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1.Introduction 

Drama as a means of expression has always been used in Arabic and 

Persian poetry. The prevalence of drama in the poetry of Arab and 

Iranian poets traces back to them being influenced by Greek 

philosophy and literature. Translation of Greek works into Arabic and 

Persian paved the way for the literati to get familiar with the ideas of 

their Greek counterparts. Abū Nuwās and Nasser Khosrow are two 

Iranian-born poets who composed poems in Arabic and Persian 

respectively. Despite living in a different time, place, milieu, and 

having diverse beliefs, they are both among forerunners of composing 

dramatic poetry with lots of conflicts. They reflect the struggles of 

their times in their poems. The present article is a comparative study 

to examine and analyze the dramatic poetry of the two. As the 

research has revealed, both of the poets have applied different types of 

dramatization (horizontal, vertical, dynamic) in their poetry. Religious 

and tribal prejudice prevailing at that time of Abū Nuwās and Nasser 

Khosrow have resulted in horizontal drama in their poetry. However, 

while Abū Nuwās’s temperament and taste has brought about vertical 

drama, one cannot find any such drama in Nasser Khosrow’s poetry. 

On the contrary, dynamic drama is abundantly found in Nasser 

Khosrow’s poems and rarely in Abū Nuwās’s. 

Objective: What is the status quo of drama as a means of expression 

in poetry? And how many types of drama are there? 

What are the dramatic motifs in Abū Nuwās’s poetry? 
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Dramatic Features of Abū Nuwās and Nasser Khosrow’s Poetry 

How drama is illustrated in Nasser Khosrow’s poetry? 

To what extent the poetry of the two poets can be literary compared 

and contrasted? 

 

2.Methodology 

The present article is a comparative study to examine and analyze the 

dramatic poetry of Abū Nuwās and Nasser Khosrow to reveal the 

actuality of both vertical and horizontal drama in their works. 

 

3. Results 
 Translation of Greek works into Arabic and Persian paved the way 

for the literati to get familiar with the ideas of their Greek 

counterparts. Abū Nuwās and Nasser Khosrow are two Iranian-born 

poets who composed poems in Arabic and Persian respectively. 

Despite living in a different time, place, milieu, and having diverse 

beliefs, they are both among forerunners of composing dramatic 

poetry with lots of conflicts. They reflect the struggles of their times 

in their poems 

4.Conclusion 
The personal condition and social milieu differences between the two 

dramatists has brought one of them to national opposition and the 

other to religious, while the language and choice of words of the two 

throughout their struggle and clash is befouled with humiliation and 

burlesque. In the works of Abū Nuwās and Nasser Khosrow, 

horizontal drama is more salient, for both of them are challenging and 

protagonist characters in the field of culture. Their challenge is more 

frequented in the cultural and religious fields – i.e. vertical drama – 

and less in the other fields such as social. 

 

Keywords: Abū Nuwās , analysis, drama, conflict, Nasser 

Khosrow. 

 



اتّتطبیّۀنشریّ  ّقیادبی 

اتّوّعلومّانسانیّۀدانشکد  ادبی 

 دانشگـــاهّشهیدّباهنــرّکرمــــان

 1398زمستانّوّپاییزّ،21ّّۀ،ّشماّر11ّسالّ
 ابونواس و ناصرخسرو های دراماتیکی اشعارجلوه

ّ(پژوهشیّ-علمی)

 

ّ 1فاطمه محسنی گردکوهی
2ّجرنگیانجواد 

  چکیده

درامّیکیّازّشگردهایّبیانیّدرّشعرّعربیّوّفارسیّاست.ّرواجّاینّشیوهّازّبیانّدرّمیانّ

.ّترجمۀّآثـارّگرددبازمییونانّّهاّازّادبیاتّوّفلسفۀآنّتأثیرپذیریبهّّ،شاعرانّعربّوّایرانی

ازّاسبابّگسترشّاینّشـیوهّازّّ،آنانّدرّمیانّادبایّعربّوّایرانیّیونانیّوّحضورّاندیشۀ

یگریّبهّکهّیکیّبهّزبانّعربیّوّدّتبارندایرانیدوّشاعرّّ،بیانّاست.ّابونواسّوّناصرخسرو

ّ،سرودند.ّاینّدوّاگرچهّدرّزمان،ّجغرافیاّوّچگونگیّزیستّوّعقیـدهزبانّفارسیّشعرّمی

ازّّگونـهاینیشـروانّ،ّدرّسرودنّاشعارّستیزوارّدراماتیکیّدرّزمرۀّپاندمتفاوتباّهمّبسیارّ

.ّتاباننـدبازمیهـایّعرـرّخـودّراّدرّاشـعارّخـوی ّآیند.ّآنانّکشـمک بیانّبهّشمارّمی

ایّدراماتیکیّابونـواسّهنوشتارّحاضرّباّاستفادهّازّروشّتطبیقیّبهّبررسیّوّنقدّسروده

ّ،دهـدّکـهّدرّاشـعارّهـرّدوّگوینـدهپردازدّوّدستاوردّپـژوه ّنشـانّمـیمیوّناصرخسروّ

ّبرخیّازّانواعّدرامّ)افقی،ّعمودیّوّدینامیکی(ّمشهودّاست.ّ
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 مقدمه -1

ّ،درّزبانّیونانی«ّدراماتیک»است.ّصفتّشدهّاخذبهّمعنیّ)عمل(ّّ(Dram)درامّازّلفظّ

ّباعثّبرانگیختگیّمی ّکه ّامریّدارد ّهمینداللتّبر ّو ّمعنیّّ،شود ّوّ»به ّحدث فعل،

ّحرکت ّواقعه«ّ ّهر ّبهّوقوعّمینیزّهستّزیرا ّدو ّهر ّدر ّمکانّیا ّزمانّو ّدر د.ّپیوندایّیا

ّ(37ّ:2006)ر.ک:ّعلقم،ّ

عّمعادلّالرراّ،ازّنظرّمنتقدانّادبی،ّدرامّبهّمعنایّدرگیریّوّنزاعّوّدرّزبانّعربی

همّمعادلّواژگانیّّآکسفورد(ّدرامّدرّفرهنگّلغت1375ّ:926ّاست.ّ)ر.ک:ّمعطوف،ّ

ّ Conflictّچون ،Struggleّ ،quarrelّّ ّبهAltercationّو ّکه ّگرفته ّمفهومیقرار ّ،لحاظ

ّ(975و1385ّ:638ّّهمسوّباّستیزّاست.ّ)ر.ک:ّآریانپور،ّ

ّنمایشنامه ّدر ّمیبهّستیزیّّ،درام ّّشودگفته ایّهمیانّشخریتّ،معمولّطوربهکه

برایّداللتّّتنهاییبهالبتهّلفظّدرگیریّوّستیزّپیوندد.ّیکّقرهّیاّنمایشنامهّبهّوقوعّمی

ّکشمک ّ ّدارندّو ّبایدّگفتّعناصرّدیگریّهمّحضور ّکافیّنیستّبلکه ّدرام ّمفهوم بر

ّ ّداردّیکیّاز ّّ.آنهاستّکهّدرّدرامّنقشیّبسزا (ّیکیّاز1980ّ:593ّ)ر.ک:ّکورکنیال،

ّۀچالشگرندّکهّپاییاّ«ّپروتاگونیست»هایّشخریتّ،عناصرّمهمّدرّساختارّآثارّدراماتیک

ّشوند.اصلیّستیزندّوّازّموجباتّافزای ّآنّمحسوبّمی

ّآشفتهّمیّ،پروتاگونیست» ّکسیّاستّکهّمحیطّرا ّروندّعادیّزندگیّرا ّّّّّّّبهّهمکند،

درّّ(1371ّ:79)مکی،ّ«ّآورد.زندّوّکشمک ّراّبهّوجودّمیریزد،ّبحرانّراّدامنّمیمی

«ّآنتاگونیست»تّدومیّنیزّوجودّداردّکهّبهّآنّزاّوّناپذیرا،ّشخریمقابلّشخریتّتن 

ّآنّ؛گویندمی ّفارسی ّیّ،معادل ّرقیب ّمخالف، ّپادشخریت ّ)ر.ک:ّا ّاست. چالشگر

مانعیّدرّبرابرّخواستّشخریتّّ،واقعّدر(ّاینّشخریت1383ّ:259ّکرمانی،ّّناظرزادۀ

ّ ّو ّمیّهااینّدویّهرچالشگر ّبهّشمار ّخالقانّدرام ّاز ّپژوه ّبهّشرحّزیرّسؤاالتآیند.

