بررسى عقايد دهرى وتأثري انديشه هاى آن در شعر فارسى
دراسة عقائد الدهرية وتأثري أفكارهم يف الشعر الفارسي

اخلالصة
واحدة من أهم القضايا الفلسففي اليفظ رتففي افظ ا دلد الفدهف ومومفتفا مفن هفوا الموضفوسك لقفد يمسفع وا ينفا المديفد مفن الملمفا
ايبففاس الدهفيف بففالفاف المففادع والقبيمففظك لقففد أنافففوا و ففود الخففالا ك والففبمخ ااخففف ا ينففا اافففة اناففاف القيامف والمففالم بمففد المففويك امففا أنتففم
ينافون الحياة بمد الموي بممفا ال وهف والفوحك انتم يميقدون أن المادة د البشفي وغيف البشفي د ينيتظ بمد الموي د وا يصف الفش شفظ ك
اظ هوا البحث د سوف ندفس أاااف الدهفي اظ الشمف الفافسظك لتوا الغفخ د يم اخيياف دد من الشفمفا البفافنين مفن الشفمفا الايسفيايين
والمماصفين امثا الففدوسظ د الخيام د سمدع د الفومظ د حاار د نيما يوشيج د اخوان ثالثد افوغ افخناد د أحمد شفاملو د سفتفال سفبتفع
ونفادف نفادفبوفك مفن الواضف أن بمفخ هفشا الشفمفا ليسفوا مفن ايبففاس اافف وفأع االدهفيف ا د لافن افظ بمفخ ا حيفان اسفيخدموا أاافاف هففوا
ااي اه.
Abstract
One of the most important philosophical issues that has emerged in literature is its attitude towards this
issue. Many scholars have followed the minds of the beings and the world of matter. They have denied the
creator's presence in the affairs of affairs. One of the foundations of the thoughts of Deharin is the denial of
resurrection and the world after death. They also deny the life after death by knowing the substance and spirit.
They believe that the material, both human and non-human, ends up after death, and they reach nothing. In this
research, we are going to examine the ideas of the Dehri in Persian poetry. For this purpose, a number of
prominent poets from classical and contemporary poets, Ferdowsi, Khayyam, Sa'di, Rumi, Hafiz, Nima Yoshij,
Akhavan Saleh, Forough Farrokhzad, Ahmad Shamloo, Sohrab Sepehri and Nader Naderpour were selected to
look at the thoughts of Dehri in their poems. Obviously, some of these poets are not in the framework of the
thought and opinion of the "Dehri", but sometimes they have used the ideas of this tendency.
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الالماي المفياحي  -الشمفد الشمف الفافسظد الدهفد المقيدةد دفاس ك
چکیده
یکی از مهمترین مسائل فلسفی که به ادبیات نیز راه پیدا کرده  ،دهر و نگرش نسبت به این موضوع است.
بسیاری از اندیشمندان پیروی دهر به موجودات و عالم ماده تمسک جستهاند .آنان حضور خالك را در میدأ امور انکار
نموده اند .یکی دیگر از پایههای اندیشۀ دهریون انکار معاد و جهان پس از مرگ است .اینان با اصل دانستن ماده و
روح ،زندگی پس از مرگ را نیز انکار مینمایند .به باور ایشان ماده اعم از انسان و غیرانسان پس از مرگ تمام می
شوند و به نیستی میرسند .در این پژوهش برآنیم تا عماید دهری را در شعر فارسی مورد بررسی و مداله لرار دهیم
 .بدین منظور چند شاعر برجسته از شاعران کالسیک و معاصر؛ فردوسی ،خیام ،سعدی ،موالنا ،حافظ ،نیما یوشیج،
اخوان ثالث ،فروغ فرخزاد ،احمد شاملو ،سهراب سپهری و نادر نادرپور انتخاب شدند تا اندیشههای دهری را در
شعر ایشان جستجو کنیم .بدیهی است که برخی از این شاعران به لحاظ چارچوب اندیشه و عمیده «دهری» نیستند اما
گاه از اندیشههای این گرایش و عمیده بهره جستهاند.
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کلیدواژگان:

شعر ـ شعر فارسی ـ دهر ـ عمیده ـ بررسی
بیان مسئله
«دهر» و عماید و نگرشهای گوناگون نسبت به این موضوع بخشی از ادبیات کالسیک و معاصر فارسی را
شامل شده است .توجه شاعران به یک موضوع واحد در زمانهای متفاوت میتواند تغییر و تحول موضوعات و
دیدگاهها را روشن سازد.
اهمیت و ضرورت مسئله
نگرش شاعران نسبت به موضوعات گوناگون همواره مورد توجه طیف وسیعی از مخاطبان آثار ایشان بوده
است .دستهبندی موضوعی اشعار ایشان و تمرکز بر موضوعات ما را در شناخت بیشتر آثار ایشان و درک جریان
فکری حاکم بر زمانۀ هر شاعر یاری میکند.
اهداف پژوهش
مهمترین و اصلیترین هدف پژوهش حاضر بررسی عماید دهرى وتأثیر اندیشههاى آن در شعر فارسى است.
بدین منظور اشعار شماری از برجستهترین شاعران کالسیک و معاصر مورد بررسی لرار گرفت .این شاعران
عبارتند از :فردوسی ،خیام ،سعدی ،موالنا ،حافظ ،نیما یوشیج ،اخوان ثالث ،فروغ فرخزاد ،احمد شاملو ،سهراب
سپهری و نادر نادرپور.
نوع پژوهش
این پژوهش در حوزهی پژوهشهای توصیفی ،تحلیلی میگنجد و نگارنده میکوشد پس از مطالعه و
گردآوری مطالب از دیوانها و دفاتر شعری و نیز تحمیمات پژوهشگران و اندیشمندان آنها را طبمهبندی ،تبیین و
تحلیل نماید.
پیشینه ی پژوهش
تا کنون مماالت و پژوهش های متعددی در رابطه با عماید دهری نگاشته شده است .اما بررسی عماید دهری
و نمود اندیشههای این جریان فکری در شعر فارسی تا کنون انجام نشده است .نگارنده در این پژوهش در پی این
بررسی خواهد بود.
روش پژوهش
این پژوهش بر اساس روش کتابخانه ای فراهم شده است و در این میان کتاب های تاریخی ،ادبی ،فلسفی و
مماالت و پژوهش های متعددی مطالعه شد .دیوان شاعران دفتر شعری ایشان به عنوان اصلی ترین منبع اساس
مطالعه لرار گرفته است.
1ـ مقدمه
واژۀ «دهر» کاربردهای گوناگونی دارد و براساس آن در معانی متفاوت و متعددی به کار میرود .این واژه
در معنی زمان طوالنی ،روزگار ،عمر ،زمان ابدی .همچنین برخی گفتهاند زمان نامتناهی که ازلی و ابدی است و به
زمان مطلك نیز اطالق میشود (سجادی.)773 :5731 ،
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از نظر اصطالحی ،دهری منسوب به روزگار و دهر است و دهری به کسی گفته میشود که عالم را لدیم و
پیوسته میداند و حضور مدبّر و خالك را انکار میکند .دهریان حیات و زندگی را محدود به دنیا میدانند و معتمدند
که پس از مرگ معاد و حیاتی وجود ندارد ( ر.ک ،خویی 793 :5731 ،و مجلسی.)73 : 5731،
دهریه به فیلسوفانی گفته میشود که از پیروان مسلک مادی هستند و به سرمدی بودن روزگار و دهر
معتمدند(ر.ک مشکور.)591 :5731 ،
2ـ نظریۀ دهر
بسیاری از فالسفه در آغاز فلسفۀ خود ،مسألهای را انتخاب میکنند .انتخاب این مسأله گاه به سبب سادگی و
بدیهی بودن و گاه به سبب تأثیر بسیار آن بر نظریات آنان است .غالبا این مسائل پایهایترین مبحث در فلسفۀ ایشان
است.
این مسائل بنیادین و پایهریزی فلسفۀ هر فیلسوف بر روی آن در آرا و عماید فیلسوفان ایرانی و غیرایرانی
مشهود است .از جملۀ این فیلسوفان میتوان به ابنسینا ،دکارت ،اسپینوزا و  ...اشاره کرد.
در جکمت یمانی میرداماد« ،دهر» از نمونههای این مسائل است .میرداماد فلسفۀ خود را با شرح و تعریف
دهر آغاز کرده است .وی کتابهای ایماضات ،صراط مستمیم ،خلسۀ الملکوت و لیسات با ممدماتی دربارۀ اهر آغاز
کرده است(مصطفوی.)71 :5731 ،
اصطالح «دهر» در فلسفۀ بسیاری از فالسفۀ پیش از میرداماد وجود داشته است .اما نکتل حائزاهمیت این
است که برداشتها و تعاریف گاه تشابهات زیادی با هم دارد و گاه متفاوت است.
غزالی در دستهبندی فالسفه آنانرا به دهریون ،الهیون و طبیعیون تمسیم نموده است .وی دهریون را دستهای
از متمدمان میداند که خالك را انکار و پنداشتهاند که عالم بدون خالك موجود بوده و حیوان از نطفه و نطفه از حیوان
پدید آمده است و تا ابد چنین خواهد بود (غزالی ،بیتا.)573 :
عالمه طباطبایی دهری را به کسی اطالق میکند که مبدأ و معاد را انکار میکند (طباطبایی ،ج .)711 :53
میرداماد معتمد است همۀ موجودات ممکن همانگونه که از حدوث ذاتی برخوردارند  ،حدوث دهری نیز
دارند .اما خداوند حدوث دهری ندارد .وی خداوند را دارای تمدم سرمدی میداند و جهان را داری تأخر دهری.
آنچه از تعاریف برمیآید این است که دهر ،تعاریف متعددی را شامل میشود و همین شمولیّت آن سبب شده
تا بتوان مؤلفههای گوناگونی را برای متصور شد.
3ـ عقاید دهرى وتأثیر اندیشههاى آن در شعر فارسى
مؤلفههای گوناگون عماید دهری در ادبیات فارسی به شکل عام ودر شعر فارسی به شکل خاص راه یافته
است .نگارنده در این پژوهش مؤلفههای همچون مرگ ،تمدیر ،انسان ،خرد ،عشرتطلبی ،اعتراض ،پیچیدگی خلمت،
حیرت  ،تردید و انکار را در شعر فردوسی ،خیام ،سعدی ،موالنا ،حافظ ،نیما یوشیج ،اخوان ثالث ،فروغ فرخزاد،
احمد شاملو ،سهراب سپهری و نادر نادرپور بررسی خواهد کرد.
3ـ  1مرگ
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مسئلۀ مرگ یکی از مسائلی است که شاعران با گرایشهای گوناگونی اعم از دینداران ،خداباوران،
ناخداباوران ،اشاعره ،معتزله و  ...به آن پرداختهاند .بیشک دهریون نیز از این دستهها مستثناء نیستند .مرتضی
مطهری مینویسد « :حیوانات دربارۀ مرگ فکر نمیکنند .حیوانات غریزۀ حفظ بما را دارند اما در انسان عالوه بر
حفظ بما ،آیندهنگری دربارۀ بما را نیز لحاظ میکنند(مطهری .)731 : 5733،دهریون مرگ را پایان انسان دانستهاند.
نگارنده در ابیات زیر ابیاتی که به مرگ به منزلۀ نیستی و فنا شدن در عالم ماده نگاه کردهاند ،استخراج
کرده است .بدیهی است که بسیاری از شاعران مورد بحث به معاد باور دارند اما در این ابیات وجه نیستی و نابود
شدن به وسیلۀ مرگ پررنگ شده است.
که سهراب کشتهست و افگنده خوار

ترا خواست کردن همی خواستار

چو آن نامور پهلوان کشته شد

مرا نیز هم روز برگشته شد

همی گفت کای کشته بر دست من

دلیر و ستوده به هر انجمن

ازین خویشتن کشتن اکنون چه سود

چنین رفت و این بودنی کار بود
(فردوسی)731 :5793 ،

چون عهده نمیشود کسی فردا را

حالی خوش دار تو این دل شیدا را

می نوش به ماه تاب ای ماه که ماه

بسیار بتابد و نیابد ما را
(خیام)3 :5731 ،

ای آمده از عالم روحانی تفت

حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت

می خور چو ندانی از کجا آمده ای

خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت
(خیام)57 :5731 ،
که زندگانی ما نیز جاودانی نیست

اگر بمرد عدو جای شادمانی نیست

(سعدی)37 :5733 ،
چون روز آمد ،بمرد و بیمار بزیست

شخصی همه شب بر سر بیمار گریست

(سعدی)97 :5733 ،
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

چون روز مرگ تابوت من روان باشد

(موالنا)713 : 5713 ،
تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ

مرگ اگر مرد است آید پیش من

(موالنا)133 : 5713 ،
وان گهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر

روز مرگم نفسی وعدۀ دیدار بده

(حافظ)513 :5735 ،
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زندگی گوی غلتانیست ،میغلتد /بر زمینهای بس هموار و ناهموار /از بر سنگی به سنگی تا شود یک روز
پاره (یوشیج.)113 :5731 ،
شب است /جهان با آن ،چنان چون مرده ای در گور (یوشیج.)313 :5731 ،
که میزبان به تغافل سپرده جای مرا

به سفرۀ هستی نخوانده مهمانم

(اخوان ثالث)73 :5737 ،
تا مرگ – این حمیمت بیرحم – بس نماند (اخوان ثالث.)77 :5737 ،
آه ای زندگی منم که هنوز

با همه پوچی از تو لبریزم

نه به فکرم ک ه رشته پاره کنم

نه بر آنم که از تو بگریزم
(فرخزاد)777 -775 :5737 ،
فارغ شوم ز کشمکش و جنگ زندگی

رفتم که در سیاهی یک گور بی نشان

(فرخزاد)13 :5737 ،
مرگ من سفری نیست /هجرتی ست /از سرزمینی که دوست نمیداشتم /به خاطر نامردمانش (شاملو،
.)111 :5731
هرگز از مرگ نهراسیده ام /اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود /هراس من باری /-همه از مردن در
سرزمینی است /که مزد گورکن /از بهای آزادی آدمی /افزون باشد (شاملو.)113 :5731 ،
ناگهان جاپاها به راه افتادند /روشنی همراهشان میخزید.
جاپاها گم شدند /خود را از رو به رو تماشا کردم /:گودالی از مرگ پر شده بود /و من در مردۀ خود به راه
افتادم (سپهری.)573 :5731 ،
مرگ در ذهن الالی جاری ست /مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد /مرگ در ذات شب دهکده
از صبح سخن میگوید /مرگ با خوشۀ انگور میآید به دهان /مرگ مسئول لشنگی پر شاپرک است /مرگ گاهی
ریحان میچیند /مرگ گاهی ودکا مینوشد /گاه در سایه نشسته است به ما مینگرد /و همه میدانیم /ریههای لذت ،پر
اکسیژن مرگ است (سپهری 737 :5731 ،و .)737
مرگ آمد /حیرت ما را برد /،ترس شما آورد (سپهری.)773 :5731 ،
در پیش دیده ،منظرۀ دخمههای مرگ /دل را ز لصههای پر از غصه ام گریز (نادرپور.)13 :5735 ،
میزد نسیم خاموش /شیون ز بیم مرگی /دنبال باد ولگرد /بازیکنان نگاهم /میرفت و شمع مهتاب /تنها چراغ
راهم (نادرپور.)31 :5735 ،
ما مرده ایم ،مردۀ در خون تپیده ایم (نادرپور.)777 :5735 ،
3ـ  2تقدیر
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«تمدیر» و ایمان به ممدّرات گاه به صورت روشن و گاه در بطن و درون شعر شاعران فارسیزبان آمده
است .در عماید دهریون اگرچه انسان موجودی مختار است اما در ناخودآگاه شاعر همواره اعتماد به سرنوشت از پیش
تعیین شده مشاهده میشود.
خردمند مردم چرا غم خورد

جهان چون گذاری همی بگذرد

(فردوسی)111 :5793 ،
زمانه چنین بود و بود آنچ بود

سخن هرچ گویم بباید شنود

بهانه تو بودی پدر بد زمان

نه رستم نه سیمرغ و تیر و کمان
(فردوسی)5399 :5793 ،
بپرسید از او لضا و لدر

از ایشان یکی بود فرزانه تر
که انجام و فرجام چونین سخن

چگونه است و این را که افکند بن

چنین داد پاسخ که جوینده مرد

دوان و شب و روز با کارکرد

چنین است رسم لضا و لدر

ز بخشش نیابی به کوشش گذر
(فردوسی)5179 :5793 ،
پیوسته للم ز نیک و بد ناسوده است

بر لوح نشان بودنیها بوده است

غم خوردن و و کوشیدن ما بیهوده است

در روز ازل هرآنچه بایست بداد

(خیام)17 :5711 ،
در گوش دلم گفت فلک پنهانی:

حکمی که لضا بود ز من میدانی؟

در گردش خود اگر مرا دست بدی

خود را برهاندمی ز سرگردانی
(خیام)11 :5711 ،

نیکی و بدی که در نهاد بشر است

شادی و غمی که در لضا و لدر است

با چرخ مکن حواله کاندر ره عمل

چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است
(خیام)11 :5711 ،
بنده چه دعوی کند؟ حکم خداوند راست

هرچه رود بر سرم ،چون تو پسندی رواست

(سعدی)31 :5733 ،
صد عطارد را لضا ابله کند

چرخ گردون را لضا گمره کند

(موالنا)393 : 33 -5737 ،
با لضای آسمان هیچند ،هیچ

گر شود ذرات عالم حیله پیچ
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(موالنا)113 : 33 -5737 ،
چون لضا آید شود دانش به خواب

مه سیه گردد بگیرد آفتاب
(موالنا)7591 : 33 -5737 ،
تا نداند عمل ما پا را ز سر

چون لضا آی د فرو پوشد بصر

(موالنا)717 : 33 -5737 ،
که آگه هست که تمدیر بر سرش چه نوشت

مکن به نامه سیاهی مالمت من مست

(حافظ)15 :5735 ،
گر تو نمیپسندی تغییر ده لضا را

در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند

(حافظ)1 :5735 ،
با پادشه بگوی که روزی ممدر است

ما آبروی فمر و لناعت نمیبریم

(حافظ)71 :5735 ،
جام می و خون دل هریک به کسی دادند

در دایرۀ لسمت اوضاع چنین باشد

در کار گالب و گل حکم ازلی این بود

کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
(حافظ)535 :5735 ،
با تو همه در روز حساب است ،حساب

