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دکتر مریم السادات اسعدی فیروزآبادی
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چکیده
اشعاري كه بيانگر احساسات و عواطف شخصي است ،در حوزه ادب غنايي قرار مي گيرد.
گـاه ،بازتاب زندگي شخصي شاعر به ويژه پيشامدهاي دوران كودكي او در اين گونه اشعارش كامالً
نمايان است .صاحب نظران بر بررسي رابطه ميان متن ادبي با زندگي فردي صاحب اثر تأكيد مي
كنند.يكي از شاعران بزرگي كه اشعارش از اين حيث قابل بازكاوي است ،اما كمتر مورد توجه قرار
گرفته ،پژمان بختياري است .او در به تصوير كشيدن لحظات خوش و ناخوش زندگي شاعري چيره
دست است .شاعر كه در كودكي از سايه پدر محروم گرديده و طفوليت را دور از دستان نوازشگر
مادر به سر برده ،بشدت از اين وقايع متأثر گرديده ،بارها در ديوان با زباني با احساس آزردگي خود
را در اين خصوص بيان كرده است .به طور كلي پژمان بختياري در سروده هاي غنايي خود ،آن جا
كه از زندگي،عشق ،مرگ و ...سخن مي گويد ،كالمي دل نشين و تأثيرگذار دارد كه در اين جستار به
شيوه توصيفي-تحليلي پيرامون آن سخن مي رود.
کلیدواژهها :پژمان بختياري ،احساس ،عاطفه ،شعر ،خانواده.

مقدمه
حسين پژمان بختياري ( )9131-9721يكي از شاعران بزرگ معاصر است .او در مجالس نظــم

استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور يزد

تاريخ دريافت93/4/12:

Email: masadi@yazdpnu.ac.ir

تاريخ پذيرش93/21/8 :

*
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
 9333افرادي چون ايرج ميرزا ،اديب نيشابوري ،بديع الزمان فروزانفر شركت مي كرده و
تابستانو بزم

