… آنچه در کویر می روید ،گز٭ و   تاق است .این درختان بی باک صبور و قهرمان که
سینه خشک
علی رغم کویر ،بی نیاز از آب و خاک و بی چشم داشت نوازشی و ستایشی ،از ٔ
رب ال ّنوعی بی هراس،
و
ٔ
سوخته کویر به آتش سرمی کشند و می ایستند و می مانند :هریک ّ
مغرور ،تنها و غریب .گویی سفیران عالم دیگرند که در کویر ظاهر می شوند .این درختان
شجاعی که در جه ّنم می رویندّ ،اما اینان برگ و باری ندارند ،گلی نمی افشانند ،ثمری
نمی توانند داد .شور جوانه زدن و شوق شکوفه بستن و امید شکفتن ،در نهاد ساقه شان یا
شاخه شان ،می خشکد ،می سوزد و در پایان به جرم گستاخی در برابر کویر ،از ریشه شان
مقدر آنهاست.
برمی کنند و در تنورشان می افکنند و … این سرنوشت ّ
کناره جوی آب قناتی ،در کویر می توان با زحمت نگاه داشت.
بید را در ٔ
لبه استخریٔ ،
سایه اش سرد و زندگی بخش است .درخت عزیزی است ّاما همواره بر خود می لرزد .در
شهرها و آبادی ها نیز بیمناک است ،که هول کویر در مغز استخوانش خانه کرده است.
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ّاما آنچه در ِ
کویر زیبا می روید ،خیال است! این تنها درختی است که در کویر ،خوب
زندگی می کند .می بالد و گل می افشاند و گل های خیال ،گل هایی هم چون قاصدک٭ ،آبی
و سبز و کبود و عسلی … هریک به رنگ آفریدگارش ،به رنگ ِ
انسان خیال پرداز و نیز
پرنده
به رنگ آنچه قاصدک به سویش پر می کشد و به رویش می نشیند .خیال ــ این تنها ٔ
سایه پروازش تنها سایه ای است که
نامرئی که آزاد و رها همه جا در کویر جوالن دارد ــ ٔ
بر کویر می افتد و صدای سایش بال هایش تنها سخنی است که سکوت ابدی کویر را نشان
می دهد و آن را ساکت تر می نماید .آری ،این سکوت مرموز و هراس آمیز کویر است که در
پرنده شاعر ،سخن می گوید.
سایش بال های این ٔ
کویر انتهای زمین است؛ پایان سرزمین حیات است .در کویر گویی به مرز عالم
دیگر نزدیکیم و از آن است که ماوراء الطّبیعه را ــ که همواره فلسفه از آن سخن می گوید
و مذهب بدان می خواند ــ در کویر به چشم می توان دید؛ می توان احساس کرد و از آن
است که پیامبران همه از اینجا برخاسته اند و به سوی شهرها و آبادی ها آمده اند« .در کویر،
نویسنده رومانیایی داده است که برای شناختن
خدا حضور دارد!» این شهادت را یک
ٔ
غرفه بلند آسمانش به گوش
محمد [ص] و دیدن صحرایی که آواز پ َِر ِجبرئیل همواره در زیر ٔ
ّ
صخره سنگش و سنگ ریزه اش آیات وحی
می رسد و ح ّتی درختش ،غارش ،کوهش ،هر
ٔ
را بر لب دارد و زبان گویای خدا می شود ،به صحرای عربستان آمده است و عطر الهام را
در فضای اسرارآمیز آن استشمام کرده است.
کرانه
در کویر بیرون از دیوار خانه ،پشت حصار ده ،دیگر هیچ نیست.صحرای بی ٔ
عدم است؛ خوابگاه مرگ و جوالنگاه هول ،راه ،تنها به سوی آسمان باز است .آسمان،
مواج و زالل نوازش ها ،امیدها ،و … انتظار! انتظار! …
کشور سبز آرزوها،
ٔ
چشمه ّ
سرزمین آزادی ،نجات ،جایگاه بودن و زیستن ،آغوش خوش بختی ،نزهتگه٭ ارواح پاک،
فرشتگان معصوم ،میعادگاه انسان های خوب؛ از آن پس که از این زندان خاکی و زندگی
رنج و بند و شکنجه گاه و درد ،با دست های مهربان مرگ ،نجات یابند!
ِ
شب کویر ،این موجود زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند .آنچه می شناسند شب
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دیگری است؛ شبی است که از بامداد آغاز می شود ،شب کویر به وصف نمی آید .آرامش
شب که بی درنگ با غروب فرا می رسد ــ آرامشی که در شهر از نیمه شب ،درهم ریخته و
خفه کویر می میرد و
شکسته می آید و پریشان و ناپایدار ــ روز زشت و بی رحم و گدازان و ٔ
نسیم سرد و دل انگیز غروب ،آغاز شب را خبر می دهد.
… آسمان کویر ،این نخلستان خاموش و پرمهتابی که هرگاه مشت خونین و بی تاب
قلبم را در زیر باران های غیبی سکوتش می گیرم و نگاه های اسیرم را همچون پروانه های
مزرع سبز آن دوست شاعرم رها می کنم ،ناله های گریه آلود آن روح دردمند و
شوق در این ِ
شیعه گم نام
