زبان حكمت و زبان عشرت
بررسی تحلیلی شعري از رودكی و شعري منسوب به امام هادي(ع)
بر اساس نظريههاي ادبی

ابراهیم اقبالی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تبریز

چکیده
انواع گوناگون بینشها و نگرشها به مقولههای مختلف ،باعث ایجاد زبان متناسب و مالئم با هریک

از

آنهاست .از جمله مواردی که موضوع اختالف نگرشها و ایدئولوژیها به صورت شکگرف در آن متجلکی
است ،بحث مربوط به مسائل دینی و اعتقادی است که هر کسی با توجه به کیش خود ،نظر خاصی در مورد
مقولهای دارد .نوشتۀ حاضر بر آن است که با بهرهگیری از شیوۀ استقرایی و با توجه به برخی از نظریکههکای
ادبی از جمله نقد کاربردی و بیانگرانه ،دو شعر کامالً متفاوت از امام هادی(ع) و رودککی سکمرنندی را ککه
در شرایط تقریباً یکسان سروده شده است ،مورد مدانه نرار دهد .حاصل پژوهش نشان میدهد ،نوع نگرش
دو شخصیت به امر بادهخواری باعث ایجاد زبانی مختلف و در نهایت تأثیری متفاوت در مخاطبان هر ککدام
شده است.

واژگان كلیدي :ادبیات تطبیقی ،نگرش ،زبان ،تأثیر.
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مقدمه
از جمله شیوههای رایج بررسی جوانب مختلف ی
هر ی

اثر ،تحلیل بر اساس نظریههایی اسکت ککه

از زاویهای خاص به موضوع پرداخته است .در وانع ،همانطور که تحلیکل نقاشکی روشکنگر

ساختارهای تصویری است ،نظریه ادبی نیز روشنگر نکات پیچیده ساختار زبانی است؛ همچنکی بکا
توجه به اینکه زبانشناسی علم کلی ساختارهای زبانی است ،نظریکه ادبکی نونکان پکارهای از زبکان-
شناسی لحاظ میشود .به عبارت دیگر ،موضوع نظریه ادبی پیش از هر نیکز ،پاسک گفکت بکه ایک
پرسش است که نه نیز پیام کالمی را تبدیل به اثر هنری میکند؟ ای موضوع به تمایز خاص هنکر
زبانی از سایر هنرها و دیگر انواع رفتارهای زبانی مربوط میشود .به همی دلیل ،نظریه ادبکی مقکام
نخست را در پژوهشهای ادبی دارد .یکی از ای نظریههکا ،نظریکه «فراینکد ارتبکاط کالمکی» اسکت؛
فرایند ارتباط کالمی یاکوبسون ،با اتکا بر همه کارکردهای فردی و اجتماعی زبان ،معتقد اسکت ککه
زبان در فرایند خود ،غالباً گرایش به معنا دارد .افراد و گروهها ،متأثر از یافت و مونعیکت فکردی یکا
اجتماعی خویش ،به اشکال مختلف ،از نقشهای زبانی برای انتقال معنا و مفهوم اسکتفاده مکیکننکد.
یاکوبس  ،برای تحقق هر کنش ارتباطی از شکش عامکلف فرسکتنده ،گیرنکده ،رمکز ،پیکام ،موضکوع و
مجرای ارتباطی ،نام میبرد؛ وی ای شش عنصر را که حامل پیام و معنیاند ،تعیی کننده نقکشهکای
ششگانه زبان میداند و معتقد است که هر کدام از ایک عناصکر بکر اسکاس کارکردشکان در جملکه،
نقشهای متفاوتی از جمله نقش عاطفی ،ترغیبی ،ارجاعی ،فرازبانی ،همدلی و ادبکی را ایجکاد مکی-
کنند(احمدی1370 ،ف  .)66از بی عناصر ششگانه کنش ارتباطی مذکور ،سه عامکل پیکام ،فرسکتنده و
گیرنده جزو عناصر اصلی محسوب میشوند و هر ی

از ای عوامل مذکور بکا توجکه بکه نقکدهای

ادبی مطرح ،نابل بررسی است.
پژوهش حاضر در نظر دارد تا عناصر گیرنده ،فرسکتنده را  -ککه بکه ترتیکب بکا توجکه بکه نقکد
ککاربردی (  ) Pragmatic criticismو نقکد بیانگرانکه (  ) Expressive criticismنابکل
تببی هستند -در دو شعر منسوب به امام هادی(ع) و شعری از رودکی سمرنندی بررسی کند.
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نگاهی به خمريهسرايی در دوران بنیعباس و سامانیان
آنچه ذه هر خواننده نکتهسنج را در نظر اول به خود مشغول مکیکنکد ،وجکود مجکالا بکاده-
گساری در ای دو دوره است ،به خصوص دوره حکومت بنیعباس که داعیه دینکداری داشکتند .از
آغاز ظهور شعر فارسی ،خمریه و خمریهسرایی در کنکار وصکف معشکوي ،یککی از درونمایکههکای
اصلی به شماره آمده ،و دارای گذشتهای که بوده است؛ هرمان اته در ای مکورد معتقکد اسکت ککه
«احتماالً اولی خمریهسرای فارسی ابوعبداهلل محمد جنیدی ،از شاعران عهد سامانی بوده است»(اته،
1351ف  .) 22در وانع ،پیروی سامانیان و مکردم خراسکان بکزر

و مکاوراهالنهر از مکذهب حنفکی ،از

جمله مهمتری عوامل گرایش به نوشیدن شراب بود؛ نراکه ابوحنیفکه در مکواردی شکرب خمکر را
برای مردم خراسان و عرانی جایز دانسته بود ،در ای عهد مفتیان حنفی مذهب به ترویج اندیشه او
در بالد خراسان پرداخته ،و حتی اطبا دارویی را تجویز کرده بودند که متشکل از مکی و عصکاره بکه
بود .شاعران ای عصر از جمله بنداری رازی ،رودکی ،ابومحمد بدیع و ...با آن ککه شکرب خمکر را
حرام میدانستند ،اما دیگران را به شرابخواری فرا میخواندند؛ حتی نخستی شعر مهکم و مفصکل
تاری ادبیات فارسی با درونمایه باده و بادهخکواری ،همکی نصکیده رودککی سکمرنندی اسکت ککه
سرمشق بسیاری از خمریهسرایان پا از اوست .با تأمل و توري کتب متعدد تکاری ادبیکات عربکی
متوجه میشویم که شرب خمر و در کنارش سرودههای مربوط بکدان از نبیکل وصکف ،سکتایش و
شیوه به عملآوردن آن ،در عهد بنیعباس نیز مرسکوم بکوده اسکت .ننانککه الفکاخوری در «تکاری
ادبیات» خویش مینویسدف «استحصال آن در تمامی بالد اسالمی و در تمکام جوامکع رایکج بکود .در
بغداد و حومه آن بر سر راه نوافل و مسافران دور از نشم شرطه و شحنه ،در هر جکا میککدههکایی
دایر بود ،و مردمی از مجوس و نصاری و یهود غالباً از میان ایرانیکان ،رومیکان و کردهکا و نبطیکان و
سیاهان به بادهنوشی مشغول بودند .میکدهها میعادگاه خوشگذرانها بود»(الفاخوری ،بکیتکاف ،)296
تاجایی که متوکل ،حاکم جائر عباسی در حال مستی توسط مزدوران فرزندش کشته شد.
لذا ذیالً توضیحی مجمل جهت روش شدن کم و کیف سرایش و برخی از ویژگیهای ایک دو
شعر ارائه میگرددف
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شعر منسوب به امام هادي(ع)
شرایط بسیار سخت سیاسی – اجتماعی حاکم بر دوران امام هادی(ع) و محصوربودن ایشکان از
ی