با ما تو هر آنچه میکنی میکن لیک

(یوشیج)591 :5733 ،
یک چیز که بی حکم لضا باشد نیست

آنی که رواست ناروا باشد نیست

هرچند که با چون و چرای من و توست

آنی که در آن چون و چرا باشد نیست
(یوشیج)31 :5733 ،

منم من ،سنگ تیپاخوردۀ رنجور /منم ،دشنام پست آفرینش ،نغمۀ ناجور (اخوان ثالث.)93 :5731 ،
صدای باد میآید /صدای باد میآید ای هفت سالگی /برخاستم و آب نوشیدم /و ناگهان به خاطر آوردم /که
کشتزارهای جوان تو از هجوم ملخها چگونه ترسیدند /چمدر باید پرداخت /چمدر باید /برای رشد این مکعب سیمانی
پرداخت؟ /ما هرچه را که باید /از دست داده باشیم از دست داده ایم (فرخزاد.)733 :5733 ،
جاده تهی است /تو باز نخواهی گشت /و چشمم به راه تو نیست (سپهری.)595 :5731 ،
در نبندیم به روی سخن زندۀ تمدیر که از پشت چپرهای صدا میشنویم (سپهری.)737 :5731 ،
گر زانکه درین خاک بمانم همۀ عمر

یا رخت الامت ببرم از وطن خویش

تمدیر من اینست که آرام نگیرم

جز در بن تابوت خود و در کفن خویش!
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(نادرپور)777 :5735 ،
3ـ  3انسان و انسانمداری
«انسان» به عنوان اشرف مخلولات و لطب جهان ماده در اندیشۀ دهریون به عنوان مرکز تلمی شده است.
براین اساس اندیشهها و عماید ایشان نیز متمکز بر آدمی است.
به چندین میانجی بپرورده اند

تو را از دو گیتی برآورده اند

تویی خویشتن را به بازی مدار

نخستین فطرت پسین شمار

(فردوسی)59 :5793 ،
جایی ست که عمل آفرین میزندش

صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش

این کوزه گر دهر چنین جام لطیف

میسازد و باز بر زمین میزندش
(خیام)37 :5711 ،
که در آفرینش ز یک گوهرند

بنی آدم اعضای یکدیگرند

دگر عضوها را نماند لرار

چو عضوی به درد آورد روزگار

(سعدی)11 :5733 ،
حاکمی در صورت بی اختیار

هست هر مخلوق را در التدار
(موالنا)7393 : 33 -5737 ،
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

(حافظ)533 :5735 ،
تبارک هللا از این فتنهها که در سر ماست

سرم به دنیی و عمبی فرو نمیآید

(حافظ)51 :5735 ،
من به تن دردم نیست /یک تب سرکش تنها پکرم ساخته و دانم این را که چرا /و چرا هر رگ من از تن من
سفت و سمط شاللی است /که فرود آمده سوزان /دم به دم در تن من /تن من یا تن مردم ،همه را تن من ساخته اند
(یوشیج.)313 :5731 ،
موضع شعر شاعر /چون غیر از این نبود /تأثیر شعر او نیز چیزی جز این نبود /آن را به جای مته نمیشد
به کار زد /در راههای رزم /با دست کار شعر /هر دیو صخره را /از پیش راه خلك /نمیشد کنار زد /یعنی اثر نداشت
وجودش /فرلی نداشت بود و نبودش /آن را به جای دار نمیشد به کار برد /حال آنکه من /به شخصه زمانی /همراه
شعر خویش /هم دوش «شن چوی» کره ای /جنگ کرده ام /یک بار هم «حمیدی شاعر» را /در چند سال پیش/
برادر شعر خویش /آونگ کرده ام /موضوع شعر امروز /موضوع دیگری است (شاملو 513 :5731 ،و .)515
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بر شانۀ من کبوتری است که از دهان تو آب میخورد /بر شانۀ من کبوتری است که گلوی مرا تازه میکند/
بر شانۀ من کبوتری است باولار و خوب /که با من از روشنی سخن میگوید /و از انسان که رب الننوع همۀ
خداهاست /من با انسان در ابدیتی پرستاره گام میزنم (شاملو.)759 :5731 ،
انسان ،خداست /حرف من این است /گر کفر یا حمیمت محض است این سخن /،انسان خداست /.آری ،این
است حرف من (شاملو.)173 :5731 ،
مرد نمال آن شب از رستم سخن آغاز کرد /وز نخستین جنگ او با دشمنش ،افراسیاب /وصف رستم گفت و
وصف لامت رعنای او /کز بلندی بوسه میزد بر جبین آفتاب (نادرپور.)113 :5735 ،
مردی که سر نهاده به زانو /زانوی غم گرفته در آغوش /،شمع خمیده ای است که ناگاه /در اشک خویشتن
شده خاموش (نادرپور.)111 :5735 ،
3ـ  4خرد
دهریون برای بیان و اثبات دیدگاههای خویش همواره به «خرد» تمسک جستهاند .در باب اینکه خرد به
محسوسات و عالم ماده تعلك دارد یا فرامادی است بحثهای زیاد درگرفته است.
به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی

خرد را و جان را همی سنجد اوی

در اندیشۀ سخته کی گنجد او

از این پرده برتر سخن گاه نیست

ز هستی مر اندیشه را راه نیست

خرد بهتر از هرچه ایزد بداد

ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد دست گیرد به هر دو سرای
(فردوسی)53 :5793 ،

ترکیب طبایع چون به کام تو دمی است

رو شاد بزی اگرچه بر تو ستمی است

با اهل خرد باش که اصل تن تو

گردی و نسیمی و غباری و دمی است
(خیام)53 :5731 ،
جمال و نطك و رأی و فکرت و هوش

روانت داد و عمل و طبع و ادراک

(سعدی)513 :5733 ،
عمل کامل را لرین کن با خرد

تا که باز آید خرد زان خوی بد
(موالنا)373 : 33 -5737 ،
جهان و کار جهان بیثبات و بیمحل است

به چشم عمل در این رهگذار پر آشوب

(حافظ)79 :5735 ،
سالیا می ده به لول مستشار مؤتمن

مشورت با عمل کردم گفت حافظ می بنوش
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(حافظ)711 :5735 ،
3ـ  5عشرتطلبی
از آنجا که دهریون این عالم را اساس لرار میدادند و باوری به جهان پس از مرگ نداشتند بر خوشی و
اغتنام فرصت تمرکز داشتند.
به هر جای جشنی بیاراستند

می و رود و رامشگران خواستند

یکی سور فرمود کاندر جهان

کسی پیش از او آن نکرد از مهان

به یک هفته زان گونه بودند شاد

به هفتم در گنجها برگشاد
(فردوسی)777 :5793 ،
پر از مشک و دینار و پر زعفران

همه جام بود از کران تا کران

همه بر سران افسران گران

می و رود و آواز رامشگران

(فردوسی)771 :5793 ،
بی باده کشید بار تن نتوانم

من بی می ناب زیستن نتوانم

یک جام دگر بگیر و من نتوانم

من بندۀ آن دمم که سالی گوید

(خیام)37 :5731 ،
می خوردن و شاد بودن آیین من است

فارغ بودن ز کفر و دین دین من است

گفتم به عروس دهر :کابین تو چیست

گفتا دل خرم تو کابین من است
(خیام)39 :5711 ،

چون مرده شوم خاک مرا گم سازید

احوال مرا عبرت مردم سازید

خاک تن من به باده آغشته کنید

وز کالبدم خشت سر خم سازید
(خیام)33 :5711 ،
کز نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست

ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست

(سعدی)13 :5733 ،
آن نفسی که با خودی ،یار کناره میکند

وان نفسی که بیخودی ،بادۀ یار آیدت
(موالنا)777 : 5713 ،
فراغت آرد و اندیشۀ خطا ببرد

طبیب عشك منم باده ده که این مجنون

(حافظ)35 :5735 ،
از زمین برکنید آبادی /تا به طرحی نو کنمی آباد /به زمین رنگ خون بباید زد /مرگ یا فتح هرچه باداباد /یا
بمیریم جمله یا گردیم /صاحب زندگی آزاد (یوشیج 173 :5731 ،و .)179
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آری در مرگ آورترین لحظۀ انتظار /زندگی را در رویاهای خویش دنبال میگیرم /در رویاها و /در
امیدهایم (شاملو.)133 :5731 ،
شراب باید خورد /و در جوانی یک سایه راه باید رفت /،همین (سپهری.)753 :5731 ،
پرده را برداریم /:بگذاریم که احساس هوایی بخورد /بگذاریم بلوغ ،زیر هر بوته که میخواهد بیتوته کند/
بگذاریم غریزه پی بازی برود /کفشها را بکند و به دنبال فصول از سر گلها بپرد /بگذاریم که تنهایی آواز بخواند
(سپهری.)737 :5731 ،
3ـ  6اعتراض
دهریون گاه برای بیان عماید خویش زبانی اعتراضی را برگزیدند .یکی از وجوه مشترک شعر کالسیک و
معاصر در این مورد ،اعتراض شاعران به ریاکاران و کسانی است که از دین و مذهب به عنوان پوششی برای
اعمال غیراخاللی خود بهره جستهاند.
مکن شهریارا ز بیداد یاد

دگر باره رستم زبان برگشاد

که جز بد نیاید ازین کارزار

مکن نام من در جهان زشت و خوار

مکن دیو را با خرد همنشین

ز دل دور کن شهریارا تو کین

(فردوسی،

:5793

)5391
از دست بنه تو حیله و دستان را

گر می نخوری ،طعنه مزن مستان را

صد کار کنی که می غالم است آن را

تو غره از آنی که ننوشی می ناب

(خیام)3 :5731 ،
ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم

با این همه مستی ز تو هشیارتریم

تو خون کسان خوری و ما خون رزان

انصاف بده؛ کدام خون خوارتریم
(خیام)35 :5711 ،

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی؟

هر لحظه به دام دگری پا بستی

گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم

آیا تو چنان که مینمایی هستی؟
(خیام)31 :5711 ،
گرش با خدا در توانی فروخت

به روی ریا خرله سهل است دوخت

(سعدی)517 :5733 ،
زاهدتر از او کسی به دست آر

زاهد که درم گرفت و دینار

(سعدی)537 :5733 ،
حافظ این خرلۀ پشمینه بینداز و برو

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت
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(حافظ)711 :5735 ،
چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند

کاین همه للب و دغل در کار داور میکنند

گوییا باور نمیدارند روز داوری

(حافظ)571 :5735 ،
آی آدمها که در ساحل نشسته شاد و خوشحالید ...یک نفر در آب دارد میکند بیهوده جان ،لربان /...موج
سنگین را به دست خسته میکوبد /،باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده /سایههاتان را ز راه دور دیده (یوشیج،
 111 :5731و .)111
من اینجا از نوازش نیز چون آزار ترسانم /ز سیلی زن ،ز سیلی خور ،وزین تصویر بر دیوار ترسانم /ببینیم
آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟ (اخوان ثالث.)513 :5731 ،
ببین آنجا ،دو رکشا مرد و گاریشان /برو ،باری بپرس آیا /کدام افسون ،دو پا را چارپا کرده است؟ (اخوان
ثالث 5731 ،الف.)537 :
سالمت را نمیخواهند پاسخ گفت /سرها در گریبان است /کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدن یاران
را /نگه جز پیش پا را دید ،نتواند /،که ره تاریک و لغزان است /وگر دست محبت سوی کسی یازی /،به اکراه آورد
دست از بغل بیرون؛ /که سرما سخت سوزان است (اخوان ثالث.)931 :5731 ،
نماز گزاردم و لتل عام شدم /که رافضیام دانستند /.نماز گزاردم و لتل عام شدم /که لرمطیام دانستند /.آنگاه
لرار نهادند که ما و برادرانمان یکدیگر را بکشیم و /این /کوتاه ترین طریك وصول به بهشت بود! (شاملو:5733 ،
.)977
3ـ  7پیچیدگی خلقت
معتمدان به عمیدۀ دهریه خلمت و نظام آفرینش را تأکیدی بر مادهگرایی خود دانستهاند .این مورد در شعر
شاعران کالسیکتر روشنتر بیان شده است.
اجرام که ساکنان این ایوانند

اسباب تردد خردمنداند

هان تا سر رشتۀ خرد گم نکنی

کانان که مدبرند سرگردانند
(خیام)71 :5731 ،
وین حرف معما نه تو خوانی و نه من

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

هست از پس پرده گفت وگوی من و تو

(خیام)13 :5711 ،
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

چیست این سمف بلند سادۀ بسیار نمش

(حافظ)11 :5735 ،
حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو
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که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

(حافظ)7 :5735 ،
داستان از میوههای سر به گردون سای اینک خفته در تابوت[ /پست] خاک میگوید (اخوان ثالث:5731 ،
.)517
از صدفهای پر از مروارید /و در آن کوه غریب فاتح /از عمابان جوان پرسیدیم /که چه باید کرد (فرخزاد،
.)713 :5733
و ستارۀ پرشتاب /در گذرگاهی مأیوس /بر مداری جاودانه /میگردد (شاملو.)711 :5731 ،
شب /با گلوی خونین /خوانده ست /دیدگاه /دریا /نشسته سرد /یک شاخه /در سیاهی جنگل /به سوی نور/
فریاد میکشد (شاملو.)711 :5731 ،
نور در کاسۀ مس ،چه نوازشها میریزد! (سپهری.)717 :5731 ،
3ـ  8حیرت
دهریون همه چیز را در امور حسی میجستند ،گاه در برابر پرسشهایی که پاسخی برای آنها نمییافتند دچار
«حیرت» میشدند .شواهد زیر به نمونههایی از این حیرتها میپردازد.
دلم تنگ شد زان شب دیرباز