تنها را می شنوم .ناله های گریه آلود آن امام راستین و بزرگم را که هم چون این ٔ
مدینه پلید و در قلب آن کویر بی فریاد ،سر در حلقوم چاه می برد و
و غریبش ،در کنار آن ٔ
می گریست .چه فاجعه ای است در آن لحظه که یک مرد می گرید! … چه فاجعه ای! …
… شب آغاز شده است .در ده چراغ نیست ،شب ها به مهتاب روشن است و یا به
قطره  های درشت و تابناک باران ستاره؛ مصابیح٭ آسمان!
نظاره آسمان رفته
… آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به
ٔ
بودم .گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلّقی که بر آن ،مرغان الماس پَر ،ستارگان زیبا
و خاموش ،تک تک از غیب سر می زنند .آن شب نیز ماه با تالٔلؤ پرشکوهش از راه رسید
جاد ٔه روشن و خیال انگیزی که
و گل های الماس شکفتند و قندیل زیبای پروین سر زد و آن ّ
گویی ،یک راست به ابدیّت می پیوندد« :شاهراه علی»« ،راه مکّه»! که بعدها دبیرانم خندیدند
که :نه جانم« ،کهکشان»! و حال می فهمم که چه اسم زشتی! کهکشان یعنی از آنجا کاه
می کشیده اند و این ها هم کاه هایی است که بر راه ریخته است! شگفتا که نگاه های لوکس
مردم آسفالت نشین شهر ،آن را کهکشان می بینند و دهاتی های کاه کش کویر ،شاهراه علی،
راه کعبه! راهی که علی از آن به کعبه می رود! کلمات را کنار زنید و در زیر آن ،روحی را
که در این تلقّی و تعبیر پنهان است تماشا کنید! و آن تیرهای نورانی که گاه گاه ،بر جان سیاه
ِ
ِ
ملکوت خداوند در بارگاه آسمانی اش که هرگاه شیطان
نگهبان
شب فرو می رود ،تیر فرشتگان
و ِ
دیوان هم دستش می کوشند به حیله ،گوشه ای از شب را بشکافند و به آنجا که قداست
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اهورایی اش را گام هیچ پلیدی نباید بیاالید و نامحرم را در آن خلوت انس راه نیست ،سرکشند
کاسه این فهم های پلید ریزد ،دزدانه بشنوند.
تا رازی را که عصمت عظیمش نباید در ٔ
پرده داران حرم ستر عفاف ملکوت ،آنها را با این شهاب های آتشین می زنند و به سوی کویر
بازمانده
می رانند .بعدها معلّمان و دانایان شهر خندیدند که :نه ،جانم! اینها سنگ هایی اند
ٔ
جو آتش
کراتی خرابه و درهم ریخته که چون با سرعت به طرف زمین می افتند ،از تماس با ّ
می گیرند و نابود می گردند و چنین بود که هر سال که یک کالس باالتر می رفتم و به کویر
برمی گشتم ،از آن همه زیبایی ها و ّلذت ها و نشئه٭ های سرشار از شعر و خیال و عظمت و
شکوه و ابدیّت پر از قدس و چهره های پر از «ماورا» ،محروم تر می شدم ،تا امسال که رفتم
دیگر سر به آسمان برنکردم و همه چشم در زمین که اینجا… می توان چند حلقه چاه عمیق زد
و آنجا می شود چغندرکاری کرد! و دیدارها همه بر خاک و سخن ها همه از خاک! که آن عالم
ساخته چند عنصر ،و آن باغ پر از گل های رنگین
پرشگفتی و راز ،سرایی سرد و بی روح شد
ٔ
پروانه شوق در آن
و معطّر شعر و خیال و الهام و احساس ــ که قلب پاک کودکانه ام هم چون ٔ
می پرید ــ در َسمومِ سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد ،و صفای اهورایی آن همه زیبایی ها
ــ که درونم را پر از خدا می کرد ــ به این علمِ عدد ِ
بین مصلحت اندیش آلود؛ و آسمان ،فریبی
آبی رنگ شد و الماس های چشمک زن و بازیگر ستارگان ،نه دیگر روزنه هایی بر سقف
کلوخ تیپاخورده ای سوت و کور و مرگ بار ،و ِ
مهتاب کویر دیگر
شب به فضای ابدیّت ،که ِ
ِ
زندانی خاک،
چهره نیازمندی
نه بارش وحی ،تابش الهام ،لبخند نرم و مهربان نوازشی بر
ٔ
سایه همان خورشید جهنمی و بی رحم روزهای
دردمندی
افتاده کویر ،که نوری بدلی بود و ٔ
ٔ
کویر! دروغ گو ،ریاکار ،ظاهرفریب … دیگر نه آن لبخند سرشار از امید و مهربانی و تسلیت
بود ،که سپیدی دندان های مرده ای شده بود که لب هایش وا افتاده است!
شکوه و تقوا و شگفتی و زیبایی شورانگیز طلوع خورشید را باید از دور دید .اگر
نزدیکش رویم از دستش داده ایم! لطافت زیبای گل در زیر انگشت های تشریح می پژمرد!
آه که عقل این ها را نمی فهمد!
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«کویر»

