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خاکپور2

چکیده
موضوع مقاله حاضر بررسی سبکشناسی قصاید مهرداد اوستا ،یکی از ارکان قصیید جدیید فارسیی
است که در احیای قصید سنتی کوشید .بنابراین در اینجا میکوشیم تیا قصیاید او را در سیه سیط
زبانی ،ادبی و فکری مورد توجه قرار دهیم تا مشخص شود که قصاید اوستا تا چه انداز با معیارهای
قصاید اصیل و با هنجارهای این نوع شعر منطبق است.
اوستا به دلیل تحقیق مستمر در متون کهن بویژ قصاید کهن فارسی ،بر ریز کاریهیا و ظرایی
زبان سبک خراسانی واق بود و آن را با مهارت در قصید به کار میبرد .زبان قصاید او ،هم از حیی
صرفی و نحوی و نیز از لحاظ صوتی و آوایی ،دارای بسیاری از ویژگیهای زبان سبک خراسانی است.
اما از لحاظ سط ادبی و سط فکری تفاوتهایی با آن سبک دارد و او توانسته در حوز هیای میذکور
از یافته های شعر جدید در جهت غنای این سبک کهن استفاد کند .هرچند زبان اوستا همان زبیان
کهن سبک خراسانی است اما او با تخیل ویژ خود و تکییه بیر تجیارخ شخصیی ،حیاحت روحیی و
عاطفی خود را بازگو میکند.
برای نشان دادن سط فکری قصاید اوستا ،میتوان قصاید او را از حی موضوع به چنید دسیته
تقسیم کرد .4 :قصاید مدحی که شامل مدح چهر های مردمی نظیر امیا خمینیی اسیت؛ .2قصیاید
تغزلی؛  .9قصاید اجتماعی دربار مسایل قبل از انقالخ اسیالمی و حیوادد دور انقیالخ اسیالمی و
بهویژ جنگ و دفاع مقدس؛  .1توصی ؛  .5شکوائیه.
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مقدمه

قالب و موضوع قصید از همان آغاز شعر فارسی ،مورد توجه و اسیتقبا شیاعران فارسییزبیان قیرار
گرفت .در سد های نخستین شعر فارسی ،یعنی از اواسط قرن سیو تیا اواییل قیرن هفیتم ،قصیید
مسلطترین نوع شعر بود اما اوج درخشش و تکامل آن قرون پنجم و ششم است .البته با صرف نظیر
از تعری مشخص و محدود کتابهای درسی اهل بدیع و عروض و قافیه در مورد قصید که نیاظر بیر
شکل بیرونی (ترتیب قوافی و تعداد ابیات) اثر است ،باید توجه داشت که قصید  ،نوع خاصی از شعر
است که هنجار و هندسه خاص خود را دارد و معیارهای جما شناسی ویژ ای بر آن حیاکم اسیت و
هر چه این معیارها و هنجارها را نادید گرفته و از آنها دور شویم از اصل حقیقت این نوع شیعر دور
شد ایم .این ویژگیها و معیارها ،هم ناظر بر محتوا و معنی قصید هستند و هم ناظر بیر شیکل و سیاختار و
زبان آن.
قصید قالبی از برای مضامین حماسی ،4و موضوع اصلی آن« ،مدح» است و قصیاید غیرمیدحی
غیرحماسی ،جنبه فرعی و ثانوی دارند .به عبارت دیگر هر موضیوع دیگیری در قصیید بایید تحیت
تأثیر و تحت الشعاع جنبه حماسی آن باشد .همانگونه که غز نیز اصالتاً قیالبی از بیرای موضیوعات
تغزلی و غنایی است و غز های غیرتغزلی از فروعات غزلند و جنبه ثانوی دارند.
توجه به جنبه های لفظی و فنی زبان قصید و آگاهی از ظرای و دقایق ویژ سبک خراسیانی و
طرز و اسلوخ معمو بین فحو اساتید قدما بسیار حایز اهمیت است و مهارت در بکیارگیری زبیان
ویژ قصید و تسلط بر ظرای و دقایق زبانی و جنبههای فنی و رعایت استحکا و صالبت آن ،تنهیا
از طریق ممارست و تتبع و مطالعه آثار اصیل اساتید قصید حاصل میشود.
بررسی تاریخ ادبیات فارسی ،نشان میدهد که از آغاز شعر فارسیی تیا اواییل قیرن ششیم ،دور
قصید سرایی است و قصید در این دور یک سیر بلند صعودی را طی کرد و این سیر صیعودی در
قرن ششم به اوج خود رسید و قصید فارسی در تما این مدت ،روی در تکامل داشته است .امیا از
قرن هفتم قصید عکس این جهت را طی کرد است .در نتیجه ،از آن زمان به بعد ،سییر نزولیی آن
آغاز شد و این افو و سیر نزولی تا اواخر دور قاجار ادامه داشته است.
روح حاکم بر شعر و ادخ فارسی در دور های او  ،روح حماسی و روحیه مبارز و سیتیز بیرای
برتری و عد پذیرش هر نوع استبداد است .بیر همیین اسیاس ،قصیید فارسیی کیه شیعری بیرای
مضامین و زمینههای حماسی است در چنین فضای مساعد و مناسبی میبالد و تکامل مییابد .امیا از
قرن شش با گسترش تفکر اشعری و در نتیجه رواج تصوف ،موضوعات دیگری نظیر حکمت و اخالق
و ...در قصید وارد میشوند .همچنین تحت تأثیر گسترش روحیه انزوا و تسلیم از اوایل قیرن ششیم
ً
 - 1این سخن از یافتههای نویسندگان محترم مقاله است و لزوما مورد تأیید مجله نمیباشد.
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شاخهای از شعر فارسی ،یعنی غز  ،رشد و پیشرفت میکند و تا اوایل قرن هفتم ،رشد غز و تیداو
پیشرفت قصید به موازات هم ادامه دارد .اما از قرن هفتم ،غز بر قصید پیشی میگیرد .بعد از این
دور  ،با از بین رفتن زمینههای اجتماعی -سیاسی قصید و ،در نتیجه ،با نادید گرفتهشدن معیارها
و هنجار و فر درونی آن ،این نوع شعر رو به افو میگذارد .آنچیه از لحیاظ تحیو قصیید در دور
مغو  ،زودتر از هر چیز به چشم میخورد ،تغییر لحن و آهنگ قصید است .در این مورد بایید گفیت
که قصید تا حد زیادی ،صالبت و فخامت خود را از دست میدهد و به لحن غیز  ،نزدییک میشیود.
بعد از قرن هفتم ،غز چنان رونق میگیرد که حتی غیر از موضوعات تغزلی ،وظیفه اصلی قصید را
که «مدح» است ،البته به صورت مختصر و غزلگونه و در هاله ای از تغز  ،بر عهد میگیرد .به عنوان
مثا بخشی از غزلیات شاعر غزلسرایی مثل حافظ را مدح ،البته در لباس تغز  ،تشکیل میدهد.
اما در دور مشروطیت ،با توجه به تحوحت اجتماعی و احیای اندیشه ناسیونالیسیم و گسیترش
روح حماسی در جامعه ،قصید نیز متناسب با حا وهوا و اقتضائات جامعه جدید ،با معیارهای اصیل
و سنتی خود ،دوبار تجدید حیات کرد .در این دور با ظهیور ملیکالشیعرای بهیار ،قصیید حییات
واقعی جدیدی را تجربه کرد .در دور جدید ،قصید در معنای درست کلمه بر بنیاد سنتهای کهن و
دور از هرگونه پریشانگویی ،عالو بر بهار ،در کار چند تن از شیاعران نییز تجلیی کیرد اسیت .میثالً
ادیبالممالک و پروین اعتصامی ،در اوایل این دور توانستهاند با رعایت هنجارهیای قیدما ،قصیایدی
ساختمند و دارای اسلوخ پدید آورند .از میان شاعران دور بعد در این زمینه بایید از اخیوان ثالی ،
مهرداد اوستا ،حمیدی شیرازی و رعدی آذرخشی و شهریار نا برد که بیر فنیون و ظرایی اشیکا
سنتی قصید  ،وقوف دارند.
با توجه به اینکه قصاید برخی از شاعران قصید سرای بعید از مشیروطیت کمتیر میورد توجیه
پژوهشگران قرار گرفته است ،در این مقاله کوشید ایم قصاید مهیرداد اوسیتا را بیه عنیوان یکیی از
ارکان قصید در دور جدید ،مورد توجه قرار داد و فراز و فرود آن را بررسی کنیم و یادآور میشویم
که تنها کار قابل توجه در مورد مهرداد اوستا ،یادنامه اوست با نا «افسوس بی سیخن» کیه توسیط
هادی سعیدی کیاسری تنظیم و تدوین شد است.
قصاید مهرداد اوستا

