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چکیده
امــروزه، در مجامــع علمــی، مطالعــات میان رشــته ای بســیار موردتوجــه قرارگرفتــه اســت. یکــی 
ــخ ارتبــاط نزدیکــی دارد ادبیــات اســت. رضــا بهرامــی دشــتکی،  ــم تاری ــا عل از علومــی کــه ب
ــا  ــا ب ــرده ت ــالش ک ــاب ت ــن کت ــاری، در ای ــان بختی ــعار پژم ــی و اش ــاب زندگ ــگر کت پژوهش
مــروری بــر زندگــی و اشــعار یکــی از شــاعران معاصــر ایــران، نقــش او را در تاریــخ و فرهنــگ 

ایــران معاصــر بررســی کنــد. 

کلیدواژه
تاریخ، ادبیات، مطالعات بین رشته ای، نقد، پژمان بختیاری

مقدمه
تاریــخ و ادبیــات در ســرزمین ایــران سرنوشــت نزدیــک و مشــترکی دارنــد. ادبیــات در 
تمــام تاریــخ مــا، هــم ابــزاری بــرای بیــان رویدادهــای تاریخــی بــوده هــم در چگونگــی 
وقــوع ایــن رویدادهــا مؤثــر بوده اســت. گذشــته از ایــن، متــون ادبــی و تاریخــی ارتبــاط 
ــعار  ــان اش ــی مورخ ــمه های آگاه ــن سرچش ــی از مهم تری ــد. یک ــم دارن ــا ه ــی ب نزدیک
شــاعران اســت. در تمــام انــواع شــعر می تــوان مــوارد و مطالبــی را یافــت کــه بــه تاریــخ 
سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی ایــران مربــوط می شــود. شــاعران در انــواع 
ــخن  ــود س ــۀ خ ــع زمان ــه، از وض ــده و قطع ــوص قصی ــی، به خص ــعر فارس ــای ش قالب ه
ــت از  ــک مل ــخ ی ــتن تاری ــرای نوش ــان ب ــا مورخ ــرورت دارد ت ــن، ض ــد. بنابرای گفته ان
ــدون  ــورخ، ب ــرا م ــد، زی ــز اســتفاده کنن ــا نی ــی آن ه ــار ادب ــۀ غنــی و عظیــم آث گنجین
اســتفاده از ایــن آثــار، از درک درســت و کامــل تاریــخ جامعــه و فرهنــگ موردبررســی 
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■ بهرامى دشتکى، رضا. (1394)، زندگى و اشعار پژمان 
بختیارى؛ محقق، مترجم و شــاعر بزرگ معاصر، تهران، 
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ــرد و  ــی منف ــرد، 1372: 24-27؛ فرهان ــی منف ــد (فرهان ــد مان ــروم خواه ــود مح خ
ــکاران، 1391: 100). هم

ازجملــه ادیبــان و شــاعران معاصــری کــه به صــورت جــدی و گســترده بــه حــوادث 
و رویدادهــای تاریخــی در اشــعار خــود پرداختــه حســین پژمــان بختیــاری اســت. بخش 
قابل توجهــی از ســروده های وی یــا بــه موضوعــات تاریخــی اختصــاص دارد و یــا بازتــاب 
اوضــاع زمانــه اســت. توجــه شــاعر بــه رویدادهــا و مضامیــن تاریخــی ســبب شــده تــا 
ارتبــاط و تٌاثیــر دو ســویۀ تاریــخ و ادبیــات، در شــعر او، کامــًال آشــکار باشــد. به ســخن 

دیگــر، می تــوان فرازهایــی از تاریــخ ایــران و جهــان را در آینــۀ شــعر پژمــان دیــد.

دربارة نویسنده
حســین پژمــان بختیــاری، شــاعر، نویســنده، مترجــم و پژوهشــگر معاصــر، در آبــان مــاه 
1279ش در محلــۀ حســن آباد تهــران دیــده بــه جهــان گشــود. زادگاه و دیــار پــدری 
ــت.  ــاری اس ــال و بختی ــتان چهارمح ــتان اردل، در اس ــع شهرس ــتک»، از تواب وی «دش
ــان  ــاری، در جری ــدرش علی مرادخــان امیرپنجــه، به همــراه گروهــی از خوانیــن بختی پ
مشــروطه خواهی نقــش فعــال و نســبتاً مؤثــری داشته اســت. مــادرش، عالم تــاج 
ــم  ــوادگان قائ ــود و از ن ــر خ ــام آور عص ــاعران ن ــه»، از ش ــه «ژال ــص ب ــی متخل قائم مقام
ــود. پژمــان به علــت شــرایط  ــی، وزیــر و نویســنده مشــهور عهــد قاجــار، ب مقــام فراهان
خانوادگــی و مــرگ پــدر و نیــز بی توجهــی اطرافیــان دوران کودکــی و نوجوانــی ســختی 
ــدا در وزارت  ــه ابت ــان فرانس ــری زب ــل و فراگی ــس از تحصی ــت. او پ ــت سرگذاش را پش
ــه  ــان باتوجه ب ــد. پژم ــه کار ش ــغول ب ــراف مش ــت و تلگ ــپس در وزارت پس ــگ و س جن
ــی  ــی، فعالیت هــای ادب ذوق و قریحــۀ ذاتــی اش، پــس از بازنشســتگی از مشــاغل دولت
ــار و  ــت و آث ــش گرف ــم و ادب را در پی ــل عل ــا اه ــرت ب ــس و معاش ــرکت در مجال و ش
ــان  ــعرا و ادبی ــن ش ــا بزرگ تری ــت. وی ب ــادگار گذاش ــود به ی ــی از خ ــعار گران بهای اش
ــم آن روزگار  ــریات مه ــارش در نش ــت و آث ــت داش ــود مجالس ــر خ ــندگان عص و نویس
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ــا،  ــر، یغم ــد، مه ــخن، وحی ــان، س ــن، زن  روز، رنگین کم ــر، نگی ــان، اخگ ــد ارمغ مانن
گوهــر، اطالعــات هفتگــی، اتحــاد ملــل و فکــر آزاد بــه چــاپ می رســید. حســین پژمــان 
بختیــاری، بنــا بــه روایتــی مشــهور، در آذرمــاه ســال 1353 در تهــران دیــده از جهــان 

