تحلیل اساطیر حماسی شاهنامه در ادبیات پایداری معاصر
چکیده

هدف از نوشتتا یی

دکتر فریده داودی
غالمرضا

مقدم1

جهانگیری2

وحلیی نوود اطترو ههای حواطی شاهنامه فردوطی د آثا طه حن از

شاعران یایدا ی معاصر ،نصر اهلل مردانی ،قیصر امین یو و عییرضا قزوه اطت  .طیورغ ،قاف،
کاوه ،ضتلا ،،طتت  ،اطتیندیا  ،طیاووس ،طهراس وطودااه اطرو ه هایی هدتند که د صد

فراوانی آنها د شتتعر این شتتاعران و -ارای نخدتتتین اا عالوه ار دلی د ون متنی وادای

ااحوجه اه دلی فرامتنی  -مو دار طتی قرا ررفته اطتت .نتی ه اه دطت آمده ایانگرآن اطت
که عی مختییی از جویه فرهنگ ،شرایط وحی شاعر و شرایط اجتواعی و مذهبی د ظهو و

اروز انواع اطتترو ه و نواد د شتتعر این شتتاعران اییای نق

نووده و هرکدام د زمینه کویت

وکیییت کا ارد اطترو ههای حواطتی د شعر یایدا ی معاصر حاثیررذا میااشند.ه چنین اا
حوجه اه حلیی ییکره مدا مشتخ

شد د شعر مردانی اطاییر حواطی و یهیوانی ایشترین و

د شتتعرامینیو کوترین نوود ا دا ند .امینیو ایشتتتر از نواد و قزوه ایشتتتر از کهن ا گوهای
مذهبی اطتیاده کرده اطت.

کلید واژهها :شاهنامه ،یایدا ی ،مردانی ،امینیو  ،قزوه ،قاف ،طیورغ ،طت .

 - 1دانشیا رروه زاان و ادایات فا طی ،دانشگاه شاهد
 - 2دانش وی کا شناطی ا شد ادایات یایدا ی دانشگاه شاهد
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-1مقدمه

فرهنگ معین اطترو ه ا چنین معنا کرده اطتتا افدتانه ،قصه ،طخن یریشان وجون آن اطاییر اطت

(معین .)...اما آن چه اه اصت نزدی حر اطت شاید این طخن ژا ه آموزرا ااشد که«اطرو ه افدانهای
اطت که یشه د واقعیت دا د» ( آموزرا 1731،اص)22

فروید اطاییر ا حه مانده ی حغییر شک یافته حخیالت و امیال اقوام و میتها و ویاهای متوادی

اشتر د دو ان جوانی داندته و میرویدا « ویا اطرو ه فرد آدمی و اطرو ه ویای قوم و میت اطت».

اه این حرحیب حلیی

ویا امکان میدهد که یشتتههای ی ایدویی نوادهای جوعی ا که د اطتتاییر

وجود دا د کشف کنی  (.امامی1722،ص)12

حتی عدهای یشته و اطتاع عنصتر حراحر ا د اطاییر جدت و میکنند .اا این حال اطرو ه هوه

اینها هدت و هوه اینها نیدت .اه نظر می طد د ی اه کا اردن اطرو ه م ووعهای از حوامی این
هاطت .د این موجودات اندان حنها موجودی اطت که آ مان رراطت و انااراین حعا ی ییبی هویشه اه
دنبال مریوای اطتتت که ااید ااشتتد و ی نیدتتت .انااراین نوی حوان اطتترو ه ا اه یو صتترف نتی ه

انتدتاس ناخودآراه اندتان داندتت .اشتترا ،اطرو ههای این طرزمینی و شباهت اطرو ههای می

می حوان ناشتتی از حیثیر ناخودآراه وجود داندتتت و حیاوت و حبتتاد این اطتترو هها ا میحوان حاصتت

ا

عویکرد خودآراه اندتان د خی اطتاییر اه حدتاس ایاو ی  .اا این حال حنها د ی ارای خی اطرو ه

احدتاع نیاز و حعا ی نیدت .اشر هووا ه اا این که نیاز اه ی

وجود متعا ی داشته ،اا م هولحی واه

و شتده که قاد اه حبیین آن نبوده اطتت .شاید حرع از ناشناختهها د یدید آمدن نوعی از اطرو هها

چون اطترو ههای یبیعی ای حیثیر نبوده ااشد اما ظهو اطرو ههای جدید د دو انی که اشر اه عیت

ادتیا ی از ناشناختهها یی ارده اطت این نظریه ا که اطرو هها صرفا اراطاع حرع از ناشناختهها اه

وجود آمده اند ،د میکند .از یرفی نوع اشتتر هنوز اا ناشتتناختههای ادتتیا ی طتتر و کا دا د و خواهد
داشت و این یعنی عام عدم شناخت میحواند د حد خود ارای خی اطرو هها طهی ااشد.
د میان حعا ییی که از اطرو ه ا ائه شده اطت نق

ک نگ و ناق

حنهایی اندان نادیده ررفته شده و د موا دی

اه آن اشتا ه شتده اطتت .اندان اطاطا موجودی حنهاطت و این حنهایی اندان ا اه

و یه خی اطتترو ه میکشتتاند .د حعا ییی که اطتترو ه ا د دیف داطتتتان و حکایت قرا می دهد

میحوان دیایی از این حنهایی ا مشتتاهده نوود« .اطتترو ه حکایتی موهوم و شتتگیت ،دا ای منشتتایی

مردمی و نااندیشتیده اطتت که د آن عامالنی که د زمره اشخاص نیدتند و غا با قوای یبیعتاند اه
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طیوای اشخاص نوودا رشتند و اعوال و ماجراهایشان معنای مزی دا د» (ااطتید1731،ا  .)11د این

حعریف اه چند مو یهای که ااعث خی اطتاییر هدتتند اشتا ه شده اطت .نخدت حکایت و این نشان
دهنده حالس آدمی اطت که ارای یرکردن احداع حنهایی خود دطت اه آفرین

حکایت میزند .دوم

این که اشتا ه دا د اه فرایبیعی اودن و شگیت انگیز اودن که اه رونهای میحوان می اه حعا ی ا د

آن دید و طتو م مزی اودن اطترو ه اطتت و از این دطت حعا یف ادیا ند که هوگی د مو د اطرو ه

صتد می کنند و هیچ کدام ارای حعریف اطترو ه و چرایی اه کا اردن اطتترو ه حوطتتط اندان کام

نیدت .ارر غیب ا ییکرهای از زمان و مکان ادانی اا خصوصیات شگیت انگیز اودن ،ناشناخته اودن و

احتوا ی اودن ،میحوان د حعریف اطرو ه ریتا « اطرو ه زاان فه غیب اطت» زاانی که نوود وان
حعا ی ییب اندتان هاطتت که عام ملر ،آن ضویر ناخودآراه ،و اندیشه و حیکر اندان غا ب اخ

وعام اجرایی آن اطتت .اا ی اطترو ه هرآن چه که هدت قدوت عودهای از ادایات ا شک داده و