نوشتۀ دکتر علی شریعتی

خودآزمایی

١ــ نویسنده چه صفاتی را به درختان گز و تاق نسبت می دهد؟
٢ــ دکتر شریعتی «گز و تاق» کویری را با کدام درخت مقایسه می کند؟
«پرنده شاعر» چیست؟
٣ــ مقصود از
ٔ
٤ــ «آسمان کویر» چگونه توصیف شده است؟
  ٥ــ مقصود از «امام راستین» چه کسی است و به چه حادثه ای اشاره دارد؟
  ٦ــ ده ترکیب را که به نظر شما زیباتر است ،در متن درس بیابید و بنویسید.
٧ــ «مزرع سبز» و «پرده داران حرم ستر و عفاف ملکوت» به کدام اشعار اشاره دارند؟ شاعر این
اشعار کیست؟
چهره کویر چیست؟
  ٨ــ تنها لبخند نوازش طبیعت بر
ٔ
مقایسه زندگی شهری با زندگی روستایی چه می گوید؟
٩ــ نویسنده در
ٔ
١٠ــ نویسنده از این آیه در کدام جمله و چگونه استفاده کرده است؟
السماء ُّ ِ ِ
سوره ملک)
(آیه ،٥
یح … ٔ
ٔ
الدنیا ب َمصاب َ
َو ل َ َق ْد َزیَّنّا َّ َ َ

89

90

رابطه فرهنگی میان مردمانی است که هم زبان نیستندو ابزاری
ترجمه عامل پیوند و
ٔ
برای ِ
قصه ها ،هنرها ،دانش ها و … از زبانی به زبان
نقل اندیشه ها ،خواسته ها ،آیین هاّ ،
دیگر است.
دوره ساسانیان
ترجمه در ایران سابقه ای طوالنی دارد .پیش از اسالم ،به ویژه در ٔ
کتاب های بسیاری از زبان سانسکریت و زبان های دیگر ترجمه شد که متن پهلوی آنها،
متأسفانه از دست رفته است ّاما ترجمه ای که از آنها ،در قرن های بعد به زبان عربی صورت
ّ
ترجمه « َال ْ ُف ل َ یلة َو لَیلة» و «کلیله و دمنه».
گرفت ،امروز نیز موجود است؛ از جمله
ٔ
ترجمه عربی آثار
دوره اسالمی ،از همان قرن های نخستین هجری ،از یک سو
ٔ
در ٔ
معتبر علمی و فلسفی یونان در دسترس ایرانیان قرار گرفت و از سوی دیگر ،بسیاری از
متون عربی و به ویژه تفاسیر قرآن ،به فارسی برگردانده شدند.
آثار زیر را می توان از نخستین ترجمه های موفّق فارسی از متون عربی دانست:
ــ
محمد بن جریر طبری که در زمان سامانیان به فارسی
ٔ
ترجمه تفسیر طبری ،تألیف ّ
برگردانده شد.
محمد بلعمی وزیر دانشمند
ــ
ٔ
ترجمه تاریخ طبری معروف به تاریخ بلعمی که ابوعلی ّ
محمد بن
امیر نصر سامانی آن را به نثر فارسی درآورد .اصل این کتاب به عربی و تألیف ّ
جریر ،صاحب تفسیر طبری است.
همت ابوالمعالی نصراللّه ،انجام گرفت.
ــ
ٔ
ترجمه کلیله و دمنه که به ّ
ترجمه از زبان های اروپایی ــ به ویژه زبان فرانسه ــ با تأسیس دارالفنون همزاد
است .تا این عصر ،کتب درسی در ایران بسیار کم یاب و بلکه نایاب بود و اولیای دارالفنون
که پیش از همه نیازمند کتب درسی فارسی بودند ،خود را ناگزیر از تألیف یا ترجمه از
زبان های خارجی یافتند؛ بنابراین ،در همان ابتدای کار آموزگاران اروپایی دارالفنون،
کتاب های درسی نسبتاً زیادی را در رشته های مختلف فنون جنگی و نظامی و علوم طبیعی
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تهیه کردند و برای ترجمه در اختیار شاگردان ایرانی خود ــ که به قدر نیاز در زبان های
ّ
اروپایی ورزیده شده بودند ــ قرار دادند.
ترجمه یک
از کتاب های درسی که بگذریم ،در این دوره مترجمان ایرانی ابتدا به
ٔ
رشته کتاب های تاریخی و سپس رمان های تاریخی و علمی پرداختند .همگام با جنبش
اهمیت و ضرورت
مشروطیت و افزایش شمار روزنامه ها و ّ
مجلت ،ترجمه بیش از پیش ّ
ّ
یافت .از اواخر عهد قاجار ترجمه هایی در دست است که از تسلّط مترجمان این آثار به
ترجمه ناصرالملک از «اتلّلوی» ویلیام
زبان مادری و بیگانه حکایت دارد .برای مثال،
ٔ
ترجمه ذکاء الملک فروغی از «گفتار در روش به کاربردن خرد» اثر دکارت
شکسپیر و
ٔ
نمونه های خوب و بی نقص آن روزگار است.
ترجمه شعر شاعران اروپایی نیز در شکل و محتوای شعر فارسی مؤثّر افتاد و باعث
ٔ
شد.ترجمه این آثار در ساخت
تحول از سبک کهن به سبک نیمایی و شعر سپید
ٔ
بروز ّ
شخصیت فرهنگی فرد و جامعه نیز تأثیر گذاشت و مردم را بیدار کرد و آنها را با دنیای تازه
ّ
گنجینه واژگان زبان فارسی را غنی ساخت ،نثر را پویاتر کرد ،ساده نویسی
آشنا گردانید.
ٔ
ِ
نواختی گذشته رهانید .به کار نویسندگی و شاعری
را رونق بخشید و شعر را از حالت یک
ِ
موجب رواج
جهت بخشید و روش های جدید تحقیق را به پژوهندگان آموخت و سرانجام،
علوم و فنون جدید در ایران شد.
در برابر ِ
زنده دنیا به فارسی ،بسیاری از
خیل عظیم آثار ترجمه شده از زبان های ٔ
شاهکارهای ادبی ،علمی و فرهنگی ما نیز بدان زبان ها درآمده و در فرهنگ ملّت ها تأثیر
گذاشته است.
ترجمه ،ابزاری برای نقل فرهنگ و اندیشه از زبانی به زبان دیگر است و مطلوب ترین
شکل این انتقال آن است که هیچ بخشی از «صورت و معنی» از میان نرود ّاما به اعتقاد
ِ
فن ترجمه ،این امر امکان پذیر نیست.
متخصصان ِ ّ
ترجمه موفق ،الزم است که مترجم عالوه بر
برای دست یابی هرچه بیشتر به یک
ٔ
ِ
آشنایی کامل با روح زبان مبدأ (زبانی که از آن ترجمه می شود) و زبان مقصد (زبانی که به
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آن ترجمه می شود) ،بر محتوای کتاب مورد ترجمه دقیقاً اشراف داشته باشد .این شرایط،
ترجمه خوب شرایط دیگری هم دارد که از
برای مترجم الزم است ّاما کافی نیست.
ٔ
اساسی ترین آنها رعایت امانت و به بیان دیگر «حفظ سبک» مؤل ّف است.

