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:داستان موش ها  اشعار ادامه  
 زندگانی   سخت بود و سرد بود                                           بی غذايی  مايهٴ   بس  درد  بود

 شد فردرک ناگهان بر روی سنگ                                            گفت با ياران بی صبر و درنگ

تابستان    کنيد                                            يادی  از گلهای  هر بستان  کنيد  ياد    روز گرم     

 سردی اين    روزها    هم   بگذرد                                          درد و  غم را  از دل ما می برد

باز هم رويد   گل و دانه ز خاک              باز هم دنيا   شود  رنگين   و پاک                               

 کيست  آنکه  دانه های    برف را                                           پخش می سازد زمين و طَْرف را؟

 کيست آنکه  می کند  يخ را  مذاب                                           يا هوا  را  می کند در َدم  خراب؟

آنکه سرد و گرمش می کند                                           لحظه ای خوب و ولرمش می کند؟ کيست  

 کيست آنکه   در دل   فصل  تموز                                           تخم  شبدر  را   بروياند   به روز؟

کم  کند ، تا شب نشيند جای روز؟                 کيست آنکه   نور   روز   دلفروز                            

 کيست   آنکه نور  را بر َمه  دهد                                            نور  را  در شام   تاريک  او نهد؟

ند چار  موش کوچک  صحرايی اند                                            که  همانند    من   و تو   می زی  

برخی هنرشناسان معتقدند که ويولونيست های تک نواز معروف ايرانی هنوز اين ساز غربی را تحت تاثير سبک . دشو
   .کمانچه می نوازند

شعر تهيه شده و برای همراهان شب های پژوهشی شب برای اطالع رسانی خبر و مطالب آموزشی- بولتناين : توضيح
بدون دريافت " شعر ايرانيان های بولتن شب"استفاده از مطالب . سال می شودشعر از طريق پست الکترونيکی ارهای 

پژوهش و در زمينه هرنوع پيشنهادی در مورد طراحی، محتوی مطالب و يا پيشنهادهايی . تمجوز کتبی ممنوع اس
.زير اعالم فرماييدبه ايميل داريد شعر، ادبيات و فرهنگ ايران و جهان آموزش   

iamfromtheworld@yahoo.com 

سنتی توسط استاد ی اجرای موسيق
برهانی و سرکار خانم ضرابیاحمد   

 

 

 

 مقاالت مندرج در اين بولتن صرفا نظر نويسندگان را منعکس می کند

 
دکتر ارفع در مورد آقای   

ايمان جاودانه توضيح می دهندشعر  

 
ايران دارای:برهانی اعتقاد دارد که احمد آقای  

زياد و فيلسوفان بسياراندک است شاعران بسيار  

 
 آقای دکتر رضا سرهنگی، خانم مهری ارفعی

:خانم ها: نفرات ايستاده از راست به چپ  
)ميزبانان شب های شعر(مريم و مونا سرهنگی   

 
 خانم دکتر مهوش شاهق در حال قرايت 

شميل زربفت دو رنگ: مطلب  

 
 گوشه هايی از همراهان شرکت کننده در شب شعر

)عکس باال و عکس زير(  
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شب شعر 2014خالصه اخبار جلسه بيست و هفتم ماه آوريل   
ِ.جلسه با قرايت اشعاری از حافظ شروع و همراهان شب شعر اشعار منتخب خود را قرايت نمودندالف-  

فردی را می شناسند که می اگر درخواست شد تا حاضرين در جلسه پيرو جلسات قبلی شب شعر، از  ب-
طراحی کند به آقايان دکتر شهاب و دکتر کريمی معرفی نمايند تا اين اختصاصی برای شب شعر  تواند وب

اين آخرين تقاضا از ( دو نفر پی گيری الزم را در اين زمينه انجام و نتيجه را در جلسه بعدی اعالم نمايند
ِ. )همراهان شب شعر است  

ه درخواست شد که در صورت داشتن پژوهشی در زمينه شعر، ادبيات و فرهنگ از حاضرين در جلس-پ
.مطرح نمايندشب شعر سه لايران و جهان در دور دوم ج  