د ا دیا ی از آثا ادای ،از جویه ادایات یایدا ی دیای اطرو ه مشهود اطت .شاهنامه فردوطی از جویه
آثا ی اطت که اطرو هها ا یرو س داده و د غا ب حواطه اه حصویر کشیده اطت.
کیومرث شد ار جهان کدخدای

نخدتین اه کوه اند ون طاخت جای

کیومرث د اوطتتتتتا  gayomaretanو د یهیوی  gayomardاه معنای « زندری میرنده» نام

نخدتین اندان اطت (.اها 1735،ا)17

یا شتایر د حرجوه حا ی میی ایران مینویدتد « خدایان اطاییری رذشته خدایی ا فرونهاده ،از عا
اطتتاییر ار جهان حواطتته فرودآمده اند و د عداد فرمانروایان و یهیوانان از آ و آغازین قوم خوی

قرا ررفته اند» ( یا شایر1722،ا)522

این حعریف حتا حدودی چگونگی و کیییت رذا از اطتتترو ه اه حواطتتته ا د شتتتاهنامه نشتتتان

میدهد.حبو اطاییر د شاهنامه ایشتر د اخ

حواطی اطت و از این و اطرو ههای یهیوانی نوود

ایشتتری دا ند هرچند که اطترو ه هایی چون اطترو ههای آفرین

و انواع دیگر اطرو هها هوچون

اطترو ههای مذهبی د شتاهنامه وجوددا ند .اما اطرو ههای یهیوانی ایشترین طه ا د این میانه از
آن خود نووده اند .زال ،طت  ،ضلا ،،طهراس ،اطیندیا  ،رردآفرید نوونهای از این اطرو هها اه شوا

می وند ،که اعد از فردوطتی اه صو ت کرا د آثا طایر شعرا اطتیاده شده انداشاه حرکان چو یدندیدو
اه چاه انداخت/دطتگیرا نشود رف حهوتن چه کن (حافظ1721،ا)122
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که اشتتا ه دا د اه داطتتتان ای ن و منی ه د شتتاهنامه .مو وی نیز د غز یات عرفانی خود از اطتتاییر

یهیوانی شاهنامه ای نصیب نبوده اطتا

زین هورهان طدت عناصر د ررفت

شیر خدا و طت دطتان آ زوطت(شییعی1721،ا)52

د ادایات اجتواعی معاصر که ایشتر اشعا آن اا ح اجتواعی طروده شده اند نیز اشا ههای ادیا ی

ا میحوان یافت که مرجن آنها اطتتاییر یهیوانی د شتتاهنامه اطتتت .داطتتتان آ س کوانگیر طتتیاوس

کدرایی نوونهای از این دطت میااشد .هوچنین د آثا شعرایی چون مهدی اخوان ثا ثا
این ریی حیره اختی هاطت /خیس خون داغ طهراس و طیاوس ها /وک

ثا ث1772،ا)52
یی

ی وه

حااوت حختی هاطت (اخوان

که د این نوونهها اه مرآ طتهراس ،طیاوس وکشته شدن طت د چاه اشا ه میکند .د جدتا

و اه فراز و فرودهای حبتتو اطتتاییر حواطتتی شتتاهنامه د ادایات معاصتترمی یردازی  .د این

آثا شتاعران یایدا ی معاصتتر  -1نصتتراهلل مردانی -2قیصتتر امین یو  -7عییرضتتا قزوه مو د

مرا عه قرا ررفته و اا حوجه اه مو یههای جامعه شتتناختی (فرامتنی) و فرما یتی (د ون متنی) این آثا

عیت اازحاس یا عدم اازحاس نوونههای اطتتاییری شتتاهنامه اه وس نقد اطتترو های ار طتتی و حلیی

خواهد شد.

-1-1پیشینه تحقیق

د زمینه ار طتی اطترو ه د شعر شاعران یایدا ی از جویه نصر اهلل مردانی قیصر امین یو و عییرضا
قزوه حا کنون ی وه های زیادی ان ام شده اطت .دکتر کبری وشنیکر د مقا های اه نام نواد ،نقاس

و اطرو ه د شعر یایدا ی قیصر امین یو حیثیر جنگ ا ار میزان اه کا ریری ،حلوّلت و درررونیهای
معنایی نواد ،نقاس ،فراخوانی شتخصتیتها و اطترو ه ا د اشتعا قیصتر امینیو ار طی میکند.و د

یایان این نتی ه حاصت میشتود که شتاعر عناصتر نواد ،نقاس و اطترو ه ا ارای غنای هنری اشعا

جنگ ،هویت طازی میّی و ییوند اندیشه دینی اا فبای جامعه اطتیاده کرده اطت.

عیی ملودی د مقا های اا عنوان ار طتتی و حلیی آ ایه نواد د طتترودههای قیصتتر امین یو اه دو

نتی ه طیده اطت که .1خاطتگاه ایشتر نوادهای امین یو دین و مذهب اطت.2 .دفتر شعری «حنیس

صتب » ایشتترین نواد ا د خود جا داده اطتت.یریدتا صا لی د مقا های اا عنوان نگاهى اه کا کرد

اطترو ه و نواد د آثا قیصتر امین یو اه این نتی ه می طتد که عام اصتیى ح یّى این اطرو هها و

نوادها د شتتعر امینیو  ،اازحاس جریانات اجتواعى و طتتیاطتتى و راه اعتقادى اطتتت .ه چنین یایان

حلیی اطاییر حواطی شاهنامه د ادایات یایدا ی معاصر
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نامهای اا عنوان اطترو ههای میّی و مذهبی د اشتعا دو شتاعر دفاع مقدّع نصتراهلل مردانی و قیصر

امین یو حوطتط شتاکری نوشتته شده اما حلقیقی د زمینه اطاییر حواطی د شعر قزوه یافت نشد .حا

کنون هیچ حلقیقی اه ار طی نوود اطرو ههای یهیوانی و حواطی د شعر این شاعران نپرداخته اطت

ی  ،شتیوه حلیی فقط ار طی متنی و حلیی د ون متنی اوده و اه عی فرامتنی اشا های نشده اطت

دو ،د اکثر این حلقیقات نواد د قا ب اطترو ه و اا عنوان اطترو ه ار طی شده اطت و این دو از ه

حیکی

نشتده اند طه ،و چها م اینکه حا کنون هیچ حلقیقی اطرو ههای حواطی و یهیوانی ا د شعر

این شاعران اه وس حلیی ییکره مدا مو د ار طی قرا نداده اطت .نگا ندران ارآنند حا چها وی ری
یاد شتده فو

یایدا ی ارطند.

