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چكیده
نقد اسطورهگرا از رویکردهای اصلی نقد ادبی معاصر است که با بررسی تأثیر نیروهای پویاا و ااتای برساسااه از اق ااا روا
ج عی بشر ،ک ک شایانی به تحلیل و درک ماو ادبی میکند .با توجه به ارتباط ناگسسانی ادبیاا و اساطوره و نیاش اشانایی
ژرف اسوا ثالث با اسطورهها به ویژه اسطوره های ایرانی و تجلی پربسامد ا در سرودههای او ،ن یتاوا بادو اشانایی باا
مبانی نقد اسطورهگرا به دنیای پر رمش و رازِ اهن و زبا وی راه یافت« .مرد و مرکب» از سرودههای روایای اسات کاه اساوا
ثالث ا را در دورا اوج شاقری سروده و در دفار «از این اوساا» گنجانده است .در این مقالاه بارانیک کاه باا رول تحلیلای-
تطبیقی و با رویکردی اسطورهگرایانه به نقد و بررسی سرودۀ «مرد و مرکب» بپردازیک؛ بنابراین پس از مقدمهای درباره اساطوره
و مبانی نقد اسطورهگرا ،بر اساس نظریههای سرن ونی کارل یونگ ،تکاسطوره جوزف ک بل و نیش اندیشههای میرچاا الیااده و
دیگرا  ،تأثیر بن ایههای اسطورهای را در شکلگیری سارودۀ «مارد و مرکاب» ،نشاا دهایک و در فرجاای نیاش باه ماواردی از
اسطوره شکنی سراینده اشاره شده است .به طور کلی این سروده اوالً شباهتهای زیادی با ساساار اسطوره ها دارد ،ثانیاً ماوارد
فراوانی را نیش در سود جای داده است که نشا از اسطوره شکنی و واسازی و تغییر طرح و سااساار روایات هاای اساطوره ای
دارد.
واژگان کلیدی :اسطوره ،نقد اسطورهگرا ،اسوا ثالث ،مرد و مرکب.

مقدمه
ادبیا تطبیقی ،شاسهای از ادبیا است که از تأثیر و تأثر ادبی ملل مخالف بحث میکند؛ باه قباار دیگار ادبیاا
تطبیقی ،انعکاس ادبیا و فرهنگ ملای است در ملّت یا ملاهای دیگر« .موضوع تحقیق در این قلک قباار اسات از
پژوهش در موارد تالقی ادبیا در زبانهای مخالف ،یافان پیوندهای پیچیده و ماعدد ادب گذشااه و ااال( ».غنی ای
هالل )73 1373 ،جابهجایی و اناقال پدیده های ادبی گاه در اوزۀ واژگا و نحو کالی و موضوقا اسات و زماانی
در اوزۀ تصاویر و قالبهای مخالف بیانی ،چو قصیده ،قطعه ،رباقی ،و. ...
-1-1زبان و شعر هجایی لَكی
لَکی ،از غنی ترین زبا های اقوای ایرانی است« .زبا لکای از گاروه زبانهاای غربای شا الی زبانهاای ایرانای اسات».
(دبیرمقدی )862 1392 ،این زبا « ،زبا بومی ایرانی بازمانده از زبا پهلوی اشکانی اسات( ».قساکری قاالک1383 ،
 )1ا ید ایشد پناه بر ا است که «لکی را باید به جای مانده یا ه ا زبا پهلوی باساا دانست که با گذشات زماا
ک ار اسیب فرهنگی دیده است( ».ایشدپناه )8 1384 ،در این قبار  ،واژه «باساا » زاید و ناساز با پهلوی است؛ چارا
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که زبا فارسی را به سه دورۀ باساا  ،میانه و دری تقسیک کرده اند و ترکیب «پهلاوی باسااا » معاادل ترکیاب «میانا
باساا » و نادرست است « .زبا لکی ،زبا ایلها و طوایفی است که در ش ال لرسااا پیشاکوه و بخشاهای هارو ،یاا
بیرانوندها ،و لکهای سیله سیله  siela sielaیا الیشار و لکهای دلفا سکونت دارند( ».ه و)89 1384 ،
شعر لکی در گذشاه ،شعری ده هجایی بوده است که مع والً در مصراع نخست از بیت اغازین یک قبار  5هجایی
میامده و تکرار میشده است؛ مانند
1
دو گاال هااا و صاادر ساارو ساااوه وه
ساااارو ساااااوه وه ،ساااارو ساااااوه وه
(غضنفری)121 1378 ،
-2-1پیشینه پژوهش
دربارۀ زندگی و سبک شاقری ساقانی کاابها و مقاال درسور و ماعددی نوشاه شده است از ج له سید ضایااالدین
سجادی در کاااب «شااقر صاب » ( ،)341 1386قلای دشاای ،در کاااب ساقاانی شااقر دیار اشانا ( )172 1381و
مح دقلی اسالمی ندوشن ،در کااب «از رودکی تا بهار» ( ،1384ج )79 2نیش اش ت قیصری و راایک ساالمت اار
( )160-139 1388به مقایسه سروده ایوا مداین ساقانی با ایوا کسری از بحاری پرداساه است .کسانی مانند مایالد
جعفرپور و اجتاهلل فسنقری ( )44-21 1391نیش به تأثیرپذیری شعر ساقانی از ادبیا قرب اشاره کردهاناد .قالماه
دهخدا چنا دلبسا قصیدۀ «ایوا مداین» بود که کاباً به دستاندرکارا لغتنامه ،سفارل کرد که این چامه باه طاور
کامل در ایل نای ساقانی درج شود( .مؤید شیرازی)313 1372 ،
دربارۀ ترکهمیر و بویژه سرودۀ بنای کهن وی مطالب چندانی نگاشاه نشده اسات .اسافندیار غضانفری (-102 1378
 )130به ارائ سرودههای ترکه میر و معنا و مفهوی کلی ابیا انها بسنده کرده است .محیالادین صاالحی نیاش (1380
 )90-65دربارۀ زندگی ترکه میر باه اساصاار بحاث کارده و در اداماه باه درج سارودههاای ترکاهمیار اکافاا ن اوده
است،بنابراین تا کنو اثر مساقلی دربارۀ مقایس چکام ایوا مداین ساقانی با مثنوی «بناای کهان» ترکاهمیار نوشااه
نشده است.
 -3-1روش و هدف پژوهش
در این مقاله بر انیک با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی تطبیقی چکام ایوا مداین اثر ساقانی و سارودۀ «بناای
کهن» از ترکه میر بپردازیک و ه گونیها و ناه گونیهای ساساار و محاوای این دو را تبیاین کنایک تاا در نهایات بارای
پرسشهای ایل ،پاسخی درسور یافاه باشیک
-1ایا ساساار و محاوای چکام ایوا مداین بر سرودۀ «بنای کهن» تأثیر گذاشاه است؟
-2ه گونی و ناه گونیهای چکام ایوا مداین و سرودۀ «بنای کهن» کدامند؟
-3در صور تأثیرپذیری ترکهمیر از ساقانی ،میشا تأثیرپذیری چه اندازه است؟
-4مه ارین اباکارا ااا الی ترکهمیر در سرودۀ «بنای کهن» کدامند؟
و...
-4-1سبک شاعری خاقانی
افضلالدین بدیل بن قلی نجّار شروانی ( 595-520ه.ا- ).از نایاورترین شااقرا در ادبیاا فارسای -دارای سابک
شاقری بدیع و تأثیرگذار است .ساقانی با ارائ اندیشههای بدیع ،در قاب و قالب ترکیبا و تعبیرا اباکاری ،سبکی
ساص و منحصر به فرد در قصیدهسرایی افریده است« .ساقانی ،مشکل گوترین شاقر زبا فارسی است و شاسصایای
هک که دارد از این بابت است .فردی بوده است بسیار زبردست در لغت و ترکیب بندی کل اا و اگااه بار تااری و
اساطیر که اسیرۀ سرشار اهنی داشاه و ا را با ولعی ت ای در قصیدههای بلند و مطنطن و پیچیده فرو میریشد؛ بادا
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یک دایرهال عارف بشرگ توصایف و تصاویر دراورده اسات( »2.اساالمی ندوشان،