ّاست:

تقسیمّّچهّجایگاهیّدرّشعرّداردّوّبهّچندّنوعّ،یکیّازّشگردهایّبیانیّعنوانبهّ،درام -

 شود؟می

 درامیّاست؟ّهایمایهبنشعرّابونواسّدارایّچهّ -

 است؟درامّچگونهّدرّشعرّناصرخسروّبهّنمای ّدرآمده -

 ادبیّدارد؟ّۀینّدوّشاعرّقابلیتّتطبیقّوّمقارنتاّچهّاندازهّشعرّا -
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پردازدّکهّهاییّازّابونواسّوّناصرخسروّمیارّحاضرّبهّبررسیّوّواکاویّسرودهنوشت

کارکردّدرامّوّّ،وسیلهبدینتاّّباشدشدههاّبرّستیزّوّتن ّبناّنهاّنمایانّوّاساسّآندرامّدرّآ

ّچراییّرویکردّآنّگویندگانّبهّاینّشیوهّآشکارّگردد.

 تحقیق ۀپیشین -1-1

ّ ّدرام ّحوزۀ ّفارسیدر ّو ّعربی ّشعر ّدر ّدراماتیکی ّاشعار ّتحلیل ّپژوه ّ،و ّّّانجامهایی

ّشود:استّکهّدرّذیلّبهّبرخیّازّآنهاّاشارهّمیشده

بهّدرامّشعرّدرّاثرّعبداللهّالتطاویّکهّّ،(2002اشکالّالرراعّفیّالقریدهّالعربیهّ)ّ-

 است.عررّامویّپرداخته

زالدینّاسماعیلّکهّبهّبحثّدرامّوّعناصرّاثرّعّ،(1994المنهجّالدرامیّفیّالتفکیرّ)ّ-

 پردازد.چندگانۀّآنّمی

-ّ(ّ ّالدرامی ّجنبه1998البناء ّبه ّکه ّحموده ّعبدالعزیز ّتوجهّ( ّدرام ّنمایشی ّّّّّّهای

 .استداشته

 .(ّجاللّالخیاط1982االصولّالدرامیهّفیّشعرّالعربیّ)ّ-

دراماتیکّمثنویّّهایویژگیکهّبهّّسالکهنمریمّ(1390ّهایّنمایشیّمثنویّ)جلوهّ-

ّویژگیّوّدرّمقالۀّاستپرداخته اثرّّ،(1390)ّیهایّدراماتیکّدرّمتونّادبّفارسدرامّو

 .استشدهّنوشتهنقدیّبرّاینّکتابّّ،فهیمیّاصغرعلیصادقّرشیدیّوّ

ّمانفردّفیسترّترجمۀّمهدیّنررالّاثرّ،(1387نظریهّوّتحلیلّدرامّ) -
 
زادهّازّدیگرّمنابعّهل

ستّکهّدرّتحلیلّوّتوصیفّمتونّدراماتیکّکارگشاست.ّاینّاثرّطرحیّکلیّازّفارسیّا

 باّحوزۀّنمای ّبیشترّمرتبطّاست.وّتاریخّدرامّ

ّمتنوع ّعربی ّآثار ّشعری، ّدرام ّزمینۀ ّدر ّکه ّنمود ّاذعان ّباید ّمنابعّالبته ّو ّاست تر

ّاینّپژوه ّگشودنّراهیّنو،ّّ؛ندفارسیّبیشترّبهّدرامّنمایشیّتوجهّداّر هّموضوعّبلذا

ّ ّشاعران ّدربارۀ ّمستقل ّپژوهشی ّتاکنون ّو ّاست ّشعری ّزمینهّّزبانفارسیدرام ّاین در

ّاست.انجامّنشده

 های شعر درامیبررسی نظریه -2

ورودّدرامّبهّحوزۀّشعرّوّادبیاتّعربی،ّآراءّوّنظراتّگوناگونیّمطرحّّتاریخچۀّزمینۀّدر

هایّشعرّعربیّمعتقدّدرّتطبیقّبینّسازهّ،پژوهشگرّشعرّجاهلیّ،«دّمندورمحم ّ»است.ّ

ّاست:ّ
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ّدوره» ّاین ّعربی ّّ،شعر ّویژگی ّدو ّوّّ،یکیّ؛استّفردمنحرربهدارای ّخطابی آهنگ

هایّاینّشرایطّمحیطیّوّشکلّزندگیّعربیّدرّسرودهّحکمّبهوصفّحسیّکهّّ،دیگری

ّویژگی ّاینّدو ّاستّکه ّاینّباور ّبر ّاو ّاست. ّنمودار ّبهّپیّوجههیچّبهّ،دوره دای ّمنجر

هّتوانندّباّدرامّکهایّشخریّوّحسیّنمیلحاظّجنبهچراکهّبهّشوندنمیّشعرّدراماتیک

ّ ّسنخیتی ّاست، ّچندینّشخریتّاستوار ّبر ّآن ّ.دنباشداشتهبنای »ّ :1986ّ)مندور،

14)ّ

رویکردیّسطحیّبهّاشعاریّّ،ادبیاتّعربیّۀتطبیقّعناصرّدرامّدرّحوّزّ،لذاّدرّنظرّویّ

ّبیشتریّدارد.ّۀجلوّهاآناستّکهّجنبۀّدراماتیکیّ
ّجالامّ  ّچون ّبرخی ّالخیاطا ّهمۀّ،ل ّدر ّدرام ّکه ّحضورّّمعتقدند ّعرب ّادب ادوار

ّ،ایّنیستّکهّعاریّازّاینّشیوۀّبیانیّباشدّوّعزالدینّاسماعیلوّهیچّدورهّاستداشته

یل،ّداند.ّ)ر.ک:ّاسماعترّازّدورۀّجاهلیّمیگرای ّبهّشعرّدرامیّراّدرّدورۀّعباسیّقوی

1978ّ ّنویسندگان845: ّاین ّدوی ّهر )،ّّ ّبه ّاستناد ّادبی»ّآنچهبا ّّّّّّّّّّّ«همسایگی

موردّتوجهّپیشنهادّکردهّوّهایّدراماتیکیّمیانّدوّزبانّراّشود،ّتطبیقّروشمینامیده

ّ.انددادهّقرار

ّمعادلّنم ّدرام ّهمواره ّ ّادبیاتّفارسی، ّحوزۀ ّنوعّدر ّدو ّبه ّآنّرا ّو ّشده ای ّترور

ّنموده ّتقسیم ّتراژدی ّو ّادبیاتّکمدی ّاز ّارسطو ّآراء ّو ّافکار ّدر ّریشه ّنگاه ّاین اند.

ّنمای  ّمعنی ّدر ّدرام ّدارد. ّدراماتیک ّندارد.، ّدیرینه ّبسیار ّتاریخچۀ ّایران ّدر

ّ(150و1383ّ:149شمیسا،)

ت،ّاسمهرّبهّچاپّرسیدهرامّکهّدرّمجلۀّباّعنوانّدّمقالهّچهارلطفعلیّصورتگرّدرّ

ق ّیعنیّحادثه،ّطرح،ّنّ،بهّعناصرّوّاجزایّدرامّ،درامّضمنّتبیینّآراءّارسطوّدرّزمینۀ

ّنمونه ّبه ّو ّپرداخته ّستیز ّو ّمکان ّزمان، ّاشارهواره، ّفارسی ّادبیات ّدر ّدرام ّاز ّّّّّّّهایی

ّّاستهکرد ّشاهنامه ّچون ّرا ّبعضی ّو ّنقد ّرا ّآنها ّاز ّبرخی ّگاه ّ)راستستودهو .ک:ّ.

