
 
 
 
 
 

مفلس كيميافروش

 دكتر شفيعى كدكنى   

 

 مدايح انورى

 ترر اترت ترا در قت راي خرويش  درگراىانورى در قصايد خويش، ذهن

ر گرايرى به مفهوم تاده و عام كلمه واقع رگرايى قت اي او آثارى از نوعى واقع

  ردتوان گفت كه در غزل در حدِّ فاصلِ ايرن دو رو  قررار داشود و مىديده مى

ان بر قصايد انورى كه ميدان زورآزمايى او و اقران دربارى اوتت، ت ى شاعر در

اتت كه از خصوصيّت شناورى كلماي در نظام خودكامگران هرر  ره بي ر ر  آن

 امروز جويند و در اين كار، افراطِ او و م اصرانش تا حدى اتت كه خواننده تود

 بيننردتمام شاعران دربارى كه ب اى برقرار بوده اتت ميانكند، مسابقهاحساس مى

 ىترين دروغ را بر زبان خواهد آورد و ترنن زيبرادر اين ميدان  ه كسى بزرگ

 ه درت دى در ت رض به يكى از اقران انورى، ي نى ظهير فاريابى، نگاهى اتت ك

و  اتت پايان اين مرحله از تاريخ ش ر فارتى به مجموعه اين مسابقه افكنده شده

 :كنندگان در اين مسابقه ختاب كرده اتت كهبه همه شركت

  ه حاجت كه نُه كرتىِ آتمان

 نهى زيرِ پاى قِزِل ارتالن؟

                                                 

   ،119-81صص  ،1374مفلس كيميافرو ، تنن. 
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 تررين«پرييرف نى»و «تررينم  دل»گر ه اين ت ريض ناظر اتت به يكى از 

 :هاى حاكم بر ادبياي دربارى، آنجا كه ظهير گف ه اتتاشكالِ اغراق

 نُه كرتىِ فلك نهد اندي ه زير پاى

 بوته بر ركابِ قزل ارتالن دهد تا

 

 و هراى انرورى مقايسره كنريم، اع ردالو اگر اين اغراقِ ظهير را با اغرراق

 سرياركنيم، زيرا نسبت به اين گونه، مردايِِ انرورى بم قولي ى در آن احساس مى

 :كندجلوه مى «قابل قبول»و  «طبي ى»

 تا ملكِ جهان را مدار باشد

 فرماندهِ او شهريار باشد

 تايه يزدان كه تاج او را آن

 از تابشِ خورشيد عار باشد

 آن شاه كه در كان، ز ع قِ نامش

 زر در فَزَع ان ظار باشد

 وز ختبه،  و تمحيدِ او برآيد

 دين در طربِ اف نار باشد

 گردى كه برانگينت موكبِ او

 بر عارض جوزا عيار باشد

 ن لى كه بيفكند مركبِ او

 ...در گو ِ فلك گوشوار باشد

 

 مظاهر اصرلى كمرالِ «مدايِ انورى»به همين دليل بوده اتت كه از ديرباز 
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 الردين احمرد قرارىشرده اترت و ايرن نك ره از ت بيرراي نظرامهنر او تلقى مى

 شود  نظام قرارى از شر راى قررن نهرم، در ديروانبه خوبى دانس ه مى (1)شيرازى

 رتراله» شر ر بره نرامِ البسه خويش، فصلى پرداخ ه اتت درباره شاعران و انواعِ

 و در آن فصل ام يازاتى را كه هر كدام از ش را، در يكرى از انرواع «اوصاف ش را

 بيران داشر ه ركه تنجيدن با منسوجاي اترت  رتنن دارند به زبان ويژه خود 

 و «من رعراي خاقرانى»و  «اترارِ موالنا»و  «مقااليِ عتار»اتت  در آنجا در كنارِ 

 يراد «مدايِ انرورى»از  «محرّمايِ نزارى»و  «حقايق عراقى»و  «شتحيّاي تنائى»

  اتت «وَهْم از ديده تفكر بر آن دوخ ن قاصر»كند كه مى
 

 زمينه اجتماعى شعرِ انورى

 نمايد كه خواننده عصر مرا بگويرد:  ره ترود ازدر نظر ننس ين  نين مى

 تنثرارِ يرك م رگويى حرّاف، و گيرم با ذوق، اى تملق كه ياوهخواندنِ مجموعه

 زاكش و بيرحم در ه  صد تال پيش كرده اتت، به من  ه كره امرروز قُلدُر آدم

 :زبان انورى بنوانم

 گر دل و دتت، بحر و كان باشد

 دل و دتتِ خدايگان باشد

 

از ولى  نين برخوردى،  ندان خردمندانه نيست؛ زيرا ش رِ مديِ، گيشر ه

 داشر ه باشرد، يرك ارز  اج مراعى و توانرداى كه مىهاى زبانى و هنرىارز 

 تارينى عام نيز دارد كه رتيدگى به اعماق آن ما را با گيش ه اج ماعىِ ما، بيش از

كنرد و اگرر روزى بنرواهيم تراريخِ اج مراعى هر تندِ مس قيم تارينى، آشنا مرى

 تر از آنچه تاكنون شناخ ه شده اتت، مورد بررتى قررارايران را قدرى دقيقمردم
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 توانردها به رين زمينه اين گونه متال راي مرىكاو  در اعماق اين مديحه دهيم،

  باشد

 نِاين ش رهاى مديِ، از توى، مدينه فاضله و شهر آرمانىِ موجود در ذهر

 ا رامرهاى اج ماعىِ اعماقِ تاريخ كند و از توى ديگر جريانجام ه را تصوير مى

 خرويش را بره فرالن صرفتكند  وق ى كه انورى يرا فرخرى، ممردو  آينگى مى

 اگر ه در آن ممدو  ممكن اتت اصالً وجرود رت ايند، مجموعه اين صفاي مى

 ال م يرارحدهنده اين نك ه اتت كه به هر ن ان رنداش ه باشد، كه غالباً هم ندارد 

اتت هاى اج ماعىِ حاكم بر اعماق ضميرِ جام ه و آرزوهاى مردمى،  يزىارز 

 :گويدگر رودكى مىدر دايره همان صفاي  ا

 دايم بر جانِ او بلرزم ازيراك

 (2)مادرِ آزادگان كم آرد فرزند

 

 در كند، اين ن انه آن اتت كرهممدو  تكينه و تأكيد مى «آزادگىِ»و روى 

 اعمرراق جام رره، مسررأله رگ و ري رره ايرانررى و نررژاد ايرانررى داشرر ن ممرردو ، از

 ترتِاتت كه فرمانروايى در دهاى مردمى اتت و تمايلِ طبي ى زمانه آن خوات ه

صرر عباشد نره كسرانى از اقروام ديگرر  حرال اگرر بره  ري نى ايرانيان  رآزادگان 

يارق نژادِ خويش تلتان بركنگاه كنيم، وق ى كه امير م زى ممدو ِ ترك تلجوقى

 :دهدگونه موردِ ت ايش قرار مىرا بدين

 ز افريدون و نوشروان،  ه گويم من كه بگيشت او

 لك اندر ز افريدون به عدل اندر ز نوشروانبه م

 

 تغيير شرايطِ تارينى و تحولِ ايدئولوژيكِ حاكميت را آشكارا پيش   رم
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 تترور»بينيم  ات اد تيدج فر شهيدى در مقالره مُم ِرع خرويش تحرت عنروان مى

 تأكيرد دارد برر اينكره اغرراق و (3)«ترايى در ادبياي فارتى تا قررن ش رممديِ

 شود ن يجه ايرن اترت كرهدر مدايِِ دربارى عصر تلجوقى ديده مى اى كهمبالغه

 تلجوقيان مردمى بيابانى بودند و تربيتِ  ندانى نديرده بودنرد، بنرابر ايرن تمرام

 م يارهاى حاكم بر آداب و رتوم و ديوانها را زير پا گياش ند و اين كار تبب شد

 ها ت ودند گويىها و گزافهكه ش را، هر كس را به هر نوعى كه خوات ند با مبالغه

 اما همين نقته ض ف كه در مورد تالجقه به نظر اي ران رتريده اترت، عينراً در

 مورد غزنويان نيز مصداق دارد،  ه آنان نيز قومى از همين مقوله بودند  بنابر اين

 ها را از ن ايج تيرِ تكاملى ادبياي دربارى دانست و تراب ى ازگويىبايد اين مبالغه

 طور كه ت بيهاي عصر فرخرىهاى ش را و مناطبانِ ش ر  دقيقاً همانغيرِ تليقهم 

 اند و ظهرور شراعرانى از نروعپسنديدهو منو هرى را، ش رايى از نوع انورى نمى

 ابوالفرجِ رونى براى اي ان تازگى داش ه اتت، در مديِ نيرز مرالك و م يارهراى

 اند و نك ه اصرلى در مروردِپسنديدهىحاكم بر ش ر تامانى و غزنوى را  ندان نم

 ام و آنيابىِ اين مبالغه همان اتت كه جاى ديگر در اين فصل به آن پرداخ هري ه

 اترت  از خرالل ب  رى از «شناورىِ زبان»و  «ات بداد»ن ان دادن ارتباطِ مس قيم 

 هراى حراكم برر ايرنتوان به بسيارى از خروى و خصرلتاين مدايِ دربارى مى

 اى غير مس قيم، پى برد و دريافرت كره ترا  ره انردازه انحتراطِها، به گونهدربار

 هرا كره در آنجرا«مُنكَرر»درون اين جام ه رواج داشر ه و  ره بسريار  اخالقى در

« ف رايل»هرا بردان بوده اتت و صراحبان آن گونره خروى و خصرلت «م روف»

 ي ران را برداناند و ب  ى شاعران، از نوعِ توزنىِ ترمرقندى، اباليدهخويش مى

 هراى ايرن گونرهو طيب  نمونه اند گيرم در قالبِ نوعى از طنزت ودهمى «ف ايل»
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 انحرراف»دهرد كره به ما ن ان مى ركه ديوان توزنى ترشار از آن اتت  رمدايِ 

بلكه   و آميز  مرد به مرد، در  نين محيتهايى نه تنها امرى آشكار بوده، «جنسى

 (4)اند ت ودهح ى مى «ف ايل»دان شاعران ممدوحانِ خود را ب

 

 شناور شدن زبان و ارتباط آن با رُشد خودكامگى

 از ها بد نيست ابيراتى از  هرار قصريدهگويىبراى مقايسه تتورِ اين اغراق

 رنرد و هار شاعر را در مد   هار پادشاه بياوريم كه هم شاعران حالت نمونه دا

 لو از لحرا  موق يرتِ ترارينى قابر اندهم پادشاهان كه بسيار قوى شوكت بوده

 اند، ي نى وزنمقايسه  ش رها نيز از لحا  صوري و قالب، دارى ت ابه و وحدي

 ش هتواند دااى بي  ر براى مقايسه مىو قافيه در تمام آنها يكى اتت و طب اً زمينه

 وشد، جاى آن بود كره بگروييم، ضرروري وزن باشد، اگر وزن و قافيه م  دد مى

 م ازاى از تنن وادار كررده اترت  از هرر كردايه اتت كه هر كدام را به گونهقاف

 :آوريمشاعران، ته بيت براى نمونه مى

 كره از)در مد  ترلتان محمرود غزنروى  (431م وفى )از قصيده عنصرى 

 :(تلتنت كرده 421تا  389

 خسرو م رق يمينِ دولت و بنيادِ مجد

 آف ابِ ملك امينِ ملت و فنرِ تبار

 ا ببندد يا گ ايد يا ت اند يا دهدي

 تا جهان باشد همى مر شاه را اين باد كار

 آنچه بس اند واليت، آنچه بدهد خوات ه

 (5)آنچه بندد دتت دشمن، آنچه بگ ايد حصار
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در تسرايش ترلتان مسر ود  (432م وفى در جوانى به تال )و منو هرى 

 :گويدمى (تلتنت كرده 432تا  421كه از ) غزنوى

 و عادل كه هست آموزگار  جبرئيلخسر

 ال المينش اخ يار و بن ياركرده رب

 اين نكرد  اخ يار اِالّ بحق و رات ى

 وآن نبود  جز به خير و جز به عدل آموزگار

 دولتِ ت د  ببوتد هر زمانى آت ين

 (6)طاير ميمونش باشد هر زمانى خوت ار

 

 465كه از )جوقى در ت ايش تلتان ملك اه تل (542م وفى )و امير م زى 

 :گف ه اتت (تلتنت كرده 485 تا

 تايه يزدان، ملك اه، آف ابِ خسروان

 شهريارِ كامران و پادشاهِ كامگار

 آن شهن اهى كه هست اندر عرب وندر عجم

 از مبارك دتتِ او تيغ و قلم را اف نار

 اندران وق ى كه ايزد شنص آدم آفريد

 (7)اين جهان فرمانِ عدلش را همى كرد ان ظار

 

ترلتنت  552تا  511كه از )در مد  تلتان تنجر  (582م وفى )و انورى 

 :گف ه اتت (كرده

 خسروى كز آبِ لتف و آتشِ شم ير او

 مقدار گ ت از دشمنِ  ون خاك، خوارباد بى
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 تنجر آن كز آب وآتش گَرد و گُل پيدا كند

 مهرو كين او  و باد و خاك از تير و بهار

 تيغ و تير اوآنكه آب و آتش انگيزند 

 (8)از دلِ باد هوا و خاك ميدان روزِ كار

 

 رتد،گونه شائبه مداخله در ان ناب، به ذهن خوانندگان نبراى اين كه هيچ

 ارد مرد ما اين ش رها را از هر كدام از قصايد، از همان ته بيت اولى كه شاعر و

 دريافرت كره تروانشده اتت، آورديم  از تأمّلِ دراين  هار نمونه به راح رى مرى

 هكه پادشاهى ك ورگ اى و غازى و تا حدّى در اذهان عامّر رعنصرى محمود را 

 وابه اين گونه ت ايش كرده اترت كره  راتت  Charisma قِدّيس و داراى كاريزما

 اترت و ايرن لقربِ او «يمين دولت»اتت و اين حقيق ى اتت و  «پادشاه م رق»

