوده و قسمت
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ُ
فوقانی آن ُپر است از َپر کلنگ .این کاله وق دوازده امام شده است که در مواقع رسمی ،قزلباشها
و خوانین بر سر می گ اشتند و مأموران رسمی غیر ترکمان حق بر سر گ اشتن آن را نداشتند .پر کلنگ
گویا امتیاز بیشتری را میرساند .اساس و پایۀ به کار رفتن این َپر به زمان مغول مربوق میشود که
شاهزادگان کالههایی مزین به پر بر سر میگ اشتند و نجبا پرهای بلندی در پشت کاله (اطاقه  /اتاغه)
ناب می کردند .در زمان مغول پر جغد بر کاله ،عالمت تشخیص «بازداران شاهی» بود»
(مینورسکی.)127-126 :1334 ،
 .4نتیجهگیری

ً
داستانپرداز یتیمنامه مفهوم «عیاری» را اساسا ذیل عنوان «یتیم» معرفی کرده است ،اما چون بیشتر قهرمانان محوری،

نمایانگر رسمهای پهلوانی و وظایفی هستند که قورچیان صفوی در تاریخ رسمی بر عهده دارند ،ل ا از آداب عیاری و
زیرکی و کاردانی عیاران چندان بهرهای نبردهاند و درست به همین خاطر است که پیوسته یتیمان محوری روایت مثل:
حسین کرد ،میرباقر ،مسیح و خرم چینی را پیادگان عیاری نظیر :هیار ،مباجی ،حسین پاچهباریک ،فرخ ،آتش و ُبداغ
همراهی میکنند و بیشتر همین گروه زیردست و پیادۀ یتیمان هستند که شگردهای عیاری را در سرحی نازلتر انجام
ُ
میدهند .حسین کرد شبستری بنابر دادههای داستانی دستنوی های ناشناخته و مرابق با شواهد تاریخی و ادبی،
ُ
در واقع پهلوانی کردنژاد به نام حسینبیگ ،از طایفۀ رشوند ساکن در نواحی تبریز بوده است که ابتدا با همان نام حسین
ُ
کرد شبستری به خدمت پیربداقخان تبریزی درآمده و بعدها بهواسرۀ شجاعتها ،خدمات شایسته و راستکرداری
به لقب «بیگ» مفتخر شده و با نسبت شهری «تبریزی» در مناب قورچی خاصه به دربار شاهعباس راه پیدا کرده و
از نزدیکان و افراد مورد اعتماد ُمرشد کامل محسوب میشده و برادرش ،تقیسلران نیز به جهت دالوری بسیار ،به
حکومت یکی از نواحی آذربایجان گماشته میشود .حسینبیگ تبریزی پ از حضور در دربار شاهعباس ،از جانب
ُمرشد کامل و همراه با هشتاد تن از دیگر قورچیان بهادر از مسیر دریا ،مأمور سفر هند شده و مورد احترام بسیار حاکم

ُْ ُ َ
قربشاهی گلکْنده قرار میگیرد و دو سال در آن نواحی اقامت دارد .مأموریت هند از جهت سیاسی ،موفقیتها و
عواید قابلمالحظهای برای شاهعباس به دنبال داشته و در بلندی مرتبۀ حسینبیگ و برجستگی موقعیت او در درگاه
صفوی بسیار تأثیرگ ار بوده است .بنابر شرححال ت کرهنویسان ،حسینبیگ تبریزی در اواخر عمر از مناصب
حکومتی دست کشیده و در هیأتی درویشانه به شعر و ادب روی میآورد؛ با این حال همواره مالزم درگاه شاهعباس
نیز بوده است.
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چکیده
در ادب فارسی ،بهرغم پژوهشهای بسیار ،همچنان با متونی مواجهیم که نمیتوان آن ها را در چارچوب
انواع ادبی شناخته شده جای داد .این بالتکلیفی بیش از آن که از خالت انواع ادبی حکایت کند ،که
کمتر می توان اثری یافت که از خلوص یک نوع بهتمامی بهرهمند باشد ،از غفلت پژوهشگران قوت
میگیرد .کارآوا که میتوان آن را کهنترین نوع ادبی دانست ،ازجملۀ این انواع مغفول در ادبیات ماست؛
نوعی که از پیدایش گفتار نیز پیشی میگیرد و در دامن اولین تالش بشر برای کسب روزی ،کار ،زاده و
پرورده شده است .نخستین جلوههای این نوع را در اصوات بی معنایی که در هنگام کار و به فریاد خوانده
میشدهاند می توان سراغ گرفت و اگر فریاد کار را شکل و نام ابتدایی این نوع بدانیم ،دقیقتر سخن
گفتهایم .در این جستار قاد کردهایم که برای نخستینبار به معرفی جامعومانعی از این نوع بپردازیم و
سپ با تحلیل ساختا ر ادبی و معنایی این نوع کهن ،راه را بر پژوهشهای بعدی هموار نماییم.
کلیدواژهها :کارآوا ،نوع ادبی ،شعر کار ،ترانه کار ،کار.
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 .1مقدمه

ازآنجاکه دانش انواع ادبی در شناخت و نقد و تحلیل متون از اهمیت بسیاری برخوردار است ،بررسی دقیق و
موشکافانه آن ،خواه در متون رسمی و خواه شفاهی ،میتواند ما را با آثار نظاممندی مواجه سازد که هر یک به شکل
حلقههای یک زنجیر در ساماندهی انواع کنونی نقش و اهمیت بسزا دارند .مفقود شدن یکی از این حلقهها در درک
ما از سیر و تحول متون خلل وارد میکند؛ زیرا همانطور که هنری جیمز( )1میگوید« :نوعها عین حیات ادبیاتند و
حقیقت و قدرت ادبیات نتیجه شناسایی کامل آنهاست»(ولک .)292 :138۵ ،در ادبیات فارسی یکی به دلیل کثرت
آثار کتبی و شفاهی و دیگر تساهل ادبا و پیشینیان در طبقهبندی متون بر اساس دانشی هماهنگ و واحد ،حدودوثغور
مرزهای ادبی بهوضوح مشخص نیست و یا دامنه یک نوع بهاندازهای گسترده است که ممکن است آثار متباینی را در
خود جای دهد و این مسأله در باب ادب شفاهی ،به دلیل بیارد دانستن آن ،دوچندان است .این در حالی است که
متنپژوهی موشکافانه و در پی آن کش و تبیین ساختار و مختاات آنان ،نهتنها میتواند از سردرگمی محققان در
طبقهبندی انواع بکاهد ،بلکه طریق ارتباق میان مخاطب و متن را به جهت نقش تأویلی نوع[ ،]1هموار میسازد و
همچنین به شناخت ریشهها و سیر تغییر و تحول انواع دیگر نیز یاری میرساند؛ زیرا انواع ادبی در طول زمان پیوسته
در حال تغییر ،جرح و تعدیلاند و چهبسا انواع شناختهشده از نوعی مغفول ریشه گرفته باشد که شناخت آن به وسعت
نظر ناقدان و نوعشناسان یاری میرساند .کارآوا یکی از این انواع ادبی است که میتوان آن را سر حلقه زنجیر انواع
ادبی در ادب و فرهنگ ملل مختل دانست؛ این نوع ادبی بخشی از ادبیات شفاهی را شامل میشود که با قدمتی
بسیار سینهبهسینه به بقای خویش ادامه داده است و امروزه به دلیل رشد تکنولوژی و از میان رفتن بستر کاربرد ،بهندرت
میتوان در میان کارورزان از آن نشان گرفت.
پیشینه پژوهش

در ارتباق با ترانههای کار یا کارآوا با دو دسته از منابع روبهرو هستیم؛ دسته اول آثاریست که نویسنده آن در حین
پرداخت مضمون مورد نظر خود -که اغلب در باب فرهنگ و ادب عامه است -اشاراتی ضمنی به کارآوا کرده و یا
شاهد و مثالی در این باب آورده است .این دسته ،منابع قدیم و جدید بسیاری را شامل میشود همچون االغانی ،مروج
الذهب ،رساله قشیریه تا برخی سفرنامههای مستشرقین چون سفرنامه پوالک ،سفرنامه شاردن و ...و برخی در موضوع
فرهنگ منرقهای خاص همچون تاتها و تالشان ،آفاق جزیره قشم ،کله فریاد ،کجور ،فرهنگ مردم سروستان و
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بسیاری دیگر.

ً
دسته دوم آثاری است که اختااصا به قاد تحلیل و بررسی کارآوا و یا جمعآوری شواهدی در این زمینه ،ذیل

عنوان و فالی جداگانه تألی شده است .این آثار میتواند اثری تحقیقی درباره بررسی ویژگیهای این اشعار باشد و
ً
یا صرفا جمعآوری میدانی و غیرمیدانی شواهدی در انواع و اقسام کارآوا .قدیمیترین پژوهشی که در تقسیمبندی
ترانههای محلی عنوانی جداگانه برای اشعار کار در نظر گرفته ،مقاله خانم اریکا فریدل است .وی با بررسی ترانههای
بویراحمدی ،آن را به سه دسته ترانههای رقص ،ترانههای کار و ترانههای دیگر (که کاری را همراهی نمیکنند) تقسیم
میکند .صادق همایونی نیز در جمعآوری کارآوا از مناطق مختل آثار سودمندی دارد .پ از او مرتضی فرهادی در
مقاله کارآوا بهتفایل به تعری کار و انواع آن پرداخته و درنهایت کارآوا را اشعاری دانسته که همزمان با کار مولد
خوانده میشده است .کتابی با عنوان کار در شعر فارسی از پناهیسمنانی به چاپ رسیده است که نویسنده در آن
سعی داشته در حد امکان هر شعری را با لوازم و اصرالحات کار جمعآوری کند .آنچه در این کتاب از نظر ما به کارآوا
نزدیک است فال دوازدهم آن است با عنوان «کار در شعر فولکلوریک» .نویسنده این کتاب از اصرالح شعر کار
استفاده میکند و چنانکه خواهیم آورد ،با مفهوم کارآوای مورد نظر ما متفاوت است .همچنین «ترانه و ترانهسرایی در
ایران» عنوان اثری دیگر است از همین نویسنده که در فال نهم با عنوان «بازتابهای کار در ترانههای عامیانه»
شواهدی از برخی کارآواهای کشاورزی و دامداری را به دست داده است .حسن ذوالفقاری در زبان و ادبیات عامه
ایران ضمن پرداختن به تعری و تقسیمات ادب عامیانه ،به اسامی و انواع اشعار عامیانه پرداخته و ذیل انواع شعر عامه،
به شعر کار اشاره کرده است .وی شعر کار را در پنج گروه دامداری ،کشاورزی ،پیشهوری ،صیادی و دورهگردی
دستهبندی و بررسی نموده و شواهدی بر این دستهها ذکر کرده است .از منابع دیگر میتوان به مقاله «موسیقی کار
دریایی بوشهر» اثر سعید شنبهزاده اشاره کرد که چنان که از نامش پیداست گ ری و نظری بر اشعار دریانوردی بوشهر
دارد .از دیگر منابع مهم ما در بررسی شواهد و نمونههای کارآوا ،فرهنگ موسیقی کار در ایران اثر هوشنگ جاوید
است که مجموعه سیوپنج مقاله ارزشمند است در باب کارآوای مناطق مختل کشور .موسیقی و ترانههای بختیاری
اثری است از کاظم پوره که در آن به کارآوای مردمان بختیاری زیر عناوین موسیقی برزگری و دامداری اشاره میشود.
آثار این دسته بسیارند و اقوام و مناطق مختل کشور در جمعآوری آثار فرهنگ و ادب خود فالی و عنوانی به اشعار
کار قوم خود اختااص دادهاند که در این پژوهش در حد توان از آنها بهره بردهایم.
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نقد منابع

اکثر این پژوهشها با مقدمهای کوتاه ،جمعآوری انواع کارآواهاست که به نوع خود ارزشمند است؛ اما در جهت
تشریح مبانی نظری این نوع از اشعار ،گامی به جلو نمیگ ارد و با بررسی تمامی این منابع نمیتوان به تعریفی
جامعومانع از این نوع ادبی دست یافت .بهعنوانمثال پناهیسمنانی که مفالترین اثر را در این زمینه به نام شعر کار
در ادب پارسی نگاشته است ،مقاود خود را از شعر کار «جلوههای رنگارنگ کار در شعر فارسی» (پناهی:1369 ،
 )9برشمرده است؛ که این بسیار درازدامن و با مقاود ما بسیار متفاوت است .فرهادی در مقاله خود با عنوان «ترانههای
کار ،کارآوای ازیادرفته کارورزان و استادکاران» در تعری کارآوا به همراهی آن با کار مولد اشاره میکند و تناسب این
اشعار را با کار مورد نظر ،به جهت فکری و محتوایی ،از وجوه متمایز کننده این نوع شعر میداند .هر چند فرهادی در
تعری خود از این دسته اشعار راهی صوابتر از پیشینیان خود پیموده اما نتوانسته به تعریفی کامل و مانع از آن دست
ً
پیدا کند و اصوال این شعر را نوعی مستقل از ادبیات عامیانه برشمارد .صادق همایونی هر چند در جمعآوری ترانههای
کار استان فارس آثار ارزندهای بجا گ اشته است ،بیشتر به نقش زنان در شکلگیری این نواها اشاره میکند و نوعی
تقسیمبندی زنانه مردانه برای این اشعار در نظر گرفته است .ذوالفقاری در «زبان و ادبیات عامیانه ایران» کارآوا را ذیل
«اشعار کار» آورده است و در تقسیمبندی خود ترانههای دورهگردی را نیز به آن افزوده است .چنانکه خواهد آمد این
ترانهها که جارآوا نام گرفتهاند با کارآوا متفاوت است.
در اغلب این منابع ،این دسته از اشعار را «شعر کار» نامیدهاند .نگارنده عنوان «کارآوا» را نخستینبار در کتاب
پناهی سمنانی ،شعر کار در ادب پارسی ،دید .وی مضمون اشعار پیش از اسالم همچون درخت آسوریک و یا اشعار
اوستا را دارای «بافت کارآوایی» میداند که با تعری ما متفاوت است (نک :پناهی سمنانی .)37 :1369 ،مرتضی
فرهادی در مقاله خود با همین عنوان ،با ظرافت بیشتری به این دسته از اشعار پرداخته است .صادق همایونی نیز عنوان
«کارنوا» را برای نامیدن این اشعار انتخاب کرده است .دانشنامه فرهنگ مردم ایران این دسته از اشعار را ذیل مدخل
«ترانههای کار» تعری کرده است .از نامهای دیگر کارآوا که در میان کارورزان مارلح است میتوان به « ُ
کاربنگ[،]2
کاربانگ ،کاردنگ ،مزد و کار» اشاره کرد .عالوه بر آشفتگی در انتخاب نامی مناسب بر این اشعار ،هیچ اثری
پیشازاین به کارآوا بهمنزله نوع ادبی مستقل نپرداخته است و در صدد تحلیل و برشمردن ویژگیهای نوعشناسانه آن
برنیامده است.
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پرسشهای تحقیق

در این جستار میخواهیم به این پاسخ برسیم که کارآوا چیست و چه تفاوتی با شعر کار دارد؟ آیا میتوان ارتباطی میان
کارآوا با شهرآشوب و اشعار صنفی یافت؟ آیا کارآوا میتواند نوعی مستقل از انواع ادبی به شمار رود و در این صورت
وجوه تمایز آن با انواع مشابه چیست؟ ویژگیهای اصلی و فرعی که کارآوا را بهنوعی مجزا بدل کرده است چیست؟
پیش متنهای این نوع از اشعار چه بودهاند؟ آیا این نوع ادبی همچنان به حیات خود ادامه میدهد و در غیر این صورت
در کدامیک از انواع و آثار میتوان از مابقی آن نشان گرفت؟
روش تحقیق

منابع کتابخانهای قابلتوجهی در جمعآوری ادبیات شفاهی و ازجمله کارآوای نواحی مختل کشورمان ،با گویش و
لهجههای متعدد در دست داریم که سنگ بنای این پژوهش را گ اشتهاند؛ بنابراین جامعه آماری ما در بررسی
مختاات این نوع ادبی –بهجز بخش وزن اشعار[ -]3محدود به منرقه خاص ،گویش و لهجه خاصی نمیشود؛ ما
انواع کارآوا را در چهار حوزه کشاورزی ،دامداری ،دریانوردی و ماهیگیری و پیشهوری در نواحی متعدد ایران بررسی
کردهایم و تالش کردیم اساس این پژوهش بر نمونههای متعدد در شاخههای مختل حوزههای کاری بدون گزینش
و سهلانگاری باشد.

[]4

 .2بحث و بررسی

پیش از پرداختن به تعری کارآوا برای شناخت بهتر ماهیت این نوع ادبی ،تعریفی از کار ارائه میدهیم تا تفاوت کار
مولد را که اغلب با کارآوا همراه میشده است از غیر آن دریابیم.
الف) تعریف کار

از «به کار بردن کوشش و صرف فعالیت»(گلد )612 :1376 ،تا «منقاد ساختن طبیعت»(بیرو ،)4۵1 :1366 ،از
«فعالیت بدنی یا فکری» (فرهنگ )2422 :1371 ،تا «فعالیتی که هدفی غیر از ل ت بردن دارد» (دائرهالمعارف
آمریکانا ،مدخل کار) ،همه عباراتی است در تعری کار که میتواند در تعریفی کلی در کنار یکدیگر جای گیرد.
ً
اغلب تعری ها تلویحا به این مسأله اشاره کردهاند که کار ،شامل دو دسته تولیدی و ارائه خدمت میشود .آدام اسمیت
پیرو همین ویژگی ،کار را به دو دسته مولد و غیر مولد تقسیم کرده است .به اعتقاد او «نوعی کار بر ارزش آنچه تولید
میکند میافزاید .نوعی دیگر چنین تأثیری ندارد .نوع اول را میتوان به خاطر این که تولید ارزش میکند ،کار مولد
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نامید و نوع دوم را غیر مولد» (کاتوزیان )1۵3 :13۵8 ،البته با گ شت زمان دایره کار مولد در منظر اقتااددانان
گستردهتر شد و هر نوع کاری که حداقل بهطور غیرمستقیم در تولید ثروت ماثر باشد جزو این دسته قرار گرفت (نک:
پورهمایون .)112 :1344 ،ازآنجاکه میتوان گفت کارآوا قدمتی به درازای عمر بشریت دارد و کار در گ شته محدود
به کارهای مولد و بدنی میشده است ،اغلب کارآواهایی که از آنها نشان داریم همراه با کاری مولد – به تعریفی که
آدام اسمیت ارائه داده است -خوانده میشدهاند و ارائه خدمت که با رشد تمدن گسترش یافت بهجز در موارد محدود،
با کارآوا همراه نشده است؛ چراکه حیات و سپ غنای کارآوا با رشد تمدن و ماشینیزه شدن رابرهای عک دارد[ ]5و
فناوری ،این نوع ادبی را رفتهرفته از میدان کار ح ف کرده است.
ب) نقش کار در شکلگیری شعر و موسیقی

کار زادگاه هنر است و هر هنری در ابتدا نه برای تفنن که مکمل عمل بوده است؛ بنابراین گواهی محققان موسیقی بر
این که ابزار کار شکل ابتدایی آالت موسیقی بوده است ،دور از انتظار نیست .کارل بوخر ،محقق آلمانی ،اول بار این
نظریه را مررح کرد که کار موجد شعر و موسیقی است .انسانهای ابتدایی در هنگام کار کلماتی بر زبان میآوردند و
ترانههای ابتدایی بر این اساس پیدا شد« ،همچنان که وزن کار موجب موزونیت حرکات بدن و اصوات انسان و پیدایش
ترانه شد ،اصوات ابزارهای کار هم انسان را به ساختن ابزارهای موسیقی کشانید .حتی برخی از ابزارهای موسیقی
ً
مستقیما از ابزارهای کار پدید آمد .از این جمله است بسیاری از سازهای زهی باستانی که به الهام کمان ساخته شدند
و یکی از سادهترین آنها چنگ است» (آریان پور ،31 :13۵4 ،نقل از K.Buecher: Arbeit und 1899

 )Rhythmus,ازآنجاکه کار در جوامع ابتدایی انجام فعالیتی به تکرار و اغلب با ریتمی منظم و هماهنگ بوده ،به صدا
درآوردن ابزار کار برای استمرار این هماهنگی در کارهای گروهی امری معمول بوده است .کارورزان بهوسیله ابزاری
که بسته به نوع کار در دسترس داشتند ،ضرب میگرفتند تا ریتم کار را که گاه ناهماهنگی در آن کار را مختل میکرد،
تا انتهای کار حفظ کنند .استفاده از ابزار کار برای ایجاد ریتم تا همین اواخر نیز در برخی مناطق به چشم میخورد؛
بهعنوانمثال در روستای پشت شهوار میناب زنانی که برای آوردن آب از سرچشمهها یا آبانبارها روان میشدند در راه
یا بر سر چشمه به َجهلهزنی[ ]6میپرداختند .زنان ،جهلهزنی را برای هماهنگی در انجام کار ،ایجاد فضایی مفرح و
رفع خستگی انجام میدادهاند که امروزه آثار آن را در موسیقیهای صحنهای مردان میتوان دید (نک :جاوید:139۵ ،
 .)233حتی در مشاغلی مانند وجین جالیز که کار ،دست کارورزان را بسته بود ،گاه برای نگهداشتن ریتم کار،
صداهایی از دهان تولید میکردند که در گیالن به ُمچه ناقارای یا پیشکو معروف است .اینگونه در هنگام وجین نظم
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َ
کار را مدیریت میکردهاند (نک :جاوید)30 :139۵ ،؛ همچنین در کار قالیبافی گاه به کرکید[ ]7آویزههای فلزی
آویزان میکردند تا در هنگام به حرکت درآوردن آن صدایی ریتمیک و هماهنگ حاصل شود و آوازهایی را که بر زبان
قالیبافان مترنم میشد همراهی کند .این آویزها و حلقههای فلزی را امروزه در ساز دف میبینیم (نک :همایونی،
 .)1۵0 :1379پ «کارهای موزون انسان ابتدایی دو جنبه متفاوت داشت :جنبه حرکتی و جنبه صوتی .جنبه حرکتی
موجد رقص شد و جنبه صوتی موسیقی را به بار آورد .فریاد کار به آواز انجامید و صدای برخورد ابزارها با اشیاء زاینده
ابزارهای موسیقی گردید» (آریان پور.)۵2 :13۵4 ،
امروزه با برخی از اصرالحات مرتبط با کار در نام و عناوین مقامها و تکنیکهای موسیقیایی مواجه میشویم که
تأثر موسیقی را از کار و آهنگ کار نشان میدهد .مقامهایی چون :نقره سری ،تریکه سری ،جلوداری ،بورسری و...
(نک :جالل محمدی ).431-430 :1396 ،که در ارتباق با کار چوپانی در منرقه مازندران پدید آمده و یا مقامهایی
چون :اشترقرار ،اشترمرد ،اشترخزو و ...در کار ساربانی در استان کرمان اشاره کرد (نک :توحیدی.)89 :1396 ،
مقام شرفشاهی و غوربتی که گویا از نوای چارواداران برآمده است (برای تفایل بیشتر نک :وحدتی:1396 ،
صص )۵2-41و آواز هدی (حدی) در سهگاه ،گوشه چوپانی در دشتی و تکنیکهایی چون خشخاشی و ناخن زدن
در نوازش تنبک ازجمله آنهاست.

[ ]8

آوازها و نواهایی که همراه با کار ادا میشد رفتهرفته شکلی مستقل یافت و اولین ترانهها و اشعار را در ملل مختل
به وجود آورد؛ چنانکه آریانپور بهدرستی اشاره میکند« :موسیقی ابتدایی شامل دو عنار بود :صورت و ماده .صورت
یا شکل آن موسیقی محض شد و ماده یا محتوای آن ترانه؛ بهعبارتدیگر با ادامه دادن تجزیه جامعه و تقسیمکار ،محتوا
از صورت اصلی انتزاع یافت و شعر مستقل پیدا شد(».آریانپور.)۵3 :13۵4 ،
ج) کارآوا چیست؟

کارآوا اصوات ،کلمات و یا جمالتی است منظوم و غیرمنظوم که به قصد همراهی با کار سروده شدهاند و قبل،
حین و پ از انجام کار مولد ،بهگونهای ر یتمیک و هماهنگ با کار و به آواز خوانده میشده است .همراهی این
اشعار با آواز ،ریتم و حرکات کار به حدی است که گاه نمیتوان جدای از آنان به خاطرش آورد ]9[.این اشعار هنگام
انجام کار گروهی و بهندرت فردی خوانده میشده است و شیوه اجرای آن اغلب به شکل جمله و جواب میان
ً
سرخوان و همخوانهاست .این نوع شعر اغلب -و نه لزوما -به لحاظ فکری و زبانی با کار مورد نظر ،ابزار و لوازم
آن هماهنگ بوده[ ]10و دغدغههای کارگران را در خود نمایان میساخته است؛ بنابراین بهگونهای مکمل کار و عمل
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ً
بوده است .کارآوا لزوما شعری ترتیب یافته با قوافی و ابیاتی مشخص نیست ،بلکه گاه اصواتی بیمعنا ،گفتگوهای
روزمره و یا امرونهیهایی است که بدون این که بتوان نام شعر و حتی نظم بر آنها نهاد به شکل مقرع و ریتمیک
خوانده میشده است و وزنی تکیهای هجایی به خود میگرفتهاند .در برخی از مشاغل کارآوا جهت تأثیر بیشتر همراه
با ساز به آواز خوانده میشده[]11؛ کارآوا به لحاظ زبانی و ادبی از هرگونه پیچیدگی و تانع خالی است ،قالبی مشخص
ندارد و از نظر موسیقی درونی نیز دارای تنوع است.

[]12

َ
کارآوا عالوه بر اهمیتی که از جهت نوعشناسی داراست ،به دلیل شمول بر ارزشها ،باورها ،سنتهاَ ،مثلها و

اصرالحات قدیمی و محلی و همچنین همراهی با آواز ،ریتم و ملودی از منظر جامعهشناسی ،زبانشناسی و علم
موسیقی[ ]13نیز ارزشی چشمگیر دارد و فرهنگ شفاهی تمام و کمال مردمان قدیم را در خود بازتاب میدهد.
تفاوت کارآوا و شعر کار

شعر کار در تعری محققان پیشین به تمام اشعاری اطالق میشود که درباره کار ،ابزار ،لوازم و امور مرتبط با آن و
همچنین صاحبان حرف سروده شده باشد و یا این که نامی از آنها برده باشد .در این تعری درازدامن ،هر نوع کالم
آهنگینی که رنگی از کار ،مختاات و لوازم آن داشته باشد ،شعر کار نام دارد .با این تعری دامنه این اشعار تا میزان
زیادی گسترش مییابد و نه بهمنزله نوع که بهعنوان وجهی ادبی در هر یک از انواع ادبی قابلبررسی است.

[]14

بهعنوانمثال برخی محققان مناظره درخت آسوریک را به دلیل اشاره به پیشههای گوناگون ،قدیمیترین شعر کار
میدانند.

[ ]15

اما کارآوا آوای کار است و بدیهی است آنچه از شعر انتظار میرود از آوا مورد انتظار نیست .آوا صداست ،خواه
این صدا بیمعنا باشد ،خواه معنادار ،خواه یک کلمه باشد و خواه بیشتر و خواه منظوم باشد و خواه غیرمنظوم .هر چند
اغلب کارآواها را میتوان شعر و یا دستکم نظم دانست اما در میان کارآواهای کهنتر اسامی صوتی به چشم میخورد
که کارورزان به تقلید از صدای حیوانات[ ،]16پرندگان ،ابزار و ادوات کار[ ]17و ...به تکرار میخواندهاند و نمیتوان نام
شعر بر آن نهاد .این نمونه کهن از کارآواها تا این اواخر همچنان در برخی مشاغل رایج بوده است که گاه بهتنهایی و
گاه در میان مااریع معنادار و به شکل ترجیع به کار میرفته است ]18[.همچنین بر برخی از کارآواهای معنیدار ،مانند
نوعی از کارآوای قالیبافی ،نمیتوان عنوان شعر نهاد ،بلکه تنها جمالت غیرمنظومی است در نقشهخوانی[]19؛ بنابراین
بهزعم ما کارآوا ،کارنوا و یا فریاد کار میتواند بهترین عنوان برای این نوع مستقل باشد .عنوانهای مترادف ترانه ،نغمه

کارآوا بهمنزله نوع ادبی  /تکتم بهرامی و … .صص 81-۵3

61

و سرود نیز ،به دلیل برخی ویژگیها تا حدودی به ماهیت کارآوا نزدیک است[ ]20و ما در این جستار گاهی از این
اصرالحات استفاده کردهایم؛ هرچند عنوان دقیقی برای این نوع ادبی نیستند.
ه .اقسام کارآوا
 )1کارآوا و شبهکارآوا

در بررسی اقسام کارآوا دریافتیم که با سه دسته از اشعار مواجهیم .در دسته اول نخستین عامل نوعساز ،قاد ابتدایی
سرایندگان آن بوده است .این دسته کارآوا برای همراهی با کار سروده و خوانده شده است و هماهنگی حرکات کارورز
را با وزن و ریتم کار حفظ مینماید« :چون افراد بهصورت گروهی میزیستند و کار میکردند ،الزم بود که حرکاتشان
منظم و هماهنگ باشد ،جمعی که در زورقی پارو میزدند یا در پی شکاری میدویدند ،اگر به طرزی منظم و هماهنگ
ً
عمل نمیکردند ،مسلما توفیقی نمییافتند ،پ هماهنگی از ذات حیات ابتدایی برخاست» (آریان پور:13۵4 ،
)14-1۵؛ بنابراین لزوم هماهنگی در کار ،اصواتی هماهنگ ،ریتمیک و منظم را پدید آورد که رفتهرفته در طول زمان
به شکل کلمات معنادار برای انتقال مفهوم و پ ازآن به شکل اشعار دارای آهنگ و موسیقی نضج یافت .وزن این
ً
اشعار غالبا وزنی تکیهای هجایی است و از ریتم کار تبعیت میکند .گویندگان این اشعار ناشناختهاند.
به نمونهای از این دسته اشاره میکنیم:
َ
شیردوشی (بختیاری)« :پری پری ک ُردم گام ُاو ید /جون و دس و پام اوید /گام ز َ
گایل دیر اوید /خرد و َچرد و
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ
بیارمُ /دری َوست ُور ُ
هدم گام ُ
کنارم /رهدم گام بدوشم/
سیر اوید /ما گا شه سیسدونی /خدا اونو نسدونی /ر
ِ
دری وس ِمن گوی دوشم( ]21[»...پوره)30-29 :1381 ،
بنایی (بیرجند) :های علی /جانم علی /علی علی /حیدرعلی.../جانم علی /نامم علی /بیکار آیمِ /ب ِرز برز /باز هم
ِب ِرزِ /گل ندارم /حیدر علی( ...وجدانی)29 :1380 ،

ِبجار/شالیکاری (گیالن) :من بجارکاره نوکونم ماره نوکونم ماره/اوهوی مار اوهوی مار /من خانه کاره نوکونم

ماره نوکونم ماره /اوهوی مار اوهوی مار /عزیز بوکونا می کارا دختر بوکونا می کاراِ /ت ِره گوشوار فاگیرم ایمسال

بهارا /عزیز بوکونا می کارا دختر بوکونا می کارا /تره مخمل فاگیرم ایمسال بهارا( ]22[»...پناهی:1383 ،
.)370-371
دسته دوم ترانهها و دوبیتیهایی است مشحون از اسامی کار و ابزار و لوازم آن؛ از شاعران ناشناس و بهندرت
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شناخته شده و یا منسوب به آنان که در هنگام کار خوانده میشدهاست .کارورزان در هنگام خواندن این دسته اشعار،
خود در میان مارعها کلماتی میافزودند که مکث و فاصله میان آنها را پر کنند و پیوستگی کار در پی آن حفظ شود.
در این دسته از کارآواها ،کارورزان با توسل به اصرالحات و مضامین مرتبط با کار ،به بیان عشق و فراق و رنج حاصل
از روزگار و ستم زمانه میپرداختند .هر چند برخی از این اشعار ممکن است وزنی عروضی داشته باشند–که در
بسیاری موارد اینگونه نیست و با موازین عروضی سازگاری نمییابد -اما نحوه خوانش این اشعار متناسب با ریتم کار
ً
با وزنی تکیهای هجایی صورت میگیرد و وزن عروضی آن از اعتباری برخوردار نیست ]23[.مثال در ِنیمهها ،بهویژه
نیمه میداف (کارآوای پاروزنی) ،که از اشعار فایز  -و بیشتر منسوب به او -به کرات استفاده شده ،دوبیتی فایز چنان در
متن و فضای کارآوا حل میشود که به سختی میتوان قالب ،فرم و وزن اصل شعر را تشخیص داد .در جنوب کشور
دوبیتیهای شروه خوانی که اغلب هنگام درو و خرمن کوبی خوانده میشدند از این دستهاند (نک :علی باباچاهی،
 .)۵8 :1368همچنین میتوان به برخی اشعار چاووشخوانی یا صلوات خوانی در هنگام اوشار جهاز ،کار در مزرعه
و یا ساختمان و ...اشاره کرد (نک :شریفیان )70 :1383 ،که با روند کار بسیار هماهنگ بوده است .در ابرکوه یزد
هنگام برگرداندن خاک با بیل یا اسپار (نوعی بیل با دسته بلند) که کار طاقتفرسایی به شمار میرفتهاست ،یک نفر با
خواندن مارعی دیگران را به ذکر بلند صلوات فرامیخواندهاست و این بهگونهای زمانبندی میشده که جواب دادن
دیگران و صلوات فرستادن یا «علی مرتضی» گفتن آنها در هنگام برگرداندن بیل بوده است و به این شکل روند
خستگی را کند میکردند (ر.ک :برنامه رادیویی کار و نوا ).1399/9/21 ،این اشعار هر چند در ابتدا کار را همراهی
میکردهاند اما رفته رفته در وجوه دیگر فرهنگ شفاهی و زندگی مردم رواد یافت چنانکه برخی ترانههای مختص به
قالی بافی را در هنگام الالیی و یا اجتماعات و مهمانیها به آواز میخواندند و یا در مراسم سوگ و سرور از برخی
کارآواها بهره میبردهاند .با این حال این دسته از اشعار را به سبب همراهی با کار ،مضامین مرتبط با کار و بیان روند و
مراحل کار و همچنین ریتمی که خوانندگان به قاد همراهی با کار از آن به دست دادهاند ،کارآوا میشماریم.
نمونههایی از این دسته است:
برداشت (سیستان)« :و پشت ناصرآباد وادیمی /که سابک باالشه ور خوشه چینی /الهی نانکا زهر و بالشه /که
دس سور سابک گشته خونی»[( ]24افشار)2۵ :1396 ،
خرمن کوبی (کاشمر)« :من و تو گندم یک خوشه بودیم /من و تو آب یک رودخونه بودیم /من و تو بسته بودیم
عهد و پیمون /کدوم ناک تو را کرده پشیمون»(کریمی فروتقه)201 :1396 ،

کارآوا بهمنزله نوع ادبی  /تکتم بهرامی و … .صص 81-۵3

برداشت محصول (فر یدن) :یکی برزیگرم کارم درویه /یکی دانه بکارم صد برویه /از این لر

63

خدا مو

شاکرستم /که یک گندم دادم صد داد به دستم( .پناهی)271 :1369 ،
دسته سوم اشعاری است که نه عنوان شعر کار بر آنان سزاوار است و نه کارآوا؛ زیرا نه مظاهر کار را در خود جای
ً
دادهاند و نه به قاد همراهی با کار سروده شدهاند ،بلکه شعر معموال از شاعری شناخته شده و گاه گمنام است که با
حفظ شکل اولیه خود ،تنها برای تفریح و رفع خستگی در هنگام کار بر دهان کارورزان مترنم میشده است و صرف
این همراهی نمیتواند این دسته را با شعر کار خویشی دهد؛ بهعنوانمثال در بادرود اصفهان ،هنگام چلهکشی قالی
این شعر پروین اعتاامی را به آواز میخواندند :هر که با پاکدالن صبح و مسایی دارد/دلش از پرتو اسرار صفایی دارد/
زهد با نیت پاک است نه با جامه پاک /ای ب آلوده که پاکیزه ردایی دارد (...جاوید :1390 ،مجموعه صوتی کارآواها،
لوح دوازدهم ،شماره نهم)
همچنین با تعریفی که از کارآوا ارائه دادهایم تکلی برخی دیگر از اشعار و آواها که پیش از این کارآوا به حساب
میآمد مشخص میشود؛ «جارآوا» از این دسته است که برخی ازجمله همایونسپهر آن را گونهای کارآوا برمیشمرند.
عالوه بر این که بر این نامگ اری دارای حشو میتوان خرده گرفت ،این دسته از اشعار را نمیتوان کارآوا دانست زیرا
کاری خدماتی را همراهی میکند و هدف تبلیغاتی دارد.

