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بررسی مؤلفههای ادب غنايی در شعر «ياد آر ز شمع مرده ياد آر» علیاکبر دهخدا
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چکیده
«غنا» در لغت به معنی سرود ،نغمه و آواز خوش طربانگیز و شعر «غنایی» ،گزارشگر عواطف

و

احساسات شخصی شاعر است .در پژوهش حاضر به بررسی مؤلفههای ادب غنایی در شفعر «یفاد
آر ز شمع مرده یاد آر» دهخدا میپردازیم .جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،شعر «یاد آر ز شمع مرده
یاد آر» از علیاکبر دهخداست و تحلیل و بررسی شعر مذکور از بُعد مؤلفههای ادب غنایی ،هدف
این پژوهش است .جامعۀ آماری و حجم نمونه ،کل شعر است .روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی و
روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای است .ابزار گفردآوری اطالعفات ،فیش تحقیقفاتی و روش
تجزیهوتحلیل اطالعات ،تحلیفل محتفوایی اسفت .عناصفر غنفایی شفعر مفوردنرر عبفارتانفد از
امیدواری ،اندیشههای لسفی ،تکیهبر نقش و نمود اجتمفاعی ادب غنفایی ،حبسفیه ،دلبسفتگی بفه
آزادی ،مرثیهسرایی ،توجه به طبیعت وجودی انسان ،هیجفان و احساسفات .یا تفههفا و نتفایج آن،
بسامد باالی عناصر ادب غنایی و نتیجۀ کلی این پژوهش ،غناییبودن این اثر بفا توجفه بفه بسفامد
مؤلفههای غنایی است.
واژههای کلیدی :ادب غنفایی ،مؤلفههای ادب غنففایی ،یفاد آر ز شفمع مفرده یففاد آر ،علفیاکبفر
دهخدا.
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 -1مقدمه
ادب غنایی و عناصر آن از دیرباز مورد توجه ادبا و شعرای ایرانزمین قرار گر تهاست؛ بهنحوی که
در اکثر آثار حتی با موضوعات حماسی و عر فانی نیفز نمفود پیفدا کفردهاسفت .ایفن موضفو در
دورانهای مختل

ادبی چه ازلحفا قالف هفای شفعری و چفه ازلحفا محتفوا دگرگفونیهفایی

داشتهاست؛ گاهی عنصری به آن ا زوده شده و گاهی کاسته شدهاست ،یفا اینکفه گفاهی شفعرا بفه
برخی عناصر غنایی توجه بیشتری کرده و به سایر عناصر توجهی نداشتهانفد .در گفذر زمفان ادب
غنایی شکل منسجمی یا ته و عناصر اصلی آن مورد توا ق و اعتنای شعرا قرار گر تهاسفت کفه بفا
وجود این عناصر با بسامد باال در یک اثر میتوانیم به غناییبودن آن پی ببریم؛ اما در زمینفۀ دوران
اوج و گسترش ادب غنایی مفیتفوان گففت کفه ایفن دوران «مربفو بفه ایفاس گسفترش تمفدن و
شهرنشینی و دورهای است که بعد از شکلگیری اجتماعات و پیداشدن شهرها و بفهوجفود آمفدن
قوانین و نراس و رسیدن انسان به خودشناسی و حرکت بهسوی ردیت ،بشفر خفود را در تدفاد و
تعارض با اجتما و قوانین یا ته و احیاناً احساس انفزوا ،تنهفایی و ناامیفدی کفردهاسفت .نرامفات
بففهوجودآمففده ،امیففال و آرزوهففای او را سففرکوب کففرده و شهرنشففینی او را از طبیعففت آزاد دور
ساختهاست .پس شاعر در شعر خود به دنیفای آرمفانی گذشفته بازگشفته اسفت» (شمیسفا1381 ،
 )137-138و برای بیان احساسات و عواط

و غم و غصفۀ خفود و رهفایی از جامعفۀ خفقفان و

مبفارزه با استبداد و زورگویی و همچنفین بفرای ابفراز دلبسفتگی خفویش بفه انقفالب و آزادی و
مواردی از این قبیل ،به شعر غنایی با این مؤلففههفا روی آورده و در اشفعار خفود ایفن عناصفر را
بهوضوح بیان داشتهاست؛ چنانکه با بررسی مدامین ادب غنایی در دورۀ معاصر و بهخصفو

