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Abstract
Saghinameh (and Moghani-nameh) is an independent form of official
literature dating back to the 8th century AH. Independent poetry after this
period is often written in the form of Masnavi and Motaghareb, in which
the poet with images of vinos expresses exaggerations such as frustration,
wind, writing, and pleasure, passing through the life of life, and protesting
against the popular traditions of the society. In this research, firstly, the
roots of Saghinameh story are explored as a literary form, among genres
and anti-genres. Then, the signs and messages frequently used in the book
are critically studied through comparisons with its counterparts such as
vinos poem, sonnets, odes and poems of Khayyam. Also, the artistic
expressions of this kind of literature are analyzed along with the social
necessity and psychology of its compilation. Ultimately, the content of the
essay will be reviewed. The result of the study indicates that basic
Saghinamehs are anti-epics and a poetic genre created by wise poets and
philosophical minds, and the cupbearer (harpist), wine (music), time, and
I, namely the poet, are the most important signs that challenge the existing
attitude toward nature and the nature of man and the universe through a
minimalist and opposing language articulated with one-way dialogues.
Keywords: Saghinameh, Persian lyric poetry, Discourse, Authenticity,
Individuality, Wine.
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ساقینامه (و مغنینامه) ،یکی از ضد نوعهای حماسه



(مقالة پژوهشی)
دکتر سکینه عباسی

1

دانش آموختة دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد

چکيده
ساقی نقمه (و مغن نقمه) یک از گونه هقی غيرمساقل اب
مساقل ش

از ای بوسه اس

هه اغب

بس یقب

سسا

مننوی و حرر مقلقس

خ ری ،اغراضا چوه اغقنق فرصا  ،حقبهنوشا و بّت ،،گّشا
سن

شيا از یره همقه هیری و گونة شعری
سروبهشده و بس آه ،شقعر حق تصقویر
ع ر و ح وفقی سوزگقس سا حق اعقراض حه

سایج جقمعه حيقهم هند.
بس ای شژوها ،احقدا ،حه حرسس سیمههق و عب آفرینا سقی نقمه حهعنواه یک نوع ابح  ،از ميقه نوعهق

و ضدنوعهق شرباخقهم شوب؛ سپ  ،نمقنههقی شرهقسحرب آه و شيق آنهق از سهگّس ملقیسه حق ههتبقساه سقی نقمه
(خ ریه ،یصايده ،غل ،،سحقعيق ،خيق ) نلد خواهدشد .بس ابامه نيل حه تربي شيوۀ حيقه هنری ای نوع ابح و
ضروس ،اجق قع و سوانمنقس سروبه آه اشقسهم شوب و بس نهقی  ،مرقوای سقی نقمه حرسس م گربب.
حقصا هقس نماقهم بهد سقی نقمههقی حنيقبی یک از ضد نوعهقی ح قسه و یصيدهاند هه از میرای
ذه شاقعراه حکيه و فيبساوز زایيدهشادهاند و ساقی (مغن ) و شارا

(موسيل ) و سوزگقس و م شقعر

مههتری نماقنههقی آه هساقند هه از رری حيقه ه ينهگرایقنه ،تلقح گرایقنه؛ انمقی حق احلاس بیقبوگ یکررفه،
نگرش موجوب بس حق

مقهي

و چيسق انسقه و جهقه هسق سا حه چقبام همند.

واژههقی هبيدی :سقی نقمه ،شعر غنقی فقسس  ،گفق قه ،اصقب احسقس ،فربی  ،شرا .
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 -0ملدتمه
 -0-0تعریف موضوع
در ادبيات جهان عموماً و در ادب فارسیي صصیوصاً دستة بزرگي از اشعار غنایي وجود
دارد كه در آن ،شیاعر با بهر بردن از تصاویر صمری ،اغراضي همچون دمغنيمتشمری،

عشی بهلذّت ،باد نوشیي ،گذشت عمر و ناپایداری روزگار را با محور انتقاد به وضعيت
موجود یا بدون آن بيانميكند .این نوع اشییعار را ميتوان در یک گرو و دسییتة صا
(نوع ادبي) « »Genreو مسییتقق ارار داد كه شییعر «دمغنيمتشییمری» ()Carpe diem

0

ناميد ميشییوند .یکي از زیر گونههای ( )Kindاین نوع شییعر «سییااينامه (و مغنينامه)»
است كه از نظر گفتمان و كاركرد فردی-اجتماعي با گونههای مشابه متفاوت است.
سیییااينامه در شیییعر فارسیییي نظمي اسیییت كه در اال
گفتهشید باشد .برصي سااينامه را صارج از بحر و اال
صوا

م نوی و در بحر متقارب

شعری دانستهاند كه به شمارش

و فواید شراب پرداصته و مهمترین آنها دفعغم و آگاهيیافتن بر هستي و اساس ًا،

بسيار ساد است (فرزاد به نقق از رستگار فسایي.)293 :0381 ،
مغني نامه نيز نوعي شیعر است در وزن و اال

شاهنامه و صااب به مغني و همانند

و درآميخته با سیااينامه .در سااينامه ابيات صااب به سااي در موردی مستقق است و
فااد توالي فکری اسیت ،ولي در مغنينامه ،متکلم به مغني دستور ميدهد تا شش سرود
متوالي را كه مجتمعاً روشینگر جریان فکری و اسسیاسي اوست و هر یک از آنها نتيجه
ناگزیر و مناقي سیرود اللي او و مقدمه سیرود بعدی اوست ،بنوازد یا بسراید (رستگار
فسایي.)290 :0381 ،
اوّلين سیااينامه مستقق به سافظشيرازی (وفات  970ه  .ق) نسلتداد و گفتهشد
تعداد ابيات آن  58-050بيت بود اسییت .پا از سافظ ،ظهوریترشییيزی ( 0120ه  .ق)

 0511بيت و  98عنوان سییااينامهای متأثر از سافظ سییرود و س ی ا ميرزا طاهر ازویني
م نوی در  0511بيت و  069عنوان سرود كه بيشتر به «شهرآشوب» مانند است.

سقی نقمه (و مغن نقمه) ،یک از ضد نوعهقی ح قسه 00

از نظر عروضیي ،هفتاد و هشیت درصد سااينامهها در بحر متقارب و اال

م نوی

سیییرود شییید انید .فخرالیدّیناسیییعید گرگیاني ،نظاميگنجوی ،اميرصسیییرو دهلوی،
صواجویكرماني ،سافظ ،جامي ،هاتفي ،پرتویشییيرازی ،موالنا اميری ،ميرزا شییر جهان
ازویني و ااسم گنابادی از معرو ترین سااينامهسرایان هستند (همان.)257 ،
سیااينامه در ادوار اوّليّة شعر فارسي ،غيرمستقق بود و از ارن هشتم هجری بهبعد
مسیتقق شید اسیت .2در این نوع شیعر ،شاعر به گونه های مختلف از سااي درصواست
«مي» ميكند ،سی ا با روكردن به مغنّي ،از او سرودی مناس

سال صود ميطللد (صفا،

.)607 :0366
 -2-0شيمينه شژوها
دربارة سییااينامه دو گرو پژوهش پيشروسییت دسییته اوّل به تعریف و دسییتهبندی
سیااينامهها توجهنمود اند ،گرو دوم نيز به نقد این نوع شییعر در پيوند با عرفان ،سایر
گونههای دمغنيمتشیمر و نيز سماسه پرداصتهاند .ادیمترین آنها «تذكرة ميخانه» تأليف
علیدالنليفخرالزمیانيازویني ( 0100-778ه) (و ذییق آن تیذكرةپيمیانه نوشیییته اسمد
گلچينمعاني) اسییت كه برصي از اشییعار سییااينامهای را به همرا سییااينامهسییرایان

معرفينمود اسیت .اثر دیگر ،نوشیتة ميرهدایت سصیاری با نام «تذكرة سیااينامهسرایان
آذربایجان» ( )0380اسییت كه به معرفي سییااينامهسییرایان توجهكرد اسییت .نيز اسمد
سسينيكازروني در مقاله «نگرشي به سااينامهها در ادب فارسي» ( )0385به شرح سال
مختصر سااينامهسرایان و اشعار آنها توجهنمود است.
از گرو دوم ،ذبيحاهللصیفا ،سیيرو شیميسیا و منصیور رستگار فسایي بترتي  ،در
كتیاب «تاریخ ادبيات ایران» ( ،0391ج« ،)0936-0931 :5انواع ادبي» ( )0393و «انواع
شیعر فارسیي» ( ،)0381مقاالتي دربار سیااينامه نوشتهاند .استرام رضایي نيز در كتاب
«سیااينامه در شیعر فارسیي» ( )0388به بررسیي مایامين سااينامهها و ارتلاط آنها با
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صمریات عرب پرداصتهاسییت .شییهرزاد شییيدا در مقالة «سییااينامهها در ادب فارسییي»
( ،)0386-0385زرینچيیان در مقیالیة «تليين سقیای عرفیاني و معرفیتشیییناصتي در
سییااينامههای ادب فارسییي» ( )0355و ميرهاشییمي در مقالة «نکتهای چند دربار تحول
شکلي و معنایي سااينامهها (با تأكيد بر تذكرة ميخانه) ( »)0373بترتي

پيوند سااينامه

با اشیییعار صمری عرب ،انواع سیییااينامهها و سیییرایندگان آنها و پيام عرفاني این گونه
شعری را بررسينمود اند.
بجز این ،در دستة پژوهشهای مربوط به نقد سااينامه ،به دو گرو دیگر باید توجه
نمود :گرو اوّل مواردی اسیت كه سیااينامه را در پيوند با اشعار صيام بررسينمود اند.
پارسا و آزاد مظهری با مقالة «سااينامه نزدیکترین نوع ادبي به رباعيات صيام» ()0387
و كمالي با مقالة «نگاهي به سااينامه ،صمریات و دیتيرم » ( )0373در این سوز اابق
برشیییمردناند .در گرو دوم ارتلاط سیییااينامه و همتلاران آن با سماسیییه مورد توجه
پژوهشییگران بود اسییت .اس ی ميندوشیین در كتاب «جام جهانبين» ( ،)0390انلری در
كتاب «صيامنامه» ( ،)0380ج ليپندری در مدصق «سملة سيدری» ( )0387و شییهلازی
در مقاله «تأثير سیییااينامه بر آميختگي زبان سماسیییي و غنایي در سملة سيدری راجي
كرماني» ( )0378به بررسي زبان سماسي در سااينامه و همتلاران آن و درآميختگي زبان
نوع ادبي سماسیییه و نوع ادبي دم غنميمتشیییمر از شیییعر صيام گرفته تا شیییاهنامه و
سماسههای دیني پرداصتهاند.
چنانکه پيداسییت علق شییکقگيری سییااينامه (و مغنينامه) ،ارارگرفتن آن در یک
گرو صیا

بیه عنوان نوع ادبي ییا ییک زیرمجموعیه (گونه) ،نوع تخيق ایجادكنند و

پيوند گفتمان آن با مخاط  ،جایگا زبان و بيان این نوع شییعر نقد نشیید اسییت .در این
پژوهش كوششميشود به پرسشهای زیر پاسخداد شود.
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 -8-0شرساهقی شژوهم
 -0آیا ساصت و بافت سااينامه آن را در یک نوع ادبي صا
 -2جایگا شاعر و مخاط

ارارميدهد؟

در سااينامه چگونه است؟

 -3زبان و بيان گفتمان سااينامه چه ساصتاری دارد؟
 -0تخيق و منِ شاعر در سااينامه چگونه است؟
 .2حرث و حرسس
 -0-2سقی نقمه ،نوع یق گونه ابح ؟
نوع ادبي ( )Genreبه طلقهای از متون اط قميشیییود كه اوّالً دارای تعریف تاریخي و
فرهنگي بود و متغير باشییند و دوم این كه فرم بيروني ،درونمایه ،وجه ،كاركرد بيروني،
نسیییلیت انواع بیا یکدیگر ،مخاط

اوّليّه ،زمينة گفتماني و مصیییر

رانر و سیییرانجام

ویژگيهای ب غي ،سلکي و بياني از شاصصههای آن باشد (زرااني و اربانصلاغ:0375 ،
 .)276-275از اینرو در شیناسیایي تعریف و بازتعریف انواع ادبي ابتدا شایستهاست به
توصیییيف داي ویژگيهیای آثیاری 3كیه ظرفيیت ارارگرفتن در ییک طلقهبندی دارند،
توجهنمود .در مرسلهدوم باید به بررسییيهای بينامتني توجهكرد كه از رهگذر آن نسییلت
آثار ادبي درون یک رانر /طلقه بررسيميشود و با معيار اراردادن شلاهتهای صانوادگي
تعریفي نسیییلي از ییک نوع ادبي بر ملنیای فهم و تفسیییير آثیار و ماالعات تاریخ ادبي
ارائهنمود و در مرسلةسوم به فرامتنها (متغيرهای برونمتني) توجهكرد و كاركرد بيروني
آنها را در هر دورة صا

مشخصنمود.

