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ادبيات سنجشي ،شاخهاي از ادبيات است كه ما را قادر ميسازد با وجود گسستهاي
مكاني و زماني موجود بين فرهنگها و ملل مختلف ،به مانندگيهايي ميان انديشمندان
و اديبان اين سرزمينها پي ببريم .همين مسئله ما را بر آن داشت تا به مقايسة خاقاني
شروائي ــ شاعر ايراني ــ و جاندان ــ شاعر انگليسي ــ دو اديب بزرگ از دو كشور
و دو دورة متفاوت با دو فرهنگ گونهگون مبادرت كنيم .با وجود فاصلة زماني و مكاني
موجود ميان اين دو شاعر برجسته ،ميتوان شباهتهايي در نگاه آن دو به زنان يافت كه
در نوع خود باعث شگفتي است .اين ديدگاههاي مشترك در مديحههاي اين دو شاعر،
و ويژگيهاي پسنديدة ممدوح در نگاه آنها نمود بارزي مييابد .در جستار حاضر ،تالش
بر آن است تا با بررسي دو مديحة برجسته از اين دو شاعر ،به سيماي زن آرماني در باور
آنها پي ببريم و با اشاره به پارهاي اشعار پراكنده ،به ديدگاه حقيقي آنها دربارة زن عينيت
بخشيم .در اين ميان ،به وجوه مشتركي در اين ديدگاهها برميخوريم كه اساس اين جستار
را تشكيل ميدهد.
كليدواژهها :خاقاني ،جاندان ،زن ،مديحه.
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 ،شمارة 8

افضلالدين بديل ،خاقاني شرواني (قرن ششم ﻫ  .ق ).بيهيچ گمان يكي از چامهسرايان
(قصيدهسرايان) بزرگ در پهنة ادب پارسي است .چيرهدستي او در سخنوري تا بدان پايه
است كه اگر او را بزرگترين چامهسراي ايران بخوانيم ،سخني گزاف نگفتهايم( .كزازي،
)3 :1376

او از آن دسته شاعراني است كه درپي تكرار گفتههاي پيشينيان و پيروي از اسلوب آنها

نيست و چون سخنوري توانا دست به خلق شيوههايي نوآيين در وادي شعر و ادب ميزند.

او همچنين بهرهوري از دانشهاي گوناگون در شعر را از بايستههاي دنياي شاعرانة خود

ميپندارد و بر همين اساس با علوم گوناگون ازجمله علوم ماوراءالطبيعي و نجوم بطلميوسي
پيوندي عميق برقرار ميكند .پيوند با اين زمينهها ،خاقاني را بر آن ميدارد تا مضامين
پيچيده را به شعر خود راه دهد و با بهكارگيري استعارههايي دور از ذهن ،آنها را بهزيبايي
بيارايد .او در شعرسرايي همانند دانشمندان درپي اثبات آموزهها و انگارههاي خويش برميآيد

و در آغاز به طرح پرسش اقدام ميكند و در درازناي شعر ،بهمنظور اقامة حجت ،از منطق
بيبديل شاعرانة خود ياري ميجويد تا درنهايت بتواند انگارة خود را به انگاشتي مسلّم براي
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خواننده تبديل كند.
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از ديگر سوي ،در گذري بر ادبيات بريتانيا ،به سخنسرايي فرزانه و نوآيين برميخوريم

كه بهواسطة خصوصياتي متعالي در شيوة شاعري ميتواند با خاقاني پارسيزبان سنجيده

شود .جان دان ،شاعر و پايهگذار مكتب شعري «متافيزيك» ،همانند خاقاني ،تقليد را امري
بيهوده ميداند و از همين روي طرحي نو در شاعري درمياندازد .او نيز از علم نجوم و
كيهانشناسي زمانة خود آگاهي دارد و بر همين اساس ،شعر خود را با مضامين پيچيده و

درهمتافته بيبديل ميسازد .او هم درپي اثبات انگارة خود ،منطقي شاعرانه و درعينحال
فيلسوفانه را برميگزيند و در آراستن آن ،از استعارههايي دور از ذهن ياري ميجويد.

برپاية شباهتهاي موجود در شيوة شاعري خاقاني و جان دان ،ميتوان پنداشت كه

مانندگيهايي نيز در شيوة انديشيدن اين دو سخنور وجود دارد .ما هم به همين حوضه توجه

كردهايم تا اين دو فرهنگ دور از هم را در نقطهاي مشخص به هم پيوند دهيم و از آنجا كه

زن
 :خاقاني ،جان دان

زنگرايي (فمينيسم) ،يكي از پرسمانهاي چالشبرانگيز در عصر حاضر بهشمار ميرود ،بر
آن شديم تا ديدگاه اين دو را دربارة زن بررسي كنيم.

در مقالة حاضر كوشش شده است باوجود گسستهاي فرهنگي ،تاريخي ،و مكاني

موجود ميان اين دو شاعر ،ديدگاههاي آن دو را در داوري و نگرش دربارة «زن» بسنجيم

و گزارههاي مشترك و متفاوت آن دو را در ترازوي ادبيات سنجشي با مقايسهاي عادالنه و

درح ّد توان جامع و كامل نظارهگر باشيم.
ديدگاه منفي خاقاني دربارة زن

خاقاني ،يكي از شاعراني است كه نميتوان بهآساني دربارة ديدگاه وي درمورد زنان

قضاوت كرد .تعدادي از اشعار وي ،به شيوهاي بهنظم آورده شده است كه در آنها ديدي
مثبت و ستايشآميز دربارة زنان مطرح ميشود و تعدادي نيز بر ارائة سيمايي نابكارانه و
فتنهانگيز از زن و نكوهش وي داللت ميكند .با وجود اين ،مطالعة اشعار خاقاني به شيوهاي
فراگير و باريكبينانه ،ما را بر آن ميدارد تا به اين باور برسيم كه ديدگاه خاقاني دربارة زن

با نگاهي كلي منفي بهشمار ميرود و اشعاري كه در آنها زن را ميستايد ،به مدايح و پارهاي
ستايشنامهها از مادر و همسران وي محدود ميشود .در اين ميان ،براي نشاندادن ديدگاه

مستقيم ًا و بيپرده ،ديدگاه حقيقي خود را دربارة زن بيان ميدارد.