سو و مونعیت خطیرشان به جهت نزدیکی با والدت امام موعود(عج) و به تبع آن ،لکزوم روی-

آوردن به تقیه مضاعف ،موجب شد که آن حضرت مجال نندانی برای ارائکه دیکدگاههکای سیاسکی
نداشته باشد؛ لذا ایشان از هر فرصتی برای ایراد تعالیم دینی و بیداری مکردم اسکتفاده مکیکردنکد؛ از
جمله موارد نابل تأملی که ایشان با درایت و کاردانی هر نه تمامتر و با استفاده از زبان شعر ،رفتکار
متوکل عباسی را زیر سوال برده  ،باعث تنویر اذهان شدند ،مربوط به زمانی است که امام را به دلیل
مخالفت با دولت بنیعباس دستگیر کرده و نزد متوکل برده بودند؛ متوکل هنگامی ککه امکام را مکی-
بیند ،از عظمت و هیبت امام بیاختیار ایشان را احترام نموده  ،در کنار خود مکی نشکاند و بکا کمکال
گستاخی جام شرابی به امام تعارف میکند ،امام در واکنش به ای کار متوکل سوگند یاد مکیکنکد و
میفرمایدف «گوشت و خون م با ننی نیزی آمیخته نشده است ،مرا معاف دار» .در ادامکه متوککل
از امام میخواهد تا شعری بخواند و ایشان نیز با اصرار متوکل اشعاری را نرائت مینمایندف
بککاتوا علککل نلککلـ االجبککال تحرسُهکککم

غُلْککبُ الرجککالـ فمکککا مغنتهکککمُ القُلکککلُ
(مسعودی 1385 ،ي ،ج4ف (94

با شنیدن ای اشعار تمام اهل مجلا متأثر شده ،به گریه میافتند و بزم شراب و عیش به سکو
و عزا تبدیل و جامهای شراب به زمی کوبیده میشوند .متوکل نیکز در حکالی ککه از شکدت گریکه،
اش  ،صورتش را فراگرفته بود ،دستور میدهد که بساط را برنینند.
شعر «مادر می» رودكی
امیر نصر سامانی ،برای امیر ابوجعفر احمد ب خلف ب لیث صفاری(مقتول به سال  - )352ککه
پا از ی

سلسله حوادث و ناآرامیها بر سیستان و کرمان و بسکت و بعضکی نکواحی دیگکر غلبکه

یافته و توانسته بود با ایجاد آرامش در آن نواحی ی

نند استقالل نسبی آن مناطق را حفک کنکد-

مجلسی ملکانه فراهم ساخت و بزرگان حکومتی را در آن جمع کرد و بکه یکاد او شکراب نوشکید و
نون جام به دور دوم رسید ،جام شرابی سر به مهر همراه با هدیههایی گراننیمت به سیستان به نزد

زبان حکمت و زبان عشرت؛ بررسی تحلیلی شعري از49 /...

وی فرستاد .رودکی ای نصیده را بدی مناسبت در ستایش امیر صفاری در آن مجلا خوانکد و ده
هزار دینار صله گرفت .ای نصیده(مادرمی) که نخستی بار در تاری سیستان نقل شده ،نود و نهار
بیت بوده و از نصیدههای نسبتاً بلند فارسی است که مشتمل بکر تفصکیل رسکیدن انگکور در خکزان،
نیدن آن و نهادن در خم و میساخت استف
مککادر مککی را بکککرد بایککد نربکککان

بچکککه او را گرفکککت و ککککرد بکککه زنکککدان
(تاری سیستانف )315

صکرف و یکازده بیکت آن توصکیف
نصیده مذکور تغزّلی طوالنی دارد ،زیکرا  21بیکت آن تغکزل ـ
مجلا امیرخراسان است .اینکه رودکی وصف شکراب و شکرابانکدازی را در تغکزل نصکیده آورده
است ،عالوه بر عالنه وی بدی موضوع و تککرار آن در مواضکعی دیگکر از ابیکات بازمانکده او ،بکا
موضوع و شأن صدور نصیده نیز تناسب کامل دارد .رودکی پا از آنکه  21بیکت تمکام در وصکف
شراب سروده ،از بیت  23-34با ظرافتی خاص مطلب را به توصیف مجلا امیر خراسان کشانده و
بعد از آن نیز در  51بیت به مدیحه پرداخته است.
با تدنیق در ای دو شعر میتوان به وجوه اشتراك و افتراي نابل تکأملی دسکت یافکت؛ از جملکه
اینکه هر دو شعر در مجلا عیش و نوش خوانده شدهاند ،حال آنکه اغراض گفکت و سکرودن هکر
ی  ،نحوه بیان و زبان و تأثیر هر کدام ،امری است که میتواند با توجه به انواع نقکد بکه خصکوص
نقد بیانگرانه و نقد کاربردی مورد فحص و بحث نرار گیرد.
پیشینه تحقیق
در تالش برای پیگیری پیشینه ای جستار ،غیر از نند مقاله مختصر ،البته مفید ،در مورد شرایط
زندگی و کارهای تبلیغی امام هکادی(ع) ،هکمنکونف «تعلکیم و تربیکت از دیکدگاه امکام هکادی(ع)»
(علیرضا محمودنیا ،تربیت،اردیبهشت  ،1365شماره « ،)8نگاهی به شیوههکای رهبکری امکام هکادی»
(عبدالکریم پاكنیا ،مبلغان ،اسفند  ،1380شماره « ،)26شمهای از فضایل و منانکب امکام هکادی(ع)»
(حسی صادنی و علی تقوی ،مبلغان ،اسفند  ،1381شماره )38؛  ....و نند مقاله در مورد خمریکات
رودکی مثل «نگاه شاعرانه رودکی و ابونواس به خمریات» (محمد ککاظم کهکدویی ،نشکریه ادبیکات
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تطبیقی ،تابستان ،1390شماره « ،)4مقایسه اشعار ابونواس و رودکی از حیث عناصکر غنکایی» (رضکا
بورنانی فراهانی و ابوالقاسم رادفر ،مطالعات ادبیات تطبیقی ،پاییز  ،1394شماره  ،)35و دو مقاله در
مورد زبان شعری رودکیف «پیوند زبان و اندیشه در شعر رودککی» (مکریم صکادنی و سکعید بکزر
بیگدلی ،پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ،تابستان  ،1388شماره « ،)2جادوی اندیشه و زبان ادبی
رودکی» (محمد صادي بصیری ،پژوهشهکای زبکان و ادبیکات فارسکی ،تابسکتان  ،1388شکماره ،)2
پژوهش دیگری که به تحلیل هر ی