ّ(1314ّ:1209صورتگر،ّ

افکنیّدرّگرهّۀبرندعاملّپی ّعنوانبهازّآنّ»استّوّ«ّستیز»ّ،ترینّعنررّدراماصلی

هاّکشمک ّ(1994ّ:322ّ)نجیبّابراهیم،ّ«ّاند.درامّوّشرطّدگرگونیّحوادثّیادّکرده

ّدرام ّرویکردهاستّ،در ّتقابل ّبر ّاولّ؛مبتنی ّدومارزشّ،رویکرد ّرویکرد ّو ّّّّّّّّضدّ ّ،ها

ّارزش ّخلق ّحادثه ّهنگام، ّاین ّدر ّو ّمیهاست ّمیشود ّبحران ّبه ّتاّو ّستیز ّو انجامد
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ّمیّرفتبرون ّتنگنایّبحرانّادامه ّفارسیاز ّادبیاتّعربّو ّدر ّاینّنمونهّ،یابد. هاییّاز

ّاند.خورد.ّاسبابّاینّستیزهاّگاهیّبیرونیمیّّّبهّچشمستیزهاّ

ّن ّسه ّبه ّآنّرا ّدرام، ّمبحثّاقسام ّنمودهدر ّتقسیم -105ّ:2011،)جدیتاویّاندوع

ّ:(ّکهّعبارتندّاز117

 (Horizontal dramaدرامّافقیّ) -

 ((Vertical dramaدرامّعمودیّ -

ّ.ّ(Dynamic dramaدرامّدینامیکیّ) -

 ر ابونواس و ناصرخسرودرام و ساختارهای دراماتیکی در شع -3

 تطبیق درام افقی در شعر ابونواس و ناصرخسرو -1-3

حاصلّتناقضّوّتقابلّمیانّعملّانسانّوّخواستّافرادّجامعهّاستّوّازّآغازّّ،افقیدرامّ

ّضدیتّ ّتعارضّو ّنشانگر ّمفهوم، ّو ّساخت ّواژگان، ّچون ّمختلفی ّعوامل ّاثر، ّپایان ّّّّّّّتا

ّ(2011ّ:109ّهمانباشند.ّ)می

دوّشخریتّّ،اند.ّدرّاینّنوعّدرامدرامّافقیّراّنقیضهّیاّهجوّمتقابلّهمّتعریفّکرده

همانّچالشگرّاست.ّاینّّ،.ّشخریتّاصلیانددرکن باّعواملّمحیطیّّ،اصلیّوّفرعی

درّّزاتن هایّمنظوم،ّشخصّشاعرّیاّقهرمانّاوستّکهّباّسایرّعواملّکاراکترّدرّقره

ّاست ّّستیز ّکرمانی، ّناظرزاده 1383ّ)ر.ک: :797ّّ ّفرعیامّ ّ(800و ّشخریت ّّدرّّ،ا

ّمؤثراگرچهّدرّپیشبردّآنّبسیارّّ،امّسهمّچندانیّنداردگیریّوّحدوثّاینّنوعّدّرشکل

ّ ّشخریت ّاین ّاستّ،واقعّدراست. ّاصلی ّکن ّشخریت ّو ّوظیفه ّدیگرّّ؛مکمل به

ّانجام»ّ،سخن ّبرای ّکاتالیزور ّنوع ّیک ّداستانّوانفعاالتفعلیافتن ّاصلی «ّاشخاص

ّ(1371ّ:96شود.ّ)ر.ک:ّمکی،ّمحسوبّمی

ّ ّشرایطّهرّدوّّبسامدّچشمگیریّداردّ،ناصرخسرودرامّافقیّدرّشعرّابونواسّو زیرا

ّجامعهّایگونهبهّ،گوینده ّبا ّکه ّمیبود ّآن ّدر ّ)ر.ک:ّایّکه ّتجانسّنداشتند. زیستند،

ّ 1997ّالجبوری، :121ّ ّگفت( ّباید ّآغاز ّنداشتّ،ابونواسّدر ّعربی عواملّّوّاصالت

بود.ّستمیّکهّازّشدهّهاآنّرسومّوّبسیاریّموجبّمشاجرهّوّستیزّاوّباّقومّعربّوّآداب

ّداشتهّهاجانبّعرب ّروا ّایرانیان ّموالیّو ّرفتارهایّتحقمیبر ّو ّآنشد ّبر هاّیرآمیزیّکه

بهّجبههّگیریّ)ازجملهّابونواس(ّسببّاصلیّگرای ّشاعرانّغیرّعربّّ،شدیتحمیلّم

فضایّتهیّّدرّّهااجتماعیّعربّ-تازیّفرهنگیتکّ،همچنینگردید.ّاعرابّدرّمقابلّ

تاّآنجاّپی ّرفتهّبودّکهّخطّایرانیانّراّازّپهلویّّ،نخستّهجریّۀفرهنگیّایرانیانّدرّسد
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کهّطالبّوّخواهانّ«ّّیادّاعجمز»ّونّچتباریّهمبیّتغییرّداددندّوّشاعرانّایرانیبهّعر

درّّ.سرودندسبکّوّسیاقّشاعرانّجاهلیّشعرّمیّبهّ،اتّاجتماعیّبودندمهاّوّمقاسمت

ّعباس ّنوبختعرر ّآل ّو ّبرمکیان ّایرانیّمثل ّدانشمند ّوزیران ّ،ی، ّبازّّ ّفضای ّایجاد با

ّبهّشاعرانّوّبهفّر ّتاّ،ویژهّایرانیانهنگیّوّاجتماعی،ّ برداریّازّاینّباّبهرهّمجالّدادندّ

ّبرتریّخ ،ّ ّعرصفضا ّدر ّرا ّّۀود ّازفرهنگیّنشانّدهند ّمرهمیّبرّّتا اینّطریقّبتوانند

ّهایّقبلّبنشانند.انیانّدرّدورهسیاسیّوّنظامیّایّرّهایشکست
ّامّ  ّناصرخسا ّاستستیز ّدیگر ّنوعی ّاز ّخوی  ّعرر ّبا ّقومیّّ.رو ّریشۀ ّاو اگرچه

ّمردمّدورانّخوی ّدارد ّّ،مشترکیّبا ّشباهتّمسائلّدر وّنداردّاعتقادیّفکرشّبهّآنها

ّمی ّآنان ّاز ّخوی متمایز ّعرر ّمردم ّبا ّکشمک ّناصرخسرو ّدیگر ّعوامل ّاز ّّّ،اندیشد.

انیّبهّشباهتّفراّوّ،کهّدرّاینّموردّهایّفردیّاوّاشارهّنمودخوّوّگرای وتوانّبهّخلقمی

رّازّدهدّوّاوّغیگرهّناصرخسروّباّعررشّراّالتیامّنمیرابطۀّپّرّ،.ّگذرّزمانابونواسّدارد

ّنمیّ،(اسماعیلیمذهبّخودّوّاندیشۀّخودّ) ّازّنظرّاوّمخالفان ّچیزّدیگریّرا پذیرد.

