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1ـ مقدّمه
سماسره یفی از گونههای ک ا ادبی اسسی برخی بر ایا عویدهاند که امروزه دورۀ سماسهسرایی به
سرآمده اسس؛ ایا سخا چندان بیراه نیسس ،زیرا سماسه در بستر اهتماعی وی های میبالد و تا آن
بسررتر فراهو نباشررد ،کوشررشهای فردی یا سمایسهای سرریاسرری برای سرررودن سماسرره راه به هایی
نخواهد برد؛ بهعنوانمثال فتنعای خان صررربا با وهود دریافس پاداس بسررریار از فتنعایشررراه هرگز
نتوانسس ،شاهنشاهنامهاس را هوتراز با شاهنامۀ فردوسی بسراید؛ یفی از دالیل ایا امر ایا اسس که
عصرر زندگی ایا شراعر مناسب سرودن چنیا سماسههایی نبوده اسسی « شرایط سیاسی و اهتماعی
موهود در سررررده هررای چ ررارپ و پنجو هجری در ایران ،موهررب پیرردایش آثررار سمرراسررری نظیر
گشرتاسربنامۀ دقیوی ،شراهنامۀ فردوسری و گرشاسبنامۀ اسدی طوسی میشود و با از میان رفتا آن
شررایط در قرنهای بعدّ ،رما تطوّر سماسرههای تاریخی و مذهبی ،بهتدریج نوع سماسه از رونق
میافتد و های آن را انواع شررعر عرفانی و غنائی و تعایمی میگیردی» (رزمجو )82 :7321،باایاهمه
در روزگار ما رگههایی از شرعر سماسری در سررودههای شراعران نوگرایی چون کسررایی و اخوان
ثالث دیده میشررودی همچنیا برخی از وی گیهای سماسرره در قالبهای کالسرریش شررعر امروز نیز
سضور دارندی
منتوای سماسرره چنان گسررترده و مفصررّل اسررس که آن را نمیتوان در قالب غزل های دادی
« سماسره نوعی از اشعار وصفی اسس که مبتنی بر توصید اعمال پ اوانی و مردانگیها و افتخارات
و بزرگیهای قومی و یا فردی باشررد بهننویکه شررامل مظاهر مختاد زندگی آنان گرددی» (ص رفا،
 )3 :7333برای شرر ایا موارد مثنوی مناسربتریا قالب اسس زیرا شاعران هنگاپ سرودن مثنوی،
چندان در تنگنای قافیه گرفتار نمیآیند و هزاران بیس میسرایند اما غزل آنقدر کوتاه اسس که در
آن مجالی برای پرداختا به داستانهای سماسی نیسس؛ موّوع غزل در ادبیات کالسیش ،بیشتر به
عشرررق و عرفان اختصررراص دارد و در دسرررتهبندی انواع ادبی هو آن را هزء آثار غنائی به شرررمار
میآورند؛ باایاسال از دیرباز عناصرر سماسی در غزل نیز نمایان بوده اسسی سماسه را ستیز ناسازها
تعرید کردهاند؛ (کزّازی )721 :7318 ،ایا سررتیز در شررعر عرفانی و ازهماه غزلهای عرفانی به
شرفل نبرد درونی فرد با خویشتا آشفار میشودی «در ایا سماسۀ درونی ،ستیز ناسازها که بنیاد هر
سماسررهای بر آن اسررس ،به کشررمفشرری ن انی در میانۀ درویش با خویشررتا دگرگون شررده اسررسی
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هماورد برونی در رویارویی و آویزس سماسرری ،در سرررودههای صرروفیانه ،به سررتی ندهای در درون
بدل گردیده اسس» (همان)731 :
ازآنجاکه در ایا مواله غزلهای یفی از شرراعران امروز بررسرری میشررود ،اشررارهای کوتاه به
هایگاه غزل در شرعر معاصرر خالی از فایده نیسرسی با پیدایش شرعر نیمایی و در پی آن شرعر سپید،
برخی بر آن رفتهاند که غزل ،شرعر ایا روزگار نیسرس؛ از دیدگاه شراماو «غزل شعر زمان ما نیسس
[و] اگر شعر را بتوان مصوّر کرد ،برای غزل ،تن ا دسس به دامان مینیاتور میتوان شدی متأسفانه دیگر
عصررر مینیاتور گذشررته اسررس» (شرراماو )71 :7311 ،موسّد نیز بر ایا عویده اسررس که «ایا نوع فرپ
مربوط به زمان خیای مسرررتورتر و "هر چیز به های خودتری" بوده اسرررس؛ مثالم زمان سافز ،زمان
سرعدی و در زمانی که زمیا مرکز عالو بوده و همهچیز روشرا بوده اسس؛ خالصه ،غزل مربوط به
دورۀ قبل از روشنگری اسسی» (موسّد )81 :7321 ،امّا باوهودایا ادّعاها ،ایا قالب در دورۀ معاصر،
تنوّالت عمدهای در منتوا و شرفل داشرته و خود را با زمان سرازگار کرده اسسی شاعران برهستۀ
مشروطه با افزودن مفاهیمی ،چون وطادوستی ،آزادیخواهی ،دفاع از سووقِ اقشاری چون زنان و
کرارگران فضرررایی هردید را وارد غزل کردند و مطابق با ایا تغییرات از واژه های تازه را به کار
گرفتندی بهتدریج با تجربهاندوزی شراعران ،ایا غزلها ازنظر زیباییشناسی ،قواپ بیشتری مییابند و
در کنار شررعر نو به سیات ادبی خود ادامه میدهند؛ زیرا ادامۀ سیات غزل با همان زبان کایشررهای و
صررور خیال توایدی دورۀ بازگشررس ادبی ،ممفا نبود؛ بهایاترتیب غزل ،زبانی امروزیتر یافس و
مضمون آن بیشتر به واقعیسهای عینی نزدیش شد.
یفی از هنبههای عینیگرایی در غزل امروز ،توهّه به دگرگونیهای اهتماعی و سرریاسرری و
درنتیجه شفلگیری گونهای وی ه از سماسه اسسی برای اینفه با چگونگی ایا امر بیشتر آشنا شویو،
بایسرته اسس نخسس در چشواندازی گسترده ،شفلگیری سماسه را در شعر معاصر بررسی کنیو و
آنگاه به پیوند سماسه با غزل امروز به شفل وی ه نظر اففنیو.
هامعۀ ایران پس از مشروطه دگرگونیهای سیاسی و اهتماعی فراوانی را از سر گذرانده اسسی
تنوّالت بنیادیا در تعایو و تربیس و آشرررنا شررردن بخشررری از مردپ با فرهنگهای دیگر ،ظ ور
ارزسهای نوپدیدی چون آزادی و برابری و در پی آن اعتراض به نظاپهای سررریاسرری را در پی
داشسی بازتاب ایا اعتراضها را آشفارا در شعر شاعران مشروطه میتوان دیدی در دورۀ پ اوی ایا
اعتراضها بیش از پیش بروز میکنند و شاعران مطر ایا دوره که بیشینۀ آنها نوپرداز بودهاند ،با
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گرایشهای همعگرایانه و اعتراّرری شررعر میگویندی بهتدریج سررتیز شرراعران نوپرداز با ساکمان،
شرفای نو را از سماسره میآفریند که پیشازایا کمتر سابوه داشته اسسی «شعر نوی سماسی که در
برابر شرعر تغزّلی نو مطر شرد ،برخالف آن دسرته از اشرعار که از تخیّالت فردی و اسسراسی مایه
میگرفس ،به اهتماع و مردپ روی آورد و سرررودن سماسررۀ انسرران منروپ و مظاوپ عصررر خود را
موّوع کار خویش قرار داردی» (یاسوی )22 :7321 ،بهایاترتیب با توهّه به هوزمانی ظ ور شعر نو
با هنبشهای اعتراّی و سیاسی ،بیشتریا هاوۀ سماسه مربوط به قالبهای نو بوده اسسی
بیشرتر شراعران نوپرداز ،ازهماه نیما و شاماو و اخوان برای شعر کارکردی اهتماعی قائل بودند
و ّرررما تمرکز فراوان بر خالقیس و بعد زیباییشرررناسررری شرررعر ،از آن بهمانند ابزاری برای بیان
اعتراضهای سیاسی و اهتماعی ب ره میگرفتند؛ ایا وّع تا وقوع انوالب اسالمی ادامه یافسی پس
از انوالب ،شرراعران برای بیان سماسررههای مربوط به انوالب و هنگ تنمیای بیشررتر از قالبهای
کالسریفی همچون غزل استفاده میکنند؛ عاّس ایا امر را میتوان شور سراسری انوالبی و افزایش
چشرمگیر مخاطبان دانسرسی ایا مخاطبان با قالبهای سرنّتی بیشتر خو گرفتهاند و درنتیجه برعفس
مخاطبانِ به نسربس خاصتر شرعر نو ،بیشرتر از میان تودۀ مردمی هسررتند که با قالبهایی ،چون غزل
آسرانتر پیوند برقرار میکنند؛ «در شعر انوالب مجموعام سماسه و عرفان که در ظاهر متعارضاند یا
ب تر بگوییو در یفی بُعد زمینی غابه دارد (سماسره) و در دیگری بُعد آسمانی (عرفان) ،با هو تافیق
شدهاند؛ به ایا معنی که هو اوج و اخالص عارفانه در آن موج میزند و هو تفاپو و ستیز و سرکس
سماسره در آن نیرومند و نظرگیر اسرسی ایا تافیق در غزل انوالب آشرفارتر اسرس و ما را به «غزل
سماسررری» رهنمون میشرررودی» (همان )802 :البته ایا نوع از غزل فوط به شررراعران هریان انوالب
مننصرر نمیشرودی بههرروی ایا شرفل تازۀ کاربرد عناصر سماسی ،از عوامل تغییر در غزل امروز
اسررسی ازایاپس سماسرره در غزل تن ا به شررعر عرفانی و سررتیز درونی شرراعر مندود نمیشررود؛
غزلپردازانِ امروز ،آرمانهای انسانی را در پ نۀ برون نیز پاس میدارند و متناسب با دگرگونیهای
عصر ،با پایدیهایی چون خودکامگی ،بیعدالتی ،ستمگری و تجاوز به خا

