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 به شعر سبك هندی های اجتماعی ورود فولکلورزمینه
 محمود رنجبر

 علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن تهیئعضو 

 چکیده

ی شـناخت  زبانیخ زبان و چه از وجه بررسی و تحلیل سبك هندی به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ ادبیات کشورمان چه از منظر تار

که شاعر  دهد یماست، رویکرد موضوع محور این سبك با آفرینش مضامین جدید نشان  قرارگرفته فن اهل موردتوجهی شناس سبكو 

 گسترش مناسبات شاهان صفوی با کشورهای. است دهید یمتمام نمای تحول اجتماعی و تغییر هویت فردی ۀ نیآخود را در برابر دو 

مختلف؛ مهاجرت بسیاری از شاعران و اهل اندیشه به سرزمین گورکانیان هند و خالی شدن ایران از طرح مباحث ادبی باعث شـد تـا   

روانه شود، چـرخش ادبیـات بـه سـمت تـوده       ها خانه قهوهو تخت حوض  ها کوخی تخت شاهی به ها گوشهو  ها کاخادبیات درباری از 

ی بوده که بعدها در عصر مشروطه و چندی بعد در سبك شعر معاصر خـود را بـه اشـکال مختلـف     مردم دروازه ورود خواست اجتماع

این مناسبات و مختصـات  . ی که  محقق شعر معاصر ناگزیر از طرح مناسبات و موضوعات سبك هندی استا گونه بهنشان داده است 

اگرچـه توجـه شـاعران و    . اعر بـه تـوده جامعـه اسـت    سبکی در دوره صفوی به شکلی آشکار ظهور یافته است؛ نمونه آن اهتمـام شـ  

مهـاجرت،   ازجملـه که عوامل متعددی  شود یمی دارد، اما در این مقاله نشان داده بلندمدتنویسندگان به فرهنگ توده مردم پیشینه 

 . کند و تغییر زاویه دید باعث شد تا فولکلور به نحو بسیار مناسبی در این سبك رواج پیدا سواد کمورود شاعران 

عوامل تغییر سـبك ادبـی برشـمرده شـد،      نیتر مهمدر این نوشتار با معرفی اجمالی وضعیت سیاسی، اجتماعی عصر صفویه در ابتدا 

ی فرهنـگ تـوده در ایـن سـبك     هـا  گزارهبه پیشینه فولکلور و چیستی آن پرداخته شده است، در ادامه نیز سبك هندی و  ازآن پس

وجود در چگونگی حضور اشارات فرهنگ توده در سبك هندی عوامل تأثیرگذار بر حضور فولکلور در این بازگو شد و برای رفع ابهام م

 . سبك مورد بررسی قرار گرفت

 . ، فرهنگ مردم، شعر، شاعرعامه فرهنگفولکلور، سبك هندی، صفوی،  :ها کلیدواژه

 مقدمه

وجـود اقـوام و   . ی ملل قـرار داده اسـت  شناخت جامعهی و شناستنوع فرهنگی در کشورمان، این سرزمین اهورایی را بهشت زبان

. شـود  یمـ شناسی و زبانشناسـی را موجـب   های مردمای درخشان از پژوهشطوایف مختلف با دانش برگرفته از تاریخ شفاهی، گستره

شورهای مدیترانـه بـه   های فخیم کیك حلقه مهم اتصال بین هندوستان کهن و فرهنگ عنوان بهحوزه فرهنگی ایران بزرگ از دیرباز 

های فرهنگی در آن ذوب گردیده، جایی است که خصوصیات قبایل و امم مجاور سرزمینی که ارزش. دنیای علم شناسانده شده است

مـارزلف،  ). اسـت  شـده  سـپرده و بـه انـدکی تغییـر و دگرگـونی بـه ادوار بعـد        ختهیآم درهمهای فرهنگی و بومی و محلی آن با جلوه

این اگر هر گوشه تاریخی ایران را چه در بـدترین شـرایط آن؛ هماننـد حملـه قـوم تاتـار و چـه در بهتـرین شـرایط          بنابر (43:4914

ای خواهیم رسید کـه  ای درخشان از تحقیقات بایستهصفوی بررسی نماییم، به مجموعه عباس شاهاقتصادی و فرهنگی مانند حکومت 

گونه که در این مقال، برش تاریخی از حکومت صـفویه مـورد بررسـی قـرار     همان های حاضر و آتی بسیار مفید خواهد بود،برای نسل

تعامـل بـین اجتمـاع و    . نمایـد گر مـی هایی ارزشمند از فراز و فرود اندیشه بشری را جلوهگرفته است و در برابر ادبیات این دوره پاره

؛ تعامل در سیاست خارجی، گسـترش  داخلی مسائل دهد که توجه شاهان صفوی به جنگ در حوزهفرهنگ در دوره صفویه نشان می

 تنها نهصفویه در ایران   سلسلهاگرچه برخی معتقدند که ظهور  (131: 4962صفا،)در حوزه فرهنگ بوده است (  ع)فرهنگ مدح ائمه 

آنکه موجـب اسـتقرار ملیـت    بر  عالوه رایز. رود یمی تاریخى مهمى به شمار  واقعهبراى این کشور و همسایگان او بلکه براى اروپا نیز 

ایران و برقرارى شاهنشاهى این کشور گشت، سبب شد که این مملکت در مجمع ملل وارد شود و منشـأ روابـط سیاسـى گـردد کـه      

االحتـرام کردنـد و    متحـد، توانـا و واجـب    صفویه خاندانى بودند که ایران را بار دیگر ملتـى  . . .ی مهمى پایدار است درجههنوز هم تا 

ی ا کوشـانه  سختی سیاسی، منجر به دیپلماسی ها مراوده( 4:4913بروان،)ى این کشور را به حدود امپراتورى ساسانى رسانیدندمرزها

در چنین شـرایطی کـه   ( 4911:991توتونی،)رفت یمشد، تا حدی که شاه اسماعیل حامل شاخه زیتون صلح برای اروپاییان به شمار 
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 32دهد که عده زیادی از شاعران علیرغم میل خودی نیز نشان میخیتار گریدی بود؛ شواهد مملو از شکوفایی و تالش چشمگیر و جد

ای ارزشـمند  ها تحفهاین مهاجرت( 93: 4913 ، بروان)گردند یمروند و بعد از شهرت و ثروت به وطن باز به دربار گورکانیان هند می