ا د این نوشتتا ررد آو ده و اه حلیی جامعی د اا ه نوود اطتاییر حواطتی د شعر

 -2-1ضرورت تحقیق

طترزمین ایران از آغاز شتک ریری آادتن حوادث ،جنگ ها ،حکومت ها،ه وم ایگانگان و انبوهی از

این دطتتت اوده اطتتت .د طتتالهای معاصتتر نیز اا یدیدههای اجتواعی هوچون انقالس مشتتروییت،

جنب

حنباکو ،صتنعت میی شتدن نیت ،انقالس اطتالمی طال  53و اعد از آن اا دفاع مقدع و اه و

اوده ای  .هرچند د ادایات رذشتته دیای مندت وی از اازحاس حلولت طتیاطتی و اجتواعی ا شاهد

نیدتتی اما د ادایات معاصر اه عیتهای مختیف از جویه ییوند شدید حوادث اجتواعی و اازحاس آنها

د آثا ادای اه خصوص شعر ،رونههای مند

و یکدطتی هوچون ادایات مشروییت اا وی ری هایا

آزادی خواهی ،عتدا ت ییبی و ادایات کا رر اا وی ری هایی هوچون حقو کا رر و یبقه فرودطتتتت

جامعه و ادایات انقالس اطتتالمی اا وی ریهای انعکاع دو ان مبا زه د شتتعر و هوچنین ادایات دفاع
مقدع شتک ررفت ه اطتت ،که ادایات مشتروییت و کا رری اه رونه عام و ادایات انقالس اطالمی و
دفاع مقدع اه رونهای خاص د دیف ادایات یایدا ی اه حدتاس میآیند .ضرو ت حلقی و حیم د

حوزه شتتعر و ادایات یایدا ی ای اس میکند حا این نوع اثر از زوایایی مختیف ار طتتی و حلیی رردد.

چگونگی حیثیر و اازحاس اطترو ه و انواع اطتاییر د ادایات یایدا ی از جویه ضرو یات مهوی اطت که
ااید اه آن یرداخته شود .این که کدام ی

از رونههای اطاییری د شعر یایدا ی معاصر نوود ایشتری

یافته اطتت و هوچنین ار طتی حیثیر این نوود د طتاختا شتعر یایدا ی از ضرو یات این نوع حلقی

اطت.
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-2متن
-1-2نصراهلل مردانی ( 1722د کاز ون  1722 -د کراال)

از آثا وی میحوان اه کتاسهای قانون عشت  ،خون نامه خا ،،طتتی طخن ،آح

نی ،قیام نو و

طتوند صاعقه اشا ه کرد.مردانی د م ووعه این کتاسها ازاطرو ه اطتیاده کرده و د حلقی یی
م ووعه اشعا این شاعر مو د ار طی قرا ررفت.

و

-1-1-2تحلیل اشعار

مردانی د ااتدای کا شتاعری عاشقانه طرا اطت و اه طراغ اطرو ه نوی ود کتاس ا واع آس(طروده

طا های )1715-51شعرهای عاشقانه اا لن آ ام و مالی شاعر و اا حصویرهایی خا ی از حواطه اطتا
ااز اعد از طتا ها دیدا ما  /اشت

شتو و اوطههای ناس اود(مردانی1722،ا )732میزد اه بان چشوه

اوطه/ریدوی ایند اید افشان(هوان. )722د این کتاس مخایب معشو زمینی و کتاس خا ی از نواد و

اطترو ه وحنها اطترو ه ی اه کا ارده شتده د این کتاس د خدمت میاهی عاشتتقانه اطتتا اطتتاییر

هویشته ااشتکوه شاعر حوطی /طکوت طایه طیورغ د افدانه هایی(هوان  )722اما مظاهر یبیعت د

شتعر اه کا ارده شده و معشو اه آنها حشبیه شده اطتا اندام حو نخ آفتاس اطت(هوان .)737اعد از
طتال ین اه و چها و اال ررفتن حب و حاس حلولت اجتواعی طرودههای مردانی نگ و اوی حواطه

ررفته و اا و ود حواطته اطرو ههای یهیوانی اه دنیای شاعری وی قدم میرذا ند مردانی د م ووعه

اشعا خود 77مو د از اطرو ههای حواطی و یهیوانی اطتیاده کرده اطت که عبا ت ند از ا
-1-1-1-2سیمرغ و قاف

مردانی از اطرو ه قاف اه مناطبت ااهام  ،ازآ ودری ،و نشرات داشتن د ااو های عرفانی اطتیاده کرده

اطتتا آن ا که یر از طتی یر طیورغ فرو یخت /جایی اطت که جان ار طر یرواز طکوت اطت (هوان

 . )52مردانی انقالایون ا اه طیورغی حشبیه میکند که اا مرا ت طختی اه ا یی کرده و اه کوه قاف

طتتیده اند ا اه کوه قاف نو ر آفتاس ا چیدند /شتتکوه طتتی یر طتتیورغ ا اه خود دیدند( /هوان

. )211شتاعر از اطترو ه قاف و طتیورغ یا ارای حوصتیف انقالایون و شخصیتها اطتیاده کرده اطتا
ریبانگ آطتتوانی آن وح طتترمدی /حا قیههای قاف اقا میارد مرا (هوان .)15یا ارای حرطتتی لظات

حیرانی و حنهاییا حا یر کشتد اه قاف اقا اا حو /طتیورغ آشتیانه ی حنهایی( /هوان )22و یا ارای حشبیه
نوودن مظتاهریبیعی چون خو شتتتیتد و کویر و ...طتتتیورغ طتتتتی

خو شید(هوان.)711

وشتتتنتایی یرواز کند ز قاف

حلیی اطاییر حواطی شاهنامه د ادایات یایدا ی معاصر
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 -2-1-1-2اسطورههای منفی

مردانی اه حناطب شرایط اجتواعی از اطرو هها و نوادهای منیی اطتیاده کرده اطت .د کتاس قیام نو

ایشتتر اا نوادهای منیی و اطترو ههای منیی طتر و کا دا ی چون این طرودهها عودحا د طالهای

خیقان طروده شده اند و ارر طخن از نواد اه کا فته طخن چنگیز اطت و شب و مغولا از ارج کهن

حا یخی حی میآیند /طتتپاهیان مغول اا شتترا ه آشتتوس (هوان  )725مردانی مبا زان کشتتو س ا اه
آ شتی مانند میکند که اطتیر طتپاه حیوو اطت و حیوو د این ا نواد ایگانگانا اه وی نع

غیو ان

کشتو آ س /طتپاه فاح حیوو نگ میرذ د(هوان .)272د این شرایط ناروا اجتواعی شاعر طت ا
اه مدد میییبدا د یده طتینه خا ،حواطتههای یقین /زط مرکب چنگیز و حی حاحا ی اطت/صدای

شتیهه خشتی درر نوی آید /ک اطتت طت دطتان که زخ ها کا یدت /اه هیتخوان خرر مانده د

اطا ت شب /دلو ی که اه وشنی د خ

هشیا ی اطت (هوان.)712

حییی اطترو ه اا نوادهای منیی از جویه وی ریهای شتتعر مردانی اطتتت :این جی جغد قهقه چنگیز

اطتتت /ار ارجهای کهنه ویرانی /کشتتتا وحشتتیانه دژخیوان /ردتتترده اا خشتتونت حیوانی ...و د آخر