گونه که دیوا سود را به صور
 ،1384ج)79 2
از ساقانی ،غیر از دیوا اشعار ،مثنوی «تحفهالعراقین» و منشآ نیش در دست است؛ ه چنین مثنوی کوتااهی باه ناای
«ساکالغرائب» هست که منسوب به ساقانی است.
قصیدۀ «ایوا مداین» ،با مطلع
ایااااااوا مااااااداین را اییناااااا قباااااار دا
هاا ای دل قبار باین از دیااده قبار کان هااا
(ساقانی)467 1387 ،
یکی از معروفارین و شکوه ندترین قصاید در زبا فارسی است؛ به طوری که « ...مایتاوا گفات ساقاانی باا ایان
قصیده [برای قالقهمندا به ادبیا ] شناساه شده اسات( ».دشاای )172 1381 ،در ایان چکاماه ،قصااره و چکیادۀ
معنای مسلط سروده ،در مطلع شعر ،امده است« .ساقانی ،در سفر دوی اج (سال  569ه.ا ،).در بازگشت از مکاه بار
ایوا مداین گذر کرده و شکوه و بشرگی از دست رفا ساسانیا را به به یاد اورده و ایان قصایده را ساروده اسات».
(سجادی ) 341 1386 ،مداین (ج عِ مدینه شهر) است و منظور از ا هفت شهر است بر ساال رود اروند (دجلاه)
که تیسفو مه ارین انها و پایاخت اکومت ساسانیا بود« .ایوا مدائن به نای ایوا کسری معروف شده و باانی اول
ا را شاپور اول ساسانی ( 272-241ی ).دانساهاند»( .ه ا )342
ساقانی در قصیدۀ «نهشهاالرواح ونشههاالشباح» -که در اضر کعبه انشا کرده است -نیش دلبساگی ق یق سویش را
به طاا کسری بیا کرده است
قصااار کساااری و زیارتگااااه سااال ا دیااادهاناااد
باار ساار دجلااه گذشاااه تااا مااداین سضااروار
وز نکااو نااامی طاااراز فاااارل ایااوا دیااادهاناااد
طاااااا ایااااوا جهااااانگیر و وثاااااا پیاااارز
باار در ایااوا نااه زنجیاار و نااه دربااا دیاادهانااد
از تحیاار گشاااه چااو زنجیاار پیچااا کااا زمااا
باار ساار دنااادانههااای تاااج گاااریا دیاادهانااد
تاجاادارل رفاااه و دندانااههااای قصاار شاااه
(ساقانی)167 1387 ،
-5-1زندگی ترکهمیر آزادبخت موموندی
از زندگی ترکهمیر اطالقا مکاوب معدودی در دست است که بعضاً ضد و نقیضند.
اسفندیار غضنفری ( )4 1378و به تبعیت از وی مال محیالدین صالحی ( )65 1380ترکهمیر ،شاقر و قارف باشرگ
لک زبا را از قشیرۀ ازاد بخت دانساهاند؛ الباه محیالدین صالحی در پانوشات ،بار اسااس یادداشااهای مح درضاا
معجشی والیزاده و نیش پرسو جوی میدانی مینویسد «ترکه میر در دلفا ماولد شده و اکنو ارامگاه او در محلی باه
نای قُ ِش  ...واقع  ...است( ».ه ا جا) ق ش نیش نای روساایی نشدیک روسااای ترکاهمیار از تواباع اتیوناد جناوبی در
شهرساا دلفا است.
مراوی قبدالحسین سا ابوقداره ،والی پشاکوه لرساا  ،در اثار سود ،از ترکه میر با قنوا «ترکهمیر موموند» یاد کرده
است( .به نقل از صالحی )4 1380 ،مطالب اک شده بر سنگ مشار پسر ترکهمیر در جوار پدر ،در روساای ترکهمیار
(از توابع اتیوند جنوبی در شهرساا دلفا ) با نظر قبدالحسین ساا ابوقاداره ه خاوانی دارد؛ چارا کاه بار روی ا
نگاشاهاند «وفا مراوی لک یر فرزند کدسدا ترک یر ماموند [=موموند] شهر ال حریالحرای  1238ه.ا ».در اینجاا دو
چیش جلب نظر میکند نخست «کدسدا» بود ترک یر و دیگر «موموند» بود ایشا و میدانیک که موموند از طوایاف
دلفا است؛ (ر .ک .اما اللهی بهاروناد )165 1374 ،ه چناین روسااای ترکاهمیار در کناار سارزمینی اسات کاه از
گذشاههای دور بدا «ازهوست /ازووست» (ازادبخت) گفاه میشود؛ بناابراین ترکاهمیار هاک موموناد اسات و هاک
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ازادبخت .ناگفاه پیداست که بسیاری از طوایف ساکن کوهدشت ،دلفانی هساند .چرا کاه «اکثاراً از منطقا دلفاا باه
طرها کوچ ن ودهاند( ».را ای)126 1386 ،
در هیچ یک از اثاری که دربارۀ زندگی و شعر ترکهمیر نوشاه شده است به ناای پادر ترکاهمیار اشااره نشاده اسات.
ترکهمیر فرزند سواجه امیر بوده است.
برسی اشاره کردهاند که «ایای ق دۀ زندگانی ترکهمیر مصادف با سالهای سلطنت فاحعلی شاه قاجاار باوده و گویاا در
زما مح دشاه قاجار ،معروف به غازی و یا در اواسر ق ر فاحعلیشاه زندگی را بدرود گفاه است( ».صاالحی1380 ،
 )66برسی دیگر نیش ه ین قبار را قیناً تکرار کردهاند( .ر .ک .والیشاده معجشی )81 1389 ،با توجه به انچه در پای
سواهد امد ،وفا ترکهمیر ه شما با سلطنت فاحعلی شاه بوده است؛ نه مح د شاه قاجار.
انچه پیداست این است که ترکهمیر شاگردی باوفا و شاقر به نای (مح د)تقی موموند داشاه است( .غضانفری1378 ،
( )102صالحی( )97 1380 ،مح د)تقی موموند «در ساال  1190هجاری ق اری در دلفاا ماولاد شاده و در فاو
ترکهمیر سخت دردناک و سوگوار و ماأثر بوده است( ».صالحی )97 1380 ،شاگرد ،در رثای اسااد سود گفاه است
سااانه و دویسااات سااای و شاااش گشااااه
ایسااااا وی تاااااری الااااف گذشاااااه
شاااااهرل و ساااااوی صااااافر نوشااااااه
اساااک قاااامش لحاااک لوییااال برشااااه
3
ترکاااهمیااار ژدهااار دونیاااا فناااا کااارد
پایاااه بااایشااارطیش ژ ناااو بناااا کااارد
(غضنفری)102 1378 ،
(مح د) تقی موموند به صراات زما وفا ترکمیر را سوی صفر  1236ه.ا .اکر کرده است .صااابنظرا و
نویسندگا  ،گاه در تبدیل تاری ق ری وفا ترکهمیر به هجری ش سی دچار سهو شدهاند .فا اهلل شفیع زاده (1383
 )27در برابر نای ترکه میر تاری ( )1236را درج کرده است؛ بدو اشااره باه اینکاه تااری یااد شاده ،تااری وفاا
ترکه میر است و نیش به ق ری بود تاری اشاره نکرده است .وی در کنار این تاری ق ری ،برابر ش سای ا را «1195
ه.ل ».نوشاه است که نادرسات اسات .تااری درسات قاروج قارفانا اسا ا پی اای ادیاب ،ترکاهمیار 18 ،اباا