سروده هايش در كنار شعر شاعراني چون رهي معيري و گلچين معاني در اطالعات ماهانه چاپ مي
7
شده است (پژمان بختياري ،9137،مقدمه باستاني پاريزي  :سي و يک) پژمان ،فرزند بانو عالمتاج
قائم مقامي (متخلص به ژاله) و علي مراد خان مير پنج بختياري است (همان :چهل و نه).زندگي
مشترک مادر و پدر پژمان بسيار كوتاه بود و پس از متاركه ،پدر پژمان از مالقات مادر و فرزند
جلوگيري مي كرد .پژمان در نه سالگي پدر خود را از دست داد و تا بيست و هفت سالگي كه مادر
به ديدار او نائل آمد ،تحت نظر پسر عمه خود حاج عليقلي خان سردار اسعد بختياري و پس از او
جعفر قلي خان سرداراسعد به سر مي برد (يوسفي .) 772 :9133،پژمان كه به گفته خود ،از كودكي
فردي حساس و زودرنج بوده ،بشدت از اين واقعه آسيب مي بيند و درد بي مادري و سپس بي
پدري ،تا سال ها او را آزرده مي دارد .اين رويداد ،بر زندگي و شعر شاعر مستقيماً اثر گذاشته است
و او بارها در اشعار خود ،از اين واقعه به انحاي گوناگون سخن گفته است .شريفيان مي نويسد:
«خاطره و ياد كليه حوادث گذشته كه در زندگي ادبا پيش آمده ،به شكل بارز در آثار آن ها منعكس
شده است .برخي از اين پيشامدها به گونه اي است كه شاعر تماماً در فضاي آن زمان به سر مي برد»
(شريفيان .)31 :9131 ،در اين مقاله ،با در نظر داشتن شرح احوال شخصي شاعر ،درباره ي اصالت
احساس در شعر او سخن مي رود.
بیان مسأله :پژمان بختياري شاعري است كه شعرش آيينه زندگي اوست و آن چه بر زبان جاري مي
سازد با عاطفه دروني اش درآميخته است .اصوالً شاعر آن جا كه از زندگي خود ،غم ها و دردها و
ناكامي هاي خويش صحبت مي كند ،كالمش بسيار عاطفي و با احساس است .همين طور با تأمل در
ديگر سروده هاي او در موضوعاتي چون عشق ،مرگ ،حسرت زدگي ،طبيعت گرايي و ...مي توان به
روحيه لطيف و ظريف شاعر پي برد .اگر چه اين شاعر بختياري در اشعار خود بيشتر به عوالم فردي
مي پردازد ،اما در عين حال ،نسبت به جامعه عصر خود نيز بي اعتنا نيست .او به ميهن خويش
عشـــق مي ورزد و وطن را چوم مادر و جان خويش عزيز مي دارد.در اشعار اين چنيني شاعر نيز،
مي توان جلوه عواطف و احساسات او را به نظاره نشست .در اين نوشته  ،اين هر دو حوزه بررسي
مي شود و مهم ترين سؤاالت تحقيق عبارت است از:
مضامين غنايي در ديوان پژمان بختياري شامل چه موضوعاتي مي شود؟-زندگي شخصي و خانوادگي شاعر چه تأثيري بر درون مايه هاي شعري او داشته است؟
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اهداف پژوهش:
هدف اصلی :بررسي جلوه عواطف و احساسات پژمان بختياري در اشعار غنايي او.
اهداف فرعی :بررسي تأثير زندگي شخصي پژمان بر درون مايه هاي غنايي اشعارش
آشنايي با شگردهاي شاعر در عاطفي كردن فضاي شعري
روش تحقیق :در اين پژوهش ،ديوان پژمان به شيوه تحليل محتوا بررسي مي شود .مجموعه هاي
شعري اين شاعر كه در زمان حياتش به چاپ رسيده عبارت بوده از :بهترين اشعار ،زن بيچاره ،كوير
انديشه ،خاشاک ،محاكمه شاعر و ...كه بعدها پس از درگذشتش به كوشش محمدعلي سپانلو و علي
باغبانباشي به شكل ديوان اشعار تنظيم گرديده است .اين ديوان ،شامل بخش هاي جداگانه در قصايد
و مراثي ،غزليات ،مثنويات ،تركيبات و ابداعات ،چهارپاره ها و منظومه هاست كه با مقدمه باستاني
پاريزي به چاپ رسيده است.
پیشینه ي تحقیق :از پژوهش هاي مهمي كه پيرامون شعر اين شاعر بختياري صورت گرفته ،مي
توان از مقاله« :موسيقي و تخيل در شعر پژمان بختياري» نام برد كه در دو فصلنامه پژوهش زبان و
ادبيات فارسي ( )9137به چاپ رسيده و نگارنده مقاله ،مريم مشرف ،پس از مروري كوتاه بر زندگي
و احوال شاعر ،جلوه هاي موسيقي و تخيل را در ديوان او بررسي كرده است ،همين طور مقاله:
«هويت ملي در شعر پژمان بختياري» از حسين گودرزي كه مجله مطالعات ملي آن را به چاپ
رسانده است ( ،)9131با تبيين عناصر و ابعاد هويت ملي به عنوان يكي از اشكال هويت جمعي،
تعلق خاطر پژمان به عناصر هويت ملي را با تحليل محتواي مجموعه شعر «كوير انديشه» او نشان
داده است اما جستجوها بيانگر آن است كه تاكنون پژوهشي درباره اصالت احساس در ديوان اين
شاعر انجام نشده است.
بحث :مضامین غنايی دراشعار پژمان بختیاري
-1بث الشكوي :شعر غنايي ،با من شاعر و احساسات و عواطف شخصي او ارتباط دارد و
طيف وسيعي از مضامين شاعرانه را شامل مي شود.يكي از اين مضامين ،گله و شكايت است
(رستگار فسايي931-971 :9131 ،نيز :شميسا .)31-71 :9137 ،بث الشكوي« ،درد دل و شكايت
كردن از رخدادهاي رنج آور و دردناک زندگي است» (رزمجو.)911 :9127 ،
-1-1شكوه از درد يتیمی :برخي از درون مايه هاي غنايي در سروده هاي پژمان ،تحت تأثير
موضوعات و مسـائل خانـوادگي است .شفيعي كدكني بر اين باور است كه «بررسي رابطه ي متن