متغير بودن رانرها در ادبيات با توجه به دگردیسییي پيوسییتة آنها آشییکارميشود .در
ادبيات فارسي ،نه تنها ميان پدیدآمدن ،دگردیسي و دگرگوني انواع ادبي با «فرامتن»0های
اطرا

آنهیا از جهیت محتوایي و سیییاصتاری ميتوانپيوند براراركرد ،بلکه افزون برآن

ميتوان بين یک اال

ادبي ( )Formصا

و شییرایف فرامتني آنها نيز پيوند اائق شیید.
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براینمونیه ،ميیان رواج فرم ادبي سماسیییه و اسیییاور ها ،كارنامکها ،سیییفرنامهها و
عجای نامهها اشیتراكات فراواني وجوددارد تا جایيكه بخشیي از سفر اهرمانان سماسي
از عجای نامهها و سیییفرنامهها متأثر اسیییت و یا سیییرگذشیییت این اهرمانان از روی
سرگذشت صدایان اساطيری یا انسانهای وااعي كارنامکها بازسازیشد است.
از سویدیگر ،ميان ساصت پدید آمدن سااينامه از دل شعر سماسي و تصویرآفریني
باسییتانگرایانه و بيان ماییاميني همچون بيوفایي دنيا ،دمغنيمتشییمری ،باد نوشییي،
درصواست از سااي و مغني برای دادنباد و نواصتنساز ،با روساصت صمریات و اشعار
صمری ارتلاط تنگاتنگي وجوددارد .بنابراین ،باید در جسییتجوی چگونگي شییکقگيری
اینگونة ادبي از ميان سماسهها و اللته صمریات بود ردیابي یک نوع ادبي از ميان رانرها
و آنتيرانرها.
با ذكر این مقدمه ،دربار نوع ( )Genreیا «گونه»بودن ( )Kind, Typeسیییااينامه
بهتر اسیت ریشیة شیعر سیااينامهای را در اشعار پيش از اس م جستجوكرد .به گزارش
مورصين ایراني عربينویا پيش از اس ی م ،ماییمون سییرودهای ادیم ایراني كه برابر با
«شیعر» عربي اسیت ،رامشافزایي (تاری ) و بيان شیوقوشور (تشویش) بود است .نه
مدح در آنها دید ميشییود نه هجو و نه نز نه در آنها سییخن از جنو و سوادد در ميان
اسیت نه ذكر سس و نس

و كارهای بزرگ و ستایش و نکوهش و نه توصيف اس

و

اشیییتر و وسوش بيابان و باد و باران و مراتع (ابوساتمرازی به نقق از تفایییلي:0396 ،
 .)303با این وصیف ،شیعر غنایي ایران ادیم ،بيپرد و بينقاب ،دربارة شییادی و شور
بود و عیاری از انیدو و دلمردگي و نيز وصیییف در ایال

شیییراب یا هر چيز دیگر

بود است.
با اینكه در سوزة ادب غنایي درباری (رسییمي) پيش از اسی م ،نگرش منفي به دنيا
وجودنداشیته ،شیواهدی از تأثيرپذیری اندیشیة ایراني از ادیان مسيحي ،هندی ،مانوی و
تفکرات یونیاني ،كیه میاییههای نوعي عرفان در آن وجود دارد .در اندیشیییة ایران عهد

سقی نقمه (و مغن نقمه) ،یک از ضد نوعهقی ح قسه 08

سیاسیاني مندرج در متون دیني و فلسیفي دید ميشود كه اندو و شادی دنيا را شایستة
اعتنیا نميداند و «جهان را كاروانسیییرایي ميداند كه مردمان را بدان راهگذر افتد  ...هر
چند توانگری مالوب اسیییت ،فقر شیییرافتمندانه بر ثروتمندی غير عادالنه برتری دارد».
(اسی ميندوشین )000 :0373 ،تحتتأثير این افکار ،صوشبيني نخستيني كه بنيان دین
زرتشیتي و محر مردمان به كار و كوشیش بود  ،پژمرد و گسیيختهشد كه ساصق آن
بیاورمنیدی بیه نوعي جلر و واكنش بيروني آن ميق به زهد و تر

بود( 5زینر به نقق از

اس ميندوشن.)006 :0373 ،
پا از اسی م ،در شیعر غنایي فارسیي دو انگارة موازی دید ميشود :در دستة اوّل،
نگرشهای اغتنامفرصیییت وجود دارد كه در اشیییعار رودكي ( 327-200هیییییی  .ق) و
ابوشییکور بلخي ( 311هیییی  .ق) ،كه از طلقه سکما بودند ،دید ميشییود در دسییتةدوم،
اشیعار در تصویرپردازی و مامونسازی متأثر از شعر صمری عرب ،به وصف شراب و
لوازم آن و باد نوشي و آثار پا از نوشيدن رویآورد اند.
در نتيجة نگرش دوم ،شییادی در گرو لذّت (عشیی های زميني و شییادصواری) در
ادبيات تغزلي و مدسي در اال

اصییيد پدیدار شیید اسییت .این نوع شییعر در دربار و

شیاعران وابسیتهبهدربار رواجداشیت .شیواهد نگرش اوّل ،از زبان شهيدبلخي و رودكي
بدبيني به دنيا و باد نوشي بهعنوان اكسير فراموشي است:
اگر غم را چو آتیییش دود بودی

جهییییییییان تاریک بودی جییییاودانه

در این گيتي ،سراسیر گر بگیردی

صردمیییییییییندی نيییییییییییییابي شادمانه
(شهيدبلخي)30 :0390،

شاد زی با سيا چشیییمان شییاد

كه جهان نيسیییت جز فسیییانه و باد

ز آمییید  ،شیییادمان نلیاییید بیود

وز گذشتییییییییییییه نییییییکرد باید یاد

باد و ابر است این جهان ،افسو

باد پيیییییییییش آر ،هر چیییه بیییادا باد
(رودكي)90 :0396 ،
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در سیمت دیگر ادب فارسي ،طلقة روشنفکر غير درباری (اغل
واكنشهیای ذهني فراصودآگیا جمعي ایراني را در ایالی

دهقانان و سکما)،

سماسیییه سفظنمود و آثار

سماسییي فراواني به نظم و ن ر صل كردند كه همگي تحت تأثير صداینامه ،كارنامکها و
متون پيش از اس م و اللته ادب شفاهي ارارداشت.
سماسیییه كه بر پایه «صردورزی» و سیییتایش آن بنانهاد شییید بود ،در پي یک دورة
طوالني نلرد ااوام ایراني بییا غير ایرانيیان ،وجود انواع بحرانهیای فرهنگي ،ااتصیییادی،
سیياسیي شیکق گرفت و سل

تغيير و تحول در سوزة اندیشه ایراني گردید .معلول این

سوادد ،ورود دو فراینیید مهم نییاصودآگییا جمع «اسیییاور ایكردن افراد تییاریخي» و
«تاریخيكردن افراد اسیییاور ای» به سوزة اندیشیییة ایراني بود (ر . .علاسیییي:0370 ،
مقدمه).
سیه دسته سماسه به دنلال این فشارها شکقگرفت كه بترتي

پا از سمله اسکندر

مقییدوني ( 331-328م) ،سملیة اعراب مسیییلمییان ( 650-633م 33-02 ،ه) و سملیة

تدریجي ااوام تر بویژ مغوالن ( 0258-0207م 656-606 ،ه) ایجادشید بود .سماسة
ملي ،سماسییة تاریخي و سماسییة دیني .بدیهي اسییت كه بهدنلال تغييرات كاركردی در
سمیاسیییة ملي ،دو گونیة اصير پدیدآمد .كاركرد گرو اوّل كه ایجاد سا مليتگرایي و
وطندوستي است در گرو دوم به ستایش طوالني از یک شخصيت تاریخي تلدیقشد و
در گرو سوم منقلت یک شخصيت دیني یا مذهلي محوریت اثر ارارگرفت.
از ت اي دو نوع شیییعری كیه یکي ملتني بر اصیییق «لذّت» بود و دیگری با «صرد»
سیازگاریداشت ،نوعي در ادبيات فارسي شکقگرفت كه گرچه به دنلال «لذّت» بود ،امّا
صودآگیا  ،صرد ورزییدن را در بهر بردن از این جهیان ميجسیییت .بیه هميندليیق ،در
روسییاصت از ادب تغزلي صمری و در سوزة معنا ،به دنلال آموزشدادن فلسییفه صا

صود یعني اغتنیام فرصیییت بود .در این مورد ،دو عیامیق دلزدگي و فرار از نیازش بییه
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پيشییينيان و نيز واگویههای تغزلي و عاطفي بهشییدّت ساگرا ،را را برای شییکقگيری
بيان متقابق )Counterstatement( 6گشود.
در این بيان ،اال

و ساصتار سماسه با نشانههای شعر صمری ،گفتمان جدید فلسفي

را در ادبيات ترسیيمنمود كه آغاز آن را ميتوان در سماسه سکيم طو

( 006-327ه)

و كمي پيش از آن ،در سکمت ایران باسیتان یافت .این بسیتر بسيار ص ق بود و از یک
گفتمان كوتا در سیاح سماسه و س ا رباعي ، 9به ساز ای جداگانه كشيد شد كه ابتدا،
ضیمن بيان شاعر آورد ميشد و س ا ،مستققگردید امّا در شکق اوّليّه صود دوامنياورد
و با اندیش یة عرفان درآميخت و زبان این اندیشییه گردید .این سییازة جدید كه از سییوی
شاعران ،سااينامه ناميد شد ،دارای ویژگيهای زیر بود:
 )0اییال ی