[]25

 )2نامگذاری کارآوا بر اساس پیشهها

با بررسیهایی که در اقسام مشاغل سنتی صورت گرفت ،دریافتیم که میتوان مشاغل و به تبع آن کارآوا را در چهار
حوزه کلی طبقهبندی کرد که هر کدام از آنها دارای تقسیمات جزئیتری نیز هست -1 :کارآوای کشاورزی؛
 -2کارآوای دامداری؛  -3کارآوای دریانوردی؛  -4کارآوای پیشهوری.
مهمترین و پربسامدترین این مشاغل ،کشاورزی و دامداری است .اشعار حوزه کشاورزی و دامداری بیش از سایر
مشاغل دارای شاخ و برگ است .بهعنوانمثال اشعار کشاورزی را میتوان در سه مرحله کاشت ،داشت و برداشت
محاول جای داد :ترانههای ب رپاشی ،آبیاری ،هوآالال ،خوشه چینی ،خرمنکوبی ،توزین محاول و ...و یا
ترانههای دامداری به ترانههای چوپانی ،هویمار[ ،]26شیردوشی ،مشکزنی و ...قابل تقسیم است .نیمههای
دریانوردی[ ]27نیز انواع متعددی دارد :از قبیل نیمه شستن لنج ،نیمه گرگور ،میداف ،نیمه راگی کردن لنج ،نیمه غوص،
نیمه گالفی ،نیمه ماهیگیری ،نیمه شراع ،نیمه لنگر ،نیمه باال کشیدن تور ماهیگیری ،نیمه تورریختن و ...کارآوای
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پیشهوری عبارتند از بافندگی (قالی بافی ،حایربافی و ،)...مشکه زنی ،نمدمالی ،نخریسی ،بنایی ،مسگری ،نانپزی
و….
و .کارکرد کارآوا

کارآوا از جهت کارکرد به سه دسته قابل تقسیم است که هر دسته ممکن است عالوه بر کارکرد اصلی خود،
کارکردهای اقسام دیگر را نیز پوشش دهد:
دسته اول آواهایی است که جهت هدایت و راهنمایی کارورزان خوانده میشده تا در روند کار ناهماهنگی و
خرایی صورت نگیرد و یا بخش جدایی ناپ یری از کار بودهاند و حاول نتیجه تنها با فریادکار حاصل
میشده است .نبود این کارآواها در روند کار اخالل ایجاد میکند و رابره تنگاتنگی با کار دارند .آواهای نقشه
خوانی در کار قالی بافی ،مترسک خوانی یا هوآالال[ ،]28نیمه میداف (پاروزنی)[ ]29و توزین محاول از این
دستهاند .به نمونههایی اشاره میکنیم:
نقشه خوانی (کرمان)« :اولش دوغی جاخو [جای خودش] ،الکی پیش اومد ،الکی جاخو آخرش هم پیش
اومد شد/چهرهای پیش رفت /دوغی سه تا تار و یکی سر /بچینین هی جاخو چیندم /آخر پیش اومد /بیشتر
پیشرفت شد /سرش جاخو رفت /جاخو پن وش یکی جاخو /یوشکی [یکیاش] دو تا سنجتی نو /دوشکی
[دوتاش] دوغی جاخو /دو تا هم سورمهای /پیش سه تا الکی سر /سره جاخو//دوباره دارچنین/دودوش
قوهای/پیش اومد/سنجتی آخرش جاخو/پارهاوشکی پیش اومد»( .توحیدی)1396:88 ،
هوآالال (مازندران)« :هوآالال ،هوآالال ،هوآالال ،هوآالال /هوآالال هو هکردی امه باغه لوهکردی /هوآالال
هویه گره ته دسته افتویه گره /امه باغره تو نکن لو ،امه دل ره تو نکن او /هوآالال جان گره ،امه خامبی بوریم
سره /هوآالال پیشتر نرو ،االن بوره فردا برو /اما خوامبی بوریم سره ،هوآالال ،جان گره»[( .]30پناهی:1369 ،
)248-249
نیمه میداف (بوشهر)« :هله و یا مال /هله /مردان جنگی /هله /مردان مستم /هله /شمشیر به دستم /هله /خوشا
بربو /هله /خوشا صحرای بربو /هله /شترا می چرن /هله /و زنهای شلمبو /هله /که ما هم جاهلیم /هله /هم
توبه کاریم /هله /جنگ میکنم جنگ /هله /تا زنده هستم /هله /شیر غرورم /هله /لشکرشکونم /هله» (بالدی،
.)220-221 :1396
این آواها چنان رابره مستحکمی با کار دارند که کارورزان جز در محیط کار و همراه با کار دهان به خواندن آن

کارآوا بهمنزله نوع ادبی  /تکتم بهرامی و … .صص 81-۵3

6۵

نمیگشودند و چنانچه از منابع بر میآید یکی از مشکالت فرهنگیاران در جمعآوری کارآواها همین بوده است[.]31
دسته دوم آواهایی است که برای رفع خستگی ،آسان نمودن روند کار ،همدلی و تفریح و استراحت خوانده میشدند.
در این دسته از کارآواها میتوان از مضامین عاشقانه ،مسائل اجتماعی ،واقعیتهای تاریخی ،وص طبیعت،
روایتهای داستانی و ...سراغ گرفت .کارآوای شالیکاری ،ب رپاشی ،آبیاری ،درو و ...از این دستهاند.
درو (آذربایجان)« :بیچین چی بیچر گلر /داغ سویون ایچر گلر /یارین یادینا دوشسم /قوش کیمی اوچار
گلر»[( ]32شهانقی.)118 :1388 ،
خرمنکوبی (فریدن)« :برو برو خرمن کوبی /آهای آهای زبون بسته /ای نازنین پا بر زمین /بپر هوا نخور زمین/
برو بینم خسته نشی /آهای آها زبون بسته /قربون میرم هوشی تو را /زل و بناگوشی تو را» (پناهی:1383 ،
)3۵0

َ
َ
َ
شالیکاری (سراوان) :سبزکنان و دگارا /االهو /یادکنان خدارا /االهوُ /درین محمد را /االهو /کشان و ران دگارا/
َ
َ
َ
االهو /سبزکنان دگارا /االهو /به دوستی خدا و پیغمبر /االهو /تخم برنج کل کنان /االهو /فکر زمستان کنان/
َ
َ
االهو /زردآلو زرد /االهو /پشتا جو انبه( ]33[».../زندمقدم)284-283 :1388 ،
دسته سوم آواهایی است که همراه با مراسم و آیینهای مرتبط با کار و به هدف شکرگزاری یا استمداد از نیروهای
غیبی برای ایجاد بستر مناسب برای به حاصل نشستن کار و برکت بخشیدن به محاول خوانده میشدهاست .از این
دسته میتوان به بادخواهی ،باران خواهی ،آیین تندوره[ ،]34جشن خرمن ،سایاها[ ]35و ...اشاره کرد .کارآواهای دسته
سوم بیشتر مضامین اعتقادی ،صلوات خوانی ،ستایش خداوند ،دعا ،توسل به ائمه و ...را شامل میشود.
بادخواهی (ابرکوه یزد)« :حیدرباد /حیدرباد /مزرعه شده آباد /گر بشکافند سر و پای من /حیدر باد /حیدرباد/
جز تو نبینند در اعضای من /حیدرباد /نادعلی علی یا علی /حیدرباد /حیدرباد /جمله آفاق به کام علی/
حیدرباد.../رو به جنوب میکنم /حیدرباد /رو به شمال میکنم /حیدرباد /رو به مغرب است /حیدرباد /رو به
مشرق است /حیدرباد» (جاوید :1390 ،مجموعه صوتی کارآواها ،لوح نهم ،شماره پنجم)
سایا (آذربایجان)« :ساالم علیک سای بی لر /بیر بیریندن یئی بی لر /سایا گلدی گاردونوز؟ /ساالم وئردی
آلدینیز؟ /آلنی تپهل قوچ قوزو /سایا چیا وئردینیز؟ /صفا اولسون یوردونوز /اوالماسین قوردونوز /آد گئتسین
آوانیز /توخ گلیسین چوپانیز»[( ]36شهانقی)1۵ :1388 ،

66

جستارهای نوین ادبی ،سال پنجاه و پنجم ،شماره نخست (بهار )1401

ز) کارآوا و وزن
 )1نقش کار در پیدایش وزن

با نگاهی به تعری کار و تعری وزن ،در مییابیم که به قرع یکی از دیگری ریشه گرفته است .ریتم و وزن کار به
سبب ماهیت منظم و مکرر خود و در پی آن صدای ابزار و آالت کار ،پیدایش اوزان شعری را موجب شد .در تعری
وزن آمده است« :وزن نوعی از تناسب است .تناسب کیفیتی است حاصل از ادراک وحدتی در میان اجزای متعدد.
تناسب اگر در مکان واقع شود آن را قرینه میخوانند و اگر در زمان واقع شد وزن خوانده میشود» (خانلری:1367 ،
 24نقل از .)M.Braunschwig, Grande Encyclopedie. Art. Poesie) :همچنین به تعری موریس گرامون
«وزن ادراکی است که از احساس نظمی در بازگشت زمانهای مشخص حاصل میشود» (همان .)24 :تناسب و
بازگشت زمانی (فواصل منظم) ،صدای ضربههای چکش را به یاد میآورد .به گواهی حمزه اصفهانی ،خلیل بن احمد
که مبدع وزن شعر عربی بوده است ،قواعد وزنی را نه از درس و مکتب که تنها با شنیدن ضربههای موزون مسگران
ابداع کرده است .خانلری مینویسد« :خود دانشمندان قدیم عرب نیز عقیده دارند که اوزان شعر از اوزان اصوات
طبیعی مأخوذ است و از آن میان وزن (حدی) را که در بحر رجز است از قدیمیترین اوزان دانسته آن را مقتب از وزن
قدمهای شتر میشمارند» (خانلری.)48 :1327 ،
 )2کیفیت وزن کارآوا

با مرالعه کارآواها دریافتیم که وزن کارآواها  -به تبع وزن اشعار شفاهی ،وزنی تکیهایهجایی است و به هیچ روی با
وزن عروضی سازگاری ندارد .ناهماهنگی کمیت هجاها ،نبودن قاعدهای منسجم در کوتاه یا بلند دانستن هجاها،
بیشی و کاستی تعداد هجاها در مارعهای یک شعر ،وزن متغیر و قرینه نبودن مارعها ،از ویژگیهای شعر کار است
که وزنی غیرعروضی برای این اشعار حاصل میکند .وزن تکیهای هجایی نیز مانند وزن عروضی دارای قواعد و
اختیاراتی است که همگی از ویژگیهای زبانی و شیوه تلفظ و قرائت گویشوران تبعیت میکند.

[]37

ح) بینامتنیت

کارآوا را میتوان متأثر از آهنگ و نوای کار و یا صدای حیوانات و پرندگان دانست .کارآوا در ذات خود در بستر کار و
متأثر از آن پدید آمده است و رفتهرفته به شکل اشعار و آواهای معنادار درآمده و در شکلگیری انواع دیگر ماثر بوده
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است؛ بنابراین رواست که میمسی  1یا محاکات از مظاهر طبیعت و پ ازآن واقعیتهای اجتماعی تاریخی را مایه
ماثره در پیدایش این نوع ادبی بدانیم و تنها پیش متن اینگونه را ارجاعات طبیعی ،تاریخی و اجتماعی بشماریم.
ازآنجاییکه کارآوا مجموعهای از نظامهای نشانهای است ،بهتر است در آغاز بهصورت مجزا نقش هر یک از این
نظامها را در بینامتنیت بینانشانهای[ ]38بررسی کنیم و سپ به شکل مجموعه بدان بپردازیم.
کارآوا متشکل از سه نظام نشانهای است :نظام کالمی ،نظام موسیقایی و نظام حرکتی .نظام کالمی (لفظی و
معنایی) کارآوا به لحاظ فکری به ترتیب آوای کار ،بیان روند انجام کار با ذکر ابزار و ادوات آن ،توصی کار و طبیعتی
که به آن بازبسته است و رفتهرفته شرح درونیات کارورزان از قبیل اعالم خستگی از سختی کار ،شرح عشق و هجران،
بیان رنجها و شادیها و شکایت از کارفرمایان و ظلم حاکمان و وضعیت نابسامان معیشتیشان با زبانی ساده و روان
به دور از هر نوع پیچش و دشواری بوده و در انواع و متون پ از خود بازتابی گسترده داشته است .هنگامیکه سخن
از شعر کار و یا جلوههای کار در ادبیات فارسی میشود ،نخستین نوع ادبی که در خاطر میآید نوع ادبی شهرآشوب و
یا اشعار صنفی است .میتوان این اشعار را متأثر از نظام کالمی کارآوا دانست تنها ازآنجهت که مشحون است از
اسامی انواع پیشهها و ابزار کار.
نظام موسیقیایی کارآوا ،که در اینجا وزن و ریتم تکیهای هجایی اشعار و به آواز خواندن آن منظور است ،در شکلگیری
مقامهای متعدد موسیقایی نقش چشمگیری داشته است؛ بهگونهای که امروزه همچنان نام برخی از پیشهها بر مقامهای
موسیقی باقی مانده است و برخی تکنیکهای نوازندگی از اصرالحات کار بهره بردهاند؛ که در بخش تأثیر کارآوا بر
پیدایش شعر و موسیقی با تفایل به آن پرداختهایم.
نظام حرکتی کارآوا ،که حرکات کارورزان متناسب با کار است و از کارآوا جداییناپ یر در رقصهای محلی،
بازیها و آدابورسومی که در آن حرکت و ترانه دست در دست هم دارند باقی مانده است؛ بهعنوانمثال میتوان به
شیوه سینهزنی در مناطق مختل کشور ازجمله بوشهر اشاره کرد .مراسم نوحهخوانی و سینهزنی در منرقه بوشهر تا
حد بسیاری متأثر از آداب کار و کارآوای سارود کوبی در آن منرقه است ]39[.همچنین رقص خرمن را میتوان نام
برد که «اجرای حرکات موزون با مضمون کار برزگری است» (دانای علمی.)84 :139۵ ،
همچنین شیوه ارائه و اجرای کارآوا در برخی از رسوم باقی مانده است .از این میان میتوان به یزلهخوانی در مناطق

1. Mimesis
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جنوبی کشور اشاره کرد .در یزلهخوانی که در اصل خالتی جمعی دارد و در سوگ و سور اجرا میشده است ،تکخوان
با خواندن اشعاری که اغلب فهلویات و دوبیتیهایی از شاعران شناخته شده و یا منسوب به آنان بوده است ،دیگران را
به جواب گفتن تشویق میکرده است و همخوانان با پاسخ جمعی به او همراه با دست زدن این آواز را کامل
میکردند ]40[.همچنین چاووشخوانی که در اصل و ریشه نوای کار بوده[ ،]41و امروزه همچنان در بوشهر و مناطق
دیگر رایج است در شیوه اجرا از شعر کار جمعی تبعیت میکند.
ط) ساختار و قالب کارآوا

کارآوا همچون دیگر اشعار شفاهی قالبپ یر نیست .این نوع ادبی گاه در قالبی شناخته شده چون دوبیتی یا مثنوی
قابل دستهبندی است اما در اغلب مواقع نمیتوان قالبی برای این اشعار متاور شد؛ زیرا شعر شفاهی به سبب انتقال
سینهبهسینه بر نظام خاصی استوار نیست .موسیقی کناری این اشعار نیز سامانی ندارد .معیار قافیه نمودن دو کلمه
بهندرت با قوانین قافیه در اشعار رسمی هماهنگ است و چنانکه احسان طبری مینویسد تنها در صورتی میتوان
گفت این اشعار قافیه دارند که قافیه را به معنای اصلی یونانی آن  Rythmosیعنی تناسب و توافق بگیریم (نک:
طبری .۵26 :13۵9،همچنین در این باب :ژوکوفسکی .]42[)19 :1382
موسیقی درونی یا وزن این اشعار نیز انسجام خاصی ندارد و گاه متغیر است .وزن کارآواها بهاتفاق ،وزنی تکیهای
هجایی است و از قواعد وزن عروضی پیروی نمیکند.

[]43

هر چند نمیتوان عناصر معنایی تکرار شونده در کارآواها را در ترتیبی متقن نظم داد؛ اما میتوان با اطمینان گفت
که این عناصر در ترتیبهایی گاه متفاوت ،در کارآواهای تمامی مناطق و مشاغل تکرار شدهاند:
 .1خواندن خداوند ،پیامبر و ائمه معاوم بهو یژه موالی شیعیان به تکرار و استمداد از آنها برای رفع خستگی و
تحمل سختی کار و درخواست برکت دهی به کار و محاول؛
 .2شکایت از سختی کار و ستم صاحبکاران و حاکمان؛
 .3ترغیب کارورزان به تسریع در روند کار و نکوهش تنبلی و کندی در انجام کار؛
 .4یادکرد پهلوانیهای امام علی جهت نیرو گرفتن و مواجهه با خستگی کار؛
 .۵ذکر معشوق و شکایت از هجران یار و دوری راه؛
 .6سخن گفتن با گیاهان و حیوانات و ترغیب آنان برای رشد بیشتر ،کار و یا شیردهی؛
 .7بیان روند کار و توصی کار به همراه اسامی ابزار و لوازم آن.
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درونمایه کارآوا اغلب خوشبینانه و امیدوارکننده است و ازآنجاکه برای سبک کردن بار کار پدید آمده و خوانده
میشده مورد الت اذ همه مردم قرار میگیرد (نک :آریانپور.)92 :13۵4 ،
ی) تاریخچه کارآوا و فواید اجتماعی آن

کار در جوامع ابتدایی که اغلب با فعالیتهای سخت ،مکرر و منظم بدنی همراه بود و به شکل گروهی انجام میشد،
نیازمند تجدیدقوا با دم و بازدمی هماهنگ میان کارورزان بود؛ بنابراین ادای هجاهایی بیمعنی برای تقویت و هماهنگی
عضالت در انجام کار ضروری مینمود؛ بهعنوانمثال جرد تامسون به کار پاروزنی اشاره میکند .این کار که با فریاد
کار عجین بوده است عملی عضالنی و مکرر است که با همراهی «فریاد مکرری که در سادهترین صورت خود دو
ُ
هجایی است ،زمان را برای قایقران فاصلهبندی میکند :او ،اپ  o, op.هجای دوم تقال و هجای اول آمادگی را نشان
ً
میدهد» (تامسون .)60 :2۵36 ،فاصلهبندی و ریتم این آواها متناسب با مشقت کار متفاوت است؛ مثال هنگام
کشیدن قایق که بهمراتب دشوارتر از پاروزنی است هجاها «در فاصلههای طوالنیتر از یکدیگر قرار دارند .این
ً
فاصلهبندی جای کافی برای بسط هجای آمادگی باقی میگ ارد؛ مثال در فریاد ایرلندی زیر :هو-لی-هو-هاپ
(»Ho-Li-Ho-Hopهمان )60 :این آواها که رفتهرفته بهصورت واژههای گویا و معنادار درآمد ،شکل اولیه شعر و
موسیقی است .تکرار و هماهنگی آواهای بیمعنی نشان دهنده این مهم است که موسیقی بر شعر مقدم است .کارآواها
به باور کارورزان ،آنان را در انجام هرچه بهتر کار یاری میرساند .همانطور که رنه ولک میگوید« :در جوامع بدوی
نمیتوان شعر را از آیین ،جادو ،کار و بازی تمییز داد»(ولک و وارن .)99 :1373 ،کارآوا در ابتدا خود مکمل و بخشی
از فرایند کار بوده است و رفته رفته با نضج و پ یرفتن شکلی مستقل گاه جدای از کار نیز استفاده میشده است.
ً
مثال در بازیها ،رقصها ،مراسم و جشنها گاه کارآوا را به آواز و همراه با تقلید حرکات کار میخواندند؛ زیرا کارآوا
[]44

در ذات خود با حرکات کار آمیخته است .در این مواقع با نواختن موسیقی نیز شعر و حرکت را همراهی میکردند و
رفته رفته آیینها و آداب متعددی را به وجود آوردند ]45[.از این جمله میتوان به آیین باران خواهی ،بادخواهی ،کلید
زنی ،الله رمضونی و ...اشاره کرد.

[ ]46

کارآواها ازآنجاکه آهنگ و روند انجام کار و همچنین درونیات کارورزان را در خود منعک میکند ،گنجینهای
است که میتواند وجوه مختل فرهنگ یک ملت را در خود جای دهد.
اولین فایده اجتماعیای که از اشعار کار میتوان دریافت اهمیت باالی کار و تالش و دوری از تنبلی و کاهلی در
ً
میان ایرانیان است که پیرو سفارشهای دینی (از زرتشت تا اسالم) در میان ایرانیان پدید آمده است .در کارآواها مکررا
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به ستایش کارورزی و بدگویی از تنبالن و کاهالن پرداخته شده است ]47[.حتی در مضامین عاشقانهای که در کارآوا
مررح میشود معشوق بهعنوان کارورز و یا همیار و همکار توصی میشود.
ً
از خالل کارآوای دامداری و کشاورزی میتوان مشخاا به ارزش و اهمیت دام در میان دامداران و کشاورزان پی
برد .کشاورزان با ستایش از گاو و سخن گفتن با او ،تادق خال گردن او میشوند و با دادن وعدهغ ا و جای گرم او را
به انجام کار سخت شخمزنی تشویق میکنند ]48[.در کارآواها هر ک گاوی داشته باشد جامه نویی میپوشد و از
نظر اقتاادی در شرایط مناسبی قرار دارد اما آنکه گاوی ندارد در فالکت و نابسامانی است ]49[.نفرین دیگران نیز به
آرزوی مردن گاو شیردهشان میانجامید که خود بالیی بزرگ بهحساب میآمد.

[]50

سخن گفتن با حیوانات و گیاهان و خود را بهجای آنها گ اشتن و شرححال گفتن در کارآوا مضمونی پرکاربرد
است .گویا این باور که هر موجودی در طبیعت ذیروح و ذیشعور است از باورهای کهن مردمان بوده است که به
ً
گفته تامسون توتم پرستی از آن سرچشمه گرفته است ]51[.مثال در کارآواهای شیردوشی ،که اغلب زنان به آوازش
میخواندند ،خالگردن خالخالی که بهراحتی اجازه دوشیدن شیرش را میدهد و دم برنمیآورد ستایش شده است.

[]52

در هنگام شیردوشی با خواندن کارآوای مخاوص آن ،از گاو و گوسفند شیر بیشتری حاصل میکردند و باور داشتند
درصورتیکه آواز نخوانند از میزان شیر آنها کاسته میشود؛ و یا در کار کشت و زرع و شالیزار چنان به تأثیر کارآوا بر
رویش گیاهان باور داشتند که در هنگام نشاکاری برنج و وجین اول از بیم آنکه عل های هرز رشد نکنند آواز
نمیخواندند (نک :جاوید.)192-191 :139۵ ،
روحیه تعاون و همیاری در کارآواها مود میزند .همانطور که گفته شد کارآوا اغلب کارهای دستهجمعی را
ً
همراهی میکرده است و با بررسی مضامین آن میتوان دریافت که مثال این که سرخوان پیوسته با عبارات :جواب بده،
بگو ماشاءالله ،بخوان و ...همخوانان و کارورزان را وادار به پاسخدهی و خواندن کارآوا میساخته است (نک :بالدی،
 ،)219 :1396تالش او در جهت همیاری و به حاصل نشستن کار بوده و یا یک کشاورز در زمان دروی محاول در
هنگام خستگی و عقب ماندن از کار َهی یار میگفته و دیگران را به کمک فرا میخوانده است (ابراهیمی ،حسین،
 )1396/12/2۵و یا کسانی که در همکاری تعلل و تنبلی میکردند با واژههای نامناسب خراب قرار میگرفته و
سرزنش میشدهاند (نک :هاشمی.)118 :1396 ،
کارآواهای چوپانی بیشتر شبه کارآوا بهحساب میآیند .آنچه از نظر اجتماعی در این کار از اهمیت برخوردار
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است نواهای متعدد و معنیداری است که چوپانان با نی مینواختند و همچون کارآوایی بدون کالم پیام خود را به
ً
اهالی ده و یا حیوانات منتقل میکردند؛ مثال نوای گیسه گل از مشهورترین آنان است .این شعر و آهنگ ستم نیروهای
دولتی را در به اجباری فرستادن جوانان ده و یا گرفتن خراد و مالیات از این مردمان بازگو میکند.

[ ]53

اعتقادات شیعی و توسل به ائمه معاوم ،بهویژه حضرت علی ،بهوضوح از خالل کارآواها قابلمشاهده است.
َ
برکت خواهی و استمداد از امام علی در تسهیل روند کار و قوت بخشیدن به بازوان کارورزان و الگوگرفتن از کننده در
خیبر بهعنوان پهلوانی بیچونوچرا در کارآوای مشاغل مختل بهویژه کارهای طاقتفرسا چون کار دریا و مزرعه به
چشم میخورد که همگی نشان از اعتقادات پررنگ شیعی در میان ایرانیان دارد.

[]54

اشعار شالیزار به حدی در شکلگیری فرهنگ مناطق شمالی ماثر بوده است که آنگونه که ناصر وحدتی در
مااحبهای اشاره میکند ،شالیزار محور فرهنگ استان گیالن است و مناطقی که در آنها کار شالی انجام میشده است
از نظر فرهنگ با مناطق همجوار تفاوتی چشمگیر داشته است.

[]55

در میان اشعار چارواداری میتوان به درد و رنج این طبقه پایین اجتماعی پی برد .چراکه چاروادار پیوسته در سفر
بوده است و هیچک دخترش را به زنی به او نمیداده است.

[ ]56

ً
ترانههای کار به جا مانده از مناطق مختل بهنوعی شرایط زیستی و جغرافیایی آن منرقه را نیز بازگو میکند .مثال

ترانههای بلوق چینی در شمال کشور رایج نبود و در مناطق استان لرستان بسیار پرکاربرد بوده است و یا آواهای شالیزار
که در مناطق مرکزی نشانی از آن نمیتوان یافت.

ً
در کارآواها میتوان به افکار کارورزان و روابط میان آنان نیز پی برد .مثال در کارآوای بنایی میتوان روابط میان

استادکاران و شاگردان و دیدگاه اعتقادی اجتماعی آنان را کش کرد و دریافت که یک بنا در سالهای گ شته چه
میاندیشیده است و یا چقدر از کارش میزده و چه ماالحی را استفاده مینموده است.
ک) وجوه ادبی کارآوا

تانع و هنرنمایی -چنان که قابلانتظار است -در کارآوا راهی ندارد .زبان ،ساده و روان است و از زبان گفتار کارورزان
در صمیمیت و سادگی پیروی میکند .هر آنچه از آرایه و معنی که در گفتار و محاوره مردمان کاربرد دارد در کارآواها
به همان میزان رواد یافته است .ازآنجاییکه مردم گ شته باور داشتند که گیاهان ،حیوانات و بهطورکلی مظاهر طبیعت
ذیشعور هستند ،در کارآواها سخن گفتن با طبیعت مسالهای طبیعی و پرکاربرد است و این ،آرایه تشخیص را
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پرکاربردترین آرایه این نوع ادبی ساخته است .تشبیهات آشنا و پرتکرار از دیگر آرایههای پرکاربرد این نوع ادبی است؛
همچنین دو آرایه کنایه و مجاز نیز بسیار دیده میشود؛ بهطورکلی زبان کارآوا آینهای است از زبان و گفتار سخنورانشان
که سادگی در تمام وجوه زندگیشان ،جاری بوده است.
 .3نتیجهگیری

کارآوا اصوات ،کلمات و یا جمالتی است اغلب منظوم و گاه غیرمنظوم که در صورت منظوم بودن قالب خاصی
نمیپ یرد و اغلب از وزنی تکیهایهجایی برخوردار است .کارآوا به قاد همراهی با کار سرودهشده و همراه با کار به
آواز و هماهنگ با ریتم کار بهصورت جمعی  -و بهندرت فردی -خوانده میشده است .کارآوای گروهی ،اغلب به
شکل جمله و جواب میان سرخوان و همخوانها رد و بدل میشده است .کارآوا به لحاظ زبانی و ادبی از هرگونه تانع
و پیچیدگی به دور است؛ آرایه تشخیص از بارزترین صناعات ادبی این نوع به شمار میرود و مجاز ،کنایه و تشبیهات
ساده در آن فراوان است .به لحاظ زبانی آکنده از اصرالحات کار و عبارات محلی و بومی است .در قلمرو معنایی
اغلب مرتبط با کار مورد نظر است و دغدغههای اجتماعی -عاطفی کارورزان را دربرمیگیرد .اینگونه شعری بهنوعی
مکمل کار و عمل بوده است .کارآوا نوع ادبی مستقلی است که با ویژگیهای مختص به خود تشخص و استقالل
یافته است ،خود سرچشمه شکلگیری شعر و موسیقی است و نهتنها از منظر علم انواع و نقد ادبی که از نگاه
جامعهشناسی و موسیقی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است .با مرالعه کارآوا بهعنوان نوعی مستقل و بررسی سیر
پیدایش ،نضج و زوال آن میتوان به اهمیت کار بهعنوان بستری برای شکلگیری شعر و هنر و عاملی اساسی در رشد
و زوال برخی از شاخههای انواع ادبی پی برد .کارآوا با نخستین تالش بشر برای معاش به شکل آنچه فریاد کار مینامند،
زاده و در طی قرنها پ از بالیدن در دامن کار با رشد فناوری به زوال خود نزدیک شد .امروزه رد پای کار و نوای کار
را میتوان در برخی آدابورسوم ،مراسم سوگ و سرور و مقامهای موسیقایی جست.

کارآوا بهمنزله نوع ادبی  /تکتم بهرامی و … .صص 81-۵3

73

پینوشتها
 . 1مقاود ما از نقش تأویلی آن است که جاناتان کالر از آن با عنوان هنجار یا انتظاری یاد میکند که در رویارو کردن خواننده با متن همچون
راهنما عمل میکند (نک :دانشنامه نظریههای ادبی معاصر ،مکاریک :1383 ،ص .)376
« . 2بانگ در اصل فریاد و خروش آهنگین از سر شادی یا غم در زبان پارسی است .هنوز در زبان کرمانجی شمال و کرمانجی جنوب واژه
"بان" و "دنگ" به همین معنی رایج است در مناطق زاگرس نشین ایران واژه بانگ در اشکال ُ"بنگ" و َ"بنگ" در میان بختیاریها و ُ"دنگ"
در میان لرها همگی به همان معنی کاربرد دارد :فریاد آهنگین» (جاوید.)23 :138۵ ،
ایرانی دیگر ،جز گویش فارسی ،در بخش تشخیص وزن کارآوا به دلیل ناآشنایی نگارندگان با ساختار آوایی و تلفظ گویشها
 .3گویشهای
ِ

(جز در مواردی که منابع صوتی در دست نگارنده بود) ،تعمق در وزن و آهنگ اشعار را دشوار میساخت؛ بنابراین اشعار بررسی شده در

بخش وزن کارآوا ،گو یشهای متعدد ایرانی از قبیل بلوچی ،گیلکی ،طبری ،کردی و… را در بر نمیگیرد.
 .4میتوان گفت در حد توان نمونه کارآواهای رایج تمامی استانهای کشور را از نظر گ راندهایم .به دلیل گستردگی کار ،تنها به قسمتی از این
فهرست اشاره میکنیم  :تنکابن(بجار ،برنجکوبی ،گالشی ،مشکه زنی ،خیاطی ،سبزی کاری) کاشمر (درو ،صلوات خوانی ،چوپانی،
قالی بافی) بوشهر ،گناوه (انواع نیمه ،توزین گندم) مازندران (شخم زنی ،آبیاری ،شالی کاری ،چارواداری ،کرچال"جاجیم بافی")
کهگیلویه و بویر احمد (شالی کاری ،خرمن کوبی ،بل وق چینی ،مشکه زنی) رودسر گیالن ،روستای شیشه گوراب خشک بیجار گیالن
(نشاکاری) ،خوزستان دشت اللی (داشت و برداشت محاول) رزن همدان (درو) قره قباد قزوین (درو ،صلوات خوانی) اندیمشک
(خرمن کوبی) سمیرم (شیردوشی) ،آیاده فارس (توزین گندم) ،قوچان (مشکه زنی) خوزستان (ان واع نیمه) سمنان (دامداری ،درو،
چوپانی ،صلوات خوانی) شرق خراسان (هاشی ماما"ترکیب الالیی و شیردوشی" ،دعای باران ،خرمن کوبی ،درو ،کوسن دهی"جدا کردن
کاه از گندم")برازجان (توزین گندم) ساوه (آبیاری) زنجان (پوپانی ،برداشت محاول ،باران خواهی و )..بلوچستان (خرماچینی)
کرمانشاه (شخم زنی ،جاجیم بافی ،کاه گل کشیدن ،مشک زنی و )..سیستان (کشاورزی) آذربایجان (کاشت ،داشت و یرداشت
محاول ،شیردوشی ،مشکه زنی ،سایا و… ) شیراز ،سروستان (قالی بافی ،کشاورزی و )..اصفهان (مشکه زنی ،مسگری ،کشاورزی و)..
لردگان و اردل(نشای برنج"تولکی") شه رستان قروه (برداشت محاول) ،ده باالی یزد ،کسنویه یزد (قالی بافی) علی آباد کتول (آیین
تندوره) ،ایالم (برداشت محاول ،مشک زنی ،بلوق چینی ،شن کردم "جدا کردن کاه از دانه" ،حایربافی و…) ،کردستان (کشاورزی،
مسگری و…) سیرجان (مشک زنی ،کاه باد کردن ،درو) و بسیاری دیگر.
 .5حنی مینو یسد « :غنای اشعار کار با سرح دانش رسمی و آمیختگی مردم با مظاهر تمدن نسبت عک دارد .بدین صورت که آواهای
کار مردم ساکن در کوهها و مناطق دورافتاده به نسبت ساکنان دشتها و شهرها از غنای بیشتری برخوردار است»(حنی .)40 :1386 ،
َ .6جهله کوزهای شکمگرد با دهانهای تنگ و لولهای بوده است که از آن برای آوردن آب از سرچشمه استفاده میکردند.

َ
 .7کرکید (کرکیت) ،از ابزار قالیبافی است که دفه ،دفته ،دفتین و… نیز خوانده میشود« .آلتی فلزی که دارای دستهای است شبیه شانه که
نساجان هنگام بافتن پارچه آن را در دس ت گیرند و الی تارها زنند تا آنچه بافته شده به هم پیوسته و محکم گردد(».لغتنامه دهخدا ،د،7
ص 10947ذیل مدخل دفته).
 . 8علیرضا پورامید به این تکنیکها اشاره میکند و آنها را برگرفته از شغل نانوایی برمی شمرد (نک :مقاله موسیقی کار.)83 :1396 ،
 .9همانطور که صادق هدایت مینو یسد «ترانههای عامیانه در عین حال وظیفه دوگانه شعر و موسیقی را انجام میدهد»( )381 :1383و
کارآوا بهعنوان اولین جلوههای این ترانهها  ،به خوبی این دو نقش را ایفا کرده است و حتی بنا بر کارکرد آن ،در این نوع بیشتر تاکید بر
نقش موسیقایی است.
 .10گاهی ترانههای کار که کارکرد اصلی آن هماهنگ ساختن کارورزان است با مضمونی بیربط به کار مورد نظر خوانده میشده است .در
این صورت هر چند رابره شعر با کار مورد نظر کمتر است اما همچنان به دلیل ایفای نقشهای اصلی این نوع ادبی ،کارآوا به شمار
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ادامه پینوشتها
میآید .بهعنوانمثال احمدی ریشهری در شرح ترانههای کار ساروجکوبی مینو یسد « :سرخوان هر شعر و آهنگی را که برای خواندن
مناسب باشد به خدمت میگیرد و دیگر کار به آن ندارد که مضمون شعر چگونه است(».احمدی ریشهری.)101 :1381 ،
 .11بهعنوانمثال باال کشیدن لنگر و بادبان و یا کار پاروزنی گاهی با نواختن طبل ،دهل یا دمام همراه میشده است (نک :بهرامی:1390 ،
26؛ زند مقدم.)320 :1382 ،
 . 12مقاود ما این است که به تناسب تغییر ریتم کار ،ریتم و وزن کارآوا نیز متغیر است.
« .13با بررسی ترانههای ویژه کودکان ،ترانههایی که در حین کار خوانده میشوند و نیز ترانههای محلی میتوان موسیقی سنتی هر یک از
جوامع را مورد مرالعه و بررسی قرار داد(».عثمان.)67 :1371 ،
 . 14برای آگاهی از اصرالح وجه ادبی و تفاوت آن با نوع (نک :قاسمی پور.)1389 ،
 .15در این مناظره که میان بز و درخت خرما رخ میدهد هر یک به تفاخر از سوددهی خود برای ساخت ابزار کار و زندگی دم میزنند؛
درخت میگوید« :من میله کشتیها هستم ،من دکل بادبانها هستم ،جاروب از من کنند که ورازند مکان و مان (=خانمان) ،گواز (= برنج
کوب و دنک) از من کنند که کوبند جو و برنج…موزهام برزیگران را…رسن از من کنند که پای تو را بندند…بز نیز پاسخ گفت…:کمر از
من کنند که با مروارید آرایند ،موزهام سزای آزادگان و ساز و برگم [سزای] نجبا و دستکشم بر دست شاهزادگان و پادشاهان هم مرز ،مشک
آبدان از من کنند به دشت و بیابان…زه از من کنند که گور بهبندند…تسمه از من کنند که با آن زین بندند…انبان از من کنند …و از من
گیرند شیر و پنیر برای جوانان و ماست و کشک…» (آبادانی.)211-207 :134۵ ،
 . 16نمونه این تقلید از صدای حیوانات همچنان در کارآواهای باقی مانده به چشم میخورد .بهعنوانمثال ساربانان بلوچ با تکرار متناوب آوای
«درو باگا» در میان آواهای بیمعنا شتران را می رانده و به حرکت وا میداشته است :درو باگا ِا ِا ِا /درو باگاِ /چرت چرت چرت /درو باگا/
ِ
هه هه هه و…(لوح پانزدهم ،ترک یک) که گمان میرود از ریتم و آهنگ راه رفتن شتران و یا نوای شتران الهام گرفته شده باشد.
در ایالم نیز برای ترغیب دامها به آب خوردن آوای «ه ذذذذذذیه» را با کشش ادا میکنند (منتی.)363 :1396 ،

 .17در آوای الیروبی جویها در سیستان میتوان صدای ضربات تیشه را شنید« :برش به سرش ذوالفقار /جهنم است پای کار/کشته است از
برزگر خاکسار /توان بده تیشه کو آ کو کو»(ایرد افشار.)28 :1396 ،
ُ
 .18بهعنوانمثال میتوان به آوای خرمن کوبی گندم در بختیاری اشاره کرد که به آوای «ه ِلی های» نیز مشهور است و در آن همین آوای

بیمعنی به کرات تکرار میشود و گویی آهنگ و صدای کار و چرخ خرمن کوبی است :هلیهای های های /هلیهای هی هی /هلیهای
مردم /گه ملکی به پا ُکنم کهسار ُ
های های /هلیُ …/ا گر خیالت نگرم می منه مال ُ
بگردم…( .در میانه این آواها ریتم خوانش بنا بر تغییر
ِ ِِ
ِ

ریتم کار تند و یا کند میشود و تا پایان کار به تکرار ادامه پیدا میکند) (هوشنگ جاوید :1390 ،لوح پانزدهم ،ترک ،3جارها و آواها،
.)1390

« .19اولش دوغی جاخو[جای خودش] ،الکی پیش اومد ،الکی جاخو آخرش هم پیش اومد شد/چهرهای پیش رفت /دوغی سه تا تار و یکی
سر /بچینین هی جاخو چیندم /آخر پیش اومد /بیشتر پیشرفت شد /سرش جاخو رفت /جاخو پن وش یکی جاخو /یوشکی[یکیاش] دو
تا سنجتی نو /دوشکی[دوتاش] دوغی جاخو /دو تا هم سورمهای /پیش سه تا الکی سر /سره جاخو//دوباره دارچنین/دودوش قهوهای/پیش
اومد/سنجتی آخرش جاخو/پارهاوشکی پیش اومد» (توحیدی.)88: 1396 ،
 .20محمد طبیب عثمان مینو یسد« :ترانهها را نمی توان جدا از آهنگ یا حتی سازی دانست که در هر فرهنگ به همراه آن خوانده یا نواخته
میشده است» ( ) 63 :1371و این ویژگی ترانه با کارآوا سازگاری دارد از آن جهت که آن را نیز نمی توان از آواز و ریتمی که به آن خوانده
میشده است ،جدا دانست.
 . 21ترجمه« :پری پری گفتم گاوم به سوی من آمد /دست و پایم جان گرفت /گاو من از گاوهای دیگر جدا شد و از آنها فاصله گرفت /خورد
و چرید و سیر شد و آمد /ماده گاوم سیاه است و مال سیستان /خدایا او را از من نستانی /رفتم گاوم را بیاورم /گوهری کنارم افتاد /رفتم گاوم
را بدوشم /گوهری در ظرف شیرم افتاد».
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ادامه پینوشتها
 . 22ترجمه :من کار شالیزار نمیکنم مادر نمیکنم مادر /آهای مادر آهای مادر /من کار خانه را انجام نمیدهم مادر انجام نمیدهم مادر/
آهای مادر آهای مادر /عزیز کارم را انجام بده! دختر کارم را انجام بده /برای تو امسال بهار پارچه مخمل میگیرم…».
 .23در باب خوانش تکیهای هجایی اوزان عروضی (نک :طبیب زاده :1390 ،صص .)136-123
 .24ترجمه« :آن سوی ناصرآباد وادیمی هستی /که سابک(اسم دختر) باال میرود برای خوشه چینی /الهی نان زهر و بال بشود /که دست نازک
سابک خونی گشته».
 .25برای آشنایی با «جارآوا» (نک :همایون سپهر و خزایی ،1391 ،صص.)97-8۵
 .26این نوع از ترانهها برای بر سر مهر آوردن میشها و بزهایی خوانده میشود که از شیر دادن به فرزند خود امتناع میکردند .پ از خواندن
این ترانه که با نوازش دام همراه استِ ،دام مادر مهربانی را از سر میگیرد و فرزند را میپ یرد (ر.ک :شاه حسینی.)143 :1378 ،