میستیزندی

1ـ 1ـ حماسه در شعر بهبهانی
یفی از ایا شرراعران امروز که غزلهایش از سال و هوایی سماسرری برخوردارند ،سرریمیا ب ب انی
اسرسی تأثیر ب ب انی بر هریان غزل امروز مورد تأیید بیشرینۀ صاسبنظران اسس؛ پیش از او شاعران
دیگری نیز کوشرریدهاند تا رو تازهای به غزل ببخشررند امّا «او اولیا کسرری اسررس که در ایا باره
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توفیوی شررایان نصرریبش شررده اسررس؛ توفیوی نه آنچنانکه با رهآوردهای راهیان پیشرریا سررنجیدنی
باشردی» (دهباشری ) 13 :7323 ،تأثیر ب ب انی بر بالندگی دوبارۀ غزل چنان بوده اسس که او را نیمای
غزل خوانردهانرد (همران )18 :او با ابداع وزن هایی هدید ،مجالی را فراهو آورد تا بتوان سرفهای
هدیدی را در ایا قالب مطر کردی در شرعرها ی ابتدایی سریمیا رمانتیسرو به شفل پررنگی هاب
نظر میکردی ایا رمانتیسرو در غزلها بیشرتر به دغدغههایی شخصی مانند عشق مربوط میشد و در
چ رارپارهها صررربغهای اهتماعی به خود میگرفسی در ایا چ ارپارهها گاه با زنی روبهروییو که بنا
بهاهبار به آلودگی تا میدهد و گاه گریههای دانشآموزی را میبینیو که از فور و نداری به ستوه
آمده اسررسی مضررمون ایا شررعرها اعتراّرری اسررس اما لننی منفعل و مبتنی بر پذیرس دارندی بعد از
کتراب «خطی ز سررررعس و آتش» اعتراضهای ب ب انی از آه و نالههای رمانتیش دور میشرررود و
تعدادی از غزلهایش لننی سماسرری به خود میگیرندی خود او در تأیید ایا شرریوۀ هدید میگوید
« قاو شعرا و نواشان و نویسندگان بیش از شمشیر هنگاوران در به وهود آمدن قوانیا و نظامات تازه
مؤثّر بوده اسرررسی» (همران )122 :ب ب رانی چه در غزل های مربوط به هنگ عراق با ایران و چه در
غزلهای اعتراّررری پس از هنگ با زبانی فخیو و سماسررری سرررخا میگوید؛ زبانی که وی ۀ خود
اوسسی در ایا مواله بر آنیو عناصر مؤثر بر لنا سماسی غزلهای ب ب انی را بررسی کنیوی
1ـ 2ـ پرسش و روش پژوهش:
ایا پ وهش در پی دسررتیابی به پاسررن ایا پرسررش اسررس :چه عوامای بر لنا سماسرری غزلهای
ب ب انی تأثیرگذار بودهاند؟
روس ایا پ وهش توصیفی ر ر تنایای اسس و واسد تنایل ،بیسهایی از غزلهای ب ب انی اسس
که لنا سماسری در آنها وهود داشرته باشردی هامعۀ آماری ایا پ وهش تماپ غزلهای منتشرشده
در کتاب مجموعه اشعار سیمیا ب ب انی اسس و چ ارپارهها و مثنویهای او در ایا پ وهش بررسی
نمیشوندی
3-1ـ پیشینۀ پژوهش
گرچه برخی از نویسرندگان سماسره را در شرعر امروز یا سرودههای یفی از شاعران معاصر بررسی
کردهانرد ،امّا آنان بهطور وی ه به زبان سماسررری در غزل ب ب انی نپرداختهاندی از سرررویی دیگر کار
پ وهشرررگرانی کره بره پیوند غزل و سماسررره توهّه کرده اند ،بیشرررتر در قامرو غزل قدیو و بهوی ه
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غزلهای عرفانی بوده اسرررسی در ادامه ،شرررماری از پ وهشهای مرتبط با موّررروع ایا مواله کر
میشوند:
الد) از میران پ وهش هرایی کرره بیشرررتریا نزدیفی را برا تنویق پیش رو دارنرد ،بره ایا موارد
میتوان اشراره کرد :زارع و رّروی ( ) 7330با بررسری کارکردهای سماسره در شعر معاصر به ایا
نتیجه رسریدهاند که وطادوسرتی ،دشرماستیزی و پاسداشس ناپ ق رمانان از م وتریا کارکردهای
سماسره در شعر معاصر اسسی رسیمین اد ( ) 7337نمودهای سماسه را در شعر معاصر بررسیده و به
ایا نتیجه رسرریده اسررس که شررعر نو در روندی تدریجی همراه با سررتایش از دفاع و مبارزه در راه
ارزس های واال به تبایغ صرراو و دوسررتی گرایش بیشررتری مییابدی عاّامی و یگانه ( )7333با تفیه بر
غزلهای سررریمیا ب ب انی ،سسررریا منزوی و منمدعای ب منی نمادپردازیهای سماسررری در غزل
نئوکالسیش را به دو گونه توسیو کردهاند :نمادهای تازه و ابداعی و نمادهای شعر کالسیک با
رویکردی تازه .منمّدی ( )7333نیز سماسه را در شعر معاصر بررسی کرده و به ایا نتیجه رسیده
اسرررس که شرررعر سماسررریِ امروز ،در هر یش از دوره های مشرررروطه ،پ اوی و انوالب اسرررالمی
وی گیهای متفاوتی داردی
ب) برخی از پ وهشرگران سماسه را نه در کلّ شعر معاصر ،بافه در سروده های شاعری خاص
بررسی کردهاند؛ ازهماه انزابین اد ( )7320در نگاهی گذرا به کتاب م رۀ سرخِ سیاوس کسرایی و
روایس ایا شراعر از داستان رستو و س راب ،به ایا نتیجه میرسد که کسرایی از شاعرانی اسس که
در بازسازی سماسه موفّق بوده اسسی صدری ( )7323دور شدن اخوان از تغزّلیات غنائی و سرکس
بره سرررمرس نوعی لنا سمراسررری را پیامد کودتای  82مرداد میداند .هبری ( )7337رویآوردن
شاعران نوپرداز را به سماسه ،پاسخگویی به یش نیاز تاریخی در منتوا و زبان شعر میداندی «سماسۀ
نو» اصررطالسی اسررس که او برای ایاگونه از سماسرره برگزیده اسررس و مرادی ( )7338شررعر آرس
کمانگیر سریاوس کسررایی را نخسرتیا شرعر سماسی دوران معاصر با سبش و نگرشی نو مینامد و
شباهسهای آن را با سبش سماسی شاهنامه بررسی میکندی
ج) از میان پ وهشهای مرتبط با سماسرره در ادبیّات انوالب اسررالمی به نمونههای زیر میتوان
اشرراره کرد :شررریفیان ( ) 7330سماسرره و عرفان را در ادبیّات انوالب بررسرری کرده و به ایا نتیجه
رسیده اسس که ادبیات انوالب برای رسیدن به ساختار شفای مناسب ،راهی طوالنی در پیش داردی
خردادادی ( )7330در پ وهشررری در مورد ربرراعیهررای پس از انوالب اسرررالمی ،سمرراسررره را در
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نوآوریهای زبانی و منتوایی ایا رباعیها مؤثّر دانسرررته و واسددوسرررس ( )7338پس از بررسررری
اشارههای اسطورهای و سماسی در شعر دفاع مودّس ،کارکرد آنها را توویس همبستگی ماّی عنوان
کرده اسسی
یفی از تفاوتهای پ وهش ساّررر نسرربس به پ وهشهای کرشررده ایا اسررس که هر غزلی از
ب ب انی میتواند موردبررسرری قرار گیرد و برخالف دیگر پ وهشها ،موّرروع کار به سماسرره در
غزلهرای عرفانی یا غزلهای مربوط به هنگ تنمیای مندود نمیشرررودی از سررروی دیگر به های
پرداختا به سماسرره در شررعر چندیا شرراعر غزلسرررا ،قامرو پ وهش به غزلهای سرریمیا ب ب انی
مننصر میگردد تا کار تخصّصیتری انجاپ گیردی
2ـ عوامل مؤثّر بر لحن حماسی غزلهای بهبهانی
2ـ 1ـ مبالغه
مبالغه یفی از عوامل زیباییسرازی شعر اسس اما ننوۀ کاربرد آن در شعر غنائی و سماسی متفاوت
اسرسی اهمیس ایا عنصرر در شرعر سماسری بسریار بیشرتر از هایگاه آن در شعر غنائی اسسی «مبالغه
هوهر سماسرره اسررس و سالآنفه مبالغات غنائی عَرَّرری اسررس زیرا بدی ی اسررس که سماسرره با
پدیدارهای اسراطیری و کردارهای پ اوانی سرروکار دارد و لذا خالی بودن سماسرره از آن در سفو
ت ی شدن آن از هوهرۀ خویش اسسی» (سمیدیان )172 :7318 ،بنابرایا بدون در نظر گرفتا مبالغه
نمیتوان راز ماندگاری آثاری چون شراهنامه را دریافسی «فردوسی با توهّه به نوش عظیو اغراق در
بیان سماسرری توانسررته در سررطنی از هنر قرار بگیرد که دیگر شرراعران هرگز نتوانسررتهاند خود را به
پایگاه او نزدیش کنندی» (شفیعی کدکنی)732 :7312 ،
یفی از راههای تصویرسازیهای اغراقآمیز و سماسی ،برهسته کردن کردارهای شخصیسهای
شعر اسسی در شاهنامه رستو چنان هثّه ای دارد که به هنگاپ تولد به توصیۀ سیمرغ پ اوی مادرس را
میشفافند ،در نوزادی از ده دایه شیر مینوشد و در بزرگسالی گوری را در یش وعده میباعدی
(ری

