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پردازي غزلِ   هاجرت) بر شخصيتبررسي بازتاب انديشه سفر (م
  آملي  شيرازي و طالب  عاشقانه سعدي
  ١كينه عباسيس

  آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد دانش

  ٢اله هاشمي روح
  ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد كارشناس

  ١٥/٥/١٣٩٩تاريخ پذيرش:    |  ٢٤/٢/١٣٩٩تاريخ دريافت: 

  چكيده
دهنده به شعر اوست، اما مكـان و زمـان بـر      ترين عامل شكل  هنري شاعر مهمتخيلِ 

گفتمان وي تأثير چشمگيري دارد. در پيوند با ايـن موضـوع، شـعر غنـايي فارسـي      
ويژه غزل، حاصل حساسيت و عاطفه شاعر در روزگاري پر تالطم اسـت. چنـين    به

دن بـه جهـان درون يـا    روزگاري دو واكنش را از سوي شاعر در برداشته؛ فروخزي
رفت از مكان واقعي و جستجوي زمان ـ مكاني عاري از آشوب. در اين ميـان     برون

كـه بـه   » هنـدي «و » سبك عراقـي «دو شاعر از دو دوره و سبك ادبي فارسي يعني 
سبب تحوالت عميق فرهنگي ـ ديني، سياسي و اجتماعي، بخـش قابـل تـوجهي از     

هـاي متفـاوتي بـه      نمودنـد، موجـد نگـرش     عمر خود را در سفر و مهـاجرت سـپري  
است.   سابقه بوده  هاي معشوق در غزل گرديدند كه پيش از آن بي  جايگاه و ويژگي

هاي عاشقانه سـعدي    شده به روش توصيفي ـ تحليلي، غزل   در اين پژوهش كوشش
 شده بوسيله اين دو  شود تا تحوالت ايجاد  و يكي از پيروان او (طالب آملي) بررسي

دهد   مي  كار نشان  گردد. حاصل   شاعر متأثر از سفر و يا مهاجرت بر اجزاي غزل نقد
هاي اصلي تفكر دو شاعر، متأثر از زمينه و زمانه مهاجرت يا سفر بـه غـرب و     ريشه

ديـد شـاعر در پرداخـت      قاره)، خودآگـاه منجـر بـه تغييـر زاويـه       شرق (عراق و شبه
عاشق و توصيف ظاهر ايشان شده و مفـاهيم  وكنش معشوق و   مضمون عشق، منش

  است.   زده  و گفتمان جديدي را در حوزه شعر غنايي فارسي رقم

ــدي:   واژه ــاي كلي ــات ه ــايي   ادبي ــب   غن ــي، ســعدي، طال ــزل   فارس ــاجرت، ســفر، غ ــي، مه آمل
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Abstract 
A poet’s imagination is the major element in forming his/her 
poetry. However, temporal and spatial conditions influence 
his/her discourse. Persian lyrical poetry, especially Ghazal, is 
the product of the poets’ emotions and sensibility in a 
tumultuous period. Such a condition has created two kinds of 
reactions in the poets; they have either withdrawn into their 
own inner world or have gone out of their real place to search 
for a peaceful time-space.  Due to great political and cultural 
developments, two Persian poets from two different periods, 
with two different styles – Iraqi and Hindi- have spent most of 
their lives in travelling. These two poets have created various 
and unprecedented attitudes to concepts of love and beloved. 
Based on a descriptive-analytical approach, the present article 
attempts to analyze the changes created in elements of Ghazal 
by Sa’di and Taleb Amoli. Under the influence of their journeys 
to East and West, and the temporal and spatial circumstances, 
the two poets’ attitude towards love, beloved, their bearings, 
and the way they are described had consciously undertaken 
change bringing about a new discourse. 

Key Words: Sa’adi, Taleb Amoli, Immigration, Journey, Ghazal, Persian 
lyrical Poetry   
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 ١٧٥  يآمل  و طالب يرازيش  يغزلِ عاشقانه سعد يپرداز  تيسفر (مهاجرت) بر شخص شهيبازتاب اند يبررس

  . مقدمه١
منـدي سـبك     هاي تاريخ شعر فارسي اسـت. بهـره    ترين دوره  دوره صفويه يكي از مهم

هـ. ق.) كـه يكـي از    ٩هـ تا اواخر قرن  ٧شعر اين دوره از سبك درخشان دوره عراقي (قرن 

آيـد، ميـراث گرانبهـايي در اختيـار مكتـب اصـفهاني         مـي   ادوار كمال شعر فارسي به حساب

بود. ظهور شاعراني چون: صائب و بيـدل و كلـيم و ديگـران، جهـاني نـو از        (هندي) گزارده

منـدي از ويژگـي دوره پيشـين، بـه آن شـباهت چنـداني         تغزل در شعر آفريد كه ضمن بهـره 

نداشـت و بســتري از تجلـي منحصــر بــه فردتـرين تصــاوير و مضـامين شــعري را در انديشــه     

وره در عـدول از هنجارهـاي پيشـين در شـعر،     زد. اعجاز شـاعران ايـن د    اسالمي رقم -ايراني

ويـژه ايرانيـان     زبانـان ايـن دوره بـه     شوق وسـيعي در طلـب و سـرودن شـعر در ميـان فارسـي      

هـايي كـه در ايـن دوره بـه نگـارش        بود كه در تعالي و ترقي آن مؤثر بود. تـذكره   برانگيخته

هـاي    دهـد كـه اولـين نشـانه      يمـ   است، فهرستي از اين شـاعران و اديبـان را بـه دسـت      آمده  در

  شود.  مي  در خلق هنر در آثار اغلب آنها ديده» گرايي  فرديت«

نسبت و پيوستگي شعر با حكومت و سلطنت و حمايت شاهان و دولتمردان در رشد و 

گيـري حـاكم بـر رويـه و       شكوفايي آن بسيار مؤثر بوده، اما به همان اندازه تشويق يا سـخت 

ها در محروم ساختن شاعران از دنيايي امـن و مطمـئن     عدم ثبات حكومترفتار شاهان و نيز 

هـا كـه     ترين اين قبض و بسط  هاي هنري تأثير داشت. از مهم  براي بروز استعدادها و خالقيت

هـا را بـه همـراه داشـت،       شاعران ايراني بـه ديگـر سـرزمين   » مهاجرت«يا » نشيني و انزوا  خانه«

هـ.ق.) است. وي در  ٩١٩-٩٨٤ويژه شاه طهماسب ( شاهان صفوي بهروحيه و رفتار متغير پاد

ساله خود، ابتدا هنرمندان و شاعران را در كنف حمايـت خـود قـرار داد،     ٥٣طول حكومت 

در رد و طـرد شـعر و   » فرمان تابئين از گنـاه «اما هنرسوزي و توبه و استغفار او در كهنسالي و 

هـا،    فكـري و دينـي سـاير شـاهان صـفويه، سـعايت      هنر بسـيار مـؤثر افتـاد. تغييـر در نگـرش      

هايي كه همواره در دستگاه سياست شاهان وجود داشته را نيز بايـد    طلبي  ها و قدرت  حسادت

عـي ظريـف و   ويـژه شـاعران كـه اصـالتاً طب      به اين امر افزود. در چنين شرايطي هنرمندان و به
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دانسـتند،    چينـان نمـي    چون دسيسهگري هم  روحي حساس و نازك داشتند و راه و رسم حيله

شدند. حاصل ايـن شـرايط سياسـي و فرهنگـي مهـاجرت        مي  ها را متحمل  ترين آسيب  بزرگ

  ).١٤٠:١٣٨٣ترين شاعران ايراني به دربار هند بود (ر.ك: منشي،   بزرگ

اين دوره مشابهت فراواني به دوره پيش از خود، يعنـي عصـر سـبك عراقـي دارد. در     

ويـژه    شـد. حمـالت اقـوام مختلـف تـرك، بـه        اسان از كانون بودن شعر خـارج  اين دوره خر

هـا و    هـا، ويرانـي مـدارس، كتابخانـه      هـا و غـارت    سلجوقيان، مغوالن و خوارزمشاهيان، نهب

هاي فرهنگي و علمي و مهاجرت هنرمنـدان، شـاعران و بزرگـان بـه آسـياي صـغير و         كانون

ي و انتقال آن به حـوزه عـراق عجـم (مركـز، جنـوب و      جاي  هندوستان، علت اصلي اين جابه