رفـت؛ در ایـن دوره بـا    وره قبل یعنی تیمـوری کـه بـه اضـمحالل مـی     برای تاریخ ادبیات ایران به همراه داشت و باعث شد تا شعر د

تأثیر این تعامل فرهنگی . ای را به مردم انتقال دهدای دیگر، مضامین پسندیدهانگیز هند درآمیزد و در جامههای نوین و خیالاندیشه

ه شعر گرایش پیدا کردند، کسانی چون عالمه ی بود که حتی شاعرانی که خود در کسوت عالم بزرگ و متعصب عصر بودند، با گونه به

هـایی بـه سـبك    ای البتـه بـا اشـارت   نقی کمرهمجلسی، مالصدرا، محقق الهیجی، میرفندرسکی، میرداماد، فیض کاشانی و شیخ علی

صـفوی  البته با نگاهی به مناسبات تاریخی و تحوالت اجتماعی عصر  (21:4914خاتمی، )سرودند می( سبك هندی)غالب عصر خود 

-ی آن  را در سه عامل مهم زیـر مـی  و زباناندازی زبان است که پیشینه تاریخی توان دریافت که این تغییر رویکرد، نتیجه پوستمی

 (61:4911محمدی،)توان نام برد 

 ـ تهاجم مغول و پس از آن تیموریان و نیروهای مذهبی صفویان4

 وجه عالمان به مدارسـ از بین رفتن مراکز فرهنگی و علمی به دلیل عدم ت2

 ـ مهاجرت اهل دانش و فرهنگ به هند9

مدار و مورد توجه مـردم، پـیش از آن کـه بـا     این عوامل باعث شد که شاعران سبك هندی با چرخش به سمت واقعیات تجربه

ه شعر مدح و دور شـدن  ی امیران صفوی ب توجه کممفاهیم زبان و تاریخ شعر بگویند؛ با چشمانشان غزل و قصیده بسرایند، در نتیجه 

شود، احساس پذیرش خانه روی آوردند تا اگر دهانشان از صله شاهان پر نمیی درباری، شاعران به قهوهها یشاد خوارانگیز فضای دل

الی، مراکز اجـرای نقـ   عنوان بهها ها، بازارها و میدانخانهدر همین دوره است که قهوه. های دیگران از وی کم نگرددمخاطب و تصدیق

هـایی از  هایی رمانتیك و حماسـه  گویان و شاعران در قبال دریافت مزد داستانکند و داستانگویی خودنمایی میشعرخوانی و داستان

. دادندمی ارائهو به شنوندگان ( 14:4914مازرلف، )زدند شاهنامه فردوسی و حوادث تاریخی را با سوانح زندگی اولیاء به هم گرده می

  (222: 4923سعادت،)های عامیانه نقاالن از دوره صفوی به بعد ساخته شد  ی شد تا حدی که بیشتر قصها نهیزماین روند 

کلی دانش که بعد از قرن ششم و به ویژه بعد از حمله مغول صورت گرفت، شـعر از   طور بهبا تغییر روند حمایت دربار از شعر و 

گـرا را  های زندگی، هنر واقعوام نیز به جهت محدود بودن به محسوسات و واقعیتهای عمومی جامعه روانه شد، ذهن عدربار به حلقه

 (11: 4911محمدی،). جویدکند و آرمان خود را در دنیای واقعی میزمینی فکر می. پسنددبیش از دیگر هنرها می

 فولکلور چیست؟

ی مـردم و   تـوده دانـش علـم بـه آداب و رسـوم     بـه معنـى    loreبه معنى توده و Folkاز دو کلمه انگلیسىِ. Folkloreفولکلور

هـا   ها، آداب، رسوم، ترانه ها، قصه ی عقاید، اندیشه مجموعه، عامه فرهنگ (4963، معین). توده شناسى. ی عامیانهها فیتصنها و  افسانه

 (4993، دهخدا)و هنرهاى ساده و ابتدایى یك ملت را فولکلور گویند 

است که نویسنده و محقق فنالنـدی بـه نـام ویلیـام       Folkloreی ه؛ عنوان ترجمه واژهفرهنگ عوام، دانش مردم، فرهنگ تود

مورتن قصد داشت با این . کاربردبه  زبان یسیانگلمیالدی آن را در یك مجله 4223تامس با اسم مستعار آمبرولیز مورتن در سال جی

این دانش یا به عبـارتی فولکلـور   . مردم. . . ها وا، اعتقادات، آیینای از باورهاسم ترکیبی، مفهوم دانش عامیانه را نشان دهد، مجموعه

ایـن   (29: 4914انجـوی، )رسـد  هم نمی صدسال كبه ی زبان یفارسای نوین است که مدت کاربرد آن در بین محققان در ایران، واژه

تـاریخ  . داشـت شـاهان بـه جـوالن وا مـی     تازگی بر پیشانی حقیقتی تاریخی نهفته است که فرهنگ و تاریخ ایران را بر مـدار تـذکره  

های آنان به ویژه به شاعران مداح و چاپلوسی کـه از واقعیـت زنـدگانی مـردم     بخشیهای شاهانه و کرامتکشورمان پر بود از حکایت

و حکومـت  به تناقضی که بیان د با توجهستودند، در عهد صفوی رسوم نداشته شاهان پرطمطراق را می _تنها_خویش به دور بودند و

صفویه و شاهان گورکانی در هند وجود داشت، شاعران در عین توجه به مضمون از مدح به شکل افراطی آن دست کشیدند و شعر را 

طرح مضامین ، رها نکردند، بلکه آن را در زندگی روزمره نیز دخالت دادند، حاصل گرایش به زندگی واقعی خألبرای خلق مضمون در 

را به همراه داشت، حرکت در این مسیر اگرچه سرانجام به افول سبك  شده تجربههای ای متفاوت پیچیدگینهفرهنگ عوام بود که گو

                                                           
 2
 (2131:2021)محمد خان یعل نیالد سراج –شفیع )رفت    یوسف به ریسمان زلیخا به چاه                  کند ینمترک وطن کسی به ارادت  
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شعرهایش پسندیده طبع عوام شده، یعنی تـابع روزمـره ـ     شده گفته( قمری 4426ف )هندی انجامید و به قولی که درباره میرنجات 