شراهنامه ،داسرتان منوچ ر) ستی اسب او رخش هو مافوق همتایانش اسس بهگونهای که در

منزل نخسرس از خانهای هفتگانۀ رسرتو ،خود یشتنه شیری را میکُشدی «شفوه سماسی منبعث از
ایا واقعیس اسس که انسان قادر به انجاپ کارهای خارقالعادهای در همان قالب تنگ مندودیسهای
انسانی خویش اسسی درواقع شاعر هرازگاهی اعمالی را به ق رمان انسانی خود نسبس میدهد که در
فراسرروی ظرفیس و توانایی انسررانهاسررسی» (پی گریا )12 :7318،بهعنوانمثال یفی از کردارهای
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ق رمانان سماسه در هنگاپ نبرد ،فریاد برکشیدن اسس که ایا رفتار در شعر سماسی معموالم با اغراق
و بهعنوان سرکتی خارقالعاده توصررید میشررودی در شرراهنامه «از نعرۀ پ اوانان زمیا چون آسرریا به
لرزه میافتد و یا چون فاش از های میرودی» (صررفا )810 :7333 ،در بیس زیر نعرۀ قارن به شررفای
مبالغهآمیز به رعد تشبیه شده اسس:
سرررربررش قررارن رزپزن کرران برردیررد

چو رعد از میان نعرهای برکشید
(فردوسی ،ج )312 :7322 ،7

در بیسهای زیر از غزلهای ب ب انی نیز فریاد شرخصریسهای شرعر به شفای اغراقآمیز توصید
میشودی ایا امر یادآور نعرههای ق رمانان سماسههاسس:
فریاد سر ر مگینش ،سررریمای پر ز چینش

از دل قرار دزدد ،از دیده خواب گیرد
(ب ب انی)111 :7321 ،

در بیس فوق ق رمان شررعر چنان غریو میکشررد که قرار را از دل و خواب را از چشررو میرباید؛
ایاچنیا فریاد س مگینی نعرههای پ اوانان سماسه را فرایاد میآوردی
تند اسس ن یب تندر ما ،طوبی شده خو برابر ما

بر سدرۀ آسمان ز صدا تا صاعوه زآن شرر زدهاپ
(همان)237 :

سماسری میسازد فریاد او چنان باند اسس که به آسمان هفتو میرسد و چنان سرارتی دارد که
ستی درخس سدره را که در ایا آسمان های دارد ،به آتش میکشدی
البته در شرررعر و غزل معاصرررر کردارهای خارقالعاده معموالم به تواناییهای هسرررمانی مربوط
نمیشرروندی توانایی شررگفسآور ق رمانان شررعر امروز از هنس نبرد تابهتا با دشررمنانی چون دیو و
اژدها یا عبور از خوانهای دشروار نیسس؛ ایا ق رمانان به ایا سبب خارقالعاده هاوه میکنند که با
سررتمفاری میسررتیزند یا در راه رسرریدن به ارزسهایی چون آزادی و برابری خود را فدا میکنند؛
بنابرایا نتیجۀ نبرد آنها اهمیس چندانی ندارد و ستّی اگر ق رمان در ستیز با دشما شفسس بخورد،
باز در شررعر بهعنوان ق رمانی مافوق بشررر توصررید میشررودی ب ب انی در بیسهای زیر قامس خونیا
ش ید را در تشبی ی مبالغهآمیز به شمشاد تشبیه میکند و چ رهاس را چون آفتاب نورانی میداند:
شرررمرعری می فروزیررد بر خشررررس بررالینش

کان چ ره از خورشید یش رّه کمتر نیسس

شرمشراد گاگون اسس روییده در خون اسس

در هیچ باغ ایاسرران سرررو و صررنوبر نیسررس
(همان)133 :
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در شرعر سماسری هنگاپ توصرید صننههای هنگ ،بخشی از کوشش شاعر صرف بیان ننوۀ
کشتار و خونریزی میشود که ایا کار اغاب از طریق اغراق و مبالغه صورت میگیردی ب ب انی هو
صننۀ کشتارها را در هنگ به شفل مبالغهآمیزی به تصویر میکشد:
دود هسدها ز روی خا

تا دلِ افال

میرودییی (همان)7782 :

بازآ که پشته ببینی از کشتههای برادرییی (همان)202 :
بر کرکس و بر کفتررار خوس میرود ایا رفت رار

تا کشررته فراوان اسررس تا مرده فرا چنگ اسررس
(همان)201 :