از ای دو شعر مورد نظر یا به صورت تطبیقی بدانها پرداخته

باشد ،دیده نشد.
بحث
نقد ادبی عبارت است از شناخت ارزش و بهای آثار ادبی و شکرح و تفسکیر آن بکه نحکوی ککه
معلوم شود نی

و بد آن آثار نیست؟(زری کوب1373 ،ف  )5و بکه صکورت کلکی بکه دو نکوع نقکد

نظری و عملی تقسیم میشود .نقدهای مورد نظر ما (کاربردی و بیانگرانه) دو شکاخه از نقکد عملکی
هستند که ذیالً به بررسی آنها خواهیم پرداختف

الف) نقد بیانگرانه يا نويسنده محور()Expressive criticism
«در ای نوع نقد ،اثر ادبی را به لحاظ نویسنده ،بررسی میکنند؛ مثالً شعر را نکوعی بیکان مکافی-
الضمیر ،طغیان و ریزش کلمات و ادای احساسات میدانند که محصول تخیل شاعر است و دریافت
و افکار و احساسات شاعر را نشان میدهد .منتقد ،اثکر ادبکی را بکه لحکاظ صکمیمیت و خلکوص و
اصالت و کفای ت آن در بیان تخیالت و دید فردی هنرمند و وضع ذهنی او بررسی میکند .غالبکاً در
ای نوع نقد ،به دنبال مدارك و شواهدی در اثر ادبی هستند که دال بر حالت و طبیعکت مخصکوص
نویسنده باشد؛ زیرا نویسنده خود را در اثر ادبی به نحوی ک نکه آگاهانکه و نکه ناآگاهانکه ک افشکا
میکند .در نقد بیانگرانه منتقد در شکار نویسکنده اسکت و بیکت بکه بیکت و جملکه بکه جملکه او را
میجوید»(شمیسا1383 ،ف  .)39به عبارت دیگر ،زبان ابزار تجلی اندیشه آدمی ،و شکعر راهکی بکرای
دستیابی و معرفت به مجموعه تخیالت و وانعیتهای ذه شاعر است ککه از هزارتکوی ذهک او
سرنشمه میگیرد و در ذه افراد جامعه روان میشود .شاعر برای تأثیرگذاشت بر مخاطکب ،زبکان
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عادی را از ابعاد زمانی و مکانی فراتر میبرد و به زبانی ادبی تبدیل میکند .زبان شاعر ،هم بازتکاب
اندیشههای او و هم انعکاسدهنده وانعیتهای جامعه در ذه شاعر اسکت .بنکابرای  ،زبکان ،نقکش
تعاملی و ارتباطی را ایفا میکند؛ از ای رو ،بررسی شعر هر شاعر تبیی اوضکاع فککری ،سیاسکی و
اجتماعی زمانه اوست .شاعر دیدگاههای خویش را با طرحی سامانیافته در شعر خویش وارد مکی-
کند و کالم را در مسیری خاص از ذه به زبان ،جاری میسازد .بنابرای  ،در بررسی شعر ،در وانع
شاعر را بررسی کردهایم و به هر روی هر مفهومی که توانسته ذه شاعر را به خود معطوف سکازد،
دیر یا زود از مجرای ذه او به زبان و سپا به ذه جامعه جاری میشکود .بنکابرای  ،در بررسکی
زبان هر شاعر ،خواهناخواه حوزه اندیشه هم بررسی میشود.
-1انعکاس انديشههاي امام هادي(ع) با توجه به شعر منسوب به ايشان
دوران امامت امام هادی(ع) مصادف بود با خالفت نند ت از حکام عباسکی از جملکه معتصکم،
واثق ،متوکل ،منتصر و . ...در ای دوران ،ظلم و جور و غارت بیتالمال در دستگاه حکومکت رواج
داشت و خلفای عباسی به جای بر طرفکردن مشکالت مردم و رفع حوایج آنان ،به خوشگکذرانی
و میگساری میپرداختند و اموال بیتالمال را در ای راه به تاراج میبردند .از طکرف دیگکر ،حککام
عباسی نون مونعیت خود را متزلزل و ناپایدار میدیدند ،از طرف علویان احساس خطکر ککرده ،بکا
ایجاد نفرت نسبت به علویان ،آنان را تحت فشار نرار میدادند و از هرگونه ظلم و جنایکت نسکبت
به آنان خودداری نمیکردند .اوج ای جنایات در زمان متوکل عباسی بود؛ نرا که متوککل بغکو و
کینه شدیدی نسبت به اهل بیت داشت .با عنایت به مقدمه ای پژوهش و فضای حکاکم بکر جامعکه،
امام هادی(ع) در مجلا عشرت مورد نظر ،نارهای جز روی آوردن به زبان شکعر نداشکت؛ زبکانی
گویا ولی غیرمستقیم .امام در نند بیت ،ننان اندیشههای ناب و نافذ اسالم ناب محمکدی را منتقکل
کردند که نه تنها مردم بلکه خود متوکل نیز به گریه افتادف
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بکککاتوا علکککل نلکککلـ االجبککککال تحرسُهککککم