مقبولیت طرز میرنجات در میان عوام فقدان ذوق فرهیخته و عـدم آشـنایی عـوام بـا     محاوره ـ اجامِر و اوباش و بازاریان گردید، دلیل  

با این حال در اوج اقبال شعر سبك هندی، کسانی بودند که معتقد بودنـد  ( 262:4913فتوحی، )مراتب سخنوری و فنون ادبی است 

گوید زبان شاعر برگرفته از زبان اهل که می _صفویاز شاعران  _به قول جالالی طباطبایی . شاعر کسی  است که زبان عوام را بداند

دانند در واقع با زبان آشنا نیستند، گرچه شعر ها که محاوره نمی گیرد و آن کوچه و بازار است و شاعر زبان خود را از زبان محاوره می

ی ای شد تـا اولـین مجموعـه   م، انگیزهچنین توجهی به دانش و زبان عوا (496همان، )اما از سرودن شعر فارسی ناتوانند ، هم بگویند

ی شود ؛ اثری که آن را منسوب به آقاجمال خوانساری از بزرگان علم و دین در عصر صفویه بر می گردآورفرهنگ عوام  در این عصر 

به کلثوم ننه  آوری معتقدات و عقاید زنان در کتابی به نام عقایدالنساء که بعدهاشمارند، در واقع وی نخستین کسی است که با جمع

از میان مستشرقین نیز ژوکوفسکی ؛ آرتور و کریستین سن جـزو  . ، خدمتی شایان توجه به کار تألیف این دانش نمود39شهرت یافت

آوری فرهنگ عوام تـا  کار جمع(1:4919میرصادقی،)ی و تحقیق ادبیات عامه توجه نشان دادندآور جمعاولین کسانی بودند که به کار 

ی اخیر از مشهورترین کسانی که به روش علمی کار تحقیق و تتبع در فرهنگ مردم را دنبال کرد، ها سالاند؛ اما در متروک م ها سال

و دو سال بعد نیرنگستان را منتشر کرد تا فولکلور و فضـای   .«اوسانه»ای با عنوان رساله( ش. ه)4941صادق هدایت بود، وی در سال

-این کار هدایت باعث شد تا اندکی بعد موزه مردم. بیش از پیش به مردم و محققان نشان دهدگسترده تحقیقی در بستر این واژه را 

باشـیان رئـیس   به یاری غالمحسین مین( ش. ه) 4921و  4922ی ها سالآوری فرهنگ مردم در شناسی و بعد از آن طرح ملی جمع

در وزارت فرهنگ و هنر تغییـر نـام    عامه فرهنگسی به اداره شنااداره موسیقی و مدیر مجله موسیقی آغاز شود و سرانجام موزه مردم

های ارزشمند و اسناد معتبری درباره تاکنون کتاب ها سالاز آن . آوری اسناد و مدارک مربوط به فرهنگ مردم شودداد تا مأمور جمع

 ارائـه منـدان  ك هندی را به عالقههای فرهنگ مردم در سبکه شاخصه روشمنداما تاکنون کتابی . است شده یآور جمعفرهنگ مردم 

شناسان کمك خواهد کرد تا در بستری تطبیقی به تـاریخ تطـور   تدوین چنین کاری بدیع به ادبیات و جامعه. دهد، تألیف نشده است

سـازد  میاشیاء را بیش از پیش متجلی   هیدوسوهای فرهنگ مردم، ارتباط اشارت  هیما درونادبی، نگاهی دقیق و شفاف داشته باشند، 

سـازد، تـاریخی کـه امـروزه برخـی آن را بـه دلیـل        هـا مـی  تمام نمای آینده نسل یك قوم را آیینه هزاران ساله و این تجلیگاه تاریخ

هـای تـاریخی نشـان داده اسـت کـه ایـن       دهند، اما تجربـه کنند و حتی مورد تمسخر قرار میهای علمی و اجتماعی رد میپیشرفت

ی تقویمی تأثیر خود را بر خصایص و خوی اجتماعی مردم نهاده است، حاصل این تأثیرگذاری پیوندی اسـت  ها سالفرهنگ در گذار 

هـای  منـدی فـراورده  بهـره . گذراننـد که بسیاری از مردم عصر فضا و الکترونیك امروز نیز در سیر آفاق رویایی آن لحظات خود را می

دهد، اصطالح روح زمان یـا روح زمانـه کـه    را در متن زندگی مردم نشان می حضور روح زمان عامه فرهنگهنری و ادبی یك دوره از 

اند، در حقیقت بـه ایـن   های اجتماعی و تاریخی و کشف زوایای ذهن آدمی و تعامل انسان و محیط به کار گرفتهبرای تحلیل واقعیت

واقعیت اجتماعی و تاریخی است که با دقت در آن موضوع اشاره دارد که ذهن آدمی در خأل رشد و نمو نکرده است، بلکه صرفاً مبین 

های تأثیرگذار فرهنگ عوام باید ارتباط دوسویه ادبیـات  برای بررسی جنبه( 462:4923بهروز، ). توان نبض حیات را مشاهده کردمی

مایـه  ( 411:4913ولـك،  )ر قرار داد، اگرچه این ارتباط به زعم برخی افراد همچـون گریلپـارمت   موردتوجهشناسی را با تاریخ و جامعه

هـای عقیـدتی بـه    پیشرفت ادبیات نبوده است، اما باید پذیرفت که تأثیر شاعر، نویسنده و هنرمند از رویدادهای تاریخی و پیوسـتگی 

انه های هنرمندنداشته باشد، البته تصور تعالی این اثر ادبی بدون برخورداری از نعمت آرایه خألکند، حداقل زندگی در وی کمك می

 . تاریخی و نمودهای هوشمندانه مردم زمانه، امری غیرقابل پذیرش است

ای نیست کـه بتـوان آن را   افزاری مشخص و محدود به قوم و قبیلهدر مجموع باید به این نکته تأکید کرد که فولکلور بسته نرم

دهد که با ورود شاعران صنعت ادامه نشان می های شعر سبك هندی دربررسی. به طور تام، محدود به یك قبیله یا ملت قلمداد کرد

وران بـازار  شده، همانند حسین ثنایی، خواجه شاپور تهرانـی کـه از پیشـه   ها محسوب نمی پیشه که شاعری به عنوان حرفه اصلی آن