1199هجری ش سی است .با توجه به اینکه وفا فاحعلای شااه قاجاار در ساال  1250ه .ا1213=( .ه.ل ).اتفااا
افااده است 4.این امر نشا میدهد که ترکهمیر در زما سلطنت فاحعلی شاه به دیار باقی شاافاه اسات و ناه در زماا
مح د شاه .نکاه دیگر انکه فاحعلی شاه ادود  37سال اکومت کرده است و میتوا گفت  23سال ق اری از ق ار
ترکهمیر در زما سلطنت فاحعلیشاه سپری شده است.
-2بحث و بررسی
-1-2ساختار
ساقانی شروانی ،از ارکا شعر فارسی و از ج ل بشرگارین قصیدهسرایا ادبیا فارسی است که در قر ششاک و در
«قصر ااک یت قصیدۀ فنی» (اا دسلطانی )10 1370 ،میزیست .قالب شاعری قصایده یاا چکاماه ،نخسااین ناوع
شعری است که در شعر فارسی بعد از اسالی ،به تقلید از ادبیا قارب رایاج شاده اسات« 5.قصایدهسارایی در ادب
فارسی از اواسر سدۀ سوی و اوایل سدۀ چهاری ق ری اغاز شد .در سدههای پنجک و ششک به اوج رسیدو باا تغییار ی
که پس از ا ل مغول در نظای اجا اقی ایرا روی داد ،رو به ضعف گذاشت؛ هر چناد کاه تاا روزگاار ماا ه یشاه
شاقرانی در این قالب شعر گفاهاند( ».شریفی)1130 1387 ،
ساقانی در مطلعی زیبا قصیدۀ ایوا مداین ه گا را به اقابار از ایوا مداین و انچه بر ا رفاه است ،فرامیسواند
ایااااااوا مااااااداین را اییناااااا قباااااار دا
ها ای دل قبر بین از دیده قبر کن ها !
(ساقانی ،1387 ،ج)265 1
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و در ادامه می سواهد که در نبود زنجیر قدالت انوشیروا  ،ه گا به ه راه دجله ساو گریاه کنناد؛ ساپس از زباا
کنگرهها سطابهای سوزناک و تکا دهنده بیا میکند .در ادامه ه چنا که بغض در گلاو دارد ،تابلوهاای شاگرف و
رنگارنگی از تاری ساسانیا و شکوه ندی طاا کسری ،ارائ مای دهاد و در اداماه نفاس ساویش را سطااب قارار
میدهد و میگوید «ساقانی از این درگه دریوزه قبر کن» تا درسهایی که گرفاهای به قنوا رهاورد سفر به ساقاا
هدیه کنی .در پایا نیش شعر سود را سحرگونه میداند و ارمغانی به دوساا .
ساسا ا بیشار قصاید فارسی به گونهای است که با مقدمهای درباارۀ قشاق ،جاوانی ،زیباییهاای طبیعات و ...اغااز
می شود که به ا تشبیب ،نسیب یا تغشّل گویند .در ادامه با یکی دو بیت -که به ا تخلّص یا گریشگاه گویند -تغاشل
را به قس ت بعد که مدح باشد ،مربوط میکنند؛ سپس به مدح که قس ت اصلی است و بدا تنا قصایده مایگویناد
پرداساه می شود .در پایا نیش بیت یا ابیاتی با موضوع دقا برای م دوح و بویژه دقای تأبید ارائه میشود کاه شاریطه
نای دارد.
در چکام ایوا مداین ،این ساساار به گونهای درهک تنیده و نوایین است که ماوجاه تناوع موضاوقا ن ایشاویک.
محور ق ودی سروده مساحکک است و جش در بیت مقطع که شاقر تفاسر به سحر کالی ارائه کرده است ،ت ای قصایده
اول موضوع ایوا مداین و قبر گرفان می چرسد .نه از دقای پایانی برای م دوح سبری هست و نه اای به مدح
کلیشهای م دوح پرداساه شده است.
ترکه میر ،در سفر به بیساو و شهرساا هرسین ،به هنگای دید «قلع چهر» ناسوداگاه زباا باه سارایش منظوماهای
قبر انگیش و تأثیرگذار به نای «بنای کهن» میگشاید که از نظر قالب ،مثنوی است؛ اما موضوع مطرح شاده در ا  ،در
اوزۀ موضوقا قصاید است .شاقر در مطلع سرودۀ بنای کهن ،از نژندی و پژمردگی سویش ،سخن سااز مایکناد.
شاقر ،اندوهگین به کوهی سارگ ه چو قاف و شکوه ند ه چو کیوا برمیسورد که قلعهای شاگرف بار ساای
ا و بر تارک اس ا جلوه میکند .شاقر قارف و قاارف شااقر لاکزباا  ،ترکاهمیار ،از شاکوه ندی کاان چناا
شگفتزده میشود که با ویرانههای کان به گفا ا مینشیند .از کان میسواهد که هر چه میداند به او بگوید .شااقر
ایر زده از بنای کهن می سواهد به او بگوید «چه کسی تو را بنا کرده اسات؟ از پادشااها اساطورهای و تااریخی
ایرا زمین کدای یک پایگاه و جایگاه برتری داشاه اند؟ کدامین پادشاه ،بیشاار از دیگارا  ،نیاک پنادارتر و اهال داد و
دهش بوده است؟» قارف شاقر از اطالل و دمن میسواهد که با او از گذشاهها سخن بگوید.
ویرانه های کان ،گریه و زاری سر میدهد؛ ناله ای بدتر از مرگ شیرین در سوگ پرویش .در االی که دود اه از سارل
به اس انها میرود ،به شاقر میگوید می دانک که انسا دردمندی هسای! و ه انند من کوله بار اندوه بر دول کشایده
و از ا قامات چو چنگ س یده است .ساقای سامول بال و به راز من گول فراده.
بنای کهن ،در ادامه بشی و رزی بسیاری از پادشاها و پهلوانا اسطوره ای و تاریخی (از قهد ج شید تا سسرو پرویاش
ساسانی) را به تصویر میکشد .انچه جلب توجه میکند این است که بنای کهن بر ا است کاه ه ا اناا در داماا
وی جای داشاه و بالیدهاند .گویی بنای کهن ،وسعای به پهنای ت ای ایرا زمین دارد .ویران قلعه ،فر و فارو و شاکوه
هر یک از شهریارا کهن را مین ایاند و در فرجای سخن میگوید  ...چرن کجرفاار سا کار اما چناا اناا را ناابود
کرد که گویی هرگش نبودهاند .اینک ا شاها شکوه ند رفاهاند و من مانند سنگی له شده در سکضربههای اسبا بار
جای ماندهای.
 -2-2آغاز سروده
چکام ایوا مداین ،از لحظهای اغاز شدهاست که شاقر روبه روی ایوا مداین ایسااده و مشغول نگریساان و قبار
گرفان است؛ مانند داساانها و فیل نامههایی که دارای اغازی ناگهانی و به دور از مقدمهچینیهای کلیشهای است
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سراغاز سخن ترکهمیر ،به سراغاز قصههاا -کاه باا قباارا
روزگاری »...اغاز میشوند -شباهت دارد
میااارزای پاااژارا میااارزای پاااژارا
سیال ورداشااک چاوی اسار وارا