در

شعر «یاد آر ز شمع مرده یاد آر» علیاکبر دهخدا میتوان به رگههایی از این مؤلفهها کفه در غفم و
اندوه راق دوست خود سروده است ،پیبرد .بر همین اساس در مقالۀ حاضر به نقد و تحلیل شعر
«یاد آر ز شمع مرده یاد آر» علیاکبفر دهخفدا خفواهیم پرداخفت کفه یکفی از پیشفگامان تغییفر و
نقطهعطفی در ادبیات معاصر بوده و توجه خاصی به ادب غنایی و انعکاس عناصفر آن در آثفارش
داشتهاست.
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
دورۀ مشروطیت ساختهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایران را دچار تحول کرد .شعرای عصر
مشروطه بهعنوان ا راد روشنفکر کشور با بهکارگیری ابزار شعر به پیشبُرد اهداف انقالب مشفروطه
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کمک شایانی کردند؛ آنان شعر و ادبیات را به مانند ابزاری راهبردی در خدمت اهداف خود بهکفار
گر تند تا از این راه رسالت تاریخی خود را به انجاس رسانند؛ ازایفنرو در پفژوهش حاضفر سفعی
محقق بر آن است تا گوشههای نهفتۀ سیر تحول در ادب غنایی دورۀ معاصر را با بررسی و تحلیل
مؤلفههای ادب غنایی در شعر «یاد آر ز شمع مرده یاد آر» دهخدا تبیین کند .بر همین اساس سؤال
پژوهشی مقالۀ حاضر عبارت است از «عناصر ادب غنایی منعکسشفده در شفعر «یفاد آر ز شفمع
مرده یاد آر» دهخدا کداساند؟»
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
بررسی مدامین ادب غنایی و تحوالت آن ،با تکیهبر اشعار شاعران دورۀ مشروطه ،آنطور که بایفد
و شاید مورد بحث و تفحص قرار نگر تهاست؛ بنابراین نیاز به نقد و تحلیل دقیقتر و عمیفقتفری
میطلبد ،بهخصو

تحلیل اشعار شعرایی چون علیاکبر دهخدا ،که چندان مفورد توجفه و اقبفال

محققان و نویسندگان قرار نگر تهاست .در حوزۀ تحقیقات ،در این زمینه خألهایی احساس شفد و
این عوامل اهمیت و ضرورت تحقیق و پژوهش بر روی اشعار وی را از جنبۀ مؤلففههفای غنفایی
ایجاب کرد؛ تا جایی که استخراج و تبیین نمونههایی از متن شفعر «یفاد آر ز شفمع مفرده یفاد آر»
دهخدا که متدمن مفاهیم غنایی باشد ،هدف این پژوهش شد.
 -1-3روش تفصیلی
در پژوهش حاضر بعد از تحقیق و تفحص کامل دربارۀ موضو موردنرر ،تصمیم بر این شفد کفه
عناصر ادب غنایی در شعر «یاد آر ز شمع مرده یاد آر» علیاکبر دهخدا مورد بررسی قفرار گیفرد و
بهطور دقیق و مفصل تحلیل شود؛ بر این اساس با مراجعه به سایتهای اینترنتفی و کتابخانفههفای
معتبر به جمعآوری منابع و مآخذ پرداختهشد؛ بهطوری که سعی بر این شفد ،بفرای تفدوین مقالفۀ
حاضر از منابعی استفاده شود که چاپ جدید یا آخرین چاپ باشد .روش پژوهش در مقالۀ حاضر
کتابخانهای بودهاست ،بدینطریق که با مراجعه به کتابخانههای در دسترس و تهیۀ یشهایی بفرای
ثبت مطال

موردنیاز ،به گردآوری و تنریم آن پرداختهشد و جامعۀ آماری پژوهش مفذکور ،شفعر

«یاد آر ز شمع مرده یاد آر» دهخدا و نمونۀ آمفاری ایفن پفژوهش ،اسفتخراج و تحلیفل و بررسفی
مؤلفههای ادب غنایی در ابیاتی است که این عناصر در آنها بهکار ر تهاسفت .شفیوۀ پفژوهش نیفز
توصیفی -تحلیلی و روش تجزیهوتحلیل دادهها بهصورت محتوایی است.
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 -1-4پیشینۀ تحقیق
هرچند پیش از این برخی از پژوهشگران در زمینۀ عناصر ادب غنایی در دورۀ معاصر به تحلیفل و
بررسی مختصری پرداختهاند؛ اما هیچیک به شکل دقیق و موشکا انه به تفحص و نقد و تحلیل آن
با تأکید بر آثار شعرای دورۀ مشروطه چون علیاکبر دهخدا نپرداختهاند؛ با این وص

به برخفی از

مهمترین پژوهشهای مرتبط با موضو مقاله اشاره میشود
مشتاقمهر ( )1395در مقالهای با عنوان «شاخصهای محتوایی و صوری ادبیات غنایی» ضمن
تعری