ــکاران، 1391: 95-94). ــی و هم ــت (فتاح فروبس
ــران زمیــن  ــخ و فرهنــگ ای ــود. در زمینــۀ تاری ــرکاری ب پژمــان شــاعر و محقــق پ
تحقیقــات فــراوان کــرد و در تصحیــح کتــب ادبــی کوشــش بســزایی داشــت. او 
همچنیــن بــا تســلط بــر زبــان فرانســه آثــار فراوانــی را بــه فارســی ترجمــه کــرد. وی 
ــرد و  ــه ک ــا ترجم ــح و ی ــف، تصحی ــر تألی ــل اث ــش از چه ــش بی ــات خوی ــول حی درط
بیــش از هفتــاد مقالــه یــا اثــر ادبــی در نشــریات معتبــر آن روزگار بــه چــاپ رســانید 
کــه بســیاری از ایــن آثــار هنــوز منتشــر نشده اســت. برخــی از آثــار منتشرشــدۀ شــاعر، 
ــاره،  ــران، زن بیچ ــراف در ای ــت و تلگ ــخ پس ــد  از: تاری ــات او، عبارت ان ــان حی در زم
خاشــاک، محاکمــۀ شــاعر، انــدرز یــک مــادر، ســیه روز، بهتریــن اشــعار، کویــر اندیشــه، 
تصحیــح و تنقیــح متــون لســان الغیب (دیــوان حافــظ)، دیــوان جامــی نخســتین چــاپ 
ــه و...  ــی، اقبال نام ــه قائم مقام ــوان ژال ــی، دی ــام، خمســۀ نظام ــران، ترانه هــای خی در ای
برخــی آثــار بازمانــده، امــا چاپ نشــدۀ پژمــان عبارت انــد از: ســخنوران پارســی گوی، 
ــن  ــش ای ــکانیان (از پیدای ــوم اش ــخ منظ ــی، تاری ــاهان ایران ــاری پادش ــش بختی گوی
ــی)،  ــردار پارت ــورنا س ــوس از س ــت کراس ــا شکس ــران و روم ت ــای ای ــله، جنگ ه سلس
ــا،  ــی آن ه ــوادث تاریخ ــه و ح ــای فرانس ــورش، کاخ ه ــردی ک ــاعران، جوانم ــانۀ ش افس
دیــوان عمــان ســامانی، دیــوان اوحــدی مراغــه ای و ... از مشــهورترین آثــار ترجمــه ای 
پژمــان می تــوان بــه وفــای زن اثــر بنیامیــن کنســتانت و آتــاال و رنــه اثــر شــاتوبریان و 

افســانۀ قمــار اثــر هوفمــان اشــاره کــرد (بهرامــی دشــتکی، 1394: 44-35).

مروری بر محتوای کتاب 
ــس از  ــت. پ ــش  اس ــت بخ ــتمل بر هف ــاری، مش ــان بختی ــعار پژم ــی و اش ــاب زندگ کت
ــه  ــت ک ــی اس ــبتاً مفصل ــِت نس ــۀ خود نوش ــل اول زندگی نام ــه، فص ــار و مقدم پیش گفت
شــاعر آن را در آبــان ســال 1345 نگاشته اســت و بــا کمــی تلخیــص و تنظیــم مجــدد، 
ــت،  ــۀ خود نوش ــن زندگی نام ــت. همی ــاک» آمده اس ــوان «خاش ــا عن ــاب، ب ــن کت در ای
ــا  ــل دوم ب ــت. فص ــاب آمده اس ــا 466 کت ــات 461 ت ــم، در صفح ــب نظ ــار در قال این ب
ــی  ــار بزرگان ــدگاه و آث ــده ای از دی ــر» گزی ــمندان معاص ــگاه اندیش ــان از ن ــوان «پژم عن
ــب  ــور، حبی ــادر نادرپ ــفی، ن ــین یوس ــار، غالمحس ــرج افش ــزی، ای ــتانی پاری ــون باس چ
یغمایــی، ســیف اهللا وحید نیــا، نصــرت اهللا کاســمی، ادیــب برومنــد، شــفیعی کدکنــی، 
ــت.  ــان اس ــورد پژم ــهریار، درم ــین ش ــداد و محمدحس ــن بام ــی، پروی ــیمین بهبهان س
ــه  ــارم ب ــل چه ــت و فص ــاب اس ــوم کت ــل س ــوان فص ــاری» عن ــعر بختی ــان و ش «پژم
«تأملــی در شــعر پژمــان» اختصــاص دارد. فصــل پنجــم، کــه بخــش اصلــی ایــن کتــاب 

پیوند تاریخ و ادبیات در کویر اندیشۀ پژمان
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را تشــکیل می دهــد،  مجموعــه اشــعار و ســروده  های حســین پژمــان بختیــاری اســت 
ــا مضامیــن تاریخــی کــم نیســتند. پایان بخــِش  کــه در میــان ایــن ســروده ها اشــعار ب

ــا حســین پژمــان اختصــاص یافته اســت. ــر و اســناد مرتبــط ب ــه تصاوی کتــاب نیــز ب
پیونــد تاریــخ و ادبیــات در کتــاب زندگــی و اشــعار پژمــان بختیــاری را می تــوان در 
دو بخــش مالحظــه کــرد: یــک بخــش از اشــعار تاریخــی پژمان درواقــع بیــان رویدادهای 
تاریخــی به صــورت شــعر اســت، زیــرا به گمــان برخــی ادیبــان، تاریخــی کــه بــه شــعر 
درآیــد می توانــد اثرگذارتــر باشــد. دســته دوم از اشــعار کتــاب، درواقــع بازتــاب اوضــاع 
زمانــه در شــعر پژمــان اســت. در هــر دو بخــش از ســروده های وی اعتقــادات دینــی و 
تمایــالت وطن پرســتی و میهن دوســتی و نیــز شــیفتگی و دلبســتگی شــاعر بــه ایــران 

و ایرانــی و تاریــخ و ملیــت ایرانــی ـ اســالمی مشــهود اســت. 
هــدف ایــن نوشــتار بررســی و نقــد ادبــی کتــاب نیســت، بلکــه مقصــود ما شناســایی 
و معرفــی چگونگــی پیونــد میــان تاریــخ و ادبیــات در دیــوان شــعر یــک شــاعر اســت. 
درواقــع نــوع نــگاه بــه تاریــخ بــه مفهــوم مجموعــه تحــوالت و رویدادهــای گذشــته و 

نیــز عکس العمــل یــک شــاعر و ادیــب معاصــر بــه اوضــاع زمانــۀ موردنظــر اســت.
از اشــعار تاریخــی دســتۀ اول می تــوان بــه قصیــده ای بــا عنــوان «فدائیــان بی نــام» 
اشــاره کــرد کــه شــاعر شــرح لشکرکشــی کمبوجیــه، پادشــاه هخامنشــی، بــه مصــر را 

به شــکل مبســوطی در شــعر خــود آورده اســت.
نیـل دریـای  کشـتیگه  تـا  منفیـس  در  بهـر فتحـی تـازه گـرد آمـد همایـون لشـکریاز 
ایران سـپاه پیکـر  سـوزان  صحـرای  دل  مـوج مـی زد همچـو دودی بـر فـراز مجمـریدر 
جهـان در  ایـران  نـام  گـردد  بلنـدآوازه  جان به کف اسـتاده در هر گوشه ای جنگ آوری...تـا 
کمبوجیـه ایرانیـان،  خسـرو  کـورش،  فرمان گسـتریپـور  غـرب  بـر  ا  فرمانـرو  را  شـرق 
خـود بدان سـامان که می زیبد به گیتـی داوری...جیـش را سـان دید وخلعـت داد و دل داد و نوید
بکـوب را  بی خدایـان  خـدای  آمـون  تـا ز فرمـان خـدا گـردن نپیچـد هـر سـری...معبـد 
ایران پـرورینـه نشـانی مانـد و نه نامـی از آن مـردان ولی جیـش  نـام  و  مانـد  ایـران  نـام 

