
  

  

  

  

  هاي سبكي دورة مغولژگيشناختي و وينكاتي در زيبائي
  )ش 1335-36فر در سال تحصيلي تقريرات مرحوم استاد فروزان(

  

دكتر اسماعيل حاكمي: تهيه و تنظيم                    ∗ 

  چكيده

  مقالــه حاضــر حــاوي تقريراتــي از مرحــوم اســتاد فروزانفــر در ســال تحصــيلي
دكتـر اسـماعيل    شمسي در دانشگاه تهران  است كه بـه همـت جنـاب آقـاي     36-1335

حاكمي نگارش و تنظيم شده و به لطف ايشان در اختيار پژوهشنامه فرهنگ و ادب قرار 
  .گرفته است

گـردد،  ها كه پس از حدود پنجاه سال براي نخسـتين بـار درج مـي   اين يادداشت
شامل نكاتي در مورد تحول فكر و مضمون در دورة مغول و بازتاب آن در شـعر و نثـر   

ورزد كه حيات اجتماعي تا چه انـدازه  و بر اين ايده تأكيد مي. دوره استنويسندگان آن 
  .كندبر تحول سبكي تأثيرگذار است و تحول معاني چگونه تحول الفاظ را ايجاد مي

اي استاد و اصالت آن در نقل سخنان مرحوم فروزانفر ترجيح داديم شيوة محاوره
كردند و اسـتاد حـاكمي نيـز    تقرير ميگونه كه ايشان مطالب را بر سر كالس درس همان

  .اند حفظ گرددنگارش كرده
  
ـ مين ،رابطة لفظ و معني ،شعر و نثر دورة مغول ،شناسي دورة مغولسبك :كليد واژه اتور ي

  .و شعر دورة مغول

                                                      
 .هرانگاه تاستاد دانش ∗
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  شناسي و سبك دورة مغولييمسائل زيبا

وضوع جريان و م. دو جريان اصلي و فرعي در شعر و نثر دورة مغول وجود دارد
اصلي كه اساس تحول است فكر و مضمون است و آنكه به تبع فكر و مضمون حاصـل  

دار و و در حقيقت اين هم ظل و ساية تحول اولي اسـت يعنـي آنچـه ريشـه     –شود مي
اصل تحول است كه مضامين و به تبـع   –عميق است همان تحول فكر و مضمون است 

كند وقتي معاني كه لفظ را وارد زبان مي معني است. آيدآن تحول در الفاظ به وجود مي
  تغيير پيدا كرد يا زيادتر شد يا طرز تفكر دربارة آنها تغييـر كـرد، الفـاظ هـم تغييـر پيـدا      

تحول معاني است كه به . وقتي معاني در قومي ثابت باشد الفاظ هم ثابت است. كنندمي
ظ خيلـي كـم تفـاوت    و فرخي در الفا سروش. آوردحقيقت تحول الفاظ را به وجود مي
در شعر صائب چون فكـر زيـاد اسـت پـس لفـظ      . دارند زيرا سروش مقلد فرّخي است

نظـامي و خاقـاني از تنگـي    . هست زيرا مضامينش را با حيات اجتماعيش نزديك كـرده 
انـد از ايـن رو در خواننـده  تـأثير زيـادي      قافيه گاهي از تركيب الفاظ، معني ايجاد كرده

  .ندارد
دو  معنـي در . طبيعت متأثر شود، اين تأثرات همه مضـمون اسـت   وقتي شاعر از

  :چيز نهفته است
  پيداكردن معاني جديد -1
 )كه بيشتر از عوامل خارجي است(و لفظ جديد  مضمون -٢

  :در لفظ هم  دو چيز وجود دارد
  كيفيت تركيب -1
 كلمات -2

پيداكردن مضمون و آوردن لفظ جديد بيشتر تحت تأثير عوامل حسي و خارجي 
  .است

در شـعر منـوچهري بيشـتر بـه محسـوس      . ما كيفيت تركيب امري است منطقـي ا
انگيزتر است و در شعر منوچهري بعالوه ذوق. خوريم تا در شعر عنصري و انوريبرمي

  . شعر انوري تصرفي است كه از خلط كردن فلسفه و نجوم بوجود آمده
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ه  وصف طبيعت در شعر انوري ضعيف است زيـرا مـنجم و مـالي مدرسـه بـود     

  .است
  :مثالً انوري در وصف درخت گويد
ــت   ــاي استسقاس ــدر دع ــر ان   مگ

  

ــا فلــك چــه ســر دارد    ــه او ب   ورن
 

بعضي از تحـوالت كـه در ادبيـات اتفـاق     . ولي در شعر فرخي وصف بهتر است
از  شـان بعضـي از اينهـا تأثير  . افتد مبدأش تنبه و تيقظ شاعر است در مـواد خـارجي  مي