62

پژوهشنامهی ادب غنایي -بهار و تابستان 9314

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
9333نامه يا روان شناسي مؤلف ...هم چنان اعتبار و اهميت خويش را داراست» (شفيعي
زندگي
باتابستان

كدكني .)92 :9121 ،پژمان كه به سبب درد بي مادري و بي عاطفگي پدر و عدم حضورش در خانه،
7
خود را يتيمي بي پنـاه مي پنداشته ،در به تصوير كشيدن آالم ،عواطف و احساسات اطفال يتيم ،توفيقي
مضاعف يافته است.
مادرم در كودكي برداشت دست از سر مرا
وان پدر بگذاشت برجا بي كس و مضطر مرا
پيرمـــردي هم پدر گرديد و هم مادر مــرا ...
طفلـكي بودم كه مــادر كرد بي مـــادر مرا
(پژمان بختياري)171: 9137،
مادري كه پژمان به تصوير مي كشد ،زني عصبي است كه بـــه سبب نارضايتي از زندگي
زناشــويي خود ،دائم خون دل مي خورد و عاقبت همسر و فرزند را ترک مي گويد تا خود را
خ الصي بخشدو پدري كه پژمان از او سخن مي گويد ،مردي زن باره و مال دوست است كه حتي
در ابراز عاطفه به فرزند نيز امساک مي ورزد.
مانده درخاطـــرم از عهد پدر داري خويش

حــرف چوب و فلكي ،قصۀ تـــوپ و تشري

مادري كه ام به نظر مانده چوخوابي زان روز

عصبي طبعي ،حرمان زده اي ،خون جگري...

(پژمان بختياري)793: 9137،
شفيعي كدكني ،عاطفه يا احساس را «زمينه دروني و معنوي شـــعر»مي داند (شفيعي كدكني:9131،
 .)32تولستوي مي گويد ،انسان با آگاه شدن از احساس انسان ديگر از راه شنيداري يا ديداري ،مي
تواند همان احساس را خود نيز تجربه كند (تولستوي .)33 :9133،همه ما به عنوان نياز دروني،
عالقه منديم از تجربه ديگران آگاه شويم و ادبيات با تجربه ،ارتباطي تنگاتنگ دارد (:پرين:9129 ،
 .)93-97پژمان در درد بي كسي خود را يگانه مي پندارد:
اندرين ظلمت كه نامش زندگي ست

رهبـــر من بخت گمــــراه من ست

رويـــم بنگرد ،اشک مــن است

آنكـــه اشكــــم بسترد ،آه من است

در جهان بي كس نباشد هيــچ كس

اين مصيبت خاص پژمان ست و بس

آنكه

(پژمان بختياري)171 :9137،
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شاعـــــر در بيان و شرح احوال خود ،گاه به تصويرسازي شاعــــرانه روي مي
اورد.سفـــرهاي پي در پي پدر ،شاعر را كه از درد بي مادري نيز رنج مي برد ،هرچه بيشتر تنها مي
سازد و او مجبــــور مي گردد با خويشان خود زندگي كند:
بر سر سفره اقــوام چــو بي كس پسري

او پياپي به سفر مي شد و من گربه صفت

(پژمان بختياري)793 :9137،
و در بيتي ديگر ،خويش را به شمع بي فروغ سحرگاهي همانند ساخته است:
مادرم رفت و پدر خفت و از آن هر دو بماند