ر اترت و ايرن ت بيرر اگر «امينِ ملّرت»بوده اتت كه در ك ب تاريخ ثبت اتت و 

 ايتوان گفت ادعايى اتت پييرف نى كه پادشاهى با  نان ف وحرنباشد، مى راتت

 پررورى، امرينِ ملرت باشرد  در دو بيرت ب ردها و اتتوره ديرناتالمى و افسانه

 و او مرال (؟و  ره كسرى دريرن ترديرد دارد)تر ان اترت «واليت»گويد: او مى

 بره اتت از شواهد اين ادعرا كره او امروالِ بسريارى بره ويرژه تايخ پُر)بن د مى

 بنردد و حصرارهاى دشررمنان راو دترت دشرمنان را مرى (بن ريدهشراعران مرى

 گ ايد  اينها عينِ واق يت ترارينى اترت و تررِ تروزنى، در ايرن تره بيرت،مى

عنصررى گوييم تمام مدايِعنصرى، از گزار  حقيقت خارج ن ده اتت، ما نمى

ن گرايانه اتت، بلكه مقصودِ ما اين اترت كره ن ران دهريم درايرگونه واقعهمين

 گيرى تاده كه اكنون موردِ بحث ماتت، عنصرى به هريچ وجره از گرزار نمونه

  حقيقت خارج ن ده اتت و هيچ دعوى دروغينى نكرده اتت
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 در ته بيت منو هرى كه ت ايش تلتان مس ود اتت، اندكى بوى ادّعرا و

 (ترتگزار وحرى بره انبياكه پيغام)شود: اينكه جبرئيل  يت ديده مىخروج از واق

 اديآموزگار تلتان مس ود باشد و پرروردگار او را برگزيرده باشرد و او را تر 

 قردارىبن يده باشد  با اين همه بر طبق اع قراداي بازمانرده از ايرران قرديم و م

فرّه  كه مس ود داراىتوان پييرفت تلقينايِ حاصل از ب  ى احاديث مج ول، مى

ش ر،  بانِايزدى بوده اتت و ت ادي يار او  با اندكى توجيه و با اندكى توجه به ز

هيچ  كه كار  اغراق اتت، ش ر منو هرى در حق مس ود قابل پييرف ن اتت و

ت ايش  شود، گر ه نسبت بهامر خالفِ عقل و خالفِ عقيده عام در آن ديده نمى

  از واق يت به دور اف اده اتت عنصرى از محمود، قدرى

 اما در ته بيت منقول از اميرر م رزى در مرديِ ملك راه، درجره اغرراق و

 دهشگيرى باالتر رف ه اتت  اگر در دو بيت اول مدعى گويى به نسبت   مگزافه

 از «تيرع وقلرم»اف نرارِ  «در عرب و عجرم»اتت و  «آف اب خسروان»اتت كه او 

 راى تارينى ادعا بودن و دروغ برودن ايرن ترنن رادتتِ مبارك اوتت، تمام ق

 گرويىِ شراعر، در قيراس منرو هرى برادهند، با اين همه درجه اغرراقگواهى مى

 عنصرى و تير تارينى ادبياي دربارى، قابل قبول اتت ولرى در بيرت تروم كره

 :گويدمى

 اندر آن وق ى كه ايزد شنص آدم آفريد

 ن ظاراين جهان فرمانِ عدلش را همى كرد ا

 

 ديگر تمامِ م يارهاى شناخ ه شرده اغرراق در شر رهاى قبلرىِ عنصررى و

 ردهگويى را از حد برده اتت و ادعايى كمنو هرى را به يك توى ه  ه و گزافه

  اتت كه با هيچ م يارى از م يارهاى اتتوره و افسانه هم قابل قبول نيست
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 قابرلِ قبرول وهراى در ته بيتِ انورى در ت ايش ترنجر، اثررى از حررف

 ا حدِّتنزديك به واقع: اصالً وجود ندارد، ي نى اگر مديِ عنصرى در حقِ محمود 

مس ود، زيادى نزديك به واق يتِ تارينى محمود بود و مديِِ منو هرى از تلتان

شكل نزديك به واق يتِ شنصيتِ مسر ود برود برا انردكى اغرراق، و در دوبيرتِ 

توجيره، بره بود، در هر ته بيتِ انورى جاى آغازى م زى جايى براى توجيه باقى

 ها ومجازهرايى قررارهيچ روى وجود ندارد، زيرا شاعر بناى كارِ خود را بر اغراق

نجر اى در واق يتِ تارينىِ تنجرندارند: اينكه ترترين ري هداده اتت كه كو ك

كره ند گُل بيررون آورد،محراالتى هسر « آتش»غبار برانگيزد واز  «آب»تواند از مى

هم نه به ايرن شركل توان ديد آنا  را مىها، نمونهفقط درم جزاي انبيا و افسانه

  كه موردِ ادعاى انورى اتت

 ىبينيد كه در فاصله كم ر از يكصد و پنجاه تال، ش ر مديِ  ه تترورمى

 هبرهاى مركزى واق يرت به خود ديده و  ه قدر مدايِ ش را، از واق يت و هس ه

 نيردحاال يك بار ش رهاى انورى را با ش رهاى عنصرى مقايسه كدور رف ه اتت  

 تا فاصله محسوتى را كه مديِ عنصرى نسربت بره مرديِ انرورى دارد، آشركار

  احساس كنيد

يِ هاى بيش از حدِّ او درمدبه دليلِ همين خصوصيتِ ش ر انورى و اغراق

عِ ر ازانوابوده اتت كه ح ى ناقدى از نوعِ شمس قيس رازى كه   م و گوشش پُ

بره ايرن هاى شاعران دربارى فارتى و عربى بوده اتت، وق ىش ر مديِ و ديوان

شود  شمس قيس درفصلى كره رتد، كاته صبر  لبريز مىنوع مدايِ انورى مى

 :گويدويژه اغراق پرداخ ه، مى
 

 آن اتت كه در اوصافِ مد  و هجا و غيرِ آن غلو كنند مبالغت نماينرد و»
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 به حسبِ تفاوي درجايِ ممدوحان، من لرف اترت و برر موجربِ وجوهِ مدايِ،

 م فاوي و از عيروبِ مرد ، يكرى آن (9)اخ الفِ احوال اي ان، در ارتفاع و اتّ اع

 افراط و تفريط، بيررون برنرد،  نانرك (10)اتت كه از حدِّ جنسِ ممدو  به طَرَفىِ

 :انورى گف ه اتت

 زهى دتتِ تو بر ترِ آفرينش

 دف رِ آفرينشوجودِ تو تر 

 ها كرده، در مُلك و ملّتق ا ختبه

 بنامِ تو بر منبرِ آفرينش

  هل تال م اطه كَون كرده

 رتومِ ترا زيورِ آفرينش

 گوهرِ تو نبودى (11)اگر ف له

 حقير آمدى گوهرِ آفرينش

 

 ن ايد و بيرون ازو در حقِ هرر كرس (ص)و اين نوع مديِ، جز پيغمبر را

 (12)حدِّ مد  تجاوز باشد از كه گويند،

 كنيد اين كسى كه دت ش بر ترِ آفرينش اتت و وجرود حال تصور مى

 امِ اوتردف رِ هس ى و ترنوشت، در قلمروِ پادشاهى و دين، برر منبررِ آفررينش بنر

 ادهخواند و  هل تال، م اطه وجود، رتوم او را زيورِ آفررينش قررار دختبه مى

 رجگوهرِ آفرينش  يرزى حقيرر و برى ااتت و اگر افزونىِ گوهر وجود او نبود، 

 يكرى از وزراى ترلتان ترنجر بنرام ابروالف ِ رشد،  ه كسى بروده اترت؟ مى

ثل م ي نى كسى كه در هر عصرى صدها (13)الملكناصرالدين از اوالدِ خواجه نظام

  اندوجود داش ه رح ى با همان م يارهاى دربارى  راو و صدها به ر از او 
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 رى كرهى ادبيايِ دربارى و تيرِ تكاملى آن تا روزگار انوهابراى فهم اغرق

 ىمنردى عرام در تراريخِ اج مراعاوج اين گونه ش ر اتت، ما بايد به يرك قرانون

 ترينترزمين ايران توجه داش ه باشم، قانونى كه شايد تاكنون كسى به آن كو ك

م ه ن و شايدشناتى ادبياي ايراتوجهى نكرده اتت و يكى از مبانى عمده جام ه

  يكى از اصولِ كالى شناختِ ادوارِ تارينى ايران اتت

 ناز تأمل در دو نمونه از جوامع تاريخ م اصر به  نرد و  رون ايرن قرانو

  «عربس ان» و «انگلس ان»توان پى برد  مثالً، نگاهى كنيد به دو ك ورِ پادشاهىِ مى

يرن اداشر ه باشريد وتر س  مندى برخوردِ تجربىتوانيد با اين قانونبه راح ى مى

گسر ر  دهيرد  قانون عام را در مسير تارينى ك ور خودمان و ادوارِ تياتى آن

يا  آزادى و عربس ان،مند از خردِ م كى به تجربهانگلس ان به عنوان يك جام ه بهره

 ايرن دو  «اتر بدادىك نده در موجرودي ىنَفَس»هر ك ورى از تنخِ آن، ك ورى 

سره نجرا مقايديدگاهِ زبان موردِ متال ه قرار دهيد  منظورمرا در ايجام ه را فقط از 

يسرت  جزايرر بري رانى ن زبان عربى شبه جزيره عربس ان و زبان انگليسى رايج در

آوريرم هرم اكنرون مرىاى كهزبان در اينجا مفهومى ديگر دارد، و با مثالهاى تاده

ر زبان نيست بحث مفهوم آن برى شما روشن خواهد شد  در يك كالم بحث برت

 :بر ترِ رف ارِ جام ه با زبان اتت

نداريم  به اعماق پيچيده مفاهيم فلسفى و هنرى و اخالقى و اِالهيّاتى كارى

در هركردام  ربه  ند نمونه تاده از واژگانى كه در زندگى روزمره انسان م اصر 

 عراطفى كنيم از كلمايافكنيم و ت ى مىجريان دارد نگاهى مى ر ازين دو ك ور

Emotive  زبران گزارشرى»نظرر كنريم و بره واژگرانِ صررف ركه ذاتاً شناورند  ـ 

Discoursive »دان مند»، «ات اد»، «دك ر»، «مهندس» ردازيم، مثالً كلماتى مانندِ ش»، 
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عرام و م ابهاي آن كه داراى مفاهيمِ «تيمسار»و  «اتقف»، و «ك يش»، «فيلسوف»

ايرن دو جام ره توجره كنيرد، اگرر بره محريطِ و جهانى هسر ند در هرر كردام از 

هاى موجود در آنها دقرت كنيرد محرال اترت مردمِ اين دو جام ه و رتانهزندگى

« دك ر»خواه ك باً و خواه شفاهاً  رنيست در ختاب  «دك ر»درانگلس ان كسى را كه 

 نيست مهندس بنامند بگريريم ازيرن كره اصروالً «مهندس»بنوانند يا كسى را كه 

  تواند عنوان افراد قرار گيرددر فارتى اتت كه مى «بودن مهندس»

يادآورى اين نك ه بود كه در جام ه برخوردار از تربيتِ دمكراترى،  غرض

ها حيثيتِ خاص خود توان شناور كرد  كلماي ماند انسانراح ى نمىكلماي را به

ماي تصرميم تواند در باب ترنوشتِ مفهومى كلرا دارند وكُلِّ جام ه اتت كه مى

توانيرد بره اى نمرىاتت شما در  نان جام ره «ك يش»بگيرد بنابر اين اگر كسى 

شرود و هرم يا باالتر ختاب كنيد  هم او ناراحرت مرى «اتقفِ اعظم»راح ى اورا 

جام ه شمارا از بابتِ تجاوز به حدود كلماي موردِ شماتت قرار خواهرد داد، برر 

و  «صراحبقران»و  «فيلسروف»و  «دان رمند»و  «اتر اد»كلماتى از نوع همين قياس

وامثال آن  اما در جام ه ات بدادى، مسائل بر عكس جريران دارد، شرما  «تيمسار»

توانيد عوض هاى آن و با مدارجِ باالى آن به راح ى مىجاى هركلمه را با همسايه

مناطب شما ازين بابت احساس شرمسارى خواهد كرد و نه جام ه شرما  كنيد نه

عنروان را بره او  ان قاد قرار خواهد داد كه اين كسى را كه تو مثالً فرالن ردِرا مو

داراى  نين مقامى نيست  تجاوز به حريمِ كلماي در جام ه ات بدادى،  اى، اوداده

كره  ررا  «پاپ»توان كلمه مثالً شود كه خيلى به آتانى مىراحت انجام مى  نان

انردك برر اندك رتاريخ دو تا نبود اتت  گاه دراتت منحصر بفرد و هيچ مفهومى

طرالق ا« Consecration ارتسرام»گونره هيچخوان و دربان و ك ي ى، بىعزايم هر
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اين تجاوز به حدود كلماي را تا آنجا گس ر  داد كره در هرر روتر ايى،  كرد و

پاپ، در عرض هم وجود داش ه باشند  در زمان طاغوي،  نين شايع بود   ندين

م اهير فرنگ را با پول گزافى كه به او داده بودند، وادار كررده بودنرد  يكى از كه

ترِ ميز شام نتقى در محامرد ذايِ مبرارك همرايونى بكنرد و او، بره زبران  كه در

 :اما با م يارِ فارتىِ شناورِ ما، گف ه بود انگليسى،
Your shahanshah. Aryameher is the best shahanshah Aryameher, 

allover the world. 