مهرداد اوستا جزو چند تن از معدود شاعرانی است که در احییای قصیید سینتی کوشیید و سیبک
خراسانی را البته با شیو ای نو زند کرد .با اینکه شگرد اصلی اوستا قصید بود و بیشتر در قالبهای
کهن شعر میگفت ،با این حا از امکانات و تواناییهای شعر معاصر غافیل نبیود و از زبیان و تخییل و
اندیشههای شعر جدید در جهت خلق آثاری به شییو گذشیتگان بهیر میگرفیت و در صیدد ایجیاد
پیوند بین شعر جدید و شعر سنتی بود .اخوان تالش کرد زبان و فرهنگ گذشته را در خدمت شیعر
نیمایی قرار دهد .در مورد اوستا میتوان موضوع را از جهتی متفاوت با شعر اخوان میورد بحی قیرار
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داد .شاعری چون اوستا با آگاهی و بینش ژرف و اندیشههای حساخشد  ،میخواسته پلی بین زبان و
تخیل امروز و قالب و شکل دیرین قصیید بزنید .او در ایین را امکانیات و تواناییهیا و اسیتعدادهای
ادبیات و شعر معاصر را در جهت خلق آثاری به سبک پیشینیان بکار گرفت ...ایین درسیت حرکتیی
است از سمت و سویی دیگر و متفاوت با حرکت اخوان ولی با یک هدف و مقصد مشخص .اخوان از
میراد بازماند به نفع شعر معاصر سود میجست و اوستا از یافتههای امروز در جهیت غنیتیر کیردن
فرهنگ بازماند از گذشتگان بهر میبرد .این هر دو در شعر از دو سمت یک جاد حرکت میکنند و
محل تالقی آنها پیوند میان دیروز و امروز است» (چون موج همه آ  ،...محمودی.)401 :
هدف از تدوین این مقاله ،بررسی سبکشناسی قصیاید مهیرداد اوستاسیت .در سیبکشناسیی،
توجه به بسامدها و مختصات اساسی و حیههای پنهان زبانی ،فکری و ادبی مطم نظر است (کلییات
سبکشناسی ،شمیسا .)222 :بنابراین در اینجا میکوشیم تا قصیاید اوسیتا را در سیه سیط زبیانی،
ادبی و فکری و جایگا هر یک را در ارتباط با هم مورد توجه قرار دهیم تا مشخص شود کیه قصیاید
اوستا تا چه انداز با معیارهای قصاید اصیل منطبق هسیتند و تیا چیه انیداز در آن ابتکیار کیرد و
ارزش ادبی و هنری این ابتکارات چه انداز است؟
سطح زبانی

در زبان ادبی ،انتخاخ و شیو ترکیب واژ ها اهمیت خاصی دارد« .در ادبیات ،اندیشه بیا زبیان بییان
میشود .بنابراین تجلی سبک گویند در زبان اوست (سبکشناسی شعر فارسی از رودکی تیا شیاملو،
غالمرضایی .)41 :زبان قصاید اوستا هم از حی صرفی و نحوی و نیز از لحاظ صوتی و آواییی دارای
ویژگیهای زبان قصاید سبک خراسانی است .او به دلیل تحقیق و تعمق مستمر در متیون کهین ادخ
فارسی و قصاید اساتید قدیم در قصید به زبانی کهن دست یافت که از عناصر و مفردات و واژگان و
تعابیر زبان قصاید سد های آغازین ادخ فارسیی تشیکیل شید اسیت .در ایین زبیان کهین ،اسیاس
معماری سخن همان حروف اضافه و ربط و تأکید و موصو ساختمان قصاید باشکو گذشته است و
او در به کار بردن دقایق و ریز کاریهای زبان قصاید کهن مهیارتی خیاص دارد و در نتیجیه در زبیان
قصاید او تسامحات آشکاری از نوع تسامحات برخی از معاصرانش دید نمیشود .فیالمثل:
.4حرف اضافه «زی» را که از ویژگیهای زبان سبک خراسان قدیم اسیت ،همیه جیا بیه همیین
شکل و طبق استعما اساتید کهن به کار برد است:
کییه زی دیییار دگییر عییاز یکییی سیییفر
سییییمند عمرنییییورد مییییرا فییییراز آرییییید
(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)421 :

روی بنهیییاد جیییدا از تیییو بیییه ویرانیییی
زی میین ای دوسییت فییراز آ کییه بنییای د
(همان)414 ،
.2حرف اضافه مضاع بعنوان یکی از ویژگیهای نحوی سبک خراسانی در زبان قصاید اوستا کیاربرد
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فراوانی دارد و او مانند قدما در اغلب موارد در پیش و پس متمم فعل حرف اضافه میآورد:
ناگه به تیی کینیه بیه خیون انیدرون تییید
با مین بیه خیون تییید اگیر بییگنیه کسیی
(اما حماسهای دیگر ،اوستا)10 :
عمییری سیییرد ر بییه فییراز انییدر و فییرود
بییا پیییای خیییسته بییر د شیییمشیر گیییا زن
(اوستا به نقل از افسوس بی سخن ،سعیدی کیاسری)94 :

گا نیز دو حرف اضافه در کنار هم و پیش از متمم فعل به کار میرود:
بر به خون غلتید عیسایی است در من بر صلیب
وحی انگلیون گیوا قیدس مین تقیوای مین
درنوشیییییتم سیییییالها بیییییا او جهیییییان

(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)91 :

بییر بییه هییر کییویی بییه هییر جییا برزنییی
(همان)424 ،

 .9افعا پیشوندی :پربسامدترین نمونه گرایش اوستا به ساختار زبان سبک خراسانی ،کاربرد فعلهای
پیشوندی با جهاتی آرکائیسمی است .افعا پیشوندی کارکرد و معنایی متفاوت با صورت ساد ایین
افعا دارند و اوستا این پیشوندها را اغلب با هدف تصرف در معنای فعل و تغییر آن به کار میبیرد.
افعالی مانند فرارفته ،فروخلید ،فروچکید ،برزد ،برافراشت ،بردمید ،دربرید ،برتافت ،برآمد ،فروبسیت،
فراچید ،فروبند ،فرودآویخت ،درنوشتم ،فرازآرید و ...در قصاید اوستا فراوان به کار میرود:
افشیییاند و فروبسیییت و فراچیییید و پراکنییید
وآنگه به فسون غالیه و عیود و گیل و مشیک
در پیییرد سیییرا مانییید و سیییراپرد برافکنییید
بشییکافت ز میین سییینه و گلگشییت دلییم را
(همان)441 ،

به طور کلی توجه به جهات آرکائیک افعا مختل  ،چهر باستانیتری به زبان قصاید اوستا داد
است« .در اهمیت جنبه باستانگرایی فعل ،همین بس که عبارتهای فاقد فعلهایی با ساختمان کهن،
هرچند ممکن است از واژگان و ساختاری کهن ،سنگین و محکم برخوردار باشد ،لیکن کمتر قادرند
سیمای آرکائیسمی خود را به نمایش نهند» (ساختار زبان شعر امروز ،علیپور.)941 :
از دیگر ویژگیهای نحوی زبان سبک خراسانی که در قصاید اوستا بسامد باحیی دارنید ،میتیوان
به اتصا ضمیر به حرف اضافه ،استعما پیشوند همی به جای می ،التزا یای شرط به آخر فعل بیا
ادات شرط و رای فک اضافه اشار کرد.
عالو بر ویژگیهای نحوی ،اغلب ویژگیهای آوایی زبان سبک خراسانی نیز در قصاید اوستا دید میشود:
.4کاربرد «ال اطالق» از مختصات آوایی زبان سبک خراسانی است و بویژ در آثار دور سامانی بیه
فراوانی دید میشود .این ویژگی آوایی نیز در زبان آرکائیک قصاید اوستا بازتاخ یافته اسیت؛ امیا بیه
نظر میرسد که اوستا در به کار بردن ال اطالق ،گا دچار سهو یا تسام شد است .ادبا آوردن الی
اطالق را در او و وسط شعر نهی کرد اند« .این الفها که به تقلید ال اطالق شعر عیرخ وارد شید
است ،در او و وسط ابیات شعر فارسی غلط محض است» (بهیار و ادخ فارسیی ،بهیار .)25 :امیا در
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قصاید اوستا مواردی از استعما ال اطالق در وسط مصرع دید میشود که نوعی تسام به حساخ
میآید .مثالً در مصرع او بیت زیر ،ال اطالق در آخر مصراع آمید کیه درسیت و طبیق اسیتعما
قدماست .اما در مصراع دو ال اطالق در وسط مصرع آمد و خالف استعما قدماست:
هییمبسییتر شییبا بییه تنییا بییا دلگشییای
بییس پرنیییانتنییا کییه مییرا بییود در بییرا
(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)411 :

در ابیات زیر نیز آمدن ال اطالق در او و وسط مصراع ،خالف قاعد میباشد:
نی ز گیتی کامگیاری نیز تیو روشیناختیری
دانیییا بییا اییین همییه بیییداد گردونییا مراسییت
(همان)
شیییون زنییدانیان خییاا تییاخ از د ربییود

خیییاطر زیییین ناتوانیییا نالیییه و آوا گرفیییت
(همان)211 ،

 .2اوستا به اهمیت رعایت قافیه «دا » و «ذا » در قصاید قدما واق است و سیعی میکنید آن
را رعایت کند و قصید بلند «نبیر خورشید» گیوا آن اسیت .در قصیید بلنید و زیبیای «حماسیه
پیروزی» نیز که در دو مورد قافیه «ذا » رعایت نشد  ،خود به این نکته اشار میکند:
گییو «دا » بییاش قافیییت از دییید حسییود
بییر میین فراخنییای جهییان گشییت تنگتییر
(همان)941 ،
 .9در زبان سبک خراسانی ،کسر اضافه گاهی بعد از «های غیرملفوظ»« ،ی» تلفظ میشد و به
هجای ماقبل میچسبید(ر.ا .کلیات سبکشناسی ،شمیسا .)253 :این ویژگی زبانی گیا در قصیاید
اوستا نیز دید میشود:
کییه نیامیید بییه سییخن هییی کسییت ثییانی
ای یگانیییهی هنیییر ای ناصییییربنخسییییرو
(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)419 :