: هاخانم . مريلند انتخاب شدندن هيات تحريريه بولتن شب های شعرايرانيان درجلسه افراد زيربه عنوادرت-
: توضيح(. و دکتر ايرج کريمی شهابفرخ دکتر  ،هانیاحمد بر :اندکتر مهوش شاهق، فيروزه ضرابی، آقای

از اساتيد اهل قلم و هنرمندان درخواست می شود که در صورت امکان خود را برای نامزدی هيات 
). نفر خواهد بود اعالم نمايند 7تحريريه بولتن که حداکثر   

که در بولتن شب های  مطرح و مقرر شد 2014مطالب زير در شب شعر مورخ بيست و هفتم ماه آوريل ث-
.شعر ايرانيان در مريلند چاپ شود  

   سراينده آقای دکتر ارفع –ايمان جاودانه 
نويسند آقای برهانی  فلسفه  -  

  و خانم مهری ارفعی تاريخچه شب های شعر ايرانيان در مريلند از آقای دکتر سرهنگی
نويسند خانم دکتر شاهق   -زربفت دورنگپژوهشی در مورد کتاب   

 
سراينده دکتر ارفع: نه ايمان جاودا  

 چه عشق ها که بر اين خاک باستان دارم من ای وطن به تو ايمان جاودان دارم
 نوای عشق تو بر قلب و بر زبان دارم »نی«من چون »بندبند «جدا کنند اگر 

 هوای خاک تو ای خرم اشيان دارم به هر نفس که بيفتم به هر کجا که روم
 غبار گشته ترا سر به آستان دارم ک مرا به باد دهندوگر بميرم و خا

 سر بلند ز نخوت بر آسمان دارم »حقيرم و خرد«به اتکا تو هر چند خود 
 کنم اگر چه به بازو نه پور دستانم
 هزار فخر که فرزند خاک ايرانم

  فلسفه از آقای احمد برهانی
ه را مطرح کرده و بر لزوم ياد گيری دوستان به ياد دارند که بارها در شب های شعراين جمل

 : فلسفه پا ی فشرده ام
که خود زمينه سازرشد انديشه " ايران دارای شاعران بسيارزياد و فيلسوفان بسياراندک است "

درهمين راستا است که . خرد گرايی می شو د های شاعرانه و کم توجهی به ديدگاههای فلسفی-
. زيرا شعرای ما می خواهند نقش فيلسوف را بازی کنندمساله خلط مبحث و وظيفه پيش می آيد 

اين ميسر نيست زيرا زبان شعر در مجموع زبان احساس و بالطبع ايهام و زبان فلسفه در 
اگر رومی را بعنوان برترين شاعرفيلسوف ماب . مجموع زبان عقل وبالطبع زبان صراحت است

شا عرانه اومانع بيان صريح ديدگاههای مثال بزنيم خواهيم ديد که تناقضات موجود در احساس 
حال آنکه وظيفه فيلسوف در درجه " فاش اگر گويم جهان بر هم زنم"فلسفی اش می شو د 

  . است" فاش گفتن"نخست 
و باطرح ( تجربه ثا بت کرده است که حذف آموزش های فلسفی ازمقاطع مختلف تحصيلی 

 شخصی و بردگی در زندگی اجتماعی-زمينه برای سرگردانی درزندگی ) ديدگاههای مختلف
 طرح مطلبی را که من سال  .سياسی را فراهم می کند و حضور دموکراسی را به خطر می اندازد

  :تشنيدنی اسبا مراجعه به سايت زير ها است بر آن پا قشاری می کنم از زبان اخير ديگران هم 
http://www.theatlantic.com/education/archive/2014/04/plato-to-plumbers/361373/ 

 
پژوهشی شب های شعر تهيه شده و برای همراهان برای اطالع رسانی خبر و مطالب آموزشی- بولتناين  :توضيح

بدون " بولتن شب های شعر ايرانيان"استفاده از مطالب . شب های شعر از طريق پست الکترونيکی ارسال می شود
پژوهش در زمينه هادی در مورد طراحی، محتوی مطالب و يا پيشنهادهايی هرنوع پيشن. دريافت مجوز کتبی ممنوع است