). از بــين رفــتن دربارهــاي شــاعرپرور گذشــته، ١٩٢: ١٣٧٤غــرب ايــران) گرديــد (شميســا، 

گيري روحيـه تسـليم و فروتنـي،      هاي فرهنگي نظير روح سلحشوري و حماسي، شكل  ارزش

ي شـاعران پـس از فاصـله    نواي  داد. تجربه آوارگي و بي  سوق» مدارا«زبان فارسي را به سمت 

هـا، بـدبيني و     گرفتن ايشـان از دربارهـا، جـدايي آنهـا از زنـدگي تشـريفاتي، انـواع ناكـامي        

بـه حـوزه شـعر شـد. آنچـه پـيش از آن در قالـب        » دردهـاي شخصـي  «نااميدي، سبب ورود 

يافـت،    مـي   در شعر وجود داشت و با قصيده و مثنوي بازتاب» اقتدارگرايي«حماسه يا مدح و 

  شد.  كشانده» غزل«به حوزه 

» گرايـي   مطلـق «در اين فضـاي اسـتبدادي و بيگانـه، بيـنش جامعـه بـه سـمت و سـوي         

)positivismگويد هر چيز   ) رفت و همين امر واقعيت شعر را رقم زد. اين واقعيت ايستا، مي

نگـاه  همان بوده كه هست و هر چيز كه تاكنون بوده، تا ابد نيز همان خواهد بـود. ايـن نـوع    

(ر.ك: » شود بريد، بايـد بوسـيد    دستي را كه نمي«سبب تمايل افراد به افراط يا تفريط است: 

بيني   هاي اين نوع جهان  طلبي، صبوري و انتظار از ويژگي  ). قناعت١١٥: ١٣٨٠قاضي مرادي، 

هاي ايجـاد شـده بـه دسـت       اجتماعي است. سلطه ايدئولوژيكي دولت صفويه و انواع بحران

و جسـتن گوشـه امـن و فـارغ از هرگونـه      » مهاجرت«ويژه مغوالن، راه را براي  ترك به اقوام

  تشويش براي هنرمندان و شاعران اين دوره گشود.

شـده، يكـي از     تشابه دو دوره سبكي كـه در هـر دو، هنـر و ادبيـات بـه كنـاري رانـده       
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ايـن پـژوهش    ترين علل قياس سعدي شيرازي و طالب آملـي و دوره هنـري آنهـا در     بزرگ

و » سـفر «است. همچنين اگر از پيروي طالب آملي از سعدي در شعر صرف نظر كنـيم، امـر   

ويژه غـزل، از ديگـر اشـتراكاتي     و تأثيرپذيري شاعران از اين امر بر حوزه شعر به» مهاجرت«

  بود كه منجر به نگارش اين پژوهش شد. 

  گيري نظام تخيلي شاعر در انديشه مهاجرت  . شكل١ـ ١
) imaginary orderگيري نظم امر خيـالي (   ماهگي هر فرد، زمان شكل ١٨وره نوزادي تا د

و در تعريـف آن گفتـه:      م) اين حيطه ذهني را قلمـرو مـادري ناميـده    ١٩٤١است. ژوليا كريستوا (

احساس وحدت خيالي نوزاد با جهـان اطـرافش اسـت كـه در آن خود/سـوژه و فضـاي اطـراف        

م) بـر ايـن بـاور     ١٩٠١- ١٩٨١برنـد. الكـان (    و تجانس خيالي به سر مي همگي در نوعي يكدستي

) symbolic orderاست كه كودك پس از اين دوره، با يادگيري زبان وارد دنياي نظم نمـادين ( 

در نظم اين چنينـي،   ).١٣٦: ١٣٩١است (احمدزاده،   ياد كرده» قلمرو پدري«شود كه از آن به   مي

شود و وحدت يـا نظـم خيـالي كـه تـا پـيش از آن         مي  ها قابل درك همه عالم به واسطه نماد

متعلـق  » تجربه مهاجرت«شود.   رود و او دچار فقدان هميشگي مي  مي  پناهگاه فرد بود، از بين 

  به اين قلمرو است.

بـرد و بـا سـاخت      ره (سفر اختياري) هميشه در گسسـت بـه سـر مـي    امهاجر آواره يا غيرآو

) تازه سعي در بنا نهادن نوعي وحدت گمشـده خيـالي و فضـايي يكدسـت     formationهاي (  فرم

هـا (فضـايي     اي است كه مجبور است درونِ جهان نشـانه   دارد. به اين تعبير، مهاجر همواره گمشده

كند، برگردان نمايد. به ايـن تعبيـر، بازگشـت      مي   است) هر چه را تجربه  كه به آن مهاجرت نموده

ديگـر، در اينجـا     بيـاني   به واسطه خيال و خاطره، نوعي جبران گسست است. بـه به سرزمين مادري 

دهـد كـه بـه مـوارد       مـي    امر خيالي رخ» ساخت«دهد، بلكه   شاعر به امر خيالي رخ نمي» بازگشت«

  ).  ١٣٨- ١٤٠هاي فراوان همراه است (همان:   پيش از آن مانند نيست يا با تفاوت

هـ) بـه حـوزه    ٦٢١- ٦٥٥هاي   فر اختياري (از حدود سالدر اين مورد سعدي شيرازي، س

اندوزي است. پس از آن وي به سفرهاي نسبتاً طـوالني    عراقِ عرب دارد كه هدف از آن دانش

است. جاي پاي سـعدي    داشته  همراه  اي از باور و انديشه را براي وي به  زده و هر كدام آينه  دست
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كر، حلب، دمشق، مغرب، طرابلس، مصر، كاشـمر، سـند   ب در حجاز، كيش، بصره، بغداد، ديار

هاي اجباري به كاشـان و اصـفهان و     . اما طالب، مهاجرت١شود  مي   و خوارزم و بلخ باميان ديده

است، سپس به قندهار رفته و از آنجا راه الهور را در پـيش    سپس خراسان (مشهد و مرو) داشته

» جهانگيرخـان «است. سرانجام به دربار   ه قندهار  بازگشتهگرفته و از آنجا به مولتان و بار ديگر ب

  ).٣٦: ١٣٤٠است (فخرالزماني،  الشعراء دربار او گرديده  راه يافته و ملك

  . پيشينه تحقيق٢-١
درباره تأثير مهاجرت بر ادبيات (و هنر)، ابتدا نظرياتي توسـط ژوليـا كريسـتوا و ژاك    

و روانشناس، كليفورد نيز در همـين مـورد بـه تـأثير      شده و متأثر اين دو فيلسوف  الكان طرح

. ويسـكر از ديگـر   )Mishra, 2002: 19(اسـت    نموده  انديشه مهاجرت بر ادبيات و هنر توجه

را در انديشـه هنرمنـدان و شـاعران متـأثر از     » كـردن   مكـاني   بـي «منتقداني است كه احسـاس  

  ).wisker, 2007: 96(است   نموده  مهاجرت بررسي

هويـت  «اي تحت عنوان   ) در مقاله١٣٨٦منصوره كمالي ( ،هاي داخل  ميان پژوهش در

وجـوي    در جست«) در مقاله ١٣٨٩و پروين شيربيشه (» و مكان: فضا در آثار مارسل پروست

نوشـته ادوارد سـعيد بـه تـأثير     » در كجـا   بـي «، با نگاهي به كتاب »مكان و زمان از دست رفته

اند. تا به امروز در باب تأثير مهاجرت و سفر بر انديشه شاعران   نموده  مهاجرت بر رمان توجه 

به طور عام، و دربارة سعدي شيرازي يا طالب آملي در شعر به طور خاص پژوهشـي نگاشـته   

حكايـت)   ١٢است. آنچه هست، واكاوي حكايات بوستان وگلستان سعدي است كـه (  نشده

  اوست.حاكي از بيان مستقيم سعدي در باب سفرهاي 

  . هدف و ضرورت تحقيق٣ـ ١
هاي سـاختاري غـزل، تصـاوير خـاص دو شـاعر در        شده شيوه  در اين پژوهش كوشش

هـاي غـزل، بـه عنـوان       گرايي در سـاخت نشـانه    گويي، طبيعت  غزل متأثر از مهاجرت و واقعه

  هاي تأثيرپذيري سعدي و طالب آملي از مهاجرت، تحليل و نقد گردند.  ترين حوزه  مهم
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  . روش تحقيق٤ـ ١
اي بـه بررسـي ابعـاد مهـاجرت بـر        اين پژوهش به روش تحليلـي و توصـيفي كتابخانـه   

  است. طالب آملي توجه نموده انديشه سعدي و

  . بحث و بررسي٢
چنان كه در مقدمه نيز ذكر شد، سفر اختياري يا مهاجرت يكي از داليل تغيير نگـرش  

در اين مورد سعدي كـه ابتـدا بـه قصـد كسـب       شاعران و هنرمندان در خلق آثار خود است.