، شـاعرانی نظیـر   انـد ای نامشخص از آداب، روش و فرهنگ عامیانه این حِرَف را وارد فضای شاعران سبك هندی کردهبودند، مجموعه

ی شـغل خـود فرصـت تـورق در     فروشی داشته و محمدطاهر نقاش از جمله کسانی بودند که به واسـطه گر که پارچهآقا مسیب چیت

                                                           
 3
  1349عقاید النساء مشهور به کلثوم ننه ؛به همراه مرآت البلهاء منسوب به آقا جمال خوانساری ؛ به کوشش محمود کتیرایی؛ تهران  
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 4962صـفا، )دیوان بزرگان علم و ادب را نداشتند، اما با ورود به فضای شعر و اتکای به ذوق خود بر دامنـه وسـیع فولکلـور افزودنـد     

:342) 

 و فولکلور سبک هندی

های مردم بنامیم، باید عصر صفوی را پایه و دروازه این شیوه اجتماعی و سیاسی و دغدغه مسائلاگر عصر مشروطه را دوره اوج طرح 

های مردمی دستمایه شاعران شد که تا پیش از ایـن در تـاریخ   هایی از زندگی همگانی و حکمتدر سبك هندی گزاره. بیان برشمرد

ای حکمـت عامـه را در شـعر و نثـر     گذاران که بـه طـرز ماهرانـه   یکی از این بدعت. رت و گاه در حد بدعت بوده استادبیات ما به ند

ی چیزی فراهم ا هر گوشهوی با روحیه پرسشگر و جهانگردی در مصاحبت با مردم، از . خویش وارد کرده است، سعدی شیرازی است

ها به تبیـین نظریـاتش بپـردازد     مؤثر در حیات عموم را برگزیند و سپس توسط آنهای مختلف زندگی، عناصر آورد تا از میان پدیده

در سبك هندی نیز از جریان اسلوب معادله، تعدادی از شاعران بزرگ این عصـر نظیـر صـائب، کلـیم و بیـدل      ( 232: 4963 ، ناصح)

ی دنیای ساز لیتبدمعناست، که کارکرد قوی در توان دریافت که اهتمام آنان از معقول ذهنی به مفهوم حسی نوعی بازی زبان و می

ی واژگـان در ایـن سـبك،     رهیداعالوه بر این، وسعت ( 41 _43: 4924فتوحی،)دارد    33به دنیای حسی و عینی 31ذهنی و تجریدی

بان شـعر  گفت ز توان یمگسترش یافت و از سویی دیگر بسیاری از لغات ادبی قدیم از صحنه شعر و ادب رخت بربست، به نحوی که 

 :4922شمیسا، )سبك هندی، زبان جدید فارسی است و دیگر از مختصات زبان قدیم، مخصوصاً سبك خراسانی در آن خبری نیست 

یی کـه در  هـا  غـزل در قالب شعری نیز شعر سبك هندی تغییر یافت، قالب شعری از قصیده به غزل گرایش پیـدا کـرد، حتـی     (236

و تـك مصـراع نمـود یافـت، چنـین رویکـردی        تیـ ب تـك راه بود، تغییر شکل داد و به صورت محور عمودی نیز با معانی منسجم هم

نبود، بلکه این خواستاران شعر بودنـد کـه    فرما حکمدرخواست مخاطبان شعر سبك هندی بود، دیگر آن نگاه از باال به پایین در شعر 

ی سـو  بـه ی گذشته، ها دههبار شاهان هواخواه مدح و ثنا در ، زیرا با کشاندن شعر از دردادند یمبه مضمون و حتی قالب شعری جهت 

شـاعر در   مـوردنظر ی مخاطبان و چرخش معانی در قصاید و طوالنی شدن مضمون سواد کمی و سواد یبمردم کوچه و بازار، به دلیل 

ا در قالب افقی خـود در یـك بیـت    معانی ر نیتر دهیچیپغزل این توانایی را دارد تا . گستره ابیات قصیده، شاعران به غزل روی آوردند

کار شگرف شاعران این دوره چنین بود که حتی با یك مصراع پیچیده و یك مصراع بسیار ساده به شرح مصـراع نخسـت   . جای دهد

 : کردند یمهمت 

 گذرد دبستان شیپهمچو دیوانه که از          گذرم یم     زنان خندهدل   گرفتاری   بر 

 به ثنا کس نتواند که زعّمان گـــــذرد         غم عشق تو کلیم دست و پا بیهده زد در 

  (23: 4966شفیعی، )بود  آغازشدهی این چرخش نتیجه حرکتی بود که از دوره تیموری و عصر فغانی و پیش از او ها نهیزم

ناپسـندیده و هـر روز در    جدیـده البته این تغییر مخالفانی نیز به همراه داشت ؛ آذر بیگدلی در تذکره مشهورش این سبك را سـبك  

صـائب    دربـاره ی جـدی تـاریخ ادبـی کشـورمان مشـهور اسـت؛       هـا  تذکرهیکی از  عنوان بهنویسنده آتشکده آذر که . دانست یمتنزل 

فصحای متقدمین مسدود و قواعد مسلمه استادان سابق مفقـود و مراتـب    ی ایشان طرق خیاالت متینهگستر سخناز آغاز : سدینو یم

در نثـر   (422: آذر بیگدلی، بـی تـا  )ناپسندیده بود، هر روز در تنزل  جدیده  قهیطرری بعد از جناب میرزای مشارالیه که مبدع سخنو

این دوره نیز اوضاع مناسب نبود، ترکیبات عربی و عبارات خام جای ترکیبـات لطیـف و اصـطالحات ظریـف فارسـی را گرفتـه بـود،        

  (233 :4963بهار، )بدل گردید  روح یبارات تازی مکرر و ی شیرین فارسی به عبها المثل ضرب

عوامل تأثیرگذار بـر  *  (232: همان،)ی از عصر تیموری نیز فروتر افتاده بودگیما کمکتب علمی ساده و روان بود و احیاناً درستی و 

 حضور فولکلور در سبک هندی
 تـوان  یمـ ر در دوره صفویه به دست آمده است، هفت عامـل زیـر  را   وضعیت شعر و نث درباره ها تذکرهیی که از ها گزارشاز مجموعه  

 :کرد یمدر شعر سبك هندی معرفی  عامه فرهنگعوامل تأثیرگذار بر حضور  عنوان به

 ی شاهان صفوی به شعر رغبت یب _4

                                                           
  