.زير اعالم فرماييدداريد به ايميل شعر، ادبيات و فرهنگ ايران و جهان و آموزش   
iamfromtheworld@yahoo.com 

 
ر پاره ای از حروف به ندرت دبولتن از ورد به پی دی اف ممکن است الزم است اشاره شود که در زمان تبديل مطلب 

.بوجود آيد که مربوط به اشتباه در تايپ مطالب نيست اندکیتغيير بسيار   

mailto:iamfromtheworld@yahoo.com�
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  2صفحه   1393، خردادماه سال ومستم شماره شسال ه
 تاريخچه شب های شعر ايرانيان در مريلند 

ماهانه با هدف آشنايی هرچه بيشتر ايرانيان مقيم امريکا با نقش شعر در تجلی فرهنگ و ادبيات  به صورت 2006شب های شعر ايرانيان در مريلند از ماه نوامبر سال 
اولين جلسات شب شعر در بالتيمور در رستوران . مهری ارفعی در شهر بالتيمور شروع گرديدخانم دکتر رضا سرهنگی و همسر ايشان، آقای غنی ايران با همت و تالش 

که شب های ) 2011ماه مارچ (بعد از مدتی مکان اين جلسات به دانشگاه تاوسن منتقل شد و اکنون مدت بيش از سه سال است . برگزار می شد "خانه کباب"ايرانی بنام 
اری اين مراسم مريم و مونا سرهنگی فرزندان بنيانگذاران شب های شعر در برگز: هاخانم . شعر ايرانيان در مريلند در منزل شخصی بنيانگذاران آن برگزار می شود

ضروری است اشاره شود که قبل از .  همراهان شب شعر را اساتيد دانشگاه ها، شعرا و مشتاقان شعر و ادبيات ايران زمين تشکيل می دهند. همکاری بسيار موثری دارند
. در کانزاس امريکا نيز برگزار نمودند سرهنگی و همسر ايشان به شهر بالتيمور، به مدت شش سال شب های شعر ايرانيان را دکتر رضاآقای  مهاجرت  

 معرفی مختصری از زندگی بنيانگذاران شب های شعر ايرانيان در مريلند 
های تئاتر و هنرهای ايشان عالوه بر تدريس رياضيات، در گروه. به آمريکا مدرس رياضی در ايران بود 1986در سال  ی دکتر رضا سرهنگی قبل از مهاجرتآقا

در مقطع دکترای رياضی، به عنوان استاد در  1994در آمريکا، بعد از اتمام تحصيالتش در سال  . ن نويسنده، کارگردان، و طراح صحنه کار می کردنمايشی به عنوا
بزرگترين  نمود که اکنون بنيان  با همياری همسر خود را) های دانشپًل(رياضی و هنر  در آنجا انجمن جهانی. دانشگاه ساتوسترن کالج در کانزاس مشغول به کار شد

مهری ارفعی دارای مدرک کارشناسی ارشد در آمار و رياضی . استاد رياضی دردانشگاه تاوسن می باشديشان ادر حال حاضر. انجمن رياضی و هنر در جهان می باشد
های از اين گروه رضا و مهری در يکی. نمودو صحنه همکاری می لباس های نمايشی در زمينه طراحیمی باشد و در ايران به تدريس مشغول بود و عالوه بر آن با گروه

 .آشنا شدند و ازدواج کردندنمايشی با هم 
 

 شيمل زربفت دورنگ
 آنماری و تصوير پردازی در شعر و ادب پارسی

مهوش شاهقخانم نوشته ی   
ای مختلف دنيا بوده است ، کتابهای مختلفی در زمينه ادب پارسی به نگارش در خانم آنماری شيمل که سالها استاد و صاحب کرسی زبان و ادبيّات پارسی دردانشگاهه 

.اين کتاب در بارۀ تصوير پردازی خيال در شعر و ادب پارسی است. اوست" زربفت دورنگ"آورده که يکی از آنها کتاب   
طبع ، نازک انديشی و و تيز بينی در هم آميخته و کتابی فراهم آورده که به خانم شيمل در اين کتاب دانش وسيع خود را در شعر و ادب پارسی با ظرافت زنانه، لطافت 