سـاماني   گيرد و طالب آملي كه بـه دليـل نابـه     دانش راه سفر اختياري به عراق را در پيش مي

زنـد، هـر     اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي دوره صفويه دست بـه مهـاجرت اجبـاري مـي    

رسـند كـه     ود مـي اي واقـع نمـايي از وضـع موجـود خـ       كدام در ساحت انديشه خود به گونه

هاي جغرافياي متفاوت در آن آشكار است. در اين مورد توجـه بـه جريـاني فكـري در       نشانه

ر خور توجه است كه از قـرن هفـتم هجـري آغـاز شـده و اوج آن قـرن دهـم        ادب فارسي د

   به بعد است. هجري

شناسـي    گويي كه بيش از آنكه يك سبك باشد، جرياني فكري است؛ در سبك  وقوع

انديشي شاعران جهت تغيير سـبك و رهـايي از مخمصـه تقليـد و ابتـذال        تي، حاصل چارهسنّ

هاي   شده كه با وجود اينكه بازتابي از محيط اجتماعي قرن دهم هجري بوده (كه بارقه  دانسته

). شـاعران  ٢٧٠: ١٣٨٦است (شميسا،   هـ . ق آغاز شده)، نهايتاً راه به جايي نبرده ٧آن از قرن 

» هـاي تـازه در شـعر بودنـد و بـا اينكـه صـنايع          هاي نو و شهود افـق   به دنبال راه» وقوعسبك

تر كردند. ويژگـي اصـلي شـعر آنهـا توجـه بـه         بديعي جديدي به شعر نيفزودند، آن را ساده

ــت        ــزل اس ــب غ ــقانه در قال ــات عاش ــتن تجربي ــوق و ريخ ــق و معش ــف عاش ــاالت مختل ح

  ). ٥٢: ١٣٤٠(فخرالزماني، 

العمـل همـراه بـا قهـر و       است كه عكـس » واسوخت«گويي،   هاي وقوع  ژگييكي از وي

عتاب عاشق نسبت به معشوق در برابر قدرناشناسي اوست. اين رويكـرد، گـاه رويگردانـي و    

). بـدين  ٢٧١: ١٣٨٦اعراض از معشوق و رفتن به سراغ معشوق ديگر را در بر دارد (شميسـا،  
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در دوره هـزار سـاله ادبـي فارسـي، در ايـن دوره      ترتيب رابطه قدسي ميان عاشـق و معشـوق   

  گيرد. بستر اين جريان فكري اغلب غزل است.  سيمايي واقعي به خود مي

كـدام از قوالـب شـعري، قالـبِ غالـب نيسـت،         اي از ادبيات فارسي، هيچ  در هيچ دوره

هـاي    بيكـي از قالـ  » غـزل «رونـد.    بلكه در كنار يكديگر در بيان مقاصد شاعران به كار مـي 

هـاي    اي از انديشـه   هاي هنرمندانه  شعري است كه هم سعدي و هم طالب آملي در آن به بيان

گريـزي، بيـنش روزمـره، انفعـال، ايسـتايي، افـراط و تفـريط،          نگري، واقع  ايراني نظير: مطلق

بافي، نااميدي، بيان دردهاي شخصي و تحقيـر   كامي، خيال طلبي و صبوري، عجز، تلخ  قناعت

تخفيف جامعه و مردم، تفكيك جهان بيرون و درون و فـرد و اجتمـاع و توجـه بـه جهـان      و 

  ).١٤٧: ١٣٩٥اند (طهماسبي،   درون و فرد، تحقير زن، انديشه انسان كامل پرداخته

به بعد، بنا به رسمي كه پيش از آن متداول بود، همگـي عاشـقانه    ٧اين غزليات از قرن 

ويـژه مفـاهيم وابسـته بـه تقـدير از        هاي حكمي و عرفاني به  شهنبودند. برخي از مفاهيم و اندي

موضوعات اصلي غزل هر دو شاعر است. اما تنها گفتمان عاشقانه در غزل هر دو شاعر متأثر 

از امر مهاجرت در اين پژوهش مورد نظر است. پـيش از ورود بـه بحـث اصـلي، انـدكي دو      

  گردند:  مي  شاعر معرفي 

  ه.ق) ٦٠٦-٦٩٠ازي (. حكيم سعدي شير١ـ ٢
ترين شاعران ادب فارسي است كـه مـورد     الدين سعدي شيرازي از بزرگ  شيخ مشرف

پـرور در شـيراز متولـد      اي علـم   است. وي در خـانواده   گرفته  اقتفا، تقليد و پيروي فراواني قرار

اندوزي بـه بغـداد رفـت و در      شد و پس از آموختن مقدمات علوم در اين شهر، جهت دانش

منـد    اين شهر بود كه با اساتيد بزرگي آشنا شـد و از گفتـار و نظرهـاي ايشـان در علـم بهـره      

گرديد. سپس از اين عهد سلسله سفرهاي طـوالني خـود را بـه حجـاز و شـام و لبنـان و روم       

هـ. ق بـه شـيراز    ٦٥٥اي تمتعي يافت و در   آغاز كرد و در اقصاي عالم گشت و از هر گوشه

سعد بن زنگي درآمد ولي هرگـز شـاعري     بكر بن  نزديكان سعد ابن ابي بازگشت و در شمار

هـا و نظـم اشـعار      درباري نشد و عمر خود را به آزادگي و خدمت بـه خلـق و تـأليف رسـاله    

شناسـان كشـورهاي مختلـف از      گذرانيد. او از همان زمـان حيـات خـويش در ميـان فارسـي     
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نمود و شاعران بزرگي همچون: اميرخسـرو     آسياي صغير تا هندوستان شهرت فراوان حاصل

دهلوي، حسن دهلـوي، سـيف فرغـاني و حكـيم طالـب آملـي اشـعار زيـادي بـه اقتفـاي او           

  سرودند.

شوند. در رأس آثار منظوم او غزليات قرار   مي  آثار سعدي به دو دسته نظم و نثر تقسيم 

تيم و غـزل قـديم اسـت.    دارند كه شامل: ملمعات، مثلثات، ترجيعات و طيبات و بـدايع خـوا  

ها و موارد ديگر از حوزه سـخن منظـوم سـعدي اسـت       بوستان، قصايد فارسي و عربي، مرثيه

اسـت. مجـالس   » گلسـتان «ترين اثر منثـور او    نظير است. معروف  كه هر يك در نوع خود بي

وان، سخ بـه صـاحب ديـ   اي در پا  وك و رسالهلالم  اي در عقل و عشق، نصيحه  گانه، رساله  پنج

  ند.از موارد ديگر

علت شهرت سعدي از همان زمان حيات، به خدمت گرفتن زبان فصيح براي بيان خـدمت  

هـا    مندي فراوان از سفر و بازتاب آن در آثار خود، اسـتفاده از مثـل    به خلق و سعادت آدميان، بهره

نصـيحت، فصـاحت   بياني در وعظ و   هاي دلپذير، ايجاد طرز نو در غزل و مدح، شيرين  و حكايت

  ).  ٢١٧- ٢١٨و  ١١١- ١١٧: ٢، ج١٣٧٨اند (صفا،   و شيوايي منحصر به فرد دانسته

  هـ.ق.) ٩٨٧-١٠٣٦. حكيم طالب آملي (٢ـ ٢
حدود چهار قرن پس از سعدي، طالب آملي در آمل متولـد شـد و در همـان شـهر بـه      

شـهار يافـت.   تحصيالت علم و دانش پرداخت و از اوان جواني به مدح سرشناسـان آمـل است  

سالگي ابتدا به اصفهان و سپس به كاشان رفت و بيش از چهار سـال در آن شـهر    ٢٢وي در 