يكي از اشعاري كه خاقاني در آن بهصراحت درباب كميها و كاستيهاي زن سخن

ميگويد ،قطعة  132است .در اين قطعه ،خاقاني زنان را سراپا عيب ميداند و باور دارد كه
مردان نيك بهواسطة هنر و بزرگواريشان ،عيوب و كاستيهاي آنان را برميتابند( .)1در ابيات

دوم و سوم اين قطعه ،خاقاني بيان ميكند كه اگرچه در زبانهايي مانند عربي ،هنگامي كه
مذكر دركنار مؤنت قرار ميگيرد ،كاربردهاي زباني را مذكر درنظر ميگيرند ،زماني كه مردي

با زني پيوند ميگيرد،زن ،او را از مردانگياش دور ميگرداند و وي را زنمآب و درنتيجه،
سراپا عيب ميسازد( .)2در ادامه نيز زن را مكار و فريبندة مرد ميخواند كه با مقنعه و حجاب
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منفي خاقاني دربارة زن ،بهطور نمونه ميتوان به ابيات زير اشاره كرد كه در آنها شاعر
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خويش او را ميفريبد.

اين ديدگاه خاقاني ،شايد به اين مسئله اشاره دارد كه مرد ميپندارد در پشت آن چادر

و مقنعة زن ،موجودي هوسانگيز نهفته است و به همين دليل ،دل به او ميبازد و از اين

طريق ،زن ،مرد را در دام خود بهسختي گرفتار ميسازد( .)3در پايان قطعه نيز ميافزايد كه
اگرچه زنان ،شكار مردان هستند ،براي شكار مردان نيز بايد از زنان بهره برد؛ همانطور كه

براي شكار باز كه خود شكارچي كبوتر است ،از كبوتر بهعنوان طعمه استفاده ميكنند(.)4

قطعة  ،117شعر ديگري است كه در آن آشكارا ميتوان به رويكرد ناخوشايند خاقاني

دربارة زن پي برد .در اين قطعه ،خاقاني همسران خود را نكوهش ميكند و همين مسئله،
دستاويزي براي وي ميشود تا ديدگاه منفي خود را دربارة زن بيان دارد .در اين شعر،

خاقاني ،اختياركردن همسر را ماية رنج دل خود ميخواند و باور دارد كه با ازدواج ،خردش
نيز زايل شده است( .)5در بيت دوم نيز سراسر عمر را محنتبار و هستي خود را بهواسطة

اختياركردن همسر ،بربادرفته ميخواند( .)6در ابيات بعدي هم به همسران خود اشاره ميكند
و بيان ميدارد كه از همسر جديد كه دستنخورده و هنوز براي وي تازه است ،بالي بسيار
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به او رسيده است چه رسد به همسر اول كه دستخورده و تكراري است( .)7در پايان قطعه
نيز بيان ميدارد كه از يك زن صدها بال ميخيزد ،چه رسد به دهها يا صدها زن و درنهايت،
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زنان خوب را هم همراه با زنان بد نفرين ميكند.

()8

قطعة  111نيز بر نارضايتي خاقاني از همسران خود داللت دارد .در اين قطعه ،خاقاني

بيان ميدارد كه اگر هر دو عالم را نيز دربرابر درد و رنجي كه همسرش براي وي بههمراه

ميآورد ،به او ببخشند ،باز هم آنها را نخواهد پذيرفت( .)9در بيت بعد نيز به ازدواج خود اشاره
ميكند و بيان ميدارد كه صدبار شهوتراندن ،ارزش يك بار آزار كسي را كه پاك است،

ندارد.

()10

صحه ميگذارد ،بيتي است كه در
نمونة بارز ديگري كه بر ناخرسندي خاقاني از زنان ّ

آن ،شاعر تا جايي پيش ميرود كه مادر خود را كه بسيار وي را ميستايد و دعاهاي او را

سبب بهروزي خود ميداند( ،)11خوار ميشمارد و آرزو ميكند كه ايكاش مادرش نيز بهدنيا

نيامده بود.

زن
 :خاقاني ،جان دان

()12

خاقاني در يكي از دوبيتيهاي خويش ،خود را نيز سرزنش ميكند كه چرا به پند حكيمان

گوش نسپرده و در بند زنان ،تخم غالمبارگي افشانده است.

()13

اما بارزترين سند بدبيني خاقاني به زن را ميتوان در اشعاري جستوجو كرد كه در آنها

شاعر از نارضايتي خود در داشتن فرزند دختر ،به فرياد سخن ميگويد:

در نگاه خاقاني ــ همچون نگاه غالب جامعه ــ فرزند دختر ،ماية سرافكندگي است،
تولدش موجب تهنيت نميشود و او را نتيجة چشمزخم هزاران شعر فاخر خود ميداند
()14
كه هريك بهمنزلة پسري است ماية تفاخر (قطعة ( .)190جودي نعمتي)187 :1384 ،

نكتة حائز اهميت اين است كه اگرچه خاقاني باور دارد كه دختر وي بهواسطة برادراني

چنين ماية تفاخر (اشعار نغز) ارجمندي مييابد و عروس دهر ميشود ،باز هم براي او از طرف

خداوند طلب مرگ ميكند و شايستهترين داماد را براي وي گور تاريك ميداند.

()15

و اما قطعة  79را كه خاقاني آن را در مرثية دختر سهروزة خود كه اندكي پس از مرگ

رشيدالدين ـ ـ فرزند پسر وي ــ بهدنيا آمد ،سروده است ،ميتوان يكي از رساترين نمونهها

در ارائة ديدگاه منفي خاقاني درمورد فرزند دختر بهشمار آورد( .)16وي در اين شعر بيان

ميدارد كه چون دختر ،اندوه مرا از تولد خويش ديد ،رخت از دنيا بربست تا مرا از غم نجات

دختر را محنت و مرگش را دولت ميخواند»( .همان ،ص )188

()18

باتوجه به ابياتي كه در باال به آنها اشاره شد ،ميتوان نتيجه گرفت كه خاقاني در

رويكردي فراگير و كلي ،زنان را ماية آزار مردان ميداند و ديدگاهي منفي و نكوهشي

درمورد آنان دارد.

ديدگاه مثبت خاقاني دربارة زن

همانطور كه پيش از اين اشاره شد ،در نگاه خاقاني ،زنان موجوداتي شايستة ستايش

محسوب نميشوند و در اشعار وي همواره از آنان با تعابيري ناخوشايند ياد ميشود .در اين
ميان ،تنها در پارهاي موارد ،شاعر اين روش خود را به كناري مينهد و در نگاه وي زنان
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دهد( .)17در اين ميان ميتوان به قطعة  85نيز اشاره كرد كه در آن ،خاقاني «زندهبودن فرزند
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جايگاهي درخور مييابند .نمونة برجستة اين رويكرد مصلحتآميز خاقاني درمورد زنان را
ميتوان در چامههاي مدحي وي جستوجو كرد .اشعاري كه در آنها شاعر به فراخور خواستة
خود ،زنان وابسته به دربار را ميستايد تا يا چيزي از آنان طلب كند و يا از آنان بخواهد نزد

پادشاه ميانجي وي شوند .چامههاي مدحي وي خود به روشني بيانكنندة انگيزههاي حقيقي
شاعر از ستايش اين بانوان است.