انواع ترجمه

توجه مترجم
الف) ترجمۀ ارتباطی (ترجمۀ آزاد یا روان) :در این نوع ترجمهّ ،
گیرنده پیام است و تمایل ندارد ساخت های صوری و معانی نا آشنا را از زبان مبدأ به
بیشتر به
ٔ
ترجمه ارتباطی آسان تر خوانده می شود ّاما این نگرانی وجود دارد
زبان مقصد وارد کند؛ لذا
ٔ
که آنچه می خوانیم با چیزی که نویسنده گفته است ،انطباق معقول و نسبی نداشته باشد.
ترجمه معنایی ــ برخالف
ب) ترجمۀ معنایی (ترجمۀ تحت ال ّلفظی یا دقیق):
ٔ
ترجمه ارتباطی ــ نمی خواهد از دنیای نویسنده (فرستنده) فاصله بگیرد و پیوسته می کوشد
ٔ
تا آنجا که امکان دارد ساخت های زبان مبدأ را وارد زبان مقصد کند؛ از این رو چنین
ترجمه ای را به راحتی نمی توان خواند.
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مجموعه
برگیرنده
کتاب نهج البالغه در
ٔ
ٔ
خطبه ها ،نامه ها و کلمات قصار و حکمت آمیز
همت
امیرالمؤمنین علی (ع) است .این کتاب به ّ
سید رضی (406ــ 359هـ.ق) گردآوری شد و
ّ
مترجمانی نیز آن را به زبان فارسی برگردانیدند.
سید جعفر شهیدی ــ استاد و
از جمله دکتر ّ
دانشمند معاصر ــ که با ذوق و د ّقت علمی بسیار
و به پیروی از نثر آهنگین نهج البالغه ،این کتاب
خطبه 27
ترجمه
را ترجمه کرده است .متن زیر
ٔ
ٔ
خطبه «جهاد» است.
نهج البالغه مشهور به
ٔ