غُلْکککبُ الرجکککالـ فمککککا مغنتهککککمُ القُلککککلُ

واسکککتنزلوا بعکککد عکککزّ مکککک معانلهککککم

ومودعککککوا حفککککراً یککککابزا مکککککا نزلکککککوا

نکککاداهمُ صکککاربع مککک بعکککد مککککا نبککککروا

میکککک االسکککککرّۀ ُوالتیجکککککانُ والحلکککککلُ

میککک الوجکککوه التککککی کانککککتْ منعمکککۀ ً

مککک دونهکککا تُضکککربُ اوسکککککتارُ والکلکککلُ

فافصککککال القبککککرُ حیکککک سککککاه لهکککم

تلککک

الوجکککوه علیهکککا الکککککدودُ ینتقککککلُ

نکککد طالمکککا مکلکککوا دهکککراً ومکککا شربککککوا

فأصککبحوا بعککد طککول اوکککلـ نککککد مکلککوا
(مسعودی 1385 ،ج4ف )94

ترجمه آزاد:
مردان نیره و نیرومند بر بلندای کوههایی که از آنان محافظت میکردند،شب را به سحر آوردند،
ولی آن نله کوهها بر ایشان سودی نبخشید /از پناهگاههایشان به زیر کشیده شدند و در زیکر خکاك
نرار گرفتند و نه بدجایی را برای رحل انامت برگزیدند /پا از آنکه در نبرهای خود نرار گرفتند،
فریادزنی بر آنها بانگ زدف کجا رفت آن دستنبندها ،تکاج و تخکتهکا و زیکورآالت /کجکا رفکت آن
نهرهها که با ناز و نعمت پرورش یافته و مقابل آنها پردههای گکران بهکای نکازك آویختکه بودنکد/
هنگامی که از آنها ای سوال شود ،نبرهایشان از طرف آنها جواب میدهندف آن نهرهها هکم اکنکون
محل آمدوشد کرمهای الشخوار شدهاند /عمرهای دراز خوردند و آشامیدند و اکنون پا از آن همه
عیش و نوش ،خود خوراك کرمها شدهاند...
ای شعر به نوعی بیانگر نوع نگاه آن حضرت به دنیا و ندرت نیز است؛ با توجکه بکه اینککه در
جهانبینی اسالمی ،اساساً دنیا و متعلقات آن – که ندرت و حکومت نیکز یککی از آنهاسکت -امکری
گذرا و بیارزش تلقی میشود و صرفاً زمانی ارزش دارد که بتوان به وسیله آن حقکی را احقکاي یکا
عدالتی را برپا کرد و یا باطلی را از بکی بکرد ،آن حضکرت از طریکق ایک شکعر ،بکا تبیکی عانبکت
دنیاپرستی ،سعی در ارشاد مخاطبان به خصوص حکام جائر داشت.
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-2انعکاس انديشههاي رودكی در شعر مادر می
شعر رودکی ،شعر عصر سامانی و بازتابدهنده اوضاع ادبی ،اجتماعی و سیاسی جامعه ایران در
ای دوره است .ننانچه میدانیم ،جامعه ایران در پیش از حمله مغول طی نرنها در آرامشکی نسکبی
به سر می برده که باعث رشکد فرهنکگ و ادب و گسکترش علکوم و کثکرت هنرمنکدان ،دانشکمندان،
نویسندگان و شاعران بوده است و در ای میان ،شکعر و شکاعری از بهکرهای ویکژه برخکوردار بکوده
است(نفیسی1382 ،ف  .)240در وانع ،وجود سرخوشیها و فراخیها و توانگریهای دوران سکامانی،
موجب تعظیم و تکریم بیش از حد شاعران و نویسندگان و فراغبالی آنان بوده است و ایک امکر در
ایجاد روحیه شادباشی در اندیشه رودکی نیز تاثیری شگرف داشته است .و به همی خاطر است ککه
سیروس شمیسا معتقد است که «روحیه حماسی و اعتقاد بکه تسکاهل و شادباشکی ،دو رکک عمکده
فکری ادبیات سب

خراسانی است»(شمیسا1374 ،ف .)7

با نگاهی به نصیده «مادر می» رودکی ،متوجه موضکوعات اصکلی آن  -ککه عبارتنکد از وصکف
شراب ،وصف مجلا و مدح امیر سامانی  -میشویم؛ موضوعاتی که بیانگر نوع اندیشه و جهکان-
بینی شاعر است .به عبارت دیگر ،با توجه به اینکه رودکی در دورهای آرام ،با رفاه و خوشی زندگی
میکرده ،ای امر باعث بروز روحیه تساهل ،ساده گیری و شادباشی در شعر و زبان او شده اسکت و
ای در شعر مادر می ،نمود خاصی داردف
مککککادر مککککی را بکککککرد بایککککد نربککککان

بچکککه او راگرفکککت و ککککرد بکککه زنکککدان

بچککککککه او را ازو گرفککککککت نککککککدانی

تککاش نکککوبی نخسککت و زو نکشککی جککان

جکککز ککککه نباشکککد حکککالل دور بککککردن

بچکککه ی کونککک

ز شکککیر مکککادر و پسکککتان

تککا نخککورد شککیر هفککت مککه بککه تمککامی

از سککککر اردیبهشککککت تککککا بکککک آبککککان

آن گککککه شککککاید ز روی دیکککک و ره داد

بچکککه بکککه زنکککدان تنکککگ و مکککادر نربکککان

نکککون بسکککپاری بکککه حکککبا بچکککه او را

هفکککت شکککبانروز خیکککره مانکککد و حیکککران

بککاز نککو آیککد بککه هککوش و حککال ببینککد

جککککوش بککککر آرد ،بنالککککد از دل سککککوزان

گککاه زبککر زیککر گککردد از غککم و گککه بککاز

زیکککر زبکککر ،همچنکککان ز انکککده جوشکککان
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زر بکککر آتکککش کجکککا بخکککواهی پکککالود

جوشکککد ،لکککیک ز غکککم نجوشکککد ننکککدان

…

(تاری سیستانف )315
با توجه به آنچه گذشت ،هر ننکد هکر دوی ایشکان؛ یعنکی امکام هکادی(ع) و رودککی در یک

مونعیت نرارداشتند ولی نوع اندیشه آنان باعث دو شعر کامالً متفاوت شده است؛ امام(ع) ،با توجکه
به سیاست و جهانبینی خود با عدول از خواسته متوکل ،مبنی بر خواندن اشعاری در مورد عشکرت
و میگساری ،با نند بیت به رفتار آنها تاخته و متذکر فرجام کارشان شده است؛ حال آنککه رودککی
نه تنها مانع سرخوشی و سیاهمستی آنها نشده ،بلکه با مدح مجلکا امیکر و بیکان خصوصکیات امیکر
سامانی بواعث عشرت را نیز بیش از پیش مهیا کرده است .به عبکارت دیگکر ،فکري در جهکانبینکی
باعث دو شعر کامالً متفاوت شده است.