از قصايد مزبور برميآيد برخي بياحتياطيهاي گفتاري و رفتاري سبب ميشده شروانشاه

گاهبهگاه با خاقاني سر گران كرده ،عوايد و مواجب او را قطع كند و درنتيجه ،شاعر در
تنگناهاي مالي گرفتار شود( .همان ،ص )190

در چنان مواقعي ،خاقاني به بانوان دربار متوسل ميشد تا سببساز آشتي شاه با وي

شوند .دركنار اين چامهها ،به ابياتي نيز برميخوريم كه در آنها خاقاني بهواسطة وابستگي
عاطفي به مادر( )19و همسران خويش (بسته به خشنودي و ناخشنودي خويش از آنان) ،به

شيوهاي بيتكلف و ساده از آنان تمجيد كرده است.

()20

اما در اين ميان ،براي آگاهي از سيماي حقيقي زن در اشعار خاقاني ،به فراخور نياز،

جايگاه زن ستوده از ديدگاه وي را بررسي ميكنيم كه درنهايت ،ما را به اين آگاهي
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ميرساند كه حتي زنان ستوده نيز در اين اشعار ،بهواسطة شوهران پادشاهشان ستايش
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ميشوند .رويهمرفته ،خاقاني  11چامة مدحي دارد كه دو ممدوح زن را در آنها ستوده است:

يكي صفوهًْالدين ،بانوي شروانشاه جاللالدين ابوالمظفر اخستان كه  7چامه به مدح وي

اختصاص يافته و ديگري عصمهًْالدين ،دختر شروانشاه منوچهر و عمة اخستان كه خاقاني

 4چامه در ستايش او سروده است.

نكتة قابل توجه اين است كه اگرچه صفوهًْالدين به يك نسل جوانتر تعلق دارد ،لحن
مدايح او بسيار رسمي و توام با رعايت حرمت شاهي است .اما مدايح عصمهًْالدين از
گونهاي ديگر است .قصيدههاي مزبور ،ازنظر زبان ،احساس و پيامهاي معنايي ،بسيار
قدرتمندند و باآنكه شاعر ،همان زبان فاخر خود را تاحدودي در آنها بهكار گرفته است،
پيامهاي عاطفي بسيار روشن از آنها رخ مينمايد( .همان ،ص )192

درميان چامههايي كه به مدح عصمهًْالدين اختصاص يافته است ،چامهاي بهچشم

زن
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ميخورد كه از ديگر نمونههاي مشابه خويش رساتر و گوياتر است و ظاهراً از بن احساسات
شاعر برخاسته است (چامة  .)71اين چامه در بحر نرم و ماليم رمل سروده شده و سرشار از

پيامهاي عاطفي خاقاني است.

رديف اين قصيده« ،ديدهام» انتخاب شده است .رديف در شعر ،عالوه بر زنگ موسيقايي
كه ايجاد ميكند ،ازنظر معنايي هم مركز توجه خواننده واقع ميشود .شاعر با انتخاب
رديف «ديدهام» در اين قصيده ،آنچه را كه ديده است يا ميگويد ،تكرار ميكند ،لذت
ميبرد و ميخواهد اين لذت را در طول قصيده به خواننده نيز منتقل كند .ميخواهد بگويد
«آن» را نه يك لحظه ،نه يك آن ،كه يك قصيده ديده است؛ يك قصيدة بلند! (همان،
ص )193

حال ويژگيهاي شايستة ستايش عصمهًْالدين از نگاه خاقاني را بررسي ميكنيم تا

بهگونهاي روشن و رسا به چگونگي سيماي زن آرماني در ذهن و انديشة خاقاني پي
ببريم .بهواسطة اهميت دين در روزگار خاقاني و بهويژه مذهبيبودن خود شاعر ،پاكدامني

و دينداري و ويژگيهاي وابسته به آن ــ پيوند با جهان مينوي ( ،)%3پوشيدگي ( )%4و
رخشانرويي بهواسطة نزديكي به خداوند ( )21()%6ــ مهمترين خصوصياتي است كه وي در
عصمهًْالدين به فراخي ميستايد و ارج مينهد 38 .مصرع از  150مصرع ( %25از ّ
كل ابيات
اين مديحه) به ستايش دينداري و پاكدامني او اختصاص يافته است .براي نمونه ،خاقاني در

 7وي را آنقدر ديندار ميداند كه حتي هدهد ـ ـ پيامآور دين ــ را نيز ارادتمند او ميخواند

()23

و در بيت  22تا جايي پيش ميرود كه او را ماي ة افتخار دين و دنيا و برگزيدة اسالم بهشمار
ميآورد( .)24در بيت  30نيز دل مؤمن عصمهًْالدين را در نرمي ،به مؤمني مانند ميكند كه مهر

و نشان دين بر آن حك شده است( .)25از سويي ديگر ،خاقاني در ابيات  2 ،1و  ،3مستقيم ًا

پوشيدگي و حجاب عصمهًْالدين را ميستايد و آنچنان او را نهفته از نگاه نامحرمان ميداندكه
از وي با تعبير «ذات سيمرغ» كه بر همگان پنهان است ،ياد ميكند( .)26اما اين ابيات خاص
از جنبهاي ديگر نيز حائز اهميتاند و آن اين است كه خاقاني توانسته است عصمهًْالدين را

آشكارا و از پرده بيرون ببيند كه شايد اين مسئله خود نشاني بر وابستگي عاطفي شاعر به

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

بيت  ،4عصمهًْالدين را در پاكدامني و نجابت با حضرت مريم (س) برابر ميداند( )22و در بيت
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اين بانو و درنتيجه ،بروز احساسات حقيقي وي در اين شعر باشد .خاقاني در بيتي ديگر نيز

براي نشاندادن پيوند عصمهًْالدين با جهان مينوي ،وي را به «زرقا» مانند ميكند و آگاه از
راز عيب ميخواند.

()27

از ديگر ويژگيهاي مثبتي كه خاقاني بر آنها تأكيد ميورزد ،ميتوان به وجوب وجود زن

( )28()%12اشاره كرد.