گزیده دوستان خود گشوده
ّاما بعد ،جهاد دری است از درهای بهشت که خدا به روی ٔ
است و جامه تقواست که بر تن آنان پوشیده استِ .
زره استوار   الهی است که آسیب نبیند و
ٔ
جامه
سپر محکم اوست که تیر در آن ننشیند ،هرکه جهاد را واگذارد و ناخوشایند داند ،خدا ٔ
خواری بر تن او پوشاند و فوج بال بر سرش کشاند و در زبونی و فرومایگی بماند .دل او در
پرده های گمراهی نهان و حق از او روی گردان؛ به خواری محکوم و از عدالت محروم.
من شبان و روزان ،آشکارا و نهان ،شما را به رزم این مردم تیره روان خواندم و گفتم:
با آنان بستیزید؛ پیش از آن که بر شما حمله برند و بگریزند .به خدا سوگند ،با مردمی در
جامه خواری بر آنان پوشیدند ّاما هیچ یک از شما خود
آستانه خانه شان نکوشیدند جز که ٔ
ٔ
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را برای جهاد آماده نساخت و از خوارمایگی ،هرکس کار را به گردن دیگری انداخت تا
آنکه از هر سو بر شما تاخت آوردند و شهرها را یکی پس از دیگری از دستتان برون کردند.
١
ِ
ِ
حسان بَکری را کُشته و
اکنون
حسان ،پسر ّ
سربازان این مرد غامدی به شهر انبار درآمده و ّ
مرزبانان را از جایگاه های خویش رانده اند .شنیده ام مهاجم به خانه های مسلمانان و کسانی
که در پناه اسالم اند درآمده گردن بند و دست بند و گوشواره و خلخال از گردن و دست
و پای زنان به در می کرده است؛ حالی که آن ستم دیدگان برابر آن متجاوزان ،جز زاری و
رحمت خواستن ِسالحی نداشته اند .سپس غارتگران ،پشتواره ها از مال مسلمانان بسته؛ نه
کشته ای بر جای نهاده و نه خسته ،به شهر خود بازگشته اند .اگر از این پس مرد مسلمانی از
شایسته چنین کرامت است.
دیده من
ٔ
غم چنین حادثه بمیرد ،چه جای مالمت است که در ٔ
حق
شگفتا! به خدا که هماهنگی این مردم در باطل خویش و پراکندگی شما در ّ
خود ،دل را می میراند و اندوه را تازه می گرداند .زشت بادید ٢و از اندوه برون نیایید! که
آماج تیر بالیید .بر شما غارت می برند و ننگی ندارید .با شما پیکار می کنند و به جنگی
دست نمی گشایید .خدا را نافرمانی می کنند و خشنودی می نمایید .اگر در تابستان شما را
بخوانم ،گویید هوا سخت گرم است؛ مهلتی ده تا گرما کمتر شود .اگر در زمستان فرمان
دهم ،گویید سخت سرد است؛ فرصتی ده تا سرما از بالد ما به در شود .شما که از گرما و
سرما چنین می گریزید ،با شمشیر آخته کجا می ستیزید؟
ای نه مردان به صورت مرد ،ای کم خردان نازپرورد ،کاش شما را ندیده بودم و
نمی شناختم که به خدا ،پایان این آشنایی ندامت بود و دستاورد آن اندوه و حسرت .خدایتان
ِ
ماالمال خشم شما مردمِ دون که پیاپی
بمیراناد! که دلم از دست شما پرخون است و سینه ام
جرعه اندوه به کامم می ریزید و با نافرمانی و فروگذاری جانبم ،کار را به هم درمی آمیزید .تا
ٔ
ِ
آن جا که قریش می گوید پسر ابوطالب دلیر است ّاما علم جنگ نمی داند .خدا پدرانشان را
مزد دهاد! کدام یک از آنان پیشتر از من در میدان جنگ بوده و بیشتر از من نبرد دلیران را
آزموده؟ هنوز بیست سال نداشتم که پا در معرکه گذاشتم و اکنون سالیان عمرم از شصت
رشته کار از دستش برون است.
فزون است ّاما آن  را که فرمان نبرند ،سر ٔ
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توضیحات

١ــ سفىان ،پسر عوف ،كه معاوىه او را مأمور غارت مرزهاى عراق كرد تا عراقىان طرفدار
حضرت على (ع) را بترساند و دوستان معاوىه را خشنود كند.
شر است :زشتى نصىبتان باد!
٢ــ فعل دعاىى به معنى «باشىد» ،زشت بادىد :نفرىن و دعاىِ ّ

