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  مقدمه
  

هاي دور و نزدیک  جموعه گرد آمده حاصل سالمقاالتی که در این م
محمد فضولی، "هاي از جمله  بعضی از این مقاله. فعالیت ادبی نگارنده است

در دوران  "بیک ي ابراهیم روایت تراژیک سیاحتنامه"و  "رند دلسوخته
ي ها بعدها از روي یادداشتبه عنوان کنفرانس ارائه شد که دانشجویی 

هر مقاالت حاضر . به چاپ رسید 70ریات دهه آوري و در نش جمع موجود
بدیهی است دور . باشد کدام یادآور خاطراتی از دوران زندگی ادبی من می

و براي  اند ي این خصیصهکه برخی از آنها دارا–ي ضعف  ریختن آنها به بهانه
از طرفی . دور از انصاف است - نگرم دیده احترام می هم بهبرخی از آنها هنوز 

آور کتاب، میزان میل به کاغذي و کتاب  ینه هنگفت و بازار ماللتبا وصف هز
 ،از اینرو بهترین تصمیم در این برهه. کاهش داددر من کردن آنها را نیز 

شاید براي برخی از است تا انتشار یکجاي آنها به صورت نشر الکترونیک 
 صورتك جاهایی، اند جز تغییر درمقاالت  .عالقمندان مفید فایده باشد

البته این مقاالت شامل همه مقاالت بنده . است ي خود را حفظ کرده اولیه
اند که نیاز به تایپ داشتند  بعضی از آنها در نشریات قدیم چاپ شده. نیست

  . آنها را نیز بصورت مجزا انتشار خواهم داد نکه به محض آماده شد
  

   همت شهبازي
   1394فروردین 
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   1د دلسوخته، رن"محمد فضولیموالنا "
  

  
هاي ادبی بزرگی هستیم که  ریخ ادبیات آذربایجان شاهد شخصیتدر تا

کدام به نحوي به ادبیات و فرهنگ این مرز و بوم کمک کرده، آن را به  هر
معروف به » محمد بن سلیمان«ها،  یکی از این شخصیت. اند اوج رسانده

ود شاعرانی است او از معد. هجري است 10از شعراي قرن » موالنا فضولی«
که در شعر، شعراي بعد از خود را تحت تأثیر قرار داده و متاع سخنش دست 

بیشتر آثار او، . به دست گشته و جایگاهی براي خود پیدا کرده است
اش در بین توده مردم رواج داشته، به طوریکه وقتی  بخصوص اشعار غنایی

خود را » نگالخس«یا » اللغت مبانی«میرزا مهدیخان استرآبادي کتاب 
  . آورد خود شواهدي از اشعار فضولی میهاي  نوشت، براي گفته می

در عین حال که «اي است که  ي اواخر تیموري و اوایل صفوي دوره دوره
هاي مردانی چون  و پیروزيها  نظامی و سیاسی و با جنگاوريهاي  با کامیابی

ایی مردانی الیق و با عباس صفوي همراه بود، با فرمانرو  اسماعیل و شاه  شاه

در کالس تاریخ  1372ر سال یک کنفرانس دانشجویی در ترم سوم داولین بار به عنوان مقاله  1                                                        
و  533، 531شماره هاي تدارك و در » مهد آزادي«در روزنامه ارائه شد سپس براي چاپ  3ادبیات

آن روزنامه به چاپ رسید از شگفتی هاي این ) 1373آبان (پنجم   ، دوره چهارم، سال چهل و539
همان  ،ئه آن در کالسمقاله که به صورت تصادفی بود این است که درست یک هفته پس از ارا

  . سال از طرف یونسکو سال فضولی اعالم گردید
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نظر جاهل نیز  یشوایی فکري و عقلی متعصبان کوتهجویان، پ نفوذ مفسده
   1»تقارن داشت

که گویا در تبریز زندگی  -پدر فضولی-اي سلیمان  در چنین دوره
کرده به جهت فشارهاي اقتصادي و کشت و کشتارهاي متعدد دنبال یک  می

  . ن لحاظ روي به عراق نهادسرپناه راحت و بی اغتشاش رفت و به همی
از شهرهاي عراق به » حله«هجري در شهر  900فضولی احتماال به سال 

دنیا آمد و تحصیالت خود را در همان شهر یا احتماال در بغداد به اتمام 
ي  صاحب تذکره» صادق بیگ افشار«ي  پدر فضولی بنا به گفته. رسانده است

از ایل بیات بوده که  –نوشته شده که به زبان ترکی ازبکی- » الخواص مجمع«
بنابراین عقیده کسانی چون . باشد طایفه مهاجر ترکان اوغوز می 22یکی از 

فضولی از دارالسالم بغداد است و از آن شهر «: نویسد که می» سام میرزا«
چرا که فضولی در دیوانش بغداد . مردود است 2»شاعري بهتر از او پیدا نشده

  . نامد را دیار غربت می
بهتر است از زبان خود شاعر در مقدمه » فضولی«اما سبب اشتهار او را به 

  : دیوان فارسی اش بشنویم
نهادم و بعد از  در ابتداي شروع نظم هرچند روزي دل بر تخلصی می«

آخراالمر معلوم . دادم مدتی به واسطه ظهور شریکی به تخلص دیگر تغبیر می
   3.»اند را بیش از معانی ربودهها  د تخلصان شد که یارانی که پیش از من بوده

. دانسته است» حروفیان«خاورشناس روسی، او را از » برتلس«استاد 
  : شود لیکن در اشعار او نشانی از عقاید و افکار حروفیان دیده نمی

  مشو قانع به صوت و حرف، کسب فیض معنی کن 
  کند  دعوي نه  ز الحانش  که داود از نبوت می

                                                        
   5ص  1بخش  5، ذبیح اهللا صفا، ج تاریخ ادبیات در ایران.  1
   245 -246، سام میرزا، تصحیح همایونفر، صص تحفه سامی: رك.  2
هد تمامی شوا(  1962،  تصحیح حسیبه مازي اوغلی، مقدمه، آنکارا دیوان فارسی فضولی.  3

   )فارسی از این نسخه است
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ملک «فضولی، یعنی نظر از آنجا ناشی شده باشد که استاد شاید این 

که از استادان مسلم شعر ترکی بوده و دیوان او توسط  -»الشعراي حبیبی
چاپ شده است و تأثیر او را در اشعار ترکی شاه اسماعیل » ساواالن. م«

یکی از شاعران حروفی بوده و  -توان مشاهده کرد  ختایی و خود فضولی می
عهدي «. لحاظ فضولی را هم تالی استاد خود معرفی کرده باشند به همین
فضولی «: نویسد که با فضولی معاشرت داشته در تذکره خود می» بغدادي

کند که  اهل طریقت بوده است اما این تذکره نویس به طور صریح بازگو نمی
   1».فضولی به کدام طریقت پایبند بوده است

ربایجانی، فارسی و عربی است که به آثار فضولی به سه زبان ترکی آذ
  : پردازیم معرفی مختصر آنها می

  
   :یدیوان فارسی فضول – 1
  

این دیوان شامل قصاید، غزلیات، ترکیب بند و رباعیات شاعر است که 
اشعار آن، آن سوز و حالی را که صاحب سخنانی چون حافظ و مولوي و 

ه بیشتر رنگ مدحی دارد، قصاید او برخالف گذشتگان ک. عطار دارند، ندارد
و اشکاالتی ها  دیوان فارسی فضولی داراي ویژگی. اجتماعی است–فلسفی

  . شود است که در اینجا ضمن مقایسه با دیوان ترکی او اشاراتی به آنها می
، از اند هجري که بیشتر به تصوف گرایش داشته 6شعراي بعد از قرن 

بدین معنی که . اند اده کردهواژگان به دو صورت قراردادي و ابداعی استف
گروهی از شاعران بودند که همیشه ذهن و تخیل آنها در ابداع کلمه و 
همچنین معنا دادن به آن فعال بوده و در نتیجه با نیروي بیان هنري 

؛ در مقابل، گروهی هم دست به تقلید زده و اند خودشان زبان را مسحور کرده
  و دوم، ترجمه مرحوم دکتر خیامپور، ش اول 2، سال نشریه دانشکده ادبیات تبریز.  1                                                        
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اینگونه . اند ورت قراردادي استفاده کردهاز واژگانِ ابداعی شعراي مبدع، به ص
هجري، به استثناي برخی از شاعران مبدع  8شاعران بیشتر در بعد از قرن 

  . اند به وجود آمده
بر این اساس دیوان فارسی فضولی که در آن، کلمات به صورت قراردادي 

، تقلیدي است و این مسئله به سادگی و تکرار مضامین شعري اند به کار رفته
او و همچنین عدم انسجام  فرمی کشانده، حتی گاه مضامین شعراي فارسی 

به عنوان نمونه در ابیات ذیل که از یک غزل او . زبان را تکرار کرده است
  : انتخاب شده، مضامین مصراع دوم، تکرار همان مضمون مصراع اول است

  
  تا بوده ایم همدم غم بوده ایم ما 

  م ما غم را مالزم، همه دم بوده ای
  غم را  ز من نبوده جدایی، مرا  ز غم 
  هرجا که بوده ایم به هم بوده ایم ما 
  یک دم نبوده ایم فضولی، به کام دل 

  پیوسته مبتالي الم بوده ایم ما 
  

علت دیگري که از ارزش دیوان فارسی فضولی در برابر دیوان ترکی اش 
فارسی پیش از او،  کاهد این است که در شعر فارسی، استادان شعر و ادب می

محلی براي گفتن و جوالن شعراي بعد از خود نگذاشته بودند و این مسئله 
  : کند را خود فضولی نیز خاطر نشان می

و به معاونت  اند شاعرانی به مساعدت تقدیم زمانی دم از سبقت زده«
 اند همه ادراك بلند و طبع دوراندیش داشته اند سبقت اتفاقا پیش از من آمده

 اند ر عبارت لطیف و مضمون نازك که غزل را به کار آید چنان برداشتهو ه
  ...  اند که قطعا در ظاهر چیزي نگذاشته
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  یاران گذشته بس که کردند 
  تاراج عبارت و معانی 

  شد تنگ فضاي نظم بر ما 
  » فریاد ز سبقت زمانی

ز این سادگی و عدم انسجام دیوان فارسی را ناشی ا» بگلی«اما پروفسور 
  : چیز دیگري دانسته

چون زبان شاعرانه در زمان فضولی سنتی و متعارف شده بود بی شک «
هنرش از شیرینی و . فضولی در انتخاب صراحت بیان حق داشته است

بی شک . گیرد سادگی سخن و شور عاطفی و طنز لطیف سرچشمه می
 بزرگترین خدمت فضولی این بوده که مضامین و هنر شعر فارسی را براي
ترك زبانان به صورت گوارایی رسانده است و چون در اشعار فارسی اش غالبا 

در ردیف بزرگترین شعراي فارسی قرار  اند معانیی دارد که دیگران هم گفته
    1».نگرفته است

یعنی اینکه شعراي تصوف در برابر واژگان به : اما براساس آنچه گفته شد
، ما دیوان ترکی او را جزو اند ادهدوصورت قراردادي و ابداعی واکنش نشان د

دهیم که در آن موسیقی، ذوق، هماهنگی کلمات  ابداعی قرار می هاي دسته
بر این اساس . در اوج قدرت و با تخیل موشکاف بیان شده است) هارمونی(

او از جمله آثار بدیع ادبی به زبان » لیلی و مجنون«دیوان ترکی و منظومه 
پایه این دو اثر است که فضولی در آثار شعراي شوند و بر  ترکی محسوب می

اي داشته است نمونه نفوذ او را در اشعار ترکی صائب  عمده بعد از خود تأثیر
تبریزي، دیوان ترکی مسیحی شیروانی، مال پناه واقف، حیران خانم، حاج 

ورقه «توان در  تأثیر لیلی و مجنون او را می. توان دید رضا صراف تبریزي می
  .مسیحی شیروانی مشاهده کرد» هو گلشا

  

   ، ترجمه دکتر خیامپور103، شماره 24سال : همان.  1                                                        
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    :انیس القلب – 2
  

اي براي قصیده  اي نسبتا بلند است فضولی نظیره این اثر را که قصیده
دانند اما  این اثر را برخی یک اثر مستقل می. بحراالبرار خاقانی سروده است

  . باشد معتقد است که این اثر جزو قصاید شاعر می» حسیبه مازي اوغلی«
  
    ):هفت جام(قی نامه سا – 3
  

این منظومه به . شود در این منظومه عرفان فضولی به وضوح برمال می
» نی«شود که مناظره اول آن مناظره با  هفت مناظره یا هفت جام تقسیم می

  : است
   شبی بود در سر مرا ذوق می

  مذاق میم کرد دمساز نی 
و براي همین در طریقت مولویه تکیه بیشتر بر سماع و پایکوبی است، 

از همین لحاظ موالنا . موسیقی از لوازم به وجد و شور در آوردن عارف است
به همین خاطر . شود دمساز می» نی«شروع کرده و با » نی«مثنوي را با 

شروع کرده و نظري به طریقت مولویه » نی«فضولی نشئه جام اول خود را با 
مه یا هفت جام است که شود و شاید به خاطر همین ساقی نا در آن دیده می

  . اند نامیده» بکتاشیه«او را جزو پیروان طریقت 
نهاده شده ) هفته(هفت جام براساس هفت روز«: گوید زاده می قلی. آقاي م

هفت جام در عین حال رمز هفت اقلیم و . اما مسئله تنها در این نیست. است
   1».باشد می از قرآن نیز) المثانی سبع(باالخره رمز سوره فاتحه الکتاب 

  : گوید شاعر خود می

ابراهیموف، . عارف، م .م:  ، گردآورندگان)تاریخ ادبیات آذربایجان(آذربایجان ادبیات تاریخی  1                                                        
   1960باکو 
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  زسیر کواکب مشو تلخ کام 
  مخور جز می ِ کام ازین هفت جام 
  طرب کن چو خورشید گیتی فروز 

  به زرین قدح هفته هفت روز 
  به سبع المثانی که تا هفت جام 

  پیاپی بده جام و پر کن تمام 
یی را در از مشهورترین آثار اوست که جایگاه واالیکی نامه فضولی  ساقی

دهد و دلیل آن شاید این امر باشد که  ها به خود اختصاص می بین ساقینامه
 9این قالب شعري در گذشته چندان پیشرفت نداشته و رواج آن از قرن 

آمده طبیعی است  شود و چون قالب جدیدي به حساب می هجري شروع می
ه و عقیده مهمتر اید  تازه و از همه و اگر سخن فضولی در این اثر مطنطن

  . باشد خاصی نسبت به طریقت می
  
   ):سفرنامه روح یا حسن و عشق(روح نامه  – 4
  

فلسفی است که به شیوه گزارشی با  – علمی هاي این سفرنامه از سفرنامه
محمدعلی ناصح در باره این کتاب . نثري عالی و روان نوشته شده است

  : نویسد می
توان  ي فضولی شاعر و درواقع میکتاب سفرنامه روح، یکی از شاهکارها«

گفت بهترین نمونه نثر پارسی است آنانکه در این کتاب به نظر دقیق نگرند 
اگر از انصاف نگذرند اقرار آورند که نویسنده زبردست آن در جمع الفاظ و 
معانی و تحریر عبارات بدین رشاقت و روانی ید بیضاي موسوي بکار برده و 

در » کرد دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می«به مدلول شعر خواجه که 
   1».احیاي نثر پارسی در عصر خویش اعجاز عیسوي آشکار کرده است

  )رنامه روح در این شماره چاپ شدهمتن کامل سف( 11، شماره 1309، سال » ارمغان«مجله  . 1                                                        
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است که در آن روح انسان به سیر و  این اثر یک اثر فلسفی یا کالمی
فضولی در این اثر بدن انسان را تشبیه به کشوري . پردازد سیاحت می

نخستین شهري که . است... ویبارها و کند که داراي شهرها و آبادیها و ج می
ام اند شود شهر بدن است که عبارت از هفت کشور هفت روح به آن وارد می

فضولی در این اثر تأثیر عشق و زیبایی و عدل و لطافت طیع انسانی . باشد می
را به صورت گزارشی بیان کرده، مراجعه به مرگ را علت اصلی براي صحت 

  . کند بیماري معرفی می
  

  : آثار عربی فضولی
  
  است  به زبان عربی یک اثر فلسفی  :مطلع االعتقاد – 1 

  دیوان اشعار عربی  – 2
  

  : آثار ترکی آذربایجانی فضولی
آنها  هاي آثار ترکی فضولی متعدد است و ما در اینجا فقط به ذکر نام 

اشاره نموده، مختصري در باره لیلی و مجنون، مطالبی را به عرض 
  .: رسانیم می

  
    :حدیقه السعدا – 1
  

ي حسین واعظ کاشفی است » روضه الشهدا«اي از کتاب  این اثر ترجمه
که در آن به فاجعه عاشوراي حسینی با نثري بسیار استادانه که  در آن 

  . شود، نوشته شده است شعرهاي منظوم نیز دیده می
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  بنگ و باده، صحبت االثمار: دیگر آثار ترکی فضولی عبارتند از
ادبیات کودك محسوب  هاي هاست که یکی از نخستین کتاب گفتگوي میوه(

   .شاه و گدا، شکایتنامه، رساله معما، منظومه لیلی و مجنون، )شود می
  

کنند  در باره لیلی و مجنون که برخی آن را شاهکار فضولی معرفی می
  : نویسد می »دکتر آزاده رستمووا«خانم 
حماسی است این اثر از محبت –غناییلیلی و مجنون فضولی تراژدي «

جنبه روانشناسی در این اثر مؤثر و پر . کند ناموفق و ناکام دو جوان بحث می
توان روانشناس  درواقع فضولی را در معناي اصلی و اساسی می. قدرت است

   1».دل انسان معرفی کرد
مورد استفاده اکثر  هاي شعر غنایی یا تغزلی یا لیریک از جمله قالب

در واقع تغذیه عمده اشعار کالسیک که در آن به . راي بزرگ بوده استشع
شاعر پیوسته . نوعی با صمیمیت و زیبایی ارتباط داشته، شعر غنایی است

رون خویش در جدال و کشمکش است و براي بیان این نوع جدال اند با
درونی و ذهنی یعنی احساسات و هیجانات روحی، شعر غنایی بهترین شیوه 

اي براي جوابگویی به جهان درونی شاعر  شعر غنایی واسطه. باشد می ممکن
به عبارت دیگر شعر غنایی . و در واقع راز و نیاز شاعر با درون خویش است

به طور کلی . اي از احساسات و عواطف درونی یک شاعر است ترجمه
. صمیمیت، سادگی و طبیعی بودن است: عمده شعر غنایی هاي ویژگی

انسانی و بشري  هاي ز آنجا که این سه خصوصیت جزو ویژگیبنابراین ا
توان گفت که شعر غنایی با انسان و عواطف و معنویات او سر و  هستند می

. دهد سهم عمده شعر فضولی را نیز شعر غنایی تشکیل می. کار دارد
  . حماسی است–همانطور که گفته شد تراژدي لیلی و مجنون غنایی

آزاده رستمووا، جلد اول، : ، به اهتمام)آثار برگزیده فضولی( فضولی نین سئچیلمیش اثرلري.  1                                                        
   1988باکو 
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فضولی به عنوان یک شخصیت رمانتیک عمل هاي  در این اثر شخصیت
و زجر دیده و هجران کشیده  تراژدي لیلی و مجنون روح صمیمی. کنند می

کند؛ روحی که همچون این دو عاشق رمانتیک به  شاعر را آشکارا بیان می
خواهد عشق به همه چیز را تصاحب کند اما  واسطه عشق به همدیگر می

ان چیز دیگري نیست و باید تن به سرانجامش جز یأس و نومیدي و هجر
  : عشق نداد چون عشق آفت جان است

  
  جان وئرمه غم عشقه کی عشق آفت جان دیر 

  عشق آفت جان اولدوغو مشهور جهان دیر 
  
آفت جان بودن /  تن به عشق مده که عشق آفت جان است  : ترجمه(

  ) عشق مشهور جهان است
  

تواند بیرون ببرد بلکه در  میاما ناکامی در عشق او را  از صحنه عشق ن
  : گوید می» دکتر عبدالقادر قراخان«کند،  مقابل آن صبر پیشه می

فضولی داراي روح مظلومی است و نسبت به مظلومان شفقت و دلسوزي «
ولی در عین حال که نسبت به مصیبت زدگان شفقت دارد و براي ... دارد 

خود مضطرب نیست بلکه گرید در برابر مصائب و بالیاي وارد بر آنان می
در . ستاید شکیبا و صبور است و صبر و شکیبایی را همیشه در اشعار خود می

باب صبر و توکل و فداکاري اشعار وي در عالم تصوف شرق یکی از 
   1».بسیار عالی استهاي  سرمشق

به این مسئله صمیمیت و سادگی، شوخ طبعی و طنز لطیف و شکایات 
  :آفریند می» طرز تازه اي«: به قول خودافزاید و  خود را نیز می