میآو د کها چون کاوه قهرمان اطتاییری /ارخیز اا اشتا حی یزدانی (هوان )712این شعراز جویه شعر

هایی اطتت که د آن از ا گوهای نیرت انگیزی ،ه چون چنگیز اطتتیاده شتده و طراازان ژی ا اه
دژخیوان چنگیز حشتبیه کرده واا آو دن نام کاوه مخایب

ا اه قیامی شو انگیز دعوت میکند« .هر

چند ایشتتر اشعا مردانی د قا ب غزل اطت ،و ی هوان یو که د دو ان مشروییت ،شعرای نهبت
میی عصر مشروییت از قا ب غزل ارای مبا زه اا نظام اطتبدادی آن زمان اطتیاده کردند و از آحرین

شتاعران آن دو ه مث ا عشتقی ،عا ف و دهخدا د قا ب غزل مبامین حواطی خی کردند ،د دو ان
ییروزی انقالس اطتالمی ه شتعرایی از جویه مردانی و دیگر شعرای دو ه انقالس از قا ب غزل ارای

طترودن مبتامین انقالای اطتیاده کردند و حلو ی د این نوع شعر که شعر عاییی و غنایی اود ای اد

کردند و نگ حواطی اه آن اخشیدند(».حاکوی1723،ا.)227

ارخیزای طتردا صتب از خواس خونین /طتر میکشتد دیو شتب از مرداس خونین(مردانی 1722،ا

 .)721د زم راه خش و خون دطتان مغیوس /د رو نیرین مینهد طهراس خونین(هوان) مردانی د
این کتاس اغیب یا از اطترو ههای منیی یاد میکند یا نق

مثبت اطرو هها ا وا ونه میکند مانند شعر

اال و ا بته د این اشتتعا نیز اطتترو هها اا کهن ا گوهایی ضتتد هن ا ییوند میخو ندا نعره خون حو

ضلا ،زمان طوا کرد /مرآ اینگونه اه از زندری ننگین اطت(هوان .)722که اطرو ه منیی ضلا،
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ا د قا ب نواد اه کا ارده اطتت .شاعر اا اشا های اه داطتان نااراد ی شغاد و خیانت او ار عییه طت

د واقن شرایط ناروا اجتواعی ا حرطی میکندا اه وی طت ایدا دل شغاد ییید /کشیده خن ر حزویر

از نیام حبتو (هوان  .)722د دیا مردانی هیچ نشتا شادی و طرایندی و ییروزی نیدتا د دیا یر
غبا قصتته نیدتتت /جذاهای از طتتت و حهوینهها (هوان  .)272اعد از ییروزی انقالس نگ امید اه

اطترو هها ااز میگرددا طتد طپاه دیوان اا طی خون شکدتن /د طنگر خدایی یا ان دیگر ما ( هوان

 .)727ارید طینه ضلا ،شب ز دشنه داد /نوید کاوه خو شید د کرانه فت (هوان  .)222یید ادته
دیوان وزرا شکدت /حهوتنی که د قی این حصا شکدت /غرو طرک

حرک

دطتان کهنه کا شکدت(هوان )232

اطیندیا وئین حن /ز حیر

-3-1-1-2اسطوره و طبیعت

مردانی از اطرو هها د قا ب حرکیبات اضافی اهره ادیا ارده اطت که نوونهای حازه از ییوند اطرو ه

و یبیعت د شتتعر مردانی اطتتت او ه شتتاعر اطتترو ه اطتتت ،ه شتتاعر یبیعت ،و اها  ،ااغ،
طتتا ه ،یوفان ،مهتاس ،خزان و  ..اه فو د شعر او هویداطت وی د غز ی اه نام اوی خوای ا یوطف،

کنعان ،طتتر اه دا ان ،ریگون ،عاشتتو ا ،شتتهید ،ااغ ،مدتت د و انتظا ا د کنا ه جون میکند

(هوان.)112

شتتعر یالن صتتف شتتکن د م ووعه خون نامه خا ،نیز آمیزهای اطتتت از حبتتو ا ایثا  ،مظاهر

یبیعی ،حواطته ،حا ی و ...ا حند حکبیرحان یوفان طرخ وزرا  /نعرههای نو جا ی از ر

خدا حان/

م دهای هاایییان چون دیده حا ی دید /د یگاه خون طر قاایییان ار دا حان /وا ثان خا ،خو شید شوا

وح خداطت /آنکه کرد از خواس طنگین قرون ایدا حان (هوان . )172

اناار این میحوان ادعا نوود شتعر مردانی حیییقی اطتتت از یبیعت ررایی قرن طتتوم ،حواطته قرن

چها م ،عشت د قرن هیت و یایدا ی د دو ان معاصتر د واقن یایدا ی د شعر مردانی اا هوه موا د
فو حییی میشتود و شتعری ا اه و جود میآو د که د آن اطترو ههای حواطی اا مظاهر یبیعی و
نوطتا وژی عاشقانه اا جیوههای ایثا و شهادت از نینوا حا خیااانهای انقالس هودایه اندا شهرمن شهر

آح

طوا ان  /شهر حا یخی شهدوا ان  /شهر من شهر ریروی نررس /شهر ریگشت و ریبوی نررس

 /شتهر من طتنگر یایوردی  /شتهر طرزنده د فص طردی(هوان  .)112از موا د دیگری که یبیعت

شتتعر مردانی ا حواطتتی میکند ییوند خون اا مصتتادی یبیعی اطتتت که این مو د د م ووعه ااعی
هایی اا قافیه خون مررح شده اطت (هوان .)255
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-4-1-1-2نماد ،کهن الگو والگوهای مذهبی

ایشتتتر نواد هایی که مردانی اه کا میارد د جهت اطتتتیاده از اندیشتتههای انقالای اطتتت ار خالف

قیصتر که از نوادها د جهات مختییی اطتیاده میکند .مردانی د میان نواد هایی که از عناصر یبیعی
ررفته شتده اند از ل ه ایشتتر اطتتیاده میکند و اعد از ل ه ،شتب از نواد هایی اطت که مو د اطتیاده

شتاعر قرا ررفته اطتت .هوای عاییه مدتووم و حکوران شب اود (هوان )211طتا های که از او دیو

شب فرا ی شد (هوان .)217رزه ار اندام شب میافکند فریاد حند (هوان.)722

د میان کهن ا گو ها ،قصتته آدم و هاای ایشتتترین ادتتامد ا داشتتته و مردانی از کهن ا گوهای

طییوان و ااراهی و اطواعی و موطی نیز اطتیاده کرده اطتا قصه اطرا آدم د زاو طینه داشت /آن

که ما ا آطتوانی کرد اا ییغام حو (هوان  .)122آطتوان د آطتوان طینا و موطای حو من  /هرچه فت

یافت نو ی و یو ی دو حر (هوان  .)122اوی ریگون جامگان طتتتراه دا /اوی مردی اوی ایوان

میدهی (هوان) .اها از کوچه ریها طتتییوان وا میاید  /اه دوس ااد اا خود میارد کاشتتانه ی اا ان