جارى اين قانون، اصلى اتت محسوس و ملموس كه در اين دو نوع جام ه

تجربى اين  و تارى اتت و هر ه بي  ر در اعماق اين موضوع تأمّل كنيد، ميدانِ

ملموس قدرى پا  بينيد؛ به ويژه كه از كلمايِ محسوس وتر مىم اهده را گس رده

 «تجراوز»برراى  وارد شودى كه ذاتاً ميردانىرا فراتر بگياريد و به قلمرو واژگانى 

وجود آمده اترت  به «تجاوز»و م افوراى يونانى هم از همين  «مجاز»دارند  اتفاقاً 

تجراوز كررد بره حردود  توان به حقوق افرادطور كه در جام ه ات بدادى مىهمان

ى و برخروردارِ از آزاد طور كه در جام رهتوان تجاوز كرد  و همانكلماي هم مى

تروان تجراوز هم نمى توان تجاوز كرد، به حدود كلمايقانون به حقوق افراد نمى

تروان بره حردود مرى كرد  از اين روى زبان قلمروى اتت كره از متال ره در آن،

جام ه پى برد و اگرر  هاى فردى و اج ماعى موجود در آنرعايت حقوق و آزادى

برر او  اترت تراكنون ظهور ممكرنكه از فرطِ  ركسى باشد كه در اين اصل تاده 

نداريم  اكنرون بره يراد  شك كند، ما با او هيچ بحث و جَدَلّى رمنفى مانده باشد 

حكيمران برزرگ  رين  ام ولى يقين دارم گف رار يكرى ازندارم كه در كجا خوانده

بسر ارند، ننسرت  روزى، اگر زمام اصال  جام ه را به من»اتت كه گف ه اتت: 

رابتره اتر بداد  گويا مقصود او ن ران دادن همرين «كنم صال  مىزبان اي ان را ا
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اين نك ره كره ترو  اج ماعى و شناور شدن زبان اتت  ممكن اتت كسانى بگويند

در يكرى  گويى مرتبط اتت با تمايز طبي رى دو زبران انگليسرى و عربرى كرهمى

ترنن را  يناند و در ديگرى كلماي حيثيتِ ثاب ى ندارند، من اكلماي ذاتاً مح رم

كراربُردِ  توانم پاتخ بدهم؛ يكى آن كره بگرويم از متال ره در نروعبه دو گونه مى

آفريقراى » در دو ك ورِ م فراوي، فررض كنيرد انگلسر ان و «انگليسى»و  «عربى»

زيرادى بره  تروان ترا حردّگمان مرىو عربس ان و لبنان قبل از آشوبها، بى «جنوبى

آفريقراى » مسلماً در انگليسرىِ مرورد اتر فاده عموميّت داش ن اين قانون پى برد 

همچنرين  كلماي حرم ى راكره در انگليسرى بري انيرايى دارنرد، ندارنرد؛ «جنوبى

خواهرد « حجراز»شناورى كلماي در عربى لبنانى آن تالها مسلماً كم ر از عربرى 

افريقاى جنوبى  ترين تمايزى به لحا  آزادى و ات بداد ميانبود مگر اينكه كو ك

نداش ه باشد  وگرنره  انگلس ان از تويى و ميان عربس ان و لبنان آن تالها وجود و

وجرود داشر ه باشرد،  هااگر تمايزى به لحا  دمكراتى و فقدان آن در اين نمونه

اتت  اگر فرض محال  گيرىگمان آن درجه شناورى نيز قابل م اهده و اندازهبى

قلمروهراى اج مراعى  ى كلماي در اينگيرى درجه شناوركنيم كه ن وان به اندازه

خواهرد برود كره  ررا زبران  پرداخت، تازه اولِ بحث و ميدان طبي ى ات دالل ما

شرناور نيسرت و براز  عربى اين قدر شناور اتت و زبان انگليسرى ترا بردان پايره

جوامع برخوردار از  رتيم به همان اصل و قانون اوليه مورد نظرمان كه هر قدرمى

هراى تنرد بركناراترت و هرر قردر اتى باشند، زبان ران از شرناورىاندي ه دمكر

مقدمره قردرى هاشران شرناور اترت  ايرنات بدادى باشند، به همان ميرزان زبران

و روزى بايد  المقدمه شد ولى از آنجا كه نك ه بسيار مهمى اتتتر از ذىطوالنى

باز نداش م  تبر اتاس آن ك اب و ك ابهايى نوش ه شود، از نوش ن اين تتور دت
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شرناورى » المقدمه كه آن نگاهى برود بره ارتبراطِ ايرنگردم به ذىو اكنون بر مى

هاى ش رفارترى و بره و ان كاس آن در تتّورِ مديحه «كلماي در جام ه ات بداى

  طور كلى ادبياي دربارى

 ترين آشنايى داش ه باشد و مدايِِ رودكى راهر كس با ش ر فارتى كو ك

 خى و مدايِ فرخى را با مدايِ انورى ترنجيده باشرد، شرناور شردنبا مدايِِ فر

 كلماي را از حوزه قاموتى آنها در مسير اين ته دوره تارينى آشركارا م راهده

 خواهد كرد: در ش ر رودكى، تجاوز به حدود كلمراي بسريار انردك اترت زيررا

 ترت و مرناى تا حد زيادى برخوردار از قرانون و آزادى اجام ه تامانى، جام ه

تياترت  اينجا دمكراتى را به م نىِ شناخ ه شده در فلسفه تياتى غرب و مبانىِ

هاى هگل و مراركس و الك و روتروبه كرار ارتتو و جمهورِ افالطون يا اندي ه

 نرامم و طب راًبررم، بلكره دورى از زور و قلردرى را دمكراترى و آزادى مرىنمى

 ماعىِ ايران عصرِ تامانى و بره ويرژه درزورگويى و ظلم را ات بداد  در تاريخ اج 

غزنوى  هاى اج ماعى دورهاى از زورگويىقلمرو فرمانروايى تامانيان، كم ر ن انه

تر از رحمانهبىوجود دارد و با همه ات بداد غزنويان، ات بداد ميهبى تالجقه بسى

هرن حراكم برر ذهاى فلسرفىات بداد غزنويان اتت، زيرا در عصر تامانى اندي ه

اومانيسر ى امثرال حكما و روشنفكران عصر، تفكّرراي اومانيسر ى يرا نزديرك بره

فلسرفى دوره غزنروى  الصفا و ابوتليمان منتقى تجس انى اتت و زيربناىاخوان

ترازد  بره هرحرال در  نرين تينا مرىرا نيز تفكر بزرگانى از نوع بيرونى و و ابن

نيست، ولى از آن  دِ دينى  ندان بازاى به لحا ِ فرهنگى ميدان براى ات بداجام ه

ترر و ترازه قصريل» و تفكر اشر رى برا «اتب تفكر اش رى»هنگام كه تالجقه بر 

واردِ ميدان تياتت و ك وردارى شدند، وت ون فقرايِ ات بداد  «هاى عرفاندشت
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روز از تفكرِ فلسرفى روزبره ميهبىِ خود را اندي ه ضد فلسفى اشاعره قرار دادند،

تررى از الكِ خرود  تر شرد و هرگراه خواترتاعى ك ور ما گريزانمحيط اج م

رو گرديرد، در روبره هاى عارفان بزرگى از نوع عتار و مولوىبيرون كند با دشنام

نبايرد فرامرو   و ن يجه ميدان براى ات بدادِ دينى روز به روز بي  ر و بي  ر شرد

كننرد، زيررا نره  را اخ يار گاهِ دينىكرد كه تالجقه راهى جز اين نداش ند كه تگيه

هرا آنهرايى از آن دترت برود و نرهروزگار روزگارِ ايردئولوژيهاى ملرى و ارز 

  ها و م يارهايى وارد عمل شوندتوانس ند با  نان ايدئولوژىمى

 اتر هكدر دوره مغول، از ف ارِ ات بدادِ دينرىِ بازمانرده از عهردِ ترلجوقى 

 برا ايرن قفرس خروگر شرده اترت و شود، ولى جام ه ديگر خرود بره خرودمى

 تروان برا آمرار ن ران داد كرهدهد  با اين همه مرىال مل  ندانى ن ان نمىعكس

 رترد، زيرراشناورى كلماي در فاصله عصر تامانى تا تلجوقى به اوج خود مرى

 از ات بداد  نين حرك ى دارد و در دوره مغول به علت گسين گى از مركز قدري

 فتوانيم بگروييم كره اتر بداد م وقرگردد يا دتت كم مىرشد ات بداد كات ه مى

 شود، و همين امر تبب شده اترت كره در مردايِ عصرر مغرول، آن افرراط ومى

  دىتوان م اهده كرد، در مدايِ امثرال ترهاى انورى مىتفريتى را كه در اغراق

 ىانرور صربينيم،  را كه ت دى در نظامى با ات بداد م مركز از نوعِ ات بداد عنمى

  كندزندگى نمى

 گررى دربرارى اترت و اوجِبر روى هم قصايد مدحى انورى اوج ت ايش

 م رهتوان پى برد كره جاشناور شدن زبان مديِ در ش ر فارتى و از اين نك ه مى

  اتتبردهايرانى عصر تلجوقى، در م مركزترين دوران ات بدادِ خويش به تر مى

نيز  ايم، تكاملِ م يارهاى ادبىيادآور شده نانكه در جاى ديگر اين مقدمه 
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هراو گيرى اين اغراقدر شكل ركه روىِ ديگر تكه آزادى و فقدان آزادى اتت  ر

 ها و شناور كردن زبان، تأثير خراص خرود را داشر ه اترت و اندي رهگويىگزافه

 اى درين شناورىِ زبانِ به عهردهدر تصوف نيز تهم عمده« ولى»و  «انسان كامل»

  رف ه اتتگ

 در اينجا قبل از به پايان بردن اين بحث، ناگزيرم يادآور شوم كره اتر بداد،

 كنرد بلكره در زبران جام رهزبان را شناور نمى «واژگان مديِ»ضرورتاً در قلمرو 

باشد « بيمارى شناورى»خو  تواند دتتات بدادى تمامى واژگان زبان بالقوه مى

زبران  و كندنيز به تاحت كلماي تجاوز مىدر  نين زبانى نويسنده و هنرمند  

خودكارم را از ميان جيربم درآوردم و »شمارد  به جاى اينكه بگويد را مح رم نمى

در آوردم هايمخواهرم را از ميان غصه»گويد: به راح ى مى « ند تتر نامه نوش م

 توانردمرى« خرواهر»اى در زبرانِ  نرين جام ره «و با آن  ند ش له نامه رقصيدم

و  جان رينِ ترتر «شر له»جان رين نوشر ن و  «رقصريدن»و  «خودكار»جان ين 

توجره  جان ينِ جيب  نويسنده اين تتور خود به اهميت مجاز در زبان «هاغصه»

در  «مجاز» به تهم «صور خيال در ش ر فارتى»كامل دارد و دتت كم در متاوى 

ربترى بره  هريچخالقيّت هنرى شاعران توجه داش ه اترت  شرناور برودن زبران 

دليل هرزار به رزبان ندارد، شك نيست كه زبان انگليسى در عصر حاضر  زايندگى

ولرى ممكرن  ترين زبان جهان اترتزاينده رعامل فرهنگى و تياتى و اق صادى 

نيمه مررده در  ماندهبا زبان فالن ك ورِ عقب «شناور بودن»اتت به اع بار عارضه 

آن ك رور از  تياه، قابل مقايسه نباشد، ي نرى زبرانزنجير ات بداد در اعماق قاره 

زبان انگليسى شناورتر باشد  شناور شدن زبان اصالً شايد يكرى ازداليرل نرازايى 

شناور شردن از  زبان باشد  زيرا زايايى از خواص رشد اج ماعى و فرهنگى اتت
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ور كردنِ گرد و فروماندگى  وق ى زبانى، حرفى براى گف ن ندارد،با شنالوازمِ عقب

زنم در صورتى مى اى دارمزند كه من حرف تازهكلماي خود، خود  را گول مى

عصر صفوى و ب  رى  هاى تو خالىِاى ندارد  اندكى به مثنوىكه هيچ حرف تازه

تمام شاهنامه يا مثنروى  ش رهاى ديگر توجه كنيد كه در يك صفحه آنها به اندازه

ف ل ديگرى به كار  هر كرد، هر ف لى را به جاى پيدا «مجازهاى نو»توان موالنا مى

شناور شدن زبان ن رانه  كنند اى را جان ين هر كلمه ديگر مىبرند و هر كلمهمى

اى كره در آن و جام ره فقدان اندي ه فلسفى وعقالنى در زيربناى جام ره اترت 

 بازيچره خودكامگران و اندي ه حكيمان و فرزانگان نق ى نداش ه باشرد بنراگزير

  فريبان اتتعام
 

 نقشِ اجتماعى شعر دربارى

 هراىهاى دول ى و راديو و تلويزيرون و مجموعره رترانهكارى كه روزنامه

جماعتِ  دهند، درگيش ه بر عهدهها، امروز انجام مىتحت كن رل و رهبرى دولت

 قررن ش را، ي نى شاعران دربارى بوده اتت  ايرن نك ره را قبرل از هرر كسرى در

نِ شاعرا» وفسكى، خاورشناس روس، هوشيارانه درياف ه و گف ه اتت:نوزدهم ژوك

نگار امروز، روزنامه دربارى كارشان دو  يز بوده اتت: يكى تا حدّى ايفاى وظيفه

 رين تكاليفِ همن ينِ موافق وحريف بزم و تنن رتر و به وجه صميمى رديگر 

شد، ،  م و گو  دوخ ه باهااگر كسى به اين رتانه (14)«خوارِ خانِ ن متو ريزه

 اى نراگوار روىندري واق رهبيند كه در آن بهها، به  ى را مىاز خاللِ اين رتانه

 ها برترد، از طريرقبه ت دهد و اگر   م زخمى به يكى از گردانندگان اينمى

بره ضر ف و شكسرت  شود كه نه تنهرا اع ررافِاى عرضه مىرتانه ش ر به گونه

 :اتت براى تبليغ قدرتمدارى ممدو  اىنيست، بلكه زمينه
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  ه گويم قصّه خصمان و حالِ بدتگاالنش