این آریایی نامه بین و این آسمانی چامه بین

بر چنگ زخمهی خامه بین زین گونه شورافزا زد

(همان)901 ،

یک ویژگی زبانی در حوز صیرف زبیان قصیاید اوسیتا کیه باعی تشیخص زبیانی آن میشیود،
ترکیبآفرینی است .اوستا با خلق ترکیبات تاز وسعت دامنه واژگیانی خیود را گسیترش داد و بیه
جنبه تصویری و قدرت القای تصاویر جدید شعر میافزاید و همچنین جنبیه موسییقیایی کیال را بیا
خلق ترکیبات خوشآهنیگ افیزایش میدهید .ترکیبیات مالمیتخیورد  ،پیوندسیوز ،خییا افشیان،
شورخند ،آسمانفرما ،طوفانپا ،پنهانسوز ،نازافشان ،هرگزآباد ،رؤییانورد ،گیر آوا ،پیرد سیوز ،تنهیا
برخی از ترکیبات یک قصید اوستا با عنوان «آشیانگیر افسانه» است .گا با افزودن چند ترکیب به
هم و با آوردن صفت و مضافالیههای متوالی ،نوعی تتابع اضافات حاصل میشود که در ایین صیورت
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زبان از تشخص بیشتری برخوردار میشود :ماننید تیرس مالمیتخیورد پیوندسیوز ،خلیوتافیروزان
شیرینکار بز آرای من ،فسوس فتنهساز پرد سیوز ،آ رؤییاگون شیبگیر سیحرپیمای مین ،وجیدان
سیلیخورد افسوسوش ،نکوهشهای پنهانسوز ناپیدای من ،فسونگر نای گر آوای مارافسای من.
« مفردات اشعار او اعم از غز و قصید و سایر انواع تقریباً به تمامی از گنجینیه ادخ کالسییک
فارسی اقتباس شد است؛ اما ترکیب آن مفردات و چیینش واژگیانی اشیعار بیه گونیهای اسیت کیه
غیرتکراری به نظر میرسد( .چشمانداز شعر معاصر اییران ،زرقیانی .)520 :فییالمثیل قصیید «شیور
انتظار» که از شاهکارهای ق صاید اوستاست ،از حی زبان و مفردات و واژگیان آن و نییز تعبییرات و
ترکیبات و حتی قوافی شعر و شکل بیرونی آن تداعیکنند قصید ای از منوچهری است .امیا اوسیتا
با تک یه بر تجارخ روحی خود ،توانسته فر و فضای جدییدی خلیق کنید و حیا و هیوای روحیی و
عاطفی خود را در آن بازگو کند.
درآینییییییید در جنیییییییبش و تابهیییییییا
بهیییییاران کییییییه از کییییییو سیییییییالبها
(اما حماسهای دیگر ،اوستا)29 :

«وقتی یک حا و هوای مناسب ،وارد یک قالب -اگرچه قالب دستفرسود دیگران -میشود ،خود به
خود فر تاز ای ایجاد میکند .میزان تازگی فر به میزان تازگی حا و هوا و جاافتیادگی آن حیا و
هوا در آن قالب است» (شفیعی کدکنی به نقل از پنجر های زندگانی ،محمد عظیمی.)423 :
َمیتوان گفت که اکثر قصاید اوستا در حیطه زبان یکدست است و این نتیجه ممارست مستمر و
بی وقفه در یافتن زبان خاص شعری است و زبان آرکائیک قصاید او به خاطر پیوند محکمی است که
او با قصید و قصید سرایی داشته اسیت .اوسیتا بسییاری از قصیاید خیود را در اسیتقبا از قصیاید
شکوهمند اساتید کهن سرود و حتی اکثر شاهکارهای او نیز از لحاظ شکل بیرونی در میان قصیاید
گذشتگان نظیر منوچهری ،فرخی ،ناصرخسرو ،مسعود سعد و انوری سابقه دارد.
سطح ادبی

ال  .موسیقی« :منظور از موسیقی شعر ،مجموعه عواملی است که زبان روزمر را به اعتبار بخشیدن
آهنگ و توازن ،امتیاز میبخشد و در حقیقت از رهگذر نظا موسیقیایی ،سبب رستاخیز کلمیههیا و
تشخص واژ ها در زبان میشود و آن را میتیوان گیرو موسییقیایی نامیید» (امیا حماسیهای دیگیر،
شفیعی کدکنی .)45 :برخی از ویژگیهای موسیقیایی قصاید اوستا به این قرار است:
 .4قصاید اوستا به لحاظ بکارگیری وزن و موسیقی بیرونی متنوع است؛ اما در کل اوزان بلند بر
اوزان کوتا غالب است و این اوزان بلند نیز بیشتر آهنگی متین و سنگین و غمانگیز دارند:
گیر نیسیتی کرشیمه آن چشیم سیرمهسییای
از گیییردش زمانیییه بنالییییدمی چیییو نیییای
(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)412 :
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یییک ر مجییا هییر دو جهییان بییر سییر آور
بییاز نییه دییید خفییت و نییه اندیشییه آرمییید

زییین مییوجخیییز حادثییه گییر سییر بییرآور
(همان)211 ،

نییی زان امیییر قافلییه شییب خبییر رسییید
(اما حماسهای دیگر ،اوستا)491، :

حتی اکثر قصایدی که در اوزان متوسط خفی  ،چون مجت مثمن مخبون سرود شد  ،دارای
لحن و عاطفهای غمگین است:
چکییید خییون گییل و مییر از صییفیر نشسییت
گریست ابر و د افسرد و جان اسیر نشسیت
(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)425 :

کییه را ز فتنییه دور زمانییه شییکو رواسییت
ز خییون دییید چییرا گلشیینم بییه دامیین بییود

مییرا رواسییت کییه دور زمانییه فتنییه مراسییت
(همان)432 ،
بهییار اگییر نییه مییرا گییا بییر ریییزان بییود

بنابراین میتوان گفت که تنها وزن شعر عامل تعیینکنند فضا و لحین و عاطفیه حیاکم بیر آن
نیست و گذشته از وزن ،انتخاخ نوع کلمات و ترکیبات ،اسیتخدا بموقیع آنهیا ،توجیه بیه چیینش
صامتها و مصوتها و انتخاخ ردی و قافیه در تعیین فضیای عیاطفی و تغیییر موسییقی شیعر ،نقیش
مهمی دارند و میتوانند تأثیر القایی وزن را تغییر دهند .فیالمثل برخیی از قصیاید اوسیتا در اوزانیی
حماسی ،سرود شد در حالی که محتوا و حا و هوای قصید کامالً تغزلی و عاطفی است .در ایین
مورد ،با دقت در انتخاخ واژگان و توجه به سایر مسایل فنی ،توانسته ناهماهنگی بین وزن و موضوع
را هموار کند:
بیییه ییییاد تیییو ای میییا پیکیییر گذشیییت
میییرا هیییر چیییه بییییداد بیییر سیییر گذشیییت
(همان)412 ،
بتابیییید چییییو از طییییرف مینییییای میییین

افییییق در افییییق بییییرق صییییهبای میییین
(همان)415 ،

برآمییییید سیییییحرگه علیییییم برکشیییییید

ز مییییرز افییییق خیمییییه ایییییدر کشییییید
(همان)219 ،

 .2اما در بخشی دیگر از قصاید اوستا که در وزنهای حماسی نظیر بحیر متقیارخ و دیگیر بحیور
سرود اند ،آهنگ رجز و حماسه و تفاخر به گوش میرسد و در این قصاید هماهنگی تا بین موضیوع
و موسیقی وجود دارد:
بییییه گییییردون اندیشییییه مهییییر منیییییر
اگییییر نییییه خداونیییید جییییا و سییییریر
(همان)214 ،
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تییییو را دلبییییری گییییر هماننیییید نیسییییت

میییرا عاشیییقی نییییز هیییمچنییید نیسیییت
(همان)901 ،

 .9قصاید اوستا به دلیل دقت او در گزینش واژ ها و ترکیبیات ،بیه نسیبت زییادی از موسییقی
درونی نیز بهر مند است و می توان گفت که صنعت ترصیع و موازنه که از صنایع معمیو در قصیاید
قدما نیز بود ،بیشتر از صناعات بدیعی دیگر در غنای موسیقی درونی قصاید اوستا مؤثر باشد:
دامیییییان تخییییییل اسیییییت بسیییییتانم
صیییییحرای تفکیییییر اسیییییت گلیییییزار
(همان)430 ،
بیییه اوج انیییدر یکیییی سییییمینه مجمیییر
بیییه میییوج انیییدر یکیییی زرینیییه مشیییعل
(همان)214 ،
جهییل اسییت نییه علییم اییینکییه میین دانییم
ننیگ اسییت نیه نییا اییینکییه میین دار
(همان)432 ،
گذشته از نمونههای فراوان در دیگر قصاید اوستا ،صنعت ترصییع و موازنیه در سراسیر قصیید
«سرود نوروزی» نیز که قصید ای فنی محسوخ میشود ،حضور دارد(ر.ا .همان.)422 ،
 .1یکی از شگردهای اوستا برای غنای موسیقی درونی شعر ،تکرار برخی از اجیزای مصیراع او
در مصراع دو است .این شگرد که مبتنی بر نوعی تکرار است ،عالو بر غنای موسیقی درونی ،باع
تالش ذهنی مخاطب نیز میشود:
معییراج مردمییی کییه فییرازی اسییت بیییفییرود
تشویش زندگی کیه فیرودی اسیت بیی فیراز
(همان)421 ،
نشییییییییییییان درد مردآزمییییییییییییای او
عیییییییییار مییییییییرد دردآزمییییییییون وی
(اما حماسهای دیگر ،اوستا)400 :
دردی اسیییت درد مهیییر و شیییرف مردآزمیییای
چون شمع خندهگریم از این درد مردسـای