                                                        
  ترجمه دکتر خیامپور  2و 1، ش  2، سال نشریه دانشکده ادبیات تبریز. 1
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  اي شوخ فضولی به تو میلی دارد   گفتم

 هاست که اینش لقب است  ادبی گفت زین بی
  

در منظومه لیلی و مجنون شخصیت مهمترین جایگاه را دارد و به واسطه 
گر  هاست که شخصیت ادبی رمانتیک فضولی جلوه تصویر همین شخصیت

ن اصلی داستان لیلی و مجنون عشق، و موضوع شخصیت و قهرما. شود می
  . اساسی آن محبت است

البته مسئله عشق تنها به واسطه فضولی بیان نشده و پیش از او نیز 
اما این مسئله در شعر او بخصوص در . اند شاعرانی در این باره سخن گفته

اجتماعی را نیز منعکس  –دیوان ترکی  و لیلی و مجنون او عقاید فلسفی
  . کند می

یشه و تفکر اند عشق فضولی عشقی است که از راه مخلوق با پاي
خواهد به معشوق برسد؛ به عبارت بهتر فضولی با ریاضت به عشق حقیقی  می

. کند یشه رندانه خود به محبت حق تکیه میاند پردازد بلکه به نیروي نمی
  : امل برسدخواند تا بتواند به حقیقت ک یشه را به یاري عشق فرا میاند فضولی

  
  پیش عاقل قصه درد من و مجنون یکیست 

  اختالفی در سخن باشد ولی مضمون یکیست 
  نیستم بلبل که هر ساعت نهم دل بر گلی 

  زین همه گل چهره مقصود من محزون یکیست 
 

شود،  از این ابیات و ابیاتی شبیه اینها که در دیوان او فراوان پیدا می
چون خاقانی متعصب و پایبند چهارچوب گردد که فضولی نه هم معلوم می

شریعت است و نه همچون سید عمادالدین نسیمی یک عارف در بند الوهیت 
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کند،  معرفی می» رند«است، بلکه همانطور که خود او بیشتر جاها، خود را 
  : در او یک نوع آزادي معنوي وجود دارد

  
  باشد فضولی شیوه آزادگی  خوب می

  مر دارد کجاست در ریاض دهر نخلی کاین ث
  

  پیمانه رندي  اگر پیوسته پر باشد ز می
  زشیخی به که با معبود خود سست است پیمانش 

  
  فضولی رند و شیدادیر، همیشه خلقه رسوادیر 

  ؟  سورون کیم بو نه سئودادیر، بو سئودادان اوسانمازمی
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  1بیک ابراهیم  حتنامه سیاروایت تراژیک 
  
  

ادبیات مشروطه به ادبیات  رگترین خدمتی که مشروطیت وشک بز بی
برقراري ارتباط  معاصر کرده و در واقع نقطه شروع رونق و شکوفایی آن شده،

نویسندگان و شعراي  .با مردم به شیوه نگارش ساده و عوام فهم بوده است
 اکبر صابر، علی یرزام جلیل محمدقلیزاده، بزرگ همچون طالبوف تبریزي،

جمله نویسندگانی بودند که سهم بزرگی در بیداري مردم و  مه دهخدا ازعال
و کمی قبل از ( نثر دوران مشروطیت .برقراري مشروطه ایفا نمودند

 ؛مؤثرترین و فعالترین نثر در طول نثر ادب فارسی بوده است )مشروطیت
فارسی بنابراین نثر  .اش ارتباط داشته است براي اینکه شدیدا با مردم زمانه

کم از حالت متکلّفانه و منشیانه دور شده به زبان تخاطب  این دوره کم
نگونه از نویسندگان آگاهانه گرایشهایی به ایشود اما باز در آثار  نزدیک می

در برخی موارد هم نویسندگانی همچون  .شود سبک گذشتگان دیده می
ریشخند  با طنز و د،ان اي که کامال زبان عوام فهمی داشته العابدین مراغه زین

توان  آورند بنابراین با یک دید کلّی می اداي نویسندگان کالسیک را در می
تواند از سبک گذشته بطور کامل  گفت که سبک دوره مشروطیت نه می

                                                        
. شناسی ارائه گردید دانشگاه تبریز براي واحد سبک 6ا به صورت کنفرانس در ترم مقاله ابتد 1

 8شماره ، 1375آذر  "ادبیات معاصر"ي حاضر در مجله  ها به صورت مقاله سپس از روي یادداشت
 .به چاپ رسید
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اما تا  تواند به زبان تخاطب عصر خود نزدیک شود، کناره بگیرد و نه می
در  اي بوده است، زبان محاورهتمایل بیشتر به  حدودي وجهه اصلی این دوره،

توان گفت که نثر دوره مشروطیت در یک حالت انتقالی قرار داشته  نتیجه می
کند  است این سبک انتقالی تا زمان ظهور محمدعلی جمالزاده ادامه پیدا می

و به وسیله صادق هدایت سبک انتقالی به طور کامل از بین رفته نثر فارسی 
   .دشو معاصر جایگزین آن می

بیک از معدود نویسندگانی  ابراهیم اي صاحب سیاحتنامه لعابدین مراغها زین
تر در مقابل نثر فارسی کهن برخورد کرده  است که با دیدي وسیعتر و اصولی

است در حالیکه بسیاري از نویسندگان سعی داشتند دستشان را از داخل 
به این قبیل از او با انتقاد و حمله  ادبیات بیجان کالسیک رها نکنند،

به  نویسندگان تالش کرد همان زبان قابل فهم عموم را وارد زبان ادبی کرده،
این ترتیب بین زبان ادبی بغرنج و پیچیده و زبان رایج عصر خود آشتی ایجاد 

یافتن تعلّق  .کند و آن را در معرض نمایش نویسندگان عصر خود قرار دهد
نیست تنها نویسندگان اجتماعی به اي ساده   هفکري مردم براي هر نویسند

توانند مفاهیم ذهنی خود را  اي که با مردم دارند، می واسطه دلیل ارتباط بال
به طور مستقیم با آنها در میان بگذارند هر نویسنده براي دست یافتن به 

هاي متعددي در مقابل زبان به عنوان یک  واکنش اي، سبک و اسلوب ویژه
   .آورد میحادثه اجتماعی به عمل 

اي به طور آگاهانه با تکیه بر زبان زمانه به کشف و  بدین مراغهالعا زین
برد حاصل  زبان کنایی که او بکار می. شود انکشاف اسلوب زمانۀ خود نائل می

آتشی که مشکالت اجتماعی، نویسنده را به تضرٌع و . درد اجتماعی است
نویسنده . شود ان او میآورد، سبب حاضرجوابی و آتشین شدن زب زاري در می

اجتماعی سخنی براي هاي  به خاطر تجربه عمیقی که دارد در تمام جنبه
همیشه حاضر جواب . کند گفتن دارد و به هیچ وجه خود را سانسور نمی

است براي اینکه زبان کنایی براي ارائۀ مفاهیم زشتی و پلیدي بهترین شیوة 
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ردم و توجه به روابط شیوة از یک طرف مطالعه و زندگی م. باشد ممکن می
رفتار و گفتار آنها، از طرف دیگر جدال و کشمکش درونی نویسنده و تعمیم 
به حقٌ آن به روان تمام انسانهاي سرزمینش، تغذیه عمده زبان او را تشکیل 

  . دهد می
دهد که براي برقراري نظم و  اي آشکارا نشان می العابدین مراغه زین

تغییرات اساسی در جامعه، سیاست و فرهنگ آرامش اجتماعی الزم است 
او معتقد است که دیگر شاعر و نویسنده نبایستی از گل و بلبل . صورت گیرد
 قطار، راه آهن،«  :به جاي آنها اشیا  جدید ظهور کرده است سخن بگوید،

امروز بازار زلف و سنبل و کاکل کساد است، موي و ...  معادن زغال سنگ و 
از ... به جاي خال لب از زغال معدنی باید سخن گفت ... تمیان در میان نیس

  1»...دامن سیمین بران دست بکش و بر سینه معادن نقره و آهن بیاویز
بیک نخستین رمان اجتماعی در ادبیات فارسی است  سیاحتنامه ابراهیم

هر چند  به . که تا حدودي به اصول داستان نویسی هم پایبند بوده است
بخصوص  رسد؛ نمی یسی معاصر در زمینه رعایت اصول آنپاي داستان نو

الوحده بودن شخصیت  ها و حوادث داستان،متکلم اطناب و کش دادن صحنه
 آن را از داستان نویسی معاصر متمایز حاضر و تکرار بیش از حد حوادث،

البتٌه در بیشتر مواقع هم نثر گزارشی نویسنده باعث طوالنی شدن و  .کند می
گویی نویسنده گزارشگري است که وارد  شود، اننده میوی خدل آزردگ

 کند، در چنین مواقعی نویسنده براحتی گزارش تهیه می شده،اي  محلٌه
    .توانست نثر توصیفی بکند می

بلی :  گفت...  آید می نجا ایرانی خیلی بسیار بنظرآدر  :گفتم
یران از کم درآمدي مملکت ا: شود گفت چه قدر می: بسیارند گفتم

  2. و بیکاري مردم و تعدي زیردستان در حق زیردستان
                                                        

اي، حواشی و مؤخره باقر مؤمنی، نشر  العابدین مراغه بیک، حاج زین سیاحتنامه ابراهیم 1
 122ص  1353یشه، تهران چاپ دوم ندا

  28سپانلو، ص .ع.بیک، چاپ م سیاحتنامه ابراهیم 2
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مسیر حوادث داستان  شود که در این صریح گویی و اطناب سبب می
بیک که در  دوم مسالۀ عشق محبوبه به ابراهیم فاصله بیفتد بطوریکه در جلد

گیرد، براي پرکردن و طوالنی کردن  واقع بیش ازنیمی از آن جلد را دربرمی
بیک به طوریکه  سازد و حتّی ابراهیم نمی آمده و هیچگونه مفهومی راداستان 

میرد بلکه در اواخر  شود در نتیجه عشق به محبوبه نمی از داستان معلوم می
 افتد و می بستر بیماري همان جلد اول از درد نابسامانیهاي کشورش در

کند  می حتّی پزشک هم بیماري اورا ناشی از بیماري عشق به وطن معرفی
  .نه عشق به محبوبه

اي درست است که مثل ناصر خسرو در مسیر سیاحت  العابدین مراغه زین
اش بصورت عینی نیست، اما این  سیاحتنامه خود از نزدیک شهرها راندیده و

 بلکه به این دلیل مساله دالّ بران نیست که نام سفرنامۀ تخیلی همراه باشد،
ثر یک رمان اجتماعی است وطبیعی است توان آن را تخیلی دانست که ا می

  .اي را ایفامی کند که رمانی تخیل و تجربه سهم عمده
گرایی آن  بیک واقع یکی از خصوصیات برجستۀ سیاحتنامۀ ابراهیم "اصوال

کند  می جانداري از اوضاع ایران عصر خود ارائه نویسنده تصویر زنده و .است
ادهاي افراد ناالیق و جاهل را به به همین جهت قهرمان داستان وقتی ایر و

کنند  می کاري سرکوب کتک حد را تا آزرده شده وحتّی او کشد، می رخ انها
گستردگی و عمق آن  یت وعواق را بایستی در به همین جهت حقیقت اثر

  .نه در تخیلی بودنش سنجید
باشد  بیک قهرمان سیاحتنامه به عنوان یک شخصیت تیپیک می ابراهیم

در همان  یشه بوده واند یک از یک چهره واي  ن این شخصیت آمیزهکه درآ
نویسنده عقاید خود را از زبان . قاطع است و یشه نیز پایبنداند تنها چهره و

بیک در جلد اول کتاب به عنوان  ابراهیم .رساند می بیک به خواننده ابراهیم
ر مقابل او روشنفکري است که د .شود گر می یک شخصیت رئالیست جلوه
به  پیشرفت پا تمدن و خواهان تجدد و .کند می همه چیز اعتراض و مخالفت
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زندگی به شیوة  عادات کهنۀ گذشته و پاي ملّتش با ملّتهاي دیگر است،
نسبت به تمام جریانات و  ندارد،اي  به خرافات عقیده پسندد، نمی گذشته را

تفکّر انتقادي  نتقاد وبواسطۀ ا .نگرد می حوادث اجتماعی با دیدي انتقادي
بیک به این مساُله واقف است  ابراهیم. شود حرکتهاي انقالبی و ملّی آغاز می

گستردة فرهنگی تاریخی سرزمینش نعمتی تمام  که فراوانی منابع طبیعی و
افکاري  وها  یشهاند به همین خاطر ذهن انتقادي او سرشار از نشدنی است و

ع اجتماعی را در پیش چشم مردم تشخیص مناب است که راه تحلیل  و
  .دهد جامعه اش قرار می

و قابل  او که مشتاق نشان دادن واقعی حوادث اجتماعی عصر خود بود،
ي خود را از تأثیر  گفت، دور بودن جامعه رویی خوشامد می استفاده با گشاده

توانست تحمل بکند،  گرفت،  نمی هایی که در جهان صورت می و دگرگونی
خود به روشنگري و بیداري مردم بپا   ه عنوان عنصر آگاه جامعهبنابراین ب

داند که زمان غفلت و خواب نیست، نباید خود را از  براي اینکه می. خیزد می
همین مشاهدات و تأثرات نویسنده . فرایند تکامل و پیشرفت عقب نگه دارد

ر از شیوه دگرگونیها و تغییرات در جهان، او را تا مقام پیشرو و رهب
در این کوشش و تالش خود، . برد نویسندگان عصر مشروطیت باال می

دهد و به افشاگري  هاي پست و کهنه زندگی اجتماعی را نشان می جنبه
نویسنده با نوشتن جلد اول سیاحتنامه در دل مردم جاي . پردازد می
کند  بیک آنچنان نفوذي در میان مردم پیدا می سیاحتنامه ابراهیم. گیرد می
حتی به دربار راه یافته، درباریان هم تحت تأثیر سخنان نویسنده قرار که 
چنین . آیند اي از سیاحتنامه برمی همه مردم به دنبال یافتن نسخه. گیرند می

العابدین  براي اینکه زین. چنین ارج نهادن سزاست اي را این نویسنده
اجتماعی در اي یکی از جسورترین و بزرگترین نویسندگان و منتقدان  مراغه

اي که با  کنم نویسنده من فکر می. جریان حیات ادبیات فارسی بوده است



  23/  همت شهبازي

 
 

آنهمه نیش و کنایه به تصویر دردمندانه اوضاع کشورش پرداخته، تنها با 
  . امید به آینده بوده که دق نکرده است
هاي ایرانیان، ناامنی، فقر و بیچارگی،  سیاحتنامه، بازگو کننده دربدري

ها و مهمتر از همه سند محکومیت  ن و کدخدایان و بیگلربیگیتعدي حاکما
توان  به جرأت می. باشد فن حریف در امور داخلی ایران می بیگانگان همه

نامه هر یک از افراد ملت ایران در آن  بیک اعتراف گفت که سیاحتنامه ابراهیم
 ملتی که. تواند دخیل باشد باشد؛ ملتی که در سرنوشت خود نمی عصر می

زاده و محصول کشور خودشان هستند اما نه تنها سازنده آن نیستند بلکه به 
بیک در  ابراهیم. باشند دستور سردمداران ناالیقشان ویران کننده آن نیز می

اي، با بوي تعفن و کثافت و  وهزا و بیشرمانهاند هاي هر محیطی با تجربه
شود که از زمان  قد میتا آنجا که معت 1شود انسانهاي بیروح تریاکی روبرو می

ازه بیشرمانه، اند تا حال عصر گمراهی و ضاللت و جهالتی تا این 2پیشدادیان
هاي مترقیانه و زندگانی با صلح و صفا را از میان  یشهاند او. دیده نشده است
و  3یابد وزراي تبهکار ایران راه می بیند و براي درمان آن نزد ایرانیان دور می

کشد اما چیزي جز  نتقادي و زننده خود به محاکمه میآنها را با سخنان ا
او به روابط و زندگی مردم . شود نومیدي و حسرت و زدوخورد نصیبش نمی

عادي عمیقا عالقه دارد اما پس از دیدار از کشورس، ملتش را آنگونه که باید 
تري  هاي تازه بیند و در روابط بین آنها به جستجو و ارائه ارزش باشند نمی

بار آنها به فکر تغییر دادن روابط مردم، محیط  با مشاهده وضع اسف. گردد می
افتد،  هاي الیق و کاردان می اجتماعی و مهمتر از همه به فکر پرورش انسان

اما . داند ها نموده راه نجات را در علم و آگاهی می دعوت به ساختن مکتبخانه
شود  امر واپس زده میها و تالشهاي او براي رهایی ملت در نهایت  حل راه
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کند مردم و  چراکه تنها چیزي که به فکر بزرگان این مملکت خطور نمی
به نظرش زندگی اینگونه افراد آکنده از حرص و طمع و  1.شان هستند جامعه

لذا بطور آگاهانه جریان این جهالت و نادانی . دروغ و تظاهر و حسابگري است
حکم محکومیت بزرگان . کند محکوم میبزرگان را در دیدار با سه تن از وزرا 

شناختی  تحلیل جامعه. شناختی است جامعه  مملکت از طرف نویسنده حکمی
شناس  اش او را تا حد یک جامعه نویسنده از انحطاط و زوال اجتماعی جامعه

  . برد دلسوز و عاطفی باال می
جدال و کشمکش میان حاکم و محکوم، فساد رو به رشد محیط اجتماعی 

قانونی در جامعه، قهرمان سیاحتنامه را  امیز آن، بی ویدادهاي فاجعهو ر
چیز نه تنها به عنوان یک  کند که در همه انگیزد و او را ناچار می برمی

شخصیت روشنفکر و نویسنده بلکه به عنوان یک انسان دلسوز، یک هموطن 
ود را خ. شناس عصیانگر به دیده انتقاد بنگرد و تاحدي به عنوان یک جامعه

طلبی عصیانگر  سازد و تا پاي اصالح با زندگی و واقعیت اجتماعی درگیر می
تازد، تا آنجا که به فکر تدوین و تهیه قاونون براي کشور خود  به پیش می

کند بلکه از  او نه تنها رفاه همگانی را در بین مردمانش مشاهده نمی. افتد می
اقتصادي - مندي اجتماعی ظامنضباطی و عدم نا هاي اقتصادي و بی نابرابري
جامعه تا زمانی زنده است که نظم و قانون در آن . شود زرده میآ نیز دل

شود که مردمانش از  حاکم باشد و نظم و قانون زمانی در جامعه حاکم می
آگاهی الزم براي بهبود زندگی اجتماعی در میان بخش اعظم مردم، مسائل 

او معتقد است که مردم بایستی . کند و مشکالت اجتماعی بزرگی ایجاد می
شود  بیک به هر نقطه که وارد می به آیین مملکتداري آگاه باشند، اما ابراهیم

در یک جا مردم را . شود باز روبرو می هاي بیکار و ولنگار و شعبده با انسان
  3.گیران تماشاي معرکه دیگر مشغول در جاي 2بیند مشغول گاوبازي می
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  ! شود فقط از وجود چهار چیز خوشحال می او در طول مسیر سیاحتش
، دوم کاروانسراها و )ع(اول روضه مطهره حضرت امام رضا"

پناه شاه عباس صفوي، سوم  بعضی راههاي شوسه پادشاه غفران
در تهران،  "وجود محترم"بودن شخص بزرگ و کارآگاهی مانند 

  1"چهارم دارالفنون ناصري در تهران
  : کند ی را در هشت تدبیر خالصه میو سرانجام راه نجات و رهای

اول به اتفاق و اتحاد ملت در یک نقطه، دوم واجب دانستن "
اطاعت از اوامر و احکام پادشاه، سوم دامن افشاندن عموم ملت به 
منافع شخصیه خصوصا اولیاي دولت، چهارم  ترجیح دادن نیکنامی 

ر مجلس به لذائذ نفسانیه، پنجم جمع شدن برادرانه و برابرانه د
شورا ششم تحت قانون درآوردن هر عمل را جداگانه، هفتم اجرا 
کردن احکام آن قوانین به مساوات و بدون استثنا، هشتم چنانکه 
در این ایام در السنه ضرب المثل متداول است باز کردن فابریک 

براي تحصیل علوم و فنون سازي یعنی مکاتب و مدارس جدید  آدم
  2"متداوله
ن قانون براي جامعه در مرکز دقت پوینده قرار دارد، اما با تهیه و تدوی

وجود روشنفکر بودن قهرمان داستان، خود را در مقابل این امر مهم عاجز و 
اي که نویسنده در طول  بیند، بنابراین او را با یک روشنفکر پخته ناپخته می

. شود کند، روبرو می یاد می 3وجود محترمداستان از او به عنوان 
بیک در مصاحبت خود با این شخص از زبان او تعریف قانون و حقوق  براهیما

  : کند را مطرح می
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در ... مختصرش، دانستن وظائف حقوق آن است] قانون[اما "
خواهد و همه سخنان در  صورت بودن قانون حقی را که ملت می