 :كه م هوراتت و م روف اتت حال و قصه اي ان

 تر و تامان همى جُس ند كارِ مُلك را اوّل

 ز بيدادى شدند آخر تراتر بى تر و تامان

 ندانس ند، پندارى، كه: با تلتان كسى كوشد

 تُنره شيتان كه باشد ضُحْكه گردون و با شد

  و مالِش داد تلتان اهلِ عصيان را ن ندارم

 (15)كه با او دارد اندر دل كسى اندي ه عصيان

 

 خوب دقت كنيد از تأمّل در اين ش رهاى امير مغزى كه در مرد ِ ترلتان

ش ر  هاىاف يد؟ تمام ديوانبركيارق تلجوقى تروده اتت به ياد  ه  يزهايى مى

 ها كه هدفِ آن از يك توى تبليرغ اترت برراىه حرفدربارى ترشار ازين گون

 ز ت يزهحفظِ نظام حاكم و از توى ديگر ترتاندنِ منالفان و برحير داش ن آنان ا

  با نظام موجود

 اگر كسى از خاللِ اين ش رها بنواهرد محريط اج مراعى عصرر شراعر را

 انرد، تحقرقاى را كه تمام حكماى جهان در آرزوى آن بودهب ناتد، مدينه فاضله

 بيند و  يزى نيز بر ترى  در اين مدينره فاضرله گررگ و مريش از يركياف ه مى

 خورند، اثرى از بيداد وجود ندارد؛ نه اثرى از فقر و گرترنگى وآب نور آب مى

 هراى اعمراقِ جام ره  امرا،اى از درگيررىجهل و بيمارى وجود دارد و نه ن رانه

 توان بنش عظيمرىهاى عصر مىهاى روزنامههمچنان كه از كنار هم نهادنِ دروغ

توى هاى آنهاى علمى، ك ف كرد و واق يتاز حقايقِ اعماق جام ه را، با رو 

تمراياليِ  تروانها را بازتازى كرد، از خالل اين مدايِ دربارى نيرز مرىآن دروغ
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نهرا را، ت ها را بازشناخت  اين ش رهاى دربارىپنهان جام ه و تحولِ م يارِ ارز 

ميردان  اند تا تصرور شرد كرهخواندهدر ح ورِ پادشاه و  ند تن از درباريان نمى

هراى توانس ه اتت، درحوزهنفوذ آن محدود به دربارها بوده اتت و در ن يجه نمى

اين ش رها را  اند كهوتي ى از جام ه تأثير تبليغاتى داش ه باشد، بلكه راويانى بوده

برر مردمران  هاى گونراگونالس عام و در مناتبتهاى گوناگون در مجبه صوري

هراى توفيرقِ يرك شر ر رات ردّدِ اند  انورى خود، يكرى از مرالكداش هعرضه مى

 :داندو با تليقه مى «راويان موزون»

 تزاى اف نار، آن ش ر باشد

 (16)كه افزون باشد  راوىِ موزون

 

 ى دريافرتو اين راويانِ مروزون كره اح مراالً هرم از شراعران كمرك مرال

 ارشده اتت، يك نقش بسرياند و هم از طرفِ دربارها بدي ان توجه  مىداش همى

 رد كرهبتوان به اين نك ه پى اند و از ب  ى اتناد موجود مىعمده اج ماعى داش ه

 ودهبربوده اترت، كارشران ايرن  «راوى بازارخوان»ب  ى از راويان كه نام اي ان 

 مردمران اند و ش رها را به صروريِ تريّار برراف ادهمىاتت كه در بازارها، به راه 

 :توان دريافتاند،  نانكه ازاين ش ر توزنى مىداش هعرضه مى

 مُلحِدان تُنّى شوند اندر طَبَس، گر مد  تو

 (17)خواند به بازارِ طَبَس «راوى بازار خوان»

 

 تروان بره اهميرت ح رور اترماعيليه وكه ضمناً از اين ش ر تروزنى مرى

 نفوذناپييرى اي ان در جنوبِ خراتان و منتقه طبس پى برد تا بردانجا كره آوازه

ر كه محيط زندگى و اقامتِ توزنى بوده اتت  راين امر، به ماوراءالنهر قرن ش م 
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  رتيده بوده و او در ش ر خويش بدان پرداخ ه اتت

 آنچه مسلم اتت اين اتت كه كسانى كه بنواهند در باب زمينه اج مراعى

 اويران وهاى بنيادى ب ردازند، از تحقيق در باب نقشِ اين رش ر فارتى، به تحقيق

  شيوه كار اي ان ناگزير خواهند بود

 اگر ره –شايد نيازى به يادآورى اين نك ه نباشد كه اين ش رهاى دربارى 

 از –ممكن اتت در مواردى مايه رشدِ رعونت و غرورِ در حكام بوده باشرد، امرا 

و  كرده اتتب  ى از ف ايل اخالقى را غيرمس قيم به اي ان تبليغ مى توى ديگر

 كننردگانكرده اتت و شاعران عمالً نصريحتآنان را م وجه ارز  آن م يارها مى

 گونره كره در شر رِ تر دىاند، گاهى برا شرجاعت و تصرريِ، آنحُكام نيز بوده

 در ش ر تيف فرغرانى وگونه كه بينيم و گاه با نس وهى و درش ى و خ م، آنمى

 بينيم و گاه غيرمس قيم از طريق من سب كردن كسى كه دركى از عدالتتنائى مى

 ندارد به عدالت يا كسى كه دوت دار فالن ف يلت نيست بره دوترت داشر نِ آن

ف يلت  و بايد توجه داشت كه در شرايط زندگىِ مردمان آن اعصار، همين مايره 

 پيير نبوده اتت  غالباً افراد از طُرقِ غيرمس قيم، ايرنتلقين هم به راح ى امكان از

 انرورى اند  براى نمونه يكى از ش رهاىآوردهف ايل را پيش   م اين حُكام مى

 و «جويى در ق احق»و  «گس رىعدالت»كه در آن كوشيده اتت غيرمس قيم  ررا 

 نجا مرورد نظرردر اي ررا در وجود ممدو  موردِ ت ويق قرار دهد  «زدايىبدعت»

 دهيم و بي  ر ازين روى اين قت ه را ان ناب كرديم كه هم شراعر و هرمقرار مى

شنص ديگرى كه يكى از زُهادِ زمانه بوده اترت، نصرايِ خرويش را بره گونره 

 اند و اينك آن قت ه، به روايت ظهيررىاند از زبان پيامبر نقل كردهكه ديده خوابى

 ايم؛ مراتة كه جاى ديگر هم اشارتى به آن داش هالسياتمرقندى در ك اب اغراض
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 دانيم كه ظهيرى تمرقندى،  ه مقردار ايرن خرواب را از روى شر رِ انرورىنمى

 تصوير كرده و يا  ه مقدار انورى در تصوير خواب آن زاهد، رعايت امانت كرده

 :اتت، به هر حال اين اتت آن دات ان

 ال ُبّرادالزُهّاد و عيناهد عابدالحق شرفدر آن تاريخ خواجه امامِ اَجَلّ ز»    

ر كه صديق ثانى بود در نزاهت نفس و كرامت عِررض  ر (18)گوىاتماعيل حقى

 د را درالمبارك رم ان ميانِ خواب و بيردارى خروتحرگاهِ شبِ آدينه از شهراللَّه

 مرجران صحرايى ديد زمينِ آن از زر و نبايِ آن از زعفران و تنگريزه او لؤلرو و

ع بره دُرّو رِ مُرصّمُلْ َفّ به اشجار فراوان و مُزدَهَر به اصنافِ رياحين، منبرى از مرم

 حرانى وگوهر و پيغمبر بر باالء منبر و صحابه و خلفاء ارب ه حاضر و مالئكره رو

 ه، و اوها ك يده، و ديده در جمالِ جهران آراى او نهراداروا  انبياء، بجمله، صف

  گفتى عنهم اجم ين مىاللَّه عليه و رضصلواي

 ت، اىاى تايه پروردگار، اى مُغيثِ دين و دولت، و اين نصيرِ مُلك و ملّ»

يمونِ م اى عزايم قامعِ فُجّار، و اين قالعِ كُفّار، اى شاهِ شاهان و اى خ م پادشاهان،

عهردِ  تو ام اء عدل و اى مساعىِ همايونِ تو احياء ف ل، اى عردل و ف رل بره

ل كما ل وو و نما ياف ه و اى مُلك و دولت به روزگارِ مباركِ تو جماشريفِ تو ن 

ت رالى  تقويتِ عدل و ف ل كو  كه خداى [به]برگرف ه، بر عاديِ حميد با  و 

 « گراى و ملّت به زينهارِ تستحافظ و نگهدارِ تست و به تربيتِ مُلك

 گوى گفت: من در ده رت و حيرري مانرده كرهخواجه امام اتماعيل حق

  ندين ختاب و القاب م واتر و م رادف كه را تواند برود؟ و ايرن كيسرت كره او

 اللَّه عليه و تلّم تر بررآورد و روىمس وجبِ  ندين كراماي اتت؟ پيغمبر صلى

 اتماعيل را بگوييد ترا آنچره»صدّيقِ اكبر و فاروق اعظم كرد و فرمود كه  [توى]
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 « ملك اه بگويد تالم ما برتاند [بن]بر لفظِ ما رفت با تلتان اتالم تنجر 

 كه از ح ريِ رپس مرا يقين شد كه اين كرامايِ شريف و مقامايِ منيف 

  ه اتتطُغراى من ورِ خداوندِ عالم تلتانِ م ظّم بود رمقدس نبوى م وارد بود 

 خواجه اتماعيل به ح ريِ خدايگان جهان پادشاه روى زمين آمد و ايرن

 علرى ها فرمود، و فريدالدين محمردبنم او را ت ريفخواب بگزارد  خداوندِ عال

 انو همچنر اللَّه جماله لالفاضل نظم كرد و بره مَرْوالررود برر خوانرداالنورى، ادام

 :اين اتت (19)ها يافت و اين قت هت ريف

 !گو نيك ديدى، نيك باد رام دو  خوابى ديده

 خوب نه، بَل حال ى كان از عجايب برتر اتت

 ديدمى بر تيغِ كوهى گف مى خوي  ن را

 تنگِ او ل ل و نباتش عود و خاكش عنبر اتت

 ناگهان   مم توى گردون ف ادى ديدمى

 منبرى گف ى كه تركيبش ز زرّ و گوهر اتت

 نمودصورتى روحانى از باالى منبر مى

 گف يى او آف اب اتت و ت هر  منبر اتت

 «آيا كيست اين شنصِ شريف؟»با دلِ خود گف م: 

 «.آن پيغمبر اتت»ى در گو ِ جانم گفت ك هاتف

  هادر دو زانون آمدم، تر پيش و بر هم دتت

 رات ى بايد: هنوزم آن تصور در تر اتت

  ون برآمد يك زمان، آهس ه آمد در تنن

 بر جهان گف ى كه از نتقش نثارِ شكّر اتت
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 !اى صاحبقران»ب دِ تحميدِ خدا، اين گفت ك 

 «.يت ياور اتتشكر كن كاندر همه جايى خدا

 اى صاحبقران! راضى مبا »بارِ ديگر گفت ك 

 «.تا ترا گويند كاندر ملك،  ون اتكندر اتت

 اى صاحبقران! برخور ز مُلك»باز، اِنها كرد ك 

 زانكه مُلكت، همچو جان، شنصِ جهان را در خور اتت

 گر تكندر زنده گردد از تواضع هر زمان

 كر اتتتكندر  ا با تو اين گويد كه جاهت را

 اللَّه رايت اتتل كري را آيتِ نَصْرِ مِن

 راي ت را از ملوك و از ماليك ل كر اتت

 تتبيخ جور از بأسِ تو  ون بيخِ مرجان آمده

 بر  اتتعدلِ تو،  ون شاخِ آهو بىشاخ دين، بى

 صيتِ تو هف اد ك ور زانسوىِ عالم گرفت

 تو بدان منگر كه عالم هفت يا شش ك ور اتت

 و را ن م ت كفران كند خونش بريزهر كه ا

 ام كو نيز در من كافر اتتزانكه ف وى داده

 راند ق ابر ترِ شم يرِ تو جز حق نمى

 حكمِ شم يرِ تو حكمِ ذوالفقار حيدر اتت

 دينم از غرقابِ بدعت تر ز رايت برك يد

 خسروا! راى تو خورشيد اتت و دين نيلوفر اتت
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 (20)روىبر من و تو خ م شد پيغمبرى و خس

 «.اين تنن نزديكِ هر كو عقل دارد باور اتت

  ون تنن اينجا رتيد، الحق، مرا در دل گيشت

 «ين كدامين پادشاهِ عادلِ دين پرور اتت؟»ك 

 «!اى صاحبقران»زيورِ اين ختبه، هر بارى، كه 

 «زيور اتت؟بندد كه او شايس ه اين بر كه مى

 گفت: بر تلتانِ دين تنجر كه از روى حساب

 (21)اتت« تلتان تنجر» ون عقدِ  «اى صاحبقران»عقدِ 

 شادبا  اى پادشا كز حفظِ يزدان تا ابد

 بر ترِ تو تايه   ر اتت و نورِ افسر اتت

 تا مواليدِ جهان را تيزده ركن اتت اصل

 زانكه نُه علوى پدر، و آن  ار تفلّى مادر اتت

 بادى اندر خسروى در شش جهت فرمانروا

 (22)ن ل كرگهِ هفت اخ ر اتتتا بر اوجِ آتما

 

هاى قت راي او كه از نمونه رما در اينجا تمامى اين قصّه و ش ر انورى را 

 هاى شراعرانها و تملقاى باشد از نوع اغراقزمينه مد  اتت آورديم تا نمونه در

 گونه به تر ايشدهنده درجه جساريِ آنان كه به نام پيامبر  هدربارى و نيز ن ان

  اندپرداخ هن مىپادشاها

 هيچ ترديدى نيست كه آن مررد  نرين خروابى نديرده بروده اترت و هرر

 داند كه پيامبر اگر هم به خواب كسى بيايد تا بدين پايره مقرام يركخردمندى مى

 بررد  امرا آن زاهرد اح مراالًباال نمرى رباور باشد هر قدر عادل و دين رپادشاه را 
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ابالغ كند و اين شريوه را برگزيرده اترت،  خوات ه اتت نصايحى را به تنجرمى