(همان: 473-466)
پژمان در سرودۀ دیگری به نام «دعای کورش» چنین می سراید: 

بـود نوشـته  اکبـر  کـورش  خوابـگاه  مـرادر  مـران  لطفـت  درگـه  ز  دادگـر  کای 
لیـک  نبـرد  انـدر  کـن  نصیـب  بـر دشـمن شکسـته، مکـن سـر گـران مـرا... پیروزیـم 

(همان: 480)
ــن  ــاعر ضم ــت. ش ــز اس ــی نی ــعار مذهب ــالم و اش ــخ اس ــع تاری ــاوی وقای ــاب ح کت
آوردن اشــعاری در مــدح و منقبــت امــام علــی(ع) بــا عناویــن «مولــی علــی»، «دیگرچــه 
ــعر  ــرارداده و در ش ــه ق ــال 61ق را موردتوج ــرم س ــع مح ــی» وقای ــا عل ــم» و «ی بگوی

ــرآید: ــن می س ــین(ع)» چنی ــب حس «مکت
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پیمبرسـت؟ سـبط  ماتـم  مـاه  مـاه،  حیدرسـتایـن  فرزنـد  سـربلندی  مـاه  یـا 
مبارکـش فـرق  و  تـن  بـر  کـه  اوژنـی  مغفرسـت...شـیر  تیـغ  از  و  جوشـن  تیـر  زخـم  از 
شـد زنـده  اسـالم  ملـت  و  گشـت  برترسـتاوکشـته  زنـده  هزارجهـان  از  کشـته  ویـن 
فرخنـده، رفتنـی کـه چنیـن هستی آورسـت...شـیرین، شـهادتی کـه بـه اسـالم داد جـان
اسـت ظالـم  خانه برانـداز  نیسـت  کوثرسـت مظلـوم  و  تسـنیم  سـاقی  نیسـت  لب تشـنه 
لشکرسـت آن کـس کـه بی  سـپاه زنـد بـر سـپاه خصـم محتـاج  نـه  لشکرسـت،   دریـای 
جـان جهـان فـداش کـه بی مثـل و گوهرسـت...او کشـته شـد کـه دیـن نبـی جـاودان شـود

(همان: 175-173)
پژمــان در بخــش دیگــری از اشــعار خــود به مناســبت جشــن هــزارۀ فردوســی بــه 
تمجیــد از خدمــات حکیــم تــوس، بــه فرهنــگ، ادب و تاریــخ ایران زمیــن می پــردازد. 
ایــن اشــعار بــا عناویــن «فردوســی»، «ایران پرســتی»، «شــهنامه»، «افســانه اســکندر»، «راه 
ــا  ــان» در صفحــات 340 ت ــه زب ــه تاریــخ» و «خدمــت ب ســخن»، «خدمــات فردوســی ب

ــت.  ــاب آورده شده اس 351 کت
بســتگــر ایــران کهــن ملکــی از خــاور اســت نبایســت  را  راســتی  در 
چیــز و  گرفته ســت  ایــران  ز  نیــزتمــدن  یونانــش  و  اروپــا  سراســر 
بــوم و  مــرز  ایــن  یکتاپرســتان  ز  روم...  و  یونــان  بــه  فــره  بتابیــد 
زد اســتخر  بــه  کاتــش  دیــو  آن  بــر  ســزد؟...  نیکنامــی  و  پاکــی  کجــا 
بدنهــان کاســکندر  نشــنیده  کــه  جهــان...  در  فرومایگــی  از  کــرد  چــه 
بکشــت یکایــک  را  مــا  مشــتنیــاکان  بــه  گیتــی  آورد  بیــدادی  بــه 
دراز روزگاری  چنــان  آن  گذشــت  فــراز...  و  نشــیب  ایــران  دیــد  بســی 
ارجمنــد یکــی  ایــران  بــه  نبــودی  کــه ایــن گونــه گویــد بــه بانــگ بلنــد:... 
ساســانیم شــاپور  پشــت  از  ایرانیــم»«مــن  مــرد  نامــور  یکــی 
تابنــاک اختــر  آن  برافراخــت  تــاک...  پــاک  فردوســی  گرانمایــه 
دهــد جدایــی  را  مــا  بیگانــه  دهــدز  آشــنایی  پــدر  بنــام 
راه ســخنگوی  خــوی  بــوده  کــه رحمــت بــر آن خــوی پاکیــزه بــادچنیــن 
ــت ــوان نهف ــت و نت ــن گف ــن ای ــود روش گفــت... ب فرزانــه  اســتاد  کــه  بویــژه 
پارســی»...«بســی رنــج بــردم در ایــن ســال ســی بدیــن  کــردم  زنــده  عجــم 

(همان: 346�351)
حســین پژمــان در منظومــۀ بســیار بلنــدی به نــام «پاســخ یعقــوب لیــث» بــه نبــرد 
«دیرالعاقــول1» و عقب نشــینی یعقــوب درمقابــل ســپاهیان خلیفــۀ  عباســی و در عیــن 

حــال رد پیشــنهاد صلــح خلیفــه در حــال بیمــاری اشــاره دارد:
... دیدم به چشم خسته که یعقوب پهلوان

..............
خسروان آئیین  به  اوفتاده  بستر  در 

..............

پیوند تاریخ و ادبیات در کویر اندیشۀ پژمان
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نقد آثار تألیفى

پنـاه اسـالمیان  خلیفـه  از  دسـتگاهبـدرود  فرخنـده  شـه  سیسـتان  میـر  بـر 
لشـکرش... ایـدون شـنیده ام کـه سـر کینـه گسـترش بی مایـه  دم  از  گشـته  بـاد  پـر 
خواهـد بـه گـرز کیـن سـر و مغـز بکوبمـشگویـی بـه جسـم خسـته گرانـی کند سـرش
آورد... پـوزش طلـب کـه دل به تو بخشـایش آورد آسـایش  مـن  مهـر  کـه  شـو  تسـلیم 
گفتـش به طعنه: بس کن از این یاوه گسـتری... بـر خنـده شـد سـپهبد از ایـن حیله پروری
ریـا تـو  ایمـان  و  حیلـه  توسـت  اسـالم  سـوی...  مـا  مطـرود  و  کائناتـی  مـردود 
رسـید... ایـن تـاج خسـروی به تـو از ایرانیان رسـید زیـان  ایـران  کشـور  بـه  ایرانیـان  ز 
کاری بـه غیر جنگ و رهی جز سـتیز نیسـت... اکنـون میـان مـن و تـو جـز تیـغ نیسـت
مـن... تیـغ مـن اسـت حامـل عهـد و لـوای مـن جنگ آشـنای  دل  مـن  مشکل گشـای 
در سیسـتان، تهمتـن کشـور سـتان بجاسـت... گیرم که من شکسـته شوم سیستان بجاست
داوری... اکنـون منـم بـه کام تـو بیمـار و بسـتری و  جنـگ  از  وارهـی  تـو  بگـذرم  گـر 
جوهـری شمشـیر  بـه  زمانـه  مانـدم  سـیر از سـریر دولـت و شـاهی کنـم تـو راور 