" « .27نیمه" یا "نهمه" نغمه و آواز دریایی جاشوها در لنج ها و هنگام صید و کار بر روی دریا در سواحل خلیج فارس و به خاوص بندر
بوشهر است( ».بهرامی11 :1390 ،؛ در باب نیمهها همچنین ر.ک :خواجهئیان :1370 ،صص .)148-137
 . 28حمید جعفری در مقاله "ترانههای کار" در "دانشنام ه فرهنگ مردم ایران" این ترانهها را در مازندران به این نام رایج میداند و توضیح میدهد
که کودکان برای حفاظت مزرعه در برابر کالغها این ترانه را میخوانند (د  ،2ذیل مقاله ترانههای کار .)1393:626 ،حمید سفیدگر
شهانقی از همین گونه ترانه با همین کارکرد با نام هوالوارالر یاد میکند و وجه تسمیه این نوع شعر کار را اینگونه شرح میدهد"« :هوالوار"
از ترکیب دو واژه "هو" به معنی "حیوان" و "وار" در مفهوم "برو" به وجود آمده است .پسوند "ال" نیز به احتمال قوی بر اساس قانون آهنگ
کلمات در زبان ترکی به آن اضافه شده است»( .ترانههای کار در آذربایجان )39: 1388 ،اما به نظر میآید بهترین معادل فارسی این نوع
شعر« ،مترسکخوانی» باشد که در «آواهای کار اقوام ایرانی» از آن یاد شده است(ر.ک :حنی  ،آنی زاده.)2۵ :1391 ،
 . 29نیمه میداف از این جهت الزمه کار بوده است که با هماهنگی در کار پاروزنان و هدایت آنها در جهت نگه داشتن ریتم ،از اختالل در
کار جلوگیری میکرده است.
 . 30ترجمه :هوآالال (اسم صوت)…هوآالال «هو» کردی باغ ما را پامال کردی /هوآالال «هوی» تو را قربان ،مشربه دست تو را قربان /باغ ما
را پامال نکن ،دل ما را آب نکن /هوآالال جان تو را قربان ،ما میخواهیم برویم به خانهمان /هوآالال جلوتر نیا ما /میخواهیم بریم خانهمان،
هوآالال جان تو را قربان.
 .31آقای ناصر وحدتی در مقاله خود با عنوان «کار خالق موسیقی در جهان» در پی تحقیقات میدانیای که برای جمعآوری ترانههای کار به
عمل آورده است مینو یسد« :هرگاه به زنی پیر مراجعه میکردم تا برای من بخواند ،میگفت  :در اینجا باالی تاالر ،داخل اتاق ،روی ایوان
و… جای خواندن نیست! باید رفت شالیزار و آنجا به عل هرز چنگ انداخت تا صدها ترانه و تانی به یاد آدم بیاید» (وحدتی:1396 ،
.)۵2
 .32ترجمه« :دروگر درو میکند و پیش میآید /آب از چشمه کوهها مینوشد و میآید /اگر از خاطر یارم بگ رم /همچون پرنده پرواز میکند
و میآید».
ُ
 .33ترجمه« :سبز میکنم زمین را /االهو(اسم صوت» /یاد میکنم خدا را /محمد که همچون در است /میکارم و میخورم محاول این
کشتزار را /سبز میکنم زمین را /به دوستی خدا و پیغمبر /تخم برنج میکارم /فکر زمستان را میکنم /زردآلو زرد است /رسید مثل انبه…»
 .34برای آشنایی با این آیین (ر.ک :حسینی.)271-270 :1396 ،
 .35اشعار سایا که سرودهاییاند که سایاچیها میخواندند ،به لحاظ فکری دست در دست کارآوای کشاورزی و دامدارای دارد .در این
اشعار ،سایاچی که دوره گردی است که در اواخر پاییز خانه به خانه میگردد و با زبان ترکی برای دام و محاوالت دامداران و کشاورزان
دعای خیر میکند ،با توصی گوسفندان ،برهها و… و اظهار محبت به چهارپایانی که برکت زندگی و امرار معاش صاحبانشان را رقم
میزنند آرزوی فراوانی محاول برای آنان مینماید .سایاچی در سرودهای خود ،گیاهان و حیوانات را ذی شعور میداند و از زبان آنان
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ادامه پینوشتها
سخن میگو ید« .جانیم قویونون قاراسی/قیخلیغی پوالد پاراسی /یاز گونو دله مه سی /پاییزدا کوده مه سی /قیش گونو قوغورماسی»
(روشن.)16 :13۵8 ،
 . 36ترجمه« :سالم علیک سای بیگ /یکی از یکی بهتر /سایا که آمد دیدید؟ /سالم داد جواب دادید؟ /بره نر پیشانی بلند را /به سایا دادید؟/
خانهتان با صفا باشد /گرگها زوزه نکشند /دشمنانتان گرسنه بمانند /چوپانهایتان سیر بروند».
 . 37برای اطالعات بیشتر در باب وزن کارآوا (نک  :وزن اشعار کار :1400 ،صص  .378-341از همین نگارندگان).
 . 38برای تفایل بیشتر در باب بینامتنیت بینانشانهای (نک :نامورمرلق.)261-260 :1394 ،
 .39آقای احمدی ریشهری در کتاب سنگستان به این مهم اشاره میکند (نک ،1381 :ص .)104
 . 40درباره یزله و چگونگی آن (نک :وجدانی ،1386 ،د ،2ذیل مدخل یزله خوانی؛ و همچنین :محمد تقی مسعودیه.)1۵ :13۵6 ،
 . 41هر چند پ از ورود اسالم به ایران چاووشی خوانی رونق و شکوهی دیگر یافت اما چاووش خوانی ،سنتی بسیار کهنتر در میان ایرانیان
است و چاووش خوانان در آغاز همان نقیبان و طالیه داران لشکر بودهاند که در حین کار خود و به اهداف مشخص چاووش میخواندند.
برای اطالعات بیشتر در این باره (نک :شریفیان.)70-63 :1383 ،
 .42به نمونهای از قافیهها در کارآوای خرمن کوبی منرقه سروستان توجه کنید« :هلی جونم هلی مالم هلی هو /هلی مال بفادارم هلی هو/
بگرد خرمن کش و زحمت کشم گو /بگرد مال بفادارم هلی هو /بگرد بار دگر ساالربونم /هلی مالم بگرد جونم هلی هو /بیریزم گندم دونه
به دونه /بیچینم گندم خوشه به خوشه /هلی مالم هلی هو…(همایونی.)273 :1371 ،
 .43نمونهای از کارآوای پنبه چینی اصفهان را در رابره با تغییر وزنی میآوریم« :از…مندیل /از امامزاداس قندیل /از قااباس دنبه /از سربازاس
سنبه /سمبه و دمبه و قندیل و مندیل /مرد غریبم زی پنبه /از راه رسیدم زی پمبه…(پناهی.)261 :1369 ،
 .44شهانقی مینو یسد« :ترانههای کار بعدها بهصورت مکملتر و گاه با رقص و موسیقی همراه شده و نه در هنگام کار و تالش بلکه در موقع
استراحت و تفریح و آرامش خوانده میشود(».شهانقی ) 8 :1388 ،از این دسته از کارآواها که رفته رفته از همراهی با کار جدایی پ یرفته،
میتوانیم به اشعار سایا در میان اقوام ترک اشاره کنیم.
 .45خواندن کارآو ا و حتی انجام کار برای تفریح و همراهی آن با ساز و آواز در مشاغل مختل معمول بوده است و این امر رفته رفته به شکل
آداب ،مراسم و رقصهای محلی خود را نشان داده است .بهعنوانمثال در آفاق جزیره قشم میخوانیم« :راههایی که سفر بودیم داخل بندر
میشدیم تفریح میکردیم… وقتی بادبان باال میبردند دهل میزدند ،میخواندند .آنقدر به شوق میآمدند ملوانها که یک بار بادبان را
میبردند باال ،پایین میآوردند .باز میبردند باال .خواننده داشتند به اسم نهمی ،دهل ،عود ،موراوت…»(زندمقدم)320 :1382 ،
 .46فااد توحیدی در مقاله خود به برخی از این آیینها اشاره کرده است.87 :1396 :
 . 47بخشی از کارآوای نشا در میان مردمان بختیاری… :تیل کور کای عباس ،خل چواس ،مازه رأس…(چشمهای کور عباس که همیشه کار
نمیکند و از زیر کار در میرود)… تیم کش لیشش /شل زن لیشش /گل و ریشش /واخش خیششوا همریشش (کسی که تخم میکشد
بی عرضه است کسی که زمین را شخم می زند گالب به ریش او با پدرزنش و باجناق او) (همت هاشمی.)112-111 :1396 ،
 . 48یکی از کارآواهای خرمن کوبی در منرقه فریدن را مثال میآوریم  :برو برو خرمن کوبی /آهای آهای زبون بسته /ارچوم بسته بچوم بسته/
همین آشوم حاال تا شوم /هی هی و هی هی ،هی هی و هی هی هی /برو برو رد شو بینم /ای نازنین پا بر زمین /بپرهوا نخور زمین /برو
بینم نشی خسته /آهای آهای زبون بسته /قربان میرم هوشی تو رو /زل و بناگوشی تو رو /برو برو قاطر کردی /خوردی و بردی مال مردم/
از این خرمن نخور گندم و…( .پناهی.)2۵2-2۵1 :1369 ،
 . 49از کارآواهای شیردوشی بختیاری است« :هر که گابی ادوشه /جومه نوی اپوشه /هرکه گابی نداره /آه سردی ورآره» (کاظم پوره ،موسیقی
و ترانههای بختیاری ،ص .)32-31
 . 50چقدر مو بزنم بیچاره بولو/گرفتار دکوتم از دست زلو /الهی بمیره تی گاوه کولو /مره شیدا بگود پیوسته ابرو (پناهی.)2۵7 :1369 ،

کارآوا بهمنزله نوع ادبی  /تکتم بهرامی و … .صص 81-۵3

77

ادامه پینوشتها
 .51نک )Thomson: studies in Ancient Greek society, 1949: pp. 36-40( :به نقل از جامعه شناسی هنر ،ص .98

« . 52جونم گام جونم گام /شیر دادم هیچ دنگ ندام /نوم خدا ورجونش /تیا حسود قروونش» (همایونی :1379 ،ص .)163-162
 . 53چوپان با نواختن آهنگ ترانه گیسه گل با نی ،به معشوق خود پیام میرسانده که پدر را خبر کن که سواران دولتی به سوی ده میتازند و یا
دزدان به گله زدهاند  :صد تا سواره گیسه گل /سینهی گداره گیسه گل /بابا خبرکن گیسه گل /قوچای رنگی گیسه گل /نری درنگی گیسه گل/
گله رو بردن گیسه گل… (آهنگ گیسه گل با صدای یوس سلیمی) هوشنگ جاوید نیز به این مهم اشاره کرده است«:در بخشی از ایران
چوپانها با همدیگر رمز و راز داشتند .حتی با صداها و جارهای موسیقایی مثل فریادها ،کل یا کلیله… .اما در قسمتی از ایران با نی.
یکی از آهنگهایی که با نی میزدند شمارش گله بوده است .اگر دشمنی…رد میشد آنها با رمز به هم خبر میدادند…(برنامه رادیویی
کار و نوا ،آرشیو رادیو اقتااد.)99/9/12 ،
 .54نیمهها به لحاظ مضامین شیعی در صدر کارآواها قرار دارند« :حیدری حیدرشاه /و صفدری حیدرشاه /موالمی حیدرشاه /آقامی حیدرشاه/
حیدر حیدرشاه /مرداش حیدرشاه /جواب بده حیدرشاه /روزی میخوریم حیدرشاه /آقا بگو حیدرشاه…( ».بالدی .)220 :1396
 . 55بخشی از مااحبه ناصر وحدتی با رادیو اقتااد « :از لیش [موطن گوینده] تا سیاهکل هفتاد متره…کسانی که در خود شهر سیاهکل
یا بازارسری زندگی میکردند میگفتند چرا انقدر حرف و حدیث[منظور قاه و افسانه و آواز است] در لیش هست اما در سیاهکل نیست.
میگفتم شما اینجا بجار ندارید ،برنج نمیکارید که! اینها همه فرهنگ بیجاره .دانش بیجار و شالیزاره(».برنامه رادیویی کار و نوا ،آرشیو
رادیو اقتااد.)99/9/14 ،
 . 56چربه داری خوبه دوزار روخانه /نامزدبازی خوبه جار باالخانه /نامزدبازی خوبه منزل صفا بو /خوشه صدا خوبه یه روزه را بو /چربه داران
مگه خدا ندارن /خرابه مجنن دلخا ندارن (دانای علمی.)182-181 :1396 ،
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چکیده
رمان یکی از مهمترین قالبهای آفرینش اثر ادبی است که واجد ظرفیتهای ویژهای است .نویسندۀ رمان
میتواند با استفاده از ابزار زبان و بهرهگیری از تخیل ،جهانی ساختگی براساس عناصر موجود در جهان
واقعیت پدید آورد و طی آن به تشریح ایدههای خود بپردازد .دراینمیان مفاهیم فلسفی نیز جایگاه خاصی
دارند؛ بهطوریکه گاه قالب رمان در خدمت بیان اندیشههای فلسفی قرار میگیرد و نویسندۀ آن تالش میکند
تا گزارههای خشک فلسفی را در هیأتی پ یرفتنیتر به مخاطبان ارائه نماید .ظرافت امر هم در همین نکته
نهفته است که بهجای بیان مستقیم گزارههای فلسفی ،باید آنها را طی متن روایی به نمایش گ اشت .در میان
پدیدآورندگان آثار داستانی معاصر فارسی ،حسین قسامی نویسندهای است که در نوشتههایش به مفاهیم
فلسفی توجه ویژهای نشان میدهد .رمان «موصل ،بدون پریچهر» آخرین اثر این نویسندۀ جوان است ،که
طی آن به تشریح اندیشههای امانوئل لویناس ،فیلسوف نامآشنای معاصر ،پرداخته است .در باب اهمیت
آرای این فیلسوف ،همین ب

که بسیاری او را به دلیل توجه به «دیگری» ،پایهگ ار نظامی فلسفی-اخالقی

دانستهاند که میتواند پایههای سست اخالق در جهان معاصر را بازسازی کند .لویناس با طرح مفاهیمی
نهایت»
همچون «دیگری نامتناهی» و نقش آن در تعیین حدود «سوبژکتیویته» افراد و موضوع «مسئولیت بی ِ

انسان در قبال دیگری ،زیستن اخالقی را درگرو توجه به این مفاهیم دانسته است .در این پژوهش که به روش

توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده ،تالش شده است تا شیوههای بازنمایی اندیشههای این فیلسوف در رمان
یادشده بررسی شود .نتایج نشان میدهد که قسامی با پرداخت شخایت «پریچهر» و موضوع فقدان او و
همچنین جستجوی بی سرانجام شخایت «آرمان» برای یافتن این معشوق گمشده ،به شکل غیرمستقیم
موضوع «دیگری» با ویژگیهایی همچون «عدمتناهی» و «غیریت» را بازنمایی کرده است .عالوهبراین بیان
نمادین ،در اثنای روایت آموزههای اساسی لویناس همچون «مسئولیت» و «چهره» ،هم در کنشهای داستانی
و هم گفتگوهای شخایتها مورد توجه قرار گرفته است.
کلیدواژهها :رمان فلسفی ،امانوئل لو یناس ،دیگری ،مسئولیت ،حسین قسامی.

 .1دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

E-mail: Ayoob.moradi@pnu.ac.ir

مقاله پژوهشی

→ با اسکن تاویر ،میتوانید این مقاله را در تارنمای مجله مشاهده نمایید.

در رمان «موصل ،بدون پر یچهر» از حسین قسامی
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 .1بیان مسأله

رمان بهعنوان یکی از قالبهای مهم هنری در چند سدۀ اخیر ،عرصهای فراخ برای بیان اندیشهها ،دغدغهها،
احساسات و باورهای نویسنده فراهم میآورد که امکان وقوع آن در سایر قالبها فراهم نیست .تنوع و تکثر موضوعی
در کنار نیروی خیالورزی که امکانات و مواد الزم آن را دنیای واقعیت در اختیار قرار میدهد باعث شده است که
نویسندگان آثار داستانی در انتخاب موضوع و پرورش آن طی جهانی برساخته اما درعینحال شناختهشده و ملموس
دست بازی داشته باشند .به تعبیر میالن کوندرا رمان در طی چهار قرن همۀ مضمونهای اصلی هستی را درنوردیده
ِ

است (کوندرا.)14 :1383 ،

یکی از موضوعات قابلتوجه در هنر رمان ،فلسفه است .هم فلسفه در معنای عام خود که شامل «قضاوتهای
ما دربارۀ زندگی ،جهان و مواردی نظیر آن» (ابراهیمزاده )۵ :1392 ،است و هم در معنای خاص یا همان «فلسفۀ
نظامدار که فلسفۀ فیلسوفان حرفهای است» (شعارینژاد .)103 :1381 ،در این وضعیت ،رمان به محملی مبدل
میگردد که نویسنده طی آن بهجای طرح مستقیم گزارههای تحلیلی و استداللی  -که گاه بسیار خشک و ماللآور
میشوند – این گزارهها را به شکل غیرمستقیم و با استفاده از ظرفیتهای روایت به نمایش میگ ارد .البته باید دقت
داشت که در این همافزایی تنها رمان نیست که در خدمت فلسفه قرار میگیرد؛ بلکه بسیار پیش میآید که اندیشههای
فلسفی ،باعث شکلگیری ایدۀ یک داستان شوند و نویسندهای بر پایۀ این اندیشهها دست به نگارش داستان بزند.
دراینمیان فیلسوفانی هم هستند که هم کتاب فلسفی دارند و هم از ظرفیت رمان برای بیان مفاهیم خود بهره جستهاند.
ً
ً
مثال ژان پل سارتر که در کنار کتابهای فلسفی اثرگ ارش ،رمان معروف «تهوع» را نوشته است و «اتفاقا در مورد
ً
سارتر میشود گفت فلسفهاش روزبهروز کماهمیتتر میشود؛ اما آثار ادبیاش و مثال تهوع همچنان میتوانند محل
بحث باقی بمانند» (هاشمی.)90 :1392 ،
حسین قسامی ازجمله نویسندگان ادبیات داستانی است که به دلیل تحایالت فلسفی ،به طرح آموزههای
فیلسوفان در رمانهایش عالقۀ ویژهای دارد .رمان «موصل ،بدون پریچهر» آخرین نوشتۀ اوست که طی آن تالش کرده
تا آراء و اندیشههای امانوئل لویناس ،فیلسوف سرشناس معاصر ،را بازنمایی کند .لویناس که از او با عنوان فیلسوف
دیگری نیز یاد میشود ،با طراحی نظامی فلسفی – اخالقی در پی بازسازی مفهوم «دیگری» است که بهزعم او در
فلسفههای فردمحور امروزی مغفول واقع شده است.
پژوهش حاضر با شیوۀ توصیفی – تحلیلی در پی آن است تا ضمن بررسی منتقدانۀ محتوای رمان یادشده ،به این
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سااالت پاسخ دهد که کدام بخش از آموزههای فلسفی لویناس محور روایتپردازی واقع شدهاند؟ و اینکه نویسنده
از چه روشهایی برای بازنمایی این آموزهها بهره گرفته است؟
 .2لویناس فیلسوف «دیگری»

امانوئل لویناس یکی از مهمترین اندیشمندان قرن بیستم به شمار میآید که با طرح و پرورش ایدۀ «دیگری» ،توانست
پیوندی عمیق میان فلسفه و اخالق برقرار سازد .البته نظام فلسفی-اخالقی ارائهشده توسط این فیلسوف ،با تلقیهای
متداول از نظامهای اخالقی که پیش و پ از این متفکر صاحبنام مررح بودهاند ،تفاوتهای ماهوی دارد؛ چراکه
بهجای ابتنا بر توصیههای اخالقی ،اخالق را با بودن و فردانیت (سوبژکتیویته) انسانها مرتبط میداند .لویناس با
نگاهی انتقادی به روش غالب در فلسفۀ غرب که اساس آن در رسیدن به مدلهای کلی از طریق کاستن از وجوه تمایز
و غیریتبخش پدیدههاست ،این ایده را مررح میسازد که دیگری غیر و خارد از حاار اندیشه و شناخت من قرار
دارد و هرگونه تالش برای شناخت ،تجاوز به غیریت اوست؛ چراکه بهزعم لویناس تفکر و شناخت فلسفی مساوی
است با کاستن سوژه به آگاهی فردی یا تبدیل او به موضوع دانش و قدرت« :آیا سوژه تنها سوژۀ دانش و قدرت است؟
آیا نمیتوان ای سوژه را بهگونهای دیگر درک کرد؟» ) .(Levinas, 2011: 276از نگاه لویناس نرفۀ خشونت بهواسرۀ
همین اصرار برای تسلط بر دیگری از طریق فروکاست او به ابژۀ آگاهی یا عمومیتبخشیدن به من شکل میگیرد.
دیگری نامتناهی و دارای غیریت،
از نگاه این فیلسوف سوژه بهجای تالش برای تسلط باید بر مجاورت خود با
ِ

متمرکز شود .غیریتی که دیگری را در مقام ناهمگونی بنیادین با من قرار میدهد؛ اما مسأله اینجاست که این غیریت

نمیتواند دستمایۀ بیتفاوتی من در قبال دیگری شود .بلکه این حقیقت که سوژگی من در مجاورت دیگری قوام پیدا
میکند ،باعث میشود من هیچگاه نتوانم او را نادیده بگیرم و نتیجۀ این فرایند ایجاد میل وافر نسبت به دیگری است.
ً
میلی که ظاهرا هیچگاه ارضا نخواهد شد؛ چراکه غیریت دیگری زایلشدنی نیست .از سوی دیگر این مجاورت،
رقمزنندۀ ارتباق اخالقی بنیادینی میان سوژه و دیگری است که در آن مسئولیت و تعهد در قبال دیگری بر هر چیزی
تقدم دارد.
با توجه به آنکه در بخشهای بعدی به فراخور عناوین مختل  ،به شرح اصرالحات خاص فلسفۀ لویناس از
قبیل «دیگری»« ،عدمتناهی»« ،غیریت»« ،چهره» و «مسئولیت» ،پرداخته شده است ،در این مجال به همین میزان
اکتفا میشود .تنها ازآنرو که در مباحث فلسفی و روانشناسی معاصر بسیار به مفهوم «سوژه» اشاره میشود ،دراینبهره
به شکل مجمل بدان اشاره میشود.
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«سوژه» و نقرۀ مقابل آن «ابژه» از اصرالحات پرکاربرد در فلسفۀ جدید غرب محسوب ميشود که بهویژه
پساساختگرایان توجه ویژهاي به آنها داشتهاند« .در فلسفۀ جدید اروپایي از کانت بهاینسو – بهویژه در نظام اندیشۀ
فیشته ،شلینگ ،هگل ،و شوپنهاور -مفهومهاي دوگانۀ  subjectو  objectمتمایز از یکدیگر انگاشته ميشوند که
در حوزۀ شناخت در معنيهاي خاصي به کار ميروند Subject .همانا ذهن شناسنده ،عامل شناسایي ،اندیشنده و
بهطورکلي جنبۀ انساني شناخت است؛ و  objectعبارت از موضوع شناسایي یا موضوع اندیشیدن و چیزي که بهعنوان
واقعیتي عیني بر عامل شناسایي آشکار ميشود» (بووي .)1۵ :1394 ،گ شته از دانش فلسفه ،این اصرالح در سایر
زمینههاي دانشي نیز معاني متفاوت و گاه متعارضي به خود گرفته است« .معناي لفظي آن بر تابعیت ،انقیاد و
فرمانبرداري داللت ميکند .در دستور زبان به معناي نهاد ،فاعل ،مسندالیه و یا مبتدا به کار ميرود .در منرق ،سوژه
به موضوع در تقابل با محمول اطالق ميشود؛ اما در فلسفه به معناي گوهر ،ذات ،وجود مقوم و ذهن و فاعل شناسنده
به کار ميرود .در روانشناسي به معناي ذهن و خود مورد استفاده قرار ميگیرد» (ضیمران .)11 :1396 ،برخی
چهرههای فلسفی همچون ژولیا کریستوا نیز که سهم چشمگیری برای زبان در شکلدهی به فردیت قائلاند ،ترجیح
میدهند تا در برابر مفهوم «خود» که القاگر وجه فاعلیت و خودمختاری برای افراد است ،از اصرالح «سوژه» یا به
تعبیر دقیقتر «سوژۀ در فراشد» استفاده کنند« .ما سوژهاي در فراشد هستیم که بهطور پیوسته هویت خود را از دست
ميدهیم ،بهواسرۀ نوسانات موجود در روابرمان با دیگران دچار بيثباتي ميشویم» ).(kristeva, 1941: 14
 .3تحلیل دادهها
 .1-3تقابل «دیگری» و «همان» در متن رمان

پیشازاین اشاره شد که اساس نظام فلسفی لویناس ترجیح اخالق بر فلسفه بر پایۀ توجه به مفهوم «دیگری» است.
«دیگری»ای که شرق وقوع سوژه است و مهمترین موضوعی که آن را تهدید میکند ،تقلیلدادنش به «خود» یا «همان»
است .در نظر لویناس «اندیشه و معرفتی که همواره در فلسفه دنبال شده مبتنی بر اصل اینهمانی بوده است .چنین
ً
اندیشهای مرزهای خود را صرفا با محو و سرکوب هر نوع غیریتی که در آن نگنجد گسترش میدهد» (بنایی جهرمی،
.)24 :1393
موضوع اصلی رمان «موصل ،بدون پریچهر» نیز چیزی جز از تکاپوی همیشگی شخایت اصلی داستان برای
یافتن «دیگری» نیست .درحقیقت قسامی با نگارش این رمان تالش کرده است تا به این حقیقت بپردازد که
نادیدهانگاشتن «دیگری» و تقلیل آن به «خود» یا «همان» ،چگونه میتواند زمینههای سقوق اخالقی افراد را فراهم
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آورد .موضوعی که هم به شکل مستقیم و هم در گزارههای داستانی مورد اشاره قرار گرفته است.
شخایت اصلی رمان یعنی «آرمان نجات» که از همان آغاز معشوقش پریچهر – یا همان «دیگری»  -را گم
کرده است ،بیقرارانه در پی بازیافتن اوست؛ اما این جستجوی ناکام که در دو ساحت سفر خیالی به موصل و سفری
در اعماق درون او رخ میدهد ،درنهایت او را به قاتلی رعبآور مبدل میسازد که بهراحتی دیگران را قربانی میکند و
البته این قربانیکردن «دیگری» پیش از عالم واقع در ذهن شخایت اصلی از طریق تقلیل «دیگری» به «همان» اتفاق
میافتد .مسألهای که هم در بخشهای آغازین داستان به چشم میآید و هم در انتهای آن .در بخش آغازین زمانیکه
«آرمان» درصدد فراهمآوردن زمینههای سفر به موصل است ،در صحنهای میان خیابان حیران مانده میماند« :هیچ
ً
نگاه آشنایی چشمم را نمیگیرد .مثال آن یارو که توی  206سفید نشسته ،حاضرم قسم بخورم تا حاال هزارتا مثل او را
دیدهام .همهشان همین عینک مستریلی به چشمشان بوده و مویشان همینطور یکور ریخته بوده روی پیشانی .حتی
این پیراهن آبی را دیدهام توی تنشان» (قسامی .)3۵ :1400 ،اینکه همۀ آدمهایی که او میبیند شکل هماند و تمایزی
ً
میان آنان نیست ،دقیقا اشارهای است به مسئلۀ تقلیل دیگری به همان ،موضوعی که بهزعم لویناس آغاز کشتن دیگری
است .وقتی این اتفاق میافتد ،گام اول در مسیر نادیدهگرفتن «دیگری» بهعنوان شرق وقوع سوژگی برداشته شده است
و نتیجۀ آن درهمشکستن پایههای نظام اخالقی لویناس است.
جالب است که این موضوع از همان زمانیکه «آرمان»« ،پریچهر» یا «دیگری» را گم میکند آغاز میگردد و در
ً
ً
صحنههای بعدی نیز عینا تکرار میشود .مثال در صحنۀ ترمینال؛ «ترمینال شلوغ است .مسافرها دستهدسته
ساکبهدست میروند و میآیند .هیچکدام شبیه دیگری نیستند و درعینحال همه یکشکلاند .انگار همهشان
جلوههایی متفاوت از یکنفرند – یکنفر دیگر که هیچک
یکنفرند که خود آن یکنفر ،هیچک

نیست» (همان .)39 :اینکه همگان جلوههایی از

نیست ،اشارهای است به این حقیقت فلسفی که کاستن از ابعاد وجودی

«دیگری» با نگاه «اینهمانی» ،نتیجهای در بر نخواهد داشت مگر تقلیل انسانهایی با تجربههای زیستۀ متفاوت به
مفاهیمی انتزاعی .مسألهای که ازبینبرندۀ ح مسئولیت ما در قبال دیگران خواهد بود.
اود این نگاه مبتنی بر تقلیل «دیگری» به «همان» یا «خود» در فراز پایانی داستان رقم میخورد .آنجا که «آرمان»
ضمن اشاره به قتلهایی که مرتکب شده است ،این قاعدۀ لویناس را در باب امکان قتل «دیگری» با نگریستن در
چشم دیگری نگاه کند و بهاش آسیب
چشمان او به چالش میکشد« :لویناس میگوید آدم نمیتواند راستراست تو ِ
ً
بزند .ولی من میگویم بستگی دارد به اینکه آن دیگری چه کسی باشد؛ و اینکه آن دیگری واقعا چقدر دیگری باشد.
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ً
مثال ُسبحی چندان دیگری نبود ،یا آن رانندۀ ترک ،یا شهریار ،یا ماهسلران یا حتی آن زن چاق که مانتو چسبان تن کرده
بود و هنوز که هنوز است بوی گند عرقش را زیر دماغم احساس میکنم .هیچکدام آنقدرها دیگری نبودند .همهشان
قاتی من شده بودند» (همان .)102-103 :ناگفته پیداست که جملۀ پایانی که
یک ربری داشتند به من .یکجورهایی ِ

همۀ افراد به قتل رسیده را قاتی در خودش میداند ،بیان مستقیمی است از تقلیل «دیگری» به «خود».

در ادامه ضمن پرداختن به مفهوم «دیگری» در متن رمان که از طریق شخایت «پریچهر» بازنمایی شده است،
بار دیگر به این موضوع باز خواهیم گشت.
 .2-3پریچهر بازنماییکنندۀ «دیگری»

پیشتر اشاره شد که اصلیترین مفهوم نظام فکری لویناس «دیگری» است .همچنین به این موضوع نیز پرداختیم که
محور اصلی رمان «موصل ،بدون پریچهر» ،جستجوی شخایت اصلی برای یافتن همین «دیگری» است.
«دیگری»ای که در شخایت «پریچهر» یا همان معشوق شخایت اصلی بازنمایی شده است .اینکه «پریچهر»
ً
همان «دیگری» است ،از سوی نویسنده و از زبان شخایت آرمان نیز مورد اشاره قرار گرفته است .مثال در همان
بخش آغازین که آرمان ،پریچهر را در ازدحام خیابان گم میکند ،طی خودگوییای به این موضوع معترف میشود
که« :شاید هم به خودم دروغ گفتهام .شاید از همان اول – از همان عار – دنبال دیگری میگشتهام .شاید پریچهر
فقط یک بهانه بوده باشد» (همان )27 :و در ادامه به این نتیجه میرسد که پریچهر در هیئت معشوق گمشده ،چیزی
ً
نیست مگر «دیگری»« :پریچهر واقعا کیست؟ معشوق من است؟ البته .ولی معشوق کیست؟ معشوق همان دیگری
نیست؟» (همان) .برایناساس گویی نویسندۀ رمان در تالش است تا اینگونه وانمود کند که اصلیترین گمشدۀ هر
انسانی ،چیزی جز از «دیگری» نیست؛ یعنی همان حقیقتی که تعینبخش و مقوم وجود آدمی است .ازهمینرو ضمن
گفتگو با خیال پریچهر – معشوق گمشده – اعتراف میکند که «تو که گمشدۀ منی ،که دیگری منی .تو دیگری هستی.
ً
پریچهر نیستی دیگر .دیگری هستی» (همان .)64 :حتی پا را فراتر میگ ارد و این گزاره را مررح میسازد که احتماال
لویناس هم که تااینحد درگیر مفهوم دیگری یا به تعبیری جستجوگر حقیقت «دیگری» است ،گمشدهای داشته است
و هر آنچه در تفسیر چیستی دیگری بیان کرده ،چیزی نیست مگر اوصاف معشوق گمشدهاش« :از کجا معلوم؟ شاید
لویناس هم مثل من گمشده داشته باشد .شاید دیگری همان گمشدهاش بوده» (همان).
حال اگر بپ یریم که «پریچهر» همان دیگری است؛ باید دید که این معشوق گمشده دارای چه ویژگیهایی است
تا براساس آن به این موضوع پرداخته شود که میان این ویژگیها ،با خاایای که لویناس برای دیگری برشمرده است،
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چه شباهتهایی وجود دارد .لویناس ضمن اشاره به نقش مهم «دیگری» در تعین سوژه و همچنین شکلگیری نظام
اخالقی ،به این مهم میپردازد که اصلیترین ویژگیهای «دیگری» ،نامتناهیبودن و غیریت است .صفاتی که به میزان
چشمگیری با ویژگیهای شخایت پریچهر همخوانی دارد .موضوعی که در این بهره بهتفایل به آن خواهیم
پرداخت.
 .1-2-3نامتناهیبودن دیگری

بخش عمدهای از تأمالت لویناس برگرفته از سایر فیلسوفان و اندیشمندان است .در این میان نقش هایدگر ،هوسرل و
دکارت بیش از سایرین است .تاآنجاکه میتوان گفت ایدۀ اصلی مفهوم «دیگری» برگرفته از تأمالت دکارت دربارۀ
امر نامتناهی است .البته دکارت مسألۀ امر نامتناهی را در مسیر اثبات وجود خدا به کار گرفته است؛ درحالیکه لویناس
با تغییر ماهوی این مسأله ،استفادۀ خاص خود را داشته است .دکارت میگوید« :من تاوری از نامتناهی دارم و این
تاور ممکن نیست از خود من که متناهی هستم صادر شده باشد؛ زیرا محال است که معلول برتر از علت خویش
باشد» (دکارت .)68 :1384 ،به بیان سادهتر دکارت با استناد به وجود تاور امر نامتناهی یا وجود کامل ،قائمبهذات،
انسان محدود و متناهی ،به اثبات وجود خداوند میرسد.
توانای مرلق و دانای همهچیزدان در ذهن ِ

لویناس ضمن اذعان به این نکته که این استدالل یکی از درخشانترین قرعات فلسفۀ غرب است ،از آن بهعنوان

مدلی صوری برای محتوای مورد نظر خود یعنی «دیگری» بهره میگیرد« .لویناس دیگری را جایگزین خدا در مقام
نامتناهی قرار میدهد و رابرۀ سوژه با تاور نامتناهی را سرمشقی برای رابرۀ سوژه با دیگری نشان میدهد» (کاویانی
و صافیان .)22 :139۵ ،در این تاویرسازی جدید «دیگری» همچون «خداوند» هم نسبت به سوژه غیریت دارد و
هم تعالی؛ و البته همانگونه که وجود خداوند بهعنوان غیر مرلق ،رقمزنندۀ وجود انسان میشود ،دیگری نیز در مقام
غیریت ،وجود سوژه را امکانپ یر میسازد.
در رمان «موصل ،بدون پریچهر» ،صفات و ویژگیهایی برای شخایت «پریچهر»  -بهعنوان نماد
«دیگری»  -ذکر شده است ،که او را فراتر از معشوق رمانهای امروزی قرار میدهد .بهبیاندیگر هراندازه که معشوق
در ادبیات معاصر بهویژه نوع ادبی رمان ،نسبت به معشوق ادبیات کالسیک شأن و منزلتی زمینیتر یافته است،
«پریچهر» بهعنوان معشوق شخایت اصلی رمان موردبحث ،جایگاهی فراانسانی و شأنی بهسان معشوق غزل حافظ
ً
و سعدی دارد .نکتهای که متبادرکنندۀ این حقیقت است که احتماال نویسنده از این نوع تاویرسازی اغراقآمیز هدفی
را دنبال میکرده است .هدفی که بهزعم راقم این سرور چیزی نیست مگر آراستن «پریچهر» به اوصافی که لویناس
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در باب نامتناهیبودن «دیگری» بیان کرده است.
بهعنوان نمونه در بخشی از روایت برای تاویرسازی از صدای پریچهر از این اوصاف استفاده شده است« :صدای
پریچهر نه یک صورت که انگار یک هستی مجسم است .میبینمش .مثل یک آفتاب پاییزی .مثل این درختهای
چنار .مثل کالغها که قارقارشان یکبند توی گوشمان زنگ میزند و حتی وقتهایی که نیستند ،وقتهایی که سر
شاخۀ چنارها خلوت است ،باز هم این قارقارشان هست( ...قسامی .)7 :1400 ،این نوع بیان اغراقآمیز دربارۀ صدای
معشوق در جای دیگری و به شکلی دیگر درخاوص بوی عرر و رنگ لباس او نیز تکرار میشود« :نه تکهای از آبی
آسمانی مانتوش که در خم کوچهای در باد برود ،نه بوی آشنای عرری که در هوا پخش باشد .نیست .بیشک پریچهر
اینجا نیست .نبودنش از هرزمان دیگری واضحتر است :حفرهای تاریک و مکنده» (همان .)17 :در این پاره ،استفاده
از تعابیر تاریک و مکنده برای بیان نبود و غیاب معشوق نیز خود شاهد دیگری است بر عدمتناهی و دستنیافتنیبودن
او.
از دیگر اوصاف خاصی که نویسنده در ترسیم شخایت «پریچهر» استفاده کرده است ،مسألۀ حضور همیشگی
و همهجایی اوست .با وجود آنکه پریچهر در همان بخش آغازین داستان ،گم میشود؛ اما آرمان در هرجایی
حضورش یا عررش را ح میکند؛ گویی که معشوق همچون هوایی منتشر همراه اوست« :شاید پریچهر زودتر از
من آمده باشد و حاال جایی همین اطراف باشد .هست .حسش میکنم .البد یک گوشه ایستاده و زیر نظرم دارد»
(همان .)1۵ :در جایی دیگر حتی پا را فراتر میگ ارد و مدعی میشود که زمین گرمای تن پریچهر را در خود جایی
داده است« :رد کفشهاش روی آسفالت خیابان مانده .خم میشوم و دست میکشم به زمین .گرم است .گرمای تن
پریچهر .باید جایی همین نزدیکی باشد (همان.)21 :
منزلت «پریچهر» آنقدر در نگاه آرمان باالست که حتی پیشپاافتادهترین کارهای او ،شأنی خاص و واال پیدا
ً
ً
میکند؛ مثال در توصی سیگارکشیدن پریچهر که امری کامال معمولی است ،بهحدی زیادهروی میکند که حتی پای
حافظ و معشوقش را نیز به میان میکشد« :یکبند کام میگرفت .لبخندش پشت هالۀ خاکستری دود کمرنگ شده
جام ِمی وینستون الیت میداد دست معشوقش»
بود که گفتم :اگه حافظ سیگارکشیدن تو رو دیده بود ،دیگه عوض ِ

(همان .)26 :البته این تنها توصیفی نیست که آرمان طی آن معشوقش را به معشوق حافظ همانند دانسته است؛ در
جای دیگری طی توصی قامت پریچهر از مشبهبه سرو برای او استفاده کرده است« :رو که میچرخانم پشت سرم
ایستاده .بلندباال مثل همین چنارها .چنار نه ،باید بگویم سرو .مثل حافظ که معشوقش را سرو میدید» (همان)11 :؛
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و جالب اینجاست که این نویسنده مقالهای هم دارد که طی آن تالش کرده تا میان خاایل معشوق حافظ با ویژگیهای
«دیگری» لویناسی پیوند ایجاد کند.
شاید همین اوصاف خاص است که آرزوی وصال با معشوق را نیز بهگونهای دیگر شکل میدهد .بهاینمعنا که
وصالی که آرمان در اشتیاق آن میسوزد ،نهتنها از نوع پیوندهای زمینی نیست؛ بلکه متبادرکنندۀ ایدۀ وحدت موجود
متناهی با وجودی نامتناهی یا عاشقی زمینی با معشوق آسمانی است .اتحادی که شاید تنها در ادبیات عرفانی بتوان
نمونهای از آن را یافت« :وقتی آفتاب عارگاهی مایل روی صورتش میتابید .آخ ،آخ ،آفتاب عزیز .دلت میخواست
آن آفتاب را بغل بگیری و کشانکشان ببریش پشتوپسلۀ تاریک .آنوقت آفتاب عزیز ،آفتاب خوب را نگاه کنی .آنقدر
که پ بنشیند و غروب کند ،غروب کند در تو ،در تن تو( »...همان .)23 :اتحاد و پیوندی که حتی مرگ نیز نمیتواند
مانع آن شود« :ما هم بعدها گردوغبار میشویم و به پرواز درمیآییم .کاش آنروز غبار من با غبار تنت بیامیزد پریچهر.
کاش قاتی بشود گردوغبارمان ،طوریکه هیچک نتواند بفهمد کدام به کدام است( »...همان.)74 :
اما همانگونه که لویناس بر غیریت دیگری تأکید میکند ،بیشک آرزوی اتحاد با نامتناهی نمیتواند آرزوی
بهجایی باشد .برایناساس اگر «پریچهر» بازنماییکنندۀ «دیگری» قلمداد شود ،آرزوی «آرمان» برای وحدت با او
ً
نقضکنندۀ این نمادیابی خواهد بود .در پاسخ باید گفت که اتفاقا اصلیترین محور محتوایی رمان «موصل ،بدون
پریچهر» بیان غیرمستقیم همین زوال تدریجی است؛ یعنی تغییر رویکرد شخایت آرمان از دانشجویی عالقهمند به
آراء لویناس و مفهوم دیگری ،به موجودی خودخواه که بهجای احترام به عدمتناهی «دیگری» ،سعی میکند با محور
قراردادن امیال «خود» ،همهچیز و همهک را در راستای خواست و ارادۀ خودش به کار گیرد .پ چندان غریب نیست
که هراندازه به پایان داستان نزدیک میشویم ،از غیریت معشوق کاسته و بر ابزاری بودن او افزوده میشود .تاآنجاکه در
فراز پایانی داستان ،آرمان به همراه سایر داعشیها برای خریدن «پریچهر» راهی بازار کنیزفروشان میشود« .مال
میخندد .جای خالی دندان نیشش پیدا میشود .ها بله .کنیزک هم مهیاست .هر موقع طلب کنی برایت میآورن»
(همان .)100 :در بخش بعدی به موضوع غیریت با تفایل بیشتری میپردازیم.
 .2-2-3غیریت و دستنیافتنیبودن دیگری

پیشتر اشاره شد که در نگاه لویناس «دیگری» مقوم وجود فرد است .به این صورت که مواجهه با دیگری همیشه همراه
با سلب توان تقلیل او به خود است ،یعنی فرد نمیتواند دیگری را جزوی از وجود خود بینگارد و درنتیجه حضور
دیگری« ،خودمحوری انسان را زیر ساال میبرد» (لویناس ،بهنقلاز لچت .)98 :1378 ،البته لویناس تنها در این
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سلبی دیگری متوق نمیماند و گام بعدی را خوشامدگویی و پ یرش سوژه در برخورد با دیگری
تأثیر یا کارکرد ِ
میداند .درنتیجه میتوان گفت تعری لویناس از دیگری هم وجه سلبی دارد و هم وجه ایجابی .توجه به این نکته

ضروری است که وقتی سخن از کارکرد سلبی میشود ،نباید به این ایدۀ دمدستی اکتفا کرد که نسبت میان سوژه و
«دیگری» را به رابرهای تقابلی تقلیل میدهد .رابرهای که براساس آن «دیگری» از آن رو «دیگری» است که «من»
ً
نیست .بلکه اساسا وجود دیگری مقدم بر وجود «من» و تعینبخش سوژگی من است« .سوبژکتیویته ابتدا و انتهای
«دیگری» نامتناهی خود را بر من تحمیل میکند و ازآنجاکه این
ذات دیگری است» ).(Levinas, 1998: 10
ِ

تحمیلشدگی با شکلگیری سوژگی در من همراه است ،از آن استقبال میکنم.