آن ،چنین نرری را ابراز داشتهاست «ادبیات غنایی بیان نرس و لطی

عواط

و احساسفات

شخصی شاعر است و به عشق ،دوستی ،رنجها ،نامرادیها و هرچه روح آدمفی را متفأثر مفیکنفد،
میپردازد .آنچه این نو ادبی را از غیر آن متمایز میسازد ،غلبۀ عنصر عاطفه و احساس بفر سفایر
عناصر شعری است .هر اندازه عواط

شاعر عمیقتفر و احساسفات او لطیف تفر باشفد ،سفخنش

نا ذتر و دلنشینتر خواهدبود .ادب غنایی نسبتبه انوا دیگر خصوصیت شعری برجستهتری دارد
و ازنرر مرات  ،کهنترین ،نابترین و خیالانگیزترین نو ادبی بهحساب میآید».
رادمنش و ایزدی ( )1393در مقالهای با عنوان «معشوق شعری در ادبیات معاصر بفا تأکیفدبفر
شعر شمس لنگرودی» ،در توضیح معشوق در شعر معاصر مفینویسفند «جریفان سفیال عشفق در
هستی و تأثیرات آن ،موضوعی است که بخش وسیعی از گسترۀ ادبیات جهان ،بهویژه ادبیات ایران
را به خود اختصا

داده و دستمایۀ هنرآ رینی و خالقیت شاعران شدهاست .سرودههای آغازین

شعرای ارسی زبان ،تحوالت دلپذیر ،منرومفههفای عاشفقانه سفدههفای پفنجم و ششفم بفه بعفد،
غزلسراییهای شاعران دیروز و امروز و شعر عاشقانۀ معاصفر گفواه ایفن مدعاسفت کفه چنانچفه
نیروی خالقانۀ عشق نبود ،گنجینۀ شاعر از مدمون تهی میماند .ذهنیت شاعر عاشق پفرداختن بفه
صورتهای انسانی عشق در شعر است .شاعر عاشق ،عشق را از مرز اندیشههای جسمانی صفرف
یا عار انۀ محض میگذراند و آن را بر قلهای مینشاند که میتواند انسان را به دیدن ا فق وسفیعی
از جلوههای گوناگون عشق راخواند .محدودکردن عشق به یک مقوله به معنای محدودکردن ابعاد
گوناگون وجود انسان است .عشق در معنای وسیع جهانی و انسانی منشوری است از طبیعتهفای
گوناگون هستی».
کازرونی ( )1391در مقالهای باعنوان «تحوالت و ویژگیهای شعر عصر مشفروطه» مفیگویفد
«تحوالت و ویژگیهای شعر در عصر مشروطیت در چند زمینه ازجمله در موضفو و مدفمون و
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تفکر و اندیشه ،سفادگی و روانفی ،توجفه بفه زبفان مفردس و عوامانفههفا ،آشفنازدایی و توجفه بفه
باستانگرایی ،بهرهمندی از واژهها و ترکیبات بیگانفه و ساختارشفکنی و دگرگفونی در قالف هفای
شعری صورت پذیر ت».
 -2مبانی نظری
 -2-1معنی لغوی و اصطالحی «غنا»
معنی لغوی «غنا» در لغتنامۀ معین «سرود ،نغمه و آواز خوشِ طربانگیفز اسفت» (معفین1382 ،
 .)1045همچنین «اصطالح غنایی در برابر لیریک ( )lyriqueرانسوی بهمعنی شعری که همفراهبفا
آلت موسیقی «لیر» خوانده میشود و در زبان یونانی قدیم بهکار ر ته و بعدها بفه ادبیفات اروپفایی
راه یا ته و در سالهای اخیر در ادبیات عربی و ارسی رایج شدهاست ،در قدیم نبوده و قدما برای
آن اصطالح خاصی نداشتهاند .چه تعبیراتی از نو غزل یا تغزل در ادبیات مفا بفوده کفه در طفول
زمان مفهوس آن تغییرات وسیعی یا تهاست» (حاکمی.)17 1386 ،
درخصو

انوا ادبی نررات گوناگونی ارائه شدهاست که در توضیح آن میتوان گفت «انوا

ادبی مشتملبر موضوعاتی است که به طرزی ویژه و با اختصاصات نی و قواعدی خا

،

بهصورت شعر یا نثر بیان میشود و نرریۀ انوا ادبی ،کوششی است در راه تقسیمبندی
موضوعات گوناگون ادبی با توجه به شکل ظاهری یا قال هایی که موضوعات موردنرر با
مشخصات و قوانین ویژۀ خود در آن قال ها آ ریده و تألی