در منظومــۀ دیگــری بــا عنــوان «مدفــن خوارزمشــاه» پژمــان از زبــان ســلطان محمد 
بــه تشــریح اوضــاع دولــت خوارزمشــاهیان و حملــۀ مغــول بــه ایــران می پــردازد:

داشـتم آشـنایی  سـعادت  بـا  روزگاری  داشـتم...  ایرانخدایـی  خـدا  عنایـات  از 
داشـتم فرمانروایـی  شایسـتگی  از  داشـتمعـاری  پادشـایی  نبـودم  خدمـت  خـور  در 
داشـتم... شـرق و غـرب عالم اندر زیر فرمان داشـتم دربـان  هنـدوی  نامـور  شـهان  از 
گشـت غـرق آتـش و خون پای تا سـر کشـورمچون دل حسـرت نصیبم شد پریشان لشکرم
لیـک بـا جـور مغـول آن فتنه هـا از یـاد رفـت... گرچـه بـر ایرانیـان از قـوم غز بیـداد رفت
را... در نخسـت آسـان گرفتـم فتنـه نـو خیز را بیـز  آتـش  ابـر  شـمردم  ناچیـزی  دود 
را پرویـز  کشـور  کـردم  چنگیـز  ای جالل الدیـن کنـون برکش تو تیـغ تیز را ... سـخره 

(همان: 517-512)
ــار حســین پژمــان  ــم، در دیگــر آث ــر ســروده هایی کــه بدان هــا اشــاره کردی عالوه ب
ــن  ــتکی ای ــاب بهرامی دش ــفانه در کت ــه متأس ــود ک ــده می ش ــز دی ــی نی ــعار تاریخ اش
ســروده ها نیامده اســت. ازآن جملــه اســت شــعر «همبــازی اردشــیر درازدســت»، «پاســخ 
ــکر گزاری از  ــان»، «ش ــال کریم خ ــی از خص ــن»، «یک ــپهبد حس ــی»، «س ــی برمک یحی

پاکســتان» و «قهــر طبیعــت».
شــاعر در کویــر اندیشــه (ص 229) روایــت دیگــری از تاریــخ ایــران باســتان را در 

قالــب شــعری بــا عنــوان «همبــازی اردشــیر دراز دســت» آورده اســت:
ثانــی ارشــیر  کودکــی  بــود از  مهربــان  و  ســلیم  و  خوشــخوی 
جبینیــش از  دلیــری  بــود اثــار  عیــان  فروتنــی  نــور  بــا 
لیــک او  خردســال  بــود.. همبــازی  عنــان  ســبک  الفزنــی  در 

(پژمان بختیاری، 1372: 229) 



35077

ـــــــــــ ۸  ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۴ 

پژمــان در کویــر اندیشــه بــه تحــوالت دورۀ خالفــت عباســیان و ماجــرای 
ــان هــم نظــر داشــته و در شــعر «پاســخ  ــان و زوال آن ــر برمکی خشــم گرفتن هــارون ب

ــراید: ــید» می س ــارون الرش ــه ه ــی ب ــی برمک یحی
خراسـان ملـک  ضبـط  در  کـه  سـرآمدشـنیدم  یحیـی  بـن  فضـل  دوران  چـو 
ماهـان عیسـی بن  علی بـن  برآمـدبدانجـا  خراسـان  از  دود  و  گشـت  گسـی 
هـارون دربـار  بـه  عیسـی  شـایاعلی بـن  و  گرانسـنگ  گنجـی  فرسـتاد 
را سـان  افسـان  گنـج  آن  مـر  هـارون   خفایـاچـو  از  نبـود  آگـه  و  دیـد  عیـان 
قضایـابـه یحیـی نظـر کـرد و بـه طعنـه گفتـش روشـن  تـو  ضمیـر  بـر  ای  کـه: 
نعمـت و  گنـج  ایـن  فرزندنـت  دوران  رعایـا بـه  خانـه  بـه  گفتـا:  بـود؟  کجـا 

(همان، ص 235-234)
پژمــان در شــعر «ســپهبد حســن» بــا الهــام از توصیــف صاحــب تاریــخ طبرســتان از 

دوران حکومــت «ســپهبد حســن بن قــارن» بــر طبرســتان می ســراید:
تاکجاسـتقصـه ای تاریخی اکنون گـوش کن تا بنگری ظالـم  جـوالن  و  خودکامـی  عرصـۀ 
حسـن اسـهبد  عهـد  در  مازنـدران  د ربـاال افتـاد و ملـک از دسـت ظالـم در بالسـت خطـه 
خیمه گاهش بی سخن گفتی که دشت کربالست... هرکجـا او را گذرگـه بـود گورسـتان شـدی
نـزد آن کـس رو کـه عصیـان دیـد و  از روزی نکاسـت  گر سـپهبد از تو خدمت دیـد و نعمت واگرفت

(همان: 229–236)
ــعر«یکی از  ــژه دارد و در ش ــی وی ــم توجه ــه ه ــای دورۀ زندی ــه رویداده ــاعر ب ش
خصــال کریــم خــان» خواننــده را بــا خصوصیــات ایــن فرمانــروای زنــد آشــنا می کنــد. 

زنـد دارای  روز  یـک  کـه  بلنـدشـنیدم  تختـش  و  بـود  قریـن  بختـش  کـه 
سـران ایـران  ز  سـاخت  انجمـن  گـرانیکـی  کارهـای  از  رفـت  سـخن 
افروختنـد گـردن  گـران  سـاختند...تملـق  قصه هـا  او  اوصـاف  ز 
شـنفت ایـرن  دارای  قصـه  ایـن  گفـتچـو  و  بخندیـد  داسـتانزن  بـدان 
غـم چـه  نترسـد  مـا  از  گـر  هـمرعیـت  نیـز  مـا  نترسـیم  او  از  کـه 
کریـم  بیـم  از  نیسـت  دل  بـه  را  او  بیـمگـر  نیسـت  ازو  خاطـر  بـه  هـم  مـرا 
اوی از  مـا  نـه  و  مـا  از  ترسـد  او  مجـوینـه  زورآزمایـی  عرصـه  دریـن 

(همان: 234-233)
ــه  ــه، همان طورک ــر اندیش ــان در کوی ــین پژم ــروده های حس ــش دوم س ــا بخ ام
پیش تــر آمــد، بازتــاب اوضــاع زمانــه در شــعر اوســت. پژمــان زمانــی متولــد شــد کــه 
جامعــۀ ایرانــی، در آســتانۀ یــک دگرگونــی مهــم سیاســی یعنــی شــکل گیری جریــان 
ــت. او در دوران  ــال داش ــش س ــان ش ــن زم ــت. وی در ای ــرار داش ــروطه خواهی ق مش
کودکــی شــاهد حضــور پــدرش درکنــار دیگــر خوانیــن بختیــاری و فاتحــان تهــران و 
ســپس وقایــع اســتبداد صغیــر و فتــح تهــران بوده اســت. او وقایــع پــس از مشــروطه، 
وقــوع جنــگ جهانــی اول و تشــکیل حکومــت پهلــوی را در دوران نوجوانــی و جوانــی 
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شــاهد بــود و مصائــب و مشــکالت ناشــی از اشــغال ایــران بــه دســِت نیروهــای متفقیــن 
ــان جنــگ جهانــی دوم و نهضــت ملی شــدن صنعــت نفــت و حــوادث پــس از  در جری