ب) نقد كاربردي يا خواننده محور()pragmatic criticism
نقد کاربردی ،نقدی عملگرایانه است که بر تأثیر اثر ادبی بر خواننده تأکیکد مکیکنکد و امکروزه
گاهی نیکز بکه جکای آن از اسکم کلکی()Readers`s response theory؛ یعنکی نظریکه واککنش
خواننده استفاده میشود .ای گونه نقد از عصر رومیان تا نکرن  18بکر حکوزههکای ادبکی حاکمیکت
داشت و در عصر حاضر نیز با عنوان نقد بالغی ( ) rhetorical criticismتجدیکد حیکات ککرده
است .در نقد کاربردی ،اثر ادبی ،اثری است که به نصد اعمال تأثیرات خاصی از نبیل حک هنکری
و ح زیبایی شناسانه ،تعلیم و تربیت ،برانگیخت احساسات ...بر خواننکده نوشکته شکده اسکت .در
وانع ،در ای نوع نقد ،تأکید بر شیوهها و راهبردهای هنرمندانهای است که برخواننده تأثیر میگذارد
و توجه او را به خود جلب میکند و به اصطالح ،خواننده با اثر درگیر میشود(شمیسا1383 ،ف .)37
با تأملی در ای دو شعر ،میتوان دریافت که هر ی

از دو شعر امکام هکادی(ع) و رودککی تکأثیری

شگرف اما متفاوت بر شنونده گذاشتهاند؛ به نوعی که اولی باعث برنیدن بساط عشکرت و دیگکری
باعث اعطای ده هزار دینار به رودکی شده است .از جمله عوامل تأثیرگذار ای دو شعر عبارتند ازف
فضاسازي« :فضایی را که خواننده به محو ورود به دنیای مخلوي اثر ادبی ،استنشاي میکنکد،
فضا و رنگ میگویند .ممک است به آن"حال و هوا" نیز گفته شود ،اما نباید آن را بکا لحک یککی

زبان حکمت و زبان عشرت؛ بررسی تحلیلی شعري از55 /...

فرض کرد»(میر صادنی1376 ،ف  ،)532نرا که لح از عناصر تشککیل دهنکده در فضکای اثکر ادبکی
است.
لحنف «نحوۀ القای حرفهای ناگفته از طریق زبان و (»...اسکولز1387 ،ف  )29است .با توجه بکه
ای که «انتخاب کلمات و عبارات مناسب  -که نویسنده میتواند از طریکق آنهکا ،منظکور خاصکی را
بیان کند ،-و استفاده از ترفندها و شگردهای ادبی مانند اغراي ،کنایکه ،تمثیکل و (»...فتکاحی1386 ،ف
 )228در ایجاد لح موثرند ،امام هادی(ع) و رودکی نیز در اشعار خود – با توجه به اهداف مکدنظر
خود -از ای عوامل به نحو احس استفاده کردهاندف
-1استفاده از زنجیره واژگان متناسب
هر مجموعه گفتار از مقداری عناصر آوایی و صوتی به وجود آمده و ایک مجموعکههکا ممکک
است با یکدیگر یا بعضی از آنها با بعضی دیگر توازنها یا تناسبهایی داشکته باشکند .بکه فراخکور
امکاناتی که در جهت ای توازنها در ی

مجموعه آوایی وجود داشته باشد و نابکل تصکور باشکد،

انواع موسیقی متصور است؛ در وانع« ،مجموعه عواملی که زبان شعر را از زبکان روزمکرّه بکه اعتبکار
بخشیدن آهنگ و توازن ،امتیاز میبخشد و در حقیقت از رهگذر نظکام موسکیقایی سکبب رسکتاخیز
کلمهها و تشخص واژهها در زبان میشوند ،میتوان گروه موسیقایی نامید و ایک گکروه موسکیقایی
خود عوامل شناخته شده و نابل تحلیل و تعلیلی دارد؛ از نبیکلف انکواع وزن ،نافیکه ،ردیکف ،جنکاس
و( »...شفیعیکدکنی1381 ،ف  .)8امام هادی(ع) و رودکی برای ایجکاد فضکای مکورد نظکر ،سکعی در
استخدام نظام واژگانی و عناصر آوایی و صوتیای داشتهاند که دارای تأثیرگذاری بیشکتری باشکد .از
جمله میتوان به موراد زیر اشاره نمودف
*استفاده از افعال در زمانهاي متفاوت
ای مورد در شعر امام(ع) اغلب به صورت فعل ماضی ایراد شده است تا به نکوعی اشکارهای بکه
سپریشدن حکومت ناپایدار شاهان و حکام داشته باشدف باتوا(بیتوته کردنکد) ،مــا غننـت(سکودی
نبخشید) ،استنزلوا(به زیر کشیده شکدند) ،غودعـوا(بکه ودیعکه نکرار گرفتنکد) ،نـاداهم(بانکگ زد)،
كانـتْ(بود)...
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حال آنکه در شعر رودکی افعال به صورت حال یا مضارع و با وجه التزامی یا امکری نیکد شکده
استف گوی ،بکوشی ،کنی ،داری ،نکدانم ،گسکتریده ،نشسکته ،بسکاخته ،بگشکایی ،گکردد ،جوشکد،
بسپاری و. ...
و ای نوع کاربرد از طرف امام(ع) ،مبی ای مطلب است که ایشان با استخدام ای نوع افعال ،به
نوعی نظر خواننده را برای عبرتگیری از گذشته جلب کرده و رودکی نیز با استفاده از زمان حکال،
توجه به حال و خوشباشی را پررنگتر نموده است.
*استفاده از جمالت مثبت و منفی
با نگاهی ولو جزئی و نه از روی دنت به دو شعر ،متوجه بار معنایی واژگان و افعال به کار رفته
در هر ی

میشویم؛ برای مثال ،سراسر شعر منسوب به امام(ع) مملو از کلمات و افعال با بار معنی

منفی و ناامیدکننده استف بئس ،وحشت ،الَغَنِیْسَ ،القبرُ ،مَنِیَّتُ ،المَوْتِ ،الوَجَـُُ ،غجَـُُ ،الَتُنْکِـرَنَّ،
كَیْفَ يَرجُو ،الَيَدُوْرُ ،الَالرُّشَى ،الَالحِیَُُ ،مَادَامَتْ و: ...
لاسکککاكل ملنْکککرلبُهُمْ
ملکککا لسکککاعلدُوكل ولالل و ل

بلکککلْ لسکککلومُوكل للهلکککا یلکککا نُکککبْال ملکککا فلعللُکککوْا

نزدی تری شان هم ترا یاری نتوانستند بکنند

بلکه به کام مر

سپردند و نه زشت کاری کردنکد

ملکککا بلکککالُ نلبْکککرـكل الل یلکککأْتـی بـکککهـ ملحلکککدع

ولالل یلککککدُوْرُ بـککککهـ مـکککک ْ بلیْککککنـهـمْ رلجُککککلُ

احکککوال گکککورت نیسکککت ککککه نمکککیآیکککد

کسی کنکار آن و طکواف نمکیکنکد از میکان مکردان
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ولی شعر رودکی حدانل فاند ای همه عوامل فضای یأس و ناامیدی استف
آن گککه اگککر نککیم شککب درش بگشککایی