ّشع ّامرا، ّاز ّاعم ّو ّجاهل ّهمگی، ّعوام ّو ّفالسفه ّاندگمراهرا، ّیوسفی، ّ)ر.ک: .1355ّ:

بایستیّّ،جهلّبرّخلقّاستیالیاگرّبهّسببّ»اوّدرّتفسیرّقریدۀّابوالهیثمّگفته:ّّ(632

ّحک ّحکمتّکه ّخاموشّبنشستندیّو ّعلما ّو ّاالنبیانکما ّالحکما،خاتم ّحکیم ّ،ردندی،

ّبهّ،)ص(ّمرطفیّدمحم ّ ّرا ّحکمت ّگنج ّاین ّکه ّندادی.ّبایستی ّ«خلق

اهّلذاّدرّاینّّرّ؛استقائلّایّپیامبرانهّ(ّاوّبرایّخوی ّبهّوظیفه1332ّ:12،ناصرخسرو)

نیّتوّنهّگاوبا»گوید:ّخطابّبهّاوّمیّ،«ناصرخسروترویریّازّ»اثرّّمؤلفّورزد.تعربّمی

ّاانانّبلخّّربتمامّخربانانّوّگاوّ،خودّپروایبیاّباّدعوتّصریحّوّاحتجاجاتّامّ ّوّنهّخربان

ّبرانگیخته ّخود ّضد ّبگذارند.بر ّدست ّروی ّدست ّآنان ّکه ّداری ّتوقع «ّای...آیا

ّ(1362ّ:56)دشتی،

ّانجامدّتا،ّبهّطردّویّازّجامعهّوّتهدیدّاوّبهّمرگّمیناصرخسروهایّغایتّکشمک ّّّّ

دهدّوّتاّآخرّعمرّبهّیمگانّبدخشانّتنّمیّخودخواستهجاییّکهّناصرخسروّبهّتبعیدیّ

ّ ّشرایط ّمیاین ّتحمل ّرا ّّد.کندشوار ّج1358)براون، ّص2: ّشعریّّ(416ّ، درام

درّّهاییّازّدرامّافقیدرّذیلّبهّنمونه.ّهاستسرشارّازّاینّستیزهاّوّتقابلّ،ناصرخسرو

ّشود.شعرّابونواسّوّناصرخسروّاشارهّمی
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ازّمظاهرّفرهنگیّکمکّّ،اعرابّهبحملهّهایّخوی ّبرایّابونواسّدرّیکیّازّسروده

ّ:هاّراّبهّنمای ّبگذاردتاّحقارتّدنیایّآنگیردّمی

ّالّتبــکّلیلــیّوّالّتطــربّالــیّهنــد
ّ

ّمنّحمراَءّکـالّوّ ّورداشَربّعلیّالورد 
ّ

نهّبهّخاطرّلیلیّگریهّکنّوّنهّبرایّهندّطربّسازّکنّوّبـاّگـلّازّسـرخیّهمچـونّگـلّ»

ّ«بنوش.

ّاذّانحـدرتّفـیّحلـقّشـاربه
ً
ّکاسا

ّ

ّاعطتهّحمرتهـاّفـیّالعـینّوّالخـدّ
ّ

ّگلویّنو» ّچونّدر ّسرخیاشّریختهشندهجامیّکه ّاوّّّّّّّشود، ّگونۀ ّو ّچشم ّدو ّبه اشّرا

ّبخشد.می

ـــؤه ـــأسّلؤل ـــهّوالک ـــالخمرّیاقوت ّف
ّ

ّالقدّ ّممشوقه ّجاریه ّکف ّمن

ّ(1984ّ:27)ابونواس،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ«ّگوهرّاستّوّجامّآنّمرواریدّاست.ّشرابّازّدستّکنیزیّقدّکشیده»

زند.ّباّکاربستّواژگانّمتقابل،ّبهّستیزّوّکشمک ّدامنّمیّ،ابونواسّدرّاینّقریدهّّّّ
ابرّزیستّایرانیّبهّتعارضّزندگیّوّفرهنگّاعرابّراّدرّبّرّ،لاوّدرّمرراعّاولّازّبیتّاوّ 

ّنمای ّگذاشته ّاست ّزندگی ّمتنّوّقطبیتکتا ّزیست ّمقابل ّدر ّرا ّشادمانۀّاعراب ّو ع

ّهاّراّبهّسخرهّبگیرد.وّدنیایّآنّایدایرانیانّتحقیرّنم

ّقریدهّّّّ ّدیگرّایابونواسّدر ّبه، ّمیراثکاربا ّو ّطبیعی ّمظاهر ّتاریخیبستن بهّّ،های

ایرانی،ّبهّّفرهنگّباّۀّزندگیّآنهازندگیّاعرابّپرداختهّوّضمنّمقایسستیزّباّنمادهایّ

ّبالد.میفرهنگیّکهّبهّآنّتعلقّدارد،ّ

ــــــرا ــــــذیّدث ّدعّالرســــــمّال
ّ

ـــــریحّوّالمطـــــرایقاســـــیّّ ّال
ّ

ّ«دیاریّراّکهّبادّوّبارانّبهّستوهّآمد،ّرهاّکن.ّۀآثارّمندرسّوّکهن»

ّکــــنّرجــــاًلّاضــــاعّالعلــــمّو
ّ

ـــــــذاتّوّالخطـــــــراّ ـــــــیّالل ّف
ّ

«ّ
 
ّ«است.هاّوّخطرهاّقربانیّکردهتمردیّباشّکهّعلمّوّآگاهیّراّدرّلذ

ّالــــمّتــــرّمــــاّبنــــیّکســــری
ّ

ـــــــراّ ـــــــنّغب ـــــــابورّلم ّوّس
ّ

ّ«اند.وّشاپورّبرایّپیشینیانّبناّنهادهآیاّندیدیّآنچهّراّکسریّ»

ّالــــــرحمّبــــــارضّباعــــــد
ّ

ُّنّعنهـــــاّالطلـــــحّوّالعشـــــراّ
ّ

 (164)همان:ّّ«گیاهانّصحراییّراّازّآنّگرفت.ّ،درّسرزمینیّکهّخداوندّرحمان»
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راصّاختّکهراّ«ّالرسم،ّالریحّوّالمطر»ّیّمثلابتداّواژگانّمتقابلّ،بیاتشاعرّدرّاینّا

ّزندگیّصحرانشینیّدارد ّبه ّمقابلّواژگانّ، ّالخطر»در ّللذاتّو ّنمادهای« ّکه ّداده ّقرار

رانیانّآدابّعربّجاهلیّراّباّایّ،آمیزکنایهزندگیّمتمدنّوّشهرنشینیّاستّتاّبهّشکلیّ

ّوّباّهکشمک ّدرامیّراّبهّاوجّرساندّ،بردنّازّپادشاهانّایرانیقیاسّکند.ّابونواسّباّنام

ّواژگانّ ّالعشر»ترریحّبه ّمیّ،«الطلحّو ّآگاه ّرا ّپارسّوّمخاطبّخود ّبینّقوم ّکه سازد

بّناتوانیّمخاطّ،«کن».ّاوّباّآوردنّفعلّامرّوجودّداردتمایزّوّتفاوتیّچشمگیریّّ،عرب

ّّّّیرانیّمطرحّنمادّتواناییّوّقدرتّاّعنوانبهخوی ّراّآشکارّوّدرّمقابل،ّکسریّوّشاپورّراّ

ّکند.می

ّبیانی» ّّ،اینّرویۀ ّخشمیّاستّکه ّعربروایتگر ّموجبابونواسّاز ّو ّدلّدارد ّبه ّّّها

رّهدّوّددشودّقومّخودّ)ایرانیان(ّراّباّاینّتعبیرّدرامی،ّدرّترازویّقیاسّباّآنانّقرارّمی

ّستیزیّ ّبیانّنقاطّضعفکینهّ ّبه ّبپردازد.شانّتوزانه »ّ 1996ّ)طقوش، توانّمیّ(167:

ّبیانّابونواسّکهّگفت ّبهّ،اینّشیوه ّرا هّاندازدّکیلّباختینّمییمیخاّلیادّاینّگفتّما