همانطور که از بیسهای فوق میآید ،دود هسدهای سوخته به شفای اغراقآمیز تا آسمان باال
میرود؛ از فراوانی کشرتهها پشتهای ساخته میشود و تعداد کشتگان آنقدر زیاد اسس که کرکسان
و کفتارهای الشرخوار از یافتا ایاهمه هسد شادمانی میکنندی همۀ ایا تصاویر یادآور صننههای
رزپ در شاهنامه اسسی
از تصرررویرهرای اغراقآمیز دیگر در ایا زمینه می توان به فضرررای پر از خون میدانهای هنگ
اشاره کردی «در دستبرد ق رمانان و کشتارهای شدید ،اغاب در شاهنامه از هوی خون و دریای خون
و باریدن خون از آسرمان و امثال ایا معانی یاد شرده اسرسی» (صفا )823 :7333 ،در غزل امروز نیز
توصررید ریزس خون در صررننۀ نبرد ،معموالم مبتنی بر اغراق اسررسی البته در اغاب موارد موصررود
شرراعران از اشرراره به خونریزیها در هنگ ،سررتایش ق رمانان اسررس و به همیا سرربب در ایاگونه
موارد از توصررید هزییات میدان هنگ اثر چندانی نیسررس؛ چراکه هدف اصررای ،بزرگداشرررس
شر یدان و تمجید از آنهاسرسی همچنیا شاعر امروز برخالف پیشینیان ،بیش از آنفه خون ریختا
دشررمنان را سررببی برای تفاخر قرار دهد ،در خون غاتیدن ق رمانان خودی را میسررتاید و آن را به
شفای مبالغهآمیز توصید میکند تا بر هنبۀ فداکاری و هانبازی در راه آرمانها تأکید ورزدی البته
ایا آرمانها در سماسره های ک ا هو مورد ارج و استراپ بوده اما در شعر امروز بیش از پیش مورد
توهّه قرار گرفته اسس:
سررررازس مرپسرررنرردیررد بررا هریرچ بر ررانرره

کز خون ش یدان رودیسس روانه
(ب ب انی)137 :7321 ،

هزار سیالب خون چو رود کارون گذشس

نگو چه هنگامه بود! بگو چه بیداد شد!
(همان)173 :
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همانطور که در بیسهای فوق مشاهده میشود در اینجا برخالف آثار سماسی ک ا ،اغراق در
توصید خون ریختا با انگیزۀ توصید قدرت هنگی ق رمانان صورت نمیگیرد بافه غرض از آن
پاسداشس فداکاران و ش یدان اسسی
2ـ 2ـ تشبیه
در شرعر سماسری سراده بودن تشربیه یفی از وی گیهای اسراسری اسرسی اگر مخاطبِ شعر سماسی
درگیر پیچیدگیهای تشبیه شود ،مجالی برای در

عظمس صننههای نبرد یا بزرگی پ اوانان باقی

نمیماند و ایا خود یفی از تفاوتهای شررعر فردوسرری با دیگر سماسررهسرررایان اسررسی بهعنوانمثال
اسردی طوسری «در کار تشربیه یا اسرتعاره چنان افراط میکند که تصویرها با هو تزاسو میکنند» و
درنتیجره خواننرده از توهرّه اصرررل مطاب دور می ماند اما فردوسررری در پی آن نبوده اسرررس که با
پیچیدهسررازی آرایه های چون تشرربیه ،به شررعر خود زینس ببخشررد و همیا سررادگی یفی از دالیل
ماندگاری اثر اوسسی در شاهنامه « تشبی ات اغاب از نوع منسوس به منسوس و تشبی ات عوای به
عوای در آن بسیار کو و انگشسشمار اسسی بعضی از تشبی ات شاهنامه آنچنان ساده و لطید اسس
کره وقوع تشررربیه در آن ناپیداسرررس گویی رو هماه اسرررس؛ بااینفه به کامات هان بخشررریده و
برهستگی داده ولی خود در میان آشفار نیسسی» (زنجانی)17 :7327 ،
تشربیههای سماسری غزلهای ب ب انی هو اغاب سادهاندی یفی از شیوههای ایا شاعر برای ساده
کردن تشربیه ،کر وههشربه اسرس زیرا با ایا کار خوانندۀ شرعر ،بهسرادگی و با سداقل کوشش به
معنای کالپ پی میبَرَدی ب ب انی با کر وههشرربههایی که بر موّرروعهایی چون شررجاعس ،هیبس،
مواومس و اسررتواری داللس دارند ،سررادگی سررخا سماسرری را به شررعر خود تزریق میکندی او در
بیسهای زیر ،مشبّهبه را از میان درختان استوار برمیگزیند تا بر سرسختی و پایداری سماسی تأکید
ورزدی کر صفس استوار بهعنوان وههشبه موهب میشود که کالپ ،روشا ،بدون اب اپ و در شفای

هر چه سادهتر عرّه شود و ایا سادگی مناسب لنا سماسی شعر اسس:
بر تنو طوفان وزان و ما درختی استوار (ب ب انی)333 :7321 ،
بره تیشررره میزنرردپ خصرررو و خو نمیآرپ

باوط پیر چنیا ریشه استوار نفرد
(همان)171 :
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ترکه نیستو که شوپ خو ،کاج استوار باندپ

با ما اسس ات صالبس ،گرچه قطعهقطعه کنندپ

بیرد را بگو کره بارزد ،براد را بگو کره بتازد

ننگ بید و باد مبادپ ،کاج استوار باندپ
(همان)307 :

ما کاج پیر استوارپ از روزگاران یادگارپ

بیدی که میلرزد ز هر باد سیران نظر دارد به کارپ
(همان)7713 :

وههشبه سخسهانی در بیس زیر با همیا کارکرد به کار رفته اسس:
اگرچه در چشرو بدکنش ساللۀ سوّ و سوزنو

به سخسهانی ولی چو کاج به خا

خود پا فشردهاپ
(همان)7032 :

در تشرربیه سماسرری مشرربهبهها باید از میان پدیدههایی برگزیده شرروند که اقتدار و اسررتنفاپ و
بزرگی را ترداعی کننردی «تشررربی رات صرررریو برا عنراصرررر طبیعی بزرگ عظیو و زیبا که چ رهای
خارقالعاده و برتر از واقعیس به معشروق یا یش ق رمان میبخشرد و معموالم با اغراق تومپ اسس ،در
انتوال اسساس شاعر به خواننده و برانگیختا سسّ تعظیو و تفریو وی نسبس به موّوع بسیار مؤثّر
اسسی» (پورنامداریان )811 :7311 ،ایا شفل از کاربرد از طبیعس در شعر ب ب انی نیز دیده میشودی
او در یفی از غزلهایش در سیا مفاخره میگوید که خود را نه از هنس باغی با وسرررعس معمولی
بافه از گونۀ پ ادشرتی وسیع میداندی ترکیب مواوب «پ ادشس» عظمس ایا مشبّهبه را برهستهتر
مینماید:
کوه نیز ازهماه پدیدههایی اسرس که می تواند نماد پایداری و عظمس باشدی ب ب انی که خود را
دماوندی دیگر میداند (همان )313 :چندیا بار از واژۀ کوه برای تصرویرسرازیهای سماسی ب ره
گرفته اسس:
سر بنه به دامانو

همچو کوه پابرها

(همان)832 :
کسی که عظو رمیو را دوباره انشا کند به لطد

چو کوه میبخشدپ شفوه به عرصۀ امتنان خویش
(همان)177 :

ز سیل کینۀ دشما چه غو خورپ سیمیا

که همچو کوهو و بنیان منفمی دارپ
(همان)721 :

پدیدههایی چون سریل ،موج ،رود ،دریا ،برق و تندر ازهماه هاوههای دیگر طبیعس هستند که
مناسرب لنا سماسی به نظر میرسندی وی گی مشتر

ایا پدیدهها پرتنرکی و پویایی و دوری از
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ایستایی و سستی اسسی ایا وی گیها همان خصاسهایی هستند که پ اوانان سماسی هو از آن ب ره
دارندی «در سماسرره سیات و سرکس رکا اصررای تصررویرهاسررسی» (شررفیعی )118 :7312 ،برخی از
تشبیههای ایاچنینی که در غزلهای ب ب انی به کار رفتهاند ،در زیر کر میشوند:
آزاد و شاد و رها بشفا!
چون رود ،بر سر هر شیبی
(ب ب انی)237 :7321 ،
آراپِ عرس خدا بشفا!
طبل تالطو دریا شو
(همانها)
هانی پر از هیجانو
موهو که در دل دریا
(همان)7738 :
همچو موهو نعرۀ دیوانهواری آرزوسس
تا به کی آهسررته نالو در ن ان چون چشررمهسررار؟
(همان)301 :
چو خروس و هیبس دریا که به استطاعس هامی
ما و ایا خیال مشررروّس که به هیچ هماه نگنجد
(همان)201 :
به مرگ دلیران ز گریه چه سود اسس؟
سرررمررراسررررۀ طر روفررران بسررررراز چرررو دریرررا
(همان)233 :
به باپ هان بیماری گرفس ّرب و غوغا کرد
هنون چو برق شد آری شفسس رعد و ،رگباری
(همان)173 :
که سیل گریه نمیخواهو
بتر ترق چون تندر
(همان)317 :
به کوه درد و غمس ،سخس ،تازیانه کشو
شررروپ چو برق ه ان سررروز خشرررمگیا ،که مگر
(همان)813 :
از میان پدیدههای مربوط به دنیای فازات «آها در سماسررره نماد پایداری و ثبات قدپ اسرررسی»
(مشرتاقم ر )711 :7322 ،در غزل های ب ب انی هو آها و هو پوالد چنیا نوشی را ایفا میکنندی در
نمونههای زیر ایا فازات سخس و منفو در هایگاه مشبّهبه قرار گرفتهاند تا استواری و استنفاپ را
تداعی کنند:
خطوط لغزنده بود ،هوان چو آها ،چو کوه