(هوان  .)117نکته قاا حوجه اینکه مردانی از کهن ا گوی ادم و هاای راهی اه صو ت نواد اطتیاده
کردها مایی از نبیره هاای آفتاس(هوان .)727که منظو جوعیت انقالای اطتتت که اه دطتتت قاایییان

کشته می شوند و د اعبی موا د نیز صرفا هدف یادآو ی حا یخی یا ه ذات یندا ی شاعر اا این کهن
ا گو اطتتت که اه صتتو ت نقاس اه کا ارده اطتتتا من وح هاایی شتتهید خشتت قاای  /دنیایی از

اندیشههای یا ،دا م (هوان  )173یا ا از خون هاای اطت نگین دطت قاای (هوان .)271
اش

د زمینه اطتتیاده از ا گوهای مذهبی شتاعر از حادثه کراال اطتتیاده ادیا نووده اطت .شعر فرات
اه صو ت کام د مو د حادثه کراال اطتا حو

یز ی اودی نو از ی اودی /ه از عیی اودی

آدم ز حو رویا شتد /اوی احدی اویت خوی صتودی خویت /خو شتید دل از ویت طر ارد و هویدا شد

(هوان  )113و از زیباییهای کا مردانی ییوند اطتاییر حواطتی اا ا گوهای مذهبی اطتا د ف

ی دل ار منا ه ی حا ی  /اه کراالی ظیر د غروس غ ازنید (هوان )171

یا ه

اعد از طتال شتصتت و چها  ،لن شتاعر اه لن شتعرهای قب از طتتال ین اه و چها اررشته

جنبههای حواطی اشعا کورنگحر میشوند.اه نلوی که د دفتر آح

نی که طروده طالهای ( 21حا

 ) 32اطتت ،هیچ اطترو های اه کا ارده نشتتده که شتام چندین ااعی د اا ه یوچی زندری و چند
غزل مذهبی اطت.

م ووعه مقالت نخدتین هوای

222

میی ادایات مقاومت اا ملو یت شهدای دانش وی خراطان شوا ی

 -2-2قیصر امین پور

قیصتر از اطاییر ااطتانی د شعر خود اطتیاده نکرده وحنها چند مو د از اطرو ه طیورغ و قاف نام ارده

اطتت که شعر هایی عاشقانه هدتند.عنقای ای نشانی و طیورغ کوه قاف  /حیدیر مز و از اطاییر حو

ملال( .امینپو 1727،ا)117ای عشتتت اه حو رذ میکن از خوی

 /حو قاف قرا منو من عین عبو م(

هوان  .)122اما قیصتتر از نوادهای ادتتیا از جویه نوادهای یبیعی ه چون ااد ،اا ان ،ر شتتب و

یرندران مث طتیورغ کبوحر یرطتتو و ...اطتتیاده کرده اطتت .د ادامه دلی عدم اطتتتیاده از اطاییر

حواطی و یهیوانی د شعر قیصر ا ار طی میکنی .
-1-2-2روزمرگی و دلتنگی

وی د دهههای دو و طوم زندری اس شاعری انقالای و جنگ زده اطت و د آخر عور اغیب اه دنبال
صیا و صویویتی اطت که یادرا دو ان جنگ اطت( وشنیکر1772،ا.)73

د کتاس ریها هوه افتاس رردانند که شتعرهای قب طتال هشتاد و هیت هدتند زاان ادیا آ ام و

موضتوعاحی از قبی

وزمرری و عشت شتاکیه اشعا ا حشکی میدهند  .یرح این موضاعت د شعر

عرصته ا ارای حبتو اطتاییر یهیوانی و حواطتی که نوادهای حلر ،و جنب و جوس هدتند حنگ

مینوایدا ای

از آنکه د صف یولنی نان /ااز ه غوغا کنند (امین یو 1727،ا )12یا ا نامههای ای

طتران ام یس از عر

طتالم یا د ینین ای طتران ام حداعیها ......عشت ه شتتاید احیاقی طاده و

عادی اطت (هوان  .)12قیصر شاعر فص هاطت و عالقه ع یبی اه اطیند دا د و این ا بته حکایت از

د تنگی شتاعر دا د و حردید و خدتتگی شتاعری که چش اه فرو دین دا د ادیوا چیدتا آیا اه جز دو
ین ره واروی ه /اما ای منظره؟(هوان  .)22حیرت و د تنگی ا میحوان از کا ارد ادتتیا موحیف آیینه

د شتعر قیصتر د یافتا آیینهها دچا فراموشی اند /و نام حو  /و د زاان کوچه خاموشی (هوان )25و یا ارر

ذهن آیینتته ختتا ی نبود /ارر عتتادت عتتااران ای خیتتا ی نبود  /ارر آسهتتاحر نبودنتتد /ارر اتتاد میایدتتتتتتاد

/ارر(....هوان)12این اررها و کاسها و اماها و مررح کردن یرطتت های ای جواس اه دامنه حیرت قیصتتر
افزوده میشوند اهزا خواه

و آیا/هزا یرط

و اما /هزا چون و هزا ان چرای ای زیرا (هوان .)12

ار طی نوادهای یس ازجنگ امین یو اغیب حاکی از عدم ضایت شاعر ندبت اه احیاقات یس از

جنگ اطتت .شتتاعری که اه دنبال آینه ،چراغ و کوچههای کودکی میرردد؛ از شتترایط ا زشتتی جامعه

اضتی نیدتت ( وشتنیکر1772،ا .)12اا وزهای یخته /د یای ااد  /اا هیتههای فته  /اا فص های
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طتوخته  /اا طتالهای طتخت (هوان )17صتدا حوام شد /طرم اه صخره طکوت خو د /آه ای حرانگی

(ص.)13

 -2-2-2کودکانگی

از دیگر دلییی که عدم اطتتتیاده شتتاعر از اطتترو ههای حواطتتی و یهیوانی ا اه ذهن خواننده متباد

مینوایید مررح کردن مدتائیی اطتت که احدتاطات نوطتا وژی

مراو اه دو ان کودکی ا د ذهن

مخایب ارانگیخته میکندا صتتدای حو مرا دواا ه ارد  /اه کوچههای حنگ یاارهنگی /اه عصتتوت رناه

کودکانگی(هوان  .)17شتعر هایی ه که د آنها مدتتقیوا د اا ه کودکان طتخن انده شده ،غا با ح

فیدتتتیی و متذهبی دا نتدا اطتتتتی آیا کودکان کراال حکیییشتتتان حنها /دایوا حکرا مشتتت اااا آس

اود(امینپو 1722،ا ) 22و این اه جرآ زوی اازرشتتتن اه کودکی اطتتت که قیصتتر از آن صتتلبت میکند.
مررح کردن مدتتتائ اینچنینی اا ظهو اطتتتاییر حواطتتتی و یهیوانی که وی ری خاص خود ا دا ند

هوخوانی نتتدا دا از من اتته من شتتتبیتته حری یتتا خود منی /افتتتاده عکس کودکی من اتته قتتاس