  
  
 concrete 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

327 
 

 خـط  خـوش ار کتاب منتخب ی که کتابخانه شاه جهان وارث اکبر و جهانگیر گورکانی  از نوادگان چنگیز خان، چندین هزا هنگامهدر 

صفوی به دلیل تمایل فراوان به  عباس شاه، شد یمداشت و از اقسام فنون و اصناف علوم عربی و فارسی و انگریزی در آن کتاب یافت 

، شـد  یمـ ی بـه دربـار اصـفهان    وآمـد  رفتو اگر اندک  (231 :12، کوب نیزر) داد ینمفقیهان و طرح مباحث دینی به شاعران، بهایی 

پایـان شـاه جهـان  در     از سویی دیگر جالل و شکوه بی. نداشت( ع) تیب اهلگرفت که مفهومی جز ثنای  ری مورد توجه قرار میاشعا

 . شد های فراوان موجب تشویق شاعران برای ترک یار و دیار می هند و نواخت شاعران با صله

 ای هجوم امیران و حاکمان منطقه _2

ای وارد نکرد، اما موجب شد کـه شـاهان صـفوی     های منطقه اگرچه به یکپارچگی ایران لطمه انهای متوالی برخی امیران و خ جنگ

 . وتخت سلطنتی نمایند بخش اعظمی از همت خود را مصروف جنگ با این یاغیان و متعدیان به تاج

 ایجاد حس نوستالژیك و غم غربت  _9

 و حسرت نان الکو یاد گیالن ز دل     نعمت هند فراوان بود اما نرود        

 ( 4292:4969،خان یعل نیالد سراجی سلیم ؛ محمدقل)

شعر غم در عصر صفویه به عنوان یکی از مضامین اصلی اشعار بدل گشت، فراق شاعران از یار و دیار باعث شـد تـا بخـش اعظمـی از     

یـی  گرا واقـع سانی در دنیاست، بلکه به سـبب  این مفهوم البته فارغ از برداشت غربت ان. شعر این دوره رنگ و بوی غربت به خود گیرد

ای است که در غم دوری از دیار پـس از مـدتی گریبـان هـر      شاعر سبك هندی تصویر او از جدایی و دوری وطن همان احساس ویژه

 : گیرد مسافری را می

 سیل بر سینه مگر چاک زند صحرا را          تنگی ما رحم کند؟  کیست جز گریه به دل

  (211 :4صائب ج )

 شد نگین دان چار دیوار لحد فیروزه را          در غریبی زود میرد نازپــرورد وطـــــن 

  (496: 4صائب ج )

  (496: 4صائب ج )کشم در غربت این زمان ز خریدار می         نازی که داشتم به پدر چون عزیز مصر 

 پیوند با سادگی و صمیمت موجود در فرهنگ عوام _1

حکومت پـارت بـه مـردم منتقـل       گوشههای ملی را در چهار  ، ادبیات شفاهی ایران و داستانگرد دورهها به عنوان ه گوساناز زمانی ک

های شـاعر و  گوسان درواقعی دیگر باشند، ا دورهفرهنگ یك دوره به  دهنده انتقال نیتر مهمها  که آن کرد ینم، کسی تصور کردند یم

ی شفاهی ملی و انتقال آن به دوره ساسانیان از جمله کسانی بودند که منابع عظـیم خوتـای نامـك را    ها ترانهبا خواندن  دان یقیموس

هـای شـفاهی از صـمیمیت در زبـان و معنـا       ها و قصـه  این داستان (16: 4911تفضلی، )آوردن شاهنامه فراهم کردند  به وجودبرای 

فل مختلف مورد توجه مردم زیادی قرار گیرند و بسیار محبـوب آنـان   ها در محاشد تا گوسان برخوردار بود و همین موضوع باعث می

ی مردم از اسـاطیر نیـز بـه همـراه     ها برداشت، بسیاری از باورها، اعتقادات و کردند یمها نقل هایی که گوسان باشند، در میان داستان

در سبك هندی نیز مورد توجه شـاعران ایـن    ، این شیوه صدها سال بعدگشت یمیی دیگر سینه به سینه جا بهنکات تاریخی از جایی 

به این نکته نیز اشاره کرد که  توان یمبا نگرشی به کارکرد لغات و سایر عناصر فرهنگی عوام در شعر سبك هندی . سبك قرار گرفت

اسـت   ، این پویایی سوی دو حرکـت مـوازی  شود یمدر آمیختگی فردیت و هویت فرهنگی و تاریخی یك ملت موجب پویایی فرهنگ 

ی فردی شاعر یا هنرمند باشد، ناگزیر از طرح فرهنـگ و تـاریخ هسـتیم و بـرعکس     ها جنبه، اگر گفتگو از شود یمختم  سو كکه به ی

ی تـاریخی و  هـا  گـزاره ی او از ریـ گ بهـره ی هنرمند با استعداد نیآفر نقش، باید به میآور یماگر از مقوله فرهنگ و تاریخ سخن به میان 

 . نیز یاد شود، نظیر کاری که در بسیاری از اشعار سبك هندی متجلی استفرهنگی ملت خویش 

 (سلیم)ای دیوار بشنو میگو یمبه در                                ندارم اختیار گریه امشب        

ا شنونده به مخاطب اصلی و انتظار دارد سخن او ر دیگو یمدر این بیت شاعر از  تعارف و رودربایستی معمول غالب مردم ایران سخن 

 . دهد ارائه

، گـویی خـود   نهنـد  یمو سامانه تحقیق را برای خواننده باز  کنند یماعتقادی مردم آن را طرح   جنبهتغییری در  چیه یبگاه شاعران  

از نظـر  . ام دارنـد های ادبی اهتمـ  تنها روایتگری هستند که بیش از آنکه به جنبه تاریخی موضوع توجه داشته باشند، به گستره آرایه
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پـروا   ای هست، بـی  وجود ندارد و ایشان هر وقت احساس کنند که نیازی به کلمه (عامیانه)های ادبی و غیرادبی  ها بررسی بین واژه آن

    (412: 11محمدی، ). برند آن را در شعر خود به کار می

 دو باال گردد رنگ گلمستی بادة    پنبۀ گوشم اگر پنبۀ مینا گردد 

  (9233غزل  1ب ج صائ)