گذشس مرینوار :خطوط پوالد شد
(ب ب انی)173 :7321 ،

ز ما بترس که پوالد آبدیده منو (همان)831 :
زان دل چو پوالد ،گرد و غو هدا باد (همان)331 :
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همچنیا در بسرریاری از غزلهای ب ب انی از مشرربّهبههایی اسررتفاده میشررود که با دنیای رزپ و
هنرگ پیوند دارند؛ البته ایا تشررربیهها ازنظر چندی و چونی بهگونهای نیسرررس که غزل ب ب انی را
نسبس به دیگر غزلهای شعر فارسی متمایز کندی بهعبارتدیگر او در همان مسیری سرکس میکند
که سنّس شعر فارسی اسسی در ایا زمینه میتوان به کاربرد رزپابزارهایی چون خنجر ،شمشیر و تیغ
اشاره کردی ترکیبهای تشبی ی زیر با استفاده از ناپِ ابزار نظامی ساخته شده اسس:
خنجر سسررت( ،همان )317 :خنجر خونریز مالمس( ،همان )883 :خنجر سپیده( ،همان)331 :
تیغۀ اعتماد (همان )217 :تیغ طعنۀ دشما (همان )331 :و تیر نگاهی ()712
غیر از موارد یادشرده ،ابزار رزپ بهصرورت غیر اّرافی هو در تشبیه به کار رفتهاند؛ مانند تشبیه
شراعر به خنجر( ،همان )201 :لبخند به دشنه( ،همان )222 :زن به شمشیر (همان )31 :و نگاه به تیری
()711
2ـ 3ـ توصیف
توصررید در همۀ انواع ادبی وهود دارد اما چگونگی اسررتفاده از آن متفاوت اسررسی «وصرردها در
سماسررهها غالبام زنده و شررفّافاندی» (صرررفی و دیگران )2 :7321 ،شرراعران سماسررهسرررا به هنگاپ
توصرررید پدیدههایی چون طبیعس ،اغاب از اصرررطالسات رزپ اسرررتفاده میکنندی آنها نبرد میان
انسران ها را به گسترۀ طبیعس تعمیو داده و پیوند میان پدیدههای طبیعی را از گونۀ رابطههای هنگی
در نظر میگیرندی چنیا توصیدهایی در شعر فردوسی بهوفور یافس میشود؛ «هنگامیکه شب پا به
گریز مین د ،آفتاب شررمشرریر آتشرریا خود را از نیاپ درمیآورد ،سررپر زرّیا خود را باند میکند و
کمنرد نور را بره گنبد آسرررمان میاففندی سرررپس ایا مرد هنگی تبدیل به دلدادهای میشرررود و با
ناخاهایش گونههای شرب را میخراشررد ،دسرس بر ساوۀ گیسرروی شررب میزند و لبان ماه را چنان
میگزد که از آن خون هاری میشرررودی ماه به هنگاپ بدر بر فراز کوهسرررار اوج میگیرد ،همچون
پادشاهی که بر اورنگ فیروزه نشسته باشدی» (ماسه)823 :7310 ،
شرراعران معاصررر و غزلپردازان امروز هو در هنگاپ توصررید طبیعس ،چنیا شرریوهای را به کار
میگیرنرد و برا ایا روس لنا سمراسررری شرررعر را توویس میکنندی «مواردی اسرررس که طبیعس و
هاوههای آن تنس تأثیر هنگ و پیامدهای آن قرار دارند و در بعضرری از سرررودهها کامالم در لباس
نظرامی ظراهر شررردهاند» (اکبری )813 :7327 ،ب ب انی در برخی از بیسها پدیدههای طبیعس را از
دریچۀ نگاه سماسی مینگردی بهعنوانمثال ازنظر او خورشید ،طالیهدار کالهخود بر سری اسس که
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هر سررنر از مشرررق به بیرون میتازد (ب ب انی )373 :7321 ،و با صررد نیزۀ زرّیا در دسررس ،طاوع
میکنرد (همران )7070 :در هرایی دیگر نیز خورشررریرد را تشرررتی پر از خون میداندی (همان)820:
همچنیا در غزل او ،شب با دو خرسش (دبّ اکبر و اصغر) سماه میکند و زهره را فراری میدهدی
(همان ) 117 :سرپیده همان شرب اسرس که شدت خونریزی در هنگ ،رنگ از رخش برده و مرین
قطره خونی اسرس که از شرریان گسرستهای بر آسمان ه یده اسسی (همان )101 :او فرورفتا هالل
ماه را در پشرررس ابر ،بهمنزلۀ درخشررریدن خنجر از پشرررس پرده میداند (همان )820:و آسرررمان را
کمانگیری در نظر میگیرد که شرر ابها تیرهایش هسررتند و اکنون آن تیرها شررفسررته شرردهاند و
کمانش را نیز بردهاند (همان)117 :
البته توصرریدهای سماسرری ب ب انی به پدیدههای طبیعس مننصررر نمیشررود؛ بهعنوانمثال او در
توصید خطوط ساصل از پیری در چ ره میگوید که گرگی بر صورت فرد پیر پنجه کشیده اسس
(همان )7013 :ازنظر او ساعس شماطهدار ،مردی تنومند اسس که بر دوپای خود به استواری ایستاده
و صررولس عضررالت سررختش در صررالبس سرراق و رانش دیده میشررود (همان )337 :و زن کولی،
هنگاوری اسررس که با تیغۀ اعتماد ن فته در سررینهاس به هنگ نابفاران میرود (همان )217 :او قاو
اخوان ثرالرث را مَرکبی چرابرش و گردنفراختره میداند و بهایاترتیب وی گیهای اسررربها را در
سماسرهها فرا یاد میآورد (همان ) 333 :قاو و شعر اخوان ،اغاب لننی سماسی داشته اسس و چنیا
توصیفی از آن بیمناسبس نیسس:
ای مرد ،مرکب تو همیا کاش راپ توسس

افشانده یال و چابش و گردنفراخته
(همان)333 :

2ـ 4ـ وزن
منظور از وزن سماسرری ایا نیسررس که شررعر لزومام در بنر خاصرری مثل متوارب سررروده شررود زیرا
چنرانکره میدانیو مثنویهرایی چون بوسرررتران نیز از همیا وزن ب ره گرفتهاند اما غیرسماسررریاندی
نمیتوان از پیش قاعدهای را برای وزن سماسی در شعر تعییا کرد اما میتوان گفس با توهّه به نوع
مطالب مطر شده در هر شعر ،بعضی از اوزان میتوانند به انتوال لنا سماسی کمش کنندی ب ب انی
کره در ایجراد وزنهرای هردیرد و اسرررتفراده از وزنهرای کوکراربرد م رارت دارد ،در تعدادی از
غزلهایش از وی گیهای بعضرری وزنها ،برای ایجاد لنا سماسرری اسررتفاده میکندی او در یفی از
غزلهرا وزنی را بره کرار می گیرد کره فاقد هجای کوتاه و فوط دارای هجای باند اسرررسی (مفعولا
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مفعولا فع ،مفعولا مفعولا فع) ایا امر موهب شررده اسررس که لنا غزل مسررتنفو هاوه کند زیرا
«در زبان فارسی مصوّتهای باند دارای آوای خاصّ خود و شدّت و قوّت تماپاندی»(گوتیو:7321 ،
)731
هیهراییی هیهراییی ره بگشرررا! رفتا را میردان باید

