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ّ،1394 ـّتلرّ فروردنیّّّّ ّ،69-68 )شمارۀّ میراث  گزارش  ینلۀّ درّ

ّتلرّ ّجاشتّهدیّدزّرودنشادّیصطفمّذددریّ)درگذشتۀ5ّ ص119-117(

ّدننناجب،ّدهّدرّشمارۀ66ّ-67ّّهملیّ ّجقکّیقایۀ یاه1395ّ(ّدر

ّباد،ّ ّبهّچاپّرسیکه ـّّدسفنک1393ّ،ّص97-90( ّ)آذر ّدرجمنک نشرنۀ

ّدردّ ّدرنغّو ّدهّیقتضمّتاضلحاتمّچنکّدست. درجّشکهّدست،

ّدنیّپاسخّجگارجکهّ ّو ّجقکّخاد ّتا ّجکرد ّآنّعزیزّچنکدنّوفا ّعمر ده

ّذهیّ ّتاضلحاتّبردیّروشیّشکن ّآن ّبلان ّذیک، ّیع ّبخادجک. رد

جادرست،ّ برددشتّ گاجهّ هرّ رفعّ وّ دستادّ جقکّ ّخادجنکگاِنّ

ّفانکهّّجیست. ّدز خایم

 خست.و

ّهنکّهجلکیّتاریخ  ّدورۀ ّدز ّنازدهملیّجلک ّدننناجب، ّجاشتۀ در

جلز،ّ یعکودّ یادردیّ درّ و،ّ یعرفمّ تلخلص،ّ فارسیّ  ادبیات 

ّجایسک:ّ ّذددریّیم ّدستاد ّباد. جقکّشکه

ّسایرّینلکدت18ّگاجۀّآنّبّهوسیلۀّجمعمّ دنیّجلکّ]نازدهم[ّو

ّسادیّدیردنّوّجمعمّفرجگلانّ
ً
دیردجمّدورّدزّوطی،ّوّجکرتا

جاشتهّوّویردیشّشکهّدستّدهّدرّبسیاریّدزّیادردّتصایرّ

ّ)ص117ّ( ّجکدرجک... ّدیردن ّدیار ّدز ّدرستم دقلقّو

خادجنکگاجمّدهّدزّروجکّتأیلفّوّنشرّتاریخ ادبیات فارسی 

ّتمایم18ّّجلکّ ّیّمدننکّده ّدحتمالّزنادّگمان ّبه ّجباشنک، باخبر

دنیّتارنخّپانانّنافتهّدست؛ّدرّحایمّدهّتاّدنانّبیشّدزّپنجّ

ّبقلۀّ ّنشر ّده ّبریّمآنک ّقردئی ّدز ّو ّدست، ّبهّچاپّنرسیکه ّآن جلک

ّیتحققّنشاد. ّدنگر ّدهّسال ّتا کدتّدستّدم
 
ینل

یدم.