نبد هیچ پیدا نشیب از فراز

(فردوسی)111 :5793 ،
همی گفت کای داور کامگار

شگفتی بمانده بد اسفندیار

(فردوسی،

:5793

)5333
زین آمدن و بودن و رفتن ممصود

رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود

(خیام)11 :5711 ،
این چرخ فلک که ما در او حیرانیم

فانوس خیال از او مثالی دانیم

خورشید چراغ دان و عالم فانوس

ما چون صوریم کاندر او گردانیم
(خیام)39 :5711 ،

گه چنین بنماید و گه ضد این

جز که حیرانی نباشد کار دین
(موالنا)757 : 33 -5737 ،

حیرتی آید ز عشك آن نطك را

زهره نبود که کند او ماجرا
(موالنا)313 : 33 -5737 ،

گفت حافظ آشنایان در ممام حیرتند

دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب
(حافظ)53 :5735 ،
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زینهار از این بیابان وین راه بینهایت

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

(حافظ)13 :5735 ،
در یکی از شبها /یک شب وحشت زا /که در آن هر تلخی /بود پابرجا /و آن زن هرجایی /کرده بود از من
دیدار (یوشیج.)311 :5731 ،
حیران به رهی خیال او یافته اوج /خود را به نهان /سوی پریان /نزدیک رسانیده ،سخن میگوید /از ممصد
دنیایی خود با آنان (یوشیج.)113 :5731 ،
او چو میآمد به این دنیا (نه ،این حك نیست /.چون میآورند او را ،یا بگو :آورده میشد) هیچکس گفتش /جا
چنین تنگ است و روزی تنگ؟ /کز برای سیری این بیهنر انبان /،مشت را باید کند چون گرز /،و به گرد سر
بگرداند؟ /و از این بدتر که :در این تنگ جا ،ناچار /میخورد گرزش به پهلوی برادرهاش /.من یمین دارم که اول
روز اگر این گفته بودندش /،او نمیجنبید ،هرگز هیچگاه از جاش (اخوان ثالث.)511 :5731 ،
او چه میگوید؟ او چه میگوید؟ /خسته و سرگشته و حیران /میدوم در راه پرسشهای بیپایان (فرخزاد،
.)511 :5713
با چشمها /ز حیرت این صبح نابه جای /خشکیده بر دریچۀ خورشید چارتاق /بر تارک سپیدۀ این روز پا به
زای /،دستان بستهام را /آزاد کردم از /زنجیرهای خواب (شاملو.)335 :5733 ،
من با دهان حیرت گفتم« /:ای یاوه /یاوه /یاوه /،خالیك! /مستید و منگ؟ /یا به تظاهر /تزویر میکنید؟ /از
شب هنوز مانده دو دانگی /ور تائبید و پاک و مسلمان /،نماز را /از چاوشان نیامده بانگی!» (شاملو 337 :5733 ،و
.)337
دیری است مانده یک جسد سرد /در خلوت کبود اتالم /.هر عضو آن ز عضو دگر دور مانده است /،گویی که
لطعه ،لطعۀ دیگر را /از خویش رانده است /.از یاد رفته در تن او وحدت /.در چهره اش که حیرت ماسیده روی آن/
سه حفرۀ کبود که خالی است /از تابش زمان (سپهری.)11 :5731 ،
تا شبی مانند شبهای دگر خاموش /بیصدا از پا درآمد پیکر دیوار /:حسرتی با حیرتی آمیخت (سپهری،
.)19 :5731
جهان آلودۀ خواب است و من در وهم خود بیدار /:چه دیگر طرح میریزد فریب زیست /در این خلوت که
حیرت نمش دیوار است؟ (سپهری.)31 :5731 ،
وای «من» کودک تو ،در شب صخرهها ،از گود نیلی باال چه میخواست؟ چشم انداز حیرت شده بود ،پهنۀ
انتظار ،ربودۀ راز ،گرفتۀ نور (سپهری.)537 :5731 ،
مرگ آمد /حیرت ما را برد /،ترس شما آورد (سپهری.)773 :5731 ،
دچار باید بود /وگرنه زمزمۀ حیرت میان دو حرف /حرام خواهد شد (سپهری.)751 :5731 ،
حیران ،میان جنگل و مرداب /ماندم به جای و تکیه زدم بر دو پای خویش - /:آیا کدام یک؟ /مرداب پشت
سر را در پیش رو نهم /،یا جنگل جوان را از پیش دیدگان ،برگیرم و لرار دهم در لفای خویش؟ (نادرپور:5735 ،
 353و .)353
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3ـ  9تردید
معتمدان به دهر همه چیز را در عالم ماده میجستند ،ایشان در برابر برخی پرسشهایی که پاسخی برای آنها
نمییافتند «تردید» میشدند.
یک روز ز بند عالم آزاد نی ام