شدهاست؛ چنانکه هر یک از انوا

شعر حماسی ،غنایی ،تعلیمی ،ساختمان و هندسۀ خود را دارد .شعر غنایی شعری است که حاصل
لبریزی احساسات شخصی است و محور آن «منِ ردی» شاعر است .انوا دیگر شعر نیز هرکداس
ویژگی خا

خود را دارند و این انوا در نثر نیز مصداق پیدا میکند .از طر ی هریک از این

انوا  ،ماده و موضوعی مخصو

به خود دارند؛ در حالی که شعر غنایی مادۀ ساده و محدودی

دارد که عبارتاست از هرگونه احساس شادی ،غم یا خشم» (رزمجو)24-25 1385 ،؛ اما در
زمینۀ دوران اوج و گسترش ادب غنایی در دورۀ معاصر میتوان گفت که «در نیمۀ اول قرن
چهاردهم هجری ،جنگ جهانی اول توأس با نهدت مشروطیت و آشنایی گروهی از روشنفکران با
ادبیات و زبانهای اروپایی موج

تحوالت عمیقی در زمینههای مختل

شد .ادبیات ارسی چه

شعر و چه نثر نیز از این تحوالت برکنار نماند؛ بهطوری که همۀ ادبا و صاحبان کر و اندیشه
ایجاد تغییر و تحول و نوآوری را در شیوههای مرسوس آثار ادبی ،بهویژه شعر الزس میدانستند»
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این کر و اندیشه منجر به پدیدآمدن عناصر و

مؤلفههای تازهای در ادب غنایی شد که در دورههای قبل چندان مورد توجه نبود و اشعاری با
عنوان شعر مشروطه بهوجود آمد؛ بنابراین «در آغاز بهدلیل دای پرجوش و خروش اجتماعی،
شعر بهگونهای مستقیم وارد مسائل اجتماعی شد؛ از یک سو مفاهیم و محتوای آن تغییر کرد و از
سوی دیگر استفاده از زبان مردس و مخاط

قراردادن آنان به شعر ،حالتی سادهتر و طبیعیتر

بخشید و حتی میتوان گفت که شعر عصر مشروطه صبغهای واقعگرایانه و رئالیستی به خود
گر ت» (جعفری.)65 1386 ،
عالمه علیاکبر دهخدا نیز تحتتأثیر این تحوالت در دورۀ مشروطه قرار گر ت؛ بهطفوری کفه
حاج سید جوادی به نقش وی در برپایی نهدت مشروطه تأکید کردهاست و مفیگویفد «خفدمات
این آزادمرد در برپایی نهدت مشروطیت و تنویر ا کار مردس ایران هرگز از خاطرۀ تاریخ رامفوش
نمیشود» (حاج سید جوادی)136 1382 ،؛ اما درخصو

اینکه چه عاملی احساسات دهخفدا را

برانگیخته تا اینکه منجر به سرودن شعر «یاد آر ز شمع مرده یاد آر» شدهاست ،باید گفت که «پفس
از پیروزی مشروطهخواهان میرزا قاسمخان تبریزی به کمک جوان پرشفوری بفهنفاس جهانگیرخفان
شیرازی روزنامهای پدید آورد بهناس «صور اسرا یل» و ایفن دو ،دهخفدا را بفه سفردبیری روزنامفه
برگزیدند .بهترین سالهای زندگی دهخدا دورۀ سردبیری صوراسرا یل بود .عنوان کلی نوشتههفای
طنز او که بهصورت مقالههای کاهی ،نامهها ،صورتجلسهها و یادداشتهای کوتاه چاپ میشد،
«چرند و پرند» بود و در آنها هرچه را به زبان جد نمیتوان گفت ،دهخدا بفه شفوخی و طنفز بفر
کاغذ میآورد» (استعالمی.)88 1355 ،
«عالمه دهخدا نویسندۀ عصر انقالب و همکار توانای روزنامفۀ صوراسفرا یل ،در دورانفی کفه
مورد بحث است دیگر از روزنامهنویسی و کوشش در راه آزادی ملول و مفأیوس شفده و از خفود
آثاری شگرف و جاوید مانندِ امثالوحکم و لغتنامه بهوجود آورد .او دیگر دخو نویسفندۀ پرشفور
مقاالت کوبندۀ «چرند و پرند» و گویندۀ آن اشعار ساده و پر از نیش و کنایه نیست؛ بلکه دانشفمند
متبحری است ساکن و آراس که میاندیشد و میسنجد و به محک عقل میزند و عیارگیری میکنفد
و غث و سمین را از هم تمیز میدهد» (آرینپور 1387 ،ج .)130 /3
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 -2-2مؤلفههای ادب غنایی در شعر «یاد آر ز شمع مرده یاد آر» علیاکبر دهخدا
با بررسی شعر «یاد آر ز شمع مفرده یفاد آر» علفیاکبفر دهخفدا ،ضفمن تشفریح و توضفیح کامفل
مؤلفههای ادب غنایی ،به تجزیهوتحلیل ابیاتی که در آنها عناصر ادب غنایی بهکار ر تفه ،پرداختفه
شدهاست که در اینجا به این ابیات و مؤلفههای مذکور اشاره میشود
 -2-2-1امید به آیندهای روشن
یکی از عناصر ادب غنایی در دورۀ مشروطه ،امیددهی و امیدبخشی است؛ چراکفه «در شفعر دورۀ
مشروطه صبغۀ اجتمفاعی رومانتیسفم بفر دیگفر ابعفاد آن غلبفه دارد و پربسفامدترین مدفامین آن
دلبستگی شدید آرمانی به انقالب و آزادی ،همدردی با تودههای مردس رنجدیده ،امید به ا فقهفای
روشن و آیندۀ آرمانی ،میهندوستی و ناسیونالیسم و توجه به ایران باسفتان و شفکوه ازدسفتر تفه
است» (قانونی.)70 1396 ،
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(دیوان دهخدا)9 :1360 ،