جاشتّهدجک:ّ

ّباّ
ً
ّآجهاّ]ینلکدتّتاریخ ادبیات فارسی[ّّغایبا ...جایسنکگان

دنکّیلبردییستمّوّدویاجیستمّوّگاهمّساسیاییستمّوّدماجیستمّ

ّدرّغربّیّمگذردّ ّآجچه وّالئلکّبهّیسائلّیّمجگرجکّوّگانم

ّ،
ً
ّپس،ّیثال ّدست. ّبّهخصاصّدیردن ّپذیرفتنمّشرقّو دیگای

آزددیّبّمبنکوباِرّجنسمّوّدنکگاهّفملنیستمّغربمّردّیالکّ

ّدرّ ّدست،ّو ّبلنشّدجحردفمّوّدّجبیناجه ّیّمدهنک،ّده ّقردر خاد

ّ
 
جتلنۀّآن،ّهمۀّجایسنکگانّوّشعردیّدیردجمّردّالئلکّوّضک

ّ)هماجنا( ّیّمدننک... ّیعرفم ّآزددیّزجانّو... دنیّوّطرفکدر

جگارجکهّجمّمفهمکّدنیّ»دیسم«هانمّدهّدستادّدرّدننناّردنفّ

ادبیات  تاریخ  یثِلّ دتابمّ باّ یّمتادجکّ دردهّدست،ّچهّربطمّ

ّجهّچلزیّ ّخادجکه ّجلکّنازدهمّرد
 
ّجهّدل فارسی ددشتهّباشک!ّدوّده

دزّسادبقّفکریّوّگردیّشهایّسیاسمّوّیسلکمّجایسنکگانّ

دتابّیّمددنستهّدست،ّچگاجهّدشفّدردهّدهّجایسنکگانّآنّ

ّزیاجمّشخصّ الئلکّبادّهدجک؟ ّدماجیستّنا ّدویاجیست، یلبردل،

یّمتادجکّبرّیقایّهدیّجقکّسازجکهّوّقابلّدعتمادّبنایسکّدهّبرّ

ینوذیور ی
ّ
ومجدرلد

majdoddinkeyvani@yahoo.com

وی دیوو رو درقورو  یوکرذهوو
دو یدوو هو یدورد
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ّتمایمّدتابّ
ً
یاضاعّآنّیقایهّدشردفّددشتهّباشک؛ّنعنمّیثال