عالوه براينكه ) عامل(به اين هر دو نوع . تا از مواد خارجباطن و داخل خودشان  است 
كنند صادق نبوده و الفاظ هم به تبـع در  آورند و موضوعاتي به شعر اضافه ميتحول مي

  آنچه مربوط به مـواد خـارجي اسـت لغـتش هـم از خـارج گرفتـه        . شودشعر عالوه مي
آورد و و كنايـه مـي   كند ولـي ذكـر اوصـاف   شاعر وضع لغت نمي لفظ و معني: شودمي

. كند، دو نـوع اسـت  اي آن را كه شاعر از مواد ذهني استفاده ميتعبيرات مجازي و كنايه
اسـت و ناچـار اسـت     ملحقات به مـواد خـارجي  گاهي از علوم و معاني اصطالحات و 

آيد و آنجا تعبيـر در  يك نوع هم از درون خودش مي. الفاظ مربوط به خودش را بياورد
ز ابتداي زبان فارسي شعرا وصف شب و هجـران طـوالني و بيابـان دراز را    ا. كار نيست

  :اند و غالباً مضامين تازه دارند، مثالً  اين شعر از منوچهرينموده

  شبي گيسـو فروهشـته بـه دامـن    

  به كردار زن زنگـي كـه هـر شـب    

  كنون شويش بمرد و گشت فرتـوت 
  

  گــرزن قيرينــه پالســين معجــر و  

  زنبزايـــد كـــودك بلغـــاري آن 

  ...زن از فرزند زادن شـد سـترون  
 

يك نكته را هم بايد مثل اصول تصور كرد كه در چـه  . تفاوت در تعبيرش هست
هـا و  مثـال . شوند كه از مواد خيالي و ذهني خود اسـتفاده بكننـد  وقت شعرا متوجه  مي

  .تشبيهات دورة ساماني محسوس و طبيعي است و تشبيهات ازرقي تخيلي است
و گاهي در اشعار قرنهاي بعد شاعر به خارج كار ندارد نه تركيباً ) حدائق السحر(

تشـبيه حسـي و   (نظامي نوع تشـبيهات وهمـي زيـاد اسـت      اسكندرنامةدر . و نه اجزاء

تشبيهات منوچهري حسي است و اينكه چرا در ) وهمي و خيالي، يعني بر سه نوع است
اد در خـارج هسـت ولـي    شعر نظامي جنبة حسي هيچ و يا ضعيف هست، آنست كه مو
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شـود، بـه   شـود و يـا نمـي   گاهي انسان از امور حسي متأثر مـي . تركيب در خارج نيست

  حسب زندگاني خودش ولي دليل بزرگتر اينكه تحول در زندگاني عمومي مردم حاصـل  
تـا قبـل از دورة مغـول در    . شـود تنوع و تفّنن در زندگي فـردي حاصـل مـي   . شودنمي

يعني اموري بوده ولي قدري بعـد از آن تغييـر يافتـه و     –بوده  اوصاف چيزهائي متداول
انـد ولـي بعـدها صـورت     كردهمثالً صورت كشيده را وصف مي. نامأنوس گرديده است

  :اند چنانكه سعدي گويدداشتهگرد را دوست مي

  1هر كه تماشاي روي چون سـپرت كـرد  
  

  مالمـت  سينه سپر كرد پيش تيـر   
 

. 2از خصوصيات قومي چون آنان ذكري رفته اسـت  سال قبل از حملة مغول200
نوع جمالي كه در عهد مغول بوده غير از ديگر دورانهاست يـك مقـدارش البتـه جمـال     

بعد تمدن آمده و آشنائي به زندگاني متمدنانه اسـالم را  ) سليقة عرب باديه(عربي است 
صـاوير مايـة   مجلسـي آمـده كـامالً آن ت    عين الحيـاه وصف حورالعين كه در . رساندمي

مثالً در شـعري از امـري   . كندرميدگي است زيرا در روزگار ما كامالً نوع جمال فرق مي
) چـوب اراك (القيس زلف محبوب را به زغال و انگشتهايش را به زالـو و بـه مسـواك    

بعد زنـدگي  اسـالمي آمـده و نـوعي     ) نشينيمتناسب با زندگي باديه(تشبيه كرده است 
در زبـان فارسـي   . يگر انگشت معشوق را به عنـاب تشـبيه كـرده   شاعري د. ديگر آورده

  .اندگاهي زلف را به عقرب جراره تشبيه كرده
و بعد ايـن  ) از لحاظ طول و بافت آن(قاآني زلف را به نردبان و منبر تشبيه كرده 

شود كه مثالً در شعر فرخـي  گاهي نيز شاعر از حيات متأثر مي. سبك جمال از بين رفته
  .شودمشاهده ميو عنصري 