طفل نه ساله اي افسرده چو شمع سحري
(پژمان بختياري)793 :9137،

اين تصوير سازي ها  ،در انتقال عواطف او به خواننده مؤثر است و حسّ همدردي را در او بر
مي انگيزد .در واقع مي توان گفت«:ميزان مناسبت و ارتباط بين تصوير و عاطفه است كه هم شعر را
منسجم نشان مي دهد و هم تأثير عميق تري بر مخاطب مي گذارد (دهرامي و عمرانپور.)21 :9117،
-2-1شكوه از تجرد
پژمان بختياري اگرچ ه در كودكي به سبب ناسازگاري پدر و مادر خويش ،با تلخ كامي ها در
زندگي روبه رو بوده ،با اين وجود ،نگرش نامطلوبي نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده ندارد و
حتي در يكي از اشعار طوالني خود از درد تجرد ناليده است.در اين شعر پژمان نيز ،اصالت احساس
موج مي زند .تصويري كه شاعر از عالم تجرد خود ترسيم مي كند ،عاري از آرامش و آكنده از ترس
و تنهايي است .روان شناسان ،واالترين هدف ازدواج را برخوردار شدن از آرامش روان و آسودگي
خاطـر مي دانند ( امير حسيني.)711 :9119،
سرد و خاموش و سياه و سهمناک
وندران

بيغوله

چون

خانه اي بيني ! نه وحشتخانه اي
ج

مانده دور از آدمي ديوانه اي.....

نقش عذاب

(پژمان بختياري)111 :9137:
كلمات سرد ،خاموش ،سياه ،سهمناک ،وحشتخانه ،بيغوله و عذاب ،احساس شاعر را در مورد تجرد
نشان مي دهد .همدلي و هم فكــري همسر ،مانـــع از احساس تنهايي و پوچي مرد مي شود و با
به دنيا آمدن فرزند و شيرين كاري هاي او ،زندگي هر چه بيشتر برمرد و زن شيرين مي گردد.
چون از آن بيت الحزن آيم بـــرون

نيست چشمــي تا ز پي باشد مرا

ماتمسرايم همســــري

تا

باشد مرا

كودكي شيرين سخن در خانه نيست

تا

نيست

در

كه

دل

با

فكر

وي

نگاهــش جام مي باشـد

مر ا
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 9333بي فرزند و زن ،ماتمسراست
تابستانخانه

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
وه كه اين ماتمسرا بنگاه مـــاست

(پژمان بختياري)111 :9137 ،
7
انسان زمـاني كه نيازهاي فيزيولوژيک و ايمني اش بــرآورده مــي شود ،نياز تعلق پذيري را از
خود بروز مي هد .اين نياز مي تواند از طريق رابطه نزديک با يک دوست ،همسر و فرزند يا ازطريق
روابط اجتماعي ارضاء شوند (احمدي .)919 :9111،اما پــژمان دراين زمينه ناكام مانده است.
هر كرا بيني كما بيش اي عزيز

در جواني برگ و سازي داشته است...

به جفت

عشوه اي كرده است و نازي داشته است

يا به

دلبر يا

مادر يا به

(پژمان)171-111 :9137:
يكي از كاركردهاي خانواده ،تداوم نسل و تربيت فرزند است (شيخي .)71 :9131،شاعـــركـه به
هنگام سرودن ايــن شعرهنوز ازدواج نكرده ،از نبود فرزندي كه با زبان كودكانه و شيطنت هايش او
را بخنداند و دستانش را چون شاخه گل برگردنش بيندازد ،شكوه مي كند و اين شكـــوه ها كه از
زبان شاعري جاري مي گردد كه درطفوليت بي پدر به سر برده ،بسيار متأثر كننده است.
بي پدر بودم به طفلي وين زمان

