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محمدرضادهقانزاده
دبير ادبيات تربت حيدریه

نثاردانشيمرديكهبهحق،عالمه
بود.

تقدیــم بــه روان پاك همــة بزرگاني كه 
بــراي اعتالي فرهنــگ ایران زمين از جان 
مایه گذاشــته اند. دهخدا را بــا لغت نامة او 
مي شناســيم؛ دایرئ المعارفي كــه هنوز با 
بيش از دویســت هزار مدخل اثري ماندگار 
و جاودانه در تاریخ فرهنگ این ســرزمين 
محسوب مي شود. دهخدا در این اثر سترگ 
نشان مي دهد كه اطالعات وسيعي در حوزة 
فرهنگ نویسي و اصول علمي آن دارد. ویژگي  
دیگر این لغت نامه ارائة شــواهد و مثال هاي 
فراوان برگزیده از پيكرة عظيم ادبيات گذشته 
اعم از نظم و نثر فارسي است كه خود كاري 
منحصر به فرد است و نمونة كم نظيري را رقم 
زده است. اگر فرصتي شد در جایي دیگر به 

این موضوع خواهيم پرداخت. 
اما در این گفتار، سخن از چهرة چند وجهي 
دهخداســت كه او را به شخصيتي بي بدیل 
در عرصة فرهنگ ایراني تبدیل كرده و این 
نگاهي است ناقص و ناتمام به چهرة ادبي او 
در حد فهم  یك معلم، كه مي كوشد شعري 
از دهخدا را به دانش آموزانش آموزش دهد؛ 
شــعري كه ســال ها در كتاب هاي درسي 
دبيرستان بود و اكنون خاطرة بخش عظيمي 
از همة كساني است كه در سال هاي نه چندان 

دور آن را به عنوان درس خواند ه اند. 
از مجموعة بي كران شــعر و ادب فارســي 
برخي از اشــعار، ناخودآگاه در خانة ذهن و 
ضمير آدمي النه مي كنند و گویي پيوندي 
ناگسستني با جان انسان برقرار مي سازند. من 

ارزش ها از بذل جان نيز دریغ نداشته اند. به 
همين منظور و به پاسداشت خاطرة كساني 
كه براي تحقق این آرمان ها قيام كرده، خون  
دل ها خورده و جهاني رنج را تحمل كرده اند 
تا آیندگانشــان انساني تر زندگي كنند، این 
شعر كه در آن شاعر خورشيد آزادي را طلب 
كرده و به همــة آزادي خواهان جهان نوید 
فردایي روشــن داده است، مي تواند انتخابي 

شایسته باشد. 
دهخدا كه دانش آموختة رشتة سياست بود 
و از بنيانگذاران ادبيات سياســي در ایران به 
شمار مي آید، به نيكي دریافته بود كه براي 
تحقق آرمان هاي ذكر شده باید از ابزار شعر و 
از قدرت آن در برانگيختن احساسات كمال 
بهره را برد. دو كار بــزرگ دهخدا را به ویژه 
هرگز نباید فراموش كرد: نخســت اینكه او 
بي تردید زمينه ساز ساده نویسي در حوزة نثر 
فارسي است. دیگر اینكه او در تغيير ساختار 
شعر فارسي نقشي تأثيرگذار دارد. بي تردید او 
و هم نسالنش كه تمهيدات انقالب ادبي اول را 
فراهم كردند، از جمله عالمه هاي زبان و ادب 
فارســي بودند كه نظام آكادميك دكتر پرور 
ما كمتر توانســته است چنان فرهيختگاني 

تربيت كند. 