برایناساس باید گفت مواجهۀ سوژه با دیگری نه از گونۀ تقلیلدادن آن به خود است و نه از جن شناخت از
آنگونه که هوسرل میگفت؛ بلکه پایۀ این رابره بر میل و ج به است« :من بهنوبۀ خود فکر میکنم رابرۀ آدمی با امر
نامتناهی نوعی میل یا خواهش است ،نه نوعی معرفت یا شناخت…میل ارضانشدنی است» (لویناس:1387 ،
.)108
در رمان «موصل ،بدون پریچهر» نیز موضوع دستنیافتنی بودن معشوق از مواردی است که بهشکلی جدی
برجسته میشود .از توصی های اغراقآمیز بخشهای ابتدایی که مقام پریچهر را تا حد وجودی نامتناهی و قدسی
باال میبرد و از مسألۀ سختگیریهای پدر و برادرش که دسترسی به او را امری دشوار جلوه میدهد که بگ ریم ،از
جایی به بعد پریچهر مفقود میشود و آرمان هراندازه که تالش میکند تا او را بیابد ،با در بسته مواجه میشود« :صدای
پریچهر را میشنوم که التماس میکند بایستم .نمیایستم .ماشینها پشت سرم ترمز میکشند و بعد دیگر صدای
پریچهر خاموش میشود .مبادا پریچهر رفته باشد زیر ماشین ...برمیگردم .اثری از پریچهر نیست» (قسامی:1400 ،
 .)1۵بعد از این صحنه ،کلیت داستان حول محور جستجوی بیسرانجامی میچرخد که طی آن آرمان ،در پی یافتن
ابژۀ میل خود بیتابانه همهجا را زیر پا میگ ارد.
در گام اول با برگشتن به محلی که پریچهر را در آنجا گم کرده است ،تالش میکند با دادن نشانههای دختر از
آدمهایی که در آنجا هستند سراغ معشوق گمشدهاش را بگیرد؛ ازهمینرو از پیرمرد واکسی سراغ دختری را میگیرد که
«مانتو آبی آسمونی داره .قدش یههوا از من کوتاهتره .چشمهای بادومی و درشت( » ...همان)21 :؛ اما وقتی با
«خاکستری وقیح چشمهای» (همان) پیرمرد مواجه میشود که میگوید« :یه همچین تیکهای رو فقط تو فیلمها
میشه دید» (همان) ،بیشتر از پیش امیدش برای یافتن دختر را از دست میدهد .این جستجوی آرمان آنقدر حالت
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مالیخولیایی به خود میگیرد که در ادامه زمانیکه از فروشندۀ فروشگاه فرآوردههای گوشتی سراغ پریچهر را میگیرد،
از الیههای کالباس بوی خون و عرر تن پریچهر را استشمام میکند« :این بوی عرر که توی کیسه پیچیده از کجاست؟
بوی عرر زنونه هم هست» (همان .)23 :ساالی که حیرت و تعجب فروشنده را برمیانگیزد.
در ادامه وقتی از جستجو در محل گمشدن دختر به نتیجهای نمیرسد ،تالش میکند تا با تلفن همراه او تماس
بگیرد .تالشی بیسرانجام که بر ناامیدی او میافزاید« :ششبار بهاش زنگ زدهام .ششبار خواستهام به پریچهر برسم
که نرسیدهام .برای بار هفتم اسمش را لم میکنم و منتظر میمانم و برای هفتمینبار صدای ضبطشدۀ زن را میشنوم
که از بیسرانجامی تالش هفتم میگوید» (همان.)24 :
در ادامه آرمان برای یافتن پریچهر ،به کالنتری مراجعه میکند و آنجاست که در صفحۀ تلویزیون اتاق افسرنگهبان
با تاویر پریچهر در میان زنان اسیر در دست داعشیها مواجه میشود .تاویری که او را بر آن میدارد تا برای یافتن
معشوق گمشده ،راهی خرمشهر و بعد موصل شود .سفری بیحاصل برای یافتن ابژۀ مفقود میل .سفری که در ادامه
مشخص میشود در خیاالت مغشوش و روان ازهمگسیختۀ آرمان رخ داده است؛ آن هم درست در لحظاتی که غرق
اندیشههای فاسد دست به قتل نزدیکترین دوستش شهریار و پیرزن صاحبخانهاش ماهسلران زده است.
موضوع دستنیافتنیبودن معشوق (دیگری) ،در گفتگوی میان آرمان و سعید ،کارگر مسافرخانۀ واقع در
خرمشهر ،نیز مورد اشاره قرار میگیرد .آنجا که سعید از تجربۀ کوتاه مواجهه با معشوق در عشقی چندساعته میگوید:
«یهدفعه به خود اومدم دیدم واستاده روبهروم .چشاش آبی بود .آبی آب .رنگ همی شط .گفتم ها ،بفرما( ....همان:
 .)62سعید بهمحض دیدن این دختر ،بهشدت دلبستۀ او میشود اما اشتیاق دستیابی به معشوق تنها ساعاتی کوتاه
دوام میآورد؛ چراکه با رسیدن طلیعۀ صبح ،مرد با صحنۀ به دار آویختهشدن و «تاویر زنی چشمآبی که مثل پاندول
ساعت اینور و آنور میشود» (همان )63 :مواجه میگردد و این تاویر در کنار خیال آبی چشمان دختر تا همیشه
سعید را مشغول خود میدارد و او را از بازگشتن به شهر و دیارش بازمیدارد.
 .3-3چهره

یکی از اساسیترین مفاهیم نظام فکری لویناس «چهره» است .پیش از این اشاره شد که از نگاه لویناس ،وجود دیگری
ً
تعینبخش وجود سوژه است و در اینجا باید گفت اساسا اصلیترین پیامآور این تعینبخشی چهرۀ دیگری است .به
تعبیر لویناس چهرۀ دیگری «در برابر قدرت من قد علم میکند» ( )197 :2011و عدم استقالل و وابستگی سوژه را
جار میزند .لویناس میگوید دروازۀ ورود ما به ساحت نامتناهی دیگری ،چیزی نیست مگر چهره .به تعبیر دیگر اولین
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عنار در وجود دیگری که ما با آن روبهرو میشویم ،این عنار است .مسألۀ مهم در این میان اما آن است که برخورد
سوژه با چهرۀ دیگری ،برخوردی پدیداری نیست؛ یعنی اینگونه نیست که بتوان چهرۀ دیگری را به موضوع یا متعلق
شناخت و ادراک فروکاست« .چهره از جن تجلی و انکشاف است ،نه متعلقی از متعلقات ادراک هستی یا معرفت»
(دیوی )94 :1386 ،؛ از نگاه لویناس چهره ازآنجاکه ساحت غیریت دیگری نامتناهی است ،نامرئی است (:1998
 .)101برایناساس ما در برخورد با چهرۀ دیگری نمیتوانیم آن را به جزئیاتی نظیر رنگ چشم و پوست و مو یا شکل
ً
بینی و دهان فروبکاهیم و اگر این اتفاق بیفتد عمال نگاهمان به دیگری نگاهی ابزاری خواهد بود «و دراینصورت
ً
هرگز به بینهایت بودن دیگری نمیرسیم» (قسامی )27 :1400 ،و طبعا نتیجۀ این فرایند ،چیزی نیست مگر زیر
ساالرفتن حدود سوژگی خود ما.
یکی از مضامین تکراری رمان «موصل ،بدون پریچهر» ،همین مسألۀ «چهره» و دقت شخایت اصلی در
جزئیات چهرۀ دیگران است« .آرمان نجات» شخایت محوری روایت ،که خود دانشجوی فلسفه و از عالقهمندان
آراء لویناس است ،از همان آغاز با موضوع دیگری و ویژگیهای آن درگیر است .او در ابتدا بیش از هرکسی دربارۀ
پریچهر سخن میگوید .شخایتی که نمادی بارز از «دیگری» لویناسی است .همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد
تاویری که آرمان از پریچهر به دست میدهد ،مبتنی بر توصی هایی انتزاعی است که او را تا حد موجودی قدسی
و دستنیافتنی – از آنگونه که معشوق سبک شعر عراقی است (رک شمیسا – )2۵9 :1380 ،باال میبرد .هیچگاه از
ً
جزئیات چهره یا رنگ چشم او سخن نمیگوید و تنها توصی هایی که مثال از چشمان پریچهر میشود ،در صورت
برادر اوست« :با آن چشمها – که کم شباهت نداشت به چشمهای پریچهر -زلزل نگاهم کرد» (قسامی:1400 ،
.)13
اما مسأله اینجاست که بهجز پریچهر ،آرمان با هرک دیگری که مواجه میشود ،اولین عک العملی که نشان
میدهد ،فروکاست مخاطب به جزئیات چهره است .موضوعی که از همان آغاز رمان نشان میدهد که آرمان بهعک
دانستههایش از فلسفۀ لویناس و عالقهاش به این فیلسوف و حتی دغدغهاش برای یافتن دیگری ،نمیتواند در قامت
قهرمانی در رمان پدیدار شود که حریم ساحت دیگری را میشناسد یا به آن احترام میگ ارد .خوانندۀ آگاه از همین
جزئیات میتواند حدس بزند که انتهای مسیر فکری این جوان فیلسوفنما چیزی نخواهد بود مگر همان پایانبندی
فاجعهآمیز .چراکه آرمان ابتداییترین اصل فلسفۀ لویناس را زیر پا میگ ارد و به قول خودش «تالش میکنم حواسم
را از صورت مرد پرت کنم .نمیشود .این یعنی او یک شیء است ،چیزی مثل این نیمکت یا آن سرل زباله» (همان:
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.)27
در کل رمان  18بار از رنگ چشم دیگران سخن به میان میآید و چهاربار دربارۀ جزئیاتی از چهره همچون شکل
بینی و رنگ مو و حالت دهان .از رنگ چشمهای پیرمرد واکسی و فروشندۀ فرآوردههای گوشتی و زن مرموز
شهرستانی ،سرباز داخل کالنتری و زن مقتول و شهریار و ماهسلران و رانندۀ مسیر خرمشهر گرفته تا عرب داخل
مسافرخانه و کوهیار و خضری و مرد داعشی و  ...همگی در طول داستان در نگاه شخایت آرمان نمودی ویژه
مییابند .مسألهای که نشان میدهد ،نگاه این شخایت به دیگری ،چیزی جز از نگاه ابزاری نیست و از همینروست
که بیپروا مرتکب قتل میشود و بیدلیل در حق دیگران خشونت روا میدارد .اگرچه در ظاهر این نیمچهفیلسوف
متوهم و مالیخولیایی ،در پی یافتن «دیگری» یا همان پریچهر ،آوارۀ دشت و بیابان است.
موضوع دیگری که در مواجهه با چهرۀ دیگری اهمیت دارد آن است که نباید آن را به یکی از هزاران تقلیل دهیم؛
یعنی به همان اندازه که دقیقشدن در جزئیات چهرۀ دیگری باعث شکلگیری نگاه ابزاری در حق او میشود ،تمایز
ً
قائلنشدن میان چهرۀ دیگری و مجموعهای از یک کل ،میتواند ما را از درک اهمیت دیگری محروم سازد؛ مثال اگر
در مواجهه با درد و رنج یک بیمار سرطانی ،او را ذیل مفهوم کلیتی به نام بیماران سرطانی فهم کنیم ،هیچگاه نخواهیم
توانست به میزان درد و رنجی که آن دیگری خاص متحمل شده است پی ببریم و در راستای فهم تجربۀ زیستۀ او توفیقی
حاصل کنیم .از نگاه لویناس تنها بدی و شر بیچهره است و زمانیکه «دیگری» برای من تبدیل به چهرهای بیچهره
شود ،او را در میان جمعیت گم خواهم کرد .به این موضوع پیشتر ذیل مفهوم فلسفۀ همان اشاره شد و شواهدی هم
برای فهم بیشتر ارائه گردید .در این بخش نیز به دو فراز از داستان میپردازیم که به شکل خاص به موضوع پرهیز از
تقلیل چهرۀ دیگری به یکی از هزاران اشاره دارد.
اولین مورد در همان ابتدای داستان است؛ آنجا که آرمان با دیدن تاویری از یکی از جنایات داعش که در آن سر
فردی از بدن جدا شده است ،بهجای اکتفا به کلیت تاویر ،روی پاهای حاضر در تاویر متمرکز میشود و سعی
میکند تا برای هرکدام از این پاها داستانی را حدس بزند« :اینها که دمپایی قهوهای دارند پاهای یک کافهچی هستند.
تا پیش از غروب زغال گلانداخته میگ اشته روی سر قلیانها ...ولی بعد که اینها – اینها که سیاه میپوشند و سر
میبرند – پیداشان شده ،بساق کافه را برچیده و نشسته کنج خانه ....این کفشهای پارهپوره پای یک جوان است که
َ
کارگری میکرده .توی نخلستانها .نخلستانهای مردم .طناب گل کمر میانداخته و داسبهدست میرفته تا باالی تاد
درخت ...اما بعد دیگر کاسبی کساد شده  ...و این پاهای برهنه ،اینها که پاشنۀ ترکخورده و قاچقاچ دارند ،پاهای
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مردی ولگرد است .شب توی پیادهروه میخوابید و روز توی پیادهروها پرسه میزده ...ولی بعدها که سیاهپوشها
ً
آمدهاند دیگر زنها را ندیده؛ یعنی اصال قمارخانهای نمانده که زنها توش باشند ...اما این پاها ،این پاهای نحی باید
مال یک بچه باشد .بیشتر از ششهفتسال ندارد .کی بچه را با خودش آورده تماشای ُ
سربری؟ خودش آمده ،به هوای
کسی .به هوای همین تن بیسر که اینطورخاکی و خونآلود ول مانده .به هوای همین آمده .باید پدرش بوده باشد»...
(همان.)8-9 :
ناگفته پیداست که در این بخش از روایت که «آرمان» هنوز «پریچهر»  -نماد «دیگری»  -را گم نکرده است،
بهجای آنکه پاهای حاضر در تاویر را به مفهومی کلی همچون شاهدان صحنۀ جنایت تقلیل دهد ،سعی میکند با
قوۀ خیال خود برای هر یک از آنان داستانی فراهم آورد و طی این داستانها خود را با تجربۀ زیستۀ تکتک آنان همراه
ً
سازد .فرایندی کامال انسانی که باعث ایجاد احساس مسئولیت در قبال دیگران خواهد بود؛ موضوعی که در تقلیلدادن
ً
به کل ،کامال مغفول میماند.
بخش دیگری از روایت که میتواند شاهدی بر این ویژگی اندیشۀ لویناس باشد ،آنجایی است که آرمان پ از
گمکردن پریچهر به کالنتری مراجعه میکند و در آنجا حین گفتگو با افسرنگهبان ،در صفحۀ تلویزیون تاویر گروهی
از زنان گرفتار در چنگ نیروهای داعش را میبیند« .سر میچرخانم سمت تلویزیون .هزارتا دختر پشتسر هم ردی
شدهاند و یک مرد سیاهپوش اسلحهبهدست هم پیشاپیش آنها .دخترها مثل پرستوهای مهاجر به ص میروند .هزارتا
پرستو .هزارتا پریچهر .آی پریچهر ،اینهمه زیاد شدهای چرا؟ کجا میبرندت پریچهر؟ کجا میروی بدون من؟...
ُ
نمیتوانم چشم از صفخۀ تلویزیون بردارم .دستهای پریچهر بسته است .توی خاکوخل ،با دستوپای بسته کجا
میبرندت پریچهر؟  ...حواسم؟ حواس کدام است وقتی پریچهر اینطوری به بند کشیده شده؟ حواسم در بند است»
(همان .)32 :این بخش از داستان بهشکلی نمادین بازنماییکنندۀ این مفهوم از اندیشۀ لویناس است که به مخاطبانش
نهیب میزند نباید دیگری را به چهرهای بیچهره فروبکاهیم .اگر آرمان همانند همۀ ما ،زنان اسیر در دست سیاهپوشان
داعشی را به کلیتی ذیل عنوان اسرای جنگی تقلیل میداد ،شاید با تکاندادن سری به تأس یا بر لب راندن دشنامی،
از کنار این تاویر به سادگی رد میشد؛ همان کاری که افسرنگهبان انجام میدهد؛ اما «آرمان» که دغدغۀ دیگری را
ُ
دارد ،در چهرۀ تکتک این زنان ،تاویر پریچهر خودش را میبیند .پریچهری که توی خاکوخل با دستوپای بسته
به سوی سرنوشتی ناشناخته میرود .ناگفته پیداست که اگر این طرز نگاه در تکتک شاهدان این تاویر ایجاد شود،
ح مسئولیت آنقدر پررنگ و جدی میشود که ما را از اکتفا به سکوت یا همدردی سرحی بازمیدارد و درست
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زنان اسیر حرکت
همینجاست که بهعنوان یک انسان مسئول در قبال
«دیگری» همنوعمان در راستای کاستن آالم این ِ
ِ
خواهیم کرد.

نکتۀ حائز اهمیت دیگری که لویناس دربارۀ چهره مررح میکند وجود دو حالت متناقض در آن است که یکی
مخاطب چهره را به خشونت دعوت میکند و دیگری فرمان «قتل مکن» یا مرا مکش را صادر میکند« :چهره بیحفاظ
و در معرض تهدید است .تو گویی ما را به انجام عملی خشونتبار دعوت میکند .درعینحال ،چهره همان چیزی
است که ما را از کشتن منع میکند» (لویناس .)100 :1387 ،بر همین پایه لویناس از این امر بهشدت متعجب
میشود که چگونه فردی میتواند در چشمان انسان دیگری بنگرد و پ از آن توان کشتنش را داشته باشد .موضوعی
که آرمان نجات شخایت اصلی رمان مورد بحث نیز در هنگام نگریستن به تاویر سر بریدۀ قربانیای که به دست
داعشیها به قتل رسیده است از خودش میپرسد« :اونی که سرش رو بریده ،چروری توی چشمش نگاه کرده؟»
(قسامی .)11 :1400 ،این ساال بهاندازهای برای آرمان اهمیت دارد که بعدها انگیزۀ اصلی سفرش را یافتن پاسخی
درخور برای آن میداند« :میخوام ببینم چرور یه آدم میتونه سر یه آدم دیگه رو ببره» (همان)63 :؛ اما مسأله اینجاست
که همین شخایت وقتی که پریچهر یا دیگری را گم میکند ،بهراحتی در برابر چهرۀ بیدفاع اولین قربانیاش حالتی
تهاجمی میگیرد و او را با ضربات متعدد چاقو به قتل میرساند« :کی را از دستش میگیرم و پ پسکی میروم ولی
چشمهاش ،چشمهای بالگرفتهاش ،آرامش ندارند .عین دوتا پلنگ خیز برداشتهاند که بجهند ...پلنگها دمبهدم
جریتر میشوند .دندان نشان میدهند و ترس به جانم میاندازند .میگویم :تو رو به خدا اینجوری نگاهم نکن.
حرف به گوشش نمیرود خانم .باز خیره نگاهم میکند .چارهای ندارم .چاره برایم نگ اشتهاند این پلنگها ...همین
دستی که چاقو را گرفته و نمیدانم برای پنجمینبار است یا ششمین بار که میرود قفسۀ سینۀ خانم» (همان.)37-38 :
اینکه آرمان چشمان قربانیاش را به پلنگی همانند میکند که قاد حملهور شدن به او را دارند و از طرفی از نگاه خیرۀ
ً
زن میترسد ،دقیقا به همین حالتهای متناقض چهره اشاره دارد که از جانبی با بیدفاع بودن ذاتیاش او را به خشونت
فرامیخواند و از سوی دیگر با قرارگرفتن در موضعی تحکمی فرمان «قتل مکن» را صادر میکند .جالب است که
شخایت آرمان که پ از گمکردن پریچهر در مواجهه با افراد ،پیش از هرچیزی بر رنگ چشم و جزئیات چهره
ً
متمرکز میشود ،در برخورد با این قربانی نمیتواند رنگ چشمها را تشخیص دهد و اساسا این موضوع برایش اهمیت
ندارد« :میچرخد و پشت سرش را نگاه میکند ،آنقدر کوتاه که نمیتوانم بفهمم چشمهاش چه رنگیاند .چه اهمیتی
دارد؟» (همان .)36 :اینکه در این مورد خاص آرمان دقت در جزئیات چهره را بیاهمیت میداند ،به معنی عدم تقلیل
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چهرۀ دیگری به متعلق ادراک نیست؛ بلکه بیشتر به دلیل فرار از مسئولیتی است که چهرۀ دیگری بر ذمۀ بیننده میگ ارد؛
بهتعبیر لویناس« :نخستین چیزی که چهره از من طلب میکند ،تعهد و مسئولیت است» ).(Levinas, 2011: 201
استفاده از تعبیر «پلنگ» برای نگاه خیرۀ زن ،اشارهای دقیق به همین ح مسئولیتی است که چهرۀ دیگری به مخاطب
منتقل میکند .مسئولیتی که آرمان بهجای تندادن ،راه گریز از آن را برمیگزیند و تمام بیرحمیاش را در قبال سویۀ
دیگر چهره یعنی بیپناهی و بیدفاعیاش ،نشان میدهد و آن زن را قربانی شرارت درونش میکند .بههمانسان که
ُ
رانندۀ ترکزبان را میکشد (قسامی)94 :1400 ،؛ همانگونهکه با آرامش و بدون خیرهشدن بهصورت ُسبحی ،سرش
را از تنش جدا میکند (همان.)102 :
 .4-3مسئولیت

پیش از این اشاره شد که در نگاه لویناس ،مواجهۀ سوژه با چهرۀ دیگری منتقلکنندۀ احساس مسئولیت و تعهد به
اوست« .در بحث از چهره به این نتیجه میرسیم که در برابر دیگری مسئولیتی نامحدود داریم و او را باید همواره بر
خود مقدم بداریم زیرا دیگری خود نشانه و عالمتی است که از خالل آن دیگری و امر متناهی منکش شده و تجلی
پیدا کرده است» (کاویانی و صافیان .)24 :139۵ ،موضوع نامتناهیبودن دیگری و همچنین نقشی که دیگری در
رقمزدن سوبژکتیویته دارد ،باعث شده است که تعبیر لویناس از مفهوم «مسئولیت» با برداشتهای مرسوم از این لفظ
متفاوت باشد .ازآنجاکه سوژگی ما درگرو مواجهه با دیگری نامتناهی است و از سوی دیگر این مواجهه رقمزنندۀ مسئولیت
ما در قبال دیگری است؛ میتوان اینگونه نتیجه گرفت که مسئولیت مورد نظر لویناس ،امری است که با سوژگی ما پیوند
دارد و ازهمینرو مسئولبودن ما ذاتی وجود ماست« .لویناس نمیگوید که خود در قبال دیگری مسئول است ...بلکه
بهشکلی دقیقتر میگوید که سوبژکتیویته یا سوژهبودن ،مسئولیت است» ) .(Morgan, 2007: 158پ این مسئولیت
نه کفایی است و نه َع َرضی؛ نه میتوان از این مسئولیت گریخت و نه اینکه آن را به دیگری محول کرد .ما در برابر
دیگری مسئولیم و بابت این احساس مسئولیت نمیتوانیم چیزی از او مرالبه کنیم .چون این مسئولیت تضمین
فردانیت ماست و نه لرفی در حق دیگری.
موضوع مسئولیت یا به تعبیر دقیقتر مسئولیت بینهایت ،از دیگر مسائلی است که در رمان «موصل ،بدون
پریچهر» مورد توجه قرار گرفته است .در همان ابتدای رمان زمانیکه شخایت آرمان غرق در خیالپردازیهایش
برای لم سرشاخههای درخت بلوق از پنجرۀ طیقۀ سوم ساختمان دانشگاه خم میشود ،با ت کر یکی از استادان که
از او میخواهد مراقب باشد مبادا از پنجره به بیرون پرتاب شود ،مواجه میگردد .این هشدار و احساس مسئولیت استاد
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در قبال خرر احتمالیای که جان آرمان را تهدید میکند ،باعث شکلگیری این ساال در ذهن او میشود که« :اگه
چنددقیقۀ پیش ،من از این پنجره افتاده بودم ،مسئولیتش بهعهدۀ شما بود؟ هم شما ،هم همۀ آدمهای دیگه؟ (قسامی،
 .)10 :1400ساالی مهم که نشاندهندۀ درگیری ذهنی این شخایت با موضوع مسئولیت در اندیشههای لویناس
است؛ اما موضوع مهمتر برای آرمان آن است که اگر براساس گفتۀ لویناس ،انسانها به دلیل انسانبودنشان ،در قبال
دیگری مسئولیت دارند ،چگونه است که در عالم حقیقت هیچک نسبت به این مسئولیت ذاتی توجهی ندارد؟ او با
استناد به تاویر سر بریدۀ یکی از قربانیان جنایتهای داعش ،این ساال را مررح میسازد که« :اینرو ببینین .مگه این
دیگری نبوده؟ پ چرا اینهمه آدم دورتادورش واستادهن فقط نگاه کردهن؟ اونی که سرش رو بریده چهطوری تو
چشمش نگاه کرده؟» (همان.)11 :
آرمان در ادامه ،گسترۀ مسئولیت افراد را از عرصۀ اجتماع به حیرۀ جزئیات زندگی شخای میکشاند و با اشاره
به یکی از مسائل جزئی اختالف با معشوقش ،این اختالف جزئی را ماداق نقض مسئولیت او در قبال خودش
بهعنوان یک دیگری فرض میکند و از مخاطب میپرسد« :پریچهر چه فرقی دارد با مردهای سیاهپوش داعشی که سر
آن مرد عراقی را بریدهاند؟ هیچ انگار او هم چاقو را برداشته باشد و گ اشته باشد بیخ گلویم .آن هم با خنده با آن خندۀ
صورتی کمرنگ لبهاش» (همان .)12 :این ساال نشان میدهد که در نگاه آرمان میان نقض مسئولیت در جزئیترین
حالت تا سختترین وضعیت که بهشکل قتل دیگری نمایان میشود ،تفاوتی وجود ندارد .نادیدهگرفتن مسئولیت در
هر حالتی و به هر میزانی که باشد ،سوژگی انسان را به مخاطره میاندازد و نوع و میزان نقض این مسئولیت ذاتی و
بینهایت ،با هیچ منرق و استداللی توجیهپ یر نیست.
به همین دلیل است که این شخایت هنگام تعقیب زورگیری که ساعتش را به سرقت برده است ،به یاد مسئولیت
ذاتی خود بهعنوان یک انسان در قبال دیگری فارغ از شأن و منزلتش میافتد و از خود میپرسد «آیا همینکه اینقدر از
ً
نزدیک او را زیر نظر گرفتهام ،به معنی نادیدهانگاشتن مسئولیت بینهایتم در قبال او نیست؟ حتما هست» (همان.)16 :
ً
برایناساس آرمان به این نتیجه میرسد که انسانها بدون در نظر گرفتن تمایزشان نسبتبه یکدیگر در قبال هم رسما
ً
و ذاتا مسئولاند و این تمایزهای ظاهری نمیتواند ازبینبرندۀ مسئولبودنشان باشد« :شاید اگر آدمها هم مثل گلدانها
متمایز نبودند ،نسبت بههم بیشتر احساس مسئولیت داشتند .شاید( »...همان.)19 :
برایناساس میتوان تمام دغدغهای را که در طول رمان ،شخایت آرمان نسبت به پریچهر که نماد «دیگری»
است ،اظهار میکند ،ذیل مفهوم مسئولیت گنجاند .آرمان بهعنوان سوژهای انسانی ،نگران دیگری است؛ چراکه در
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قبال او احساس مسئولیت میکند .این جمالت نمونهای از شواهد بیشماری است که نشاندهندۀ بیتابی آرمان
نسبت به پریچهر یا همان دیگری است« :کجا ماندهای پریچهر؟ تااینوقت شب کجا ماندهای با آنهمه زیبایی؟ شب
روی زیبا را دوچندان نشان میدهد .چهکار بکنم پریچهر؟ چهکار بکنم اگر به دست نابهکار بیفتی؟ چه خاکی به سر
کنم اگر چشم غیر به تو بیفتد ،اگر دست غیر به دستت بخورد؟ باید بجنبم .پریچهر ،پریچهرم توی خیابانها تنهاست.
پریچهر تنهایی میترسد( »...همان.)24-2۵ :
 .5-3مروری بر شیوۀ بازنمایی مفاهیم فلسفه لویناس در کل روایت

نویسندۀ رمان «موصل ،بدون پریچهر» ،گ شته از آنکه رئوس دیدگاه فلسفی لویناس را در بخشهای مختل آورده،
در روند کلی روایت نیز مفاهیم اصلی این فیلسوف را بازنمایی کرده است .روایت رمان یادشده سیر سرگ شت
دانشجوی جوانی با نام «آرمان نجات» است که به دلیل نگارش پایاننامهاش ،با فلسفۀ لویناس ،بهویژه مفهوم
«دیگری» درگیر است .از سوی دیگر شواهد محکمی در متن وجود دارد که نشان میدهد ،این شخایت از منظر
روانی ،دستبهدامن اختالالت جدیای است .اختالالتی که بعد از گمشدن معشوق ،حالتی حاد و ویرانگر پیدا
میکند و او را به سوی انجام خشونتهایی خونبار سوق میدهد.
اینکه «پریچهر» که در طول روایت« ،آرمان» از او با عنوان معشوق یاد میکند ،شخایتی واقعی است یا خیالی؛
یا اینکه گمشدن او آن هم با آن با سبکوسیاق خاص تاچهاندازه واقعی است و تاچهحد برساختۀ ذهن آشفتۀ آرمان،
ساالهایی است که روایت به آنها پاسخ روشنی نمیدهد؛ اما بیگمان از جایی به بعد پریچهر دیگر شخایتی حقیقی
نیست و اوصاف خاصی که از او بیان میشود ،نشان میدهد که این شخایت کارکردی نمادین دارد و همانگونهکه
پیشتر نیز اشاره شد ،بازنمایی کنندۀ اصلیترین مفهوم فلسفۀ لویناس یعنی مفهوم «دیگری» است.
برایناساس میتوان گفت آرمان که به دلیل انجام پایاننامهاش با مفهوم دیگری آشنا شده است ،در آغاز دغدغۀ
یافتن این دیگری را با همان اوصاف و ویژگیهایی که لویناس به آن اشاره کرده است ،یعنی نامتناهیبودن و غیریت
دارد؛ اما از جایی به بعد آرمان «دیگری» را در میان جمعیتی بیشمار گم میکند .گمکردنی که حاصل تقلیل دیگری
نامتناهی به «همان» است .درست از همینجای داستان به بعد است که آرمان در مواجهه با هرکسی ،در جزئیات
چهره بهویژه رنگ چشمان متمرکز میشود .موضوعی که لویناس آن را نشانۀ نگاه ابزاری به «دیگری» میداند.
ً
البته اینکه آرمان دیگری را گم میکند ،امری نیست که دفعتا و برای همیشه رخ دهد؛ بلکه این فقدان که با میلی
وافر برای بازیابی دوباره همراه است ،سیری زیگزاگی دارد .بهاینشکل که این شخایت گاه در مغاک فاصله از دیگری
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و تقلیل آن به ابزار گرفتار میآید و گاهی به مرزهای دیگری نامتناهی نزدیک میشود .گاه خیره در چشمان زنی رهگ ر
برای گرفتن کی پول او چاقو را هفتمرتبه در بدنش وارد میکند؛ یا سروقت کی پول پیرزن صاحبخانه میرود و
گاه نیز دیگری نامتناهی را در چهرۀ زنان اسیر دست داعش میبیند و برای نجات این دیگری گرفتار راهی پرخرر را
پیش میگیرد .گاهی نیز این دیگری را در هیئت سیمای معاوم کودکی بیپناه با نام «کوهیار» میبیند و از او همچون
فرزند نداشتهاش پرستاری و محافظت میکند.
در ادامه میل وافر و البته بیسرانجام آرمان برای یافتن پریچهر یا همان «دیگری» ،باعث میشود که این شخایت
سفری پرماجرا را به سوی عراق و پایتخت دولت خودخواندۀ داعش آغاز نماید که طی آن کوهیار نیز او را همراهی
میکند .سفری که شواهد مختلفی خیالیبودن آن را تأیید میکند .در این سفر خیالی آرمان و کوهیار ابتدا به خرمشهر
و از آنجا توسط قاچاقیان انسان به آنسوی مرز ایران و در ادامه به موصل میروند .در حین سفر نیز با آدمهای گوناگونی
مواجه میشوند که هرکدام داستان و سرگ شت خاصی دارند .از پدری در اینسوی مرز که در اود جنگ ایران و عراق،
به دلیل گرسنگی اعضای خانوادهاش یکی از بچههایش را قربانی میکند و گوشتش را به خورد بقیۀ خانواده میدهد
گرفته تا پیرمردی در آنسوی مرز که فرزندش را در همین جنگ از دست داده است و عالقۀ بسیاری به خوردن گوشت
انسانها دارد .از «حلیم» قاچاقچی جزء در اینسوی مرز که به آدمها نگاهی ابزاری دارد گرفته تا ُ
«سبحی» در آنسوی
مرز که میخواهد با تحویلدادن آرمان به داعشیها ،از آنان جایزه بگیرد .از «نعیم» قاچاقچی انسان در اینسوی مرز
که پشت ظاهر خیرخواهش دنبال استفادۀ ابزاری از آرمان و کوهیار است گرفته تا «خضری» در آنسوی مرز که از
طریق جابجایی آدمها به سوی مرزهای غربی عراق صاحب ثروت و شوکت بیاندازهای شده است؛ اما از خیر
مشارکت در جایزۀ احتمالی تحویلدادن آرمان به داعشیها نمیگ رد .از زن ناشناس با چشمان مرموز در اینسوی
مرز که به آرمان هشدار میدهد تا به نعیم اعتماد نکند گرفته تا زن چشمگربهای« ،مائده» در آنسوی مرز که آرمان را
از اعتماد به خضری برح ر میدارد.
در مسیر این سفر «آرمان» مرتکب قتلهایی هم میشود .در آغاز و برای تهیۀ پول مسیر ،زن بیگناهی را به
ُ
ُ
شدیدترین وجه ممکن به قتل میرساند و در ادامه نیز ابتدا رانندۀ ترک را با بیرحمی میکشد و بعد از آن برای اثبات
وفاداریاش به داعشیها در اود قساوت سر ُسبحی را از تن جدا میکند .در پایان داستان هم مشخص میشود که
نتیجۀ این رؤیاهای مالیخولیایی ،قتل فجیع «شهریار» و «ماهسلران» است.
نویسندۀ رمان با خلق این آدمها و رویدادهای موازی که بر وجود دو فرایند توأمان یکی در ذهن آرمان و دیگری
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در زندگی واقعی او داللت دارد ،در پی آن است تا بهشکلی نمادین نشان دهد که گمکردن «دیگری» یا تقلیل آن به
«همان» ،میتواند فردی همچون آرمان را که در ابتدا با دیدن تاویر سر بریدۀ یکی از قربانیان داعش بهشدت متأثر
میشود و تمام فکر و ذکرش به مسئولیت بینهایت انسان در قبال دیگری معروف است ،به وادیای بکشاند که خود
قساوت تمام ،سر انسان دیگری را از تن جدا سازد .به تعبیر نوشتۀ پشت جلد رمان این
در کسوت سیاه داعشیها با
ِ
روایت «به مخاطب گسترهای از تردید را مینمایاند که میتواند درآن هم قدی شد ،هم هیوال و هم ایستاد میان این
دو».
 .4نتیجهگیری

رمان «موصل ،بدون پریچهر» از حسین قسامی ،تجربهای متفاوت در میان رمانهای ایرانی است ،که نویسنده طی
آن تالش کرده است تا مفاهیم عمدۀ فلسفۀ امانوئل لویناس را در قالب داستانی پرکشش با پایانبندیای غیرمنتظره ،به
نمایش بگ ارد .شیوۀ مورد استفادۀ نویسنده نیز به اینگونه است که هم به شکل مستقیم در اثنای روایت به تأمالت
فلسفی لویناس میپردازد و هم اینکه این تأمالت را در عناصر داستانیای نظیر پیرنگ ،گفتگو و شخایت انعکاس
میدهد.
لویناس ازجمله فیلسوفان اخالقگرایی است که با طرح ایدۀ «دیگری» با ویژگیهایی همچون نامتناهیبودن و
غیریت ،سوبژکتیویتۀ فرد را در گرو مواجهه با این دیگری میداند .مواجههای که از رهگ ر «چهرۀ» دیگری وقوع
مییابد و نتیجۀ طبیعی آن احساس «مسئولیت» بینهایت در قبال اوست .همۀ این موارد که اصلیترین عناصر اندیشۀ
لویناس محسوب میشوند ،در روایت رمان یادشده مورد توجه قرار گرفتهاند .در این میان ،مفهوم «دیگری» در قالب
شخایت «پریچهر» که معشوق گمشدۀ «آرمان» شخایت اصلی رمان است ،بازنمایی شده است .آرمان که خود
دیگری مفقود ،راهی سفری خیالی میشود که نتیجۀ
دانشجوی فلسفه و از عالقهمندان لویناس است ،برای یافتن این
ِ
آن تقلیل «دیگری» به «همان» یا «خود» و کاستن از شأن نامتناهیاش و التفات ابزاری به آن است .موضوعی که

باعث تغییر رویهای اساسی در شیوۀ زندگی او میشود و او را از انسانی مسئول و دغدغهمند در قبال «دیگری» ،به
قاتلی بیرحم تبدیل میکند ،که نهتنها در عالم خیال؛ بلکه در واقعیت نیز مرتکب قتلهایی بیرحمانه میشود.
قسامی در رمان «موصل ،بدون پریچهر» در پی آن است تا به مخاطب خود هشدار دهد نتیجۀ زیر پا گ اشتن
حریم دیگری و تقلیل او از «تجربهای زیسته» به مفهومی کلی و انتزاعی ،شکلگیری نگاه ابزاری دربارۀ او خواهد بود.
فرایندی که باعث تزلزل پایههای اخالق و نادیدهگرفتهشدن مسئولیت انسانی ما در برابر دیگران و جامعه خواهد شد؛

بررسی شیوههای بازنمایی اندیشههای «امانوئل لویناس» در … /ایوب مرادی .صص 104-83
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زیرا تا زمانی که ما نگران دیگری و مسئولیت بینهایت خود در قبال اوییم ،این امکان وجود دارد که خود را موجودی
اخالقمدار و دغدغهمند بدانیم.
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علیاکبر احمدی دارانی
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چکیده
«نامۀ منظوم» که با نامهای «شعرنامه»« ،مکاتبات منظوم» و «مراسالت نظمی» نیز خوانده شده است،
یکی از گونههای ادبی ناشنناختهای اسنت که از ابتدای شنعر فارسنی نمونههای فراوانی از آن را در متون
نظم و نثر میتوان ینافنت ننامنههنای منظوم زیرگوننههنای دیرری چون« :تقنااننناننامنه»« ،معنذرتننامنه»،
«تعزیتنامه»« ،عنایتنامه»« ،اسنتااتتنامه»« ،شنعر شنکر»« ،اسنتمالتنامه» نیز دارد که در سنراسنر
ادبیات فارسنی پراکنده اند در این پژوهش بر اسنا ممموعهای از نامههای منظوم که با در نظر داشنتن
قرینههایی از البهالی دیوانها ،تذکرهها و متون تاریخی فراهم آمده اسننت ،اغراا ایننلی از سننرایش
شنعرنامهها چون تقاانا ،مدح ،سناا  ،همو ،تهنیت و تسنلیت به مخاطب ،بیان شنده اسنت و سنا
عنناینننر سننناختناری و محتوایی ننامنههنای منظوم کنه بنه اقتینننای م لنب و بنا توجنه بنه شنننرای خنا ،
یورتهای گوناگون به خود گرفته و قالبهای گوناگون یافته است ،نقد و تحلیل شدهاند یکی از وجوه
ّ
اهمیت این پژوهش معرفی گونۀ ادبی بسنیار وسنیعی اسنت که در انمن آن از ی سنو میتوان تمایزات و
تشنابهات زیرگونه های آن را برجسنته کرد و از سنوی دیرر مناسنبات طبقات مختلج اجتماعی را که نامۀ
منظوم را ابزاری برای ایماد ارتبا ط در بین خود برگزیده بودند ،نشنان داد و از منظری تازه به این بخش از
شعر فارسی نرریست
کلیدواژهها :گونۀ ادبی ،نامۀ منظوم ،شعرنامه ،مکاتبات منظوم ،مراسالت نظمی
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 .۱مقدمه

ّ
ّ
عبدالرزاق ایفهانی به خاقانی شروانی در قرن ششم همری از معروفترین شعرهایی است
نامۀ منظوم جمالالدین
که زبانزد بیشتر آشنایان با شعر و ادبیات فارسی است و در نراه ّاول چنین مینماید که جزو نادر اشعاری است که

بهیورت نامهای منظوم به علت ُبعد مسافت (از حوزۀ شعر ایفهان به حوزۀ شعر ّاران) ارسال شده است؛ ّاما با تحقیق
ّ
عبدالرزاق و ّ
ّ
حتی
و جستموی بیشتر نمونههای فراوانی از نامههای منظوم از آغاز شعر فارسی تا روزگار جمالالدین

پ از او را میتوان یافت از ّاولین نمونههای نامههای منظوم اشعاری است از ّ
محمد بن وییج سرزی در قرن سوم

همری که بعد از گرفتاری عمروبن لیث به دست امیر اسماعیل سامانی (سال 287ق ) به م لع «کوشش بنده سبب
از بخشش است» برای وی [عمروبن لیث] فرستاده است (اسلم بیگ )20-19 :1386 ،و به نظر میرسد این ق عه
ُ
«استمالتنامه»ای است که برای دلمویی از او سروده شده است رودکی (درگذشته 329ق ) «شعر شکر[ »]1نی
برای مخاطب فرستاده و غیایری (درگذشته 426ق ) در قصیدۀ المیه که در شکرگزاری از یالت و انعامات سل ان
محمود سروده[ ]2بدان اشاره و مصراعی از شعر وی را تیمین کرده است (ر ک :دبیرسیاقی ،1334 ،غیائری و اشعار
اوُ )21 :منمی ترمذی (شاعر نیمۀ دوم قرن چهارم همری) نیز «معذرتنامهای» سروده است به م لع