نيست طفلي تا پدر خواند مرا

كودكــي

مرا

خند خندان با
همچو

جاي گيرد

زبان

گل در دامنم

بذله اي گويد

بخنداند

دست او چون شاخ گل بر گردنم

(پژمان بختياري)171 :9137،
-7نوستالژي
نوستالــژي ،واژه اي فرانسوي برگرفته از دو سازه يوناني است( .نفيسي9129،؛انوري:9139،
ذيـل واژه) كـه در فارسي به «غم غربت» ترجمه شده است (آشوري .)771 :9139،اين اصطـــالح،
از روان شناسي وارد ادبيات شده و در مفهوم «حسرت گذشته ها» رايج گشته است(باطني و
همكاران«.)991 :9137 ،وقتي افراد در دوراني از زندگي خود با موانعي رو به رو مي شوند يا
سالمتي شـــان به خطـــر مي افتد يا به پيري مي رسند ،اولين واكنش آن ها راهي براي گريز است
اما در بسياري از اوقات اگر در واقعيت عيني راهي براي گريز پيـدا نكنند آرزويگذشته اي را دارند
كه در آن زنـدگـي پرشكــوهي داشتند» (شاملو.)99 :9123،در ديوان پژمان بختياري ،نوستالژي به
شكل سروده هايي در حسرت بر دوران كودكي ،جواني ،ايامِ خوشِ همنشيني با محبوب نمود يافته
است.او در قطعه شعري به نام «حسرت و حسادت» ،با حسرت از دوران كودكي خود ياد مي كند:
با

دلي

آسوده

اندر

كودكي

جاي

در

دامان

مادر

داشتم
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هم

ز

سرو

كار

من

جز

نه

گرفتاري

قامت
خنده
نه

فرخ
شادي

و

كاري

پدر

سايه اي فرخنده بر سر داشتم....

نبود

كي

تر

داشتم

داشتم

وه

روزگاري

داشتم

از

خبر

شيرين

چه

ديده

(پژمان بختياري)131 :9137،
دربيت زير ،بر طي شدن جواني حسرت مي خورد و جواني را رفيق نيمه راه مي نامد:
اي جواني گر چه ماهي بوده اي

خوش

رفيق

نيمه

راهي

اي...

بوده

(پژمان بختياري)112: 9137،
در قطعه شعري با عنوان «آيا به ياد داري؟» با مخاطب قرار دادن محبوبش ،به ياد ايامي مي افتد
كه با كامروايي در كنار او سپري شده و ديگر نشاني از آن نيست:
آيا به ياد داري آن روز را كه با هم

تا شامگه چميديم بر طرف بوستان ها

آيا به ياد داري كان شب چگونه مانديم

بر قايقي سبک سير ،در زير آسمان ها
(پژمان بختياري)113 :9137،

-3عشق
يكي ديگر از درون مايه هاي غنايي در اشعار پژمان ،پرداختن به عشق است .اين شاعــــر
بختياري ،فردي عاشق پيشه است كه بارها در ديوان خود از عشق دم مي زند.
همه شورم ،همه عشقم ،همه سوزم ،همه درد

عاشقم ،عاشقم اي راحت دل ها چه كنم
(پژمان بختياري)911 :9137،

در ابيات زير ،طراوت عشق را مي توان در وجود شاعر عاشق به نظاره نشست:
باز عشقي
روح

من

حلقه

بر

بر

شاهبال

در

مي زند

باز

دل

او

در

بهشت

عشق

در سينه ام
آرزو

پر مي زند....
پر

مي زند...

(پژمان بختياري)991: 9137،
واقع گويي و هنرمندي شاعر در بيان ماجراهاي عاشقانه ،گاه شعر او را به طرز وقوع نزديک مي
كند.طرزي كه به جهتفصاحت و سالست ،غزل را به مرتبه وااليي رسانيد(گلچين معاني.)1 :9127،
لجاج

از رخ زيباي تو

پيداست

بي مهري و قهر تو ز سيماي تو پيداست

آثار

يک بوسه به من دادي و آثار ندامت

پيوسته ز بر چيدن لبهاي تو پيداست
(پژمان بختياري)12: 9137،
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عواطف و نصايح مادرانه
تابستان-4
9333

پژمان بختياري  ،گاه در نقش مادر ظاهر مي شود و به نصيحت كردن خواهرزاده خويش مي
7
پردازد و تمام آن چه را كه يک دختر از سنين كودكي تا بلوغ بايـد بداند ،در قالب شعر بيان مي كند:
طعنه