و مقدماهچینایهاای کلای و مبه ای ه چاو «روزی،

روژی ژه هجاااااوی ساااااودای پاااااژارا
رای کفاااات او قلااااهی کاااااو کهسااااارا
(غضنفری)124 1378،
ناگفاه پیداست که اغاز ناگها  ،سبب برتری شعر شاقر شروانی است.
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 -3-2وصف
در چکام ایوا مداین ،ت دنی باشکوه توصیف شده است؛ ساقانی در کنار توصیف هنرمندان ایاوا و صافّ ماداین،
زنجیر قدل انوشیروا  ،ااوال رود دجله ،اوادث پیرامو ایوا کسری مثل داساا زال ماداین و ...را بیاا مایکناد.
ساقانی به توصیف قظ ت و شکوهی از دست رفاه پرداساه است؛ گاویی معشاوا او -بارسالف معشاوقکا شاعر
جاهلی -زنا و دلبرکا نیست؛ بلکه دورانی طالییگونه است که گویا غبار تاری برا پیله کرده است.
در سلسااله شااد دجلااه چااو سلسااله شااد پیچااا ...
تااا سلاسلااا ایااوا بگساسااات مااااداین را
اکاااک فلاااک گاااردا یاااا اکاااک فلاااک گاااردا ...
گویی که نگاو کارده اسات ایاوا فلاکول را
سااااااک درِ او باااااودی دیاااااوار نگارساااااااا
ایاان هساات ه ااا ایااوا کااش نقااش رن مااردی
دیلااااک ملااااک باباااال هناااادو شااااه ترکسااااااا
ایان هسات ه اا درگااه کاو را ز شاها بااودی
بااار شااایر فلاااک ا لاااه شااایر تااان شاااادروا
ایاان هساات ه ااا صاافّه کااش هیباات او بااردی
(ساقانی)467-466 1387 ،
این درون ایه وجه غالب درون ایه سرودۀ «بنای کهن» نیش هست .هر دو سروده شباهاهای فاراوا دارناد؛ در جادول
( )1مه ارین توصیفهای مشارک این دو سروده امده است
جدول  -1توصیفهای مشارک
صفات مشترک

چكامۀ ایوان مداین

سرودۀ بنای کهن

بااار دجلاااهگاااری نوناااو وز دیاااده زکااااتش ده میاااارزای پااااژارا میاااارزای پااااژارا
نژنااد و افساارده گرچاه لاب دریااا هسات از دجلااه زکاا اساااا روژی ژه هجاااوی ساااودای پاااژارا
گاااهگاااه باااه زباااا اشاااک اواز ده ایاااوا را سیاااال ورداشااااک چاااوی اسااار وارا
بود سراینده
6
تااا بااو کااه بااه گااول دل پاسا شاانوی ز ایااوا رای کفاات او قلااهی کاااو کهسااارا
ایاان اساات ه ااا ایااوا کااش نقااش رن مااردی تااا رای کفاات ار پااای قجایااب کااوهی
شااکوهی
سااااااک در او باااااودی دیاااااوار نگارسااااااا قاااف قیااامای کیااوا
شکوه از دسات ایاان اساات ه ااا درگااه کااورا ز شااها بااودی کهنااه قصااری دیااک نااه قلااهی فاارقش
ناادیک دا غاارقش
دیلاااک ملاااک بابااال ،هنااادو شاااه ترکسااااا فاارا سا اوا
رفاه
ایاان اساات ه ااا صاافه کااش هیباات او بااردی نااه قلااهی فاارقش جیگااهی کیااا باای
7
باار شاایر فلااک ا لااه ،شاایر تاان شااادروا جای کیا ار برج باارول قیاا بای
اری چاااه قجاااب داری کانااادر چ ااان گیاااای چوی من کوله بار ساک چنگات کارده
نژنااد و افساارده جغااد اساات پاای بلباال ،نواااه اساات پاای الحااا چوی من چه سودا وه سه ر ویه رده
مااا بارگااه دادیااک ،ایاان رفاات ساااک باار مااا
بود بارگاه
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پیاوه
ای ااواالته مه زگِک هاا
ژِیااوه
نیااری ن ااه نااه
پَلِنگااه
ساتی ساکت باو گاول ده ر وه رازی
8
جگاار گاادازی
کااار
راز درو

چاارن کااج رفاااار
چندین تن جبارا کاین ساک فرو ساورده اسات تااا اساار دورا
این گرسنه چشاک اسار هاک سایر نشاد ز ایشاا ناارد بااازی ترفنااد لیشااا کاارد اظهااار
از سااااو دل طفااااال ساااارساب رن امیااااشد اساااار ای چپگاااارد ساااااک سااااایشه
9
ایاان زال سااپید اباارو ویاان مااای ساایه پساااا جاک و یاک شاه ناای جاای کارد وه ریااشه

-4-2مناظره
ساقانی ،نخست به شیوۀ ادیث نفس ،سود را مخاطب قرار می دهد و به پند اماوزی و قبار
دمن طاا کسری فرامیسواند
ها ای دل قبار باین از دیاده نظار کان هاا
یااک ره ز لااب دجلااه منااشل بااه ماادائن کاان

گارفان از اطاالل و

ایاااااوا مااااادائن را ایینااااا قبااااار دا
وز دیاااده دوی دجلاااه بااار سااااک مااادائن را
(ساقانی)466 1387 ،

سپس گفا ا سیالی سود با کان سسرو انوشیروا را سروده است .سخن گفان کان ،چکام ساقانی را زیبا و هناری
کرده است.
ساقانی نخست به دل قبر بین –سود یا دیگرا  -میگوید
گاااه گاااه باااه زباااا اشاااک اواز ده ایاااوا را تاااا باااو کاااه باااه گاااول دل پاسااا شااانوی ز ایاااوا
سپس زبا اال کان را که در سیال سراینده از دندانهها و کنگرههای کان با گاول دل شانیدنی اسات ،چناین اورده
است
دندانااه هاار قصااری پناادی دهااد نااو نااو
گوید که تو از ساکی ،ما ساک توایک اکناو
از نواااه جغااد الحااق ماااییک بااه درد ساار
اری چه قجاب داری کانادر چ ان گیاای
مااا بارگااه دادیااک ،ایاان رفاات ساااک باار مااا