مردی اسیت میرد عشیق و هنیر دردآزمیود

چون ابر گریه خندم از این مرد دردسود
(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)942 :

خ .صور خیا  :برخی از مختصات مهم صور خیا در قصاید اوستا به شرح ریز است:
 .4اوستا برای پویایی تصاویر شعر در بسیاری از موارد ،امور معقو و ذهنی را به اموری حسیی
و عینی پیوند میزند و امر ذهنی را در هیأت امری عینیی مینمایید .یعنیی در اغلیب میوارد ،عناصیر

تشبیه و استعار های او ،عناصری ملموس و محسوس است .نمایاندن امری ذهنیی در هییأت امیری حسیی،
یکی از عوامل مهم پویایی و تحرا تصاویر و فضای شعر است و در قصاید اوستا نمونههای فراوان دارد:

چیییون شیییب ز بیکرانیییه تنهیییائیم هنیییر

در انییزوای سییایه خییود همچییو شییب خزییید
(اما حماسهای دیگر ،اوستا)493 :
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اسییتاد درد بییر سییر بییالین میین کییه مییر

بییر تیین درییید خواسییت مگییر پیییرهن مییرا
(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)235 :

گسییترد فتنییه سییایه و افشییاند پییر همییای
بگذشییت کییاروان و بییه جییا مانیید آتشییی
(همان)412 ،
«بر روی هم شعر هر کس بویژ تصویر او نمایند روح و شخصیت روانی اوست و بیهود نیست
اگر می بینیم بعضی از ناقدان قدیم ،حتی درشتی و نرمی شعر و الفاظ گویندگان را حاصل طبیعت و
خصایص روانی ایشان دانستهاند» (صور خیا در شعر فارسی ،شفیعی کدکنی.)254 :
 .2اوستا گا نیز امری عینی را در هیأت امری ذهنی نشان میدهد .اما نمونههیای ایین امیر کیه
باع ایستایی تصاویر میشود ،در قصاید او به ندرت دید میشود:
شیییییبی چیییییون رمی دیوانیییییه مکیییییدر
شیییبی چیییون خیییواخ زنیییدانی پریشیییان
(همان)210 ،

 .9اسییتفاد از تضییاد و تقابییل مفییاهیم متنییاقض نیییز در تصییاویر اوسییتا حضییوری چشییمگیر دارد.
«جما شناسی شعر جدید بر این نکته تکیه میکند که شعر قدیم ،زیباییش از تناسیب و همیاهنگی
برخاسته؛ در صورتی که زیبایی شعر جدید یعنی مدرن ،حاصل از گر خوردگی متناقضات اسیت ،ییا
اموری که از مقولههای نزدیک به هم نیستند»( موسیقی شعر ،شفیعی کدکنی .)221 :اوستا نیز گا
به این ویژگی شعر جدید توجه دارد و برای تصیویرپردازی در شیعر ،از تضیاد و تقابیل و پیارادوکس
حاصل از کارکردهای ذهنی این تضادها سود میجوید و به تصویر در شعرش شکل میبخشد:
چییون ابییر گریییهخنیید از آن مییرد دردسییود
چون شمع خند گریم از ایین درد مردسیای
(اوستا به نقل از افسوس بی سخن ،سعیدی کیاسری)942 :

گرییییی میییین خنیییید بیییییشییییادیی

خنیییید میییین گرییییی بیییییشیییییونی

شاید از درد همه عمر چو شمع و چیون ابیر

گریه خندید در این حادثه و خند گریسیت

(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)422 :

(همان)949 ،

 .1اوستا در تصویرهای خود ،شیو ای از تصویر را بیه ظهیور میرسیاند و آن جسیمیت دادن بیه
حالتها یا تجسیم حالتهای انسانی است .این شیو کیه کارکردهیای زییادی در قصیید هیای او دارد،
مرحلهای فراتیر از شخصییت بخشیی بیه اشیاسیت .تشیخیص در مییان انیواع تصیویر ،زنید تیرین و
پرحرکتترین آنهاست(صور خیا در شعر فارسی ،شفیعی کدکنی .)222 :بویژ که برخی از این نیوع

تشخیصها در شعر اوستا جنبه تفصیلی و روایی دارند و در نتیجه با حرکت و حیات بیشتری همراهند.

انتظییاری چشییم در ر هرگییزی آسیییمهسییر
فسرد شوق و کرشیمه بخفیت و فتنیه غنیود

اشییتیاقی ناشییکیبا حسییرتی بییاحی میین
(همان)99 ،
کییه بییرف عمییر بییر آن زلی تابیدار نشسییت
(همان)425 ،
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سرگشییته پرسشییی بییه لییبم زار میگریسییت
اسییتاد درد بییر سییر بییالین میین کییه مییر
سطح فکری

نسییترد پاسییخی ز نگییه زنییگ خیییاطرش
(همان)991 ،

بییر تیین درییید خواسییت مگییر پیییرهن مییرا
(همان)235 ،

در برخی از بررسیهای سبکشناسی به مسأله فکر و سط فکری اثر توجه چندانی مبذو نمیدارنید
اما باید توجه داشت که بررسی مختصات فکری در درجه او اهمیت قرار دارد .زبیان قصیاید اوسیتا
زبان شاعران خراسان و زبان قصاید اصیل سنتی است ،اما جنبههیای فکیری و محتیوا و موضیوعات
قصاید اوستا با قصاید سنتی تا حدودی متفاوت است و از این لحاظ گسسیتی بیین قصیاید اوسیتا و
قصاید سنتی به وجود میآید .اوستا در بسیاری از موارد در قصید از اندیشهها ،آما و خواستههیای
انسان جدید سخن میگوید .برای بررسی سط فکری قصیاید اوسیتا ،میتیوان قصیاید او را از حیی
توجه به موضوع و محتوای آن به چند دسته تقسیم کرد:

 .5قصاید مدحی

موضوع اصلی قصاید سنتی ،مدح بود و دیگر موضوعات در حاشیه آن قیرار داشیت .هرچنید میدح و
انواع آن و نیات شاعران در مدیحهها متفاوت بود اما به هر حا  ،مدح یک ژانر بود .در قصیاید اوسیتا
مدح ،کمتر موضوعیت دارد و اگر او کسی را مدح گفته است ،به دلیل ستایش علم و هنر و درایت و
دیانت او است ،نه ستایش صاحب قدرتی به طمع مادی .چنانکه خود گوید:
اینییت از میین بنییدگی ای چام ی غییرای میین
با میدی کیس نییالود تیو را دامیان قیدس
یییا مییدی عشییق را بایسییت فتییوای میین
گییر ستودسییتم هنییرور را سییتود در هنییر
(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)92 :