این نوع شیییعر در ابتییدا م نوی و بحر آن متقییارب یییا هزج بود )2

فراموشكردن انییدو و صیییفییای درون ،اعتراض و مفییاصر  ،آزادی از چیارچوبهییای
پذیرفتهشد اجتماعي كهن و نو ،با درصواست شراب از سااي ،آرزوی شاعر بود كه اللته
در سد انشیا باايميماند  )3درج سکمتها در بسیتر برشمردن ویژگيهای شراب 8كه
در این نوع شیییعر ،برای دفع غم و آگاهيیافتن بر هسیییتي بود  )0دارای شیییيوة بيان
كمينهگرا بود  )5كاركرد شعر و گفتمان اجتماعي آن نيز شيو ای اعتراضي داشت.
كهنترین نمونة باايماند از اشیعار سیااينامهای بنابهنظر برصي از شییعرشییناسان و
مورّصين ادبي ،سااينامه فخرالدّیناسعد گرگاني ( 006هیییی .ق) است (محجوب:0337 ،
 )97-98و (گلچينمعاني :0301 ،مقدمه) .برصي دیگر ،سکيم نظاميگنجوی (602/ 619
ه . .ق) در اسییکندرنامه را اوّلين سییااينامهسییرای فارسییي در شییمار ميآورند (وسيد
دستجردی به نقق از رضایي .)078 :0371 ،سااينامه در ادوار بعد ،با پيشروی شاعراني
چون شا شجاع ( 986هی  .ق) و سافظشيرازی ( 970ه . .ق) ،استق لیافت و در روندی
روبهرشد ،در ارن دهم هی به اوج صود رسيد و تا دوران معاصر تداومیافت.
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برایناسییا  ،نوعها و ضیید نوعها 7به موازات یکدیگر سركتميكنند و گا در هم
تنيد ميشیوند .از آنجا كه سماسیهها ،بویژ  ،سماسیة سکيمطو  ،سیرگذشت شاهان و
پهلوانان و زیلارویاني اسیییت كه از بزرگترین ادرتها برصوردار بود اند ،با اینهمه ،نه
ادرت و نه نعمت ،نه جواني و نه زیلایي هيچیک نتوانسیییته آنها را از نهي

روزگار ،در

اماننگا دارد ،بزرگترین آینة علرت اوم بود و هستند.
بيانهای ابتدایي سیتایشگری باد و اغتنامفرصیت از شیاهنامه آغاز شد ،تا جایيكه
پيش از صيام با بسیامد بيشیتر در شیعر فردوسي دید ميشود .بهعنواننمونه ،سرگذشت
سیه پهلوان-شیا یعني ایرج ،سیياوش و كيخسرو بسيار اهميتدارند .بخشي از سخناني
كه از زبان سياوش در شاهنامه آمد چنيناست:
بيا تا به شیییادی دهيم و صوریم

چییو گا ِ گذشیییتن بیییود ،بییگذریم

چه بندی دل اندر سرای سیییی ن ؟

چه نازی به گن و چه نالي ز رن ؟
(فردوسي :0397 ،ج)3،052

در این مورد ،برص

هنجار ادبغنایي كه از اال

اصیییيد و غزل و اوزاني نظير

هزج برای بيان لذّت (عشی شادی ،تفریح و  )...و یا بدبيني نسلت به روزگار و گذشت
آن بهر ميبرد (طهمیاسیییلي ،)85-99 :0375 ،اال

م نوی و بحر متقارب كه برای بيان

داسییتان در ادبيات فارسییي رواجداشییتهاسییت ،بهكارگرفتهشیید تا شییعر ماییمونمحور
سییااينامهای بيانگردد بدینمعنا كه در ساليكه اال  ،مناس ی

بيان روایي بود ،اندیشییه

مامونمدار ماند.
بر ایناسیا

تاریخچه سیرایش اّلين شیعر فردیتگرای فارسي كه پيش از این عهد

صیفوی دانستهشد بود (علاسي و دیگران ،)90 :0370 ،بهتر است در سااينامههای اوّليّة

شییعر فارسییي جسییتجوشییود .در این كنش و واكنش ،انواع در ادبياتفارسییي دو نوع
جانشينساز (سماسه) و نيز ضد نوع (سااينامه) صل نمود اند.
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بهبيان دیگر ،اگرچه دیدگا های دمغنيمت شمر در ادب غنایي فارسي پيش از ظهور
سماسیه نيز دید ميشود ،این دیدگا ها وابسته به باستانگرایي نيست .گفتمان ضد نوعي
سماسییه كه منجر به آفرینش سییااينامه شیید از صودِ سماسییهها آغاز گردید و بجز
شیاهنامه ،در اسیکندرنامة نظامي و ویاو رامين فخرالدّیناسعد گرگاني دید ميشود كه
بن سماسییي-عاشییقانه دارند .اال

م نوی و بحر متقارب سییااينامه و تصییویرآفریني

باستانگرایانه با نام شاهان و بزرگان پيشين ،یادگار همين تأثير است.
بدینترتي  ،اندیشیة اغتنامفرصیت كه در ابتدا بهصورت كيفيت ادبي

01

( Literary

 )Qualityدر اشیعار شیاعراني نظير رودكي و ابوشیکور بلخي دید ميشیید و از مجرای
اندیشیههای پيش از اسی م به شاهنامه نيز را یافتهبود ،بتدری را استق ل را پيمود و با
گفتماني متفاوت ،در ارن هشتم هجری با آفرید شدن سااينامههای شا شجاع و سافظ
نوعي جیداگیانه شییید .اللته ،با ظهور بحرانهای جدید فکری و فرهنگي ،در ادوار بعد،
شیکلي جداگانه از سیااينامه صل شید كه با انواع اوّليّه از نظر ساصتار و معنا و گفتمان
فاصلهداشت .اینگونه ،موضوع پژوهش ساضر نيست.
 -2-2مض وه (شرا

و سقی )

مهمترین مایامين بهكار رفته در شیعر سیااينامهای «شراب» و «سااي» است .شراب در
ارتلیاط بیا صون ،بیهسیییلی

رنیو ارمز و نيز ویژگياش بیهعنوان عصیییارة یک گيا ،

چالشبرانگيزترین نوشییا انسییاني در طول تاریخ بود اسییت .كاربرد این نوشییيدني كه
صاسیتگا دیني و آیيني داشته ،گا در شادترین و دورترین لذایذ مادی انساني محوریت
داشته و گا در معرفتشناسي و عرفان ،رمز دستاورد معنوی و فرابشری بود است.
پا از سذ

اربانيهای آیيني در ادیان ،این عصار جانشين «صون ارباني» گردید.

شراب در یونان «همان صون دیونوسيو

(صدایشراب) و رمز جاودانگي ،در چين پا

از آميختهشیدن با صون نماد عمر طوالني ،در آیين داِئو ،وسيلة آماد سازی برای ورود به
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دیني ،00در مسيحيت نماد صون مسيح ،در ميان علرانيان نماد

ارباني سوصتني ،در هند رمز جاودانگي ،در تورات نماد شادی و صوشدلي و بركت صدا
بر آدميان ،در عرفان نماد معرفت و عشی الهي اسیت .در اسی م شراب رمز لذّتجویي
كفرآميز بود » (ران شواليه و گربران :0385 ،ج )50-09 ،0و منعشد است.
پا از ورود این نماد در آیينها و آداب و رسییوم كهن ،از همان مجرا به ادبيات نيز
را یافت .ارتلاط دین و ادبيات بر این پيوند افزود تا جایيكه گونة صاصییي از شیییعر در
شییرح ماجراجویيهای صدای شییراب و لذّت سییرود شیید كه در یوناني «دیتيرم »
صواند ميشد (.)Cuddon, 1984: 231
در ادبيات عرب نيز گونهای از شعر رواجیافت كه مالع آن توصيف شراب و تفاصر
به آن بود .بسیتر شیکق گيری این نوع شعر دربار و مجالا اشرافي بود .این نوع اشعار،
«صمریات» ناميد ميشییدند .در ادبيات فارسییي ،منوچهریدامغاني ( 532هیییییی .ق) و
فرصيسیيسیتاني( 027ه  .ق) متأثر از شعر عرب ،در این وادی داد سخن در داد اند .در
ادوار بعد شیراب و ماییامين وابسیتهبهآن همچون «سییااي» و «مارب» و «جام» و موارد
دیگر سیملول و رمز جاودانگي و عش مادی و عش معنوی (عرفاني) ارارگرفتند .یکي
از انواع ادبي كه در روساصت و كاربرد نشانهها متأثر از شعر صمری شد ،سااينامه بود.
«سیااي» بهصودی صود ،در این نوع شیعر اهميت ندارد ،بلکه به آن سل

كه دارندة

شیراب و بخشیندة آن به شیاعر جهت رفع اندو اسیت ،مهم است .یکي از تفاوتهای
جدّی كاركردی نقش سیااي در شعر تغزلي (غزل و اصيد ) با سااينامه همين است .در
نوع اصير ،سااي گا چنان اهميتميیابد كه یا صودِ معشوق است و یا اكسيری به عاش
ميبخشیید كه در جهت فراموشییي اندو هجران معشییوق یا مسییتنمودن عاش ی به یاد
معشوق مؤثر است.
بيا سییااي از شییادی نوش و ناز

یکي شیییربییت آميز عییاشییی نواز
(فخرالزماني)21 :0301 ،
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در سیااينامههای اوّليّه چون معشیواي در ميان نيست ،سااي چنين نقشي ندارد .در
همين آثار نشیانهها (سیااي ،شراب) در آفرینش تصاویر مرك

(تشليه) سسيبهسسي و

سسیيبهعقلي یا عقليبهسسیي مؤثرند .در این تصیویرسیازی ،شراب محوریت دارد كه
تشخّصميیابد و ميتواند به كي صسرو و جم پيام بفرستد یا اارون و دیگر بزرگان را به
سسیادت وادارد .این تصیاویر ملتني بر وجه شیلاهت (اسیتعار و تشیليه) است .در این
مورد رویگرداني شیاعران از تصیویرسیازی عيني ملتني بر تشیليه و استعار (تجربي) به
تصیویرسیازی ذهني بر اسیا

وصیفسازی تفايلي وابسته به تشليه ذهني نيز درصور

توجهاسییت .گریز از تصییاویر عيني در عرصییه سییااينامه از عصییر سافظ آغاز شیید و
اند اند  ،اسیتعار جای آن را گرفتهاسیت .در عرصة استعار نيز استعار های ذهني و
بيانهای پارادوكسي و ساآميزی این ميدان را پر كرد است.
یک طر

تشیليه یا استعار مادّی و طر

دیگر آن انتزاعي یا هر دو سمت انتزاعي

است .عنصر رنو موجود در این تصاویر ارمز ،زرد و سيا است .جام هموار آتشي در
درون صود دارد كیه نقیاب مییدح و رییا را از بينميبرد در وجود شیییاعر گرمي و نور
ایجادميكند از نور صورشیییيد مایهميگيرد جام جهانبين اسیییت و صون رنگين رز كه
چون آتشیي كه در صز زنند درون شیاعر را ميسوزاند چون چراغ مغان هموار روشن
اسیییت چون جیام فریییدون زرین اسیییت و گرمیای آن صواب را از بينميبرد بکری
پوشیيد روی اسیت كه عاش رسیيدن به شوی دارد ،آتشسرشت است (نظاميگنجوی،
 )333 :0391عمر دراز ميبخشیید و سییرگشییا اسییت بينایي را به چشییم باز ميگرداند،
اندیشیهسیوز اسیت و آتش زرتشتي و م ئک آن را سرشتهاند (سافظ شيرازی به نقق از
گلچين معاني.)76 :0368 ،
بيان شیاعر در وصف مي یا موسيقي به بيان رجزصواني پهلوانان سماسه ميماند كه
مي و نوای سیازی از سیااي و مغني طل ميكند كه م ق و مانند نداشییتهباشد .در اینجا،
نلرد تنبهتن دو پهلوان جای صود را به كشییمکش ذهني شییاعر و سیینت رای جامعه و
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اعتراض ميدهید .این محور بر انشیییا ميچرصید بیههمين دليیق ،پيروزی از ميدان آن
بيروننميآید .یگانه پهلوان آن نيز صود شاعر است.
رجزصواني در سیااينامه به تکبيتها یا دوبيتهای پيوسیته دنلالميشود و در آن،
شیییاعر گونییهای از مي را ميطللیید كییه پيش ازآن ،در هيچ جییامي ،برای هيچكسیییي
ریختهنشد باشد یا سرودی را ميصواهد كه پيشاز این برای كسي نواصتهنشد باشد.
اجزا و نشیییانههای این تصیییویرپردازی از ادب داسیییتاني كهن ملي یا دیني و ستي
فولکلوریک 02وامگرفتهشد است .در ساليكه مشله سااي (و مغني) و شراب (و نوا) ،منِ
شیاعر است ،نام اشخاصي همچون جمشيد ،كاوو  ،ضحا  ،كيخسرو ،ایرج ،منوچهر،
پيران ،افراسیياب ،زردشیت ،اارون ،سیکندر ،عيسیي ،شیداد ،فرعون و نشانههای مکاني
مانند بهشییت ،دوز  ،باغ ،چين و صتن و زنو و روم و پدید های طليعت نظير سییيق و
طوفان و زلزله و عناصییر چهارگانه ،صورشییيد و ما و سییتارگان و برصي از نشییانههای
موهوم مانند غول و دیو و پری در گرو مشلهبه جایدارند.
شیعر فارسیي بسیيار كوشیيد تا در دور  0511ساله صود ،اندیشه ایراني را در دو
اال