.باور من هر پژوهشگر و دانشجوی شعر و ادب پارسی بايد آنرا در دسترس داشته باشد  
شود ؛ عالقه و توّجهی که در دراز نای زندگی آشنائی خانم شيمل با شعر پارسی در سنين جوانی و از طريق موالنا جالل الّدين رومی و عالقه مندی به اشعار او آغاز می

.پر بارش نه تنها از باد و باران زمان گزندی نمی يابد بلکه استوار تر هم می شود  
بخود توّجه استاد شيمل را ) ۱۷۹۷-۱۸٦۹" (غالب"شاعر و فيلسوف هند و پاکستان و پس از آن ) ۱۸۷۷-۱۹۳۸" (محّمد اقبال"در طول سالها شاعران ديگری هم چون 

.و به شعر پارسی منطقه که در بر گيرندۀ شاعران هند و پاکستان و ترکيّه نيز ميشود جلب می کنند  
توّجه خانم آن ماری شيمل در حقيقت همچون ديگر ناقدان اروپائی شعر پارسی معطوف به مجموعۀ امکانات بيان هنری است که در شعر " زربفت دورنگ"در کتاب 

.ذهنی تشکيل می دهد) نگاره های(اصلی آن را انواع تشبيهات ، استعارات، اسناد مجازی ، رمز و گونه های مختلف تصاوير  پارسی مطرح است و زمينۀ  
ه رنگهای هر بيتی بايد که نور را ب: " در تشبيه شعر پارسی به بلور چنين گويد. استاد شيمل در اين کتاب شعر پارسی را به بلور ، فرش ، کاشی و موسيقی تشبيه می کند 

."فضائی ديگر باشدمختلف به نماياند تا در نتيجه بتواند نمايانگر بازی دائم بين واقعيّت و ورای واقعيّت ؛ حسيّات و ورای حسيّات ؛ دنيای خاکی و کرات   
ند، يادآور قاليچه های بسيار ظريف ايرانی است با غزل با تصوير پردازيهای بی شمارش که فقط با قافيه به هم پيوند يافته ا: " در تشبيه شعر پارسی به فرش می گويد

گرچه هر يک از آنها با معنی است اّما کّل زيبائی آن هنوز بيشتر از زيبائی . طرح باغ که بايد به تصاوير، گلها و ساير تزئيناتش در مقابل زمينه ای وسيعتر نظر انداخت
."تک تک اجزاء آ ن است  

ی های رنگارنگ مساجد ايرانی تشبيه می کند و می گويد همانگونه که کاشيها در هر ساعت از روز دگرگون می نمايند و غالباً در شيمل همچنين شعر پارسی را به کاش
به اشعار هم در برکه های کوچک آب منعکس می شوند که باز هم انعکاس رنگشان در آب متفاوت از رنگ آنها در خارج از آب است، بهمان سان خواننده بايد که 

.حالتهای روحی مختلف و زمانهای مختلف از زندگی نظر اندازد تا شايد بتواند منظور نهفتۀ آن را در يابد  
موضوعات در شکلهای گوناگون خود نمائی می کنند در حالی که ريتم . تشبيه کرد" موسيقی مجلسی"او همچنين می گويد که می توان غزل را برای خوانندگان غربی به 

و در موالنا جالل . خانم شيمل می گويد که برای او شعر حافظ همان زيبائِی نافذ و تکامل خوش آهنگی را داراست که موسيقی موزارت. لی هستندو صدا عناصر اص
.الّدين رومی همان اهميّت و قدرت طلبی را احساس می کند که در بتهو ون که موسيقی پر شورش در انتها به لّذت و شوق معنوی راهبر می شود  

اين شعر فاقد جنبۀ ساختمانی و يا معماری ... قالی، موسيقی، بلور، کاشی و: خانم شيمل چنين ادامه می دهد که تفاوت نمی کند که کسی شعر پارسی را چگونه توصيف کند
شعر ياد " محور عمودی"ن به عنوان از آ" صور خيال در شعر پارسی"و اين ساختمان يا معماری شعر همان موضوعی است که دکتر شفيعی کدکنی در کتاب . است