اول حق متعلق به خود وطن، : سر اوست، عبارت از چهار فقره است
به ابناي وطن، سوم حق متعلق هیئت عمومیه افراد  دوم متعلق

  1."ن، حق متعلق به امور اداره وطنوط
  . پردازد سپس به تعریف هر یک از این حقوق می   

هاي جدید و  بیک جاي جاي از تالش مداوم و عشق به آرمان ابراهیم
، شود قوانین متعالی و آزادیخواهانه که در سخنان وجود محترم با او دیده می

قوانین  "وجود محترم"زند اما حاصل کار این است که اشخاصی مثل  دم می
اي از اتاقشان زیر گردوغبار  کنند ولی در گوشه طلبانه را استخراج می اصالح

شود که  اید و معتقد می قانونی در کشور به ستوه می او از بی. ماند پنهان می
او را  "وجود محترم" در تمام ایران احدي از وجود قانون خبر ندارد اما

  2"اند قانون داریم ولی حبس کرده" :گوید سرزنش کرده و می
هاي خود را به عنوان یک روشنفکر واقعی برمبناي  یشهاند "وجود محترم"

بیک با وجود محترم  گفتگوي ابراهیم. کند بندي می تصورات عقلی طبقه
یات زیرا در آن نظر 3.بیک است بهترین قسمت سیاحتنامه ابراهیم

داستان در اینجا تبدیل به . طلبانه یک مصلح اجتماعی نهفته است اصالح
بیک تحت تأثیر وجود محترم  ابراهیم. شود داستان عقاید دو روشنفکر می

شود و در نتیجه از یک طرف ناآگاهی و  تر می رفتارش بیش از پیش منطقی
بلیغ و کند و از طرف دیگر به ت عدم تحرك و انگیزه مردم را سرکوب می

نویسنده براي حفظ شرافت و . شود گسترش آگاهی و احساس آنها کوشا می
یشمند و اند بیند جز اینکه تبدیل به یک اي نمی اش چاره حیثیت جامعه

عصر . ریزي کرده و بسازد انقالبی بشود تا بتواند روابط اجتماعی را از نو طرح
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ن خاطر او هم به امیز؛ به همی نویسنده سیاحتنامه عصري است سخت فاجعه
   1."نویسد اش را می مونوگرافی فساد زمانه"قول دکتر رضا براهنی 

بیک رمان عاشقانه  توان گفت که سیاحتنامه ابراهیم بطور کلی می
اجتماعی است که هزل و طنز دلسوزانه و خشم عاطفی از خصوصیات بارز و 

د که نام او ورز اي عشق می قهرمان داستان به معشوقه. باشد برجسته آن می
او به . هاي سیاحتنامه ایران خانم است بنا به قول یکی از شخصیت

ورزد و سرانجام هم جان خود را  اي بنام ایران و به مردم آن عشق می معشوقه
هاي رمانتیکانه و به  بیک از نوع مرگ اما مرگ ابراهیم. کند در این راه فدا می

و مجنون نیست بلکه مرگی  گفته خودش از نوع مرگ فرهاد و شیرین، لیلی
است جاودانی و مرگی که به معنی تالش براي آزادي مردم خود از زیر یوغ 

  . باشد حاکمان ظالم و ناالیق می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  519ص  1368قصه نویسی، رضا براهنی، چاپ چهارم نشر البرز، تهران  1



  هاي اشتیاق پرسه/  28

  
  
  
  
  
  

  ساهر  حبیب ئالیسمرسور
  

دهد که حتی  گاه ساهر در بیان تخیالت خود آنقدر وسواس نشان می
از این نظر . کند به تخیل و تصویر میترین مسئله واقعی را نیز تبدیل  کوچک

پناه بردن . گیرد اینگونه شعرهاي او گاه حالتی از سوررئالیسم به خود می
ها در رویاي شاعر چیزي است که ما را در این امر  تخیل و تحلیل واقعیت

او از این طریق به بازآفرینی واقعیتی دیگر و فراتر از این . سازد مصمم  می
خواهد جهان  در دنیاي فراواقعی است که می. پردازد یجهان و هستی آن م

از این طریق او راهی . اش را بر آن تحمیل نماید بینی خود را بیافریند و جهان
یشه و اند کند براي واقعیتی و هستی بخشیدن به ماهیت آنچه که در باز می

گویی شاعر آنچه را که در شعر به روایت آن مشغول . تصوراتش موجود است
بیند براي همین از تخیل  ها و جهان نمی ت مکفی براي بازآفرینی واقعیتاس

. گیرد تا دنیاي مورد نظر خود را از این طریق به تصور درآورد خود کمک می
  دنیایی که شاعر با تخیل خود در صدد آفرینش آن است حاصل تداعی

ط بینی شاعر براي ماهیت انسانی بخشیدن به تمام رواب یشه و جهاناند
  . اجتماعی و انسانی است

این رویکرد یعنی پناه بردن بر تخیل، شعر ساهر را در دو مسیر جداگانه 
رود که شهر را  از یک طرف شاعر آنچنان در تخیل خود فرو می. دهد قرار می

کند در اینگونه از اشعار چنین به نظر  از دایره درك مخاطب خارج می
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البته این مسئله خود نوعی . برد میرسد که شعر از تخیل تجریدي بهره  می
رساند ولی مسئله قابل فهم بودن و نزدیک شدن  قدرت هنري شاعري را می

از طرف دیگر گاه این تخیل آن . به تصور مخاطب نیز باید مد نظر قرار گیرد
اند که ما شاهد یکی از  چنان سیال و در توالی یکدیگر و بهم تنیده شده

  . عري در ادبیات معاصر هستیمهاي بیان ش ترین فرم عالی
اي براي القاي  گونه از شعرها و با استفاده از تصاویر شعري زمینه او در این

براي نیل به این . کند هاي خود به مخاطب را پیدا می یشهاند  تصورات و
در . کند ترین مسائل روزمره را نیز تبدیل به تصویر می هدف، حتی عادي

زنده و جاندار هستند چرا که از تصویرهاي  اینجا روح تصاویر شعري نیز
اي و سنتی به دوراند و براي همین نیز شاید تصور آن براي مخاطبی  کلیشه

که ذهنش عادت به تصاویر سنتی دارد، گران باشد ولی ساهر آنچنان 
کشاند و مجبور به  کند که آنها را نیز بدنبال خود می هنرمندانه عمل می

تصاویر شعري کامالً ماهیت خود . کند گریز می دتپذیرش تصاویر مدرن و عا
یابد کلمات در جاي  را تغییر و براي خود هستی و موجودیتی جدید می

شوند بلکه آنها در تخیل  عادي خود و با تصاویر روزمره خود بکار گرفته نمی
شود سپس با مارك و تصور  نشیند و حالجی می شاعر به تجزیه و تحلیل می

شود و این چنین است که تنوع و جذابیتش براي  ي تولید مییشه جدیداند  و
توان ساهر را نماینده  از همین دیدگاه است که می. شود مخاطب حفظ می

چرا که دگرگونی و حالت دادن به . سوررئالیسم شعر آذربایجان نیز دانست
ها از اصولی است که در مکتب سوررئالیسم شاهد  اشیاء و تصورات و واقعیت

او گویی براي . گردد ایم و این مسئله در شعر ساهر نیز مشاهده می هآن بود
کی تغییر در ماهیتش و به شکل واقعیتی اند داند که با خود عیب و عار می

یشه شکل دادن اند ملموس به نمایش جهان بپردازد؛ براي همین پیوسته در
. دآی به این جهان عادي  با استفاده از جهان متصور در ذهن خود برمی

چیزي که در اینجا مطرح است این است که شاعر تمام ذهنیت خود را بر 
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شود، جهانی  کند اما آنچه که از آن حاصل  و به عینه دیده می شعر سوار می
یشه شاعر رخ نماید بلکه جهانی واقعی است اند ذهنی و درونی نیست که در

تعبیر  که شاعر در پی دست یافتن به آن از طریق تصورات خود است به
دیگر روند شعر طوري است که شاعر گویی با ذهن و جهان سودایی خود در 

اي که  حال گفتگو و به اصطالح به تخیل و رویابافی مشغول است، اما نتیجه
هاي  شود رویابافی نیست بلکه واقعیتی است که با واقعیت از شعر حاصل می

او را به عنوان براي همین نیز ما شعر . موجود در اجتماع مجالست دارد
کنیم  است مشاهده نمی رویابافی و کابوس آن چنانکه از سوررئالیسم متصور

آمیزي هستند که به اقناع مخاطب مبنی بر  هاي فاجعهکابوس بلکه شبه
  .پردازد واقعی بودن آن می

در بیشتر مواقع تخیالت سوررئالیستی ساهر، هویت جهان عینی و روابط 
احساس آنقدر غیر . دارد نها  را پوشیده نگه میاجتماعی موجود میان انسا
هاي پیچ درپیچ آن را باید با وقوف  شود که الیه قابل لمس و غیر عینی می

گاه در شعر ساهر . کامل به مراتب تجربه تخیلی او تشخیص و تمایز داد
بینیم که عینی هستند و مطرح کردن آنها و طریقه روایت  موضوعاتی را می

کنیم اما او آنچنان آنها را به  ما به عینه آن را مشاهده می آن طوري است که
کند که ما آنها  کند و در آنجا براي آنها جایگاهی باز می ذهن خود تبعید می

چرا که گویی در بیان . آوریم هاي ذهنی خود به تصور در می را جزو خصلت
رد اي وجود ندا گیرد هیچ واسطه این دنیاي عینی که توسط ذهن صورت می

هاي او جهانی  پردازي حتی خود شاعر نیز در آن واسطه نیست بلکه شخصیت
کنند و در آنجا به تعیین و تحمیل هویت خود مشغول  در ذهن ما باز می

  . شوند می
تصویر یک پدیده را به آسانی رها » لیریک شعرلر«ساهر بخصوص در 

ده، آنها را در حالت کند او تکامل آن پدیده را از ابتدا تا انتها تعقیب کر نمی
هاي مسیر زندگی قرار  ها و خلق و منش عاطفی و اجتماعی و در خصلت



  31/  همت شهبازي

 
 

، خلق و منش او در حیطه »پریخان«به عنوان مثال در توصیف  . دهد می
  : شود روانشناسی تصویري جزء به جزء تجزیه و تحلیل می

هاي گوناگون و عمدتاً تالقی و  تجزیه تخیلی او حاصل ترکیب احساس
ترکیب چند احساس ذهنی با یکدیگر است، تعلقات پیچیده ذهنی شاعر 

زیرا ذهن . کند رابطه انسان با طبیعت و اشیاء را با ناهمگونی مواجه می
هاي تو در توي تصویر سوررئالیستی آشنا  گراي مخاطب با حرکت ساده

نیست و به نوعی تصویر عرفانی همراه با ارائه توهمات رمانتیک عادت دارد 
براي همین نیز تغزل معاصر تنها زمانی موثر بوده و ترغیب مخاطب را 

شاید یکی از . برانگیخته که با ذهنیت تصویرهاي عرفانی بیان شده باشد
اي باشد که در  شهریار همین ساختار بیانی عارفانه» سهندیه«هاي  موفقیت

گیري تصویرهاي شاعرانه آن تشابه سرشت اذهان  سیر تکاملی و شکل
با سرشت سنتی عارفانه دخیل باشد اما ساهر به یکباره این مبادالت   ومیعم

در دنیاي . گرانه نگریسته شود زند، تغزل او باید با دید بدعت را به هم می
خیالی او هر آنچه که قابل دسترسی است و در تصویرهاي شعر میتواند بکار 

ر پردازي تخیل او براي تصوی. یابند گرفته شود، جایگاه خود را می
شود  ناپذیر است و تکرار یک تصویر در آن به ندرت یا اصالً دیده نمی خستگی

براي همین و به خاطر عدم سابقه تصویري، خواننده بعد از خواندن بعضی از 
بندد تا تمرکز و حضور ذهن بیشتري براي  شعرهاي او، چشمانش را می

ر به خستگی او نیز این مسئله گاه منج. دریافت مفاهیم تصویر پیدا بکند
شود که  شود چرا که گاه شاعر آنچنان در تصویربرداري محض محو می می

افکنی  هاي برون انعطاف کلمات در محور تصورات درونی منجمد شده قابلیت
این کار نوعی  رونویسی از . دهد را براي تسخیر روح مخاطب از دست می

حول محور آن به پرده طبیعت و تصاویري است که شاعر تخیل خود را 
در مواقعی که ساهر تخیل و تصویرهاي خود را با گریز به . آورد جریان در می

ها  سازد ما حالت هاي زندگی همراه می حواشی از طریق بیان اصیل از واقعیت
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کنیم در غیر این موارد  ل و روح خود احساس میدو رفتارهاي واژگان را در 
  . کند را از خواننده سلب میتخیل پیچیده ساهر حق تحلیل و آگاهی 

با این حال درست است که ساهر در تصویرپردازي به تصویر  جزء به جزء 
کند اما این به آن معنا نیست که او اشیا تصویر شده را  مطالب اقدام می

هاي  یشه خود بپندارد برعکس مخاطب در عین حال که با خصلتاند مقدم بر
شود در  آن به طور دقیق آشنا میهاي حول و حوش  خود و اشیا و توصیف

هاي شاعر را نیز از  گیري ها و افکار و موضع یشهاند کنار آن و بلکه مقدم بر آن
هاي تصویرپردازي در شعر  وسواس. کند میان آنها به طرز عینی مشاهده می

  کننده  ساهر هست اما این به عنوان اصل نیست بلکه به منزله تکمیل
  . هاي شاعر است یشهاند
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  تبریز –گفتگو با خبرگزاري ایرنا 
  

   یشعر فارس در ییساهر، از نوگرا بیحب
  یترک اتیدر ادب ینیآفر تا سبک

  
 یکیسالروز درگذشت  نیام یآذر مصادف است با س 24 - رنایا - زیتبر 

در  يقابل انکار ریکه نقش غ رانیا یو فرهنگ یبرجسته ادب يها تیاز شخص
در شعر  ییکه نوگرا 'ساهر  بیحب 'داشت،  نیسرزم نیا اتیادب یبالندگ
  .نهاد انیرا بن يآذر اتیدر ادب ینیو سبک آفر یفارس
  
در شهر  یشمس يهجر 1282ماه  بهشتیساهر در ارد رنا،یبه گزارش ا 

خردسال بود که همراه با  یآمد و کودک ایبه دن انهیترك از توابع شهرستان م
 یط زیشهر تبر یداخل يآمد، پدرش در آشوب ها زیپدر و مادرش به تبر

را  یمیتیطعم  یاز همان کودک بیشد و حب دیناپد تیانقالب مشروط
  .دیچش

  
هم مدرسه شد و به گمان  اریشهر نیرا با محمدحس رستانیدوران دب يو
 یب ارایشهر 'از مصرع  اریمنظور شهر بانیاز صاحب نظران و اد ياریبس
  .ساهر بوده است بی، حب'سفر يکرد یخود نم بیحب
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به کردستان رفت و در  اریبا شهر یو مراودت ادب رستانیاز دوران دب بعد

پرداخت، سپس سر از  تیبه فعال اریآن د نیکار حساب و کتاب خوان
 یسالگ 22در  یشمس 1304شهر در سال  نیاستانبول درآورد و از دانشگاه ا

 نشیو آفر یساله معلم 40گرفت و از آن پس دوران  ایجغراف یکارشناس
  .او آغاز شد یادب

  
سال  نیو در واپس نیقزو جان،یمختلف آذربا يدر روستاها و شهرها ساهر

  .ماند یشغل باق نیدر ا 40کرد و تا اواسط دهه  یها در تهران معلم
  
به سه زبان  يتوانا، آثار سیدست و داستان نو رهیچ بیشاعر، اد نیا
 هیترک ياز آنها هنوز در دانشگاه ها یه بعضدارد ک يو فرانسو یفارس ،یترک

  .شود یم سیتدر جانیآذربا يو جمهور
  
از خود به  یعنوان کتاب فارس 13افزون بر  یواالمقام ادب تیشخص نیا

ها و  يتواند متضمن نوآور یگذاشته است که هر کدام در نوع خود م ادگاری
  .به شمار رود یخاص ادب يها تیخالق
  

افسانه شب، خوشه  ده،یها، اشعار برگز هیسا ق،یقاهمچون ش ییها کتاب
 وهیم '، کتاب شعر ساهر در سه جلد،  ریخمسه، اساط التیا يایها، جغراف

به  يترجمه اشعار شارل بودلر فرانسو 'و  ' یمنظوم ترک اتیادب '،  ' سیگ
و  اتیحکا ،یقیو تحق یاز شعر نو و کهن، علم ییکه مجموعه ها 'یفارس

 یرا در بر م هیاز صد شاعر ترك زبان اهل ترک شیحال بخاطرات و شرح 
  . منتشر شده است 1356تا  1322 يسال ها نیکه ب ردیگ
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 یتر از آثار فارس نییپا تیساهر هرچند به لحاظ کم یآثار ترک مجموعه
جزو معدود آثار  ینیو سبک آفر ينوآور ،یها از نظر ادب فیتال نیاوست، اما ا

 انیعرصه بن نیرا در ا ینیو نو دیجد ریاست که مس یجانیآذربا یترک اتیادب
  .نهاد
 قینیداغ'، 'گونشلر نیسوونم'،  'ریقالنیشیسحر ا'، 'کوئشن '، 'شعر کیریل'

 نیاتیح ایخاطره لر '، 'یقازان سس/  یسس لیزیق/  یزسسیق'، 'خاطره لر
 ترجمه جزء آخر قرآن'و  'ریلیکیباشاگلن چ/ خاطره لر '، 'يبوروقالر يئددی

و  امیناب خ اتیاز رباع ییها ترجمه نیو همچن 'حافظ اتیاز غزل یو بخش
  .است جانیشاعر نوپرداز آذربا نیا یاز جمله آثار ترک يگلستان سعد

 بیحب یادب تیخالق ،یو صاحب نظران ادب سندگانیاعتقاد اکثر نو به
 است به گونه یچشم پوش رقابلیو غ عیبد اریبس یو ترک یساهر در آثار فارس

 نیرا نخست 'قیشقا 'و  'ها  هیسا 'موجود در دو کتاب  یکه اشعار فارس يا
  . دانند یم جیوشی مایشعر نو قبل از ن يمجموعه ها

سرود و  یشعر نو فارس مایرفعت و قبل از ظهور ن یهم زمان با تق ساهر
 نیگذاشت که به هم انیبن یرا در شعر ترک يدیآن سبک جد يبه مواز

  .در مورد او به کار رفته است »رانیا یشعر نو ترکپدر «خاطر عنوان 
 یاسیو س یاجتماع ،يانتقاد ک،یرومانت ،يریاشعار اساط يساهر حاو آثار

را  يمختلف است که هر خواننده ا يگزنده در قالب ها و اوزان شعر اریبس
  .کند یخود م یشیآال یو ب یادب فیمجذوب ظرا

 انیبا ب رنا،یو گو با خبرنگار ا در گفت یو محققان ادب سندگانیاز نو یکی
متحول شد و در واقع دوره  یبا شعر ساهر شکل و مضمون شعر ترک نکهیا

: گفت د،یبا شعر او آغاز گرد دیجد یفرم يها کیبر تکن هیبا تک یینوگرا
مدرن  شعربه  یترک يمنظر به منزله نقطه گذار شعر نوگرا کیشعر ساهر از 

  . شروع شد) ياوختا(ابدل ن رضایبا عل 40است که در دهه 
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به وجود آمد که  یانیدر ادامه جر یینوگرا انیجر: افزود يشهباز همت
آخوندزاده  یرزافتحعلیکه با م مییگو یم ياصطالحا به آن دوران روشنگر

 شمندانیاند داشت، هرچند در تفکرات یاجتماع تیشروع شد که عموما ماه
د یجد نیآوردن مضام زیو ن انیشکل ب رییبر تغ یمبن ییدوره گوشزدها نیا

دوره شکل و مضمون آنگونه که  نیشود اما در عمل در ا یم دهید اتیدر ادب
  . دیمتحول شد ، متحول نگرد ییبعدها در دوران نوگرا

  
 یشد که خود به آن تجدد م زهیرفعت تئور یبا تق یینوگرا: دیگو یم يو

نسه خوانده و رفعت بود و زبان فرا یساهر که شاگرد تق بیگفت و حب
صورت گرفته در اروپا را به شاگردانش از جمله ساهر  یادب ییتحوالت نوگرا

 یمکه داشت متحول  یترک اتیهنگام ساهر با ادب نیکرد که در ا یمنتقل م
نام خود را از شاعر ترك بنام جالل ساهر  یکرد و حت دایپ ییآشنا زیشد، ن
  .گرفت
  

را که بعدا  يامکان چاپ آثار ساهر چنانچه بیحب: دیافزا یم يشهباز
 یکرد، م یم دایآنها را سروده بود، پ مایاز ن شتریپ یلیخ یچاپ کرد ول

 نکهیکما ا م،یبه حساب آور زین یاو را به عنوان پدر شعر نو فارس میتوانست
  .دیآ یبه حساب م زین یجانیآذربا یترک يساهر پدر شعر نو