به اطفال

كهنه لباسان

پريشان
دلشان

مزن

ناخن

نازكست

غم

بر

دل

آن دل چون شيشه

ايشان
نبايد

مزن....
شكست

(پژمان)771-777 :9137 ،
صاحب نظران معتقدند مادر بهتر از هر كس مي تواند رموز واقعي اخالق را به فرزند خود بياموزد
(پريور .)991 :9137 ،در زير ،يكي از توصيه هاي اخالقي مادر ذكر مي شود:
عيب مجو ،خاصه ز همجنس خويش

خاطر كس را مكن اي جان پريش

(پژمان بختياري)771 : 9137،
-5طبیعت گرايی
در اشعار پژمان بختياري ،هم توصيف ظاهري و بيروني طبيعت ديــــده مي شود و هــــم
توصيف همدالنه با آن كـــه اين امر بيشتر جنبه فردي دارد« .شاعر بايد حاالت فردي و اجتماعي و
انساني را در ميان سمبول ها ،تشبيهات و استعارات مبتني بر جلوه هاي طبيـعت ببيند» (براهنــــي،
 .)172 :9129در تشبيه ساده زير ،شاعر دگرگوني احوال فردي خود را با استفاده از عناصر طبيعت
بــه تصوير مي كشد:
چون خاربني در دشت بي برگ و برم كردي

چون شاخ هلو بودم بارآور و زينت گر

(پژمان)921 :9137 ،
در جايي ديگر ،در توصيف احوال خود ،باز از عناصر طبيعت مدد مي جويد:
منم
همه

وحشي
شب

گوزن آسا

چون
به

كوهساري

كه

دهقان

نهالي
عقابان

شكاري

بر

اورنگ

كوهستان

چميده

به

دنبال

طبيعت
خدايان
بز

داده
برده

كـــوهي

آبم
خوابم
دويــده

(پژمان بختياري)111: 9137،
-6مرگ
يكي ديگر از مضامين شعري ديوان پژمـان  ،بن مايه مرگ است .پژمان در توصيف حاالت
شخص محتضر و وصف فضاي مرگ آلود ،مهارتي بي نظير دارد و مـرگ انديشي در اشعار او
بسيارست اما از اين موارد ،نمونه هايي كه شاعر آن ها را در حالي سروده كه خود با مرگ دست و
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پنجه نرم مي كرده ،تأثيرگذارتر استمثال غزلي كه او دو روز پس از سومين عمل جراحــي در
بيمارستان آريا گفته است:
چون چراغ زندگي آغاز

خاموشي كند

گوش سنگين گردد و تاري شود خورشيـد چشم

آنچه را از دفتر عمري دراز

اندوختيم

نوشدارو

قضا ،داروي بيهوشي كند

را

چون چــــراغ زندگي آغاز خامــوشي كنـد
كند

ناگهان چون برق آهنگ فراموشي
(پژمان بختياري)911: 9137،

وابيات زير از مثنوي «فقر و فنا»:
رفتم

دوش

مدهوشان

بسان

در دياري كه شادي و غم نيست
دشمني ها

ز

سينه ها

رفته

سوي
نخوت

آرامگاه
بيش
زير

فتنه ها

و

حسرت

خاموشان
كم

خاک ها

نيست
خفته....

(پژمان بختياري)912 :9137،
در بيتي ديگر ،مرگ را به غولي كه جامه اي سياه بر تن دارد ،همانند ساخته ،بر آن نهيب مي زند:
اي

غول

سياه جامه

اي

مرگ

تا

چند

صالي

تركتازي

( پژمان بختياري)117: 9137،
«ولک» معتقد است كه آن چه تصوير را مؤثر مي سازد ،خصلت آن به عنوان واقعه اي ذهني است
كــه با احساس عجين مي گردد (ولک .)711 :9137،در ابيات فوق ،همسويي تصوير ،با عاطفــــه
و احساس شاعر نسبت به مرگ روشن است اگرچه در بسياري از اشعار خود ،آن را آرزو مي كند:
درين مغاک شدم خسته دست مرگ كجاست؟