ایا منمل را پویایی افزون از طوفان باید

ایا منمل با خود دارد خورشیدی در خونغاتان

زخمش را مرهو زیبد دردس را درمان باید
(ب ب انی)183 :7321 ،

غزل «به تفا ،به تفاپو» یفی دیگر از شعرهایی اسس که به سبب وزن خاص خود ،سال و هوای
میردانهرای رزپ را ترداعی می کندی در ایا شرررعر ،وزن فَعاَا فَعَاا فع فَعاَا فَعَاا فع طنیا صررردای
سررازهای کوبهای نظیر طبل و دهل را به مخاطب یادآور میشررودی دهل از سررازهایی اسررس که در
هنگهای قدیو آن را به نشررانۀ پیروزی به صرردا درمیآوردندی در ایا بیس شرراعر از صرردای دهای
سررخا میگوید که نشررانۀ «ظفر و مالش دشررما» اسررس و ایا مف وپ با وزن مناسررب شررعر ،ب تر به
مخاطب منتول میشود:
تبوتاب دهلزن شده ولولهاففا

که ز مالش دشما به چنیا ظفر آمد
(همان)331 :

2ـ 5ـ مفاخره
مفاخره از سرنّسهای شعر فارسی اسسی در مفاخره شاعر به بیان فضیاسهای خویش میپردازدی ایا
کار در سماسرره در قالب رهزخوانیهای هنگهویان نمود مییابدی صررفا تفبّر و خودسررتایی را از
وی گیهای پ اوانان شرراهنامه میداندی (صررفا« )831 :7333 ،بنای سماسرره بر اغراق در باب صررفات
نیفو و کر اعمال پ اوانی اسررس و میتوان گفس که در مفاخره شرراعر میخواهد خود را انسررانی
مافوق طبیعی قامداد کندی در سماسرره معموالم پ اوانان شررروع به رهزخوانی میکنند که آن هو در
سویوس مفاخره اسسی» (شمیسا)833 :7330 ،
در بیشتر نبردهای شاهنامه شخصیّسهای دو سوی ستیز سخنان خود را با مفاخره درمیآمیزند تا
خصرررو را تنرس ترأثیر قرار دهندی «مفاخرهها و نازس های پ اوانان در ابتدای نبردها ساوی مطالبی
همچون به رخ کشیدن تیره و تبار ،کر ق رمانیها و پ اوانیهای خود ،کر ناپ اشخاص و پ اوانانی
کرره از پررای درآوردهانررد ،اعمررال خررارقالعررادهی کرره انجرراپ دادهانررد و غیره اسرررسی» (بشررریری و
خواههگیری)12 :7322 ،
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پس از دگرگونی سربش خراسرانی ،شرعر فارسری از سماسرهسررایی فاصاه میگیرد اما مفاخره
همچنان در شعر شاعران سبش آ ربایجانی دیده میشودی «لنا سماسی در شعر ایا دوره تبدیل به
مفاخره شده اسس و شاعران ایا مفتب معموالم در ستایش خود داد سخا دادهاند؛ شاعران دیگر را
قبول ندارند و هجو میکنند» (شمیسا )72 :7328 ،شاعران کالسیش در بیس تخاّص غزل ،کر ناپ
را با ستایشی از خود و سخنوری خود همراه میکنندی اغاب ایا خودستاییها هنبهای شخصی داردی
« هر شررراعری فرزنرد طبع خود را مانند ب تریا فرزند دوسرررس دارد و بر اثر همیا منبّس طبیعی در
تعرید و توصید اشعار خویش راه مبالغه را میپیماید و درنتیجه سالس انبساط و سروری اسساس
میکند و چون در اظ ار آنچه از زوایای نفس پن ان اسرس قدرتی دارد ،بیاختیار به تنسیا خود و
سماسررهسرررایی و خودسررتایی میپردازدی» (سررمیعی ،بیتا )721 :اما با توهّه به تنوّالت بنیادیا در
هامعۀ معاصرر رنگ و بوی مفاخرهها در غزل امروز تغییر کرده اسرسی ب ب انی بهعنوان شاعر امروز
به رهزخوانیهای فردی و هدالهای لفظی با دیگر شاعران وقعی نمین د و به های آن بر مفاهیمی
تأکید می ورزد که بایسرتۀ انسان امروز اسسی مواومس ،استواری و پایداری همعی و مردمی ازهماۀ
ایا مفاهیو هستندی او در بعضی از مفاخرهها بهطور مستویو نامی از دشما به میان نمیآورد اما یاران
خود را به همراهی با خود ت ییج و ترغیب میکند:
مردانه باس و مواوپ ما نیز با تو چنانو

سیمیا به عرصۀ طوفان مرد اسس اگرچه نه مرد اسس
(ب ب انی)303 :7321 ،

هز آفتاب و بههز ما ظامس زدا و صال زن

پیغاپ نور و صدا را سوی شما که رساند
(همان)7731 :

برخی از مفاخرههای ب ب انی آشفارا در توابل با دشما سروده شدهاند؛ در ایا موارد لنا غزل
بیشتر به سماسه نزدیش شده اسس؛ مانند نمونههای زیر:
تا زنده هستو زنده هستو تازنده بر انصار بیداد
بید را بگو که بارزد ،باد را بگو که بتازد
ز سررریل کینۀ دشرررما چه غو خورپ سررریمیا

با اسبی از توفان و تندر با نیزهای از شعر و فریاد
(همان)7718 :
ننگ بید و باد مبادپ ،کاج استوار باندپ.
(همان)307 :
که همچو کوهو و بنیان منفمی دارپ
(همان)721 :
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در مفاخره تأکید بر «ما» اسرررس و به همیا سررربب تفرار ایا ّرررمیر میتواند رهزخوانیها را
برهستهتر هاوه دهدی در بیسهای زیر تفرار واژۀ «ما» چنیا کارکردی دارد:
ما از شتاب میآیو  ،نفسزنان ،عرقریزان

کجاسس توسنی چون ما ،بهچابفی ،سبشتازی؟
(همان)23 :

گفتی چرا نفشندپ زیرا هر آن که به کشتا

هسو مرا بتواند شعر مرا نتواند
(همان)7731 :

دوزخ بِنِگر دو چشو مرا ر ایا آینهدار خشو مرا

بس شعاۀ سُرختاب هنون بر هر دو ه ان شرر زدهاپ
(همان)237 :

ز ما بترس که پوالد آبدیده منو (همان)831 :
2ـ 6ـ اسطوره
سماسره پیوندی بنیادیا با اسرطوره داردی «سماسره ،زاییدۀ اسطوره اسس و اسطوره به مامی پرورنده
میماند که سماسررره را میزاید و آن را در دامان خویش میپرورد و میباالندی»(کزّازی)12:7318،
در غزلهای ب ب انی بارها به اسطورههای ایرانی اشاره شده اسسی او بهوی ه در غزلهای دورۀ پایانی
خود گرایشهای می ا دوسرتانه داشرته اسرس و هرچه از شرعرهای آغازینش بیشرتر فاصاه میگیرد،
توهه بیشرتری به ایران ک ا و اسرطورههای آن نشران میدهدی در بیس زیر با افتخار از آتشی سخا
میگوید که یادآور آییا نیاکان اوسس:
هنوز در سینه آتشی بههاسس کز تاب شعاهاس

گمان ندارپ به کاهشی ز گرمی دودمان خویش
(ب ب انی)177 :7321 ،

یفی از اساسیتریا بامایههای اسطورههای ایران ،نبرد طرفداران اهورامزدا و نیروهای اهریمنی
اسرسی اهریما ایا ّردق رمان اصرای اسرطوره ای ،در شعرهای ب ب انی در معنی عاپ دشما به کار
میرود:
اگرچه صدساله مردهاپ به گور خود خواهو ایستاد