 1303که در سال  'ر آبدان کنا 'ساهر را بنام  يشعر نوگرا نینخست يو
  .کند یسروده است، عنوان م

  
توان سه مکتب  یم ياسلوب و نیدر مراحل تکو: دیگو یم يشهباز

را در آنها مشاهده  سمیو سوررئال سمیرئال سم،یرومانت یعنی یبرجسته ادب
ارزش  ياز نظر مضمون دارا اند که به سبک رئال سروده شده ییکرد، شعرها

 يِشعر لِیتخ ست،یآنها شاعرانه ن انیهستند اما ساختار ب یو انسان یاجتماع
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در دو سبک  ییشعرها 'شعرلر  کیریل 'دارد اما در مجموعه شعر  يساده ا
زدن به  زیبه لحاظ گر سمیشود و گاه رومانت یم دهیو سوررئال د سمیرومانت

شعر او را به سبک ناتورال  عت،یطب زیر اتیو نفوذ ذهن شاعر به جزئ تیطبع
  .کند یم کیزدن

  
 یرا به آسان دهیپد کی ریتصو 'شعرلر کیریل 'ساهر در : دهد یادامه م يو

کند و آنها  یم بیرا از ابتدا تا انتها تعق دهیکند بلکه تکامل آن پد یرها نم
 ریمس يو در خصلت ها و خلق ومنش ها یو اجتماع یرا در حاالت عاطف

  . دهد یقرار م یزندگ
  
مکتب سورئال در شعر  ندهیساهر را نما نکهیا نایبا ب یفعال ادب نیا

و تصورات و  اءیو حالت دادن به اش یدگرگون: دیگو یدانم، م یم جانیآذربا
اما  میشاهد آن هست سمیاست که در مکتب سوررئال یها از اصول تیواقع

بلکه  ستین یابافیاو رو لیاست که تخ نیدارد ا تیاهم انیم نیآنچه که در ا
  . موجود در اجتماع مجالست دارد يها تیه با واقعاست ک یتیواقع

  
با  اسیتوان گفت که در ق یم زین نیهم يبرا: دهد یادامه م يشهباز

کند، شعر ساهر شبه  یم لیبه کابوس تبد شتریکه شعر را ب سمیسوررئال
بودن  یهستند که به اقناع مخاطب در جهت واقع يزیفاجعه آم يکابوس ها

 عررا در ش يدیو نوم أسیاز  يشعرها گاه هاله ا نگونهیپردازد که در ا یآن م
که ساهر آنرا پشت سر  یطیمح یزندگ خیچراکه تار م،ینیب یساهر م

مسئله به خصوص در  نیشاعر است که ا يدینوم يگذاشته گواه بر مدعا
  .است افتهیانعکاس  یبه خوب 'سورگون'شعر 
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به باور من : گفت نا،ریبه ا یاز منتقدان ادب گرید یکیارتباط  نیهم در
ساهر بدون  بیدر اشعار حب یینوگرا يها و جنبه ها یژگیفهم ما از و

  . ناقص خواهد بود یفهم رانیا اتیدر ادب ییها و ابعاد نوگرا شهیبا ر ییآشنا
  

 یمبتن رانیا اتیدر ادب ییدر واقع نوگرا: کند یفر اظهار م یرحمان محمد
امر محصول  نیبود و خود ا یاعاجتم يدر تمام عرصه ها یبر تجدد طلب

  .است یتجدد طلبانه غرب يها شهیاند ما با ییآشنا
در دوران مشروطه و  یاسیو س یاجتماع قیبا اشاره به تحوالت عم يو

و  ینگاهش به زندگ یفضائ نیکه در چن يشاعر: دیافزا یپس از آن، م
ود خ انینیشیتوانست همچون پ ینم گریکرده بود د رییتغ عهیماوراالطب

 يها یکند و چشم انتظار خوش هیمو یازل يها یهمواره در فراق خوش
 یزندگ يها تیآنها به واقع يگرفته بود به جا ادیباشد، بلکه  يابد زالیال
با عناصر  افتهی قیمثل افالطون تلف رگرعالمیبنگرد و شعرش نه تصو ینیزم

هر روز در  باشد که ینیریتلخ و ش يها تیبلکه انعکاس دهنده واقع ،یاسالم
  . گرفت یقرار م يو دگانیبرابر د
 'دوغرو هیاؤزگه لشمکدن اؤزلشمه  کدهیرلیب ارالیشهر 'کتاب  سندهینو

که در  يکرده ام، شاعر دیکتاب تاک نیهمچنان که در ا: کند یاضافه م
 ینم گریسرود د یو شعر م دیجنگ یم تیآغشته به خون مشروط يسنگرها

 یالیمعشوق خ 'خال و لب و زلف و کمر 'از خود  انینیشیتوانست همچون پ
 دیبا د،یکش یم ریرا به تصو يآزاد دیبا يشاعر نیچن د،یسخن بگو ینتزاعو ا

  . شد نیداد و در عمل هم چن یشجاعت و مقاومت را انعکاس م
 يبارقه ها نیو جعفر خامنه اول یسلماس دیسع: دهد یفر ادامه م یرحمان

تمام  تیرفعت با جد یدند و پس از آنها تقسنگرها رقم ز نیشعر نو را در ا
  .ادامه داد يراه آنها را هم در عمل و هم در تئور
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بود، او  يندیفرآ نیساهر محصول چن بیحب نکهیخالصه ا: دیگو یم يو
بود و  هیشعر ترک ينوگرا يها انیرفعت و جر یتق ریتحت تاث دایشد

ز او به سرودن اشعار و مستقل ا جیوشی مایاز ن شیپ یبود که او حت نینچنیا
  . اقدام کرد یو هم به زبان ترک ینو هم به زبان فارس

 ییآشنا نیرا مب ياز شارل بودلر فرانسو يفر ترجمه اشعار یرحمان
  .داند یجهان م شرویپ اتیساهر با ادب بیحب

قالب  نکهیاز ا شیدر شعر پ ییکه نوگرا میدان یم: کند یاضافه م يو
را دگرگون  کیکالس يها هیشکند، درون مارا درهم ب کیشعر کالس يها

خود هم  کیدر اشعار کالس یارتباط حت نیساهر در ا بیساخت و حب
 یژگیمطرح کرده است و در واقع شعر او ضمن حفظ و دینو و جد نیمضام

 یاجتماع يموارد بازتاب مسائل و رخدادها شتریدر ب ود،خ کیرمانت يها
  .است
  
در تهران درگذشت و در  یشمس يهجر1364آذر  24ساهر  بیرحبیم

زبانزد  يو ياز اشعار نغز و پرمحتوا یبهشت زهرا آرام گرفت، اما هنوز برخ
من ( جهان جنته دونسون  یک میمن آرزو ائدرد: خاص و عام است از جمله

 يقالد میافسوس بوتون آرزوالر -) شود لیآرزو داشتم تا جهان به بهشت تبد
  )من ناکام ماند يرزوهااما افسوس که تمام آ( گئوزومده

  
  .شاد روحش
  ییمرتضا ییحی: از  گزارش
7236/587  
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 ي شعر آذربایجان  نامه اي بر ویژهمقدمه 
  

فرصتی بود براي سایت وازنا ي شعر آذربایجان از طرف  نامه طرح ویژه
این فرصت را مغتنم شمرده و با همکاري دوستان . معرفی شعر آذربایجان

وقار، قادر جعفري، آیدین چیلغین، نسیم جعفري، .مجرد، مارسطو : بزرگوار
ناگفته . این مهم عملی شد) فریاد ناصريو  شهریار گلوانی، وحید طلعت

پیداست در لیست شعرهایی که ترجمه شده دوستان بنا به عالیق خود به 
اما هم بنده و هم دوستان بر این باورند که تمامی . اند ترجمه شعرها پرداخته

حتی به شخصه اعتراف . اند هاي شعر آذربایجان را به نمایش نگذاشته ظرفیت
کنم که شعر بسیاري از شاعران را که نشانگر پتانسیل باالي شعر  می

اي  طبیعتا دوستان دیگر هم تجربه. آذربایجان هستند نتوانستم ترجمه کنم
اي است که شعر مدرن  اکثر شعرها متعلق به دوره. اند مشابه من داشته

  . آذربایجان در آن دوره شکل گرفته است
. اي طوالنی شکل گرفته است  شعر مدرن آذربایجان در یک پروسه

اي شاعران آذربایجان است  گیري این جریان حاصل تالش چند دوره شکل
اي براي  این مراحل مقدمه. توان آن را در سه مرحله بررسی کرد که می

  : شوند رسیدن به شعر مدرن محسوب می
  
  ي روشنگري  مرحله) لفا

  ي نوگرایی   مرحله) ب
  ي شعر مدرن  دوره) ج
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ي روشنگري بیشتر در ارتباط تنگاتنگ با اجتماع پیش آمد و شاید  مرحله
ي نثر آذربایجان روشنگر نبوده است؛ و از طرفی  ازهاند شعر در این مرحله به

نثر . د کندشعر هنوز هم از قیود قافیه و وزن عروضی نمی تواند خود را آزا
این دوره با میرزا فتحعلی آخوندزاده، جلیل محمدقلیزاده و شعر آن با شعر 

شروع و ... اکبر صابر، میرزا علی معجز شبستري و شاعرانی همچون میرزا علی
  .شود شامل دوران مشروطیت می

ي نوگرایی با مرحوم حبیب ساهر و همزمان با جنبش نوگرایی نیما  مرحله
مرحوم . یابد ي چهل ادامه می رسی آغاز و تا اواسط دههیوشیج در شعر فا

ساهر اگرچه بطور کامل نتوانست شعر آذربایجان را از قید شعر کالسیک رها 
و با ویژگیهاي شعر مدرن سازگار نماید اما تالش او در جهت آزاد کردن شعر 

کار ساهر . از قیود قافیه و وزن عروضی و آزاد کردن مصراعها ستودنی است
همانطور که نیما . ر شعر آذربایجان شبیه کار نیما در شعر فارسی استد

آغازگر شعر مدرن فارسی نیست بلکه آن را از قیدوبندهاي مضامین و 
کند دقیقا ساهر نیز همان کار را با شعر  ابزارهاي شعر کالسیک رها می

رن او راه شعر آذربایجان را در گرایش به جریان شعر مد. کند آذربایجان می
براي همین بسیاري از منتقدان، ساهر را پدر شعر نوي . کند هموار می

کی پس از ساهر، شاعر دیگري به نام بولود قاراچؤرلو اند .دانند آذربایجان می
تالشهایی را در جهت وارد کردن مضامین انساندوستانه و موضوعات » سهند«

رتباط انسان با مطروحه و گریبانگیر دنیاي مدرنیته از قبیل حقوق بشر، ا
تمدن، زندگی، اجتماع و غیره وارد شعر آذربایجان کرد که اگر وي ابزار کار 

در جهت آزاد کردن مصراعها بکار » قوشما«خویش را از قالب کالسیک 
. شدیم برد شاهد یک شعر طغیانگر در مسائل مبتالبه مدرنیته می می

اهت به شاعر انگلیسی شب کمااینکه وي از نظر ساختار انتقاد از مدرنیته بی
  . نیست» الیوت.اس.تی«
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با شعرهاي علیرضا نابدل  40ي  شعر مدرن آذربایجان از اواسط دهه
پس از فوت مرحوم صمد بهرنگی، به » اوختاي«. شد شروع » اوختاي«

کار او در شعر . مبارزات عملی روي آورد و در این راه جان خود را فدا کرد
همانطور که شعر . زاد در شعر فارسی استآذربایجان شبیه کار فروغ فرخ

مدرن فارسی نه با نیما بلکه با فروغ شروع شد، سرآغاز شعر مدرن آذربایجان 
اگرچه در بین شعرهایی که از او . بود» اوختاي«با  40ي  نیز در همان دهه

هاي شعر مدرن را دارا  شود که ویژگی برجاي مانده، شعرهایی دیده می
همان » اوختاي«توان گفت که شعرهاي ماندگار  می نیستند اما به یقین

پل » اوختاي«در واقع . اند شده  ي مدرن سروده شعرهایی هستند که به شیوه
ي معبري براي گذار به  ي مدرن و به منزله ارتباطی بین مرحله قبل و مرحله

این . عابر ماند سال بی 30معبري که حدود . است 70ي  شعر مدرن دهه
به خاطر قحطی شاعر نبود بلکه بیشتر به خاطر عدم اجازه  ساله 30سکوت 

شعر بسیاري از شاعران این دوره . چاپ و نشر به زبان ترکی آذربایجانی بود
) مثل ناصر مرقاتی که همزمان با اوختاي بود و نیز شعر دکتر حمید نطقی(

  . چاپ شد 70ي  هاي بعد از دهه در سال
. ایجان به طور کامل شکل گرفتشعر مدرن آذرب 70ي  از اوایل دهه

هادي : گیري این جریان حاصل ورود شاعران جوان و نوجویی همچون شکل
اوغلو،  قاراچاي، کیان خیاو، صالح عطایی، نگار خیاوي، والی گؤزتن، سلیمان

اسماعیل اولکر، الله جوانشیر، سیما صمدي، نادر ازهري، حمید شهانقی، 
محمدرضا لوایی، سیدحیدر بیات،   غانلی،رسول یونان، ارسطو مجرد، سعید مو

شناسانه و  ي شعر آذربایجان با دیدگاه زیبایی به صحنه... علی جوادپور، و
  . متفاوت از نظر محتوا بود

شعر مدرن آذربایجان با تأکید بر تعهدات زبانی و ویژگیهاي 
تصویرپردازي، سمبولیسم پوشیده و هنري و : ي شعر از قبیل شناسانه زیبایی

که در شعر (نوآورانه به اساطیر آذربایجان  ي  همراجعبازسراي و آمیز،  ه ابهامن
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با اشارات هنري و حتی ) داشتبیشتري گذشته اساطیر فارسی و عربی نمود 
و نیز آزادسازي فرم شعري از قید ) نظیر شعر ناصر مرقاتی(جهان به اساطیر 

جتماعی و انسانی هاي شعر کالسیک به طرح مضامین ا کاراکترها و شخصیت
توان مدعی شد که نوآوري صورت گرفته روي ماهیت زبان  می. پرداخت

زبان بکار رفته  ظرفیت چندین برابر بیشتر از ،آذربایجانی در شعر این دهه
  . در طول تاریخ ادبیات آذربایجان است

پردازان  ویژگی شعر این دوره شدیدا با ویژگیهاي شعر مدرن که نظریه
بر آن قایل ... جریان یعنی شارل بودلر، پل ورلن، آرتور رمبو واروپایی این 

شعر آذربایجان آنچنان دچار تحول شد که طولی . بودند همخوانی داشت
مدرن  نکشید این جریان حتی جاي خود را به جریانی که اصطالحا پست

  . داد ،نامیم می
با شعر  1383هاي  جریان پسا مدرن شعر آذربایجان از حدود سال

، محمدرضا لوایی، دومان )با آثار اخیرش(اعرانی همچون نگار خیاوي، ش
شروع و هم اکنون با ) انهبا گرایش ساختارگرای(اردم، ائلیاد موسوي 

  . یابد می  هاي متفاوت به این جریان بسط و ادامه گرایش
روند پیشرفت شعر آذربایجان با شعر شاعران جوان به طرز امیدوار 

هاي مختلف شعري در آن  رد و ما هر روز شاهد ورود جریانادامه دا اي کننده
  . شویم می

اندرکاران  دانم از جناب آقاي موسوي و دست در پایان بر خود واجب می
  . محترم سایت وازنا صمیمانه تشکر کنم

  
  1389آذر ماه  - دشت مغان 
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  1شهریار "سهندیه"
  

ري آنقدر زیبا و جذابند که آیند که از نظر هن گاه در دنیا آثاري پدید می
اگر کسی در باره آن پرسشی بکند، تنها جوابی که پیدا خواهد کرد سکوت 

ي شهریار آنچنان جذاب و دلنشین است که خواننده حتی »سهندیه«. است
لذتی که از آن حاصل . شود یک لحظه هم از خواندن آن دل آزار نمی

انسان را به خواندن شود لذتی فراموش نشدنی است که در عین حال  می
  .کند مکرر آن ترغیب می

محتوایی و شکلی هاي  سهندیه به عنوان اثري بدیع و تازه داراي ویژگی
شویم،  مهمترین ویژگی که در مرحله نخست با آن مواجه می. خاصی است

بکارگیري کلمات و هاي  منظور از بیان هنري، شیوه. بیان هنري شاعر است
همنسینی کلمات و . ک محور همنسینی استطرز قرار دادن آنها در ی

واژگان در سهندیه که در واقع به آهنگ و موسیقی آن نیز مربوط است، به 
در سهندیه کلنجار رقتن با . دهد هر واژه اهمیت و مأموریت خاصی می

مختلفی را هاي  شود که هرکدام وسوسه کلمات و واژگان به آیینی بدل می
رقصند و به وظیفه  د؛ کلمات به هر سازي میکنن در ذهن خواننده ایجاد می

یشه به صورت تصاویر شعري است وفادار اند اصلی خود که همان بیان
مانند و بدینسان شنونده پیش خود تصویر روشنی از نوآوري مشاهده  می

                                                        
به صورت  "نقد ادبی"ام در واحد درسی  در ترم آخر دانشجویی 1374در سال مقاله اولین بار  1

/  8ششماره  "پیک آدر"در مجله ها بصورت مقاله حاضر  سپس از روي یادداشت. کنفرانس ارائه شد
 .چاپ شد 1380شهریور 
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بار معناي لغوي و کاربردهاي  زرا اها  درواقع بیان هنري شاعر، واژه. کند می
 : کند اي می ل به اشیا و واژگان تازهروزمره جدا کرده، تبدی

  
  گؤزده یاشالر چیراغ اولدو 

    1الله بیتدي یاناغ اولدو
 

ي ها ترین بیان ترین و شفاف زبان و بیان سهندیه از عالیترین، صمیمانه
اي صمیمانه به گوش شنونده  ست که پویایی و عاطفه را به گونههنري ا

در حقیقت نظیر سهندیه «: گوید اي می خود شهریار در مصاحبه. رساند می
در هیچ زبانی سروده نشده است و با هیچ مقیاس و معیاري قابل سنجش 

رسد در فرم  درست است؛ سهندیه در فرم شعري به غناي فرم می .»نیست
شود که ما را در  سهندیه کمترین و کوچکترین خطاي بیانی احساس نمی

میزش حروف و کلمات در آ. درك مفهوم و محتواي آن به اشتباه بیندازد
  .سهندیه آمیزشی است استوار و پرطنطنه

  شاه داغیم، چال پاپاغیم، ائل دایاغیم، شانلی سهندیم 
  باشی طوفانلی سهندیم

  باشدا حیدربابا تک قارال قیرووال قاریشیب سان 
  سون ایپک تئللی بولودالرال اوفوقده ساریشیب سان 

  ساواشارکن باریشیب سان 
حروف و کلمات با همدیگر در خواننده وجد و سماع به  خویشی و پیوند

حتی در آن هنگام که سخن از دردها و اوضاع نابسامان   او. آورد وجود می
زبانی و شکل حماسی آن را ي  هآورد باز طنطن سرزمین خود به میان می

کند به تعبیر دقیقتر او زبان را در یک حالت حماسی به رقص  فراموش نمی

تمامی شواهد شعري از این منبع (کریمی، زنجان چاپ توانا . سهندیه، شهریار، به کوشش م 1                                                        
 )باشد می
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شاعر کلمات، تصاویر و تشبیهات شعري را با تفکر عمیق . کند می غنایی وادار
کند و چنان به آن موسیقی درونی یا به اصطالح  و آگاهانه انتخاب می

هم ها  دهد که ما حتی متوجه تغییر ردیف و قافیه قطعه می» هارمونی«
، آهنگ موسیقی شورانگیز و درواقع او با طنین کلمات و حروف. شویم نمی

توان سهندیه را با  که می تا حدي. دهد شعر میهاي  میزي به مصراعشتاب آ
 : ناظم حکمت مقایسه کرد» فوتوریسم«

  
  داغلی حیدربابانین آرخاسی هر یئرده داغ اولدو 

   داغا داغالر دایاغ اولدو
 

داغیم، چال  شاه: انتخاب کلمات و تعبیرات جدید و جاندار از قبیل 
و  یزبان یه مفهوم شعر حالت فشردگی و انبوهب... پاپاغیم، ائل دایاغیم و

ها  واژه. محتوایی بخشیده است و به همین خاطر سهندیه خالی از زواید است
اي از آن را  اي با هم آمیزش دارند که حتی تصور اینکه کلمه درآن به گونه

برداشته، کلمه مترادف دیگري به جاي آن جانشین کرد غیرممکن است؛ 
ن آزادي عمل براي خواننده وجود ندارد تا به وسیله آن یعنی در شعر کمتری

وخته ذهنی خود را جایگزین کلمات و واژگانی قرار بدهد که توسط اند بتواند
موسیقی زیباي سهندیه، قلب و روح انسان را . شاعر آفریده شده است