 دو برابر: دو باال

 شکمی از عزا برون آور                           اندرین چارشنبه سوری     

 (4432:4969،خان یعل نیالد سراجاشرف، )

 چون سگ، زین مَرس ما را رخاکیزرهایی نیست         ریشه طول اَمل از دل  دیایبرنبه مردم 

   (911غزل  4صائب ج )

 . طنابی که در گردن سگ و دیگر حیوانات اندازند: مَرس

 کهکشان هم برای او فلك است                           خلق بر فلك است   بیتأدگرچه 

 (4422:4969،خان یعل نیالد سراجظهوری؛ )

ب بر کف پـای مـردم و   با چو بیتأد؛ اما عمده توجه شاعر به شیوه لك در مصراع دوم جناس برقرار استبین فلك مصراع نخست و ف

 . آنان بود که در دوره صفویه رواج یافت بیتأد

وجود این واژگان و تعابیر عامیانه، شعر سبك هندی را دچار ناسازگاری واژگانی نکرده است و همچنان وحدت سـبکی شـاعران ایـن    

ی شـاعر از  ریگ بهره، در شود یمو بیدل دیده این فخامت زبانی که در شعر طالب آملی، صائب، کلیم . دینما یم توجه قابلدوره فاخر و 

ی شـد تـا شـاعران سـبك هنـدی در      ا زهیـ انگکاربرد مثل در شعر هم هست، نوع رفتار زبانی عوام در فهم معانی با استعانت از مَثَـل،  

تـا در کمـال    کنـد  یمـ این شیوه بیان موضوع به گوینده کمك . ی خود استفاده نمایندها تیب تكبسامدی باال از مَثَل در شعر و حتی 

ـ ایجاز، سخن خود را بگوید، عالوه بر آن غالباً در بیان عادی مردم نیز ذکر امثال به صورتی کامالً سـاده،   ، کوتـاه و مختصـر   هیـ رایپ یب

که اثبات آن نیازمند دلیلی یـا حجتـی    جاست نیهمو البته  کند یم؛ چنانکه مطلب از روشنی و دریافتی درست حکایت شود یمبیان 

  (69: 4963ناصح،)یست، اصوالً وجود مثل خود حجت است برای قبول عام ن

ی مردم نیز درآمیخته است،  عامه موردقبولو  پرکاربردی متعددی دارد، گاه با اساطیر ها نمونهمثل که در اشعار سبك هندی 

؛ زیرا زبان در مسیر بازگشت خود بخشد یم در بیتی که به همراه تمثیل است، به حوزه معنایی زبان نیز وسعت ها اسطورهاستفاده از 

یی است که با قدمت و اصالت آن ساختار، تناسب داشته باشد و اسطوره، ها نشانهبه ساختار کهن نخستین، نیازمند ابزار و 

جهان را امروزه ی درونی بسیاری از آثار ادبی  هیالبه همین دلیل ساختار زیربنایی و . ابزار بیان در تاریخ ادبیات است نیتر یمیقد

  (91: 49 21زرلکی، ). ددهن یمشکل  ها اسطوره

 اگر به میکده منصور بگذرد داند        که هرکه هست درو چند مرده حالج است

 ( 4124:4969،خان یعل نیالد سراجی سلیم ؛ محمدقل)

باورهـای عامـه را وارد مجموعـه     حرکت سبك هندی در بستر فرهنگ عوام در عین حالی که فضایی درخشان و تمثیالت زیبـایی از 

، داشته نگهی که برخی معتقدند در سبك هندی شاعرانی که تعادل را ا گونه بهیی نیز به دور نماند ها بیآسشعر و ادب پارسی کرد؛ از 

شـاعرانی  کـه   گـردد  یمـ ، مقامی ارجمند دارند؛ ولی سیر نزولی سبك هنـدی از زمـانی آغـاز    اند دهینگردی بارز ها یتراش مضمونگرد 

 مـا یا صورت بهبا تکلف فراوان به مضمون یا بی گراییده و شعر را از مجرای اصلی خویش که بیان عواطف و عوالم نهانی باشد،  هیما یب

تـا جـایی کـه بعضـی کمـر       انـد  شدهو سرانجام باعث روی برتافتن صاحبان اذواق سلیم از این سبك  اند درآوردهیی معما سرایی و گو

در حالی که  (231 :4914دریاگشت، )را مشوب ساختند  سنجان سخناذهان  طرفه كی یها قضاوتسبك را بسته و با  مخالفت با این

 (913: 4912، کوب نیزر) دانند یمیی جو تازهبرخی همین فضای استعمال تعبیرات عامیانه را ناشی از اصرار شاعران سبك هندی در 

که بعدها توسط شاعرانی پیشرو مثل نیما به اوج خود رسید  (449 :4961شمس، )شمارند یبرمو آن را از امتیازات شاعران این دوره 

  (449: همان،)

 ی زبانی در کاربرد فرهنگ عوام کوش کم -3
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مـورد اسـتقبال قـرار     ها خانه مکتبکه اشعار وی عالوه بر آنکه در  شده گفتهبیدل دهلوی  یکی از شاعران بزرگ سبك هندی  درباره

، گرفتـه اسـت   کننـد  یمـ ی عامیانه و شعرهایی را که زحمت کشان و دهقانان به هنگام کـار بـا خـود زمزمـه     ها ترانهی گرفت، جا می

کـه   کند یمو اشعار فاخر یك دوره بر این اصل مهم تأکید  کنند یمی عامیانه که مردم استفاده ها ترانهتعامل بین  (419 :66شفیعی )

در تقابل بین زبان معیار با زبان کوچه و بازار و حتی دو زبـان از دو ملـت    شك یباز تغییر بداند، خود را پیراسته  تواند ینمهیچ زبانی 

مختلف این تأثیرپذیری و تأثیرگذاری وجود دارد، اما نحوه کاربرد واژگان دخیل در هر زبان تابع شرایط اجتماعی است، در واقع ایـن  

، اگرچه نباید تأثیر ورود هر واژه در شعر یـا نثـر را   کنند یمی از آن را انتخاب مند بهرههستند که نحوه  زبان كکاربران و گویشوران ی

  (91: 4923بهروز،)شود  زبان كوارد ی تواند یمدر معنا یا معانی متعدد همراه با خود نادیده بگیریم، این واژگان به چند طریق 