دهخدا در این دو بیت ،امید و آرزو به آیندهای روشن را به دوست خود میفرزا جهفانگیرخفان
نوید میدهد و امیدوار است که روزگار با گذشت زمان ،عفاری از ظلفم و سفتم شفده و همفه در
سرزمینی خوش و آباد و خرّس و درنهایتِ شادی و آرامش و در سایۀ عدالت و حفقطلبفی بفهسفر
خواهند برد.
 -2-2-2اندیشههای فلسفی
ازنرر مؤتمن «شعر لسفی یکی از شاخههای ادب غنایی است .منرفور از لسففه ،بیفان مسفائل و
موضوعاتی است که بهعنوان یک مسألۀ مبهم الینحل بر خاطر شخص کنجکاوی خطور و ذهن او
را مشغول میکند و او میکوشد تا راهحلی برای آن بیابد .مسائلی که بفا زنفدگی و مفرخ ،خیفر و
شر ،سعادت و شقاوت ،شک و یقین ،قر و غنا و نقص و کمال ارتبا دارد ،اگر بفا زبفان ادبیفات
بیان شود شعر لسفی خوانده میشود» (مؤتمن.)206-207 1394 ،
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(دیوان دهخدا)9 :1360 ،

در این بند اعتقاد و امید دائم به پیروزی خیر بر شر ،ناپایفداری مو قیفتهفای ظالمفانی چفون
شداد و اینکه سرانجاس و پایان کار با پیروزی خیر و برپایی عدل و داد به پایان خواهد رسید ،یکی
از مفاهیم لسفی مندرج در این اثر است.
 -2-2-3تکیهبر نقش و نمود اجتماعی ادب غنایی
از دیگر عناصر ادب غنایی در دورۀ معاصفر ،تأکیفد نویسفندگان و شفعرای آن عصفر بفر اصفالت
اجتماعی است؛ در حالی که در ادوار گذشته «داستانهای بلند عاشقانه و مهجوری و مشتاقی برای
دو دلداده پیشآمدهاست» (رستگار سایی )152 1380 ،که حاکی از این است کفه شفعرای سفابق
بیشتر بر اصالت ردی توجه داشتند تا اصالت اجتماعی و جمعی؛ چراکه در داستانهفای عاشفقانۀ
مذکور هدف بیان رابطۀ عاشقانۀ دو جنس مخال

و حکایت از عشق ردی بود؛ در حفالی کفه در

دورۀ معاصر تکیهبر دو نفر و روابط آنها نبودهاست ،بلکه عناصر اجتماعی نیفز در آنهفا دخالفت
دارد و درواقع هرگونه ارتباطی موردنرر است که بیانکنندۀ این است که در اینجا روابط از ردیت
خارج شدهاست؛ تا جایی که بهعقیدۀ مسعود جعفری« ،انگیزۀ اصفلی شفعرسفرایی آنفان نیازهفای
اجتماعی و بیان «سخن» و دیدگاه انقالبی و اجتماعیشان است .به یک اعتبفار ،در دورۀ تحفوالت،
احساس و شخصیت ردی شاعر بیش از شعر دورۀ بازگشت حدفور و بفروز دارد؛ ولفی دغدغفۀ
اجتماعی و انگیزۀ غیر ردی سرایش شعر در بسیاری موارد ،مجال چندانی به جلوهگری این پدیده
بهخصو

به شکل هنری و عاطفی آن نمیدهد» (جعفری.)69 1385 ،

ای م ونک یوس

ان در ای ن بن د!

