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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 
  :يادداشت پورتال

قبًال به تقريب روز بين المللی "  شيوه ای از نقد ادبی"بخش حاضر ، يعنی بخش پنجم  سلسلۀ 
ت فراهم آوردن زمينۀ تعقيب منظم و بدون جنجال اين سلسله، اينک جه. ه بودزن نشر گرديد

  .چار بخش اول در روزهای گذشته منتشر گرديدندنشر ميکنيم، چون آنرا مجددًا 
  

   AA-AA  ادارۀ پورتال                                                                                      
  

  
   
 بيبلی النيـــــج
   ٢٠١٠ مارچ ٢٧

 
 

 یادب نقد ازی ا وهيش
 

 )پنجم بخش(
  

 یشد ميبرا نوشته نيا الهامبخش آه زميعز تو به ميتقد
 

 ...سرا چکامه و سندهينو گريد ۀمين
  

 آثار، ۀ ديگر نويسنده و شاعر در آفرينش های فرهنگی گاهی بيشتر از ميزان تصور و رؤيت  خواننده و يا شنوندۀنيم

درينجا حرف  . واقعی دانست"پرده نشينان سخنگوی"گمنام را ميتوان  ناآشنا و گاهی بيشترۀ اين نيم .نقش داشته است

انگيزه ، تلقين و نجوای دل نيست، زيرا آه بدون الهام از عشق، خيال و تمنا هوسی بيش نمی باشد و هرگز  تنها از

 شاعران و نويسندگان عاشق و ۀ قرار باشد از هماگر . احساسات به ديگران گرددۀ بدون واسطۀنمی تواند منتقل آنند

 ....حرف به درازا خواهد آشيد عشق معلوم الحال آنها سخنی در ميان آيد،

 .... شعرش و الهامش... زندگی اش ... و از عشقش ... یه ئنظامی گنج ... از نظامی ...يمئاز بزرگان ميگو

” آفاق”به او فرستاد ، نظامی عاشقش گشت و ” دربند” ران آری از همان آنيزآی ترك آه حكم...از همسر اول او 

” آفاق”  بيانگر احساس نظامِی شاعر و عاشق به"خسرو و شيرين" ۀداستان عاشقان .الهامبخش شعر و زنگی اش شد

چنين می ”   خسرو و شيرينۀ افسانۀنتيج” ی زير عنوانه ئدر قسمت اخير اين مثنوِی پنج گنج ،  نظامی گنج. است

 :دسراي
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  مانیز عبرت  بدين  افسانهــــتو  آ

   خوانیر افسانه ــچه  پنداری ، مگ

 ن افسانه شرط است اشك راندنـيدر

 خ   بر  شيرين   فشاندنــــ تلگالبی 

   آن   آم  زندگانی   آنكه مــــحكه ب

 و گل برباد شد روز  جوانیـــــــــچ

  قبچاق من بود ون  بتـ رو چ سبك

 افاق  من  بودـــــد  آگمان افتاد  خو

 ری نغز و خردمندــــــــهمايون  پيك

 رستاده  به   من  دارای  دربندـــــــف

 ر شد  ترآم از  خرگه  نهانیـــــــاگ

 دايا   ترك   زادم   را  تو دانیــــخ

 :دنظامی در  سرآغاز ليلی و مجنون آه بعد از مرگ آفاق و پس از خسرو و شيرين سروده است ، ميگوي

   آزمودمی   ـــزين    پيش    نشاط

 امروز      نه    آنكسم    آه   بودم

از عشقش و همسرش الهام جسته و شاهكاری همچون خسرو و شيرين را آفريده  ،”آفاقش” تنها نظامی نيست آه از

 .است

ش اين شهكار خويش را  فردوسی نيز آفرين بنابر روايات و نظريه های آه بر مبنای ابيات شهنامه استوار هستند،

 نظم ۀ تا داستان بيژن و منيژه را به رشت،است آه او را ياری ميرساند” بت مهربان”آن . مديون همسرش ميباشد

 شهنامه توسط  فردوسی ، موجب شهرت ۀآغاز بيان بقي به احتمال زياد سرايش اين دستان مدت ها پيش از ....درآورد

 .ستوی گشته  و بعد به آن افزوده شده ا

 . شبيست تاريك ، قير اندود ، بی ستاره و هول انگيز

 ون شبه روی شسته به قيرــــشبی چ

 ه آيوان  نه  تيرـــنه   بهرام  پيدا  ن

 ر دشت  و راغــ شب  تيره  ب سپاه 

 رش افگنده  چون  پر   زاغـــيكی ف

 ر سو سيه   اهرمنــــــــنمودم  ز ه

  دهنو  مار سيه  باز  آرده  ـــــــچ

 :فردوسی آه  در باغ می باشد ، هراس او را فرا ميگيرد و از زنش چراغ می طلبد

 ایـــــبدان تنگی اندر بجستم   ز  ج

 ان بودم  اندر   سرایـــــيكی  مهرب

  زو چراغ واستمــــــو خ خروشيدم 

 ربانم  به   باغــــــــــمد  بت  مهآدر

 :  چراغ  را می ٱورد و علت بيدار خوابی فردوسی را ميپرسد  متصل باغشان ۀو آن بت مهربان از خان
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 ه بايد همیـــــــــمرا گفت شمعت چ