 . ی افراد با سواد و هنرمند از این واژگان برای ایجاد طنز زبانیریگ بهرهاز واژگان موجود در نوشتار خود و  سواد کماستفاده افراد  -4

 زمن اعتماد چیست میا هیبخحرفی بگو سلیم ز اوضاع روزگار      ما اهل 

 (،4121:4969خان یعل نیالد سراجی سلیم ؛ محمدقل)

ی نقـ  یعلرانی همچون قصاب کاشانی، ورود واژگان صنفی نظیر کاربرد واژگان مشاغل و حرف که در سبك هندی به دلیل وجود شاع -2

الفاظ عامیانه و تعبیـرات محـدود را بـا الهـام از      تکلف یب  (223 :4922، شمیسا)عدم آشنایی با ادب عرب و عجم  واسطه بهقمی بنا 

  (222 :4932آریان، ). برند تجارب روزمره و اشخاص و اشیاء محیط به کار می

 (112بیدل، )ری که غیر هوا پشم در کاله ندارد سد  چرا کسی جو حباب از ادب نگاه ندار

 خجل شوم به مالمتاز روی این و آن          کش وهیگتا کی ز دست بیمت ای غول 

 (4243:4969خان یعل نیالد سراجشفایی ؛ )

 . شخصی که کفش مردم را در اماکن مذهبی نگاه دارد: کش وهیگ

ورود برخی واژگـان در عـین   ن به منظور گنجاندن معانی و مضامین جدید در شعر تمایل خالقانه شاعران برای تغییر در ساخت زبا   -9

خـود مضـمونی    زعـم  بهگیرد تا شاعر با خلق ترکیبی جدید  توجه به فرهنگ مستتر در آن، در برخی موارد مورد تغییر آوایی قرار می

 . دهد ارائهدقیق از اندیشه خود را به مخاطب 

 افتادم الهاگر از چاه بیرون آمدم در ج     خدانش    گهی مفتون زلفش گه گرفتار زن

  (4162:4969خان علی نیالد سراج؛  ریتأث) 

در هندی دام را جال گویند و اگر به جیم فارسی خوانده شود بـه معنـی گـور و مغـاک خواهـد بـود و مناسـب زلـف بـه معنـی دام           

 (4162:4969خان محمد؛ الدین علی سراج)است

 میجو یمسواد زلف ترا مو به مو   بود و پس زخم زد توان دل مردم ر نمی

  (422صائب )

 هایی از شعر سبک هندی  فرهنگ مستتر در نمونه

ها، رفتارها و نمادهایی است که در یك جامعه از گذشته دور تا به امروز بـرای تعامـل افـراد یـك جامعـه       نظام باورها، ارزش، فرهنگ

، گـاه  دینما یمساری است، به همان اندازه که به دست آوردن آن سهل  جا همهنگ همچون هوا فره (43 :4921بنیانیان، )اند  دانسته

اگـر چـه    هـا  فرهنـگ ، این اند داشتهی فرهنگی عوام ها فرآوردهممتنع هم هست، نظیر توجهی که شاعران سبك هندی به بسیاری از 

چنین رویکردی باعث شـده تـا زنـدگی    ، ی دور بودها گذشتهاز ساختی مَدرَسی نداشته است، اما نمودار احساس، باور و عقیده مردم 

  تـا  یبـ شـیروانلو،  )ی قبل در شعر شاعران متجلـی گـردد   ها دورهطبیعی و عاطفی مردم عصر صفویه به نحو چشمگیری در مقایسه با 

لند زمستان و نشاط فراوانی کـه از  ی بها شببه معماگویی، لُغَز و چیستان در  خانه قهوهتمایل فراوان بازاریان، کسبه و اهل  (944_2

ی پر ارزش بـرای شـاعران بـود تـا مفـاهیمی از باورهـا، اعتقـادات،        ا زهیانگشد،  می نائلدرک و کشف معانی یك عبارت به مخاطبان 

 . ، چیستان و معما را در شعر خود وارد نمایندها هیکنا

یی داشتند و از کمی مشتری بـرای سـخن   ها شکوه -گاه -رویگردانی ی کهن بودند، از چنینها وهیشآنانی که اندکی دشوار گو و تابع 

 :گفتند یمخود 

 است جوش خریدار نیست متیق گرانتحفه  کمی مشتری جنس سخن خوار نیست    از
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  (211کلیم ص )

 دارد ینمسخنی    به خنده گفت که هندو زبان  ات طرهسلیم گفتم و دارم به 

 (4493:4969خان محمد؛ الدین علی سراج)

 : یریگ جهینت

حاکمیت شـاه اسـماعیل   . شود یمدوره صفویه مثل اعالی تبادل فرهنگی در دو سوی حرکت اجتماعی سیاسی ایران و هند محسوب 

ق در ایران و تأسیس حکومت پـر طمطـراق صـفویه بـه درازای دویسـت و بیسـت سـال و آرامـش نسـبی          . هـ 311صفوی در سال 

ت و کشمیر که به نوعی میراث دار زبان و ادب پارسی در هند بودند باعث شد تا تفکر ایرانی در جانشینان دولت بهمنی دکن و گجرا

ی شاهان صفوی به شعر و مدح سـنتی رایـج در   توجه یبی سیاسی و اجتماعی هند نفوذ یابد، از سویی دیگر به دلیل ها عرصهتمامی 

نسـل جدیـد ظهـور     عنـوان  بـه  دانـش  کماجرت نمایند و در ایران افرادی دربار امیران و شاهان ایرانی، باعث شد تا شاعران به هند مه

فرصت تتبـع در دیـوان شـاعران بـزرگ کشـور را      . . . ی وکار یکاشیی نظیر بنایی، چیت گری، ها حرفهنمایند که به دلیل اشتغال به 

، انـد  داشـته ای نفوذ فرهنگ شفاهی به ادبیات ی شعر بسرایند، آنان عالوه بر روند رو به رشدی که بردست دمنداشته باشند و با کلمات 

ـ ورود این شاعران البته به دلیل ذوق . سرانجام سبك هندی را به بیراهه کشاندند ی عـوام بـرای دریافـت مضـامین سـاده بـا       ذوقـ  یب

ی از فولکلـور،  ریـ گ بهـره استیصال شاعران برجسته این دوره هم همراه بود و گاه شاعرانی نظیر صائب، کلیم، طالـب و بیـدل نیـز بـا     