تعبی رْ عی ان چ و ش د ت و را د واب
(دیوان دهخدا)7 :1360 ،

شاعر در اینجا منرورش از «ای مؤنس» و «ای همره» ،دوسفت خفود جهانگیرخفان اسفت کفه
رابطۀ دو همجنس را بیان میکند.
 -2-2-4حبسیه
حبسیه یا زنداننامه یکی از انوا مدامین غنایی است و «معموالً به شعری گفته میشود که شفاعر
آن را در زندان سروده یا از خاطرات تلخ ایاس زندان خویش سخن راندهاست و بیشتر اجزای آن را
شکایت و حس حال (بثالشکوی) تشکیل میدهد .شعر نگرانفی ،دلهفره و شکواسفت در سفوخ
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آزادی و حریت ازدستر تۀ شاعر؛ بنابراین زنداننامفه گونفهای از شفکایتنامفه اسفت» (رسفتگار
سایی.)236 1380 ،
«شاعر در حبسیه از غم و اندوه خود مینالد و از تنگی زندان و بدر تاری زنفدانبان ،سفختی و
شار زنجیر ،نداشتن پوشیدنی و گستردنی ،پیری و ناتوانی ،شف کفوری و اشفکریفزی ،مصفادرۀ
اموال و قر و ناسازگاری بخت ،سفلهپروری زمانه ،بیقدری دانش ،تنهایی و بیو ایی دوستان ل
به شکایت میگشاید و زبان به بیان شعری بینقاب و صادقانه مفیگشفاید» (ظففری 22 1368 ،و
)19
ای م ونک یوس

ان در ای ن بن د!

تعبی رْ عی ان چ و ش د ت و را د واب
(دیوان دهخدا)7 :1360 ،

در این بیت ،شاعر از زندانیشدن دوست و ر یق خفود -جهانگیرخفان -کفه محبفوس حفاکم
ستمکار است ،سخن به میان آورده و او را مونسِ یوس

یای که حدرت یوس ( ) خواب
(زندان 

او را تعبیر کرد) نامیدهاست.
 -2-2-5دلبستگی به انقالب و آزادی
دلبستگی به انقالب و آزادیخواهی و سلطهستیزی و رنج حاصل از دستنیا تن بفه ایفن آزادی و
دنیایی آرمانی و مطلوب ،یکی از مؤلفههایی است کفه در اکثفر اشفعار شفعرای دورۀ مشفروطه بفه
گونههای متفاوت و بهو ور دیده میشود؛ چنانچفه شففیعیکفدکنی یکفی از درونمایفههفای شفعر
مشروطه را آزادی بیان کردهاست و میگوید «سخن از آزادی و این کلمه را گفتن ،بفا مشفروطیت
شرو میشود و قبل از مشروطه ،مفهوس آزادی که مترادف دموکراسی غربی است ،بفه هفیچ وجفه
وجود نداشت» (شفیعیکدکنی.)35 1387،
حاج سید جوادی نیز در کتاب «بررسی و تحقیق در ادبیات معاصر ایران» ضمن اینکه
آزادیخواهی را از موضوعات ادب غنایی در دورۀ مشروطه بیان کردهاست ،میگوید «از آغاز
پیدایش ا کار مشروطهخواهی ،نرم و نثر ارسی دچار تحول شد و مفاهیم و مدامین جدیدی
درجهت ا کار آزادیخواهی و مردساالری در نرم و نثر راه یا ت» (حاج سید جوادی)10 1382،
رفت ی ب ر ی ار و د ویش و پیون د

آزادت

ر از نس

یم و م

هت

اب

(دیوان دهخدا)8 :1360 ،
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دهخدا در این بیت ،علت حبس جهانگیرخان را عشق و عالقه به آزادی مطفرح کفردهاسفت و
خطاب به وی میگوید «تو بیگناه اسیر و گر تار شدهای ،درواقع با زندانی و درنهایت کشتهشدن،
به یک آزادی مطلوب دستیا تی و در کنار یاران و خویشان خود آزادانه زندگی میکنی».
 -2-2-6مرثیهسرایی
زینالعابدین مؤتمن مرثیهسرایی را از جلوههای ادب غنایی و از کهنترین نو ادبی که بفر آن غفم
و اندوه حاکم است ،شمرده و بیان میدارد که «مرثیه شعری است که دربارۀ آالس و مصائ