 ها« ت ريف»خوات ه اتت خود را به تنجر نزديك كند تا از او اگرنه، بگوييم مى

  دريافت كند

 هاى مجرّدِ طبي ت، كه ظاهر امرى اتت ازلرى و ابردى وح ى در توصيف

 در ايرن نبايد م أثر از حوادث تارينى و يا شرايط اج ماعى باشد، به هنگام تأمرل

 فرت،توان بسيارى از مسائل مرتبط با تاخ ار جام ره را درياش رهاى دربارى مى

 ا/دُنيرى ر صبا، به تبزه، بياراترت دار»مثالً همان قصديه ديوان انورى را به متلع 

 ولادر نظر بگريرد؛ در همران دوازده بيرت  «نمونه گ ت جهان، مرغزار عُقبى را

 :قصيده

 ميكّران طيُورند بر منابرِ باغ

 شب م رصد ن س ه املى راز نيم

 صبا ت رضِ زلف بنف ه كرد، شبى

 بنف ه تر  و در آورد، اين تمنّى را

 حديثِ عارض گل در گرفت و الله شنيد

 به نفس ناميه برداشت اين دو م نى را

 ل كر  را ديد و نفس ناميه جم ى ز 

 كه پ تِ پاى زدند از گزاف تقوى را

 زبان توتنِ آزاد و   م نرگس را

 ...خواصِ نتق و نظر داد بهرِ اِنهى را
 

 در بيت اول از اين بنش قصيده، كه ما اكنون در اينجا نقل كرديم، ننست

 كره در آن (گروهى از وُعّا  و اهل منبر)تصويرى دارد از هيأي و وضعِ ميكّران 
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 اى ازهاى خود را برر عردهاند و حرفن س همانه بر منبرها، به طريق خاصى مىز

 اند و در ابيايِ ب دى، نقشِ جاتوتان را در جام ره و برهكردهشنوندگان امال مى

 ويژه در ت اه تصوير كرده اتت كه  گونه پادشاهان افرادى را در داخلِ ت اه، بره

 اند به اي ان گزار  دهنرد ود تا هر  ه ديدهاندادهاى ناشناس، مأموريت مىگونه

 هراهاى نامريى  ره نق رى در حفرظِ نظرام و تحكريمِ دولرتاين   م و گو 

دريافت   توانخوبى مىاند و از همين ابياي او شيوه كارِ اين جاتوتان را بهداش ه

دقيرقِ آنهرا  ضمن اينكه با بسيارى از اصتالحاي تياتى ومدنىِ عصرر در م نرىِ

تروان ديرد: مرى هاى آن را درين ت بيرراين ابياي نمونهيمشويم كه در هنا مىآش

من رورها و  كره در ك ربِ تراريخ و «اِنهرى»و  «حديث بره    برداشر ن» «ت رض»

ضرمنِ  مراتالي تياتى عصر نيز ات  مال دارند و اى بسا كه مرا در فهرم آنهرا،

  كنيم اين گونه ش رها پيدامتال ه تاريخ يا مراتالي، نيازى مبرم به مراج ه به 
 

 نقدِ اجتماعى در شعرِ انورى

عمرده هاى اج ماعى، بر روى هم، ته جريانش ر فارتى، به لحا  گرايش

دوره زبان دهد  ننست ش رهاى دربارى كه ننس ين آثار ادبىرا در خود ن ان مى

 دهند  اين گونه ش رها گر ه به ظاهر ش رهايى ضرداج ماعىدرى را ت كيل مى

اين خر  از هاى اج ماعى اتت،  ولى در عين حال، در آن توىِيا خالى از زمينه

اميررى،  كاربُردى تياترى و اج مراعى برخروردار اترت  شر رى كره در مردايِ

تراينده به اهداف پادشاهى، صاحب قدرتى تروده شده اتت، عمالً ن انه گرايش

 لرف تراريخ ايرران، ياتى و اج ماعى آن ممدو  اترت و ايرن خرود در ادوارمن

پي ه برودن يا عدالتپرور بودنارزشى يكسان ندارد زيرا با م رقى بودن يا فرهنگ

رف  ها، در كمال ارتباطاين حُكام و يا دورى آنان ازين ارز  اتت  بنابر اين صرِ
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عنروان اترناد فرهنگرى و مديِ بودن يك ش ر، براى ما كه امروز به آن ش رها به

مجموعه اين آثرار بره شرمار تواند دليل مردود بودنريم نمىنگتارينى جام ه، مى

  آيد

 ش ر مديِ، بر روى هم، اگر به شيوه درتت و علمى تحليل شود، يكى از

آن ها در تيرتارينى جام ه اتت  شايد هنگامترين اتناد بررتى تحول ارز مهم

خ درتراريهاى اج مراعى، رتيده باشد كه تحقيقى جامع درباره تحول م يار ارز 

دوره نما، فراهم آيد و بر اتاس متال اتى دقيق روشن شود كه در اين  هارده قر

اتت، در اتالمى، دتت كم در دوازده قرن آن كه اتنادِ ش رى مك وب از آن باقى

اترت و مورد اح ررام جام ره بروده «ارز »اعماق جام ه  ه  يزهايى به عنوان 

  ه ف ايلى در تحول بوده اتتمد  و هجوها در جهت نفى و يا اثباي  

 انرداز، شر ر انرورى را و مردايِ او را تحليرل كنريم، برىاگر از اين   م

 (23)ترين اتناد تاريخ اج ماعى ايران خواهد بود يكى از مهمگمان

اما از اين جنبه ش رهاى مديِ كه بگيريم، باز در قلمرو ميراث ش رفارتى 

شر رهاى اع بار اج ماعى اترت  يكرى ما دو نوع ش ر داريم كه داراى تنديت و

تياتى و ديگر ش رهاى اج ماعى  من درين كاربُرد خاص، ش رتياتى را بره آن 

تحوالي تاريخ و كنم كه تراينده با آگاهى كامل نسبت بهنوعى از ش ر اطالق مى

ترايد و اين شر ر او عمرالًدر نفرى ب  رى زيس ه ش ر مىاى كه در آن مىلحظه

ش ر تياترى در هاى ديگر اتت  هر  ند اين گونهي ب  ى ارز ها و اثباارز 

هاى بسريار داراى نمونهادبياي قبل از م روطيت ما، اندك اتت، ولى خوشبن انه

اول ايرن گونره آثرار را در هاى درجهعالى و درخ ان اتت و اگر بنواهيم نمونه

ر خسرو و حرافظ و ناصزبان فارتى شاهد بياوريم يا نام ببريم، بى گمان فردوتى
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هاى برجس ه اين گونه از ش رند؛ ي نى هر كدام ازآنان به يك ايدئولوژى نو، نمونه

اهرداف ايرن ايردئولوژى شر ر يا تحتِ ت قيب، دلبس گى دارند و براى رتيدن به

هرا اترت  برا ترايند و ش رهاى اي ان، در كلّ، مرتبط بااجزاى اين ايدئولوژىمى

م ربى دارد،مرن او را يرك نروع شراعر تياترى فانهمه شهرتى كه خواجه به عر

توان تمايالي ايدئولوژيك و تياتى دانم و م  قدم كه در اغلب ش رهاى اومىمى

  او را باز شناخت

 اى از مسرائلتر دارد  ش رى اتت كه مسألهاما ش ر اج ماعى مفهومى عام

 هآگاهانره بر اى تصوير كند ولرى ضررورتاً گوينرده آن شر ر،اج ماعى را به گونه

 هراىايدئولوژى خاصى وابس ه نيست و به غريزه و درك انسانى خرويش تبراهى

 كند و به زبان ش ر تصوير  بنش اعظم ش رهاى فارتى كهجام ه را احساس مى

  انداند، از همين مقولهداراى ارز  اج ماعى

 د انورى، در هر ته نوع اين ش رها، كارهاى درخ ان و قابرل متال ره دار

 ه دركنم بحث درباره ارز  مدايِ و هجوهاى او به اع بار اتناد متال رتصور مى

 اگرر ها نيازى بيه گف گو نداش ه باشرد، زيررا او، ازيرن لحرا ،تحول م يار ارز 

 گمان يكرى  از دو تره شراعر طرراز اولترين شاعر زبان فارتى نباشد، بىبزرگ

 يگرردد نك ه در بابل آن دو گونره گونه از تنن پارتى اتت  اما يادآورى  ناين

  فايده نباشدش ر انورى كه داراى ارز  اج ماعى اتت، شايد بى

 انورى ش ر تياتى كم دارد و شايد به رين نمونه شر ر تياترى او همران

 هرا وقصيده نامه اهل خراتان باشرد كره در آن تصروير درخ رانى از اضرتراب

 هاى غزان، نقش كررده اترت شكنجهريزى و هاى جام ه را در برابر خونهيجان

 اگرر (24)گمان براى اكثريت جام ه، حمله غزها داراى جوانب مثبت نبوده اتتبى
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 ب  ى از قدرتمندان را از پايگاه اي ان فرود آورده اتت، تيرى م رقى به حركت

 تاريخ نداده اتت تا ما بدان دلنو  كنيم كره قردري مركرزى ترنجرى، در هرم

براى  اند  ف نه غزى رنج ك يده از عياب حاكميت او آتوده شدههاشكس ه و توده

همين  اكثريت قريب به اتفالق مردم، جريانى آزاردهنده و ده  ناك بوده اتت  به

دادن  دليل دفاع انورى از تنجر و يارى خوات ن از خاقان ترمرقند برراى نجراي

همرين  بوده اتت و برهترى مردم از شرّ غزان، يك نوع دفاع از ايدئولوژىِ م رقى

فارتى بره  هاى ش ر تياتى در تاريخ ادبيايدليل اين ش ر يكى از به رين نمونه

  آيدحساب مى

 اما هنر اصرلى انرورى در شر رهاى اج مراعى، از نروعى ديگرر اترت، در

 هراىها و بحرران ازر عدال ىها، بىش رهايى اتت كه در آن به غريزه، نابرابرى

نجا كه نى ات وار و فصيِ و پاكيزه احساس و تصوير كرده اتت آم رقى را، با زبا

 :گويدطنز مى به

 اى خواجه! مكن تا ب وانى طلبِ علم

 كاندر طلبِ راتبِ هر روزه بمانى

 رو مسنرگى پيش كُن و مُتربى آموز

 تا دادِ خود از كه ر و مه ر بس انى

 

و حرافظ، و يا آنجا كره در جسر جوى انسران، هماننرد ديروژن و مولروى 

نوحى كجاتت تا طوفانى بيايد و خاك را شس  و و غسرل دهرد و  پرتد كه:مى

 :آفريده شود رعالمى نو بر جاى اين ديو  ددها  آدمى نو و

 رُبع مسكون آدمى را بود، ديو و دد گرفت

 داند كه در آفاق انسانى كجاتت؟كس نمى
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 تتخاك را طوفان اگر غسلى دهد، وقت آمده

 ى  ون نو  و طوفانى كجاتت؟اى دريغا! داعي

 

 كنرد كره دُرّ ورا به گونه گدايى بى حيا تصوير مرى «والى شهر»و آنجا كه 

 ممرواريدِ طوقش، اشك اطفال مردم اتت و ل ل و ياقوي تر امش از خرونِ اي را

وجود اتت، يكى از زيباترين ش رهاى اج ماعى تراتر تاريخ ادبياي فارتى را به

هِ ى درپنرااى از توداگران بازارى كه به گونه دزدهايدر قت ه آورد و يا آنجا كهمى

 انرد ترننرا تر ر برالى خرويش تراخ ه «االاللَّرهالاله»اند و ميهب تنگر گرف ه

دهرد  يرا گويد، هو  اج ماعى و درك درتت خود را از زنردگى ن ران مرىمى

شناترند ز نمرىبرا «روباه»از  «خر»خبرى كه از دولت مردانى كه از فرط بى گاهآن

ر گويد  اين گونه قت اي او شاهكارهاى ش ر اج ماعى و ان قادى تراتمى تنن

  زبان فارتى اتت تاريخِ
 

 از مخاطب مالى تا مخاطب انسانى

 مرهشايد بسيارى از خوانندگان جوان اين ش رها از خود ب رتند كه اين ه

  ى، در شر رى كرهآور زبرانهراى شرگفتفنّاورى و ن ان دادنِ مهاري و ظرافرت

 توانرد م قرول ونژادِ تلجوقى اتت، آيرا مرىموضوعِ آن مديِِ فالن تلتانِ تُرك

 نجرترموجّه باشد مثالً وق ى انورى، با مهرارتى در حردّ اعجراز، دربراره ترلتان 

 :گويدمى

 تاقىِ همّ ش از جامِ كرم جُرعه برينت

 آز، دت ارك ان، راهِ در و بام گرفت
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اند يادتت بردهترين ليتى از اين تنن مىمثال او، كو كآيا آن پادشاه و ا

اند درك كنند يرا نه؟پاترخ توانس هكم تتِِ بسيار تاده و ظاهرى اين ش ر را مى

شر ر تنجر، كرهتوان گفتاين پرتش كامالً منفى اتت؛ ي نى با اطمينان تمام مى

ترننان گونرهترين ارتباطى برا ايرنترين اين پادشاهان بوده اتت، كو كدوتت

ذهرن گمان در  نين وض ى، پرترش دومرى برهتوانس ه اتت برقرار كند  بىنمى

  نين كسانى خواهد رتيد كه در آن صروري،  ره لتفرى داشر ه كره انرورى يرا

« صد بار به عُقده در شوند، تا از عهده يك تنن بدر آيند؟»شاعرانى از جنسِ او 

 ده  پاتخ اين اترت كره ايرنپاتخ اين پرتش روشن اتت و در عين حال آموزن

 اند كه تلتان تنجر و امثال او، از  نين شر رهايىگويندگان كارى به اين نداش ه

 و يرا «مناطب تياتى»توانند تر در آورند يا نه  آنها در اين گونه ش رها يك مى

 ، كره«مناطب هنرى»اند كه همان تنجر يا ملك اه بوده اتت و يك داش ه «مالى»