که بردَرَپ قاب اهرما ز نعرۀ آنچنان خویش
(همان)171 :
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یفی از بازتابهای اسرطورههای ایران باسرتان در غزلهای سماسی ب ب انی عدپ تمایل ایرانیان
بره هنگ و سرررتیز اسرررس؛ زیرا طرفداران دیا ب ی در پی صررراواند و هنگ را پدیدهای اهریمنی
میدانندی در اوستا آمده اسس:
«دیا مزداپرسرتی را باور دارپ که هنگ را براندازد و رزپافزار را به کنار گذاردی» (دوستخواه،
)711 :7321
همچنیا هرمزد در گفرسوگو برا اهریما او را بره صررراو فرامیخواند اما با مخالفس او روبهرو
میشود:
«هرمزد
++
3
+
گفس :ییی اگر نبرد را نیاغازی ،خود را از کار نیففنی و ما را سودآوری ها خواهد بودی اهریما
گفرس کره نبرپ بر آفریردگان تو یاری و ندهو سرررتایش بافه آفریدگان تو را نیز هاودانه بمیرانوی»
(دادگی)31 :7331 ،
بهعبارتدیگر هرمزد هنگ را از سر ناچاری و به سبب پافشاری اهریما برمیگزیندی بیسهای
زیر از ب ب انی یادآور همیا باور اسطورهای اسسی او میگوید ما هنگ را نمیخواستیو اما به سبب
اصرار اهریما از آن ناگزیریو:
ما نمیخواستیو هنگ و ستیز
النۀ اهرما نشاید داشس

خواسس اهریما و دریغا هسس
خانه تا هاوهگاه مزدا هسس
(ب ب انی)271 :7321 ،

دیو یفی از نیروهای اهریمنی اسس که در غزلهای ب ب انی به آن اشاره شده اسسی ایا موهود
در اسطوره ها با سیمایی زشس توصید شده اسسی در نبرد ساپ با اژدهای اهریمنی چنیا میخوانیو:
یادآور همیا باور اسرطورهای اسررسی او میگوید ما هنگ را نمیخواسرتیو اما به سرربب اصرررار
اهریما از آن ناگزیریو:
ه انی بر آن هنگ نظّاره بود

که آن اژدها زشسپتیاره بود
(فردوسی)833 :7322 ،
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در شررعر ب ب انی هو دیو زشررسچ ره اسررس و برای اینفه شررناخته نشررود ،صررورتش بر چ ره
میبندد:
ما شما را میشناسو ما شما را میشناسو

صورتش از چ ره بگشایید ای پتیارهدیوان

(ب ب انی)111 :7321 ،
از سرویی دیگر صرورتش بر چ ره بسرتاِ پتیاره دیوان را میتوان شفل دیگری از پیفرگردانی
نیروهای اهریمنی به سساب آوردی نمونهای از ایا اقداپ هادوانه در شاهنامه  ،تغییر چ رۀ اهریما به
شررفل خوالیگر و در پی آن فریفتا ّررنّا

اسررسی همچنیا پیرزن هادو در خان چ ارپ به هیئس

زنی زیبارو برابر رستو قرار میگیرد و اکوان دیو هو خود را به گورخری تبدیل میکندی
ب ب رانی در نبرد با دیو خود را چون رسرررتو میپندارد و با زبانی مفاخرهآمیز ادّعا میکند که با
وهود ک ولس سا میتواند اکوان دیو را از بنیان برکَند:
بنیانکا اکوان دیوپ در شعر میتوفد غریوپ

از هفتخان خواهو گذشتا با کولۀ هفتاد و هشتاد
(همان)7713 :

یفی دیگر از هاوه های اسطوره در شعر ب ب انی یادکرد سیمرغ اسسی او در غزلی با لننی پر از
مفاخره خود را به پرندهای مانند میکند؛ نشانههای ایا پرنده با سیمرغ مطابوس دارد:
ما هِرپ زمیا شفافتهاپ ،زان سوی سپ ر سرزدهاپ

مرغی شدهاپ عظیو و عجب ،بر اوج کبود پر زدهاپ
(همان)311 :

از نشرانههایی که بر سیمرغ بودن ایا پرندۀ «عظیو و عجب» داللس میکند ،داشتا فرّ اسسی در
شاهنامه سیمرغ در گفتگو با زال از فرّ خود سخا میگوید:
بر آتش براففا یفی پرّ ما

ببینی هو اندر زمان فرّ ما
(فردوسی ،ج)718 :7322 ،7

در غزل ب ب انی هو سیمرغ دارای فرّ اسس:
با ففر بین ایس خود ،با فرّ و شفوه و هیبس خود

ترا دور شرررود سرررتراره ز رَه فریاد سذر سذر زدهاپ
(ب ب انی)311 :7321 ،

در ایا غزل سریمرغ دارای بال های عظیو توصید شده اسسی ایا بزرگی تا بدانجاسس که مانع
تابش نور آفتاب میشود و هوا را تاریش میکند:
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تا گسترۀ دو بال سیه بر خاور و باختر زدهاپ

شب کرده ز هر کرانه کمیا خورشید ندیده روی زمیا

(همانها)
در شاهنامه هو با پریدن سیمرغ ،هوا تیره میشود:
پردیرد آمرد آن مرغ فرمانروا

هو اندر زمان تیره گون شد هوا

(فردوسی ،ج)822 :7322 ،7
سیمرغ روی هوا تیره دید

همی راند تا پیش دریا رسید

(همان ،ج )103 :7322 ،1

از دیگر هاوههای بازتاب اسطوره در غزل ب ب انی کر ناپ شخصیّسهای اسطورهای و سماسی
اسررسی ایا شررخصرریسها گاه با چ رهای متفاوت ظاهر میشرروند؛ به ایا معنی که بر وی گیهای
خاص رّی از آنها تأکید می شررود که در روایس اصررای کمتر مدّ نظر بوده اسررسی برای نمونه در یش
مورد به های کر دالوریهای رستو ،نوش وی در کشتا فرزندس س راب چنیا برهسته میشود:
نادیده به س راب رسید وز کشتا او با

خون خورده و پرورده پسر آنش پدری باید و نیسس

نداشس

(ب ب انی)282 :7321 ،
ب ب انی با نگاهی نوآورانه و به شررفلهای مختاد اسررطورۀ ّررنّا

را هو در شررعر خویش

بازآفرینی کرده اسررسی در بیس زیر مارهایی که بر گرد گردن میپیچند ،یادآور مارهای ّررنّاکی
هستند:
در دفتر اسرررراطیری تصرررویر اژدهررا دیرردپ

انگار زنده در تفرار پیوسته مار میزاید

زان مارها یفی گویی بر گرد گردنو پیچید

گر بافهای سس از گیسو از بُا بریدنش باید
(همان)7013 :

ایا شرراعر برخالف شرریوۀ مرسرروپ ،از اسررطورۀ ّ رنّا

تن ا برای بیان سررتیزههای سرریاسرری و

اهتمراعی اسرررتفاده نمیکند بافه نیو نگاهی به روابط میان فردی نیز داردی ازنظر او ستّی دوسرررتان
نزدیش هو میتوانند به س و خود ّنّاکی باشند:
پیِ پاس خود ،زان پس ،بسا مغز برکندی

ما از مار ،اینش ،نه! که از یار میترسو
(همان)132 :

او بره هنبرههرای اهتمراعی روایرس ّرررنرّا

بیاعتنرا نیسرررس امرا آن را از دریچهای نو مینگردی

بهعنوانمثال در بیتی هنگاپ اشاره به ایا داستان ،فودان سضور راهبری چون کاوه را متذکر میشود"
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ایرا چرپ رهررا افترراده بی برگ و نوا افترراده

گویی که ز خود میپرسد :پس کاوۀ آهنگر کو؟

(همان)121 :
در غزلی دیگر تصویری همانند با ایا «چرپ هدا مانده از کاوه» دیده میشود؛ ایا بار رزپافزار
آیینی گرز اسس که بدون رستو مانده اسس:
تا خاق را به سر کوبند آشوب برزن و کویاند
ابایسهررای آدپ رو بررا گرزهررای بیرسرررتو
(همان)3 :
تازگیِ نگاه ب ب انی به اسررطورهها گاه در سدّی اسررس که آنها را به شررفای وارونه به تصررویر
میکشرد؛ ایا موّروع را میتوان با دگرگونی ارزسهای و آرمانهای اهتماعی در پیوند دانسسی
شاعر در بیس زیر ّنّا را درفش کاویانی در دسس و فریدون را ماربردوس میبیند!
نوش فریدون کشید بر دوس او مار کرد
آن کاویانی درفش در دسررس ّررنّا داد
(همان)111 :
در بیتی دیگر می گوید شرراید ّررنّا
گریخته اسس:
ای کوه! ای بند ّنّا ! شاید که آن تازی