اما در اين ميان 66 ،مصرع از  150مصرع ( )%44اين ستايشنامه به مدح بزرگي و

جايگاه اجتماعي عصمهًْالدين بهعنوان يكي از بانوان دربار و سمت او بهعنوان عمة اخستان و
دختر منوچهر اشاره دارد .همين نكته خود دليلي آشكار بر بياهميتبودن زن در نگاه خاقاني

است .در اين ابيات بهروشني بيان ميشود كه دليل اصلي ستايش عصمهًْالدين بهعنوان يك
زن ،وابستگي وي به خاندان درباري و شاهنشاهي است و زنبودن وي فينفسه دليلي بر

ستايش او بهشمار نميرود .در نظر خاقاني ،زن مخلوقي دست دوم است كه از دندة چپ

حضرت آدم (ع) خلق شده( )29و شايد بهواسطة همين شيوة آفرينش زن است كه در بيت
 ،4عصمهًْالدين را نيز چون حوا كه ماية آرامش حضرت آدم (ع) بود ،ماية آرامش پادشاه
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ميخواند.

()30

يكي از مواردي كه در اين چامه ،كرامت عصمهًْالدين را بهعنوان بانوي دربار و همسر

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

شروانشاه ستايش ميكند ،مانندكردن وي به شهبانوان است .خاقاني در پارهاي ابيات،
عصمهًْالدين را به زبيده و زليخا كه هردو همسر شاه بودهاند ،مانند ميكند و وي را باالتر
از تمامي شهبانوان اساطيري و تاريخي قرار ميدهد( .)31از سويي ديگر ،در تعدادي ابيات،

او را بهواسطة حضور در خاندان حكومت و خردمندي در كشورداري و مقام و ارج باال
بهعنوان بانوي دربار ،به بلقيس و قيدافه مانند ميكند( )32و در جايي ديگر مستقيم ًا از بارگاه
عصمهًْالدين و شكوه و جالل وي نزد درباريان سخن ميگويد.

()33

يكي ديگر از داليلي كه خاقاني را به ستايش عصمهًْالدين در اين شعر واميدارد ،وجود

پدران و نياكان او است كه اين مسئله خود تأكيدي بر وابستگي ارزش زن به مرد در چشم
شاعر است.

()34

زن
 :خاقاني ،جان دان

نكتة حايز اهميت در اين ميان ،آن است كه در اين مديحه ــ مانند ديگر مديحهها

ــ ممدوح با اغراق كامل ستايش شده است تا مقصود شاعر را برآورد و به مذاق بانو و

شاه خوش بيفتد و همين مسئله توجيهي است بر وجود ويژگيهاي بسياري كه خاقاني در
عصمهًْالدين ميستايد .در اين مديحه ،خاقاني ممدوح خود را بدينسان ستايش ميكند تا
مگر وي را برانگيزد كه ميان او و شروانشاه ميانجي شود و درنهايت ،اجازة رفتن او به حج را

از وي بستاند .در پايان اين شعر ،خاقاني ذات يزدان ،نظم قرآن ،كعبه ،حضرت مصطفي(ص)

و ...را شفيع ميآورد تا به مقصود خود كه همان سفر حج است ،دست يابد.

()35

يكي از ويژگيهاي چالشبرانگيز اين شعر كه با آنچه تا اينجا ذكر شد درتضاد قرار

ميگيرد ،در ابيات پاياني نمود مييابد .در اين ابيات ،خاقاني ،عصمهًْالدين را به «چشمه» و
اخستان را به «درخت» مانند ميكند .وي بانو را سرچشمة اصلي حيات و پرورش اخستان

بهشمار ميآورد و آن دو را آنچنان در پيوند با يكديگر ميداند كه آنها را به سعد و اسما

(از عشاق نامدار) تشبيه ميكند( )36كه اين ديدگاه با باور عمومي وي دربارة زن بههيچوجه

سازگار نيست .دليلي كه ميتوان براي توجيه اين ابيات آورد،در سرشت مديحهسرايي نهفته

است كه در آن ،مداح براي خوشامد ممدوح ،مباحثي را به شيوهاي اغراقآميز مطرح ميكند
كه خود حقيقت ًا به آن اعتقادي ندارد.

با بررسي اين چامة مدحي و آنچه دربارة آن عنوان شد ،ميتوان به اين آگاهي رسيد

كه در چشم خاقاني ،زن ،فقط بهواسطة شوي خود ارج و وااليي مييابد و بهتنهايي شايستة
ستايش نيست .از سويي ديگر ،زماني كه شاعر درپي برآوردن يكي از خواستههاي خويش

است ،دست به دامان زنان ميشود كه آن هم تنها در دايرة زنان درباري جاي ميگيرد.
ديدگاه منفي جان دان دربارة زن

بسياري از منتقدان ادبي بر اين باورند كه داوري دربار ة ديدگاه جان دان درمورد زن كار
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نگرش ،يك بام و دو هوايي ،تنها ميتوان گفت :يجوز للممدوح مااليجوز
در داوري اين
ِ
لغيره! (جودي نعمتي)192 :1384 ،
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چندان آساني نيست؛چراكه او نيز مانند خاقاني ،در برخي اشعار از زنان ستايش و در بعضي

ديگر با لحني بسيار تند و زننده و با تعابيري ناشايست ،از آنان انتقاد ميكند و ستايش وي از
زن به تمجيد همسر و يگانه ممدوح خود اليزابت محدود ميشود .اما عمدة اشعار وي دربارة
زن ،ما را بر آن ميدارد تا گمان كنيم كه وي نيز مانند خاقاني در ديدي فراگير و كلي ،زن

شر و بدي ميداند و او ديدگاههاي خود در اين زمينه را
را ماية بدبختي انسان و سرچشمة ّ

با زباني استعاري بيان ميكند .در زير ،به تعدادي از اين ابيات كه وي در آنها با لحني بسيار

انتقادي و حتي توهينآميز دربارة زن سخن ميگويد ،اشاره ميكنيم.

يكي از اشعاري كه در آن ميتوان بهروشني به ديدگاه منفي جان دان درمورد زن پي

برد ،بذلة« 1خودمتهمكننده» 2است .در اين هزليه ،جان دان ،مردي را بهتصوير ميكشد كه
مدام درپي خيانت به همسر خويش است .اما دان ،بهجاي سرزنش و نكوهش مرد ،دليل

اين بيوفايي را شكوههاي زن ميداند .با وجود اين ،در پايان شعر ،بهدليل سرشت اخالقي

هزليه ،شاعر ،بهناچار مرد را پشيمان نشان ميدهد و بهشيوهاي رندانه بيان ميدارد كه او از
رفتوآمد در روسپيخانه به اين نتيجه ميرسد كه خانة خود كمي بهتر از آنجا است( .)37وي
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در اين شعر ،زن و بهطور كلي ازدواج را مستقيم ًا ماية آزار و تباهي زندگي مرد ميشمرد.