نشکککمه خورشکککید را ببینکککی تابکککان

ور بکککه بلکککور انکککدرون ببینکککی گکککویی

گوهر سرخست بکه ککف موسکی عمکران

زفککت شککود رادمککرد و سسککت دالور

گککر بچشککد زوی و روی زرد گلسکککتان

به شادی یکی نکدح بخکورد زوی

رنککج نبینککد از آن فککراز و نککه احککزان

انکککده ده سکککاله را بکککه طنجکککه برانکککد

شکککادی نکککو را ز ری بیکککارد و عمکککان

وان

(تاری سیستانف )315
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*استفاده از دو موضوع متضاد در يك گونه ادبی(=خمريه)
امام هادی(ع) و رودکی ،هر کدام در پاس به متوکل و امیرسامانی که بایکد شکعری متناسکب بکا
مجلا آنها بگویند ،موضوع خاصی را انتخاب کردهاند؛ رودکی ،موضوع بزم و آن حضکرت ،مکر
را انتخاب کرده است؛ ای موضوع ،یعنی مر

و مر اندیشی ،از جمله موضوعاتی است ککه جکزو

نقاط ضعف نوع بشری است و سخ از آن به نوعی برای هر انسانی تأملبرانگیز و بعضکاً ترسکناك
است.
واسککککتنزلوا بعککککد عککککزّ مککککک معانلهکککککم

ومودعکککککوا حفکککککراً یکککککابزا مککککککا نزلککککککوا

از پناهگکککاههایشکککان بکککه زیکککر کشکککیده شکککدند

و در زیر خکاك نکرار گرفتنکد نکه بکدجایی فکرو آمدنکد

لصکککرـكل ولحْشکککاً الل ملنـکککیْال بـکککهـ
ملکککا بلکککالُ ن ْ

ْشکککککاكل مـککککک ْ کلنلفلیـکککککهـ الکککککرلوْعُ والولهلکککککلُ
یلغ ل

حال نصرت که خکالی وبکی مکونا مانکده نیسکت

در حالی که تو را ترس و جزع احاطه کرده است نیست

الل تُنْکـککککرلنو فلملککککا دلاملککککتْ علللککککل مللـکککک ٍ

إال ملنلککککککابل علللیْککککککهـ الملککککککوْتـ والولجلککککککلُ

اصال انکار مک که پادشاهی دنیا بر کسی وفا نککرد

مگککر آنکککه شککتر مککر

و هککراس بککر کنککارش آرمیککد

وصککککالً
ول کلیْککککفل یلرّجُککککو دلولامل العلککککیْشـ مُت ـ

وصککککککل
ول رُوْحُککککککهُ بـحبلککککککالـ الملککککککوْتـ مُت ـ

نگونکککککه دوام عکککککیش نشکککککم مکککککیدارد

پادشاهی که جانش به ریسمانهای مکر

پیوسکته اسکت

نکککد طالمکککا مکلکککوا دهکککراً ومکککا شربککککوا

فأصکککبحوا بعکککد طکککول اوککککلـ نکککککد مکلکککوا

عمرهککککککای دراز خوردنککککککد و آشککککککامیدند

پککا از آن همککه عککیش  ،خککوراك کککرمهککا شککدهانککد

ولی رودکی برای اجابت امر پادشاه ،نه تنها از ای گونه موضوعات استفاده نمیکند ،بلککه روی
به استخدام موضوعی میآورد که فینفسه عاری از هر گونه دغدغه خاطر مخاطبان باشکد .در وانکع،
وصف شراب و وصف مجلا و مدیحه ،از جمله موضوعات مرتبط با شادباشی و فکراغ بکالی نکوع
بشر هستند .و دنیقاً به همی خاطر است که تصاویر مربوط به شعر منسوب به امام – ککه متناسکب
با موضوع شعر است -اغلب فاند هر گونه پویایی و تحرك بوده حال آنکه تصاویر نصکیده رودککی
مملو از پویایی و تحرك است.
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مجلککککککا بایککککککد بسککککککاخته ،ملکانککککککه

از گککککل و از یاسککککمی و خیککککری الککککوان

نعمکککت فکککردوس گسکککتریده ز هکککر سکککو

سکککاخته ککککاری ککککه ککککا نسکککازد نونکککان

جامکککککه زریککککک و فرشهکککککای نکککککوآیی

شککککهره ریککککاحی و تختهککککای فککککراوان

بکککککربط عیسکککککی و لونهکککککای فککککک ادی
ی

صف

میران

و

بلعمی بنشسته

ننکککگ مکککدك نیکککر و نکککای نابککک
ی

صف

حران

و

پیر صالا

جانکککان
دهقان

-2استفاده از شگردهاي ادبی
شگردهای ادبی از جمله مواردی است که هر شاعری یا نویسندهای با عنایت بدان میتوانکد بکه
انحای مختلف باعث اعتالی اعتبار اثر ادبی خود شود .شگردهای ادبی عبارتی کلی اسکت ککه مکی-
تواند شامل علومی مانند بدیع ،بیان و معانی شود .ذیالً با توجه به حوصله جستار و اهمیت ،برخکی
موارد را متذکر میشویمف
* به كار بردن جمالت سوالی و انتقادي
استفهام انکاری از جمله مباحثی است که در علم معانی و ذیکل جمکالت انشکایی از آن سکخ
میرود .همانطوری که زبان شعر با زبان سخ معمولی متفاوت اسکت .خواسکت و غکرض گوینکده
ی

کالم نیز ممک است با گوینده ی

سخ معمولی متفاوت باشد .بر ای اسکاس ،اگکر شکاعری

کالمش را به صورت پرسش و سوال ایراد میکند ،الزاماً نصد او دریافت جکواب نیسکت ،بلککه بکه
نیتهای مختلف ادبی ای کار را میکندف از جمله ایجاد شگفتی ،توبی و تنبیه و غیره .امکام (ع) در
ای شعر به صورت مکرر و در ابیات متوالی با استفاده از استفهام انکاری ،به نوعی جواب سکوال را
به شنونده واگذار میکند که ای خود باعث به فکرافتادن مخاطب سلیمالکنفا و در نهایکت باعکث
بیداری آن میشودف
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ملیْککککک ل الکُنُکککککوزل الوتـکککککی کلانلکککککتْ ملفلاتـحُهلکککککا