یک دم زدن از وجود خود شاد نی ام

شاگردی روزگار کردم بسیار

در کار جهان هنوز استاد نی ام
(خیام)31 :5731 ،
یا مگر کس در این زمانه نکرد

یا وفا خود نبود در عالم

(سعدی)39 :5733 ،
در تردد مانده ایم اندر دو کار

این تردد کی بود بیاختیار
(موالنا)155 : 33 -5737 ،

مردم درین فراق و در آن پرده راه نیست

یا هست و پرده دار نشانم نمیدهد
(حافظ)517 :5735 ،

چه گوید با که گوید ،آه /کز آن پرواز بیحاصل در این ویرانۀ مسموم - /چه دوزخ شش جهت را چار عنصر
آتش و آتش /-همه پرهای پاکش سوخت /.کجا باید فرود آید ،پریشان مرغک معصوم؟ (اخوان ثالث.)573 :5731 ،
آه ،ای صدای زندانی /آیا شکوه یأس تو هرگز /از هیچ سوی این شب منفور /نمبی به سوی نور نخواهد زد؟
آه ای صدای زندانی /ای آخرین صدای صداها (فرخزاد.)755 :5733 ،
آیا دوباره گیسوانم را /در باد ،شانه خواهم زد؟ /آیا دوباره باغچهها را بنفشه خواهم کاشت؟ /و شمعدانی را/
در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت /آیا دوباره روی لیوانها خواهم رلصید؟ /آیا دوباره زنگ در مرا به سوی
انتظار صدا خواهد برد؟ (فرخزاد.)773 :5733 ،
ای مسافر ،هم درد من /به سر منزل یمین اگر فرود آمدهای /دیگر تو را تا به سر منزل شک /جز پرتگاهی
ناگزیر /در پیش نیست (شاملو.)735 :5731 ،
و آندم که چشمانش ،در آن خاموش ،بر چشمان من لغزید /در لعر تردید این چنین با خویشتن گفتم-« /:آیا
نگاهش پاسخ پر آفتاب خواهش تاریک للب یأسبارم نیست؟« /آیا نگاه او همان موسیمی گرمی که من احساس آن را
در هزاران خواهش پر درد دارم ،نیست؟» (شاملو 513 :5733 ،و .)515
ساعت گیج زمان در شب عمر /میزند پی در پی زنگ /زهر این فکر که این دم گذراست /میشود نمش به
دیوار رگ هستی من /.لحظه ام پر شده از لذت /یا به زنگار غمی آلوده است /لیک چون باید این دم گذرد /،پس اگر
میگریم /گریه ام بیثمر است /و اگر میخندم /خنده ام بیهوده است (سپهری.)15 :5731 ،
در شب تردید من ،برگ نگاه! /میروی با موجخاموشی کجا؟ /ریشه ام از هوشیاری خورده آب /:من کجا،
خاک فراموش کجا (سپهری.)517 :5731 ،
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زورق ران توانا ،که سایه اش بر رفت و آمد من افتاده است ،که چشمانش گام مرا روشن میکند ،که دستانش
تردید مرا میشکند ،پارو زنان ،از آن سوی هراس من خواهد رسید (سپهری.)597 :5731 ،
امید یا خیال؟  -کدام است این ،کدام

از شوق این امید نهان زنده ام هنوز

بس روز از این خیال ،بدل کرده ام به شام

بس شب درین امید ،رسانیده ام به روز

(نادرپور،

:5735

)775
خوابی شگفت در تن من راه برگشود /خوابی به جای خون /،خوابی که هر یمین مرا در گمان نهفت /.از خود
برون دوی دم ،چون شاخه از درخت /در خود فرو نشستم ،چون برکه در سکون /دل ،با چنین دوگانگی آشکار ،جفت/
راهی میان جنگل و مرداب یافتم /از خود سؤال کردم و ماندم به جای خویش - /:آیا کدام یک؟ /مرداب پشت سر را
در پیش رو نهم /،یا جنگل جوان را از پیش دیدگان ،برگیرم و لرار دهم در لفای خویش؟ (نادرپور 351 :5735 ،و
.)353
3ـ  11انکار
سی به «انکار» منجر شده است .شاعران کالسیک این انکار
گاه عدم پاسخ برای رسیدن به پرسشهای فراح ّ
را بیشتر در هیچ و نیستی جستهاند.
وز حاصل عمر چیست در دستم؟ هیچ

بنگر ز جهان چه طرف بربستم هیچ

من جام جمم ،ولی چو بشکستم ،هیچ

شمع طربیم ،ولی چو بنشستم هیچ

(خیام)39 :5711 ،
چون هست به هرچه هست نمصان و شکست

چون نیست ز هرچه هست جز باد به دست

پندار که هرچه نیست در عالم هست

انگار که هرچه هست در عالم نیست

(خیام)39 :5711 ،
کسی به دیدۀ انکار اگر نگاه کند

نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی

و گر به چشم ارادت نگه کنی در دیو

فرشته ایت نماید به چشم ،کروبی
(سعدی)577 :5733 ،

صد هزاران ضد ،ضد را میکشد

بازشان حکم تو بیرون میکشد
(موالنا)5333 : 33 -5737 ،

در عدم هست ای برادر چون بود

ضد اندر ضد چون مکنون بود
(موالنا)5353 : 33 -5737 ،

مشکل عشك نه در حوصلۀ دانش ماست

حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد
(حافظ)31 :5735 ،
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ترا در این سخن انکار کار ما نرسد