«معذرتنامهای از من ب َبر ای باد یبا» (منمی )1 :1391 ،

«نامۀ منظوم» با نامهای دیرری چون« :شعرنامه»« ،مکاتبات منظوم»« ،مراسالت نظمی»« ،رقعۀ منظوم» و
«خدمت منظوم» در متون به کار رفته است که نخستین قرینه بر وجود چنین گونۀ ادبی و شناخت قدما از آن است
 مسعود سعد سلمان برای ابراز ارادت به مخاطب ،ترکیب «خدمت منظوم» را در معنی «نامۀ منظوم» به کاربردهاست:
زی تووخ اووخهمی مهووف سوو

وو ی

مو دو ووو روز خـدمــتـی مـنـظوم
(مسعخد عد لهان)886-885 :1364 ،

ّ
در کاملترین نسخۀ خ ی ّ
کلیات نزاری متعلق به کتابخانۀ عمومی دولتی سنپترزبورگ که در 837ق
رونویسیشده ترکیب «نامۀ منظوم» به کار رفته است در این نسخه «جای عنوانها خالی است به جز نامهها که عنوان
ّ
اشدمحصل)12-11 :1396 ،
نامۀ منظوم دارند» (رفیعی و ر
این ترکیب در تذکرۀ آتشکده نیز دیده میشود:
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 «طالب نخست دست بدامان حکیم مسیح الزمان از امرای درگاه جهانریر شد و در نامهای منظوم به ویچنین نوشت :رفتم که نوک خامه جواهر نشان کنم » (آذر بیردلی ،1337 ،ج )878 :2
ّ
 در عنوان قصیدهای ناتمام سرودۀ شانی تکلو در ویج اسبی از آن مرشدقلی سل ان «با شعرنامهای از او ایناسب را میخواهد تا به سفر هرات برود» (نسجآقا)64 :1390 ،
 یاحب عرفاتالعاشقین به ارتباطات شعری سل ان اوی و شاه شماع اشاره و نمونههایی از آن را ذکر نمودهاست « :دیرر مکاتبات منظوم مابین ایشان مذکور شده» (اوحدی بلیانی ،1389،ج)519 :1
 « میان وی [سل ان اوی بن شیخ حسن نویان] و شاه شماع مناظرات و مراسالت نظمی واقع است»(اوحدی بلیانی ،1389 ،ج)518 :1
وی نیز ذیل نام جاللالدین دهستانی آورده است« :با کمالالدین اسماعیل و اتیرالدین اومانی معایر است و
مابین هر ی مکاتبات منظوم واقع است» (همان )956 :و دربارۀ خان زمان نوشته است« :در ایام سرکشی و
یاغیرری میانۀ وی و شاه جاللالدین اکبر مراسالت نظمی مکرر واقع شده ،در جواب هم گفتهاند» (همان)1350 :
واله داغستانی به نقل از محمد عوفی گوید که بین تاجالدین تمرانشاه با سیدالکتاب سید ظهیرالدین سرخسی
مکاتبات و مراسالت واقع شده است« :وقتی سید مزبور به رقعۀ منظوم که در تحت اسمش مذکور خواهد شد از وی
گهر ناسفته طلبیده بوده است ،پادشاه مزبور درجی از مروارید ناسفته قیمتی و ّ
مسوده بعیی از ابکار افکار خود به
وی فرستاد» (واله داغستانی)429 :1384 ،
شعرنامه انواعی دیرر نیز دارد که در متون به نام آنها تصریح شده است :برای نمونه« :معذرتنامه» (منمی :1391 ،
« ،)1شعرشکر» (عنصری بلخی179-173 :1363 ،؛ دبیرسیاقی ،1334 ،ذیل اشعار غیایری،)9-5:
«تعزیتنامه» (عوفی« ،)73 :1395 ،استااتتنامه» (عوفی« ،)119 :1395 ،عنایتنامه» (عوفی،)91 :1395 ،
«عیادتنامه» (اشرفیسمرقندی187 :1391 ،؛ عوفی« ،)715 :1395 ،استمالتنامه» (حافظابرو ،1372،ج:1
583؛ 625؛ نوایی)129 :1370 ،
 .۲پیشینه و تاریخچۀ موضوع تحقیق

تاکنون پژوهشی مستقل که به بحث دربارۀ شعرنامهها باردازد و شعر فارسی را از این دیدگاه بررسیکند ،منتشر نشده
است میریادقی در مدخل کتاب واژهنامۀ هنر شاعری تعریفی از نامۀ منظوم آورده و به این نوع ادبی توجه کرده و
سابقۀ تاریخی آن را به یونان و روم رسانده است (ر ک :میریادقی )308 :1388 ،رسترار فسایی نیز ذیل اخوانیات
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نوشته است« :اخوانیات یا نامههای دوستانه بهطور طبیعی خا

نثر است؛ اما بسیاری از شاعران در ادوار مختلج

ادب پارسی به سرودن نامههای منظوم دست زدهاند» (رسترارفسایی)320 :1380 ،
 .۳بحث و بررسی

با آنکه نوشتههای فراوانی برای معرفی گونههای ادبی فارسی پدید آمده است و این پژوهشها برای تقسیم و ردهبندی
گونهها رو به فزونی است؛ ّاما همچنان گونههای ادبی ناشناختهای وجود دارد و راهکاری نهایی برای نقد و تحلیل آنها
در دست نیست در این پژوهش نیز با توجه به گستردگی و ّ
تنوع متون نظم و نثر ،یافتن قرینههایی برای ردیابی نامههای

منظوم و شناخت چارچوب ایلی شعرنامه اروری مینمود؛ زیرا در منابع قدیم و جدید سخنی از مبانی نظری این
گونۀ ادبی در میان نیست برای تهیۀ مواد تحقیق ،دیوانهای شاعران ،تذکرهها و متون تاریخی از ابتدای شعر فارسی تا
پایان قرن نهم ( 85دیوان 26 ،تذکره 29 ،کتاب تاریخی و  14کتاب دربارۀ مکتوبات و فنون نامهنراری منثور) جزء
ّ
به جزء و با دقت بررسی شد و با در نظر داشتن قرینههای زیر ،ممموعهای از نامههای منظوم از ابتدای شعر فارسی تا
قرن نهم به دست آمد:
 کلیدواژههایی همچون «پیام»« ،پیاام»« ،پی »« ،نامه» و ترکیبات آن« ،بشارت» و مترادفهای آن چون«ایتوک»[ =( ]3مژده و خبرخوش) ،و منادا قراردادن انواع پی همچون باد یبا ،باد شمال ،نسیم یبحدم و
افعالی همچون «فرستادن»« ،بردن»« ،رساندن»« ،رسیدن» و «آوردن» اغلب در وجه امری و گاهی در وجه
میارع اخباری و التزامی که القاکنندۀ معنی «ارسال» است ،در جایراه ردیج و گاهی تکرار آن در اتنای
مصرعهای شعری ،نشانههایی برای ردیابی شعرنامهها در دیوانهای شعری است؛ ّاما همواره چنین شعرهایی
نامۀ شعری نیستند (برای نمونه ر ک :مسعود سعد سلمان887-886 :1364،؛ انوری :1340 ،ج:1
)201

[]4

 م لع شعر نشانهای برای تشخیص نامۀ منظوم از غیر آن است؛ زیرا اغلب شاعر در آن با یراحت از ارسال نامهً
خبر میدهد خواندن پی و درخواست پیاامرسانی از او (پی معموال باد یبا یا باد شمال ،نسیم یبحدم،
یبح ،کبوتر و هدهد در مواردی افراد حقیقی[ ]5هستند) ،استمداد و یاری خواستن برای پیاامرسانی ،سالم/
تحیت رساندن ]6[،معرفی مخاطب و منادا قراردادن او و نعت وی ]7[،اشاره به آمدن پی و آوردن نامه ،ویج
نامه مخاطب ،اعالم ویول نامه و اشاره به زمان ویول آن
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 کاربرد وجه امری مصدر گفتن و مشتقات آن همچون «برویش /گو /گوی» و افعال مشابه همچون «عراهکن» خ اب به پی در نامههای شعری بیشترین کاربرد را دارد (برای نمونه ر ک :مسعود سعد سلمان،
201-208 :1364؛ عمعق بخاری ]8[ )96-94 :1339 ،شاعر در نامههایی که در بیت م لع برای
ً
پیاامرسانی ،استمداد و طلب کم میکند ،قاعدتا از وجه التزامی این افعال بهره گرفته است (برای نمونه
ر ک :لنبانی177-174 :1369 ،؛ جرباذقانی)267-266 :1389 ،
 توییج ابزار و ملزومات نویسندگی و قدرت شاعری مخاطب شاعر برای ستایش او از خ  /دستخ  ،قلم،نامه ،معنا ،لفظ ،خامه و تعریج و تممید میکند (برای نمونه ر ک :عمعق بخاری105-104 :1339 ،؛
قمری آملی ]9[ )217-1368:214 ،شاعر برای ویج و نعت این ملزومات از آرایههایی چون استعاره و
تشبیه تفییل بهره جسته و هرآنچه را به آن مربوط است بر وسایل و یا ّ
«مشب ٌهبه»هایی که در خوبیها و
زیباییها شهره هستند ،برتری میدهد عنایر محتوایی دیرری همچون ویج بازنمودن نامۀ مخاطب،
ویج دستخ  ،تأتیرات نامه ،ابراز شادمانی شاعر از خواندن آن و اشاره به پاسخرویی به سؤاالت مخاطب،
نشان از جوابی بودن آن دارد:
یووون اوووام

خری ا وووووواد در هی ا

س تق و ی نن ره و تـ و و ی ا وووخهن
(ه

اگف)402 :1357 ،

 اعالم دوری از مخاطب با مفاهیمی چون ابراز اشتیاق و دلتنری از دوری ،بیقراری در فراق ،عذرآوری برای بهخدمت نرسیدن ،درخواست برای به خدمت رسیدن ،آرزو و شوق خدمت ،امید ویل ،سفرکردن خود یا
مخاطب به شهر دیرر ،اظهار وفاداری و اخال نسبت به او در غیبت ،آرزوی دیدار در شعر شاعر ُپر رنگ
جلوه میکند (برای نمونه ر ک :قمری آملی310-308 :1368 ،؛ سراجی خراسانی)1351:127 ،

[]10

 شاعر از درگاه مخاطب دور است و پی را واس ه قرار میدهد تا بر شهر و درگاه مخاطب گذر کند و پیاام او رابه مخاطب برساند او در اغلب موارد از پی میخواهد پیش از پیاامرسانی ،ادب و احترام را به حد کمال
رعایت کند ،ابتدا اجازه بریرد و سا دریورتیکه مخاطب ممال داد ،ابتدا زمین را ببوسد و سا پیام را به
وی برساند سفارش به دستبوسی و روی بر خاک مالیدن و در مواردی با اش چشم درگاه مخاطب را
شستوشو دادن از دیرر تمهیدات پیش از پیاامرسانی است (برای نمونه ر ک :عمعق بخاری:1339 ،
94-96؛ انوری ،1340 ،ج )729 :2

[]11
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 بهکاربردن حروف ااافه «از» و «به» برای معرفی هرچه آسانتر (فرستنده و گیرنده) عالوه بر اشاره به ارسالنامه نیز یکی از روشهای کمکاربرد است که شاعران گاهی از آن بهره جستهاند (برای نمونه ر ک :امامی
هروی)62-61 :1394 ،
اکنون بر اسا نمونههای فراوانی که از نامههای منظوم به دست آمده است ،ویژگیهای این گونۀ ادبی را در قالب،
مواوع ،ساختار ،مخاطب و درونمایه نشان دادهایم و به برخی از مناسبات شاعران نیز پرداختهایم
 .1 -۳قالب

۱

بیشترین نامههای منظوم در قالب ق عه ،رباعی و قصیده سروده شدهاند [ ]12انتخاب قالب در نامههای منظوم به
مخاطب و غرا شاعر بستری داشته است؛ شاعر زمانی از قالب قصیده استفاده میکرد که مخاطب وی ،پادشاه و
ّ
امیر و یا یکی از بزرگان بوده است و علت سرودن نامه ،رسیدن به خواستهای است که برآورده شدن آن برای شاعر بسیار
مهم است؛ بنابراین قالب قصیده را که قالبی تشریفاتی است و زبان و لحن فاخری دارد ،برمیگزید تا برای نعت
مخاطب فیای وسیعتری داشته باشد گاهی شاعر برای خلیفه یا شاه ،شعرنامهای در قالب ق عه یا رباعی سروده
است به این دلیل که مخاطب در حق او اهمالی روا داشته است ،پ شعرنامهای مبنی بر تهدید برای مخاطب فرستاده
است؛[ ]13دریورتیکه مخاطب شاعر ،فردی عامی ،آشنا و دوست وی بود یا از لحاظ اجتماعی همس ح یا فرودست
شاعر بوده است و شاعر قصد ابراز یمیمیت داشت ،از قالب ق عه یا رباعی استفاده کرده است و این نیز به احترامی
که برای مخاطب قائل میشده ،مربوط بوده است؛ گاهی شاعر برای مخاطب قصیده فرستاده است و گیرندۀ نامه در
ً
پاسخ به وی ق عهای ارسال نموده است ،این الزاما به این معنا نیست که برای مخاطب احترام قائل نشده است؛ بلکه
گاهی شاعر برای رعایت احترام بیشتر و برترخواندن او در شاعری ،از قالب قصیده استفاده کرده و مخاطب نیز برای
ابراز محبت و یمیمیت ،قالب ق عه را برگزیده است همچنین کوتاه بودن و آسانی قالب ق عه و رباعی باعث شده
ً
است ،شاعر برای نامههایی که به دوستان و نزدیکان و همس حان خود میفرستد یا میخواهد فورا به مقصود ایلی
باردازد ،از قالب ق عه و رباعی استفاده کند نکتۀ دیرر اینکه کسانی که شاعری حرفۀ آنها نبوده است ،از ق عه و
رباعی برای نوشتن نامۀ منظوم استفاده کردهاند و شاید بتوان گفت همرانی بودن شعرنامه در برخی دورهها در انتخاب
قالب ق عه و رباعی بیتأتیر نیست
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۱

شاعر برای هر نامه مواوعی خا

ّ
و محوری را مد نظر داشته و از اغراا دیرر همچون مدح و ویج برای رسیدن

به مقصود سود جسته است و برخی از نامههای شعری درامن قصیدههای مدحی سروده شدهاند؛ یعنی قصیدهای
که تشبیب یا نسیب دارد و شامل مدح و ستایش نیز هست؛ ّاما غرا ایلی نیز پ از مدح و پیش از دعا میآید
شاعر در برخی از نامههای منظوم تقااایی عالوه بر مدح ،مقصود خود را ابراز اخال

و وفاداری عنوان میکند؛ اما

درنهایت ،تقااای خود را نیز پیش از دعای تأبید م رح میکند
در شعرنامهها مهمترین و پرکاربردترین اغراا ،تقااا ،مدح ،هما ،شکایت ،تعزیت و تسلیت و تهنیت است و
بیشترین ،مربوط به تقااا  /نامۀ تقااایی است؛ شاعر ممکن است تقااایی مادی و یا معنوی داشته باشد ،ممکن
است برای چیزهایی همچون شکر یا کاه برای اسب خود ،نامهای به مخاطب فرستاده باشد و یا برای رسیدن به مرتبهای
و عنایت مخاطب ،استااتت ،لقا و عفو (اعتذار) ،آزادی از زندان و یا اجازه و یا جواز خروج از سرزمین و نامهای
منظوم سروده باشد
 .۳ -۳ساختار2

ً
ساختارهای تقریبا مشابهی با چینشهای گوناگون ،در عنایر ساختاری متناسب با قالب و مواوع در نامههای منظوم
دیده میشود سرایندۀ نامه با تقسیم نوشتۀ خود به سه بخش آغاز ،متن و انمام چارچوب خایی را در نظر داشته
است هر ی از ارکان سهگانۀ نامههای منظوم ویژگیهای خا

خود را داشتند؛ آغاز نامه (م لع) شامل منادا قراردادن

پی و درخواست از او برای ارسال پیاام ،استمداد برای ارسال نامه ،معرفی مخاطب و منادا قراردادن او ،نعت و دعا
ّ
برای وی ،نام و ویج خدا ،سالم و ویج سالم ،اطالع مخاطب از ویول نامه میشود و متن نامه مواوع ایلی
نوشته را دربرمیگیرد شاعر برای ورود به متن ایلی تمهیداتی را رعایت کرده است ،همچون درخواست انمام آداب
زمینبوسی واجازهگرفتن پی از مخاطب و کاربرد افعال امری همچون «برو» و «عراه کن» خ اب به پی و منادا
قراردادن مخاطب با استفاده از یفات متناسب با مقصود ایلی نامه و نوع مخاطب و سا درخواست و مقصود و
ً
متن ایلی را بیان میداشته است و قسمت سوم ،انمام نامه نیز غالبا با دعاهایی برای زندگانی جاوید برای مخاطب،
خداحافظی و آرزوی دیدار و یا نفرین بر دشمن مخاطب و گاهی با ذکر تاریخ سرایش نامه همراه بود و شاعر پیش از
1. Sabject
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دعا و پ از بیان مقصود خود ،انتظارات را بیان میکرده است چینش ارکان با توجه به خ ابی یا جوابی بودن و قالب
ً
شعری متفاوت است و با توجه به اختالف تعداد ابیات قالبها و غرا ایلی شاعر ،مسلما شاعر همۀ عنایر را در
ی نامۀ منظوم به کار نمیگرفته است؛ بنابراین برخی از ارکان تابتاند و برخی ّ
متایر؛ درنتیمه در نامههای منظوم
همانند مکتوبات[ ]14از نظر ارکان دو شیوۀ متمایز دیده میشود:
 -ارکانی که در بیشتر نامههای منظوم ،در محل خا

خود قرار دارد و حذف یا تاییر و تبدیل مکان آن در نامه،

بهندرت یورت میپذیرد ،مانند «منادا قراردادن پی و درخواست ارسال پیاام از او»« ،نعت و ویج
مخاطب»« ،منادا قراردادن مخاطب در یفتی»« ،شرح اشتیاق» و «دعا»
 ارکانی که در برخی از نامهها گاهی ّمفصل و گاهی مختصر ذکر شده و یا به اقتیای قالب شعری و یا مورد و
نوع مخاطب حذف گردیده است و جای مشخصی در شعرنامهها ندارد ،این موارد را میتوان ارکان فرعی نام نهاد،
ماا د« :دراخه ت ها ام ندهب پیغامگزهری هز پین» و «ذس مکان گی اده و ا
 .۴ -۳مخاطب

ده» و...

۱

هر نامۀ منظوم ی مخاطب حقیقی دارد؛ اگرچه در برخی موارد در متن شعر ،نام مخاطب مشخص نیست (در
البهالی متون تاریخی و تذکرهها برخی مخاطبان را میتوان یافت)؛ البته برخی نامهها بیش از ی مخاطب نیز
داشتهاند ،مانند «کارنامه»ها؛ عالوه بر این برخی از نامهها به غیر از مخاطب ظاهری (سیاسی /مالی) که همان پادشاه
است ی مخاطب هنری نیز داشته که آن شاعر دیرری از رقبای شاعر است که در دربار بهعنوان شاعر و دبیر و کاتب
رفت و آمد داشته است میتوان گفت برخی از نامهها ی مخاطب انسانی نیز داشتهاند

[]15

برخی از اشعار اغلب در قالب ق عه ،رباعی ،غزل و دوبیتی در دیوان شاعران وجود دارد که محتوا و ساختار
نامههای منظوم را دارد؛ اما ذکری از نام مخاطب و یا نشانهای دال بر ارسال آن در متون نیست به نظر میرسد این
اشعار بهگونهای سروده شدهاند که جنبۀ کاربرد برای مخاطبان دیرری از همان طبقه را نیز داشته باشند و یا شاعر بتواند
خود و یا دیرر نویسندگان در بین نامههای منثور از این اشعار بهره ببرند [ ]16به هرحال در سرایش نامه ،طبقۀ اجتماعی
مخاطب مشخص است و شاعر قصد دارد احسا و توجه مخاطب را برانریزد تا به درخواستش پاسخی شایسته داده
شود؛ بنابراین سعی میکند ،عالقۀ او را برای خواندن نامه و عمل به درخواست خود تقویت کند؛ پ از واژگان و
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القاب و یفاتی استفاده میکند که درخور مخاطب و غرا خود باشد و به آنچه برای مخاطب ارزشمند است ّ
توجه
دارد ،پ بنا بر آنچه از بازخورد نامه مورد نظر است ،پیام را بهگونهای ارسال میکند که مورد توجه و پذیرش مخاطب
قرارگیرد؛ در نتیمه طبقۀ اجتماعی ،قدرت و نفوذ مخاطب ،چرونری و قالب و ساختار پیام را مشخص میکند
مخاطبان نامههای منظوم را میتوان به سه دسته تقسیم نمود :فراتر ،فروتر و همس ح شاعر
طبقۀ اول فراتر از شاعر ،پادشاه ،سل ان و بزرگان دولت هستند عالیترین یفات به مخاطب داده میشود و شاعر
مخاطب را خدایرانا ،شاها ،جهان پناها ،شهریارا ،بزرگا ،بلندقدرا و میخواند؛ از یفاتی استفاده میکند که
پیروزی ،شهریاری و جهانستانی ،مقام و مرتبه و قدرت و نفوذ مخاطب را میرساند نام مخاطب اغلب با عناوین
بسیار ذکر میشود و به نوعی نشانۀ عظمت مقام مخاطب است
طبقۀ دوم همطرازان ،شاعران ،علما و مشایخ ،بزرگان و برخی افراد یاحب نفوذ هستند مخاطب با یفاتی چون
سرورا ،هنرمندا ،هنرپرورا و مورد ندا قرا میگیرد ،گاهی آنان همنف خوانده میشوند و شاعر از ترکیباتی همچون
«یدر ارجمند»« ،پیشراه خسروان» و «ممل شریج» استفاده میکند و اینگونه عرا ارادت خود را بیان میکند
که به معرفت مخاطب بهرهمند نشده است و شعر خود را شایستۀ مخاطب نمیداند ،اظهار توااع و فروتنی با بیان
ناتوانی در نوشتن یا پاسخنامهای درخور مخاطب م رح میکند دریورتیکه برای طبقۀ ّاول آرزومند خدمت است،
برای این طبقه ،آرزومند دیدار است از کلماتی استفاده میکند که نسبت به طبقۀ ّاول لحن یمیمانهتری دارد برای

این طبقه هم در اختتام نامه ،آرزوی زندگانی دراز م رح میشده است؛ اما با الفاظ متفاوت از دیرر دعاها پیروزی
بخت و پایداری اقبال و نعمت بیشتر است
شاعر برای طبقۀ سوم که مردم کوچه و بازار و معارف شهر ،نزدیکان او هستند کمتر به نعت مخاطب میپردازد یا
ً
خیلی کوتاه چنین میکند گاهی ایال نعت و ویفی دیده نمیشود در مواردی از روزمرگیها و وقایع شرح میدهد
در مواردی بالفایله به مقصود ایلی میپردازد و از بیت م لع سخن ایلی خود را آغاز میکند گاهی خواهان دیدار
او است او را دوست و برادر خ اب میکند و آرزوی نعمت و ّ
عزت برای او دارد گاهی از کلماتی که دستور و الزام را
میرساند ،همچون باید و نباید استفاده میکند و از خواهش و ّ
تمنا خبری نیست

114

جستارهای نوین ادبی ،سال پنماه و پنمم ،شماره نخست (بهار )1401

 .5 -۳درونمایه

۱

درونمایۀ نامههای منظوم را میتوان به دو دستۀ کلی تقااایی و غیرتقااایی تقسیم نمود
 .1 -5 -۳نامههای تقاضایی

 شاعر برای مخاطب حال و شرای اقتصادی خود و یا خانواده خود را شرح میدهد و وسایل و اشیاء مادیم البه میکند این تقاااها شامل هر متاعی ّ
حتی بسیار ناچیز همچون جو برای اسب خود میشود (برای
نمونه ر ک :ادیب یابر ،بیتا385 :؛ اوحدی بلیانی ،1389 ،ج )2509 :4

[]17

 برخی از تقااانامهها برای درخواست خدمت و یا مقام برتر و برخی برای برپایی عدل و ارزشهای دینی سرودهشدهاند در اینگونه موارد شاعر پیش از بیان درخواست خود در ابیاتی متوالی مخاطب خود را که اغلب
فردی یاحب نفوذ است ،پند و اندرز میدهد و نامهای پندآمیز میسراید این نامه ،نه فق برای مخاطب
حقیقی خود ،بلکه برای تمامی مخاطبان در هر زمان مورد استفاده است (برای نمونه ر ک :سیج
فرغانی184 -179 :1364،؛ همان)245 :
 گاهی شاعر شرای اقتصادی و فقر و نیازمندی خود را برای مخاطب شرح میدهد و از مخاطب که شاه و یایاحبمنصبی است جوازی میخواهد تا از این شهر خارج شود و به جایی رود که نان ارزش جان نداشته
باشد و یا از مخاطب که شاه است میخواهد تا «جوازنامه»ای برای ّ
مقرری برای وی یادر کند (برای نمونه
ر ک :ظهیر فاریابی ،بیتا :بیستونه)
 شاعر برای خواستراری (تقااای ازدواج) شعرنامهای سروده و به مخاطب خود میفرستد ،نمونهای از آن راپورخ یب برای مهستی فرستاده و مهستی رباعی در جواب خواستراری او سروده است (اوحدی بلیانی،
 ،1389ج)723 :2
 برخی از نامههای شعری برای سؤاالت دینی و علمی بین شاعران ردو بدل شده است و شاعر اغلب بهطورّ
شفاف به این نکته در درون متن نامه اشاره میکند گاهی شاعری مورد نقد قرار گرفته است؛ بنابراین در جواب
نقد ،شعرنامهای سروده است (برای نمونه ر ک :ظهیرفاریابی303 :1381 ،؛ اوحدی بلیانی ،1389 ،ج:5
2732؛ هدایت ،1336 ،ج)59 :2
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 شاعر به دالیلی به خدمت مخاطب نرسیده است؛ بنابراین سعی در عذرآوری و معذرتخواهی دارد گاهیشاعر برای عیادت مخاطب نرفته است؛ «عیادتنامه»ای سروده و امن آرزوی بهبود برای او ،از اینکه
نمیتواند به خدمت برسد ،عذرخواهی کرده است (برای نمونه ر ک :اشرفی سمرقندی187 :1391 ،؛
خواجوی کرمانی363 :1369 ،؛ اوحدی بلیانی :1389 ،ج  )2797 :5یا دالیلی همچون خواست فل و
یا بیماری را بهانه ساخته ،از حیور به خدمت مخاطب که اغلب شاه و یا یکی از بزرگان است ،سرباز زده
ّ
است گاهی شاعر به علت تقصیر در تنای مخاطب عذرخواه است و «معذرتنامه»ای میسراید (برای
نمونه ر ک :مسعود سعد سلمان315-313 :1364 ،؛ مختاری غزنوی)518: 1341 ،

[ ]18

 شاعر برای ارسال پیاام استمداد میجوید او بالفایله مخاطب را معرفی میکند و گاهی به نام شهر او نیز اشارهً
میکند و مقصود خود که غالبا فریادخواهی و عدالتجویی یا برائت از مخاطب و یا افراد دیرری را م رح
میکند (برای نمونه ر ک :انوری205-201 :1340،؛ سیج فرغانی184-179: 1364 ،؛ احمدی دارانی،
)1397
 شاعر مرتکب گناهی شده و یا به دلیل تهمت پیش از آنکه به دفاع از خود باردازد و رفع تهمت سازد به زنداندرافتاده است و در زندان سعی در رفع تهمت و درخواست آزادی دارد گاهی برای گناه ناکرده طلب عفو
میکند و اوااع و شرای سخت خود در زندان را شرح میدهد و از غم دل پدر و مادرش در دوری از او برای
ّ
ترحم مخاطب را برانریزد او در اواخر حب نامه ابراز امیدواری
مخاطب حرفمیزند و سعیمیکند ح
برای گرفتن بازخوردی مناسب و گشایش و آزادی میکند گاهی در حب  ،نامهای به پی و راوی مینویسد
تا او را واس ه قراردهد و بتواند از زندان رهایی یابد (برای نمونه ر ک :مسعود سعد سلمان:1364 ،
)517-523
 .5-۲ -۳نامههای غیرتقاضایی

 شاعر از مخاطب تحفه و هدیه یا پذیرش شعر ،نامه و یا مرتبهای را دریافت کرده و یا مخاطب از او در جمعیّ
یادی کرده است و این توجه به گوش او رسیده است؛ بنابراین سعی در شکرگزاری دارد و علت و سبب
شکرگزاری را در «شعر شکر» خود یادآور میشود (برای نمونه ر ک :عنصری بلخی)192-189 :1363،
 -شاعر درخواستی مادی ندارد؛ دلتنگ دیدار مخاطب است؛ بنابراین ابراز دلتنری و وفاداری و اخال

در

سرتاسر شعر موج میزند در «فراقنامه»ها شاعر آرزومند دیدار و ویل است مخاطب را مدح میکند و از
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وفاداری خود در دوری برای مدح گویی مخاطب سخن میرود (برای نمونه ر ک :رشید وطواط:1339 ،
 578و 580؛ اتیر اومانی475-473: 1390 ،؛ امامی هروی182: 1394 ،؛ همام تبریزی)184: 1394 ،
 شاعر مدتی از دربار و مرکز قدرت فایله گرفته است و رقیبان شاعر که به موقعیت او حسادت میورزیدهانددوری وی را غنیمت شمردهاند و پیش مخاطب از او بدگویی و به وی تهمت زدهاند و شاعر در پاسخ به این
تهمتها در امن قصیدهای مدحی از آنچه حاسدان به وی نسبت دادهاند با سوگندهای متوالی برائت
میجوید و تالش میکند بیگناهی خود را تابت کند گاهی به مفاخره روی میآورد و حسب حالی از خود
میآورد و نیاز خود را به ممدوح ابراز میکند (ر ک :احمدی دارانی)1394 ،
ّ
 گاهی به علت وقایعی همچون شکست مخاطب در جنگ شاعر تالش میکند به مخاطب دلداری دهد و اورا به آرامش دعوت کند؛ بنابراین در استفاده از واژگان انتخابی خود بهمنظور دلمویی و تشویق وی برای
پیروزی در آینده و امیدواری به زندگی دقت میکند و «استمالتنامه»ای برای وی میفرستد که ّاولین نمونۀ

آن از ّ
محمد بن وییج سرزی است و پیشتر به آن اشاره شد

 شاعر فق قصد دارد به مخاطب سالمی برساند؛ بنابراین میخواهد بهترین سالمها را خدمت مخاطب عراهکند ،پ به ویج سالم و ّ
تحیت میپردازد و سا مخاطب را با ذکر نام و القاب شایسته معرفی میکند و
«تحیتنامه»ای درخور مخاطب میسراید (برای نمونه :رکن دعویدار161-159 :1365،؛ امامی هروی،
61-62 :1394؛ خواجوی کرمانی)86-84 :1369 ،

ً
 شاعر به قصد اعالم ویول نامه ،شعر سروده است و پ از اینکه به زمان ویول نامه که غالبا یبحدم است ،اشاره کرده به توایح تأتیر نامه و شادمانی خود پ از خواندن دستخ و بازکردن نامه میپردازد و مخاطب
را مدح میکند گاهی از روی فروتنی بسیار از دادن پاسخ متناسب و شایسته به نامۀ مخاطب ابراز ناتوانی و
اعج میکند و از این بابت ّ
حتی عذرخواهی میکند و او را در شاعری برتر از خود قرار میدهد و ابزار و
ملزومات شعرگویی و نویسندگی او همچون خ  ،قلم ،ذهن ،معنا و را میستاید (برای نمونه ر ک :عمعق
بخاری104 :1339 ،؛ رشید وطواط584: 1339 ،؛ انوری382 :1340 ،؛ ممیر بیلقانی317 :1358 ،؛
اشرفی سمرقندی200 :1391 ،و 203؛ رکن دعویدار15 :1365 ،؛ سیج فرغانی)840 :1364 ،
 شاعر به قصد تهنیتگویی برای مخاطب «تهنیتنامه»ای منظوم سروده است ممکن است این تهنیت بهّ
مناسبت ازدواج و یا تولد فرزند و یا امیرزادهای ،فتح ،آزادشدن کسان مخاطب از زندان و یا مناسبات دیرر
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همچون فرارسیدن نوروز ،ماه رمیان و باشد (برای نمونه ر ک :اوحدی بلیانی ،1389 ،ج)3190 :5
 خبر درگذشت ممدوحی به شاعر رسیده و شاعر قصد دارد عرا تسلیت و تعزیتی برای مخاطب یا مخاطبانّ
که خانواده فرد متوفی هستند ،بفرستد؛ بنابراین «تعزیتنامه»ای میسراید و در آن به بیوفایی و ناپایداری دنیا
ّ
ّ
گریزی میزند و مخاطب را در این غم تسلی میدهد و از ناراحتی خود و فل غدار حرف میزند اگر
مخاطب پ از مرگ پدر به حکومت رسیده باشد ،ابتدا برای مرگ پدر تسلیت و سا برای رسیدن به مقام
به او تبری

هم میگوید (برای نمونه ر ک :اشرفی سمرقندی195 :1391 ،؛ امامی هروی:1394 ،

54-59؛ همام تبریزی)175-174: 1394 ،
 شاعر از بیتوجهی مخاطب به دالیلی مانند بیپاسخ ماندن نامۀ قبلی خود و بیتوجهی به مدیحههایی که پیشّ
علت تعویق یله و یا ق ع ّ
مقرری و مرسوم،
از آن برای وی سروده است از مخاطب گالیه میکند گاهی به
از فراموش شدن و مواوعات دیرر گالیه میکند و «شکایتنامه»ای میسراید ،گاهی او را به همو تهدید یا
او را همو میکند (برای نمونه ر ک :المعیگرگانی105: 1394 ،؛ اتیراخسیکتی433: 1337،؛ دعویدار
قمی180: 1365 ،؛ هدایت ،1336 ،ج 7 :1و 68؛ کامی قزوینی)155 :1395 ،
عالوه بر نامههای با محتوای یریح ،نامههای رمزی نیز در بین نامههای منظوم نیز دیده میشود و شاعر مقصود
خود را بهیورت کنایی و رمزی بیان نموده است (برای نمونه ر ک :خوشرو605 :1389 ،؛ اوحدی بلیانی،1389 ،
ج،5

)2797

ً
وااح است ارسال هر نوشتهای نمیتواند لزوما نامه باشد؛ گاهی شعرا برای تفاخر و مشاعره ،به یکدیرر شعر

میفرستادهاند (برای نمونه ر ک :خوشرو )60 :1389 ،و یا برای رد و قبول شعر و نقد آن به وسیلۀ مخاطب ارسال
شعر انمام میشده است (برای نمونه ر ک :کمال خمندی :سی و نه به نقل از تذکرۀ الشعراء؛ آزاد بلررامی:1390 ،
چهل و هشت) یا برای خوشایند مخاطب هر نوع سخنی را ممکن بود برای مخاطب بفرستند:

«یاحب عالم آرای عباسی گوید :موالنا محتشم قصیدهای ّ
غرا در مدح شاه طهماسب از کاشان به

ایفهان فرستاد شاه گفت من راای نیستم که شعرا زبان به مدح من آالیند چون این خبر به موالنا
رسید ترکیببند مرتیه ّ
سید الشهدا گفته ،فرستاد» (آزاد بلررامی)597 :1390 ،

گاهی شاعری اشعار شاعر دیرری را نه به قصد ارسال نامه؛ بلکه با اغراا دیرری چون نقد یا ّتتبع برای مخاطب
فرستادهاست« :مالقاطعی مینویسد که در ممل مولوی جامی تعریج قصیدهگویی او مذکر شد جمعی گفتند میر
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(حاج) طرز غزل کم ورزیده مولوی چهل غزل از دیوان امیرخسرو انتخاب زده به میر فرستاد میر تمامی غزلها را
چنانکه باید ّتتبع نموده ارسالکرد مولوی با امیرعلیشیر فرمود :مناسب آن است که پادشاه گفته جایزه باید فرستاد»
(آزاد بلررامی)596 :1390 ،
 .۶ -۳مناسبات

۱

سرودن نامههای منظوم فق مخصو شاعران نبوده است و شاهان ،وزیران ،درباریان و افراد کوچه و بازار نیز گاهی
به یکدیرر شعرنامهای فرستادهاند گاهی اهل فیل در پاسخ به نامۀ منظوم شعرا یا نامهای منثور یا ّ
حتی پیاامی شفاهی
آنها ،شعرنامهای سرودهاند برخی از نامههای منظوم ،به همان قالب ،وزن و قافیه پاسخ داده میشده است برای پرهیز
از ت ویل به چند نمونه از این مناسبات ،بسنده میکنیم؛[ ]19نمونهای از آن ،نامههای غیایری و عنصری است که
ً
مخاطب آنها ظاهرا سل ان محمود بوده است و برای رقابت و برتریجویی در شاعری و نقد شعر یکدیرر بهیورت
تعریضآمیز سرودهاند؛ غیایری شاعر مقیم ری و مداح بهاءالدوله دیلمی بود ییت جهانرشایی محمود ،او را بر
آن داشت که قصیدهای بسازد و به حیرت غزنین فرستد و محمود دو بدره زر بدو ع ا کند؛ پ قصیدهای درتهنیت
فتح نارائن (قلعهای که محمود در  400همری آن را فتح کرده است) سرود و او را ستود و نیز در دو بیت ،ایاز را ستود:
موو ه دو یوووت
دو وودره زر

مووخد جو یار جوووان

نن ص خ ع بو عواهر مکوکیخ اوا

وو اد و دو مووووزهر درم

رغی حا وود و تیهووار د ووگا اکا

ّ
سل ان به همین علت ،دو بدره زر و دو هزار درم بدو بخشید ،سا غیایری در شکرگزاری سل ان ،قصیدهای

در وزن ممتث مثمن مخبون محذوف (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن) در  79بیت به م لع
هگ سها

اه هادر ه ت و اه

ما

م ه بیوخ س بی ف سهوا ره

سهوا

سرود و به غزنین فرستاد در ابتدای آن دو بیت در فیائل خود گفت و با عبارت «من آنکسم» تفاخر را آغاز نمود و
بعد در یورت نهی از ع ا ،محمود را سااسداری کرد و مدح را به آخرین درجۀ غلو رسانید و در پایان به شعرای دربار
محمود طعنه زد (عنصری)179-173 :1363 ،
عنصری این قصیدۀ غیایری را با قصیدهای در  76بیت و با همان وزن و قافیۀ شعر وی به م لع
ادهیووگان ا ه ووووان و ناوو اب سووها

س وقف س د و ذوهل ال عزّ و ال
1. relations
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خهب گ ت و ا دهمایف
خخ ا

هو گ ات:

ف اام و ابک

ای تاج اجف یجووده مهووووف الووخا

ع

و اشتباهات لفظی و معنوی او را تعیین کرد (همان)188-180 :
غیایری در جواب عنصری بار دیرر قصیدهای در وزن و قافیۀ قصیدۀ قبل به م لع
پیوام دهد

مخ وده دوش اد ووها

ز حضوو م ملن ما خش د ووهخ ما

سرود و اعترااات او را که غالب آنها درست و بماست ،رد کرد (همان ]20[)192-189 :غیایری در این قصیده برای
رد ایراداتی که عنصری بر او گرفته است ،به شعر رودکی استناد کرد و عالوه بر این که «شعر شکر» خود را بر وزن و
قافیۀ شعر رودکی سرود ،دو مصراع از «شعر شکر» رودکی را تیمین نمود:
ه ت

«مه سسف ره درویکف ه ت و راوج عیوا »

ع

ک اگ سخ س رودسف گ

غی و ع ا ت م ه گ ت زیخ ضیاع و عقار

«اغان مهف س ی هز راج گ ج و ضیعت و ما »
(د ی یاقف ،1334 ،ذیل ه عار غضای ی.)23-19 :

نمونۀ دیرر م لبی است که دربارۀ قیاوت میان شعر انوری و ظهیر در متون آمده است؛ در تاریخ گزیده نوشته
شده است که «در زمان اباقاخان به میان فیالی کاشان در باب ترجیح و تفییل شعر انوری و ظهیر منازعت پیوست
َ
و ممد همرر را که از فیالی زمان بودَ ،حکم ساخته ،ق عهای بدو فرستادند و او نیز ق عهای را که مشعر به رجحان
شعر انوری بود ،گفته ،بدیشان فرستاد و نیز امامی همین سؤال را به نظم پاسخ گفته است» ق عۀ فیالی کاشان در 4
بیت به م لع
هی نن زمیخ و اار س

ن وووهان اضووول

مواه ا سوووو م خ و اخر ووویود هاخری

بر وزن میارع مثمن اخرب مکفوف محذوف (مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن) سروده شده است
امامی در جواب ،ق عهای در  3بیت با همان وزن و قافیه سروده است به م لع
هی ووالن مسووالن اک م دریخ وو ه