صردورزی یا اشیییراق با دو كنشگر بزرگ «روزگار» و «شیییراب» در اال

نمادین معرفينماید تا هر مخاط

بياني

به فراصور نياز صود برداشیییت معنایي نماید« .من» و

«سیااي» (مغني) و «شیراب» (موسیيقي) و «روزگار» در شعر فارسي بهترتي

«صودآگا

شیاعر» (« ،03)Egoناصودآگا پر جوشوصروش و تسليمناپذیر شاعر (فرامن)» ( Super

« ،)Egoابزار دور شدن و عدم وابستگي به دیگری» و سرانجام «وجود غير یا دیگری كه
سر سازش با انسان ندارد» بود است.
این صودآگا شاعر است كه در وادی آزمایشهای بزرگ روزگار ،با ابزار شراب در
پي جسیتجوی فرامن (معشیوق) صود است .معشوق آرماني كه زیلایيهایش عقق از سر
شییاعر ربود و تا هزار سییال پا از ظهور شییعر غنایي ر نمينماید ،همين ناصودآگا
شیاعر اسیت كه در پيکرة آنيما ( )Animaدر غزل و اصيد جلو گر است .بههميندليق

سقی نقمه (و مغن نقمه) ،یک از ضد نوعهقی ح قسه 88

او را در فراسیو و غير از جهان صاكي باید جسیت .این فلسفه اشرااي ایراني است كه به
رغم چالشهای عظيم فکری و فرهنگي در هزارتوی ادب غنایي جلو گر است.
اگر سیورة غزل« ،فرامن» شاعر است ،سورة سااينامه« ،من» است .همين امر سافظ
را واميدارد كه «من» (صودآگا ) و «سییااي» (ناصودآگا ) را باهم همرا سییازد كه لشییکر
«غم» (روزگار) را نابود سییازد .در اینمورد آنچه صيام بيباكانه بهعنوان شییعر رسییمي و
اجتماعي صود سیرود  ،سااينامهسرایان اوّليّه آن را بهعنوان شعر شخصي و فردی و غير
رسیمي صود سیرود اند و در نتيجه ،با دو گونه عصیيانگری سانسور شد و عصيانگری
فاش روبروهسیتيم :دسیتة اوّل ،به شاعران سااينامهسرا بازميگردد و دستة دوم ،صا
صيام است.
جدول  -0نمادها در سااينامه و هم تلارانادبي
ویژگيها

اصيد  /شعر صمری

من شاعر

من وااعي

من شاعر

سااي /مغني

معشوق زميني

معشیییوق آرماني سااي وااعي

غزل

رباعيات صيام

سااينامه

صود ( )selfشاعر

میین غیینییایییي
(اهرمان)
صود ( )selfشاعر

(آنيما)
شراب

وااعي

ناصودآگا شاعر

وااعي

ناصودآگا شاعر

معشوق

زن /مرد وااعي

معشوق آرماني

وات

معشوق ندارد

روزگار

نام یمات

نام یمات

هسیییتي و زمان ی وجود غير

جهانبيني

اصالت سا

آرمانگرایي

00

مکان
صلری

اغل

صلری

انشایي

تردید و شک

گریز از تکرار

بيان

اغل

پایه اندیشه

لذّت

اشرااي

ریشه

درباری

روشییینییفییکییری روشییینفکری غير روشییینفکری غير
ادسي

انشایي

اصالت اندیشه

آرمانگرایي

ادسي

ادسي

ّ
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 -8-2شيوه حيقه هنری
شییيو بيان در سییااينامه ایجازگویي در محور افقي و اطناب یا تکرار در محور عمودی
صيیال اسیییت .در بيان موجز ،به دليق كوتاهي بيش از سد كه برآمد از نيازی اجتماعي
اسیییت ،هيچ مجالي برای پرداصتن به «صيال» وجود ندارد ،مگر طنز ،اسیییلوبمعادله و
تم يق از ابزار بيان این الگوی ادبي در سیااينامه است .این جنلش «پاسخي است به نياز
جامعهای كه رفتهرفته ،از غموض هنری بهتنوآمد اسییت و تجربههای هنری صییادق و
سیرراسیت و غيرتقللي را ميصواهد كه نمادگرایي ،پيام محوری و صودنمایي كمتری در
آن بياید» (صابرپور.)036 :0388 ،
در سااينامه ،بيان موجز از دلصستگي ناشي از پرگویي روایي سماسه و وصفهای
طوالني لذت مادّی در مقدّمه اصیيد زایيد شیید اسییت چنانکه با وجود دارا بودن اال
م نوی كه صا

روایت اسییت ،در بيان سییااينامه اندیشییة شییاعر در یک یا دو بيت

تمامميشییود .این ابيات در سییير عمودی شییعر ارتلاط معنایي ندارند و سذ

هر كدام

(تکبيت یا دو بيت) صللي به پيام شعر واردنميكند.
در ادبيات روایي ،شیاعر صسیته از بيان سوادد پشیتسرهم و نه بهعلّتهم ،اندكي
بهصود ميآید و اغتنامفرصیت را كار ميبندد .شیخصيتهای پيدرپي روایت سماسي و
نقشهای فراوان آنان ،جای صود را به «من شییاعر» و طل
از طر

او از سییااي و مغني ميدهد.

دیگر ،در این تصاویر ،جایي برای صنعتپردازی بيان صمری و وصف سااي و

مي و انواع جام نيسیت .مي چون صیافي است و وجود فرد را صفاميبخشد و از ریا و
دو رنگي فاصیلهگرفتهاسیت ،درصور سیتایش اسیت .صیفای فرد در برابر شاهان پيشين
سنجيد ميشود كه دیگر ساور ندارند.
ایجازگویي در شعر صوفيه و اشعار فلسفي صيام نيز دید ميشود و با علور از صافي
اندیشییه سافظ بهعنوان یکي از پيشییگامان سییلک اصییفهاني (و هندی) به تکبيتيهای
اسیلوبمعادلهای رسيد .برصي علّت كاربرد اال

كوتا توسف شاعران را در ثلت اندیشه
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و لحظات كوتا و زودگذر شییاعرانه جسییتجو كرد اند (شییميسییا ،)69 :0393،امّا پيوند
اشییعاری كه متأثر از ناصودآگا فردی شییاعران (رباعيات صيام ،دوبيتي و رباعي صییوفيه،
اشعار سلک هندی) است با اال

كوتا شعری ،ریشه در فرهنو دیني ییی تعليمي ایراني

نيز دارد.
ماییمون سییااينامه با تنوع تلاری فراوان در توصییيفات صمری اصییيد  ،رباعيات
صيامنيشییابوری ،تغزل اصییاید ،غزليات و رباعيات عرفاني و عاشییقانه و سییااينامههای
مسیتقق تکرار شد است .آنچه در زبان و بيان این نوع اشعار سفظشد  ،كوتا سخنگفتن
اسیییت .برای شیییاعری كه ميصواهد مایییامين فلسیییفي را در اال
تركي بند ،رباعي یا هر اال

دیگر بياننماید ،تفاوتينميكند اال

م نوی ،ترجيعبند،
چيسییت .اندیشه وی

در هرسال در دو یا چهار مصرع تکرارميشود:
بيا سییااي آن جییام آییییییينهفیام

به من د كه بر دسیییت به ،جای جام

چو زان جام كيخسرو آیيییین شوم

بدان جام روشن ،جهانبيییییییین شوم
(نظامي)335 :0391 ،

نيروی صلّیاایه درونمیاییه این نوع اشیییعار ،صیییورت اثر را در اال

دو بيتهای

بههمپيوسیییته یا تکبيتهای متوالي سیییاصتهوپرداصتهميكند كه از تجربة زندگي كام ً
شیخصیي شیاعر سر بر ميآورد چنانكه گویي با رشد اندامي پروراند شد است .از این
جهت ،یکي از راستنماترین « »Verisimilitudeو بيپرد ترین شعر سوز ادب رسمي
غنایي فارسیي ،سیااينامه است .در این دوبيتها یا تکبيتها كه شاعر بهصورت كام ً
موجز ،نظر صود را در باب «هسییتي» و «صویش» طرحميكند ،گونهای ایجازگویي كهن
در كار است.
از دیگر مشیخصیات بيان سیااينامه استفاد از ساصتار «انشایي» با وجو امری (در
معنای آرزو ،دعا ،اسیترسام ،تهدید ،ارشاد ،تخيير ،بيان عجز شنوند  ،تعج

و ریشخند)

ندا ،تمنّي و ترجّي ،نفي و اسیتفهام بهجای سیاصتار «صلری» اسیت .این نکته بسيار مهم
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اسیت و فصیق مميّز سیااينامه از گونههای تلاری صود -بهویژ شعر صيام -نيز هست.
همينامر سیل

تحمّقپذیر شیدن آن گردید است زیرا اگر ساصتار صلری داشت ،شاعر

آن همچون صيام« ،دهری» صواند ميشد و مورد اعتراض ارارميگرفت.
ویژگي دیگر سییااينامه« ،بيان متقابق» اسییت .انتقاد نيازمند بيان متقابق و اعتراض به
وضیع موجود اسیت .از آنجا كه اسسیا
رویگردان اسیت ،شیاعر سااينامهسرا برص

انسان «تکرار» را دوستدارد و عقق از تکرار
هنجار شعر سماسي و غنایي (اصيد ) -

كه وابسیییتگي به دربار و بزرگان (بهعنوان روند اندیشیییه غال
بازتابميدهند -اشیییخا

تقید

جامعه) را در هالهای از

و نشیییانههای كهن دیني و غير دیني (ممدوسان و

شاهان) را در تقابق با ساح صود ارارميدهد تا بدانجایگا كه صود را همساح یا فراتر
از آنها ميپندارد .بهاینترتي

سیییااينامه یک «سماسیییه فردی» اسیییت و آصرین بخش

سمیاسیییهها (بزم) ،پا از پيروزی را تداعيميكند برای تکتک افرادی كه پيش از این
سا كهتری نسییلت به شییا داشییتند و اكنون سا برابری با او یا فراتر رفتن از او را
دارند.
در سوزة مایییامين نيز ،تقیابق مرگ و زندگي ،لحظه در برابر روزگار ،صوشیییي و
ناصوشیي ،آزادی در برابر اسارت ،عدالت و ظلم ،صود شاعر و بزرگان ،آزادگي در برابر
هنجارهای پذیرفته شد در جامعه و  ...از ویژگيهای ماهوی سااينامه است.
از دیگر ویژگيهای بيان در سااينامه ،وابستگي آن به «من» شاعر است كه رباي به
زمییان و مکییان نییدارد و گونییهای سییدیییس نفا ( )Interior Monologueشیییاعر
وگفتوگوی او با صویشتن است همين اند بخش روایتگری ناصودآگا  ،اال
را مناسی