قصةپرغصةمسمط»یادآرزشمع
مردهیادآر«

از آنچه اهل تحقيق در باب این شعر اشاره 
نمودند این نكته روشن مي شود كه این شعر 

 طالیه دار ادب سياسي در ایران 

كه در حفظ و یادآوري شــعر توانایي اندكي 
دارم، بخشــي از یك مسمط دهخدا چنان 
در جانــم النه كرده كه كمتر روزي اســت 
كه ناخودآگاه آن را زمزمه نكنم و بي اختيار 

نگویم: »یاد آر ز شمع مرده یاد آر«!
تصميم دارم این شعر را از منظر ساختاري 
و با نگاهي ســينمایي تقدیم نگاه نقاد شما 
بزرگــواران كنم تا هم خطاهایم در فهم این 
شعر اصالح شود و هم یاد آن روزهایي را زنده 
كنم كه جوان بودم و با حرارت زاید الوصفي 
این شــعر را در كالس چهارم دبيرســتان 
مي خواندم و دانش آموزانم با نگاه معصومانه، 
مؤدبانــه و پرسشــگر خود، مــرا همراهي 
مي كردند. شاید پرسشــي كه آن  روزها در 
ذهن آن ها نقش مي بســت این بود كه چرا 
معلمشان این شعر را بغض آلود مي خواند و 
گاهي توان جلوگيري از فروریختن اشكش را 

از كف مي دهد. 
بي تردیــد آزادي، عدالــت، قانون گرایــي، 
پاسداشــت حرمت انساني، شفقت بر خلق، 
برابري و احترام متقابل افراد، نفرت از جنگ 
و خون ریزي، بركندن نهال دشمني و زدودن 
كينه و انتقام از ساحت جوامع انساني، مدارا 
و نرم خویي، مــروت و جوان مردي و از همه 
مهم تر فراهم نمودن زمينة شادي و شادكامي 
و بهروزي آدميان از جملة ارزش ها و آرزوهاي 
اصيل انساني در همة فرهنگ ها و زبان ها و 
جوامع بشري است. فرهيختگان هر جامعه اي 
با آگاهي از این مفاهيم و در جهت تحقق این 
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شاید متأثر از شــعراكرمزاده، شاعر ترك 
باشد، و شاید هم نيم نگاهي داشته باشد به 
شعر آلفرددوموسه، شاعري فرانسوي كه 
با همين مضمون براي ژرژ ساند سروده است. 
بي تردید شعر پاســخي است به نياز روحي 
و رواني شــاعر و حتمًا تكانه اي به هيجان او 
دامن زده اســت تا واژه ها به رقص درآیند و 
اوج و فرود كالم بيانگر حالت عاطفي گوینده 
شود و به این ترتيب، خواننده را متأثر سازد. 
اگر از منظر شماي ارتباطي یاكوبسن به شعر 
این دوره دقت كنيم، در مي یابيم كه از شش 
عنصر ارتباطي، یعني: گوینده، شنونده، پيام، 
كانال ارتباطي، رمزگان و زمينه، جهت گيري 
شعر غالبًا به سوي زمينه است. علت آن هم 
آشــكار اســت. ایرانيان در دورة قاجار و در 
سایة حاكمان تهي مغز و بي خرد این طایفة 
بيابان گرد كه خوي ایلياتي در رگ و ریشــة 
آن ها خانه كرده بود، روزگار مي گذراندند؛ در 
حالي كه در اروپا تحوالتي صورت گرفته بود 
كه نشان از آگاهي سياسي و تغييرات بنيادي 
در فهم نخبگان و روشنفكران و به تبع آن، 
توده هاي مردم داشت. البته این روند تاریخي 
نيز بدون جنگ و خونریزي به انجام نرسيده 
بود. قدر مسلم آن است كه حاكميت سياسي 
به موضوعي براي اندیشه ورزي تبدیل شده 
بود؛ اگرچه این موضوع از »جمهور« افالطون 
ســابقه اي دو سه هزار ساله دارد. )این بحث 
گسترة عریض و طویلي دارد كه در این مجال 
اندك فرصت پرداختن به آن نيست.( فقط 
به عنوان طرح مقدمه اي براي ورود به بحث 
مورد اشاره قرار گرفت. در اواخر سده اي كه 
گذشــت، نخبگان جامعه متأثر از تحوالت 
سياســي و اجتماعي جهــان دریافتند كه 
آزادي، قانون، برادري و برابري، دموكراسي، 
رجوع به آراء عمومــي، تفكيك قوا، عدالت 
اجتماعي، رفاه عمومي، پيشرفت، ترقي و ... 
از ضروریات جوامع امروز اســت و این ميسر 
نمي شود مگر با اســتقرار حكومت قانون، و 
عالوه بر ایــن، پيش نياز آن بيداري عمومي 
و آگاهي همگاني است؛ بنابراین، شاعران و 
نویسندگان در صف مقدم این جهاد فرهنگي 