ــت.  ــذار بوده اس ــرش وی تأثیرگ ــوع نگ ــر روح و روان و ن آن ب
ــغال  ــس از اش ــاه پ ــد م ــی» چن ــوان «نارضای ــا عن ــده ای ب ــان در قصی ــین پژم حس
ــن  ــدوه از ای ــکوه و ان ــا ش ــهریور 1320 ب ــن در ش ــای متفقی ــت نیروه ــران به دس ای

ــد: ــاد می کن ــخ ی ــداد تل روی
آن شـور و آن مستی چه شد وان ایزدی اقبال ها...کیفیت هسـتی چه شـد ّفر زبردسـتی چه شد
دانـی چه ماندسـت  اشـتها در بلـع بیت المال هاشد جپنبه یک سررشته ها برخاست دود از کشته ها
خامـوش بانگ افـزا شـده چون چوبـک طبال هادل هـا پـر از ایـذا شـده  لب هـا تملـق زا شـده
با خصم ایران گشته خوش این بی شرف  محتال هاعاجزکش و بیدادکش  دشـمن  نهاد دوسـت وش
مسـتعد جنایـت  هـر  بـر  مسـتبد  جـور سـتمگر را ممـد چـون  آتش افـزا نال هـافرمانبرانـی 
برگردنـم زنجیرهـا  میهنـم  دشـمن  دسـت  چون خویش را خوشـدل کنم با ناتم استقالل هادر 

(بهرامی دشتکی، 1394: 176-169)
ــا عنــوان «مهــر ایران زمیــن» کــه به گفتــۀ خــودش «در  پژمــان در قطعــه شــعری ب
ــاوز  ــگان متج ــی بیگان ــروض بی احترام ــون و مع ــا موه ــز م ــه همه چی ــر 1320 ک اواخ
ــر احساســات  ــه و منتشــر شــد.» تحــت تأثی ــود، گفت ــی شــده ب و بیگانه پرســتان داخل
ــوای خارجــی چنیــن  ــران توســط ق ناسیونالیســتی و وطن پرســتی ناشــی از اشــغال ای

می ســراید:
نیسـت  ویران سـرا  جـز  بـه  ایـران  دارماگـر  دوسـت  را  ویران سـرا  ایـن  مـن 
اسـت افسـانه رنگ  مـا  تاریـخ  دارماگـر  دوسـت  را  افسـانه ها  ایـن  مـن 
اسـت جان گـداز  گـر  مـا  نـای  دارم نـوای  دوسـت  را  نـوا  و  نـای  ایـن  مـن 
دل نشـین  نیسـت هوایـش  و  آب  دارم اگـر  دوسـت  را  هـوا  و  آب  ایـن  مـن 
خشـکش صحراهـای  خـار  شـوق  دارم بـه  دوسـت  را  فرسـوده پا  ایـن  مـن 
جـان از  خواهـم  زمیـن  را  دل کـش  ایـن  دارم مـن  دوسـت  را  نمـا  روشـن  ایـن  مـن 
زور رود  ایرانـی  ز  مـن  بـر  دارم اگـر  دوسـت  را  زورآزمـا  ایـن  مـن 

پـاک  اگـر  دامانیـد،  آلـوده   دارم اگـر  دوسـت  را  شـما  مـردم،  ای  مـن  
(همان: 464)

حســین پژمــان در ســال 1321ش، کــه کشــور مــا در اشــغال نیروهــای متفقیــن 
بــود، در منظومــه ای بــا نــام «حملــه بــه ایــران»، بــا اشــاره بــه حملــه قــوای شــوروی و 
ــار دیگــر احساســات میهن دوســتی خــود را  ــران، ب ــه ای انگلیــس از شــمال و جنــوب ب

ــد: ــان می کن ــا بی ــی زیب به صورت
شـگفت ای  سـو  دو  ز  دیریـن  گرفـتدشـمن  غرامـت  و  کـرد  مـا  بـه  حملـه 
اسـیر دشـمن  کـف  در  وطـن  نصیـرمـام  غیـرت  بـه  نیسـت  کسـش  و  مانـد 
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سـخت ملـک  دریـن  گشـته  ار  رخـتزندگـی  ملـک  ازیـن  بسـته  امـان  و  عـدل 
زده دشـمن  کشـور  ایـن  الغـرض  غمکـده...  و  بـود  زنـدان  همـه  گـر 
ماسـت آِن  بـدش  و  خـوب  بـود  چـه  ماسـتهـر  جـان  مـا  مـادر  مـا  میهـن 

(همان: 337)

ــا  ــروده ای ب ــن، در س ــوای متفقی ــِت ق ــران به دس ــغال ای ــال های اش ــان در س پژم
ــدن  ــرون ران ــرای بی ــت ب ــام و مقاوم ــه قی ــران را ب ــردم ای ــن»، م ــوان «ای هموط عن

ــد: ــوت می کن ــور دع ــگان از کش بیگان
برخیـز وطـن  نـام  بـه  هموطـن  کـنای  اعـدا  فتنـه  دفـع  و  برخیـز 
ده صبـوری  نائبـات،  بـه  را  کـنجـان  شـکیبا  حادثـات،  بـه  را  دل 
دارائـی کشـور  دوسـتدار  گـر  کـن...  مـدارا  تـرک  تـوده،  حـزب  بـا 
را دروغیـن  صلـح  کـنپیغمبـران  رسـوا  بومسـلمیه،  سـان  بـر 
ناپاکـی عصـاره  ای  شـو،  بیـرون  جاکـن...  دگـر  بـه  رو،  و  پـاک  خـاک  زیـن 
شـو پرافشـان  کاوه،  درفـش  ای  کـنهـان،  ثریـا  بنـد»  «نـای  ز  پرچـم 
ایـران ای  مـن،  عزیـز  مـادر  ای  کـن...  رعنـا  قـد  بـا  جلـوه،  و  برخیـز 
دارائـی تخمـه  تـو  هموطـن،  ای  کـن...  دارا  کشـور  فـدای  را  جـان 

(همان: 436-435)
ــران در اردیبهشــت  ــت ای ــا دول ــی دوم در جبهــۀ اروپ ــا پایان یافتــن جنــگ جهان ب
ــران  ــای ته ــات کنفرانس ه ــن و توافق ــای فی مابی ــول و قراره ــب ق ــاه 1324، به موج م
و پوتســدام، از متفقیــن خواســت تــا خــاک ایــران را تخلیــه کننــد. ولــی دولــت شــوروی 
به بهانــۀ این کــه هنــوز جنــگ بــا ژاپــن خاتمــه نیافتــه از تخلیــۀ خــاک ایــران خــودداری 
ــه و  ــوع پرداخت ــن موض ــه ای ــتالین» ب ــه اس ــه ای ب ــد «نام ــدۀ بلن ــان در قصی ــرد. پژم ک
ــدم  ــران و ع ــه ای ــوروی ب ــای ش ــت بدهی ه ــن پرداخ ــا ضم ــد ت ــتالین می خواه از اس
ــران خــارج  ــوای خــود را از ای حمایــت از پیشــه وری و حــزب دموکــرات آذربایجــان ق