فردی

یا جمعی سروده میشود .رثا ریشه در غم و اندوه دارد و به اشعاری اطالق میشفود کفه در مفاتم
گذشتگان و تعزیت خویشاوندان و یاران و اظهار تأس
ذکر مصائ

پیشوایان دین و ائمۀ اطهار ،بهخصو

بر مرخ پادشاهان و اعیان و سران قفوس و

حدفرت سیدالشفهدا( ) و شفمردن مناقف

و

دایل و مکارس و تجلیل مقاس و منزلت شخص متو ی و دعوت ماتمزدگفان بفه صفبر و سفکون و
معانی دیگری از این قبیل سروده شدهباشند» (مؤتمن.)27 1394 ،
سیدحسینی در جلد اول مکت های ادبی دربارۀ مرثیهسرایی در ادب غنایی میگویفد «در ایفن
اشعار بزمی ،بیشتر از سرسبزی بهار ،برخهای زرد پاییز به چشم میخورد و بیشفتر از نغمفههفای
پرنشا بامدادی ،آهنگ حزنآلود غروب جلوهگر میشود و به جفای روشفنایی ،سفایه و تفاریکی
حکم رماست» (سیدحسینی 1384 ،ج .)183 /1
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(دیوان دهخدا)9 :1360 ،

در این بند دهخدا نهایت غم و اندوه و حزن و اندیشۀ خود را نسبتبفه ازدسفتدادن دوسفت
خود با یادآوری خاطرات دوران کودکی و بیان علل و عوامل کشتهشدن وی که بهخفاطر ایمفان و
اعتقادش و مبارزه با مخالفان حق و حقیقت جفان خفود را از دسفت دادهبفود ،ابفراز داشفتهاسفت؛
بنابراین با توجه به اینکه ادب غنایی بیان احساس و عواط
و چه در قال

چه به شکل شور و هیجفان و شفادی

غم و حزن و اندوه است ،مرثیهسرایی با این توصی

یکفی از عناصفر ادب غنفایی

37

بررسی مؤلفههای ادب غنایی در شعر «یاد آر ز شمع مرده یاد آر» علیاکبر دهخدا

محسوب شده و دهخدا در این شعر از این مدمون بهصورت بارز و آشکار استفاده کفردهاسفت و
یا در ابیات
وز م حب زر چ و ش د ب ه کی وان
زان ک

وب

ه گن

اه ق

وا ن

ادان

ه رص
در حس

ب مش

میم عنب ر و ع

رتن روی ارض موع

ود
ود

(همان)9 :

سخن از مرخ جهانگیرخان است که در قربانگاه زرّین به آسمانها پرکشید و بهخاطر ظلم و سفتم
ستمگران نتوانست به خواستههای خود دستیابد .دهخدا در این دو بیت بفا اسفتفاده از «تلمفیح»،
دوست خود را به حدرت موسی( ) تشبیه کردهاست؛ پیامبری که به قوس خود قول دادهبود تا آنها
را به سرزمین کنعان ببرد و بهخاطر جهالت و نادانی آنها نتوانست به وعدۀ خفود عمفل کنفد و از
دنیا ر ت .همچنین ،قاتالنِ ر یقِ عزیزش را نیز به قوس نادان تشبیه کردهاسفت (رک بفه درودیفان،
.)149 1383
 -2-2-7توجه به طبیع

وجودی انسان

یکی دیگر از مدامین شعر غنایی ،توجه به طبیعت وجودی انسان است« .توسعۀ عالقه به طبیعفت
وجودی انسان و حیات ابتدایی و غیرمتمدن ،یکی و شاید نخسفتین عنصفر از عناصفر رومانتیسفم
است .در بازگشت به طبیعتِ مقصود ،بازیا ت اصالت انسانی مطرح بود؛ زیرا در ایفن ایفاس چنفین
تلقی میشد که نتایج حاصل از خردگرایی ،انسان را از اصالت خود خارج ساخته و اخالق طبیعی
او را اسد کردهاست» (ثروت)71-72 1385 ،
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تسنیم وص ال دورده ،یاد آر
(دیوان دهخدا)7-9 :1360 ،

دهخدا در این شعر ،دوری از دوست خود و غم و انفدوه و حسفرت ناشفی از فراق یفار
خویش را بهصورت ترجیع و تکرار آوردهاسفت کفه تکفرار عبفارت «یفاد آر» وی بیفانگر دلتنگفی
حاصل از یادآوری گذشتههای تلخ و شیرینی است که دیگر برنمفیگردنفد و بفا ایفن عبفارات بفه
گذشته و خاطراتی که با دوست خود داشتهاست ،اشفاره مفیکنفد کفه در ایفن ترجیفع و تکرارهفا
بازگشت به طبیعت ،بهوضوح نمایان است.
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 -2-2-8هیجان و احساسات
از دیگر اصول مکت