ّواژگان»گوید:ّمی همانّسرنوشتّوّعاقبتّجامعهّاست.ّاینّواژگانّّ،سرنوشتّوّعاقبت 

ّونماید،ّمدامّدرّحالّتغییرّاستّدالّمیانّافرادّجامعهّراّبیانّمیاستّکهّکشاک ّوّج

ّ«نماید.یراتّوّتحوالتّجامعهّراّمنعکسّمیتغیّ،باّامانتّکامل

کهّّودندبّهااینّعربّیافتدرخواهیمّیّابنواس،هاملّدرّسرودهدتباّکهّناگفتهّنماندّ

-میوّّرینّبودندّآفزندّوّّکشمک هاّدامنّمیبحرانبهّّّ،زدندنظمّاجتماعیّراّبرّهمّمی

ّ ّتوان ّاز ّپروتاگونیست»عنوانّشخریتّبهآنها »«Protagonist»ّّکرد ّیاد ّچالشگر بهّّ؛یا

ّعنوانّمثالّبهّاینّبیتّبنگرید:

ّیســــائلهاعــــاجّ ّعلــــیّدارا
ــــقل 

 
ّالش

ّ

ّ
ً
ّالّیرقیّاللـهّعینـلّمـنّبکـیّحجـرا

ّ

ّعـــنّخمـــار ّالبلـــدّ
ُ
ّوّعجـــُتّلســـأل

ّ

ّالیشقیّوجـدّمـنّالیرـبواّزلـیّوتـدّ 
ّ

ــدّا ــنّلس ــلّم ــرّالح ــرَتّدی ــالواّذک ّق

ّ

ّدر کّقــلّلــلَّمــنّبنــوّلســدّ ّ ّوالّدر 

ّ(1984ّ:46،)ابونواسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّنگون» ّو ّبیچاره ّسراغّّ،بختآن ّمنّبه ّو ّآنّسخنّبگوید ّبا ّمنزلگاهیّرفتّتا ّسراغ به

ّکهّّفروشّشهرّرفتم.می کند،ّخشکّبرّسنگّگریهّمیخداوندّاشکّچشمانّکسیّرا

ّبهّکوبیدنّمیخّچادرهایّصحراییّاشتیاقّدانکندّوّشفاّندهدّسوزّوّگدازّآن  د.ّرکهّرا
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!ّبهّمنّبگوّبنیّاسدّکهّومّبنیّاسدّیادّکردی،ّشگفتاّازّتتوّازّمحلّسکونتّقوّ:گفتند

ّ«هستند!

هاّعربدرّابتداّازّجانبّّحکایتّازّآنّداردّکهّانحرافّاجتماعی)ّعاج(ّ،ابیاتّفوقّ

ّآن ّاز ّکنایه ّ ّالشقی  ّ،ستهاکه ّشدهّ ّابونواسانجام ّکه ّاست ّآنگاه ّو ّبهّّّ،است ّّّدست

ّزند.ّّالعملّوّانحرافّ)ّعجت(ّمیعکس

ّّّّهاییّنظیرعجُت(،ّ)ّقالوا/ّقل(ّوّآوردنّترکیبهایّ)ّعاج/ّابونواسّباّکاربستّفعل

ّالبلد() ار  ّیسائلها/ّخم  ّتعبیرّ،دارا ّنحویّدراماتیکّمیدستّبه ّاز ّخواننده تعبیرّّۀزند.

هایّقومیّبودندّکهّبرایّاقلیتّهاهّاینّعربیابدّکدرّمیّ،ویّوّترتیبّوّچین ّواژگان

ّکردند.ّّّّّّّنیّّمیآفریزیستند،ّچال میآنهاّکهّدرّآنّزمانّدرّبینّ

درّقرایدّمتعددیّدرّنق ّیکّمنتقدّّ،مطابقّباّهمینّرویکردّابونواسّ،ناصرّخسرو

ّ ّبا ّکشمک  ّبه ّاجتماعی، ّنمیمیکسانی ّاو ّمانند ّکه ّتنگپردازد مشربی،ّاندیشند.

ّتندیناپذیریآشتی ّفراهمّّّّ،ّصراحتّبیانّو کالمّاو،ّاسبابّتنهاییّوّانزوایّبیشترّاوّرا

ّدرّهمینّنوعّنگّ؛آوردمی ّوّابونواسّبهّهمّمیلذا رسندّوّدرّیکّوادیّرشّاستّکهّاو

گاهّویّراّازّاعتدالّخارجّّ،ناصرّخسروُخلقّّگیرند.موردّبررسیّوّتطبیقّقرارّمیّ،ادبی

خودّراّازّمبارزانّسپاهّشریعتّّ،باافتخارراندّوّالفاظّناهنجارّبرّزبانّمیّکهچنانکند،ّمی

ّ(1396ّ:33)ر.ک.بالوّد.شماّروّقرآنّمی

ــی ــتّازّآنّنم ــیّرف ــنّنب ــهّراهّدی ــاریمب ّی
ّ

ــیّ ــعیفّب ــاّض ــرّوّم ــاّخط ــهّراهّب ّیــاریمک
ّ

ــهّســفر ــرّب ــتّاگ ــاّگرف ّچــونّروزّدزدّرهّم
ّ

ّ...جزّبهّشـبّنـرویمّایّپسـر،ّسـزاواریمهبّ
ّ

ّوگرّبهّشخصّزّجاهلّنهانّشدیمّبهّعلـم
ّ

ّچــوّآفتــابّســویّعــاقالنّپدیــداریمّ...ّ
ّ

ــوّایّبــهّ ــرّت ــبیّمســلمانیاگ ــردّناص ّخ
ّ

ّتوّراّکهّگفتّکهّماّشـیعتّاهـلّزنـاریمّ...ّ
ّ

ّمـاّگنـدمّاسـتّوّبهـرّتـوّکـاهّزّعلمّبهـرۀ
ّ

ّخـواریم...برّکهّچوّتوّماّستورّوّکهگمانّمّ

ّ(70وّص33ّ:ّق1378ّ)ناصرخسرو،ّّّّّّّ
ّ

دزد،ّجاهل،ّناصبی،ّستور،ّ»مخالفینّخودّباّواژگانّازّناصرخسروّّ،درّقریدۀّفوق

ّیادّمی«ّمورچهمارّوّ
 
کیشانّخودّراّسپاهّشریعتّوّتّتعداد،ّهمکندّوّضمنّاذعانّبرّقل

ّآفتابّمعرفیّ ّو ّشیعۀّحیدر ّبرخیّابیاتّاینّقریدهنمایدمیقرآن، ّدر ّشاعر نزاهتّّ،.

دهدّکهّمخالفینّتازد.ّالبتهّبرخیّابیاتّنشانّمیکالمّراّکنارّگذاشتهّوّبرّمخالفینّمی

ّاند.هایّنارواّ)اهلّزنار(ّموصوفّکردهناصرخسروّهمّاوّراّبهّصفت
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ّشکا ّبا ّاست ّافقی ّدرام ّحاوی ّکه ّقرایدی ّآغاغالب ّزمانه ّاهل ّاز ّیا ّدنیا ّاز ّّّّّّّّّّّّّزیت

ّکند.ازّفقهاّوّزاهدانّهمّچنینّیادّمیوّّشودمی

ـــهّاســـتّازّامـــالکّاوّکـــهآن ّفقی
ّ

ّآنّاستّکهّازّرشوتّاسـتّترپاکّ
ّ

ـــدّمـــنّزاهـــدموانّکـــهّهمی ّگوی

ّ

ّجهلّخودّاوّراّبتـرینّذلـتّاسـتّ

ّ(267صّّ/124)همان:ّقّّّّّّّّّّ

ّناصرخسروّفقطّبهّتقابلّباّمظاهرّاعتقادیّبسندهّنمی
 
یّکندّبلکهّدرّموردّمظاهرّمل

ّمراهّاست.مثاًلّیادکردّاوّازّنوروزّباّسخرهّهّ؛خوی ّنداردّعررانهمهمّدرکّمشترکیّباّ