قرار گرفتند. 
احســاس تعهد و مسئوليت اجتماعي آنان 
را بر آن مي داشت كه با تحریك احساسات 
ملــي و ســتایش آزادي، وطن پرســتي و 

اگرچه عده اي این شــعر را در شكل گيري 
شــعر نو نيمایي مؤثر مي دانند، دهخدا در 
آن بيشــتر به مضمون توجه داشته و فرم و 
ساختار شــاید برایش در درجة دوم اهميت 
بوده اســت. با دقت در ساختار آن به نكات 
جالبي برمي خوریم كه اهميت و لذت درك 
متن را چند برابر مي كند. پس، ابتدا مسمط 

را مي خوانيم و سپس تحليل مي كنيم. 

یادآرزشمعمردهیادآر
اي مرغ سحر! چو این شب تار/ بگذاشت ز 

سر سياه كاري 
وز نفحة روح بخش اســحار/ رفت از ســر 

خفتگان خماري 
بگشــود گره ز زلف زرتار/ محبوبة نيلگون 

عماري 
یــزدان به كمال شــد پدیــدار/ و اهریمن 

زشتخو حصاري
یاد آر ز شمع مرده یاد آر 

اي مونس یوسف  اندر این بند/ تعبير عيان 
چو شد تو را خواب 

دل پر ز شــعف، لب از شكرخند/ محسود 
عدو، به كام اصحاب 

رفتي بِر یار و خویش و پيوند/ آزادتر از نسيم 
و مهتاب، 

زان كو همه شام با تو یك چند/ در آرزوي 
وصال احباب، 

اختر به سحر شمرده، یاد آر 
چون باغ شود دوباره خرم/ اي بلبل مستمند 

مسكين 
وز سنبل و سوري و سپرغم/ آفاق، نگارخانة 

چين 
گل ســرخ و به رخ عرق ز شبنم/ تو داده ز 

كف زمان تمكين 
زان نوگل پيش رس كه در غم/ ناداده به نار 

شوق تسكين، 
از سردي دي فسرده، یاد آر

اي همره تيهِ  پور عمران/ بگذشــت چو این 
سنين معدود 

وان شــاهد نغز بزم عرفان/ بنمود چو وعِد 
خویش مشهود 

وز مذبح زر چو شــد به كيــوان/ هر صبح 
شميم عنبر و عود 

زان كو به گناه قوم نادان/ در حســرت روي 
ارض موعود، 

عدالت خواهي مطالبات خود را از حاكميت 
طلب كنند. بر حاكميت كه تا آن  روزها فقط 
مردم را مكلف مي دانست و هيچ حقي براي 
آن هــا قائل نبود، ایــن حق طلبي و مطالبة 
حقوق اجتماعي سخت گران آمد؛ تا جایي 
كه چاره اي جز پذیرفتن خواســتة عمومي 
نداشت و ســرانجام فرمان مشــروطيت را 
كه چونان ســند آزادي خواهي و حق طلبي 
مردم بود، امضا كرد، اما دو ســال از امضاي 
این سند نگذشــته بود كه خوي استبدادي 
و خودكامگي غالب شد و در نتيجه مجلس 