ّدستادّ ّباشک.ّخکدوجکّرحمتّدنک ّبررسمّردّخادجکه ّجقکّو یارد

ّدغلبّدرّبحثّهایّعلممّ ّدهّبّهرغمّددنشّوّفضلّبسیارش، رد،

دچارّهلناّنزدگمّیّمشکّوّیلکدنّبهّحرفّهایّشعارگاجهّوّ

دلّمگانّمهایّغلرّقابلّدثباتّیّمددد،ّوّباّدنیّدارّبرّدرزِشّ

ّدزّ ّآردءّعلممّوّینطقمّخادّسانۀّشبههّیّمدجکدخت. سخنانّو

دننهاّگذشته،ّهرّدسّدزّهرّقامّوّیلتّوّیتعلقّبهّهرّدنیّوّ

آنینم،ّدمّناّبیش،ّزیرّجفاذّگردیّشهاّوّزیلنّههایّفکرّیدیّدستّ

دهّباّآنّزجکگمّدردهّوّدرّوجادشّجهادننهّشکهّدست.ّیگرّ

جایسنکگانّدیردجمّدزّدنیّقاعکهّیستثنمّهستنک؟ّیحققانّددخلمّ

ّیباجمّ ّهستنکّچه د الئلِکّفرجگمّیبر  جّگهایّ»دیسمم«ّو
َ
ّد ّدز ده

آسیبّ آجهاّ علمِمّ تحقلقاتّ بهّ دهّ ددرجکّ یسلکمّ وّ ّفکریّ

جمّمرساجکّوّآنّردّبهّگردیّشهایّدنکئایاژنکمّآیادهّجمّمدنک؟ّ

جگارجکهّبهّهلچّوجهّقصکّتطهلرّپژوهشگردنّخارجمّردّ

ّردّهمّدورّ ّبّمقلکوشرطّآجها ّیتهمّدردِن جکدرد،ّویمّدغردّقگانمّو

ّدلماتمّ ّدز ّدستفاده ّبا ّده ّردّهم ّینتقکدجم ّدار ّدجصافّیّمددجک؛ دز

ّبردیّ ّدننها،ّردهّگریزی ّدیثال «ّو
ً
«،ّ»ددثر«،ّ»یعماال

ً
چانّ»غایبا

ّروحّتحقلقاتّعلممّ ّبا ّیادفق ّیّمدننک،ّهمهّجا ّپیّشبینم خاد

ّبانکّبهّدمکّیکرکّ جمّمبینک.ّدگرّقردرّدستّدسمّیحکامّشاد،

وّسنکّوّدالنلّحتمّدالیکانّآیاریّچنلیّشاد.ّیگرّهملیّ

فرجگم هایّ»دیسّمآیاد«ّوّدافرّجبادجکّدهّصکهاّسالّتارنخّ

ّبهّ ّپارتّمهاّوّساساجلان ّتا ّدزّیادهاّوّهخاینشیانّگرفته دیردنّرد

ّددبلاتّدیردِنّ ّددنشّزبانّو ّذددری ّدستاد ّدیردجلانّشناساجکجک؟ یا

پیشّدزّدسالمّخادّردّدزّدناّآیاختّوّیکرکّفاقّییسانسّ

ّبعضّدجتقادها،ّهرّ ّبهّدستّآورد؟ ّدزّدنا ّدنیّرشته خادّردّدر

ّوّ ّدننک ّدیقاءّشبهه ّیّمتادجنک ّباز ّباشنک، ّیختصر ّو چنکّهمّگذرد

ّینفمّ ّدثر ّجیستنک، ّآشنا ّقضانا ّبا ّقضاوتّدنگردجمّدهّچنکدن در

بگذدرجکّوّدرّجتلنه،ّحتمّخکیاتّدیثالّدریستلیّبارتایایه،ّ

برتایکّدشپایرّوّهلماتّرنترّآیماجم،ّودسیلمّبارتایکّوّنِاِگنمّ

بِرتِلسّروسم،ّژدنّپِلردویناش،ّیائمّیاسینلان،ّوّنانّریشارّ

ّدجگلیسم،ّردننهارتّ ّآربری ّجلکلسیّوّچاریز فردنسای،ّرننایک

زیّوّیلخانللّدخانۀّهلنکی،ّدریستنسیّددجماردم،ّوّآرثرّ
ُ
د

پاپّوّرنچاردّفردیّدیرنکانمّبهّدیردنّوّفرهنگّدیردجمّدرّ

ّدی ایّدنگریّهمّهستّدهّشرحشّ ّو ّگلرد. ّقردر یعرضّتردنک

ّیّمآنک. ّبعک ّفقرۀ زیر

ووم.