حو(امینپو 1727،ا.)112

-3-2-2حیرت و تردید

الران هویت آمیخته اا حردید نیز میحواند از دلی عدم اطتتتیاده شتتاعر از اطتترو ه ااشتتد .حبتتو

اطترو ههای یهیوانی ادتر خاص خود ا میییبد اه عنوان مثال د شعر مردانی که موضوع مشخصی

مانند قیام وانقالس وجود دا د  ،شاعر اه دنبال هدف وی ه و مشخصی اطت  ،لن و زاان حواطی اطت

و موضتوع قیام یا مبا زه ار عییه ظی اطتت ،ادتترمناطتبی ارای شتد و یرو س مبامین اطرو های

حواطتی وجود دا د .اما د شتعر قیصتر اه جز موا دی که موضتوع آن ادایات دفاع مقدع اطت ،هیچ

کدام از این ادتترها فراه نیدتت و اه جزاین مدائیی مررح میشوند که وح انها د حباد اا اطاییر
حواطی اطت که ش

و حیرت و حردید یکی از این مدائ اطتا چرا هر شب و وز /هر اا  /اه ناچا

/هزا ان د ی و طتتند لزم اطتتت /که ثاات کند /حو حویی؟؟(امینپو 1727،ا )22و این کتاس طتترشتتا از
مصادی حردید و آ زوهای نرطیده مث کاس ،اما ،و ارر اطتای کاس مرا چش حواشا اادا /ی

لظه

زمانه اا دل مااادا /هر وز که می ود اه خود میروی  /امروز نبود کاس فردا اادا(هوان)71و یا طتتترن

شتتته دل حالج /رره کو دا ها اا حو  /هوچو آینه حیرت آیین ااد  /آه آینه دا ها ااحو(هوانا)72نوعی

یاع فیدیی هوراه اا یرط

هایی که غا با ای جواس میمانند  .اطتی/د میان این هوه ارر/حو چقد

اایدی(/هوانا )77دطت ار دطت هوه عور د این حردیدم /ازن یا نزن !ها ازن یا نزن (هوانا .)112
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میی ادایات مقاومت اا ملو یت شهدای دانش وی خراطان شوا ی

-4-2-2تجلی غم و اندوه و خاموشی

ظهو میهوم د د ،د شعر قیصر نیز از جویه میاهیوی اطت که جا ا ارای اطرو ه حنگ کرده اطتا این

د دها اه د د دل من نویخو ند /این حرفها اه د د طرودن نوی خو ند(هوانا.)72

ای غ حو که هدتتتی از ک ا میآیی /هردم اه هوای دل ما میآیی(هوانا .)72د از دطتتت زمین و

زمان اه حنگ میآید  /مرا ابر اه زمینو زمانه درر(هوانا .)121ا یبای د د از ب میحراود /نه شبن که

خون از ب میحراود(هوان ا.)121

 -5-2-2طبیعت ملول و اندوهگین

د شعر قیصر (اه جز د کتاس هایی مانند مث چشوه مث

ود که مخایب آن نوجوانان اطت)دقیقا ار

خالف یبیعت شتعر مردانی اطتت ارر یبیعت شتعر مردانی اه طتان جنگ ویی طرک

اطت د شعر

قیصتر یبیعت موجود نلیف و ایوا ی اطت ا ایدتاده د ااد اشاخه لغر ایدی کوحاه /اه حن
انباشتته ریت احوا ت چرو اطت ؟/ریتو

جامهای

عا یدت  /مث حال ر  /حال ر د چنگ چنگیز مغول

(/هوانا )27و یا ااا هوهوه مبه ااغی د ااد /اا یرح مه آ ود کالغی د ااد /از دو صتتدای یای یاییز
آمد /چون یچ یچ خام س چراغی د ااد(هوانا.)25

د یبیعت شعر قیصر حتی کالغها ه خانهای ارای طیدن ندا ندا شب د طید و قصه ماه اه

طتر طید /کو خانهای ارای طیدن کالغ کو(هوانا )22قیصر د اشعا خود خواهان یبیعتی اطت که
رویا آن ا از دطتتت داده اطتتت ااین کو ه ودهای ر آ ود از ک اطتتت /کو چشتتوه متین و زل ی که

داشت (هوان ا . )172

و د آخر اینکه د کتاس دطتو زاان عش اشعا قیصر ندبت اه کتاس ریها آفتااگردانند نامیدانهحر

و اندوهناکتر و حردید مندحر شده اطت .مقیاع شهرها جهانیحر شده اند .مرا اه جشن حو د فرت خوانده
اودند /چرا طر از مراط خت د آو دم(امینپو 1722،ا )22من طا یان طال مردم حا اینکه ی

کردم( هوتتانا .)72قوم و خوی

دم زندری

من هوتته از قبییتته غ انتتد /عشتتت خواهر من اطتتتتت د ه

اراد م(هوانا.)72که هوگی از جویه میاهیوی هدتند که د اال حشری شد.

-3-2علیرضا قَزوه

(زاده اهون 1712د ررمدا ) .نویدنده و شاعر معاصر ایرانی اطت.ئد ااره اا این حلقی کتاس طو ه
انگو عییرضتا قزوه مو د ار طتی و ح زیه و حلیی قرا ررفت .این کتاس د  772صتتیله شام 72

غزل 7 -حرانه 12 -ااعی و دوایتی 2 -حرکیب اند 1-قصتتیده 2 -مثنوی 17-نوطتتروده و  13دوایتی

حلیی اطاییر حواطی شاهنامه د ادایات یایدا ی معاصر

طپید میااشد که ح
اه ح
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قاا حوجهی از اشعا این شاعر یایدا ی ا اه خود اختصاص داده اطت .اا حوجه

اشتعا قزوه ااید ریت که اطتتیاده شتاعر از اطترو ههای شتاهنامه د این کتاس ادیا اند،

اطتت.قزوه د حوامی این اشتعا ده مو د از اطرو ه اطتیاده کرده اطت.اما موا دی که قزوه اه کا ارده

اطتتانام حو شهرهحر از قاف شده اطتای طیورغ  /ااز ه یررشا د خود ای یر قیصر(قزوه1723،ا.)27
رول این نق

آفرینان ثنارو ا مخو  /ایشتتر ررطیوزان ا شک

طت میکشد ( هوان.)25،حتی ارر

لزم شتود  /فردوطتی ارمی خیزد  /از حااران یوع /ای خ  /طتت وانه میشود از زاا  (...هوان،

 /)773طت شدی که نق

طهراس ا اازی کنی (...هوانا.)712

قزوه هوچنین د شتعری اه نام طتویونی انقالس که ار وزن شاهنامه فردوطی طروده شده اطت

چندین مو د از این اطترو هها ا اه کا می اردا شتبی حا و د گیر و طترد و طتیاه  /طتیاوس و طت ،
ررفتا چاه ...و /نیامد اه امداد ما طتتتتوی /خدایا ار این زخ ها مرهوی(...هوتانا.)752قزوه د این شتتتعر