بر خالف قصاید شاعران سد های اولیه که از ر گذر آشنایی با شعر عرخ ،غالباً قصاید خود را با
مقدمه ای در تغز و تشبیب آغاز میکردند و بعد از تمهید مقدمهای با بیت تخلص ،عنان شعر را بیه
مدح میکشاندند ،قصید های مدحی اوستا اغلب مقتضب و بدون مقدمه اسیت .در میواردی نییز کیه
شاعر در ابتدای قصاید مدحی و سایر قصید ها مقدمهای میآورد ،به جای نسیب و تغیز  ،اغلیب بیه
بیان احوا درونی خود و بیان ناکامی و سیهروزی و ذکر اندو و غمهای خود و شکو از اهیل زمانیه
مییردازد .اوستا همچنین از آوردن شریطه و دعای پایان قصیید نییز کیه از خصیایص قصیید هیای
مدحی سنتی است ،روی برمیتابد و قصید را در اغلب موارد با مدح ممدوح تمیا میکنید .بنیابراین
میتوان گفت که هرچند زبان قصاید اوستا همان زبان سبک خراسانی است ،اما او از حی ساختار و
ساختمان قصید تابع قدما نیست.
قصاید مدحی اوستا به قرار ذیل میباشد:
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 .4-4انقالخ اسالمی و مدح اما خمینیی :در مییان قصیاید او چنیدین قصیید در میدح امیا
خمینی است و حتی برخی از این قصاید در دور پیش از انقالخ سرود شید و ایین امیر ،میتوانید
نشان صدق و خلوص اوستا در مدح اما خمینی باشد .فیالمثل قصیید بلنید «مییر کیاروان» را در
تبعید اما خمینی به ترکیه در سا 4912و در دوری ایشان سرود است:
نییی زان امیییر قافلییه شییب خبییر رسییید
بییاز نییه دییید خفییت و نییه اندیشییه آرمییید
سییر بییر زد و بییه پییرد شییب گشییت ناپدییید
آن بامیییداد پردگیییی شیییب کیییه از افیییق
در شیییهربند فتنیییه اهریمنیییی چیییه دیییید
وآن آفتیییاخ دانیییش و انصیییاف و مردمیییی
(اما حماسهای دیگر ،اوستا)491 ،
قصید حماسی و باشکو «خورشید خاور» نیز که تاریخ عاشورای . 4933ق در ذیل آن آمید
است ،در ستایش اما خمینی و نهضت پرصالبت اوست و شاعر در آن ،عالو بیر سیتودن شخصییت
جهانی و تأثیرگذار اما خمینی از رشادت و دلیری مردان و زنانی یاد میکند کیه بیا ایمیان بیه ایین
نهضت مردمی با پارسایی و عصمت به نبرد اهرمن میروند:
همیییییای ز گیییییردون فراتیییییر گرفتیییییه
فیییری ای جهیییان زییییر شیییهیر گرفتیییه
جهیییان را چیییو خورشیییید انیییور گرفتیییه
ز دامیییییان آخیییییر زمیییییان بردمیییییید
بییییییه منشییییییور ا اکبییییییر گرفتییییییه
بتیییییان را سیییییریر خیییییدایی از اییییییدر
(همان)21 ،
عالو بر قصید «حماسه پیروزی» (همان )945 ،4919 ،کیه جیزو زیبیاترین و برگزیید تیرین
قصاید اوستاست ،در قصاید دیگری از جمله قصید «پیا آور آزادی و انصاف» (همان )91 ،و قصید
«حماسه گلرنگ» (همان )55 ،نیز از اما خمینی یاد میکند و او را میستاید.
 .4-2اخوانیه :گفتیم که مدح در قصاید اوستا کمرنگ اسیت و حتیی بیرخالف قصیاید شیهریار
مدیحههایی از نوع اخوانیات نیز در میان قصاید او بسیار نادر است و یک نمونیه آن قصیید «گرییه
بیشیون» است .قصید با مقدمهای در توصی بارگی آغاز میشود که زبان و ترکیبات قصیید وار آن
کامالً تداعیکنند شاعران قرون اولیه شعر فارسی است .در انتهای قصید شیاعر ،گرییزی بیه شیعر
«گلشن آزادی» 4میزند و اینگونه هنر او را میستاید:
گییییر سییییرود نغییییز گلشیییین نیسییییتی
 .1شادروان علی اکبر گلشن آزادی روزنامه نگار ،نویسنده و شاعر ،متخلص به گلشن .در تربت حیدریه به دنیا آمد  ....در ۸۹۲۱ش به
مشهد رفت و در آنجا ابتدا روزنامه داخلی «مهر منیر» و مدیریت روزنامه «شرق ایران» را برعهده گرفت و در ۸۰۳۸ش روزنامه «فکر
آزاد» را -که صاحب امتیازش احمد بهمنیار کرمانی بود -بنیان نهاد .در ۸۰۳۱ش امتیاز روزنامه «آزادی» را گرفت و سالهای
متمادی بدون وقفه به انتشار آن پرداخت .علیاکبر گلشن پس از انتشار این روزنامه به گلشن آزادی معروف شد .عالوه بر دیوان
شعر پنجهزار بیتی او دیگر آثار وی عبارت است از« :گلشن آزادی»؛ «گلشن ادب»؛ که شامل شرح حال شعراء خراسان میباشد؛
«داستانها و دستانها»؛ «در طهران چه دیدم و چه شنیدم»؛ مثنوی «شاهان وارونبخت» ،بر وزن «مخزناالسرار» نظامی؛ مثنوی
«گلشن شوق» بر وزن هفت پیکر نظامی؛ «داستانها از باستانها»؛ «صد سال شعر خراسان».
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خرمیییا گلگشیییت دییییوانش کیییه هسیییت
در سرابسییییتان طبییییع او بییییه گییییوش
قصید «بخت خواخفرسا» نیز متضمن ستایش از شعر شاعری هنرمند است .ایین قصیید کیه
اوستا آن را در پاسخ قصید آن دوست نوشته است ،با مقدمهای تغز گونه شروع میشیود .اوسیتا در
ضمن این قصید از مقا شعری آن دوست یاد کرد و هنر او را میستاید .اما چنانکه خیود در ذییل
این قصید مینویسد این رابطه بعدها به سردی گرایید و بنابراین ابیاتی کیه متضیمن نیا آن شیاعر
بود ،حذف گردید تا از وصمت نفاق پرهیز کرد باشد:
بییه چییرش برشیید شییعرا فییراز شییعرا بییود
ز خاطری کیه از او تافیت چشیمه خورشیید
دریچییهای بییه فضییای بهشییت مانییا بییود
گشییود آمیید گفتییی ز بیییت هییر بیییتش
چو می ز جا و چو حیوری ز جامیه پییدابود
معییانیش بییه کییال انییدرون ز بییس روشیین
(همان)
 .4-9مدیحههای مذهبی و اعتقادی :بخشیی از مدیحیههیای اوسیتا صیبغه دینیی و میذهبی و
اعتقادی دارند .اوستا اعتقادات مذهبی عمیقی داشت که انعکیاس آن را میتیوان در قصیایدی نظییر
«آفرین محمد» دید .قصید ارجمند «آفرین محمد» در محمدت حضرت محمد مصطفی(ص) است
که با روحی اجتماعی و تعهد دینی پیوند خورد و جزو قصاید برگزید ای است که به مناسبت آغیاز
پانزدهمین قرن بعثت ،سیرود شید اسیت(ر.ا .چیون میوج همیه آ  ،...محمیودی .)435 :در ایین
قصید  ،شاعر ضمن ستایش پیامبر و اظهار اعتقاد و اخالص به درگا او ،از وضعیت کنونی امیت او و
از پراکندگی و تفرقه مسلمین و از خواری و زبونی آنان در این روزگار که عرصه شیران را به شغاحن
وانهاد  ،دردمندانه مینالد و از سلطه اجانب بر آنها که نتیجه جهل و غفلت خود آنان است ،به درگا
او شکو میبرد:
بییه دسییت اهیییرمن و مسییند سیییلیمان را
کجاسیییت تیییا نگیییرد خیییاتم سیییلیمانی
نهیییاد انییید بیییه تزوییییر و مکیییر قیییرآن را
کجاسییت تییا نگییرد صییید خلییق را هییر سییو
ز زیییر خرقیییه صیییوفی فرییییب شییییطان را
کجاسییت تییا کییه نماییید بییه فییر یزدانییی
چنانکیییه اهیییرمن از بییییم فیییر ییییزدان را
کجاسییت آنکییه از او جهییل و ظلییم لرزنیید
بیییه میییوجخییییز بیییال ملیییت مسیییلمان را
کجاسییت تییا نگییرد اینچنییین فتییاد زبییون
(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)15 :

این شعر نشاندهند دانش فلسفی و عرفانی و تیاریخی و تعهید اجتمیاعی و حیس دردمندانیه
شاعری ایرانی است که معتقد به سیرافرازی مسیلمین در اعصیار و قیرون گذشیته اسیت و خواهیان
تجدید حیات دینی و پیوند مسلمین در این روز و روزگار(چون موج همه آ  ،...محمودی.)435 :
از دیگر قصاید مذهبی و اعتقادی اوستا میتوان به قصید ای بیا ردیی آفتیاخ در میدح فاطمیه
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زهرا ،دخت گرامی پیامبر اسال اشار کرد .شاعر در مقدمه شعر به توصی آفتاخ مییردازد و سیس
رنگ خونین شفق و فلق ،ذهن او را به عرصهای دیگر میکشاند و چنین تعبیر میکند که ایین خیون
علی و فرزندش حسین است که هر شا و سحر ،گریبانگیر آفتاخ میشود .در انتها تخلیص بیه میدح
فاطمه زهرا (س) میکند:
میتیییراود نغمیییههیییا از پرنییییان آفتیییاخ
در ثنییای فاطمییه بییا چنییگ زر تییار سییحر
میییدح زهیییرا را ترنمهیییای جیییان آفتیییاخ
گفت آن ذر که خود هرگیز نیایید در شیمار
شییییعله آ تییییو دود از دودمییییان آفتییییاخ
رحمت محضی وگرنی می بیرآوردی بیه قهیر
مییر زرییینبییا صییب از آشیییان آفتییاخ
برگشا چشیمی کیه از خیاور پرافشیانی کنید
(گزید ادبیات معاصر ،اوستا)51 :
قصید زیبای «شور انتظار» نیز که از برگزید ترین قصاید اوستاست بازتاخ ییک مسیأله اعتقیادی و
دینی است و آن اشتیاق شاعر و شور انتظار جهانیان و تما پدید های هسیتی بیرای ظهیور منجیی
موعود است .این قصید بر وزن و قافیه قصید معروف منیوچهری دامغیانی 4سیرود شید اسیت و
عالو بر شکل بیرونی ،زبان و تعابیر آن نیز تداعیکنند قصید منوچهری اسیت؛ امیا فیر و فضیای
شعر کامالً متفاوت است و اوستا توانسته حا و هوای روحی خود را در آن بازگو کند .شاعر در انتها
تخلص به مدح موعود منتظر کرد است:
بیییییه فرییییییاد «درییییییاخ دریابهیییییا»
شییی یهیدان عشیییییق ورا نالیییییههاسیییییت
تیییییو مقصیییییودی از جملیییییه آدابهیییییا
جهییییان را سراسییییر بییییه آیییییین مهییییر
نگارنیییییید اگییییییر فصییییییلها بابهییییییا
مییییدی تییییو را ای فراتییییر ز گییییردون
بیییییه تجویییییید و ادغیییییا و اعرابهیییییا
نیایییییید یکیییییی گفتیییییه از صیییییدهزار
چیییییو شمشییییییر مهیییییدی ز فرنابهیییییا
دمییید صیییب صیییادق ز بیییس روشییینی
(اما حماسهای دیگر ،اوستا)21 :
 .2قصاید تغزلی