هماهنگی برادرانه و برابرانه کلمات و حروف سبب ایجاد . کند تحریک می
وقتی خواننده شروع به خواندن آن . ی آهنگین شده استنوعی سمفون

کند از همان ابتدا براي هر مصراع و قطعه آن در ذهن و خوانش خود  می
هرکدام ها  و مصراعها  گویی این قطعه: کند اي از موسیقی را باز می گوشه

آلتی از آالت موسیقی هستند که وظیفه شان ایجاد یک آهنگ همگانی و 
وندگان است ترکیب موسیقی این قطعه ها، ذوق و اشتیاق براي شن عمومی

سهندیه این است که از هاي  ویژگی مصراع .آورد خواننده را به هیجان درمی
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؛ اما این تنوع موجب پیدایش یک احساس اند نظر موسیقایی متنوع
هنر شهریار در ایجاد موسیقی قابل . شود موسیقایی در ذهن خواننده می

  . شود در آن هیچ تصنعی دیده نمیتحسین است، زیرا 
موسیقی در شعر، گاه صرفاً ادبی است، بدین معنی که وزنی را که شاعر 

گزیند صرفاً به خاطر همان وزن، تنها با یک نوع موسیقی مواجه  برمی
شود؛ خواندن غزلی از حافظ، در  هستیم که تنوع در آن به ندرت دیده می

کند که آن هم برخاسته از وزن  یذهن ما فقط یک  نوع موسیقی ایجاد م
روبرو ) و نه وزن ( اما در سهندیه، خواننده با انواع موسیقی . باشد غزل می

دهد لحن و یا تون  می درواقع آنچه در سهندیه مدام تغییر آهنگ. شود می
بنابراین موسیقی این نوع آثار، نزدیک به هنر موسیقی . صدا و آهنگ است

اي است، کمتر دیده  که همان وزن کلیشه آن موسیقی ادبی است و در
موسیقی در سهندیه حاصل گزینش واژگانی است که داراي حروف . شود می

هم خانواده هستند به طوري که این حروف به جاي همدیگر و براي همدیگر 
  .کنند ایفاي نقش می

تخیل که اساساً . یل و صور خیال آن استتخ» سهندیه«ویژگی دیگر 
گیرد و برحسب افراد مختلف متنوع  ذهنی و از تصورات فرد سرچشمه می

در . شکل عینی سهندیه است هترین عنصر تشکیل دهند است یکی از اساسی
حرکت نیست بلکه پویا و  وجه ایستا و بی واقع تخیل در سهندیه به هیچ

شاعر در سهندیه به هیچوجه از  تخیل. جنبش است پیوسته درحرکت و
دهد که   شود براي اینکه ذهن خواننده را عادت می ذهن خواننده دور نمی

انسان با افزودن بر . خود را براي شنیدن تخیل همیشه آماده نگه بدارد
افزاید، شعور انسان  تجربه خود، به دایره خیال و احساس خود نیز می

این . به واسطه کلمات منعکس کندتواند واقعیات را در قالب خیال  می
دهد تا احساس و خیال به خواننده انتقال و او نیز  استعداد شعري امکان می

شاعر با الهام از طبیعت بکر و زیباي . با ذوق و قریحه شاعر آشنا شود
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البته منظور این نیست که . سرزمینش، به طبیعت روح و جان بخشیده است
رداخته، بلکه او طبیعت را براي بیان محض طبیعت پ  او فقط به تصویر

اي مناسب دانسته، طبیعت با ذوق  خود وسیله هاحساسات و عواطف صمیمان
 :شود عاطفی و صمیمی می هو هنر تبدیل به انسانی با روحی

  لرده  سی تک شوخ ممه دؤشلرینده سوناالر سینه
  . لرین وار نه شیرین چشمه

  سحرده ده آینالی  او یاشیل تئللري یئل هؤرمه
  .لرین وار لی ائشمه عشوه

  قوي یاغیش یاغسادا یاغسین 
  سئل اولوب آخسادا آخسین 

   …لر وار  یانالریندا دره
  لر وار  سیلدیریمالر سره

  لرین وار  لرده نه قیزالر یاناغی الله او اتک
  لرین وار  ده نه خوش ناله قوزوالر اوتالیاراق نی

   لرین وار آي کیمی هاله
راستی ه اي از صمیمیت و زیبایی جهانی است ب دیه جلوهطبیعت در سهن

که در سهندیه واکنش صادقانه و صمیمانه و تغزلی شهریار در قبال طبیعت 
ادبی است براي اینکه در آن، زیبایی طبیعت با هاي  جزو زیباترین واکنش

در سهندیه انسان و طبیعت . شود او عجین می هزیبایی انسان و زیبایی عاطف
شاعر . کنند اند و براي همدیگر ابراز عشق و محبت می یگر آشتی کردهبا همد

با ) نماینده نوع انسان(شاعر را  "سهند"، »سهند«با ایهامی زیبا از کلمه 
و حیات پر از مهر  داده، روابط تغزلی و  آشتی) نماینده طبیعت(کوه  سهند 

 :کشیده است صفاي این دو را به تصویر
  

  شعرین، ادبین شاه داغیدي، شانلی سهندي  دا او             



  49/  همت شهبازي

 
 

  دا سن تک آتار اولدوزالرا شعریله کمندي  او             
  دا سیمرغ دان آلماقدادي فندي  او             

 
سرشار طبیعی است با هاي  کوه سهند که قله و سینه آن پر از نعمت

ر سرش باران و برف ب» سهند«شود که مثل کوه  سهند شاعري مقایسه می
و ها  نوشند، گل بارد، پرندگان از سینه گرم او آب شیرین و گوارا می می

مثل دختران و دوشیزگان در دامنه آن به بازي مشغولند، در حالی ها  شکوفه
شاعر . دهد خود همه طبیعت را نوازش میهاي  که صداي نی چوپان با ناله

ان عینیت بخشیده با واالي انسانی را با الهام از روح عاطفی انسهاي  ارزش
هنري خود را با صنایعی از قبیل هاي  ریختن آنها در قالب هنر ارزش

  .رساند به اثبات میها  ها و سمبول ها، استعاره تصویرها، تشبیه
شفافیت و نرمی زبان سهندیه سبب شده است که شعر از لحاظ اجتماعی 

موارد عاطفه که خود نیروي فردي است در . و هنري نیز عاطفی باشد
شاعر با ارائه عاطفه درونی . کند بسیاري بین شعور اجتماعی رابطه برقرار می

خود سعی دارد تا با کل جهان هستی و زندگی ملموس اجتماعی ارتباط 
شود که جهان  هاي زنجیري می داشته باشد در نتیجه عاطفه مثل حلقه

د بزند به درونی هنرمند را با جهان بیرونی و درونی تمام هستی بهم پیون
ها وحدت دارند و  همین خاطر هم در دنیاي سهندیه، گویی تمامی احساس

اند، براي اینکه در آن، پویایی عاطفه موجب آفرینش زیبایی و  یکی شده
شهریار امید و آرزوي زندگی، زیبایی و کمال . صمیمیت درونی شده است

ب و استوار هیئت یک شخص که مثل کوه نجی و تصویر کرده، در انسانـی را 
  .دارد است، استواري انسان را با صمیمیتی هنرمندانه بیان می
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   و عشق اجتماعی » نین سرگذشتی پروانه«
   
  

هاي عاشقانه و عارفانه است که مطابق با  تمثیل پروانه و شمع از تمثیل
گاه در . بینش هر هنرمندي شخصیت و موقعیتهاي متفاوتی پیدا کرده است

یت یافته و ح، شمع و سوز و گدازهاي آن بر سوزش پروانه ارجنظر شاعري
گاه ارزش سوخت و سازهاي پروانه، توجیهی فراگیر از سوخت و ساز شمع 

ها  پیدا کرده است؛ اما در گیرودار چنین نگرشهایی، هر کدام از آنها، تناسب
. ندا قائل شده) شمع و پروانه(و موقعیتهاي ارزشمندي را براي قهرمانان خود 

. در این میان تمثیل عاشقانه و عارفانه سعدي در بوستان جالب توجه است
در ابتدا پروانه به شمع . خیزند در اینجا پروانه و شمع به مناظره برمی

 : کند یادآوري می
  

  که من عاشقم گر بسوزم رواست 
  تو را گریه و سوز باري چراست ؟

اما قهرمان اصلی در . دکشان می »شمع«و با این کار عشق خود را به رخ 
» پروانه«تمثیل سعدي، شمع است که با آب شدن عشق واقعی را به رخ 

 : گوید کشانده و می
  

  مدعی عشق کار تو نیست اي  که
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  که نه صبر داري نه یاراي ایست
  تو بگریزي از پیش یک شعله خام 

  ام تا بسوزم تمام  من استاده
  تو را آتش عشق اگر پر بسوخت

 از پاي تا سر بسوختمرا بین که 
در ادبیات آذربایجان نیز از قدیم االیام روایت تراژیک شمع و پروانه گاه 

هاي متحرك و کوتاه که در قالب یک یا چند بیت بروز پیدا »اپیزود«در 
هاي کوتاه   روایت. هاي بلند شود و گاه بصورت روایت کرده، دیده می

ولی و صائب تبریزي به فضمحمد هاي  بخصوص در شماره بیت» اپیزودیک«
هاي موجود در دیوان صائب خود  ها و روایت شاید مشاجره. وفور نمایان است

ها  قابلیت گسترش در حد یک داستان و منظومه را داشته باشد چون ظرافت
هاي صائب در ارائه خصوصیات این دو شخصیت تمثیلی به  و باریک بینی

که در هر بیت آن خصلتی  دارد» چو شمع«غزلی با ردیف . راستی زیباست
 : شود از شمع با خصلتهاي فردي و درونی شاعر گره خورده و مقایسه می

  در کشاکش از زبان آتشین بودم چو شمع 
  تا نپیوستم به خاموشی نیاسودم چو شمع 

  سوختم تا گرم شد هنگامه دلها زمن  
  برخود نبخشودم چو شمع  جهان بخشودم و  بر 

   چشمان باز بود روزي ما در دل این تنگ
  سودم چو شمع  گرچه در محفل زبان بر خاك می 

  مایه اشک ندامت گشت و آه آتشین 
 ...هرچه از تن پروري بر جسم افزودم چو شمع 

  
خود  »نین سرگذشتی پروانه «در منظومه  دکتر زهتابیهاي  اما ظرافت

روایتی سوزناك و در عین حال بیدار گر است که وجوه متمایزي با 
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ادبیات کهن در هاي  در اینجا او با حفظ تناسب .هاي کهن دارد  یتروا
هاي این دو شخصیت تمثیلی، با رویکردي متفاوت  خصوص خصلتها و روایت

از نظر مفهوم که بیشتر نمود اجتماعی دارد به روایت موقعیتهاي آن دو 
  . پردازد  می

در . آید زهتابی، سخنی از شمع به میان نمیمحمدتقی در تمثیل دکتر 
چهار صفحه . چرخد می» پروانه و سرگذشت او«واقع منظومه حول محور 

دارد به نحوي که خواننده از » سعدي«اول منظومه، شباهت زیادي با روایت 
در این . کند همان ابتدا منظومه را با نگرشی عارفانه و عاشقانه دنبال می

» حقیقتی هست آیا در سوختن هم«پرسد  مناظره وقتی راوي از پروانه می
در اینجا عشق . یابد  بودن پروانه سمت و سوي دیگر می» عاشق«ماهیت 

پروانه داراي عشق معنوي است؛ عشقی که نه ریشه زمینی دارد و نه با عشق 
و مالیخولیایی عرفانی قابل مقایسه است؛ بلکه عشقی است تطهیر   سودایی

 :آن صاحب شده است شده و معنویت یافته که از روي فلسفه و خردورزي به
  رم من  اوددا یاناراق، ظولمتی بوغماق دیله

  ...رم من  آل شعله اولوب، عرشه اوجالماق دیله
  کمز  یوخ، یوخ، منه گولزاردا پئیمانه گره

  رك مست اولوب اؤلمک دلبر دوداغیندان امه
 1رسن، بوراخ، ال چک مم، آلالهی سئوه من ایسته

: شود یژگیهاي ادبیات کهن دیده میهاي شاعر همان و هرچند در توصیف
عشق، سوختن، آتش؛ و حتی راوي از روي کنجکاوي، بال و پر پروانه را 

آنکه چشم از  او بی. »اي در این آتش چه دیده« پرسد که  گیرد و از او می می
هاي من بیگانه  افسانه«گوید که از  بگیرد، می) که هویت او در آن است(آتش 

 :داند مین پروانه، او را تلویحا ناآگاه میبراي ه. »ناآشنایی و 
                                                        

  :تمامی شواهد شعري ترکی از منبع زیر گرفته شده است 1
پروفسور دوقتور محمدتقی زهتابی ) سی نین سرگذشتی منظومه پروانه(شاهین زنجیرده، 

 1378تر، تبریز  چاپ اول، نشر اخ) کیریشچی(
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  یدین ازلدن گر آدیمدان احوالیمی بیلسه

 توتمازدي الین ایندي بو یانمیش قانادیمدان
  

آتشی که ظلمت و ! آتشله یاراندیق: داند پروانه هویت خود را از آتش می
تاریکی را در طول تاریخ همچون شمشیري از بین برده است، براي همین 

کردند اما دیگر او  ، مقدس است و در کودکی پروانه را از آن منع میهم آتش
هاي زندگی را  بزرگ شده و مادرش را از همه عشقها، حقایق و راز وارگی

راز وارگی که با شمع و آتش و سوختن . براي او بازگو و وصیت کرده است
ش زوال نسلها، پیدای. رود و نسلی دیگر نسلی از بین می. یابد تقدس می

اما حقیقت همچنان پایدار است و نسلها . نسلها، هویت زدایی و هویت یابی
باید هویت این حقیقت را یاد بگیرند و منتقل نمایند؛ و اکنون این همان 

اي رسیده که راوي را ناآگاه  پروانه کوچولوي نیم وجبی است که به مرحله
اوي، پاسخ هاي ر داند و به چنان آگاهی و شعور رسیده که به پرسش می

) نسل بعدي(اکنون او بزرگ شده و دارد به فرزندش . دهد حکیمانه می
نور و : طرف آتش رفتم و هر آنچه به دنبالش بودم، یافتم: کند که وصیت می

آیا در سوختن هم حقیقتی هست ؟ سوالی که پروانه به ... روشنایی، حرارت 
 : دهد آن پاسخ حکیمانه می

  ه دیر البت یانماقدا حقیقت سنه افسان
  نلیقدان اوساندیم ؛اآما منه یوخ، چونکی، قار

  یم ؛اند اودسوز عؤمرومون قلبه ماحال اولدوغون
  .آتش دئیه گئتدیم و نهایت اودا چاتدیم

  .آتدیم ده  ظولمت تورونو نوریله بیر لحظه
  ...بیردمده ایشقالندي باشیم دا، بدنیم ده 
 .فیکریمدن اوزاقالشمادي اما وطنیم ده
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کند که زنگار را از چهره  معرفی می» نور«اینجا او خود را عاشق در 
» وطن«در ادامه باز پروانه خود را عاشق . زداید ها می ها و تاریکی ظلمت

همان » وطن«یابد که منظور شاعر از  در نظر اول خواننده در می. نامد می
هرچند این تناسب در کلیت شعر وجود دارد اما وقتی . است» گل«

» وطن«شویم که منظور از  بینیم متوجه می هاي بعدي شاعر را می لتحلی
داند و حتی  همان سرزمین شاعر است که از زبان پروانه خود را عاشق آن می

  .کند پروانه آتش را براي سرزمین خود نثار می
 : شود بدین ترتیب راز سوختن پروانه نیز آشکار می

  
  لره قلبیمده درین نیفرت اویاندي ظولمت

  .فیکریم او قارانلیقالري بوغماقدا دایاندي
  جومدوم اودا، آچدیم قولومو اودلو هوسله 

  تا بیر قوجاق آتش گتیریم یوردوما تؤحفه ؛
  ییب عیصیان آلووو جیسمیمی یاخدي رحم ائتمه

 .لر آت چاپدي قانیم سئل کیمی آخدي شر قووه
  

شر آن را به که نیروهاي . اما در این سرزمین، عصیان و خونریزي بپاست
اش زبانزد  به همین خاطر پروانه در سوختن نیز همچون عشق. اند اختهاند راه

ها و  او با سوختن در آتش در پی خفه کردن ظلمت. خاص و عام شده است
کند که  استقبال می» اي هاي توده نماد عصیان= وولقان «او از . هاست تاریکی

، نماد عاشقی است که وطنش اش فراگیر است و براي همین نیز پروانه آتش
 :داند را دوست دارد و خود را شایسته سوختن در برابر حقایق آن می

  
  چارپیشماسا قول اوردا، پوالد تک سوواریلماز ؛

  ....شیشمک کیمی قول اولماسا، ظولمت کی یاریلماز
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  ! اوددور او، یاخیب وارلیغیوي یاندیراجاقدیر 
  .اقدیریاندیرماغینا جاهیل اونون کؤرپه اوش
  رم من، اوددا یاناراق، ظولمتی بوغماق دیله

  ...رم من  آل شعله اولوب، عرشه اوجالماق دیله
  اوددان بو ساغیندیرمازا بیلمم نه سبب وار ؟

  آلقیشالمیش آتشلري پئیوسته ازلدن
  .دوددان دوغوالنالر

 .آلقیش دئییرم من ده او وولقانالرا قلبا
» ها پروانه«آید چرا که نسل   می یشدر پایان منظومه باز موضوع وصیت پ

اند که هر  سوختن را براي نسلهاي بعدي به یادگار گذاشته و وصیت کرده
اي است که  این مسئله. ها را بزداید اي باید با سوختن در آتش، تاریکی پروانه
 :ر نسل مطیع آن هستنداند نسل

  تاپدیم من اؤز آختاردیغیمی اوردا نهایت ؛
 ...شعله، ایشیق، نور، حرارت : هر بیر شئی اینان

که نماد ) آتشفشان= وولقان (براي همین هم از یک آتش سهمناك 
 :کند اي و گروهی است استقبال می عصیان و قدرت عظیم توده

  
  .آتش دئییرم من ده او وولقانالرا قلبا
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  1»الر آذربایجانسا زنگفتمان شعر «
 

 
خود ماهیت تاریخی ادبیات را  2»مذکرتاریخ «رضا براهنی در کتاب  دکتر

در طول تاریخ،  .مورد بررسی قرار داده و آنرا تاریخی مذکر نامیده است
مردساالرانه در تفکر و احساس زنانه مانع از پیشرفت هاي  یشهاند  حلول

تصورات زنانه گردیده است، همین مسائل باعث شده که تفکرات 
 اوج بیشتري بر  )عه شناختی آنساالري از دیدگاه جام زن(» فمینیستی«

هاي  جهت تفکرات افراطی از قبیل آزادي خود گرفته و حتی آن را در
   3.گسترش دهد) نه در مفهوم بهنجار آن(جنسی 

فمینیسم اجتماعی تقاضاي رفع نابرابري و ستم از زنان و ارائۀ 
راهکارهایی براي حفظ حقوق زن در راستاي حقوق انسانی است؛ اما 

                                                        
 .به چاپ رسیده است 1381در سال  "وراوي"نامه  مقاله اولین بار در هفته 1
 1363تاریخ مذکر، رضا براهنی، چاپ اول : رك 2
حتی در زمانهایی که به نوعی ادبیات شفاهی یا زن ساالر حاکم ) آزادیهاي جنسی(این مسئله  3

است بعنوان مثال در کهن ترین حماسۀ بشري  مطرود بوده) شاید حدود سه هزار سال پیش(بوده 
کند وقتی با یک دخترك زیبا  که در میان جانوران زندگی می» انکیدو«، »گمیش گیل«یعنی 

شود بلکه با پاکی و  کند نه تنها به خاطر این گناه از جامعۀ جانوران طرد می آمیزش می) انسان(
آنگاه انکیدو چهرة «: گریزند و آهوان از او می گوید؛ طوریکه غزاالن هویت جانوري خود نیز وداع می

. جست خود را باال گرفت سیراب از نعمت زیبایی او، و به گرداگرد دشت نظر کرد و جانوران می
» .رمند اینک جانوران صحرا از او می. گریزند افتد، به جست و خیز می چندانکه چشم غزاالن براو می

  )36ـ40صص  1340، بهمن 16شاملو، کتاب هفته، ش  احمد: به نثر فارسی گمیش، ترجمۀ گیل(
درست » تپه گؤز«شود در اینجا در داستان  حتی این مسئله در کتاب دده قورقود نیز دیده می

با یک پري ) پدر تپه گؤز(= دهد در اینجا چوپان برعکس این اتفاق، براي پدر تپه گؤز روي می
وسیله باعث ناپاکی نسل خود گشته و به آسمانی که از جنس خودش نیست آمیزش کرده بدین 

کتاب دده قورقود .(شود خاطر این گناه فرزندي غول آسا، یک چشم بنام تپه گؤز نصیبش می
  ) 157ـ 170صص
 