را به توپ بســت. عده اي در باغ شاه هزینة 
این حق طلبــي و عدالت خواهي را با اهداي 
جان خود پرداختند، ميــرزا جهانگيرخان 
صوراســرافيل از جملة همين افراد بود كه 
آن روز تاوان بي باكي و شــجاعت خود را با 
دشنه اي در سينه و طنابي در گردن پرداخت. 
دهخدا كه از نویســندگان اصلــي روزنامة 
صوراسرافيل و همرزم و همراه این مبارز راه 
آزادي بود، توانست از مهلكه جان سالم به در 
ببرد و به تفليس و از آنجا به فرانسه بگریزد. 
او خود دربارة سرودن این مسمط مي گوید 
شبي ميرزا  جهانگير را در خواب مي بيند كه 
به او مي گوید چرا نگفتي فالني جوان افتاد! با 
دیدن این خواب، او سراسيمه بيدار شد و در 
همان نيمه هاي شب، این شعر را كه روایتي 
از مظلوميت جنبش آزادي خواهي مردم ایران 
اســت، در قالب مسمط و در پنج بند سرود. 

دوكاربزرگدهخدا
رابهویژههرگزنباید
فراموشكرد:نخست
اینكهاوبيتردید

زمینهسازسادهنویسي
درحوزةنثرفارسي
است.دیگراینكهاو
درتغییرساختارشعر
فارسينقشيتأثیرگذار

دارد



49 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي وسوم| شمارة 3| بهار 1399 |

بر بادیه جان سپرده، یاد آر 
چون گشت ز نو زمانه آباد/ اي كودك دورة 

طالیي 
وز طاعت بندگان خود شــاد/ بگرفت ز سر 

خدا، خدایي
نه رســم ارم، نه اسم شداد/ ِگل بست زبان 

ژاژ خایي
زان كس كه ز نــوك تيغ جالد/ مأخوذ به 

جرم حق ستایي، 
پيمانة وصل خورده یاد آر 

پردةاول)بنداول(:
شخصيت ها عبارت اند از: مرغ سحر، خفتگان 
خمار، محبوبة نيلگون عماري )خورشــيد(، 

یزدان، اهریمن. 
اگرچه روایت ار زبان داناي كل بيان مي شود 
و شاعر تصویر بسته اي از صحنه به نمایش 
مي گذارد، دگردیســي فضاي تيــره و تار و 
وهم آلــود با حضور خورشــيد آزادي باعث 
بيداري خفتگان )توده مردم( مي شود. صحنه 
با پيروزي یزدان بر اهریمن زشت خو به پایان 

مي رسد. 

پردةدوم:
تصویري از زندان در روزگاران بسيار دور و 
اسطوره اي؛ داستاني كه در متون مقدس هم 
به آن اشاره شده است. شخصيت ها عبارت اند 
از: یوســف و هم بند او، دشمنان، دوستان و 
ماجراي تعبير خواب حضرت یوسف كه تقدیر 
دو زنداني را پيشگویي مي كند كه هر دو در 
واقعيت اتفاق مي افتد و آن كس كه شــاد و 
خندان به وصال دوستان مي رسد، سرانجام، 
داراي پایگاه اجتماعي نيز مي شود و مقدمات 
آزادي یوســف را هم فراهم مي نماید )شاید 

تمثيلي از سرنوشت او و ميرزا جهانگير(. 

پردةسوم:
تصویــري باز هم از نمــاي نزدیك؛ هنگام 
بهار است و باغ پر از انواع گل، و بلبل مست 
و شــوریده مشــغول گفت وگو بــا گل ها و 
شرمندگي گل ســرخ و سوگواري او در غم 
از دســت دادن گل نورسيده اي كه نشكفته 
پرپر شده است )ميرزا جهانگير(. شخصيت ها: 
بلبل، گل ســرخ، گل نــورس و دي )نماد 

استبداد(. 