 ى اي ان بوده اترت و آنهرا جمراع ى از جرنسِ خرود ايرن شراعرانمناطبِ اصل

انرد و اند كه در دربارها به عنوانِ شاعر و دبير و كاترب رفرت و آمرد داشر هبوده

كررده خرويش را م وجره آنران مرى« ختابِ هنرى»يا شاعرى از جنس او،  انورى

يده اتت  درين ك هاى خويش را به رُخ آنان مىها و فنّاورىتمامِ ظرافت اتت و

 مناطب اصلىِ هنر كه انسان، به م نى عام و جاودانه آن اتت، اينان غافل ميان از

 ياف ره اترت كره ازاند، مناطب هنرى، براى آنان،  نردان اهميرت مرىزيس همى

شر راى  اند، درتت مانند اغلبِشدهش ر و هنر بكلى غافل مى «مناطبِ انسانى»

يكرى از  كه رياي، فقط به مناطبِ هنرى خويش عصر ما كه در متبوعاي و ن ر

جاودانره هنرر  اندي ند، نه به مناطبِمى رتر مايهجنسِ خودِ آنان اتت و غالباً بى

ندارد، دترتِ  كه مناطبِ انسانى اتت  ش ر انورى و امثالِ او نيز مناطب انسانى
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دهند،  نرين مى هاى برجس ه مدايِ او، كه شاهكارهاى او را ت كيلكم در نمونه

ممردو  اترت و  مناطبى وجود ندارد، بلكه يك مناطبِ تياتى دارد كه همران

دبيرپي ره مقريم  يك مناطبِ هنرى كه همان رُقبراى شراعر و جماعرت اديرب و

نظامى و عتار  گونه كه شاهنامه فردوتى و رباعياي خيام و آثاردربارهاتت و آن

حرافظ و آثرار  لروى و ديروانالردين موو تنايى و ديوان شمس و مثنروى جرالل

هاى انسانى مناطب ت دى، و بن ى ديگر از شاهكارهاى ادبيايِ فارتى، داراى

و  «برزرگ»شراعرانِ  هس ند، آثار انورى و امثالِ او مناطب انسانى ندارنرد  تمرامِ

قررار داده اترت،  ى كه تاريخِ اج ماعى و فرهنگى ما آنان را موردِ غفلت«ورمايه»

تمام هرمّ و غرمّ  اند و ند كه از مناطبِ انسانى خويش غافل زيس ههمانهايى هس

نگره دارنرد و  اي ان مصروفِ آن بوده اتت كه مناطبِ هنرى خويش را راضرى

آنكره از آن بى بس؛ در صورتى كه نوابغِ ش ر از نوع فردوتى و ت دى و حافظ،

رگرز را ه دو مناطب تياترى و هنررى غافرل بماننرد، جانربِ مناطرب انسرانى

  اندنكرده فرامو 

 با اين همه، انورى در بسريارى از قت راي و ح رى در شرمارى از قصرايد

 خويش، جاى مناطبِ تياتى و مالى را به مناطرب انسرانى بن ريده اترت يرا

دتت كم به هر ته نوعِ مناطب توجه ن ران داده اترت، و همرين گونره مروارد 

دارد امرا نسربت بره او وامرى كه امروز ما را تا حدّى بره تر ايش و اح ررام اتت

 انى توجرهاند، به آن مناطب انساند كه به اندازه انورى هم ن وانس هبوده شاعرانى

ا رآورشان، تراريخِ فرهنرگِ مرا آنران هاى شگفتاتت كه با همه مهاريكنند، اين

  قرار داده اتت مورد غفلت

 ندان گرفرت،گونه شاعران و هنرمتوان از ترنوشت ايندرتى كه امروز مى
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 رهر قدر ات ادانه و ماهرانه باشد  راين اتت كه بدانيم قانع كردنِ مناطبان هنرى 

 تواند داش ه باشرد و ازمادام كه با اقناعِ مناطب انسانى، همراه ن ود، ارزشى نمى

توى ديگر ناگف ه پيداتت كه اقناع مناطبانِ تياتى و دولت مردان روز، وتصور 

هرگرز ر بى آنكه مناطبِ هنرى اقناع شرده باشرد  رانسانى كردنِ اقناع مناطبان 

 ا  شرر رهاى تياتررىِدترر اوردى ارجمنررد برره همررراه ننواهررد داشررت، نمونرره

هراى درگيرىهاىهاى دورههاى رتمى عصر و يا ش رهاىِ حزبىِ روزنامهروزنامه

  تياتى اتت كه در تاريخ م اصرِ ما شواهد آن بسيار اتت

 ر كه در اين امر، نهف ه اتت اين اتت كه توجه بيشيك نك ه آموزنده ديگ

توانرد مايره مسرخ م ياريهراى ذوقرى و مرى «مناطبانِ هنرى»از حدّ به اين گونه 

شمول و ازلى و ابدى هنر شود، به اين م نى كره وق رى بيمرارى يرك نروع جهان

بر ذوق و تليقه اين گونه مناطبان تريتره پيردا  «شناتىِ ش رىجمال» خاصّ از

تمرام  ربا غفل ى كه از مناطب انسانى خويش حاصل كرده اترت  ر رد، شاعرك

كند كه هر  ه بي  ر به اقناعِ آن گونره مناطبران مصروف آن مى توجه خويش را

خرويش ب رردازد و در آن وقرت بيمرارى اصرلى و انحتراط آغراز  هنرى پيرامون

شر ر برى نقتره »يا كردن  «ش ر و حجره»گف ن و در آن ال زام  اىشود  قصيدهمى

و امثال آن،  يرزى اترت  «تمام صنايع بدي ى را گنجاندناىدر قصيده»يا  «گف ن

هاى طبي ى موجود در آثار جاودانه هنرى را از شاعر لييكه امكانِ آفرينش عامل

كند كه عقل و تالمت طبرع خرود را از كند و او را ندان اتير خود مىتلب مى

گفر ن همي ره در  «ش ر و حجره»حماقتِ قصيده  نكنيد كه تصور  دهددتت مى

كند، نه هرگز! در عصررِ مرا ايرن خود را آشكار مى «قصيده ش ر وحجره»صوري 

شناتانه خاص خرود  را دارد و در  هرره همرين آتيبهاىگونه بيمارى ن انه
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هرا، تالهاترت من  رر كره در روزنامره« غير قابلِ ت قيبرى» مصرف وش رهاى بى

تواند آشكار كند كره اند، خود را مىبهره از هرگونه مناطبِ انسانىشوند و بىمى

آيندگانى كه بيرون از حروزه ايرن عفونرت فرهنگرى زنردگى  كرده اتت و اين را

خواهند كرد و در شگفت خواهند شد كه  ه گونه يك م رت كنند، به ر احساس

شران مامِ هرمّ و غرمّاند و ت، از بديهيّاي اوليه ب رى غافل مانده«شاعر»و «هنرمند»

هراى بيكرار اند و مثل ترلمانىاى اتت كه همكاران اي ان«مناطبان هنرى» اقناعِ

 المللرىينهاى بربندى تياتتبندى خدا يا   متراشند و   مترِيكديگر را مى

 رآنان را تا بدان حد كور كرده اتت كه از تجربياي همين  هل پنجاه تاله اخير 

توانند عبري بگيرند و هرر كسرى نمى رن حاضر اتت و زنده تمام م يارهاي ا كه

  بيندرا، مس ثنى ازين قاعده مى خود

كه م أتفانه در حاشيه هنرِ اصلى او  رما اگر امروز بن ى از هنرِ انورى را 

 كنيم، بناطر توجهى اترتت ايش مى ربنشِ نا يزى از ميراثِ ش رى اوتت  و

نيازهاى زندگى شنصى واج ماعى عصر خود از راه ضروري و به حكم  ر كه او

رفِ مناطبران« مناطب انسانى»نسبت به ر   خويش ن ان داده اتت و از اقناع صرِ

كسوتان و رقباى ادبى خود پرا را فراترر نهراده اترت و هنرى عصر خويش و هم

 را تروده اتت يا به نقد ش ر و شاعرى خود و اقران خويش «اهل خراتان نامه»

 بر مردم زمانه روا داش ه و يراقويِ «حياى شهروالى بى»ا از ت مى كه پرداخ ه و ي

 زنان فراهم آورده اتت تنن گف ه اترت وت امِ خويش را از اشكِ ي يمان و بيوه

 در اين تنن گف ن مناطب انسانى خود را از ياد نبرده اتت  در ديوان انورى كم

 تواند برا انسران عصررِ مرا نيرزنيست ش رهايى ازاين گونه، و هر كدام از آنها مى

 همدلى و همراهى داش ه باشد وگرنه آن مواردى كه او تررگرم اقنراع و اعجراب
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 هاى ادبى دربرارى عصرررقباى ادبى خود شده اتت و م يارهاى حاكم بر انجمن

 را مالك آفرينش هنرى خود قرار داده تا تر حدّ اعجاز، بر رقيبان خويش پيرروز

 تررين ارزشرى نردارد و مرا امرروز در آن گونرهما كو ك شده اتت، امروز براى

اين  ش رهاى او، اگر به ديده اعجاب بنگريم، اعجابى اتت از لونى ديگر، اعجابِ

 توانرد از ترالمت و طبي رتِ خرويش منحررف شرود و ازكه انسان تا كجاها مى

 ى او يزهايى ليي ببرد كه هيچ ارتباطى با ترشتِ طبي ى و تمايالي ذاتىِ انسران

 :ندارد، به گف ه ح ري موالنا

   م باز و گو  باز و اين عمى

 !بندىّ خداحيرتم از   م

 

 مفلِسِ كيميافروش

 (1891-1854)ها  اين ت بير آرتور رمبوش ر، كيمياكارى شاعر اتت با واژه

گونره نظريره، انرد، هر نرد برهرا در عمل همه شاعران بزرگ تاريخ درياف ه بروده

اند  ديوان شمس، خمسه نظامى،شاهنامه فردوترى، يحى نداش ههمگان بدان تصر

ديوان حافظ، و غزلهاى ت دى و تمام شاهكارهاى ادبيراي مرااز كلمراتى فرراهم 

جهان رين ه اتت يرا دانانزبانان و فارتىاند كه در دتت و پاى تمام فارتىآمده

تت نايراف نى يافت  آنچه دتوان بدان كلماي دتتها مىاز خالل م ون و فرهنگ

ها را بره اتت آن كيمياكارى و تحر و جادويى اتت كه ب وانداين توده انبوهِ واژه

عادى و همگانى، كارى كنرد هاىاين پديده «مِس وجودِ»ترحدّ ش ر برتاند و با 

شاعران برزرگ برر اتررارِ ايرن گمان همهبيابند و زر شوند  بى «كيمياى ش ر»كه 

كيمياگري ان، يكسان نيست، و از تروى اند، اما درجهكيميا آگاهى و وقوف داش ه

آنچره شراعران را در   تأثير نبوده اتتاي ان در اين كيمياگرى نيزبى «نيتِ»ديگر 
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كرده اتت، همين دو نك ه بوده اتت: درجره بندىطول تاريخ ادبياي ما عمالً رده

يميراگر  اگرر نهف ره در خراطرِ ك «نيّرتِ»وديگرر  «وقوف بر اترار علم اين كيميا»

دارد،  ندان از تجربره  « علم كيمياگرى» در اين ميان مقامى فراتر از «نيّت»بگوييم 

انرد كره در  ايم  انرورى وخاقرانى دوكيميراگر برزرگحقيقتِ تارينى بدور نيف اده

توان كسى راتصور كررد  حرافظ و خيرام نيرز دو كيمياگرى باالى دتتِ آنها نمى

ن كيمياگر ام يازى برخاقانى و انورى نداشر ه باشرند و كيمياگرند كه شايد به عنوا

اگر حمل بر اغراق نكنيد، در   م صاحبنظران،علم اترارِ كيميرا را ايرن دو ترن، 

اند، اما نيت؟ اينجاتت كره دانس هي نى انورى وخاقانى، بي  ر از خيام و حافظمى

 «نيرت» شرود  آنو خاقانى جردا مرىترنوشت حافظ و خيام از ترنوشتِ انورى

را به خرود م رغول داشر ه برا آن انسانى و ب رى كه ذهن و ضمير حافظ و خيام

انورى زمين تاآتمان فاصله دارد  شرما وق رى  كو ك و دربارىِ خاقانى و «نيّت»

 :خوانيدكه در ش ر انورى مى

 لم ه خنجر  از صبِ ظفر ش له ك يد

 همه ميدانِ فك خنجر بهرام گرفت

 جرعه برينت تاقىِ هم ش از جام كرم

 آز، دت ارك ان راهِ در و بام گرفت

 

 اىاگر اهل فن باشيد، محال اتت از اين مايه وقوف بر اتررارِ علرم كيمير

 وچ ولىپبينيد هيچ اتت و نگريد مىزبان حيري نكنيد  اما نيّت كيمياگر را كه مى

 :شنويدوق ى اين بيت حافظ را مى

 بر لبِ بحر فنا من ظريم اى تاقى

 دان كه ز لب تا به دهان اين همه نيست فرص ى
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 ن دردرجه حيريِ شما از كيمياكارى شاعر، شايد تفاوتى با مروردِ م رابه آ