نمایــد. 
بـرسـوی مسـکو بگـذر ای نفـس بـاد سـحر اسـتالین  بـر  ایـران  مـردم  نامـه 
لیکـن، آنجـا که عیان اسـت  چـه حاجت بـه خبر...گـو کـز ایرانشـهر آورده ام ای دوسـت پیام
جیـش خـود را کـه گـران اسـت  فراخـوان و  ببـروام مـا را کـه گـران نیسـت بیـاد آر و بیـار
سـیرنیسـت شایسته اگر بگویم که شایسته نبود فرخنـده  مهتـر  ای  تـو  ز  پیمـان  نقـض 
گسـترآن که شـد شـاخص مهر وطن امروز چراست خیانـت  و  ناپـاک  شـخص  حامـی 
کـه بـه جـان  آمـد ایرانـی از ایـن بـوک و مگـرگـو کـه ای قائد روسـان به صراحت بشـنو
ظفـر...پشـت ما خم شد تا شـد پل پیروزی راست برانداخـت  پـرده   تـا  شـد  خـون  مـا  دل 
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اسـکندر... تا که برجاسـت جهان کشـور ایران برجاست و  عـرب  نفـوذ  روزیسـت   دوسـه 
(همان: 85-83)

ــرداد  ــه درخ ــالت تجزیه طلبان ــه تمای ــش ب ــان در واکن ــان» را پژم ــدۀ «آذربایج قصی
ــه وری و  ــیدجعفر پیش ــات س ــدید از اقدام ــاد ش ــه انتق ــروده و در آن ب ــال 1327 س س

ــت: ــان پرداخته اس ــرات آذربایج ــزب دموک ح
آذربایجـان سـودای  از  آشـفته  مغـز  آذربایجـانگشـته  فـردای  اندیشـۀ  ز  جـان  خسـته 
غوغائیـان بازیچـۀ  سـرزمین  آن  شـود  آذربایجـان...گـر  غوغـای  از  خیـزد  خـون  و  آتـش 
زندگـی جویـد  بیگانـه  دم  کـز  آذربایجـاننابـه کاری  احیـای  از  بی خجلـت  زنـد  دم 
خوانـده خـود را مرجـع و ملجـای آذربایجـان...آن که شـد بی پرده مستظهر به نیروی  رقیب
نیسـت خـوش ایـن جامـه بـر بـاالی آذربایجـانلفـظ اسـتقالل دارد ظاهـری زیبنـده  لیـک
کایـن سـخن را بشـنوی زاجـزای آذربایجـان...جزئی از ایران بود آن سرزمین  بگشای گوش

آذربایجـاندور مانـد دسـت ناپـاکان از آن دامـان پـاک  عـذاری  ایـد  تـا  مانـد  بکـر 
(همان: 193-191)

پژمــان همان گونه کــه بــه اســتالین و شــوروی ها پیــام داده بــود، بــرای چرچیــل و 
انگلیســی ها هــم پیــام دارد. او در قصیــده ای به نــام «پیــام بــه چرچیــل»، ضمــن انتقــاد 
از سیاســت های انگلیــس و روســیه در جریــان جنــگ جهانــی دوم، آنــان را بــه مطالعــۀ 
ــران دعــوت می کنــد. در ایــن شــعر نیــز تمایــالت وطن پرســتانه و  تاریــخ پرافتخــار ای

ناسیونالیســتی پژمــان به خوبــی آشــکار اســت:
بـا هـر لغـت کـه دانـی در هـر زبان کـه خوانـی... از مـن بگـو بـه چرچیـل ای بادصبحگاهـی
سـیاهی بنگـر ز مـا چه دیـدی بنگر به مـا چه کردی در  پوشـیده  انصـاف  روی  تـو  از  ای 
سـپردی زیرپـی  در  پلیدروسـی  آن  واهـیبـا  احتیـاط   بـا  را   مـا  دیـار  و  شـهر 
نهـادی مـا  پشـت  بـر  را  خـود  بـالی  دوراهـیبـار  بدیـن  پشـتی  گرانـی  بـدان  بـاری 
بی گناهـی... هـم سـیم مـا ربـودی  هـم نـان مـا گرفتـی عیـن  در  گنـه کار  رهـزن  ای 
انتباهـیبنگـر بـه اوج تاریـخ کاین نکتـه دان خاموش و  پنـدی  سـخن ها  لـب  بـه  دارد  
الهـی..دانـی کـه قرن ها داشـت این کشورکهنسـال فـره  هـم  طبیعـی  قـدرت  هـم 
هرجـا دلی اسـت خونـی،  هرجا  لبی اسـت آهیدر عهـد علـم و قانون  خلق از شـما چه بیند؟

فکاهـی... من نوحه گر نی ام لیک مشـکل توان سـرودن  منظومـه ای   گریـان  دیـدگان  بـا 
(همان: 194-193)

ــژادی، کــه از آغــاز حکومــت  گرایش هــای ناسیونالیســتی و به ویــژه ناسیونالیســم ن
ــود، در  ــده ب ــج ش ــه تروی ــدت در جامع ــود به ش ــاص خ ــت خ ــکل و جه ــوی در ش پهل
ــود  ــر خ ــت تأثی ــم تح ــی را ه ــگان ایران ــیاری از نخب ــی دوم بس ــگ جهان ــان جن جری
ــت  ــت شکس ــی روزگار به عل ــن» از نامردم ــقوط برل ــعر «س ــم در ش ــان ه ــرارداد. پژم ق

آلمــان و ســقوط شــهر برلــن و نیــز وضعیــت نامســاعد مــردم آلمــان شــکِوه دارد: 
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روزگار ای  کار  به  بردی  نامردمی  روزگارشیوه  ای  آشکار،  گزیدی،  بیدادی  راه 
آسمان ای  عزم،  اینت  شد  سرنگون  عزت  شهر برلن غرق خون شد،  اینت کار، ای روزگارقصر 
جان داد  را  عالمی  صنعت  و  علم  کز  روزگارملتی  ای  دار،  شرم  نانی  بهر  از  دهد  جان  
ژرمنی دوشیزگان  دشمنان  کنار  خون فشانند از دو چشم اندر کنار، ای روزگاردر 
مانده اند سالحی  بی  و  بی  پناه  روزگارشیرمردان  ای  شیرخوار،  طفلی  همچو  اشک ریزان 

ولی  سرکردن  مردانه  سزد  را  مردان  روزگارسوک  ای  بی اختیار،  سرکشد  دل  از  ناله 
روزگارکشته شد آن مرد و محو آن خلق و نابود آن دیار  ای  زینهار،  گردان،  چرخ  ای  الحذر 