اقامت كرد و سپس به زادگاه خود بازگشت. از آن پس به خراسان رفـت و مـدتي بـه مـدح     

اي نيز به نام او سرود. در بازگشت از سفر خراسان، به مـرو   حاكم آن شهر پرداخت و مثنوي

مين شهر بود كه مهاجرت خود بـه هندوسـتان را آغـاز نمـود. سـفر وي در ايـن       رفت و از ه

خـان ترخـان     سرزمين شامل دو بخش است. پايان بخش، نيمه اول آن پيوستن به ميرزا غازي

حاكم قندهار بوده و سرانجام نيمه دوم سفر، مالزمت با دربار جهانگيرخان و ارتقـا بـه مقـام    

دوست اين پادشاه بـود. طالـب در     ت اعتماد الدوله، وزير اديبالشعرائي دربار به وساط  ملك

  سالگي درگذشت. ٤٩
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مانـده    بند و رباعي باقي   از طالب، ديوان وسيعي از قصايد و غزليات و ترجيع و تركيب

هاي سوز و گـداز و قضـا و قـدر بـر       دهد. نيز مثنوي  مي   كه استعداد وسيع او در شعر را نشان

ترين بخش اشعار او، غزليـات اسـت (همـان،      ن از ديگر آثار اوست. مهموزن خسرو و شيري

هايي باالتر از معاصران يا پيش   پردازي  مندي از استعارات دقيق و خيال  ). بهره٤٣٣-٤٣٤: ٤ج

اسـت.    مشـهور نمـوده  » آفرين و موجد طرز تـازه   تراش معني  شاعر لفظ«از آنها وي را به لقب 

 ١٠حول سبك شـعري دوران صـفوي دارد و شـعر را از سـبك قـرن     طالب تأثير زيادي در ت

هـ.ق. به شيوه نو كشانده كه سبب ظهور شاعراني چـون: حكـيم كاشـاني و صـائب تبريـزي      

خـود را  » قمـاش   هـاي خـوش    سـخن «بوده و اختراع   است. خود او نيز به اين تجدد آگاه   شده

حـال، گـاهي بـه     است. بـا ايـن    اي رسيده»روش تازه«دانسته كه به   خود مي» خيالبافي«مرهون 

استقبال اساتيد پيشين نظيـر: سـعدي، مولـوي، اميرخسـرو دهلـوي، حـافظ، فيضـي و نظيـري         

  ). ٤٣٥-٤٣٦است (همان:   است. در قصيده نيز متمايل به شيوه خاقاني بوده  رفته

  گويي   . زبان نو در وقوع٣ـ ٢
يـژه سـبك خراسـاني) در وصـف و     و دانـيم سـاختار زبـاني گذشـتگان (بـه       چنانكه مي

توصيف شاعران اين دوره، كـه بايـد   «اي كه   گونه  تصويرپردازي بيشتر جنبه آرايشي دارد؛ به

عـاطفي.     خواند، تصاويري هستند آفـاقي و بـه دور از هـر گونـه زمينـه     » وصف خاطر«آن را 

زاي ديگـر طبيعـت   طور طبيعي از اج  دهند، به  مي  عناصري كه صور خيال اين دوره را تشكيل

طبيعي موضوع شعر اسـت. گرچـه در ايـن نـوع شـعرها،         و دنياي ماده است و اين كار نتيجه

هـاي درون انسـان در     گاه يك روي تصوير طبيعت انتزاعي و ذهني است، به هرحال نهفتگي

گيـري جريـان     ). نكتـه دقيـق در شـكل   ٣٢٣: ١٣٨٠كـدكني،    (شـفيعي » است  نشده  آن كشف 

گويي و يكي از انواع آن يعني واسوخت، بيان واقعي حاالت روحـي و بيرونـي     عفكري وقو

جديد و » ذهنيتي«نو است كه از » تصويري«و » زبان«عاشق و معشوق اين دوره در بستر ارائه 

  نمايد.   متفاوت تراوش مي
در حركت رو به جلوي ذهن سعدي و اغلب شاعران پس از او، زبان نيز حركتـي رو بـه   

آورنــد كــه اوج آن را در شــعر   مــي  ارد. آنهــا بــه نــوع ديگــري از تخيــل در زبــان روي جلــو د
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ديد. در اين شيوه، طبيعت براي شاعر حكم يك تابلو نقاشـي را نـدارد     توان  رمانتيك معاصر مي

خصـوص در شـعر سـبك     هـاي پيشـين و بـه     كه بخواهد از آن تقليد كند، نظير آنچه در سـبك 

تـر و تـوأم بـا احساسـات       تـر و عميـق    ود، بلكه رابطه او بـا طبيعـت نزديـك   ش  مي  خراساني ديده

كوشـد تـا حـاالت و      شود. ذهن رمانتيك او بـه جـاي توصـيف دقيـق طبيعـت بيرونـي، مـي         مي

كنـد. وي بـا اشـياء نـوعي ارتبـاط روحـي دارد و         روحيات دروني خـود را در طبيعـت كشـف   

كند و هم آنهـا    قِ روح بتواند هم اشياء را دركاميدوار است كه از خالل تخيل و بصيرت خال

نمايد. اين حركت ذهني قابل مقايسه بـا تحـول ذهنـي      را در شعر به نحوي جذاب و نافذ عرضه

شاعران نهضت رمانتيسم است كه در اروپاي قرن هجدهم، پس از ماشـينيزم رخ داد و نـه تنهـا    

برخـي ايـن حركـت را    «سـاخت.    متحولهاي ديگر را   اساس شعر، بلكه اساس بسياري از دانش

  ).  ١٩٦: ١، ج١٣٨٩(ولك، » اي فرد گراست  دانند كه فلسفه  نتيجه تأثير فلسفه دكارتي مي

كند تا شاعر احساس و شعور فردي   مي  در ادب رمانتيك، تصوير فضايي را آماده «     

احساسـات     و سايه خود را در آن بريزد، در اينجا تصوير، هم رنگ احساس و شعور شاعرانه

رو نقـش تعبيـر     آورد. از اين  مي  اوست و امكان نمايش فرديت و شخصيت هنري او را فراهم

هاي حسي تعبير   دارد؛ يعني حساسيت عاطفي شاعر را در درون پديده) Expressive(كننده 

ده نشـان  كوشد تا همان حالتي را به خواننـ   ). شاعر رمانتيك مي٢٠: ١٣٧٨(جعفري، » كند  مي

رو شعر رمانتيك در پي تأثيرگذاري بـر مخاطـب    كرده است. از اين  دهد كه خود عيناً تجربه

  ). ١٩٩: ١، ج١٣٨٩است، نه رساندن پيام يا بيان انديشه (ولك، 

تخيل سعدي و طالب آملي نيز بافتي رمانتيك دارد و زبـان اثـر را از بيـان پيشـينيان          

است. در زبان آنها اجزاي طبيعت، ناخودآگاه به اصل خـود در    در همين حوزه متمايز ساخته

اند. نگاهي كه سعدي به كوه، دريا و كشتي، بيابان و ناقه و جرس   ذهن انسان بدوي بازگشته

شتران، مرغزار و درختان و آسمان و اجزايش دارد، نگاهي است كـه انسـان بـدوي بـه آنهـا      

بياني ديگر، گرچه اجـزاي صـور خيـال آنهـا حسـي      دارد؛ از ديد او همه آنها جان دارند. به 

است، اما مفاهيم آنها رمزي است. جهان در شـعر او بـا چشـم      شده  است و از طبيعت برگرفته

مند است. او زمـاني كـه     شود، بلكه از حلول و تجلي مثال در واقعيت بهره  نمي  مادي توصيف



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٨٤

نگـرد،    ن، شتر، تشنگي، گرما و...) مـي به بيابان و اجزايش (ساربان، گرما، سراب، خار مغيال

سازد. اين عين واقعيـت اسـت،     پذير مي  آن را تحمل» وصال يار«بيند كه تنها   آن را باليي مي

نه شكل آرماني بيابان. اين نگرش در شعر طالب بـا توصـيف ظـاهر زيبارويـان سـبزه چهـره       

  است.  اي ديگر يافته  ابرو) جلوهتر   هندي (با خال ميان دو ابرو، خلخال پا، سرمه چشم كشيده

كند. به همـين دليـل     مي  آرمان شهر شاعر، طبيعت است كه تنهايي و اندوه او را درك 