پنااااااد ساااااار دندانااااااه بشاااااانو ز باااااان دناااااادا
گااامی دو سااه باار مااا نااه و اشااکی دو سااه هااک بفشااا
از دیاااااده گالبااااای کااااان ،درد سااااار ماااااا بنشاااااا
جغاااد اسااات پااای بلبااال ،نوااااه اسااات پااای الحاااا
بااار قصااار سااااککاااارا تاااا ساااود چاااه رساااد ساااذال
(ساقانی)467 1387 ،

در چام ایوا مداین فقط چند بیت باال از زبا کان بیا شده است و این سراینده است که قس ت اقظاک ساروده از
زبا اوست؛ در سرودۀ «بنای کهن» ،در تنها گفا انی که در سروده امده است ،ابادا شاقر کان را سطااب قارار داده و
از او سواساه است که سرگذشت شهریارا را و تاری بنا شد سود را توصایف کناد .بارای اغااز ساخنا بارگااه
ویرانه ،بیت زیر اورده شده است
10
یااه دودی ژه فاارا کلااهل وریشیااا
اهاای طااوف ساارد ی ا بنااا بیشیااا
(غضنفری)125 1378،
این گونه بیا ااال و ارکا ن ایشی بر جذابیت سرودههایی روایی میافشاید.
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ترکه میر ،بر سالف ساقانی ،بخش اقظک سرودۀ سود را از زبا «قلع چهر» بیا کرده است 67 .بیات از کال ساروده
( 84بیت) از زبا کان بیا شده است
واتااش ای مجنااو پریشااا پشاایو
من ویک مه زاناک جویاای درده نای

وه کویاناااه وه دیاااری تااار ژه دیاااو
ژه ساااودای دردا ویااال ورده نااای... 11
(غضنفری)125 1378،

ساقانی ،درد دلهای ایوا مداین را با گول جا شنیده است
تااا بااو کااه بااه گااول دل پاساا شاانوی ز ایااوا
(ه ااااااااااااااا )466

گااهگااه بااه زبااا اشااک اواز ده ایااوا را

ساقانی در ادامه از زبا کنگرههای کان سسرو انوشیروا چنین اورده است
پناااااد سااااار دنداناااااه بشااااانو ز بااااان دنااااادا
گااامی دو سااه باار مانااه و اشااکی دو سااه هااک بفشااا
از دیااااده گالباااای کاااان ،درد ساااار مااااا بنشااااا
(ه ا جا)

دندانااه هاار قصااری پناادی دهااد نااو نااو
گوید که تو از ساکی ،ما سااک تاوایک اکناو
از نواااه جغااد الحااق ماااییک بااه درد ساار

ترکه میر اتفاقا و سرگذشت پادشاها را با گول سود و از زبا کان شنیده است و مانند ساطرهنویسای و سااطره
گویی ها با افعال گذشاه (ماضی) نوشاه شده اسات؛ در ایان بااره ساقاانی گاوی سابقت را رباوده اسات؛ زیارا هاک
اغرااامیشتر است و هک جا بخشی به نسبت هنریتر و بهاری است و نیش به سبک و سیاا مناظره نشدیکتر است
وه کویانه وه دیاری تار ژه دیاو....
واتااش ای مجنااو پریشااا پشاایو
12
چنااای داسااااانهل مااانن وه یاااادی
بلی من ژه اصل بنای اگادی
(غضنفری)125 1378،
-5-2غمیاد (نوستالژی)
واپس روی و توصیف قصری طالیی گونه و بر باد رفاه ویژگی مشارک هر دو سروده است .ساقانی گذشاه پار فار و
فرو طاا کسری در دوره ساسانیا را دردمندانه و با اسر توصیف کرده است
ایااان اسااات ه اااا ایاااوا کاااش نقاااش رن ماااردی
ایاان اساات ه ااا درگااه کااورا ز شااها بااودی
ایااان اسااات ه اااا صااافه کاااش هیبااات او باااردی
ناای ناای کااه چااو نع ااا بااین پیاال افکاان شاااها را
ای بااس پشااه پیاال افکاان کافکنااد بااه شااه پیلاای

سااااااک در او بااااااودی دیاااااوار نگارساااااااا
دیلااااک ملااااک باباااال ،هناااادو شااااه ترکساااااا
بااار شااایر فلاااک ا لاااه ،شااایر تااان شاااادروا
پااایال شاااب و روزل گشااااه باااه پااای دورا
شاااااطرنجی تقااااادیرل در ماتگاااااه ارماااااا
(ساقانی)467-466 1384 ،
ج

ترکهمیر نیش در سراسر سرودۀ سود ،با اسر

از شاها و پهلوانا (از ج شید تا فرزندا به ن) یاد میکند.

ج شاااید کیقبااااد چنااای
ژه دور
ت کیناه وه
ضحاک واو وقاار باو
هاار سااال ایااواره ایااره مسااکن باای
سسااروانیه
فاار
واو
فریاادو

تااا امااا وه دور ه ااای به ناای
سااه گینه وه
جاارار
بااو سااپای
تااا ایسااا در ساااا کااوی دماااو باای
درفاااش کاویانیاااه
باااو شاااقهی

نقد اسطورهای شعر «مرد و مرکب» از مهدی اخوان ثالث

گااا ساار ساار شااکنه وه
بااو گاارز
نااواسان
منااوچهر نااه پااای کوسااش
چااه سااال ساالک وتااور ت نااای کاارده
زال زر
گرشاسااب و نیااری سااای و
بااو شااوکت ته انیااه وه
رساااک
گیاای ن ااوه
باو جاای
کیخسرو
دوشااه وه
وه
گاارز
او پهلوانااا
توس و نوار دیک گیو و گودرز دیاک
وصاااااف گردیشاااااا ن اااااای وَ اسااااااو
در ادامه از دورۀ چهر پسر به ن و ه ای چهر زاد با اسر
میداند
جرگااه نااازی باای
مناایش ه ااای چهاار
بااشمک روشاان باای
ماان اوسااا چاارا
بای
چوینا کاه وارث میاراث جاک
زانااا
صاانایع
اساااادا
ماااهر
جااک بااین
وه اناادک وسااای گشااایا
ایاوا
جناب
پنجره جای ریاش ناه
امااا و ات ااای
کاااری
تااا وسااای
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بو طاوا زرتاار داناه و بناه وه
ناواسان
منوچهر ناه پاای کوساش
جیشش چوی جیحاو ژه الی ویاه رده
کیکاااوس بااو تاااج و جقااهی طاااوس پاار
بو گارز و کوپاال نهصاد منیاه وه
کااالوه
بااو مرصااع تاااج رسشااا
دل پااار کاااین ژه مااارگ سیاووشاااه وه
هااک جهااانگیر دیااک هااک فراماارز دیااک
13
جاااال ناااین ار پشااات دیباچاااه کاااااو
(غضنفری)125 1378 ،
و اندوه یاد میکند و قصر طالیای ساول را ا دورا
کویاااا گشااات چاااوی فااارل پاااا اناااازی بااای
دور و کاااای چهااار ه اااای به ااان بااای
فرمااااانش روا اک ااااش محکااااک باااای
ناماااهی پااای ااضاااار یاااک یاااک کیاناااا
و شاااکل و تصاااویر سااااسان محکاااک باااین
قصااااری افراشااااان هااااای پایااااه کیااااوا
14
نیاااا بناااای قااایش سااااقی بااااده جاااای
(ه ا )126

هک ساقانی و هک ترکهمیر ،یادکرد گذشاه و گذشاگا را مقدم قبر اموزی و ارائ نکا
ادامه به ا پرداساه میشود.