شود و در بعضي مواقع ايـن تـأثر   گاهي اوقات شاعر از حيات و اجتماع متأثر مي
گردد پس اساس اين تأثر آنست كه دو حيات براي او حاصل بشـود  و تحول متوقف مي

در شعر فرخي و عنصري وصف لشكركشي، وصف مسافرتهاي دور و دراز و وصفهاي 
  .ل در اشعار دورة غزنوي بسيار زياد استمتعدد از ميدانهاي جنگ، و وصف في
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در  شعر رودكي وصف فيل نيست در آن زمان رودكي فيل نديـده بـود و جـزو    

در سمرقند و آن نواحي كه هوا سرد بوده، فيـل طاقـت   . ابزار جنگي عهد  او نبوده است
  :خاقاني گويد. زندگي در آنجا را نداشته است

  انـدر خّطـة هندوسـتان    فيل گرمـا ديـده  

  اي

  سنقريرا كز خزر با سردسير آموخته اسـت 
  

  در خزر بستن به سرما برنتابد بيش از اين  

  

 در حبش بستن بگرما برنتابد بيش از اين

در جنگـي  . عنصري اسم فيلهاي سلطان محمود را در قصائدش ذكر نموده است
ورده بـود  الدوله تـاش فيلـي آ  كه سپاهيان ساماني با مؤيدالدوله ديلمي كرده بودند حسام

كه در گنبد قابوس در لجن فرورفت و سپاه ساماني فرار كردنـد و شـاعران بـه دسـتور     
  .صاحب بن عباد شعرها سرودند

هـم بـابي بـا     كليله و دمنـه در . فصلي بنام فيليات ساخته يتيمه الدهرثعالبي در 
در دورة مغـول و همچنـين دورة صـفوي    . عنوان بـاب الـبالر و البراهمنـه وجـود دارد    

تحـول خـود بـه    . كنـد شود و  تحول ايجاد ميوضوعات ديگر طبعاً در ادبيات پيدا ميم
كه در حيات اجتماعي ايران تحول حاصل نشده به انـدازة  ايشود در دورهخود ايجاد مي

ركود مربوط به شاعر نيست بلكـه مربـوط   . سي چهل سال اخير  تحول محسوس نيست
معاني مبدأش تحوالت اجتمـاعي اسـت وقتـي    تحول الفاظ و . به محيط زندگاني اوست
شود بالفطره در ادبيات و آثار آن مندرج و نهفته است سـابقاً در  زندگي قومي متحول مي

  .وصف مواردي از قبيل توصيف اسب و شتر و حتي گاو ديده شده است
منوچهري چنـد قصـيده اسـبيه    . اي دربارة خرسواري داردعمعق بخارائي قصيده

كند و كسي بـه ايـن حرفهـا گـوش     ه ديگر كسي از گاوسواري بحث نميدارد اما امروز
  .دهد زيرا با حيات مردم تطابق نداردنمي

وصـف شـتر در ادبيـات    . كننـد امروزه هواپيما، انواع ماشين و قطار را وصف مي
مبادي تحول ادبيات را در حيات اجتماعي و عمومي . عرب بيش از ادبيات فارسي است

هرگاه تحول در زندگي رخ ندهـد و محسـوس نباشـد شـاعر از فكـر       .بايد مطالعه كرد
زندگي اجتماعي  مردم ايران از صـدر اسـالم تـا حملـه مغـول      . كندخودش استفاده مي

مبناي حكومت، تشكيالت، لوازم زندگي، معارف و . تقريباً تحول و تفاوتي نداشته است
يران بخصوص قدرت قبيله و در قرون اوليه در ا. نواخت بودهت عمومي همه يكاطالعا
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تعصبات نژادي حاكم بوده است در عهد طاهريـان، صـفاريان، سـامانيان، آل بويـه و آل     

بينيم ها را مطالعه و بررسي كنيم مياگر تاريخ اين سلسله. نژادي حاكم استزيار مبادي 
مه همـين معنـي در شـاهنا   . انداي ساخته و نسبت به شاهان قديم رساندههمه نسب نامه

زيرا اين كشمكش طوالني چند هزار سالة  اسـاطيري شـاهنامه را   . بخوبي منعكس است
كه مطالعه كنيم  اساسش همان تعصبات نژادي است و به هيچ  روي مقاصـد عمـومي و   

فتحنامه فرخي هم مبتني بر اصل و گوهر و خون و نژاد . يا مذهب و يا انواع اينها نيست
يان و روميان و پيشداديان و تركان بخـوبي محسـوس   است اين معني در جنگهاي سامان

البته گاهي انتقادي از آيين مسيح شده . است يعني حكومت نژاد مخالف با مخالف است
  .است كه در واقع كشمكش ميان ايران و روم از باب مذهب نيست