ــدیچنــدّگــو ــامّبهــارّآی ّیّکــهّچــوّای
ّ

ــدّ...گــلّّ ــهّکــارّآی ــادامّب ــدّوّب ّبیارای
ّ

ّنایّنیـزّمگـوّبـاّمـچنینّبیهـدهاین
ّ

ــّرّ ــهّم ــدّاک ــارّآی ــدهّع ــخنّبیه ّازّس
ّ

ــان ــراّمهم ــوروزّم ــدّن ــارّآم ّشرــتّب

ّ

ّجزّهمانّنیستّاگرّششردّبارّآیـدّ

ّ(161صّّ/74)همان:ّقّّّّّّّّّّّّّّّّ

 تطبیق درام عمودی در شعر ابونواس و ناصرخسرو -2-3

معنایّتعارضّوّتناقضّمیانّفعلّبشرّوّارادۀّالهیّاستّ)ر.ک:ّتشینی،ّدرامّعمودیّبهّ

متناقضّباّتمامّچیزهاییّاستّکهّّ،خواستّوّغرضّشاعرّ،(ّدرّاینّنوعّدرام1970ّ:68

اوندّوّشاعرّباّهرّآنچهّهمسوّباّارادهّوّخواستّخدّاستایّشرعّوّعرفّالهیّقرارّدارددرّّر

ّبرخیّمنتقداّ،است ّکشمک ّدارد. ّو ّدرّّ،نستیزه ّعمومیّرا ّاصالتّدرام ّو خاستگاه

بهّّاعتقاد(ّوّباورّدارندّکه1983ّ:79ّخشبه،ّّدانند.)انحرارّادبیاتّدراماتیکّیونانّمی

نانیانّازّدرامّدرّمیانّیوّگونهاینازّعواملّرواجّّ،سوفسطاییّخداییّوّظهورّفلسفۀچند

ّمسلمبوده ّقدر ّّ،است. ّتحت ّنیز ّشاعران ّکه ّاست ّفّتأثیراین ّسوفسیتآراء ّوّکری ها

هایّفلسفیّوّقوانینّشرعیّخداوندّگرا،ّشعرّخوی ّراّمیدانّستیزّاندیشهمدعیانّعقل

ّ(80-1983ّ:81دادند.ّ)ر.ک:ّهمان،ّّقرار

واجّتوانّازّدالیلّّرشعرایّعربّوّغیرّعربّازّفلسفهّوّادبّیونانیّراّمیّتأثیرپذیری

،ّسرکشیّ،درّاینّنوعّازّدرامّشعریاینّنوعّدرامّدرّمیانّگویندگانّغیرّیونانیّدانست.ّ

ّگیرد.گاهّرنگّوّبویّکفرآمیزّبهّخودّمیّکهچنانّ،ستیز،ّتعارضّوّتناقضّآشکارّاست

عررّعباسیّاستّکهّتمردّدینیّیاّّتبارایرانیترینّشاعرانّبرجستهّازجملۀابونواسّ

ّدرامّعمودی،ّّ،درامّعمودی ّبارزترینّسرودۀّویّدر ّشعرّویّنمودّچشمگیریّدارد. در
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ّاست ّزیر ّاصولیّقریدۀ ّو ّفقیه ّعالمی ّبا ّآن ّدر ّکه ّریشخندّ، ّرا ّاو ّعقاید ّو ّّّّّّّّّمجادله

ّد.کنمی

ــــار ــــهّالخم ــــدولّبحان ــــلّللغ ّق
ّ

ـــارّ ـــدّفرـــاح ّاالوت ّوّالشـــربّعن
ّ

ّ«بگوّ،ارّموسیقیّزیباستخواریّدرّکنکهّمیبهّآنّسرزنشگرّدرّمیخانه،ّآنگاه»

ـــالم ـــهّع ـــیّفقی ـــیّقرـــدتّال ّان
ّ

ّمتنســــک،ّحبــــرّمــــنّاالحبــــارّ
ّ

ّ«وّبهّعلمّوّاخبار،ّبین ّدارد.کندّمیاندیشیّکسیّکهّدرّمسائلّدینیّژرف»

ّقلتّالراله؟ّفقال:ّفـرضّواجـب
ّ

ــارّ ــفّعق ــتّحلی ّصــلّالرــالهّوّب
ّ

آنگاهّهمدمّشرابّهمّّ،بیاورجاّگفت:ّامریّواجبّاست،ّنمازّراّبهّ،پرسیدمدرّموردّنمازّ»

ّ«باش.

ّقلتّالتردقّوّالزکاه؟ّفقـالّلـی:
ّ

ّیعــــــدّ لــــــهّالشــــــطارّ ّشــــــیآل
ّ

ّ«بندوبارّاست.سروپاّوّبیهایّبیگفتمّصدقهّوّزکات،ّگفت:ّابزارّدستّانسان»

هایّترکیبّ،شود.ّشاعرگسارّباّعالمّمتدینّآغازّمیاینّقریدهّباّتقابلّشخریّمیّّّّّ

درّوصفّعالمّدینیّّراّ«متعمقّفیّدینه،ّمتبررّفیّالعلمّوّاالخبارّفقیهّعالم،ّمتنسک،»

ّمی ّکار ّآگاهّ؛بردبه ّضمن ّکه ّآموزهشخریتی ّاز ّآنی ّاز ّبرخی ّدینی، ّبرایّهای ّرا ها

ّدهد.قرارّمیّخوارشرابباّادعاهایّشخصّّطرازهمریشخند،ّ

«ّآلهّالشطار»ّعنوانبهآوردنّزکاتّوّصدقهّّحساببهقرارّدادنّنمازّدرّمقابلّشرابّوّ

ابزارهاییّکهّبدبختیّوّگرفتاریّبهّدنبالّدارند،ّهمهّگواهّبرّّعنوانبهوّمعرفیّمناسکّ

ازّستیزّّ،خروجّشاعرّازّراهّراستّوّکشمک ّباّعرفّوّشرعّاستّوّاینّطرزّبیانّشاعر

ّحقیقت ّدر ّدارد. ّحکایت ّدینی ّاحکام ّبا ّواژگانّآییهمّ،درامی ّپارادوکسّّ،این نوعی

ّ ّرا ّمیایمعنایی ّنیروجاد ّبرای ّابونواس ّکه ّدرّکند ّآگاهانه ّکالمی، ّدرام ّبه ّّبخشیدن

ّ(2011ّ:73.ّ)ر.ک:ّجدیتاوی،ّگرفتهّاستهایّخوی ّبهّکارّسروده

تعارضّخودّراّباّعقایدّوّباورهایّدینیّبیانّّ،آشکارّصورتبهّ،اوّدرّادامۀّاینّقریده

ّکند.می

ــــهّمُّ ــــالدّمک ــــأتینّب ّالّت
ً
ــــا ّحرم

ّ

ــــوّانّمکــــهّّ ــــداروّل ــــدبابّال ّعن
ّ

«ّ
 
ّهّنروّحتّ برایّاحرامّبهّمک

 
ّ«هّکنارّدرّخانهّباشد.یّاگرّمک

ّقلتّالطغاه؟ّفقـالّلـی:ّالّتغـزهم
ّ

ّوّلـــوّانهـــمّقربـــواّمـــنّاالنبـــارّ
ّ
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ّآنّ،موردّدشمنانّوّطغیانگرانّپرسیدمّدر» ّبا ّواردّستیزّمشوّحگفت: ّنزدیکّتّ ها یّاگر

ّ«.شهرّانبارّباشند

ـــم ـــنّاوالده ـــتصّم ّســـالمُهمّواق
ّ

ـــارّ ـــیّالکف ـــقّعل ـــتّذاحن ّانّکن
ّ

ّ«ن.کهاّراّقراصّفرزندانّآنّ،داریواردّشوّوّاگرّازّکافرانّکینهباّآنانّازّدرّمسالمت»