م نوی

آن سیاصتهاست .با اینسال ،عریاني ،برهنگي و پرد دری من شاعر وابسته به

ایالی  ،بحر ،زمیان و مکیان ارار نگرفتهاسیییت .در این صودگویه و دیالوگ یکطرفه،
همهچيز در سد انشییاء ماند و روایت دو بيتدو بيت یا تکبيتي ادامهپيدا ميكند .ابيات
گرچه در طول شیعر ،با یکدیگر ارتلاط پيداميكنند امّا به صیورت مستقق نيز معنا دارند.
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آنچه شاعر غزلسرا با نقاب و دو پهلو گویي دربار مي و مستي و سااي ميگوید ،شاعر
سااينامهگوی در ااب وااعيت بازتابميدهد.
 -0-2فربی

بس اندیمه شقعراه سقی نقمهسرا

بیهطوركلي ،در ادبيیات ایران ،همچون ادبيات هند و یونان ،پا از تغييرات رر

در اثر

اسیتي ی ااوام بيگانه ،ادبيات از صیورت یا وجه سماسي و برونگرا به وجه درونگرا و
رمانتيک دگرگونشیید و دسییتمایه صل هایادبي گردید .این اتفاق پيش از سوز ادب
رسمي در بستر ادبعامه ر داد بود.
در ميدان كشمکش ،اشعار اجتماعي (كه ملتني بر روح جمع یا ناصودآگا جمع بود)،
جای صود را به شیعر شیخصي داد .یکي از این زورآزمایيها ،شکق گيری نوعي از شعر
بود كه با وجود داشتن اال

و وجه سماسي مفهومي شخصي را انتقالميداد.

سیااينامه از ابتدای شکقگيری ،نوعي شعر در بحر متقارب و لحن و وجه سماسي
بود كه مایامين فلسفي ملتني بر دمغنيمتشمری را انتقالميداد امّا نگرشهای متفاوت
شییکقگرفته در جامعه عصییر صییفوی پيام و ماییمون این نوع شییعر را از نوع «فردی
وااعگرا» به نوع «عرفاني نمادگرا و تم يلي» دگرگونكرد .صفقان و فشیار شیدید اندیشه
اییدئولورییک مجیالي برای انتقاد اجتماعي و فردی بااينگذاشیییت تا شیییاعران بتوانند
سیااينامه را با اصیالت اوّليّه صود بسیرایند .بنابراین همچون تغزل اصيد كه ابتدا عش
زميني را بيان ميكرد و س ا مستقق (غزل) شد و در دوران بعد با عرفان (غزل عرفاني)
پيوند صورد ،سااينامه نيز را عرفان و انزوا را در پيشگرفت.
بیهاینترتيی  ،م سظیه ميشیییود كیه تغيير و تحول انواع ادبي متأثر از تغييرات و
تحوالت اجتماعي و نيز ظهور شییاعران و ادیلان بزرگ هر دور اسییت .امّا سییير تحول
اندیشیه ناصودآگا بشر هم در آن مؤثر بود است :اگر ب ذیریم ریشه تراردی در ارباني و
آیينهای وابسیته به آن اسیت ،اشیعار ملتني بر لذّت نيز ریشیه در ایّام صوشیي و شادی

 80فصبنقمة عب

هقوشنقمه ،سق ،حيس

و بو  ،حهقس  ،0088ش قس 00

بيسدومرز انسان و اللته آگاهانه وی دارند و اشعار اغتنام فرصت بر اسا

بينش فلسفي

آفرید ميشییوند .بنابراین سییااينامه یک تراردی اسییت كه مایة آن تنهایي انسییان اسییت
یأ

فلسیفي و بویژ اجتماعي در شییرایاي كه اجتماع شییاعر در سالت دوزصي اسییت

بيگانگان نابخرد بر مسیییند تکيهزد اند و بيمایهترین افراد م زم ایشیییان هسیییتند و در
ستایش و مدح آنها ميسرایند.
ساصیییق این سوادد اجتماعي سركت اندیشیییه شیییاعران ایراني از بازنمایي هنری
(محیاكیات) برتر بیه محیاكیات فروتر بود .در محیاكیات برتر ،مایییمون شیییعر ،نگا
معاو بهمركز ( )Centripetalاسییت و مورد صااب چه معشییوق ،چه دوسییت و چه
مقام كلریایي باشیید ،چيزی را در صود دارد كه گویي درباریان به پادشییا نگا ميكنند یا
مجلسیيان دربار به صاي

چشیمدوصتهاند یا تماشیاگران به بازیگر صير شد اند (فرای،

 .)98-99 :0399چون شاعر وجه محاكات برتر ،درباری و مشاور و موعظهگر و سخنران
عمومي یا اسییتاد ب غت بيبدیلي اسییت و دوران وجه محاكات برتر دوراني اسییت كه
تئاتر مسیییتقر سرمت صود را بازميیابد و واسیییاة اصیییلي انواع ادبي روایتمدار نظير
سماسیه مي شیود( .همانجا) شاعر گریزان از مركز (دربار و اندیشه ادسي) در ساشيه به
بيان اندیشه انتقادی صود پرداصت .بههمين دليق شعر او فردیت یافت و نتيجه سنخي آن
هم ظهور نوعي رمانتيسییم بود كه بر مدار تکوین ماییموني ارارداشییت و تقابق ذهن و
عين ،سالت ذهني و اوضیاع و اسوال بيروني ،داد های فردی و اجتماعي یا سسي ،ویژ
آن گردید .در این دور شیاعر مامون گرا (من شاعر یا اهرمان غنایي) ،جانشين اهرمان
روایت (سماسیه) شید .بههميندليق اسیت كه در سیااينامهها بيان اندیشه مهم است نه
تصویرگری مي و معشوق.
در این مورد ،سیییااينیامه دارای سیییه بخش صاابگر ،صاابگير و متن اسیییت.
صاابگر آن ،اهرمان غنایي اسییت .مقصییود از اهرمان ليریک و دیگر برابرهای آن ،در
مکت

صیورتگرایان رو  ،آن بخش از وجود شاعر است كه روی در صوانند دارد .آن
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بخشییي كه ما آن را شییخصییيت شییاعرانه ( )Poetical personalityیا صویشییتن غنایي
( )lyric selfميصوانيم .این صییورت اسییت كه پشییت همهچيز ميایسییتد و پشییت هر
چيزی كه شییاعر انجامميدهد و در تمام آفرید های او ساییور دارد .در این لحظهها من
شیاعرانه توانایي آن را ندارد تا صویشتنصویش را باز شناسد ،بهناچار باید از امر بيروني
( ) External objectسیییود جویید ،امر بيروني كه در هماهنگي با او و رویارویي با او
ایستاد است.
شییاعر سییااينامهسییرا بر این زمين غریلي تنهاسییت كه ساميكند با ابزاری صا
بیایید از جهیاني كیه آن را بيگانه ميپندارد ،بگریزد .وی در جایگا دیگری با عدول از
صویشییتنداری نسییلت به مي و شییراب (منعشیید های رسییمي جامعه) ،دیگری ميشییود
متفاوت از شیاعران زمانه .همين دیگریشیدن ،آغاز گفتوگو اسییت و شکقگيری نظام
گفتمیاني كیه در آن از عم وجود شیییاعر پيیام اعتراض فورانميكند .او با تفاوتهای
اندیشیهاش ،نيرویي و تهدیدی یا فرصتي برای فرد یا گرو متقابق فراهمساصتهاست .هر
آنچه شیاعر سیااينامهسیرا با اعتراض به اندیشیههای موجود در باب صود و هستي در
اال

نشانههای اپيکوری طرحميكند ،در بيان طر

مقابق عکا آن است.

پيشفرض كنش ارتلیاطي شیییاعر بیا جیامعه وجود «صود او» و «دیگری یا غير او»
اسییت .این پيشفرض ابتدا بر مدار تلریجسییتن از زندگي شییاهان ميگردد كه زماني
ادرت مایشییاء بود اند و اكنون ،همچون دیگران ،در چرصش روزگار ،نيسییتشیید اند.
شیاعری كه به دنلال اغتنامفرصیت و لذّتجویياست و تمایز اندیشه صود را از شاعران
داسییتانسییرا طرحميكند از ذهنيت ادسییي و اسییاور ای سماسییه گذر كرد و اوّلين
باراههای فردیتگرایي را به شعر فارسي وارد كرد است.
این تمایز در اندیشیه صيام مسیتقق شیکقگرفته و وابسیته به دلزدگي از سماسه یا
لذّتجویي تکراری نيسیییت بلکه از دل نگا فلسیییفي او به ماهيت هسیییتي و انسیییان
ایجادشید اسیت و در اال

بيان صلری ،ارائهميشود ،در ساليكه در سااينامههای ا ّول ّيه
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از دل نگا به سیرگذشیت نوع انسیان و ادرتمندترین آنها یعني شاهان و بزرگان پيشين
جوشيد است.
تفاوت اصیلي این شیاعران با سااينامهسرایان دور دوم (تم يلي-عرفاني ارن دهم
بیهبعید)« ،مركزگریزی» آنهیاسیییت آنهیا بيآنکه بخواهند صود در مركز باشیییند ،نقش
اجتماعي صویش را در ساشییيه ایفاميكنند .طليعي اسییت كه ساشییيهایبودن اعترا

و

انیدو و گیا طنز این گرو در نظامهای ساكم سیییل ميشیییود آنها از گرو های دیگر
متفاوتباشییند .سییااينامهسییرایان به هيچ مركزیتي تعل ندارند نه در این جهان و نه در
جهان دیگری كه اندیشه ادسي آن را تعریفميكند.
سیااي نامه در سیير رشد و رواج صود ،پيش از رسيدن به عهد صفوی و جدانمودن
را صود از مدلهای ابتدایي ،ابتدا به یک «كيفيت ادبي» تلدیقشیید كه اوج آن در شییعر
سافظ اابق بررسیياسیت .بن -اندیشیههای سااينامه در شعر سافظ دروني شد است با
همان سیییاصتار و معنا در ساليكه غزل او را ميصوانيم ميق به پشیییتپا زدن به دنيا و
بيوفایي آن ،باد نوشیي و شادصواری ،اندیشه ایران باستان ،دمغنيمتشمری و مانند آن،
دنلالميشیود .در كمتر غزلي از سافظ نشیانهای از این موارد بهچشمنميصورد .با اینكه
در این اشییعار ،برصي از فرازهای اندیش یة عرفاني نيز دنلالميشییود ،هيچگا از اندیشییه
فلسیفي پيشين ،جدایي ندارند .با این همه ،سافظ باز هم زبان نمادین غزل را رهاكرد و
سیااينامهای مسیتقق سرود كه در آن از نمادپردازی و تصنع در باب جلو های نمادین
شراب علور كرد است.
تلدیقشدن یک نوع ادبي به یک كيفيت ادبي یا بالعکا ،جهاني و وابسته به ساصتار
انیدیشیییه انسیییان اسیییت نه زمان صا
نيمهروشیینفکر شییهری از طلقه اشییرا

یا مکان صا

 .رویگرداني طلقه متوسیییف و

بهعلق مختلف و پيمانبسییتن این طلقه با هم در

اعتراض به طلقه مرفه ،مهمترین عامق شیکقگيری اشعار دمغنيمتشمرانه است (بنگرید
بیه مسیییعودی .)370 :0375 ،نتيجة دلزدگي كه از اوضیییاع و اسوال زمانه و اهق آن،