شعر «برو و شهاب را به چنگ آور» 3از ديگر اشعاري است كه در آن ،جان دان صراحت ًا
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و بيپرده باور خود را دربارة زنان ابراز ميدارد .وي در اين شعر ،بر بيوفايي آنان انگشت
ميگذارد و در مصرع دوم از خوانندة خود با جمالت امري ميخواهد كه دهها هزار شب و
روز جستوجو كند ،تا زماني كه تمامي موهايش سفيد شود ،تا مگر زني صادق و دلپسند
بيابد .اما جان دان او را مطمئن ميسازد كه در هيچ كجا چنين زني يافت نميشود .در پايان

نيز از خواننده ميخواهد كه اگر چنين زني را يافت ،حتم ًا او را باخبر سازد .اما باز هم در
موضع پيشين خود باقي ميماند و ميگويد چنين زني هم با سه شماره به تو خيانت خواهد

كرد.

()38

2. a self-accuser

1. epigram
3. Go and Catch a Falling Star

زن
 :خاقاني ،جان دان

از ديگر اشعاري كه جان دان يكسره در نكوهش زن سروده و در آن بهتندي به زنان

حمله برده ،شعر «دگرگوني» 1است .در اين شعر ،جان دان زن را به دريايي تشبيه ميكند كه
رودهاي بسياري به آن ميريزد و از اين تمثيل براي تأكيد بر هوسبازي و زيادهخواهي زن

براي بودن با مردان بهره ميجويد(( )39گيبوري .)136 :2006 ،2در ادامه نيز او را در بيقيدوبندي
به هنر مانند ميكند.

()40

شعر «كيمياي عشق» 3نيز در زمرة اشعاري قرار ميگيرد كه رويكرد منفي جان دان

دربارة زن را بهخوبي نشان ميدهد .او در اين شعر ،مردان را از عشقورزي با زنان بازميدارد
و آنها را از اين خيال كه عشق مانند اكسيري شفابخش است ،بهدر ميآورد .در پايان شعر

نيز بهعنوان كسي كه عشق را تجربه كرده است ،از گونهاي سرخوردگي سخن ميگويد و
باور دارد كه هيچ تكاملي در عشقورزي با زن يافت نميشود( )41(.همان ،ص )201

مرثيه4هاي جان دان نيز در نشاندادن ديدگاه منفي وي درمورد زن اهميت بهسزايي

دارند .براي نمونه ،او در شعري كه با «بانو بيا» 5آغاز ميشود ،فريبندگي و جذابيتهاي

جسماني زن را بهاندازهاي ميداند كه هر مردي را در دام خود گرفتار ميسازد و او را بر
آن ميدارد كه به كشف او دست يازد .دان براي بيان ديدگاه خود ،از تمثيلي بهره ميبرد و
زن را به سرزمين تازهكشفشدة امريكا مانند ميكند كه هر مردي را وسوسه ميكند تا اين
يكي از برجستهترين اشعاري كه رويكرد منفي جان دان دربارة زن نمود آشكاري در

آن مييابد ،شعر «نفرين» 6است .در اين شعر ،دان كسي را نفرين ميكند كه گمان ميكند

معشوقة وي را ميشناسد و آرزودارد آن فرد كه شخص خاصي هم نيست ،تحقير و ديوانه
شود ،وجدان و شهرت خود را ازدست بدهد،به بيماري نقرس دچار شود و...؛ اما در مصرع
پاياني ،مستقيم ًا به جنسيت او اشاره ميكند و ميگويد :تمامي اين نفرينها بر تو باد اگر مرد
باشي؛ چراكه اگر زن باشي ،نيازي به نفرين نداري ،زيرا خداوند و طبيعت ،تو را پيش از من
2. Guibbory, Achsah
4. elegy
6. Curse

1. Change
3. Love’s Alchemy
5. Lady come
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سرزمين را سياحت كند و از جاذبههاي آن لذت ببرد.

()42
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ــ بهعنوان يك مرد ــ نفرين كرده است.

()43

مطالعة ابيات باال ما را بر آن ميدارد تا به اين نتيجه برسيم كه جان دان نيز مانند خاقاني

در ديدي كلي و فراگير ،به ضديت با زن برميخيزد و حتي تا جايي پيش ميرود كه هستي
او را بيپروا بهسخره ميگيرد و يكسره او را نكوهش ميكند.

ديدگاه مثبت جان دان دربارة زن

در قسمت پيش اشاره شد كه جان دان در رويكردي كلي مخالف زنان است و آنان

را فينفسه موجوداتي شايستة ستايش نميداند .اما در پارهاي اشعار ،بهويژه آنهايي كه
در ستايش همسر وي سروده شدهاند( ،)44ميتوان ردپاي عشقي فرازميني را مشاهده كرد.

گذشته از اين اشعار ،ميتوان به دو مديحه اشاره كرد كه در آنها جان دان نيز مانند خاقاني،
از يك سو بهواسطة نياز مالي و از سوي ديگر براي اجابت درخواستهاي خويش ،اليزابت
ــ دختر يكي از حاميان خود (رابرت دروري) 1ــ را ميستايد .او اين دو مديحه را در سوگ
اين دختر كه در نوجواني فوت كرده است ،ميسرايد تا بتواند از پدر وي كه يكي از درباريان

بانفوذ است ،پولي بستاند و از او بخواهد كه وي را همراه خود به سفر فرانسه ببرد.
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همين مسئله بهخوبي نشاندهندة انگيزة حقيقي دان براي اين تغيير ديدگاه است .با
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وجود اين ،اين مديحهها نيز بهطور كامل به ستايش اليزابت اختصاص نمييابد و درحقيقت،
دستاويزي براي دان ميشود تا ديدگاه حقيقي خود از جهان و هرآنچه در پيوند با آن است
را بيان كند .بديهي است كه وي در اين دو مديحه دربارة آنچه آن را «زن آرماني» ميتوان

خواند نيز سخن ميگويد .در اين ميان ،براي ارائة سيماي اين زن آرماني از ديد جان دان،
يكي از اين مديحهها بهنام «كالبدشناسي جهان :يادبود» 3را بررسي ميكنيم.