در جنگ عرب و ايران هم باز انسان از غلبة دين زردشت بر دين مسـيح چيـزي   
هاي بعد قدرت اما  در دوره ش بر سر دو نژاد عرب و ايران است،كه كشمكبل ،بيندنمي
بلكه در اواخر قـرن  . اي حاكم است بشرط مسلماني، بعداً آن شرط هم ضعيف شدقبيله

كردند كسي هم براي سالجقه بر ايران حكومت مي. قدرت محض مطرح بود فقطششم 
ك و خون و نژاد بلكه بـر عقيـده   وحدت جامعه بر آب و خا. آنها نسبت ايراني نساخت

است زيرا از اقيانوس اطلس تا اقيانوس هند نژادهـاي مختلفـي آمـده بودنـد و نـژاد در      
اما وقتي قوم مغول آمدند ايـن هـر   ... اسالم دخالتي نداشت مگر در مورد مسألة خالفت

، عربي، عالوه بر مبادي يوناني. مغوالن بودائي بودند. دو مبناي ديني و نژادي بهم خورد
ايراني كه بود يك مبدأ مغولي هم  اضافه شد و مواردي در زندگي پيدا شد كه سـابقاً بـا   

قوة تصـوير و تخيـل   . آنها آشنائي نداشتند و در ادبيات فارسي كم و بيش منعكس است
در مينياتور و نقاشي تخيلي كه از واقعيت به دور است در عصر مغـول در ايـران شـيوع    

سازي تخيلي شاعر هم يك نوع نقاشي تخيلي ات بعد از مغول اين قيافهدر ادبي. پيدا كرد
  :زيرا شاعر در عصر مغول از مبادي تازه خيالي متأثر بود مانند اين بيت ،است

ــوش   ــتم از ه ــي و رف ــدم دهن   دي
  

  ديدي كـه بـه هـيچ مـرده بـودم       
 

ي تخيل و مينياتور بعد از مغول وارد شده و اين مبدأ سبكي شـد كـه آن را هنـد   
مطـالعگي  سبك هندي هم همان  ايراني است و بد گفتن از اين سـبك از بـي   .يميگومي

شـاعر مقلـد محـض شـد و در مـوارد       ،كه تحوالت  اجتماعي شروع شددر وقتي .است
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دخل و تصرف نمود مـثالً برخـي مـواد را از عهـد سـاماني و غزنـوي        ،موجود در ذهن

ارد شده يكـي صـورت تصـرف شـده و     از اين رو مضامين تازه به دو صورت و. گرفت
اي براي سـبك  اينها مقدمه. اندديگر اصل، زيرا هر دو وصف شمشير و خود و زره كرده

كـه ادبيـات قـرن    بطوري. اند اين  تحول قويتر شدهزيرا هر چه جلوتر رفته. امروز است
حتـي متـون نثـر هـم     . ششم بدون اطالع از معارف و علوم آن عهـد قابـل درك نيسـت   

 تـاريخ  و گلسـتان  – نامه مرزبانمانند (مربوط است به علوم و معارف اسالمي  فهمش

مبادي تحول در پـيش از مغـول معـارف علـوم  اسـالمي و آداب اجتمـاعي       ) جهانگشا
از آن علـوم اسـتفاده كردنـد كـه در     ) فولكلـور (همه شعرا در ادبيات عامـه  . موجود بود

ظامي و خاقاني و شيخ عطار اين  نـوع  در شعر ن. بعضي از آثار كم و بيش منعكس است
  :اطالعات مبتني است بر افكار و عقايد عامه مانند اين ابيات از خاقاني

  عطسة او آدم است عطسة آدم مسيح
  

  اد فتق بـراهيم و غلمـة عثمـان   ببه 
  

  
*  

  اينت خلف كز شرف عطسة او گشت باب
  

  دبة علي موش گير وقـت دبـاب  ه ب
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 هاپي نوشت

  
  .قمري: هاي غزليات سعديز نسخهدر بعضي ا. 1
بر خالزمان هاي آخر السالم از فتنهآنچه خواجه عليه: الدين دايه صاحب مرصاد العباد آورده استنجم. 2

التقوم  الساعه حتي تقاتلوا الترك صغار االعين حمر الوجوه ذلف االنوف كـان  « باز داده است و فرموده
گاه كـه  تا آنمالعين كرده  است و فرموده كه قيامت برنخيزد  صفت اين كفّار» وجوههم اطجان المطرقه

هـاي  هاي ايشان پهـن بـوده و روي  شما با تركان قتال نكنيد قومي كه چشمهاي ايشان خرد باشد و بيني
  .ايشان سرخ بود و فراخ همچون سپر پوست دركشيده

  