(همان: 82-81)
ــران در  ــع ای ــتان از مواض ــتان و هندوس ــای پاکس ــت دولت ه ــت حمای ــان به عل پژم
جریــان جنبــش ملی شــدن صنعــت نفــت ـ کــه شــاعر آن را پیــکار مــرگ و زندگانــی 
ــر مصــدق در شــعر «شــکرگزاری از پاکســتان» (ص  ــری دکت ــد ـ و نخســت وزی می دان

ــت: ــتانیان پرداخته اس ــتایش پاکس ــه س 229-230) ب
پیامـی افـزا  شـور  و  خیـز  بـرنسـیما  ایرانیـان  ز  دوسـتان  ایـران  بـه 
اسـالمی کشـور  ایـن  فرزنـدان  بـر...ز  پاکسـتانیان  و  پاکسـتان  بـه 
زندگانـی و  مـرگ  پیـکار  مـادریـن  یـار  داور  دسـت  بـادا  کـه 
دانـی کـه  چونـان  آزادگان  گسـترماشـدند  یـاری  جوانمردانـه 
گرفتیـد کیشـی  حـق  راه  هـم  گرفتیـدشـما  پیشـی  دیگـران  بـر  بسـی  
سـازکردید وحـدت  و  مهـر  هـمسـرود  هندوسـتان  دوسـتان  ای  شـما 
کردیـد بـاز  حق پرسـتی  هـم کتـاب  جهـان  آزادمـردان  شـما، 

داشـت  دگـر  رنگـی  شـما  مهـر  داشـت... ولـی  دگـر  آهنگـی  دوسـت   نـوای 
(پژمان بختیاری، 1372: 230-229)

حمایــت حــزب تــوده از غائلــۀ خودمختاری طلبــی، پیشــه وری و حــزب دموکــرات 
ــرداد  ــای 28 م ــان کودت ــزب در جری ــران ح ــی رهب ــتباهات تاکتیک ــان و اش آذربایج
ــوده واداشته اســت. شــاعر  ــه حــزب ت ــه واکنشــی شــدید علی ــان را ب ســال 1332 پژم
ــی،  ــا ملیت گرای ــارزه ب ــه مب ــوده را ب ــزب ت ــد ح ــز و تن ــیار انتقادآمی ــده ای بس در قصی

بیگانه پرســتی، خیانــت و وطن فروشــی متهــم می کنــد:
را  تـوده  حـزب  ببیـن  و  را  پـرده  را...بـردار  آزمـوده  ننـگ  جانـی  خائنـان  ایـن 
را انـچ از قیام پیشـه وری دیده شـد، بس اسـت آزمـوده   مزنیـد  آزمـون  سـنگ  بـر 
نکـردتـا حـزب تـوده ،پـرده ز رخسـار، وا نکـرد آشـنا   خـود،  طینـت  خبـث  بـه  را  مـا 
ماسـت افتخـار  وطـن  مهـر  روزگار،  ماسـت در  کار  کار،  ایـن  کـه  بمیـر   ، تـوده ای  ای 
اسـت باطـل  تـو  رغـم  بـه  نـژاد  و  ماسـت... ملیـت  حق گـزار  و  مـن  حـق  تـو  باطـل  وان 

(بهرامی دشتکی، 1394: 437-436)
ــا  ــه رویداده ــی، ب ــرش سیاس ــر نگ ــه، عالوه ب ــر اندیش ــۀ کوی ــان در مجموع پژم

پیوند تاریخ و ادبیات در کویر اندیشۀ پژمان
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نقد آثار تألیفى

ــه در  ــت» ک ــر طبیع ــعر «قه ــژه ای دارد. وی در ش ــگاه وی ــم ن ــی ه ــوادث اجتماع و ح
ســال 1346ش ســروده، کــه به گفتــۀ خــودش «ایــن شــعرحاصل انــدوه و تألــم مــن از 
خوانــدن خبــر ســیل و زلزلــه ویرانگــری اســت کــه هــزاران خانــه را ویــران و هــزاران 
ــای  ــکِوه از بالی ــر ش ــاری، 1372: 169) عالوه ب ــان بختی ــرد.» (پژم ــی ک ــر را قربان نف
طبیعــی ای کــه ایــران را تهدیــد می کنــد، ضمــن مقایســۀ ایــران و اروپــا اشــاره ای هــم 
بــه فقــر و عقب ماندگــی ایــران و عــدم همــت کافــی و نــگاه بــه بیــرون بــرای پیشــرفت 

ــور دارد: کش
پیداسـتگـر بـه ایـران نـرود طایـر اندیشـه رواسـت طبیعـت  قهـر  اثـر  آنجـا  در  کـه 
دست ابلیس در آن صفحه هر آن چیز که خواستورقـی کنـده شـد از دفتـر ایجـاد و نوشـت

کـه بریـن مرز و از آن بوم چه افزود و چه کاسـت..بـه فرنگسـتان گـر بگـذری ای جـان بینـی 
اسفندسـت مـا  پهنـاور  عرصـه  در  بقاسـت...سـبزه  آب  مـا  نئشـه  لـب  خطـه  در  آب 
چـه بگویـم،  چه بگویم که شـکایت نه سزاسـتز اختالفـی کـه تـوان دیـد در ایـران و فرنگ
ولـی بـود  عجبـم  اینـان  وطن خواهـی  رواسـت...از  بفشـانند  ارجـان  زندگـی  ایـن  بهـر 
آنچـه بـر مـا گـذرد حاصـل کج بویـی ماسـتنـی غلـط گفتیـم در کار خـدا نیسـت دریـغ
جهـد بـه  بکوشـیم  و  بنمائیـم  گـر  می تـوان کشـوری آسـوده چـو مینـو آراسـت...همتـی 
دسـتمزد مـن و تـو بـاد شـمال اسـت و صباسـت تا که چشم من و تو بسته به دست دگریست