موضوع اصلی قصاید اصیل سنتی ،میدح و موضیوعات فخییم و پرهیمنیه نظییر مفیاخر بیود و روح
حماسی بر آنها غلبه داشت .هرچند زبان قصاید اوستا همان زبان قصیاید کهین سیبک خراسیانی بیا
واژگان مطنطن و نحو ویژ است ،اما محتوا و معنا و حا و هوای اکثر قصاید اوستا بیا قصیاید قیدما
متفاوت است .به طور کلی می توان گفت که روح غالب بر بسیاری از قصاید اوستا روح تغزلیی اسیت.
قصاید «بهار امید»« ،حصار اندو »« ،زمستان»« ،شب شراخ»« ،سرگذشت» و «بخیت خیواخگییر»
و ...برخی از قصاید دفتر «شراخ خانگی »...هستند که محتوایی کامالً تغزلیی دارنید .قصیید زیبیای
 .1مطلع قصیده منوچهری :چو از زلف شب باز شد تابها

فرومرد قندیل محرابها
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بهار امید با اندوهی سنگین در بیان حسرت شاعر از فراق معشوق و یادکرد زیبایی او آغاز میشود:
بهیییار اگیییر نیییه میییرا گیییا برگرییییزان بیییود
ز خییون دییید چییرا گلشیینم بییه دامییان بییود
کیییه نیییوبهیییار امیییید نگیییا جانیییان بیییود
چییو رفییت گییل ز چمیین گییو بهییار بییاش خییزان
(گزید ادبیات معاصر ،اوستا)212 :
در میانه قصید شاعر به بیان فضل و دانش و هنر و اظهیار مناعیت طبیع و تفیاخر بیر مقیا شیعری و
سخندانی خود مییردازد .اما در انتها تخلص به معشوق میکند .در اینجا که بر اثر غلبه شور و عاطفیه ضیمیر
غایب به مخاطب تبدیل شد  ،شاعر خطاخ به معشوق میگوید:
کییه فییر حسیین تییو افییزون ز جییا آنییان بییود
میییرا تیییو خاقیییان ،محمیییود ،پوراحمییید بیییاش
نییییواگر دلییییم آن لعییییل شکرافشییییان بییییود
چییو نییی اگرچییه بییه هییر بنیید نالییهای دار
بییه شییور عش یق تییو آن بییود ا کییه نتییوان بییود
ز فییر حسیین تییو آن دییید ا کییه نتییوان دییید
(همان)215 ،
قصید تغزلی «زمستان» نیز لحنی اندو بار دارد و بین وزن و موضوع آن تناسب کامل حاکم است.
چکییید خییون گییل و مییر از صییفیر نشسییت
گریست ابیر و د افسیرد و جیان اسییر نشسیت
4
بتافییت زل ی و بییر اییین آبگییون سییریر نشسییت
گرفییییت آینییییه از مییییوج ابییییر در دریییییا
(همان)425 ،
قصید «بخت خواخگیر» قصید ای است بر وزن و قافیه قصید مشهور منوچهری و قصید «جغید جنیگ»
بهار 2که اوستا ردی «او» را به «من» تغییر داد است .محتوای قصیید نییز بیا محتیوای آن قصیاید کیامالً
متفاوت است و او توانسته در این شکل کهن ،فضایی کامالً متفیاوت خلیق کنید .محتیوای قصیید تغزلیی و
مخاطب آن معشوق است و زبان نر و تغزلی آن با محتوای آن تناسب دارد .هرچند که تناسب ایین واژگیان
نر و تغزلی با وزن شعر کمتر است:
ز کیییییاروان بیییییه کیییییاروان درآی مییییین
فکنیییید نالییییه هییییر شییییب از نییییوای میییین
همییییای و اینییییت سییییایه همییییای میییین
بیییه سیییر میییرا فکنییید سیییایه سییییمگون
(همان)491 ،
اما در قصید «جان طوفانی» ،این تناسب و هماهنگی بین زبان و فر و محتوا کمتر احسیاس میشیود.
محتوای قصید تغزلی و مخاطب آن معشوق ،اما زبان آن قصید وار و لحن آن درشتناا و حماسی است:
تنیییییدباد نالیییییه در آ جگرپیونییییید مییییین
هالییه بنییدد چییون شییباهنگا ای د بنیید میین
آرزوی خییواخ در سییر بخییت ناخرسییند میین
از نهیییب خیییل اندیشییه همییه شییب پییرورد
(همان)429 ،
این قصید بر وزن و ردی حبسیه معروف خاقانی 9است که اوستا با تغییر قافیه از آن استقبا کرد اسیت و
ً
 .1قصیدهای با همین وزن و ردیف و قافیه در دفتر «اشک معشوق» حمیدی شیرازی هست و اتفاقا موضوع و محتوای و حال و هوای
ً
این دو قصیده نیز یکی است و قطعا یکی از این قصاید تحت تأثیر دیگری سروده شده است.
که در نوا فکندمان نوای او
 . 2مطلع قصیده منوچهری :فغان از این غراب بین و وای او
که تا ابد بریده باد نای او
و مطلع قصیده بهار :فغان ز جغد جنگ و مرغوای او
 .3مطلع حبسیه معروف خاقانی:
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محتوای آن نیز با قصید خاقانی متفاوت است .اما اوستا از سیطر تأثیر لحن و زبان خاقانی بیرون نیامید و
ایماژها و تصاویر آن ،ترکیبی است از تصاویر حماسی و تغزلی ،و ترکیبات قصید وار در آن کم نیسیت .حتیی
آنجا که شاعر میخواهد خالصانهترین عواط خود را به معشوق بیان میکند ،زبان و لحن آن حماسی و تصویر
نیز متناسب با قصید است و به عبارت دیگیر ،شیاعر احساسیات لطیی و معنیایی غیز وار را بیا صیالبت و
درشتناکی قصید در هم میتند:
گییر جییدا سییازند بییا شمشیییر بنیید از بنیید میین
در هییوایش نالییه برخیییزد ز هییر بنیید چییو نییای
 .9قصاید اجتماعی
توجه به مسایل اجتماعی و انسانی یکی از موضوعات قصاید اوستاست و این قصاید انعکاس و تجلی شخصیت
متعهد و مبارز شاعر و نشانه مقابله او با ظلم و بیداد اجتماعی است .بنابراین روح حاکم بیر ایین اشیعار روح
آزادی و عدالت و امید به آیند است .اوستا در جایی دربار هنر و هنرمند چنین میگوید« :هنر به هر روزگار
خاصه از قرن نوزد به بعد ،بیان انیدو بیارترین فرییاد انسیان از نیاتوانی او در مقابلیه بیا سیتمها و رنجهیا و
بیدادهایی است که بر انسان میرود .هنرمند روشنتر و محسوستر از هرکسی ،دردهایی انسیانی را میبینید و
احساس میکند و محسوستر از هر کسی ،ناتوانی بیحد و مرز خود را در برابیر ایین درد هیراسانگییز ،ادراا
میکند و شکو این عجز و کوتا دستی است که هنر را پدید میآورد» (شاعری دردآشنا ،حاکمی واح.)21 :
اوستا شاعر و ادیبی مبارز است و حتی در شهریور 4992به جر طرفداری از مصدق و مخالفت با شا و
سخنرانیهای انقالبی در جریان کودتای  21مرداد به مدت  1ما زندانی شد .به طور کلی مبارز یک هنرمند
با یک جریان دیکتاتوری در آثار هنریاش متجلی میشود و در بین هنرمندان معاصر کمتر کسی است که به
این وضوح و بیپروایی به فاشیست زمان خود و اربابانش بتازد:
چنیییین تیییا بیییه گیییرداخ غفلیییت اسییییری
سیییزد گیییر تیییو ای شیییا عبیییرت نگییییری
فنییییییا را اگییییییر بخییییییردی نییییییاگزیری
در ایییین میییوجخییییز حبیییاخ اسیییت کشیییتی
(گزید ادبیات معاصر ،اوستا)11 :
البته در قصاید اجتماعی و به طور کلی در اشعار اجتماعی اوستا نوعی جهتگیری خاص اییدئولوژیک و
سیاسی دید می شود و آن تأثیر پیوند عمیق او با انقالخ اسالمی و ارزشهای آن است کیه در اندیشیه اوسیتا
بسیار مؤثر واقع شد است و در آثار مختل او انعکاس آن را میتوان دید .مثالً شاعر در قصایدی که در مورد
شخصیت اما خمینی گفته است و پیش از این بدان اشار شد ،بخشی از دیدگا هیای اجتمیاعی و سیاسیی
خود را بازتاخ داد است:
امییر بییر منکییر از اییین بیییخبییران وانگرییید
نهییی معییروف از اییین بیییهنییران واشیینوید
سییوی شییهر آمیید و گرسیینه هییر جییا نگرییید
دیییه ویرانییه و دهقییان پییی یییک لقمییه نییان
جییای گییل خییاربن و دود بییه صییحرا نگرییید
کشیییتههیییا سیییوخته و بیییا تهیییی ،را تبیییا
(همان)93 ،