ّاطعنّبرمحکّبطنّتلکّوّظهرّذاّو
ّ

ّهـــذاّالجهـــادّفـــنعمّعقبـــیّالـــدارّ
ّ

ّنیزه» زّآنّنیسرانجامّّ،ّکاملّاستّوآنّبزنّکهّاینّجهادّوّبرّپشتّوّشکمّاینّ،اتوّبا

ّ(1984ّ:200)ابونواس،ّ«ّ.استخوبّ

رویکردّوّنگرشیّّ،سخنّمیّگویدّکهّآنّفقیهّهاّازّزبانّفقیهیابونواسّدرّاینّبیتّ

ّایدّکامالًّ ّشاعرّۀمتفاوتّاز ّدارد. ّمیّ،شاعر ّترویر ّبه ّبندّعابدیّرا ّو ّقید ّدر ّکه کشد

ّالزمّاستّکهّهمهایّدینیّختندروی ّاستّو ّابونواسّسخنوی ّگرفتار ّبا بگویدّوّّنوا

اعرّراّشّ،فقیهّدرّاینّابیاتلذاّّ؛ریاکاریّبی ّنیستّ،گونهّنباشداگرّاینّاوّباشدّوهمراهّ

ّ
 
ّمک ّبه ّرفتن ّبازمیاز ّمنتقدّ.دارده ّالزعیم، ّاحالم ّندارد. ّقبول ّرا ّکفار ّجنگّبا شعرّّاو

هایّنّجملههدفّشاعرّازّبیا»گوید:اسلوبّوّسبکّاینّسرودهّمیّدرّتحلیلّ،عباسی

«ّهد.دازّزبانّآنّفقیه،ّاینّاستّکهّکارّخودّوّشخصّفقیهّراّدرّیکّراستاّقرارّّنهیّوّامر

ّ(1981ّ:151)الزعیم،ّ

هّکزمانیّّخود،ّپی ّازّتحوالتّروحیدرّموردّدورانّّرو،سخناصرّّ،همتایّاوّاعرشاّامّ ّّّ

ّگوید:میّ،ّبودّدیگرگونهّاوجایگاهّاجتماعی،ّشرایطّزندگیّوّافکارّ

ّدستمّرسیدّبرّمـهّازیـراّکـهّهـیچّوقـت
ّ

ّبیّمنّقدحّبهّدستّنگیردّهمـیّامیـرّ
ّ

ّپــی ّوزیــرّبــاّخطــرّوّحشــمتمّازّآنــک

ّ

ّ«خواجهّخطیر»میرمّهمیّخطابّکندّّ

ّ(102صّ/46:ّق1378ّ)ناصرخسرو،ّ

ّکند:شرایطّاینّادوارّراّچنینّمقایسهّمیّ،اوّدرّابیاتیّدیگرّّّّ

ّســـرتـــاّپـــرّخمـــارّبـــودّســـرمّیـــک
ّ

ّمشـــفقّبدنـــدّبـــرّمـــنّوّغمخـــوارهّ
ّ

ّوّاکنــونّکــهّهوشــیارّشــدم،ّبــرّمــن

ّ

ـــــژدمّجـــــرارهّ ـــــارّوّک ّگشـــــتندّم

ّ(297صّ/139)همان:ّقّّّّّّّّّّّّّّّ

ّد:کناشارهّمیّ،یّهنجارشکنانۀّخوی وّبهّرفتارها

ــک ــیی ــاهّهم ــی ّگ ــدّپ ــدیچن ّدی

ّآزردهّایــــنّوّآنّبــــهّحــــذرّازّمــــن

ّدرّمجلـــــسّملـــــوکّوّســـــالطینمّ

ّتنیــــــنمّگفتــــــیّمگــــــرّنــــــژادۀ
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ّ(135ّ/60)همان:ّقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّدورهّّّّ ّدو ّهر ّدر ّناصرخسرو ّاشعار ّّ،در ّحّگوییکفّرنشانیّاز شکنیّدینیّ)درامّرمتیا

ّدیده ّنمیعمودی( ّمیّاگرچهشود، ّاذعان ّندانستهاو ّکه ّعملّّ،کند ّشرع ّّّّّّّّخالف

ّ:استکرده

ّحــرامّراّچـــوّندانســـتمیّهمـــیّزّحـــالل
ّ

ّقامـتّمـنّدرّحریـرّبـودّوّحلـلچوّسـروّّ
ّ

ّدوانّبهّسویّمنّازّهرّسویّحاللّوّحرام

ّ

ّتـلّخسّبهّپستیّازّسرچوّسیلّتیرهّوُّپرّ

ّ(192صّّ/88)همان،ّقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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تناقضّوّتعارضّمیانّخواستّانسانّ)شاعر(ّباّسرنوشتّالهیّ)قضاّوّّ،درّاینّنوعّازّدرام

ّبن ّشاعر ّاست. ّآنقدر( ّدالیلیّکه ّبه ّخواستّسرنوشتّا ّیا ّو ّنیرنگّروزگار ّفریبّو ّرا ّّّها

ّاعتقاداتّبرمیّ،داندمی ّاین ّمخالفتّبا ّشکلیّاعتراضبه ّبه ّو ّناپذیراخیزد ّو بهّّ،آمیز

ّ(1988ّ:57ّپردازد.ّ)ترحینی،ستیزّباّتقدیرّمی

ّوّراندّ،هایّاینّنوعّدرامنمونه شدنّهدرّمتونّدینیّفراوانّاست.ّداستانّآدمّوّحوا

ّبهشت ّاز ّآدمیّّ،آنها ّتقابلّارادۀ ّدرّبا ّجاودانگیّآدمیّرا ّخداوند، ارادۀّخداوندّاست.

زندّکهّمیّرقمّاوّعاقبتیّدیگرّراّبرایّّ،آدمیّباّفریبّابلیسّۀاّارادکندّامّ بهشتّارادهّمی

ّباّخواستّخداوندّمتعارضّاست.ّ

ّمی ّاست، ّآدمی ّارادۀ ّاز ّخارج ّکه ّمحتومی ّامور ّهمۀ ّنهاد.ّبر ّسرنوشت ّنام توان

ّاینّامورّراّناخوشایندّانسان
ً
باّّ،وّدرّشرایطیّکهّاحساسّتواناییّکنندشمرندّمیهاّغالبا

ّامّ آن ّدارند ّستیز ّسر ّچارهها ّشرایط، ّتغییر ّبا ّا ّخود ّدر ّتسلیم ّجز ّبیننمیای ّند ّبهو

هایّبارزّاینّامورّمحتومّاستّکهّپذیرند.ّمرگ،ّازّنمونهسرنوشتّخوی ّراّمیّ،اصطالح

درّتوانّادعاّنمودّکهّمی،ّبررسیّاشعارّدوّشاعرّباکشد.ّهموارهّانسانّراّبهّچال ّمی

ّ ّاشعار ّسوگواریسرودهّ،آنهامیان ّدرامّهای ّتعریف ّبا ّرا ّمطابقت ّو ّنزدیکی ّبیشترین ،

ّدارد.دینامیکیّ

ّمی ّاستّکه ّرویکرد ّاین ّبا ّابونواسمرثیهتوان ّنوعّبنّدارایّراّهای ّاز ّدرامی، مایۀ

ّآورددینامیکیّبه ّشمار ّاستّاگرچه. ّحسینّمعتقد ترینّضعیفّ،هایّویمرثیهّکهّطه

گرایشیّبهّاندوهّوّسوگواریّّگونههیچّ،دهدّزیراّنفسّشاعربخ ّاشعارّاوّراّتشکیلّمی

ّاست ّمردی ّاو ّو ّّندارد ّو ّشاد ّپیوسته ّ)ّسازطربکه ّاست. ّر.ک: ّحدیثّطه حسین،

ّ(133االربعا:ّ
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توانّمیّ،سرودهّاستّ،عباسیّ،ّخلیفۀ«دّامینمحم ّ»ذیلّکهّدرّسوگّهایّازّقریده

رّدپذیردّوّباّکاربردّصنعتّتشخیصّاینّسرانجامّراّبرایّامینّنمیّ،دریافتّکهّابونواس
نودیّناخوشاندازدّوّضمنّبیانّبهّگردنّتقدیرّمیّگناهّجداییّمیانّخودّوّاوّراّ،لبیتّاوّ 

لذاّدلیلیّّ؛دکنمیمتهمّطرفینّازّاینّجدایی،ّسرنوشتّراّبهّمخالفتّباّخواستّخوی ّ

ّبرایّترسیدنّازّآنّوجودّندارد.