سقی نقمه (و مغن نقمه) ،یک از ضد نوعهقی ح قسه 080

ناپایداری دنيا و تکرار مهمترین ویژگي سیییااينامه اسیییت ،این نوع شیییعر به مخاط
امکیانميدهید كه در فشیییار رواني فرد (من شیییاعر) شیییركتنماید و در لذّت او نيز
سهيمباشد.
سیااي نامه در وااع رجزصواني شیاعر صسته و بدبين و منتقد است كه با بدگویي از
روزگار آغازميشیییود .در این روند شیییاعر یا «صودشیییا پندار» ميشیییود و به مفاصر
رویميآورد و یا اینکه «لذّتجویي» را طری كار صود ارارميدهد.
لحن سییااينامهها مانند آهنو سییازهای موسییيقي ایراني كام ً غمگين اسییت .آنها
همچون موسیيقي شخصي هستند و نوستالژی پيش از اس م را یادآوریميكنند .دستگا
موسیيقي سیااينامه ضربي (ضرب سنگين) در ماهور هستند (به نقق از دهخدا و معين،
ذیق سااينامه).
با وجود تداوم بحرانهای اجتماعي و شییرایف نابرابر برای رشیید این گونة ادبي كه
نيروی سياتياش انتقاد بود ،جوالنگاهي وجود نداشیت .در سیااينامه كه عاطفه شاعر و
اسسیاسیات او بر سسی

مقتايات شخصي و شرایف بيروني و محياي و بيروني او از

محدود زمانومکان فراتر رفته و با لحن انتقادی جایگا فلسفي وجود صود در هستي را
بهچالشميكشیيد ،در ادوار بعد ،به سیل

وجود ساصتار طلقاتي جامعه و نظام سکومتي

اسییتلدادی و ایدئولوریک مانع رشیید و تداوم آن در شییکق اوّليّة صود گردید و اشییکال
متفاوتي را آفرید.
سااينامهها به لحاظ تاریخي سه دستهاند:
دسیتة اوّل همان نمونههای اوّليّه یا بنيادی هسیتند كه اغل

یا غيرمستقق و در ميانة

داسیتانها سیرود شد اند و یا سااينامه مستقق نظير سااينامه شا شجاع و سافظ هستند
كه كام ً فردی هسیتند و بيان آنها ساكي از وااعيت و تجربة زیسیتي یا اصالت اسسا
شاعران دارد .این نوع سااينامهها ضد نوع سماسه محسوبميشوند
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دسیییتیة دوّم سیییااينامههای مسیییتقلي هسیییتند كه اغل  ،پا از عهد صیییفویه،
سرود شد اند و از هنجارهای سااينامه ،عدولكرد اند و با ملاسس عرفاني درآميختهاند.
در این نمونهها شیراب بندرت ،وااعي و اغل

نمادین اسییت .بنابراین سااينامه تم يلي

اسییت نه وااعي و بنوعي ،ادامه شییعر عرفاني فارسییي اسییت .این «گونه» در جای دیگر
مورد بررسيارارگرفتهاست.
گرو سیوّم سیااينامههای معاصیراند كه در آنها ،فریاد شاعر از عدالت و بيعدالتي
اسیییت و تصیییاویر بیهكیاررفتیه در این نوع ادبي از زندگي طلقات فرودسیییت جامعه
مایهگرفتهاست و نه طلقة اشرافي نظير آنچه هوشنو ابتهاج سرود است.
گرچه نحوة ارائه هر سیه یکي است ،امّا غرض از بيان یکي نيست در یکي ملاسس
عرفیاني مارح اسیییت و در دیگری دغدغة شیییاعر ،اندو از گذشیییت عمر و تکرار و
بيوفایي دنيا و بهطور كلي اعتراض است و در گونة سوم مفاهيم اجتماعي مارحاست.
اگر شیاهنامه صیف آرایي آرزوهای ایراني در برابر نيروهای بيگانه است كه در زبان
تصیویر صيالي و اسیاور ای صود را نشانميدهند ،سااينامه فرار از تفاصر بود و نشان
از اسیییتق ل انیدیشیییه و پشیییتپازدن به همه نازشها دارد .به اول وسیییلوفسیییکي
(« )Veselovskyتاریخ ادبيات علارت اسیییت از تاریخ اندیشیییههای اجتماعي در تجربه
تصیییاویر شیییاعرانه و صیییورتهایي كه آن را بيانميدارد» (وسیییلوفسیییکي به نقق از
شفيعيكدكني.)063 :0370 ،
در سااينامههای اوّليّه ،ابداً ،از عش صلری نيست شاعر صودآگا با تفاصر و غرور
و به دور از هر نوع نقاب از سااي مي و از مغني سرود طل ميكند تا دنيا و آنچه در آن
اسییت را بهباد انتقاد بگيرد .شییراب سییااينامه ،صودیابي اسییت نه صود به م ابه دیگری.
گونهای جدال با تجارب دیني و عرفاني است رهاشدن از ااب آموز های رسمي است.
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سیااينامه ك نالگویي است در همة فرهنوها كه وابسته به زمان و مکان صاصي نيست
و بخشیي از نظام شیعر را بر عهد دارد .شیاعر این نوع شعر همچون عنصری سركش و
متفیاوت بیا بيیاني صلری ،بهم ابه «دیگری» در برابر ادرتهای ساكم در همه اشیییکال
سیياسیي ،مذهلي ،اجتماعي و ااتصیادی ميایستد و هماوردی او با ادرتهای ساكم از
نشییانههای پویایي و بالندگي جامعه اسییت چرا كه هر نظامي برای پيشرفتن به دیگری
نياز دارد تا با درگيری با او ایسییتا و سییاكننگردد .این نوع شییعر با سییركشییي از اوانين
مرسیوم و ساكم ،تعادلي ميان من و جامعه شیاعر بهوجود ميآورد كه برای هر دو سوی
این موازنه الزم است« .شاعر به این نوع شعر نياز دارد تا با نقد طنز آميز و آگاهي بخش
او عدالت فردی اجتماعي را تجربه كند و ساكميت به آن نياز دارد تا صدای جامعه باشد
و طغيان فردی او جای طغيان اجتماعي را بگيرد» (مسعودی.)370 :0375 ،
شیعر سیااينامهای یک شیعر دیگری هميشگي اجتماعي است كه بودنش رمز بقا و
تعادل جامعه و ضیرورت انکار ناپذیر هر دورة اجتماعي است .بههميندليق ،در البهالی
اشعار همة شاعران فرازهایي از اندیشه سااينامهای دید ميشود.
كیاركرد اجتمیاعي سیییااينیامه نوعي رواندرماني اسیییت .در این سوز اید هایي
مارحميشیود مانند رهایيبخشیي ،آزادی درون (شیادی عمي درون) ،نياز هميشگي به
آزادی فردی برای پذیرش ضییعفها و شییکسییتها ،دردها و رن ها از آنچه رسییمي و
هنجار اجتماع اسیت .این نوع شیعر منلع روایتي آزادیفردی است آزادیدرون ،اید ای
كه هر شخصي در صود آزادی دروني را ميطللد.
 -8-2مرقوای سقی نقمههق
چنیانكیه گفتهشییید ،در ادوار مختلف تاریخ بشیییر بر اثر تحوالت اجتماعي مختلف و
دگرگوني نگرش شاعران ،نوعي از شعر پدید آمد كه شراب را نه بهسل

تقد

صدایان
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یا تفاصر در نوشیيدن آن و نه به سیل

نمادینگي آن وارد شیعر نمود .این نوع اشعار كه

صودآگا سرود ميشد ،فلسفهای صا

بهنام دمغنيمتشمری را بيانمينمود كه ویژگي

اصلي آن ،گسستگي «زمان» از اصق «لذّت» بود .بدینمعنا كه شاعر چنين شعری پذیرفته
كه لذّت در عرصییه تجربه دارای محدودیت فراواني اسییت زودگذر و ناپایدار اسییت.
فرای ( 0770م ).این نوع شیییعر را یکي از انواع «كمدی غنایي» ميداند كه ایهام در آن
كمتر اسیت و ملتني بر لحظهای از عشرت است .چنين شعری صوا ذهني و صوا عيني،
دارای فاای گسستگي است .شاعر مست هم كه باشد معموالً اصتيار كامق عقق صود را
دردسیتدارد و در لحظه لذّت از زمان گسسته است .بسياری از اشعار مربوط به لذّت با
نوعي بينش معصوميت مرتلف است .شاعران بزرگ اپيکوری از هورا

گرفته تا دیگران

همگي محدودیّت لذّت در عرصیییه تجربه را پذیرفتهاند یعني الولكرد اند كه لذّت در
بيپایان زودگذر است (فرای.)356-355 :0399 ،

ورطه ش

رفتهرفته این نوع شعر در ادب سماسي و ادب تغزلي را یافت و بهدنلال نقد لذّت و
ادرت طلقات مرفّه جامعه همچون شیاهان (گذشیته) و بزرگان و طلقه اشیرا

(معاصر

شیاعر) از سیوی شیاعران و با بهر گيری از نشانههای باستانگرایانه و دیني ،مدلي دیگر
پدیدآورد كه گرچه به اسیی

صود شییلاهت بسییيار داشییت ،امّا با آن تفاوتهایي نيز

داشت .تفاوت اصلي در شيو بيان انشایي یا صلری و انتقاد شدید آنها بود.
در اشیعار دمغنيمتشیمر كه شیاعر-فيلسیو
اپيکور

سرایندة آن است و بهنام بنياگذار آن

(290-300ق.م) ،اپيکوریسییم ( 05)Epicorismصواند ميشییود و در ادبيات

فارسییي نمایند آن صيام ،در ادبيات عرب ،ابوالع یمعرّی ( 007-363ه  .ق) و در ادب
غرب ،هورا

( 8-65ق.م) و پيروان او نمایند آن هسیییتند ،شیییاعر با زبان طنز و بيان

صلری و اعتراض ،بیه انیدیشیییههیایي كه به جهان دیگری بجز این جهان باور دارند ،از
مخاط

ميصواهد كه با ارزشگذاری به وات بر پایه لذّت ،گذران عمر نماید (ر . .به

رضایي.)385 :0371 ،
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اگر ب ذیریم تفکر مفهوم را توليدمي كند و ص ايت هنر صییور نوعي را ،این تصاویر
بيش از هر چيز تقویت امر تجربهشیید را تجسییمميبخشیید ،امّا نه در جهت آرماني تو
صالي ،بلکه ك رتي را در صورتي صيالي نشانميدهد كه ساصتار اوی و روشن آن ،معني
و مفیاد تجربههای معمولي غير متمركز زندگي را بهمقلوليتميرسیییاند (دیلتای:0370 ،
.)070-071
در سیییااينیامیههیا ابعیاد رییاكارانة زمان صود را در هر شیییکلي و در هر سکمي
برجایميگذارند سییااي و مغني هر دو متعلّ به روایت شییاعراند .ریای زمانه ،م ل از
پنیدپذیری از زندگي شیییاهان و بزرگان گذشیییته ،ناپایداری دنيا ،مرگ عزیزان و اغتنام
فرصیت ،لذّتبردن از زمان همگي ساصیق اصیالتسا شیاعر است .همة این فرایندها
الق از اینكه به موضییوع صا