   همید وابت  نيايــــــــشب تيره  خ

 وابــــــنيم مرد خ بدو گفتم ای بت،

 ون  آفتابــــــــبياور  يكی  شمع  چ

داستانی بازگو ميكنم،  به شرط آنكه او را به به فردوسی ميگويد برايت ” ماه خورشيد چهر“پس از آوردن چراغ آن 

 :وریآشعر در

 دان سرو گفتم آه ای ماهرویــــــــب

 از گویـــــــمرا امشب آن داستان  ب

 ز من سخن بشنویـــــــــمرا گفت آ

 ر آری  از دفتر پهلویــــــــــبه  شع

 :از روی دفتر به فردوسی ميخواند  آن بت مهربان داستان را

 واند آن بت مهربان داستانــــــــــبخ

   باستانِهـــــــــــــــز دفتر نوشته  گ

 رم آنون گوش دارــــــــبه گفتار شع

 رد ياد دار و به دل هوش دارــــــــخ

بدينگونه است آه همسر فردوسی با الهام ، تشويق و با بيان داستان بيژن و منيژه ، انگيزه و موجب ميشود و 

 .را می آفريند ” شهنامه“جاودانش فردوسی  شهكار 

ديگر خامه سرايان و رومان نگاران، پژوهش ۀ  زندگی و احوال اين نيمۀدر جهان هنر شعر و ادب اروپا، در بار

نچه تا حاال در زمينه گفته اند، آمتر  آ.در نتيجه معلومات زياده تری ارائه گرديده است های بيشتری صورت گرفته و

 .  از خود اين  فرهنگيان درهنر شان، ميباشداز زبان و يا از ابر

 بزرگ روسيه  قبل ۀ ميالدی نويسند١٩١٠-١٨٢٨ Leo Nikolayewic Tolstoyتولستوی . ن.در آثاريكه لئو

 نگاشته است ، ظهور و نقش زن خيلی آم و در حاشيه Sonia Sofia Behrsازعاشق شدن به سونيا سوفی برس  

 دوران ما  و انا آارنينا ۀ جنگ و صلح ،اين ايلياد مدرن، معروف به  بزرگترين حماسداستان. ديده می شود تا در متن

زير چتر خوشبختی، در پرتو عشق اين  سوفی برس ، در” سونيا“توانست بعد از ازدواج با عشقش ” تولستوی“را 

وی ديكته های شوهرش را مينوشت و  .سونيا با تولستوی  همكاری جدی مينمود .پيوند  و به آمك همسرش  بيافريند

سوفی خود ميگويد، جنگ و صلح تولستوی را هفت بار دست نويسی  .دست نگاشته های او را بازنويسی می نمود

 .آرده است

در اناآارنينا ، ” آيتی” در جنگ و صلح و” ناتاشا” ی برای  آفرينشئ زيادی بدين عقيده اند آه سوفی نه تنها الگوۀعد

، ”زندگانی تولستوی“به باور رومن روالن، در آتاب . ا ارزش و نهانيی نيز برای همسرش بوده استبلكه همكار ب

 ۀ آرايشهای زنانه و مطالبی از راز های روحيۀی از صفحات اناآارنينا، به ويژه نكات بسيار ظريف در باراپاره 

 .ی را برخود دارند ازنان، اثر دست زنانه 

 ميالدی بزرگترين شاعر ايتاليا و يكی از چكامه سرايان سترگ ١٣٢١-١٢۶۵ Dante Alighieri” دانته اليگيری“

سرخ پوشی ُنه ساله  بنام  ی نخستين خويش با دختر زيبا وئعهد باستان و عصر نو، مهمترين آثارش را مديون آشنا

 هم سن او  بئاتريچه در   دانته با اين زيبایۀديدار دوبار . می باشدBeatrice Portinari” بئاتريچه  پورتيناری“
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سن هجده سالگی، چنان او را مبهوت و مجذوب خود ساخت آه وی بهترين و مهمترين آثارش را با الهام  عشق 

 پدرش شوهر ديگری برميگزيند و در بيست و ۀعشق بئاتريچه آه به اراد .بئاتريچه از خود به جهانيان يادگار گذاشت

 .ی دانته می گرددئ شعری و اساس هنر چكا مه سراۀجاودان ۀچهار سالگی جوانمرگ می شود، سرچشم

او، ” مدی الهیوآ“آتاب   او به عشقش بئاتريچه است، دانته را درۀبازتابگر احساس و عاطف” زندگی نوين“آتاب 

مشعل مداوم فروزان بر مزار دانته آثار، بئاتريچه و عشق اين شاعر . نيز  بئاتريچه  در بهشت همراهی می آند