اين مديحه بيش از مديحههاي ديگر در نمودبخشي به تصوير زن آرماني در باور دان به

ما ياري ميدهد .نكتة شايان ذكر در اين ميان آن است كه در اين شعر نيز به فراخور سرشت
1. Sir Robert Drury

 .2سر دروري ،در ازاي سرودن اين دو مديحه ،بهعنوان دستمزد ،خانهاي به جان دان هديه ميدهد و او
    را يكي از اعضاي پارلمان انگلستان ميسازد( .گيبوري)6 :2006 ،
3. An Anatomy of the World: The First Anniversary

زن
 :خاقاني ،جان دان

مديحه ،ممدوح با اغراق كامل ستايش شده است و صفاتي به او نسبت داده ميشود كه از

انسان زميني فراتر ميرود .در آغاز ،به فراخور نياز ،ويژگيهايي را بررسي ميكنيم
محدودة
ِ
كه شاعر در اين شعر آنها را شايستة بيشترين ستايش ميداند.

جان دان نيز مانند خاقاني ،دينداري و پاكدامني و ويژگيهاي وابسته به آن ــ پيوند با

جهان مينوي ( )45()%6و رخشانرويي بهواسطة نزديكي به خداوند ( )46()%3ــ را بيش از ديگر

ويژگيهاي اليزابت ميستايد؛ كه اين مسئله شايد در باورهاي مذهبي شاعر ريشه داشته
باشد 91 .مصرع از  475مصرع ( )%19اين شعر ،به ستايش دينداري و پاكدامني اليزابت

اختصاص مييابد .براي نمونه ،جان دان آنچنان اليزابت را ديندار و پاكدامن ميخواند كه
باور دارد دليل جوانمرگشدن او اين است كه نميخواهد قديسان را بيش از اين در بهشت
چشمبهراه بگذارد( .)47در جايي ديگر نيز او را در پاكدامني و دينداري اسوة جهان ميخواند و

او را به ساروجي سخت مانند ميكند كه تمامي فضيلتها را به استواري با هم پيوند ميدهد.
اما هماكنون با مرگ وي ،اين ساروج نيز چسبندگي و سختي خود را ازدست داده است( .)48در

مصرعي ديگر ،آنچنان دينداري اليزابت را ميستايد كه باور دارد وي با كيمياي دين توانسته
است ننگ حوا را از دامن خود بهعنوان يك زن بزدايد.

*()49

از سويي ديگر ،او اليزابت را آنچنان به خداوند نزديك ميداند كه باور دارد حتي پس از

جهاني جديد همراه با موجوداتي جديد خلق خواهد كرد كه خميرماية آنها پاكدامني اليزابت
است( .)50در كنار اين مصرعها ميتوان به مصرعهايي نيز اشاره كرد ( )%11كه در آنها جان
دان ،اليزابت را عميق ًا در پيوند با جهان مينوي ميداند و باور دارد كه او بهتنهايي توانايي
يكيكردن اجزاي ازهمپاشيدة اين دنيا را دارد.

()51

از ديگر ويژگيهايي كه جان دان براي ممدوح خود برميشمرد ،زيبايي است .زيبايي در

نگاه دان ،در تناسب و رنگ تجلي مييابد و بيان ميدارد تناسبي كه پس از انقالب كپرنيكي
* .اشاره به باوري مسيحي دارد كه درپي به آن اشاره خواهد شد.
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مرگ وي نيز روح تابناك او همچنان از بهشت بر زمين ميتابد و اندك پرتوي از اين روح،
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از كيهان رخت بربسته بود ،هماكنون در اليزابت متجلي شده است و در  41مصرع ( ،)%8اين
زيبايي را ستايش ميكند( .)52او همچنين نمود آشتي اضداد را بهعنوان ديگر مظهر زيبايي

در اين دختر ميبيند ،بهگونهاي كه ادعا ميكند عناصر طبيعي (آب ،باد ،خاك ،آتش) و
احساسات در او با آشتي و تفاهم گرد هم آمدهاند.

()53

اما آنچه بيش از هر چيز بايد به آن توجه كرد ،اين است كه اگرچه در اين شعر ،جان دان

تالش بسياري بهخرج ميدهد تا سيمايي پسنديده و آرماني از ممدوح خود ارائه دهد ،بهنظر
ميرسد باز هم نميتواند و شايد اص ً
ال نميخواهد تعلقات زنستيزانة خود را مخفي كند.
پارهاي از مصرعهاي اين شعر ( )%5به ابراز انزجار و نارضايتي دان از زن اختصاص مييابد.

براي نمونه ،او بيان ميدارد كه هدف اصلي آفرينش زن ،آرامش و آسودگي مرد است .او
اين هدف را فينفسه پسنديده ميداند اما باور دارد كه عوارض جانبي خلق چنين موجودي

بسيار خطرناك و جبرانناپذير است .در ادامه نيز ميافزايد عامل اصلي تيرهروزي بشر از آغاز
تا امروز ،خطايي است كه حوا در آغاز خلقت مرتكب شده است و اين لكة ننگ همچنان

همجنسان وي را نيز ميآاليد .به همين دليل ،هر كودكي كه از زني متولد ميشود ،بيمار و
152

ناكامل است و همين فرزندان جهان را به نابودي ميكشاند .بهطور كلي ،در نگاه جان دان،

زنان عامل مرگ بشريت هستند و از آنجا كه اليزابت نيز زن و درنتيجه از نسل حوا است ،در
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نظر دان ،جنس ضعيف محسوب ميشود.

()54

با بررسي اين مديحه و مصرعهايي كه در باال به آنها اشاره شد ،ميتوان نتيجه گرفت

كه جان دان نيز چون خاقاني ديدي انتقادي دربارة زن دارد و تنها زماني او را ميستايد كه

درپي برآوردن خواستههاي خويش است.
نتيجهگيري

با نگاهي سنجشگرانه ،برپاية آنچه در مقاله عنوان شد ،ميتوان چنين نتيجه گرفت كه

اگرچه جان دان و خاقاني به دو فرهنگ متفاوت تعلق دارند و با چند سده فاصلة زماني از

يكديگر ميزيستهاند ،ميتوان به ديدگاههاي مشتركي در جهانبيني و شيوة انديشيدن اين

زن
 :خاقاني ،جان دان

دو شاعر كه در آفرينشهاي ادبي آنان پديدار شده است ،پي برد .يكي از اين ديدگاههاي
مشترك ،در رويكرد آنان درمورد زن نمود مييابد كه در زير به مهمترين آنها اشاره
ميشود:

جان دان و خاقاني هردو در رويكردي كلي ،مخالف زن هستند و او را بهخوديخود

شايستة ستايش نميدانند و همواره زبان به نكوهش او گشودهاند .اما در اين ميان ،استثنائاتي
نيز در اشعار اين دو شاعر يافت ميشود كه نمونة بارز آن در مدايح آنان نمود مييابد.