ُصکککککبلۀـ المُقْکککککوـیْ ل للکککککوْ حلمللُکککککوْا
تلنُکککککوْهُ بـالع ْ

کجاسککت گککنجهککا کککه کلیککدهای گککران داشککتند

و حمککل آنهککا بککر نیرومنککدان سککنگینی مککیکککرد

ْصکککککدْتلهُمْ عُکککککدلداً
ملیْککککک ل العلبـیْکککککدُ الوتـکککککی ملر ل

لاوسکککککلُ
ملیْککککک ل الحلدـیْکککککدُ ولملیْککککک ل البـکککککیْوُ و ل

کجاسکککت بنکککدگانی ککککه نگاهبکککانی مکککیکردنکککد

کجاست آن همه تیغ تیز و آه و شمشیرسفید و نیکزه

صکککککنلعُوا
ملیْککککک ل الفلکککککولارـسُ ولالغـلْملکککککانُ ملکککککا ل

الصکککککککولارـمُ ولالخـطِّیلکککککککۀُ الکککککککذُبُلُ
ملیْککککککک ل ل

آن سککککککواران و غالمککککککان نککککککه کردنککککککد

کجاست شمشیرهای بران و نیکزههکای باریک

خطکی

لضککککبُوا
ملیْکککک ل الکلملککککاۀُ الوتـککککی ملککککاجُوا لـملککککا غ ـ

ملیْکککک ل الحُملککککاۀُ الوتـککککی تُحْملککککل بـهلککککا الککککدُوللُ

پهلوانانی که به خشم به هم برمیآمدند و میتاختنکد

حامیانی که دولتهکا بکدانان اداره مکیشکدند کجاینکد

حال آنکه ای امر در شعر رودکی و با توجه به طوالنی بکودن نصکیده ،بسکامد نکدارد؛ و شکاعر
بعضاً  -و نه در ابیات متوالی  -از ای مورد استفاده کرده است.
*استفاده از سمبُها
«اصطالح"سـمبُل" که در زبان فارسی به "نماد" ترجمکه شکده اسکت از ریشکۀ مصکدر یونکانی
" "Symballeinبه معنای "به هم پیوست " و "به هم انداخت " و اسم مُشتق آن یعنی "سکیمبُلُ "
در زبان یونانی باستان ،به معنکای "نشکان"" ،مظهکر"" ،نمکود" و "عالمکت" بکه ککار رفتکه اسکت.
نمادآفرینی در طول تاری بشر ،پیشینهای دور و دراز دارد .انسان از هزاران سال نبکل ،بکرای تبیکی
پدیدههای طبیعی و بیان احساسات و عواطف خود ،از نماد ،استفاده میکرده است .به عنکوان مثکالف
"تُندر" ،آوای خشمآگی خدا" ،آذرخش" ،تیر انتقکام خکدا" ،رودخانکه" ،نمکاد پناهگکاه ارواح و ...
است»(ناظرزاده ،ج1367 ،1ف  ...«)3سمبل ،دارای جنبۀ ناخودآگاه وسیعتری است که هرگز بکه طکور
دنیق ،تعریف نشده است  ...ذه آدمی ،در کندوکاو سکمبل ،بکه تصکوّراتی میرسکد ککه خکارج از
محدودۀ اسکتدالل معمکولی اسکت» (یونکگ1384 ،ف  .)22امکام(ع) در بیکان و تقویکت فضاسکازی و
تصویرپردازی در ای شعر ،از سمبلهایی استفاده کرده است که در ادبیات ملل بهعنوان نمکاد مکر
و نماد تنعم و عشرت و رفاه هستند؛ در وانع امام با مقابل هم نراردادن ایک دو عنصکر ،بکه عانبکت
مر

همه انسانها اشاره میکند .سمبلهایی مانند نبر که در مقابل شراب نرار دارد یا کلماتی ماننکد

اوسرۀ ،التیجان ،لالْحللل ،اوستارُ و الکلل در مقابل نبر و یا جمالتی از نبیل غَيْنَ الحُمَاةُ الَّتِی ،...غَيْـنَ
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الکُمَاةُ غَلم يَکْفُوا ،...غَيْنَ الکُنُوز الَّتِی ،...غَيْنَ العَبِیْدُ الَّتِی ،...غَيْنَ الفَوَارِسُ وَالغِلْمَانُ ،...غَيْنَ الکَمَـاةُ
الَّتِی ....که همگی به نوعی توصیفات و بعضاً سمبلهای عشرت و تنعمند و در مقابل مکر

و نبکر و

سختی نرار دارند.
*سادگی كلمات و افعال و پرهیز از تصنعات لفظی و استعارههاي نريب
با تأملی در شعر منسوب به امام هادی(ع) ،متوجه میشکویم آن حضکرت بکه خکاطر مقتضکیات
زمانی و مکانی و به خاطر اینکه مستقیماً در مخاطبان تأثیر بگذارد ،از کلمات و به خصوص افعالی
استفاده کرد ه است که معانی ساده و روانی داشته باشد .از جمله ای موارد میتوان به بسامد جمکع-
های مکسر و افعال در معانی ظاهری اشاره کردف اجبال ،نلل ،معانکل ،اسکرۀ ،تیجکان ،حلکل ،وجکوه،
استار ،کلل و . ...در وانع در شعر امام(ع) غیر از نند آرایه استعاره ،تشبیه و مجاز ساده ،آرایه نابکل
تأملی که بسامد داشته و نقش اساسی در ساختار شعر داشته باشد ،نیست .حال آنککه شکعر رودککی
هر نند نسبت به شعر امام دارای انواع بیشتری از آرایههاست ،ولی نسبت به تعکداد ابیکات ،نسکبت
آرایشهای لفظی و معنوی ،نابل توجه نیست .تشبیهها همه حسی است و از میان ای مجموعکه ،دو
تشبیه ،تفضیل و یکی ،مرکب و یکی ،مشروط است .یکی تشبیه در تشبیه است(=دشم نون اژدها
پیش سنان  ،موم پیش آتش سوزان)
گرنه به هنگکام حلکم ککوه تک اوی

کوه سیام است ککه ککا نبینکد جنبکان

دشم اگر اژدهاسکت ،پکیش سکنانش

گردد نکون مکوم پکیش آتکش سکوزان

و دو تشبیه به هم وابسته است(=دولت او يوز و دشمن آهوي ناالن):
پککوزش بپککذیرد و گنککاه ببخشککد