 .انسی را  تا جاودانه ها پرتوافشان نگه خواهد داشتفلور

-١٣٠۴  Francesco Petrarca” فرانِچسكو  پترارآا” جا دارد تا از يك شاعر مهم ديگر ايتاليا بنام

 با الورا، آشنا Avignonپترارآا در آليسای آوينيون .  هم نامی برده شود Laura” الورا“ميالدی و عشقش ١٣٧۴

را آه بازتابگر ” نغمه ها” ديوان غنايی. اين عشق منبع الهام بسياری از چكامه های او گرديد ت،شد و به او دل باخ

 زندگی الورا در دست ۀمعلومات زيادی در بار. عشقش به الورا ميباشد ، پترارآا پس از مرگ وی سروده است

 به خواسته های اين چكامه سرا پاسخ نيست، همينقدر ميدانيم آه الورا در مقابل پترارآا سرد و محتاط باقی ماند و

 .الورای گمنام را با عشق و نغمه هايش جاودانه ساخته است پترارآا، .مثبت نداد

لمان ، به دختر ا ميالدی شاعر معروف ١٨۵۶-١٧٩٧ Heinrich Heine” هاينريش هاينه”ۀ خامه های عاشقان

آمالی دختر زيبای . و محبت دوستان اين سرزمين بودن ديار آ  يك و نيم سده زبانزد مردم  Amalie”آمالی“آاآايش 

شاعر عاشقان و جوانان ”  آتاب ترانه ها“آاآايش ، همسر ديگری برگزيد و هاينره را آه عاشق او بود، با آفرينش 

 Mathilde“  ماتيلده “ مدت ها آسی شعری نديد ، تا آنكه وی پس از آشنايی با از هاينه بعدًا .عاشق پيشه گردانيد

 Atta”  اتا ترول“ رومانتيسم خود ۀازدواج با وی دوباره چكامه سرود و آخرين نغم سيار وۀ ختر جوان فروشندد

Trollرا نوشت   . 

لمانی به  مادر آ ميالدی چكامه سرای ١٨۴٣-١٧٧٠ Friedrich Hölderlin” فريدريش هولدرلين“عشق نافرجام 

 ياد نموده Diotima” ديوتيما“ اشعارش از وی بنام ۀ هم آه درSusette Gontard” زوِزته گونتارد” شاگردش

 آگاهی مرگ عشقش زوزته  گونتارد،.   گشته استHyperionنيز الهامبخش آثاری همچون هوِپريون  است،

 .هولدرلين شاعر را به ديوانگی ميكشاند

رانسه با ف ميالدی رومان نويس مشهور١٨۵٠-١٧٩٩  Honoré de Balzac”هونوره ده  بالزاك“ی ئآشنا

ی ميباشد آه موجب آفرينش چندين ا آنتس پولندی  نيز يكی از همان داستان های عاشقانه Hanska“ هانسكا “

 .رومان  معروف توسط اين نويسنده  گشته است

 طوالنی در ژنيو مالقات نمود ۀميخواند، بالزاك پس از يك مكاتب” زن بيگانه” با هانسكا آه  وی او را در آغاز

بالزاك برای اينكه بتواند زندگی مناسب برازندگی هانسكا، آه شوهرش وفات نموده بود فراهم آورد  .رديدوعاشقش گ

ازدواج آند، به شدت آارش افزود و از جمله رمان های دختر عمويت و پسر عمو  به خاطری آه ميخواست با او و

 .پون را انتشار داد

مچون نورجهان و جهانگير هم وجود داشته اند آه ياور، پشتيبان هميشه عاشقان و شاعرانی ه در جهان شعر و ادب ،

 آفرينش های هنری يكديگر بوده  و با مناظره های زيبای خود، موجب سرور محفل های ادبی و فرهنگی ۀو انگيز

 .گشته اند

الورای  ه، دانتۀی، سونيای تولستوی،بئاتريچه ئ آفاق نظامی گنج تاريخ ادبيات آسانی مثل مه مهربان فردوسی،

اندرون چكامه ها،   هولدرلين و هانسكای بالزاك را مطمئنًا در دل و جان وۀزوزت  هاينه،ۀماتيلد امالی و پترارآا،
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 ....داستان ها و آثار ديگر شاعران و نويسندگان زياده تر ازين نهان دارد آه تا حاال از آنها آشنايی به دست آمده است

 ۀگشته اند و قلب نهفت ينامترآه الهام بخش آفرينش های زيباتر، معروفتر و مهمترب چه بسا انسان های، گمنامتر و

انگيزه آفرينان و فرهنگ پروران را در جريان های تار و مار  دوران ها تا آنون رمز ها و اسرار اين عاشقان ،

 .وجود خويش جاودانه هستی ميبخشد و زنده نگه می دارد

ها به يادگار مانده و ۀ آنارزشتری از آنچه آه در بار شتر، بارز تر، مهمتر و با ديگر فرهنگيان، سهم بيۀاين نيم

 .يادآوری گرديده است، در آفرينش های چكامه سرايان و نويسندگان داشته اند

  