(همان: 170-169)
ــی دوره  ــمند ادب ــار ارزش ــته از آث ــف آن دس ــاری در ردی ــان بختی ــروده های پژم س
معاصــر قــراردارد کــه در آن پیونــد تاریــخ و ادبیــات به خوبــی دیــده می شــود. اشــعار 
ــن  ــعار ای ــه اش ــه در مجموع ــی ک ــی و اجتماع ــن سیاس ــز مضامی ــاعر و نی ــی ش تاریخ
شــاعر و محقــق معاصــر دیــده می شــود، ضمن آن کــه تصویــر روشــنی از وقایــع 
ــۀ  ــاع زمان ــدْه اوض ــد و خوانن ــر می کش ــه تصوی ــاعر را ب ــی ش ــر زندگ ــا عص ــر ب معاص
ــعر وی  ــۀ ش ــوی را در آین ــر پهل ــده ای از عص ــش عم ــار و بخ ــر دورۀ قاج ــاعر اواخ ش
ــکار و اندیشــه ها و احساســات  ــر اف ــه ب ــر اوضــاع زمان ــد، بیانگــر تأثی ــان می بین ــه عی ب
حســین پژمــان بختیــاری، شــاعر و نویســندۀ معاصــر ایــران (1279-1353 ش) اســت.
ــوار دوران  ــخت و دش ــی س ــاعر، زندگ ــی ش ــتگاه ایل ــون خاس ــی همچ ــر عوامل تأثی
کودکــی و نوجوانــی و مشــکالت خانوادگــی ناشــی از اختالفــات پــدر و مــادر، تعلــق بــه 
ــس از  ــه وی پ ــان ب ــی اطرافی ــادری، بی توجه ــب م ــی از جان ــام فراهان ــدان قائم مق خان
مــرگ پــدر، آشــنایی بــا زبــان فرانســه، اشــتغال بــه خدمــات دولتــی، ســفرهای مختلــف 
ــالب  ــر انق ــاعر، نظی ــات ش ــال دوران حی ــم 74 س ــای مه ــوادث و رویداده ــر ح و تأثی
مشــروطه، جنــگ جهانــی اول، بــه قدرت رســیدن پهلــوی اول، حــوادث شــهریور 
ــان  ــه در آذربایج ــالت تجزیه طلبان ــن، تمای ــط متفقی ــران توس ــغال ای 1320ش و اش
ــرد  ــت و عملک ــت نف ــدن صنع ــت ملی ش ــرات، نهض ــزب دموک ــط ح ــتان توس و کردس
برخــی از گروه هــای سیاســی نظیــر حــزب تــوده و وجــود تمایــالت شــدید ملی گرایــی 
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ــته ها و  ــی، در نوش ــان فارس ــن و زب ــه میه ــاعر ب ــدید ش ــۀ ش ــتی و عالق و ایران دوس
ــان  ــان نش ــار پژم ــی و آث ــی زندگ ــه، بررس ــت. اگرچ ــخص اس ــان مش ــروده های پژم س
ــی  ــۀ سیاس ــوده و تجرب ــی نب ــتۀ سیاس ــا دس ــزب ی ــچ ح ــو هی ــه وی عض ــد ک می ده

ــت. ــم نداشته اس ــی ه موفق
بررســی ها نشــان می دهــد کــه ســروده های حســین پژمــان از حیــث موضوعــی و 
محتوایــی بــه دو بخــش اصلــی تقســیم می شــود. بخشــی از اشــعار شــاعر را موضوعــات 
ــه  ــا ب ــه در روزگار م ــعار، ک ــته از اش ــن دس ــد. ای ــکیل می دهن ــی تش ــی اجتماع سیاس
ــاس  ــر روح حس ــه بیانگ ــت، ضمن آن ک ــدل شده اس ــی ب ــای تاریخ ــع و رخداده وقای
شــاعر در قبــاِل اوضــاع سیاســی و اجتماعــی زمانــه اســت، حکایــت از توجــه و آگاهــی 

وی بــه مســائل و حــوادث ایــران و جهــان آن روزگار دارد.
ــاعر  ــه ش ــت ک ــروده هایی اس ــا س ــقانه ها و ی ــان عاش ــعار پژم ــری از اش ــش دیگ بخ
در یادبــود مــرگ بســتگان و دوســتان خــود نظیــر جعفرقلی خــان سردار اســعد 
ــری  ــوک وزی ــتگردی، قمرالمل ــد دس ــمی، وحی ــید یاس ــار، رش ــعرای به ــوم، ملک الش س
ــوادث  ــورد ح ــی در م ــای تاریخ ــاوی آگاهی ه ــم ح ــش ه ــن بخ ــه ای ــت ک سروده اس

ــت.  ــاعر اس روزگار ش

نگاهی به کتاب
ــن و  ــه ای مت ــان حرف ــی، چیدم ــخه های قبل ــه نس ــبت ب ــاب، نس ــت کت ــن مزی مهم تری
صفحه آرایــی مرتــب و منظــم آن اســت کــه درکنــار چــاپ و صحافــی بــا کیفیــت آن، 
کتــاب حاضــر را از نظــر ویژگی هــای صــوری برتــر از چاپ هــای قبلــی دیــوان پژمــان 

ــت. ــاری کرده اس بختی
ــان از  ــان، پژم ــت پژم ــۀ خودنوش ــتمل بر زندگی نام ــه مش ــاب ک ــع کت ــۀ جام مقدم
نــگاه اندیشــمندان معاصــر، پژمــان و شــعر بختیــاری و در انتهــا تأملــی در شــعر پژمــان 
اســت، خواننــدۀ عالقه منــدی را کــه در پــی آشــنایی مختصــر ولــی کاملــی بــا زندگــی 

ــاز می کنــد. ــع بی نی ــان اســت از دیگــر مناب ــار پژم و آث
ــر  ــع) از دیگ ــش از 130 منب ــاب (بی ــع کت ــت مناب ــان  و فهرس ــی پژم کتاب شناس
ــاری  ــان ی ــعر پژم ــی و ش ــگران در واکاوی زندگ ــه پژوهش ــه ب ــت ک ــی اس بخش های

می رســاند.
ــراوان  ــت وجوی ف ــالش و جس ــا ت ــد ب ــر می رس ــه به نظ ــز، ک ــر نی ــای اث ــوم انته آلب
فراهــم آمده اســت، از بخش هایــی اســت کــه در ســایر نســخ دیــوان پژمــان بختیــاری، 

در ایــن حجــم و بــا ایــن کیفیــت، مشــاهده نمی شــود. 
ــود،  ــورخ نب ــاری اگرچــه م ــان بختی ــرد کــه حســین پژم ــد اشــاره ک ــان بای در پای
ــان  ــخ را نش ــه تاری ــه او ب ــی عالق ــته های تاریخ ــاالت و نوش ــی از مق ــگارش برخ ــا ن ام

می دهــد.

پیوند تاریخ و ادبیات در کویر اندیشۀ پژمان
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ـــــــــــ ۸  ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۴ 

نقد آثار تألیفى

پی نوشت
ــول: ناحیــه ای بیــن واســط و بغــداد، کــه در ســال 262ق میــان بعقــوب و ســپاه خلیفــۀ  ــر العاق 1. دی
عباســی، برخــوردی روی داد کــه نخســت ســپاه خلیفــه شکســت خــورد، امــا چنــدی بعــد چــون ســپاه 
خلیفــه آب دجلــه را بــه لشــکرگاه یعقــوب ُســر داد لشــکر وی بــه عقب نشــینی ناچــار شــد و از پیشــرفت 
ــه  ــدارک جنــگ ب ــه قصــد تجدیــد ت ــد. درایــن میــان رویگــر بیمــار شــد و در انتظــار بهبــود و ب بازمان
جندی شــاپور در خوزســتان بازگشــت. امــا درهمان حــال، پیشــنهاد صلحــی را هــم کــه از جانــب خلیفــه 
ــت  ــر مهل ــال از عم ــرد. بااین ح ــگ ک ــرگیری جن ــه از س ــد ب ــه را تهدی ــرد و خلیف ــید رد ک ــه وی رس ب
ــال 265 در  ــوال س ــد در ش ــدا کن ــال پی ــینی مج ــن عقب نش ــران ای ــرای جب ــه ب ــل از آن ک ــت و قب نیاف

ــوب، 1387: 377). ــای درآورد (زرین ک ــج او را از پ ــاری قولن ــاپور بیم جندی ش
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