شییعر فرد برصورد كند ،در جریان اسییت و به شییاعر

امکانميدهد بالفعق آنها را در روندی پيکرپذیر با درجهای عالي بازآفرینينماید.
مقولة «زمان» در سااينامه مهمترین مسأله است« .زمان روایت» در آن هموار زمان
«سال» است و ملتني بر گفتوگوی یکطرفة من غنایي شاعر است« ،زمان مورد نقد» در
اثر« ،روزگار» اسیت كه كليتي مال و نقدناپذیر اسیت و سیرانجام «زمان سرایش شعر»
اسیت كه ابداً وابسیته به سینوسیال شاعر نيست یعني نميتوان گفت این شعر در ایام
پيری شاعر سرود شد یا در ایام جواني وی.
هرگا پرسییش از «چيسییتي انسییان» در ذهن شییاعر شییکقبگيرد ،همان زمان ،زمان
سیرودن چنين شیعری اسیت ،صوا جواني باشد و صوا پيری .برص

نظر عد ای كه

چنين شیعر را شیعر ایام پيری شیاعر ميدانند (شیریفي .)29 :0375 ،بينش شاعر در این
لحظیه زندگي را همانگونه بازنمایيميكند كه به آن مياندیشییید یعني در همان لحظه
نگریسیییتن بییدون هيچ ادعییایي در بییاب یقين مال  .نيز هيچ تردیییدی در این نگییا
وجودندارد ،تنها آنچه مهم است م ل شاعر از تکرار است .شراب و موسيقي ابزار تلنگر
زدن و رهاكردن شییاعر از همين تکراراند تکرار مرگ و زندگي ،مسییتي و هوشییياری،
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فرادسییتي و فرودسییتي و  . ...منشییأ این تقابق نيز همان كاركرد صرد اسییت كه برعکا
تخيق كه به شلاهتها مينگرد ،به تفاوتها توجهميكند .بههميندليق در شعری كه بنای
تخيلي ندارد ،تصویرپردازی علس است و بيان طوالني بيمعنا.
بیههرسیال ،گفتمیاني كه در سیییااينامهها مارحاسیییت بهرغم شیییلاهت با نمونه
اغتنامفرصیت كه پر از نشیانه های روسیاصتي كاميابي مادّی و جسییمي است ،روساصت
كمالگرایانه را بهزبانميآورد .اگر صيام فاییای مورد نظر صود را در جهت پرسییش از
«عين معرفت» بهكارميگيرد ،سااينامهسرایان به «نشانهها»ی آن ميپردازند:
در دایییر ای كامیدن و رفتیین ماست

او را نیه بیداییت نیه نهایت پيداسیییت

كا مينزند دمي در این معني راسییت

كاین آمده از كجا و سفق به كجاسییت
(صيام)05 :0367 ،

هرچنیید دلم ز عشییی محرومنشییید

كییم مییاند ز اساراس كه مفییهوم نشد

واكنون كیه به چشیییم عقق درمينگرم

معلومییم شیید كه هيچ مییعلوم نییشد
(همان)60 :

چو آگهنییییییییشید كا ز ساز سپهر

سرت گییردم ای سییااي صییوب چیهر

بید مي كییه مسیییتي و دیییییییوانگي

بیییسي بیه ز فرهنییو و فییرزانگیییي
(اصتر گرجي به نقق از گلچين معاني)69 :0368،

امّا در شیعر سیااينامهای ،شیيوة انتقاد شاعر با بيان انشایي در پيوند است و اگرچه
ملتني بر اصیالتاندیشیة اوسیت ،در پيوند با لحظه سیرودن همان شییعر است .گونهای
دیدگا آموزشیي در این شعر نهفته است كه مخاط

را دعوت به «آزادی» از هنجارهای

اجتماعيموجود ميكند.
در این شیعر ،شیادماني وجوددارد .اعتراض این شیعر بر بزرگان اسییت و اع م این
هشییدار كه ستي آنها نيز رفتني هسییتند .بههميندليق ،از اال

روایت صارجنشیید و با

گفتوگوی یکطرفه دنلالميشیود .شرح زبانسال در یک شعر ،كوتا امّا پيوسته است،
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بيآنکه منتظر شنيدن پاسخي از سوی سااي یا مغني باشد .در این شعر ،بهسل

بيانهای

انشییایي و نه صلری شییاعر ،گونهای اندو و تلخي را در صود دارد .بنابراین ،اگر شییعر
اغتنامفرصت «كمدی غنایي» است ،شعر سااينامهای «تراردی غنایي» 06است.
سیااينامه در ابتدا صوانشي نو از مفهوم زندگي بود و صراست ،طنز و عصيانگری
از ویژگيهای آن محسیوب شد است .سورة آن فلسفهای صا

ملتني بر نازش به جام

بهعنوان ابزار آزادیبخشي و فراتر پنداری آن از همه چيز ،مخاط

ارار دادن سااي ،سير

روزگار ،پشییتپازدن به عقق و صرد ،فروتر پنداری كا شییاهان و س ی ا و صدموسشییم
ایشیان ،رندی و الندری و عشیرتكردن بود است .این سور با شيو بيان صلری ،سل
طعن و انکار بود اسیت چنانکه در شیعر صيام دید ميشیود .با این نگرش انشایيشدن
بيان ،در اشییعار عرفاني و انواع آن بهتدری محلوبيتیافت و تلدیق به سییلک یا كيفيتي
هنری شد و ایستادگي دربرابر انواع تابوها را وجهة كار صود ارارداد.
توجیه بیه شیییعری متفیاوت بیا رویکردی مركز گریز ،گرو هایي را بوجودآورد كه
هميشه پشتپردة ناصودآگا جمعي با كاركرد مؤثر صود ،بخشي از نيازها و ضرورتهای
اجتماعي را صیاداانه مرتفعميكنند .این اشیعار بيآنکه بخواهند در مركز ادبيات رسیمي
باشند ،هموار  ،نقش اجتماعيشان را در ساشيه ایفاميكنند.
 .8نقيیهگيری
 -0دسیتة بزرگي از اشعار غنایي در ادبيات جهان وجود دارد كه در آن شاعر با بيان
صمری ،غرض اغتنامفرصییت ،را با محوریت اعتراض بيانمينماید .این نگرش ابتدا یک
كيفيت ادبي بود و سیی ا اسییتق ل رانری یافته و گفتماني متفاوت از همتلاران صود با
مخاط

دارد ،سیااينامه اسیت كه در سیه گرو سااينامههای اوّل ّي ه یا بنيادین (موضوع

مقاله ساضیر) ،سیااينامههای تم يلي و سااينامههای اجتماعي اابقدستهبندیاست .این
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نوع شیعر از دل سماسه و بر وزن و بحر زایيد شد امّا یکي از ضد نوعهای آن است و
از نظر ساصتاری ،از مجموعهای از تکبيتي یا دوبيتهای پيوستهتشکيقشد است.
 -2سااينامه بهدليق دارا بودن اندیشه صردگرا ،از نظر بيان هنری دارای ویژگيهای
صاصییي نظير بيان انشییایي ،بيان متقابق ،گفتوگوی یکطرفه در روایت یا صودگویي و
كوتا گویي است.
 -3مهمترین مایییامين در این نوع شیییعر ،من «صودآگا شیییاعر» ،سیییااي (مغني)
«ناصودآگا پر جوشوصروش و تسليمناپذیر شاعر»« ،شراب» (موسيقي) «ابزار دور شدن
و عدم وابستگي به دیگری» و سرانجام (روزگار) «وجود غير یا دیگری كه سر سازش با
انسیان ندارد» بود اسییت .در این شییعر ،عشی و معشییواي وجودندارد .این نشییانهها در
تصیویرپردازی ،مشلههایي هستند كه با مشلهبههای انتزاعي مقصود شاعر را بيانميكنند.
جهانبيني شیاعر ملتني بر آرمانگرایي بود و پایة اندیشیه ،گریز از تکرار اسیت و ریشه
این نوع نگرش ،روشینفکری غير ادسیي اسیت .این مختصات سااينامه را از همتلاران
صود جدا ميكند و شایسته ارارگرفتن د ردستهای صا

مينماید.

 -0محتوای سیااينامه پرسش از نشانههای معرفت است و نه عين معرفت چنانكه
در شیعر اپيکورها دید ميشیود .این نوع شناصت با مقوله پرداصت انواع «زمان» در شعر
انعکیا ییافتهاسیییت« :زمان روایت» كه در آن هموار زمان «سال» اسیییت و ملتني بر
گفتوگوی یکطرفه من غنایي شیاعر است« ،زمان مورد نقد» در اثر ،كه «روزگار» است
و كليّتي مال و نقدناپذیر اسیت و سرانجام «زمان سرایش شعر» است كه ابداً وابسته به
سینوسیال شیاعر نيسیت هرگا پرسیش از «چيستي انسان» در ذهن شاعر شکقبگيرد،
همان زمان ،زمان سرودن چنين شعری است ،صوا جواني باشد و صوا پيری.
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ش نوش هق
 -0یکي از گونههای نزدیک به این نوع شیعر در ادب ك سيک جهان ،دیتيرم

است كه در یوناني به

سیرودی اط قميشیود كه موضیوع آن شرح ماجراجویيهای دیونوسيو  ،صدای شراب ،سرمستي و
پایکوبي بود است (.)Cuddon, 1984: 231
 -2در این مقاله سییااينامههای بنيادین (غير مسییتقق اوّليّه) و سییااينامه مسییتقق سافظ و شییا شییجاع
بررسيشد اند و در مقاله «سااينامه یکي از ضد نوعهای سماسه یا اصيد » ( )2سااينامههای ارن دهم
ه  .ق تا دوران معاصییر بررسییيصواهندشیید تا چالش اانون مقاله كه اغل
سییاری اسییت ،مانع از س ادای مال
مخاط

سییاصتار  23صییفحهای 23

نشییود .سییااينامههای اوّليّه از نظر بافتار و معنا و گفتمان با

و نيز علق صل  ،با سااينامههای ثانویه كه از دور صفویه به بعد رواجیافت ،متفاوت است.

 -3برای «گونیه» ادبي تعاریف متعددی و گا متفاوتي در دو گرو ملاسس ارسیییاویي و رمانتيکهای
مدرن وجود دارد و گا مفهومي نزدیک به رانر برای آن در نظر گرفتهشیید اسییت ،در این صورت برای
زیر مجموعههای یک رانر اصییا ح زیر گونه ادبي بهكار ميرود .با اینسال آثاری كه زیرمجموعه یک
رانر مادر (مترو رانر) ارار ميگيرند ،یک «زیر گونه» ادبي صواند ميشییوند .برای نمونه در رانر مادر آثار
دمغنيمتشمر ،صمریات ،سااينامهها و زیر گونههای دیگر جایميگيرند (زرااني و اربان صلاغ:0375 ،
.)370
 -0فرامتن در رویکردهای نوین نقد روایتشناساني نظير ررار رنت ( 2108-0731م ).بررسي بوطيقایي
اسییت كه از اید ایجاد یک نقشییه یا بخشبندی ثابت ،غيرتاریخي و اباالناپذیر از عناصییر ادبي دسییت
كشيد و در عوض به ماالعه مناسلاتي (سيال و غير ثابت) ب ردازد كه متن را به شلکهای كه معنای صود
را از آن ميگيرد ،پيوند ميدهد .فرامتنيت رنت جایگزین بينامتنيت از دیدگا بوطيقای سییاصتاری اسییت
(آلن.)006 :0379 ،
 -5رئو

این اندیشه در رساله شکندگمانيکویچار اابق بررسياست.