 «نيّتِ» ريد  درتوانيد ناديده بگيكيمياگر را نمى «نيّتِ»ش ر انورى نداش ه باشد، اما 

ازيرن دو  گنجد و ح ى جا براى يكرىانورى، خود  و ممدوحش به زحمت مى

 تحرافظ تمرامى تراريخ انسران و انسراني «نيّرت»  ر وجود نردارد، امرا در تن بي

 زاگنجد، از عصر حافظ تا هنگامى كه آخرين ب ر در روى كره زمين يا يكرى مى

  كراي ديگر وجود داش ه باشد

 ن يراتروان ترنجيد و رازِ اقبرالِ مردمراتمام شاعران را به آن دو م يار مرى

كيميراگرِ دانس هدر تاريخ باز شناخت  انورى خود مى اع نايى مردمان بدي ان رابى

اترت، امرا از دانس ه اتت كه  را در عينِ كيمياگرى مُفلِسماهرى اتت، اما نمى

توان بره آترانى مقايسه او با مولوى و خيام و نظامى و ت دى و حافظ، امروز،مى

ر كره در و حقير خُرد« نيّ ى»او بوده اتت،  «نيّت»دريافت كه اين افالس او ن يجه 

 گنجيده اتت و  نردينمديِ طغرل تگين يا تلتان تنجرنمىآن جز منافع كوتاه

، دربرارى گسر ر  داده اترتبار كه حوادث روزگار نيت او را از محدوده منافع

 كه همان  ند ش ر مايره بقراىِآور عرضه كرده اتتبينيم كه  ند ش رِ شگفتمى

ر گفت ات مراروجودى انورى در تراريخ شر توان نام او در تاريخ شده اتت  مى

 :قصيده گونه ش رها اتت، مانندفارتى ن يجه طبي ى همان

 بر تمرقند اگر بگيرى اى بادِ تحر

  يا ب  ى قت اي و غزلهايش
 

 تناقضِ درونى انورى

 و «خردتر يزى»و  «خِردگرايرى»و  «حررص»و  «زهد»انورى، همواره ميان 

در نوتان اتت و تناقض مركزى وجود او را  «رنفري از ش »و  «مفاخره به ش ر»
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زنرد و ترينا مرىدهد  از يك توى دم از حكمت بوعلىاين نكاي  ت كيل مى از

 داند وارز  مىرا هيچ و بى «شهنامه»ى بوعلى «شفا»ت ايد و در برابر را مى خرد

 و ت ايد كه آف اب حكمت در وجود او تابيده اتترا مى «انديده جان بوعلى تي»

 دهد كه تا كى در تركِ  راهِمنكرانِ خرد را به شدي مورد هجوم خويش قرار مى

 و صروفيانه «قلنردرى»جهل خويش خواهند ماند و از توى ديگر دم از ش رهاى 

 ت ايد كه در او كفر و دين يكسران اترت  از يركرا مى «ميهب قلندر»زند و مى

 نبايد آلوده منت كسان شوى وتوى م  قد اتت تا يك شبه در وثاقِ تو نان اتت 

 بارى كاه،  كرار  بره مردّاحى و گردايىاز يك توى براى اندكى هيزم و يا كوله

خوانرد مى «الرجالحيض»و  «ننگ»ك د  از يك طرف ش ر را پست و دون و مى

  كنداز توى ديگر بدان فنر مى و

 اند ودهها، در ش رِ كم ر شاعرى تا بدين حدّ خود را آشكار كراين تناقض

 رارقرتواند موضوع تحقيقى جداگانره روان ناتى اين گونه رف ار و گف ار خود مى

 اه خود راى كه داش ه از اين كگمان انورى به دليل مقام علمى و حكيمانهگيرد  بى

 هرايى از علروم ادب،ديده اتت كره جرز ذوق شر ر و مايرهدر كنار شاعرانى مى

 ن،داده اتت كه برراى كوبيردن ايرن رقيبرامىترمايه ديگرى ندارند، به خود حق 

 بنوانرد و بره «الرجرالحريض»نَفْسِ شر ر را مرورد هجروم قررار دهرد و آن را 

 :دانى خويش، كه دور از دت رس رقيبان بوده اتت، بنازدحكمت

 انورى! بهر قبولِ عامه،  ند از ننگِ ش ر؟

 راهِ حكمت رو، قبولِ عامه گو هرگز مبا 

 رمزى ز ش ر و شاعرىاى برادر! ب نوى 

 تا ز ما م  ى گدا، كس را به مردم ن مرى
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ر  و ب د پايگاه شاعر جماعت را در ميان مردم و جام ره فروترر از كنّراس

 قرار دهرد و بگويرد در محريط ري نى كسى كه كار  خالى كردن مس را  اتت 

در ىللرزندگى اج ماعى به وجود كنّاتان نياز هست، اما اگر شاعران نباشند  ه خ

 نظام زندگى روى خواهد داد؟

ترين ماين درونمايه، ي نى نقد پايگاه شاعران در محيط اج ماعى، يكى ازمه

خويش، بره هاى ش ر انورى اتت و او با تكيه بر پايگاه علمى و حكمىدرونمايه

  كندراح ى اين ان قادها را از ش ر و شاعران، متر  مى

قابل يادآورى اتت كه نوعِ خردگرايرى در باب خردگرايىِ او نيز اين نك ه 

 از جنس خردگرايىِ فردوتى و ناصرخسرو و خيام نيست، زيررا در وجرود آن او

 شاعران، مسأله خردگرايى، ت ون فقرايِ منظومه فكرى آنان اتت و مدارِ حركت

 تمام ثوابت و تيّاراي در قلمرو هنر اي ان  اما انورى فاقد  نان منظومره فكررى

 نيسرت  در صرورتى كره «حكريم»اترت؛ ولرى  «دانحكمت»ت  او منسجمى ات

 اتت و ناصرخسرو نيز به م نى دقيق كلمره «حكيم»فردوتى به م نى دقيق كلمه 

 اتت،  نانكه خيام  حق داشرت ابوتر يد ابروالنير كره برا بكرار برردنِ «حكيم»

 نه درتمايز اين دو مفهوم را آشكار كرد  م أترفا «حكيم»به جاى  (25)«دانحكمت»

 اى از دانش و فلسفه و م ارف حكمىزبان فارتى، قدما اغلب ش رايى را كه بهره

و « حكيم فرخرى»و  «حكيم عنصرى»اند به حدّى كه لقب داده «حكيم»اند، داش ه

شده  از عناوين بسيار رايج ك ب تيكره و تواريخ ادبى «حكيم قاآنى»تا اين اواخر 

اقران ران،  انرد؟ نهايرتِ ام يازشران بررن داش هاتت  اينها  ه ربتى به حكيم بود

 «حكريم» اح ماالً اطالعاتى در زمينه فلسفه و حكمت بوده اتت؛ در صورتى كره

منظومره » بايد بر كسى اطالق شود كه بر اثر ات غراق در مسائل فلسفى به نروعى
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فردوترى و  بينى مس قل عقالنى رتيده باشد آن گونه كه در كرارو جهان «فكرى

  شودخسرو و خيام ديده مى ناصر
 

 روانشناسى شعرِ انورى

 ك يده صاحب ف لى اتت كه از راهِ علرمانورى، در مجموع، مردِ زحمت

خوردن  ن وانس ه اتت به نامى و نانى برتد با اينكه جايى به مناعت خويش و نان

دارنرد،  كند و صوفيان را كه   م طمع بره مرال ديگرراناز راهِ دانش اشاري مى

پايگراه  اما پيداتت كره وى، بره علرت فقردان (26)دهدموردِ نقد و هجوم قرار مى

توان مى و تيف فرغانى (27)روحى ات وارى، از نوع آنچه در ناصرخسرو و تنايى

او را ازيرن  داش ه باشد، تا همان ايمان «ايمان»ديد، هرگز ن وانس ه اتت به  يزى 

يازهراى حيه او، خاشاكى اتت بر ترِامواج نها باز دارد  به همين دليل، رودغدغه

شر اب  روزمره زندگى كه گويا حررص و آزمنردى نيرز برر نيرروى ايرن شرط و

شرهنامه گرو  با شفاى بروعلى»گويد: افزوده اتت، به همين دليل مردى كه مىمى

بررِ در برا زند تا بدانجا خوي  ن راو از لياي فلسفى خويش دم مى «هرگز مبا 

توان مى كند كه در تاريخ مدايِ ش ر فارتى به دشوارىزبون مىممدو  خوار و 

م خرا» همانندى براى آن يافت كه مردى حكيم و يكى از ته پيامبر ش ر خرود را

 :بنواند براى نزديك شدن به تنجر «قل بان

 خسروا! بنده را  و ده تال اتت

 كه همى آرزروى آن باشد

 كز نديمان مجلس ار ن ود

 باشد از مقيمان آت ان
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 بنَر  پيش از آنكه ب ناتيش

 و آنگهت رايگان گران باشد

  ه شود گر ترا درين يك بَيع

 دتت بوتيدنى زيان باشد؟

 يا  ه باشد كه در ممالكِ تو

 قل بان باشد؟شاعرى خام

 

 اِلحادِ انورى

 در مجموع، انورى شاعرى اتت كه بى آنكره تظراهرى فلسرفى بره اِلحراد

 بلكه به م نرىِ Atheism اى اهل اِلحاد اتت، نه به م نىِنهداش ه باشد، عمالً به گو

 غفلت و تغافرل داشر ن نسربت بره زنردگى آن جهرانى  او هرگرز بره آن جهران

اندي د، نفياً و اثباتاً  ممكن اتت كسانى، از روىِ ب  ى اشارايِ او بره قررآن نمى

ز قبرل ايرن را وحديث و خدا و پيغمبر، اثباي االهى بودن براى او كنند كره مرا ا

 Atheism بينىِ قديم اِلحادِ بره م نرىِدرآيم و قبول داريم كه اصوالً در جهان قبول

نداش ه اتت يا اگر بوده اتت بسيار نادر بوده اتت  شك نيست كه انورى  وجود

اتت پرور  ياف ه محيط دينى و شايد هم تنت م  قرد بره مبرانىِ ديرن،  مردى

ر ش رِ خويش به ماوراى حسّ و مراده كم رر تروجهى جاى خود، اما او داينها، به

دارد  ازب  ى تلهّجهرايِ او بره لهجره قلنردرياي ترنائى در غرزلِ عرفرانى اگرر 

شرود، كنيم در ش ر انورى كم ر گراي ى به اندي ه آخرري ديرده مرىپوشى  م

حكريم »توزنىِ م روف هم او نظر به االهيّراي نردارد  اگرر عنروان ح ى به اندازه

كره در شر رِ او ديرده  «دانرىحكمرت»هرايى از اند، و ن رانهكه به اوداده «انورى

شود، مالك قرارگيرد، بايد بگوييم انورى رأس ف ايل را در حكمتِ خرويش، مى
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به همان )كرده اتت، تلقّى مى Carpe Diem را غنيمت شمردنال ياذ از لحظه و دم

ازيرن شر ار آن را  هوراس در ش رهاى خرويش دو هرزار ترال پريشم نايى كه

اى كره از اپيكوريسرم در اذهران وجرود و به همان م نىِ عاميانه (28)داده اتتمى

از هيچ  «دَم مغ نم»و براى رتيدن به اين  (دارد، او طرفدارِنظريه اپيكور بوده اتت

نداش ه اتت، به همين دليل پيوت ه در طلبِ شرراب و گريران لحظره كارى ام ناع

توان مالحظه كرد  اگر خيام آن و نه آن گونه كه در خيام مى اتت، درشكلِ مب يلِ

 :گويدمى

 اىخو  با  ندانى ز كجا آمده

 خور كه ندانى به كجا خواهى رفتمى

 

 انورى در آن تروى مسر ىِ خرويش، هريچ غايرتِ فلسرفى و اج مراعى را

 كند  او مس ى را به خراطر مسر ى دوترت دارد، نره برراى گريرز ازجس جو نمى

 هاى جهان يا فروماندگى از حلِ م  اليِ فلسرفىِ خرويش  او شررابارىناهمو

 :خواهد تا با فالن روت ىِ عصر، شبى را خو  بگيراند و ديگر هيچمى

 ترورا! از مىِ تناويِ تو

 عالمى شاد و خرم و مس ند

 هر كه هس ند در ن يمنِ خاك

 همه بر بوىِ جودِ تو هس ند

 بنده، با شاهدى و مُتربَكى

 زمان از ته قل بان جس نداين 

 به اميدى تمام، ب داللَّه

 هر ته همّت در آن كَرَم بس ند
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 مُلتَمِساتِ انورى

 بلدر ميان شاعران دربارى شيوع داش ه اتت و بنش قا «تقاضا»از بس كه 

ب  رى  دهد،هاى اي ان ت كيل مى«تقاضا»اى از ش ر شاعران دربارى را مالحظه

موضروعىِ  بنردىدر طبقره «مُل َمَسراي»اى به نام مقولهاز قدماى اهل ادب و نقد، 

 نيرز ويرژه اند و در كنارِ غزلياي و مدايِ و اهاجى و مراثى، بابىش رها قائل شده

قررن  از اند  به زبان امروزى، بايد گفت: بابِ گدايى و طلرب مل مساي قائل شده

كره از  ترين جرايىهف م، گويا اين اصتال  در ميان اهل ادب رواج گرف ه و قديم

ياد شرده اترت در يرك جُنرگِ بسريار قرديمى اترت كره  «مل سماي»نوع ش رِ 

و در آنجرا فصرلى بره  (92)درك ابنانه الال اترم يل تركيره امرروز موجرود اترت

 برا الدين خرويى ومل سماي وجود دارد با ش رهايى از شاعرى به نام حسامعنوان

  (30)اشاراتى به انورى

 ر شاعرى انورى در ميدان قت ه ترايى اترت و شرايدبنش عظيمى از هن

 مِ اينترين شاعر زبان پارتى باشد؛ ولى م أتفانه قسمتِ اعظازين لحا  او بزرگ

 قت اي مصروفِ تقاضاهاى حقير و گدامن انه شاعر شده اتت كه از يرك بررگِ

 نكاغي گرف ه تا يك توبره كاه تا مقدارى گوشرت قردرى هيرزم را در ميردان اير

 كره تقاضاها قرار داده اتت و  نان ات ادانه از عهده ايرن گردايى برآمرده اترت

 !تواند از تحسين او ترباز زندخواننده نمى

خويش  ببينيد، در اين قت ه، با تمهيدِ  ه مقدماتى مقدارى گندم از ممدو 

قرارون  آنچره)خواهد بگويد:  ون پول نردارم طلب كرده اتت، به زبان تاده مى

گوشرت  اگرر و (آنچه را زرت ت قبله خرود تراخت)دلم در آتش اتت  (داشت

دترت كرم  موجود نيست (آنچه كه اتم يل پيامبر را بدان فديه دادند)گوتفندى 
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بره مرن  (آن  يزى كه مايه بيرون رانده شردن آدم از به رت شرد)مقدارى گندم 