خودآزمایی

١ــ حضرت على(ع) چه چىز را باعث مردن دل و تازه شدن اندوه مى داند؟
٢ــ در اىن خطبه ،سست عنصرى برخى از مردم ،چگونه توصىف شده است؟
٣ــ عبارت «كار را به هم در مى آمىزىد» ىعنى چه؟
«سررشته كار از دستش برون است» ،مرجع ضمىر«ش» را مشخّص كنىد.
٤ــ در عبارت
ٔ
  5ــ نقش دستورى «خسته» در عبارت «نه كشتهاى بر جاى نهاده و نه خسته ،به شهر خود بازگشتهاند»
چىست؟
  6ــ دو نمونه سجع (آهنگ پاىانى عبارات) را در درس ذكر كنىد.
7ــ به تعبىر حضرت على (ع) ،چه كسى مستحقّ مالمت نىست؟
   8ــ چه عاملى باعث شد كه سرزمىن مسلمانان از دستشان درآىد؟
جامه زنان بپوشىد ــ گلستان باب ّاول»،
جمله سعدى «اى مردان ،بكوشىد ىا ٔ
توجه به اىن ٔ
9ــ با ّ
كوشىدن به معنى جنگ كردن است.جمله اى را در متن ،پىدا كنىد كه اىن كلمه با همىن معنى در آن به
كار رفته باشد.
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یوهان ولفگانگ گوته را یکی از بزرگ ترین چهره های ادب جهان دانسته اند .این شاعر
تخیل بی نظیر ،روح بلند پرواز ،قدرت بیان و قلم
و حکیم آلمانی (1832ــ 1749م) با ّقو ٔه ّ
ادبیات جهان عصر خویش تأثیری
سحرآمیز نه تنها بر ادب آلمان که بر ّ
ژرف و گسترده گذاشت .گوته عالوه بر ادبیات در پزشکی و علوم
طبیعی نیز مطالعاتی داشت و کتاب هایی مانند «تغییر حال گیاهان»
و «تئوری رنگ ها» را نوشت.
مهم ترین آثار ادبی او عبارت اند از :ورتر ،فاوست،
اگمونت ،نغمه های رومی ،دیوان شرقی ــ غربی.
اندیشه حافظ بود.
بسته شعر و
ٔ
گوته شیفته و دل ٔ
یکی از نویسندگان بزرگ آلمانی می نویسد« :در هیچ
دوره از تاریخ جهان ،شاعری را نمی توان یافت که نسبت به
شاعر کشوری دیگر نظیر تجلیلی که گوته از حافظ ایران کرده است ،به جای آورده باشد».
«دیوان شرقی ــ غربی» گوته که یکی از عالی ترین آثار شعر و حکمت گوته و یکی
از بزرگ ترین آثار ادب آلمان و اروپاست ،واقعاً بیش از آن که به آلمان و اروپا متعلّق
باشد ،از ِآن ایران است؛ چه اگر حافظ شیراز نبود و گوته با خواندن دیوان او ،آن شوق و
شیفتگی را نسبت به لسان الغیب پیدا نمی کرد ،بی شک جز با دنیای تص ّنعی عصر خویش
با چیز دیگری آشنا نمی شد.
خواجه راز،
آنچه می خوانید ،ترجمان ارادت گوته در دیوان شرقی ــ غربی به
ٔ
حافظ شیراز است که از کتاب «دیوان شرقی» نقل می شود.

هجرت
شمال و غرب و جنوب پریشان و آشفته اند .تاج ها درهم می شکنند و امپراتوری ها به
روحانیت
خویش می لرزند .بیا از این دوزخ بگریز و آهنگ شرق دل پذیر کن تا در آنجا نسیم
ّ
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بر تو وزد و در بزم عشق و می و آوازِ ،آب خضر جوانت کند.
بیا؛ من نیز رهسپار دیار شرقم تا در آن جا با شبانان درآمیزم و همراه کاروان های
ُمشک و ابریشم سفر کنم .از رنج راه در آبادی های خنک بیاسایم و در دشت و کویر
راه هایی را که به سوی شهرها می رود ،بجویم.
ای حافظ ،در این سفر دور و دراز ،در کوره راه هایی پرنشیب و فراز ،همه جا
نغمه های آسمانی تو رفیق راه و تسلّی بخش دل ماست .مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با
صدای دلکش بیتی چند از غزل های شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را بیدار
کند و رهزنان کوه و دشت را بترساند؟

اعتراف
چه چیز را دشوار پنهان می توان داشت؟ آتش را که در روز دودش از راز نهان خبر
می دهد و در شب ،شعله اش پرده دری می کند.
عشق نیز چون آتش است که پنهان نمی ماند؛ زیرا هرچه عاشق در رازپوشی بکوشد،
سر ضمیر خبر می دهد.
باز نگاه دو دیده اش از ّ
ولی آنچه از این دو دشوارتر پوشیده شود ،شعر شاعر است؛ زیرا شاعر که خود
شیفته آن می خواهد .الجرم آن قدر برای
دل در بند سخن خویش دارد ،ناچار جهانی را
ٔ
کسانش می خواند و تکرار می کند که خواه سخنش بر دل نشیند و خواه جان بفرساید ،همه
آن را بشنوند و در خاطر نگاه دارند.