اک تامیش کردهاند که در

-6-2حكمت
ساقانی در چکام سویش ،با توجیه و تعلیلی ظریف و ادبی و با بهرهگیری از ارای بدیعی «مذهب کالمی»  15نکااهای
اک تامیش و هشدار دهنده را بیا کرده است
باار قصاار ساااککااارا تااا سااود چااه رسااد سااذال
مااا بارگااه دادیااک ،ایاان رفاات ساااک باار مااا
(ساقانی)466 1384 ،
ناپایدار بود دنیا و مرگ محاوی از موتیف های ایوا مداین است .قصیدۀ ایوا مداین سراسر اک ت اسات و پناد و
قبر اموزی از تاری
صد پناد نوسات اکناو در مغاش سارل پنهاا
بااس پنااد کااه بااود انگااه باار تاااج ساارل پیاادا
باار باااد شااده یکساار ،بااا ساااک شااده یکسااا
کسااااری و تاااارنج زر ،پرویااااش و بااااه زریاااان
کاااردی ز بسااااط زر زریااان تاااره را بسااااا
پرویاااش باااه هااار بشمااای زریااان تاااره گسااااردی
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پرویااش کنااو گااک شااد ،زا گ شااده ک ااار گااو
گفاااای کاااه کجاااار رفاناااد ا تااااجورا ایناااک
چندین تن جباارا کااین سااک فارو ساورده اسات
ساقاااانی ازیااان درگاااه دریاااوزهی قبااار کااان

زرین تاره کاو برساوا ؟ روکاک ترکاوا برساوا
ز ایشااا شااکک ساااک اساات ابسااان جاویاادا
این گرسنه چشک اسر هک سایر نشاد ز ایشاا ...
تااا از در تااو زیاان پااس دریااوزه کنااد ساقااا
(ه ا )468

ماعدد تاریخی ،بار زیباایی و تأثیرگاذاری قصایدۀ «ایاوا ماداین»

ارائ قبرتها و اندرزها در سالل ت ثیلها و اشارا
افشوده است.
ترکهمیر نیش از زبا قلعه چهر ،بر بیثباتی دنیا تأکید دارد
اوا تاااااا دورا و کامشاااااا بااااای
فانیاااه
فکااار ن اااه کااارد دنیاااا

هاااار وَ کااااف بااااادهی گلفامشااااا باااای
16
پشااااای انیه
مایاااااهل نیاماااااد
(غضنفری)127 1378،
نیش پس از مقدمهای نسبااً طوالنی درباره شأ و شکوه پادشاها ایرانی ،به ارائه فرجای کارشا میپاردازد کاه سراسار
اکت است
مااااان وای زمشماااااهی ساااااول دماغیاااااه
ط طراقیااااااه
اوا و او دمااااااا
نااارد باااازی ترفناااد لیشاااا کااارد اظهاااار
چااارن کاااج رفااااار
تاااا اسااار دورا
جااک و یااک شااه ناای جااای کاارد وه ریااشه
اساااار ای چپگاااارد ساااااک سااااایشه
چینااااا شااااا
سااااانا اثاثااااه بااااشی
سااااانگ تفرقاااااه دا لاااااه میناشاااااا
17
چ اااا هاااویچ ناااوی هاااویچ نکردشاااا
و طاااااوری ژ ای دور دنیاااااا بردشاااااا
(ه ا جا)
 -7-2تصنع در برابر سادگی
بررسی موارد صنعت گرایی و شگردهای زبانی و بیانی ساقانی و سادگی و طبیعی بود کالی ترکهمیر در ایان مجاال
ن یگنجد و میتواند موضوع مقالهای جداگانه باشد .در اینجا برای اثبا این مدقا ،فقط به مقایسه تل یحا ایان دو
شاقر پرداساه میشود.

-1-7-2تلمیحات و اشارات
تل ی ( )allusionاز ن ودهای هنجارگریشی معنایی است که در بدیع معنوی مطرح است« .تل ی به تقادیک الی
بر میک (از ل ) در لغت به معنی دید و نظر کرد و اشکار ساسان و اشاره کرد است و در اصاطالح قلاک بادیع،
اشاره به قصه یا شعر یا مثل سایر است؛ به شرطی که ا اشاره –چندا که از معنای اشاره برمی اید -ت ای داسااا یاا
شعر یا مثل سایر را دربر نگیرد( ».ش یسا )5 1373 ،در تل ی  ،با هک ایی قناصری از یک رساداد ،داسااا  ،بااور و...
ایجاز ،زیبایی ،غنای معنوی و قاطفی و تأثیرگذاری سخن را به ارمغا می اورد .به تعبیری«تل ی وسیله ای است برای
تقویت ااساس یا اندیشه شاقر یا نویسنده با اسافاده از ااساس یا اندیشه مطرح شده در اثار یاا واقعاه ای دیگار .از
انجا که تل ی می تواند در قالب واژه یا قبارتی کوتاه ،پیای زیاادی را اباال کناد ،بارای شااقر بسایار مفیاد اسات».
(پرین)76 1376،
بر سالف تل یحا به کار رفاه در قصیدۀ «ایوا مداین» که با شگردهای زبانی و بیاانی هنرمنداناه و در لعااب بادیع
لفظی و معنوی غنی ارائه شده است ،تل یحا ترکهمیر ساده و به دور از افرینش و شگردهای هنری واال اسات کاه
با زبانی ساده و به دور از تصنع و تکلف رن مین اید.

نقد اسطورهای شعر «مرد و مرکب» از مهدی اخوان ثالث
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در بخشی از چکام ایوا مداین ،اشاره به برسی رویدادهای تاریخی که گویی در ه ا لحظه نگریساان ساقاانی باه
طاا کسری در اال اتفاا افااد بوده است ،صحنهها را پرتپش و تل یحا را پرهیجا کرده است
در سلسااااالهی درگاااااه ،در کوکباااااهی میااااادا
پندار ه اا قهاد اسات از دیاده ی فکار باین
زیااار پااای پااایلش باااین شاااه ماااا شاااده نع اااا
از اسااب پیاااده شااو ،باار نطااع زمااین رن نااه
(ساقانی)467 1387 ،
تناس بها و موسیقی غنی کالی (بدیع لفظی و معنوی) و ایهامها ،بویژه ایهاای تناساب و تکرارهاا و ....شاعر ساقاانی را
هنرمندانه و در برسی موارد ماصنع و مغلق کرده است
در سلسااله شااد دجلااه ،چااو سلسااله شااد پیچااا
تااااا سلساااال ایااااوا بگسساااات ماااادائن را
زریاان تااره کااو برسااوا ؟ روکااک ترکااوا برسااوا
پرویااش کنااو گااک شااد ،زا گ شااده ک ااار گااو
(ساقانی)467 1387 ،
است با تل یحا