معاور ایس ف

حقیقت چخ گ ی

و ممد همرر نیز سؤال آنها را در ق عهای 15بیتی به م لع زیر و با همان وزن و قافیه پاسخ میدهد
هعف ز همول ا وۀ سوا وووان سو

دههاود

زهر اب اضول و دهاش گخی وخ خری
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اگ د همامف ایز ا مهان وزن ق ع هی در پا خ
هی ذروۀ

پج

س دههی

اضایل س

وده ه ت:
چخن همل ن هان ز ادهواد مخ

چ ااک مکجخر مف ها د ،در هیخ دهوری م د مهگ و همامف م دو هت اق دهراد س هاخری

ه
ظجی

تق ّدم دهرد (ظجی ااریا ف ،فتا.)303 :
مهکخ ه ت اع هن هز یکدیگ
یان س د و
وده ه ت

ع ی دراخه ت و م الب س د و دراخه ت اخد ره

د .هی اهخا  ،ر یدی ق ع هی در  4یت ا اب

اخی

مسعخد عد لهان

م لعِ

اخه ووو مسوووعخد ووووووعد هگ ی ووود

سووووو مبیووووو اد هز حوووخهد

گووووو د

(عهعق خاری104-103 :1339 ،؛ عخاف)664 :1395 ،
وزن م ث مثهخ مخبخن مـاوف

مسعخد عد در پا خ قصیدههی در  60یت

وده ه ت

م لعِ
ب

یاه چخ

س در نن عالوه

چید هز مخه دهمخ
هعالم وصخ و پا خ

زدوده گکت زمیخ ره ز مج پی همخ

اامۀ مخاطب ،دراخه ت دیدهر اهخده ه ت (عهعق

خاری .)11-106 :1339 ،پس ر یدی قصیدههی در  17یت
وصخ و تککّ
ر ید

هی مسعخد عد لهان

ع تخ هی تاج

اع هن

م لعِ زی ا
مخ

مهان وزن و قاای

هی هعالم

اده ه ت:

چخ اخ ک

گل ،هادر جار ،گ د چهخ

( عهعق خاری106-104 :1339 ،؛ مدهیت.)229 :1336 ،

نتیجهگیری

سرودن «نامۀ منظوم» که با عنوانهای دیرری چون «شعرنامه»« ،مکاتبات منظوم» و «مراسالت نظمی» خوانده شده
است ،در سیر ممتد تاریخ ادبیات فارسی بهیورت گونهای ادبی و زیرگونههایی چون «معذرتنامه»« ،تعزیتنامه»،
«عنایتنامه» و «استمالتنامه» رواج داشته است در شعرنامهها توجه به بیت م لع و قرینههایی چون منادا قرار دادن
پی و درخواست از او برای رساندن پیام ،اعالم ویول نامه و ویج نامۀ مخاطب ،به خدمت نرسیدن و عذرخواهی،

نامه منظوم /شعرنامه (ردیابی ،نقد و …) /الهام مستأجران و … یص 143-105

121

آرزو و شوق خدمت و امید ویل ،سفر و دوری از مخاطب پرتکرار است با آنکه نامههای منظوم در قالبهایی چون
ترکیببند ،مستزاد ،غزل ،مفرد ،دوبیتی هم نمونههایی دارد؛ اما در قالبهای ق عه و قصیده و رباعی نیز نمونههای
برجسته و بیشتری دارد شاعر با توجه به مخاطب و غرا خود قالب شعری را برمیگزیده است نامههای منظوم
ساختاری مشخص داشتهاند و شاعران با تقسیم نوشتۀ خود به سه بخش آغاز ،متن و انمام ،چارچوب خایی را
رعایت کردهاند هر ی از این ارکان نیز ویژگیهای خا

خود را داشتهاند؛ آغاز نامه (م لع) شامل :منادا قرار دادن

پی و درخواست از او برای ارسال پیاام ،استمداد برای ارسال نامه ،معرفی مخاطب و منادا قراردادن او ،نعت و دعا
ّ
برای وی ،نام و ویج خدا ،سالم و ویج سالم و اطالع مخاطب از ویول نامه میشود متن نامه مواوع ایلی
نوشته و مواوعاتی چون درخواست ،پاسخ به درخواست مخاطب ،مدح ،نکوهش ،شرححال ،شکوه ،سااسرزاری،
تبری و تهنیت ،تسلیت ،معذرت ،همو و را در برمیگیرد شاعر برای ورود به متن ایلی تمهیداتی را رعایت
نموده چون درخواست اجازه گرفتن پیش از پیاامگزاری و انمام آداب زمینبوسی مخاطب از پی  ،کاربرد افعال امری
همچون برو و عراهکن خ اب به پی و منادا قراردادن مخاطب با استفاده از یفات متناسب با مقصود ایلی نامه
ً
و سا بیان درخواست و یا مقصود و متن ایلی و قسمت سوم ،انمام نامه نیز غالبا با دعای تأبید و جاودانری برای
مخاطب ،یا نفرین بر دشمن مخاطب و گاهی بیان تاریخ نامهنویسی همراه بود نامههای منظوم فق مخصو
شاعران به یکدیرر نیست؛ بلکه ممکن است ،شاعری به شاعر دیرر و یا شاعری به بزرگان عصر و یا به شاه و یا به
دانشمندی و یا حتی مردم عادی شعری بفرستد یا حتی افرادی که شاعری ،حرفه و ّفن آنها نیست ،نامهای منظوم
بسرایند مخاطب نامههای منظوم حقیقی است و در چرونری ارسال پیام تأتیر بسزایی داشته است؛ طبقۀ اجتماعی
مخاطب و دانش وی در فخامت شعر و انتخاب واژه و زبان آن اتر نیز قابلتوجه است
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پینوشتها
« 1به شعر شکر نره کن که رودکی گفتهاست /همه کسی را درویشی است و رنج عیال»(دبیرسیاقی ،1334 ،غیائریرازی و اشعار او)21 :
ُ
 2غیایری در این قصیده به م لع «اگر کمال بماه اندرست و جاه به مال» ترکیب «شعرشکر» را تکرار کرده است «که شعر شکر به حیرت
رسید و باسندید /خدایران جهان خسرو خمسته خصال» (دبیرسیاقی ،1334 ،غیائری رازی و اشعار او)9:
 3عثمان مختاری این واژه را به کاربردهاست« :جز آفتاب ک نرساند به احترام  /ایتوک من به بارگه سید انام» (مختاری غزنوی)347 :1341 ،
 4برای دیدن نمونههای بیشتر (ر ک :انوری ،1340 ،ج543-542 :2؛ ظهیرفاریابی224 :1381،؛ قمری آملی)490-489 :1368 ،
 5در دیوان بدرچاچی قصیده  « : 46حکایت از آن آرد که بدر به همراه جمال ملیح از سوی محمد تالق بهعنوان قاید و سفیر به دربار
قتلغخان فرستاده میشود
 6همانرونه که شاعران خود متذکر شدهاند« :عمری است تا ز یار ،پیامی نمیرسد /از وی تحیتی و سالمی نمیرسد» ( کاشی:1389 ،
)193
 7شاعر مخاطب را در یفاتی که با غرا ایلی درارتباط است ،میستاید برای مثال ،اگر تقااایی مادی دارد او را در بخشندگی و اگر
خواستار حکمی است ،قدرت و نفوذ او را مدح میکند ،بعالوه کاربرد فراوان واژة «نفوذ» شاید به معنای «رفتن نامه و فرمان و عزم و
همچنان جریان آب و ترابیدن آن از محلی به محل دیرر»(مختاری غزنوی :1341 ،پاورقی

 )264بیارتباط با این م لب نباشد

 8برای دیدن نمونههای بیشتر (ر ک :انوری579-578 :1340 ،؛ اخسیکتی)434-433 :1337 ،
 9برای دیدن نمونههای بیشتر (ر ک :امامیهروی183 :1394 ،؛ دعویدار قمی)16-15 :1365 ،
 10برای دیدن نمونههای بیشتر (ر ک :اتیر اومانی473 :1390 ،؛ همام تبریزی40-39 :1394 ،؛ ابن یمین)105-104 :1344 ،
 11برای دیدن نمونههای بیشتر (ر ک :امامی هروی59-54 :1394 ،؛ همام تبریزی191-189 :1394 ،؛ ابن یمین127-126 :1344 ،؛
155-156؛ 313؛ بخارایی)89- 88 :1353 ،
ً
 12البته شعرنامه در قالبهای ترکیببند ،دوبیتی ،مستزاد ،غزل ،مثنوی و مفرد و رباعی مستزاد نیز دیده میشود که تعداد آنها نسبتا کمتر
است
 13برای نمونه ر ک :کامی قزوینی533 :1395 ،
 14چنین تقسیمبندی در مورد مکتوبات و نامههای منثور نیز انمام شده که در مورد نامههای منظوم نیز یدق میکند؛ اگرچه ارکان و چینش
ارکان نامههای منظوم و مکتوبات مختلج است (ر ک :خ یبی)415-1366:414 ،
 15مخاطب انسانی ،یعنی مخاطب ایلی هنر که انسان به معنی عام و جاودانۀ آن است ،شعرهایی که برای اندرز دادن به مخاطب و یا
عدالتخواهی سروده شده ،ی مخاطب انسانی نیز داشته است برای توایحات بیشتر (ر ک :شفیعیکدکنی)106-105 :1372 ،
 16بررسیها نشان میدهد گاهی شاعر ق عه ،رباعی یا دوبیتی میسروده است برای اینکه خود یا دیرران در ّ
ترسالت از آن استفاده کنند و
نویسندگان در بین نامههای منثور از این اشعار قالبی و کلیشهای استفاده میکردهاند نمونههایی از آنها را برخی از یاحبان تذکرهها در
فصلهای جداگانه جمعآوری کردهاند؛ برای نمونه یاحب سفینۀ ترمد ،فصلی از کتاب خود را به «مق عاتی که در نامهها به معنی اشتیاق
داده است (همان )492 :و جمال

نویسند» (محمدبن یامور ) 347 :1395 ،و فصلی را به «رباعیاتی که در نامهها نویسند» اختصا
خلیلشروانی در کتاب نزهةالمجالس ،باب هفتم را «در ترانهها که در ّ
ترسالت به کارآید» نوشته است (خلیل شروانی)195 :1366 ،
 17برای دیدن نمونههای بیشتر(ر ک :ممیر بیلقانی :1358 ،ده؛ خاقانی شروانی85 :1338 ،؛ خواجوی کرمانی)360 :1369 ،
 18برای دیدن نمونههای بیشتر(ر ک :انوری681 :1340 ،؛ قوامی رازی27 :1334،؛ دعویدار قمی)142-139 :1365 ،
 19جدول زیر نامههای منظوم شاعران مشهورتر به یکدیرر را نشان میدهد:

ٔ
نامه منظوم /شعرنامه (ردیابی ،نقد و …) /الهام مستأجران و … .صص 143-105
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ٔ
ادامه پینوشتها
ردیف

1

غضایری
رازی426/ق.

دربار

عنصری

جوابی

2

سلطان محمود
عنصری431 /ق .پاسخ به تعریض

جوابی

ً
ً
ظاهرا شاه حقیقتا

خطابی

سلطان محمود/
تعریض به شعرای

خطابی جوابی

قــرن ،وفـات

اگر کمال بجاه اندر است و جاه بمال

پیام داد بمن بنده دوش باد شمال

خدایگان خراسان و آفتاب کمال

تعداد ابیات

نام شــاعر/

نـام مخاطـب

مطــلع

79

3

ابوالفرج رونی/
492ق.؟

مراغی

76

خطابی

مرا گویی که تو خصم حقیری

4

رشیدی19

جوابی

رسید شعر تو ،ای تاج شاعران ،بر من

17

رشیدی

شب سیاه چو برچید از هوا دامن 19

60

سلمان

4

180-188

لبابااللباب725 :

عرفاتالعاشقین،
ج60-59 :1
دیوان عمعق بخاری:
104-106
106-111؛ دیوان مسعود
سعد621-616 :

ابوالفرج رونی

خطابی

بوالفرج ای خواجة آزادمرد

13

ابوالفرج رونی

خطابی

515ق.

رشیدی  /ششم

دیوان عنصری :

دیوان عمعق بخاری:

ای خواجه بوالفرج نکنی یاد من

14

خواجه عمید
مسعود سعد

خطابی

5

مسعود سعد سلمان/

5

جوابی

مسعودسعد

جوابی

لطیفالدین زکی

دیوانعنصری:
173-179

 96دیوانعنصری192-189 :

غضایری

سلطان نظم و نثر زکی آنک در جهان

منبــع :صـفحه

خواجه مسعود سعد ،اگر بیند

4

مجمعالفصحا:
 153پاورقی
دیوان مسعود سعد:
893-894
دیوان عمعق بخاری:
104_103

جستارهای نوین ادبی ،سال پنجاه و پنجم ،شمار ٔه نخست (بهار )1401

124
ٔ
ادامه پینوشتها

سلمان

ّ
ای چو عقل از کل موجودات فرد

17

دیوان سنایی:
122-123

قاضی فضل بن
یحیی

جوابی

باش تا حسن نگارم خیمه بر صحرا زند

قاضی فضل بن
یحیی

جوابی

فضل یحیی است بر ضعیف و قوی

20

دیوان سنایی:
715-716

سنایی

چون همی از باغ بوی زلف یار ما زند

18

یحیی /ششم
سنایی

خطابی

هستی بحقیقت ای سنایی

7

سنایی

ای زفر تو دین و ملک چنان

20

فتوحی ز دیدار جان پرورت

2

ادیب صابر ترمذی /اثیرالدین فتوحی
542ق.

1060-1061

20

قاضی فضل بن

قوامالدین ابوالقاسم/
ششم

دیوان سنایی:

دیوان سنایی:
157-158

مروزی

خطابی

9

ای عمیدی که باز غزنین را

29

خطابی

8

دارد

137-139

خطابی

7

525ق.؟

جوابی

6

سنایی غزنوی/

قوامالدین
ابوالقاسم

خطابی

مسعودسعد

خطابی

شمس الملک

خوشا باد سحرگاهی که بر گلشن گذر

29

دیوان عمعق بخاری:

دیوان سنایی:
156-157

دیوان سنایی:
715

تذکره آتشکده،
ج557 :2
مقدمه دیوان ادیب
صابر17-16:؛
لبابااللباب516 :؛
عرفات العاشقین ،ج:5
3064

ٔ
نامه منظوم /شعرنامه (ردیابی ،نقد و …) /الهام مستأجران و … .صص 143-105
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ٔ
ادامه پینوشتها
جوابی

11

555ق.

انوری

جوابی

10

عبدالواسع جبلی/

ادیب صابر ترمذی

ُ
ایا ز نظم تو عالم پر از غیون طرف

14

مرا انوری آن چو دریا توانگر

15

مقدمه دیوان ادیب صابر:
12
دیوان انوری ،ج :2
542-543؛
مجمع الفصحا593 :

قاضی حمیدالدین
بلخی559 /ق.
انوری

خطابی

اوحدالدین انوریای من مرید طبع تو

2

ادیب صابر ترمذی

جوابی

صابر ای چون صبر ذات تو ستوده نزد
عقیل

21

دیوان انوری،
ج 678 ،2
مقدمه دیوان ادیب صابر:
ی؛ دیوان رشید وطواط:
574-575

ً
ظاهرا ملکاتسز

12

رشید وطواط

عبدالرزاق

خطابی

جمالالدین

جوابی

تعریض به سلطان
سنجر و پاسخ به
انوری

ای شه که بجامت می صافیست ،نه درد

2

چون روی تو ماه سما نباشد

؟

مقدمه دیوان رشیدالدین
وطواط17 :
دیوان
جمالالدینعبدالرزاق:
146

573/ق.
خاقانی

خطابی

ای سپهر قدر را خورشید و ماه

31

مقدمه دیوان رشید
وطواط18 :

رضیالدینمحمد
نیشابوری

جوابی

رضی دین ،که امور تو منتظم بادا

7

مقدمه دیوان رشیدوطواط:
24-25

ادیب صابر ترمذی

جوابی

ملک شاعران به نظم و به نثر

21

دیوان رشیدوطواط:
583-584
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ٔ
ادامه پینوشتها
ادیب صابر ترمذی

جوابی

ادیب صابر ترمذی

جوابی

ادیب صابر ترمذی

جوابی

ادیب صابر ترمذی

خطابی

ادیب صابر ترمذی

جوابی

ادیب صابر ترمذی

خطابی

ادیب صابر ترمذی

جوابی

14

مهستی گنجوی/
577؟

پورخطیب

جوابی

15

انوری585/ق.؟

سراجی

جوابی

دیوان رشیدوطواط:

جواب کریم جمال خراسان

5

طبعت ،ای صابربن اسمعیل

28

علمت ،ای صابر ابن اسماعیل

14

لبابااللباب126 :

شهابالدین ،سپهر فضل ،صابر

14

دیوان رشید وطواط :
600

بدیع شعر توای صابر بن اسماعیل

30

دیوان رشید وطواط:
323-326

پیش انواع فضلت ای صابر

13

دیوان رشید وطواط :
580

زهی نظم و نثر تو کرده فزون

2

تن با تو به خواریای صنم درندهم

2

تاریخ گزیده718 :؛
عرفاتالعاشقین ،ج:2
723

سراجیای زمقیمان حضرت ترمد

5

دیوان انوری ،ج :2
575-576

584-585

دیوان رشیدوطواط:
585-586

مقدمه دیوان ادیب صابر:
13

اثیرالدین فتوحی
مروزی /ششم

16-17؛ لبابااللباب:
517؛ عرفاتالعاشقین،
ج3064 :5
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بلخی

جوابی

قاضی حمیدالدین

جوابی

فخرالدین خالد

جوابی

16

فخرالدین خالد /
ششم

انوری

خطابی

17

حکیم شجاعی/
ششم

انوری

خطابی

عقل

729

دیوان انوری ،ج :1

و علیک السالم فخرالدی

سالم علیک انوری کیف حالک

(1؟)

عرفاتالعاشقین ،ج:5
3086

ای انوری تویی که به فضل و هنر سزند

9

دیوان انوری ،ج 728 :2

382-384

خطابی

مجیرالدین بیلقانی

جوابی

مقدمه دیوان مجیر ،بیست
قسم به واهب عقلی که پیش رأی قدیم

ایکه موج سینة تو غوطة دریادهد

مجیرالدین بیلقانی

هجو می گویی ای مجیرک هان

5

مجد همگر

یک قطعه سوی بنده فرستاد مجد دین

7

عبدالرزاق
اصفهانی

دیوان انوری ،ج :2

47

جوابی

586ق .؟

شجاعیای خط و شعر تو دام و دانهی

9

جوابی

18

مجیرالدین بیلقانی/

بحمد و ثنا چون کنم رأی نظمی

21

الفصحا593:

حکیم شجاعی

جمالالدین

دیوان انوری ،ج :2
678-679؛ مجمع

21

و هشت؛ مجمعالفصحا:
472

مجمعالفصحا472:؛
 46مقدمه دیوان مجیربیلقانی:
بیستو هشت

جمالالدین
19
عبدالرزاق 588/ق.

دیوان
جمالالدینعبدالرزاق:
400-401
دیوان
جمالالدینعبدالرزاق:
398-399
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رشید وطواط

جوابی

رشید وطواط

جوابی

خاقانی

جوابی

رشید وطواط

جوابی

جمالالدین
عبدالرزاق

جوابی

جمالالدین
عبدالرزاق

خطابی

دیوان
جمالالدینعبدالرزاق:
429

خدایگان افاضل رشید دولت و دین

8

چون دلبر من بیوفا نباشد

38

کیست که پیغام من به شهر شروان برد

43

مگر بساحت گیتی نماند بوی وفا

46

مقدمه دیوان خاقانی:
چهل و هفت

نکهت حور است یا هوای صفاهان

80

مجمعالفصحا:
472

دیوان
جمالالدینعبدالرزاق:
146-147
مجمعالفصحا486 :؛
مقدمه دیوان خاقانی:
چهل و هشت

20

دیوان
در نوبت من هر آنکه هستند

خاقانی
اثیر اخسیکتی

خطابی

احمد سیمگر

جوابی

«کافیالدین»

جوابی

شروانی595/ق.

 2ناقص جمالالدینعبدالرزاق:
 85پاورقی
مقدمه دیوان اثیر

خرد خریطه کش خامه بنان من است19

االمان ای دل که وحشت زحمت آورد
االمان

طبع کافی که عسکر هنر است

7

75

20

اخسیکتی :شصت ونه؛
تذکره الشعرا81-80 :
مقدمه دیوان خاقانی؛
پنجاه

اشعار بازیافته کافی ظفر
همدانی65-64 :
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خاقانی شروانی

خطابی

ای امیر امرای سخن ،ای شاه سخا!

4

 22احمد سیمگر /ششم خاقانی شروانی

خطابی

«کافیالدین» /ششم

اشعار بازیافته کافی

گرچه کان خرد مرا دانی

3

21

مقدمه دیوان خاقانی:
پنجاه

رشیدالدین وطواط

خطابی

مطالعت کند از راه بندگی و کرم

10

مقدمه دیوان رشید
وطواط24:

ضیاءالدین
خجندی

خطابی

زهی ضمیر تو با ّ
سر وحی خویشاوند

24

عرفاتالعاشقین ،ج:4
2000-2002

شمس خاله

جوابی

سپهر فضل شمسالدین که قدرت

8

صدرالشریعه

خطابی

صدرالشریعه بار ندادم بنزد خویش

2

لبابااللباب207 :؛
مجمعالفصحا469 :

حکیم شمسی
 27صدرالشریعه  /ششم
اعرج

جوابی

شمسیتر است شعر و بفضل آنچناکه من

2

لبابااللباب207 :؛
مجمعالفصحا469 :

ابوالفرج رونی

خطابی

صاحبقران عالم کافی تویی که هست

1

لبابااللباب:
587

خاقانی

جوابی

رضیالدین

ظفرهمدانی64-63 :؛
دیوان خاقانی85 :

گره گشای سخن خامه توان من است

8

23

ابوجعفرمحمد
نیشابوری598/ق.

 24شمس خاله  /ششم

25

ضیاءالدین خجندی/
ششم

حکیم شمسی اعرج/
26
ششم

لطیفالدین
28
زکیمراغی 607/ق.

عرفاتالعاشقین ،ج:4
2002-2003

مقدمه دیوان
29

اثیر اخسیکتی
609/ق.

اثیراخسیکتی ،شصتو
نه؛ تذکرةالشعرا81 :؛
عرفاتالعاشقین ،ج:1
188
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خیوقی618 /19ق .؟

اثیر اومانی

جوابی

اسماعیل635 /ق.

رکن دعویدار

امیر عزالدین علی
شیران بابویه

رکن دعویدار قمی/

کمالالدین

هفتم

اسماعیل

کمالالدین
اسماعیل

 35اثیر اومانی 644 /؟

36

سراج قمری/
652ق.

سیفالدین
باخرزی

جوابی

شیران بابویه /هفتم

اسماعیل

خطابی

34

امیرعزالدینعلی

کمالالدین

خطابی

33

اثیر دین را رسمی است بر زبان قلم

17

جوابی

کمالالدین

خوارزمی

نامه که مانند ّزر ناب نویسند

7

خطابی

32

موالنا شهابالدین امام جاللالدین

خطابی

31

خوارزمی /هفتم

خیوقی

جوابی

30

امام جاللالدین موالنا شهابالدین

نامه کز این جا بدان جناب نویسند

؟

عرفاتالعاشقین ،ج:4
2011

عرفاتالعاشقین ،ج:4
2011-2012
مقدمه دیوان اثیر اومانی؛
دیوان کمالالدین
اسماعیل ،ص 391
دیوان رکن دعویدار ،ص

خیرمقدم ،زکجا پرسمت ای باد شمال ؟ 50

ای آنکه خاک پای ترا روشنان چرخ

18

ای گشته از روانی شعر تو پیچ پیچ

13

گر دگر بار قبولت بود ای باد شمال

36

جهان جان معانی خدیو کشور فضل

16

یا رب منم رسیده عمرم به شام دنیا

15-16؛ تذکره آتشکده،
ج993 :3
دیوان کمال اسماعیل:
شصت و دو

دیوان کمال اسماعیل:
شصت و دو
مقدمه دیوان رکندعویدار:
13-15؛
دیوانکمالاسماعیل:
پنجاهونه
دیوان اثیر اومانی:
483-485

مقدمه دیوان سراج قمری:
43
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کمالالدین

خطابی

گر دگر باره قبولت بود ای باد شمال

38

«سیفالدین»

خطابی

ای شحنه ممالک آفاق سیف دین

9

مجد همگر

خطابی

چو دولت حضرتت را هست الزم

2

اسماعیل

خواجه شمسالدین

جوابی

محمدجوینی مشهور
37
به صاحب دیوان /

بدرالدین جاجرمی

دیوان قمری آملی:
214-217

دیوان قمری آملی:
489-490

تذکرةالشعرا167 :

تذکرةالشعرا106-105 :؛
سیصد برۀ سفید چون بیضۀ بط

2

عرفاتالعاشقین ،ج:4
2027

663ق .؟

جوابی

مجدالملک یزدی

یرغو بر شاه چون نشاید ُبردن

تذکره آتشکده ،ج:1
2

286؛ عرفاتالعاشقین،
ج2025 :4
مقدمه دیوان ظهیر

38

جوابی

فضالی کاشان

جمعی ز اهل خطه کاشان که بردهاند

مجد همگر/
686ق.؟

فاریابی ،تصحیح هاشم
 16رضی ،ص پنجاه و پنج و
پنجاه و شش؛ نیز تصحیح
یزدگردی ،ص 303

امامی هروی/

جوابی

فضالی خراسان/
معینالدین پروانه

ما گرچه بنطق طوطی خوشنفسیم

2

تذکرةالشعرا167-166 :

و دیگر شعرا

محمدجوینی

 40بدر جاجرمی /هفتم

شمسالدین
محمدجوینی

خطابی

خواجه

خطابی

مجدالملک یزدی /
39
هفتم

خواجه
شمسالدین

در بحر غم تو غوطه خواهم خوردن

2

عرفاتالعاشقین ،ج:4
2025
تذکرةالشعرا105 :؛

دنیا چو محیط است و کف خواجه نقط

2

عرفاتالعاشقین ،ج:4
2026
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خطابی

مجدهمگر

خطابی

فضالی کاشان

جوابی

مجد همگر

جوابی

خواجه فخرالملک

جوابی

امامی هروی/

موالنا عمادالدین

686ق.

اکرم

خطابی

41

فضالی کاشان /

مجد همگر

هفتم

مقدمه دیوان ظهیرفاریابی،
تصحیح هاشم رضی ،ص

ای آن زمین و فار که بر آسمان فضل

4

ز شمع فارس مجد ملت و دین

2

ای سالک مسالک فکرت درین سؤال

3

در صدر بالغت آر چه با دسترسیم

2

مجمعالفصحا260 :

ایا لطیف سؤالی که در مشام خرد

5

تذکرةالشعرا170 :

محیط نقطة ملت مدار مرکز دین

3

پنجاه و پنج و پنجاه و
شش

42

43

ملک معینالدین
پروانه /هفتم

«خواجه
مجدالدین
علکانی»

خطابی

برهانالدین
مطرزی

خطابی

برهانالدین
مطرزی؟

تذکرةالشعرا166 :؛
عرفاتالعاشقین341 :

دیوان ظهیر فاریابی،
تصحیح یزدگردی303 ،

سفینه شمس حاجی:
618

جوابی

سالمی نجوم سما زو منور

19

دیوان امامی هروی:
61-62

ای به صد برهان در تحت حقایق گردون

7

دیوان امامی هروی182 :

ای امام سخن انصاف که در روی زمین

6

دیوان امامی هروی183 :
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خطابی

احوال برادرم بتحقیق

7

خزانه عامره361-360:

سعدی شیرازی

نمیدانم که چون باشد به معدن زر
فرستادن

19

دیوان سیف فرغانی:
111-113

سعدی شیرازی

دلم از کار این جهان بگرفت

17

سعدی 690 /ق .ملک شمسالدین

سیف فرغانی/
749ق.

خطابی

752ق.

سعدی شیرازی

خطابی

خواجوی کرمانی/

سعدی شیرازی

به جای سخن گر به تو جان فرستم

28

بسی نماند ز اشعار عاشقانهی تو

21

«احمدابنالمرتض
ی االصفهانی»

جوابی

48

جوابی

47

اکرم /نیمه دوم هفتم

خطابی

46

موالنا عمادالدین

امامی هروی

زهی لطیف سؤالی که طوطی قلمت

7

خطابی

45

هفتم

خطابی

44

خواجه فخرالملک/

امامی هروی

سر افاضل دوران امام ملت و دین

3

ّ
برگذشت از آسمان من کل باب

29

خطابی

«…السعیدالشهید
..العراقی»

ّ
سالمی چو اجسام علوی معظم

44

تذکرةالشعرا169 :

سفینه شمس حاجی:
618-619

دیوان سیففرغانی:
113-114

دیوان سیف فرغانی:
114-115

دیوان سیف فرغانی:
115-116

دیوان خواجوی کرمانی:
11-12

دیوان خواجوی کرمانی:
84-86

جستارهای نوین ادبی ،سال پنجاه و پنجم ،شمار ٔه نخست (بهار )1401

134
ٔ
ادامه پینوشتها
خطابی
خطابی

جهان جود شمس دین و دولت

22

فروغ اختر دین محمد

14

ظهیرالدین طوطی
الواعظ

خطابی

ّ
ای آفتاب اوج معانی که از علو

8

دیوان خواجوی کرمانی:
365

خواجوی کرمانی

خطابی

افضل عالم کمال داد و دین

16

دیوان خواجوی کرمانی:
10-11

خواجوی کرمانی

خطابی

کمال دین سپهر فضل خواجو

10

یمینالدین فریومدی امیر محمود (ابن

دارم ز عتاب فلک بوقلمون

2

تذکرةالشعرا273 :

دارم ز جفای فلک آئینهگون

2

تذکرةالشعرا273 :

…الکاشی

شمسالدین
نخجوانی 19

شمسالدین
النخجوانی

احمدابنالمرتضیاال
49
صفهانی/هشتم

50

51

شمسالدین
النخجوانی /هشتم

/هشتم

جوابی

نالدین) 769ق.

یمینالدین
فریومدی

موالنا غیاثالدین
بحرآبادی

خطابی

ابن یمین فریومدی
( 52امیرمحمودپسریمی

یمین)

جوابی

ای که گردون حسود جاه ترا

9

خطابی

المرتضی االعظم

دیوان خواجوی کرمانی:

صبحدم برخاککویش بگذرای باد شمال 30

360

دیوان خواجوی کرمانی:
363

دیوان خواجوی کرمانی:
365

دیوان خواجوی کرمانی:
364

دیوان ابنیمین:
126-127
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جوابی

سر افاضل دهر ایرج ایکه در همه فن

5

دیوان ابنیمین514 :

شاه شجاع

جوابی

ایا شهی که باوصاف فضل موصوفی

4

تذکرةالشعرا301 :

شاه شجاع

جوابی

ای شاه شجاع ملت و دولت و دین

2

عرفاتالعاشقین ،ج:1
519

شاه شجاع

جوابی

رسید نامة شاه جهان شجاع زمان

7

تذکرةالشعرا301 :

سلمان ساوجی

جوابی

هرچه تا غایت به نام او مقرر بوده است

1

خزانه عامره369 :

سلمان ساوجی

جوابی

دیه ایرین که در حدود ری است

1

خزانه عامره369 :

کمالالدین
اسماعیل

جوابی

«موالنا»

دردا که درد کرد سواد بصر خراب

36

کلیات سلمان ساوجی:
23-25

«شاعری به نام
ایرج»

53

54

سلطان اویس/
776ق.

سلمان ساوجی

خطابی

ای صبا گر پیش موالنا رسی

5

دیوان ابنیمین330 :

778ق.

خطابی

سلطان اویس

ذرهای در پی خورشید به جان میگردید

49

کلیات سلمان ساوجی:
16

جستارهای نوین ادبی ،سال پنجاه و پنجم ،شمار ٔه نخست (بهار )1401

136
ٔ
ادامه پینوشتها
سلطان اویس

خطابی

سلطان اویس

خطابی

سلطان اویس

جوابی

سلطان اویس

خطابی

هدهدی حال سبا پیش سلیمان میبرد

41

کلیات سلمان ساوجی:
33

سلطان اویس

خطابی

ای خداوندی که پر شد گنبد فیروزه رنگ

11

کلیات سلمان ساوجی:
34

سلطان اویس

خطابی

باز این منم که دیده و بختم منور است

42

کلیات سلمان ساوجی:
40 -39

سلطان اویس

خطابی

پادشاها بنده در حضرت به رسم
عرضداشت

6

خزانه عامره367 :

سلطان اویس

خطابی

اول آن است که چون نیت عزلت دارد

5

خزانه عامره367 :

سلطان اویس

خطابی

کلیات سلمان ساوجی:

دیگر آن است که محبوب جهان مقری

4

خزانه عامره368 :

باد صبح آنک نسیم زلف جانان میبرد

38

ای غبار موکبت چشم فلک را توتیا

60

شمع خود سوخت شب دوش و بزاری
امروز

شاه

16

کلیات سلمان ساوجی:
18
خزانه عامره369 :؛

1

کلیات سلمان ساوجی:
29
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ٔ
ادامه پینوشتها
سلطان اویس

خطابی

سلطان اویس

خطابی

ابوالفوارس دوران منم شجاع زمان

9

 55شاه شجاع786 /ق .سلطان اویس

جوابی

صبا ز خطة شیراز یک ره دیگر

6

تذکرةالشعرا301 :

سلطان اویس

خطابی

صبا ز جانب شیراز نوبت دیگر

6

عرفاتالعاشقین ،ج:4
2099

سلطان غیاثالدین

جوابی

دیگر از خرج پر و دخل کمش قرضی

ساقی حدیث سرو و گل و الله میرود

8

خزانه عامره256 :

۵6

حافظ شیرازی/
792ق.

خطابی
جوابی

اویس813 /

مجمعالفصحا6:

دمی با غم به سر بردن جهان یک سر
نمیارزد

7

خزانه عامره256 :

خسرو ملک معانی ،شهریار شهر فضل

27

دیوان لطفاهّٰلل نیشابوری:
567-569

صدرالدین عال

جوابی

58

سلطان
احمدبنسلطان

خواجه سعدالدین
فتوح

تذکرةالشعرا300 :؛

چو میروی به سالمت به مقصد آمال

15

دیوان لطفاهّٰلل نیشابوری:
571 -570

شاه شجاع

جوابی

57

لطفاهّٰلل
نیشابوری812/ق.

میرفضلاهّٰلل

چند

3

خزانه عامره369-368 :

بخواندهایم فراوان درین محقر عمر

2

مجمعالفصحا6 :
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ٔ
ادامه پینوشتها

63

جامی 898/ق.

64

شیخ عارف
آذری/نهم

جهانشاه پدر
پیربداق

ای دل و دولت بلقای تو شاد

12

بیبی منجم کوکبی

نگزارم به مسجد تو نماز

پیربداق
پسرجهانشاه

سلطان محمد
رومی

دیوان لطفاهّٰلل نیشابوری:
570 -569

اسناد و مکاتبات تاریخی
ایران550-549 :

اسناد و مکاتبات تاریخی
ایران551 :

عرفاتالعاشقین ،ج:6
 1ناقص
3585
اسناد و مکاتبات تاریخی

طاب ریاک ای نسیم شمال

31

ایران442-441 :؛ نامهها
و منشآت جامی272 :

(تخلص :حقیقی)

خطابی

بده ساقیا جام گیتی نمای

اسناد و مکاتبات تاریخی
 2819ایران445-443 :؛ نامهها

خواجه علی
شهاب ترشیزی

خطابی

خواجه علی شهاب
65
ترشیزی /نهم

567-569

سردفتر ارباب هنر خواجه علی

2

تذکرةالشعرا391 :

شیخ عارف آذری

جوابی

سلطان جهانشاه

خطابی

62

پیربداق 871 /ق.