تقلید
شیوه غزل سرایی تو تقلید کنم .چون تو قافیه پردازم و
حافظا ،دلم می خواهد از
ٔ
گفته تو بیارایم .نخست به معنی اندیشم و آن گاه بدان
غزل خویش را به ریزه کاری های ٔ
ِ ِ
نیاورم؛ مگر آنکه با ظاهری یک سان
لباس الفاظ زیبا پوشانم .هیچ کالمی را دوبار در قافیه َ
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همه این دستورها را به کار بندم تا شعری چون تو،
معنایی جدا داشته باشد .دلم می خواهد ٔ
ای شاعر شاعران جهان سروده باشم.
ای حافظ ،هم چنان که جر ّقه ای برای آتش زدن و سوختن شهر امپراتوران کافی
گفته شورانگیز تو چنان آتشی بر دلم نشسته که سراپای مرا در تب و تاب افکنده
است ،از ٔ
است.
حافظا ،خویش را با تو برابر نهادن جز نشان دیوانگی نیست.
سینه دریا را بشکافد و
تو آن کشتی ای که مغرورانه باد در بادبان افکنده است تا ٔ
پای بر سر امواج نهد و من آن تخته پاره ام که بی خودانه سیلی ُخ ِ
ور اقیانوسم .در ِدل ِ
سخن
موج دگر می زاید و گاه دریایی از آتش تالطم می کند ّاما این
شورانگیز تو گاه موجی از پس ِ
موج آتشین مرا در کام فرو می برد و غرقه می کند.
با این همه ،هنوزم جرئت آن است که خویش را مریدی از مریدان تو شمارم؛ زیرا که
من نیز چون تو در سرزمینی ِ
غرق نور زیستم و عشق ورزیدم.
خودآزمایی

١ــ گوته مفهوم «آب خضر» را از حافظ گرفته است .در دىوان حافظ دو بىت بىابىد كه به اىن
مفهوم اشاره داشته باشد.
٢ــ مفهوم بىت
«برقـى از منــزل لىلـى بدرخشىـد سحـر
وه كه با خرمن مجنون دل افگار چه كرد»
			
در كدام عبارت آمده است؟
مقوله «آتش و عشق و شعر» چه تناسبى وجود دارد؟
توجه به متن ،بىن سه ٔ
٣ــ با ّ
٤ــ زىباترىن توصىف گوته را از حافظ ،در كدام قطعه مى توان دىد؟
  5ــ با راهنماىى دبىر خود ،نمونه اى از تكرار قافىه را كه داراى دو معنى جدا باشد ،بىابىد.
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مشروطیت ( 1324هـ.ق) تا
جامعه ایران را از زمان امضای فرمان
تحوالت ادبی
ٔ
ّ
ّ
«ادبیات معاصر» نامیده اند .آمدن صنعت چاپ به ایران ،گسترش روزنامه نویسی،
به امروز ّ
مدرسه
ادبیات اروپایی ،نهضت ترجمه و نشر آثار اروپایی و تأسیس
ٔ
آشنایی ایرانیان با ّ
تحول و دگرگونی مؤثر بوده اند.
دارالفنون را از عمده عواملی می توان دانست که در این ّ
عرصه نثر و شعر نیز اتّفاق
به دنبال تغییر در شئون اجتماعی جامعه ،تحوالتی در
ٔ
افتاد .تغییراتی که در نثر این دوران ایجاد شد ،به شرح زیر است:
١ــ زبان نوشته ها به زبان مردم نزدیک شد ،پیش از این انحصار نوشته ها به دربار
یا خواص ،نویسندگان را به سمت تکلّف و تص ّنع پیش می برد اما در این دورهَ ،مثَل ها،
ادبیات راه یافت.
اصطالحات ّ
قصه ها و زندگی مردم عادی به ّ
واقعیات زندگی ،دردهای
٢ــ موضوع و محتوای نوشته ها نیز زیر  و  رو شد.
ّ
درباره حکومت و دولت و طرح اندیشه های نو ،فضای نثر و شعر را تحت
اجتماعی ،بحث
ٔ
تأثیر قرار داد .این مسائل در نوشته ها و آثار قرن های پیشین اندک است.
ادبیات و علوم نظری با تأثیرپذیری
٣ــ پیدایی یک رشته کار علمی و تحقیقی در ٔ
زمینه ّ
از کار شرق شناسان اروپایی ،از جریان های ادبی و فرهنگی این دوره محسوب می شود.
ادبیات این دوره افزایش یافت و کسانی چون دهخدا
٤ــ طنز و لطیفه های انتقادی در ّ
در این رشته کارهایی کردند و راه را برای نویسندگان روزنامه ها ،مجله ها و داستان های
فکاهی و انتقادی گشودند.
  ٥ــ واژه های مترادف و الفاظ خشک و نا آشنا ،آرام آرام از فضای نوشته ها رخت
بر بستند و معنی اندیشی و بیان روشن به لفاظی ها و پرداخت های متکلّفانه پایان بخشید.
شعر این دوره نیز با پویایی و تازگی محتوا و طرح مسائلی هم چون آزادی ،وطن،
اندیشه
مشروطیت هم گام شود .با این همه ،هنوز
قانون ،کارگران و … توانست با جنبش
ٔ
ّ
جدی و عمیق مطرح نشده بود.
تغییر در ساخت و صورت شعر به طور ّ
تحولی
نیما یوشیج (علی اسفندیاری) با سرودن ٔ
قطعه «افسانه» در سال  1301آغازگر ّ
بزرگ شد و پس از آن در سال  1316شعر ققنوس ،نخستین ِ
شعر خود را که از نظرگاه
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تخیل و وزن آرایی و قافیه بندی با شعر گذشتگان کامال ً متفاوت بود ،عرضه کرد.
ّ
مهم به چند دوره تقسیم کرده اند:
عصر شعر نیمایی را به دلیل رویدادهای ّ
دوره ّاول از ( 1304آغاز سلطنت رضاخان) تا شهریور ( 1320آغاز حکومت
ٔ
محمد رضا پهلوی)؛
ّ
دوره دوم از  1320تا ( 1332کودتای  28مرداد)؛
ٔ
دوره سوم از  1332تا ( 1342قیام پانزده خرداد)؛
ٔ
دوره چهارم از  1342تا ( 1357انقالب اسالمی)
ٔ
دوره
دانست.
نو
و
کهنه
سر
بر
جدال
و
نیما
درخشش
دوره
باید
را
نخست
دوره
ٔ
ٔ
ٔ
شیوه او و انتشار نشریه های ادبی هم چون
دوره تأثیر شعر نیما بر دیگران و شکوفایی ٔ
دوم ٔ
متجددان و
مجله سخن است که در آنها جز نقد و تحلیل ها ،آثار ّ
روزگار نو ،پیام نو و ٔ
کنگره نویسندگان
وفاداران به س ّنت شعری گذشته چاپ می شد .در همین دوره نخستین
ٔ
شیوه نیما بودند ،تشکیل شد .شعر سپید و به تعبیر دیگر« ،شعر
ایران که عمدتاً وفاداران به ٔ
منثور» نیز محصول همین دوره است.
ادبیات اجتماعی و
دوره سوم ،شعر نو تغ ّزلی گسترش یافت و زبان رمزگونه و ّ
در ٔ
حماسی که چندان خوشایند رژیم سلطنت نبود ،رواج پیدا کرد.
محتوای بعضی از این شعرهای تغ ّزلی ،مسائل غیراخالقی و فاقد ارزش اجتماعی
و نیز یأس و نا  امیدی بود که از نفوذ و گسترش اندیشه های غیرمذهبی در شعر ،تحت تأثیر
اندیشه های شرقی و اروپایی حکایت داشت.
دوره پیشین دانست .در این دوره،
دوره کمال جریان های ادبی ٔ
دوره چهارم را باید ٔ
ٔ
زبان شعر بارورتر و ش ّفاف تر و فضای شعر با مسائل اجتماعی همراه تر و پیوسته تر است.
از برجسته ترین و مشهورترین چهره های شعری پس از نیما ،مهدی اخوان ثالث و سهراب
سپهری را می توان نام برد.
تحول  آفرینی ها ،سنت گرایان و جناح وفادار به شعر و
در کنار جریان های شعری و ّ
ادب س ّنتی حضوری روشن و ّفعال دارند.
ِ
مضامین تازه ،پویا ،انقالبی و اجتماعی با الهام از
پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز
عناصر ِ
ِ
پرشور حماسی به ویژه عاشورای حسینی ،فضای نثر و شعر را آکند.
فرهنگ اسالمی و
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٭