 :برتان

 مُكرم مُف ِل، تديدالدين، ت هرِ ترورى

 !را به رين ارديبه ت اى كَفَت باغِ اَمَل

 آن  نان افزون ز روىِ مرتبت زَابناى عصر

 كاف اب از ماه و رخ از خاك و ك به از كن ت

 كردى نگاردتتِ قدري، صوريِ آدم  و مى

 نب تذكرِ اقبالِ تو بر اوراقِ گردون مى

 نمودنه، كه خود آدم به ذكرِ تو تقرّب مى

 تترشخاكِ آدم مى «صُوَربنشِ هَيُولى» ون 

 خاصه  ون من بنده را رترورا! وقتِ ضروري 

 بُردن حاجت به نزديكِ كريمان نيست زشت

  ون ندارم آنچه با قارون فرو شد در زمين

 در دلم آن اتت كان را قبله كردى زرده ت

 ر  ون بنده امر توأم ردر  نين وق ى مرا 

 كه او جز تنم آزادى نك ت ر از كفِ رادي

 ا زو بُد خالصگر نباشد آنچه اتماعيل ر

 (32)كه آدم را برون كرد از به ت (31)زان بنگزيرم

 

از يك آمارِ ترانگ ر ى و تراده، كره از صرد قت ره آغراز ديروان انرورى 

توان  نرين اتر نباط كررد كره در قت راي آيد، مىبه دتت مى (به ب د 511/2ج)

 و از درصد آنها از مقوله همين تقاضاها يا مل مساي اتت 40تا  35ش راو حدود 
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 عجايب اينكه حدود  هل درصدِ از اين مل مساي، باز در تقاضاى شراب اترت 

 هراىدرصد هجو اتت و مد  و تهديرد و يرا اندي ره 20بقيه قت اي، تا حدود 

 هاى اخالقى او كه حدودِ پانزده درصردِ ايرنحكمى و اخالقى  و در ميان اندي ه

 اتت و اين يكى از «قناعت»درصدشان در ت ايش  50دهد قت اي را تك يل مى

 ترريندارترين و در عرينِ حرال از لحرا ِ روان ناترىِ شراعر، قابرل متال رهخنده

 هاتت كه مردى كه بنش عظيم از هنرِ شاعرى خويش را وقف مل مساي ونك ه

 به ر اتت بگوييم گدايى و تقاضاهاى عجيب و غريرب كررده اترت، در مقابرل،

 ته مقابل آن كه ت ايش قناعت اترت پرداخ رهاى را هم به نقبنش قابل مالحظه

 اتت و اين ثنويّتِ روحى او، م ابهت دارد با ثنويّتِ ديگرى كه در وجود او، قبالً

او بود نسربت  Ambivalence مورد بررتى قرار گرفت و آن حُبّ و بغضِ توأمان

ش ر؛ از يك توى تمام عمر را وقفِ شر ر كررده اترت و از تروى ديگرر از  به

برا »گويرد: دانرد و مرىكند و خود را از اهل حكمت مرىاظهار نفري مى ىشاعر

از يك توى براى ديگ غياى خويش، كره  «شهنامه گو هرگز مبا !شفاى بوعلى

 :كند كهاندكى هيزم گدايى منظوم مى پز مانده،نيم

 اى ز دتتِ تجاترِ خادم

 !هاى مالل نوشيدهشرب

 اخ اللى كه حالِ من دارد

 طرِ تو پوشيدهنيست بر خا

 نيم جوشيده ديگكى دارم

 قلقلش، گو ، نانيوشيده
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 از طريقِ كرم توانى كرد

 !به دو  وبش تمامْ جوشيده

 

 :گويدو در جه ى ديگر مى

 آلوده منّت كسان كم شو

 تا يك شبه در وثاق تو نان اتت
 

 :يا

 به خدايى كه مُ وّل بهمه  يز بدوتت

 برتولى كه  و ايزد بگيش ى همه اوتت

 كه باقتاع ننواهم، نه جهان، بلكه فلك،

 !نه فلك نيز مجرّد، فلك و هر  ه دروتت

 

نهند؟ به هرحرال، دانم، در روانكاوىِ م اصر، اين بيمارى را  ه نام مىنمى

  ثنويّتِ روحىِ انورى ازين لحا  نيز قابل بررتى اتت
 

 انورى و تصوّف

 اىتررين رابترهو ركنمايد كه ميان انورى و تصوف كظاهرِ امر  نان مى

 نيست، ولى جاى شگف ى اتت اين نك ه كه در شر ر او، بره ويرژه در غزلهرايش،

 جاى پاى تصوف آشكار اتت  در ب  ى از ادوارِ ش ر فارترى، فرهنرگ شر رى

 اى اتت كه ح ى اگر شاعرى از منالفان تصوف بروده باشرد، براززمانه، به گونه

وفيه اتت و بى آنكه خود بداند در حرال ناخودآگاه تحتِ تأثير زبان و فرهنگ ص
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 زند و ش ر ، م أثر از زبان و فرهنگِ تصوف اتت  اينهواى تصوف نَفَس مى و

 توان در تاريخ ش ر فارتى مورد بررترىخصوصيت را از قرن هف م به تدريج مى

 قرار داد و در ش ر عصر تيمورى و صفوى و قاجارى، ايرن نك ره از برديهياي و

   ولى در ش رِ قرن ش م هنوز  نين گس رشى در قلمرو فرهنگمحسوتاي اتت

 شريوع پيردا «گررىصوفى»شود و ظاهراً با حمله مغول اتت كه صوفيه ديده نمى

 كند  در عصر انورى، اغلب شاعران از فرهنگ تصوف بركنارند و هنوز ميراثمى

 هنگ  نردانقبل از او، در ميان صاحبان فكر و فر تنائى و ب  ى شاعران گمنامِ

 گس ر  نياف ه اتت  به همين دليل گرايش انورى به تصوف، امررى اترت قابرل

  متال ه

 هاترت كره در برابتوان گفرت، همران نك رهآنچه در باب تصوف او مى

 گمان درين راه، تحت تأثير ترنائى غزنروىغزلهاى صوفيانه او، ياد كرديم  او بى

 ويش  نان به اتلوب و لحرن ترنائىاتت  گاه در غزلهاى صوفيانه و قلندرى خ

 كند كه ديوان تنائى را در متال ه دارد يراشود كه خواننده فرامو  مىنزديك مى

 ديوان انورى را، ح ى گاهى اين شك براى خواننده ممكن اتت حاصل شود كره

 آيا اين ش رها از انورى اتت، همان انورىِ مدا ِ هجوتراىِ حريص؟  اگر تنائى

 گونه شر رها در ديروان انرورى درشناخ ه باشد، به هيچ روى از اين را به درت ى

 شگفت ننواهد شد، زيرا تنائى نيز گرف ار اين ت دد شنصيت هست و ترا آخرر

 ا عمر گرف ار اين ت راد بروده اترت؛ نره ايكره شر رهاى قلنردرى و صروفيانه

 محصول تحروّلى در زنردگى او باشرد و شر رهاى مرديِ و هجراى او، حاصرل

 هاى ننس ين حياي ش رى او  تنائى تا آخر عمر گرف رارِ ايرن رف رار برودهرهدو

 انرد، برارى توجيره ايرنتحول روحى او برتاخ ه هايى كه در باباتت و افسانه
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ت اد بوده اتت  انورى نيز همين دوگانگى و ت اد را ترا آخرر عمرر برا خرويش 

  كرده اتت و جاى شگف ى نيست حمل

 

 ها:يادداشت
كره سانى  همه ك136، صفحه 1359وان البسه، به اه مام محمد م يرى، شركت مؤلفان و م رجمان دي  1

اوالً بره  اند در صورتى كره او شريرازى اترت،اند او را يزدى نوش هدرباره نظام قارى متلبى نوش ه

االفكرار عن حسرينِ كاشرفى در بردايالديش رهايى كه به لهجه شيرازى دارد و ديگر اينكه كمالدليلِ

ل خوانرد و اشر ارى در برابِ البسره از او نقراو را شيرازى مرى( b10 ، صفحه1977مسكو،   اپ)

در  b10 ديوان نظرام قرارى  راپ م ريرى برا شر ر صرفحه 128شود ش ر صفحه كند  مقايسهمى

ر تراريخ اش باه اهل ادب در يزدى ناميدنِ نظام قارى ترنن برراون اترت داالفكار  گويا علتبدايع

و بره  469و 291و 340و 467اصغر حكمرت صرفحاي ترجمه على(از ت دى تا جامى)دبى ايران ا

او را نظرام محمرودِ  198/4صفا نيز در تاريخ ادبياي در ايران  اللَّهتب يّت از ادوارد براون ات اد ذبيِ

 .اندقارى يزدى خوانده

 (ترتايرانيان بوده بواالحرار كه لقب عام ا احرار يا) «آزادگان»به  (=كريمان) «كرام»رودكى با تبديلِ   2

ارترى ادا كررده فگرف ه و به شيواترين بيانى آن را در  (296م وفى )اين م مون را عيناً از ابن م  ز 

ديروان ) كه از اصل عربى آن بسيار زيباتر اتت، با اينكه بيت ابن م  ز از شراهكارهاى اوترتاتت

 (235 ابن م  ز،

 هُ فيما اَرىما اِنّ اَرى شِبها لَ

 الكِرامِ قَليلة االوالدِاُمّ

 .285و  283نامه مينوى، صفحاي   3

 .46، ص 1337براى نمونه مراج ه شود به ديوان توزنى،  اپ امير كبير،   4

 .106ديوان عنصرى،  اپ دك ر دبير تياقى، ص   5

 .28ديوان منو هرى،  اپ اول،   6

 .227ديوان م زى، ص   7

 .190/1 ديوان انورى،  8

 .اتّ اع: در فرود بودن، پايين بودن  9
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 .دو توى (= طرفين)طَرَفىِ:   10

 .افزودنى: آنچه از  يزى زيادتى آيد  11

 .264/1، و ديوان انورى، 358الم جم،  اپ دان كاه تهران،   12

 .56/1از احوال او مراج ه شود به ديوان انورى، براى من صرى  13

 .663/2، در تاريخ ادبى ايران، به نقل ادوارد براون  14

 .580ديوان امير م زى،  اپ عباس اقبال،   15

 .373/1ديوان انورى،   16

 .222ديوان توزنى،   17

 اتت، گوى، هنوز بر نويسنده اين تتور روشن ن دههويّت تارينى اين خواجه امام اتماعيل حق  18

ام، اگرر اطالعراي ى عصرِ تنجرى نياف رهدر ميان علما «گوىحق»تا اين لحظه شنصى را با عنوان 

 .هدهاى ديگرى از زندگى انورى را روشنى ددر باب او به دتت آيد، شايد ب واند گوشهدقيقى

 40/2-439السياته، اين ش ر ناقص آمده اتت و ما آن را از نسنه ديوان انرورى در نسنه اغراضُ  19

 .كرديم نقل

 دوين، راف رى،در نسنه ال ر «ال جم    تَنْجَر اَخِر مُلوكِ»كه: حديثى درين باب شهري داش ه اتت   20

452/1. 

 .اتت 463نيز برابر با  «تلتان تنجر»اتت و  463به حساب جُمل  «اى صاحب قران»ي نى   21

 .41/2-539ديوان انورى،   22

ى يكر هرا را در زبران فارترى ت قيرب كنرد،«دشرنام»ح ى اگر كسى ب واند تير ترارينى و تحرولِ   23

 ترير»نروان ها را در جهت تاريخ اج ماعى ايران برداش ه اتت  مقاله يا ك رابى بره عترين قدمازمهم

 .ساب آيدحتواند يكى از به رين اتناد تاريخ اج ماعى ما به مى «ها در زبان فارتىدشنام تارينى

بره  دولرتِ مركرزى براى اطالع از ختاى جام ه عصر غزها در همكارى با غزها براى تاقط كردن  24

ر نروع داميدرتيدن به وضع به ر، و در ن يجه گرف ار آن همه آزار و شركنجه شردن و نيرز متال ره 

 .455/2-450غزها مراج ه شود ب ت ليقاي اترارال وحيد،هاىشكنجه

 .194/1اترارال وحيد،  25

 .704/2ديوان انورى،  26
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انى جراى ترنائى خواجره »كنرد: رمان صادر مرىمنظور آن نيمكره وجودى تنائى اتت كه از باال ف  27

د انرورى از اى بسيار باالتر از آن اتت كه در مورهم، در مرحله «تنائى مدّا »ح ى  «تن مبا غالم

 .گوييممىآن تنن

و  دَم را غنيمرت شرمار»شاعر رومى در يكى از ش رهاى خويش گف ه اتت:  (ق م 8065)هوراس   28

 .هاى م هور تاريخ شده اتتجمله او از حكمت و اين «فردا اع ماد مكنبه

Horace, Odes, bk. xi, last line (in Familiar Quotations by John Bartlett p. 2121) 

ترماعيل   ك ابنانره الال ا487ك ابنانه مركرزى دان رگاه تهرران از جنرگ شرماره  573فيلم شماره   29

 .ةبن عبداللَّه التواشىك ابت شده اتت به خط حمز 741كه در حدود تركيه

 .143همان، ورق   30

 .مم ن  اپى: بنگريزم بود و ما به قرينه اصال  كرديم، نگزيرم ي نى گريز و  اره ندار  31

 نمرودترر مرىها كه درتتدر نقل اين قت ه از ديوان  اپ ات اد مدرس  ند مورد از ضبط حاشيه  32

 .ات فاده شد

 