ســوي دیگر نيز مي تواند باشد؛ عالوه بر این 
بيانگر تسلط خير بر شّر و نور بر ظلمت است 
كه سيطرة حضور فراگير خداوند در گسترة 
هستي است و این تجلي منجر به شادماني 
همــگان مي شــود. بندگان مطيع انــد و از 
سركشي و نافرماني و طغيان ضحاك صفتان 
خبري نيســت؛ حق طلبان بــه وصال حق 
رسيده اند و در بهشت در كنار چشمه ساران 

بهشتي اوقات خوشي را سپري مي كنند. 
چنان كه مالحظه شــد، گوهــر آزادي كه 
همزاد شرافت انساني است، در بستر زمان و 
متأثر از عوامل بيروني- از جمله ارادة معطوف 
بــه قدرت برخي از ابناء بشــر كه حاصل بر 
هم كنش نيروهاي سياسي و اجتماعي و شاید 
هم توانایي هاي فردي است- به تاراج مي رود. 
چنان كه ميرزا جهانگير و ميرزا جهانگيرها، 
مردان مردي بودند كه از نثار جان خود براي 
بهبود اوضاع اجتماعي و رفاه حال مردمانشان 
دریغ نورزیدند، خون دل ها خوردند و رنج ها 
دیدند و ستم ها كشيدند تا زمينة شكل گيري 
جهانــي را فراهم آورند كــه قابل تحمل تر 
و انساني تر باشــد؛ جهاني كه در آن حرمت 
انســان و انسانيت پاس داشته شود و شادي 
در كوچه پس كوچه هاي غم و افســردگي و 
دلهره و اضطراب ســر درگم نشود. جان  ها و 
روان هایي كه شایســتة شاد زیستن اند، كه 
سرزندگي اساس موجودیت و حيات آدمي 
است. كوشيدند تا كودك شادي در چنگال 
نيروهاي سركوبگر اجتماعي و سياسي گرفتار 
نشــود تا همچون راوي بوف كور، خسته و 
رنجــور و دردمند دچار ماليخوليا و توهم  و 
اضطراب و سردرگمي نگردد؛ به گونه اي كه 
حتي تحمل سایة خودش را نيز نداشته باشد 
و او را با ضربات دشنه از پا درآورد. بي تردید، 
برآینــد نيروهاي اجتماعي با لگد مال كردن 
هویت پاك و شرافت انســاني كه در بستر 
فردي و اجتماعي، تاب انســان هاي صبور را 
هم بي تاب كرده است، سرانجام از جایي سر 
باز مي كند و همچون آتشفشاني هولناك ، تر 

و خشك را به پاي هم مي سوزاند. 

پردةچهارم:
صحنه اي تاریخي از ماجراي حضرت موسي، 
كوه طــور و ارض موعود، ســنين معدود، 
دیدار شــاهد بزم عرفان، به ویژه غفلت قوم 
نادان و انحراف از مســير صواب كه به تباه 
شــدن عده اي از مردم منجر مي شود. شاعر 
به موازات توصيف صحنه از نماي نزدیك و 
بستة خودش و دوستش ميرزا جهانگيرخان 
از زبان شــخصيت اصلي داســتان روایت 
مي شود. ســرانجام از اسطوره به تاریخ گذر 
مي كند و ما شاهد جان دادن قهرمان اصلي 

داستان در پایان این صحنه هستيم. 

پردةپنجم:
تصویــر ایــن صحنه بســيار فانتــزي و 
فرا واقع گرایانه )ســوررئال( است؛ از یك سو 
دگردیسي جهان است و تغيير و در هم شدن 
واقعيت و تخيل، به ویژه در هم تنيدگي زمان 
اســطوره اي و تاریخي و نوسان جهان هاي 
واقعي و اســطوره اي كه یادآور تقابل دنياي 
ميتوس و لوگوس از یك ســو و معطوف به 
الهة زمان یا زروان در اندیشــة زرتشــتي از 