بّهرغمّآجچهّدرّدفاعّیشروطّوّیحکودّدزّدیردجّمهایّدورّدزّ

ّجگارجکهّ ّشک، ّدتابّیّمجایسنکّگفته ّبردیّیا ّفرجگلاجمّده وطیّو

ّدتاّبهانمّدهّ ّیّمگانک، ّذددریّده ّدنیّبخشّدزّسخیّیرحام با

ّدستفاده... ّیارد ّ»یّمتادجک ّیّمشاد ّفرجگّجاشته ّدر ّدیردن دربارۀ

ودقعّشاد،ّدیاّجبانکّدارداردجهّهمۀّیطایبّآجهاّردّپذیرفت«ّ

بّهجانمّدستّدهّ رّوّهشکدرّ
 
دنیّتذد )هماجنا(یادفقّدست.ّ

ّبهّیناسبتّنشرّترجمۀّجلکّدوِلّهملیّ ّجلزّیضمانّآنّرد، جگارجکه

تاریخ ادبیات فارسی،ّدرّجانمّدنگرّباّتفصللّبیشتریّبلانّ

دردهّدستّوّدننناّجلزّبرّآنّتأدلکّیّمدنک.ّجقلّپارّهدیّدزّآنّ

ّبّمیناسبتّجیست:ّ ّدنننا ّدر هشکدر

ّددبلاتّفارسمّ ّبلّصکهاّدارشناسّحازۀ ّدّهها ّبه رویّسخنم

ّدزّ ّببیننکّدرّخارج ّجلفتادّهدجکّده ّبهّفکر دستّدهّچردّتاّدنان

ّبارگذدشتّهدجک؟ّنشرّ ّفرهنگّیا دیردنّچهّدنّگهانمّبردیّددبّو

تارنخّددبلاتّفارسمّجهّنشرّنکّدتابّسادهّوّیتعارفّدزّ

ّدست.ّچگاجهّ ّباده جنسّهزدردنّدتابّدنگر،ّدهّنکّرخکدد

یّمتادنّدزّآنّسرسریّگذشت؟ّآناّجایّآنّجکدشتّدهّدستاددجمّ

دهّساّلهاّبردیّتکریسّتارنخّددبلاتّفارسم،ّدزّسهّتارنخّ

ددودردّ تأیلفّ ایران،ّ ادبی  تاریخ  دایّلتر:ّ باینسبهّ ددبلاتّ

ّتاریخ ادبیات در  ّو ّتاریخ ادبیات ایراِن نانّرنپکا...؛ بردون...؛

ّ
ً
ایران...،ّدثرّرودنشادّذبلّحهللاّصفا...،ّبهرهّجستهّوّدحتماال

ّپسّدزّ ّببیننک ّنافتّهدجک،ّحاال ّآجها ّدر ّجارسانّمهانم ضعّفهاّو

ّآنّدتاّبهایّیرجعّگذشته،ّ ّعمر ّبر ّسالّده 100ّ ّتا 50ّ
ً
حکودد

ّددرد؟ّیعانبّ دنیّتارنخّددبلاتّجکنکّبردیّعرضهّچهّدرّچنته

وّیحاسنشّچیست...؟ّ)فصلنایۀّجقکّدتابّددبلات،ّسالّدول،ّ

ش2،ّزیستان1394ّ،ّص289(

ّدنیّدرنافّتدننکگانّ ّبکّجیست.
ً
ّدزّخارجّیّمآنکّیزویا هرّچه

هستنکّدهّبانکّخابّوّبِکّودرددتّردّیحکّبزجنکّوّدجتخابّ

دننک.ّچلنّمهاّدهّیعروفّدستّبّهجایّداالّ»زبایه«ّبهّخاردّ

دجلاّیّمدهنک،ّتایلکدتّیرغابّهمّددرجک؛ّدنیّبازرگاجانّدشارهاّ

جنسّ وّ برددرجکّ زنادّ طمّعداریّ دزّ دستّ بانکّ دهّ هستنکّ

ّبنُنلّدزّحضردتّچلنمّجپذیرجک.ّ بّمدلفلتّو

چانّددبلاتّفارسمّیتعلقّبهّیاّدست،ّقضاوتّجهانمّدرّ

ّتحقلقاتّ ّجبانک ّدست؛ّینتها ّبرّعهکۀّیا ّبکشّهم بابّخابّو

ددبمّوّدیردّنشناختمّردّیحّکنزدهّوّ»دنمم«ّتصانبّناّتکذنبّ

ّدنیّیسؤیلتّ ّبک. ّبکشّردهم ّبانکّخابّگفتّو درد.ّخابشّرد

ّیادظبتّبیشتریّیّمطلبک. ّدقتّو ّدجلایّبلبشایّدیروز در
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چه  م.