مـوارد زیـر را    تـوان  یمـ در بررسی اشعار سبك هنـدی  . گرفت عموم قرار می موردتوجهکه بسیار  کردند یممضامین جدیدی را خلق 

 : در سبك هندی برشمرد عامه فرهنگی از ریگ بهرهوجوه امتیاز  عنوان بهاجمال  طور به

 . تجلی احساس و عاطفه توده مردم -4

 ر اشارات به فرهنگ عوام در سبك هندی بازنمود فرهنگ خواص  د -2

 . کند یمفرهنگ عوام با همان زبان ساده، جهان کمال انسانی را متجلی  -9

ی این دو گروه را با هم بسنجیم، خواهیم ها آرماناست حتی اگر بخواهیم  شده طرحی خواص به زبان ساده ها دغدغهدر فرهنگ عوام  -1

به دنیا، چگونه رفتن، گذران روزگار، طی روزگار جوانی و پیـری، مـرگ و زنـدگی در    ی مشترکی مثل چگونه آمدن ها دغدغهدید که 

 . ها وجود دارد آن

 . که این فرهنگ ریشه در آرزوهای فرو خفته تاریخ بشری دارد دهد یمدر سبك هندی نشان  عامه فرهنگتحلیل اشارات  -3

 منابع

 ه و تعلیق حسن سادات ناصری، تهران، امیرکبیر، به تصحیح و تحشی(تابی)آذر بیگدلی، لطفعلی بیك آقاخان 

ها و منشأ پیدایش سبك مشهور به هندی در سیر تحول شعر فارسـی، مجلـه دانشـکده ادبیـات فارسـی      ، ویژگی(4932)آریان، قمر 

 دانشگاه فردوسی مشهد، شماره دوم، سال نهم

 1سال دوم، شماره  های ادبی،ی زبان، فصلنامه پژوهشکوش کم( 4921)افتخاری، سیداسماعیل،

سهل و ممتنع، مقدمه برکتاب  فرهنگ مردم سروستان به کوشش صادق همایونی،مشهد،آستان قدس ( 4914)انجوی،ابوالقاسم 

 رضوی

  نایس ابنتاریخ ادبیات ایران، ترجمه رشید یاسمى، چاپ سوم، تهران،کتابخانه ( 4913)ادوارد،، بروان

 ی، تهران، سوره ساز فرهنگرای پردازی ب، ایده(4921)بنیانیان، حسن 

 تهران، امیرکبیر، شناسی، جلد سوم، سبك(4963)ی محمدتق، بهار

 ی، جلد اول، ساری، انتشارات شلفینشناس ماینمجموعه مقاالت همایش ، روح زمان و نیما( 4923)بهروز، غالمرضا،

 المللران، نشر بیناللـه خلیلی، ته، دیوان غزلیات، به تصحیح خلیل(تابی)بیدل، عبدالقادر 

 ی ادبیات،تهران، نقش جهان شناس جامعهی بر درآمد(4911)،محمدجعفرپوینده، 

 . انتشارات سخن، ، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، به کوشش ژاله آموزگار، جلد دوم، تهران(4916)تفضلی، احمد 

مـیالدی، فصـلنامه    42_41_46و جهانگردان انگلیسی در قـرن   اصفهان و خاندان صفویه از دیدگاه نویسندگان( 4911)پروین،، توتونی

 سال دوم شماره یکم و دوم ، ادبی سیمرغ
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 . ، پژوهشی در سبك هندی و دوره بازگشت ادبی، تهران، بهارستان(4914). خاتمی، احمد 

 ره، صائب و سبك هندی در گستره تحقیقات ادبی، چاپ اول، تهران، نشر قط(4914)دریاگشت، محمدرسول 

شـماره شـش، فـروردین و    ، ، ساراماگو گمشده در هزار تـوی اسـطوره، دو ماهنامـه نقـد هنـری فرهنگـی بیـدار       (4921)زرلکلی، شهال 

 اردیبهشت

 ، با کاروان حله، تهران، انتشارات علمی(4912)کوب، عبدالحسین زرین

 ریرکبیامشش منصور ثروت،تهران، به کو، (همراه با غیاث اللغات)چراغ هدایت(4969)خان محمد  الدین، علی سراج

 تهران،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، دانشنامه زبان و ادب فارسی،جلد اول( 4923)اسماعیل،، سعادت

 ها بررسی سبك هندی و بیدل، تهران، آگاه، شاعر آینه(4966)شفیعی کدکنی، محمدرضا 

 نی،چاپ دوم، تهران،چشمه گردباد شور جنون،سبك هندی، کلیم کاشا(4961)شمس لنگرودی، محمد

 شناسی شعر، تهران قردوس، سبك(4922). شمیسا، سیروس

 شناسی هنر و ادبیات، تهران،توس، محدوده و گستره جامعه(بی تا)شیروانلو، فیروز 

 علمی و فرهنگی، دیوان، به کوشش محمد قهرمان،پنج جلد، تهران(4961)صائب،محمدعلی

 فردوس، ، تهران، جلد پنجم(4962)اللـه صفا، ذبیح

 نقد ادبی در سبك )نقد خیال (4913)فتوحی،محمود 

 ، تهران نشر روزگار (هندی

  9ماهنامه کتاب ماه ادبیات و فلسفه، سال ششم، شماره ، معماگویی و فقدان اسطوره گرایی( 4924) ______

 ریرکبیام، فرهنگ اشعار صائب، دو جلد، تهران، (4919)گلچین معانی، 

 . های ایرانی، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران، سروشبندی قصه، طبقه(4914). یشمارزلف، اولر

 ، بیگانه مثل معنی نقد و تحلیل شعر صائب و سبك هندی، تهران، نشر میترا(4911)محمدی، محمدحسین 

 هنر شاعری  تهران، کتاب مهناز  نامه واژه، (4919)میرصادقی، میمنت 

سـازمان چـاپ و   ، و فرهنگ مردم،ذکر جمیل سعدی،کمیسیون ملی یونسکو، جلد سوم،چاپ سـوم ، سعدی (4963)یمحمدمهدناصح، 

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 چاپ اول، تهران، نیلوفر، ، تاریخ نقد جدید، جلدسوم، ترجمه سعید ارباب شیرانی(4913)ولك، رنه 
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