خشم نراند ،بکه عفکو کوشکد و غفکران

نیمککروز و خسککرو پیککروز

دولککت او یککوز و دشککم آهککوی نککاالن

آن ملک

همچنی  ،استعاره و مجاز و کنایه ،در نصیده اندك است و از آن میان میتوان به مواردی از ای
دست اشاره کردف مادر می ،بچه او(=بچه مادر می) ،آفتاب زمانه ،گکوهر سکرب(=آتش) ،جامکه پکاره
کردن ،زبان گشودن ،جامه به دندان گرفت [ ،اندوه ده ساله را] به طنجه راندن[ ،شادی نکو را] از ری
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و عمان آوردن ،سالخورده بودن .تشخیص(= انسانانگاری و جانبخشی)در مواضع متعدد از نصیده
به ویژه در تغزل آن ،شعر را از بیروحی و سکون به درآورده است .مبالغه -که یکی از عناصر مهکم
شعری است -به اعتدال در تمام نصیده جریکان دارد و مبالغکههکای گکزافآمیکز و آنننکانی در آن
نیست.
 -3موسیقی
«وزن ی

شعر از نظرگاه شاعر ،انتخابی و اختیاری نیست و شکاعر وزن را بکه طکور طبیعکی از

نفا موضوع الهام میگیرد و هنگامی که موضوع به خاطرش میرسد وزن نیز همراه آن هسکت .در
ای باره گفتهاند که طبیعت بخودی خود وزن را تعیی میکند و گوته میگفت که وزن همانطور که
هست به طور ناخودآگاه از حالت شاعر مایه میگیرد؛ اگر شاعر در حال سرودن شکعر دربکاره وزن
بیندیشد ،دیوانگی است و هیچ اثر ارجمندی خلکق نخواهکد ککرد»(شکفیعیککدکنی1381 ،ف  .)50بکا
توجه به آنچه گذشت ،میتوان ،ای دو شعر مکدنظر را مکورد مدانکه نکرار داد؛ شکعر رودککی -ککه
متناسب با مجلا عیش و نوش اسکت -دارای وزنکی نسکبتاً شکاد و فکرح زاسکت(مفتعل فکاعالت
مفتعل فع) (منسرح مثم مطوی منحور) .در وانع ،وزن نصیده به دلیل دورینبودن ،فاند نافیههای
میانی و درونی است؛ با وجود ای  ،در مواردی شاعر کوشیده است تا با نرینهککردن مجموعکهای از
مصوّتها و صامتها ،ابیات را آهنگی تر کند .ولی شعر امکام هکادی(ع) بکا وزن (مسکتفعل فعلک
مستفعل فعل بحر بسیط مثم مخبون) ،به خاطر داشت مصوتهای بلنکد بکا بسکامد بسکیار بکاال،
دارای وزنی آرام و مغموم است؛ وای بیانگر تناسب موضوع با موسیقی آن است.
نتیجه
ادبیات تطبیقی شکاخهای از نقکد ادبکی اسکت ککه بکه بررسکی و تجزیکه و تحلیکل ارتباطهکا و
شباهتهای بی ادبیات ،زبانها و ملیتهای مختلف میپردازد .جسکتار حاضکر  ،ککه بکه بررسکی و
تحلیل تطبیقی دو شعر از امام هادی(ع) و رودکی سمرنندی از منظر دو شاخه از نقد عملکی؛ یعنکی
نقد کاربردی و بیانگرانه پرداخته است ،دارای نتایجی نابل توجهی است که از جمله آن ها میتکوان
به سه مورد اصلی اشاره کردف
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-1زبان هر اثر نشأت گرفته از اندیشه خالق آن است؛ در وانع ،زبان ابزار تجلی اندیشه آدمی ،و
شعر راهی برای دستیابی و معرفت به مجموعه تخیالت و وانعیتهای ذهک شکاعر اسکت ککه از
هزارتوی ذه او سرنشمه میگیرد و در ذه افراد جامعه روان میشود و دنیقکاً بکه همکی خکاطر
است که امام (ع) علیرغم فشار متوکل ،در انتخاب شعر یا سرایش آن ،به شعری میپردازد که زبکان
آن گویای اندیشه اسالمی و مبارزه با حکومت باشد.
-2زبان هر اثر موجد فضای کلی حاکم بر اثر و گزینش انواع شگردهای ادبی است .و ایک امکر
نیز در پژوهش حاضر به وضوح ملموس است؛نرا ککه هکر یک
استفاده کردهاند که بیانگر و در خدمت زبان مربوط به هر ی

از ایشکان ،از فضکا و شکگردهایی

از اندیشهها باشد.

-3شعر رودکی به خاطر نوع نگاه و نصد شاعر آن سرشار از شکادی ،تسکاهل و در یک

ککالم

خوش باشی است که در نالب وصف ایراد شده است ولی شعر منسوب به حضرت امام هکادی(ع)،
به جهت انگیزه آن حضرت مملو از حا سنگی ناپداری زندگی دنیوی و بیدارباشی است.
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منابع
اته ،هرمان ( ،)1351تاری ادبیات فارسی ،ترجمه و حواشی صادي رضازاده شفق ،تهرانف بنگکاه ترجمکه
و نشر کتاب.
احمدی ،باب

( ،)1370ساختار و تأویل مت  ،ناپ نهارم ،تهرانف نشر مرکز.

اسکولز ،رابرت ( ،)1387عناصر داستان ،ترجمه فرزانه طاهری ،چ سوم ،تهرانف نشر مرکز.
الفاخوری ،حنا (بی تا) ،تاری ادبیات زبان عربی ،ترجمه عبدالمحمد آیتی ،تهرانف انتشارات توس.
تاری سیستان ( )1366به تصحیا مل الشعرای بهار ،چ دوم ،تهرانف کاللۀ خاور.
نامسکی ،نوام ( ،)1378ذه و زبان ،ترجمه کورش صفوی ،تهرانف نشر هرما.
زری کوب ،عبدالحسی ( ،)1373نقد ادبی ،چ پنجم ،تهرانف انتشارات امیرکبیر.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ،)1381موسیقی شعر ،چ هفتم ،تهرانف انتشارات نگاه.
شمیسا ،سیروس ( ،)1383نقد ادبی ،چ  ،14تهرانف انتشارات فردوس.
شمیسا ،سیروس ( ،)1384سب شناسی شعر ،چ اول ،تهرانف انتشارات فردوس.
فتاحی ،حسی ( ،)1381داستان گام به گام ،تهرانف نشر صریر.
ناظرزاده کرمانی ،فرهاد ( ،)1367نمادگرایی در ادبیّات نمایشی ،ج اوّل ،چ اوّل ،تهرانف انتشارات بر .
نفیسی ،سعید ( ،)1382محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ،چ اول ،تهرانف اهورا.
مسعودی ،علی ب حسی ( ،)1385اثبات الوصیه ،چ سوم ،نمف انصاریان.
یونگ ،کارل گوستاو ( ،)1384انسان و سمبلهایش ،ترجمۀ ابوطالب صارمی ،چ اول ،تهکرانف انتشکارات
امیرکبیر.