از بندی که در دماوند بر او بسررته بودند ،رها شررده و

زندهسس و در ظامس خا  ،ظامش به فرمان اسس
(همان)313 :
درن ایس ایا نگاه انتوادی شراعر چنان گسترس مییابد که ستی اهورامزدا را در نبرد با اهریما
شفسسخورده میبیند؛ طوری که فرّ ایزدی آلوده به شرّ اهریمنی میشود:
چرکاب شرّ اهریما آلود فرّ یزدان را
دردا ستارۀ روشا شد تیرهروی و ترداما
(همان)332 :
3ـ نتیجه
سضرور عناصرر سماسری در غزل های ب ب انی گاه بدون تفاوت خاصی نسبس به شعر قدیو صورت
می گیرد؛ برای نمونه در شرررعر قدیو نیز اسرررتفاده از ابزار نظامی مانند شرررمشررریر و خنجر و تیر برای
توصید طبیعس وهود داشته اسس اما در بعضی از موارد شفل بیان مطالب سماسی به شیوۀ تازهای
رخ مینمایدی او در بعضرری از غزلها از وزنهای کوکاربردی اسررتفاده میکند که با لنا سماسرری
موهود در شرعر سرازگاری داشرته باشردی همچنیا مفاخرههای ایا شاعر با انگیزۀ اثبات برتریهای
شخصی صورت نمیگیرند بافه معموالم کارکردی سماسی و اهتماعی دارندی عالوه بر ایا ب ب انی
اسطوره هایی چون ّنّا و رستو را به شفل متفاوت و گاه وارونه به تصویر میکشد که ایا امر
میتواند بازتابی از تفاوتهای اهتماعی منیط شاعر نسبس به دوران ک ا باشدی
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منابع
 اکبری ،منوچ ر (« )7327هاوههای طبیعس و عناصررر آن در شررعر هنگ» ،نشررریۀ سضررور ،صررص  812ر812ی
 اکبریانی ،منمد هاشو ( )7333تارین شفاهی ادبیات معاصر ایران ،گفتگو با سیمیا ب ب انی ،ت ران :ثالثی انزابین اد ،رّرا (« )7320صربغۀ سماسری در شعر معاصر» ،کتاب ماه ادبیات و فاسفه ،شماره  ،12صص37ر 82ی
 بشرریری ،منمود و خواههگیری ،طاهره (« )7322ناپ و ننگ در شرراهنامه» ،ب ار ادب ،سررال دوپ ،شررمارهدوپ31 ،ر 11ی
 ب ب انی ،سیمیا ( )7321مجموعه اشعار ،چاپ پنجو ،ت ران :نگاهی پورنامداریان ،توی ( )7311سفر در مه ،چاپ اول ،ت ران :زمستانی هبری ،سوسا (« )7330سماسۀ نو در شعر شاماو» ،هستارهای ادبی ،شمارۀ  ،712صص 718ر 787ی سمیدیان ،سعید ( )7318درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی ،چاپ اوّل ،ت ران :نشر مرکزی خردادادی ،م دی ( )7337بررسررری عناصرررر سماسررری در رباعیات پس از انوالب اسرررالمی ،پایاننامۀکارشناسی ارشد ،رفسنجان :دانشگاه ولی عصر (عج)ی
 دادگی ،فرنبغ ( )7331بندهش ،چاپ  ،1مش د :توسی دوستخواه ،هایل ( )7321اوستا ،چاپ  ،70ت ران :مرواریدی -دهباشی ،عای ( )7323زنی با دامنی شعر ،هشانامۀ سیمیا ب ب انی ،ت ران :نگاهی

 رسیمین اد ،کاظو ( )7337بررسرری نمودهای سماسرری در شررعر نو ،با تفیه بر اشررعار نیما یوشرریج ،م دیاخوان ثالث ،اسمد شرراماو ،سرریاوس کسرررایی ،یدا رؤیایی و فریدون مشرریری ،رسررالۀ دکتری ،شرریراز:
دانشگاه شیرازی
 رزمجو ،سسیا ( )7322قامرو ادبیات سماسی ایران ،ت ران :پ وهشگاه عاوپ انسانی و مطالعات فرهنگیی زارع ،غالمعای و رّروی ،سرید ربیع (« )7330کارکرد سماسه در دوران معاصر (با استناد به شعر معاصرایران)» ،نشریۀ ادبیات پایداری ،شمارههای  1و  ،2صص 721ر 723ی

 زنجانی ،برات (« )7327تشرربیه در شرراهنامۀ فردوسرری» ،نشررریه دانشررفده ادبیات و عاوپ انسررانی دانشررگاهت ران ،شمارۀ  728و  ،723صص 20ر 23ی
 سمیعی ،کیوان (بیتا) تنویوات ادبی ،ت ران :زواری -شاماو ،اسمد ( )7311از م تابی به کوچۀ تاریش ،چاپ اوّل ،ت ران :توسی

 شررریفیان ،م دی (« )7330تجاّی سماسرره و عرفان عاشررورایی در ادبیات انوالب اسررالمی ایران» ،نشررریۀادبیات پایداری ،سال سوپ ،شمارۀ پنجو811 ،ر 831ی
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 شفیعی کدکنی ،منمدرّا ( )7312صور خیال در شعر فارسی ،چاپ ششو ،ت ران :آگاهی شمیسا ،سیروس ( )7328سبششناسی شعر ،چاپ ن و ،ت ران :فردوسی شمیسا ،سیروس ( )7330انواع ادبی ،چاپ ن و ،ت ران :میترای صردری ،اسمدرّرا ( )7323بررسری سماسرۀ شفسس در اشعار م دی اخوان ثالث ،پایاننامۀ کارشناسیارشد ،سمنان :دانشگاه سمنانی
 صرررفی ،منمدرّررا و دیگران (« )7321انواع ادبی در سماسررههای ماّی ایران» ،گوهر گویا ،سررال دوپ،شمارۀ  ،2صص 38ر 7ی
 صفا ،بیوا ( )7333سماسهسرایی در ایران ،چاپ اوّل ،ت ران :پیروزی عاّامی ،والفوار و یگانه ،سرررپیده (« )7333نمادپردازیهای سماسررری در غزل نئوکالسررریش؛ (با تفیه برغزلیات سررریمیا ب ب انی ،سسررریا منزوی و منمدعای ب منی)» ،پ وهشرررنامۀ نود ادبی و بالغس ،دورۀ ،3
شمارۀ  ،7صص 727ر 723ی
 فردوسررری ،ابوالواسرررو ( )7322شر راهنامه ،به تصرررنیو هالل خالوی مطاق ،نیویور .bibliotheca :persica
 کزّازی ،میر هاللالدیا ( )7318رؤیا ،سماسه ،اسطوره ،چاپ اوّل ،ت ران :نشر مرکزی گوتیو ،روبر (« )7321نفتههایی دربارۀ وزن شعر سماسی» ،نامۀ فرهنگستان ،شمارۀ  ،32صص 713ر 732ی پی گریا ،تامس (« )7318معیارهای سماسره» ،ترهمۀ م دی افشرار ،کامۀ دانشرجو ،شمارۀ  ،2صص  10ر11ی
 ماسه ،هنری ( )7310فردوسی و سماسۀ ماّی ،تبریز :دانشگاه تبریز منمّدی ،رامتیا ( )7333سماسره در شرعر معاصرر از ماشالشرّعرا تا به سال ،پایاننامۀ کارشرناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسالمی واسد خاخالی

 مرادی ،ایّوب (« )7338سماسرۀ آرس کمانگیر در شعر سیاوس کسرایی» ،فصانامۀ عامی پ وهشی زبان وادب فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واسد سنندج ،سال پنجو ،شمارۀ  ،71صص 711ر 737ی
 مشررتاق م ر ،رسمان و ادبی فیروزهایی ،سسرریا (« )7322بازتاب عناصررر سماسرری در غزلیات شررمس»،فصانامۀ دانشفدۀ ادبیات و عاوپ انسانی ،سال اول ،شمارۀ  ،3صص 722ر 723ی

 موسّدّ ،رریا (« ،)7321از بیرون به درون (گفسوگو با پانزده شرراعر نوپرداز پیرامون غزل اکنون)» ،مجاّۀشعر ،شمارۀ  ،12صص 81ر 72ی
 واسددوسرس ،م وس (« )7338بازنمایی عناصرر اسراطیری سماسی همبستگی مای در شعر دفاع مودّس»،فصانامۀ مطالعات ماّی ،شمارۀ  ،11صص 18ر 13ی
 -یاسوّی ،منمدهعفر ( )7321هویبار لنظهها ،چاپ پنجو ،ت ران :هامیی