كوشـد حـاالت و روحيـات خـود را       است كه وي به جاي توصيف دقيق طبيعت بيروني، مي

ذهـن   نمايد. او همچنين نوعي ارتباط روحـي بـا طبيعـت دارد كـه برگرفتـه از       در آن كشف 

  گردد.   فلسفي و قدسي گذشته نيست، بلكه به ذات كمالي و عواطف و احساسات او باز مي

كنـد تـا در خـدمت بيـان موضـوع        رو در آغاز هر بحث، همه چيز را جاندار مي از اين

گشـتگي و تـرس همـراه بـا تنهـايي شـاعر در        (جدايي يار)، درآورد. به بيان ديگر، حس گم

وگوهاي شاعرِ عاشـق،    شود. گفت  مي  اجسام فيزيكي و بالعكس تبديلهاي ذهني به   فرافكني

اش با طبيعت و نيروهاي مرموز از قبيل ارواح طبيعـت، از    كند كه رابطه  مي  اين حالت را القاء 

تر است. براي نمونه، تصاوير زير از سعدي قابل توجه است كـه از زبـان     مردم عادي نزديك

  است:  توجه به جغرافياي خاص سفر بر زبان آورده عاشق در جستجوي معشوق با

 بـــرد خـــواب   مـــا را همـــه شـــب نمـــي   

 در باديـــــــه تشنـــــــــــــگان بمردنـــــــد

  

ــم  ــوال آب چشـ ــد احـ ــاربان بگوييـ ــا سـ  بـ

  

ــت    ــدارم اوسـ ــد ز در پنـ ــه بازآيـ ــر كـ  هـ

  

 چه سود آب فرات آنگه كه جان تشنه بيرون شـد 

  

 تـــا مســـت نباشـــي نكشـــي بـــار غـــم يـــار

  

 اي خــــــــفته روزگــــــــار دريــــــــاب    

ـــي  ـــوفه مــــــ ــه كــــ ــه بـ رود آب وز حلـ  

).٣١٥: ١٣٦١(سعدي،   

 تا بر شتر نبنـدد محـــــمل بـه روز بــــاران    

).٤٨٥(همان:   

 تـــــشنه مسـكين آب پــــــــندارد سـراب   

).٦٩٣(همان:   

لي بـا ميـان آمـد   چو مجنون بر كنار افتاد، لي  

).٣٨٩(همان:   

 آري شتر مـــــست كشـد بـار گــــــران را    

).٣١٢(همان:   
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 چـــه ذوق دارد ديـــدار يـــار غايـــب دانـــي

  

 اي باديــه هجــران تــا عشــق حــرم باشــد     

  

اي ببــارد  ابــري كــه در بيابــان بــر تـــــــشنه  

).٣٧٠(همان:   

ــت    ــار مغيالن ـــشند از خ ــاق نينديـــــــ  عش

).٣٦٢(همان:   

يك شـخص انتزاعـي نيسـت و واقعـي اسـت. حركـت ذهـن         ،معشوق سعدي و طالب

گـرا و تيپيـك را     پسـندد يـك معشـوق كليـت      است كه ديگر نمي  اي رشد يافته  هشاعر به گون

گرايي ادوار اوليه ادب فارسي يا درونگرايي آرمـاني    بستايد. انديشه شاعر نيز، از حالت برون

اسـت. ديگـر بـه دنبـال       شده  گرا و اهل تجربه شخصي بدل  خارج شده و به نوعي ذهنيت واقع

كشـد و ايـن     زلي و نوعي نيست، بلكه معشوقي واقعي را بـه تصـوير مـي   هاي ا  توصيف نمونه

ها   دهد و آن  ترين هديه اين نوع نگاه است كه هويت فردي به هر كدام از شاعران مي  بزرگ

كند. به همين دليل است كه وصال او در شعر ميسر است و شـاعر عاشـق     را از هم متمايز مي

  پردازد.   مي معشوقبه جستجوي 

رود ادب فارسي، به لحاظ ذهني به اين حوزه ناشي از مالل شاعران (قرن هفتم هـ بـه  و

ويژه) عصر صفوي، در رويگرداني از سبك تكراري و مبتـذل پيشـينيان و بـه دنبـال      بعد و به

) بلكه نوعي رشـد ذهنـي شـاعران ايـن دوره را     ٢٧٠: ١٣٨٦چاره گشتن آنها نيست (شميسا، 

هـا و    ن با تشكيل اولين حكومت مستقل و مقتدر ايراني پـس از نهـب  زما دهد كه هم  مي  نشان

اسـت و بايـد در     گرفتـه   هاي اقـوام بيگانـه (عـرب و تـرك و مغـول) در جامعـه شـكل        غارت

هاي اين حركت ذهني (رشـد ذهـن شـاعران از معصـوميت ترسـيم معشـوق         جستجوي ريشه

ضوع پژوهشي جداگانـه اسـت.   كردن وصف معشوق واقعي) بود كه خود مو  نوعي به تجربه

هـاي    كنـد و ثانيـاً معشـوق و رابطـه      توانـد از معشـوق اعـراض     اوالً عاشق مي«در اين نگرش، 

عاشقانه بايد جنبه واقعي بيابد. برخالف دوران پيشين كه معشوق از عاشق رويگردان است و 

حقير نظيـر غالمـان    شود در برخورد با معاشيق  مي  گويي ميان عاشق و معشوق ديده  اگر واقعه

رابطه تهديـد     كند و ايشان را به قطع  و كنيزكان است كه شاعر با خشونت با آنها برخورد مي

  ). ٢٧٠ـ  ٢٧٧(همان: » كند  مي  
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  . ساخت خيال در غزل سعدي و طالب٤ـ ٢
چيز   ترين قالب سبك عراقي و سبك هندي است. در ساخت خيال، هيچ  غزل محوري

هاي احوال و روابط واقعي عاشقانه   ملموس زندگي معمولي، اعم از زير و بمبه اندازه تجربه 

و ديگر امور زندگي روزمره، سطح دريافت عاطفي مخاطب يعنـي دريافـت عميـق عرفـاني     

). اساســاً ٩٥: ١٣٩٤بــرد (ديلتــاي،   مخاطــب (كاتارســيس) از اثــر ادبــي و هنــري را بــاال نمــي

شـدن در    ستقيم شاعر از زندگي است كه پس از پذيرفته هاي واقعي و م  ها و دريافت  آزموده

شود. تجارب گذشته از كودكي تا حـال      و منتقل مي   درون فرد از راه زبان به مخاطب معرفي

طـور خالصـه كـل      بـه «خواندنـد.    يعني آنچه كه كريستوا و الكان تجربه پدري و مادري مي

ن جهاني و عوالم حيات و روابـط ملمـوس و   آثار شاعر يا بازتاب مستقيم و محسوس امور اي

اي كـه    اي از آنهاست، منتها در گونه  شده  ملموس بشري است و يا در نهايت صورت آرماني

توان نقش و نمود تجارب ملموس و اغلب مشترك آدميـان را    در بطن هركدام به آساني مي

  ). ١٤٨-١٤٩: ١٣٩٣(حميديان، » هاي زندگي واقعي بازشناخت  ها و پويش  از جوشش

توان چيـزي    اين امر در باب طالب آملي نيز مصداق دارد. شايد در اغلب اشعار او نمي

هاي درونـي    يافت كه زاده صرف امور انفسي يا ذهني محض باشد؛ زيرا آنچه مربوط به سير

و مجرد است، شاعر با آن خو ندارد. البته اين بحث ارتباطي به شاعر سبك خراسـاني نـدارد   

گراي شاعران سبك عراقي و   ذاتاً برون گرا و ناتوريست است. بحث بر سر انديشه درونكه 

  پس از آن است.  

در اين مورد، تجربه سفر و مهـاجرت دو شـاعر يعنـي سـعدي و طالـب آملـي فضـاي        

   اي خاص را خلـق   رغم شباهت به پيشينيان، گونه  متفاوتي بر غزل هر دو ايجاد نموده كه علي

. تمركز بحث اين مقاله بر روي مقوله عشق و گفتمان عاشقانه دو شـاعر متـأثر از   است  نموده

  سفر و مهاجرت در غزل است.