  57/  همت شهبازي

 
 

با تأثیر از همین نگرش اجتماعی و تکیه برآن ارزشهاي » م ادبیفمینیس«
دراینجا قصد . به ارمغان آورده است» ساالر ادبیات زن«ادبی خاصی را براي 

ما بررسی فمینیسم نیست چرا که از امکان این مقال نیز بیرون است بلکه 
ست که زنانه ا» هویتی«الر با سا زنهدف ما بررسی راهکارهایی براي ادبیات 

بارة احساسات زنانه و  در» انعطاف فکري«شود مگر با  نمی این مسئله میسر
پذیرش این مسئله که زنان نیز داراي احساسات خاص خود هستند و باید 

» فروغ فرخزاد«این احساسات در ادبیاتشان گنجانده شود؛ همان کاري که 
. و افزوده است در شعر فارسی پیاده، قابلیتهاي جدیدي را برآن تحمیل کرده

او براي اولین بار بر ضد ادبیات مردساالرانه قیام و تالش کرد تا صمیمیت و 
صداقت عاطفی زنانه را وارد شعر نماید و در این راه نیز ابتدا به دلیل آگاهی 
تئوریک به مسائل شعر و سپس تشخیص ضرورت بیان حقایق بازگو نشدة 

البته راه . الر سوق دادسا زنشعري  احساسات درونی زنانه، اورا به یک فلسفۀ
باشد کامالً  می و روش او با فمینیسم غربی که طرفدار آزادي مطلق جنسیت

او در قالب احساسات زنانه به ارائۀ فلسفۀ اجتماعی اعتقاد داشت و . فرق دارد
اجتماعی او فارغ از جار و جنجالهاي احساساتی هاي  یشهاند  همین خاطره ب

شود در  هاي او دیده می یشهاند  این مسئله به وضوح در .باشد می فمینیسم
کنم چون یک زن هستم پس تمام مدت باید  من اگر فکر« :گوید جایی می

به عنوان یک شاعر بلکه به عنوان  مه نراجع به زنانگی خودم صحبت کنم ای
چیزي  نچون آ. یک نوع از بین رفتگی است یک آدم دلیل متوقف بودن و

هاي مثبت وجود خویش را جوري  بهناین است که آدم جکه مطرح است 
زن . پرورش دهد که به حدي از از ارزشهاي انسانی برسد اصل کار آدم است

  1».مرد مطرح نیست و

ـ 5صص  1372جاودانه زیستن، در اوج ماندن، دکتر بهروز جاللی، انتشارات مروارید چاپ اول  1                                                        
174 
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نابرابري در بیان احساسات زنانه که کفۀ آن به سود احساسات مردانه 
است خصلت مردساالري به روابط فرهنگی بخشیده است و در واقع، 

تواند داراي دو احساس و دو تصور  می این باره را که یتهاي فرهنگی درواقع
 محوري فرهنگی سوق سازي و روابط تک سوي یکسانه کامالً متفاوت باشد ب

سویه براي  دهد؛ بطوریکه در برخورد با آن، تصور پندارهاي متنوع و دو می
کدام از نوع تصور بهنجار و متناسب با ساختار هر تمایز قایل شدن به دو

  .شود می غیر ممکن» فرهنگ زنانه و فرهنگ مردانه«
. شود می است که بین این دو تصور تمایز قایلاي  مقوله» گفتمان زنانه«

تبادل روابط و هنجارهاي موجود در حاالت، » گفتمان زنانه« در واقع
زنانه است که با رویکردي صرفاً برخاسته هاي  یشهاند  احساسات، تجربیات و

اصالتی ، ساختار تعابیر و مفاهیم خود را تشکیل داده، »رهنگ زنانهف«از 
و ها  بدیهی است در چنین گـفتمانی تمام حالت. گیرد می مند به خود نظام

از این رو در . تبدیل شوند» کنش زنانه«مردانه نیز باید به هاي  خصلت
یر شاعر نه به فهرست کردن احساسات محض زنانه با تعاب» گفتمان زنانه«

 پردازد و نه آنچنان در فضایی غیر از حالتهاي زنانه قرار می گرایانه کلی
بندي تصورات موجود در آن، هیچگونه داللتی بر  گیرد، طوریکه طبقه می

  .و تجربیات زنانه ننمایدها  خصلت
آنچه که سبب ظهور تناسب گفتمانی و نمایاندن استعدادهاي گفتمان 

  براي بازگویی و بازنمایی» و جسارت فکريانعطاف «شود  می زنانه در شعر
زنانه است؛ همان چیزي که فروغ هم به آن واقف هاي  و احساسها  یشهاند

م هیجانات و ایک شعر وقتی زیباست که شاعر تم« :گفته است بوده و
التهابات روح و جسم خود را در آن منعکس کرده باشد من عقیده دارم که 

رطی باید بیان کرد اصوالً براي هنر هر احساسی را بدون هیچ قیدوش
شود حدي قائل شد و اگر جز این باشد هنر روح اصلی خود را از دست  نمی
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هرچند (دهد  می یعنی همانطوریکه شاعر مرد به خود جرأت 1»…دهد می
تا از معشوق زن سخن به میان بیاورد، شاعر   )این مسئله نیز قابل بحث است

باشد که از معشوق مرد و از ویژگی آن در نظر زن نیز توانایی آن را داشته 
خود صحبت کند؛ چنین توانایی را که در آن شاعر زن به روایت تجربیات، 

نامیم؛ و اصوالً در  می »گفتمان زنانه«پردازد  می و حاالت خودها  احساس
سایۀ اینگونه نگرشهاست که لحن شعر از حالت یکسان نماي خود بیرون 

چراکه ما در اینجا با . شود می تصوراتی ما افزودههاي  آمده، بر ذخیره
شویم که هم بر تصور مخاطب مرد  می مشروعیت تصور دیگري مواجه
افزاید و هم باعث تکامل و انتشار تصور  می احساسی غیر از احساس مردانه

  .شود می )زن و مرد(تصوراتیهاي  زنانه در تقسیم بندي
با ) زن و مرد(گـروه  ور این دوآنچه مسلم است این است که تجربه و تص

عدم احساس مشترك، تمایز ارزشها . یکدیگر در خیلی از موارد متفاوت است
دارد که قائل به دو تصور و احساس جداگانه و  می و باورها قاعدتاً ما را بر آن
هاي  و کنشها  دو نوع تصوري که هرکدام ویژگی. متفاوت از همدیگر باشیم

همین دیدگاه است که ما در ادبیات نیز در پی یافتن  از. خاص خود را دارند
واقعیتهاي اجتماعی در   این دو احساس، طبیعیِ. همین دو احساس هستیم

  .طول تاریخ بوده است
است، » انعطاف فکري«که مستلزم » گفتمان زنانه« مهمترین عامل براي

ت همین مسئله رسال. است» ادبیات زنانه«خروج از احساسات مردانه در 
بزرگی است در ساختار ادبیات که هنرمند زن را بسوي هویتی آشنا و به دور 

 رسالتی که او را به آگاهی و شعور رهنمون. خواند می فرا» غیرخودي«از 
ژرفاي این . خودي  احساس و عاطفههاي  شود تا محرکی باشد براي جلوه می

ي خود به رقابت دهد که با خالقیتها می شعور زمانی قابلیتهاي خود را بروز
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بنابراین . با احساس مردانه برخاسته، تشخّصی براي احساسات خود بیافریند
پنهان عواطف زنانه هاي  کردن رازوارگی مال ما از احساس زنانه، بر منظور

است به نحوي که صداقت این احساس ما ) …غریزي، معنوي، اجتماعی و(
ه نماید؛ یعنی ما در همان نگاه را وادار به تمایز بین دو احساس زنانه و مردان

در غیر اینصورت همانند . اول به ساختار زنانگی احساس در شعر پی ببریم
کالسیک هیچ فرقی مابین احساس او و   بسیاري از شعرهاي شاعران زنِ

احساس مردانه نخواهیم دید چرا که احساسی که او در پی بیان آن است، 
تی گاه که احساسات ظریف زنانه ح. احساسی برخالف خصلتهاي زنانه است

ادبیات «و بیان آنها در قالب تعبیرها و تصورات زنانه، ادبیات را بسوي یک 
کشانده است، در اینگونه موارد نیز، این نوع ادبیات آفریدة ذهن » مادرساالر

یک هنرمند مرد بوده است، به همین خاطر دستاوردهاي آن نیز در جهت 
ان هنرمندان زن نیز تبدیل به شخصیتها و یک نوع ریاکاري حتی در بی

و به رغم تناسب » خالف آمد عادت«تصویرهایی شده است که به رغم 
به . زنانه، با تصورات آن نیز نامتناسب و بیگانه استهاي  تصویرها با کنش

  :شاعر قرن دوازده توجه فرمائید» حیران خانیم«شعر زیر از 
  

    راسینداکؤنلوم قوشو اول زولــــف پریشان آ
  بیچاره قالیب جنت و نیران آراسیندا 

    دیل زولف ایله، رخسارینه چون قیلدي تماشا 
 1آواره قالیب کفرایله ایمان آراسیندا  

است و شاعر  زنانه در اختیار شاعرهاي  در اینجا تمام تجربیات و خصلت
 »کؤنول=دل«نماید  می که هنرمندي زن است، آنها را با تصورات خود بیگانه

که براي زن و مرد بعنوان مظهر احساس مشترکی است در جایی گره 
پس دل شاعر ) یعنی زلف(خورده و گرفتار آمده که مختص خود زن است 
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که باید بسته به طرف مقابل و با احساسات او گره خورده باشد، برزلف 
به تعبیري . پریشانی گره خورده که از خصائص و ملزومات جنس خود است

است اما با » زن«ر با توجه به واژگان ظاهري و ظاهر واژگان معشوق شاع
از اینرو .نهایی آن داراي خصلتی مردانه استهاي  توجه به تصویرپردازي

به یک استحالۀ احساس دچار آمده  هویتی محض و احساس زنانه به یک بی
و وسایل الزم براي بیان آنها ها  شخصیت تصویرها، تصورات، تجربیات و. است
هستند اما تمامی اینها ) …زلف، عشوه، ناز، حسن، رخسار و( ی زنانههمگ

آیا این مسئله نوعی . هویت بی و اند براي ارائۀ یک احساس زنانه سردرگم
 اند در کار بودهاي  اعتنایی به احساسات زنانه بوده است یا عوامل بازدارنده بی

 براي هر قشر وهمیشه ها  ؟ حریماند کرده می که براي زن حریمی را مشخص
ان گاه به طرز اما در مورد زن. بوده است حتی براي مرداناي  طبقه

 ترین مسائل و این مسئله حتی در عادي. اعمال شده استاي  رحمانه بی
بعنوان مثال در مراسم عروسی، . روزمره ما نیز نفوذ داشته استهاي  عادت

نند که حاکی از خوا می زیر را» بایاتی«رود  می وقتی عروس به خانۀ بخت
وچراي آن توسط جنس  چون پذیرش بی رحمانه از یک طرف و تبعیض بی

 :مؤنث از طرف دیگر است
  آنام باجیم قیز گلین 
  ال ـ آیاغی دوز گلین
 رم  یئددي اوغول ایسته

 بیرجه ده نه قیز گلین 
شود که در جامعۀ آذربایجان اهمیت دادن به  می همین جا معلوم از

ر جزو یکی از خصوصیات ذاتی فرهنگ اجتماعی آن بوده داشتن اوالد ذکو
که بیانگر تجسم عینی عقاید مردساالرانه است، اهمیت » بایاتی«این . است

بنابراین در . دهد می اعتقادات مردم آذربایجان را نسبت به مردان نشان
 احساسات زنانه یک قیام اساسی را وها  یشهاند  پرداختن بهاي  چنین جامعه



  هاي اشتیاق پرسه/  62

گناه  یک سوءظن و گذار محق را با د؛ قیامی که هر آن بدعتطلب می
فرهنگی نه  چنین محیط و نماید طبیعی است که در می نابخشودنی مواجه

بارة آن موجودیت  تنها پرداختن به روحیات زنانه بلکه حتی تفکر در
کند اما از طرف دیگر نیز این مسئله همیشه  می گذار را دچار خطر بدعت

حضور خود را آشکار » مرد«درقالب روحیات » زن«ه تا کی زجرآور است ک
قالب  هیجانی مخصوص به خود نیست؟ در خواهد کرد؟ آیا داراي احساس و

روحیات دیگري درآمدن نوعی ریاکاري است و به غیر صادقانه بودن هنر 
گفتمان «چنین محیطی است که لزوم  در. گذارد می ارائه شده نیز صحه

  .شود می که پیشتر آمد، نمایانبه مفهومی » زنانه
و » قورقود کتاب دده«در ادبیات کالسیک آذربایجان تنها در دو اثر 

» گفتمان زنانه«یی از  ها توان به صحنه می» رباعیات مهستی گنجوي«
راستی ما را نسبت به ماهیت آفرینش آنها در دوران بعد از  برخورد که به

مکتوب در قرن شش یا (= »ورقودق کتاب دده«. اندازد می اسالم به شبهه
  ملوك«در یک تحلیل کلی به بررسی ساختار یک نظام ) هفت هجري

به همین دلیل . پا خبري نیست پردازد که در آن از طبقۀ خرده می» الطوایفی
دور   تصاویر مربوط به زن و بیان احساسات آنها نیز در یک حوزة مدنی و به

ل ذکر دربارة این اثر آن است که وقتی نکتۀ قاب. گیرد ها صورت می از حریم
شود داراي دو وجهۀ اساسی در  سخنانی از زبان یک شخصیت زن ابراز می

است » الرانهسا زنبیان «وجهۀ اول آن : ساالر است ارتباط با ادبیات زن
هاي زنانه دانست اما وجهۀ  ریاترین بیان یکی از بی توان آن را که می بطوري

زند  ت که در حول و هوش همین بیان زنانه دور میاس» محتوایی«دوم آن 
ندرت زنانه است و   شود به بدین معنی که محتوایی که از آن حاصل می

نمونۀ زیر مثالی بر این دو  .دچرخ محور محتوایی مردساالرانه میاغلب حول 
معشوق » خاتون  سلجان«از زبان » قانتورالی«ویژگی است که در داستان

 :شود یقانتورالی جاري م
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  .دیر بگ ایگیت، اؤگونرسه، ار اؤگونسون ـ آسالن«
  .دیر هتانلره ب لیک عورت اؤگونمک 
  اؤگونمکله عورت ار اولماز  

  آال یورغان ایچینده سنینله دوالشمادیم 
  دادلی داماغ دادیبانی سوروشمادیم
  آل دوداغیم آلتیندا سؤیلشمه دیم

 1 …تئز سئودین، تئز اوساندین 
  

توان به این سخن قانع شد که اثر، یک  می» قورقود ب ددهکتا«دربارة 
هاي مختلف بصورت نسل به نسل نقل  اثري شفاهی است که در طول زمان

دورة خاصی را در  ها و تصورات هر یشهاند  اي از تواند وجهه شده و طبیعتاً می
نیز » رباعیات مهستی گنجوي«دربارة . خود حفظ کرده و به ما منتقل نماید

دارد که نکند او داراي آیینی مسیحی باشد  می به طور ضمنی ما را بر آن گاه
چرا که درآن دوران آیین مسیحیت بخصوص در قسمتهاي شمالی 

به هرحال گاه بیان . رایج بوده است) …گنجه و شیروان و (آذربایجان 
دارد که او را یکی از  می  آن ما را بر» مهستی«باکانۀ احساسات زنانۀ  بی

 :بنامیم» ساالر ادبیات زن«گذاران  پایه
  
    برخیز و بیا که حجره پرداخته ام 

    اخته اماند  وز بهر تو پردة خوش
    درساز   شرابی و کبابی با من به 
  ام دل ساخته دیده و ز دو ز کین هر
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  جوله پسري که جان و دل خستۀ اوست   

  از تار دو زلفش تن من بستۀ اوست 
  انه کندپود چو تار زلف در ش بی

  زآن این تن زار گشته پیوستۀ اوست 
  

  دریافتم آخر ز قضا را به لبش   
  صد بوسه زدم برلب همچون رطبش 
  اوخواست که دشنام دهد حالی من 
 1دشنام به بوسه درشکستم به لبش

  
با خواندن اینگونه اشعار است که احساسات و تجربیات زنانه را در قالب 

در اینجاست که ما با . کنیم پذیر تصور میهاي اجتماعی انکار نا واقعیت
اي روراست که از سانسور کردن و از استحالۀ احساسات زنانۀ خود  شاعره

شویم این احساس فارغ از هرگونه بیان  نماید، روبرو می پرهیز می
توان  می کارانه است و به همین خاطر تصویري از احساس زنانه را محافظه

شعر زنانۀ معاصر حاکم است، فرآیندي مرد  براما فرآیندي که . تجربه کرد
در شعر . همان خصلتی که گریبانگیر شعر کالسیک بوده است. ساالر است

کالسیک که هویت معشوق نامعلوم است در شعر معاصر عادت و رسم 
دادن احساس  دیگري جایگزین آن شده و آن تشبیه و استعاره قرار

رها، شاعر همچون شعر در این قبیل شع. است) عموماً( وطندوستی
کند اما آنچه که در تصور  کالسیک، از ملزومات و خصائص زنانه استفاده می

شود بلکه سرزمین و وطن  نیست که توصیف می» زن«خود دارد معشوق و 
. شود تبدیل می» مردانه«به احساسی » زنانه«است که در زیر لواي خصائص 
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آنقدر به رویکرد مردانه  رویکردي که شاعر زن نسبت به این مسئله دارد
توان ماهیت و جنسیت شاعر  نمی نزدیک است که بدون توجه به اسم شاعر،

یعنی شعر زنانه آنقدر در توصیف هایش مردانه عمل . را تشخیص داد
هاي عاطفی موجود در شعر زنانه را  یکسان آن، ظرافت  کند که عاطفۀ می
زنانه بایستی با  ه شعردر حالیک. سازد هیچ تنوع احساسی نمایان می بی

 گرفته، و تجربۀ ما را در رفتن تصورات ماه جلوي به» گفتمان زنانه«تمرکز 
 :نماید» زنانگی عاطفه و احساس«را در همان نگاه اول معطوف به 

    گؤزل آنایوردوم آذربایجانیم 
    گؤز آچدیم حیاتا قوجاغیندامن

    دن کولک قاردان دونموشدوم کیرییب
    …یم اوجاغیندا من آلیشد اودآلدیم

  
  گلمیشم آناالر گؤزون سیلم من  

  هؤرومچک تورونون ایزین سیلم من 
  سازیندا تئللرین توزون سیلم من
 1گلمیشم خال اوالم یاناغیندا من

  
است اما تنها در » وطن«، معشوق »فریبا ابراهیمی«در این شعر از خانم 

. وجود دارد) دون تأثیرآن هم ب(» زنانه گفتمان«مصراع چهارم بند دوم آن 
مردانه است و به همین خاطر هاي  دیگر همگی در قالب گفتمانهاي  مصراع

  .قبل و بعد خود گم و ناپدید شده استهاي  آن یک مصراع هم در مصراع
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گویی و  نماید، بر شعر کلی می گاه که شاعر به مسائل و مفاهیم زنانه اشاره
ر شعري دربارة روز جهانی زن از همین شاع. شود می گرایی حاکم فلسفه

 :آید می وجود دارد که در زیر
  

  هاي کویله آدینا بیرگون آدالندي
  اؤدنمه ییبدیر/ اوندا بیلدیم حققین 

  بؤیله هاچانادك آلچاق قاالجاق
 1؟ …مظلوم قادین اي  /دووارالرین سنین 

    
 پراکنی و اما شاعر با تکه. موضوع شعر، موضوعی است ماندگار و اجتماعی

تأثیر تنها به توصیف واقعیتی عادي و مکشوف پرداخته  بیهاي  بافی کلی
به عبارت دیگر شاعر تنها به مظلومیت زن اشاره و به یک توصیف از . است

هست اکتفا کرده و از تحلیل و تفسیر » مظلوم بودنش«آن که همان 
تر  به عبارت دقیق. مظلومیت آن در قالب تصاویر شاعرانه پرهیز نموده است

چنانچه اینگونه مفاهیم . چگونگی مظلومیت آن نشان داده نشده است
گویی به درآید در آن  ده و از حالت کلیمتعالی در کلیت شعر نشان داده ش

قلمداد کرد، به عبارت دیگر » شعر زنانه«توان آن را در جهت  صورت می
آنچه این . دغدغۀ شاعر در اینجا تنها بازگویی عینی یک احساس است

هایی است که  کند، بیان آن با حالت حساس را به جذابیت هنري تبدیل میا
هنجارها و رفتارهاي موجود در تمامیت این احساس را به نمایش گذاشته، از 

هایی  یشۀ شاعر گفتمان ایجاد نماید وگرنه اشارهاند  این طریق بین احساس و
ه و هم در حکم هم به منزلۀ ترجمۀ عینیت حاکم بر روابط زنان  تأثیر، بی