فبای جامعه انقالای ا هوچون فبای جامعه دو ان ضلا ،اه حصویر میکشد و اشا ه میکندا هوه

یهیوانان ا برز کوه /ز دیوان و اهریونان د طتتوه(هوان ا .)2 25ود ادامه شتخصیت امام خوینی ا اه

شتتخصتتیت کاوه آهنگر حشتتبیه میکند که د آن فبتتای اختنا آ ود جامعه اه فریاد مدتتتوندان و

د دمندان می طتتدا اه خونخواهی مردم د دمند/یکی اانگ زد اا صتتدای ایند( هوان.)222،و د ادامه
یرچ انقالس ا ادتی اا ا زسحر از د ف

کاویان میدانداد خشید چو ایر د دطتوان  /خ

شد از

آن ایر کاویان  /خدا حا ر افشتتان کند خا ،ا  /شتتکدتتتی حندیس ضتتلا ،ا(هوان).که حیویلاً

میحواند اشا های اه یایین کشیدن م دوه شاه حوطط مردم انقالای داشته ااشد.

عییرضا قزوه د موا د اه کا ارده شده د شعر خوداز « اطیندیا  ،طت  ،طهراس ،طیاوس ،ضلا،

و طتیورغ» نام میارد که د صد ایشتر این اطرو هها د هوان شعر طویونی انقالس اه کا ارده شده
اند.د دوایتیهای طتپید عییرضتا قزوه نشتانی از اطترو ه نیدت .لن این اشعا طپید مانند شعرهای
قیصر د کتاس آیینههای نارهان اطت .مدائیی د اا ه وزمرری ،مرآ ،و حقو اشری که عایت نوی

شود و ...از این دطت می ااشندانه دیگر طاعت دیپیواطی کا نوی کند  /و طازمان می طوخته اطت /
مث ی

ااحری قیوی  ( ...هوان.)755 ،

حا ی این طتترودهها مراو اه طتتالهای اعد از طتتال  35میااشتتد زمانی که  12طتتال از انقالس

رذشتته اطت و حب و حاس و ا تهاسها فروک

کرده اطت .انااراین یبیعی اطت که نق

اطرو ههای

م ووعه مقالت نخدتین هوای
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میی ادایات مقاومت اا ملو یت شهدای دانش وی خراطان شوا ی

یهیوانی شاهنامه د این اشعا ادیا کورنگ ااشد .د ادامه عی فرامتنی عدم حبو این اطرو هها ا

د اشعا یایدا ی این شاعران ار طی میکنی .
 -1-3-2مانیفست مرگ اسطوره

مانییدتت مرآ اطرو ه ا میحوان د شعر این وزهای قزوه دید .این شعر اا نشان دادن ااتذال عصر

مد ن شتتروع میشتتودا این وزها اطتتیندیا نز حبیی میکند  /و دهقان یوع  /اه ارآهای جریوه

نگاه میکند  /و ملوود غزنوی اا انزی طتیاه می رذ د  /از چراغ قرمز  /ارر دماوندی که قصه از آن ا
آغاز شتد  /هوین دماوند اطتت  /یس طتت ک اطت؟  /رردآفرید کو؟ /من که د این خیااانها  /جز

طتتودااه هیچ نوی این ( هوانا .)722شتتاعر نبود طتتت و رردآفرید ا د شتتعر مررح میکند .این دو

اطترو ه که اطترو ههای دلو ی و شت اعت هدتند د جامعه حبو ندا د و این اه نظر شاعر یعنی

نگ ااختن اصتتو ی که افرادی چون طتتت و رردآفرید د آنها طتترآمد هدتتتند .جامعهای که یر از

افدونگری و فتنه اطت و راهی این فتنه و افدون ا اا آو دن نام طودااه نشان میدهد .من که د این

خیااان ها /جز طودااه هیچ نوی این (.هوان)

د عصتتتر متد ن ،اازا مد ن ،وازم مد ن ،افکا مد ن ،و احوال مد ن جای ااو های اطتتتاییری

مینشتتتیند .آقا ریاً فندکتان /میخواه یر طتتتیورغ ا /...و د یادی از منوچهر آحشتتتی حال و هوای
وزرا قب

ا زندهحر و یویاحر می داند جامعه دو ان مصد

ا و هیاهوی خاص آن جامعه ا کندرطیوم

نیت اود /و مصتتد اود /و زنده ااد و مرده ااد اود /و حو ه اودی(...هوان) اه هرحال د عصتتر مد ن
ارر د ییی ارای حبتو یر نگ اطاییر یهیوانی وجود داشته ااشد هوین حس و حال و حکایوی انقالای

رری و جنب

هاطت.

-2-3-2دگرگونی شرایط اجتماعی

اطاییر از دل فرهنگ اشری زاده میشوند و هوچنان که د فرهنگ ی

جامعه شد میکنند هوزمان

یشتتتوانه فرهنگی آن جامعه نیز اه حدتتاس میآیند .اا حغییر شتترایط اجتواعی ویکرد جامعه ندتتبت اه

رونههای مختیف اطتتتاییر حغییرمی کند .د جامعه اعد از انقالس اطتتتالمی  53د فرهنگ و شتتترایط
اجتواعی ایران حغییراحی اطتاطتی احیا می افتدکه ااعث درررونی ویکردهای ادای ندتتبت اه اطاییر

میشوند .این حغییرات عبا حند ازا

حلیی اطاییر حواطی شاهنامه د ادایات یایدا ی معاصر

فریده داودی مقدم ،غالمرضا جهانگیری

225

-1-3-2-2باستان ستیزی در باور اجتماعی

یکی از موا د فرهنگی که ژی یهیوی اه آن حیکید و حوجه ادیا داشت حوجه اه رذشته ااطتانی ایران

و مصتادی آن هوچون یادشتاهان رذشته ایران -کو وس هخامنشی و طیدیه یادشاهان طاطانی اود.

این حرکت حقریبا از صتد طال قب د آثا وشنیکران ایرانی آغاز شده و حا قب از انقالس اه اوج خود
طیده اود .اعد از ییروزی انقالس اطالمی ،مخا یت و طتیز اا هرآن چه که اا خود نامی از رذشته و اه

خصوص طیدیههای یادشاهی قب از اطالم ا داشت اه صو ت ی

ضرو ت مو د حوجه قرا ررفت .از

جویه این موا د شتاهنامه فردوطتی اود .شتاهنامه د د جه نخدت اه عیت نامی که ار وی آن نهاده

شتتتده و د د جه دوم اه عیت این که رذشتتتته ااطتتتتانی ایران ا وایت میکرد مو د حنیر عدهای از

افراییون قرا ررفت .حا جایی که عدهای قصتد طتوزاندن شاهنامهها و حخریب مزا فردوطی ا داشتند.
یبیعی اطتتتت که این نوع فتا هنگامی که اه صتتتو ت ی

ادایات جامعه نیز حیثیر رذا خواهد اود.