به حسن خلك و وفا کس به یار ما نرسد

(حافظ)93 :5735 ،
غالبا این لدرم عمل کفایت باشد

من و انکار شراب این چه حکایت باشد

(حافظ)99 :5735 ،
«بده ...بد بد ...دروغین بود هم لبخند و هم سوگند /دروغین است هر سوگند و هر لبخند /و حتی دلنشین آواز
جفت تشنۀ پیوند» (اخوان ثالث.)515 :5731 ،
در انتهای زمینم کومهیی هست /آنجا که /پا در جایی خاک /هم چون رلص سراب /بر فریب عطش /تکیه
میکند /در فصل انسان و خدا /آری /در مفصل خاک و پوکم کومهیی نااستوار هست /و بادی که بر لجۀ تاریک می-
گذرد /بر ایوان بی رونك سردم /جاروب میکشد /بردگان عالی جاه را دیدهام من /در کاخهای بلند /که لالدههای زرین
به گردن داشتهاند /و آزاده مردم را /در جامههای مرلع /که سرودگویان/پیده به ممتل میرفتهاند (شاملو:5731 ،
.)191
اهل کاشانم ،اما /شهر من کاشان نیست /.شهر من گم شده است .من با تاب ،من با تب /خانه ای در طرف
دیگر شب ساخته ام (سپهری 795 :5731 ،و .)797
نتیجهگیری
در این پژوش برآن بودیم تا عماید دهری را در شعر فارسی مورد بررسی و مداله لرار دهیم .بدین منظور
شماری از برجستهترین شاعران کالسیک و معاصر انتخاب شدند و اشعارشان از حیث مؤلفههای دهری مورد
بررسی لرار گرفت .این شاعران عبارت بودند از :فردوسی ،خیام ،سعدی ،موالنا ،حافظ ،نیما یوشیج ،اخوان ثالث،
فروغ فرخزاد ،احمد شاملو ،سهراب سپهری و نادر نادرپور.
مهمترین مؤلفههای «دهری» که در شعر این شاعران بررسی شد عبارتند از :مرگ ،تمدیر ،انسان و انسان
مداری ،خرد ،عشرتطلبی ،اعتراض ،پیچیدگی خلمت ،حیرت ،تردید و انکار.
«مرگ» در شعر شاعران کالسیک و معاصر مورد توجه لرار گرفته است .از مهمترین وجوه شباهت این
اندیشه در شاعران کالسیک و معاصر پذیرفتن مرگ و و تفکر به این حمیمت است .اصلیترین تفاوت نیز نگاه
امیدوارانۀ شاعران کالسیک به مرگ و نگاه غالبا سیاه و نومیدانۀ شاعران معاصر به مرگ است .نگارنده در ابیات
مورد بحث ابیاتی که به مرگ به منزلۀ نیستی و فنا شدن در عالم ماده نگاه کردهاند ،استخراج کرده است .بدیهی است
که بسیاری از شاعران مورد بحث به معاد باور دارند اما در این ابیات وجه نیستی و نابود شدن به وسیلۀ مرگ
پررنگ شده است.
«تمدیر» در شعر شاعران کالسیک بیشتر پرداخته شده است .شاعران کالسیک موضعی پذیرفته شده دربارۀ
«تمدیر» دارند .شاعران کالسیک گرایش بیشتری به اختیار داشتهاند.
یکی از مهمترین دیدگاههای دهریون توجه به انسان و انسانمداری است .شاعران کالسیک بیشتر به فطرت
انسانی و درونیات انسان توجه کردند .شاعران معاصر به انسان جزئیتر پرداختهاند و ظاهر و باطن آدمی را لحاظ
نمودهاند.
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دهریون برای بیان و اثبات دیدگاههای خویش همواره به «خرد» تمسک جستهاند .در شعر شاعران کالسیک
«خرد» حضور پررنگتری داشته است.
دهریون از آنجا که این عالم را اساس لرار میدادند و باوری به جهان پس از مرگ نداشتند بر خوشی و
اغتنام فرصت تمرکز داشتند .شواهد مربوط به این مؤلفه در شعر کالسیک بیشتر است .به نظر میرسد در شعر
شاعران معاصر تأکید بر شادی بیرونی و درونی کمرنگتر است.
دهریون گاه برای بیان عماید خویش زبان اعتراضی را برگزیدند .یکی از وجوه مشترک شعر کالسیک و
معاصر در این مورد ،اعتراض شاعران به ریاکاران و کسانی است که از دین و مذهب به عنوان پوششی برای
اعمال غیراخاللی خود بهره جستهاند.
معتمدان به عمیدۀ دهریه خلمت و نظام آفرینش را تأکیدی بر مادهگرایی خود دانستهاند .این مورد در شعر
شاعران کالسیکتر روشنتر بیان شده است.
از آنجا که دهریون همه چیز را در عالم ماده و امور حسی میجستند ،گاه در برابر پرسشهایی که پاسخی
برای آنها نمییافتند دچار «حیرت» و «تردید» میشدند .این «تحیّر» و «تردید» در شعر شاعران معاصر بیشتر
نمود یافته است.
سی به «انکار» منجر شده است .شاعران کالسیک این انکار
گاه عدم پاسخ برای رسیدن به پرسشهای فراح ّ
را بیشتر در هیچ و نیستی جستهاند .شاعران معاصر انکار را در امورد ظاهری مورد تأکید و تمرکز لرار دادهاند.
منابع و مآخذ
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سجادی ،جعفر( .)5731فرهنگ علوم فلسفی و کالمی .تهران :امیرکبیر.

.12

سعدی ،مصلحالدین ( .)5717کلیات سعدی ،به تصحیح دمحمعلی فروغی ،تهران :انتشارات امیرکبیر.

.13

ــــــــ  ،ــــ ( .)5733گلستان ،تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی ،تهران :انتشارات خوارزمی.

.14

شاملو ،احمد ( .)5733دفتر یکم :شعر  ،5731 -5777جلد اول و دوم ،زیر نظر نیاز یعموب شاهی ،تهران :نشر زمانه.

.15

ــــ  ،ـــــ ( .)5731مجموعۀ آثار ،تهران :مؤسسۀ انتشارات نگاه.

.16

طباطبایی ،دمحمحسین( .)5739المیزان .ترجمۀ دمحمبالر موسوی همدانی .لم :انتشارات اسالمی.
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.17

غزالی ،ابوحامد(بیتا) .المنمذ من الضالل .تصحیح دمحممجد جابر .بیروت :المکتبه النفالیه.

.18

فردوسی ،ابوالماسم ( .)5793شاهنامه ،براساس چاپ مسکو تحت نظر یوگنی ادوارد ویچ برتلس ،دو جلدی ،تهران :انتشارات پیام عدالت.

.19

مجلسی ،دمحمبالر( .)5731بحاراالنوار .چاپ چهارم .لم :انتشارات اسالمیه.

.21

مشکور ،دمحمجواد( .)5731فرهنگ فرق اسالمی .مشهد :آستان لدس رضوی.

.21

مصطفوی ،زهرا( .)5731آثار نظریۀ دهر و حدوث دهری در حکمت یمانی میرداماد .فصلنامۀ اندیشۀ دینی دانشگاه شیراز .شمارۀ  .77صفحات  75ـ .13

.22

مولوی ،جاللالدین دمحم ( .)33 – 5737شرح جامع مثنوی 1 ،جلد .شرح کریم زمانی .تهران :انتشارات اطالعات.

.23

ــــــــ  ،ــــــــــ ( .)5713کلیات شمس ،به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر ،تهران :انتشارات امیرکبیر.

.24

فرخزاد ،فروغ ( .)5713عصیان ،تهران :نشر امیرکبیر.

.25

ــــــ  ،ــــ ( .)5711دیوار ،تهران :نشر امیرکبیر.

.26

ــــــ  ،ــــ ( .)5733تولدی دیگر ،نشر نوید.

.27

ــــــ  ،ــــ ( .)5733سالمی دوباره به آفتاب ،تهران :انتشارات سخن.

.28

ــــــ  ،ــــ ( .)5737مجموعۀ سرودهها ،تهران :انتشارات شادان.

.29

مطهری ،مرتضی( .)5733عدل الهی .تهران :انتشارات صدرا.

.31

نادرپور ،نادر ( .)5735مجموعۀ اشعار ،تهران :مؤسسۀ انتشارات نگاه.

.31

یوشیج ،نیما ( .)5733دیوان رباعیات ،به کوشش شراگیم یوشیج ،چاپ اول ،تهران :نشر مروارید.

.32

ــــــ  ،ــــ ( .)5731مجموعۀ کامل اشعار ،به کوشش سیروس طاهباز ،تهران :انتشارات نگاه77.

.33

ــــــ  ،ــــ (.)5731مجموعۀ آثار ،تهران ::نشر اشاره.
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