  . گفتمان عاشقانه سعدي در غزل٥ـ ٢
در مورد غزل سعدي آنچه اهميت دارد، توصيف مفهوم عشق، كنش و منش عاشـق و  

  يار است. معشوق، نگاه جامعه به عاشق (رقيب، زاهد و...) و توصيف ظاهر
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عشـق فراموشـي     در نظر سعدي، اصل و منشاء زندگي و حاصل آن، عشق اسـت و بـي  

شود؛ زيرا قبله داشتن به از خـود پرسـتي     است و غفلت. بهتر است دل هوشمند به دلبري داده

اسـت. عشـق از     شـده   گـرفتن انسـان در درون او بـه وديعـت نهـاده       است. عشق پيش از شكل

  قلب عاشق ثبات دارد: شهوت جداست، عشق در

  همه عمر بر ندارم سـر از ايـن خمـار مسـتي    

  

 كه هنوز من نبـودم كـه تـو در دلـم نشسـتي       

).٥١٤: ١٣٦١(سعدي،   

  از اين رو عامل حفظ و بقاي انسان و عين زندگي، عشق است:

  نظر است  را نتوان گفت كه صاحبهر كسي 

  

  لـيكن همه را ديده بـه رويـت نگـران اسـت و    

  

پرستي دگر است   دگر و نفسبازي   عشق    

).٣٣٢(همان:   

ــوا را   ـــناسند ه ــت نش ــتان زحقيق ــود پرس  خ

).٣٠٧(همان:   

اصل ديگر مرتبط با عشق در انديشه سعدي، توصيف ظاهر يار و سيماي پيكر معشوق 

در اين مورد  .است  پرداخته  تر از ديگران به وصف  است. در اين خصوص سعدي آزاد منشانه

اسـت و كيفيتـي قابـل لمـس بـه        سـاخته     شاعر است كه وصف را ملمـوس  نيز تجربه زيستي

است. جدا گونگي سعدي از ديگر شاعران به سـبب    تصوير پردازي در باب معشوق بخشيده

  است:  سفر وي در امر مؤثر بوده

ــ ــوهتو درخـ ــظر همه مـي ـيكن  اي و  ت خوب مـن ل

  

  تو خواهي آستين افشان و خواهي روي در هم كـش 

  

ـهر     ـــ ــروي تـو در ش ــ ــره اـب ــت كمان مهـ از دسـ

  

اي پيش آفتـــاب نهــــــاده اســــــت     آيينـــــه

  

  دهد بـه كـس    باغ تفرج است و بس ميـــوه نمي

  

ـيبت      چه كنم به دست كوته كه نمـي    رسـد بـه س  

).٣١٦: ١٣٦١(سعدي،   

  واهد رفت جز دكـان حلـوايي  مگس جايي نخ

).٥٠٧(همان:   

اسـت    دل نيست كه در بر چو كبـوتر نتپـــــيده    

).٣٣٠(همان:   

 بر در آن خيــــمه يا شـعاع جبـــــين اسـت   

).٣٤٠(همان:   

رسـد سـيب درخـت قـامتش      جز به نظر نمي  

).٤٣٢(همان:   
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ـنبرينه گـردن تـــــمام بـــــود    گيـــسوت عــ   ــ

  

 معشوق خـوبروي چـه محتـاج زيـور اسـت     

).٣٣١(همان:    

ي قابل بررسـي گفتمـان عشـق در شـعر سـعدي، وصـف و معرفـي        ها  از ديگر ويژگي

گـويي او، سـتم     دادن و دشـنام   تلـخ    كنش و منش معشوق است كه عبارت اسـت از جـواب   

  معشوق، كمال يار، عنايت نا كردن او به عاشق:

  اگـــر بـــه بـــام برآيـــد ســـتاره پيشـــاني     

  

در اين روش كه تويي بـر هـزار چـون سـعدي     

  

  ي نزديك او ديگر مـرو بر  سعدي چو جورش مي

  

ـتان كـن كـه هـزار بـار از آن بـه          نظري بـه دوس

  

  سعدي از اخالق دوست هرچه برآيـد نكوسـت  

  

ــو   زهـــرم مـــده ز دســـت رقيبـــان تنـــد خـ

  

صــبر بــر جــور رقيبــت چــه كــنم گــر نكــنم 

  

ــا را   ــه خــداي بخــش م ــا ب ــه دان ــرو اي فقي   ب

  

  بــاز را خاصــيتي اســت  عاشــقان ديــن و دنيــا

   

  

ــه انگ   ــد ب ــاه عي ــو م ــتچ ــد    ش ــاش بنماين ه  

).٤٠٤(همان:   

ــارا    ــن يـ ــواني ولـــي مكـ ــور تـ ــا و جـ  جفـ

).٣٠٦(همان:   

كشـد قـالب را     روم؟ او مـي   بصر من مي اي بي  

).٣٠٨(همان:   

ــتي   ــه تحيتـــي نويســـي و هـــديتي فرسـ  كـ

).٥١٤(همان:   

 گو همه دشنام گو، كز لب شيرين دعاست 

).٣٢٣(همان:   

تر است   از دست خود بده كه جالب خوش

).٣٣١همان: (  

 همه دانند كه در صحبت گل خاري اسـت  

).٣٤٩(همان:   

 تو و زهد و پارسايي، من و عاشقي و مستي 

).٥١٥(همان:   

 كــان نباشــد زاهــدان مــال و جــاه انــدوز را 

).٣١٠(همان:   

(سـعدي عاشـق) قـرار دارنـد.     » عاشـق «همواره در تقابل بـا  » عقل«و » زاهد«و » رقيب«

دهـد. در نگـاه     نز او را مـورد خطـاب و تهكـم قـرار مـي     آميز و طانتقادشاعر همواره با لحني 
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خـود  «برد و سعدي و عشق راه به جايي ديگر. زاهد مالزم   سعدي، زهد راه به جايي دگر مي

  ».عشق و مستي«خود است و سعدي مالزم » پرستي و زهد

شـق  وجه ديگر عشق در گفتمان غزل عاشقانه سعدي، منش و كنش و اخالق خـود عا 

است كه با وفاداري و صبر و جان فدا نمودن و فراق كشيدن يار در پيوند است. اين صـفات  

  در تقابل با صفات يار قرار دارد:

  من از تو روي نپيــــچم گـــــرم بيـــازاري

  

  نه عجب كه قلب دشـمن شـكني بـه روز هيجـا    

  

هنـــــوز با هــمه بد عــــهديت دعـا گويـــــم    

  

ـتم عهـد همــــه بشـــــكستم    تا عهد تو دربس ـــ

  

ــدازمش ز شــوق   جــان مــي روم كــه در قــدم ان

  

  نه خالف عهد كردم كه حديث جز تـو گفـتم  

  

  

 كه خـوش بـود ز عزيـزان تحمـل خـواري      

).٥٣٢(همان:   

 تو كه قلب دوستان را به مفارقـت شكسـتي   

).٥١٥(همان:   

دهي شـــــــايد    بيا وگر همه دشـــــنام مي   

.)٤١٥(همان:   

هــا   بعــد از تــو روا باشــد نقــض همــه پيمــان  

).٣١٤(همان:   

ام هـــنوز نــــزلي مـــحقر است   درمــانده   

).٣٣١(همان:   

انـد و تـو در ميـان جـاني      همـه بـر سـر زبـان      

).٥٥٢(همان:   

هـايي كـه قـدم در آن      هـا و وادي   سعدي در تصويرآفريني به شدت از تصـاوير بيابـان  

نموده، متأثر است. به كار بردن ايـن تصـوير     ن به مقصدي آن را سپرينهاده و به شوق رسيد

دركنار تصاوير طبيعت فارس و شيراز كه مشحون از سرو و گل و بلبل است، فضاي خاصي 

  است:  به شعر او بخشيده

بار فـراق دوسـتان بـس كـه نشسـته در دلـم       

  

  رود  اي ساربان آهسته رو كـآرام جـانم مـي   

  

ــي   ــم    رود و نمــي  م ــر محمل ــه زي ــه ب رود ناق  

).٤٦٧(همان:   

رود   م با دلستانم ميوان دل كه با خود داشت  

).٤١٠(همان:   
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بان تندي مكن بـا كـاروان   محمل به دار اي سار

  

سل المصانع ركبـــــا تهيـــــم فـي الفـــــلوات     

  

 ساربان آهسته ران كارام جان در محمـل اسـت  

  