نكتة قابل توجه اين است كه اگرچه اين مديحهها سرشار از ستايش ممدوح زن است،

در اين اشعار ،شاعران ،زن آرماني را بهتصوير كشيدهاند و خود به آنچه نگاشتهاند ،باوري
استوار ندارند و بارزترين هدف آنان از چنين ستايشي ،خرسندي خانوادة ممدوح براي اجابت
خواستههاي آنان است .درحقيقت ،اين مديحهها ،گونهاي منبع درآمد براي آنان بهشمار

ميآيد .اما بررسي ويژگيهاي برشمردهشده براي ممدوحاني كه در مقاله به آنها اشاره شد
(عصمهًْالدين و اليزابت) ،آشكار ميكند كه دينداري و پاكدامني زن ،مهمترين و برجستهترين

ويژگي در چشم اين دو شاعر است كه شايد بتوان ريشة آن را در باورهاي مذهبي آنان

جستوجو كرد .گذشته از آن ،اين دو شاعر بر وجوب وجودي زن نيز تأكيد بسيار ميورزند

و او را سرچشمة حيات ميدانند و به او قدرت آفرينندگي ميبخشند كه اين ويژگي نيز در
اما در اين ميان ،تفاوت آشكاري نيز در شيوة نگرش جان دان و خاقاني درمورد زن وجود

دارد و آن اين است كه خاقاني مسلمان و ايراني مشخص ًا بر پوشيدگي زن انگشت ميگذارد و

بر آن تأكيد ميورزد و جان دان مسيحي و اروپايي نيز بر زيبايي زن كه به شيوهاي ديگرگون
در تناسب و رنگ تجلي مييابد ،تأكيد ميكند .ميتوان انگاشت كه اين تفاوت آشكار ،در

مليت و پيشينة فرهنگي اين دو شاعر ريشه دارد.

جستارهايي از اين دست ،ما را به اين آگاهي ميرساند كه به ياري ادبيات سنجشي

ميتوان به ديدگاهها و انديشههاي مشتركي پي برد كه عميق ًا در ذهن و ضمير ملتهايي با

فرهنگهاي بسيار متفاوت ريشه دوانده است.
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چشم آنان تا اندازة زيادي وابسته به پاكدامني و دينداري او است.
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نيكمردان به هنر برگيرند
گرچه حكم آن مذكر گيرند
حكم تأنيث قويتر گيرند
چون سمانه كه به چادر گيرند
مرد را صيد نگونسر گيرند
باز را هم به كبوتر گيرند

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

همه عيباند زنان و آن همه را
.1
چون مذكر به مؤنث پيوست
.2
ليك چون مرد به زن پيوندد
بلبلي بين كه به مقنع بفريفت
.3
صيد مرد است زن اما به زنان
.4
باز اگر چند كبوتر گيرد
زخم بر دل رسيد خاقاني
تا خود آسيب بر خرد چه رسد
.5
تا به بنياد كالبد چه رسد
نقب محنت به گنج عمر رسيد
.6
تا از اين نور رسيده خود چه رسد
از فراش كهن بالت رسد
.7
تا ز نارنج دستزد چه رسد
غم رسيد از ترنج تازه او را
در این بیت« ،ترنج» استعاره از همسر جدید خاقانی و «نارنج دستزد» کنایه از همسر قبلی او است.
(کزازی)883 :1386 ،
پس ببين تا ز ده به صد چه رسد
.8
از يكي زن رسد هزار بال
بر زن نيك! تا به بد چه رسد
سنگباران ابر لعنت باد
.9
دو عالم دل دردناكي نيرزد
به درد دلي ز اهل خاقانيا!
گرنه بركات مادرستي
كارم ز مزاج بد نرستي
.10
كه صد شهوت آزار پاكي نيرزد
به غربت ،زني كردي؛ آن شد؛ دوم چه؟
كارم ز مزاج بد نرستي
گرنه بركات مادرستي
.11
مرا به زادن دختر چه تهنيت گويند
كه كاش مادر من هم نزادي از مادر
.12
خاقاني اگر پند حكيمان خواندي
پس نام زنان را به زبان چون راندي
.13

زن
 :خاقاني ،جان دان

چون تخم غالمبارگي بفشاندي
ز من بزاد بهيكباره صدهزار پسر...
به چشمزخم هزاران پسر يكي دختر؟
عروس دهرش خوانند و بانوي كشور
كه گور بهتر داماد و دفن اوليتر
سرشك چشم من از چشمة ارس بگذشت
نه بر دل من و ني بر ضمير كس بگذشت
سه روز عدة عالم بداشت؛ پس بگذشت
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اي خواجه به بند زن چرا درماندي
.14
يكي دو زايند آبستنان و مادر طبع
مرا چه نقصان گر جفت من بزاد كنون
كه دختري كه از اينسان برادران دارد
 .15اگرچه هست بدينسان خداش مرگ دهاد
.16
چو دختر آمدم از بعد اينچنين پسري
مرا ز زادن دختر غمي رسيد كه آن
.17
چو دختر اندوه من ديد سخت صوفيوار
.18
سرفكنده شدم چو دختر زاد
بر فلك سر فراختم چو برفت
بودم از عجز چون خر اندر گل
بر جهان اسب تاختم چو برفت
ماتم عمر داشتم چو رسيد
عمر ثاني شناختم چو برفت
محنتش نام خواستم كردن
دولتش نام ساختم چو برفت
 .19تحفهًْالعراقين ،ص 217ـ 214و قطعة .181
بس به راحت روزگاري داشتم...
.20
بس وفا پرورد ياري داشتم
كاشنا دل رازداري داشتم
راز من بيگانه كس نشنيده بود
كز جهان اندهگساري داشتم
هرگز از هيچ اندهم انده نبود
 .21براي اطالع بيشتر ميتوانيد به ابيات 36ـ 32مراجعه كنيد.
در حظيرة انس ،حوا ديدهام
در مدينة قدس ،مريم يافتم
.22
اينت بلقيسي كه بر درگاه او
هدهد دين را توال ديدهام
.23
عصمهًْالدين صفوهًْاالسالم را
افتخار دين و دنيا ديدهام
.24
مهر و مهر دين مهيا ديدهام
بر دل مؤمن و جان مؤمنش
.25
براي اطالعات بيشتر ميتوانيد به ابيات 30 ،25 ،22 ،7ـ 28مراجعه كنيد.
آشكارا ديدهام
ذات سيمرغ
.26
حضرت ستر معال ديدهام
كز حجاب قاف عنقا ديدهام
قاف تا قافم تفاخر ميرسد
حضرتي كز پرده پيدا ديدهام
در صدف قطب است و در صفر آفتاب
.27
چشم زرقا را كشيده كحل غيب
هم به نور غيب بينا ديدهام
براي اطالعات بيشتر ميتوانيد به بيت  8مراجعه كنيد.
 .28براي اطالعات بيشتر ميتوانيد به ابيات 54ـ 45مراجعه كنيد.
بلي ز پهلوي آدم پديد شد حوا
.29
تو را به پشتي همت به كف شود ملكت
در حظيرة انس ،حوا ديدهام
در مدينة قدس ،مريم يافتم
.30
هم زبيده هم زليخا ديدهام...
.31
مصر و بغداد است شروان تا در او
خواندهام وندر كتبها ديدهام
گرچه اخبار زنان تاجدار
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 ،شمارة 8
باستان را نام و آوا ديدهام
وز كفايت راي زبا ديدهام
بر سر عرش معال ديدهام
من تو را قيدافه همتا ديدهام
خسروان را جا و ملجا ديدهام
هم به باغ ملك آبا ديدهام
بر فراز تاج دارا ديدهام