 -6شییکقگيری شییاصههای متفاوت فکری ،عقيدتي و اجتماعي سییل
كاركردهای صا

ایجاد گرو هایي با ویژگيها و

شید و بر نقش گرو -سیور هایي تأكيد نمود كه با ایستادن در برابر ادرت یا اانون

سیاكم بیه سیییور ای متفیاوت تلیدیقشیییدند .طغيان گفتاری این گرو در ادبيات شیییکق بيان متقابق
صواند ميشود .همين تفاوت آغاز گفتوگو است .در یک تقابق دوگاني دو اا

نه تنها با یکدیگر باید

در تااد باشند ،بلکه در چهارچوب یک تااد االي به هم وابستهاند (مکاریک.)78 :0371 ،
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 -9رباعي وار ای عربي اسییت كه صود پژوهشییگران عرب آن را «ترانه» یا «دوبيتي» فارسییي ناميد اند.
بنابراین این نوع شیعر اصیالت ایراني دارد و نشان از بيان دلگویي و زبان سال شاعر در این اال
كه ایجاز اسا

دارد

آن است (شریفي.)01 :0375 ،

 -8بهنظر ميرسید تصیاویر مي و جام و شراب و مانند اینها از از مفاصرات كميابي و گراني شراب از
مجرای صمریات عرب به شعر فارسي را یافتهاست.
 -7ضد نوع یا آنتيرانر از این ملحس در نقد ادبي ریشهميگيرد كه رانرها را مستقق از یکدیگر و بدون
توجیه بیه روابف بينیارانری نميتوانبررسیییينمود .اوّالً رانرها در ارتلاط با یکدیگر شیییکقميگيرند و
هوییتميییابنید ،ثیانيیاً رانرها در صو وجودندارند بلکه هر رانری در تقابق یا راابت با رانرهای دیگر
شیییکییقميگيرد .در این مورد اصیییا ح رانر معکو

( )Counter Generesیییا فرمهییای معکو

وضیعشید است .سوم اینکه برصي متون و استماالً بيشتر آنها متعل به یک رانر نيستند و در دل چندین
رانر ارار ميگيرند (مونته به نقق از زرااني.)230 :0375 ،
 -01منظور از كيفيت ادبي ،رواج و كاربرد شله ماموني صا

در ادبيات است كه هنوز تلدیق به یک

جریان فکری ادبي نشد است (مکاریک.)203 :0371 ،
 -00در آیينهای تدفين و صاكس اری تصاویری در مقلر ها یافتشد كه اشکالي از تا
در آن هست و نشان از جاودانگي این درصت و ثمر آن ميدهد (شواليه و گربران ،ج،0

و انگور چيني
.)51

 -02م ال فولکلوریک
مییغیینییي د
فری ی

و چیینییو را سییییاز د

بییه آیییيیین صییوش نییغییمییه آواز د

جهییان فتنییه روشییین اسییییت

آبسیییتن اسیییت

بلين تییا چییه زاییید شییی

(سافظ شيرازی به نقق از گلچينمعاني)21 :0368 ،

 -03این اصیییا سیات از رویکرد نقید روانشییینیاسیییي كیارل گوسیییتیاو یونیو ( 0760-0895م).
وامگرفتهشد است (یاوری.)22 :0390 ،
 -00وجود غير یا دیگری ( )Othernessبه معنای ناصود (طر

گفتگو) بر متفاوتبودن (من و تو/صود

و دیگری) داللتميكند .تکوین «دیگری» نقاه آغاز ارتلاط و گفتگو است (مسعودی.)389 :0375 ،
 -05اپيکوریسیم ،طرفداری از زیلایي و لذت اسیت .اندیشیه این گرو تمایق به ماتریاليسم داشتهاست.
اللتیه منظور این گرو از لذت ،جسیییماني نلود بلکه لذت در اطاعت از عقق و زندگي بر طل موازین
صرد بود  ...صردمندی رهاندن صویش از شر شهوت ،پرصوری ،صرافات مذهلي و تر
پرهيز از راابت ،سسادت ،شهرت طللي و تحصيق آرامشدرون (كاردر.)050 :0375 ،

از مرگ است و

سقی نقمه (و مغن نقمه) ،یک از ضد نوعهقی ح قسه 000
 -06ع مهدهخدا سیااينامه را دنلاله صمریه ميداند (دهخدا ،ذیق سااينامه) محمد ترابي آن را یادگار
ایّیام سرمان ميداند برعکا صمریه كه یادگار ایام صوشیییيولذّت دربار اسیییت (ترابي.)221 :0390 ،
گروهي نيز ریشیه سااينامه را در شعر عرفاني دانسته اند زیرا بسياری از اصا سات این نگرش فکری
در سااينامه آمد است (رضایي.)086-085 :0371 ،

منقحع
ابف) هقق هق
 .0آلن ،گراهام ( ،)0379بينامتنيت ،ترجمه پيام یزدانجو ،چاپ ششم ،تهران :نشر مركز.
 .2ابتهاج ،هوشنو ( ،)0398سيا مش  ،تهران :نشر كارنامه.
 .3ارشیاد ،فرهنو ( ،)0370كندوكاوی در جامعهشیناسي ادبيات ،چاپ دوم ،تهران :نشر
آگه.
 .0اس ميندوشن ،محمدعلي ( ،)0382جام جهانبين ،تهران :نشر اار .
 .5بير ،جيلين ( ،)0383رمانا ،ترجمه سودابه دايقي ،چاپ دوم ،تهران :نشر مركز.
 .6تفاییلي ،اسمد ( ،)0396تاریخ ادبيات ایران پيش از اس ی م ،به كوشییش رالهآموزگار،
تهران :نشر سخن.
 .9سافظ شیيرازی ،شماالدین محمد ( ،)0393دیوان ،از روی نسخه ادسي (كامقترین
نسخه) ،به تصحيح و كوشش علياكلر اميد ،تهران :نشر نظم.
 .8صيام ،غيادالدین ابوسفص عمر بن ابراهيم ( ،)0367رباعيات ،به كوشییش محمدعلي
فروغي،تهران :انتشارت اسماعيليان.
 .7دبير سيااي ،محمد ( ،)0390هزار سال شعر فارسي ،تهران :علمي ی فرهنگي.
 .01دهخدا ،علياكلر ( ،)0337لغتنامه ،تهران :انتشارات دانشگا تهران.

 .00رسیتگارفسیایي ،منصور ( ،)0381انواع شعر فارسي (ملاس ي در صورتها و معاني
شعر كهن و نو پارسي) ،چاپ دوم ،شيراز :انتشاراتنوید.
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 .02رضایي ،استرام ( ،)0371سااينامه در شعر فارسي ،چاپ دوم ،تهران :نشر اميركلير.
 .03رودكي سیمراندی ،ابوعلداهلل جعفربنمحمد ( ،)0396دیوان اشییعار ،براسا

نسخه

سعيد نفيسي و یبراگينسکي ،چاپ دوم ،تهران :نشر نگا .

 .00زرااني ،مهدی و محمدرضیا اربانصلاغ ( ،)0375نظریه رانر (نوع ادبي یییی رویکرد
تحليلي تاریخي) ،تهران :نشر هرما.
 .05شریفي ،فيض ( ،)0375صيام و پساصياميان ،تهران :انتشارات نگا .

 .06شفيعيكدكني ،محمدرضا ( ،)0370رستاصيز كلمات (در

گفتارهایي دربار نظریه

ادبي صورتگرایان رو ) ،تهران :نشر سخن.

 ،)0372( _________ .09زبان شییعر در ن ر صییوفيه (درآمدی بر سییلکشییناسییي
نگا عرفاني) ،چاپ چهارم ،تهران :نشر سخن.
 .08شميسا ،سيرو

( ،)0393انواع ادبي ،چاپچهارم ،تهران :انتشاراتفردو .

 .07شواليه ،ران و آلنگربران ( ،)0385فرهنو نمادها ،تهران :انتشاراتجيحون.
 .21صفا ،ذبيحاله ( ،)0366تاریخ ادبيات ایران ،تهران :فردو .
 .20طهماسلي ،فرهاد ( ،)0375جامعهشناسي غزل فارسي ،تهران :علمي ی فرهنگي.
 .22فرای ،نورتروپ ( ،)0399تحليق نقد ،ترجمه صالحسسيني ،تهران :انتشاراتنيلوفر.
 .23فردوسییي ،ابوالقاسییم ( ،)0397شییاهنامه بر اسییا

چاپمسییکو ،بهكوشییش سییعيد

سميدیان ،چاپپنجم،تهران :نشر اار .
 .20فخرالزماني ،علدالنلي ( ،)0301تذكر ميخانه ،بهكوشییش اسمد گلچينمعاني ،تهران:
االال.
 .25انلری ،محمدرضا ( ،)0380صيامنامه ،تهران :انتشارات زوار.
 .26گاردر ،یوستاین ( ،)0375دنيای سوفي ،ترجمه دكتر مهدی سمسار ،تهران :انتشارات
جام.
 .29گلچينمعاني ،اسمد ( ،)0368تذكر پيمانه ،تهران :كتابخانه سنایي.

سقی نقمه (و مغن نقمه) ،یک از ضد نوعهقی ح قسه 008

 .28مسییعودی ،شییيوا ،)0375( .كارنامه تلخکان (بازشییناصت اطوار تلخکي و دلقکي با
نگاهي به متون نمایشي امروزی ،ميانگاهي و كهن) ،چاپ دوم ،تهران :،نشر نيلوفر.
 .27مکاریک ،ایرناریما ( ،)0371دانشنامه نظریههای ادبي معاصر ،تهران :نشر آگه.
 .31نظامي گنجوی ،اليا ابنمحمد ( ،)0391اسییکندرنامه ،بهكوشییش سسییين پژمان
بختياری ،تهران :نشر پگا .
 .30ولک ،رنه و آستينوارن ( ،)0371نظریه ادبيات ،ترجمه ضياء موسد و پرویز مهاجر،
چاپ سوم ،تهران :نشر نيلوفر.
) ملقبههق
 .0ترابي ،محمد (« ،)0390سکيم نظامي و سییااينامه در شییعر فارسییي» ،مجله ادبيات
دانشگا تهران ،ش 3و  ،0سال  ،27صص .221-210
 .2ج ليپندری ،یداهلل (« ،)0387سمله سيدری» ،مندرج در دانشیینامه جهان اسی م ،زیر
نظر غ معلي سداد عادل ،تهران ،بنياد دایر المعار

اس مي ،ج ،00صص .203-217

 .3رسمدل ،غ مرضییا (« ،)0386مقایسییه اغتنام فرصییت در اندیشییههای سافظ و صيام»،
مجله ادبپژوهي ،شمار  ،2صص .000-009

 .0زرینچيان ،غ مرضیا (« ،)0355سیااينامه در ادبفارسیي» ،مجله دانشکد ادبيات و
علوم انساني دانشگا مشهد ،ش  ،09صص.586-590
 .5شهلازی ،اصغر (« ،)0378تأثير سااينامه بر آميختگي زبان سماسي و غنایي در سمله
سيدری راجيكرماني» ،مجله كاوشنامه زبان و ادبيات فارسي ،پياپي  ،01صص -053
.081
 .6صییابرپور ،زین

(« ،)0388داسییتان كوتا مينيماليسییتي» ،مجله نقد ادبي ،سییال دوم،

ش ،5صص .006-035

 .9كمیالي ،محمود (« ،)0373نگیاهي بیه سیییااينیامیه ،صمرییات و دیتيرمی » ،مجله
پژوهشهای ادبي و ب غي ،ش  ،22صص .00-31
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 .8محجوب ،محمدجعفر (« ،)0337سااينامه ی مغنينامه» ،مجله سخن ،دور  ،00صص
.97-98
 .7ميرهاشمي ،مرتاي (« ،)0373نکتهای چند دربار تحول شکلي و معنایي سااينامهها
با تأكيد بر تذكر ميخانه» ،مجله زبان و ادبيات فارسییي ،سییال چهارم ،شمار  ،2صص
.77-80
ج) منقحع التي
1. Cudden, J.A. (1984), A Dictionary of Literature Terms, New York: Pinguin
Book.