به جـاي سـرو بلنـد ايسـتاده بـر لـب جـوي        

  

تو آن درخت گلـي كـه اعتـدال قامـت تـو      

  

  رود  كز عشق آن سرو روان گـويي روانـم مـي   

).٤١٠(همان:   

 تو قدر آب چـه دانـي كـه در كنـار فراتـي      

).٥١٣(همان:   

اند و ما را بـر دل اسـت     چار پايان بار پشت   

).٣٣١(همان:   

 چـــرا نظـــر نكنـــي يـــار ســـرو بلنـــد بـــاال  

).٣٠٧(همان:   

بـــــاال را ببـــــرد قيمـــــت ســـــرو بلنـــــد   

).٣٠٦(همان:   

  . گفتمان عاشقانه طالب آملي در غزل٦ـ٢
تر از ذهنيـت سـعدي اسـت. وجـود فضـاي        انديشه طالب آملي در پرداخت عشق بسته

شـمردن سرنوشـت انسـان و ناچـار        به عنوان جهانبيني غالب جامعـه در محتـرم  » جبر«فكري 

اسـت؛ امـا در     چارچوب در بند كرده ، گفتمان عشق او را در اين»قسمت«بودن فرد در برابر 

  است:» عقل«شعر او همچون شعر سعدي، يكي از رقباي اصلي عشق، 

  من سرا پا سعي بودم در طـواف كـوي دوسـت   

  

ــايي   ــود      نارس ــدير ب ــب تق ــام از جان ــا تم ه  

).٤٠٤(همان:   

در اين مورد عشق، اختياري نيست و علـت درد و هجـران و جفاكـاري يـار، تقـدير و      

  است:سرنوشت 

ــت    ــار اســـ ــرين اختيـــ ــار قـــ ــر كـــ   هـــ

  

ــاري       ــت اختيــ ــه نيســ ــق كــ ــز عشــ  جــ

).٥٢٩(همان:   

از نگرش كلي طالب به عشق كه بگذريم، نوترين نگاه به اوصاف ظاهري معشـوق در  

ترديـد متـأثر از     شود. توصـيف ريـز و دقيـق شـاعر از معشـوق، بـي        مي  شعر طالب آملي ديده

ادب » روي مـه «بـه جـاي زنـان    » سـبز چهـره  «نـان  فضاي مهاجرت او به شبه قاره و مشاهده ز
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اسـت.    شناسي شاعر، سبز چهرگي را جانشين سپيد چهرگي نموده پارسي است كه در زيبايي

اين سيما كامالً زنانه است و با سيماي معاشيق پيشين ادب فارسي كـه در قالـب شـاهدي (نـه     

در جامعه مانندگي دارد. ايـن  زن و نه مرد) اغلب آرماني در نوسان بود، به تصوير واقعي زن 

گويي در ترسيم اجزايي همچون كجك زلف، آرايش خاص زنانه ديگـر آشـكار     نوع واقعه

  است:

ــه  ســرمه ــه   اي دنبال ــر نــرگس دنبال   دار  كــش ب

  

  مگـــــس خــــــــال از بنـــــا گوشـــــــــش

  

زلف او فرر آشكارا كسن خود گنمودي ح  

  

ــل ــي   پيــــ ـــزار بــــ ـــند هـــــــ   دل را  بــــــ

  

ــ  ــال ح ــبش خلخ ــيجن ــوش    ور م ــدم گ كش

  

 گوشه چشمي كه از آن گوشه ابـرو گذشـت    

).٣١٢: ١٣٤٦(طالب آملي،   

 كرد پـــــرواز و بـر لبـــــش بنـــــشست    

).٣٢١(همان:   

ــي   ــان رواج كــافري رفت ــه قرب  مســلماني ب

).٥١٧(همان:   

ـــت    ــو بســ ــو دال ت ــف همچ ــك زل  كج

).٣٦٢(همان:   

 گور مرا با بهشــــت قرب جـــوار اسـت  

).٢٩٣مان: (ه  

شناسـانه طالـب آملـي، زيبـايي هنـديان جانشـين زيبـايي تركـان           در تغيير نگاه زيبـايي 

ست. تغيير رنگ سبزه و تيره به جـاي سـفيد از مـوارد درخـور توجـه ايـن تغييـر منظـر           ا شده

  ).  ٣١٢:١٣٩٥شناسانه است (طهماسبي،   زيبايي

ي زيبـا و معشـوق و گـاه سـمبول     اگر هم واژه ترك در شعر او به كـار رفتـه، در معنـا   

  وفايي است:  رحمي، مستي و بي  بي

  كنند  مي   سبزان هند در نظرم جلوه

 
  گويد به راز  داند چه مي  چشم او با دل نمي

 
  

 پيچـــيده موي زلف بـه مــــوي ميانــــشان     

).٦٣٢: ١٣٤٦(طالب آملي،   

 ترك من مستي است از فهم زبانش عـاجزم 

).٨٩١(همان:   
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پوشـي و در    وفايي،كافر كيشـي، تنـدخويي، عاشـق     طالب، بي» ق و رفتار معشوقاخال«

نهايت قرار داشتن در باالترين درجه است. در اين مـورد برتـرين مضـمون بـه كـار رفتـه در       

له ارتباط به مسأ  توصيف كردارِ معشوق، رياكاري و تقابل كفر و ايمان در شعر اوست كه بي

  اديان و مذاهب ديگر در برابر اسالم نيست: مهاجرت طالب به هند و ديدن

  تمناي ترحم زان دشمن سنگين عجب نبـود 

  

ـاند     خلق را در حسرت زخمي به خاك و خـون فش

  

ـه تكل   ــ كـ ـه تت ــي كـ ـافر م ــه كـ ــوان  ـماني ب ــردن  ت ك  

).١٤٠٤(همان:   

بارد ز دست و تيغش اين جـالد كيسـت؟    ناز مي   

).٢٣٦(همان:   

» هـاي عاشـق    ويژگـي «ن عشـق طالـب آملـي، وصـف     نكته قابل توجه ديگر در گفتما

آوردن   است. صرف نظر از توليد مضامين جديد در باب عاشق در سبك هندي، مثـل پـايين  

)، روحيـه حماسـي كـه در توصـيف     ٢٥١: ١٣٧٧(غالمرضايي، » سگ دربار يار«وي در حد 

ران پـيش از  عاشق در سبك مورد بررسي به كار رفته (و به احتمال زياد ريشه در فرهنگ ايـ 

اسالم و ايام خلق اساطير دارد)، توصيفات مرتبط با مرد عاشق، پـا بـه پـاي سـاير توصـيفات      

هاي منحصر به فـردي    يافته و هر شاعر براي خود وصف» فرديت«شعري سبك هندي كامأل 

است. طالب نيز يكي از آنهـا بـوده كـه بـه جـاي هجـران از         در باب عاشق شعري خود داشته

هاي دستيابي به او به شكل ملمـوس و مـادي را     بودن او، انواع راه  نيافتني  ان دستمعشوق و بي

  نمايد:  مي  وصف

گر به مجلـس نيسـتم در خـورد اظهـار خمـار      

  

  طفل اشكزماني دارد   دســـتم از دامــن نمي

  

گـزم گـويي     ز شهدآميز دشنام خوشـت لـب مـي   

  

  

اي زان سـوي ديـوارم بـده      رخصت خميازه  

).١٤١٢: ١٣٤٦آملي،  (طالب  

 كرده خو با من چو حسرت با نگاه عاشقان 

).١٠٥٩(همان:   

آيـد    ها تمام از ذوق دشنام تـو مـي    كه لذت  

).٨٧٢(همان:   

هاي عاشق در شـعر طالـب     از ويژگي» تحمل«پذيري و   وصال، دشنام، ستم» لذت«ترتيب،   اين   به 
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عار سعدي به عنوان پيشگام تحول غزل  و طالب به عنوان جز اين موارد كه در توصيف اش  آملي است. به

  است:  پيرو در اين وادي ذكر شد، شاعر اخير به اقتفاي بسياري از غزليات سعدي نيز رفته

  سعدي:

  گر مخير بكنندم به قيامت كه چه خواهي

  

  طالب:

  گر كف خاكيت هست بر سر ما ريز

  

   

 دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

).٣٠٨: ١٣٦١ (سعدي،   

 

 با گل نســرين چه كار اهــــل عــــزا را 

).٣٣١: ١٣٤٦(طالب آملي،   

  يا اين نمونه: 