.که بکار گرفتن واژه های زيبا، صنايع عروضی ، تصوير پردازيهای خيالی هوش ربا از خصوصيّات آن است" محور افقی"کرده است در برابر   
شيمل خاطر نشان می کند که ادبيّات . عيف استشعر پارسی ض" محور عمودی"شيمل و شفيعی هر دو معتقدند که از بابت ساختمان و معماری و يا بقول استاد شفيعی 

ظر تصوير پردازی کالسيک اسالمی هرگز درامی به وجود نياورده و ساختمان شعر حتّی در حماسه فاقد نشانه های دراماتيک است و چون بيشتر اشعار پارسی از ن
تيک و موضوعی است ، در ترجمه لطف و ارزش خود را از دست می دهد و خسته کننده غنی و بديع بوده ولی فا قد تم دراما) محور افقی(خيالی و صنايع لفظی و بديعی 

 .می شود
به اين نکته اشاره می کند که برای درک شعر پارسی شخص بايد کّل سيستم پيچيدۀ نمادها و اشاره های آن را که " زربفت دورنگ"استاد شيمل در بارۀ علّت نوشتن کتاب 

شاعران پارسی زبان صاحب گنجينه ای از . همچنين خوانندۀ شعر پارسی بايد از ريشه های فرهنگ اسالمی و تاريخ آن نيز مطّلع باشد .پايۀ شعر پارسی است بداند
يادآور می شود  او همچ نين. تنها يک تمثيل می تواند موضوعات مختلفی را به ذهن متبادر کند. اشارات و کناياتی هستند که به ندرت در درازنای زمان تغيير يافته است

ن به قرآن و قهرمانان که يک فرد غربی اگر بخواهد شعر پارسی را به زبان مادريش ترجمه کند ، در می يابد که درک خيال پردازی ها ی تصويری ، اشاره های فراوا
گاهی از نظر معنا شامل عشق های بی حّد و حصر ، چاپلوسی ،  خوانندۀ متفّکر غربی اين شعر را که. کالسيک ادبيّات و تاريخ ايران و اسالم تا چه اندازه دشوار است 

.خانم شيمل اميد وار است که کتابش کمکی باشد و راه را برای اين دسته از خوانندگان هموار کند. طنز و اغراق است اگر نه پوچ و بيهوده ، عجيب و غريب می يابد  
 

  3 در صفحه شيمل زربفت دورنگادامه مطلب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Iranian Poetry Nights in Maryland -   مريلندايرانيان در های شعر  شب

 

3صفحه   1393، خردادماه سال ومستم شماره شسال ه  

:د اشاره می شودبرای روشن تر شدن مطلب به چند موضوع از موضوعاتی که خانم شيمل به آنها می پرداز  
ير، ُختن ، ختا، جوی در مورد معنی نُمادين شهر ها در شعر پارسی ، خانم شيمل به عنوان نمونه از اين شهر ها نام می برد بغداد، شيراز، سمرقند، بخارا، کشم: شهر ها 

:بعنوان مثال در بارۀ مصر و يمن می گويد .موليان ، چين ، يمن، مصر و سبب اهميّت و نمادين بودن معانی بعضی از آنها را توضيح می دهد  
؛ محّل غروب ستارۀ سهيل ؛ " اُويس قرنی"شهر " يمن. "زمانی که شعرای ايرانی در بارۀ دنيای عرب صحبت می کنند چشم انداز های شعری آنها مصر و يمن است

ايرانی است ، اختصاص به موسی و يوسف دارد و چون موسی در مصر نمی مصر که پس از يمن ، مهمترين کشور در بين شاعران . شهر ملکۀ سبا و مرکز عقيق است
.ماند ، مصر با يوسف هم نشين شده است  

)حافظ(ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسيد ...... عزيز مصر برغم برادران غيور   
  

کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور...... يوسف گم گشته باز آيد به کنعان غم مخور   
  