ساده و با زبا طبیعی ترکهمیر که الباه لعاابی از ااساساا

انهاا را دلنشاین کارده

و این مافاو
است.
نیش برقکس تل یحا به کار رفاه در «ایوا مداین» که به پادشاها نای اور سلسل ساسانی پرداساه است ،سرودۀ قلع
چهر هک به شاها و پهلوانا داساانی و تاریخی اشاره دارد؛ هک به پهلوانا ایرانی و نیش اساامی مکاا فراوانای در ا
دیده میشود .الباه در قیاس با تل یحا ساقانی ،تل یحاتی سای و شبه هنرند
مانشااااات ،گاااااوارا  ،بااااان داالهاااااو
پاتااا ااا ،ساااااهند ،قاااااد ،هالکاااااو
ژه کاااااا اللبحااااارین تاااااا دی سلخاااااال
قلاااهی قنااادهار ارگ سااافید یاااال
ایااااروا و شاااایروا شااااادبالن تفلاااایس
ساا نا و دامغااا  ،ساااوجبال و قاایس
امرولاااااه ،الاااااو  ،بااااان سااااااوجبالن
الباااارز ،ااااااد ،پاااایچ ،پیااااره بااااان
بااااوه یاااال دیناااار چنااای ،لنگااار جاااای
پیناااه ،شاااارانکوه ،ساااراندیب ت اااای
القصاااااه کویاااااا گشااااااا ژهی ویناااااه
کااااوه بااااوقبیس ،مکااااه و مدینااااه
قاااااره دان بیاااااوه تاااااا بااااان گنجاااااه
بیسااااااوین بااااارز ،یافااااااه ،النجاااااه
بلاای ،ک ااار ساانگ پایااهی سااورده بااین18
یه گشت چوی مریاد سار ساپرده ی باین
(غضنفری)127-126 1378 ،
برسالف مألوف که اشارا اساطیری ،داساانی ،تاریخی و« ...دو ژرف ساست تشبیه و تناساب دارد؛ زیارا اوالً ایجااد
رابطه تشبیهی بین مطلب و داساانی است و ثانیاً بین اجشاا داسااا  ،تناساب وجاود دارد»( ،ش یساا )121 1381 ،در
شعر ترکهمیر فقط با روایت منظوی تاری مواجه هسایک؛ الباه بسامد تل ی در ماو  ،نشان وسعت دانسااههاای ساالق
اثار و غنای فرهنگی نوشاه های انا است .تل ی  ،اهن سواننده و مخاطب را در زما ها و مکا هاای دور و نشدیاک
شناور میسازد؛ تا با دید جلوههایی اشنا و نااشنا از اسطوره و تاری و جغرافیا و ...به اقجاب واداشاه شود.
-8-2تفاخر در برابر فروتنی
ه ا طور که میدانیک ساقانی ،در جای جای دیوانش به سودسااایی روی اورده اسات؛ در چاما ایاوا ماداین نیاش
چنین کرده است .ساقانی در این چامه ،بیشار به ابراز ااساسا وطنی و ملّی و تفاسر بدا توجه کرده است؛ با ایان
اال در مقطع سروده به من فردی توجه داشاه و ض ن تفاسر سخن سود را در  ،سِحر سوانده است
بنگاار کااه در ایاان قطعااه چااه سااحر ه اای رانااد

مهااااوک مسااایحا دل ،دیوانااا قاقااال جاااا
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ترکهمیر ،بر سالف ساقانی ،از بیسبری سود سخن رانده است
رساااش سیاااال تناااد
دل مشاااغول سااایر مااان جناااو وَ سااار
(غضنفری)124 1378 ،
برسی ،تفاسر ساقانی را به دلیل سودشیفاگی ،ققدۀ اقار
و ساکساری است که ریشه در تفکر قارفان وی دارد.

راکاااب بااای سَاااوَر

19

و  ...دانساهاند19؛ اما سود ککبینی ترکهمیر از سر فروتنای

نتیجهگیری:
از انچه گفاه شد میتوا نایجه گرفت که ترکه میر ،در سفر به بیساو و شهرساا هرساین ،باه هنگاای دیاد «قلعا
چهر» ناسوداگاه زبا به سرایش منظومهای قبر انگیش و تأثیرگذار به نای «بنای کهن» مایگشااید کاه از نظار قالاب،
مثنوی است؛ اما موضوع مطرح شده در ا  ،در اوزۀ موضوقا قصاید است .این سروده قالوه بر شباهاهای فاراوا
با چکام «ایوا مداین» اثر ساقانی شروانی ،تفاوتهایی نیش با ا دارد.
شباهاهایی ه چو موضوع مشارک ،غ یاد (نوساالژی) ،توصیفا مشاابه (نژناد و افسارده باود ساراینده ،نژناد و
افسرده بود بارگاه ،توصیف شکوه از دست رفا دورا طالیی گونه و شناقت روزگار) ،بهرهگیاری از فان منااظره،
اک ت امیشی و قبر اموزی و ...نشا دهندۀ تأثیرپذیری ترکهمیر از چام «ایوا مداین» ساقانی در سلق سردۀ «قلع
چهر» است.
با وجود این که در هر دو سروده –بویژه در شعر ترکهمیر -ارای تل ی پربسامد است؛ اماا تفااو در نگااه و نحاوۀ
بیا دیده میشود .تل یحا ترکه میر ،برسالف ساقانی ،با زبانی ساده و به دور از تصنع و تکلف و با بیانی باه دور از
افرینش و شگردهای هنری واال و تقریباً قاری از لعاب بدیع لفظی و معنوی غنی رن مین اید .الباه بساامد تل ای و
اشار –از ج له اشارا اساطیری و داساانی ،تاریخی ،جغرافیایی فراوا  -نشان وسعت دانساههای ترکهمیر ،ادیاب
لکزبا دلفانی ،و غنای فرهنگی سرودههای وی است.
تفاسر ساقانی در برابر سود کک بینی ترکهمیر –که از سر فروتنی و ساکساری است و ریشه در تفکر قارفان وی دارد-
از دیگر تفاوتهای این دو سروده است.
پینوشت:
.1سروی است سهی؛ دو گل بر سینه دارد.
.2برای اطالع بیشار از زندگی و سبک شعر ساقانی ،ر .ک( .صفا ،1382 ،ج)315-309 1؛ نیش (اسالمی ندوشن ،1384 ،ج)93-79 2؛ نیش
(معد کن )38-1 1381 ،و...
«.3سرانجای در تاری  1236ش سی ق ری [هجری ق ری درست است] در ماه لحک لوئیل و ساوی صافر ال ظفار ،روزگاار شارط وفاا را
فرامول کرده و ترکهمیر را به دست فنا و نیسای سپرده است»( .غضنفری)102 1378 ،
.4برای اشنایی بیشار با اوادث لرساا در روزگار فاحعلیشاه ،ر .ک( .والیشاده معجشی)61-17 1380 ،
 .5ر .ک( .محجوب)142 1372 ،؛ نیش (ش یسا)274 1389،
«.6دوست قشیشی! من بنده پژمرده و مافکر /روزی بر اثر ه ین ایر و افسردگی /سیال مرا بداشت؛ مانند افسردگا غ ناک /راهک به پای
دژی افااد که بر سای کوه بنا شده بود( ».غضنفری)127 1378 ،
«.7تا اینکه به ا مکا رسیدی؛ مکانی بس قجیب /مانند کوه قاف با شکوهِ اس انها /قصری از ایای باساا بر فراز ا دیدی /.سار بار طااا
فلک سوده /بر سواجهنشین محل و مکا جلوس سالطین کیانی تعبیه شده بود /.اثر این قظ ت هنوز ه چناا کاه باود دیاده مایشاد».
(ه ا )128-127
«.8مانند من غک ،قامت تو را ک انی کرده /.تو نیش مانند من بسا ماجراها که از سر بااز کاردهای /.ایان اااال مغاشی را پریشاا سااساه/.
پناهگاهی نداری و چیشی برایک باقی ن انده است /.اکنو لحظه ای سامول ب ا و گول فرا ده تا راز سود را با تو در میا گاذاری /.رازی
که سالهاست درونک را میکاود و جگری را میگدازد»( .ه ا )128
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کرد .با شونطبعی و سایشهکاری ،جکها