  سعدي:

  دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ اسـت 

  

  طالب:

ــرا   ــب آرزو كــه م ــم جي ــه چــاك زن   چگون

  

   

 ز عشق تا به صـبوري هـزار فرسـنگ اسـت    

).٣٣٤: ١٣٦١(سعدي،    

 

سـنگ اسـت  ز دست تا به گريبـان هـزار فر    

).٤٠٢: ١٣٤٦(طالب آملي،   

برد و گـاه خـود     طالب ضمن نازش به خود در چند بيت از اساتيد پيش از خود نام مي

  داند:  را هم طراز با ايشان مي

  گونـه حـديثم فصـاحتي اسـت بليـغ       به گونه

  بــه قطعـــه و غــزلم انـــوري و ســـعدي دان  

ــد   ــو ندهي ــيم در قصــيده گ   كــم از كمــال ن

  

مم بالغــــتي اسـت تمـام   شعبه كال شعبه به    

ـــيام    ـــنايي و خـ ــاعي ســـ ــوي و رب ــه مثن  ب

ــه زيــر لــب اي اهــل اصــفهان دشــنام   مــرا ب

).٨٦٥(همان:   

  . ساختار خيالي مهاجرت در غزل٧ـ٢
يا شـاعر   پردازي اساس ساخت سرزمين خيالي است كه هنرمند  گويي و روايت  داستان
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واره غزل كه پيش از   ساخت روايت .wisker,2007:95)(سازد   ميمهاجر از سرزمين مادري 

ترديد ريشه در امر مهاجرت و سفر دارد.   ديگران، در شعر سعدي شيرازي برجسته است، بي

آيد، سـپس   اي در باب هجران، آرزوي وصال يا مفهوم عشق مي  در غزل سعدي ابتدا مقدمه

و افعال عاشـق سـخن بـه     شود و در ادامه از صفات  مي  هاي يار آورده  صفات ظاهري و كنش

آيد و سرانجام به يكي از رقيبان عشق همچون عقل يا رقيب عاشق همچون زاهد يـا    ميان مي

شود و پايـان بخـش غـزل      مي   مدعي، رقيب عشقي و ديگران با ديده انتقاد و تهكم، اعتراض

ننالـد.  كنـد و از درد هجـران     پيشـه  » صـبوري «خواهد كه   شاعر است كه از وي مي» تجريد«

  براي تقريب به ذهن مخاطب، مطلع دو شاهد زير كافي است:

  آمـدي وه كـه چــه مشـتاق و پريشـان بــودم    

  

  همه عمر بر ندارم سـر از ايـن خمـار مسـتي    

  

جــــان بـودم   تا برفتـي زبـرم صـــورت بـي        

).٤٥٦: ١٣٦١(سعدي،   

 كه هنوز من نبـودم كـه تـو در دلـم نشسـتي     

).٥١٤(همان:    

شود، با ايـن تفـاوت كـه غزليـات       مي   ت طالب نيز به وضوح ديدهاين ساخت در غزليا

   طالب طـوالني اسـت و غـزل سـعدي در نهايـت ايجـاز و اختصـار همـين سـاختار را مطـرح          

  كند.    مي

در تخيل طالب، مقدمه چه با معرفي و وصف عشق آغاز شود، چه با توصيف هجـران  

كـنش و واكـنش او نسـبت بـه     يا آرزوي وصال، چندين صـفت ظـاهري عاشـق يـا چنـدين      

شـود و در    مـي   شود، سپس انتقادي به بخت و اقبال بيان   مي   چندين صفت يا كنش يار ترسيم

  رساند.  مي   ستايد و غزل را به اتمام  پايان شاعرِ تسليم، صفت يار را در حد كمال مي

ن را شـاعر نسـبت بـه وطـ    » نوسـتالژي «و » دلتنگي«اين ويژگي به صورت ناخودآگاه، 

آورد؛ ساخت نسخه جديـد از سـرزمين مـادري كـه پـيش از ايـن كريسـتوا بـه آن           فراياد مي

، بـه  »يـا مقاومـت شـاعر   سـازگاري  «و » رنـج «، »سـرگرداني «بود. در ايـن قلمـرو     نموده  اشاره

گاه، ذهن شاعر را درگير درد پسندي از يار و صفات او و تسليم بـه عنـوان   صورت فراخودآ

  سازد.  راه چاره آن مي
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  نتيجه
مهاجرت هنرمند يا شاعر به سرزمين جدا از الگوهاي سرزمين مادري، نوعي جديـد از  

هاي هنـري و ادبـي او را كـامالً تحـت تـأثير        نمايد كه آفريده  تخيل را در ذهنيت او خلق مي

هجري) و طالـب آملـي (شـاعر     ٧دهد. در اين خصوص سعدي شيرازي (شاعر قرن   قرار مي

مقايسه هستند. اين دو شاعر به سبب سفر به حوزه عراق   ي) در حوزه غزل قابل هجر ١١قرن 

انـد كـه     هايي در حوزه گفتمان غزل عاشقانه فارسي پديد آورده  عرب و شبه قاره، دستكاري

و هـم     هم در حوزه تصوير آفريني شعر غنايي اهميت دارد و هم ساخت غزل را متأثر ساخته

  است.  نگي و ادبي قوم دگرگوني ايجاد نمودهشناسي فره  در زيبايي

در نظر سعدي، عشـق بـا زنـدگي برابـر اسـت. در گفتمـان عاشـقانة غـزل او، معشـوق بسـيار           

پردازي در غـزل، تصـاوير   شـود. درحـوزه تصـوير     مـي   تر از معاشيق غزل ادب فارسي وصـف   واقعي

ـتر، ن «متأثر از سفر شاعر، با عناصر طبيعت غير ايراني نظيـر:   اقـه، محمـل، كـاروان، سـاربان، قافلـه،      ش

بـن و بهـار     گل و سرو و بلبـل و بـادام  «از يك سو و عناصر طبيعت فارس و شيراز نظير: » فرات، بيابان

  دهند.  پيام شاعر را بازتاب شوند تا  مي   و عناصر مصطلح ادب غنايي فارسي، درآميخته» و چمن

يافتن شـعر شـاعران     د است و فرديت در غزل طالب آملي، تصاوير بسيار منحصر به فر

شـود. عشـق متـأثر از تقـدير اسـت و جـدايي و         مـي   عصر صفوي به وضوح در شعر او ديده 

ويــژه   قــاره بــه  هــاي ظــاهري معشـوق متــأثر از فضــاي شــبه   هجـران نيــز چنــين اســت. وصــف 

 هندوستان، سبب جانشيني تصوير زنان سبز چهره بـه جـاي ماهرويـان سـفيد چهـره تـرك و      

فارسي شده؛ همچنين زيبايي ظاهري و زيور آالت آنهـا نظيـر خلخـال و مـوي بلنـد و خـال       

است. در حوزه كنش معشوق و عاشق،   هندوي آنان به تصاوير معشوق جلوه خاصي بخشيده

  نيافتني خارج شده و واقعي است.  روابط از حالت آرماني و دست

گذاشـته و سـاخت غـزل آنهـا را     مهاجرت تأثير ديگري نيز بر ذهـن و زبـان دو شـاعر    

ترديـد از دلتنگـي و حـس نوسـتالژي شـاعران اثـر         است. ايـن ويژگـي بـي     پذير نموده  روايت

  است.  پذيرفته
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  نوشت پي
بـاب بوسـتان بـه طـور صـریح  ۱۰بـاب از  ۶بـاب گلسـتان و  ۸بـاب از  ۶بازتاب سفرهای سـعدی در . ۱

 غـزل جـای نقـل   شود، نشانه  می  شود. اما آنچه در غزلیات او دیده  می  دیده
ً
های این سفرهاست؛ زیـرا اساسـا

حکایت / بـاب  ۲حکایت / باب پنجم  ۴حکایت / باب سوم  ۶نیست. (باب اول، یک حکایت / باب دهم 

/  ۳/ یک حکایت بـاب  ۲حکایت از گلستان و از بوستان یک حکایت باب  ۳حکایت / باب هفتم  ۲ششم 

حکایت بـاب نهـم  ۳/  ۸حکایت باب  ۳/  ۸/ یک حکایت باب  ۷ب / یک حکایت با ۶یک حکایت باب 

  است). 
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