آنها در حقيقت در تمام طبيعت از . در مورد سنگها ، استاد شيمل می گويد که شاعران پارسی گوی حتّی در افق هم برای بيان افکار خويش نشانه هائی يافته اند: نگ هاس
از آن جمله است . ا در اشعار خود استفاده کرده اندسنگ گرفته تا اقيانوس ؛ از گياه تا ستاره ؛ از شير جنگل تا کوچکترين حشره ، به دنبال صور خيال گشته و از آن ه

.سنگهای گرانبها و نيمه گران بها، نظير ياقوت از بدخشان ؛ زمّرد از مصر؛ عقيق از يمن و فيروزه از ترکيّه و کشورهای آسيای مرکزی  
:نظير تشبيه لب معشوق به ياقوت و عقيق .شاعران در اين زمينه تشبيهاتی بکار برده اند که قرنها بدون هيچ تغييری پايدار مانده است  

يعنی افطار رطب در رمضان مستحب است...... روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است   
بخورد روزۀ خود را به گمانش که شب است...... روز ماه رمضان زلف ميفشان که فقيه   

تو يا قوت ؟ياقوت بود نام لِب لعل ...... ياقوت لِب لعل تو يا قوت مرا قوت   
در اشعار پارسی هرجا که . عالقۀ بسيار داشتند زيرا معتقد بودند که اثر شفابخش دارد و باعث کوری چشم مار و اژدها می شود" زمّرد"شاعران قرون وسطی به 

.آمده بايد منتظر شنيدن اثر شفابخش آن نيز بود" زمّرد"  
بد چو هيکل افعی تهی ز بارشاخی که ...... اکنون که پر ز برگ زمّرد شد از صبا   
)سنائی غزنوی(کز خاصيت کفد ز زمّرد دو چشم مار ...... زان می کفد ز ديدن او ديده های شاخ   

است و مسلمانان معتقدند که اگر کسی ياقوت به دست کند از بالی طاعون، رعد و برق گرفتگی در امان می ماند و " ياقوت"گرانبها ترين سنگ در شعر پارسی 
.هايش بر آورده می شودآرزو  

  
ح يا آرامش بخش استفاده می شد و اين بهانۀ خوبی بود برای ش اعران که بخواهند از ياقوت لب در طّب سنّتی از مقدار خيلی کم ياقوت برای درمان افسردگی و بعنوان مفرِّ

.يار برای شاد کردن دل پرغم خويش مدد گيرند  
)حافظ(که اين مفّرح ياقوت در خزانۀ توست  ......عالج ضعف دل ما به لب حوالت کن   

رابطۀ گل . ی اين کتاب می خوانيم که قلمرو گياهان حتّی بيشتر از عرصۀ سنگهای گرانبها منبع الهام شاعران پارسی زبان شده است" باغی از شاديها"در فصل : گياهان 
گل سرخ، گونۀ دلدار است؛ نرگس ، چشم مست يار و درخت سرو ، نمونۀ . کار رفته استها با بدن يا روی محبوب تشبيهی است که همواره در شکلهای گو ناگون ب

)طّرۀ يار(؛ سنبل ) روی ، دندانها(؛ ياس )گونه( دلدار باغ زيبائی است مرّکب از گل سرخ : مقايسه می تواند اين گونه نيز صورت گيرد. ناقصی از قامت باالی يار  
)حافظ( سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد ...... يل چشمت از ناز به حافظ نکند ديگر م  

)شبستری( عيون نرگس او جمله بيناست ...... زبان سوسن او جمله گويا است   
)حافظ(ترسم آن نرگس مستانه به يک جا ببرد  عقل و صبری که به چل سال دلم گرد آورد   
)حافظ(جعد سنبل بايدش هرکه روی يا سمين و ...... با چنين زلف و رخش بادا نظر بازی حرام   

)رومی( وان ُسنبل ابروی او وان لعل شيرين ماجرا ...... دل گفت حسن روی او وان نرگس جادوی او   
يف ترين و لطنويسنده در اين مبحث از همنشينی گل و بلبل در شعر پارسی سخن می راند و از قول گلدزيهر می نويسد که عشق بين گل و بلبل يکی از قديم : پرندگان 