دستادّذددریّبرّیقایۀّیحمکعلمّداتازنان،ّباّعنادنّ»طنزّدرّ

ددبلاتّفارسمّبلی1900ّّتا1940ّ«ّسختّخردهّیّمگلردّدهّ

چردّ»هزیلاتّردلکّنغمایّجنکقمّوّقاآجم«ّردّددردیّجنبۀّ

ّوّ ّدرّچرند و پرند ردّّدفردّطآیلز ّطنزهایّدهخکد سیاسمّددنسته،

ّدیرجّیلرزدّ ّدعتصایمّردّ»طنزپرددز«،ّو ّپرونی »قابلّیالیت«،

ردّ»یاهرترنیّطنزپرددزّوّشاّخطبعّزیانّخاد«ّشمردهّدست؟ّ

ّدیرج: ّده سپسّیّمدفزدنک

ّجقشّنکّدوباِشّ ّدشعارشّدر ّدز ّدنگر ّبرخم درّعارّفجایهّو

ّدیرجّسادهّوّسهلّ ]دذد![ّهرزّهجگارّظاهرّیّمشاد.ّهملیّده

وّیمتنعّشعرّیّمگفتّآناّدوّردّدزّناوّههایشّیبردّیّمدنک؟ّ

)هماجنا(

دننناّنکمّدزّهمانّجاهانمّدستّدهّدوستّدزدسّتشکّهدمّ

ّجهّزبانّ ّدست. ّجگذدشته ّبردیّیصایحه م
 
ّیحل »جاشّآورده«ّو

ّدننکهّ ّگا ّروشّدوّروشّعلمم؛ ّجه ّتحقلقّدست، ّو ّعلم ّزبان دو

ّدنیّدهّشعرّطنزّ ّدست.ّدر ّبرحق
ً
ّدوّنقلنا بعضّدعتردّضهای

ّدننکهّدگرّدیرجّ ّو چهّیختصّههانمّددردّوّشعرّسیاسمّچیست،

ّدیردنّخادجکّچهّدسّ ّیعاصر ّبزرّگترنیّطنزپرددز ّجتادن ّرد یلرزد

ّبسیارّ ّباشک،ّحرفّوّسخی ّیقام ّددوطلبّدنی ّیّمتادجک دنگری

ّجیست.ّ ّیمکی ّیحکود ّینال ّدنی ّدر ّآجها دست؛ّویمّطرحّهمۀ

ّنادآوریّدنیّجکتهالزمّدستّدهّیشکلّیقایۀّداتازنانّ یعّذیک،

دزّدننناّنشأتّیّمگلردّدهّدوّآجچهّردّ)دزّهزل،ّهنا،ّخبیثاتّوّ

ّ)Satire(ّ»ّدهّدرّدجگلیسمّذنلّدصطالحّ»َسـتایر ّغلره( هرزّهدردنمّو

ّجلزّدرّجقکّ ّجگارجکه ّو ّدزّیقایۀّ»طنز«ّددنستهّدست، قردرّیّمگلرد،

ّگزدرشّیلردث،ّ ّتاضلحّدددهّدستّ)جک. ّدوّدنیّدشکالّیهمّرد یقایۀ

دالنّ
 
ّهز ّداتازنانّهنانّهگانان، ّودقع، ّدر 66ّ-67،ّص93(. شمارۀ

وّطنزپرددزدنّردّ»نّکداسه«ّدرده،ّوّباّنکّچابّردجکهّدست؛ّ

ّداتازنانّ داریّدهّدرّجظرّفارسّمزباجانّدزّدحتلاطّبهّدورّدست.

یتعارفّدلمه،ّ بهّیعنایّ ردّهرگزّشاعریّطنزپرددز،ّ پرونیّ

جمّمددجک؛ّبلکهّدوّردّشاعریّیّمبینکّدهّدزّبعضّسرودّههایّ

دنانّهآیلزشّ)یاجنکّقطعۀّ»یحتسبّوّیست«(ّبایّطنزّشنلکهّیّمشاد.

پنجم.

ّیعترضّدست.ّ ّجلز ّزن ّفصلّیرباطّبهّشاعردن ذددریّنسبتّبه

یّمجایسک:

ّدرّهلچّ ّآجها ّجام ّبلکه ّدهّجهّتنهاّشهرتّجکدرجک، جامّزجاجمّذدرّشکه

دتابّیعتبریّدنکهّجمّمشاد...ّفقطّیللّددرمّبکدجمّجایسنکه،ّدنیّ

ّدست.ّ)ص118ّ(ّ ّدرده ّپلکد ّدزّدنا ّغرنبّرد شاعرهایّعنلبّو

ّیگرّقردرّدستّفقطّجامّیشاهلِرّزجانّشاعرّردّبرد؟ّیگرّ
ً
دوال

ّدست؟ّ ّبّهجامّسخیّرفته ّدزّشاعردن ّددبلاِتّهمه ّتارنّخهای در

دگرّ ّ،
ً
ثاجلا جکدرجک؟ّ یلانّ دنیّ درّ حقمّ گمنامّ گاننکگانّ

ّددرستمّ ّگشتّدار ّگّمجاّمها ّدجبال ّبه ّآجنا ّو ّدنننا پژوهشگری

دردهّدست؟ّدگرّشاعردجمّشهرتمّجکدشتهّباشنک،ّجبانکّآجهاّردّ

شناساجک؟ّیشهارهاّدهّجایشانّوّشرحّحایشانّدرّدتاّبهاّ

ّدهّ ّدسمّهم ّجکدرجک؛ ّینکد ّیعرفم ّبه ّجلازّچنکدجم ّدست، درج

دارّ بنایسک،ّ چلزیّ آجهاّ دحادلّ شرحّ درّ سّهبارهّ وّ دوبارهّ

چشمگلریّجکردهّدست.ّدرزشّدرّداریّدستّدهّدبتکاریّ

ّدستادّ ّدگر ،
ً
ّثایثا ّبشناساجک. ّجاشناختّههاّرد ّباشکّو ّدول وّدست

بهّدصلّدتابّیردجعهّدردهّّوّبهّپاجایّسهایّیقایۀّیرباطّ

جگاهمّدجکدختهّباد،ّدریّمنافتّدهّجایسنکهّدنیّشاعردنّزنّ

ردّدزّدناّپلکدّدردهّدست.ّدوّدهّدزّخادشّدرجلاوردهّدست.ّ

ّ»فقطّجامّشمسّ ّزجانّشاعر ّدنی ّیلان ّدز ّذددریّیّمجایسک دستاد

ّدرّ ّجتادنستم ّرد ّبقله ّنافتمّو ّدتابّاز صبا تا نیما ّدر ّرد دسمانم

دتابمّپلکدّدنم«ّ)هماجنا(؛ّدستکالیمّضعلفّوّسست.ّدگرّ

دستادّدجکدمّبیشترّدستقصاءّیّمفریادّشانکّالدقلّبهّدیوان 

ّپیشّچاپّ ّدهّساّلها ّ»ژدیه« ّیتخلصّبه عالم تاج قائم مقامی،

شکهّباد،ّوّدر1389ّّدرّدردکّتنکنکّچاپّشکّبریّمخارد.ّ

دیوان عالم تاج ژالۀ قائم مقامیّنکّبارّجلزّبهّدهتمامّجعلمهّ

آرجگّدر1389ّ،ّوباریّدنگرّتاسطّنشرّگّلآذنیّدر1391ّّ

ناسفمّ غالیحسییّ رودنشادّ قبلّ ساّلهاّ نافت.ّ دجتشارّ

ّترجمۀّ ّهم
ً
ّدخلرد ّباد، ّینتشرّدرده ّدنیّعایّمتاج ّدربارۀ یقایّهدی

ّددنشگاهّالنکِنّهلنکّروجمانمّشک.ّ ّدر ّدشعارّ»ژدیه« دجگلیسم

بهّ دنیّشاعرّههاّ دزّ باشیمّدهّبعضمّ بهّخاطرّددشتهّ ّ
ً
ضمنا

ّیثلّدیروز،ّ ّدیردن، ّدتابّدر ّنشر ّچاپّو ّده دوردجمّتعلقّددرجک

چنکدنّآسانّجباد،ّوّدغلبّسرودّههایّخادّردّبردیّچاپّبهّ

ّیعکودّآنّروزگارّیّمدددجک.ّشادرودنّذددریّ
ً
نشرناتّنسبتا

سربرآوردّهدجک،ّ دناّ دزّ شاعرّ زجانّ دنیّ یّمدنکّ تعنبّ دهّ

ّدننها: یّمپرسک

چهّدساجمّهستنکّوّجزّترونجّیختمّوّعرناجمّزجانّدیردجمّ

ّ)هماجنا(ّ ّدروپائلانّچهّهنریّددشتّهدجک؟ ّدز بهّتبعل ت

ّبگذدرم!ّ ّجاگفته ّدنیّددوریّرد ّباب ّدستّدهّگفتنّمهاّدر بهتر