ـ ّدطویّالموتّمـاّبینـیّوّبـینّمحم 
ّ

ـــهّناشـــُرّّ ـــیسّلمـــاّطـــویّالمنی ّوّل
ّ

ّمحم ّّ،مرگ» ّدوستیّمنّو ّهمّطومار ّدر ّدیگرّدّرا ّمرگّدرهمّبپیچاند، ّرا ّآنچه پیچیدّو

ّ«شود.گستردهّنمی

ــده ــوتّوح ــذرّالم ــهّاح ــتّعلی َّوّکن
ّ

ّفلـــمّیبـــقّنـــیّشـــیّعلیـــهّاحـــاذرّ
ّ

استّکهّدهدیگرّچیزیّبرایمّباقیّنمانّ)بعدّازّمرگّاو(پسّترسیدم،میّاوّتنهاّازّمرگ»

ّّ«خاطرّآنّبترسم.به

ّاسلوّ،ابونواسّهایمرثیهترینّویژگیّمهم ّکاربرد ّدر ّاستّکه بّصداقتّاینّاشعار

وّنیزّّشخصدوموّّشخصاولانتخابّلحنّکالمّوّکاربستّضمایرّ»زبانیّاوّآشکارّاست.ّ

تّوّضعفّدرّصداقتّشخصّسوگوارّبیانگرّتفاوتّوّتمایزّمیانّشدّ،ضمیرهایّخطابی

ّ«ّاست 1390ّ:104ّّ)فاولر، توجهّبیشترّماگرّخطابّدرّکالمّسرایندهّّ،یعنیّ؛(124و

ّنظرّعاطفیّکمترّمیوسوزّ،شخصّغایبّباشد ّاگرّبینّگویندهّشودّامّ گدازّمرثیهّاز ّوا

اوّّاتحادیّایجادّشودّکهّگویندهّراّوادارّبهّسخنّگفتنّازّزبانّمخاطبّنمایدّیاّ،مخاطب

ّ ّّعنوانبهرا ّنظر ّدر ّشخصّمقابل ّبیشتربگیرد ّاثرگذاری ّشدت ّبگوید، ّسخن ّوی ّبا ّو

ّابوشدخواهد ّشیوۀنواسّ. ّدو ّهر ّمراثیّخوی ّاز ّّشخصاولّدر ّشیوۀّشخصدومو ّو

ّ.گرفتهّاستخطابیّبهرهّ

ّناصرخسرو ّاشعار ّدر ّدینامیکی ّدرام ّّ،بسامد ّو ّچشمگیر ّاست.ّمالحظهّقابل 

ّگوید:وّمیّداندنمیقضاّوّقدرّراّمنافیّاختیارّّ،لحاظّفکریناصرخسروّبه

ّســــتّوّرفتــــهّقلــــماگــــرّکــــارّبود
ّ

ّبیهــودهّغـــمچــراّخـــوردّبایــدّبـــهّّ
ّ

ــدّو ــهّب ــکّوّن ــهّنی ــوّن ــدّازّت ــرّنای ّگ
ّ

ــهّذمّ ــدحّوّن ــهّم ــوّن ــرّت ّرواّنیســتّب
ّ

ّپرسـتعقوبتّمحـالّاسـتّاگـرّبـت
ّ

ـــزدانّپرســـتدّصـــنمّ ـــانّی ـــهّفرم ّب
ّ

ـــرّچـــهّبایســـتّاگـــر ّکتـــابّوّپیمب
ّ

ّنشدّحکـمّکـردهّنـهّبـی ّوّنـهّکـمّ
ّ

 (62صّ/30:ّق1378ّناصرخسرو،ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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.ّ

ّناصرخسرو ّشعر ّدر ّاینّمفاهیم ّتقابلّبا ّو ّاستّوّامریّضروریّّ،ستیز ّپسندیده و

ّآن ّارائهّمیترویریّکهّاز ّتعارضّوّمتشخصّوّزندهّبهّنظرّمیّ،ددهها ّانسان، آیدّکهّبا

ّدارد.ّمانند:ّدوجانبهتقابلیّپیوستهّوّ

ّیـــراکصـــحبتّدنیـــاّمـــراّنشـــایدّاز

ّ

ّصحبتّاوّاصلّننگّوّمایۀّعارّاستّ

ّ(48ّصّ/23)همان:ّقّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 گیرینتیجه -4

ّبرشمرد:ّچنینّتوانحاصلّاینّپژوه ّراّمی

استّکهّدرّادبّعربیّوّفارسیّجایگاهّهایّبیانیّترینّشیوهیکیّازّمهماگرچهّدرامّّ-

ّبیشترّۀّآنهادوّرشاعرانّهمّمراتبّازوّناصرّخسروّبهّبسامدّآنّنزدّابونواسّ،ایّداردویژه

 ست.ا

-ّّ ّآنچه ّبابونواس ّهرا ّپیشرو ّعباسیعنوان ّعرر ّسمتّ،شعر هایّشیوهّکاربستّبه

اگرچهّهمّاوّ.ّوستاّعررتفاوتّقومیّوّنژادیّاوّباّجامعۀّهمّسوقّمیّدهد،ّدراماتیکی

دچارّشدتّوّضعفّوّّ،درّتقابلّباّسرنوشت،ّانسانّوّشرایطّاجتماعیناصرخسروّوّهمّ

ّانحرافّفکریّهستند.
ً
 احیانا

ّّ،تفاوتّشرایطّفردیّوّاجتماعیّدوّگویندهّ-
 
ّبهّتقابلّمل ّبهّتقابلّیکیّرا یّوّدیگریّرا

بهّّ،یزّوّکشمک ّافقیدرّاینّستّ،وّزبانّوّانتخابّواژگانّهرّدوّشاعرّداردمیوامذهبیّ

 گردد.آلودهّمیّسخرهّوّتحقیر

هایّدرامّگیرند،ّازّسایرّگونهبسامدّاشعاریّازّابونواسّکهّدرّحوزۀّدرامّعمودیّجاّمیّ-

ازّدرامّدرّشعرّناصرخسرو،ّصفرّاست.ّالبتهّّگونهاینبسامدّّکهصورتیّدرّ،ترّاستافزون

ّنمونهمی ّتوان ّفلسفی ّکشمک  ّاز ّخیامّهایی ّرباعیات ّدر ّرا ّآسمان ّو ّانسان میان

 مشاهدهّنمود.

ّدرامّشعریمیانّگونهازّّ- درّشعرّدوّگوینده،ّدرامّافقیّبرجستگیّآشکاریّّهایّمتفاوت 

یاّّپروتاگونیستّدرّحوزهّهایّفرهنگی،ّهمّناصرّخسروّوّهمّابونواسّشخریتیدارد.ّ

ّدرامّعمودیّیادّّۀشگرّدارند.ّچالشگریّآنّدوّدرّحوّزچال ّآنّبا ّاز فرهنگیّوّدینیّکه

ّدارد.بسامدّبیشتریّّ،اجتماعیّۀمثلّحوّزّ،هانسبتّبهّدیگرّحوزهّ،شودمی

ّ

ّ
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