.ترين مضامين شعر پارسی است  
در بسياری از فرهنگها ی کشورهای مختلف از قديم ترين زمان . کتابهائی نظير منطق الطّير عطّار ؛ رسالة الطّير غّزالی؛ تسبيح الطّير سنائی همه از زبان پرندگان است

.ز بدن پرواز کرد که کنايه از مرگ استها روح به پرنده تشبيه شده است، چنان که هنوز هم گفته می شود که مرغ روحش ا  
)حافظ(چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم ...... مرغ باغ ملکوتم نيم از عالم خاک   

)حافظ(که در سراچۀ ترکيب تخته بند تنم ...... چگونه طوف کنم در فضای عا لم قدس   
.هُد هُد ، باز ، طوطی از محبوبترين پرندگان بين شعرای پارسی زبانند  

)حافظ(بنگر که از کجا به کجا می فرستمت ...... ای هدهد صبا به سبا می فرستمت   
)عطّار(کانک عاشق شد نينديشد ز جان ...... هدهد رهبر چنين گفت آن زمان   

ين و صور خيال شعری را در هر دو نوع يکی از ويژ ه گی هائی که کتاب خانم شيمل را از کتابهای ديگر در اين زمينه متمايز می سازد اينست که استاد شيمل مضام 
مثال در مورد شعر صوفيانه را می توان در . را تا نقطۀ شروعش دنبال می کند) ايماژها(ادبّيات ؛ صوفيانه و غير صوفيانه بّررسی کرده و معموال مضامين و نگاره ها 

چنانکه شيخ شهاب الّدين ُسهروردی ، شی خ اشراق ، " يمن"يّات عرفانی مشرق زمين ، در ادب: " جستجو کرد ، آنجا که می گويد " جغرافيای شعر" کتاب او – ۱۰فصل 
."از آن سخن رانده است ، سرزمين اشراق است  

ر عارفان از همين رو در نظ. را در شمال آفريقا محّل غروب روح گمان می بردند" مغرب"را محّل اشراق می دانستند و در مقابل آن " يمن"بطور کلّی عرفای اسالم  
بنا بر اين . پديد آمده بوده است) نيز از آن به ذهن متبادر می شود" قير"که سياهی " قيروان"بخصوص " (مغرب"که محّل اشراق تصّور می شده و " يمن"تقابلی ميان 

.ظريّه های عارفان اسالمی داشته استبدون سابقه نيست و ريشه ای کهن در عرفان و ن" خاور معنوی و باختر ماّدی"شايد بتوان گفت که نظريّۀ جديد   
عرای صوفی در رابطۀ گريۀ ابر و خندۀ معشوق و يا بطور کلّی نگارۀ آب، دريا و اقيانوس ، نويسندۀ کتاب از چگونگی استفادۀ اين نگاره چه از ديد ش آسمان ، باد، دريا -

.و چه غير صوفی چنين می گويد  
اّما ايماژ ديگر يعنی بخار ی که از اقيانوس بر می خيزد، در داخل ابر ها ساکن می شود و دوباره به صورت قطرۀ . استسيل بنيان کن عشق يکی از نگاره های قوی 

ريا از دست می دهد و با باران به دريا برمی گردد از مضامين بسيار مطلوب شاعران متّصوف است به ويژه اين نکته که سرانجام قطرۀ باران خويشتن خويش را در آب د
.رد عالقه بوده استدريا يکی می شود، يعنی همان رجوع به اصل و اتّحاد با ذات يگانه ، که در عرفان ايرانی از آن بسيار سخن رفته است از مضامين بسيار مو  

 

 

 
 
 
 
 



در مورد طراحی، محتوی مطالب و يا پيشنهادهايی در اين صفحه بولتن افرادی که تمايل دارند بولتن را چاپ کنند، می توانند پس از چاپ (صفحه مخصوص يادداشت است   اين
).شماره های آتی پيشنهادهای دريافتی لحاظ گرددهند تا درشب شعر تحويل ددر کرده ودارند، دستی يادداشت فرهنگ ايران و جهان شعر، ادبيات وآموزش پژوهش ودرزمينه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