ای خلف از راه مخالف بتاب

12

خطابی

61

جهانشاه  /نهم

خطابی

هشتم

خطابی

صدرالدین عال /

لطفاهّٰلل نیشابوری

سرافاضل ایام خواجه لطفاهّٰلل

12

جوابی

60

فتوح /هشتم

جوابی (؟)

59

خواجه سعدالدین

لطفاهّٰلل نیشابوری

صورت لطف خدا لطف الله آن کو تا ابد 29

دیوان لطفاهّٰلل نیشابوری:

ای حمزه بدان که عرش حق جای
علیست

2

تذکرةالشعرا392-391 :

و منشآت جامی271 :
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ٔ
ادامه پینوشتها
خطابی

مولوی جامی

رفتی که چو آفتاب یکتا باشی

2

ریاضالشعرا1585 :

نظامالدین امیر
66
علیشیر 906 /ق .؟

جوابی

امیرعلیشیر

جوابی

موالنا عالیی شاشی/
67
دهم

مولوی جامی

ای نامه نه نامه ،نافع درد من است

2

ریاضالشعرا1586 :

چشم تو مرا دید و منش سیر ندیدم

1

عرفاتالعاشقین ،ج:5
2797-2798

( .20ر.ک :به توضیحات مرحوم عالمه قزوینی دراینباره ،دبیرسیاقی ،1334 ،ذیل اشعار غضایری.)7-5 :
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کتابنامه
ابن یمین فریومدی ،محمود (  )1344دیوان تصحیح و اهتمام حسینعلی باستانی راد تهران :انتشارات کتابخانه سنایی
ّ
اتیرالدین اخسیکتی (  )1337دیوان تصحیح رکنالدین همایون فرخ تهران :انتشارات کتابفروشی رودکی
اتیرالدین اومانی (  )1390دیوان .تصحیح امید سروری و عبا بگجانی تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد ممل شورای
اسالمی
احمدیدارانی ،علیاکبر ( « )1394نوع ادبی سوگندنامه» شعرپژوهی (بوستان ادب) شیراز سال هفتم شمارۀ دوم پیاپی 24
یص24-1
______________ (« )1397فریادنامۀ انوری» نامۀ فرهنگستان دورۀ هفدهم شمارۀ  1پیاپی  65یص113 -100
ادیب یابر ترمذی ( بیتا) دیوان تصحیح محمدعلی نایح تهران :علمی

آذر بیردلی ،ل فعلی بیگ بن آقاخان (  )1337 -1336تذکرۀ آتشکده تصحیح حسن سادات نایری تهران :همی سبی .
آزاد بلررامی ،غالمعلی (  )1390خزانۀ عامره .تصحیح نایر نیکوبخت و شکیل اسلم بیگ تهران :پژوهشراه علوم انسانی و
م العات فرهنری
اسفرنری ،سیجالدین (  )1979/1357دیوان .تصحیح زبیده یدیقی مولتان :وزیر اعوان قومی تقافتی مرکز بهبود پاکستان
رائل هوئل چوک ایرانی
اسلم بیگ ،شکیل (  )1386قطعهسرایی در ادب فارسی شبه قاره تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
اشرفی سمرقندی ،شرفالدین حسن ( )1391دیوان .تصحیح عبا بگجانی و امید سروری تهران :سفیر اردهال
امامی هروی (  )1394دیوان .کوشش عصمت خوئینی تهران :میراث مکتوب
محمدتقی ّ
انوری ،علی بن محمد (  )1340دیوان به اهتمام ّ
مدر راوی تهران :بنراه ترجمه و نشر کتاب
ّ
اوحدی بلیانی ایفهانی ،تقیالدین محمد (  )1389عرفات العاشقین و عرصات العارفین .تصحیح ذبیحالله یاحبکاری و
آمنه فخر احمد تهران :میراث مکتوب با همکاری کتابخانه موزه و مرکز اسناد ممل شورای اسالمی
جامی ،نورالدین عبدالرحمان بن احمد (  )1378دیوان تصحیح اعالخان افصح زاد تهران :زیرنظر دفتر نشر میراث مکتوب
نننننننننننننننننننننننننننننننننن (  )1378نامهها و منشآت جامی .تصحیح عصامالدین اورون بایج و اسرار رحمانوف:
میراث مکتوب
جمالالدین ایفهانی ( )1362دیوان .تصحیح و حواشی حسن وحید دسترردی تهران :انتشارات کتابخانه سنایی
ّ
الدین محمد ( )1362دیوان .تصحیح ّ
محمد قزوینی و قاسم غنی تهران :انتشارات ّزوار
حافظ ،شم
حافظ ابرو (  )1372زبدة التواریخ تصحیح سیدکمال حاج سید جوادی تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و
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ارشاد اسالمی

ّ
خاقانی ،بدیل بن علی ( )1338دیوان تصحیح ایاءالدین سمادی تهرانّ :زوار
خ یبی ،حسین (  )1366فن نثر در ادب پارسی تهرانّ :زوار

خلیل شروانی ،جمال (  )1366نزهة المجالس .تصحیح ّ
محمدامین ریاحی تهران :انتشارات ّزوار
خواجوی کرمانی (  )1369دیوان تصحیح احمد سهیلی خوانساری تهران :پاژنگ
خوشرو ،بندرابن دا

(  )1389سفینۀ خوشگو( ،دفتر دوم) تصحیح سید کلیم ایار تهران :کتابخانه موزه و مرکز اسناد

ممل شورای اسالمی
دبیرسیاقی ،محمد (  )1334گنج بازیافته تهران :کتابخانه خیام
ّ
دعویدار قمی ،رکنالدین (  )1365دیوان تصحیح علی محدث تهران :امیرکبیر
رسترارفسایی ( )1380انواع شعر فارسی شیراز :نوید شیراز
رفیعی ،محمود؛ راشد محصل ،محمدراا ( )1396نامههای منظوم و رباعیات حکیم نزاری قهستانی بیرجند :چهار درخت
زرقانی ،سیدمهدی؛ قربان یباغ ،محمودراا ( )1395نظریۀ ژانر .تهران :انتشارات هرم

ساوجی ،سلمان ( .)1337کلیات .تحقیق رشید یاسمی با مقدمه و تصحیح اوستا تهران :کتابفروشی ّزوار
ّ
سراجی خراسانی ،سید سراجالدین (  )1351دیوان .اهتمام نذیر احمد :دانشراه اسالمی علیرر هند
دولتشاه ،دولتشاه بن بختیشاه (  )1382تذکرة الشعراء تصحیح ادوارد براون تهران :انتشارات اساطیر
سنایی ،ممدود بن آدم ( )1385دیوان .به سعی و اهتمام ّ
مدر راوی تهران :انتشارات سنایی
شفیعی کدکنی ،محمدراا (  )1372مفلس کیمیافروش تهران :سخن
( )1373انواع ادبی .تهران :انتشارات فردو

شمیسا ،سیرو
ّ
شیرازی ،شم الدین محمدبن دولتشاه بن یوسج (  )1388سفینۀ شمس حاجی تصحیح میالد عظیمی تهران :سخن
ظهیرالدین فاریابی ،طاهر بن محمد (  )1381دیوان .تصحیح امیرحسن یزدگردی به اهتمام ایار دادبه تهران :نشر ق ره
نننننننننننننننننننننننننننننننن ( بیتا) دیوان تصحیح هاشم رای بیجا :کاوه
عصمت بخاری ،خواجه فخرالدین (  )1366دیوان کوشش احمد کرمی بیجا :تاالر کتاب
عمعق بخاری (  )1339دیوان تصحیح سعید نفیسی تهران :کتابفروشی فروغی
عنصری بلخی ،ابوالقاسم حسن بن احمد (  )1363دیوان کوشش محمد دبیرسیاقی تهران :انتشارات کتابخانۀ سنایی
عوفی ،محمد ( )1361لبابااللباب به سعی و اهتمام ادوارد براون تهران :انتشارات کتابفروشی فخر رازی
فرخی سیستانی ،علی بن جولوغ (  )1380دیوان به کوشش ّ
محمد دبیرسیاقی تهرانّ :زوار
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ّ
فرغانی ،سیجالدین محمد (  )1364دیوان تصحیح ذبیحالله یفا تهران :فردوسی
ق ران تبریزی ( )1362دیوان از روی نسخه تصحیحشدۀ ّ
محمد نخموانی تهران :انتشارات ققنو
قمری آملی ،سراجالدین (  )1368دیوان اهتمام یدالله شکری تهران :معین
کاشی ،کمالالدین حسن بن محمود (  )1389دیوان به کوشش سید عبا رستاخیز با مقدمه حسن عاطفی تهران :کتابخانه،
موزه و مرکز اسناد ممل شورای اسالمی
کافی ظفر همدانی (  )1391اشعار بازیافتۀ کافی ظفر همدانی پژوهش بهروز ایمانی تهران :انتشارات سفیر اردهال
کامی قزوینی ،عالءالدوله ( )1395تذکرۀ نفایس المآثر تصحیح سعید شفیعیون تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد ممل
شورای اسالمی
کمالالدین ایفهانی (  )1348دیوان به اهتمام حسین بحرالعلومی تهران :انتشارات کتابفروشی دهخدا
المعی گرگانی ( )1394دیوان تصحیح ّ
محمد دبیرسیاقی تهران :تیسا
ّ
الدین بیلقانی (  )1358دیوان تصحیح ّ
محمد آبادی تبریز :انتشارات مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران
ممیر

محمد بن یامور (  )1395سفینۀ ترمد تصحیح امید سروری و سیدباقر اب حی تهران :دکتر محمود افشار با همکاری
انتشارات سخن
ّ
مختاری غزنوی ،عثمان بن عمر (  )1341دیوان اهتمام جاللالدین همایی تهران :بنراه ترجمه و نشر کتاب
مسعود سعد سلمان (  )1364دیوان تصحیح سیدمهدی نوریان ایفهان :انتشارات کمال
ّ
منمی ترمذی ،علی بن محمد (  )1391دیوان کوشش احسان شواربی مقدم تهران :میراث مکتوب
منوچهری داماانی (  )1370دیوان کوشش ّ
محمد دبیرسیاقی تهران :انتشارات ّزوار

مؤتمن ،زینالعابدین (  )1364شعر و ادب فارسی تهران :انتشارات ّزرین

میریادقی ،میمنت (ذوالقدر) (  )1388واژهنامۀ هنر شاعری تهران چاپ چهارم :انتشارات کتاب مهناز
نسجآقا ،وجیهالدین (  )1390دیوان تصحیح امیربانو کریمی تهران :انممن آتار و مفاخر فرهنری
نوایی ،عبدالحسین (  )1370اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسماعیل تهران :علمی فرهنری
ّ
نیشابوری ،ل جالله بن سلیمانشاه (  )1390دیوان چاپ عکسی از روی دستنوی شمارۀ  2321کتابخانه ملی به کوشش
رسول جعفریان تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد ممل شورای اسالمی
واله داغستانی ،علیقلی (  )1384تذکرۀ ریاض الشعراء .تصحیح سیدمحسن ناجی نصرآبادی تهران :اساطیر
رشید وطواط (  )1339دیوان تصحیح سعید نفیسی تهران :کتابخانه بارانی
ّ
هدایت ،رااقلی خان (  )1336مجمع الفصحا به کوشش مظاهر مصفا تهران :انتشارات امیرکبیر
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همام تبریزی ،محمدبن فریدون ( )1394دیوان تصحیح رشید عیوای تهران :فرهنرستان زبان و ادب فارسی
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بررسی سوانح حیات ابوالقاسم الهوتی و نقد منابع ایرانی  /باقر صدرینیا .صص 166-145

باقر صدرینیا

1

چکیده
آگاهیهایی که دربارۀ حیات پر هول و حادثۀ ابوالقاسم الهوتی ( 1336 -1264ش) شاعر عار
مشروطه و معاصر در منابع ایرانی انعکاس یافته است ،چنان با ابهام و تناقض آمیخته که بر اساس آنها
دشوار می توان تاویر روشنی از زندگی و سوانح حیات او ترسیم کرد .منابعی که به شرح احوال او
ً
پرداختهاند ،عمدتا پ از قیام بدفرجام و گریز و غیبت او از ایران به تحریر درآمده است؛ ازاینرو از
شائبۀ انواع شایعات و افسانهپردازیها ماون نمانده اند .زندگی پرماجرای او نیز که فاصلۀ الهوت و
ناسوت را شتابان درنوردید و نیمی از آن را در سالهای آشوبناک دورۀ مشروطه و جنگ جهانی اول در
ایران و ترکیه گ رانید و نیمی دیگر را در آنسوی دیوارهای آهنین اتحاد جماهیر شوروی ،زمینههای الزم
را برای قاهپردازی و شایعهسازی دربارۀ او فراهم آورده و دستیابی به اطالعات دقیق را با دشوار ی
مواجه کرده است؛ به همین دلیل نهفقط آنچه گزارشگران احوال الهوتی در زمان حیاتش در خاوص
ً
حوادث زندگی و دیدگاه ایدئولوژیک او نقل کردهاند غالبا از دقت و یا صحت الزم برخوردار نیست،
بلکه پژوهندگان متأخر شرح احوالش نیز در ذکر رخدادهای زندگی او از لغزش و خرا ماون نماندهاند.
در این مقاله میکوشیم با بهرهگیری از اسناد و منابعی که کمتر موردعنایت پژوهندگان زندگی و احوال
الهوتی قرار گرفته است و نیز با تحلیل محتوایی برخی از سرودههای او ،ضمن نقد آگاهیهای مندرد
در منابع ایرانی ،بر پارهای ابهامات و تناقضات موجود پرتو افکنیم و از این رهگ ر تاویر دقیقتری از
برخی جوانب حیات ادبی ،ایدئولوژیک و سیاسی او به دست بدهیم.
کلیدواژهها :الهوتی ،سوانح حیات ،گرایش ایدئولوژیک ،منابع ایرانی ،نقد ،ایران ،شوروی.

 .1استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز ،ایران.

E-mail: baghersadrinia1398@gmail.com

مقاله پژوهشی

→ با اسکن تاویر ،میتوانید این مقاله را در تارنمای مجله مشاهده نمایید.
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مقدمه

هرچند از درگ شت ابوالقاسم الهوتی بیش از  64سال نمیگ رد ،برخی از جوانب حیات او همچنان در پردۀ ابهام
مانده و یا در منابع ایرانی بهصورت مغشوش ،ناقص و نارسا گزارش شده است؛ (ازجمله ،نک :بهار169/1 :1371،؛
آرین پور169/2 :1372 ،؛ الهوتی :13۵8 ،مقدمۀ احمد بشیری؛ باستانی پاریزی231 -230 :1391 ،؛ شفیعی کدکنی،

80 :1382؛ صدری نیا189-188 :137۵ ،؛ اصیل .) ۵73 :1393 ،نهتنها امروز بلکه حتی چهلودو سال پیش از این
نیز که بیش از بیستوسه سال از زمان مرگ او سپری نشده بود ،احمد بشیری ،گردآورنده و مقدمه نوی دیوان او ،با
همۀ تکاپوهایش ،در مقدمۀ دیوان الهوتی ،به ناکامی خویش از دستیابی به آگاهیهای خرسندکننده دربارۀ او اینگونه
اعتراف کرده بود« :زندگی او به گونۀ شگفتی تاریک و دور از دسترس است و کمتر کسی را میتوان جست که دربارۀ
او آگاهیهای خرسندکنندهای داشته باشد» ( الهوتی :13۵8،سیوسه ،مقدمۀ دیوان).
فقدان آگاهیهای خرسندکننده در باب زندگی و سیر تحول اندیشه و مشی سیاسی او از چند عامل سرچشمه
میگیرد :نخست آنکه بیش از نیمی از زندگی او در خارد از ایران سپری شده است و  36سال از این مدت را او در
آن سوی دیوارهای آهنین اتحاد جماهیر شوروی گ رانده است که هیچگونه خبر صحیحی از ورای این دیوارها
نمیتوانست به بیرون را ه یابد .دوم اینکه نام او در ایران در دوره حکومت پهلوی ازجملۀ نامهای ممنوع به شمار میآمد
و نهتنها امکان پرداختن دقیق به زندگی و افکار و عقاید او برای پژوهشگران عرصۀ ادبیات و سیاست نبود ،بلکه حتی
بستگان او در ایران نیز از امنیت الزم برای حفظ و نگهداری معدود اسناد و مدارکی که میتوانست گوشههایی از زندگی
او را روشن سازد ،محروم بودند ( همان ،مقدمه ،بیستوشش) .سوم آنکه او خود نیز عامدانه کوششی برای روشن کردن
رخدادهای زندگیش نکرده است ،چهبسا اوضاع رعب آلود شوروی در آن سالها امکان و جسارت این کار را از او
سلب میکرد .بههرروی اگر در این زمینه تالشی هم کرده باشد حاصل آن تاکنون به دست ما نرسیده است .چهارم
آنکه هنوز اسناد موجود دربارۀ او نه در ایران و نه در ترکیه و روسیه و تاجیکستان بهطور کامل منتشر نشده است تا بتوان
بر اساس آنها به بازسازی دقیق سوانح حیات او پرداخت.
این عوامل اندکی بعد از شکست و فرار الهوتی از ایران زمینۀ اظهارنظرها و گزارشهای پنداربافانه و دور از واقعیت
را در مورد او فراهم آورده است .به نظر میرسد جز یک گزارش مغشوش که همزمان با قیام الهوتی از سوی محافل
دیپلماتیک انگلی

تهیهشده و بعدها در سمت دهی به منابع ایرانی تأثیر گ اشته است (برای دیدن متن گزارش ،نک:

میرزا صالح123-122 :1369 ،؛ ق  .بیات )118-117 :1392،دو اثر دیگر نیز در تحری سوانح حیات و گمراه کردن
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پژوهندگان احوال الهوتی از دستیابی به حقیقت ،تأثیر قابلمالحظهای داشته است .این دو اثر عبارتند از کتاب
سیاست دولت شوروی در ایران نوشتۀ محمدعلی منشور گرگانی ،و کتاب مجعول شرح زندگانی من منتسب به
الهوتی که در سرآغاز تشدید جنگ سرد توسط عوامل حکومت ایران به نگارش درآمده و به شرح و بسط همان
تحریفات و پندار بافیها پرداخته است .آنچه را هم که ملکالشعرای بهار در مورد بخشی از حیات او نوشته و سپ
ً
آرین پور همان را عینا در کتاب خود نقل کرده است (نک :بهار169/1 :1371،؛ ق  .آرین پور) 169 /2 :1372 ،
بهجز ایضاح یک نکته دربارۀ پیوستن الهوتی به ژاندارمری ،نتوانسته است ابهامات موجود را روشن سازد.
پرداختن به همۀ جوانب و رخدادهای زندگی الهوتی و بررسی اختالفات منابع در این خاوص ،مجال فراختری
میطلبد؛ ازاینرو در اینجا تنها به بررسی و نقد مندرجات منابع ایرانی دربارۀ مهمترین رخدادهای آن بخش از زندگی
او که در ایران و ترکیه سپری شده است ،میپردازیم و میکوشیم تا برای پرسشهای زیر پاسخ خرسندکنندهای بیابیم.
سؤاالت تحقیق

 -1گزارش احوال الهوتی در منابع ایرانی تا چه میزان قابلاعتماد است؟
 -2کدام منابع منشأ آگاهیهای مغشوش و نادرست در مورد سوانح حیات او بوده است؟
 -3آیا الهوتی ،چنانکه در بیشتر منابع آمده است ،پیش از پناه بردن به شوروی به کمونیسم گرویده بود؟
از پیوستن به ژاندارمری تا گریز از ایران

اطالعات موجود دربارۀ دو دهۀ نخست زندگی الهوتی درعینحال که اندک است ،چندان مورد اختالف نیست ،از
همین رو پرداختن به این دوره از حیات او را الزم نمیدانیم (برای آگاهی بیشتر ،نک :آرین پور169/2 :1372 ،؛ الهوتی،
سیوسه ،سیوچهار؛ صدری نیا.)189-188 :137۵ ،

بیگمان الهوتی پیش از پیوستن به ژاندارمری نام و آوازۀ چندانی نداشت و از این دورۀ حیات وی بهجز یک قایده
که در هفتم صفر سال 1323ق در روزنامۀ تربیت چاپ شده است ( الهوتی ،بیستوچهار و بیستوشش) و نیز یک
غزل مندرد در حبلالمتین کلکته (آرین پور ،همان )168 ،اثر مکتوبی از او و یا دربارۀ او در دست نیست .تنها پ از
پیوستن به ژاندارمری و حوادثی که منجر به متواری شدن او از ایران گردید بهتدریج در برخی اسناد و آثار از او نام برده
شده است.
در این که الهوتی پ از استقرار مشروطه به خدمت ژاندارمری در آمده است ،اختالفنظری میان گزارشگران
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زندگی او نیست ،اما این که او در چه تاریخی به ژاندارمری پیوسته و چه عامل و علتی موجب ترک خدمت و متواری
شدن او از ایران شده است ،اقوال گزارشگران یکسان نیست؛ ازاینرو الزم است بهاجمال به چندوچون این پیوستن و
گسستن پرداخته شود.
اغلب گزارشگران احوال وی به تاریخ دقیق پیوستن او به خدمت ژاندارمری اشاره نکردهاند .در این میان شاید
احمد بشیری ،گردآورندۀ دیوان الهوتی ،تنها کسی باشد که تاریخ پیوستن او را به ژاندارمری سال 1283
خورشیدی 1904/میالدی قید کرده است ( الهوتی ،مقدمه ،هفتادوشش) .بیگمان این تاریخ صحیح نیست؛ زیرا در
ً
ً
این تاریخ اصوال ژاندارمری تأسی نشده بود تا الهوتی به استخدام آن در آمده باشد .ظاهرا بشیری به این نکته توجه
نکرده است که در تاریخ م کور هنوز از مشروطیت نشانی نبود و باید حداقل دو سالی میگ شت تا جنبش شکل
بگیرد و به امضای فرمان مشروطه در سال  128۵بینجامد و چند سال پ ازآن فکر تأسی ژاندارمری به ذهن کسانی
خرور کند و به عمل درآید .قول ملکالشعرای بهار در این مورد مقرون به صحت است که مینویسد« :بعد از افتتاح
مجل دوم و استخدام ژنرال یالمارسن ،خداوند ژاندارمری ایران ،به عشق خدمت به وطن داخل اداره ژاندارمری شد
و تا پایه یاوری ترقی کرد» ( بهار.) 169/1 :1371،
نویسندۀ کتاب قیام الهوتی احتمال داده است که وی پ از استقرار مشروطه و پیش از تأسی ژاندارمری ،به
نظمیه یپرم خان پیوسته باشد که یک واحد ژاندارم داشت .این احتمال را آنچه که وی از سرهنگ احمد اخگر نقل کرده
است مورد تأیید قرار میدهد .احمد اخگر که در سال  1328ق در این واحد ژاندارمری خدمت میکرده ،مدعی است
که چون الهوتی در دستگیری فرد شروری به مأموران کمک کرده بود ،او را با سمت ژاندارم ساده به استخدام در آوردند
و چون فرد فهیم و تحایلکردهای بود ،مورد توجه او قرار گرفت و از ژاندارمی ساده به سمت وکیل اولی و معاونت
رسید (اخگر ،۵6-۵۵ :1366،به نقل از بیات .)17 :1393،بدین ترتیب ،با توجه به آنچه بهار و اخگر نوشتهاند به نظر
میرسد الهوتی پ از تشکیل مجل

دوم در آبان ماه 1288ش و تأسی ژاندارمری در همین سال به خدمت

ژاندارمری پیوسته است.
دربارۀ قرع ارتباق الهوتی با ژاندارمری و نخستین فرارش از ایران نیز اقوال متفاوتی در آثار گزارشگران احوال او
آمده است .بهار بدون اینکه متعرض جزئیات و علت محکومیت او شود ،نوشته است «الهوتی رئی قسمت قم بود
و میانهاش با سوئدیها (فرماندهان ژاندارمری) به هم خورد و غیابی محکوم به اعدام گردید ولی به دست نیامد و به
خاک ترکیه گریخت»(بهار .)170/1،باستانی پاریزی روایت دیگری از این ماجرا به دست داده است .وی با اعتماد به
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گزارش مأموران سفارت انگلی (نک .میرزا صالح ) 123-122 :1369 ،و بدون تأمل در صحتوسقم مندرجات آن
به تکرار و بسط و تفایل آن پرداخته است .به نوشته او الهوتی در سال 1914م1333/ق به اتهام دستبرد زدن به صندوق
ً
دولت ،زندانی شد و پیش از محاکمه در دادگاه نظامی ،از زندان گریخت و در یک مسجد؟ (احتماال حرم حضرت
معاومه) بست نشست و اندکی بعد به کمک دیگران از بست خارد شد و به قفقاز گریخت ( باستانی پاریزی:1391،

.) 231 -230
آنچه استاد باستانی در مورد اتهام دستبرد زدن به صندوق دولت نقل کرده و آن را موجب زندانی شدن الهوتی
دانسته است ،تا آنجا که جستجوی ما نشان میدهد ،در هیچ منبع دیگری جز همان گزارش مغشوش مأموران سفارت
انگلی نیامده است .ایشان نیز مأخ این قول را بهوضوح قید نکردهاند .از اشارات صفحات پیشین کتاب برمیآید که
منقوالت مورد اشاره از همان گزارش گرفته شده است .این گزارش نیز که در گرماگرم حوادث تبریز در1۵بهمن
ً
1300ش 4/.فوریۀ  1922تهیه شده و ظاهرا دو سال بعد انتشار یافته ،از انواع خرا ،اختالق و آشفتگی ماون نبوده
است.

ً
آنچه در این کتاب دربارۀ تحان الهوتی در یک مسجد و بهزعم استاد باستانی احتماال در حرم حضرت معاومه
ً
و گریختن او به قفقاز نقل شده کامال نادرست و محاول در هم آمیختن چند اتفاقی است که در زمان ریاست الهوتی
بر گروهان ژاندارمری قم در آن شهر رخ داده بود .در سرور آینده به این رخدادها اشاره خواهیم کرد .گریختن وی به

قفقاز نیز بهکلی نادرست است .به نظر میرسد نویسنده منبع منقوالت استاد پاریزی ،فرار الهوتی را به نخجوان پ
از شکست کودتای او در بهمن  1300شمسی ،چندین سال جلوتر آورده و به جای استانبول ،قفقاز را ذکر کرده است.
آنچه استاد باستانی در ادامه سخن درباره بازگشت او از قفقاز و خدمت مجدد در ژاندارمری و سپ رفتن به سواستوپول
ً
( ک ا) از منبع پیشین نقل کرده بهکلی مغشوش است .چنانکه اشاره کردیم الهوتی در این مرحله از عمر خود اصوال
به قفقاز نرفته است .عالوه براین پ از بازگشت موقت از استانبول در گرماگرم جنگ جهانی اول نیز هرگز به ژاندارمری
نپیوسته است .عالوه بر این سواسوپول ازجمله شهرهای اوکراین است و الهوتی هرگز در این ایام نه به خاک شوروی
قدم گ اشته بود و نه این شهر را دیده بود .همچنین انتساب او به کمالیون (هواداران کمال آتاتورک) و فعالیت او بهعنوان
یک کمالی ،که در کتاب استاد باستانی آمده است (همان )330،نه مستند به سند و مأخ درخور اعتمادی است و نه
با واقعیتهای زندگی الهوتی سازگاری دارد و در هیچ منبع دیگری نیز جز همان گزارش مغشوش نیامده است.
روایتی را هم که احمد بشیری در مقدمۀ مبسوق خود بر دیوان الهوتی در خاوص قرع رابرۀ او با ژاندارمری به
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دست داده است از نوع و لونی دیگر است .بشیری با پیشفرضهای ذهنی خود و با ادبیات رایج در سالهای نخست
انقالب ،بر آن است که کوششهای آزادیخواهانۀ الهوتی در دوران خدمت در ژاندارمری بر فرماندهان مافوق او که به
تعبیر بشیری «دستنشاندۀ بیگانه بودند» (الهوتی ،هفتادونه) خوش نمیآمد و همواره در صدد بودند تا برای این "افسر
ناآرام" خود چارهای بیندیشند .خبرچینی را بر وی گماشتند تا از رهگ ر گزارشهای او برای وی پروندهسازی کنند.
الهوتی متوجه این دسیسه شد و یکی از خبرچینها را که سید ابوالفضل نام داشت و از زیردستان خود وی بود شناسایی
کرد و در صدد گوشمالی دادن او برآمد .سید ابوالفضل به دستور الهوتی بازداشت و زندانی شد ولی از زندان گریخت
و به رسم روزگار در حرم بست نشست .الهوتی او را از بست بیرون آورد و دوباره زندانی و مدتی بعد تیرباران کرد.
شکستن بست موجب شوراندن عوام توسط روحانیون و دادخواهی از شاه شد و متعاقب آن هیأتی برای بازرسی و
رسیدگی به کار الهوتی راهی قم شد .این هیئت که متشکل از ماژورکنت ،افسر سوئدی ،ماژور حان السلرنه و
افسری به نام سی الله خان بود ،نرسیده به قم از سوی افراد ناشناسی موردحمله قرار گرفت و ماژورکنت و سی الله
خان کشته شدند و حان السلرنه زخمی گردید .این پیشامد به زیان الهوتی تمام شد و او را به اتهام دستور تیراندازی
به هیأت اعزامی دستگیر و زندانی کردند ،ولی او از زندان گریخت و خود را به کرمانشاه رسانید .ازآنجا راهی بغداد
شد و سپ از راه موصل عازم استانبول شد .چون بدین ترتیب او از دسترس خارد شد غیابی محاکمه و به اعدام
محکوم گردید (الهوتی ،هفتاد و نه-هشتاد).
گزارش احمد بشیری در این مورد بهکلی مخدوش و آشفته است و با مندرجات روزنامههای آن ایام و اسناد
قابلاعتمادی که کاوۀ بیات به دست آورده و در کتاب خود از آنها بهره گرفته است سازگاری ندارد (برای آگاهی بیشتر،

نک :بیات .)22-11 :1392،در اینجا با استفاده از اسنادی که ایشان به دست دادهاند ،ذکر چند نکته را در مورد مرالب
نادرست گزارش بشیری الزم میدانیم:
 .1الهوتی نهتنها در اوان خدمت در ژاندارمری مورد سوءظن مسئوالن این تشکیالت نبود ،بلکه مورد تشویق و
قدردانی هم قرار داشت ،چنانکه یک بار به سبب لیاقت و شهامت در سرکوب گروه راهزن حسین زاده ،به
تهران احضار شد و روز شنبه22ذیقعدۀ 1330ق در مراسمی که با حضور افسران سوئدی و ایرانی در پادگان
باغشاه برگزار شد ،کلنل یالمارسن ،سازمان دهندۀ اصلی ژاندارمری ،یک قرعه نشان نظامی به وی اعرا کرد
و ضمن سخنانی گفت :امروز دولت ،سلران الهوتی خان ،رئی گروهان قم را برای لیاقت و جالدت و
فداکاری خود به اعرای مدال طالی نظامی مفتخر میسازد ،اینچنین عریهای را من افتخار بزرگی دانسته و
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باکمال خوشوقتی این نشان را به شما میدهم ،شما نیز باید به این مدال فخر کنید ،چون شما اول شخای
هستید که در ادارۀ ژاندارمری به چنین اجری نائل گشتهاید ( روزنامۀ آفتاب24 ،ذیقعدۀ 1330ق ،به نقل از بیات،
.)18

 .2ماجرای سید ابوالفضل نامی را هم که بشیری نقل کرده ،نخستین بار منشور گرگانی در کتاب خود آورده است
ً
( نک :منشور گرگانی )161 :1326،و بشیری نیز همان را عینا نقل کرده و در منابع دیگر هم با استناد غیرمستقیم
به همان مأخ تکرار شده است ( نک :اصیل .)۵73 :1393،این ماجرا با حادثۀ دستگیری میرزا سید علی،
پسر آقا سید عبدالله از مجتهدان بنام آن دوره درهمآمیخته و شاخ و برگ داده شده است (نک :آفتاب 14 ،ذیقعدۀ

1331ق ،به نقل از بیات )23 ،ماجرای میرزا سید علی که در مربوعات آن ایام هم انعکاس یافته ،با آزادی وی
پایان پ یرفته است.
 .3هر چند در جریان انتخابات مجل سوم در سال ،1332براثر شکایات مردم قم مبنی بر دخالت افراد ماژور
الهوتی هیأتی برای رسیدگی از تهران اعزام شده بود ،اعزام این هیئت ،چنان که کاوه بیات بهوضوح نشان داده
است (بیات )27-24 ،هیچ ربری به ماجرای کشته شدن ماژورکنت ،افسر سوئدی ،ماژور حان السلرنه و
افسری به نام سی الله خان نداشت .اینان عضو آن هیئت نبودند بلکه برای تعقیب و سرکوب راهزنان اعزام
شده بودند که مورد هجوم یاغیان قرار گرفتند و کشته شدند و چون الهوتی در این حادثه دخالتی نداشت مورد
سوءظن هم قرار نگرفت؛ اما سالها بعد ،این ماجرا نخست با مقداری تفاوت در کتاب منشورگرگانی
(ص )161،و سپ با شرح و بسط بیشتری در کتاب مجعول شرح زندگانی من به الهوتی نسبت داده شد و
از طریق این دو کتاب به آثار و منابع دیگر راه یافت.
 .4در اینکه سرانجام الهوتی مورد سوءظن مقامات ژاندارمری قرار گرفت و به همین دلیل نیز متواری شد و از
طریق عراق به استانبول رفت ،جای تردیدی نیست ،اما علت این سوءظن همچنان مبهم و ناشناخته باقی
مانده است .تحقیق کاوۀ بیات هرچند پرتوهای روشنگری به پارهای از حوادث زندگی الهوتی در این سالها
افکنده است ،علت سوءظن فرماندهان سوئدی ژاندارمری نسبت به او همچنان در پردۀ ابهام مانده است.
 .۵براساس شواهد موجود ،دولت ایران هرگز درصدد تعقیب و بازداشت الهوتی نبود بلکه او تنها از سوی
فرماندهان ژاندارمری مورد سوءظن و تحت تعقیب قرار داشت .این نکته از نامهای که امیر مفخم بختیاری،
والی کرمانشاه ،در آغاز جنگ جهانی اول به وزارت داخله فرستاده و در ضمن آن نسبت به ورود الهوتی به
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ایران کسب تکلی کرده است بهوضوح قابل استنباق است .در این نامه پ از اشاره به سوءظن فرماندهان
ژاندارمری نسبت به الهوتی و عزیمت او به سرزمین عثمانی تاریح شده است که او «از خاک عثمانی
مراجعت کرده و به سرپل ذهاب آمده و مقاودش این است مزاحم او نشده و در خاک کرمانشاهان که خانۀ
خودش است اقامت نماید» .پاسخی که وزارت داخله به نامۀ والی کرمانشاه داده است ،نشان میدهد که
هرچند الهوتی از سوی حکومت ایران تحت تعقیب نبوده ،دولت ایران به علت سابقۀ او در ژاندارمری،
محظوراتی برای دادن تأمین به وی داشته است؛ ازاینرو در این پاسخ آمده است «با سابقهای که مشارالیه در
ژاندارمری دارد ،دولت بههیچوجه نمیتواند به او تأمین بدهد و مأذون نیست به ایران بیاید و اال ادارۀ ژاندارمری
به تکلی خود عمل خواهد کرد» (بیات .)30 -29،اینکه وزارت داخله دستور بازداشت او را به والی
ً
کرمانشاه نداده و صرفا به ممانعت از ورود او به ایران تأکید کرده است ،خود میتواند ماید عدم تامیم دولت
ً
نسبت به دستگیری او باشد ،احتماال از همین رو بود که بر اساس شواهد موجود ،سرانجام الهوتی بدون
ممانعت مأموران مرزی ایران وارد کشور شد و در سالهای جنگ جهانی در کرمانشاه و یا میان ایل سنجابی
به سر برد.
الهوتی و مبارزه علیه متفقین و متحدین

آنچه را که احمد بشیری از یادداشتهای احمد الهامی ،یکی از بستگان الهوتی ،دربارۀ مبارزات مسلحانۀ او بعد از
بازگشت از استانبول ،علیه نیروهای روس ،انگلی  ،آلمان و عثمانی و حمالت پیاپی به محل استقرار سپاهیان آنها
ً
نقل کرده است (الهوتی ،هشتادودو -هشتادوچهار) مخدوش و احتماال مبتنی بر شایعات رایج در میان عوام و
بازآفرینی اغراقآمیز آنها با یاری تخیل است؛ زیرا با توجه به واقعیتهای تاریخی آن دوره و همسویی و همکاری
آزادیخواهان ایران با نیروهای آلمان و عثمانی در جریان جنگ جهانی ،نمیتوان پ یرفت الهوتی با همکاری عشایر
منرقه با سپاهیان همۀ این کشورها به جنگ برخاسته باشد .شاید اختالف سران ایل سنجابی با فرماندهان سپاه عثمانی
که در مکاتبات آنان با وزارت داخله و نمایندگان مجل نیز انعکاس یافته (بیات )68-6۵ ،۵1 :1369،و حضور الهوتی
در میان ایل سنجابی در این ایام منشأ این قبیل شایعات بوده باشد .درهرحال بازگشت مجدد الهوتی به استانبول بعد
از اتمام جنگ ،ماید آن است که بخشی از این دعوی در موردحملۀ او و افراد تحت فرمانش «به همۀ پاسگاههای
عثمانیها» و خلع سالح کردن آنها (الهوتی ،هشتادوچهار) جز افسانه بافی بیبنیاد نمیتواند باشد .اگر در این
یادداشتها تنها از مبارزۀ الهوتی با نیروهای روس و انگلی سخن گفته میشد ،میتوانست با توجه به آرایش نیروها
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در جنگ جهانی پ یرفتنی باشد .به هر روی استناد غیر انتقادی احمد بشیری به منابع مخدوش و پارهای از روایتهای
شفاهی موجب شده است تا وی در مقدمۀ مبسوق خود به دیوان الهوتی ،با همۀ کوششهای شایستۀ ارجش ،توفیق
الزم را برای ترسیم سیمای واقعی الهوتی به دست نیاورد.
آغاز و پایان قیام الهوتی

یکی دیگر از موارد اختالف گزارشگران احوال الهوتی ،دربارۀ زمان دقیق قیام بدفرجام او در بهمن 1300ش .است.
احمد بشیری درباره آغاز کودتای الهوتی چنین آورده است :در شب یکم بهمنماه 1300خورشیدی این گروه
(الهوتی و ژاندارمهای تحت فرمان او) پ از دستگیری ماژور محمودخان و سرهنگ شهاب ....شبانه از روستای
تپل در چهارده کیلومتری شرفخانه به سوی تبریز به راه افتاده و سر راه خود همه سیمهای تلگراف و تلفن را بریده با همه
سردی هوا و دشواری راه و برف سنگین ،یکشبه چهارده فرسنگ راه پیموده ،خودشان را به بیرون شهر تبریز رسانده
بودند و بامداد یکم بهمنماه با تیراندازی و هیاهو به شهر تبریز پا نهادند (الهوتی ،نودو یک).
بشیری دربارۀ پایان قیام و فرار الهوتی نیز چنین نوشته است« :چون ماندن آنها (الهوتی و اطرافیانش) در شهر
نیز به دستگیری و کشته یا زندانی شدن همهشان میانجامید ،ناگزیر با گروهی مسلح از راه جلفا به خاک قفقاز پناه
بردند .این پیشامد به روز هشتم بهمنماه  1300خورشیدی روی داد »( همان ،نودوچهار).
منبع آگاهیهای بشیری دربارۀ آغاز و فرجام قیام الهوتی بر ما روشن نیست ،ولی با جرأت میتوان گفت ،هر سه
تاریخ ذکر شده در نوشته او نادرست است .بازداشت ماژورمحمودخان پوالدین و آجودانش و نیز حاکم شرفخانه در
 10بهمن  1300صورت گرفت ،عار همان روز گروهی از سواران ژاندارم مأمور شدند راهی شبستر و صوفیان شوند
و در طول راه خروق تلفن و تلگراف و راهآهن را قرع کنند ( هدایت )331 :137۵،این گروه مأموریت خود را صبح روز
 11بهمن با موفقیت به پایان رساندند .چنان که نویسنده کتاب قیام الهوتی بهدرستی تاریح کرده است (بیات )41،در
فردای روز شورش یعنی در یازدهم بهمنماه بود که مقامات تبریز از وقایع شرفخانه مرلع شدند .محتوای تلگراف
مخبرالسلرنه هدایت ،والی تبریز به تهران در تاریخ 11دلو ( 11بهمن) ( 1300نک ،بیات )42،ماید صحت این قول و
خرا بودن نظر احمد بشیری است .مخبرالسلرنه در آن تلگراف تأکید میکند «از قرار خبری که الساعه رسیده عدهای
ژاندارم که در شرفخانه بوده است گرو (اعتااب) کردهاند و رو به تبریز حرکت میکنند ،مقاود آنها چیست؟ هنوز
کش نشده است »...پاسخی که در شب دوازدهم بهمن ،لیله  12دلو  1300به تلگراف مخبرالسلرنه داده شده است
تأیید دیگری است بر اینکه در یازدهم بهمنماه هنوز نیروهای تحت امر الهوتی به تبریز نرسیده بودند .نیروهای
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الهوتی سحرگاه  12بهمن وارد تبریز شدند ( هدایت .)232 -231 :137۵،گزارشی که رئی تلگرافخانۀ تبریز یک
ساعت مانده به ظهر سوم جمادیاالول ( 12دلو12 /بهمن) به تهران مخابره کرده و از استقرار ژاندارمها در ژاندارمری
تبریز خبر داده است (بیات )44،جای تردیدی در صحت این نظر باقی نمیگ ارد.
برخالف نوشته احمد بشیری ،قیام الهوتی در غروب روز  20بهمن  1300پایان گرفته و او با تعدادی از
همرزمانش شهر را ترک کرده و راهی جلفا شده است ( هدایت )334 ،333 :137۵ ،توجه به مفاد تلگرافی که شب 20
بهمن از تبریز به تهران مخابره شده و در آن تاریح شده است" :االن که  ۵ساعت از لیلۀ  20دلو میگ رد تمام شهر
در تارف قوای نظامی"...است (بیات ،)77،جایی برای گفتگو در این باب باقی نمیگ ارد و برالن قول بشیری را که
 8بهمن را پایان قیام دانسته است به اثبات میرساند.
حسن مقدم و کودتای الهوتی

میدانیم که الهوتی در اواخر دورۀ دوم اقامت خود در استانبول ،و بهطور مشخص از فروردین 1300ش .تا تیرماه
همان سال ،با حمایت خان ملک ساسانی ،سرپرست سفارت ایران ،و با همکاری حسن مقدم که در این زمان از
کارمندان سفارت ایران بود ،مجلۀ پارس را به دو زبان فارسی و فرانسه منتشر میکرد .پ از اتمام دورۀ مأموریت خان
ملک در تیرماه آن سال مجله تعریل شد و حسن مقدم نیز که سردبیر بخش فرانسۀ مجله بود به تهران بازگشت (ساسانی،

 )210:13۵4و اندکی بعد با نوشتن و به صحنه بردن نمایشنامۀ جعفرخان از فرنگ آمده نام و آوازهای یافت .حدود دو
ماه بعد الهوتی نیز ناگزیر به ایران بازگشت و چنانکه پ از این توضیح خواهیم داد با پادرمیانی مخبر السلرنۀ هدایت،
والی آذربایجان ،برای دومین بار وارد خدمت ژاندارمری شد و چند ماه پ از آن در 12بهمن 1300در رأس نیروهای
شورشی ژاندارم ،تبریز را تارف کرد و چنانکه اشاره کردیم در روز بیستم بهمن یعنی حدود هشت روز بعد ناگزیر از
ترک تبریز و پناه بردن به خاک شوروی شد .مقاود از یادآوری مجدد این وقایع ،اشاره به یک ادعای نامتعارفی مبتنی
بر همراهی حسن مقدم با الهوتی در روزهای تارف تبریز است .این ادعا نیمقرن بعد از شکست قیام الهوتی ،از
سوی دکتر محسن مقدم ،برادر حسن مقدم ،در گفتگو با اسماعیل جمشیدی مررح شده است .او در چند جای این
ً
گفتگو ظاهرا با استناد به دفتر خاطرات برادرش که به گفتۀ وی به زبان فرانسه نوشته شده است ،به همراهی حسن مقدم
با الهوتی اشاره کرده و ازجمله گفته است« :حسن مقدم منتظر خدمت و به تهران احضار میشود و این فرصت خوبی
است که دست در دست الهوتی و همفکران دیگر داده وارد تبریز شوند» (جمشیدی .)63 :1373،وی در جای دیگر
از این گفتگو میگوید« :یقین دارم برادرم در استانبول از برای یک کار انقالبی ،حتی بهصورت قهریه و از راه نظامیگری
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با الهوتی همداستان بود ،اما بهطوریکه خود در یادداشتهایش نوشته در تبریز شاهد وقایعی شد که یکدفعه از او
برید و حاضر نشد حتی بهعنوان مشاور در کنار الهوتی بماند .جریان ازاینقرار بود که الهوتی زیر چتر حمایتی
شورویها قرار داشت ،برادرم به این نوع همکاری اعتقادی نداشت ...به همین دلیل در همان اوایل کار انقالب الهوتی
در تبریز از او جدا شد و خود را به تهران رساند» (همان.)64 :
دربارۀ ادعای حضور حسن مقدم در تبریز و همراهی با قیام الهوتی چند نکته درخور ذکر است:
 -1آنچه از قول محسن مقدم دربارۀ شرکت حسن مقدم در کودتای الهوتی نقل شده است ،با شواهد تاریخی
موجود سازگار به نظر نمیرسد ،با این حال پیش از ترجمه و انتشار دفتر خاطرات حسن مقدم ،اظهارنظر
دقیق دربارۀ چندوچون ارتباق و همکاری احتمالی او با الهوتی امکانپ یر نخواهد بود.
 -2به گمان ما اطالعات محسن مقدم در این زمینه دقیق و قابلاعتماد نیست .از سخن او چنین استنباق میشود
که حسن مقدم با تامیم و طرح مشترک قبلی بهمنظور دست زدن به یک عمل انقالبی ،همراه الهوتی به ایران
ً
برگشته و از زمان ورود به ایران تا روزهای اول قیام الهوتی با وی همراه و همداستان بوده است .حال آنکه اوال
خان ملک ساسانی پسردایی و رئی حسن مقدم در استانبول ،که بهنوعی سمت سرپرستی حسن جوان را
نیز بر عهده داشت ،بهصراحت از بازگشت او به تهران پ از برکناری خود از سفارت استانبول سخن گفته
ً
است (ساسانی .)210 :13۵4،ثانیا در هیچ جا به همراهی او با الهوتی به هنگام بازگشت از استانبول و اقامتش
در آذربایجان و تبریز اشارهای نشده است .عالوه بر این سخنان محسن مقدم نمیتواند توضیح دهد که از اول
آذر 1300که الهوتی بر اساس حکم وزارت جنگ مجددا به استخدام ژاندارمری درآمد و به ژاندارمهای
مستقر در بندر شرفخانه پیوست تا زمان قیام او در یازده بهمن حسن مقدم کجا بود؟ آیا بهتنهایی در تبریز
زندگی میکرد؟ آیا به همراه الهوتی در شرفخانه به سرمی برد؟ سخنان محسن مقدم نمیتواند به هیچیک از
این پرسشها پاسخ دهد.
فرض دیگر آن است که الهوتی پ از تارف تبریز از حسن که در این روزها در تهران اقامت داشت ،دعوت به
پیوستن به قیام خود کرده باشد .این فرض نیز با توجه به کوتاهی ایام حضور الهوتی در تبریز و مشغلهها و درگیریهای
بسیار او بهعنوان فرمانده کودتا ،دشواری و زمان بر بودن عزیمت حسن از تهران به تبریز با توجه به کمبود وسایل
حملونقل و وضعیت راهها در آن روزگار و در فال زمستان پ یرفتنی نخواهد بود .درهرحال با در نظر گرفتن مجموع
قراین و شواهد همراهی حسن مقدم با الهوتی در ماجرای کودتای الهوتی و حضور او در تبریز بعید به نظر میرسد.