از فرنگيس و كتايون و هماي
از سخا وصف زبيده خواندهام
حضرت بلقيس بانوي سبا
آسمان سترا ستاره همتا
بارگاه عصمهًْالدين روز بار
ميوة شاخ فريبرز ملك
گوهر كان فريدون شهيد

براي اطالعات بيشتر ميتوانيد به ابيات 11ـ17 ،8ـ21 ،13ـ43 ،39 ،37 ،27 ،24 ،23 ،19ـ60 ،40ـ55
مراجعه كنيد.
.35
كاين سفر دارا توانا ديدهام
كز پي حج رخصتي خواهي ز شاه
چون مفرح دفع سودا ديدهام
دل در اين سود است يك لفظ تو را
كاين دو را نور مقفا ديدهام...
 .36گفتم اي شاه اين درخت و چشمه چيست
هردو با هم سعد و اسما ديدهام
چشمه بانو و درخت است اخستان
;37. Your mistress, that you follow whores, still taxeth you

تو درپي فاحشهها هستي ،و كدبانوي تو همچنان درپي پول؛

‘Tis strange that she should thus confess it, though’t be true.

شگفت است كه كدبانو سرانجام بايد به اين حقيقت تن دردهد.

38. Though she were true, when you met her
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و سرانجام درميانة نگارش نامه،

Yet she, will be

او خيانتكار خواهد شد
تا پيش از اينكه من به شمارش دو و يا سه رسم.

False, ere I come, to two or three.

39. The sea receives the Rhine, Volga, and Po.

دريا رودهاي راين ،ولگا و پو را ميپذيرد.

40. Women are like the arts, forced unto none.

زنان نه از جنس خرد ،بل از جنس هنرند؛ بيآنكه در هيچ هنري بگنجند.
من آن راز پنهان را نيافتم؛

;41. I should not find that hidden mystery
O, tis imposture all:

زن
 :خاقاني ،جان دان

همة آن مكر و حيله بود:

And as no chemic yet the elixir got.

و نه آن كيميايي كه كيمياگر يافت.

!42. Oh my America, my Newfoundland

اي امريكاي من! اي سرزمين تازهكشفشدة من!
...چه سعادتي است كشفكردن تو!

!...How am I blessed in thus discovering thee

نفرين بر آن مرد باد ،چرا كه اگر زن باشد،

43. Fall on that man, for if it be a she,
Nature beforehand hath out-cursed me.

طبيعت ،او را پيش از من نفرين كرده است.
 .44براي اطالعات بيشتر ميتوانيد به اشعار زير مراجعه كنيد:

A Valediction: Forbidden Mourning, Sun Rising, Canonization, Since she
whom I Lovd, Extasy.

 .45براي اطالعات بيشتر ،به مصرعهاي 13ـ84 ،11ـ223 ،75ـ369 ،220ـ386 ،364ـ 376مراجعه كنيد.
 .46براي اطالعات بيشتر ،به مصرعهاي 78ـ 63مراجعه كنيد.
47. ... to heaven did climb,

 ...به سوي بهشت باال رفت،

Where, loath to make saints attend her long.

جايي كه پرواي آن داشت قديسان را بيش از اين منتظر بگذارد.
ساروجي كه با اخالص تمام فشرده ميكرد

And glue all virtues, now resolved and slacked.

و تمام فضايل را گرد هم ميآورد ،اكنون سست و وارفته شده است.
طعم زهرآلود و لكة ننگ حوا
خارج شده از انديشهها و اعمال او،

49. The poisonous tincture, and the stain of Eve
Out of her thoughts, and deeds, and purify,
All by a true religious alchemy.

يكسره به ياري كيمياي دينداري حقيقي او.
براي اطالعات بيشتر ،به مصرعهاي 10ـ18 ،1ـ54 ،14ـ84 ،48ـ198 ،68ـ429 ،175ـ467 ،406ـ458
مراجعه كنيد.
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48. The cement which did faithfully compact
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ادبیا

بیقی ،سال دوم
ت تط

 ،شمارة 8
50. Her ghost doth walk; that is a glimmering light

روح او همچنان گام برميدارد؛ پرتويي رخشان

A fain weak love of virtue and of good

عشقي ضعيف از پاكدامني و نيكي
از او بر آناني كه ميفهمند ،ميتابد

Reflects from her on them who understood

... creates a new world and new creatures will be produced

 ...جهاني نو و جهانياني نو پديد خواهد آمد

او كه بهتنهايي تمامي نيروي ربايش را دارد،

51. She that had all magnetic force alone,

To draw and fasten sundered parts in one
52. [F]or the world’s beauty is decayed, or gone,

چرا كه زيبايي جهان زوال يافته و ازميان رفته است،
همان زيبايي كه سراسر رنگ و تناسب است.

Beauty, that’s colour, and proportion.

53. Both Elements and passions lived at peace.

عناصر هستي ،همپاي احساسات در صلح و صفا ميزيند.
 .54براي اطالعات بيشتر ميتوانيد به مصرعهاي 110ـ 85مراجعه كنيد.
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