از ویژگیهای بارز شعر نیمایی پرداختن به مسائل
اجتماعی با زبانی نمادین است .شاعر با بهرهگیری از
عناصر محیط خویش به بیان دردها و تنگناهای جامعه
میپردازد« .میتراود مهتاب» تصویر عصر شبزده
جامعه غفلتآلودی است که نیما در آن زندگی
و
ٔ
میکند .شاعر ،دل گرفته از رخوت و خوابزدگی
جامعه ،در پی یافتن راهی است که بیداری و آگاهی را
به جامعه برگرداند.
٭

٭
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توضیحات

١ــ صبح از شاعر مى خواهد تا با ن َ َفس مسىحاىى خود مردم را زنده و بىدار کند.
٢ــ منظور از سفر ،سىر آرزوها و خواسته ها در ذهن شاعر است و شکستن خار در جگر کناىه
از رنج کشىدن و آزار دىدن است.
ساقه نازک و لطىف گلى (آرزوىى) که آن را با جان پروردم.
٣ــ ٔ

خودآزمایی

١ــ پنج عنصر طبىعى را که نىما از محىط اطراف خود برگرفته است ،بىان کنىد.
٢ــ راه دراز سفر ،چه رنجى را براى شاعر به بار آورده است؟
٣ــ منظور شاعر از «در و دىوار به هم رىخته» چىست؟
جامعه خود مى سازد ،چىست؟
٤ــ آخرىن تصوىرى که شاعر از خوىش در برخورد با
ٔ
  5ــ در اىن شعر دو ترکىب زىبا پىدا کنىد.
 6ــ نمونه اى بىابىد که در آن شاعر به پدىده اى طبىعى ،وىژگى انسانى بخشىده باشد.
7ــ «دست ساىىدن» و «پاى آبله ماندن» کناىه از چه هستند؟
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