صبحدم چون کله بندد آه دودآسای من

چون شفق در خون نشیند چشم شبپیمای من
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بعد از وقوع انقالخ اسالمی و با پیش آمدن جنگ تحمیلی ،اوستا نیز مانند برخی دیگیر از شیاعران معاصیر،
اشعاری در مورد جنگ و دفاع مقدس و شهدای آن سرود .در این اشعار هرچند توجه به جنبیههیای ملیی و
وطنی نیز مد نظر است اما بعد غالب در قصاید جنگ اوستا جنبههای ایدئولوژیک و توجه به حفظ ارزشیهای
دینی و مذهبی است .قصید بلند «حماسه شهید» در زمین (وزن و ردی و قافیه) قصید معروف منوچهری
و بهار ،4شعری است که در دور بحرانی جنگ تحمیلی و در وصی مقیا کبرییایی شیهید و مقیا شیهادت
سرود شد است و بیشتر بازتاخدهند اندیشههای او در این مورد است و تأکید بر جنبههای ایدئولوژیک آن
دارد و اوستا در آن ،ضمن نکوهش کردار زشت نامردمان و ستم بعثیان ،از اهمیت نهضت اما خمینی سخن
میگوید:
کرامییییییییت و کمییییییییا کبریییییییییای او
فیییییری شیییییهید و عیییییز و اعیییییتالی او
شییییییییییییهادت و حماسییییییییییییه وحی او
وحییییییت و سیییییرود جیییییانفیییییزای وی
بیییییه گرمیییییی و بیییییه نیییییور کیمییییییای او
چیییه گیییوهری کیییه خیییاا را بییید کنییید
(همان)33 ،
قصید زیبای «حماسه پیروزی» از حی زبان و سیاختار و فیر و تکنییک در اوج قیرار دارد و یکیی از
بهترین قصاید اوستا به شمار میرود .اما بیان آن کلی است و شعر فاقد مابه ازاهای تیاریخی اسیت و شیهید و
شهادتی که در آن توصی میشود ،بسیار کلی و مبهم است و فاقد قراین تاریخی و اجتمیاعی دور خیاص از
تاریخ ایران است.
ای میییرز لعیییلخییییز بدخشیییان تیییو را درود
از حلییییهگییییون فضییییای ارس تییییا پرنییییدرود
در پیییرد زمانیییه حماسییییی یکیییی سییییرود
بنیوشیییییی از تیییییرنم گلرنیییییگ بامیییییداد
بیییاد سیییحر ز دفتیییر گیییل هیییر ورق گشیییود
برگییی ز سییوگنامه عشییق و شییهادتی اسییت
مییردی اسییت مییرد عشییق و هنییر دردآزمییود
دردی اسیییت درد مهیییر و شیییرف مردآزمیییای
(اوستا به نقل از افسوس بیسخن ،سعیدی کیاسری)945 :
به عبارت دیگر این شعرها با اینکه مربوط به دور بحران یعنی دور انقالخ و جنگ تحمیلی است ،امیا
خصلت طبیعی شعر دور بحران در آنها وجود ندارد .ویژگی طبیعی شعر دور بحران ،سادگی و طبیعی بودن
و خصلت آیینه گی است و پرداختن به تکنیک و تأکید بر فن و هنر با روح شیعر دور بحیران کمتیر سیازگار
است .در شعر دور بحران ،بعد عاطفی و احساسی بیشتر از جنبههای فنی اهمییت دارد و زبیان آن سیاد و
حتی شعارگونه میباشد.

 .4توصیف

یکی از مهمتر ین خصایص قصید سنتی ،خطابی بودن آن است اما این ویژگی در قصاید اوسیتا کمتیر دیید
میشود و بلکه اغلب قصاید او به دلیل تصویرپردازیهای بکر و دامنه تخیلپردازی گسترد  ،نوعی قصید ذهنی
محسوخ میشود .بنابراین میتوان گفت که از جمله ویژگیها ی شعری قصیاید اوسیتا کیه شیعر او را از حالیت

 .1قصیدههای مذکور در پانوشت شماره.6
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خطابی دور میکند ،توصی و تخییل است .عالو بر آن که بسیاری از قصاید دفتر شراخ خیانگی بیا توصیی
آغاز میشود ،در برخی دیگر از قصاید نیز هدف شاعر از ابتدا تا انتهای شعر ،توصی اسیت .هیر چنید اسیاس
معماری زبان اوستا همان معماری زبان قصاید کهن است ،اما توصیفات و تصاویر او تاز و بیدیع و امیروزین
است .با اینکه اوستا شاعری درون گراست و بیشتر با عوالم درونی سروکار دارد ،اما توصیفات عینی و بیرونی
و ملموس نیز در دیوان او کم نیست:
ابییییر در دامیییین البییییرز شییییکن در شییییکنا
مهرگیییان آمییید و برخاسیییت ز طیییرف ختنیییا
از پییییی سیییینبله زرتییییار یکییییی پیرهنییییا
گلسییتان را بییه بییر از سیینبلکان کییرد نسیییم
(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)452 :
«اوستا اگرچه به کسی چون خاقانی یعنی «شاعر صب » بسیار دلبسته است ،اما این دلبستگی بیشتر از
جهت درد مشترا ،زبان شعری ،طنطنه کلمات و عالقه به تصویرپردازیهای شاعرانه است .اوستا در توصیی
طبیعت ،بیش از هر چیز شاعر شب است .آنچنان که پیشینیان او :مسعود سعد ،ملیکالشیعرا و معاصیرانش:
نیما و اخوان یکسر با شب الفت داشتهاند» (چون موج همه آ  ،...محمودی.)411 :
قیرگییون دامیین بییه روی نیلگییون دریییا گرفییت
بییاز شییب گسییترد بییا و تیرگییی بییاح گرفییت
شییعلهافکیین سییر زد و در گنبیید مینییا گرفییت
از کییران بییاختر تابییان شییفق چییون آتشییی
(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)212 :
توضی این نکته ضروری به نظر می رسد که اوستا هم مانند بسیاری از شاعران معاصر ،شب را در میوارد
بسیار به شکل تمثیلی به کار برد و آن را نمیاد ظلیم و بییداد و تیاریکی زمانیه دانسیته و از توصیی شیب،
منظوری فراتر از توصیفهای محض و تصویرهای شاعرانه صرف دارد:
بیییییه روی آویختیییییه مشیییییکینه چیییییادر
شییییبی آشییییفته چییییون گیسییییوی دلبییییر
شییییییبی چییییییون رای دیوانییییییه مکییییییدر
شییییبی چییییون خییییواخ زنییییدانی پریشییییان
(همان)210،
اما به دلیل درون گرایی اوستا توصی عوالم درونی و بیان حس و حا روحی شاعر بیشتر از توصییفات
بیرونی و عینی است و بدیعترین تصاویر و توصیفات او در این حوز شکل میگیرد:
تنیییییدباد نالیییییه در آ جگرپیونییییید مییییین
هالییه بنییدد چییون شییباهنگا ای دلبنیید میین
آرزوی خییواخ در سییر بخییت ناخرسییند میین
از نهیییب خیییل اندیشییه همییه شییب پییرورد
تشیینه خییون میین آمیید جییان پییا دربنیید میین
می یزنم غوطییه در آخ گییوهر خییود همچییو لعییل
(همان)421 ،
« قصید اوستا در قیاس با قصاید قلل سر به آسمان سیود گسیتر عظییم ادخ فارسیی ،دارای فضیایی
مهآلود و رازناا است و به لحاظ این ابها هنرمندانه ،گا به فضای کوهساران صعبالعبور و ابرآلیود خاقیانی
بیشتر قرابت دارد تا سادگی و زحلی برکههای مصفای شنگی و شادابی و عشق و جیوانی رودکیی و فرخیی و
منوچهری .بدین اعتبار شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بعد از خاقانی و کما الدین اصفهانی ،اوستا بیش از هر