  .تقلیل مفاهیم متعالی موجود در روابط احساس زنانه است

 .شود نیز دیده می» 45قادینام من، ص«شعر  و نیز 25ص همان، 1                                                        
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ورزي در ماهیت مسئله با تجربیات و احساسات متناسب بستگی  اندیشه
قدر مسلم است که تجربیات رفتاري و احساسی مرد و زن با همدیگر . دارد

ین دوجنس در خیلی از موارد تفاوت دارد بنابراین ارائۀ آنها براي هرکدام از ا
به شرطی داراي سندیت صمیمانه و عاطفی خواهد شد که با احساسات آن 

ارائۀ تجربۀ مختص زنانه براي هنرمند مرد شاید . جنس تناسب داشته باشد
با دشواري و عدم صداقت همراه باشد، همانطور که در مصراع چهارم شعر 

 :شود می از نظر بیانی دیده» والی گؤزتن«زیر از 
  یی اونودمادان یم گولمه ه جهمن ده گول

  یم دینجه لیشی اونود مادان له جه من ده دینجه
  رك گولور نئجه قارانلیق کؤکسومه گیره

  »نئجه قادین دوغوش چیغیرتیسیندان سونرا دینجه لیر«
 1یم جه له یم، ائله سینه دینجه جه سینه گوله ائله
  

که در آن دیده تصویري . بحث بر سر مصراع چهارم و شیوة بیان آن است
شود از اختصاصات تجربۀ زنانه است وقتی چنین تصویري از زبان یک  می

مگر شاعر خود، «گردد که  شود خواننده دچار تردید می شاعر مرد شنیده می
در حالیکه چنانچه هنرمند زن . »!چنین آرامشی را تجربه کرده است؟

هاي خود  جسارت تشخیص داشته باشد این قبیل تصویرها را در تجربه
دهد؛ همچنانکه خانم نگار خیاوي در شعر زیر همین تجربه  بخوبی نشان می

را با زبان اختصاصی یک شاعر زن به خوبی ادا کرده چرا که در بیان او نوعی 
این مسئله اگر با قدري . سازي تصویري و تجربی وجود دارد خصوصی

الر خواهیم سا زنات انعطاف بیانی بیشتري ارائه بشود، شاهد بهترین نوع ادبی
 :بود

                                                        
 129،ص1375والی گؤزتن، انتشارات جهان نو،  هه، 1
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  دي اؤزونو ابدیلشدیرمک ایسته

  دي اوستونله مک ایسته/ بوتون کایناتا 
  یینه قاالدي وارلیغی کوره

  قانینی قانینا جاالدي 
  درد چکدي/ درد چکدي 

  دردي سانجییا دولدو 
  1.سئوگینی دوغدو/ سانجی چکدي 

  
معاصر نقش  ترین شاعران زن در شعر ، بعنوان یکی از شاخص»سحر«

اش،  هاي دیگر شعري اساسی داشته است، اما متأسفانه او نیز علیرغم قابلیت
. رود در قالب روح مردانه ظهور کرده است بشدت از آنچه که تصورش می

هنر و تصورات او قابل تمایز با روحیات و ادبیات کالسیک نیست؛ بافت 
شاید مهمترین . هاي متوازن مردانه است متوازن هنر او منطبق با جدال

گرفت این است که در آنها شاعر » سحر«توان بر آثار  ایرادي که می
این مسئله آنچنان . احساسات خود را بصورت مردانه بازگو کرده است

مشهود است که حتی شعراي مرد نیز به آن حد مردانه نیستند طوریکه 
نیز که گاه  واژگانیهاي  پرانی  آن تکه. احساسات زنانه در شعر گم شده است

خورد، داراي آنچنان صالبت  به چشم می» دسته تزه گونش بیر«در کتاب 
احساس زنانه نیستند که بتوان آنها را در چهارچوب شعر زنانه بررسی کرد 

شوند ترکیب  چرا که در کلیت احساس نا آشناي شعر گم و ناپدید می
ي بر این هاي زیر شاهد در نمونه» چیمدیک بیر«و یا » یاشماق آشماق«

 :مدعاست
  

 77،ص1375منیم شعریم، نگارخیاوي، اندیشه نو،  1                                                        
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  کؤنلومون اوزاقالریندا بیتمیش یارالریندان یوخ 
 .رن دویغوالرین یاشماق آشماغیندان باشالندین اینام باخیشالریندا بئجه

  )49ص(
  

  بیر چیمدیک ایشیق اولسایدي/ دیر  گئجه
  لرینده  یاشاییشین کوچه/ انسان آرایاردیم بیرده 

  )44ص!(اَه ـ سن ده                                      
 )آیلی باخیش و بیر دسته تزه گونش(در دو اثر اخیر خود » سحر«

هاي درونی اما نا آشنا با درون خود است که بدون  سرگرم بازي با مهره
در . آورد می ها را به حرکت در آگاهی و فقط جهت دفاع از خود این مهره

اند که تکنیک  روحی شده یها هیچ نقشی ندارند و تبدیل به چیز ب واقع مهره
ماویلر و یاشیل (در دو اثر نخستین نیز . و حرکت آن در دست دیگري است

آنچنان در واقعیتهاي اجتماعی محو و ذوب شده است که دیگر به ) ماهنی
فکر خود و احساسات درونی زنانۀ خود نیست؛ گویی تمایالت و تمنیات او 

فکر و بیان . اجتماعی است جملگی در راستاي مخفی شدن در زوایاي خشن
این . مند مشغول است هاي قاعده دائم بر باز آفرینی و تمرین اسلوب» سحر«

تمرین حتی در بسیاري موارد خود نوعی اسلوب و سبک شعري او محسوب 
شود که  هاي سحر در این دو اثر وقتی آشکار می یشهاند ژرفاي. گردد می

در پرتو همین . نه و دلسوزانه دارداش، ادراکی محترما نسبت به مسائل جامعه
هاي مردانه  یشهاند و ابراز شجاعانۀ آنهاست که او را در لباسها  درك موقعیت

بینیم، محتواي زمخت و خشن اجتماعی، موجب تشدید بیان خشن و  می
. نماید مردانۀ او گردیده به نحوي که هرگونه تواضع بیانی را بشدت انکار می

. کنندة تسلط روح مردانه است  ورگویی، توجیهگرایی و ز حاکمیت مطلق
بدیهی است که مضامین لطیف تاب ایستادگی در برابر شرایط ستمگرانه را 

ها و تواضعات احساسی بیش از  شرایط زورمدارانه در برابر فروتنی. ندارد
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براي سرکوبی آن نیاز به واکنشهاي اساسی . شوند پیش سرکش و طاغی می
با بینش وسیع به این مسئله » ماویلر«در » سحر«. د دارداي وجو و ویرانگرانه

او به نفی ساده لوحی . کند هاي مستبدانه را پیدا می انکار تلقی شهامت رد و
هاي  پردازد که از کوچکترین نقطۀ ضعف و شکاف در برابر موقعیتهایی می

توان  به همین خاطر هم نمی. نماید احتمالی به عنوان سرکوفت استفاده می
راي شاعر چهارچوبی غنایی پیدا کرد تا حدي که غناي او آنچنان مردانه ب

است که صحبت کردن از نجابت عاطفه و عشق در آثار او نامفهوم است زیرا 
  .عشق او، عشق زنانه نیست که نجابت هم داشته باشد

بنام  سیما صمدي ممسئلۀ گفتمان زنانه در مجموعه شعري که از خان
شود  انتشار یافته نیز به ندرت و یا اصالً دیده نمی» چاسیگونه باخانالر باغ«

هاي دیگري بعنوان پدیدة هنري مدرنی محسوب  هرچند اثر ایشان از جنبه
شود بخصوص اینکه در بیشتر شعرهاي او پدیدة روایت هنري با  می

شود  صمصمیت و عاطفۀ خاصی که مختص یک هنرمند زن است نمایان می
برعکس ادبیات مردساالر (هاي آرام و بدون خشن او  ها و نوستالژي دلتنگی

هایی هستند که با اقتدار  که در آن روح خشونت حاکم و همیشه مثل بغض
هایی است که در گلو خفه  همچون بغض) اند خاصی در مرز ترکیدن

شوند بلکه با طمأنینه خاصی در متن شعر جاري وساري شده و در  نمی
نماید نه اینکه  دیل به صداهاي آرام و لطیف میها را تب نهایت این نوستالژي

هاي  ها وتصویر در واقع شاعر با تشبیه.به هیجانی جاندار و خشن مبدل بشوند
اخته به اند لطیف روایی را به جریان  هنري خود فضاهاي تصویرپردازي

اندازها  پردازي روایی او داراي دست تصویر. رسد انسانی می ـ  اي عاطفی نتیجه
هاي ریتمی نیستند بلکه استوارند و رو به سوي ریتمیک بودن و  و سکته

در این مورد وسواس او آن قدر زیاد . بطور کلی به طرف سیالی و روانی دارد
را جزء  توان روایت لطیف تصویري و سیالی در شعر او است که می

اختصاصات عمدة آن قلمداد کرد هدفمندي روایت تصویري او که همانا 
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هاي سیال و زنده است  تجربه ی و نیز تشدید تصویرها ونمایش روان
اما در زمینۀ موضوع . کند شناختی مخاطب را بیشتر می واکنشهاي زیبایی

شان از ناین مورد هیچ سوسویی که  در. کند مورد بحث مسئله فرق می
شود و مخاطب تصوري مرکب از  زنانگی شاعر باشد در آن دیده نمی

کند ممکن است با خواندن  هن خود ایجاد میشخصیت سرایندة شعر در ذ
ها و اشاراتی  ن هم نه در جهت محتوا و مفهوم آن بلکه بخاطر تکهآشعر زیر 

سیت شاعر ببرد اما در نشود پی به ج و شیوه بیان دیده میکه از نظر فرم 
 :شود وار نیز دیده نمی شعرهاي دیگر شاعر حتی این شیوة بیان اشارت

  مین تارین چالیرديآخشا/ اولدوزالرال 
  .ریردي پاي گؤنده/ دنیزلره / قابار یاش   قابارـ

  دوداق ؟ اؤپوش  -  دوداق
  .قیزاریردي  /نین نجابتینده  گؤزلري

  میش ساچالرینی  یمه ال ده
  .اوتانیردي/ دنیزده دارایاندا / یئل 

  داغ دالیندا / کیم بیلیردي 
 )33 ـ  4صص  گونه باخانالر باغچاسی(کیمه دوشونوردو؟ / گونش 

تا حدودي به » خیاوي نگار«توان گفت که شعر زنانۀ معاصر در آثار  می
او به نوعی به اعتماد به نفس نسبی . اعتماد به نفس نسبی نزدیک شده است

براي رسیدن به چنین انعطاف . در بیان احساسات زنانه دست یافته است
. ات زنانه وجود داردفکري، نیاز به اعتماد به نفسی کامل براي بیان احساس
هرچه قدر شاعر . شود یافتن اعتماد به نفس سبب تقویت نیروي ارادة او می

به نفس بیشتري در این خصوص از خود نشان بدهد به همان مقدار  اعتماد
اش افزوده شده، با آگاهی و شعور، بر کار و  بر اختیار و آزادي و اطمینان

 روهاي بیرونی، استقالل رأي وکرده، با طرد نی سرنوشت خود تسلط پیدا
چرا که خود اتکایی، نیرویی . یشه و احساس خود را بدست خواهد آورداند 
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در . کند یشه و تفکر ایجاد میاند  درونی است که در انسان نوعی آزادي
همین مرحله است که بیان احساسات زنانه براي شاعر بمنزلۀ تمرینی 

ذکر این نکته . ات زندگانی شخصیها و احساس شود براي تسلط بر تجربه می
بوده اما » فروغ فرخزاد«ضروریست که گاه اعتماد به نفس شاعر تحت تأثیر 

 :داراي صالبت شعر آذربایجانی است
  پیلله کانی چیخماقدا/ آتامین سرت آددیمالري 

  ییر هله ده قوالغیمدا  جینگیلده
  »قیزیل گولون یارپاغی دیرناغیمدا«
  »مشاقلیغی یاناغیمداگیالس گوشوارامین یو«

  تله سکن آیاغیمدا/ کوچه نین تورپاغی 
 هله ده سوراغیمدا / ـ کویو هاي  ائله بیل اوشاقلیق

 )11) (51ص منیم شعریم،(
هاي واژگانی باقی  خیاوي گاه در حد استفاده از تکه بیان زنانه در آثار نگار

  )یاراغیمسان بویونباغیم، منیم اینجیم،: (ماند می
وه ساچالریمین تئلینده  شه/ لرین دیب ـ دیبه چالدي  لمهعؤمور ای(

  …و  )گئتدي
و گاه بیان او در کلیت یک شعر به صورت هنرمندانه و گاه با صراحت 

در این قسمت است که ما شاهد اعتراض یک . شود بیانی جاري و ساري می
هاي نا مطمئن و نابرابر خود و نوعی  الر نسبت به موقعیتسا زنادبیات 

 :ارت فکري در برابر ادبیات مرد ساالر هستیمجس
  

  کیشی لیگین پورچوم ـ پورچوم دامارالري 
  پوتراق ـ پوتراق/ چاتالقلی غیرتلره سوواشیردي 

  لر سرطانلی باکیره/ نجابتین شبهه یایان اؤرپه گی آلتیندا 
  …سیز، سمیر سیز  سس/ لرین یا نغینینا یاتیشیردیالر  کیشی
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  )117سس،ص کی ده کؤلگه(
  :یا

  دئییلم » لی قیز سودان گلن کوزه«/ لی  لی ـ وسمه داها من سورمه
  انلیک ـ کیریشانلی سئوگیلی دئییلم

  کیشیلیک دامارالري/ خیاوانالرین اوزونوندا ـ ائنینده 
 چارراهالرین ذهنینده کیرییر، گیزیلده ییر 
  )12() 10سس، ص کی ده کؤلگه(

گر زنانه مواجه هستیم  ک روح اعتراضدر این نوع از شعرها ما با ساختار ی
ها به منزلۀ یافتن شعور و آگاهی به موقعیت و منزلت  که این اعتراض

البته چنین اعتراضی به منزلۀ نفی تمامیت طرف مقابل . اجتماعی خود است
نیست چرا که او خود به هویت و ماهیت وجودي خود نیز آگاهی و شعور 

خانواده و بدنبال آن نافرجامی در پرورش  انسجامی هویت او به فکر بی. دارد
بلکه نسبت به کوچکترین . و آگاهی بخشیدن به نظام یک اجتماع نیست

نواده را براي یک نقش خود نیز واقف است و به همین دلیل تشکیل یک خا
هاي متقابل  کشی ها و عاطفه آمیز و بدون حق کشی همزیستی مسالمت

  :شود خواستار می
  یووامیز دیکلدي/ ق اللریمیزي توخودو

  لر جیویلده شیر   ایچینده یوواالنان جوجه
  قوندوم سؤیودون باش بوداغینا 

 سئوگیمیز چؤکر/ چکمه کوره گینی / سنه کوره کلندیم 
  )63منیم شعریم،ص(

  
  

  :منابع
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، انتشارات پیام تهران   تاریخ مذکر، فرهنگ حاکم و فرهنگ محکوم ، رضا براهنی )1
1363   
   1369ج، تهران 2ن ادبیات تاریخینه بیر باخیش، دکتر جواد هیئت، آذربایجا) 2
جاودانه زیستن، در اوج ماندن، دکتر بهروز جاللی، انتشارات مروارید چاپ اول ) 3

1372  
  1358کریمی، انتشارات ایشیق .ادبیات باستان آذربایجان ، م) 4
  دیوان حیران خانیم، حسین فیض الهی، چاپ تبریز) 5
  1358فرزانه، انتشارات فرزانه، تهران .ع.، به کوشش م»قورقود دهکتاب د« )6
   1985یازیچی، باکو رباعیات مهستی گنجوي، به کوشش رفائیل حسینوف، نشر )7
   1379، انتشارات آذرسبالن)آفاق(یول، فریبا ابراهیمی صاباحا )8
   1374داشقین، تبریز .ح.آلیشیق ، بکوشش، ع )9

  1375ارات جهان نو، والی گؤزتن، انتش هه، )10
  1375یشه نو، اند منیم شعریم، نگارخیاوي، )11
  1376یشه نو، اند کؤلگه ده کی سس، نگارخیاوي، )12
  1381یشه نو، تهران اند باخانالر باغچاسی، سیما صمدي، گونه) 13
   1379، ناشر مؤلف، )سحر(زاده  گونش، حمیده رئیس بیر دسته تزه )14
 1374، ناشر مؤلف، ) سحر(زاده  ئیسآیلی باخیش ، حمیده ر) 15
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   1ي طنز گرانه هاي اصالح ابلیتق
  
  

به صورت هنري است که ي  طنز یکی از بهترین و موثرترین نوع شیوه
. کند پیرایگی با مخاطب خود ارتباط برقرار می بیبا سادگی و و مستقیم 

ابط و اصول درست هنري دیگر، رو ي بهتر از هر شیوهاجتماعی شاید حیات 
  .کند هنري طنز دریافت میاز نوع اجتماعی را 

تصویر نویسندگی است که ضمن دادن  اي در عبارت از روش ویژه] طنز[«
مفاسد زندگی، معایب و » ناجور«هجوآمیزي از جهات زشت و منفی و 

و تر  آمیز، یعنی زشت بصورتی اغراق حقایق تلخ اجتماعی را جامعه و
مشخصات آنها  صفات و دهد، تا نچه هست نمایش میآ از تر ترکیببد

یک  ي یشهاند با عمیق وضع موجودي تضاد و جلوه کند تر نمایان وتر  روشن
هرچه  ابدین ترتیب قلم طنزنویس ب. گردد معمولی آشکار عالی وزندگی 
پیشرفت  رقی وت هرچه که زندگی را از با واپس مانده است و کهنه ومرده و 
ناظر به ادبیات طنزي باید ... کند اعماض مبارزه می گذشت و یدارد، ب باز می

حد عادت  تصادفی از نه انحرافات جزئی و زندگی باشد) تیپیک(حوادث کلی 
 قرارکسانی یر شخصیت  تجاوز تعرض و ي بنابراین نباید حربه طبیعت و و

   2»خوشایند نیستند وپسندیده نظر نویسنده ه که ب گیرد

                                                        
 .چاپ شده است 21389شماره  1377تیر  31مقاله اولین بار در روزنامه اطالعات،  1
، شرکت سهامی کتابهاي جیبی، صص  1350، چاپ ا ول2از صبا تا نیما، یحیی آرین پور، ج  2
38-36  
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مخاطب وقتی . خویش استمخاطب هاي  ها و سلیقه یشهاند طنز بازتاب
که کند  می اطمینان پیدا به خودبیند،  می قالب طنز در را فکري خودفرایند 

غرور این لحاظ نوعی  از بوده و تشخیص داراي قابلیت او ي یشهاند جامعهدر 
  . کند احساس می خود درعلمی 

هاي روانی  جنبه هر لحظه باحال و در نبض زمان است که در همه طنز، 
غصه،  ردم بوده، غم وم درکنارهمواره  طنز. مردم در حرکت استفکري  و

روحی  تکامل ي انگیزه. زیسته استآنها را آمال  و خوشبختی وآرزو وسعادت 
 طنزجهات ترین  حیات اجتماعی اساسیحقیقت اجتماعی انسان،  روانی و و

و پر کردن  آمده، سعی درکمبودها به عرصه این با احساس  ، طنز.باشند می
  . است داشته این کمبودها بهبود
قشرهاي مختلف  بخشهاي اجتماعی و هاي ظریف و هنري طنز یتقابل

شعر، : هاي هنري دیگر از قبیل شیوه در. کند جلب می به خودمردم را 
محتوا  هاي فرم و پیچیدگی به دلیل تخصصی بودن و... نمایشنامه، وداستان، 

به خاطر طنز  قبول آن از طرف مخاطب دشوار است، اما تعیین قابلیت و
مخاطب ا باي خود  لحظه اي و عین حال تاثیرگذاریهاي جرقه در سادگی و

عمیق،  و تفکر مخاطب بدون هیچگونه دردسر ارتیاط مستقیم داشته، و
مطلب در واقع براي ارائه  در. کند به آسانی دریافت می را طنز مراد منظور و

را بررسی روانشناسی اجتماع و از طنز، باید محیط  نري غیرهاي ه زمینه
انتقال پیام ارائه و براي  طنز اما. یعنی تاثیر مطالب آنها اختصاصی است. کرد
عدم . شود نمیطرف مخاطب با مشکلی مواجه  ن ازآقبول  و و تاثیر خود

 وارائه بهتر در  را هاي مخاطب خود، او با سلیقه هاي طنز تناقض سلیقه
 کند وادار میرا  خیالی، ما قالب بی طنز در. رساند پیام خود، یاري می تر آسان

 تحسین ستی هم قابلیت طنز،ه راب. دریابیم که حقایق تلخ اجتماعی را
  .برانگیز است
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کند،  خیالی می بی ي  وادار به تبسم یعنی تجویز نسخه را یک لحظه مادر 
که  آید دیگري به سراغ مخاطب میي  خیالی، جرقه بی ي این جرقه ازاما بعد 