رومانتیسم ،هیجان و احساسفات اسفت .بفه عقیفدۀ رومانتیسفمهفا «هنرمنفد

رومانتیک پیش از آنکه بر مبانی معقول و خردگرایی تکیه کند ،به خواستههای حسفی و درونفی و
خردگریزی گرایش دارد .آلفره دوموسه در سال  1842میگفت «باید هذیان گفت!» آنچه باید بیان
کرد ،هیجانات شاعر است و آنچه بایفد بفهدسفت آورد ،هیجفان مفردس .ایفن کیفیفت هیجفانی در
رنگهای تند و شدید و گرس «دالکروا»( )Delacroixنقاش رومانتیک نیز بهخوبی مشهود اسفت»
(ثروت.)88 1385 ،
«هنرمند رومانتیک معتقد است که دل باید بیقید و بند سخن بگوید و بیقیفد و شفر

رمفان

براند .شاعر موهای آشفته را به دست بفاد سفپرده ،شفنل سفیاهی بفر دوش ،زیفر سفایۀ بیفدی در
روشنایی ماه و در کنار برجی ویران و با دلی که بیشک بر اثر عشق بد رجامی شکسفته اسفت ،بفا
خویشتن خلوت میکند و غرق رؤیا میشود .ادبیات رومانتیک چنین قیا ۀ قراردادی را تعمیم داده
و تودۀ مردس را با آن آشنا ساختهاست .اندوه رومانتیک از دیدن گذشت بفیرحمانفۀ زمفان شفدت
مییابد .این اندوه معموالً زاییدۀ توقعات تسکینناپذیر قلبی اسفت کفه در جهفانی بفیاحسفاس و
بیایمان گر تار شدهاست» (سیدحسینی 1384 ،ج )181 /1
ای م ونک یوس

ان در ای ن بن د!

تعبی رْ عی ان چ و ش د ت و را د واب
(دیوان دهخدا)7 :1360 ،

دهخدا در این بیت دوست خود جهانگیرخان را خطاب قرار داده و با او سخن مفیگویفد ،در
حالی که وی مرده است که اینگونه تصورات ،جز هیجان و احساسفات و عواطف
دیگری نمیتواند باشد و یا این بیت که باز هم مخاط
چ

ون ب اد ش

ود دوب اره د

را

درونفی چیفز

شاعر ،جهانگیرخان است
ای بلب

ت مس

تمندن مس

کین!
(همان)8 :

با توجه به مدامین و مفاهیم بهکار ر ته در شعر مفذکور دهخفدا و بفا تحلیفل و بررسفی آن و
همچنین بسامد باالی مؤلفههای ادب غنایی منعکسشده در این شعر ،جنبۀ غنفاییبفودن آن کفامالً
مبرهن شد.
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 -3نتیجه
علیاکبر دهخدا یکی از شاعران انقالبی دورۀ مشروطه است که اغل

اشعارش را با زبفان و بیفانی

کالسیک سرودهاست .بهجز چند شعر ،در بیشتر اشعار بازمانده از او جلوههای تازهای ازلحا

رس

و بیان دیده نمیشود که از میان اشعاری که جنبۀ غنایی دارد ،شعر «یفاد آر ز شفمع مفرده یفاد آر»
اوست ،چنانکه با مدامین و مفاهیم بهکار ر ته در این شفعر مفیتفوان مؤلففههفای ادب غنفایی را
مشاهده کرد؛ ازاینرو مهمترین و پرکاربردترین مدفامین و عناصفر ادب غنفایی حاصفل از نقفد و
تحلیل شعر مذکور عبارتاند از امید به آیندهای روشن ،اندیشههای لسفی ،تکیهبر نقفش و نمفود
اجتماعی ادب غنایی ،حبسیه ،دلبستگی به انقالب و آزادی ،شعر مذهبی ،مرثیفهسفرایی ،توجفه بفه
طبیعت وجودی انسان و هیجان و احساسات؛ بنابراین با توجه به بسامد بفاالی ویژگفیهفای ادب
غنایی در شعر «یاد آر ز شمعِ مرده یاد آر» علیاکبر دهخدا که نشانگر عمدیبودن اسفتفاده از ایفن
مدامین است ،بهعبارتی دیگر دهخدا خود عالقهمند به استفاده از مؤلفههای ادب غنایی بودهاست.
نتیجۀ کلی این پژوهش ،غناییبودن این اثر است.
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