بررسی سبکشناسانۀ قصاید مهرداد اوستا 87 /
قصید پرداز دیگر برای خلق تصاویر رنگین به تکاپو پرداخته است» (ر.ا .بر آستان معبد تشویش ،فوحدوند:
.)491
آ رؤیییییاگون شییییبگیر سییییحرپیمای میییین
شییامگه چییون پییر گشییاید از د دروای میین
چشییم اختربییار خییواخافشییان دیرآسییای میین
خوشیییه پیییروین برآیییید سلسیییله در سلسیییله
(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)94 :
قص ید فوق که اوستا آن را در استقبا از حبسیه معروف خاقانی سرود است سراپا توصیی و تخیییل
است و شاعر در پایان آن داوری میان خود و خاقانی را به مخاطب وامیگذارد:
تا که پییروز آیید از ایین پهنیه در هیجیای مین
عرصه خاقانی و ایین گیوی و ایین مییدان گیذار
ج
گذشته از توصی عوالم درونی ،توصیفات زیبای اوستا در قصید «شکو سخن» و تصاویر بدیعی که در
مورد «شعر» خلق کرد  ،قدرت تخیل او را در تصویر و توصی بهویژ در حوز مسایل ذهنی نشان میدهد:
هفیییییییییت سیییییییییراپرد نیلیییییییییوفری
زییییییین فلکییییییی بزمگییییییه مشییییییتری
قافلییییییییییه بییییییییییاختری خییییییییییاوری
زییییین دو افییییقسیییییر فلییییق تییییا شییییفق
زییییین دو فروهشییییته بییییه قصییییر ثییییری
زیییییین دو بیییییرآورد بیییییه اوج سییییییهر
(همان)494 ،
قصید زیبای «شعر و زندگی» نیز که شاعر آن را در استقبا از قصید لبیبی 4سرود است ،شامل توصیفاتی
زند و بدیع در مورد شعر و پیوند آن با زندگی انسان است:
چیییون زمزمیییه چنیییگ نوازشیییگر و دلبنییید
مرغی است در ایین کیاش بیه فییردوس هماننید
صییبحی همییه د جییوی و بهییاری همییه فرمنیید
نایی همیه جیانبخیش و نیوایی همیه د کییش
(همان)444 ،
این نوع قصاید اوستا را که مبتنی بر توصی و تخیل آزاد و بازتاخدهند نگا دگرگونیه بیه زنیدگی بیر
اساس عاطفه و احساس است و گا تداعیکنند قصاید رمانتیک شهریار میباشید ،میتیوان قصیاید رمانتییک
اوستا به حساخ آورد.

 .1شکوه و شکایت
یکی از تمهای رایج قصاید اوستا بویژ در دفتر «شراخ خانگی »...شکو و شکایت و بییان درد و رنیج اسیت.
عالو بر رنج تود ها مرد و درد و دا ستمدیدگان ،بخش چشمگیری از این شیکو هیا و نالیههیا شخصیی و
حاصل رنجهای روحی غریب و تنها و دردمند است:
مییرا رواسییت کییه دور زمانییه فتنییه مراسییت
کییه را ز ف ییتن دور زمی ییانه شکی ییو رواس ییت
که عمر او هیدر اسیت و امیید و عشیق هباسیت
مبیاد از در ایین آزمیییون کسییی چییون میین
(همان)432 ،
همین غربت و تنهایی سبب میشود که اوسیتا در قصیید بیشیتر بیه توصیی احیوا درونیی بییردازد.
 . 1مطلع قصیده لبیبی :گویند نخستین سخن از نامه پازند

این است که با مردم بداصل مپیوند
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«درونگرایی و کنکاش با عوالم ذهنی و تخیلی بیش از پدید های عینی و ملمیوس در قصیاید اوسیتا میورد
عنایت است .او در تبیین و توصی این عوالم ذهنی و تصویر و تجسیم آن احیوا  ،نهاییت بارییکاندیشیی و
خیا انگیزی و دقت و ظرافت لفظ و معنی را به توانمندی و چیرگی تما به نمایش میگذارد و در این شییو
به اوج خاقانی و امیران سبک هندی نزدیک میشود» (بر آسیتان معبید تشیویش ،فوحدونید .)421 :قصیید
«آشیانگیر افسانه» عالو بر اینکه در شکل بیرونی متأثر از حبسیه معروف خاقانی اسیت ،موضیوع و فضیا و
حا و هوای آن نیز تداعیکنند فضای اندوهناا و پرآ و ناله قصید خاقانی است:
آ رؤیییییاگون شییییبگیر سییییحرپیمای میییین
شیییامگه چیییون پرگشیییاید از د دروای مییین
چشییم اختربییار خییواخافشییان دیرآسییای میین
خوشیییه پیییروین بیییرآرد سلسیییله در سلسیییله
میین کیییم رؤیییای گییردون آسییمان رؤیییای میین
با هیزاران دیید در مین خیواخ میبینید سییهر
(شراخ خانگی ترس محتسب خورد  ،اوستا)94 :
این انزوا و درونگرایی و غم و اندو را با در استقبالهای اوستا از قصاید اساتید کهن نیز میتوان مالحظه کیرد.
اوستا در استقبا از قدما ،بیشتر به سرا کسانی میرود که به داشتن روحیه غمگین و ناشاد و عواط رقیق
معروفند .شاعرانی که چندان به مدح نیرداختهاند و وجه غالب قصایدشان حدی نفس و حسبحا و شیرح
رنج روحی خویش است .شاعرانی مثل خاقانی ،ناصرخسرو و مسعود سعد .قصیید «حصیار غیم» گذشیته از
شکل بیرونی ،از حا و هوای قصید معروف ناصرخسرو نیز متأثر است که در آن ناصر خسرو از جور روزگیار
4
و سرنوشت و از کژد غربت مینالد:
زد چیییون حصیییار سلسیییله در پیییا محییین میییرا
تییا گشییت اییین حصییار گییرانپییی وطیین مییرا
شییییید گربیییییاد بادییییییه بییییییم تییییین میییییرا
زینسیییان کیییه را میزنییید لشیییکر هیییراس
(همان)252 ،

نتیجه
زبان قصاید اوستا ،زبان اساتید سبک خراسانی است با بسیاری از ویژگیهیای صیرفی و نحیوی و آواییی ایین
سبک .اوستا در بکار بردن این زبان آرکائیک ،بر خالف بسیاری از معاصران خود ،دچار اضطراخ سبکی نشد
بلکه به واسطه مهارت او در شناختن دقایق و ظرای آن ،عناصر زبان قصاید او یکدست و هماهنگ است .در
قصاید اوستا اوزان بلند با آهنگی متین و غمگین غلبه دارد امیا اوزان حماسیی نییز در مییان قصیاید او کیم
نیست .اما گا بین وزن و موضوع قصید نوعی عد هماهنگی دید میشود که در این موارد نیز اوستا با دقت
در گزینش واژگان مناسب و ...تأثیر القایی وزن شعر را تغییر میدهد .موسیقی درونی قصاید اوستا نییز پربیار
است و ب رخی از عوامل آن استفاد از صنعت ترصیع و موازانه به شییو اسیتادان قیدیم و نییز تکیرار و خلیق
ترکیبات خوشآهنگ است .جنبه تصویری قصاید اوستا بیشتر از قصاید سبک خراسانی اسیت امیا در اغلیب
موارد عناصر تصاویر او یا یکی از عناصر تشبیهات و استعار های او ،مانند تصویرهای سبک خراسانی ،امیوری
مادی و محسوس است و حتی در ارائه تصویر از امور ذهنی ،آن را به امور مادی پیوند میزند و این امر باعی
تحرا و پویایی فضای قصاید او میشود .قصاید اوستا برای بررسی سط فکری آن ،از لحاظ موضوع و محتیوا

 . 1مطلع قصیده ناصرخسرو :آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا گویی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا
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به چند دسته قابل تقسیم است .4 :قصاید مدحی .2 ،قصاید تغزلی .9 ،قصاید اجتمیاعی .1 ،توصیی شیامل
توصیفات ذهنی و بیرونی ،و  .5شکو و شکایت و بیان درد و رنج روحی.
سیر تاریخی مجموعه شعرهای اوستا با مجموعه «از کاروان رفته» شروع میشیود و بیا مجموعیه «امیا
حماسهای دیگر» به پایان میرسد .بر این اساس بسامد قصاید مبتنی بر توصیفات درونی شاعر و بیان شکو و
شکایت و غم و اندو و نیز بسامد قصاید تغزلی در مجموعههای او بیشتر اسیت و بیه تیدریج در دفترهیای
بعدی بسامد قصاید دیگر نظیر قصاید اجتماعی و سیاسی بویژ قصایدی که موضیوع آن حیوادد و جریانیات
انقالخ اسالمی و جبهه و شهادت است ،افزایش مییابد و در نتیجیه بسیامد ایین موضیوعات در دفتیر «امیا
حماسهای دیگر» بیشتر از مجموعه های دیگر اوستاست .در میان موضوعات قصاید اوستا ،شکو و شکایت و
نیز موضوعات تغزلی در یک سط و دارای بیشترین بسامد هستند و نقد اجتمیاعی و موضیوعات سیاسیی و
اجتماعی در مرتبه بعدی و مدیحه و ستایش در مرتبهای پایینتر از ایین موضیوعات قیرار دارد و غالیب ایین
مدای نیز جنبه اعتقادی و مذهبی دارند .بیرای مالحظیه دقییقتیر بسیامد و وضیعیت آمیاری هیر ییک از
موضوعات مهم قصاید اوستا شاید جدو و نمودار زیر راهگشا باشد.
جدو  :4بسامد موضوعات مختل در قصاید مهرداد اوستا (بر حسب تعداد)
قصاید

موضییییییوعات

شکو و شکایت تغز

نا مجموعه

از کاروان رفته٭

2

اما حماسه ای دیگر

-

شراخ خانگی...

جمع

9

مسایل اجتماعی و سیاسی
4

2

2

49

9

-

45

45

9

24

41

41

-

مدح

توصی

1

9

2

1

٭ در آمارهای فوق قصایدی که در دو مجموعه «از کاوان رفته» و «شراخ خانگی »...مشترا هستند تنها در
ستون مربوط به «شراخ خانگی »...محاسبه شد اند.
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نمودار  :4بسامد موضوعات مختل در قصاید اوستا (بر حسب درصد)
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