كه گرد زندگي از دامنم بر افشاند
(پژمان بختياري)999 :9137،

-7احساسات ملی گرايانه
اگرچه پژمان بختياري شاعري فردگراست و در ديوان خود بيشتر به عوالم شخصي مي پردازد
اما نسبت به اجتماع خويش نيز بي اعتنا نيست و سربلندي وطن آرزوي دروني اوست .ناسيوناليسم،
مكتب اصالت ملت است كه در آن كليه پديده هاي اجتماعي ،تحوالت تاريخي و كيفيات زندگي
بشر در هر زمان و مكان با توجه به موجوديتـــي زنده و متكامل به نام «ملت» مورد تفســير و
بررسي قرار مي گيرد (ميراني .)7 :9133،در ناسيوناليسم ،به جاي فرد ،جامعه مورد توجه قرار مي
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 :91299333سي و سه) .عشق ورزي به ايران و ايراني و يادآوري افتخارات گذشته ي ايران،
تابستانكاتم،
گيرد (

پربسامدترين مضامين ناسيوناليستي را در شعر پژمان تشكيل مي دهد:
 7نه ايران زهر كشـــوري برتـــر است

كه گيـــتي بود پا و ايران سرســــت

جهان چشم و ايران در آن روشني ست

هماننـــد ايرانــــيان هيــــچ نيست

همـــال زن و مرد ما نيســــت كس

كه ايران ز پيش است و گيتـي ز پس
(پژمانبختياري)717:9137،

پژمان معتقد است ايران كهن ،مهد تمدن بوده و يونان و اروپا در ترقي خـــود وامدار ايران اند
حتــي توحيد و يكتا پرستي توسط ايرانيان در دنيا بسط و گسترش يافته است (همان.)713:
اگر ايران به جز ويران ســـرا نيــست

من اين ويران ســـرا را دوست دارم...

نــــواي ناي ما گر جانگــــداز است

من اين ناي و نوا را دوســــت دارم...

من اين دلكش زمين را خواهم از جان

من اين روشن سما را دوست دارم...
(پژمان بختياري)777 :9137 ،

نتیجه
پژمان بختياري ،شاعري است با روحيه اي حساس و لطيف كه اشعارش سرشار از عاطفه و
احساس است .او كه در كودكي از سايه حمايت و عنايت پدر و مادر محروم گشته ،بشدت از اين
واقعه آسيب ديده و آزردگي خويش را از اين موضوع بارها در سروده هاي خود آشكار ساخته
است .او بيش از هر شاعري درباره خانواده و تعامل ميان اعضاي آن سخن گفته است و با آن كه
والدينش ،در ايجاد كانوني گرم براي فرزندشان هيچ تالشي از خود نشان ندادند ،نسبت به ازدواج و
تشكيل خانواده نگرش منفي نداشته و حتي در قطعه شعري طوالني از تجرد خود ناليده است .در آن
دسته از سروده هاي پژمان كه از درد يتيمي ،تجرد ،سپري شدن جواني و طي شدن ايام خوشِ بودن
در كنار محبوب شكوه مي كند ،مي توان جلوه عواطف شاعر را به نظاره نشست اما عالوه بر اين ها،
او آن گاه كه از ديگر مضامين غنايي چون عشق ،مرگ و ...سخن مي گويد ،كالمش دلنشين و با
احساس است .واژه هايي كه شاعر بر مي گزيند ،متناسب با فضاي عاطفي شعر اوست و در
تأثيرگذاري بر مخاطب ،نقش خود را بخوبي ايفا مي كند .با اين كه پژمان شاعري فرد گراست و
بيشتر به عوالم شخصي مي پردازد ،نسبت به جامعه خود بي اعتنا نيست و اشعاري در مذمت خيانت
كاران به كشور و دوستي وطن و هم ميهنانش دارد كه در آن ها نيز مي توان احساسات پاک و بي
شائبه شاعر را به تماشا نشست.

اصالت احساس در ديوان پژمان بختیاري
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