به  طنز. باشد می طنز ق گنجانده شده درایحق ي عمیق دربارهآن تفکر 
اندیشد حال را  حال می ي درباره او. کند را محدود به حال نمی خودهیچوجه 

به سخره گرفته، به پیشگویی آینده پرداخته، سعادت و خوشبختی انسان را 
  .دده می قرار خود منظور و مقصود

 آن از طلبانه است که در نهایت اصالح و در نگاه طنز، نگاهی انتقادآمیز
چیز  همه کند تا می طنز افشا. کنند شخصی اجتناب می اغراض فردي و

مقابل قابلیت دگرگون کننده، افشاگرانه و  مخاطب در. اصالح شوند
گسترش  نقطه عطفی در را خم کرده، ارشادات او طلبانه طنز سر اصالح

طنز براي افشاگري  زبان نیشدار .کند می تصور خود دگرگونی افکار گاه ودید
این  نشان دادن واقعیتهاي پست و خشن جامعه وسیله مناسبی براي بهبود و

اجتماع خود و  باد دادن افرا به پیوند قادر طنز .قبول است وضعیت غیرقایل
دادن  آن، و تحلیل تجزیه و رسم زندگی و نشان دادن راه و جوامع دیگر، و

 تواند مخاطب خود را در یک لحظه از او می. اطالعات ساده است آگاهی و
طنز . تمام تمایالت و هوسها و مشکالت زندگی به دور کرده، او را دلشادکند

خنداند او را به تفکر و تامل درباره زندگی و  در عین حال که مخاطب را می
ه، طنز به عنوان یک هنري در این مرحل. دهد روابط اجتماعی نیز سوق می

  .شود آید و تبدیل به یک درام جدي می سطحی نیست بلکه از دل برمی
  

توان  را می طنز. اساس مخاطب آن مختلف میباشد بندي طنز نیز بر طبقه
  :گروه تقسیم کرد به دو
  

   . آید می شوخی بوجود طنزي که از) الف
  .طنزکنایه اي) ب
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 گفتار و اثر روابط و عی است که برطبی نخستین نوع طنز چیزي عادي و
شکل ظاهري و  تنها طنز این نوع از در. شود اعمال بین انسانها حادث می

گیرند  می نظر لبان مخاطب است، در آوردن تبسم بر که همانا سطحی آن را
نمی تواند طبیعت  دلمشغولی مخاطب است و که این نوع، براي سرگرمی و

 حدود و نمی توان در را طنز اقع این نوع ازدرو. بکند را آشکار واقعی طنز
 داد، بلکه بایدآن را نوعی شوخی و مفهوم قالب هنري آن قرار در دایره طنز

  .گویی به حساب آورد بذله
. نیستند کنیم که درواقع طنز به عنوان طنز قبول می آثاري را گاه ما

 به زور خنداندن مخاطب یا چیزهاي خیلی سطحی و بدین معنی که با
ترکیب «روي یک  بخواهیم از ما اگر. برد سوال می به زیر را قابلیت طنز

المثل عادي و روزمره دست به  ضرب یک حرف عوامانه و با» اي کنایه
به . آب درخواهد آمد قالبی از تصنعی و ما بزنیم، اثر خالقیت هنري طنز

، »تو واقعا آدم خاکی هستی«روي ترکیب  بخواهیم از ما عنوان مثال اگر
را به زور  آنها بدهیم تا مقابل تماشاگر قرار در خاکی کرده و خودمان را

خیلی عادي باشد؛ مثل آبی  باید طنز. بود ما تصنعی خواهد بخندانیم این اثر
بدون  ،خیال مثل آدم بی باید دهد، و عادي خود ادامه می که به مسیر

ه طنز حکم تلقین زورمداران. ادامه دهد هیچگونه تصنعی به حیات خود
اي براي خندیدن  که هیچ حوصله دارد ناراحتی را نگران و قلقلک کردن فرد

و آگاه کردن انسان  در حالیکه یکی از موثرترین ویژگی طنز، بیدار. ندارد
منعکس کننده جهان  طنز. به چرت زدن بکند را وادار است نه این که او

  .حیات اجتماعی است واقعی و عینی و
براي ارائه مفاهیم  بهترین شیوه طنز. اي است طنزکنایه دومین نوع طنز،
 در طنز، آن را وار ابهام ویژگی دوگانه و. ایهامی آن است ایخود، زبان مجازي 

واقع قابلیت عمده طنز در باطن آن  در. میدهد انواع ادبی قرار قالب یکی از
رگرفته نظ طنز عالوه براینکه شکل ظاهري آن در در این نوع از. قرار دارد
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طنز موثرترین  این نوع از. است مورد نظر کیفیت و محتواي آن نیز شود، می
را تقویت  باشد؛ براي اینکه نه تنها اصالت خود می ترین نوع طنز هنري و

مخاطب بروز  نفوذ و تاثیرگذاري بر در را نیز کند بلکه قابلیت خود می
  .میدهد

 قالب طنز در. تایید است و رطنز، مساله انکا یکی از ویژگیهاي این نوع از
واقعیتهاي تلخ و  به انکار آمیز عین حال که با انتقادهاي مسخرهر اي د کنایه
که همان  - طرف دیگر، آن سوي قضیه نیز شود، از انگیز پرداخته می رقت
 در -قبول حاکم براجتماع است ضوابط مورد واقعیتهاي اصولی و تایید

ی زندگی اجتماعی نابرابریها و قعجهات مثبت و وا. شود نظرگرفته می
به  قالب طنز اجتماع، حرکات پیشرو اجتماعی در هاي حاکم بر عدالتی بی

. شود طرف اجتماع مورد قبول واقع می بهترین شیوه ممکن گنجانده شده، از
. پردازد اعمال مثبت اجتماعی می به ترویج افکار و و انتقاد قالب انکار در طنز

یعنی مخاطب به این . در نظر اول، نومیدکننده باشد او ممکن است این کار
 شمردن واقعیتهاي پست و انتقادهاي زننده خود با شبهه بیفتد که طنز

که  یابد یشه عمیق درمیاند و تفکر اما با از آینده نومید کند را خواهد او می
نشان  اجتماعی را راه تکامل انسانی و طنز آینده او را پیش کرده، به او

حیات  مردم نیز وقتی سرنوشت و آینده و. مخاطب طنز، مردم است. دده می
  .کنند به طرف آن سوق پیدا می بینند بیشتر در قالب طنز می را واقعی خود

 است و گر نظاره چیز همه بر خود تفکر اي، طنزنویس با در طنزکنایه
نفرت و انزجار او از موقعیتهاي پست . درکنترل خود دارد را چیز همه
در . چیز خنده تلخی داشته باشد مقابل همه در کند تا می را وادار ماعی اواجت

 از طنز، آالم ونوع این  طنزنویس در. آور اي است مرگ واقع خنده او خنده
عین حال که  در را زخمهاي موجود در اجتماع را به گوش مردم رسانده، آنها

اینجاست که  در. کند آمیز آن نیز آگاه می میخنداند، به نتیجه وآینده فاجعه
نفرت . شود تراژدي ادغام می اجعه وف طنزنویس با بار مسولیت فریاد عاطفی و
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شود؛  می انفجار درونی طنزنویس منجر و احساس مسولیت به بیداري و
 خیلی باالتر و آمیز و بنایراین طنز نویس آن را در یک حالت اغراق

 انزجار آورد تا نفرت و در میاز آنچه که موجود است، به نمایش  تر غیرواقعی
خود، همیشه  براي نشان دادن تنفري، این چنین طنز. خود را تکمیل بکند

  .تیزهوش و حاضرجواب است
آمیز و  ه واسطه طنز استهزاءهاي منفی اجتماع ب جنبه در این نوع از طنز

شود، یا به عبارت دقیقتر، طنز به عنوان یک  موثر، به روشنی نشان داده می
شود؛ که در آن خواننده به هیچوجه  کردن آنها می ي منطقی براي افشانیرو

دگی اجتماعی است هاي زن ها و نکبت آن روي طنز را که عبارت از فالکت
  .کند هرگز فراموش نمی
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   1کشف علمی: اي زبان و تفکر اسطوره
  
  

گیز نویسنده ان هاي شگفت اختصاص به یافته "دیلماج"ي مجله  نامه ویژه
زبان و ( "دیل و آیین دوشونجه"آذربایجانی آقاي ناصر منظوري تحت عنوان 

هاي فیلسوفان  یشهاند نکته سنجی نویسنده مرا به یاد. دارد) اي تفکر اسطوره
دیل وارلیغین ": گوید هایدگر می. اختاند مدرن الخصوص پست معاصر علی

زبان واقعیت را : گوید می ، میشل فوکو)زبان خانه هستی است( "دیر ائوي
یشمندان در اند این تمامی. ویتگنشتاین به بازي زبانی اشاره دارد. سازد می

  . اند مقام نظریه آنها را گفته
اما آقاي منظوري نه در مقام نظریه بلکه عمال وارد عرصه زبان شده، آن 
هم زبانی نیست که از ترکیب واژگان به وجود آمده و داراي مفهوم شده 

) به زعم زبانشناسان(ت بلکه ایشان از کوچکترین واحد بی معناي زبان اس
ها شروع نموده و بر این باور است که حتی حروف ساخته  یعنی حروف و واج

بر این . اي است شده در هر زبانی بی حکمت نبوده و داراي تفکر اسطوره
ر جهت نکته نیز بیفزاییم که انسانهاي اولیه قبل از اختراع خط از تصاوی

این تصاویر به مرور زمان به کوچکترین و . کردند انتقال مفاهیم استفاده می
عامل انتقال یعنی حروف تبدیل شده ) حاال دیگر با معناترین(مفیدترین 

بنابراین طبیعی است حروفی که مسیري به قدمت اشیا سیر نموده، . است
دخیل نباشد اي انسانها در آن  بدون حکمت و بدون اینکه تفکر اسطوره

اینجاست که ارزش کار آقاي منظوري نه تنها براي . بوجود نیامده است

                                                        
 .مقاله اولین بار در مجله گونش چاپ شده است 1
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این یک کشف جدید . شود ها بلکه براي دنیاي علم روشن می آذربایجانی
چطور . ورزي انسانهاست یشهاند حروف حاصل. متکی بر زبان است علمی

تنها . شدو تفکري براي خود نداشته با ممکن است حرفی اختراع شود و نامی
هاي  یشهاند هاي جدید است که بدون علم و تحقیق و تنها با تکیه بر دولت

کنند  ناصواب برخی از بیسوادان علم نسبت به ایجاد الفبا و حروف اقدام می
تأویل . اي هر حرفی براي خود تأویل داشته است وگرنه در تفکر اسطوره

ا بر پایه تعابیر و بگذارید هانس گئورگ گادامر، هرمنوتیک خود ر: گفتم
جمالت بنا نهد اما تأویل آقاي منظوري از ریزترین موضوع زبان که به نظر 

اصال کار آقاي .  شود صاحبان علم نیز بی ارزش و بی معناست شروع می
به زعم (منظوري با واژگان یعنی کوچکترین واحد با معناي زبان 

هت تأویل تفکر نیست و اگر سروکار هم داشته باشد در ج) زبانشناسان
  . اي موجود بر روي حروف است اسطوره

  
رسد براي همین کار  کار ارزشمند آقاي منظوري به تنهایی به مقصد نمی

این یک امر مسلم است که هیچکدام از ما آن نکته . نماید گروهیرا ایجاب می
سنجی و ریزبینی و به اصطالح معلومات اسطوره اي، زبانی و فولکلوریک که 

رسد با خواندن مطالب ایشان هر  اما بنظر می. ارند نخواهیم داشتایشان د
آنچه در ذهن خود و متناسب با موضوعات و مطالب باشد ارائه دهیم تا خود 

ممکن است مطالب ما، هیچ . ایشان نسبت به تجزیه و تحلیل آن بپردازد
هیچ اما یادآوري آنها . بگذارید چنین باشد. ارتباطی با موضوع نداشته باشد

مطالب اشاره شده در ذیل ناشی از همین تصور . چیزي را کم نخواهد کرد
بنده قادر به ارتباط دادن مطالب نیستم چون آن علم و آگاهی را . است
) شاید(اما وقتی مطالب آقاي منظوري را خواندم آنچه که در تصورم . ندارم

ل مطالب ذیل به هر حا. دهم ربطی با موضوع داشته را جمع آوري و ارائه می
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مندرج در  "ستون"، "صفحه"مطالب با قید . به منظور یادآوري است
  : شود ماهنامه فوق الذکر تقدیم می

  
به  "یئنی سئی–اورخون"هاي  در کتیبه "کیشی"ي  واژه: 1، س 11ص 
  : آمده است "انسان"معناي 

کیشی اوغلی اوزه کؤك آسرا یوغز ییر قیلیندیقدا، ائکین آرا «
یئر ) قهوه اي(یوخاریدا ماوي گؤي، آلتدا قومرال : آذربایجانجا(قیلینمیش 

انسان مابین زمین و =یاراندیقدا ایکیسی آراسیندا انسان اوغلو یارانمیش
  ) آسمان آفریده شده است

  
با توجه به نمونه باال مطالب زیر نیز که در ارتباط با مطالب آقاي منظوري 

  : است حائز اهمیت است
 "زیر"به معناي  "آست"در خرمدره کلمه : "آلت": 2س 20ص ): الف

بکار رفته در مثال فوق مرحوم  "آسرا"در خصوص . رود هنوز هم به کار می
. باشد می) زیر( "آلت"به معناي  "آس"«: دهد توضیح می نجیب عاصم

  » .ي پایانی آن نشانه ظرفیت است "را". از این کلمه است "آستر"کلمه 
دانند به  را یک کلمه فارسی می "آستر"انی که ي کس با این توضیح گفته

  . رود زیر سوال می
شود در مثال فوق هم کلمه  مالحظه می: تانري، گؤك: 1س  34ص ): ب

بصورت پهلوي هم آمده است و این نشان  "تنگري  "و هم  "گؤك  "
امروزي در قدیم هم مورد  "آبی"به معناي  "گؤي"دهد که کلمه  می

  . رفته است بکار می "آسمان=گؤك"هم به معناي  "گريتن"استفاده بوده و 
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. هنوز هم در مغان مورد استفاده است : تیرینگه وورماق: 2س  11ص 
هست که آنها شعر را  "میخانه"حتی در جمهوري آذربایجان سبکی بنام 

  . خوانند می "تیرینگه"هست با زدن  "سیجیرلمه"که بصورت 
  

رود و عالوه بر  در مغان بکار میهنوز هم : بؤك قالماق: 1س  13ص 
بدون حرکت و بصورت وِلو پشت بر روي "معنی مورد نظر نویسنده، به معنی 

  . است "زمین باقی ماندن
  

شروع  "ر"ي ترکی با حرف  در زبان ترکی هیچ کلمه: 1س  21ص 
شود و این دلیل دیگري است بر معناي مستمر و حرکتی آن که معموال  نمی

  . آید یان کلمه میدر وسط یا در پا
  

. رود بکار می "توره باش"امروزه این کلمه بصورت : تَوره: 1س  35ص 
در مورد کسانی که قیافه یا هیبت کج و معوج دارند بصورت طنز بکار 

مورد استعمال در  "اَنه شوش"یا  "چاش"چیزي درمعناي کلمه . برند می
یافه را بیشتر در نظر ق "جهت"ضمنا در مفهوم فوق الذکر  . لهجه تبریز است

رسد  دارند که به سمتی غیر از سمت استاندارد منحرف شده باشد و بنظر می
  . باشد "جهت"نیز در مفهوم نشان دادن  "توره"خود کلمه 

  
عربی است  "ظل اهللا"ظاهرا سایه خدا تلفظ کلمه : شاي: 1س  41ص 

  . که مفهومی اخیر است
  

راي دور کردن خطر پرندگان در روستاهاي مغان ب: هاالي: 2س 41ص 
هاالي برند اصواتی بصورت  یورش می... قوي پنجه که به سمت جوجه و 
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خوانند و همزمان با تلفظ آن اصوات معموال دستها را هم  می هاالي هاالي
  . آورند هاي آن پرندگان حرکت و به رقص در می بصورت بال

  
زمان آقیغ کول تیگن آ: نمونه از اورخون: لشکر=  سو: 1س  50ص 
: آذربایجانجا( .سین سانچدیمیز، ایلین آلتیمیزسو. سانچدي. تَگديبینئپ 

به "شود که اصطالح  معلوم می(کول تیگن ایري آتینا مینیب هجوم ائتدي 
. حربه ایله دلدي) تَگدي= در فارسی نیز ریشه در ترکی دارد "تک رفتن

  . عسگرینی سونگوله دي، مملکتی ضبط ائتدي
  

اگر فالنی اولماسایدي چاریغیوو "مغان تعبیري به شکل در : 52ص 
این فالنی ممکن است شخص . هست) چؤووره ردیم: یا(باشیووا دوالردیم 

  . محترم و یا در مقام شخص قدرتمند و زورگو باشد
  

ها هنوز هم "کیروه"بین  "پاي آپارماق"در روستاهاي مغان رسم : 57ص 
  . رایج است

  
  . رایج است "هبه"ي بصورت در مغان این باز: 63ص 

  
که با  "اؤلته جی": هاي اورخون به دو کلمه ي در کتیبه: پوککو :63ص 
ارتباط دارد و شاید مرحله شکست در بازي باشد و نیز به  "مردن"مفهوم 

نمونه . است  "مداوم و زوال ناپذیر"برخوردم که به معناي  "بنکگو"ي  کلمه
  : ها

او یئره دوغرو : آذر(ك بودون اؤلتَجیسناول ییرکَرو بارسار تور) الف
  )اي تورك ملتی اؤله جکسینیز وارسانیز
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هرنه سؤزوم وارایدیسه : آذر( نَننَن سابیم اَرسر بنکگو تاشقا اورتیم) ب
  . داشا یازدیم) ابدي(زاوال سیز 

  
تا آنجا که بخاطر دارم آقاي دکتر دبیرسیاقی در : اوتو: 2س  76ص 

اي شبیه آن توضیح داده که از  ت الترك ذیل کلمهپاورقی ترجمه دیوان لغا
دانستند  را کلمه روسی می "اطو"شود که کسانی که  این کلمه معلوم می

  ) نقل به مفهوم شد(اشتباه بوده 
  

و به معنی خاتون آمده ) ري شت(در گیلگمیش نام مادر وي : 77ص 
 –اوت "ه آیا با آن ارتباطی دارد؟ این موضوع شاید با شق دوم کلم. است
  . ارتباط داشته باشد) مادر، پرورنده، موجد=ري(یعنی  "ري

  
در گیلگمیش   adrabiganonي  در خصوص واژه: 1س 78ص

"adab"  آیا ارتباطی دارد؟. خداي تندر و آذرخش است  
  

اي که شاید ارتباطی  به نکته) ساي الر(ها  در پایان در خصوص شمارش
کنم و آن  منظوري نباشد اشاره میبا موضوع مطروحه در تحقیقات آقاي 

بیر، ایکی (در آنجا اعداد . هاي اورخون است هاي بکار رفته در کتیبه شمارش
اما در خصوص اعداد . به همان صورت امروزي است) 9الی  1) (دوققوز...

، 20اعداد دورقمیِ سرراست مثل : دورقمی شیوه بکارگیري آن عجیب است
رود اما  بکار می) به شکل امروزي...  ییرمی وا(به همان صورت ... و  40، 30

به . شود شود مفهوم عکس آن می هاي یکان آنها اضافه می وقتی شمارش
یعنی ) یئددي ییرمی(باشد در کتیبه بصورت ) 17(عنوان مثال وقتی منظور 

اییرمی  "بصورت ) 27(البته مستحضرید امروزه . رود بکار می) امروزي 27( 
اصل موضوع نیز به اینجا ارتباط . " یئددي ییرمی "ود نه ر بکار می "یئددي 
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از راست به چپ ) الفباي کتیبه ها(یعنی  "گؤك تورك  "چون الفباي . دارد
در هر حال . شده است  خوانده می) مثل الفباي عربی و گویا از باال به پائین(

  : شود هاي زیر ارائه می نمونه
  . یاشایور ارتی) 41بیر امروزي به تع( بیرقیرق  کول تیگن : 31شمارش 
 27( ییتی یگیرمیکهکول تیگن قوي ییلقا : 27و  17هاي  شمارش

  . یوغ ارتورتیمیز) امروزي 37( ییتی اوتوزقااي  توقوزینچ. اوچدي) امروزي
  

اورخون آبیده  "هاي اورخون یئنی سئی برگرفته از کتاب  متون کتیبه
. وم نجیب عاصم خوانده استها را مرح است که اصل متون کتیبه " لري

به ) به همراه اصل تلفظ متون(بخشی از این متون توسط نگارنده این سطور 
، 172شماره  "نوید آذربایجان  "ترکی آذربایجانی ترجمه و در هفته نامه 

  . چاپ شده است 1380/ 27/5تاریخ 
  
  
  

  
  
  
 