156

جستارهای نوین ادبی ،سال پنجاه و پنجم ،شماره نخست (بهار )1401

دعوی محسن مقدم دربارۀ همداستانی برادرش با الهوتی برای اقدام به یک عمل انقالبی و قهرآمیز نظامی نیز به دالیلی
که پ ازاین خواهد آمد پ یرفتنی نخواهد بود؛ با این حال داوری نهایی را در این مورد باید به بعد از ترجمه و انتشار
دفتر یادداشتها و خاطرات حسن مقدم موکول کرد.
الهوتی و گرایش به کمونیسم

در اینکه الهوتی پ از پناهنده شدن به شوروی شعر و خالقیت هنری خود را در خدمت حزب کمونیست آن کشور
نهاده و در قامت و هیأت یک مبلغ کمونیسم ،تبلیغ سیاستها و آموزههای لنینیستی و بهو یژه استالینیستی را وجهۀ
همت خود قرار داده است کمترین تردیدی نمیتوان ورزید؛ اما اینکه وی از چه زمانی به کمونیسم گرویده است
میتواند در خور مرالعه و مناقشه باشد .تعیین دقیق این تاریخ از آن رو اهمیت دارد که هم میتواند چند و چون دیدگاه
ایدئولوژیک او را روشن سازد و هم برخی مالحظات غیر ایدئولوژیکی را که بدون توجه به آنها فهم دقایق شعر وی
آسان نخواهد بود.
در برخی از منابع که در آنها به احوال الهوتی پرداخته شده است ،از گرایش او به کمونیسم در سالهای اقامت
در استانبول سخن به میان آمده است .به نظر میرسد نخستین بار این دعوی در کتاب سیاست دولت شوروی در ایران
ً
مررح شده است« :الهوتی مردی بود شاعر و احساساتی و گویا در مدتی که سابقا در خاک عثمانی به سر میبرده
ً
افکار کمونیسم را قبول کرده بنابراین با پادشاه ،روحانیت و سرمایهداری شدیدا مخال بوده» (منشور گرگانی:1326 ،
 ،)161سپ حسین مکی با نقل آن در پاورقی جلد دوم تاریخ بیستساله خود به شیوع آن دامن زده است (مکی،
 ،)1۵ :13۵9سالها بعد همین دعوی در آثار دیگر ازجمله مقدمۀ دیوان الهوتی نیز تکرار شده است (الهوتی،
ً
نودوپنج ،مقدمه احمد بشیری) و دیگران نیز بر اساس این اقوال و برخی مستندات دیگر ازجمله اشعاری که ظاهرا
وی در تبریز سروده و حاوی دیدگاه چپگرایانۀ اوست ،بر این دعوی مهر تأیید نهادهاند (نک .صدرینیا:137۵ ،
.)196-197

بر اساس جستجوی ما هیچ سندی در خاوص گرایش الهوتی به کمونیسم پیش از پناهنده شدن او به اتحاد
جماهیر شوروی ،در دست نیست .مستندات هیچیک از کسانی که در این زمینه اظهارنظر کردهاند موجه و قابلقبول
به نظر نمیرسد .قراین موجود نشان میدهد که الهوتی پ از پناه بردن به شوروی ،بهمنظور جلب حمایت حاکمان
این کشور ،با دستکاری در تاریخ سرودههای پیشین خود و یا افزودن بعضی ابیات به آنها ،در صدد تدارک پیشینه و
وجهۀ کمونیستی برای خود برآمده و از این رهگ ر زمینۀ استنباقهای ناصواب نویسندگان بعدی شرححال خود را
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فراهم آورده است .برای تبیین این دعوی ذکر چند نکته الزم به نظر میرسد:
 -1پیش از پرداختن به چندوچون گرایش فکری الهوتی و درستی و یا نادرستی اعتقاد او به اصول و مبانی کمونیسم
(در این مورد نک :شفیعی کدکنی )44-41 :1399 ،الزم است این نکتۀ غیرمتعارف را در همینجا یادآور شویم
که برخالف پندار رایج ،نباید الهوتی را با همۀ شور انقالبی و وطنخواهی ،از حیث خاوصیات شخایتی
همانند شاعران صریحاللهجه و بیپروایی نظیر میرزادۀ عشقی و فرخی یزدی تلقی کرد که باورها و اندیشههای
خویش را بدون مالحظۀ پسند و عدم پسند اصحاب قدرت در شعر خود بازتاب میدادند .او برخالف
همگنان شاعر خویش ،در طول حیات خود همواره مالحظاتی را در نظر میگرفت و بهگونهای نگاهش
معروف به قدرتهای مستقر روزگار و جلبتوجه حکمرانان و قدرتمندان نسبت به خود بود ،از همان
ً
نخستین قایدۀ برجایمانده از وی که ظاهرا در  17سالگی و در مدح مظفرالدین شاه سروده و در مجلۀ ذکاء
الملک به چاپ رسیده (نک :الهوتی ،بیستوچهار ،بیستوپنج ) تا واپسین اشعارش در ستایش لنین و
استالین ،همواره بهنوعی ستایشگر قدرتمندان و صاحبمنابان عار بوده است .چشم بستن به این ویژگی
شخایتی الهوتی و موقعیت سنجیها ،ستایشگریها و سپاسگوییهای او ،پژوهندۀ شعر و سوانح حیات
او را از فهم دقیق درونمایۀ سرودهها و دقایق احوال شاعر در ادوار مختل زندگی وی ،مانع خواهد آمد.
 -2تأمل در دقایق رخدادهای زندگی و اشعاری که الهوتی در اواخر دوره اقامت خود در استانبول سروده است،
نهتنها گرایش او را به کمونیستم تأیید نمیکند ،بلکه از خالل آنها میتوان بهوضوح تمایالت ناسیونالیستی و
معتقدات م هبی او را در ماههای مقارن با بازگشت دوباره به ایران و استخدام مجدد در ژاندارمری استنباق
کرد .بر اساس اطالعات موثقی که در دست است او در مراسم جشن عید نوروز سال  1300ش در سفارت
ایران در استانبول شرکت کرده و شعر بلندی به همین مناسبت سروده و خوانده است( ،ساسانی،144 :13۵4 ،

 )1۵۵این ترجیعبند که با وص بهار و طبیعت آغاز میشود و با تعابیر شاعرانه از سپری شدن زمستان سیاسی
حاکم بر ایران و فرارسیدن بهار بهمثابه نماد تحول در عرصه طبیعت و اوضاع کشور ادامه مییابد ،با اشاراتی
به گ شته پرشکوه ایران و پریشانی کنون آن ،بهضرورت تجدید دوران شکوهمند گ شته تأکید میکند.
بندهای پایانی شعر به ستایش احمدشاه و خان ملک ساسانی ،مسئول سفارت ایران در استانبول اختااص
مییابد و در خالل آن الهوتی خان ملک را از نسل شاهان پیش از اسالم و فرزند علی (ع) معرفی میکند که
نژادگی را از دو سو به میراث دارد .ابیاتی که در این قسمت از شعر در ستایش امام اول شیعیان سروده است،
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او را چون شیعهای معتقد فرا مینماید که حتی از تمایالت غالیانه هم در کالم او میتوان نشانی جست .دو
بندی که در این ترجیعبند به ستایش امام اول شیعیان اختااص یافته است نشان از آن دارد که بارقههایی از
تفکر م هبی غالیانه اوان جوانی و دوران سرسپردگی به پارهای از طریقتهای صوفیانه همچنان در هنگام
سرایش این ترجیعبند؛ یعنی در نوروز  1300ش .و چند ماه پیش از بازگشت به ایران و دست زدن به قیام
بدفرجام در او باقی بوده است .در اینجا بیهیچ بحث و تفایلی این دو بند را نقل میکنیم تا بدین نکته تأکید
ورزیم که چند ماه پیش از بازگشت به ایران نهتنها نشانی از گرایش کمونیستی در کالم او دیده نمیشود ،بلکه
حتی معتقدات غالیانۀ شیعی بهوضوح در کالمش بازتاب یافته است .الهوتی در یکی از بندهای ترجیعبند
خود با اشاره به تقارن نوروز با عید غدیر چنین میسراید:

خاصااه امروزکااه گردیااده ماااادف ز قضااا

عیااد نااوروز ابااا جشاان شااه هاار دو ساارا

مظهاار قاادرت حااق ،مظهاار آیااات خاادا

داور سااار و علاااان دادگااار ارض سااااما

علاااات غااااایی ایجاااااد ،علاااای اعااااال

که خدا نیست ولاایکن ز خاادا نیساات جاادا

گاارچااه دارنااد گااروهاای بااه خاادایاایااش اقاارار
انبیاااااا یکساااااره از روز ازل کهتااااار او

اولایااا بانااده ،ماالئااک هامااه فارمااانابار او

آساامان کسااب شاارف کاارده زخاااک در او

پااادشااااهااان چاو غاالمانااد بار قانابار او

قاادر او کاا نشناسااد بااهجز از داور او

ماان بااهغ ای اراز عاالاای و دودۀ نااامآور او

بااه خاادا در دوجااهااان مای نشااااناااساااام دیااار
(ساسانی)1۵4-1۵3 :13۵4،

بندهای دیگر این ترجیعبند نیز هر یک از جهاتی در خور تأمل و بررسی است ،تا آنجا که به بحث ما ارتباق
مییابد دو بند دیگر نیز شایسته اشاره است .در یکی از این بندهای پایانی شاعر پ از مدح علی (ع) به ستایش پادشاه
وقت ایران ،احمدشاه ،میپردازد و نوروز را به وی تبریک میگوید .طرز بیان و تعابیر مدحت آمیز به کار رفته در این
بند ،الهوتی را همسان شاعران مدیحت پرداز اعاار گ شته نشان میدهد:

باد فرخنااده و بااا میمناات ایاان جشاان سااعید

باه مهین وارث شااااهنشاااه ایران جمشاایاد

آنکااه بینناااده گیتااای باااه از او شااااه ندیاااد

آنکااه گااردیااده از او قاااعااده عاادل پاادیااد

آنکاااه باااا دادگاااری ریشاااه بیاااداد بریاااد

همسارش تا که جهان اسات مه اسات و خورشاید
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مااادر دهاار ناازایاایااد پساااار ناایااک شااااعااار
(همان)1۵۵ :

ترجیعبند الهوتی با سه بند در ستایش خان ملک ساسانی ،وزیرمختار ایران در سفارت استانبول پایان میگیرد.
تعابیر به کار رفته در این بندها نیز برای وقوف به تفکر و منش ستایشگرانۀ الهوتی در این ایام در خور بررسی است.
وی ازجمله در این بندها او را از نژاد علی (ع) و دوده ساسانیان ،دشمن اهریمن و بندۀ یزدان معرفی میکند که غیرت
و آیین و داد را از علی به ارث برده است و فر و حشمت را از «مهین دوده بهرام و قباد» .او سرانجام ترجیعبند خود را با
این بیت در مدح خان ملک به پایان میبرد:

یااا رب از حااادثااه دهار گازناادت مارسااااد

کاه ودیعات ز بنیهااشاامی و ساااام سااوار
(همان)1۵۵ :

باری تحلیل محتوایی این ترجیعبند به نیکی نشان میدهد که الهوتی در واپسین ماههای اقامت در استانبول
ً
هیچگونه گرایشی به اندیشه و ایدئولوژی کمونیستی و چپ مارکسیستی نداشته است .اگر در تحلیل این سرودۀ او صرفا
به بندهای پایانی اکتفا نکنیم میتوانیم با تسامح او را همچنان پایبند گفتمان ناسیونالیستی و روشنفکری عار مشروطه
تلقی کنیم ،هرچند بندهایی که از این ترجیعبند قایدهوار نقل کردیم جایگاه او را در مرتبتی فروتر از معتقدان گفتمان
عار مینشاند .با این حال با مقداری چشمپوشی میتوان سروده او را از حیث درونمایه در طراز نوروزینامه عشقی
و یا نوروزیه خود وی تلقی کرد که اولی در سال  1297و دومی در نوروز  1298سروده شده بودند (نک :عشقی:13۵7 ،
ق  ،الهوتی13۵8 ،؛ برای وجوه تمایز و تشابه و ویژگیهای سبکی و محتوایی این دو منظومه ،نک :صدرینیا:1392 ،
 .)109-134در همان منظومه نوروزیه نیز صبغۀ مدحتگری در کالم وی بهمراتب چشمگیرتر از عشقی بود (همان:

 )126-128و این بدان معناست که از سال  1298ش تا زمان سروده شدن ترجیعبند مورد بحث ما ،سویه و صبغۀ
شعر او نهتنها سازگاری با تمایالت و اندیشههای چپگرایانه و مارکسیستی نداشته ،بلکه وی همواره درصدد جلب
عنایت صاحبان قدرت و تبرئۀ خود بوده است.
 -3الهوتی در روز یازدهم مهر  1300ش ،حدود دو ماه و نیم بعد از تعریل مجله پارس ،به همراه امیر حشمت
نیساری از مرز میگ رد و به نزد ماژور حسن خان ملکزاده فرمانده نیروهای دولتی مستقر در ساوجبالغ
(مهاباد) راهنمایی میشود (نک :بیات )34 :1393 ،و مدتی بعد راهی تبریز میشود و با تقدیم شعری به
مخبرالسلرنه هدایت ،والی آذربایجان ،از وی درخواست مساعدت میکند .بنا بهتاریح مخبرالسلرنه،
الهوتی با پادرمیانی و وساطت وی ( هدایت )32۵ :137۵ ،و بر اساس حکم وزارت جنگ از تاریخ غرۀ
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ً
قوس /اول آذر  1300مجددا به خدمت ژاندارمری درمیآید (برای دیدن تاویر حکم او ،نک :الهوتی،
مقدمه دیوان ،هفده) و بهعنوان معاون ماژور محمود خان پوالدین به جبهه خوی عزیمت میکند (بیات،
 )37 :1369تا به همراه نیروهای مستقر در آن منرقه به مقابله با سمیتگو بپردازد.
شعری که الهوتی به مخبرالسلرنه تقدیم داشته (هدایت )32۵ :137۵ ،غزلی است که در دیوان او عنوان «برای
خدمت یار» به آن داده شده است (الهوتی .) 892-891 :13۵8 ،غزل هم حاوی شکوه و شکایت است ،هم طلب و
تقاضا ،درعینحال در آن مدحتگری را با مفاخره درآمیخته ،هم به ستایش مخبرالسلرنه پرداخته ،هم به بیگناهی،
توانمندی و آمادگی خود برای خدمت به وطن تأکید کرده است .در مجموع تقاضانامۀ هوشمندانه و تأثیرگ ار است
که در مخبرالسلرنه نیز که خود دستی در شعر و ادب داشته ،ماثر واقع شده است؛ ازاینرو در کتاب خاطرات و
خطرات خود (هدایت )32۵ :137۵ ،با تعبیری که نشاندهندۀ تردید او در صداقت الهوتی است ،دربارۀ شعر او
اینگونه اظهارنظر کرده است :شعرها بد نیست ،زبان را هر طور بگردانند میگردد.
ادبیات نامهای هم که الهوتی ضمن آن این شعر را به مخبرالسلرنه تقدیم داشته است ،در نوع خود در خور توجه
است .او در آغاز نامه نوشته بود :به نام مقدس بندگان حضرت اشرف ،حقیقت وطنپرستی آقای حاد مخبرالسلرنه
دامت شوکته ،و در پایان از خود بهعنوان غالم خانهزاد منتظر وقت برای عرض حال ،الهوتی ،نام برده بود ( هدایت،
همان؛ الهوتی ،هشتادوهفت -هشتادوهشت) .الزم به ذکر است این «حقیقت وطنپرستی» یعنی مخبرالسلرنه،
همان کسی است که قیام شیخ محمد خیابانی حدود یک سال پیش از نگارش و تقدیم این نامه در زمان والیگری وی
به خون کشیده شده بود و از همین رو نیز او در نزد بسیاری از آزادیخواهان عار بدنام تلقی میشد.
ً
ابیاتی از این غزل الهوتی را در اینجا نقل میکنیم تا مجددا بر این نکته تأکید بورزیم که حدود سه ماه پیش از
اقدام وی به قیام و تارف تبریز نه در غزل و نه در نامۀ الهوتی کمترین نشانی از گرایش او به اندیشههای کمونیستی
نمیتوان مشاهده کرد:
برای خادمات یاار آمادم اینجاا

کنم تا شکوه از بیداد اغیار آمدم اینجا

ساار انادر ک

گسااسااتم از جهاان دل را و باا مهر تو پیوسااتم

نوازش کن مرا ،چون من به زینهار آمدم اینجا

ساتم کرده اسات بر من چرخ دون ای دادگر داور

دهی تا کیفر چرخ ستمکار آمدم اینجا

شاانیادم عزم خونخواهی ز بادخواه وطن داری

کنم تا خون خود در راهت ایثار آمدم اینجا

در این خادمات خررهاا بود در راهم ولیکن من

نترسیدم ز بند و محب

و دار آمدم اینجا

مرا در ساایناه گوهرهااسااات از گنجیناۀ دانش

ترا دیدم به گنج خود خریدار آمدم اینجا
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برای خادمتات پیماان محکم باا خادا بسااتم

بگیر ای نامور دستم که پا دار آمدم اینجا

مارا از ذات تاو ،جاز ذات تاو ناباود تاماناایای

نه از بهر جالل و مناب و کار آمدم اینجا

باه الهاوتای ماحاقاق شاااد کاه اول مارد ایارانای

نه از روی هوا ،باهوش و بیدار آمدم اینجا
(هدایت325 :1375 ،؛ الهوتی)892-891 :1358 ،

هر چند میتوان احتمال داد که این شعر و درخواست مساعدت از مخبرالسلرنه ،تنها نشان دهنده رویۀ کار
الهوتی باشد و او اهداف و آرمانهای دیگری در سر داشته است و بهمنظور زمینهسازی برای تحقق آن اهداف و
آرمانها پنهانکاری پیشه کرده و از چنین راهی درآمده است تا پ از تثبیت موقعیت خود در ایران ،مقدمات تحقق
اهداف بلندمدت انقالبی خود را فراهم آورد؛ اما به جرأت میتوان گفت این حدس و احتمال را هیچ شاهد و قرینهای
ً
تأیید نمیکند .آنچه بعد از چند ماه رخ داد و به قیام بدفرجام و نهایتا به فرار او از ایران انجامید ،حرکتی اتفاقی ،و در
مجموع نسنجیدهای بود که با دلگرمی احتمالی به حمایت بازماندگان جنبش خیابانی و بدون تمهید مقدمات الزم
پیش آمد و از همین رو نیز هشت روز بیشتر دوام نیاورد.
 -4به نظر میرسد آنچه برخی گزارشگران احوال الهوتی را بر آن داشته است تا بر تمایالت کمونیستی او پیش از
ً
ً
ترک ایران و پناهنده شدن به اتحاد جماهیر شوروی تأ کید کنند ،اشعاری باشد که او ظاهرا در تبریز و احیانا
در استانبول سروده است .هر چند در نگاه نخست با بررسی اجمالی محتوای این اشعار میتوان به چنین
استنباق ناصوابی رسید ،به نظر ما با توجه به قراینی که در دست است ،وی در دوره اقامت در سرزمینهای
شوروی ،بر اساس مالحتاندیشی و بهمنظور تثبیت موقعیت خود در نزد و نظر مأموران امنیتی و مقامات
سیاسی و حزبی آن کشور به دستکاری در اشعار خود و یا تغییر تاریخ سرایش آنها پرداخته است تا چنان
نموده شود که وی سالها پیش از پناهنده شدن به شوروی تمایالت چپگرایانه از نوع مارکسیستی داشته
است .بیتردید درونمایۀ عدالتخواهانه و ضد استثماری برخی از سرودههای او پیش از پناهندگی به شوروی،
نمیتواند ماید گرایش مارکسیستی او تلقی شود؛ هرچند به نظر میرسد او سالها بعد در این قبیل سرودههای
خود نظیر شعر «دست رهاییبخش»(الهوتی )630-626 :13۵8 ،دست برده و ابیاتی را بدانها افزوده
ً
است .بهمنظور تبیین دقیقتر این مدعا ذکر نکاتی دربارۀ سه شعری که ظاهرا الهوتی در تبریز سروده و
مستمسک گزارشگران احوال وی در باب گرایش کمونیستی او شده است ،بیفایده نخواهد بود.
ً
ال  :نخستین شعر «طبع آتشبار«نام دارد و بر اساس تاریخ ذیل آن ظاهرا در اکتبر  /1921مهرماه1300ش .در
تبریز سروده شده است .مرلع آن چنین است:
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دال برخیااز و اسااتقبال کاان دلاادار میآیااد

دگاار اندیشااه از اغیااار منمااا یااار میآیااد
(الهوتی)906 ،

محتوای برخی از ابیات این شعر با دیدگاههای سوسیالیستی رایج در آن دوره قابل انرباق به نظر میرسد و نظایر
آنها در ادبیات این عهد و در اشعار کسانی مانند فرخی یزدی بیسابقه نبوده است ( نک :فرخی138 :1369 ،؛ )149؛

ازاینرو سروده شدن آنها در تاریخ یادشده میتواند قابلقبول تلقی شود ،هرچند به نظر میرسد که در میان سرودههای
الهوتی تا این تاریخ چنین مفاهیمی چندان مجال بازتاب نداشته است .آنچه موجب تردید در سروده شدن این شعر
در تاریخ م کور میشود وجود ابیات دیگری در آن است که هم با دیدگاه بازتاب یافته در سرودههای آن ایام او ،و هم
با وضعیتی که وی در آن قرار داشت و در صدد جلب عنایت مخبرالسلرنه نسبت به خود و به دست آوردن شغل و
منابی در ایران بود سازگاری ندارد .بیت زیر از آن جمله است:
به دست شیخ و شه قران و قانون دیدم و گفتم

قاوای ماجاری و احاکاام اساااتاثاماار مایآیاد
(الهوتی)906،

به گمان ما این شعر یا پ از اقامت او در خاک شوروی سروده شده است و یا اگر ابیاتی از آن نیز در تبریز از طبع
الهوتی تراویده باشد پ از پناهنده شدن به شوروی ابیاتی نظیر بیت یادشده را بدان افزوده و تاریخ پیشین را همچنان
حفظ کرده است.
ً
ب :دومین شعری که براساس تاریخ زیر آن ظاهرا در تبریز سروده شده است «دست کارگر» نام دارد (الهوتی،
 )۵7این شعرتاریخ نوامبر  1921را در پای خود دارد .آنچه به شعر صبغۀ چپگرایانه بخشیده است عالوه بر
نام آن ،تأکید بر وحدت و اطاعت تشکیالتی است که در سرودههای شاعران دیگر آن روزگار چندان سابقهای
ندارد .دو بیت آن چنین است:
بااایساااات مااراایااع شااااد بااه تشااااکاایااالت

تااااا وصااااله کنااااد بااااه یکاااادیگر مااااا را

چااون جاامااع شااااویاام هاایااچ بااازویاای

از هاااااام نکنااااااد جاااااادا دگاااااار مااااااا را

الهوتی در نوامبر 1921که برابر با آبان  1300شمسی است ،بهاحتمالقوی در تبریز اقامت داشت و در تبوتاب
به دست آوردن دل مخبرالسلرنه هدایت و در انتظار نتیجه اقدامات او بود .هنوز از تقدیم نامه و شعر خود به حضور
والی آذربایجان در  10صفر  1340مرابق  21مهر  1300ش چندهفتهای نگ شته بود .بعید مینماید که در این روزها
که همۀ هم او به دست آوردن مناب پیشین و یا شغل مناسبی در دستگاه والی بود ،چنین اندیشههایی در سر داشته
باشد و به سرودن چنین شعری بپردازد؛ بهو یژه اینکه چنین مفاهیم و تعبیراتی پیش از این در شعر او مجال ظهور
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نداشته است؛ ازاینرو گمان میکنیم که الهوتی این شعر را پ از ترک ایران و پناهنده شدن به شوروی سروده است.
اینکه شعر تاریخ نوامبر  1921و نام تبریز را در ذیل خود دارد چندان عجیب نیست ،بسیاری از شاعران معاصر بنا به
عللی در تاریخ و یا نام محل خلق و سرایش شعر خود یا هر دو دست بردهاند ،چنانکه فیالمثل احمد شاملو بر اساس
تاریح خود تاریخ شعری را که در سال  1333ش در زندان قار سروده است ،به دلیل در امان ماندن از تیغ سانسور
ده سال عقب برده و محل سرایش آن را زندان متفقین قید کرده است (شاملو ،)107۵ :1380 ،چهبسا همین اشاره و
تحری عامدانه موجب شده است که نویسندگان شرححال شاملو ،دستگیری و زندانی شدن او را توسط متفقین در
شمار رخدادهای زندگی وی قید کنند.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد تاریخ مندرد در زیر اشعار الهوتی چندان قابلاعتماد نیست ،تاریخ
پارهای از آنها بهعمد و برخی دیگر به سهو و یا بنا بر مالحظات دیگری تغییر یافته است؛ بهعنوان نمونه در ذیل غزلی
که با نام «درس وفا» در دیوان او به چاپ رسیده است (الهوتی )73-72 :13۵8 ،نوشته شده است :اسالمبول ،اوت
 .1929تردیدی نیست که چنین تاریخی نمیتواند درست باشد ،زیرا که الهوتی در سال  ،1300/ 1921استانبول را
ترک کرده و پ از آن تا پایان زندگی به این شهر بازنگشته است ،بدین ترتیب یا این شعر در آن تاریخ در استانبول
سروده نشده است و یا اینکه الهوتی بعدها در شعر خود اصالحات و تغییراتی را اعمال کرده و ضمن حفظ نام محل
سرایش اولیه ،تاریخ زمان اصالح خود را پای آن نوشته است .آنچه این احتمال را تأیید میکند ،جمله «گپ میان ما
بماند» در ماراع دوم بیت سوم است که تعبیر متداول در تاجیکستان و ماید آن است که الهوتی این غزل را یا در
ً
تاجیکستان سروده و یا اگر سالها پیش مثال در سال  1921در استانبول هم سروده باشد ،در هنگام اقامت در
تاجیکستان در آن دست برده ،ابیاتی را افزوده و تاریخش را تغییر داده است
بتاان ساااازناد حیلاتهاا کاه گردناد آشاااناا باا من

ولی من ( گپ م یان ما ب ما ند) ساااوختم بی تو

در بررسی دقیق دیوان الهوتی نمونههای دیگری نیز میتوان یافت که بهزعم ما در سالهای بعد مورد اصالح و
تغییر قرار گرفته و درونمایه شعر با تاریخ زیر آن و دیدگاه شاعر در زمان یاد شده سازگاری ندارد ،شعر «وطن ویرانه»
(الهوتی ،)126-12۵ :13۵8 ،ابیات پایانی شعر «دست رهاییبخش» «بییار» (همان« ،)903 :میوۀ جهل» ( همان:

« ،)904طبع آتشبار» (همان )906 :از آن جمله است.

ً
د :سرودۀ دیگری که بر اساس مندرجات دیوان ظاهرا در تبریز سروده شده است ،تاریخ ژانویه  1922را در پای
خود دارد و با این بیت آغاز میشود:
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چه خوش آن که بیرق خون به پا ،پی قرع ریشه اغنیا

شود و زند به جهان ندا که گروه کارگر الاال
(الهوتی)78 ،

شعر متضمن دعوت کارگران و زحمتکشان به اتحاد علیه استثمارگران و بر پا کردن انقالب خونین برای رهایی از
سلره شیخ و شاه است .طرح این قبیل مفاهیم در شعر فارسی آن سالها البته بیسابقه نبود و حداقل بارها در شعر
ً
فرخی یزدی و گاهی نیز با تفاوتهایی در سرودههای عشقی و احیانا عارف بازتاب داشته است .با این حال آنچه این
سروده الهوتی را از اشعار مشابه معاصرانش متمایز میکند جهتگیری ضد دینی آن است که دستکم در دو بیت از
آن انعکاس یافته است:
هله خیز و ساز نبرد کن ،تو هر آنچه خدا نکرد کن

بکش وز جامعه طرد کن همه مفتخوار درنده را

به دو دست آبلهدار تو ،که بهجز دو بازوی کار تو

نبود معاون و یار تو نه خدا ،نه شیخ ،نه پادشا
(الهوتی)79 ،

به نظر میرسد داوری نویسنده کتاب سیاست شوروی درباره گرایش کمونیستی الهوتی نیز مبتنی بر همین
سرودههای وی بوده است؛ زیرا در همین سرودهها است که میتوان مخالفت او را با پادشاه ،دین و روحانیت و
سرمایهداری بهوضوح دید .نویسنده کتاب یاد شده نیز همین موارد را مستمسک داوری خود قرار داده است (نک:

منشورگرگانی .) 161 :1326 ،با این حال نکته مهم در مورد این سرودۀ الهوتی آن است که در ژانویه  ،1922الهوتی
ً
اصال نمیتوانست در تبریز حضور داشته باشد ،اگر به فرض این شعر در آخرین روز ژانویه نیز سروده شده باشد ،این
روز با یازدهم بهمن  1300ش ماادف خواهد بود و چنانکه میدانیم ،در این روز الهوتی در شرفخانه بود و با
همفکران خود در ژاندارمری سرگرم رایزنی و طرح و برنامه برای آغاز قیام بود و حداقل یک روز پ از  30ژانویه و در
ً
 12بهمن بود که نیروهای تحت امر الهوتی و احتماال خود وی نیز به تبریز رسیدند.
ً
واپسین نکته در مورد سرایش این اشعار در تبریز ،اینکه ،اصوال در فاصله  12بهمن که نیروهای الهوتی تبریز را
تارف کردند و  20بهمن که آنها پ از جنگوگریز شهر را ترک گفتند ،الهوتی بهعنوان فرمانده قیام یا درگیر جنگ
بود و یا در تالش برای حفظ آرامش شهر و جلوگیری از غارت و ناامنی و یا مشغول م اکره با بزرگان شهر ،بقایای
نهضت خیابانی و مقامات دولتی و مخبرالسلرنه ،درنتیجه در چنین هنگام و هنگامهای او حال و مجالی برای سرودن
شعری ازایندست نمیتوانست داشته باشد و اگر همچنین مجالی در دار و گیر حادثههای آن چند روز به دست
میآورد ،عقل سلیم اقتضای سرودن شعری با چنین محتوایی را در چنین موقعیتی نمیکرد .عالوه بر این در هیچکدام
از بیانیههایی که الهوتی در تبریز صادر کرده است ( نک :الهوتی نودوسه؛ بیات )۵6،۵7 :1369 ،نشانی از تمایالت
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کمونیستی او و تناسبی با درونمایه این اشعار دیده نمیشود و این نیز میتواند قرینۀ دیگری باشد بر اینکه الهوتی در
ً
آن ایام اصوال به چنین موضوعاتی نمیاندیشیده است.
با در نظر داشت آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه دست یافت که الهوتی این قبیل اشعار را یا پ از پناهنده
شدن به خاک شوروی ،متناسب با ایدئولوژی حزب حاکم کمونیست آن سرزمین سروده و یا با دستکاری در زمان و
مکان سرایش ،آنها را عامدانه به قبل از آن تاریخ نسبت داده است و یا اگر آنها را پیشتر نیز سروده باشد ،پ از
اقامت در خاک شوروی به قاد فراهم آوردن پیشینۀ مارکسیستی برای خود ،ابیات تازهای را در خالل آنها گنجانده
است تا از این طریق جایگاه خود را در نزد قدرتمندان جدیدی که به سرزمین آنها پناه برده بود تحکیم ببخشد.
نتیجه

یافتههای مقاله ماید آن است که نهتنها آگاهیهای موجود در منابع ایرانی دربارۀ دورۀ فعالیت الهوتی در ژاندارمری
نیازمند بازکاوی و اصالح است ،بلکه جزئیات رخدادهای قیام بدفرجام او در تبریز هم که در تعدادی از منابع آمده
است مغلوق و غیرقابل اتکاست .عالوه براین ،اظهارنظرهایی هم که در مورد تمایالت ایدئولوژیک او پیش از ترک
ایران صورت گرفته است بر اساس درستی استوار نیست .مقاله کوشیده است تا آنجا که گنجایش آن امکان میداد
ضمن نقد منابع موجود ،پرتوهایی به زوایای مبهم روایتهای مربوق به چند دوره از حیات او بیفکند .مقاله درعینحال
درصدد اثبات این نکته برآمده است که برخالف مندرجات منابع موجود ،هیچ سند و شاهد قابلاعتنایی در مورد
گرایش الهوتی به کمونیسم پیش از پناه بردن به شوروی در دست نیست .در واقع او پ از اقامت در شوروی متناسب
با اقتضای وضعیت و به قاد جلب عنایت حزب حاکم و سران آن ،کوشیده است با دستکاری در ابیات و یا زمان و
مکان سرایش پارهای از اشعارش برای خود پیشینۀ چپ و کمونیستی تدارک ببیند و این خود به استنباقهای نادرست
در مورد گرایش ایدئولوژیک او پیش از ترک ایران دامن زده است.
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Abstract
The data about the eventful life of Abolghasem Lahuti (1264-1366 AH), a
contemporary poet of the constitutional era, reflected in Iranian sources are
so ambiguous, deficient and contradictory that it is difficult to draw a clear
picture of his life. The sources that have described his life have been written
mainly after his unfortunate uprising, escape, and absence from Iran;
therefore they are not empty of various kinds of rumors and myths. His
adventurous life, half of which was in the turbulent years of the constitutional
era and World War I in Iran and Turkey, and the other half was beyond the
iron walls of the Soviet Union, provided the necessary grounds for
storytelling and gossip about him and has made it difficult to obtain accurate
information. Therefore, not only what the reporters of his life have narrated
about the events of his life is not precise, but also recent researchers of his
biography have not been safe from making mistakes in mentioning the events
of his life. This study tried to use some documents and sources that have been
less considered by researchers in his life, to analyze the content of some of
his poems, to criticize the information contained in Iranian sources, to shed
some light on the existing ambiguities and contradictions, and to give a more
accurate picture of some aspects of his literary and political life .
Keywords: Lahuti, Iranian Sources, Criticism, Iran, Soviet Union.

1. Professor in Persian Language and Literature, Tabriz University, Tabriz, Iran.
E-mail: baghersadrinia1398@gmail.com

5

Journal of Research Literary Studies (Peer-reviewed Journal) Vol 55, No. 1 (2022)

Verse Letter/Shernameh
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Abstract
Verse epistle, also known as verse letter, versified correspondence, and
metrical messages, is an obscure literary genre with many examples in poetic
and prose texts dates back to the beginning of Persian poetry. The genre has
other subgenres such as the "request letter" (Taghazanameh), "apology letter",
"condolence letter", "affection letter", "supplication letter", "gratitude poem",
and "conciliation letter" in Persian literature. This research identified the main
motivations behind composing the letters, including requests, praise, gratitude,
satire, congratulating, and consoling the audience. It does so by scrutinizing a
series of poetic letters gathered from Divans, Tadhkirahs (Arabic for
memorandum or biography) and historical texts based on a set of criteria. The
study then analyzed the structure and content elements of poetic letter that have
taken numerous forms in different conditions. The study contributes to the
literature by introducing a vastly extensive literary genre. Studying this genre
allows one to foreground the similarities and differences among its subgenres.
On the other hand, it enables researchers to shed new light on the relations
among different social classes that had chosen the verse letters as a means of
communication, thus looking at Persian literature from a fresh perspective.
Keywords: Verse Letter, Versified Correspondence, Poetic Messages, Literary
Genre.
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Exploring the Representation of the Thoughts of Emmanuel
Levinas in the Philosophical Novel Mosul, Without Parichehr
by Hossein Ghassami
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Abstract
Novel is one of the most important forms of creating a literary work that has special
capacities. Using language and imagination, authors of novel can create a fictional
world based on the elements in the real world and explain their ideas through it.
Among these, philosophical concepts have a special status, in such a way that
sometimes the format of the novel is used to express philosophical thoughts and the
author tries to present hard philosophical statements to the audience in a more
acceptable manner. The point is that instead of expressing philosophical ideas
directly, he should express them in a narrative text. Among the creators of
contemporary Persian fiction, Hossein Ghassami is a writer who pays special
attention to philosophical concepts in his writings. The novel Mosul, Without
Parichehr is the author's latest work, in which he describes Levinas's thoughts.
Concerning the importance of this philosopher's views, many have regarded him as
the founder of a philosophical-moral system that could rebuild the weak foundations
of morality in the contemporary world because of his attention to the “Other”. By
proposing concepts such as "infinite other" and its role in determining the limits of
"subjectivity" and the subject of "infinite responsibility" of man to another, Levinas
has considered moral life dependent on paying attention to these concepts. This
resaerch took a descriptive-analytical method to study the ways of representing the
thoughts of this philosopher in the mentioned novel. The results show that Ghassami
indirectly represented the subject of the "Other" with characteristics such as
"Infinity" and “Otherness" by paying attention to the character of "Parichehr" and
the subject of his absence, as well as the endless search for the character of "Arman"
to find this lost lover. In addition to this symbolic expression, Levinas's basic
teachings such as "responsibility" and "face" have been considered in both narrative
actions and character dialogues.
Keywords: Philosophical Novel, Emmanuel Levinas, Other, Responsibility,
Hossein Ghassami
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Abstract
In Persian literature, despite many researches, there is still texts that
cannot be categorized into any of the well-known literary genres. This
ambiguity is resulted of the negligence of scholars, rather than the
nature of literary genres. Karava (Worksong), which can be considered
the oldest type of literature, is one of these neglected types in Iranian
literature. A genre that goes beyond the origin of speech and was born
with the first human effort to make a living: work. The first
manifestations of this type can be found in the meaningless sounds that
were chanted at work. It can be said that the work songs or chants as
the initial form and name of this type. The study tried to introduce this
genre completely and accurately for the first time; and then, by
analyzing the literary and semantic structure of this ancient type, paved
the way for further researches.
Keywords: Worksong, Literary genre, Poetry of work, Song of work,
work.
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From Fictional Yatim to Historical Qurchi
(Recognizing the Unknown Identity of Hossein Kurd Shabestari, Based on
Historical and Literary Sources)
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Abstract
Hossein Kurd Shabestari is one of the most popular heroes in contemporary
Persian epic literature. According to recent evidence, the report of his life and
battles in Iran, which has been identified for several years as “the story of
Hossein Kurd Shabestari”, is the fourth part of another epic entitled
Yatimnameh. A comprehensive edition of the work has not yet been
published. Ignoring the various aspects of Yatimnameh has resulted in the
ignorance of the historical identity of Hussein Kurd as the protagonist of the
narrative, and in turn the incorrect comments and ideas about the character.
This study evaluated the data obtained from the new historical and literary
sources. According to the results, Hossein Kurd Shabestari is Hossein Beyg
Tabrizi, Shah Abbas's special bodyguard (Qurchi), who is described in the
narrative as a Yatim.
Keywords: Safavid, Yatim, Royal Bodguard, Hossein Kurd Shabestari,
Hossein Beyg Tabrizi, Source Evaluation.
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Abstract

Rafiq Hilmi as contemporary Kurd critic, literary scholar, and poet has a
critical system of thought. The major themes of his thoughts have been
included in his book Kurdish Poetry and Literature. The structure of this can
be explored from the two aspects of theoretical criticism and practical
criticism. This descriptive-analytical research sought to identify and analyze
Hilmi’s critical techniques, approaches, and methods of literary criticism. He
has redefined the notions and statements of literary criticism on the one hand,
and has criticized the poetical evidence according to his critical thought on
the other. Hilmi’s critical techniques are mostly sender/poet-oriented, and
message-oriented only in some cases. The final part of the research explains
various parts of the stylistics of his criticism, sometimes accompanied by
what has been called “quality-free perception”, hyperbole, and absolutism.
Keywords: Rafiq Hilmi, Art of criticism, Kurdish literary criticism, Rafiq
Hilami's criticism style, modern Kurdish literature.
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Exploring Events of Abolghasem Lahuti’s Life and
Criticizing Iranian Sources
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▪ Verse Letter/Shernameh
(Tracing, Analyzing and Criticizing Poetic Letters from the
Beginning of Persian Poetry to the End of 9th Century)
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Criticizing Iranian Sources
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