«.9سرانجای دورا دو صفت و چرن چپگرد /ه ه را در بازی نرد /با شوههای ساص سود ما
را نابود ساست و جامها را به زمین زد و در هک شکست»( .ه ا )130
.10اهی سرد از سینهال برساست /.و از قلهال دود اسر به اس ا برکشید و انگاه چنین گفت ( »...ه ا )128
« .11ها ای دیوان پریشا اال که ه چو دیو و دد سر در کوهسارا نهاده ای! /من سود اگااهک کاه دردمنادی و جویاای دردی و در
کشف منشأ االی زندگی ایرا و سرگردا ماندهای و قامت از فشار اندوه سک کردهای»( .ه ا جا)
« .12ها ای دیوان پریشا اال که ه چو دیو و دد سر در کوهسارا نهادهای! / ... /اری! اری من از پیشین این قلعه باسبری .داساانهای
چندی از ا ایای به یادی مانه است»( .ه ا جا)
 « .13ه چنین از قهد ج شید جک و کیقباد تا اینکه سلطنت بر ه ای بنت به ن اساقرار گرفت /ضحاک با ا وقار و اشا اش ،ا ساپاه
جرار سه گین /ه ه ساله قصرها جایگاهش اینجا بود؛ تا این اواسر که در زندا دماوند گرفاار گردید /.فریدو با فره سدادادشآ نالهای
که از وزل باد از پرچک کاویانی برمیساست /.ا گرزه گاو سر سر شکن با ا طوا زرتار گوهرنشا  /منوچهر در اینجاا کاوس قظ ات
نواست .در ه ین سای تکیهگاه های فراوا ساست /.چند سالی سلک و تور دل به من بساه بودند .سپاهیانی مانند دریای جیحو از کنااری
می گذشاند /.گرشاسب ،نری ا  ،سای سوار و زال زر ،کیکاووس با ا تاج مشین به پر طاووس /رساک با ا فر و شکوه ته انی ،با ا گارز
گرا نهصد منی /کیخسرو با ا جای جها ن ا ،با ا تاج مرصع و کاله درسشا  /ا پهلوا گرز بر دول ،دل از ساو سایاول ساونین/
توس نوار را دیدی .گیو و گودرز را مشاهده کردی .جهانگیر [و] فرامرز از کناری قبور کردند /.اکر اوصاف انها امکا ندارد .جاای شارح
ااوال گذشاهها در این دیباچه ن یگنجد»( .ه ا )129-128
« .14دسار چهر (ه ای) در اینجا به شکار میپرداست .ه کوهسارا زیر سلطه و تحتالشعاع قظ ت من قرار داشاند /.ا گاه چرا بشی
من روشن بود که دنیا به کای ه ای چهر پسر به ن بود /.او وارث ج شید جک بود .فرمانروا و نافذالحکک /.اساادا ماهر در هر صنعت را
به وسیل نامه هایی نشد من فراسواند /.انها در اندک زمانی ه ه گرد امدند و به نقاشی و تشئین پرداساند /.پنجرهها را شیشه کاری کردنادو
مرا در بلندی و رفعت به پای کیوا رسانیدند /.تا ا گاه که کار پایا گرفت و در زیر سقفهایک بساط کامرانی را گساردند»( .ه ا جا)
.15مذهب کالمی ا است که «مطلبی را با قیاس و برها ققلی و سطابی اثبا کنند .این گونه مطالب در ادبیا  ،مسائل قاطفی از قبیال
مرگ و زندگی ،قشق و نفر  ،داد و بیداد است»( .ش یسا)180 1381 ،
« .16تا دنیا به کامشا میگشت ،ه واره جای می در دست داشاند؛ باده های گلفاای /در ایان افکاار نبودناد کاه دنیاا واقعا ًا فاانی اسات و
سرمایهال نیامد و بد فرجامی»( .غضنفری)129 1378 ،
.17با ا دما مغرور و پر بادی که انها را بود من با این زمشمههایی که از گذشاهها به سااطر داری /.سارانجای دورا دو صافت و چارن
چپ گرد /ه ه را در بازی نرد /با شوه های ساص سود ما کرد .با شون طبعی و سایشه کاری ،جک ها را نابود ساست و جامها را باه زماین
زد و در هک شکست /.با سنگ پراکنی بر مینای ه ه زد و بشی اراساهشا را از هک پاشید /.طوری دساشا را از دنیا کوتاه کرد که گویی نه
کسی وجود داشاه و نه کاری انجای گرفاه است»( .ه ا )130
 .18مکانهایی ه چو «پاتاا ،سهند ،قد ،هالکو ،مانشت ،گورا  ،بن دالهو /قل قندهار ،ارگ ،سفید یاال ،کاا البحارین ،سلخاال /سا نا ،
دامغا  ،ساوجبال  ،قیس ،ایروا  ،شیروا  ،جبال تفلیس /البرز ،ااد ،پیچ ،پیره بان ،امرولاه ،الوناد ،ساربند سااوجبال  /پیناه ،اشاارا کاوه،
سراندیب ،باوهیال ،دینار کوه /ابوقبیس ،مکه ،مدینه و قالجه و باألسره کوههایی از این قبیل /بیساو بلند ،یافاه ،النجه ،از قرادا گرفااه تاا
بند گنجه /ه ه و ه ه ه چو مریدا سرسپردۀ من بودند .اری [( » ]...ه ا جا)
«.19دل به سیر و ت اشا مشغول بود؛ اما مرا سودایی دگر در سر؛ رسش اندیشه تند و سریع؛ سوار ناشی و نابلد و بیسبر»( .ه ا )127
.20ساقانی دارای اوا و قریحه سرشار بود .شاید داشان چنین توان ندی هایی موجب شده است که ساود را بای بادیل و نظیار بپنادارد؛
ارتباطا شکننده ای با دیگرا داشاه باشد و قنصر تفاسر جشا ویژگی های سبکی وی به ش ار اید .ساقانی انسانی ک ال گرا و جاه طلاب
نیش بوده است( .ر .ک .رضایی و دیگرا  )242-217 1390 ،نیش (زرین کوب15 1378 ،و .)158
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