ااو و فرهنگ اجتواعی اروز میکند ار

-2-2-3-2بازگشت به باورهای مذهبی در ادبیات

یکی ازمشخصههای شعر مشرویه حا هنگامه ی انقالس اطالمی ای حوجهی اه مدائ و ااو های دینی
اطت و این مدریه د شعر اکثر شعرای آن دو ه نوود اا زی داشته اطت .ا بته هویشه افرادی اه عنوان

اطتتثنا وجود دا ند که از نظر فکری حاان زمانه خوی

قرن رذشته مبتنی ار دو ی از ااو های مذهبی اود.

نیدتند .اه هر صو ت یکی از مو یههای شعری

انقالس ای ران ار یایه ی اعتقادات مذهبی شتتک ررفته و شتتعرای آیینی و یایدا ی از این مدتتریه

اطتتقبال ادیا کرده اند .حا جایی که قا بهای شعری رذشته چون ااعی ا اا مبوون مذهبی اه کا

می اردند ،قزوه از هوین شتاعران اطت .او از ااعی ارای ایان افکا  ،احداطات و اعتقادات مذهبی خود

اطتتیاده میکند .نگاه مذهبی و اه حصتویر کشتیدن مو یههای یایدا ی چون ایثا  ،فداکا ی و شهادت
ویکرد جدیدی اطتت که قزوه د زمینه ملتوا اه قا بهای ااعی و دوایتی داشته اطت .دوایتی هایی

اا مبتوون شتهادت ،کا جدید ،جا ب و زیبایی اطتت که د اشتعا قزوه اه چش میخو د .ر اشک

شتبی وامی شتدای کاس /هوه د دم مداوا میشتدای کاس /اه هرکس قدوتی دادی خدایا  /شهادت

قدوت ما میشدای کاس (قزوه1723،ا)127
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 3تحلیل پیکره مدار

د طالهای اخیر و اه خصوص د غرس وس کوی ندبت اه وس کییی د ی وه ها ایشتر مو د
حوجه قرا ررفته اطتت .نویدندران د این ی وه
ا اطتتتخراج کرده اند.د این اخ

هر دو وس کوی و کییی ا اه کا ارده ،نتی ه

حوامی اایات کتاس قانون عشتت م ووعه اشتتعا مردانی و ه

چنین طو ه انگو م ووعه اشعا قزوه و کتاس هایی مث چشوه مث

ود ،حنیس صب ،و ر ها هوه

آفتتاس ررداننتد از امینیو اتا وس ایانهای مو د ار طتتتی قرا ررفت و حوامی اایاحی که د آنها

اطرو ههای یهیوانی و حواطی اه کا ارده شده اود اطتخراج شد .د مرحیه دوم اه ح زیه این اایات
یرداخته و اطتتاییری ا که دا ای میهوم منیی و مثبت اودند اطتتتخراج نوودی  .د مرحیه طتتوم یر

ادتامد حرین اطتاییر د اشتعا این طته شتاعر و هوچنین میزان اطتتیاده این طه شاعر از اطاییر

اطتخراج شد.

امینپور
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0%

منفی آنها
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جنبه مثب
اساطیرتمنفوی
%21

اساطیر مثبت
%79

نتیجه

 -1د شعر مردانی اطاییر حواطی و یهیوانی ایشترین و د شعر امینپو کوترین فراوانی ا دا ند.

-2د مقایده اا شعر قیصر امین یو  ،مردانی از اطرو ه ایشتر و نواد کوتری اطتیاده کرده اطت  .این

نکته ایانگر حنوع فکری شاعران یایدا ی و ح یی آن د زاان شعر آنهاطت .وجه اشترا ،شعر مردانی و

قیصتر د اطتیاده از نواد اه خصوص نواد هاایییان اطت واز نظر اختالف و حیاوت د اه کا ریری نواد

و اطتترو هها اینکه مردانی اا اشتتا ه مدتتتقی و قیصتتر اا زاانی نوادیحر اهداف خود ا د شتتعر ایان

میکنند د کنا این دو عییرضتتا قزوه اه ندتتبت از نواد و اطتترو ه اطتتتیاده نووده و ایشتتتر ا گوهای
مذهبی ا د شعر خود ایان میکند .

-7ارای شتتد میاهی اطتتاییری و اطتترو ههای یهیوانی د شتتعر ادتتتر مناطتتبی مو د نیاز اطتتت اا

وی ریهای ا فا زاان و ایان حواطتتی ،سا هدف مشتتخ

د ااره اا مبا زه یا قیام و یا انقالس ،جا

ایان میاهی و اندیشته هایی که یا حا تی از شتکوه و نوطتا وژی رذشته ااطتانی ا دا ند مانند اشعا ی

که اخوان ثا ث د یاد او ی رذشتتته ااطتتتانی دا د ،یا اندیشتتهای ا مررح کند که انگیزههای د ونی
اندان ا د جهت می اه طیدن ی

مریوس آ مانی حقویت کنند .دا داشتن اندیشه اطرو های و می

اه رذشته ااطتانی و اطاییری حوطط شاعر .ها یذیرس شرایط اجتواعی.

این وی ریها د شتتعر نصتتراهلل مردانی فراوان اطتتت ایان و لن کامال حواطتتی اطتتت ،اندیشتته

انقالای و قیام و مبا زه اا حکومت مررح اطتتت حوامی عناصتتر حتی یبیعت د این اشتتعا حواطتتی و
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اطتاییری اطتت و شتاعر وحیه و انگیزه لزم ا دا د .د شتعر قیصتر ارخالف شعر مردانی عدم چند

وی ری از وی ریهای فو هوچون ایان وزمرری و د تنگی ،حیرت و حردید و طتتررشتتتگی مانن از آن
شده حا اطاییر حواطی نق

آفرینی کنند .د شعر عییرضا قزوه حوجه ای

از حد شاعر اه کهن ا گوها

و ا گوهای مذهبی چون اطواعی  ،ااراهی  ،نوح ،موطی ،یوطف و ز یخا و ه چنین امامان شیعه چون

امام حدتین ع ،و مررح نوودن مدائ طیاطی د شعر اا زاان مدتقی

فراوانی اطاییر یهیوانی د شعر این شاعر داندت .

ا میحوان از عیتهای کاه

-1اا حوجه اه دلی ارون متنی مانییدتتت مرآ اطتترو ه ،اازرشتتت اه ااو های مذهبی د ادایات و
ااطتان طتیزی د ااو اجتواعی از جویه دلییی اطت که من ر اه کورنگ شدن نق

و حواطی د شعر معاصر ارخی از شعرای این دو ه ه چون عییرضا قزوه شده اند.

اطاییر یهیوانی

-5د ار طتتی حلیی ییکره مدا معیوم شتتد که شتتاعران  /37از اطتتایر مثبت و  /21از اطتتاییر منیی
اطتتتیاده کرده اند ه چنین مشتتخ

ایشترین و شغاد اا ی

شتتد د این اطتترو ههای اه کا فته طتتت اا چها ده مو د

مو د کوترین ادامد فراوانی ا داشته اند .
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